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وزير الصحة لـ سبقلا :نراقب الوضع في العاصمة الصينية

درس «بكين» ..يبقي الكويت
في المرحلة األولى
¶ استمرار تعطيل العمل في الجهات الحكومية
¶ فك عزل حولي وخيطان ..وتخفيف الحظر الجزئي
¶ تكليف الوزراء تقديم الخدمات في جهاتهم بدءاً من األحد
¶ الصباح :تزايد إصابات  10مناطق قد يقود إلى عزلها
راشد الشراكي وحمد السالمة وعبدالرزاق المحسن
على خلفية تكاثر اإلص��اب��ات بكورونا في مناطق وانخفاضها
في أخ��رى ،وبالنظر الى ما حدث في الصني من عودة الفيروس
وإغ� �ل ��اق م �ن��اط��ق ه � �ن ��اك ،ق � ��رر م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف ��ي اج �ت �م��اع��ه
االستثنائي أمس تمديد االستمرار في املرحلة األولى من خطة
ع��ودة الحياة حتى تتحقق نتائج إيجابية بتخفيض معدالت
اإلصابة بما يسمح باالنتقال إلى املرحلة الثانية.
وردا على سؤال لـ سبقلا عما اذا كان ما حدث في بكني قد انعكس
على الكويت ،قال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح في املؤتمر
الصحافي :ان ال��وزارة تراقب الوضع في الصني ،خصوصا في
سوق بكني للجملة ،حيث ظهرت حاالت متعددة فيه ،وأيضا فك
الشيفرة الجينية في بكني ،التي أظهرت أن الفيروس تغير مع
احتماالت بأن يكون هناك ظهور لفيروس أشد وأقوى.

وأضاف أن اإلحصاءات في الكويت أظهرت زيادة اإلصابات في
 10م�ن��اط��ق ،أغ�ل��ب قاطنيها م��واط�ن��ون ،وإذا استمر ال�ح��ال فقد
نصل إلى تطبيق العزل.
وف��ي املقابل ،ق��رر مجلس ال ��وزراء رف��ع ال�ع��زل ع��ن مناطق حولي
والنقرة وميدان حولي وقطع من خيطان ابتداء من صباح األحد
املقبل بعد انخفاض اإلصابات بها.
وع ��دل امل�ج�ل��س م��واع �ي��د ح�ظ��ر ال �ت �ج��ول ف��ي ال �ب�ل�اد ل�ت�ص�ب��ح من
الساعة  7مساء حتى  5صباحا ،اعتبارا من األحد املقبل.
وق��رر املجلس استمرار وق��ف األع�م��ال بالجهات الحكومية ،مع
ٍّ
تكليف الوزراء ،كل في جهته ،تقديم الخدمات الالزمة للمواطنني
اع�ت�ب��ارا م��ن األح��د امل�ق�ب��ل .ووض��ع املجلس جملة م��ن الضوابط
لسفر املواطنني .

الكويت | ص06

شرائح المسموح لهم بالسفر:
 - 1حالة صحية حرجة.
 - 2من لديه زوجة أو زوج أجنبي في الخارج.
 - 3مواطن مقيم في الخارج.
- 4الطلبة الدارسون بالخارج.
 - 5حاالت خاصة تقدرها «الداخلية».

على أال تقل مدة السفر
ً
يوما مع كتابة
عن 30
تعهد بتحمل كل
نفقاتهم العالجية
بالخارج وتكاليف سفرهم.

بقية أخبار الصفحة األولى | ص02

عمري  50عاما ً
وأمي مازالت
تتحكم بي..
فماذا أفعل؟
الخبيرة األسرية
في «الغارديان» تجيب
اليت | ص09
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كشف طلبه مساعدة الصين للفوز باالنتخابات

ترامب يتلقى أقوى ضربات بولتون
■«الغارديان» :الرئيس يواجه مخاطر من ابنة شقيقه ومن ميالنيا وإيفانكا
ترجمة :محمد أمين
ّ
وج��ه ج��ون بولتون املستشار السابق ل�لأم��ن القومي األميركي
ض��رب��ة ق��وي��ة ل�ل��رئ�ي��س دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،ف �ق��د ك�ش�ف��ت ت�س��ري�ب��ات
م��ن كتابه ال��ذي يعتزم ن�ش��ره ف��ي  23ال �ج��اري ،نشرتها صحيفة
ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي �م��ز ،أن ت��رام��ب ط �ل��ب م��ن ال��رئ �ي��س ال�ص�ي�ن��ي شي
ج�ي�ن�ب�ي�ن��غ امل �س��اع��دة ل �ض �م��ان ف� ��وزه ب ��والي ��ة ث��ان �ي��ة ،ع �ب��ر زي ��ادة
بكني مشترياتها ملنتجات زراعية في والي��ات أميركية ذات ثقل

انتخابي ،كما أف��ادت بأنه وع��د ش��ي بتخفيف االن�ت�ق��ادات لقمع
ّ
وشجعه على املضي باحتجاز أقلية
بكني تظاهرات هونغ كونغ،
اإليغور املسلمة في معسكرات اعتقال.
وسارعت إدارة ترامب إلى نفي طلبه مساعدة شي ،كما صادق
الرئيس األميركي على قانون ملعاقبة مسؤولني صينيني متهمني
بـ«االعتقال الجماعي» للمسلمني اإليغور ،وجعل وزير خارجيته
مايك بومبيو يطالب الصني بالرجوع عن قانونها املثير للجدل
حول األمن القومي في هونغ كونغ.

وعكست تسريبات الكتاب ما اعتبره بولتون «جهال» من ترامب،
قائال« :كان يظن فنلندا جزءا من روسيا ..وفوجئ بأن بريطانيا
قوة نووية» ،مردفا أن زعماء كثيرين «نجحوا بالتالعب بترامب».
وقال بولتون خالل لقاء أمس« :ال أعتقد أن ترامب مؤهل ملنصب
الرئاسة أو لديه الكفاءة لتوليه».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أف� ��ادت ص�ح�ي�ف��ة ال �غ��اردي��ان أن ال�خ�ط��ر رب �م��ا ي��أت��ي
لترامب من عائلته ،موضحة أن «ابنة شقيق دونالد ترامب توشك
على االنتقام م��ن عمها» ،عبر نشر كتابها ف��ي  28يوليو ،ال��ذي

الشيتان يعد بـ«أسلمة االستبدال» ..وهايف :فرصة للوزير لتنفيذ وعده

العدساني :تكرار محاسبة وزير المالية واجب
ك�ش�ف��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة أن وزي ��ر امل��ال �ي��ة ب��راك
الشيتان أطلق وع��ودًا لبعض ال�ن��واب بأسلمة
ق ��ان ��ون االس� �ت� �ب ��دال ،ع �ب��ر إن �ش ��اء ك �ي��ان ش��رع��ي
ل �ق��روض امل �ت �ق��اع��دي��ن ،ف��ي إش� ��ارة إل ��ى امل�ق�ت��رح
الذي سبق أن ّ
تقدم به إلى مؤسسة التأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي «ل�ي�ل��ة اس �ت �ج��واب��ه» ،ورف�ض�ت��ه
املؤسسة.
ورغ � ��م ت� �ب � ُّ�رؤ ال �ح �ك��وم��ة ال �ض �م �ن��ي م ��ن م�ق�ت��رح
الشيتان عبر رفضها اقتراحًا باملضمون ذاته
ـــــ ّ
تقدم به عدد من النواب خالل جلسة الثالثاء
التي شهدت استجوابه ـــــ فإن «نوابًا إسالميني»
رك �ن��وا إل ��ى م��ا وص �ف��وه ب��وع��د ال �ش �ي �ت��ان ،وه��و
م ��ا أك � ��ده ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ه ��اي ��ف ع �ق��ب ج�ل�س��ة
االس� �ت� �ج ��واب ،ب �ق��ول��ه «م �ن �ح �ن��ا ف��رص��ة ل �ل��وزي��ر
إلق ��رار ال �ق��ان��ون ال�ش��رع��ي ل�لاس�ت�ب��دال وق��روض
التأمينات ،الذي وعد به».
م��ن ج�ه�ت��ه ،أك ��د ال �ن��ائ��ب ري ��اض ال �ع��دس��ان��ي أن
محاسبة وزي��ر املالية في االستجواب األخير،
ال � � ��ذي ق� ��دم� ��ه ل� � ��ه« ،م� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ،وم� � ��ن ال� ��واج ��ب
ّ
تكرارها» ،وقال« :لقد حذرت خالل االستجواب
م��ن وع� ��ود ال ��وزي ��ر ل �ل �ن��واب ب �ش��أن االس �ت �ب��دال،
وك �ن��ت ع�ل��ى ث�ق��ة ب��أن��ه ل��ن ي�ط� ّ�ب�ق�ه��ا ،وق ��د ثبتت
صحة ما ذكرته في مناقشة االستجواب ،وذلك
ع �ن��د ت �ص��وي �ت��ه ض ��د ال� �ق ��ان ��ون ،وف ��ق ال�ش��ري�ع��ة
اإلس�لام�ي��ة وموافقته على االس�ت�ب��دال ال��رب��وي،
م��ا ي��ؤك��د أن م�ح��اس�ب�ت��ه ك��ان��ت ص�ح�ي�ح��ة ،وم��ن
الواجب تكرار املحاسبة».
وأض � ��اف ال �ع��دس��ان��ي :إن «ق ��ان ��ون االس �ت �ب��دال
األخ �ي��ر ب�ت�ع��دي�لات��ه ال �ت��ي أق��ره��ا امل�ج�ل��س ح��رم
ش��ري�ح��ة ك�ب�ي��رة م��ن امل�ت�ق��اع��دي��ن م��ن االس�ت�ف��ادة
م��ن ت�ل��ك امل �ي��زة ،ل�ك��ون�ه��م ال ي�ت�ع��ام�ل��ون ب��ال��رب��ا،
ولم أستغرب ممارسات وزير املالية ،حيث كان
ه��دف��ه ت�ج��اوز االس�ت�ج��واب م��ن دون النظر إلى
الشرائح التي ال تتعامل مع الربا».
وأض � � � ��اف« :ال� ��دل � �ي� ��ل ع� �ل ��ى ذل � ��ك أن � ��ه ك � ��ان أح ��د
امل�ص� ِّ�وت�ين ب��امل��واف�ق��ة على ال�ق��ان��ون ال��رب��وي ،ما
يتناقض مع ما ذكره في جلسة االستجواب».
وق ��ال ال�ع��دس��ان��ي« :س�ت�ج��ري م�ح��اس�ب��ة ال��وزي��ر
سياسيًا ،كما حصل مع الوزراء السابقني ،ولن
ّ
ّ
بتغير الوزراء».
تتغير اإلجراء ات

وتعسف قانوني
ُّ
ندوة «االقتصادية» :إلغاء جلسة تداول البورصة عقاب جماعي

 10ماليين دينار تخارجات األجانب أمس
إبراهيم عبدالجواد
شهدت جلسة البورصة أمس تخارج املستثمرين
األج��ان��ب بنحو  10م�لاي�ين دي �ن��ار ،م��ن إجمالي
السيولة امل�ت��داول��ة ،البالغة  33.5مليون دي�ن��ار،
وذل � ��ك ع �ل��ى وق� ��ع ق � ��رار ت�خ�ف�ي��ض وزن ال �ك��وي��ت
ع�ل��ى م��ؤش��ر «ف��وت �س��ي» .م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،وص��ف
مشاركون في ندوة الجمعية االقتصادية مساء
أول م��ن أم��س ق��رار هيئة األس��واق بإلغاء جلسة
تداوالت األربعاء قبل املاضي بالعقاب الجماعي
ّ
والتعسف القانوني اللذين انعكسا سلبًا على
مستقبل البورصة ،وثقة املتعاملني فيها.
وط� ��ال� ��ب ال� �ن ��ائ ��ب د.ب� � � ��در امل �ل��ا وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة خالد الروضان بإصدار قرار سريع،
بشأن الهيئة ،كما ّ
عودنا خالل أزمة «كورونا»،
مضيفًا «بدأت بالسؤال البرملاني ،ولدينا لجان

■ المال للروضان :سؤال ..فتحقيق ..فاستجواب
■ الشطي :القرار خطأ جسيم ..وحدث نادر!
ُّ
تدخل سافر في حريات المستثمرين
■ الرشيد:
ت�ح�ق�ي��ق واس �ت �ج��واب��ات ،ف�ل�ي��س م��ن امل �ع �ق��ول أن
ٌ
يأتي م�ف� ّ�وض بجرة قلم ُيلغي ت��داوالت السوق
كله».
وأض� ��اف :ك�ش��ف ال �ق��رار ق �ص��ورًا ف��ي ال�ت�ع��ام��ل مع
اللوائح وفهم القانون ،مؤكدًا أن امل��ادة  44التي
اس�ت�ن��دت إليها الهيئة بريئة تماما م��ن ال�ق��رار،
مشددًا على ضرورة الكشف عن تبعات ذلك على
ترقية السوق وحجم األم��وال التي خرجت منه،
ً
مبينًا أن «اتحاد املصارف» ال يعد متداوال فهو
أشبه بجمعية نفع عام.
وقال رئيس اتحاد املصارف السابق عبداملجيد

الشطي :إن القرار خطأ جسيم ،مشيرا إلى انه كان
على الهيئة إيقاف أسهم البنوك ،وطلب اإلفصاح
مباشرة ،وليس االنتظار ثم إلغاء الجلسة.
ب ��دوره ،اعتبر عضو مجلس اإلدارة بالجمعية
ّ ً
االق�ت�ص��ادي��ة ع�ب��دال��وه��اب الرشيد ال�ق��رار ت��دخ�لا
س ��اف �رًا ف ��ي ح ��ري ��ات امل �س �ت �ث �م��ري��ن ،وت �ع� ُّ�س �ف��ًا في
اس �ت �خ��دام ال �ق��ان��ون ،وأك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
البورصة السابق طالل الغانم أن الهيئة جانبها
الصواب ،وفتحت على نفسها «نار القضايا».

اقتصاد | ص12

ذكرت فيه نبذ ترامب لوالده املريض وحرمان أهله من امليراث.
ونقلت الصحيفة أن مصدرا في البيت األبيض سمع أحد أصدقاء
ترامب يقول عن زوج��ة ترامب ميالنيا« :من ي��دري؟ فربما تكون
ُ
نهاية ت��رام��ب على ي��د ه��ذه امل ��رأة ..وق��د تكمل ميالنيا م��ا بدأته
م � ��اري» ،ول �ف �ت��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن اب �ن��ة ت��رام��ب «إي �ف��ان �ك��ا على
استعداد للتضحية بوالدها لتعزيز طموحاتها».

دولي | ص18

متهمون جدد في القضية

مديران وعقيد
وسيدة أعمال تربّحوا
من «النائب البنغالي»
مبارك حبيب
باتت دوائ��ر االت�ه��ام ف��ي قضية النائب البنغالي تتسع يومًا بعد
ي��وم؛ إذ كشفت املعلومات عن خضوع  4مسؤولني جدد للتحقيق
أم��ام النيابة العامة ،هم مديران في الهيئة العامة للقوى العاملة،
وعقيد في وزارة الداخلية ،وصاحبة شركة (سيدة أع�م��ال) .وقال
مصدر مطلع لـ سبقلا إن ع��دد الخاضعني للتحقيق ارت�ف��ع ،حتى
ُ ّ
ويتوقع أن يزداد العدد ،وفق التحقيقات واالعترافات،
أمس ،إلى .9
التي ُ
سيدلي بها الخاضعون الستجوابات النيابة.
ّ
وأضاف املصدر :إن هناك معلومات وأدلة جديدة تكشفت للنيابة،
س �ت �ق��ود إل ��ى خ �ي��وط ج��دي��دة ف��ي ال�ق�ض�ي��ة وال �ت� ّ
�وص��ل إل ��ى جميع
ّ
األط��راف املتعاونة مع البنغاليَّ .
وشدد على أن كل من تسلم رشى
وه��داي��ا لتخليص معامالت البنغالي ،وي��رد اس�م��ه ف��ي التحقيق،
ستصدر أوامر بضبطه وإحضاره.

«فقاعة جنون»
في سوق األسهم األميركية!
«م� ��ا ي �ح ��دث اآلن ه ��و أداء غ �ي��ر م �س �ب��وق ع �ل��ى م ��ر ال �ت��اري��خ،
ّ
تتنوع بني
ويتزامن مع مشاكل اقتصادية ،ال يمكن إنكارها،
تسريح ماليني األف��راد من العمل وارتفاع حاالت اإلف�لاس بني
الشركات» ..بهذه العبارة وصف املستثمر البريطاني املخضرم
جيريمي غ��ران�ث��ام املشهد االق�ت�ص��ادي ،وش� ّ�ب��ه االستثمار في
سوق األسهم األميركي باللعب بالنيران ،محذرًا من أنه يشهد
فقاعة غير مسبوقة.
وي��رى املستثمر البريطاني ،ال��ذي ّ
تنبأ من قبل بحدوث ثالث
ّ
فقاعات في س��وق األسهم وتحققت بالفعل ،أن س��وق األسهم
األميركي يعيش في فقاعة اآلن ،ووجه املستثمرين من األفراد
ً
لبيع األسهم األميركية ،واالت�ج��اه ب��دال من ذل��ك نحو األس��واق
ّ
ال�ن��اش�ئ��ة؛ كما ي��رى أن��ه م��ن الصعب اآلن تخيل م��وع��د تعافي
االقتصاد بصورة كاملة من تداعيات «كورونا».
ويبدو أن املخضرم جيريمي غرانثام على يقني بأن التعافي
القوي لسوق األسهم األميركي من أدنى مستوياته التاريخية
ف��ي م ��ارس امل��اض��ي سينتهي ب��ه األم ��ر إل��ى أل��م للمستثمرين.
وك��ان غرانثام أول من تنبأ بفقاعة أسعار األص��ول اليابانية
في عام  ،1989وفقاعة اإلنترنت عام  ،2000واألزم��ة املالية عام
.2008

اقتصاد | ص15
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الكويت 03

الكويت تنحاز لقيمها اإلنسانية:

السماح لسفينة إيرانية بالبحث
عن غرقى مفقودين بالمياه اإلقليمية
ق��دم��ت ال�ك��وي��ت ب��ره��ان��ا ج��دي��دا على أن�ه��ا أهل
الختيارها مركزا دوليا للعمل اإلنساني من
ق �ب��ل األم� ��م امل �ت �ح��دة ،ح�ي�ن ان �ح ��ازت أم ��س إل��ى
قيمها اإلن�س��ان�ي��ة ،وسمحت لسفينة إيرانية
بدخول املياه اإلقليمية ،للبحث عن مفقودين
إيرانيني غرقت سفينتهم قرب هذه املياه.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إنه
انطالقا من التزام الكويت بالقوانني واالعراف

ال ��دول� �ي ��ة وك �ع �م ��ل إن� �س ��ان ��ي ت �ح �ت �م��ه م �ب��ادئ
ديننا الحنيف والتزاما منها بمبدأ التعاون
املشترك بعمليات االنقاذ البحري والبحث عن
املفقودين في البحر ،فقد وافقت الكويت على
طلب السلطات االيرانية بدخول سفينة بحث
إيرانية ملياه الكويت االقليمية.
وذك� ��ر امل �ص ��در ف ��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي أن دخ ��ول
السفينة ج��اء برفقة وإش��راف كامل م��ن القوة

ال �ب �ح��ري��ة وق� � ��وات خ �ف��ر ال �س ��واح ��ل ال�ك��وي�ت�ي��ة
للقيام بعميلة مشتركة للبحث عن مفقودين
اي��ران �ي�ين ك��ان��وا ع�ل��ى م�تن السفينه االي��ران�ي��ة
(ب�ه�ب�ه��ان) ال �ت��ي غ��رق��ت ق ��رب امل �ي��اه االقليمية
الكويتية قبل أسبوع.
وأش��ار إلى أن عمليات البحث جرت في كامل
املنطقة وانتهت أم��س بعد التأكد من خلوها
من أي جثث للضحايا.

الجلسات المتفرقة تتواصل

المحاكم بانتظار خروج ُ
الح َّجاب
من المناطق المعزولة
مبارك حبيب
في الوقت الذي تنتظر فيه الجهات الحكومية
ال �ع��ودة للعمل بنسبة  %30األح ��د امل�ق�ب��ل مع
زيادة عدد املوظفني في بعض اإلدارات متى ما
استدعت الحاجة ذلك ،ال تعتبر املحاكم ضمن
ه��ذه الخطة ألنها لم تتوقف وواصلت العمل
خصوصًا في قضايا تجديد الحبس.
وبالنسبة للنيابة ال�ع��ام��ة ،فإنها تعمل على

م ��دار ال �ـ  24س��اع��ة م�ن��ذ ب��داي��ة االزم ��ة وتحقق
ف��ي ج��رائ��م االت�ج��ار بالبشر وال�غ��ش التجاري
وغسل األم��وال منذ بداية أزم��ة كورونا ،حيث
قال مصدر مطلع لـ سبقلا ان النيابة كاملختار
ال ت �ح �ص��ل ع �ل��ى اج � � ��ازة الن ع �م �ل �ه��ا م��رت �ب��ط
ب��ال��دف��اع ع��ن امل�ج�ت�م��ع وأف � ��راده وح�م��اي�ت��ه من
املجرمني.
وفي ما يخص املحاكم ،أكد املصدر أن قواعد
التباعد بني الحضور مطبقة تمامًا ،اضافة الى

إج ��راءات التعقيم االح�ت��رازي��ة وتنتظر حاليًا
ب �ع��ض م��وظ �ف �ي �ه��ا م ��ن امل �ق �ي �م�ين وب��ال �ت �ح��دي��د
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي وظ�ي�ف��ة ح��اج��ب ،وال��ذي��ن يقطن
معظمهم في املناطق املعزولة.
وقال املصدر ان محاكم األسرة تعمل منذ ايام
من خالل حجز املواعيد املسبق ،وبالتالي ُ
فإنه
يبقى القضاء اإلداري وع��ودة جميع جلسات
ال �ج �ن��اي��ات ب�ش�ك��ل ك��ام��ل وال �ت��ي ت�ع�ق��د ح��ال�ي��ا
يوميًا كجلسات متفرقة.

دور الرعاية :الزيارة متوقفة
والتواصل عبر «الفيديو كول»
مي السكري

ّ
أكدت مصادر مطلعة لـ سبقلا استمرار توقف
الزيارات لنزالء دور الرعاية ،حتى بعد عودة
الدوام األحد املقبل ،حفاظًا على صحة النزالء؛
ً
ألن مناعتهم ضعيفة ،مشيرة إلى أن تواصل
ال�ن��زالء مع اسرهم يتم عبر الهاتف (الفيديو
كول).
وشددت املصادر على حرص الجهاز اإلشرافي
امل � �ك� � ّ�ون م� ��ن االخ �ت �ص ��اص �ي�ي�ن االج �ت �م��اع �ي�ي�ن

والنفسيني وم�ش��رف��ي ال�خ��دم��ات االجتماعية
على توعية النزالء من ذوي اإلعاقة البسيطة
بالنظافة الشخصية وغسل اليدين.
ول �ف �ت��ت امل� �ص ��ادر إل ��ى االل� �ت ��زام ب�ن�ش��ر ث�ق��اف��ة
ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م ��اع ��ي ب �ي�ن ال � �ن� ��زالء وت�ق�ل �ي��ل
األن �ش �ط��ة وال �ت �ج �م �ع��ات ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح��ال��ي،
ال �ت��زام��ا ب� ��اإلج� ��راءات االح� �ت ��رازي ��ة ،ح �ي��ث يتم
ت�ن�ظ�ي��م ال �ح �ف�لات واألن �ش �ط��ة ،ول �ك��ن بحضور
أعداد بسيطة جدا ،وعلى فترات بحدود خمسة
أش�خ��اص ف��ي ال�ق��اع��ة ،أم��ا استئناف ال��رح�لات

الخارجية فسيتم في املرحلة األخيرة.
كما لفتت املصادر إلى دور الجهاز اإلشرافي
م ��ع ال� �ن ��زالء ف ��ي ت�خ�ف�ي��ف وط � ��أة ال �ح �ظ��ر على
ال �ن��زالء وب��ث الطمأنينة واالس�ت�ق��رار النفسي
ف��ي ن�ف��وس�ه��م ،ك�م��ا أن��ه ي�ب��ذل ق �ص��ارى ج�ه��ده،
لتعويض ال�ن��زالء م��ن ذوي االع��اق��ات الذهنية
ال �ب �س �ي �ط��ة ،ال �ن �ق��ص ال � ��ذي ي �ع��ان��ون��ه م ��ن ع��دم
ال� � �خ � ��روج ،وذل � � ��ك م� ��ن خ �ل��ال إع� � � ��داد ب��رن��ام��ج
ترفيهي لهم ،مثل السينما الداخلية وحفالت
السمر ،بعيدًا عن التجمعات.

 04الكويت

أمة وبلدي

اإلفراج الجمركي عن المواد الغذائية يتعثر

موجز نيابي

الحكومة تواجه أزمة نقص المختبرات
زكريا محمد
دخ �ل��ت ق�ض�ي��ة ن �ق��ص م �خ �ت �ب��رات فحص
األغ��ذي��ة ع�ل��ى خ��ط أزم ��ة األم ��ن ال�غ��ذائ��ي،
إذ رف �ع��ت ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة إل ��ى ال�ف��ري��ق
ال �ح �ك��وم��ي امل �ك �ل��ف ب ��إع ��داد خ �ط��ة األم ��ن
الغذائي ،معلومات تفيد بتعثر عمليات
اإلف� � ��راج ال �ج �م��رك��ي ع ��ن امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة
ب �س �ب ��ب ال� �ن� �ق ��ص ف � ��ي ع� � ��دد امل� �خ� �ت� �ب ��رات
املختصة بالفحص.
وعلمت سبقلا أن الفريق املشكل بقرار
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ،ك �ل��ف ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�غ��ذاء وال�ت�غ��ذي��ة بالتنسيق م��ع معهد
ال�ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث العلمية دراس ��ة م��دى
امكانية االستفادة من مختبرات املعهد
الج� � � ��راء ال� �ف� �ح ��وص ��ات ال �ل��ازم � ��ة ل �ل �م��واد
الغذائية.
وس � �ب ��ق أن ش � �ه ��دت ق �ض �ي��ة م �خ �ت �ب��رات
األغذية شدا وجذبا بني الهيئة والجهات
الرقابية ،من جهة نقص محاليل بعض
ال � �ف � �ح ��وص ��ات وامل � �ي� ��زان � �ي� ��ة امل �خ �ص �ص��ة
للهيئة ،فيما اشتكت الهيئة من عراقيل
ت��واج��ه إن �ش��اء م �خ �ت �ب��رات ف �ح��ص امل ��واد
ال �غ ��ذائ �ي ��ة امل� �س� �ت ��وردة م ��ن ال � �خ� ��ارج ف��ي

معيقات كثيرة تعرقل فحص األغذية (أرشيفية)

تكليف هيئة الغذاء
بالتنسيق مع معهد
األبحاث لالستعانة
بمختبراته

املنافذ البرية والجوية والبحرية.
وذكرت مصادر لـ سبقلا إن األزمة مضى
عليها أكثر من  3سنوات وب��رزت بشكل
أكبر في ظل جائحة فيروس كورونا ،ما
يتوجب التدخل لوضع حل جذري لهذه
القضية التي ترتبط بشكل وثيق باألمن
الغذائي.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ت �ت �خ��ذ ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة م��واق��ف
م�ت�ش��ددة م��ن هيئة ال �غ��ذاء ،إذ أك ��دت في

لحصر الشركات التي سيجري تحويل سكنها إلى المدن العمالية

«القوى العاملة» تطلب مساحات التشوين
للجهات المتعاقدة مع الحكومة
زكريا محمد
وجهت وزيرة الشؤون االجتماعية ،مريم
ال �ع �ق �ي��ل ،خ �ط��اب��ًا ل ��وزي ��ر ال �ب �ل��دي��ة ب�ش��أن
مساحات التشوين ومواقعها للشركات
املتعاقدة معها على مشاريع حكومية.
وق��ال��ت ال�ع�ق�ي��ل ان ق ��رار م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ال �ق��اض��ي ب��ال �ب �ن��د ث��ال �ث��ا م �ن��ه «ب�ت�ك�ل�ي��ف
الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق
مع كل الجهات الحكومية بشأن السماح
للشركات املتعاقدة معها على مشاريع
حكومية بتوفير السكن املناسب لعمالها

ض� �م ��ن م� �س ��اح ��ة ال� �ت� �ش ��وي ��ن امل �خ �ص �ص��ة
للمشروع ،إل��ى ح�ين االن�ت�ه��اء م��ن إنجاز
م � ��دن ال� �ع� �م ��ال ،ع �ل��ى أن ت �ت��ول��ى ال�ه�ي�ئ��ة
تفعيل دوره��ا ف��ي الرقابة والتدقيق في
هذا الشأن ،وإلى اجتماع لجنة الخدمات
العامة املنعقد بتاريخ  28ابريل املاضي،
ال ��ذي ت �ن��اول امل��وض ��وع ذات� ��ه ،ف�ق��د سبق
للهيئة العامة للقوى العاملة التنسيق
مع البلدية لتزويدها بمساحات التشوين
للجهات املتعاقدة مع الجهات الحكومية
وموقعها ليتنسى حصر الشركات التي
سيجري تحويل سكنها الى تلك املناطق،

واتخاذ اإلجراءات الالزمة في ذلك الشان،
إال أنه لم يتم الرد».
وأض��اف��ت العقيل أن تنفيذ ق��رار مجلس
ال� � � ��وزراء ي �ت��وق��ف ع �ل��ى ت �ح��دي��د ال�ب�ل��دي��ة
مساحات التشوين ومواقعها للشركات
املتعاقدة معها على مشاريع حكومية،
وه��و ال�ب�ي��ان ال��ذي ل��م يتم ت��زوي��د الهيئة
ب � ��ه ،م �ت �م �ن �ي��ة اإلي � �ع� ��از ل� �ت ��زوي ��د ال �ه �ي �ئ��ة
بمساحات التشوين ومواقعها ليتنسى
للهيئة ح�ص��ر ال �ش��رك��ات ال �ت��ي سيجري
تحويل سكنها الى تلك املناطق ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأنها.
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ت �ق��اري��ر س��اب�ق��ة ل�ه��ا إل ��ى ض� ��رورة إع ��داد
خ �ط��ة ك��ام �ل��ة مل�ع��ال�ج��ة خ �ل��ل امل �خ �ت �ب��رات،
م��وض�ح��ة أن ن�س�ب��ة ال �ص��رف م��ن امل�ب��ال��غ
املخصصة للهيئة ضئيلة ج��دا ول��م يتم
استغالل املبالغ في أهدافها.
وكانت الهيئة قد رفعت كتبا رسمية منذ
عام  2018وتحديدا بشأن ميزانية الهيئة
ل �ع��ام / 2018  2019ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ق��ارب
 18مليون دينار ،حيث وصفتها أنها ال
تلبي متطلبات الهيئة ،األم��ر ال��ذي دفع
وزارة املالية إل��ى رف��ع ت�ق��دي��رات ميزانية
الهيئة للسنة املالية التي تلتها بنسبة
زيادة بلغت  ،%47.5لكنها بقيت أقل مما
تتوقعه الهيئة ب �ـ 19مليون دي�ن��ار ،ومع
القرار الحكومي األخير بخفض ميزانية
ال � � ��وزارات وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ي��رج��ح
أن يتجدد ال�ج��دل بشأن ميزانية الهيئة
وقدرتها على اإليفاء بواجباتها.
ي ��ذك ��ر أن ال �ك��وي��ت م �ل �ت��زم��ة ب��ات �ف��اق �ي��ات
االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون
ل��دول الخليج العربية ،وأن تأخر فحص
األغ��ذي��ة يسبب ل�ه��ا ح��رج��ًا فيما يتعلق
ب ��ال� �ت� �ب ��ادل ال � �ت � �ج ��اري ،وأن ع � ��دم ت��واف��ر
مخبترات في املنافذ يعطل آلية العمل.

إصدار  153رخصة
بناء إلكترونية
ك� �ش ��ف م ��دي ��ر إدارة ال �ت��راخ �ي��ص
ال�ه�ن��دس�ي��ة ب �ف��رع ب�ل��دي��ة محافظة
حولي ه��ادي املطيري ،عن إصدار
 153رخ � �ص� ��ة ب � �ن� ��اء إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ًا
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن وامل � �ك� ��ات� ��ب وال� � � ��دور
االس� �ت� �ش ��اري ��ة ،م �ن��ذ إص� � ��دار ق ��رار
استئناف خدمات الرخص في 19
ابريل املاضي حتى اآلن.
على صعيد آخ��ر ،اعلنت البلدية
أن فرقها الرقابية في املحافظات
ال � � �س� � ��ت ق� � ��ام� � ��ت أول م � � ��ن أم � ��س
بالتفتيش على  177محال وسوقا
م��رك��زي��ا ،وأس �ف��رت ع��ن ت�ح��ري��ر 35
مخالفة ،وتوجية  53إن��ذارًا ،ورفع
 20سيارة مهملة ،وغسل وتعقيم
 14302حاوية.

عاشور :وسام الكويت
لعسكريي الصفوف األمامية
ق ��دم ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع ��اش ��ور اق �ت��راح��ًا ب��رغ�ب��ة،
ي �ق �ض��ي ب �م �ن��ح ال �ع �س �ك��ري�ين ف ��ي ك ��ل م ��ن وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ووزارة ال ��دف ��اع وال� �ح ��رس ال��وط�ن��ي
واإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�إط� �ف ��اء ،امل� �ت ��واج ��دي ��ن ف��ي
ال�ص�ف��وف األم��ام�ي��ة ،وس��ام ال�ك��وي��ت ذا ال��وش��اح
من الطبقة املمتازة ،وذلك تكريمًا لجهودهم في
مكافحة جائحة كورونا.

صالح عاشور

المطيري :ندعم إحالة
«الماليزي» و«البنغالي» للنيابة
شدد النائب ماجد املطيري على أن احالة ملفي
ال �ص �ن��دوق امل��ال �ي��زي وال �ن��ائ��ب ال�ب�ن�غ��ال��ي إل��ى
النيابة العامة «اج��راء مقدر ،وموقف يحسب
لوزيري الداخلية أنس الصالح واملالية براك
ال �ش �ي �ت��ان» ،م ��ؤك ��دا دع �م��ه وم �ط��ال �ب �ت��ه ب � �ـ «أي
اج��راء يساهم في توضيح الحقائق وتحقيق
العدالة».

ماجد المطيري

أبل :الرد على المشككين
في أداء «التشريعية»
ش�ك��ر ال�ن��ائ��ب خليل أب��ل «ك��ل م��ن وض��ع ثقته
في عملنا في اللجنة التشريعيةّ ،
وثمن أداء
اللجنة من خالل القوانني غير املسبوقة التي
قدمتها للمجلس ونالت اإلقرار» ،مؤكدا أن ما
حدث «ك��ان هو ال��رد األمثل على كل املشككني
ف��ي اللجنة ،أم��ا املسيئون لها ف�لا أهمية وال
اعتبار لهم».

خليل أبل

الدقباسي :تشريعات
لمعالجة كل المشاكل
هنأ النائب علي الدقباسي شريحة املتقاعدين بإقرار
ت�ع��دي�لات «االس �ت �ب��دال» و«ال �ق��رض ال �ح �س��ن» ،وق ��ال إن
ذل��ك سيكون له أث��ر إيجابي كبير على املجتمع .ولفت
ال��ى اس�ت�م��راره ق��دم��ا ،ب��اع�ت�ب��اره م�ق��دم اق �ت��راح التعديل
ال ��ذي ت�م��ت اج��ازت��ه ،وب��ال�ت�ض��ام��ن م��ع زم�لائ��ه ال �ن��واب،
ف��ي اس�ت�خ�لاص ت�ش��ري�ع��ات أخ ��رى ملعالجة أي مشاكل
يواجهها امل��واط��ن ،مثل «كويتيون ب�لا روات ��ب» أو بال
عمل أو تعليم.

علي الدقباسي
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رثاء
د.جاسم المضف

أخي وصديقي وزميلي
الدكتور سعود الحميدي

جانب من توزيع السالت الغذائية (تصوير :بسام زيدان)

و َّزعتها الجمعيات الخيرية بمساعدة القوات الخاصة

 6آالف سلة غذائية لـ«خيطان»
خالد الحطاب

أكثر من سلة

ت��واص��ل ال�ج�م�ع�ي��ات ال�خ�ي��ري��ة جهودها
ف � ��ي ت � ��وزي � ��ع ال� � �س �ل��ال ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة ع �ل��ى
العائالت والعمالة املتضررة في مناطق
ال�ع��زل ،حيث قامت ع��دة جمعيات أمس
ترافقها سبقلا بتوزيع أكثر من  6آالف
سلة غذائية في خيطان على املتضررين،
ب �ت �ع��اون وت�ن�ظ�ي��م م��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
والقوات الخاصة والدفاع املدني.

ك � � � � ��ان م � � � ��ن ال � �ل� ��اف � � � ��ت خ� �ل��ال
ال�ح�م�ل��ة ت��واف��ر ك �م �ي��ات ك�ب�ي��رة
م � ��ن ال � � �س� �ل��ال ،إال أن ب �ع��ض
امل� �ت� �ض ��رري ��ن ح� �ص� �ل ��وا ع �ل��ى
أكثر من سلة ،ما هدد غيرهم
ب��ال�ح��رم��ان م�ن�ه��ا ،إال أن وف��رة
السالل جعلتها تشمل الجميع.

«النجاة»
وخ�لال ت��وزي��ع جمعية النجاة الخيرية
 3آالف سلة غذائية ،ق��ال مسؤول قطاع
امل ��وارد واإلع �ل�ام وال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة في
الجمعية عمر الثويني لـ سبقلا إن ذلك
يأتي استمرارًا للجهود الحثيثة الرائدة
ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا جمعية ال �ن �ج��اة الخيرية
ت �ج��اه دع ��م األس� ��ر وال �ع �م��ال��ة امل �ت �ض��ررة
ّ
باملناطق املعزولة ،حيث وزع��ت السالل
ال�غ��ذائ�ي��ة لضيوف ال�ك��وي��ت م��ن العمالة
الوافدة ذات الدخل البسيط التي تعيش
بمنطقة خيطان.

قوات خاصة

طوابير الرجال ..ال تباعد!

وب �ّي � نّ�� ال �ث��وي �ن��ي أن ال � �س �ل�ال ال �غ��ذائ �ي��ة
ضمت أهم االحتياجات األساسية التي
تحتاجها العمالة واألس��ر ،منها السكر
ّ
وال�ش��اي وال��زي��ت واملعكرونة واملعلبات
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة وس � �م ��ك ال� �ت ��ون ��ة وم �ع �ج��ون
ال�ط�م��اط��م وال��دق �ي��ق وامل �ل��ح وغ�ي��ره��ا من
املواد الغذائية األساسية األخرى.

«اإلصالح»
وش� � � � ��ارك� � � � ��ت ج � �م � �ع � �ي� ��ة اإلص � � �ل � ��اح

االجتماعي ومؤسسة نماء التابعة
لها بـ 3آالف سلة أخرى ،حيث كشف
املدير العام لــ«نماء» سعد العتيبي
ع��ن ج�ه��وده��م امل�س�ت�م��رة ف��ي ت��وزي��ع
ال �س�ل�ات ال �غ��ذائ �ي��ة ب �ت��وزي��ع  3آالف
س�ل��ة أم ��س ،وت�ح�ق�ي��ق ال �ه��دف األول
م��ن ال�ح�م�ل��ة ب �ت��وزي��ع  10آالف سلة
غذائية على مناطق الحجر ،مبينا
أن غ� �دًا (ال �س �ب��ت) س�ي�ش�ه��د ان�ط�لاق
الحملة الثانية لـ«نماء» لتوزيع 10

آالف سلة أخرى.

«اإلغاثة»
وذك��ر امل��دي��ر ال�ع��ام لجمعية اإلغاثة
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ع �ب �ي��د أن ال�ج�م�ع�ي��ة
ّ
وزع��ت أم��س  3آالف سلة ،الفتا إلى
أن أنشطة الجمعية تأتي ف��ي إط��ار
فزعة الكويت ،بالتعاون مع جمعية
ال�ن�ج��اة ال�خ�ي��ري��ة مل�س��اع��دة املناطق
املعزولة.

ض �ب �ط��ت ال� � �ق � ��وات ال �خ��اص��ة
ع�م�ل�ي��ة ال� �ت ��وزي ��ع ،ح �ي��ث ك��ان
م ��وق ��ع ال� �ت ��وزي� �ع ��ات ك�خ�ل�ي��ة
نحل ،زارها اكثر من  6آالف
ش �خ��ص ،وق ��ام ��وا ب��االن�ت�ه��اء
من السالت في غضون اقل
من ساعة ،نظرا إل��ى اختيار
س� ��اح� ��ة ف � ��ارغ � ��ة ،م � ��ا س� ّ�ه��ل
العملية.

