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تداعيات القرار المفاجئ بإلغاء جلسة التداوالت تتواصل

األجانب يهجرون بورصة الكويت
¶ السيولة تراجعت  % 50في جلسة أمس
¶ تخارج��ات تتزاي��د عل��ى وق��ع تخفي��ض «وزن الكوي��ت»
¶ال محفزات حكومية وال منتجات جديدة منذ أكثر من عام
سالم عبدالغفور
ت ��راج� �ع ��ت ال �س �ي ��ول ��ة امل� �ت ��داول ��ة
ف � � ��ي ب � � ��ورص � � ��ة ال � � �ك� � ��وي� � ��ت إل � ��ى
م �س �ت��وي��ات م�ت��دن�ي��ة ف��ي جلسة
األم� � ��س ،ف�ه�ب�ط��ت ب�ن�س�ب��ة %50
إل��ى  18.6مليون دي�ن��ار ،مقارنة
م ��ع م �ت��وس��ط ال � �ت� ��داول ال �ي��وم��ي
منذ بداية العام ،فيما تراجعت
ك�م�ي��ات ال �ت��داول بنسبة %43.4
إلى  101مليون سهم ،في أعقاب
ت �خ �ف �ي��ض وزن ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ى

م��ؤش��ر «ف��وت�س��ي» نتيجة إلغاء
جلسة التداول األسبوع املاضي.
وف ��ي ال��وق��ت ال ��ذي خ �س��رت فيه
البورصة  58.7مليون دينار من
ق�ي�م�ت�ه��ا ال�س��وق�ي��ة أم� ��س ،أغ�ل��ق
م��ؤش��ر ال �س��وق األول متراجعًا
 %0.3من خالل تداول  37مليون
سهم بقيمة  14.2مليون دينار،
في حني انخفض السوق العام
ب ��واق ��ع  %0.2م ��ن خ �ل�ال ت ��داول
 101م�ل�ي��ون س�ه��م ب�ق�ي�م��ة 18.6
مليون دينار.

وأش� � ��ارت م �ص ��ادر اس�ت�ث�م��اري��ة
إل ��ى أن ال �ق ��رار امل �ف��اج��ئ ب��إل�غ��اء
جلسة تداوالت السوق األسبوع
املاضي كان له وقع شديد على
ث �ق ��ة امل �س �ت �ث �م��ري��ن ،م �م ��ا ي��زي��د
م��ن ح��رك��ة ت �خ��ارج��ات األج��ان��ب
ّ
م��ن ال�س��وق ،م�ح��ذرة م��ن أن تلك
ال �ث �ق��ة ب � ��دأت ت �ت�ل�اش��ي ف ��ي ظ��ل
غ �ي��اب م �ح �ف��زات م ��ن ال�ح�ك��وم��ة
ل �ل�اق � �ت � �ص ��اد أو م � ��ن ال� �ج� �ه ��ات
الرقابية للسوق.
ولفتت إل��ى أن السوق لم يشهد

طرح منتجات جديدة منذ أكثر
من عام ،كما أن االكتتابات غابت
منذ سنوات ،علمًا بأن االكتتاب
العام في شركتي «شمال الزور»
و«البورصة» انتهى في ديسمبر
املاضي ولم تدرج أسهمهما إلى
ال �ي ��وم ،داع �ي��ة ال �ج �ه��ات املعنية
إل ��ى ال �ت �ح��رك ب��ات �خ��اذ إج� ��راءات
وق��رارات سريعة الستعادة ثقة
املستثمرين.

اقتصاد | ص14

عقوبات قاصمة لمحور األسد  -طهران

«قيصر» يخنق بشار وزوجته وشقيقه
دخلت سوريا في عني عاصفة قانون «قيصر» الذي
دخ��ل ح� ّ�ي��ز التنفيذ أم��س م��ع ص��دور ّأول دف�ع��ة من
ُّ
العقوبات ضد النظام السوري وسط ترقب ملفاعيل
هذا القرار ليس فقط داخل سوريا وإنما في املنطقة،
حيث ينظر إلى القانون على أنه بداية لخنق محور
إيران اإلقليمي.
ووف��ق وزي��ر الخارجية األميركي مايك بومبيو فإن
العقوبات تطول الرئيس بشار األسد وزوجته أسماء،
إضافة إلى  37شخصًا وكيانًا في النظام ،وسيمهد
لعقوبات أخرى شديدة «أكثر من ذلك بكثير» خالل
األسابيع املقبلة إلرغامه على وقف حربه واملوافقة
على حل سياسي وفق قرار مجلس األمن .2254
وكشفت «الخارجية االميركية» عن  13اسمًا وكيانًا
من أصل  39بينهم األسد وزوجته أسماء وشقيقته
بشرى وشقيقه ماهر وزوجته منال ،ورجل األعمال
محمد حمشو وزوجته رانيا الدباس ،وأوالده أحمد
وع �م��ر وع �ل��ي وس�م�ي��ة ح�م�ش��و ،إض��اف��ة إل ��ى ال�ف��رق��ة
الرابعة والقياديني فيها غسان ب�لال وسامر الدانة

العيار :نبقى على
حذر بشأن 2020

عمومية «كيبكو»
أقرّت توزيع
ً
نقدا اقتصاد 16
%10

ولواء «الفاطميون» وهو ميليشيا إيرانية.
وت��ؤك��د اوس ��اط دب�ل��وم��اس�ي��ة أن ت��أث�ي��رات العقوبات
ستكون موجعة على األسد وحلفائه ،وهم مقبلون
على أيام صعبة.
دولي | ص22

بقية أخبار
الصفحة
األولى

| ص02

داعم الشباب
 ..ورمز الصحافة
الى مثواه األخير
الكويت | ص10
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ً
رئيسا للبنان»
«ربما أخطأنا في انتخاب ميشال عون

َ
جعجع لــ سبقلا«:حزب الله» أ َّس َس للقطيعة مع العرب
وأمن مصالحهم مقابل األكثرية ¶ نطالب بانتخابات نيابية مبكرة إلزاحة المنظومة الحاكمة
¶ الحزب تحالف مع أفسد الفاسدين ّ
بيروت ــــ أنديرا مطر

ّ
املتحركة هي التي تحدد خيارات رئيس
لعلها الرمال اللبنانية
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ،الذي يقول عنه دبلوماسي
ل�ب�ن��ان��ي إن ��ه ال�س�ي��اس��ي ال��وح �ي��د ف��ي ل�ب�ن��ان ال� ��ذي ي �ح��ذر ح�ل�ف��اءه
أك�ث��ر م��ن خ�ص��وم��ه .فحزبه ال�ي��وم ف��ي صلب امل�ع��ارض��ة السياسية
ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن رف �ض��ه االن� �ض ��واء ف��ي ت �ح��ال��ف م �ع��ارض ال ي�ق��وم
على برنامج ش��ام��ل ،ك��ي ال تتكرر تجربة « 14آذار» .ه��و ف��ي قلب
االن�ت�ف��اض��ة الشعبية ،ول�ك��ن باختيار م�ن��اص��ري��ه ،وم��ن دون «أم��ر

حزبي» .وهو مستمر في خصومته السياسية لـ«حزب اهلل» ،لكنه
ُيعارض املطالبة بنزع سالحه في التظاهرات ،لكي تبقى جامعة
ّ
موحدة ،وتفاديًا ألي اصطدام في الشارع.
للمرة األول��ى ،ربما يعلن جعجع ،عبر سبقلا ،أنه قد يكون أخطأ
التقدير في ترشيح الجنرال ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
فالخيار الوحيد كان بني الفراغ أو انتخاب ع��ون .ومع ذلك يبدو
أق ��رب إل��ى ال�ح�ي��ادي��ة ف��ي م�س��أل��ة «إق��ال��ة ال��رئ �ي��س» ،ال�ت��ي تطرحها
بعض مجموعات ال�ح��راك امل��دن��ي .ألن املعضلة ــــ ب��رأي��ه ــــ ال تكمن
ال في الحكومة وال في الرئيس ،بل في الفريق الحاكم (ح��زب اهلل

وفريق رئيس الجمهورية) «يذهب رئيس ،ويأتي آخر مثله».
ال ي�خ�ف��ي ج�ع�ج��ع ن �ظ��رة س ��وداوي ��ة ل �ل��وض��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ط��امل��ا أن
املنظومة الحاكمة تتحكم ف��ي ال�ب�لاد .ه��و ق��ال ب��األم��س «طاملا أن
ح ��زب اهلل وال ��وزي ��ر ج �ب��ران ب��اس�ي��ل وح�ل�ف��اء ه�م��ا م ��وج ��ودون في
ّ
ال�س�ل�ط��ة ف�ت�ح��ض��روا ل�خ�ب��ر س� ّ�ي��ئ وت��ده��ور ج��دي��د م��ع ك��ل إش��راق��ة
شمس».
يؤكد جعجع أن سلوك «حزب اهلل» تجاه األصدقاء العرب ّ
تسبب
في قطع الشريان الحيوي ،الذي كان يساعد لبنان وقت األزمات،
مشيرًا إل��ى أن امل�ع��ادل��ة ال��داخ�ل�ي��ة ه��ي سبب القطيعة م��ع ال�ع��رب،

فـ«حزب اهلل» تحالف مع أفسد الفاسدين ،وسكت عنهم وواكبهم.
فهم ّأمنوا مصالحهم معه ،وهو َّأمن أكثرية بهم.
وم ��ع ذل� ��ك ،ي �ص� ّ�ر ج�ع�ج��ع ع�ل��ى أن ال �ن �م��وذج ال�ل�ب�ن��ان��ي غ�ي��ر ق��اب��ل
النهوض
لالندثار ،ألن موته يعني م��وت الكيان .وبإمكان لبنان ّ
من أزمته االقتصادية بخطوات بسيطة ،ولكن جريئة ،وتتمثل في
إص�لاح��ات ،وانتخابات نيابية مبكرة إلزاح��ة املنظومة الحاكمة،
التي لن ينفع معها أي تغيير ،ال في الحكومة وال في موقع الرئاسة.

دولي | ص24

الحكومة رفضت التعديل الذي طرحه الشيتان

نضال «اإلسالميين» ينتهي باالمتناع في «ربا االستبدال»
اكتفى ال �ن��واب ،ال��ذي��ن رف�ع��وا ل��واء معارضة ال�ف��وائ��د ال��رب��وي��ة في
قانون االستبدال ،أم��س ،باالمتناع عن التصويت على القانون،
تعبيرا عن رفضهم عدم تضمني القانون نصا بإنشاء كيان مستقل
يختص بالتمويل اإلسالمي ألصحاب املعاشات التقاعدية.
ً
واندفع النواب إلى خانة االمتناع ب��دال من الرفض رفعا للحرج
الشعبي بسبب م��ا يحققه ال�ق��ان��ون م��ن ف��وائ��د للمقترضني من
مؤسسة التأمينات بخفض نسبة الفائدة إلى  ،%6رغم إخفاقهم
ف��ي تحقيق «امل�ك�س��ب ال�ش��رع��ي» ال ��ذي ن��اض�ل��وا م��ن أج�ل��ه وح� ّ�ول
م�ن��اق�ش��ات ال �ق��ان��ون ع�ل��ى م ��دى أش �ه��ر ط��وي�ل��ة إل ��ى ح�ل�ب��ة ص��راع
شرعية.
وبدت واضحة خالل جلسة األمس أجواء إبراء الذمة التي صاحبت
تقديم املقترح النيابي بشأن إنشاء كيان اعتباري مستقل يختص
بالتمويل اإلسالمي ألصحاب املعاشات التقاعدية ،كما رفضت
الحكومة التعديل الذي سبق أن تبناه وزيرها براك الشيتان.

أمة | ص08

مجلس «نزاهة» الجديد أمام اختبارات صعبة:

ملفات «ملغومة» ..وقضايا فساد شائكة
خالد الحطاب

م ��ا ب�ي�ن ق �ض��اي��ا ف �س��اد ق��دي �م��ة تنتظر
الحسم واإلح��ال��ة إل��ى ال�ق�ض��اء ،وأخ��رى
مستجدة على الساحة ،تشخص أنظار
ال �ش ��ارع ال �ك��وي�ت��ي إل ��ى م�ج�ل��س األم �ن��اء
الجديد للهيئة العامة ملكافحة الفساد
«نزاهة» الذي أعلن تعيينه أخيرًا ،برئاسة
عبدالعزيز اإلب��راه�ي��م وذل��ك الستكمال

¶  4ملفات حاسمة :رشى إيرباص« ..النائب البنغالي» ..صندوقا الجيش و«الماليزي»
امللفات املفتوحة ،وب��دء مرحلة مختلفة
ومفصلية على طريق حماية املال العام
ومحاصرة املتنفعني.
وي ��واج ��ه امل�ج�ل��س ال �ج��دي��د ف��ي مستهل
ع�م�ل��ه ج�م�ل��ة م��ن ال �ت �ح��دي��ات ،إذ يتطلب
ال� �ف� �س ��اد امل� �س� �ت� �ش ��ري ت �ت �ب��ع ش �ب �ه��ات
التكسب املالي واستغالل السلطة ،كما

تستلزم هذه املرحلة العمل على تحسني
في م��ؤش��رات التنافسية
وض��ع الكويت ً
ال ��دول� �ي ��ة ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن ت �ع��زي��ز ال �ن��زاه��ة
وتطوير آليات الرقابة.
وإذ أشاد مراقبون بقرار مجلس الوزراء
باختيار مجلس أمناء برئاسة اإلبراهيم
ال ��ذي ي�ت�ح�ل��ى ب�س�ي��رة ح�م�ي��دة وسمعة

وطيبة ،واألعضاء اآلخرين الذين تؤكد
سيرهم أنهم من ذوي الكفاءة والخبرة،
أشاروا إلى ملفات مهمة بانتظار الحسم
أب��رزه��ا «رش ��ى اي ��رب ��اص» ،إض��اف��ة إل��ى
قضية النائب البنغالي وتجارة اإلقامات
وما يثار حول رشى دفعت إلى مسؤولني
ف� ��ي ال � ��دول � ��ة و«ال� � �ص� � �ن � ��دوق ال� �س� �ي ��ادي

املاليزي» ،و«صندوق الجيش» وغيرها.
كما سيواجه اإلبراهيم ومجلسه الجديد
تحديات في وأد التنفيع وكشفه للرأي
ال�ع��ام ،واستكمال استراتيجية الكويت
الوطنية ملكافحة الفساد بالتعاون مع
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
املعنية.
الكويت | ص03

العازمي عن إصابته بكورونا :فحوصاتي سلبية

مصدر لـ سبقلا :لن ُيستثنى أي شخص يرد اسمه في االعترافات

نواب ووزراء إلى الحجر المنزلي

ضبط  3مسؤولين تسلموا
شيكات من النائب البنغالي

حمد الخلف وفهاد الشمري
دف �ع��ت امل��رون��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة وت �ع��اون
السلطتني التشريعية والتنفيذية،
أم � ��س ،م��اك �ي �ن��ة ال �ت �ش��ري��ع إلق� � ��رار 7
قوانني وإحالتها إلى الحكومة ،قبل
ّ
أن ي �ع��ك��ر االش �ت �ب��اه ب��إص��اب��ة ن��ائ� ٍ�ب
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ص �ف��و ال�ج�ل�س��ة،
ّ
ويعطل انعقاد الجلسات البرملانية
ملدة  14يومًا على األقل.
وأع�ل��ن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م خ �ل ��ال ج� �ل� �س ��ة األم� � � ��س أن
وزي��ر الصحة أبلغه باشتباه كبير
بإصابة نائب بكورونا وأن��ه خالط
الجميع خ�لال جلسة الثالثاء التي
شهدت مناقشة استجوابي وزيري
امل ��ال� �ي ��ة ب� � ��راك ال �ش �ي �ت��ان وال �ت��رب �ي��ة

سعود الحربي.
واذ ت��داول��ت م�ع�ل��وم��ات ع��ن إص��اب��ة
ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال �ع��ازم��ي ب�ك��ورون��ا
أم � ��س ،ن �ف��ى ال� �ع ��ازم ��ي ع �ب��ر ل�ج�ن�ت��ه
اإلع �ل�ام � �ي� ��ة إص ��اب� �ت ��ه ب ��ال� �ف� �ي ��روس،
م� �ش� �ي ��را إل � � ��ى أن ن �ت �ي �ج��ة امل �س �ح��ة
ال�ت��ي أج��راه��ا سلبية وأظ �ه��رت عدم
إصابته.

وعممت األمانة العامة ملجلس األمة
على املشاركني ف��ي جلسة الثالثاء،
ب��ال �ب �ق��اء ب��امل �ن��زل وت �ط�ب�ي��ق ال�ح�ج��ر
الصحي ملدة  14يوما ،وعدم الخروج
إال ل � �ل � �ض ��رورة ،وت �ج �ن��ب م �خ��ال �ط��ة
األف��راد اآلخ��ري��ن ط��وال فترة الحجر
ولبس الكمام وتغطية الفم واألنف
حني الحاجة للتحدث لآلخرين .كما
دعت األمانة املشاركني إلى التبليغ
ال � �ف ��وري ع ��ن أي أع� � ��راض م�ح�ت�م�ل��ة
للمرض ،على أن يجري فحص PCR
للجميع ب�ع��د اك�ت�م��ال ف�ت��رة الحجر
الصحي .ورجحت مصادر لـ سبقلا
أن ي�خ�ض��ع ال � ��وزراء ال��ذي��ن ح�ض��روا
الجلسة إلى اإلجراء ذاته.

أمة | ص09 - 08

مبارك حبيب

توماس فريدمان في «نيويورك تايمز»:

هل يحاول ترامب
نشر «كورونا»؟
دولي

23

ت ��أك �ي � ً�دا مل ��ا ن �ش��رت��ه سبقلا ف ��ي ع ��دده ��ا ال �ص��ادر
ال� �ث�ل�اث ��اء امل ��اض ��ي ب� �ع� �ن ��وان« :ال� �ن ��ائ ��ب ال�ب�ن�غ��ال��ي
ل �ل �ن �ي��اب��ة :أه ��دي ��ت م �س��ؤول�ي�ن أص��دق��ائ��ي ش�ي�ك��ات
ب �ـ 150أل��ف دي�ن��ار» ،نجحت «الداخلية» في ضبط
األشخاص الثالثة.
وق��ال مصدر مطلع إن ع��دد املتهمني ف��ي القضية
ّ
ارتفع بذلك إلى  ،5حيث حققت النيابة العامة مع
املتهمني الثالثة ،وهم :وكيل رجل أعمال ،وموظف
ب�ـ{ال��داخ�ل�ي��ة» ،وآخ��ر ب�ـ{ال�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة» ،وق��ررت
حجزهم جميعًا على ذمة القضية.

ُ
ً
وأض � ��اف :إن امل�ت�ه�م�ين ال �ث�لاث��ة ض �ب �ط��وا ل �ي�لا في
أم��اك��ن ت��واج��ده��م ،ب �ن��اء ع�ل��ى أوام� ��ر م��ن ال�ن�ي��اب��ة،
نتيجة ما كشفت عنه التحقيقات واعتراف املتهم.
وعن وجود متهمني جدد في القضية ،رد املصدر
ب �ق��ول��ه« :ك� ��ل ش� ��يء ق ��د ي �ت �غ� ّ�ي��ر ف ��ي ل �ح �ظ��ة ،وذل ��ك
ُيعتمد من خ�لال التحقيقات ،وم��ا تسفر عنه من
اعترافات» ،مؤكدًا أن الجميع تحت طائلة القانون،
ولن ُيستثنى أحد من املحاسبة.
ف ��ي ال �س �ي��اق ،ع �ل �م��ت سبقلا أن امل �ح �ك �م��ة ال�ك�ل�ي��ة
حددت جلسة  6يوليو املقبل لنظر قضية ضابط
ب � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وآخ ��ري ��ن م�ق�ي�م�ين ف ��ي قضية
االتجار بالبشر واإلقامات ،مع استمرار حبسهم.
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عيون الشارع الكويتي على مجلس «نزاهة الجديد» ..والتحديات كبيرة

مرحلة مفصلية

في مكافحة الفساد ومحاصرة المتنفعين
■ اإلبراهيم واألعضاء الجدد يتميزون بالنزاهة والمهارة العملية

ينتظر أعضاء مجلس أمناء هيئة مكافحة
الفساد الجدد برئاسة عبدالعزيز اإلبراهيم
فصالً جديداً من اإلصالحات الرامية إلى
الحفاظ على المال العام وإيقاف الهدر
ومكافحة شبهات التكسب المالي
واستغالل السلطة والعمل على تحسين
وضع الكويت في المؤشرات الدولية ،فضالً
عن تعزيز الرقابة واتخاذ اإلجراءات الرامية إلى
حماية المال العام وتعزيز النزاهة.
خالد الحطاب
مع اعتماد مجلس الوزراء قبل أيام مجلس
أم �ن��اء ج��دي��د ل �ـ «ن��زاه��ة» ي�ت�ك��ون م��ن رئ�ي��س
وأع� �ض ��اء ي �ت �م �ي��زون ب �س �ي��رة ذات �ي��ة ح�م�ي��دة
م��ن خ�ل�ال ع�م�ل�ه��م ف��ي ال �ق �ط��اع�ين ال�ح�ك��وم��ي
وال� �خ ��اص ،ف ��إن األن� �ظ ��ار ت�ت�ج��ه إل ��ى م��رح�ل��ة
ج ��دي ��دة م ��ن ال �ع �م��ل ع �ل��ى م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد،
ويواجه املجلس الجديد العديد من امللفات
وال� �ت� �ح ��دي ��ات :رش � ��ى اي � ��رب � ��اص ،وص� �ن ��دوق
ال� �ج� �ي ��ش ،ال� �ص � �ن ��دوق امل� ��ال � �ي� ��زي ،وق �ض��اي��ا
تجارة اإلقامات وعلى رأسها قضية النائب
ال �ب �ن �غ��ال��ي وامل � �ت ��ورط �ي�ن م �ع��ه ف ��ي ش �ب �ه��ات
الرشى والتنفيع ،وغيرها من قضايا شائكة
بعضها قديم وبعضها اآلخر مستجد على
الساحة.
ووف ��ق امل� ��ادة ال� �ـ 9م��ن ق��ان��ون ان �ش��اء الهيئة
ال�ت��ي اش�ت��رط��ت ال�ت�ف��رغ ال�ت��ام الداء األع�م��ال،
يتوجب على أعضاء مجلسها إيقاف جميع
أعمالهم ملدة  4سنوات.
وم� � � ��ن أول� � � ��وي� � � ��ات ع � �م� ��ل رئ� � �ي � ��س «ن� � ��زاه� � ��ة»
ع �ب��دال �ع��زي��ز اإلب ��راه� �ي ��م واالع � �ض� ��اء ال �ج��دد
متابعة تحديث اقرارات الذمة املالية لـ 9آالف
قيادي ومسؤول في الدولة ،ويتوجب التقدم
إل��ى الهيئة مع ال�ع��ودة إل��ى العمل االسبوع
املقبل حيث سيتم توزيعهم على لجان عمل
عدة للتأكد من صحة التحديثات.

توزيع القضايا
وسيكون اإلبراهيم امام اختيارات جديدة في
توزيع اعضاء املجلس على ملفات وقضايا
ال�ف�س��اد ال��دس �م��ة ،ح�ي��ث يعمل االع �ض��اء مع
فرق التحقيقات على فتح ملفات املسؤولني
عن تلك القضايا املشمولني بقانون مكافحة
ال�ف�س��اد م��ن ال�ق�ي��ادي�ين ف��ي ال��دول��ة وغ�ي��ره��م
ح �س ��ب درج ��ات� �ه ��م ال ��وظ �ي �ف �ي ��ة ،ال س �ي �م��ا 4
م�ل�ف��ات ج��دي��دة ال ت ��زال ت�ش�غ��ل ال� ��رأي ال�ع��ام
والشارع الكويتي.

أبرز امللفات
ومن أبرز امللفات التي ستكون أمام الرئيس
واألع�ض��اء الجدد ما يتعلق بقضية «رشى
اي ��رب ��اص» واس �ت �ك �م��ال ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وج�م��ع
املعلومات الخاصة بها ،خصوصا أن الباب
م� � ��ازال م �ف �ت��وح��ًا ل �ج �م��ع ال �ب �ي��ان��ات واألدل � ��ة
حولها وكشف املتورطني ع�لاوة على ملف
قضية البنغالي وتجارة االقامات والرشى
ال� �ت ��ي دف� �ع ��ت إل � ��ى امل � �س� ��ؤول �ي�ن وال �ع��ام �ل�ي�ن
ف��ي ج �ه��ات ال ��دول ��ة و«ال �ص �ن ��دوق ال �س �ي��ادي
امل ��ال� �ي ��زي» وامل� �ت ��ورط�ي�ن ف �ي��ه وال �ك �ش��ف ع��ن
ذم� �م� �ه ��م امل� ��ال � �ي� ��ة ول � �ي� ��س آخ� � � ��را «ص � �ن� ��دوق
ال� �ج� �ي ��ش» وم� ��ا أث� �ي ��ر ح ��ول ��ه م ��ن م �ع �ل��وم��ات
وبيانات تعد هدرًا للمال العام.

التواجد الكويتي
ك� �م ��ا س� �ي ��واج ��ه ف ��ري ��ق اإلب� ��راه � �ي� ��م ال �ج��دي��د
معركة أك�ب��ر ف��ي دع��م ال�ت��واج��د الكويتي في
الصفوف املتقدمة ملؤشرات مدركات الفساد
وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى ت �ح �س�ين االداء ع �ل��اوة ع�ل��ى
اس �ت �ك �م��ال اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ك��وي��ت ال��وط�ن�ي��ة
ال��رام�ي��ة لتعزيز مكافحة الفساد بالتعاون
م ��ع امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
املختلفة.
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ملفات حاسمة أمام المجلس الجديد:

استكمال التحقيقات في رشى إيرباص
قضية النائب البنغالي وكشف المتورطين معه
الصندوق السيادي الماليزي
صندوق الجيش

ووف ��ق م �ص��ادر سبقلا ف ��إن ن��زاه��ة س�ت�ك��ون
ع � �ل� ��ى م � ��وع � ��د آخ� � � ��ر مل � �ت� ��اب � �ع� ��ة ال � � ��دراس � � ��ات
وال �ت��وص �ي��ات ال �خ��اص��ة ب �ش��أن م��ا ي �ث��ار عن
رشى في عدد من الجهات الحكومية تورط
فيها م��وظ�ف��ون وإداري� ��ون وم�س��ؤول��ون بعد
دراس � ��ة ط��وي �ل��ة ن �ف��ذت �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ت �ع��اون
م��ع اكاديميني م��ن معهد ال�ك��وي��ت لألبحاث
العلمية ،وجرى االنتهاء منها حيث طبقت
ال � ��دراس � ��ة ع �ل ��ى امل �ج �ت �م��ع ال �ك ��وي� �ت ��ي وع �ل��ى
مواطنني ومقيمني لدراسة موضوع الرشى
في الجهات الحكومية.

فحص اإلقرارات
وم��ن امل�ه��ام ال�ت��ي تحتاج م�ج�ه��ودات طويلة
إع � ��ادة ف �ح��ص أك �ث��ر م��ن  11أل ��ف اق � ��رار ذم��ة
م��ال �ي��ة ب �ع��د ت �ح��دي �ث �ه��ا خ�ل��ال ع ��ام ��ي 2020
و 2021وم� ��ن امل �ن �ت �ظ��ر أن ي �ق ��وم اإلب��راه �ي��م
ب� �ت ��وزي ��ع اع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االم � �ن� ��اء ع �ل ��ى 3
ل� �ج ��ان ل �ل �ف �ح��ص أول� �ه ��ا ت �خ �ت��ص ب �ـ «رئ �ي��س
ون� ��واب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،وال � ��وزراء،
وم��ن يشغل وظيفة تنفيذية ب��درج��ة وزي��ر،
ورئ� �ي ��س ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س وأع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
األم� ��ة ،وامل �ج �ل��س األع �ل��ى ل �ل �ق �ض��اء ،ورئ �ي��س
ومستشاري املحكمة الدستورية ،والجهاز
الفني للمحكمة والقضاة ،وأعضاء النيابة
ال� �ع ��ام ��ة ،ورئ� �ي ��س وأع� �ض ��اء إدارة ال �ف �ت��وى
والتشريع ،ورئيس ونائب رئيس وأعضاء
املجلس ال�ب�ل��دي ،ورئ�ي��س دي��وان املحاسبة،
ورئيس جهاز املراقبني املاليني».

اللجنة الثانية
أم��ا اللجنة ال�ث��ان�ي��ة فسيكون اختصاصها
ف�ح��ص اق � ��رارات «امل��دي��ر ال �ع��ام وأع �ض��اء كل
م��ن اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ف��ي وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة واإلدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي ب �ل��دي��ة

الكويت واملحكمني والخبراء ب��وزارة العدل
وامل �ص �ف�ي�ن وال � �ح� ��راس ال �ق �ض��ائ �ي�ين ووك �ل�اء
ال ��دائ� �ن�ي�ن وال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ش ��اغ �ل ��ي م �ج �م��وع��ة
ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ف ��ي ج� � ��دول امل��رت �ب��ات
ال � �ع� ��ام (ال � ��درج � ��ة امل � �م � �ت� ��ازة ،وك� �ي ��ل وزارة،
وك �ي��ل م�س��اع��د) واع �ض��اء م�ج��ال��س االدارات
وامل��دي��ري��ن العامني ونوابهم أو مساعديهم
واالمناء العامني ونوابهم أو مساعديهم في
ال�ه�ي�ئ��ات او امل��ؤس�س��ات ال�ع��ام��ة أو أي جهة
حكومية.

لجان مسؤولة
وت�ش�ت�م��ل ال�ل�ج�ن��ة ك��ذل��ك ع �ل��ى»م��ن ف��ي حكم
ال �ق �ي��ادي م��ن رؤس� ��اء ال �ج �ه��ات ون��واب �ه��م او
ال ��وح ��دات االداري � � ��ة او االع� �ض ��اء امل�ن�ت��دب�ين
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ع��ام��ة ون��ائ��ب
ال��رئ�ي��س ووك�ل�اء دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ورئ�ي��س
وأعضاء املجالس والهيئات واللجان التي
تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو
مرسوم أو قرار مجلس الوزراء بتشكيلها أو
بتعيني أعضائها ونائب الرئيس ورؤس��اء
ال�ق�ط��اع��ات وال �ق �ي��ادي�ين ف��ي ج �ه��از امل��راق�ب�ين
املاليني واألمني العام واألمناء«.

قضايا شائكة
وش��دد امل��راق �ب��ون ع�ل��ى أن ال�ق�ض��اي��ا شائكة،
م�ع�ت�ب��ري��ن ال��رش��ى ش��وك��ة ف��ي ظ�ه��ر التنمية
وي �ج��ب ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع بال
هوادة ،مشيرين إلى أن يد»نزاهة» ال تصفق
وح � ��ده � ��ا ،وم� �ك ��اف� �ح ��ة ال �ت �ك �س��ب وال� �ت�ل�اع ��ب
ب�م�ق��درات ال�ب�لاد م�س��ؤول�ي��ة ال�ج�م�ي��ع ،وعلى
األف� ��راد وامل��ؤس �س��ات ال �ت �ع��اون ل ��وأد الفساد
وكشف املتنفعني ،منوهني بضرورة تطوير
آلية العمل في جمع البيانات واالستدالالت
بالتنسيق بني جهات الدولة كافة.

جمعية النزاهة:
المجلس الجديد معروف بالكفاءة والجدية
باركت جمعية النزاهة الوطنية ملجلس أمناء الهيئة العامة ملكافحة الفساد الجديد ونيلهم ثقة
مجلس الوزراء ،مؤكدة أن الرئيس واألعضاء املعينني من الشخصيات التي يشهد لها بالكفاءة
والنزاهة والعمل الجاد.
وطالبت الجمعية في بيان لها امس بإعادة النظر في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد التي تفتقد اآلليات التنفيذية ومعايير القياس.
ودعت إلى إعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا لالستراتيجية التي تضم ممثلني من الجهات
الحكومية نفسها املطلوب منها تنفيذ االستراتيجية ،وهو ما يمثل تضارب مصالح بني الدور
التنفيذي والدور الرقابي لهذه الجهات.

آالف المراجعين

إجراءات مشددة
لحماية المال العام
ومنع استغالل السلطة
 11ألف إقرار ذمة
بانتظار فحصها
من قبل  3لجان
تحديث اإلقرارات
األسبوع المقبل
مع عودة الدوام
العمل على تحسين
وضع الكويت
في مؤشرات التنافسية
ضرورة ملحة
القضايا شائكة..
والرشى شوكة
في ظهر التنمية ويجب
تطبيق القانون
على الجميع
يد «نزاهة» ال تصفق
وحدها ..ومكافحة
التكسب والتالعب
ُّ
بمقدرات البالد
مسؤولية الجميع
تطوير آلية العمل
في جمع البيانات
واالستدالالت بالتنسيق
بين جهات الدولة

استعدت ك��وادر الهيئة العامة ملكافحة الفساد للعودة إلى
الدوام ،بدءا من األسبوع املقبل.
وعلمت سبقلا ان الهيئة ح��ددت ق��وائ��م بأسماء املوظفني
الذين سيعودون للعمل بداية األسبوع املقبل وآلية استقبال
املراجعني.
وب� ّ�ي�ن��ت ان��ه سيتم ال�ع�م��ل ،ك��ذل��ك ،ع�ل��ى ت�ح��دي��د آل�ي��ة ج��دي��دة
الس�ت�ق�ب��ال أص �ح��اب إق� � ��رارات ال��ذم��ة امل��ال �ي��ة ،ن �ظ��را إل ��ى أن
اع��داده��م كبيرة ،حيث ستستقبل الهيئة آالف املراجعني،
خالل النصفني األول والثاني من العام الحالي.

دراسة التشريعات
يستكمل مجلس أمناء «نزاهة» الخطوة التي بدأها من املجلس
ال�س��اب��ق ف��ي دراس ��ة التشريعات ووض��ع ال�ت��وص�ي��ات عليها،
واستدعت بعض املالحظات إعادة دراستها ،خصوصًا تلك
القوانني املرتبطة باألمور الشرائية واألموال العامة.

تنسيق الجهود
أك ��دت م �ص��ادر مطلعة أن ت��زاي��د ق�ض��اي��ا ال�ف�س��اد يستلزم
ّ
املتورطني فيها ،والعمل على تعزيز
تضافر الجهود لكشف
النزاهة وحماية امل��ال ال�ع��ام ،مبينة ان جهود الهيئة العامة
العامة ملكافحة الفساد ال تكفي بمفردها ،ويجب التنسيق
املشترك وتكامل العمل بني جهات الدولة املعنية.

اإلبالغ عن الفساد
ج� ّ�ددت «ن��زاه��ة» دع��وة جميع امل��واط�ن�ين إل��ى اإلدالء بما لديهم
من بالغات أو شهادات على وقائع فساد ،مشيرة إلى أن هذه
ال�ب�لاغ��ات وال �ش �ه��ادات ستعامل بمنتهى االه�ت� ّم��ام وال�ح��رص
قدر من الحماية للمبلغني والشهود،
والسرية ،وذلك لتوفير أكبر ٍ
منح املشرع الهيئة صالحية توفير وسائل
وفق القانون ،وقد ّ
الحماية املناسبة للمبلغ وقت اإلدالء بالبالغ ،وبعد ذلك.

شبهات فساد
علمت سبقلا أن الهيئة العامة ملكافحة الفساد تلقت بالغات
جديدة خالل الفترة القليلة املاضية حول شبهات فساد.
واش ��ارت إل��ى أن ع�ش��رات ال�ب�لاغ��ات التي تلقتها الهيئة في
عام  2019استوفت الشروط املوضوعية والشكلية وتوافر
بها االعتقاد بقيام شبهات الفساد ،وتبني أن تلك البالغات
أظ�ه��رت انتهاكا للقانون ال �ص��ادر ف��ي  1993ب�ش��أن حماية
امل��ال ال�ع��ام وم��ا يحتويه م��ن سلوكيات م�ج� ّ�رم��ة؛ تتمثل في
االس�ت�ي�لاء ،وتسهيل االستيالء على امل��ال ال�ع��ام ،واإلض��رار
العمدي وغير العمدي باملال العام.

 15710إقرارات
أفادت تقارير وإحصائيات أن «نزاهة» تسلمت في  17فبراير
املاضي  %96من إقرارات املسؤولني املشمولني بتقديم اقرارات
ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة ،ب��إ ّج�م��ال��ي  15710اق � ��رارات ،وب�ل��غ إج�م��ال��ي ع��دد
اإلقرارات التي سلمت ألول مرة  13111إقرارًا و 606تحديثات
لإلقرارات و 1993إقرارا نهائيا.
واعتبرت مصادر مسؤولة أن مؤشرات تسلم اإلقرارات من أهم
املؤشرات التي تبرز دور الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية.
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الكويت َّ
هنأت أيسلندا

ممن يشغلون وظائف إدارية

بعث سمو أمير البالد برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أيسلندا غودني ثوراسيوس جوهنيسون،
بمناسبة العيد الوطني ل�ب�لاده ،متمنيا ل��ه م��وف��ور الصحة وال�ع��اف�ي��ة ،ولبلده الصديق دوام ّ
التقدم
واالزدهار .وأرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.

«التربية»« :تفنيش»  101مقيم
الشهر المقبل
هاني الحمادي

ُ
علمت سبقلا أن وزارة التربية ستنهي خدمات  101موظف غير
كويتي ،يشغلون وظ��ائ��ف إداري��ة ف��ي ع��دد م��ن القطاعات مطلع
يوليو املقبل ،وذلك تنفيذًا لقواعد وإج��راءات تكويت الوظائف
الحكومية.
وك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة أن ال �ق �ط��اع اإلداري خ��اط��ب جميع
القطاعات باالستعجال في موافاته بأسماء املشمولني باإلحالل،
وفق األعداد الواردة من ديوان الخدمة املدنية.
وأك��دت املصادر أن القطاع اإلداري يعمل حاليًا على تجهيز
كشف بأسماء ال�ـ ،101تميهدًا ملخاطبة وزارة املالية لتجميد
ع �ق��ود امل��وظ �ف�ين غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين امل �ش �م��ول�ين ب ��اإلح�ل�ال من
ميزانية الوزارة للسنة املالية  2020ـــــ  ،2021اعتبارًا من تاريخ
 1يوليو املقبلّ .
وبينت أن املقيمني املشمولني ب��اإلح�لال في
«التربية» لهذا العام يعملون تحديدًا في الوظائف الهندسية
وامل��ال�ي��ة وال�ب�ح��وث ال�ت��رب��وي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة ون�ظ��م املعلومات
واآلداب واإلعالم ،والدعم اإلداري.

 ..وإنهاء خدمات  %٣٣من المقيمين
في «األشغال» و«الطرق»
محمود الزاهي
كشفت مصادر مطلعة في وزارة االشغال عن اعتماد ال��وزي��رة د.رن��ا الفارس ق��رارًا بإنهاء
خدمات  ٣٣%من الوافدين في كل من الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ،اعتبارا من
االول من سبتمبر املقبل .وقالت املصادر لـ سبقلا :إن خطوة الفارس ،التي تأتي بعد يوم
واحد من قرار مشابه في املؤسسة العامة للرعاية السكنية ،تستهدف فتح املجال للكوادر
الوطنية ،مشيرة إلى أن عدد الوافدين في الجهتني يبلغ  ٥٢٢موظفا.
وأوضحت أن القرار نص على اعتبار الفترة من األول من يوليو املقبل وحتى موعد انهاء
الخدمة هي فترة االنذار ،وفق النظم املعمول بها ،الفتة إلى أن التوجه يقضي بانهاء خدمات
جميع املقيمني في الجهتني بحلول األول من يوليو .٢٠٢١

 350ألف مقيم يستفيدون منها

«الداخلية» تطلق خدمة تحويل
اإلقامات المؤقتة «أونالين»
محمد إبراهيم
ان �ط �ل �ق��ت خ ��دم ��ة ت �ح ��وي ��ل اإلق� ��ام� ��ات
امل��ؤق �ت��ة (امل � ��ادة  )14إل ��ى ب��اق��ي م��واد
اإلقامة االخ��رى ،عبر املوقع الرسمي
ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة «أون �ل�اي� ��ن» ،االم��ر
ال��ذي يسمح للحاصلني على تمديد
ح� �ت ��ى  31أغ� �س� �ط ��س ب� ��ال � �ع� ��ودة إل ��ى
إقاماتهم السابقة وتجديدها.
وع �ل �م��ت سبقلا م ��ن م� �ص ��ادر أم�ن�ي��ة
م �ط �ل �ع��ة أن ن� �ح ��و  350أل� � ��ف م �ق �ي��م
مسجلني على بند االق��ام��ات املؤقتة
منذ أشهر ،لم يتمكنوا طيلة الفترات
املاضية من تحويل إقاماتهم املؤقتة

إل��ى إقامات عمل في القطاع األهلي،
أو ال �ق �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي ،أو ال �ت �ح��اق
بعائل ،او بقية مواد االقامة االخرى،
بسبب اغ�ل�اق ادارات ش��ؤون االق��ام��ة
ف ��ي امل �ح ��اف �ظ ��ات ال� �س ��ت ب �ف �ع��ل وب ��اء
ك ��ورون ��ا ،وع ��دم تفعيل ت�ل��ك ال�خ��دم��ة
أونالين التي انطلقت أمس األربعاء.

جهود كبيرة
وج � � ��اء ان � �ط �ل�اق ت� �ل ��ك ال� �خ ��دم ��ة ع�ق��ب
ج � �ه� ��ود م � ��ن االدارة ال � �ع ��ام ��ة ل �ن �ظ��م
املعلومات بالتعاون والتنسيق مع
االدارة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون االق ��ام ��ة ،من
أج��ل ب��ث خدمة تقنية مميزة تحوي

جميع املعلومات والبيانات ويصعب
اخ �ت��راق �ه��ا او ال �ع �ب��ث ب �ه ��ا ،ل�ت�ك�ت�م��ل
منظومة ال�خ��دم��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة في
هذا الشأن.
وذك � � � � � � ��رت امل� � � � �ص � � � ��ادر أن امل� �ق� �ي� �م�ي�ن
امل�س�ج�ل�ين وف �ق��ًا ل �ل �م��ادة  14إق��ام��ات
مؤقتة ،ال يستطيعون مغادرة البالد
واالح �ت �ف��اظ ب��إق��ام��ات �ه��م ،االم� ��ر ال��ذي
ع�ط��ل ال��راغ �ب�ين م�ن�ه��م ف��ي ال�س�ف��ر عن
مغادرة البالد ،النه وبمجرد مغادرة
ال �ش �خ��ص امل �س �ج��ل وف �ق��ًا ل �ل �م��ادة 14
تسقط اق��ام�ت��ه م�ب��اش��رة ،مشيرة الى
ان ان �ط�ل�اق خ��دم��ة ت�ح��وي��ل االق��ام��ات
امل��ؤق �ت��ة ي �س �م��ح ل �ه��م ب �ع��ودت �ه��م ال��ى

اق� ��ام� ��ات � �ه� ��م ال� �ق ��دي� �م ��ة ال � �ت� ��ي س �ب �ق��ت
تسجيلهم على بند االقامات املؤقتة
م �ب��اش��رة ،وع�ن��ده��ا ي�ح��ق ل�ه��م السفر
واالحتفاظ بإقاماتهم سارية.

تفعيل الخدمة
وك��ان النظام اإللكتروني قبل تفعيل
ال �خ��دم��ة ال ي�ت�ي��ح ت �ح��وي��ل اإلق ��ام ��ات
املؤقتة (التمديدات) إلى أي نوع من
أن ��واع االق��ام��ات األخ ��رى ،االم ��ر ال��ذي
ك ��ان ي�ت�ط�ل��ب م��راج �ع��ة إدارة ش ��ؤون
االق��ام��ة املختصة لتحويل الشخص
من إقامة مؤقتة إلى نوع االقامة التي
سبقت حصوله على االقامة املؤقتة.
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استشاري األمراض المعدية غانم الحجيالن لـ سبقلا:

«كورونا» يجتاح  100منزل في «جابر العلي»
عقب ما ص ّرح به المتحدث باسم وزارة الصحة أول من أمس عن إصابة
بيوت بأكملها بفيروس كورونا ،كشف استشاري األمراض المعدية د.غانم
الحجيالن لـ سبقلا إصابة الفيروس «قاطني أكثر من  100منزل في منطقة
جابر العلي» ،مع تسجيل « 21إصابة في الفحيحيل بين الكويتيين (يوم الثالثاء
الماضي)» مع ما يؤشر إليه ذلك من «بداية لالنتقال الى بيوت أخرى».

■ تسجيل إصابات بين كويتيي
الفحيحيل بداية لالنتقال
إلى بيوت أخرى
■ ارتداء الكمام
يقلل احتمال انتقال العدوى
لآلخرين بنسبة %70
ً
يوما فترة عزل البيت
■ 14
المصاب ..وتوفير متابعة
طبية لألسرة
■ الكويت من أشد الدول
صرامة في استخدام أدوية
تقلل رد الفعل المناعي
■  % 1نسبة الوفاة
في البالد ..والجنسيات
ً
تأثرا
الشرق آسيوية األكثر
■ رفض فحص خفيفي
األعراض يساعد
ّ
تفشي العدوى
في

مي السكري
ن� ّ�ب��ه د.غ��ان��م الحجيالن إل��ى أن «ف��رص��ة ان�ت�ق��ال ال�ع��دوى
بني أفراد األسرة الواحدة تكون كبيرة ،ألن املصاب قد ال
يدري أنه مصاب او حامل للفيروس ،وقد يعاني أعراضًا
خفيفة في البداية ،إضافة الى عدم تهوية البيت أو عدم
االلتزام الكامل بطرق منع العدوى».
وي�ش� ّ�دد على أن «ارت ��داء الكمامة ف� ّ�ع��ال ف��ي منع انتقال
ال�ف�ي��روس ب�ين أف��راد األس��رة امل��وب��وءة ،ف��ارت��داؤه��ا يقلل
احتمال إصابة اآلخرين بنسبة  ،»%70قائال إن «بعض
املناطق الكويتية ،مثل منطقة جابر العلي شهدت أعدادًا
ك �ب�ي��رة م��ن ال �ب �ي��وت امل �ص��اب��ة ،ت �ج ��اوزت  100م �ن��زل في
املنطقة ذاتها» ،مضيفًا :إن «هناك  21إصابة في منطقة
الفحيحيل ب�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ،وه ��ذه ب��داي��ة ل�لان�ت�ق��ال ال��ى
البيوت األخرى».

معضلة
وي �ل �ف��ت ال �ح �ج �ي�لان ال ��ى أن «امل �ش �ك �ل��ة ت�ك�م��ن ف ��ي رف��ض
ال ��وزارة لفحص أص�ح��اب األع ��راض الخفيفة ،س��واء في
املستشفيات أو في مراكز الفحص الخارجية ،سواء في
املطار أو في استاد جابر ،حيث يكون الشخص مصابا،
ّ
يتسبب في نقل العدوى إلى باقي
وال يتم فحصه ،ما قد
أفراد أسرته واملخالطني له».
ويفضل «عزل األس��رة املصابة منزليا ،وفي حال ظهور
أع��راض متوسطة أو قوية ل��دى امل��ري��ض ب�ين أح��د أف��راد
ّ
االس � ��رة ال ��واح ��دة م �ث��ل ض �ي��ق ال �ت �ن��ف��س ،ي �ت��م ن�ق�ل��ه إل��ى
املستشفى ل�ل�ع�لاج» ،مطالبا بـ«تخصيص ف��ري��ق طبي
م� �ك � ّ�ون م ��ن اط� �ب ��اء وط ��اق ��م ت �م��ري �ض��ي مل �ت��اب �ع��ة االس� ��رة
املعزولة وتوفير العالج لهم والفيتامينات الالزمة مع
التنسيق مع الجهات األخ��رى لتوفير كل احتياجاتهم
ومستلزماتهم».

األكثر تضررًا
�راخ ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذا
وي�ش�ي��ر ال�ح�ج�ي�لان إل��ى «ت � ٍ

امل��رض ،من حيث عدم توفير الخدمات واحتياجات
االس ��رة امل �ع��زول��ة ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي» ،الف�ت��ا إل��ى أن
«ك �ب��ار ال �س��ن وأص �ح ��اب األم � ��راض امل��زم �ن��ة وزارع� ��ي
األع � �ض � ��اء ف� ��ي األس� � � ��رة امل� �ص ��اب ��ة ه� ��م األك � �ث� ��ر ت ��أث �رًا
بمضاعفات امل ��رض ،م�ق��ارن��ة ب��االط�ف��ال ال��ذي��ن تكون
أعراض اإلصابة لديهم خفيفة».
وش��دد على ض��رورة أال تقل فترة العزل عن  14يومًا
للبيت امل�ص��اب «ألن فترة انتقال ال�ع��دوى وحضانة
الفيروس تتراوح بني  4و 6أيام ،فالشخص الذي قد
ّ
أصيب في البداية يبدأ في التعافي وتخف األعراض
لديه ،ومن ثم ينتقل املرض الى باقي افراد االسرة».

ّ
تغير العالجات

وأوضح الحجيالن أن ّ
تغير العالجات والتوصيات

ال �ط �ب �ي��ة م ��ن ف �ت��رة إل ��ى أخ� ��رى «أم� ��ر ط�ب�ي�ع��ي ج ��دا،
وم� �ع� �م ��ول ب ��ه ع ��امل� �ي ��ا ،وي �م �ث��ل ال �ط��ري �ق��ة ال �ف �ض �ل��ى
للعالج» ،الفتا إل��ى «اختالف التطبيقات من دولة
الى اخرى».
وق��ال «إن الكويت تعتبر من أش��د ال��دول صرامة في
اس �ت �خ��دام األدوي � ��ة ال �ت��ي ت�ق�ل��ل م��ن رد ف �ع��ل ال�ج�ه��از
امل �ن��اع��ي ف ��ي امل ��رض ��ى امل� �ص ��اب�ي�ن» ،ن��اس �ب��ا إل ��ى ذل��ك
«انخفاض نسبة الوفاة في الكويت لتصل إلى ،%1
مقارنة بالنسبة العاملية (.»)%3.5
وأش� � � ��ار ال� �ح� �ج� �ي�ل�ان إل � ��ى «اخ� � �ت �ل��اف االص � ��اب � ��ة ب�ين
األجناس البشرية في العالم ،فدول شرق آسيا تعتبر
األكثر تأثرا باملرض ،في حني نرى أن ظهور األعراض
واحتمال الوفاة في الكويت والجنسيات العربية هي
األقل».

الفيروس موجود
ّنبه الحجيالن إلى أن ال عالقة لساعات الحظر باختفاء
ال �ف �ي��روس ،ف�ه��و م��ا زال م ��وج ��ودا ،ول �ك��ن غ �ي��اب ه��ذه
الحقيقة جعل نسبة االصابة مرتفعة بني الكويتيني.

نتيجة فتح المساجد
أ ك��د ا ل�ح�ج�ي�لان أ ه�م�ي��ة و ج ��ود ر ق��ا ب��ة ذا ت �ي��ة ب�ين
ا مل �ص �ل�ي�ن دا خ� ��ل ا مل �س��ا ج��د و ت� �ط � ّ�و ع ع ��دد م�ن�ه��م
مل��را ق �ب��ة م ��دى ا ل �ت��زا م �ه��م ا ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ا ل �ص �ح �ي��ة،
ال ف �ت��ا ا ل��ى أن ت��أ ث �ي��ر ا ف �ت �ت��اح ا مل �س��ا ج��د وا ل �ع��ودة
للصالة فيها سيظهر خالل  5أيام.

تسجيل  575حالة جديدة و 3وفيات ..والمتعافون % 77

قائمة األعلى إصابة:
َّ
وحلت القصر!
غابت الفروانية..
ب� � �ـ 29إص ��اب ��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ت �ب��وأت
ال �ق �ص��ر ص � ��دارة أع �ل��ى امل �ن��اط��ق السكنية
إص��اب��ة ،ف��ي ح�ين كانت منطقة الفروانية
السكنية أبرز الغائبني.
ول ��م ت�ن�ف��ك ن�س�ب��ة امل�ت�ع��اف�ين ت �ت��زاي��د ،وإن
بوتيرة أقل ،حيث بلغت حسب إحصاءات
وزارة الصحة املعلنة امس  %76.9بزيادة
ق ��دره ��ا  %0.6ف �ق��ط ع ��ن ال� �ي ��وم ال �س��اب��ق،
ف ��ي ح�ي�ن ارت �ف �ع ��ت ن �س �ب��ة امل ��واط� �ن�ي�ن ف��ي
اإلص � ��اب � ��ات ال� �ي ��وم� �ي ��ة ل� �ت� �ت� �ج ��اوز ن�ص��ف
امل �ص��اب�ين ،ح�ي��ث ب�ل�غ��ت  %55.13ب�ع��د أن
كانت حسب إحصاءات أول من امس %50
فقط.
وس�ج�ل��ت وزارة الصحة وفق م��ا أعلنته
أمس  575إصابة جديدة ليرتفع العدد
اإلجمالي إلى  37533حالة ،مقابل بلوغ
ع ��دد ح� ��االت ال �ش �ف��اء  28896ح ��ال ��ة ،بعد
ت �ع��اف��ي  690ح��ال��ة ج ��دي ��دة ،م ��ع تسجيل
 3ح ��االت وف ��اة ل�ي�ص�ب��ح م�ج�م��وع ح��االت
الوفاة  306حاالت.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة
د.ع � �ب � ��داهلل ال � �س � �ن � ��د إن ح � ��االت االص � ��اب � ��ة
ال � � �ـ 575ت � � �ض � � �م � � �ن� � ��ت 317ك� � ��وي � � �ت � � �ي� � ��او258
غير كويتيني ،م�ش�ي��را إل ��ى أن امل�ص��اب�ين
ح �س��ب امل �ن��اط��ق ال�ص�ح�ي��ة ج � ��اؤوا ب��واق��ع
 144ب��األح �م��دي و 139ب��ال �ج �ه��راء و128
بالفروانية و 96بحولي و 68بالعاصمة.
وض � � �م� � ��ت أع � � �ل� � ��ى امل � � �ن� � ��اط� � ��ق ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة
من حيث تسجيل اإلصابة القصر بـ 29
وال � � �س� � ��امل � � �ي� � ��ة ب � � � � � � �ـ 28وال� � �ج� � �ل� � �ي � ��ب ب � � � �ـ27
وس � � �ع� � ��دال � � �ع � � �ب� � ��داهلل ب � � � � � �ـ 26وامل � �ه � �ب� ��ول� ��ة
ب � � � � �ـ 21وال� � �ع� � �ب � ��دل � ��ي ب� � � � � � �ـ ،19ب� �ي� �ن� �م ��ا ب �ل��غ

مقارنة إحصاءات الثالثاء واألربعاء
ع � ��دد م� ��ن ي �ت �ل �ق��ى ال ��رع ��اي ��ة ال �ط �ب �ي��ة ف��ي
ال � �ع � �ن� ��اي� ��ة امل� ��رك� ��زة  190ح� ��ال� ��ة ل �ي �ص �ب��ح
املجموع الكلي الجميع الحاالت التي ما
زالت تتلقى الرعاية الطبية  8331حالة.
وأنهى فترة الحجر الصحي املؤسسي

اإللزامي  51شخصا ،وبلغ عدد املسحات
التي تم القيام بها خالل الـ 24ساعة التي
م �ض��ت  2885م �س �ح��ة ل �ي �ص �ب��ح م �ج �م��وع
عدد الفحوصات أكثر من  343027أل��ف
فحص.

 10منها تختص بالتيار ..أبرزها إيصاله وتركيب العدّ ادات

«الكهرباء» 27 :خدمة إلكترونية بال مراجعات
محمود الزاهي
ضمن استعداداتها لعودة الحياة تدريجيا
ابتداء من األحد املقبل تعمل وزارة الكهرباء
واملاء على التجهيز الستقبال عمالء الوزارة
ب �ع��د ان �ق �ض��اء م ��دة األس �ب��وع�ي�ن ال �ت��ي نص
عليها تعميم ديوان الخدمة املدنية األخير.
وم��ن بني أه��م ما تعمل عليه ال��وزارة حاليا
خ��دم��ة حجز امل��واع�ي��د املسبقة للمراجعني،
ال�ت��ي ق��ال وك�ي��ل ال� ��وزارة ب��اإلن��اب��ة ل �ـ سبقلا
م .ج��اس��م ال �ن��وري ف��ي وق��ت س��اب��ق إن�ه��ا لن
تشمل راغبي أي خدمة متاحة الكترونيا.

ويبلغ عدد الخدمات اإللكترونية املقدمة من
ال��وزارة  27خدمة ،تغطي القطاعات الفنية
املختلفة ذات العالقة بالجمهور ،ومن بينها
 10خ��دم��ات تتعلق بالكهرباء ،ه��ي إيصال
ت� �ي ��ار ك �ه��رب��ائ��ي ج ��دي ��د ل �ل �م �ب��ان��ي ح��دي �ث��ة
اإلن �ش��اء وت �ق��وي��ة ال �ت �ي��ار ل�ل�م�ب��ان��ي ال�ق��ائ�م��ة
بالفعل بعد التوسعات التي تتم بموافقة
البلدية وكذلك تركيب عداد جديد أو إيصال
تيار مؤقت أو قطع التيار.
وتتضمن ال�خ��دم��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة الخاصة
باملياه  8خدمات.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى كشفت إح�ص��ائ�ي��ة ال ��وزارة

اليومية أنها تلقت خالل الـ 24ساعة املاضية
 3728م�ك��امل��ة ه��ات�ف�ي��ة ع�ب��ر م��رك��ز االت �ص��ال
امل ��وح ��د ،ت�ت�ع�ل��ق ب��االس �ت �ف �س��ارات ال�خ��اص��ة
بخدماتها املقدمة في مختلف القطاعات.
وأش ��ارت اإلح�ص��ائ�ي��ة ال��ى ان م��رك��ز ط��وارئ
ال�ك�ه��رب��اء اس�ت�ج��اب خ�لال نفس ال�ف�ت��رة إلى
 296ش�ك��وى ،بعضها ال ع�لاق��ة ل �ل��وزارة به،
إذ تعود ملشكالت خاصة باملباني نفسها،
كما تلقت طوارئ املياه  102شكوى ،فيما تم
طلب  12مولدا ملساندة الشبكة خالل نفس
ال�ف�ت��رة وت ��م تسجيل ضبطيتني للكهرباء
واملاء.
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رب أسرةٍ كويتيةٍ ُأصيبت بـ«كورونا» يروي التفاصيل لـ سبقلا:
ُّ

«الزوارة» َّ
هددت حياتي وحياة زوجتي وأبنائي!
بفعل اإلصابة بفيروس كورونا ،تحوّ لت بيوت إلى مستشفيات للعزل..
مشاعر القلق والخوف انتشرت ،واالضطرابات النفسية سيطرت
التنمر تطارد المصابين في كل
ّ
على الكبير قبل الصغير ،ونظرات
مكان ،هكذا كان المشهد في عدد من البيوت الكويتية التي ضرب
الفيروس ساكنيها.
مي السكري
ق�ص��ة ت��زاي��د اإلص��اب��ات ب�ين امل��واط �ن�ين م��ن القصص
حازت اهتمام الكثيرين ،للوقوف على السبب ،ومنع
تفاقم األم��ر؛ فحاورت سبقلا أسرة كويتية متعافية
من «كورونا» ،ونقلت تفاصيل رحلة عالجهم وألقت
ّ
الضوء على السبيل الذي تسللت عبره العدوى إليها.
وروى األب (م.ن) ،وهو يعمل مدرسًا في وزارة التربية
وم�ت��زوج ولديه  6أب�ن��اء ،أصغرهم طفلة رضيعة ،أن
العدوى انتقلت إليه عن طريق «الزوارة» ،عندما كان
في زيارة ألحد أفراد العائلة ،يعمل في وزارة الصحة،
وهو مصاب من دون أن يعلم بإصابته.
ويضيف األب ،الذي تعافى من «كورونا» :إنه اكتشف
امل� ��رض ب �ع��د أن ق ��ام ق��ري �ب��ه ب ��إج ��راء م �س �ح��ة ،ب �ع��د أن
ظهرت عليه أعراض خفيفة ،وثبتت ايجابية اصابته
باملرض ،الفتا الى ظهور أعراض بسيطة ،مثل ارتفاع
َ
درج��ة ال �ح��رارة بشكل م��زم��ن ،وف �ق��دان ح��اس��ت��ي الشم
وال �ت��ذوق م��ع ال�ش�ع��ور ب� ��دوار ،األم ��ر ال ��ذي دف �ع��ه ال��ى
اجراء مسحة فأثبتت إصابته بالفيروس.

