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مفاجآت «الصندوق الماليزي» تتوالى ..والداهية الشاب أكبر المستفيدين

الوسيط الكويتي« ..مالتي» مليونير
■ اكتتابات بصناديق شركته األميركية جرت بالتزامن مع غسل أموال «الماليزي» بالكويت ■ أحد المالك األجانب زار البالد مرات عدة في سنوات غسل األموال
علي الخالدي
ك �ش �ف��ت وث ��ائ ��ق ح �ص �ل��ت ع �ل �ي �ه��ا سبقلا أن
ال�ش��اب الكويتي ش��ري��ك املتهم الرئيسي (اب��ن
م�س��ؤول ب��ارز سابقا) ف��ي قضية «الصندوق
امل��ال �ي��زي» ،ه��و أح��د امل ��اك امل��ؤس�س��ن لشركة

استثمارية تدير محافظ وصناديق استثمارية
مقرها «نيويورك».
وأوض�ح��ت الوثائق أن الشركة األميركية التي
ي �ش��ارك فيها ال �ش��اب (ح�ي��ث ل��دي��ه ش��رك��ة نقل
في الكويت) ،استطاعت الحصول على عشرات
املاين من الدوالرات خال الفترة ما بن يونيو

 2016ونوفمبر  ،2019وهي الفترة نفسها التي
ُرص��دت فيها شبهات غسل أم��وال الصندوق
في الباد.
وأمل �ح��ت م �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة إل��ى أن ج ��زءا كبيرا
م��ن ال�ق�ي��م املكتتب ب�ه��ا ف��ي ص�ن��ادي��ق الشركة
األم �ي��رك �ي��ة ق��د ي �ك��ون ج ��رت ت�غ�ط�ي�ت��ه م��ن قبل

أنقذ حياة ثلث المرضى ..وبريطانيا تستخدمه فوراً

مستثمرين في الكويت.
وت� �س ��اءل ��ت امل� � �ص � ��ادر :ه� ��ل اس� �ت� �خ ��دم ��ت ه ��ذه
الصناديق كوعاء الستقبال أم��وال الصندوق
املاليزي بعد تبييضها داخ��ل الكويت؟ مؤكدة
أن أح��د م��اك الشركة األميركية األج��ان��ب زار
ال�ك��وي��ت م ��رات ع ��دة ،خ��ال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة،

م��رج �ح��ة أن ت �ك��ون ل��زي��ارات��ه ع��اق��ة بعمليات
تغطية اكتتابات الصناديق االستثمارية.
ي ��ذك ��ر أن سبقلا ان � �ف� ��ردت ق �ب��ل أي � ��ام بنشر
خ�ب��ر ع��ن تسلم ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة م�ل�ف��ات تخص
 3شركات كويتية متهمة بشبهات غسل أموال
في قضية «الصندوق املاليزي».

الحكومة حضرت جلسة«االستجوابين» بالحد األدنى ..منعاً لتفشي «كورونا»

بارقة أمل ..عقار «ديكساميثازون»
يقلل وفيات «كورونا»
‹الغارديان»  -ترجمة محمد مراح
ف ��ي م ��ا وص �ف��ه ال �ع �ل �م��اء ب��أن��ه إن� �ج ��از ك �ب �ي��ر ي��زي��د
اآلم��ال في إنقاذ حياة اآلالف من مرضى «كوفيد � �
ّ
 »19ال��ذي��ن تكون حاالتهم خطيرة ،أصبح منشط
«دي �ك �س��ام �ي �ث��ازون» أول ع� ��اج م �ن �ق��ذ ل �ل �ح �ي��اة من
فيروس كورونا املستجد الذي اجتاح العالم.
وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ،أمس،
أن ب� ��اده س �ت �ب��دأ ف� ��ورًا وص ��ف «دي �ك �س��ام �ي �ث��ازون»
مل��رض��ى ال �ف �ي��روس ،ب�ع��دم��ا أظ �ه��ر اخ�ت�ب��ار أن��ه أنقذ
حياة ثلث املرضى الذين يعانون األع��راض األكثر
خطورة.
ً
وق��ال العلماء إن ه��ذا العقار ك��ان مسؤوال عن بقاء
واحد من كل ثمانية مرضى على قيد الحياة ،ضمن

ّ
أول �ئ��ك ال��ذي��ن ج��رى وضعهم على أج �ه��زة التنفس
الصناعي ،في أكبر تجربة عشوائية ج��رى القيام
بها لعاج الفيروسات التاجية في العالم.
وق � ��ال ال ��دك� �ت ��ور ب �ي �ت��ر ه ��ورب ��ي أس� �ت ��اذ األم � ��راض

امل� �ع ��دي ��ة ال� �ن ��اش� �ئ ��ة ف� ��ي ق� �س ��م ال� �ط ��ب ف� ��ي ج��ام �ع��ة
أك�س�ف��ورد ،وأح��د كبار الباحثني ف��ي املعهد« :إن��ه
الدواء الوحيد الذي يظهر حتى اآلن أنه يخفض
معدل الوفيات ،ويقلله بشكل ملحوظ» ،مضيفًا:
«أعتقد أنه إنجاز كبير».
ف��ي ح��ني ذك��ر ال�ب��روف�ي�س��ور م��ارت��ن الن ��داي ،كبير
الخبراء ،أن «املرضى يمكن أن يبدأوا في العاج
بالدواء على الفور ،لقد تم البحث عن عاج يقلل
بالفعل من خطر الوفاة .لم يكن هناك واحد حتى
ال �ي��وم» ،مضيفًا« :ه��ذا دواء م�ت��اح ع��امل�ي��ًا ،وليس
ب ��اه ��ظ ال� �ث� �م ��ن ..وه � ��ذا األم � ��ر م �ه��م ل �ل �غ��اي��ة ..م�ه��م
للغاية».

دولي |ص25
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ممارسة راقية لألداة الدستورية ُو ِّفق بها الجانبان البرلماني والحكومي

الحكومة تنجح في اختبار «االستجوا َبين»
حمد الخلف وفهاد الشمري

َّ
نتحوط لعدم إلغاء التداوالت مرة أخرى
«هيئة األسواق»:

وضعت معركة االستجوابني املقدمني إل��ى وزي��ري املالية براك
الشيتان والتربية سعود الحربي أوزارها ،بعبور آمن للوزيرين
م ��ن دون ط �ل �ب��ات ط ��رح ث �ق��ة ،ف ��ي ج�ل�س��ة م��اراث��ون �ي��ة تخللتها
ممارسة راقية ل�لأداة الدستورية وفق بها الجانبان البرملاني
والحكومي ،وسط تأكيد تعاون السلطتني من رئيسي الحكومة
واملجلس.
وجدد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم التأكيد على عدم جواز
عقد الجلسات عن بعد دستوريا والئحيا ،مشيرا إلى ضرورة
االلتزام باإلجراءات االحترازية أثناء عقد الجلسات.
في املقابل ،أك��د سمو رئيس مجلس ال ��وزراء صباح الخالد أن
إصابات الكويتيني بفيروس كورونا في تزايد والوضع صعب،
م �ش��ددا ع �ل��ى «أن �ن��ا ال ن�م�ل��ك ت�ع�ط�ي��ل ج �ل �س��ات امل �ج �ل��س ،ول�ك��ن
نحتاج إل��ى إع��ادة ترتيب آل�ي��ة ان�ع�ق��اده��ا ،اتساقا م��ع ال�ظ��روف
االستثنائية التي تمر بها ال�ب�لاد» .وف��ي أج��واء االستجوابني،
ان�ت�ه��ى اس �ت �ج��واب وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة بمجموعة ت��وص�ي��ات رفعها
ّ
املجلس إلى الحكومة ،تتعلق بالوضع التعليمي.
وبعد شد وجذب ،بني وزير املالية براك الشيتان والنائب رياض
العدساني ،انفضت الجلسة على وعد باستجواب جديد للوزير.

مخاوف من تخفيض وزن
البورصة على «»MSCI

أمة |ص- 08ص09

¶ «فوتسي» قررت تقليص حصة الكويت إلى % 0.71
¶ «هيرمس» :تداعيات «أحداث األربعاء» على البورصة ..انحسرت
¶ البورصة عوضت  % 50من خسائرها السوقية في جلستين
¶ أسهم  9بنوك تكتسي باللون األخضر ..بصدارة «الوطني»
سالم عبدالغفور

حوار باسم بين الغانم والخالد في جلسة أمس

الحربي والكندري ..تربية وتعليم

الشيتان والعدساني ..إصالح وتهذيب

أقفل استجواب النائب فيصل الكندري لوزير التربية سعود الحربي ،على
جملة مواقف بني طرفي االستجواب وإن انتهى «بحب خشوم».
ا ل�ن��ا ئ��ب ا مل�س�ت�ج� ِ�و ب ا ع�ت�ب��ر أن ا ل�ك��ر س��ي ا ل ��وزاري ث�ق�ي��ل ع�ل��ى ا ل��وز ي��ر،
وأ ن��ه ل��م ي�ض��ع خططًا م��درو س��ة ق��ا ب�ل��ة للتنفيذ ،وا ن�ش�غ��ل باالجتماع
وا ل �ت �ص��و ي��ر ،و ل��م ي�س�ت�ع��ن ب��ا ل�ق�ي��اد ي�ين وا ل �ن �خ��ب األ ك��اد ي �م �ي��ة ،وا ت�خ��ذ
قرارات منفردة.
أما الوزير فشدد على أن وضع الكندري امل��أزوم جعله يكتب استجوابه
بعبارات عدوانية ،موضحًا أن عدم إنهاء العام الدراسي ليس قرارًا فرديًا،
وأن محاسبته على افتراضات أمر غير جائز.

دارت رحى معركة اإلصالح املالي خالل مناقشات استجواب وزير املالية
مستجوبه النائب رياض العدساني وجال في
براك الشيتان أمس ،وصال
ِ
دهاليز قضايا الفساد املالي واإلداري.
�ان بعد أسبوعني ،بعد
وأنهى العدساني مرافعته متوعدًا باستجواب ث� ٍ
م�ن��اوش��ات ع�ل��ى امل �ح��اور واأله� ��داف وت �ب��ادل ات�ه��ام��ات ب�ين ال�ط��رف�ين عن
معلومات مغلوطة بحاجة إلى تهذيب.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أك��د الشيتان أن م�ح��اور اس�ت�ج��واب ال�ع��دس��ان��ي ال تخصه،
مضيفا «بإذن اهلل رغم هذا الظرف الصعب وتراجع أسعار النفط وزيادة
املصروفات سنعبر إلى بر األمان ،وأحترم كل اآلراء التي طرحت».

أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ف��وت�س��ي راس ��ل ع��ن تخفيض ط�ف�ي��ف ل��وزن
ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى م��ؤش��ره��ا ل�ل�اس ��واق ال �ن��اش �ئ��ة من
 %0.74إل��ى  ،%0.71بما يسمح ب�خ��روج نحو  25مليون
دوالر ،وذلك في أعقاب قرار إلغاء جلسة تداوالت األربعاء
امل ��اض ��ي ،ف ��ي ح�ي�ن رف �ع��ت ح �ص �ت��ي ال �س��وق�ي�ن ال �س �ع��ودي
والصيني.
وع� ��زت أوس � ��اط اق �ت �ص��ادي��ة ت�خ�ف�ي��ض وزن ال �ك��وي��ت إل��ى
التخبط ف��ي امل�ل��ف االق�ت�ص��ادي م�ن��ذ ب��داي��ة أزم ��ة ك��ورون��ا،
م �ح��ذرة م��ن ت�ع��رض وزن ال �ب��ورص��ة مل��زي��د م��ن التخفيض
على املؤشرات العاملية ،وتقليص حجم تدفقات االستثمار
األجنبي ،ال سيما أنها تترقب االدراج على مؤشر MSCI
في نوفمبر املقبل.
من جانبها ،قالت هيئة أسواق املال في مراسالت للشركات
واملستثمرين إن قرارها غير املسبوق كان ضروريًا لحماية
مصالح املتداولني ،مؤكدة «ان القرار كان االج��راء األخير
لتحقيق ذل��ك ،وأنها لم تتعامل معه باستخفاف ،وبينت

أنها تتخذ جميع اإلج��راءات القانونية الالزمة للتحقيق
ً
في األح ��داث ،وص��وال إل��ى املحاكمة النهائية للمسؤولني
عن الواقعة ،والتأكد من عدم وقوعها مرة أخرى».
من جهة أخ��رى ،رص��دت مجموعة «أي اف جي هيرمس»
طلبًا م�ت��زاي�دًا ع�ل��ى ال �س��وق ال�ك��وي�ت��ي ،وع ��ودة الصناديق
النشطة والسلبية املتابعة ملؤشرات عاملية للعمل كاملعتاد
من قبل ،الفتة إل��ى أن الضجة األخ�ي��رة ح��ول إلغاء جلسة
التداوالت قد انحسرت.
في املقابل ،حققت بورصة الكويت مكاسب سوقية بلغت
 333م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ف ��ي ج �ل �س��ة األم� � ��س ،ل�ي�ب�ل��غ إج �م��ال��ي
مكاسبها خالل اليومني املاضيني نحو  600مليون دينار،
م�ع��وض��ة ب��ذل��ك  %50ت�ق��ري�ب��ًا م��ن خ�س��ائ��ره��ا ف��ي جلستي
الخميس واألحد املاضيني .وحققت أسهم  9بنوك مكاسب
متفاوتة ،وتصدر سهم «الوطني» البنوك األكثر ارتفاعًا
بنسبة  ،%2.7يليه «الخليج» و« »KIBو«برقان» و«بوبيان»
بـ ،%2ثم «بيتك» و«األهلي» و«املتحد» و«وربة» بـ .%1

اقتصاد | ص16
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مفاجآت «الصندوق الماليزي» تتوالى ..والداهية الشاب أكبر المستفيدين

الوسيط الكويتي« ..مالتي» مليونير
■ اكتتابات بصناديق شركته األميركية جرت بالتزامن مع غسل أموال «الماليزي» بالكويت ■ أحد المالك األجانب زار البالد مرات عدة في سنوات غسل األموال
علي الخالدي
ك �ش �ف��ت وث ��ائ ��ق ح �ص �ل��ت ع �ل �ي �ه��ا سبقلا أن
ال�ش��اب الكويتي ش��ري��ك املتهم الرئيسي (اب��ن
م�س��ؤول ب��ارز سابقا) ف��ي قضية «الصندوق
امل��ال �ي��زي» ،ه��و أح��د امل�ل�اك امل��ؤس�س�ين لشركة

استثمارية تدير محافظ وصناديق استثمارية
مقرها «نيويورك».
وأوض�ح��ت الوثائق أن الشركة األميركية التي
ي �ش��ارك فيها ال �ش��اب (ح�ي��ث ل��دي��ه ش��رك��ة نقل
في الكويت) ،استطاعت الحصول على عشرات
املاليني من الدوالرات خالل الفترة ما بني يونيو

 2016ونوفمبر  ،2019وهي الفترة نفسها التي
ُرص��دت فيها شبهات غسل أم��وال الصندوق
في البالد.
وأمل �ح��ت م �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة إل��ى أن ج ��زءا كبيرا
م��ن ال�ق�ي��م املكتتب ب�ه��ا ف��ي ص�ن��ادي��ق الشركة
األم �ي��رك �ي��ة ق��د ي �ك��ون ج ��رت ت�غ�ط�ي�ت��ه م��ن قبل

أنقذ حياة ثلث المرضى ..وبريطانيا تستخدمه فوراً

مستثمرين في الكويت.
وت� �س ��اءل ��ت امل� � �ص � ��ادر :ه� ��ل اس �ت �خ ��دم ��ت ه ��ذه
الصناديق كوعاء الستقبال أم��وال الصندوق
املاليزي بعد تبييضها داخ��ل الكويت؟ مؤكدة
أن أح��د م�لاك الشركة األميركية األج��ان��ب زار
ال�ك��وي��ت م ��رات ع ��دة ،خ�ل�ال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة،

م��رج�ح��ة أن ت �ك��ون ل��زي��ارات��ه ع�لاق��ة بعمليات
تغطية اكتتابات الصناديق االستثمارية.
ي��ذك��ر أن سبقلا ان� �ف ��ردت ق �ب��ل أي � ��ام بنشر
خ�ب��ر ع��ن تسلم ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة م�ل�ف��ات تخص
 3شركات كويتية متهمة بشبهات غسل أموال
في قضية «الصندوق املاليزي».

ً
..منعا لتفشي «كورونا»
الحكومة حضرت جلسة«االستجوابين» بالحد األدنى

بارقة أمل ..عقار «ديكساميثازون»
يقلل وفيات «كورونا»
‹الغارديان»  -ترجمة محمد مراح
ف ��ي م ��ا وص �ف��ه ال �ع �ل �م��اء ب��أن��ه إن� �ج ��از ك �ب �ي��ر ي��زي��د
اآلم��ال في إنقاذ حياة اآلالف من مرضى «كوفيد ــــ
ّ
 »19ال��ذي��ن تكون حاالتهم خطيرة ،أصبح منشط
«دي �ك �س��ام �ي �ث��ازون» أول ع �ل�اج م �ن �ق��ذ ل �ل �ح �ي��اة من
فيروس كورونا املستجد الذي اجتاح العالم.
وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ،أمس،
أن ب �ل�اده س�ت�ب��دأ ف� ��ورًا وص ��ف «دي �ك �س��ام �ي �ث��ازون»
مل��رض��ى ال �ف �ي��روس ،ب�ع��دم��ا أظ�ه��ر اخ�ت�ب��ار أن��ه أنقذ
حياة ثلث املرضى الذين يعانون األع��راض األكثر
خطورة.
ً
وق��ال العلماء إن ه��ذا العقار ك��ان مسؤوال عن بقاء
واحد من كل ثمانية مرضى على قيد الحياة ،ضمن

ّ
أول�ئ��ك ال��ذي��ن ج��رى وضعهم على أج �ه��زة التنفس
الصناعي ،في أكبر تجربة عشوائية ج��رى القيام
بها لعالج الفيروسات التاجية في العالم.
وق � ��ال ال ��دك� �ت ��ور ب �ي �ت��ر ه ��ورب ��ي أس� �ت ��اذ األم � ��راض

امل� �ع ��دي ��ة ال �ن ��اش �ئ ��ة ف� ��ي ق �س ��م ال� �ط ��ب ف� ��ي ج��ام �ع��ة
أك�س�ف��ورد ،وأح��د كبار الباحثني ف��ي املعهد« :إن��ه
الدواء الوحيد الذي يظهر حتى اآلن أنه يخفض
معدل الوفيات ،ويقلله بشكل ملحوظ» ،مضيفًا:
«أعتقد أنه إنجاز كبير».
ف��ي ح�ين ذك��ر ال�ب��روف�ي�س��ور م��ارت��ن الن ��داي ،كبير
الخبراء ،أن «املرضى يمكن أن يبدأوا في العالج
بالدواء على الفور ،لقد تم البحث عن عالج يقلل
بالفعل من خطر الوفاة .لم يكن هناك واحد حتى
ال �ي��وم» ،مضيفًا« :ه��ذا دواء م�ت��اح ع��امل�ي��ًا ،وليس
ب ��اه ��ظ ال� �ث� �م ��ن ..وه � ��ذا األم � ��ر م �ه��م ل �ل �غ��اي��ة ..م�ه��م
للغاية».
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ألن فني تشغيله سافر إلى دبي ولم يعد

الوزارة انتهت من تقييم  19ألف موظف

جهاز بألفي دينار يعرقل تسليم
ً
شهرا!
مستشفى جابر منذ 16
محرر الشؤون المحلية

ً
مليونا للمقاولين بحجج واهية!
■ «األشغال» تحتجز 52

كشفت مصادر مطلعة لـ سبقلا أن وزارة
األشغال تحتجز مبالغ تفوق  52مليون
دي �ن ��ار ت�م�ث��ل ق�ي�م��ة ك �ف ��االت وض �م��ان��ات
ب�ن�ك�ي��ة ل �ل �م �ق��اول�ين امل �ن �ف��ذي��ن ملستشفى
جابر ،وترفض صرفها منذ يناير العام
املاضي حتى اآلن.
وف� �ج ��رت امل� �ص ��ادر م �ف��اج��أة م ��ن ال �ع �ي��ار
الثقيل حني كشفت أن سبب رفض صرف
ه ��ذا امل�ب�ل��غ ال�ك�ب�ي��ر ه��و «ج �ه��از ك ��ي» في

املصبغة املركزية للمستشفى قيمته ألفا
دي �ن��ار ف �ق��ط ،ح�ي��ث ل��م ي�ت��م تشغيله ألن
الفني املعني بالتشغيل سافر إل��ى دبي
ولم يعد.
وق ��ال ��ت امل � �ص� ��ادر إن امل� �ق ��اول�ي�ن س�ل�م��وا
املستشفى بشكل ابتدائي في  15يناير
 ،2017ل � � ��وزارة األش� �غ ��ال امل �س ��ؤول ��ة عن
تنفيذ املشروع لتسليمه لوزارة الصحة،
م �ض �ي �ف��ة أن امل � �ق� ��اول�ي��ن ال � �ت� ��زم� ��وا ب �ع��د

التسليم ببنود العقد ال�ت��ي تنص على
ف �ت��رة ع��امي��ن ل�ل�ض�م��ان ق��ام��وا خ�لال�ه�م��ا
بعالج كل املالحظات التي سجلت على
املشروع.
وب �ي �ن��ت أن ف� �ت ��رة ال �ض �م ��ان ان �ت �ه��ت ف��ي
 15يناير ال�ع��ام امل��اض��ي ،وم��ع ذل��ك ظلت
«األش � � �غ� � ��ال» ت �ح �ت �ج��ز م �ب ��ال ��غ ال �ض �م��ان
والكفاالت حتى اآلن بحجة عدم تشغيل
املشروع بالكامل.

وتساءلت املصادر :هل تعقل حجة عدم
ت�ش�غ�ي��ل امل� �ش ��روع ب�ي�ن�م��ا ي �ع �م��ل ح��ال�ي��ًا
بكامل طاقته االستيعابية ال�ت��ي تفوق
 1200سرير بسبب أزمة كورونا؟
وختمت املصادر بالتذكير بأحد قرارات
مجلس ال ��وزراء ف��ي ب��داي��ة أزم��ة ك��ورون��ا،
وي �ق �ض��ي ب � �ض� ��رورة اس �ت �ع �ج��ال ص��رف
مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات
الحكومية ،ولكن ال حياة ملن تنادي.

الفارس أنهت خدمات  135مقيماً

تكويت «اإلسكان» خالل عام
محمد المصلح
ق ��ررت وزي ��رة ال��دول��ة ل �ش��ؤون االس �ك��ان وزي��رة
االش �غ��ال ال�ع��ام��ة د .رن��ا ال �ف��ارس ،ام ��س ،إن�ه��اء
خدمات %33من املوظفني املقيمني في املؤسسة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية ال�ب��ال��غ ع��دده��م 135
موظفا اعتبارا من  1سبتمبر املقبل.
وذكرت الفارس في كتاب حصلت سبقلا على
ن�س�خ��ة م�ن��ه وج�ه�ت��ه ال ��ى م��دي��ر ع ��ام السكنية
فارس الوقيان عن خطة «تكويت» الوظائف ،أن
الخطة تنقسم الى  3مراحل في كل مرحله يتم
انهاء خدمات 33%من اجمالي عقود املوظفني
غير الكويتيني البالغ عددهم بشكل ع��ام 398
م��وظ �ف��ا ،ع�ل��ى ان ت �ب��دأ ف �ت��رة االن � ��ذار للمرحلة
االول � ��ى ف ��ي  1ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل ،وال �ث��ان �ي��ة ف ��ي 1
نوفمبر املقبل ،تليها الثالثة في  1ابريل .2021

لتقصي أسباب ّ
ّ
تعطل مشاريع «السكنية»
لجنة

واستثنت ال�ف��ارس م��ن خطة التكويت ك�لا من
امل��وظ��ف غير الكويتي ألم كويتية واملوظفني
غير م�ح��ددي الجنسية املقيمني بصفة دائمة
بشرط تسجيلهم لدى الجهاز املركزي ملعالجة
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية ،وكذلك
موظفو الخدمات من سائق وخدمات مناولة.
ودع��ت ال��ى إي�ق��اف جميع اإلج� ��راءات الخاصة
ب�ت�ع�ي�ين غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين ،م ��ع إع� � ��داد م�ق�ت��رح
لتعديل الئحة شؤون التوظف تمهيدا لعرضها
على مجلس اإلدارة ،بحيث ال يكون تعيني غير
الكويتيني إال بصفة مؤقته وبطريق التعاقد
وف�ق��ا ل�ن�م��اذج ال�ع�ق��ود امللحقة ب�ه��ذه ال�لائ�ح��ة،
ويختص امل��دي��ر ال�ع��ام بتوقيعها بعد موافقة
ال��وزي��ر واقتصار تشكيل اللجان وف��رق العمل
والعمل اإلضافي على الكوادر الوطنية فقط.
وط��ال �ب��ت ال ��وزي ��رة ب �ع��دم ت �ج��دي��د ع �ق��ود عمل
املوظفني غير الكويتيني العاملني في املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ،م ��ع إع� � ��داد خ�ط��ة
لتدريب الكوادر الوطنية العاملة بما يتوافق
م��ع خ�ط��ة إن �ه��اء ع�ق��ود م��وظ�ف��ي امل��ؤس�س��ة غير
ال �ك��وي �ت �ي�ين م ��ع وض ��ع خ �ط��ة ل�ت�ع�ي�ين ال �ك ��وادر
الوطنية لسد الشواغر.

محمود الزاهي
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء
وامل� ��اء أن �ه��ا ان�ت�ه��ت ح�ت��ى أم ��س م��ن تقييم
ن� �ح ��و  19أل� � ��ف م� ��وظ� ��ف ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
األعمال املمتازة لعام  ،2019متوقعة أن يتم
الصرف مع راتب يوليو املقبل.
وق� � ��ال� � ��ت امل� � � �ص � � ��ادر ل � � �ـ سبقلا إن امل �ب �ل ��غ
املخصص للممتازة في امليزانية الحالية
يبلغ نحو  11.5مليون دينار ،وأن الوزارة
خ��اط �ب��ت دي � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ب �ش��أن
ت��زوي��ده��ا ب��األس �م��اء ال �ت��ي ت�ن�ط�ب��ق عليها
ش� � ��روط ص� ��رف امل� �ك ��اف ��أة وأه� �م� �ه ��ا ت �ق��دي��ر

ت��أك �ي �دًا مل ��ا ن �ش��رت��ه سبقلا في
عددها الصادر  3الجاري ،تحت
ع �ن��وان« :م �ن��اق �ص��ات ال�س�ك�ن�ي��ة..
ّ
ت �ح��ت امل �ج �ه��ر» ،ش��ك �ل��ت وزي ��رة
ال��دول��ة ل �ش��ؤون االس �ك��ان وزي��رة
االش �غ��ال ال �ع��ام��ة د.رن� ��ا ال �ف��ارس
ل�ج�ن��ة ت�ق�ص��ي ح�ق��ا ّئ��ق م�ح��اي��دة،
ل �ب �ح��ث م� �ل ��ف ت� �ع ��ط ��ل وت��أخ �ي��ر
مناقصات وم�ش��اري��ع االس�ك��ان،
ومنها مشروعا املطالع وجنوب
ع� �ب ��داهلل امل � �ب� ��ارك ،وم �ش��روع��ات
اسكانية اخرى.
وك � � �ش� � ��ف م � � �ص� � ��در ق� � � �ي � � ��ادي ل �ـ
سبقلا ان ال �ل �ج �ن��ة س�ت��رأس�ه��ا
ادارة الفتوى ،وان مهمتها بحث
اسباب ّ
ومعوقات تعطل وتأخير
املشاريع االسكانية ،وستباشر
أع�م��ال�ه��ا خ�ل�ال اي ��ام ،ب��اس�ت��دع��اء
االط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة م��ن م�س��ؤول�ين
في «االسكان» وممثلي الشركات
ّ
املنفذة للمشاريع.

عدد
سبقلا الصادر في 3يونيو 2020

ام �ت �ي��از ودوام  180ي ��وم ع �م��ل ع �ل��ى م ��دار
السنة.
إل ��ى ذل� ��ك ،ي �ت��وق��ع أن ي �ص��در وك �ي��ل وزارة
الكهرباء وامل ��اء ال�ي��وم تعميمًا ب�ش��أن آلية
ت�ن�ظ�ي��م ال� � ��دوام ف��ي ال � � ��وزارة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
املقبلة وفقًا ملا تضمنه تعميم الديوان.
وتوقعت املصادر أن تشهد املرحلة األولى
لعودة ال��دوام حضور نحو  5آالف موظف
م ��وزع�ي�ن ع �ل��ى امل� �ق ��ر ال��رئ �ي �س��ي وامل ��واق ��ع
الخارجية املختلفة التابعة للوزارة.
م ��ن ج��ان��ب آخ � ��ر ،واص � ��ل م��ؤش��ر األح �م��ال
ارت�ف��اع��ه ،أم��س ،بفعل درج��ات ال �ح��رارة ،إذ
سجل  13160ميغاواط في أقصى حمل يتم
الوصول له خالل العام الجاري.

«التعليم العالي»:

استثناء مبتعثينا من شروط
التحويل للجامعة
أميرة بن طرف

تأكيداً لما نشرته سبقلا

استثناء

 11.5مليون دينار «ممتازة»
ً
قريبا
الكهرباء

ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ت ��وص� �ي ��ات ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
والصحية ف��ي مجلس ال ��وزراء ،طلبت وزارة
التعليم العالي من جامعة الكويت ،استثناء
ال�ط�ل�ب��ة امل�ب�ت�ع�ث�ين ل �ل��دراس��ة ف��ي ال �خ��ارج من
شروط التحويل الى الجامعة ،متوقعة عودة
بعض الطلبة املبتعثني ل�ل��دراس��ة ف��ي البالد
على إثر استمرار ازمة كورونا عامليا.
وبينت الوزارة في كتاب حصلت سبقلا على
نسخة منه ،ان اللجنة التعليمية والصحية
ب �م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء اوص � ��ت ب�ت�غ�ي�ي��ر ش ��روط

التحويل ف��ي مؤسسات التعليم العالي في
ظل توقع ع��ودة ع��دد من الطلبة من الخارج،
للدراسة محليا ،الن املؤشرات العاملية تشير
ال��ى اس�ت�م��رار ازم��ة تفشي ك��ورون��ا لفترة من
ال��زم��ن .واش� ��ارت ال � ��وزارة ف��ي ك�ت��اب�ه��ا ال��ى ان
هذا الطلب يأتي تنفيذا لتعليمات السلطات
ال �ص �ح �ي��ة ب ��ال� �ت ��زام االج� � � � ��راءات االح� �ت ��رازي ��ة
وال ��وق ��ائ� �ي ��ة ،م ��ؤك ��دة ال� �ح ��رص ع �ل��ى س�لام��ة
الطلبة .وختمت كتابها بطلب عرض موضوع
استثناء املبتعثني من شروط التحويل على
املجلس االعلى للجامعة للنظر واالف��ادة فيه
باسرع وقت ممكن.

مصدر قضائي لـ سبقلا:

ال سجين رأي في الكويت..
والمغرِّدون جرائم أمن دولة
مبارك حبيب

َّ
محدد
جدول زمني
تشكيل اللجان
وفرق العمل والعمل اإلضافي
للمواطنين فقط
أبناء الكويتية والبدون وموظفو
الخدمات مستثنون من التكويت

ب�ي�ن��ت ال �ف��ارس أن «ت��وال��ي إص� ��دار ال� �ق ��رارت ال�خ��اص��ة
بعملية التكويت دون أن يكون لتلك القرارت أثر عملي
على أرض الواقع داخل قطاعات املؤسسة يجعل منها
من حيث األثر هي والعدم س��واء» ،مشيرة إلى أن ذلك
كان سببا في إصدار توجيهها املتضمن «خطة إحالل
ذات طابع زمني محدد تتوافق مع احتياجات املؤسسة،
متضمنة التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة ،وتحقق
ال �غ��اي��ة امل �ن �ش��ودة ب �ت �ك��وي��ت ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ق�ط��اع��ات�ه��ا
بالكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل املؤسسة
وتحسني أدائها بشكل عام».

مع تجهيز «الداخلية» والنيابة العامة ملفات
أس �م��اء امل �س��اج�ين ال��ذي��ن س� ُ�ي�ط�ل��ق س��راح�ه��م
ض � �م� ��ن خ � �ط� ��ة ت� �خ� �ف� �ي ��ف ال � �س � �ج� ��ون ب �س �ب��ب
«كورونا» ،كشف مصدر قضائي لـ سبقلا أنه
ال إعفاء ،وإنما تخفيف عقوبات ،وبناء عليه
ُيخلى سبيل ع��دد م��ن ال�س�ج�ن��اء ،وه��و األم��ر
ّ
املتوقع حصوله خالل أيام.
وسألت سبقلا املصدر عن سبب عدم شمول
«امل �غ� ّ�ردي��ن» بقضايا ال ��رأي والتعبير ضمن
امل �خ �ف��ف ع �ن �ه��م ال �ع �ق��وب��ات ك �ب��اق��ي م�ت�ه�م��ي
ً
امل�خ��درات والسرقة والخطف ،ف��أج��اب قائال:
ً
أوال ،ال سجني رأي ف��ي الكويت ،وجميع من
ُحكم عليهم بقضايا ّ
سب وقذف نالوا أحكامًا
بالغرامة ،وبالتالي لم ُيسجنوا.
ً
واستدرك املصدر قائال :أما الذين يقبعون في
السجن بسبب م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي

تعريض البالد لخطر قطع
العالقات ُمج َّرم ..والدستور
كفل حرية التعبير
ف �ق �ض��اي��اه��م «أم� � ��ن دول � � � ��ة» ،وه � ��ي ت �ع��ري��ض
البالد لخطر قطع العالقات مع دول شقيقة،
وق�ض��اي��ا أم��ن ال��دول��ة غ�ي��ر م�ش�م��ول��ة بقواعد
العفو األميري.
ً
وخلص امل�ص��در ،ق��ائ�لا :ال ش��يء ف��ي القانون
ب��اس��م قضايا ال ��رأي ،ب��ل ه�ن��اك قضايا سب،
وق �ض��اي��ا أم ��ن دول � ��ة ،وك ��ل م ��ن ي �ع� ّ�ب��رون عن
آرائ �ه��م ال ُيسجنون بكفالة ب��ال��دس�ت��ور ،لكن
الدستور لم يكفل اإلساءات.

سبقلا واكبت حملة «القوى العاملة» لضبط العمالة السائبة

ً
مخالفا لقانون العمل في «صناعية العارضية»
17
استعدادات المطار مستمرة

واصل فريق التفتيش في
اللجنة المشتركة برئاسة
الهيئة العامة للقوى
العاملة جوالته لضبط
العمالة السائبة والمخالفة،
حيث نفذ أمس حملة على
منطقة العارضية الصناعية
انتهت إلى ضبط أكثر من
 17مخالفا في  3مواقع
مختلفة.
سبقلا رافقت فريق
الضبطية ،الذي كان بإشراف
مباشر من وكيل قطاع
حماية العمالة في الهيئة
د.مبارك العازمي وبرئاسة
محمد الظفيري ،الذي أكد لـ
سبقلا ان «حمالت الفريق
مستمرة قبل الحظر وخالله
لوقف التعديات على قانون
العمل وتشغيل العمالة
في غير مواقعها» ،مشيرا
إلى أن «جهود الفريق تصب
في كبح تجارة اإلقامات
والعمالة السائبة حيث يتم
ضبط العشرات في كل
حملة».

ً
ألفا غادروا البالد
59
في أسبوعين
محمد المصلح

تسجيل مخالفة بحق أحد العمال (تصوير :بسام زيدان)

خالد الحطاب
ق� ��ال ض��اب��ط ال �ت �ف �ت �ي��ش ال �ق �ض��ائ��ي
فيصل الحافظ على هامش ضبط
ال� �ع� �م ��ال امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن ان «اول 15
دق �ي �ق��ة م��ن ال�ح�م�ل��ة ش �ه��دت ضبط
 12م � �خ ��ال � �ف ��ا ،م� �ن� �ه ��م م � ��ن ي �ح �م��ل
اق ��ام ��ات ع �م��ال��ة م �ن��زل �ي��ة وآخ� ��رون
ي� �ح� �م� �ل ��ون إق � ��ام � ��ات ع� �ل ��ى م � � ��زارع،
إض ��اف ��ة ال� ��ى ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
االه� �ل ��ي ي �ع �م �ل��ون ف ��ي أم ��اك ��ن غ�ي��ر
أماكن عملهم».
وم� ��ع دخ � ��ول ف ��ري ��ق ال �ت �ف �ت �ي��ش أول
موقع وهو قسيمة صناعية لتخزين
امل� ��واد ال�ت�م��وي�ن�ي��ة وال �غ��ذائ �ي��ة ه��رب

تفتيش على إحدى الشاحنات

■ الظفيري لـ سبقلا :حمالتنا مستمرة لمحاربة تجارة اإلقامات
■ عامل هرب باعتالء السقف فسقط في غرفة الرئيس التنفيذي
■ خدم وعمال مزارع يعملون في قسائم صناعية
ب �ع��ض ال �ع �م��ال��ة واع �ت �ل ��وا األس �ق��ف
حتى وق��ع أح��ده��م م��ن السقف على
مكتب املدير التنفيذي للشركة ،ثم
أك�م��ل ط��ري��ق ه��روب��ه خ��ارج املنشأة
ف��ي ح�ين ت��م ض�ب��ط اث�ن�ين مخالفني
أحدهما عامل منزلي واآلخر سائق.

خدمات تحميل
وف � � ��ي م� �ن� �ش ��أة ث ��ان� �ي ��ة رك � � ��ز ف ��ري ��ق
ال � �ت � �ف � �ت � �ي� ��ش ع� � �ل � ��ى ع � � �م� � ��ال ال� �ن� �ق ��ل

والتحميل والتنزيل ،حيث تبني ان
هناك  12عامال يعملون في مخزن
ل�لأوراق والكتب إضافة ال��ى محزن
اخر للمواد الغذائية.
وتبني بعد ضبط العمالة املخالفة
انهم يعملون في خدمات التحميل
وال �ت �ن��زي��ل ب��أج��ر ي��وم��ي  7دن��ان �ي��ر،
ف��ي ح�ين امتهن آخ��رون نقل الكتب
ال �ق��دي �م��ة ال� ��ى م �ص��ان��ع ت ��دوي ��ر ف��ي
م �ي �ن��اء ع� �ب ��داهلل م �ق��اب��ل  20دي� �ن ��ارا

للنقلة الكاملة.
وض� � �ب � ��ط ال � �ف � ��ري � ��ق م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
ال �ع �م��ال��ة امل �خ��ال �ف��ة ال �ت��اب �ع��ة إلح��دى
ش��رك��ات ت��وص �ي��ل ال �ط �ل �ب��ات ،وب�ع��د
م��داه �م��ة م��وق��ع ت�ج�م�ع�ه��م ف ��ي أح��د
امل�ب��ان��ي قيد االن �ش��اء تبني ان  3من
أول �ئ��ك ال�ع�م��ال��ة م�خ��ال �ف��ون ،أح��ده��م
خ� ��ادم واآلخ� ��ر ي�ت�ب��ع ش��رك��ة ت�ج��ارة
عامة ومقاوالت وثالث يتبع شركة
قطاع اهلي.

وسط اج��راءات وقائية مكثفة ،تواصل االجهزة العاملة
ف��ي م�ط��ار ال�ك��وي��ت تسيير ال��رح�ل�ات ال�ج��وي��ة للراغبني
في مغادرة البالد ومخالفي االق��ام��ة ،للتصدي لتفشي
العدوى بفيروس كورونا.
وعلمت سبقلا ان إجمالي ال��رح�لات الجوية امل�غ��ادرة
م�ن��ذ أول ال�ش�ه��ر ال �ج��اري وح�ت��ى أم��س ب�ل��غ  319رحلة
على متنها نحو  59الف راك��ب ،معظمهم من الجاليتني
امل �ص��ري��ة وال �ه �ن ��دي ��ة ،ح �ي��ث ش �ه��د امل �ن �ف��ذ ال� �ج ��وي م��ن
ب��دء ال�ح�ظ��ر ال�ج��زئ��ي وال�ك�ل��ي عمليات اج�ل�اء امل��واط�ن�ين
واستمرار اخالء املقيمني عبر تخصيص فرق عمل على
مدار الساعة.
وبني مصدر مسؤول أن تقديم الخدمات اللوجستية في
مطار الكويت مستمر ولم يشهد اي توقف ما يعني أن
االستعداد لبدء العمل في أي وقت دون حدوث أي إرباك
ملوظفي الطيران املدني كونهم لم يمروا بحالة تعطيل
اسوة بالجهات الحكومية االخرى.
وأش��ار إل��ى ان املطار يضم  13جهة حكومية وخاصة
جميعها مستعدة ملواصلة العمل بعد استئناف العمل،
الفتا إلى ان االجهزة االدارية تعكف على تحديد اسماء
املوظفني في القطاعات االدارية واملالية الذين سيزاولون
أعمالهم قريبا.
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«األوقاف» بدأت تسجيلهم والمؤذنين لتوطين المهنة

 %6فقط نسبة األئمة الكويتيين المعينين!
حمد السالمة
مع فتح باب التسجيل ،أمس،
للمتقدمين الكويتيين
والمتقاعدين لوظيفة إمام
ومؤذن ،واستهداف وزارة
األوقاف جذب أكبر عدد من
المواطنين لتكويت هذه المهنة،
وضع قطاع المساجد حزمة من
اآلليات المحفزة كالمهمات
الرسمية والزيادات المالية
والحوافز المالية ،إضافة إلى
تخفيف شروط القبول بخفض
القدر المطلوب حفظه من
القرآن الكريم للمتقدم لهذه
الوظيفة ،ال سيما أن نسبة
الكويتيين المعينين في هذه
الوظيفة لم تتجاوز  6في المئة.
ت �س �ع��ى وزارة األوق� � � � ��اف إل � ��ى ف� �ت ��ح أب � ��واب
ت �ل��ك امل �ه �ن��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ع �ب��ر ت�ش�ك�ي��ل لجنة
ل�ل�م�ق��اب�لات الفنية وال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى ض��رورة
إي �ج��اد آل �ي��ة ل�ت�ك��وي��ت ال �ق �ط��اع وزي� ��ادة نسب
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ب� �م ��زي ��د م� ��ن ال � �ح� ��واف� ��ز امل��ال �ي��ة
واإلداري��ة الستقطاب الشباب الكويتي الذي
ينفر من هذه املهنة في ظل االنخفاض الكبير
للذكور في ع��دد خريجي كلية الشريعة عن
عدد اإلناث.

إحصاءات
وي �ب �ل��غ ع � ��دد امل� �س ��اج ��د ف� ��ي ال � �ب �ل�اد ب�ح�س��ب
إح� �ص ��ائ� �ي ��ة ح ��دي� �ث ��ة ح �ص �ل��ت سبقلا ع�ل��ى
نسخة منها  1607م�س��اج��د ف��ي املحافظات
الست ،يعمل بها  3535من األئمة واملؤذنني
الكويتيني واملقيمني املعينني واملكلفني.
ومن بني إجمالي األئمة املعينني ،الذين يبلغ
ع��دده��م  1191إم��ام��ًا 114 ،كويتيًا ،والبقية،
وع��دده��م  ،1077م��ن األئ�م��ة املقيمني ،يضاف
إليهم  595إمامًا كويتيًا مكلفًا ليبلغ إجمالي
عدد األئمة  1786إمامًا.
وت �ش �ي��ر اإلح �ص��ائ �ي��ة إل ��ى أن ع ��دد امل��ؤذن�ي�ن

تقديم حوافز لجعل مهنة األئمة جاذبة للمواطنين (تصوير :بسام زيدان)

المؤذنون الكويتيون ..%13
و %1معينون
العفاسي سيشكل لجنة
المقابالت ويشدد على
تقديم آلية للتكويت
حوافز مالية وإدارية
الستقطاب من يعزفون
عن المهنة

ال �ك��وي �ت �ي�ين  ،201ب�ي�ن�ه��م  11م ��ؤذن ��ًا معينًا
بنسبة ال تتجاوز  1في املئة ،إضافة إلى 190
مكلفًا ،في حني يبلغ ع��دد امل��ؤذن�ين املقيمني
 1548مؤذنًا ليصبح مجموعهم  ،1759نسبة
الكويتيني بينهم  13في املئة.

مقارنة
وباملقارنة بني نسبتي الكويتيني واملقيمني،
يظهر أن األئمة واملؤذنني الكويتيني يمثلون
 25في املئة من العدد اإلجمالي ،حيث يبلغ
ع��دده��م  ،910ف��ي وق��ت ب�ل��غ ف�ي��ه ع��دد األئ�م��ة
واملؤذنني املقيمني .2625
وف��ي حني تبني اإلحصائية أن نسبة األئمة
الكويتيني املعينني من إجمالي ع��دد األئمة
تبلغ  6في املئة ،أش��ارت إلى أن نسبة األئمة
الكويتيني املكلفني م��ن إجمالي ع��دد األئمة
الكويتيني تبلغ  84في املئة.

حوافز
ف� ��ي إط� � ��ار ال �س �ع��ي إل � ��ى ت �ك��وي��ت ال� �ق� �ط ��اع ،ت��ؤك��د
مصادر مسؤولة في وزارة األوق��اف أن الوزير د.
فهد العفاسي سيشكل لجنة للمقابالت الفنية،
وس �ي �ش��دد ع�ل��ى ض� ��رورة ت�ق��دي�م�ه��ا آل �ي��ة لتكويت
القطاع وزيادة نسب الكويتيني بمزيد من الحوافز.

عزوف
قدمت «األوقاف» بالفعل كل الحوافز لكن الشباب
الكويتي يعزفون عن مهنة اإلمام ،ويفضلون أن
ت�ك��ون تلك املهنة على بند التكليف ،خصوصًا
أن ع��دد الخريجني غير وفير ،إذ إن ع��دد اإلن��اث
ف��ي دف �ع��ات ك�ل�ي��ات ال�ش��ري�ع��ة أك �ث��ر م��ن ال��ذك��ور
بأضعاف.

1607

م��س��اج��د و 3535إم���ام� ً
��ا
وم�����ؤذن� ً
����ا ب��ي��ن��ه��م 910
كويتيين

114

ً
ً
ً
معينا و595
كويتيا
إماما
ً
ً
مقيما
مكلفا و1191

11

ً
ً
ً
معينا و190
كويتيا
مؤذنا
ً
ً
مقيما
مكلفا و1559

%39.6

نسبة المواطنين المعينين
والمكلفين باإلمامة
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أحفاد وأبناء ينقلون العدوى لآلباء وذوي األمراض المزمنة

أحد رجاالت الوطن المخلصين

«كورونا» يصيب عائالت كويتية بأكملها

الموت ِّ
يغيب
حبيب جوهر حيات

مع ارتفاع نسبة المواطنين بين اإلصابات
اليومية بفيروس كورونا مجددا لتصل
إلى  %50وفق إحصاءات أمس بعد أن
كانت  %47في إعالن أول من أمس ،حذر
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
د.عبدالله السند من التهاون في االلتزام
باالحتياطات الوقائية ،كاشفا عن انتشار
المرض بين عائالت بأكملها خالل األيام
الماضية.

■ تولى وزارات المواصالت واإلسكان
واألشغال ..ونال عضوية مجلس األمة

ونبه السند إلى «وص��ول العدوى إلى كبار سن وأشخاص
يعانون امراضا مزمنة رغم عدم مغادرتهم املنزل ما يعني
ان �ت �ق��ال امل� ��رض إل �ي �ه��م م��ن أب �ن��اء أو اح �ف��اد ب�س�ب��ب ال �ت��زاور
والتجمعات وع��دم األخ��ذ باالحتياطات كتقبيل كبار السن
وعناقهم وعدم التباعد».

تحذير
ودع ��ا ال�س�ن��د إل ��ى «ات �ب��اع االح �ت �ي��اط��ات ووق ��ف ال��زي��ارات
واملجامالت االجتماعية التي نسمع عنها ونحصد آثارها
م��ن خ�ل�ال ح� ��االت ال�ت�ق�ص��ي ال��وب��ائ��ي» ،إذ إن �ن��ا «م ��ا زل�ن��ا
نتعامل م��ع وب��اء ع��امل��ي ال ل�ق��اح ل��ه» يتطلب أن «ي�م��ارس
اإلن� �س ��ان ح �ي��ات��ه ب �ح��ذر وي ��ؤج ��ل ال� ��زي� ��ارات وال�ت�ج�م�ع��ات
ف��ي سبيل ال�ع��ودة تدريجيا إل��ى حياتنا الطبيعية» ،مع
الحرص على «التعامل مع ه��ذا امل��وض��وع بال تهويل وال
ت�ه��وي��ن» ،فقد ش��اه��دن��ا «ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول ال�ت��ي ارتفعت
فيها اإلصابات بعد فترات من االستقرار» ،بسبب إهمال
االحتياطات الوقائية التي طاملا صدحت بها السلطات
الصحية في كل مكان.
وب �ل �غ��ت ن�س�ب��ة ال� �ح ��االت امل �ت �ع��اف �ي��ة م ��ن امل� ��رض  %76.3من
إج�م��ال��ي امل�ص��اب�ين ،حيث ت��م اإلع�ل�ان أم��س ع��ن تعافي 675

اإلصابات حسب المناطق السكنية

■ نصف اإلصابات اليومية من نصيب المواطنين
■ تأكيد ضرورة تأجيل الزيارات ومراعاة االحترازات
■  %76.3نسبة الحاالت المتعافية من المرض
إصابة ليصل إجمالي املتعافني إل��ى  28206ح��االت ،بينما
وصلت ح��االت اإلص��اب��ة إل��ى  36958حالة إث��ر تسجيل 527
اصابة جديدة.

اإلصابات حسب المناطق الصحية

المهبولة

29

األحمدي

168

الفروانية

22

الفروانية

131

الفحيحيل

21

الجهراء

101

صباح السالم

20

المنقف

18

حولي

89

السالمية

16

العاصمة

38

جنسيات
وف��ي حني تم تسجيل  5ح��االت وف��اة إث��ر إصابتها باملرض
ليصبح م�ج�م��وع ح ��االت ال��وف��اة امل�س�ج�ل��ة ح�ت��ى أم��س 303
ح��االت ،ب�ين السند أن ح��االت االص��اب��ة ال �ـ 527تضمنت 264
كويتيا و 85هنديا و 38مصريا و 32بنغالدشيا وجنسيات
أخرى.
وع�ل��ى صعيد العناية امل��رك��زة بلغ ع��دد م��ن يتلقى الرعاية
الطبية فيها  194ح��ال��ة ليصبح مجموع املتلقني للرعاية
الطبية الالزمة  8449حالة.
وأنهى فترة الحجر الصحي املؤسسي اإللزامي  51شخصا،
كما بلغ عدد املسحات في اليوم األخير  2755مسحة ليبلغ
مجموع عدد الفحوص نحو .340142

فقدت الكويت أم��س واح�دًا
من أبنائها املخلصني الذين
ساهموا في بناء نهضتها
ع �ب��ر ع ��دد م��ن امل ��واق ��ع هو
ال � ��وزي � ��ر وع� �ض ��و م�ج�ل��س
االمة السابق حبيب جوهر
حيات ،الذي وافته املنية عن
عمر يناهز  86عامًا.
ونعى رئيس مجلس االمة
م � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ال �ف �ق �ي��د
ع �ب��ر ح �س��اب��ه ف ��ي ت��وي �ت��ر
ً
ق � � ��ائ� �ل ��ا :خ � ��ال � ��ص ال� � �ع � ��زاء
وص � ��ادق امل ��واس ��اة ل�ع��ائ�ل��ة حبيب جوهر حيات
جوهر حيات الكريمة بوفاة املغفور له العم حبيب حسن
جوهر ح�ي��ات ،أح��د ال��رج��االت ال��ذي��ن ساهموا ببناء الوطن
ومؤسساته ،ونسأل اهلل جلت قدرته للفقيد الغالي الرحمة
الواسعة ولذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان ،انه
سميع مجيب.
ويعد الفقيد حبيب جوهر حيات املولود في عام  1934أحد
رجاالت الدولة الذين خدموا البالد طوال مسيرتهم املهنية.
وكان الفقيد عضوًا في مجلس األمة في فصله التشريعي
ال�خ��ام��س ع��ام  1975ب�ع��د ف ��وزه ب��االن�ت�خ��اب��ات ع��ن ال��دائ��رة
األولىِّ .
ُ
ك�م��ا ك��ل��ف ح�ي��ات وزي� �رًا ل�ل�م��واص�لات ع��ام  1990ووزي� �رًا
لالسكان في عامي  1992 - 1991ووزي �رًا لألشغال عام
.1994
وسبق للفقيد ان خ��دم ب ��وزارة الصحة ف��ي منصب مدير
الشؤون املالية ثم كلف بمنصب وكيل وزارة الصحة العامة
املساعد للشؤون املالية واإلدارية.
وك��ان الفقيد عضوا ف��ي لجنة النظر ف��ي تنقيح الدستور
وع� �ض ��وا ف ��ي م �ج �ل��س إدارة م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية ،وس�ب��ق ل��ه أن ح��از عضوية مجلس إدارة البنك
ال �ع��رب��ي األف��ري �ق��ي وع �ض��وي��ة م�ج�ل��س إدارة ال�ب�ن��ك األه�ل��ي
الكويتي وعضوية املجلس األعلى للتخطيط.
وسبقلا التي آملها املصاب تتقدم من ذوي الفقيد الراحل
بأحر التعازي ،سائلني اهلل تعالى ان يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.
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حمد السالمة  -محمد المصلح  -عبدالرزاق المحسن  -محمد إبراهيم
فريق العمل
هاني الحمادي  -محمود الزاهي  -خالد الحطاب  -مي السكري (تصوير :بسام زيدان)

بعد طول انقطاع عن الدوام
ل ،فرضته أزمة «كورونا»،
ّ
وتعط ٍ
ّ
تتأهب الجهات الحكومية
الستئناف العمل األحد المقبل،
في مستهل أيام المرحلة الثانية
من الخطة ،التي أقرها مجلس
الوزراء لعودة الحياة تدريجياً.
سبقلا رصدت أمس استعدادات
الوزارات واإلدارات الخدمية للعودة،
حيث جرى تعقيم المكاتب واألبواب
والطرقات والحمامات وغيرها ،في
حين تم حصر أسماء الموظفين
المقرر انخراطهم في الدوام
بنسبة  ،%30وفق القرار الحكومي،
المعفاة
كما تحددت الشريحة ُ
من الدوام ،ومنها المصابون
بأمراض مزمنة والمعاقون والنساء
الحوامل والمرضعات ،ومن تجاوزوا
الـ  50عاما.

مجمع الوزارات في طور التجهيزات (تصوير :بسام زيدان)

سبقلا رصدت االستعدادات في الوزارات الخدمية والضوابط الوقائية

َّ
تتأهب لعودة الحياة
جهات الدولة
ً
شهد مجمع ال ��وزارات عمال دؤوب��ًا أم��س لتجهيز
ّ
امل�ك��ات��ب وتعقيمها ،وع��ل�ق��ت اإلرش� ��ادات الصحية
وال��وق��ائ �ي��ة وض ��واب ��ط ال �ت �ب��اع��د ال ��وق ��ائ ��ي ،وذل ��ك
ب � �م� ��وازاة ال �ن �ف �ض��ة ال �ع �م��ران �ي��ة وال �ت��وس �ع��ة ال �ت��ي
يشهدها املجمع ،وال��ذي كلف مجلس ال��وزراء في
اجتماعه أول من امس الجهات املعنية باتخاذ ما
يلزم للقضاء على الزحمة املرورية في محيطه.

«األوقاف»:
موظفان فقط في كل مكتب..
وال تهاون في الغياب

شروط وضوابط
وأب� �ل� �غ ��ت م � �ص� ��ادر سبقلا أن ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة
س �ت �ح��دد ال� �ي ��وم ال � �ش ��روط وال� �ض ��واب ��ط امل �ط �ل��وب��ة
ل��دخ��ول امل��راج �ع�ي�ن م�ج�م��ع ال � � ��وزارات وخ��روج �ه��م
منه ،مع تحديد مواعيد مسبقة من قبل كل وزارة
وج�ه��ة ح�ك��وم�ي��ة ،وف��ق ال�ن�ظ��ام اآلل ��ي امل �ح��دد لهذا
الشأن ،عالوة على تحديد املداخل واملخارج التي
ت�ن��اس��ب ال��وض��ع ال �ح��ال��ي ،ت�ف��ادي��ا ألي ازدح��ام��ات
وملنع املخالطة املسببة للعدوى ،مبينة أن اجتماعًا
موسعًا ُ
ّ
سيعقد لوضع اإلجراءات املطلوبة.
م�ي��دان�ي��ًا ،ح ��ددت وزارة ال�ص�ح��ة ض��واب��ط م�ش��ددة
م��ع ب ��دء ال�ع�م��ل ف��ي دي��وان �ه��ا ال �ع��ام االح ��د امل�ق�ب��ل،
أبرزها تحقيق التباعد االجتماعي بني املوظفني
بالقطاعات واالدارات امل��رك��زي��ة ،فضال ع��ن اعفاء
البعض من مباشرة العمل السباب متفاوتة.
وفي الوقت الذي واصلت فيه العيادات الخارجية
اس�ت�ق�ب��ال امل��راج �ع�ين ،ف�ض�لا ع��ن إج ��راء العمليات
ال �ج��راح �ي��ة ال �ع��اج �ل��ة ،س �ي �ع��ود إل ��ى ال �ع �م��ل األح ��د
املقبل  102مركز رعاية صحية أولية ،وفق املواعيد
امل �ع �ت��ادة ألزم � ��ة «ك � ��ورون � ��ا» ،ب �ع��دم��ا ج ��رى اغ�ل�اق
ب�ع�ض�ه��ا ب�س�ب��ب ن�ق��ل ال� �ك ��وادر ال�ط�ب�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ات
ال�ت�م��ري�ض�ي��ة ال ��ى م ��راف��ق اخ � ��رى ،وف ��ق متطلبات
املرحلة.

أعمال وتجهيزات
أمنيًا ،انتهت وزارة الداخلية من اللمسات األخيرة
الستراتيجية ال �ع��ودة ،وت �ق��رر اس�ت�ق�ب��ال اإلدارات
األم �ن �ي��ة ال �خ��دم �ي��ة ل �ع��دد ال ي �ت �ج��اوز  100م��راج��ع
ك ��ل س ��اع ��ة ،ب� �ش ��رط ال �ح �ج��ز امل �س �ب��ق ع �ب��ر امل��وق��ع
اإللكتروني املخصص إلصدار املواعيد.
كما شهدت وزارات األشغال والكهرباء والشؤون
وامل��واص�لات والتربية والعدل الكثير من األعمال
ّ
والتجهيزات ،تأهبًا الستئناف الدوام بعد غياب.
وك � ��ان م ��ن ال�ل�اف ��ت ت �ع �ل �ي��ق اإلرش � � � ��ادات ال�ص�ح�ي��ة
وال��وق��ائ�ي��ة وض��واب��ط التباعد ال��وق��ائ��ي ،وك��ان من
ال��واض��ح أن إن�ج��از امل�ع��ام�لات إلكترونيًا سيكون
ال �ق��اس��م امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال � � ��وزارات ال �خ��دم �ي��ة ،حيث
ح ��ددت ك��ل ج�ه��ة م��وق�ع��ًا ل�ه��ذا ال �ش��أن ،وستقتصر
ّ
املراجعة على تسلم املعاملة ج��اه��زة ،كما ح��ددت
آلية مشددة ملنع التزاحم وتقليص عدد املوظفني
ف ��ي ك ��ل م�ك�ت��ب إل ��ى اث �ن�ي�ن ف �ق��ط ،وال �ت �ش��دي��د على
منع املخالطة ،وتعقيم األي��دي وارت��داء الكمامات
والقفازات.

«األشغال»:

أع��دت وزارة ًاألوق��اف كشفًا بأسماء املوظفني الذين سيكون
دوام�ه��م ك��ام�لا ،اض��اف��ة للعاملني ب��امل�ن��اوب��ات وامل��وظ�ف�ين الذين
سيعفون من الدوامات لظروف صحية حددها دي��وان الخدمة
املدنية ،ومن لديهم تخفيف عمل وتقرير طبي.
واكدت مصادر سبقلا ان من سيتغيب بال عذر سيحال الى
الشؤون القانونية ،ولن يتم التهاون في هذا املوضوع ،فعودة
العمل ستحتاج الى جهود مضاعفة لالنجاز.
وعن القطاعات التي ستفتتح في املرحلة املقبلة لعودة طبيعة
ال�ح�ي��اة ،اوض �ح��ت امل �ص��ادر ان االوق ��اف وزارة طبيعة عملها
ليست حيوية كباقي ال��وزارات ،لكن القطاعات املالية واالداري��ة
ستعود جميعها في مبنى ال��وزارة ،ولن يتعدى عدد املوظفني
 %30اضافة الى قطاعات املساجد واالسناد.
واش ��ارت ال��ى ان جميع امل�ع��ام�لات س�ت�ك��ون أون�لاي��ن م��ن دون
حضور للمراجعني ،كما ان قطاعات عديدة لن تزاول عملها.
وبينت املصادر ان الوزارة ستحرص على عدم وجود اكثر من
موظفني اثنني في كل مكتب ،ل��ذا سيتم التدوير واملناوبة بني
قوة العمل ،اضافة الى توفير الكمامات واملعقمات لهم ،وتطبيق
التباعد الوقائي.

«العدل»:
استقبال المراجعين
وفق مواعيد مسبقة

¶ تعقيم المكاتب واألبواب ..وحصر
أسماء الموظفين وفق نسبة الـ%30

أك��د ال�ن��اط��ق ال��رس�م��ي ل ��وزارة ال�ع��دل عيسى البشر أن ال ��وزارة
ستبدأ الدوام االحد املقبل في جميع القطاعات ،بنسبة ال تزيد
على  ٣٠%وسيتم استقبال املراجعني ،وفقًا ملواعيد مسبقة.
واض��اف البشر لــ سبقلا ان ال ��وزارة ات�خ��ذت جميع إج��راءات
العودة إل��ى العمل خ�لال فترتي الحظر الجزئي والشامل ،ولم
تتوقف ،وت�م��ت تهيئة بيئة العمل فعليا واستيفاء متطلبات
السالمة الصحية واإلج ��راءات الوقائية ،من استخدام وسائل
ال�ت��واص��ل امل�ت��اح��ة (ك ��ول س�ن�ت��ر ،وات ��س أب) ل�ل��رد ع�ل��ى جميع
استفسارات املراجعني وحجز املواعيد لهم إلنهاء معامالتهم.
وش � ّ�دد على ال �ت��زام التباعد االج�ت�م��اع��ي واالج � ��راءات الوقائية
وال�ص�ح�ي��ة ب�ين امل��وظ�ف�ين وامل��راج �ع�ي�ن ،وع ��دد امل��وظ�ف�ين داخ��ل
املكاتب واملواعيد املسبقة للحضور.
وأمل��ح البشر إل��ى أن استقبال املراجعني سيكون في الصاالت
املخصصة الستقبالهم فقط ،ويحظر نهائيا استقبال أو ّ
تجول
املراجعني داخل مراكز العمل (املكاتب) في مبنى الوزارة.