عرفته زميل دراس��ة
ب � �ي� ��ن ال � � �ف � � �ت � � ��رة م ��ن
ع� ��ام ،1977-1973
م � ��ن اذك � � �ي� � ��اء ط �ل �ب��ة
املحاسبة واحسنهم
ادب��ا وخلقا ويحمل
قلبا نظيفا عطوفا،
تخرج بتقدير يؤهله
لتكملة الدكتواره في
ع�ل��م امل�ح��اس�ب��ة ال��ذي
كان شغوفا به.
اص �ب��ح وك �ي��ل وزارة
االع� � �ل � ��ام ل� �ل� �ش ��ؤون
سعود الحميدي
املالية ،وحصل على
الدكتوراه في املحاسبة ،وطلب االنضمام الينا في جامعة الكويت
بقسم املحاسبة بعد خبرة في املحاسبة الحكومية في االعالم،
فكان لنا شرف انضمامه للقسم.
صريح وعنيف في كلمة الحق ال يعرف املجاملة ،له تقدير واحترام
من جميع زمالئه ،مخلص في التدريس ،له لغة عند تعامله مع الطلبة،
وكلمة يقولها لطلبته وترحيبه بهم :اهال بنتي اهال ولدي .لم يتغيب
طوال عمله معنا ولم يتأخر عن حصصه ،عاشق للمسجد ملتزم
بدينه ،نوكل اليه االمتحانات املوحدة للجامعة كلها في ما يختص
بمواد املحاسبة ،له مواقف الرجال في اجتماعات قسم املحاسبة،
ه��ادئ الطبع ق��وي الشخصية ،اشتركت معه في أعمال محاسبية
م �ت �ع��ددة .ط�ل��ب اب �ن��ه االك �ب��ر ح�م��د ال ��دراس ��ة ف��ي ال �ي��اب��ان ،ف�ت�ش��اور
معي وقلبه يقطر حزنا لعدم علم حمد باللغة اليابانية ،رأي��ت في
عينيه حسرة فراق حمد ،وقال «شور علي ..عطني راي ،انت اخي
وصديقي» ..وكم كانت فرحته عندما تخرج حمد في اليابان.
بذل جهدا ألكثر من  25سنة في مجال تدريس علم املحاسبة،
واث ��رى القسم باملحاسبة الحكومية ،أل��ف كتابا ف��ي املحاسبة
الحكومية الحديثة .سمعت صباح االرب�ع��اء خبر وف��ات��ه ،وك��ان
ك��ال�ص��اع�ق��ة ،ب�ك�ي��ت ل �ف��راق��ه وه ��و ب�ي�ن ع�ي�ن��ي اآلن ،ب�ك�ي��ت ل�ف��راق
(ب��وح �م��د) ص��دي��ق ال �ط��ري��ق وص ��دي ��ق امل �ح��اس �ب��ة ،وب �ك��ى قسم
املحاسبة وتأثر زمالؤه من بقي منهم ومن انتهى عمله معنا.
نحن نبكي لفراقك يا حبيبي وصديقي سعود ،نحن كلنا زمالء
الجامعة ،وباألخص زم�لاؤك في القسم أعضاء هيئة التدريس
واع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س امل �س��ان��دة ،جمعينا رئ�ي�س��ا واع�ض��اء
نرثي اخانا وحبيبنا وصديقنا وزميلنا في العلم وفي التدريس،
ونسأل اهلل له جنة الخلد ،ونرفع أيدينا نبتهل للخالق ان يثبتك
عند ن��زول امللكني ،ويلهمك حسن النطق بالشهادتني ،ويجعل
قبرك روض��ا م��ن ري��اض الجنة ..رح��م اهلل ضحكاتك ي��ا سعود
التي ال تنسى ،ووجهك الطاهر ومالمحك ،اللهم برد على قبره
ببراد الجنة وارحمه برحمتك يا رب العاملني ،واخلف علينا بغياب
ضحكاته زميلنا وصديقنا العزيز الدكتور سعود الحميدي.
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اإلهمال يؤخر عودة الحياة ..والتباعد االجتماعي ضرورة ملحّ ة

مجلس الوزراء للمواطنين:

تجنبوا الدواوين والتجمعات العائلية
شدد مجلس الوزراء مجدداً على ضرورة التزام التباعد
الوقائي لمساعدة وزارة الصحة والجهات األخرى المعنية
لتقليل عدد اإلصابات.
ودعا المجلس خالل اجتماعه امس برئاسة سمو الشيخ
صباح الخالد عبر االتصال المرئي ،المواطنين إلى التزام
الضوابط الصحية وتجنب الدواوين والتجمعات العائلية
فليس هذا وقتها.
وقرر المجلس تمديد العمل بالمرحلة األولى من خطة
العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بسبب عدم تحقيق
النتائج المرجوة في مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا
المستجد (كوفيد .)19 -
راشد الشراكي وحمد السالمة
وعبد الرزاق المحسن
ق��ال رئيس مركز ال�ت��واص��ل الحكومي املتحدث
ب ��اس ��م ال �ح �ك��وم��ة ط� � ��ارق امل � � ��زرم خ �ل��ال م��ؤت �م��ر
صحافي امس ،إن قرار استمرار العمل باملرحلة
األول� ��ى ج��اء ل�ح�ين تحقيق امل �ع��دالت وال�ن�ت��ائ��ج
واملؤشرات التي تسمح باالنتقال إلى «الثانية»
ع �ل��ى أن ت� �ق ��وم وزارة ال �ص �ح��ة ب� ��إع� ��ادة ت�ق�ي�ي��م
املعدالت والنتائج وامل��ؤش��رات الطبية وموافاة
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب �ت �ق��ري��ره��ا ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ش ��أن
األس�ب��وع املقبل تمهيدًا التخاذ ال�ق��رار املناسب
بشأنها.
وأش��ار امل��زرم إل��ى أن مجلس ال ��وزراء ق��رر أيضا
تعديل مواعيد العمل بحظر التجول الجزئي
ل �ي �ك��ون م ��ن ال �س��اب �ع��ة م �س��اء وح �ت��ى ال�خ��ام�س��ة
صباحا يوميا اعتبارا من صباح األحد املقبل.
وأض� � ��اف أن� ��ه ب� �ن ��اء ع �ل��ى إف� � ��ادة وزي � ��ر ال�ص�ح��ة
الشيخ د .باسل الصباح بشأن تحسن املعدالت
وامل ��ؤش ��رات ال�ط�ب�ي��ة امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى ع ��زل بعض
املناطق فقد تم إلغاء العزل التام املفروض على
منطقة حولي وال�ن�ق��رة وم�ي��دان حولي والقطع
املعزولة في منطقة خيطان اعتبارا من الساعة
ال�خ��ام�س��ة م��ن ص �ب��اح األح ��د امل�ق�ب��ل امل��واف��ق 21
يونيو  ،2020مجددا التأكيد أن النتائج املرجوة
لالنتقال للمرحلة الثانية لم تتحقق حتى اآلن.

«املعزولة» تحسنت

وذك��ر أن��ه ب�ن� ً
�اء على إف ��ادة وزي��ر الصحة بشأن
تحسن املؤشرات واملعدالت الطبية املترتبة على
ع��زل امل�ن��اط��ق ،فقد ت��م ال�غ��اء ال�ع��زل ع��ن املناطق
التي شهدت تحسنًا كبيرًا.
ولفت املزرم الى ان مجلس ال��وزراء كلف جميع
ً
ال��وزراء ،كال في ما يخصه ،تقديم كل الخدمات
ل�ل�م��واط�ن�ين وامل �ق �ي �م�ين ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ال�ج�ه��ات

أبرز القرارات:

ضوابط سفر
المواطنين
كلف مجلس الوزراء وزارة
الداخلية والجهات األخرى ذات
الصلة بتنفيذ الضوابط الخاصة
بالسماح بسفر المواطنين
خارج البالد عن طريق الجو
وذلك على النحو التالي:
 - 1يتم السماح بالسفر للحاالت اآلتية:
أ  -ال� �ح ��االت ال �ص �ح �ي��ة ال �ح��رج��ة ممن
ت�س�م��ح ح��االت �ه��م ب��ال �س �ف��ر وذل� ��ك على
نفقتهم الخاصة.
الخالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء عبر االتصال المرئي(كونا)

 - 1تمديد العمل بالمرحلة األولى من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية
 - 2رفع العزل عن حولي والنقرة وميدان حولي والقطع المعزولة من خيطان
ً
صباحا
 - 3تعديل الحظر الجزئي ليصبح من  7مساء حتى 5
شهادة  PCRلكل قادم
إلى الكويت تؤكد خلوّ ه
من «كورونا»
المزرم :النتائج المرجوة
في مجابهة انتشار العدوى
لم تتحقق
«الصحة» ستعيد تقييم
المعدالت والنتائج والمؤشرات
الطبية األسبوع المقبل
الصباح :مسنون أصيبوا
بالفيروس داخل منازلهم
و ُنقلوا للعناية المركزة

الصالح :قصور في االلتزام بالتعليمات الصحية
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح:
إن املجلس ت��دارس ف��ي مستهل اجتماعه ام��س توصية اللجنة ال��وزاري��ة ل�ط��وارئ ك��ورون��ا ف��ي ضوء
التقرير املقدم من وزارة الصحة ،وال��ذي تضمن التفاصيل املتعلقة بنتائج تقييم املرحلة األول��ى من
خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والذي يفيد بعدم تحقق جميع املعدالت واملؤشرات الطبية التي
تسمح باالنتقال إلى املرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية ،وذلك نتيجة قصور االلتزام الجاد
باالشتراطات والتعليمات الصحية املعتمدة لتجنب انتشار فيروس كورونا املستجد .ولفت الصالح إلى
تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه باتخاذ الالزم نحو تقديم كل الخدمات للمواطنني واملقيمني
التي تقدمها الجهات التابعة إلشرافهم اعتبارا من يوم األحد املوافق  21يونيو .2020
التابعة لهم اعتبارًا من يوم االحد املقبل.

مفترق الطرق
من جانبه ،قال وزير الصحة د .باسل الصباح:
ل�ق��د ان�ت�ه��ت امل��رح �ل��ة األول � ��ى ،ل�ك��ن ال ��وب ��اء ليس
ب��ال �ت��واري��خ وال امل��واع �ي��د ان �م��ا ب��االح�ص��ائ�ي��ات
واالرق��ام ،ولألسف الكثير من اإلصابات وقعت
لكبار السن وهم داخل منازلهم ،ودخلوا العناية
املركزة ،بسبب االخالل باالشتراطات الصحية،
وعدم الخروج اال للضرورة ونظافة اليدين.
واوض � � � ��ح ال � �ص � �ب� ��اح ان � �ن� ��ا ع� �ل ��ى م� �ف� �ت ��رق ط ��رق
والفيروس ينتقل سريعا ،ونعمل على تحقيق

اف� �ض ��ل ال �ن �ت��ائ��ج ،وال ن ��ري ��د ان ت� �خ ��رج االم� ��ور
ع��ن زم ��ام ال�س�ي�ط��رة ،م�ش�ي��را ال��ى ان امل�ع�ل��وم��ات
الرقمية تشير الى ض��رورة االستمرار باملرحلة
االول ��ى ،ورف��ع ال�ع��زل ع��ن بعض املناطق بسبب
نزول املعدل التكاثري للعدوى كحولي والنقرة
وخ �ي �ط��ان ،م �ش��ددا ع�ل��ى ان �ن��ا ال ن��ري��د أن نصل
ملرحلة يتحكم فيناالوباء.
واشار الى ان من اسباب عدم االنتقال الى املرحلة
الثانية ،هو عدم ثبات مقياس انتقال العدوى،
مؤكدا ان االنتقال للمرحلة الثانية لن يتحقق ما
لم يتم التقيد باالشتراطات الصحية والتباعد
االجتماعي من قبل املواطنني واملقيمني.

 10مراكز ألخذ المسحات

دواء الديكساميثازون

أشار الصباح إلى أن  10مراكز وقائية تعمل على اخذ مسحات من املواطنني ،فضال عن موقعني لخدمة
السيارات ،مبينا انه تم تخصيص مختبرات في مبنيي املطار القديم والجديد للتعامل مع املشاكل التي
قد تظهر في أي وقت ،وعليه البد من وجود مختبر دائم فيها.
وتمنى الصباح عدم الخروج إلى أي تجمعات عائلية أوالدواوين ،فليس هذا وقتها ،متمنيا االستفادة
مما حصل في بعض الدول التي خففت القيود الخاصة بالكورونا.

تطرق الصباح إلى عالج فيروس كورونا ،مبينًا أن دواء الديكساميثازون هو «كورتيزون» لكنه بفعالية
أكبر من العادي وهو ليس بجديد ويستخدم في العنايات املركزة والعمليات وغرف التخدير بشكل
دوري ولعالج بعض املرضى ،ولكن ليس بشكل دائم ،حيث يساهم في تحسن حاالت االلتهاب الرئوي
بحسب دراسة في بريطانيا ،اال انها لم تحدد توقيت استخدامه عند بداية االصابة او منتصفها ،مبينا
ان االطباء املحليني يدرسون نتائجه ،ومن املتوقع اعتماده بعد دراسة كل تفاصيله.

مراقبة الوضع في الصين
لفت وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح إلى ان ال��وزارة ستتابع
مراقبة الوضع وتطوراته في الصني ،خصوصا ما حدث في سوق
للمواد الغذائية في بكني بعد ظهور حاالت هناك وأيضا العمل على
فك شفرة الجني في بكني ،التي بينت أن الفيروس تغير مع وجود
احتماالت بأن يكون هناك ظهور لفيروس أشد وأقوى.

إصابات المواطنين في  10مناطق
أشار وزير الصحة الى أن االصابات في  10مناطق هي للمواطنني،
حيث تبني ان هناك زي��ادة باإلصابات بعد الحظر الكلي ،كما اننا
نقوم بمتابعة الوضع املناطقي ولكن لم نصل ملرحلة العزل لها،
حيث ان ال��وض��ع مطمئن فيها ،مشيرا ال��ى ان  145بناية معزولة
صحيا في املناطق املعزولة حاليًا.

ارتياح لنتيجة االستجوابين
عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه ملا انتهت إليه جلسة مجلس األمة
الثالثاء امل��اض��ي ،مشيدا بما قدمه وزي��را التربية والتعليم العالي
سعود الحربي ،واملالية براك الشيتان ،من ردود مقنعة ووافية في
الجلسة عكست حرصهما على تحمل املسؤولية الوطنية ،والتي
ستكون دافعا قويا للمزيد من العطاء املخلص وتحقيق املزيد من
اإلنجازات املأمولة بالتعاون مع إخوانهم ال��وزراء .كما نوه املجلس
ب��أج��واء ال �ح��ري��ة وال��دي �م��وق��راط�ي��ة ال �ت��ي ات�س�م��ت ب�ه��ا م � ��داوالت تلك
الجلسة.

مسؤولية وطنية
ش ��دد امل�ج�ل��س ع�ل��ى ان ال�ح�ك��وم��ة ت �ب��ذل غ��اي��ة ج�ه��ده��ا ف��ي سبيل
االضطالع بمسؤولياتها الوطنية الجسيمة وتؤكد حرصها على
م��د ي��د ال�ت�ع��اون لحل القضايا وك��ل م��ا يصب ف��ي مصلحة الوطن
واملواطنني في ظل أحكام الدستور والقوانني من أجل رفعة الكويت
وخدمة أهلها األوفياء.

ب  -الطلبة ال��دارس��ون ف��ي ال�خ��ارج إذا
اس�ت�ل��زم األم��ر سفرهم ل�ل�خ��ارج خشية
ف��وات مواعيد اختباراتهم أو قبولهم
ف��ي ال�ج��ام�ع��ات وامل �ع��اه��د وم��راف�ق��وه��م
إذا استلزم األمر ذلك ولالطمئنان على
الدارس.
ج  -امل��واط��ن أو امل��واط �ن��ة ف��ي ال �ح��االت
اآلتية:
 ل ��دي ��ه زوج أو زوج � � ��ة أج �ن �ب �ي��ة ف��يالخارج.
 مواطن مقيم في الخارج. ال� � �ح � ��االت ال� �خ ��اص ��ة األخ � � � ��رى ال �ت��يتقدرها وزارة الداخلية.
 أال تقل مدة السفر عن  30يوما. - 2أن يتقدم راغ��ب السفر إل��ى الجهة
ال�ت��ي يتم تحديدها (وزارة الداخلية)
ب � �ط � �ل� ��ب رغ � � �ب � ��ة ف � � ��ي ال � �س � �ف� ��ر م ��دع� �م ��ا
باملستندات املؤيدة وتأشيرة الدخول
إل��ى البلد امل��راد السفر إليه قبل موعد
السفر بعشرة أيام على األقل.
 - 3أن ي��وق��ع راغ ��ب ال�س�ف��ر ع�ل��ى إق��رار
وتعهد يتضمن تحمله نفقات العالج
في حالة إصابته بالفيروس وتكاليف
ال �ع��ودة وع ��دم م�ط��ال�ب��ة ال�ح�ك��وم��ة ب��أي
ال� �ت ��زام ��ات م��ال �ي��ة أو غ �ي��ره ق ��د ت�ت��رت��ب
على السفر ،وال�ت��زام��ه بكل اشتراطات
ال �س �ل �ط��ات ال�ص�ح�ي��ة ح ��ال ع��ودت��ه ال��ى
ال � �ب�ل��اد ب� �م ��ا ف �ي �ه��ا ال� �ح� �ج ��ر ال �ص �ح��ي
اإلل � � ��زام � � ��ي ال � � � ��ذي ت � � �ق� � ��رره ال� �س� �ل� �ط ��ات
ال �ص �ح �ي��ة (م��ؤس �س��ي  /م �ن��زل��ي) على
نفقته الخاصة.
 - 4ي �ت��م إل� � ��زام ك ��ل ش ��رك ��ات ال �ط �ي��ران
ال �ت��ي ت �ق��ل رح�ل��ات إل ��ى دول� ��ة ال�ك��وي��ت
بطلب إج��راء تحليل «ب��ي.س��ي.آر» لكل
راك��ب على نفقته الخاصة قبل صعود
ال �ط��ائ��رة ص� ��ادر ب �م��وع��د ال ي��زي��د على
 4أي ��ام يثبت سلبية اإلص��اب��ة بمرض
كورونا املستجد على أن تكون الشهادة
ال �ط �ب �ي��ة ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ت �ف �ي��د خ�ل��و
ال��راك��ب م��ن امل ��رض ي�ق��دم�ه��ا للسلطات
الصحية فور وصوله مطار الكويت.
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لدورها في تقوية المناعة واعتمادها في البروتوكول العالجي

البعض «يتسلح» لـ«كورونا» بالفيتامينات
¶ أسعارها قفزت  %30والمبيعات تضاعفت  10مرات
في خضم أزمة كورونا الحالية يتلقف
الناس أي معلومة تصب في سبيل
حمايتهم من اإلصابة بالفيروس
اللعين ،وهو ما انعكس بشدة على
زيادة استهالك المكمالت الغذائية
والفيتامينات التي تزيد من مناعة الجسم
وتقوي قدرته على مواجهة الوباء.

!

تركيبات عشبية
لألطفال

وشهدت األسواق طفرة كبيرة في
الطلب خاصة فيتامين  Cو Dوكذلك
الزنك ،بسبب إدراج الفيتامينات في
البروتوكول العالجي الذي وضعته وزارة
الصحة لمواجهة الفيروس وانتشار
رسائل التوعية من خالل السوشيال ميديا
ومجموعات الواتس أب.

ال ��وض ��ع ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�أط� �ف ��ال ،وف��ق
ال� �ص� �ي ��دل ��ي م� �ن� �ص ��ور ال � �ص� ��اي� ��غ ،ال
يختلف ك�ث�ي��را ،ففي ال��وق��ت ال��ذي ال
يمكن لألطفال من عمر سنة وحتى
 3س�ن��وات ت�ن��اول ال�ف��وار ف��إن البديل
ع �ب��ارة ع��ن ت��رك�ي�ب��ات م��ن األع �ش��اب
ال �ت��ي ت �ق��وي امل �ن��اع��ة ،م �ض��اف��ا إل�ي�ه��ا
ف�ي�ت��ام�ين  Cوق ��د زاد ال�ط�ل��ب عليها
كثيرا أيضا.

محمود الزاهي

ً
يوميا
 300حبة

وف ��ق أص �ح��اب ش��رك��ات دوائ� �ي ��ة وص �ي��ادل��ة ت�ح��دث��ت
إليهم سبقلا ،فقد تضاعف الطلب على فيتامني c
تحديدا نحو  10مرات خالل األزمة مقارنة باألوضاع
العادية ،بينما قدر نمو الطلب على فيتامني  Dبثالثة
أضعاف أو يزيد ،في الوقت ال��ذي اختفى فيه الزنك
من جميع الصيدليات في الوقت الراهن بعد الهجمة
الشرسة على شرائه.
وعلى مستوى األسعار ،شهدت األسواق قفزة كبيرة،
إذ تحركت أسعار تلك املنتجات بني  %20إل��ى %30
وفق بلد املنشأ ،وهو ما أرجعه املختصون إلى زيادة
رسوم الشحن الجوي الذي تم االعتماد عليه في ظل
األزم� ��ة ،وال �ت��ي زادت ب��دوره��ا لضعفي تكلفتها في
السابق.
وتتراوح أسعار املنتجات املختلفة لفيتامني  cبني 3
دنانير و 4.5دنانير بينما تتفاوت أسعار فيتامني D
بني  7وحتى  13دينارا للعلبة الواحدة.

إقبال شرائي
وق ��ال ال�ص�ي��دل��ي د.م �ن �ص��ور ال �ص��اي��غ ،وه ��و ص��اح��ب
إح ��دى ش��رك��ات األدوي � ��ة ،إن ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ف�ي�ت��ام�ين c
تضاعف  10م��رات ،مشيرا إلى أنه كان من الطبيعي
لبعض الشركات بيع  1000حبة على مدار عام كامل،

ق��ال��ت ص��اح�ب��ة إح ��دى ال�ص�ي��دل�ي��ات
إن ال �ف��رع ال��واح��د ي�ب�ي��ع ح��ال�ي��ا بني
 300ح �ب��ة م��ن ف �ي �ت��ام�ين  Cو150
حبة لفيتامني  Dيوميا ،وذل��ك من
خالل خدمة التوصيل املعمول بها
حاليا.

¶«النفط» و«الدفاع» طلبتا آالف العبوات للعاملين فيهما
¶الصايغ :ما كان يباع على مدار عام يستهلك اآلن في  10أيام
¶هادي :إجراءات قطاع الرقابة الدوائية في «الصحة» تستحق الشكر
أما اآلن فإن هذه الكمية يتم بيعها خالل  10أيام فقط
أو أقل.
وأش��ار إلى أنه خالل الفترة من  24فبراير وحتى 28
فبراير كان لديه في املخزن  22ألف حبة من فيتامني
 cت��م بيعها خ�ل�ال األزم� ��ة ،وق�ب��ل ف�ت��رة ج�ل��ب  18أل��ف
حبة أخرى ،وهي كمية تكفي حاجة السوق الكويتي

بالكامل ملدة عام ،لكنها سحبت من قبل صيدليات
التجزئة خالل  3أيام فقط ،بل إن الطلب كان أكثر من
ذلك.
وأوض� ��ح ال �ص��اي��غ أن م��ن ب�ي�ن أس �ب��اب زي� ��ادة الطلب
دخ��ول الشركات الكبرى على الخط وطلبها كميات
كبيرة ملوظفيها ،وم��ن ذل��ك قيام شركة نفط الكويت

إنجاز كويتي في مستشفى العدان

نجاح عالج أول طفلة مصابة بكورونا
باستخدام تقنية «اإليكمو»

الطفلة أروى مع والدها برفقة الفريق المعالج د.محمد شمساه ود.هدى الفودري ود.سلمان الطوالة

حقق مستشفى العدان إنجازا بإجراء
ن��اج��ح ألول ح��ال��ة ل�ل��رئ��ة الصناعية
ال �خ��ارج �ي��ة (اإلي� �ك� �م ��و) ل�ل�أط �ف��ال في
الكويت لعالج طفلة تبلغ من العمر
 8س�ن��وات كانت بحالة حرجة ج��راء
إصابتها بفيروس كورونا املستجد
(كوفيد .)-19
وقال مدير منطقة األحمدي الصحية
د .أحمد الشطي أمس إن الحالة تعد
من النوادر ،إذ يوجد عدد محدود في
العالم من األطفال املصابني بمرض
«ك��وف �ي��د »-19ممن تلقوا ال�ع�لاج عن
طريق تقنية «اإليكمو» بنجاح.
وأضاف الشطي أنه تم إجراء العملية
ع �ل��ى أي� � ��دي رئ� �ي ��س وح� � ��دة ال �ع �ن��اي��ة
امل � ��رك � ��زة ف� ��ي م �س �ت �ش �ف��ى ال� � �ع � ��دان د.
م �ح �م��د ش �م �س��اه وف ��ري ��ق «اإلي �ك �م��و»
م��ن ق�س��م ال�ت�خ��دي��ر وال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة
للبالغني فى املستشفى ذات��ه ،معربا
ع��ن اع�ت��زازه ب��ال�ك��وادر الوطنية التي
حققت ه��ذا اإلن�ج��از بكفاءة واق�ت��دار
وت�ن�س�ي��ق ع ��ال وس ��ط ال��دع��م الكبير
مل � �ش� ��روع «اإلي � �ك � �م� ��و» م� �ن ��ذ ب ��داي ��ات ��ه
م��ن وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ال �ش �ي��خ د .ب��اس��ل
الصباح ووكيل ال��وزارة د .مصطفى
رضا.

هبوط حاد
وأوضح الشطي أن خدمة «اإليكمو»
للبالغني تتوافر في العناية املركزة
منذ ع��ام  ،2017إذ تم استخدام هذه
التقنية والخدمة لطفلة في الثامنة
من عمرها كانت تعاني جراء التهاب
ح � ��اد ف ��ي ال ��رئ ��ة وم� �ت�ل�ازم ��ة ض��ائ �ق��ة

الشطي :الحالة نادرة
وعدد أطفال محدود
في العالم من عولجوا
بالتقنية
نعتز بالكوادر الوطنية
التي حققت هذا اإلنجاز
بكفاءة واقتدار
سنتوسع في تقديم
خدمة «اإليكمو»
لتشمل الخدج
واألطفال الذين يعانون
فشالً حاداً في الجهاز
التنفسي
ال �ج �ه ��از ال �ت �ن �ف �س��ي ال � �ح� ��ادة ن�ت�ي�ج��ة
إصابتها بمرض «كوفيد .»19 -
وذكر أن الطفلة تعرضت لهبوط حاد
ف��ي ال ��دورة الدموية والتنفسية مما
اس�ت��دع��ى وض�ع�ه��ا ع�ل��ى ج�ه��از ال��رئ��ة
ال �ص �ن��اع �ي��ة وت� ��م إن �ع��اش �ه��ا ب�ن�ج��اح
واس� �ت� �م ��رت ف ��ي ح ��ال ��ة ح ��رج ��ة ف �ت��رة
أسبوعني في العناية املركزة إل��ى أن

ت�ع��اف��ت ال��رئ��ة ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر وت ��م رف��ع
ج �ه��از ال��رئ��ة ال�ص�ن��اع�ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة
(اإلي � �ك � �م� ��و) ع� ��ن ال �ط �ف �ل ��ة ث� ��م ن�ق�ل�ه��ا
إل� ��ى ال �ع �ن��اي��ة امل� ��رك� ��زة ل�ل�أط� �ف ��ال ف��ى
مستشفى العدان الستكمال عالجها
وت ��م رف ��ع ج �ه��از ال�ت�ن�ف��س ال�ص�ن��اع��ي
عنها بنجاح أيضا وه��ي حاليا في
حالة مستقرة.

فريق مشترك
ول �ف��ت ال �ش �ط��ي إل ��ى أن ��ه أش� ��رف على
ع �ل ��اج ال� �ط� �ف� �ل ��ة ف� ��ري� ��ق م� �ش� �ت ��رك م��ن
أط � �ب� ��اء ال� �ع� �ن ��اي ��ة امل � ��رك � ��زة ل �ل �ب��ال �غ�ين
امل�ت�خ�ص�ص�ين ف��ي خ��دم��ة «اإلي �ك �م��و»
في مستشفى العدان برئاسة رئيسة
القسم د .هدى الفودري ورئيس وحدة
ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة د .م�ح�م��د ش�م�س��اه
وأط�ب��اء العناية امل��رك��زة لألطفال في
املستشفى برئاسة د .سلمان الطوالة
ك �م��ا ش� ��ارك ف��ي ع�ل�اج ال�ط�ف�ل��ة أي�ض��ا
ف ��ري ��ق م �ت �ك��ام��ل م� ��ن اخ �ت �ص��اص �ي��ي
العالج الطبيعي والتغذية باإلضافة
إل ��ى ف��ري��ق ت �م��ري �ض��ي م�ت�خ�ص��ص بـ
«اإليكمو».
وش��دد على سعي وزارة الصحة إلى
ال�ت��وس��ع ف��ي ت�ق��دي��م خ��دم��ة «اإلي�ك�م��و»
ب � �ح � �ي� ��ث ت � �ش � �م ��ل امل � � ��رض � � ��ى األط� � �ف � ��ال
واألط�ف��ال ال�خ��دج ال��ذي��ن يعانون ج��راء
فشل حاد في الجهاز التنفسي والذي
ال ي�م�ك��ن ع�لاج��ه ب��ال �ط��رق ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة،
وسيعطي هذا النوع من العالج فرصة
ج ��دي ��دة ل �ل �ح �ي��اة ل �ل �ع��دي��د م ��ن م��رض��ى
ال �ح��االت ال�ح��رج��ة ف��ي العناية امل��رك��زة
في جميع مستشفيات البالد.

بطرح مناقصة طلبت خاللها  60ألف حبة ،أي نحو
 15أل��ف عبوة م��ن فيتامني س��ي وك��ذل��ك طلبت وزارة
الدفاع آالف العبوات.

منظومة الوقاية
من جهته ،قال أمني عام الجمعية الصيدالنية د.علي

ه � ��ادي ،إن ال �س �ب��ب ف��ي ت��زاي��د اإلق �ب ��ال ع�ل�ي�ه��ا ي��رج��ع
لكونها جزءا من منظومة الوقاية عبر تقوية املناعة،
وق ��د اض �ح��ت ج� ��زءا م��ن ث �ق��اف��ة ال �ن��اس خ�ل�ال األزم ��ة
ال ��راه� �ن ��ة ،ف �ض�لا ع ��ن وج ��وده ��ا ض �م��ن ال �ب��روت��وك��ول
العالجي املتبع حاليا.
وأضاف أن إدارة التسجيل والرقابة في وزارة الصحة
س�ه�ل��ت ب ��دوره ��ا إج� � ��راءات ت��وف�ي��ر ه ��ذه امل � ��واد ،ال�ت��ي
يحتاجها املواطن في ظل اإلقبال الكبير عليها حاليا،
وذل��ك م��ن خ�لال تسريع إج ��راءات التوريد والفحص
واإلف ��راج ،وه��و أم��ر يستوجب توجيه الشكر لقطاع
الرقابة الدوائية ،مشيرا إلى أن اإلقبال كبير جدا على
فيتامني  Cسواء الفوار أو الحبوب أو املضغ وكذلك
فيتامني  Dبأنواعه املختلفة.

 08الكويت
لنكسب
األجرين
بيبي اليوسف الصباح
جاء في الحديث الشريف «أحب الناس إلى اهلل أنفعهم
للناس وأحب األعمال إلى اهلل سرور تدخله على قلب
أخ�ي��ك املسلم أو أن تكشف عنه ك��رب��ة أو تقضي له
دينا»...
أكتب هذه املقالة وأنا عيني على مكة املكرمة والبيت
العتيق ،وأشعر بإحساس كل فرد منا كم هو مشتاق
وبه لهفة إلى الطواف حول الكعبة املشرفة والوقوف
على «ع��رف��ة» ..لكن ونحن على أب��واب ال�ح��ج ،ال أعلم
إل��ى اآلن م��ا إذا ك��ان��ت السلطات ف��ي اململكة العربية
السعودية قد اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن عدم السماح
ب ��أداء ال�ف��ري�ض��ة ه��ذا ال �ع��ام ،أو تقليص ال �ع��دد للحد
األدن��ى بسبب ال�ظ��روف الصحية الطارئة والخارجة
عن إرادة العالم أجمع ،حفاظًا على سالمة ضيوف
الرحمن من الوباء اللعني.
وأنا أعلم أن هناك الكثير من املواطنني كانوا يرغبون
ب ��أداء ال�ح��ج ه��ذا ال �ع��ام ،لكنهم ل��ن يتمكنوا م��ن أداء
الفريضة ..إال انه ومن سماحة ُويسر ديننا الحنيف
أن «األع� �م ��ال ب��ال �ن �ي��ات» ف �م��ن ي �ن��وي ال �ح��ج وم�ن�ع�ت��ه
ال �ظ��روف م��ن ال��ذه��اب إل ��ى م�ك��ة امل �ك��رم��ة ف �ب��إذن اهلل
تحسب له حجة.
ووس ��ط ه ��ذه األج � ��واء ،ط ��رت ع�ل��ى ب��ال��ي ف �ك��رة ،وأن��ا
متأكدة أنها ستلقى االستحسان والترحيب ،وليس
م��ن ب��اب الثقة بالنفس ،وان�م��ا م��ن معرفتي بطبيعة
ومعدن شعبنا الكويتي املحب للخير والسباق في
م��د ي��د ال �ع��ون وال �ف��زع��ة ألخ�ي��ه اإلن �س��ان ،خصوصا
في هذه الظروف ..وإحنا شفنا الدولة بمؤسساتها
والجمعيات الخيرية واملواطنني كلهم تكاتفوا بهذه
األزم� ��ة وه �ب��وا ل�ت�ق��دي��م ال��وج �ب��ات وال �س�ل�ال ال�غ��ذائ�ي��ة
والتموينية وإيصالها لكل املناطق ..ومع األس��ف ما
زالت املعاناة موجودة.
الفكرة باختصار بسيطة جدا بكلماتها لكنها كبيرة
جدا جدا في معناها وخيرها وثوابها عند اهلل ..وهي:
إذا ل��م يكتب لنا اهلل الحج ه��ذه السنة فشرايكم كل
إنسان ن��وى الحج وم��ا كتبت له يأخذ أج��ري��ن ..أجر
نية الحج وأجر سداد إيجارات أو أقساط مدارس عن
املتضررين وفك كربتهم؟
وقد يقول أحد إن الفكرة جيدة ومفيدة لكنها صعبة
التحقيق ،وب�ح��اج��ة الج� ��راءات تنظيمية وات �ص��االت
واجتماعات ...إلى آخره ،لكنني أقول إنه إذا صدقت
النية ف��اهلل تعالى سيسهل األم ��ور وي�ي�س��ره��ا ،ف��إذا
ك��ان��ت امل �ب��ادرات شخصية م��ن األف� ��راد ف�ك��ل خطوة
لتسديد إيجار ألي إنسان عاجز عنه ستحسب له
وفي ميزان حسناته بإذن اهلل ،وإذا كانت صعبة على
األف��راد  -وال أعتقد أنها كذلك  -فإنني اعتبر الفكرة
دعوة ومناشدة للجمعيات واملبرات الخيرية الكثيرة
في الكويت لتبنيها ووضعها ضمن مشاريعها..
نحن أمام أزمة ومعاناة كبيرة تواجه الكثيرين ،وهي
أك�ب��ر م��ن ال�ح�ص��ول ع�ل��ى األك ��ل ،ك��ون��ه م�ت��واف��ر وهلل
الحمد ،فهناك الكثير ممن تقطعت بهم سبل العمل
بسبب إغ�ل�اق م�ح�لات وتعطل مؤسسات وأج�ب��روا
ع �ل��ى ال �ب �ق��اء ب ��امل �ن ��ازل ،ف �ع �ج��زوا ع ��ن س� ��داد اي �ج��ار
مساكنهم وأق�س��اط أوالده ��م ف��ي امل ��دارس وتراكمت
عليهم الديون «الثقيلة»..
أط ��رح ه��ذه ال�ف�ك��رة وأن ��ا ث�ق�ت��ي ك�ب�ي��رة ب�ع�ي��ال دي��رت��ي
وح�ب�ه��م للخير وف �ع �ل��ه ...وق��د ت �ش��اورت ب��ال�ف�ك��رة مع
مشايخ أفاضل للوقوف على ال��رأي الشرعي ،ومنهم
األخ الدكتور خالد امل��ذك��ور ال��ذي ب��ارك الفكرة ،واألخ
ال��دك �ت��ور ع�ب��دامل�ح�س��ن ال� �ج ��اراهلل ال �خ��راف��ي (رئ �ي��س
اتحاد الجميعات واملبرات الخيرية) الذي أثلج صدري
بترحيبه وثنائه على الفكرة ودعمها بالسند الشرعي.
وأورد األخ أبو عبداهلل (الخرافي) ،جزاه اهلل كل الخير،
سندًا شرعيًا يعزز فكرتي ،إذ قال «ثبت في تاريخ
الصالحني ،ومنهم عبداهلل بن املبارك الذي أراد الحج
وهو في طريقه وجد امرأة عجوزا تبحث في قمامة
امل��دي�ن��ة أك�ل�ا ،فلما س��أل�ه��ا وأل ��ح عليها ف��ي ال �س��ؤال،
أخ�ب��رت��ه أن�ه��ا ت��ري��د طعاما لبناتها ،فعظم ذل��ك عليه
فأعطاها ما لديه من املال والذي كان يريد أن يحج فيه
تعبدا هلل وتقربا إليه وأن صدقته لها أولى من حجه».
ك��ل ك�ل�م��ات ال�ل�غ��ة وم�ف��ردات�ه��ا تعجز ع��ن وص��ف ما
يعنيه الحج للمسلم ..هذا الركن الكبير الذي من أجله
تشد الرحال من كل حدب وصوب ..وهو أجمل أمنية
ممكن أن تتمناها لشخص تحبه ..فكيف إذا كتب لنا
اهلل أن نكسب األجرين؟.
أط��رح فكرتي ،واتمنى من قلبي أن نتشارك جميعا
فيها ..وما عند اهلل أنفع وأبقى.
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ُك َّتاب وآراء

أنا وابنتي وهنري ماتيس ()1
ل��دي خ�م�س��ة ك�ت��ب ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ع��ن فلسفة ال �ج �م��ال ،ي��زي��د ع��دد
صفحاتها ع�ل��ى  1200ص�ف�ح��ة ،ل�ك��ن م��ا ق��رأت��ه منها ال ي��زي��د على
خمسني صفحة .وال أذك��ر شيئا م��ن ه��ذه الخمسني صفحة .وما
تعرفت عليها إال م��ن خ�لال ت��أش�ي��ري بالقلم ال��رص��اص على هذه
الصفحات .فالقلم هو الشاهد على قراءتي لهذه الصفحات وليس ما
تخزنه ذاكرتي املستسلمة للنسيان .ولم أكن أعرف ذلك لو لم تتواصل
معي ابنتي التي تدرس في معهد الفنون في شيكاغو ،طالبة مني أن
نستعد لالجتماع من خالل زوم  zoomملناقشة ست صفحات كتبها
الفنان التعبيري الفرنسي هنري ماتيس (.)1954 – 1869
تخيلت أن املهمة لن تزيد على ساعة لتحضير قراءة الصفحات الست
وأخرى ملناقشتها ،لكن املفاجأة أو الصدمة كانت أني وجدت صعوبة
في فهم مقاصد هنري ماتيس ،وأدركت أني أمضيت ساعة على قراءة
ثالث صفحات من دون جدوى ،فطلبت تأجيل االجتماع .وللتوضيح
للقارئ ،وجدت أن ما كتبه ماتيس يدخل ضمن فلسفة الفن ،والتي
هي من ضمن فلسفة الجمال .وأني مرة أخرى أجد أن املصاعب التي
واجهتني في فهم فلسفة الجمال تتكرر في صعوبة فهمي لفلسفة
الفن التشكيلي كما قدمها هنري ماتيس .لكن ماذا أفعل؟ هل أعتذر
عن املهمة وأخبر ابنتي التي تصغرني بحوالي نصف ق��رن أن��ي لم
أفهم؟ لألمانة أصبح عندي شغف لفهم هنري ماتيس ليس لنقاش
ابنتي وإنما لرغبة نفسية دفينة .فها أنا الذي زرت متاحف في مدن
عديدة ،واقتنيت بعض اللوحات لفنانني مغمورين أعجز عن فهم ست
صفحات لهنري ماتيس.
اكتشفت تدريجيا أسباب عجزي عن الفهم ،والتي ك��ان أهمها أني

كنت أقرأ مباشرة من الشاشة ،والحظت أن املهمة بدت أكثر سهولة
ع�ن��دم��ا طبعت ال�ص�ف�ح��ات ال �س��ت ،وأخ ��ذت أق��رؤه��ا وق�ل��م ال��رص��اص
بيميني ،وعقدنا االجتماع أنا وابنتي لطيفة من خالل زوم .واتضح
لي أننا كنا نتشارك في الفهم وعدم الفهم! أي أن النقاط الصعبة التي
واجهتها كانت هي نفسها التي واجهتني ،لكن بعد قراءتي الثالثة
تمكنت من فهم كل ما أراده هنري ماتيس إلى حد كبير ،فالفهم يأتي
على مراحل ،ومن يصبر يكافأ .هذا وبعد الجهد الذي بذلته أود أن
أش��ارك القارئ بالقليل عن حياة هنري ماتيس واملدرسة التعبيرية
ال�ت��ي شكلها ف��ي نهاية ال�ق��رن ال�ت��اس��ع ع�ش��ر .كما أود أن أب��رز مرة
أخرى موضوعا يهمنا كعرب ومسلمني وهو :ملاذا تخلفنا في الفنون
التشكيلية؟ وهل له عالقة بتخلفنا في العلوم؟ وما دور رجال الدين
في ذل��ك؟ وه��ل اإلس�لام فعال ضد الفنون التشكيلية؟ ه��ذا وسأبدأ
بالحديث عن مفاجأة أخرى وجدتها في مكتبتي؟
لقد وجدت أني أحتفظ بالجزء األول من كتاب املؤرخ الفني األملاني «الفن
في القرن العشرين» لفيرنر هافتمان – Werner Haftmaan(1912
 .1999وعندما تصفحته ،اكتشفت أني اشتريته عام  1975من مدينة
آن آربر في والية متشيغان من مكتبة أورلكس .وعرفت أن هذا املؤرخ
هو من أهم مؤرخي الفن في القرن العشرين ،والذي تقول عنه دورية
لاليبراري جورنال « Library Journalان هذا الكتاب هو أهم تاريخ
لفلسفة الفن والفلسفة في القرن العشرين» .وان هذا الكتاب قد كلفني
دوالرًا وخمسة وأربعني سنتا ،بمعنى أن أهم كتاب لتاريخ الفن في
القرن العشرين (الجزء األول) بأقل من نصف دينار! هذه هي مكافأة
العيش في مدن جامعية مهمة وكبيرة .عندما يغير األستاذ الكتاب

بعض فوائد زمن «كورونا»

َّ
غير «كورونا» الكثير من األنماط االجتماعية،
ف�ص��ارت البيوت ألفة ألف��راده��ا ،فتعرفوا على
ع��ادات�ه��م وه��واي��ات�ه��م ،وك��أن�ه��م ك��ان��وا ف��ي سفر
بعيد ال�ت�ق��وا ف��ي زم��ن ك��ورون��ا ،واش �ت��اق��وا ألن
ُ
يعرفوا املزيد عن أحوالهم ،ومن قبل باعدتهم
ظروفهم ومحيط دائرتهم الخارجية في العمل
وال �خ��روج صحبة األق��رب��اء واألص ��دق ��اء ،فقلل
ال �ن��اس ع��ادات �ه��م ف��ي االج �ت �م��اع خ ��ارج امل �ن��ازل
خشية املالمسة واملصافحة ،بل أصبح التقبيل
ب�ع�ي��د امل �ن��ال ح�ت��ى ب�ي�ن أع ��ز ال �ن ��اس .وأض�ح��ت
االج �ت �م��اع��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة م� �ح ��دودة ،ك�م��ا أغلقت
الديوانيات التي اعتاد الناس في الكويت على
ارتيادها على اختالف مواعيدها ،وع��رف��وا أن
الكثير م��ن األوق ��ات ك��ان��ت ت�ه��در -رغ��م الكثير
من إيجابيات الديوانيات -هم بحاجة ماسة إلى
تقنينها.
وع��زز «ك��ورون��ا» ال��وع��ي االق�ت�ص��ادي ،فعكف
ال �ن��اس ع�ل��ى ش ��راء امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة األس��اس�ي��ة
بصورة كبيرة وتكدست بها البيوت ،وكأنها
ت �خ��زن ألش �ه��ر ب�ع�ي��دة ،وع ��رف ال �ن��اس ت��واري��خ
ص�لاح�ي��ة امل� ��واد ال �ت��ي ي�م�ك��ن ان ت�ف�س��د لفترة
قصيرة ،وأخ��رى يمكن أن ت�ط��ول ،ول��م يكونوا
في حرص على تتبع ذلك بفرط تسارع الحياة
قبل ك��ورون��ا ،واالت�ك��ال على ما تجلبه املطاعم
م��ن وج�ب��ات يومية س��ري�ع��ة ،ب��ل إن الكثير من
ال�ن�س��اء وأف � ��راد ال�ب�ي��ت دخ �ل��وا امل�ط��اب��خ وأع ��دوا
ألن�ف�س�ه��م ومل��ن ب�ق��رب�ه��م ت�ل��ك ال��وج �ب��ات حاجة
ً
وتنافسًا ،بل شغال ألوقات فراغهم .كما شعر
الجميع أن ك�م��ال�ي��ات اق�ت�ص��ادي��ة ك�ث�ي��رة يمكن
االستغناء عنها انسجامًا مع ما يمكن ادخاره
لقادم حياتهم.

