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ّ
ً
مستفز ًا عن تبذيره األموال المنهوبة
تقريرا
«التايمز» تنشر

لن تبرد القلوب إال برؤية الرجعان مسجونا!ً
■ العجز أمام فريقه القانوني يبقيه عص ّيا ً على هيبة الدولة ■ استعادته من بريطانيا أكبر تحديات حكومة الخالد
■ مصادر حكومية :ال قبول بعقد أي تسويات معه ■ األحداث في بريطانيا ّ
أخرت إقرار البرلمان اتفاقية تسلمه

حمد السالمة ومبارك حبيب

ّ
ه��ل تبخرت أم��وال الكويت التي اختلسها املتهم
ال� �ه ��ارب ف �ه��د ال��رج �ع��ان امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
السابق؟
ّ
ه��ذا ال �س��ؤال ب��دا خ�لاص��ة ت�ق��ري��ر م�س�ت� ِ�ف��ز ،نشرته
ص�ح�ي�ف��ة ذا ت��اي �م��ز ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة أول م ��ن أم ��س،
وأش � � ��ارت ف �ي��ه إل� ��ى أن ال ��رج �ع ��ان امل� � ��دان ب��أح �ك��ام
القضاء صرف أموال «التأمينات» املسروقة ببذخ
شديد ،وأنه اشترى أملاسًا ومنازل في مدينة لوس
أن �ج �ل��وس األم �ي��رك �ي��ة ،وش �ق��ة ف��ي م�ن�ت�ج��ع س��ان��ت
موريتز السويسري للتزلج.
ووف��ق الصحيفة ،فإن الرجعان كان يدير عشرات
امل�ل�اي�ي�ن م��ن ال � � ��دوالرات ع�ب��ر ح �س��اب��ات مصرفية
وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر
البهاما وال�ج��زر ال�ع��ذراء البريطانية ،ونقلت عن
محاميه «أن الرجعان ال يستطيع س��داد األم��وال
النقدية محل النزاع ،ألنه أنفق معظمها».

ورف �ع��ت «ال�ت��أم�ي�ن��ات» دع ��وى ض��د ال��رج�ع��ان أم��ام
امل �ح �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ف� ��ي ل � �ن� ��دن ،م �ط��ال �ب��ة ب�ت�ج�م�ي��د
واس �ت �ع��ادة  847م �ل �ي��ون دوالر ،اس �ت��ول��ى عليها
ومتهمون آخرون ،حصته منها  513مليونًا.
وفتحت هذه املعلومات مجددًا أبواب التساؤل عن
جهود الكويت الستعادة الرجعان من بريطانيا
ومحاكمته ،وعجز الحكومة أمام فريقه القانوني؛
إذ اعتبر مراقبون أن استعادته «أكبر التحديات
أم ��ام ح�ك��وم��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال �خ��ال��د ،ف�ل��ن يشفي
غليل الكويتيني إال رؤيتهم َمن َ
نهب أموالهم خلف
القضبان».
وإذ ق ��رأ امل ��راق �ب ��ون إش � ��ارة دف� ��اع ال��رج �ع��ان ب��أن��ه
ص��رف األم��وال على أنها رغبة في إج��راء تسوية،
ف � �ق ��د ك� �ش� �ف ��ت م� � �ص � ��ادر ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل� � �ـ سبقلا أن
ّ
جهود اس�ت��رداد الرجعان ل��م تتوقف ،ول��م تفشل،
ّ
وال�ت�ن�س�ي��ق م�س�ت�م��ر م��ع ب��ري�ط��ان�ي��ا ل�ت�س��ل�م��ه ،وال
ق �ب��ول م�ط�ل�ق��ًا ب ��إج ��راء أي ت �س��وي��ة م �ع��ه ،ال سيما
بعد نجاح تجميد جميع أرصدته والحجز على

ممتلكاته في الداخل والخارج.
ّ
وأوض �ح��ت أن ات�ف��اق�ي��ة ت�س��ل��م ال��رج �ع��ان بانتظار
املصادقة عليها من البرملان البريطاني ،مرجعة
ت��أخ�ي��ر اع�ت�م��اده��ا إل ��ى أح� ��داث خ ��روج بريطانيا
م ��ن االت � �ح� ��اد األوروب� � � � ��ي ،واس �ت �ق ��ال ��ة ح�ك��وم�ت�ه��ا
واالنتخابات ،وأخيرًا جائحة «كورونا» ،الفتة إلى
أن امل��وض��وع على ج��دول اجتماع لجنة التوجيه
املشتركة الشهر املقبل.
ق �ض��ائ �ي��ًا ،ق � ��ال م� �ص ��در رف� �ي ��ع إن ال �ك ��وي ��ت ن��ال��ت
مؤخرا حكمًا بالحجز على جميع أموال الرجعان
ً
وأرص��دت��ه البنكية ،ش��ام�لا كذلك أي أم��وال تظهر
باسمه في املستقبل.
ّ
وأض��اف :إن الكويت لديها حكم بتسلم الرجعان
من بريطانيا ،التي أرسلت وفدًا زار السجن ،واطلع
على امل �ك��ان ،ال��ذي سيوضع ف�ي��ه ،وإن��ه سيحصل
على محاكمة عادلة.
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ِّ
تودع زمن االدخار!
الكويت

مصادر لـ سبقلا :الحكومة توافق على إلغاء االستقطاع لصندوق األجيال
إبراهيم محمد

ت� � ِّ
�ودع ال �ك��وي��ت زم ��ن االدخ � ��ار ،ال ��ذي اس�ت�م��ر م�ن��ذ ع ��ام 1976
(باستثناء عام الغزو) لتنتقل إلى مرحلة جديدة ،قد يكون أبرز
مالمحها دخ��ول أس��واق السندات لتمويل العجز املتفاقم على
َ
وق��ع صدمتي النفط و«ك��ورون��ا»؛ إذ أك��دت م�ص��ادر ذات صلة
موافقة الحكومة على وقف استقطاع حصة صندوق األجيال

القادمة ،وامل�ح��ددة بنسبة  %10من إجمالي اإلي��رادات الفعلية
للموازنة ،على أن ُي َ
ربط ه��ذا التحويل بتحقيق فوائض فعلية،
ً
بدال من الوضع الحالي امللزم بالتحويل إلى الصندوق ،بصرف
ال�ن�ظ��ر ع��ن وض ��ع امل ��وازن ��ة ،س ��واء ك��ان��ت تتمتع ب��ال�ف��وائ��ض أو
عاجزة .وأشارت املصادر إلى أن وقف االستقطاع من شأنه أن
يقلل الضغوط على صندوق االحتياطي العام ،الذي ساء وضعه
كثيرًا في الفترة األخيرة ،في ظل غياب قانون الدين العام.

وقالت املصادر ذاتها إن صندوق االحتياطي العام يدفع حاليًا
ثمن التباطؤ ف��ي إق��رار ق��ان��ون ال��دي��ن ال�ع��ام الجديد ،حيث قام
خالل السنوات األخيرة ،وتحديدًا منذ بداية عجز املوازنة في
السنة املالية  ،2015 /2014وحتى نهاية السنة املالية /2019
 2020ب�ت�ح��وي��ل م��ا ي �ق� ّ�در ب �ـ  13.8م�ل�ي��ار دي �ن��ار ت�ق��ري�ب��ًا إل��ى
صندوق األجيال ،في الوقت الذي حققت فيه املوازنة خالل تلك
السنوات خسائر ،تبلغ قيمتها حوالي  30مليار دينار.

وأردفت املصادر« :لو جرى وقف االستقطاع منذ أول سنوات
العجز لكانت في الصندوق سيولة مالية تكفي للصرف على
ً
عجز املوازنة خالل العامني املقبلني ،ب��دال من الوضع الحالي،
الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب لتوفير الرواتب خالل الفترة
املقبلة ،وفق تصريح الحكومة نفسها».

اقتصاد | ص12
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شرباكة

تجميد  5ماليين دينار
في رصيده وحسابات شركته
المحرر األمني
أب� �ل� �غ ��ت م � �ص� ��ادر رف� �ي� �ع ��ة سبقلا أن � ��ه ج � ��رى ت�ج�م�ي��د
ال�ح�س��اب��ات البنكية للنائب البنغالي امل�ح�ج��وز على
ذمة قضايا ،تتعلق باالتجار بالبشر واإلقامات وغسل
األموال وتجميد حسابات شركته.
وقالت املصادر إن الرصيد املالي للشركة يبلغ نحو 5
ماليني دينار ،منها  3ماليني دينار ،رأسمال الشركة،

ّ
التصرف
مشيرة إل��ى أن تجميد الحسابات ج��اء ملنع
ف�ي�ه��ا ،ألن �ه��ا أص�ب�ح��ت م�ح��ل ش�ب�ه��ة ،وس�ت�ت��م املطالبة
باستردادها ،إن ثبتت التهم أمام املحاكم.
وكشفت امل�ص��ادر أن رج��ال مباحث اإلق��ام��ة ،وبموجب
ّ
ق � ��رار رس� �م ��ي ،ت �ح��ف �ظ��وا ع �ل��ى ك ��ل األم � � ��وال امل ��وج ��ودة
ف ��ي خ��زي �ن��ة ال� �ش ��رك ��ة ،وج �م �ي��ع االوراق وامل� ��راس �ل�ات
واملستندات وال��وث��ائ��ق ،إض��اف��ة ال��ى تسجيل كاميرات
امل��راق �ب��ة امل��وج��ودة داخ�ل�ه��ا لتفريغها وال �ت� ّ
�وص��ل إل��ى

ب �ع��ض ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ع��ام��ة وامل �س��ؤول��ة ،ال �ت��ي ك��ان��ت
على رأس عملها في الجهات الحكومية ،وذهبت ملقر
الشركة لتلقي رش��ى مقابل إنجاز املعامالت الخاصة
باستقدام عمالة بنغالية.
واض��اف��ت امل �ص��ادر :إن جميع األم ��ور امل��ال�ي��ة املتعلقة
ب��ال �ش��رك��ة م��ن اي� �ج ��ارات م �ك��ات��ب وب �ن��اي��ات مخصصة
لسكن العمال ،إضافة إلى رواتب املوظفني والعمال ،لن
يتم صرفها سوى بموجب عقود ومستندات رسمية.

بدء تسجيل طلبة الـ  12في الفصول االفتراضية للتعليم عن بعد اليوم

«تفنيشات» جماعية لمعلمي مدارس خاصة!
هاني الحمادي
فيما أق��دم��ت بعض امل ��دارس ال�خ��اص��ة على
إنهاء خدمات املعلمني العاملني بها للهروب
من دفع رواتبهم خالل أشهر العطلة الطارئة
التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا،
خ� ّ�ي��رت م ��دارس أخ��رى معلميها وإداري�ي�ه��ا
بني التنازل عن رواتبهم أو «تفنيشهم».
وأكدت مصادر مطلعة لـ سبقلا أن اإلدارات
املدرسية لعدد من امل��دارس الخاصة أبلغت
العاملني فيها هاتفيًا بنبأ إنهاء خدماتهم
مع أولوية إع��ادة تعيينهم في حال تحديد
موعد استئناف العام ال��دراس��ي الحالي أو
انطالق العام الجديد.
املصادر أشارت إلى أن بعض املدارس باتت
ع ��اج ��زة ع ��ن ص� ��رف روات� � ��ب م��وظ �ف �ي �ه��ا ف��ي
ظ��ل األزم ��ة ال��راه �ن��ة وت��وق��ف ال��دراس��ة فيها
وام�ت�ن��اع أول �ي��اء األم ��ور ع��ن س��داد الدفعات
األخ �ي��رة م��ن ال��رس��وم ال��دراس �ي��ة ت��زام�ن��ًا مع
صدور قرار من وزارة التربية بعدم املطالبة
ب��أي رس��وم حاليًا وإرج ��اء األم��ر إل��ى بداية
العام املقبل.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ت �ب��دأ ص �ب��اح ال �ي��وم األح��د،
عملية تسجيل طلبة ال�ص��ف ال�ث��ان��ي عشر
ب �ق �س �م �ي��ه ال �ع �ل �م��ي واألدب� � � ��ي ف ��ي ال �ف �ص��ول

االفتراضية للمنصة التعليمية التي أعدتها
وزارة التربية مؤخرًا ضمن مشروع الخطة
التشغيلية لتنفيذ التعليم عن بعد.
وي �س �ت �م��ر ت �س �ج �ي��ل ط �ل �ب��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ام
وال ��دي� �ن ��ي وال �ت��رب �ي��ة ال �خ��اص��ة ف ��ي امل ��راك ��ز
املسائية مل��دة  3أي��ام بشكل اخ�ت�ي��اري ،على
أن ي �ت ��م ب �ع ��ده ��ا ت �ج �ه �ي��ز ق� ��وائ� ��م ال �ف �ص��ول
االف�ت��راض�ي��ة وان �ط�لاق التعليم ع��ن بعد في
امل� � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وم ��ن امل �ق ��رر أن ت�ل��زم
«التربية» املدارس الخاصة بإعداد منصات
تعليمية في كل مدرسة لتعليم طلبة الثاني
عشر املنتسبني إليها إلكترونيًا ،إضافة إلى
إنشاء فصول افتراضية وتدريسهم عن بعد
أسوة بالتعليم العام.
إل��ى ذل��ك ،عقد وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال�ع��ال��ي د .س�ع��ود ال�ح��رب��ي ،أم��س ،اجتماعًا
ً
م � �ط � ��وال م � ��ع ال � ��وك �ل��اء امل� �س ��اع ��دي ��ن ل �ب �ح��ث
آخ ��ر امل�س�ت�ج��دات ع�ل��ى ال �س��اح��ة التعليمية
وم �ن��اق �ش��ة أب � ��رز امل �ل �ف ��ات ،وم �ن �ه��ا ال�ت�ع�ل�ي��م
اإلل �ك �ت��رون��ي ع ��ن ب �ع��د وال� ��روات� ��ب امل �ت��أخ��رة
للموظفني والعقود املتعثرة.
وأك� � ��دت م� �ص ��ادر أن ال �ح��رب��ي اط� �م ��أن ع�ل��ى
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ت �ف �ع �ي��ل ح� �س ��اب ��ات امل�ع�ل�م�ين
واستمرار تسجيلهم وبدء تفعيل الصفحات
الخاصة بهم في املنصات التعليمية.

يوسف الشهاب

كرهنا «كورونا»..
وهي خير
كل ما يقدره الخالق سبحانه على املخلوق هو خير له ،حتى وان كان فيه
ضرر لإلنسان ،وما يصيب االنسان من وباء او مصاب إال وفيه األجر
والثواب من رب العباد سبحانه لإلنسان وفيه خير له« ،فعسى ان تكرهوا
شيئا ويجعل اهلل فيه خيرا كثيرا» (النساء )19 :صدق اهلل العظيم.
ال ج��دال في ان كل وب��اء أو جائحة فيه من اآلث��ار السلبية على املجتمع
ف��ي اإلص��اب��ات والضحايا والهلع وال�خ��وف والقلق م��ن ال�ق��ادم املجهول.
ومن جهة أخرى على الجانب النفسي في املجتمع وانعكاساته على املال
واالقتصاد بشتى ص��وره وأشكاله ،والتداعيات هي االخ��رى بعيدة في
مداها ،لكن مع كل ما سبق يمكن القول ،ومن دون تردد ،ان وباء كورونا
كشف املستور للدولة في حجم آف��ة اإلق��ام��ات وتجارها ،ودف��ع ال��ى قطع
جذور هذه اآلفة التي اساءت لسمعة الكويت بالخارج قبل الداخل ،ويكفي
العدد غير القليل ال��ذي أحيل ال��ى القضاء ،ال��ى جانب االنتباه الحكومي
الذي جاء متأخرا.
ول�لاس��ف رغ��م م��ا تناولته وألك�ث��ر م��ن م��رة بخصوص ض��رورة معالجة
التركيبة السكانية والهرم املقلوب فيها ،الذي قدمته للوافدين وبنسبة اكثر
من املواطنني ،وهذه النسبة ال اظنها تتواجد إال في قليل من بلدان العالم،
االمر الذي شد عزم الحكومة على ضرورة العالج ووضع هذه التركيبة في
مسارها الصحيح واملنطقي.
وأم��ا في الجانب املالي واالق�ت�ص��ادي ،فقد فتحت ه��ذه املحنة الكورونية
األبواب امام الدولة لتقف وتتأمل أسلوب اإلنفاق والهدر لديها ،وهو االمر
غير املعقول ،خاصة في قضايا املناقصات واملبالغة بالصرف ومزايا
كبار املسؤولني ومخصصات املهمات الرسمية والحوافز املالية الكثيرة
وغ�ي��ر املنطقية ل�ل�ق�ي��ادات الوظيفية ب��ال��دول��ة ،وغ�ي��ره��ا م��ن ال��وج��وه املالية
باإلنفاق ،ه��ذا غير السرقات وغياب مبدأ الثواب والعقاب ،أض��ف ال��ى ما
سبق الجانب االق�ت�ص��ادي ال��ذي ال ي��زال ف��ي حاجة ال��ى نفضة حكومية
تعيد للدولة حقوقها ،خاصة في أسعار األراضي الصناعية الزهيدة التي
ال تكاد تذكر مقارنة م��ع مواقعها وعائداتها املالية للذين يستغلونها،
ناهيك عن ايجارات الشاليهات السنوية الرخيصة ،كل هذه وغيرها ما
كان للحكومة ان تلتفت لها لوال الظروف التي أوجدتها هذه الجائحة ،التي
نسأل الخالق ان يزيلها عن البشرية ويقينا شرورها.
اننا اليوم امام التفكير الطويل مع النفس ،والتدبر في قدرة الخالق العظيمة
التي أعجزت العالم عن مواجهة هذا الوباء حتى اآلن في اكتشاف عقار
ل�ك��ورون��ا وف��ي اب�ع��اد الهلع وال �خ��وف ال�ل��ذي��ن اص��اب��ا ك�ب��ار ق��ادة ال�ح��روب،
ومحاوالت السيطرة على العالم ،انها عظمة الخالق التي جمعت العالم في
سواسية اإلصابة بالداء ،وسر من األسرار التي ال يعلمها سواه سبحانه،
وهو القائل سبحانه «وفوق كل ذي علم عليم» ،تلك هي وجوه الخير في
داء كرهناه وفيه خير على كثير من وجوه الحياة البشرية وقوانينها.
نغزة:
بعد هذه الجائحة التي اصابت شعوبا ،وقلبت أمور حياتها اليومية ،ما
على االنسان العاقل سوى اع��ادة النظر جليا في أمور حياته واألرضية
التي يقف عليها ،وأنه ضعيف أمام قدرة الخالق ،وعليه العودة الى طريق
الوعي بدال من الضياع والشعور بأنه فوق من حوله ..طال عمرك.
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نتائج الفحص قد تعيد «مناعة القطيع» إلى الواجهة

ً
يوميا
 250مسحة عشوائية في المناطق
¶ رصد اإلصابات والحاالت التي تماثلت للشفاء من دون ظهور أعراض عليها
عبدالرزاق المحسن

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة
عن بدء فرق ال��وزارة في تنفيذ مسوحات
وف�ح��وص��ات عشوائية ف��ي ع�م��وم مناطق
ال�ب�لاد ،وف��ق رؤى ج��دي��دة ،ب�ه��دف تحديد
مالمح سياسة الوزارة املقبلة في التعامل
مع فيروس كورونا والتصدي له.
وأك � � ��دت امل � �ص� ��ادر ل� �ـ سبقلا أن ف ��رق ��ًا م��ن
ال��وح��دة املتنقلة ال�ت��اب�ع��ة إلدارة الصحة
ال �ع��ام��ة ب � ��دأت أول م ��ن أم � ��س ،ف ��ي تنفيذ
م �س��وح��ات وف �ح��وص��ات ت��ؤخ��ذ م��ن م�ن��زل
واح��د ف��ي ك��ل ش��ارع باملناطق ،حيث يتم
اخ �ت �ي��ار ش �خ��ص واح � ��د ف �ق��ط ل�ت�ن�ف�ي��ذه��ا
عليه ،ومن ثم معرفة إصابته من عدمه ،أو
حتى كونه أصيب وتماثل للشفاء.
وع��ن ع��دد املسحات والفحوصات املقررة
يوميًا ،أوضحت املصادر أنها ستكون وفق
معدالت من  150إلى  250مسحة وفحصًا،
مشيرة إلى أن املسحات تستهدف معرفة

عدد املصابنيّ .أما فحص الدم فيركز على
وجود األجسام املضادة وإمكانية تشافي
الشخص من دون ظهور أي أعراض عليه،
مضيفة أن ه��ذا ال�ف�ح��ص س�ي�ح��دد خطط
ال��وزارة املقبلة في إمكانية نجاح سياسة
«م�ن��اع��ة القطيع» م��ن ع��دم��ه ،ال سيما في
حال رصد أع��داد كبيرة قد تكون تماثلت
للشفاء من الفيروس من دون علمها.
وبينت أنه في حال الكشف عن شفاء أكثر
من  40في املئة من املصابني «الذين سيتم
فحصهم» ضمن سياسة مناعة القطيع،
فذلك يطرحها بقوة أمام مسؤولي الوزارة
الت �خ��اذ م��ا ي �ل��زم إزاء إق ��راره ��ا م��ن ع��دم��ه
ً
مستقبال ،الفتة إلى أنها لم تقر العمل بها
حتى اآلن.
وأك ��دت امل �ص��ادر أن��ه سيتم ت��واج��د الفرق
بشكل مفاجئ ومن دون مواعيد مسبقة،
ح�ي��ث ت�س�ت�ه��دف ج �ه��وده��ا ك��ل امل��واط�ن�ين
وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ،ل� �ض� �م ��ان اح� � �ت � ��واء م� �ع ��دالت
اإلصابة ورصد أي بؤر والسيطرة عليها.