¶ إعفاء ذوي اإلعاقة واألمراض المزمنة
والحوامل من الدوام
¶ تعليق اإلرشادات الصحية والوقائية
وضوابط التباعد
موسع اليوم لتحديد ضوابط
َّ
¶ اجتماع
عمل مجمع الوزارات

«القوى العاملة»:

قطاعات سلمت جداول التوزيعات

 4آالف موظف سيداومون بضوابط مشددة
أصدر وكيل وزارة األشغال إسماعيل الفيلكاوي،
أمس ،تعميمًا طالب من خالله جميع القطاعات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ف ��ي ال � � ��وزارة ب ��االل� �ت ��زام وال �ع �م��ل على
تنفيذ م��ا ج��اء بدليل سياسات وق��واع��د العودة
التدريجية ف��ي ال�ج�ه��ات الحكومية املعتمد من
قبل مجلس الوزراء.
ون� ��ص ال �ت �ع �م �ي��م ،ال � ��ذي ح �ص �ل��ت ع �ل �ي��ه سبقلا،
على أن تكون الترتيبات كما ج��اءت ف��ي تعميم
الديوان من خالل إعداد جداول بأسماء املوظفني
م��وزع��ة ح �س��ب ال �ف �ئ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وه� ��ي :ال�ع�م��ل
ع��ن ب�ع��د وال �ع��ام �ل��ون ب�ن�ظ��ام ال �ت��دوي��ر أسبوعيًا
وت �ح��دي��د أس �م��اء ال�ع��ام�ل�ين ل�ك��ل أس �ب��وع وك��ذل��ك
من سيعملون طوال األسبوع بال تدوير وأخيرا
امل��وظ �ف��ون ال��ذي��ن ت �ق��رر إع �ف��اؤه��م م��ن ال� ��دوام مع
إبالغ كل فئة بموقفها.
وق��ال��ت م�ص��ادر ف��ي ال ��وزارة إن بعض القطاعات
س�ل�م��ت ب��ال�ف�ع��ل ال� �ج ��داول ال �خ��اص��ة بموظفيها
أم ��س ،ف�ي�م��ا س�ي�ت��م ت�س�ل�ي��م ب��اق��ى ال� �ج ��داول قبل
ن�ه��اي��ة األس �ب��وع ال �ج ��اري ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن األم��ر
م�ت��روك للوكالء املساعدين وم��ن بعدهم ملديري
اإلدارات لتحديد من يتم إدراجهم في كل فئة من
الفئات حسب حاجة العمل.
وأش � ��ارت إل ��ى أن ال � ��وزارة ل��ن ت�س�م��ح باستقبال

مراجعني في القطاعات املختلفة مل��دة أسبوعني
وف��ق تعاميم ال��دي��وان ،ولكنها ستعمل جاهدة
على إنجاز طلبات املراجعني امل��وج��ودة من قبل
وإرس��ال بعض النتائج الخاصة بها إلكترونيًا
متى ما كان ذلك ممكنًا.
وت��وق �ع��ت امل �ص ��ادر أن ي�ب�ل��غ إج �م��ال��ي امل��وظ�ف�ين

الذين سيعودون إلى ال��دوام خالل املرحلة نحو
 4آالف موظف من أصل  14ألفًا يمثلون إجمالي
قوة العمل في الوزارة.
وذك ��رت أن مقر دي ��وان ال ��وزارة يتوقع أن يشهد
حضور نحو ألف موظف ،بينما سيوزع الـ 3آالف
ع�ل��ى امل�ش��اري��ع ال�خ��ارج�ي��ة ،وك��ذل��ك ع�ل��ى قطاعي

فحص موظفي «األشغال» المكلفين بالدوام قبل الدخول

ال�ص�ي��ان��ة وال�ه�ن��دس��ة ال�ص�ح�ي��ة ال�ل��ذي��ن ت�ت��واج��د
اإلدارات الخاصة بهما خارج املبنى الرئيسي.
وأك ��دت أن ال �ع��ودة م�ق��رون��ة ب��إج��راءات اح�ت��رازي��ة
ً
تشمل األدوات الوقائية وامل�ط�ه��رات ،ف�ض�لا عن
االلتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة
تباعد اجتماعي داخل املكاتب املختلفة.

نوبات أسبوعية للموظفين ..
ومنع المخالطة
واصلت الهيئة العامة للقوى العاملة اعمالها خ�لال الفترة
املاضية ،من خالل فرق التفتيش على مواقع العمل املصرح
لها خ�لال امل��رح�ل��ة األول ��ى م��ن ع��ودة ال�ح�ي��اة ،كما استعدت
الستئناف الدوام في جهات الدولة األحد املقبل ،وذلك بزيادة
أع��داد املوظفني العاملني داخ��ل املبنى واالدارات املوزعة في
محافظات البالد.
وقال مصدر لـ سبقلا ان الهيئة تعمل منذ مارس املاضي ،وفق
نظام آلي حقق نتائج إيجابية وسهل أعمال الدورة املستندية،
حيث تم تفعيل خدمة أسهل لتكون مجانية لجميع الشركات،
وحتى اآلن في ظل وج��ود عدد من موظفي االدارات املتابعني
لشؤون الشركات والعمالة.
وفي قطاع العمالة الوطنية ،لفت املصدر إلى وجود  10موظفني
ف��ي اإلدارة الرئيسية وآخ��ري��ن يعملون م��ن م�ن��ازل�ه��م ،ملتابعة
مالحظات وشكاوى ومطالبات العمالة الوطنية ،وصرف املزايا
املالية لهم وللخريجني والباحثني عن عمل.
اما قطاع حماية العمالة ،فهو مستمر في العمل من خالل لجنة
ال�ط��وارئ ،ع�لاوة على ف��رق التفتيش وع�لاق��ات العمل والعمالة
املنزلية ،وتتم متابعة اإلجراءات واملعامالت الخاصة باملخالفني،
ومتابعة اجراءات إيواء العامالت ومراكز االيواء حتى مغادرتهم
البالد.
وع��ن ال�ع��ودة ،ذك��ر امل�ص��در ان االم��ر سيكون مرتبطا بتعميم
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وال� �ش ��روط ال �خ��اص��ة ب�ت�ح��دي��د ن��وب��ات
أسبوعية لكل موظف ،والتدوير بينهم لتفادي االختالط وزيادة
االعداد ،مشددا على اتخاذ إجراءات مشددة لتالفي املخالطة.
وبني ان الزيارة لالدارات ستكون للحاالت التي تحتاج زيارة او
اطالعا من املوظف وفق موعد مسبق.
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الكويت 07

ملف

إستراتيجية «الداخلية» للعودة:

 100 - 80مراجع كل ساعة
وفق ضوابط وقائية مشددة
كشف امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل�ادارة ال�ع��ام��ة للعالقات
واإلعالم األمني ،العميد توحيد الكندري ،عن
خطة متكاملة وضعتها وزارة الداخلية لعودة
ال�ع�م��ل ف��ي إدارات �ه��ا ال�خ��دم�ي��ة ال�ت��ي تستقبل
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين خ�ل�ال األس �ب��وع املقبل
حال إقرار مجلس الوزراء عودة عمل الوزارات
والجهات الحكومية ،وتعتمد تلك الخطة في
املقام األول على تطبيق االشتراطات الخاصة،
التي أقرتها الجهات الصحية واملتمثلة في
ارت ��داء الكمام وال�ق�ف��از والتباعد االجتماعي
بني املراجعني واملوظفني.
وق ��ال ال�ع�م�ي��د ال �ك �ن��دري ،ف��ي ت�ص��ري��ح خ��اص
ل�ـ سبقلا :إن االدارة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون االق��ام��ة
وإدارات � �ه� ��ا ال �ف��رع �ي��ة ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ات ال �س��ت،
ال��ى جانب االدارة العامة للمرور ،وإدارات�ه��ا
الفرعية في املحافظات الست ،وكذلك االدارة
العامة ملراكز الخدمة ،واملراكز التابعة لها في
جميع املحافظات ،وباقي اإلدارات الخدمية
االخرى ،اعتمدت خطة عودة العمل من خالل
م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ق��واع��د وال � �ق� ��رارات .واض ��اف
ال�ك�ن��دري ان االدارة ال�ع��ام��ة لنظم املعلومات
بصدد إط�لاق خدمة جديدة نهاية االسبوع
الجاري على املوقع الرسمي لوزارة الداخلية،
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حجز مسبق للمراجعين
عبر الموقع اإللكتروني
«باركود» ومعاملة
جاهزة شرط الدخول
من بوابة االستقبال
خاصة بحجز مواعيد دخ��ول امل��راج�ع�ين من
املواطنني واملقيمني الى اإلدارات الخدمية.
وأش��ار الكندري ال��ى ان امل��راج��ع ل��ن يستطيع
ال � ��دخ � ��ول ال � ��ى االدارة ال� �ت ��ي ي �ق �ص��ده��ا م��ن
دون الحجز املسبق ع��ن ط��ري��ق م��وق��ع وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ،ال ��ذي سيمنحه «ب ��ارك ��ود» يطلع
ع�ل�ي��ه م��وظ��ف االس �ت �ق �ب��ال ق �ب��ل ان ي�س�م��ح له
ب��دخ��ول االدارة ،اض��اف��ة ال��ى ض ��رورة وج��ود
معاملة جاهزة تنطبق عليها الشروط.

خطوات
حدد العميد توحيد الكندري خطوات عودة العمل في اإلدارات الخدمية
في نقاط عدة ،وهي كاآلتي:

اإلدارات ستعمل بطاقة  30%فقط من موظفيها.

2

الدخول الى اإلدارات عن طريق حجز مسبق للمواعيد الكترونيا ً من موقع وزارة
الداخلية ،ووجود «باركود» مخصص باسم الشخص وبياناته لدخول االدارة.

3

السماح باستقبال ما ال يزيد على  100مراجع فقط في كل ساعة ،وبعدها
تدخل المجموعة االخرى باالعداد نفسها.

4

تقسيم الموظفين إلى مجموعات بالتناوب.

5

استقبال المراجعين يشمل المواطنين والمقيمين واصحاب الشركات
ومندوبي الشركات.

6

جميع المواطنين تنجز معامالتهم في مراكز الخدمة ما عدا معامالت
المادة ( 22التحاق بعائل) فسوف تنجزها «شؤون االقامة».

«االئتمان»:

بنسبة أق��ل م��ن  %30م��ن امل��وظ�ف�ين ،مشيرة
إل��ى أن أوق��ات العمل من  9:30صباحا حتى
 1ظهرا.
وش��ددت على االلتزام التام بدليل سياسات
وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل
الصادر عن ديوان الخدمة املدنية ،واملتضمن
آل� �ي ��ات ال � �ع ��ودة ال �ت��دري �ج �ي��ة وال �ت �ع��ام��ل م��ع
امل ��رف ��ق وامل ��راج� �ع�ي�ن وم �ت �ط �ل �ب��ات ال �س�لام��ة
العامة واالش�ت��راط��ات الصحية واإلج ��راءات
االحترازية والوقائية.
وأك ��دت الخشتي اس�ت�م��رار البنك ف��ي تقديم
خ��دم��ات��ه ل�ل�م��واط�ن�ين ال�ك�ت��رون�ي��ا  onlineمن
خالل البوابة االلكترونية للبنك او التطبيق
الهاتفي الخاص بالبنك.

«الصحة»:

 102مركز رعاية أولية
تجهزت للدوام
ح��ددت وزارة الصحة اش�ت��راط��ات وتعليمات
ص �ح �ي��ة ت �م �ه �ي��دا ل �ب ��دء ال �ع �م��ل ف ��ي دي��وان �ه��ا
ال�ع��ام االح ��د امل�ق�ب��ل ،اب��رزه��ا تحقيق التباعد
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ب �ي��ن امل� ��وظ � �ف�ي��ن ب ��ال� �ق� �ط ��اع ��ات
واالدارات امل��رك��زي��ة ،فضال ع��ن اع�ف��اء البعض
من مباشرة العمل السباب متفاوتة.
وعلمت سبقلا ان اجتماعات موسعة عقدت
ام� ��س ب�ي�ن وك �ي��ل ال� � � ��وزارة د.م �ص �ط �ف��ى رض��ا
وم� �س ��ؤول ��ي ال �ق �ط��اع��ات واالدارات ال �ت��اب �ع��ة
ل� �ل ��وزارة ،ل��وض��ع ال�ل�م�س��ات االخ �ي��رة لطريقة
م �ع��اودة ال �ع �م��ل ،واس�ت�ق�ب��ال امل��راج �ع�ين فيها
اع�ت�ب��ارا م��ن مطلع االس �ب��وع امل�ق�ب��ل ،والن�ج��از
املعامالت التي تعطلت منذ تعطيل ال��دوائ��ر
الحكومية منذ مارس املاضي.
وأض��اف��ت امل�ص��ادر ،ان��ه ت��م توجيه املسؤولني
ال��ى ض��رورة استقبال اق��ل ع��دد من املراجعني
ف��ي ك��ل م�ك�ت��ب ع�ل��ى ح ��دة ،م��ع ال�ت�ش��دي��د على
اس �ت �خ��دام ادوات ال�ت�ع�ق�ي��م ،ف�ض�لا ع��ن اع�ف��اء
بعض املوظفني ال��ذي��ن يعانون م��ن االم��راض
امل��زم �ن��ة ول��دي �ه��م اع � ��راض ص�ح�ي��ة م�ص��اح�ب��ة
لتلك االمراض ،وفق تقارير طبية من مباشرة
العمل خالل املرحلة الثانية.
وتابعت امل �ص��ادر ،ان��ه سيتم اع�ف��اء املوظفني
ال��ذي��ن يعانون م��ن بعض االع��اق��ات اي�ض��ا ،او
لديهم شهادات رسمية برعاية معاق ،اضافة
الى من صدر لهم قرارات بتخفيف مدة العمل
ب ��ال ��وزارة ،وب�ع��ض امل��وظ�ف�ين م��ن ك�ب��ار ال�س��ن،
الف�ت��ة ال��ى ان��ه سيتم ح�ص��ر امل�ش�م��ول�ين بهذه
االعفاءات قبيل استئناف العمل االحد املقبل.
وع � � ��ن م� ��واع � �ي� ��د ال � �ع � �م ��ل ف � ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
ال �ع��ام��ة وامل ��راك ��ز ال �ص �ح �ي��ة ،ذك � ��رت امل �ص��ادر

«التربية»:

 4آالف موظف يستأنفون العمل
أعدت وزارة التربية بقطاعاتها املختلفة
خريطة طريق العودة التدريجية للعمل
في جميع اإلدارات الخارجية والداخلية
وديوان عام الوزارة واملناطق التعليمية
ب � ��دءًا م ��ن األح � ��د امل �ق �ب��ل ،ت �ن �ف �ي �ذًا ل �ق��رار
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،وت��زام �ن��ًا م��ع امل��رح�ل��ة
الثانية من عودة الحياة الى طبيعتها.
وأوع� � ��ز وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي ،د .سعود الحربي ،ال��ى الوكالء
امل �س��اع��دي��ن ب�ت�ج�ه�ي��ز أس �م��اء امل��وظ�ف�ين
ف ��ي ك ��ل إدارة الس �ت �ئ �ن��اف ال� � ��دوام وف��ق
الضوابط التي ح��دده��ا دي��وان الخدمة
امل ��دن �ي ��ة ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى ض� � ��رورة ال �ت��زام
التعليمات واالشتراطات التي تصدرها
السلطات الصحية.

عودة املوظفني
وقدرت مصادر مسؤولة لـ سبقلا أعداد
امل��وظ�ف�ين امل�ق��رر ع��ودت�ه��م ل �ل��دوام األح��د
امل�ق�ب��ل ،ف��ي ج�م�ي��ع امل��راف��ق وال�ق�ط��اع��ات

«المواصالت»:

ال استقبال للمواطنين
في المرحلة األولى من العودة
يتأهب بنك االئ�ت�م��ان الكويتي للعودة إلى
ال ��دوام الرسمي ف��ي امل�ق��ر الرئيس وال�ف��روع،
ض �م��ن خ �ط��ة م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب �ش��أن ع ��ودة
الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
وق � ��ال � ��ت ال� �ن ��اط� �ق ��ة ب� ��اس� ��م ال� �ب� �ن ��ك ح� �ب ��اري
ال� �خ� �ش� �ت ��ي ،إن االس � � �ت � � �ع� � ��دادات ف � ��ي ال �ب �ن��ك
تجري على ق��دم وس��اق لتوفير كل التدابير
ال��وق��ائ�ي��ة واالح �ت��رازي��ة ال�ل�ازم��ة الس�ت�ئ�ن��اف
ال�ع�م��ل ف��ي امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،وف �ق��ا ل �ل �ق��رارات
وال �ت �ع��ام �ي��م ال� � �ص � ��ادرة ب� �ه ��ذا ال �خ �ص��وص،
واملرتبطة بمواجهة جائحة فيروس كورونا
امل�س�ت�ج��د( ،)COVID – 19م��ؤك��دة الجهوزية
التامة لهذه الخطوة.
وأوض �ح ��ت أن ال �ع ��ودة إل ��ى ال�ع�م��ل س�ت�ك��ون

إجراءات مشددة في المداخل لتنظيم العمل

ان امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ش �ه��دت م� �ع ��اودة اس�ت�ق�ب��ال
املراجعني في العيادات الخارجية قبل فترة،
ووفق مواعيد تم االعالن عنها لكل مستشفى
ع�ل��ى ح ��دة ،ح�ي��ث ت��م ال �ت��واص��ل م��ع امل��رض��ى،
ومن ثم استقبالهم بالعيادات ،عالوة على ان
العمليات الطارئة يتم اج��راؤه��ا الي مريض
دون تأخير ،فيما اليزال تأجيل مواعيد بعض
العمليات غير الطارئة قائم.
ونوهت الى أن االحد املقبل سيشهد معاودة
ال �ع �م��ل ف ��ي  102م��رك��ز رع ��اي ��ة ص�ح�ي��ة أول �ي��ة
بحسب املواعيد التي كانت تعمل فيها قبل
ازمة كورونا ،بعدما تم اغالق بعضها بسبب
نقل الكوادر الطبية والهيئات التمريضية الى
مرافق اخرى وفق متطلبات املرحلة ،مبينة ان
هناك  3مراكز صحية لن يتم افتتاحها االحد
بسبب وج��ود نواقص بالكوادر والتمريض،
على ان يتم تشغيلها تدريجيا ،وه��ي مراكز
ال� �ف ��ردوس ال �ش �م��ال��ي وال �ع��ارض �ي��ة ال�ش�م��ال��ي
والنهضة .واك��دت امل�ص��ادر ان من بني املراكز
ال �ت��ي س �ت �ع��اود اس �ت �ق �ب��ال امل��راج �ع�ي�ن ،م��راك��ز
العمرية واالن��دل��س والرقعي ،بهدف تخفيف
ال� �ض� �غ ��ط ع� ��ن امل � ��راف � ��ق ال �ص �ح �ي ��ة امل � �ج� ��اورة
للمنطقتني ،وتقديم الرعاية الالزمة للمرضى.
وب �ي �ن��ت ان  10م��راك��ز ف��ي  5م �ن��اط��ق صحية
ستبقى كما هي حاليا مخصصة الستقبال
مرضى ك��ورون��ا ،او املشتبه في اصابتهم ،او
الذين انهوا فترة الحجر الصحي ،وهي مراكز
ال��رح��اب ،وخيطان الجنوبي ،وجابر االحمد
ق� �ط ��اع  ،N3وم �س ��اع ��د ال� �ص ��ال ��ح ،وال �ع �ق �ي �ل��ة،
وال �ش �ع �ي �ب��ة ال �ص �ن��اع��ي ،وال �ن �ع �ي��م ،وال�ن�س�ي��م
القديم ،والشهداء ،والجابرية.

تعقيم مراكز البريد

إيقاف خدمة 101
إلصابة عاملين
بفيروس كورونا
ت�س�ت�ع��د وزارة امل��واص�ل�ات
ب � �ق � �ط� ��اع� ��ات � �ه� ��ا امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة
الستئناف العمل بعد حالة
ال �ت �ع �ط �ي��ل ال� �ت ��ي م � ��رت ب�ه��ا
ال �ب�ل�اد ع�ل��ى م ��دى  3أش�ه��ر
بسبب جائحة كورونا.
وق� � � ��ال م � �ص� ��در ل� � �ـ سبقلا
ان ح� ��ال� ��ة ال �ت �ع �ط �ي ��ل ال �ت��ي
م� ��رت ع �ل��ى اج� �ه ��زة ال ��دول ��ة،
ساهمت في تكدس الطرود
وال��رس��ائ��ل ال �ب��ري��دي��ة ،االم��ر
ال ��ذي ش��ل ال�ق�ط��اع ال�ب��ري��دي
نظرا لتفشي الفيروس.
واف� � � � ��اد امل� � �ص � ��در ب� ��ان� ��ه ت��م
ت �ج �ه �ي��ز امل� ��راك� ��ز ال �ب��ري��دي��ة
ال � ��رئ� � �ي� � �س� � �ي � ��ة وال � �ف � ��رع � �ي � ��ة
الس �ت �ق �ب��ال امل ��راج� �ع�ي�ن م��ع
ب��دء ال� ��دوام ال��رس�م��ي ،حيث
ت � ��م ال� � �ح � ��رص ع� �ل ��ى وض ��ع
ع�لام��ات ارش��ادي��ة وتنظيم
ك� ��راس� ��ي ج � �ل ��وس ال� � � ��زوار،
لتحقق التباعد االجتماعي
بينهم مع تعقيم كل املكاتب
قبل بدء العمل.
وح � � ��ول االع � � � ��داد امل �ت��وق �ع��ة
لعودة املوظفني ،قال املصدر
ي �ت��وق��ع دوام ن �ح��و 1500
م � ��وظ � ��ف ،ت �ط �ب �ي �ق��ا ل� �ق ��رار
مجلس ال��وزراء ال��ذي يحدد
نسب العاملني في القطاعات
بما ال يتجاوز  ،%30قائال
ان اجمالي املوظفني العاملني
في الوزارة يبلغ نحو 5500
موظف.
م � ��ن ج� ��ان� ��ب اخ� � � ��ر ،اع �ل �ن��ت
وزارة املواصالت عن توقف
خ ��دم ��ة ت �ل �ق��ي االت � �ص� ��االت
وح�ج��ز امل��واع�ي��د ع��ن طريق
ال � ��وات � ��س اب مل � ��دة اس� �ب ��وع،
إلص��اب��ة ع ��دد م��ن العاملني
ف � ��ي دل � �ي� ��ل االس� �ت� �ع�ل�ام ��ات
 101ب� � � �ك � � ��ورون � � ��ا ،ح �ي��ث
س� �ي� �ج ��ري ت �ع �ق �ي��م امل ��رك ��ز
وفقا الشتراطات السلطات
الصحية.

واإلدارات ال �ت��اب �ع ��ة ل � � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة
بمختلف املناطق وامل�ح��اف�ظ��ات ،بنحو
 4آالف م ��وظ ��ف وم ��وظ� �ف ��ة ،م �ن �ه��م 950
م��وظ �ف��ًا ت �ق��ري �ب��ًا س �ي �س �ت��أن �ف��ون ال�ع�م��ل
ف��ي مبنى دي ��وان ع��ام ال� ��وزارة بمنطقة
ج� �ن ��وب ال� � �س � ��رة .وب� �ي� �ن ��ت امل� � �ص � ��ادر أن
ع � ��دد امل ��وظ� �ف�ي�ن امل� �ت ��وق ��ع دوام � �ه � ��م ف��ي
منطقة األح�م��دي التعليمية يبلغ 750
م��وظ �ف��ًا ،وم �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر  390م��وظ�ف��ًا،
والجهراء  400موظف ،والعاصمة 300
م��وظ��ف ،وح��ول��ي  350م��وظ �ف��ًا ،إض��اف��ة
الى  250موظفًا في الفروانية ،واإلدارة
ال�ع��ام��ة للتعليم ال �خ��اص  150م��وظ�ف��ًا،
ً
وال �ت��رب �ي��ة ال �خ��اص��ة  60م��وظ �ف��ًا ،ف�ض�لا
ع ��ن دوام ن �ح��و  160م��وظ �ف��ًا ف ��ي إدارة
ال �ت��وري��دات وامل �خ��ازن ،و 50م��وظ�ف��ًا في
إدارت � ��ي ال�ت�ط��وي��ر وال�ت�ن�م�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
الديني ،و 190موظفًا في قطاع البحوث
واإلدارات التابعة لها والتواجيه الفنية،
واليونيسكو ،واألمانة العامة للمجلس

األعلى للتخطيط.
وبينما باشرت كل القطاعات واإلدارات
املعنية تنظيف وتعقيم املباني اإلدارية
ل� �ل ��وزارة امل�غ�ل�ق��ة ل �ف �ت��رة ط��وي �ل��ة بسبب
انقطاع العمل ،أكدت أن تركيز العائدين
إلى الدوام في هذه املرحلة سيكون على
أصحاب الوظائف اإلشرافية من مديري
إدارات وم ��راق� �ب�ي�ن وم ��وج� �ه�ي�ن أوائ � ��ل
ورؤساء أقسام ومن ثم بعض املوظفني،
على أن يكون العمل بالتناوب.
ووفقًا لخطة استئناف الدوام في وزارة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت سبقلا ع�ل��ى
ن �س �خ��ة م �ن �ه��ا ،ف� ��إن األس � ��س وال �ق��واع��د
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ل� � �ع � ��ودة ت� �ت� �م� �ث ��ل ف� � ��ي ع� ��دم
استقبال املراجعني خالل هذه املرحلة،
واالح �ت �ك��اك ي�ك��ون ف��ي أض�ي��ق ال �ح��دود،
ع �ل��ى أن ت �ت��وس��ع خ �ط��ة ال �ع �م��ل ب�ش�ك��ل
ت��دري �ج��ي داخ� ��ل ال ��وح ��دات التنظيمية
ووف��ق االع �ت �ب��ارات وال�ت��داب�ي��ر الصحية
في البالد.

¶ حصر أسماء
الموظفين وحثهم
على االلتزام بتعليمات
السلطات الصحية
¶ إجراءات مشددة
لتحقيق المعايير الوقائية
في جميع المرافق
والمباني اإلدارية
¶ ال استقبال للمراجعين
في هذه المرحلة..
وإنجاز المعامالت المتاحة
ً
إلكترونيا

 08الكويت
انتهت مناقشة استجواب
وزير التربية د.سعود
الحربي المقدم من النائب
فيصل الكندري بإقرار عدد
من التوصيات ،ومن دون
تقديم طلب بطرح الثقة
في الوزير.
وأكد الحربي سالمة
إجراءاته التي اتخذها
للحفاظ على سالمة
المسار التعليمي،
وانطالقها من الحرص على
مصالح الطلبة والعملية
التعليمية ،في حين اعتبر
النائب الكندري أن «الوزير
متقاعس وغير قادر على
تحمل المسؤولية».
ّ
وتضمنت توصيات النواب
خطة زمنية إلنجاز قانون
الجامعات وأخرى لمشروع
التعليم عن بعد
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مجلس األمة

األمير يشيد بكفاءة
وزير التربية

جلسة «تمثيل» بالحد األدنى!

ب�ع��ث س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ببرقية تهنئة إل��ى
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم ال�ع��ال��ي سعود
ال� �ح ��رب ��ي ،ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س �م ��وه ع ��ن إش ��ادت ��ه
بما تميز ب��ه أداؤه م��ن ك�ف��اءة رفيعة خالل
ردوده على م�ح��اور االس�ت�ج��واب امل�ق��دم له،
وباملمارسة الديموقراطية ال��راق�ي��ة م��ن قبل
النواب أثناء مناقشة االستجواب باملجلس
أمس ،سائال سموه املولى أن يوفق الجميع
ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع
رايته.

السيرة الذاتية..
تكسب انتخابي
ّ

!

ق��اط��ع ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي امل�س�ت�ج��وب
فيصل الكندري اثناء مناقشته االستجواب
املقدم الى وزير التربية سعود الحربي بقوله:
اخ فيصل ان��ا اح�ت��رم��ك ل�ك��ن عليك االل �ت��زام
ب �م �ح��اور اس �ت �ج��واب��ك ،وال ع�ل�اق��ة ل�ل�س�ي��رة
الذاتية للوزير باالستجواب.
ورد ع �ل �ي��ه ال � �ك � �ن� ��دري :ش� �ك ��را ب ��وع �ب ��داهلل
احترمك ،بس هذا تكسب انتخابي!

الحربي والكندري بعد االستجواب

استجوابه ينتهي بتوصيات «عن بعد» و«حب خشوم»

الحربي يجتاز اختبار المنصة ..بثقة
حمد الخلف وفهاد الشمري
ب � ��دأ ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري م ��راف �ع �ت ��ه ف��ي
اس �ت �ج��واب��ه امل� �ق ��دم إل� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
التعليم العالي سعود الحربي ،بقوله :سأبدأ
م��ن ح�ي��ث ان�ت�ه��ى س�م��و رئ �ي��س ال� � ��وزراء ب�ش��أن
خطورة الوضع الحالي ،ألن هذا هو ما دفعني
إلى تقديم االستجواب ،مضيفًا أن «استجوابي
هو استجواب من الطالب والطالبات وأولياء
األم � � � ��ور وط� �ل� �ب ��ة ال � �ص� ��ف ال� � � � �ـ 12ال � ��ذي � ��ن ق �ت �ل��ت
ط�م��وح�ه��م 700 ..أل��ف ط��ال��ب وط��ال�ب��ة أصبحوا
على املحك بسببك».
وقال الكندري متوجهًا إلى الحربي :الوزير لم
يقدم أي نتيجة خ�لال  17اجتماعًا عقدها مع
القياديني منذ  3مارس ،وآخر ما توصلوا إليه
إلغاء طابور الصباح وال�ف��رص وتنظيم البيع
في املقصف ،واح��د االجتماعات في  10مارس
ولم نفهم منه شيئًا».
وأض � � ��اف :ل ��م ن �ط �ل��ب م ��ن ال ��وزي ��ر إن� �ه ��اء ال �ع��ام
الدراسي بل طلبنا كان هو تعليمهم ،الكرسي
الوزاري أكبر منك يا وزير التربية «ووايد ثقيل
عليك» .وزاد :ال��وزي��ر أعلن أن��ه سيحيل تقريرًا
نهائيًا ع��ن التعليم ف��ي  15ي��ول�ي��و ،وأق ��ول لكم
إن��ه سينهي ال�ع��ام ال��دراس��ي ف��ي ه��ذا ال�ت��اري��خ،
ْ
وس ��أذك ��ره ب�ك�لام��ي ه ��ذا ف��ي ح�ي�ن��ه ،إن استمر
الوزير في منصبه.
وأب �ع��د م��ن ذل ��ك ،ق��ال ال �ك �ن��دري :ال��وزي��ر ق��ال في
ل�ق��اء ف��ي تلفزيون ال�ك��وي��ت إن��ه ملتزم بالحظر
ً
الكلي ،لكنه لم يقل إنه كان مشغوال وقتها في
إنهاء كتابة رواي��ة رومانسية ..إن��ه ال يستعني
ب��ال �ق �ي��ادي�ين وال �ن �خ �ب��ة م��ن األك��ادي �م �ي�ي�ن ،وه��و
يفكر م�ن�ف��ردًا ،اث�ن��ان فقط ي��دي��ران ال ��وزارة وهو
يعرفهما.
وأض��اف :املنصة االلكترونية التي أعلن عنها
ّ
وزي��ر التربية أخ�ي��را «ت�ف��ش��ل» وش��يء مخجل..
ي��ا وزي��ر التربية أن��ت قتلت ط�م��وح طلبة ال �ـ12
بسبب ت�ق��اع�س��ك ،وال �ك��ل مستغرب م��ن صمتك
وع� ��دم ت�ح�م�ل��ك امل �س��ؤول �ي��ة وع� ��دم ق��درت��ك على
ات �خ��اذ ال� �ق ��رار ،إذ ك ��ان م��ن امل �ف �ت��رض ان تضع
خ�ط�ط��ا م ��دروس ��ة وم �ع �ل��وم��ة ي�م�ك��ن ت�ن�ف�ي��ذه��ا،
لكنك انشغلت بعقد اجتماعات من دون توثيق
ال �ت��وص �ي��ات او م �خ��اط �ب��ة ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة،
وانتقلت وزارة التربية الى املرحلة الثانية من
دون ان نعرف فحوى املرحلة االولى وما انتهت
اليه ،وذل��ك في  29م��ارس ،واهلل ما ادري شلون
ت�ف�ك��ر ي��ا وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وان ��ت ت �ق��وم بتهميش
القياديني؟
وق��ال الكندري في استجوابه :كما لم تبني لنا
كيف تكون العودة الى املدارس في  4أغسطس؟
ملاذا كل ما نعرفه فقط هو تاريخ العودة ،بينما
ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض ت��وج�ي��ه ال�ط��واق��م التعليمية
للخطة التي تريد العمل بها ،ومنذ بداية مارس
ال ��ى  21أب��ري��ل وان ��ت ت�ج�ت�م��ع مل�ن��اق�ش��ة املنصة
االلكترونية وباألخير جئت لنا بمنصة تفشل
وف��ي  27مايو طلعت لنا ببيان يقول ال انهاء
للعام الدراسي وأتوقع في  15يوليو راح تطلع
وت �ق��ول وزارة ال�ت��رب�ي��ة تنهي ال �ع��ام ال��دراس��ي..
ول�ل�ع�ل��م ف��إن �ن��ي اح �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ب��أك�م�ل�ه��ا اي
اصابه ألبنائنا الطلبة في املدارس.
وأض� ��اف ال �ك �ن��دري :ي��ا ل�ي�ت��ك ي��ا وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
تسمع ك�لام التربويني ،وان��ت وصلت ألبنائنا
قناعة بأن حكومة الكويت عاجزة عن تدريس
أبنائها ،بينما الدول من حولنا تعالج مشاكل
اب �ن��ائ �ه��ا اوال ب� ��أول وك�ل�ام ��ك وت �ص��ري �ح��ات��ك ال
فائدة منها.
وزاد :ان��ت م��ن ع�ط��ل ال� ��وزارة اس�ب��وع�ين بسبب
اصابة احد املوظفني ،وهنا أسألك ليش تعطل
ال��وزارة؟ ليش ما عندك مبان أخ��رى؟ هل تعلم
ان��ك ت��دي��ر اه��م وزارة ب�ع��د وزارة ال�ص�ح��ة؟ ان��ت
وزي ��ر ل�ك��ن ك��ل اج�ت�م��اع��ات��ك ل��م ي�ط�ب��ق م�ن�ه��ا اي
ش ��يء ع �ل��ى ارض ال ��واق ��ع ،ف ��ي ح�ي�ن ه �ن��اك من
التربويني من طلب منك اداء خدمة وطنية وانت
اكتفيت بكلمة انتهى االجتماع.
وأضاف الكندري :نحن في الكويت التي تمتلك
جميع القدرات ،لكن اللي ناقص وزارة التربية
وزي��ر يقدر يتصدى للمشاكل ،فالكرسي اكبر
منك واريدك ان تبني ملاذا انت متردد في اتخاذ

الوزير :

الكندري:
◄ أنت كارثة ..والكرسي «وايد ثقيل عليك»
◄  700ألف طالب على المحك بسبب صمتك وترددك

َ
صنعت لي معروفا ً ومنحتني فرصة تاريخية ..وأنا
◄
ق ّناص فرص

◄ عقدتم  17اجتماعاً ..مخرجاتها إلغاء الطابور وتنظيم
بيع المقاصف

◄ جعلتني عرضة للسخرية في «تويتر» بادعائك أنني
بال عقلية تربوية

◄ تدّ عي التزامك بالحظر الكلي بينما كنت تنهي كتابة
رواية رومانسية

◄ غير صحيح أنني «الهٍ » بكتابة رواية ..الرواية قديمة
ومكتوبة من زمان

◄ ال تستعين بالقياديين والنخب األكاديمية وتتخذ
قرارك منفرداً

◄ عدم إنهاء العام الدراسي ليس قراراً فرديا ً وال تجوز
محاسبتي على افتراضات

◄ أنت تدير أهم وزارة
بعد «الصحة» والكل
مستغرب من عدم
تحملك المسؤولية

◄ وضعك المأزوم
جعلك تكتب
استجوابك
بعبارات عدوانية

◄ لم تضع خططا ً

◄ دول خليجية
استفادت من
رؤيتنا وأثنت على
تأجيل إنهاء
الدراسة

مدروسة قابلة
للتنفيذ وانشغلت
باالجتماعات والتصوير

الكندري مستعرضاً محاور استجوابه

القرارات؟ هل يعقل انك تناقش مصير  700ألف
طالب بالواتس اب؟ ليش ماكو ورق واال شنو
القصة؟
وت��اب��ع ق��ائ�لا :ك��ان ه �ن��اك اج�ت�م��اع ل� ��وزراء دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال�خ �ل �ي �ج��ي وت� ��م ف �ي��ه ع��رض
انجازاتهم ووزيرنا يقول سنستفيد من كورونا
لتغيير فلسفة حياتنا ،وه�ن��ا أس��أل��ك :مل��اذا لم
تنسق مع وزراء التربية في دول الخليج؟ ولم
تخجل وانت وزير للتربية في الكويت التي تعد
االول ��ى ف��ي ات �خ��اذ االج � ��راءات االح �ت��رازي��ة ضد
كورونا اال وزارة التربية!
واتهم الكندري الحربي بتضليل الشعب ،وقال:
ال�غ��ري��ب ان ال��وزي��ر ي�ق��ول عندنا ق�ن��اة فضائية
ل � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ،واالص� � ��ل ال ي��وج��د اي ق�ن��اة
للوزارة أفال تخجل من نفسك امام الشعب وانت
تضلل الحقيقة؟ واملنصة التعليمية التي جئت
بها قبل االستجواب بثالثة ايام دون اي تدريب،
ف�م�ح�ت��وى ال �ب��رن��ام��ج ف��اش��ل ،الن ه �ن��اك س��ؤاال
ه��ل ي�ق��در اخ��وان�ن��ا ال �ب��دون وامل� ��دارس الخاصة
وتعليم املنازل على دخول تلك املنصة؟ لكن ما
الومك تلتزم الصمت.
ق��ال إن املتابع للسيرة الذاتية للوزير يجدها
قوية ،لكن نستغرب من محتواها فمن اعطاك
الحق لشراء املنصة وكم ثمنها؟ في حني عندك
م��رك��ز م �ع �ل��وم��ات وع �ن ��دك ال �ب��واب��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
مرخصة من وزارة االع�لام واالتصاالت ،وفيها
حماية  ،%100والغريب ليش تعطي املعلومات
حق شخص بالسوق وهذا املوقع غير آمن حتى
املواد اللي محملها «من سنة يدي»؟
وش��دد ال�ك�ن��دري على ان «ه��ذا قسم ي��ا دك�ت��ور،
ان ت ��ؤدي االع �م��ال ب��االم��ان��ة وال �ص ��دق ،وت�ق��وم
وتسلم اسماء وارقام وايميالت بناتنا لشخص
ما نعرف هو منو وانت من ذهب للسوق بحثا
عن برنامج املنصة ،في حني كان متوفرا لديك
وباملجان ،هل وفرت البتوبات لجميع الطلبة؟
هل انت مقتنع بالكوادر الكويتيني في الوزارة
وان ك�ن��ت مقتنعا مل ��اذا ال تستعني ب �ه��م؟ وك��ل
همك كان في االجتماعات التصوير فقط.

أنت كارثة
وت��اب��ع ال �ك �ن��دري اس �ت �ج��واب��ه ،وق� ��ال ل�ل�ح��رب��ي:
سامحني يا دكتور سعود اذا كنت تقول اننا

◄ حددت موعد
العودة إلى
الدراسة من دون
خطة العمل
نواجه كارثة ،فأنا اقولك انت اليوم كارثة ،وانت
رضخت للمدارس الخاصة.
وبخصوص الجامعات الخاصة ،قال الكندري:
الجامعات الخاصة خلصوا ال��دراس��ة اونالين
وي� �ب ��ون ي� �ب ��دون ب��ال �ص �ي �ف��ي ،واذا ش �ف �ن��ا ف�ي��ه
اعوجاج يجب ان نعدل هذا االعوجاج ،لكن انت
غير متفاعل».واليوم ان اردنا احترام قسمنا ال
بد ان تكون لنا وقفة في هذا االستجواب.

ّ
رد الحربي

وف��ي رده على صحيفة االستجواب ،ق��ال وزير
التربية وزي��ر التعليم العالي سعود الحربي،
م�ت��وج�ه��ا ال ��ى ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري :ي��ا بو
عبدالعزيز أنت صنعت لي معروفا ،ومنحتني
ّ
فرصة تاريخية ،وأنا قناص فرص ،وقد أتحت
لي التحدث من فوق املنصة ،وكثيرون يقولون
ان�ن��ي ت��رب��وي ،ول�س��ت سياسيا ،ف��ي ح�ين يقول
أرسطو إن اإلنسان سياسي بطبعه.
وأض� ��اف ال �ح��رب��ي :ع�ن��دم��ا أق�س�م��ت أم ��ام سمو
األم�ي��ر ش�ع��رت ب��ره�ب��ة ك�ب�ي��رة لكبر امل�س��ؤول�ي��ة،
ل� �ك� �ن� �ن ��ي اب� � � ��ن ال � � � � � � � ��وزارة ،وأع � � � � ��رف م ��داخ� �ل� �ه ��ا
وم�خ��ارج�ه��ا ،وأن ��ت اتهمتني ف��ي ت�غ��ري��دات لك
على «تويتر» بأنني بال عقلية تربوية ،أليس
هذا استخفافًا بي ،وأنا ابن الوزارة الذي يعرف
م��داخ�ل�ه��ا وم �خ��ارج �ه��ا؟ ك�م��ا ات�ه�م�ت�ن��ي بأنني
«اله ب �ك �ت��اب��ة رواي � ��ة روم ��ان �س �ي ��ة» ،وه � ��ذا غير
ٍ

◄  46800طالب
سيتضررون لو أنهينا
العام الدراسي

..والحربي متأهباً للرد

مهم ،لكن للعلم ،الرواية ليست رومانسية ،بل
سيكولوجية ،وهي قديمة كتبتها في تونس.
ّ
وت��اب��ع :أن��ا وأن��ت رج�لا دول ��ة ،ون�ح��ن أج��ل من
ان ت�خ��اط�ب�ن��ي ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ،وه ��ذه األل �ف��اظ
«ك��ال��وح��ل وال� �ع ��دوان� �ي ��ة» ،ك �ي��ف ت �ف��رض على
ال��وزي��ر رأي ��ًا ب��إن�ه��اء ال �ع��ام ال��دراس��ي غ �دًا ،وإال
اس� �ت� �ج ��وب� �ت ��ه؟ ه � ��ذا غ� �ي ��ر م �ن �ط �ق��ي ،ك� �م ��ا أن ��ك
ّ
علي وجعلتني مادة لبعض ّ
تهكمت ّ
املغردين
ال �س��اخ��ري��ن ،وأن ��ا وزي ��ر ت��رب �ي��ة ،ف�م��ن ذا ال��ذي
يريد يحارب الثعلب املاكر في معركة؟ أن��ا لم
أرفع قضايا على أحد منهم ،فقد يكون بينهم
امرأة او طالب ،فكيف أقاضيهم وأرسلهم الى
النيابة؟
وزاد ق ��ائ�ل�ا :ل ��م ي �ك��ن ق � ��رار ع� ��دم إن� �ه ��اء ال �ع��ام
ال ��دراس ��ي ق � ��رارًا ف ��ردي ��ا؛ إذ س�ب�ق�ت��ه م �ش ��اورات
ع��دي��دة ول �ق��اءات ك�ث�ي��رة م��ع ت��رب��وي�ين ومجلس
الوكالء ،فأين التحدي الذي تتهمني به؟ كل ما
في األمر أنني ارى مصلحة ابنائي ،واعتقد ان
ال��وض��ع النفسي امل ��أزوم جعلك تكتب صحيفة
االستجواب بهذا الشكل ،فهل تجوز محاسبة
وزير على افتراضات؟
وت � ��اب � ��ع ال � �ح� ��رب� ��ي :ت � �ق� ��ول ان ال � ��وزي � ��ر اك �ت �ف��ى
ب��االج �ت �م��اع��ات ،ل �ك��ن ع�ل�ي��ك ان ت�ع�ل��م ان ه�ن��اك
نتائج ل�ه��ذه االج�ت�م��اع��ات مسجلة باملحاضر،
ول��م اك��ن اري ��د اص ��دار ق ��رار م�ت�س� ّ�رع ،وان ��ا ادرك
تماما أهمية دراسة كل االحتماالت والتفاصيل

حماد مؤيداً :الوزير فوّ ت فرصة سفر  850ألف عامل تربوي

ً
معارضا :االستجواب كالم مرسل وغير دستوري
العنزي
بعد تقديم كل من النائب فيصل الكندري والوزير سعود الحربي مرافعاتهما ،تحدث النائبان سعدون
حماد مؤيدا لالستجواب ،فيما تحدث النائب عسكر العنزي معارضا له.
وق��ال حماد :طلبنا من الوزير انهاء العام ال��دراس��ي ولكنه ضيع الفرصة علينا بسفر  850الفا من
العاملني في الوزارة واسرهم الذين كان من املتوقع سفرهم لو انهى الوزير العام الدراسي ،والحكومة
خافت على من يحضر الجلسة اذا تجاوز العدد اكثر من  100شخص ،فلماذا ال تخافون على 700
الف طالب؟ واذا لم تتمكن وزارة الصحة من فحص  48نائبا اال بعد  24ساعة ،فكيف تفحص 700
الف طالب؟ .من جهته ،اعتبر العنزي ان النائب املستجوب قدم استجوابا غير دستوري وبشهادة عدد
من النواب ،ولم يقدم غير كالم مرسل ،بينما قدم الوزير ارقاما وحقائق ،وهو ابخص في وزارته ،النه
تدرج فيها من موظف الى ان اصبح وزيرا ،والعالم يتعامل مع جائحة كورونا ،ووزير التربية عمل على
وضع خطة كاملة ومتكاملة ،واتوقع لو أنهى الوزير العام الدراسي ،لخرج لنا نائب آخر وقال ليش تنهي
العام الدراسي.

املتعلقة بالقرار ،لذلك لم يكن القرار ،فكل قرار
يكون بالتنسيق م��ع مجلس ال ��وزراء ،وف��ي 15
ي��ول�ي��و سنعيد ب��رم�ج��ة ال��وض��ع ،وان ك��ان ق��رار
ان �ه��اء ال �ع��ام ال ��دراس ��ي ل�ي��س م�س�ت�ب�ع�دًا ،ون�ع��م
هناك دول أنهت العام الدراسي ولم تراع بعض
ّ
ال �ج��وان ��ب ،وك� ��ان ب��إم �ك��ان��ي ت �ب��ن��ي ه ��ذا ال� ��رأي،
لكن املصيبة ان��ك تربوي ،فكيف تقبل ان تضر
اكثر من  92الف طالب بجرة قلم؟! وأن��ا كوزير
ال أع��ان��د ال ��دول ��ة ،ك��ل م��ا ف��ي االم ��ر ان �ن��ي مهتم
ب�م��راع��اة ال�ج��ان��ب ال�ت��رب��وي ،ودائ �م��ا ك�ن��ت اك��رر
ان�ن��ا ل��ن ن �ج��ازف بصحة اب�ن��ائ�ن��ا ،وه �ن��اك دول
خ�ل�ي�ج�ي��ة اس �ت �ف��ادت م��ن رؤي �ت �ن��ا وأث� �ن ��وا على
ت��أج�ي��ل إن �ه��اء ال �ع��ام ال ��دراس ��ي ،ف�م��ن استعجل
منهم انهاءه أخفق في تحقيق العدالة.
وش ��دد ال �ح��رب��ي ع�ل��ى أن :ه �ن��اك  20949طالبا
راسبني في الصف العاشر ،و 10467في الحادي
ع�ش��ر ،و 13567ف��ي ال�ث��ان��ي ع�ش��ر ،وغ�ي��ره��م في
املنازل؛ ليصل اجماليهم الى  46800طالب ،كلهم
سيتضررون لو جرى إنهاء العام الدراسي.
ك�م��ا ه �ن��اك  22596م��ن ال�ح��اص�ل�ين ع�ل��ى نسبة
 %60الى  %70سيظلمون أيضا بحرمانهم من
تحسني مستواهم ل��و انهينا ال�ع��ام ال��دراس��ي،
ه��ذا اإلن �ه��اء ليس قضية سهلة ،ب��ل مسؤولية
سيحاسبني عليها اهلل ،ألن��ي سأظلم 46800
طالب ،واملوضوع ليس عنادا.
وق��ال ال�ح��رب��ي :ف��ي امل�ح��ور ال�ث��ان��ي ،ت�ق��ول هناك
ضرر جسيم ّ
تعرض له الطلبة ،لكن الحقيقة لم
يكن هناك ضرر جسيم ،بل تعاملنا بمسؤولية
وج��رى إي�ق��اف ال�ع��ام ال��دراس��ي وإع�ل�ان مواعيد
ع��ودة الطلبة وف��ق م��راع��اة الجوانب الصحية،
ولست معنيا بوضع كل تفاصيل اجتماعاتنا
في موقع ال��وزارة ،فأنت ذهبت الى انهاء العام
ال��دراس��ي ،وك��ان ال�ك�لام فضفاضا ف��ي صحيفة
االستجواب ،وانا ال اقول كما قلت ،فأنت عضو
وتستحق ان تكون باختيار من ّ
صوت لك ،وانا
ج�ئ��ت ل �ل ��وزارة ب��اخ�ت�ي��ار س�م��و رئ �ي��س ال� ��وزراء
ومباركة سمو األمير ،وغير مقبول قولك إنني
خ�ض�ع��ت ل �ل �م��دارس ال �خ��اص��ة ،ل�س�ن��ا ف��ي حلبة
مصارعة ،وأري��د الحفاظ على الحد األدن��ى من
عالقات االحترام الشخصية بيننا.
وأض ��اف ال��وزي��ر :ت��أك�ي�دًا ع�ل��ى أه�م�ي��ة امل �ه��ارات
للطلبة ،طلبنا م��ن امل ��دارس منحهم  3اسابيع

ل�ت�ق��وي��ة م�ه��ارات�ه��م ف��ي ب��داي��ة ال �ع��ام ال��دراس��ي،
وان ��ا ال أب � ّ�رئ أح ��دا ،وت �م��ت م�خ��ال�ف��ة  6م��دارس
ب�م�خ��ال�ف��ات ج�س�ي�م��ة ،ك �م��ا ج ��رى وض ��ع خطط
اح �ت��رازي��ة ،وت��م تنفيذها ف��ي ال � ��وزارة لضمان
ح�م��اي��ة ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ،وال �ب��واب��ة التعليمية
موجودة ومرتبطة بعقود باملاليني ،وستنتهي
خالل فترة قليلة ،وان كنت خصصت كل ّ
همي
لطلبة «ال�ث��ان��ي ع�ش��ر» ف�لأن�ه��م س�ي�ع��ودون ال��ى
مدارسهم في  4أكتوبر ،وسنعمل دورة تدريبية
للمنصة ،ول��دي�ن��ا خطة متكاملة ،وان�ش��أن��ا 12
اس�ت��دي��و ف��ي ال� ��وزارة وت��م تسجيل  437حلقة،
وكل كوادرنا من الكويتيني.
أم ��ا إغ�ل�اق ال � ��وزارة ف �ك��ان ب�س�ب��ب واق ��ع امل�ب�ن��ى،
ولكن العمل ل��م يتعطل ،والتحدي االك�ب��ر حني
نستقبل اك �ث��ر م��ن  700ال ��ف ط��ال��ب و 300ال��ف
م �ع �ل��م وإداري ،ف �ل��دي �ن��ا ن �ح��و م �ل �ي��ون ن�س�م��ة،
ونعمل وفق منطق العدالة وتوفير املستلزمات
الصحية لهم ،والتحدي االكبر بعودة تحريك
العام الدراسي من جديد.
وقال :التحدي األكبر هو كيفية تعويض الطلبة
عن مرحلة الركود ،والحلول موجودة ،وسنعلن
عنها في وقتها ،وستكون وفق منطق العدالة
وامل�س��اواة ،كما سنواجه أزم��ات نفسية للطلبة
ع �ق��ب ف �ت��رة ال �ت ��وق ��ف ،ون �ح��ن راع �ي �ن��ا ذل� ��ك في
خطتنا.
وق��ال الحربي :التعليم العالي لعب دورا كبيرا
ولدينا نحو  32ال��ف ط��ال��ب ،وقمنا بالتنسيق
م ��ع امل �ك��ات��ب ف ��ي س �ف��ارات �ن��ا وراع �ي �ن��ا ال�ح�ق��وق
املالية ،في حني قدمت جامعة الكويت خطتها
املتكاملة ،وال بد من تسجيل الشكر لهم ،وتعقد
الجامعة برئاسة مديرها ،وفق القانون الجديد،
وجرى عمل كل االحتياطات واالح�ت��رازات ،وان
طلبت الخطط يمكننا ان نرسلها لك.
واض��اف :أعيد وأك��رر أنني أرب��أ بك عن توجيه
االت�ه��ام��ات ،ف��أن��ا اب��ن ال� ��وزارة ،وأه��ل مكة أدرى
ّ
بشعابها ،أما نقل الكالم بصورة تهكمية فهذا
ال ي�ل�ي��ق ب��ك ك �ن��ائ��ب ،وال ب��ي ك��وزي��ر ،وال � ��وزارة
وض � �ع� ��ت ج� �م� �ي ��ع ط �ل �ب �ت �ه��ا ن � �ص ��ب ع �ي �ن �ي �ه��ا،
واملعلومة التي ج��رى تناقلها ع��ن طلب وزارة
ال �ت��رب �ي��ة  20م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ل �ش ��راء «آي� �ب ��ادات»
ّ
غير صحيحة ،الن من يتعثر عليه او لظروفه
عليه الذهاب الى املدارس التي نجهزها في كل
منطقة ،سواء للبنني او البنات ،وأنا ال أنسحب
ّ
وأتحمل املسؤولية ،وان كنا ال ّندعي
من املعارك
ّ
ال �ك �م��ال ،ل �ك��ن ل�ك��ل مجتهد ن�ص�ي�ب��ًا ،ون �ح��ن في
ظروف صحية صعبة.
وعن املنصة التعليمية والقناة الفضائية ،قال
ال �ح��رب��ي :امل�ن�ص��ة ف�ي�ه��ا  80أل��ف س ��ؤال ،تغطي
احتياجات الطلبة ،وكانت لدينا قناة فضائية
منذ  ،2008وتم ايقافها بقرار من وزي��ر سابق،
لكن لدينا مخزون متكامل من املعلومات ،أما
ق�ض�ي��ة ال�س��ري��ة واالم� ��ان ف�ه��ي م �ت��واف��رة ومحل
اهتمام الوزارة.
وأض� ��اف :ط��امل��ا ك�ن��ا ف��ي وض��ع اس�ت�ث�ن��ائ��ي ،فال
بد من اتخاذ ق��رارات استثنائية ،وأود أن أقول
لك انه كان هناك  8محاوالت اختراق للمنصة،
وجميعها فشلت ،كما أن جميع من يعملون في
املنصة من الكويتيني.