إصابة األسرة
وب�ع��د ال��دخ��ول ف��ي دائ ��رة اإلص��اب��ة ،وع�ل��م السلطات
ال�ص�ح�ي��ة ،ق ��ال« :ل��م أذه ��ب ال��ى املستشفى ،ب��ل عزلت
نفسي في الغرفة ،خوفا على زوجتي وأبنائي ،ولكن
ش��اء اهلل أن تنتقل ال �ع��دوى إل��ى زوج�ت��ي بعد  8أي��ام
من إصابتي ،حيث شعرت بدوار في الرأس مع فقدان
حاسة الشم ،ومن ثم انتقلت العدوى الى  3من ابنائي،
وهم في أعمار  10و 13و 14سنة».
ووج ��د أف ��راد ال�ع��ائ�ل��ة أنفسهم أم ��ام ت�ح� ٍّ�د ك�ب�ي��ر ،بعد
إص ��اب ��ة األب ،وح ��اول ��ت ال �ع��ائ �ل��ة ال �ت��أق �ل��م م ��ع ال �ج� ّ�و
املضطرب ،وسط املشاحنات والضغط العصبي ،الذي
دام قرابة الشهر ،وتحديدا  21يومًا من القلق والخوف
ّ
التنمر من الجيران
من املستقبل ،كما تخللتها نظرات
وباقي افراد العائلة.

ضغوط

وح� ��ول ك�ي�ف�ي��ة اس �ت �ق �ب��ال��ه خ �ب��ر اإلص ��اب ��ة ،ب�ّي�نّ رب

الفيروس حوَّ ل بيوتا ً
لمستشفيات عزل
لم أذهب إلى
ُ
عزلت
المستشفى ..بل
نفسي في الغرفة
العدوى انتقلت
إلى زوجتي بعد  8أيام
من إصابتي
عايشنا القلق
والخوف مع نظرات
تنمر من الجيران
ُّ
كنت أتخ ّيل الموت
في فراشي وأخشى
فقدان أبنائي
الخادمة كانت تتو ّلى
التنظيف واالهتمام
بابنتي الرضيعة

األس � � ��رة أن � ��ه ع � ��اش ف� �ت ��رة ص �ع �ب��ة ج� � � ّ�دًا م �ش �ح��ون��ة
ً
ّ
أتخيل امل��وت في
بالضغوط النفسية ،قائال «كنت
ف��راش��ي ،وأن�ن��ي سأفقد أح��د أبنائي ف��ي أي لحظة،
ولكن زوجتي كانت عزيمتها قوية ،وكانت تجهد
ّ
نفسها ل�ت�ق��اوم امل��رض وتمتص قلق األب �ن��اء وب��ث
الطمأنينة في املنزل».

املستلزمات موجودة
ّ
التكيف مع املرض
وف��ي ش��أن إصابة ابنائه وكيفية
والتعايش معه ،ق��ال« :أع��راض االص��اب��ة عند ابنائي
الثالثة خفيفة ،واستمرت ملدة ّايام ،وتم شفاؤهم ،وهلل
الحمد ،وتعايشنا مع املرض بعزل أنفسنا».
ّ
ولحسن الطالع ،كان األب قد وفر قبل إصابته بأيام
ك��ل امل �س �ت �ل��زم��ات ب �ع��د ن� ��زول ال ��رات ��ب ،ف �ل��م ي�ح�ت��اج��وا
إل��ى ال��ذه��اب ال��ى الجمعية ط ��وال ف �ت��رة امل� ��رض ،كما
أن «ال �خ ��ادم ��ة ك��ان��ت ت �ت��ول��ى ع�م�ل�ي��ة ت�ن�ظ�ي��ف امل �ن��زل
وااله �ت �م ��ام ب��ال��رض �ي �ع��ة ،وت �ت �ع��اون م ��ع ال ��زوج ��ة في
الطبخ مع االلتزام بارتداء الكمام والقفازات».

جهود «اإلطفاء»
أش��اد األب بجهود رج��ال «اإلط �ف��اء» ف��ي توصيل ال��دواء إليهم ،وك��ذل��ك «الصحة الوقائية» ،التي
حرصت على متابعة حالتهم طوال فترة مرضهم بالتواصل معهم هاتفيًا كل اسبوع.

ردود فعل الجيران
تعرضت األس��رة ّ
للتنمر ،وفق ما ص� ّ�رح به رب األس��رة ،ال��ذي قال «ال أخفي على أحد ّ
ّ
تعرضنا
ّ
ّ
للتنمر الشديد ،بسبب املرض من الجيران ،الذين أبدوا تخوفهم منا ،كما منعوا أبناءهم من اللعب
مع ابنائي والزيارات ،وأنا ال ألومهم؛ ألنه مرض ُم ْع ٍد».

عودة إلى الحياة
شعر األب بالعودة إل��ى الحياة من جديد بعد النجاة من الفيروس ،ناصحًا الجميع بالتزام
التباعد وارت ��داء الكمامة وع��دم االستعجال ف��ي ال�خ��روج م��ن امل�ن��زل و«ال�ط�ل�ع��ات» ،وع��دم إي��ذاء
اآلخرين بنقل العدوى.

 08الكويت
دفعت المرونة الحكومية وتعاون
السلطتين التشريعية والتنفيذية
أمس ماكينة التشريع إلقرار  7قوانين
وإحالتها إلى الحكومة ،قبل أن
نائب بفيروس
يع ّكر االشتباه بإصابة ٍ
ويعطل انعقاد
ّ
كورونا صفو الجلسة،
الجلسات البرلمانية لمدة  14يوماً
على األقل.
وأكد رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم أن جلسة أمس شهدت إنجازاً
تاريخياً بفضل التنسيق والتعاون
النيابي ـــــ الحكومي ،مضيفا «لوال
تعاون سمو رئيس مجلس الوزراء لما
استطعنا أن ننجز كل هذه القوانين
في جلسة واحدة».
ووافق المجلس أمس على
تعديل قانون التأمينات االجتماعية
(االستبدال) ،بما ّ
يخفض النسبة إلى
 %6بحد أقصى ،إضافة إلى خفض
االستقطاع من رواتب المتقاعدين
مقابل القرض الحسن إلى  %15بدال ً
من  ،%25وذلك بمباركة حكومية.
وتبلغ كلفة قانون خفض
االستقطاع  130مليون دينار وفق
إفادة وزير المالية براك الشيتان،
خالل جلسة أمس «إذا حصل جميع
المتقاعدين على القرض».
وقرر المجلس أمس تكليف اللجنة
التشريعية البرلمانية مناقشة
تعديل الالئحة الداخلية للمجلس؛
بهدف تسريع إمكانية انعقاد
الجلسات عن ُبعد.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:

حمد الخلف وفهاد الشمري
افتتح رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم جلسة
مجلس األم��ة التكميلية في التاسعة والنصف
من صباح أمس ،بعدما رفعها نصف ساعة لعدم
اك�ت�م��ال ال �ن �ص��اب ،وت�ل�ا االم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس
عالم الكندري اسماء الحضور واملعتذرين.
وق ��ال ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م :تلقيت اق �ت��راح��ا يسمح
بعقد الجلسات عن بعد فهل يوافق املجلس على
فتح بند ما يستجد من أعمال وتكليف اللجنة
التشريعية تقديم تقريرها ليتسنى التصويت
عليه اليوم؟
وواف� ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ف�ت��ح ب�ن��د م��ا يستجد من
أع �م��ال وت�ك�ل�ي��ف «ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة» االج �ت �م��اع على
ه ��ام ��ش ال �ج �ل �س��ة مل �ن��اق �ش �ت��ه االق� � �ت � ��راح امل� �ق ��دم،
والتصويت على «عقد الجلسات عن بعد» بعد
ان تقدم اللجنة تقريرها.

مجلس األمة

مرونة حكومية مررت خفض استقطاع القرض الحسن واالستبدال

صحوة تشريعية بـ  7قوانين..
ً
ِّ
مؤقتا
يعطل المجلس
و«كورونا»
املعاشات التقاعدية.

االحتكام للشريعة

الغانم مترئساً الجلسة (تصوير :حسني هالل)

الشيتان 130 :مليون دينار
كلفة خفض االستقطاع

مدارس األحمدي
وان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى ب �ن��د األس �ئ �ل��ة ،ح �ي��ث ق��ال
ال�ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة :ي�ج��ب ت��وف�ي��ر م��دارس
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ب��وف �ط �ي��رة وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن امل �ن��اط��ق
لجميع امل��راح��ل لكي ال يكون هناك ضغط على
امل � ��دارس ف��ي امل �ن��اط��ق امل� �ج ��اورة ،م��ا ي��ؤث��ر على
مستوى التعليم فيها ،مشيرا الى أن مناطق في
محافظتي االحمدي ومبارك الكبير بال مدارس
ك��اف�ي��ة ل�ج�م�ي��ع امل ��راح ��ل ،األم ��ر ال ��ذي يستوجب
ت��وف �ي��ره��ا ل�ج�م�ي��ع امل �ن��اط��ق ،ك �م��ا ط��ال��ب بخطة
شاملة لتوفير جميع املدارس ولجميع املراحل.
ً
ورد وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة س�ع��ود ال�ح��رب��ي ق��ائ�لا« :ك��ل
الشكر لألخ الفاضل محمد الحويلة ،ونحن في
وزارة التربية وضعنا املناطق التي ليس فيها
مدارس للعمل على توفير املدارس فيها ،فقضية
تعليم أبنائنا وتوفير امل��دارس لهم من صميم
عمل الوزارة».
ب � ��دوره ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل أب ��ل« :ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
ال�ف��وض��ى ال�ت��ي حصلت ف��ي ال�ق��وى العاملة قبل
أزمة كورونا ،هل يعقل أننا نأتي بجزار ووضعت
القوى العاملة آلية الختباره ،فباهلل عليكم كيف
يتم اختبار هذ الجزار؟ وأين يتم اختباره؟ األمر
خطير صحيًا وأمنيًا واق�ت�ص��ادي��ًا واجتماعيًا،
وأنا أنصح أن نأخذ هذه الدروس ونعالج األمر،
وك ��ل ق ��رار ي�ت�خ��ذ اآلن مل�ع��ال�ج��ة األزم� ��ة وال�س�ب��ب
الرئيسي في ما نعانيه هذه اإلدارة».
وعقبت وزي��رة ال�ش��ؤون وال �ش��ؤون االقتصادية
م��ري��م العقيل ق��ائ�ل��ة« :ك ��ان ال �س��ؤال م��وج�ه��ًا إل��ى
قطاع العمل في وزارة الشؤون في  ،2014وكانت
ال � � ��وزارة ف ��ي ذل� ��ك ال ��وق ��ت ت �ع �م��ل وف� ��ق امل�ع��اي�ي��ر
ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا م�ن�ظ��وم��ة دول ال �خ �ل �ي��ج ،واآلن
األم� ��ر م�خ�ت�ل��ف ت �م��ام��ًا ،ف��االخ �ت �ب��ارات م��وج��ودة
ل�ل�م�ه�ن��دس�ين وال �ق��ان��ون �ي�ين ،وه �ن��اك ت��وج��ه مع
وزارة الصحة والتربية لعمل اختبارات األطباء
واملمرضني واملدرسني».
ورد أبل« :أرجو من الوزيرة التركيز ،السؤال في
 ،2017فكيف تقولني ما كانت هناك هيئة القوى
العاملة؟! ال أرجوك ركزي في اإلجابة».

بند التقارير
وانتقل املجلس إلى بند التصويت على القوانني
ال��واردة في تقارير اللجان ،ووافق املجلس على
التصويت من دون نقاش.
وق��ال الرئيس الغانم« :سأرفع الجلسة لتعقيم
القاعة لوجود حالة اشتباه ألحد األعضاء كان
موجودًا في الجلسة السابقة وقد يكون خالط
أيًا من األعضاء».
ووافق املجلس على تعديل بعض أحكام قانون
اإلج� ��راء ات وامل�ح��اك�م��ات ال�ج��زائ�ي��ة ف��ي مداولته
الثانية ،كما وافق على إصدار قانون املرافعات
املدنية والتجارية (تنظيم القضاء ومخاصمته)
في مداولته الثانية باإلجماع.
ب��دوره ،قال النائب بدر املال« :يجب أال نحاسب
ً
جهازًا كامال بسبب خطأ شخص واح��د» ،فيما
ق��ال النائب عبد اهلل ال��روم��ي« :االس�ت�ع�ج��ال في
ه ��ذا امل ��وض ��وع غ�ي��ر س�ل�ي��م ،وال �خ ��وف أن ي�ك��ون
هناك سيل م��ن القضايا يشل العمل ف��ي وزارة
العدل».
ب ��دوره ،ق��ال ال�ن��ائ��ب عبد ال�ك��ري��م ال�ك�ن��دري« :من
ال��واض��ح أن ه�ن��اك ع��ددًا م��ن ال�ت�ع��دي�لات ،ويجب
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الخالد متابعاً حديث الشيتان

أك��د وزي��ر املالية ب��راك الشيتان أن موافقة مجلس األم��ة على خفض نسبة خصم ق��روض االستبدال
للمتقاعدين إلى  %15يعبر عن التعاون الجاد بني الحكومة ومجلس األمة لتحقيق كل ما يخدم املتقاعدين.
وقال الشيتان في تصريح باملجلس أمس« :إن املجلس ناقش التقرير الخاص بقانون تعديل بعض أحكام
ق��ان��ون التأمينات االجتماعية ال�ص��ادر ب��األم��ر األم�ي��ري بالقانون  ١٩٧٦ / ٦١وال�خ��اص بنسبة الخصم
لصافي املعاش التعاقدي بالنسبة لقروض االستبدال.
وبني أن التقرير كان يتضمن خفض نسبة الخصم إلى  %10ولكن هذه النسبة فيها كلفة على الصناديق
التأمينية ،وبالتالي ارتأت الحكومة اإلبقاء على نسبة .%25
وأوضح أنه من باب التعاون وحرصًا على املتقاعدين جرى التوافق على خفض نسبة الخصم إلى ،%15
مثمنًا التعاون بني الحكومة واملجلس لخدمة املواطنني.

¶ عبور «مخاصمة القضاء»
و«المرافعات» وتعديل
المحاكمات الجزائية
¶ تأجيل أقساط صندوقي
ِّ
المتعثرين ودعم األسرة
بأثر رجعي ..وإقرار «التوثيق»
¶ حماد :يحتمل وجود إصابات
كثيرة بين أعضاء المجلس
¶ المجلس يقرر تسريع
«االنعقاد عن بُعد»

ت��وض �ي��ح أن� �ه ��ا ت ��أت ��ي م� ��ن ال �ج �س��م ال �ق �ض��ائ��ي،
ً
ون �ح �ت��اج ال� �ي ��وم ف �ع�ل�ا إل ��ى م �خ��اص �م��ة ال�ق�ض��اء
حتى يكون الجميع قادرًا على استعادة حقوقه،
وبالتالي فهم أشخاص وقد يخطئون».
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،أك��د ال�ن��ائ��ب محمد ال ��دالل أن ه��ذا
القانون يكفل الحقوق ويعطي الحق للمتضرر
في مخاصمة القضاء.
ب� � ��دوره ،ق� ��ال وزي � ��ر ال� �ع ��دل وزي � ��ر األوق� � ��اف فهد
العفاسي« :مجلس القضاء مع التنظيم ،وهناك
موافقة من القضاء عليه ،ومشروع القانون أقر
ف��ي امل ��داول ��ة األول� ��ى خ�ل�ال م� ��ارس امل ��اض ��ي ،وال
خالف على إقراره».
كما واف��ق املجلس على ق��ان��ون ب�ش��أن التوثيق
ال ��ذي ي�س�م��ح ل�ل�أف��راد وال �ش��رك��ات بالترخيص،
مواكبة للتطور الرقمي وتحقيقًا للتطور اإلداري
بما يتناسب مع رؤية الدولة املستقبلية.
ك �م��ا واف� ��ق ف ��ي امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى م �ش��روع
قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات
االجتماعية املتعلقة بنظام االستبدال حيث تم
ت�ع��دي��ل ج ��داول القيمة االس�ت�ب��دال�ي��ة بتخفيض
كلفة االس�ت�ب��دال على امل��ؤم��ن عليهم وأص�ح��اب

العقيل :سياسة حكومية جديدة
لـ«تكويت» القطاع الخاص
في ردها على سؤال للنائب محمد الدالل بشأن أوضاع املوظفني
الكويتيني في القطاع الخاص ،قالت وزي��رة الشؤون االقتصادية
م��ري��م العقيل إن الحكومة تتجه ،بسبب ال �ظ��روف ال��راه�ن��ة ،إلى
تغيير سياستها تجاه «تكويت» الوظائف في القطاع الخاص.
وأضافت العقيل أن��ه ب��ات من ال�ض��روري احتواء القطاع الخاص
للكويتيني وقريبًا ستكون هناك مشاريع قوانني تقدم في هذا
األمر ،مؤكدة أن القطاع الخاص هو الداعم لالقتصاد الكويتي.
وأش ��ارت إل��ى أن م��ن ضمن الخطة إح�ل�ال مجموعة كبيرة من
الوظائف للكويتيني ودعم الشباب من محاور عدة بإعادة توجيه
دعم العمالة للشرائح التي تعمل في األمور التنفيذية وغيرها.
وقالت :يجري التنسيق مع دول الخليج ملنح شهادة للعامل تحدد
مهنته وتتيح له التنقل بني دول مجلس التعاون ،مثل املمرض
واملعلم واملهن الحرفية.

من جانبه ،طالب النائب محمد هايف الحكومة
ب��اض��اف��ة «االح �ت �ك��ام ال ��ى ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام �ي��ة»
لقانون االستبدال ،مشيرا الى انها رغبة الكثير
من املتقاعدين.
م��ن جهته ،ق��ال النائب ع�ب��داهلل ال��روم��ي :ف��ي ظل
االزم ��ة الحالية ن��ود ان ن�ع��رف ك��م الكلفة املالية
على الدولة.
وان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ملناقشة ت�ق��ري��ر اللجنة املالية
ف��ي ش ��أن ال �ق��رض ال �ح �س��ن .وب� � ��دوره ،ق ��ال وزي��ر
املالية براك الشيتان الحكومة تود التعديل على
ق��ان��ون وت �ق �ب��ل ب�ن�س�ب��ة  %15ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ق��رض
الحسن،موضحا أن��ه «إذا أخ��ذ الجميع فالكلفة
فلن تزيد على  130مليون دينار».
م��ن جهته ق��ال ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م« :أب�ل�غ�ن��ي املكتب
الفني للجنة املالية أن الـ %15لن تنفع ألن نتيجتها
ستكون  46شهرًا وكسورًا فاقترح إع��ادة التقرير
إل��ى اللجنة إلع��داد صياغة سليمة لنسبة قريبة
من الـ %15ليكون فيها عدد االشهر بال كسور».
م��ن جانبه ،ق��ال النائب أس��ام��ة ال�ش��اه�ين« :ليس
هناك مبرر لرد القانون واألصل تمرير القانون
لكي نلتقي في مصلحة الكويت واملتقاعدين».
من جهته ،قال الرئيس الغانم« :طاملا وزير املالية
ق��ال النسبة ال�ت��ي ت��واف��ق عليها الحكومة %15
فهو يتحمل امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي املستقبل إذا صار
فيه أي تعديل».
من جانبه ،قال النائب سعدون حماد« :أدعو إلى
التصويت اليوم على قانون القرض الحسن؛ ألنه
بعد ان خالط زميلنا املصاب جميع النواب فقد
تكون هناك اصابات كثيرة بيننا وبالتالي قد ال
تعقد الجلسات قريبًا او تتعطل مجددًا».
وواف� � ��ق م �ج �ل��س األم � ��ة ب ��امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة على
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات ال � �ص� ��ادر ب ��األم ��ر األم� �ي ��ري
ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )61لسنة  1976ف��ي م��ا يتعلق
ب �ت �خ �ف �ي��ض ق �ي �م��ة االس� �ت� �ق� �ط ��اع ال� �ش� �ه ��ري ع�ل��ى
املعاشات املقدمة ويحيله الى الحكومة.
ك �م��ا واف � ��ق م �ج �ل��س األم � ��ة ع �ل��ى ت��أج �ي��ل أق �س��اط
ص�ن��دوق��ي األس ��رة واملتعثرين ستة أش�ه��ر بأثر
رجعي في املداولتني وتمت إحالته الى الحكومة.
ب��دوره��ا ،قالت النائبة صفاء الهاشم الكل يبي
ي �ن �س��ب ال �ف �ض��ل ل ��ه وال� �ك ��ل ن��اس��ي ال �ف��ري��ق ال�ل��ي
اشتغل والشباب في املكتب اللي اشتغلوا اثناء
الحظر واذا تسمح لي عرض عمل الفريق.
من جهته ،قال النائب عدنان عبدالصمد« :نأمل
أن تتم مكافأة املكتب في لجنة امليزانيات ،فهم
يعملون بشكل مستمر من دون الحصول على
أي مكافأه منذ العام املاضي».
ب��دوره ،قال وزير الخدمات وزير شؤون مجلس
األم��ة مبارك الحريص« :باسمي ،وباسم رئيس
الحكومة ،وباسم زمالئي ال��وزراء ،نشكر رئيس
املجلس واألعضاء على هذا التعاون املثمر الذي
أقر هذه القوانني التي تخدم الوطن واملواطنني،
ون��ؤك��د ح��رص ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ح�ض��ور جلسات
مجلس األمة».
من جهته ،قال الرئيس الغانم« :أوجه كلمة شكر
ألخ��ي س�م��و رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء ،ال ��ذي ل��وال
تعاونه ملا استطعنا أن ننجز كل هذه القوانني
في هذه الجلسة».

 8قوانني
إل��ى ذل��ك ،ق��ال ال�ن��ائ��ب خ��ال��د ال�ش�ط��ي 8« :قوانني
ت �ق��دم ب �ه��ا اإلخ � ��وة ال� �ن ��واب 7 ،م�ن�ه��ا ت�ت�ك�ل��م عن
اإلع�لام اإللكتروني ،ووزارة العدل موافقة على
االق�ت��راح��ات بقوانني املقدمة وامل�ع�ل��وم��ات أب��دت
م�ع�ل��وم��ات وت��م األخ ��ذ ب�ه��ا وع �ق��دت اللجنة ع��دة
اج� �ت� �م ��اع ��ات ،وم� ��وض� ��وع اإلع� �ل ��ام اإلل �ك �ت��رون��ي
ضرورة ملحة ،ومهم وعلى وجه السرعة أن يتم
إقراره في املداولتني بهذه الجلسة».
م��ن جهته ،ق��ال النائب عبد اهلل ال��روم��ي« :يجب
أن نعالج املشكلة ،والقوانني بحد ذاتها ال تكفي
إن لم يكن هناك ضبط وربط من اإلعالنات ،ألن
فيها تسيبًا كبيرًا».
وص � � � ��وت امل � �ج � �ل� ��س ب� ��امل� ��واف � �ق� ��ة ع � �ل� ��ى اإلع � �ل ��ان
اإلل �ك �ت��رون��ي ف ��ي امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة وأح ��ال ��ه إل��ى
الحكومة.
وش �ك��ر ال �ن��ائ��ب خ��ال��د ال �ش �ط��ي رئ �ي��س امل�ج�ل��س
وسمو رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة والعاملني
ف��ي مكتب اللجنة إلق��رار ه��ذه ال�ق��وان�ين بتعاون
الجميع.
ب � � ��دوره ،ق� ��ال وزي � ��ر ال� �ع ��دل وزي � ��ر األوق � � ��اف فهد
ال � �ع � �ف� ��اس� ��ي« :ال � �ش � �ك� ��ر م � ��وص � ��ول إلق � � � � ��رار ه� ��ذه
التشريعات املهمة التي تعالج الخلل».
م��ن ناحيته ،ق��ال ال�ن��ائ��ب أح�م��د ال�ف�ض��ل« :أشعر
بالفخر النتمائي إل��ى اللجنة التشريعية التي
طلعت قوانني كانت حبيسة األدراج».
من جانبه ،قال النائب بدر املال« :شكرًا للجميع
ع�ل��ى ه��ذا ال �ت �ع��اون .وأع�ت�ق��د ال �ي��وم أن �ن��ي أزح��ت
ً
حمال كبيرًا كان على ظهري».

إعادة الفحص

مريم العقيل

إل ��ى ذل� ��ك ،ق ��ال ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م« :ب �ن��اء ع �ل��ى ما
ت��م إب�ل�اغ��ي ب��ه م��ن وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ،ي �ج��ب علينا
إع��ادة الفحص بعد أي��ام ،وأال نخالط اآلخ��ري��ن،
واألوض � � ��اع ل �ي �س��ت ت �ح��ت س �ي �ط��رت �ن��ا وم� ��ا زل�ن��ا
ع� �ل ��ى ق� � � ��رار م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ب� �ت� �ف ��وي ��ض م �ك �ت��ب
املجلس للتنسيق بشأن الجلسات مع األعضاء
والحكومة بشأن تحديد موعد للجلسة املقبلة،
وأتمنى التعاون لتعقيم املجلس وعدم التواجد
حتى يتم التعقيم».
ورفع الرئيس الجلسة.

«أسلمة االستبدال»..
سقوط وإبراء ذمة
سقط أمس التعديل ال��ذي تقدم به ن��واب بإلزام
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بإنشاء
ك �ي��ان اع �ت �ب��اري م�س�ت�ق��ل ي �خ �ت��ص ب��ال�ت�م��وي��ل
اإلسالمي ألصحاب املعاشات التقاعدية ،وهو
امل �ق �ت��رح ذات ��ه ال ��ذي ع��رض��ه وزي ��ر امل��ال �ي��ة ب��راك
الشيتان على املؤسسة ورفضته.
وك ��ان الف�ت��ًا أج ��واء إب ��راء ال��ذم��ة ال�ت��ي صاحبت
تقديم االقتراح  ،خوفًا من احتمالية رد القانون،
وتصويت الحكومة برفض املقترح.
وصوت  4نواب باالمتناع على قانون االستبدال
ه��م ري ��اض ال�ع��دس��ان��ي وم�ح�م��د ه��اي��ف وع��ادل
الدمخي ونايف املرداس.

«إعالن إلكتروني»
لـ 3آالف شركة
ك�ش��ف وزي ��ر ال �ع��دل ف�ه��د ال�ع�ف��اس��ي أن تطبيق
«اإلع�ل�ان اإللكتروني» سيتم على م��راح��ل تبدأ
ب��ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ش ��رك ��ات ث ��م األف � ��راد،
ً
مشيرا إل��ى ب��دء التطبيق الفعلي على الحكومة
ّ
ً
والشركات بـ 3000شركة يتم إعالنها إلكترونيا.
ً
�دف��ا ً
كبيرا
وأض ��اف أن ه��ذا امل �ش��روع يحقق ه�
وي �ج �ع��ل ال �ت �ق��اض��ي اإلل �ك �ت ��رون ��ي ه ��و األص ��ل
ويضم التقاضي عن بعد ويحقق نقلة نوعية
في هذا املجال.

التشريعات المجازة
• تعديل «المحاكمات الجزائية»
أقر املجلس باملداولة الثانية تقرير اللجنة التشريعية
عن التعديالت املقدمة على مشروع القانون بتعديل
بعض أحكام قانون اإلج��راءات واملحاكمات الجزائية
(ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�م��اس إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي األح �ك��ام
الباتة) ،الذي سبق أن اقره املجلس في مداولته األولى
في  19فبراير املاضي.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة  50عضوا ،وامتناع
عضو واحد من إجمالي حضور  51عضوا.
• تعديالت «مخاصمة القضاء»
أق��ر املجلس باإلجماع امل��داول��ة الثانية لتقرير اللجنة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ع��ن ال �ت �ع��دي�لات امل �ق��دم��ة ع �ل��ى م �ش��روع
القانون بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية
والتجارية (فيما يتعلق بمخاصمة ال�ق�ض��اة) ،ال��ذي
س�ب��ق أن أق ��ره امل�ج�ل��س ف��ي م��داول �ت��ه األول� ��ى ف��ي 19
فبراير املاضي.
• قانون التوثيق
أق��ر املجلس باإلجماع امل��داول��ة الثانية لتقرير اللجنة
التشريعية ع��ن التعديل امل�ق��دم على م�ش��روع قانون
التوثيق ،ال��ذي تم إق��راره باملداولة األول��ى بجلسة 19
فبراير املاضي.
• «االستبدال»  ..الحد األقصى % 6
أق��ر املجلس التقرير الرابع التكميلي للتقرير الثاني
عن التعديالت املقدمة على االقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام قانون «التأمينات» بشأن االستبدال،
بحيث ت�ك��ون نسبة االس�ت�ق�ط��اع  % 6ب�ح��د أق�ص��ى،
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة  ،٤٩وعدم موافقة ،١
وامتناع  .٤وكان املجلس أقر املداولة األولى بجلسته
في  18فبراير املاضي.
• من ربع الراتب إلى % 15
أقر املجلس باملداولة الثانية تعديل قانون «التأمينات»
ب �ش��أن تخفيض ن�س�ب��ة اس�ت�ق�ط��اع ال �ق��رض الحسن
للمتقاعدين بموافقة  ٥٣عضوا ،وعدم موافقة  ،١من
إجمالي حضور  54عضوا ،وكان املجلس وافق على
املداولة األولى بجلسته في  18فبراير املاضي.
وي �ه��دف ال �ت �ع��دي��ل إل ��ى ت�خ�ف�ي��ض ق�ي�م��ة االس�ت�ق�ط��اع
الشهري إلى  % 15من الراتب بدال من ربع الراتب.
ِّ
«المتعثرين ودعم األسرة»  ..من أبريل
•
واف��ق املجلس باملداولتني األول��ى والثانية على تقرير
اللجنة املالية ع��ن م�ش��روع ق��ان��ون بتأجيل تحصيل
األقساط املستحقة على عمالء صندوقي املتعثرين
ودع ��م األس � ��رة ،ب��أث��ر رج �ع��ي اع �ت �ب��ارا م��ن األول من
أبريل وجاءت نتيجة تصويت املداولة األولى بموافقة
 53عضوا ،من إجمالي حضور  ،53ونتيجة املداولة
الثانية بموافقة  51من إجمالي حضور  51عضوا.

• تعديل «اإلعالن اإللكتروني»
وافق املجلس في املداولتني األولى والثانية على تقرير
اللجنة التشريعية ع��ن االق�ت��راح��ات بقوانني بتعديل
بعض أحكام مرسوم إصدار قانون املرافعات املدنية
وال �ت �ج��اري��ة (ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��اإلع�ل�ان اإلل �ك �ت��رون��ي)،
وي�ه��دف إل��ى ج��واز رف��ع صحيفة ال��دع��وى أو الطعن
في األح�ك��ام عن طريق البريد أو النظام اإللكتروني
باستخدام التوقيع اإللكتروني املعتمد.
وج��اءت نتيجة التصويت في املداولة األول��ى بموافقة
إجمالي الحضور وع��دده��م  47ع�ض��وا ،فيما ج��اءت
نتيجة التصويت باملداولة الثانية بإجماع الحضور
( 49عضوا).
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مجلس األمة

أكد أن العبرة بنتائج الجلسات ..ال بعددها

إنجازا تاريخياً
ً
الغانم :المجلس حقق
ّ
سهل علينا المهمة ¶ ما أُنجز في جلسة واحدة يحتاج إلى أشهر في األوقات العادية
¶ التنسيق النيابي ـ الحكومي
ش��دد رئ�ي��س مجلس األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ،على أن
جلسة أمس كانت «جلسة إنجاز تاريخي عبر اقرار
 7قوانني في غاية األهمية ،وذل��ك بفضل التنسيق
والتعاون النيابي الحكومي» ،مشيرًا إلى أن «العبرة
ليست بعدد الجلسات وإنما بالنتائج التي تخرج
بها هذه الجلسات».
وأضاف الغانم عقب جلسة أمس «انتهينا للتو من
الجلسة العادية التي عقدت أمس (الثالثاء) واليوم،
حيث ك��ان أم��س بند ال��رس��ائ��ل ال ��واردة وال ��ذي أخذ
جزءا من وقت املجلس ،ثم استجواب وزير التربية
والتعليم العالي سعود الحربي ثم استجواب وزير
املالية براك الشيتان وانتهينا في ساعة متأخرة».
وأوض ��ح أن كمية ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت��م إق��راره��ا أم��س
األرب �ع��اء ونوعيتها تحتاج إل��ى أش�ه��ر ع��دي��دة في
األوق� � ��ات ال �ع��ادي��ة إلن� �ج ��ازه ��ا ،م�ض�ي�ف��ًا أن ال�ل�ج��ان
عملت عليها خ�لال ف�ت��رة ال�ت��وق��ف عبر ال�ع��دي��د من
االجتماعات لحل الكثير من الخالفات.
وب�ي�ن ال�غ��ان��م أن امل�ج�ل��س أق��ر ف��ي ال�ج�ل�س��ة امل��داول��ة
الثانية لقوانني اإلج� ��راءات وامل�ح��اك�م��ات الجزائية
وه��و ال�ت�م��اس إع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي األح �ك��ام النهائية
والباتة ،واملرافعات املدنية والتجارية فيما يتعلق
بمخاصمة القضاة ،والتوثيق ،وم�ش��روع القانون
بتعديل قانون التأمينات االجتماعية فيما يتعلق
باالستبدال والقرض الحسن.
وق ��ال «ق��ان��ون االس �ت �ب��دال أم ��ر وع��دن��ا ب��ه إخ��وان�ن��ا
ال�ك�ب��ار املتقاعدين وغ�ي��ره��م ال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي أمس
الحاجة لتخفيض هذه الفوائد الفاحشة التي كانت
تثقل كاهلهم ،وفي مرات سابقة وعدت إنه إن شاء
اهلل سننتهي من هذا القانون وانتهينا منه والشكر
م ��وص ��ول ل �ك��ل أع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ال ��ذي ��ن ت �ع��اون��وا
إلن� �ج ��ازه وال� �خ ��روج ب ��ه أي �ض��ًا ب �م��واف �ق��ة ال�ح�ك��وم��ة
ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ف��اه��م م��ع أخ��ي س�م��و رئ�ي��س مجلس
الوزراء».

األمير يهنئ
الشيتان
بعث سمو أمير البالد برقية تهنئة
إلى وزير املالية براك الشيتان ،عبر
فيها سموه عن إشادته بما تميز به
أداؤه من كفاءة رفيعة خالل ردوده
على م�ح��اور االس�ت�ج��واب امل�ق��دم له
وب��امل�م��ارس��ة الديموقراطية الراقية
من قبل أعضاء مجلس األمة أثناء
مناقشة االس�ت�ج��واب  16ال�ج��اري،
اً
س� ��ائ�ًل�� س� �م ��وه امل� ��ول� ��ى أن ي��وف��ق
ال �ج �م �ي��ع وي� �س ��دد ال �خ �ط��ى ل�خ��دم��ة
الوطن العزيز ورفع رايته.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد برقية تهنئة مماثلة.

تأبين حبيب جوهر حيات
فريق من وزارة الصحة ِّ
يعقم قاعة المجلس

العازمي ينفي
إصابته بـ«كورونا»

تعديالت طفيفة
وأش� � ��ار ال �غ��ان��م إل� ��ى أن� ��ه ت �م��ت امل ��واف� �ق ��ة أي �ض��ًا في
امل ��داول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى امل� �ش ��روع ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
قانون التأمينات االجتماعية فيما يتعلق بالقرض
ال�ح�س��ن ،مضيفًا «ال ��ذي رفعته اللجنة امل��ال�ي��ة بأن
تخفيض نسبة السداد من  %25إلى  %10وانتهينا
باقتراح حكومي بـ.»%15
وذكر أنه «إذا كان ال يمكن تطبيق الـ  %15فيفترض
ً
تطبيق نسبة قريبة ب��دال م��ن أن يتعطل املوضوع
وكان هناك اقتراح من الرئاسة بأن يتم التصويت
عليه وبعد ذلك إذا كان يحتاج إلى تعديالت طفيفة
فممكن أن تقدم في املستقبل».
وقال إن  5من القوانني التي تم إقرارها كانت متوقفة
على امل��داول��ة الثانية ،مضيفًا أن��ه تمت املوافقة في
امل��داول�ت�ين األول ��ى وال�ث��ان�ي��ة على امل �ش��روع بقانون
بتأجيل تحصيل األق �س��اط املستحقة ع�ل��ى عمالء
ص �ن��دوق��ي امل�ت�ع�ث��ري��ن ودع� ��م األس� � ��رة ،ال س�ي�م��ا أن

هناك حاجة ملحة إلى هكذا قانون بسبب األوضاع
الحالية وأزمة كورونا.

تحضير جيد
وق ��ال ال�غ��ان��م «آخ ��ر ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ت��م إق��راره��ا هو
القانون املتعلق باإلعالن اإللكتروني والترافع عن
ب�ع��د ،وال ��ذي ت��م ال�ت�ص��وي��ت عليه ب�ت��واف��ق ن�ي��اب��ي -
نيابي ،ونيابي  -حكومي ،وبشبه إجماع».
وأكد أن إقرار  7قوانني في جلسة واحدة يرجع إلى
ال�ت�ن�س�ي��ق وال�ت�ح�ض�ي��ر ال�ج�ي��دي��ن ،مضيفًا «ن �ب��ارك
للشعب الكويتي ،ونسأل اهلل سبحانه وتعالى أن
ن�ك��ون ق��د قمنا ب�ج��زء م��ن واج�ب�ن��ا تجاههم ب��إق��رار
هذه القوانني».

نفى النائب حمدان العازمي صحة ما ُيتداول بشأن اصابته بفيروس كورونا .وقال «تم التأكد بعمل
مسحة أظهرت النتيجة سلبية وعدم إصابتي بالفيروس وهلل الحمد».
في غضون ذلك ،قام فريق من وزارة الصحة بتعقيم قاعة عبد اهلل السالم واتخاذ كل اإلجراءات
الوقائية الصحية بعد ختام جلسة أمس إثر اشتباه بإصابة أحد النواب.

وأكد أن عدد جلسات املجلس لن يقل عن عدد الجلسات
املوجود في الجدول املوزع ببداية دور االنعقاد ،وأن
امل��دد الزمنية التي تم فيها توقف املجلس ستضاف
إلى دور االنعقاد وليس الفصل التشريعي.
وأض ��اف «مل��ن ال ي�ف��رق ،فالفصل التشريعي يعني
م��دة امل�ج�ل��س ك��ام�ل��ة ،أم��ا دور االن�ع�ق��اد ف�ه��و ال��دور
الذي يجب أال يقل عن  8أشهر ،والفصل التشريعي
يفترض أن يكون به أربعة أدوار انعقاد».
من جانب آخ��ر ،قال الغانم «أخبرني وزي��ر الصحة
أثناء جلسة اليوم (أمس) أن أحد زمالئنا به اشتباه
ك �ب �ي��ر ب��إص��اب �ت��ه ب �ف �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ،ون� �س ��أل اهلل
سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل» ،موضحًا أن
«من املؤكد أن هذا النائب خالط العديد من النواب

ف��ي ج�ل�س��ة األم� ��س» ،وم�ب�ي�ن��ًا أن ��ه س�ي�ت��م ات �خ��اذ كل
اإلجراءات االحترازية الصحية وأنه تم االتفاق على
الدخول في التصويت على القوانني مباشرة ألنها
في غاية األهمية ومن ثم رفع الجلسة من دون فتح
باب النقاش لبعض البنود األخرى.
وأكد الغانم أنه سيتم تعقيم قاعة عبد اهلل السالم
واالستراحات وأماكن تواجد النواب ،داعيًا النواب
إل��ى القيام بإعادة الفحص خ�لال أي��ام معينة وفقًا
إلرشادات املراجع الصحية.
وذك ��ر أن م��وع��د ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة س�ي�ح��دد م��ن قبل
مكتب املجلس بعد التشاور مع النواب ،خصوصًا
ف��ي ظ��ل ع��دم معرفة حقيقة ال�ظ��روف التي ستكون
موجودة بعد أسبوعني.

ثمنوا دور الغانم والخالد في الوصول إلى توافق بشأنها
ّ

نواب :حزمة تشريعات لخدمة المواطنين
ث � ّ�م ��ن ن� � ��واب ت � �ع ��اون ال �س �ل �ط �ت�ين خ�ل�ال
الجلسة التكميلية أم ��س ،ال�ت��ي أف��رزت
إقرار تشريعات مهمة ،مشيدين بجهود
رئ�ي�س��ي ال�س�ل�ط�ت�ين ف��ي إح� ��داث ت��واف��ق
وتقريب لوجهات النظر ب�ين الحكومة
والنواب.
وق��ال رئيس اللجنة التشريعية النائب
خ��ال��د ال�ش�ط��ي ان ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ج��رى
إق ��راره ��ا ت �ه��دف إل ��ى امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة
وت� �ع� �م� �ي ��ق ن � ��زاه � ��ة ال � �ق � �ض ��اء ال �ك��وي �ت��ي
وتسيير أمور الناس بالعدالة الناجزة.
واض� � ��اف ال �ش �ط��ي إن ال �ج �ل �س��ة ش�ه��دت
إق � � ��رار م �ن �ظ��وم��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات امل �ه �م��ة،
م� �ن� �ه ��ا ق � ��ان � ��ون ي� �ك� �ف ��ل ل� �ل� �م� �خ ��اص ��م أن
ي �خ��اص��م ال �ق �ض��اء وف ��ق أح � ��وال معينة
وأي �ض��ا ق��ان��ون ال �ت �م��اس إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر،
حيث إنه يعتبر قانونا لألبرياء الذين
سيستفيدون من هذا القانون.
وأض � ��اف ان ق��ان��ون ال �ت��وث �ي��ق سيسهم
م�س��اه�م��ة ف �ع��ال��ة وم �ب��اش��رة ف��ي ت�ع��زي��ز
ال �ن �ش��اط االق� �ت� �ص ��ادي ،م ��ن خ �ل�ال فتح
فرص عمل جديدة للكويتيني.
وأك � ��د أن ق ��ان ��ون اإلع �ل ��ان اإلل �ك �ت��رون��ي
والترافع عن ُبعد ّ
يعد خطوة قانونية
غير مسبوقة من خالل تصويت املجلس
عليه باإلجماع.
ب � � � ��دوره ،أع � � ��رب ال� �ن ��ائ ��ب ب � ��در امل �ل��ا ع��ن
س�ع��ادت��ه ب��اإلن�ج��ازات التشريعية التي
ّ
ت�ح��ق�ق��ت ،م�ش�ي��را إل��ى أن ال�ق��وان�ين التي
ُ
ّ
أق � ��رت ن ��وع �ي ��ة ،وت � �ع� ��د ت� ��دارك� ��ًا مل�ش��اك��ل
حقيقية أفرزتها أزمة «كورونا».
وب�ّي��نّ أن أول ه ��ذه ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ب��دأ
العمل عليها منذ دخوله مجلس األمة
ه ��و ت �ع��دي��ل «االس � �ت � �ب� ��دال» ،ال � ��ذي ك��ان
موجودًا على جدول األعمال ملدة عامني.
وأك��د أن إق��رار تعديل قانون االستبدال
ب� �ت ��واف ��ق ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ي �خ �ف��ف م� ��ا ك ��ان
يتحمله املتقاعد من مبالغ مالية نظير
االستبدال.
وأوض ��ح أن م��ن ال�ق��وان�ين ال�ع��ام��ة أيضًا
ق��ان��ون اإلع�ل�ان اإلل�ك�ت��رون��ي ال��ذي يمثل
ن �ق �ل ��ة ن ��وع� �ي ��ة ف � ��ي م � �ع ��اون ��ة ال� �ق� �ض ��اء،

خالد الشطي

الشطي :تعميق
نزاهة القضاء
وتسيير أمور الناس
بالعدالة الناجزة

عبدالله الكندري

بدر المال

وي �س��اع��د ع �ل��ى ت � ��دارك م�ش�ك�ل��ة ك �ب �ي��رة،
أف ��رزت� �ه ��ا أزم � ��ة «ك� ��ورون� ��ا» ب ��وج ��ود ما
ي� �ق ��ارب م �ل �ي��ون إع �ل��ان ب �س �ب��ب ت��أج�ي��ل
جلسات املحاكم.

وأك� ��د أن ت�خ�ف�ي��ض اس �ت �ق �ط��اع ال �ق��رض
ال �ح �س��ن إل � ��ى  ١٥%ه� ��و أي� �ض ��ا إن �ج��از
ت �ش��ري �ع��ي ج � ��رى ب� �ت ��واف ��ق ال �س �ل �ط �ت�ين
التشريعية والتنفيذية.

المال :قوانين نوعية..
و ُتعَ دّ تداركا ً
لمشاكل أفرزتها
أزمة «كورونا»
الكندري :العمل
على إقرار الضمان
الصحي وامتيازات
القضاة المتقاعدين

متابعة نيابية خالل الجلسة

ول� �ف ��ت إل � ��ى أن م� ��ن اإلن � � �ج� � ��ازات أي �ض��ا
ال �ق��ان��ون ال �ن��وع��ي ،ال � ��ذي ج� ��رى إق � ��راره
بشأن تغيير طريقة التوثيق عن طريق
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وف�ق��ا ل�ق��واع��د محددة
وجعلها تحت رقابة الجهات الحكومية.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ط� ��ال� ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �ب ��داهلل
الكندري بضرورة املبادرة بإقرار قوانني
أخ� � ��رى مل ��رف ��ق ال� �ق� �ض ��اء؛ م �ن �ه��ا ق ��ان ��ون
ال�ض�م��ان ال�ص�ح��ي واالم �ت �ي��ازات املالية
للمتقاعدين من القضاة ،مؤكدا أن��ه آن
األوان ألن تكون لهذا امل��رف��ق الحساس
ال��ذي له دور كبير في املجتمع مميزات
وللعاملني فيه.
وأض� ��اف ال �ك �ن��دري ان��ه ق�ب��ل ق�ل�ي��ل ج��رى
إق � � ��رار ق� ��وان �ي�ن م �ه �م��ة ،ك ��ان ��ت ح�ب�ي�س��ة
األدراج ،وم��ن بينها ق��وان�ين تهم مرفق
القضاء وتسهم في تطوير العمل فيه،
م�ن�ه��ا اإلع �ل��ان اإلل �ك �ت��رون��ي وال�ت��وث�ي��ق
وم �خ��اص �م��ة ال �ق �ض��اء وال �ت �م��اس إع ��ادة
النظر في األحكام.

ّأب ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م ال�ن��ائ��ب
ً
مستذكرا
وال��وزي��ر السابق حبيب ج��وه��ر ح�ي��ات،
إسهاماته السياسية والبرملانية .وق��ال الغانم في
مستهل الجلسة التكميلية ملجلس األمة أمس :فقدت
الكويت أول من أم��س أح��د رجاالتها ،فالفقيد كان
ً
نائبا في الفصل التشريعي الرابع عام  ،1975كما
تولى املنصب الوزاري كوزير للمواصالت واإلسكان
واألشغال العامة منذ  1990حتى عام  ،1996وكان
خ�ل�ال عمله ال � ��وزاري وال�ب��رمل��ان��ي م�ث��اال للسياسي
الخلوق والبرملاني املخلص.
وأضاف :باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء
املجلس أتقدم بصادق العزاء وخالص املواساة
اً
ألس��رة الفقيد وللشعب الكويتي ،سائل املولى
أن ي�ت�غ�م��د ال�ف�ق�ي��د ب��واس��ع رح�م�ت��ه وي�ل�ه��م أه�ل��ه
وذوي��ه الصبر وال�س�ل��وان .كما ّأب��ن وزي��ر ال��دول��ة
للخدمات وشؤون مجلس األمة مبارك الحريص
اً
الفقيد قائل :الحكومة تشاطر املجلس في تعزية
أسرة الفقيد وعموم أهل الكويت ،ملا لهذا الرجل
م��ن إس�ه��ام��ات قيمة ف��ي بناء ه��ذا ال��وط��ن ،وك��ان
رحمة اهلل عليه م��ن ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي املجلس
والحكومة ،وكان من خيرة رجال الكويت الذين
بذلوا الجهد والعطاء.

الفضل :نتطلع
إلقرار «حق االطالع»
و«تعارض المصالح»

أحمد الفضل

أع ��رب ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال�ف�ض��ل ع��ن ش�ع��وره
ب ��ال �ف �خ ��ر الن� �ت� �م ��ائ ��ه وع� �م� �ل ��ه ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية البرملانية خالل السنوات الثالث
األخيرة ،مبديًا اعتزازه بإقرار قوانني كانت
حبيسة األدراج لسنوات طويلة ،ووصفها
ب��أن �ه��ا «ل �ي �س��ت ق ��وان�ي�ن ف �ح �س��ب ،ب ��ل هي
ج��واه��ر ث�م�ي�ن��ة» ،م�ث��ل م�خ��اص�م��ة ال�ق�ض��اء
والتماس إعادة النظر واإلعالن االلكتروني
والتوثيق.
وق ��ال ال�ف�ض��ل ف��ي م��داخ�ل��ة ل��ه ف��ي الجلسة
أم � ��س ،إن ال �ل �ج �ن��ة ع ��ازم ��ة ع �ل��ى م��واص �ل��ة
عملها إلقرار قوانني أخرى مهمة كتعارض
املصالح وقانون حق االطالع «الذي سيرفع
الكويت عاليا في مراتب الشفافية».
وشكر الفضل الوزير فهد العفاسي ،وقال
إنه «مهني ودمث األخالق ومتعاون ،ولوال
ه �م �ت��ه ودع � ��م س �م��و رئ �ي��س ال � � ��وزراء وك��ل
الوزراء له ،ملا خرجنا بهذه الجواهر الثمينة
التي نستكمل بها بناء مرفق القضاء».
كما شكر رئيس مجلس األمة «على منحنا
ف��رص��ة إق� ��رار  7ق��وان�ي�ن ث�م�ي�ن��ة ،ب�ع��د ي��وم
مجهد وعصيب شهد استجوابني ،والشكر
موصول لجميع أعضاء املجلس واالخ��وة
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ،ول�ل�م�ك�ت��ب ال �ف �ن��ي ب��ال�ل�ج�ن��ة
التشريعية».

الكويت 10
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صاحب عطاءات ممتدة في الصحافة واإلعالم والصناعة المصرفية

الكويت ّ
ودعت أحمد يوسف بهبهاني
ً
داعما للشباب..
■ كان
ً
عاشقا للصحافة
ً
حريصا
الكويتية
على تطويرها

ً
معزيا:
األمير
مسيرة إعالمية حافلة بالعطاء

■ خالل رئاسته التحاد
الصحافة العربية طالب
الحكومات بدعم الصحف
الورقية ومساندتها
ً
إعالميا
■بصماته
ً
واقتصاديا ستظل خالدة
في ذاكرة األجيال
■ آمن بحرية التعبير..
ودعا الجسم الصحافي
إلى تعزيز الحرية
المسؤولة
■ ساهم في نهضة
البنك األهلي..
وتحققت خالل فترة
إدارته نتائج مالية كبيرة
■ من القيادات الوطنية
المعروفة بالكفاءة
واإلخالص وبعد النظر

بعث سمو أمير البالد برقية تعزية إلى أسرة املغفور له بإذن اهلل تعالى أحمد يوسف محمد بهبهاني،
أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه بوفاة فقيدهم ،مستذكرا سموه رعاه اهلل مناقب الفقيد وإسهاماته
امل�ق��درة ف��ي اإلع�ل�ام الكويتي ،ال سيما ف��ي مجال الصحافة وطيلة مسيرته اإلعالمية الحافلة بالبذل
والعطاء ،سائال سموه املولى عز وج��ل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته
ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد برقيات تعزية مماثلة.

حنكة ومهارة
ويعتبر بهبهاني من القيادات املعروفة بالحنكة واملهارة
في كل املواقع التي توالها سواء في املجاالت اإلعالمية
أو االقتصادية ،فقد كان يتمتع بشخصية قيادية ،ولديه
تاريخ حافل باإلنجازات والنتائج امللموسة ،كما يعتبر
م��ن ال �ك ��وادر ال �ق �ي��ادي��ة ال �ب ��ارزة ف��ي ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ت��رك��ت

ن�ع��ى االت �ح��اد ال �ع��ام للصحافيني ال �ع��رب ب�ب��ال��غ ال�ح��زن
واالس��ى رئ�ي��س جمعية الصحافيني الكويتية ورئيس
االتحاد العام للصحافيني العرب السابق احمد يوسف
بهبهاني الذي وافته املنية امس.
وقال االتحاد في بيان من مقره بالقاهرة ان بهبهاني
ك��ان يقف ال��ى جانب الصحافيني ال�ع��رب «بكل ق��وة»،
وكذلك داف��ع عن كرامة الصحافيني ول��م يدخر جهدا
ف��ي خ��دم��ة الصحافة الكويتية وال�ع��رب�ي��ة وال��دف��اع عن
حرية الرأي والتعبير .ودعا االتحاد العام للصحافيني
العرب اهلل عز وج��ل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وينزله فسيح جناته ولذويه بالصبر والسلوان.

سيرة ناصعة

أحمد يوسف بهبهاني

شيعت الكويت أمس رجل الصحافة واإلعالم والصناعة
امل�ص��رف�ي��ة أح�م��د ي��وس��ف بهبهاني ،ب�ع��د م�س�ي��رة حافلة
بالعطاء في املجالني اإلعالمي واالقتصادي.
وغ��ادر فقيد الوطن الحياة بعد رحلة ممتدة وإنجازات
مشهودة ف��ي امل�ج��االت التي تميز فيها واملناصب التي
شغلها.
إع�لام�ي��ًا ،ش�غ��ل بهبهاني منصب ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
إدارة وك��ال��ة األن �ب��اء الكويتية «ك��ون��ا» ورئ �ي��س جمعية
الصحافيني الكويتية ،وعضو املعهد الدولي للصحافة،
وعضو نادي لوس أنجلوس للصحافة.
وك��ان الفقيد الكبير داع�م��ًا للشباب ،عاشقًا للصحافة
حريصًا على تطويرها ،وهو أول كويتي وخليجي ّ
يتربع
على عرش اتحاد الصحافة العربية ،وك��ان انتخابه في
هذا املنصب املهم بمنزلة تقدير لدور وتاريخ الصحافة
الكويتية ال�ت��ي ن��ال��ت ه��ذا التكريم ،لتسهم م��ع أشقائها
في إع��ادة هيكلة االتحاد في وقت شهدت فيه الصحافة
العربية ت�ط��ورات هائلة وواك �ب��ت نظيرتها العاملية في
الطرح واألداء والتأثير.

«الصحافيين العرب»:
دافع عن حرية التعبير

بصمات مهمة ستظل خالدة في ذاكرة األجيال.
وخ�ل�ال رئ��اس�ت��ه الت �ح��اد ال�ص�ح��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة وع�م�ل��ه في
الجهات اإلعالمية وجه غير مرة رسائل مفادها ضرورة
أن ت �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ات وال �ج �ه��ات امل �ه �ن �ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة على دع��م الصحف ال��ورق�ي��ة ومساندتها
بمختلف الطرق ،كما هو معمول به فى دول ديموقراطية،
ب��اع �ت �ب��اره��ا م ��وروث ��ًا ح �ض��اري��ًا ت �ج��ب امل �ح��اف �ظ��ة عليها
واستمرارها احترامًا للتنوع والتعددية لوسائل اإلعالم

أسرة الخير
ن�ش��أ ف�ق�ي��د ال �ك��وي��ت ف��ي أس ��رة امتهنت
ال� �ت� �ج ��ارة أب� ��ًا ع ��ن ج� ��د ،واخ � ��ذ ال �ش �ه��رة
وال �ت �ق��دي��ر وامل �ك��ان��ة ع ��ن وال � ��ده ي��وس��ف
ب�ه�ب�ه��ان��ي ال ��ذي ج�ل��ب ب�ع��ض ال��وك��االت
واس��س الثروة ،وهم من عائلة معروفة
ب� �ع� �م ��ل ال � �خ � �ي ��ر وم� � �س � ��اع � ��دة ال � �ف � �ق� ��راء،
وديوانيتهم في منطقة الشعب تعكس
تاريخهم الوطني ،وتحظى بتقدير من
الجميع.

وبالتالي ،املحافظة على الصحافيني والعاملني فيها».
وك��ان بهبهاني حريصا على التاكيد في كل املناسبات
والفعاليات «على تعزيز حرية الرأي والتعبير في الكويت
وال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ب��اع�ت�ب��ار ذل��ك م��ن ال �ث��واب��ت األس��اس�ي��ة
للصحافة التي يناضل دفاعًا عنها ،مشددا أيضا على
ضرورة حرص الجسد الصحافي على الحرية املسؤولة
ومناهضة الفتنة واإلساءة إلى كرامات اآلخرين».
وفي مجال األعمال املصرفية ،تم تعيني بهبهاني عضوا
في مجلس إدارة البنك األهلي الكويتي في عام  ،1998ثم
شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام  2003وحتى
استقالته ،وتمكن خالل فترة عمله من إحداث نقلة نوعية
وساهم في التحول القياسي للبنك في جميع املجاالت
املالية واإلداري��ة والخدمات واملنتجات املصرفية ،حيث
نجح البنك األهلي الكويتي ،خالل فترة عمله ،في تجاوز
األزم��ة املالية العاملية التي ب��دأت منذ ع��ام  ،2008وحقق
نموا ملحوظا في األرب��اح والنتائج املالية ،نتيجة نمو
النشاط التشغيلي والتوسع في االستثمارات وتطبيق
استراتيجية واضحة املعالم ،تركز على االستثمار في
األص ��ول ال�ج�ي��دة ،م��ع ت�ق��دي��م خ��دم��ات مصرفية ج��دي��دة،
واالرتقاء بالجودة النوعية والتوسع في شبكة الفروع
للبنك.
وف ��ي دي�س�م�ب��ر م��ن ع ��ام  2014أع �ل��ن ال �ب �ن��ك األه �ل��ي عن
اس �ت �ق��ال��ة أح �م��د ي��وس��ف ب�ه�ب�ه��ان��ي م ��ن م�ن�ص��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س اإلدارة وم� ��ن م �ج �ل��س اإلدارة ،ب �س �ب��ب ظ��روف��ه
الصحية ،وعدم تمكنه من القيام بمهامه ومسؤولياته.