املقرر ،تتخلص منها املكتبات بأرخص األثمان .وعندما تصفحت
الكتاب وجدت مفاجأة أخ��رى ،وهي أن هناك حوالي سبع صفحات
عن هنري ماتيس واملدرسة التعبيرية في الفن كنت قد قرأتها وكأني
أستعد لالمتحان .كيف حدث هذا؟ ومن الواضح أني لم أقرأها عندما
كنت طالبا ،فليس هناك أي سبب أن أقرأها في ذلك الوقت املبكر من
حياتي .بدأت أتقصى وأفكر ربما كما يفكر أو يتقمص الطبيب سبب
العدوى لدى مريض بالكورونا .ولحسن الحظ كانت النتائج ايجابية،
والتي ترجع إلى عام  1995عندما كنت أعمل ضمن فريق في شركة
نقل وتجارة املواشي ،الذي اشترى باخرة مستعملة ،وقامت الشركة
بتحويلها من ناقلة سيارات إلى ناقلة أغنام.
فبعد شراء الباخرة املستعملة من اليابان ،سافرت ضمن فريق يضم
مدير األس�ط��ول إل��ى مدينة هامبورغ ف��ي أملانيا م��رات ع��دي��دة ،وم��رة
لزيارة حوض بناء السفن في هامبورغ نفسها ،أو مرات عديدة للقاء
االستشاري لتحويل الباخرة املستعملة إلى ناقلة أغنام ،ثم السفر
بالسيارة إلى مدينة بابونبرغ الصغيرة ،التي أهم ما فيها هو حوض
ماير لبناء السفن الذين رس��ت عليهم مناقصة التحويل من ناقلة
سيارات إلى ناقلة أغنام .ولكن ما عالقة ذلك بالفن وبهنري ماتيس؟

من شباك الباص

والتفت الجميع إلى ما يصلح شأنهم التثقيفي
بقراءة ما في مكتباتهم الشخصية ،أو ما أهدي
إليهم من كتب لم تفتح من قبل ،فعكفوا على
االط�ل��اع ع�ل�ي�ه��ا وت�س�ج�ي��ل م�لاح�ظ��ات�ه��م ف�ك�رًا
وت��دوي�ن��ًا ،كما التفتوا إل��ى م��ا ينتج م��ن برامج
في التلفاز واملذياع وتداولوا ذلك اطالعًا ونقدًا،
ونظروا بعمق وبقلق أكبر إلى حاجات األبناء
ف��ي تحصيل العلم ومعالجة ن��واح��ي القصور
وال�ظ��روف االجتماعية والخارجية التي تحول
دون تحصيلهم العلمي ،وتفاعلوا مع وسائل
ووس��ائ��ط التواصل اس�ت��زادة وتعلمًا منها ،بل
ش�ج�ع��وا الجميع ع�ل��ى اس�ت�خ��دام�ه��ا ،وأض�ح��وا
داع� �م�ي�ن ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ع ��ن ب �ع��د خ ��وف ��ًا م ��ن ف ��وات
التحصيل وإح�ب��اط ت��وق��ف ال��دراس��ة التقليدية
بسبب كورونا وتداعياته.
وانسجامًا مع ما يطرأ على املجتمع من تغيرات
نمطية في تداول املستندات واآلراء واالقتراحات،
وإنجاز ما يمكن إنجازه من معامالت روتينة،
كتجديد البطاقات واملستندات الرسمية وكفاءة
السيارات وطرق تأمينها ،وغير ذلك مما يتصل
بشؤون انتهائها ،شاهد الجميع كيفية ُيسر
إنجازها إلكترونيًا ،كما شاهدوا ما قفز إليه
رج��ال ال��دول��ة مجتمعني إل��ى استخدام وسائط
االلتقاء عن بعد ،وأيقنوا بأن إنجاز املعامالت
ً
إلكترونيًا خيار متاح يمكن أن يلجأ إليه ،بدال
من إشغال الناس قبل كورونا بكثرة متطلبات
املستندات وتضييع أوق��ات الناس ه��درًا بطول
االنتظار في الطوابير.
وازدادت ثقة املسؤولني في «اإلنسان الكويتي»
ف��ي وط �ن��ه ال� ��ذي ك ��ان م��ن ق �ب��ل ي�ن�ظ��ر إل �ي��ه أن��ه
اتكالي الطبع ،فأوضحت جائحة كورونا جهد

د .سعود محمد العصفور
الكويتي ،بل تفوقه على غيره في شتى املجاالت
التي تتطلب جدية العمل وكفاءة اإلنتاج ،ولفت
ذلك يقينًا إلى ضرورة إعادة التركيبة السكانية
بما يتوافق وقدرات الكويتي في شغل الوظائف
التي ل��م تشغل م��ن قبل ،ورأى امل�س��ؤول��ون بأم
أعينهم سلبيات كثيرة للعمالة الهامشية التي
تزيد من أعباء الدولة ،وتثقل كاهلها في شتى
امل�ج��االت االقتصادية والصحية واالجتماعية
والثقافية وغيرها.
إن ما ط��رأ من تغير في األن�م��اط االجتماعية،
ون�ش��ر ال��وع��ي االق �ت �ص��ادي ،واالل �ت �ف��ات إل��ى ما
هو جديد في مجال الثقافة واملعرفة ،واتباع ما
توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تيسير
إلن �ج��از ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ع �ل��وم��ات آل �ي��ًا م��ن دون
تضييع األوق ��ات ه��درًا ،ك��ل ذل��ك وغ�ي��ره الكثير
مما أفرزته جائحة كورونا ،قد وضع أولويات
جديدة لحياة الناس في معايشهم ،وض��رورة
ال �ت� �ف ��ات م ��ن ه ��م ع �ل��ى س � ��دة ال �ع �م��ل اإلداري
والرسمي إل��ى ما يصلح الشأن ،ويجعل ُسلم
التطور يسير ُصعدًا.
وف��ي الجعبة الكثير م��ن ال�ف��وائ��د ،ل�ك��ن الحيز
املسموح لكلمات املقال يحول دون ذلك ،فمعذرة
قارئي العزيز ،فلعلنا نسلط الضوء عليها في
مقاالت قادمة.

اللهجة العامية و«الواتس أب»
إن اللغة إض��اف��ة إل��ى كونها وسيلة تواصل
وت �خ��اط��ب ،ف �ه��ي أي �ض��ا ت�م�ث��ل ه��وي��ة وث�ق��اف��ة
وان �ت �م��اء ،وك ��م ه��و ج�م�ي��ل أن ي�ع�ت��ز اإلن �س��ان
ب �م��وروث��ه ال �ث �ق��اف��ي ،وب��ال �ت �ح��دي��د ف ��إن لغتنا
ال �ع��رب �ي��ة ه��ي ل �غ��ة ال �ق ��رآن وال �ب�ل�اغ��ة وال �ب �ي��ان،
وك��م يؤسفني أن الكثير من الناطقني بها ال
يتقنون كتابتها! ولهذا أسباب كثيرة تاريخية
وسياسية ليس لنا دور فيها ،وان ما يهمني
في هذا املقال أال نساهم نحن بواسطة وسائل
التواصل االجتماعي ،وأب��رزه��ا «ال��وات��س أب»،
ف��ي ت��ده��ورال��وض��ع أك�ث��ر ،ف�ه��ذا ال�ش��يء نملكه
نحن بأنفسنا وبأيدينا ،فإن الكتابة باللهجة
العامية في «الواتس أب» أمر غاية في الخطورة
على النشء ،فهم بالكاد يتعلمون في حصص
اللغة العربية كيف يكتبون الكلمات بطريقة
صحيحة إمالئيا ،وكم تؤرق مشكلة اإلمالء
أس��ات��ذة اللغة العربية واملثقفني ال�ع��رب ،التي
نجدها تمتد ل�لأس��ف إل��ى امل��رح�ل��ة الجامعية
وم��ا يتبعها ،وق��د عايشت ه��ذه املشكلة عند
الكثيرين سواء بالجامعة أو بالعمل ،فما بالنا

د .حامد الحمود

باألطفال الذين أصبحوا يستخدمون «الواتس
أب» أكثر من استخدامهم للقلم في الفصول
ال ��دراس �ي ��ة ،أش ��ك ب ��أن أط�ف��ال�ن��ا اآلن يعلمون
م��اذا نعني بلغة ال�ض��اد ،فالكثيرون منهم ال
ي �ف��رق��ون ب�ي�ن ح��رف��ي ال �ض��اد وال �ظ ��اء وال�غ�ين
ُّ
والقاف! ثم نشتكي من قلة الكتاب وضعف
املفردات املستخدمة ،أو حتى من عدم فهمنا
ُ
ملا كتب في السابق من لغة سليمة وصحيحة،
ونعم إن في وقتنا الحاضر العرب واملسلمني
مفككون ،وإن اللغة العربية هي همزة الوصل
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ن��ا ،وك ��م أت�م�ن��ى أن ت�ب�ق��ى وت��زده��ر
م ��رة أخ� ��رى ،وه ��ي إن ش ��اء اهلل ب��اق�ي��ة ألن�ه��ا
لغة ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ،حتى ان ال�ه��وات��ف الذكية
أصبحت تحمل في تطبيقاتها مدققا إمالئيا
أو نصيا للغة العربية الفصحى ،وليس للهجة
العامية ،فحتى الهاتف لم يعد يستسيغ هذه
الطريقة ف��ي الكتابة للغة العربية الفصحى!
رب�م��ا ي�ك��ون سبب الكتابة ب�ه��ذه الطريقة هو
االعتقاد الخاطئ بأنها حداثة أو إن��ه الكسل
في الكتابة ،فقد بدأوا باالختصارات بواسطة

أوراد المجلي
األرقام في وسط الكلمة ،وبعدها قاموا بكتابة
املحادثات باللهجة العامية ،ثم باتوا مشتتني
ال يفرقون بني اللغة واللهجة ،جميل أن يبتكر
شبابنا ويبدع ،ولكن ليس معنى االبتكار أن
ينسف اإلنسان موروثه وثقافته ،بل ويداري
ع �ج��زه ب��ال�ك�ت��اب��ة ب�ش�ت��ى ال��رم��وز وال �ل �غ��ات إال
بالكتابة باللغة العربية الفصحى .وفي الختام،
أتمنى من أبنائنا أن يطبقوا ما يتعلمونه في
حصص اللغة ال�ع��رب�ي��ة ،م��ن كتابة صحيحة
ل�ل �ك�ل �م��ات وال� �ق ��واع ��د أث� �ن ��اء م �ح��ادث��ات �ه��م في
«الواتس أب» ،بدال من الكتابة باللهجة العامية،
فإن فيها من املتعة في انتقاء املفردات الكثير،
ُ
وأتمنى أن نلقاكم كتابًا وش�ع��راء وأدب��اء في
املستقبل القريب.

بيت الكويت
في القاهرة
صالح الغازي
@salehelghazy

ق��دم لنا أ .مظفر راش��د في كتابه «بيت الكويت في القاهرة»
ت�ف��اص�ي��ل ت�ج��رب��ة م�م�ي��زة ،وص��ل ال�ط��رف��ان فيها ل�ن�م��وذج في
التكامل الفكري والحضاري املثمر ،ويقيم الباحث التجربة
أنها «قصة نجاح حقيقية ألكثر من سبب ،األول :كان لرغبة
ص��ادق��ة م��ن امل�ت�ن��وري��ن ف��ي املجتمع الكويتي رف��ض التخلف
والجمود ،والعمل على املضي في ركب الحضارة العاملية من
خالل بوابة الثقافة والتعليم ،والثاني :إدراك هذه الفئة الواعية
ال��رغ�ب��ة ف��ي ع��دم االس �ت �م��رار ف��ي م�ن�ظ��وم��ات التعليم البدائية
(الكتاتيب) رغم بعض اإليجابيات التي سجلتها في حينها
ََ
وف��ي إط��ار ظ��روف املجتمع آن��ذاك ،والثالث :تل ُّمس ق��ادة الفكر
وال� ��رأي وال�ح�ك��م ل �ض��رورة ب�ن��اء ال��دول��ة وم�س��اع��دت�ه��ا ف��ي نيل
استقاللها السياسي ،ولتكون دول��ة ذات سيادة في منظمات
املجتمع اإلقليمي والدولي ،وقد حصل ذلك من خالل عضويتي
جامعة ال��دول العربية واألم��م املتحدة بعد نيل االستقالل عام
 1961وب�ن��اء دول��ة املؤسسات ال��ذي ج��اء بعد ان�ج��از مشروع
دستور عام .»1962
رص��د الباحث تطور التعليم بالكويت ،م��ؤك��دا أن البعثات لم
ترتبط بظهور النفط إنما بتكوين مجلس املعارف عام 1936
الذي تأسس باستقطاع من الجمارك  %05لتمويله ،ليعكس
رغبة الكويت في التنوير.
وي��ذك��ر الباحث عرقلة االنكليز لجلب معلمني للكويت ،لكن
ال��دك�ت��ور ط��ه ح�س�ين ،املفكر واألدي ��ب مستشار امل �ع��ارف في
م �ص��ر ،أق �ن��ع ح�ك��وم�ت��ه ب�م�س��اع��دة ال �ك��وي��ت ب��إرس��ال أس��ات��ذة
ودفع مرتباتهم في حدود  500روبية ،وتدفع معارف الكويت
ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي ك�م��ا ن�ج��ح أ .عبداللطيف ال�ش�م�لان ف��ي أخ��ذ
موافقة الحكومة املصرية على قبول بعثة على نفقة الحكومة
املصرية  1942عددها  17طالبًا ،وتولت البعثة املصرية وضع
مناهج التعليم بالكويت.
افتتح البيت بحضور أحمد أمني بك ،صاحب مجلة الثقافة ،نائبًا
عن وزير املعارف الذي دعم البيت ليكون مركزًا ّ
ثقافيًا ،وانتقل
البيت للدقي ع��ام  ،1958وافتتحه الرئيس جمال عبدالناصر
بحضور رئيس املعارف الشيخ عبداهلل الجابر الصباح والشيخ
س�ع��د ال�ع�ب��داهلل ال�س��ال��م ال�ص�ب��اح ،ووف ��ق ال�ب��اح��ث «ت �ح��ول بيت
الكويت إلى ما يشبه املنارة الثقافية للكويت قبل استقاللها،
وذلك في أكثر عواصم الدول العربية تأثيرًا وتوجيهًا لألحداث
في املنطقة العربية والعالم آنذاك وهي القاهرة ..قام البيت بإدارة
شؤون املبتعثني والنشاطات الفنية والندوات العلمية واألنشطة
الرياضية ،ونظم رحالت ملعالم مصر».
من قياداته وطالبه َمن أصبحوا وزراء ،وساهموا في نهضة
الكويت ،ومنها إنشاء املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
الكتاب موثق بالصور واملصادر وبشهادات القياديني ومفصل
ب ��األح ��داث ،ت �ن��اول دور ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ت��ي ق ��ادت ��ه ،وأخ �ب��ار
وتفاصيل من أرشيف الصحف الكويتية ومجلة «البعثة» التي
وثقت مسيرة بيت الكويت بالقاهرة  ،1962 –1945الكتاب
صدر عام  2020عن منشورات ذات السالسل.

منشآت صحية ضخمة ..بال تشغيل!
قبل أيام كنت في زيارة ألحد املستشفيات في منطقة الصباح
الصحية ،ومما الحظت االنشاءات الكبيرة التي تجري على قدم
وساق في كثير من املرافق الصحية ،وواضح انها مستشفيات
ومرافق صحية جديدة في طور االنشاء ومن ثم االفتتاح ،حيث
رأيت املنشآت الضخمة التي اعتقد انها غير مسبوقة في تاريخ
الكويت ،من حيث السعة املكانية والتجهيزات ،وكذلك شاهدت
الكثير من املنشآت الصحية في منطقه العدان الصحية وفي
منطقة الفروانية الصحية وكذلك في منطقة الجهراء الصحية..
أثناء مشاهدتي لهذه املنجزات الكبيرة ،جاء على بالي موضوع
التشغيل والصيانة ،إذ يبدو أن هناك مشكلة كبيرة تواجهها
وزارة الصحة اثناء ازمة كورونا ،وهو ما يمر به العالم كله ،لكن

ما أثار االنتباه هو عدم التشغيل املناسب والكامل لكثير من
املنشآت ،أيضا استغرب كيف يتم افتتاح منشآت رسميا وال
يتم تشغيلها حتى اآلن!
يعني اآلن حسب ما سمعنا وقرأنا ان هناك افتتاحا جزئيا
ملستشفى الجهراء الجديد من ناحية قسم الوالدة ،وكذلك قرأت
مرة أنه تم افتتاح اجنحة او جناح ملرضى الكورونا شفاهم اهلل،
أي ان التشغيل كان ألمور طارئة.
اآلن نحن ام��ام طفرة هائلة ف��ي املنشآت الصحية ،وال��دول��ة لم
تقصر وامليزانية فتحت ملنشآت الصحة ،ولكن واضح أنه لم يتم
حسم موضوع التشغيل!
عطفًا على تجارب سابقة مع دول أخ��رى ،فقد نجح موضوع

م��ن ف��وائ��د ت�ش�غ�ي��ل امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ب � ��إدارات م�ت�ق��دم��ة ،أن �ن��ا قد
نقضي ،أو على االقل نقلص ،االبتعاث للعالج بالخارج ،وممكن
ان يتم رب��ط بني ميزانية العالج بالخارج مع ميزانية تشغيل
املستشفيات الجديدة ،واالستفادة من الفروقات املوفرة ،ليتم
يوسف عوض العازمي
نقل بعض البنود ،من ميزانية الخارج مليزانية التشغيل ،وفي
ذلك أيضا وفر مالي.
@alzmi1969
إن صدقت اإلرادة لإلصالح فسيكون الوضع سهال ،وبوجود
إس�ن��اد إدارة وتشغيل املستشفيات إلدارات عاملية م��ن دول الخبرات اإلدارية املميزة ،سنكون أمام نقلة نوعية في الخدمات
متقدمة في املجال الطبي ،ولنا في تجارب معروفة أمثلة جيدة الصحية ل�ل�ب�لاد ،وب��اإلم�ك��ان أي�ض��ا تطوير ال�ض�م��ان الصحي
كمستشفى كليفالند كلينك في أبوظبي على سبيل املثال ال للوافدين ،وتوفير تأمني صحي للمواطنني ،وهناك الكثير من
املقترحات ،لكن اوال يجب وجود اإلرادة الصادقة لإلصالح.
الحصر.

اليت

الجمعة  /السبت

LIGHT

09

•  19و 20يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16820

ALQABAS.COM

عليك قضاء المزيد من الوقت خارج محيط األسرة
ِ
خبيرة أسرية:

عمري  50عاما ً وأمي مازالت تتحكم بي ..فماذا أفعل؟
وصلت األمور إلى ذروتها في الصيف املاضي عندما
دخلت أمي في حالة من القلق واالضطراب ،وأصبحت
تتصل بي طوال الوقت ،حتى أن املكاملات أمست تأتي
في وقت كنت أهدأ فيه واستعد للنوم ،ما جعلني أشعر
بأنني مغلوبة على أمري.
وأخيرًا ،تم إعطاؤها مضادات االكتئاب ،وأضحت أكثر
هدوءًا ،وال تزال لديها اضطرابات حتى بسبب أشياء
بسيطة.
أحب أمي وأبذل قصارى جهدي ألكون داعمة لها ،لكن
ذلك بدأ يؤثر ّ
في ،ورغم أنني أقوم بواجباتي تجاهها
وأري��د مساعدتها ،إال إنني في بعض األحيان أشعر
ب��ال��ذن��ب م��ن أن�ن��ي ال أق��وم بما يكفي تجاهها ،فكيف
أجعلها سعيدة من دون أن استنزف نفسي؟ ما الذي
أخشى منه؟ أنا قلقة من أن تتأذى بسببي.
كيف أرعاها وأهتم بنفسي دون الشعور بالذنب؟

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:

أنا امرأة في الخمسينيات من العمر أبحث عن نصيحة
ح ��ول ك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع أم ��ي امل�ت�ط�ل�ب��ة وامل�ت�ح�ك�م��ة،
وه��ي في الثمانينيات من عمرها ،وحالتها الجسدية
جيدة ،ولها أنشطة تقوم بها ،ولديها حياة اجتماعية
جيدة ،وتعيش بشكل مستقل في مقر للمتقاعدين
وتقود سيارة ،ولها جيران ودودون وقد استقرت في
مسكنها بشكل جيد ،وانخرطت في أنشطة ملساعدة
اآلخرين.
أما من الناحية العقلية ،فهي سلبية ،عاجزة ،غاضبة
متحكمة  -وخ��اص��ة ت�ج��اه��ي ،وق��د ك��ان��ت دائ�م��ا بهذه
الطريقة .وال��دي ك��ان يحميني من الكثير من السلوك
السلبي ،لكن األمور ساءت كثيرًا منذ وفاته قبل بضع
سنوات.
عندما كنت طفلة ك��ان��ت ت�ه��دد ب��أش�ي��اء رهيبة إن لم
أت �ص��رف ب��ال �ص��ورة ال �ت��ي ت��ري��د ،وق ��د ُس � � َ�رت ع�ن��دم��ا
عدت إلى املنزل بعد إنهاء الجامعة ،لكنها ما لبثت أن
أصبحت سلبية ومثيرة للقالقل عندما حصلت على
وظيفة في منظمة مؤسسة مرموقة على بعد أميال،
مما أعطاني أسبابًا لعدم أخذها ،وهي تكون سعيدة

وكان رد الخبيرة األسرية كالتالي:

للغاية عندما تحصل على كامل اهتمامي.
حققت أداء جيدًا في مسيرتي املهنية بعد عدة عقود
م��ن ال�ت�ق��دم ال�س��ري��ع ف��ي عملي ،وق�ب��ل وف��اة أب��ي ،كنت

أتصل بالبيت مرتني في األسبوع وأزوره كل  4إلى 6
أسابيع ،ومنذ وفاته ،أتصل بأمي مرة يوميًا على األقل،
وأزورها مرة شهريًا.

د .أحمد العقيل :تقنية ما قبل الغراس قد تقي من إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية شائعة

 4فحوص مهمة خالل الحمل لمن تعدى عمرها الـ35
 - 2فحص خزعة من املشيمة Chorionic villus

د .خلود البارون
ت�ظ�ه��ر ال�س�ج�لات ال�ط�ب�ي��ة املحلية
ان� �ت� �ش ��ار ع� � ��دة ام � � � ��راض وراث � �ي ��ة
م � �ح � �ل � �ي� ��ا ،م � � �ث � ��ل :ال� �ث�ل�اس� �ي� �م� �ي ��ا
 ،Thalasaemiaفقر الدم املنجلي
 ،Sickle cell anaemiaوم��رض
التليف الكيسي  .Cystic fibrosisد .أحمد العقيل
ويعتقد أن انتشار زواج األقارب
ه��و امل�ل�ام جزئيا على ان�ت�ش��ار اإلص��اب��ة ب�ه��ذه األم ��راض،
خ��اص��ة ف��ي ب�ع��ض ال �ع��وائ��ل .ب�ي��د أن ث ��ورة ت�ق�ن�ي��ات الطب
ال��وراث��ي اب�ت�ك��رت ع��دة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات وط��رق��ا ق��د تسمح
ل�لأس��ر الحاملة لجينات األم ��راض ال��وراث�ي��ة ب��ال��وق��اي��ة من
انجاب أطفال مصابني بها مستقبال.
ح�ي��ث ب�ين د .أح�م��د ال�ع�ق�ي��ل ،اخ�ت�ص��اص��ي ال�ط��ب ال��وراث��ي
إم�ك��ان�ي��ة ال��وق��اي��ة م��ن ه��ذه األم� ��راض ال��وراث �ي��ة ف��ي الحمل
القادم ،عبر فحص النطف (البويضات املخصبة مخبريا)
قبل غرسها في رحم األم.
وق��ال «فكرة ه��ذه التقنية ببساطة هي االستفادة من تقنية
الحمل بأطفال األنابيب ،التي يتم من خاللها اخصاب البويضة
خ ��ارج ال��رح��م ،ف�ع�ن��دم��ا ت �ب��دأ ال�ب��وي�ض��ة امل�خ�ص�ب��ة (االج �ن��ة)
باالنقسام ومضاعفة عدد خالياها الى ان تصل إلى ثمانية
خاليا (غالبا في اليوم الثالث بعد اإلخصاب) تستخرج منها
خلية واحدة بمساعدة املجهر حتى يستخلص منها الحمض
النووي  DNAلعمل الفحص الوراثي املطلوب ،ف��إذا اكتشف
وجود الخلل الوراثي ،فذلك دليل على إصابة (الجنني املتكون)
باملرض الوراثي ،لذا فال يغرس في رحم األم».
وتابع «أما إذا ثبت خلوه من الخلل الوراثي مما يدل على
س�لام��ة «ال�ج�ن�ين امل�ت�ك��ون» فسيتم غ��رس��ه ف��ي رح��م األم.
ويمكن اختصار ذلك بهذه املعادلة:
ف �ح��ص ال �ب��وي �ض��ة امل �خ �ص �ب��ة ق �ب��ل االن � �غ� ��راس = ال�ح�ق��ن

مايو كلينك

ألن��ه ،كما أعتقد ،كلما كان بإمكانك قضاء املزيد من
الوقت خارج محيط األسرة ،كنت أكثر عقالنية ،وزادت
استجابتك العاطفية.
وت�ق��ول املحللة النفسية ،ك��اري دي��زن��ي إن��ك منذ سن
مبكرة «يبدو أنك تعلمت أن العواطف خطيرة» ،مضيفة
أنه «في التربية الجيدة نتعلم أنه يمكن إدارة املشاعر،
التي قد تكون مخيفة في بعض األحيان ولكن يمكن
أن يتخللها العقالنية».
وتضيف :أنك «من الواضح أنك امرأة ناجحة ..ولكن في
مواجهة فوضى العواطف تجاه والدتك ،وتدركني فكريًا
أنها تتحكم فيك من خاللها ولكنك تشعرين بالذنب
والرعب وهذا شعور باملرض».
وترى ديزني أن «والدك يبدو أن له تأثيرا إيجابيا لكنه
اعتنى بأمك كثيرًا ،جسديًا وعاطفيًا ،ويبدو أنك اآلن
قد تحملت هذا الدور ،فهل تعلمت من خالل مشاهدة
تفاعل والديك أن مشاعر والدتك لها األولوية دائمًا في
العائلة؟».
ويجب أن تعرفي ،بصفتك امرأة ذكية ثاقبة الرؤية ،أنك
ال تستطيعني أن تجعلي وال��دت��ك سعيدة  -فقط هي
التي تستطيع القيام بذلك وأنك غير مسؤولة تمامًا عن
سالمتها.
تقترح ديزني «ربما يكون لتهدئة ح��رارة االتصاالت
دور في تهدئة الكثير من القلق بشأن سالمة والدتك»،
وت �ت �س��اءل« :ه��ل يمكن أن ت�ك��ون اب�ن��ة ج�ي��دة ب�م��ا فيه
الكفاية بينما تتخلني عن بعض هذا القلق؟».

 ،sampling CVSوي�ن�ص��ح ب��إج��رائ��ه خ�ل�ال ال �ف �ت��رة من
األسبوع العاشر إلى الثالث عشر من الحمل .وهو فحص
دق�ي��ق ج �دًا لكنه يتطلب ال��وص��ول إل��ى امل�ش�ي�م��ة ،م�م��ا قد
ي�ع��رض ال�ح�م��ل ال��ى خ�ط��ر اإلس �ق��اط إن ت��م ع�ل��ى أي��د غير
مختصة وذات خبرة .لذا ،من املهم ان تقصد الحامل طبيبا
متخصصا ف��ي علم األج�ن��ة Fetomaternal specialist
للخضوع لهذا الفحص.
 - 3فحص السائل األمنيوسي Amniocentesis
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ب�ي�ن األس� �ب ��وع ال �ث��ال��ث ع �ش��ر إل ��ى األس �ب��وع
السادس عشر من الحمل .وهو فحص دقيق وأقل خطرا
من فحص املشيمة ولكنه يتم في وقت متأخر إلى حد ما
من الحمل.
امل �ج �ه��ري ل �ل �ح �ي��وان امل �ن��وي داخ� ��ل ال �ب��وي �ض��ة  +ال�ف�ح��ص
الوراثي املطلوب».
فحوص وراثية تنصح بها الحامل بعد عمر الـ35
هناك عالقة طردية بني عمر الحامل وبخاصة من تعدت
ال � �ـ 40وارت �ف��اع ف��رص��ة ح �ص��ول خ�ل��ل ك��روم��وس��وم��ي في
األجنة ،كاختالل في عدد الكروسومات .ونصح الدكتور
اح �م��د ك��ل م��ن ت�ح�م��ل ب�ع��د س��ن ال � �ـ 35ب��ال�خ�ض��وع لبعض
الفحوصات الوراثية أثناء الحمل مثل:
 - 1فحص عينة من دم األم الحامل
noninvasive prenatal testing NIPT
وينصح ب��اج��رائ��ه م��ن األس �ب��وع ال�ع��اش��ر للحمل .وهو
فحص آم��ن وس�ه��ل ،حيث يتم عبر أخ��ذ عينة م��ن دم
األم حتى يتم اس�ت�خ�لاص خ�لاي��ا الجنني منه للقيام
بالفحص الوراثي املطلوب .وتصل دقة هذا الفحص الى
نحو .%90

 - 4الفحص الهرموني الثالثي مع قياس لرقبة الجنني
هو فحص كالسيكي يقوم فيه املعالج بتحليل عينة من دم
االم لقياس تركيز  3هرمونات مع قياس سمك جلد رقبة
الجنني عبر التصوير بالسونار .وتصل دقة هذا الفحص
الى نحو .%82
نسبة قليلة من «التوحد» يستفيدون من الفحص
أوض��ح الدكتور أحمد ،في لقاء سابق نشرته سبقلا ان
امكانية الوقاية من مرض التوحد كمثال الستخدام تقنية
فحص م��ا قبل االن�غ��راس Pre-implantation Genetic
 ،Diagnosis PGDوذلك للكشف واختيار االجنة املصابة
وتلك الخالية م��ن امل��رض .ولكن ف��ي ال��واق��ع ،فهناك نسبة
قليلة جدا من االسر التي لديها طفل مصاب بمرض طيف
التوحد الذين يمكنهم االستفادة من هذه التقنية .بيد أن
تقنية  PGDمفيدة جدا لحاملي أمراض وراثية (كمرض
الثالسميا) وبخاصة تلك ذات الصفة املتنحية.

من الواضح أنك حساسة للغاية ،وقد أظهرت رسالتك
الطويلة رؤية ثاقبة عظيمة ،وغالبًا ما يصبح األطفال
الذين ينشأون في منازل «معقدة عاطفيًا» ذوي رؤية
ثاقبة؛ وه��ذا م��ا يجب عليهم ليفهموا م��ا يحيط بهم،
وي�م�ك��ن أن ت �ك��ون امل�ش�ك�ل��ة أن��ه رغ��م ارت �ف��اع مستوى
ال��وع��ي ،يمكن أن يصبح ك��ل ش��يء م��ره�ق��ًا ف��ي إط��ار
األسرة.
من املهم أن نتذكر ذلك عند قراءة اقتراحي في النهاية

مراجعة بحثية لمعهد دسمان للسكري:

هل تسهم عالجات الكوليسترول كمضادات
للعدوى الفيروسية؟
أميرة بن طرف
ن�ش��ر ب��اح�ث��ون ف��ي معهد دس �م��ان للسكري مراجعة
بحثية تتناول نتائج االب�ح��اث املتعلقة بتأثير االدوي��ة
امل �ض��ادة ل�ل��ده��ون على ال �ع��دوى الفيروسية ف��ي مجلة
.international journal of molecular sciences
وبينت املراجعة ،التي نشرت مؤخرا ،ان فيروس كورونا
املستجد هو فيروس مغلف محاط بطبقة دهنية ،الفتة
إلى أن الدهون هي مكونات خلوية أساسية تلعب أدوارا
بيولوجية متنوعة تتراوح بني كونها لبنة بناء اساسية
في الفيروس إل��ى كونها مخزن طاقة مركزيا ،بينما
ينطوي الدور الذي تلعبه الدهون في العدوى الفيروسية
على ان��دم��اج ال�غ�ش��اء الفيروسي م��ع الخلية املضيفة،
وال�ت�ك��اث��ر ال�ف�ي��روس��ي ،واالل �ت �ه��اب ال�خ�ل��وي الفيروسي
وإخراج الخاليا.
وبينت املراجعة أن ال��ده��ون تلعب وظيفة حاسمة في
دورة الحياة الفيروسية لفيروس ك��ورون��ا املستجد،
ب��ال�ت��ال��ي ط��رح��ت امل��راج �ع��ة س ��ؤاال ع�م��ا إذا ك��ان يمكن
اس�ت�خ��دام األدوي ��ة ال�ت��ي تستهدف اس�ت�ق�لاب ال��ده��ون،
م �ث��ل أدوي� � ��ة خ �ف��ض ال �ك��ول �ي �س �ت��رول ،ض ��د ال �س ��ارس
والفيروسات األخرى.
ون��اق�ش��ت امل��راج�ع��ة دور التمثيل ال�غ��ذائ��ي ل�ل��ده��ون في
العدوى الفيروسية ،باإلضافة إلى إمكانية استهداف
ال�ت�م�ث�ي��ل ال �غ��ذائ��ي ل �ل��ده��ون ل�ل�ت��دخ��ل ف��ي دورة ال�ح�ي��اة
الفيروسية ،الفتة إل��ى أن تسخير ه��ذا ال��دور للدهون
ف��ي ال�ع�لاج ،م��ن خ�لال بعض األدوي ��ة املعنية بالدهون
واستخدامها كمضادات للفيروسات يمكن أن تشكل
دواء واسع النطاق يمكن استخدامه بطريقة مؤقتة على
االقل.

وأوضحت أن من ضمن االدوية التي تستهدف الدهون،
وي�م�ك��ن اس�ت�خ��دام�ه��ا م �ض��ادة ل�ل�ف�ي��روس��ات ،العقاقير
املخفضة للكوليسترول التي أظهرت تأثيرا واضحا
ل��دى األش �خ��اص ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ع��دوى فيروسية
مختلفة ،إل��ى ج��ان��ب دوره��ا الرئيسي ك�ع�لاج لخفض
الدهون مثل الستاتينات.
ونتيجة لذلك ،هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتركيز
على ال ��دور ال��ذي تلعبه األن ��واع الدهنية على مستوى
املسار واإلشارة في دورة الحياة الفيروسية .واشارت
الى ان هذه املراجعة تتيح تحديد أهداف دوائية جديدة،
باإلضافة إلى تعزيز األدوية املوجودة.
وختمت املراجعة بأنه يمكن استخدام هذه العالجات
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ال ��ده ��ون ب �م �ف��رده��ا أو ب ��االش� �ت ��راك مع
أدوي��ة أخ��رى ،ولكن ستكون لها ميزة استهداف عدة
فيروسات.

 5خطوات تساعدك على وضع حدود بين عملك والتزاماتك الشخصية

العمل عن ُبعد أثناء جائحة كورونا ..نصائح للتأقلم
ُ
إذا أغ �ل��ق مكتبك بسبب ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا (ك��وف �ي��د،)-19
فربما تكون هذه أول مرة تضطر فيها للعمل من املنزل.
ف��ي ح�ين أن هنالك ف��وائ��د ع��دة للعمل ع��ن ُب�ع��د ،ف��إن��ه في
الوقت نفسه يفرض تحديات خاصة أثناء الجائحة .خذ
النصائح التالية بعني االعتبار للحفاظ على ال�ت��وازن بني
العمل والحياة ولتجنب العزلة املهنية التي قد تنجم عن
إجراءات التباعد االجتماعي.
ُ
إيجابيات وسلبيات العمل عن بعد

قبل الجائحة ،أشارت األبحاث إلى أن العمل عن ُبعد يمكن
أن يزيد الرضا الوظيفي للموظفني ويعزز التزامهم تجاه
املنظمة ،بل ويحسن أداءهم بشكل طفيف.
ويمكن أن يقلل العمل عن ُبعد أيضا من اإلجهاد والتوتر
املرتبطني بالعمل ،وربما يرجع ذلك الى انخفاض الحاجة
الس�ت�خ��دام امل��واص�لات أو التمتع ب�س��اع��ات أك�ث��ر م��رون��ة.
تشمل املزايا األخرى انخفاضًا في تكاليف النقل واملزيد
من الحرية في العمل بشكل مستقل.
ومع ذلك ،لطاملا كانت هناك سلبيات للعمل عن ُبعد ،بما
ف��ي ذل��ك ال�ع��زل��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وامل�ه�ن�ي��ة ،وان�خ�ف��اض ف��رص
مشاركة املعلومات ،وصعوبة الفصل بني العمل والوقت
الشخصي .يمكن أن يؤدي عدم وجود فاصل مادي بني
ال�ن�ط��اق املهني وال�ن�ط��اق األس ��ري إل��ى اق�ت�ح��ام االل�ت��زام��ات
العائلية ل��واج�ب��ات ال�ع�م��ل ،أو لتأثير واج �ب��ات العمل على
الوقت املخصص للعائلة.
ويمكن أن ي��ؤدي ذلك إلى استمرار املوظفني بالعمل بعد
الساعات الرسمية إلثبات إخالصهم للعمل ،مما يؤدي
إل ��ى اإلره� � ��اق .وي �م �ك��ن أن ت� ��ؤدي ال� �ق ��درة ع �ل��ى االت �ص��ال
امل�س�ت�م��ر ب��أن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل اإلل�ك�ت��رون�ي��ة أي �ض��ا إل��ى شعور
املوظفني بأن دوامهم ال ينتهي ،أو أنهم غير قادرين على
أخذ استراحة من التفكير بالعمل في نهاية اليوم.

االجتماعي نتيجة للعمل عن ُبعد ،يمكنك مثال تخصيص
وقت محدد في بداية االجتماعات إلتاحة املجال للزمالء
لكي يتفاعلوا مع بعضهم.
تناول الغداء والقهوة
ومن األفكار التي يمكن أن يأخذها املديرون بعني االعتبار
تخصيص وق��ت منتظم م��دت��ه خمس دق��ائ��ق لالطمئنان
ع�ل��ى ح��ال ك��ل م��وظ��ف ،ح�ت��ى ل��و ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك أم��ر ملح
في العمل يستدعي النقاش .بالنسبة للزمالء ،ضع في
اعتبارك جدولة اجتماعات افتراضية لتناول الغداء والقهوة
وملتابعة املشاريع املشتركة وللحفاظ على عالقاتك معهم.
يمكن أن تساعد منصات التواصل عبر اإلنترنت أيضا
في إبقائك على اتصال مع زمالئك طوال اليوم.

تحديات جديدة
فاألشخاص غير املعتادين على العمل م��ن امل�ن��زل ق��د ال
يكونون معتادين على العزلة عن زمالئهم ،وقد ال يكون
لديهم مكتب في البيت أو مساحة منزلية مالئمة للقيام
بالعمل .مع وجود أفراد العائلة اآلخرين في املنزل أيضًا،
بما في ذل��ك األط�ف��ال أو ال��زوج أو ال��زوج��ة ،فقد يكون من
ّ
الصعب جدًا تجنب تشتت التركيز والتعرض للمقاطعة.
خ �ل�ال س�ع�ي�ه��م ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �خ �ص��وص �ي��ة ،ق ��د يجد
املوظفون أنفسهم في موقف محرج ،فيضطرون إلجراء
االجتماعات من غرفة النوم أو املطبخ .وليس من السهل
دائ �م��ًا ض�ب��ط ت�ق�ن�ي��ات االج �ت �م��اع��ات االف �ت��راض �ي��ة لتعمل

بالشكل الصحيح .ويمكن لهذه التحديات أن تسبب القلق
والتوتر واإلحباط.
تجنب العزلة املهنية
إذا كانت فكرة العمل عن ُبعد جديدة بالنسبة لك ،قد يتمثل
التحدي األكبر في غياب عنصر التعامل الشخصي مع
الزمالء خالل فترة الجائحة.
ع �ن��د ال �ع �م��ل ع ��ن ُب� �ع ��د ،ال ي �ت �م �ك��ن امل ��وظ� �ف ��ون م ��ن رؤي ��ة
مديريهم أو طاقمهم أو زمالئهم في أروق��ة املؤسسة أو
في الكافتيريا مثال .ونتيجة لذلك ،أصبح التواصل املنتظم
عبر البريد اإللكتروني واملكاملات الهاتفية واالجتماعات
االف�ت��راض�ي��ة أم��را ب��ال��غ األه�م�ي��ة .لتعويض غ�ي��اب الجانب

التوازن بني العمل والحياة
ُ
مفتاح التوازن بني العمل والحياة ملن يعملون عن بعد هو
القدرة على وضع حدود بني عملك والتزاماتك الشخصية.
كيفية البدء:
 - 1أنشئ روتينًا ثابتًا
ابتكر عادات تساعدك على تحديد بداية يوم عملك ونهايته.
على سبيل املثال ،رتب سريرك وارت� ِ�د مالبسك كل صباح
كما لو كنت ستذهب إلى املكتب .عندما تنتهي من العمل
ّ
كل يومّ ،
غير مالبسك ،أو سق سيارتك أو تمش بالخارج —
ً
محاكاة لنشاطك الروتيني حني كنت ترجع من الدوام — أو
شارك بأنشطة مع أطفالك .قد تستفيد أيضا إذا بدأت عملك
وأنهيته في الوقت نفسه تقريبا كل يوم.
 - 2تحل بقوة اإلرادة
اعنت بنفسك من خالل تناول الطعام الصحي وممارسة

ال��ري��اض��ة .م��ن خ�ل�ال ت �ع��ودك ع�ل��ى م �ق��اوم��ة اإلغ � ��راءات
ّ
ستكون عزيمة يمكنك االعتماد عليها
املختلفة ،فإنك
ع�ن��دم��ا ت�ح�ت��اج إل ��ى االن �ض �ب��اط ف��ي ال�ف�ص��ل ب�ين عملك
وحياتك الشخصية.
 - 3تحدث إلى مديرك
ن��اق��ش م��ع م��دي��رك م��ا ي�ت��وق�ع��ه م�ن��ك ب �ش��أن وق ��ت ال ��دوام
والعقبات التي قد تواجهها في امل�ن��زل .اسأله أيضا عن
ال��وق��ت ال ��ذي يمكنك ف�ي��ه ال�ت��وق��ف ع��ن تفقد ب��ري��د العمل
اإللكتروني أو التوقف عن االستجابة لطلبات العمل.
ّ -4
تحدث مع عائلتك
إذا كنت تعمل من املنزل بسبب الجائحة ،وكانت أسرتك
معك في املنزل نفسه ،فحاول االتفاق معهم بخصوص
عدم مقاطعتك .إذا كان أطفالك صغارًا ،فمن املحتمل أن
ً
تحتاج إل��ى تذكيرهم بانتظام عندما تكون مشغوال وال
تستطيع اللعب معهم ،باإلضافة إلى ابتكار أنشطة مسلية
تبقيهم منشغلني عنك .وإذا كان هناك أكثر من شخص
قادر على العناية بهم في املنزل ،يمكنك التناوب معهم في
رعاية األطفال .ويمكنك أيضا تذكير العائلة واألصدقاء
ب��األوق��ات التي يمكنك أو ال يمكنك خاللها التحدث عبر
الهاتف أو تبادل الرسائل النصية.
 - 5حدد أولويات عملك
ركز على أهم األعمال املطلوب إنجازها .فالعمل من دون
انقطاع ليس جيدا لك أو لعائلتك.
يتطلب العمل من املنزل خالل جائحة كوفيد -19التحلي
بالصبر واإلب��داع واملثابرة .استمر في التجريب إليجاد
أف�ض��ل أساليب التأقلم خ�لال ه��ذه الفترة ال�ت��ي يكتنفها
الغموض.
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ثقافة وفنون

كنت أراقب خالد النفيسي وعبدالحسين عبدالرضا خالل التصوير ..وأتعلم منهما كيف يصنع المشهد الدرامي

سعيد سالم لـ سبقلا« :الحيالة» اختصر لي  20عاماً من الشهرة
بنت صوغان

وبسؤال الفنان اإلماراتي عن مسلسل «بنت صوغان»،
الذي عرض خالل شهر رمضان املاضي قال «راض
تماما عن هذا املسلسل ،خصوصا انني تفرغت تماما
له ورفضت كل العروض التي وصلتني للمشاركة في
أعمال اخ��رى ،ك��ان من املمكن أن أص��وره��ا بالتزامن،
ولكن اعتذرت ألركز في تفاصيل الشخصية ،السيما
أن�ن��ا ص��ورن��ا ف��ي مدينة ال�ع�ين وك��ان��ت االج ��واء ب��اردة،
حيث تطلب منا األمر بناء قرية تراثية».
واس �ت �ط��رد «ج �س ��دت ش�خ�ص�ي��ة رج ��ل ب�خ�ي��ل ودائ ��م
ال�ش�ك��وى م��ن اوض ��اع ح�ي��ات��ه واس�ت�ف��زن��ي ال ��دور منذ
ال��وه �ل��ة األول� ��ى ل �ق��راءة ال �ن��ص واش �ك��ر ال�ج�م�ه��ور على
تفاعلهم مع العمل».