بسعة  60سريراً لإلنعاش الرئوي

استقبال مرضى كورونا
في مركز المسالك البولية
عبدالرزاق المحسن
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن مركز صباح األحمد للمسالك البولية
استقبل بعض الحاالت املصابة بفيروس كورونا االسبوع املاضي ،التي تحتاج
الى االنعاش الرئوي ،بطاقة  60سريرا ،مبينة انه جرى تجهيزه منذ اواخر مايو
املاضي.
واض��اف��ت امل��ص��ادر لـ سبقلا ان منطقة الصباح الطبية خصصت مستشفى
الرازي «الجديد» الستقبال املصابني بالكورونا ،وهم من سكان املناطق التابعة
للمنطقة ،مشيرة الى انه يحتوي على  240سريرا ،بينها  7أسرة لالنعاش قبيل
نقل الحاالت ملركز صباح االحمد للمسالك.
واشارت املصادر الى ان برج الرازي وقع االختيار عليه من اصل  15مستشفى
ومركزا في املنطقة الصحية ،الفتة الى ان مراجعي مركز صباح األحمد للمسالك
ال��ب��ول��ي��ة ج���رى تحويلهم ال���ى ق��س��م ال��ج��راح��ة ف��ي مستشفى ال��ص��ب��اح ،لضمان
حصولهم على الرعاية الالزمة من دون اي عوائق ،مؤكدة توافر الطواقم الطبية
والهيئات التمريضية لخدمة املرضى في تلك املرافق.

التجديد اختياري ..وال غرامات لتأخيره

ترخيص  120ألف
مركبة ..بال فحص
محمد إبراهيم

إجراء المسحات العشوائية وفق رؤى جديدة

 467إصابة جديدة % 57 ..منهم مواطنون

وتيرة زيادة نسبة التعافي ..تتباطأ
ل � � ��م ي� � ��ؤث� � ��ر ان� � �خ � � �ف � ��اض أع � � � ��داد
امل � �ص ��اب �ي�ن ب � �ف � �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا
ب �ح �س��ب اإلح � � �ص� � ��اءات امل �ع �ل �ن��ة
أمس ،وانخفاض أعداد املتعافني
في تزايد نسبة املتعافني ،حيث
ارتفعت إلى  78.4في املئة بزيادة
قدرها  0.4في املئة فقط.
وان�خ�ف��ض ع��دد متلقي العناية
امل� ��رك� ��زة أم� ��س  13ح ��ال ��ة ،ح�ي��ث
أص �ب��ح  ،180ب �ع��د أن ك� ��ان 193
أول من أم��س ،ليصبح املجموع
ال �ك �ل��ي ل �ج �م �ي��ع ال � �ح� ��االت ال �ت��ي
م��ا زال��ت تتلقى ال��رع��اي��ة الطبية
 8100ح� � ��ال� � ��ة ،م� � ��ع األخ � � � ��ذ ف��ي
االع�ت�ب��ار وف ��اة  6ح ��االت جعلت
مجموع ال��وف�ي��ات املسجلة 319
حالة.

وس �ج �ل��ت وزارة ال �ص �ح��ة 467
إص��اب��ة ج��دي��دة ليرتفع إجمالي
ال � � �ح� � ��االت إل � � ��ى  39145ح ��ال ��ة،
ت�ض�م�ن��ت  268م��واط �ن��ًا بنسبة
بلغت  57.39في املئة.
وجاء املصابون حسب املناطق
ال�ص�ح�ي��ة ب��واق��ع  123ح��ال��ة في
ال �ج �ه��راء ،و 112ف��ي ال�ف��روان�ي��ة،
و 109ف ��ي األح � �م � ��دي ،و 70ف��ي
ح � ��ول � ��ي ،و 53ف � ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة.
ف��ي ح�ي�ن ش�م�ل��ت أع �ل��ى امل�ن��اط��ق
ال �س �ك �ن �ي ��ة م � ��ن ح� �ي ��ث ت �س �ج �ي��ل
اإلص ��اب ��ة ب��ال �ف �ي��روس  38ح��ال��ة
ف��ي الفروانية ،و 21ف��ي النسيم،
و 19ف��ي ت �ي �م��اء ،و 17ف��ي سعد
العبداهلل ،و 17في جابر العلي،
و 16في صباح السالم.

رغم اعالن مجلس ال��وزراء تأجيل العمل في الجهات الحكومية،
أعلنت وزارة الداخلية ،أن اإلدارة العامة للمرور ستستأنف العمل
الجزئي التدريجي في أقسام تراخيص املركبات فقط اعتبارًا من
اليوم األح��د وط��وال أي��ام االسبوع من الساعة  8صباحًا حتى 4
عصرًا في جميع املحافظات ،لتجديد املركبات املنتهي تأمينها
من  12مارس املاضي.
وم��ن املتوقع أن تشهد أقسام تراخيص املركبات زحامًا شديدًا
حرصا من املراجعني على االستفادة من قرار االعفاء من الفحص
ال �ف �ن��ي ،ح�ي��ث ب�ي�ن��ت م �ص��ادر أن ن�ح��و  120أل ��ف م��رك�ب��ة منتهية
التأمني في البالد ،بسبب اغالق ادارات الفحص الفني منذ مارس
املاضي.
وكشفت املصادر أن القيادات األمنية في قطاع املرور وضعت خطة
مناسبة وآلية صارمة تتماشى مع اإلقبال الكبير ،الذي تنتظره
أق �س ��ام ت��راخ �ي��ص امل��رك �ب��ات
م��ن امل��واط�ن�ين واملقيمني في
امل �ح��اف �ظ��ات ال �س ��ت ،م�ش�ي��رة
إل � ��ى أن ق� � ��رار ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ال��وزراء وزي��ر الداخلية أنس
ال مخالفات
ال� �ص ��ال ��ح ،ال� �خ ��اص ب��إع �ف��اء
للمركبات
ج �م �ي��ع امل ��رك� �ب ��ات امل�ن�ت�ه�ي��ة
ال � �ت � ��أم �ي��ن م � �ن� ��ذ  12م� � ��ارس
المنتهية
امل��اض��ي م��ن ال�ف�ح��ص الفني
بتعميم
ح� �ت ��ى إش � �ع� ��ار آخ � ��ر ب �ش��رط
أن ي �س �ت �خ��رج م��ال��ك امل��رك�ب��ة
شفهي من
ت��أم�ي�ن��ًا س ��اري امل�ف�ع��ول مل��دة
الوكيل
ع� � � ��ام ،وي� �ح� �ت� �ف ��ظ ب � ��ه داخ � ��ل
م��رك �ب �ت��ه ،ج� ��اء ت �م��اش �ي��ًا م��ع
المساعد
ال �ظ��روف ال�ط��ارئ��ة ال�ت��ي تمر
ً
ب�ه��ا ال �ب�ل�اد ،وت�س�ه�ي�لا على
املواطنني واملقيمني.
وأوض�ح��ت أن��ه منذ  12م��ارس امل��اض��ي ل��م يتم تحرير مخالفات
مرورية للمركبات املنتهية التأمني بناء على تعميم شفهي صدر
من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور والعمليات اللواء
جمال الصايغ بسبب الظروف الطارئة واملصاحبه النتشار وباء
فيروس كورونا.
ويقتصر استقبال املراجعني في اقسام تراخيص املركبات فقط،
لتجديد املركبات املنتهي تأمينها ،والتي يشملها ق��رار اإلعفاء
من الفحص الفني بشرط وجود أوراق التأمني ،ويكون التجديد
اختياريا ملن يرغب.
واك ��دت ال� ��وزارة أن ع��دم ال�ت�ج��دي��د ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ل��ن يترتب
عليه دفع اي غرامات مالية ،داعية جميع املواطنني واملقيمني إلى
االلتزام باالشتراطات الصحية الخاصة بارتداء الكمام والقفازات
والتباعد االجتماعي.
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أمة وبلدي

«موقف رئيس البرلمان التونسي من الغزو العراقي ُمستن َكر وال مزايدة فيه»

الغانم :دعوة الغنوشي ..ال مجال لتفعيلها
أص��در مكتب رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم ،توضيحا بشأن اللغط الدائر حول
زي��ارة مرتقبة لرئيس البرملاني التونسي
راشد الغنوشي للكويت ،مؤكدا أن الدعوة
املوجهة للغنوشي قديمة ،كما أن الفترة
الحالية واملستقبل املنظور ليسا مناسبني
الستقبال أي مسؤول.
ولفت الى ان رئيس مجلس األمة ،واستنادا
الى بروتوكوالت معروفة ومرعية ،يوجه
دع� ��وة ل��رئ�ي��س أي ب��رمل��ان ب�ص�ف�ت��ه ول�ي��س
لشخصه أو لتوجهه السياسي ،ويحكمه
م �ع �ي ��ار ال� �ص ��داق ��ة وال� �ع�ل�اق ��ة م� ��ع ال ��دول ��ة
امل��دع��وة ول �ي��س ألي اع �ت �ب��ار آخ ��ر ،م�ش��ددا
على أن توجهات رئيس البرملان التونسي
السياسية ال تمثل توجهات رئيس األمة
بأي حال.
وفي ما يلي نص التوضيح:
اإلخوة واألخوات..
ل�ت��وض�ي��ح م��ا ي �ث��ار ب �ش��أن ال �ل �غ��ط ،وم ��ا تم
تداوله بشأن دع��وة معالي رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق علي الغانم لرئيس البرملان
التونسي السيد راش��د الغنوشي ل��زي��ارة
ال �ك��وي��ت ،ن ��ود ت��وض �ي��ح ع ��دة ن �ق��اط م�ن� ً�ع��ا
للبس.

أوالً
جرت العادة في الكثير من االجتماعات التي
تجمع رئيس مجلس األمة برؤساء برملانات
العالم ،أن يتلقى دعوات للزيارة وهو بدوره
ي��وج��ه دع � ��وات ل ��زي ��ارة ال �ك��وي��ت ،وق ��د وج��ه
م�ع��ال�ي��ه دع � ��وات ب��روت��وك��ول �ي��ة ل �ك��ل رؤس ��اء
البرملانات العربية الشقيقة من دون استثناء
على ف�ت��رات ،واملعني بها ال��دول والشعوب
والبرملانات وليس األشخاص ،وال يمكن أن
تستثنى تونس أو أي دولة أخرى.

ثانيا ً

دعوة رئيس البرملان التونسي وغيره تمت

¶ الدعوة بروتوكولية
لصفته ال لشخصه
وقد ال تتحقق..
في المستقبل المنظور

اليمينية واليسارية واللبرالية واملحافظة
وغيرها من ألوان الطيف السياسي ،وليس
من الحصافة أو النضج أن يقتصر رئيس
مجلس األمة في دعواته لرؤساء البرملانات
على هوية توجهاتهم السياسية وما يروق
ل��ه م �ن �ه��ا ،ف��ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م رئ �ي��س ب��رمل��ان
ً
ًّ
سياسيا
توجها
يمثل كل الكويتيني وليس
ً
معينا ،ومع ذلك نؤكد بأن الدعوة املذكورة
ه ��ي دع � ��وة أول� �ي ��ة ب��روت��وك��ول �ي��ة ت �م��ت ف��ي
حينها ،وال م�ج��ال ح��ال� ً�ي��ا أو ف��ي املستقبل
املنظور لتفعيلها وتلبيتها.

¶ لو أرادت الكويت
الوقوف عند 1990
لكانت عالقاتها
مع  12دولة عربية فقط

خامسا ً

¶ قضايا مستجدة وملفات
متسارعة تستوجب
التنسيق والتحاور مع
مختلف الدول ..ال األشخاص

مرزوق الغانم

¶ ليس من الحصافة
أو النضج قصر الدعوات
على رؤساء البرلمانات
على هوية توجهاتهم
السياسية وما يروقنا منها
¶ التوضيح لمن سأل
ً
صادقا عن المالبسات..
أما المزايدون والمتصيدون
فأمرهم ال يعنينا

خ�ل�ال اج �ت �م��اع االت �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي
في  8فبراير املاضي في العاصمة األردنية
ع�م��ان ،وال�ت��ي عقدت ملواجهة صفقة القرن،
وتلقى رئيس مجلس األم��ة الكويتي فيها
دع��وة م��ن ال�ب��رمل��ان التونسي ف��ي االجتماع
ن �ف �س��ه ،وب��ال �ف �ع��ل ف��ي ي ��وم  9ف �ب��راي��ر أرس��ل
معاليه لرئيس برملان تونس رسالة خطية
بروتوكولية تتضمن الدعوة ،أي أن الدعوة
قبل م��وض��وع «ك��ورون��ا» وان�ت�ش��اره ،وربما
ال �ت �ب��س األم � ��ر ع �ل��ى ال �ب �ع��ض ب �س �ب��ب ت��أخ��ر
تسليم ال��دع��وة للسيد ال�غ�ن��وش��ي م��ن قبل
س�ف�ي��رن��ا ف��ي ت��ون��س ،ورب �م��ا ه ��ذا ال�ت��أخ�ي��ر
بسبب ظروف اإلغالق وحركة الطيران خالل
األشهر األرب�ع��ة املاضية ،وه��و أم��ر يلتمس
فيه معالي الرئيس العذر لسعادة السفير.
ونحن إذ نشير إل��ى ه��ذا األم��ر ،نشير إليه
ف �ق��ط ت��وض �ي� ً�ح��ا مل ��ن ان �ت �ق��د م��وع��د ال ��زي ��ارة
ال �ت��ي ب ��دت وك��أن�ه��ا دع ��وة ج��دي��دة ،ك��ذل��ك ال
بد من التوضيح بأن الدعوة البروتوكولية
ال ت�ع�ن��ي ح� ��دوث ال ��زي ��ارة ف �ع �ل� ًّ�ي��ا ،ح�ي��ث إن

إج � � ��راءات ال ��زي ��ارة ال�ف�ع�ل�ي��ة ت�ت�ط�ل��ب أم� � ً
�ورا
كثيرة وه��ذا ما لم يشرع به مكتب الرئيس
من األساس.

ثالثا ً

أما بشأن توجهات السيد الغنوشي فهي ال
تمثل توجهات رئيس مجلس األم��ة ،ونقول
ال تمثله لسبب بسيط ،فرئيس مجلس األمة
يوجه دعوة لرئيس أي برملان بصفته وليس
لشخصه أو توجهه السياسي ،ويحكمه هنا
معيار الصداقة والعالقة مع الدولة املدعوة،
ًل�اً
ف �ت��ون��س م� �ث� دول � ��ة ع��رب �ي��ة ي �ه��م ال �ب��رمل��ان
ال �ك��وي �ت��ي ت��وط �ي��د ال �ع�لاق��ة م �ع �ه��ا ،وه� ��ذا ما
حصل مع رئيس البرملان التونسي السابق
محمد الناصر الذي زار الكويت العام املاضي
بناء على دعوة رسمية من الرئيس الغانم.

رابعا ً

م��ن زار ال�ك��وي��ت ف��ي ال�س��اب��ق ه��م ج�م�ل��ة من
رؤس ��اء ال�ب��رمل��ان��ات م��ن مختلف التوجهات

المال يطلق رسائل تصعيد تحذيرية ..والكندري يحاصره باألسئلة

ّ
تهدد الروضان
خسائر البورصة
المحرر البرلماني
ان�ط�ل��ق ق �ط��ار ال�ت�ص�ع�ي��د ال�ن�ي��اب��ي ض��د وزي��ر
التجارة خالد الروضان ،على خلفية الخسائر
الفادة التي تعرضت لها بورصة الكويت جراء
ق��رار هيئة أس��واق امل��ال األرب�ع��اء قبل املاضي،
القاضي بإلغاء التدوال .
وعلمت « سبقلا» أن النائب ب��در امل�لا أوصل
رسالة تحذيرية إلى الوزير،وأنه يولي امللف
أهمية كبيرة ،معلقا خطواته املقبلة على مدى
تجاوبه إلصالح الوضع.
وذك ��رت م�ص��ادر برملانية أن ال�ن��ائ��ب عبد اهلل
ال �ك �ن��دري ي�م�ه��د لتصعيد م�م��اث��ل،ع�ب��ر حزمة
أسئلة برملانية تقدم بها إل��ى ال��وزي��ر في هذا
الخصوص.
وأوض� � �ح � ��ت امل� � �ص � ��ادر أن امل� �ل ��ف ب � ��ات ي �ه��دد
ال � � ��روض � � ��ان ب ��امل� �ن� �ص ��ة ،ب ��ان� �ت� �ظ ��ار امل � ��واء م � ��ة
السياسية ومدى تفاعله مع الرسائل النيابية
التحذيرية التي وصلته.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ب ��در امل�ل��ا :م �ض��ى أس �ب��وع منذ
صدور قرار مجلس املفوضني الخاطئ بشكل
جسيم ،ولم أر تحقيقًا أو إجراء متخذًا من قبل
وزي��ر التجارة على ال��رغ��م م��ن توجيه العديد
من األسئلة البرملانية إليه.

بدر المال

عبدالله الكندري

�ف ال� ��وزي� ��ر ب��وع��ده
وأض � � ��اف امل �ل��ا :ك �م��ا ل ��م ي � � ِ
بالجلوس معي ،على هامش جلستي الثالثاء
واألربعاء املاضيتني ،لبيان ما تم من إجراءات،
وأعتقد أنني قد منحت فرصًا كافية للوزير.
بدوره ،قال النائب عبد اهلل الكندري :توجهت
بأسئلة ب��رمل��ان�ي��ة ع��دي��دة إل��ى وزي ��ر ال�ت�ج��ارة،
ح ��ول ال�خ�س��ائ��ر ال �ف��ادح��ة ال �ت��ي ت�ع��رض��ت لها
ال �ب��ورص��ة واإلس� � ��اءة إل ��ى س�م�ع�ت�ه��ا ال�ع��امل�ي��ة

بسبب ق��رار هيئة أس��واق امل��ال بإلغاء جميع
ص� �ف� �ق ��ات ال� � �ت � ��داول ال� �ت ��ي ت� �م ��ت ب� �ت ��اري ��خ 10
ال�ج��اري ،بسبب إع�لان اتحاد امل�ص��ارف بعدم
توزيع أرباح للبنوك.
وذك��ر الكندري في س��ؤال��ه :فوجئ املتداولون
ب �س��وق ال �ك��وي��ت ل �ل ��أوراق امل��ال �ي��ة ف ��ي ت��اري��خ
 11ال �ج��اري ،ب�ق��رار هيئة أس ��واق امل��ال بإلغاء
ال �ص �ف �ق��ات وال � � �ت� � ��داوالت ال� �ت ��ي ت �م��ت ف ��ي 10

في المحال واألسواق المركزية

البلدية تتشدد في تطبيق إجراءاتها االحترازية

تعقيم السالل والحاويات في سوق المباركية (أرشيفية)

زكريا محمد
أك � ��د م� �ص ��در ف ��ي ال �ب �ل��دي��ة ت �ش��دي��د ال �ف��رق
ال ��رق ��اب �ي ��ة ف ��ي ب� �ل ��دي ��ات امل �ح ��اف �ظ ��ات ع�ل��ى
ق �ي��ام االس� ��واق امل��رك��زي��ة وامل �ح��ال بتطبيق
اإلجراءات االحترازية الصادرة عن مجلس
ال� ��وزراء ووزارة ال�ص�ح��ة م��ن أج��ل الحفاظ
على صحة وس�لام��ة امل��واط�ن�ين واملقيمني،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ع� ��دم االل � �ت� ��زام ب ��ال� �ق ��رارات
واإلج� � � � � ��راءات امل � �ح� ��ددة ي� �ع ��رض اص �ح��اب
هذه املحال للعقوبات املشددة املنصوص
عليها في اللوائح واألنظمة املعمول بها.

وأوض��ح أن��ه يفترض على جميع أصحاب
م� �ح ��ال امل � � ��واد ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة االل� � �ت � ��زام ب�ل�ب��س
ال �ع��ام �ل�ي�ن وامل �س �ت �ه �ل �ك�ين خ�ل��ال ت�س��وق�ه��م
للقفاز وال�ك�م��ام إض��اف��ة إل��ى ع��دم ال�ت��زاح��م
داخ��ل املحل بحيث يكون هناك تباعد بني
جميع املوجودين.
وك �ش �ف��ت ال �ب �ل��دي��ة أم� ��س ع ��ن ق� �ي ��ام ف��رق�ه��ا
الرقابية بالتفتيش على  101محل وسوق
م��رك��زي ل�ل�ت��أك��د م��ن ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا اإلج � ��راءات
االحترازية ،واسفرت عن تحرير  7مخالفات
وتوجيه  55إنذارا وتعقيم  13659حاوية.
على صعيد آخر قامت إدارة النظافة العامة

وإش� �غ ��االت ال �ط��رق ب �ف��رع ب �ل��دي��ة محافظة
الفروانية بعمل جوالت في املناطق ملتابعة
غسل وتعقيم الحاويات كأحد اإلج��راءات
االح �ت��رازي��ة وال��وق��ائ �ي��ة ل�ل�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار
ف� �ي ��روس ك� ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د وال� �ت ��أك ��د م��ن
مستوى النظافة ورفع كل ما يشوه املنظر
الجمالي.
وأسفرت الجوالت عن رفع  27سيارة مهملة
ب�ع��د ات �خ��اذ اإلج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة وغسل
وت �ع �ق �ي��م  2478ح ��اوي ��ة ون �ق��ل  4228م�ت��را
مكعبا م��ن ال�ن�ف��اي��ات ال�ب�ل��دي��ة وال�س�ك��ان�ي��ة
واإلنشائية واملخلوطة والسكراب.