● ال ��راح ��ل أح �م��د ي��وس��ف ب�ه�ب�ه��ان��ي م��ن م��وال �ي��د 15
أك �ت��وب��ر س �ن��ة  ،1941ودرس امل��رح �ل �ت�ين االب �ت��دائ �ي��ة
واملتوسطة في مدرستي األحمدية واملباركية.
● حصل على شهادة ليسانس اآلداب  -قسم التاريخ
من جامعة بيروت العربية عام  ،1970ودبلوم بإدارة
األعمال من جامعة جنيف في سويسرا.
● شغل عضوية مجلس إدارة البنك األهلي منذ عام
 ،1998وترأس مجلس اإلدارة من  2004حتى .2014
● نال عضوية املعهد الدولي للصحافة ون��ادي لوس
انجلوس للصحافة ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة في
(كونا).
● اختير رئيسًا شرفيًا لحملة الشارة الدولية لحماية
ال�ص�ح��اف�ي�ين ع��ام  ،2011وع �ض��وا ف��ي م�ج�ل��س إدارة
ج��ائ��زة ال�ص�ح��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة ف��ي دب��ي ،2011 - 2008
ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية
حقوق امللكية الفكرية.

مجلة اليقظة
خالل عام  1976حاز املرحوم أحمد يوسف بهبهاني
امتياز مجلة «اليقظة» من عبداهلل يعقوب بشارة ،صاحب
االمتياز ورئيس التحرير األول ،بعد تأسيسها وإعادة
هيكلتها ع��ام  .1967ت��ول��ى ب�ه�ب�ه��ان��ي رئ��اس��ة مجلس
اإلدارة ف�ي�ه��ا وص� ��درت ع�ن�ه��ا م �ج�لات «االق �ت �ص��ادي��ة»،
«دالل»«،األبعاد الخفية»«،هي وهو».
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من الذاكرة

الحقيقة المبتورة
لدى #الفتوى_والتشريع!

خالد أحمد الطراح
تربطني ع�لاق��ة أخ��وي��ة م��ع رئ�ي��س ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع املستشار
صالح املسعد ،لكن بعد بروز غياب املؤشرات على التطوير في
عمل جهاز محامي الدولة دون مستوى الطموحات والتوقعات،
قررت فصل الجانب الشخصي عن اهتمامي باإلصالح ككل ،كما
فعلت من قبل ومازلت مع آخرين من األقارب من الدرجة االولى.
ب��دأت معرفتنا قبل تولي االخ سمو الشيخ جابر املبارك رئاسة
مجلس ال��وزراء سابقًا ،حني كان يشغل صالح املسعد منصب
مستشار قانوني للشيخ جابر ،ابان سنوات توليه وزارة الدفاع،
فقد ك��ان املسعد ممن ي�ت��رددون على لندن ،مقر عملي السابق،
برفقة الشيخ جابر.
بحسب معرفتي القريبة ،فقد عجلت هذه العالقة بتولي املسعد
رئاسة الفتوى والتشريع من دون منافس آخر.
ف��ي مجلس  ،2013ج��رى تحقيق للجنة حماية االم ��وال العامة
بمجلس االم ��ة ،ب�ح�ض��ور امل�س�ت�ش��ار ص�ل�اح امل�س�ع��د م��ع الفريق
ال�ق��ان��ون��ي املكلف متابعة االس�ت�ث�م��ارات االس�ب��ان�ي��ة ،ب�ش��أن طلب
متكرر لديوان املحاسبة باسترداد االموال ،التي صرفت ألعضاء
الفريق ،ولم يجر ذلك الى تاريخه ،على حد علمي!
ه��ذا االس�ت��دع��اء ح�ف��زه الحديث االل�ك�ت��رون��ي االخ�ي��ر ل�لأخ صالح
امل�س�ع��د ع��ن اك�ت�ش��اف ع��دم ع�م��ل ح��وال��ي  5م��ن اع �ض��اء الفتوى
وال�ت�ش��ري��ع مل ��دة  5س �ن��وات وت�ق��اض�ي�ه��م ال ��روات ��ب ،وه ��و م��ا يثير
ت �س��اؤالت ع��ن ه��ل ت��م اس �ت��رداد ه��ذه االم ��وال؟ ه��ل ك��ان الخمسة
مكلفني ب�م�ه��ام م�ه�ن�ي��ة؟ وأي ��ن ال��رق��اب��ة وال�ت�ف�ت�ي��ش ع��ن ك��ل ذل��ك؟
علما بأن مثل هذا املوضوع يعد مخالفة جسيمة بحسب قوانني
«الخدمة املدنية».
بالتأكيد ان هذا ليس انجازًا ،وإنما برهان على عدم وجود ادنى
مستوى لقواعد العمل املؤسسي في مرفق قانوني حساس ،كما
هي الحال في عدم وجود كادر فني للمحامني واملستشارين حتى
اليوم ،مما يضع املهام والصالحيات لرؤساء القطاعات بحسب
رغبات غير مؤسسية.
ربما تكون هذه احد االسباب االساسية في وقوع مخالفات ادارية
وف�ج��وة كبيرة بالعالقة ب�ين رئ�ي��س الفتوى والتشريع وأع�ض��اء
االدارة ككل ،ال سيما القياديني.
لم يكن محبذًا اطالقًا تصوير املستشار صالح املسعد للقضايا
االداري��ة املرفوعة ضده بصفته الرسمية من اعضاء االدارة على
انهم مهملون بالعمل او ما شبه ذل��ك ،فال يعقل ان يكون هناك
 200موظف مهمل ومتقاعس اذا كانت لدى االدارة نظم ولوائح
مؤسسية واضحة وال تحتمل التأويل واللبس!
لم ينطق االخ صالح املسعد بحقيقة ان هناك شقني للموضوع،
احدهما يتعلق بعدد هائل م��ن غير املقبولني م��ن ال��ذي��ن تقدموا
للعمل باإلدارة ،واآلخر يتعلق بمتظلمني من تعسف اداري ،حيث
انتصرت عدالة املحكمة للبعض االخير مما استوجب تعويضهم
ماديًا من املال العام كما تردد صحافيًا.
ليت املستشار صالح املسعد يفصح عن مدى صحة املعلومات
وقيمة التعويضات إن وجدت.
كان بودي ان يقدم املستشار صالح في حديثه العفوي كما بدا،
ما يكشف عن االل�ت��زام بدستور الدولة والقانون ،وتحديدا نص
املادة  166بالنسبة لحق التقاضي ،إال ان ذلك لألسف لم يحصل
وب��دا ال�ن��زاع القانوني وكأنه استهداف شخصي لرئيس الفتوى
والتشريع!
ت��ول��ى امل�س�ت�ش��ار ص�ل�اح امل�س�ع��د رئ��اس��ة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع في
ديسمبر  ،2013بينما لم يبادر حتى اليوم بتعديل هيكلي بتعيني
نواب للرئيس ،وهو ما يعني مركزية في القرار والعمل ككل ،وأي
محاولة لتبرير التأخير التنظيمي بإقرار مشروع مجلس الدولة
وغيره ،يضر في قواعد العمل املؤسسي ويقود الى املزيد من عدم
الرضا الوظيفي والنزاعات.
هناك اسئلة مشروعة اخ��رى تستوجب االجابة والتوضيح؛ كم
عدد اجتماعات الجمعية العمومية منذ تولي املسعد قيادة الفتوى
والتشريع؟ وك��م ع��دد العاملني م��ن النيابة االداري ��ة املصرية في
االدارة؟ وعالقتهم بطبيعة عمل جهاز محامي الدولة؟ فضال عن
عدد املستشارين املصريني الذي تجاوزوا سن الخدمة القانونية
ويجري التجديد لهم سنويًا؟ خصوصا اذا ما راجعنا التصريح
الصحافي عن توقف اإلدارة باالستعانة بوافدين وتكويت الجهاز
منذ ( 2017الجريدة).
للحديث بقية عن تفاصيل غير شخصية.

بعد السالم
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ُك َّتاب وآراء

رسالة من مواطن إلى الحكومة والبرلمان:

السرية مطلوبة في معالجة «التركيبة السكانية»

ف��ي ال�ب��داي��ة يجب اإلق ��رار ب��أن ح��ال التركيبة السكانية في
الكويت وبقية دول الخليج م��أس��اوي ويشكل خطرًا كبيرًا
على حاضر ومستقبل هذه البلدان من جوانب عدة ،يهمنا
منها لغرض هذا املقال الجانب األمني.
إنه أمر جيد ومستحق أن تتحرك الحكومة ومجلس األمة -
ولو على مضض  -بفضل كورونا والضغط الشعبي ملعالجة
هذه املأساة ،لكن الالفت لالنتباه مدى االنكشاف اإلعالمي
الذي يرافق عملية اإلص�لاح .فبالرغم من أن هذه العملية ال
تزال في مراحلها األولى فإننا نجد كل املشاريع واالقتراحات
منشورة في الصحافة بالتفصيل ،فتبدأ الحرب إلجهاضها
إعالميًا ومن املستفيدين من الخلل القائم ،وتبدأ التدخالت
الداخلية وال�خ��ارج�ي��ة ل��وأده��ا .ول�لأس��ف نجد مسؤولني في
الحكومة والبرملان يتسابقون إلطالق التصريحات وإعطاء
ال �ت �ق��اري��ر ل��وس��ائ��ل اإلع� �ل ��ام ،م ��ن أج� ��ل «ال� �ش ��و» اإلع�ل�ام��ي

والتكسب السياسي.
ال شك أن الشفافية ركن أساسي في النظام الديموقراطي،
لكن اعتبارات األمن الوطني أهم بكثير .وال يقتصر مفهوم
األمن الوطني على الجانبني السياسي والعسكري ،بل يمتد
إل��ى ال �ج��وان��ب :االق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي وال �غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي
والطبي والسكاني .وتتقدم في رأيي اعتبارات األمن الوطني
على أي اع�ت�ب��ارات أخ��رى كالشفافية واالن�ف�ت��اح اإلع�لام��ي،
وهذا املبدأ تطبقه أعرق الديموقراطيات .فنحن نتحدث هنا
عن ضرورة املحافظة على أسرار العمل الحكومي والبرملاني،
في هذه املشكلة أو غيرها ،خاصة أننا بلد يعاني حالة مزمنة
من االنكشاف واالختراق اإلعالمي واالقتصادي واألمني.
ولكوننا مقبلني  -إن شاء اهلل  -على مراجعة أساسية وشاملة
لسياستنا السكانية ،يجب في رأيي إجراء املشاورات وتدارس
املقترحات املتصلة بالتركيبة السكانية في جلسات سرية

انتهت الحفلة التنكرية ..فاخلعوا األقنعة!

من الماللة
ع �ن��دم��ا ي �م��ر ع�ل�ي�ن��ا ع� ��ارض نعتقد
َ
أنه محنة ونزلت ِبنا ،لكنه قد يكون
منحة م��ن اهلل إلينا ،ف��ي ه��ذه السنة
م��ن بدايتها هجم على العالم أجمع
ف� �ي ��روس ال ُي � ��رى ب��ال �ع�ي�ن امل� �ج ��ردة،
ل�ن�س�ت�ع��رض أف �ع��ال ال �ك��ورون��ا على
حياتنا ..في البداية ب��دأت الدراسات
ع�ل�ي��ه مل �ع��رف �ت��ه ،ف �ك��ان ال� �ج ��واب أوال
النظافة ثم النظافة وأخ�ي�رًا النظافة،
وه � ��ذا ش �ع ��ار دي �ن �ن��ا اإلس �ل�ام� ��ي أن
تكون النظافة الخارجية في الجسد
والداخلية في الروح ،لهذا كان سبب
ق��وة امل�ن��اع��ة ال�ن�ظ��اف��ة ال��داخ�ل�ي��ة وه��ي
ال �ث �ق��ة ب� ��اهلل ،وب �ه��ذا ف �ـ«ل��ن يصيبنا
إال م��ا ك�ت��ب اهلل ل�ن��ا» وم��ن ث��م األم��ل
َ
وال� �ت� �ف ��اؤل ي �ق��وي��ان امل �ن��اع��ة ،م ��ن ث��م
ال� �ت� �ب ��اع ��د االج� �ت� �م ��اع ��ي ،وه � � ��ذا ف�ي��ه
امتحان لعواطفنا ومشاعرنا ،حيث
ه��ذا ال�ه��دوء النفسي يجعلنا نتفكر
ف��ي ع�لاق�ت�ن��ا م��ع ال �ب �ش��ر ون�ح��اس��ب
انفسنا ع�ل��ى ه��ذه ال �ع�لاق��ات ،وب�ه��ذا
التباعد عرفنا م��ن نريد ان نستمر
معه في مسيرتنا في الحياة ومنهم
م��ن ل��ن نندم عندما نشطب وج��وده
من حياتنا ألنه سيكون العقبة التي
تسبب لنا األل��م ،نرجع ال��ى عالقتنا

أ.د .بهيجة بهبهاني
وكذلك جميع املتواطئني معهم الذين اتاحوا لفرد أجنبي
اختراق امن وطننا وخانوا االمانة املنوط بهم حفظها
ومعاقبتهم كخائنني للوطن ،فلقد قاموا بإحداث خلل
في التركيبة السكانية ،بإدخال اآلالف من البشر من
دون حاجة إليهم في تطوير البلد ،فهم عمالة هامشية
ال خبرة لديها وال كفاءة وتم القاؤهم بالشوارع  -ومن
دون روات� ��ب  -ي�ن�ش��رون االم� ��راض وي �م��ارس��ون اس��وأ
الجرائم وكل أن��واع التجارة املشروعة وغير املشروعة
التي تهدد أم��ن وأم��ان الوطن وتؤثر سلبا في التنمية
االق �ت �ص��ادي��ة ،أل ��م ي��دخ��ل ب�ن�غ��ال��ي ال �ب�لاد ب �ج��واز سفر
مزور -قبل فترة  -اشتراه بمبلغ  500دينار وفيه إقامة
صالحة ل��واف��د بنغالي مقيم ف��ي ال �ب�لاد؟! لقد اش��ارت
الصحف الى ان« :تخصص النائب البنغالي هو جلب
العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية
ال �ت��ي ك ��ان ي�ك�س�ب�ه��ا م��ن خ�ل�ال ش��رك �ت��ه ،إض��اف��ة إل��ى
عالقاته الواسعة مع مسؤولني حكوميني في الكويت».
ل�ق��د خلعت االق�ن�ع��ة وان�ت�ه��ت الحفلة ال�ت�ن�ك��ري��ة ،ويجب
على الحكومة ان تضرب بيد من حديد كل من تسول
ل��ه ن�ف�س��ه ال �ع �ب��ث ب��أم��ن وام � ��ان ال��وط��ن امل�ث�خ�ن��ة أرض��ه
بالطعنات.

شكراً كورونا
االس��ري��ة ،رجعنا كما كنا قبل أي��ام
املجمعات ،حيث كثرت الجلسات في
ال�ص��ال��ة وال �ح��وار بعضنا م��ع بعض
واللعب مع األطفال والضحك بعضنا
مع بعض.
«كورونا» علمتنا أن نحترم الطابور
ونصبر وأن نلتزم اإلرش ��ادات التي
فرضتها السلطات الصحية ،علمتنا
«كورونا» أننا نستطيع ان نستغني
عن وجبات املطاعم ،كما نستغني عن
دراعات رمضان وفناتك القرقيعان،
وأن نستغني عن املاركات ،علمتنا أن
نرى وجوه الفتيات من دون مكياج،
وظ � �ه� ��رت امل �ل�ام� ��ح ب �ع ��د ان اخ �ت �ف��ى
ال �ك ��والج�ي�ن وال �ب��وت �ك��س م ��ن خ ��دود
وش �ف��اه ال �ن �س��اء وال ��رج ��ال ،ارت��اح��ت
ال �ن �س��اء م��ن ال �ص��ال��ون��ات وارت��اح��ت
البشرة من عيادات التجميل.
ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر أع � ��ادوا ال�ن�ظ��ر ف��ي ما
يقدمونه ف��ي مقار أعمالهم ،وهناك
م ��ن أع �ط��ى ع �م �ل��ه ك ��ل ال ��وق ��ت ون ��زل
امل �ي��دان عندما اح�ت��اج ل��ه ال��وط��ن ولم
يفكر في البدل ،واألكثر أننا افتخرنا
ب��ال�ش�ب��اب ع�ن��دم��ا ن��زل��وا ال ��ى امل �ي��دان
تطوعًا من اج��ل خدمة األرض ومن
ع �ل �ي �ه��ا ،ف� ��ي ك� ��ل ع �م ��ل م �ه �م��ا ك ��ان

موضي المفتاح
صغيرًا لكنه يخدم الوطن قالوا لبيك
يا وطن.
ع�ل�م�ت�ن��ا «ك� ��ورون� ��ا» م ��ن م�ع�ن��ا وم��ن
علينا ،من يريد لنا الخير ومن يريد
أن يشمت« ،كورونا» َّ
عرت من يريد
َّ
يتكسب
أن يستغلنا وم��ن يريد أن
م��ن األزم� ��ات ،علمتنا أن ال��وط��ن هو
املالذ لنا بعد اهلل ،علمتنا «كورونا»
أن اهلل ك�م��ا خ�ل��ق ال �ك��ون ق ��ادر على
س�ك��ون��ه بلحظة ب�ين ال �ك��اف وال �ن��ون،
وه ��ذه ع �ب��رة مل��ن ال ي�ع�ت�ب��ر ..علمتنا
أن السفر بالصيف غير م�ه��م ..أتى
ولم نفكر في حجز الطيران والبحث
عن دولة باردة للسفر إليها والتمتع
بأجوائها والتبضع منها.
وم �ض��ة :ك ��ورون ��ا ج� ��اءت م�ن�ح��ة من
اهلل لنهدأ ونتفكر مل��ا ف��ي يدينا من
ن�ع��م ،لنثق ف��ي م��ا ي�ق��دره اهلل علينا،
ولنستمتع في حياتنا ونرتبها بعد
أن نعود إلى حياتنا الطبيعية.

عبدالرحمن سالم العتيقي

سأتجاوز التعريف الشخصي به رحمه اهلل ،فاملعروف ال يعرف،
ُ
وق��د ك�ت��ب ف��ي ذل��ك م��ا يكفي ،ول�ك��ن سأنتقي ج��زءًا م��ن سيرة
كبيرة بما يكفيه هذا املقال املحدود املساحة ،بحيث اقتصد على
بعض أب��رز محطات العمل الخيري واالجتماعي واالقتصادي
في حياته.
وق��د تعددت األع�م��ال الخيرية واالجتماعية ال��رائ��دة للسيد عبد
ال��رح�م��ن العتيقي ،ف�ك��ان أول عمل اجتماعي ل��ه ،املساهمة في
تأسيس «جمعية اإلرش��اد اإلس�لام��ي» ،التي صار عضوًا فيها
سنة 1952م (جمعية اإلصالح االجتماعي اآلن) ،وكانت وال تزال
تهتم باألمور الدينية وتربية النشء على األخالق الفاضلة.
كما أنه رئيس مجلس إدارة جمعية املعاقني ،وهو عضو مؤسس
منذ عام 1973م .أما عن دوره في تأسيس بيت التمويل الكويتي،
فيتحدث عنه ال�ع��م أح�م��د ب��زي��ع الياسني والسيد ب��در املخيزيم
قائلني« :ساهم عبد الرحمن العتيقي في تأسيس بيت التمويل

الكويتي ،من خالل اتخاذ قرار سياسي باملوافقة على تأسيس
«بيتك» ،وال شك أن مثل هذا القرار كان يحتاج إلى جرأة شديدة
آنذاك ،لحداثة التجربة ،وصعوبة تقبل البعض للفكرة» ،لذلك كان
العم أحمد بزيع الياسني رحمه اهلل يسميه البطل.
ولندع السيد عبد الرحمن العتيقي يروي لنا تفاصيل اهتماماته
ومقدمات إنشاء «بيتك» ..يقول :في عام 1976م في شهر يوليو،
ّ
ُعلقت امل��ادة ال��راب�ع��ة ف��ي ال��دس�ت��ور إلع�ط��اء الحكومة ف�ت��رة أرب��ع
سنوات ،تراجع فيها الدستور وتدرس تنقيحه ،وبالتالي تعطلت
ُ َّ
وحل مجلس األمة .وكعادتي في زيارتي ملصر في
االنتخابات
اجتماعات املجلس االقتصادي رأي��ت د .عيسى عبده وقلت له:
ّ
«حضر لنا مشروع قانون إنشاء بنك إسالمي بناء على الفكرة
التي سبق أن طرحتها ،»..فجهز الفكرة وبعثها إل� ّ�ي في وزارة
املالية ،وذهبت بها إل��ى الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح -
رحمه اهلل  -الذي ال ُيرد راغبًا في الخير .وقلت له« :هذا مشروع

د .عبدالمحسن الجارالله الخرافي
خير ،وال نستطيع أن نجبر كل الناس على الذهاب إلى البنوك
القائمة اآلن ،وال يمكن تطبيق هذا املشروع إال بقانون ،وأعتقد
أن هذا خير وبركة للبلد ،حيث إننا حققنا لإلنسان رغبته ،فمن
أراد البنوك العادية فهي م��وج��ودة ،وم��ن أراد بيت التمويل ،فله
ّ
ذل��ك» ،وعندما ذهبنا إلى مجلس ال��وزراء لعرض القانون وقعه
الشيخ جابر رئيس املجلس مباشرة وب�لا ت��ردد ،حيث ك��ان -
رحمه اهلل  -ال يتردد قيد ُ
أنملة ،في ما يرى فيه املصلحة والخير.

على مستوى الحكومة والبرملان ال يحضرها سوى املعنيني،
من دون مستشارين ومن دون ضجيج إعالمي .حتى جهاز
السكرتارية والطباعة يجب أن يكون وطنيًا .فهذا سيمكن
املسؤولني من العمل بال إحراجات أو تأثيرات أو خوف من
التسريب .وح�ين تتخذ ال�ق��رارات املناسبة يقرر املسؤولون
إعالنها من عدمه ،كليًا أو جزئيًا ،حسبما تقتضي املصلحة
الوطنية .وهناك بلدان شقيقة تطبق سياسات غير معلنة
لحفظ أمنها الوطني وأمورها جيدة.
الخالصة أننا في وضع استثنائي يتطلب معالجة استثنائية،
ويجب التعامل مع كارثة التركيبة السكانية على أنها مسألة
أمنية من الدرجة األولى.

تركيا والحلم
العثماني ..من
المحيط إلى الخليج

تحت المجهر
بعد سقوط االقنعة عن الكثيرين من املسؤولني ونواب
في مجلس االمة وانفضاح أمرهم ،تتوالى علينا املفاجآت
واخ�ب��ار ال�س��رق��ات وضخامة مبالغ ال��رش��ى فتصيبنا
نحن  -املواطنني الغافلني  -بالذهول وتفقدنا االت��زان،
بحيث اننا شعرنا وكأننا في حفلة تنكرية والجميع
يضع اقنعة جميلة زاهية ومن ثم في نهاية االحتفال
سقطت االق�ن�ع��ة وفوجئنا عندها ب��أن بعض ال��وج��وه
دميمة ،مما اصابنا بالذعر من قبحها وبالخوف منها
ومن تأثيرها املدمر على الوطن ..ونتساءل :هل هناك
اخرون ما زالوا يرتدون االقنعة ومختفني عن االنظار
حتى االن؟ وستفاجئنا االيام القادمة بقباحة وجوههم
وفظاعة افعالهم .وكانت البداية حني كشفت صحيفة
«دك ��ا ت��ري�ب�ي��ون» ال�ت��ي ت�ص��در ف��ي دك��ا ب�ب�ن�غ�لادش ان:
«النائب البنغالي ...ق��دم خمس س�ي��ارات فارهة رشوة
مل�س��ؤول�ين كويتيني لتسهيل أع �م��ال��ه ،وق ��ام بالتعاون
مع زوجته وتاجر كويتي بإدخال  20ألف بنغالي إلى
الكويت مقابل  60مليون دينار» .ومن ثم« :تم اعتقال
ه��ذا البنغالي ،بتهمة االتجار بالبشر وغسل األم��وال،
واعترف عن شخصيات كويتية بارزة متورطة معه في
قضية االتجار بالبشر من بينهم نواب.»!..
ان �ن��ا ن�ح��ن  -ال�ك��وي�ت�ي�ين امل �ص��دوم�ين م��ن اخ �ت��راق أم��ن
وط �ن �ن��ا  -ن �ط��ال��ب ح�ك��وم�ت�ن��ا امل ��وق ��رة ب��إع�ل�ان رس�م��ي
يتضمن اسماء الكويتيني املسؤولني بالحكومة والنواب

فيصل راشد الغيص

فخري هاشم السيد رجب
يبدو أن��ه بعد فشل االن�ض�م��ام إل��ى االت�ح��اد األوروب��ي
كان ال بد من أن تتوجه «تركيا األردوغانية» إلى إعادة
العمل على تحقيق مجدها العثماني.
فمنذ وصول أردوغان إلى سدة الحكم تمكن من قلب
الديموقراطية ف��ي تركيا وح��ول�ه��ا إل��ى دول��ة إخ��وان�ي��ة،
وعمل على اجتذاب اإلسالميني من كل صوب لتحقيق
أه��داف��ه ،وم��ع األس��ف ه�ن��اك م��ن يهلل ل��ه تحت مسمى
يعرب يهللون لفتح
الفتح اإلسالمي! تصوروا ..أبناء
ٍ
تركي وخالفة عثمانية؟!
َ
في الواقع ج��اء الربيع العربي ليفتت كل العوائق أمام
تركيا األصولية فدخلت لتلعب في الهندسة الجديدة
سعيًا منها إلع ��ادة إح�ي��اء ال��دول��ة العثمانية ،معتمدة
على تحالفات مع اإلسالم السياسي مع أكثر من دولة،
وال يخفى على أح��د أن س��وري��ا كانت البوابة لألتراك
ل�ل��دخ��ول إل ��ى ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ..س�ي��اس�ي��ًا واق�ت�ص��ادي��ًا
وح �ت��ى إع�ل�ام �ي ��ًا ،ف��اح �ت �ض �ن��ت ال �ج �م��اع��ات امل�س�ل�ح��ة
بغرض إسقاط الدولة السورية ،والطمع التركي ليس
بجديد فقد ب��دأ منذ االستيالء على ل��واء اسكندرون
عام 1939وف��ي عام 1998سيطرت تركية على منابع
دجلة والفرات ،وقامت بحرمان سوريا من تسعني في
املئة من مصادرها املائية.
إن أردوغ��ان يعمل َ
عبر وكالئه في كل الوطن العربي
م��ن اإلخ � ��وان ،ع�ل��ى إش��اع��ة ال �ف��وض��ى لتحقيق الحلم
العثماني!
وبعد أن خاب أمل أردوغان في مصر ،في األمس القريب
بفضل عودة الدولة إلى االستقرار ،التفت بسرعة إلى
ليبيا (السراج وامليليشيات) وعقد اتفاقات كلها خارج
القانون ،وأرسل قواته مع املرتزقة في محاولة لإلحاطة
بالوطن العربي م��ن ك��ل الجهات ،وال��واق��ع أن أردوغ��ان
استطاع تحقيق جزء من أطماعه حتى اآلن في ليبيا،
ووك��ال��ة األن��اض��ول ال��رس�م�ي��ة أش ��ارت ص��راح��ة إل��ى أن
أن �ق��رة ف��ي طريقها ل�لاس�ت�ح��واذ ع�ل��ى ج��زء كبير من
االستثمارات املتوقفة في ليبيا ،خاصة إعادة األعمار
بقيمة تصل إلى  120مليار دوالر.
َّ
أعتقد أن الخطر التركي األردوغاني قد تكشف جليًا،
ولن أخوض في تفاصيل الرفض الشعبي إن كان في
ليبيا أو سوريا أو غيرهما لألتراك ،لكن أال ينبغي أن
نتعامل بجدية اكثر مع التغلغل التركي ،فما زال لدينا
الوقت بالتأكيدَّ ،أم��ا إن بقي الوضع على هذه الوتيرة
ً
فعلينا مستقبال ان نحصل على إذن من الباب العالي
للتنقل بني الدول العربية ،فإلى متى سنبقى في موقع
املتفرج؟! دول تفتح أبوابها للصهاينة ،وتركيا تزرع
جنودها في دول عدة وما زالت مستمرة في مشروعها
ومعظم العالم العربي صامت ،فماذا بعد؟!

ُ
وأحيل القانون إلى مجلس الوزراء ،وحدثت عدة مناقشات لكن
ُ
تمت املوافقة عليه ،وذللت كل العقبات أمام املشروع بسالم ،ثم
ّ
وقعه األمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح.
ً
ويضيف العتيقي قائال« :لكي تكون سليم النية ال بد أن تخدم
املشروع بال مقابل ،وه��ذه طريقتي باستمرار ،وق��د سعيت في
سبيل الخير ،وليست لي مساهمة في التأسيس ولم أشتر أسهمًا،
ول��م أس��اه��م – ط��وال حياتي – ف��ي أي عمل م��ال��ي ،ال بنوكا وال
غيرها ،حتى ال ُيقال سعى في هذا املشروع لغرض في نفسه».
أم��ا عن فترة االح�ت�لال ،فيتحدث السيد عبد الرحمن العتيقي
عن ذكرياته خالل أيام االحتالل الغاشم ،فيقول« :يكفيني رفقة
ال��رج��ل ال�ف��اض��ل ،ص��اح��ب ال�خ�ل��ق ال�ك��ري��م ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح�م��د
ال�ص�ب��اح  -رح�م��ه اهلل  -مل��دة سبعة أش�ه��ر ،وه��ي م��دة االح�ت�لال
الغاشم ألكون خير سند ومستشار لسموه رحمه اهلل».
رحمه اهلل رحمة واسعة ،وأسكنه فسيح جناته.
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وأنصحك بعدم تلبية رغبتها
ِ
خبيرة أسرية :مازالت صغيرة..

علي شراء هاتف ذكي
هل يجب
ّ
البنتي ذات السنوات الـ10؟
أناليزا باربيري «الغارديان»
ترجمة :محمود حمدان
أرس�ل��ت ق��ارئ��ة رس��ال��ة إل��ى خبيرة ش��ؤون األس ��رة في
صحيفة «الغارديان» تقول فيها:

تبلغ ابنتنا ال�ك�ب��رى م��ن ال�ع�م��ر 10س�ن��وات وه��ي فتاة
ً
ع��اق �ل��ة ،وت��ري��د اآلن ام �ت�لاك ال�ه��ات��ف ال��ذك��ي ،ب ��دال من
ه��ات�ف�ه��ا ال�ب�س�ي��ط .ف�ه��ي ت��ذه��ب إل��ى امل�ت��اج��ر بنفسها
وأح�ي��ان��ًا تقطع ج ��زءًا م��ن ط��ري��ق ال �ع��ودة م��ن امل��درس��ة
بمفردها ،كما أن العديد من أصدقائها لديهم هواتف
ذكية.
يتكرر طلبها للهاتف كما تتكرر وع��وده��ا بشأن
ط��ري�ق��ة اس�ت�خ��دام�ه��ا ل ��ه ،وأع�ت�ق��د أن ��ا وزوج� ��ي أنها
ستكون م�ت��زن��ة ،فهي ليست مدمنة للتكنولوجيا
ال�ح��دي�ث��ة وت�ق�ض��ي معظم وق�ت�ه��ا ف��ي ال�ل�ع��ب بطرق
بعيدة عنها ،كما أن�ه��ا تعلمت الكثير م��ن مخاطر
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وف��وائ��ده��ا .إن �ه��ا مثقفة وم�ت��زن��ة في
ت�ف��اع�لات�ه��ا االج�ت�م��اع�ي��ة ،وستفكر ف��ي تعليقاتها
على مجموعات ال��دردش��ة إذا انضمت إل��ى واح��دة.

ب��اخ �ت �ص��ار ،س �ت �ك��ون ع �ل��ى األرج � ��ح ف��ي م��أم��ن إذا
استسلمنا لضغوط أقرانها وطلبها املتكرر.
ومع ذلك ،ال أريد أن يكون لديها هاتف ذكي حتى اآلن،
إن�ه��ا غ�ي��ر ض��روري��ة ،لكنه سيجعلها ك��أق��ران�ه��ا (ه��ل
يعتبر ذلك ضروريًا؟) .أفضل أن تستمر في ملء وقت
فراغها بالرسم واللعب ،وال أريد هاتفًا يمتص الحياة
م��ن سنها ال�ح��امل��ة ،وش �ع��وري ه��و أن��ه كلما استطعنا
الصمود في وجه رغبتها هذه ،كان ذلك أفضل ،لكنني
ال أريدها أن تصبح منبوذة اجتماعيًا ،وال أريدها أن
تشعر أننا ال نثق بها.
كيف تقنعني فتاة ذات  10أعوام وتفكر بحرية تأجيل
هذا األمر؟ أم تفضلني الرضوخ للضغوط؟
وكان رد الخبيرة كالتالي:

م��ن امل�م�ك��ن أن ت�ك��ون ل��دى األط �ف��ال ه��وات��ف ذك�ي��ة وال
يصبحون مدمنني ،وأن يستخدموها بشكل معقول -
أحيانًا أكثر من البالغني في العائلة ،فيمكنهم الحصول
عليها وق � ��راءة ال�ك�ث�ي��ر وال �ل �ع��ب ب�ع�ي�دًا ع��ن شاشتها.
فاألمر ليس ضررًا محضًا.
سألتيني م��اذا سأفعل ف��ي ه��ذه الحالة ،أن��ا ل��م أفضل

أب �دًا التكنولوجيا ،لذلك ل��م ول��ن أش�ت��ري ه��وات��ف ذكية
ألط �ف��ال��ي ،لكني أعطيتهم ه��وات��ف ق��دي�م��ة وأعطيتهم
قواعد استخدام ،وكما تقولني فالهواتف الذكية باهظة
الثمن ،ومن املهم أيضًا أن يفهم اآلباء هواتف أطفالهم
وك �ي��ف ي�س�ت�خ��دم��ون�ه��ا ،ل �ك��ن ال � �ق ��رارات األب ��وي ��ة ال�ت��ي
يتم ات�خ��اذه��ا م��ن دون مناقشة ال تحظى ب��االح�ت��رام
والتفاهم ،بل تجلب االستياء فقط وتزرع بذور الغضب
واإلحساس بالظلم الحقًا.
ع�ن��دم��ا ت�ص��ل اب�ن�ت��ك إل��ى امل��رح�ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ،ستتغير
أشياء كثيرة ،وستصبح أكثر استقاللية ولديها املزيد
من الحياة الخاصة ،وستصبح املشكلة التي تسبب
فيها الهاتف الذكي أصعب  -لذا أحاول تقديم نصيحة
واقعية.
ول��وك �ن��ت م�ك��ان��ك ك�ن��ت س��أرف��ض اآلن ،ل�ك��ن يمكنها
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ه��ات��ف ذك��ي ف��ي امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة إذا
رأيتها نضجت بما فيه الكفاية ،وأن تكون ناضجة
فإن ذلك يعني القدرة على االستماع إلى صوت العقل
والفهم وإظهار السلوك املناسب ،لذا أخبريها أنه أمر
رائ ��ع أن�ه��ا تشعر ب��ال�ح�م��اس ال�ش��دي��د ت�ج��اه ش��يء ما
ويمكنها أن ت�ض��ع ط��اق�ت�ه��ا ف��ي ال�ق�ي��ام ب��وظ��ائ��ف في
جميع أنحاء املنزل لتخصيص املال لهاتفها.

التواصل االجتماعي اليومي معهم يعزز صحتهم وقوة جهازهم المناعي

كيف نحافظ على سالمة كبار السن في زمن كورونا؟

مايو كلينك
توافر تاريخ عائلي لإلصابة به يزيد من عوامل الخطورة

أعراض للمرحلة الرابعة
من سرطان البروستاتا

د .خلود البارون
�راض خطيرة من «كوفيد -
قد ي��زداد خطر اإلص��اب��ة ب��أع� ً
 »19لدى األشخاص األكبر سنا ،وكذلك لدى األشخاص
من أي عمر إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية خطيرة
أخرى ،مثل أمراض القلب أو الرئة أو ضعف جهاز املناعة
أو السمنة ال�ش��دي��دة أو ال�س�ك��ري .وه��ذا مشابه مل��ا يحدث
ع�ن��د اإلص��اب��ة ب��أم��راض ال�ج�ه��از التنفسي األخ ��رى ،مثل
اإلنفلونزا.
وأع� �ل ��ى م �ع ��دل ل �ل��وف �ي��ات م ��ن ه� ��ذا امل � ��رض م ��وج ��ود ل��دى
األشخاص بعمر  80سنة فأكثر.
وتشرح د .جيسيكا النكاستر ،اختصاصية املناعة في
«م��اي��و ك�ل�ي�ن��ك» ،ق��ائ�ل��ة« :م��ع تقدمنا ف��ي ال�ع�م��ر ،ت�ب��دأ ق��وة
ًّ
تدريجيا مما يبرر
وفعالية جهاز املناعة في االنخفاض
تأخر استجابته املناعية أكثر بكثير (مقارنة بالشباب)
ع�ن��د م��واج�ه��ة ال �ع��دوى» .وأض��اف��ت «ع�ن��د ت�ع��رض الجهاز
املناعي لجرثومة فتتجمع خالياه املختلفة ً
معا وتنسق
من أجل طرد هذا التهديد .وفي حالة جهاز املناعة
جهودها ًّ
األصغر سنا ،فتكون الخاليا قادرة على التفاعل وتنسيق
جهودها للقضاء على ال� َ�ع��دوى بسرعة أك�ب��ر .ول�ك��ن ،مع
تقدمنا في العمر يصبح االنخفاض في الكفاءة املناعية
ح��ادًا ،وتتقلص ق��درة الخاليا على التواصل بعضها مع
آلثار َاملرض
بعض وتتباطأ ،وبالتالي قد يستسلم املريض
ُ
ويعاني م��ن مضاعفات صحية ش��دي��دة قبل أن ت��ت��اح له
الفرصة إلط�لاق االستجابة املناعية املناسبة ،مما يؤخر
ً
كثيرا عملية القضاء على العدوى».

الحفاظ على صحة المسن
�اف م��ن ال�ن��وم،
م��ن امل�ه��م أن يحصل امل�س��ن ع�ل��ى ق�س��ط ك � ٍ
ويحافظ على ترطيب جسمه بشرب كمية كافية من املاء،
وأن يتناول تغذية صحية متنوعة.
ب��األض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،فعليه ات�ب��اع بعض ال�ق��واع��د للوقاية
من اإلصابة بعدوى كورونا مثل :ممارسة قواعد النظافة

البروستاتا هي التي تبدأ في
املرحلة الرابعة من سرطان
َ
البروستاتا وتنتشر لتشمل ال� ُ�ع��ق��د اللمفية امل �ج��اورة ،أو
من الجسم.
تنتشر إلى مناطق أخرى ُ ِّ
ُ
قُ��د ت�ب�ط��ئ ال�ع�لاج��ات أو ت�ق��ل��ص م��ن س��رط��ان البروستاتا
ِّ
ُ
املتقدم ،ولكن بالنسبة ملعظم الرجال ال يمكن الشفاء من
البروستاتا .وم��ع ذل��ك ،يمكن
املرحلة الرابعة ُ من سرطان ُ ّ
للعالجات أن تطيل حياتك وتقلل م��ن ع�لام��ات السرطان
وأعراضه.

األعراض

الشخصية والتباعد االجتماعي ،تجنب الحشود املكتظة
لتالفي التقاط أي جراثيم ،لبس الكمام دائمًا عند الخروج
م��ن امل �ن��زل أو مخالطة اآلخ��ري��ن (ال �غ��ر َب��اء) ،ت �ك��رار غسل
اليدين بشكل صحيح والسعال في ِامل ْرفق.
النشاطات االجتماعية
أظهرت عدة دراس��ات فوائد التفاعل االجتماعي وارتباط
ثراء الحياة االجتماعية للمسن مع الوقاية من عدة مشاكل
صحية واض �ط��راب��ات نفسية وح�ت��ى عقلية .ل ��ذا ،ينصح
الخبراء كبار السن (وأسرهم) بالحرص على تخصيص
وقت يومي للتفاعالت االجتماعية ،س��واء عبر الهاتف أو
االت �ص��االت امل��رئ�ي��ة (م �ح��ادث��ات ال�ف�ي��دي��و) أو امل�س�ج��ات أو

البريد اإللكتروني .وتشرح الدكتورة قائلة« :من املهم أن
يحافظ املسن ومن حوله على استمرار التواصل وتوطيد
ق��وة العالقات االجتماعية .فهذا سيلعب ً
دورا في تعزيز
عافيتهم الشخصية وخفض مستويات التوتر.
وال يغفل هنا التنويه إلى إثبات الدراسات بأن كبار السن
الذين لديهم حياة اجتماعية وتواصل اجتماعي يومي مع
اآلخرين يكونون أكثر شعورًا بالعافية والراحة النفسية
وال�ت��زام��ًا ب��أدوي�ت�ه��م وح�ف��اظ��ًا على صحتهم .كما يرتبط
ذلك بتقليل فرصة إصابتهم باألمراض النفسية والذهنية
ك��ال �خ��رف واالك �ت �ئ��اب وف ��رط ال �ت��وت��ر وال ��وح ��دة وال �ت��ده��ور
الصحي .لذا ،فال يجب تقليل أهمية التواصل االجتماعي
مع املسن ودوره في تعزيز صحته وقوة جهازه املناعي.

األطفال قد يواجهون صعوبات في تعلم المهارات اللغوية وتطويرها

إصابات الرأس والضوضاء ..قد تفقدك السمع

ً
شيوعا في األطفال.
وهذا النوع من فقدان السمع أكثر

د .والء حافظ

■ عصبي حسي
ي�ح��دث عندما يتلف ال�ج�ه��از السمعي ،أو ال�ق��وق�ع��ة ،أو
العصب السمعي ،حيث يتعذر عليه إرس��ال املوجات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب��دق��ة إل ��ى ال ��دم ��اغ .وي�م�ك��ن أن ت �ك��ون ح��ال��ة
وراثية ،أو حالة ناجمة عن عملية الشيخوخة الطبيعية،
أو األمراض أو الحوادث ،أو التعرض لضوضاء عالية ،أو
أنواع معينة من املواد الكيميائية واألدوية.

نشر م��وق��ع  Hear Net Onlineت�ق��ري� ً�را ح��ول مشكلة
ف� �ق ��دان ال �س �م��ع ال �ت��ي ق ��د ي�ع��ان�ي�ه��ا ال �ب �ع��ض ف ��ي اح ��دى
مراحلهم العمرية .وسلط التقرير الضوء على عدد من
العناصر.

كيف يسمع اإلنسان؟
تتكون أذن اإلنسان من األذن الخارجية ،واألذن الوسطى،
واألذن الداخلية .وتمر املوجات الصوتية من خالل األذن
الخارجية ،حيث تسبب حدوث اهتزازات في طبلة األذن
التي بدورها تقوم هي وثالثة عظمات صغيرة موجودة
داخل األذن الوسطى بتضخيم االهتزازات أثناء انتقالها
إلى األذن الداخلية.
وهناك ،تمر االهتزازات خالل سائل موجود داخل قوقعة
األذن الداخلية .وترتبط بالخاليا العصبية املوجودة في
ال�ق��وق�ع��ة آالف ال�ش�ع�ي��رات ال�ص�غ�ي��رة ال�ت��ي ت�س��اع��د على
ترجمة االه �ت��زازات الصوتية إل��ى إش ��ارات كهربية يتم
نقلها إلى املخ ،الذي بدروه يقوم بتحويل هذه اإلشارات
الكهربية إلى صوت.

أسباب فقدان السمع
يحدث ف�ق��دان السمع عندما ال يعمل ج��زء أو أكثر من
أج��زاء األذن ،أو أج��زاء امل��خ املسؤولة عن عملية السمع.
وأسباب فقدان السمع متنوعة ومتعددة ،حيث قد يكون
لكل ف��رد ن��وع فريد م��ن ف�ق��دان السمع .ه��ذا ،ويمكن أن
يتراوح التأثير في ق��درة بعض األشخاص على سماع
األص��وات م��ن كونها خفيفة إل��ى عميقة .كما يمكن أن
يكون فقدان السمع حالة موجودة عند الوالدة ،أو تتطور
ً
ً
تدريجيا
الحقا مع التقدم في السن ،أو تحدث فجأة أو
سنوات عديدة .ويمكن أن يختلف مدى فقدان
على مدار
ً
ً
اعتمادا على درجة تواتر األصوات
السمع للفرد أيضا
ال�ت��ي ي�ت��م س�م��اع�ه��ا ،ح�ي��ث ق��د ي�ع��ان��ي ال�ش�خ��ص ضعف
السمع في كل أذن.
ويمكن أن ي�ح��دث ف�ق��دان السمع نتيجة أس�ب��اب كثيرة

وشائعة ،منها ما يلي:
 - 1الشيخوخة الطبيعية (فقدان السمع الحسي الدائم).
ً - 2االستعداد الجيني الذي يمكن أن يبدأ عند الوالدة أو
الحقا في الحياة.
 - 3التهابات األذن الوسطى.
 - 4التعرض للضوضاء الضارة.
 - 5إصابات الرأس والصدمات العملية.
 - 6التعرض لبعض املواد الكيميائية واألدوية التي تضر
خاليا السمع ف��ي قوقعة األذن (ف�ق��دان السمع الحسي
العصبي الدائم).
 - 7استخدام بعض األدوية التي يمكن أن تضر األذنني.

أنواع فقدان السمع
هناك ثالثة أنواع من فقدان السمع:
■ موصل
ويحدث عندما تكون هناك مشكلة في األذن الخارجية
أو الوسطى ،وال�ت��ي تتداخل م��ع ال�ص��وت امل��ار إل��ى األذن
ال��داخ�ل�ي��ة .وق��د ي�ك��ون سببها أش �ي��اء ك�ث�ي��رة م�ث��ل شمع
األذن ،أو التهابات األذن ،أو طبلة األذن املثقوبة ،أو تراكم
السوائل ،أو نمو العظام غير الطبيعي في األذن الوسطى،

■ مختلط
ي�ح��دث ع�ن��د وج ��ود ك��ل م��ن ف �ق��دان ال�س�م��ع التوصيلي
وخسارة السمع الحسي العصبي ،حيث ًان فقدان السمع
التوصيلي يمكن أن يكون ً
دائما أو مؤقتا ،في حني أن
ف�ق��دان السمع الحسي يكون دائ� ً�م��ا .على سبيل املثال،
يمكن أن يحدث فقدان السمع املختلط عندما يكون هناك
شخص مصاب بالتهاب األذن.

التأثيرات المترتبة على فقدان السمع
يمكن أن يكون لفقدان السمع مجموعة من النتائج التي
تعتمد ع�ل��ى ال�ش�خ��ص ون ��وع ض�ع��ف ال�س�م��ع .وال�ت��أث�ي��ر
ً
شيوعا هو انخفاض القدرة على فهم اآلخرين،
األكثر
السيما في امل��واق��ف الصاخبة .يمكن أن يؤثر ذل��ك في
كيفية تفاعله مع العائلة واألص��دق��اء ،وكذلك التعلم في
املدرسة ،وأداء واجباته في مكان العمل بكفاءة.
وق��د أظهرت األب�ح��اث أن األط�ف��ال الذين يعانون ضعف
السمع ،قد يواجهون صعوبات في تعلم املهارات اللغوية
الضرورية وتطويرها ،والتي تساعد على تعزيز احترام
ال��ذات والقدرة على النجاح في املدرسة والحصول على
ً
مبكرا ،يمكن أن يؤدي فقدان
عمل .وإذا لم يتم اكتشافه
ال�س�م��ع إل��ى تغيير ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي ي�ت�ح��دث ب�ه��ا األط�ف��ال
ويتعلمون ويتفاعلون مع اآلخرين.
ُ
وإذا ت��رك الطفل أو الشخص البالغ ال��ذي يعاني فقدان
السمع من دون عالج ،فقد تصاحب ذلك آثار اجتماعية
وصحية سلبية أخ��رى ت�ت�ج��اوز ضعف السمع نفسه
وتتضمن انخفاض جودة الحياة والرفاهية.

ك��ذل��ك ،ق��د تتضمن ع�لام��ات وأع ��راض املرحلة ال��راب�ع��ة من
سرطان البروستاتا ما يلي:
 - 1التبول املؤلم.
 - 2ضعف قوة التدفق في مجرى البول.
 - 3دم في السائل املنوي.
 - 4ألم العظام.
ّ -5
تورم كلتا الساقني.
 - 6اإلرهاق.

األسباب
ِّ
ِّ
ال يزال األطباء غير متأكدين من العوامل املسببة للمرحلة
َالرابعة من سرطان البروستاتا.
ت �ح� ُ�دث امل��رح�ل��ة ال��راب �ع��ة م��ن س��رط��ان ال�ب��روس�ت��ات��ا عندما
ت�ن�ف�ص��ل خ�لاي� َ�ا س��رط��ان ال �ب��روس �ت��ات��ا م��ن ال �ب��روس �ت��ات��ا،
وتنتشر في ُالعقد اللمفية أو في مناطق أخرى في الجسم.
تنتشر خ�لاي��ا س��رط��ان ال�ب��روس�ت��ات��ا خ ��ارج ال�ب��روس�ت��ات��ا،
ً
وغالبا َتنتقل إلى:
ُ - 1العقد اللمفية.
 - 2العظام.
 - 3الكبد.
عوامل الخطورة
العوامل التي قد تزيد من خطر املرحلة الرابعة من سرطان
البروستاتا تتضمن:
 - 1وجود تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان البروستاتا.
الرجال املصابون بطفرات معينة في الجينات املوروثة التي
تزيد من خطر اإلصابة بسرطان البروستاتا ،لديهم خطر
متزايد لحدوث سرطان بروستاتا أكثر وحشية.

التشخيص
في حالة اشتباه طبيبك في إصابتك بسرطان البروستاتا،
فإن اإلجراءات والفحوصات ستتضمن التالي:

املعالجة
ُع�لاّج��ات امل��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة م��ن س��رط��ان البروستاتا قد
ت�ب��ط��ئ ال�س��رط��ان وتطيل ح�ي��ات��ك .لكن امل��رح�ل��ة الرابعة
من سرطان البروستاتا ال يمكن عالجها في كثير من
األحيان.

العالج الهرموني
ال �ع�ل�اج ب��ال �ه��رم��ون��ات ه��و ع�ل�اج ل��وق��ف ال�ج�س��م م��ن إن�ت��اج
�رون ،أو مل�ن��ع آث ��ار ه��رم��ون
ه��رم��ون ال ��ذك ��ورة ال�ت�س�ت��وس�ت�ي� َ
التستوستيرون ع�ل��ى ال �س��رط��ان .تعتمد خ�لاي��ا س��رط��ان
البروستاتا على التستوستيرون ملساعدتها على النمو.
قد َيتسبب قطع إم��داد الهرمونات في تقلص السرطان أو
إبطاء نموه.
ُي�س�ت�خ��دم غ��ال� ً�ب��ا ال �ع�لاج ب��ال�ه��رم��ون��ات وح ��ده ع�ن��د ال��رج��ال
املصابني بسرطان البروستاتا من املرحلة الرابعة ،ولكن
ُيمكن الجمع بينه وبني العالج الكيماوي ،وقد ُيستخدم بعد
ً
الجراحة .قد َيستمر العالج
العالج اإلشعاعي أو نادرا بعد َ
ب��ال�ه��رم��ون��ات ط ��وال ف�ت��رة ال�ع�لاج.وت�ش�م��ل خ �ي��ارات ال�ع�لاج
بالهرمونات:
ُ
■ األدوي� � � � ��ة ال � �ت ��ي ت� ��وق� ��ف ال� �ج� �س ��م ع� ��ن إن � �ت� ��اج ه ��رم ��ون
التستوستيرون
َ
تمنع األدوي ��ة امل�ع��روف��ة كمنبهات وم �ض��ادات لهرمون
امل�ل��وت��ن َ LH-RHالخصيتني م��ن تلقي رس��ائ��ل إن�ت��اج
التستوستيرون .وتشمل األدوي��ة املستخدمة ع��ادة في
ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�ع�لاج بالهرمونات ليوبروليد (دي�ب��وت
ل��وب��رون ،إل�ي�ج��ارد ،آخ ��رون) ،غوسريلني (زوالدي �ك��س)،
ت��ري�ب�ت��وري�ل�ين (ت��ري �س �ت��ار) ،ه�ي�س�ت��وري�ل�ين (ف��ان �ت��اس)
وديجاريلكس(فيرماجون).

■ جراحة استئصال الخصيتني
ُي �ق �ل��ل اس �ت �ئ �ص��ال ال �خ �ص �ي �ت َ�ين م ��ن م �س �ت��وي��ات ه��رم��ون
التستوستيرون ف��ي الجسم .تتشابه م��دى فاعلية إج��راء
جراحة استئصال الخصيتني في خفض مستويات هرمون
ُتستوستيرون م��ع أدوي ��ة ال�ع�لاج ب��ال�ه��رم��ون��ات ،ولكنها قد
تخفض مستويات هرمون التستوستيرون بسرعة أكبر.
■ األدوية التي تحصر هرمون التستوستيرون من الوصول
إلى الخاليا السرطانية
َ
تمنع األدوية املضادة لألندروجني هرمون التستوستيرون
من الوصول إلى الخاليا السرطانية .ومن االمثله على ذلك
بيكالوتاميد (ك��اس��ودي�ك��س) وف�ل��وت��ام��ام�ي��د والنيلتواميد
(ن �ي�ل�ان��درون) ُوي�م�ك��ن إع �ط��اء ه��ذه العقاقير ب��ال�ت��زام��ن مع
منبهات  LH-RHأو قبلها.
■ العالج اإلشعاعي
َ
ُ
ً
ي�س�ت�خ��دم ال �ع�لاج اإلش �ع��اع��ي ِح��زم��ا م��رت�ف�ع��ة ال�ط��اق��ة مثل
األش � َّ�ع ��ة ال �س �ي �ن �ي��ة وال� �ب ��روت ��ون ��ات ل �ل �ق �ض��اء ع �ل��ى ال �خ�لاي��ا
السرطانية .يستخدم العالج اإلشعاعي للمرحلة الرابعة من
ً
جهازا ً
كبيرا يتم تحريكه على جسمك،
سرطان البروستاتا
ً
أشعة الطاقة إلى املنطقة املحيطة بالسرطان (العالج
موجها ُّ
بإشعاع الشعاع الخارجي).
من املمكن الجمع بني العالج اإلشعاعي والعالج الهرموني
ف��ي ح��االت ال��رج��ال امل�ص��اب�ين ب ��أورام أو َ س��رط��ان��ات كبيرة
ف��ي ال�ب��روس�ت��ات��ا م��ع ان�ت�ش��اره��ا ف��ي ال� ُ�ع��ق��د اللمفية القريبة
ًّ
داخليا) .أو من املمكن
منها (سرطان البروستاتا ُاملتقدم
اللجوء إليه بعد الجراحة التي أجريت للقضاء على أي خاليا
سرطانية قد تتبقى.
بالنسبة للرجال املصابني بالسرطان ،الذي امتد إلى مناطق
أخ ��رى م��ن أج �س��ام �ه��م ،ي�ت��م اس �ت �خ��دام ال �ع�ل�اج اإلش�ع��اع��ي
لتخفيف األلم أو األعراض األخرى املصاحبة لهذا املرض.
■ الجراحة
ً
ال ي�ت��م ال �ل �ج��وء إل ��ى ال �ج��راح��ة ع� ��ادة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع س��رط��ان
البروستاتا من املرحلة الرابعة ،ولكن قد يوصى باللجوء
إل�ي��ه ف��ي ب�ع��ض امل��واق��ف .ع�ن��د ال��رج��ال امل�ص��اب�ين بسرطان
املرحلة الرابعة ،تقتصر الجراحة بشكل عام
البروستاتا من َ
على الرجال الذين تظهر عليهم عالمات وأعراض ال يمكن
عالجها إال بالجراحة ،مثل صعوبة خروج البول.
تتضمن الجراحة ما يلي:
استئصال البروستاتا
َ
طبيبك بالتدخل الجراحي إلزالة البروستاتا ،وأي
قد يوصي
خاليا سرطانية تنمو في هذه املنطقة بخالف البروستاتا.
ق��د ت �ك��ون ال �ج��راح��ة خ �ي� ً�ارا إذا ك ��ان س��رط��ان ال�ب��روس�ت��ات��ا
ً
متقدما ف��ي املنطقة املصابة ،ول��م ينتشر بعد إل��ى مناطق
أخرى من الجسم.
استئصال الغدد اللمفاوية
َُ
(العقد
قد يوصي طبيبك بإزالة العديد من العقد اللمفاوية
اللمفية) املوجودة بالقرب من البروستاتا (استئصال العقد
اللمفاوية خلف الصفاق) إلجراء اختبار للتأكد من وجود
خاليا سرطانية بها من عدمه.
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اليت 13

ثقافة وفنون

استفتاء لمتابعيه عبر «تويتر» الختيار التاريخ المناسب
أجرى
ً

رابح صقر :األلبوم جاهز ..وللجمهور الكلمة الفصل في موعد طرحه
منها ،ولكن ّ
تسبب فيروس كورونا في عدم خروجها
للنور ،ومنها ألبوم الفنان عبداملجيد عبداهلل ،والفنانة
املصرية أنغام.