ال شيء شخصيًا

ُ
إلى ذلك ،فتح الباب للنائب الكندري ،للتعقيب
على رد الوزير الحربي ،فقال :أستغرب منك يا
دكتور! ّ
حولت املوضوع كأنه شخصي ،وأنا ما
في بيني وبينك شي.
وأضاف :الوزير لم يجب عن التساؤالت الواردة
في االستجواب.
ّ
ومنحت الفرصة للوزير الحربي ،فقال معلقا:
ه � ��ذي اش �ك ��ال �ي �ت ��ك ،ف ��أن ��ا ال أس �ت �ع �ط��ف اح� � �دًا،
وامل �ن��اه��ج ال �ت��ي ذك��رت �ه��ا ت ��م ت �غ �ي �ي��ره��ا ،وش��ي
ط�ب�ي�ع��ي اس �ت �ع�ين ب��امل �ن��اه��ج ال �ت��ي ل ��م ت�ت�غ�ي��ر،
وال� �خ� �ط ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة س� �ت� �ق ��دم ف� ��ي  15ي��ول �ي��و
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال �ج��ان��ب ال �ص �ح��ي وج �ه��وزي��ة
امل� ��دارس ،فنحن ن��راع��ي ك��ل ال�ج��وان��ب ،م��ن اجل
صحة الطلبة ،ولم يتم توقيع عقود باستثناء
ع�ق��ود ال�ن�ظ��اف��ة ،وم�ح��اض��ر االج�ت�م��اع��ات تؤكد
ان �ن��ا ك�ن��ا ن�ع�م��ل ،واذا ك ��ان ل��دي��ك اي استفسار
ّ
وسنزودك بكل ما تريد.
يمكن ان تبعث به،
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مجلس األمة

العدساني :الوزير «دمار شامل»

الشيتان ..عبور آمن
حمد الخلف وفهاد الشمري
ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ف ��ي ج �ل �س �ت��ه ال� �ع ��ادي ��ة أم ��س،
االس�ت�ج��واب ال�ث��ان��ي امل�ق��دم م��ن ال�ن��ائ��ب ري��اض
ال �ع��دس��ان��ي ال ��ى وزي ��ر امل��ال �ي��ة ب ��راك ال�ش�ي�ت��ان،
واملكون من  5محاور .وبدأ العدساني مرافعته
بالقول :الشيتان ق��دم ورق��ة اقتصادية ملجلس
الوزراء تمس بشكل مباشر املواطنني من خالل
إلغاء الدعوم ،والوثيقة لم يتبق لها اال التنفيذ،
لذلك يجب طرح الثقة بهذا للوزير حتى يأتي
غيره ويقدم وثيقة تحافظ على مقدرات الوطن،
معربا عن رفضة معالجة االخفاقات الحكومية
م ��ن ج �ي��ب امل ��واط ��ن ال � ��ذي س�ت�ت�غ�ي��ر م�ع�ي�ش�ت��ه
ب ��زي ��ادات ت �ط��ول أس �ع��ار ال �خ��دم��ات وال�ك�ه��رب��اء
وامل� � ��اء ،وح �ت��ى ب �ط��اق��ة «ع��اف �ي��ة» ل��م ت�س�ل��م من
الوثيقة وكلها بذريعة «كورونا».
وأض ��اف :ل�ي��س ك��ل الكويتيني م�ق�ت��دري��ن ،فهل
يعقل القيام ب��زي��ادات لكسر ظهور املواطنني؟
وس�م��ى وثيقة الشيتان بأنها «وث�ي�ق��ة ال��دم��ار
الشامل» ألنها دم��ار بحق املواطنني وتجميد
ل�ج�م�ي��ع ال� ��زي� ��ادات ب �ك��ل ال � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات
وال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي ت�م�ل�ك�ه��ا ال� ��دول� ��ة ،وك� ��ل ه��ذا
يزيد اي��رادات الدولة من جيب املواطن ،واذا تم
اعتماد هذه الوثيقة فسيتم تدمير الوطن وهذا
ما لن نقبل به.
وبني أن «الكاش» في صندوق األجيال القادمة
أكثر من الدين العام ،فما الداعي لجعل الكويت
دولة مديونة؟ مشيرا الى  7مليارات دينار من
األرب��اح املحتجزة ل��دى الجهات الحكومية لم
يتابعها الوزير ،مكتفيا بإرسال الكتب ،وديوان
املحاسبة لطاملا أكد مخاطر الدين العام.
وت�س��اءل العدساني :مل��اذا ل��م يعلن ال��وزي��ر عن
الخطة بشفافية؟ م�ج��ددا دع��وت��ه ل�ط��رح الثقة
ب��ال��وزي��ر ك��ي ال يتأثر امل��واط�ن��ون ،الف�ت��ا ال��ى ان
االرباح املحتجزة لم تتورد خالل وجود الوزير
ال �ح��ال��ي ،ح�ي��ث ان اج �م��ال��ي امل�ب�ل��غ  8م�ل�ي��ارات
و 700ومليون وت��م تحويل مليار و 400فقط،
وه � ��ذا ال �ت �ح��وي��ل ق �ب��ل ت ��ول ��ي ال ��وزي ��ر ال �ح��ال��ي
واملبلغ املتبقي البالغ نحو  7مليارات ما زال
في القطاع النفطي لكنه لم يتابعه.
وزاد :الشيتان هو من طلب من اللجنة املالية
البرملانية تأجيل مناقشة «االستبدال» بحجة
أزمة كورونا ،بينما  %55من التعاقدات ليست
ملواجهة الوباء بل لتنفيع شركات على حساب
امل��ال ال�ع��ام تحت ظ��روف االستعجال ف��ي طرح
امل�ن��اق�ص��ات ،ف�ه�ن��اك ف �ن��ادق ق��دم��ت ب��امل�ج��ان إال
انهم ظلوا ي��روح��ون مل��ن يطلب املقابل امل��ادي،
وق��ال :اخاطب املتقاعدين بأن «االستبدال» لن
ي�م�ش��ي ،وه �ن��اك ف �ت��وى ف��ي ع ��ام  2010تحرمه
وت� �ق ��ول ان� ��ه م �ح��رم ش ��رع ��ا ،ك �م��ا أن ص �ن��ادي��ق
ال �ت��أم �ي �ن��ات ال ت �ع��ان��ي م ��ن ال �ع �ج��ز ،وب��ال �ت��ال��ي
ي�ج��ب اس�ت�ب��دال «االس �ت �ب��دال» ل�ك��ي نخفف عن
املتقاعدين ويكون بالقانون الذي يقره املجلس.
وق� ��ال :ف��ي االج �ت �م��اع ب�ي�ن ال �ن��واب وال�ح�ك��وم��ة،
ل��م ي�ت�ح��دث ال ��وزي ��ر ب ��اي ك�ل�م��ة ول ��م ي �ش��رح اي
رؤى اقتصادية ،ول��م تكن لديه حلول ،وكانت
ردود محافظ البنك امل��رك��زي ه��ي ال�س��ائ��دة في
االج�ت�م��اع رغ��م ان��ه غير م�س��ؤول ب��ال��رد ،بينما
وزير املالية غائب رغم حضوره ،ونحن قدمنا
ال �ح �ل��ول وم �ن �ه��ا ت�ح�ص�ي��ل ال ��دي ��ون امل�س�ت�ح�ق��ة
وق��دره��ا  3م�ل�ي��ارات ون�ص��ف امل�ل�ي��ار ومعالجة
حساب العهد الذي يبلغ  4مليارات ،اما الوزير
فلم يشرح الخطة االقتصادية او الدين العام،
وكيفية ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى م �ق��درات ال��دول��ة ،ونحن
ف��ي ازم ��ة ال ن�ع��رف م�ت��ى منتهاها ،والحكومة
تقدم التبرعات الخارجية ثم تفكر في اللجوء
الى جيب املواطن ،وأنا لن اقبل ان اسمع قرارا
ي�ت�ع�ل��ق ب �م �ق��درات االم� ��ة ال ي �خ��رج م��ن مجلس
االمة.
وقال العدساني :إن تحويل الوزير مللف هيئة
االس�ت�ث�م��ار ال��ى النيابة ه��و ق��رار شكلي ،وهو
ح��ول��ه ل�ح�م��اي��ة ن�ف�س��ه ل�ك�ن��ه ل��م ي �ح��ول أس �م��اء،
واتحداه أن يحولها .وأضاف :الشيتان لم يكلف
نفسه متابعة ملف اللص الهارب فهد الرجعان
الذي استباح االم��وال العامة في «التأمينات»،
ب��ل ت�ن�ص��ل م��ن االم� ��ور ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي متابعة
امللف الذي هو اختصاص أصيل لوزير املالية
املعني باتخاذ إجراءات ضد املتالعبني بأموال
املؤسسة واستردادها حسب توصيات صادرة
من مجلس األم��ة ،والسرقات املعلنة للرجعان
بقيمة مليار دوالر بخالف  16حسابا أخ��رى،
لكن ال��وزي��ر ال يقبل ان يفتح الحسابات وهي
تمثل منظومة اجرامية وشبكة تعديات على
ام ��وال ال�ب�ل��د ،وب��ال�ت��ال��ي زاد ال�ع�ج��ز االك �ت��واري
فعوضوه من «االستبدال» من املتقاعدين.
وقال العدساني :قدمت رسالتني لوزير املالية
ورس ��ال ��ة ل��وزي��ر ال ��دف ��اع ،ووزي � ��ر ال ��دف ��اع ح��ول
املوضوع وأح��ال وزي��را سابقا ال��ى النيابة في
ملف طائرات اليورفايتر ،ما يعني ان اإلحالة
ليست شكلية على عكس ما فعل وزي��ر املالية
في موضوع االيرباص باهماله.
وف � ��ي م� �ح ��ور «ال � �ص � �ن� ��دوق امل � ��ال � �ي � ��زي» ،ط�ل��ب
ال�ع��دس��ان��ي م�ع��رف��ة ت�ف��اص�ي��ل ال �ب�ل�اغ وم ��ا ورد
فيه ،وعرض مستندات حول إنشاء الصندوق
ب�ش��رك��ة ب��رأس �م��ال ال��ف دي �ن��ار متخصصة في
غسل األموال والرشى ،مؤكدا ان البالغ ناقص
وال�ب�ن��ك امل��رك��زي ل��م يفتش بالشكل الصحيح،
ول��م يطبق الغرامات وال�ج��زاءات على البنوك،
مشيرا ال��ى ان اول تحويل مليار و 800مليون
ي� ��وان ص �ي �ن��ي ،ب��إج �م��ال��ي ت �ح��وي�لات ق��دره��ا 7
مليارات يوان صيني أي ما يعادل  340مليون
دينار ،ال رقيب أو حسيب ،وأتحدى الشيتان أن
يعرض البالغ فهناك عقارات وشركات وأمور
محرمة تاجروا فيها.
وزاد متسائال :معقول قضية بهذا الحجم لم
تحول للنيابة اال بعد اثارتها عامليا؟ فهناك
م �ل �ي��ارات ي�ت��م تحويلها وغ�س��ل ام ��وال ورش��ى
وع � �م� ��والت م �ش �ب��وه��ة ل ��م ت ��ذه ��ب م ��ع ال� �ب�ل�اغ،

العدساني في مرافعته

العدساني:
يريد انتقاص المكتسبات
الوظيفية للكويتي
وتقليص الدعوم وفرض
الضرائب
يعمل على رفع أسعار
البنزين والكهرباء والماء
يطمح إلى تجميد الزيادات
المالية والترقيات السنوية
في كل القطاعات
تمكين الوزير من تنفيذ
الوثيقة جريمة بحق
الشعب لن نسمح بارتكابها
يتذرع بـ«كورونا» ..و%55
من التعاقدات ال عالقة لها
باألزمة
الوزير طلب من اللجنة
المالية تأجيل «االستبدال»..
وهو نظام محرم شرعا ً
ولن يمر
تنازل عن دوره لمحافظ
«المركزي» وبقي متفرجا ً
في اجتماعات النواب
بالحكومة
ال خطة اقتصادية لديه..
وال يعرف كيفية الحفاظ
على مقدرات الدولة
حوّ ل ملف هيئة االستثمار
إلى النيابة ناقصاً..
لحماية نفسه
لم يكلف نفسه متابعة
ملف الرجعان رغم أنه
اختصاص أصيل للوزير

الشيتان يرد على المحاور

وج��ري��دة سبقلا ذك ��رت ان ه �ن��اك ش��رك�ت�ين تم
تحويلهما ،وانا ما زلت أؤكد ان البالغ ناقص،
وه�ن��اك اس�ت�ث�م��ارات تمت وم��ن بينها شركات
«ال ��وس� �ي ��ط» وت �م ��ت ازال� �ت� �ه ��ا م ��ن امل� �ل ��ف ،وم��ن
املحذوفات أيضا دخول شخص مطلوب عامليا
الى الكويت وفتح حسابات بنكية له.
وش � ��دد ع �ل��ى ان ال �ك��وي��ت م �ع��روف��ة ب��االع �ت��دال
واالتزان ويجب ان نحافظ عليها ،متسائال عن
الدور الرقابي للوزير في كل ما ورد.
«الحكومة بصوب واهو بصوب»
ب � ��دوره ،رد ال �ن��ائ��ب ري ��اض ال �ع��دس��ان��ي بقوله
إن ال��وزي��ر ي�ع�ط��ي م�ع�ل��وم��ات خ�ط��أ وي �ج��ب ان
يحاسب ،فهو ارس��ل كتابا إل��ى اللجنة املالية
بتاريخ  4يونيو بشأن االستبدال وبعد نصف
الساعة استبدله ألنه لم يستأذن الحكومة فهو
غ�ي��ر منسجم معها «ال�ح�ك��وم��ة ب�ص��وب واه��و
بصوب».
وأض� � ��اف ال �ع ��دس ��ان ��ي :ال ��وزي ��ر ه ��و م ��ن رف��ض
االستبدال ومتمسك باالستبدال الربوي ،وإن
س�ك�ت�ن��ا ع��ن ال �ح��ق ن �ك��ون ش��رك��اء ف��ي االخ �ط��اء
والب ��د ان ن��رك��ز ع�ل��ى ال�ق�ض��اي��ا امل�ه�م��ة املتعلقة
ب��امل��ال ال �ع��ام ال ع�ل��ى ق�ض�ي��ة االت �ج ��ار بالبشر
ون � �ت ��رك ال� �ص� �ن ��دوق امل ��ال � �ي ��زي ،امل ��ال� �ي ��زي ف�ي��ه
م�ل�ي��ارات والبنغالي ف��رد ويجب التركيز على
االثنني.
وتابع :عندما يقول الوزير ان القيمة املضافة
والقيمة االنتقائية ستكونان على سلع معينة،
ب ��أي ح ��ق؟ ان �ت��م ع��دل �ت��م خ��دم��ات �ك��م ح �ت��ى يتم
ذل��ك؟ وبالنسبة للوثيقة سلمت بموافقة منه
للمساس ب��روات��ب امل��واط�ن�ين ،على أي اس��اس؟
ومل��اذا تتجه إلى املواطن؟ وقال العدساني :أنا
اقسمت ان الوثيقة صحيحة وليقسم هو ايضًا،
وعندما يقول انه سلم الوثيقة لرئيس مجلس
األم��ة غير صحيح ،هو اعطى امليزانية وليس
الوثيقة.
وت��اب��ع «أق�س��م ب��اهلل أن ه��ذه الوثيقة ل��ن تعدي
وكيف يقول لي شلون وصلت وهي وثيقة غير
صحيحة وهي في االصل تهدف الى األخذ من
اللحم الحي».
وأض��اف ان الوزير ال يعرف امليزانية وال يفقه
ب�ه��ا ش�ي�ئ��ا ،وال�ج��ال�س��ون وراءك ي�ع��رف��ون ه��ذا
ال� �ش ��يء ان� ��ك ال ت �ع��رف م �ع �ن��ى ح �ت��ى امل �ي��زان �ي��ة
امللحقة .واضاف قائال «أوجه كالمي للمواطن
الذي يئن من رفع االسعار ،لذا يجب النظر في
اسعار البنزين والكيروسني والديزل من دون

نسبة».
من جهته ،رد الوزير الشيتان بقوله« :استجواب
بعد استجواب انت عطني استجواب واحد فيه
دليل واحد واالستجوابات ما تخوفني وللعلم
ان� ��ا س��اك��ن ب ��اإلي �ج ��ار م �ن��ذ  15س �ن��ة وان � ��ا م��ع
املواطن ولن ارتعب حتى تم اسقاط الثقة فيني
فسآخذ حقيبتي وامشي فال يوجد ما أخافه».
وع �ق��ب ال �ع��دس��ان��ي ب �ق��ول��ه :ال ت�ك�ل�م�ن��ي ب�ه��ذه
الطريقة وسأقدم لك استجوابا بعد اسبوعني.
وأك � �م� ��ل ال �ش �ي �ت ��ان ق ��ائ�ل�ا «أؤك� � � ��د ان م �ش ��روع
«االستبدال» املوجود لدى املجلس منسجم مع
الشريعة اإلسالمية ،كما أؤكد عدم رفضي ألي
حل شرعي وان الحكومة ال تقف ضد الشريعة
اذا كانت ال تؤثر في االجراءات.
كما أن��ه ال يمكن للحكومة م�ن�ف��ردة ان تصدر
م �ث��ل ه� ��ذه امل �ق �ت��رح��ات واالف� � �ك � ��ار ،ف� ��إن أق��ره��ا
مجلس ال ��وزراء ،ف��إن رس��وم الكهرباء ال يقرها
وزي ��ر امل��ال�ي��ة ب��ل وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وه �ك��ذا لذلك
بيننا هذا التعاون إلقرارها».
بدوره ،بدأ وزير املالية براك الشيتان رده على
م��راف�ع��ة العدساني بقوله إن مكافحة الفساد
من اولوياتي ولن نمس برفاهية املواطن أبدا،
وغ��ال �ب �ي��ة ال �ت �ج��ار ش ��رف ��اء ،وه� ��ذا االس �ت �ج��واب
شابته مخالفات كثيرة بسبب قرارات اتخذتها
بناء على صالحياتي في الدستور.
املستجوب
واض ��اف ال�ش�ي�ت��ان :ح��دي��ث ال�ن��ائ��ب
ِ
م��س ج��وان��ب شخصية كما م��س ذمتي املالية
وسمعتي ،وال استبيح امل��ال ال�ع��ام وه��و يعلم
ذل ��ك ،ول ��م اش ��رف ع�ل��ى ت�ض�خ��م ال �ح �س��اب��ات او
انتفع بالحرام وهو يعلم ذلك تماما ،مؤكدا أن
هذه االتهامات تأتي من دون اثبات او دليل بل
ه��ي مدعمة ب�ك�لام م��رس��ل ول��ن اس�م��ح ان اك��ون
وقودا ملعركة ال اعلم من اوقدها.
وت� ��اب� ��ع :ال� �ن ��ائ ��ب امل �س �ت �ج ��وب ل� ��م ي � �ت� ��درج ف��ي
املساءلة ،كما أنه أشار الى اتصاله وتعاونه مع
وزير النفط ،وكنت اتمنى ان يكون هذا التعامل
مع وزير املالية أيضا لتحقيق املصلحة العامة،
مضيفا :هذه الجلسة الثالثة التي احضرها في
املجلس ،ولم يمض لي اال  50يوما في العمل،
فهل يقبل النائب تحميلي  5محاور مقابل 50
ي��وم��ا؟ وزاد :م��ا أت�ع��رض ل��ه ال�ي��وم م��ن حمالت
مشبوهة ال لسرقة وال لتستر على ف��اس��د بل
لقرارات من صميم عملي.
وأض� � ��اف ال �ش �ي �ت��ان أن االس� �ت� �ج ��واب م ��ن 100
صفحة وخمسة م�ح��اور ح��اول��ت أن أج��د فيها

راتب وافد أعلى من نواب ووزراء
قال العدساني ان «راتب احد الوافدين في وزارة املالية يبلغ  2970دينارا ،أي اكثر من رواتب النواب
والوزراء» ،متسائالَ :
«لم ال يقوم الشيتان بالتفتيش الكامل على الوافدين اللي عنده مع كل االحترام
لهم؟» فهو ليس لديه سياسة «تكويت».

ال ترفع صوتك
خالل مرافعة الوزير الشيتان قاطعه العدساني قائال :ال ترفع صوتك وال تكلمني بهذه الطريقة ،قبل
أن يتدخل رئيس الجلسة عودة الرويعي لتهدئة العدساني ليكمل الوزير حديثه.

استخارة إليقاف الصالة
في معرض حديثه عن ع��دم صحة تأثير تكاليف االستبدال ال��رب��وي على املتقاعد املستبدل ،قال
الشيتان :أود أن أشير الى جانب بعد اذن سمو رئيس الوزراء الذي سألنا  3مرات عندما أردنا اتخاذ
قرار إيقاف الصالة في املساجد ،وقال ال يمكن لصباح الخالد أن يوقف الصالة وطلب إعادة النظر
واالستخارة حتى جاءت الفتوى من رجال الدين ،فكيف يقبل باالستبدال الربوي؟

ش�ي�ئ��ا يخصني ول��م أج��د اي إض��اف��ة ،ف��أن��ا لم
اتخذ إجراء بخصوص الوثيقة االقتصادية إال
من خالل مجلس االمة وهي ال زالت في مجلس
الوزراء للنقاش ،وقد أشارت لها جريدة سبقلا
ف��ي ع��ام  2016وال أع��رف كيف وص�ل��ت للنائب
املستجوب.
ولفت إل��ى أن الوثيقة مسربة وليست جاهزة
للتنفيذ ،وغير محدد من سينفذها ،واستغرب
من املعلومات املغلوطة التي تخرج من النائب
املستجوب ،خاصة أنه لن تصدر هذه الوثيقة
إال بقانون ،والسؤال هو هل قرأت ما فيها؟
واوضح الشيتان أن اغلب االرباح املحتجزة تم
تحويلها عدا  7مليارات في مؤسسة البترول
و 60مليونا في مؤسسة املوانئ ،وقد خاطبت
بشأنها وزير الخدمات لتحصيلها ،متسائال:
كيف يتم طلب طرح الثقة بوزير املالية بسبب
قانون يناقش في لجنة؟ وأين استجواب وزير
املالية من املناقالت؟ ولو كنت انت وزير املالية
فهل تقبل الغاء التعديالت على امليزانية؟
وأض ��اف :قدمنا تعديالت على ميزانية 2021
ال��ى مجلس االم ��ة ،ف�لا يمكن اق��راره��ا م��ن دون
ال��رج��وع ال��ى مجلس االم��ة ،وبالنسبة للديون
املستحقة اكثر من مليار ونصف املليار وهي
الحسابات الخارجة ع��ن اب��واب امليزانية ،كما
أن  500مليون دينار موجودة االن في حساب
وزارة املالية وت��م تحصيلها ملواجهة فيروس
كورونا.
وق � � ��ال ال� �ش� �ي� �ت ��ان :ح � �ض ��رت مل �ن ��اق �ش ��ة ق ��ان ��ون
االستبدال بتاريخ  4مارس ونحن ماضون فيه
ولم نعطل املشروع ،وبالنسبة لنسبة النقد في
السنوات املالية كيف تتم محاسبتي عليه ولم
تنته السنة املالية حتى االن؟ مبينا أن مجلس
االم ��ة ش�ك��ل ل�ج�ن��ة ل�ب�ح��ث اإلج � � ��راءات امل�ت�خ��ذة
حيال صفقة االيرباص وكان األجدى ان تنتظر
نتائج اللجنة ورس��ال�ت��ك وص�ل��ت م�ت��أخ��رة في
ي ��وم  1ي��ون�ي��و ون �ح��ن ب��دأن��ا ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق فيها
وإحالتها للجهات املختصة.
ول �ف��ت إل� ��ى أن م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط ال�ك��وي�ت�ي��ة
أص � ��درت ب�ي��ان��ا ت��ؤك��د ان ��ه ل�ي�س��ت ه �ن��اك رش��ى
في الصفقة وان ثبت عكس ذلك سيحاسبون،
مبينا ان ه�ن��اك لجنة شكلها ال��وزي��ر السابق
ن��اي��ف ال�ح�ج��رف تتابع قضايا امل��دي��ر االسبق
فهد الرجعان.
وتابع الشيتان :بتاريخ  9ابريل ارسلت كتابا
ملحافظ البنك املركزي ملتابعة الشركة اإلماراتية
 NMCحول ايضاحات البنوك الكويتية بشأن
ت �ع��ام �ل �ه��ا وم �ب��ال��غ االن� �ك� �ش ��اف ،أم� ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة
للصندوق املاليزي فقد سمعت به من الشيخ
ناصر الصباح وليس م��ن ري��اض العدساني،
وأب�ل�غ�ن��ا االخ ��وة ب�ش��أن اإلج � ��راءات بتكليف 3
جهات بعد وصول التقرير من وزارة الداخلية
واتخذنا القرار بالتحويل إل��ى النيابة ،فكيف
ت�ق��ول ال ت��وج��د أس�م��اء ف��ي ال�ص�ن��دوق املاليزي
«شلون االسماء راحت» للنيابة وحجرت على
اسماء نشرت في الصحافة؟
وفي الختام ،قال الشيتان أنا حريص على املال
ال�ع��ام ووزي��ر املالية تحته ام��وال ال��دول��ة ،وان��ا
اطلب من الجميع مساندتي ان كانت إجراءاتي
ص �ح �ي �ح��ة ،وف� ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة س �ع ��دت ب�ت�ق��دي�م��ه
لل��اس �ت �ج��واب ح �ت��ى ال ي�س�ت�م��ر ف ��ي ت�ج��ري�ح��ي
بتغريدات مسيئة وحتى اعرف ما هي املحاور
التي سأواجهها.

الشيتان:
مكافحة الفساد من
أولوياتي وال مساس مطلقا ً
برفاهية المواطن
مس ذمتي
المستجوب ّ
ِ
المالية ..وهو يعلم أنني ال
أنتفع بالحرام
اتهاماته مرسلة وبال إثبات..
ولن أكون وقوداً لمعركة ال
أعرف من أوقدها
ليته تواصل معي كما فعل
مع وزير النفط لتحقيق
المصلحة العامة
هل يعقل تحميلي  5محاور
مقابل  50يوما ً فقط لي
في العمل؟
أتعرض لحمالت مشبوهة
ال لسرقة وال تستر على
فاسد ..بل لقرارات من
صميم عملي
الوثيقة االقتصادية ال
تزال في مجلس الوزراء
ومعلوماتك عنها
مغلوطة
خاطبت وزير الخدمات
لتحصيل أرباح محتجزة في
«البترول» و«الموانئ»
كيف تطرح الثقة بوزير
المالية بسبب قانون
ُيناقش في لجنة؟
حضرت مناقشات
«االستبدال» ولم نعطله
بل ماضون فيه
ّ
شكل لجنة لبحث
البرلمان
صفقة «إيرباص» واألجدى
انتظار نتائجها
كيف تحاسبني على نسبة
النقد والسنة المالية لم
تنته بعد؟
«الكويتية» نفت أي
رشى ..ولو ثبت العكس
فسنحاسبهم
خاطبنا «المركزي» للتواصل
مع الشركة اإلماراتية حول
إيضاحات بنوكنا وانكشافها

من أجواء الجلسة
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مجلس األمة

رئيس الوزراء :إصابات الكويتيين في تزايد ..والوضع صعب!
شهدت جلسة مجلس األمة ،أمس،
جدال ً نيابياً حكومياً على آلية انعقاد
الجلسات ،وتشديداً حكومياً على
ضرورة وضع إطار زمني للجلسات في
ظل أزمة كورونا.
وقرر المجلس ،أمس ،تكليف ديوان
المحاسبة بتقرير بشأن مصروفات
الحكومة واألموال المخصصة ألزمة
كورونا ،وتمديد تكليف لجنة التحقيق
في شبهات صفقة األيرباص ،وتكليف
الحكومة تزويد المجلس بتقرير عن
إجراءاتها لحل قضية الكويتيين بال
رواتب ،وتقرير آخر عن تجار اإلقامات
خالل شهر.
كما قرر المجلس تأجيل مناقشة
تعديالت قانون التأمينات بشأن
االستبدال وخفض قسط القرض
الحسن ،وقانون تعديل أقساط
صندوقي المتعثرين واألسرة إلى
جلسة اليوم.

الغانم :الخالد متعاون ألبعد ٍّ
حد..
ُ
والجلسات ال تعقد عن بعد
«االستبدال» و«القرض
الحسن» على جلسة اليوم
تقرير حكومي
عن «تجار اإلقامات»
و«الكويتيين بال رواتب»
نواب :رئيس الوزراء متحسس
من الجلسات لكن ال بد من
عقدها لحل مشاكل الناس

حمد الخلف وفهاد الشمري
واف ��ق امل�ج�ل��س ف��ي جلسته ال �ع��ادي��ة أم ��س ،ع�ل��ى ال��رس��ائ��ل
الواردة بشأن إعداد تقرير حول الحيازات الزراعية املخالفة
خ�لال ش�ه��ر ،ورس��ال��ة ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال��وه��اب البابطني التي
طلب فيها تكليف وزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار
اإلق��ام��ات املتسببني ف��ي دخ��ول العمالة الوهمية للبالد،
والذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة وآلية ال��وزارة في
محاربة ه��ذه الظاهرة ،وذل��ك خ�لال شهر من تاريخ إق��رار
هذا التكليف.
كما واف��ق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة
امل��واط��ن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد عمل اللجنة،
ع�ل��ى أن ت �ق��دم ال�ل�ج�ن��ة ت�ق��ري��ره��ا ال�ن�ه��ائ��ي خ�ل�ال ش�ه��ري��ن،
ورسالة من رئيس لجنة التحقيق في شبهة االعتداء على
املال العام في صفقة اإليرباص مع شركة الخطوط الجوية
ال�ك��وي�ت�ي��ة يطلب فيها ت�م��دي��د تكليف ال�ل�ج�ن��ة مل��دة ثالثة
أشهر ،وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.
وكذلك واف��ق املجلس على تكليف الحكومة ممثلة بوزير
الداخلية بإعداد تقرير حول تجار اإلقامات وآلية الوزارة
في مواجهتها ،ورسالة من النائبني محمد الدالل وأسامة
ال�ش��اه�ين يطلبان فيها تكليف دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب��إع��داد
تقرير متكامل بشأن كل مصروفات وإج ��راءات الحكومة
الخاصة ملواجهة أزمة كورونا ورفع تقرير بشأنها ملجلس
األمة خالل ثالثة أشهر من إقرار هذا التكليف.
وق��رر امل�ج�ل��س ت��أج�ي��ل ب�ن��د االس�ئ�ل��ة وم�ن��اق�ش��ة االس�ت�ب��دال
وال�ق��رض الحسن واق�س��اط صندوقي األس��رة واملتعثرين
واالعالن االلكتروني إلى جلسة اليوم االربعاء.
وكان املجلس استهل الجلسة بالنظر في بنود التصديق
على املضابط وال��رس��ائ��ل ال ��واردة وال�ع��رائ��ض والشكاوى
واألسئلة ،وفتح باب النقاش وقال النائب علي الدقباسي:
ن�ح��ن ال �ي��وم أم ��ام مشهد مختلف وق�ض�ي��ة عليها إج�م��اع
وفرصة عظيمة إلنصاف املتقاعدين ،وهذه برتقالة مقشرة،
وهذا إنجاز عظيم ألن املتقاعدين أكثر من  100ألف مواطن
ومواطنة ،والحكومة استشعرت بالخطر وأجلت األقساط
 6أشهر وتشكر على هذه الخطوة ،ولذلك آمل إقرار قوانني
التأمينات وتسهيل وتخفيف هموم املتقاعدين.
بدوره ،قال النائب سعدون حماد :إن معاناة الكويتيني بال
رواتب كبيرة جدًا ،ولهذا تجب سرعة استكمال إجراءاتهم
ح�ت��ى يحصلوا ع�ل��ى روات �ب �ه��م ،وف��ي م��ا ي�خ��ص التركيبة
السكانية نحتاج إل��ى معالجة م��دروس��ة ،خصوصًا أننا
ت��اب�ع�ن��ا م��واق��ف ب�ع��ض ال� ��دول خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة في
التعامل مع رعاياها.
إل ��ى ذل ��ك ،ق ��ال ال�ن��ائ��ب ع ��ادل ال��دم �خ��ي :إن األم ��ن ال�غ��ذائ��ي
في غاية األهمية ،وهنا أذك��ر الحكومة بضرورة إنصاف
املزارع الكويتي.
بدوره ،لفت النائب أسامة الشاهني إلى أننا نتلقى رسائل
مختلفة ،بعضها يقول إننا ف��ي وض��ع خطر م��ن الجانب
الصحي وبعضها يطمئن باستقرار األمور ،وهنا نحتاج
إل ��ى ت��وح �ي��د ال��رس��ال��ة ال�ص�ح�ي��ة ب ��أال ت��ذه��ب إل ��ى رغ �ب��ات
سياسية في تعطيل الجلسات ،كما أدعو إلى تقديم حلول
حقيقية ملشكلة الكويتيني من دون رواتب».
م��ن ج��ان �ب��ه ،رأى ال �ن��ائ��ب ال�ح�م�ي��دي ال�س�ب�ي�ع��ي أن قضية
اإلت �ج��ار ب��ال�ب�ش��ر تستفحل وخ �ي��ر دل �ي��ل عليها م��وض��وع
ً
النائب البنغالي ،وإن ك��ان الفساد متأصال ف��ي البلد إال
أننا نأمل من الحكومة الحسم ومعالجة األمر نهائيًا ،وأال
تعمد الحكومة إلى حماية الفاسدين.

«كويتيون بال رواتب»
أم��ا النائب عبد الكريم الكندري فقال إن هناك مجموعة
م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ت��م إي �ق��اف روات�ب�ه��م لسبب أو آلخ ��ر ، ،أم��ا
ما يتعلق بقضية التركيبة السكانية وقضية الصندوق
املاليزي وقضية النائب البنغالي فقد وضعت الحكومة
على املحك .
وق ��ال ال�ن��ائ��ب ع�م��ر ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي :ان س�م��و ال�ش�ي��خ صباح
الخالد محظوظ ج��دا الن��ه يواجه جملة من القضايا لكي
يبرهن عن جديته النهاء هذه املعضالت وليثبت حرصه
على محاربة الفساد.
بدوره ،قال النائب صالح عاشور ان البلد يعاني من الكثير
م��ن امل�ش��اك��ل ك��ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة وص �ن��دوق املتعثرين
والوضع الصحي واالتجار بالبشر وغيرها من الرسائل،

عاشور :وضع البالد غير
مستقر ..ونحتاج جهداً جباراً
النتشالها من المشاكل
عبدالله الكندري :على «الداخلية»
التعامل بشفافية وكشف أسماء
المتورطين مع «البنغالي»

الغانم مترئساً الجلسة

اإلمكان ومطبق فيها كل اإلرش��ادات الصحية حتى نكون
ق��دوة ل�لآخ��ري��ن ،وأن��ا ال أم�ل��ك تعليق ال�ج�ل�س��ات ،ب��ل أملك
امل�ش��اورة معكم ونحن نقول إن تعذرت الجلسات املرئية
فهل يعقل أن تستمر الجلسة إلى  14ساعة في هذه القاعة؟
ن��ري��د تحديد ال��وق��ت .وي��ؤمل�ن��ي أن أش�ي��ر إل��ى أن ه�ن��اك من
صلى ص�لاة التراويح وظهر بعدها انتشار للوباء وهذا
باعترافات وإفادات املصابني أنفسهم الذين كانوا يصلون
ف ��ي س ��رادي ��ب امل� �ن ��ازل ،ول �ح��رص��ي ع �ل��ى س��ري��ة ال�ب�ي��ان��ات
الصحية ألطلعت املجلس على كل التفاصيل ،فأرجو أال
نتهاون ،مشينا منذ أرب�ع��ة أشهر وعلينا االس�ت�م��رار في
ً
ً
ً
العمل فالصحة أوال الصحة أوال الصحة أوال».

رئيس الحكومة:
◄ نمر بظرف استثنائي
ولم نصل إلى المنطقة
ً
صحيا
اآلمنة
◄ البعض ّ
صلى التراويح
ً
متخفيا في سراديب
ودواوين ونشر العدوى

مداخالت نيابية

◄ ال نملك تعطيل الجلسات..
وهمنا الحفاظ على الصحة
العامة
◄ عيناي على الطاقم
الطبي ..ويجب أن نكون قدوة
◄ بدأنا نتدرج في العودة
إلى الحياة الطبيعية
والتعاون مطلوب

الخالد متحدثاً في الجلسة

وهذا يدل على ان الوضع العام غير مستقر .

شركة للزراعة
الى ذل��ك ،قال النائب عبداهلل الكندري :ان االزم��ة اثبتت ان
الهيئة العامة للزراعة تعاني من مشاكل  ،وهناك قضية
الكويتيني بال رواتب يجب ان تعالج ،وعلى وزير الداخلية
التعامل بشفافية مع الجميع وكشف اسماء املتورطني في
قضية البنغالي.
أما النائب محمد الدالل ،فقال :ان املجلس رئيسا واعضاء
ك��ان��وا داع�م�ين للحكومة ول��م تعقد الجلسات ،لكن يبقى
ضرورة التعاون والتنسيق فال مانع ان يكون اليوم هناك
اس �ت �ج��واب وغ ��دا اس �ت �ج��واب اخ ��ر وي ��وم ال�خ�م�ي��س ي�ك��ون
للقوانني.
ب��دوره ،ق��ال النائب يوسف الفضالة ان قضية الكويتيني
بال رواتب لم تتم فيها معالجة ،ونحن امام تنفيذ نصوص
دس�ت��وري��ة وان ك�ن��ا م�ت�ع��اون�ين ،ل�ك��ن ال يمكن ال�ت�ن��ازل عن
أدوات �ن ��ا .وق ��ال ال�ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح :ال ن�ق�ب��ل أن يكون
هناك كويتيون بال روات��ب ،وأتمنى سرعة ص��رف روات��ب
الكويتيني بشكل عاجل.
م��ن ج �ه�ت��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ب��د اهلل ال ��روم ��ي :م��ع اح �ت��رام��ي
لسمو رئ�ي��س ال� ��وزراء فلم يعد أم��ام��ك إال خ�ي��ار اإلص�لاح
ون�ح��ن معكم ف��ي م��وض��وع اإلح ��االت إل��ى النيابة العامة،
وإن ال�ص�ن��دوق ال�س�ي��ادي ب��رزت قضيته ف��ي  2018لكنها
ح�ف�ظ��ت ،وال �ي��وم ن�ح�ت��اج إل��ى ال�ب�ح��ث ف��ي أس �ب��اب الحفظ،
ونطالب بكشف األسماء حماية للمؤسسة ،وإن كان هناك
م��ن األع �ض��اء م�ت��ورط��ون ف��ي قضية البنغالي فيجب رفع
الحصانة عنهم وإحالتهم إلى القضاء ولن يمكن تحقيق
هذه العدالة إال من خالل املصداقية في التعامل.

حديث الخالد
وت �ح��دث رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة س�م��و ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د،
ف�ق��ال :كانت هناك ق��رارات صعبة كتعطيل امل�ط��ار وإغ�لاق
املساجد وتعطيل البلد ،ونحن ال�ي��وم «داخ�ل�ين» على 37
ألف إصابة وتجاوز  300حالة وفاة ،ولهذا يجب علينا أن
نتحد ،فجميع برملانات العالم وضعت اجتماعات مرئية
وقللت من التعامل املباشر وتزايد األعداد ،والعالم كله يمر
باألزمة الصحية ،ولكن في الكويت تعاملنا ومنذ البداية
بشكل الئق ،لكن من العشر األواخ��ر زادت حاالت اإلصابة
بني الكويتيني ،وهو ما يؤسفنا.
وأض��اف أن الدستور يحدد العمل في مجلس األم��ة ،لكن
نحن في ظرف استثنائي نحتاج فيه إلى أن نكون قدوة،
فنحن ل��م ن�ص��ل ب�ع��د إل��ى امل�ن�ط�ق��ة اآلم �ن��ة ،أن��ا عيني على
ال�ط��اق��م ال�ط�ب��ي وك�ي��ف أح��اف��ظ ع�ل��ى ت�م��اس�ك��ه ،وك��م سرير
يمكن أن أوفر للحاالت املتزايدة.
وش� ��دد ال �خ��ال��د ع �ل��ى أن ��ه «إذا ك �ن��ا ال ن�م�ل��ك ق� ��رار تعطيل
جلسات مجلس األم��ة ،إال أننا نحتاج إل��ى ال�ت�ع��اون لكي
نحقق الهدف في الحفاظ على الصحة العامة ،وسننتقل
إل��ى املرحلة الثانية والتعاون ال��ذي عشناه خ�لال األشهر
األرب �ع��ة ع�ل�ي�ن��ا أن ن�س�ت�م��ر ب��األس �ل��وب ن�ف�س��ه ،وإذا ت�ع��ذر
تحقيق ال�ج�ل�س��ات بالشكل امل��رئ��ي ف��إن�ن��ا ن�ق�ت��رح جلسات
خاصة بأقل وقت وعدد ،لتحقيق اإلرشادات الصحية».
ولفت إل��ى أن «املساجد فتحت ،وبدأنا نتدرج في العودة
إلى الحياة الطبيعية ،ونحن كقدوة في الحكومة واملجلس
علينا أن ن�ك��رس ه��ذه اإلج � ��راءات ون�ح��اف��ظ ع�ل��ى الصحة
العامة ،وال��رس��ال��ة مفادها االل�ت��زام بالتعليمات الصحية
وتقليل ال �ض��رر ،وع�ل�ي��ه ن�ط��ال��ب بجلسات مختصرة ق��در

وت��داخ��ل ع��دد م��ن ال �ن��واب ،وق��ال عبدالكريم ال�ك�ن��دري :اذا
كان رئيس الحكومة يرى ضرورة ايقاف الجلسات ،فهناك
املادة  106تعطي الحق لسمو االمير تعليق الجلسات ملدة
شهر ،بينما ق��ال أب��ل :اذا ك��ان سمو الرئيس منقطعا عن
التواصل فكيف لنا ان نعمل؟ نحن لسنا اغلى ممن هم في
الصفوف االمامية.
ب��دوره ،قال السبيعي :توقعنا ان يشكرنا رئيس ال��وزراء،
ألن ضعف االج��راءات هو ما نشر الكورونا ،بينما الناس
تسال ملاذا ال نعقد الجلسات؟ نحن نريد ان نعقد الجلسات
ولن نتراجع ،فيما قال أحمد الفضل :لقد صبرنا وعملنا
اللي علينا وال يمكن ان نعطل الجلسات اكثر من ذلك.
النائب حمدان العازمي قال :الرئيس متحسس من جلسات
امل�ج�ل��س ،ل�ك��ن الب��د م��ن ع�ق��ده��ا الن ب�ع��ض ال� ��وزراء يصدر
قرارات فيها تخبط.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال اس��ام��ة ال�ش��اه�ين :نشكر رئ�ي��س الحكومة
على الصراحة التي تفضل بها واذا جاءت الدعوة الى عقد
الجلسات الكترونيا صحت ،بينما قال خالد العتيبي :ان
مشاكل الناس تحتاج ال��ى عقد جلسات ملعالجتها ،وها
نحن في القاعة ومطبقني التباعد االجتماعي.
ورأى عبدالوهاب البابطني ان من املفترض ان نكون قدوة
بعقد الجلسات ومتابعة مصالح ال�ن��اس ،واعتقد الطلب
غير الئحي ومصالح ال�ن��اس يجب ان تسير ،وات�ف��ق معه
النائب عبداهلل الكندري الذي قال :نحن على استعداد الن
نضحي من اجل البلد ،وان تمت اصابة اي شخص فهناك
طرق عديدة لعالجه.
اما بدر املال فقال :نحن في بلد مؤسسات يحكمه الدستور
ال��ذي نص على منح سمو االمير حق ان تعلق الجلسات
وت�ح�ف��ظ امل ��دة ،فيما أع ��رب ع ��ادل ال��دم�خ��ي ع��ن اس�ت�غ��راب��ه
طلب الحكومة عقد االجتماعات الكترونيا من دون تقديم
مشروع قانون ..ال يمكننا تعطيل مصالح الناس.
وفي السياق ،ثمن علي الدقباسي رأي رئيس الوزراء وقال:
ما ج��اء على لسان سمو رئيس ال��وزراء ثمني ،واعتقد ان
الحل في عقد جلسات مصغره تنتهي بحلول أفضل من
ال حلول.
وت��دخ��ل رئ �ي��س امل�ج�ل��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م ،ف �ق��ال :ال يمكن
عقد جلسات مجلس االم��ة عن بعد ،اما اللجان فيمكن ان
تعقد الكترونيا وتم تكليف عدد من النواب بتقديم صيغ
مختلفة لتعديل الالئحة.
وأض � ��اف ال �غ��ان��م ان ال��رس��ال��ة ال �ت��ي وردت� �ن ��ي م ��ن رئ�ي��س
الحكومة بينت ض��رورة االل�ت��زام ب��االج��راءات االحترازية،
ول��م ت�ب�ين ان ال�ح�ك��وم��ة ل��ن تحضر ب��ل ك��ان ح��ري�ص��ا على
التعاون مع املجلس.

¶
¶

تكليف لجنة المرافق إعداد تقرير عن األمن الغذائي

¶

تمديد عمل لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري شهرين

¶

التمديد  3أشهر للجنة التحقيق في شبهة االعتداء على المال العام
في صفقة اإليرباص

¶

الكندري في مداخلته

تكليف ديوان المحاسبة بتقرير عن مصروفات الحكومة لمواجهة أزمة
كورونا ورفعه خالل ثالثة أشهر

الفضالة« :كويتيون بال رواتب»
لم ُتعالج ..والتعاون لن يمنعنا
من استخدام أدواتنا

كلمة حق من الرئيسين
أكد الرئيس الغانم ،أمس ،على تعاون رئيس ال��وزراء،
ً
قائال «كلمة حق يجب أن تقال في حق سمو رئيس
مجلس ال��وزراء إن��ه ك��ان متعاونًا إل��ى أبعد حد ولديه
ال��رغ �ب��ة ال �ص��ادق��ة ف��ي ال �ت �ع��اون م��ع امل�ج�ل��س وان�ع�ق��اد
الجلسات ،إال أن العائق أمامه هو الرسائل واملعلومات
التي تصله من املراجع الصحية».
في املقابل ،شدد رئيس ال��وزراء على التعاون الكبير
للمجلس ب�ق��ول��ه« :ال أن�ك��ر دور مجلس األم ��ة الكبير
وت�ع��اون��ه م��ع ال�ح�ك��وم��ة ،ف��أن��ا دائ �م��ًا أوج ��ه ال�ش�ك��ر في
ك��ل ل�ق��اء ل��ي م��ع رئ�ي��س ون ��واب امل�ج�ل��س ع�ل��ى دوره��م
وتعاونهم معنا ،ويجب االستمرار في املحافظة على
ذلك».

جدل على آلية الجلسات
رغم التأكيد املتبادل بني املجلس والحكومة على أجواء
ال�ت�ع��اون التي تسود عالقة السلطتني ،ف��إن املخاوف
ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن ع� ��ودة ال �ج �ل �س��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي ظل
جائحة ك��ورون��ا انعكست بقوة على م��داخ�لات سمو
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ص�ب��اح ال�خ��ال��د خ�ل�ال جلسة
أم ��س ،إذ أب ��دى اع �ت��راض��ه أك �ث��ر م��ن م ��رة ع�ل��ى امل��دى
الزمني للجلسة ،كما شدد في أكثر من موضع على
إع��ادة ترتيب آل�ي��ة انعقاد الجلسات بسبب ال�ظ��روف
االستثنائية.
ف�ب�ع��د أن ط��ال��ب ال�خ��ال��د ف��ي ب��داي��ة ال�ج�ل�س��ة ب �ض��رورة
ت�ع��اون املجلس بتحديد جلسات خ��اص��ة ب��أق��ل وقت
ممكن محدد سلفًا ،وأن��ه ال يعقل استمرار الجلسة
مل��دة  12ساعة ،ع��اد بعد انتهاء بند الرسائل ال��واردة
منتقدًا استمرار املناقشة للبند ملدة  3ساعات.
وق��ال الخالد 3« :ساعات م��رت على بند واح��د ،ولوال
االس �ت �ج��واب ل �ك��ان ل �ن��ا م��وق��ف آخ� ��ر ،ف�ن�ح��ن ن�ح�ت��رم
االستجوابات وسنناقشها اليوم».
ورد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم بقوله «القرار
هو قرار حكومتك ،وأنا أسير وفق اإلجراءات الالئحية،
والوزيران طلبا مناقشة االستجوابني».
وأك ��د ال �خ��ال��د «ال ن�ت��دخ��ل ف��ي ت�ق�س�ي��م ال�ج�ل�س��ة ،لكن
ناقشنا الرسائل الواردة في  3ساعات».
في املقابل ،أوضح الرئيس الغانم «إن وقت الرسائل أمر
طبيعي ،ألن هناك  22رسالة بسبب تأخر الجلسات،
ً
فضال عن أن النواب طلبوا التمديد» ،مشيرًا إل��ى أنه
«بإمكان الحكومة مناقشة استجواب اليوم وآخر غدًا
أو بعد غد ،لكن الخالد جدد التأكيد على أن الحكومة
ستواجه االستجوابني خالل الجلسة ذاتها (أمس)».

ال أكلف المجلس..
وال يكلفني

قرارات وتكليفات
إعداد تقرير خالل شهر حول الحيازات الزراعية المخالفة

الرومي :ال خيار أمام رئيس
الحكومة سوى اإلصالح

 ..والفضالة

اعترض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد،
على صيغة الرسالة املوجهة إلى املجلس بشأن الحيازات
الزراعية ،ألنها تضمنت تكليف الحكومة ،ممثلة في وزير
اإلع�ل�ام ،ب��إع��داد تقرير ع��ن ه��ذا امل��وض��وع .وع�ل��ق الخالد
ً
قائال« :أول مرة تمر علي صيغة بالطلب بتكليف الحكومة
بإعداد تقرير عن الحيازات الزراعية».
ورد الغانم« :سيتم تعديل الصيغة بحيث تصبح املجلس
يطلب من الحكومة».
وقال الخالد« :بدون إضافة كلمة تكليف».
ورد ال �غ��ان��م م �م��ازح��ا ال �خ��ال��د « :ت ��م ت�ع��دي�ل�ه��ا .ي �ب��دو ل��دي��ك
حساسية من كلمة تكليف».
ً
وت��دخ��ل ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال��وه��اب ال �ب��اب �ط�ين ق ��ائ�ل�ا« :ب��ال�ن�ه��اي��ة
الحكومة هي التي ستكلف بإعداد التقرير» .ورد الخالد« :ال
أنا اكلف املجلس ،وال املجلس يكلف الحكومة».

األربعاء  25شوال  1441هـ •  17يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16818

مجلس األمة

الصالح« :معالجة التركيبة»
بيد الحكومة خالل أسبوعين
أعرب النائب خليل الصالح عن أمله في إنجاز مجلس
األم ��ة ف��ي دور االن�ع�ق��اد ال�ح��ال��ي امل�ع��ال�ج��ات املطلوبة
لقضيتي التركيبة السكانية والكويتيني بال رواتب.
واعتبر الصالح ان بقاء أكثر م��ن  3آالف م��واط��ن بال
راتب منذ فبراير وحتى اآلن «أمر مؤسف» ،مبديا اسفه
أيضا على عدم قيام الحكومة بأي إجراء ملعالجة هذه
ً
مؤكدا أن على سمو رئيس مجلس الوزراء أن
املشكلة،
يقوم بمبادرة ملعالجة القضية.
ولفت إلى أن قضية التركيبة السكانية تبني خطورتها
ً
مشيرا إل��ى ات�ف��اق أع�ض��اء لجنة
بعد أزم��ة (ك��ورون��ا)،
تنمية امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة م��ع ال�ج��ان��ب ال�ح�ك��وم��ي على
أن ت�ق��دم الحكومة خ�لال أسبوعني م�ش� ً
�روع��ا بقانون
متكامل ملعالجة التركيبة السكانية يتضمن أع��داد
ال ��واف ��دي ��ن ال ��ذي ��ن س� �ي� �غ ��ادرون ال �ب �ل��د س �ن � ًّ
�وي ��ا وع ��دد
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��ذي ��ن س�ي�ت��م إح�ل�ال �ه��م م �ح��ل ال��واف��دي��ن،
والفترة الزمنية املطلوبة ملعالجة التركيبة السكانية.
وبني أن «املوارد البشرية» ستنتظر انتهاء األسبوعني
وف ��ي ح ��ال ع ��دم ورود م �ش��روع ال �ق��ان��ون ل�ل�ج�ن��ة ف��إن
ال�ل�ج�ن��ة س�ت�ب�ع��ث ب�ك�ت��اب ت��ذك�ي��ر إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة وم��ن
ً
كتابا إل��ى املجلس ورئ�ي��س الحكومة
بعدها سترفع
بأن هناك تباطؤا في معالجة هذه املشكلة التي تعاني
منها البالد.
ً
طاردا
الى ذلك ،قال الصالح إن القطاع الخاص أصبح
ل �ل �ك��وادر ال��وط �ن �ي��ة ،وي �ج��ب وض ��ع ال �ق��وان�ي�ن ال�ل�ازم��ة
لتحقيق االس�ت�ق��رار الوظيفي وتفعيل دور النقابات
في دعم العنصر الوطني بالقطاع الخاص.

الكويت 11
تأبين المرزوق والعتيقي
ّأب��ن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم الوزيرين
السابقني ج��اس��م امل ��رزوق وعبدالرحمن العتيقي،
ً
مشيدا بإسهاماتهما الكبيرة في كل األعمال التي
أسندت إليهما.
وقال الغانم في كلمة له بمستهل الجلسة العادية
للمجلس أم��س «ف�ق��دت ال�ك��وي��ت قبل أس��اب�ي��ع أحد
أب � ��رز رج ��االت �ه ��ا امل �خ �ل �صي��ن ،وه� ��و ال �ع��م امل��رح ��وم
جاسم امل��رزوق الذي تولى منصب الرئيس األعلى
لجامعة ال�ك��وي��ت ق�ب��ل ت��ول�ي��ه منصب وزي ��ر ال�ع��دل
ووزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووزي� ��ر ال �ت �ج��ارة ،ع��اص��ر خاللها
ثالثة فصول تشريعية الثالث والرابع والخامس،
ف�ك��ان��ت ل��ه إس�ه��ام��ات ك�ب�ي��رة ف��ي امل �ج��ال التعليمي
واالقتصادي والسياسي» ،مضيفا ان الفقيد «عرف
بمناقبه العالية وأخالقه الرفيعة التي عرفها كل
من تعامل معه في مجال العمل العام أو الخاص».

وقال مؤبنا العتيقي «فقدت الكويت قبل أيام أحد
أبرز السياسيني الذين كان لهم دور مشهود في بناء
وت�ط��ور ال�ك��وي��ت الحديثة ،وه��و ال�ع��م عبدالرحمن
العتيقي ال ��ذي ك��ان��ت ل��ه إس�ه��ام��ات ك�ب�ي��رة كسفير
في وزارة الخارجية ،وخالل تقلده حقيبتي املالية
وال�ن�ف��ط ،وال��ذي عاصر فيها الفصول التشريعية
الثاني والثالث والرابع».
وأض ��اف ال�غ��ان��م :ب��األص��ال��ة ع��ن نفسي ون�ي��اب��ة عن
األخ � ��وات واإلخ � ��وة أع �ض��اء م�ج�ل��س األم � ��ة ،ن�ت�ق��دم
بصادق العزاء وخالص املواساة ألس��رة الفقيدين
ًل�اً
ول�ل�ش�ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ،س��ائ� امل��ول��ى -ع��ز وج ��ل -أن
يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما وذويهما
الصبر والسلوان.
كما أبنت الحكومة الراحلني مستذكرة مناقبهما
وإسهاماتهما الجليلة في بناء الوطن ورفعته.

خورشيد :ثوبي نظيف

وزير الداخلية :استئصال تجارة
اإلقامات أولويتنا
ج��ددت الحكومة أم��س على ل�س��ان ن��ائ��ب رئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
عزمها على مواجهة قضية تجارة اإلقامات.
وقال الصالح :إن تجارة اإلقامات مرض خبيث
ينهش ال�ج�س��د ال�ك��وي�ت��ي ،واس�ت�ئ�ص��ال��ه أول��وي��ة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ن ��ا ،وه� �ن ��اك إح � � ��االت إل � ��ى ال �ن �ي��اب��ة،
ونرصد أي بيانات ومعلومات ،والجهة املعنية
بحفظ ال�ق�ض�ي��ة أو ال �ب�لاغ ه��ي ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة،

خليل الصالح

حوار نيابي ثالثي

مشددا على أن من يتلوث بوباء تجارة اإلقامات
سنواجهه باإلجراءات القانونية.
نيابيا ،وفي مداخلة له خالل الجلسة أمس ،قال
النائب ص�لاح خورشيد إن��ه تعامل ف��ي قضايا
بمئات املاليني من الدنانير في موضوع القسائم
الصناعية عندما كان وزيرًا للتجارة ولم يستفد
ب�ش�ب��ر واح ��د ،وث��وب��ه ن�ظ�ي��ف ،مستنكرا ات�ه��ام��ه
«زورا في تجارة اإلقامات بآالف الدنانير».

مزاح ونقاشات

العادات ..تغلب االحترازات

عناق بال احتراز

مشاورات جانبية

 ..وتعقيم

رغم االحترازات الصحية التي اتخذها مجلس األمة استعداداً لجلسة اليوم ،والحرص الذي أبدته الحكومة لتحقيق
االشتراطات الصحية ،فإن تحركات عدد من النواب والوزراء خالل الجلسة غلبت هذه االحترازات وتجسدت بوضوح في صورة
«حب الخشوم» التي جمعت بين وزير التربية سعود الحربي والنائب فيصل الكندري بعد انتهاء مناقشة االستجواب.

سالم عن بعد  ..وقرب

حديث حكومي _ حكومي

 12الكويت
الكالم الحر

فيصل القناعي..
 50عاماً من التأثير
والتم ُّيز و«الطيبة»

داهم القحطاني
م ��ن ال �ص �ع��ب أن ت �ظ��ل ح ��اض �رًا وم ��ؤث� �رًا ف ��ي األوس� ��اط
اإلع�لام �ي��ة مل ��دة ع�ش��ري��ن ع��ام��ًا ،إال إذا ك�ن��ت صحافيًا
تحمل من املوهبة الكثير ،ولديك القدرة على التواصل
مع الجميع.
أما إذا استمر حضورك الالفت واملؤثر لخمسني عامًا،
ف�ح�ت�م��ا س�ت�ك��ون ش�ي��خ ال�ص�ح��اف�ي�ين ال��ري��اض �ي�ين ،األخ
الكبير فيصل القناعي ،الذي وافته املنية الجمعة املاضي،
فاالستمرار والنجومية لم يكونا ليحصال إال إلنسان
محبوب ،ولصحافي موهوب ،ولشخصية تتحرك بوعي
وفكر ،وهو ما كان عليه بوغازي ،رحمه اهلل.
ذات يوم كنت في غرفة املحررين البرملانيني في مجلس
األمة ،التي كانت تقع قرب مدخل النواب والوزراء ..وكنت
للتو قد أصدرت بيانًا باسم نقابة الصحافيني واملراسلني
أه��اج��م ف�ي��ه جمعية ال�ص�ح��اف�ي�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي يتولى
فيصل القناعي أمانة السر فيها .تفاجأت حينها بوزير
الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم،
وهو يربت على كتفي من الخلف ويقول مبتسمًا «يا ويلك
ّ
من فيصل» ،فتبسمت وقلت له «بوغازي منا وفينا».
بالفعل ك��ان ،رحمه اهلل تعالى ،من الجميع وفيهم ،فقد
ك��ان أخ��ًا أكبر حتى م��ع ال��ذي��ن يختلفون معه ف��ي ال��رأي
وامل ��وق ��ف ،وق ��د س��اه �م��ت روح ب ��وغ ��ازي ال�ط�ي�ب��ة ودم ��ه
ال�خ�ف�ي��ف ف��ي إزال� ��ة ك�ث�ي��ر م��ن االح �ت �ق��ان ف��ي األوس� ��اط
الرياضية والصحافية.
كانت املناكفات بني نقابة الصحافيني واملراسلني التي
أنشأناها بني عامي  2005و 2008برئاسة الكاتب زايد
الزيد ،وبني جمعية الصحافيني على أشدها ،ومع ذلك لم
نتأثر جميعا في عالقتنا كأشخاص بهذه الخالفات،
فالكويت مميزة بالفعل بهذه الخصلة ،بفضل وج��ود
شخصيات ،كفيصل القناعي ،ال تفجر في الخصومة
مهما اشتدت الخالفات وآذت.
فيصل القناعي ك��ان ف��ي مناصبه ال��دول�ي��ة ق��وة ناعمة
ل �ل �ك��وي��ت ،ح �ي��ث ت��ول��ى م �ن �ص��ب ن��ائ��ب رئ �ي��س االت �ح��اد
اآلسيوي للصحافة الرياضية ،وعضوية لجنة االتصاالت
ف��ي ات�ح��اد اللجان الوطنية األومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة ،ومناصب
أخرى متعددة ،كان فيصل القناعي فيها يمثل الكويت
بانفتاحها وديموقراطيتها وتطورها ،ودورها القيادي
الداعم للدول األخرى.
حني َ
اكتس َحت مواقع التواصل االجتماعي العالم بأسره
ت �ف��اج��أت ش�خ�ص�ي��ًا ب ��أن ب ��وغ ��ازي ك ��ان م��ن أوائ � ��ل من
استوعب ه��ذا التحول ال�ج��ذري وش��ارك فيه ب�ق��وة ،ولم
ً
يستغرق وقتًا طويال في التردد والتفكير كما حصل
ّ
لكتاب مرموقني كثر ،فقدوا نجوميتهم وتأثيرهم ألنهم
لم يستوعبوا حجم التغيير في هذا العالم املتسارع.
حني بدأ مرض بوغازي األخير لم ينقطع فيصل القناعي
عن العالم ،وكان رحمه اهلل يقاوم اآلالم بالصبر واإليمان
وبابتسامة الرضا بقدر اهلل ،فقد كان رحمه اهلل متدينًا
بطبعه.
وحني تعثرت حركته تحول ديوانه األسبوعي إلى حدث
شهير في الكويت ،حيث كان يتم نشر أخبار من يزور
هذا الديوان في وسائل التواصل االجتماعي ،فكان نمطا
ج��دي��دا ف��ي التناغم ب�ين ال��دي��وان�ي��ة ك�ت��راث ك��وي�ت��ي ،وبني
وسائل التواصل االجتماعي كمظهر للتطور.
إل� ��ى آخ� ��ر ل �ح �ظ��ات ح �ي��ات��ه ح� ��رص ع �ل��ى ال �ت ��واص ��ل مع
محبيه ع�ب��ر وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي بخفة دم��ه
املعتادة ،حيث ظهر في مقطعه األخير ،وهو يودع العالم
بابتسامته الشهيرة.
حني انتشر خبر وفاته رحمه اهلل كانت أكثر العبارات
انتشارا «اهلل يرحمه كان طيب» ،وبالفعل كان من أطيب
الناس.
رحم اهلل فيصل القناعي وأسكنه فسيح جناته.

والحق يقال!

ُك َّتاب وآراء
جرة قلم

عقدة األجنبي!

حكوماتنا الرشيدة ّ
عودتنا على ثقتها املطلقة بكل ما هو
غير كويتي ..فالكويتي لديها في الغالب« :أكل ومرعى وقلة
صنعة» ،وال أدري ملاذا نسيت تلك الشخصيات الحكومية
الكويتي أيام زمان ..عندما كان نجارًا وباني سفن وحدادًا
ّ
وبن ًاء ..وكل ما يخطر على البال ،فإخواننا في اإلنسانية أتوا
إلينا بعد نعمة اكتشاف البترول في أرضنا العزيزة ..وقد
تم االكتشاف على يد أجانب شقر الشعور ،زرق العيون،
وكنا ننظر اليهم في ذل��ك الوقت بإعجاب منقطع النظير،
فقد اكتشفوا ثروتنا وعالجونا بمستشفياتهم وخططوا
مدننا ،وكانت لدينا عقدة األجنبي ..لكن في محلها..
ب��دأ تعاملنا مع إخواننا األجانب العرب في تعليمنا على
أيدي مدرسني أكفاء من فلسطني ومصر ،ثم جاء املغفور
ل��ه خ��ال��د املسعود وزي��ر التربية األس�ب��ق ،ووض��ع إغ��راءات
لكي يغزو الكويتي ميدان التعليم ،وقد كان ..عندما افتتح
املرحوم كلية التربية في شارع خالد بن الوليد بوسط البلد،
وكانت الدراسة في تلك الكلية تبدأ بعد الدراسة في املرحلة
املتوسطة ،انضم إليها مئات الشباب الكويتي ملهنة التعليم..

كبسولة
كل ش��يء تعلمناه وحفظناه صغارًا
نظل نعتقد به حتى نمر بتجارب قد
ّ
تغير مفاهيم كثيرة ك��ن��ا ن��ؤم��ن بها
س��اب�ق��ًا ،ف�ك��م م��ن م��رة قلنا ألنفسنا
إن ��ه م ��ن امل�س�ت�ح�ي��ل أن ن�غ�ي��ر ق�ن��اع��ة
معينة ثم بعد سنوات نكتشف أنه ال
شيء من املستحيل؟ فكل شيء قابل
للتغيير حتى تلك األفكار التي ُزرعت
فينا ي��وم��ا م��ا .أذك��ر حينها ،أي قبل
سنوات ،كانت هناك جملة تتردد على
مسامعنا كثيرًا ،أال وهي أن اإلنسان
الذي ال يمسك غضبه ،ويبدأ بالصراخ
نتيجة غضبه ،وال تبقى كلمة في قلبه
وعقله إال وقد خرجت من فمه هو في
الحقيقة يحمل قلبًا طيبًا!
أت��وق��ع أن ال�ك�ث�ي��ري��ن ك��ان��وا يصفون
اإلن�س��ان السريع الغضب باإلنسان
ال �ط �ي��ب ،ورب �م��ا إل ��ى اآلن ق��د يعتبر

األربعاء  25شوال  1441هـ •  17يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16818

وكانت ال��وزارات حني بدأت وبعدها بسنوات كلها من أهل
الكويت ،ويندر أن ترى فيها موظفا أجنبيا..
لكن جامعة الكويت عندما افتتحت عام  1966من املعلمني
أو الدكاترة الكويتيني ،فقد كان املدرسون فيها من العرب
ً
ً
األجانب ..ليغزو سلك التعليم الشباب الكويتي قليال قليال
في ما بعد..
***
تمضي األي��ام والسنون تركض بنا لنرى العرب األجانب
يغزون كل مرافقنا الحكومية ،بحيث ازدادت أعدادهم على
أعداد الكويتيني في بعض مرافقنا الحكومية ..اآلن مصيبة
«كورونا» كشفت لنا كثيرا من األمور التي كانت موجودة،
ولكننا ل��م نستوعبها ،وب��ات ل��زام��ا علينا – م��ع احترامنا
وت�ق��دي��رن��ا ألش�ق��ائ�ن��ا ال �ع��رب األج��ان��ب – أن ي�ت��م التكويت،
خصوصًا امل��راف��ق الحكومية ،وب��أس��رع وق��ت ممكن ،ألننا
أصبحنا مكشوفني في داخل وخارج مجتمعنا ..وإذا كان
األم��ر أو الوظيفة تستلزم الخبرة ،فالبلد يعج بالخبرات،
ألن املوظف عندما يتقاعد في سن الـ ،60واملوظفة في سن

د .نادية القناعي
ت�ق��ول إح ��دى ال�ش�خ�ص�ي��ات« :م��ن ذا
الذي ال يود أن يكون طيبًا؟ لكن على
هذا الكوكب اإلنسان وحشي ،من ذا
ال��ذي ال يريد أن يكون شريفًا؟ لكن
الظروف ال تسمح بذلك».
إن أس�ه��ل ش��يء ف��ي ه��ذا ال�ع��ال��م هو
أن نتهم ال �ظ��روف بأنها السبب في
كل ما نقوم ب��ه ،قد تتدخل الظروف
كثيرا ،لكن مهما تنوعت الظروف لن
تكون يومًا مبررًا بأن نقول ألنفسنا:
ً
الظرف املناسب أوال ثم بعدها نفكر
باألخالق!