الجاري ،وذلك بسبب تصريح اتحاد املصارف
ب�ع��دم ت��وزي��ع ال�ب�ن��وك ألي أرب ��اح ل�ه��ذا ال�ع��ام،
وذل� ��ك خ�ل�ال ف �ت��رة ال� �ت ��داول ال��رس �م �ي��ة ،وه ��ذا
ال �ح��دث ل��م يشهد مثله ف��ي ب��ورص��ات العالم
أجمع.
وت � �س � ��اءل ال� �ك� �ن ��دري ع� ��ن ال �س �ب ��ب ف� ��ي إل �غ ��اء
ال� �ت ��داوالت وال �ص �ف �ق��ات ال �ت��ي أج��ري��ت ف��ي 10
ال �ج��اري ،وه��ل ه�ن��اك ن��ص ق��ان��ون��ي اس�ت�ن��دت
إليه الهيئة في قرار اإللغاء يسمح لها بذلك؟
وما تأثير إلغاء جميع الصفقات والتداوالت
ال� �ت ��ي ت �م ��ت واع� �ت� �ب ��اره ��ا ك � ��أن ل� ��م ت �ك ��ن ع�ل��ى
م��ؤش��رات ال �س��وق ف��ي ن�ه��اي��ة ال �ي��وم م��ن حيث
ال��رب��ح أو الخسارة م��ع بيان قيمة األرب ��اح أو
الخسائر إن وجدت.
وأض ��اف ف��ي س��ؤال��ه :م��ا ه��ي اإلج � ��راءات التي
قامت بها هيئة أسواق املال تجاه املتسبب في
إصدار القرار الذي أعلن عنه اتحاد املصارف
في يوم اإليقاف ،وهل نصوص املادة ()44-57
م��ن ق��ان��ون ه�ي�ئ��ة أس ��واق امل ��ال ج ��اءت ب��إل�غ��اء
ال � �ت ��داوالت ت�ن�ط�ب��ق م��ع ال �س �ب��ب ال� ��ذي أل�غ�ي��ت
ال �ت��داوالت م��ن أج�ل��ه (إع�ل�ان ات �ح��اد امل�ص��ارف
ب �ع��دم ت��وزي��ع األرب � ��اح م��ن ق�ب��ل ال �ب �ن��وك أث�ن��اء
التداول) ،أم أن تلك النصوص متعلقة بحالة
الحرب والكوارث؟

«تأمين احتياجات  75ألف طفل
و 1700موظفة كويتية»

الشاهين :دعم
الحضانات لتكمل
أداء خدماتها
ط��ال��ب النائب أس��ام��ة الشاهني وزي��رة
ال� � �ش � ��ؤون م ��ري ��م ال �ع �ق �ي��ل ب��االل �ت �ف��ات
الح� �ت� �ي ��اج ��ات  ٥٧٠ح� �ض ��ان ��ة أط� �ف ��ال
م��رخ �ص��ة ت �ع��رض��ت ل �خ �س��ائ��ر ب�س�ب��ب
تداعيات فيروس كورونا ،كي تستمر
خدمتها االجتماعية في جميع مناطق
ال�ب�لاد ألكثر م��ن  75أل��ف طفل وطفلة،
م�ش�ي��را ال ��ى ان م�ج�ل��س ال � ��وزراء سبق
ل ��ه ت �ع��وي��ض ال �ح �ض��ان��ات ف ��ي ظ ��روف
مشابهة في عام  2010في ظل اغالقها
بسبب انتشار انفلونزا الخنازير.
ودع��ا الشاهني في اقتراح برغبة ،الى
دعم املصروفات التشغيلية لحضانات
األط �ف��ال ،ت�ح��ت رق��اب��ة وت��دق�ي��ق إداري
ومالي وفني ،لضمان عودتها لتقديم
خدماتها ف��ور انتهاء ظ��روف التوقف
االجباري.
وذك ��ر ان ال�ح�ض��ان��ات ت�ع�م��ل فيها
 ١٧٠٠م��وظ�ف��ة ك��وي�ت�ي��ة ،ويستفيد
م� �ن� �ه ��ا  ٥٧٠ص � ��اح � ��ب وص ��اح� �ب ��ة
ح� � �ض � ��ان � ��ة ،ب � �ج � ��ان � ��ب امل � ��ؤج � ��ري � ��ن
وال�خ��دم��ات التعليمية والتربوية
والترفيهية والغذائية املساندة.

ً
كثيرا أن تتم دعوة رؤس��اء برملانات
يحدث
دول لديهم آراء وم��واق��ف سياسية يختلف
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م �ع �ه��ا ،ب ��ل ي��رف�ض�ه��ا
ً
رف��ض��ا م �ب��دئ� ًّ�ي��ا ،ودور ال��رئ �ي��س ي �ك��ون في
م �ن��اق �ش��ة ت �ل��ك امل� ��واق� ��ف وت ��وض �ي ��ح م��وق��ف
الكويت ومحاولة فتح نقاشات جدية تجاه
مختلف القضايا محل الخالف.

سادسا ً

أم � ��ا ب� �ش ��أن م ��وق ��ف ال �س �ي��د ال �غ �ن��وش��ي م��ن
ال�غ��زو ال�ع��راق��ي ال�غ��اش��م ،وغ�ي��ره الكثير من
األح ��زاب اإلس�لام�ي��ة وال�ي�س��اري��ة والقومية،
إض ��اف ��ة إل ��ى ال�ك�ث�ي��ر م ��ن األن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة
آن ��ذاك ،فهو م��وق��ف م��رف��وض ومستنكر من
كل الكويتيني ،وال مجال للمزايدة فيه ،لكن
علينا فقط أن نستذكر أن القيادة السياسية
الكويتية الحالية والسابقة دعت الكثير من
ً
ًّ
سلبيا من
رؤس��اء ال��دول التي وقفت موقفا
ال�ح��ق ال�ك��وي�ت��ي ،وه ��ذا ال يعني أن ال�ق�ي��ادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ن�س�ي��ت م ��واق ��ف ت �ل��ك ال �ق �ي��ادات
وال � ��دول ،لكننا نضعها ف��ي ب��اب املصلحة
السياسية وال�ح�ي��وي��ة االستراتيجية ،ولو
كانت القيادة السياسية تريد الوقوف عند
ع ��ام  1990ل �ك��ان��ت ال �ك��وي��ت ل��دي �ه��ا ع�لاق��ات
م ��ع  12دول� ��ة ع��رب �ي��ة ف �ق��ط ،ف �ه �ن��اك ق�ض��اي��ا

م �س �ت �ج��دة وم �ل �ف��ات م �ت �س��ارع��ة ت�س�ت��وج��ب
ال �ت �ن �س �ي��ق وال� �ت� �ح ��اور م ��ع م �خ �ت �ل��ف ال� ��دول
(نقول الدول وليس األشخاص) خاصة على
القضايا العربية واإلسالمية التي تتطلب
ً
ً
وتنسيقا ً
عاليا.
تعاونا

سابعا ً

ت�ك��رر م� � ً
�رارا أن ي��دع��و رئ�ي��س م�ج�ل��س األم��ة
أو يلتقي برؤساء برملانات لديه اختالفات
جوهرية معهم ،ولديهم في املاضي مواقف
ال ي �ت �ف��ق ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ك��رئ �ي��س ب��رمل��ان
ً
لاً
كويتي معها بتاتا ،ومنها مث ما يتعلق
ب �ق �ض �ي��ة ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وال � �ق ��دس
ال �ش��ري��ف ،أو ق�ض��اي��ا األق �ل �ي��ات امل�س�ل�م��ة ،أو
ل��دي�ه��م خ�لاف��ات وع � ��داءات م��ع دول شقيقة
ل �ل �ك��وي��ت ،ل �ك��ن ه� ��ذا ل ��م ي �م �ن��ع م �ع��ال �ي��ه م��ن
االلتقاء بهم وتوضيح وجهة نظر الكويت،
ف��ال��رئ�ي��س م��ن ن��اح�ي��ة امل �ب��دأ ال يلتقي فقط
�رارا وت�ك� ً
بمن يتفق معهم ،ب��ل يلتقي م � ً
�رارا
بهؤالء الذين يختلف معهم ،هذا هو جوهر
العمل السياسي ،أن تضع مصلحة الكويت
ومصالح األمة نصب عينيك وأنت تتحرك.

ثامنا ً وأخيراً

ب �م��ا أن ال ��دع ��وة امل� ��ذك� ��ورة ق��دي �م��ة وي��رج��ع
ت��اري �خ �ه��ا إل� ��ى ف �ب��راي��ر امل� ��اض� ��ي ،ف ��إن ��ه م��ن
نافل القول التأكيد على أن الفترة الحالية
وامل �س �ت �ق �ب��ل امل �ن �ظ��ور ل�ي�س��ا ف �ت��رة م�ن��اس�ب��ة
الس �ت �ق �ب ��ال أي م � �س � ��ؤول ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى أن
ال � ��دع � ��وات ال �ب��روت��وك��ول �ي��ة األول � �ي� ��ة دائ � ً�م ��ا
تخضع ملراجعات تتعلق بالتوقيت والظرف
املناسب والسياقات السياسية وغيرها من
أمور واعتبارات ومراجعات.
ه � ��ذا ف �ق��ط ل �ل �ت��وض �ي��ح ول ��رف ��ع ال �ل �ب��س ع��ن
ً
امل ��وض ��وع مل��ن س ��أل ص ��ادق ��ا ع��ن م�لاب�س��ات
األم ��ر ،أم��ا امل��زاي��دون وامل�ت�ص�ي��دون فأمرهم
ال ي�ع�ن��ي رئ �ي��س م�ج�ل��س األم � ��ة ،واهلل أع�ل��م
بالنوايا واملقاصد.

ر ّداً على مروّ جي إشاعة عدم نيتها ّ
الترشح للمجلس

الهاشمIn your dreams :
َّ
ردت ال�ن��ائ�ب��ة ص �ف��اء ال�ه��اش��م
على «إش��اع��ة» انتشرت على
م��وق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
(تويتر) مؤخرا ،مفادها أنها
ّ
ل��ن ت �ت��رش��ح ف��ي االن �ت �خ��اب��ات
امل�ق�ب�ل��ة مل�ج�ل��س األم� ��ة ،وق��ال��ت
مل� ّ
�روج��ي االش��اع��ةIn your« :
»dreams؛ أي ف��ي أحالمكم،
وأع �ق �ب �ت �ه��ا ب �ك �ل �م��ة ح��اس �م��ة:
«مستمرة».

صفاء الهاشم

الدالل للحكومة :تحسبي للتبعات االقتصادية

العدساني يجدد تحذيره
من «وثيقة الشيتان»
طالب النائب محمد الدالل الحكومة
ب � ��أن ت �ض ��ع ال �ت �ب �ع ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة
ض �م��ن ح�س�ب�ت�ه��ا ف ��ي خ �ط��ط م��راح��ل
ع � ��ودة ال� �ح� �ي ��اة ،ال س �ي �م��ا ب �ع��د ق ��رار
تمديد املرحلة األولى.
وقال الدالل لـ سبقلا :نؤيد ما ذهبت
إليه الحكومة بجعل صحة الشعب
أول ��وي ��ة «ف �ه��و ن�ه��ج س�ل�ي��م وم �ق � ّ�در»،
لكن في املقابل يجب أن تعد جيدًا ملا
آل إليه ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي وتعطل
مصالح الناس.
وأض � ��اف «إن ال �ت �ب �ع��ات ال �ت��ي ط��ال��ت
م�ص��ال��ح ال �ن��اس وب ��ال ��ذات ال�ع��ام�ل�ين
ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص تتطلب تحركًا
مدروسًا ،يراعى فيه الوضع الصحي
م� ��ن دون إغ � �ف� ��ال ال� �ت ��أث� �ي ��ر ال �ع �م �ي��ق
املترتب على تعطيل األعمال» ،مشيرًا
إلى املقترح الذي تقدم به ومجموعة
م ��ن ال� �ن ��واب ب �ه��دف ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة
املالية البرملانية بدراسة كل القضايا

ذات ال�ص�ل��ة ب��ال�ت�ب�ع��ات االق�ت�ص��ادي��ة
وامل��ال�ي��ة ل�ل��وب��اء ،وال�ص�ع��وب��ات التي
تواجه القطاع الخاص وموظفيه ،ال
سيما في ظل طول أمد مراحل عودة
الحياة.
وش ��دد ع�ل��ى أن �ن��ا ف��ي أم ��س ال�ح��اج��ة
ل � �ب � �ح � ��ث ال � � �ت� � ��وج � � �ه� � ��ات وال � �خ � �ط � ��ط
التنفيذية ل��دع��م االق�ت�ص��اد ف��ي ه��ذه
املرحلة الحساسة وما صاحبها من
تداعيات.
في غضون ذل��ك ،ج��دد النائب رياض
ال� �ع ��دس ��ان ��ي ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ض � ��رورة
ال�ت�ص��دي للوثيقة االق�ت�ص��ادي��ة التي
اعتمدها وزي��ر املالية ب��راك الشيتان،
وال� � �ت � ��ي ت� �م ��س م �ع �ي �ش��ة امل ��واط � �ن �ي�ن،
وت�ت�ض�م��ن م �س��اس��ًا ب��ال��روات��ب ودع��م
العمالة والرسوم والخدمات وأسعار
البنزين والكهرباء ،الفتًا إلى أن هذه
ال �ق �ض��اي��ا م�ع�ظ�م�ه��ا ت�ت�ط�ل��ب ق � ��رارات
وليست تشريعات تصدر عن املجلس.

السبيعي :متابعة «يوروفايتر»
تعهد النائب الحميدي السبيعي،
بمتابعة تقديم األسئلة البرملانية
ف��ي ح ��ال ت��م ح�ف��ظ م�ل��ف قضية
«ي��وروف��اي�ت��ر» ،ال�ت��ي أحالها نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ أح �م��د امل �ن �ص��ور
إلى النيابة ،مشيرًا إلى أن طبيعة
األس�ئ�ل��ة ستكون ملعرفة أسباب
الحفظ والتأكد من أن��ه تم تزويد
النيابة بجميع املستندات الالزمة.

الحميدي السبيعي
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مسؤولون لـ سبقلا :ال تسويات مع المتهم ..وجهود مكثفة لتسليمه

استعادة الرجعان ..أبرز تحديات حكومة الخالد
حمرت فيه الحكومة عينيها لمحاصرة الفساد،
في الوقت الذي ّ
وتحركت على أكثر من اتجاه لتضييق الخناق على المتنفعين ومن
تسول لهم أنفسهم نهب المال العام ،تداولت أوساط قانونية
واقتصادية مجدداً قضية المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات
االجتماعية فهد الرجعان ،الذي أدانته محكمة الجنايات في
يونيو من العام الماضي بالسجن المؤبد وبمعيته زوجته ،بتهمة
اختالس أموال المؤسسة التي أؤتمن عليها وتولى مسؤوليتها
لمدة  30عاماً.

■ تحركات على أكثر من
محور ..والتنسيق
مستمر مع بريطانيا
■ تعليمات مشددة
إلغالق هذا الملف..
واسترداد المال المنهوب

حمد السالمة
تضمن الحكم ال�ص��ادر غيابيًا ض��د املتهم
وزوج �ت��ه ال�ه��ارب�ين خ��ارج ال�ب�لاد إلزامهما
ب � � ��رد م� �ب� �ل ��غ  82م� �ل� �ي ��ون دوالر ل� �ل ��دول ��ة،
وت �غ��ري �م �ه �م��ا ض �ع ��ف امل� �ب� �ل ��غ ،وم � �ص� ��ادرة
املمتلكات وال�ع�ق��ارات وال�ش��رك��ات واألسهم
وغيرها.
وب �ي �ن �م��ا اع �ت �ب ��ر امل� ��راق � �ب� ��ون أن اس �ت �ع ��ادة
ال��رج�ع��ان ال �ه��ارب ف��ي بريطانيا وتسليمه
ل�ل�ع��دال��ة م��ن أب ��رز ال�ت�ح��دي��ات أم ��ام حكومة
س �م��و ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ،ذك� � ��روا أن
ال� �ت� �ح ��رك ي �ج ��ب أن ي� �ك ��ون ع �ل ��ى أك� �ث ��ر م��ن
م �ح��ور إلغ�ل�اق ه ��ذا امل �ل��ف ،ف�ع�ل��ى الصعيد
ال � ��دب� � �ل � ��وم � ��اس � ��ي ه� � �ن � ��اك خ � � �ط � � ��وات ي �ج��ب
تفعيلها بصفة ع��اج�ل��ة ب�ج��ان��ب التنسيق
م��ع اإلن �ت��رب��ول ال��دول��ي ،ب�ج��ان��ب ال�خ�ط��وات
القانونية بالتعاون مع جهات عاملية.

جهود مستمرة
وش��ددت مصادر حكومية رفيعة املستوى
ع � �ل� ��ى أن ال� � �ك � ��وي � ��ت ت� � ��واص� � ��ل ج � �ه ��وده ��ا
ومطالباتها ب��اس �ت��رداد أم ��وال التأمينات
وتسليم مديرها ال�س��اب��ق ،وه�ن��اك تنسيق
مع السلطات البريطانية بشأن هذا امللف.
ّ
وبينت املصادر لـ سبقلا أن هناك اتفاقية
ّ
م��وق �ع��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن الس� �ت ��رداد ال��رج�ع��ان
تنتظر مصادقة البرملان البريطاني عليها،
وسبق أن ص��ادق عليها البرملان الكويتي،
وتحتاج إل��ى مصادقة ال�ط��رف البريطاني
لتدخل حيز التنفيذ.
ول�ف�ت��ت إل��ى أن ال�ب�ل��دي��ن ي�ج��ب أن يصادقا

اللجنة الكويتية
البريطانية تبحث
تسليمه في يوليو..
«كورونا» واالنتخابات
البريطانية عطلتا إقرار
اتفاقية تسليمه للبالد
على االتفاقية ،موضحة ان هناك امورا عدة
ّ
عطلت بريطانيا في التوقيع عليها ،بسبب
استقالة الحكومة البريطانية واالنتخابات
وخ ��روج بريطانيا م��ن االت�ح��اد االوروب ��ي،
إضافة الى انتشار وباء كورونا.
وك �ش �ف ��ت امل � �ص� ��ادر ان ب��ري �ط��ان �ي��ا ل��دي �ه��ا
توجه بان تعرض االتفاقية على السلطات
التشريعية حتى تدخل حيز التنفيذ ،بعد
املطالبات الكويتية ب�ض��رورة االستعجال
باسترداد الرجعان ومحاكمته في البالد.
ون�ف��ت امل �ص��ادر ت��وق��ف ال�ج�ه��ود الكويتية،
مبينة ان اإلج��راءات لم تتوقف ولم تفشل،
وهناك تنسيق مع البريطانيني عن طريق
السفارة في لندن بشكل مستمر ،الفتة إلى
ان اي ت�س��وي��ة ل��ن تقبل م��ع ال��رج �ع��ان ،وان
اي محاولة منه لن ترى النور ،منوهة بأن
الكويت نجحت في تجميد جميع ارص��دة

ال��رج�ع��ان ال�ح��ال�ي��ة ،وف� ّ�ع�ل��ت ك��ل االتفاقيات
من طرفها لتسلمه ،وتنتظر بريطانيا في
انهاء اجراءات تسليمه.
وذك � � � � ��رت امل � � �ص� � ��ادر ان ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت ��وج� �ي ��ه
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة م �ق��رر ان
تجتمع في شهر يوليو املقبل ،وسيناقش
م ��وض ��وع ال��رج �ع��ان خ�لال �ه��ا ض �م��ن لجنة
م �خ �ص �ص��ة ل � �ه� ��ذا امل� � �ل � ��ف ،وس� �ي� �ت ��م ب �ح��ث
ال �ج �ه��ود وام �ك��ان �ي��ة اغ �ل��اق امل �ل��ف وت�س�ل��م
الرجعان بأسرع وقت.
ولفتت املصادر إلى أن سمو رئيس مجلس
ال��وزراء الشيخ صباح الخالد يتابع بشكل
متواصل الجهود لتسلم الرجعان ،ويشدد
على جميع ال� ��وزراء املعنيني بمتابعة كل
تفاصيل امل �ل��ف ،والتنسيق م��ع بريطانيا
الغ�ل�اق امل�ل��ف ال��ذي يعتبر م��ن اك�ب��ر ملفات
الفساد في البالد.

حكم قضائي بريطاني:

حجز أي أموال تظهر باسمه مستقب ً
ال
مبارك حبيب
كشف مصدر رفيع املستوى أن الكويت
ك��س��ب��ت ح��ك��م��ًا ق��ض��ائ ً��ي��ا أم����ام امل��ح��اك��م
البريطانية مؤخرًا بحجز جميع األموال
التي يملكها مدير مؤسسة التأمينات
االجتماعية السابق فهد الرجعان.
وأض�������اف امل����ص����در ل����ـ سبقلا :إن ه���ذا
ال���ح���ك���م ال����ص����ادر مل��ص��ل��ح��ة ال���ك���وي���ت ل��م
يكتف بالحجز ع��ل��ى أرص���دة ال��رج��ع��ان

قالت م��ص��ادر قانونية إن قضايا االع��ت��داء
على امل���ال ال��ع��ام ال تسقط ب��ال��ت��ق��ادم ،وعلى
الحكومة بما لديها من سلطات واتفاقيات
دول��ي��ة السعي جديًا لتسليم فهد الرجعان
إلى الكويت ،تنفيذًا لألحكام الصادرة ضده،
ّ
ورد األموال التي اختلسها.
وأكدت املصادر أن ادعاء محاميه بأن األموال
ّ
تبخرت نتيجة البذخ الشديد ،ال يعفيه من
األح����ك����ام ال����ص����ادرة ض�����ده .وذك�������روا ان ما

ً
نشرته «ال��ت��اي��م��ز» ن��ق�لا ع��ن محامية يؤكد
وج���ود أص���ول متفرقة ح���ول ال��ع��ال��م ،يمكن
لحكومة الكويت الحجز عليها بما لديها من
أحكام ،الستعادة األموال ،بالتوازي مع بذل
الجهود لتسلمه.
وأش�����اروا إل���ى أن ال��ق��ان��ون خ ّ����ول امل��ح��ك��م��ة
االم��ت��ن��اع ع���ن ال��ن��ط��ق ب��ال��ح��ك��م أو تخفيف
ال��ع��ق��وب��ة ف��ي ح��ال��ة واح����دة ،وه���ي أن ي��ق��وم
امل����ت����ه����م ب������رد األم�����������وال امل���خ���ت���ل���س���ة خ��ل�ال
دراج�����ات ال��ت��ق��اض��ي ،وق��ب��ل ص����دور ح��ك��م
نهائي.