محمد علي
رغم ما يعانيه العالم من كسادٍ  ،تس ّبب فيه فيروس كورونا ،فإن الكثير من
المشروعات الفنية ما زالت معقودة على جبين األمل بِ َغدٍ مختلف ،تعود فيه
الحياة الى طبيعتها؛ لتستقبل المسارح جمهورها ،وتدور الكاميرات في مواقع
التصوير وتستعيد قطاعات االنتاج المختلفة عافيتها ..األمل هو الدافع الذي يح ّرك
ّ
ويحفزه على اإلبداع في انتظار موعد طرح جديد.
الفنان
ً
ً
وألنه مختلف ،فإن إعالنه عن االنتهاء من ألبومه الجديد كان مختلفا أيضا ،هو
الفنان السعودي رابح صقر ،الذي فاجأ الجمهور باإلعالن عن االنتهاء من ألبومه
الجديد ،الفتا إلى أن موعد طرحه سيجري االتفاق عليه بالتشاور مع الشركة المنتجة
(روتانا) ،إلى جانب استفتاء الجمهور ،وفي هذا الصدد قال رابح« :حبايبي سبق أن
ذكرت أن األلبوم جاهز ،بس نختار له الوقت المناسب مع شركة روتانا ،دمتم بخير».
عاد النجم السعودي ليشرك الجمهور في لعبة اختيار
ً
ت��اري��خ ط��رح األل �ب��وم ،ق��ائ�لا« :م��ع األخ��ذ بعني االعتبار
ال�ظ��روف واألزم ��ة اللي نمر فيها ..و لكي يتم تجهيز
خطة ط��رح األل�ب��وم ويطلعلكم بأحلى ص��ورة ..في اي
التواريخ التالية تقترحون يكون موعد طرح ،شاركونا
في االختيار».
ثالثة تواريخ

وكان الفتًا اختيار رابح ثالثة تواريخ مختلفة ومميزة،
ليجري استفتاء جماهيري عليها عبر «تويتر» ،وهي
أيام  8أغسطس ،أو  9سبتمبر ،أو  10أكتوبر ،ليحظى
منشور النجم املخضرم بتفاعل جماهيري كبير من
قبل محبيه ،وانقسمت اآلراء ما بني ّ
مؤيد ألحد تلك

نشاط ملحوظ

�ارض ،ويتطلع الى موعد أق��رب؛ فهناك
التواريخ وم�ع� ٍ
من طلب منه طرح األلبوم يوم  7يوليو ،في حني داعب
ال�ب�ع��ض راب ��ح ،وط��ال�ب��وه ب �ن��زول االل �ب��وم خ�ل�ال االي��ام
القليلة املقبلة ،ال سيما أن أغلب الجمهور يضطر إلى
البقاء أط��ول وق��ت ممكن في امل�ن��ازل بسبب التدابير
ّ
االح �ت��رازي��ة ال �ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا ال� ��دول ل�ل�ح��د م��ن تفشي
فيروس كورونا.
«روتانا» تنتظر

أم��ا الحساب الرسمي لشركة روت��ان��ا فقد أع��اد نشر
تغريدات راب��ح وأك��د ان الشركة تنتظر كذلك تصويت
الجمهور على التواريخ التي ج��رى االتفاق عليها مع
امل �ط��رب امل�خ�ض��رم ل�ت��دع��م «روت ��ان ��ا» راب ��ح ف��ي فكرته

رابح صقر

وتجعل من الجمهور شريكًا في اختيار موعد طرح
ألبوم نجمهم املحبوب ،في حني ّ
غرد الرئيس التنفيذي
ً
ل �ـ«روت��ان��ا ل�ل�ص��وت�ي��ات» س��ال��م ال �ه �ن��دي ،ق��ائ�ل�ا« :كلنا
متحمسون ل �ن��زول أل �ب��وم ب��وص�ق��ر حبيبنا ،ونتطلع

لالستماع الى ابداعاته ،والجمهور يستاهل ان نهديهم
ما ّ
يسرهم».
ّ
وسيكون ع��ش��اق ال�ط��رب م��ع مجموعة م��ن األلبومات
ال �ت��ي ف ��رغ ب��ال�ف�ع��ل ن�خ�ب��ة م��ن ن �ج��وم االغ �ن �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة

ي��ذك��ر أن ال�ف�ن��ان راب ��ح ص�ق��ر ن�ش��ط بشكل ملحوظ
خ�ل��ال االس ��اب� �ي ��ع امل ��اض� �ي ��ة ،ع �ب��ر م ��وق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي (انستغرام) ،حيث يحرص على إطاللة
شبه يومية على جمهوره ،ليعيد تقديم بعض اعماله
بصورة مختلفة ،ولعل تفاعل جمهوره مع حساباته
ّ
دفعه ال��ى ط��رح أعماله املنوعة في مقطوعات يبثها،
وبعضها من ألبومه الجديد ،كما استعرض رابح آلة
«العود» على حسابه في «تويتر» ،وذكر أن العود تم
إهداؤه له من قبل املستشار تركي آل الشيخ؛ إذ القى
تفاعال وردودا واسعة ،حيث َّ
توسم بصورة لصقر
في منتصفه.
وكشف رابح صقر عن مفاجأة َّ
أعدها لجمهوره؛ إذ
ّ
غنائيا من ألبومه الجديد ،وطالب
طرح لهم مقطعا
رابح جمهوره بعدم َ الحكم على األغنية لحني سماع
األل�ب��وم ،وم��ن املنتظر أن يطرح راب��ح ألبومه الجديد
خالل فترة الصيف الحالية ،ويكسر رابح في ألبومه
ً
ق��اع��دة «امليني أل �ب��وم» ،ليستبدل بها ألبومًا كامال،
ِّ
وأك� ��د راب� ��ح أن األل� �ب ��وم س�ي�ش��ك��ل ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة في
املوسيقى الخليجية.
وأع��اد راب��ح في «اإلنستغرام» إع��ادة توزيع األغنيتني
ملك ،والنجم البعيد» بطريقة التخت
الوطنيتني «أن��ت ّ
ال �ش��رق��ي ،ال �ت��ي ح��ق�ق��ت ان �ت �ش��ارًا وأص � ��داء ك �ب �ي��رة؛ ملا
الم�س�ت��ه م��ن م�ش��اع��ر ت�ج��اه ال�س�ع��ودي�ين ،م��ن أل�ح��ان��ه،
وكلمات الشاعر واحد.

«جائزة نجوم أصدقاء المكتبة» استقطبت مشاركين من  12دولة

بعضها اتجه إلى البث عبر اإلنترنت ..واآلخر قرر العودة للعروض بضوابط غير مسبوقة

الرندي لـ سبقلا:
خرجنا باألطفال من مأزق العزل

مسارح ويست إند في لندن ..تتك ّيف بهدف البقاء

مهاب نصر
كيف ه��و أث��ر الجائحة على األط�ف��ال اآلن ،وهم
يخضعون ،مثل الكبار ،للحجر املنزلي مقيدة
ح��ري��ات �ه��م ورغ �ب��ات �ه��م ب��االن �ط�ل�اق واك �ت �ش��اف
األماكن والتالقي باألصدقاء وارتياد املنتزهات
وغيرها؟ هل يمكن أن يحل الخيال هنا محل
الجسد ،فينتقل بهم عبر أحالمهم وأفكارهم
وهواجسهم مجاوزا بهم أسوار العزل؟ هذا ما
يبدو أن منظمي «جائزة نجوم مبادرة أصدقاء
املكتبة» قد التفتوا إليه .فكما حدث مع أنشطة
م�م��اث �ل��ة ات �ج��ه ال�ت�ف�ك�ي��ر إل ��ى ع ��دم االس �ت �س�لام
ل �ل��وض��ع ال �ق��ائ��م واك �ت �ش ��اف ال �ح �ل��ول ل �ل �خ��روج
ب��األط �ف��ال م��ن م ��أزق ال �ع��زل إل��ى رح��اب��ة الكلمة
وعاملها .القاصة أمل الرندي ،رئيسة لجنة أدب
الطفل برابطة األدباء الكويتيني ورئيسة «مبادرة
أصدقاء املكتبة» ،قالت لـ سبقلا:
بالفعل التباعد االجتماعي هو ٍّ
تحد ال نستطيع
إال أن ن�ق�ب�ل��ه ،ف �ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ن�ع�ي��ش ح�ي��اة
مهددة باملوت ،كان ال بد من أن نبحث عن بديل
الن�ق�ط��اع ال�ح�ي��اة الثقافية .ون�ح��ن لسنا وحدنا
في هذه الحالة ،فالعالم كله يبحث عن بدائل من
الحياة الطبيعية ،ويبحثون في مجاالت مختلفة،
إم��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى األع �م��ال وال��وظ��ائ��ف أو على
مستوى األن�ش�ط��ة الثقافية ،حتى أن�ن��ا نالحظ
ظهور حياة اجتماعية جديدة.
 وسط هذا الواقع املؤلم الذي سجن الناس فيب�ي��وت�ه��م ،ف�ك��رت ب�ن�ش��اط ث�ق��اف��ي يفيد األط�ف��ال
املحجوزين في بيوتهم ،والغارقني في ألعابهم
االلكترونية املقلقة لألهل ومستقبل األط�ف��ال،
واقترحت على زمالئي وزميالتي في «مبادرة
أص��دق��اء املكتبة» ،أن نقيم ه��ذه املسابقة تحت
مسمى «جائزة نجوم مبادرة أصدقاء املكتبة»،
وكانت استجابتهم للفكرة مشجعة جدًا وأبدوا
استعدادهم للعمل معي في إنجاز هذه املهمة،
لجعل ث�ق��اف��ة ال�ط�ف��ل ح��اض��رة ب�ق��وة إل��ى جانب
األنشطة الصحية واألنشطة االقتصادية .اعتقد
أننا نجحنا في استقطاب عدد كبير من األطفال
ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي املسابقة وت��وزع��وا على 12
دول��ة عربية« :الكويت ،البحرين ،اليمن ،العراق،
األردن ،س��وري��ا ،لبنان ،مصر ،امل�غ��رب ،تونس،
سلطنة عمان ،فلسطني»
فضاء الكتابة
■ كيف تتمكن مثل هذه املسابقات من انتزاع

ال �ط �ف��ل م ��ن ح��ال��ة ال �ت��رق��ب وال �ق �ل��ق ال �ت ��ي ت�ع��م
املجتمع اآلن؟

 تمكنا بالفعل في جذب انتباه األطفال .الروحالحماسية للمسابقات الثقافية ورغبة الطفل في
الفوز تنسيه الجائحة وتخفف من انعكاساتها
عليه .وأعتقد أن ساحة الطفل الثقافية متعطشة
ملثل ه��ذه الفعاليات ،وه��ي تستعيد الطفل إلى
فضاء الكتاب والعلم والتربية التي تتضمنها
القصص واألشعار.
تجربتنا م��ع األط �ف��ال ب ��دأت م�ن��ذ سنتني في
«م� �ب ��ادرة أص ��دق ��اء امل �ك �ت �ب��ة» ،ب��رع��اي��ة راب �ط��ة
األدب ��اء الكويتيني ف��ي ال�س�ن��ة األول ��ى ورع��اي��ة
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة واآلداب وال �ف �ن��ون
ف��ي ال�س�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة ،وب��ال�ت�ع��اون م��ع «دار ذات
ال�س�لاس��ل» و«م��درس��ة ال�ب�ي��ان ثنائية اللغة»،
وقد تحولت املبادرة من املستوى املحلي إلى
امل�س�ت��وى ال �ع��رب��ي .أق�م�ن��ا الكثير م��ن ال��ورش
ل�لأط�ف��ال ف��ي القصة وال�ش�ع��ر ،وبنينا معهم
ع�لاق��ة ج�م�ي�ل��ة ،ب�ت�ع��وي��ده��م وت�ح�ف�ي��زه��م على
ال �ق��راءة .وف��ي ظ��ل جائحة «ال �ك��ورون��ا» ،أردن��ا
أن نعوض توقف ورش امل�ب��ادرة ،ففكرنا في
املسابقة الستكمال العالقة مع أطفال املبادرة،
بل أكثر من ذلك فتحنا املسابقة على أطفال
الوطن العربي.
موضوع المسابقة

وتابعت الرندي موضحة تفاصيل العمل:
كانت املسابقة فرصة مهمة النتشال الطفل
من روتني حياته اليومية في املنزل ،فقد طلبنا
م��ن ك��ل طفل إن�ج��از عمل إيجابي مفيد ،من
خالل تلخيص قصة في فيديو قصير ال تزيد
مدته على دقيقتني ،أو إلقاء الشعر بأداء جيد
وت�ح��ري��ك صحيح .وه��ذا يضيف إل��ى ال�ق��راءة
ه��دف��ا آخ��ر ه��و ت�ق��وي��ة الشخصية وم��واج�ه��ة
ال�ع��ال��م ال �خ��ارج��ي ب��إل�ق��اء وأداء ج �ي��دي��ن .ك��ان
التحكيم م��ن الكتاب امل�ش��ارك�ين ف��ي امل�ب��ادرة،
ال ��ذي ��ن ق ��دم ��وا ج �ه ��وده ��م م �ش �ك��وري��ن وه ��م:
ث��ري��ا ال�ب�ق�ص�م��ي ،ه��دى ال �ش��وا ،ع�ل�اء ال�ج��اب��ر،
سعدية مفرح ،حياة الياقوت ،فاطمة شعبان
(الكويت) ،د .وف��اء املزغني (تونس) وجميلة
العلوي (البحرين).
وبالطبع كانت تحت رعاية األمني العام للمجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة د .ك��ام��ل العبدالجليل ،ونحن
نتطلع معه لتطوير هذه التجربة وإنجازها في
العام املقبل بعناية أكثر.

لطاملا جذبت ويست إند في لندن أشخاصًا من جميع
أنحاء العالم ملشاهدة عروضها ،لكن املسارح اضطرت
إلى تجديد نفسها للتكيف بسبب تفشي وباء «كوفيد
 .»19تباع  15مليون تذكرة كل ع��ام ل�ع��روض ،بما فيها
«ف��ان �ت��وم أوف ذي أوب� ��را» و«ل ��ي م �ي��زي��راب��ل» و«ذي
م��اوس ت��راب» وهي مسرحية بدأ عرضها في عام
.1952
ل�ك��ن ال��وب��اء تسبب ف��ي إس ��دال ال�س�ت��ائ��ر م�ن��ذ م��ارس،
ً
تاركًا امل�س��ارح تواجه مستقبال غامضًا ،فيما تهدد
إجراءات التباعد االجتماعي وجودها.
لويس هارتشون وبراين هوك؛ املؤسسان املشاركان
لـ«هارتشورن  -هوك بروداكشنز» ،كانا من بني األوائل
الذين ّ
تكيفوا مع الواقع الجديد وأعلنا عن إع��ادة فتح
أب � ��واب م�س��رح�ه�م��ا ف��ي أك �ت��وب��ر ب �ع��رض «ذي غ��ري��ت
غاتسبي».
وق� ��ال ه ��وك «س �ت �ت��م إع � ��ادة ت �ص��ور ال �ع ��رض كحفلة
تنكرية».
واملتفرجون مدعوون لوضع الكمامات التي يمكنهم
اعتبارها ج��زءًا من أزيائهم وال�ق�ف��ازات إذا رغبوا في
ذلك.
كما سيخفض عدد الحاضرين أيضًا إلى  ،90بعدما
كان  240في السابق ،وع� ّ�دل الجدول الزمني للسماح
بالقيام بعمليات تطهير شاملة.
وأض ��اف ه��وك أن الخبر ال�س��ار ه��و أن ال�ت��ذاك��ر «تباع
والناس يريدون العودة».
مشكلة السياحة

ه�ن��اك تحد مباشر آخ��ر يتمثل ف��ي ع��دم وج��ود عدد

كبير من السياح مع إغالق الفنادق واملطاعم واملتاحف
حتى أوائل يوليو على األقل.
كما أدى ف��رض الحجر الصحي مل��دة  14ي��وم��ًا على
معظم املسافرين الذين يصلون إلى البالد بدءًا من 8
يونيو ،إلى إضعاف اآلمال في التعافي السريع لقطاع
السياحة.
وق��ال جوليان ب�ي��رد رئ�ي��س ات�ح��اد امل�س��ارح في
اململكة املتحدة أمام لجنة برملانية عقدت حديثًا
«ح��وال��ي ث�ل��ث ال �ح �ض��ور ف��ي م �س��ارح ل �ن��دن هم
من السياح األجانب ..وفي الوقت الراهن ،هناك
بالطبع اح�ت�م��ال ضئيل ج �دًا ب��وج��ود زوار من
الخارج».
ّ
وحذر من أن ما يصل إلى  70في املئة من املسارح قد
تفلس بحلول نهاية العام.
حلول بديلة

ّ
خ��ل�ف��ت األزم� ��ة ال�ح��ال�ي��ة ف �ج��وة ف��ي ع��ائ��دات امل�س��رح
ه� ��ذا ال� �ع ��ام ب�ق�ي�م��ة  3م �ل �ي ��ارات ج �ن �ي��ه إس �ت��رل �ي �ن��ي،
وه ��و ان �خ �ف��اض ب��أك�ث��ر م��ن  60ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال�ع��ام
امل��اض��ي ،وف�ق��ًا ل��دراس��ة أج��رت�ه��ا ش��رك��ة «أك�س�ف��ورد
إيكونوميكس» لإلحصاءات ملصلحة «ذي كرييتف
إندستريز فيديريشن».
لكن هذا التقرير ال يأخذ في االعتبار اإلحجام املحتمل
للجمهور عن العودة إل��ى املسارح عند السماح بذلك،
م��ع ت�ح��ذي��ر االت �ح��اد م��ن أن ه�ن��اك  200أل��ف شخص
َّ
سيسرحون من وظائفهم إذا لم تتدخل الحكومة.
وم��ن أج��ل ال�ب�ق��اء واالس �ت �م��رار ،ت�ق��دم بعض امل�س��ارح
ً
منتجات وح �ل��وال ب��دي�ل��ة .ف��ي م�س��رح «أول ��د ف�ي��ك» في
لندن ،ستؤدي املمثلة كلير فوي ومات سميث ،نجما

مسلسل «ذي ك��راون» التلفزيوني ،مسرحية «النغز»
من دون جمهور مع الحفاظ على مسافة بينهما.
وس �ي �ص� ّ�ور ك ��ل ع ��رض وس �ي �ب��ث م �ب��اش��رة إل ��ى أل��ف
شخص قاموا بشراء التذاكر باألسعار العادية التي
تتراوح بني  10جنيهات إسترلينية و 65جنيهًا ،رغم
أن الجميع سيستمتعون بالعرض نفسه.
ويعتبر هذا األمر مقامرة جريئة ،إذ قامت العديد من
املسارح األخرى ،مثل املسرح الوطني في لندن ،بنشر
ع��روض مجانية عبر اإلن�ت��رن��ت ص � ّ�ورت قبل تفشي
الوباء.
وسيبدأ «وان نايت ري�ك��وردز» مشروعًا مشابهًا في
أوائل أكتوبر ،وسيأخذ حاملي التذاكر في رحلة عبر
األنماط املوسيقية من العشرينيات إلى الخمسينيات
في مكان سري يطلق عليه «لوكداون تاون».
رهبة األداء

ف��ي ع��ال��م امل�س��رح التقليدي ،تعتبر إج� ��راءات التباعد
االجتماعي مشكلة حقيقية.
وم��ع اض �ط��رار ال�ج�م�ه��ور للبقاء ع�ل��ى م�س��اف��ة مترين
ب �م��وج��ب ال� �ق ��واع ��د ال� �ح ��ال� �ي ��ة ،ق ��ال ��ت ش ��رك ��ة «روي� � ��ال
شكسبير» إنه ال يمكنها استيعاب سوى  20في املئة
من جمهورها املعتاد.
وأوض �ح��ت ك��اث��ري��ن م��ال�ي��ون امل��دي��رة التنفيذية لهذه
الشركة ،التي تتخذ في ستراتفورد أب��ون إيفن مقرًا
ل�ه��ا ،أن��ه على أن األم ��ور على ه��ذا الشكل «غ�ي��ر قابلة
لالستمرار ماديًا».
وأضافت «كيف نؤدي العروض في ظل تدابير التباعد
االجتماعي؟ من الصعب تخيل روميو وجولييت على
مسافة مترين»( .أ ف ب)

مهرجان أجيال السينمائي يفتح باب المشاركة في دورته الجديدة
محمد علي
رغ��م أن أغ�ل��ب األن�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات وامل�ه��رج��ان��ات
الفنية أعلنت ع��ن تأجيل دورت �ه��ا ل�ه��ذا ال �ع��ام ،فإن
ب�ع�ض�ه��ا ق� ��رر امل �ض��ي ق ��دم ��ًا ،ول �ك��ن ف ��ي م��واع �ي��د
ً
ّ
متأخرة بعض ال�ش��يء ،أم�لا ف��ي ع��ودة الحياة إلى
طبيعتها م��ع نهاية ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،ول�ع��ل مهرجان
أج�ي��ال السينمائي ،ال��ذي يقام ف��ي قطر ،أح��د أب��رز
الفعاليات ،حيث أعلن القائمون عليه أول من أمس
ع��ن االس�ت�ع��داد ل�ل��دورة ال�ج��دي��دة ،املتوقع لها شهر

نوفمبر املقبل.
وأع �ل��ن ال�ح�س��اب ال��رس�م��ي ل�ل�م�ه��رج��ان ع�ب��ر موقع
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع ��ي (ت ��وي� �ت ��ر) ع ��ن اس �ت �ق �ب��ال
ٔ
املشاركاتٔ ،موضحًا أن «باب تقديم االفالم مفتوح
ٓ
االن ملسابقة اجيال في دورتنا املقبلة ،التي ٔستنطلق
ِّ
م��ن  18إل ��ى  23ن��وف�م�ب��ر امل �ق �ب��ل ،ق��دم��وا اف�لام�ك��م
ّ
جمهور وحكام املهرجان ٔ الشباب من
ليشاهدها
ٓ
ّ
عشاق السينما .اخر موعد للتقديم  9اغسطس».
بدورها ،قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الدوحة
ل�لأف�لام الشيخة امل�ي��اس��ة بنت حمد ب��ن خليفة آل

ث��ان��ي «أص �ب��ح م�ه��رج��ان أج �ي��ال ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ،ال��ذي
ّ
تقدمه مؤسسة الدوحة لألفالم ،من أهم الفعاليات
ال�ث�ق��اف�ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،ومنصة
ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ت �ع��زز م ��ن اه �ت �م��ام ال �ش �ب��اب بالسينما
واإلب��داع والتعبير عن ال��ذات .يسعدني أن أعلن عن
فتح باب تقديم األفالم للمشاركة في الدورة الثامنة
من املهرجان ،والتي ستقام من  18إلى  23نوفمبر
ّ
املقبل ،وهي فرصة مهمة لكل ُصناع األفالم ،الذين
ّ
يطمحون إلى عرض أفالمهم أمام اآلالف من عشاق
السينما».
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انخفضت إلى  18.6مليون دينار أمس

«المباني» :حتى أغسطس 2020

سيولة البورصة تتراجع إلى النصف
¶ مؤشرات الثقة بالسوق بدأت تتالشى ..محليا ً وعالمياً!
سالم عبدالغفور
ت ��راج� �ع ��ت ال� �س� �ي ��ول ��ة امل � �ت� ��داول� ��ة ف��ي
ب� ��ورص� ��ة ال� �ك ��وي ��ت إل � ��ي م �س �ت��وي��ات
م �ت��دن �ي��ة ف ��ي ج �ل �س��ة أم � ��س ،مسجلة
 18.6م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،بنسبة ت��راج��ع
ت�ل�ام ��س  ،%50م� �ق ��ارن ��ة ب �م �ت��وس��ط
ال� �ت ��داول ال �ي��وم��ي م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام،
البالغة  36.8مليون دينار ،في حني
ت ��راج� �ع ��ت ك �م �ي��ات ال � �ت� ��داول ب�ن�س�ب��ة
 %43.4إلى  101مليون سهم .وتشير
ت�ل��ك ال�ت��راج�ع��ات إل��ى ان�ح�س��ار الثقة
ب ��ال� �ب ��ورص ��ة ك � ��إح � ��دى أه� � ��م ق� �ن ��وات
االس �ت �ث �م��ار ف��ي ال �ك��وي��ت ،ف��ي أع�ق��اب
ق� � ��رارات األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب� ��إل � �غ� ��اء ج� �ل� �س ��ة ت � � � � ��داول األس � �ب� ��وع
املاضي ،وتراجع شهية املستثمرين
الكويتيني واألجانب عن الشراء.
ففي الوقت الذي خسرت في البورصة

تداعيات إلغاء الجلسة
وتخفيض وزن الكويت
على «فوتسي» ..تتواصل
ال منتجات جديدة
ّ
والمحفزات
منذ عام..
الحكومية غائبة!
 58.7م� �ل� �ي ��ون دي� � �ن � ��ار م � ��ن ق �ي �م �ت �ه��ا
السوقية أم��س ،أغ�ل��ق م��ؤش��ر السوق
األول ،متراجعًا  %0.3من خالل تداول
 37مليون س�ه��م ،بقيمة  14.2مليون

دينار ،في حني انخفض السوق العام
ب ��واق ��ع  %0.2م ��ن خ �ل�ال ت� � ��داول 101
مليون سهم بقيمة  18.6مليون دينار.
ووف �ق��ًا ل �ت��داوالت ال �س��وق م�ن��ذ ب��داي��ة
ال � �ع� ��ام ،ف �ع �ل��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ت��داع �ي��ات
جائحة «كورونا» والخسائر الكبيرة
التي ّ
تعرضت لها البورصة العاملية،
ّ
فإن السوق الكويتي تمكن من الحفاظ
ّ
على معدالت ثقة مرتفعة ،تعززت مع
قرار استمرار التداول ،رغم اإلجراءات
االحترازية ملواجهة الفيروس وفرض
الحظرين الجزئي والكلي.
وأش��ارت مصادر استثمارية ال��ى أن
القرار املفاجئ بإلغاء جلسة تداوالت
ال � �س ��وق األس � �ب� ��وع امل� ��اض� ��ي ك � ��ان ل��ه
وق ��ع ش��دي��د ع �ل��ى ث �ق��ة امل�س�ت�ث�م��ري��ن،
والتي جاهدت أط��راف السوق كثيرًا
في بنائها خ�لال السنوات املاضية،
م� � �ح � ��ذرة م � ��ن ان ت� �ل ��ك ال� �ث� �ق ��ة ب � ��دأت

تتالشي ف��ي ظ��ل غياب محفزات من
ال�ح�ك��وم��ة ل�لاق�ت�ص��اد ،وم��ن الجهات
الرقابية للسوق.
ول �ف �ت��ت امل � �ص� ��ادر إل� ��ى أن ت�خ�ف�ي��ض
وزن الكويت على مؤشر «فوتسي»
ق��د تعقبها تخفيضات ج��دي��دة على
املؤشرات العاملية األخرى ،الفتة إلى
ح��رك��ة ت �خ��ارج��ات م �ت��زاي��دة م��ن قبل
املستثمرين األجانب.
وأمل� �ح ��ت إل� ��ى ان ال� �س ��وق ل ��م ي�ش�ه��د
ط��رح منتجات ج��دي��دة منذ اكثر من
ع ��ام ،ك�م��ا أن االك�ت�ت��اب��ات غ��اب��ت منذ
س �ن ��وات ،ع�ل�م��ًا ب ��أن االك �ت �ت��اب ال�ع��ام
في شركتي شمال الزور والبورصة،
ان �ت �ه��ت ف ��ي دي �س �م �ب��ر امل ��اض ��ي ول��م
ت � ��درج إل� ��ى ال � �ي� ��وم ،داع� �ي ��ة ال �ج �ه��ات
املعنية إل��ى س��رع��ة ال�ت�ح��رك باتخاذ
إج��راءات وق��رارات سريعة الستعادة
ثقة املستثمرين.

 %45انكماش متوقع للقطاع في 2020

مبيعات السيارات في الكويت
ً
ً
خليجيا
تضررا
األكثر
حسام علم الدين
ت��وق �ع��ت وك��ال��ة ف�ي�ت��ش س��ول�ي��وش�ن��ز أن
تتاثر أسواق السيارات سلبًا في منطقة
الخليج بسبب انخفاض اس�ع��ار النفط
ُّ
وإج��راءات التقشف املخطط لها واآلث��ار
االقتصادية املترتبة ع��ن وب��اء ك��ورون��ا،
مشيرة ال��ى ان الطلب على املركبات في
املنطقة يعتمد الى حد كبير على االنفاق
الحكومي ال��ذي ب��دوره يتأثر بمستوى
اسعار النفط العاملية.
وق ��ال ��ت ال ��وك ��ال ��ة ف ��ي ت �ق��ري��ر ع ��ن س��وق
امل� ��رك � �ب� ��ات ف � ��ي ال� �خ� �ل� �ي ��ج :ان م �ب �ي �ع��ات
ال �س �ي��ارات ف��ي ال �ك��وي��ت س�ت�ك��ون االك�ث��ر
تضررا بني دول مجلس التعاون ،حيث
ت�ع��ان��ي ال �ب�لاد م��ن م��زي��ج م��ن ال�ض��رب��ات
االق�ت�ص��ادي��ة ع�ل��ى امل��دى ال�ق��ري��ب يتمثل
ب ��ان� �خ� �ف ��اض اس� � �ع � ��ار ال� �ن� �ف ��ط وت �ف �ش��ي
فيروس كورونا.
وأض ��اف ��ت :ان �خ �ف��ض اج �م��ال��ي م�ب�ي�ع��ات
السيارات الجديدة في الكويت في اول 4
اشهر من  2020بنسبة  %36على اساس
س �ن��وي ع�ن��د  23.5ال ��ف س �ي ��ارة ،ون�ظ��را
لالثر الكبير املحتمل الزمة كورونا على
مبيعات الربع الثاني من العام الحالي
على وجه الخصوص ،فاننا نتوقع االن
انكماشا بنسبة  %45لقطاع السيارات
ف��ي ال�ك��وي��ت ف��ي  .2020ك�م��ا ن�ت��وق��ع االن
ان�خ�ف��اض م�ب�ي�ع��ات امل��رك �ب��ات ال�ت�ج��اري��ة
(ال �ش��اح �ن��ات) ب�ن�س�ب��ة  ،%41.6ون��رج��ح
تقلص مبيعات سيارات الركاب بنسبة
 %45.5ف ��ي ك ��ام ��ل ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي ل�ك�لا
ال�ق�ط��اع�ين .وال ت ��زال م�خ��اط��ر توقعاتنا
امل�ع��دل��ة تميل بشكل كبير ال��ى الجانب
السلبي بالنسبة لقطاع ال�س�ي��ارات في
الكويت.
وت ��اب � �ع ��ت ال � ��وك � ��ال � ��ة :ف� ��رض� ��ت ال �ك ��وي ��ت
كمثيالتها من الدول الخليجية االخرى
اغالقا اقتصاديا لعدة اسابيع في ابريل
وم��اي��و ل�ل�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ت�ف�ش��ي ف�ي��روس
ك��ورون��ا ،م��ا اع ��اق ال�ن�ش��اط االق�ت�ص��ادي
ف��ي ال�ب�لاد .ورغ��م ان الحكومة الكويتية
تخطط العادة فتح النشاط االقتصادي
بشكل تدريجي فإننا نعتقد ان اقتصاد
ال� �ب�ل�اد ل ��ن ي �ب��دأ ن �ش��اط��ه ال �ف �ع �ل��ي وف�ق��ا
ل�ل�ظ��روف الحالية اال اع�ت�ب��ارا م��ن الربع
الثالث وم��ا بعده ،ما يعني ان مبيعات
ال �س �ي��ارات ف��ي ال�ك��وي��ت ستظل ضعيفة
جدا لكامل عام .2020
وب��ال �ن �س �ب��ة ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ،اوض �ح��ت
«ف �ي �ت��ش س��ول �ي��وش �ن��ز» ان ��ه ف��ي ح�ي�ن ان
معظم دول امل�ن�ط�ق��ة تملك احتياطيات
م��ال �ي��ة ك��اف �ي��ة ع �ل��ى امل � ��دى ال �ق �ص �ي��ر اال
ان ت ��ده ��ور م��داخ �ي��ل ال �ن �ف��ط م �س �ت �م��رة،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف � ��ان ق� � � ��درات دول ال �خ �ل �ي��ج
ع�ل��ى دع ��م ب��رام��ج ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
وال� �ت ��وظ� �ي ��ف ق � ��د ت �ش �ه ��د ارت � �ف� ��اع� ��ا ف��ي
م�خ��اط��ر االض �ط��راب��ات االج�ت�م��اع�ي��ة في
االرب��اع السنوية الباقية .ونتيجة لذلك،
ف ��ان ه ��ذه امل �خ��اط��ر ت�ش�ك��ل خ �ط��را خفيا
على سوق السيارات في الخليج في عام
 2020وم��ا ب �ع��ده ح�ي��ث ي�م�ك��ن ان ت��ؤدي
امل�خ��اط��ر ال�س�ي��اس�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ال��ى
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 40مليون دينار تكلفة اإلعفاءات
والخصومات لمستثمري األفنيوز

«المباني» حرصت على دعم ومؤازرة مستثمري األفنيوز خالل جائحة كورونا

أك� ��دت ش��رك��ة «امل �ب��ان��ي» ح��رص �ه��ا ع �ل��ى دع ��م مستثمريها
خ�لال ف�ت��رة جائحة ف�ي��روس ك��ورون��ا وال�ت��ي م��ا زال��ت تلقي
بتأثيراتها على مختلف القطاعات في كل دول العالمّ ،
مبينة
أنها اتخذت عددًا من القرارات الجديدة استكماال لقراراتها
السابقة الخاصة بمستثمريها في األفنيوز ،بهدف التكاتف
معهم والتقليل من األضرار الواقعة عليهم ،حيث قررت وكما
سبق إعفاء جميع املستثمرين في األفنيوز ممن لم يتمكنوا
من مزاولة أنشطتهم نظرا لإلجراءات الحكومية من رسوم
االنتفاع الشهرية خالل أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو
لعام  ،2020كما ق��ررت إع�ف��اء املستثمرين بنسبة  %50من
رسوم االنتفاع لشهري يوليو وأغسطس املقبلني.
وأوضحت الشركة في بيان تلقت سبقلا نسخة منه أمس
«أن الكلفة اإلجمالية لكل الخصومات الخاصة باملستثمرين
في األفنيوز تبلغ نحو  40مليون دينار حتى نهاية شهر
أغسطس .»2020

¶

أعفت كل المستثمرين
من رسوم االنتفاع
خالل أشهر مارس وأبريل
ومايو ويونيو

¶

 ..وقررت إعفاءهم
بنسبة %50
عن شهري يوليو
وأغسطس المقبلين

رأي في قضية
محمد أحمد السقاف
رئيس مجلس اإلدارة األسبق لشركة بورصة الكويت

ٌ
موقف محايد في مسألة
«بيت التمويل»!
اشتعلت وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي والساحة
ال�س�ي��اس�ي��ة ،م��ؤخ��را ،ح ��ول م��وض��وع ان��دم��اج بيت
التمويل الكويتي مع البنك األهلي املتحد .ليس لدي
أي ع�لاق��ة ب��امل��وض��وع وال ام�ل��ك أي سهم ب��أي بنك
منهما ،وال اعرف وزير املالية ال من قريب وال من
بعيد.
وم��ن يعرفني ،يعرف انني ال أنتمي ال��ى أي طرف
غير املنطق ،وتعريف املنطق هو ّ
التوصل الى نتيجة
مبنية فقط على م�ب��ادئ االستنتاج ال��ذه�ن��ي ،التي
ً
عادة ما يكون متفق عليها بني العموم ،أي االغلبية.
إذًا لنتحدث بموضوعية ومنطق ،فهل من املنطق،
في أي شركة كانت ،أن األقلية تسود األغلبية في
تمثيلها في مجلس اإلدارة؟ وهل من املنطق في أي
شركة ان يكون رئيس املجلس ونائبه من األقلية؟
هنا انا ال اتعرض ألحد واحترامي للجميع ،ولكن
أطرح أسئلة موضوعية .هل يقبل القطاع الخاص ان
تكون إحدى شركاته التي يملك األغلبية فيها تحت
سيطرة القطاع ال�ع��ام ف��ي مجلس اإلدارة؟ اذًا مل��اذا
ّ
السخط اإلعالمي والسياسي؟ انا ال اتكلم عن أي
موضوع يخص الوزير املعني واستجوابه ،انا أتكلم
هنا عن بيت التمويل كمثال ملوضوع التمثيل في
مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها الدولة،
فقط ال غير.
هناك من يقول ان اإلدارة الحالية اصلحت وعملت
وفعلت ..ممتاز ،اذًا الشكر موصول لإلدارة التنفيذية
ورئيسها املعني آن��ذاك .أتطرق هنا ملجلس اإلدارة
وليس اإلدارة التنفيذية .وأتكلم ع��ن تمثيل امل�لاك
بشكل ص�ح�ي��ح .ول �ل��ذي ي�ق��ول ان ال�ق�ط��اع ال�خ��اص

لديه كفاءات أفضل من القطاع العام وممثليه ،أقول،
اذًا كيف نثق بموظفي الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار
والتأمينات وشركاتهما التابعة ف��ي العالم إلدارة
أموال الدولة واالجيال القادمة واملتقاعدين؟ شؤون
ّ
القصر واألوق��اف يمكنهم االستعانة بممثلني من
الهيئة العامة لالستثمار إذا ليس لديهم االمكانية.
العبء يقع على الحكومة الختيار ممثلني لها يمثلون
مصلحتها ،وليس مصلحة أحزاب أكانت سياسية،
دينية أم غيرها ،وتستطيع الحكومة مراقبة أدائهم
بشكل دوري .ما هي املشكلة األساسية اذًا؟ عندما
ّ
ّ
ونتجرد
نبسط امل��واض�ي��ع بموضوعية وح�ي��ادي��ة
من أي انحياز أو نزعات قد نجد ان الحلول سهلة.
والسؤال املهم اآلخ��ر مل��اذا انقسام ال��رأي في الهيئة
العامة لالستثمارحول املوضوع رغم أن القرار من
مصلحة الجانب الحكومي ومطلب شرعي؟
شخصيًا ،ال اعلم ولكن استوقفتني هذه املشاهد
ّ
وامل � ��واق � ��ف ال �غ��ري �ب��ة ال� �ت ��ي اث � � ��ارت ت �ح��ف��ظ ال �ع��دي��د
وت �س��اؤل �ه��م .ه �ن��اك م��ن ق��ال ل��ي مل ��اذا ال�ت�ط��رق لهذا
املوضوع؟ واآلخر قال لي إن هناك الكثير من يقول
مثلك ،ولكن ملاذا تضع اسمك على املحك ّ
وتعرض
نفسك لـ«القائمة السوداء» ،ولكل هؤالء أق��ول ،ملاذا
أصبحنا نهاب ونجزع من اب��داء ال��رأي ،خاصة في
مواضيع ع��ادي��ة ،ولكنها تهم ال��رأي ال�ع��ام؟ املنطق
ي�ق��ول  ٢ =١+١وإذا ك��ان��ت النتيجة  ،٣ف��إذًا وجب
التوضيح .هذا هو املبدأ الذي تبنى فيه دولة سليمة
على ك��ل األص�ع��دة .اعتقد باللغة العامية يطلقون
على من يؤمن بهذا املنطق «عسر» ولكن هنا يكمن
اللغط.

مدَّ دت فترة تقديم اإلقرارات الضريبية ..بسبب «كورونا»
%50
السعودية

قطر

«فيتش سوليوشنز»:
 %36انخفاض
مبيعات السيارات
الجديدة في أول 4
أشهر من 2020
ظروف «كورونا»
ُّ
والتقشف يلحقان ضرراً
كبيراً باإلنفاق التجاري
واالستهالكي حتى
2021

عمان

الكويت

انخفاض ع��دد املستهلكني الراغبني في
شراء سيارات جديدة ما يزيد من تاخير
تعافي قاع السيارات في منطقة الخليج.
واش � � � ��ارت ال � ��ى ان ان� �خ� �ف ��اض اي� � � ��رادات
امل �ي ��زان �ي ��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ب �س �ب��ب ه�ب��وط
اسعار النفط سيدفع الى تجديد تركيز
دول امل �ن �ط �ق��ة ع �ل��ى ال �ت �ق �ش��ف وت �س��ري��ع
ت �ن �ف �ي��ذ ت ��داب� �ي ��ر زي� � � ��ادة االرادات غ�ي��ر
ال �ن �ف �ط �ي��ة م �ث��ل ال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ال�ق�ي�م��ة
امل�ض��اف��ة ،الفتة ال��ى ان��ه ع�لاوة على ذلك
ف ��ان ض�ب��ط امل��ال �ي��ات ال�ع��ام��ة الخليجية
س �ي��ؤدي اي �ض��ا ال ��ى ت�ق�ي�ي��د ال �ن �م��و غير
النفطي في املنطقة.
وق � � ��ال � � ��ت :ن� �ع� �ت� �ق ��د ان االس � �ت � �ث � �م � ��ارات
الحكومية ف��ي املنطقة ستكون معتدلة
م ��ا ي �ع �ن��ي ال �ق �ل �ي��ل م ��ن ف � ��رص ال �ت��وس��ع
للشركات وبالتالي حاجة اقل للمركبات
الجديدة ،كما ان جهود احتواء فاتورة

البحرين
اإلمارات

االجور في دول مجلس التعاون ستحد
من خلق فرص عمل جديدة .في حني ان
ال��زي��ادات الضريبية وتخفيض الدعوم
ورسوم خدمات القطاع العام ستضعف
ال� �ق ��درة ال �ش��رائ �ي��ة ل�ل�اس��ر وس �ت �ح��د من
رغبة املستهلك وقدرته على شراء مركبة
جديدة في  2020وحتى في .2021
ام � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل � �س ��وق ال � �س � �ي� ��ارات ف��ي
السعودية االك�ب��ر ف��ي املنطقة ،فتوقعت
«فيتش سوليوشنز» ارت �ف��اع املبيعات
خ �ل ��ال ال � ��رب � ��ع ال � �ث� ��ان� ��ي ن �ت �ي �ج��ة اق� �ب ��ال
املستهلكني على ال�ش��راء قبل ب��دء فرض
الزيادة على ضريبة القيمة املضافة في
 1يوليو ،ومع ذلك ،فان سوق السيارات
امل ��زده ��ر ت��اري �خ �ي��ا ف��ي امل�م�ل�ك��ة س�ي�ك��ون
ض�ح�ي��ة ل�خ�ف��ض االن �ف ��اق ال�ح�ك��وم��ي ما
س� �ي ��ؤدي ال� ��ى ت ��آك ��ل ال � �ق� ��درة ال �ش��رائ �ي��ة
للمستهلكني والشركات على حد سواء.

«المالية» تعفي الشركات
من غرامات التأخير
إبراهيم محمد
أصدر وزير املالية براك الشيتان قرارًا وزاريا،
ي �ق �ض��ي ب �ت �م��دي��د م��واع �ي��د ت �ق��دي��م االق � � ��رارات
الضريبية واملالية وسداد الضرائب للشركات
الخاضعة للقانون ،سواء كانت ضريبة الدخل
او دعم العمالة او قانون الزكاة ،وذلك بسبب
تعطيل العمل ف��ي جميع ال ��وزارات والجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات ال �ع��ام��ة
اح�ت��رازي��ا ،بسبب ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد،
وجاء القرار بالتالي:
 يمتد م�ي�ع��اد ت�ق��دي��م االق � ��رارات الضريبيةوامل��ال �ي��ة ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة املنتهية ف��ي ٣١
ديسمبر  ٢٠١٩والسنة املالية املنهية في ٣١
يناير  ٢٠٢٠ملدة  ٦٠يومًا ،تبدأ من تاريخ اول
يوم الستئناف العمل بالوزارة.
 يمتد م�ي�ع��اد ت�ق��دي��م االق � ��رارات الضريبيةوامل��ال�ي��ة ع��ن ال�س�ن��وات املنتهية ق�ب��ل ت��اري��خ

 ٣١ديسمبر  ٢٠١٩والتي حل موعد تقديمها
قانونًا خ�لال فترة تعطيل أعمال ال��وزارات،
مل � ��دة  ٣٠ي ��وم ��ا ،ت� �ب ��دأ م ��ن ت ��اري ��خ اول ي��وم
الستئناف العمل بالوزارة.
 ي� �ت ��م س � � ��داد ال � �ض ��رائ ��ب وامل � �ب ��ال ��غ امل��ال �ي��ةامل�س�ت�ح�ق��ة م ��ن واق� ��ع االق� � � ��رارات ال�ض��ري�ب�ي��ة
وامل� ��ال � �ي� ��ة امل� �ق ��دم ��ة دف � �ع ��ة واح� � � ��دة ف� ��ي ذات
ي ��وم ت�ق��دي��م االق � � ��رارات ،وذل ��ك ب��ال�ن�س�ب��ة ال��ى
قانوني دع��م العمالة وال��زك��اة ،ام��ا بالنسبة
ال��ى ضريبة الدخل فيتم س��داد كل األقساط
الضريبية ال��واج�ب��ة األداء ،وف�ق��ًا للمواعيد
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ذات ي� � ��وم ت �ق��دي��م
االقرارات الضريبية املستحقة.
وأش ��ارت ال ��وزارة ال��ى ان��ه ل��ن يتم احتساب
غرامات تأخير على الشركات التي ترغب في
سداد الضرائب املستحقة عليها خالل فترة
تعطيل اع �م��ال ال� ��وزارة ف��ي ح�س��اب اي ��رادات
الضرائب لدى بنك الكويت املركزي.
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تضارب حول بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نصف مليون عامل غير مسجلين
في خضم أزمة «كورونا» والمساعي إليجاد حلول لقطاع الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،باعتباره من أبرز القطاعات المتضررة ،ظهرت تقديرات متفاوتة
لعدد العاملين فيه ،وسط تضارب للبيانات بين الجهات الحكومية والتقارير
االقتصادية المختلفة ،نتيجة اختالف معاييرها وشروطها العتبار الشركة
مشروعاً صغيراً.

!

ففي الوقت الذي تفيد بيانات رسمية بأن عدد العاملين بالمشروعات
الصغيرة والمتوسطة نحو  97ألفاً ،تؤكد دراسات متفرقة لجهات مختصة أن
عدد العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت يبلغ  %23من
إجمالي القوى العاملة ،أي ما يتجاوز  635ألف كويتي وغير كويتي في الوقت
الذي تبلغ مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي اإلجمالي نحو .%3

مي مأمون
وف�ق��ًا إلح�ص��ائ�ي��ات وت �ق��اري��ر جمعتها سبقلا،
ف� ��إن م �ج �م��وع��ة ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ق��ام��ت ب��دراس��ة
شاملة ومستفيضة لقطاع املشاريع الصغيرة
واملتوسطة لتحديد التوصيات الالزمة لتحفيز
هذا القطاع ،وقام البنك بنشر بعض مخرجات
ال ��دراس ��ة ف��ي م ��ارس  2016وال �ت��ي ت�ط� ّ�رق��ت إل��ى
نسب التوظيف واملساهمة في الناتج املحلي.
وخلصت ال��دراس��ة ال��ى أن نسبة ع��دد العاملني
في املشاريع الصغيرة واملتوسطة في الكويت
تبلغ  %23م��ن إج�م��ال��ي ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ،حيث
يبلغ اجمالي القوى العاملة في الكويت (كويتي
وغ�ي��ر ك��وي�ت��ي) نحو  ،2966256كما ف��ي نهاية
ديسمبر املاضي ،بالتالي فإن عدد العاملني في
هذه املشاريع يبلغ  682239عامال.
وأش � ��ارت ال ��ى أن م�س��اه�م��ة ه ��ذه امل �ش��اري��ع في
ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي ل�ل�ك��وي��ت ت�ب�ل��غ ،%3
مشيرة ال��ى أن ه��ذه النسبة تصل ال��ى  %40في
االق� �ت� �ص ��ادات ال �ن��اش �ئ��ة و %50ف��ي ال � ��دول ذات
الدخل املرتفع ،ما يعني أن هذا القطاع يحتاج

املساندة واملزيد من السياسات لتنميته وزيادة
دوره االقتصادي.
من جانبها ،ذك��رت دراس��ة معدة من قبل شركة
( TICGش � ��راك � ��ة ح �ك��وم �ي��ة م �ح �ل �ي��ة وع ��امل� �ي ��ة)
وال� � �ص � ��ادرة ف ��ي دي �س �م �ب��ر م ��ن ع � ��ام  2018ع��ن
س��وق العمل ف��ي ال�ك��وي��ت أن ع��دد العاملني في
هذا القطاع نحو  836730موظفا ،موزعني بني
 30399كويتيا ،مقابل  806331غير كويتي.
واع� �ت� �م ��دت دراس � � ��ة ش ��رك ��ة اول �ي �ف ��ر واي� �م ��ن ف��ي
دراس �ت �ه��ا ع �ل��ى ب �ي��ان��ات ع ��ن س� ��وق ال �ع �م��ل في
ال �ك ��وي ��ت ،م ��وزع ��ا وف� ��ق ع� ��دد امل��وظ �ف�ي�ن ف ��ي كل
شركة ،وبافتراض أن الشركات التي يبلغ عدد
موظفيها ما يقل عن  100موظف هي شركات
صغيرة ومتوسطة.
في املقابل ،تطابقت أرق��ام دراس��ة ،أعدها املركز
املالي مع أرقام مجموعة البنك الدولي ،محددا
عدد هذه املشاريع بـ 25ألف مشروع وموزعة ما
بني  %40في قطاع التجزئة والفنادق واملطاعم
و %33لقطاع املقاوالت والصناعة و %27لقطاع
ال�ت�م��وي��ل وال �خ��دم��ات ،م��ؤك �دًا أن دول ��ة ال�ك��وي��ت
تفتقر الى وجود معلومات خاصة باملشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،وال�ت��ي تمكن م��ن تقدير

حجمها وحجم العمالة بها وإنتاجيتها.

تجاوزوا
 600ألف..
واألرقام الرسمية
ّ
تقلصها
إلى  97ألفا ً فقط
«القوى العاملة»
تقصر األعداد
على الشركات
المسجلة
في النافذة
الواحدة
ّ
تمثل %3
من الناتج
اإلجمالي
المحلي..
وتصل
إلى %40
في االقتصادات
الناشئة
العمالة
الوطنية
ك � � ��ان م� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
ل�ل�أب �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ق��د
أع ��د دراس � ��ة ف��ي أب��ري��ل
م ��ن ع � ��ام  2018ح��ول
امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة ،كشف فيها
أن ن �س �ب ��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي امل�ش��اري��ع
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
ت� �ب� �ل ��غ  %2.5ل �ت �ك��ون
بناء على ه��ذه ال��دراس��ة
ن�س�ب��ة ال�ع�م��ال��ة ف��ي ه��ذه
امل�ش��اري��ع ،وف��ق األرق��ام
ال �س ��اب �ق ��ة م� ��وزع� ��ة ب�ين
 15882ع �م��ال��ة وط�ن�ي��ة
و 619391عمالة وافدة.
أم � ��ا ال �ب �ي ��ان ��ات امل �ت��اح��ة
ل � � ��دى ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة فتظهر
أن ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة في
امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة تبلغ 4129
م��وظ �ف��ًا ف �ق��ط ف ��ي حني
ت �ب �ل��غ ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة
في ه��ذا القطاع 93267
موظفًا ،وي��رج��ع الفارق
الكبير بني األرق��ام التي
ت��وض �ح �ه��ا ال� ��دراس� ��ات
واألرق � � ��ام امل �ت��اح��ة ل��دى
ال �ه �ي �ئ��ة م ��ع ال� ��دراس� ��ات
ال �س��اب �ق��ة ال ��ى اخ �ت�لاف
ت� � �ع � ��ري � ��ف امل� � �ش � ��اري � ��ع
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة،
ح � � �ي� � ��ث إن امل� � �ف� � �ه � ��وم
امل �س �ت �خ��دم م ��ن ال�ه�ي�ئ��ة
يقتصر على الشركات
التي يتم تسجليها في
م��رك��ز ال �ن��اف��ذة ال��واح��دة
في ضاحية الصديق.

القطاع الخاص
وتوضح بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء
ع ��دد ال �ع �م��ال��ة ف ��ي م �ج�م��وع��ة م ��ن ش��رك��ات
القطاع الخاص ،موزعة على حجم الشركة،
وفق عدد موظفيها ،حيث اعتمدت اإلدارة
على عينة ،بلغ اجماليها  881ألف موظف،
وخلصت الى أن الشركات التي يعمل بها
ما بني موظف واحد وأربعة موظفني يبلغ
عدد العمالة فيها  67492عامال ،في حني

ي�ب�ل��غ ع ��دد ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ش��رك��ات ال�ت��ي
يبلغ حجمها من  5إلى  9موظفني حوالي
 74233موظفًا.
أم��ا ال�ش��رك��ات ال�ت��ي يبلغ حجمها م��ا بني
 10و 19ع��ام�ل�ا ف�ي�ب�ل��غ ع� ��دد ال �ع �م��ال بها
 44739موظفا ،في حني بلغ عدد املوظفني
ف��ي ال�ش��رك��ات ال�ت��ي يبلغ حجمها م��ا بني
 20و 49م��وظ �ف��ا ح��وال��ي  33341م��وظ�ف��ا،
ف��ي ح�ين بلغ ع��دد املوظفني ف��ي الشركات
التي يبلغ حجمها ما بني  50و 99حوالي
 34038موظفا ،وأخيرا بلغ عدد املوظفني

في الشركات التي يبلغ حجمها  100الى
 199موظفا حوالي  45520موظفا.
وب��اس�ت�خ��دام تلك ال�ب�ي��ان��ات ،ف��إن إجمالي
ال �ع �م ��ال ��ة ف� ��ي ش� ��رك� ��ات ال� �ق� �ط ��اع ال �خ ��اص
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ف ��ي ه ��ذه ال�ع�ي�ن��ة،
ال �ب��ال��غ ح�ج�م�ه��ا  881أل ��ف م ��وظ ��ف ،يبلغ
 299363موظفا ،وب��اف�ت��راض توسيع تلك
البيانات لتعكس كامل العمالة في القطاع
الخاص فسيرتفع اإلجمالي املقدر للعمالة
في املشاريع الصغيرة واملتوسطة ليصل
الى  588307موظفني.

توحيد المعايير
تقتصر أرقام هيئة القوى العاملة ،على شرط أن يكون صاحب العمل كويتيا مسجال لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على الباب الخامس
فقط ،وال يزيد عمره على  45عامًا ،وال يكون متقاعدا أو طالبا وغيرها من الشروط التي قلصت من عدد هذه املشاريع ،وهو ما ساهم في عدم شمول
شريحة كبيرة من املشاريع الصغيرة واملتوسطة في بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة .على الرغم من أن أغلب االحصائيات تجمع على أن عدد
العاملني في الشركات الصغيرة واملتوسطة يتجاوز  600ألف عامل ،فإن الحاجة ّ
ملحة لتوحيد معايير وشروط وتعريف املشروع الصغير واملتوسط
ّ
مع املحددات العاملية ،لكي يكون لدى صانع القرار بيانات دقيقة وتفصليه ،تمكنه من اتخاذ القرارات املناسبة بالسرعة املطلوبة.

 16اقتصاد
قالت شركة مشاريع
الكويت (القابضة) في
منتدى الشفافية الذي
تعقده سنوياً :إنها تنظر
إلى عام  2020بحذر ،في
الوقت الذي تعمل فيه
على متابعة ودراسة آثار
انتشار وباء فيروس كورونا
على األوضاع االقتصادية
بشكل عام وعلى
أنشطتها الرئيسية بشكل
خاص إلى جانب نتائج
االنخفاض الكبير في أسعار
النفط العالمية بالمقارنة
مع المستويات التي وصلت
إليها في عام .2019
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لمحة عن 2019
¶ ّ %6
نموًا في األرباح الصافية لـ«كيبكو» بـ 30
مليون دينار في .2019
¶  95مليون دينار جمعتها الشركة في االكتتاب
ً
ال ��ذي ش�ه��د إق �ب��اال ف��اق ع��دد األس �ه��م امل�ط��روح��ة
بنسبة  17في املئة.
¶ ف��ي إط� ��ار ب��رن��ام�ج�ه��ا إلص � ��دار أوراق م��ال�ي��ة
متوسـطة األجل باليورو بقيمة  3مليارات دوالر،
استكملت الشركة بنجاح إصدار سندات بـ 500
مليون دوالر ألجل  7سنوات.
¶ بلغ حجم الطلب على السندات  3.6مليارات
دوالر ،وه ��و ال ��ذي يعتبر األك �ب��ر ل�ل�ش��رك��ة على
اإلط�ل�اق ف��ي أس ��واق ال�س�ن��دات ال��دول�ي��ة ،م��ا يمثل
زيادة ف ي االكتتاب بمقدار  7.1مرات.
¶ حملت ال�س�ـ�ن��دات سـعر ف��ائ��دة ث��اب�ت��ة ،بنسـبة
 4.229ف��ي امل�ئ��ة ،وه��و أدن��ى معدل تحصل عليه
الشـركة على اإلط�لاق .وساهم هذا اإلص��دار في
إطالة أم��د استحقاق الدين من  4.1سنوات إلى
 4.7سنوات ،وكذلك في تخفيض تكلفـة التمويل
ال �س �ن��وي��ة ل�ل�ش�ـ��رك��ة ب �ح��وال��ي  26م �ل �ي��ون دوالر
بمجرد تسـديد السـندات التي تستحق في يوليو
.2020

العيار متوسطاً عمومية «كيبكو»

عمومية «كيبكو» أق ّرت توزيع  %10نقداً ..وانتخبت مجلساً جديداً

العيار :نبقى على حذر بشأن 2020
ق��دم��ت ال �ش��رك��ة خ�ل�ال امل �ن �ت��دى اس�ت�ع��راض��ًا
ل �ن �ت��ائ �ج �ه��ا ف� ��ي ع� � ��ام  2019وت �ط �ل �ع��ات �ه��ا
ل � �ع� ��ام  ،2020وت� �م ��اش� �ي ��ًا م � ��ع ت��وج �ي �ه��ات
السلطات الصحية في ما يتعلق بالتباعد
االج�ت�م��اع��ي ،ف�ق��د ت��م ب��ث ف�ع��ال�ي��ات املنتدى
عبر شبكة اإلنترنت للمساهمني واملحللني
املاليني واملؤسسات املستثمرة.
وك� � � ��ان امل � �ن � �ت� ��دى ق � ��د ُع � �ق� ��د ع� �ق ��ب اج �ت �م ��اع
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ل �ل �ش��رك��ة ال �ت��ي واف ��ق
خاللها املساهمون على توزيع أرباح نقدية
بنسبة  10في املئة بواقع  10فلوس للسهم
الواحد ،والذي شهد أيضًا انتخاب مجلس
إدارة جديد ملدة ثالث سنوات ،وخالل العام
املاضي ظل النمو مستقرًا إل��ى ح� ٍّ�د ما عند
مستوياته السابقة.

أداء شركات املجموعة
أم� ��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د أداء ش ��رك ��ات امل�ج�م��وع��ة
الرئيسية فقد تحدثت شركة املشاريع عن
ارتفاع األرباح الصافية لبنك برقان بنسبة
 3ف��ي امل �ئ��ة ،وه ��و ال� ��ذي ع �م��ل ب �ن �ج��اح على
إصـــدار أوراق ماليـة رأسمالية دائمـة ضمـن
الشــريحة األول ��ى ل�ـ�ـ��رأس امل�ـ�ـ��ال بقيمــة 500
مليــون دوالر وبعائــد  5.75في املئة.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ح �ق �ق��ت م �ج �م��وع��ة ال �خ �ل �ي��ج
للتأمني نموًا بنسبة  12في املئة في حجم
أرب ��اح� �ه ��ا ال �ص��اف �ي��ة ك �م��ا ارت � �ف ��ع إج �م��ال��ي
األقساط املكتتبة بنسبة  8في املئة .وال تزال
الشركة من بني أكبر خمس شركات تأمني
في الشرق األوسط من حيث حجم األقساط
املكتتبة.
ف ��ي ح�ي�ن س �ج �ل��ت ش ��رك ��ة ال �خ �ل �ي��ج امل �ت �ح��د
ال�ق��اب�ض��ة ن�م�وًا ف��ي اإلي � ��رادات بنسبة  8في
امل� �ئ ��ة ،أم ��ا ش��رك��ة ك��ام �ك��و إن �ف �س��ت ال�ت��اب�ع��ة
ل �ه��ا ف �ق��د أع �ل �ن��ت ع ��ن ت�ح�ق�ي��ق ن �م��و بنسبة
 47ف��ي امل �ئ��ة ف��ي اإلي � � ��رادات ب�ع��د اس�ت�ك�م��ال
عملية االندماج مع بيت االستثمار العاملي
«غلوبل».
أم ��ا ش��رك��ة ال�ت�ع�ل�ي��م امل �ت �ح��دة ف �ق��د واص �ل��ت
ت�ط��وي��ر م�ن�ش��آت�ه��ا وت �ع��زي��ز ق��اع��دة ال�ط�لاب
في مؤسساتها ،وحققت نموًا في اإليرادات
بنسبة  6ف��ي امل �ئ��ة .ب��دوره��ا ح�ق�ق��ت شركة
ال�ع�ق��ارات املتحدة ،ال ��ذراع العقارية لشركة
امل �ش��اري��ع ،ن �م �وًا ف��ي اإلي � � ��رادات ب�ن�س�ب��ة 10
ف ��ي امل� �ئ ��ة ،وه ��ي ال �ت��ي ت��أث��ر أداؤه� � ��ا امل��ال��ي
ب ��ال �خ �س ��ائ ��ر امل� �ت� �ك� �ب ��دة م� ��ن إع � � � ��ادة ت�ق�ي�ي��م
املمتلكات.