النفيسي وعبدالحسين عبدالرضا في «الحيالة»

االستمرارية

محمد علي
طرق الفنان اإلماراتي سعيد سالم قلوب
الجمهور الكويتي والخليجي من باب
مسلسل «الحيالة» الذي لم شمل نخبة من
نجوم الصف األول وعلى رأسهم الفنان خالد
النفيسي ،والفنان عبدالحسين عبدالرضا.
النجم اإلماراتي صاحب كاريزما من نوع
خاص وله حضور مميز في قلوب الجمهور
الخليجي ،جريء في وضع يده على مكامن
الخلل ويدلي برأيه بشجاعة ،سالم شارك
أخيرا في الدراما الرمضانية «بنت صوغان» من
تأليف جمال سالم ،ومن إخراج عارف الطويل،
وشهد مشاركة العديد من النجوم ،وحول
تجربته األخيرة ومحطته المهمة في الكويت
ورأيه ببعض القضايا الفنية تحدث الفنان
اإلماراتي لـ سبقلا ،وفي ما يلي نص الحوار:

سعيد سالم وفريق مسلسل «بنت صوغان»

استرجع سعيد ذكرياته مع «الحيالة» ليقول «رحم اهلل
العمالقني خ��ال��د النفيسي وعبدالحسني عبدالرضا،
استفدت كثيرا من الوقوف امامهما» معتبرا أن هذا
املسلسل اخ�ت�ص��ر ل��ه  20ع��ام��ا م��ن ال�ج�ه��د وال�ش�ه��رة
واملعرفة للوصول الى الجمهور.
وي �ق��ول س��ال��م «ل �ق��د وث �ق��ا ،ال�ن�ف�ي�س��ي وع�ب��دال�ح�س�ين،
ب��ام �ك��ان��ات��ي وم �ن �ح��ان��ي م �س��اح��ة ك �ب �ي��رة وح �م�لان��ي
م �س��ؤول �ي��ة اك� �ب ��ر ،ل� ��ذا ال ت �م��ر م �ن��اس �ب��ة إع�ل�ام �ي��ة إال
وذكرتهما واكدت على دورهما في حياتي الفنية ،كنت
أراق�ب�ه�م��ا خ�لال التصوير وات�ع�ل��م كيف تتم صناعة

املشهد الدرامي».
وأض��اف «الفنان الحقيقي ه��و م��ن يعطي ال��دور ال��ذي
يجسده اهمية ويمنح الفنانني املشاركني معه الثقة ،ما
ينعكس على العمل بشكل ع��ام ،ألن كل فنان سوف
يبذل قصارى جهده ليكون على قدر الثقة املمنوحة
ل��ه ،وه��ذا م��ا ح��دث معي عندما تعاونت م��ع النفيسي
وعبدالرضا رحمة اهلل عليهما».
موسم رمضان

ح��ول غيابه ع��ن ال��درام��ا الكويتية منذ مشاركته

عرفت بـ«صوت األمل» خالل الحرب العالمية وأثناء أزمة كورونا

وفاة أسطورة الغناء البريطانية فيرا لين عن  103سنوات
توفيت املغنية فيرا لني ،التي كانت صوت األم��ل في
بريطانيا أث�ن��اء ال�ح��رب العاملية الثانية ،وم��رة أخ��رى
أثناء أزم��ة فيروس كورونا الراهنة ،بأغنيتها «ويل
م�ي��ت أج�ي�ن» (سنلتقي م��رة أخ ��رى) ع��ن ع�م��ر 103
أعوام.
ُ
وع��رف��ت لني بأنها محبوبة الجنود ،فقد مست
أغ��ان�ي�ه��ا ق �ل��وب ال �ج �ن��ود ال��ذي��ن ي�ق��ات�ل��ون خ��ارج
البالد والجماهير في الداخل وعكست مخاوفهم
وآمالهم أثناء ال�ص��راع مع أملانيا النازية بأغان
مثل «ذا واي��ت كليفس أوف دوف��ر» (منحدرات
دوفر البيضاء).
وف��ي عيد ميالدها املئة ع��ام  ،2017ظهرت ص��ورة
ضخمة لها في شبابها على ه��ذه املنحدرات ذاتها
وصدر لها ألبوم جديد.
وعادت لتتصدر عناوين الصحف مؤخرًا في أبريل،
عندما استشهدت امللكة إليزابيث بجملتها «سنلتقي
م��رة أخ ��رى» وه��ي تحث الشعب على ال�ص�م��ود في
مواجهة جائحة كورونا.
وكتب رئيس ال��وزراء بوريس جونسون على تويتر
«س �ح��ر ال �س �ي��دة ف �ي��را ل�ي�ن وص��وت �ه��ا ال� �ع ��ذب فتنا

ورفعا معنويات بلدنا في بعض من أحلك األوق��ات
ف��ي تاريخنا ..سيعيش صوتها ليربت على قلوب
األجيال القادمة».

«استسالم» ..حين تصبح
«المدينة الفاضلة» كابوساً!
مهاب نصر
أن ت� � �ص� � �ب � ��ح امل � ��دي� � �ن � ��ة
ال � �ف� ��اض � �ل� ��ة ك � ��اب � ��وس � ��ًا..
ه ��ذا ه��و م��وض��وع رواي ��ة
«اس � �ت � �س �ل��ام» ل� �ل ��روائ ��ي
والسيناريست وامل�خ��رج
األس �ب��ان��ي راي ل��وري �غ��ا.
ولكن كيف يمكن ملدينة
ك �ه��ذه أن ت��وج��د أص�ل�ا؟
ه � �ك� ��ذا ي� �ن� �ش ��ئ ل ��وري� �غ ��ا
عاملا غامضا من الطاعة
واالن�ص�ي��اع ،وم��ن العنف
الذي يتم التسليم به ،ومن
الخراب الذي تبذره حرب ال معنى لها وال غاية ،وال يكاد املرء يتعرف
فيها على الجهة التي ينتمي إليها .فبمفارقة يتبني راوي األح��داث
وبطلها (إن كان لهذه الكلمة من معنى) أنه وأهل قريته قد صاروا من
األع��داء .وحني يأتيه وزوجته األمر بإخالء منزله وحديقته الصغيرة
وإحراق كل شيء تمهيدا لالنتقال إلى املدينة الجديدة ،يتفهم أن جيش
بالده قد هزم ،وأنهم صاروا ضمن الفصيل اآلخر .ولكن هل يختلف
األمر فعال؟
ال تصلنا نيران الحرب ولكن يصلنا حس خرابها في رواي��ة تحذو
ح��ذو ك��اف�ك��ا ،حيث ال�س��رد يتصف بالتسليم ف��ي القسم األك�ب��ر من
ال��رواي��ة ،ويتضمن التسليم بالطبع ن��وع��ا أك�ب��ر م��ن ال��وط��أة املتهكمة
والسوداوية.
الراوي شخص يتقبل العالم من حوله ،يتقبل حكم زوجته وما تشتمل
عليه عالقتها به من تراتب وآلية ،يتقبل غياب ابنيه (اللذين ال يظهران
في النص مطلقا) ،في جبهة قتال ال يعرف عنها شيئا ،وال تأتي من
طرفهما أخبار ،أو لم تعد تأتي ،وال يكاد حتى يخمن ما إذا كان ابناه
على قيد الحياة أم ال.
تكشف الرواية عن عالم ال خيارات فيه في الحرب أو في السلم .ثمة
معركة خاسرة للفرد س��واء ذاك املستسلم لنظام قائم على االنتماء
القومي أو باألحرى على ثنائية «نحن واآلخرون»ـ أو العائش في مدينة
مكشوفة للخير ال�ع��ام ،حيث يوضع ك��ل ش��يء ف��ي مكانه الصحيح،
وينتهي الغموض من الحياة ومعه الحزن واألسئلة جميعا.
يبدو أن زماننا اآلن ه��و زم��ن ال��رواي��ة /األم�ث��ول��ة ،وإن كانت ال��رواي��ات
تتمسح نسبيا في ما يعد واقعا ممكنا .فالروائي راي لوريغا يبدو
كأنه يضعنا أمام ما يمكن اعتباره نهاية التاريخ ،نهاية الحرب املعروفة
والصراع األيديولوجي وقيام دول��ة ومجتمع كامل التعقيم .لعل هذه
الفكرة ال تكون بعيدة عما نشهده اآلن ،حيث تعزل املدن وتعقم الطرق
واملنشآت وتحظر الحركة ويحجر على النشاط اإلنساني كله .لكن
تعقيم مدينة لوريغا هو ضد ال�ح��زن ،تعقيم يمحو ال��ذاك��رة ،خاصة
ذاكرة األلم ،وذاكرة القيم اإلنسانية املتوارثة ،وذاكرة الرغبات؛ الترقي
والتنافس والغيرة .ولنفترض أن قواعد «الصوابية» طبقت تماما .فال
حاكم ّ
فعليًا هنا .ديموقراطية شفافة ،أو تبدو كذلك ،وك��أن األفكار
نفسها أو الخيارات األخالقية املتفق عليها هي من يحكم بيد خفية أو
بال يد على اإلطالق ،وإنما بقفاز ّ
مطهر ال يترك أثرًا.

وول��دت ل�ين ف��ي  20م��ارس  ،1917لسباك ف��ي شرق
ل�ن��دن ،وك��ان��ت تغني ف��ي ن ��وادي ال�ع�م��ال عندما كان
عمرها سبع سنوات( .أ ف ب)

الفيلم لن يتناول وفاتها ..وسيركز على قرارها بأال تكون الملكة

كريستين سيتوارت ستلعب دور
األميرة ديانا في «سبتسر»

الفنان جمال الردهان مسلسل «حريم السلطان»
يقول «العمل االخير ال��ذي شاركت به في الكويت
م��ع أخ��ي وصديقي جمال ال��رده��ان ال��ذي اعتز به
كثيرا ،ولكنني لم اغب عن الجمهور الخليجي فكل
ع��ام وخصوصا بموسم رمضان متواجد بعمل
درام ��ي ي�ع��رض ف��ي اإلم� ��ارات ،واك�ت�ف��ي بمسلسل
واح��د حتى ال اشتت نفسي واخلص للدور الذي
اق ��دم ��ه ،وح �ت��ى ات �ي��ح ال �ف��رص��ة ام � ��ام امل �ش��اه��دي��ن
ل�لاس�ت�م�ت��اع ب�م��ا اج�س��د م��ن شخصية مثلما ان��ا
مستمتع بالتمثيل».

وي ��رى س��ال��م ،أن اس �ت �م��راري��ة االن �ت��اج ه��ي امل �ح��ك في
نجاح امل�ش��روع ال��درام��ي ألي دول��ة ،وارج��ع السبب في
عدم انتشار الدراما اإلماراتية على نطاق عربي لعدم
استمرارية انتاج األعمال بنفس الكم املتوقع.
وأضاف «لكن هذا العام كانت هناك ظاهرة ايجابية وهي
ان�ت��اج  5اع�م��ال وان�ت�ه��ز ال�ف��رص��ة ألش�ك��ر امل�س��ؤول�ين على
دعمهم للدراما اإلماراتية ،واتمنى ان يشهد رمضان املقبل
عرض  6أعمال ،وان يزيد العدد كل عام مع الحفاظ ايضا
على املحتوى ال��ذي نقدمه وأن تالمس االعمال اهتمامات
االسرة اإلماراتية والخليجية وتراعي عاداته وتقاليده ،واال
يختلق البعض قصصا غير واقعية او مبنية على ظواهر
طارئة ويتم تناولها دراميا ما قد يسيء للمجتمع».
وأكد الفنان اإلماراتي على أهمية دعم املنتج ابن البلد
واوض��ح «ألن��ه سوف يخاف على املجتمع ومهما قدم
من اعمال لن يسيء إلى وطنه او اهل بلده ،نعم هناك
سلبيات يجب ان نناقشها ،ول�ك��ن م��ن خ�لال تقديم
حلول وليس املزايدة على بعض اوجه الخلل».

SPOTLIGHT

إعداد محمد علي

 Netflixتواجه العنصرية بـ 5ماليين دوالر

كشفت منصة  Netflixعن دعم صناع املحتوى
والشركات اململوكة ألصحاب البشرة السمراء
بمبلغ  5ماليني دوالر ،ضمن خطة املنصة لدعم
أص �ح��اب ال�ب�ش��رة ال�س�م��راء خ��اص��ة ب�ع��د مقتل
جورج فلويد ،الذي أثار العديد من ردود الفعل
العنيفة تجاه الشرطة األميركية التي تسببت
في قتله.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،سمحت نيتفليكس للممثل
الكوميدي األميركي ديف تشابيل الذي اعتنق
اإلسالم في عام  ،1998بتقديم حلقة عن وفاة
املواطن األميركي من األصول األفريقية جورج
ف�ل��وي��د ،ن�ش��رت��ه  Netflixب�ع�ن��وان « ،»8:46في
إشارة إلى مقدار الوقت الذي ضغط فيه ضابط

شرطة مينيابوليس بركبته على عنق ج��ورج
فلويد.
وأشار املمثل الكوميدي األميركي ديف تشابيل
إل��ى أن��ه ش��اه��د ح��ادث مقتل ج��ورج فلويد في
 25مايو املاضي ،قائال«:عندما شاهدت مقطع
فيديو مقتل جورج فلويد ،أدركت أن هذا الرجل
ّ
وصوره
يعرف أنه سيموت وقد شاهده الناس..
ال �ن��اس ،ول�س�ب��ب م��ا زل ��ت ال أف �ه �م��ه ،ك��ل ه��ؤالء
الشرطة يضعون أيديهم في جيوبهم ،مضيفا:
إل� ��ى م ��ن ت �ت �ح��دث؟ م � ��اذا ت � ��دل؟ ي�م�ك�ن��ك وض��ع
ركبتك على عنق الرجل ملدة  8دقائق و 46ثانية
وتشعر أن��ك ل��ن تحصل على غضب اهلل؟ هذا
ما يحدث اآلن؟

غراي يجمع دي نيرو وهاثاواي
في Armageddon Time
األميرة ديانا وكريستن ستيوارت

رافع البرغوثي
كشف املخرج بابلو الرين أن كريسنت
ستيوارت ستلعب دور األميرة ديانا
في الفيلم «سبتسر».
وق ��ال الري ��ن إن كريستني م��ن املمثلني
العظماء في الوقت الحاضر ،موضحًا أن
الفيلم ليكون جيدا يحتاج الى شيء مهم
ً
جدا هو الغموض ،وان كريستني يمكن
جدا وهشة ً
أن تكون غامضة ً
جدا وقوية
ً
ج� ً�دا أي��ض��ا ،وه��و م��ا نحتاج إليه لصنع
فيلم جيد .وت��اب��ع« :أعتقد أنها ستقوم
بشيء مذهل ومثير لالهتمام».
وأشار الى قدرة كريستني على األداء
املتميز بعينيها ،مشيدًا بالطريقة التي
اس�ت�ج��اب��ت ب�ه��ا للسيناريو وبكيفية
تعاملها مع الشخصية.
واوض � � � ��ح امل � �خ� ��رج ب ��اب� �ل ��و الري � � ��ن أن
الفيلم ل��ن يتناول وف��اة األم�ي��رة ديانا
امل��أس��اوي��ة ،ب��ل س�ي��رك��ز ع�ل��ى ال�ع�لاق��ة
بينها وب�ي�ن زوج �ه��ا وح�ب�ه��ا البنيها
األم�ي��ر ول�ي��ام واألم �ي��ر ه ��اري ،مشيرا
الى ان حياة العائلة امللكية كانت دائما

مثيرة الهتمامه.
وق� � ��ال ان دي ��ان ��ا رم � ��ز ق � ��وي ل �ل �غ��اي��ة،
فماليني الرجال والنساء ح��ول العالم
ت�ع��اط�ف��وا م�ع�ه��ا .وان ال�ف�ي�ل��م سيركز
ع�ل��ى ال �ه��وي��ة ،وق� ��رار دي��ان��ا أال ت�ك��ون
امللكة ،وأن تكون املرأة التي كانت قبل
أن تقابل تشارلز.
وزاد« :نعتقد أن الفيلم يمكن أن يثير
االهتمام في جميع أنحاء العالم .هذه
ام � ��رأة م�ح�ب��وب��ة وم �ب��دع��ة ول��دي �ن��ا كل
شيء لصنع فيلم جميل ونحن نعمل
بجد إلنتاجه.
وي � �ت � �ن � ��اول ال� �ف� �ي� �ل ��م ،ال � � � ��ذي ك� �ت ��ب ل��ه
السيناريو ستيفن نايت ،عطلة نهاية
أسبوع حاسمة في أوائل التسعينيات،
ع�ن��دم��ا ق ��ررت دي��ان��ا أن زواج �ه��ا من
األم�ي��ر ت�ش��ارل��ز ل��م يكن ب�ح��ال جيدة،
وأنها بحاجة إلى االبتعاد عن املسار
الذي يجعلها ملكة في املستقبل.
تدور االحداث على مدى ثالثة أيام ،في
واحدة من عطالت عيد امليالد األخيرة
في بيت وندسور وفي ساندرينغهام
في نورفولك ،بإنكلترا .ومن املتوقع أن
يبدأ اإلنتاج في أوائل عام .2021

روبرت دي نيرو وآن هاثاواي

انضم ك��ل م��ن روب��رت دي نيرو وآن ه��اث��اواي،
وأوس�ك��ار إس�ح��اق ،ودون��ال��د س��اذرالن��د ،لفريق
فيلم  ،Armageddon Timeال��ذي ت��م االع�لان
عنه خ�لال الفترة املاضية ،وسيتولى إخراجه
جيمس غراي.
وق� ��ام غ� ��راي ب �ص �ي��اغ��ة درام � ��ا م �س �ت��وح��اة من
ذك��ري��ات طفولته ،حيث تكشف أح ��داث الفيلم
قصة الصداقة والوالء على خلفية أميركا التي
تستعد النتخاب رونالد ريغان رئيسا ،ويتطلع
جيمس للتصوير في نيويورك بمجرد أن تتيح
فرص ما بعد وباء فيروس كورونا.
وق ��ال غ ��راي« :ك��ل فيلم تصنعه مختلف ،لكني
أحاول أن أفعل شيئا عكس الفراغ الهائل والوحيد

والظالم من الفيلم الذي أخرجته ..أنا حريص على
صنع شيء يتعلق ً
كثيرا بالناس ..حول العواطف
البشرية والتفاعالت بني الناس ..وأري��د أن يكون
مليئا ب��ال��دفء وال�ح�ن��ان .بمعنى م��ا ..صحيح أن
الفيلم يتعلق ب�ط�ف��ول�ت��ي ..ول�ك��ن ت��وض�ي��ح للحب
العائلي على كل املستويات ..أنا على يقني من أن
معظم الناس يبذلون قصارى جهدهم».
وك ��ان ال�ن�ج��م ال �ع��امل��ى روب� ��رت دي ن �ي��رو أع��رب
خ�لال مداخلة لبرنامج  The Late Showمع
املذيع ستيفن كولبير عن مدى امتنانه وتقديره
ملا يقوم به حاكم والي��ة نيويورك أن��درو كومو
ف��ي إدارة األزم� ��ة ال �ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا ال �ب�لاد بسبب
فيروس كورونا.
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اليت 11

سفرة

كسرولة لحم الحمل الربيعي مع الخضروات
■ المقادير:

  1كتف حمل ربيعي مخلي من العظام (وزنً
تقريبا).
 ½1كجم
  50جم من الزبد.  2ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.  2بصلة متوسطة الحجم مقطعة ًناعما إلى
شرائح.
  4فصوص من الثوم.  1ج��زرة كبيرة الحجم مقشرة ومقطعة إلىشرائح.
  1ملعقة صغيرة من السكر.  2ملعقة كبيرة من الدقيق.  1ملعقة كبيرة من الطماطم املهروسة.  2عود زعتر طازج.  2ورقة غار.  600ملل من مرق الدجاج.  8بصالت صغيرة أو كراث صغير (مقشر).  8جزرات صغيرة (مشذبة ومكشوطة).  2ح�ب��ة ل�ف��ت ص�غ�ي��رة ال�ح�ج��م (م�ق�ط�ع��ة إل��ىأرباع).
  8ح �ب��ات ص �غ �ي��رة م��ن ال �ب �ط��اط��س ال �ج��دي��دة(مكشوطة).
  50غم من البازالء الطازجة.  50غ��م م��ن الفاصوليا ال�خ�ض��راء الفرنسية(مشذبة ومقطعة إلى أنصاف).
  8إلى  10أوراق نعناع. ملح وفلفل أسود. -بطاطس مهروسة للتقديم (اختياري).

شاهدوا أشهى الوصفات من
أشهر الطهاة على قناة فتافيت
قناة « »bein 351
@ fatafeatchannel
Fatafeat
@Fatafeat
https://www.youtube.com/fatafeat

بروسكيتا الشوكوالتة والموز

■ الطريقة:

 - 1م��ن املمكن إزال ��ة معظم ال��ده��ن م��ن اللحم،
وإن �م��ا م��ع ت ��رك ب�ع�ض��ه م��ن أج ��ل إع �ط��اء نكهة
جيدة ،ثم يقطع اللحم إلى قطع سميكة وزن كل
منها ً 50
غراما.
 - 2ف��ي ك �س��رول��ة ع�ل��ى امل��وق��د ي��وض��ع ح��وال��ي
 1م�ل�ع�ق��ة ك �ب �ي��رة م��ن ال��زب��د وال ��زي ��ت ،وع�ن��دم��ا
ي �س �خ �ن��ان ج� � ً�دا ي �ض��اف ال �ل �ح��م ع �ل��ى دف�ع�ت�ين
ويسفع بسرعة إلى أن يتحمر ً
جيدا ،ثم ينقل
إلى طبق.
 - 3يضاف باقي الزبد والبصل و 3فصوص
م��ن ال �ث��وم مقطعة إل��ى ش��رائ��ح رف�ي�ع��ة وال�ج��زر
والسكر وتحمر إلى أن يكتسب البصل اللون
البني الذهبي.

 - 4يضاف الدقيق والطماطم املهروسة ويطهى
الخليط لدقيقتني أخريني.
 - 5يعاد اللحم إلى الكسرولة ومعه الزعتر وورق
الغار واملرق و  ½1ملعقة صغيرة من امللح.
 - 6يغلى الخليط ،ثم يغطى ويطهى على نار
هادئة ملدة  40دقيقة.
 - 7في ماء مملح ً
جيدا يطهى البصل الجديد

حلقات البصل
■ المقادير:

  1رطل من البصل املستدير الكبير الحجم.  1بيضة مخفوقة. ¼ كوب من الحليب.  ¼1أوقية من الدقيق املتعدد االستخدامات. ¼ ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.  1كوب من البقسماط. ⅛ ملعقة صغيرة من امللح.■ الطريقة:

 - 1يقشر البصل ويقطع بالعرض إلى قطع بسمك
¼ بوصة ،ثم يفصل إلى حلقات.
 - 2يخلط البيض مع الحليب.
 - 3تخلط املكونات الجافة ثم تضاف إل��ى خليط
البيض والحليب لعمل العجني.
 - 4يغمس البصل في العجني ثم في البقسماط،
ثم يحمر في ده��ن غزير مل��دة من  3إل��ى  4دقائق
ويصفى بعدها.

والجزر واللفت والبطاطس إلى أن يطروا.
ً
جانبا
 - 8تصفى الخضروات وتغطى وتوضع
مع الحفاظ عليها دافئة.
 - 9يرفع اللحم من الكسرولة ويصفى الصوص
م ��ن م�ن�خ��ل م ��ع اس �ت �خ�لاص ال �س��ائ��ل ك �ل��ه من
الخضروات ،ثم يتم التخلص من الخضروات
ويعاد اللحم والصوص إلى الكسرولة.

 - 10ت �ض��اف ال� �ب ��ازالء وال �ف��اص��ول �ي��ا وي�ط�ه��ى
الخليط على نار هادئة ملدة  5دقائق ،ثم تضاف
ال �خ �ض��روات امل�ط�ه�ي��ة األخ � ��رى واق �ل��ب ب �ح��ذر،
ويطهى الخليط على نار هادئة ملدة من دقيقتني
إلى  3دقائق أخرى كي يدفأ من جديد.
ً
أخيرا يقطع النعناع مع فص الثوم املتبقي
- 11
ويضافا إلى اليخنة.

■ المقادير:

  6شرائح (سمك ¾ بوصة) من الخبز اإليطالي الريفي أوالخبز املختمر الطازج.
 ½ كوب من مفرود الشوكوالتة والبندق.  3مالعق كبيرة من البندق املقطع.  3مالعق كبيرة من السكر البني.  3م� ��وزات م�ت��وس�ط��ة ال�ح�ج��م (م�ق�ط�ع��ة إل ��ى ش��رائ��حمائلة).
  2ملعقة كبيرة من الزبد أو السمن الصناعي املذاب. شوكوالتة مبشورة.■ الطريقة:

 - 1يحمص الخبز ،ثم يترك كي يبرد ،وبعدها يفرد عليه
مفرود الشوكوالتة والبندق.
 - 2في وعاء يخلط البندق مع السكر ،ثم يوضع الخليط
ً
جانبا.
 - 3توضع شرائح املوز على املفرود ،ويدهن املوز بالزبد
أو السمن الصناعي امل��ذاب ،ويضاف إليه مقدار  1ملعقة
كبيرة من خليط البندق.
 - 4تشوى البروسكيتا على بعد  5بوصات من اللهب ملدة
 30ثانية أو إلى أن يبدأ املوز في الكرملة ويتحمص البندق.
 - 5يزين الطبق بالشوكوالتة املبشورة.

سلطة فواكه
في وعاء من الشمام

شوربة بالفطائر
■ المقادير:

  1عبوة من الفطائر املجمدة.  5أكواب من مرق الدجاج قليل الصوديوم.  3أك��واب من الكرنب األبيض املقطع إلى شرائحرفيعة (من رأس واحد).
  2كوب من رؤوس فطر الشيتاكي املقطعة إلىشرائح.
  1كوب من الجزر املبشور. ½ كوب من البازالء املجمدة. ½ كوب من الكراث األندلسي املقطع.  1ملعقة صغيرة من زيت السمسم. ½ ملعقة صغيرة من امللح. ⅛ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.■ الطريقة:

 - 1تطهى الفطائر في قدر سعتها من  1إلى ½1
غ��ال��ون م��ن امل ��اء امل�غ�ل��ي امل�م�ل��ح م��ن دون غ�ط��اء مع
التقليب من آن إلى آخر ملدة من  5إلى  8دقائق إلى
أن تنضج ( .تفتح اح��دى الفطيرات لتفقد نضج
الحشو) ،ثم ترفع القدر عن النار وتترك الفطائر
في املاء الساخن.
 - 2بينما تطهى الفطائر ،يغلى م��رق الدجاج في
قدر ثقيلة سعتها من  1إلى ½ 1غالون.
 - 3يضاف الكرنب والفطر والجزر ويغلى الخليط
من دون غطاء ملدة  3دقائق مع التقليب من آن إلى
آخر ،ثم تضاف البازالء وتطهى ملدة دقيقتني.
 - 4يضاف ال�ك��راث األن��دل�س��ي ويقلب ومعه زيت
السمسم وامللح والفلفل األسود ،ويغلى الخليط ملدة
ً
تقريبا إلى أن تطرى وتنضج الخضروات
دقيقة
كلها.
 - 5تقسم الفطائر على  4أوعية شوربة باستخدام
مقصوصة ،ثم تغرف الشوربة عليها.

■ المقادير:

  1كوب من الخوخ الطازج (مقطع إلى شرائح).  1كوب من الكرز.  1إل ��ى  2ك ��وب م��ن ال �ت��وت ال �ط��ازج امل�ش�ك��ل امل�ق�ط��ع إل��ىأنصاف (فراولة ،توت أسود ،توت أزرق ،و/أو توت بري).
  1إلى  2كوب من املن (مقطع إلى قطع بسمك  1بوصة).  1إلى  2ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.  1إلى  2ملعقة كبيرة من السكر.  3ح �ب��ات ص �غ �ي��رة ال �ح �ج��م م��ن ال �ش �م��ام (م �ق �ط��ع إل��ىأنصاف).
■ الطريقة:

 - 1يوضع وعاء تقديم زجاجي كبير الحجم في الثالجة
ملدة من  20إلى  30دقيقة.
 - 2توضع الفاكهة املختارة في الوعاء وتقلب برفق إلى
أن تختلط.
 - 3ترش الفاكهة بعصير الليمون وبالسكر حسب الذوق،
وتقلب معهما برفق إلى أن يذوب السكر.
 - 4للتقديم ،يغرف خليط الفواكه في أنصاف الشمام.

12

منطقة الدوحة
أرض فضاء  357.5م

2

شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

KD 147,000
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اقتصاديون ونواب في ندوة الجمعية االقتصادية:

وتعسف قانوني
ُّ
إلغاء التداول عقاب جماعي..
استعرضت ندوة الجمعية االقتصادية التي عقدت مساء أول من أمس ،التداعيات السلبية لقرار هيئة
اسواق المال االخير ،القاضي بإلغاء التداول في جلسة األربعاء قبل الماضي ،واوضح المشاركون أن تلك
التداعيات تنعكس على مستقبل بورصة الكويت وثقة المتعاملين فيها.
وأشار المشاركون في الندوة التي أقيمت تحت عنوان «تداعيات قرار إلغاء التداول في البورصة األول
وأثره في ثقة المستثمرين» إلى ان قرار «هيئة األسواق» غير مسبوق ولم يسبق ان قام اي سوق
مالي في العالم باتخاذ قرار مشابه له .وطالبوا وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بالتدخل والكشف
عن المسؤول عن هذا الخطأ الجسيم المتخذ بحق المستثمرين واالقتصاد الوطني.

الشطي:

إبراهيم عبدالجواد

¶ خطأ جسيم ..كان عليها إيقاف أسهم
البنوك وطلب اإلفصاح
¶ ال تأثير في سمعة البنوك ..مصارفنا
قوية وإداراتها ممتازة

المال:
ً
قصورا في التعامل مع
¶ القرار كشف
اللوائح وفهم القانون
¶ ال���م���ادة ال����ـ 44ال��ت��ي اس��ت��ن��دت إليها
ً
تماما من القرار
الهيئة ..بريئة
¶ ض��رورة الكشف عن تبعات ذل��ك على
ترقية السوق وحجم التخارجات

الرشيد:
¶ ت� ُّ
��دخ���ل ف���ي ح���ري���ات ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن
وتعسف في استخدام القانون
ُّ
¶ لماذا ذهبت «الهيئة» إلى أقصى خيار
وسبَّبت تلك الربكة؟

الغانم:
¶ «الهيئة» جانبها الصواب ..وفتحت
على نفسها «نار القضايا»
الماجد :القرار قانوني ..بغض النظر عن تداعياته
قالت د .بشاير املاجد ان ق��رار الهيئة من الناحية القانونية صحيح ،حيث
اتاح القانون لها اتخاذ قرار الغاء التداوالت وفقا للمادة الثالثة من القانون
التي تشير الى ان دور الهيئة تنظيم نشاط األوراق املالية بما يتسم بالعدالة
والتنافسية والشفافية ،وتطبيق سياسة اإلفصاح الكامل بما يحقق العدالة
والشفافية ويمنع تعارض املصالح واستغالل املعلومات الداخلية .ونوهت
الى أن السوقني االميركي والهندي اتخذا اجراءات مشابهة الجراءات الهيئة
وان كان ليس بالطريقة نفسها ،وليس على كل التداوالت ،االمر الذي يعني
ان الهيئة قامت بدورها.
واش��ارت الى ان قرار الهيئة بالغاء التداوالت اعاد املراكز القانونية للجميع
وعلى مسطرة واحدة لتوقيت قبل انتشار الخبر ،وهي نقطة تحسب للهيئة،
تحسبا الستغالل املعلومة من قبل البعض ولذلك ارى ان قرار الهيئة سليم
من الناحية القانونية بصرف النظر عن تداعياته االقتصادية.

في البداية ،أكد الخبير االقتصادي والرئيس االسبق
الت�ح��اد امل�ص��ارف عبد املجيد الشطي ،أن إل�غ��اء كل
صفقات البورصة يعتبر حدثًا ن ��ادرًا ،ل��م يسبق أن
وق��ع في أي من ب��ورص��ات العالم ،موضحًا ان هيئة
األسواق أخطأت خطأ جسيمًا بإلغاء تداوالت جلسة
كاملة ،معتبرًا القرار عقاب جماعي للمتداولني بال
اس�ت�ث�ن��اء ب�س�ب��ب خ�ط��أ ل�ي��س ل�ه��م أي ذن ��ب ف �ي��ه ،في
حني أن الحل ك��ان يكمن في إيقاف ال�ت��داوالت لحني
التأكد من املعلومات أو طلب االفصاح وليس إلغاء
التداوالت بشكل كامل.
ولفت الشطي إل��ى أن الخطأ الجسيم ال��ذي نتج عن
ق ��رار ال�ه�ي�ئ��ة ل��ن ي�ك��ون ل��ه ت��أث�ي��ر ف��ي س�م�ع��ة ال�ب�ن��وك
الكويتية ،ألن�ه��ا ب�ن��وك ق��وي��ة وألن كفاية رأس امل��ال
ً
لديها تصل إلى  ،%18فضال عن أنها تمتلك إدارات
ممتازة.
اما فيما يتعلق بالصفة القانونية التحاد املصارف،
فقال الشطي إن االتحاد هو املمثل الرسمي للبنوك،
كما أن أمني عام االتحاد يحضر اجتماعات محافظ
ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي م��ع رؤس � ��اء ال �ب �ن��وك ف��ي ال�ك�ث�ي��ر من
االحيان ،االم��ر ال��ذي يؤكد على ال��دور املهم لالتحاد
على صعيد التنسيق بني البنوك ،خاصة ان مجلس
إدارة االت� �ح ��اد ي �ت��أل��ف م ��ن رؤس � ��اء م �ج��ال��س إدارة
البنوك أو من يمثلهم.

قصور في التعامل
من جانبه ،قال عضو مجلس االمة د .بدر املال ان قرار
هيئة األسواق غير مسبوق ،ولم يسبق ألي هيئة في
العالم أن قامت باتخاذه ،وهو ما يكشف قصورا في
التعامل مع اللوائح وفهم القانون ،حيث ذهبت إلى
آخر املطاف ،وطبقت اقصى ما يمكن تطبيقه ،االمر
ال��ذي افقد الكثير م��ن املستثمرين الثقة ف��ي السوق
وادارته.
واشار إلى أن القرار اثر سلبا في الوسطاء واصحاب
الحسابات ،وعلى سمعة السوق ل��دى املستثمرين،
خاصة ان العالقات بدأت تسوء بني العمالء ومديري
األص ��ول ،األم��ر ال��ذي س�ي��ؤدي ال��ى رف��ع قضايا على
الهيئة ،باعتبارها م��ارس��ت سلطة غير منصوص
عليها في القانون ،داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة
الكشف ع��ن تبعات ذل��ك على ترقية ال�س��وق وحجم
االم��وال التي خرجت من السوق س��واء من االجانب
او املحليني.
وأك��د امل�لا ان امل��ادة ال �ـ 44م��ن القانون التي استندت
إليها الهيئة في قرارها بريئة تماما من هذا القرار،
ف�لا م�ج��ال النطباق امل��ادة على ه��ذه ال�ح��ال��ة ،اضافة
ً
ال ��ى ان ات �ح ��اد امل� �ص ��ارف ال ي �ع��د م � �ت� ��داوال ،ب ��ل هو
اشبه بجمعية نفع ع��ام لتنظيم العمل بني البنوك،
وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن م��ا ج ��اء ف��ي ق ��رار ال�ه�ي�ئ��ة م��ن ال�ق��ول
بوقوع ايحاءات منه غير سليم.
وتابع :كان على الهيئة اذا ما رأت ان هذا التصريح
م ��ن ال �ج �س��ام��ة ال �ت��ي ت�ق�ت�ض��ي ال �غ ��اء ك ��ل ال� �ت ��داوالت
أن ت�ل�غ��ي ال� �ت ��داوالت ع�ل��ى ق �ط��اع ال �ب �ن��وك او اي�ق��اف
ال� �ت ��داوالت ع�ل�ي�ه��ا ل�ح�ين ت�ب�ين االم� ��ر ،م�ت�س��ائ�لا :هل
ال� �ق ��رار م �ب �ن��ي ع �ل��ى دراس � � ��ة؟ وه� ��ل رأت ال �ه �ي �ئ��ة اي

البورصة فقدت  137مليون دينار من قيمتها السوقية أمس

نتيجة خفض وزن البورصة على«فوتسي»

 10ماليين دينار تخارجات األجانب أمس
سالم عبدالغفور
شهدت جلسة اإلغالق في تداوالت البورصة أمس عمليات بيع وشراء
بقيمة تتجاوز  12مليون دينار ،من إجمالي السيولة املتداولة في السوق،
التي بلغت نحو  33.5مليون دينار من خالل تداول  134مليون سهم.
تأتي الزيادة امللحوظة على تداوالت جلسة إغالق السوق أمس كنتيجة
سوق في العالم طبق مثل هذا القرار وقامت بإلغاء
صفقات يوم كامل؟

تدخل سافر
أم��ا ع�ض��و م�ج�ل��س االدارة بالجمعية االق�ت�ص��ادي��ة
الكويتية عبدالوهاب الرشيد ،فقال إن��ه على الرغم
م��ن اخ �ت�لاف��ه م��ع ق ��رار ال�ه�ي�ئ��ة ،ف��إن��ه ال ي�م�ل��ك إال أن
يشيد بتحمل الهيئة للمسؤولية وإص��داره��ا ملثل
هذا القرار ،مضيفًا أننا نفتقد مثل هذه املمارسة في
مؤسسات الدولة التي ع��ادة ما تتقاذف املسؤولية
فيما بينها.
وف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ق ��ال ال��رش �ي��د أن ب �ي��ان ال�ه�ي�ئ��ة
اش � ��ار إل� ��ى أن  %70م ��ن امل� �ت ��داول�ي�ن ت ��أث ��روا ب �ق��رار
ً
ات�ح��اد امل �ص��ارف ،متسائال م��ا ذن��ب النسبة الباقية
البالغة  %30ال��ذي��ن ليس لهم عالقة باملصارف وال
ب �ت��داوالت �ه��ا ،ال م��ن ق��ري��ب وال م��ن ب�ع�ي��د ،ف �ب��أي حق

دعا املال الى ضرورة تفعيل ميثاق الشرف داخل مجلس املفوضني ،خاصة بعد اتخاذ هكذا قرار من
شأنه التأثير في ترقية السوق ،ونحن ننتظر تحرك وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ملحاسبة
من اص��دره ،حيث يجب على الوزير ان يظهر ردة فعل سريعة على هذا القرار كما عودنا على ردود
افعاله السريعة خالل ازمة كورونا ،مضيفًا «قدمت سؤاال ،وعندنا لجان تحقيق واستجوابات.

«بلومبيرغ» :منشأة ضخمة
لتخزين النفط خارج مضيق هرمز
حسام علم الدين

¶ مشروع ّ
يوفر بديالً لتجار الطاقة الراغبين في تج ّنب المضيق
ّ
ويعزز أمن الشحن والناقالت
¶ يزيد من جاذبية مشروع الدقم..
حوادث كادت تغلقه ّ
وتهدد املالحة النفطية ،بما
فيها استيالء قوات عسكرية تابعة اليران على
ن��اق�لات نفط ل�ش��رك��ات أجنبية .وي�ق��ع مشروع
«راس مركز» لتخزين النفط الخام في محافظة
الوسطى م��ن سلطنة ع�م��ان ،ويبعد نحو 966
كيلو مترًا عن مضيق هرمز ،ويطل على بحر
ال�ع��رب م�ب��اش��رة ،ف��ي ح�ين يقع ميناء الفجيرة
االماراتي ،وهو اكبر مركز للتخزين في املنطقة
بسعة  14مليون برميل من النفط الخام ،على
بعد أقل من  160كيلو مترا من مضيق هرمز.
ونقلت «بلومبيرغ» عن أالن جيلدر نائب رئيس
ال �ت �ك��ري��ر وال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات واس� � ��واق ال�ن�ف��ط
ل��دى «وود ماكنزي لالستشارات» ف��ي العراق
والكويت :ان تخزين الخام خارج مضيق هرمز،
والذي يمكن نقله في ما بعد شرقا او غربا ،هو
امر جيد .ان «راس مركز لتخزين النفط الخام»
قد يجعل مشروع الدقم مشروعا جذابا ،النه

تلغى ت��داوالت�ه��م ،مضيفًا أن ذل��ك االم��ر سيهز الثقة
بسوق الكويت.
وأض� ��اف ان امل� ��ادة ال � �ـ 44ف�ي�ه��ا س�ع��ة ك �ب �ي��رة ،إذ ك��ان
بإمكان الهيئة إيقاف التداول أو إلغاء التداوالت التي
تمت بعد ال�س��اع��ة ال� �ـ 11ص�ب��اح��ًا ،أو إل�غ��اء ت��داوالت
ً
البنوك فقط ،متسائال «ملاذا ذهبت هيئة اسواق املال
إل��ى أق�ص��ى خ�ي��ار ،وه��و إل�غ��اء ال �ت��داول بشكل كامل
وسببت ربكة في هذا الشأن؟».
وتابع« :هذا االجراء لم يحدث في أي مكان بالعالم،
ف�ه��ذا ت��دخ��ل س��اف��ر وت�ع�س��ف ف��ي اس�ت�خ��دام ال�ق��ان��ون
وتدخل في حريات املستثمرين» .وزاد الرشيد بقوله
«بحثت ول��م أج��د نصًا واضحًا وصريحًا يخول أي
ج�ه��ة إش��راف�ي��ة ع�ل��ى أي س��وق ب��إل�غ��اء ت� ��داوالت ي��وم
كامل ،في حني ان هناك م��واد بإلغاء صفقات بنيت
على أخطاء تقنية وبشرية».
وأضاف أن الهيئة عضو في املنظمة الدولية لهيئات

المال للروضان:ننتظر قراراتك السريعة
كما عودتنا خالل «كورونا»

تبنيها عمان بالقرب من مصفاة الدقم التي تشارك فيها الكويت

كشفت وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ ع��ن ت �ق� ّ�دم ف��ي ه��دف
س �ل �ط �ن��ة ع �م ��ان ال �ط �م��وح ل �ب �ن��اء أك �ب ��ر م�ن�ش��أة
لتخزين النفط في الشرق االوسط ،بعد اكثر من
 7سنوات من اعالن السلطنة عن مشروع لبناء
 8خزانات ضخمة لتخزين النفط في مصفاة
الدقم ،التي تشارك فيها شركة البترول الكويتية
ال�ع��امل�ي��ة ،وت�ق��ع ع�ل��ى م�س��اح��ة  900ه�ك�ت��ار في
املنطقة الصناعية ف��ي مدينة ال��دق��م بمحافظة
الوسطى العمانية.
ون �ق �ل��ت ال ��وك ��ال ��ة ع ��ن ش �خ �ص�ين ع �ل��ى م�ع��رف��ة
ب ��امل �ش ��روع :ان م �ش ��روع «راس م��رك��ز للنفط
ال�خ��ام» اآلن يمضي ق��دم��ا ،ويمكن استخدامه
من قبل شركات النفط والتجار ،وأش��ارت الى
ان ��ه س�ي��زي��د م��ن ط��اق��ة م �ش��روع ال��دق��م ال ��ى 25
مليون برميل يوميا ،على االق��ل ،وفقا للموقع
االلكتروني لشركة اوتكو.
وأضافت «بلومبيرغ» :ان املشروع يمكن ان يوفر
ب��دي�لا ل�ت�ج��ار ال�ط��اق��ة وامل �ص��دري��ن الحريصني
ّ
على تجنب مضيق هرمز ،ال��ذي شهد سابقا

متوقعة لتخفيض وزن الكويت على مؤشر «فوتسي» من  %0.74إلى
 ،%0.71وال�ت��ي ك��ان م��ن امل�ق��در أن ت�ك��ون بقيمة  25مليون دوالر ،إال
أنها ارتفعت إل��ى  32مليون دوالر ( 10ماليني دينار تقريبًا) .يذكر
أن بورصة الكويت خسرت أمس نحو  137مليون دينار من قيمتها
السوقية ،حيث انخفض مؤشر السوق األول بواقع  33نقطة بنسبة
 ،%0.6فيما تراجع مؤشر السوق العام بـ.%0.5

ّ
يخزن الخام خارج نطاق مضيق هرمز.
وذكرت ان تخزين الخام برز في شهري مارس
وابريل ،عندما ّ
تسبب االغالق الناتج عن تفشي
فيروس كورونا في انهيار الطلب على الخام،
وكافح تجار النفط واملنتجني اليجاد مساحات
ك��اف�ي��ة ل�ت�خ��زي��ن ال �خ��ام غ�ي��ر امل �ب��اع ،م��ع ت�ح� ّ�ول
الكثير من ناقالت النفط الى مستودعات عائمة
مؤقتة الستيعاب تخمة النفط غير املسبوقة في
االس��واق ،كما اضطر مشغلو محطات تخزين
ال�خ��ام ف��ي الفجيرة ال��ى رف��ض طلبات اضافية
لتخزين النفط في ابريل ،بسبب نفاد مساحات
التخزين.
ون�ق�ل��ت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» ع��ن روب ��ن ميلز مؤسس
شركة قمر انرجي لالستشارات ،ومقرها دبي:
ان اقتصادات التخزين كانت جيدة للغاية هذا
ال �ع��ام ،ان أم��ن ال�ش�ح��ن وال �ن��اق�لات ف��ي مضيق
هرمز اصبح مصدرا اكبر للقلق ،رغم ان ضعف

املالية العامة في السلطنة قد يردع املستثمرين.
ّ
ورأت الوكالة ان تأجير خزانات الخام سيوفر
عائدات اضافية لعمان التي تضرر اقتصادها
ّ
بشدة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا،
وت��راج��ع اس�ع��ار النفط ع��امل�ي��ا ،وم��ن امل�ت��وق��ع ان
ي��رت�ف��ع ع�ج��ز امل�ي��زان�ي��ة ف��ي السلطنة ال��ى %17
من الناتج املحلي االجمالي في  .2020وقالت:
عندما كشفت ش��رك��ة اوت�ك��و ع��ن خططها في
 2013اعلنت ان «راس م��رك��ز» سيكون ق��ادرًا
على تخزين  200مليون برميل ،اي نحو 15
مرة سعة محطات التخزين في الفجيرة.
وأض ��اف ��ت :م��ن امل �ق��رر ان ت �ب��دأ م�ص�ف��اة ال��دق��م
ب��ال �ع �م��ل ف ��ي ال� �ع ��ام امل �ق �ب ��ل ،وال ت � ��زال خ�ط��ط
«اوتكو» لبناء الخزانات الضخمة تعتمد على
اي �ج��اد م�م��ول�ين م �ش��ارك�ين ل �ل �م �ش��روع ،فضال
عن شركات نفطية لحجز مساحات لتخزين
الخام.