متى يرث المساكين األرض؟
ق��ان��ون��ًا ،وم��ؤس �س �ي��ًا ..ل��دي �ن��ا أدوات
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ك��اف��ة ،لكنها على
ورق ،ن �ح �ت��اج ت�ف�ع�ي�ل�ه��ا ق �ب��ل ال �ب��دء
بمحاربة الفساد.
أخ� �ي ��را ،ط �غ��ت ع �ل��ى ال �س �ط��ح ق�ض��اي��ا
ف �س��اد وغ �س��ل ام� � ��وال وغ �ي��ره��ا من
م �ظ��اه��ر ف� �س ��اد م ��ال ��ي ع� ��دي� ��دة ،ل��وال
االع�ل�ام االجنبي مل��ا عرفناها ،بينما
لدينا مؤسسات عليها ان تتابع عن
كثب إن كانت تريد بالفعل ان تكشف
الفساد وتكافحه.
بداية ،كيف نميط النقاب عن قضايا
ال � �ف � �س ��اد امل � ��ال � ��ي ،ان ك� �ن ��ا ال ن �م �ل��ك
صحافة استقصائية حقيقية ،تتمتع
بحرية وحماية ،لتكشف لنا الفساد
ورؤوس��ه ،ب��دل ان نقرأ قضايانا في
ص�ح��ف اج�ن�ب�ي��ة ،ف�ح��ري��ة ال�ص�ح��اف��ة
اولى لبنات جهود مكافحة الفساد ،ان
كنا جادين في خوض هذا املضمار.
اليوم ،نسمع عن قضايا مالية ،غسل
اموال وغيرها من شبهات واتهامات،
اال ان تتبع االحداث يجعلنا نتساءل:
اي��ن دور البنك املركزي من الحد من
هذه املظاهر؟ ملاذا يكون دوره الحقا،
ب��دل ان يكون ه��و الحامي وال�ح��ارس
للنأي بالكويت ع��ن ه��ذه القضايا؟!
هل يحتاج البنك املركزي لتنبيه من
البنوك بهذه التحويالت واملبالغ؟!
ن �ح �ت��اج ال� �ي ��وم ل �ن �ل �م��س ال� �ج ��دي ��ة ف��ي
مواجهة الفساد واجتثاثه ،ان نلمس
ع� �ل ��ى ارض ال � ��واق � ��ع ت �ف �ع �ي��ل م �ه��ام
م��ؤس�س��ات م�ك��اف�ح�ت��ه ،ف�ع�ل��ى سبيل

املثال ،لم نلمس اهتماما بتعيني رئيس
ل��وح��دة التحريات امل��ال�ي��ة ،ه��ذا فضال
عن ان قضايا الفساد االخ�ي��رة ،كما
ق��رأن��ا ف��ي ال�ص�ح��ف االج�ن�ب�ي��ة ،تعود
ألك �ث��ر م��ن ع��ام�ي�ن ،ف��أي��ن ك��ان��ت ه��ذه
املؤسسات؟! فكل هذه مؤشرات تدل
على عدم جدية الحكومة في مالحقة
الفاسدين.
ف� ��إذا ك��ان��ت ه ��ذه ال�ق�ض��اي��ا م��وج��ودة
منذ سنوات ،وال تعلم عنها الحكومة،
ف��إن�ه��ا مصيبة ،وان ك��ان��ت تعلم ول��م
ت �ح��رك س��اك �ن��ا ف��امل�ص�ي�ب��ة أك �ب��ر من
ذلك ،مما يثبت انها ال تحرك ساكنا
اال بعد فضائح جعلت اس��م الكويت
يتصدر الصحف االجنبية.
ال �ب��رمل��ان ك��ذل��ك ل�ي��س ب��ري�ئ��ًا ف��ي ه��ذه
الجريمة بحق الكويت وسمعتها ،فأين
دور ال �ب��رمل��ان ال��رق��اب��ي ال�ت�ش��ري�ع��ي؟!
نحتاج اليوم ب��داي��ة ،تشريعات تفعل
دور مكافحة الفساد من جهة ،ورقابة
على دور املؤسسات املعنية من جهة
اخرى ،حتى نضمن انها تؤدي الدور
املنوط بها وال تقتصر على عناوين
عريضة بال فاعلية.
ال� �ف� �س ��اد ال � �ي� ��وم ي� �ع ��د اه� � ��م امل �ل �ف��ات
وال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ال � �ت� ��ي ت� �ش� �غ ��ل ال� �ع ��ال ��م
ملكافحته ،فهيئة االمم املتحدة اعطته
اول��وي��ة ك��ون��ه يكلف ال�ع��ال��م ن�ح��و 2.6
تريليون دوالر س�ن��وي��ًا ..وه��ي كلفة
ضخمة ج �دًا ،نتمنى أال نكون ج��زءا
منه.
ن �ط �م��ح ال� �ي ��وم ك �م��واط �ن�ي�ن ان ن�ت�م�ت��ع

أقل من ذلك ..فنحن نرى إخواننا وأخواتنا املتقاعدين وقد
اعتراهم امللل والحاجة أحيانًا ،ألن املرتب التقاعدي غير
كاف إذا لم يكن للمتقاعد مصدر رزق آخر..
ٍ
فأعتقد أن فتح الباب للراغب من ه��ؤالء مللء مناصب من
أسبغنا عليهم لقب خبراء أج��ان��ب ،سيكون من مصلحة
مجتمعنا ومصلحتنا ف��ي املقبل م��ن أي��ام ،وإذا ل��م يوجد
الخبير ال ��ذي ي�م�لأ ك��رس�ي��ه ،ف�لا م�ن��اص ل�ن��ا م��ن اس�ت�ق��دام
خبير أجنبي عربي أو غير عربي ..وبالتالي ،نتمنى على
ّ
حكومتنا الرشيدة املقبلة أن تتخلص من عقدة األجنبي
لألبد.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

عندما يكون الخوف
أساساً للقرار

القروش الثالثة
ب �ع ��ض ال � �ن� ��اس أن ه � ��ذا ال� ��رب� ��ط م��ن
الحقائق .لكن في الحقيقة ال عالقة
ب�ين س��رع��ة الغضب وك��ون اإلن�س��ان
يتصف بطيبة القلب .كلنا ق��د نمر
ب �ظ��روف ق��د ت�ج�ع�ل�ن��ا ن�غ�ض��ب ،لكن
ه�ن��اك م��ن يجعل م��ن غضبه سببا
ّ
مقنعًا إله��ان��ة اآلخ��ري��ن وال �ح��ط من
ق ��دره ��م ،ف �ن �ج��ده ب �ع��د أن أف � ��رغ كل
شحناته السلبية في ال�ن��اس ،يجعل
م��ن غ�ض�ب��ه ش �م��اع��ة ل �ك��ل م��ا ص��در
منه ،سواء من قول أو فعل.
لست من محبي الربط بني األشياء،
ف��امل��واق��ف ت�خ�ت�ل��ف ،لكنني س��أرب��ط
ب�ين األخ �ل�اق واالب �ت �ع��اد ع��ن سرعة
الغضب وما ينتج عنه من كلمات أو
ت�ص��رف��ات ق��د ال نعيها وس��ط ث��ورة
غضبنا.
في مسرحية «أوبرا القروش الثالثة»

علي أحمد البغلي

أسرار جوهر حيات
@AsrarHayat

بوجود هيئات مكافحة للفساد ،بدل
ان تعمل ّ
بردات الفعل على الفضائح،
ان ي �ك��ون دوره � ��ا رق��اب �ي��ا ووق��ائ �ي��ا،
ف� ّ
�ردات الفعل تجعلنا ن�ت�س��اءل :م��اذا
ل ��و ان ه �ن ��اك ق �ض��اي��ا ف �س ��اد م��ال��ي،
ل ��م ت �ف �ض��ح وت � �خ ��رج ل �ل �ع �ل��ن ،وت �م��ت
طمطمتها؟!
خ� �ت ��ام ��ا ،ن �ت �م �ن��ى ان ن� �ض ��ع س�م�ع��ة
الكويت نصب اعيننا ،حتى ال نكون
ف��ي ق��وائ��م دول راع�ي��ة للفساد املالي،
مما يؤثر سلبًا على مؤشر مدركات
ال�ف�س��اد وإض �ع��اف م�ع��دالت االدخ��ار
وت��راج��ع نسبة االس�ت�ث�م��ار الحقيقي
ف � ��ي االق � �ت � �ص� ��اد ال� ��وط � �ن� ��ي ،ون� �ف ��ور
االستثمار الخارجي وارتفاع معدالت
ال �ب �ط��ال��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ي �ع��رض ال�ت�ن�م�ي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة للخطر.
دعونا نكافح الفساد بجدية ،دعونا
نفعل مؤسساتنا ،ملصلحة الكويت
اوال ،دع��ون��ا ن�ت�ح��دث ب�ح��ري��ة ،امنعوا
تكميم افواه االعالميني والصحافيني
ح� �ت ��ى ن� �ك� �ش ��ف ال � �ف � �س� ��اد ،ف �ك �ش �ف��ه
ب��داي��ة مكافحته ،وه�ن��ا اوج ��ه كالمي
للصالحني ال��ذي��ن تجمعهم مصلحة
الكويت.

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

إن اتخاذ قرار ،أيًا كان ذلك القرار ومهما كانت أهميته ،سواء
على املستوى الشخصي أو على املستوى العام ،يحتاج إلى
دراس ��ة مستفيضة وأس��س علمية وعملية صحيحة حتى
يصل متخذ ال �ق��رار إل��ى األم�ث��ل واألن �س��ب م��ن ال�ح�ل��ول لتلك
املشكلة التي يواجهها ،ومن املهم جدا ملتخذ القرار أال يكون
تحت تأثير أي ضغط خارجي أو الخوف من النتائج أو تحت
تأثير أشخاص ليسوا على مستوى ع��ال من املهنية ،حتى
ال ت��أت��ي ق��رارات��ه ب�ن�ت��ائ��ج غ�ي��ر م��رض�ي��ة .ع�ن��دم��ا ب ��دأت ب��وادر
جائحة فيروس كورونا بالظهور وب��دأت السلطات الصحية
ال�ع��امل�ي��ة ب��ال�ت�ح��ذي��ر م�ن�ه��ا ،ك��ان��ت ال�ح�ك��وم��ة ع�ن��دن��ا م��ن أوائ��ل
حكومات العالم التي قامت بكل ما هو ممكن ملواجهة الوباء
ومكافحته ،والعمل على عدم انتشاره بني السكان ،وكان ذلك
مكان مفخرة لنا بني شعوب العالم التي تلكأت حكوماتها
في التحرك فأصابها ما أصابها .ولكن وكأن عينًا اصابت
حكومتنا ،أو أن هناك من أقنعها بأن الخطر قد زال والبد من
االسترخاء بعد ذلك الجهد العظيم املشهود له ،فجاءت بعض
القرارات األخيرة للحكومة كما يبدو تحت تأثير الخوف من
الناس املتذمرين من الوضع ،ومن ضغوط بعض املتنفذين،
مخالفة للصواب واملنطق ،وإال كيف نفسر ق��رار الحكومة
باستثناء أصحاب امل��زارع والجواخير والشاليهات من قرار
الحظر الكلي ،وه��ل اعتقدت الحكومة أن ه��ؤالء األشخاص
سيذهبون إل��ى تلك األم��اك��ن م��ع زوج��ات�ه��م فقط؟ حسب ما
ش�ف�ن��ا وس�م �ع �ن��ا ،ك��ل واح� ��د م�ن�ه��م أخ ��ذ أوالده وزوج��ات �ه��م
وأوالدهم ،وبناته وأزواجهن وأبناءهن وربما إخوانه وأخواته
ومن تبعهم ،فكان كل مكان من تلك األماكن يعج بالعشرات
م��ن األف ��راد «وعليك ال�ح�س��اب» وال تباعد اجتماعيًا وال هم
يحزنون .األم��ر اآلخ��ر ق��رار الصالة في املساجد والحمد هلل
الذي أعادنا إلى بيوته ساملني غانمني ،ولكن أن تسمح الحكومة
بالذهاب إلى املساجد مشيًا على األقدام أثناء أوقات الحظر،
فكأنها أعطت الجميع تصريحًا عامًا بالخروج واملشي طوال
اليوم .األزمة لم تنته والدول التي بدأت قبلنا بالتخفيف ،عادت
وش ��ددت ف��ي إج��راءات�ه��ا وأغ�ل�ق��ت امل�س��اج��د وف��رض��ت الحظر
الكلي مرة أخرى .الهون أبرك ما يكون ،وأعداد اإلصابات بني
الكويتيني بازدياد حتى ال نندم في النهاية.
• ال�ب�ع��ض ع�ن��د ال �ح��دي��ث ع��ن رف ��ع ال�ح�ظ��ر أو ال�ت�خ�ف�ي��ف منه
يضرب املثل بالدول الغربية وما تقوم به من إجراءات ،ولكن
هناك ،وخالفا عنا وع��ن اقتصادنا ال��ذي يعتمد على النفط
فقط ال غير ،فاقتصاداتهم تعتمد على العديد من القطاعات
التي ال غنى عنها وتأثيرها كبير عليها ،كما ال ننسى ان
حكومات تلك ال��دول تقودها األح ��زاب السياسية ال�ت��ي فقد
الكثير منها شعبيته بسبب جائحة كورونا ،التي زادت من
معدالت البطالة بنسب كبيرة .فال بد من رفع اإلغ�لاق على
ال��رغ��م م��ن التحذيرات امل�ت�ك��ررة م��ن مسؤولي الصحة هناك
بالتريث في التخفيف.

العنصرية ..الفخ

ّ
«شاعت معلومة تقول ان من بلغ عن جورج فلويد رجل من
أص��ل أفريقي ،قبض منه عشرين دوالرًا وظ��ن أنها م� ّ
�زورة
ل�ي�ت�ب� نََّّي� الح�ق��ًا أن ال � ��دوالرات غ�ي��ر م� ��زورة ،وأن ج ��ورج ذه��ب
ضحية عنصرية كريهة لضابط أمن».
عقدة النقص تجعلنا نمارس تبعاته علينا قبل اآلخرين!
والعنصرية في تعريف مختصر هي اعتقاد البعض بالتمايز
ف��ي ال �ع��رق وال �ل ��ون وال ��دي ��ن وال� �ق ��درات ال��ذه�ن�ي��ة وال�ج�س��دي��ة،
وممارسة تبعات هذا اإلحساس بالتمايز اجتماعيًا وسياسيًا
واقتصاديًا وثقافيًا.
ٌ
والتمييز بني الناس ش��أن م�ت��وارث منذ القديم ،حني سادت
مهيمنة وط�ب�ق��ات تشكل
تقسيمات مجتمعية إل��ى طبقات ّ ِ
َ
أدوات ل�ه��ذه الهيمنة وط�ب�ق��ات متلقية ل�ه��ا ف�ت�م��ارس عليها
أشكال من االستبداد واالستغالل ،وتنتقل هذه الهيمنة في
العالقات بني الشعوب القوية والشعوب الضعيفة عسكريًا
وثقافيًا وعلميًا.

واألخ�ط��ر أن نمارس نحن ه��ذه العنصرية والتمييز بالقول
والفعل مما يجعلنا بغير منأى عن نتائجها.
فحينما نعتقد بأمر أو بفكرة وبسلوك ما ،علينا أن نتقبل
ع�ل��ى أنفسنا م��ا ن��رض��اه ل�غ�ي��رن��ا ،وان تقبلنا التمييز على
ً
أس��اس ال�ل��ون مثال سنجد أن ه��ذا التمييز يمكن أن يسري
لون آخر.
على ٍ
ماذا لو ساد التمييز في أفريقيا على اللون األبيض؟ وماذا لو
حدث هذا التمييز في جنوب آسيا وشرقها أيضًا؟
التمييز العنصري ال يقتصر على العرق واللون ،بل يتعدى
إلى األديان واملذاهب واألفكار واملناطق والدول وعلى أساس
الغنى والفقر.
ِ
ُ
إن ممارستنا العنصرية تقدم مبررًا ملمارستها ضدنا أيضًا.
ً
فلو نرجع بذاكر ِتنا قليال إلى عقود ليست بعيدة ،كيف كان
محيطه العربي؟ وكيف كان يقيم
املجتمع الكويتي ينظر إلى
ِ
العالقات مع جميع الشعوب والدول املحيطة بألفة وبانفتاح؟

ماجدة العطار
وك�ي��ف ك��ان يعتبر نفسه ج��زءًا م��ن ه��ذه األم��ة بما لها وما
عليها؟
في مراسالت والدي القديمة قرأت على مظاريفها كلمات ذات
داللة عميقة في الوجدان« :الكويت بالد العرب» ،حينها كانت
آفاقنا أبعد وح��دودن��ا أوس��ع وأحالمنا أكبر وه��واؤن��ا أنقى..
وك��ان حبنا أص��دق أي�ض��ًا ألن ع��روب��ة ال�ك��وي��ت ك��ان��ت عروبة
إنسانية منفتحة على املحبة.
وقد استضافت الكويت خيرة الخبرات في التعليم والطبابة
والبناء والصحافة والفكر واإلعالم والقانون واملال واألعمال

م��ن م�ع�ظ��م ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة وال �ص��دي �ق��ة ،ال �ت��ي سبقتنا في
النهضة والبناء ولم يشعر إخواننا يومًا بالتمييز ،ألن الكويت
حضنت كرامة املقيمني بطيب معدن أهلها ،الذين نظروا إليهم
أخوة وأصدقاء وشركاء ّ
قدموا للبلد خدمات جليلة ،وأخذوا
ّ
منه طيب اإلقامة ورغد عيش ورعاية وأمانا وحقوقا بال ِمنة
وال تمنني.
فماذا يحدث اآلن إذًا؟
إن تبدأ العنصرية فلن تقف عند نقطة بداياتها ،فطابخ السم
آكله!
ُ
ولنقلع عن هذه السلوكيات العنصرية التي لم تكن يومًا من
شيمنا ولنضع ّ
حدًا ملن يريد إظهار ُحبه للوطن عبر االنتقاص
ِ
من كرامات الناس بطريقة مسيئة إلى بلدنا وتاريخه.
فإشاعة العنصرية ف��ي أي بلد تجعله عرضة للتقسيمات
العنصرية أيضًا.
العنصرية يا أهلي هي فخ ..لنتجنب الوقوع في حبائله!

اليت

األربعاء
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بزوجك ..وحاولي نسيان هذه المأساة
ِ
خبير أسري ينصح :تمسكي

فقدت مولودي الجديد وأحس أن زواجي سينتهي ..فكيف أتصرف؟
ستيف ألموند ،شيريل سترايد « -نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
ُ
أرس�ل��ت ش��اب��ة رس��ال��ة إل��ى خبيرين أس��ري�ين ف��ي صحيفة نيويورك
تايمز تقول فيها:

أنا شابة في الثالثينيات من العمر ،تزوجت قبل عامني برجل رائع،
أحبه ويحبني ،ونعيش في س�ع��ادة ،رغ��م أن طبيعة عمله تجعله
يبقى فترات زمنية بعيدًا عني ،إال أن هذا األمر لم يؤثر أبدًا على
عالقتنا.
مرت األي��ام واألشهر على زواجنا ،وما زاد تلك األي��ام سعادة
ً
قدوم أول مولود لنا ،لقد كان طفال وسيمًا ورائعًا ،شعرت في
تلك الفترة أنني أسعد امرأة على األرض ،لكن ولألسف فرحتي
ه��ذه لم تكتمل فبعد ثالثة أشهر من والدة طفلي توفي ،فقد
كان لديه عيب خلقي في القلب ،ولم يكن هناك ما يمكننا فعله
تجاه ذلك ،حزنت كثيرًا على فراقه وانقبلت حياتي رأسًا على
عقب.
في الفترة األولى عقب وفاة ابننا ،تكاتفت أنا وزوجي وحاولنا تجاوز
ً
هذه املرحلة الصعبة ،كنا معًا وهذا خفف قليال من وطأة األلم ،لكنه
سافر للقيام بأعماله ،ثم جاء اإلغالق بسبب انتشار فيروس كورونا،
ونحن اآلن نتحدث فقط عبر الـ«فيس تايم» ،أنا اآلن خائفة من انهيار
زواجي بسبب خسارة طفلي األول ،وهذا البعد عن زوجي ،أتساءل

كيف يمكننا التغلب على هذا الوضع وما إذا كانت عالقتنا ستكون
كما ك��ان��ت م��ن ق�ب��ل ،أم أن ال��وض��ع م�ي��ؤوس منه وستنتهي العالقة
بالطالق؟

ً
ورد الخبير األسري ستيف أملوند على رسالة الشابة قائال:

ان��ا آس��ف ج �دًا ع�ل��ى خ �س��ارة طفلك ال��رض�ي��ع ،أت�م�ن��ى أن ت�ك��ون ه��ذه

 6خطوات للحدّ من ارتفاع نسبته

ّ
كمام النحاس ..هل هو األفضل؟

الكوليسترول «الجيد» ..قد يسبب نوبة قلبية
د.والء حافظ
الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم .يحتاج الجسم
إلى مادة الكوليسترول لبناء الخاليا الصحية ،ولكن يمكن
أن ّ
يسبب ارتفاعها الشديد زي��ادة خطر اإلص��اب��ة بالنوبة
القلبية.
فبسبب الكوليسترول املرتفع ،يمكن أن تتكون ُّ
ترسبات
دهنية في األوع�ي��ة الدموية الخاصة باملريض .وف��ي نهاية
امل �ط��اف ،تنمو ه��ذه ال�ت� ُّ
�رس�ب��ات وت ��ؤدي إل��ى صعوبة تدفق
ً
الكمية الكافية من ال��دم عبر الشرايني .وأحيانا ما تنفجر
ً ُ ِّ
تلك ُّ
الترسبات فجأة لتشكل جلطة تسبب النوبة القلبية أو
السكتة الدماغية.
ً
يمكن توريث ارتفاع الكوليسترول ،ولكن ع��ادة ما تحدث
هذه الحالة نتيجة التباع أسلوب الحياة غير الصحي ،األمر
لاً
الذي يجعل هذا االرتفاع قاب للعالج والوقاية منه .باتباع
نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية وتناول
األدوي ��ة ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان ،يمكن خ�ف��ض الكوليسترول
املرتفع.
أنواع الكوليسترول
ه �ن��اك ن��وع��ان م��ن ال�ك��ول�ي�س�ت��رول« ،ج �ي��د» ،وآخ ��ر «س�ي��ئ»
ُي �ع��رف ب��اس��م  ،LDLوه ��و امل� �س ��ؤول ع��ن إت �ل�اف ج ��دران
األوعية الدموية ،ويسهم في تراكم الرواسب الدهنية امللتهبة
املعروفة باسم اللويحات ،مما يزيد من خطر اإلصابة بنوبة
قلبية أو سكتة دماغية.
أم� � ��ا ال � �ن� ��وع «ال � �ج � �ي� ��د» ،امل� �س� �م ��ى  ،HDLف� �ي� �ق ��وم ب ��إزال ��ة
اال�ك��ول�ي�س�ت��رول ،وإع��ادت��ه إل��ى ال�ك�ب��د ،ح�ي��ث ت�ت��م معالجته
وإزالته من الجسم.
وك�ل�اه �م ��ا ب��روت �ي �ن��ات ده �ن �ي��ة  -م ��رك �ب ��ات ت �ح �ت��وي ع�ل��ى
الكوليسترول ،وه��و ن��وع م��ن ال��ده��ون والبروتينات  -التي
يصنعها الكبد.
ووفق ماورد في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،أشارت
مجموعة م��ن ال�ب�ي��ان��ات إل��ى أن��ه ب�ع��د نقطة معينة ،ترتبط
مستويات الكوليسترول الجيد املرتفعة ً
جدا بزيادة خطر

مايو كلينك

اإلصابة بنوبات قلبية.
ويعد هذا البرهان مبادئ توجيهية بدأت في التغيير لتعكس
أن  HDLأو الكوليسترول الجيد املرتفع ال يحمي القلب.
وت �ق��ول اس�ت�ش��اري��ة أم ��راض ال�ق�ل��ب د.ل� ��ورا ك��ور «مستوى
الكوليسترول الجيد ،املرتفع بشكل غير معتاد في بعض
األشخاص يرتبط بزيادة خطر اإلصابة بالنوبات القلبية».
م��ن جهته ،أك��د خبير الكوليسترول ف��ي إمبريال كوليدج
لندن البروفيسور كوزيك راي :في الوقت الحاضر كل ما
يمكننا قوله هو ان الكوليسترول الجيد العالي ج� ً�دا يجب
ً
أال يكون مطمئنا ،ال نعلم ما قد يؤديه من مشكالت ،لكنها
مرتبطة بخطر اإلصابة بنوبة قلبية عالية.
الوقاية
وف��ق أب �ح��اث «م��اي��و كلينك» ف��إن ت�غ�ي�ي��رات ن�م��ط الحياة

ً
الكلمات تخفف عليك ولو قليال ،إنك تطرحني سؤالني أساسيني ،ما
إذا كان زواجك سيبقى مستمرًا ،وما إذا كانت عالقتك ستكون كما
كانت ،في الواقع ،الطريقة الوحيدة التي سيعيش بها زواجك هي أن
يقبل كالكما أن الوضع لن يكون كما كان من قبل ،وأنكما ستتمكنان
م��ن ت�ج��اوز ه��ذه األزم��ة معًا ،ولكن حياتكما السابقة ل��ن تعود كما
كانت ،وعليكما التأقلم مع الحياة الجديدة ،وعليك أنت أن تتمسكي
بزوجك وتحاولني نسيان ما حصل لكما من مأساة.
الشيء الوحيد الذي يجب إدراك��ه هو أنه ليس حزن موت الطفل هو
الذي يمزق بعض الزيجات ،بل إنه الشعور بالعزلة لدى الزوجني هو
السبب في ذلك.
يجب أن تعتبري أن��ت وزوج ��ك أن هدفكما الرئيسي ه��و مشاركة
مشاعركما مع بعضكما ،حتى تلك املشاعر الصعبة بشكل خاص،
مثل مشاعر العجز واالرتباك والذنب واالكتئاب وحتى الغضب.
في حني ردت الخبيرة شيريل سترايد على رسالة الشابة قائلة:
ّ
تعازي الحارة لك ،أنا أتفهم معاناتك أنت وزوجك ،لكني أريد أن أتحدى
افتراضك أن موت ابنك سيكون له تأثير سلبي على زواجك.
في حني أن بعض األبحاث تظهر أن اآلباء الذين يتوفى لديهم طفل في
سن مبكرة لديهم معدالت طالق أعلى من األزواج الذين لم يتعرضوا
ملثل ه��ذه الخسارة ،تتعارض دراس��ات أخ��رى مع ه��ذه النتائج ،وفي
النهاية الدليل غير حاسم ،وال يهم ً
كثيرا على أي حال.
أشجعك على نسيان التغلب على إحصائية قد تنطبق أو ال تنطبق
ً
على حياتك والتركيز بدال من ذلك على ما تعرفينه أنت وزوجك ،وهو
أنكما اآلن في حالة حب أكثر من أي وقت مضى.

ُ ِّ
لصحة القلب ،التي تقلل من مستوى الكوليسترول ،قد
ُ
ساعدك في الوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول من
ت ِ
البداية.
َ
يمكنك:
للوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول،
ِّ
 - 1ت �ن � ُ�اول ن �ظ��ام غ��ذائ��ي ق�ل�ي��ل ِامل �ل��ح ُي ��رك��ز ع�ل��ى ال�ف��واك��ه
والخضروات والحبوب الكاملة.
 - 2ال�ح� ُّ�د م��ن ِّ
كم َّية ال��ده��ون الحيوانية واس�ت�خ��دام الدهون
ِّ
الجيدة ُّباعتدال.
 - 3التخلص من الوزن الزائد ،والحفاظ على الوزن الصحي.
 - 4اإلقالع عن التدخني.
 - 5ممارسة التمارين معظم أي��ام األسبوع ملدة  30دقيقة
على األقل.
ُ
التعامل مع الضغوط.
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د .خلود البارون
ُي �ش �ت��رط ل �خ ��روج األش� �خ ��اص م ��ن م �ن��ازل �ه��م ح��ال�ي��ا
لبسهم الكمام ،وذلك ضمن االحترازات الطبية لوقف
انتشار فيروس كورونا.
وم�ع��روف ب��أن تغطية الوجه بقماش فقط ال يكفي
لعزل ومنع وصول العدوى ،بل يجب على الشخص
لبس كمام طبي يحتوي على فلتر.
وق ��د ب ��ات ال �س ��ؤال ع��ن ف�ع��ال�ي��ة ه ��ذا ال�ف�ل�ت��ر وامل� ��ادة
املصنوعة منه من األمور التي يناقشها مرتدو الكمام.
وأث ��ارت نتائج دراس ��ات ت��ؤك��د ف��وائ��د م��ادة النحاس
في قتل امليكروبات بما فيها فيروس ك��ورون��ا عند
مالمستها لسطح املعدن فضول الكثيرين ،بالتالي
رواج شراء كمامات النحاس مؤخرا.
فقد اخترع الباحث الدكتور فايليس خان من قسم
علم املايكرو-بيولوجيا في جامعة ماساتشوستس،
كمامًا مصنوعًا من  %99.5من شبكة نحاس.
ومنذ شهر اب��ري��ل ،ب��دأ انتاج ه��ذا الكمام يتكون من
شبكة نحاسية مدموجة مع قطن او بوليستر (حتى
يشعر البسه بأنه يلبس قماشا مريحا) عبر شركة
اس�م��وه��ا «ك��وب��ر-س �ي��ف» .وع �ل��ق د .ف��اي�ل�ي��س ق��ائ�لا:
كشفت دراس�ت�ن��ا ال�ت��ي نشرتها دوري ��ة نيوانجلند
الطبية ب��أن ال�ن�ح��اس يميت وي��وق��ف ن�ش��اط فيروس
ك��ورون��ا .وه��و ام��ر جيد ج��دا ،إذا اخذنا في االعتبار
ب��أن ال�ت��رك�ي��ز ال ��ذي تنتشر ف�ي��ه ف�ي��روس��ات ك��ورون��ا
(عند سعال امل��رض��ى) يكون ف��ي ال��واق��ع قليل ،وفي
حال كنت تتساءل ان كان كمام النحاس افضل من
الكمام التقليدي في منع االصابة بكوفيد  19فإليك
املعلومات املتوفرة عنه حاليا:
كيف يعمل النحاس؟
أظ �ه��رت دراس� ��ات س��اب�ق��ة ف�ع��ال�ي��ة ال�ن�ح��اس ف��ي قتل
البكتيريا والفيروسات التي تحط عليه (تالمسه).
وم �ن �ه��ا دراس � � ��ة ن �ش��رت �ه��ا دوري � � ��ة ب � ��ول � ��س-وان ف��ي
 2010دل ��ت ع�ل��ى أن ل�ب��س ك �م��ام ال �ن �ح��اس يخفض
ان�ت�ش��ار االن �ف �ل��ون��زا امل��وس�م�ي��ة ،وس��اه��م ف��ي خفض
ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس��ات ع �م��وم��ا ع �ب��ر ال �ي��د وال �ب �ي �ئ��ة.

وي �ش ��رح ال �ب��روف �ي �س��ور م��اي �ك��ل ش �م �ي��دت م ��ن قسم
املكروبيولوجيا واملناعة في جامعة ساوث كارولينا
الطبية ق��ائ�لا :مل��دة خمس س�ن��وات درس��ت ق��درة هذا
املعدن على إيقاف نشاط الفيروسات بشكل سريع
ومدمر.
خطوة إيجابية
وي�ع�ت�ق��د ب�ع��ض ال �خ �ب��راء ب��أن ان �ت��اج ول �ب��س ك�م��ام��ات
النحاس على مستوى كبير قد يشكل خطوة ايجابية
تغير ف��ي استراتيجيات التعامل م��ع وب��اء ك��ورون��ا.
وش ��رح د .م��اي�ك��ل ق��ائ�لا :ق��د ي ��ؤدي ذل��ك ال��ى إي�ق��اف
انتشار كوفيد  19ومنع حدوث موجه ثانية النتشاره
مستقبال .ألن��ه سيقتل الفيروس ال��ذي يصل ل��ه ،ما
يمنع تلوث اليد التي ستلمس الكمام الحقا.
ولكن يجادل بعض الخبراء بأن كمام النحاس ليس
افضل من الكمام الطبي الكالسيكي .ومنهم د .ويليام
س�ش��اف�ن��ر ،امل��دي��ر ال�ط�ب��ي للمركز ال��دول��ي ل�لأم��راض
الوبائية ق��ي م��اري�لان��د .ال��ذي علق ق��ائ�لا :رغ��م اثبات
فعالية النحاس املضادة للفيروسات بيد أن أهم وقاية
من فيروس كورونا هو حرص الجميع على لبس أي
ن��وع م��ن الكمام بغض النظر ع��ن امل��ادة ال�ت��ي يصنع
منها .وحتى لو ملس الشخص كمامه الطبي امللوث
بالفيروس ،فالتزامه بتكرار غسل اليدين وتعقيمهما
سيوقف فرصة اصابته باملرض .وعليه ،فال يجب
التركيز على أهمية لبس كمام مصنوع من النحاس
لقتل اي فيروس يصل اليك ،بل على االلتزام بلبسك
للكمام وغسل يديك وتعقيمهما بشكل متواصل.

تتشابه عالمات الحالتين وأعراضهما ..ولهما عالجات مختلفة جداً

التهاب البنكرياس المناعي ..يمكن تشخيصه بالخطأ على أنه سرطان
ال�ت�ه��اب ال�ب�ن�ك��ري��اس امل�ن��اع��ي ال ��ذات ��يُ ،وي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه AIP
أيضا ،هو مرض مزمن ُويعتقد أن سببه الجهاز املناعي
ف��ي الجسم ال��ذي يهاجم البنكرياس ويستجيب للعالج
ب��ال�س�ت�ي��روي��دات .ت��م ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ن��وع�ين م �ن��ه ،ال �ن��وع ،1
والنوع .2

م��ن ال�ف��روق األخ��رى ب�ين التهاب البنكرياس املناعي من
النوع األول والنوع الثاني:
في النوع األول من التهاب البنكرياس املناعي ،قد يصيب
امل��رض أع�ض��اء أخ��رى إل��ى ج��ان��ب البنكرياس .أم��ا النوع
الثاني من التهاب البنكرياس املناعي فيصيب البنكرياس
فقط ،رغم ارتباط امل��رض بمرض مناعي ذات��ي آخر وهو
مرض األمعاء االلتهابي.
يستجيب ال �ن��وع األول م��ن ال�ت�ه��اب ال�ب�ن�ك��ري��اس امل�ن��اع��ي
للعالج بالستيرويدات بشكل سريع.
يميل النوع األول من التهاب البنكرياس املناعي لالنتكاس
إذا أوقف العالج.

النوع 1
املسمى أيضا بالتهاب البنكرياس املرتبط ،وهو جزء
من م��رض ُيسمى م��رض  ،IgG4ال��ذي غالبا يؤثر في
أج �ه��زة م �ت �ع��ددة ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ال�ب�ن�ك��ري��اس وال �ق �ن��وات
الصفراوية في الكبد ،والغدد اللعابية والكلى ،والعقد
الليمفاوية.
النوع 2
ُيسمى بالتهاب القنوات الصفراوي مجهول السبب ،ويبدو
أنه يؤثر فقط في البنكرياس ،رغم أن نحو ثلث األشخاص
الذين ُيصابون بالنوع  2من التهاب البنكرياس املناعي
يصابون بمرض األمعاء االلتهابية.
ُ
ال �ت �ه��اب ال �ب �ن �ك��ري��اس امل �ن��اع��ي ال ��ذات ��ي اك��ت� ِ�ش��ف ح��دي�ث��ا
ويمكن تشخيصه ع��ن ط��ري��ق الخطأ على أن��ه سرطان
بالبنكرياس .تتشابه ع�لام��ات الحالتني وأع��راض�ه�م��ا،
ول�ك��ن لهما ع�لاج��ات مختلفة ج � ًّ�دا ،ل��ذل��ك م��ن امل�ه��م ج� ًّ�دا
التمييز بني االثنني.
األعراض
م��ن الصعب تشخيص ال�ت�ه��اب البنكرياس املناعي.

ً
فهو ال يسبب عادة حدوث أي أعراض .وعندما يفعل،
ت�ت�ش��اب��ه أع ��راض ��ه وع�ل�ام��ات��ه م��ع أع � ��راض وع�لام��ات
سرطان البنكرياس.
يمكن أن تشمل أعراض سرطان البنكرياس ما يلي:
 - 1البول الداكن
 - 2البراز الباهت
 - 3اصفرار لون الجلد والعني (الصفراء)
 - 4وجود ألم في البطن (األعلى) أو في وسط الظهر
 - 5الغثيان والقيء

 - 6ضعف أو إرهاق شديد
 - 7فقدان الشهية أو الشعور باالمتالء
 - 8فقدان الوزن من دون سبب معروف
أكثر عالمات التهاب البنكرياس املناعي شيوعا ،والتي
ت�ظ�ه��ر ف��ي ن �ح��و  %80م��ن ال� �ن ��اس ،ه��ي ال �ص �ف��راء غير
املؤملة التي يسببها انسداد القنوات املرارية .وقد ِّ
يسبب
التهاب البنكرياس املناعي ف�ق��دان ال��وزن .يعاني العديد
م��ن امل �ص��اب�ين ب �م��رض ال �ت �ه��اب ال�ب�ن�ك��ري��اس امل �ن��اع��ي من
أورام في البنكرياس وأعضاء أخرى من الجسم ،وقد يتم
تشخيصها خطأ كأورام سرطانية.

األسباب
ال يعرف األطباء ما ال��ذي يسبب اإلصابة بمرض املناعة
ال��ذات��ي ،ول�ك��ن كما ه��و ال�ح��ال ف��ي أم ��راض امل�ن��اع��ة الذاتية
األخ ��رى ،ف��إن الجهاز املناعي يهاجم األنسجة السليمة
للجسم.
املضاعفات
يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس املناعي الذاتي مجموعة
متنوعة من املضاعفات:
 - 1قصور البنكرياس
ق��د ي��ؤث��ر ال �ت �ه��اب ال�ب�ن�ك��ري��اس امل �ن��اع��ي ال��ذات��ي ف��ي ق��درة
ال �ب �ن �ك��ري��اس ع �ل��ى إن �ت��اج إن��زي �م��ات ك��اف �ي��ة .ق��د تتضمن
العالمات واألعراض اإلسهال وخسارة الوزن وداء العظام
األيضي ونقص الفيتامينات أو املعادن.

 - 2داء السكري
ن �ظ� ً�را ألن ال�ب�ن�ك��ري��اس ه��و ال�ع�ض��و امل �س��ؤول ع��ن إن�ت��اج
األنسولني ،فقد ينجم عن أي ضرر يلحق به اإلصابة بداء
السكري ،وقد تحتاج إلى العالج باألدوية التي يتم تناولها
عن طريق الفم أو األنسولني.
 - 3تكلسات أو حصوات البنكرياس
ً
ي�م�ك��ن أي ��ض ��ا أن ت�س�ب��ب ع�ل�اج ��ات ال �ت �ه��اب ال�ب�ن�ك��ري��اس
املناعي الذاتي ،مثل استخدم الستيرويدات طويلة األمد،
مضاعفات .على الرغم من ذلك ،يعيش األشخاص الذين
يتم عالجهم من التهاب البنكرياس املناعي الذاتي متوسط
العمر املتوقع ،حتى مع وجود هذه املضاعفات.
ال يوجد ارتباط وثيق بني التهاب البنكرياس املناعي الذاتي
وسرطان البنكرياس.
التشخيص
يصعب تشخيص التهاب البنكرياس املناعي الذاتي؛ ألن
عالماته وأع��راض��ه تشبه إل��ى حد بعيد أع��راض سرطان
البنكرياس .ومع ذلك ،فإن التشخيص الدقيق مهم للغاية.
ق��د ي ��ؤدي ال �س��رط��ان غ�ي��ر امل�ش�خ��ص إل ��ى ت��أخ�ي��ر إج ��راء
الجراحة الالزمة أو عدم إجرائها.
ُّ
لدى املصابني بالتهاب البنكرياس املناعي الذاتي تضخم
ً
ع��ام ف��ي ال�ب�ن�ك��ري��اس ،ول�ك��ن ق��د ي�ك��ون لديهم أي��ض��ا كتلة
في البنكرياس .لتحديد التشخيص وتحديد نوع التهاب
البنكرياس املناعي الذاتي لديك يجب إجراء اختبارات الدم
والتصوير.
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ثقافة وفنون

زهرة الخرجي لـ سبقلا :الفيلم مترجم إلى «اإلنكليزية» ..ويهدف لدعم الكوادر الطبية بهذه الظروف االستثنائية

«خالدون» ..يكشف معاناة طبيبة في الصفوف األمامية
محمد علي
يحرص العديد من نجوم الساحة الفنية خالل الفترة الحالية
على تسخير إبداعهم لمسايرة االوضاع االستثنائية التي
نعيشها بسبب فيروس كورونا ،وذلك إما بإدخال البهجة
والسرور على الجمهور او توعيتهم ،وجميعها ادوار مهمة
تعكس روح اإلنسان التي يتعامل بها الفنان مع محبيه وقت
زهرة الخرجي
األزمات ،ورغم توقف النشاط الفني والتزام الجميع منازلهم
منذ شهر مارس الماضي فإن هناك من استطاع انجاز اكثر من مشروع فني يتماشى
مع ما نعيشه من احداث ،وايضا هناك من يعمل من المنزل ،الفنانة زهرة الخرجي،
في تصريحات خاصة لـ سبقلا ،كشفت عن تفاصيل الفيلم القصير «خالدون» ،الذي
صورت احداثه قبل شهر ،ومن المتوقع عرضه عبر الفضائيات والمشاركة به في
المهرجانات السينمائية.
ت�ق��ول ال�خ��رج��ي :فيلم «خ��ا ِل��دون» م��ن تأليف سليمان
ع �ب��داهلل ،وإخ� ��راج محمد ع �ب��داهلل ال�ب�ك��ر ،وي�ش��ارك�ن��ي
ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��دي��د م��ن ال ��زم�ل�اء ،م�ن�ه��م ال �ف �ن��ان ع �ب��داهلل
ال�ط�ل�ي�ح��ي ،وامل��ذي �ع��ة غنيمة دش �ت��ي ،وال�ط�ف�ل��ة سبيكة
النيباري ،وم��دة الفيلم  6دق��ائ��ق ،ص��ورن��اه على م��دار
يومني ،مع االخذ في االعتبار جميع التدابير االحترازية
التي أقرتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.
فيلم توعوي

واض��اف��ت« :الفيلم ت��وع��وي ،ال�ه��دف منه تخليد ذك��رى
ابطال الصفوف األمامية ممن بذلوا الغالي والنفيس
من أجل هذا الوطن والبشرية بشكل عام ،لقد ضحى
اآلالف م��ن االط �ب��اء ب��أن�ف�س�ه��م ل�ل�ح�ي�ل��ول��ة دون تمكن
الفيروس م��ن الجنس البشري ،وم��ازال��ت محاوالتهم
مستمرة للحفاظ على الوضع القائم ال��ى أن يمن اهلل
علينا باكتشاف ع�لاج ف�ع��ال او ل�ق��اح ،ل��ذا حاولنا ان
نقدم لجنودنا في هذه الحرب الفيروسية كلمة شكر
تنطوي على نصيحة للجميع بشكل عام».

واستطردت الخرجي« :تدور قصة الفيلم حول طبيبة
م��ن ال �ع��ام �ل�ين ف��ي ال �ص �ف��وف األم��ام �ي��ة ،ون�س�ت�ع��رض
م�ع��ان��ات�ه��ا وال �ض �غ��وط ال �ت��ي ت�ت�ع��رض ل�ه��ا م��ع اع�ض��اء
الطاقم الطبي في هذه الظروف االستثنائية ،وصعوبة
الوقت الذي يمر عليها وهي بعيدة عن ابنائها .وتتوالى
االح ��داث .ولعل اس��م الفيلم يعكس املحتوى والفكرة
ال�ت��ي نسعى ال��ى ايصالها؛ ان ه�ن��اك أن��اس��ا يعيشون
بيننا ويهبون انفسهم لخدمة البشرية ويرحلون عنا،
ولكنهم خالدون بما قدموا من اعمال وبما بذلوا من
مجهودات ،لذلك اردنا ان نقدم لهم رسالة شكر تعبر
حدود الزمان واملكان ،حيث ان الفيلم مترجم الى اللغة
االن�ك�ل�ي��زي��ة ،ونتمنى ان ي�ن��ال رض��اك��م عند ع��رض��ه»،
وش��ددت الخرجي على ان دور الفنان في األزم��ات ان
ّ
يسخر ادواته التي يمتلكها وهي الفن لخدمة اإلنسانية.
حظر جزئي

من جهة أخ��رى ،أك��دت الخرجي انها ملتزمة بالحظر
الجزئي وعدم الخروج من املنزل إال للضرورة ،وقالت:

«واج��ب علينا جميعا دع��م ق ��رارات ال��دول��ة لنعبر هذه
األزم ��ة ،ووق�ت��ي أقضيه م��ا ب�ين ال��ري��اض��ة خ�لال الوقت
امل�س�م��وح ،ومتابعة اع�م��ال امل�ن��زل ،وم�ش��اه��دة االعمال
الفنية ،السيما االفالم السينمائية».
درام�ي��ًا ،ثمنت الفنانة زه��رة الخرجي مشاركتها في
ال ��درام ��ا ال��رم�ض��ان�ي��ة «م�ح�م��د ع�ل��ي رود» ،م��ن تأليف
محمد أن��ور ،وم��ن إخ��راج مناف عبدال ،وبطولة نخبة
من النجوم ،وقالت« :ردود االفعال ح��ول العمل كانت
جيدة ،واتمنى ان نكون ساهمنا في ترك بصمة هذا
العام» ،كذلك اشادت الخرجي بتجربتها في مسلسل

نيو جبلة

وك ��ان ��ت ال �خ��رج��ي ق ��د ش ��ارك ��ت ف ��ي م �س��رح �ي��ة «ن�ي��و

تتسلم جائزة شاتلزوورث لحقوق اإلنسان  19الجاري

نوال :أعتذر لكل من أساء الفهم..
فأنا مسالمة وأحب السالم

أنجيال ديفيس :الغوا الشرطة والسجون!

محمد علي
تسببت ص��ورة أع��ادت الفنانة ن��وال نشرها عبر حسابها بموقع التواصل االجتماعي
تويتر في عاصفة من الجدل.
الصورة التي كانت قريبة من لوحة العشاء األخير للفنان اإليطالي ليوناردو دافينشي وما
تحمله من مدلوالت دينية فتحت الباب أمام بعض املتصيدين الطالق سهام انتقادهم على
أم حنني التي التزمت الصمت على م��دار يومني ،لكن يبدو أن محاوالت تأويل تصرفها
بإعادة نشر صور من جمهورها بتلقائية الفنان الداعم ،كان السبب في خروج نوال عن
صمتها لتقرر التوضيح.
نوال كتبت أم��س عبر حسابها بموقع ال�ت��واص��ل االجتماعي تويتر «أن��ا شفت ص��ورة
وأعجبتني كونها تجمع الفنانني وملا اكتشفت انها تحمل رمزا دينيا على طول تراجعت
ألن��ي أكيد أحترم كل الديانات ،وك��ل الطوائف وك��ل البشر بألوانهم ،وه��ذا معروف عني
واعتذر لكل من أساء الفهم ألني إنسانة مساملة واحب الناس وأحب السالم».

«مساحات خالية» ،الذي عرض عبر شاشة تلفزيون
الكويت .والعمل من إخ��راج محمود الدوايمة ،وشارك
ف��ي ب�ط��ول�ت��ه إب��راه �ي��م ال�ح��رب��ي وع�ب�ي��ر اح�م��د وش�ي�لاء
س �ب��ت وال �ع��دي��د م ��ن ال �ف �ن��ان�ين .وق ��ال ��ت زه � ��رة« :س�ل��ط
املسلسل الضوء على قضايا ع��دة المستنا جميعا،
منها الركض خلف املال والطمع وغير ذلك».

رافع البرغوثي

الفنانة نوال

إرجاء نادر ..لكن سوابقه تعود إلى فيضانات 1938

«كورونا» يؤجل حفل األوسكار

ي�ح�ت�ف��ل م�ع�ه��د ب��رم�ن�غ�ه��ام ل�ل�ح�ق��وق امل��دن �ي��ة (اون�ل�اي ��ن) ،بمنح
الدكتورة أنجيال ديفيس جائزة شاتلزوورث لحقوق اإلنسان،
ف��ي ال�ت��اس��ع عشر م��ن يونيو ال �ج��اري« ،ي��وم ال�ح��ري��ة» وانتهاء
العبودية في الواليات املتحدة االميركية.
ويأتي ه��ذا التكريم أليقونة الحركة النسوية والحقوق املدنية
ذات االص��ل االفريقي ،وه��ي تطالب بإلغاء مؤسستي الشرطة
وال �س �ج��ون ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ب��اع�ت�ب��اره�م��ا عنصريتني
عنيفتني بطبيعتهما.
وك��ان مجلس معهد برمنغهام قد اعلن منح الجائزة لديفيس
عام  2018ثم تراجع ،وقال في بيان نشر على موقعه االلكتروني
انه «بعد فحص دقيق لبيانات السيدة ديفيس والسجل العام،
استنتجنا أنها لألسف ال تستوفي جميع املعايير التي تستند
إليها ال�ج��ائ��زة» ،فقامت الدنيا ول��م تقعد احتجاجا على الغاء
تكريم ايقونة الحقوق املدنية ،وتلقى املجلس انتقادات قاسية
م��ن ع�م��دة ب��رم�ن�غ�ه��ام ،وم��ن مختلف ان �ح��اء ال �ع��ال��م ،سببت له
حرجا كبيرا ،واستقال العديد من أعضائه ،فتراجع املجلس عن
موقفه ،وراح يجري اتصاالت مع ديفيس ،ليعيد اليها الجائزة
الى ان وافقت على تسلمها.
من هي أنجيال ديفيس؟

ديفيس األستاذة في جامعة سانتا ك��روز بوالية كاليفورنيا،
صاحبة مسيرة فكرية وسياسية حافلة ،من اب��رز محطاتها
ان�ت�م��اؤه��ا ال��ى ح��زب ال�ف�ه��ود ال �س��ود ،ث��م ال��ى ال�ح��زب الشيوعي
االميركي ،واتهامها بالقتل ،ثم تبرئتها عام  1972بعد ان قضت
سنة في السجن.
نشطت في صفوف الحركات املناهضة للتمييز بكل اشكاله،
وق ��ادت ح��رك��ة ال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة .ك��ان��ت أول أم�ي��رك�ي��ة م��ن أص��ل
أفريقي تتولى منصب أستاذ القانون ،وذلك في احدى جامعات
والية فيالدلفيا .وألفت كتبا مهمة عديدة منها :الحرية صراع
مستمر ،معنى الحرية ،الديموقراطية املرأة والثقافة والسياسة،
تراث البلوز والنسوية السوداء ،امل��رأة والعرق والفئة ،هل نلغي
السجون؟ ،إذا جاؤوا في الصباح.
�اق ال� �ع ��ام ال � ��ذي س�ب�ب��ه
ت �ح��ت وط � ��أة اإلغ �ل � ُ
ف�ي��روس ك��وف�ي��د -19أ ِّج ��ل حفل األوس�ك��ار
امل �ق �ب��ل ف ��ي ن�س�خ�ت��ه ال � � �ـ 93مل� ��دة ش �ه��ري��ن،
بسبب فيروس كورونا املستجد ،وأعادت
أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي
تمنح هذه الجوائز املرموقة جدولته في 25
أبريل.
وك� ��ان م��ن امل �ق��رر إق��ام��ة ال�ن�س�خ��ة ال�ث��ال�ث��ة
وال �ت �س �ع�ين م ��ن ح �ف��ل األوس � �ك� ��ار ف ��ي 28
فبراير ،لكن األزمة الصحية سببت إغالق
دور ال�س�ي�ن�م��ا وت�ع�ط�ي��ل ال� �ج ��دول ال��زم�ن��ي
إلنتاجات هوليوود.
في م��وازاة ذل��ك ،قامت األكاديمية ،االثنني،
ب �ت �م��دي��د ف� �ت ��رة إص � � ��دار األف� �ل ��ام امل��ؤه �ل��ة
للمنافسة على ج��وائ��ز األوس �ك��ار ،م��ن 31
دي�س�م�ب��ر  2020إل ��ى  28ف �ب��راي��ر .2021
وبالتالي ،فهي تأمل في «منح صناع األفالم
املرونة الالزمة إلنهاء أفالمهم وإطالقها»
كما شرح مسؤولون فيها في بيان.
آمال ومخاوف

كانت األكاديمية قد خففت أخيرا قواعدها
للسماح ،بشكل استثنائي ،لألعمال التي
أص � � ��درت ع �ل��ى م �ن �ص��ات ال� �ب ��ث ال �ت��دف �ق��ي
مباشرة في املنافسة.
وال ت ��زال معظم دور السينما األم�ي��رك�ي��ة
مغلقة ،كما أوقفت عمليات التصوير في
ل��وس أنجلوس وف��ي أماكن أخ��رى بالعالم،
خوفا من وباء كوفيد.-19

وق ��د ي�س�م��ح امل��وع��د ال �ج��دي��د ال ��ذي ح��ددت��ه
األك��ادي �م �ي��ة ل�ب�ع��ض اإلن �ت��اج��ات أن ت�ك��ون
ج��اه��زة ف��ي ال��وق��ت امل �ن��اس��ب ل �ل��دخ��ول في
املنافسة العام املقبل.
كما أنه يعزز األمل في أن حفل األوسكار
سينظم في حضرة كوكبة من النجوم بدال
من التحول إلى حفلة «افتراضية».
ويمثل هذا القرار أيضا استجابة ملخاوف
العديد من املتخصصني في عالم السينما،
ال��ذي��ن ي�ع�ت�ق��دون أن ع ��دد األف �ل�ام ال �ت��ي تم
إصدارها في عام  2020قليل جدا بحيث
ال يسمح بمنافسة قوية.
سوابق نادرة

في السابق ،تم تأجيل حفل توزيع جوائز
األوس �ك��ار كما ح��دث ف��ي ع��ام  1938بعد
الفيضانات التي اجتاحت لوس أنجلوس،
وف��ي ع��ام  1968بعد اغ�ت�ي��ال م��ارت��ن لوثر
كينغ ،وفي عام  1981عقب محاولة اغتيال
الرئيس رونالد ريغن ،لكن لم يسبق له أن
أجل أكثر من أسبوع.
وحفل توزيع جوائز األوسكار يعتبر ذروة
موسم الجوائز السينمائية التي تفتح عادة
في يناير مع جوائز «غولدن غلوب».
وب �ع��د إع�ل��ان األك��ادي �م �ي��ة م �ب��اش��رة ،ق��رر
م�ن�ظ�م��و «ب��اف �ت��ا» ،وه ��ي ج��وائ ��ز ال�س�ي�ن�م��ا
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ال�ت��ي تمنح ع�م��وم��ا ق�ب��ل فترة
وجيزة من حفلة األوسكار ،تأجيل الحدث
إلى  11أبريل.

جبلة» ،التي عرضت ضمن فعاليات املوسم الثقافي
مل ��رك ��ز ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر األح � �م� ��د ،م ��ن ت��أل �ي��ف ال �ك��ات��ب
ّ
ويجسد
سعود السنعوسي ،وإخ��راج جوليان ويبر،
شخصياتها نخبة من نجوم امل�س��رح ،وعلى رأسهم
الفنانان سعد الفرج وعبدالرحمن العقل ،إل��ى جانب
زه ��رة ال�خ��رج��ي وع�ب�ي��ر أح�م��د وع �ب��داهلل ال�خ�ض��ر ،مع
حبيب جمعة وزينب أحمد ووالء ال�ص��راف ونسرين
س ��روري وي��ون��س ال �ش��ره��ان ،وت�ص�م�ي��م امل�ش��اه��د 59
 ،Productionsواألزي� ��اء فوتيني دي �م��وا ،وال��رق�ص��ات
أحمد خميس ،وكلمات األغنيات ساهر ّ -
في الجحيل.

وأوض ��ح منظمو «ب��اف �ت��ا» أن ه��ذا التغيير
«ي��أخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار تأثير ال��وب��اء ويسمح
بتمديد فترة التأهل».
لحظة تاريخية

ك �م ��ا ّأج � �ل� ��ت األك ��ادي� �م� �ي ��ة اف� �ت� �ت ��اح م�ت�ح��ف
بناؤه على االنتهاء في
األوسكار الذي أوشك ُ
لوس أنجلوس وهو حدث أجل مرات عدة.
وه��ذا امل��وق��ع ال��ذي ك��ان م��ن امل�ق��رر افتتاحه
أمام الجمهور في  14ديسمبر سيفتتح في
 30أبريل  ،2021عقب إقامة النسخة 93
من جوائز األوسكار.
وقالت األكاديمية في بيان «ألكثر من قرن،
أدت األفالم دورا مهما في تقديم الراحة لنا
وإلهامنا والتخفيف عنا في أحلك الفترات.
وهذا ما حدث هذا العام».
وأض ��اف ��ت «إق ��ام ��ة ال �ن �س �خ��ة ال �ح��ال �ي��ة م��ن
حفلة األوس�ك��ار وافتتاح متحفنا الجديد
س�ي�م�ث�لان ل�ح�ظ��ة ت��اري �خ �ي��ة» .وف ��ي سياق
ّ
م��ت �ص��ل ،ال ت� ��زال ج ��وائ ��ز «إي �م ��ي أوورد»
ال�ت��ي ت�ع��ادل ج��وائ��ز األوس �ك��ار للتلفزيون
األميركي ،مقررة لشهر سبتمبر رغ��م أن
املحادثات جارية حول الطريقة التي سيقام
فيها الحدث.
وقد أعلن منظمو «إيمي» أن حفلة جوائز
«ك��ري�ي�ت��ف آرت� ��س» ال �ت��ي ت�م�ن��ح ع� ��ادة قبل
أس � �ب� ��وع م� ��ن ح � ��دث «إي� � �م � ��ي» ال��رئ �ي �س��ي،
س�ي�س�ت�ب��دل ب�ـ�ه��ا «ح� ��دث اف �ت��راض��ي» ه��ذا
العام( .أ ف ب)

الغوا الشرطة والسجن

قالت أنجيال ديفيس ( 76عاما) في بث مباشر على «فيسبوك»
ص �ب��اح األح � ��د امل ��اض ��ي ،ان ال �ط��ري �ق��ة ال ��وح �ي ��دة ل �ل �ت �ح��رر من
العنصرية والتمييز الجنسي والسجون والشرطة هي إلغاء هذه
املؤسسات الرأسمالية حتى يمكن إع��ادة النظر في وظائفها
وبناء شيء جديد.
طرحت ديفيس السؤال التالي «إذا كانت اإلصالحات قد فشلت
في إح��داث تغيير للشرطة أو السجون أو املعتقالت ،فهل من
املنطقي الدعوة ببساطة إلى مزيد من اإلصالحات؟»
ً
واجابت «ال .بدال من الوقوع في حلقة مفرغة من اإلصالح ،ما

أنجيال ديفيس

نحتاجه هو اإللغاء».
واضافت «إذا نظرنا في تاريخ السجن وتاريخ الشرطة ،نجد
ان دع��وات لإلصالح تعددت في تاريخ هاتني املؤسستني ،وقد
تم تنفيذ العديد من تلك اإلص�لاح��ات .وم��ع ذل��ك ،ف��إن السجن
والشرطة ازدادا عنصرية وصارا أكثر قمعا وعنفا».
ومضت قائلة «نحن ال ننظر إلى الشرطة والسجن بصفتهما
مؤسستني منفصلتني .يجب أن يبقى هذا في صميم جهودنا
لبناء املجتمع االنساني .نحن ننظر إلى اإللغاء من منظور ثوري
يقتضي أن نفهم ونقاوم ،ليس املؤسسة وحدها ،بل كل الظروف
وال �ق��وى ال�ت��ي تمكن م��ن اس�ت�م��رار وج��وده��ا .ن�ح��ن ال نضيف
ببساطة كلمة (إنساني) إلى اسم مؤسسة منحرفة ،عنصرية
ج��دا بحكم بنيتها ،واق�ع��ة تحت تأثير عميق اليديولوجيات
جنسية ابوية ،فنقول اننا نعلم أن الشرطة عنصرية ،ونناضل
من أج��ل شرطة عنصرية أكثر إنسانية! ونقول اننا نعلم أن
الحبس متحيز طبقيا بطبيعته ،وعنيف بطبيعته ،لذلك فلنكافح
من أجل تحيز طبقي أكثر إنسانية ،من أجل شكل أكثر إنسانية
للعنف! فهذا بالضبط ما طرح في شأن عقوبة اإلعدام ،من اجل
شكل أكثر إنسانية لقتل الناس!»
إزالة العفن

واك��دت ديفيس ان اإللغاء املطلوب يتجاهل الحلول الشيطانية
من اجل ازال��ة العفن من ج��ذوره .واوضحت ان الحل هو الهدم
واعادة بناء شيء جديد ،بتخيل طرق جديدة ملعالجة املشكالت
التي لن تتمكن الشرطة من معالجتها.
ً
وط��رح��ت دي �ف �ي��س «م �ك��اف �ح��ة ال �ع �ن��ف ب�ي�ن ال�ج�ن�س�ين ب� ��دال من
الشرطة .محو األمية بدال من الشرطة .خدمات الرعاية الصحية
ً
النفسية والجسدية بدال من الشرطة .وظائف بدال من الشرطة.
ً
اإلسكان بدال من الشرطة».
ووصفت هذا النهج الشامل ملعالجة املشكالت الجذرية للمجتمع
بأنه نهج نسوي صريح ،مناهض للعنصرية.
وختمت حديثها قائلة «اإلل�غ��اء يحتاج إل��ى الحركة النسائية.
نسوية اإللغاء اآلن!».
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منطقة الزهراء
أرض فضاء  500م

2

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

شارع واحد  -داخلي

KD 405,000

األربعاء  25شوال  1441هـ •  17يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16818

عبر مراسالت للمستثمرين المحليين والعالميين

«هيئة األسواق»:

َّ
نتحوط لعدم إلغاء التداوالت مرة أخرى

االندماج ضرورة لترشيد اإلنفاق

«كورونا» فرصة ..ال أزمة
لشركات النفط الخليجية

¶ اإلجراء لحماية المساهمين ..وال نتعامل معه باستخفاف

¶ «هيرمس» :تداعيات أحداث األربعاء على البورصة ..انحسرت

سالم عبدالغفور
قالت هيئة أسواق املال أن قرارها غير املسبوق بإلغاء ت��داوالت جلسة
األرب� �ع ��اء امل��اض��ي ك ��ان ض ��روري ��ًا ،الس �ت �ع��ادة ت �ك��ام��ل ال �س��وق وح�م��اي��ة
مصالح املستثمرين ،مؤكدة ان هذا القرار كان االجراء األخير لتحقيق
ذلك« ،وهو إجراء ال نتعامل معه باستخفاف».
وأوضحت الهيئة في مراسالت خاصة للمستثمرين املحليني والعامليني،
حصلت سبقلا على نسخة منها ،أنها تتخذ حاليا جميع اإلج��راءات
ً
القانونية الالزمة للتحقيق في األحداث ،وصوال إلى املحاكمة النهائية
للمسؤولني عن الواقعة ،للتأكد من عدم وقوعها مرة أخرى.
وأش��ارت «الهيئة» في مراسالتها إل��ى أن ما نقلته جريدة سبقلا عن
م�ح��اف��ظ ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي ب �ع �ن��وان «ال �ه��اش��ل :ت��وزي �ع��ات األرب ��اح
النقدية ..اختياري» كان سببًا رئيسيًا في اتخاذ قرارها بالشكل الذي
صدر به.
من جهة أخ��رى ،رص��دت املجموعة املالية «أي اف جي هيرمس» طلبًا
م�ت��زاي�دًا على ال�س��وق الكويتي ،وع��ودة الصناديق النشطة والسلبية
املتابعة ملؤشر  MSCIللعمل كاملعتاد من قبل ،اعتبارًا من أمس األول.
وأفادت في تقرير لعمالئها بأن الضجة األخيرة الناجمة عن قرار هيئة
أس ��واق امل ��ال ب��إل�غ��اء ال �ت��داوالت وت��داع�ي��ات�ه��ا ع�ل��ى ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت قد
انحسرت بالفعل.
في املقابل ،حققت بورصة الكويت مكاسب سوقية بلغت  333مليون
دي �ن��ار ف��ي ج�ل�س��ة األم � ��س ،ل�ي�ص��ل إج �م��ال��ي م�ك��اس�ب�ه��ا خ�ل�ال ال�ي��وم�ين
امل��اض �ي�ين ن�ح��و  600م�ل�ي��ون دي �ن ��ار ،ل�ت�ع��وض ب��ذل��ك  %50ت�ق��ري�ب��ًا من
خسائرها ال�ت��ي تكبدتها خ�لال جلستي الخميس واألح ��د املاضيني.
وارت�ف��ع م��ؤش��ر ال�س��وق األول بنسبة  %1.6م��ن خ�لال ت��داول  75مليون
سهم بقيمة  26.9مليون دينار ،حيث حققت كل أسهم البنوك مكاسب
م�ت�ف��اوت��ة ب��اس�ت�ث�ن��اء س�ه��م ال�ب�ن��ك ال �ت �ج��اري ،وت �ص��در س�ه��م «ال��وط�ن��ي»
البنوك األكثر ارتفاعًا بنسبة  ،%2.7يليه «الخليج» و« »KIBو«برقان»
و«بوبيان» بـ ،%2ثم «بيتك» و«األهلي» و«املتحد» و«وربة» بـ .%1واغلق
املؤشر العام على ارتفاع بنسبة  %1.1من خالل تداول  198مليون سهم،
بقيمة  32.9مليون دينار.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،أع�ل�ن��ت ش��رك��ة «ف��وت �س��ي راس� ��ل» أن �ه��ا س�ت�ج��رى تحديثًا
وت �ع��دي�ل�ات ط�ف�ي�ف��ة ع �ل��ى اوزان ال �ب��ورص��ات امل ��درج ��ة ض �م��ن األس� ��واق
ال�ن��اش�ئ��ة ،تنتج عنها زي ��ادة ف��ي وزن ال�س��وق�ين الصيني وال�س�ع��ودي،
وتخفيض طفيف لبورصة الكويت من  %0.74إلى  ،%0.71بما يسمح
بخروج  25مليون دوالر بإقفال جلسة الخميس.
وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،ع��زت األوس� ��اط االق�ت�ص��ادي��ة تخفيض وزن الكويت
الطفيف على مؤشر «فوتسي» إلى التخبط في امللف االقتصادي بشكل
ع��ام منذ ب��داي��ة أزم��ة ك��ورون��ا ،وه��و األم��ر ال��ذي انعكس سلبًا على ثقة
املستثمرين املحلي واألج�ن�ب��ي ،مطالبة ب��إع��ادة النظر ف��ي األول��وي��ات
الحكومية وجعل االقتصاد في مقدمة اهتماماتها.
ّ
وح��ذرت امل�ص��ادر من تعرض وزن البورصة ملزيد من التخفيض على
امل��ؤش��رات العاملية األخ ��رى ،ال سيما أن�ه��ا تترقب االدراج على مؤشر
 MSCIف��ي نوفمبر امل�ق�ب��ل ،م��ا يقلص ح�ج��م االس �ت �ث �م��ارات املستهدف
دخولها إلى السوق الكويتي.