نمو في «القرين»
ف ��ي غ� �ض ��ون ذل � ��ك ،س �ج �ل��ت ش ��رك ��ة ال �ق��ري��ن
لصناعة الكيماويات البترولية نموًا بنسبة
 13ف��ي املئة ف��ي اإلي ��رادات لألشهر التسعة
األول� ��ى م��ن ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ،وك��ان��ت ال�ش��رك��ة
ق��د اس �ت �ح��وذت ع�ل��ى ح�ص��ة ُم�ل�ك�ي��ة بنسبة
 60ف ��ي امل �ئ��ة ف ��ي ش��رك��ة ج��اس��م ل�ل�ن�ق�ل�ي��ات
ف��ي ش�ه��ر ي��ون�ي��و  ،2019وت �ت �ح��رك ال�ش��رك��ة
ن �ح��و م �ش��اري��ع ت �ط��وي��ر ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات
ذات اإلمكانات الجيدة .من جهتها سجلت
الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية
«سدافكو» ،وهي شركة تابعة لشركة القرين
لصناعة الكيماويات البترولية ،ارتفاعًا في
صافي األرباح بنسبة  21في املئة ونموًا في
اإلي��رادات بنسبة  11في املئة خالل األشهر
التسعة األولى من السنة املالية.
أما بالنسبة لشركة  ،OSNفقد أعلنت شركة

بالتغيرات في أسعار النفط.

تطلعات 2020

نراقب عن كثب آثار فيروس
كورونا على شركات
المجموعة
الكثير سيعتمد على
كيفية تطور األوضاع في
النصف الثاني من العام
أي شركة تنجح في اإلعالن
عن ربحية نهاية  2020تكون
حققت إنجازاً
األسواق ستوفر فرصا ً
جديدة نتيجة هذه المرحلة
الصعبة التي يعيشها
العالم

فيصل العيار متحدثاً في منتدى الشفافية

 2019شهد بداية تطوير
الخدمات الرقمية وتعزيزها
في شركات المجموعة
قطاع إعالم المجموعة
أداء تجاوز الميزانية
حقق ً
في أول  5أشهر من 2020
أنشطة التأمين تظهر
صورة مستقرة ..فمعدل
المطالبات األقل يقابله
تباطؤ نمو اإليرادات
جودة القروض في
الخدمات المصرفية تبقى
غير واضحة ومن الصعب
توقع أداء االستثمار
حجم السكان والقيود
المفروضة على السفر
والتنقل يؤثران في
استثماراتنا بالعقار
بسبب «كورونا»
شركات المجموعة
الناشطة في خدمات
البتروكيماويات ستتأثر
بالتغيرات في أسعار النفط

مشاريع الكويت عن تحقيق تحول تشغيلي
في الشركة الناشطة في قطاع خدمات التلفزة
امل��دف��وع��ة .ل�ق��د أص�ب�ح��ت ال�ش��رك��ة اآلن ف��ي 25
دولة عبر املنطقة من خالل منصة البث عبر
اإلنترنت « ،»OSN Streamingوكانت +Disney
قد أصبحت متوافرة على التطبيق منذ شهر
أب��ري��ل  .2020وإض��اف��ة إل��ى ذل��ك ال ت��زال OSN
ت�ت�م�ت��ع ب �ح �ق��وق امل �ح �ت��وى ال �ح �ص��ري لسبع
اس �ت��ودي��وه��ات ه��ول �ي��وود رئ�ي�س�ي��ة ،والعمل
جار إلنتاج محتوى عربي أصلي.
ٍ
وقد استمرت عملية تعزيز انسيابية أعمال

 OSNبنجاح ،حيث تم ترشيد تكلفة املحتوى
وت��وف �ي��ر  120م �ل �ي��ون دوالر م �ق��اب��ل ال�ق�ي�م��ة
التعاقدية في عام  .2019كما سجلت الشركة
ان�خ�ف��اض��ًا بنسبة  28ف��ي امل �ئ��ة ف��ي النفقات
العامة واإلداري��ة وتكاليف املوظفني في عام
 2019ب��امل �ق��ارن��ة م��ع ال �ع��ام امل��اض��ي .وق ��د تم
أيضًا تعزيز فريق اإلدارة في مجاالت الخبرة
الضرورية.

مالحظات أولية
في مالحظاتها األولية لعام  ،2020قالت

التكنولوجيا الرقمية
أش��ارت شركة املشاريع (كيبكو) إل��ى أن ع��ام  2019شهد ب��داي��ة تطوير وتعزيز الخدمات
الرقمية في شركاتها الرئيسة ،األمر الذي سيتواصل طوال عام  .2020وذكرت أن بنك برقان
أطلق تطبيقه الجديد للهواتف الذكية مع ميزات آمنة وسهلة االستخدام.
أما  OSNفقد عمدت إلى إع��ادة تسمية تطبيقها للبث عبر شبكة اإلنترنت؛ ليصبح اسمه
 OSN Streamingوإضافة برامج  +Disneyإليه .يتمتع التطبيق بتصنيف  4.4نجمة على
متجر أبل للتطبيقات ،حيث يحتل مرتبة أعلى أو مساوية ملنافسيه .يبلغ تصنيف التطبيق
لدى  IMDb 8.7نجوم ،ما يجعله في مركز متقدم على الكثير من منصات البث عبر اإلنترنت
األخرى حول العالم.
واستثمرت مجموعة الخليج للتأمني في قنوات التوزيع الرقمية ،من خالل تعزيز موقعها
على شبكة اإلن�ت��رن��ت وم��وق��ع م��زاي��ا امل��وظ�ف�ين ،واالس �ت �ح��واذ على حصة ملكية ف��ي شركة
 .yallahcompareوق��د ات�خ��ذت املجموعة الكثير م��ن امل �ب��ادرات الرئيسة لتعزيز وتطوير
منتجاتها وخدماتها الرقمية ،بما في ذلك نظام تتبع املركبات.

ش��رك��ة مشاريع الكويت إن أنشطتها في
قطاع التأمني تظهر صورة مستقرة ،حيث
إن م�ع��دل امل�ط��ال�ب��ات األق ��ل يقابله تباطؤ
في نمو اإلي ��رادات .وم��ع ذل��ك ،سيكون من
ال�ص�ع��ب التنبؤ ب ��أداء االس�ت�ث�م��ار بسبب
تقلبات السوق.
أم��ا ق�ط��اع اإلع�ل�ام ،فقد حقق ً
أداء تجاوز
امليزانية ف��ي األش�ه��ر الخمسة األول��ى من
العام الحالي بالتزامن مع زيادة استخدام
العمالء وتراجع معدل توقف االشتراكات.
إال أن امل�ب�ي�ع��ات ال �ج��دي��دة ت��أث��رت بسبب
إغ �ل��اق م �ن��اف��ذ ال �ب �ي��ع ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة ح�ظ��ر
التجول واإلغالق الحكومي.
وأش ��ارت ال�ش��رك��ة إل��ى أن ج��ودة ال�ق��روض
ف ��ي أن �ش �ط��ة ق �ط ��اع ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة
تبقى غير واضحة ،وسيكون من الصعب
ّ
ت ��وق ��ع أداء االس �ت �ث �م ��ار ب �س �ب��ب ت �ق��ل �ب��ات
السوق باإلضافة إل��ى أن التوجيهات من
السلطات التنظيمية ال تزال غير واضحة.
أم� � ��ا ع� �ل ��ى ص �ع �ي ��د ال � �ع � �ق ��ار وال� �ض� �ي ��اف ��ة،
ف �ق��د ق��ال��ت ش��رك��ة امل �ش��اري��ع إن ال�ق�ض��اي��ا
األس ��اس� �ي ��ة ال �ت��ي ت��ؤث��ر ف ��ي ه� ��ذا ال �ق �ط��اع
تشمل حجم ال�س�ك��ان وال�ق�ي��ود املفروضة
على السفر والتنقل ،على خلفية انتشار
ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا .وغ� �ن ��ي ع ��ن ال� �ق ��ول أن
ش ��رك ��ات امل �ج �م��وع��ة ال �ن��اش �ط��ة ف ��ي ق�ط��اع
خ � ��دم � ��ات ال � �ب � �ت� ��روك � �ي � �م� ��اوي� ��ات س �ت �ت��أث��ر

حول تطلعاتها املستقبلية لعام  ،2020قالت
شركة املشاريع :إنه مع انتشار وباء فيروس
ّ
للتكيف
كورونا وحاجة شركات املجموعة
مع هذا التطور من أجل االستمرار في تقديم
خدماتها ،فقد أثبت موظفو املجموعة أنهم
على مستوى التحدي وعملوا على تقديم
األفضل من خالل العمل في املنازل.
وقالت الشركة إنها ستواصل مراقبة تأثير
ان�ت�ش��ار ه��ذا ال��وب��اء ال ��ذي ل��ه آث ��ار وتبعات
كبيرة وفي تزايد.
من جهته ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة
(ال �ت �ن �ف �ي��ذي) ف ��ي ش��رك��ة م �ش��اري��ع ال�ك��وي��ت
فيصل العيار« :نبقى على ح��ذر بشأن عام
 ،2020ح�ي��ث ن��راق��ب ع��ن ك�ث��ب آث ��ار ان�ت�ش��ار
ف�ي��روس ك��ورون��ا ف��ي بيئة األع �م��ال ،وكذلك
التراجع في أسعار النفط العاملية .كنا خالل
أزم��ة ان�ت�ش��ار ال�ف�ي��روس نعمل م��ع اإلدارات
التنفيذية ف��ي ش��رك��ات امل�ج�م��وع��ة لضمان
استمرار تقديم الخدمات لعمالئنا بأفضل
ط��ري �ق��ة م �م �ك �ن��ة ،وال� �ح ��د م ��ن اآلث � ��ار امل��ال �ي��ة
ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي س�ي�ت��رك�ه��ا ان �ت �ش��ار ال��وب��اء
ع�ل��ى ش��رك��ات�ن��ا .ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي نبقى فيه
مستعدين م��ن الناحية التشغيلية إلع��ادة
إط� �ل��اق أن �ش �ط �ت �ن��ا ع �ل��ى ن� �ط ��اق واس� � ��ع ف��ي
األس ��واق املختلفة ال�ت��ي نعمل فيها ،فإننا
ّ
ن � ��درك أي �ض ��ًا أن األس � � ��واق س �ت��وف��ر ف��رص��ًا
ج��دي��دة نتيجة ه��ذه املرحلة الصعبة التي
يعيشها العالم».
وأضاف« :على الرغم من أن تنفيذ مبادرات
ج��دي��دة ل�ش��رك��ات�ن��ا ت��أث��ر ب�ش�ك��ل س�ل�ب��ي في
ب �ع��ض ال � �ح� ��االت ب �س �ب��ب ان �ت �ش��ار ف �ي��روس
كورونا ،إال أننا نعتقد أن الكثير سيعتمد
ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ت �ط��ور األوض� � ��اع ف ��ي ال�ن�ص��ف
الثاني من عام  ،2020وأي شركة تنجح في
اإلعالن عن ربحية هذا العام تكون بذلك قد
حققت إنجازًا».

إقرارات «العمومية»
إلى ذلك ،أق� ّ�رت الجمعية العمومية العادية
لـ«كيبكو» ،توصية مجلس اإلدرة بتوزيع
أرباح نقدية بنسبة  %10من القيمة األسمية
للسهم الواحد (بواقع  10فلوس لكل سهم)،
وذل� � ��ك ب �ع��د خ �ص��م أس� �ه ��م ال �خ ��زي �ن ��ة ،ع�ل��ى
املساهمني املقيدين في سجالت الشركة في
ن�ه��اي��ة ي��وم االس�ت�ح�ق��اق امل �ح��دد ل��ه  10أي��ام
ع�م��ل ب�ع��د ت��اري��خ ان�ع�ق��اد الجمعية العامة
العادية ،على أن يتم البدء في توزيع هذه
األرب ��اح بعد  3أي��ام عمل م��ن نهاية تاريخ
االس �ت �ح �ق��اق م ��ع ت �ف��وي��ض م�ج�ل��س اإلدارة
بتعديل الجدول الزمني إذا لزم األمر.
ووافقت على صرف مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة ع��ن السنة امل��ال�ي��ة املنتهية ف��ي /31
 2019 /12بمبلغ  220ألف دينار.
وأق��ر املساهمون إص ��دار س�ن��دات بالدينار
الكويتي ،أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة،
وبما ال يتجاوز الحد األق�ص��ى امل�ص� ّ�رح به
قانونًا ،أو م��ا يعادله بالعمالت األجنبية،
مع تفويض مجلس اإلدارة في تحديد نوع
ت�ل��ك ال �س �ن��دات وم��دت�ه��ا وقيمتها االس�م�ي��ة
وس�ع��ر ال�ف��ائ��دة وم��وع��د ال��وف��اء بها وسائر
شروطها وأحكامها ،وذلك بعد أخذ موافقة
الجهات الرقابية املختصة.
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نظم المركز المالي الكويتي «المركز»،
بالتعاون مع مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،ندوة إلكترونية حول
تأثير جائحة فيروس كوفيد  19على
قطاعات األعمال في الكويت .وتناولت
الندوة ،التي قدمها إم آر راغو ،نائب
الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة األبحاث
المنشورة بالمركز ،أربعة محاور رئيسية
هي تأثير جائحة فيروس كوفيد 19
على االقتصاد الكويتي ،واآلثار المترتبة
على الشركات العاملة في الكويت،
وضرورة تسريع تطبيق االتجاهات
الناشئة ،واإلجراءات التي يتعين على
قادة وأصحاب األعمال القيام بها بما
يمكنهم من إعادة إنعاش أعمالهم
وتطويرها في ظل الوضع الراهن.
في مستهل الندوة ،قال راغو« :في الوقت الذي تحاول
ف�ي��ه ال�ك��وي��ت اج�ت�ي��از ف�ت��رة اإلغ�ل�اق ال�ح��ال�ي��ة ،ال ت��زال
الشركات بمختلف أحجامها تقاوم األزمة املتصاعدة
وت �ح��اول تخفيف ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا بطرق
م�خ�ت�ل�ف��ة .وم ��ن ال� �ض ��روري أن ي�س�ع��ى ق� ��ادة األع �م��ال
ل�ت�خ�ط��ي م�ج�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن ال �ق �ض��اي��ا ،ب� ��دءًا من
ً
الحفاظ على سالمة موظفيهم وعمالئهم ،ووص��وال
إلى الحفاظ على السيولة ملواجهة حالة عدم اليقني
ّ
في ظ��ل تراجع اإلي ��رادات أو انقطاعها ال�ت��ام ،وإع��ادة
توجيه العمليات من أجل تعديل نموذج األعمال».
وتطرقت الندوة كذلك إلى أهمية الحركة باعتبارها
ج��ان�ب��ًا رئ�ي�س��ًا م��ن ج��وان��ب ال �ح �ي��اة ،وك��ذل��ك ال��رواب��ط
امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن م�خ�ت�ل��ف األط � � ��راف ذات ال �ع�ل�اق��ة ،مع
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى امل � �ج� ��االت ال �ت ��ي ت �ع �م��ل ال �ح��رك��ة ع�ل��ى
تمكينها ،مثل سلسلة اإلم��داد والتي تؤثر في حركة
السلع والخدمات ،وخدمات النقل وأهميتها للطالب
وامل��وظ �ف�ين وك��ذل��ك ملختلف م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ح �ي��اة ،مثل
ال��وص��ول إل��ى اإلم� ��دادات الغذائية األس��اس�ي��ة وامل��واد
الطبية وغيرها.

قطاع األعمال
ق��دم��ت ال� �ن ��دوة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ت� �ص ��ورا ك��ام�ل�ا ل�ت��أث�ي��ر
الجائحة في االقتصاد وقطاع األعمال بدولة الكويت،
حيث ّ
تم تحديد مؤشرات االقتصاد الكلي ،إلى جانب
مختلف ال�ت�ح��دي��ات امل�ت�ع��ددة ال�ت��ي تواجهها ال��دول��ة
من حيث العجز املالي ال��ذي يتوقع أن يرتفع في ظل
تراجع عائدات النفط بعد انخفاض أسعاره بنسبة

«المركز» :القطاعات األكثر تأثراً تمثل  %67من االقتصاد

تكاليف باهظة..
لمحدودية التدخل الحكومي

¶ اإلنفاق وجب أن يكون عاجالً وكبيراً لحماية القطاع الخاص
مدى تأثر االقتصاد الكويتي بإجراءات اإلغالق والتباعد االجتماعي

مرتفعة
متوسطة
منخفضة

%17.6
%66.7

الضيافة

منخفضة

البناء
التجزئة والترفيه
النفط والغاز
العقار
التعليم
الخدمات
الخدمات المالية
المصرفي
االتصاالت
برامج تكنولوجيا المعلومات

مرتفعة

¶ التدابير النقدية ينبغي أن تمتد إلى ما وراء أسعار الفائدة المنخفضة
¶ تأجيل القروض لتشمل برامج التيسير الكمي والدعم المالي
 %55في مارس من العام الحالي ،إلى جانب التوقعات
بارتفاع معدالت فقدان الوظائف في الكويت .وتطرقت
الندوة كذلك إلى التأثير في نفقات األس��رة الكويتية
وضعف القطاعات املختلفة في الكويت .كما تناولت

مشعل التنيب
ً
ً
عاما لـ«كافكو»
مديرا

مشعل التنيب

%15.7

إمكانية العمل عن بُعد

غانم العتيبي

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) غانم
العتيبي ،بعد اجتماع مجلس اإلدارة أم��س :إن��ه ج��رى تعيني مشعل عبداهلل التنيب
مديرًا عامًا لشركة كافكو.
وتمنى العتيبي التوفيق والنجاح ملشعل التنيب في مهام عمله الجديدة.

القطاعات التي يمكن أن تتحمل التباعد االجتماعي
املطبق حاليًا وتدابير اإلغ�لاق ،وذلك بناء على قدرة
ك��ل منها على العمل واالس�ت�م��راري��ة ب��االس�ت�ف��ادة من
مفهوم العمل من املنزل.

وأوض� �ح ��ت ال� �ن ��دوة أن ق �ط��اع��ات ال �ض �ي��اف��ة وال �ب �ن��اء
وال �ت �ج��زئ��ة وال �ت��رف �ي��ه وال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ل��دي �ه��ا ق ��درة
منخفضة على االستمرار في العمل عن ُبعد ،بخالف
قطاعات الخدمات املصرفية واالتصاالت والبرمجيات

والخدمات القائمة على تكنولوجيا املعلومات ،التي
ستكون قادرة على تشغيل خدماتها عن ُبعد .وتشكل
القطاعات األك�ث��ر ت��أث��را ب��إج��راءات اإلغ�ل�اق والتباعد
االج �ت �م��اع��ي  %67م��ن إج �م��ال��ي االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي.
وت�ش�م��ل ق �ط��اع��ات ال�ن�ف��ط وال �غ��از وال �ع �ق��ار والتعليم
وال �ت �ج��ارة بالجملة وال�ت�ج��زئ��ة وال �خ��دم��ات الصحية
وال �ب �ن��اء وال �خ ��دم ��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة وال �ف �ن��ادق وامل �ط��اع��م
والزراعة والثروة السمكية.
وقد اختتمت الندوة بسلسلة من التوصيات واألفكار
قدمها راغ��و ،ال��ذي أك��د أن الكويت تواجه العديد من
ال�ت�ح��دي��ات امل�ت��داخ�ل��ة م��ع أزم��ة جائحة ك��ورون��ا ،مثل
انخفاض أسعار النفط وفقدان الوظائف .وأكد راغو
أن ال�ت�ك��ال�ي��ف االق �ت �ص��ادي��ة س �ت �ك��ون ب��اه �ظ��ة ف��ي ظل
محدودية أو ان�ع��دام التدخل الحكومي ،وأن اإلنفاق
ً
ال �ح �ك��وم��ي ي �ج��ب أن ي �ك��ون ع ��اج�ل�ا وك �ب �ي �رًا ل�ح�م��اي��ة
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص .وت ��م ت�ق��دي��م م�ق�ت��رح آخ ��ر م �ف��اده أن
التدابير النقدية ينبغي أن تمتد إلى ما وراء أسعار
الفائدة املنخفضة وتأجيل ال�ق��روض لتشمل برامج
التيسير الكمي والدعم املالي.
إضافة إلى ذلك ،يجب أن تمضي اإلجراءات املالية إلى
ما هو أبعد من قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة
لتشمل تقديم الدعم للمؤسسات من جميع األحجام
التي تأثرت باألزمة؛ وضمان املالءة املالية من خالل
املخصصات الرأسمالية للشركات التي تتمتع بوضع
جيد ورع��اي��ة املؤسسات األك�ث��ر ق��وة بما يمكنها من
االزده� � � ��ار ،وب��ال �ت��ال��ي اإلس� �ه ��ام ف ��ي خ �ل��ق امل ��زي ��د من
الوظائف ،إلى جانب عدد من النقاط األخرى.

في الواليات المتحدة األميركية

«أرزان ثروات» مستشار االستحواذ
على مجمع أبحاث طبية
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة أرزان ث � ��روات أن �ه��ا ق��دم��ت
اس � �ت � �ش � ��ارة ل �ل�اس � �ت � �ح� ��واذ ع� �ل ��ى م �ج �م��ع
لألبحاث الطبية التكنولوجية في والية
كاليفورنيا  -الواليات املتحدة األميركية.
ي�ق��ع ه ��ذا ال �ع �ق��ار ع�ل��ى م�س��اح��ة إج�م��ال�ي��ة
ت �ب �ل��غ  392أل� ��ف ق� ��دم م��رب �ع��ة ف ��ي م��دي�ن��ة
أليسو فيجو في مقاطعة أوران��ج  -والية
ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ،وي �ت��أل��ف م ��ن ث�ل�اث ��ة م �ب��ان
ح��دي �ث��ة ب �م �س��اح��ة  159746ق� ��دم م��رب�ع��ة
وم ��ؤج ��رة ب��ال �ك��ام��ل إل ��ى ش��رك��ة Glaukos
ب�ع�ق��د إي �ج��ار مل��دة  12س �ن��ة ،وب��زي��ادة في
قيمة اإلي�ج��ار ق��دره��ا  %3سنويًا .وتمثل
هذه املباني الثالثة املقر الرئيسي لإلدارة،
باإلضافة إلى مرافق األبحاث والتطوير
الرئيسية الخاصة بالشركة.
وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن��ه ت��م ت��أس�ي��س شركة
 Glaukosفي عام  ،1998وهي شركة طبية
م�ت�خ�ص�ص��ة ب�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ط��ب ال�ع�ي��ون،

ح �ي��ث ت��رك��ز ع �ل��ى اب �ت �ك��ار وت �ط��وي��ر ط��رق
ملعالجة الجلوكوما واضطرابات القرنية
وأم ��راض الشبكية .وت�ع�ت�ب��ر Glaukosأول
ش��رك��ة ت�ق��دم ج��راح��ة الجلوكوما الدقيقة
 ،MIGSوه ��و اإلج � ��راء ال �ج��راح��ي ال��دق�ي��ق
ال��ذي أح��دث ث��ورة ف��ي ع�لاج الجلوكوما،
كما أن  Glaukosهي شركة عاملية مدرجة
في بورصة نيويورك وقيمتها السوقية
 1.7مليار دوالر وذل��ك كما في  12يونيو
.2020
وق � ��د ق ��ام ��ت ش ��رك ��ة أرزان ث � � ��روات ب ��دور
املستشار االستراتيجي لهيكلة الصفقة
واالس� �ت� �ح ��واذ ع �ل��ى ال �ع �ق��ار ،وس�ن�س�ت�م��ر
ب�ه��ذا ال��دور خ�لال ف�ت��رة استثمار العقار،
والذي من املتوقع أن يحقق دخال شهريا
للعمالء بنسبة  %9.15سنويًا.
وق� ��ال ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة أرزان
ث ��روات مهند أب��و ال�ح�س��ن« :إن �ن��ا س�ع��داء

مهند أبو الحسن

ل� �ت� �ق ��دي ��م االس � � �ت � � �ش � ��ارة ل � �ه � ��ذه ال� �ف ��رص ��ة
االس �ت �ث �م��اري��ة امل �م �ي��زة ف ��ي م �ج��ال ق�ط��اع
ال�ص�ح��ة وأله �م �ي��ة م��وق�ع�ه��ا ف��ي مقاطعة

أوران � � � � � ��ج ف � ��ي والي � � � ��ة ك ��ال � �ي � �ف ��ورن � �ي ��ا ،إن
االستحواذ على مجمع األب�ح��اث الطبية
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ل �ش��رك��ة  Glaukosتجسد
فلسفتنا ف��ي أرزان ث ��روات ،وه��ي السعي
إلي� �ج ��اد أص� � ��ول ع��ال �ي��ة ال � �ج� ��ودة ت�ح�م��ي
رؤوس أم ��وال عمالئنا وت��وف��ر لهم دخال
شهريا آمنا ومتوقعا.
ون �ح��ن ن�ع�ت�ق��د ب��أن��ه ف��ي ظ��ل ه ��ذه األزم ��ة
ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي س�ب�ب�ت�ه��ا ج��ائ �ح��ة ك��وف�ي��د
 ،-19يجب على املستثمرين العمل على
ال�ح��د م��ن امل�خ��اط��ر وال�ت��رك�ي��ز على الدخل
الثابت واملنتظم ملحافظهم االستثمارية.
نحن ممتنون لعمالئنا املخلصني لثقتهم
املستمرة في أرزان ثروات ،وسيبقى هدفنا
الرئيسي في أرزان ث��روات هو االستمرار
ف��ي ح�م��اي��ة ث ��روات وإرث ع�م�لائ�ن��ا ،وذل��ك
ب�ت�ق�ل�ي��ل امل �خ��اط��ر وال �ت �ن��وع ف ��ي م �ص��ادر
الدخل لهم وألجيالهم القادمة».

للوظائف الواجبة التسجيل لمدة سنة ميالدية كاملة

«هيئة األسواق» :تأجيل مراحل
برنامج «المؤهالت المهنية»
في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها دولة الكويت
والعالم أجمع في الوقت الحالي من خالل جائحة فيروس
كورونا املستجد « »COVID-19وتداعياته واالشتراطات
الصحية املشددة واإلج��راءات االحترازية واجبة االتباع،
وتماشيا مع القرارات الحكومية املصاحبة لتلك الظروف
وخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية التي أقرها
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء امل ��وق ��ر ف ��ي ت ��اري ��خ  29م ��اي ��و امل��اض��ي
واألنشطة املسموح العمل بها في كل من مراحل العودة
ً
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة للتعامل
الخمسة،
مع تلك الظروف الراهنة ،أصدرت هيئة أسواق املال يوم
األحد املاضي القرار رقم ( )37لسنة  ،2020بشأن تمديد
وتأجيل مواعيد مراحل تطبيق برنامج املؤهالت املهنية
ل�ل��وظ��ائ��ف واج �ب��ة التسجيل مل��دة س�ن��ة م�ي�لادي��ة ك��ام�ل��ة،
حيث يشمل ه��ذا القرار تمديد مرحلة التطبيق املبدئي
ال �ت��ي س�ب��ق ت�ح��دي��ده��ا ب�ت��اري��خ  30سبتمبر  2020وف��ق
قرار الهيئة رقم ( )145لسنة  2019الصادر العام املاضي،
ً
لتمتد حتى تاريخ  30سبتمبر  ،2021إضافة إلى تأجيل
مرحلة التطبيق اإللزامي التي سبق تحديدها بتاريخ 1
أكتوبر  2020لتبدأ اعتبارًا من تاريخ  1أكتوبر .2021
ويأتي قرار التمديد والتأجيل هذا انطالقًا من دور هيئة
أسواق املال الرقابي والتنظيمي املنصوص عليه بقانون
إنشائها ومتابعتها املستمرة لتداعيات فيروس كورونا
ً
املستجد ،وم��راع��اة للصعوبات التي تواجه األشخاص
امل�س�ج�ل�ين ب��ال��وظ��ائ��ف واج �ب��ة التسجيل ل��دى ال�ش��رك��ات
امل��رخ �ص��ة وإم �ك��ان �ي �ت �ه��م الس �ت �ي �ف��اء م�ت�ط�ل�ب��ات ب��رن��ام��ج

ً
مراعاة للصعوبات
القرار يأتي
التي تواجه األشخاص
المسجلين بسبب «كورونا»
امل��ؤه�ل�ات امل�ه�ن�ي��ة خ�ل�ال امل ��دد امل �ح��ددة ،وال �ت��ي تتضمن
نْ
باملؤهلي الفني
املشاركة في الدورات التدريبية املتعلقة
والرقابي وفقًا ملتطلبات برنامج املؤهالت املهنية ،وكذلك
نْ
املؤهلي املذكورين عن طريق التقدم لالختبارات
اجتياز
التأهيلية لدى مراكز االختبارات التخصصية.
ك �م��ا أع �ل �ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة ع��ن إط �ل�اق امل��ؤه��ل ال��رق��اب��ي لهيئة
ً
أس� ��واق امل ��ال م�ت�م�ث�لا ب��اخ�ت�ب��ار ق��وان�ي�ن ول��وائ��ح الهيئة
باللغتني العربية واإلنكليزية على امل��وق��ع اإللكتروني
ال��رس�م��ي للمعهد امل�ع�ت�م��د ل�ل��أوراق امل��ال�ي��ة واالس�ت�ث�م��ار
،)CISI (Chartered Institute of Securities and Investment
ف��ي شهر م��ارس امل��اض��ي م��ن ه��ذا ال �ع��ام ،حيث ت��م إدراج
امل��ؤه��ل ال��رق��اب��ي ض �م��ن ق��ائ �م��ة االخ �ت �ب ��ارات وامل��ؤه�ل�ات
ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ي �ق��دم �ه��ا امل �ع �ه��د وامل �ع �ت �م��دة ع �ل��ى ن�ط��اق
ع��امل��ي واس ��ع ،حيث يمكن ألي شخص ال��دخ��ول للموقع
اإلل�ك�ت��رون��ي للمعهد ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي للتسجيل لكال
املؤهلني ال��رق��اب��ي والفني واخ�ت�ي��ار تقديم االخ�ت�ب��ار عن

طريق امل��راك��ز املعتمدة من قبل املعهد واملتواجدة حول
العالم بتاريخ مستقبلي والبدء باإلعداد والدراسة إلى
ح�ين ج��اه��زي��ة جميع األط ��راف املعنية وع ��ودة األنشطة
املتعلقة بتقديم االختبارات والتدريب وفق خطة العودة
التدريجية للحياة الطبيعية.
وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة عملت على إعداد برنامج
امل��ؤه�لات املهنية بالتعاون م��ع املعهد املعتمد ل�لأوراق
املالية واالستثمار CISI (Chartered Institute of Securities
 ،)and Investmentوهو جهة مهنية رائدة متخصصة في
املجاالت املتعلقة ب��األوراق املالية واالستثمارات وإعداد
االختبارات التأهيلية الواجب اجتيازها من قبل موظفي
املؤسسات املالية ،واشترك الطرفان بالعمل على إطالق
امل��ؤه�ل�ات واالخ �ت �ب��ارات ال �ت��ي ت�ش�ك��ل ب��رن��ام��ج امل��ؤه�لات
امل�ه�ن�ي��ة ،ك�م��ا تلفت ع�ن��اي��ة املعنيني ب�ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج إل��ى
إمكانية الحصول على كل املعلومات الخاصة بتفاصيل
هذا البرنامج وتطورات تطبيقه على موقعها اإللكتروني
في صفحة الركن التوعوي.
ومن جانب آخر ،فقد أكدت الهيئة على تواصلها املستمر
مع األط��راف املعنية بهذا الشأن من الشركات املرخصة
ومعهد  CISIومتابعتها لألنشطة املتعلقة بالتدريب
وتقديم االختبارات التأهيلية وما ينعكس عليها وعلى
األنشطة والقطاعات األخرى من تداعيات بسبب انتشار
فيروس كورونا املستجد وآث��اره الصحية واملجتمعية،
خ��اص��ة آث� ��اره االق �ت �ص��ادي��ة وات �خ��اذ ال� �ق ��رارات امل�ن��اس�ب��ة
ملعالجتها إلى حني تجاوز هذه األزمة في القريب العاجل.
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«كامكو إنفست» :نمت  % 2.7في الربع األول

 1.9تريليون دوالر أصول بنوك  4دول خليجية
ح�ق��ق ق�ط��اع ال�ب�ن��وك ف��ي دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
ن�م�وًا ق��وي��ًا ف��ي ال�ق��روض خ�لال ال��رب��ع األول م��ن  2020كما
يتضح م��ن البيانات املالية ال�ت��ي أفصحت عنها البنوك
املدرجة في السعودية واإلم��ارات وقطر ُ
وعمان .وقد أدت
أزم��ة جائحة ك��وف�ي��د -19إل��ى تأخر إع��داد التقارير املالية
للبنوك في الكويت والبحرين ،ونتيجة لذلك تم استبعاد
النتائج املالية لهذين البلدين في هذا التقرير.
واستعرض تقرير لشركة كامكو إنفست ،أداء قطاع البنوك
ف��ي دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ف��ي ال��رب��ع األول من
العام ،والذي يشير إلى أن البنوك في الدول األربع أظهرت
ت �ع��زي��ز م�ي��زان�ي��ات�ه��ا خ�ل�ال ال��رب��ع األول م��ن  ،2020حيث
ارتفعت إجمالي أصولها بنسبة  2.7في املئة على أساس
رب��ع سنوي لتصل إل��ى  1.97تريليون دوالر خ�لال الربع
األول م��ن ع��ام  2020مقابل  1.92تريليون دوالر بنهاية
الربع الرابع من عام  .2019وباملقارنة بأداء العام السابق،
ارتفع إجمالي األص��ول بنسبة  12في املئة فيما يعد أحد
أكبر معدالت النمو خالل األرباع القليلة املاضية .وسجلت
البنوك املدرجة في السعودية أعلى معدل زي��ادة متتالية
في األصول بنسبة  3.5في املئة تليها اإلمارات بنسبة 2.9
في املئة ،في حني نمت أصول البنوك القطرية بنسبة 1.8
في املئة.
ونجحت البنوك اإلسالمية مجددًا في تعزيز نمو األصول
خالل هذا الربع ،حيث نمت أصولها بأحد أسرع معدالت
النمو على أساس ربع سنوي ،مرتفعة بنسبة  4.6في املئة
مقابل نمو أص��ول البنوك التقليدية بنسبة  2.3في املئة.
ّأما من حيث النمو على أساس سنوي ،فقد شهدت البنوك
التقليدية م�ع��دل ن�م��و أع�ل��ى بلغت نسبته  12.3ف��ي املئة
مقابل  11.0في املئة للبنوك اإلسالمية .وفي الوقت ذاته،
وصل نمو األص��ول امل��درة للدخل على أساس ربع سنوي
إل��ى أدن��ى مستوياته املسجلة على م��دار األرب ��اع الثالثة
ً
املاضية ،حيث شهد ارتفاعًا بنسبة  2.4في املئة وص��وال
إل��ى  1.64تريليون دوالر ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ع��ام ،2020
مقابل  1.60تريليون دوالر خالل الربع الرابع من .2019

نمو متواصل

ً
وأظ�ه��رت البنوك نموًا متواصال في اإلق��راض خ�لال هذا
ال��رب��ع ف��ي ظ��ل زي��ادة إجمالي ال�ق��روض وص��اف��ي القروض
بنسبة  2.8في املئة ،حيث بلغت  1.28تريليون دوالر و1.22
تريليون دوالر ،على التوالي .وسجلت البنوك السعودية
مرة أخرى أعلى زيادة متتالية في صافي القروض خالل
الفترة بنمو بلغت نسبته  4.6ف��ي امل�ئ��ة ،وج��اءت البنوك
القطرية في املرتبة الثانية بتسجيلها نموًا بنسبة  3.4في
امل�ئ��ة ،ف��ي ح�ين أظ�ه��رت البنوك امل��درج��ة ف��ي اإلم ��ارات نموًا
هامشيًا بنسبة  0.8في املئة .كما ارتفعت ودائ��ع العمالء
خالل الفترة نفسها بنسبة  3.1في املئة على أس��اس ربع
س �ن��وي ل�ت�ص��ل إل��ى  1.5ت��ري�ل�ي��ون دوالر ب��دع��م م��ن النمو
ال��ذي سجلته البنوك ف��ي ك��ل االق�ت�ص��ادات األرب �ع��ة ،حيث
سجلت السعودية أعلى معدل نمو بالنسبة إل��ى ودائ��ع
العمالء بنمو بلغت نسبته  3.5في املئة ،تبعتها اإلمارات

المصدر :رويترز وبحوث كامكو إنفست

المصدر :رويترز وبحوث كامكو إنفست

¶  37بنكا ً مدرجا ً في  4بورصات خليجية تتعرض إيراداتها ألول التراجعات

تأثيرات حادة

¶ إجمالي اإليرادات إلى  18.2مليار دوالر في الربع األول بهبوط %0.5
¶  % 3.1نمو ودائع العمالء لتصل إلى  1.5تريليون دوالر في الربع األول
¶ %2.8زيادة إجمالي وصافي القروض إلى  1.28تريليون دوالر و 1.22تريليون
¶  %4.6ارتفاع أصول «اإلسالمية» مقابل  %2.3لـ«التقليدية»
بنسبة  3.2ف��ي امل�ئ��ة وق�ط��ر بنسبة  2.7ف��ي امل�ئ��ة .وساهم
تسارع وتيرة نمو ودائع العمالء ،مقابل صافي القروض
إلى انكماش طفيف في نسبة القروض إلى الودائع التي
بلغت في اإلجمالي  82.7في املئة للبنوك املدرجة في الدول
األرب ��ع ف��ي ال��رب��ع األول  2020م�ق��اب��ل  82.9ف��ي امل�ئ��ة خ�لال
الربع السابق.
وي ��رى ال�ت�ق��ري��ر أن ال �ب �ن��وك ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ف��ي وض ��ع أف�ض��ل
لتحمل آث ��ار أزم ��ة «ك��وف�ي��د  »19 -ع�ل��ى امل ��دى ال�ق��ري��ب مع
وج��ود رأس�م��ال ك��اف وسيولة مناسبة .وستلعب البنوك
أي � ً�ض ��ا ً
دورا رئ �ي �س� ً�ي��ا ف ��ي إن �ع ��اش االق �ت �ص��اد م ��ن األزم ��ة
الحالية ،وستستفيد من زي��ادة مشاركة القطاع الخاص
في النشاط االقتصادي العام.

مالحظات رئيسية
 - 1إج�م��ال��ي إي� ��رادات ال�ب�ن��وك الخليجية يشهد أح��د أول
تراجعاته على أساس ربع سنوي.
 - 2بلغ إجمالي إي ��رادات البنوك امل��درج��ة ف��ي البورصات
الخليجية  18.2مليار دوالر في الربع األول  ،2020بتراجع
بلغت نسبته  0.5في املئة على أساس ربع سنوي.

ويعتبرهذا م��ن أول ال�ت��راج�ع��ات ال�ت��ي تشهدها البنوك
خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة وال �ت��ي ج ��اءت بشكل
رئيسي على خلفية ت��راج��ع بقيمة  80مليون دوالر أو
ما يعادل  2.3في املئة في اإلي��رادات التي أفصحت عنها
البنوك القطرية ،تبعتها البنوك السعودية والعمانية.
وق��د قابل تلك التراجعات نمو هامشي بنسبة  0.8في
املئة إليرادات البنوك اإلماراتيةُ .
ويعزى هذا االنخفاض
ف��ي اإلي� ��رادات بصفة رئيسية إل��ى ت��راج��ع دخ��ل الفائدة
خ�لال ال��رب��ع ،وه��و األم��ر ال��ذي ت��م تعويضه هامشيًا من
خالل االرتفاع النسبي لصافي معدالت الدخل من غير
الفائدة.
 - 3ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة  6.3في
امل�ئ��ة ليصل إل��ى  5.6م�ل�ي��ارات دوالر م�ق��اب��ل  5.3م�ل�ي��ارات
دوالر في آخر ربع  .2019وسجلت البنوك السعودية أكبر
معدل نمو على صعيد الدخل من غير الفائدة خالل هذا
الربع بنمو بلغت نسبته  24.3في املئة ،حيث بلغ  1.8مليار
دوالر ،يليها نمو بنسبة  3.7في املئة للبنوك املدرجة في
اإلمارات .وتأثر النمو اإلجمالي جزئيًا بتراجع الدخل من
غير الفائدة للبنوك القطرية والعمانية بنسبة  11.3في

املئة ونسبة  11.0في املئة ،على التوالي.
 - 4انخفض صافي دخل الفائدة للمرة األولى منذ ثماني
فترات مالية ربع سنوية بنسبة  3.3في املئة على أساس
رب ��ع س �ن��وي ل�ي�ص��ل إل ��ى  12.6م�ل�ي��ار دوالر ،ف�ي�م��ا ي�ع��زى
التراجع إلى ثالث من أصل أربع دول خليجية.
أدى ت��راج��ع ص��اف��ي دخ��ل ال�ف��ائ��دة إل��ى ان�خ�ف��اض هامشي
في صافي هامش الفائدة ليصل إلى نسبة  3.16في املئة
خالل الربع األول من عام  ،2020مقابل  3.18في املئة خالل
الربع السابق .وكان معدل صافي هامش الفائدة للبنوك
ال�س�ع��ودي��ة ه��و األع �ل��ى ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ب�ن��وك الخليجية
مجددًا ،حيث بلغ  3.64في املئة خالل الربع األول من عام
 ،2020بانخفاض هامشي مقابل  3.70في املئة في الربع
الرابع من عام  ،2019تبعته البنوك العمانية بتسجيلها
ن�س�ب��ة  3.2ف��ي امل �ئ��ة ،ث��م ال �ب �ن��وك اإلم��ارات �ي��ة ب�ن�س�ب��ة 3.06
ف��ي امل�ئ��ة .وي�ع��زى ت��راج��ع ص��اف��ي ه��ام��ش ال�ف��ائ��دة للبنوك
السعودية في املقام األول إلى تراجع صافي دخل الفائدة
وال ��ذي قابله تحسن نسبة ال �ق��روض إل��ى ال��ودائ��ع والتي
بلغت  80.5في املئة خالل الربع األول من عام  ،2020مقابل
 79.6في املئة بنهاية الربع األخير .2019

توقع تقرير «كامكو إنفست» أن يشهد قطاع البنوك
ت��أث �ي��رات ح� ��ادة ع�ل��ى امل� ��دى ال �ق��ري��ب ،ح�ي��ث يتطلب
تعافي ال�ش��رك��ات بعض ال��وق��ت .وق��د ب��دأت صياغة
خطط إع ��ادة فتح األنشطة االق�ت�ص��ادي��ة ،حيث يتم
تنفيذها على م��راح��ل مختلفة على مستوى دول
الخليج ،إال أنه ال يمكن توقع تحقيق التعافي الكامل
ورف��ع الحظر نهائيًا ،حيث إن خطر ح��دوث موجة
ثانية من العدوى بالفيروس قد يعرض الجهود التي
ب��ذل��ت خ�ل�ال األش �ه��ر ال�ث�لاث��ة امل��اض�ي��ة للخطر .وق��د
ً
شهدنا اتجاهًا مماثال في الواليات املتحدة في الفترة
األخيرة ،حيث بدأ عدد الحاالت في االرتفاع مجددًا،
كذلك في بكني التي حذرت من مخاطر هائلة لحدوث
موجة وباء ثانية هذا األسبوع .من جهة أخرى ،فإن
قطاع البنوك الخليجي معرض بشكل كبير لبعض
القطاعات األكثر ضعفًا مثل النفط وال�غ��از والبناء
والعقار والتي يمكن أن تؤثر على أداء القطاع على
املدى القريب.

أبرز النقاط
يشمل التقرير تحليل البيانات املالية التي تم اإلعالن
عنها من قبل  37بنكًا مدرجًا في أربع من بورصات
دول الخليج (ال�س�ع��ودي��ة واإلم� ��ارات وق�ط��ر وع�م��ان)
ع��ن النتائج املالية للربع األول م��ن ع��ام  .2020هذا
وقد أدت أزمة جائحة «كوفيد  »19 -إلى تأخر إعداد
التقارير املالية للبنوك ف��ي الكويت والبحرين .وتم
تجميع البيانات املصرفية الفردية على مستوى كل
دولة منفردة.

عموميتها انتخبت مجلساً جديداً وأق َّرت عدم توزيع أرباح

«األرجان» ..جملة إنجازات في 2019
أكد رئيس مجلس إدارة شركة األرجان العاملية العقارية هيثم الخالد ،في
كلمته التي ألقاها خ�لال اجتماع الجمعية العامة ال�ع��ادي��ة للشركة التي
عقدت أمس في مقر الشركة بأن «األرجان» قد واصلت ّ
التقدم في عملياتها
التشغيلية ال�ت��ي تضم مشاريعًا سكنية م�ت�ع��ددة االس�ت�خ��دام��ات وأخ��رى
تجارية ،مؤكدًا أن جميعها يساهم إيجابيًا في خلق بيئة حضارية تدعم
االقتصاد والرفاهية االجتماعية.
وأض ��اف ف��ي كلمته ب��أن ال�ش��رك��ة ق��د ع�ك�ف��ت ع�ل��ى تحقيق استراتيجيتها
املستلهمة من شعارها العميق املضمون «الحياة كما تحبها» واستمرت
في تطوير خدماتها التشغيلية من خالل أصولها الحالية ومشاريع تحت
التطوير ،وأنها اختتمت أعمالها لعام  2019بتحقيق صافي رب��ح وق��دره
 787ألف دينار بربحية سهم  3.08فلوس للسهم الواحد مقارنة بصافي ربح
 552ألف دينار بربحية سهم  2.16فلس للسهم الواحد لعام  .2018كما ارتفع
صافي أرباح الشركة بمبلغ  235ألف دينار وذلك على الرغم من أثر تطبيق
الشركة للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« )16عقود اإليجار» اعتبارا
من  1يناير  2019على جميع عقود اإليجار بصفة الشركة كمستأجر ،والذي
نتج عنه إنخفاض مصروفات التشغيل واملصروفات العمومية واإلداري��ة
بمبلغ  2.25مليون دينار وارت�ف��اع مصاريف التمويل بمبلغ  2.74مليون
دينار ،الذي أدى إلى انخفاض صافي ربح السنة املنتهية في  31ديسمبر
 2019بمبلغ  0.49مليون دينار.
إضافة إلى زيادة قيمة موجودات الشركة بمبلغ  57.9مليون دينار وزيادة
مطلوبات الشركة بمبلغ  56.0مليون دينار كما في  31ديسمبر  2019وذلك
م�ق��ارن��ة ب�ع��ام  .2018ك�م��ا زادت نسبة إج�م��ال��ي ال��دي��ون إل��ى ح�ق��وق امللكية
لتصبح  1.36مرة مقارنة بنسبة  0.67مرة لعام .2018
وبشكل عام فقد انخفض إجمالي اإليرادات للمجموعة لعام  2019إلى 24.9
مليون دينار مقارنة بمبلغ  28.7مليون دينار لعام  2018وذلك بانخفاض
قدره  ،%13كما انخفض إجمالي مصاريف املجموعة لعام  2019إلى 24.0
مليون دينار مقارنة بمبلغ  28.2مليون دينار لعام  2018النخفاض قدره
.%15
وت��اب��ع ال�خ��ال��د مستعرضًا أه��م ان �ج��ازات ال�ش��رك��ة خ�ل�ال ع��ام  2019بقوله:
ف��ي الكويت حققت شركة األرج ��ان العاملية العقارية جملة م��ن االن�ج��ازات
كحصيلة للجهود على مدار العام ،حيث بلغت نسبة إشغال مركز أرجان
ل�لأع�م��ال ال�ك��ائ��ن ف��ي املنطقة ال�ت�ج��اري��ة ال �ح� ّ�رة بالكويت  ،%90كما حصل
املكتب الرئيسي لشركة األرج��ان العاملية العقارية املوجود في املركز ذاته
على املستوى البالتيني من شهادة  LEEDللتصميم البيئي.
وف��ي إط��ار سعي «األرج ��ان» إل��ى تحقيق أهدافها االستراتيجية املرتبطة
بتنويع القاعدة االستثمارية ،واملبادرة باستكشاف مشاريع جديدة تتواءم
مع مكونات السوق واحتياجات املجتمع ،شرعت شركة األرج��ان العاملية
العقارية ف��ي تجهيز املستشفى التخصصي األول وال�ف��ري��د م��ن نوعه في

الشريك المفضل
ق��ال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي خالد املشعان :إن
التركيز األساسي في الشركة هو تقديم قيمة إضافية إلى مجتمعاتنا ،إذ
نستمر في تطوير حلول مبتكرة توفر تجارب تتمحور حول متطلبات
العمالء مضيفة قيمة أساسية إلى مجتمعاتنا ،مؤكدًا حرص الشركة
على أن تبقى الشريك املفضل للمساهمني واملستثمرين واملؤسسات
االجتماعية ،مع ضمان أن يبقى اسم «األرج��ان» في املقدمة .واألهم من
ذلك ،أن نبقى ملتزمني بالوفاء بوعودنا لتقديم مشاريع وأفكار مستدامة
مساهمة بشكل إيجابي في االقتصاد واملجتمع والبيئة.

ال�ك��وي��ت للعالج الطبيعي ضمن م�ش��روع «أرج ��ان س�ك��وي��ر» ال��ذي يقع في
منطقة الساملية .ولتشغيله وإدارته بمقاييس عاملية ،بادرت «األرجان» إلى
توقيع عقد شراكة مع شركة «فاميد» النمساوية ال��رائ��دة عامليًا في إدارة
وتشغيل مرافق الرعاية الصحية واالستشفائية العالجية.
إل��ى ذل ��ك ،واف �ق��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة مل�س��اه�م��ي ال �ش��رك��ة ،ال �ت��ي ب�ل�غ��ت نسبة
الحضور فيها  ،%75.69على كل البنود ال��واردة على ج��دول األعمال ،وقد
تم انتخاب مجلس اإلدارة ل��دورت��ه الجديدة  ،2022 – 2020وك��ان من أبرز
ال�ق��رارات التي تمت املوافقة عليها املصادقة على تقريري مجلس اإلدارة
وم��راق �ب��ي ال �ح �س��اب��ات ،واع �ت �م��اد ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة امل�ج�م�ع��ة وال�ح�س��اب��ات
الختامية للشركة ،إض��اف��ة إل��ى ع��دم ت��وزي��ع أرب��اح وذل��ك ع��ن السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر .2019

الخالد:

المشعان:

الشركة واصلت
توسعها وتقدمها
في عملياتها
التشغيلية

ِّ
نركز على تقديم
قيمة مضافة إلى
مجتمعاتنا عبر توفير
الحلول المبتكرة
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جعل التداول في متناول الشباب ومحدودي الدخل

أسطورة «روبن هود» تنعش األسواق األميركية!
من ينعش السوق؟

تصدرت شركة روبن هود عناوين الصحف
في اآلونة األخيرة وشغلت أخبار متداولي
هذا التطبيق جميع وسائل االعالم
والصحف ،وحتى كبار المستثمرين
المخضرمين الذين خرج بعضهم يحذر من
هذا الجنون الحاصل عل منصات التداول.

أدى ال�ت��دف��ق الكبير للمستثمرين
األف ��راد ال �ج��دد ع�ل��ى وس �ط��اء ،مثل
روب��ن ه��ود وت�ش��ارل��ز ش��واب وتي
دي أم �ي��ري �ت��ري��د ج �ن �ب��ا إل� ��ى جنب
مع انتعاش السوق من القاع الذي
وص��ل إل�ي��ه ف��ي م��ارس ،ال��ى شيوع
رواية شعبية مفادها أن املتداولني
األف � � ��راد ال� �ج ��دد ه ��م م ��ن ي �ق ��ودون
االرتفاع.
ب�ي��د أن ت�ق��ري�رًا ل�ـ«ب��ارك�ل�ي��ز» وج��د
أن مستثمري التجزئة املضاربني
ف� ��ي األس � �ه� ��م ل� �ي� �س ��وا م �س��ؤول�ي�ن
ع ��ن ان �ت �ع��اش س� ��وق األس� �ه ��م وأن
خياراتهم املفضلة تميل أكثر الى
األداء الضعيف.

وحرصت وسائل اإلعالم المعنية بالشؤون
المالية واالقتصادية على الحديث
بإسهاب عن هذه الحالة ،التي اتسمت
بتفوق باألداء القصير األجل من قبل
متداولين قليلي الخبرة والثقافة المالية،
يقبلون على أسهم شركات منهكة
وبعضها مفلس.
وبعد انهيار سوق األسهم األميركية جراء
وباء فيروس كورونا ،شهد تطبيق التداول
الذي يجتذب أبناء جيل األلفية زيادة كبيرة
في عمليات التداول وعدد المستخدمين
وصل الى  3ماليين حساب قياسي جديد
في الربع األول ،بفضل العموالت الصفرية
والتداوالت الضئيلة والجلوس في البيت
بسبب جائحة كورونا.
إيمان عطية
سلوك ه��ذه الفئات الجديدة من املتداولني يختلف تماما عن
املستثمرين املحنكني واملؤسسات .اذ يتركز أسلوب عملهم على
شراء أسهم الشركات األكثر تضررا بفعل الوباء ،والتي شهدت
أعمق االنخفاضات في اسعارها .وكانت الشركات التي تعمل
في صناعة السفر ،على سبيل املثال ،األكثر تداوال وحيازة بني
مستخدمي روبن هود ،وفقا لبيانات روبن تراك .وتتراوح بني
شركات الطيران إلى الرحالت البحرية واملتنزهات الترفيهية
(ديزني) ،وشركة تأجير السيارات املفلسة هيرتز.
حتى اآلن لم تتعاف أي من ه��ذه الشركات بالكامل بعد ،على
ع �ك��س ال �ش��رك��ات ف��ي ال �ق �ط��اع��ات األخ � ��رى م �ث��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
والرعاية الصحية .لكنها ارتفعت من أدنى مستوياتها إلى حد
ما ،مما أدى إلى تحقيق ربح كبير ملن اشترى عندما بلغ سعر
السهم القاع .وهو ما يجعل التركيز منصبا على انتقاء األسهم
بدال من الطريقة األقل مخاطرة لالستثمار باستخدام صناديق
املؤشرات املتداولة وصناديق املؤشرات األخرى األكثر تنوعا.
وق��دم��ت ال�ش��رك��ة ن�م��وذج عمل رادي�ك��ال��ي م�ت�ف��رد .وم��ا لبثت أن
زاوج��ت ه��ذا املفهوم غير املسبوق بتطبيق ج��وال أنيق يسهل
اس �ت �خ��دام��ه وخ �ل��ق ج��ان��ب اج �ت �م��اع��ي ل�لاس �ت �ث �م��ار ،اذ يحفز
التطبيق املستخدمني على دعوة األصدقاء والعائلة ،من خالل
تقديم أسهم مجانية رخيصة يحصلون عليها لجلبهم املزيد
من املستخدمني.

دمقرطة التمويل
تأسست شركة روبن هود على يد خريجي جامعة ستانفورد
فالديمير تينيف وبيجو ب��ات ف��ي ع��ام  2013ف��ي كاليفورنيا،
وي �ب��دو االس� ��م وك��أن��ه م�س�ت��وح��ى م��ن ق �ص��ة ال �ف ��ارس ال�ش�ج��اع

التداول مجاني

المخضرمون يحذرون من الجنون الحاصل على منصات التداول

■ عدد مستخدمي التطبيق قفز إلى  3ماليين حساب في الربع األول
■ يحفز على دعوة األصدقاء والعائلة مقابل الحصول على أسهم مجانية
ً
تضررا ..وبعضها مفلس
■ التركيز على شراء أسهم الشركات األكثر
ً
ً
خاسرا من  2سنت إلى  6دوالرات
سهما
■ المضاربون الجدد رفعوا
وال�خ��ارج ع��ن ال�ق��ان��ون ،ال��ذي ك��ان يسرق األغنياء ألج��ل اطعام
الفقراء ،بهدف جعل ال�ت��داول في متناول املستثمرين الشباب
األقل خبرة وماال ،وبحسب مؤسسي روبن هود «إضفاء الطابع
الديموقراطي على التمويل».
وت�م�ن��ح امل�ن�ص��ة أص �ح��اب ال��دخ��ل امل �ح��دود ف��رص��ة ل�ل�ت��داول في
س��وق األس�ه��م بعمولة ص�ف��ري��ة م��ن دون ط�ل��ب ح��د أدن��ى ملبلغ
التداول (املنافسون اآلخ��رون يطلبون بني  5000 - 500دوالر).
وق��د نجحت ف��ي ج��ذب ص�غ��ار امل�س�ت�ث�م��ري��ن ،خ�ص��وص��ا ط�لاب
الجامعات ،ويعتبر حوالي نصف عمالء روبن هود مستثمرين
ألول مرة.
وت��دع��م روب ��ن ه��ود ال �ت��داول ف��ي أك�ث��ر م��ن  5000س�ه��م ،ب�م��ا في
ذل��ك معظم األس �ه��م وص�ن��ادي��ق األس �ه��م امل �ت��داول��ة امل��درج��ة في
البورصات األميركية وعقود الخيارات والعمالت املشفرة ،مثل
بيتكوين وايثيريوم وإيصاالت اإليداع األميركية ألكثر من 250
شركة مدرجة على مستوى العالم.
في مايو  ،2020جمعت روبن هود  280مليون دوالر في جولة
ت�م��وي��ل م��ن ال�س�ل�س�ل��ة  ،Fح�ي��ث ق ��درت ق�ي�م��ة ال�ش��رك��ة السوقية
بمبلغ  8.3مليارات دوالر .وكانت أكملت جولتها من السلسلة
 Eفي يوليو  ،2019حيث جمعت  323مليون دوالر بتقييم 7.6
مليارات دوالر .وبلغ اجمالي ما جمعته من تمويل  1.2مليار
دوالر.