األوراق املالية ،التي من أهم أسسها ومبادئها ضمان
ع��دال��ة االس � ��واق وش�ف��اف�ي�ت�ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا ل��م ت�ك��ن هيئة
االس��واق في الكويت على قدر هذا االمر ،فقد ظلمت
صغار املستثمرين ولم تتعامل معهم بشفافية ،بل
على العكس من ذلك سببت ربكة كبيرة في السوق،
ما يعتبر خطأ وسابقة ليس لها مثيل.
واخ�ت�ت��م ال��رش�ي��د ي�ق��ول إن أح��د ان ��واع ال �ه��در امل��ال��ي
ف��ي ال��دول��ة بسبب س��وء ق��رار او رع��ون��ة بالتشريع،
مطالبًا ب��أن يجري توضيح امل��ادة ال �ـ 44من القانون
التي تم االستناد إليها في إصدار مثل هذه القرارات،
خاصة أننا لسنا بحاجة إلى سوابق أو قوانني غير
واضحة.

ظلم كبير
من جانبه ،قال رئيس مجلس االدارة السابق لشركة
ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ط�ل�ال ال �غ��ان��م ،إن ال�ه�ي�ئ��ة جانبها
ال � �ص ��واب ف ��ي م �ع��ال �ج��ة امل� ��وض� ��وع ،واس� �ت� �م ��رت ف��ي
التخبط منذ بداية الحدث وحتى نهايته ،مؤكدًا أن
مادتي قانون هيئة أس��واق امل��ال رقم  44و 57اللتني
ت��م االس�ت�ن��اد إليها ف��ي إل�غ��اء ت ��داوالت ي��وم االرب�ع��اء
املاضي ،ال تنطبقان على الحالة التي شهدها السوق
في ذلك اليوم.
وأش ��ار ال�غ��ان��م إل��ى ان الهيئة فتحت على نفسها
«ن��ار القضايا» باتخاذ مثل ه��ذا ال�ق��رار ،وبالتالي
س �ت �ت �ع��رض مل �ط��ال �ب��ات ك �ب �ي��رة ب��ال �ت �ع��وي �ض��ات ،إذ
عليها أن تبرر أسباب القرارات غير الصائبة التي
اتخذتها.

إفصاحات
«بيتك» :ال صحة إلضافة البنك للقائمة األميركية
أكد «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) عدم صحة ما تردد على منصات التواصل
االجتماعي ،بشأن إضافة البنك إلى قائمة البنوك املطلوبة لتفتيش وزارة الخزانة
األميركية.
وأشار في بيان للبورصة أمس إلى أن البنك ملزم تمامًا بكل التعليمات الخاصة
بمكافحة غسل األم��وال وتمويل اإلره��اب .كما نفى «بيتك» عقد اجتماعات بهذا
ال �خ �ص��وص ،ع�ل��ى أن ي�ق��وم ب��ات�خ��اذ اإلج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة مل�لاح�ق��ة مطلقي ه��ذه
اإلشاعات املغرضة.

«الخليج للكابالت» :عقد مع «الكهرباء»
بـ 6.3ماليين دينار
أعلنت شركة الخليج للكابالت عن توقيعها عقدًا مع وزراة الكهرباء واملاء لتنفيذ
مناقصة بشأن توريد كيبالت نحاس ضغط متوسط ،بمبلغ  6.3ماليني دينار،
تحقق منها  %3أرباحًا تشغيلية ّ
مقدرة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس :إن نتائج هذا التطور ستنعكس على فترات
البيانات املالية خالل الربعني الثالث والرابع العام الحالي ،الفتة إلى أن الشركة لم
تتسلم طلب الشراء حتى اآلن.

«المزايا» :دعوى مطالبة بـ 4.8ماليين دينار
أف ��ادت ش��رك��ة امل��زاي��ا القابضة بقيام شركتني تابعتني لها ب��رف��ع دع��وة مطالبة
قضائية أم��ام محاكم دب��ي ،بمبلغ  57.8مليون دره��م ،تعادل  4.8ماليني دينار
حتى تاريخ  31مايو املاضي ،ضد بعض املستثمرين ،لقاء تطوير مشروعات
عقارية في دبي.
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ال يزال هناك جدل قائم بين
االقتصاديين حول العالقة بين النمو
السكاني والنمو االقتصادي ،والذي
قد تحكمه الفترة الزمنية والدولة
ذاتها المرادة دراستها ،وبالنظر إلى
حالة الكويت ،تؤكد أغلب الدراسات
االقتصادية ذات الصلة أن أسعار
النفط تعد عامالً أساسياً للتح ّكم
في نمو الناتج المحلي اإلجمالي،
ومستوى معيشة األفراد ،وهذا ما
يحدُّ من أثر العوامل األخرى ،ومنها
النمو السكاني ،في النمو والتنمية
االقتصادية في الكويت.
وتوصلت دراسة حديثة ،أعدها
استاذ االقتصاد في كلية العلوم
اإلدارية بجامعة الكويت د.نايف
الشمري بعنوان «التركيبة
السكانية في دولة الكويت وأثرها
االقتصادي» ،إلى أن معدل النمو
السكاني يفوق معدل النمو
االقتصادي خالل معظم الفترة
الزمنية ،وذلك بمقارنة معدل
النمو السكاني مع معدل النمو
االقتصادي .وتشير إلى أن متوسط
معدل النمو السكاني خالل الفترة
الزمنية من  1996إلى  2018يعادل
 %4.1سنوياً ،مقارنة بمتوسط
معدل النمو االقتصادي ،والمقدر
بنحو ( -%0.83بالسالب) ،أي إن
متوسط معدل النمو السكاني
يفوق بأضعاف متوسط معدل
النمو االقتصادي ،وهذا ما ينذر
ويهدد مستقبل االقتصاد الكويتي،
وبالذات خطط التنمية االقتصادية،
حيث معنى ذلك أن نمو انتاج
السلع والخدمات في االقتصاد
المحلي ال يلبي حاجات األفراد
منها ورغباتهم ،وهذا ينعكس
ّ
التضخم ،ليسجل
على ارتفاع معدل
بالمتوسط نحو  %4خالل السنوات
العشر األخيرة ،كذلك معنى
ذلك أن االقتصاد ال يستطيع خلق
فرص عمل كافية تستوعب أعداد
الداخلين الجدد في سوق العمل،
خاصة بين الشباب ،حيث سجل
معدل البطالة بين فئة الشباب
نسبة  %14.8في عام  ،2018عالوة
على وجود بطالة مقنعة صريحة
في سوق العمل.

توصيات واجبة
● ط� ْ�رح موضوع تعديل التركيبة السكانية ال بد،
وأن ي�ج��ري ت�ن��اول��ه بشكله ال�ك�ل��ي ،ول�ي��س الجزئي،
حيث إن موضوع التركيبة السكانية مرتبط بشكل
مباشر بسوق العمل ،لكون العمالة ال��واف��دة تمثل
حوالي  %75.5من إجمالي السكان غير الكويتيني،
فال تعامل مع التركيبة السكانية من دون معالجة
الخلل في سوق العمل.
● في املقابل ،ف��إن معالجة الخلل في س��وق العمل
تحتاج إع��ادة النظر ف��ي السياسات العامة للدولة
وخطتها التنموية لالنتقال نحو تنويع االقتصاد،
وعمل اإلصالحات الشاملة في االقتصاد الكويتي.
● وضع الضوابط الالزمة على منح تصاريح العمل
ونظام الكفيل الحالي ومراقبتها من الجهات املعنية.
● ال �ت �غ� ّ�ي��ر ف��ي س ��وق ال �ع �م��ل ي �ج��ب أن ي �ت��واف��ق مع
ت �ط �ل �ع��ات امل �س �ت �ق �ب��ل وإم �ك��ان �ي��ة ن �ق �ل��ه م ��ن ش�ك�ل��ه
التقليدي إل��ى الشكل التقني ،م��ن خ�لال ال�ح��د من
ال �س �م��اح ب �م��زاول��ة األن �ش �ط��ة االق �ت �ص��ادي��ة الكثيفة
العمالُ ،ويستبدال بها أنشطة كثيفة ل��رأس امل��ال،
حيث هذا من شأنه تخفيض االعتماد على العمالة
الوافدة وتقليل أعدادهم.

دراسة :نمو السكان يفوق بأضعافٍ نظيره االقتصادي

االنفجار السكاني للمقيمين
ّ
يهدد خطط التنمية
من الصعوبة خلق قطاعات
ذات قيمة مضافة أو تطوير
البنية التحتية في ظل النمو
الهائل للسكان
د .نايف الشمري

العمالة الوافدة ّ
تمثل حوالي
 %75.5من اإلجمالي في البالد
متوسط معدل النمو
السكاني بين  1996و2018
يعادل  %4.1سنويا ً
فوائد النمو االقتصادي تذهب
أساس إلشباع
منافعها بشكل
ٍ
الزيادة السكانية
ال تعامل مع التركيبة
من دون معالجة الخلل
في سوق العمل

ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ذل� ��ك ،ف ��إن ف ��رص االس �ت �ف��ادة م��ن ال�ن�م��و
االقتصادي في تحديث البنية التحتية وخلق قطاعات
ذات قيمة مضافة عالية من الصعوبة تحقيقها في ظل
النمو الهائل للسكان ،وي�ع��ود السبب الرئيس ف��ي ذلك
ّ
ّ
إل��ى أن م��ن ي�ت�ح��ك��م ف��ي ت�ق��ل�ب��ات م�ع��دل ال�ن�م��و السكاني
بالكويت هو النمو السكاني من غير الكويتيني ،حيث
إن م�ت��وس��ط ن�م��و ال ��زي ��ادة غ�ي��ر ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�ل�س�ك��ان من
الهجرة ّ
يقدر بنحو  ،%7والذي يفوق معدل نمو الزيادة
الطبيعية للسكان الكويتيني من املواليد الجدد ،والذي
ي�ق��در بنحو  %2.7خ�لال ال�ف�ت��رة م��ن  2009لغاية ،2019
األمر الذي يدل على فوائد الزيادة من النمو االقتصادي
تذهب منافعها بشكل أساس إلى توفير السلع ومختلف
ال�خ��دم��ات؛ إلش�ب��اع ال��زي��ادة غير الطبيعية للسكان من
الهجرة ،بدال من إع��ادة استثمارها في قطاعات منتجة
لتطوير التعليم والصحة ولتحديث البنية التحتية بما
يحقق تنمية اقتصادية في البالد.

نمو األعداد
ووف ��ق ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة ،ف ��إن م��ا ي �ق��ارب  %62.1من
السكان مشاركون ضمن قوة العمل ،كما أن سوق العمل
ف��ي ال�ك��وي��ت ي�ن�م��و ب��إج�م��ال��ي ق��وى ع��ام�ل��ة ف��ي امل�ت��وس��ط
بحوالي نحو  ،%3.6بحد أدني خالل السنوات الخمس
األخ� �ي ��رة ،ن�ت�ي�ج��ة ل�ن�م��و أع� ��داد ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ال��واف��دة
بشكل رئ �ي��س ،ح�ي��ث إن م�ت��وس��ط ن�م��و ال�ع�م��ال��ة ال��واف��دة
يعتبر مرتفعًا ،ويصل الى نحو  %4.1سنويًا ،في حني
ال تتجاوز نسبة نمو العمالة الوطنية نحو  %0.8في
املتوسط.
ومن خالل الرسم البياني ( ،)4نستطيع القول إن العمالة
ال��واف��دة ف��ي القطاع ال�خ��اص تتركز ،وبنسبة تصل إلى
نحو  %60إلى  %70في أربعة قطاعات اقتصادية ،هي:
قطاع ت�ج��ارة الجملة والتجزئة بنسبة  ،%31.8وقطاع
األنشطة العقارية بنسبة  ،%14.3ث��م قطاع الصناعات
ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة ب�ن�س�ب��ة  ،%14.1وق �ط��اع ال�ت�ش�ي�ي��د وال�ب�ن��اء

بنسبة .%10.2
ّ
وب �م��ا أن ال �ت��رك��ز ال �ق �ط��اع��ي ل�ل�ع�م��ال��ة ال ��واف ��دة ب��ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص ف��ي ال�ق�ط��اع��ات األرب �ع��ة ال��رئ�ي�س��ة امل �ش��ار إليها
آن�ف��ًا ،ح�ي��ث إن ال�ت��وظ�ي��ف فيها ال ي�ح�ت��اج م �ه��ارات فنية
عالية أو حتى مؤهالت علمية عالية ألغلبها؛ ل��ذا فمن
الطبيعي أن نجد معظم العمالة ال��واف��دة امل��وج��ودة في
ّ
سوق العمل املحلي تصنف ،كما في الرسم البياني (،)5
لكونها عمالة ذات مهن عادية ،بنسبة  ،%38.2ثم العمالة
من الحرفيني بنسبة  ،%21ثم عمالة تشغيل في املصانع
بنسبة  ،%13.4وعمالة الخدمات ومحال البيع واألسواق
بنسبة  %10.3م��ن إجمالي العمالة ال��واف��دة ف��ي القطاع
الخاص ،وتلك املهن فقط تشمل أكثر من نحو  %80من
إجمالي مهن العمالة الوافدة في سوق العمل بالقطاع
ال�خ��اص .وبمقارنة ال�ت��وزي��ع القطاعي للعمالة ال��واف��دة
م��ع القيمة امل�ض��اف��ة للقطاعات االق�ت�ص��ادي��ة ،نستطيع
استنتاج التالي:
مما ال شك فيه أن القطاعات االقتصادية الرئيسة األربعة
ذات التركز للعمالة الوافدة األكثر ،والتي تجذب حوالي
 %60إلى  %70من العمالة الوافدة ال تمثل القيمة املضافة
ل�ه��ا م�ج�ت�م�ع��ة ،س ��وى ن�ح��و  %22.5م��ن ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلجمالي؛ لذا فإن أي تغيير في هيكل التركز القطاعي
للعمالة الوافدة ،من خالل تقليص أعداد تلك العمالة ،لن
يكون له أث��ر اقتصادي كبير ،فنظريًا استبدال العمالة
الوطنية بالعمالة الوافدة في تلك القطاعات ،ليست فيه
صعوبة ،لكون معظم املهن املعروضة في تلك القطاعات
يغلب عليها الطابع اإلداري ،باستثناء قطاع التشييد
وال �ب �ن��اء ،أم ��ا ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة ف��امل �ه��ارات
امل�ط�ل��وب��ة ف��ي ه��ذا ال�ق�ط��اع تعتبر ب�س�ي�ط��ة ،م�ق��ارن��ة بما
ت�م��ارس��ه العمالة الوطنية ف��ي ال�ق�ط��اع النفطي ،بيد أن
ذلك التغيير يعتمد بدرجة كبيرة على مدى قبول األيدي
العاملة الوطنية لتلك املهن ووجود أجور وحوافز مالية
للتشجيع في ممارسة تلك املهن ،وهذا بدوره يحتاج لكل
م��ن التأهيل التعليمي واملهني واالجتماعي والثقافي

للعمالة الوطنية ّ
لتقبل العمل في هذه الوظائف.

تشغيل آلي
ووف��ق إح��دى ال��دراس��ات ،ف��إن الكويت لديها القدرة على
التشغيل اآللي التقني للوظائف الحالية ،حيث أشارت
ال ��دراس ��ة إل ��ى أن م��ا ي �ق��ارب  %43م��ن أن �ش �ط��ة األع �م��ال
القائمة في س��وق العمل املحلي تعتبر قابلة للتشغيل
اآلل��ي ال �ي��وم ،اس�ت�ن��ادًا إل��ى التكنولوجيا املتبعة حاليًا
(ك�م��ا ف��ي ع��ام  ،)2016وه ��ذه النسبة تعتبر م��ن األع�ل��ى
ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال�خ�ل�ي�ج��ي ،ك�م��ا ه��و واض ��ح ف��ي ال�ج��دول
( .)1وعليه ،نستطيع القول بإمكانية نقل س��وق العمل
ب��ال�ك��وي��ت م��ن شكله التقليدي إل��ى ال�ش�ك��ل التقني بكل
ّ
التحول العاملي
سالسة وبأقل تكاليف ،ليتزامن ذلك مع
إلى االقتصاد الرقمي وتخفيض االعتماد على العمالة
ال��واف��دة ف��ي القطاعات األق��ل ،م��ن حيث القيمة املضافة،
خ��اص��ة ف ��ي ق �ط��اع ت �ج ��ارة ال�ج�م�ل��ة وال �ت �ج��زئ��ة ،وق �ط��اع
األنشطة العقارية ،وقطاع الصناعات التحويلية ،ولكن
بشرط أن يتزامن ذلك مع توفير فرص وظيفية حقيقية
ف��ي ك�لا القطاعني الحكومي وال �خ��اص ،م��ع خلق فرص
العمل العالية اإلنتاجية بالقطاعات املختلفة في القطاع
الخاص.
إن النمو في أع��داد السكان ال يعتبر مشكلة اقتصادية
ً
في حد ذاته ،بل في كثير من األحيان يعتبر عامال لدفع
نمو االق�ت�ص��اد ،ولكن إذا م��ا ق��ورن ه��ذا النمو السكاني
ّ
بنمو اقتصادي متقلب وغير مستقر ،كما هو في حالة
ال �ك��وي��ت ،ف ��إن ال�ن�م��و ال�س�ك��ان��ي ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة يعتبر
ت�ح��دي��ًا ،ل�ي��س مل�ج��رد إع ��ادة هيكلة ال�ت��رك�ي�ب��ة السكانية
والسيطرة عليه ،ب��ل م��ن خ�لال دع��م النمو االق�ت�ص��ادي،
وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى اس �ت �ق��راره ،وذل ��ك م��ع ال�ح��اج��ة ل��وج��ود
ق�ط��اع��ات تنافسية أخ ��رى ردي �ف��ة غ�ي��ر ال�ق�ط��اع النفطي؛
ب�ه��دف تنويع االق�ت�ص��اد ،وه��ذا م��ا ع�ج��زت ع��ن تحقيقه
ال ��دول ��ة .ف��وض��ع االق �ت �ص��اد ه ��و ال� ��ذي ي �ح��دد ال�ت��رك�ي�ب��ة
السكانية ،وإعادة تشكيلها ،وليس العكس.

السوق ينمو بمتوسط %3.6
بحد أدنى خالل السنوات
الخمس األخيرة
ضرورة إعادة النظر في
السياسات العامة للدولة
لالنتقال نحو تنويع االقتصاد
وضع ضوابط على منح تصاريح
العمل ونظام الكفيل
ومراقبتها من الجهات
المعنية
الكويت لديها القدرة
على التشغيل اآللي التقني
للوظائف الحالية
 %43من أنشطة األعمال
القائمة في السوق المحلي
قابلة للتشغيل اآللي

عموميتها أق ّرت توزيع  % 70نقداً بإجمالي  6.8ماليين دينار

الناصر :اكتشاف الشركة التابعة يقع في جنوب خليج السويس

 192مليون دينار

«كوفبك» :أول إنتاج للنفط
في امتياز «جيسوم» بمصر

مشاريع «نابيسكو» مع القطاع النفطي
وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية
للخدمات البترولية الكويتية (نابيسكو) على جميع
ب�ن��ود ج ��دول األع �م��ال ،وأب��رزه��ا امل��واف�ق��ة ع�ل��ى اق�ت��راح
مجلس اإلدارة بتوزيع  %70أرباحًا نقدية من القيمة
االس �م �ي��ة ل�ل�س�ه��م ،ب��واق��ع  70ف�ل�س��ًا ل �ك��ل س �ه��م بمبلغ
إجمالي  6.79ماليني دينار عن السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر .2019
وقال نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي
في الشركة م .خالد حمدان السيف ،إن قيمة املشاريع
التي تنفذها الشركة مع شركات القطاع النفطي تبلغ
ق�ي�م�ت�ه��ا ن �ح��و 192م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،م��ؤك �دًا أن ال�ش��رك��ة
تسير بخطى ث��اب�ت��ة ف��ي ك��ل امل �ج��االت ووف ��ق الخطط
املوضوعة في كل املناقصات واملشاريع التي تنفذها
على الصعيدين املحلي واالقليمي.
وأك � ��د ال �س �ي��ف خ�ل��ال اج �ت �م ��اع ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
ال�ع��ادي��ة للشركة ،ال�ت��ي ان�ع�ق��دت ام��س بنسبة حضور
ب �ل �غ��ت  %66.79أن «ن��اب �ي �س �ك��و» ل��دي �ه��ا اإلم �ك��ان �ي��ات
لتنفيذ م�ش��اري��ع أك�ث��ر م��ن ذل��ك ،مل��ا تمتلكه م��ن ك��وادر
ق� ��ادرة ع�ل��ى تنفيذ امل �ش��اري��ع ال �ك �ب��رى ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن
الخبرات املتراكمة للشركة تتيح لها خ��وض األعمال
واملناقصات العمالقة ف��ي م�ج��االت الحفر والخدمات
امل� �س ��ان ��دة ف ��ي ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي،
وتقديم أفضل الخدمات املحلية ذات الصبغة العاملية

للمشاريع املوكلة اليها.
وذك � ��ر أن ال �ش��رك��ة ل��دي �ه��ا خ �ب��رة ك �ب �ي��رة ف ��ي م �ج��االت
اإلن� �ش ��اءات وال�ص�ي��ان��ة وال�ح�ف��ر وال �خ��دم��ات امل�س��ان��دة
واالعمال البيئية ،وكل ما يتعلق بالصحة والسالمة
في مواقع العمل النفطية ذات الطابع الخاص.
ول �ف��ت إل ��ى أن اق �ت �ص��ادات ال �ع��ال��م ك��اف��ة ت��أث��رت كثيرًا
بجائحة كورونا ،بما في ذلك منطقة الخليج ،بحيث
َّ
تكبدت أس��واق امل��ال خسائر كبيرة ،مما يتطلب وعيًا
واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات م��رن��ة للتعامل م��ع تلك املستجدات،
خصوصًا مع التحفظ الشديد من الدول واملؤسسات،
وعدم معرفة مدى استمرار األزمة أو انتهائها ،مشيرًا
إل ��ى أن األس � ��واق ش �ه��دت ه�ب��وط��ًا ح� ��ادًا خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
امل��اض�ي��ة ،م��ا ت��رك اث �رًا سلبيا ف��ي الطلب ال�ع��امل��ي على
النفط وعلى أسعاره.
وذك � ��ر أن ال �ش��رك��ة ل��دي �ه��ا م� �ش ��روع إلدارة امل �خ �ل �ف��ات
م ��ع ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك ��وي ��ت ،ال � ��ذي ب� ��دأ م �ن��ذ ع� ��ام 2017
وسيستمر حتى  ،2022وتبلغ قيمته نحو  6.5ماليني
دينار ،مشيرًا إلى أن الشركة تبحث دائما عن الفرص
االستثمارية املناسبة.
وأض��اف السيف أن إي��رادات «نابيسكو» من املبيعات
والخدمات بلغت  35.1مليون دينار مقابل  33.5مليون
دينار في عام  ،2018وأن حقوق ملكية املساهمني في
الشركة بلغت  40.7مليون دينار.

السيف:

نسير بخطى ثابتة
في كل المجاالت
وأرباحنا 11.3
مليون دينار
في 2019

أع�ل�ن��ت ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ك�ش��اف��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة
ال�خ��ارج�ي��ة (ك��وف �ب��ك) أم ��س ،تحقيق ش��رك�ت�ه��ا التابعة
«كوفبك مصر امل �ح��دودة» أول إن�ت��اج للنفط م��ن البئر
التقييمية  4-GNNف��ي ام�ت�ي��از «ج�ي�س��وم» ال��واق��ع في
خليج السويس بجمهورية مصر العربية.
وق��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي ب��ال��وك��ال��ة ل�ـ«ك��وف�ب��ك» الشيخ
ن� ��واف س �ع��ود ال �ن��اص��ر ال �ص �ب��اح ل� �ـ«ك ��ون ��ا» ،إن ال�ب�ئ��ر
التقييمية  4-GNNت�ع��د األول ��ى ف��ي ب��رن��ام��ج التنقيب
والتقييم الحالي لالنتاج واملكامن في اكتشاف (رمال
نخل) النفطي.
وأض � ��اف أن ن �ت��ائ��ج ه ��ذا االك �ت �ش��اف اإلي �ج��اب �ي��ة ب��دأت
ب ��ال� �ظ� �ه ��ور ف� ��ي ي ��ول� �ي ��و ع � ��ام  2019م� ��ن خ �ل��ال ال �ب �ئ��ر
االستكشافية  3-GNNالتي بلغ فيها مدى التكوينات
املنتجة للنفط قرابة  500قدم ،وتبني أنها تحتوي على
 260مليون برميل نفط تقريبا ،وفقا للتقديرات األولية
للمكامن التي يتم عادة تأكيدها بعد بدء اإلنتاج.
وأوضح أن هذا االمتياز البحري يقع في جنوب خليج
السويس ف��ي مياه ضحلة ،ي�ت��راوح عمقها م��ا ب�ين 30
و 200م�ت��ر ،ويغطي مساحة شاسعة تبلغ نحو 105
كيلومترات مربعة.
وذك � ��ر أن ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ن�ق�ي��ب ف ��ي  4-GNNاس�ت�ه��دف��ت
تقييم اإلمكانات النفطية في «رم��ال نخل» بعد إتمام
حفر وتقييم البئر ،حيث بدأ اإلنتاج األول��ي بمعدالت
تتجاوز  2000برميل نفط يوميا.
وأك � � ��د أن ه� � ��ذا اإلن� � �ج � ��از س� � ��وف ي �س �ه��م ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق

اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة «ك� ��وف � �ب� ��ك» ال � �ه� ��ادف� ��ة إل� � ��ى ال� �ن� �م ��و ف��ي
استكشافاتها الخارجية ال��واع��دة ،س��واء ف��ي مصر أو
في أنحاء أخرى من العالم ،مشيرًا إلى اكتشافها حقل
غ��از ضخما ف��ي م��ال�ي��زي��ا ال �ع��ام امل��اض��ي ي�ح�ت��وي على
مليارات األقدام املكعبة من الغاز .وتمتلك «كوفبك» من
خالل شركتها «كوفبك مصر» حصة بنسبة  40في املئة
من عقد مشاركة اإلنتاج ،بينما تملك الشركة املشغلة
ش��رك��ة  PICO GoSامل �ح��دودة إح��دى ش��رك��ات مجموعة
 Cheironحصة بنسبة  60في املئة.
وت�ت��م إدارة العمليات االستكشافية م��ن خ�ل�ال شركة
«بتروجلف مصر» اململوكة من الهيئة املصرية العامة
للبترول وش��رك��ة «ك��وف�ب��ك م�ص��ر» وش��رك��ة PICO GoS
املحدودة ،وتقوم باإلشراف الفني ومتابعة أنشطتها
شركة جنوب الوادي املصرية القابضة للبترول.
وأس�س��ت ال�ش��رك��ة الكويتية لالستكشافات البترولية
ال�خ��ارج�ي��ة (ك��وف �ب��ك) م��ن م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول الكويتية
عام  1981لتتولى عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج
النفط وال�غ��از الطبيعي خ��ارج دول��ة الكويت .وتنشط
«كوفبك» حاليا في بلدان عدة حول العالم ،حيث تتوزع
أنشطتها وعملياتها ف��ي م�ش��روع��ات متنوعة بمجال
االس �ت �ك �ش��اف واإلن� �ت ��اج ف��ي ال �ع��ال��م ،وت��دي��ر «ك��وف �ب��ك»
عملياتها من مكتبها الرئيسي الواقع في الكويت عبر
مكاتب إقليمية موزعة جغرافيا في كل م��ن :أستراليا
وكندا والصني ومصر وإندونيسيا وماليزيا وهولندا
والنرويج وباكستان.
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عادات لصناعة الثروة بسرعة

الحظ ال يصنع المال في زمن «كورونا»
سليمة لبال
حتى تصنع ثروة أو تعاود بعث مشروعك من جديد بعد توقف دام أكثر من
ثالثة أشهر بسبب وباء كورونا ،ال ينبغي أن تعتمد على الحظ ،ألن كسب المال
والثراء هما مسألة تعوّ د؛ وفي الواقع ليس صدفة أن بعض األشخاص يصنعون
ثروة ،ألن األمر مرتبط بخيار وقرار وتب ّني عالقة جديدة مع المال وفق ما يكشفه
تقرير نشره موقع  esprit-richeالمتخصص في إرشاد المستثمرين الشباب
وتشجيعهم على تجديد أنفسهم وابتكار بيئة خاصة تسمح لهم بصناعة
المال بأسرع وقت.
وفيما يلي سبع عادات ينبغي أن تحرص على االلتزام بها استعدادا لعودة
الحياة إلى طبيعتها واالنطالق من جديد:

 -1البيئة السليمة الداعمة
أول عادة عليك االلتزام بها حتى تتمكن من صناعة
ثروة هو مراقبة محيطك؛ فمن املهم أن يكون لديك
بيئة صحية تدعمك ،لذلك من الضروري أن تحيط
نفسك ب��أن��اس إي�ج��اب�ي�ين وام �ن��ح األف�ض�ل�ي��ة دوم��ا
ل�ل�أف��راد ال��ذي��ن ي��دف�ع��ون��ك إل ��ى أع �ل��ى وف ��ي امل�ق��اب��ل
ّ
خ��ف��ض ع��دد األش �خ��اص السلبيني م��ن ح��ول��ك إلى
أق� �ص ��ى ال � �ح� ��دود ،ل ��ذل ��ك ي �ع �ن��ي امل �ح �ي��ط ال�ص�ح��ي
تعويض السلبيني بمؤثرين إيجابيني.
ويمكن أن تستفيد من تأثير بعض االشخاص
الذين نجحوا هم كذلك في صناعة ثروة ،والهدف
م��ن ك��ل ه��ذا ه��و التخلص م��ن االش �خ��اص الذين
يمكن أن يعرقلوا جهودك اليومية وحياتك.

 -2التعلم باستمرار
ت �ع��د م��راق �ب��ة ع ��ادات ��ك وم ��ا ت �ق��وم ب��ه ي��وم �ي��ا ،من
العادات الضرورية لصناعة الثروة .يملك جميع
الناس  24ساعة في اليوم ،لكن الفرق بني األفراد،
يكمن ف��ي طبيعة ال�ن�ش��اط��ات ال�ت��ي يمارسونها
طيلة هذا الوقت.
ع�ل�ي��ك أن ت �ك��رس ع� ��ادة ال �ت �ع �ل��م وت �خ �ص��ص لها
س��اع��ات ل�ت�ط��وي��ر ن�ش��اط��ك وه� ��ذا األم� ��ر ال يمكن
ارت�ج��ال��ه وإن�م��ا عليك أن تقيم ي��وم��ك ،وم��ا ال��ذي
تقوم به ،وان كان ذلك مجديا ومفيدا.

 -3إدارة الوقت واإلنتاجية
العادة الثالثة التي عليك أن تتحصن بها لتصنع
ث��روة ،هي مراقبة الوقت وإنتاجيتك باستمرار.
فكلما كنت منتجا ،صنعت قيمة ،وتملكت القدرة
على الثراء بسرعة .وبطريقة عامة فإن إنتاجية
األش �خ ��اص األث ��ري ��اء اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة وغ �ي��ر ع��ادي��ة،
ألنهم يركزون على إنتاج القيمة واملحتوى في
عملهم ويسعون الى تطويره.
وامل �ع �ي��ار ال��وح �ي��د ال� ��ذي ي�م�ك��ن ان ت��أخ��ذه بعني
االعتبار ه��و حجم القيم التي تصنعها يوميا.
وك �ل �م��ا ك �ن��ت أك �ث��ر إن �ت��اج �ي��ة ،راك� �م ��ت ال �س �ي��ول��ة.

األثرياء ِّ
يركزون
على القيمة والمحتوى..
ويطوِّ رون العمل دوما ً
المال أداة إلنجاز
المشاريع والشعور بالحرية
ومساعدة اآلخرين
نظرتك للمادة قد تحدُّ
من مشاريعك وتمنعك
من التقدُّ م
موقفك من المال يعد أمرا حاسما من أجل التقدم

ومهما كانت النتيجة التي تحققها اليوم ،تذكر
بأنك يمكن أن تحقق أفضل.

 -4عالقة صحية مع المال
موقفك من املال ،يعد أمرا حاسما من أجل التقدم.
ل��ذل��ك ت��ذك��ر دوم � ��ا أن امل � ��ال أداة ج �ي��دة إلن �ج��از
مشاريعك كما يسمح لك ببلوغ حريتك ومساعدة
اآلخرين .عليك ان تهتم بهذه املعتقدات اإليجابية
شيئا فشيئا مع تطور شخصيتك.
وي �م �ك��ن أن ت �ح� ّ�د ن �ظ��رت��ك ل �ل �م��ال م ��ن م�ش��اري�ع��ك
وتمنعك م��ن التقدم .ففي اوروب ��ا مثال يمكن أن
تتعرض لالنتقاد حني تملك امل��ال وال يهم متى
حصلت عليم وستتعرض ايضا لالنتقاد بسبب
الطريقة التي تستخدم فيها املال ،أن تصبح ثريا
يعني أن تستعد لحمل ثقل امل��ال ،ولهذا السبب
ي�ج��ب أن ت �ك��ون ق��وي��ا ف��ي ع�لاق�ت��ك م��ع امل ��ال وإال
سيختل استقرارك وتوازنك بسببه.

 -5ادّ خر
يعد االدخار ،عادة ضرورية لبناء ثروة في أقصر
مدة ،ألن االهم ليس هو املال الذي تجنيه وإنما
املبلغ ال��ذي يمكن أن تضعه جانبا .االدخ��ار هو
أم��ر أس��اس��ي ل�ل�خ��روج م��ن ال�س�ب��اق ودخ ��ول عالم
األث� ��ري� ��اء وه � ��ذه ه ��ي ال �ف �ل �س �ف��ة ال �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي أن
تتبناها.
واالدخار هو القدرة على مراكمة املال والحفاظ
عليه .وال يهم كم تجني ألن االهم هو قدرتك على
إدارة أم��وال��ك .وتذكر دوم��ا أن بعض االشخاص
لديهم مداخيل كبيرة جدا ولكنهم ال يحتفظون
بشيء.

 -6استثمر
يعتبر االستثمار أداة للحفاظ على م��ا جنيته
أو تطويره؛ لكن عليك باالستثمار الذكي وركز

عمت الواليات المتحدة
وسط االحتجاجات التي َّ

شركات تتخلى عن شعارات
عالماتها العنصرية
وس��ط االح�ت�ج��اج��ات ال�ت��ي عمت أنحاء
ال��والي��ات املتحدة تنديدا بالعنصرية،
قالت شركات غذاء أميركية كبيرة إنها
ستغير ماركتي «أنت جمايما» و«أنكل
بنز» (العمة جمايما والعم بنز) اللتني
ت �م �ث�ل�ان ش�خ�ص�ي�ت�ين م ��ن األم �ي��رك �ي�ين
السود.
وتملك الواليات املتحدة تاريخا طويال
م��ن ال�ت�ص��وي��ر ال�ع�ن�ص��ري لالميركيني
ال�س��ود واألق�ل�ي��ات األخ��رى عبر الثقافة
الشعبية ،رغم أن تلك الصور أصبحت
من املحرمات بشكل متزايد في العقود
األخيرة.
وت��واج��ه ش��رك��ات ف��ي أن �ح��اء ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة ال� �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر أك� �ب ��ر اق �ت �ص��اد
ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ،م �س ��اء ل ��ة ب� �ش ��أن ع�ل�ام��ات
ت�ج��اري��ة بعد مقتل ج��ورج فلويد على
ي��د ال �ش��رط��ة ف��ي م�ي�ن�ي��اب��ول�ي��س الشهر
املاضي ما أثار الكثير من االحتجاجات
ضد العنصرية.
وقالت شركة بيبسي كو إنها ستضع
ح� ��دا مل �ن �ت �ج��ات «أن � ��ت ج �م��اي �م��ا» ،وه��و
س� ��ائ� ��ل م� ��رك� ��ز وم� �ح� �ل ��ى ي� ��وض� ��ع ع �ل��ى
ش�ط��ائ��ر ال�ب��ان�ك�ي��ك ش �ع��اره وج ��ه ام ��رأة
س� � � � ��وداء ،ف� ��ي ح�ي��ن ت �خ �ط��ط «م � � ��ارس»
لتغيير ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة ألرز «أن�ك��ل
بنز» الذي يستخدم وجه رجل أسود.
وقالت كريستني كروبفل نائبة رئيس
«ك��وي�ك��ر ف ��ودز» ف��ي أم�ي��رك��ا الشمالية،
وه � ��ي ش ��رك ��ة ف��رع �ي��ة ل �ـ«ب �ي �ب �س��ي ك��و»
تنتج «أن��ت جمايما» ف��ي ب�ي��ان«،ن��درك
أن أص � � ��ول ه� � ��ذه ال � �ع �ل�ام ��ة ال �ت �ج ��اري ��ة
ت �س �ت �ن��د إل � ��ى ص � ��ورة ن �م �ط �ي��ة ع��رق �ي��ة»
وأض� ��اف� ��ت «ف �ي �م��ا ج � ��رى ال �ع �م��ل خ�ل�ال

االحتجاجات تدفع إلى تغيير ماركتي العمة جمايما والعم بنز

تواجه مساءلة بشأن
عالمات تجارية بعد مقتل
جورج فلويد
أميركا تمتلك تاريخاً طويالً
من التصوير العنصري
لألميركيين السود
السنوات املاضية على إحداث تغييرات
ف��ي ال �ع�لام��ة ال �ت �ج��اري��ة ب�ط��ري�ق��ة ت�ك��ون
مناسبة ومحترمة ،فإننا ندرك أن هذه
التغييرات ليست كافية».
ُ
وأط�ل�ق��ت «أن��ت جمايما» قبل أك�ث��ر من
ّ
 130عاما و«تطورت عبر السنوات مع

ه��دف يتجسد ف��ي تمثيل األم �ه��ات من
خلفيات متنوعة اللواتي يردن األفضل
ل �ع��ائ�ل�ات �ه��ن» ،وف� �ق ��ا ل �ـ«ب �ي �ب �س��ي ك ��و».
وستزال صورة العالمة التجارية بدءا
من الربع األخير من السنة ،فيما قالت
الشركة إنها ستغير االسم أيضا.

تطوير العالمة التجارية
ك� ��ان� ��ت «م � � � � � ��ارس» أق � � ��ل وض � ��وح � ��ا م��ن
«ب �ي �ب �س��ي ك ��و» ب �ش��أن م ��ا س�ت�ف�ع�ل��ه مع
«أن �ك��ل ب �ن��ز» ق��ائ �ل��ة ف��ي ب �ي��ان «ن �ح��ن ال
نعرف حتى اآلن ما هي التغييرات ،أو
ال �ت��وق �ي��ت ال� ��ذي س�ت�ح�ص��ل ف �ي��ه ،لكننا
نبحث في كل االحتماالت».
وأض ��اف ال�ب�ي��ان أن ال �ق��رار ج��اء نتيجة
االس�ت�ج��اب��ة ل �ـ«أص��وات املستهلكني ،ال
س� ّ�ي �م��ا ف��ي م�ج�ت�م��ع ال� �س ��ود ،وأص� ��وات
ش��رك��ائ �ن��ا ف ��ي أن� �ح ��اء ال� �ع ��ال ��م» ب �ه��دف
«ت �ط��وي��ر ع�ل�ام ��ة أن� �ك ��ل ب �ن��ز ب �م��ا ف�ي�ه��ا
شعارها املرئي».
وأشارت «بيبسي كو» إلى أنها تخطط

ل�ل �ت �ب��رع ب�خ�م�س��ة م�ل�اي�ي�ن دوالر خ�لال
ال� �س� �ن ��وات ال �خ �م��س امل �ق �ب �ل��ة «ل �ت��وف �ي��ر
دع ��م ذي م �غ��زى وم�س�ت�م��ر ف��ي مجتمع
السود».
وال � � � �ث� �ل� ��اث� � � ��اء ،أع� � �ل� � �ن � ��ت ال � � �ش � ��رك � ��ة ع��ن
اس�ت�ث�م��ارات بقيمة  400م�ل�ي��ون دوالر
«ل �ل �ن �ه��وض ب��امل �ج �ت �م �ع��ات ال � �س� ��وداء»
وزيادة تمثيل السود داخل الشركة.
وف� � ��ي األس� ��اب � �ي� ��ع األخ � � �ي� � ��رة ،ان ��دف �ع ��ت
ال � � � �ش� � � ��رك� � � ��ات األم� � � �ي � � ��رك� � � �ي � � ��ة ل � �ت� ��أي � �ي� ��د
االح�ت�ج��اج��ات فيما تبني استطالعات
ال� ��رأي أن ث�م��ة ح��اج��ة إل��ى اإلص�لاح��ات
ل �ل �ت �خ �ل��ص م ��ن ال� �ت� �ف ��اوت ال� �ع ��رق ��ي ف��ي
البالد علما أن وجود مشكلة العنصرية
ف��ي ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة نفسها ب��رزت
كثيرا خالل السنوات األخيرة.
في فبراير ،أصدرت شركة الند أوليكس
عبوة جديدة ملنتجات األلبان واألجبان
ال�خ��اص��ة بها بعدما أزال ��ت وج��ه ام��رأة
من السكان األصليني في أميركا كانت
قد أثارت انتقادات كثيرة.
وام�ت��د ال�ج��دل ح��ول ال�ص��ور العنصرية
في الواليات املتحدة إلى عالم الرياضة،
م ��ع إزال � ��ة ف��ري��ق «ك �ل �ي �ف�لان��د إن��دي��ان��ز»
للبيسبول في عام  2018شعار «تشيف
واه � ��و» (ي ��رم ��ز إل� ��ى زع �ي��م م ��ن ال �ه �ن��ود
الحمر) عن ّ
زيه وكل سلعه تقريبا.
أم ��ا ف��ري��ق «ري� ��د س �ك �ي �ن��ز» ل �ك��رة ال �ق��دم
األم �ي��رك �ي��ة ف� �ق ��اوم ل �س �ن��وات ال ��دع ��وات
التي تطالبه بتغيير اسمه وقال مالكه
دان �ي �ي��ل س �ن��اي��در إن ه ��ذا االس� ��م ي�ك��رم
ال�س�ك��ان األص�ل�ي�ين فيما يعتبر بعض
ال �ن��اش �ط�ين أن� ��ه ع �ن �ص��ري وي �ق��اط �ع��ون
مباريات النادي( .أ ف ب)

دوما على استثمار مالك ووقتك .واختر بحكمة
املشاريع التي تسمح ل��ك باسترجاع م��ا انفقته
في البداية وتحقيق نتائج تفوق توقعاتك .ومع
ذل ��ك ،ك��ن ح ��ذرا ،وض��ع ف��ي اع�ت�ب��ارك أن املكاسب
املحتملة من استثمارك ال يمكن توقعها مسبقا.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع الحاالت بغض
النظر عن نوعية االستثمار.
وي�م�ك�ن��ك االس�ت�ث�م��ار ف��ي امل �ش��اري��ع ال��ري��ادي��ة ،أو
سوق األوراق املالية أو العقارات .ليكون نهجك
هو جعل أموالك تعمل من أجلك ،وليس العكس.
ويعد االستثمار مرحلة ض��روري��ة لبناء الثروة
خاصة فيما يتعلق بتوليد مداخيل.