مي السكري
أشارت الناشطة السياسية ،أستاذة الفلسفة
ف��ي جامعة ال��ك��وي��ت ،د.ش��ي��خ��ة ال��ج��اس��م إلى
التقصير الحكومي ف��ي مالحقة الرجعان.
وق����ال����ت ال���ج���اس���م ل���ـ���ـ سبقلا :إن ال��س��ب��ي��ل
الس����ت����ع����ادة ال����رج����ع����ان ي����ج����ري ب��م��خ��اط��ب��ة
«االن���ت���رب���ول» ال���دول���ي ،ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى القبض

«ذا تايمز» تكشف حصوله على عموالت بـ 500مليون دوالر وتتساءل:

ترجمة :محمد أمين  -إسالم شكري
ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية الجمعة املاضية ،أن املدير السابق
ملؤسسة التأمينات االجتماعية فهد الرجعان يواجه دع��وى قضائية
الت �ه��ام��ه ب��ال �ح �ص��ول ع�ل��ى «ع� �م ��والت» ت �ص��ل إل ��ى ن �ص��ف م �ل �ي��ار دوالر
أميركي حني كان يستثمر في ثروة الكويت النفطية.
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن الرجعان اشترى أملاسا وم�ن��ازل في مدينة
لوس أنجلوس األميركية ،وشقة في منتجع سانت موريتز السويسري
للتزلج.
وتقول :إن الرجعان كان يدير عشرات املاليني من ال��دوالرات من خالل
حسابات مصرفية وش��رك��ات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر
ال�ب�ه��ام��ا وال �ج��زر ال �ع��ذراء ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ون�ق�ل��ت ع��ن م�ح��ام�ي��ه «أن ��ه (أي
ال��رج�ع��ان) ال يستطيع س��داد األم ��وال النقدية محل ال �ن��زاع ،ألن��ه أنفق
معظمها».
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مؤسسة التأمينات أقامت دعوى
ضد الرجعان أمام املحكمة العليا في لندن ،مطالبة بتجميد واستعادة
 847مليون دوالر ،ق��ام الرجعان ومتهمون آخ��رون ،باالستيالء عليها
واستثمارها ،حصة الرجعان منها تصل إلى  513مليون دوالر.
وتقول التأمينات في ال��دع��وى :إن فهد الرجعان استخدم نمط حياته
الباذخ كنقطة للدفاع عن نفسه ،موضحة في دعواها ضده «أنه يوحي
بذلك من خالل إحاطة نفسه بمثل هذا الترف ،أنه ال بد أن (مجلس إدارة
مؤسسة التأمينات االجتماعية) ،قد أدرك أنه كان يتلقى عموالت فوق
راتبه ،وبالتالي ،كان يوافق على ذلك ضمنًا».

أعلن النائب ري��اض العدساني أن السلطات
ال��س��وي��س��ري��ة ج ّ��م��دت أرص����دة ال��رج��ع��ان في
ب��ن��وك��ه��ا ،ك��ن��وع م��ن اإلج������راءات االح��ت��رازي��ة،
حتى انتهاء لجان التحقيق من عملها.

ق���ال وزي����ر امل��ال��ي��ة أن���س ال��ص��ال��ح إن مجلس
إدارة «ال��ت��أم��ي��ن��ات» ق���رر ال��ط��ل��ب م��ن القضاء
السويسري املشاركة في ال��دع��وى الجنائية
السويسرية ،للمطالبة بحقوقها والتعويض
عن أي ضرر قد مس حقوقها وأموالها.

؟

منصب املدير العام للمؤسسة
ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الرجعان ( 71عاما) ،الذي تولى
ُ
ملدة ثالثني عاما ،استثمر أموال الحكومة ومخصصات التقاعد من أصول قدرت قيمتها بـ 70مليار
دوالر أميركي.
َ
وفر الرجعان الى بريطانيا عام  ،2015وسعت الحكومة الكويتية لتسلمه عام  ،2017وتشير وثائق
الدعوى ضد الرجعان الى انه استولى على مئات املاليني من الدوالرات منذ تسلمه منصبه عام .1984

 3منازل وشقة في سويسرا
ذكرت«ذا تايمز» أن الرجعان اشترى أيضًا ثالثة منازل البنتيه في ويست سنشاري درايف وبيفرلي
هيلز األميركية ،باإلضافة إلى شقة في سانت موريتز السويسرية بخمسة ماليني جنيه استرليني.
ُ
وزعم محامو الرجعان أنه «ال يعرف مكان» أحجار كريمة اشتراها بـ  2.5مليون دوالر ،كما تظهر
فواتير الشراء إنفاق  300مليون دوالر!
وعرض الرجعان -من خالل محاميه ميشكون دي ريا -تفاصيل عن أصول باقية تبلغ  183مليون
دوالر ،مشيرًا إلى أن الفارق في حسابات اإلنفاق يصل الى  330مليون دوالر ،وتسبب هذا في
مناقشة املحكمة حول ما إذا كان من املمكن للرجعان وزوجته وأطفاله األربعة ،أن ينفقوا أكثر من
 300مليون دوالر في  30عاما .ويقول محامو الرجعان إن ما انفقه «بحسبة متحفظة» هي ما بني
 210و 214مليون دوالر خالل  30عاما.
وقال القاضي إن ذلك يبقى «فارقًا كبيرًا» يبلغ  120مليون دوالر ..أين باقي املبلغ؟

 17يوليو 2015

قال الرجعان لـ سبقلا عن تجميد أرصدته
«ل���م ي��ج��دوا أي مستند ض���دي ف��ي ال��ك��وي��ت،
فلجأوا إل��ى س��وي��س��را» ،ونفى بشكل قاطع
دخ����ول أرب�����اح ال��ص��ن��ادي��ق االس��ت��ث��م��اري��ة في
حساباته الشخصية.

ط��ل��ب��ت ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة م���ن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
األم��ي��رك��ي��ة امل��س��اع��دة القضائية ،للحجز على
أموال وممتلكات فهد الرجعان وتحويلها إلى
خزانة النيابة.

 21مايو 2012

 15نوفمبر 2015

أصدر وزير املالية د .مصطفى الشمالي قرارًا
بإيقاف الرجعان عن العمل إل��ى حني االنتهاء
من التحقيقات في القضية املنسوبة إليه.

أع����ل����ن ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����ام امل����س����ت����ش����ار ض�����رار
العسعوسي عن إحالة الرجعان ،ومسؤول
ً
آخ��ر ف��ي «ال��ت��أم��ي��ن��ات» ،يعتبر ف��اع�لا أصليًا
وشريكًا للرجعان في جرائمه ،إلى املحكمة
لتحديد جلسة لهما.

 13يناير 2014

َّ
تبخرت أموال الكويتيين
هل
التي اختلسها الرجعان
أصول بـ 70مليار دوالر

 9مايو 2012

 12مارس 2015

 20مايو 2012

الجاسم :التقصير الحكومي غير مفهوم!
عليه وتسليمه للعدالة الكويتية .ولفتت إلى
أن املغزى من ق��ول دف��اع الرجعان إن��ه أنفق
أغلب أمواله قد تكون إش��ارة الى رغبته في
ع��م��ل ت��س��وي��ة ليحتفظ ب��امل�لاي�ين امل��س��روق��ة.
وذكرت الجاسم في تغريدة لها أن التقصير
الحكومي في مالحقة الرجعان غير مفهوم،
وي��ث��ي��ر ت���س���اؤالت ع����دة ح����ول ش��رك��ائ��ه في
السرقات.

لهم انه سيحصل على محاكمة عادلة،
ولكن التأخير حتى اآلن ليست للكويت
ٌيد فيه.
وع������ن م���س���أل���ة ان ال����رج����ع����ان ال ي��م��ل��ك
أم���واال ح��ال��ي��ًا ،ق��ال امل��ص��در :بالفعل هو
ال ي��م��ل��ك ح��ال��ي��ًا اي رص���ي���د ب��ن��ك��ي ،ب��ل
حتى العقارات التي يملكها في الكويت
والعقارات التي سجلها باسم أقربائه،
ج�����رى ال���ح���ج���ز ع��ل��ي��ه��ا ب��ح��ك��م م��ح��ك��م��ة
الجنايات األخير الصادر ضده.

أبرز المحطات في القضية

قانونيون :ال تصالح في قضايا المال العام
علي الخالدي

ال��ب��ن��ك��ي��ة ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ،ب���ل ن���ص ع��ل��ى
ال���ح���ج���ز ع���ل���ى األم�������وال ال���ت���ي ق���د ت��ظ��ه��ر
ب��اس��م��ه ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل ،وه���و أم���ر ج��ي��د
ّ
جدًا ملصلحة الكويت.
وف�������ي م������ا ي����خ����ص ت���س���ل���ي���م ال����رج����ع����ان
ً
ل���ل���ك���وي���ت ،أج�������اب امل�����ص�����در ق�����ائ��ل��ا :ت��م
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ح��ك��م ب��ت��س��ل��ي��م��ه ،وب��ن��اء
عليه جاء وفد بريطاني لزيارة السجن
ف���ي ال���ك���وي���ت ،ل��ل��ت��أك��د م���ن امل���ك���ان ال���ذي
س��ي��وض��ع ف��ي��ه ال���رج���ع���ان ،وت���م ال��ت��أك��ي��د

أص����در وزي����ر امل��ال��ي��ة ق����رارًا ي��ق��ض��ي بتعيني
ح��م��د ال��ح��م��ي��ض��ي م���دي���رًا ع���ام���ًا ل��ل��م��ؤس��س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية خلفًا للرجعان
وعرض القرار على مجلس الوزراء.

 20يناير 2015
حصلت سبقلا على نص الحكم القضائي
ال���س���وي���س���ري ال�����ذي ص����در ف���ي  8دي��س��م��ب��ر
 ،2014القاضي برفض طعن دفاع الرجعان،
في الحكم الصادر بكشف حساباته البنكية
ف��ي ال��ق��ض��ي��ة امل��رف��وع��ة م��ن د .ف��ه��د ال��راش��د.
وج���اء رف���ض امل��ح��ك��م��ة للطعن ب��م��ن��زل��ة حكم
ن��ه��ائ��ي ب��ال��ك��ش��ف ع���ن ح��س��اب��ات ال��رج��ع��ان،
ال��ب��ال��غ��ة قيمتها  390م��ل��ي��ون دوالر ،وحجز
 100مليون دوالر منها على ذمة القضية.

 20يناير 2015
أع����ل����ن ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����ام امل���س���ت���ش���ار ض�����رار
ال��ع��س��ع��وس��ي ل���ـ���ـ سبقلا أن�����ه أص������در ق����رار
ضبط وإحضار بحق الرجعان في القضية
املرفوعة ضده من د .فهد الراشد حول شبهة
تجاوزات في «التأمينات».

 25يناير 2015
ط����ل����ب ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����ام امل����س����ت����ش����ار ض�����رار
العسعوسي م��ن إدارة س��وق األوراق املالية
ات���خ���اذ اإلج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ت��ح��ف��ظ على
ملكيات وم��س��اه��م��ات ال��رج��ع��ان ف��ي األسهم
املدرجة ،سواء كانت ملكيات مباشرة أو من
خالل محافظ أو صناديق استثمارية ُمدارة
من قبل شركات وتخضع للمتابعة من قبل
السوق.

 28يناير 2015
كشفت م��ص��ادر قانونية مطلعة ع��ن تسلم
النيابة العامة بالغًا من مؤسسة التأمينات
ض��د رئيسها السابق فهد ال��رج��ع��ان ،وج��اء
ال��ب�لاغ عقب ورود مستندات م��ن سويسرا
تفيد بحصول النيابة الكويتية على حكم
بصحة الحجز على حسابات الرجعان في
أحد البنوك السويسرية.

 15نوفمبر 2015
ق��ض��ت امل��ح��ك��م��ة امل��دن��ي��ة ب��ع��دم ق��ب��ول دع���وى
مقامة ضد الرجعان ،النتفاء شرطي الصفة
واملصلحة في شخص املدعي.

 15نوفمبر 2015
أص�����درت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة أم���ر ق��ب��ض دول���ي���ًا ضد
الرجعان ،وأمرت بحبسه غيابيًا على ذمة القضية
املحررة عن واقعة «إلحاق الضرر الجسيم بأموال
املؤسسة واالستيالء على املال العام».

 13ديسمبر 2015
كشفت الحكومة عن حزمة إجراءات اتخذتها
في قضية الرجعان وتضمنت الحجز على
 82مليون فرنك ف��ي س��وي��س��را ،إض��اف��ة إلى
بعض ال��ع��ق��ارات ،والحجز على  128مليون
جنيه إسترليني في بريطانيا.

 10ديسمبر 2015
ن��ظ��رت محكمة ال��ج��ن��اي��ات ق��ض��ي��ة اإلض����رار
الجسيم بأموال الدولة ،املتهم فيها الرجعان،
وشريكه ،وقررت تأجيل القضية إلى جلسة
 21يناير  2016إلعالن املتهم األول.

 17مارس 2016
ح��ج��زت محكمة ال��ج��ن��اي��ات القضية للحكم
بجلسة  28أبريل .2016

 28أبريل 2016
ق��ض��ت محكمة ال��ج��ن��اي��ات بحبس ال��رج��ع��ان
(غيابيًا) ملدة  10سنوات مع الشغل والنفاذ
وتغريمه  100ألف دينار في قضية اإلضرار
الجسيم باملال العام.

 3نوفمبر 2016

ّأي���دت محكمة االس��ت��ئ��ن��اف البريطانية حكم أول
درجة ،بشأن الطلب الذي ّ
تقدمت به النيابة العامة
في الكويت ،بتجميد حسابات الرجعان وحسابات
أوالده وزوجته ،وقضت بتأييد قرار التجميد بعد
مرافعة ممثلي الجهات القضائية في الكويت.

 08الكويت
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(تصوير :محمود الفوريكي  -سيد سليم  -بسام زيدان)

حولي وخيطان عشية فك العزل:

فرحة ..وتأهب لعودة األعمال
 ..والسكان :استوعبنا الدرس

حولي هادئة عشية فك العزل

ال تجمعات

عمت الفرحة أنحاء المناطق المعزولة التي قرر مجلس الوزراء في اجتماعه
االستثنائي األخير رفعها من القائمة بعد تقلص أعداد اإلصابات بفيروس كورونا
فيها ،كمكافأة لقاطنيها على التزامهم االحترازات الصحية الموصى بها ،وكان
لسان حال األهالي أنهم استوعبوا الدرس وسيستمرون في التباعد الوقائي.
وخالفا للفرحة بالتحرر من قيد العزل ،نال قاطنو مناطق حولي والنقرة وميدان
حولي وخيطان حظا من الراحة للسماح لهم باستئناف أعمالهم ،ومتابعة
تحصيل األرزاق ال سيما أن سكان هذه المناطق يعتبرون الرئة التي تتنفس بها
الكثير من الشركات بمختلف أنواعها.

¶ األهالي نفضوا
الغبار عن مركباتهم..
والكراجات انتعشت
¶ الشوارع هادئة..
وإقبال محدود على
أسواق األغذية
¶ جيوب العاملين فرغت
ويتطلعون إلى العمل
لمواجهة أعباء الحياة
¶ تباعد ..والتزام
باالحترازات الصحية
خشية العدوى
¶ عمالة المناطق
المعزولة العمود
الفقري للشركات
¶ مطالبة بتوفير وسائل
نقل لحين تشغيل
سيارات التاكسي

نقطة أمنية في أحد مداخل خيطان

ل � ��م ت� �ش� �ه ��د ش� � � � ��وارع امل� �ن ��اط ��ق
امل � �ع� ��زول� ��ة أي ازدح � � ��ام � � ��ات أو
ت �ج �م �ع��ات الن� �ش� �غ ��ال ال �ج �م �ي��ع
باالستعداد الستئناف العمل،
ك �م��ا ك� ��ان ت ��واج ��د األف � � ��راد ف��ي
ال �ش��وارع اق��ل م��ن اي ��ام االغ�ل�اق
والحظر.

حواجز
اللحظة األخيرة

خالد الحطاب
سبقلا تلمست أحوال سكان املناطق املتحررة من
العزل ،وشهدت استعداداتهم للعودة إلى األعمال،
وش �ك��اوى بعضهم ال سيما العمالة البسيطة من
افتقاد وسائل املواصالت ليقصدوا أعمالهم.
وشهد اليوم االخير في خيطان وحولي فرحة غير
م�س�ب��وق��ة ب�ي�ن ال �س �ك��ان ب �ع��د ع�ل�م�ه��م ب��إن �ه��اء ال �ع��زل
ب��دء ا م��ن ال�ي��وم األح��د ،ف��أب��دى الكثيرون سعادتهم
بهذا القرار ال��ذي سيعيدهم إلى الحياة من جديد
ب�ع��د ف�ت��رة رك��ود ام �ت��دت ل�ث�لاث��ة أس��اب�ي��ع ،مشيرين
إلى أن قرار العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية
ك��ان ل��ه م��ذاق خ��اص ب�ع��د علمهم ب��اس�ت�م��رار ال�ع��زل
على مناطق أخرى دخلت معهم العزل في التوقيت
ذاته ،فكانت املناسبة أشبه بالعيد بالنسبة لهم.

استعدادات
وف ��ي ح��ول��ي ن �ف��ض أص �ح��اب امل��رك �ب��ات ال �غ �ب��ار عن
م��رك�ب��ات�ه��م ،وت�ف�ح�ص��وا إط��ارات �ه��ا ،وغ �ي��روا التالف
منها ،واستوثقوا من شحن بطارياتهم واستبدلوا
ما يمكن استبداله تمهيدا للعودة إلى الحياة.
وك��ان��ت ال �ح��رك��ة ف��ي ال� �ش ��وارع وامل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة
طبيعية جدا مع انخفاض اعداد االشخاص الذين
ك��ان��وا ي �ت��واج��دون ع ��ادة ف��ي ال� �ش ��وارع وال �ط��رق��ات،
إذ ان �ش �غ��ل ال�ج�م�ي��ع ب��االس �ت �ع��داد ل �ل �ي��وم األول من
العمل بالتأكد من جهوزية كل مستلزمات الحياة
العملية والحرص على النوم مبكرا.
وب �ع��د أن ن �ف��ض األه ��ال ��ي ال �غ �ب��ار ع ��ن م��رك �ب��ات �ه��م،

فرحة وسالم

ان �ت �ع �ش��ت ال �ك��راج��ات وم �ح��ال ت�ص�ل�ي��ح ال �س �ي��ارات،
وخ� �ي ��م ال � �ه� ��دوء ع �ل��ى ال � �ش � ��وارع ،وش� �ه ��دت أس� ��واق
ً
األغذية إقباال محدودًا.

العزاب
وتنفس سكان منطقة خيطان الصعداء ،مؤكدين
لـ سبقلا أن رفع منطقتهم من قائمة العزل أعادهم
إلى الحياة ،وسمح لجيوبهم املفرغة باالستعداد
الستقبال م��ا يعينهم على مواجهة أع�ب��اء الحياة
هنا أو في بلدانهم.
وأش � ��اروا إل ��ى أن ك �ث �ي��را م�ن�ه��م س �ي �ع��ود إل ��ى عمله
بمنطقة الشويخ الصناعية أو غيرها من مناطق
العمل لتعود عمليات التشييد والبناء واملقاوالت
إل��ى امل �ض��ي ف��ي ط��ري�ق�ه��ا إلن �ج��از األع �م��ال امل�ت�ع��اق��د
عليها إض��اف��ة إل��ى املطاعم وال�ش��رك��ات العاملة في
شتى املجاالت.
ول��م ت�م��ر ف�ت��رة ال �ع��زل ال�ت��ي ام �ت��دت ل�ث�لاث��ة أس��اب�ي��ع
ب�ل�ا دروس ،ف �ق��د ش ��دد س �ك��ان خ �ي �ط��ان ع �ل��ى أن�ه��م
اس�ت��وع�ب��وا أه�م�ي��ة االل �ت��زام ب��ال�ت�ع�ل�ي�م��ات الصحية
ب��ال�ت�ب��اع��د وامل �ك��وث ف��ي ال�ب�ي��ت وال �ح��رص ع�ل��ى كل
جوانب النظافة العامة.

رفع الحواجز األمنية

بالعافية

اس �ت �م��رت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة في
إغ� �ل� ��اق ال� � �ط � ��رق ع� �ن ��د م ��داخ ��ل
وم�خ��ارج حولي وخيطان أمس
ومنع من ال يملك تصاريح من
ال �خ��روج ،ف��ي ح�ين أك��د أمنيون
ع� � ��دم إزال � � � ��ة أي ح ��واج ��ز
بمحيطهما لحني صدور
ق � � � � ��رار ب � ��إزال� � �ت� � �ه � ��ا م��ن
ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة مع
ب��داي��ة س��ري��ان ق��رار فك
العزل.

النقل العام
ط � ��ال � ��ب ع� � � ��دد م� � ��ن س� �ك ��ان
خيطان بتفعيل وسائل النقل
ال�ع��ام نظرا لعدم قدرتهم على
ال��ذه��اب إل��ى أعمالهم م��ن دونها،
ال سيما ان البديل هو استخدام
التكاسي وهو أيضا غير متوفر
حاليا.

تدقيق على تصريح عدم التع ّرض
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جرة قلم

نتمنى أن تكون
ّ
علتنا منا وفينا!