كيف تربح؟
يربح تطبيق روب��ن ه��ود عبر استخدام طريقة مثيرة للجدل
تدعى الدفع لتدفق الطلب ،هذه الطريقة تتيح للمنصة الربح
من خ�لال أخ��ذ عمولة من تحويل إتمام العمليات عبر وسيط
آخ��ر .ويشير تحليل مستقل إلى أن الدفع لتدفق الطلبات ولد
ما يقدر بـ 69مليون دوالر من اإلي��رادات لروبن هود في ،2018
ب��زي��ادة  %227ع��ن ال �ع��ام ال �س��اب��ق ،وش �ك��ل أك �ث��ر م��ن  %40من
إجمالي إيراداتها .وتشمل مصادر اإلي��رادات األخ��رى رسوما
ش�ه��ري��ة ب�ق�ي�م��ة  5دوالرات ل�ل�ع�ض��وي��ة االخ �ت �ي��اري��ة ف��ي روب��ن
ه��ود غولد ،التي تتيح للعميل ال��وص��ول إل��ى ق��روض الهامش
وأدوات االستثمار والفائدة على النقد غير املستثمر وش��راء
أسهم اإلقراض بالهامش ورسوم املشتريات باستخدام بطاقة
الخصم الخاصة بالشركة.
في ديسمبر  ،2019فرضت هيئة تنظيم الصناعة املالية FINRA
غرامة على روبن هود بقيمة  1.25مليون دوالر بسبب الفشل
ف��ي ت��وج �ي��ه ال �ت �ع��ام�لات ح �ت��ى ي�ح�ص��ل ع �م�لاؤه��ا ع �ل��ى أف�ض��ل
األسعار.

مضاربات جنونية
ح��ذر املستثمر املخضرم امل�ل�ي��اردي��ر ل�ي��ون ك��وب��رم��ان م��ن أن

مصانع السيارات..
تحديات عميقة وبدايات متعثرة
ت �ض��ررت ص�ن��اع��ة ال �س �ي��ارات ح ��ول ال�ع��ال��م
ب�ش��دة ،ج��راء ف�ي��روس ك��ورون��ا ال��ذي سبب
إغ� �ل ��اق امل� �ص ��ان ��ع ف� ��ي ظ� ��ل ال� �ق� �ي ��ود ال �ت��ي
ف��رض�ت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ات للحد م��ن ان�ت�ش��اره،
وتدهور الطلب.
ً
وحاليا تعاني الشركات في العودة للعمل
مع غياب عمال املصانع بالواليات املتحدة،
إلى جانب حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد
 -19في بعض مصانعها التي أعادت فتح
أبوابها ،مما يعرقل استعادة اإلنتاج الذي
فقدته.
وأوضحت الشركات أن تأثير تلك العوامل
على اإلن �ت��اج عند مستوى منخفض ،ألن
ال �ع��دي��د م��ن امل �ص��ان��ع ل��م ت�ع��د ب�ع��د للعمل
بكامل طاقتها ،ولكن ال تزال تلك التحديات
ت�ت�ط�ل��ب م ��ن ش ��رك ��ات ص �ن��اع��ة ال �س �ي��ارات
تعديل نوبات العمل وإضافة عمالة مؤقتة.
وي �ب��رز ذل ��ك م ��دى ال�ت�ع�ق�ي��د ال ��ذي ت��واج�ه��ه
األعمال التجارية مع إع��ادة التشغيل ،في
تفش
ظ��ل سعيها ل �ع��زل ال�ع��ام�ل�ين م��ن أي
ٍ
م�ح�ت�م��ل ل �ل �ف �ي��روس وال �ت �ح �ق��ق م ��ن أم�ن�ه��م
وس�لام�ت�ه��م ،وف��ي ال��وق��ت نفسه استئناف
أعمالها التي ت��در ع��ائ� ً�دا بعد أسابيع من
اإلغالق.
وأوض ��ح م�س��ؤول��و إح ��دى ن�ق��اب��ات العمال
في مصانع السيارات الرئيسية في البالد،
أن ع � ��دد ال �ع��ام �ل�ي�ن أع� �ل ��ى م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي،
وف��ي ال��وق��ت نفسه ط��ال��ب بعض املوظفني
ب��ال�ت��وق��ف ع��ن ال�ع�م��ل ب�س�ب��ب م �خ��اوف من
اإلصابة بالفيروس.
وص��رح جليم كايج رئيس يونايتد أوت��و
ورك ��رز ل��وك��ال  2250ال ��ذي يمثل العاملني
ل ��دى م�ص�ن��ع ج �ن��رال م��وت��ورز للشاحنات
ف��ي ون�ت��زف�ي��ل «ع �ن��دم��ا اس�ت�ي�ق�ظ��ت ص�ب��اح
اإلث�ن�ين ك��ان��ت ه�ن��اك ح��ال��ة إص��اب��ة واح��دة،
وبحلول مساء األرب �ع��اء ارت�ف��ع ال�ع��دد إلى
أربع حاالت».
وطلب العاملون من إدارة «جنرال موتورز»
إغ �ل ��اق امل �ص �ن��ع ل �ت �ط �ه �ي��ره ،ول� �ك ��ن رف��ض
ال �ط �ل��ب ،وأوض � ��ح م �ت �ح��دث ب��اس��م ال�ش��رك��ة
أن استراتيجية «ج �ن��رال م��وت��ورز» تمنح
األول��وي��ة ل�لأف��راد قبل اإلن�ت��اج ،وأش��ار إلى

ما يحدث حاليا في البورصة األميركية من مضاربة على
األسهم من قبل صغار املستثمرين لن ينتهي بشكل جيد.
وق��ال كوبرمان ،في لقاء مع محطة سي ان بي س��ي« :إنهم
يفعلون أشياء غبية ،وف��ي رأي��ي ،سينتهي ه��ذا بالدموع»،
مشيرا إلى تهافت املستثمرين األف��راد الجدد على شركات
ال ��وس ��اط ��ة ع �ب��ر االن� �ت ��رن ��ت ،وخ ��اص ��ة روب � ��ن ه � ��ود ،امل�ن�ص��ة
املفضلة ألبناء األلفية.
وأض��اف كوبرمان« :إن فكرة أن شركات الطيران األميركية
لديها قيمة اليوم أعلى مما كانت عليه قبل وب��اء فيروس
ك��ورون��ا بسبب ال��دي��ون ال�ت��ي أص��درت�ه��ا ال معنى ل�ه��ا ،وأن
يتم ت��داول سهم شركة أعلنت إفالسها (هيرتز) عند ستة
دوالرات بعد أن وصل  2سنت في نهاية مايو أمر ال منطقي
أبدا».
وهناك الكثير من األمور غير املنطقية تجري ،وربما يكون
مفهوما بعد أن ق��دم��ت الحكومة م�س��اع��دات مالية للناس
مقابل بقائهم في املنزل بسبب الجائحة واغالق كازينوهات
القمار وخفض االحتياطي الفدرالي للفائدة ال��ى ما يقرب
من الصفر ،لذلك دعهم يضاربون ويشترون.
وارت�ف��ع سعر سهم هيرتز لتأجير ال�س�ي��ارات م��ن  40سنتا
للسهم مباشرة بعد تسجيل اإلفالس في  22مايو إلى 6.25
دوالرات في  8يونيو :مكسب ضخم بأكثر من  %1400في
غضون أي��ام .لينخفض سعر السهم بعد ذل��ك ف��ي نطاق 2
إلى  3دوالرات للسهم ،اال أنه ال يزال أعلى بكثير من القيمة
النظرية عند الصفر.
وقفز العديد من املحللني إلى استنتاج مفاده أن املتداولني
م��ن ص�غ��ار املستثمرين ال �ج��دد ،وخ��اص��ة م�ت��داول��ي روب��ن
ه ��ود م �س��ؤول��ون ع��ن ه ��ذا ال �س �ع��ر غ �ي��ر امل �ن �ط �ق��ي .وج ��ادل
ال�ب�ع��ض ب��أن ه��ؤالء امل�ت��داول�ين ال يفعلون س��وى امل�ق��ام��رة
بأموالهم.

يفسر أح��د م�ت��داول��ي ع�م�لاء روب��ن
ه� ��ود ،ال �ب��ال��غ م ��ن ال �ع �م��ر  26ع��ام��ا،
وال � ��ذي رب ��ح  1500دوالر ف��ي أق��ل
م��ن  24س��اع��ة ،ب�ع��د أن راه ��ن على
أس �ه��م ش ��رك ��ات ال �ط �ي��ران امل�ن�ه�ك��ة،
هذا االقبال الكبير من الشباب على
روب��ن ه��ود بالقول« :س��وق األسهم
ب ��ات أك �ث��ر دي �م��وق��راط �ي��ة ،يستطيع
ال �ج �م �ي��ع ال ��وص ��ول إل �ي ��ه اآلن وه��و
مجاني .أعتقد أن املحرك الرئيسي
هنا هو التداول املجاني وعدم وجود
حد أدنى للتداول .إن رؤية شيء قد
ي�ك��ون أو ال ي�ك��ون ل��دي��ك الكثير من
ال �خ �ب��رة ف �ي��ه ،ي��رت�ف��ع ب��وت �ي��رة ثابتة
ل �ل �غ��اي��ة ب �ض �ع��ة أش� �ه ��ر أم � ��ر م�ث�ي��ر
للغاية».

قلب الطاولة
أطلقت شركة روب��ن هود برأسمال
خمسة ماليني دوالر من االستثمار
امل�خ��اط��ر ،وق�ل��ة م��ن ال �ن��اس أع�ت�ق��دوا
أن ه ��ذه ال �ش��رك��ة ال�ن��اش�ئ��ة ستقلب
ال� �ط ��اول ��ة ع �ل��ى ص �ن��اع��ة ال �خ��دم��ات
املالية وتحدث فيها تحوال جذريا؛
ل �ك��ن س ��رع ��ان م ��ا ت �م �ك��ن ال�ت�ط�ب�ي��ق
م��ن وض ��ع ث�ل�اث ش��رك��ات وس��اط��ة
حجمها مجتمعة ي�ب�ل��غ  80مليار
دوالر ف��ي م��وق��ف دف��اع��ي ،ب�ع��د أن
ج��ذب ف��ي أق��ل م��ن ش�ه��ر  100أل��ف
عميل ،ونجح في الحفاظ على زخم
ت��دف��ق امل�س�ت�خ��دم�ين ،ل�ي�ص��ل حاليا
إل��ى  13مليون ش�خ��ص ،بمتوسط
عمر  30عاما.

انخفاض مبيعات السيارات
األوروبية الجديدة % 56.8
أظ � �ه ��رت ب� �ي ��ان ��ات أم � ��س (األرب � � �ع� � ��اء) أن
مبيعات السيارات األوروبية انخفضت
ف��ي م��اي��و ،لكن االنخفاض ل��م يكن ح��ادا
م �ث��ل ال �ش �ه��ر ال �س ��اب ��ق ،ب �س �ب��ب تخفيف
ال� �ق� �ي ��ود امل � �ف ��روض� ��ة الح� � �ت � ��واء ج��ائ �ح��ة
فيروس كورونا.
وأظ� � � �ه � � ��رت ب � �ي � ��ان � ��ات ات � � �ح� � ��اد ص �ن ��اع ��ة

ال � �س � �ي� ��ارات األوروب � � � � ��ي أن � ��ه ف� ��ي م ��اي ��و،
انخفضت تسجيالت السيارات الجديدة
 56.8في املئة إلى  623ألفا و 812سيارة
ف � ��ي االت� � �ح � ��اد األوروب� � � � � ��ي وب��ري �ط��ان �ي��ا
ودول رابطة التجارة الحرة األوروب�ي��ة؛
واالنخفاض أقل بروزا من تراجع بنسبة
 78.3في املئة في أبريل.

وس � �ج � �ل� ��ت امل � �ب � �ي � �ع� ��ات ت � ��راج� � �ع � ��ات ف��ي
خ� ��ان� ��ة ال � �ع � �ش� ��رات ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع أس� � ��واق
االت � � �ح� � ��اد األوروب � � � � � � ��ي ،ب �ي �ن �م ��ا أع �ل �ن��ت
ك��روات�ي��ا والبرتغال وأسبانيا ع��ن أكبر
انخفاضات بنسب  26.2في املئة و47.7
ف��ي امل�ئ��ة و 72.7ف��ي امل�ئ��ة على الترتيب.
(رويترز)

أكبر الشركات تتضامن مع غضب السود

 1.6مليار دوالر لمكافحة عدم المساواة
ظهور إصابات بكورونا وسط العمال في بعض المصانع

الشركات تواجه ضغوط انخفاض
المخزونات لدى الوكالء
تراجع القدرة على توليد النقد
بسبب عمليات اإلغالق
تأجيل خطط إعادة تشغيل
لمشكالت في سلسلة التوريد
أنه ال يعتقد أنه هناك أي انتقال للفيروس
بمصانعها.
ول� � ��دى م �ص �ن��ع «ف � � � ��ورد» ل �ل �ش��اح �ن��ات ف��ي
ً
يوميا نحو %15
كنتاكي ،تغيب عن العمل
م��ن ع ��دد امل��وظ �ف�ين ال �ب��ال��غ  8600م��وظ��ف،
وه��و م�ع��دل أع�ل��ى م��ن الطبيعي ،وأوض��ح
متحدث باسم الشركة أنها توظف عمالة
مؤقتة إضافية لتغطية الزيادات املتوقعة
في معدل تغيب العاملني.
وظهرت نتائج اختبارات إيجابية للعاملني
بمصنع «ف �ي��ات ك��راي�س�ل��ر أوت��وم��وب�ي�ل��ز»،

واستجابت الشركة من خالل جهود للحد
م��ن ان�ت�ش��ار ال�ف�ي��روس ،وال ت��زال يقظة في
تنفيذ تدابير السالمة .كما ج��اءت نتائج
اخ � �ت � �ب� ��ارات ح ��دي� �ث ��ة ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن ب�م�ص�ن��ع
جنرال موتورز للشاحنات في فورت واين
بإنديانا إيجابية.
في حني ذكرت صانعة السيارات اليابانية
ً
«ت ��وي ��وت ��ا م� ��وت� ��ور» أن ه� �ن ��اك  40ع��ام�ل�ا
ب �م �ص��ان �ع �ه��ا األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ج� � ��اءت ن �ت��ائ��ج
اخ�ت�ب��ارات إصابتهم بالفيروس إيجابية
م�ن��ذ إع� ��ادة ت�ش�غ�ي��ل ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ف��ي م��اي��و،
ول �ك��ن م��ن غ �ي��ر ال ��واض ��ح ب �ع��د م��ا إذا ك��ان
العمال أصيبوا بالفيروس أثناء عملهم أم
من الخارج.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن�ه��ا ل��م ت��واج��ه مشكالت
تغيب العمالة ،ف��ان الكثير م��ن مصانعها
ال ت��زال تعمل ب �ج��داول م �ح��دودة ،وتتوقع
ال �ش��رك��ة ال �ل �ج��وء إل ��ى امل ��زي ��د م ��ن ال�ع�م��ال��ة
املؤقتة لسد العمالة املفقودة.
وت� � ��واج� � ��ه ش � ��رك � ��ات ص� �ن ��اع ��ة ال � �س � �ي� ��ارات
ً
ض� �غ ��وط ��ا ب �س �ب��ب األزم� � � ��ة م� ��ع ان �خ �ف��اض
امل�خ��زون��ات ل��دى ال��وك�لاء وت��راج��ع قدرتهم
على توليد النقد بسبب عمليات اإلغ�لاق
ال� �ت ��ي اس� �ت� �م ��رت ش �ه��ري��ن ت �ق ��ري � ً�ب ��ا( .وول
ستريت جورنال ،أرقام)

وليد منصور
ً
كانت الشركات تنحني للخلف بحثا
ع� ��ن ط� � ��رق ل�ل�ات� �ص ��ال ب��امل �س �ت �ه �ل �ك�ين
أثناء عمليات اإلغ�لاق بسبب جائحة
كورونا ،وفي الوقت الحالي اختلفت
األم� � � ��ور ،إذ م ��ع ت ��وس ��ع اح �ت �ج��اج��ات
«ح �ي��اة ال �س��ود م �ه �م��ة» ح ��ول ال �ع��ال��م،
تقوم العديد من الشركات مرة أخرى
ب ��رس ��م م� �ن ��اط ��ق ج� ��دي� ��دة ف� ��ي ك�ي�ف�ي��ة
ال ��رد ب�ط��ري�ق��ة إي�ج��اب�ي��ة ع�ل��ى وس��ائ��ل
ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي وامل� �ن� �ص ��ات
األخرى.
وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ب�ع��ض أك �ب��ر  100ش��رك��ة
ف��ي قائمة ف��ورت�ش��ن ،ك��ان��ت التبرعات
ال �ك �ب �ي��رة مل �ح��ارب��ة ع ��دم امل� �س ��اواة هي
رد فعلها األس��اس��ي ،وف��ق م��ا نشرت
«ستاتيستا».
وف� ��ي ب �ي ��ان ��ات م ��ن ش ��رك ��ات ف��ورت �ش��ن
 500ال�ت��ي جمعها أك�س�ي��وس ،تعهدت
 42من أص��ل  100شركة بما يقرب من
 1.6مليار دوالر للجمعيات الخيرية
واملنظمات في مكافحة ع��دم املساواة.
من بني الشركات الكبرى بنك أميركا،
ال ��ذي ت�ع�ه��د ب��دف��ع م�ل�ي��ار دوالر ،يليه

وول م � ��ارت ،ك��وم �ك��اس��ت ،وأب � ��ل ،ال�ت��ي
ت �ع �ه��دت ج �م �ي� ً�ع��ا ب�م�ب�ل��غ  100م�ل�ي��ون
دوالر لكل منها.
وت� �خ� �ت� �ل ��ف اس � �ت � �ج� ��اب� ��ة ال � �ع � ��دي � ��د م��ن
الشركات الكبرى لحركة «حياة السود
ً
م�ه�م��ة» وق �ت��ل ج� ��ورج ف�ل��وي��د اخ�ت�لاف��ا
ك� �ب� �ي � ً�را ع� ��ن امل� ��اض� ��ي ال � �ق� ��ري� ��ب ،ح�ي��ث
اعتقدت الشركات أن مناقشة القضايا

ل��ن ت�ض��ر س ��وى ب�ع�لام�ت�ه��ا ال�ت�ج��اري��ة.
اآلن ،ي �ب��دو أن ال �ع��دي��د م ��ن ال �ش��رك��ات
تعتقد ع�ك��س ذل ��ك ،إذا ل��م تتلق دع� ً�م��ا
ً
خارجيا ،فقد تتأثر عالمتها التجارية.
وف��ي ح�ين تعهدت  42ش��رك��ة م��ن أصل
 100ش ��رك ��ة ب �ت �ق��دي��م أم� � � ��وال ،ف � ��إن 10
ش��رك��ات ف �ق��ط ت�ش�ك��ل  90ف��ي امل �ئ��ة من
إجمالي التبرعات حتى اآلن.
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BUSINESS

أجرى مجموعة من سحوباته المتنوعة المؤجلة

«األهلي المتحد» يعلن عن عودة سحب
«الحصاد اإلسالمي»
ب��ال�ت��زام��ن م��ع خ�ط��ة ال �ع��ودة ال�ت��دري�ج�ي��ة
ل�ل�ح�ي��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،أع �ل��ن ال�ب�ن��ك األه�ل��ي
امل� �ت� �ح ��د ع � ��ن ع� � � ��ودة إج� � � � ��راء س� �ح ��وب ��ات
«ال �ح �ص��اد اإلس�ل�ام��ي» امل��ؤج�ل��ة للعمالء
امل �س �ت �ح �ق�ي�ن وذل � � ��ك اع � �ت � �ب� ��ارًا م� ��ن أم ��س
األرب� �ع ��اء  17ي��ون �ي��و  ،2020ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
مع وزارة التجارة والصناعة ،وذل��ك مع
االلتزام باالشتراطات واملعايير الوقائية
بناء على توصيات الجهات الصحية.
وت� � �ق � ��ام ك � ��ل ال � �س � �ح� ��وب� ��ات امل� ��ؤج � �ل� ��ة م��ع
املحافظة على جميع الحقوق القانونية
ل� � �ك � ��ل امل� � ��ؤه � � �ل� �ي��ن م � � ��ن ع � � �م �ل ��اء ح � �س� ��اب
«ال �ح �ص��اد» ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك تجميع ف��رص
ال ��رب ��ح ع ��ن ال� �ف� �ت ��رة ال� �ت ��ي ت��وق �ف��ت ف�ي�ه��ا
السحوبات.
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة إدارة
ال� �ت� �س ��وي ��ق وت � �ط ��وي ��ر امل� �ن� �ت� �ج ��ات ف��ات��ن
ال�ت�م�ي�م��ي« :ي�س�ع��دن��ا أن نعلن لعمالئنا
الكرام عن عودة إجراء سحوبات حساب
الحصاد اإلسالمي واإلعالن عن الرابحني
ف ��ي ال �س �ح��وب��ات امل��ؤج �ل��ة خ �ل�ال ال �ف �ت��رة
املاضية بسبب تداعيات فيروس كورونا
املستجد وما تبعه من تعطيل األعمال».
وتابعت التميمي« :استطاع البنك األهلي
املتحد خالل فترة تعطيل األعمال بسبب
ت ��داع � �ي ��ات ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا امل �س �ت �ج��د
أن ي �ك��ون ق��ري �ب��ًا م ��ن ع �م�لائ��ه وأن يلبي
احتياجاتهم من خالل خدماته املصرفية
ً
اإللكترونية ،فضال عن إطالعهم على كل
املستجدات املرتبطة بعمل الفروع وكيفية
إج��راء معامالتهم املصرفية باستخدام
العديد من الوسائل اإللكترونية ،متمنني
لهم الصحة والسالمة والحظ السعيد مع

جوائز سحب «الحصاد االسالمي»

الحصاد اإلسالمي».
وس � � ��وف ي � �ق� ��وم ال� �ب� �ن ��ك األه � �ل� ��ي امل �ت �ح��د
بإجراء السحوبات املؤجلة عن التواريخ
ال�ت��ال�ي��ة :السحب ال�ش�ه��ري ال��ذي ك��ان من
امل�ق��رر إقامته بتاريخ  25م��ارس املاضي
بمبلغ  100ألف دينار ،وسحب األفضلية
ال ��ذي ك��ان م��ن امل �ق��رر إق��ام�ت��ه ب�ت��اري��خ 25
امل��اض��ي بمبلغ  25أل��ف دي�ن��ار ،والسحب
ربع السنوي ال��ذي كان من املقرر إقامته
بتاريخ  22أبريل املاضي بمبلغ  250ألف
دي� �ن ��ار ،وس� ��وف ت �ق��ام ب�ق�ي��ة ال�س�ح��وب��ات
امل� ��ؤج � �ل� ��ة ت� �ب ��اع ��ًا ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ال� �ق ��وان�ي�ن
واللوائح ذات العالقة.

الجدير بالذكر أن سحوبات «الحصاد»
ت�ت�ض�م��ن ال �ع��دي��د م��ن ال �ج��وائ��ز ال �ت��ي من
ب�ي�ن�ه��ا ج��ائ��زة ق�ي�م�ت�ه��ا  100أل ��ف دي �ن��ار
ك��وي �ت��ي ف� ��ي ك� ��ل م� ��ن ال� �ع� �ي ��دي ��ن .وت �ب �ق��ى
الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 250
أل ��ف دي �ن��ار ك��وي �ت��ي أه ��م م��ا ي�ط�م��ح إل�ي��ه
العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم.
ك��ل ذل ��ك م��ع وج� ��ود س �ح��ب ش �ه��ري على
ج��ائ��زة ب�ق�ي�م��ة  100أل ��ف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى  20ج� ��ائ� ��زة أس �ب��وع �ي��ة
ب �ق �ي �م��ة أل� ��ف دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ل �ك��ل راب� ��ح.
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ه��ذه الباقة م��ن الجوائز
الجذابة ،يحظى العمالء بأرباح سنوية

متوقعة على أس��اس عقد الوكالة ضمن
ه ��ذا ال �ح �س��اب ،وه ��و م ��ا ي�ج�ع��ل ح�س��اب
«ال� �ح� �ص ��اد اإلس�ل��ام� ��ي» م �ف �ي �دًا ل�ل�أس��رة
ول �ل��راغ �ب�ين ف��ي ال �ت��وف �ي��ر ب��وج��ه ع ��ام من
خ �ل��ال ت �ح �ق �ي �ق��ه ال� �ع ��دي ��د م ��ن امل� �م� �ي ��زات،
س � � � ��واء ع� �ل ��ى امل � � � ��دى ال� �ق� �ص� �ي ��ر أو ع �ل��ى
امل ��دى ال �ط��وي��ل ،م�م��ا ي�ق��اب��ل باستحسان
وت�ق��دي��ر مختلف ال �ع �م�لاء ،س ��واء ال�ج��دد
أو الحاليون .إضافة إل��ى ذل��ك ،ألول مرة
في الكويت ،تم تقديم «سحب األفضلية»
ربع السنوي بقيمة  25ألف دينار كويتي
ح�ص��ري��ًا للعمالء ال��ذي��ن ل��م ي �ف��وزوا ب��أي
م��ن ج��وائ��ز «ال �ح �ص��اد اإلس�ل�ام��ي» خ�لال
ال�س�ن��وات الخمس األخ�ي��رة بشرط م��رور
عام على فتح حساباتهم ،وتتيح كل 50
دينارًا كويتيًا في حساب العمالء ضمن
ه��ذه ال�ف�ئ��ة ف��رص��ة واح ��دة للمشاركة في
السحب.
وقد نال حساب الحصاد «جائزة أفضل
ب��رن��ام��ج ادخ ��ار ف��ي ال�ك��وي��ت ل�ع��ام »2019
م��ن مجلة ب��ان�ك��ر م�ي��دل إي�س��ت امل��رم��وق��ة،
وذل� ��ك ن �ظ �رًا ل�ل�ع��دي��د م��ن امل �م �ي��زات ال�ت��ي
ي �ن �ف��رد ب �ه��ا ،وم �ن �ه��ا أن ��ه أب �س��ط وأس �ه��ل
ب��رن��ام��ج ادخ � ��ار وال � ��ذي ي �ق��دم إل ��ى أك�ب��ر
عدد من الفائزين أكبر قيمة من الجوائز،
وك��ذل��ك ل�ت�م�ي��زه ب�س�ح��وب��ات م�ت�م�ي��زة في
ً
ع�ي��د ال�ف�ط��ر وع �ي��د األض �ح ��ى ،ف �ض�لا عن
مضاعفات نقاط برامج ال��والء ،مع ميزة
ف ��ري ��دة ل �ف �ت��ح ال �ح �س��اب ع �ب��ر اإلن �ت��رن��ت،
وات � � �س � ��ام ال � �س � �ح ��وب ��ات ع� �ل ��ى ال� �ج ��وائ ��ز
بالنزاهة والشفافية ،حيث يتم بثها من
خالل البرامج اإلذاعية وحسابات البنك
عبر وسائل التواصل االجتماعي.

أعلن عن  20فائزاً جديداً

«التجاري» يجري سحبي «أكثر من راتب»
وحساب  Youللشباب
أج� ��رى ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري س �ح��وب��ات��ه على
ح �م �ل��ة «أك� �ث ��ر م ��ن رات� � ��ب» وح� �س ��اب You
ل�ل�ش�ب��اب وال �ت��ي ت��م ت��أج�ي�ل�ه��ا مل ��دة ث�لاث��ة
أش� �ه ��ر ب �س �ب��ب ال � �ظ� ��روف ال � �ط� ��ارئ� ��ة .وق ��د
ت��م إج ��راؤه ��ا ف��ي م�ب�ن��ى ال�ب�ن��ك ال��رئ�ي�س��ي،
وب � � �ح � � �ض � ��ور م � �م � �ث� ��ل وزارة ال� � �ت� � �ج � ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ،ع �ب��دال �ع��زي��ز أش �ك �ن��ان��ي ،مع
االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية
املتمثلة في التباعد االجتماعي.
وق ��د ق ��ام ال �ب �ن��ك ب ��إج ��راء ك ��ل س �ح��ب على
حدة من امللفات املحتفظ بها للسحوبات
األس �ب��وع �ي��ة وال �ش �ه��ري��ة ،ب�ح�ي��ث يحصل
العمالء على الفرص املستحقة لهم عن كل
فترة .وقد تم تغطية السحوبات مباشرة
ع�ب��ر وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي .وت��م
اإلع�ل�ان ع��ن أس�م��اء الفائزين على النحو
التالي:

حساب YOU

«أكثر من راتب»

ً
أوال :الفائزون بحملة «أكثر من راتب»:
م �ح �م��د ف ��اض ��ل ال� �ق� �ط ��ان ،زي �ن ��ب ع �ب��داهلل
ف��اض��ل داود ،ح�س��ن أدي ��ب ال� �ش ��واف ،ب��در
ف �ل�اح ال� �ع ��ازم ��ي ،ل �ي �ل��ى ع �ب��د امل �ج �ي��د عبد
ال �س �ي��د ،ب ��در م�ح�م��د امل �ط �ي��ري ،ح� ��زام زي��د
محمد ان��دي �ل��ه ،فيصل ن��اش��ي ال��رش�ي��دي،
آالء ج�ه��اد ال�ع�ط��ار ،ن��وي��ر س��ال��م العجمي،
ع �ب��د ال �ع��زي��ز م�ح�م��د م�س�ف��ر م �ع �ل��ج ،رائ ��د
يوسف األستاذ ،محمد حمد امل��ري ،كامل
فارس الشمري.
وأوضح البنك بأن حملة «أكثر من راتب»
موجهة للعمالء ال��ذي��ن يقومون بتحويل

ملصق حملة «أكثر من راتب»

رواتبهم البالغة  500دينار كويتي أو أكثر
على البنك ،خصوصًا املوظفني الكويتيني
واملقيمني العاملني في القطاعني الحكومي
وال�ن�ف�ط��ي وال�ش��رك��ات امل��درج��ة ل��دى البنك
وكذلك املتقاعدين ،واالستفادة من مزايا
هذه الحملة والحصول على هدية نقدية
ف��وري��ة م��ن  250إل��ى  500دي �ن��ار أو ق��رض

م��ن دون ف��ائ��دة بقيمة  5أض �ع��اف ال��رات��ب
وب�ح��د أق�ص��ى  10آالف دي �ن��ار ،ب��اإلض��اف��ة
إلى الهدايا النقدية ،وسيكون هناك سحب
أس �ب��وع��ي ل�ل�ع�م�لاء ال�ك��وي�ت�ي�ين ال�ح��ال�ي�ين
وال �ج��دد ممن ي�ق��وم��ون بتحويل رواتبهم
على البنك لربح مبلغ يعادل راتبًا واحدًا
من الرواتب التي يتقاضونها شهريًا.

ّأم � � ��ا ال � �ف� ��ائ � ��زون ب �س �ح��ب ح � �س� ��اب -You
للشباب بقيمة  250دينارًا لكل فائز فهم:
العنود طلق العازمي ،فرح حسني ضاحي
ش��داد ،محمد ب��در مشعاب سحلول ،علي
ش��اك��ر ال�ش��وي�ك��ر ،س�ل�ط��ان م��زي��د ال�ب��ذال��ي،
سيد محمد سيد هاشم حسيني املدني.
لقد تم تصميم حساب  YOUلفئة الشباب
وت �م��ت إض��اف��ة م �م �ي��زات ل �ل��ذي��ن ي�ح��ول��ون
امل�ك��اف��أة االجتماعية الشهرية إل��ى البنك
ال� � �ت� � �ج � ��اري ،ح� �ي ��ث ت � �ت� ��اح ل� �ه ��م ال �ف ��رص ��ة
لالستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم
حسابًا بقيمة  10دنانير فقط ،والحصول
على هدية بقيمة  50دي�ن��ارًا عند تحويل
املكافأة االجتماعية إل��ى البنك التجاري،
وف� � ��رص ل ��دخ ��ول ال �س �ح ��وب ��ات ال �ش �ه��ري��ة
وال �س� �ن ��وي ��ة ل �ل �ف��وز ب� �ج ��وائ ��ز ق �ي �م��ة ،إل��ى
جانب الحصول على بطاقة مسبقة الدفع
مجانية للسنة األولى للعمالء الذين تزيد
أع �م��اره��م ع �ل��ى  18ع��ام��ًا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
االس �ت �ف��ادة م��ن ال �خ �ص��وم��ات وال �ع��روض
الترويجية على مدار العام ،حيث يحصل
العمالء الجدد على فرصتني للدخول في
ال�س�ح��ب ال �ش �ه��ري ل�ل�ف��وز ب �ج��ائ��زة نقدية
بقيمة  250دينارًا ،أما العمالء الحاليون
ال��ذي��ن ح��ول��وا مكافأتهم االجتماعية إلى
ال�ب�ن��ك ال �ت �ج��اري ف �س��وف ي�ح�ص�ل��ون على
ف��رص��ة واح � ��دة ل��دخ��ول ال �س �ح��وب��ات ،أم��ا
الفائز في السحب السنوي فسوف يربح
سيارة شيفروليه بليزر موديل .2020

لتوزيع أدوات وقائية على الصفوف األمامية

«نفط الخليج» تتعاون مع مركز صباح األحمد
للموهبة واإلبداع
ح� � ً
�رص� ��ا م� ��ن ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ن�ف��ط
الخليج على التعاون مع فئات املجتمع
والسعي لخدمة العاملني ف��ي الصفوف
األم��ام �ي��ة م��ن م�خ�ت�ل��ف ق �ط��اع��ات ال��دول��ة
مل��واج �ه��ة ت�ف�ش��ي وب� ��اء ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد في البالد ،تعاونت الشركة مع
مركز صباح األح�م��د للموهبة واإلب��داع
لتوزيع ما يقدمه املركز من أدوات وقائية
على عدد من جهات الدولة العاملة ضمن
الصفوف األمامية ملواجهة وباء كورونا
في مختلف مواقع العمل في البالد.
وت�م�ث��ل ت �ع��اون ال�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة لنفط
ال� �خ� �ل� �ي ��ج م� � ��ع م � ��رك � ��ز ص� � �ب � ��اح األح � �م� ��د
للموهبة واإلب ��داع ف��ي ت��وزي��ع م��ا يقارب
ً
أسبوعيا من األقنعة
من  ٢٠أل��ف طلبية
ال��وق��ائ�ي��ة ال�ت��ي يقدمها امل��رك��ز ع�ل��ى ٤٠٠
ج�ه��ة مختلفة م��ن ال�ج�ه��ات ال�ع��ام�ل��ة في
الصفوف األمامية.
هذا وقد تم خالل األسبوع األول تسليم

مسؤولون من «نفط الخليج» ومركز صباح األحمد خالل لقاء بينهما

الشركة األدوات الوقائية إل��ى منتسبي
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة م ��ن ال �ش��رط��ة وامل � ��رور
وال �ق��وات ال�خ��اص��ة ع�ل�اوة ع�ل��ى ال�ش��رط��ة
العسكرية في مختلف املواقع.
جدير بالذكر أن الشركة الكويتية لنفط

الخليج منذ بداية مواجهة البالد لوباء
ك��ورون��ا ق��د ق��ام��ت ب��ال�ع��دي��د م��ن الجهود
الساعية إلى مساندة الجهات التي تعمل
ف��ي خ��ط ال ��دف ��اع األول ،ت�ن�ف�ي�ذًا ل��دوره��ا
الوطني ومسؤوليتها املجتمعية خالل

ت�ل��ك األزم� ��ة وذل ��ك م��ن خ�ل�ال مساندتها
امل �ب��اش��رة ل��دع��م وزارة ال �ص �ح��ة ووزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع� �ل ��اوة ع� �ل ��ى ت� �ع ��اون� �ه ��ا م��ع
جهات مثل مركز صباح األحمد لتوزيع
مساهماته على الجهات املختلفة.

اقتصاد وأعمال 21
خالل شهري يونيو ويوليو

«وربة» يباشر إجراء سحوبات
«السنبلة» المؤجلة

ملصق سحب السنبلة

أع � �ل� ��ن ب� �ن ��ك ورب� � � � ��ة ،ال� �ب� �ن ��ك األف� � �ض � ��ل ف��ي
ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة ل �ق �ط��اع ال �ش��رك��ات
والخدمات املصرفية لقطاع االستثمار في
الكويت ،مباشرة عمل سحوبات السنبلة
األس �ب��وع �ي��ة ب �ع��د ت��وق�ف�ه��ا ب�س�ب��ب تفشي
ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د وم��ا تبعه من
تعطيل األعمال .وسيباشر بنك وربة بعمل
تلك السحوبات املؤجلة بحضور ممثل عن
وزارة ال�ت�ج��ارة والصناعة وموظفي بنك
ورب ��ة ،ملتزمني ب��االش �ت��راط��ات واملعايير
الصحية والوقائية املتمثلة ف��ي التباعد
االجتماعي ب�ن��اء على توصيات الجهات
الصحية.

مواعيد السحوبات
ه��ذا وق��د ق��رر ال�ب�ن��ك م�ب��اش��رة السحوبات
األسبوعية املؤجلة منذ  12م��ارس ابتداء
من اليوم .وسيشهد اليوم سحب السنبلة
األسبوعي السادس والسابع والثامن أي
جميع ما تبقى من سحوبات شهر مارس
األسبوعية ،وبما أن هناك  10فائزين لكل
سحب على حدة فسيعلن بنك وربة عن 30
فائزًا في يوم واحد ليتسلم كل منهم مبلغ
 1000دينار كويتي.
ّأم��ا جميع السحوبات األسبوعية لشهر
أب��ري��ل (وه� ��ي خ�م�س��ة) ف�س�ت�ق��ام جميعها
ف ��ي ي � ��وم ال �خ �م �ي��س امل �ق �ب��ل  25ال � �ج ��اري،
ليكشف يومها بنك وربة عن  50فائزًا في
ي��وم واح��د! وكذلك سيباشر البنك جميع
سحوبات السنبلة األسبوعية لشهر مايو
ف��ي ي ��وم ال�خ�م�ي��س  2ي��ول �ي��و ،وس�ح��وب��ات
أسابيع يونيو في يوم الخميس الذي يليه
لتعود السحوبات بجدولها الطبيعي من
بعد  16يوليو.
وي �م �ث��ل ح �س��اب ال�س�ن�ب�ل��ة ال �خ �ي��ار األم �ث��ل
لكل الراغبني في توفير األم��وال وتحقيق
ع��وائ��د م��ال �ي��ة ث��اب �ت��ة ع �ل��ى أرص��دت �ه��م في
�رص للفوز
ال��وق��ت نفسه ب��اإلض��اف��ة إل��ى ف� ٍ
بجوائز نقدية طوال العام.
وتماشيًا مع رغبته في تطوير وتحديث
خدماته وحلوله املصرفية بما يتوافق مع
تحقيق املصلحة والفائدة األكبر لعمالئه
ون�ظ�رًا لتنامي ق��اع��دة عمالئه والتجاوب
الكبير الذي لقيه الحساب ،يعيد بنك وربة
ّ
إط�ل�اق ح �س��اب «ال�س�ن�ب�ل��ة» ب�ح��ل��ة ج��دي��دة
وم�ت�ط��ورة ف��ي  ،2020ت�ط��وي ف��ي ثناياها
ج ��وائ ��ز ن �ق��دي��ة أك� �ب ��ر ،ح �ي��ث ق ��ام ب�ت�ع��دي��ل

وت� �ي ��رة ال �س �ح��وب��ات وال �ق �ي �م��ة اإلج �م��ال �ي��ة
ل �ل �ج��وائ��ز ال �ن �ق��دي��ة ال �ت��ي ي �ح �ص��ل ع�ل�ي�ه��ا
العمالء.

تطورات ..وشروط
وم� � ��ن ال � �ت � �ط� ��ورات ال � �ت� ��ي أض ��اف� �ه ��ا ب�ن��ك
ورب � ��ة إل� ��ى ح �م �ل��ة ال �س �ن �ب �ل��ة  ،2020ه��ي
مضاعفة ع��دد الفائزين ف��ي السحوبات
األسبوعية ،أصبح اآلن عدد الفائزين 10
بمبلغ  1000دي�ن��ار لكل فائز أسبوعيًا.
وح� ��ول ال �س �ح��وب��ات ال �ك �ب��رى ،ف�س�ي�ك��ون
السحب الكبير األول في شهر أغسطس
ليتم السحب على  7فائزين ،يفوز األول
ب�م�ب�ل��غ  100أل ��ف دي �ن��ار 50 ،أل ��ف دي�ن��ار
للفائز الثاني ،وهنالك  5فائزين بمبلغ
 10آالف دي � �ن� ��ار .أم � ��ا ال �س �ح��ب ال �ك �ب �ي��ر
الثاني ،فسيقام في نهاية السنة ،حيث
ت�ت�ض��اع��ف ال �ج��ائ��زة ال�ك�ب��رى لتصل إل��ى
 200أل ��ف دي �ن��ار ل�ل�ف��ائ��ز األول 50 ،أل��ف
دينار للفائز الثاني ،وهنالك  5فائزين
بمبلغ  10آالف دينار.
وح � ��ول ال� �ش ��روط ال� �ج ��دي ��دة ،ي�ت�ط�ل��ب اآلن
وج � � ��ود  100دي � �ن� ��ار ل� ��دخ� ��ول س �ح��وب��ات
السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى،
ع �ل �م��ًا ب� ��أن ال �ع �م �ي��ل م ��ا زال ي �ح �ص��ل على
ف��رص��ة واح� ��دة م�ق��اب��ل ك��ل  10دن��ان �ي��ر في
ال�ح�س��اب ،وال �ف��رص تحتسب على حسب
أدن ��ى رص �ي��د ف��ي ال �ح �س��اب خ�ل�ال ال�ش�ه��ر.
لذلك يجب أن يكون قد مضى على املبلغ
شهر كامل ف��ي الحساب للتأهل للسحب
األس�ب��وع��ي ،وش�ه��ران ك��ام�لان للسحوبات
الكبرى الحتساب الفرص .هذا وال توجد
قيود أو حدود للسحب واإليداع ،كلما زاد
املبلغ املودع زادت فرص العميل للربح.
والجدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث
حلوله املصرفية Customer Onboarding
وف� � ��ق ب � �ن� ��ود اس �ت ��رات �ي �ج �ي �ت ��ه ال �خ �م �س �ي��ة
الطموحة التي تمكن غير عمالء بنك وربة
م ��ن ال �ت �ق��دم ب�ط�ل��ب ف �ت��ح ح �س��اب ال�س�ن�ب�ل��ة
بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك
اإللكتروني من دون الحاجة إلى زيارة أي
ف ��روع ال�ب�ن��ك ،وف ��ي غ �ض��ون خ�م��س دق��ائ��ق
فقط  -من خالل النظام اآللي الجديد الذي
يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به
ف��ي القطاع املصرفي الكويتي  -سيتمكن
ال �ع �م�لاء ال �ج��دد م��ن اس �ت �ك �م��ال ط �ل��ب فتح
حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.

بالتعاون مع نادي خليفة التربوي

«الرحمة» ِّ
تقدم مساعدات
طبية في سريالنكا
ق��ام��ت ج�م�ع�ي��ة ال��رح �م��ة ال �ع��امل �ي��ة ب�ت��وزي��ع
إغاثات طبية على املستشفيات في القرى
النائية في سريالنكا ،بالتعاون مع نادي
خ�ل�ي�ف��ة ال� �ت ��رب ��وي ،وف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد ق��ال
رئ �ي ��س م �ك �ت��ب ش �ب��ه ال � �ق ��ارة ال �ه �ن��دي��ة ف��ي
جمعية الرحمة العاملية ،محمد القصار :إن
هذه املساعدات الطبية املقدمة تأتي ترجمة
لدورها اإلنساني في دعم الجهود الصحية
في مواجهة فيروس كورونا ،وإيمانًا منها
ب �ض��رورة ال�ت�ض��ام��ن م��ع امل�ج�ت�م�ع��ات التي
ّ
تتعرض للكوارث واألزم��ات ،وانطالقًا من
دور الكويت اإلنساني.
وأوضح القصار أن الجمعية قامت بتقديم
مساعدات طبية في املستشفيات في القرى
النائية ،حيث قدمت  12سريرًا طبيًا ،و10
ع��رب��ات ط�ع��ام للمرضى ،و 10ع��رب��ات نقل
ل �ل �م��رض��ى ،و 8ع��رب��ات ل �ل �م �ع��دات ال�ط�ب�ي��ة،
و 10عربات لنقل املالبس ،و 10عربات نقل
الدواء ،و 60خزانة للمالبس.
وأكد القصار أن هذه املساعدات تأتي إيمانًا
منها ب �ض��رورة التضامن م��ع املجتمعات
ّ
تتعرض للكوارث واألزمات ،وانطالقًا
التي
م��ن دور ال�ك��وي��ت اإلن �س��ان��ي ،ال ��ذي ل��م يكن
ليدع األي�ت��ام وأس��ره��م في كثير من ال��دول
ف ��ي ظ ��ل ال� �ظ ��روف غ �ي��ر االع �ت �ي��ادي��ة ال �ت��ي
يمرون بها من انتشار الفيروس.
وب� �ّي��نّ ال� �ق� �ص ��ار أن األزم � � ��ة ل ��م ت �م �ن��ع أه��ل
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن دع � ��م األس� � ��ر امل� �ت� �ض ��ررة ف��ي
ك�ث�ي��ر م��ن ب �ل��دان ال �ع��ال��م ،ح� ّ�ب��ًا ف��ي ال�ع�ط��اء،
وس�ع�ي��ا ف��ي ح��اج��ة ال �ن��اس ،وح��رص��ًا على
إدخ��ال السرور والفرحة عليهم ،وتحقيقا
الستقرارهم النفسي واملادي.
وأك � ��د ال �ق �ص ��ار أن ي ��د ال �ك ��وي ��ت امل� �م ��دودة
بالعطاء كانت ،وال ت��زال ،تسهم في إنقاذ

محمد القصار

امل�ئ��ات م��ن األس��ر ،ومساعدتهم إث��ر م��ا أل� ّ�م
بهم من تداعيات انتشار فيروس كورونا،
فعلى الرغم من تأثير الجائحة في الكويت،
ك�س��ائ��ر ال ��دول أي �ض��ا ،ف��إن�ه��ا ال ت ��زال تقوم
بتقديم اإلغ��اث��ة إل��ى كثير م��ن دول العالم،
للمساهمة في مساعدة وإنقاذ حياة آالف
امل �ت �ض� ّ�رري��ن م��ن ج��ائ�ح��ة «ك ��ورون ��ا» ح��ول
العالم.
وأض ��اف ال�ق�ص��ار :إن ه��ذه امل �ب��ادرات تأتي
لإلسهام في الجهود اإلنسانية التي تقوم
بها كويت اإلنسانية ،لتمكني الفئات األكثر
ض�ع�ف��ًا م ��ن ت �ج ��اوز ه ��ذه ال� �ظ ��روف ،ودع ��م
األس ��ر امل �ت �ض��ررة ع�ل��ى ال�ص�م��ود أم ��ام ه��ذا
ال��وب��اء وال�ح� ّ�د م��ن ان�ت�ش��اره ،م��ؤك�دًا أهمية
املساعدات الطبية الحالية بدعم األوضاع
الصحية ف��ي بعض ال��دول وس��ط الظروف
امل �ح �ل �ي��ة وال� �ع ��امل� �ي ��ة «غ� �ي ��ر االع� �ت� �ي ��ادي ��ة»
ّ
املتمثلة في تفشي الجائحة.
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فرنسا تحكم على رفعت األسد بالسجن  4سنوات
أص��درت محكمة فرنسية أمس أحكامًا ضد رفعت األس��د ،عم الرئيس السوري ،بعد إدانته بتهم
فساد وغسل أم��وال ،بعدما اشترى عقارات في فرنسا بقيمة  90مليون ي��ورو ،حيث اتهمته بأنه
استولى على أم��وال للدولة السورية وأنفقها في ش��راء العقارات .املحكمة أم��رت بسجن األس��د 4
سنوات ،إضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا ،وأحد األصول العقارية التي يمتلكها في
ً
لندن ،والتي تقدر قيمتها بـ 29مليون يورو .ويعيش رفعت األسد متنقال بني فرنسا وبريطانيا
وأسبانيا ،منذ عام  ،1984حيث غادر سوريا بعد محاولة انقالب قام بها ضد حافظ األسد وكان
حينها قائدًا لـ«سرايا الدفاع» التي ارتكبت مجزرة حماة عام .1982
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َ
األسد وزوجته و 37شخصاً وكياناً
معاقبون ..حتى ُيوقِ فوا «حربهم الوحشية»

أميركا بدأت تطبيق «قيصر» ..اآلتي أعظم!
¶ «المركزي» السوري يخفض سعر العملة الرسمية أمام الدوالر من  700إلى  1256ليرة
أبرز المعاقبين
عائلتا األسد وحمشو

محرر الشؤون الدولية
ّ
ّ
والتحسب في سوريا بعد ساعات
تسود حالة من الترقب
م��ن ب ��دء ال�ع�م��ل ب �ق��ان��ون ق�ي�ص��ر األم �ي��رك��ي ل �ف��رض امل��زي��د
م��ن العقوبات على النظام الحاكم ف��ي س��وري��ا والهيئات
والشركات املتعاونة معه .وقال وزير الخارجية األميركي
م��اي��ك بومبيو إن ال�ق��ان��ون ال�ج��دي��د يشمل ال��رئ�ي��س بشار
األس ��د وزوج �ت ��ه ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى  37ش�خ�ص��ًا وك �ي��ان��ًا في
ّ
سيمهد لعقوبات أخرى
النظام .وقال بومبيو إن القانون
ش��دي��دة «أك�ث��ر م��ن ذل��ك بكثير» خ�لال األس��اب�ي��ع واألش�ه��ر
املقبلة ،ملحاسبة األس��د وداع�م�ي��ه األج��ان��ب على أفعالهم
ال��وح �ش �ي��ة ،وإلرغ� ��ام� ��ه ع �ل��ى وق� ��ف «ح ��رب ��ه ض ��د ال�ش�ع��ب
ال�س��وري» ،التي ال داع��ي لها ،واملوافقة على حل سياسي
وفق قرار مجلس األمن .2254
ويمكن رفع العقوبات ،إذا ّلبت سوريا  6مطالب ،من بينها
وق ��ف ق �ص��ف امل��دن �ي�ي�ن ،واإلف� � ��راج ع��ن ع �ش��رات اآلالف من
املعتقلني ،والسماح بعودة الالجئني بأمان.
أع �ل �ن��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف ��رض ع �ق��وب��ات ع �ل��ى ع �ش��رات
األفراد والكيانات املرتبطني بالنظام ،بينهم الرئيس بشار
األس��د وزوج �ت��ه أس �م��اء ،بموجب «ق��ان��ون قيصر لحماية
املدنيني» .وم��ن بني من شملتهم العقوبات رج��ل األعمال
محمد حمشو وكتيبة «فاطميون» وقائد الفرقة الرابعة
في الجيش السوري غسان علي بالل وسامر الدنا.
وق � ��ال امل �ب �ع��وث األم �ي ��رك ��ي ال� �خ ��اص ج �ي �م��س ج �ي �ف��ري إن
وزارة الخزانة األميركية ستعلن عقوبات على  15كيانًا
وشخصًا إضافيًا.
وأك��دت الخارجية األميركية أن األف��راد وال�ش��رك��ات الذين
تفرض عليهم العقوبات ،لعبوا دورًا أساسيًا في عرقلة
ال �ت � ّ
�وص ��ل إل� ��ى ح ��ل س �ي��اس��ي س �ل �م��ي ل �ل �ص ��راع ،ك �م��ا ق��ام
اآلخ ��رون باملساعدة ف��ي ارت�ك��اب فظائع نظام األس��د ضد
الشعب السوري أو تمويلها ،في حني قاموا بإثراء أنفسهم
وعائالتهم .وخصصت «الخارجية» بالذكر أسماء األسد،
لكونها امل��رة األول ��ى ال�ت��ي ت�ف��رض عليها ع�ق��وب��ات ،ألنها
«أص�ب�ح��ت أك�ث��ر امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن ال �ح��رب ال �س��وري��ة بدعم
م��ن زوج �ه��ا وأف � ��راد ع��ائ �ل��ة األخ � ��رس ال�س�ي�ئ��ي ال�س�م�ع��ة».
وأك��دت «الخارجية» أن «أي ف��رد يتعامل اليوم مع هؤالء
األش �خ��اص أو ال�ك�ي��ان��ات ع��رض��ة ل�ل�ع�ق��وب��ات» ،معتبرة أن
األس��د وداعميه أم��ام خيار بسيط؛ إم��ا ات�خ��اذ خ�ط��وات ال
رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع ،وإم��ا مواجهة
لوائح جديدة من العقوبات.
وي� ّ
�وس��ع القانون دائ��رة االس�ت�ه��داف لتطول أذرع النظام،
عدا عن مسؤولني سوريني ،كل شخص أجنبي يتعامل مع
الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية واإليرانية.
ويشمل مجاالت عدة من البناء إلى النفط والغاز .وهناك
ّ
ُ
ع �ق��وب��ات س��ت �ف��رض ع�ل��ى ك��ل م��ن ي�ب�ي��ع أو ي��وف��ر ط��ائ��رات
للجيش ال�س��وري ،أو يساعد ف��ي تشغيلها ،وأي شخص
يوفر خ��دم��ات بناء أو هندسة مهمة للحكومة السورية.
والقانون ،يعطي الرئيس األميركي الحق بفرض عقوبات

ل ��م ت �ن �ش��ر «ال� �خ ��ارج� �ي ��ة» األم �ي��رك �ي��ة ج �م �ي��ع أس �م��اء
األشخاص والكيانات املعاقبني كاملة ،واكتفت بذكر
 13شخصية وكيانني عسكريني ،وهم:

بشار األسد  -رئيس النظام السوري
أسماء األسد  -زوجة رئيس النظام
ماهر األسد  -شقيق بشار وقائد الفرقة الرابعة
بشرى األسد  -شقيقة بشار وزوجة آصف شوكت
الذي قتل في تفجير «خلية األزمة»
منال األسد  -زوجة ماهر األسد
محمد حمشو  -رجل أعمال ّ
مقرب من ماهر األسد
رانيا الدباس  -زوجة رجل األعمال محمد حمشو
أحمد وعمر وعلي وسمية حمشو  -أوالد
رجل األعمال محمد حمشو
الفرقة الرابعة كيان عسكري تابع لقوات األسد
غسان بالل  -مدير مكتب األمن في الفرقة الرابعة
سامر الدانة  -قيادي في الفرقة الرابعة
لواء «الفاطميون» ميليشيا إيرانية تقاتل إلى
جانب األسد

سيارات لسوريين في ميدان السبع بحرات في دمشق حيث المصرف المركزي السوري (ا ف ب)

على األشخاص األجانب ،إذا قاموا بتوفير دعم مالي أو
تقني للنظام ،أو تعاقدوا معه.
وقالت املتحدثة اإلقليمية باسم «الخارجية» األميركية:
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت��ري��د إخ ��راج ج�م�ي��ع ال �ق��وات اإلي��ران�ي��ة
واملوالية لها و«حزب اهلل» من سوريا.

أول تأثير
وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق املصرف
املركزي السوري إذا ثبت أنه «مؤسسة مالية أساسية في
عمليات تبييض األموال».
وف��ي أول تأثير للعقوبات ،أعلن البنك امل��رك��زي السوري
أمس ،تخفيض قيمة الليرة؛ ليرتفع سعر الصرف الرسمي
من  704إلى  1256ليرة مقابل الدوالر الواحد ،في محاولة
لتخفيف الضغط عن السوق السوداء ،وتشجيع استخدام
القنوات الرسمية للمعامالت .في وق��ت اقترب السعر في
السوق السوداء من  3000ليرة للدوالر .ويرى محللون أن
الخوف من القانون ساهم حتى قبل أسبوعني من تنفيذه،
إلى حد كبير ،في االنهيار التاريخي لليرة.
وفي ظل تراجع الليرة ،ب��دأت مناطق املعارضة في إدلب،
شمال البالد ،باستخدام الليرة التركية على نطاق واسع،
,ق��ال��ت «الحكومة السورية املؤقتة» إن «التعامل بالليرة
التركية في الشمال ليس إجراء سياسيا ،وإنما هو مجرد
ّ
التوصل إل��ى حل سياسي في البالد،
تدبير مؤقت لحني

بومبيو :أسماء األسد واحدة
من أكبر الرابحين ماديا ً من
الحرب بدعم من عائلتها
مسؤولون :معاقبون
يسهلون استثمارات خليجية
في سوريا وعلى الخليجيين
إدراك أننا لن نتردد في
معاقبة من يدعم النظام
والهدف منه حماية مدخرات املواطنني».

إلى أي حد؟
إدوارد ديهنيرت من وح��دة «ذي إكونوميست» للبحوث
وامل�ع�ل��وم��ات ق��ال ان��ه «ال ي ��زال ع�ل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أن

«مخلب النمر» شمالي العراق تأتي بعد «عقبات» ليبيا وسوريا

تركيا تعالج الضغوط بورقة األكراد!
إلى تركيا مع العملية العسكرية الجوية
ض��د األك ��راد ف��ي منطقة س�ن�ج��ار شمالي
العراق ،حيث تبدو أنها جاءت بالتنسيق
مع طهران .فبينما كانت القوات الجوية
التركية تقصف األك ��راد شمالي ال�ع��راق،
ش��ارك��ت امل��دف�ع�ي��ة اإلي��ران �ي��ة ب��ذل��ك ،حيث
اس �ت �ه��دف��ت ال� �ق ��رى وال �س�ل�اس ��ل ال�ج�ب�ل�ي��ة
الحدودية بالقرب من بلدة حاجي عمران.
وتلتقي إيران وتركيا في هدف واحد هو
ضد األكراد.

خالد جان سيز
وس��ط انشغال العالم ب��دوره��ا ف��ي ليبيا،
وسعيها إلق��ام��ة قاعدتني ه�ن��اك ،جنحت
تركيا شرقًا ،لتعلن وزارة دفاعها ،أمس،
ان �ت �ش��ارًا ب��ري��ًا ل �ع �ن��اص��ر ك ��وم ��ان ��دوز في
منطقة ه�ف�ت��ان�ين ش�م��ال��ي ال �ع��راق ،ضمن
ع�م�ل�ي��ة «م �خ �ل��ب ال �ن �م��ر» ،ال �ت��ي سبقتها
ع �م �ل �ي��ة ج ��وي ��ة ب ��اس ��م «م �خ �ل��ب ال �ن �س��ر»،
قصفت فيها أنقرة أه��داف��ًا لحزب العمال
ّ
الكردستاني ،الذي تصنفه إرهابيًا.
وت� �ط ��رح ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة ت � �س ��اؤالت ح��ول
ت��وق�ي�ت�ه��ا ،وأه��داف �ه ��ا ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وم��دى
ارتباطها ب��أزم��ات ال��داخ��ل التركي ،حيث
ت �ش �ي��ر اس �ت �ط�ل�اع��ات ال � � ��رأي إل� ��ى ت��راج��ع
ش�ع�ب�ي��ة ال��رئ �ي��س رج ��ب ط �ي��ب أردوغ� � ��ان،
ول�ط��امل��ا اس�ت�خ��دم ال��رئ�ي��س ورق ��ة األك ��راد
ال��راب �ح��ة م�خ��رج��ًا م��ن األزم � ��ات ،ووس�ي�ل��ة
لحشد املناصرين القوميني.