¶ «فوتسي» تخفض وزن الكويت وترفع الصين والسعودية
¶ البورصة عوضت  %50من خسائرها السوقية في جلستين
¶ أسهم  9بنوك تكتسي باللون األخضر ..والصدارة لـ«الوطني»

هل تنشط االندماجات النفطية في المنطقة على وقع األزمة ؟

توقع رئيس مركز الخليج لألبحاث والباحث في جامعة كامبريدج ومنظمة شاتام
هاوس جان سفاكياناكيس ،توجه الشركات النفطية الخليجية الى االندماج خالل
الفترة المقبلة؛ وأضاف خالل مقابلة مع شبكة يورونيوز ،نشرت على موقعها
اإللكتروني «إن هذا القرار يرتبط بمستقبل الطلب ،لكن حان الوقت للترشيد واتخاذ
قرارات لتخفيض الكلفة ولتكون ميزانيات الشركات متوازنة أكثر».

سليمة لبال

مراسلة «الهيئة» للمستثمرين المحليين والعالميين استشهدت بخبر
سبقلا «الهاشل :إلغاء توزيعات البنوك النقدية  ..اختياري»

أش ��ار ال�خ�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي س�ف��اك�ي��ان��اك�ي��س إل��ى
أن ال��وض��ع ال�ح��ال��ي واألزم ��ة ال�ت��ي يعيشها ال�ع��ال��م،
بسبب وباء فيروس كورونا املستجد ،يعد فرصة
وليس أزمة بالنسبة للشركات النفطية الخليجية؛
وتابع «ه��ذه الشركات تحاول اآلن اكتشاف كيف
يمكن أن تستثمر في صناعتها ،ولكن أيضا متى
تستحوذ على شركات جديدة في الخارج».
ولفت سفاكياناكيس الى أن على الشركات النفطية
الكبرى أن تتجمع والصغرى كذلك ،مشيرا الى أن
الواليات املتحدة تشهد يوميا إفالس شركات عاملة
في قطاع النفط الصخري وبعضها تم االستحواذ
عليها .وبالنسبة للكثير من هذه الشركات لم يعد
النفط مجديا ،وف��ق سفاكياناكيس ،م��ا ل��م يصل
سعر برميل نفط ال�غ��از الصخري ال��ى  45أو 50
دوالرا وهذا لن يحدث غدا.
وق��ال الخبير االق�ت�ص��ادي إن على ال�ش��رك��ات في
ال� �ش ��رق األوس� � ��ط أن ت �ف �ك��ر ف ��ي ط��ري �ق��ة ل�ت�ط��وي��ر
نفسها على الصعيد الداخلي ،إن كانت ترغب في
االستحواذ على شركات في الخارج.
في حديثه عن الوضع االقتصادي في السعودية،
أوض � ��ح رئ �ي��س م��رك��ز ال �خ �ل �ي��ج ل�ل�أب �ح��اث وم �ق��ره
الرياض ،أن السعودية كانت تملك احتياطيا بقيمة
 725مليار دوالر حني اندلعت أزمة /2015،2016
لكن هذا االحتياطي انخفض اليوم الى  465مليار
دوالر ،ما يعني أن الوضع اختلف.
وأضاف «ما تزال السعودية تملك احتياطيا كبيرا،
ول�ك��ن إن بقي سعر النفط عند مستوى ي�ت��راوح
م��ن  30ال��ى  50دوالرا وواص �ل��وا االن �ف��اق مثلما
خططوا ،ما عليهم سوى استخدام جزء كبير من
احتياطاتهم أو رفع الضرائب مثلما فعلوا أخيرا».
وق��ال سفاكياناكيس إن ك��ل دول الخليج تأثرت
بسبب األزم ��ة ،لكنه أش��ار ال��ى أن اإلم ��ارات األكثر

حان وقت شد
األحزمة واتخاذ قرارات
لتخفيض الكلفة
األزمة تح ّتم على الشركات
وضع ميزانيات أكثر توازنا ً
اإلمارات األكثر استعداداً
لمواجهة المتغيرات
بين دول الخليج
استعدادا ملواجهتها ،إذ اتخذت إج��راءات في بداية
األزم ��ة ،أكبر م��ن اإلج ��راءات التي اتخذتها غالبية
دول م�ج�م��وع��ة ال�ع�ش��ري��ن ودول منظمة ال�ت�ع��اون
االقتصادي والتنمية .وتابع «إن رأيتم اإلج��راءات
املعلنة في األسابيع األول��ى من ظهور وب��اء كورنا
م�ق��ارن��ة بالناتج املحلي االج�م��ال��ي فستكتشفون
أن �ه ��ا األع � �ل ��ى ،وأع �ت �ق��د أن �ه ��م ي �ف �ك��رون ب �س��رع��ة،
وبطريقة يستطيعون من خاللها إعادة رسم هوية
من أجل مستقبل اقتصاد البالد».
وال�ك�ث�ي��ر م��ن ع�ن��اص��ر ال �ه��وي��ة ه ��ذه ،ت��رت�ب��ط وف��ق
س �ف��اك �ي��ان��اك �ي��س ب��ال �ص �ن��اع��ة وإن � �ت ��اج ف �ض ��اءات
لوجيستية في اإلمارة ،خاصة أن سلسلة التوريد
أصبحت تشغل بال جميع دول العالم.
وك� ��ان ت �ق��ري��ر ص ��در أخ �ي ��را ع ��ن م�ع�ه��د ال�ت�م��وي��ل
الدولي أكد أن منطقة الخليج تواجه أسوأ ركود في
تاريخيها ،حيث من املنتظر أن تنكمش اقتصادات
الدول السنة بنحو  4.5في املئة هذا العام.

متخصص
ِّ
رأي
مروان سالمة

صوالت وجوالت في انتقاد أداء الحكومة االقتصادي!
منذ فترة طويلة وانتقادات أداء الحكومة المالي واالقتصادي تمأل
الصحف ووسائل االتصال االجتماعي والمجالس الخاصة والعامة .وقد
ازدادت وتيرتها في اآلونة األخيرة لدرجة بدأت تقارب الهيستيريا ،ما
يجعل أي مراقب يظن أن الحكومة قد فشلت فشالً عظيماً ،وأنها غير
قادرة على تدارك الوضع المتردي ..فما صحة هكذا استنتاج؟

س�ن�ح��اول ف��ي ه��ذه امل�ق��ال��ة اس�ت�ك�ش��اف األم��ر
وف � ��رز أس ��س ه ��ذه االدع � � � ��اءات .وألن �ه ��ا م�ق��ال��ة
ق�ص�ي��رة ،ل��ن نسترسل أو ن�خ��وض بعمق في
التفاصيل وسنكتفي ب��رؤوس األق�ل�ام وط��رح
أسئلة وندعو للتفكير في مدى صحتها.
نعتقد أن أه��م سبب للخالف ح��ول سياسات
وأداء ال �ح �ك��وم��ة ن��اب��ع ع ��ن اخ �ت�ل�اف األه� ��داف
واألول� �ي ��ات .ف��ال�ب�ش��ر بطبيعتهم ي�ب�ح�ث��ون عن
م �ص��ال �ح �ه��م وي� �خ� �ت ��ارون م ��ا ي �ت �ن��اس��ب م�ع�ه��ا
وي��رف�ض��ون م��ا ي�ع��ارض�ه��ا .ك�م��ا أن�ه��م يرتبون
أول��وي��ات �ه��م ح�س��ب ت�ق��دي��ره��م أله�م�ي�ت�ه��ا .ل��ذل��ك
معظم الخالفات نابعة ع��ن ت�ض��ارب املصالح.
كما أن هناك أحيانًا توافق على املصالح ولكن
خ�ل�اف ع�ل��ى األول ��وي ��ات أو أس �ل��وب تحقيقها،
ولكن هذه حاالت نادرة وسهلة الحل من خالل
الحوار العلمي الهادئ.
ون �ع �ت �ق��د ب� ��أن ه �ن ��اك اخ �ت�ل�اف��ا ج��وه��ري��ا ف��ي
األه � ��داف واألول� ��وي� ��ات ب�ي�ن ال �ح�ك��وم��ة وال �ق�ط��اع
الخاص ،ربما يفسر شدة االنتقادات.
ما هي أهداف وأولويات الحكومة الكويتية؟
نظريًا ،وحسب اس�ت�ع��راض تطور ونمو البلد
خالل الـ 60سنة املاضية ،يمكن االستنتاج بأن
األهداف الرئيسية للحكومة ،والطويلة األمد هي:
 - 1رعاية الشعب وضمان رغد العيش له.
 - 2الحفاظ على أمن البلد الداخلي والخارجي.
 - 3تنمية املجتمع واالق�ت�ص��اد ضمن نظرية
االستدامة.
اجتهدت الحكومات املتعاقبة نحو هذه األهداف
وك ��ان ل�ه��ا ن�ج��اح��ات وك��ذل��ك إخ �ف��اق��ات ،إال أن

البشر بطبيعتهم
يبحثون عن مصالحهم..
يختارون ما يتناسب معها
ويرفضون ما يعارضها
ال حدود لحجم اإلنفاق
في محاربة «كورونا»
كونه داء جديداً
غير معلوم األبعاد
الحكومة تحاول تخفيض
مصاريف ميزانيتها
دون مساس كبير
بمكتسبات المواطنين
تحصين البنوك ضروري..
كونها تعتبر الواجهة
الرئيسية لسمعة
البلد اقتصاديا ً

املحصلة كانت إيجابية كما تشهد مؤشرات
ك�ث�ي��رة .ه��ل ه��ذا يعني أن ال داع ��ي لألفضل؟
ال طبعًا ،هناك أوج��ه ضعف إداري��ة وتشغيلية
واستراتيجية ع��دي��دة يمكن تقويتها ،ولكنها
تتطلب جهدًا وعزيمة وتضحية وكذلك وقتًا.
أم��ا أه ��داف الحكومة التفصيلية ،فهي تتغير
م��ع تغيرات ال�ظ��روف واألوض ��اع ،وتختلف من
م��رح�ل��ة إل ��ى م��رح�ل��ة .وب �ن� ً�اء ع�ل��ى ذل ��ك ،نعتقد
ب��أن أه��م أه��داف وأول��وي��ات الحكومة ف��ي الوقت
الحاضر تتركز في:
 - 1مواجهة وباء كورونا والحفاظ على صحة
املواطنني.
 - 2ضمان القدرة على االستمرار في االنفاق
على الشعب لضمان مستوى معيشته املريح.
 - 3محاولة ضمان سير أعمال ال��دول��ة بنفس
املستوى السابق.
 - 4محاولة تخفيض مصاريف ميزانيتها من
دون مساس كبير بمكتسبات الشعب.
 - 5ال�ح�ف��اظ على أمنها ال��داخ�ل��ي وال�خ��ارج��ي،
وتقليص أي مسببات تعكر الصفو أو تشعل
أي نوع من الشرار.
ف �م �ن��ذ ف �ت��رة وال �ح �ك��وم��ة ت ��واج ��ه ص �ع��وب��ة في
ضبط ميزانيتها ،خصوصًا م��ع ت�س��ارع نمو
مصاريفها وتقلص إيراداتها بسبب الظروف
ال�ع� ّ�امل�ي��ة السلبية وان�ه�ي��ار أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ال��ذي
َ
ش ��ل ح��رك�ت�ه��ا وزاد ح�ج��م ال �ع �ج��وزات ف�ب��دأت
مدخراتها واحتياطياتها بالتآكل .وق��د تفاقم
ال��وض��ع م��ؤخ�رًا ل��درج��ة اضطرها ملحاولة أخذ
املوافقة لالقتراض لتغطية مصاريفها املتوقعة
خ�ل�ال ال �س �ن��ة ال �ح��ال �ي��ة .أي أن �ه��ا ب� ��دأت تشعر
بضيق حقيقي ومتنام في سيولتها النقدية.
وك�م��ا ف��ي ال �ح��رب ،ع�ن��دم��ا ي��أم��ر ق��ائ��د الجيش
بتوفير الطلقات وعدم إطالقها بسهولة إال في
حال ظهور خطر جسيم يهدد مصير الجيش
ككل ،فكذلك تحتم الظروف الحالية أن تهدف
الحكومة لتوفير سيولتها ملواجهة أولياتها كما

خيارات لتمويل المصروفات:
 - 1االقتراض من األسواق العالمية
 - 2إعادة ترتيب االستثمارات
 - 3فرض الضرائب وزيادة الرسوم
 - 4تقليص الدعوم
تراها .وبناء على ذلك ،يمكن فهم تردد الحكومة
ف��ي فتح أب��واب الخزينة واالستجابة التلقائية
لجميع طلبات التعويض والدعم والتحفيز.
* ما أهداف وأولويات املواطنني؟
 أغلبية املواطنني يقبضون من الحكومة رواتبمجزية ومستمرة وينعمون بدعم مريح لجميع
جوانب حياتهم من املهد إلى اللحد .وبناء على
ذل ��ك ،ن�ت�ص��ور أن خ��وف�ه��م األك �ب��ر ه��و ان�ق�ط��اع
هذه امليزات أو عدم استمرار نموها .وأكثر ما
يزعجهم ويقلقهم هو أخبار الفساد الذي يرون
أنه يهدد استمرار رفاهيتهم .وكذلك تزعجهم
ع �ج��وزات امل�ي��زان�ي��ة واس �ت �ن��زاف االح�ت�ي��اط�ي��ات
وي ��رون� �ه ��ا ت �ق �ص �ي �رًا ح �ك��وم �ي��ًا ،ال ع�ل�اق ��ة ل��ه
بصرفها املتزايد استجابة ملتطلباتهم.
أما بالنسبة للقطاع الخاص ،فهو متنوع وموزع
ع�ل��ى ق�ط��اع��ات ل�ك��ل منها أه��داف�ه��ا وأول��وي��ات�ه��ا
املختلفة .ولكنهم جميعًا متفقون على هدف
واحد رئيسي وهو استمرار الدولة في تغذيتهم
ب ��ال� �ص ��رف ع �ل �ي �ه��م م� ��ن خ �ل��ال م �ش��اري �ع �ه��ا،
وم�ش�ت��ري��ات�ه��ا ،واس �ت �م��رار دف��ع روات ��ب القطاع
ال�ع��ام التي تتحول إل��ى مشتريات ف��ي السوق.

وقد اضيف مؤخرًا هدف جديد ،وهو محاولة
تحميل الدولة خسائر القطاع الخاص الناجمة
عن وباء كورونا.

ما خيارات الحكومة؟
ولتحقيق أه��داف�ه��ا ض�م��ن ح��ال��ة ش��ح السيولة
املالية ،يعتقد أن أولويات الحكومة في املرحلة
الحالية هي:
 - 1االستمرار في الصرف الضروري ملحاربة
«ك� ��ورون� ��ا» ،خ �ص��وص��ًا أن ��ه داء ج��دي��د ،وغ�ي��ر
معلوم األبعاد ،وبالتالي حجم الصرف املطلوب
غير معلوم.
ّ
 - 2ت�ج��ن��ب ت�ح�م��ل أي م �ص��اري��ف ج��دي��دة (أو
قديمة) من خالل إما رفضها ،وإم��ا تأجيلها،
وإما تحميلها ألطراف أخرى.
 - 3االستمرار في الصرف الضروري للحفاظ
على روات ��ب موظفيها ال��ذي��ن يشكلون الجزء
األك�ب��ر م��ن امل��واط�ن�ين ،وبالتالي املحافظة على
االستقرار الداخلي.
 - 4االستمرار في اإلنفاق الضروري لتشغيل
ّ
تجنبًا ّ
لتذمر املجتمع.
خدمات الدولة األساسية

خبير وناقد اقتصادي
m.salameh@alqabas.com

 - 5ت�ح�ص�ين امل �ك� ّ�ون��ات ال��رئ�ي�س��ة (وامل�ن�ت�ج��ة)
ف��ي القطاع ال�خ��اص ،وعلى رأس�ه��ا ال�ب�ن��وك ،ملا
تحتويه من أموال تعود للحكومة وللشعب ،وملا
تقدمه م��ن دور مهم ف��ي تيسير أم��ور القطاع
الخاص ،وألنها تعتبر الواجهة الرئيسة لسمعة
ّ
ال�ب�ل��د دول �ي��ًا ّ واق �ت �ص��ادي��ًا .واأله � ��م ،ألن ت�ع��ث��ر
البنوك سيكلف ال��دول��ة مبالغ طائلة إلنقاذها
وتعويمها.
 - 6ال �ب �ح��ث ال �ح �ث �ي��ث ع ��ن م� �ص ��ادر ل�ت�م��وي��ل
املصاريف وعجز امليزانية من خالل إحدى أو
كثر من الطرق التالية :االقتراض من األس��واق
العاملية ،أو إعادة ترتيب ماليتها واستثماراتها،
أو ف��رض الضرائب ورف��ع ال��رس��وم ،أو تقليص
الدعومات ،أو تخفيض سعر صرف الدينار.
وال شك في أن لكل من ه��ذه األول�ي��ات جوانب
إيجابية ،وك��ذل��ك سلبية ،وال ب��د م��ن دراستها
ب�ت�م� ّ�ع��ن وت�ق�ي�ي�م�ه��ا رق�م�ي��ًا ب�ش�ك��ل ه ��ادئ قبل
االنطالق لتأييدها أو ذمها.
وق� ��د ي� ��رى ال �ب �ع��ض أن ه� ��ذه ال� �خ� �ي ��ارات غ�ي��ر
كافية ،وأن ه�ن��اك خ�ي��ارات أخ��رى م�ث��ل :تغيير
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،أو امل � �س� ��ؤول �ي�ن ،أو اإلص �ل�اح� ��ات
الهيكلية املالية واالقتصادية ،أو غيرها .ولكن
من شبه املستحيل تحقيق هذه األه��داف على
املدى القصير ،وفي الوقت الراهن .لذلك ،علينا
مواجهة الوضع الصعب بما لدينا من إمكانات
وقدرات.
ول� ��ن ت �خ �ل��و ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة م ��ن االن� �ت� �ق ��ادات
وال �ف �ت��اوى ،خ�ص��وص��ًا ع�ن��دم��ا ي�ك�ث��ر ال�ع�ل�م��اء،
تمامًا كمن ينتقد قبطان الطائرة على ّ
مطبات
ّ
ال �ه��واء وي�ف�ت��ي ب�م��ا ك��ان ي�ج��ب عمله لتجنبها،
وربما يقترح ان يتولى قيادة الطائرة!
وك��ل ه��ذا ال يعني السكوت ع��ن ال�ت�ج��اوزات أو
الفساد أو س��وء اإلدارة ،ولكن ه��ذه األم��ور قد
حدثت ،وال يمكن محو حقيقتها ،وعالجها هو
بتطبيق القوانني عليها بشكل حازم ،واستمرار
املراقبة الحثيثة لعدم تكرارها.
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«التمويل الدولي» :تراجع الطلب العالمي على الخام

األسعار لن تتخطى حاجز
ً
دوالرا في !2020
40
تراكم عالمي للمخزون قد ينحسر في النصف الثاني من 2020
مليون برميل يوميا ً

دوالر للبرميل

خام برنت
العرض والطلب

حسام علم الدين
أوض��ح معهد التمويل ال��دول��ي أن االرت �ف��اع األخير
ألسعار النفط يدعم انخفاض اإلنتاج العاملي للخام
ّ
واالنتعاش الجزئي عليه ،وتوقع أن تبلغ املخزونات
ال�ع��امل�ي��ة م��ن ال�ن�ف��ط ذروت �ه ��ا ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ان��ي ،ثم
تنخفض في النصف الثاني من العام الحالي وكامل
العام املقبل.
ّ
وأشار املعهد الى أنه ما زال يتوقع أن يبلغ متوسط
سعر خ��ام برنت  40دوالرا للبرميل ف��ي  2020و45
دوالرًا في  ،2021الفتا الى أن املخاطر التي قد تؤثر
في أسعار النفط قد تشمل ضعفا محتمال اللتزام
منظمة أوب ��ك +ات�ف��اق�ي��ة خ�ف��ض اإلن �ت��اج واس�ت�م��رار
التباطؤ االقتصادي العاملي.
وق ��ال امل�ع�ه��د ف��ي ت�ق��ري��ر ج��دي��د ع��ن أس� ��واق ال�ن�ف��ط:
«ن�ب�ق��ي ت��وق�ع��ات�ن��ا ألس �ع��ار ال�ن�ف��ط م��ن دون تغيير
عند  40دوالرًا للبرميل ف��ي  ،2020إال أن توقعاتنا
لعام  2021تخضع ملستوى مرتفع م��ن ع��دم اليقني
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال�ت��أث�ي��ر غ�ي��ر امل �ت��وق��ع ب�ع��د ل�ف�ي��روس
كورونا».
وذك � ��ر أن م �ت��وس��ط أس� �ع ��ار ب ��رن ��ت ب �ل��غ  40دوالرًا
للبرميل في أول  10أي��ام من يونيو ،مرتفعا بنحو
 11دوالرا عن متوسط سعر شهر مايو وبزيادة بـ22
دوالرا عن أبريل ،موضحا أن ارتفاع أسعار النفط
ف��ي األس��اب�ي��ع الستة امل��اض�ي��ة ينعكس م��ن تخفيف
ام ��دادات النفط م��ن قبل «اوب ��ك »+وتخفيضات في
أنشطة الحفر في أميركا وكندا.
وأض ��اف معهد التمويل ال��دول��ي« :ان�خ�ف��ض إنتاج
ال�ن�ف��ط األم �ي��رك��ي ب��ان�خ�ف��اض ع��دد م�ن�ص��ات الحفر
ف�ي�ه��ا ،وك ��ان م�ت��وس��ط أس �ع��ار ال �خ��ام ف��ي ال��والي��ات
املتحدة في أبريل ومايو أقل بكثير من املستويات
التي تحتاجها ش��رك��ات الطاقة لحفر آب��ار جديدة
وت�ح�ق�ي��ق أرب � ��اح ،ووف �ق��ا إلدارة م�ع�ل��وم��ات ال�ط��اق��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف �ق ��د ان �خ �ف ��ض ع � ��دد ح � �ف � ��ارات ال �ن �ف��ط
األم� �ي ��رك� �ي ��ة م ��ن  790ف ��ي أوائ � � ��ل م� � ��ارس ال � ��ى 280
حفارة في أوائ��ل يونيو؛ كما انخفض انتاج النفط
األميركي بمقدار  1.9مليون برميل يوميا من ذروة،
بلغت  13.1مليون برميل يوميا في مارس الى 11.2

انخفاض المعروض

المخزونات العالمية تبلغ ذروتها
في الربع الثاني
 92مليون برميل متوسط
االستهالك العالمي للنفط
 100مليار دوالر تراجع اإلنفاق
على االستكشاف واإلنتاج
مليون برميل يوميا في األسبوع املاضي .ونتوقع
أن يبلغ متوسط انتاج النفط األميركي  11.7مليون
برميل في  2020بانخفاض  0.6مليون برميل عن
م�ت��وس��ط ان �ت��اج ال �ع��ام امل��اض��ي ال�ب��ال��غ  12.3مليون
برميل».
وأض��اف« :كما نتوقع أن يبلغ متوسط االستهالك
ال �ع��امل��ي ل�ل�ن�ف��ط ن�ح��و  92م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ف��ي ،2020
ب��ان �خ �ف��اض م �ت��وس��ط  8م�ل�اي�ي�ن ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا عن
 ،2019وذل��ك بعد انهيار استهالك النفط في الربع
الثاني من هذا العام ،بسبب عمليات اإلغالق العاملية
ب ��درج ��ات م �ت �ف��اوت��ة إث ��ر ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك ��ورون ��ا».
وبالنظر ال��ى تخفيضات االن�ت��اج املتوقعة من قبل
«أوب � � ��ك »+وأم �ي��رك��ا وك� �ن ��دا ،ف ��إن ان �خ �ف��اض ال�ط�ل��ب
غير املسبوق على ال�خ��ام سيعكسه ت��راك��م ح��اد في
املخزونات العاملية ،ويؤدي تخفيف القيود الحالية
على الحركة الى انتعاش جزئي للطلب العاملي على
النفط.
�اف
وذك� ��ر أن ه �ن��اك ح��اج��ة ال ��ى إن �ف��اق رأس �م��ال��ي ك� ٍ
الس�ت�ب��دال اآلب��ار القديمة واس�ت�خ��راج طلقة جديدة
لألسواق الفورية ،ووفقًا لشركة ريستاد انرجي فمن
املتوقع انخفاض إنفاق الشركات العاملية الرئيسة
على االستكشاف واالنتاج بنحو  100مليار دوالر
ال ��ى  480م �ل �ي��ار دوالر ف ��ي  ،2020وه ��و ان�خ�ف��اض
بنسبة  %17عن  2017وأدنى مستوى منذ .2010

ّ
توقع معهد التمويل الدولي أن ينخفض املعروض العاملي من النفط بنحو  7.8ماليني برميل يوميا
في الربع الثاني ،مع دخول اتفاقية تمديد خفض االنتاج لـ «أوبك »+حيز التنفيذ في مايو وانخفاض
اإلنتاج بشكل حاد في أميركا وكندا.

متخصص
ِّ
رأي
د .بشاير الماجد
أستاذة القانون  /جامعة الكويت
Dr.bashayer@alqabas.com

في زمن «كورونا»

المعادلة الصعبة ..بين توزيع أرباح البنوك و«بازل »3
أث � ��ار ت �ص��ري��ح ات� �ح ��اد امل � �ص ��ارف األرب� �ع ��اء
املاضي بعدم توزيع البنوك أرباحا نقدية عن
 2020موجة من البيع العشوائي وإرباك في
التداول ،ثم جاء قرار هيئة أسواق املال بإلغاء
ت��داوالت اليوم نفسه كاملة وكأنها لم تكن،
ليشكل مفاجأة للمتداولني في اليوم التالي.
ك��ل ه��ذه ال�ع��وام��ل خلقت ن��وع��ا م��ن ال�ت��ذب��ذب
في تكييف املوقف وأدت كثرة التصريحات
ال��ى ح��دوث لبس ل��دى امل�ت��داول�ين ع��ن حقيقة
ما يحدث وما هي أسبابه؟ وأصبح التركيز
األك�ب��ر على إل�غ��اء ال �ت��داول والخسائر وع��دم
ت��وزي��ع البنوك أرب��اح��ا نقدية ،ولكن األغلبية
أغفلت ما هو سبب تصريح اتحاد املصارف
أساسا وم��ا سبب ع��دم توزيع أرب��اح نقدية؟
وما عالقة إتفاقية بازل  ٣بما يحدث؟ وهل
هي ملزمة قانونا؟
ب ��داي ��ة ،ال ب ��د م ��ن االش � � ��ارة ال� ��ى أن� ��ه ن�ت�ي�ج��ة
ل�ل�أزم ��ة امل��ال �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ع� ��ام  ،2008ات�خ��ذ
م�ج�ل��س االس �ت �ق ��رار امل ��ال ��ي ( )FSBول�ج�ن��ة
ب ��ازل ل�ل�إش��راف امل�ص��رف��ي م��ا ي�ط�ل��ق عليها
م��ؤس�س��ات ال �ق��ان��ون ال �ل نّ�ّي� «international
 »Soft law institutionsاتجاها جديدا في
إدارة البنوك من شأنه العمل على زيادة رأس
املال واملتمثل في اتفاقية «بازل  ،»3فقد دعت
مجموعة العشرين ال�ج�ه��ات التنظيمية من
وزراء املالية ومحافظي البنوك املركزية الى
العمل على وض��ع ل��وائ��ح ج��دي��دة بخصوص
رؤوس األم��وال املصرفية وإخطار مجموعة
العشرين بأحكامها وذل��ك على أث��ر األزم��ة،
لذا اجتمعت لجنة بازل للرقابة املصرفية في
مدينة بازل في سويسرا ووافقت على سن
ق��واع��د أكثر ص��رام��ة بشأن إدارة املصارف
وجعلها أكثر قدرة على إدارة األزم��ات وذلك
عن طريق حزمة جديدة من املعايير التنظيمية
«بازل  .»3والجدير ذكره أن اتفاقية «بازل »3

استفادة المصارف
من تخفيف المصدّ ات
التحوطية تحدِّ د توزيع
األرباح النقدية
من عدمه
تغ ُّيرات قد تطرأ في
النصف الثاني وتقلب
ِّ
وتؤثر بشكل
الموازين
مباشر في االقتصاد
ليست ملزمة قانونا ،بل تدخل هي ما يطلق
عليه في القانون مصطلح «قانون نّلي Soft
 »lawوهو يعني الوثائق شبة القانونية التي
ال تتمتع ب��أي ق��وة م�ل��زم��ة لتنفيذها .ولكن
معنى انها «قانون لني» ال يقلل من أهميتها
أيضا ووج��وب تطبيقها كمعيار دول��ي مهم
ومطلب ملح ،فهي كما قال نائب محافظ بنك
إنكلترا السير جون كليف «إنها اتفاقية لينة
ولكنها قوية ج��دا» وذل��ك أن البنوك املركزية
املحلية تقوم بتقييمها ذاتيا ،ثم الزام بنوكها
املحلية بها ،وإلزامها بصفتها معيارا دوليا
ال ق ��ان ��ون ��ا ،وه � ��ذا م ��ا ف �ع �ل��ه ال �ب �ن��ك امل��رك��زي
الكويتي ع��ام  2014عندما اعتمد تعليمات
معيار الرفع املالي للبنوك املحلية استكماال
لتطبيق الكويت حزمة إصالحات بازل .3
في سبتمبر  ،2010أقرت لجنة بازل للرقابة

املصرفية حزمة جديدة من املعايير لتتأكد
أن البنوك تمتلك رساميل قوية وقررت آنذاك
أن نسبة  %8كرأس مال للمصارف بالنسبة
ألص��ول�ه��ا وف�ق��ا ل�ق��وان�ين ب��ازل  2غير كافية
لهذا ال�غ��رض ،ليتم رف��ع النسبة ال��ى %10.5
وه ��ذا يعني تقليل م�ج�م��وع ال��دي��ون ال��واج��ب
تحملها من قبل البنوك.
ق ��ررت االت�ف��اق�ي��ة أي�ض��ا تخصيص شريحة
إض ��اف� �ي ��ة ب� �م� �ق ��دار  %2.5م� ��ن رأس امل� ��ال
ملواجهة األزم��ات االقتصادية ،وه��ذه النسبة
االح�ت�ي��اط�ي��ة ي �ك��ون ت�ك��وي�ن�ه��ا خ�ل�ال ف�ت��رات
االن �ت �ع��اش .وي �ت��م ال�س�م��اح ل�ل�ب�ن��وك ب��اإلف��راج
ع ��ن امل � �ص ��دة امل ��ال� �ي ��ة ال �ت �ح��وط �ي��ة Capital
 conservation bufferال�ب��ال�غ��ة  %2.5في
وق��ت األزم ��ات .وب�ن��اء على ذل��ك وك�م�ب��دأ عام
يجب زي��ادة االستثمار ف��ي األص��ول القليلة
امل �خ��اط��ر ،وت�ق�ل�ي��ل االس �ت �ث �م��ار ف��ي األص ��ول
العالية امل�خ��اط��ر ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى ذل��ك خفض
البنك امل��رك��زي معايير السيولة مثل LCR
والحد األدنى ملعيار صافي التمويل املستقر
 ،NFSRويتضح مما انه في حاالت االزمات
قد يكون للتوزيعات النقدية أثر سلبي وعليه
من األجدى عدم التوزيع.
وفي ما يلي أهم أهداف اتفاقية بازل:3
 - 1تجنب انهيار النظام املصرفي.
 - 2زيادة األموال كبند احتياطي عند حدوث
األزمات.
وأبرز محاورها:
 - 1تحسني نوعية وبنية وشفافية البنوك.
 - 2تغطية مخاطر الجهات املقترضة.
 - 3نسبة الرفع املالي.
وتطبيقا لهذه االتفاقية في الكويت ،فالبنوك
ملزمة قانونا بقرار البنك املركزي ،وذلك يعني
أن��ه ف��ي ح��ال اس �ت �ف��ادة ال�ب�ن��وك م��ن تخفيف

امل� �ص ��دة ال��رأس �م��ال �ي��ة ال �ت �ح��وط �ي��ة Capital
 conservation bufferفقد يصاحبه ذلك
ان �خ �ف��اض ال �ح��د األدن� ��ى مل�ع�ي��ار ك�ف��اي��ة رأس
املال ،وهذا مفهوم ومحل اعتبار ويتوافق مع
اتفاقية بازل  3وغير قابل للجدل.
ول �ك��ن االس �ت �ه �ج��ان ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي ص��اح��ب
اإلع�ل�ان ع��ن ع��دم ت��وزي��ع أرب ��اح نقدية حدث
لعدة اسباب ابرزها:
 - 1طريقة اإلعالن في مؤتمر صحافي.
 - 2ال �ج �ه��ة ال� �ت ��ي أص � � ��درت اإلع� �ل ��ان وه��ي
اتحاد املصارف من دون الرجوع للجمعيات
العمومية ( بعض البنوك ادع��ت ع��دم علمها
باإلعالن).
 - 3ت��وق�ي��ت اإلع�ل��ان ق�ب�ي��ل ان �ت �ه��اء النصف
األول.
 - 4ع��دم األخ��ذ باالعتبار التغيرات التي قد
تطرأ في النصف الثاني من العام والتي قد
تقلب امل��وازي��ن وت��ؤث��ر ف��ي االق�ت�ص��اد تأثيرا
مباشرا مثل:
 - 1تقلب أسعار النفط.
 - 2التغيرات االقتصادية.
 - 3التغيرات السياسة.
 - 4إم �ك��ان �ي��ة ال� ��وص ��ول ال� ��ى ع �ق ��ار ل �ع�لاج
كورونا.
وتجدر االش��ارة الى أن بنك الكويت املركزي
صرح بأنه يمكن للبنوك توزيع أرب��اح إذا لم
تستفد من تخفيف املتطلبات الرقابية ،سواء
ك��ان��ت ن �ق��دي��ة أوم �ن �ح��ة .وخ�ل�اص��ة للمشهد
االقتصادي الراهن ،ومن قراءتنا للمعطيات
الحالية ن��رى أن��ه وتطبيقا التفاقية ب��ازل 3
ف��ي الكويت ،ف��ي ح��ال استخدمت البنوك ما
ي�ت��م اإلف � ��راج ع�ن��ه م��ن امل �ص��دات ال��رأس�م��ال�ي��ة
التحوطية الخاصة ملعيار كفاية رأس امل��ال
فإنها قد تتخذ قرارا بعدم توزيع أرباح نقدية،
وذلك توافقا مع أحكام اتفاقية «بازل .»3
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«الخليج» :تسريع وتيرة إصالحات القطاع غير النفطي

َّ
حكوميا جدياً
ً
يتطلب تدخالً
التباطؤ االقتصادي
¶ استفحال العجز يؤدي إلى التهام أصول االحتياطي العام قريبا ً

أدى تفشي فيروس كوفيد -19واالنخفاض الحاد في أسعار النفط
إلى إحداث أثر مزدوج على االقتصاد الكويتي ،ما كان من شأنه
وقف جميع أشكال النشاط ،وفي ظل الغموض الذي اكتنف
أسواق النفط ،فقد ظهرت الحاجة الماسة أكثر من أي وقت مضى
إلى تحفيز النمو والتنويع االقتصادي في الكويت بعيداً عن النفط.
وعليه ،يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات ضرورية كتوفير الحافز
االقتصادي إلنعاش النمو على المدى القصير وااللتزام بأهداف
تنويع االقتصاد على المدى الطويل.

اإلنفاق الرأسمالي الكويتي وإرساء المشروعات السنوية

(مليار دينار كويتي)

دع � � � ��ا ت � �ق� ��ري� ��ر ب � �ن� ��ك ال� �خ� �ل� �ي ��ج
إل� � ��ى وج� � � ��وب ت� �س ��ري ��ع وت� �ي ��رة
اإلصالحات لتطوير القطاع غير
النفطي ،إن اإلن�ف��اق الرأسمالي
على مشروعات البنية التحتية،
وت� � �ح� � �س �ي��ن ب � �ي � �ئ� ��ة األع� � � �م � � ��ال،
وت � �ح � �س �ي�ن اإلط � � � � ��ار ال� ��رق� ��اب� ��ي
وال �س �ي��اس��ات امل��وات �ي��ة ل�ت�ط��وي��ر
ال� �ق� �ط ��اع ال� � �خ � ��اص ،س �ت �س��اع��د
جميعًا ع�ل��ى ن�م��و ال �ق �ط��اع غير
ال �ن �ف �ط��ي ،وم� ��ع اس� �ت� �م ��رار ع��دم
ال� ��وض� ��وح ف ��ي أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط،
ي �ج��ب ت �ت �ب��ع ال� �ج� �ه ��ود ب �س��رع��ة
لتنويع مصادر اإلي��رادات ً
بعيدا
ع ��ن ال �ن �ف��ط ت�ح�ق�ي�ق��ًا ملستقبل
مستدام.

يتطلب تحقيق التنويع االقتصادي وإحياء النمو اإلنفاق الرأسمالي
على المشروعات .وسيشكل انكماش اإليرادات الحكومية تحديات
تستلزم ضرورة البحث عن حلول للتمويل.
ف��ي أح ��دث ت�ق��اري��ره ق��ال ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج ،ش�ه��د س��وق
امل � �ش� ��روع� ��ات ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ارت� �ف ��اع ��ا خ �ل��ال ال ��رب ��ع
األول م��ن ع��ام  ،2020قبل أن ي��ؤدي تفشي فيروس
كوفيد -19إلى توقف النشاط في البالد .ومع ذلك،
وعلى النطاق العام ،شهد إرساء املشروعات تباطؤًا
ف��ي الكويت منذ ع��ام  ،2015م��ع ت�ض��اؤل قيمة تلك
امل�ش��روع��ات ع��ام��ًا بعد ع��ام .وم��ع تسبب ال��وب��اء في
حدوث اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد ،فمن
امل�ت��وق��ع ح��دوث امل��زي��د م��ن االض �ط��راب��ات ف��ي مجال
املشروعات على املدى القريب.
وق � ��د ظ� �ه ��رت ع �ل ��ى ال �س �ط ��ح ع �ق �ب��ة رئ �ي �س �ي��ة أم� ��ام
االستثمار ف��ي البنية التحتية ف��ي شكل انخفاض
ف��ي ع�م�ل�ي��ات إرس ��اء امل �ش��روع��ات ،وت��أخ��ر ال��دف�ع��ات
ل �ل �م �ق��اول�ي�ن ،واخ � �ت �ل�ال واردات ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص،
وانخفاض االئتمان املخصص لقطاع اإلن�ش��اءات،
وعدم وجود منحنى العائد السيادي.
ب� ��رزت ال �ش ��راك��ات ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع ��ام وال �خ��اص
باعتبارها املسار املفضل الستقطاب املستثمرين
م��ن ال�ق�ط��اع ال �خ��اص لتمويل امل �ش��روع��ات ال�ك�ب��رى،
وت�خ�ف�ي��ف ال �ع��بء امل��ال��ي ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ات ،ورب �م��ا
بنفس األه�م�ي��ة ،اس�ت�ق�ط��اب خ�ب��رة وك �ف��اءة القطاع
ال �خ��اص إل ��ى ال �س��اح��ة االق �ت �ص��ادي��ة .وع�ل��اوة على
ً
ذلك ،سيتطلب تعزيز تمويل البنية التحتية أيضا
توسيع ن�ط��اق املجموعة املرتقبة م��ن املستثمرين
واالستفادة من املوارد املالية الكبيرة ألسواق املال،
وه ��ذا ،ب� ��دوره ،يتطلب م��زي� ً�ج��ا أوس ��ع م��ن األدوات
املالية.
وأك��د التقرير أن التحول غير املتوقع لألحداث في
ع��ام  2020واملتمثل ف��ي تفشي ف�ي��روس كوفيد19 -
وح ��رب أس �ع��ار ال�ن�ف��ط يعني أن االق�ت�ص��اد العاملي
ً
ي��واج��ه رك � � ً
�ودا اق �ت �ص� ً
�ادي��ا م �ف��اج��ئ��ا ،وب �م��ا أن ه��ذه
الضربة امل��زدوج��ة ق��د ألقت بظاللها على الكويت،
ف ��إن االن �ت �ع��اش االق �ت �ص ��ادي س�ي�ت�ط�ل��ب إج ��راء ي ��ن
رئيسيني ،أحدهما وجود محفزات اقتصادية هائلة
على امل��دى القصير وثانيهما التنويع االقتصادي
على املدى الطويل.

التدخل عند اللزوم
إن املصدات املالية الكبيرة في الكويت وانخفاض
نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي والخدمات
امل�ص��رف�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب ��رأس امل ��ال ال�ج�ي��د تعتبر
عوامل تدعم مرونتها املالية وتعكس قدرتها على
التدخل عند ال�ل��زوم .ويبلغ إجمالي أص��ول الهيئة
ال�ع��ام��ة لالستثمار الكويتية واح�ت�ي��اط�ي��ات البنك
املركزي حوالي  %435من الناتج املحلي اإلجمالي
ل �ل �ك��وي��ت .إن إح� �ي ��اء ال �ن �م��و االق� �ت� �ص ��ادي ي�ح�ت��اج
إل��ى ح��زم��ة م��ن امل�ح�ف��زات ال�ق��وي��ة وامل ��دروس ��ة جيدًا
تتضمن تدابير داع�م��ة مثل تأجيل س��داد ال��دي��ون،
ودع��م األج��ور للعاطلني ع��ن العمل ،وتقديم الدعم
لزيادة االستهالك واالئتمان للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة على املدى القريب.
وس� ��وف ي�ن�ع�ك��س ال �ن �ق��ص ف��ي اإلي � � ��رادات النفطية
في ح��دوث عجز كبير في امل��وازن��ة .وتوقعت وكالة
س�ت��ان��درد آن��د ب ��ورز أن ي�ت�ج��اوز ال�ع�ج��ز الحكومي
ال�ع��ام نسبة  %10م��ن الناتج املحلي اإلجمالي في
ع ��ام  .2020وم ��ع ذل ��ك ،وف ��ي س�ي�ن��اري��و ي�ش�ب��ه وق��ت
ال�ح��رب كما ه��و ال�ح��ال اآلن ،فسوف يكون مطلوبًا
السحب من صندوق االحتياطي العام ،والذي يقدر
بنحو  %50من الناتج املحلي اإلجمالي.
وبحسب صندوق النقد الدولي ،وبعد التحويالت
اإلجبارية إلى صندوق األجيال القادمة وباستثناء
اإلي� � � � ��رادات االس �ت �ث �م ��اري ��ة ،س �ت �ب �ل��غ االح �ت �ي��اج��ات
التمويلية التراكمية  57مليار دي�ن��ار كويتي على
م��دى السنوات الست القادمة .وبهذا املعدل ،يمكن
استنفاد أص��ول صندوق االحتياطي العام ً
قريبا.
ل��ذل��ك ،يجب أن يتم تمرير ق��ان��ون ال��دي��ن امل�ع��دل في
ال�ك��وي��ت بشكل س��ري��ع بحيث يمكن س��د متطلبات
امل��وازن��ة املستقبلية م��ن خ�ل�ال عمليات االق �ت��راض
الخارجي.
ي�س�ل��ط ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي ال �ح��ال��ي ال �ض��وء على
م �ش �ك �ل��ة م� �ع ��روف ��ة م �ن ��ذ زم � ��ن ط ��وي ��ل ف� ��ي ال �ك��وي��ت
باعتمادها املفرط على اإليرادات النفطية ،وقد بدأت
املشكلة تتفاقم بعد انهيار األسعار في /2014،2015
ما أدى إلى أضرار كبيرة في اإليرادات .وباملثل.
إن الحاجة إل��ى امل��زي��د م��ن اإلن�ف��اق الرأسمالي تعد
أمرا ملحا ،حيث إن التنويع هو الطريقة الوحيدة
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ح �م��اي��ة ال�ن�س�ب�ي��ة م ��ن ال �ص��دم��ات

ِّ
محفزات
إحياء النمو يحتاج
اقتصادية هائلة
على المدى القصير
يجب عدم المساومة
على اإلنفاق على مشروعات
البنية التحتية
تحقيق المصادر البديلة
يستوجب إنعاش اإلنفاق
الرأسمالي على المشروعات
تحديات انكماش اإليرادات
الحكومية تستلزم ضرورة
البحث عن حلول للتمويل
معالجة قيود التمويل يمكن أن
تنعش المشروعات في الكويت
تعزيز تمويل البنية التحتية
َّ
يتطلب توسيع نطاق
المستثمرين واالستفادة
من موارد أسواق المال
ارتفاع الوعي بالمناخ والطلب
على البنية التحتية عومالن
ِّ
يعززان سوق التمويل األخضر

تحسين
بيئة األعمال

صندوق النقد الدولي مشروعات ميد RSM

%435

إجمالي أص��ول هيئة االستثمار واحتياطيات
«المركزي» من الناتج المحلي اإلجمالي

%45

انخفاض إرس��اء المشروعات إل��ى  183مليون
دينار في الربع الرابع من 2019

62

مليار دينار القيمة اإلجمالية لمشروعات ُخطط
لها ولم يتم إرساؤها

2296
60

ً
ً
نشطا في الكويت بـ 138.5مليار دينار
مشروعا
مليار دوالر قيمة مشروعات ُمنفذة في 2018
تتعلق برؤية 2035

املستقبلية في س��وق النفط .وعلى الرغم من بيئة
أسعار النفط املنخفضة ،يجب عدم املساومة على
اإلن�ف��اق على مشروعات البنية التحتية .وبالنظر
إل��ى التأخيرات وت �ج��اوزات التكاليف الناجمة عن
انتشار كوفيد ،-19سيكون من ال�ض��روري تحسني
ال �ك �ف��اءة م ��ن خ�ل�ال اخ �ت �ي��ار امل� �ش ��روع وال�ت�خ�ط�ي��ط
وال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ش�ك��ل أف �ض��ل .وي �ت �ع�ين ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
تشجيع مشاركة أك�ب��ر للقطاع ال�خ��اص ف��ي تنفيذ
مشروعات الشراكة بني القطاعني العام والخاص.
منحت ال�ك��وي��ت  1.15م�ل�ي��ار دي �ن��ار ف�ق��ط م��ن عقود
امل �ش��روع��ات ال�ك�ب��رى ف��ي  ،2019ب��ان�خ�ف��اض بنسبة
 ،%31عن مستويات  .2018وستكون هذه هي السنة
ال��راب �ع��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ال�ت��ي ينخفض ف�ي�ه��ا إن�ف��اق

الكويت على املشروعات ،وستكون نسبة عمليات
اإلرس � ��اء  %13ف�ق��ط م��ن م�س�ت��وى اإلرس� � ��اءات ال�ت��ي
ش��وه��دت ف��ي ع ��ام  .2015ل�ق��د ج�ع��ل ن�ق��ص اإلن �ف��اق
االس�ت�ث�م��اري ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن الصعب للغاية على
ال �ش��رك��ات ال �ع �م��ل ف ��ي س ��وق امل� �ش ��روع ��ات .وت��رج��ع
املشكلة جزئيًا إلى انخفاض اإليرادات الحكومية.
ان�خ�ف�ض��ت ع�م�ل�ي��ات إرس� ��اء امل �ش��روع��ات ف��ي ال��رب��ع
ال��راب��ع م��ن  2019إل ��ى  183م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي،
ب ��ان� �خ� �ف ��اض  %45ع� �م ��ا ك� ��ان� ��ت ع �ل �ي ��ه ف � ��ي ال ��رب ��ع
السابق له .ومع ذلك ،ارتفعت قيمة عمليات إرساء
املشروعات بشكل حاد في الربع األول من عام 2020
إل ��ى  587م �ل �ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ،م��دف��وع��ة ب�ق�ط��اع
ال �ك �ه��رب��اء وامل� �ي ��اه ،وال � ��ذي ش �ك��ل ح��وال��ي  %81من

إرساء المشروعات في الكويت حسب القطاع

اتجاه االئتمان المخصص لقطاع اإلنشاءات إلى الهبوط

(مليون دينار كويتي)

إجمالي عمليات اإلرساء في الربع
وت �ب �ل��غ ال�ق�ي�م��ة اإلج �م��ال �ي��ة ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ت��ي تم
التخطيط لها ول��م يتم إرس��اؤه��ا  62مليار دينار.
ويشمل ذلك املشروعات التي تأخرت جزئيًا في عام
 .2019وم��ع ذل��ك ،وبالنظر إل��ى سيناريو االقتصاد
ال�ك�ل��ي ال�ح��ال��ي ،ف�م��ن امل��رج��ح أن ي�ك��ون ه�ن��اك مزيد
م��ن التأخير ف��ي تلك امل�ش��روع��ات .وتمثل قطاعات
اإلنشاءات والنقل والطاقة غالبية املشروعات التي
ل��م ي�ت��م إرس��اؤه��ا بنسبة  %38و %32و %14على
التوالي .ومن املحتمل أن يتسبب تفشي كوفيد19 -
في حدوث العديد من حاالت االنقطاع في سير عمل
ً
املشروع وتجاوز التكلفة الحقا .وبما أن املقاولني
لن يكونوا قادرين على الحفاظ على جاهزية القوى
العاملة لديهم بالكامل.

تحديات وحلول التمويل
يشكل التأخير في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
ت�ك��ال�ي��ف اج�ت�م��اع�ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة محتملة ك�ب�ي��رة،
وال ت��زال اس�ت�ث�م��ارات البنية التحتية ف��ي الكويت
ف ��ي وض ��ع غ �ي��ر م ��واك ��ب ل �ل �ت �ط��ورات .وف ��ي ح�ي�ن أن
ً
إجماعا على اختناقات البنية التحتية ،فإن
هناك
األسباب الكامنة وراء نقص تمويل البنية التحتية
أم��ر يستحق اإلم �ع��ان ،ن �ظ� ً�را إل��ى األم� ��وال ال��وف�ي��رة
املتاحة في األسواق املحلية والعاملية وبيئة أسعار
ال �ف��ائ��دة امل�ن�خ�ف�ض��ة .واح ��دة م��ن أك�ب��ر ال�ع�ق�ب��ات في
تمويل املشروعات هي تأخر مدفوعات املقاولني من
قبل الحكومة ،ما يؤثر ً
سلبا على مواعيد تسليم
م��راح��ل مختلفة م��ن امل�ش��روع��ات وف��ي النهاية على
مستوى اإلنجاز على املدى الطويل.
خ�ل�ي�ج�ي��ًا ،ت�ب�ل��غ م�ت�ط�ل�ب��ات االس �ت �ث �م��ار ال�ت��راك�م�ي��ة
لتطوير البنية التحتية ف��ي دول مجلس التعاون
من /2019 2023حوالي  1.6تريليون دوالر ،بما في
ذل��ك املشروعات الكبرى مثل نيوم ،مدينة الحرير،
القدية ،أماال ،مدينة جنوب صباح األحمد السكنية
وغ �ي ��ره ��ا .وه � ��ذا أع �ل��ى ب�ن�س�ب��ة  %65م ��ن إج �م��ال��ي
االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ال� �س� �ن ��وات ال �خ �م��س امل ��اض �ي ��ة م��ن
/2014 .2018وبالتالي ،فالقضية ليست ما إذا كانت
ستستثمر ف��ي ب�ن�ي��ة تحتية أك�ث��ر وأف �ض��ل ج��ودة،
وت�ش�ي��ر ال�ت�ق��دي��رات إل��ى أن االس�ت�ث�م��ارات الخاصة
التي تبلغ قيمتها  400مليار دوالر ستكون مطلوبة
ع�ل��ى م ��دى ال �س �ن��وات ال�خ�م��س امل�ق�ب�ل��ة ل�س��د ف�ج��وة
ال�ت�م��وي��ل .وق��د ي��ؤدي ع��دم ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك إل��ى تأخير
أو تأجيل أو حتى إلغاء بعض املشروعات املخطط
ً
واعتبارا
لها بسبب نقص التمويل .وف��ي الكويت،
م��ن نهاية ع��ام  ،2018ت��م تنفيذ م�ش��روع��ات بقيمة
 60م�ل�ي��ار دوالر تتعلق ب��رؤي��ة ال�ك��وي��ت  2035مع
استثمار  100مليار دوالر إض��اف�ي��ة ف��ي املستقبل.
ويوجد حاليًا  2.296مشروعًا نشطًا بقيمة إجمالية
تبلغ  138.5مليار دينار في الكويت.
ت�ع�ت�ب��ر ال �ب �ن��وك ال�ت�ج��اري��ة ف��ي ال �ك��وي��ت أك �ب��ر م��زود
ل�ل��أم� ��وال ل �ل �م �ش��روع��ات ال� �ك �ب ��رى ذات رأس امل ��ال
الكثيف ،وغالبًا ما تستحوذ على ما نسبته %50
من التمويل الكلي للمشروعات ،ولغاية  %100أثناء
مراحل ما قبل اإلنجاز.
وقد شهد نمو االئتمان املوجه إلى قطاع اإلنشاءات
انخفاضًا كبيرًا في  ،2016إال أنه شهد عالمات تدل
على التعافي في  .2018غير أن معدل نمو االئتمان
املوجه إل��ى قطاع اإلن�ش��اءات ك��ان قد اتخذ اتجاهًا
ن��زول �ي��ًا ط ��وال ع ��ام  .2019ك�م��ا أن ن�ق��ص ال�ت�م��وي��ل
على امل��دى الطويل منذ أزم��ة  2008قد ألقى بظالله
الكثيفة على نمو الشركات املدعوم باالستثمار في
العالم ،مما أدى إلى تقويض قدرة املشروعات ذات
الجدارة االئتمانية على االقتراض بنجاح.
وشهدت السنوات األخيرة تزايد انتشار السندات
الخضراء بني املستثمرين كأدوات مالية ،ويبدو أن
ارتفاع الوعي باملناخ والحاجة إلى قوانني ولوائح
بيئية قوية والطلب على مشروعات البنية التحتية
ف ��ي ال �ك��وي��ت ت�ع�ت�ب��ر ع ��وام ��ل س� �ت ��ؤدي إل ��ى ت�ع��زي��ز
تطوير سوق التمويل األخضر.

مفتاح تحقيق
التنويع
ت�ب�ن��ت ال �ك��وي��ت ب �ب��طء إج � ��راءات
ال�ت�ق�ش��ف م�ث��ل تخفيض ال��دع��م
على الوقود والكهرباء وترشيد
إنفاقها،ولم تتم زي��ادة اإلن�ف��اق
ال��رأس �م��ال��ي ب��ال��وت �ي��رة ال�ل�ازم��ة،
م��ع ت�ب��اط��ؤ إرس ��اء امل�ش��روع��ات
الجديدة .وحتى بني دول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي ،ت �م �ت �ل��ك
ال�ك��وي��ت واح ��دة م��ن أدن��ى نسب
النفقات الرأسمالية إلى إجمالي
اإلنفاق بنسبة  %12.3في عام
 .2019ون��ؤك��د على أن اإلن�ف��اق
الرأسمالي على املشروعات هو
مفتاح تحقيق التنوع.

الشراكة ستؤدي
لتحقيق رؤية 2035
أله �م �ي��ة االس �ت �ف ��ادة م ��ن خ�ب��رة
وك�ف��اءة القطاع ال�خ��اص ،سوف
ي� �س ��اع ��د ت �ك �ث �ي ��ف اس� �ت� �خ ��دام
ن �م��وذج ال�ش��راك��ة ب�ين القطاعني
ال� � �ع � ��ام وال � � �خ � ��اص ف � ��ي ت �ق��دي��م
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ع�ل��ى تخفيض
ال �ض �غ��وط ع �ل��ى امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة،
القطاعني
وستمثل الشراكة بني
ً
ً
ال �ع��ام وال� �خ ��اص أداة أس��اس �ي��ة
للحكومة لتحقيق أه��داف رؤية
الكويت  .2035ومع تفشي وباء
كورونا املستجد وما يمثله من
ض �غ��وط ع �ل��ى االق �ت �ص��اد على
امل��دى القريب ،فقد أصبح لزامًا
على الحكومة ات�خ��اذ الخطوات
ال�ل��ازم� ��ة ل �ح �م��اي��ة م �ش��روع��ات
ال�ش��راك��ة القائمة ب�ين القطاعني
ال�ع��ام وال�خ��اص وب�ن��اء الثقة بني
املشاركني.

تأثير بازل  3في
تمويل المشروعات
اع �ت �م��د ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي
ت �ط �ب �ي��ق م� �ع ��دالت ك �ف��اي��ة رأس
امل��ال وفقًا لبازل  3على البنوك
الكويتية ،وذل��ك في ع��ام .2014
ووف�ق��ًا إلرش ��ادات ب��ازل  ،3فإن
ان�ك�ش��اف��ات تمويل امل�ش��روع��ات
ي �ت��م وزن� �ه ��ا ب��امل �خ��اط��ر ب�م�ع��دل
 %130خ � �ل� ��ال م � ��رح � �ل � ��ة م��ا
ق� � �ب � ��ل ال � �ت � �ش � �غ � �ي� ��ل ،و%100
خ�ل��ال م��رح �ل��ة ال �ت �ش �غ �ي��ل .أم��ا
ان�ك�ش��اف��ات تمويل امل�ش��روع��ات
ف ��ي م��رح �ل��ة ال �ت �ش �غ �ي��ل ،وال �ت��ي
تعتبر ذات ج ��ودة ع��ال�ي��ة ،فيتم
وزنها باملخاطر بمعدل .%80
وبانتقال املشروع من مرحلة ما
قبل البدء إلى مرحلة التشغيل،
ف��إن ال�ب�ن��وك ال�ت��ي تتبع معايير
ب��ازل  3ستتمكن م��ن تخفيف
مخاطر امل�ش��روع ،والغرض من
ذل� ��ك ح �م��اي��ة م �ص��ال��ح ال �ب �ن��وك،
وبالتالي يمكنها تحديد املقدار
املناسب من املخاطر للمشروع
ف� ��ي ك� ��ل م ��رح� �ل ��ة واالح� �ت� �ف ��اظ
باملصدات الرأسمالية الالزمة.

توصيات
توصيات
¶ سيساعد تقديم حوافز للقطاعات غير النفطية في تخفيف املخاطر الناجمة عن فيروس «كوفيد
  ،»19واملساهمة في تحقيق التنويع االقتصادي ،حيث إن تمويل مشروعات البنية التحتية منخالل مزيد من اإلنفاق الرأسمالي سينعكس بصورة إيجابية على أهداف التنويع في دولة الكويت.
¶ سيؤدي توفير الدعم النقدي في شكل تسهيالت سيولة إضافية ،واإلسراع في سداد دفعات
املشروعات ،إلى حماية املشروعات القائمة ومساعدتها في مجاراة ح��االت االنقطاع عن العمل
بسبب فيروس «كوفيد .»19 -

¶ م�ع�ظ��م امل �ش��روع��ات م �م��ول��ة ب��اس �ت �خ��دام م��زي��ج من
امل �س��اه �م��ات (ف ��ي ش �ك��ل ن �ق��د أو ت �م��وي��ل ب��ال��رب��ط من
خالل األسهم أو ق��روض املساهمني) والدين (قروض
مصرفية ،سندات ..إل��خ) على أس��اس إمكانية الرجوع
امل � �ح� ��دود أو ت �م��وي��ل امل � �ش ��روع ��ات .وس �ت �ظ��ل ال �ب �ن��وك
تمثل أه��م امل�م��ول�ين ،خ��اص��ة خ�لال امل��راح��ل األول ��ى من
املشروعات الجديدة.

¶ هناك مطلوبات متزايدة طويلة األمد على صناديق املعاشات التقاعدية وشركات التأمني وغيرها من املؤسسات املستثمرة األخرى،
وبالتالي تحتاج إلى موجودات ذات أجل طويل في محافظها ،والتي تم تخصيص قدر ضئيل منها في مشروعات البنية التحتية.
¶ رفع الوعي باملناخ وق��وة السياسات واللوائح البيئية والطلب على املشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية في املنطقة
سيؤدي إلى تعزيز تطوير سوق التمويل األخضر .ومن املرجح أن ي��ؤدي ذلك إلى تعزيز التنويع املتمثل في السندات والصكوك
الخضراء ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليل تكلفة رأس املال واملساهمة في توفير مبالغ هائلة لتمويل املشروعات املوضوعة
على قائمة االنتظار.
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عودة «بريكست» من نافذة اإلنعاش السياحي!
¶ بريطانيا رفضت االنضمام إلى مخطط االتحاد األوروبي
وليد منصور

أعرب قادة السياحة والسفر عن خيبة أملهم وإحباطهم ،بعد
أن تبين أن المملكة المتحدة لن تشارك في مشروع لتبادل
البيانات بقيادة االتحاد األوروبي ،إلعادة تنشيط السياحة مع
رفع اإلغالق.