علي أحمد البغلي
ث��ارت ثائرة أشقائنا في املواطنة من األصوليني
لكشف ما تقاضوه وما يتقاضونه جراء جمعهم
املاليني من أم��وال أه��ل الخير ،حيث بلغت نسبة
القائمني عليها  12.5كما أكدت مصادر موثوقة
من أوساطهم ومن خارج تلك األوساط.
ً
وقد أصابهم الحرج قليال لكشف ذلك ،خصوصًا
ف��ي أزم��ة ك��ورون��ا األخ�ي��رة ال�ت��ي ق��ال��وا فيها انهم
ج �م �ع��وا م ��ا ي �ق ��ارب ال � �ـ 9م�ل�اي�ي�ن دي �ن ��ار ال�ب�ع��ض
«خ �ن �ص��روا» م�ن�ه��ا م��ا ي� ��وازي م�ج�ه��ودات�ه��م في
جمعها ،ألنهم يعتبرون أنفسهم م��ن «القائمني
عليها»!
ونحمد اهلل أننا رأي�ن��ا جمعيات «غير أصولية»
وم �ج��ام �ي��ع ت�ط��وع�ي��ة وأف� � ��رادًا ق��ام��وا ب��امل�س��اه�م��ة
ف��ي ف��ك ك��رب��ة املعانني م��ن ك��ورون��ا م��ن املواطنني
واملقيمني املعوزين ،وهي تصرفات ترفع الرأس،
ألن املشاركني فيها لم يبتغوا ج� ً
�زاء وال شكورًا،
ب��ل ق��ام��وا ب�م��ا ق��ام��وا ب��ه ل��وج��ه اهلل ت�ع��ال��ى ول��رف��ع
اس��م دول��ة ال�ك��وي��ت ان�س��ان�ي��ًا ،وه��و م��ا جبل عليه
اهل الكويت قبل أن يبتلينا اهلل بجماعة «القائمني
عليها»!
***
وج �م��اع��ة ال �ق��ائ �م�ين ع�ل�ي�ه��ا م�ع�ي�ن�ه��م ال ي�ن�ض��ب،
فكلما تم اغ�لاق او كشف باب من أب��واب رزقهم
واس �ت �ن �ف��اع �ه��م ب ��اس ��م ع �م��ل ال �خ �ي��ر وم �س��اع��دة
امل�ح�ت��اج�ين ،ون�ش��ر االس�ل�ام وتشجيع ممارسة
ال �ع �ب��ادة م��ن ب �ن��اء م�س��اج��د وح �ف��ر آب ��ار وإن �ش��اء
م� ��دارس أص��ول �ي��ة ب�ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م ،وأي�ن�م��ا
توجد جماعاتهم ،وخصوصًا في الدول الفقيرة
في أفريقيا وآس�ي��ا ..نجدهم يلتجئون ال��ى طرق
أخ��رى لجني امل��ال لهم وللمنتسبني اليهم فكريًا
وأصوليًا!
ل��ذل��ك ل��م أف��اج��أ حينما اطلعت على ال�ع��دد 1482
من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ،التي وردت
فيها اع�ل�ان��ات رس�م�ي��ة مل �م��ارس��ات وم�ن��اق�ص��ات
لوزارة األوقاف والشؤون االسالمية عن املمارسة
رق��م  61لسنة /2919« 2020لتصميم وص��ف
وإخ��راج وطباعة نماذج مختلفة لجائزة الكويت
ال��دول�ي��ة لحفظ ال�ق��رآن الكريم وق��راءت��ه وتجويده
وتالوته» ،ثم تلتها – أي الوزارة – باملمارسة رقم
 62الخاصة «بتصوير وتوثيق فعاليات جائزة
ال�ك��وي��ت لحفظ ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وق��راءت��ه وتجويد
تالوته» ..ثم تلت ذلك ممارسة رقم « 63لتصميم
وتنفيذ دي �ك��ورات وتجهيزات ق��اع��ات الفعاليات
واملعرض ومسرح قصر بيان الخاصة بجائزة
ال�ك��وي��ت ال��دول �ي��ة ل�ح�ف��ظ ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وق��راءت��ه
وتجويد تالوته» ..وانتهت ممارساتها باملمارسة
رق� ��م « 64ل �ت ��وري ��د ه ��داي ��ا ودروع ل�ل�م�ش��ارك�ين
والعاملني بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
الكريم وتجويده وتالوته».
وأن��ا شخصيًا أتمنى أن أك��ون مخطئًا ..أرى أن
هذه املمارسات كان من املمكن إعداد أكثرها من
العاملني ف��ي تلك ال ��وزارة ،أو م��ن قبل املنتسبني
للقوى األصولية الذين تربطهم بقياديي ال��وزارة
ص�لات وثيقة من دون مقابل ولوجه اهلل تعالى
ولرفعة اسم االسالم والقرآن كتابنا الكريم.
ول��م تنته ال ��وزارة األص��ول�ي��ة م��ن حلب امل��ال العام
باسم كتابنا الكريم ،بل تلتها بمناقصة في العدد
نفسه من املجلة الرسمية من الهيئة العامة للعناية
ب�ط�ب��اع��ة ون �ش��ر ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وال�س�ن��ة النبوية
وع�ل��وم�ه�م��ا ب��امل �م��ارس��ة رق ��م /3/2019..2020
ويقال ان هذه الهيئة لم تطبع نسخة واح��دة من
كتابنا ال�ك��ري��م ..األم��ر ال��ذي ل��م تنفه ت�ل��ك الهيئة
التي ملئت باألصوليني الذين في الغالب مجتهم
بلدانهم (م�ص��ر وال �س��ودان) ،متمنني ان يشمل
التكويت الذي وعدنا به سمو رئيس الوزارء تلك
الهيئة ،لكي تكون علتنا منا وفينا على األقل؟!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الكويت 09

ُك َّتاب وآراء

أنا وابنتي وهنري ماتيس ()2
ما عالقة السفر إلى هامبورغ في رحلة عمل لزيارة حوض لبناء
السفن بهنري ماتيس؟
أذكر أنه عندما يصادف أن يكون يوم سبت أو أحد في هامبورغ،
ك�ن��ت أم �ش��ي إل ��ى م�ت�ح��ف ال �ف��ن ال �ح��دي��ث  ،Kunst Halleوك�ن��ت
معجبًا بما شاهدته للفنانني األمل��ان الذين ينتمون إل��ى املدرسة
التعبيرية التي ك��ان هنري ماتيس رائدها مع صديقيه Derain
وفالمنك  .Vlamnickلذا بعد أن رجعت إلى الكويت عقدت العزم
أن أفهم الفرق بني االنطباعية والتعبيرية Impressionism vs.
يؤت نتائج واضحة .فما زلت
 .Expressionismلكن هذا العزم لم ِ
إل��ى حد كبير ضائعًا وعلي أن أراج��ع لكي يصدر مني الجواب
الدقيق .لكني أذك��ر كذلك أن��ي شاهدت في صالة هامبورغ للفن
لوحة لفنانة فرنسية اسمها ماري روسالي بونهور من مقاطعة
بوردو في فرنسا ،تصور الفنانة ثالثة أشخاص يجدفون لنقل
أغنام على قارب عبر نهر أو بحر أو بحيرة .وأذكر أني اشتريت
نسخة م��ن ه��ذه ال�ل��وح��ة وأه��دي�ت�ه��ا إل��ى ج��وزي��ف م��اي��ر – رئيس
مجلس إدارة حوض ماير ،وكتبت عليها« :أعتقد أن حوض ماير
يقوم بتعقيد عملية نقل األغنام» .وقد استحسن الفكرة وأرسل
عدة نسخ من هذه اللوحة ووزعها على مساعديه.
ولد هنري ماتيس في شمال فرنسا لعائلة غنية تتاجر بالقمح،
وق��د دخ��ل إل��ى كلية الحقوق لتحقيق ط�م��وح وال ��ده ،لكنه تركها
ل�ي��ذه��ب إل ��ى ب��اري��س ع ��ام  1892وك ��ان ع �م��ره  23ع��ام��ًا ل�ي��درس
الفنون .وتتلمذ على يد مورو  .Moreauوفي عام  1903شكل مع
بونارد  Bonnardوماركي  Marquetتجمعًا لتأسيس فن حديث.
وبتأثير من أستاذهم توجهوا للتعلم من خ�لال قضاء أوقاتهم
في متحف اللوفر ناسخني لوحات الكبار تيمنا بقول دافينشي
الشهير :إن من يستطيع أن يقلد أو ينسخ يستطيع أن يبدع .كما
انتشروا في األزقة والشوارع راسمني ما تقع أعينهم عليه.
وك��ان الثالثة ي��رون أن الطبيعة هي التي توحي بالعاطفة األول��ى،
أم��ا العاطفة الثانية فمنبعها متحف اللوفر .ويالحظ من تطور
هنري ماتيس أنه قصد أن يظل إلى عام  1897بعيدًا عن التأثر
ب��االن�ط�ب��اع�ي�ين ال �ج��دد أم �ث��ال س �ي��زان وغ ��وغ ��ان .ووف �ق��ًا ل�ل�م��ؤرخ

ف�ي��رن��ر ه��اف�ت�م��ان ف ��إن «االن�ط�ب��اع�ي�ين ال �ج��دد س �ي��زان Cezanne
وغوغان  Gauginوسيناك  Signacطوروا املسارات االنطباعية
لكن أساسها ك��ان فيزيائيًا متعلقًا باألحاسيس على الشبكية
باستثناء غوغان».
وفي عام  1899حصل تحول في حياة ماتيس عندما قابل أندري
دي��ري��ن  Andre Derainف��ي ال�ل��وف��ر وال ��ذي ع��رف��ه ع�ل��ى صديقه
البلجيكي الفقير موريس فالمنك  .Maurice Vlamnickوهؤالء
ال�ث�لاث��ة أس �س��وا ح��رك��ة ج��دي��دة ف��ي ال�ف��ن أط�ل��ق عليها ال�ف��وف�ي��زم
 Fauvismال �ت��ي «ت�ع��ام�ل��ت م��ع األل � ��وان ك�م��ا ت�ت�ع��ام��ل م��ع أص��اب��ع
الديناميت ،تفجرها لكي تولد النور» .لكن الثالثة ماتيس وديرين
وفالمنك لم يكونوا متطابقي الرؤى .فكان ديرين الرابط املشترك
بني فالمنك – صاحب الغريزة النقية وذكاء ماتيس املميز .وكان
الف�ت�ت��اح م�ع��رض ف��ان ج��وخ ف��ي ب��اري��س ع��ام  1901تأثير كبير
على ميول وشخصية فالمنك .وأدعو القارئ ليبحث عن لوحات
لفالمنك في غوغل ليجد أن ضربات الفرشات فيها قريبة من تلك
التي يجدها على لوحات فان ج��وخ .ولربما كانت الحياة املزرية
التي عاشها فان جوخ جعلته قريبًا من فالمنك الذي كان بدوره
يعاني من شظف الحياة إضافة إلى أن االثنني ينتميان إلى ثقافة
ولغة قومية واح��دة .وسأظل منتظرًا عودة الصفحة الثقافية في
سبقلا الكتب ع��ن امل��درس��ة الفنية التي أسسها ه��ؤالء الثالثة:
ماتيس ،ديرين ،فالمنك بتفصيل أكثر .لكني ال أستطيع إال أن
أقتبس من ماتيس قوله« :علينا أن نكتشف السعادة في السماء،
في األشجار وفي الزهور ،وأن نجد السعادة في أنفسنا ،من العمل
الذي ننجزه ومن الذي حولنا .ألن ما اليد إال امتداد للحساسية
والذكاء» .وكان معاصره الشاعر لويس أراجون Louis Aragon
يقول« :أتركوا ماتيس لنفسه ،وسيحول ما ال ننتبه إليه إلى قطع
ثمينة» .كما كان يطلق على ماتيس ،وفقًا ملا نقله هافتمان ،بول
فاليري الرسم ،لتمكنه من إيجاد منطقة سامية تكون فيها الروح
خ��ارج النزاع بني العالم والنفس متمكنة من ممارسة معادالتها
للعثور على السعادة (بول فاليري – شاعر فرنسي).
هذا وفي النص الذي تشاركت في قراءته مع ابنتي لطيفة لهنري

الوافدون
ك�ل�م��ة «واف � ��د» ت�ع�ن��ي ش�خ�ص��ًا ي�ق�ي��م في
غ�ي��ر وط �ن��ه ،اي ب�م�ح��ض اخ �ت �ي��اره ذه��ب
ليقيم في بلد آخر ،إما للعمل وإما لظرف
عائلي وإما لحبه للبلد الذي اختاره وإما
لسبب آخ��ر .ولطاملا كان ال��واف��دون جزءًا
من نسيج املجتمع الكويتي ،يتعايش فيه
األف� ��راد ب��ان�س�ج��ام وت��آل��ف .إذًا مل ��اذا ه��ذا
الهجوم في وسائل التواصل االجتماعي
تجاه جميع الوافدين؟ ملاذا ترتفع أصوات
بنبرات حادة ضد كل الوافدين؟ بالطبع
هناك استياء شديد مفهوم م��ن ازدي��اد
األع � ��داد م��ن ال�ع�م��ال��ة ال�ه��ام�ش�ي��ة ،وه�ن��اك
اي� �ض ��ا اس �ت �ي ��اء أش� ��د م ��ن ت ��ول ��ي ب�ع��ض
ال��واف��دي��ن مناصب مهمة وحساسة في
مختلف مرافق ال��دول��ة مع توافر خبرات
كويتية .ولكن ال�س��ؤال امل�ط��روح هنا هو:
م��ن امل�ت�س�ب��ب ف��ي ذل ��ك؟ م��ن أدخ ��ل ه��ذه
األع ��داد الهائلة ال��ى ال�ب�ل��د؟ وم��ن سلمهم
زم��ام األم ��ور؟ وم��ن تركهم يهيمون في
ال� �ش ��وارع وي�م�ت�ه�ن��ون م�ه�ن��ة ج��دي��دة كل
يوم ويدخلون بيوتنا ويتعلمون النجارة
وال� �ب� �ن ��اء وأع � �م� ��ال ال �ك �ه ��رب ��اء واألع� �م ��ال
ال�ص�ح�ي��ة وغ �ي��ره��ا؟ ك��ل ه� ��ؤالء األف� ��راد
دخ �ل��وا ال �ب�ل�اد ب �ص��ورة ق��ان��ون �ي��ة ،وك��ان

ماتيس ،وجدت أن هناك تشابهًا بني رؤية ماتيس من حيث كونه
أن��ه عندما يغير مسار وص��ول��ه ال يعني أن��ه تخلى ع��ن مقصده
النهائي والتفكير االستراتيجي في علوم اإلدارة .ويذكرني هذا
ببحث نشره منتزبرجر – األستاذ في جامعة ميجيل في كندا في
هارفرد بزنيس ريفيو – حول االستراتيجية منذ حوالي عشرين
سنة .أش��ار فيه إلى أن زوجته أثناء انغماسها في عملها الفني
تغير وسائلها أو مساراتها ،لكنها ال تشذ عن مقصدها النهائي.
وح��ول هذا يشير ماتيس إلى أن «هناك مخططًا أو نسقًا يعمل
من خالله الفنان تسبقه رؤية ...والوضوح والنظام الذي نتلمسه
في اللوحة موجود في عقل الفنان» .ويتعامل ماتيس مع األلوان
كما يتعامل العازف مع نغماته ،فنغمات األلوان يجب أال يقضي
بعضها على بعض .هذا ويرى ماتيس أن الفن ال َ
يقيم على كون
مصدره من الطبيعة أو من الخيال .فهذا ال يشكل أفضلية فنان
على آخر .فنفس الفنان يمكن ان يعمل من الخيال ومن الطبيعة.
في النهاية ،البد أن أوضح أن ما ذكرته في بداية الجزء األول من
أن عندي خمسة كتب ع��ن فلسفة الجمال ،مجموع صفحاتها
 1200صفحة ،وأن��ي لم أق��رأ أكثر من خمسني صفحة .فهذا ال
يرجع إلى ضيق الوقت وإنما لعسر الفهم .ففلسفة الجمال تحتاج
إلى تأهيل فلسفي لفهمها وال��ذي لم أت��درب عليه .لكن هذا النوع
من الكتب إن وفق اإلنسان في فهم صفحة أو فقرة أو حتى جملة
فسيجد أن آفاقًا واسعة تفتح عليه من فهم أي منهم .فكما يرى
سيلفادور دال��ي أن التحديق ف��ي اللوحة ع�ب��ارة ع��ن تفكير ،فإن
ً
الكلمات كذلك تصنع صورًا وخياال يمسك بها الفنان محفزة إياه
على أن يصنع النور من تفجير ألوانه.

حوار كيميائي
ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة م �ت��اب �ع��ة ت ��واري ��خ
انتهاء إقاماتهم والتأكد م��ن مغادرتهم
البالد .وهذا أمر ال يتطلب جهودا جبارة،
فجميع ال ��دول تفعل ذل��ك ول��دي�ه��ا أع��داد
تفوق األعداد التي لدينا باملاليني.
إن ال �ه �ج��وم اإلع�ل�ام��ي وال�ح�ك��وم��ي على
ال��واف��دي��ن ب �ه��ذه ال �ص��ورة ال�ع�ش��وائ�ي��ة لن
يخفض من العمالة السائبة املخالفة ،فهم
أص�لا مخالفون ول��ن ي�ه��رع��وا للمغادرة
ط��امل��ا ل��م ت��رغ�م�ه��م ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ذل��ك.
ولكن من سيرحل من البالد هم الوافدون
الشرفاء الذين جعلوا من الكويت وطنا
لهم ،وربما عاشوا بيننا أكثر مما عاشوا
في بالدهم وبني أهلهم ،وبعضهم ولدوا
وترعرعوا وكونوا أسرهم ،وولد أبناؤهم
على ارض ال�ك��وي��ت .وه��ذه نسبة ليست
ب��ال�ق�ل�ي�ل��ة .ل��ذل��ك ص�ع�ق��ت ع �ن��د س�م��اع��ي
ب�ت��داول مقترحات لتحديد إق��ام��ة الوافد
بخمسة عشر عاما ،فكثير من الوافدين
وعائالتهم يقطنون الكويت منذ أربعني
او خمسني عاما وال ي��رون أنفسهم في
بلد آخر .ومعظم هذه العائالت املستقرة
في الكويت تصرف أموالها داخل الكويت
ولها تأثير في االقتصاد املحلي .ومثل

د .بلقيس النجار
هذا القرار يهدد استقرار الوافد وعائلته
وي��دف �ع��ه مل� �غ ��ادرة ال �ب �ل��د ،ون �خ �س��ر نحن
الفئة املخلصة الشريفة ،وبالفعل تتغير
هنا التركيبة السكانية ليصبح الوافدون
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� �ع ��زاب ي �ج �م �ع��ون ث ��روة
وي �غ��ادرون وي��أت��ي بعدهم غيرهم هكذا
من دون اي اهتمام أو اعتبار للبلد ،طاملا
هذا البلد وقوانينه لم تعاملهم على انهم
بشر ممكن ان يشعروا بالحب واالنتماء
لهذه األرض ،بل تعاملت معهم على انهم
روبوتات تؤدي الوظيفة وتغادر.
ع�ل�ي�ن��ا ان ن �ع��ي ان ال ��واف ��دي ��ن ج ��زء من
امل� �ج� �ت� �م ��ع ،وع � �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ان ت �ق��وم
بتعديل القوانني وتطبيقها بحزم وهدوء
تدريجيا بال تصريحات نارية وبهرجة
إع�لام �ي��ة ل �ت �ت��وازن ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة،
وان نحمي املجتمع ك��ي يشعر الجميع
باألمان واالستقرار.

فضائحنا زادت في اآلونة األخيرة
تحويل الكويت ال��ى مركز مالي وعملية
طريق الحرير واستثمار الجزر ،عملية
ليست بالسهلة كما يعتقد البعض ..فهي
ليست ق��رارًا يتخذ بشخطة قلم ،لكنها
م�ن��اخ اس�ت�ق��رار ي�ق��وم ع�ل��ى رك��ائ��ز ع��دة،
السمعة الدولية واستقرار البلد وموقعه
الجغرافي وقضاء نزيه ودورة مستندية
مناسبة لكل مستثمر م��ن داخ��ل البلد
وخ� � ��ارج� � ��ه .أض� � ��ف ال� � ��ى ذل� � ��ك ال ��دخ ��ول
وال�خ��روج م��ن البلد وال�خ��دم��ات الفندقية
والسياحية التي تعزز بيئة االستثمار
وت�ك��ون عامل ج��ذب ل�لأس��ر ،خصوصًا
من دول مجلس التعاون الخليجي.
بالفترة االخ�ي��رة تعرضت سمعة البلد
ال� ��ى اه � �ت� ��زازات ك �ب �ي��رة وخ �ط �ي��رة ،فمن
تقارير صحافية تفيد بأن شركة طيران
ك �ب �ي��رة دف �ع��ت رش ��ى مل �س��ؤول�ين ل �ش��راء
طائرات ،الى تجاوزات بعض الصناديق

د .حامد الحمود

والطائرات العسكرية ،الى مصفاة نفطية
ً
فاشلة ،ال��ى الصندوق املاليزي ،وص��وال
الى النائب البنغالي الذي اعترف انه دفع
رش��ى الدخ��ال آالف العمال لكي يعملوا
في الكويت بطرق ملتوية.
كل هذه األحداث وغيرها ستؤثر بشكل
كبير على سمعتنا ،وستجعل كثيرًا من
املستثمرين يصرفون النظر عن افتتاح
أعمالهم عندنا ،وه��ذا االم��ر قد ينسحب
على بعض الدول ،والتصريحات املتوالية
م��ن سمو رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء بنيته
محاربة الفساد لن تجدي نفعًا من دون
ان تقترن بفعل واض��ح يلمسه الجميع،
كما ان تحويل القضايا الى النيابة العامة
بشكل منقوص سيزيد املشكلة تعقيدًا،
ه��ذا ان افترضنا ان االم��ر ج��رى بشكل
غ �ي��ر م �ق �ص ��ود ،ول � ��م ن �ف �ت��رض االس � ��وأ
ب��أن االم��ر ت��م م��ع بعض كبار املتنفذين

قيس األسطى
وفريقهم القانوني لكي تنتهي القضية
على «فاشوش».
ك ��ل م ��ا أرج� � ��وه م ��ن دون أي م ��زاي ��دات
ان ت �ق��وم ال�ح�ك��وم��ة ب��إج��راء إص�لاح��ات
ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وان ت�ح��اس��ب ك��ل م��ن ام�ت��دت
ي ��ده ال ��ى امل� ��ال ال� �ع ��ام ،وان ت �ق��وم اي�ض��ا
ب��اس�ت��رج��اع م��ن س��رق ال�ب�ل��د وذه ��ب ال��ى
ارق��ى العواصم العاملية ليتمتع بأموالنا،
بدل كثرة التصريحات التي ال تودي وال
تجيب.
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.