ضغوط ليبيا
يبدو أن أنقرة تواجه ضغوطًا في ليبيا،
ف�ع�ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت�ح�ق�ي��ق ق� ��وات ال��وف��اق
الليبية ،املدعومة منها ،أخيرًا ،انتصارات
ضد قوات املشير خليفة حفتر ،وانسحاب
مقاتلي «فاغنر» الروس من أمامها ،فإنها
توقفت عند مدينة س��رت ،مدخل املنطقة
ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وي�م�ك��ن ال �ق��ول إن ع�ج��زه��ا عن
اقتحام املدينة حتى اآلن ،بل وتعرضها
للقصف مرارًا ،كبحا تقدمها.
وك��ان معهد «بروكينغز» األم�ي��رك��ي رأى
أن دخول روسيا على الخط أبطأ اقتحام
س ��رت ،الف�ت��ا إل��ى وج ��ود م �ح��اوالت لعقد
اتفاق بني أنقرة وموسكو في هذا الشأن،
لكن لم يتحقق حتى اآلن.
وم� � ��ع إع � �ل ��ان م� �ص ��ر م � � �ب � ��ادرة س �ي��اس �ي��ة
لتسوية األزم��ة الليبية ،ودعمها عربيًا،
وان� �ت� �ق ��اد ف ��رن �س ��ا واالت� � �ح � ��اد األوروب� � � ��ي
و«الناتو» التدخل التركي في ليبيا ،باتت

موارد املياه
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يطلع على سير عملية مخلب النمر شمالي
العراق (أ.ف.ب)

لطالما استفاد أردوغان
خالل األزمات من توظيفها
لحشد المناصرين
تركيا تتعرض النتقادات
عربية غير مسبوقة
ّ
«تقلد إيران»
اعتبرتها
أنقرة تحت ضغوط كبيرة.

تطورات سوريا
منطقة خفض التصعيد ب��إدل��ب ،شمالي
س ��وري ��ا ،ال �ت��ي ات �ف��ق ال��رئ �ي �س��ان ال��روس��ي
والتركي على إقامتها ،شهدت أول خرق
منذ سريان االتفاق بداية مارس املاضي،
عبر قصف جوي روسي ومن طيران قوات

النظام.
وأم��س ،تواصلت االشتباكات ،بالتزامن
م��ع دخ��ول أرت ��ال عسكرية تركية جديدة
ن �ح��و ال �ع �م��ق اإلدل � �ب� ��ي ،وت �ح �ل �ي��ق مكثف
لطائرات االستطالع الروسي.
ّ
وتمثل ه��ذه التطورات ضغوطًا إضافية
على تركيا ،املنشغلة بامللف الليبي حاليًا،
ورب�م��ا ت��أت��ي ك��إح��راج م��ن روس�ي��ا إلجبار
تركيا على تليني موقفها في ليبيا.

انتقادات عربية
ب�ع��د رف�ض�ه��ا «إع�ل��ان ال �ق��اه��رة» ال�خ��اص
ب �ت �س��وي��ة أزم� � ��ة ل �ي �ب �ي��ا ،ت �ع��رض��ت أن �ق��رة
النتقادات من دول عربية عدة ،خصوصا
نتيجة تدخالتها في العالم العربي.
واع �ت �ب��ر األم�ي��ن ال �ع ��ام امل �س��اع��د ل�ج��ام�ع��ة
ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ح� �س ��ام زك � ��ي أن ت��رك�ي��ا
أص �ب �ح ��ت «ت �ق �ل ��د إي � � � ��ران» ف� ��ي م�ن�ه�ج�ه��ا
تجاه العالم العربي من خالل «استغالل
األزمات وإذكاء نار الفتنة والخالف».

الدور اإليراني
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� � ��ر ،ت ��زام� �ن ��ت زي � � ��ارة وزي ��ر
الخارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف

اع�ت�ب��ر ال�ب��اح��ث وامل�ف�ك��ر ال�س�ي��اس��ي أحمد
الياسري ف��ي حديث ملوقع «س�ك��اي نيوز
ع��رب �ي��ة» أن ال �ت��دخ��ل ال �ت��رك��ي ف ��ي ال �ش��أن
ال�ع��راق��ي ،ب��دع��وى مالحقة األك��راد وح��زب
العمال الكردستاني ،ال يختلف كثيرًا عن
التدخل في سوريا وليبيا ،وأن أردوغ��ان
ي � �ح� ��اول اس� �ت� �غ�ل�ال ح ��ال ��ة االن� �ق� �س ��ام ف��ي
العراق ،وإيجاد موطئ قدم ثابت ،من أجل
التحكم بموارد املياه.

مشكالت الداخل
ي��رى مراقبون أن ك��ل تلك العوامل دفعت
بتركيا إل��ى تنفيس ال�ض�غ��وط الداخلية
ع �ب��ر ف �ت��ح ج�ب�ه��ة ش �م��ال��ي ال � �ع ��راق ،وزف
أخ�ب��ار االن �ت �ص��ارات على األك ��راد ،ال��ورق��ة
الرابحة ألردوغ ��ان ،لرفع ال��روح املعنوية
مل �ن��اص��ري��ه ،ب �ع��د ح ��دي ��ث االس �ت �ط�ل�اع��ات
ع ��ن ت ��رج ��ع ش �ع �ب �ي �ت��ه ،ن �ت �ي �ج��ة ت��داع �ي��ات
«ك��ورون��ا» ،وانعكاساتها الخطيرة على
االقتصاد ،وع��دم استقرار العملة ،م��رورًا
بارتفاع البطالة وتراجع السياحة عصب
النشاط االقتصادي.
ول�ط��امل��ا اس�ت�ف��اد أردوغ ��ان خ�لال األزم��ات
من لعب ورقة األك��راد ،لكسب املناصرين،
واستمالة «الحركة القومية» التي تعرف
ب�م��وق�ف�ه��ا ال� �ح ��ازم م ��ن األك � � ��راد ،وال ت��رى
بديال عن العمليات العسكرية ضدهم.

توضح أي��ن؟ وإل��ى أي ح��د سيتم تطبيق العقوبات؟ لكن
من املمكن القول إن قطاعات العقارات واإلع�م��ار والطاقة
والبنى التحتية ستتأثر بشكل خ��اص» .وي��رى ديهنيرت
أن القانون «يعد ظاهريا آخر محاولة في جهود الواليات
املتحدة لفرض تسوية سياسية واإلط��اح��ة ب��األس��د» .إال
أنه يوضح في الوقت ذاته أن ذلك «لن يحدث في أي وقت
قريب .وبالتالي ،سيكتفي القانون بـ«عرقلة قدرة النظام
وأزالمه على االستفادة من الفرص االقتصادية».
وي� ّ
�رج��ح دي�ه�ن�ي��رت أن واش �ن �ط��ن «س�ت�ن�ج��ح ،إل ��ى ح��د م��ا،
في مساعيها ،فقد صممت العقوبات إلبقاء نظام األسد
م �ن �ب��وذا» .ف��ي ح�ي�ن ال �ن �ت��ائ��ج ق��د ال ت��أت��ي ع �ل��ى ق ��در آم��ال
واش �ن �ط��ن ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ح �ل �ف��اء األس � ��د ،ن �ظ �رًا إل ��ى خ�ب��رة
موسكو وطهران في االلتفاف على عقوبات اعتادتا عليها.
وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ت �ح��د اإلج� � � ��راءات األم �ي��رك �ي��ة أي �ض��ا من
اندفاعة بعض الدول املرتقبة لالستثمار في إعادة إعمار
سوريا بعد انفتاح دبلوماسي م��ؤخ��را .وق��ال مسؤولون
ب ��اإلدارة األميركية ان «الكيانات التي طالتها العقوبات
م��رت�ب�ط��ة بتسهيل االس�ت�ث�م��ار ب�س��وري��ا ألط ��راف بعضها
خليجي وان��ه على املستثمرين الخليجيني إدراك أننا لن
نتردد في معاقبة من يدعم النظام».
أم��ا لبنان ،فقد يشهد ت��ده��ورا أكبر في اقتصاده املنهار
أس��اس��ا ،إذا ل��م تستثنه ال�ع�ق��وب��ات .وق ��ال امل �س��ؤول��ون أن
واشنطن أوضحت للحكومة اللبنانية انها لن تتساهل

م��ع أي ت�ه��ري��ب ل�ل��وق��ود أو ال � ��دوالر إل ��ى س��وري��ا وأن ه��ذا
البلد ليس فرصة استثمارية لرجال األعمال .ويرجح أن
تنعكس العقوبات على عمل شركات البناء اللبنانية في
السوق السوري وشركات النقل ،عدا عن أن قدرة لبنان على
تصدير املنتجات الزراعية عبر سوريا ستصبح صعبة.

التأثير املستقبلي

ّ
أوض�ح��ت صحيفة واش�ن�ط��ن ب��وس��ت أن تأثير العقوبات
ال �ج��دي��دة سيتضح خ�ل�ال األش �ه��ر امل�ق�ب�ل��ة ،ال س�ي�م��ا عند
ّ
إل�غ��اء الكثير م��ن عقود العمل لتجنب العقوبات .ولفتت
ّ
ّ
ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن ال �ع �ق��وب��ات س �ت��زداد ح ��دة ع�ل��ى إع ��ادة
اإلعمار وعلى النفط والغاز ما سيؤثر في ج��ودة الحياة
ً
ال�ت��ي ت��راج�ع��ت أص�ل�ا ف��ي س��وري��ا .فعلى م��دى  9س�ن��وات،
ت�ع� ّ�رض االق�ت�ص��اد ال�س��وري لتدمير واس��ع ،وقبل تطبيق
القانون ،تقدر مؤسسات دولية ومحلية خسائر االقتصاد
السوري بنصف تريليون دوالر.
في أول تعليق رسمي ،رأت وزارة الخارجية السورية ،،أن
إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاوزت القوانني واألع��راف
ال��دول�ي��ة .وق��ال مصدر م�س��ؤول إن «املستوى ال��ذي انحدر
إليه مسؤولو هذه اإلدارة يصل إلى مستوى «سلوكيات
ال�ع�ص��اب��ات وق�ط��اع ال �ط��رق» ،زاع�م��ًا ان «ال�ش�ع��ب ال�س��وري
وجيشه لن يسمحا ملحترفي اإلجرام األسود بإعادة إحياء
مشروعهم املندحر»

ألمانيا :سعت إلى شراء معدات تكنولوجية

إيران تستكشف كل الطرق
لحيازة القنبلة النووية
تلعب إي��ران على خطني في مسألة ملفها النووي،
فهي تجاري وكالة الطاقة الذرية وتعلن البقاء في
االت �ف��اق ال �ن��ووي ،لكنها م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة تستميت
ل �ل �ح �ص ��ول ع� �ل ��ى ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ات ت� ��دع� ��م ت �س��ري��ع
حصولها على القنبلة النووية.
وي�ب��دو أن العالم متنبه ل�ه��ذه امل �ح��اوالت ،م��ا جعل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت�ش��دد ال�ع�ق��وب��ات وال �ع��زل��ة على
طهران ،وتبعتها دول أوروبية في الوكالة الدولية
ل �ل �ط��اق��ة ال � ��ذري � ��ة ،ح �ي��ث ان �ت �ق ��دت إي � � ��ران ل��رف�ض�ه��ا
ال �س �م��اح للمفتشني ب��ال��دخ��ول إل ��ى م��واق��ع يشتبه
في أن أنشطتها جزء من برنامج طهران لألسلحة
ال � �ن� ��ووي� ��ة .وق � � ��ال دب� �ل ��وم ��اس ��ي غ� ��رب� ��ي« :ال ي�م�ك��ن
لألوروبيني الجلوس متفرجني».
وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ذك� ��ر ت �ق��ري��ر ص � ��ادر ع ��ن وك��ال��ة
املخابرات الحكومية في بادن -فورتمبيرغ بأملانيا
أن «إيران مصممة على الوصول إلى األسلحة األكثر
دمارًا ،وال تزال تسعى للحصول على معدات لصنع
أسلحة غير تقليدية (محرمة دوليًا) ،وقد حاولت
ال�ع��ام امل��اض��ي ش��راء م�ع��دات م��ن ش��رك��ات ف��ي والي��ة
بادن -فورتمبيرغ» .وأوضح التقرير املخابراتي أن
إي��ران تحاول الحصول على املنتجات الضرورية،
عبر عمليات شراء غير قانونية في أملانيا.
ومن دون الكشف عن أسماء الشركات التي قد تكون
متورطة في مثل عمليات البيع تلك ،أشار التقرير
الذي يغطي بادن  -فورتمبيرغ جنوب أملانيا ،وهي
منطقة تنشط فيها شبكة إي ��ران ،الحتوائها على
العديد من شركات الهندسة املتقدمة والتكنولوجيا
املتطورة ،إلى وجود بيانات محددة حول محاوالت
ّ
غير م�ش��روع��ة للحصول على تكنولوجيا تتعلق
بأسلحة الدمار الشامل.
كما تطرق إلى حصول محاوالت شراء مشبوهة عام
 ،2019أثرت على الشركات في بادن -فورتمبيرغ.
إلى ذلك ،نصح التقرير الشركات «بالحصول على
معلومات دقيقة حول الوضع القانوني الحالي ألي
مشتر قبل إجراء التسليم».

اعتراف إيراني يمتلك
شركة خدمات مالية
بااللتفاف على العقوبات
ف��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،أع �ل��ن امل��دع��ي ال �ع��ام ال �ف��درال��ي
األميركي أن مؤسس شركة خدمات مالية إيرانية
وم��دي��ره��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي أق ��ر ب��أن��ه م��ذن��ب ف ��ي ال�ت��آم��ر
النتهاك العقوبات األميركية على إيران ،بعد شهر
واحد من محاكمته في مينيابوليس.
وأوض ��ح مكتب امل��دع��ي ال �ع��ام أن امل��واط��ن اإلي��ران��ي
سيد سجاد شهيديان 33 ،عامًا ،أقر بأنه مذنب في
محكمة مينيابوليس بتهمة التآمر الرتكاب جرائم
ضد الواليات املتحدة واالحتيال عليها ،في ما كان
مخططًا أساسيًا لخرق العقوبات.
يذكر أن شهيديان ،اعتقل في لندن في  11نوفمبر
 ،2018بناء على طلب من السلطات األميركية وسلم
الشهر املاضي إلى الواليات املتحدة.
ووف�ق��ًا لوثائق املحكمة ،أس��س املتهم وأدار شركة
 ،Payment 24وه� ��ي ش ��رك ��ة خ ��دم ��ات م��ال �ي��ة ع�ب��ر
اإلنترنت ،كان لديها  40موظفا ومكتبا في طهران
وشيراز وأصفهان بإيران.
وم� ��ن امل� �ق ��رر ص � ��دور ال �ح �ك��م ف ��ي  15أك �ت ��وب ��ر ،ضد
ش� �ه� �ي ��دي ��ان ،امل � �ع� ��روف ب ��اس �م ��ه امل �س �ت �ع ��ار س�ه�ي��ل
ش �ه �ي��دي ،إل ��ى ج��ان��ب وح �ي��د وال� ��ي أح ��د امل��دي��ري��ن
التنفيذيني للشركة ،بتهم االلتفاف على العقوبات
وغسل األموال واالحتيال املصرفي والتزوير.
وم��ع اش�ت��داد العقوبات ،دع��ا املرشد اإلي��ران��ي علي
خامنئي إلى إيجاد سبل لاللتفاف على العقوبات،
فتم استخدام  Payment 24ك��إح��دى ط��رق التحايل
تلك ،وفقًا ملكتب املدعي العام األميركي.
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توماس فريدمان في «نيويورك تايمز»:
محمد أمين

عندما يتم االنتهاء من تدوين السجل
الكامل لفيروس «كورونا» في أميركا،
قد يذهب المؤرخون إلى أن أكبر خطأ
ارتكبه الرئيس دونالد ترامب لم يكن
ما فشل في القيام به في أوائل
عام  ،2020عندما كانت اإلستراتيجية
الصحيحة لمكافحة الفيروس صعبة
وغير مثبتة ويدور حولها جدل واسع،
بل ما فشل في القيام به في يونيو
 ،2020عندما كانت اإلستراتيجية
الصحيحة واضحة ومثبتة وسهلة
نسبيا.
ال ش��ك أن ه��ذا ال�ف�ي��روس غ��ام��ض ،ول�ك��ن ه�ن��اك الكثير
مما نعرفه اآلن ،ال��ذي يمكن أن يجعل مرحلة ما بعد
اإلغ�لاق أق��ل خطورة بكثير وأكثر ج��دوى من الناحية
االقتصادية.
لقد أشار كبير خبراء الحكومة الدكتور أنتوني فوشي
إلى أن اتخاذ خطوات مواجهة الفيروس سهلة نسبيا،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى أن االخ �ت �ب��ار ،وت�ت�ب��ع س�لاس��ل ان�ت�ق��ال
ال�ف�ي��روس ،وتطبيق الحجر الصحي على املصابني،
من شأنه أن يقضي -على ما يبدو -على إمكانية عودة
املرض ما بعد اإلغالق ويحد من عدد األشخاص الذين
ه��م بحاجة إل��ى دخ��ول املستشفى اث�ن��اء ف�ت��رة انتظار
تطوير لقاح.

أمر شيطاني

ً
ولكن ،لدينا رئيس يقوم بدال من ارتداء قناع بتحويل
تحد بطولي ضد الليبراليني .رئيس
ارتداء القناع إلى ٍ
يجبر  1100من طالب «ويست بوينت» على العودة إلى
الحرم الجامعي والحجر الصحي ملدة أسبوعني ،حتى
يتمكن م��ن ال�ت�ق��اط ص��ورة ف��ي حفل تخرجهم .رئيس

؟

هل يحاول ترامب
نشر «كوفيد »19 -
ي�خ�ط��ط ل�ت�ظ��اه��رة ح��اش��دة ف��ي م��دي�ن��ة ت��ول�س��ا ب��والي��ة
أوكالهوما ،السبت ،شرط أن توقع على تعهد بإعفاء
الرئيس من املسؤولية القانونية ذات الصلة بمخاطر
اإلص��اب��ة ب�م��رض «ك��وف�ي��د .»19 -رئ�ي��س يشيد بحكام
الواليات الذين أصدروا القرار بفتح الحانات واملطاعم
للناس للتجمع معا.
إن��ه أم��ر شيطاني تماما ،مثل أن يستيقظ ت��رام��ب كل
ص�ب��اح وي�س��أل نفسه :م��ا ه��ي نصيحة خبير الصحة
التي يمكنني تحديها اليوم؟ ما هي الوصفة البسيطة
ل�ت�ق�ل�ي��ل اح �ت �م��االت اس �ت �م��رار ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس بعد
عمليات اإلغ�لاق ،هل يمكنني تجاهلها اليوم؟ ما هو
عالج املشعوذين الذي يمكنني الترويج له اليوم؟
لقد جادلت منذ بداية هذا الوباء بأن هدفنا يجب أن
يكون إستراتيجية مستدامة تزيد م��ن إن�ق��اذ األرواح
وس �ب��ل ال �ع �ي��ش ال� ��ى ال �ح��د األق� �ص ��ى ،وق� ��د ذه �ل��ت من
االنتقادات التي تقول إن أي شخص يتحدث عن إنقاذ
األرواح والوظائف في الوقت نفسه هو رأسمالي عديم
ال�ش�ع��ور ..ه��ذا ج�ن��ون .فلدينا اآلن  40مليون أميركي
ع��اط �ل��ون ع ��ن ال �ع �م��ل .وس �ت �ك��ون ال� �ع ��واق ��ب ال�ص�ح�ي��ة

والنفسية م��دم��رة ،إذا استمر الوضع مل��دة ستة أشهر
أخرى.

سلوك عبثي
لكن ت��رام��ب يريد ع��ودة أكبر ع��دد م��ن األميركيني إلى
العمل اآلن ،وأن ترتفع سوق األسهم اآلن ،دون أن ُيطلب
من األميركيني اتخاذ االحتياطات ،حتى السهلة منها.
ه��ذا السلوك ليس عبثيًا فقط ،إن��ه غباء على نحو ال
يصدق .ألن الناس لن يعودوا إلى العمل ولن يخرجوا
لتناول العشاء إذا رأوا الكثير من أفراد األسرة وزمالء
العمل واألص��دق��اء يمرضون وي�م��وت��ون ،بغض النظر
عما يقوله الرئيس.
إن�ن��ا ن�ح�ت��اج إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة للتكيف املجتمعي تجاه
الفيروس ولتعظيم الحياة وسبل العيش ،تعتمد على
ً
الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء ،ب��دال م��ن السياسة
واأليديولوجيا ومواعيد االنتخابات.

مناعة مجتمعية
وعمليات اإلغ�لاق ال تعني شيئًا ،تختفي الفيروسات

ف�ق��ط إذا ك ��ان ب��إم�ك��ان��ك ت�ط��وي��ر ل �ق��اح أو م��ا ي�ك�ف��ي من
األشخاص الذين يطورون مناعة مجتمعية من خالل
اكتساب العدوى وبناء أجسام مضادة طبيعية لها.
ت ��رام ��ب ،ل�ل�أس��ف ،ال ي �ح �ت��رم ال �ف �ي��روس .إن ��ه ال ينسق
اس� �ت� �ج ��اب ��ة م �ت �م��اس �ك��ة ل �ل �ص �ح��ة ال � �ع ��ام ��ة ،وال ت �ق��وم
االستجابة التي ينسقها على الكيمياء والبيولوجيا
والفيزياء ،ولكن على احتياجاته السياسية الخاصة.
وإذا تزامنت عودة «كوفيد »-19في جميع أنحاء البالد
مع التظاهرات املزدحمة واملكثفة ضد عمليات القتل
ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ال�ش��رط��ة ،خ��اص��ة م��ن ق�ب��ل األميركيني
السود الذين تضرروا أيضا بشكل غير متناسب من
«كورونا» ،ومع بطالة جماعية عالية ،ومع أمة منهكة
تجد نفسها مطالبة بمواجهة جولة ثانية من عمليات
اإلغالق ،فاحذر من العواقب.
يقول خبير الصحة العامة الدكتور ديفيد كاتز إن
«لدينا بيانات هائلة ،من هنا في الواليات املتحدة
ومن جميع أنحاء العالم ،تشير الى أن هذه العدوى
ّ
تمثل تهديدا خطيرا للمسنني واملصابني بأمراض
مزمنة ،ولكنها خفيفة على األصغر سنا واألصحاء

■ يتجاهل آراء العلماء
ويبحث عن عالج
الفيروس عند
المشعوذين

امرأة تجري اختبار مصل الدم في واشنطن مع استمرار تفشي «كورونا» في أميركا (رويترز)

«الصحة العالمية» تشيد باالختراق البريطاني المنقذ للحياة

لقاح «ضمادة الجروح» إلى التجارب السريرية

في سياق متصل ،توصل علماء جامعة بيتسبرغ
بوالية بنسلفانيا األميركية إلى لقاح يمكن لصقه
على الجلد مثل ض�م��ادة ال �ج��روح ،وأص�ب��ح جاهزا
ل�ب��دء ال�ت�ج��ارب البشرية عليه ،وف��ق م��ا أف ��ادت قناة
« »Click2Houstonال�ت��اب�ع��ة ل�ش�ب�ك��ة «إن ب��ي س��ي»
األميركية.
وأض��اف��ت ال�ق�ن��اة أن ال�ل�ق��اح يطلق عليه «بيتسبرغ
لفيروس ك��ورون��اف��ا» ،وه��و يشبه ض�م��ادة ال�ج��روح
وفي حجم طابع البريد ،وسيتم استخدامه بسهولة
ب�ن�ف��س ط��ري�ق��ة اس �ت �خ��دام ال �ض �م��ادة ،ل�ك��ن ال �ف��رق أن
اللقاح سيحتوي على إبر صغيرة تذوب في الجلد.
ويعمل ه��ذا ال�ل�ق��اح ب��اس�ت�خ��دام تقنية «dissolving
 ،»microneedle arrayوف�ق��ا ل�ل��دك�ت��ور ل��وي��س ف��ال��و،

وأض ��اف أن��ه «ت��م تأكيد العديد م��ن التوقعات املثيرة
للقلق بشأن امل �ح��ددات االجتماعية للصحة وعواقب
البطالة الجماعية .لقد شهدنا بالفعل ارتفاع معدالت
اإلدم � � � ��ان وال� �ع� �ن ��ف امل� �ن ��زل ��ي وال� �ض� �غ ��وط ال �ن �ف �س �ي��ة».
وتابع« :نحن نعرف اآلن الكثير عن مخاطر التعرض
للفيروس .فهذا الفيروس ال ينتقل بسهولة ،وال يصاب
الكثير من الناس بالعدوى من أشخاص يعانون من
االص��اب��ة امل��ؤق�ت��ة ال �ع��اب��رة أو املنخفضة أو إذا كانت
لديهم مقاومة جزئية لهذا العامل املرضي ،أو كليهما».
وج��ادل كاتز ب��أن كل ه��ذا يوفر معلومات استخبارية
قابلة للتنفيذ .ويمكننا ،بل يجب علينا القيام بعمل
أفضل بكثير لحماية الضعفاء واملسنني ،وخاصة في
دور رعاية املسنني ،وجميع املصابني بأمراض مزمنة
خطيرة .وأضاف« :بعد ذلك ،يمكن لبقية أفراد املجتمع
م�م��ارس��ة نشاطهم ،م��ع ات�خ��اذ االح�ت�ي��اط��ات املعقولة،
م �ث��ل ارت � � ��داء األق �ن �ع��ة واالل � �ت� ��زام ب��ال �ت �ب��اع��د ال �ج �س��دي
وتجنب األماكن الداخلية املزدحمة».

ويمكننا أيضا أن ن��رى اآلن ،مع ارت�ف��اع ع��دد الحاالت
ف��ي ب�ع��ض االم��اك��ن ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ب�ل�اد ال �ت��ي لم
تشهد موجة مبكرة من العدوى وهي اآلن تفتح بشكل
ع �ش��وائ��ي «م� ��دى ص �ح��ة ال �ت �ح��ذي��ر م��ن م �خ��اط��ر م�ج��رد
ت�س��وي��ة املنحنى دون إستراتيجية لتقييم امل�خ��اط��ر.
فاملنحنى املسطح يؤخر اإلصابة ،وال يمنعها ،ألنه لم
يتم تطوير مناعة بعد».
وال�ع��ودة إل��ى الحياة الطبيعية تتطلب مناعة واسعة
النطاق ضد الفيروس ،التي ال تتأتى اال بطريقتني:
األولى ،لقاح آمن وفعال ومنتج بكميات كبيرة وموزع
عامليا .سيكون ه��ذا ه��و الحل األف�ض��ل ،وسيتم انتاج
اللقاح في الخريف ويمكن للجميع العودة إلى العمل
بأمان في األشهر الالحقة .ولكن قد ال يحدث ذلك ،وال
يمكننا أن نبقي االقتصاد متوقفًا.
ال�ث��ان�ي��ة ،ه��ي «امل �ن��اع��ة املجتمعية ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،حققها
أولئك منا الذين يتعرضون ملخاطر منخفضة لإلصابة
ال �ش��دي��دة ،وال��ذي��ن يمكنهم ال �ع��ودة ب��أم��ان إل��ى العمل
وامل ��درس ��ة وال �ح �ي��اة ك�م��ا ع��رف�ن��اه��ا ،م��ع أخ ��ذ الحماية
املناسبة واملعقولة .وفي الوقت نفسه ،يجب أن نحرس
ً
أول �ئ��ك األك �ث��ر ض�ع��ف��ا ح�ت��ى ينجلي امل ��رض .ف�ق��ط ه��ذا
النوع من النهج املدروس ومحسوب املخاطر يمكن أن
يؤدي الى املناعة املجتمعية مع أقصى درجات األمان
وأدن� ��ى ح ��دود ال �ض��رر م��ن ال �ع��دوى وع��واق��ب اإلغ�ل�اق
لفترة طويلة ،معًا».
أما نهجنا العشوائي الراهن ،فال يجلب سوى الضرر.

■ نحتاج إستراتيجية
تعتمد على
البيولوجيا ..بدل
السياسة واأليديولوجيا

اللقاح الضمادة

توقعات مثيرة للقلق

طريقتان

■  40مليون عاطل عن
العمل ..والستمرار
ِّ
مدمرة
اإلغالق عواقب

ب�ش��رت منظمة الصحة العاملية ب�ـ«أخ�ب��ار عظيمة»
بشأن النتائج األول�ي��ة لتجارب سريرية أظهرت أن
ع�لاج��ًا س�ت�ي��روي��دي��ًا اس�م��ه «دي�ك�س��ام�ي�ث��ازون» ق��ادر
على إن�ق��اذ أرواح م��ن يعانون إص��اب��ات ش��دي��دة من
ع��دوى «كوفيد »-19الناجمة عن اإلصابة بفيروس
«كورونا» املستجد.
وق� � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل �م �ن �ظ �م��ة آدان � � � ��وم ت� �ي ��دروس
غ�ي�ب��ري�ي�س��وس إن «ه� ��ذا أول ع �ل�اج ي�ظ�ه��ر خفضا
ف��ي وف��اة م��رض��ى ك��وف�ي��د -19ال��ذي��ن تتطلب حالتهم
األك �س �ج�ين أو دع ��م ج �ه��از ال�ت�ن�ف��س االص �ط �ن��اع��ي».
وأض� � ��اف« :ه� ��ذه أخ �ب��ار ع�ظ�ي�م��ة ،وأب� � ��ارك ل�ح�ك��وم��ة
ب��ري �ط��ان �ي��ا وج��ام �ع��ة أوك� �س� �ف ��ورد ،وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات
العديدة واملرضى في اململكة املتحدة الذين ساهموا
في هذا االختراق العلمي املنقذ للحياة».
من جهته ،وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون االكتشاف بأنه «إن�ج��از علمي بريطاني
رائع».
أم� � ��ا أن� �ت ��ون ��ي ف� ��اوت � �ش� ��ي ،م� ��دي� ��ر امل� �ع� �ه ��د ال��وط �ن��ي
ل �ل �ح �س��اس �ي��ة واألم � � � � ��راض امل� �ع ��دي ��ة ف� ��ي ال� ��والي� ��ات
املتحدة ،فقال إنه من املرجح قريبا أن تراجع لجنة
الخبراء املعنية بتقديم توصيات ع�لاج «ك��ورون��ا»
إرشاداتها ،في ضوء الدراسة البريطانية الخاصة
بـ«ديكساميثازون».

بشكل عام».

األم �ي��رك �ي��ة أن �ه��ا ت �ت��وق��ع ب ��دء ال �ت �ج��ارب ال �س��ري��ري��ة،
الشهر املقبل ،على عالج محتملَ ،يستخدم أجسامًا
َ
مستمدة من بالزما أبقار.
مضادة
ُ
شبكة «س��ي إن إن» ق��ال��ت إن األب�ق��ار ال�ت��ي ستشتق
منها ال�ب�لازم��ا ليست أب �ق��ارًا ع��ادي��ة ،فقد أخضعها
العلماء لتعديالت بالهندسة الوراثية ،ملنحها جهاز
مناعة بشريًا في جزء منه.
ب �ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة ت �ن �ت��ج ه� ��ذه ال �ح �ي ��وان ��ات أج �س��ام��ًا
مضادة بشرية ملقاومة فيروس «كوفيد »19 -التي
يمكن تحويلها بعد ذلك إلى دواء يهاجم الفيروس.
م��ن جانبه ،ق��ال إي��دي سوليفان الرئيس التنفيذي
ل�ل�ش��رك��ة« :ه��ذه ال�ح�ي��وان��ات تنتج أج�س��ام��ًا م�ض��ادة
ِّ
لة /م �ح� ِّ�ي��دة ق � ��ادرة ع �ل��ى ق �ت��ل ال �ف �ي��روس في
معط 
املختبر».
عبوات من «ديكساميثازون» العالج الذي حقق
نتائج جيدة في مواجهة الجائحة (رويترز)

شركة أميركية تستخلص
عالجا ً ُمحتمالً من بالزما
ألبقار «غير عادية»
إغالق غطاء المرحاض قبل
دفع الفضالت بالماء يحد
من انتشار «كورونا»

رئيس قسم األمراض الجلدية في جامعة بيتسبرغ،
ال��ذي أوض��ح أن طريقة االس�ت�خ��دام مثل ال�ض�م��ادة،
يتم وض��ع اللقاح على الجلد والضغط عليه لفترة
وجيزة ثم إزالته.
إل� ��ى ذل � ��ك ،أع �ل �ن��ت ش ��رك ��ة SAB Biotherapeutics

تلف رئوي
ف��ي س�ي��اق آخ��ر ،كشفت دراس ��ة ج��دي��دة أن م��ا يصل
إلى نصف مرضى «كورونا» الذين لم تظهر عليهم
أي أع��راض للمرض ق��د يعانون م��ن اإلص��اب��ة بتلف
في الرئة من دون أن يشعروا بذلك ،وفقًا لصحيفة
ديلي ميل.
ووج��د الباحثون م��ن معهد «سكريبس» لألبحاث
األم �ي ��رك ��ي ،ال ��ذي ��ن ح �ل �ل��وا ب �ي��ان��ات امل �ص��اب�ي�ن ح��ول
ً
العالم ،أن النتائج تقدم دليال على أن أولئك الذين
لم تظهر عليهم األعراض لعبوا دورا مهما في نشر
الفيروس.

إغالق املرحاض
وف��ي اك�ت�ش��اف ق��د ي�ك��ون بمنزلة دالل ��ة ع�ل��ى ح��االت
ت�ف��ش ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ،أك ��دت دراس� ��ة ي��اب��ان�ي��ة وج��ود
«ك � ��ورون � ��ا» ف ��ي م �ح �ط��ات م �ي ��اه ال� �ص ��رف ال �ص �ح��ي.
واخ �ت �ب��ر ال �ق��ائ �م��ون ع �ل��ى ال ��دراس ��ة امل �ي ��اه م ��ن أرب ��ع
محطات معالجة في مقاطعتي إيشيكاوا وتوياما
في غ��رب اليابان ،وج��اءت سبع عينات من أص��ل27
عينة إيجابية للفيروس.
وذك��رت صحيفة ديلي ميل أيضًا أن دراس��ة جديدة
خلصت إل��ى أن إغ�ل�اق غ�ط��اء امل��رح��اض بعد التبرز
وقبل دفع الفضالت باملاء يحد من انتشار «كورونا».

ابنة شقيقه :نبذ والده المريض ..وحرم أهله الميراث

الرئيس األميركي يجهد
إلنقاذ نفسه قبل االنتخابات
محرر الشؤون الدولية
ربما باتت حظوظ الرئيس األميركي دونالد ترامب
ف��ي ال �ف��وز ب��االن�ت�خ��اب��ات ف��ي ن��وف�م�ب��ر امل�ق�ب��ل أك�ث��ر
صعوبة من أي وقت مضى ،فمع تراجع شعبيته،
ومعاناته من تداعيات «ك��ورون��ا» واالحتجاجات
ضد العنصرية ،يواجه ترامب عقبتني متزامنتني.
ف �ق �ب��ل س �ت��ة أي � ��ام م ��ن ط��رح��ه ف ��ي األس� � � ��واق ،ات�خ��ذ
موضوع نشر كتاب جون بولتون ،مستشار األمن
القومي األس�ب��ق ،منعطفا ج��دي��دا ،بعد رف��ع دعوى
م ��ن ق �ب��ل ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ،ت �ط��ال��ب ب��وق��ف ن �ش��ره،
ب��دع��وى تضمنه أس� ��رارا متعلقة ب��األم��ن ال�ق��وم��ي،
يجب أال تخرج إلى العلن.
واخ � �ت� ��ار ب ��ول �ت ��ون أن ي �ع �ي��د ن �ش��ر ت� �غ ��ري ��دة ب �ي��ان
لالتحاد األميركي للحقوق املدنية ،يؤكد فيها على
حقه الدستوري طبقا للتعديل األول في نشر كتاب
عن فترة عمله بالبيت األبيض.
بيد أن ت��رام��ب ق��ال «إن بولتون سينتهك القانون
الفدرالي إذا نشر كتابه على شكله الحالي ،سأعتبر
أي محادثة معي كرئيس ّ
سرية للغاية».
وي ��رى ال��دي�م��وق��راط�ي��ون ف��ي ب��ول�ت��ون اآلن م�ص��درا
ّ
تضر
مهما ي��وف��ر لهم معلومات وم��واق��ف موثقة
بموقف ترامب في سباق االنتخابات.
وقبل أي��ام أك��دت دار النشر الشهيرة «سيمون آند
شوستر» ،أنها شحنت صناديق الكتب إلى مراكز
ال�ب�ي��ع وال �ت��وزي��ع ،ح�ي��ث س�ي�ص��در ال�ك�ت��اب ي��وم 23
الجاري.

إهمال وميراث
ف��ي س�ي��اق م�ت�ص��ل ،تستعد م ��اري إل ت��رام��ب ،ابنة
شقيق دونالد ترامب ،لطبع كتاب جديد حول حياة
عمها ،سيكشف عن أس��رار ومفاجآت ،فيما أكدت
تقارير صحافية أن ساكن البيت األبيض يضغط
من أجل منع صدوره.
ووف ��ق ت�ق��ري��ر لصحيفة «ب�ي��زن�ي��س إن �س��اي��در» ف��إن
م � ��اري ،ال �ب��ال �غ��ة م��ن ال �ع �م��ر  55ع��ام��ًا ،ت�ت�ه��م عمها
بنبذ جدها (وال��د ترامب) فريد ترامب ،عندما بدأ
االستسالم ملرض الزهايمر في آخر  6سنوات من

رفع قضية أمام المحكمة
االتحادية في واشنطن
ضد نشر كتاب بولتون
عمره .ولفتت إلى خوضها معركة قضائية طويلة
ضد عمها عندما توفي جدها في  ،1999ما جعل
ميراثها هي وأخيها األصغر أق��ل بكثير من بقية
األحفاد.
ونقضت م��اري وأخ��وه��ا ،فريد ت��رام��ب الثالث ،في
ال��وص �ي��ة ،م��ا دف ��ع ع�م�ه��ا ال��رئ �ي��س إلخ��راج �ه��ا هي
وأخ�ي�ه��ا م��ن خ�ط��ة ال�ت��أم�ين ال�ط�ب��ي امل�ج��ان�ي��ة ،التي
ّ
ق��دم�ه��ا ل�ه��م ج��ده��م ع�ن��دم��ا ك ��ان ح �ي��ًا .وش��ك��ل ه��ذا
صعوبة خاصة بالنسبة لفريدي الثالث ،الذي كان
لديه اب��ن يعاني م��ن شلل دم��اغ��ي وتطلبت حالته
رعاية مكثفة.

االنتصار مهم
وب� �غ ��ض ال �ن �ظ��ر ع� ��ن ال� �خ�ل�اف ��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة ب�ين
ترامب وبولتون ،فإن ترامب مهتم باالنتصار في
معركته ضد كتاب بولتون بشكل خاص ألن ذلك ما
سيحدد مدى قدرته في ما بعد على إسكات نقاده
ومعارضيه.
وق�ب��ل ع��ام�ين ،ه��دد ت��رام��ب وم�ع��اون��وه ب��وق��ف نشر
كتاب «ال�ن��ار والغضب» للصحافي مايكل وول��ف،
عن الفترة التي قضاها ترامب في البيت األبيض
ح�ت��ى ذل��ك ال��وق��ت ،ب��ال��رغ��م م��ن أن اع �ت��راض أرك��ان
ً
إدارة ت��رام��ب على ال�ك�ت��اب ل��م يكن متعلقا باألمن
ال�ق��وم��ي ،ك�م��ا ي��زع�م��ون اآلن ف��ي م��ا يتعلق بكتاب
بولتون املنتظر.
ويعكس ت��زام��ن الكتابني ف��ي ه��ذا ال��وق��ت مضاعفة
ُ
للضغوط على ترامب ،تضاف إلى أزماته األخرى،
وت ��راج ��ع ش�ع�ب�ي�ت��ه ،وازدي� � ��اد خ �ص��وم��ه ،م��ا ي��دع��و
للتساؤل عن قدرته على الفوز بوالية ثانية.
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أجرته أنديرا مطر

وتؤسس لقطيعة مع العرب
ِّ
«حزب الله» أقلية تستقوي بحلفاء فاسدين..

جعجع لـ سبقلا:

«قيصر» ..والتهريب

ربما أخطأنا بانتخاب
عون رئيساً

ّ
● كيف يتجنب لبنان ارت� ��دادات قانون
ق �ي �ص��ر ف ��ي ظ ��ل ال� �ت ��داخ ��ل م ��ع س��وري��ا
اقتصاديا وسياسيا؟
 ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة أن ت �ض��ع ف ��ي أول��وي��ات �ه��امصلحة الشعب اللبناني ،ولتتكفل سوريا
ب �ح��ل م �ش��اك �ل �ه��ا .ل �ب �ن��ان ال� �ي ��وم ال ي�ت�ح� ّ�م��ل
مغامرات ملصلحة اطراف خارجيني.
اه ��م م��ا ي�ج��ب ان ت �ق��وم ب��ه ال �ح �ك��وم��ة ،ط��امل��ا
هي تحاول ضبط سعر ص��رف الليرة ،هو
توقيف حركة تهريب الدوالرات الى سوريا،
ألن �ه ��ا م��رش �ح��ة ل �ل �ت �ن��ام��ي ف ��ي ظ ��ل ق��ان��ون
قيصر .وكذلك على الحكومة منع عمليات
التهريب كلها عبر الحدود.

■ تقديرنا كان أنه أفضل من الفراغ
لم يعرف لبنان في
تاريخه مرحلة صعبة
كالتي يعيشها اليوم،
والتي تضعه على حافة
الهاوية .تأزم سياسي
واقتصادي غير مسبوق
ينفجر على شكل
توترات موضعية وسط
مخاوف من انزالق
االمور الى فوضى امنية
عارمة.
لكن رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير
جعجع يختصر معضلة
لبنان الحالية بوجود
المنظومة الحاكمة
التي لن ينفع معها أي
تغيير ،ال في الحكومة
وال في موقع الرئاسة
طالما هي قائمة .وهو
يرى أن الحل يكمن في
انتخابات نيابية مبكرة
تسهدف ازاحة هذه
المجموعة.
وال يخشى جعجع على
النموذج اللبناني من
االنهيار ،فهو راسخ
برغم الهزة التي تصيب
اعمدته اليوم .ثم إنه
يشدد على ان لبنان
يستطيع بقدراته الذاتية
على احداث اختراق
في األزمة االقتصادية،
شرط أن تتوافر قرارات
اصالحية جريئة في
قطاعات ثالثة :الكهرباء،
والقطاع العام ،وضبط
المعابر غير الشرعية
والشرعية.
ويحاذر جعجع الدخول
في تفاصيل العالقة مع
حلفاء األمس ،مكتفيا
بالقول ان عالقة جيدة
تربطه بكل القوى،
باستثناء حزب الله .لكنه
يشير في المقابل ان
التحالف مع اي فريق
يتطلب برنامج عمل
متكامال ال تتوفر ظروفه
اليوم.
أما معارضته طرح
مسألة سالح حزب الله
في مطالب االنتفاضة،
فمردها إلى خوفه
عليها من التشتت.
وهو يرى انضمام
المكون الشيعي اخيرا
الى االحتجاجات كان
في جانب منه عفويا
ومنطلقه معيشي
اجتماعي.
سبقلا حاورت جعجع
في هذه الملفات
واستطلعت رأيه في
مستقبل لبنان وسبل
خروجه من أزماته.
وهذا نص الحوار:

تفاهم وافتراق
● من هم حلفاؤك ،وكيف تصنف العالقة مع االطراف اللبنانية؟

 ع�لاق��ة ال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ع ك��ل االف ��رق ��اء ج �ي��دة ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال�س�ي��اس��يباستثناء حزب اهلل ومجموعة الوزير جبران باسيل ،واألسباب معروفة .هناك
مداوالت يومية مع سائر االطراف في ملفات نتفق عليها أو نحتلف .أما في ما
يتعلق بالتحالف فهو يحتاج الى برنامج عمل كامل مع الفريق اآلخ��ر ،وهو
غير متوافر حاليا.

● كيف قرأت مشهدية تظاهرات «الثنائي الشيعي» االخيرة وما رافقها
ّ
من اعمال تخريب في بيروت ،وهل ترى أنها زخمت االنتفاضة أم قضت
عليها؟

 االيام املاضية حملت مجموعة أحداث متضاربة االتجاهات أحيانا .لذا اختلطتاالم��ور على بعض ال�ن��اس ،وتتفاوتت تفسيراتها .ب��دأ ذل��ك ف��ي  6يونيو م��ع طرح
مجموعة من املحتجني تطبيق القرار  1559شعارا الحتجاجاتهم .وهذا ما أدى الى
اقتحام مجموعة من مؤيدي حزب اهلل وسط بيروتّ ،
فخربوا التظاهرة وحولوها
الى فوضى عارمة.
استفزاز هذه املجموعة الشارع السني من خالل شتم رموز اسالمية ،واستفزازها
املسيحيني عبر محاولة الدخول الى عني الرمانة ،خلق توترا كبيرا اربك قيادة حزب
اهلل الذي قرر تصحيح هذا الخطأ.
وي��وم الخميس ال�ف��ائ��ت ،م��ع ت��ده��ور سعر ص��رف الليرة ال��ى مستوى قياسي ،نزل
هؤالء املناصرون لحزب اهلل أنفسهم الى الشارع للوقوف مع املحتجني بشكل ودي
هذه املرة ،وبشعارات متقاربة.
م��ا ح�ص��ل م��ن اح ��راق وت�ح�ط�ي��م للمتلكات ف��ي وس��ط ب �ي��روت ال ع�لاق��ة ب�م��ا سبقه.
تقييمي الشخصي  -وبخالف ما يرى كثيرون  -ان هذه التحركات عفوية تلقائية.
اندفع الناس الى الشارع ألنهم أصبحوا مهددين في أوضاعهم املعيشية املباشرة.
وقد تسعى بعض االطراف لتحقيق املكاسب على «ظهر» الناس .ولكن هذا ال ينفي
أن جوهر هذه ّ
الهبة الشعبية معيشي واقتصادي.

حكومة خبط عشواء
● قرار ضخ الدوالر في السوق وقرارات الحكومة املالية  -االمنية هل هي
خطوة في االتجاه الصحيح؟

 الحكومة «تخبص خارج الصحن» ،أي تتصرف بعشوائية .سبب تدهور الليرةليس املضاربة ،بل عدم التوازن الهائل في مالية الدولة ،والذي يستوجب خطوات
اصالحية كبيرة لتفاديها .لكن الحكومة ذهبت ال��ى معالجة الجزء ال��ذي يتسبب
بالكاد بـ 10في املئة من األزم��ة .فيما جوهر املوضوع االصالحات على املستويات
كافة ،وال شيء غيرها.

● االصالحات تمس بنية حزب اهلل وحلفائه ،أي فريق الحكومة .فهل نحن
أمام معادلة« :إما انقاذ لبنان او انقاذ حزب اهلل» ،طاملا أن ال مساعدات من
دون اصالحات؟

 ق�ب��ل االت �ك��ال ع�ل��ى امل �س��اع��دات ال�ت��ي ق��د ت��أت��ي وق��د ال ت��أت��ي ،يمكننا االت �ك��ال علىمقدراتنا الذاتية .هناك مجموعة خطوات كفيلة بتأمني ماليني الدوالرات للخزينة،
أذكر بعضها :في القطاع العام  5آالف موظف غير قانوني تم توظيفهم بعد سلسلة
الرتب والرواتب .وقبلهم  30الفا ال يستوفون الشروط املطلوبة .املطلوب تخفيض
حجم القطاع العام في لبنان.
املعابر غير الشرعية وحدها تكبد ال��دول��ة خسائر بني  500مليون ومليار دوالر.
ونحتاج فقط الى ق��رار سياسي لتتوقف هذه الخسائر في اسبوع .هل سيعطينا
صندوق النقد اكثر من مليار دوالر في السنة؟ اقفال املعابر غير الشرعية وحده
كفيل بتوفيرها .ملف الكهرباء يكلف الخزينة ملياري دوالر سنويا ،كنا نأمل
اصالح القطاع ،فإذا بالحكومة تعود الى اقرار معمل سلعاتا.

ِّ
ويخطط إلجهاض االنتفاضة منذ اليوم األول
¶ «حزب الله» في أساس األزمة الراهنة..
¶ طرح موضوع سالح الحزب اليوم يقدم أفضل خدمة لهذا السالح
¶ سلوك حزب الله تجاه العرب قطع شريان المساعدة الحيوي للبنان
عون أو الفراغ
تقييمي أن عمليات إحراق وتحطيم
الممتلكات كانت عفوية وتلقائية..
ال عالقة لها بـ«حزب الله»
لست قلقا ً على النموذج اللبناني..
باق ألن موته يعني موت البلد
فهو ٍ
لم نطالب بإسقاط الرئيس ولم نعارضه..
لكن من سيكون البديل؟
استقالة أو إقالة الرئيس وحده اليوم
تعنيان اإلتيان بآخر شبيه له
التغيير يجب أن يطول المجموعة الحاكمة
عبر انتخابات مبكرة..
وحكومة الوحدة الوطنية سيئة

● كيف نتجاوز هذه املرحلة؟ بتغيير حكومي أم بانتخابات مبكرة؟

 تحقيق االصالحات وادارة الدولة بشكل جيد .وبما أن السلطة الحالية لن تقدمعلى ه��ذه االص�لاح��ات ،فال أم��ل اال بإزاحتها .مع ض��رورة اج��راء انتخابات نيابية
مبكرة .اي تغيير حكومي هو مضيعة للوقت طاملا ان الفريق الذي يقف وراءها ال
يزال هو نفسه .فالتغيير يجب ان يطال من يقف وراء هذه الحكومة.

● ماذا عن حكومة وحدة وطنية انقاذية؟

 ح�ك��وم��ة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة أس ��وأ ان ��واع ال�ح�ك��وم��ات .ألن�ه��ا ت�ج�م��ع م��ا ال يجتمع.الحكومة جهاز تنفيذي يفترض دينامية واستجابة ل�لازم��ات ،ال سيما ف��ي هذه
املرحلة .بيت القصيد تغيير املجموعة الحاكمة ،واال فإن كل أن��واع الحكومات لن
تؤدي الى تغيير األوضاع.

 ال شك ان حزب اهلل في أساس األزمة الراهنة .ولكن ال نخلط األمور ببعضها .منذان��دالع االنتفاضة في  17اكتوبر وحتى األم��س ك��ان ح��زب اهلل يخطط الجهاضها.
م��رات عدة كشف عن أنيابه واعتدى على املتظاهرين .ما جعل هذه االحتجاجات
الشعبية جامعة على امتداد لبنان هو شعاراتها التي يجمع عليها كل املواطنني
ّ
بما يتعلق بالفساد وادارة الدولة ،وهذا أمر مهم لتبقى شاملة وت��ؤدي مبتغاها.
أم��ا ط��رح ن��زع س�لاح ح��زب اهلل اليوم ،فيؤدي أكبر خدمة لهذا السالح .ألن��ه يشتت
الناس ،شئنا أم أبينا .وهذا ما حصل بالفعل .طرح األمور عشوائيا وفي أي وقت
قد يرتد عكسيا علينا .وبالتالي حزب القوات اللبنانية ليس ضد نزع السالح ،ألننا
اكثر من طالب بنزع سالحه منذ  15سنة ،وانما نحن مع طرحه في التوقيت وفي
املكان املناسبني ،ومن خالل الحركة السياسية ،النه جزء أساسي من مشكلة لبنان.

عون و«حزب الله»

● كم ساهمت في األزمة اللبنانية الراهنة تلك القطيعة التي ّ
تسبب فيها
«حزب اهلل» بني لبنان والدول العربية؟

● رئيس الحكومة تحدث عن «انقالب» يقوده البعض إثر ليلتي االحتجاج
األخيرتني ،هل توافقه؟

ّ
 أنا متشائم في ما يتعلق بتطور األوضاع في املرحلة الحالية ،لكن ال شيء يغيرالنموذج اللبناني ألن موته يعني موت الكيان .صحيح ان قطاعات معروفة تضعف
أو ت�ق�ف��ل ،ول�ك�ن�ه��ا م��رح�ل��ة م��ؤق�ت��ة وس �ت �ع��اود ن�ه��وض�ه��ا .ل�س��ت قلقا ع�ل��ى ال�ن�م��وذج
اللبناني ،ب��ل على األوض ��اع ال�ت��ي ستترك تداعياتها على اللبنانيني ف��ي انتظار
وصولنا الى بر االمان.

● مل��اذا عارضت رف��ع شعار ن��زع س�لاح ح��زب اهلل في التظاهرات؟ اليس
ح��زب اهلل ف��ي اس ��اس االزم ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ،وس�ب��ب ع��زل��ة ل�ب�ن��ان العربية
والدولية؟

حزب األقلية والقطيعة مع العرب

 قبل ان�ق��اذ غيرنا لننقذ انفسنا .يعرف ح��زب اهلل ان حاضنته تنوء تحت أثقالاالزمة املعيشية كغيرها من اللبنانيني.

● القطاعات التي صنعت قوة لبنان تنهار :املصارف ،السياحة ،التعليم..
هل انتهى النموذج ،والى أين يسير لبنان؟

سالح الحزب في حينه

 صحيح أن ب�ع��ض املسيحيني ي�ع�ت�ب��رون إق��ال��ة ال��رئ�ي��س م��ن امل �ح��رم��ات ،انطالقامن مخاوف او حساسية تاريخية .بالنسبة الينا ،نحن لم نطالب بإسقاطه ولم
نعارضه .ولكن على غرارالتغيير الحكومي ،نسأل :من سيكون البديل؟ واذا ّ
تغير
ّ
سيتحسن الوضع؟ املشكلة هي في املجموعة الحاكمة ،أي فريق
الرئيس اليوم فهل
ال��وزي��ر ج�ب��ران باسيل وف��ري��ق «ح��زب اهلل» .استقالة او إق��ال��ة الرئيس وح��ده اليوم
تعنيان االتيان بآخر شبيه له.

● ه��ل سيدافع ح��زب اهلل ع��ن األس��د الن�ق��اذه م��ن مقصلة «قيصر» ،كما
ساعده عسكريا؟

النموذج اللبناني باق

 للوهلة االول ��ى ق��د ي�ك��ون ه��ذا االن�ط�ب��اع صحيحا ،لكنني ل��م امل��س ه��ذا االم��ر فياملمارسة .ولكن هنا اس��أل :ما الخيارات التي كانت متاحة امامنا آن��ذاك؟ التسوية
او استمرار الفراغ في موقع الرئاسة .حينها ،كان تقديرنا  -وقد يكون خاطئا  -ان
انتخاب الجنرال عون أفضل من الفراغ .واقول ربما قد يكون خاطئًا ،ففي مثل هذه
املسائل يصعب قياس األمور بدقة .وأشدد على أننا كنا أمام خيارين ال غير.

● ملاذا يعتبر إسقاط رئيس الجمهورية املسيحي من املحرمات؟ علمًا بأنه
في سنة  1952أسقط بشارة الخوري؟

تداعيات قيصر

 ن�ع��م ،اك�ب��ر ان �ق�لاب ُي �ق��اد ض��د ال�ح�ك��وم��ة ي�ق��وم ب��ه ال�ف��ري��ق ال ��ذي ي�ق��ف وراء ه � ��ا .لنينقذ الحكومة س��وى اج��راءات اصالحية يحبطها ه��ذا الفريق نفسه .آخ��ر االمثلة
مسألة التشكيالت القضائية املعلقة والتعيينات التي أقرتها الحكومة وفق منطق
املحاصصة.

● اال تعتبر أن اتفاق معراب مع الرئيس عون كان ضرره أكبر من مردوده
على القوات اللبنانية؟

المعادلة الداخلية منعت اتخاذ أي موقف
من قضايا تمس األصدقاء العرب
دور إيران إلى تراجع ..وعلى «حزب الله»
أن ينقذ نفسه ..وال نحتمل مغامرات
مع «قانون قيصر»
قرارات الحكومة المالية مج َّرد «تخبيص»..
وخطوات إصالحية جريئة توفر ماليين
الدوالرات للخزينة
عالقتي جيدة مع الجميع باستثناء
«حزب الله» وباسيل ..وأي تحالف يحتاج
برنامج عمل غير متوافر حاليا ً

 ساهمت بشكل كبير .الدول العربية اعتادت في مثل هذه االوقات املأزومة ان تبادرالى مساعدة لبنان بالودائع او باالستثمارات .سلوك «حزب اهلل» تجاه االصدقاء
العرب تسبب في قطع ه��ذا الشريان الحيوي .ولكن األه��م من تخريب «ح��زب اهلل»
عالقة لبنان بالدول العربية ،هو تخريبه اللعبة السياسية اللبنانية الداخلية.
ليمسك «حزب اهلل» بالساحة الداخلية ،تحالف مع أفسد الفاسدين وسكت عنهم،
وواكبهم ،ألن��ه من دون حلفائه يصبح أقلية .هم ّامنوا مصالحهم معه ،وه��و أمن
اك�ث��ري��ة ب�ه��م .ه��ذا التحالف نخر ال��دول��ة وأس ��اء اليها اك�ث��ر م��ن ان�ق�ط��اع امل�س��اع��دات
الخارجية عن لبنان.

تراجع الدور اإليراني
● م��ن االط ��راف اللبنانية ال�ت��ي يمكنها ت��أم�ين ع�لاق��ة ايجابية ب�ين لبنان
ومحيطه العربي؟

 في املعادلة الداخلية اليوم ال أحد .طبعًا هناك أطراف ،ونحن منهم ،لديهم افضلالعالقات مع الدول العربية والغربية ،ولكن ال تفيد بشيء ،طاملا ان املعادلة الداخلية
تخرب العالقة .وقد رأينا أن الدولة لم تعلن أي موقف من قضايا تمس االصدقاء
العرب.

● املحور االيراني كان متفوقًا في املنطقة ،هل تلمس تراجعًا لهذا املحور؟

 هناك تراجع أكيد للدور االيراني في املنطقة .كيف ّنفسر مثال تعيني الرئيس
الروسي مندوبا دائما له في سوريا؟ كل املؤشرات تقول انه يلعب دور رئيس
الظل ،كما ك��ان ب��ول برايمر في ال�ع��راق .في ال�ع��راق انتقلت الحكومة من نموذج
ن��وري املالكي األش��د تعصبا الي��ران الى مصطفى الكاظمي ال��ذي يقيس العالقة
مع ايران بـ«الشوكة والسكني» .اضافة الى ما رأيناه يحدث خالل األشهر األخيرة:
قيام اسرائيل باالتفاق مع االميركيني من جهة ،والروس من جهة اخرى ،بغارات
ع�ل��ى م��واق��ع وم�س�ت��ودع��ات اس�ل�ح��ة اي��ران�ي��ة ف��ي س��وري��ا م��ن دون اي رد ف�ع��ل من
الجانب االيراني.