¶ فرصة ضائعة
لمنح السياح
والشركات الدعم
بعد األزمة
¶ المخطط
األوروبي يوفر ثقة
ً
وأمانا أثناء السفر
والرحالت
يساعد أصحاب
المطاعم والفنادق
الصغيرة على
استلهام الحلول
المبتكرة
¶ «كورونا» منح
رؤية جديدة للدول
بأن تكون منفتحة
وتواصلية

ً
أط�ل�ق��ت امل�ف��وض�ي��ة األوروب� �ي ��ة تطبيقا
وم� ��وق� � ً�ع� ��ا ع� �ل ��ى اإلن� � �ت � ��رن � ��ت ،ل� �ت ��زوي ��د
امل� �س ��اف ��ري ��ن ب� �م� �ع� �ل ��وم ��ات ف� ��ي ال ��وق ��ت
الفعلي حول قواعد الفيروس التاجي
وح��ال��ة ال �ع ��دوى ف��ي ك��ل ب �ل��د أوروب� ��ي،
وق � � � � ��ال م � �ت � �ح� ��دث ب � ��اس � ��م امل� �ف ��وض� �ي ��ة
لصحيفة الغارديان إن اململكة املتحدة
ل ��م ي �ت��م ت �ض �م �ي �ن �ه��ا ألن ال �ح �ك��وم��ة ل��م
تطلب االنضمام.
وأض��اف «ل��م ت�ق��دم اململكة امل�ت�ح��دة أي
م �ع �ل��وم��ات ،ل �ق��د اس �ت �ن��دت امل �ع �ل��وم��ات
إل � � ��ى اس � �ت � �ب � �ي� ��ان� ��ات وال أع � �ت � �ق� ��د أن� �ن ��ا
تلقينا معلومات م��ن اململكة املتحدة،
ن�ح��ن م�ن�ف�ت�ح��ون ع�ل��ى م �ش��ارك��ة ال ��دول
غ�ي��ر األع �ض��اء ف��ي االت �ح��اد األوروب� ��ي،
ش��ري �ط��ة أن ي �ق��دم��وا ال �ط �ل��ب ،وث��ان� ً�ي��ا،
االل � �ت� ��زام ب �ت �ق��دي��م م �ع �ل��وم��ات م �ح��دث��ة
ومنتظمة إل��ى م��وق��ع ال��وي��ب ،واململكة
لم تقدم مثل هذا الطلب للمشاركة».
من جانبه ،قال متحدث باسم حكومة
اململكة املتحدة «اململكة املتحدة لم تعد
ً
جزء ا من االتحاد األوروب��ي ،وبالتالي
ال نتوقع أن يتم تضمينها في خريطة
تمثل الدول األعضاء».
وأض� � � ��اف« :ت � �ش� ��ارك امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة
ب� ��ان � �ت � �ظ� ��ام ب� ��امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة
ب ��إج ��راء ات ال�س�ف��ر وال �ح��دود وال�ص�ح��ة
م� ��ع ش ��رك ��ان� �ه ��ا ال ��رئ� �ي� �س� �ي�ي�ن ،ب� �م ��ا ف��ي
ذل ��ك امل �ف��وض �ي��ة األوروب � �ي ��ة ،ك �ج��زء من
ت�ع��اون�ن��ا ال��دول��ي امل�س�ت�م��ر خ�ل�ال أزم��ة
فيروس كورونا».

فرصة العودة
ي��أت��ي ه��ذا ال��وض��ع ب��ال�ت��زام��ن م��ع فشل
ال�ح�ك��وم��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ب��امل �ش��ارك��ة في
م �خ �ط��ط االت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي ل �ت��زوي��د
أج � �ه� ��زة ال� �ت� �ن� �ف ��س ال� �ص� �ن ��اع ��ي ل �ع�ل�اج

م� ��رض� ��ى ك� � ��ورون� � ��ا ،م� �م ��ا دف� � ��ع ال� �ن� �ق ��اد
إل ��ى ات� �ه ��ام داون �ي �ن��غ س �ت��ري��ت ب��وض��ع
بريطانيا خارج أجهزة التنفس.
وق � � ��ال � � ��ت ك � �ي� ��ت ن � �ي � �ك� ��ول� ��ز ،ال ��رئ� �ي� �س ��ة
التنفيذية لجمعية بريطانيا للضيافة
«يجب على الحكومة أن تبذل قصارى
جهدها إلعطاء الشركات أفضل فرصة
للنهوض على أق��دام�ه��ا ،وتوفير أكبر
ع��دد م�م�ك��ن م��ن ال��وظ��ائ��ف ،وإذا كانت
ال�ح�ك��وم��ة ال ت �ن��وي امل �ش��ارك��ة ،فعليها
إعادة النظر .وإال ،ستكون هذه فرصة
ضائعة لتقديم معلومات حيوية ملنح
السياح والشركات بعض الدعم الذي
تشتد الحاجة إليه».
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل � ��ك ق � ��ال ب � ��ول ت �ش ��ارل ��ز،
الرئيس التنفيذي الستشارات السفر
ب��وك��ال��ة ال�ك�م�ب�ي��وت��ر« :إن ��ه م��ؤش��ر على
أن امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ت�ع�ط��ي ف��ي ال��وق��ت
ً
انطباعا بأنها مغلقة ،إن عدم
ال��راه��ن
ت �ق��دي��م م �ع �ل��وم��ات ح � ��ول ك �ي��ف ي�م�ك��ن
ل �ل ��زوار ال �س �ف��ر ب�س�ه��ول��ة ح ��ول امل�م�ل�ك��ة
امل �ت �ح��دة أم ��ر م�ث�ي��ر ل�ل�ق�ل��ق ألن ��ه يظهر
دولة ترغب في العزلة».
وأضاف «في أزمة الفيروسات التاجية
ال�ح��ال�ي��ة ،ي�ت�ع�ين ع�ل��ى ال ��دول أن تكون
منفتحة وتواصلية قدر اإلمكان حول
ما يمكن للزوار رؤيته ويتوقع القيام
ب��ه ،ل��ذل��ك أود أن أح��ث اململكة املتحدة
على إعادة النظر».
وت� � �ق � ��دم م� �ن� �ص ��ة االت � � �ح� � ��اد األوروب� � � � ��ي
معلومات ع��ن ق��واع��د ال�ح��دود املحلية،
ووسائل النقل املتاحة ،وقيود السفر،
وتدابير الصحة والسالمة مثل التباعد
الجسدي أو ارتداء أغطية الوجه.
وق��ال تييري ب��ري�ت��ون ،م�ف��وض السوق
ال ��داخ� �ل ��ي «ب� �ع ��د أس ��اب� �ي ��ع م ��ن ال� �ع ��زل،
ت� �ت ��م إع � � ��ادة ف� �ت ��ح ال � �ح� ��دود ال��داخ �ل �ي��ة
ل�ل�ات� �ح ��اد األوروب � � � � ��ي .س� �ي ��وف ��ر م��وق��ع
إع � ��ادة ف �ت��ح االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي ال ��ذي
ً
ً
نطلقه ل �ل �م �س��اف��ري��ن وص � � ��وال س �ه�لا
إل��ى املعلومات ملساعدتهم على وضع
خ�ط��ط س�ف��ره��م بثقة وال�ب�ق��اء ف��ي أم��ان
أثناء رحلتهم .كما سيساعد أصحاب
امل �ط��اع��م وال �ف �ن��ادق ال �ص �غ �ي��رة ،وك��ذل��ك
امل� ��دن ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء أوروب� � ��ا ،على
استلهام الحلول املبتكرة التي طورها
آخرون».

 20اقتصاد

األربعاء  25شوال  1441هـ •  17يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16818

أسعار األصول مشوهة ومنفصلة عن األساسيات

العريان يحذر من مخاطر «أسواق الزومبي»
ح��ذر محمد ال�ع��ري��ان كبير املستشارين
االقتصاديني لدى «إليانز» ليس فقط من
ً
شركات الزومبي ولكن أيضا من أسواق
الزومبي التي لم نصل إليها بعد ولكن
ب��دأن��ا ف��ي االق� �ت ��راب م �ن �ه��ا ،إذ أص�ب�ح��ت
أس�ع��ار األص ��ول مشوهة ومنفصلة عن
األساسيات.
وت ��واص ��ل ش��رك��ات ال��زوم �ب��ي ال�ع�م��ل من
خ�لال األم��وال املقترضة ،على ال��رغ��م من
أن �ه��ا غ �ي��ر ق� � ��ادرة ع �ل��ى س � ��داد دي��ون �ه��ا،
وس��اه �م��ت م �ع ��دالت ال �ف��ائ��دة ال�ق�ي��اس�ي��ة
املنخفضة ،في زيادة عدد تلك الشركات
خالل العقد املاضي.
وأوض ��ح ال �ع��ري��ان ف��ي ح��دي��ث م��ع شبكة
ً
س ��ي إن ب ��ي س ��ي ق ��ائ�ل�ا« :إن� �ه ��ا تمتص
ديناميكية االقتصاد ،وتسيء تخصيص
املوارد وتهلك اإلنتاجية».
وأض � ��اف ال �ع��ري��ان أن أس � ��واق ال��زوم �ب��ي
ق� ��د ت �ظ �ه��ر م� ��ع دع � ��م ال� �ب� �ن ��وك امل ��رك ��زي ��ة
ك��االح �ت �ي��اط��ي ال �ف��درال��ي ل�ل�أص ��ول ،مما
يدمر قدرة السوق على تخصيص رأس
ً
مشيرا إلى أن تلك األسواق
املال بكفاءة،
ً
مسعرة بشكل خاطئ ومشوهة تماما،
مل � ��اذا؟ ألن ه �ن��اك وج �ه��ة ن �ظ��ر س�ي��اس�ي��ة
ب��أن ه�ن��اك ح��اج��ة إل��ى دع��م ك��ل ش��يء في
األسواق في الوقت الحالي( .أرقام)

ق��ال ص�ن��دوق التنمية الصناعية السعودي
إن ��ه أط �ل��ق م� �ب ��ادرات قيمتها اإلج �م��ال �ي��ة 3.7
م�ل�ي��ارات ري��ال ( 986.40مليون دوالر) لدعم
امل�ش��اري��ع الصناعية للقطاع ال �خ��اص ،التي
تأثرت بجائحة فيروس كورونا.
وت �ش �م��ل امل � �ب� ��ادرات إرج� � ��اء ال� �س ��داد وإع � ��ادة

هيكلة أق �س��اط ق ��روض ال �ش��رك��ات الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة وال�ك�ب�ي��رة ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك الطبية
منها .وتتضمن أيضا خطوط ائتمان لتمويل
ن�ف�ق��ات ال�ت�ش�غ�ي��ل مل��ا ي�ص��ل إل ��ى ث�لاث��ة أشهر
للشركات الصغيرة واملتوسطة ،حسبما ذكر
الصندوق في بيان( .سي أن بي سي)

ً
صكوكا
«دبي اإلسالمي» يدرج
بقيمة مليار دوالر
رح� �ب ��ت ب� ��ورص� ��ة ن� ��اس� ��داك دب� � ��ي ،ال �ب ��ورص ��ة
امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ب� ��إدراج صكوك
بقيمة مليار دوالر أميركي من قبل بنك دبي
اإلس�لام��ي ،أك�ب��ر ال�ب�ن��وك اإلس�لام�ي��ة ف��ي دول��ة
اإلمارات العربية املتحدة.
وق� ��د وص� ��ل ح� � ّ�د االك� �ت� �ت ��اب ع �ل��ى ال� ّ�ص �ك��وك
 4.5أض �ع��اف ت�ق��ري�ب��ًا ،ب�م�ع��دل رب��ح  2.95في
املئة سنويًا ،حيث جذبت هذه ّ
الصكوك ما
يقارب  50في املئة من املستثمرين من خارج

ّ
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وت �ه��دف ال�ص�ك��وك إل��ى ت�ع��زي��ز ال�ت��داب�ي��ر التي
ي�ت�خ��ذه��ا ب�ن��ك دب��ي اإلس�ل�ام��ي ل��دع��م ال�ع�م�لاء
وال �ش��رك��ات .ي�ع��د ب�ن��ك دب��ي اإلسل��ام��ي إح��دى
ال�ج�ه��ات ال� ّ�رائ��دة إلص ��دار ال� ّ�ص�ك��وك ف��ي دول��ة
اإلم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة م��ن حيث القيمة،
والتي بلغت ست مليارات دوالر أميركي من
م�ج�م��ل س �ب��ع ع�م�ل�ي��ات إدراج ب �م��ا ف�ي�ه��ا ه��ذا
األخير( .وام)

اليابان :زيادة حجم التحفيز إلى
تريليون دوالر

شركات الزومبي تعتمد على المساعدات أو حزم مستمرة من الديون

طريقة غير تقليدية لجني األموال

تخزين األلمنيوم ..مكاسب وأرباح
انضمت املصارف األميركية واملستثمرون
إل ��ى ش��رك��ات ت �ج��ارة ال �س �ل��ع ف��ي ت�خ��زي��ن
األملنيوم ،وهي طريقة غير تقليدية لجني
امل��ال ف��ي ال��وق��ت ال��ذي بلغت فيه ع��ائ��دات
السندات مستويات متدنية تاريخيا.
وت��راج�ع��ت أس�ع��ار األمل�ن�ي��وم ف��ي بورصة
لندن للمعادن بنسبة  %12خ�لال العام
ال �ح��ال��ي إل ��ى  1589دوالرا ل�ل�ط��ن امل�ت��ري
ق �ب��ل ن �ه��اي��ة األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،ف ��ي ظل
ت�ض��رر ال �س��وق ،بسبب ال�ت��أث�ي��ر السلبي
ل��وب��اء ك��ورون��ا ع�ل��ى ص�ن��اع�ت��ي ال�ط�ي��ران
والسيارات وهما أكبر املشترين للمعدن.
كما زاد أيضا االهتمام بتخزين األملنيوم
لبيعه بتواريخ الح�ق��ة ،وه��ي ص��ورة من
أش �ك��ال ال �ت ��داول ال �ت��ي أص�ب�ح��ت م�ع�ت��ادة
بعد األزمة املالية .2009 - 2008
وأش � � ��ار أول� �ي� �ف ��ر ن��وج �ن��ت اس �ت��رات �ي �ج��ي
السلع لدى سيتي غ��روب لصحيفة وول
س �ت��ري��ت ج� ��ورن� ��ال إل � ��ى أن ه � ��ذه ع�لام��ة
ع�ل��ى وج ��ود ف��ائ��ض ه��ائ��ل؛ م��وض�ح��ا أن��ه
ب��األس�ع��ار ال�ح��ال�ي��ة ،ف��إن ب��إم�ك��ان التجار
تحقيق عائد بحوالي  %2من االحتفاظ
باألملنيوم في مستودع ،وأن تلك العملية
ش�ه�ي��رة ف��ي أوروب ��ا وآس �ي��ا ،ولكنها أق��ل
ان �ت �ش��ارا ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة بسبب
الرسوم الجمركية على واردات األملنيوم
التي ال تأتي من دول محددة.
لتوضيح ال�ف�ك��رة ،م��ع ت��واف��ر امل�ع��دن ،فإن
س�ع��ر ش��رائ��ه ي�ت��راج��ع دون تكلفة ش��راء
ال �ع �ق��ود وت�س�ل�م�ه��ا الح �ق��ا ،ف�ف��ي ب��ورص��ة
ل� �ن ��دن ل �ل �م �ع ��ادن ،ي �ب �ل��غ س �ع��ر ال�ت�س�ل�ي��م
الفوري لألملنيوم  7دوالرات للطن املتري
أي أق��ل م��ن سعر العقود للتسليم خالل
ث�ل�اث ��ة أش� �ه ��ر .وي �ع �ن��ي ذل� ��ك أن ب��إم �ك��ان
التجار شراء األملنيوم بالسعر األرخص
وعادة يتم ذلك عن طريق أموال مقترضة،
وي�ت�ح�ق��ق ال��رب��ح إذا ت �ج��اوز ال �ف ��ارق في
س �ع��ر ش � ��راء األمل �ن �ي��وم ت �ك��ال �ي��ف ال �ت �ج��ار
لالقتراض واالحتفاظ باملعدن.
وع� ��ادة م��ا ت�ش�ح��ن امل �ص��ارف وال�ش��رك��ات
امل��ال �ي��ة األمل �ن �ي ��وم إل� ��ى م� �خ ��ازن مختلفة

 986مليون دوالر
لدعم المشاريع الصناعية بالسعودية

أعلن البنك املركزي الياباني أنه قرر توسيع
دع� �م ��ه ل� �ل� �ش ��رك ��ات امل � �ت � �ض� ��ررة م� ��ن ج��ائ �ح��ة
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،واإلب� �ق ��اء على
السياسة النقدية الفائقة امل��رون��ة م��ن دون
تغيير.
وذك��ر ال�ب�ن��ك ،ف��ي ب�ي��ان بعد اج�ت�م��اع للجنة
السياسة النقدية استمر يومني ،أن محافظ
البنك هاروهيكو ك��ورودا وأع�ض��اء مجلس
اإلدارة ،الذي يضم ثمانية أشخاص ،وافقوا

على زي��ادة ال��دع��م لتمويل ال�ش��رك��ات م��ن 75
ت��ري�ل�ي��ون ي��ن ( 700م�ل�ي��ار دوالر) إل ��ى 110
تريليونات ين ( 1.02تريليون دوالر).
وق��ال البنك« :م��ن املرجح أن يظل االقتصاد
الياباني في وضع خطير في الوقت الحالي
بسبب تأثير كورونا املستجد (كوفيد)-19
في الداخل والخارج ،على الرغم من أنه من
امل �ت��وق��ع أن ي�س�ت��أن��ف ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي
تدريجيا».

وكالة الطاقة:

الطلب على النفط يتعافى
من أكبر انخفاض في التاريخ

تراجعت أسعار األلمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة %12

وال� �ت ��ي ت �ق��ل ت �ك �ل �ف��ة إي� �ج ��اره ��ا ،م ��ن أج��ل
تعظيم أرباحها.

التخزين
ات �ب��ع ال �ت �ج��ار اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م�م��اث�ل��ة مع
ال� �ت ��راج ��ع األخ � �ي ��ر ف ��ي أس � � ��واق ال �ط��اق��ة،
ف �ع �ن��دم��ا ت ��راج ��ع ال �ط �ل��ب ب �س �ب��ب ال��وب��اء
ان �خ �ف �ض��ت أس � �ع� ��ار ال �ت �س �ل �ي��م ال � �ف� ��وري،
واس� �ت� �ف ��ادت ش ��رك ��ات ت � ��داول ال �س �ل��ع من
ب�ي�ن�ه��ا ج�ل�ي�ن�ك��ور ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،وف�ي�ت��ول
غ� ��روب ال �س��وي �س��ري��ة م ��ن ذل ��ك م ��ن خ�لال
االحتفاظ بالخام واالنتظار حتى بيعه
بأسعار أعلى عند تعافي الطلب.
ولكن األم��ر أسهل بالنسبة للمؤسسات
املالية في سوق األملنيوم عن النفط ،ألن
املعدن غير قابل لالشتعال وم��ن السهل
نسبيا توفير مساحات لتخزينه.
ووف� �ق ��ا ل �ت �ق ��دي ��رات أح � ��د ت� �ج ��ار امل� �ع ��ادن
بالواليات املتحدة في الظروف الحالية
يمكن ل�ش��رك��ة م��ا ذات تكاليف تمويلية

المستودعات تسمح
بعائد  %2للتجار
 30دوالراً مكسب للطن
المتري سنويا ً
منخفضة أن ت�ح�ق��ق رب �ح��ا ب �ح��وال��ي 30
دوالرا للطن امل �ت��ري س�ن��وي��ا م��ن تخزين
األملنيوم ،أي تحقيق رب��ح سنوي بقيمة
 3ماليني دوالر من خالل تخزين  100ألف
طن من املعدن.
وبدأت مصارف وول ستريت في الدخول
ف��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ت�خ��زي��ن األمل�ن�ي��وم بعد
األزم � � ��ة امل ��ال �ي ��ة األخ � �ي� ��رة ،وه� ��و م ��ا أث ��ار

ش �ك��اوى م��ن ق �ب��ل ش��رك��ات ال� �ص ��ودا ب��أن
ال� �ب� �ن ��وك ت ��رف ��ع أس � �ع� ��ار امل � �ع� ��دن – ال� ��ذي
يستخدم في تعبئة األغذية واملشروبات
 ب� �ش� �ك ��ل م �ص �ط �ن ��ع إل � � ��ى امل �س �ت �ه �ل �ك�ي�نالنهائيني.
ولكن االختالف الرئيسي حاليا يكمن في
أن املصارف ليست مالكا رئيسيا ملخازن
امل�ع��دن ،بعد تحقيقات أجرتها الجهات
املنظمة األم�ي��رك�ي��ة واس �ت �ج��واب مجلس
الشيوخ ملسؤولني مصرفيني.
وال ب��د م��ن ت��وض �ي��ح أن ش� ��راء األمل �ن �ي��وم
ب � �غ � ��رض ت� �خ ��زي� �ن ��ه ل � ��ه ت� �ك� �ل� �ف ��ة ك � �م ��ا أن
األرب � � � ��اح ل �ي �س��ت م �ض �م ��ون ��ة ،ألن ش� ��راء
م ��ا ي�ك�ف��ي م ��ن امل �ع��دن ل�ت�ح�ق�ي��ق رب ��ح من
تلك االستراتيجية أم��ر مرتفع التكلفة،
فباإلضافة إلى السعر في بورصة لندن
ي��دف��ع ال�ت�ج��ارة ع�ل�اوة تختلف باختالف
ال �ج ��ودة وامل �ك ��ان ال� ��ذي ي�ت��م ال �ش ��راء منه
ح� ��ول ال �ع��ال��م( .وول س �ت��ري��ت ج ��ورن ��ال،
أرقام)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الثالثاء)
إن ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �ن �ف��ط ي �ت �ع��اف��ى م ��ن أك�ب��ر
ان� �خ� �ف ��اض ف� ��ي ال� �ت ��اري ��خ ف� ��ي  ،2020ل�ك��ن
التراجع في قطاع الطيران بسبب املخاوف
م��ن ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ي�ع�ن��ي أن ال �ع��ال��م لن
يعود إلى مستويات طلب ما قبل الجائحة
قبل .2022
وق � ��ال � ��ت وك � ��ال � ��ة ال � �ط� ��اق� ��ة ف � ��ي ت� �ق ��ري ��ره ��ا
ال �ش �ه��ري« :ت��وق�ع��ات�ن��ا األول ��ى ل�ع��ام 2021
ب��أك �م �ل��ه ت �ظ �ه��ر ن �م��و ال �ط �ل��ب  5.7م�لاي�ين
ب ��رم� �ي ��ل ي� ��وم � �ي� ��ا ،وه� � ��و م � ��ا ي� �ع� �ن ��ي ،ع �ن��د
مستوى يبلغ  97.4مليون برميل يوميا،
أنه سيكون دون مستوى  2019بواقع 2.4
مليون برميل يوميا».

وأض ��اف ��ت ال ��وك ��ال ��ة ال �ت��ي م �ق��ره��ا ب��اري��س:
«ت� � ��راج� � ��ع ت� �س� �ل� �ي� �م ��ات وق � � � ��ود ال � �ط� ��ائ� ��رات
والكيروسني سيؤثر على إجمالي الطلب
على النفط حتى  2022على األق��ل ..يواجه
قطاع الطيران أزمة وجودية».
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة إن ال �س �ف��ر ج ��وا ب ��دأ ي��زي��د
ق �ل �ي�لا ف ��ي م �ن �ت �ص��ف م ��اي ��و ،وإن � ��ه ت �س��ارع
ف��ي ي��ون�ي��و م��ع ت�خ�ف�ي��ف إج � ��راءات اح �ت��واء
الفيروس ،لكنه يظل أق��ل بنسبة  70باملئة
عن مستويات .2019
ورف �ع��ت وك��ال��ة ال �ط��اق��ة ت��وق�ع��ات�ه��ا للطلب
على النفط في  2020نحو  500ألف برميل
ي��وم �ي��ا ،ن �ظ��را ل � ��واردات آس �ي��وي��ة أق ��وى من
املتوقع( .رويترز)

سويسرا قد تخسر
 100مليار دوالر بسبب كورونا
ق ��ال ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �س ��وي� �س ��ري ��ة إن ن��ات �ج �ه��ا
االق �ت �ص��ادي ق��د ي�خ�س��ر أك �ث��ر م��ن  100م�ل�ي��ار
دوالر بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وت �ت��وق��ع ال �ح �ك��وم��ة أن ي �ب �ل��غ ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلج �م��ال��ي ن�ح��و  652م�ل�ي��ار ف��رن��ك س��وي�س��ري
( 687.26مليار دوالر) ،انخفاضا من  712مليار
ف��رن��ك ف��ي ت��وق�ع��ات دي�س�م�ب��ر .وبالنسبة لعام
 ،2021أصبح م��ن املتوقع تسجيل  688مليار
ف��رن��ك ،ان �خ �ف��اض��ا م��ن ت��وق��ع س��اب��ق ع �ن��د 725
مليار فرنك.

وق� ��ال االق �ت �ص ��ادي رون ��ال ��د إن ��درج ��ان ��د «ع�ل��ى
أس ��اس ن�ص�ي��ب ال �ف��رد ،ف ��إن ال �ت��راج��ع سيكون
سيئا ع�ل��ى غ ��رار منتصف السبعينات إن لم
يكن أسوأ ،سيستغرق التغلب على هذا الوضع
سنوات .لن يعود االقتصاد للمستوى السابق
إال بحلول .»2022
وكان إندرجاند يتحدث بعد أن توقعت أمانة
الدولة للشؤون االقتصادية تراجع االقتصاد
 6.2ف��ي امل�ئ��ة ف��ي  ،2020ث��م تعافيه ع�ل��ى نحو
متوسط في ( .2021رويترز)

األميركيون يتقبلون مخاطر إعادة فتح األعمال
النسبة المئوية للبالغين في أميركا الذين يتفقون على السماح بفتح االقتصاد

وليد منصور
بعد أشهر من التباعد االجتماعي وإبقاء الشركات
م �غ �ل �ق��ة ب �س �ب��ب ق� �ي ��ود ج ��ائ� �ح ��ة ك � ��ورون � ��ا ،ي�ش�ي��ر
استطالع جديد إلى أن األميركيني حريصون على
العودة إلى العمل على الرغم من املخاطر املستمرة
املرتبطة بالفيروس.
وأظهر استطالع جديد ،أجرته شركة «إبسوس»
ون� �ش ��ره م ��وق ��ع «س �ت��ات �ي �س �ت��ا» ،أن  53ب��امل �ئ��ة م��ن
البالغني في الواليات املتحدة إما يتفقون بشدة أو
إلى حد ما مع إعادة فتح األعمال ،حتى إذا لم يتم
اح�ت��واء ك��ورون��ا بالكامل ،في وق��ت أن  43في املئة
إم��ا يختلفون بشدة أو إل��ى حد ما مع إع��ادة فتح
الشركات ،إذا لم يتم احتواء الفيروس بالكامل بعد.
وتظهر نقاط أخ��رى في االستطالع أن األميركيني
ً
حاليا حول ما إذا كان االقتصاد سوف
منقسمون
يتعافى بسرعة بمجرد انتهاء اإلغ�لاق ،إذ يعتقد
 45ب��امل �ئ��ة م ��ن األم �ي��رك �ي�ي�ن أن االق� �ت� �ص ��اد س��وف
يتعافى بسرعة ،ويعتقد  50باملئة أنه لن يتعافى.
وه��ذا يعني أن بعض األميركيني ي��ؤي��دون إع��ادة
فتح األعمال على الرغم من عدم وج��ود لقاح ضد
ك��ورون��ا ،ويعتقدون أن االقتصاد سيظل يتعافى
ببطء.

%53

يتفقون على عودة االقتصاد

%43

ضد الفتح بسبب مخاوف كورونا
وم��ن غ�ي��ر امل�س�ت�غ��رب أن ال�ح��زب�ي��ة ال ت ��زال م��ؤش� ً�را
رئ �ي �س� ً�ي��ا ع �م��ا إذا ك� ��ان امل �س �ت �ه �ل �ك��ون س �ي �ع��ودون
إل � ��ى ال� �ش ��رك ��ات ب �م �ج��رد إع � � ��ادة ف �ت �ح �ه��ا ،إذ ك��ان
ال�ج�م�ه��وري��ون ال��ذي��ن شملهم االس�ت�ط�لاع م��ن قبل
«إبسوس» أكثر عرضة للحصول على مستويات
أعلى من ثقة املستهلك عند مقارنتها باملستقلني
والديموقراطيني.
في وقت أن الجمهوريون األميركيون في الجنوب
أكثر عرضة للثقة العالية في العودة إلى األعمال
التجارية ،في حني كان الديموقراطيون الغربيون
لاً
واملستقلون هم األقل احتما .

املصدر :إبسوس
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«بيتك كابيتال» رتبت أول إصدار بالدينار الكويتي للبنك

«وربة»:
طرح صكوك بـ  150مليون دينار

أعلن بنك وربة عن طرح صكوك بقيمة  150مليون
دينار كويتي ،وهي صكوك غير مضمونة ،مصنفة
وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية في الوكالة ضمن
مظلة برنامج إصدار الصكوك التي ال تتجاوز  2مليار دوالر
أميركي.

¶ الغانم :ثقة
المستثمرين مستمدة
من سجل النجاح الحافل
للبنك ..واإلدراج في
«يورونكست دبلن»
ً
قريبا
¶ الطرح على
 3مؤسسات مالية
محلية« :بيتك»
و«بوبيان» و«برقان»
¶ تسعير الصكوك بواقع
 100نقطة أساس فوق
سعر الخصم المعلن من
«المركزي»
¶ اإلصدار يعكس الثقة
في االقتصاد والقطاع
المصرفي رغم تحديات
«كورونا»

وأوضح الرئيس التنفيذي في بنك وربة
ش��اه�ين حمد ال�غ��ان��م ،أن البنك ُي�ع��د أول
مؤسسة مالية إسالمية في دولة الكويت
تقوم بإصدار صكوك بالدينارالكويتي،
وأن ه��ذا اإلص� ��دار ال ��ذي يعتبر كمعيار
للمصدرين في املستقبل ،يعكس نجاح
ال� �ث� �ق ��ة ف� ��ي ق� � ��وة االق � �ت � �ص� ��اد ال �ك ��وي �ت ��ي،
وال � �ق � �ط� ��اع امل � �ص ��رف ��ي رغ� � ��م ال �ت �ح ��دي ��ات
ال�ت��ي تفرضها جائحة ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد (ك��وف�ي��د  )19 -ع�ل��ى االق�ت�ص��اد
العاملي.
وذكر الغانم أن الصكوك تم طرحها على
ثالث مؤسسات مالية كويتية هي :بيت
التمويل الكويتي (بيتك) ،وبنك بوبيان،
وب �ن��ك ب��رق��ان ،ع�ل��ى أن ي�ت��م إدراج �ه��ا في
«ي��ورون�ك�س��ت دب �ل��ن» ق��ري�ب��ًا ،م�ش�ي�رًا إل��ى
أن ال �ص �ك��وك ذات ال �خ �م��س س� �ن ��وات ،تم
ت �س �ع �ي��ره��ا ب �م �ع��دل م�ت�غ�ي��ر ب ��واق ��ع 100
نقطة أساس ،فوق سعر الخصم ،من بنك
الكويت املركزي ،مما أدى إلى الحصول
على سعر مبدئي بنسبة  2.5ف��ي املئة،
الف �ت��ًا إل ��ى أن ه ��ذا اإلص � ��دار ،ال ��ذي نعتز
ون �ف �ت �خ��ر ب� ��ه ،ي �ع �ك��س ث �ق��ة امل�س�ت�ث�م��ري��ن
ف ��ي أداء ال �ب �ن��ك واس �ت��رات �ي �ج �ي �ت��ه ،ك�م��ا
ي�م�ث��ل ن�ج��اح��ًا ك�ب�ي�ي�رًا ل�ل�ص�ن��اع��ة امل��ال�ي��ة
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ،وال� �ب� �ي� �ئ ��ة االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة
امل � � �ت� � ��واف� � ��رة ف� � ��ي دول � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ،رغ� ��م
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تتم مواجهتها حاليًا،
بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد
(كوفيد .)19 -
وقام املنسق العاملي Global Coordinator
شركة بيتك كابيتال بترتيب هذا اإلصدار
األول ب ��ال ��دي� �ن ��ار ال �ك��وي �ت��ي ل �ب �ن��ك ورب� ��ة

شاهين الغانم

والتنسيق مع املؤسسات املالية والجهات
الرقابية والقانونية إلنجاح هذا اإلصدار.
وتم تفويض كل من بيتك كابيتال وبنك
ب��وب �ي��ان ك�م��دي��ري��ن ل�ل�إص��دار الرئيسيني
ومديرين لالكتتاب Joint Lead Managers
 ،and Bookrunnersكما شاركتهما شركة
كامكو لالستثمار كمدير إص��دار رئيسي
.Joint Lead Manager
وأش ��اد ال�غ��ان��م بتعاظم أهمية الصكوك
ف��ي ال�س�ن��وات األخ �ي��رة ،ك��إح��دى األدوات
االس� � �ت� � �ث� � �م � ��اري � ��ة ال � � �ت � ��ي ي � �ق � �ب� ��ل ع �ل �ي �ه��ا
املستثمرون ،ف��ي مختلف أن�ح��اء العالم،
وال� �ت ��ي أث �ب �ت��ت أه �م �ي��ة أدوات ال�ت�م��وي��ل
اإلس � �ل� ��ام � � � ��ي ،ب� �ي ��ن م� �خ� �ت� �ل ��ف األدوات
االستثمارية العاملية ،معربًا عن تفاؤله
في ظل هذه املعطيات ،سواء التي تتعلق
ب�ب�ن��ك ورب� ��ة وآف ��اق ��ه امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،أو ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ص �ك��وك ،م �ت��وق �ع��ًا أن ينجح
ال �ب �ن��ك ف ��ي ت�غ �ط�ي��ة االك �ت �ت ��اب وت�ح�ق�ي��ق
املستهدف.
وأف� ��اد ب ��أن ج�م�ي��ع امل ��ؤش ��رات ت�ش�ي��ر إل��ى
استمرار نمو الطلب على األدوات املالية،

واالس�ت�ث�م��اري��ة اإلس�لام�ي��ة ،اس�ت�ن��ادًا إلى
م �ع��دالت ال�ن�م��و ف��ي ال�ع�ق��دي��ن األخ�ي��ري��ن،
وت � ��وق� � �ع � ��ات اس� � �ت� � �م � ��راره � ��ا ب ��ال ��وت � �ي ��رة
اإليجابية نفسها ،الف�ت��ًا إل��ى أن «ورب��ة»
ب�ع�ي��د ع��ن امل ��ؤث ��رات ال�ع��امل�ي��ة ،خصوصًا
أن البنك ي��رك��ز محليًا ب�ق��وة ،ون�ج��ح في
اكتساب ثقة كبيرة على الصعيد املحلي
م ��ن ال �ع �م�ل�اء ،وع��امل �ي��ًا م ��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن
ال� �ع ��امل� �ي�ي�ن ب� �ع ��د ال �ت �غ �ط �ي��ات ال �ن��اج �ح��ة
للصكوك التي شارك في طرحها ،أو التي
أدارها خالل الفترات املاضية.
ً
وم �ض ��ى ال �غ��ان��م ق ��ائ �ل�ا« :إن ب �ن��ك ورب ��ة
ع�م��د إل��ى تكييف استراتيجيته لتلبية
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال� � �ج � ��دي � ��دة ،وامل � �ت � �ط ��ورة
لعمالئه ،األم��ر ال��ذي مكننا م��ن الحفاظ
ع �ل ��ى ع �م�ل�ائ �ن ��ا ،وت �ح �ق �ي��ق ن �م ��و م ��رض
على مستوى ع��دد ال�ع�م�لاء وال��رب�ح�ي��ة»،
م�ض�ي�ف��ا أن «ورب � � ��ة» ي �س �ع��ى دائ� �م ��ًا إل��ى
ت�غ�ط�ي��ة أغ �ل��ب امل �ن �ت �ج��ات االس �ت �ث �م��اري��ة
امل � �ط� ��روح� ��ة ف � ��ي ال� � �س � ��وق وف � � ��ق امل �ن �ه��ج
ال � �ش� ��رع� ��ي ،آخ � � � �ذًا ف � ��ي االع � �ت � �ب� ��ار م �ي��ول
ورغ�ب��ات عمالئنا ،وال��وض��ع االقتصادي
لألسواق .وانسجامًا مع ما رصدناه من
ت�غ�ي��ر ف��ي ال�ف�ك��ر االس �ت �ث �م��اري ل�ل�ع�م�لاء،
اتجهنا لتوفير حلول استثمارية تعكس
الثقة في أداء البنك واستراتيجيته التي
تتضمن دفعًا قويًا إلى القطاع املصرفي
الرقمي التي تناسب هذه املرحلة.
وأع��رب الغانم عن تقديره لبنك الكويت
امل��رك��زي ،وهيئة أس ��واق امل ��ال ،لدعمهما
ليس فقط ف��ي ال�ح�ص��ول على امل��واف�ق��ات
املطلوبة لهذا اإلصدار األول من نوعه في
دولة الكويت ،ولكن أيضًا لتسهيل بيئة
ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة م��وات �ي��ة ل�ت�ط��وي��ر س ��وق رأس
املال في دولة الكويت ،الذي يعد ضرورة
حتمية لتنمية االقتصاد الكويتي على
ً
امل��دى ال�ط��وي��ل ،م��واص�لا شكره وتقديره
مل �ج �ل��س إدارة ال �ب �ن ��ك ،وه �ي �ئ��ة ال��رق��اب��ة
ال �ش��رع �ي��ة ل �ق �ي��ادت �ه �م��ا وت��وج �ي �ه��ات �ه �م��ا
ال�ح�ك�ي�م��ة ال �ت��ي مكنتنا م��ن إن �ج��اح ه��ذا
اإلصدار.

« 11مليون دينار بالربع األول»

«المصرية الكويتية القابضة»:
 % 32نمو في األرباح
ح� �ق� �ق ��ت ال � �ش� ��رك� ��ة امل � �ص� ��ري� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
القابضة ن�م�وًا ف��ي أرب��اح�ه��ا خ�لال الربع
األول م� ��ن  ،2020ب �ن �س �ب��ة  32ف� ��ي امل �ئ��ة
وبواقع  11مليون دينار ،وبلغت ربحية
السهم  10.7فلوس بارتفاع  31.5في املئة.

وأوضحت في إفصاح للبورصة أمس ،أن
إجمالي اإليرادات التشغيلية نمت بنسبة
 14.4في املئة إلى  47مليون دينار ،فيما
زادت امل��وج��ودات  21ف��ي املئة إل��ى 445.2
مليون دينار.

بفعل تخفيضات اإلمدادات وتحسن الطلب

أسعار النفط ترتفع %4
قفزت أسعار النفط نحو أربعة في املئة خالل
التعامالت أمس ،بعد أن رفعت وكالة الطاقة
الدولية توقعاتها للطلب في  2020وبدعم من
تخفيضات قياسية إلم��دادات الخام .وارتفع
خ��ام ب��رن��ت  1.62دوالر ،بما ي�ع��ادل  4.08في
املئة ،إل��ى  41.34دوالرًا للبرميل .وزاد الخام
األم�ي��رك��ي  1.67دوالر ،أو نحو  4.5ف��ي املئة،
ّ
ليسجل  38.79دوالرًا للبرميل.
وفي تقريرها الشهري ،توقعت وكالة الطاقة
الدولية أن يصل الطلب على النفط إلى 91.7
مليون برميل يوميًا ف��ي ع��ام  ،2020ب��زي��ادة
 500ألف برميل يوميًا عن تقديراتها السابقة
ف ��ي م ��اي ��و ،م �ش �ي��رة إل ��ى اس �ت �ه�لاك أع �ل��ى من
امل�ت��وق��ع خ�ل�ال إج� ��راءات ال �ع��زل ال �ع��ام بسبب
تفشي فيروس كورونا.
ل�ك��ن ال��وك��ال��ة أض��اف��ت أن ال �ت��راج��ع ف��ي قطاع
الطيران بسبب املخاوف من فيروس كورونا
ي�ع�ن��ي أن ال �ع��ال��م ل ��ن ي �ع��ود إل ��ى م�س�ت��وي��ات
الطلب السابقة على الجائحة ،قبل .2022
وقالت إن إم��دادات النفط في الشهر املاضي
انخفضت بنحو  12مليون برميل يوميًا بعد
ّ
أن قلصت منظمة البلدان امل�ص��درة للبترول
«أوب � ��ك» وح �ل �ف��اؤه��ا ب�م��ن ف�ي�ه��م روس �ي��ا ،في
إط� ��ار امل �ج �م��وع��ة امل �ع��روف��ة ب��اس��م «أوب� � ��ك،»+
اإلن �ت ��اج ب �م �ق��دار  9.4م�لاي�ين ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا.
وأض��اف��ت أن ه��ذا يعني أن «أوب ��ك »+امتثلت
بنسبة  89في املئة للتخفيضات املتفق عليها
في مايو املاضي.
وات �ف �ق��ت «أوب� � ��ك »+ه ��ذا ال �ش �ه��ر ع �ل��ى ت�م��دي��د
تخفيضات اإلنتاج  9.7ماليني برميل يوميًا

الطلب سيصل إلى
 91.7مليون برميل يومياً
خالل العام بزيادة  500ألف
على التقديرات السابقة
ح�ت��ى ي��ول �ي��و ،ك�م��ا دع ��ت األع �ض ��اء ال��ذي��ن لم
ي�ل�ت��زم��وا ب�ح�ص�ص�ه��م ب�م��وج��ب االت �ف ��اق إل��ى
تخفيضات إضافية الحقًا .وقرر العراق ،الذي
ك ��ان أح ��د أق ��ل امل�ن�ت�ج�ين ال��رئ�ي�س�ي�ين ام�ت�ث��اال
ل�لات�ف��اق ،خفضًا كبيرًا إلم� ��دادات ال�خ��ام إلى
آس �ي��ا ف��ي ي��ول �ي��و .وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن اح�ت�م��ال
ان�خ�ف��اض امل �ع��روض ،فقد أث��رت على السوق
م� �خ ��اوف ب �ش��أن م��وج��ة ث��ان �ي��ة م ��ن ع�م�ل�ي��ات
اإلغ �ل ��اق ب �س �ب��ب ارت � �ف� ��اع م� �ع ��دالت اإلص ��اب ��ة
بفيروس كورونا.
وتجاوزت إصابات فيروس كورونا الثمانية
م�ل�اي�ي�ن ف ��ي أن �ح ��اء ال �ع��ال��م ،م ��ع ت �ص��اع��د في
ال�ح��االت بأميركا الالتينية ،في حني تواجه
الواليات املتحدة والصني تفشيات جديدة.
وقال رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد
إنرجي بيورنر تونهوجن «إذا واج��ه العالم
م ��وج ��ة ك ��وف� �ي ��د -19ث��ان �ي��ة م �ث �ل �م��ا ح� ��دث ف��ي
النصف األول من العام ،فسنشهد انخفاضًا
ف��ي ال �ط �ل��ب ل��م ي �ك��ن ف��ي ال�ت�خ�ط�ي��ط األول � ��ي».
(رويترز)
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البنك يعاود إجراء سحوبات «الجوهرة»

«الوطني» يعلن الفائز بـ 250ألف دينار
أع �ل��ن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ،ف��ي إط� ��ار ح��رص��ه ال��دائ��م
ع�ل��ى ت�ق��دي��م مجموعة متنوعة م��ن ال�ج��وائ��ز وامل�ك��اف��آت
لعمالئه على م��دار ال�ع��ام ،عن ال�ع��ودة إلج��راء سحوبات
الجوهرة ،التي كانت قد توقفت بسبب ما تشهده البالد
م��ن ظ��روف استثنائية نتيجة جائحة ف�ي��روس كورونا
الوبائي ،وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة
والصناعة ب��إج��راء السحوبات ال�ت��ي ت��م تأجيلها أثناء
فترة التوقف املاضية وم��ع االل�ت��زام باملعايير الصحية
الوقائية.
وعمد الوطني ،يوم األحد  14يونيو ،إلى إجراء سحوبات
ال�ج��وه��رة األس�ب��وع�ي��ة ،حيث ف��ازت أم�ي��رة علي ابراهيم
اش �ك �ن��ان��ي ب �ج��ائ��زة  5000دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ع ��ن ال�س�ح��ب
املؤجل الخاص بتاريخ  17مارس  ،2020كما فاز يحيى
عبدالحافظ يوسف يحيى بجائزة  5000دينار كويتي
عن السحب املؤجل الخاص بتاريخ  24مارس .2020
أيضًا تم ي��وم الثالثاء ،امل��واف��ق  16يونيو ،إج��راء سحب
الجوهرة ربع السنوي ملبلغ  250000دينار كويتي ،وذلك
ع��ن ال�س�ح��ب امل��ؤج��ل ال �خ��اص ب�ت��اري��خ  31م ��ارس ،2020
حيث تم اإلعالن عن اسم الفائز القاصر علي راشد علي
القالف.
ك�م��ا وت��م ي��وم ال�ث�لاث��اء  16ي��ون�ي��و أي�ض��ًا إج ��راء السحب
األسبوعي املؤجل لتاريخ  7أبريل ،وأعلن عن اسم الفائزة
مها علي محمد الصحاف بمبلغ  5000دينار كويتي.
وق��ام البنك ب��إج��راء السحب ال��ذي ت��م نقله مباشرة عبر
حساب بنك الكويت الوطني على انستغرام ،بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ،إل��ى جانب ممثلي
ال �ب �ن��ك .ع�ل�م��ًا ب ��أن س �ح��وب��ات ال �ج��وه��رة ال�ش�ه��ري��ة ورب��ع
السنوية تتم تحت إش ��راف وم��راق�ب��ة ش��رك��ة «دي�ل��وي��ت»
العاملية.
وتعقيبًا ع�ل��ى ع ��ودة إج ��راء س�ح��وب��ات ال �ج��وه��رة ،أعلن
امل��دي��ر ال �ع��ام ملجموعة ال�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة الشخصية
ً
في بنك الكويت الوطني محمد العثمان قائال« :نسعى
ف��ي ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي إل ��ى م�ك��اف��أة ع�م�لائ�ن��ا بشكل
م�س�ت�م��ر وم �ن �ح �ه��م ت �ج��رب��ة م �ص��رف �ي��ة م �ت �م �ي��زة ،وي��وف��ر
حساب الجوهرة لجميع العمالء فرصة للفوز من خالل
سحوبات أسبوعية وشهرية ورب��ع سنوية ،كما يعتبر
وسيلة مهمة للربح واالدخار والتخطيط للمستقبل لكل
أفراد العائلة».
وأكمل العثمان« :نحرص في بنك الكويت الوطني على
استمرار مكافأة عمالئنا وضمان حقوقهم في االستفادة
من كل السحوبات واملكافآت والجوائز التي تم تأجيلها
بسبب ما نشهده من ظروف استثنائية ،لهذا نعمد اآلن
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في منصب رئيس إدارة التسويق

بسمة النفيسي
تنضم إلى إدارة «بوبيان»
أعلن بنك بوبيان عن انضمام
بسمة النفيسي الى ادارة البنك
في منصب مساعد املدير العام
إلدارة التسويق ،وذلك في اطار
حرص البنك على دعم مختلف
ق �ط��اع��ات��ه ب � ��امل � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة
الوطنية املتميزة ذات الخبرة.
ورح� ��ب ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للبنك،
ع �ب��داهلل ال �ت��وي �ج��ري ،ب��ان�ض�م��ام النفيسي
لفريق بنك بوبيان كأحد الكوادر الوطنية
ال�ت��ي س�ت�ت��ول��ى ادارة ف��ري��ق ال�ت�س��وي��ق في
ال�ب�ن��ك خ�ل�ال امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،ال �ت��ي تتسم
بالعديد م��ن التحديات ،خاصة تلك التي
تتعلق بمرحلة اع��ادة التشغيل بعد فترة
ال �ت��وق��ف ال� �ت ��ي س �ب �ب �ه��ا ان �ت �ش ��ار ف �ي��روس
كورونا املستجد.
واض� � ��اف ال �ت��وي �ج��ري أن امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة
تتطلب املزيد من الجهد من مختلف إدارات
ال �ب �ن��ك ،الس �ي�م��ا إدارة ال �ت �س��وي��ق ل�ت�ج��اوز

آث ��ار ازم ��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا وال�ت�ع��ام��ل مع
ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي أح��دث�ه��ا ان�ت�ش��اره عامليًا،
وم��ا ي�ت��وق��ع ان يخلقه م��ن م�س�ت�ج��دات في
مختلف القطاعات االقتصادية.
وتمتلك النفيسي خبرة تزيد على  20عامًا
في مجال التسويق والعالقات العامة ،من
خ�لال عملها ف��ي ك��ل م��ن ب��ورص��ة الكويت،
وش� ��رك� ��ة زي � ��ن ل�ل��ات � �ص� ��االت ،واخ� � �ي� � �رًا ف��ي
م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت للتقدم ال�ع�ل�م��ي ،م��دي��رة
لالتصاالت ،باإلضافة لعملها عدة سنوات،
ع �ق��ب ت �خ��رج �ه��ا ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة االم��ري �ك �ي��ة
بالقاهرة ،في وكالة االنباء الكويتية.

ملصق سحب حساب «الجوهرة»

العثمان :نحرص على حقوق
عمالئنا في االستفادة من
المكافآت والسحوبات المؤجلة
حصلنا على موافقة
«التجارة» ..ونحرص على اتباع
تعليمات «الصحة»

إلى إجراء سحوبات حساب الجوهرة التي تم تأجيلها
خالل الفترة املاضية».
وأش ��ار إل��ى أن بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ق��د ع��اد إل��ى إج��راء
س�ح��وب��ات ال�ج��وه��رة بعد ال�ح�ص��ول على م��واف�ق��ة وزارة
التجارة والصناعة ،كما أكد حرص الوطني على اتباع
كل تعليمات السلطات الصحية لضمان سالمة العمالء
والقائمني على إجراءات السحب.
وت��اب��ع ال �ع �ث �م��ان« :ي �ق��دم ح �س��اب ال �ج��وه��رة ال �ع��دي��د من
الخدمات واملزايا املتنوعة ،ومنها بطاقة  Visaالوطني
ً
للسحب اآللي املجانية ،فضال عن إمكانية إدارة الحساب
من خالل خدمة الوطني عبر اإلنترنت وخدمة الوطني
عبر املوبايل».
وأك ��د إم�ك��ان�ي��ة ف�ت��ح ح �س��اب ال �ج��وه��رة ب�ك��ل س�ه��ول��ة من
خالل زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني ،بينما يمكن
لعمالء البنك فتح الحساب من خالل خدمة الوطني عبر
املوبايل أو خدمة الوطني عبر اإلنترنت.

القديري يبحث مع الكشتي
قضايا تهم التعاونيات

«اليومي» وربع السنوي لـ«يومي» و«الثريا للراتب» و«المزايا للمقيمين»

«برقان» يستأنف جميع سحوباته
ويعلن عن  9فائزين
أعلن بنك ب��رق��ان ع��ن استئنافه لكل سحوباته التي
ت��م اي�ق��اف�ه��ا ب�ش�ك��ل م��ؤق��ت ب�س�ب��ب ال �ظ��روف الحالية
ف��ي م��واج �ه��ة أزم� ��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا «ك ��وف� �ي ��د،»-19
وأعلن البنك عن أسماء  9فائزين محظوظني في كل
من السحب اليومي ،ورب��ع السنوي لحساب يومي،
وحساب الثريا للراتب ،وحساب املزايا للمقيمني.

سحب «يومي» ربع السنوي
وف��از في سحب حساب يومي ربع السنوي بجائزة
بقيمة  125000دينار كويتي :عامر عبدالقادر باقر
العوضي.

سحب يومي
كما أع�ل��ن البنك أس�م��اء الفائزين ف��ي سحب حساب
«يومي» اليومي ،حيث فاز كل منهم بجائزة بقيمة
 5000كويتي وهم :عبدالعزيز فؤاد يعقوب الغريب،
غنيسن بانيير سلفام ،احمد محمد الشحات محمد،
ونبيل يوسف أسعد العبداهلل.

«املزايا للمقيمني»
وبالنسبة للفائز ب�ج��ائ��زة ح�س��اب امل��زاي��ا للمقيمني

تطرق الحديث إلى
تأخير عقد الجمعيات
العمومية وتأجيل توزيع
األرباح على المساهمين
األس��اس �ي��ة وال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة وأن ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية أدارت األزم ��ة بحكمة واق �ت��دار،
وك��ان��ت ال��دراس��ة املسبقة واإلع� ��داد الجيد
نتيجة ملا نلمسه اآلن من تلبية كل السلع
ووفرتها وعدم حدوث أي تقصير بها.
كما أشاد الكشتي بدور جمعية مشرف
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة وح� �س ��ن ت� �ع ��اون� �ه ��ا ال ��دائ ��م
واملثمر مع اتحاد الجمعيات التعاونية،
وإن م �ث��ل ه� ��ذه ال � ��زي � ��ارات وامل �ن��اق �ش��ات
ت �ه��دف ب �ف��ي امل �ق��ام األول إل ��ى امل�ص�ل�ح��ة
العامة ودع��م لحقوق املساهمني وإث��راء
دور العمل التعاوني في الكويت.

في موسمها الثقافي الجديد

«الثريا للراتب»
وك �ش��ف ب�ن��ك ب��رق��ان اي �ض��ًا ع��ن أس �م��اء ال�ف��ائ��زي��ن في
سحب حساب الثريا للراتب الشهري ،حيث ف��از كل
منهم بجائزة بقيمة  10000دينار كويتي وهم :غالية
ف��اض��ل ص��ال��ح دروي� ��ش ،ن ��وال رج��ب اب��راه �ي��م ال�ب��در،
ومنصور فرج عبداهلل الخضري.

الكشتي خالل استقباله القديري

اس �ت �ق �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س إدارة ات� �ح ��اد
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون �ي��ة ف �ه��د ال�ك�ش�ت��ي في
م �ب �ن��ى االت � � �ح� � ��اد ،رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س إدارة
ج�م�ع�ي��ة م �ش��رف ال �ت �ع��اون �ي��ة ع�ب��دال��رح�م��ن
ال� �ق ��دي ��ري .وت ��أت ��ي ه� ��ذه ال� ��زي� ��ارة ل�ت�ق��دي��م
التهنئة بتشكيل مجلس اتحاد الجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة واخ �ت �ي��ار ال�ك�ش�ت��ي رئ�ي�س��ًا ل��ه،
وملناقشة أهم األحداث والقرارات وتأثيرها
ع � �ل ��ى ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال � �ت � �ع ��اون � �ي ��ة وك ��ذل ��ك
انعكاسها على املساهمني وأبناء املنطقة.
ومن أهم النقاط التي تم عرضها للمناقشة
تأخير عقد الجمعيات العمومية وتوزيع
األرب��اح للجمعيات التعاونية لسنة 2019
وتأجيلها للسنة املقبلة وتأثير هذا القرار
ع�ل��ى امل �س��اه �م�ين ،وك��ذل��ك ت�س�ل�ي��م م ��دارس
وزارة التربية املستغلة من قبل الجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة أي �ض��ًا إل��ى مشاكل
الخضار وباألخص املزارع الكويتي.
وع � � � ��ن إم � �ك� ��ان � �ي� ��ة ع � � � � ��ودة امل � �ه� ��رج� ��ان� ��ات
التسويقية املتوقفة منذ  3أش�ه��ر ،وتمت
م�ن��اق�ش��ة إض��اف��ة  14صنفًا ج��دي �دًا للسلع
ال�ت�م��وي�ن�ي��ة ،وأك� ��د ال �ق��دي��ري ع�ل��ى ال��وض��ع
اآلم��ن للمخزون اإلستراتيجي م��ن السلع

ملصق يظهر أسماء الفائزين في سحوبات «برقان»

بقيمة  4000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ف �ه��و :س��والت��ا هيجدي
ساداشيف هيجدي.
ول � �ل � �م� ��زي� ��د م � ��ن امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ح � � ��ول ال� �ح� �س ��اب ��ات
والسحوبات ،يرجى زي��ارة أق��رب فرع لبنك برقان
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�ت�ف��اص�ي��ل وامل �ع �ل��وم��ات ال�لازم��ة،

أو االتصال على  ،1804080حيث سيقوم موظفو
ال�ب�ن��ك امل�خ�ت�ص��ون ب�ت�ق��دي��م ك��ل امل �س��اع��دة ال�لازم��ة
واإلج� ��اب� ��ة ع �ل��ى ك ��ل االس� �ت� �ف� �س ��ارات ح� ��ول ج�م�ي��ع
خدمات ومنتجات بنك برقان .ويمكن كذلك زيارة
موقع البنك االلكتروني.

برنامج علمي للنساء
في «إحياء التراث»

بدءاً من الغد وبعد توقف دام ثالثة أشهر

«الخليج» يعاود سحوباته الدورية
لـ«الدانة» و«الراتب»
م� ��ع ت �ط �ب �ي��ق خ� �ط ��ة ال� � �ع � ��ودة ال� �ت ��دري� �ج� �ي ��ة ل �ل �ح �ي��اة
الطبيعية ،أعلن بنك الخليج ،وبالتنسيق مع وزارة
التجارة والصناعة ،عودة السحوبات الدورية على
حسابي ال��دان��ة وال��رات��ب بعد توقفهما لفترة ثالثة
أش �ه��ر ،م��ع اح�ت�س��اب ف��رص ال ��والء ،وه��ي ع �ب��ارة عن
إج�م��ال��ي ال�ف��رص ال�ت��ي اكتسبها العميل ف��ي السنة
السابقة والتي تضاف إل��ى العام املقبل كمكافأة له
على والئه.
وستشمل هذه السحوبات سحب الدانة األسبوعي
ال ��ذي يحصل م��ن خ�لال��ه خمسة ف��ائ��زي��ن ع�ل��ى 1000
دينار كويتي لكل منهم ،وسحب الدانة ربع السنوي
ال ��ذي ك ��ان م��ن امل �ق��رر ان �ع �ق��اده ف��ي  16أب��ري��ل وال ��ذي
يحصل ال�ف��ائ��ز ف�ي��ه ع�ل��ى  250000دي �ن��ار .ب��اإلض��اف��ة
إل� ��ى ال �س �ح��ب ال �ش �ه��ري ع �ل��ى ح �س��اب ال ��رات ��ب ال ��ذي
تصل جائزته إلى  12ضعف الراتب .حيث ستجرى
ً
أسبوعيا مع السحوبات الحالية.
السحوبات املؤجلة

ام ��ا م��واع �ي��د ال �س �ح��وب��ات ال �ق��ادم��ة ل �ح �س��اب ال��دان��ة
وحساب الراتب فهي:
الخميس  18يونيو 3 ،سحوبات أسبوعية مؤجلة
من  15و 22و 29مارس على جائزة  1000دينار.
األح��د  28ي��ون�ي��و ،سحب ال��دان��ة األس�ب��وع��ي ،سحب
ال��دان��ة رب ��ع ال �س �ن��وي امل��ؤج��ل م��ن  16أب��ري��ل ،سحب
حساب الراتب املؤجل عن شهر مارس.
األحد  5يوليو ،سحب الدانة األسبوعي 3 ،سحوبات
أس �ب��وع �ي��ة م��ؤج �ل��ة م ��ن  5و 19و 26أب ��ري ��ل .سحب
حساب الراتب املؤجل من شهر أبريل.
ال�خ�م�ي��س  16ي��ول �ي��و ،س �ح��ب ال ��دان ��ة رب ��ع ال�س�ن��وي

الثاني 5 ،سحوبات أسبوعية مؤجلة من  3و 10و17
و 24و 31م��اي��و ،س�ح��ب ح�س��اب ال��رات��ب امل��ؤج��ل من
شهر مايو.
ال�خ�م�ي��س  19ي��ول �ي��و ،س �ح��ب ال ��دان ��ة األس �ب��وع��ي3 ،
سحوبات أسبوعية مؤجلة من  7و 14و 21يونيو.
سحب حساب الراتب املؤجل من شهر يونيو.
األحد  26يوليو ،سحب الدانة االسبوعي.
وقال نائب املدير العام للمجموعة املصرفية لألفراد
ف��ي بنك الخليج ،محمد القطان «م��ع ع��ودة الحياة
الطبيعية تدريجيًا ،حرصنا على التنسيق مع وزارة
ال�ت�ج��ارة والصناعة للعودة إل��ى إج��راء سحوباتنا
الدورية ،ومنح عمالئنا فرص الربح مقابل ادخارهم
ف��ي ح �س��اب��ات ب �ن��ك ال�خ�ل�ي��ج واس �ت �خ��دام خ��دم��ات�ن��ا.
س�ن�ب��دأ ه ��ذا األس �ب ��وع ب�ع�ق��د ال �س �ح��وب��ات واإلع �ل�ان
عن الرابحني في السحوبات الحالية واملؤجلة من
األشهر املاضية».

الموسم الثقافي في اللجنة النسائية

أع �ل �ن��ت ادارة ال �ع �م��ل ال �ن �س��ائ��ي ال �ت��اب �ع��ة
لجمعية احياء التراث االسالمي عن طرح
ب��رن��ام��ج ل �ق ��راءة ع ��دد م��ن ال�ك�ت��ب العلمية
وش��رح�ه��ا ل�ع��دد م��ن ال��داع �ي��ات الشرعيات
ح�ي��ث سيتضمن ال�ب��رن��ام��ج ق� ��راءة لكتاب
«تيسير ال�ك��ري��م ال��رح�م��ن ف��ي تفسير كالم
امل� � �ن � ��ان» ل �ل �ش �ي��خ ال� �ع�ل�ام ��ة ع �ب��دال��رح �م��ن
السعدي وسيكون يومي االثنني واالربعاء

م��ن ك��ل اس �ب��وع ،كما سيتضمن البرنامج
قراءة لشرح كتاب التوحيد للشيخ العالمة
اب��ن عثيمني رحمه اهلل وذل��ك ي��وم الثالثاء
من كل اسبوع وسيتضمن البرنامج ايضا
ق��راءة لكتاب اس�م��اء اهلل الحسنى للشيخ
ماهر املقدم يوم الخميس من كل اسبوع.
وسيكون هذا البرنامج بنظام التعلم عن
بعد عبر البث املباشر .
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حرب بين عرب وشيشان في مدينة فرنسية
«حرب بني العرب والشيشان» ،هكذا وصفت تقارير إعالمية ما حدث في منطقة ديجون شرقي
فرنسا ،حيث أرسلت السلطات تعزيزات أمنية لوقف ص��راع بني عصابات تسيطر على املنطقة
بعدما انتشرت مقاطع م�ص��ورة للعصابات الشيشانية وه��ي تطلق ال�ن��ار م��ن ب�ن��ادق هجومية
استعدادا لهجمات انتقامية ضد عصابات جزائرية ،وف��ق صحيفة ديلي ميل .وتظهر املقاطع
رج��اال بأقنعة ويحملون أسلحة ن��اري��ة ،حيث ح�ش��دت العصابة الشيشانية امل�ع��روف��ة بتجارة
املخدرات العديد من أفرادها ،وهم يحملون الفؤوس وأسلحة أوتوماتيكية لالنتقام بعدما تعرض
فتى عمره  16عامًا للضرب.
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رواتب جنراالته تنهار وطائفته غاضبة ..والرئيس أمام خيارين

«قيصر» بدأ ..وحقبة األسد إلى أفول!
وليد قرضاب

هل اقتربت نهاية النظام السوري
ورئيسه بشار األسد؟ سؤال بات يتردّ د
على نطاق واسع من مشارق العالم
إلى مغاربه ،ال سيما مع دخول
العقوبات االميركية المشددة ،التي
يتضمنها قانون «قيصر» حيز التنفيذ،
بدءاً من اليوم (األربعاء) .فعلى مدى
السنوات التسع الماضية ،لجأ الرئيس
األسد إلى قصف الساعين إلى إنهاء
قبضة عائلته على السلطة ،لكنه
ــــ هذا الصيف ــــ يواجه تهديدات ال
يستطيع قصفها ،حتى بالسالح
الكيماوي .كذلك ،ال تستطيع ايران
وال «حزب الله» أن يسعفاه بسبب
تخ ّبطهما بأزماتهما التي ال تقل
حدة عن أزمته ،في وقت روسيا تناور
مع االطراف الفاعلة وتبسط رويداً
رويداً قبضتها على كامل التراب
السوري.