وراء كل فساد..
فاسد كويتي
د .حمد محمد المطر
ما زال��ت معركة الكويت ضد الفساد هي الحرب الحقيقية التي يخوضها
الكويتيون بجميع فئاتهم ،وخالل كل األزمات التي ظهرت ،وآخرها أزمة وباء
ك��ورون��ا املستجد ،ظهر الفساد على أن��ه األزم��ة األول��ى ،وال يمكن التصدي
الناجع لألزمات وحلها والتغلب عليها من دون حسم هذه املعركة املفتوحة،
وهي حرب الكويت كوطن وشعب على الفساد والفاسدين.
لقد طغت على السطح خالل األيام األخيرة قضية النائب البنغالي ،الذي دخل
البالد عام  1992كعامل نظافة ،ثم تحول إلى مدير وفاز في كل مناقصات
ال��دول��ة التي دخلها ،وجنى ث��روة كبيرة م��ن خ�لال االت�ج��ار بالبشر وغسل
األم ��وال ،وك��ان��ت ال �ش��رارة األول ��ى ملالحقته والقبض عليه ه��ي ت�ق��دم عشرة
عمال مخالفني لقانون اإلقامة بشكوى من عدم تحصيلهم رواتبهم مقابل
املبالغ التي دفعوها للقدوم إلى الكويت ،ولوال أزمة كورونا والتحرك األخير
لضبط املخالفني وترحيلهم وهذه الشكوى من هؤالء العمال ،لكان هذا النائب
البنغالي ما يزال يعيث فسادًا ويغسل األموال ويتاجر بالبشر وغير ذلك.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :هل هذا الفساد متعلق بهذا البنغالي أو بذلك
األجنبي ،أم متعلق بنا نحن الكويتيني؟ ،كثيرون قد يعلقون الفساد على
شماعة هذا وذاك ،لكن في الحقيقة كل الفساد في الكويت هو فساد كويتي،
وراءه إما مواطن كويتي أو مجموعة أفراد كويتيني أو شركة ومؤسسة وجهة
كويتية ،وتعليق الفساد على شماعات أخرى هو نوع من الضحك على الذقون
وخداع الذات؛ ألم تكشف التحقيقات مع النائب البنغالي وباقي أطراف القضية
أن��ه تعامل مع ن��واب حاليني وسابقني لألسف؟ وم��ع مسؤولني وعسكريني
ً
وجهات أخ��رى كانت شريكة في هذه الجرائم؟ وق��دم رشى وأم��واال لبعض
النافذين لتسهيل املعامالت املخالفة للقوانني وإدخال أعداد كبيرة من العمالة
ممن تاجر بهم؟
ق��د تتغير أدوات الفساد نعم ،لكن الفاسد األس��اس��ي يظل كويتيا فاسدا،
ومسؤوال كويتيا فاسدا ومتواطئا ،وجهة كويتية ّ
قصرت بسبب الفساد
ً
ال��ذي نخرها ،وال يمكن مواجهة الفساد إال ب��االع�ت��راف أوال أن «ب�لان��ا منا
وفينا» ،وثانيًا بمواجهة هؤالء الفاسدين جميعًا وتقديمهم للعدالة وفضحهم
وكشف أسمائهم ،وهي مهمة الجميع ،وأولها الجهات الحكومية املعنية.
إن ضبط ال�ن��ائ��ب البنغالي ومجموعة الفاسدين املرتبطني ب�ه��ذه القضية،
وقبلها ضبط ع��دد من تجار اإلق��ام��ات وإحالتهم إل��ى النيابة خطوة جيدة،
ونأمل أن تستمر الجهود الحكومية في مواجهة الفساد ،وال سيما أن أولى
م�ه��ام ه��ذه الحكومة ه��ي محاربة الفساد وال�ق�ض��اء عليه؛ كما عبر رئيس
مجلس ال��وزراء خ�لال االجتماع األول للحكومة من أن التكليف األول الذي
حرص صاحب السمو أمير البالد عليه هو القضاء على الفساد واستئصاله
من مجتمعنا بجميع أشكاله وأنواعه.
***
َّ
كاتالست " مادة حفازة"
فساد وإفساد  +تنوع أدواته = منا وفينا

الصفوف األمامية ..ما لها وما عليها
في الحروب واملعارك ،تتعرض الصفوف األمامية لكثير من
ُ
األضرار وربما املوت ،مع اندفاع الجيوش األخرى واحتدام
ال�ق�ت��ال ،ف�ج��ل ال�خ�س��ائ��ر ت�ك��ون أم��ام�ي��ة لتعرضها املباشر
لفتيل القتال وأق��وى ال�ض��رب��ات ..وم��ع استمرار الحرب مع
فيروس ك��ورون��ا ،املتناهي الصغر وال��ذي دم��ر اقتصادات
دول وم��ا زال ،حيث ب��ات ف��ي مراحله األخ �ي��رة ،التي طالت
ش�ه��ورًا وأي��ام��ًا ،م��ن شلل للحياة اليومية وتعطيل ال��دوائ��ر
الحكومية وغيرها ،اال أن العودة بدأت وبشكل تدريجي مع
وصول املعركة معه آلخر رمق بإذن اهلل.
تتلخص امل�ع��رك��ة م��ع ك��ورون��ا بالصفوف األم��ام�ي��ة ،والتي
ال ي��زاي��د أح��د على خ�ط��ورة م��ا تعرضت ل��ه ،وم��ا زال��ت من
حاالت يومية وسهر ومواصلة الليل مع النهار ،الحتواء تلك

ال�ح��االت والعناية بها ع��ن ق��رب معرضني أنفسهم لخطر
مباشر ،وم��ن ثم عوائلهم بالتبعية للعزل وع��دم املخالطة،
فهم خطوط الدفاع االولى وان كانت تلك وظائفهم ،اال انهم
دروع حصينة لعدم تفشي الوباء في البالد واحتوائه وفق
خطط م��دروس��ة واستراتيجية متمثلة في ال�ك��وادر الطبية
ووزارة الصحة ،التي ه��ي درع ال�ب�لاد االول والحصني في
ظل هذه الجائحة.
وتأتي تواليًا «الداخلية» متمثلة في هؤالء الرجال الساهرين
املواصلني لراحة وأمن الطرق ،والحرص على تطبيق القانون
ً
والذي ينصب أوال وأخيرًا في مصلحة احتواء هذا الفيروس
الصغير في حجمه والكبير في تأثيره وانعكاساته.
ومن ثم تتوالى الصفوف تباعًا في كل القطاعات واألماكن،

طالل سعود المخيزيم
T_ALMUKHAIZEEM@

ف�ك��ل ش�خ��ص م�س�خ��ر مل��ا ي�ح�م�ل��ه م��ن إم �ك��ان �ي��ات وق ��درات
تؤهله إلتمام دوره على أكمل وج��ه ،فنحن أشبه باملعركة
كما ذكرت ،االحتدام في الصفوف االولى وكلما تعمق العدو
خفت حدته وتالشت آثاره وخف تأثيره.
فال يمكن التقليل أو التشكيك ب��أي ف��رد ك��ان في مواجهة

هذه الجائحة ،فالكل في حماية الوطن واإلسهام في إخراجه
لبر األمان ،فاملسألة درجات في مدى الخطورة من عدمها،
فهنا يمكن التقسيم الذي أقره مجلس الوزراء وسبب نوعًا
من الشحن بني القطاعات املختلفة.
فدائمًا وعلى الدوام ،الجميع هدفه الوطن وليس غير الوطن،
واملصلحة العامة والسالمة العامة نبراس الجميع ،فالوطن
يستحق منا الكثير وال يمكن أن نوفي حق الوطن ،فعطاياه
كثيرة بفضل رب العاملني ،فيستحق منا التضحيات بال
مقابل ب��أي موقع ك��ان ،اض��اف��ة ال��ى أمير ثاقب النظرة أقر
مكافآت لجميع مقاتلي كوفيد ،-19فأب الجميع ال ينسى
ً
أبناءه على الدوام ،حفظ اهلل الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا
من كل سوء ووباء ،فالفرج قريب بعون اهلل ورعايته.
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تمت إزالته من أرفف المتاجر في بكين ..والمطاعم توقفت عن بيعه

هل نقل «السلمون» ساللة جديدة من فيروس كورونا؟
رهاب األجانب

إيمي تشين « -نيويورك تايمز»

ً
شخصا
يأتي تفشي املرض الجديد ،الذي أمرض حتى اآلن أكثر من 180
ف��ي بكني وأج�ب��ر على إغ�لاق أم��اك��ن العمل واملطاعم وال�ف�ن��ادق ف��ي املناطق
العالية املخاطر في املدينة ،في وقت حساس للزعيم الصيني شي جني بينغ.
وأظهرت بيانات رسمية ص��درت هذا األسبوع أن السلطات ال ت��زال تكافح
من أجل النهوض باالقتصاد في البالد .في الخارج ،يواجه الحزب الشيوعي
الحاكم ردة فعل دولية متنامية ملحاوالته األولية للتقليل من الوباء.

ترجمة :محمد مراح
عندما ظهر تفش جديد لفيروس كورونا في األسبوع املاضي في العاصمة
الصينية بكني ،شعر السكان بالصدمة من التقارير التي تقول انه تم العثور
على آثار للفيروس على لوح تقطيع يستخدم لقطع شرائح سمك السلمون
املستورد ،وكانت ردة الفعل تجاه ذلك سريعة ومروعة.
ففي غضون أي��ام قليلة ،تمت إزال��ة سمك السلمون م��ن أرف��ف املتاجر
الكبرى في بكني ،وتم التخلص من احتياطيات هذه األسماك وتوقفت
الطلبات على هذا املنتج بشكل نهائي.
سارعت شركات إلى إلغاء الحجوزات في املطاعم اليابانية التي تعمل في
العاصمة الصينية بكني ،بينما س��ارع م��وردو سمك السلمون ف��ي جميع
أن�ح��اء العالم ملحاولة إن�ق��اذ السمعة املشوهة ملنتجاتهم ف��ي ال�ص�ين ،وق��ال
م�س��ؤول��ون صينيون ف��ي وق��ت الح��ق إن سمك السلمون امل�س�ت��ورد «ليس
ً
مسؤوال» عن انتشار الفيروس ،لكن كالمهم لم يقنع الكثيرين وكان الضرر
قد حدث بالفعل لهذه الصناعة.
سلسلة مطاعم يابانية
وهي
«هاتسوني»،
عالمة
ويقول أالن وونغ صاحب
ً
في بكني وشنغهاي« ،لقد كنت صاحب املطعم األكثر حظا في عام ،2020
هذا هو اللقب الذي حصل عليه مطعمي ،كان املطعم يوم الجمعة مكتظًا ،لكن
اآلن هو فارغ تمامًا».
في بلد ال تزال فيه املخاوف من الفيروس قوية وتتزايد النزعة القومية ،وجد
السلمون املستورد نفسه هدفا سهال.
وفي مواجهة االنتقادات العاملية لسوء تعاملها مع الفيروس في البداية ،شنت
السلطات الصينية منذ أشهر حملة دعائية لتسليط الضوء على نجاحاتها
في ترويض الفيروس وتجاهل اللوم عن الوباء على الغرباء.
لقد وصفوا األجانب بأنهم مخاطر على الصحة العامة ،وب��ددوا الشكوك
حول أصول الفيروس ،بل ودفعوا بنظرية مؤامرة ال أساس لها مفادها أن
جيش الواليات املتحدة قد أحضر الفيروس عمدًا إلى الصني.
ذعر وارتباك
بعد أن أخ�ب��ر رئ�ي��س س��وق الجملة امل��رت�ب��ط ب��آخ��ر تفش ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا
ً
مراسال صحافيًا لدى جريدة «بكني نيوز» أنه تم العثور على الفيروس على
لوح يستخدم لتقطيع سمك السلمون ،انتشر الذعر في البالد.
ون�ق�ل��ت صحيفة «غ�ل��وب��ال ت��اي�م��ز» ،وه��ي صحيفة ق��وم�ي��ة تسيطر عليها
األح��زاب ،عن زنج جوانج ،كبير علماء األوبئة في املركز الصيني ملكافحة
ً
األم��راض والوقاية منها ،يوم السبت «أحث الناس على االبتعاد مؤقتا عن
سمك السلمون الخام».

مايو كلينك

تلوث المأكوالت البحرية
في بكني انتشرت املخاوف إلى ما وراء سمك السلمون .قال أحد البائعني في
سوق جينغشني ،الذي يعالج معظم املأكوالت البحرية في املدينة ،في مقابلة
هاتفية أن��ه «شهد انخفاضا في مبيعات جميع امل��أك��والت البحرية بنسبة
 80في املئة منذ يوم الجمعة ،على الرغم من أنه متفائل بأن الطلب سوف
ينتعش في النهاية».
في األيام القليلة املاضية ،بدأت وسائل اإلعالم الرسمية ومسؤولو الصحة
في التراجع عن تصريحاتهم السابقة حول سمك السلمون.
وف��ي مؤتمر صحافي ،ق��ال شي ق��وه تشينغ ،مسؤول من املركز الصيني
ملكافحة األمراض« ،إنه ال يوجد دليل يشير إلى أن سمك السلمون يمكن أن
يستضيف الفيروس التاجي الجديد».
ومع ذلك ،لم يستبعد املسؤولون إمكانية تلوث منتجات املأكوالت البحرية
خالل عملية التعبئة والتغليف.
وي ��وم ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي ،ق��ال م�س��ؤول��و ال�ص�ح��ة ال�ص�ي�ن�ي��ون «إن ��ه ت�ب�ين أن
أقسام املأكوالت البحرية واللحوم في سوق املواد الغذائية بالجملة في بكني
واملرتبطة بالفيروس ملوثة بشدة بالفيروس ،وأن انخفاض درجات الحرارة
والرطوبة العالية هناك قد ساهما في انتشاره بشكل أكبر».
ضربة قوية
بالنسبة إل��ى العديد من م��وردي سمك السلمون وأص�ح��اب املطاعم الذين
كانوا يكافحون بالفعل للعودة في أعقاب الوباء ،وجهت املقاطعة املفاجئة
في الصني ضربة غير متوقعة.
وجهت هذه التقارير الصادرة من الصني صدمة زلزالية لباقي أنحاء العالم،
وي�ق��ول ري�ج�ين ج��اك��وب�س��ن ،ال��رئ�ي��س التنفيذي لشركة ب�ك��اف��روس��ت ،وهي
شركة الستزراع سمك السلمون ومقرها جزر ف��ارو ،إن «الدعوات ال��واردة
من الصني إللغاء الطلبات بدأت تصل خالل عطلة نهاية األسبوع ،وسرعان
ما انتقلت عمليًا من طلبات تبلغ  100في املئة إلى صفر في املئة».
ويضيف جاكوبسن« :إن سوق سمك السلمون في الصني نما على مدى
العقد املاضي مع زيادة املطاعم اليابانية وتوسع الطبقة الوسطى الصينية

املهتمة بجني الفوائد الصحية لسمك السلمون ،إن ما يصل إل��ى  20في
املئة من صادرات سمك السلمون الطازج من بكافروست تذهب إلى الصني
كل عام».
بعد رؤي��ة عمليات اإللغاء املتزايدة ،سارعت «بكافروست» إلى ال��رد ،حيث
ً
أص��درت بيانا يؤكد أنه «لم تكن هناك ح��االت جديدة من فيروس كورونا
ً
في جزر فارو منذ أبريل وأن موظفي الشركة تم اختبارهم بانتظام بحثا
عن الفيروس».
ويقول أندرياس سنيلينغ ،مدير العمليات العاملية ملجلس املأكوالت البحرية
ال �ن��روي �ج �ي��ة ،وه ��ي م�ج�م��وع��ة ص�ن��اع�ي��ة ،إن «ش ��رك ��ات امل ��أك ��والت ال�ب�ح��ري��ة
ً
ً
ً
سريعا في عمليات إلغاء طلبات سمك
ارتفاعا
النرويجية شهدت أيضا
السلمون من الصني خ�لال عطلة نهاية األس�ب��وع ،وأن العديد من شحنات
سمك السلمون قد تم تدميرها أو إع��ادت�ه��ا» .وق��ال املجلس ي��وم الخميس
إن «ص ��ادرات ال�ن��روي��ج م��ن سمك السلمون إل��ى الصني انخفضت بمقدار
الثلث األسبوع املاضي» ،مضيفًا« :نأمل أن يتم حل ذلك بسرعة على املدى
القصير ج�دًا ن��رى أن��ه ق��د تكون هناك تحديات لوجستية للحصول على
املأكوالت البحرية من خالل بكني».

ضاعفات خطرة تسبب عدم الرؤية بشكل دائم
ٍ
ُيمكن أن يؤدِّي إلى مُ

قد يكون بسبب ارتداء
الالصقة لفترةٍ طويلة
العدسات ِ

األعراض
َّ
تتضمن عالمات َ
القر ِنية وأعراضها ما يلي:
 - 1احمرار العني.
 - 2ألم العني.
 - 3فرط إفراز الدموع أو إفرازات أخرى من عينيك.
 - 4صعوبة في فتح جفن العني بسبب األلم أو ُّ
التهيج.
ََ
 - 5تغ ُّيم الرؤية.
 - 6انخفاض الرؤية.
 - 7الحساسية للضوء (رهاب الضوء).
ً
 - 8الشعور كما لو أن هناك شيئا ما في عينيك.
متى تزور الطبيب؟
إذا الحظت ظهور أي عالمات أو أعراض اللتهاب القرنية ،فبادر بإخبار الطبيب
املعالج بذلك ،فالتأخير في تشخيصها وعالجها ،قد ي��ؤدي إلى مضاعفات
خطرة ،بما في ذلك العمى.
األسباب
تشمل أسباب التهاب القرنية:
 - 1اإلصابة .إذا سبب أي جسم خدش سطح القرنية أو إصابتها ،قد ُيؤدي
َ
ذلك إلى التهاب قرنية غير معد .عالوة على ذلك ،قد تسمح اإلصابة للكائنات
َ
ُ
املجهرية أن تصل إلى القرنية املتضررة ،مما يسبب التهاب قرنية معديا.
َ
 - 2العدسات الالصقة امللوثة .قد تسكن البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات،
خاصة الشوكميبة الطفيلية الدقيقة ،على سطح العدسات الالصقة أو في
َ
الحافظة املحمولة الخاصة بها .قد تصبح القرنية ملوثة عندما تضع العدسة
عد .إن اإلفراط في ارتداء العدسات
في عينيك ،مما يؤدي إلى التهاب قرنية ُم ٍ
ً
ُ
ُ
الالصقة ُيمكن أن ُيسبب التهاب القرنية ،التي يمكن أن يصبح معديا.
ُ
 - 3الفيروسات .قد تسبب فيروسات الهربس (الهربس البسيط والهربس
ً
التهابا في القرنية.
النطاقي)
 - 4املياه امللوثةُ .يمكن للبكتيريا والفطريات والطفيليات في امل��اء ،وخاصة

على الرغم من التطمينات الرسمية ،كان العديد من املطاعم الصينية ال تزال
مترددة في شراء املنتجات ،وتقول أليسا ماي 19 ،عاما ،وهي طالبة جامعية
من قوانغتشو ،إنها «بينما كانت تعلم أن خطر اإلصابة بالفيروس من أكل
سمك السلمون منخفض ،فإنها لن تحصل عليه في أي وقت قريب».
ركز بعض الباحثني الصينيني ووسائل اإلعالم الحكومية على اكتشاف أن
الفيروس في الفاشية األخيرة يشبه إلى حد كبير ما وصفوه بأنه «ساللة
أوروب �ي��ة» .وق��د استشهدوا به باعتباره آخ��ر سبب للتساؤل عما إذا كان
الفيروس قد نشأ من ووه��ان .ي��وم االثنني ،كتبت صحيفة غلوبال تايمز:
«مصدر قضايا بكني يجدد التكهنات حول أصل .»Covid-19
ويرى خبراء آخرون أن التكهنات بشأن ساللة الفيروس مضللة ،حيث يقول
بن كولينج ،األستاذ ورئيس قسم علم األوبئة واإلحصاء الحيوي في كلية
الصحة العامة بجامعة هونغ كونغ« :لقد ظهرت بشكل واضح في ووهان ،في
وسائل اإلع�لام في الصني يقولون إنها ساللة أوروبية ،لكنهم لم يوضحوا
أن الفيروس هو الذي جاء من ووهان وذهب إلى أوروبا ثم عاد مرة أخرى».

خبراء :عدم االلتزام ببرامج «اللقاح» سينشر أوبئة أكثر فتكاً من كورونا

«التطعيم» يعزز مناعة الجسم..
ويدربها على محاربة األوبئة

التهاب القرَنية..