 -7كافئ نفسك
سواء كنت ترغب في صناعة ثروة او تحسني وضعك
املادي الحالي ،ينبغي عليك أن تكافئ نفسك .وعلى
رحلة السفر التي شرعت فيها لتحقيق حلمك ،ان

تكون مريحة حتى تصل الى وجهتك.
والشكل األول للمكافأة هو الشعور باالمتنان ملا
حققته واملسافة التي حققتها لذلك فأنت حر في
تحديد نوع املكافآت في كل مرحلة من مغامراتك،
مثل السفر أو التردد على املطاعم التي تحبها.
ع�ل�ي��ك ان ت �ك��اف��ئ ن�ف�س��ك ب��ان �ت �ظ��ام ح �ت��ى تتمتع
ب�ق�ي�م��ة ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا ،وه ��ذا االم�ت�ن��ان
ه��و ال ��ذي سيجعلك ت��رغ��ب ف��ي ال��ذه��اب ال ��ى ما
ه ��و أب� �ع ��د ،ف ��ي س �ع �ي��ك ل �ل �ث��راء .وإس� �ع ��اد نفسك
ُ ّ
سيولد في نفسك الشعور
بني الفترة واألخ��رى
باملتعة والرضا.
ُ
وم��ن دون أن ُت� ّ
�دم��ر م��ا حققته ح�ت��ى اآلن ،ت�ع� ّ�د
م �ك��اف��أت��ك ل�ن�ف�س��ك ،ش �ك�لا م ��ن أش �ك ��ال االع �ت ��راف
الشخصي بجهودك ومن هنا تبدأ الثروة ألنها
تبدأ من الذات ،ومن عاداتك وسلوكياتك اليومية
التي ترهن قدرتك على ادخ��ار امل��ال واستخدامه
بذكاء واملحافظة عليه حتى تكون أكثر حرية من
الناحية املالية.

رأي متخصص
فيصل أحمد المغربي
ماجستير إدارة األعمال
مدير مخاطر معتمد  /عضو مجلس إدارة -
جمعية المدققين الداخليين الكويتية

البنوك الكويتية..
جنراالت حرب الكورونا
منذ أن ص��رح محافظ بنك الكويت املركزي
د .م�ح�م��د ال �ه��اش��ل ف��ي ل �ق��اء متلفز نشرته
سبقلا ب�ت��اري��خ  6اب��ري��ل  2020ب��أن البنك
امل ��رك ��زي ي� �ح ��ارب ع �ل��ى ج �ب �ه �ت�ين :ت��داع �ي��ات
الكورونا ،وانخفاض أسعار النفط ،أصبحت
البنوك الكويتية تخوض غمار الحرب ،وفي
مقدمة الصفوف ،خاصة بعد اع�لان اطالق
م�ب��ادرة الحزمة التحفيزية لدعم االقتصاد
من تداعيات جائحة الكورونا (وتهدف هذه
ال�ح��زم��ة ال��ى اع �ط��اء م�س��اح��ة اق��راض�ي��ة أكبر
يستفيد منها املتضررين بقيمة  5مليارات
دينار) .وقد سبقها تخفيض لسعر الخصم
ب��واق��ع  %1.75ليصل ال��ى  %1.5ف��ي م��ارس
املاضي.
وم� � ��ع أن م� � �ب � ��ادرة ال � �ح� ��زم� ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ت�ع�ت�ب��ر خ �ط��وة ذك �ي��ة واس �ت �ب��اق �ي��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل
م ��ع ال �خ �ط��راالق �ت �ص��ادي ل �ل �ك��ورون��ا ،وك��ذل��ك
للتخفيف من التداعيات االجتماعية ،اال أنها
ب�ل�ا أدن ��ى ش��ك س �ت��ؤدي ال ��ى زي� ��ادة ت�ع��رض
البنوك الى مخاطر االق��راض ،وه��ذا سيؤدي
ب��ال �ت��ال��ي ال ��ى م �خ��اط��ر ت�ع�ث��ر ال� �ق ��روض على
ش�ك��ل «خ �س��ائ��ر ف��ي ق� ��روض (م �ت �ع �ث��رة) ان
ل��م يتم تحصيلها» ،م��ا ق��د يؤثر سلبا على
القيمة الدفترية للبنوك ،وك��ذل��ك ق��د يخفض
من أرباحها ايضًا ! ال سيما ،أن عمق أزمة
فيروس الكورونا (ال يوجد لقاح حتى اآلن)
غير معلوم ،ومدى فعالية األسلحة الدفاعية
لبنك الكويت املركزي يصعب تقدير نتائجه!
ف �ل �ي��س م ��ن ال� �غ ��راب ��ة ب� �ش ��يء ،ق �ي��ام وك� ��االت
تصنيف عاملية كـ «موديز» و«ستاندرد اند
ب� ��وورز» بتخفيض تصنيف ب�ع��ض البنوك

الكويتية بعد انتشار جائحة الكورونا!
بيت القصيد في هذه املعضلة ،هو التعامل
الحصيف مع هذه املخاطر ،واقراض العمالء
باحترافية وف��ق املتطلبات الرقابية الجديدة
للبنك املركزي ،وأن يكون االق��راض مدعوما
ب��ال �ض �م��ان��ات وال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة وال �ت �ق��اري��ر
وال ��دراس ��ات ال�لازم��ة ب�ع��د تدقيقها! (وح��ال��ة
ت� �ع ��رض ب� �ن ��وك ك��وي �ت �ي��ة ل�ل�ان �ك �ش��اف ع�ل��ى
مجموعة  NMCللرعاية الصحية بمبلغ 275
مليون دوالر ليست ببعيدة!).
وبكل تأكيد ،ان الخسارة الكبرى ف��ي أزم��ة
الكورونا هي خسارة األرواح ،ولكن بكوننا
متخصصني ب��ال�ج��ان��ب االق �ت �ص��ادي ،فإننا
نعول على مقدرة البنوك الكويتية على تقليل
الخسائر وضبط املصاريف بحصافة!
وم ��ؤخ ��را ،ك ��ان ل �ت�ص��ري��ح ات �ح ��اد م �ص��ارف
ال �ك��وي��ت ب �ع��دم ت��وج��ه ال �ب �ن��وك ل �ت��وزي��ع ارب ��اح
(ن �ق��دي��ة) ل �ع��ام  2020ال �ت��أث �ي��ر ال�ك�ب�ي��ر على
تعامالت ال�ب��ورص��ة ،وان ك��ان ق��د تبعه قيام
هيئة أسواق املال بإلغاء تداوالت يوم األربعاء
املوافق  10يونيو 2020
وك ��ذل ��ك ق �ي��ام ال �ب �ن��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة ب�م�خ��اط�ب��ة
البورصة من خالل بيان توضيحي لتدارك
التأثير السلبي!
أخيرا ،البنوك الكويتية تلعب دورا مفصليا
في حرب الكورونا ،بسبب التحديات الجديدة
والتقلبات االقتصادية ،الناتجة من حالة عدم
اليقني االقتصادي واملالي ،وهنا تبرز الحاجة
ل��دع��م اح �ت �ي��اط �ي��ات ال �ب �ن��وك ،وت �ع��زي��ز ادارة
املخاطر وأدواتها ،والتدقيق الداخلي بكفاءة
وفعالية!
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جيريمي غرانثام :الرابعة واألكبر في التاريخ

«فقاعة جنون» في سوق األسهم األميركية
¶ سبق أن تنبأ من قبل بحدوث ثالث ..وتحققت بالفعل
وص ��ف امل�س�ت�ث�م��ر ال �ب��ري �ط��ان��ي امل �خ �ض��رم ج�ي��ري�م��ي
غرانثام االستثمار ف��ي س��وق األس�ه��م األميركي في
ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ب��ال�ل�ع��ب ب��ال �ن �ي��ران ،م �ح��ذرًا م��ن أن��ه
يشهد فقاعة غير مسبوقة.
وقال غرانثام في حديث لشبكة سي إن بي سي« :أنا
حقًا مندهش من أداء األس��واق الذي ال مثيل له ،فما
يحدث اآلن ه��و أداء غير مسبوق على م��ر التاريخ،
وي �ت��زام��ن م��ع م�ش��اك��ل اق�ت�ص��ادي��ة ال ي�م�ك��ن إن�ك��اره��ا
والتي تتنوع بني تسريح ماليني األف��راد من العمل
وارتفاع حاالت اإلفالس بني الشركات».
وي� ��رى امل�س�ت�ث�م��ر ال �ب��ري �ط��ان��ي ،ال� ��ذي ت�ن�ب��أ م ��ن قبل
ب �ح��دوث ث�لاث ف�ق��اع��ات ف��ي س��وق األس �ه��م وتحققت
بالفعل ،أن سوق األسهم األميركي يعيش في فقاعة
اآلن ،ووج ��ه امل�س�ت�ث�م��ري��ن م��ن األف� ��راد ب�ب�ي��ع األس�ه��م
ً
األم �ي��رك �ي��ة ،واالت� �ج ��اه ب� ��دال م��ن ذل ��ك ن�ح��و األس� ��واق
الناشئة؛ كما يرى أنه من الصعب اآلن تخيل موعد
تعافي االقتصاد بصورة كاملة من تداعيات كورونا.
وي � �ب� ��دو أن أس � �ط � ��ورة س � ��وق األس � �ه� ��م ال �ب��ري �ط��ان��ي
امل� �خ� �ض ��رم ،ج �ي��ري �م��ي غ ��ران� �ث ��ام ،ع �ل��ى ي �ق�ي�ن م ��ن أن
ال�ت�ع��اف��ي ال �ق��وي ل�س��وق األس �ه��م األم�ي��رك��ي م��ن أدن��ى
مستوياته التاريخية في م��ارس سينتهي به األمر
إلى ألم املستثمرين.
وأض��اف« :ثقتي ترتفع بسرعة كبيرة إل��ى حد أنها
أص �ب �ح��ت ف ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة راب � ��ع ف �ق��اع��ة ف ��ي م�س�ي��رت��ي
االستثمارية ،ويمكن أن تستمر الفقاعات العظيمة
لفترة طويلة وتسبب الكثير م��ن األل��م ولكن أعتقد
على األقل أننا نعرف اآلن أننا في واحدة».
وق��ال ملذيع س��ي أن ب��ي س��ي ويلفريد ف��روس��ت« :إن��ه
ت�ج�م��ع م��ن دون س��اب �ق��ة» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ان�ت�ع��اش
السوق يتصادم مع حقائق اقتصادية قاسية أخرى
بما في ذلك نقطة منخفضة للصحة ،وأرقام البطالة،
ونمو متزايد لإلفالس.
وارتفعت األسهم األميركية في األسبوع املاضي على
الرغم من مخاوف املستثمرين بشأن موجة الفيروس
التاجي الثانية وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

صاروخ تحت األسهم
ل �ك��ن ال �ت��دف��ق م �ط��رد م��ن ال�ت�ح�ف�ي��ز ال �ح �ك��وم��ي ،ال��ذي

بكين تشتري
ً
ً
أميركيا
قطنا
بمليار دوالر

هل تتحقق نبوءة غرانثام مجدداً مع الحقائق االقتصادية؟

وَ جَّ هَ المستثمرين من األفراد بالبيع
واالتجاه نحو األسواق الناشئة
التعافي القوي من أدنى
مستوى تاريخي سينتهي
بألم المستثمرين

وص �ف��ه غ��ران �ث��ام ب��أن��ه ب�ي�ئ��ة م��وات �ي��ة للمستثمرين
ً
امل� �ض ��ارب�ي�ن ،ي �ب��دو أن �ه��م وض� �ع ��وا ص� ��اروخ� ��ا تحت
األسهم وحافظت على صعود جميع أسواق األسهم
األميركية الرئيسية ،مع ارتفاع املؤشرات األميركية
الرئيسية بأكثر من الثلث عن أدنى مستوياتها في
مارس.
وح��ول تعرض املستثمرين لألسهم األميركية ،قال
غرانثام« :أعتقد أن العدد الجيد اآلن هو صفر وأقل
م��ن ال�ص�ف��ر ق��د ال ي �ك��ون ف �ك��رة س�ي�ئ��ة إذا استطعت
تحمل ذلك».
ي� ��ذك� ��ر أن غ � ��ران� � �ث � ��ام ،امل � ��ؤس � ��س امل � � �ش � ��ارك وك �ب �ي��ر
إس �ت��رات �ي �ج �ي��ي االس �ت �ث �م��ار ل �ش��رك��ة  GMOإلدارة

الصين أكبر مستورد للغاز المسال
ق��ال رئ�ي��س أب�ح��اث ال�غ��از ل��دى «ري�س�ت��اد» إن الصني
رب �م��ا ت �ت �ف��وق ع �ل��ى ال �ي��اب��ان ك��أك �ب��ر م �س �ت��ورد ل�ل�غ��از
الطبيعي املسال في وقت أقرب من املتوقع مع تعافي
ال �ص�ي�ن م��ن ج��ائ �ح��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،ب�ي�ن�م��ا يظل
اقتصاد اليابان في حالة تراجع.
وأظهرت بيانات رسمية أن واردات اليابان من الغاز
املسال انخفضت في مايو إلى أدنى مستوى في 11
ع��ام��ًا ع�ن��د  4.5م�لاي�ين ط��ن م��ع تسبب ال�ج��ائ�ح��ة في
توقف النشاط االقتصادي.

!

وت�ظ�ه��ر ب �ي��ان��ات ت�ت�ب��ع ال�س�ف��ن م��ن «رف�ي�ن�ي�ت�ي��ف» أن
ذل��ك امل�س�ت��وى ي�ق��ل ع��ن  5.6م�لاي�ين ط��ن اس�ت��وردت�ه��ا
الصني في مايو .وتكشف البيانات أن الصني تتجه
الس �ت �ي��راد  5.4م�لاي�ين ط��ن وأن ال �ي��اب��ان ستستورد
خمسة ماليني طن في يونيو.
وق ��ال ك��ارل��وس ت��وري��ز دي ��از رئ �ي��س أب �ح��اث أس ��واق
ال�غ��از وال�ك�ه��رب��اء ل��دى «ري �س �ت��اد»« :ف��ي ظ��ل توسعة
الصني لقدراتها إلع��ادة التغويز ه��ذا ال�ع��ام وأيضًا
تسجيلها تعافيًا بوتيرة أسرع فهناك مخاطرة في

أن ترتفع واردات الصني اعتبارًا من العام الجاري».
وتتوقع «ريستاد» حاليًا أن تتجاوز الصني اليابان
كأكبر مستورد للغاز في العالم في  ،2022عند 80.1
مليون طن سنويًا مقابل  74.3مليون ط��ن .ويتوقع
الكثير م��ن املحللني أن تتفوق ال�ص�ين على اليابان
بحلول  2025تقريبًا.
واليابان أكبر مستورد للغاز املسال في العالم منذ
ع�ق��ود والتغيير ق��د يشير إل��ى ت�ح��ول كبير ف��ي أحد
أسرع أسواق الطاقة نموًا( .رويترز)

األص� � � ��ول وم� �ق ��ره ��ا ب ��وس� �ط ��ن ،ج ��دي ��ر ب��امل�ل�اح �ظ��ة
لتنبؤاته الدقيقة املتعلقة بثالث فقاعات رئيسية
سابقة في السوق.
وأطلق غرانثام فقاعة أسعار األص��ول اليابانية في
ع��ام  ،1989وف�ق��اع��ة اإلن�ت��رن��ت ف��ي ع��ام  ،2000وأزم��ة
اإلسكان لعام  .2008وتحسبًا لتراجع السوق ،حذر
م��ن أن األس�ه��م مبالغ فيها ف��ي عامي  2000و،2007
وفقًا ملجلة وول ستريت.
ً
في ذلك الوقت ،ذكر أيضا كيف أن العالقة بني أسعار
امل�ن��ازل وال��دخ��ل ق��د أزي�ل��ت م��ن ال��واق��ع ،وأن مؤسسة
م��ال�ي��ة ك�ب�ي��رة واح� ��دة ع�ل��ى األق ��ل س�ت�ف�ش��ل .وأث�ب�ت��ت
األزمة املالية الالحقة لعام  2008صحة توقعاته.

قال املمثل التجاري األميركي روبيرت
ليزر إن مسؤولني صينيني أكدوا مرات
عدة تعهدهم بشراء املزيد من البضائع
والخدمات األميركية بحسب ما جرى
االت �ف��اق عليه ب�م��وج��ب امل��رح�ل��ة األول��ى
من االتفاق التجاري.
وأض ��اف أن��ه ج��رى تسجيل مشتريات
بنحو عشرة مليارات دوالر حتى اآلن.
وأب �ل��غ ل�ي�ت��زي��ر أع �ض��اء ل�ج�ن��ة امل��وازن��ة
األم �ي��رك �ي��ة ب�م�ج�ل��س ال� �ن ��واب أن بكني
اش� �ت ��رت ق �ط �ن��ا أم �ي��رك �ي��ا ب �ن �ح��و م�ل�ي��ار
دوالر منذ دخ��ول ات�ف��اق ال�ت�ج��ارة حيز
التنفيذ في فبراير ،وهو ما فاق كثيرا
املستويات السابقة.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،طلبت غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة
األميركية من الصني زيادة مشترياتها
م��ن البضائع وال�خ��دم��ات وف��ق اتفاقية
التجارة بمرحلتها األولى بني البلدين.
وح� �ض ��ت غ ��رف ��ة ال � �ت � �ج� ��ارة األم �ي��رك �ي��ة
ال �ص�ي�ن ع �ل��ى ت�ك�ث�ي��ف م�ش�ت��ري��ات�ه��ا من
السلع األميركية والخدمات على النحو
املتفق عليه في إطار املرحلة األولى من
الصفقة التجارية بني الطرفني.
وأوض� �ح ��ت غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة األم�ي��رك�ي��ة
أن ج ��ائ� �ح ��ة ك � ��ورون � ��ا أب � �ط� ��أت وت� �ي ��رة
التقدم بني الحكومتني مرحبة بإجراء
م�ح��ادث��ات م�ج��دول��ة ح��ول تطبيق هذه
الصفقة( .العربية نت)

صندوق النقد:

لبنان يحتاج إصالحات شاملة
ق��ال م�ت�ح��دث ب��اس��م ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي
أمس (الخميس) إن الصندوق ما زال يجري
نقاشات م��ع لبنان ،بشأن ترتيبات تمويل
م �ح �ت �م �ل��ة ،م �ض �ي �ف��ا ان م ��ن ال �س��اب��ق ألوان� ��ه
الحديث عن حجم أي برنامج.
وام�ت�ن��ع امل�ت�ح��دث ج �ي��ري راي ��س ع��ن اإلدالء
بأي تفاصيل عن اإلصالحات التي يريدها

10

ال�ص�ن��دوق ،لكي ي��واف��ق على ب��رن��ام��ج ،لكنه
ق� ��ال إن ال �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب �ح��اج��ة إل��ى
ت �ط �ب �ي��ق إص �ل�اح� ��ات ش��ام �ل��ة وم �ن �ص �ف��ة ف��ي
مجاالت عديدة.
ّ
التوصل
وأضاف :ان لبنان بحاجة أيضا إلى
إلى فهم مشترك ملصدر الخسائر املالية التي
يواجهها وحجمها( .رويترز)

ً
استهالكا
أعلى دول
للنفط في العالم

نما استهالك النفط العاملي بمتوسط  0.9مليون
برميل يوميا أو  0.9في املئة في  ،2019وهو أقل
من متوسط عشر سنوات عند  1.3في املئة ،وذلك
وفقا للتقرير السنوي التاسع والستني لشركة
النفط البريطانية «بي بي».
وجاء النمو مدعومًا بشكل كبير من قبل الصني
 0.680م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا م��ع بقية األس ��واق
الناشئة ،في حني بلغ نمو الطلب من قبل دول
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون االق �ت �ص ��ادي وال �ت �ن �م �ي��ة 0.29
مليون برميل يوميًا.
وتراجع اإلنتاج العاملي من النفط  60ألف برميل

يوميًا في  ،2019تزامنًا مع انخفاض انتاج دول
«أوب ��ك» ب�ق��راب��ة مليوني برميل يوميًا وارت�ف��اع
إن �ت��اج ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب �ح��وال��ي  1.7م�ل�ي��ون
برميل.
وبلغ متوسط االستهالك اليومي العاملي 98.2
م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ،م �ن �ه��ا  23.9ف ��ي امل �ئ��ة ألم �ي��رك��ا
الشمالية و 36.8في املئة ملنطقة آسيا والباسيفك.
أم ��ا ن�ص�ي��ب ال �ش ��رق األس� ��ط ف�ب�ل��غ  9.6ف ��ي امل�ئ��ة
م��ن االس�ت�ه�لاك ال�ع��امل��ي ،وأف��ري�ق�ي��ا  4.2ف��ي املئة،
وأوروبا  15.2في املئة بينما بلغ نصيب أميركا
الالتينية وأميركا الوسطى  6في املئة( .أرقام)

أعلى دول العالم استهالكا للنفط «مليون برميل/يوم»
الدولة

2019

2018

التغير %

النسبة من استهالك
العالم % 2019

أميركا

19.4

19.42

0.1

19.7

الصين

14.05

13.37

5.1

14.3

الهند

5.27

5.11

3.1

5.4

اليابان

3.81

3.85

1.1

3.9

السعودية

3.78

3.76

0.5

3.9

روسيا

3.31

3.28

1.1

3.4

كوريا الجنوبية

2.76

2.78

0.8

2.8

كندا

2.40

2.44

1.7

2.4

البرازيل

2.39

2.37

0.9

2.4

ألمانيا

2.28

2.26

0.9

2.3
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النازحون باتوا أكثر من  % 1من البشرية
أعلنت األمم املتحدة أن نحو  80مليون شخص ،أي أكثر من  %1من البشرية ،اضطروا للمغادرة هربا من
العنف واالضطهاد ،ويعيشون اليوم بعيدا عن منازلهم ،وهو رقم قياسي يتوج عقدا «عاصفا» من النزوح.
واعتبر التقرير األخير للمفوضية األممية السامية لشؤون الالجئني ،أنه نهاية  2019كان هناك  79.5مليون
شخص بني الجئني وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم ،في وقت تتراجع فرص عودتهم.
وق��ال��ت املفوضية إن متصدري القائمة م��ن السوريني والفنزويليني واألف�غ��ان ومواطني جنوب ال�س��ودان
والروهينغا الفارين من ميانمار الذين ال يحملون أي جنسية .وقال رئيس املفوضية فيليبو غراندي «%1
من سكان العالم ال يمكنهم العودة إلى منازلهم بسبب الحروب وانتهاكات حقوق اإلنسان».
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«بروباغندا» إعالمية تستعيد نغمة المؤامرة ..ومخالب أمنية لقمع المنتفضين

األسد ّ
يفعل آلته ضد «قيصر» ..فهل يصمد؟
إيران :إرهاب اقتصادي

وليد قرضاب
س��وري��ا تحت ن�ي��ران «قيصر» ،لكن املعركة ض��د النظام
ال تزال قائمة ،وقد تأخذ فترة زمنية لكي تبدأ تأثيرات
ال �ع �ق��وب��ات بتحقيق ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي ت��رج��وه��ا ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ،وي �ت �م �ن��اه��ا م�ل�اي�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ف ��ي ال ��داخ ��ل
وال� �خ ��ارج .وف ��ي ه ��ذا االط � ��ار ،ت ��رى م �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة أن
ال�ن�ظ��ام ب��دأ ف��ي امل��واج�ه��ة ع�ل��ى خ�ط�ين م�ت��زام�ن�ين؛ األول
تشغيل آلته االعالمية للهجوم على العقوبات من بوابة
املؤامرة لتدمير سوريا واستهداف دواء وغذاء املواطن،
والثاني مد مخالبه إلى كل من يحاول استغالل األزمة
ّ
االق�ت�ص��ادي��ة الخانقة لينقض عليه ،وه��و م��ا فعله مع
تظاهرات السويداء ،حيث عمدت قوات النظام القمعية
إل ��ى ت��ره�ي��ب امل��واط �ن�ين ب��ال �ض��رب واالع �ت �ق��ال واالخ �ف��اء
ووض��ع ال�ن��اس أم��ام خيارين؛ ام��ا التهليل ل�لأس��د ،وإم��ا
العقاب الوخيم.
وت ��رى ه ��ذه امل �ص ��ادر ان االس ��د ه� ّ�ي��أ ن�ف�س��ه ل�ل�ع�ق��وب��ات،
بترهيب الداخل ومحاولة تشديد قبضته ،ولكن الظروف
الالحقة قد ال تسعفه ،خصوصا أنه فقد أوراقًا خارجية
كانت ت� ّ
�ؤم��ن ل��ه دعما ماليًا ال سيما ف��ي لبنان واالردن
ودول ع��رب �ي��ة اخ � ��رى ،ف �ل��م ت �ع��د ب��اس�ت�ط��اع�ت��ه م�م��ارس��ة
االبتزاز عبر الحدود.
واعتبر جيمس جيفري املبعوث األميركي الخاص إلى
س��وري��ا أن ال�ع�ق��وب��ات أداة ق��وي��ة ج ��دا ،وه ��ذه أول دفعة
منها ،والنظام لن يعود إلى املجتمع الدولي ،ال ماليا وال
سياسيا وال اقتصاديا وال دبلوماسيا.

استماتة الحتواء الغضب
وف ��ي م ��ا اع �ت �ب��رت��ه امل� �ص ��ادر «اس �ت �م��ات��ة م ��ن ق �ب��ل األس ��د
ّ
الح�ت��واء غضب امل��وال�ين ل��ه» ،قلل حاكم مصرف سوريا
املركزي أديب ميالة من آثار عقوبات «قيصر» ،زاعمًا أن
العقوبات قديمة على سوريا منذ عام  1979و«قيصر» ال
يختلف عنها ،ولكن ما يجري ان هناك «تهويال إعالميا»
أثر في الوضع االقتصادي ،وفق وصفه ،داعيًا حكومته
إل ��ى ط �م��أن��ة ال� �ش ��ارع ب �ع��د األث� ��ر ال �ن �ف �س��ي ال� ��ذي أح��دث��ه
القانون على قيمة الليرة.
صحيفة ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي�م��ز ق��ال��ت أم��س إن «ق�ي�ص��ر» لن
يغير من سلوك األسد على ما يبدو ،بعد ان ذهبت ُسدى
كل الجهود الدبلوماسية السابقة .أما محاوالت روسيا
ل �ل �خ��داع ع��ن ط��ري��ق ع ��رض ان �ت �ق��ال غ�ي��ر ج ��دي للسلطة
على أن يكون األس��د على رأس ه��ذه الحكم ،فلم تكن إال
محاوالت زائفة ،وادعاء موسكو أنها قادرة على تيسير
إعادة أكثر من  6ماليني من الالجئني أمر مستبعد تمامًا،
ويعزى إلى أن دكتاتورية النظام املعتمدة على األقلية
ال�ع�ل��وي��ة ل��ن ت�س�م��ح ب �ع��ودة أع� ��داد ك�ب�ي��رة م��ن ال�لاج�ئ�ين
ّ
لتشكل مرة أخرى أغلبية سنية أوشكت على إسقاط هذا
النظام.
وت��رى الصحيفة ان األس��د صار متصلبًا بعد أن أنقذت
روس� �ي ��ا ح �ك �م��ه ،وب ��ال ��رغ ��م م ��ن أن� ��ه ي �ق��ع ت �ح��ت وص��اي��ة
موسكو ،وصف دبلوماسي بارز سلوك األسد بأنه كما
لو كان يقول« :لم أنتصر عسكريًا كي أسمح لهم بتحقيق
نصر ع�ل� ّ�ي سياسي واق �ت �ص��ادي» .وت��رى الصحيفة ان
التكهنات امل�ت�ك��ررة ب��أن موسكو ستخطط الن�ق�لاب في
ً
دمشق كي تستبدل عميال أكثر مرونة باألسد ،اتضحت
أنها خيالية .لكن تذمر روسيا صار مسموعًا.
ُ
واملخرج الوحيد من هذه األزمة قد يتضح عندما تفتح
أب ��واب ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال��دول �ي��ة ،بحسب ت�ش��ارل��ز ليستر
الخبير بالشؤون السورية في معهد الشرق األوسط.

في املقابل ،اعتبرت إيران أن العقوبات التي اقرها قانون
ق�ي�ص��ر «إره� ��اب اق �ت �ص��ادي» ،ول��ن ت ��ؤدي س��وى «زي ��ادة
معاناة» الشعب السوري .وقال املتحدث باسم الخارجية
اإلي ��ران �ي ��ة ع �ب��اس م ��وس ��وي إن إي � ��ران «ال ت �ح �ت��رم مثل
ه��ذه العقوبات القاسية األح��ادي��ة وال�ع��دائ�ي��ة» .وأك��د أن
طهران ستحافظ على عالقاتها االقتصادية مع النظام،
وس�ت�ع��زز رواب�ط�ه��ا ال�ت�ج��اري��ة م��ع دم�ش��ق .غير أن إي��ران
امل��أزوم��ة ت��واج��ه أيضا عقوبات أميركية قاسية بسبب
ملفها النووي ،كما انها في قلب عقوبات قانون قيصر،
حيث تضمنت أسماء لقيادات من الفرقة الرابعة ،وعلى
رأسهم ماهر األس��د وبعض امليليشيات على غ��رار لواء
«فاطميون».

ترحيب وخوف
ام ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م�ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ،ف �ي��رى ال�ب�ع��ض أن
العقوبات خطوة في االتجاه الصحيح ،لكنهم يقولون
إنه يتعني حمايتهم من أي تداعيات ،مثل انهيار العملة،
فاألسعار باتت ترتفع بشكل جنوني جراء انهيار الليرة.
واع �ت �ب��ر أح �م��د رم �ض ��ان ع �ض��و ال�ه�ي�ئ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة في
االئتالف الوطني املعارض أن قانون قيصر«يمثل آلية
مناسبة للخروج من حالة تعطيل مجلس األمن ،ومن هنا
يأتي موقف املعارضة املؤيد للعقوبات ،لكونها ستحد
م��ن ق� ��درات ال �ن �ظ��ام» .أم��ا ف��ي ح��ال ت�ص��اع��دت ال�ت��وت��رات
االم�ن�ي��ة ،ف�ق��د ت�ت�ح��ول ال �ب�لاد إل��ى ص��وم��ال ج��دي��دة على
ساحل البحر األبيض املتوسط ،ولن يشهد السوريون
العاديون  -وهم املستفيدون من قانون قيصر -إال تحركًا
يدفعهم بسرعة أكبر نحو املجاعة.

سيرفض االنصياع ويتشدّ د في
الداخل ..لكنه فقد ورقة
التطبيع مع الدول العربية
روسيا تؤكد استمرار دعمه..
وإيران تصف العقوبات بأنها
«إرهاب اقتصادي»
المساعدات ستزداد إلنقاذ 11
مليوناً ..ومشروع قرار أممي
يرمي الكرة في ملعب موسكو
وي� �ت ��وق ��ع ع �ب��دال �ح �ك �ي��م امل � �ص ��ري وزي� � ��ر االق� �ت� �ص ��اد ف��ي
الحكومة املؤقتة التابعة للمعارضة أن يستخدم النظام
قانون قيصر «كحجة للضغط على الشعب» ،لكنه اشار
ف��ي املقابل إل��ى فقرة ف��ي ال�ق��ان��ون تسمح ب��إدخ��ال امل��واد
الطبية والغذائية بعد موافقة الرئيس األميركي.

املساعدات اإلنسانية
وفي هذا السياق ،قد يجد السوريون أنفسهم في وقت

ل�ب�ن��ان ال ��ذي ي�ع�ي��ش ع�ل��ى ف��وه��ة االن �ه �ي��ارات املتسارعة
ب�ي�ن ح ��دي ال �س �ي��اس��ة واالق �ت �ص��اد ع �ل��ى وق ��ع ال�ت�ح��دي��ات
السياسية وامل��ال�ي��ة ال�ت��ي يعيشها معطوفة على قانون
قيصر األميركي ،شهد ام��س زخما بالحركة السياسية
ق � ��اده رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ن �ب �ي��ه ب ��ري ب �ه��دف ت��أم�ين
اوس��ع مشاركة للقاء الحوار الوطني املرتقب في القصر
الجمهوري الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون الخميس
املقبل.
ويبدو ان حركة ب��ري تعترضها حتى الساعة معارضة

¶ حمشو رجل أعمال ( 54عاماً) ينتمي
ألسرة دمشقية فقيرة.
¶ كان والده يعمل أميناً لمستودع كتب
في وزارة التربية والتعليم.
¶ أمه ربة منزل ،تنحدر من قرية قرب
القرداحة في محافظة الالذقية.
¶ بدأ عمله في قطاع االتصاالت
والحواسيب منتصف تسعينيات القرن
الماضي.
¶ كان صديقاً لمضر حويجة ،ابن قائد
القوى الجوية ،وأصبح مديراً ألعماله.
¶ و ّرد أجهزة اتصاالت وحواسيب إلى
المخابرات الجوية بدعم من والد مضر.
¶ رست عليه مناقصات في جهات عامة،
ما أدى إلى جمعه ثروة ال بأس بها.
¶ تم ّكن من الوصول إلى ماهر األسد،
ليحصل على امتيازات ال تحصى.
¶ قيل إنه ّ
يمثل الواجهة المالية لماهر،
وصار اسمه موزعاً بين قطاعات اقتصادية
عدة.
ّ
¶ تسلل إلى مجلس الشعب ،ما وفر
له حصانة سياسية ،إلى جانب نفوذه
االقتصادي.

¶ تاجر باألنقاض والردميات وإعادة
تدويرها ،بعد إبرام عقود مع فرقة ماهر
األسد.
¶ اتهمته واشنطن بتمويل الحرب
السورية ،وكسب ثروته عبر أشخاص في
النظام.

دمرته غارات النظام في بلدة بنش بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)
ش ّبان سوريون يقومون بتمرينات مستمدة من تدريب عسكري على أنقاض مبنى ّ

ً
رئيسا!
نعم أخطأتم بانتخاب عون

حراك سياسي

وم ��ن ت��داع �ي��ات وآث� ��ار ق��ان��ون «ق�ي�ص��ر» ت��أث�ي��ره ع�ل��ى ما
تبقى من شرعية لنظام األسد على الصعيد الخارجي،
وق��د أف�ش��ل م �ح��اوالت بعض ال ��دول وبينها ع��رب إع��ادة
التطبيع مع النظام ،وهذا األمر الذي ّ
عولت عليه روسيا
في السابق قد يدفعها اليوم إلى اع��ادة التفكير إليجاد
م �خ��رج ت �ف��اوض��ي آخ ��ر ي�ق�ن��ع ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ب �ج��دوى
املغامرة مجددًا.
وك ��ان ��ت ال� �ت� �ح ��ذي ��رات ال� �ت ��ي ص � � ��درت ،م� �س ��اء األرب � �ع� ��اء،
ع �ل��ى ل �س��ان م �س��ؤول�ي�ن ف ��ي االدارة األم �ي��رك �ي��ة ل�ل�ب�ن��ان
واملستثمرين الخليجيني واضحة في هذا االطار بأنه ال
يجب اعتبار سوريا فرصة استثمارية لرجال األعمال
ّ
ت �ح��ت ط��ائ �ل��ة ت�ط�ب�ي��ق ال �ع �ق��وب��ات ع �ل �ي �ه��م .ك �م��ا ح� ��ذرت
واشنطنّ ،
عمان من التعامل تجاريًا مع سوريا ،وتحمل
تبعات ذلك ،وبينها عقوبات «قيصر».

َّ
تصدر اسم رجل األعمال السوري ،محمد حمشو
وعائلته ،القائمة األول�ي��ة للعقوبات األميركية التي
فرضتها واشنطن على دمشق ،بموجب ما يسمى
«ق��ان��ون قيصر» ،وه��و م��ا أث��ار ت�س��اؤالت ع��ن دور
حمشو ومكانته ،وفي ما يلي نبذة عنه:

¶ دعم حمشو ميليشيات مسلحة،
تقاتل مع الجيش السوري ،واستغلها
لمكاسب شخصية.

حديث جعجع لـ سبقلا يثير تفاعالً واسعاً ..وردوداً:

لم يكن عاديًا وقع حديث رئيس حزب القوات اللبنانية
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ل �ـ سبقلا أم ��س .ف�ب�ع��د دق��ائ��ق ع�ل��ى نشر
الحوار ،عمدت الوسائل االعالمية كلها اضافة الى املواقع
االل �ك �ت��رون �ي��ة ال ��ى ن �ش��ر م�ق�ت�ط�ف��ات م �ن��ه ،وأح � ��دث ضجة
ً
على وس��ائ��ل التواصل االجتماعي التي تداولته معلقة
خصوصا على كلمة «رب�م��ا اخ�ط��أن��ا» ال�ت��ي استخدمها
ج �ع �ج��ع ف� ��ي م� �ع ��رض رده ع �ل ��ى س� � ��ؤال ب ��دع ��م ت��رش �ي��ح
العماد ميشال ع��ون ال��ى الرئاسة ،وق��ال بعض املغردين
ان االع�ت��راف بالخطأ فضيلة لكنه ج��اء متأخرًا ونتيجة
الخطأ كانت كارثية على لبنان.
رئ�ي��س كتلة ت�ي��ار امل ��ردة ال�ن��ائ��ب ط��ون��ي ف��رن�ج�ي��ة ،ورغ��م
املصالحة التاريخية التي أبرمت بني تيار املردة والقوات
اللبنانية ،علق على كالم جعجع مستلهما تغريدة رئيس
تيار املستقبل قبل أيام في رده على جعجع أيضًا ،وكتب:
«بونجور حكيم ..أكيد أخطأتم» .والقت تغريدة فرنجية
ً
ردود افعال بني مؤيد لها وبني من غرد قائال« :ال تحلم
بوصول والدك إلى سدة الرئاسة».

عرقلة التطبيع

محمد حمشو من
أكبر ممولي النظام

¶ تم تكليفه بنشاطات؛ منها عقود
البترول العراقي ،بعيداً عن قرار األمم
المتحدة.

حراك لبناني لمواجهة االنهيار المالي و«قيصر» ..تحويل األزمة إلى فرصة

بيروت  -أنديرا مطر

الحق أمام سيل من املساعدات الضرورية ملعيشتهم ،اذ
ان الواليات املتحدة تريد ان تضغط على النظام وليس
على الشعب ،وقالت انها ستزيد عبر االم��م املتحدة من
املساعدات اإلنسانية ما قد يحرج موسكو ،حيث ّقدمت
أملانيا وبلجيكا هذا األسبوع إلى مجلس األمن مشروع
ق��رار ُي ّ
ّ
السورية
مدد مل� ّ�دة ع��ام التفويض بعبور الحدود
ل�ت�ق��دي��م م �س��اع��دات إن �س��ان� ّ�ي��ة ،وه ��و م �ش��روع ق��د ُي��واج��ه
ّ
م�ع��ارض��ة روس� ّ�ي��ة ،إذ يشير نصه إل��ى أن «أك�ث��ر م��ن 11
ّ
ّ
إنسانية ،وأن
مليون س��وري يحتاجون إل��ى مساعدات
ّ
ً
ً
ّ
اآللية العابرة للحدود تبقى حال عاجال وموقتًا لتلبية
احتياجات السكان» .وكانت روسيا فرضت بداية هذا
ال�ع��ام تخفيضا كبيرا ف��ي ع��دد نقاط العبور املسموح
بها.

ُك ِّلف عقود البترول العراقي..

مكون أساسي سيكون لغيابه عن حوار بعبدا وقع سيئ
وضرب للميثاقية ،وهو املكون السني الذي يمثله رئيس
ال�ح�ك��وم��ة ال�س��اب��ق س�ع��د ال�ح��ري��ري ورؤس� ��اء الحكومات
االرب �ع��ة ال��ذي��ن ارس �ل��وا اك �ث��ر م��ن اش� ��ارة ف��ي ات �ج��اه ع��دم
املشاركة.
وكانت رئاسة الجمهورية حددت هدف اللقاء بـ«التباحث
وال � �ت � ��داول ف ��ي األوض � � ��اع ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ع��ام��ة وال �س �ع��ي
للتهدئة على الصعد كافة ،بغية حماية االستقرار والسلم
األهليني».
ووج�ه��ت رئ��اس��ة الجمهورية دع ��وات خطية للمدعوين،
وه��ي امل��رة األول��ى التي يوجه فيه قصر بعبدا ،الدعوات
إل� ��ى رؤس � ��اء ج �م �ه��وري��ات س��اب �ق�ين ورؤس � � ��اء ح �ك��وم��ات
سابقني ،للتشاور.
وك �ع��ادت��ه ف��ي «امل��راح��ل ال �ح��رج��ة» ت��ول��ى رئ�ي��س املجلس
النيابي نبيه بري قيادة االتصاالت.
وفي السياق ،التقى بري امس رئيس تيار املردة سليمان
فرنجية ال��ذي سبق أن ّ
تغيب ع��ن ال�ل�ق��اء ال��وط�ن��ي املالي
ال��ذي دع��ا إل�ي��ه ع��ون ،ف��ي  6م��اي��و امل��اض��ي ،ن�ظ�رًا للعالقة
التي باتت شبه مقطوعة بني الطرفني .لكن فرنجية أملح
الى امكان مشاركته ألن «املصلحة الوطنية والجو العام
يقتضيان».
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب السابق وليد
ج �ن �ب�لاط أك ��د امل �ش��ارك��ة وه ��و ي �ح ��اول م ��ن ج�ه�ت��ه اق �ن��اع
ال �ح��ري��ري ال ��ذي زاره ق�ب��ل ي��وم�ين ع�ل��ى رأس وف��د نيابي
وح��زب��ي «ف��ي زي ��ارة تضامن م��ع رم��ز االع �ت��دال اللبناني
والسني ،مع ابن الشهيد رفيق الحريري» .اما الحريري
فأعلن أنه ال يعارض الحوار ولكنه لن يشارك في حوار
من دون نتائج.
إلى ذلك ،تلقت الجهود الحكومية لتوحيد ارقام الخسائر
ف��ي م�ف��اوض��ات�ه��ا م��ع ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي صفعة مع

استقالة ال��دك�ت��ور ه�ن��ري ش ��اوول م��ن منصبه مستشارًا
ل � ��وزارة امل��ال �ي��ة ف��ي ف��ري��ق ال �ت �ف��اوض م��ع ص �ن��دوق النقد
ال ��دول ��ي .وع �ل��ل ش � ��اوول اس�ت�ق��ال�ت��ه ب �ع��دم رغ �ب��ة ال�ط�ب�ق��ة
السياسية في القيام باإلصالحات الضرورية وعدم توافر
نية جادة إلعادة هيكلة القطاع املالي.