■ على بشار أن يتحدث إلى
ّ
ويقدم تنازالت
األميركيين
أو ّ
تحمل تبعات دراماتيكية
ّ
تتعهد
■ إيران المأزومة
بتطوير وضع االقتصاد
السوري ..في حين
اقتصادها يغرق!
■ «فورين بوليسي»:
مخلوف أضعف ابن خالته
وفتح مجا ً
َ
ال
بين العلويين
لتحديه

َ
وفتح مجاال لتحدي دوره على رأس النظام.
العلويني،
وف��ي امل �ق��اب��ل ،رأت ال�ك��ات�ب��ة أن روس �ي��ا ت�ب��دو ف��ي ال��وق��ت
ال�ح��ال��ي مهتمة بالسيطرة ع�ل��ى ب�ش��ار األس ��د أك�ث��ر من
اهتمامها باستبداله.

صحيفة نيويورك تايمز رأت أن سوريا في طريقها إلى
انهيار اقتصادي ،سيضعف سلطة األسد داخليا ،ومن
املرجح أن ت��ؤدي العقوبات الصارمة التي ب��دأت فعليا
إل��ى ت�ف��اق��م األم� ��ور .ووف ��ق دان ��ي م�ك��ي امل�ح�ل��ل ف��ي معهد
ال �ش��رق األوس ��ط ف��ي واش �ن �ط��ن ،ف��إن «امل�ش�ك�ل��ة بالنسبة
إل��ى األس��د ه��ي أن��ه ال يملك ح�لا» وان��ه يجد نفسه أم��ام
خيارين؛ إما أن يتحدث إلى األميركيني ويقدم تنازالت،
ّ
يتحمل التبعات ال��درام��ات�ي�ك�ي��ة ،ال سيما بعد
وإم��ا أن
أن ط��ال الغضب الشعبي ضد نظامه االقليات العلوية
والدرزية ،الذين قاتل شبابهم مع قوات األس��د ،ليجدوا
أنفسهم يتقاسمون الفقر ،بدال من جني ثمار النصر.
وت��راه��ن واشنطن على ض��رب البيئة الحاضنة للنظام
بالدرجة االول��ى ،والتي ك��ان لها دور كبير في الحفاظ
على سلطته ،وي�ق��ول رج��ل علوي ل��ه أق��ارب ف��ي الجيش
ل�ـ«ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» :إن ان�ه�ي��ار العملة ج�ع��ل روات�ب�ه��م
عديمة القيمة تقريبا ،حيث يكسب جنراالت الجيش ما
يعادل أقل من  50دوالرًا في الشهر ،ويكسب الجنود أقل
من ثلث ذلك.

إيران ..املنقذ الغريق!
في املقابل ،أك��د وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي ،محمد جواد
ظريف أمس ،أن بالده تعمل ،مع األصدقاء ،على تطوير
الوضع االقتصادي في سوريا .وقال لوكالة سبوتنيك
ع�ق��ب وص��ول��ه إل��ى م��وس�ك��و« :ن�م�ل��ك ع�لاق��ات اقتصادية
ق��وي��ة م ��ع دم �ش ��ق ،ال �ت��ي ل �ه��ا خ ��ط ائ �ت �م��ان��ي ف ��ي إي� ��ران،
ّ
وسنفعل كل وسائل التعاون االقتصادي بيننا».
غير ان ال��ذي أغفله ظريف هو التدهور السريع والحاد
ف ��ي االق� �ت� �ص ��اد االي� ��ران� ��ي ج � ��راء ال �ع �ق��وب��ات االم �ي��رك �ي��ة
املتزايدة؛ فالريال اإليراني كان أمس عند أدنى مستوى
منذ سبتمبر  2018مقابل ال ��دوالر ،حيث ج��رى تداوله
عند  185ألف ريال ،في حني السعر الرسمي له في البنك
املركزي  42ألف ريال للدوالر.
وساهم انخفاض ال�ص��ادرات اإليرانية إلى دول الجوار
ّ
ب�س�ب��ب ت�ف��ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا ف��ي ان�خ�ف��اض حصول
طهران على العمالت األجنبية ،ع�لاوة على االنخفاض
الشديد في تصدير النفط.
كما ان التظاهرات بدأت تعود إلى اي��ران ،فإلى تظاهرة
رجال االعمال والتجار امام املصرف املركزي في طهران،
شهد إقليم األهواز ــــ ذو األغلبية العربية ــــ أمس ،سلسلة
ّ
احتجاجات ،نفذتها نقابة عمالية تنديدًا بسوء األوضاع
املعيشية ،مرددين هتافات «جائعون ..جائعون».
ّ
وك ��ان ��ت م �ن �ظ �م��ات دول� �ي ��ة ق ��د ح� � ��ذرت خ�ل��ال األس��اب �ي��ع
املاضية من إمكانية انفجار األوض��اع في إي��ران ،بسبب
َ
ارت� �ف ��اع م �ع��دالت ال �ب �ط��ال��ة ،ال �ت��ي وص �ل��ت إل ��ى م�ل�ي��ون��ي
شخص ،باإلضافة إلى ارتفاع األسعار وانهيار العملة.

ارتباط جذري
االرت � �ب ��اط ال� �ج ��ذري ب�ي�ن ال �ع �ق��وب��ات وم�س�ت�ق�ب��ل األس ��د،
ط��رح �ت��ه اي �ض ��ًا ص �ح �ي �ف��ة إي �م ��ي م��اك �ي �ن��ون األم �ي��رك �ي��ة،
ً
م�ش�ي��رة إل��ى أن ت�ل��ك ال�ع�ق��وب��ات س�ت��وج��ه ض��رب��ة ج��دي��دة
للنظام املأزوم .وترى «ماكينون» أن تأييد كال الحزبني
األم�ي��رك�ي�ين ل�ل�ع�ق��وب��ات يعني رغ�ب��ة أم�ي��رك�ي��ة ع��ام��ة في
ً
م��زي��د م��ن ال�ض�غ��ط ع�ل��ى األس ��د ،م�ض�ي�ف��ة« :بينما يبدو
ّ
األس��د منتصرا بعد الحرب الوحشية وتحول الحديث
إل��ى إع ��ادة اإلع �م��ار ،ف��إن األزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة اآلن تهدد
قبضته على السلطة».
فاألسد ممنوع من استغالل نصره العسكري على اشالء
ّ
ستؤمن هذا
مواطنيه ليبقى في الحكم ،وعقوبات قيصر
املنع ،من خالل حالة عدم استقرار اقتصادي وسياسي
لنظامه ،وكذلك منع حلفائه اي��ران و«ح��زب اهلل» وحتى
ّ
التنعم باملكاسب واالمتيازات التي حصلوا
روسيا ،من
عليها .كما ان تأثير العقوبات في بنية النظام وسلطته
ّ
سيعمق الخالف بني االسرة الحاكمة ،ال سيما آل االسد
وآل مخلوف وغيرهما من العائالت العلوية الثرية.

النووي ينهار

غنائم دولة ّ
مدمرة

أنتشال ف��وه��را ت��رى ف��ي مقالة بمجلة ف��وري��ن بوليسي
انه «في عشرينيات القرن املاضي حصل علي سليمان
ال��وح��ش ع�ل��ى ل�ق��ب «األس � ��د» ،ل�ت��وس�ل��ه إل ��ى الفرنسيني
لحماية األقلية العلوية ،وقد أعجبه اللقب فجعله اسما
ل�ع��ائ�ل�ت��ه ،ول ��م ي�ك��ن ي�ع�ل��م أن ن�س�ل��ه ل��ن ي�ح�ك�م��وا ال�ب�لاد
فحسب ،بل سيتشاجرون يومًا ما على غنائم دولة تقع
تحت األنقاض».
وهذا الصدع ـــــ كما تقول الكاتبة ـــــ كان مرئيا في بداية
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ع �ن��دم��ا ح� ��اول رف �ع��ت ع ��زل أخ �ي��ه األك �ب��ر
والرئيس حينها حافظ األسد ،الذي هو نفسه اغتصب
ّ
السلطة في انقالب ،وعلم ابنه بشار كيف يوقف أنواع
ّ
التمرد العائلية.

متسوقون مارين تحت صورة لألسد في سوق بدمشق القديمة أمس (أ.ف.ب)

وقالت الكاتبة ان بشار ك��ان اب��ن أبيه ،كما يشهد بذلك
قصفه للمدن ف��ي جميع أن�ح��اء س��وري��ا ،وش��دد قبضته
على عشرات من أبناء عمومته ،من خالل مجموعة من
الحوافز النقدية وتهديد دائم لحياتهم .لكن ما ال يمكن
ت �ص� ّ�وره ح��دث عندما ت�ح� ّ�دى رام��ي مخلوف اب��ن عمته
ب �ش��ار  ،م�م��زق��ًا ب��ذل��ك امل�ظ�ه��ر ال �خ��ادع ال �ه��ش للتضامن

فقدان الطبقة المتوسطة ..واألزمة ترفع معدَّ ل الجريمة

لبنان :الوحدة في مواجهة الخطر!

الوحدة ملواجهة الخطر
وف ��ي ظ��ل االس �ت �ن �ف��ار االق �ل �ي �م��ي ل�ت�ل�ق��ي ت��داع �ي��ات

فلسطين أمام معركة
وجودية ..وصيف حار
محرر الشؤون الدولية

بيروت  -سبقلا
األوضاع في لبنان بلغت نقطة تهدد بانفجار من
الصعب السيطرة عليه ،فالتجاذبات السياسية
واالن �ه �ي��ار االج�ت�م��اع��ي واالق �ت �ص��ادي رف��ع ج��رائ��م
ال�ق�ت��ل وال �س��رق��ة وال �س �ط��و امل�س�ل��ح ب�ش�ك��ل خطير،
وس��ط ت �س��اؤالت إل��ى أي م��دى يتجه ه��ذا الوضع
املأزوم؟ ال سيما أن هناك نحو  1.1مليون لبناني،
ي �ع �ي �ش��ون ت �ح��ت خ ��ط ال �ف �ق��ر ،ودخ �ل �ه��م ال ي�ك�ف��ي
لتوفير ك�م� ّ�ي��ات ال �غ��ذاء ال�ص� ّ�ح��ي وال �ض��روري ،في
حني ان املنظمات االنسانية العاملية لم تدخل بعد
على خط األزمة بما يكفي لتفادي خطر املجاعة.
وق� ��د س �ل��ط ت �ق��ري��ر ل�ص�ح�ي�ف��ة ف��اي �ن �ن �ش��ال ت��اي�م��ز
البريطانية الضوء على تضرر الطبقة الوسطى
في لبنان التي لم تعد موجودة ،وسط تحذيرات
َّ
م��ن أن  %60م��ن ال�س�ك��ان ق��د ي�ن�ح��درون إل��ى الفقر
بنهاية  .2020وقالت املديرة التنفيذية لبنك الغذاء
اللبناني سهى زعيتر« :ك��ان��ت لدينا فئة تسمى
َ
األث��ري��اء ال�ج��دد ،لكن اآلن لدينا فئة ُيطلق عليها
ال �ف �ق��راء ال �ج��دد ،وه ��م أف� ��راد س��اب �ق��ون ف��ي الطبقة
املتوسطة».
وف��ي إش� ��ارة إل��ى ع��دد ال �ع��ائ�لات امل�ع��رض��ة لخطر
َّ
الجوع ،وزع��ت املنظمة ه��ذا العام  6أضعاف عدد
صناديق الطعام التي وزعتها ط��وال ع��ام .2019
ولفتت زعيتر إلى أنه من بني املحتاجني ،املوظفون
ً
من ذوي الياقات البيضاء ،ب��داي��ة من املحاسبني
إلى رئيس سابق لقسم التسويق والدعاية.
وأص �ب �ح��ت األزم� ��ة االق �ت �ص��ادي��ة أك �ث��ر ح ��دة خ�لال
ج��ائ�ح��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا .وك�ش��ف اس�ت�ط�لاع رأي
َّ
نشرته منظمة العمل الدولية في يونيو أن %37
من املشاركني عاطلون عن العمل وأكثر من %80
م�ن�ه��م ت �ع��رض��وا ل�ل�ت�س��ري��ح م��ن ال�ع�م��ل ن�ه��ائ�ي��ًا أو
م��ؤق�ت��ًا ،أث �ن��اء ح��ال��ة اإلغ �ل�اق ال�ن��اج�م��ة ع��ن تفشي
فيروس كورونا املستجد.

ال�ع��ائ�ل��ي .وق��ال��ت إن ��ه م�ن��ذ ذل ��ك ال �ح�ين ش�ك��ك ال�ك�ث�ي��رون
م ��ن أب� �ن ��اء ع �م��وم��ة األس � ��د ف ��ي ف �ع��ال �ي��ة ح �ك��وم��ة ب �ش��ار،
واستهدفوه بشكل غير مباشر ،ورأت أن انتقاد مخلوف
نقطة انعطاف لنظام بشار .وترى الكاتبة أن هذا النزاع
أع�ط��ى أم�لا ج��دي��دا ملنافسي ب�ش��ار داخ��ل ال�ن�ظ��ام الذين
يأملون في أن يكون مخلوف قد أضعفه بشكل دائم بني

وإل ��ى ال�ض�غ��ط ال��داخ �ل��ي ،ب ��دأت ق ��وى أوروب �ي ��ة تضغط
لتوبيخ إي��ران في وكالة الطاقة ال��ذري��ة ،بشأن عمليات
تفتيش ملفاعالتها ال�ن��ووي��ة ،وأظ�ه��رت م�س��ودة ق��رار أن
قوى أوروبية كبرى تريد توبيخ إي��ران ،بسبب رفضها
ال �س �م��اح ل�ل�م�ف�ت�ش�ين ب��ال��دخ��ول إل ��ى م��واق��ع ي�ش�ت�ب��ه في
أن أنشطتها ،رب�م��ا ك��ان��ت ج ��زءا م��ن ب��رن��ام��ج لألسلحة
ال�ن��ووي��ة .وات�ه�م��ت بريطانيا وف��رن�س��ا وأمل��ان�ي��ا ،ال�ت��ي ال
ت ��زال ط��رف��ًا ف��ي االت �ف��اق ،إي ��ران ب��ان�ت�ه��اك ب �ن��وده ،م�ه��ددة
باالنضمام إلى حملة الواليات املتحدة ملمارسة أقصى
ضغط على طهران.
ّ
وف ��ي وق ��ت ح� ��ذرت إي� ��ران م��ن «ال �ن �ت��ائ��ج ال�ع�ك�س�ي��ة» ألي
ّ
قرارّ ،
تعهدت روسيا بالتصدي للسلوكيات «املناهضة
إليران» ،وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف:
«ه� �ن ��اك ت � �ط ��ورات ح��ال �ي��ا ف ��ي ف�ي�ي�ن��ا وأف � �ك ��ار ي�ط��رح�ه��ا
أصدقاؤنا الغربيون في مجلس األمن ..الوضع مقلق ()..
سنعارض بكثير من الحزم أي محاولة ت� ّ
�روج لبرنامج
معاد إلي��ران» .لكن ما لم يقله الف��روف هو ما ثمن هذه
ّ
ستطبق في سوريا؟
املعارضة؟ وكيف

متظاهرة تهتف بشعارات ضد السلطة قرب إطارات وأخشاب محترقة وسط بيروت (أ ب)

عقوبات قانون قيصر االميركي على سوريا ،قد
ت��زداد امور اللبنانيني س��وءًا ،ال سيما ان السلطة
فقدت كل اوراق املواجهة وباتت مهئية للسقوط،
اذا ل��م ت�ت��م اع ��ادة ص�ي��اغ��ة م �ش��روع وط �ن��ي جامع
يؤمن لها الغطاء او يستبدل أخ��رى بها .فرئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال ع ��ون دع ��ا ام ��س إل ��ى ح ��وار
وطني ف��ي القصر الجمهوري ف��ي  25يونيو ،في
وقت برزت حركة عراب املصالحات رئيس مجلس
ال� �ن ��واب ن�ب�ي��ه ب ��ري ل�ت�ه�ي�ئ��ة االرض� �ي ��ة امل �ن��اس �ب��ة،
ب �ج��ول��ة ل� �ق ��اءات وات� �ص ��االت ك �س��رت ال�ج�ل�ي��د بني
بعض االفرقاء املتخاصمني واهمهم النائب طالل
ارسالن والنائب السابق وليد جنبالط ،كما التقى
بري الرئيس سعد الحريري ونائب حاكم مصرف
لبنان وسيم منصوري.
وكانت حركة السفراء االجانب عكست اجواء غير
مطمئنة ،اذ تردد ان االوروبيني ابلغوا مسؤولني
لبنانيني انهم سيلتزمون اي عقوبات قد تطول
لبنان جراء قانون قيصر.

وليس بعيدا ،وف��ي اط��ار الجهود امل�ب��ذول��ة لكبح
جماح سعر صرف الدوالر ،أعلنت املديرية العامة
لألمن العام ،في بيان ،أنه «استنادًا الى مقررات
اللجنة الوزارية املصغرة فقد تم بدء العمل بغرفة
ال�ع�م�ل�ي��ات ال �خ��اص��ة امل�ش�ت��رك��ة مل�ت��اب�ع��ة عمليات
امل �ض��ارب��ة ع �ل��ى ال �ل �ي��رة م �ق��اب��ل ال � � ��دوالر .وي�م�ك��ن
ل�ل�م��واط�ن�ين وامل��ؤس �س��ات اإلب �ل�اغ ع��ن أي تالعب
بسعر الصرف الرسمي».
ّ
ب � ��دوره ،ك��ل��ف ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ال�ت�م�ي�ي��زي ال�ق��اض��ي
غ�س��ان ع��وي��دات األم��ن ال�ع��ام التحقيق ف��ي أخبار
تم تداولها عبر مواقع التواصل االجتماعي عن
انخفاض حاد في قيمة الليرة (الخميس) ،والتي
أطلقت احتجاجات شعبية غاضبة.
في املقابل ،أطلق تجار بيروت ،صرختهم مطالبني
بقرارات ضرورية حفاظا على استمرارية ما تبقى
من القطاع التجاري ،باستحداث آلية ل�ـ«ال��دوالر
ال�ت�ج��اري» ،وتحديد «ك��وت��ا» لكل ب�ن��ود استيراد
القطاع التجاري على غرار السلة الغذائية.

دخلت فلسطني املحتلة في معركة وجودية مع
اق�ت��راب شهر يوليو ،وه��و امل��وع��د ال��ذي ح��دده
رئيس ال��وزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو
لتنفيذ مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية
امل �ح �ت �ل��ة وغ� � ��ور االردن ،ب �ش �ك��ل ي �ت �ن��اف��ى م��ع
القرارات الدولية ويتحدى االرادة العربية ،ما
يطرح تساؤالت حول تداعيات هذا االجراء اذا
ما أقدم عليه االحتالل كسلطة أمر واقع ،وحذر
رئيس ال ��وزراء الفلسطيني محمد اشتية من
«صيف ح��ار» اذا نفذت ال��دول��ة العبرية خطة
الضم التي أعلنتها ..ويرى مراقبون أن عملية
اقتحام رام اهلل من قبل ق��وات جيش االحتالل
االس��رائ�ي�ل�ي��ة أم ��س م��ا ه��ي اال م �ح��اك��اة مل��ا قد
يحدث الحقًا.
وك��ان��ت م �ص��ادر أم �ن �ي��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ق��ال��ت أن
س �ي��ارات ع�س�ك��ري��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة اق�ت�ح�م��ت فجر
أم��س مدينة رام اهلل ف��ي الضفة الغربية التي
تخضع للسيطرة االمنية الفلسطينية ،وهي
املرة االولى منذ إعالن الرئيس محمود عباس
وق��ف ال�ع�م��ل ف��ي ال�ت�ف��اه�م��ات واالت�ف��اق�ي��ات مع
الحكومتني االسرائيلية واألميركية .وقد نفذ
الجيش االسرائيلي اعتقاالت وتفتيشات.
وت� � ��وج� � ��د ف� � ��ي رام اهلل ك� � ��ل م� � �ق � ��ار ال � �ق � �ي� ��ادة
الفلسطينية ،إضافة الى منزل الرئيس عباس.
وأت �ل �ف��ت أج� �ه ��زة األم � ��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وث��ائ��ق
ُ
س��ري��ة بعدما نقلت إل��ى ح��اف�ظ��ات الكترونية
وذل��ك تحسبا من اجتياحات إسرائيلية على
غ ��رار االج�ت�ي��اح��ات ال�ت��ي ن�ف��ذت ف��ي ع��ام 2000
ع�ن��دم��ا اق�ت�ح�م��ت ق ��وات االح �ت�ل�ال ال �ع��دي��د من
املقار الفلسطينية وص��ادرت وثائق وأسلحة.
ف � ��ي وق� � ��ت أق� � � ��رت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة،
ح��زم��ة ح��واف��ز لتشجيع امل��زارع�ي�ن وامل�ش��اري��ع
االس �ت �ث �م��اري��ة ف��ي األغ � ��وار امل �ح��اذي��ة ل�ل�ح��دود
األردنية الفلسطينية ،واملستهدفة بالضم.
ورجحت تقديرات االستخبارات اإلسرائيلية،
ح� � ��دوث ت �ص �ع �ي��د واس� � ��ع ال� �ن� �ط ��اق م ��ع ح��رك��ة

االحتالل اإلسرائيلي
اقتحم رام الله بعد وقف
السلطة التنسيق األمني
حماس التي تدير قطاع غ��زة ،ف��ي ح��ال نفذت
خطوة الضم ،ولذلك يستعد الجيش لتداعيات
ه� ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ،ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ل ��م ي�ط�ل�ع��ه
املستوى السياسي اإلسرائيلي على تفاصيل
خ �ط��ة ال� �ض ��م .ودع � ��ت ح �م��اس ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
«لالنتفاض» في وج��ه إسرائيل ،مشددة على
«امل �ق��اوم��ة» ب�ك��ل أش�ك��ال�ه��ا .وب�ع��د س��اع��ات من
ُ
موقف الحركة ،أطلق صاروخ من القطاع على
إسرائيل هو األول منذ شهر ّ
ونيف.
وق��ال خبراء حقوق اإلنسان في األم��م املتحدة
أم��س إن خطة إسرائيل ض��م أج��زاء كبيرة من
الضفة تنتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون
الدولي يحظر االستيالء على األراضي بالقوة،
وح�ث��وا ال ��دول األخ ��رى على ال�ت�ح��رك بفاعلية
ملعارضة الخطة.
وع � ّ�ب ��ر م ��ا ي �ق��رب م ��ن  50خ �ب �ي��را م�س�ت�ق�لا عن
االس �ت �ي��اء م��ن دع ��م ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة لخطة
ن�ت��ان�ي��اه��و «غ �ي��ر ال �ق��ان��ون �ي��ة» م�ع�ت�ب��ري��ن ضم
أراض محتلة هو انتهاك خطير مليثاق األمم
امل �ت �ح��دة وم� �ع ��اه ��دات ج�ن�ي��ف وي �ت �ن��اق��ض مع
ق��اع��دة أس��اس �ي��ة أك��ده��ا م � ��رارا م�ج�ل��س األم��ن
ال �ت��اب��ع ل�ل�أم ��م امل �ت �ح��دة وال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة،
مفادها أن االستيالء على األراضي بالحرب أو
بالقوة غير مقبول.
بدوره ،قال االمني العام لجامعة الدول العربية
احمد ابوالغيط ان خطط الضم تظل مفتقرة
ألي تأييد دول��ي ،م�ش��ددا على ض��رورة العمل
في هذه املرحلة لتكوين تحالف دولي لكشف
عزلة اسرائيل ومن يؤيدها.
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د ّربت ضباطاً لخبرتها في ترويع السكان

ّ
إسرائيل علمت شرطة أميركا الخنق بالركبة
نشرت صحيفة «يو إس إيه توداي» أخيراً مقالة عن تاريخ وحشية الشرطة ضد
السود في الواليات المتحدة ،يعود إلى الحقبة االستعمارية السابقة.
ويستشهد العنوان بتاريخ  400عام من العنصرية ضد السود في أميركا ،متطرقاً
إلى «دوريات العبيد» التي كانت في األساس فرق يقظة ،فرضت العبودية
وحاولت القبض على العبيد الهاربين وكل من ساعدهم .ثم بعد الحرب األهلية
وإلغاء العبودية ظهرت مجموعات مماثلة مثل «كو كلوكس كالن »،وكثيرا ما
حصلت على مساعدة من أقسام الشرطة ومؤسسة الحكم.

كيفن باريت (موقع برس تي في)
ترجمة محمد أمين
لفتت الصحيفة إلى أن «هذا التاريخ عبر  400عام.
وحتى اليوم ،لدينا نوع من جيش االحتالل ،حيث
ي�ت��م تسيير دوري� ��ات م��ن ال�ض�ب��اط ال�ب�ي��ض ال��ذي��ن
ي�ع�ي�ش��ون ف��ي م�ن��اط��ق أخ� ��رى ،ف��ي أح �ي��اء ال �س��ود.
ويتصرفون كجيش اح�ت�لال .لقد تولت إسرائيل
تدريب ضباط الشرطة األميركيني ملا لها من خبرة
في إنشاء جيش احتالل لترويع السكان املحليني».
وأردف� � � � ��ت« :ي �ت �ح� ّ�م��ل اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ون ج��ان �ب��ًا م��ن
امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن م�ق�ت��ل ج � ��ورج ف �ل��وي��د وغ �ي ��ره من
ال�ش �ب��ان ال �س��ود ،ألن أح ��د األش �ي��اء ال �ت��ي علموها
ل��رج��ال الشرطة األميركية ه��و وض��ع الركبة على
رق�ب��ة املطلوبني عند القبض عليهم ،وه��ي اآللية
التي ط� ّ�وره��ا اإلسرائيليون بالفعل ف��ي فلسطني،
في عام 2004ـ �ـ .2005ثم ب��دؤوا بتعليمها للضباط
األم�ي��رك�ي�ين .لكن ال أح��د يتجرأ على ال�ت�ح��دث عن
ذلك في وسائل اإلعالم السائدة ،أو الجامعات هنا
في الواليات املتحدة ،خوفًا من اللوبي الصهيوني
القوي للغاية».

تجارة الرقيق
وت �ض �ي ��ف ال �ص �ح �ي �ف��ة« :م � ��ن امل� �ح ��رم ��ات األخ � ��رى
املشابهة الحديث ع��ن حقيقة أن األث��ري��اء اليهود
ك��ان��وا م�ت��ورط�ين بشكل كبير ف��ي ت �ج��ارة ال��رق�ي��ق.
وهو ما أثبتته سلسلة من ال��دراس��اتُ ،جمعت في
كتاب نشرته منظمة أمة اإلسالم ،بعنوان :التاريخ
ّ
السري للسود واليهود ،الذي تحظر شركة أمازون
ُ
بيعه .وال يسمح ألحد بالتحدث عن أغنياء اليهود
ودورهم في تجارة الرق ،تماما كما ُيمنع الحديث
اليوم عن أحفادهم الذين يسيطرون على وسائل
اإلعالم األميركية والنظام املصرفي .فهم يتمتعون
بقوة هائلة في املجتمع األميركي ،لكن الحديث عن
ذلك يعتبر من املحرمات».
وت �ك �م��ل «ي ��و إس إي ��ه ت� � ��وداي» أن «ش �ي �ئ��ًا آخ ��ر ال
يمكننا ال�ح��دي��ث ع�ن��ه ال �ي��وم ه��و حقيقة أن ج��زءًا
من سبب وج��ود ه��ذا النوع من ديناميكية جيش
االح� �ت�ل�ال ب�ي�ن رج� ��ال ال �ش��رط��ة ال �ب �ي��ض واألح �ي��اء

األثرياء اليهود تورطوا
في تجارة الرق
منذ وقت مبكر
«كو كلوكس كالن» حظيت
بمساعدة من الشرطة
ومؤسسة الحكم
السوداء هو أن األميركيني من أصل أفريقي لديهم
م�ع��دل جريمة أع�ل��ى بنحو سبع م��رات م��ن جميع
األع � � ��راق األخ � � ��رى ،وح �ت��ى ع �ن��د رب �ط �ه��ا م ��ع دخ��ل
الفرد .لذلك هناك انهيار رهيب لترابط األسرة في
املجتمعات ال �س��وداء .وه��ذا م��ا خلقته ف��ي ال��واق��ع،
القوى التقدمية الليبرالية املتمثلة بصحيفة USA
 .Todayلقد أس��اء التقدميون الليبراليون معاملة
ال� �س ��ود أك �ث��ر م ��ن أي ش �خ��ص آخ � ��ر ،ألن �ه��م ك��ان��وا
ي�ش�ن��ون ح��رب��ًا ع�ل��ى دي��ن ال �س��ود واألس ��ر ال �س��وداء
منذ الخمسينيات والستينيات .وح��اول��وا فرض
العلمانية على املجتمع األس��ود الذي هو مجتمع
ديني بطبيعته».
وتختم الصحيفة« :ل�ق��د دم ��روا األس ��رة ال �س��وداء.
إذ يولد ثلثا األط�ف��ال ال�س��ود خ��ارج إط��ار ال��زواج.
ه��ذا هو السبب في أن معدل الجريمة أعلى سبع
م ��رات ع�ن��د ال �س��ود م��ن أي ع��رق آخ��ر ف��ي ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة .ول �ك��ن م ��ن امل �ح �ظ��ور ال �ح��دي��ث ع ��ن ذل��ك
أيضا .ل��ذا ،بصراحة ،فان الحل هو إنفاذ القانون
ف��ي م�ج�ت�م�ع��ات ال �س��ود وإب �ع��اد ال �ض �ب��اط البيض
العنصريني عن تلك املجتمعات .ويبدو أن املشكلة
ستستمر حتى يحدث ذلك».

• مؤلف وصحافي وم��ذي��ع أميركي حاصل على
دكتوراه في الدراسات العربية واإلسالمية ،ويعكف
على دراسة أحداث  11سبتمبر منذ أواخر .2003
وكتب هذا املقال ملوقع «برس تي في».

شرطي إسرائيلي يخنق فلسطينياً بركبته أثناء اعتقاله في القدس وهي طريقة نقلتها تل أبيب إلى الشرطة األميركية (إنترنت)

أفريقيا تريد تحقيقاً أممياً حول العنصرية الممنهجة

ترامب ّ
يوقع ً
أمرا بإصالح الشرطة
ّ
قبيل االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ف��ي نوفمبر امل�ق�ب��ل ،وق��ع
الرئيس األميركي دون��ال��د ت��رام��ب ،أم��س ،أم �رًا تنفيذيًا
يهدف إلى تحسني الكيفية التي تتعامل بها الشرطة مع
األميركيني من أصل أفريقي وغيرهم ،وذلك من خالل
تحسني التأهيل والتدريب وموارد الصحة العقلية.
وق � ��ال ت ��رام ��ب ل �ل �ص �ح��اف�ي�ين« :س �ن �ت �ح��دث ع ��ن أش �ي��اء
شاهدناها ورأي�ن��اه��ا الشهر امل��اض��ي ،وسيكون لدينا
بعض الحلول».
وي��أت��ي األم ��ر التنفيذي ب�ع��د أن ت�ح��دث ت��رام��ب بلهجة
ص��ارم��ة ف��ي م��ا يتعلق «ب��ال�ق��ان��ون والنظام» ،ف��ي رده
على االحتجاجات التي عمت أنحاء البالد عقب مقتل

األميركي من أص��ل أفريقي ج��ورج فلويد ،إث��ر تعامل
شرطة منيابوليس العنيف معه.
وواج ��ه ت��رام��ب ان �ت �ق��ادات م��ن ال��دي�م��وق��راط�ي�ين؛ بسبب
الطريقة ال�ت��ي تعامل بها م��ع ال��واق�ع��ة ،وي�س��اور بعض
حلفائه القلق م��ن أن يضر تعامله م��ع االحتجاجات
و«ك� ��ورون� ��ا» ب �ف��رص إع � ��ادة ان �ت �خ��اب��ه ه��و وغ �ي��ره من
الزعماء الجمهوريني.
وق��ال م�س��ؤول��ون ك�ب��ار ف��ي اإلدارة إن األم��ر التنفيذي
س �ي �ه��دف إل ��ى ت�ح�ف�ي��ز إدارات ال �ش��رط��ة ع �ل��ى إدخ ��ال
تحسينات؛ وذلك من خالل ربط املوافقة االتحادية على
املنح التقديرية باملمارسات الجيدة للشرطة .وأضافوا

نس ٌف للدبلوماسية وتهليل للحرب
تفجيرها «مكتب االرتباط» ْ

كوريا الشمالية ُتعيد صياغة قواعد التفاوض
بعد أسبوع من تصعيد حاد ،عادت كوريا الشمالية إلى المشهد العالمي
بقوة ،أمس ،عبر تفجير مكتب االرتباط بينها وبين جارتها الجنوبية،
لتبعث برسالة «نارية» تعكس استياءها من تجميد التفاوض مع الواليات
المتحدة ،وسط مخاوف من اندالع حرب بين الطرفين ،وتساؤالت عن
مدى تحرك أميركا لتوجيه ضربة رادعة لبيونغ يانغ ،ربما تصب في مصلحة
الرئيس دونالد ترامب قبيل االنتخابات الرئاسية في نوفمبر .وفي ما يلي
قراءة في الحدث وتداعياته:

هل سبقت الخطوة مؤشرات؟
السبت املاضي ،قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم
الكوري الشمالي إن جيشها سيكون له الحق في
ات �خ��اذ ال�خ�ط��وة ال�ت��ال�ي��ة ض��د ال �ج �ن��وب ،وت��اب�ع��ت:
«قريبا ،سيظهر املشهد املأساوي ملكتب التنسيق
املشترك بني الشمال والجنوب وهو منهار تماما».
وقبل ذلك ،أعلن النظام الكوري الشمالي عن قطع
قنوات االتصال السياسية والعسكرية مع «العدو»
ال� �ك ��وري ال �ج �ن��وب��ي .وم �ن��ذ م�ط�ل��ع ال �ش �ه��ر ،كثفت
بيونغ يانغ اإلدانات الالذعة إزاء جارتها.

وتشتبه وسائل إعالم كورية جنوبية بأن ذلك قد
يعني إعادة نصب مراكز مراقبة ،كان الجاران قررا
إزالتها في  2018لخفض التوتر.
وفي أول تحرك له ،أعلن الجيش الكوري الجنوبي
رفع حالة التأهب ومستوى املراقبة على الحدود
مع كوريا الشمالية .وقالت وزارة الدفاع في كوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة« :ال �ج �ي��ش ي ��راق ��ب ع ��ن ك �ث��ب ت�ح��رك��ات
الجيش ال�ك��وري الشمالي على م��دار ال�س��اع��ة ..إذا
ق��ام��ت ك ��وري ��ا ال �ش �م��ال �ي��ة ب ��أي ع �م �ل �ي��ات ع�س�ك��ري��ة
استفزازية فإن جيشنا سيرد عليها بقوة».
ّ
وح��ض��ت ال��والي��ات املتحدة ك��وري��ا الشمالية على
تجنب أي عمل «ي��ؤدي ال��ى نتائج معاكسة» ،كما
دعا االتحاد األوروب��ي بيونغ يانغ إال��ى الكف عن
ت��وس��ل لهجة ع�س�ك��ري��ة ،واالم �ت �ن��اع ع��ن أي إج��راء
استفزازي جديد.

شقيقة كيم أوفت
بوعدها ..وبعثت رسالة
«نارية» لسيئول
ّ
يتأهب ..وواشنطن
الجنوب
ّ
تحذر من أي عمل يؤدي
إلى نتائج معاكسة
ترامب وعد ناخبيه
بانتهاء الخطر النووي..
فهل يتحرك؟
«ناشيونال إنترست»:
االنتخابات لم تمنع واشنطن
من استخدام القوة

م ��ع ت�ن�ف�ي��ذ ت �ه��دي��ده��ا ب�ت�ف�ج�ي��ر م�ك�ت��ب االرت� �ب ��اط،
ترسل شقيقة كيم رسالة جدية بأنها لن تتهاون
وستكون قاسية مع كوريا الجنوبية وأميركا.
ك�ي��م ي��و ج��ون��غ ه��ي اآلن ف��ي م�ن�ص��ب م�ه��م ي�ع��ادل
ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س ،وس��رت أن�ب��اء ف��ي األش�ه��ر األخ�ي��رة
عن تجهيزها لتكون الرئيسة املقبلة.
وب�ع��د أن ك��ان��ت ف��ي ال�ظ��ل ،ب��دأت كيم تظهر بشكل
أك �ب��ر أث �ن��اء االح �ت �ف ��االت ،ول �ع �ب��ت دورا ب � ��ارزا في
ال�ت�ق��ارب ب�ين أخيها وت��رام��ب .وتحدثت كيم علنًا
للمرة األولى عن مناورة عسكرية بالذخيرة الحية
ح��رك��ت ال �ك��وري�ي�ن ال �ج �ن��وب �ي�ين ،ال ��ذي ��ن وص�ف�ت�ه��م
بـ«الكالب املذعورة التي تنبح».

التفاوض مع أميركا
ّ
التسبب
ي��رى خ �ب��راء أن ب�ي��ون��غ ي��ان��غ تسعى ال��ى
بأزمة مع سيول ،نتيجة تجميد التفاوض بينها
وبني الواليات املتحدة.
وع�ق��ب قطع ات�ص��االت�ه��ا م��ع ال�ج�ن��وب خ�لال األي��ام
املاضية ،وجهت كوريا الشمالية تحذيرا لواشنطن
م��ن مغبة التدخل ف��ي ال�ش��ؤون ال�ك��وري��ة إذا كانت
تريد ضمان تنظيم انتخابات رئاسية سلسة.
وف�ش�ل��ت م�س��اع��ي ت��رام��ب ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة م��ع ك�ي��م،
التي ي��رى البعض أنها كانت شخصية ولغايات
انتخابية .وعند بدء تلك املفاوضات حذر مراقبون
من أن��ه كما لها إيجابيات في ح��ال نجاحها ،فإن
لها مخاطر كبيرة في حال فشلها.

هل يشن ترامب حربًا؟

ما سبب الخالف األخير؟
ات �ه �م��ت ب �ي��ون��غ ي��ان��غ س �ي��ول ب��ال �س �م��اح ملنشقني
ك ��وري�ي�ن ش �م��ال �يي��ن ب ��إط�ل�اق ب ��ال ��ون ��ات أو وض��ع
زج � ��اج � ��ات ف� ��ي ال� �ن� �ه ��ر ال � �ح� ��دودي،ع � �ب� ��ر امل �ن �ط �ق��ة
امل �ن��زوع��ة ال� �س�ل�اح ،ت �ص��ل إل ��ى ك ��وري ��ا ال�ش�م��ال�ي��ة،
تحمل منشورات دعائية تتضمن انتقادات ألداء
الزعيم كيم في مجال حقوق اإلنسان أو طموحاته
ال �ن��ووي��ة .وأف � ��ادت وس��ائ��ل إع�ل�ام ك��وري��ة شمالية
رس�م�ي��ة ب ��أن ج�ي��ش ال �ب�لاد «ف ��ي ج�ه��وزي��ة ك��ام�ل��ة»
للتحرك ضد كوريا الجنوبية.
وذكرت هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري أنها
«ت�ع�م��ل ع�ل��ى خ�ط��ة ت �ح��رك ل�ت�ح��وي��ل خ��ط الجبهة
الى قلعة» ،وهذا يمكن أن يشمل خصوصا إعادة
احتالل مناطق تم نزع السالح فيها بموجب اتفاق
بني الكوريتني.

مقتل  20جندياً هندياً على الحدود

الدخان يتصاعد من مجمع كايسونغ بعد تفجير بيونغ يانغ مكتب االرتباط أمس (رويترز)

ك��ان ترامب أعلن قبل عامني أن «التهديد النووي
م��ن ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ت�ج��اه ال��والي��ات امل�ت�ح��دة قد
انتهى لألبد» .وف��ي مايو املاضي ،اعتبر أن فوزه
في انتخابات الرئاسة عام  2016حال دون اندالع
حرب مع كوريا الشمالية.
صحيفة ن��اش�ي��ون��ال إن�ت��رس��ت أش� ��ارت إل��ى أن��ه
بالنظر لبيانات م��ا بعد ال�ح��رب ال �ب��اردة حول
ال�ت��دخ�لات العسكرية األم�ي��رك�ي��ة واالن�ت�خ��اب��ات
ال��رئ��اس�ي��ة وال �ك��ون �غ��رس ،ل��م ت��ؤث��ر االن�ت�خ��اب��ات
ع �ل ��ى اح �ت �م��ال �ي��ة اس� �ت� �خ ��دام واش� �ن� �ط ��ن ل �ل �ق��وة
ال �ع �س �ك��ري��ة ،وال ي��وج��د ارت� �ب ��اط وث �ي��ق ب�ي�ن�ه��ا.
وأضافت الصحيفة« :مع ذل��ك ،قد تكون رئاسة
ت��رام��ب مختلفة ،على عكس ال��رؤس��اء اآلخ��ري��ن،
ُ
فقد تم تشجيعه على الحرب ،واعتبرت عمليته
العسكرية ض��د ال��رئ�ي��س ال �س��وري ب�ش��ار األس��د
وفاء لوعوده الرئاسية .وترامب يريد أن يظهر
ل�لأم�ي��رك�ي�ين أن ��ه ي�س�ت�ط�ي��ع ح��ل م�ش�ك�ل��ة ك��وري��ا
الشمالية التي فشل أسالفه في حلها».

؟

هل بدأ التنين
الصيني بقذف النار

ماذا عن شقيقة كيم؟

خالد جان سيز

ف �ج��رت ب �ي��ون��غ ي��ان��غ م�ك�ت��ب االرت� �ب ��اط ف��ي م��دي�ن��ة
كايسونغ الحدودية ،ال��ذي يتولى إدارة العالقات
بني الكوريتني ،وفق ما أعلنت وزارة التوحيد.
ول �ف �ت��ت وك��ال��ة ي��ون �ه��اب ال �ك��وري��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة إل��ى
س�م��اع دوي ان�ف�ج��ار وارت �ف��اع س�ح��ب ال��دخ��ان في
كايسونغ.
وت��م اف�ت�ت��اح امل�ك�ت��ب ف��ي سبتمبر  2018ق�ب��ل أي��ام
على مغادرة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي
إن إلى بيونغ يانغ لعقد القمة الثالثة مع الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

أن األم� ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي س�ي�ش�ج��ع إدارات ال �ش��رط��ة على
اس�ت�خ��دام أح��دث املعايير الس�ت�خ��دام ال �ق��وة ،وتحسني
ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ،بحيث ال تتم االستعانة بالضباط
أصحاب السجالت السيئة من دون معرفة خلفياتهم،
واالس�ت�ع��ان��ة باختصاصيني اجتماعيني ع�ن��د تعامل
ج �ه��ات إن �ف��اذ ال �ق��ان��ون م��ع ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ال تتضمن
جرائم عنف.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،ق��ام��ت دول أف��ري�ق�ي��ة بحملة لحض
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة على إجراء
تحقيق في «العنصرية املنهجية» وعنف الشرطة في
الواليات املتحدة ودول أخرى( .رويترز ،أ ف ب)

محرر الشؤون الدولية

ه ��ل ب��ات��ت ال �ص�ي�ن أك �ث��ر ج � ��رأة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل �ل �ف��ات
الخارجية؟ وهل أفرز «كورونا» معادالت جديدة للصراع
في العالم ،جعلت بكني تتعاطى مع التحديات الخارجية
بمنطق القوة؟
ُ
تثار هذه األسئلة عقب االشتباك الحدودي ،مساء اإلثنني،
بني الجيشني الصيني والهندي ،في وادي غالوان غربي
الهيمااليا ،ضمن املنطقة الحدودية املتنازع عليها ،حيث
أعلنت نيودلهي مقتل  20من جنودها ،بينما أفادت بكني
بوقوع إصابات في صفوف جنودها.
ووف��ق صحيفة «ال�ت�ل�غ��راف» البريطانية ،اتهمت الصني
القوات الهندية بعبور املنطقة الحدودية املتنازع عليها،
بينما أوضح مسؤولون هنود أن دوريات صينية تقدمت
إلى ما تعتبره الهند جانبها من الحدودالفعلية.

زيادة املخاطر
وعقد وزير الدفاع الهندي اجتماعًا مع رئيس هيئة أركان
الجيش ووزير الخارجية ملناقشة املواجهات.
ورغ��م إع�ل�ان البلدين ال�ج�ل��وس إل��ى ط��اول��ة التباحث في
محاولة للتوصل إل��ى حل سياسيُ ،يخشى من أن تزيد
الحادثة حدة الصراع بني البلدين النوويني ،فعلى مدى
السنوات العديدة املاضية اندلعت مشاجرات على طول
الحدود ،لكنها لم تؤد أبدًا إلى استخدام األسلحة النارية
على أي م��ن الجانبني ،وال�ح��ادث��ة الجديدة تشهد إط�لاق
نار أدى إلى مقتل جنود ،ولم يحصل ذلك منذ  45عاما.
وتلقى الهند دعمًا من الواليات املتحدة بالسالح ،في ما
تلقى جارتها باكستان دعمًا صينيًا.

رسائل للخارج
وتأتي الحادثة قبيل لقاء وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو في هاواي ،اليوم ،املسؤول الصيني الكبير يانغ
جي شي ،في اجتماع هو األول بني أكبر قوتني في العالم،
ّ
بعد أشهر من التوترات ،بسبب «كورونا».
وات�ه�م��ت أم�ي��رك��ا ودول ع��دة ال�ص�ين بأنها أول م��ن أطلق
ّ
ّ
الفيروس ،وضللت العالم في املعلومات الخاصة بتفشيه.
ّ
وامل��واض�ي��ع الخالفية ب�ين أميركا وال�ص�ين تشمل ملفات
تمتد م��ن ال �ح��رب ال�ت�ج��اري��ة إل��ى ح�ق��وق اإلن �س��ان ،م��رورًا
ّ
باتهامات واشنطن لبكني بعسكرة بحر الصني الجنوبي.
ك�م��ا ت�ج�م��ع ال �ص�ين وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة م��واج�ه��ة بسبب
َّ
ملفي هونغ كونغ وتايوان.
ومع هذا االشتباك بني الصني والهند ،يرى مراقبون أن
بكني تبعث برسائل إل��ى ال�خ��ارج ،مفادها أنها ستواجه
ال �ض �غ��وط ال ��دول �ي ��ة ع �ل �ي �ه��ا ،ول� ��ن ت �ت �ه��اون ف ��ي م��واج �ه��ة
املخاطر حتى لو استدعى ذلك القوة العسكرية.
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بريطانيا تق ِّرر العالج بـ«ديكساميثازون» ..فوراً

«الغارديان» :دواء فعال في مواجهة «كورونا»
سارة بوسلي ( -الغارديان) -
ترجمة محمد مراح
ّ
أصبح منشط «ديكساميثازون» ،وهو
دواء رخ �ي��ص ال�ث�م��ن ،أول ع�ل�اج منقذ
ل �ل �ح �ي��اة م� ��ن ف � �ي� ��روس ك� ��ورون� ��ا ال� ��ذي
اجتاح العالم ،حيث وصف العلماء هذا
ال��دواء بأنه إن�ج��از كبير وي��زي��د اآلم��ال
ف ��ي إن� �ق ��اذ ح� �ي ��اة اآلالف م ��ن امل��رض��ى
الذين تكون حالتهم خطيرة.
فقد أعلن وزير الصحة البريطاني مات
ه��ان �ك��وك ،أم ��س ،أن ب��ري�ط��ان�ي��ا ستبدأ
فورا وصف «ديكساميثازون» ملرضى
الفيروس ،بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ
ح�ي��اة ثلث امل��رض��ى ال��ذي��ن يعانون من
األع��راض األكثر خطورة .وقال« :نعمل
مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية
ل �ي �ش �م��ل ال� �ع�ل�اج امل �ع �ت ��اد ل �ك��وف �ي��د-19
ديكساميثازون».

دواء متوافر
«دي�ك�س��ام�ي�ث��ازون» ه��و دواء رخ�ي��ص،
وم� � �ت � ��اح ف � ��ي أي ص� �ي ��دل� �ي ��ة ،وي �م �ك��ن
ال�ح�ص��ول عليه بسهولة ف��ي أي مكان
في العالم.
وق � � ��ال ال� �ع� �ل� �م ��اء إن ه � ��ذا ال� �ع� �ق ��ار ك ��ان
ً
مسؤوال عن بقاء واح��د من كل ثمانية
مرضى على قيد الحياة ،ضمن أولئك
الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس
الصناعي  -في أكبر تجربة عشوائية
ت� ��م ال� �ق� �ي ��ام ب� �ه ��ا ل� �ع�ل�اج ال� �ف� �ي ��روس ��ات

صيدلي في لندن يعرض عقار ديكساميثازون سالح بريطانيا لمواجهة «كوفيد ( » 19-ا ف ب)

التاجية في العالم.
وق� ��ال ال��دك �ت��ور ب�ي�ت��ر ه ��ورب ��ي ،أس �ت��اذ
األم� � ��راض امل �ع��دي��ة ال �ن��اش �ئ��ة ف ��ي قسم
ال� �ط ��ب ف ��ي ج��ام �ع��ة أك� �س� �ف ��ورد ،وأح ��د
كبار الباحثني في املعهد« :إن��ه ال��دواء
ال ��وح� �ي ��د ال� � ��ذي ي �ظ �ه��ر ح �ت��ى اآلن أن��ه
يخفض معدل الوفيات ويقلله بشكل

م�ل�ح��وظ» ،مضيفًا« :أع�ت�ق��د أن��ه إنجاز
كبير».
ف� ��ي ح�ي��ن ذك � ��ر ال� �ب ��روف� �ي� �س ��ور م ��ارت ��ن
الن� � ��داي ،ك�ب�ي��ر ال� �خ� �ب ��راء ،أن «امل��رض��ى
ي�م�ك��ن أن ي �ب��دؤوا ف��ي ال �ع�لاج ب��ال��دواء
ع�ل��ى ال �ف��ور ،ل�ق��د ت��م ال�ب�ح��ث ع��ن ع�لاج
يقلل بالفعل م��ن خطر ال��وف��اة .ل��م يكن

هناك واحد حتى اليوم» ،مضيفًا« :هذا
دواء متاح عامليا وليس باهظ الثمن..
وهذا األمر مهم للغاية مهم للغاية».

تفاصيل التجربة
وبشأن التجربة التي أجريت للوصول
إلى هذه النتائج فقد ،تم اختيار 2104

مرضى ،بشكل عشوائي ،لتلقي  6ملغ
م��ن «ديكساميثازون» م��رة واح��دة في
اليوم (إما عن طريق الفم أو عن طريق
الحقن في الوريد) ملدة  10أيام ،وتمت
مقارنتهم بـ 4321مريضا تم اختيارهم
ع� �ش ��وائ� �ي ��ا مل ��واص� �ل ��ة ت �ل �ق��ي ال ��رع ��اي ��ة
الصحية العادية.
من بني املجموعة األخيرة من املرضى،
ك ��ان ��ت ال ��وف� �ي ��ات خ �ل��ال  28ي ��وم ��ا ه��ي
األع� �ل ��ى ف ��ي أول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ي�ح�ت��اج��ون
إل � ��ى ال �ت �ن �ف��س االص� �ط� �ن ��اع ��ي (،)%41
ومتوسطني في أولئك الذين يحتاجون
إل��ى األك�س�ج�ين ف�ق��ط ( ،)%25واألدن ��ى
ب�ين أول�ئ��ك ال��ذي��ن ل��م يحتاجوا إل��ى أي
تدخل تنفسي (.)%13
ّ
معدالت الوفاة
قلل «ديكساميثازون»
ف� ��ي أوس � � ��اط امل� ��رض� ��ى ال� ��ذي� ��ن ل� ��م ي�ك��ن
ّ
ب� �م� �ق ��دوره ��م ال� �ت� �ن ��ف ��س إال م� ��ن خ�ل�ال
األجهزة بنسبة الثلث ،ما يعادل ،%35
بينما خفض الوفيات في أوس��اط من
ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى األوك�س�ي�ج�ين بمعدل
الخمس ،بحسب النتائج األولية.
ً
بناء على ه��ذه النتائج ،ف��إن استخدام
«ديكساميثازون» سيمنع وف��اة واحد
م � ��ن ث� �م ��ان� �ي ��ة م� ��رض� ��ى ي �س �ت �خ ��دم ��ون
التنفس االصطناعي ،أو واح��د من 25
مريضا يحتاج إلى األكسجني وحده.
هذا وفي األسبوع املاضي ،خلص فريق
البحث الذي قام بتجربة سبعة أدوية
وسيضيف املزيد ،إلى أن هيدروكسي
ك �ل��وروك�ين ل��م ي �ف��د امل��رض��ى امل�ص��اب�ين
بفيروس كورونا في املستشفى.

رخيص ومتاح
في أي صيدلية..
ويمكنه إنقاذ حياة
آالف األشخاص
سيمنع
وفاة واحد
من ثمانية مرضى
يستخدمون
التنفس االصطناعي
أنقذ حياة
ثلث المرضى..
الذين يعانون
األعراض الخطيرة

من يحافظ عليها يمتلك أوراق التفاوض األقوى

مصير سرت..

قبل تسوية األزمة الليبية
محرر الشؤون الدولية

«إمبريال كوليج» ستبدأ التجارب البشرية للقاح كلفته  4دوالرات

الشباب دون العشرين أقل عرضة لإلصابة بـ «كورونا»
محرر الشؤون الدولية
أش��ارت دراس��ة حديثة إل��ى أن الفئة العمرية دون
سن العشرين أقل عرضة لخطر اإلصابة بفيروس
ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د ب�ن�س�ب��ة  50ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن بقية
فئات املجتمع .وأك��دت دراس��ة تحليلية ،نشرت في
مجلة «نيتشر مديسني» ،أنه اعتمادا على محاكاة
الن�ت�ش��ار امل ��رض أن  % 80م��ن ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة دون
العشرين الذين أصيبوا بالفيروس لم تظهر عليهم
أعراض.
وم��ن ش��أن ه��ذه ال��دراس��ة أن تساعد الحكومات في
اتخاذ إجراءات خصوصا وأنها تتعرض لضغوط
كبيرة لفتح امل��دارس والجامعات املغلقة منذ بدء
انتشار الجائحة.
وأظ �ه��رت ال��دراس��ة أن إج � ��راءات إغ�ل�اق امل� ��دارس ال
تأثير كبيرا لها في وقف انتشار الفيروس ،كما هو
األمر بالنسبة لألنفلونزا.
واس �ت �ن��دت ال ��دراس ��ة ع�ل��ى ن �م��اذج الن �ت �ق��ال ع��دوى
كوفيد -19إلى العمر وباالستعانة ببيانات من ست
دول ه��ي ال�ص�ين وإي�ط��ال�ي��ا وال�ي��اب��ان وسنغافورة
فضال عن كندا وكوريا الجنوبية.
وكشفت الدراسة التحليلية أيضا تفاوتا كبيرا في
األع ��راض على ارت�ب��اط بالعمر فقد تظهر أع��راض
على  21باملئة فقط من املصابني بني سن العاشرة

والتاسعة عشرة في مقابل  69باملئة ملن هم فوق
سن السبعني.

بشائر خير
في املقابل ،وفي خطوة تزيد جرعة التفاؤل ،أعلنت
«إمبريال كوليج» البريطانية أنها ستبدأ املرحلة
األول ��ى للتجارب البشرية على ل�ق��اح خ�لال األي��ام
املقبلة ،وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
وي�ع�ت�ب��ر ه ��ذا ال �ل �ق��اح ال �ث��ان��ي ال� ��ذي ي �ت��م اخ �ت �ب��اره
ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ب�ع��د ل�ق��اح أك �س �ف��ورد ،ال ��ذي تتوقع
الحكومة أن يكون جاهزًا بحلول شهر سبتمبر .
ومن املتوقع أن يكلف هذا اللقاح نحو  3جنيهات
إسترلينية فقط ( 4دوالرات) في حال ثبت نجاحه
وطرحه في السوق.
من جهته ،أعلن مختبر الجيش األميركي في معهد
«وال �ت��ر ري ��د» ل�لأب�ح��اث أن ل�ق��اح��ا ك��ان يعمل على
تطويره جرى اختياره لينتقل إلى مرحلة التجارب
السريرية ،وج��رى حصر ع��دد اللقاحات املرشحة
م��ن أك �ث��ر م��ن  24ن �م��وذج��ا أول �ي��ا ،ك��ي ي�ت��م تحديد
ال�ل�ق��اح��ات ال�ت��ي أث ��ارت استجابة واع ��دة لألجسام
املضادة.
إل ��ى ذل ��ك ،س�ح�ب��ت ال�س�ل�ط��ات ال�ص�ح�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة
ال �ت �ص��ري��ح ال� �ط ��ارئ امل�ت�ع�ل��ق ب�م�ع��ال�ج��ة امل�ص��اب�ين
ب ��واس �ط ��ة ع � �ق� � َ�اري «ك � �ل ��وروك �ي�ن» و«ه �ي��دروك �س��ي
ك �ل��وروك�ي�ن» ،ال �ل��ذي��ن س�ب��ق أن أش ��اد بفاعليتهما

عالج الحاالت الطارئة.

أميركا تتراجع وتسحب
تصريحها باستخدام عقارين
روّ ج لهما ترامب
توقعات بإصابة  1.7مليار
شخص 350 ..مليونا ً
منهم سيحتاجون دخول
المستشفيات
ّ
الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب .كما ح��ذرت إدارة األغذية
وال � ��دواء األم�ي��رك�ي��ة م�ق��دم��ي ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة من
التوصية بهذا العالج.
بدورها أقرت إسرائيل استخدام عقار ريمديسيفير
املضاد للفيروسات ،وال��ذي تنتجه شركة جيلياد
س��اي �ن �س��ز األم �ي ��رك �ي ��ة ،ل �ع�ل�اج م� ��رض ك ��وف� �ي ��د.-19
وريمديسيفير أول عقار يظهر في التجارب على
ال�ب�ش��ر أن ��ه ف �ع��ال ض��د ال �ف �ي��روس ،وواف �ق��ت ك��ل من
ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة وال� �ي ��اب ��ان وال �ه �ن��د وال ��والي ��ات
املتحدة وسنغافورة بالفعل على استخدامه في

«كورونافاك»
ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت ش��رك��ة س �ي �ن��وف��اك ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال � �ح � �ي� ��وي� ��ة امل � � � �ح� � � ��دودة ف� � ��ي ب� � �ك �ي��ن :إن ل �ق��اح �ه��ا
«كورونافاك» ،قادر على إثارة استجابة مناعية من
ّ
التسبب ف��ي آث��ار جانبية
ت�ج��ارب بشرية م��ن دون
ش��دي��دة .وذك ��رت أن أك�ث��ر م��ن  %90م��ن األش�خ��اص
الذين ج��رى إعطاؤهم اللقاح ،ضمن فاصل زمني
مدته  14يوما ،قاموا بتحفيز إنتاج أجسام مضادة
مستعدلة بعد أسبوعني من التلقيح.

 1.7مليار شخص!
في سياق آخر ،كشفت دراسة طبية حديثة أن أكثر
ُ
من خمس سكان العالم (نحو  1.7مليار شخص)
ق��د ي�ك��ون��ون ع��رض��ة لخطر زائ ��د ل�لإص��اب��ة ب��درج��ة
ح��ادة م��ن م��رض ف�ي��روس ك��ورون��ا ،م��ردف��ة أن قرابة
 %4م��ن س�ك��ان ال�ع��ال��م (ن�ح��و  349مليون شخص)
ُ
س �ي �ح �ت��اج��ون دخ � ��ول امل �س �ت �ش �ف �ي��ات إذا أص �ي �ب��وا
باملرض.
وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بأن الدراسة
أوض �ح��ت أن ه ��ذا ال��رق��م ي�ش�م��ل امل��رض��ى ال��ذي��ن ال
ي �ع��ان��ون م�ش�ك�لات ص�ح�ي��ة ك��ام �ن��ة ،م�ث��ل األص �ح��اء
والبالغني املتقدمني في السن ،وأن خطر العرضة
لدخول املستشفى يزداد مع تقدم العمر.