ُ
ُ ُّ
القرنية ً
َ
صيب القرنية ،وهي األنسجة
نوعا من
االلتهابات التي ت ُ ِّ
يعد َّ التهاب ُ ُ ُ
َ
ِّ
َّ
َّ
ُ
شبه القبة في مقدمة العني والتي تغطي البؤبؤ والقزحية.
الشفافة التي ت ِ
يرتبط التهاب القرنية باألمراض املنقولة بالعدوى أو غيرها من األسباب
قد ِ
غير املنقولة بالعدوىُ .ويمكن ح� ُ�دوث التهاب القرنية غير الناتج عن العدوى
الالصقة لفتر ٍة طويلة أو دخول
إصابة بسيطة ،مثل ارت��داء العدسات
بسبب
ٍ
ِ ً
جسم غريب إل��ى ال� َ�ع�ين .وي�ح� ُ�دث التهاب َ
القرنية أحيانا بسبب ال�ع��دوى التي
َّ
َّ
ٍ َّ
والطفيليات.
والفطريات،
تتضمن البكتيريا ،والفيروسات،
ُ
َ
َ
باحمرار العني أو أع��راض التهاب القرنية األخ��رى ،فعليك تحديد
إذا أصبت
ِ
َ
ُ
العناية الفورية ،يمكن عالج الحاالت
وعد لزيارة ُالطبيب على الفور .من خالل ِ
َم ٍ
ً
ُ
َّ
ِّ
َ
بفاعلي ٍة عادة دون فقدان الرؤية.
الطفيفة إلى املتوسطة من التهاب القرنية ِ
ُ
تجاهل العالج ،أو إذا كانت العدوى ح� َّ�ادةُ ،يمكن أن ي� ِّ
�ؤدي التهاب
وفي حالة
ِ
ُ
َ
ِّ
ُ
َ
ف القدرة على الرؤية الدائمة.
م
إلى
القرنية
ضاعفات خطرة تؤدي إلى تل ِ
ٍ

ساللة أوروبية

د .خلود البارون

َ
املوجودة في املحيطات واألنهار والبحيرات وأحواض املياه الساخنة ،أن تدخل
ُ
عينيك عند السباحة وت��ؤدي إلى التهاب القرنية .مع ذل��ك ،في حالة التعرض
لهذه البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات ،فال ُيحتمل إصابة القرنية السليمة
بالعدوى ما لم يكن هناك بعض تهتك سابق لسطح القرنية ،على سبيل املثال،
وضع عدسة اتصال في عينيك لفتره أطول من الالزم.
عوامل الخطورة
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك بالتهاب القر ِنية ما يلي:
■ العدسات الالصقة.
ً
ُي ِّ
سبب ارتداء العدسات الالصقةَ  -وخاصة النوم بالعدسات الالصقة -زيادة
خطر اإلصابة بكل من التهاب الق ْر ِن َّية املعدي وغير املعدي .وينشأ الخطر من
اإلفراط في ارتداء العدسات الالصقة لفترة أطول من ُامل َ
وصى بها ،أو تنظيفها
بشكل غير صحيح ،أو َارتداؤها أثناء السباحة.
ستخدمون العدسات
َيشيع م��رض التهاب ال��ق� ْ�ر ِن� َّ�ي��ة ل��دى األش�خ��اص ال��ذي��ن َي
ِ
الالصقة لفترة َّ
مطولة ،أو يضعونها بشكل مستمر ،أكثر من أولئك الذين
ً
يرتدون العدسات الالصقة نهارا ،ويخلعونها ليال.
■ انخفاض املناعة.
َ
ً
ض�ع��ف ال�ج�ه��از امل�ن��اع��ي ل��دي َ� َ�ك ب�س�ب��ب أم ��راض أو أدوي ��ة،
إذا ك �ن��ت م�ص��اب��ا ب� ً
َّ
ْ
فستكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالتهاب القر ِنية.
■ الكورتيكوستيرويدات .يمكن أن ُي ِّ
ؤدي استخدام قطرات َالكورتيكوستيرويد
ُ
اضطراب العني إلى زيادة خطر اإلصابة بالتهاب الق ْر ِن َّية امل ْع ِدي ،أو إلى
لعالج
َ ُ
َ
الق ْر ِن َّية َ
.
لديك
التهاب
تفاقم
َ ْ َّ َ
ْ
ينْ
َ
َّ
■ إصابة العنيً .إذا تضررت إحدى القر ِنيت َِ بسبب إصابة في املاضي ،فقد
تكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالتهاب الق ْر ِن َّية.
■ طرق الوقاية
 العناية بالعدسات الالصقةإذا كنت ترتدي العدسات الالصقة ،فيمكن لالستخدام والتنظيف والتعقيم
َ
الجيدين املساعدة في منع حدوث التهاب القرنية .اتبع هذه النصائح:
َ
 اختر العدسات التي تستخدمها أثناء اليوم وانزعها قبل النوم.ِّ
وجففهما ً
جيدا قبل ملس العدسات الالصقة.
 اغسل يديك واشطفهما ات�ب��ع ت��وج�ي�ه��ات خبير رع��اي��ة ال�ع�ي��ون ال �خ��اص ب��ك للحفاظ ع�ل��ى عدساتكالالصقة.
ً
خصيصا لالهتمام بالعدسات الالصقة،
 استخدم املنتجات املعقمة املصنوعةتستخدمه.
واستخدم منتجات االهتمام بالعدسات املصنوعة لنوع العدسات الذي
ِّ
برفق أثناء تنظيفها لتعزيز أداء محلول العدسات املنظف.
 افرك العدسات ِتجنب التعامل القاسي مع عدساتك والذي قد يؤدي إلى خدشها.
 استبدل علبة العدسات الالصقة كل ثالثة إلى ستة أشهر.ُ ِّ
 تخلص من املحلول املوجود في علبة العدسات الالصقة بعد كل مرة تعقمتضف إلى املحلول القديم املوجود في العلبة.
فيها عدساتك .ال ِ
ترتد العدسات الالصقة أثناء السباحة.
ال ِ

ال تقتصر فائدة التطعيم على تعزيز الصحة وإطالة العمر فقط،
بل ،وبحسب خبراء شركة تصنيع وإنتاج اللقاحات العاملية ،GSK
فوائده تشمل تفادي النكبات االقتصادية واالجتماعية التي ترافق
تفشي األوبئة ،وهو ما نلمسه حاليًا مع انتشار وب��اء «كوفيد -
.»19
وش��دد خبراء شركة  GSKخ�لال مؤتمر صحافي على أهمية
التزام الجميع بتطبيق برامج التطعيم خالل الوضع الراهن ،ملنع
انتشار أوبئة تفتك بالبشر على فاتورة وب��اء كورونا «كوفيد -
.»19
وي�ق��ول د .ف��ران�س��وا م �ي��ورس ،م��دي��ر ال�ع�لاق��ات العلمية والصحة
العامة« :إن تطبيق برنامج التطعيم لن يقي األشخاص الخاضعني
ل��ه م��ن انتشار األوب�ئ��ة املعدية ف�ق��ط ،ب��ل سيقي غير الخاضعني
أيضًا .ولكن حتى نحصل على هذا التأثير ،فيجب أن يخضع 80
في املئة  90 -في املئة من أفراد املجتمع للتلقيح».
ما التطعيم؟
فكرة التطعيم أو اللقاح هي إدخال عقار إلى الجسم يمكنه محاكاة
ال �ع��دوى؛ ب�ه��دف تنشيط ال�ج�ه��از امل�ن��اع��ي وت��دري�ب��ه على مقاومة
الجرثومة املسببة ملرض معني والتغلب عليها.
وبشكل عام ،يصنع اللقاح من عينة ضعيفة للجرثومة أو أجزاء
منها .ونظرًا لتمتع الجهاز املناعي ب��ذاك��رة تحفظ وت��ذك��ره بآلية
م�ق��اوم�ت��ه ل�ل�ج��راث�ي��م ال�ت��ي ت�ع��رض ل�ه��ا س��اب�ق��ًا ،فحتى ل��و أصيب
ً
ب��ال �ع��دوى م��ن ال �ج��رث��وم��ة ذات �ه��ا ف�س�ي�ك��ون ف �ع ��اال ون��اج �ح��ًا في
ً
مقاومتها مستقبال.
وك��ل ل�ق��اح ت��م تطبيقه عامليًا خضع مل��ا ال يقل ع��ن  20 - 5سنة
من الدراسة الطبية املطولة لتقييم فوائده وآث��اره الجانبية وحتى
مخاطره.
وشرحت د .جاميال لواهيد ،مديرة املركز الطبي في بلجيكا« :منذ
عام  ،1901بعد فوز أول لقاح ضد الدفتيريا والتيتانوس بجائزة
نوبل للطب ،توالت االكتشافات التي ساهمت في توفير لقاحات
تنقذ البشر من أوبئة كالطاعون ،والبوليو ،وااللتهاب الكبدي «ب»،
واملالريا ،واإليبوال ،واإلنفلونزا املوسمية».
لقاحات للكبار والصغار
وأض ��اف ��ت د .ج��ام�ي�لا ل��واه �ي��د «أن ق ��وة ال �ج �ه��از امل �ن��اع��ي تتغير
وتختلف تبعًا للعمر ،فبرامج التطعيم تستهدف األطفال وكبار
السن بخاصة».
وتابعت «عند الوالدة يكون الجهاز املناعي ضعيفًا وغير متدرب
على محاربة ال�ع��دوىّ .أم��ا عند كبر ال�س��ن ،فتقل قوته تدريجيًا
تبعًا ألعراض تقدم العمر واإلصابة باألمراض .لذا ،فباإلضافة إلى
برامج التطعيم الخاصة باألطفالُ ،ينصح البالغون وكبار السن
بالخضوع لعدة أنواع من التطعيم خالل مراحل معينة من الحياة،
مثل تطعيم التيتانوس كل  10سنوات ولقاح اإلنفلونزا املوسمية
كل سنة ولقاحات خاصة بالسفر أو انتشار األوبئة .فذلك يعزز
قوة الجهاز املناعي وذاكرته».
تأثيره في الصحة واالقتصاد
تطبيق التطعيم ال يعزز صحة البشر ويطيل أعمارهم فقط ،بل
ويحافظ على القوة االقتصادية واالجتماعية عبر درئ��ه لتفشي
األوبئة وتبديد مخاوف األف��راد من االختالط واإلصابة باملرض.
وأب �س��ط م �ث��ال ل�ت��وض�ي��ح ف��ائ��دة ال�ت�ط�ع�ي��م ه��و ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى وض��ع
ال��دول الفقيرة التي ال تتمكن من توفير اللقاحات لشعبها ،فذلك
هو سبب ارتفاع نسبة وفيات الكبار والصغار وارتفاع تكاليف
الرعاية الصحية وتدهور قوتها االقتصادية واأليدي العاملة.
وأوض ��ح د .أوت��اف �ي��و س�ي�ن��ات��را ،م��دي��ر ق�س��م ال �ش��ؤون ال�ط�ب�ي��ة في

شركة « :GSKتظهر السجالت الطبية أن تطبيق التطعيم ساهم
ف��ي خفض نسبة وف��اة األط �ف��ال بمعدل  77ف��ي امل�ئ��ة خ�لال آخر
 30سنة .ولكن ال يزال العالم يتكبد ما يزيد على  2مليون وفاة
سنويًا نتيجة ألمراض كان يمكن الوقاية منها عبر التطعيم .لذا،
فمع انتشار وب��اء الكورونا وخ��وف الجميع من الخروج أو قصد
املراكز الصحية ،فقد يتهاون وال يلتزم البعض ببرامج التطعيم،
ما سيؤدي إلى انتشار أم��راض قاتلة (أشد خطرًا من «كوفيد -
 )»19يمكن الوقاية منها عبر التطعيم .وبالتالي تضاعف عدد
الوفيات مستقبال نتيجة ألم��راض ك��ان يمكن الوقاية منها عبر
االلتزام بالتطعيم».
متى يتوقع إنتاج لقاح «كوفيد »19 -؟
بالنسبة إل��ى ل�ق��اح «ك��وف�ي��د  ،»19 -ف�ق��د ب�ين خ �ب��راء ال�ش��رك��ة أن
تطويره سيتم عبر مشاركة معلومات ونتائج أبحاث مختبرات
متعددة حول العالم ،مثل :مختبرات أبحاث أنوفاكس ،وسانوفي،
وجلوفر ،وفير -فاكسينس ،وجامعة كوينز الند ..وغيرها .وعلق
د .ورس��ل ثيرسك ،مدير عمليات اإلنتاج والتصنيع في بلجيكا،
قائال« :تكاتف ومشاركة الباحثني سيسرع من تدفق املعلومات،
وبالتالي إنتاج اللقاح الذي يحتاج إليه العالم حاليًا .وعلى الرغم
من ض��رورة اإلس��راع في إنتاج هذا اللقاح ،فإنه (كشأن أي لقاح
طبي آخ��ر) يجب أن يخضع مل��راح��ل أساسية (م��راح��ل ال��دراس��ة
اإلكلينيكية للتأكد من الفاعلية واألمان وقلة آثاره الجانبية) قبل
أن يتم إنتاجه عامليًا .وهذه أمور ال يمكن التفاوض فيها أو اإلسراع
منها .لذا ،نأمل أن نتمكن من إنتاج اللقاح في النصف األول من
العام املقبل ( .)2021ولتوضيح كمية اإلنتاج لدينا ،فشركة GSK
تنتج حاليًا ما ال يقل عن  600مليون لقاح سنويًا لتغطية حاجة
العالم من اللقاحات املوافق عليها ،ويتم حاليًا تجهيز مصانعنا
إلض��اف��ة إن�ت��اج م��ا يصل إل��ى مليار لقاح ل�ـ «كوفيد  »19 -لتلبية
ً
حاجة العالم مستقبال».
هل سيتم تلقيحنا سنويا ً ضد «كوفيد »19 -؟
أك��دت د .جاميال لواهيد على ع��دم توافر معلومات كافية حاليًا
ً
لتوقع م��ا سيحصل ل��وب��اء «كوفيد  »19 -مستقبال .بمعنى إن
كان سيستمر كنوع من اإلنفلونزا املوسمية أو سيختفي نهائيًا.
وق��ال��ت« :ال ي��زال م��رض «كوفيد  »19 -وب��اء ج��دي�دًا بالنسبة إلى
ً
العلماء .وال يمكننا حاليًا التنبؤ بما سيحصل له مستقبال .فقد
يضمحل ويختفي من بعد أول لقاح أو قد نحتاج إلى إضافته إلى
تلقيح اإلنفلونزا السنوي الذي ينصح بأخذه من قبل فئة الخطر
في املجتمع».
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اليت 11

ثقافة وفنون

أصالة تطرح ألبوماً جديداً باللهجة الخليجية قريباً

«جيتني مكسور» تحقق  5ماليين مشاهدة في  5أيام
محمد علي
ف��رض ف�ي��روس ك��ورون��ا على ال�ع��ال��م نمطًا ج��دي�دًا في
ال �ح �ي��اة ت� ��دور أح ��داث ��ه ف��ي ال ��واق ��ع االف� �ت ��راض ��ي ،وف��ي
ال��وق��ت ال ��ذي ت�ع��ان��ي ف�ي��ه ش��رك��ات اإلن �ت��اج ال�ف�ن��ي على
اختالف مجاالتها من حالة جمود ،تنتعش في املقابل
املشاهدات عبر مواقع التواصل االجتماعي ،السيما
موقع الفيديوهات العاملي يوتيوب ،ال��ذي اصبح املالذ
األخ�ي��ر لنجوم األغنية ف��ي العالم لطرح جديدهم في
محاولة لكسر الجمود وايجاد بدائل وكسب شرائح
جديدة من الجمهور ،وال أبلغ على ذل��ك من مغامرات
ب �ع��ض ال �ن �ج��وم ال �ت��ي ك��ان��ت م �ح �س��وب��ة وب ��دق ��ة ل�ط��رح
«سنغالت» حققت أرقامًا قياسية خالل وقت قصير،
وآخ��ره��م الفنانة أص��ال��ة ن�ص��ري ،ال�ت��ي ت�ج��اوزت أكثر
من  5ماليني مشاهدة خ�لال  5أي��ام بأغنية «جيتني
مكسور».
النجمة السورية أصالة من املطربات العربيات القالئل،
ال�لات��ي ت�م�ي��زن ف��ي ال �ل��ون الخليجي ،مل��ا تتمتع ب��ه من
م�ق��وم��ات ،فهي ح��ال��ة فنية مختلفة بصوتها الجبلي
واخ �ت �ي��ارات �ه��ا امل �م �ي��زة ،وق��درت �ه��ا ع �ل��ى ال�ت�ع�ب�ي��ر عن
الحالة التي يكتب عنها الشاعر بحس مرهف ،أصالة
بصوتها تعتبر ندًا قويًا لآلالت املوسيقية ،لذلك تضع

امللحن وامل ��وزع ف��ي اختبار حقيقي ..فكيف يكمالن
مربع النجاح؟ سؤال يبقى حائرا حتى بعد انجاز اي
عمل فني حتى يقول الجمهور كلمته.
جمهور أصالة

جمهور أصالة قال كلمته في أغنية «جيتني مكسور»،
التي حققت مشاهدات مليونية خالل أيام من طرحها
حصريًا عبر قناتها على اليوتيوب.
ورغ� ��م أن األغ �ن �ي��ة ل ��م ي�س�ب��ق ص ��دوره ��ا أي ح�م�لات
إع�لان �ي��ة ،ح�ي��ث اك�ت�ف��ت أص��ال��ة ب�م�ن�ش��ور واح� ��د عبر
صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي قبل يوم
واح��د من صدورها ،فإن األغنية انتشرت على نطاق
واس��ع بني الجمهور ال��ذي تفاعل مع النجمة السورية
بتعليقات ايجابية ،وكان الفتا حرصها على الرد على
اغلبهم.
«جيتني مكسور» من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة ،وألحان أحمد الهرمي ،وتوزيع سيروس.
تهنئة فضل

ول��م يتوقف سيل التهاني م��ن جمهور أص��ال��ة فقط،
وإن �م��ا ام �ت��د ليشمل ب�ع��ض ال�ف�ن��ان�ين ،الس�ي�م��ا فضل

ش��اك��ر ال� ��ذي ه �ن��أ ن �ص��ري ،ب�م�ن��اس�ب��ة ط ��رح أغنيتها
ال�ج��دي��دة ،وأع ��رب ع��ن إعجابه باألغنية ،إذ كتب عبر
حسابه الرسمي على تويتر« :أصولة مبروك حبيبتي
على األغنية الجديدةً ،
دائما متألقة يا أصولة».
لترد أصالة بدورها ،معربة عن حبها وامتنانها ملا قاله:
«اهلل ي�ب��ارك فيك ي��ا فضل الغالي ،القريب على ال� ّ�روح
ّ
وجوا ّ
الروح».
«أصالة »2020

م��ن جهة اخ ��رى ،تستعد أص��ال��ة خ�لال ال�ف�ت��رة املقبلة
لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب ،تحمل
اسم «الحب والسالم» ،من كلمات وألحان محمد رحيم.
وق��د شاركت النجمة السورية جمهورها في اختيار
اسم األغنية .على الجانب اآلخر ،أصبح «ميني ألبوم»
اصالة الجديد املتوقع ان يحمل اس��م «أصالة »2020
ج��اه��زا ف��ي ان�ت�ظ��ار ط��رح��ه رس�م�ي��ا ،واألل �ب��وم سيكون
باللهجة الخليجية ويشهد تعاون أصالة مع نخبة من
نجوم الكلمة واللحن على مستوى الخليج ،منهم واحد،
وسهم ،وق��وس ،وسعود بن عبداهلل ،وبشار سلطان،
وغيرهم ،ومن بني األغنيات املتوقع أن يضمها األلبوم
«بيان ،وأنا معك ،وال تستلم ،وسوي ،ونعم اشتاق ،وما
عرفت انطق ،ووش كنت أقول».