قانون قيصر ..لبنانيًا
وغداة دخول قيصر حيز التنفيذ تساؤالت كثيرة تطرح
حول مفاعيله لبنانيًا ،وإمكان التملص منها في وقت ال
يحتاج لبنان ال��ى مزيد من االنهيارات املالية ،تجسدت
مؤخرا في مشاهد الزحمة أم��ام محال الصيرفة ،لشراء
مئتي دوالر هو السقف املحدد للبيع.
واع �ت �ب��ر م�ع�ه��د واش �ن �ط��ن ل �س �ي��اس��ات ال �ش��رق األدن � ��ى أن
ارت �ب ��اط ل�ب�ن��ان ب �س��وري��ا س�ي��اس�ي��ًا واق �ت �ص��ادي��ًا وم��ال�ي��ًا،
ّ
وغياب الحدود ّ
بعمليات تهريب
املرسمة حتى اآلن سمح
َ
ّ
ّ
يومية غير ُم��راق� َ�ب��ة .ويالحظ التقرير أن مهربي الوقود
ّ
ّ
يشكلون مجموعة مهمة أخرى قد تتأثر من جراء تنفيذ
هذا القانون .علما أن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ك ��ان أع �ل��ن أن ل�ب�ن��ان «ي �ن��زف»  4م �ل �ي��ارات دوالر س�ن� ّ
�وي��ًا
بسبب تهريب الوقود املدعوم إلى سوريا.
ّ
األميركيني
ويعتبر التقرير انه يتوجب على املسؤولني
اس� �ت� �خ ��دام ال �ت �ه��دي��د ب �ف ��رض ال �ع �ق��وب��ات ل �ل �ض �غ��ط ع�ل��ى
اللبنانيني من أجل تشديد الرقابة على الحدود.

أزمة أو فرصة؟

ّ
ووفق معهد واشنطن ،فإن الوضع الراهن مثالي ملمارسة
امل��زي��د م��ن الضغط على ح��زب اهلل وحلفائه داخ��ل لبنان،
فقد يساعد «ق��ان��ون قيصر» لبنان على تعزيز سيادته
ّ
وتمكني ّ
سيحد من
مؤسساته في وجه الجهات الفاعلة ما
ّ
حرية ّ
املهربني في مواصلة اإلضرار باالقتصاد اللبناني.

¶ تشير وثائق بنما إلى أن حمشو كان
من بين أهم من موّ ل السلطة السورية
بالمال.

أنباء عن ّ
تخليها عن حفتر لنزع حجة أنقرة

هل تدخل فرنسا بقوة
على المشهد الليبي
محرر الشؤون الدولية
ُّ
ِّ
هل تحضر فرنسا لتدخل أقوى على الساحة
ُّ
الليبية بعد التوتر األخير بينها وبني تركيا؟
س� ��ؤال ب ��ات ُي �ط��رح ب �ق��وة ،ب �ع��د ال �ت �ط��ورات
األخ�ي��رة ف��ي البحر املتوسط ،حيث أعلنت
وزارة ال� �ج� �ي ��وش ال �ف��رن �س �ي��ة أن ف��رق��اط��ة
ّ
للتعرف على سفينة
فرنسية كانت تسعى
شحن ،يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا،
ت� �ع � ّ�رض ��ت ل �ع �م��ل «ع � ��دوان � ��ي ل �ل �غ ��اي ��ة» م��ن
قبل زوارق تركية ،م�ن��ددة بمسألة «بالغة
ال� �خ� �ط ��ورة» م ��ع ش��ري��ك أط �ل �س��ي ،ف ��ي حني
نفت أنقرة ذلك ،موضحة أن السفن التركية
ّ
زودت الفرقاطة الفرنسية نفسها بالوقود.
وكان التقارب الفرنسي األخير مع حكومة
«ال � � ��وف � � ��اق» ال� �ل� �ي� �ب� �ي ��ة ،ودع � �م � �ه ��ا ل �ل �ح �ل��ول
السياسية فقط؛ أث��ار التساؤالت عن داللة
ٍّ
الخطوة ،وما إذا كانت ّ
تمهد لتخل حقيقي
ع��ن دع ��م امل�ش�ي��ر خ�ل�ي�ف��ة ح�ف�ت��ر وم�ش��روع��ه
ال�ع�س�ك��ري ،خ��اص��ة ب�ع��د ه��زائ �م��ه األخ �ي��رة،
وألن� � ��ه م ��دع ��وم م ��ن روس � �ي� ��ا ،ال� �ت ��ي ت�ن�ت�ق��د
ّ
ب ��اري ��س ت��دخ �ل �ه��ا ف ��ي ل �ي�ب �ي��ا ،وح� � ��ذرت من
خطر إقامتها قواعد جنوبي أوروبا.
وال �ق �ن��اع��ة ب� ��أن ح �ف �ت��ر ال ي�م�ك�ن��ه أن ي�ك��ون
ّ
تترسخ ،خاصة
شريكًا للسالم ،يبدو أنها
ب��ال �ن �س �ب��ة ال� � ��ى األم � � ��م امل� �ت� �ح ��دة وروس � �ي ��ا
وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،م ��ع إص � � ��رار رئ �ي��س
«الوفاق» فايز السراج ،على رفض التحاور
معه ،وأصبح البحث عن بديل له أكثر من

؟

«أفريكوم»:
المقاتالت الروسية
ُت َّ
شغل من قِ بل مرتزقةٍ
عديمي الخبرة
ضرورة ،وقد يكون عقيلة صالح.

املقاتالت الروسية
وإضافة إلى تركيا ،تلعب روسيا دورا مهما
في ليبيا ،وفي آخر املستجدات ،أعلن مدير
عمليات ق �ي��ادة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ألفريقيا
(أف��ري�ك��وم) عميد م�ش��اة البحرية األميركية
ب � ��رادف � ��رد غ� �ي ��رن ��غ أن «ه � �ن� ��اك ق �ل �ق��ًا م� ��ن أن
ُ َّ
ال�ط��ائ��رات ال��روس�ي��ة ت�ش��غ��ل م��ن قبل مرتزقة
ال� �ش ��رك ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ال �خ ��اص ��ة ال �ع��دي �م��ي
الخبرة وغير الحكوميني ،الذين لن يلتزموا
ال� �ق ��ان ��ون ال � ��دول � ��ي ،أي إن� �ه ��م غ �ي��ر م �ل��زم�ين
ّ
بالقوانني التقليدية للنزاع املسلح ،وإذا كان
ه��ذا صحيحا وح ��دث ال�ق�ص��ف ،ف��إن أرواح��ًا
ليبية بريئة ستكون ّ
معرضة للخطر».
وعلى الرغم من تسارع الجهود الدبلوماسية
ل �ت �س��وي��ة األزم � � ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة ،ف� ��إن ت �ع��زي��ز أن �ق��رة
وم��وس�ك��و ل�ح�ض��وره�م��ا ،ودخ� ��ول ف��رن�س��ا على
الخط ،يهددان باندالع القتال مجددًا.
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مصير الرئيس األميركي بين نارَي كتابَين
التسريبات الخاصة بكتاب جون بولتون المستشار
السابق لألمن القومي سيكون لها تأثير كبير على
حظوظ الرئيس األميركي دونالد ترامب في
االستحقاق االنتخابي  3نوفمبر ،فإذا كان كتاب
ماري ابنة شقيق ترامب ،التي ذكرت فيه نبذ
ترامب لوالده المريض وحرمان أهله من الميراث،
ُيع َت َبر شأناً عائلياً ،وال ُيرجَّ ح أن يضر كثيراً بترامب ،إال
أن جديد تسريبات بولتون قلب المعادلة،
وسيجعل الناخبين يفكرون ملياً قبل التصويت
لترامب.
تفيد آخر التسريبات بأن الرئيس األميركي طلب من
نظيره الصيني مساعدته على الفوز بوالية ثانية،

وغض النظر عن معسكرات اعتقال األقلية
المسلمة «األويغور» ،ووعد بتخفيف االنتقادات
لقمع بكين تظاهرات هونغ كونغ.
ولمعرفة أهمية هذه التسريبات ومدى قلق
ترامب منها ،يكفي أن ننظر إلى ما فعله في هذا
الشأن ،فقد ف ّند مسؤولو إدارته بشدة االتهام
الخاص بطلب المساعدة من الصين ،وأصدر ترامب
قانوناً لمعاقبة مسؤولين صينيين متهمين
بـ«االعتقال الجماعي» للمسلمين اإلويغور ،في
محاولة لنفي االتهام الثاني ،بينما كان الرد على
االتهام الثالث ،بيان وزير خارجيته مايك بومبيو
المشترك مع نظرائه في مجموعة السبع «للطلب

بحزم من الصين العودة» عن قانونها المثير للجدل
حول األمن القومي في هونغ كونغ ،وذلك قبل
استقبال ضيفه الصيني في هاواي لبحث
«كورونا» ،حيث فشل اللقاء.
ويعتزم بولتون نشر كتابه في  23الجاري ،بينما
تنوي ماري نشر كتابها في  28يوليو ،وفي هذه
األثناء يجهد ترامب لدفع االتهامات واستمالة
ناخبيه ،غير أن مراقبين يرون الوقات فات على ذلك،
وأن خسارة ترامب لالنتخابات باتت شبه مؤكدة.
وعن ذلك ،قال بولتون في مقابلة مع قناة «إيه بي
سي» أمس« :ال أعتقد أنه مؤهل لمنصب الرئاسة أو
لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب».

!

بولتون يزيد حرج الرئيس:

ترامب طلب مساعدة الصين إلعادة انتخابه
■ ّ
حض رئيسها على شراء
منتجات زراعية في واليات
ذات ثقل سياسي

■وعد أردوغان بمساعدة شركة
تركية تخضع للتحقيق في
نيويورك
■ ّ
تعهد تخفيف انتقادات قمع
تظاهرات هونغ كونغ وحرّض
على الروهينغيا
ً
جزءا من
■كان يظن فنلندا
روسيا ..وفوجئ بأن بريطانيا
قوة نووية

■بوتين نجح بالتالعب به عبر
تشبيهه غوايدو بهيالري
كلينتون
■بومبيو وكبير موظفي البيت
األبيض جون كيلي فكرا
في االستقالة
ديمتري سيفاستوبولو «فايننشال تايمز»
ترجمة :محمد أمين
ك �ش��ف ج� ��ون ب ��ول� �ت ��ون ،امل �س �ت �ش��ار ال �س ��اب ��ق ل�ل�ب�ي��ت
األب �ي��ض ل �ش��ؤون األم� ��ن ال �ق��وم��ي ،ف��ي ك �ت��اب��ه امل�ث�ي��ر
للجدل ،املزمع نشره خالل أيام ،أن الرئيس األميركي
ّ
دونالد ترامب حض الزعيم الصيني تشي جينبينغ
على ش��راء امل��زي��د م��ن املنتجات ال��زراع�ي��ة م��ن بعض
الواليات األميركية ذات الثقل السياسي ،للمساعدة
في إعادة انتخابه في نوفمبر املقبل.
ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست» ووسائل إعالم
أم �ي��رك �ي��ة أخ� ��رى ح�ص�ل��ت ع �ل��ى ن�س�خ��ة م��ن م��ذك��رات
بولتون ،بعنوان «الغرفة التي شهدت الحدث» ،يدعي
بولتون أن سياسة ترامب الخارجية كلها مصممة
لخدمة مصلحته السياسية الخاصة.
وورد في الكتاب قول بولتون« :أجد صعوبة شديدة
في تحديد أي قرار مهم لترامب خالل فترة خدمتي
في البيت األبيض ،لم يكن مدفوعًا بحسابات إعادة
انتخابه».
ف�ع�ن��دم��ا ال�ت�ق��ى ال��زع�ي�م��ان األم �ي��رك��ي وال�ص�ي�ن��ي في
أوساكا في قمة مجموعة العشرين عام  ،2019فاجأ
ترامب فريقه بطلب املساعدة من تشي.
ُ
وف��ي مقتطفات نشرت في «وول ستريت ج��ورن��ال»،

األربعاء ،كتب بولتون أن ترامب ّ
«حول بشكل مذهل
املحادثات مع تشي إلى انتخابات الرئاسة األميركية
امل�ق�ب�ل��ة ،ملمحًا إل��ى ق ��درة ال�ص�ين االق�ت�ص��ادي��ة على
ال �ت��أث �ي��ر ف��ي ال �ح �م�لات ال �ج��اري��ة ،وم �ن��اش �دًا ال��زع�ي��م
الصيني دعمه لتحقيق الفوز».

دعوى قضائية
وك��ان��ت صحيفة «فايننشال تايمز» أوردت تقريرًا،
العام املاضي ،بأن ترامب أبلغ تشي في قمة أوساكا
أنه سيخفف من حدة االنتقادات املوجهة إلى تعامل
ال �ص�ي�ن م ��ع االح �ت �ج��اج��ات امل ��ؤي ��دة ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة
ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ ،للمساعدة ف��ي إح�ي��اء امل�ف��اوض��ات
التجارية املتوقفة آنذاك .ولم يفند البيت األبيض تلك
املزاعم في ذلك الوقت.
وق��ال بولتون إن��ه ك��ان يريد اي��راد اقتباس الكلمات
التي استخدمها ترامب مع تشي بدقة ،لكن عملية
م��راج �ع��ة م��ا ق�ب��ل ال�ن�ش��ر ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
«قررت خالف ذلك».
وحاول البيت األبيض منذ شهور تأخير نشر الكتاب.
ورفعت وزارة العدل األميركية دع��وى قضائية ضد
بولتون هذا األسبوع ،مدعية أن كتابه ينتهك اتفاقية
عدم كشف األسرار التي وقعها بولتون.
وفي مقتطف آخر ،كتب بولتون أن فريق ترامب «كان
شديد االنقسام» حول الصني ،مشيرًا الى أن الواليات

املتحدة ليس لديها إستراتيجية للتعامل مع الصني،
وأن سياسة إدارة ت��رام��ب بنيت «بطريقة فوضوية
ّ
وسببت لي الصداع».
تماما،
وأوضح كيف نظر الرئيس إلى كل شيء من منظور
سياسي ،حيث ع��رض تخفيف العقوبات املفروضة
على شركة االتصاالت الصينية  ZTEووقف مالحقة
شركة «ه��واوي» لضمان صفقة تجارية يعتقد أنها
ستساعد في إعادة انتخابه.

معسكرات اعتقال
وزعم بولتون أن ترامب لم يكن راغبًا في املشاركة
ف��ي ال �ن �ق��اش ح��ول ال �ص�ين وه��ون��غ ك��ون��غ ق�ب��ل قمة
ً
م�ج�م��وع��ة ال�ع�ش��ري��ن ف��ي أوس��اك��ا ،ق��ائ�لا ملستشاره
إن «لدى الواليات املتحدة مشكالت تتعلق بحقوق
اإلنسان أيضًا» .وأضاف أن الرئيس رفض إصدار
ب �ي��ان ت�ق�ل�ي��دي ف��ي ذك ��رى م��ذب �ح��ة س��اح��ة ت �ي��ان آن
ً
م�ين ع��ام  ،1989ق��ائ�لا« :ك��ان ذل��ك قبل  15ع��ام��ًا .من
يهتم؟»
وع� ّ�ب��ر ت��رام��ب لتشي ع��ن ت��أي�ي��ده الس�ت�م��رار الصني
ف��ي سياسة اع�ت�ق��ال األوي �غ��ور ال��ذي��ن يتم وضعهم
ف ��ي م ��راف ��ق ت �ق ��ارن �ه ��ا ج� �م ��اع ��ات ح� �ق ��وق اإلن� �س ��ان
بمعسكرات االعتقال.
ون�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «واش �ن �ط��ن ب��وس��ت» ع��ن ب��ول�ت��ون
ّ
وصفه ترامب بأنه «غريب األط��وار» و«غير مطلع

على نحو مذهل» على قضايا السياسة الخارجية.
وأض ��اف أن ال �ق��ادة األج��ان��ب ك�ث�ي��رًا م��ا ن�ج�ح��وا في
التالعب بالرئيس.
وأش��ار بولتون إلى أن الرئيس الروسي فالديمير
بوتني نجح في تعزيز موقف الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مادورو من خالل تشبيه زعيم املعارضة
خ� ��وان غ ��واي ��دو  -ال� ��ذي ت �ع �ت��رف واش �ن �ط��ن ب�ك��ون��ه
الزعيم الشرعي للبالد  -بهيالري كلينتون ،التي
نافست ترامب في انتخابات الرئاسة املاضية.

«سيتم إصالح املشكلة»
وأوردت «واشنطن بوست» أيضا أن ترامب أخبر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه «سيتولى
األم��ر ب�ن�ف�س��ه» ب�ع��د أن اش�ت�ك��ى أردوغ ��ان أن شركة
تركية قيد التحقيق في الواليات املتحدة ،بريئة.
وادع��ى ت��رام��ب أن املحققني ف��ي املنطقة الجنوبية
من نيويورك هم ممن تم تعيينهم في عهد الرئيس
ب� ��اراك أوب ��ام ��ا ،وأن ��ه «س �ي �ج��ري إص �ل�اح امل�ش�ك�ل��ة»
عندما يعينّ محققني جددًا.
وكان بولتون يشعر بقلق شديد من أن ترامب كان
يرغب في مساعدة تشي وأردوغان لدرجة أنه أثار
القضية مع املدعي العام وليام بار.
وك� �ش ��ف ب ��ول �ت ��ون ال �ن �ق ��اب ع ��ن أن ع � ��ددًا م ��ن ك �ب��ار
امل � �س ��ؤول �ي�ن ،ب �م��ن ف �ي �ه��م وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة م��اي��ك

بعد ابنة شقيقه ..ميالنيا وإيفانكا تهديدان ُمح َتمالن

ب��وم �ب �ي��و ،وك �ب �ي��ر م��وظ �ف��ي ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ج��ون
كيلي ،فكروا في االستقالة في مرحلة ما.
وق ��ال ب��ول�ت��ون إن ب��وم�ب�ي��و ق��ال س��اخ��رًا إن��ه «ش�ع��ر
ب��ان�ق�ب��اض ف��ي ال �ق �ل��ب» ب�ع��د االس �ت �م��اع إل��ى م�ك��امل��ة
هاتفية ح��ول كوريا الشمالية قبل قمة ترامب في
يونيو  2018مع كيم جونغ أون في سنغافورة.
ووف �ق��ا ل�ل�ص�ح�ي�ف��ة ،أع ��رب ت��رام��ب ع��ن ده �ش �ت��ه في
اجتماع م��ع رئيسة وزراء بريطانيا آن��ذاك تيريزا
ماي ،كون اململكة املتحدة «قوة نووية» .وسأل ذات
مرة عما إذا كانت فنلندا جزءًا من روسيا.
وق��ال بولتون أيضًا إن ت��رام��ب ه��دد ف��ي مرحلة ما
«ب��االن �س �ح��اب» م��ن ح�ل��ف ش �م��ال األط�ل�س��ي «وع��دم
ال��دف��اع» ع��ن ال��دول ال�ت��ي ل��م ت�س��اه��م ب��أم��وال كافية
ف��ي م�ي��زان�ي��ة ال�ح�ل��ف .وع�ن��دم��ا أب ��دى ب��ول�ت��ون ع��دم
ارتياحه ،قال له ترامب« :هل تريد أن تتخذ موقفًا
تاريخيًا؟».
وب �ش �ك��ل ع� ��ام ،ي ��رى ب��ول �ت��ون أن ت ��رام ��ب «ي �ظ��ن أن
وراء كل شيء مؤامرة» وأنه «يجهل بشكل مذهل،
ّ
ك�ي�ف�ي��ة إدارة ش ��ؤون ال �ح �ك��م» .وح ��ذر م��ن ال�ط��ري�ق��ة
ال �ت��ي س �ي �ت �ع��ام��ل ف �ي �ه��ا ت ��رام ��ب م ��ع ال �ص�ي�ن إذا م��ا
ُ
أع �ي��د ان�ت�خ��اب��ه .وك�ت��ب ب��ول�ت��ون ف��ي «وول ستريت
جورنال» بأن «رئاسة ترامب ال تستند الى فلسفة
أو إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة أو س �ي��اس ��ة .إن �ه ��ا ت �س �ت �ن��د إل��ى
شخصية الرجل فقط».

؟

هل يأتي الخطر لترامب من عائلته
أروى مهداوي «الغارديان»
ترجمة :محمد أمين

مع اقتراب االنتخابات الرئاسية
األميركية في  3نوفمبر المقبل،
تساءلت صحيفة الغارديان البريطانية
عما إذا كان الخطر سيأتي للرئيس
دونالد ترامب من عائلته ،وذلك بعد
أن أعلنت ماري ترامب ،ابنة شقيق
الرئيس ،نشر مذكرات ،في  28يوليو،
تحت عنوان« :كثير جداً وال يكفي أبداً:
كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في
العالم».
وبعد الحديث عن نشر الكتاب المثير
للجدل قبيل االنتخابات ،سلطت
«الغارديان» الضوء على تأثير عائلة
ترامب على حظوظه بالفوز في
االستحقاق االنتخابي .وفي ما يلي
التفاصيل.

يبدو أن م��اري ترامب ت��درك جيدًا أن االنتقام هو طبق
من األفضل أن َّ
يقدم ب��اردًا .فبعد عشرين عامًا من نزاع
ع��ائ�ل��ي م��ري��ر ع�ل��ى وص� ّ�ي��ة ج��ده��ا ،ي �ب��دو أن اب �ن��ة أخ��ي
دونالد ترامب توشك على االنتقام من عمها.
فقد ذكرت صحيفة «ديلي بيست» ،اإلثنني املاضي ،أن
ماري ( 55عامًا) ،وهي ابنة شقيق دونالد ،الراحل فريد
ترامب جونيور ،كتبت كتابًا «م��روع��ًا وعديم الرحمة»
ع��ن ال��رئ�ي��س .سيتم نشر الكتاب ف��ي ال��والي��ات املتحدة
في الثامن والعشرين من يوليو املقبل ،أي قبل شهر من
املؤتمر القومي للحزب الجمهوري .ومن الواضح أنها
اختارت التوقيت إلحداث أكبر ضرر ممكن بالرئيس.
مل��اذا ال��دم الفاسد؟ حسنًا ،لسبب واح��د ،هو أن م��اري -
وفق بعض التقارير -تلوم دونالد على إس��اءة معاملة
والدها ،ال��ذي كان مولعًا بشرب الكحول ،وأنها تعتقد
أن طريقة دون��ال��د في التعامل مع وال��ده��ا ساهمت في
وفاته املبكرة ،إثر إصابته بنوبة قلبية وهو في الثانية
واألربعني .ثم حدث صراع داخل العائلة ،على إرث فريد
ترامب األب في عام  .2000ادعت ماري وشقيقها ،فريد
ت��رام��ب ال�ث��ال��ث ،أن��ه ج��رى ال�ت�ع��ام��ل معهما بشكل غير
عادل في وصية الجد ،نتيجة «لعملية احتيال وتأثير
غير م�ب��رر» م��ن قبل دون��ال��د واث�ن�ين م��ن أشقائهُ .
ويقال
إن س��وء النية قد تصاعد عندما ق��ام دون��ال��د  -انتقامًا
منهما لرفعهما ال��دع��وى  -بقطع ال�ت��أم�ين ال�ط�ب��ي عن
اب��ن فريد الثالث الرضيع ال��ذي يعاني مرضًا خطيرًا،
ُ
ويحتاج إل��ى رعاية على م��دار الساعة .ونقل عن فريد
ُ
الثالث قوله إن «عائلتنا تبدي صورة وردية لها ،بينما

■ يحاول إظهارها على أنها إيجابية ..لكنها مف َّ
ككة

■ أهم وصاياه ألطفاله وهم في سن مبكرة :ال تثقوا بأحد
■ ماري توشك على االنتقام من عمها بالكتاب الجديد
■ مصدر في البيت األبيض :ربما نهاية ترامب على يد ميالنيا
■ قد تكون إيفانكا مستعدة للتضحية بوالدها لتعزيز طموحها
هي على العكس من ذلك تمامًا».

تعليقات مؤملة
ُيظهر ترامب املهووس باملظاهر ص��ورة للعائلة بأنها
َّ
موحدة ،ولكن ،خلف الواجهة الجميلة ،يبدو أن بعضهم
يكره بعضًا وال يثق بعضهم ببعض .هذا ليس مفاجئًا،
م��ع األخ� ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار أن إح� ��دى ال��وص��اي��ا امل�ف�ض�ل��ة
لدونالد ألطفاله وهم في سن مبكرة هي« :ال تثق بأحد».
ووفقًا لبروفايل دونالد ترامب جونيور ،ك��ان الرئيس
يسأل أطفاله عما إذا ك��ان��وا يثقون ب��ه .وعندما كانوا
يجيبون« :بالطبع» ،ك��ان يوبخهم ألنهم «ل��م يتعلموا
الدرس».
رب�م��ا ك��ان محقًا ،إذ ت��ورد م��اري ف��ي كتابها ُ(ي �ق��ال إنه
ي�ت�ض�م��ن ت�ع�ل�ي�ق��ات م��ؤمل��ة م��ن أخ ��ت دون ��ال ��د ال�ق��اض�ي��ة
الفدرالية املتقاعدة م��اري��ان ت��رام��ب ب��اري) ال��ذي يعتبر

أول كتاب ألحد من عائلة ترامب ينتقد الرئيس ،لكنني
ُ
سأفاجأ إذا كانت هذه هي املرة األخيرة التي يكتب أحد
مساعديه ما يقلل من شأنه .والسؤال الذي يطرح نفسه
اآلن :من هو الكاتب التالي من العائلة ،ال��ذي سيهاجم
ت��رام��ب؟ ربما ال يحتاج دون��ال��د إل��ى القلق كثيرًا بشأن
َ
ابنيه األكبر سنًا ،إريك ودونالد جونيور ،ألنهما أغبى
م��ن أن ي�ك�ت�ب��ا( .وي �ب��دو أن س �ن��وات م��ن س��وء اس�ت�خ��دام
ج��ل ال�ش�ع��ر ب �غ��زارة ق��د دم ��رت دم��اغ �ي �ه �م��ا) .وم ��ع ذل��ك،
ق��د ت �ك��ون إي�ف��ان�ك��ا ع�ل��ى اس �ت �ع��داد للتضحية ب��وال��ده��ا
لتعزيز طموحاتها .ف��ي ال��واق��ع ،ك��ان��ت إح��دى السمات
املثيرة لالهتمام لرئاسة ترامب «التسريبات» املتكررة
ل�ل�ص�ح��اف��ة ال �ت��ي ت�ع�ل��ن ك �ي��ف ت�ع�م��ل إي �ف��ان �ك��ا وزوج �ه��ا
غاريد كوشنر بجد وراء الكواليس ملمارسة التأثير على
الرئيس .وإذا صدقنا هذه التسريبات الغامضة ،فربما
أنقذتنا إيفانكا من أسوأ غرائز دونالد.

الصورة واألميرة
لكن إيفانكا واضحة للغاية .ودائ�م��ًا ما تكون األماكن
الهادئة هي التي يجب أن تنتبه إليها .ول��ن تجد أكثر
هدوءًا من ميالنيا ترامب .فالسيدة األولى قليلة الكالم
ج �دًا ل��درج��ة أن إيفانكا أطلقت عليها لقب «ال �ص��ورة».
ُ
ب �ي �ن �م��ا ت �ط �ل��ق م �ي�لان �ي��ا ب� ��دوره� ��ا ،ع �ل��ى إي �ف��ان �ك��ا ل�ق��ب
«األميرة».
قد تكون ميالنيا صامتة ،لكنها ليست دمية ،وليست
س�خ�ي�ف��ة .وف�ق��ًا ل�س�ي��رة ذات �ي��ة ج��دي��دة غ�ي��ر م�ص��رح بها
مليالنيا (وصفها البيت األبيض بأنها خيال) حاولت
�ام��رة إع ��ادة تسمية مكتب ال�س�ي��دة األول��ى
إيفانكا امل�غ� ِ
ب��اس��م «م�ك�ت��ب ال�ع��ائ�ل��ة األول� ��ى» ،ل�ك��ن ميالنيا ل��م تحظ
ب�ش��رف أي منها .لكنها  -على م��ا ي�ب��دو -وض�ع��ت حدًا
لتعامل إيفانكا مع البيت األبيض كما لو كان منزلها.
ُ
وب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ذل � ��ك ،ف �ه ��م ع �ل��ى ن �ط ��اق واس � ��ع أن �ه��ا
اس�ت�خ��دم��ت رئ��اس��ة زوج �ه��ا ك�ف��رص��ة إلع ��ادة ال�ت�ف��اوض
على اتفاق ما قبل الزواج ،من خالل البقاء في نيويورك
خالل األشهر القليلة األولى التي كان فيها في منصبه،
كوسيلة ضغط عليه في املفاوضات التي كانت جارية
بينهما.
وسمع مصدر في البيت األبيض أح��د أص��دق��اء ترامب
ّ
يعلق على رف��ض ميالنيا االنتقال إل��ى البيت األبيض
في األشهر األول��ى لرئاسة ترامب ،بالقول« :من يدري؟
ُ
فربما تكون نهاية ترامب على يد هذه املرأة .وقد تكمل
ميالنيا ما بدأته ماري».
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ً
مدربا لمنتخب لبنان
جمال طه
ً
أعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم تعيني الدولي السابق جمال طه مدربًا للمنتخب الوطني ،بدال
من الروماني ليفيو تشيوبوتاريو الذي انتهى عقده األسبوع املاضي .وأفاد االتحاد بتعيني طه
( 53عاما) مديرا فنيا ،يعاونه وسام خليل ويوسف محمد (دودو) مستشارًا فنيًا.
ويأتي ذل��ك قبل أشهر من استكمال ال��دور الثاني من التصفيات امل��زدوج��ة لكأس العالم 2022
وك��أس آسيا  ،2023حيث يلتقي املنتخب مع تركمانستان في  13أكتوبر ،وسريالنكا في 12
نوفمبر وكوريا الجنوبية في  17منه.
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الدمج بين النجاح والفشل
حكم عبدالمولى
ج ��اء ق� ��رار ع� ��ودة دوري ال��دم��ج في
املوسم املقبل  2021 / 2020ليضع
الكرة الكويتية على املحك ،ال سيما
بعد ان سبق تطبيقة قبل سنوات،
وت � �س � �ب ��ب ف � ��ي آث � � � ��ار س �ل �ب �ي ��ة ع �ل��ى
مستوى واداء األندية والعبيها ،ما
انعكس على املنتخب الوطني فيما
بعد.
ارت � � � � ��أت األن� � ��دي� � ��ة ف � ��ي اج �ت �م ��اع �ه ��ا
ال � �ت � �ش� ��اوري ان امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة
ون � �ظ� ��را ل� �ل� �ظ ��روف ال� �ت ��ي ي� �م ��ر ب�ه��ا
ال�ع��ال��م م��ن ت�ف�ش��ي ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا
يتطلب تطبيق «ال��دم��ج» ،واليخفى
على املتابعني ان هناك أندية كانت
م � �ه� ��دده ب ��ال �ه �ب ��وط اس � �ت � �ف ��ادت م��ن
ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ف��ي ح�ي�ن يعد
نادي الجهراء الخاسر الوحيد ألنه
ضمن فعليًا الصعود للممتاز في
املوسم الحالي.
ون � �س � �ت � �ع� ��رض ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال� �ت� �ق ��ري ��ر
سلبيات الدمج عند تطبيقه من قبل
وط��رق تالفيها وكيفية نجاحه في
املوسم املقبل:

اتحاد الكرة ناقش
اإلرشادات الصحية
ن� ��اق� ��ش ات� � �ح � ��اد ك � � ��رة ال� � �ق � ��دم ال �ك ��وي �ت ��ي
البروتوكوالت واإلرش��ادات الصحية في
اجتماع عقده صباح أمس ،بحضور كل
من عضو مجلس االدارة رئيس اللجنة
ال�ف�ن�ي��ة خ��ال��د ال �ش �م��ري ،وع �ض��و مجلس
االدارة رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال� �ك ��رة ال�ن�س��ائ�ي��ة
ف��اط �م��ة ح � �ي ��ات ،واألم� �ي ��ن ال � �ع ��ام ص�ل�اح
القناعي ،ورئيس اللجنة الطبية الدكتور
ع �ب��دامل �ج �ي��د ال� �ب� �ن ��اي ،وم ��دي ��ر ال �ت �ط��وي��ر
وال�ت��دري��ب عبدالعزيز ح�م��ادة ،ومديري
املنتخبات الوطنية.
واب � ��دى ك ��ل م ��ن ال �ح��اض��ري��ن رأي � ��ه ح��ول

اإلرشادات الصحية التي عممتها اللجنة
ال �ث�ل�اث �ي��ة امل �ش �ك �ل��ة م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل��ري��اض��ة ،وال�ل�ج�ن��ة االومل�ب�ي��ة الكويتية
ووزارة الصحة.
كما ج��رت مناقشة أب��رز التحديات التي
واج�ه��ت املنتخبات الوطنية ف��ي الفترة
امل��اض �ي��ة واآلث � ��ار امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى ان�ت�ش��ار
ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،ك �م��ا ج��رى
التطرق إلى اإليجابيات والسلبيات في
ذات الفترة ،مع التركيز على وضع بعض
امل�ل�اح �ظ��ات وال �ن �ق��اط ال �خ��اص��ة ب�ت�لاف��ي
السلبيات مستقبال.

بهاء «النصر» ..يتدرب
مع الفيصلي األردني
سعد عايد

لقطة من لقاء سابق بين الكويت والسالمية

..وتجنبها

السلبيات

1

افتقاد روح المنافسة والحماس على لقب
ال��دوري حيث ينحصر السباق نحو التتويج بين
أرب��ع��ة فقط ال��ك��وي��ت وال��ق��ادس��ي��ة والعربي
والسالمية.

2
3
4
5

حصر طموح أغلبية األندية ،التي تبلغ  ١٠أندية
البقاء في الممتاز فقط.
تراجع المستوى الفني لالعبين ،ما ينعكس على
أداء المنتخب الوطني.
أغلبية األن��دي��ة ل��ن تسعى بجدية ف��ي تقوية
صفوفها بمحترفين على مستوى عال.
صعوبة خوض مباريات األندية ذات الجماهيرية
الكبيرة أمام نظيرتها التي ال تتوافر لديها مالعب
صالحة للمباريات.

1
2
3
4
5

وض��ع الئحة تحفيز مادية لألندية وجوائز فردية
لالعبين خالل المسابقة.
توزيع ايرادات الدوري بالكامل على األندية طبقا
للترتيب النهائي من جدول المسابقة.
تطبيق االحتراف الجزئي بنظامة الجديد لتحفيز
الالعبين االنتظام في التدريبات والمشاركة في
المباريات.
وضع رقابة على المباريات األخيرة لتجنب التالعب
في النتائج.
قيام طاقم الجهاز الفني للمنتخب في متابعة
جميع المباريات مهما ك��ان طرفاها لتشجيع
وتحفيز الالعبين على االجادة والتألق واالنضمام
للمنتخب.

ً
العبا بقائمة منتخب
29
الصاالت لكأس آسيا

اللبناني الزين
أول صفقات النصر
اتمت ادارة ن��ادي النصر رسميًا اول صفقة لها ف��ي االن�ت�ق��االت الصيفية
للموسم الجديد ،وذلك بالتعاقد مع املدافع الدولي اللبناني قاسم الزين،
قادمًا من النجمة اللبناني على سبيل االعارة ملدة موسم واحد.
ويأتي تعاقد النصر مع الالعب لتدعيم الخط الخلفي للعنابي ،بناء على
التقرير الفني للمدرب الوطني احمد عبدالكريم ،مدرب الفريق ،ومن املنتظر
وصوله الى البالد خالل الفترة املقبلة بعد فتح حركة الطيران في البالد،
حيث يستمر ال�لاع��ب ف��ي الفترة الحالية بالتدرب م��ع النجمة لالحتفاظ
بلياقته.
ويعتبر الزين من العناصر االساسية في املنتخب اللبناني ونادي النجمة،
كما خاض مؤخرًا تجربة احترافيه في صفوف نادي امليناء العراقي.

اعلن البرازيلي ريكاردو سوبرال مدرب منتخبنا الوطني االول لكرة الصاالت ،عن
قائمته التي سيتم االعتماد عليها خالل نهائيات كأس اسيا املقبل ،املؤهلة الى
كأس العالم حيث كان منتخبنا قد حسم في وقت سابق تأهله للنهائيات القارية.
وتضم قائمة املنتخب االول�ي��ة ك�لا م��ن :عبدالعزيز ال�ب�س��ام ،عبدالرحمن ال��وادي،
حمد حياة ،عبدالرحمن الطويل ،حمد العوضي ،احمد الفارسي ،فيصل الغريب،
عبدالرحمن املسبحي ،سلطان املاجد ،سالم املكيمي ،عبدالعزيز السراج ،صالح
الفاضل ،صالح حيدر ،بدر املنصور ،يوسف الخليفة ،سالم مرزوق ،ناصر العليان،
فهد الخواري ،عمر املنصور ،علي السيف ،عبداللطيف العباسي ،جاسم املنصوري،
جراح الناصر ،سلمان البعيجان ،عدنان النجدي ،خالد انور ،محمد الهزيم ،سالم
الصميعي ،وعمر العسيري.

نابولي بط ً
ال لكأس إيطاليا

3

أرقام سلبية
ليوفنتوس

ب� �ع ��د خ� � �س � ��ارة ف� ��ري� ��ق ي ��وف �ن �ت ��وس
اإليطالي لقب ك��أس إيطاليا ّ
تكبد 3
أرقام سلبية ،وهي:
خسارة النهائي الثاني
على التوالي

ل�ل�ع��ام ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،يخسر
يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا بعد
خ�س��ارت��ه ه��ذا ال�ل�ق��ب ال �ع��ام امل��اض��ي
أمام التسيو.
ساري يواصل فشله
المستمر في الكأس

واصل ماوريسيو ساري فشله الدائم،
ّ
ول��م يتمكن من التتويج بهذه البطولة
مطلقا ،على ال��رغ��م م��ن خ��وض��ه 147
م �ب��اراة ف��ي م �ش��واره م��ع ن��اب��ول��ي .في
امل �ق��اب��ل ،ن�ج��ح ج �ي �ن��ارو غ��ات��وس��و في
ال�ت�ت��وي��ج ب�ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة ،وتحقيق أول
ألقابه مع نابولي بعد  17مباراة فقط.
العبو نابولي يحتفلون باللقب (رويترز)

توج نابولي بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة السادسة
في تاريخه عقب فوزه بركالت الترجيح 4ــ 2على يوفنتوس
في املباراة النهائية للمسابقة.
وان�ت�ه��ى ال��وق��ت األص�ل��ي ل�ل�م�ب��اراة ب��ال�ت�ع��ادل السلبي بعد
فشل الفريقني ف��ي ترجمة ال�ف��رص ال�ت��ي أتيحت لهما إلى
أهداف خالل شوطي املباراة.
واحتكم الفريقان مباشرة إلى ركالت الجزاء من دون خوض

أش��واط إضافية ،وابتسم الحظ ل�ن��ادي نابولي بعد فشل
العبي يوفنتوس ديباال ودانيلو في تسجيل ركلتيهما.
وح��رم ن��اب��ول��ي ف��ري��ق يوفنتوس م��ن التتويج بلقبه ال �ـ14
في البطولة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق املتوجة
باللقب.
يذكر أن نابولي سبق له الفوز بكأس إيطاليا أعوام 1962
و 1976و 1987و 2012و.2014

بوفون يفشل في معادلة
رقم مانشيني

فشل الحارس املخضرم جيانلويجي
بوفون في الفوز باللقب السادس في
تاريخه لبطولة كأس إيطاليا ومعادلة
رق � ��م روب � ��رت � ��و م��ان �ش �ي �ن��ي م �ه��اج��م
سامبدوريا السابق ،ومدرب منتخب
إيطاليا الحالي.

دخل بهاء عبدالرحمن املحترف في صفوف
ن ��ادي ال �ن �ص��ر ،ت��دري �ب��ات ن ��ادي الفيصلي
األردني ،وذلك لفترة مؤقتة حتى يستطيع
العودة مجددًا الى الكويت ،لالنضمام الى
ناديه املقرر أن يبدأ استعداداته مع مطلع
الشهر املقبل.
ويتطلع بهاء للحفاظ على لياقته البدنية
في تدريبات فريقه السابق ،حتى يتمكن
ب�ع��د ذل��ك م��ن ال �ع��ودة ال��ى «ال�ع�ن��اب��ي» بعد
فتح امل �ط��ارات ال�ت��ي اغلقت نتيجة تفشي
وباء فيروس كورونا.
وق ��دم ب �ه��اء م�س�ت��وي��ات رائ �ع��ة م��ع النصر
لفت من خاللها أنظار العديد من االندية
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة واآلس � �ي � ��وي � ��ة ،وم� �ن� �ه ��ا ن� ��ادي
ل�ي��اون�ي�ن��غ الصيني ال ��ذي ك��ان ع�ل��ى وش��ك
التحرك لضم الالعب في الشهر املاضي ،اال

بهاء عبدالرحمن

ان النصر اب��دى تمسكه بالالعب ورغبته
ف ��ي ب �ق��ائ��ه م ��ع ال �ف��ري��ق ال � ��ذي ي �ن��اف��س في
الدوري املمتاز لكرة القدم.

«يويفا» يدعو إلى فترة
سقة
«ميركاتو» ُم َن َّ
دعا االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)
االت �ح��ادات األع �ض��اء إل��ى ف�ت��رة انتقاالت
منسقة هذا الصيف نتيجة تأخر املوسم
بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد،
محددًا الخامس من أكتوبر موعدًا إلقفال
باب الـ«ميركاتو».
وب �ع��د اج �ت �م��اع للجنته ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة عبر
تقنية االتصال بالفيديو ،حدد «يويفا»
امل��وع��د ال�ن�ه��ائ��ي لتسجيل ال�لاع�ب�ين في
دور املجموعات م��ن مسابقتيه لألندية
مل ��وس ��م /2021 2020ف ��ي ال � �س� ��ادس م��ن
أكتوبر.
واستؤنفت الدوريات الوطنية في معظم
ال� ��دول األوروب� �ي ��ة ،وع �ل��ى رأس �ه��ا أمل��ان�ي��ا
وإيطاليا وأسبانيا وإنكلترا والبرتغال،
ف��ي ح�ين اتخذ ال�ق��رار بإنهاء امل��وس��م في
كل من فرنسا وهولندا.
وأع � � �ل� � ��ن «ي � ��وي� � �ف � ��ا» م � ��وع � ��د اس� �ت� �ئ� �ن ��اف
مسابقتي دوري األبطال و«يوروبا ليغ»
ف��ي أغ �س �ط��س م��ع اع �ت �م��اد ن �ظ��ام بطولة
م�ص�غ��رة م��ن م �ب ��اراة واح� ��دة ع��وض��ًا عن

ذه ��اب وإي ��اب اع �ت �ب��ارًا م��ن رب��ع النهائي
(تبقى مباريات ع��دة في ثمن النهائي)،
ع �ل��ى أن ت�س�ت�ض�ي��ف ل �ش�ب��ون��ة م �ب��اري��ات
امل �س��اب �ق��ة األول� � � ��ى ،وأرب � � ��ع م� ��دن أمل��ان �ي��ة
أبرزها كولن مباريات «يوروبا ليغ».
وف��ي ظ��ل ال�ت��وق��ف ال�ق�س��ري ال ��ذي فرضه
«كوفيد  »19 -وما نجم عنه من اضطرار
ال ��دوري ��ات إل ��ى إن �ه��اء م��واس�م�ه��ا ف��ي عز
ف �ص��ل ال� �ص� �ي ��ف ،ق � ��رر االت � �ح� ��اد ال ��دول ��ي
(فيفا) األسبوع املاضي ،تعديل لوائحه
استثنائيًا مع السماح بإجراء تعاقدات
قبل نهاية موسم /2020.2019
وأك� � ��د االت � �ح� ��اد ال� ��دول� ��ي م� ��ا ص � ��در ع�ن��ه
م��ن ت��وص�ي��ات ف��ي أوائ ��ل أب��ري��ل امل��اض��ي،
ب� � �ض � ��رورة «إع� � �ط � ��اء األول � ��وي � ��ة ل�ل�أن��دي��ة
القديمة (لالعبني الراغبني ف��ي االنتقال
إل � ��ى أن� ��دي� ��ة ج� ��دي� ��دة) ب ��إن� �ه ��اء امل ��وس ��م»
بتشكيلتها األص �ل �ي��ة م��ن دون خ�س��ارة
أي من الالعبني قبل ختام املوسم ،وذلك
م ��ن خ �ل�ال ت �م��دي��د ال �ع �ق��ود إذا ك ��ان ذل��ك
ضروريًا.