25

ّ
يهنئ حسن مصطفى
فهد الصباح
بعث رئيس اللجنة األوملبية الشيخ فهد ناصر الصباح برقية تهنئة إلى رئيس االتحاد
الدولي لكرة اليد د.حسن مصطفى؛ وذلك بمناسبة منحه الرئاسة الفخرية للجنة األوملبية
املصرية.
وأكد الناصر في برقيته أن هذا التكريم جاء تقديرًا للجهود والدعم املتواصل التي قدمها الدكتور
حسن مصطفى للرياضة املصرية ،متمنيا له مزيدا من ّ
التقدم والرقي لتحقيق ما يصبو إليه من
رفعة وتقدم ونجاح للرياضة املصرية والعربية والدولية.

الخميس  26شوال  1441هـ •  18يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16819

«الثالثية» اعتمدت آلية بدء التدريبات الرياضية:

لعله قريب!

إيقاف نشاط األندية واالتحادات
المخالفة ..وإغالق المنشآت

تشهد كرة القدم في العالم تطورًا كبيرًا ومستمرًا على مختلف مستوياتها ،سواء
املالعب او الالعبني او التحكيم او االدارة الرياضية لهذه اللعبة ،التي باتت استثمارا
ناجحا ،جذبت اصحاب رؤوس االموال للدخول في عاملها.
ولم ِيغب هذا التطور عن معظم الدول العربية التي اتجهت ايضًا الى االستثمار في
مالعبها والعبيها وإق��رار النظم االحترافية للحاق بالركب العاملي للعبة الشعبية
االولى في العالم ،من خالل اعتماد دوري��ات محترفة واالتجاه تدريجيًا في بعض
الدول نحو اقرار روابط االندية املحترفة على غرار الدوريات االوروبية ،اال ان ادارة
الكرة في الكويت ،يبدو انها ال تنشد تطوير او اصالح اي شيء في مصلحة اللعبة،
بل تعيدها الى عصور ما قبل التاريخ ،وهذا ما اعتمده اتحاد الكرة رسميًا بالعودة
الى دوري الدمج مرة اخرى في املوسم املقبل ،رغم ما يجري تداوله من فترة ألخرى
بمحاوالت تطوير اللعبة واالتجاه لــ«االحتراف الكلي»!
اي احتراف وأي تطوير في دوري «دمج» منعدم الهدف او املعنى؟!
ق ��رارات االت�ح��اد تبدو غير مطمئنة لجماهيرنا الكبيرة «ال� ّ
�ذواق��ة» ل�ح�لاوة الكرة،
ُُ
وفنونها الجميلة التي اب��دع فيها نجوم كثر في الكويت على مر السنني ،وسطر
نجوم العصر الذهبي ملحمة الوصول الى املونديال والتتويج بكأس آسيا ،اال ان
ه��ذه الجماهير «ف��ي العصر الحالي» يبدو انها ستبقى ُمرغمة ملتابعة الدوريات
االوروبية والعربية «املحترفة» ..وأما كرتنا املحلية «املسكينة» فستبقى في انتظار
طوق النجاة والتحرير من قيود الهواية ..لعله يكون قريبًا.
المحرر

محمد سليمان
ّ
اع �ت�م��دت ال�ل�ج�ن��ة ال�ث�لاث�ي��ة امل�ش��ك�ل��ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للرياضة واللجنة األوملبية ووزارة الصحة آلية العودة
ل�ل�ت��دري�ب��ات ال��ري��اض�ي��ة امل �ق��ررة أن ت �ب��دأ ف��ي  28يونيو
�اد او ات�ح��اد تحديد املوعد
ال�ج��اري ،حيث تركت لكل ن� ٍ
امل�ن��اس��ب ل�ب��دء ال�ت��دري�ب��ات ،وف��ق االن�ت�ه��اء م��ن إج ��راءات
التعقيم والتطهير والوقاية ،وف��ق متطلبات السلطات
ال�ص�ح�ي��ة .وش� ��ددت ال�ل�ج�ن��ة خ�ل�ال امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي،
الذي عقد أمس في مقر الهيئة ،بحضور الدكتور صقر
امل�ل�ا ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة ل�ل��ري��اض��ة التنافسية،
وحسني املسلم أمني سر اللجنة األوملبية ،والدكتور فهد
الغمالس مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة على
ضرورة االلتزام التام من قبل جميع الهيئات الرياضية
ب��ال�ش��روط وال�ق��واع��د واإلج� ��راءات الوقائية االح�ت��رازي��ة
املفروضة ،وفق اآللية التي تضمن سالمة الجميع.

متابعة أسبوعية
وأك��دت أن��ه سيتم تقييم العمل امل�ي��دان��ي داخ��ل األن��دي��ة
بشكل أسبوعي للوقوف على مدى االلتزام بكل تفاصيل
ال��وق��اي��ة ،م��ن أج��ل س�لام��ة جميع ال��ري��اض�ي�ين .وأن ��ه في
حال لم يتم االلتزام من قبل بعض األندية أو االتحادات
ّ
فسيجري رفع تقرير للجنة العليا املشكلة من الجهات
الثالث (الهيئة واالوملبية والصحة) ،ويمكن اتخاذ قرار
بإغالق املنشأة غير امللتزمة وإيقاف النشاط.

ال مسحات للرياضيني
وح� ��ول ال � ��دور ال� ��ذي س�ت�ل�ع�ب��ه وزارة ال �ص �ح��ة ف ��ي ه��ذا
ال�ش��أن وإم�ك��ان�ي��ة إج ��راء مسحات للرياضيني قبل بدء
ال �ت��دري �ب��ات ،ق ��ال ال��دك �ت��ور ف�ه��د ال�غ�م�لاس إن امل�س�ح��ات
ال تعتبر بمنزلة ج��واز م��رور للتدريبات؛ ألنها تعطي
إح�س��اس��ا خ�ط��أ ب��األم��ان؛ ل��ذل��ك س�ت�ك��ون ه�ن��اك فحوص
مخبرية ملن تظهر عليهم أعراض واتخاذ كل اإلجراءات
ال��وق��ائ �ي��ة واالح� �ت ��رازي ��ة ل �ح �م��اي��ة ال��ري��اض �ي�ي�ن ،م��ؤك �دًا
أن إج� ��راءات التعقيم والتطهير وال��وق��اي��ة ستتم وف��ق
االش�ت��راط��ات ال��دول�ي��ة ،وم��ن خ�لال ج�ه��از رق��اب��ي داخلي
ّ
وخارجي مشكل من الجهات الثالث.

 ..وال حضور ألولياء األمور
وحول آلية حضور التدريبات ،أوضح حسني املسلم أنه

مطالبات بتغيير
ّ
«المتصدع»
نموذج كرة القدم

متوسطاً المسلم والقمالس
ّ
المال

إجراءات التعقيم
وأك��د املسلم أن زي ��ارات مفاجئة ستقوم بها اللجان
امل �خ �ت �ص��ة ،ل �ل��وق��وف ع �ل��ى م ��دى االل� �ت ��زام ب �ه��ذا األم ��ر،
متمنيا أن يكون هناك تعاون من قبل الجميع إلنجاح
تلك املرحلة ،من أجل االنتقال الى املراحل التالية.

ال مسحات ..والبديل فحوص
مخبرية لمن تظهر عليه أعراض

التواجد اإلعالمي

لجنة عليا لتقييم
التجربة أسبوعياً ..حفاظا ً
على سالمة الجميع
سيمنع النقل الجماعي ،وكذلك حضور أول�ي��اء األم��ور
وال�ج�م�ه��ور ،وس�ي�ك��ون ال�ح�ض��ور داخ��ل مقر التدريبات
ق��اص�رًا على ال�لاع��ب وامل��دي��ر الفني واداري واح��د فقط،
على أن يتم الحفاظ على املسافات املقررة للتباعد.

وح� ��ول إم �ك��ان �ي��ة ال �س �م��اح ب��ال �ح �ض��ور اإلع�ل�ام ��ي أث �ن��اء
التدريبات ،أك��د الدكتور صقر امل�لا أن رج��ال الصحافة
واإلع�ل�ام يلعبون دورا كبيرا ف��ي تسليط ال�ض��وء على
ما ي��دور داخ��ل القطاع الرياضي ،وه��م ج��زء أس��اس من
نجاح التجربة ،من خالل املالحظات التي تكون داعمة
التخاذ قرار ما.
ل��ذل��ك ،سيكون مسموحًا لكل جهة إع�لام�ي��ة وصحفية
ت �ح��دي��د  4أش� �خ ��اص ،س �ي �ك��ون ل �ه��م ال �ح��ق ف��ي م�ت��اب�ع��ة
التدريبات ،وفق آلية وضوابط وقائية ،سيتم تحديدها،
من أجل سالمة الجميع.

المعسكرات الداخلية« ..ضرر ومنفعة»!
سعد عايد
تتجه األندية املحلية لكرة القدم إلى خوض معسكرات
داخ�ل�ي��ة؛ اس�ت�ع��دادًا الستكمال امل��وس��م ال �ك��روي الحالي
وانطالق املوسم الجديد ،بعد الربكة التي تسبب فيها
تفشي فيروس كورونا لتعويض عدم القدرة على السفر
وإق��ام��ة م�ع�س�ك��رات خ��ارج�ي��ة ف��ي ال�ف�ت��رة املقبلة بسبب
مصاعب السفر وإغ�ل�اق معظم م�ط��ارات العالم بسبب
هذا الوباء.
وعلى عكس دول أخرى ،لن تتأثر بعض أنديتنا في عدم
خوض معسكرات خارجية وذلك ألنها لم تستفد منها
فعليًا خالل سنوات مضت ،بل كانت عبارة عن «جولة
س�ي��اح�ي��ة» وال�ل�ع��ب م��ع ف��رق ال ت �ش��ارك ح�ت��ى ف��ي دوري
الهواة ببلدانها ،مما ال يجعل الفريق في أتم جهوزية
لدخول املوسم.
ل��ذل��ك س�ي�ك��ون «امل�ع�س�ك��ر ال��داخ �ل��ي» م�ف�ي�دًا ج �دًا لتلك
األن��دي��ة ،وسيصب الالعبون تركيزهم على استعادة
ل�ي��اق�ت�ه��م ال�ب��دن�ي��ة وال ��دخ ��ول ف��ي «أج� � ��واء» امل �ب��اري��ات
مجددًا.
وع �ل��ى ال �ع �ك��س ت �م��ام��ًا ،ف�س�ت�ت��أث��ر ف ��رق أخ� ��رى ت �ع��د من
املنافسة على ألقاب املوسم املحلي ،وذل��ك ألنها تطبق
ق��اع��دة املعسكر الصحيحة م��ن خ�لال خ��وض مباريات
ب�م�س�ت��وي��ات ق��وي��ة وت�ج��رب��ة الع �ب�ين ،وي�ط�ب��ق امل��درب��ون

ّ
أك��دت منظمة فوتبول سابورترز ي��وروب،
التي تضم مجموعة م��ن رواب��ط مشجعي
أب ��رز أن��دي��ة ال �ق��ارة ال�ع�ج��وز أم ��س ،أن على
ال�س�ل�ط��ات ال�ك��روي��ة أن تستشير جماهير
ال �ل �ع �ب��ة ب �ش ��أن أي خ �ط��ط م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م��ن
أج��ل إح ��داث تغيير ف��ي ال�ن�م��وذج الحالي
ل�ك��رة ال�ق��دم «امل �ت �ص� ّ�دع ،غير ال �ع��ادل وغير
املستدام».
وأش� � ��ارت امل �ن �ظ �م��ة ال �ت��ي ت �ض��م  27راب �ط��ة
وطنية ال��ى أن استئناف ال��دوري��ات خلف
أب � ��واب م��وص��دة ب�س�ب��ب ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد ،أظهر أن «الجماهير ه��ي القلب
النابض للعبة».
وت��اب �ع��ت« :ل ��ذل ��ك ،م��ن امل �ه��م اآلن أك �ث��ر من
أي وق ��ت ض ��م امل �ش �ج �ع�ين ال ��ى امل �ح��ادث��ات
التي ستحدد مستقبل اللعبة على املديني
املنظور والبعيد».
ووق�ع��ت على ال�ب�ي��ان ال �ص��ادر ع��ن املنظمة
رواب��ط مشجعني ألندية كبرى ومهمة في
إنكلترا ،فرنسا ،أملانيا ،أسبانيا وهولندا،
والتي حثت جميعها على «حوار أصحاب
املصالح» حول مستقبل اللعبة على املدى
الطويل.
وج ��اء ف��ي ال �ب �ي��ان «أظ �ه��رت أزم ��ة ف�ي��روس
ك��ورون��ا م ��رة أخ ��رى أن ال �ن �م��وذج ال�ح��ال��ي
ل �ك��رة ال� �ق ��دم م �ت �ص� ّ�دع وغ �ي��ر ع � ��ادل وغ�ي��ر
مستدام».

وت ��اب ��ع «ك � ��رة ال� �ق ��دم ب �ح��اج��ة ال� ��ى ت�غ�ي�ي��ر
ج��ذري .أي عملية إص�لاح يجب أن تشمل
م �م �ث �ل�ي�ن ع � ��ن ال� �ج� �م ��اه� �ي ��ر ،ع� �ل ��ى ك � ��ل م��ن
ال �ص �ع �ي��د امل �ح �ل��ي وال��وط �ن��ي واالوروب � � ��ي.
ي�ج��ب أن ي �ش��ارك امل�ش�ج�ع��ون ف��ي ال �ق��رارات
املتعلقة باملستقبل األوسع للعبة ،بما في
ذلك اإلص�لاح الضروري لهياكل الحوكمة
والقوانني املالية».
ودعا البيان الى العودة اآلمنة للجماهير
ال� ��ى امل�ل�اع ��ب «م��رف �ق��ة ب��اس �ت �ش��ارة ه��ادف��ة
م��ع م�م�ث�ل��ي امل�ش�ج�ع�ين ف��ي ك��ل ج��ان��ب من
جوانب اللعبة بشأن بروتوكوالت السالمة
الصحية».
حاولت االندية والقنوات الناقلة تعويض
غ�ي��اب الجماهير ع��ن امل��درج��ات ،م��ن خالل
ب ��ث أص� � ��وات امل �ش �ج �ع�ين واألن ��اش� �ي ��د عبر
م �ك� ّ�ب��رات ل�ل�ص��وت إلض �ف��اء ح�م��اس�ي��ة على
األجواء ،ما لم يلق استحسان املنظمة.
وتابع البيان «لدينا مخاوف كبيرة في ما
يتعلق بمحاوالت القنوات الناقلة استبدال
أو تقليد األج ��واء ال�ف��ري��دة ال�ت��ي تصدرها
الجماهير».
وخ� �ت ��م «ال ي �م �ك��ن أن ت� �ع ��ود االم� � � ��ور إل ��ى
طبيعتها .هناك حاجة لتغيير دائم لجعل
اللعبة مستدامة من أعلى الهرم إلى أسفله،
والجماهير على اس�ت�ع��داد للعب دور في
إعادة هيكلة هذا التغيير».

إلغاء الدوري اإلماراتي

األندية ستفتقد أجواء المعسكرات الخارجية

خططهم التكتيكية ل�ل�خ��روج ب��أف�ض��ل تشكيلة ،بينما
امل�ع�س�ك��ر ال��داخ �ل��ي ل��ن ي�ت�ي��ح ل�ه��م ف��رص��ة ع�م��ل ك��ل ه��ذا،
مما سيأثر على مستوياتهم بكل تأكيد مع استئناف
املوسم الكروي.

فرصة «الشباب»
م��ن جانبها ،ستعاني بعض األن��دي��ة م��ن ع��دم قدرتها
على جلب العبني محترفني لألسباب ذاتها ،وهو األمر

الذي سيدفعها إلى إعطاء فرص لألسماء الشابة التي
ربما ستخدمها الظروف أخيرًا إلثبات قدراتها الفنية
العالية داخل املستطيل األخضر.
ل��ذل��ك ف�م��ن امل�ت��وق��ع أن �ن��ا سنشهد ال�ع��دي��د م��ن األس �م��اء
الشابة ف��ي منافسات «امل�م�ت��از وال��درج��ة األول ��ى» ،وهو
األم ��ر ال ��ذي س�ي�ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع�ل��ى األزرق ال ��ذي يحتاج
إل��ى وج ��ود أس �م��اء ش��اب��ة ل�ي�ج��دد دم ��اءه ل�خ��وض غمار
املنافسات الدولية في املستقبل.

ق � � ��ررت راب � �ط� ��ة م �ح �ت��رف��ي ك � ��رة ال � �ق� ��دم ف��ي
اإلم ��ارات ع��دم استكمال منافسات موسم
 2019ــــ  2020من ال��دوري املحلي ،واملعلق
منذ مارس املاضي بسبب فيروس كورونا
املستجد.
وأوردت ال��راب �ط��ة ف��ي ب �ي��ان أن �ه��ا ع�ق��دت
ال � �ي� ��وم اج� �ت� �م ��اع ��ًا ،ق� � ��ررت خ�ل�ال ��ه «ع� ��دم
اس� �ت� �م ��رار م� �ب ��اري ��ات م �س��اب �ق �ت��ي دوري
الخليج العربي (بطولة اإلمارات) ودوري
الخليج العربي تحت  21عامًا ،للموسم
ال��ري��اض��ي  2019ـــــ  ،2020وال��دع��وة ال��ى
عقد جمعية عمومية غير عادية ملناقشة
ما يترتب عليه للموسمني  2019ــــ 2020
و 2020ــــ  ،2021والتنسيق م��ع مجلس

ادارة ات �ح��اد االم � ��ارات ل �ك��رة ال �ق��دم بهذا
الخصوص».
ويعقد االت�ح��اد االم��ارات��ي للعبة اجتماعًا
ط� ��ارئ� ��ا ال � �ي� ��وم ل �ل �م �ص��ادق��ة ع �ل��ى ق� � ��رارات
الرابطة وتحديد آلية عدم استكمال املوسم
وشكل املوسم املقبل.
وس �ي��درس االت �ح��اد مسألة تتويج شباب
األهلي املتصدر بفارق ست نقاط عن العني
ب�ع��د  19م��رح�ل��ة (م ��ن أص ��ل  ،)26ب�ط�لا من
عدمه ،وإلغاء الهبوط ،واعتماد صعود اول
وثاني دوري الثانية قبل التوقف (االمارات
ودب��ا الحصن) ،ما يعني تواجد  16فريقا
في ال��درج��ة األول��ى في املوسم املقبل ،بدال
من  14حاليًا.

ّ
مصغرة في لشبونة
استكمال «األبطال» ببطولة
أعلن االت�ح��اد األوروب��ي لكرة القدم (يويفا) أم��س ان
م�س��اب�ق��ة دوري األب �ط��ال امل�ع�ل�ق��ة م�ن��ذ م ��ارس بسبب
فيروس كورونا املستجد ،ستستكمل بنظام «بطولة
ّ
مصغرة» في لشبونة ،اعتبارا من  12غسطس.
وأش� � � ��ار االت� � �ح � ��اد ،ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش اج� �ت� �م ��اع ل�ل�ج�ن�ت��ه
ُ
التنفيذية ،الى ان املسابقة القارية ستقام اعتبارا من
الدور ربع النهائي ،بموجب أدوار اقصائية من مباراة
واح��دة ف��ي العاصمة البرتغالية ال�ت��ي ستستضيف
املباراة النهائية في  23أغسطس.
ال��ى ذل ��ك ،ستستكمل امل�س��اب�ق��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�لأن��دي��ة ،أي
ال ��دوري األوروب� ��ي (ي��وروب��ا ل�ي��غ) ،بنظام مماثل في
أربع مدن أملانية؛ أبرزها كولن ،على أن يقام النهائي
ّ
ف��ي  21أغ �س �ط��س .وت��وق �ف��ت م�س��اب�ق�ت��ا األن ��دي ��ة عند
محطة الدور ثمن النهائي.
وتتبقى أرب��ع مباريات في إي��اب ال��دور ثمن النهائي
ملسابقة دوري األبطال ،بعدما ضمنت أندية أتاالنتا
اإليطالي واليبزيغ األملاني وأتلتيكو مدريد األسباني
وب��اري��س س��ان جيرمان الفرنسي ،التأهل ال��ى ال��دور
ربع النهائي.
ول ��م ي �ح��دد «ي��وي �ف��ا» م��ا اذا ك��ان��ت م �ب��اري��ات االي ��اب
امل�ت�ب�ق�ي��ة س�ت�ق��ام ف��ي م�لاع��ب األن ��دي ��ة امل�ع�ن�ي��ة أو في

م ��دن أمل��ان �ي��ة ،ه ��ي :غ�ي�ل�س�ي�ن�ك�ي��رش��ن ،دوي �س �ب��ورغ،
دوسلدورف وكولن ،على أن يقام النهائي في االخيرة
بعدما كان مقررًا في مدينة غدانسك البولندية.
وواف� � � � � ��ق «ي � ��وي� � �ف � ��ا» ع � �ل� ��ى ال� � �ب� � �ن � ��ود األس� ��اس � �ي� ��ة
للبروتوكول الصحي ال��ذي سيعتمد الستكمال
امل �ن��اف �س��ات ،ع �ل��ى أن ت��وض��ع ال �ل �م �س��ات األخ �ي��رة
لإلجراءات خالل االسابيع املقبلة ،من أجل ضمان
سالمة كل املعنيني.
ولم يحسم االتحاد القاري من اآلن ما اذا كان سيتم
السماح للجمهور بحضور املباريات في املدرجات،
م �ش �ي �رًا ال ��ى ان ق � ��رارًا ن�ه��ائ�ي��ًا ب �ه��ذا ال �ش ��أن «ب�ح�ل��ول
منتصف يوليو».

ألكسندر تشيفرين رئيس «يويفا» واألمين العام المساعد جورجيو ماركيتي خالل االجتماع (أ.ف.ب)

البرتغال.
الى ذل��ك ،تتبقى  10مباريات في ال��دور ثمن النهائي
لـ«يوروبا ليغ» موزعة كاآلتي :مباراتان من الذهاب،
وكامل مباريات اإلياب.
وأع �ل��ن االت� �ح ��اد ال� �ق ��اري أن م �ب��اري��ات ال ��دوري ��ن رب��ع
النهائي ونصف النهائي وامل�ب��اراة النهائية ل��دوري
األب � �ط ��ال ،س �ت �ق��ام ع �ل��ى امل �ل �ع �ب�ين ال �خ��اص�ي�ن ل�ن��ادي��ي
ببنفيكا وسبورتينغ.

وفي حال استكمال الدور ثمن النهائي في البرتغال،
يتوقع استخدام ملعب ف��ي ب��ورت��و وامللعب الخاص
بغيمارايش.
وي �س �ت �ك �م��ل ال � � ��دور ال� � � �ـ 16ف ��ي ال �س ��اب ��ع وال� �ث ��ام ��ن م��ن
أغ�س�ط��س ،ع�ل��ى أن ي�ق��ام ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي 12
و 15منه ،نصف النهائي ف��ي  18و 19منه ،وامل�ب��اراة
النهائية في  23منه.
وك��ان��ت امل �ب��اراة النهائية م �ق��ررة ف��ي ملعب أت��ات��ورك

األومل �ب ��ي ف��ي اس �ط �ن �ب��ول ف��ي  30م��اي��و امل ��اض ��ي .لكن
«يويفا» أك��د ان املدينة التركية ستستضيف نهائي
امل�س��اب�ق��ة مل��وس��م  2020ـ�ـ�ـ�ـ  ،2021ع�ل��ى أن تستضيف
مدينة سان بطرسبورغ الروسية نهائي  ،2022بعدما
كان من املقرر ان تستضيف نهائي املوسم املقبل.

«يوروبا ليغ» في  4مدن أملانية
أم��ا م�ن��اف�س��ات ال ��دوري األوروب� ��ي فستقام ف��ي أرب��ع

املوسم املقبل
وب� �ش ��أن ال �ت �ص �ف �ي��ات ،أع� �ل ��ن االت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي أن
تصفيات دوري األب�ط��ال للموسم املقبل ستكون من
م �ب��اراة واح ��دة ،على أرض م�ح��اي��دة ،م��ا يعني إلغاء
نظام الذهاب واإلياب.
وسينطلق دور امل�ج�م��وع��ات للموسم امل�ق�ب��ل ف��ي 20
أكتوبر املقبل ،على أن تقام مباراة كأس السوبر يوم
 24سبتمبر في بودابست.
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عالمية

أحرز لقب «البوندسليغا» للمرة الثالثين

أسباب ساهمت في تتويج «البافاري»
 3العبين

بسط نادي بايرن ميونخ سيطرته على األلقاب املحلية ،بعد
أن ت� ّ�وج بلقب ال��دوري األملاني لكرة القدم للمرة الثامنة على
�اد في كبح توهجه
التوالي و 30في تاريخه ،حيث فشل أي ن� ٍ
الدائم في «البوندسليغا» ،مثل بوروسيا دورتموند الذي يعد
منافسه األول محليًا منذ أكثر من  10سنوات.
وفيما يلي األس�ب��اب التي سمحت للنادي «ال�ب��اف��اري» حسم
تتويجه بلقب هذا املوسم:

وراء إحراز الدوري
ساهم ثالثة العبين بشكل أساسي في
تتويج النادي البافاري بقيادة مدربه هانزي
فليك في احراز بطولة الدوري األلماني لكرة
القدم للمرة الثالثين في تاريخه والثامنة
تواليا وهم:

 -1ملسة فليك التكتيكية
ب �ع��د ب ��داي ��ة ص �ع �ب��ة واح � �ت�ل��ال م ��رات ��ب م �ت ��أخ ��رة ف ��ي ت��رت �ي��ب
البوندسليغا ،قررت إدارة بايرن ميونخ إقالة الكرواتي نيكو
كوفاتش من تدريب النادي وترقية مساعده ،هانز فليك ملنصب
مدرب مؤقت ،هذا األخير نجح في العثور على مكامن الخلل،
بلمسة تكتيكية وخ�ي��ارات موفقة ج�دًا ،سمحت لـ«البافاري»
بالعودة إلى الصدارة وحسم اللقب ،ومنه التعاقد معه بصفة
دائمة بعقد يمتد لعام .2023

روبرت ليفاندوفيسكي
في سن الحادية والثالثني ،يبدو املهاجم الدولي البولندي في إحدى
أفضل املراحل في مسيرته .يتصدر ترتيب هدافي البوندسليغا
م��ع  31ه��دف��ا ،ف��ي رصيد ه��و األف�ض��ل ل��ه خ�لال مسيرته ،وسجل
ه��ذا املوسم  46هدفا في مختلف املسابقات ،بينها  11هدفا في
مسابقة دوري أب�ط��ال أوروب� ��ا ،مما يجعل منه أي�ض��ا ه��داف هذا
املوسم للمسابقة القارية املعلقة .ويبدو ليفاندوفسكي قاب قوسني
أو أدن ��ى م��ن ح�س��م ل�ق��ب ه ��داف ال� ��دوري األمل��ان��ي ملصلحته للمرة
الخامسة في مسيرته (منها مرتان مع فريقه السابق دورتموند)،
ليكون الثاني على الئحة أبرز الهدافني في تاريخ البوندسليغا بعد
غيرد مولر الذي توج هدافا سبع مرات.

 -2عودة النجوم إلى مستواهم
ولم ينجح فليك فقط في إضافة ملسته على الجانب التكتيكي
ف�ق��ط ،ب��ل ك��ان ه�ن��اك ع�م��ل كبير ع�ل��ى ال�ج��ان��ب ال�ن�ف�س��ي ،سمح
للمخضرمني بالعودة إلى مستواهم ،يتقدمهم النجم توماس
مولر ،الذي كانت له عالقة جد متوترة مع املدرب السابق نيكو
كوفاتش ،جعلته يقترب من املغادرة ،من دون إغفال الثقة التي
وضعت في الالعبني الشباب ،على غرار الظهير األيسر الطائر،
ألفونسو ديفيز واملهاجم سيرج غنابري.

توماس مولر

 -3توهج ليفاندوفسكي
وال يمكن الحديث عن تألق النادي البافاري من دون امل��رور
باملستويات الكبيرة ال�ت��ي ُيقدمها امل�ه��اج��م األول ف��ي العالم
ب��اع �ت��راف ال �خ �ب��راء ،ال�ب��ول�ن��دي روب ��رت ل�ي�ف��ان��دوف�س�ك��ي ،ال��ذي
يواصل تحقيق األرق��ام القياسية بأهدافه الغزيرة ،إذ وصل
إلى هدفه الـ 45هذا املوسم في جميع املسابقات ،وبذلك ُيحطم
رقمًا شخصيًا ،بعدما كان قد سجل  43هدفًا في موسم 2016
ـ�ـ  2017بجميع ال�ب�ط��والت ،منها  31ه��دف��ًا ب��ال��دوري األمل��ان��ي،
ويحتاج إل��ى  10أه��داف فقط ،لتحطيم رق��م األس �ط��ورة غيرد
مولر كأفضل هداف في الدوري بموسم واحد.

ع��اد م��ول��ر ،أح��د نجوم التتويج األمل��ان��ي بلقب مونديال  2014في
البرازيل ،الى أفضل مستوياته هذا املوسم ،ورد بشكل مثالي على
قرار مدرب املانشافت يواكيم لوف في مارس  ،2019إنهاء مسيرته
م��ع املنتخب ال��وط�ن��ي .انتقد م��ول��ر ( 30ع��ام��ا) تجربته م��ع امل��درب
السابق لبايرن الكرواتي نيكو كوفاتش ،وال��ذي أبعد من منصبه
في نوفمبر املاضي بعد سلسلة من النتائج املخيبة .اعتبر الالعب
الدولي السابق ان املدرب الكرواتي أبقاه لفترات طويلة على مقاعد
البدالء ،لكنه استعاد مكانته األساسية في الفريق األحمر مع فليك.
اكتفى مولر بتسجيل سبعة أه��داف هذا املوسم في البوندسليغا،
لكن ت�م��ري��رات��ه الحاسمة ال �ـ( 20متخلفا بتمريرة حاسمة واح��دة
عن الرقم القياسي للبوندسليغا في موسم واح��د) ،شكلت راف��دا
أساسيا ألهداف ليفاندوفسكي.

 -4نجوم مدججة
كما يملك ب��اي��رن ميونخ ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ج��وم أع�ط��وا للمدرب
فليك ال�ع��دي��د م��ن ال �خ �ي��ارات ال�ت��ي تسمح ل��ه ب��ال�ت�ن��اف��س على
مختلف األل �ق��اب امل�م�ك�ن��ة ،إذ رغ��م ب�ع��ض ال�ن�ق��ائ��ص الدفاعية
التي اشتكى منها في السنوات املاضية بعد تراجع مستوى
امل�خ�ض��رم ج �ي��روم ب��وات�ي�ن��غ ،ف��إن امل ��ارد األح �م��ر يملك العبني
ف��ي ال �خ��ط ال�خ�ل�ف��ي يمكنهم س��د ال �ف��راغ امل��وج��ود ف�ي��ه لتعدد
مناصبهم ،على غرار املتميز جوشوا كيمتش ،الظهير األيسر
ديفيد أالبا ،وصوال إلى بطل العالم الفرنسي بنجامني بافارد.

 -5ثقافة األلقاب
�ال م��ن األلقاب
وأخ�ي�رًا يبقى خ��روج ب��اي��رن ميونخ برصيد خ� ٍ
في املوسم شيئًا نادر الحدوث ،خاصة على املستوى املحلي،
فالفريق لديه الرقم القياسي في عدد م��رات التتويج برصيد
 30لقبًا ،وكان هذا اللقب هو الثامن على التوالي ،في انتظار
تحقيق ال�ح�ل��م املنتظر م�ن��ذ ع��ام  ،2013وه��و ال�ت�ت��وي��ج بلقب
دوري أبطال أوروبا.

ألفونسو ديفيس
بايرن ميونخ حقق الدوري للمرة الثامنة على التوالي

البطل في سطور
تأسس 27 :فبراير .1900
الرئيس :هربرت هاينر.
الرئيس التنفيذي :كارل-هاينتس
رومينيغه.
المدرب :األلماني هانزي فليك.

الملعب :أليانز أرينا ( 75ألف متفرج).
األلقاب في دوري أبطال أوروبا5 :
( ،2001 ،1976 ،1975 ،1974و.)2013
كأس الكؤوس األوروبية.1967 :
كأس االتحاد األوروبي.1996 :

ميسي يواصل سطوته!
حافظ ليونيل ميسي على هوايته املفضلة ،بتحطيم املزيد
م��ن األرق� ��ام ال�ق�ي��اس�ي��ة ،ب�ع��د مساهمته ف��ي ف��وز برشلونة
على ليغانيس بهدفني نظيفني ،ف��ي امل �ب��اراة ال�ت��ي أقيمت
على ملعب «ك��ام��ب ن��و» ف��ي اف�ت�ت��اح امل��رح�ل��ة ال �ـ 29ل�ل��دوري
األسباني.
وفي ظهوره الثاني بعد توقف الليغا ثالثة أشهر بسبب
ك ��ورون ��ا ،ت�م�ك��ن ال �ب��رغ��وث م��ن ت�س�ج�ي��ل ه��دف�ي�ن وص�ن��اع��ة
مثلهما ،لينفرد بصدارة هدافي الدوري املحلي ،بالوصول
إلى هدفه الشخصي رقم  ،21متقدمًا بستة أهداف كاملة عن
أقرب منافسه املدريدي كريم بنزيمة.
وب �ه��ذا ال �ه��دف أص �ب��ح ال�لاع��ب األك �ث��ر ت��أث �ي �رًا ف��ي دوري ��ات
أوروب � � ��ا ،ب�م�س��اه�م�ت��ه ف ��ي  42ه��دف��ًا م ��ن م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي 24
مباراة مع البرشا على مستوى الليغا ،بواقع  21هدفًا و14
تمريرة حاسمة ،وهو األمر الذي لم يفعله أي العب آخر في
الدوريات الخمسة الكبرى هذا املوسم.
كما رفع غلته التهديفية من عالمات الجزاء إلى  56هدفًا،
ليتساوى م��ع أس�ط��ورة ري��ال م��دري��د ف��ي ثمانينيات القرن
امل��اض��ي ه��وغ��و س��ان�ش�ي��ز ف��ي ع ��دد األه � ��داف امل�س�ج�ل��ة من
ركالت الجزاء في الدوري األسباني ،فقط يتبقى له خمسة
أهداف ليتساوى مع عدد األهداف التي سجلها كريستيانو
رونالدو بهذه الطريقة.
وكان هدفه في ليغانيس رقم  699في مسيرته مع برشلونة
وامل�ن�ت�خ��ب األرج�ن�ت�ي�ن��ي ،م��ا ي�ع�ن��ي أن��ه ب�ح��اج��ة إل��ى ه��دف
وحيد ،ليصبح سابع العب في التاريخ يكسر حاجز الـ700
ه ��دف ،ب�ع��د أس �ط��ورة ال�ن�م�س��ا ج��وزي��ف ب �ي �ك��ان ،ال�ج��وه��رة
ال�س��وداء بيليه ،الساحر روم��اري��و ،بوشكاش ،جيرد مولر
وكريستيانو رونالدو.

القناة

تتسبب في إيقاف أسرع ّ
عداء
الفريقان

الدوري األسباني (المرحلة التاسعة والعشرون)
ديبورتيفو أالفيس × ريال سوسييداد

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

ريال مدريد × فالنسيا

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

أوق��ف بطل العالم الحالي ف��ي سباق  100متر العداء
األم �ي��رك��ي ك��ري�س�ت�ي��ان ك��ومل��ان «ع ��ن امل �ش��ارك��ة ف��ي أي
م�س��اب�ق��ة أو ن �ش��اط» ل�خ��رق��ه م �ج��ددًا ق��وان�ي�ن مكافحة
امل�ن�ش�ط��ات ف��ي م��ا ي�خ��ص م �ك��ان ت��واج��ده وت�غ�ي�ب��ه عن
االختبارات ،ما قد ّ
يعرضه للغياب عن األلعاب األوملبية
في طوكيو العام املقبل.
وك� ��ان ك��ومل��ان ( 24ع��ام��ًا) ق��د ن �ج��ا ال �ع��ام امل��اض��ي من
اإلبعاد عن مونديال الدوحة  2019ملخالفته القوانني
ثالث مرات في  2018و ،2019إذ نجح في تقليصها إلى
محاولتني فاشلتني.
وأش��ارت وح��دة النزاهة ،ذراع االتحاد الدولي أللعاب
ال �ق ��وى امل �ع �ن �ي��ة ب �ق �ض��اي��ا امل �ن �ش �ط��ات ،إل ��ى أن ك��ومل��ان
«موقوف مؤقتًا عن املشاركة في أي مسابقة أو نشاط».

وك��ان كوملان ،وصيف بطل العالم  2017وحامل الرقم
العاملي في سباق  60متر داخ��ل قاعة ( 6.34ث��وان) ،قد
أعلن الثالثاء أنه تغيب مجددًا عن اختبار منشطات في
ديسمبر  ،2019متوقعًا إيقافه من قبل وحدة النزاهة،
بسبب خرقه القوانني ثالث مرات في فترة  12شهرًا.
قال كوملان إنه اعترض من دون جدوى ملدة ستة أشهر
على حكم لوحدة النزاهة أللعاب القوى بأنه تخلف عن
اختبار في ديسمبر « 2019واآلن قد ي��ؤدي ه��ذا األمر
إل��ى إيقافي ج��راء غيابات أخ��رى حدثت قبل أكثر من
عام».
وإذا تخلف أي رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثالث
م��رات في مدى عام واح��د ،فإنه يواجه عقوبة اإليقاف
ملدة سنتني.

االتحاد البرتغالي ّ
يجدد عقد سانتوس

أوناي بوستينزا محاوال ايقاف ميسي ! (ا.ف.ب)

جواز سفر صحي لـ «البريميرليغ»
ع � � ��اد ال � � � � ��دوري اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي امل� �م� �ت ��از
ل �ك ��رة ال� �ق ��دم أم� ��س م ��ن دون ح �ض��ور
ّ
مشجعني ،بعد ت��وق��ف ح��وال��ي ثالثة
أشهر ،بسبب وباء «كورونا» ،وهناك
ب��ري��ق أم ��ل ف��ي ع ��ودة ال�ج�م��اه�ي��ر ال��ى
امل ��درج ��ات ،م��ن خ�ل�ال اب �ت �ك��ار إلح��دى
الشركات.
وتعتقد شركة برينيتيكس ،املعروفة
باسم «سيركل دي إن إي» ،املسؤولة
ع��ن إج ��راء ف�ح��وص ف �ي��روس ك��ورون��ا
لالعبني واملسؤولني ،أن جواز السفر
الصحي الرقمي قد يساعد على عودة
الجماهير الى املالعب.
وأج � � � � ��رت ال � �ش� ��رك� ��ة  8687اخ � �ت � �ب ��ارًا

«المنشطات»

مباراتا اليوم
التوقيت

الكأس السوبر األوروبية.2013 :
ألقاب الدوري المحلي.30 :
ألقاب الكأس المحلية.19 :
ألقاب الكأس السوبر األلمانية.7 :
ألقاب كأس الرابطة.6 :

أبرز اكتشافات بايرن لهذا املوسم ابن الـ 19عامًا ،الكندي املولود
ألبوين مهاجرين من غانا ،انضم الى الفريق العام املاضي آتيًا
من فانكوفر وايتكابس لقاء  13مليون دوالر ،في صفقة قياسية
لناديه السابق .خاض مباراته األولى في البوندسليغا في أكتوبر
امل��اض��ي ،ب ��دال م��ن ال�ف��رن�س��ي ل��وك��اس ه��رن��ان��دي��ز ال ��ذي تعرض
إلصابة في الكاحل .انتقل ديفيس من مركز الجناح األيسر الى
الظهير ،لكن سرعته الفائقة أكسبته مكانة الفتة في تشكيلة
فليك مع انطالقات سريعة وقدرة على العودة للتغطية الدفاعية.
ظهرت سرعته بشكل أس��اس��ي ف��ي ال�ف��وز الكبير على فورتنا
دوس�ل��دورف في أواخ��ر مايو املاضي ( 5ــ صفر) ،حيث سجل
ه��دف��ا ب�ع��د ان �ت��زاع ال �ك��رة م��ن ال�ف��ري��ق امل �ن��اف��س ،وج ��رى بسرعة
وصلت الى  35.4كلم/ساعة قبل ان يحطمه في مباراة أمس ضد
فيردر بريمن بتسجيله سرعة بلغت  36.51كلم/ساعة.

لفيروس كورونا لالعبني واملسؤولني
في األندية ضمن اإلجراءات املطلوبة
الستئناف النشاط الرياضي.
وقال أفي الساروف الرئيس التنفيذي
للشركة ف��ي منطقة أوروب ��ا وال�ش��رق
األوس � ��ط وأف��ري �ق �ي��ا إن ج� ��واز ال�س�ف��ر
ال �ص �ح��ي ال��رق �م��ي ي �م �ك��ن أن ي�س��اع��د
على ع��ودة املشجعني م��رة أخ��رى إلى
املالعب.
وأض� � � ��اف ف� ��ي م �ق��اب �ل��ة ع �ب ��ر ت�ط�ب�ي��ق
زوم« :أع �ت �ق��د أن ه ��ذا األم� ��ر س�ي�غ� ّ�ي��ر
بشكل كبير م��ن م�ج��ري��ات األم ��ور في
ّ
م ��ا ي �ت �ع��ل��ق ب��رب��ط ن �ت��ائ��ج اخ �ت �ب��ارات
«ك��وف�ي��د ــــ  »19بطريقة رق�م�ي��ة ،بناء

ع �ل ��ى م �ع��اي �ي��ر ب �ي��ول��وج �ي��ة وب �ع��ض
األشياء األخرى».
وت��اب��ع« :م��ع أي اب�ت�ك��ار ،ي�ك��ون التفكير
ب��اس �ت �م��رار ف ��ي ال� �ه ��دف ال �ن �ه��ائ��ي ..ف��ي
ع��ال��م ال��ري��اض��ة س �ي �ك��ون ال �ه��دف ع��ودة
ال �ج �م ��اه �ي ��ر إل� � ��ى امل� �ل��اع� � ��ب» .وي��رت �ب��ط
ج��واز السفر الصحي ال��رق�م��ي بمنصة
ع �ل��ى اإلن �ت��رن��ت ت�ظ�ه��ر ن �ت��ائ��ج ف�ح��وص
«كورونا» ،وموقف الشخص عن طريق
إج � ��راء ب�س�ي��ط ق �ب��ل دخ� ��ول امل�ل�ع��ب.
وأك� � ��د الس � � � ��اروف أن ه � ��ذا األم� ��ر
ي �م �ك��ن أن ي� �س ��اع ��د ال� �ش ��رك ��ات
أيضًا قبل السماح للموظفني
بالعودة إلى العمل.

ج��دد االت �ح��اد ال�ب��رت�غ��ال��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ع�ق��د م��درب
املنتخب الوطني فرناندو سانتوس ،الذي قاده الى
إحراز كأس أوروب��ا  2016ودوري االمم االوروبية
العام املاضي ،حتى ع��ام  .2024وق��ال االتحاد في
بيان إن «العقد الذي يربط االتحاد البرتغالي
ب�ف��رن��ان��دو س��ان �ت��وس وج �ه��ازه الفني
سيستمر حتى عام .»2024
واض � � � � � ��اف ال � � �ب � � �ي� � ��ان« :خ� �ل ��ال

ه��ذه الفترة ،سيقود امل��درب الوطني املنتخب في
نهائيات ك��أس اوروب ��ا ( 2020تأجلت ال��ى صيف
 ،)2021ف ��ي ال �ت �ص �ف �ي��ات امل ��ؤه� �ل ��ة ال � ��ى ال�ن�س�خ��ة
الثانية من دوري االمم ،حيث سيدافع عن اللقبني
اللذين حققتهما البرتغال ،باالضافة الى خوض
التصفيات املؤهلة ال��ى م��ون��دي��ال  2022ف��ي قطر،
ودوري االم��م االوروب�ي��ة ع��ام  2023وك��أس اوروب��ا
.»2024

كلوب يطلب من الجمهور
«االبتعاد» عن المالعب
دع��ا امل��درب االمل��ان��ي يورغن كلوب جماهير ن��ادي ليفربول لتشجيع فريقه من امل�ن��زل ،مع
استعداد متصدر الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم للعودة الى املنافسات والتتويج بلقب،
طال انتظاره ،بعد توقف قرابة ثالثة اشهر ،بسبب فيروس كورونا املستجد.
كان ليفربول على بعد انتصارين من التتويج بطال النكلترا للمرة االولى منذ  30عاما قبل تعليق
ّ
الدوري في منتصف مارس الفائت بسبب تفشي «كوفيد ــــ .»19
ويعود بطل أوروب��ا الى املنافسات االح��د بدربي امليرسيسايد أم��ام مضيفه وغريمه ايفرتون في
ملعب «غوديسون بارك» .وإدراكا منه أن املشجعني سيرغبون في االحتفال بلقب انتظروه طويال،
فقد حثهم كلوب على عدم خرق قوانني التباعد االجتماعي بإقامة التجمعات خارج «غوديسون بارك»
أو ملعبهم «أنفيلد رود».
وق��ال االملاني عبر فيديو نشره املوقع الرسمي للنادي «إنها ك��رة ق��دم وه��ي ألجلكم .يعني ذل��ك أننا
سنكون في امللعب ،وستكونون في املنزل» .وتابع «أعدكم بأننا سنشعر بدعمكم .سأحرص على أن
أجعل الالعبني يشعرون بدعمكم .سنستخدمه ،ما زلتم تشكلون  80الى  90في املئة من الوقود في
خزاناتنا» .وأردف كلوب الذي بلغ الثالثاء عامه الـ« :53لكن الرسالة األخيرة :ابقوا في أمان ،وشجعونا
من املنزل».
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أعلى مد
البحـــــــر

أحمد الصراف

الشهيد جورج
ل��و ع��اد ج��ورج فلويد للحياة ل�غ��ادره��ا ثانية نتيجة قرن بعدها ،وبالتالي جاءتهم الحرية مع الجوع والفقر
اخ�ت�ن��اق��ه ،ه ��ذه امل ��رة م��ن ال�ض�ح��ك ال�ه�س�ت�ي��ري ،على واملرض ،لتبقى مع نسبة كبيرة منهم حتى اليوم.
م��ا رآه م��ن م�ظ��اه��ر ال�ن�ف��اق وامل �ت��اج��رة ب�ح��ادث��ة موته
***
املأساوية ،وقيام البعض بتطويبه «شهيدا» ،وإطالق
اسمه على معالم وش��وارع ،وتطويق رقبته بالكوفية وقف املدرب أمام صف من الرياضيني ،ملوحا بورقة
م��ن ف�ئ��ة امل�ئ��ة دوالر ،ق��ائ�لا :م��ن ي�ص��ل أوال يحصل
الفلسطينية ،وغير ذلك.
عليها ،ولكن قبل ذلك أري��د من كل من ال ي��زال أبواه
***
متزوجني أن يتقدم خطوتني إلى األمام.
أب�ح��رت سفينة برتغالية تحمل رقيقا م��ن افريقيا فتقدم البعض وتخلف غيرهم.
ع��ام  1619بينهم ن�س��اء ورج ��ال وأط �ف��ال ف��ي رحلة فأكمل املدرب :كل من يعيش في أسرة لألب سلطته،
م��روع��ة م�ت�ج�ه�ين ل�ح�ي��اة االس �ت��رق��اق ف��ي امل�ك�س�ي��ك .أن يخطو خ�ط��وت�ين ل�ل�أم��ام! ت�ق��دم ال�ب�ع��ض وتخلف
ول�ق��ي نصفهم حتفهم ق�ب��ل أن تستولي سفينتان غيرهم.
إنكليزيتان على «شحنتها» ،وكانت تلك أول محاولة وأكمل :كل من لم يفكر كيف سيدفع رسوم الجامعة،
إلنشاء نظام االستعباد على أساس العرق.
خطوتني!
فتقدم البعض وتخلف آخرون.
***
ك��ل م��ن ال ي�ش�غ�ل��ه م��ن أي ��ن س�ي��أت��ي ط �ع��ام ال�ع�ش��اء،
من يومها ساهم عرب ومسلمون وأفارقة وأوربيون خطوتني!
وغ �ي��ره��م ف ��ي ت� �ج ��ارة ال��رق �ي��ق ،و«ش� �ح� �ن ��وا» ال�ب�ش��ر تقدم البعض وتخلف آخرون.
ك��امل��واش��ي ل�لأم�ي��رك�ت�ين ،وت ��اج ��روا ب�م�ص�ي��ر ودم ��اء ث��م ق��ال :واآلن أرج��و ممن وص�ل��وا للمرحلة األخيرة
وأرواح أكثر من  12.5مليون افريقي قبل أن يضع االستدارة للخلف لتعرفوا بان بينكم سودا وبيضا
ال�ع��ال��م ح��دا ل�ه��ذه ال�ت�ج��ارة البشعة وغ�ي��ر اإلنسانية ،والفرق فيمن وصل ومن لم يصل يعود لعوامل غالبا
وك��ان لكل املراكز الدينية دوره��ا في السكوت عنها ،ال ي��د لكم فيها ،فأغلبية م��ن ت�خ��رج��وا ف��ي الجامعة
كما شكلت مصلحة مادية لغيرها ،وبالذات الكنيسة وح �ص �ل��وا ع �ل��ى أف �ض��ل ال ��وظ ��ائ ��ف ل ��م ي �ك��ن بسبب
الكاثوليكية ،التي وفرت لها هذه التجارة املحرمة القوة ك�ف��اءت�ه��م ب��ل بسبب تسهيل ال �ظ��روف أم��ام�ه��م لكي
السياسية واملكانة االجتماعية والثروة الطائلة.
ينجحوا!
بعد أكثر من  240عاما ،وفي عهد الرئيس «أبراهام وهذا ما حدث مع األميركيني من أصل أفريقي .فقد
لنكولن» ،وبعد حرب أهلية شرسة ،ألغي نظام الرق حصلوا على حريتهم ،ولكن ال أحد فكر في أن يوفر
ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم�ي��رك�ي��ة ع ��ام  ،1865لتبدأ لهم البيئة املناسبة ملمارستها بطريقة سليمة.
معاناتهم ،وإن من ن��وع مختلف .فوصمة ع��ار الرق
***
والعمل لقرنني ونصف القرن «من دون مقابل» بقيت
ما يؤلم األفريقي هو نفس ما يؤلم البدون:
معهم ...حتى اليوم!
ب��دأت الصدمة عندما تخلى «ال �س��ادة» عنهم فجأة ،فنسبة عشرة ف��ي املئة مما تعطيه أميركا ملختلف
وتركهم عبيدهم «أح ��رارا» ،ولكن من دون عمل وال دول ال�ع��ال��م كمعونة «س�ي��اس�ي��ة» كفيل بقلب حياة
أدن ��ى م �ق��وم��ات ال �ع �ي��ش ،وب�ع�ض�ه��م أص �ب��ح ب�ي�ن ليلة األميركيني م��ن أص��ل أفريقي رأس��ا على عقب .ولو
وضحاها من دون مأكل وال مسكن وال ملبس وال صرفت الجمعيات املسماة بالخيرية نصف ما تخزن
تدريب وال تعليم وال رأسمال وال حوافز وال فرص من أرصدة على تحسني ظروف معيشة البدون ،من
ع �م��ل ،وال م �س ��اواة ح�ق�ي�ق�ي��ة ،خ��اص��ة ف��ي ال��والي��ات دون ان�ت�ظ��ار لتشريعات وق� ��رارات حكومية ،لغابت
الجنوبية التي منعت عنهم ك��ل حقوقهم ألكثر من وصمة العار إلى األبد.
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حار مع فرصة للغبار والرياح شمالية غربية
إلى معتدلة السرعة ( 20ـــ  55كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

محمود حمدان
a.alsarraf@alqabas.com.kw

4.50 3.23 11.08 9.27

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

حل مبتكر إلعادة فتح
الصاالت الرياضية بأمان

كالم الناس

أدنى جزر

ابتكر م��ال��ك ص��ال��ة ل�لأل�ع��اب الرياضية
في كاليفورنيا طريقة ملمارسة عمالئه
التمارين في مجموعات أثناء االلتزام
بقواعد التباعد االجتماعي.
وذكر موقع «بزنس إنسايدر» األميركي
أن ب �ي��ت س��اب �س�ي�ن ،أع � ��اد ف �ت��ح ص��ال�ت��ه
«إن �س �ب��اي��ر س � ��اوث ب� ��اي ف �ت �ن �ي��س» ف��ي
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،ق�ب��ل أي� ��ام ،وف �ق��ًا للقواعد
امل �ق��ررة م��ن ق�ب��ل ال��والي��ة ،وخ�ف��ض ع��دد
امل �ش��ارك�ين ف��ي ال�ف�ص��ل ال ��واح ��د م��ن 24

إل��ى  ،9وأح��اط أج�ه��زة وأدوات األلعاب
بحدود من البالستيك الشفاف.
وت �س �م��ح ه� ��ذه ال� �ح ��دود ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة
ل�ل�ع�م�لاء ب ��إج ��راء ال �ت �م��ري �ن��ات م��ن دون
ارتداء كمامات ،كما أن تكلفتها أرخص
م� ��ن ال � ��زج � ��اج وأك � �ث� ��ر ع �م �ل �ي��ة م� �ن ��ه ف��ي
صاالت األلعاب الرياضية.
ع� �ن ��د وص � � � ��ول ّ ال� �ع� �م� �ي ��لُ ،ي� �ط� �ل ��ب م �ن��ه
اس �ت �خ��دام م �ع��ق��م ال �ي��دي��ن وي �ت��م ق�ي��اس
درج ��ة ح��رارت��ه ،وب�ع��ده��ا ت��وج�ي�ه��ه إل��ى
ق �س��م م� �ح ��اط ب��ال �ب�ل�اس �ت �ي��ك ال �ش �ف��اف،
وي �ح �ت��وي ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل � �ع ��دات ال �ت��ي
يحتاجها.

الوفيات
● جلوي شنار جلوي المطيري،
( 78عامًا) ،شيع ،ت.99390044 :
● خ��ال��د محمد ال��دالم��ة68( ،
ع � ��ام � ��ًا) ،ش � �ي� ��ع ،ت- 99499187 :
.55228285
● شاهر محسن فراج األصقة
المطيري 79( ،ع��ام��ًا) ،ش �ي��ع ،ت:
.66655017 - 55048837
● ح��م��د محمد س��ع��د الحمد
الحليلة 63( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ت:
.55352245 - 60619091
● حمود مزعل عواد العتيبي،
( 70ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ت- 97878680 :
.99008006

● ق����دري����ة ع���ب���دال���ل���ه ع��ل��ي
الغيث ،زوج ��ة س��ال��م ع�ل��ي ناصر
ب� ��ورس � �ل� ��ي 81( ،ع � ��ام � ��ًا) ،ش �ي �ع��ت،
للرجال ت55525400 - 97197185 :
  ،55939595للنساء ت51695979 : .99677844● نادية عبدالمحسن معتوق
الماجد ،زوج��ة ج��اس��م محمد بن
عوض 58( ،عامًا) ،شيعت ،للرجال
ت ،99003434 - 99036758 :للنساء
ت.98888939 - 99763530 :
● م����ب����ارك س���ع���د إب���راه���ي���م
الحوطي 87( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ت:
.90098855 - 94937007
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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كلمة ورد غطاها
د .موضي عبدالعزيز الحمود
m.alhumoud@alqabas.com.kw

السبحة
وكرّت* َ
ُبشرى يا أه��ل الكويت ه��ذه امل��رة وقعت التهمة ب��رأس البنغالي! ونفذ
منها للمرة األولى «فراش البلدية» ..وعلية القوم الذين سهلوا للبنغالي
فساده.
مع األسف هي كوميديا بطعم العلقم الذي نتجرعه كل صباح ومع كل
خبر من أخبار َسبحة الفساد التي ّ
كرت فتدحرجت حلقاتها ،ما بني
شيخ وواصل ونائب في مجلس األمة وقياديني ومسؤولني في وزارات
الدولة املختلفة  -الداخلية والبلدية والقوى العاملة وغيرها  -نسمع كل
يوم أخبارًا ونرى أصابع تشير إلى الفاسدين ونحسب معهم أرصدتهم
التي تتضخم ،ونرقب عن كثب عالمات الثراء على أناس نعرف يقينًا
أنهم ال يملكون إال الستر قبل فترات زمنية قليلة ..وهم اآلن يزدهون
بقصور ُتشيد وم��زارع تزدهر وشاليهات ُت ّ
عمر ..وكلما تساءلنا عن
مصادر ثرائهم املريب ،قيل لنا أين الدليل؟ مع أن من بيدهم القرار يرون
كما نرى أدلة تخطف أبصار حتى ُ
العمي ومن ال بصيرة له.
تباشرنا بتحويل ملفات غسل األم ��وال إل��ى ال�ن�ي��اب��ة ..وف��رح�ن��ا عندما
سمعنا بتغيير إدارة هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ،ولكن نستحلفكم
باهلل أيها السادة ألم تكونوا على علم بكل ذلك قبل أن تأتيكم الضغوط
العاملية من يمني وشمال؟ نحن ،والحمد هلل ال��ذي ال يحمد على مكروه
س��واه ،اعتدنا على «التطنيش» الحكومي و«التطمطم» على الفاسدين..
ولكن أبناءنا وشبابنا بعمر الورود يئسوا كما يئسنا من سوء األحوال
وانتشار فيروس الفساد ،وهم يستاءلون :هل سنرى جدية حقيقية في
التعامل مع قضايا الفساد والفاسدين أم نفقد األمل ونسلم بأن هناك
قوى خفية وعميقة  -كما يشاع  -تدير األمور في البالد وفق مصالحها
وبما يتفق مع مصلحة أعوانها؟! ال ن��دري م��اذا نجيب ،وال نملك غير
التفاؤل بجدية رئيس الحكومة ..ونظافة ي��ده ..ولو أننا ال نجزم بجدية
غيره ممن كانت تلك امللفات تحت أيديهم ،وخاصة ملف غسل األموال
سنوات طويلة ولم يحركوا ساكنًا ..كما نخشى من التراجع ونحن نرى
زواب��ع االستجوابات والفضائح تثار فتختلط األوراق وتدفع املصلحني
بالزهد في املنصب وترك الساحة ملن اعتاد العبث فيها وبمقدرات الوطن.
هلل نشكو ،وملن بيده القرار الحكومي نتوجه بالرجاء وندعو له بالثبات
على املوقف ..ونأمل أن نرى القانون يقتص من املفسدين الكبار ،ولو
بواحد منهم ملا اقترفت يداه بحق الكويت ..واهلل املستعان.

إلى جنة الخلد
ودع��ت ال�ك��وي��ت خ�لال ه��ذا األس �ب��وع ث�لاث��ة م��ن رج��ال�ه��ا األوف �ي��اء ..العم
عبدالرحمن العتيقي ،والسيد حبيب جوهر ح�ي��ات ،والسيد فيصل
وأخلص لها ..فلهم الرحمة والجنة..
القناعي ..كل منهم خدم الكويت
َّ
«إنا للِهِّ َوإ َّنـا إ َل ْي ِه َراج َ
عون».
ولذويهم الصبر والسلوان..
ِ
ِ ِ
* ّ
كرت :انفرط عقدها وتناثرت حباتها.