باتت مدينة سرت عقدة في طريق التسوية الليبية ،فمع توقف
امل� �ع ��ارك ع �ل��ى أب��واب �ه��ا ،ت��وق �ف��ت أي �ض��ًا ال �ت �ف��اه �م��ات ال�س�ي��اس�ي��ة،
بانتظار تغيير ميداني قد يعيد خلط األوراق.
وم��ع ت��أج�ي��ل ال�ل�ق��اء ال��روس��ي  -ال�ت��رك��ي ،ذك ��رت صحيفة حرييت
التركية أن التفاهم بني البلدين لم يحدث ،قبل لقاء إسطنبول،
مردفة أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي الف��روف وضع
خ�ط��ة م�ش��روط��ة ل��وق��ف ال �ن��ار ف��ي ليبيا ع�ل��ى ال �ط��اول��ة ،رفضتها
أنقرة ،ألسباب عدة ،منها أنه «ال وقف للنار من طرف واحد ،في
ظل الظروف الحالية ،ألن هدفه تكتيكي ،سعيا لكسب الوقت ال
أكثر ،وال يمكن الوثوق به».
ول�ف�ت��ت الصحيفة إل��ى أن ت��رك�ي��ا وض�ع��ت خ�ط��وط��ا ُح �م��را بشأن
ان�ط�لاق م�ح��ادث��ات ال�س�لام م��ن اآلن وص��اع��دا ،منها ال �ع��ودة إل��ى
ال��وض��ع القائم ع��ام ( 2015ات�ف��اق الصخيرات) ،وانسحاب ق��وات
املشير خليفة حفتر حتى بنغازي ،وإلى جانب وقف النار ،يجب
اتخاذ خطوات لتنفيذ عملية التسوية السياسية.
وأك ��دت الصحيفة أن ال�ف�ت��رة املقبلة سيكون التركيز فيها على
م�ب��دأ «أن م��ن ي�ك��ون أق��وى
م �ي ��دان �ي ��ا ي �ك �ت �س��ب ال �ق ��وة
على الطاولة».
ع � � � �س � � � �ك� � � ��ري� � � ��ا ،ت� � � ��واص� � � ��ل
ق � � ��وات «ال� � ��وف� � ��اق» إرس � ��ال
المدينة عقدة
التعزيزات إلى سرت .وأفاد في طريق التفاهم
ناشطون ب��أن مقاتلني من
الروسي  -التركي
مدينة زوارة الواقعة غربي
البالد انضموا إلى القوات
املرابطة غربي سرت.
«بروكينغز» :كلمة
وت�ح��دث��ت ق��وات «ال��وف��اق»
السر لتجنيب ليبيا
ع � � � � ��ن وج � � � � � � � � ��ود ت � �ح � �ل � �ي� ��ق
لطائرات من طراز ميغ 29
الحرب هي دخول
روس �ي��ة ال�ص�ن��ع ع�ل��ى خط
قوي لواشنطن
الجبهة في سرت ،وأن تلك
املعلومات ج��رى تأكيدها
من قبل خبراء عسكريني.
«إندبندنت» :خسارة
�ا
�
س
وب � �ع � ��د ت� �ص� �ع� �ي ��د ف��رن �
«فاغنر» لترهونة
لهجتها ضد تركيا ،وسط
مقدمة لخسائر
ت �ق ��اري ��ر ع ��ن س �ع��ي أن �ق��رة
إلق � � ��ام � � ��ة ق � ��اع � ��دت �ي��ن ع �ل��ى
حفتر الالحقة
األراض � ��ي ال�ل�ي�ب�ي��ة ،وص��ف
األم�ين ال�ع��ام لحلف شمال
األطلسي (ن��ات��و) ال��وض��ع ف��ي ليبيا بالحرج ،وع� ّ�ب��ر ع��ن قلقه من
الوجود الروسي فيها ،مشددا على أهمية التوصل لحل سياسي
في ليبيا تحت مظلة األمم املتحدة.
وبالتزامن ،قال مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي
جوزيب بوريل إن االتحاد سيناقش العالقات مع تركيا في ظل
ما وصفها باألحداث املقلقة في ليبيا.
إل��ى ذل��ك ،ذك��رت صحيفة إندبندنت أن قناصة «فاغنر» ال��روس
ّ
ش��ك�ل��وا ه��اج�س��ا ل �ق��وات ح�ك��وم��ة «ال ��وف ��اق» ف��ي م��دي�ن��ة ت��ره��ون��ة،
بسبب دقتهم في إصابة األه ��داف ،الفتة إل��ى ان خسارة املدينة
الح�ق��ا ك��ان��ت م�ف�ت��اح خ�س��ائ��ر حفتر ف��ي ال �غ��رب ال�ل�ي�ب��ي ،وم�ه��دت
النسحاب قواته من أماكن أخرى.
بدوره ،رأى معهد «بروكينغز» في واشنطن أن انسحاب مقاتلي
«فاغنر»من ترهونة ّ
سهل لـ «الوفاق» استعادة املنطقة ،موضحًا
أن البعض ّ
يفسر االن�س�ح��اب ب��أن��ه «صفقة خفية» ب�ين موسكو
وأنقرة ،غيرت مسار األحداث في ليبيا.
ّ
ولفت إلى أن تجميد الصراع في املرحلة الحالية لن يعني تجنب
الصدام على املدى الطويل ،مبينًا أنه حتى صفقة تركية روسية
محتملة ستودي إلى تقسيم للبالد.
وي ��رى «ب��روك �ي �ن �غ��ز»أن ال�ع�ن��ف س�ي�ت�ج��دد م��ا ب�ي�ن األط � ��راف على
السلطة ،وهذا يمكن أن يعززه دعم الوكالء اآلخرين.
ّ
ويعتقد املعهد أن ما يجنب ليبيا السيناريو األس��وأ هو دخول
قوي ألميركا على املشهد لكبح النفوذ الروسي والتركي ،وتحقيق
وساطة حقيقة من أجل السالم بني جميع األطراف.

26

ً
ً
صحافيا بالهيئة
مؤتمرا
«الثالثية» تعقد

ّ
تعقد اللجنة الثالثية املشكلة من الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية ووزارة الصحة مؤتمرًا
صحافيا اليوم في مقر الهيئة ،لإلعالن عن كل التفاصيل الخاصة بعودة النشاط الرياضي،
وفق قرار مجلس الوزراء.
وستقدم اللجنة شرحا وافيا لإلجراءات الوقائية واالحترازية الواجب اتباعها من قبل الجميع،
وذلك وفق متطلبات السلطات الصحية للحفاظ على سالمة الرياضيني.
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استكمال الموسم الكروي  15أغسطس

اتحاد الكرة يعتمد نظام الدمج

محمد سليمان

■ سبقلا انفردت
بالتفاصيل في  20أبريل الماضي
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه أمس ،برئاسة الشيخ احمد اليوسف،
استكمال املوسم الكروي في  15أغسطس املقبل ،وذلك بإقامة ما تبقى من مباريات
ال��دوري املمتاز والدرجة األول��ى وك��أس سمو األمير ،وذل��ك بعد مخاطبة اللجنة
الثالثية ،التي تضم اللجنة االوملبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ووزارة
الصحة؛ وذلك للحصول على موافقة وزارتي الداخلية والصحة.
كما اعتمد املجلس ،باالجماع ،إقامة بطولة الدوري املوسم املقبل /2020  2021بنظام
ال��دم��ج م��ن دور واح ��د ،على ان ي�ج��ري تصنيف ال�ف��رق بعدها ال��ى قسمني ؛ ال��دوري
املمتاز ويضم عشرة أندية من قسمني ذهاب وإياب ،والدرجة األولى خمسة أندية من
 4أقسام ،في حني تقام مسابقة كأس سمو االمير بنظام خ��روج املغلوب من املباراة
الواحدة ،وكذلك مسابقة كأس سمو ولي العهد بالنظام نفسه.

تأجيل اجتماع رؤساء األندية
قرر اتحاد الكرة تأجيل االجتماع ،الذي كان مقررا اليوم مع رؤساء االندية الرياضية،
ملناقشة آخر التطورات واملستجدات ،بشأن الوضع الرياضي الى اجل غير مسمى،
على ان يتم ارسال قرارات االتحاد الى االندية اليوم.

صورة ضوئية من عدد سبقلا في  20أبريل الماضي

األندية ترحب بعودة التدريبات
حكم عبدالمولى
رحبت األندية الرياضية بقرار مجلس
ال��وزراء بفتح األندية وعودة التدريبات
م ��ع االل � �ت� ��زام ب ��االش� �ت ��راط ��ات ال�ص�ح�ي��ة
واملواعيد املحددة ملزاولة األنشطة وفقا
ملراحل خطة العودة التدريجية للحياة
الطبيعية.
وح � � ��رص � � ��ت سبقلا ع� � �ل � ��ى اس � �ت � �ط�ل��اع
جهوزية األندية وفتح أبوابها.
ف � � ��ي ال � � �ب � � ��داي � � ��ة رح� � � � ��ب رئ � � �ي� � ��س ن � � ��ادي
الصليبخات سعد ع�ن��اد ب�ق��رار مجلس
الوزراء بعودة التدريبات ،مشيرا الى ان
الجميع يترقب وصول التعميم رسميا
إل��ى األن��دي��ة وتنفيذه عمليا على ارض
الواقع وعودة الفرق للتدريبات.
وق��ال ع�ن��اد ان الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة
واللجنة األوملبية وضعا كل اإلرشادات
الصحية واالحتياطات الالزمة لحماية
الالعبني قبل واثناء التدريبات ،مضيفا
ان اج �ت �م ��اع االن� ��دي� ��ة م ��ع امل ��دي ��ر ال �ع��ام
لهيئة الرياضة الدكتور حمود فليطح
األندية كان مثمرا ويهدف الى اخذ اراء
ووج �ه��ات ن�ظ��ر األن ��دي ��ة ،م�ش�ي��را ال ��ى ان
تحديد ن�ظ��ام ال ��دوري ت�ح��دده ال�ظ��روف
التي تمر بها البالد من تفشي فيروس
ك ��ورون ��ا وال �ع �م��ل مل�ص�ل�ح��ة امل�ن�ت�خ�ب��ات
الوطنية اوال.

حذر في ألعاب املضرب
اك��د عضو مجلس ادارة ن��ادي الساملية
والالعب الدولي السابق في كرة الطاولة
ج� � ��واد ال� �غ ��ري ��ب ان ع� � ��ودة ال �ت ��دري �ب ��ات
ل�لأل �ع��اب ال��ري��اض �ي��ة ت�ت�ط�ل��ب إج � ��راءات
اح� � �ت � ��رازي � ��ة وط � ��رق � ��ا وق� ��ائ � �ي� ��ة وح �س��ب

ض� �م ��ن ج � �ه ��ود ال �ل �ج �ن��ة األومل � �ب � �ي� ��ة إلن� �ش ��اء
ق��اع��دة ب�ي��ان��ات ل�ل��ري��اض��ة الكويتية تساهم
في تطورها واالرت�ق��اء بها ،خاطبت اللجنة
األومل� �ب� �ي ��ة االت � � �ح � ��ادات واألن � ��دي � ��ة ال �ش��ام �ل��ة
واملتخصصة بكتاب رسمي حصلت سبقلا
على نسخة منه تطلب م��ن خالله تزويدها
ب��ال��رؤي��ة واأله � ��داف وخ�ط��ة ال�ع�م��ل الخاصة
ب�ك��ل هيئة ري��اض�ي��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن 2020
وح �ت��ى  2023وذل� ��ك م��ن أج ��ل وض ��ح ح�ل��ول
مستقبلية م��ن واق ��ع ب�ي��ان��ات فعلية وليس
اف�ت��راض�ي��ة للمتطلبات األس��اس �ي��ة للحركة
األوملبية الكويتية.
ك �م��ا أرف� �ق ��ت األومل �ب �ي ��ة ب �ك �ت��اب �ه��ا اس�ت�ب�ي��ان��ا
ح��ول الفترة من  2018وحتى  2020مطالبة
االتحادات واألندية املتخصصة باالجابات
الدقيقة على م��ا تضمنه ،حيث سيتم عقد
ج �ل �س ��ات ل ��رئ �ي ��س أو أم �ي��ن س� ��ر ك� ��ل ه�ي�ئ��ة
رياضية أو من ينوب عنهم ملناقشة الرؤيا
واألهداف وكذلك االستبيان الخاص بكل ناد
أو اتحاد.
وت�ض�م��ن االس �ت �ب �ي��ان أس�ئ�ل��ة ح ��ول ع ��دد من
امل ��وض ��وع ��ات ،م�ن�ه��ا امل ��درب ��ون وال �ض��واب��ط
واملعايير التي يتم على اساسها اختيارهم،
وم� ��دي� ��رو امل �ن �ت �خ �ب��ات واألج� � �ه � ��زة اإلداري � � ��ة
وت � ��زوي � ��د األومل � �ب � �ي� ��ة ب� ��األس � �م� ��اء وال� �ع� �ق ��ود
وامل��ؤه�ل�ات ال�ح��اص�ل�ين عليها وال�خ�ب��رة في

صورة من كتاب اللجنة األولمبية

املجال الرياضي والسيرة الذاتية لكل منهم.
ك �م��ا ت�ض�م��ن االس �ت �ب �ي��ان أس �ئ �ل��ة ح ��ول عمل
ورش إرش��ادي��ة وتثقيفية ع��ن ق��وان�ين دول��ة
الكويت والثقافة العامة للمجتمع الكويتي
وال� �ق ��وان�ي�ن امل��رت �ب �ط��ة ب��ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
واملنشطات.
وط ��ال� �ب ��ت األومل � �ب � �ي ��ة ال �ه �ي �ئ ��ات ال��ري��اض �ي��ة
امل �س �ت �ه��دف��ة م ��ن ه� ��ذا االس �ت �ب �ي��ان ب �ض��رورة
ت��زوي��ده��ا ب ��ال ��ردود ف��ي م��وع��د أق �ص��اه ي��وم
الخميس  2020 - -7 16ح�ت��ى يتسنى لها
تحديد مواعيد ملناقشة الردود.

استعداداً لبدء التمارين

«البولينغ» عقم المبنى..
وجهز أدوات الوقاية
جواد الغريب

سعد عناد

همالن الهمالن

اإلرش ��ادات والتقارير الصحية التي لم
تؤكد حتى االن دخولنا املنطقة اآلمنة،
وان��ه بصفته قريبا م��ن ال�ع��اب املضرب
مثل االس�ك��واش وك��رة الطاولة والتنس
األرض� � � ��ي ف � ��ان ت� �ب ��اع ��د ال�ل�اع� �ب�ي�ن ل�ي��س
ك��اف�ي��ا ،ب��ل ان ه�ن��اك خ�ط��ورة ف��ي انتقال
ال�ع��دوى ب�ين الالعبني واألج�ه��زة الفنية
قائمة بواسطة تناقل ال�ك��رة ب�ين أي��ادي
الالعبني ،مما يشكل خطورة في الوقت
الراهن الذي تسعى فيه الدول في الحد
من انتشار فيروس كورونا.
وطلب الغريب من املسؤولني االجتماع
مع املتخصصني وأص�ح��اب الخبرة في
األل�ع��اب التي ت�م��ارس عبر تناقل الكرة
واالستماع إلى وجهات نظرهم من اجل
حماية للرياضيني.

التدريبات من دون التحام الالعبني عبر
ط��ري�ق��ة االل �ت �ح��ام االف �ت��راض��ي او تخيل
املنافس وتقسيم الفريق الى مجموعتني
ك � ��ل م� �ج� �م ��وع ��ة ت� �ض ��م  6الع � �ب�ي��ن ف �ق��ط
وتتدرب كل واحدة في يومها للمحافظة
ع�ل��ى اج� ��راء ال�ح�ص��ص ال�ت��دري�ب�ي��ة على
البساط وبينهما مسافة كافية مع اتباع
ال��وس��ائ��ل األخ � ��رى م ��ن ق �ي��اس ال �ح ��رارة
واملسحات وتغيير وغسل وتعقيم البدل
التدريبية في كل تدريب.

وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ،وق ��ال« :كنا
ن�ن�ت�ظ��ر م �ث��ل ه ��ذا ال� �ق ��رار ب �ع��د اج�ت�م��اع
األن ��دي� ��ة ال� �ت� �ش ��اوري م ��ع م ��دي ��ر ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ح �م��ود ف�ل�ي�ط��ح ح��ول
ع ��ودة ال�ت��دري�ب��ات خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املقبلة،
م ��ن أج ��ل ال� �ع ��ودة ال �ت��دري �ج �ي��ة ل�ل�ن�ش��اط
الرياضي واستئناف املنافسات».
وأضاف الهمالن أن نادي برقان بانتظار
التعليمات الخاصة من الهيئة ووزارة
ال �ص �ح��ة وال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة وامل�ت�ع�ل�ق��ة
ب ��اإلج ��راءات ال�ص�ح�ي��ة وال�ت�ب��اع��د خ�لال
ال�ت��دري�ب��ات ال�ي��وم�ي��ة أو ب�ع��د استئناف
النشاط ،باإلضافة إلى الشروط الالزمة
لتعقيم أماكن وأدوات التدريب.
وأثنى الهمالن على ال��دور ال�ب��ارز ملدير
ال�ه�ي�ئ��ة ح �م��ود ف�ل�ي�ط��ح ون��ائ �ب��ه د صقر
امل�لا وحرصهما على استشارة األندية
ف��ي ال�خ�ط��ة امل��وض��وع��ة ل �ع��ودة ال�ن�ش��اط،
مؤكدًا أن برقان يدعم كل القرارات التي
ت �ص��ب ف ��ي م�ص�ل�ح��ة ال�ل�اع �ب�ي�ن األن��دي��ة
والرياضة املحلية بشكل عام.

الجودو جاهز
رحب مدربو الجودو بعودة التدريبات
م ��ع ات� �خ ��اذ ك ��ل االح �ت �ي��اط��ات ال�ص�ح�ي��ة
ال��وق��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال�لاع �ب�ين ،وذل ��ك ب��اج��راء

«برقان» يرحب
رحب رئيس نادي برقان همالن الهمالن
بموافقة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع �ل��ى ع ��ودة
م��زاول��ة ال�ت��دري�ب��ات ال�خ��اص��ة باألنشطة
ال��ري��اض �ي��ة م��ع االل� �ت ��زام ب��االش �ت��راط��ات
ال �ص �ح �ي��ة وامل ��واع� �ي ��د امل � �ح� ��ددة مل ��زاول ��ة
األن� �ش� �ط ��ة وف� �ق ��ًا مل ��راح ��ل خ �ط��ة ال� �ع ��ودة
التدريجية للحياة الطبيعية.
وأك � � ��د ال� �ه� �م�ل�ان أن ه � ��ذا ال� � �ق � ��رار ي��أت��ي
م�ت�م��اش� ً�ي��ا م��ع اق �ت��راح اللجنة األومل�ب�ي��ة

قطر ُتعلن جهوزية ثالث مالعب المونديال
أع �ل �ن��ت ق �ط��ر ج �ه��وزي��ة اس� �ت ��اد امل��دي �ن��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،ث ��ال ��ث امل �ل�اع ��ب امل �ض �ي �ف��ة
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ،2022
ف��ي ح�ف��ل تلفزيوني استعيض ب��ه عن
االج��راء التقليدي بمباراة جماهيرية،
ب �س �ب��ب ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا امل �س �ت �ج��د،
وت�خ�ل�ل�ت��ه ت�ح�ي��ة خ��اص��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين في
املجال الصحي.
وع ��زف ��ت األورك � �س � �ت� ��را ال �ف �ل �ه��ارم��ون �ي��ة
ال�ق�ط��ري��ة ال�ت��ي وض��ع أف��راده��ا كمامات
وارت� � � � � ��دوا ق� � �ف � ��ازات واق� � �ي � ��ة ،م �ق �ط��وع��ة
موسيقية في حفل عرضته شبكة «بي
إن س �ب��ورت��س» ل �ت��دش�ين امل �ل �ع��ب ال��ذي
يتسع ألربعني ألف متفرج ،والواقع في
املدينة التعليمية بالدوحة.
واش�ت�م��ل ال�ح�ف��ل ع�ل��ى ك�ل�م��ات م �ص� ّ�ورة
ألمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ورئ �ي��س االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل �ك��رة ال �ق��دم
(فيفا) السويسري جياني إنفانتينو،
وخصوا العاملني في املجال الصحي،
بتحية ع�ل��ى ال �ج �ه��ود ال �ت��ي يبذلونها
ملواجهة «كوفيد ــــ .»19
وق � ��ال ان �ف��ان �ت �ي �ن��و «ي �ب �ع��ث ل �ن��ا اس �ت��اد
املدينة التعليمية برسالة تؤكد أن كرة
ال �ق ��دم س �ت �ع��ود م ��ن ج ��دي ��د ،وب �ق ��در من
ال�ش�غ��ف وال�ح�م��اس��ة أك �ث��ر م��ن أي وق��ت
مضى».
وتابع« :عندما يحني الوقت ،سنتشارك
ه ��ذا امل�ل�ع��ب م��ع ال�ع��ائ�ل��ة واألص ��دق ��اء»،
وال � � ��ى ان ي ��أت ��ي ذل � ��ك «ح ��اف � �ظ ��وا ع�ل��ى
صحتكم وابقوا أقوياء وايجابيني».
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق � ��ال ال� �ش� �ي ��خ ت �م �ي��م «أود

«األولمبية» تطلب خطة عمل
االتحادات واألندية 2023 - 2020

استاد المدينة التعليمية (أ.ف.ب)

ونحن نحتفل بجهوزية استاد املدينة
التعليمية ث��ال��ث م�لاع��ب ب�ط��ول��ة ك��أس
العالم  2022أن أحيي أبطال هذا العصر
م� ��ن أف� � � ��راد ال� �ط ��واق ��م ال �ط �ب �ي��ة وال� �ف ��رق
العاملة في الخطوط األمامية ملكافحة

وب��اء كوفيد ـــــ  ،19ال��ذي��ن أن�ق��ذوا حياة
الكثيرين وأعادوا لهم األمل».
وأض � � � ��اف «ت� �ت� �ط� �ل ��ع ق� �ط ��ر ب� �ك ��ل ش �غ��ف
وح� �م ��اس ��ة أك� �ث ��ر م� ��ن أي وق � ��ت م�ض��ى
للترحيب بضيوفها م��ن ش�ت��ى أن�ح��اء

العالم في نسخة استثنائية من بطولة
ك ��أس ال �ع��ال��م» ،م��ن امل �ق��رر ان ت �ق��ام في
ن��وف �م �ب��ر ودي �س �م �ب��ر  ،2022وس �ت �ك��ون
األول� � � ��ى ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال � �ش� ��رق األوس � ��ط
وشمال أفريقيا.

عامل يعقم كرات البولينغ

عقب قرار مجلس الوزراء الخاص باملوافقة
ع �ل��ى ع � ��ودة ال �ت ��دري �ب ��ات ال��ري��اض �ي��ة وف��ق
اإلج��راءات االحترازية والوقائية واملواعيد
امل�ح��ددة لذلك ،قامت إدارة ن��ادي البولينغ
م ��ن خ�ل��ال ش ��رك ��ة م�ت�خ�ص�ص��ة ب ��إج ��راءات
التعقيم والتطهير للمبنى بشكل كامل من
أجل أمن وسالمة الجميع.
ك� �م ��ا ق� ��ام� ��ت اإلدارة ب �ت �ج �ه �ي��ز ك � ��ل س �ب��ل
التعقيم والوقاية وأج�ه��زة قياس الحرارة
وك��ل املتطلبات ال�خ��اص��ة وف��ق اش�ت��راط��ات

الجهات الصحية.
وت ��م وض ��ع ال �ت �ص��ور ال �ع��ام ل�ك�ي�ف�ي��ة ع��ودة
التدريبات الخاصة باملنتخب الذي يستعد
لعدد من االستحقاقات الدولية ،وذلك وفق
قواعد التباعد واملسافات املقررة والرعاية
الصحية ال�لازم��ة والتشديد على ض��رورة
االلتزام من قبل الجميع بالشروط والقواعد
امل� �ق ��ررة م��ن ال�ل�ج�ن��ة ال �ث�لاث �ي��ة امل�ش�ك�ل��ة من
الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية
ووزارة الصحة في هذا الشأن.

«يويفا» يبدأ رسم المسار
المتبقي من الموسم
م� ��ع ع � � ��ودة غ��ال �ب �ي��ة ال � �ب � �ط ��والت ال��وط �ن �ي��ة
األوروبية لكرة القدم بعد التوقف القسري
ب�س�ب��ب ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،يعقد
االت� � �ح � ��اد ال� � �ق � ��اري (ي� ��وي � �ف� ��ا) ال � �ي� ��وم وغ � �دًا
وال �خ �م �ي��س اج �ت �م��اع��ًا م �ف �ص �ل �ي��ًا ل�ت�ح��دي��د
م ��واع � �ي ��د وش � �ك� ��ل اس� �ت� �ك� �م ��ال م �س��اب �ق �ت �ي��ه
لألندية ،إضافة الى بعض املسائل املتعلقة
ببطولة كأس أوروبا  2020التي أرجئت إلى
صيف العام املقبل بسبب «كوفيد .»19 -
وع �ل��ق االت �ح��اد م�س��اب�ق�ت��ي دوري األب �ط��ال
و«ي��وروب��ا ل�ي��غ» ف��ي م ��ارس امل��اض��ي ،وه��و
الشهر ذات��ه ال��ذي اتخذ خالله ق��رار تأجيل
بطولة املنتخبات ع��ن موعدها امل�ق��رر هذا
العام إلى صيف .2021
وأت��ى توقف مسابقتي األندية عند محطة
ال � ��دور ث �م��ن ال �ن �ه��ائ��ي .وأق� ��ر «ي��وي �ف��ا» ب��أن
م��ن أه � ��داف خ �ط��وة ت��أج �ي��ل ك ��أس أوروب � ��ا،
ال �س �م��اح ل �ل �ب �ط��والت ال��وط �ن �ي��ة ب��اس�ت�ك�م��ال
امل��وس��م امل�ح�ل��ي ،وت��ال�ي��ًا ال �ق��اري ،للحد قدر
اإلمكان من الخسائر املالية الباهظة التي
ستتكبدها األندية في حال التوقف الكامل
للموسم.
وف � ��ي ج � � ��دول األع� � �م � ��ال ال � � ��ذي ن� �ش ��ره ع�ب��ر
م��وق �ع��ه اإلل �ك �ت��رون��ي ،أش� ��ار «ي��وي �ف��ا» إل��ى
أن اج�ت�م��اع اللجنة التنفيذية ال ��ذي يمتد
ي� ��وم�ي��ن ،س �ي �ب �ح��ث ف� ��ي اس� �ت� �ك� �م ��ال دوري
األب�ط��ال وال ��دوري األوروب ��ي (ي��وروب��ا ليغ)
لهذا امل��وس��م وش��روط التأهل والتصفيات
ل �ل �م��وس��م امل �ق �ب ��ل ،إض ��اف ��ة إل� ��ى أم � ��ور ع��دة
أبرزها جدول مباريات كأس أوروبا واملدن
املضيفة لها.
وب �ح �س��ب ال �ت �ق ��اري ��ر ال �ص �ح��اف �ي��ة ،ي ��درس
االتحاد استكمال مسابقتي األندية بصيغة

مغايرة عن املعتاد ،هي أق��رب إل��ى «بطولة
نهائية» تشارك فيها ثمانية فرق ،ويرجح
أن ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا ال �ع ��اص �م ��ة ال �ب��رت �غ��ال �ي��ة
لشبونة ،ما سيعني نقل النهائي من مكانه
املقرر سابقًا ،أي مدينة إسطنبول التركية.
وتتبقى أربع مباريات في إياب الدور ثمن
ال�ن�ه��ائ��ي مل�س��اب�ق��ة دوري األب� �ط ��ال ،بعدما
ضمنت أندية أتاالنتا اإليطالي واليبزيغ
األملاني وأتلتيكو مدريد األسباني وسان
جيرمان الفرنسي ،التأهل ال��ى ال��دور ربع
النهائي .إل��ى ذل��ك ،تتبقى  10مباريات في
الدور ثمن النهائي لـ«يوروبا ليغ» موزعة
ك� ��اآلت� ��ي :م� �ب ��ارات ��ان م ��ن ال � ��ذه � ��اب ،وك��ام��ل
م�ب��اري��ات اإلي ��اب .وت�ش�ي��ر ال�ت�ق��اري��ر إل��ى أن
«يويفا» يبحث في استكمال ما تبقى من
ث �م��ن ال �ن �ه��ائ��ي ف��ي امل �س��اب �ق �ت�ين ،ق �ب��ل جمع
ك��ل ال�ف��رق ف��ي مكان واح��د لخوض املراحل
املتبقية بصيغة أدوار إقصائية من مباراة
واحدة ،عوضًا عن مباراتي ذهاب وإياب.
وترجح التقارير أن تكون املباراة النهائية
ل � � � ��دوري األب � � �ط � ��ال ف � ��ي  23أغ� �س� �ط ��س ف��ي
لشبونة ،ما يعني نقلها من مكانها املقرر
سابقًا في إسطنبول.
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عودة« ..متعة كرة القدم»
«البريميرليغ» يعود الليلة بعد توقف دام  100يوم

تعود عجلة ال��دوري اإلنكليزي املمتاز للدوران اعتبارا
م��ن ال �ي��وم ،ب�ع��د ت��وق��ف ن�ح��و  100ي��وم ب�س�ب��ب ف�ي��روس
ك��ورون��ا املستجد ،م��ع ك��رة ق��دم غ� ّ�ي��ر ال��وب��اء م��ن شكلها
بشكل كبير ،ووسط عنوان رئيسي هو التتويج املرتقب
لليفربول بعد انتظار ثالثة عقود.
وستكون البطولة اإلنكليزية الثالثة ب�ين ك�ب��ار ال�ق��ارة
األوروب � �ي ��ة ت �ع��ود ال ��ى أرض م�ل�ع��ب ب�ل�ا ج �م �ه��ور ،بعد
البوندسليغا األملانية التي عادت في  16مايو املاضي،
والليغا األسبانية األسبوع املاضي ،على ان تلحق بها
«س�ي��ري أ» اإليطالية ف��ي نهاية األس�ب��وع الحالي ،بعد
عودة اللعبة الى إيطاليا باستكمال مسابقة الكأس قبل
أسبوع.

لقاء قمة
وت�ن�ط�ل��ق امل �ب��اري��ات ال � �ـ 92امل�ت�ب�ق�ي��ة م��ن م��وس��م ال ��دوري
اإلنكليزي مساء اليوم بمباراتني مؤجلتني من املرحلة

ال�ث��ام�ن��ة وال�ع�ش��ري��ن ،األول ��ى ب�ين أس �ت��ون ف�ي�لا وضيفه
شيفيلد يونايتد ،والثانية  -واأله��م  -بني حامل اللقب
مانشستر سيتي وضيفه أرسنال اللندني .واعتبارا من
الجمعة ،تنطلق منافسات املرحلة الثالثني ،وعنوانها
األبرز مباراة ليفربول ومضيفه غريمه إيفرتون األحد.
وستكون نتيجة مباراة اليوم بني سيتي بقيادة املدرب
األسباني جوسيب غوارديوال ،وأرسنال بقيادة املساعد
السابق لألخير ميكل أرتيتا ،فاصلة في تحديد مسار
اللقب.
فليفربول يتصدر الترتيب ب�ف��ارق  25نقطة قبل تسع
مراحل على النهاية .وفي حال خسارة سيتي املباراة،
سيكون فريق امل��درب األمل��ان��ي ي��ورغ��ن كلوب ف��ي حاجة
ف�ق��ط ال��ى ال �ف��وز ع�ل��ى إي �ف��رت��ون ل�ض�م��ان لقبه األول في
بطولة إنكلترا منذ عام .1990
وف��ي أي ح��ال من األح��وال ،يحتاج ليفربول ال��ى فوزين
ف�ق��ط م��ن م�ب��اري��ات��ه ال�ت�س��ع امل�ت�ب�ق�ي��ة ،للتتويج بصرف

النظر عن نتائج مطارده سيتي.

تعويض الغيابات
وعلى ال��رغ��م م��ن ان بعض األن��دي��ة ستلجأ ال��ى وسائل
ع� � ��دة ل �ت �ع��وي ��ض ال � �غ � �ي ��اب ��ات ،م� �ث ��ل وض� � ��ع م �ج �س �م��ات
مشجعني مصنوعة من ال��ورق ّ
املقوى في املدرجات ،أو
عرض شرائط مصورة عبر الشاشات في امللعب وحتى
أصوات تسجيلية ،لكن األجواء الحماسية املعتادة التي
اشتهرت بها املالعب اإلنكليزية ،ستغيب حتى إشعار
آخر.
وب�ح�س��ب ال �ب��روت��وك��ول ال�ص�ح��ي ال ��ذي سيتم تطبيقه،
سيسمح بدخول  300شخص كحد أقصى الى امللعب.
ك�م��ا سيتم اع�ت�م��اد اج� ��راءات تعقيم ش��ام�ل��ة ف��ي أم��اك��ن
مختلفة ،مثل غرف تبديل املالبس ،الكرات ،قوائم املرمى،
رايات الزوايا الركنية ولوحات التبديالت.
كما ت��م الطلب م��ن الالعبني بتفادي االحتكاك املباشر

شركة في هونغ كونغ وراء استئناف الدوري
ستكون شركة صغيرة في هونغ كونغ أحد األطراف
«امل �ج �ه��ول��ة» وراء ع ��ودة ع�ج�ل��ة ال � ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي
املمتاز لكرة القدم إلى الدوران.
تؤدي «برينيتكس/سيركل دي ان ايه» دورًا محوريًا
في عودة البريمرليغ بعد توقفه منذ مارس ،بسبب
ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،ب�ع��د توقيعها ع�ق�دًا مع
راب �ط��ة ال � ��دوري ب�ق�ي�م��ة خ�م�س��ة م�لاي�ين دوالر ،ت��وف��ر
ب �م��وج �ب��ه خ ��دم ��ات إج� � ��راء ف �ح ��وص «ك��وف �ي��د »19 -
لالعبني وأفراد األندية.
وك��ان��ت ه��ذه االخ�ت�ب��ارات ال��دوري��ة م��ن ن�ق��اط النقاش
األس��اس�ي��ة ال�ت��ي راف�ق��ت م�س��ار ال�ب�ح��ث ع��ن استكمال
امل��وس��م ف��ي الفترة امل��اض�ي��ة ،ال سيما ف��ي ظ��ل خشية
ال �ع��دي��د م��ن ال�لاع �ب�ين م��ن ال �ت �ق��اط ال� �ع ��دوى ون�ق�ل�ه��ا

بالتالي إلى عائالتهم.
وأقامت الشركة مركزًا في مقر كل من األندية العشرين
املشاركة في ال��دوري املمتاز ،إلج��راء فحوص مرتني
أسبوعيًا بالتعاون مع مختبرات شريكة في اململكة
امل�ت�ح��دة ،ف��ي إط��ار التحضير الستئناف املنافسات
هذا األسبوع.
وب �ح �س��ب األرق� � ��ام ال��رس �م �ي��ة امل �ن �ش��ورة ع �ل��ى امل��وق��ع
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ل � �ل� ��دوري ،أج ��ري ��ت ح �ت��ى اآلن ث�م��ان��ي
جوالت من الفحوص ،وذلك بمعدل يومني لكل جولة
(باستثناء الجولة الثانية التي امتدت أربعة أيام).
وأدت هذه االختبارات ،التي تصدر نتائجها عادة في
غضون  48ساعة ،دورًا أساسيًا في تسهيل استكمال
موسم كرة القدم في إنكلترا ،والذي يحظى بشعبية

واسعة في القارة اآلسيوية.
وي� �ق ��ول دان � ��ي ي ��ون ��غ ،ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ش��رك��ة
وشريكها املؤسس «نشعر بفخر كبير لتمكننا من
أداء هذا ال��دور» ،وذلك خالل لقاء معه في مقرها في
هونغ كونغ ،املستعمرة البريطانية السابقة ،والتي
أعيدت إلى الصني عام .1997
وي �ت��اب��ع «أع �ت �ق��د أن ك ��ل أف � ��راد ف��ري �ق �ن��ا س�ي�ش�ع��رون
بالفخر لدى استئناف املوسم في البريمرليغ».
ً
وشكل التعاون مع ال��دوري اإلنكليزي مجاال جديدًا
بالنسبة إل��ى ال�ش��رك��ة ال�ت��ي ت�ع�ن��ى ب��إج��راء فحوص
الحمض ال�ن��ووي «دي إن أي��ه» للزبائن الراغبني في
م�ع��رف��ة امل �خ��اط��ر ال�ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ي��واج �ه��ون �ه��ا ،مثل
احتمال اإلصابة بمرض السرطان.

نهائي كأس إيطاليا

ساري يبحث عن لقبه األول
يبحث امل��درب ماوريتسيو س��اري ع��ن لقبه األول مع
يوفنتوس عندما يالقي فريقه السابق نابولي اليوم
ف ��ي ن �ه��ائ��ي ك� ��أس إي �ط��ال �ي��ا ل �ك��رة ال� �ق ��دم ع �ل��ى امل�ل�ع��ب
األوملبي في روما ،وذلك قبل أيام من استئناف الدوري
ّ
املحلي املعلق منذ ثالثة أشهر بسبب فيروس كورونا
املستجد.
وس �ي �ك��ون ي��وف �ن �ت��وس م��رش �ح��ا ق��وي��ا ل �ت �ع��زي��ز رق�م��ه
القياسي في املسابقة وإحراز لقبه الرابع عشر ،بعدما
ت �ن��ازل امل��وس��م امل��اض��ي ع��ن سلسلة م��ن أرب �ع��ة أل�ق��اب
متتالية لسقوطه في ربع النهائي أمام أتاالنتا صفرــ
.3
في املقابلّ ،
توج نابولي خمس مرات ،آخرها في .2014
وت�س�ل��م س� � ّ
�اري م�ه��ام��ه ع�ل��ى رأس االدارة ال�ف�ن�ي��ة في
«السيدة العجوز» مطلع هذا املوسم ،بعد سنة جدلية
يتيمة أمضاها مع تشلسي االنكليزي أح��رز خاللها
لقب الدوري االوروبي «يوروبا ليغ».
ل�ك��ن ق�ب��ل ذل ��ك ،أم �ض��ى اب ��ن ال �ح��ادي��ة وال �س �ت�ين ث�لاث��ة
م��واس��م م��ع ن��اب��ول��ي ،ح �ي��ث ص� ��ارع ب �ش��دة ع �ل��ى لقب
ّ
املتوج في آخر ثمانية
ال��دوري املحلي مع يوفنتوس
مواسم ،قبل ان يرحل عن النادي الجنوبي لخالفه مع
مالك النادي الجدلي أيضا أوريليو دي لورنتيس.
وادع � ��ى امل � ��درب ان ��ه ع ��رف ب� �ق ��رار إق��ال �ت��ه م ��ن ن��اب��ول��ي
وتعيني كارلو أنشيلوتي بدال منه ،من خالل مشاهدته
التلفزيون.
ل �ك��ن دي ل��ورن �ت �ي��س ّ
رد ع�ل�ي��ه ب �ق �س��وة االث� �ن�ي�ن وق ��ال
ل �ص �ح �ي �ف��ة «ك ��وري � �ي ��ري دي �ل��ا س � �ي� ��را»« :ل� �ق ��د خ��ان �ن��ي
(س � ��اري) ،غ ��ادر ب�ح�ج��ة امل ��ال امل �ب �ت��ذل��ة ،أج �ب��رن��ي على
التغيير وال يزال لديه عقد لسنتني».
وكانت العودة األولى لساري إلى ملعب «سان باولو»
قد انتهت بالخسارة 1ــ 2في يناير املاضي ،لكن فريقه

في حال إحرازهم «الكالتشيو»
التسيو يغري العبيه
بمكافآت ضخمة

ماوريتسيو ساري

ي�ت�ص��در ال� ��دوري راه �ن��ا ب �ف��ارق  24نقطة ع��ن نابولي
ال� �س ��ادس ،وس�ي�ف�ت�ت��ح م �ع��رك��ة ن �ه��اي��ة ال� � ��دوري مطلع
األسبوع املقبل مع التسيو وصيفه بفارق نقطة.
وي �ب �ح��ث س � ��اري ع ��ن ل �ق �ب��ه ال �ث��ان��ي ف �ق��ط ف ��ي م�س�ي��رة
تدريبية على م��دى ثالثني سنة ،وذل��ك بعد تنقله مع
عدة اندية متواضعة في إيطاليا منذ عام .1990

رص ��د رئ �ي��س ن� ��ادي الت �س �ي��و ك�لاودي��و
لوتيتو مكافآت بقيمة  18مليون يورو
لالعبيه ،في حال إحرازهم لقب الدوري
اإلي �ط��ال��ي ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،ال� ��ذي ت�س�ت��أن��ف
مبارياته نهاية هذا األسبوع ،بعد توقف
ل �ن �ح��و ث�ل�اث ��ة أش� �ه ��ر ب �س �ب��ب ف �ي ��روس
كورونا املستجد ،وذل��ك بحسب تقارير
صحافية.
ودخ� � ��ل الت �س �ي ��و ف� ��ي إش� � � ��راف امل � ��درب
سيموني انزاغي ونجاعة الهداف تشيرو
ايموبيلي ،في منافسة شرسة للغاية مع
يوفنتوس (حامل اللقب) في آخر ثمانية
م��واس��م ،إذ يحتل امل��رك��ز ال�ث��ان��ي بفارق
نقطة يتيمة عن «السيدة العجوز» قبل
 12مرحلة على نهاية الدوري.
وأش� � � ��ارت ص �ح �ي �ف��ة «ك ��وري� �ي ��ري دي �ل��و
س �ب��ورت» إل��ى أن ال�لاع�ب�ين واف �ق��وا على
التخلي ع��ن روات�ب�ه��م مل��دة شهر بسبب
األزمة االقتصادية الناتجة عن «كوفيد -
 ،»19فيما سيتم تأجيل راتب آخر حتى
شهر ديسمبر.
وأضافت أن لوتيتو رصد تقديم مكافأة
بقيمة  400ألف يورو لكل العب في حال
أحرز فريق العاصمة اللقب ،أي بمجموع
 18مليون يورو لكامل الفريق.

واملعانقة امل�ع�ت��ادة خ�لال االح�ت�ف��ال بتسجيل األه��داف،
وتفادي البصق على أرض امللعب.
وأقر أرتيتا في مؤتمره الصحافي بأن كرة القدم تغيرت.
وق ��ال« :ال�ل�ع�ب��ة ب��ات��ت مختلفة ..ال�ح��دة ت��راج�ع��ت بعض
ال �ش��يء (ف��ي غ�ي��اب املشجعني ع��ن امل ��درج ��ات) .الضغط
ال � ��ذي ي �ف��رض��ه ال �ج �م �ه��ور ل ��م ي �ع��د م ��وج ��ودا ،وك ��م ك��ان
املشجعون شغوفني في إنكلترا!».

عوامل مختلفة
وت ��واج��ه م��ا ت�ب�ق��ى م��ن م�ن��اف�س��ات ال � ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي
امل �م�ت��از ع��وام��ل مختلفة ف��ي ه ��ذه ال �ف �ت��رة ،م��ن ال �ح��رارة
املرتفعة نسبيا ،الى الوقت القصير الذي أتيح لالعبني
للتدريب والتحضير للعودة.
وس�ت�ط�ب��ق راب �ط��ة ال � ��دوري م��ا أج� ��ازه االت �ح ��اد ال��دول��ي
ل �ك��رة ال �ق��دم (ف �ي �ف��ا) ،ب��زي��ادة ع ��دد ال�ت�ب��دي�لات امل�س�م��وح
ً
بها خالل املباراة من ثالثة الى خمسة ،أمال في تفادي

إجهاد الالعبني وتعرضهم لخطر متزايد من اإلصابات
البدنية.
لكن هذه الخطوة أثارت حفيظة بعض األندية الصغيرة
ف��ي ال ��دوري ،ال�ت��ي ت��رى ان ال�ت�ب��دي�لات اإلض��اف�ي��ة تصب
غ��ال�ب��ا ف��ي مصلحة األن��دي��ة ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي ت�ت��واف��ر لها
خيارات أكبر بني االحتياطيني.
وس�ت�ك��ون امل �ب��اري��ات األول ��ى ب�ع��د ال �ع��ودة محطة للفت
األنظار الى االحتجاجات على مقتل املواطن األميركي
جورج فلويد بعد توقيفه من قبل شرطي أبيض ضغط
بركبته على رقبته ل��دق��ائ��ق دون أن يستمع ملناجاته،
ك��ون��ه ال يستطيع ال�ت�ن�ف��س ،ف��ي م��دي�ن��ة مينيابوليس
األميركية الشهر املاضي.
وأكدت الرابطة انها لن تعاقب الالعبني في حال اختاروا
االحتفال بتسجيل األهداف من خالل الركوع على ركبة
واح��دة ،كما حصل في محطات عدة خالل مباريات في
أملانيا وأسبانيا.

عوامل على المحك
ف��ي م��ا ي��أت��ي ع��رض ألبرز ال�ع��وام��ل ال�ت��ي تنتظر ك��رة
القدم اإلنكليزية في األسابيع القليلة املقبلة:

متى يرفع ليفربول الكأس؟
ويحتاج النادي األحمر حسابيا الى الفوز في مباراتيه
األوليني فقط ليضمن اللقب األول له في بطولة إنكلترا
منذ عام  ،1990بصرف النظر عما ستكون عليه نتائج
سيتي .وسيكون ليفربول أم��ام فرصة كسر أكثر من
رق��م قياسي ه��ذا امل��وس��م ،السيما ع��دد ال�ن�ق��اط األكبر
خالل املوسم (في رصيده  82نقطة حاليا ،بينما الرقم
القياسي هو  100وحققه مانشستر سيتي في موسم
2017ــ.)2018

معركة دوري األبطال
عادة ما تخوض األندية اإلنكليزية معركة على املراكز
األرب�ع��ة األول��ى املؤهلة ال��ى املوسم املقبل من مسابقة
دوري األب �ط ��ال ،ل�ك��ن م �ي��دان ه ��ذه امل �ع��رك��ة ي�ت�س��ع ه��ذا
املوسم ليشمل املركز الخامس أيضا ،لعل وعسى..
ح ��ال� �ي ��ا ،ت �ك �م��ل أن� ��دي� ��ة م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي ول �ي �س �ت��ر
وتشلسي عقد املراكز األربعة األولى ،علما بأن الفارق
بني تشلسي الرابع وأرسنال التاسع هو ثماني نقاط
فقط ،ما قد يؤشر الى معركة منتظرة ستكون حامية
الوطيس.
لكن ما سيكون في ذهن األندية املنافسة هذا املوسم،
هو قرار االتحاد األوروبي للعبة (يويفا) بمنع سيتي
م ��ن خ� ��وض م �س��اب �ق��ات��ه ل �ل �م��وس �م�ين امل �ق �ب �ل�ين ب�س�ب��ب
مخالفته لقواعد اللعب املالي النظيف.
وفي ظل توقع بقاء سيتي ضمن املراكز األربعة األولى
(ي�ب�ت�ع��د ب �ف��ارق  12ن�ق�ط��ة وم� �ب ��اراة أق ��ل ع��ن ال�خ��ام��س

م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د)،
س �ت �ت �ج��ه األن� � �ظ � ��ار ال ��ى
م� � �ح� � �ك� � �م � ��ة ال � �ت � �ح � �ك � �ي� ��م
ال ��ري ��اض ��ي (ك � � ��اس) ال �ت��ي
رف��ع إليها ال�ن��ادي الشمالي
م �س��أل��ة ال �ع �ق��وب��ة ال �ت��ي ف��رض��ت
عليه.
وفي حال أبقت «كاس» على العقوبة ،سيتمكن النادي
صاحب املركز الخامس في ترتيب الدوري املمتاز ،من
حجز مقعده ف��ي األب �ط��ال ،ب��دال م��ن مانشستر سيتي
(في حال لم ينهِ املوسم خارج املراكز األربعة األولى).

تفادي الهبوط
يحتل بورنموث ،أستون فيال ،ونوريتش سيتي املراكز
 18و 19و 20تواليا ،املؤدية للهبوط الى الدرجة األولى.
وف��ي ح�ين ي�ب��دو ن��وري�ت��ش ( 21ن�ق�ط��ة) أم ��ام ه�ب��وط ال
مفر منه ،ستكون املنافسة محتدمة بني أكثر من فريق
لتفادي الخروج من الدوري املمتاز .وتفصل أربع نقاط
فقط بني صاحبي املركزين الخامس عشر (برايتون)
والتاسع عشر (أستون فيال ،وله مباراة مؤجلة).

الجهوزية البدنية
يأمل ع��دد م��ن الالعبني ف��ي التمكن م��ن ال�ع��ودة بقوة
ال��ى امل�لاع��ب ب�ع��د غ�ي��اب بسبب اإلص��اب��ات ف��ي الفترة
التي سبقت تعليق املنافسات .ومن أب��رز ه��ؤالء ،قائد
املنتخب اإلن�ك�ل�ي��زي ه ��اري ك�ين وزم�ي�ل��ه ف��ي توتنهام
الكوري الجنوبي سون هيونغ-مني ،ونجما يونايتد
امل �ه ��اج ��م م� ��ارك� ��وس راش � �ف � ��ورد والع � ��ب خ ��ط ال��وس��ط
الفرنسي بول بوغبا الذي غاب عن فترات طويلة.

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري اإلنكليزي (مباراتان مؤجلتان من المرحلة الـ)28
أستون فيال × شيفيلد يونايتد
مانشستر سيتي × ارسنال

مساء
8.00
ً
مساء
10.15
ً

beIN Sports HD 1
beIN Sports HD 1

الدوري األسباني (المرحلة التاسعة والعشرون)
إيبار × أتلتيك بلباو

مساء
8.30
ً

beIN Sports HD 2

بلد الوليد × سيلتا فيغو

مساء
8.30
ً
مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 4

أوساسونا × أتلتيكو مدريد

beIN Sports HD 3

الدوري األلماني (المرحلة الثانية والثالثون)
اينتراخت فرانكفورت × شالكه

مساء
7.30
ً
مساء
9.30
ً

باير ليفركوزن × كولن
أوغسبورغ × هوفنهايم

مساء
9.30
ً
مساء
9.30
ً

beIN Sports HD 7

اليبزيغ × فورتونا دوسلدورف

مساء
9.30
ً

beIN Sports HD 8

دورتموند × ماينتس

beIN Sports HD 5
beIN Sports HD 5
beIN Sports HD 6

كأس إيطاليا (النهائي)
يوفنتوس × نابولي

مساء
10.00
ً

-

الحرارة

األربعاء
 25شوال  1441هـ •  17يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد  • 16818الكويت
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي  13078برقياً :سبقلا
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

كالم الناس
أحمد الصراف

إسالم شكري
ش� � �ه � ��د األس � � � �ب � � � ��وع امل � ��اض � ��ي
ال� �ك� �ش ��ف ع � ��ن ج � �ه� ��از «ب �ل��اي
س�ت�ي�ش��ن  ،»5وب �غ��ض ال�ن�ظ��ر
عن التصميم ،تمثل النسخة
الجديدة خروجًا عن تكرارات
النسخ السابقة لوحدة التحكم.
ونقل موقع موقع «إنغادجيت» التقني عن رئيس قسم تجربة
املستخدم في «بالي ستيشن» ،مات ماكلورين ،قوله إنه يمكننا
توقع الشيء نفسه لواجهة املستخدم.
وأضاف ماكلورين عبر موقع التواصل االجتماعي «لينكد إن»
ً
أن فريق عمله أجرى تعديال بنسبة  %100على واجهة مستخدم
«بالي ستيشن  »4كما أضاف بعض املفاهيم الجديدة إليها.
وأوض��ح أن نظام التشغيل النسخة الجديدة من بالي ستيشن
مختلف تمامًا ،أما واجهة املستخدم فقد وصفها بأنها «عملية»
في املقام األول ،وتقدم لغة بصرية جديدة بعد أن أعيد تصميمها
بالكامل.

الوفيات
● الشيخة هيا عبدالله العلي المالك الصباح،
( 87عامًا) ،شيعت ،رسائل نصية ،للرجال،65552000 :
للنساء.99764429 :
● عايد مجبل عيد النويعم ال��ع��ازم��ي98( ،
عامًا) ،شيع ،ت.99850045 - 90005694 :
● جاسم حسن الغريب 85( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ت:
.99707860 - 99908022
● محمد بغيران فهيد السبيعي 84( ،عامًا)،
شيع ،ت.99485323 - 66827443 :
● مبارك شافي مبارك العجمي 76( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.99030138 - 99504238 :
● صالحة محمد القحطاني 57( ،عامًا) ،شيعت،
ت.94036888 - 97990078 - 99933335 :
● حبيب حسن جوهر حيات 87( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.99784936 - 66363888
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

شديد الحرارة مع فرصة للغبار والرياح
شمالية غربية إلى معتدلة السرعة ( 20ـــ 50
كلم /ساعة).

البحـــــــر

3.59 2.35 10.03 8.53
ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

عصر

6.49 4.49
شروق

مغرب

8.22 11.49
ظهر

عشاء

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

ارتفاع مبيعات
أجهزة صناعة الخبز
بصورة قياسية
وجد الكثير من األشخاص هوايات جديدة أثناء إقامتهم في
املنزل جراء جائحة «كورونا» .فبالنسبة للكثيرين ،يعني ذلك
على ما يبدو اشتهاء جديدًا للخبز.
وخ�لال شهر م��ارس ،زاد صانعو الخميرة والدقيق إنتاجهم
بصورة كبيرة مع ارتفاع الطلب ،إذ ارتفعت مبيعات الخميرة
األميركية بنسبة  %647في األس�ب��وع املنتهي في  21م��ارس،
مقارنة بنفس األسبوع في عام  ،2019وفقًا لبيانات «نيلسني».

الصــــالة

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

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن املستهلكني في ابل أنفقوا
 519مليار دوالر عبر متجر «آب ستور» ،خالل عام .2019
وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة استشارات البحوث
االقتصادية ( ،)Analysis Groupبتوصية من اب��ل ،للمرة
األولى لتحديد نشاط متجر التطبيقات ،فقد تم انفاق 413
مليار دوالر على السلع والخدمات املادية مثل تطبيقات
املالبس ،والطعام ،والسفر ،فيما تم إنفاق  45مليار دوالر
على اإلع�لان��ات عبر التطبيق .وت��اب�ع��ت ال��دراس��ة ،أن��ه تم
إنفاق  61مليار دوالر على املبيعات الرقمية مثل تنزيل
األل �ع��اب وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات وش��رائ �ه��ا .ي��ذك��ر أن «اب ��ل» أعلنت
من قبل أنها حققت إي��رادات بقيمة  46.3مليار دوالر من
الخدمات في العام املالي املاضي ،وأنها دفعت  155مليار
دوالر للمطورين منذ إطالق متجرها في عام .2008

محمود عبدالحليم

فجر

مساءً

محمود حمدان

الصغيرة والمتوسطة
والكبيرة

«بالي ستيشن  »5يكشف
ً
تماما
لغة بصرية جديدة
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الكبرى

%27

أعلى مد

مستخدمو «أبل» أنفقوا  519مليار
دوالر على التطبيقات في 2019

a.alsarraf@alqabas.com.kw

ل��م يتعرض جهاز مالي ف��ي ال��دول��ة للفوضى واالنتقاد
واالستغالل كما تعرض الصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة .فمنذ تأسيسه عام  ،2013وما يشبه الشؤم
يالحقه ،سواء في اإلدارة السيئة أو الوزير غير الراضي
عن املشروع وإدارته ،أو من تعاملوا معه.
م��واط��ن واح ��د وق��ف م�ن��ذ ال �ي��وم األول ،وإل ��ى ال �ي��وم ،مع
امل�ش��روع وكتب عنه وحاضر وتحدث عن أهميته ،ولم
يكل ولم يمل ،وحتى بعد جائحة الكورونا ال يزال على
رأي��ه بضرورة إعطاء الصندوق ما يستحق من أهمية،
فهو إح��دى اهم وسائل «إنقاذ» الجهاز اإلداري املتخم
باملوظفني ،ومنصة لخلق قاعدة رجال ونساء أعمال لهم
ً
مكانتهم ،مستقبال ،ودوره في التخفيف على املال العام.
ي �ق��ول ال�خ�ب�ي��ر وامل �ص��رف��ي ال �س��اب��ق «ن� ��ادر ال�ع�ب�ي��د» إن
الصندوق قام من تاريخ مباشرته بمهامه بصورة فعالة
بدراسة تمويل  6000مشروع تقريبًا ،وافق على 1650
منها ورفض البقية لعدم جدواها .وأنه صرف على هذه
املشاريع  280مليون دينار ،أي بمتوسط  170ألف دينار
للمشروع.
إلى هنا واملوضوع واضح وبسيط ،وهذا قبل الكورونا،
ولكن الشيطان يكمن دائما في التفاصيل.
يقول السيد «العبيد» إن متوسط راتب املوظف الكويتي
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة يبلغ  1450دي �ن��ارًا ش�ه��ري��ًا ،وه ��ذا يعني
 17400دينار سنويًا .وبما أن الغالبية تبقى في الوظيفة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ث�لاث�ين ع��ام��ًا ،ف��إن امل��وظ��ف سيكلف ال��دول��ة
نصف مليون دينار ،قبل تقاعده ،إضافة ملبلغ آخر كبير
يمثل تكلفة غير مباشرة لوجوده في عمله ،من مساحة
وم�ك�ت��ب وم��وق��ف س�ي��ارة وح�ص�ت��ه م��ن ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
والشاي والقهوة ،وعشرات املصاريف اإلدارية األخرى،
ه��ذا غير م��ا سيدفع ل��ه م��ن روات��ب تقاعد ،حتى وفاته،
وه ��ذه التكلفة ت��زي��د ب��أرب�ع�م�ئ��ة أل��ف دي �ن��ار ع�ل��ى تكلفة
تمويل مشروع ،لو أن هذا املوظف اتجه بعد تخرجه إلى
ً
صندوق املشاريع ب��دال من العمل في الحكومة .وحتى
مع احتمال إفالس  %50من هذه املشاريع ،يبقى الوفر
كبيرًا والفوائد عظيمة!
ً
يستطرد الخبير «العبيد» قائال إن أصحاب املشاريع
الذين قامت الدولة بتمويلهم خففوا عن الدولة الكثير،
ول��و ق��ام ك��ل ص��اح��ب م�ش��روع بتوظيف ك��وي�ت��ي آخ��ر
ل��دي��ه لتضاعف ال��وف��ر ع�ل��ى امل��ال ال �ع��ام ،وب��ال�ت��ال��ي من
الضروري االستمرار في فكرة دعم الصندوق وخلق
مشاريع صغيرة ومتوسطة ،وتمويلها ،وبخالف ذلك
فإن الحكومة مجبرة على توظيف كل واحد من هؤالء،
وما يعنيه ذلك من عبء مالي رهيب على امل��ال العام
يزيد على  500الف دينار لكل مواطن ،رواتب ومزايا،
واألف �ض��ل ب��ال�ت��ال��ي ت��وف�ي��ر ال�ت�م��وي��ل ال�ل�ازم للمشاريع
التي تم رفضها ،فتكلفتها لن تزيد على رب��ع تكلفة
الوظيفة الحكومية ،خاصة أن وضع الجهاز اإلداري
الحكومي أصبح مترهال وال يطاق ويمثل إعاقة أمام
ت �ط��وره ،وس�ت��زي��د ف�ي��ه ال�ب�ط��ال��ة املقنعة م��ع ت�ح��ول أداء
الكثير م��ن امل�ع��ام�لات لألجهزة اإللكترونية ،وإن�ج��از
األعمال .Online

الطقس

30

الصغرى

الرطوبة

أدنى جزر

3.13

3.23

ون �ق ��ل م��وق��ع «ب �ي��زن��س إن� �س ��اي ��در» ع ��ن ن �ي�ل�ا م��ون �ت �ج��وم��ري،
الرئيسة التنفيذية لشركة «كريت آند باريل» ،قولها إن الطلب
على أجهزة صناعة الخبز في املنزل زاد بصورة كبيرة عبر
اإلنترنت.
وقالت« :في أسبوع واحد في أبريل ،بعنا أجهزة صناعة خبز
أكثر مما بعنا في عام  2019بأكمله».
من جانبها ،قالت هايلي باتيرسون من «بيزنس إنسايدر»
َ
إن الخبز يمكن أن يساعد الناس على محاربة امللل وتجنب
الذهاب إلى البقالة.

إلى متى؟
بعد ُّ
تقدم عدد من املخالفني أنفسهم لإلقامة وترحيلهم إلى دولهم..
ال تزال مناطق تعج بالوافدين الذين لم يعودوا يعملون وبقوا دون
عمل بسبب عزل مناطقهم او توقف املشاريع التي يعملون بها.
مئات آالف من العمال ال يزالون دون عمل يملؤون شوارع مناطقهم
املكتظة بهم ..ول��وال اعمال الخير وتوزيع السالل الغذائية وانابيب
الغاز والخبز وغيرها لشاهدنا تحركات الجياع.
السؤال هو :الى متى يستمر حال هؤالء العمال والعاملني الذين بقوا
دون عمل ..ال��ى متى يستمر إم��داده��م باالغذية ملساعدتهم لتبقى
املشكلة واهلل يعلم الى متى؟
ما مصير كل هؤالء ..خاصة املخالفني لقانون االقامة الذين هم االن
من دون اي عمل والذين ال تزال اعداد كبيرة منهم بيننا.
كيف سيتم التعامل معهم م��ن ك��ل ال�ج��وان��ب ..قانونيا وانسانيا..
وك �ي��ف س�ي�ت��م ال�ت�ع��ام��ل م��ع ت�ل��ك امل�ش�ك�ل��ة ف��ي ال �ق��ادم م��ن االي� ��ام او
االسابيع او حتى الشهور.
لي وجهة نظر في كيفية تعديل التركيبة السكانية وما يرافقها من
قوانني دخول الوافدين القديمني او الجدد.
من غير املنطقي فقط ربط اعادة التجديد بالسن او سنوات االقامة
بالكويت ..اين الخبرات واين ثقتي باملوظف الذي يعمل عندي سنوات
طويلة بلغ بعدها سن الستني او السبعني ..اذا دخل الوافد الكويت
وهو بعمر  25وعمل في مؤسسة او شركة او مكتب واستمر فيها
 ١٥عاما مثال ..هل يمنع من العودة النه وصل السنوات املحددة في
حني انه يكون قد بلغ من العمر  40وهو سن العطاء والخبرات.
اذا كان هذا املوظف ملتزم ويحترم قوانني البلد وملفه االمني نظيفا..
فلماذا ُيظلم الن واف��دا اخ��ر غش وتغافل القانون واستغل عالقته
مع صاحب نفوذ ليبني امبراطورية من الثروة او العمل الالشرعي.
أتمنى أال يظلم االمي��ن وامل�ح�ت��رم والنظيف بسبب اخ�ط��اء ارتكبها
مسؤول كويتي في اي جهة كانت ..شجعت هذا الوافد للتعدي على
القانون واالصرار عليه.
هناك آالف من الوافدين األمناء والصادقني واملحترمني واصحاب
ضمير يعتمد عليهم ارباب عملهم ..ال يستحقون ابدا ان يحشروا
في نفس خانة من عاثوا باألرض فسادًا بدعم ومساندة منا نحن
الكويتيني.

«فيسبوك» يتيح الدفع
وتحويل األموال عبر «واتس أب»
أطلق «فيسبوك» خدمة الدفع الخاصة به على تطبيق
«واتس أب» في البرازيل ،بهدف السماح للمستخدمني
بالدفع مقابل املشتريات أو تحويل األموال إلى األقارب
بسهولة.
وأط �ل��ق امل��وق��ع محفظة «ب ��اي ف�ي�س�ب��وك» ع�ل��ى تطبيق
«واتس أب» للمراسلة في نوفمبر في الواليات املتحدة.
وه��ذه امل��رة األول��ى التي يمكن فيها اس�ت�خ��دام «وات��س
أب» ل�ل��دف��ع ل�ل�ش��رك��ات أو ت�ح��وي��ل أم ��وال ل�ل�أف��راد ضمن
قائمة األسماء في التطبيق.
وسيتوجب على املستخدمني امتالك بطاقات فيزاكارد،
أو م��اس�ت��رك��ارد ص��ادرة ع��ن م�ص��ارف معينة .وستكون

ه�ن��اك ح��اج��ة إل��ى إدخ ��ال رم��ز م��ؤل��ف م��ن س�ت��ة أرق ��ام أو
تعريف رقمي للمصادقة على عملية الدفع.
وي�ت��م ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت��ي ت�ح�ص��ل على
«ب��اي فيسبوك» من مجموعات شريكة مثل «ب��اي بال»
في الواليات املتحدة و«سييلو» في البرازيل .وأوضح
«فيسبوك» في بيان «ان إرسال األموال أو إجراء عملية
شراء على (واتس أب) مجانية .ستدفع الشركات عمولة
مماثلة لتلك التي تدفع في معامالت بطاقات االئتمان».
ويعتزم «فيسبوك» جعل ه��ذه الخدمة متاحة تدريجًا
على مجموعة تطبيقاته األخرى ،بما فيها «انستغرام»
على أن تشمل بلدانا أخرى( .أ.ف.ب)