الدوري األميركي في أورالندو:

إجراءات صارمة وترفيه
ومباريات يومية
كشفت رابطة دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني كيف سيتم استئناف املوسم
ف� ��ي ن �ه ��اي ��ة ي ��ول �ي ��و امل �ق �ب ��ل ف� ��ي م �ن �ش��آت
«ديزني وورلد» في مدينة أورالن��دو ،بما
ي�ش�م��ل ب��روت��وك��والت ال �س�لام��ة ال�ص��ارم��ة
امل��رت �ب �ط��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د،
والترفيه املتاح لالعبني ،وإقامة املباريات
بشكل يومي.
وف� ��ي م ��ذك ��رة م ��ن أك �ث��ر م ��ن  100صفحة
ّ
تطرقت إليها وسائل إعالم أميركية عدة،
ّ
ينصب التركيز على اإلرشادات الصحية
ال�ت��ي ستخضع ل�ه��ا ال��وف��ود ( 35إل��ى 37
ش �خ �ص��ًا) م ��ن ال� �ف ��رق امل� �ش ��ارك ��ة ،ال �ب��ال��غ
عددها  22فريقا.
ومن املتوقع ان تصل الوفود الى أورالندو
بوالية فلوريدا بني السابع والتاسع من
يوليو املقبل ،باستثناء تورونتو رابتورز
حامل اللقب ال��ذي يتوقع ان ي�غ��ادر كندا
ب�ح�ل��ول ن�ه��اي��ة ي��ون�ي��و ال �ج ��اري ،وف ��ق ما
أفاد موقع «ذا أثلتيك».
وس�ي�ت�ع�ّي�نّ ع�ل��ى ال�لاع�ب�ين ع�ن��د ال��وص��ول

ع��زل أنفسهم ف��ي غرفهم مل��دة ي��وم�ين ،في
انتظار خضوعهم الخ�ت�ب� َ
�اري «كوفيد ـــــ
 »19تفصل بينهما  24ساعة.
ووف � ��ق امل� ��ذك� ��رة ،س �ي �ك��ون أم � ��ام ال�لاع �ب�ين
«خيار حمل جهاز إنذار ّ
ينبههم في حال
ثوان على مسافة
أمضوا أكثر من خمس
ٍ
أق� ��ل م ��ن 1.80م م ��ن ش �خ��ص آخ� � ��ر» .ك�م��ا
ّ
سيتمكنون من وض��ع خاتم ذك��ي يقيس
ّ
م�ع��دل ال�ت�ن��ف��س وض��رب��ات ال�ق�ل��ب ودرج��ة
الحرارة.
وسيخضع ال�لاع�ب��ون الخ�ت�ب��ارات دوري��ة
لكشف «ك��وف�ي��د ــــ  .»19وف��ي ح��ال ج��اءت
نتيجة أي ف�ح��ص إي�ج��اب�ي��ة ،سيتم ع��زل
الحالة املصابة على الفور ملدة أربعة عشر
يومًا ،على األقل ،في انتظار تعافيها.
وي �ن��ص ال �ب��روت��وك��ول ،ال ��ذي يستند إل��ى
م� �ش ��ورة ال �س �ل �ط��ات ال �ص �ح �ي��ة ،ع �ل��ى أن��ه
ب �ح��ال وج� ��ود «ع� ��دد ص�غ�ي��ر أو م�ت��وق��ع»
من اإلص��اب��ات بالفيروس« ،ل��ن يكون من
ال � �ض� ��روري ت�ع�ل�ي��ق أو إل� �غ ��اء اس�ت�ئ�ن��اف
املوسم».
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ركوع الجميع على ركبة واحدة على أرض الملعب تحية للمواطن األميركي فلويد قبل بدء مباراة سيتي وأرسنال (ا.ف.ب)

الحارس نايالند يمسك بالكرة من داخل المرمى وسط اعتراضات العبي شيفيلد

استئناف «البريميرليغ»:

ُ
تضامن مع ضحايا «كورونا» وفلويد
¶ «عين الصقر» تعتذر :خطأ تقني
ع��ادت عجلة ال ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي امل�م�ت��از لكرة
القدم للدوران من دون جمهور بعد توقف نحو
 100ي ��وم ب�س�ب��ب ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د،
ف��ي اس�ت�ئ�ن��اف ط�ب�ع�ت��ه ت�ح�ي��ات ال�ت�ض��ام��ن مع
ضحايا «ك��وف�ي��د »-19وامل��واط��ن األم�ي��رك��ي ذي
البشرة السمراء ج��ورج فلويد ..واعتذار الفت
من شركة تقنية خط املرمى.
وأقيمت مباراتان مؤجلتان من املرحلة الثامنة
وال�ع�ش��ري��ن ،انتهت األول ��ى بالتعادل السلبي
ب�ين أس �ت��ون ف�ي�لا وض�ي�ف��ه شيفيلد ،والثانية
ب � �ف ��وز م��ان �ش �س �ت��ر س� �ي� �ت ��ي ،ب� �ط ��ل امل��وس �م�ي�ن
املاضيني ،على ضيفه أرسنال  3ــ صفر.
وع � ��ادت ك ��رة ال �ق��دم اإلن �ك �ل�ي��زي��ة ال ��ى مالعبها
ب�ع��د ت�ع�ل�ي��ق م�ن��اف�س��ات�ه��ا م�ن��ذ م ��ارس بسبب
«ك��وف �ي��د ،»-19لكن ف��ي غ�ي��اب املشجعني ،وفي
ظل إج��راءات صحية صارمة للحد من تفشي
ع ��دوى ال �ف �ي��روس .وت�م�ك��ن سيتي ال�ث��ان��ي ،من
تقليص ال�ف��ارق م��ع ليفربول املتصدر ال��ى 22
نقطة ،وض�م��ن ب��ذل��ك أال ي�ت��وج الفريق األحمر
بطال عندما يحل ضيفا على غريمه إيفرتون
ضمن املرحلة ( 30من أصل  )38األحد.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ت �ف ��اوت ن�ت�ي�ج��ة امل �ب��ارات�ي�ن،
فإنهما تشابهتا في العناوين العريضة :غياب
امل�ش�ج�ع�ين ،دق�ي�ق��ة ال�ص�م��ت ب��داي��ة ح ��دادا على
ضحايا «كوفيد ،»-19وركوع الجميع على ركبة
واح��دة على أرض امللعب ،في تحية للمواطن
األميركي فلويد ،ال��ذي توفي بعد توقيفه من
قبل شرطي أبيض في مينيابوليس في مايو.
وأث� � ��ارت وف� ��اة ف �ل��وي��د ،ب �ع��دم��ا رك ��ع ال�ش��رط��ي
لدقائق بركبته على عنقه ،احتجاجات واسعة
م�ن��اه�ض��ة للعنصرية ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة،
لقيت ص��داه��ا ف��ي مختلف أن�ح��اء ال�ع��ال��م .ولم
ُ
ت �خ��ل م�ل�اع��ب ال� �ك ��رة م ��ن ح ��رك ��ات ال �ت �ض��ام��ن،
السيما من خالل هذه الحركة التي أداها عدد
من الالعبني أثناء احتفالهم بتسجيل أهداف.
وس �ت �ح��ل ع� �ب ��ارة «ب �ل��اك الي �ف��ز م ��ات ��ر» (ح �ي��اة
ذوي ال �ب �ش��رة ال �س �م��راء ت �ه��م) ب ��دال م��ن أس�م��اء
الالعبني على الجهة الخلفية م��ن قمصانهم،
في املباريات الـ 12األولى بعد العودة.

اعتذار تقني عن هدف
وان �ت �ه��ت امل � �ب� ��اراة األول� � ��ى ب�ي�ن أس� �ت ��ون ف�ي�لا
وشيفيلد ب��ال�ت�ع��ادل ال�س�ل�ب��ي ،ول��م ت�ق��دم أداء
يليق ب�م��وع��د م��رت�ق��ب ل �ع��ودة امل�ن��اف�س��ات بعد
توقف ألكثر من ثالثة أشهر.
لكن املباراة قدمت محطة جدلية غير مسبوقة
متعلقة بتقنية خط املرمى.
ّ
ف�ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  ،43ن��ف��ذ الع��ب شيفيلد أول�ي�ف��ر
ن� � ��وروود رك �ل��ة ح ��رة م �ب��اش��رة ،أخ �ط��أ ح ��ارس

أس � �ت� ��ون ف �ي�ل�ا ال� �ن ��روي� �ج ��ي أوري � � � ��ان ن��اي�ل�ان��د
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ،اذ أم�س�ك�ه��ا وت��راج��ع ال��ى
الخلف نحو م��رم��اه .وأظ�ه��رت لقطات اإلع��ادة
التلفزيونية ان النرويجي تجاوز خط مرماه
م��ع ال�ك��رة بالكامل ،لكن الحكم مايكل أوليفر
أوض��ح لالعبي شيفيلد املعترضني ،ان تقنية
خط املرمى لم تؤشر الى دخ��ول الكرة ،ولذلك
لم يتم احتساب هدف.
وأكدت شركة «هوك آي» (عني الصقر) املشغلة
ل �ل �ت �ق �ن �ي��ة ،ف ��ي ب� �ي ��ان ،ان ع� ��دم إش� �ع ��ار ال�ح�ك��م
بالهدف ليس خطأ تقنيا.
وأوض�ح��ت «ال�ك��ام�ي��رات السبع امل��وض��وع��ة في
املدرجات حول منطقة املرمى ،أعاقها الحارس،
مدافع ،والقائم» ،مؤكدة ان إعاقة مجال الرؤية
ال��ى ه��ذا الحد «ل��م تسجل مطلقا ف��ي أكثر من
تسع آالف مباراة» استخدمت خاللها التقنية.
وش��ددت على ان «النظام تم اختباره والتأكد
م��ن ج��اه��زي�ت��ه ق�ب��ل ان �ط�لاق امل �ب ��اراة» ،متقدمة

«باعتذار من الدوري املمتاز ،شيفيلد ،وكل من
تأثر بهذه الحادثة».
وب�ه��ذه النتيجة ،بقي أس�ت��ون فيال ف��ي املركز
التاسع عشر قبل األخير مع  26نقطة ،بينما
تقدم شيفيلد الى املركز السادس مع  44نقطة.

لويز يخيب عودة أرتيتا
وع �ل��ى اس �ت��اد االت �ح ��اد ف��ي م��ان�ش�س�ت��ر ،خ��رج
امل �ض �ي��ف س �ي �ت��ي ب �ق �ي ��ادة م ��درب ��ه األس �ب��ان��ي
ج��وس�ي��ب غ ��واردي ��وال ،م�ت�ف��وق��ا ب�س�ه��ول��ة على
ض�ي�ف��ه أرس� �ن ��ال ال� ��ذي ي �ت��ول��ى إدارت� � ��ه ال�ف�ن�ي��ة
مساعده السابق ومواطنه ميكل أرتيتا.
وأم ��ام م��درج��ات طبعتها ال�ش��اش��ات العمالقة
ال�ت��ي ت�ع��رض متابعة املشجعني للمباراة من
م �ن��ازل �ه��م ،ق ��دم الع �ب��و غ ��واردي ��وال أداء صلبا
أفادوا فيه من خطأين فادحني للمدافع البديل
البرازيلي دافيد لويز.
ودخل لويز في الدقيقة  24بدال من االسباني

ب��اب�ل��و م ��اري امل �ص��اب .ل�ك��ن ال��دول��ي ال�ب��رازي�ل��ي
ف�ش��ل ف��ي إب �ع��اد ك ��رة ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  ،45+2مما
سمح لرحيم سترلينغ بتسجيل الهدف األول
لسيتي بتسديدة قوية من داخل املنطقة.
وف� � ��ي م �ط �ل��ع ال � �ش� ��وط ال � �ث� ��ان� ��ي ،ع ��رق ��ل ل��وي��ز
الجزائري رياض محرز داخل املنطقة ،ليمنح
سيتي ركلة ج��زاء نفذها البلجيكي كيفن دي
ب��روي��ن ب�ن�ج��اح ع�ل��ى ي �س��ار ال �ح��ارس األمل��ان��ي
ب�ي��رن��د ل�ي�ن��و ( ،)51وي �غ��ادر ال �ب��رازي �ل��ي ب�ط��رد
مباشر.
وف��ي ال��وق��ت ب��دل الضائع م��ن ال�ش��وط الثاني،
أض��اف فيل ف��ودن الثالث لسيتي عندما تابع
الكرة داخل املرمى ،بعد ارتدادها من القائم إثر
محاولة األرجنتيني أغويرو (.)90+1
وبحسب موقع أوبتا لالحصاءات ،بات لويز
أول العب في البطوالت األوروبية الكبرى منذ
عام  ،2011يطرد ويتسبب بهدف وركلة جزاء
بعد دخوله بديال.

بعد أن ع��اود نشاطه األرب�ع��اء بمباراتني مؤجلتني ،يواصل ال��دوري اإلنكليزي
لكرة القدم رحلة ال�ع��ودة حني يخوض توتنهام مواجهة مصيرية ضد ضيفه
مانشستر يونايتد اليوم.
وفي املرحلة األولى الكاملة بعد االستئناف ،تغير املشهد كثيرا بالنسبة لتوتنهام
ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمنى بعد الظهور األخير لفريقه على
أرض امللعب ،لو بإمكانه االنتقال مباشرة الى املوسم املقبل في ظل األداء املتواضع
الذي عانى منه الفريق اللندني.
في ذلك الوقت ،فشل سبيرز بتحقيق الفوز في آخر ست مباريات له في جميع
املسابقات ،ما أدى إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس االتحاد اإلنكليزي،
وتراجعه بفارق سبع نقاط عن املركز الرابع األخير املؤهل ال��ى دوري األبطال
املوسم املقبل.
وفي املقلب اآلخ��ر ،الوضع مختلفا تماما ألن يونايتد ،صاحب املركز الخامس
( 45نقطة) بفارق أربع نقاط عن توتنهام وثالث خلف تشلسي الرابع ،كان في
أفضل حاالته قبل أن يعكر فيروس «كوفيد »-19فترة تألق حقق خاللها ثمانية
انتصارات وثالثة ت�ع��ادالت في اخ��ر  11م�ب��اراة ،ع��دا عن كونه قطع ثالثة أرب��اع
املسافة نحو ال��دور رب��ع النهائي ل�ل��دوري األوروب ��ي «ي��وروب��ا ليغ» ب�ف��وزه خ��ارج
أرضه على السك النمسوي بخماسية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي.

فيرنر يحط الرحال في تشلسي

الجماهير حضرت إلكترونياً لمباراة أستون فيال وشيفيلد (رويترز)

الجمهور اإللكتروني حضر المباريات
ف��اج��أ ال �ق��ائ �م��ون ع�ل��ى ال �ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي في
ال � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي امل �م �ت��از ال�ج�م�ي��ع ،بعدما
ن �ش��روا ردود ف �ع��ل ج�م��اه�ي��ر ن� ��ادي أس �ت��ون
فيال الجالسني ف��ي منازلهم أث�ن��اء متابعتهم
للمواجهة أمام ضيفهم شيفيلد يونايتد.
وب �ع��د إع�ل�ان ال�ح�ك��م إط�ل�اق ص��اف��رت��ه ُمعلنا
ان�ط�لاق أول مواجهة ف��ي ال ��دوري اإلنكليزي،
ال� ��ذي ع ��اد ب �ع��د ال �ت��وق��ف ال �ط��وي��ل ،ب ��دأ ن�ج��وم
الناديني بتبادل الهجمات فيما بينهم على أمل
تسجيل الهدف األول.

ومع أول فرصة خطيرة ملصلحة أستون فيال،
قام مخرج املباراة بإظهار ردة فعل جماهير
ال �ف��ري��ق ال �ج��ال �سي��ن ف ��ي م �ن��ازل �ه��م ي �ت��اب �ع��ون
املواجهة ضد شيفيلد ،عبر شاشات التلفزة
أو عبر النقل املباشر عبر أجهزتهم اللوحية
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،وع�ل�ام��ات ال�ح�س��رة ب��ادي��ة على
وجوههم بسبب إضاعة إح��راز الهدف األول
في شباك الفريق الضيف.
التقنية تسمح بنقل ت�ف��اع��ل الجماهير عبر
اإلن�ت��رن��ت أث�ن��اء تسجيل ف��رق�ه��م ل�لأه��داف أو

إهدار فرصة خطيرة.
ويتم نقل مشاعر الجماهير عن طريق تطبيق
زووم م �م��ا ي�ج�ع��ل امل �ش��اه��د ال ي�ف�ت�ق��د رؤي��ة
الجماهير في املدرجات الخاوية .وتفاعل رواد
مواقع التواصل االجتماعي مع لقطة جماهير
نادي أستون فيال التي شاهدها العالم ،إذ ّ
عبر
البعض عن إعجابه الكبير بعودة املشجعني
إل� ��ى م �ت��اب �ع��ة ف��رق �ه��م امل �ف �ض �ل��ة ،ف �ي �م��ا شكر
اآلخرون التكنولوجيا التي مكنت الجميع من
حضور مواجهات الدوري اإلنكليزي.

اختبار حقيقي لبرشلونة
ي � �خ� ��وض ب ��رش� �ل ��ون ��ة امل � �ت � �ص� ��در وح ��ام ��ل
اللقب أول اختبار حقيقي منذ استئناف
م�ن��اف�س��ات ال� ��دوري االس �ب��ان��ي ل �ك��رة ال�ق��دم
عقب توقفها ألكثر من ثالثة أشهر بسبب
ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،ع �ن��دم��ا يحل
ض �ي �ف��ا ع �ل��ى اش �ب �ي �ل �ي��ة ف� ��ي ق �م��ة امل��رح �ل��ة
الثالثني.
وت�ك�ت�س��ي امل �ب ��اراة أه�م�ي��ة ك�ب�ي��رة بالنسبة
ل�ل�ف��ري�ق�ين ،ف��ال �ن��ادي ال �ك �ت��ال��ون��ي ي��أم��ل في
م��واص �ل��ة ط��ري �ق��ه ن �ح��و ت �ك��ري��س ه�ي�م�ن�ت��ه
على الليغا والظفر باللقب الثالث تواليا
وال�خ��ام��س ف��ي ال�س�ن��وات الخمس األخ�ي��رة
والـ 27في تاريخه ،فيما يطمح اشبيلية الى
حجز احدى البطاقتني األخيرتني املؤهلتني
ملسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
امل �ه �م��ة ل ��ن ت� �ك ��ون س �ه �ل��ة أم � ��ام ب��رش �ل��ون��ة
ونجمه املتألق األرجنتيني ليونيل ميسي،
الذي سيكون على موعد تاريخي في حال
ه��زه ش�ب��اك اشبيلية ليصل ال��ى ح��اج��ز الـ
 700هدف في مسيرته االحترافية مع ناديه
وم�ن�ت�خ��ب ب �ل�اده .وي�ت�ص��در م�ي�س��ي الئحة
هدافي الليغا هذا املوسم برصيد  21هدفا،
آخ��ره��ا ف��ي م��رم��ى ل�ي�غ��ان�ي��س ع �ن��دم��ا رف��ع
غلته مع ناديه إلى  629هدفا في مختلف
املسابقات ،يضاف إليها  70هدفا م��ع «ال
البيسيليستي».
وسجل ميسي  26هدفا في  33مباراة في
م�خ�ت�ل��ف امل �س��اب �ق��ات ه ��ذا امل ��وس ��م ،بينها
سبعة أهداف مع ثماني تمريرات حاسمة
في املباريات الثماني األخيرة.

العودة الكاملة تبدأ بمواجهة مصيرية

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

%48

زيادة في
متابعي «الليغا»

ميسي ينطلق بالكرة في لقاء سابق أمام أشبيلية

بعد أربعة مواسم ناجعة أمضاها مع اليبزيغ في الدوري األملاني لكرة القدم ،يحط
املهاجم ال��دول��ي تيمو فيرنر ال��رح��ال ف��ي إنكلترا ،وت�ح��دي�دًا ف��ي صفوف تشلسي،
ليكرس مغامراته التهديفية التي خطف بها األنظار منذ بدايته االحترافية.
وأعلن تشلسي ،أم��س ،توصله إلى اتفاق مع اليبزيغ للتعاقد مع فيرنر ،ال��ذي كان
عقده مع فريقه يتضمن بندًا جزائيًا بقيمة  60مليون يورو لفسخه قبل  15يونيو
الحالي.
وقال النادي اللندني في بيان إن الالعب البالغ من العمر  24عامًا «وافق على البنود
الشخصية للعقد وسيبقى م��ع فريقه األمل��ان��ي حتى نهاية م��وس��م البوندسليغا.
وسيلتحق بزمالئه الجدد في يوليو املقبل بعد الخضوع إلى الفحص الطبي» ،من
دون اإلشارة إلى قيمة الصفقة ومدتها.
لكن هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) أشارت إلى أن العقد يمتد لخمسة مواسم.
وق��ال فيرنر ملوقع ال�ن��ادي «يسعدني أن أوق��ع م��ع تشلسي .إنها حقًا لحظة فخر
بالنسبة لي االنضمام إلى هذا النادي الرائع .أود بالطبع أن أشكر اليبزيغ ،النادي
والجماهير ،على أربع سنوات رائعة .ستظل في قلبي إلى األبد».
وتابع «أتطلع إلى املوسم املقبل مع زمالئي الجدد ومدربي الجديد (فرانك المبارد)
وبالطبع جماهير تشلسي .معًا أمامنا مستقبل ناجح جدًا».
وبات فيرنر ،الذي ساهم هذا املوسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال
أوروبا للمرة األولى في تاريخه ،ثاني العب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم املقبل،
بعد العب وسط أياكس الهولندي الدولي املغربي حكيم زياش.
وسجل فيرنر  32هدفًا مع  13تمريرة حاسمة في  43مباراة في مختلف املسابقات
ه��ذا املوسم ،بينها  26هدفًا في  32مباراة في البوندسليغا ،ما وضعه في املركز
الثاني في ترتيب الهدافني خلف البولندي روب��رت ليفاندوفيسكي ،مهاجم البطل
املتوج بايرن ميونخ ،مع تبقي مرحلتني.

ق��ال��ت راب �ط��ة ال� ��دوري األس�ب��ان��ي لكرة
القدم إن نسبة متابعة ال��دوري عامليًا
ارت�ف�ع��ت بأكثر م��ن  48ف��ي امل�ئ��ة منذ
عودة املوسم عقب توقفه لنحو ثالثة
أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وب� ��االط �ل�اع ع �ل��ى دراس� � ��ة إح�ص��ائ�ي��ة
ق��ام��ت بها ش��رك��ة نيلسن سبورتس
ل �ل �ج��ول��ة األول� � ��ى م ��ن امل� �ب ��اري ��ات ،بعد
استئناف البطولة ف��ي  11يونيو من
دون جماهير ،قالت الرابطة إن أكبر
نسبة من ال��زي��ادة ج��اءت في أفريقيا،
إذ وصلت إلى  73في املئة.
وزادت نسبة املتابعة في آسيا أيضًا
ووصلت إلى  72في املئة ،حيث أبرمت
الرابطة اتفاقًا م��ع «فيسبوك» إلذاع��ة
امل� �ب ��اري ��ات م �ج��ان��ًا ف ��ي ش �ب��ه ال� �ق ��ارة
الهندية منذ .2018
وف ��ي أوروب� � ��ا زادت امل �ت��اب �ع��ة بنسبة
ت�ج��اوزت  56ف��ي املئة وك��ان��ت ال��زي��ادة
واضحة للغاية في بلجيكا ( 130في
املئة) والتي ألغت املوسم املحلي بسبب
الجائحة.

القناة

التوقيت
الدوري اإلنكليزي (المرحلة الثالثون)

نوريتش سيتي × ساوثمبتون

 8.30مساء

beIN Sports HD 2

توتنهام × مانشستر يونايتد

 10.15مساء

beIN Sports HD 2

الدوري األسباني (المرحلة الثالثون)
ريال مايوركا × ليغانيس

 10.30مساء

beIN Sports HD 4

غرناطة × فياريال

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

اشبيلية × برشلونة

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

 ..وغــــداً
الدوري االنكليزي (المرحلة الثالثون)
واتفورد × ليستر سيتي

 2.30ظهرا

beIN Sports HD 2

برايتون × ارسنال

 5.00مساء

beIN Sports HD 2

وست هام × ولفرهامبتون

 7.30مساء

beIN Sports HD 2

بورنموث × كريستال باالس

 9.45مساء

beIN Sports HD 2

الدوري األسباني (المرحلة الثالثون)
إسبانيول × ليفانتي

 3.00عصرا

beIN Sports HD 3

أتلتيك بلباو × ريال بيتيس

 6.00مساء

beIN Sports HD 3

خيتافي × إيبار

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × بلد الوليد

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري األلماني (المرحلة الثالثة والثالثون)
بايرن ميونخ × فرايبورغ

 4.30مساء

beIN Sports HD 5

اليبزيغ × دورتموند

 4.30مساء

beIN Sports HD 1

الحرارة

الجمعة  /السبت

الطقس
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الصغرى

46

الكبرى

الرطوبة
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البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

9.57

3.35 4.10

ً
صباحا

ً
صباحا

مساءً

حار مع فرصة للغبار والرياح شمالية غربية

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

إلى معتدلة السرعة ( 25ـــ  55كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

3.13
فجر

الصــــالة

3.23
عصر

6.50 4.49
شروق

مغرب

8.22 11.49
ظهر

عشاء

في سبقلا بريميوم

سنعوسيات
محمد ناصر السنعوسي

 - 1980اللواء الغانم:
كلية جديدة للطيران..
وتوسعة مدرسة الدفاع الجوي

تغريدات صوتية..
على «تويتر»

m.alsanousi@alqabas.com.kw

ً
قانونا
القانون ال يصبح
إال إذا طبَّقه قضاء مستقل

يجب أن تتمتع املؤسسة القضائية بالقوة املطلوبة ،ونتمنى
ونسعى الستقاللها .نريد للكويت قضاء يتمتع كله بالنزاهة
والشرف ،نريد قضاة ال تحوم حول أيا منهم أي شبهة ،حتى
نطمئن ملستقبل القانون في بلدنا ،اإلص�لاح يبدأ بخطوة وال
بد من ّ
تحمل الجميع قراراته .مصلحة الكويتيني لها األولوية
األول����ى ،ول��ي��س مصلحة البعض ال��ذي��ن ي��داف��ع��ون ع��ن مميزات
حصلوا عليها ،خلقت منهم طبقة غير باقي الكويتيني .كلنا
مع اإلصالح والتطهير ،وكفى بنا فسادًا .وليتحقق العدل على
أكمل وجه بوجود قضاة فوق مستوى الشبهات في كل الدوائر.
ح��دي��ث ن��ب��وي ش���ري���ف :ق���ال ال��ن��ب��ي (ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وس��ل��م):
وقاض في الجنة ،قاض قضى
القضاة ثالثة :قاضيان في النار
ٍ
بالهوى فهو في النار ،وقاض قضى بغير علم ،فهو في النار،
��اض قضى بالحق ،فهو في الجنة( .رواه الطبراني عن ابن
وق ٍ
عمر رضي اهلل عنهما).
ول��س��ت أش���ك أن ف��ي ال��ك��وي��ت ق��ض��اء عظيمًا ،ورم����وزه م��وق��رة.
ولكن املرحلة التي نعيشها اآلن تحتاج املصارحة واملكاشفة
وال��ت��ع��اض��د ب�ين م��ؤس��س��ات ال��دول��ة إلص�ل�اح م��ا ق��د ُب��ل��ي وعفا
عليه الزمان .وعلى قضاة الكويت أن يقودوا بأنفسهم إعادة
الحقوق إل��ى أصحابها ،اليوم قبل الغد .وأيضًا ألول��ي األلباب
حتى نشرع جميعًا في تأسيس أه��م عوامل استقرار الوطن
وأم��ن��ه ،فإننا بغير ه��ذا القضاء النزيه امل��ت��ط ّ��ور ل��ن نتقدم إلى
ً
األم���ام خ��ط��وة واح����دة ،وق��د نجد ح��ل��وال لكثير م��ن مشكالتنا
الكبرى إذا عرفنا وفهمنا من أين نبدأ؟ وإلى أين تكون السبيل؟
وكيف نتعامل مع تلك املشكالت بلغة العصر؟ فتحقيق العدالة
هو الهدف املنشود وع��ودة الحقوق الضائعة تستدعي املزيد
م��ن اإلج�����راءات حتى يحصل ك��ل ذي ح��ق على حقه بمعرفة
أشخاص يتمتعون بالحماية التي توفر لهم الحيادية في كتابة
التقارير وتحقيق العدالة الناجزة من دون خوف من أصحاب
النفوذ أو السلطة .وإذا كان الحديث قد كثر في اآلونة األخيرة
عن استقالل القضاء ،فاألمر يتطلب وضع الجهات املعاونة في
الحسبان حتى ال تضيع حقوق املواطنني بني دهاليز املحاكم
ومكاتب الهيئات املعاونةّ ،
فكم القضايا التي يرفعها األج��داد
ويحصد نتائجها األحفاد ال يعني هذا أنه ال فاسد في جموع
القضاة الشرفاء ،فالفساد موجود هنا وهناك إلى يوم يبعثون.
فالقضاء مثل موج البحر ّ
يطهر نفسه بنفسه .وال يجوز ألي
سلطة ،مهما كانت ،أن تتدخل لتطهير القضاء.
حينما تسقط الهيبة ويهتز امليزان وترتعش العدالة وتصبح
السلطة الحصينة املنيعة مثل املادة الرخوة ،فاملفروض أن يكون
لهم في أحوال القضاة واستقاللهم عن السلطة أسوة حسنة،
حيث هناك آالف األمثلة التي تؤكد أن القضاء بقوته واستقالله
كان ال يخشى في الحق لومة الئم.

تمكني املرأة هدف وطني

ّ
البداية ال تكون إال بالتحية والتقدير لتقلد املرأة الكويتية سلك
القضاء ،وسيكون لها نشاط ب��ارز ،خاصة في مجال حقوق
الطفل واملرأة والقضايا االجتماعية عامة واألحوال الشخصية.
وإب��داء رأيها وحكمها بأمانة وصراحة ومن دون مجاملة وال
ّ
خوف لتحقيق العدالة .غير أن ما يبشر بدور ناجح للمرأة على
هذا الصعيد هو حالة التحدي املستمر لها تجاه نفسها ،وتجاه
اآلخرين إلثبات وجودها.

ك��ش��ف م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي (ت��وي��ت��ر) ع��ن إض��اف��ة
ميزة لنشر تغريدات صوتية تصل مدتها إلى  140ثانية،
ً
بدال من التغريد كتابة فقط.
وس��ت��ن��ش��ر ال��ت��غ��ري��دات ال��ص��وت��ي��ة ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق «ت��وي��ت��ر»
ّ
املصمم خصيصا ألجهزة «أب��ل» خ�لال األسابيع املقبلة،
وفقًا ملصممة املنتجات مايا باترسون وكبير مهندسي
ال���ب���رام���ج ري���م���ي ب�����ورغ�����وان .وق�����ال ال��ث��ن��ائ��ي «ف����ي بعض
األحيان ،ال يكفي  280حرفًا للتعبير ،كما أن بعض الفروق
الدقيقة تضيع في الترجمة».

وأض��اف��ا« :ل��ذل��ك ،ب���دءًا م��ن ال��ي��وم سنختبر م��ي��زة جديدة
تضيف ملسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا تويتر..
صوت املستخدم».
وستصل م��دة ك��ل ت��غ��ري��دة صوتية إل��ى  140ث��ان��ي��ة .وإذا
ت���ح���دث امل��س��ت��خ��دم ل��ف��ت��رة أط�����ول ي���ح ّ���ول م���ا ي��س��ج��ل��ه إل��ى
سلسلة من التغريدات ،وستنشر كرسالة مترابطة ،وفقا
لباترسون وبورغوان.
ول���م ي��ح��دد «ت��وي��ت��ر» م��ت��ى س��ت��ص��ب��ح ه���ذه امل���ي���زة متاحة
ملستخدمي الهواتف العاملة بنظام «أندرويد»( .أ.ف.ب)

«بلومبيرغ» 10 :ماليين مشترك في تطبيق
لصيد األسماك بسبب «اإلغالق»
محمود حمدان
ف���اق ع���دد مشتركي تطبيق «فيش
ب���ري���ن» ،ال�����ذي ي��ت��واص��ل م���ن خ�لال��ه
صيادو األسماء ويوفر بيانات عن
مناطق الصيد وال��ظ��روف املالئمة،
 10ماليني شخص في أواخ��ر شهر
أب��ري��ل امل��اض��ي ليرتفع ع��دده��م إلى
 %23منذ ال��ع��ام امل��اض��ي وذل��ك بعد
إجراءات اإلغالق جراء انتشار وباء «كورونا».
ونقلت شبكة «بلومبيرغ» األميركية ع��ن الرئيس التنفيذي
ل��ل��ش��رك��ة امل��ال��ك��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ،ي���وه���ان أت���ب���ي ،ق���ول���ه« :ف����ي بعض

الواليات ،ازدهر الصيد ،على سبيل
امل�����ث�����ال والي��������ة م���ي���ن���ي���س���وت���ا ،ح��ي��ث
زادت م��ب��ي��ع��ات ت���راخ���ي���ص ال��ص��ي��د
بنسبة  ،»%50مضيفًا أن مشاركة
ال��ص��ي��ادي��ن ع��ل��ى التطبيق ق��ف��ز هو
اآلخر بصورة كبيرة.
وأت��������اح ال���ت���ط���ب���ي���ق م����ي����زة ل��ت��س��ه��ي��ل
عمليات بيع وشراء أدوات ومعدات
ال��ص��ي��د ف���ي أواخ������ر ال���ع���ام امل��اض��ي
لتحقيق مكاسب لـ %90من مستخدمي اإلص��دار املجاني منه،
ف��ي��م��ا زاد اإلق���ب���ال ع��ل��ى التطبيق ب��ع��د إغ��ل�اق م��ح��ال ب��ي��ع ه��ذه
ً
األدوات امتثاال لإلجراءات املفروضة.

البشر سيتحدثون إلى حيواناتهم األليفة في 2040
محمود عبدالحليم
في غضون  20عامًا ،قد يمكن لألشخاص استخدام
ّ
ّ
«للتحدث» مع
ال��واق��ع االف��ت��راض��ي وال��واق��ع امل��ع��زز
ح��ي��وان��ات��ه��م األل��ي��ف��ة ،وت ّ
������ذوق ط��ع��ام اآلخ���ري���ن من
ّ
دون تناول أي شيء ،وفق ما توقعت وزارة العلوم
والتكنولوجيا اليابانية.
ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تقرير
سنوي ،نشرته الوزارة حديثًا ،قدمت فيه  37توقعًا
ح��ول كيف ستكون الحياة بحلول ع��ام  ،2040أنه
سيتم التداخل بني نسج الواقع االفتراضي والواقع
ّ
امل��ع��زز ف��ي نسيج الحياة اليومية وتغيير طريقة
ارتباط البشر بكل شيء حولهم.

عماد غازي

إسالم شكري

ووف��ق��ًا للتقرير ،ستعمل األج��ه��زة بتقنية ال��واق��ع
االف��ت��راض��ي وال��واق��ع امل��ع��زز كمترجمني ف��وري�ين أو
مساعدات افتراضية ،ما سيتيح مجموعة واسعة
م���ن ال��ت��ف��اع�لات ال���ج���دي���دة؛ م��ث��ل ت��م��ك�ين ال��ب��ش��ر من
«التحدث» إلى حيواناتهم األليفة.
ّ
ّ
وتوقع التقرير أيضًا أن تمكن التقنيات الجديدة
م���ن م���ح���اك���اة األح���اس���ي���س األخ�������رى ،ب��م��ا ف���ي ذل��ك
ال��ت��ذوق ،وال��ت��ي يمكن أن تساعد األش��خ��اص ذوي
اإلع����اق����ة ع���ل���ى ت���ج���رب���ة األن���ش���ط���ة ال���خ���ارج���ي���ة م��ث��ل
التزلج ،باإلضافة إل��ى مشاركة أحاسيس التذوق
ب�ي�ن ال���ن���اس ،ب��ح��ي��ث ي��م��ك��ن ت����ذوق ب��ع��ض��ه��م ط��ع��ام
بعض في مطعم من دون تناول الطعام من الطبق
نفسه.

أثبتت األج��ه��زة القابلة ل�لارت��داء مرونتها بصورة كبيرة،
وس��ط حالة اإلغ�لاق الناتجة عن وب��اء «ك��ورون��ا» ،وف��ق ما
ل��وح��ظ ف���ي وق���ت س��اب��ق م���ن ه���ذا ال��ش��ه��ر ،ف��ق��د ت��ب��اط��أ نمو
ّ
شحنها ،لكنه لم يتوقف ،في الربع األول.
ووف��ق ما ذكر موقع تك كرانش التقني ،فقد نمت عمليات
شحن هذه الفئة من األجهزة بنسبة  %12خالل الربع األول،

مقارنة بالعام املاضي ،لتصل إلى  14.3مليون جهاز ،في
حني شهدت الصني ،على وج��ه الخصوص ،ارتفاعًا كبيرًا
في عدد الشحنات ،بلغ  ،%66مقارنة بالربع األول من عام
.2019
ّ
وحققت النماذج الخلوية من «زيونامي» و«أب��ل» نجاحًا
كبيرًا ،بسبب الطلب الكبير من جانب األسواق املحلية ،بعد
ّ
تكيفها مع شرائح «إي سيم» ،في وقت شهد الطلب ارتفاعًا
كبيرًا في أميركا الشمالية.

تسير شركة بوهو البريطانية لألزياء بسرعة على طريق الهيمنة على
سوق املوضة عبر اإلنترنت ،حسبما ذكر موقع «بزنس إنسايدر».
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ،ال��ت��ي تمتلك ع�لام��ات «ب��ري��ت��ي ليتل ثينغ» و«ك��اري��ن
ميلني» و«ناستي جال» ارتفاع مبيعاتها بنسبة  %45خالل الربع األول
من العام الجاري ،متجاوزة توقعات املحللني بكثير ،ما يثبت أن الشركة
لم تكن قادرة فقط على البقاء بل ازدهرت خالل جائحة فيروس كورونا.
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة اس��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى األع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت
للعالمات التجارية البريطانية الشهيرة «أواس��ي��س آن��د وي��ره��اوس»
مقابل  5.25ماليني جنيه استرليني ( 6.6ماليني دوالر).

ارتفاع قيمة تطبيق ZOOM
إلى  67مليار دوالر
عصام عبدالله
أص�����������ب�����������ح ت�����ط�����ب�����ي�����ق
 ZOOMأح��������د أك���ب���ر
امل������س������ت������ف������ي������دي������ن م����ن
العمل عن بعد وواقع
ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م امل�����ن�����زل�����ي
االف�������ت�������راض�������ي ال�������ذي
يعيش فيه الكثيرون حول العالم اآلن نتيجة لوباء «كورونا».
ووفق شبكة «سي إن إن» األميركية ،فقد ارتفع سهم «زوم» أكثر
من  ،%250خالل العام الحالي؛ إذ تفوق قيمة التطبيق اآلن أكثر
من  67مليار دوالر ،وبذلك أصبحت ه��ذه القيمة أكبر من قيمة
 417شركة في مؤشر «ستاندرد آند ب��ورز  ،»500األوس��ع نطاقًا
ف���ي ال��ب��ورص��ة األم��ي��رك��ي��ة ،أي م���ا ي��ق��رب م���ن  %85م���ن ال��ش��رك��ات
املدرجة.
ول��دى  ZOOMقيمة سوقية أكبر من شركة جنرال إليكتريك ،التي
ك��ان��ت ت��ع��ادل قيمتها ي��وم��ًا م��ا ش��رك��ات «ك��ات��ر ب��ي��ل��ر» و«ول��غ��ري��ن��ز»
و«داو» و«ترافيلرز».

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

وزارة العلوم اليابانية:

ارتفاع مبيعات الساعات الذكية
 % 12خالل الربع األول
«بوهو» البريطانية تتجه للهيمنة
على مبيعات األزياء عبر اإلنترنت

في عددها الصادر بتاريخ  20مايو  ،1980نشرت سبقلا
كلمة رئيس أركان الجيش والقوات املسلحة بالوكالة اللواء
ع��ب��داهلل ف��راج الغانم ،خ�لال حفل تخريج الدفعة الحادية
ع���ش���رة م���ن ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ،ال�����ذي رع�����اه وش��رف��ه
بالحضور سمو األم��ي��ر ،وول���ي العهد ،وف��ي كلمته كشف
الغانم عن أن الكويت ستحاول إنشاء كلية للتدريب على
ال��ط��ي��ران ،مماثلة للكلية العسكرية ،كما أع��رب ع��ن حاجة
الجيش إلى الشباب الكويتي ألن «الجيش مصنع الرجال».
وفيما يلي نص الخبر:
قال رئيس أركان الجيش والقوات املسلحة بالوكالة اللواء
ع���ب���داهلل ف����راج ال��غ��ان��م إن ال��ك��وي��ت س��ت��ح��اول إن���ش���اء كلية
للتدريب على الطيران ،وستوسع مدرسة الدفاع الجوي
القائمة حاليًا .وأك��د أن الكلية العسكرية الحديثة ستبرز
ق��ري��ب��ًا إل���ى ال���وج���ود ،ب��م��س��ت��وى ي��ل��ي��ق ب��ال��ك��وي��ت وال��ج��ي��ش
الكويتي الذي ينشد األحسن دائمًا.
وأض��اف أن إنشاء مدرسة الصفوف شيء وارد ،وستكون
على نمط مماثل للكلية العسكرية ،حيث سينقل العسكري
إل��ي��ه��ا ب��ع��د ن��ه��اي��ة امل��رح��ل��ة األول����ى م��ن ت��دري��ب��ه ف��ي م��درس��ة
تدريب املشاة ،ليجري تخصيصه في أحد صفوف األسلحة
املقاتلة بأنواعها املتعددة.
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يستفيد منه الصم ..واألطباء والمرضى

ابتكار جديد ..كمام شفاف
لتسهيل التواصل
أحمد بدر
ط����ور ب���ا ح���ث���ون ف���ي ا مل��ع��ه��د ا ل���ف���درا ل���ي ا ل���س���و ي���س���ري ل��ل��ت��ك��ن��و ل��و ج��ي��ا ف��ي
ل��وزان كماما شفافا يسمح للناس بتغطية و ج��و ه��ه��م للمساعدة في
الحد من انتشار املرض ويسهل أيضًا التواصل مع اآلخرين.
و م��ن��ذ ب��دا ي��ة ج��ا ئ��ح��ة ك��ورو ن��ا ،تكيف ا مل�لاي�ين م��ع ار ت��داء ا ل��ك��م��ا م��ات في
األ م���ا ك���ن ا ل��ع��ا م��ة ،وا ل��ت��وا ص��ل م��ع ا ل��ن��اس ب��ا س��ت��خ��دام ن��ص��ف و ج��و ه��ه��م
فقط .
و ح���س���ب���م���ا ذ ك����ر م���و ق���ع « ب����ز ن����س إ ن����س����ا ي����در» ،ف���ق���د ت����م ت��ص��م��ي��م ا ل��ك��م��ام
ا ل��ش��ف��اف ا ل��ق��ا ب��ل ل��ل��ت��ح��ل��ل ل��ي��ح��ل م��ح��ل ا ل��ك��م��ا م��ات ا ل��ج��را ح��ي��ة ا مل��ع��ت��ادة
ثالثية الطبقات التي يرتديها أخصائيو الرعاية الصحية.
وو ف��ق��ا ل��ل��ب��ا ح��ث�ين ،ف��ق��د ت��م ت��ط��و ي��ر ا ل��ك��م��ام خ��ص��ي��ص��ًا لتسهيل ا ل��ت��ف��ا ع��ل
ً
بني األطباء واملرضى ،لذا سيتم بيع الكمامات للمجتمع الطبي أوال .
ّ
تصعب عليهم عملية
وأثبتت الكمامات أيضا أنها مشكلة للصم ،إذ
ً
التواصل ،ولكن الكمام الشفاف يمكن أن يكون حال .