حبيبة الجنود و«روح القرن العشرين»

أفضل  9أفالم على  Netflixهذا األسبوع

فيرا لين ..سنلتقي مرة أخرى!
رافع البرغوثي
في ألبومه «هل ستظل في الحب» ،الذي صدر قبل عامني ،قدم
املغني األم�ي��رك��ي أن�ت��ون��ي غ��ري��ن أغنيته «ف�ي��را ل�ين» ف��ي تحية
جميلة للمغنية البريطانية ،التي رحلت عن عاملنا قبل ايام ،عن
عمر ناهز الـ 103أعوام:
«هال أفرجت عني ،كل شيء يتالشى ( )...الظالل على جفني
تومض الضوء /تماما مثل فيرا لني /غنى عندليب في ساحة
بيركلي في  /1940أوه سنلتقي مرة اخرى».
م��ن ه��ي ف �ي��را ل�ي�ن «ح�ب�ي�ب��ة ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة» و«روح ال �ق��رن
العشرين»؟ وماذا عن اغنيتيها اللتني يتردد صداهما في اغنية
انتوني غرين؟
ول��دت فيرا ل�ين ع��ام  ،1917ك��ان اب��وه��ا سباكا ،وام�ه��ا خياطة.
ظهرت موهبتها الغنائية في سن مبكرة ،فغنت في النوادي
الليلية وه��ي في السابعة ،وح�ين بلغت الحادية عشرة ،تركت
املدرسة لتعمل راقصة ومغنية في فرقة استعراضية.
غ�ن��ت ف��ي االذاع � ��ة ع ��ام  ،1935وف ��ي ال �ع��ام ال �ت��ال��ي ظ �ه��رت في
ت�س�ج�ي�لات أص��درت �ه��ا ف��رق اس�ت�ع��راض�ي��ة ،ث��م ص��در ل�ه��ا أول
ت�س�ج�ي��ل خ ��اص .وف ��ي ع ��ام  1937اص� ��درت اغ�ن�ي�ت�ين حققتا
نجاحا كبيرا هما «الطفل الذي نسيه سانتا كلوز» و«أشرعة
حمراء عند الغروب».
غنى العندليب
ك��ان��ت ل�ين خير مؤنسة للبريطانيني ف��ى اي��ام ال�ح��رب العاملية
الثانية ولياليها ،فبينما كانت مدنهم تئن وتنزف تحت وطأة
القصف الجوي األملاني ،كانت أغاني لني تحمل اليهم رسائل
الشوق والتفاؤل .وكانت تغني في محطات مترو األنفاق التي
صارت ملجأ للناس يحتمون به من قنابل هتلر.
وم��ن اغانيها الجميلة ع��ام « 1940غ�ن��ى عندليب ف��ي ساحة
بيركلي»:
«ت�ل��ك الليلة  /ليلة التقينا /ك��ان ف��ي ال �ه��واء س�ح��ر /ك��ان هناك
مالئكة يتناولون الطعام في الريتز /وغنى عندليب في ساحة
بيركلي /ق��د أك��ون على ص��واب ق��د أك��ون مخطئا /لكني على
استعداد تام ألقسم /عندما التفت وابتسمت لي /غنى عندليب
ف��ي ساحة بيركلي /القمر ال��ذي ط��ال ب�ق��اؤه ف��وق ل�ن��دن /القمر

فيرا لين

املسكني املحتار ك��ان عابسا /كيف ل��ه ان يعرف أننا كنا في
ً
مقلوبا /ش��وارع املدينة كانت
حالة حب /بدا العالم امللعون كله
مرصوفة بالنجوم /كان رومانسيا جدا /وعندما قبلنا وقلنا
ليلة سعيدة  /غنى عندليب في ساحة بيركلي  /كم كان ذلك
غريبًا  /كم ك��ان حلوا وغريبا  /ال حلم يقارن  /بتلك الليالي
املجنونة التي فيها التقينا /وغنى عندليب في ساحة بيركلي/
آه قلبي ../عال»..
وف��ي ع��ام  1941اطلقت برنامجا إذاع �ي��ا ،لنقل ال��رس��ائ��ل إلى
الجنود البريطانيني في الخارج ،وتقديم األغاني التي يطلبها
امل�س�ت�م�ع��ون م�ن�ه��م .زارت امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ،وس�ج�ل��ت م�ق��اب�لات
م��ع أم�ه��ات ال�ج�ن��ود وزوج��ات�ه��م .ث��م اطلقت اغنيتها املشهورة
«م�ن�ح��درات دوف��ر البيضاء» ،ع��ام  ،1943وظ�ه��رت ف��ي فيلمني
غنائيني.
سنلتقي مرة أخرى
اشتهرت لني بلقب «حبيبة القوات املسلحة» ،فقد انضمت إلى
جمعية الخدمة الوطنية للترفيه ،وسافرت عامي  1943و،1944
لتقدم حفالت في الهواء الطلق ،للجنود البريطانيني في مصر
والهند وبورما..

أصالة

ومن أجمل أغانيها في تلك األيام «سنلتقي مرة أخرى»:
«دعنا نقول وداعا بابتسامة يا عزيزي /فقط لبعض الوقت يا
عزيزي /علينا أن نفترق /ال تدع هذا الفراق يكدرك /لن أنساك
يا حبيبي.
سنلتقي مرة أخ��رى /ال أع��رف أي��ن /ال أع��رف متى /لكني أعلم
أننا سنلتقي مرة أخرى في يوم مشمس /واصل االبتسام /كما
تفعل دائما /حتى تزيح السماء الزرقاء الغيوم املظلمة ً
بعيدا /
لذا من فضلك قل مرحبا  /للناس الذين أعرفهم  /أخبرهم أنني
ل��ن اغيب طويال  /سيسعدهم ان يعرفوا  /انني ح�ين رأيتني
أذه��ب /كنت أغني هذه األغنية /سنلتقي مرة أخ��رى /ال أعرف
أي��ن /ال أع��رف متى /لكنني أعلم أننا سنلتقي م��رة أخ��رى في
يوم مشمس.»..
واصلت اغاني لني نجاحها وانتشارها ،ففي عام  1952سجلت
اغنيتها «وداع��ا حبيبي» رقما قياسيا ف��ي ال��والي��ات املتحدة.
وبلغ نجاحها ذروته عندما غنت «ابني ،ابني» عام ..1954
وال مجال لسرد قصة لني الطويلة الحافلة بالحب والغناء ،والتي
جعلت البريطانيني يختارونها عام  2000ممثلة ل��روح القرن
العشرين .يكفي ان نشير الى انها وهي في الثانية والتسعني،
اط�ل�ق��ت أغنيتها األخ �ي��رة «أح��ب ه��ذه األرض» ،لتحتل املرتبة
األولى في قائمة اكثر األغاني نجاحا في اململكة املتحدة!

محمد علي
تقدم شبكة  Netflixتقييمًا لألفالم األعلى مشاهدة
عبر منصتها األشهر عامليًا ،وذلك وفق املدة الزمنية
التي يستغرقها حساب املشترك في متابعة الفيلم
بحيث ال تقل عن دقيقتني.
وف � ��ي ك� ��ل أس � �ب � ��وع ،ي� �ق ��وم م� �ح ��رك ال �ب �ح ��ث امل �ت��دف��ق
 Reelgoodبتجميع قائمة  Business Insiderألبرز
األفالم التي ظهرت في قوائم  Netflixاليومية في ذلك
األسبوع .وكان الفيلم األكثر شعبية األسبوع املاضي
The Last Days of American Crime (2020,
 )Netflix originalأو «األي � ��ام األخ �ي��رة للجريمة
األميركية» ،ورغ��م تراجعه ه��ذا األس�ب��وع إل��ى املركز
السابع وبفارق طفيف عن املراكز األولى ،فإن الفيلم
حصد درجة متدنية من تقييم النقاد ،ولعلها ليست
امل��رة األول��ى التي يحصد فيها أح��د األف�ل�ام تقييمًا
م�ت��واض�ع��ًا وي �ت �ص��در ن�س��ب األع �ل��ى م �ش��اه��دة عبر
شبكة .Netflix
وتأتي قائمة األفالم األفضل على النحو التالي:
«365 Days» (2020) -1
«Da 5 Bloods» (2020, Netflix original) -2
«Cloudy with a Chance of Meatballs» (2009) -3
«The Guest» (2014) -4

«The Night Clerk» (2020) -5
«The Help» (2011) -6
«The Last Days of American Crime» -7
)(2020, Netflix original
«Despicable Me» (2010) -8
«Clueless» (1995) -9

«ورود ملونة»
أول عمل درامي يعرض خالل أزمة كورونا
س�ي�ك��ون ع�ش��اق ال��درام��ا الخليجية ع�ل��ى م��وع��د مع
مسلسل «ورود ملونة» ،الذي يعتبر أول عمل درامي
م�ح�ل��ي ي �ع��رض خ�ل�ال أزم� ��ة ك ��ورون ��ا .وامل�س�ل�س��ل،
ال��ذي كتبت أح��داث��ه علياء الكاظمي وأخ��رج��ه منير
الزعبي قبل تفشي ال�ف�ي��روس ،تخلف ع��ن العرض
الرمضاني ليلحق بركب املوسم الحالي ،ويشارك
في بطولته نخبة من النجوم ،منهم إبراهيم الحربي
ومالك وسلى سالم وريم أرحمة والعديد من الفنانني
الشباب.
وتدور أحداث املسلسل حول شخصية عبدالوهاب
الذي يتزوج من سكرتيرته فداء على أمل أن ينجب
منها الولد بعد أن رزق من زوجته خالدة بأربع بنات،

ولكن يشاء القدر أن تنجب له ف��داء البنت الخامسة
ج �ن��ات ،فيطلقها وي �ع��ود ل�خ��ال��دة ال�ت��ي ي ��رزق منها
بالولد الذي كان يتمناه هيثم..
وال ��ورود امللونة هن البنات الخمس في العمل :هند
 هتاف  -هبة  -هالة  -وجنات التي ال تحمل حرفالهاء في اسمها كبقية أخواتها ..ولكل وردة منهن
قصة شيقة ،ول�ك��ل واح ��دة منهن ل��ون مختلف عن
ٔ
نتعرف على حكايات
االخرى ..ومن خالل املسلسل
ٔ
ٔه��ذه ال ��ورود ال�ت��ي تنتظر م��ن يغير ال��وان �ه��ا ال��داك�ن��ة
بالوان الفرح.
ومن املتوقع أن يتم الكشف عن الجهة التي ستعرض
العمل خالل األيام القليلة املقبلة.

الشركات الكبرى تسعى إلى الربح في مواجهة الموت الجماعي

ناعومي كالين :سنشهد معركة ضارية بين االشتراكية الديموقراطية والسلطوية
رافع البرغوثي
اك ��دت ال�ك��ات�ب��ة ال�لام�ع��ة ناعومي
ك�لاي��ن ،املناهضة للنيوليبرالية
ول �س �ي ��اس ��ات ال ��رئ� �ي ��س دون ��ال ��د
ترامب ،ان كل شيء على املحك،
محذرة من النتائج االقتصادية
ال� �ك ��ارث� �ي ��ة امل �ح �ت �م �ل��ة ل �ج��ائ �ح��ة
ناعومي كالين
ك��وف �ي��د -19ع�ل��ى ال �ف �ق��راء ،وم��ن
انتشار الكراهية والعنصرية والعنف األسري.
ودع��ت الناشطة في مجاالت عديدة ،الى املطالبة بالعدالة
االجتماعية واملناخية ،الى حقوق املرأة ،الى الكفاح لتوفير
الرعاية الصحية الشاملة واإلس�ك��ان للجميع ،مؤكدة ان
املوارد موجودة ،لكنها موظفة إلثراء األغنياء.
توقعت كالين ،التي حققت كتبها مبيعات عالية ،وترجمت الى
عشرات اللغات ،صعودا لالتجاهني االشتراكي الديموقراطي
والسلطوي في الواليات املتحدة ،ومعركة ضارية بينهما.
وفي ما يلي مقتطفات مترجمة بتصرف ،من لقاء اجرته
معها «انترفيو ماغازين»:
■ أين انت؟
 أنا وزوجي وابننا البالغ من العمر سبع سنوات معزولونف��ي ال�ب�ي��ت ،ف��ي وس��ط ج�ي��رس��ي ،م�ن��ذ  12م ��ارس .ال�ع��زل
ص ��ارم ،ال أص��دق��اء ،وال وج�ب��ات ج��اه��زة .أق��وم بتدريس
ط�لاب جامعة روت �ج��رز ،وأج ��ري االت �ص��االت وامل�ق��اب�لات
«اونالين» ،وأعمل على فيلم قصير عن الوباء مع الفنانة
موللي كربابل.
■ ما الذي عززته الجائحة من قناعاتك؟
 ان العزلة ضد طبيعة البشر .نحن حيوانات اجتماعية،مكاننا امل�ج�ت�م��ع ،ح�ي��ث ي��دع��م بعضنا ب�ع�ض��ا .وان داف��ع
الربح ليس له مكان في مجال تقديم الرعاية الصحية .وان
ً
تهديدا لسالمتنا الجماعية .ان
اندماج الشركات يشكل
تلك النخب تخطط للربح حتى في مواجهة املوت الجماعي.
ال�ك��وارث تميز ،والظلم ال��ذي يسبق الكارثة ل��ن ي��ؤدي إال
إلى تعميقها.

الصحة أهم
■ ما الذي تغير في رؤيتك للمجتمع؟
 لقد بينت لي الجائحة أنه حتى في أكثر الدول رأسماليةعلى وج��ه األرض ،ال ي��زال م��ن املمكن ألع��داد كبيرة من
ال�ن��اس ات�خ��اذ ق��رار بتقديم صحة اإلن �س��ان على اللهاث
م��ن اج��ل ال��رب��ح .ل��ن ي��دوم ه��ذا ،لكنني ل��م أك��ن متأكدة من
ً
أن��ه ممكن .لقد دهشت أي��ض��ا للسرعة التي يمكننا بها
تغيير طريقة عيشنا .لقد كنت أكتب عن تغير املناخ لفترة
طويلة ،وأسمع ً
دائما عن استحالة قيام الناس بتغييرات
كبيرة ف��ي أس�ل��وب حياتهم ل��درء خ�ط��ر .ول�ك��ن ظهر أننا
نستطيع القيام بذلك.
العيش الجماعي
أج ��د ن�ف�س��ي أف �ك��ر أك �ث��ر م��ن ذي ق �ب��ل ف��ي ق�ي�م��ة ال�ع�ي��ش

الجماعي .منذ كنت طالبة في الجامعة ،عشت وحدي او مع
زوجي ،في عائلة صغيرة .ولكن إذا كان علينا أن نعيش
مزيدا من الصدمات التي تضرب بنيتنا التحتية املدنية،
فإن املنزل املنفصل لألسرة النووية مكان سيئ للعيش.
يعيش أشخاص أعرفهم حياة مزدهرة خالل هذه األزمة
ف��ي مساكن مشتركة ،م��ع آبائهم وأمهاتهم وأطفالهم..
ً
جميعا في مساحات متصلة مع ساحة ومناطق
يعيشون
مشتركة .ف��ي ح��ال ال�ج��ائ�ح��ة ،ف��إن جماعتك ف��ي السكن
املشترك مجتمعك الحيوي ،امللتزم ببروتوكوالت العزل
للحفاظ ع�ل��ى س�لام��ة ال�ج�م�ي��ع .ف��ذل��ك أق��ل ع��زل��ة ،وأف�ض��ل
للتعاون ،في رعاية األطفال ،وزراعة الفناء الخلفي.
الكارثة القادمة
■ ما أسوأ سيناريو للمستقبل؟
 -تقوم الشركات الكبرى بذبح الصغيرة منها .يفقد

املاليني منازلهم ألنهم ال يتلقون اإلعانة الحكومية التي
يستحقونها .تتسع فجوة الثروة العرقية بشكل كبير،
ألن اص �ح��اب امل��دخ��رات الضئيلة أو امل�ع��دم�ين يقضى
ً
عليهم أوال .تتوقف عجلة حياة ال��والي��ات وامل��دن تحت
وط��أة ف��ات��ورة إن�ق��اذ الشركات الكبرى .نقص امليزانية
يقابله اإلغالق الجماعي للمدارس العامة واملستشفيات،
وي�ن�ض��م آالف امل�ع�ل�م�ين وال�ع��ام�ل�ين ف��ي م �ج��ال ال��رع��اي��ة
ً
استعدادا للكارثة
الصحية إلى قوائم البطالة .ونكون أقل
القادمة.
ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م ،ي ��زرع ال �س �ل �ط��وي��ون ،ام�ث��ال
ً
مزيدا من االنقسام والكراهية ليحولوا اللوم
ترامب،
عن إخفاقاتهم البشعة ،مع فشل الوسطاء في تقديم
ب��دائ��ل حقيقية للغاضبني .يتزايد الحبس الجماعي،
خ�ص��وص��ا ع�ل��ى ال� �ح ��دود ،م�م��ا ي ��ؤدي إل ��ى م��زي��د من
الكراهية وتشويه «اآلخ��ر» .يتصاعد العنف األسري،
ح�ي��ث ي�ص��ب ال��رج��ال امل �ت��وت��رون ج��ام غضبهم على
زوجاتهم وأطفالهم .ال يعاد فتح املدارس ً
أبدا ،ويتوقع
م��ن ال �ن �س��اء أن ي �ع��وض��ن ال ��رك ��ود ع��ن ط��ري��ق ال�ق�ي��ام
بنصيب األس��د من التعليم املنزلي ،وتتراجع الحركة
النسوية إلى عقود مضت.
تنتشر ال�ج��ائ�ح��ة ف��ي ال�ج�ن��وب دون م�س��اع��دة ج ��ادة من
الشمال .ويراقب الجنود األحياء الفقيرة ملنع سكانها من
مغادرة منازلهم ،باسم السيطرة على الجائحة.
كسب األمل بالعمل
■ ما الخير ال��ذي يمكن أن يأتي من هذا اإلغ�لاق؟
هل هناك أسباب لألمل؟
 األم��ل يكمن في مدى افتقاد بعضنا لبعض ،في حبنا املتأخر  -للعاملني في الرعاية وغيرهم الذين يقومونبعمل ض��روري ،في فرحنا بعودة الحياة البرية .وعلينا
ً
جميعا أن حكوماتنا
أن نكسب األم��ل بالعمل .لقد رأينا
لديها القدرة على حشد تريليونات ال��دوالرات بني عشية
وضحاها .إذا تمكنا من التمسك بهذه املعرفة والبقاء على
ق��دم وس��اق ،في مواجهة األزم��ات األخ��رى التي نواجهها

(اض �ط��راب امل �ن��اخ وال �ت �ش��رد وان �ع��دام امل� �س ��اواة) ،يمكننا
تحقيق بعض االنتصارات في األشهر والسنوات القادمة،
مثل توفير الرعاية الصحية الشاملة ،واإلسكان للجميع..
املوارد موجودة ،لكنها اآلن موظفة إلثراء األغنياء.
عولمة وتعصب
■ ه���ل ت��ت��وق��ع�ين ان ت���ك���ون ال��ن��ت��ي��ج��ة ع���ومل���ة أك��ث��ر
شمولية أم تعصبا قوميا وعزلة اشد؟
ً
ارتفاعا في كليهما .نحن نشهد بالفعل جميع
 سنشهدأن ��واع ردود ال�ف�ع��ل ال�ق��وم�ي��ة امل�ت�ط��رف��ة وك��راه�ي��ة األج��ان��ب.
ت��رام��ب ي �ل��وم ال �ص�ي�ن ،ال �ص�ين ت�ل�ق��ي ب��ال �ل��وم ع�ل��ى ال�ع�م��ال
األفارقة املهاجرين ..ستبقى بعض عمليات إغالق الحدود
ألنها مفيدة سياسيًا ،وسنبدأ في سماع حديث عنصري
أكثر صراحة عن الجائحة« ،إعدام القطيع» ..سيكون هناك
بالتأكيد ن��وع م��ن إع ��ادة ت��وط�ين وت�ن��وي��ع سلسلة ت��وري��د
ً
األغ��ذي��ة وال �ل��وازم الطبية ،وه��ذا ام��ر ج�ي��د .ق��د ن��رى أيضا
ت�ع��زي� ً�زا لألممية الصحية ،ألن األوب�ئ��ة واض �ط��راب املناخ
ً
وتنظيم الشركات عبر الوطنية تتطلب جميعها تعاونا
ً
دوليا .سوف تجتمع بعض البلدان للقيام بذلك .بصراحة
ال أع��رف م��ا إذا ك��ان��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ستكون واح��دة
منهم.
معركة ضارية
■ مزيد من االشتراكية أم مزيد من االستبداد؟
 سنشهد ص�ع��ودا لكليهما ،وستكون املعركة ضاريةبينهما .القوى التي أطلقها ترامب باقية ،بغض النظر عما
يحدث في نوفمبر .لكن صعود االشتراكية الديموقراطية
ً
في الواليات املتحدة لن يتالشى أيضا ،فقد عززت الجائحة
بشكل كبير قضية إعادة توزيع الثروة ،ولن تؤدي الحركة
اليمينية للحزب الديموقراطي خلف جو بايدن إلى تطرف
الناخبني الشباب ،الذين كانوا يساندون بيرني ساندرز
بقوة ..ال أستطيع أن أتنبأ باملسار .علينا أن نكافح ألن كل
شيء على املحك.
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الحكومة توافق على إلغاء استقطاع  % 10لمصلحة صندوق األجيال

ِّ
«تودع» االدخار!
الكويت
ً
«مكرهة» زمن االدخار ،الذي استمر منذ عام ( 1976باستثناء عام الغزو) ؛ إذ اكدت مصادر ذات صلة موافقة
تودّ ع الكويت
الحكومة على وقف استقطاع حصة صندوق االجيال القادمة والمحددة بنسبة  %10من اجمالي االيرادات الفعلية
للموازنة ،على ان يتم ربط هذا التحويل بتحقيق فوائض فعلية بدال من الوضع الحالي الذي يلزم وزارة المالية بالتحويل
الى الصندوق بصرف النظر عن وضع الموازنة ،سواء كانت فائضة او عاجزة.

جار لتعديل قانون
◄ التجهيز ٍ
احتياطي األجيال على أن ُتلغى نسبة
االستقطاع ُ
وتربَط بالفوائض
◄ كان يفترض إقرار قانون الدين العام
في أول سنوات العجوزات المالية
◄  13.8مليار دينار ُح ّولت إلى صندوق
األجيال خالل  6سنوات ..مقابل
ً
مليارا
تسجيل الموازنة خسائر بـ30
◄ وقف استقطاع  %10من اإليرادات
يقلل الضغوط على صندوق االحتياطي
العام ..في ظل غياب قانون الدين

إبراهيم محمد
أش � ��ارت امل� �ص ��ادر ال ��ى ان وق ��ف االس�ت�ق�ط��اع
م��ن ش��أن��ه ان يقلل ال�ض�غ��وط ع�ل��ى ص�ن��دوق
االحتياطي العام الذي ساء وضعه كثيرا في
الفترة االخيرة ،وبات يعاني من اجل توفير
السيولة ال�لازم��ة لتمويل عجز امل��وازن��ة ،في
ظل غياب قانون الدين العام.
وأوضحت املصادر ان صندوق االحتياطي
العام «املستنزف» يعاني كثيرا بسبب نقص
السيولة ،وبالتالي فانه ال معنى من قيامه
ب��االس�ت�م��رار ف��ي تحويل ج��زء م��ن االي ��رادات
ّ
الى صندوق االجيال ،مشيرة الى تأخر اقرار
ق��ان��ون ال��دي��ن ال�ع��ام ،ال��ذي ك��ان م��ن املفترض
ان ي �ن �ج��ز ف� ��ي اول س � �ن� ��وات ال �ع �ج��ز امل��ال��ي
/2014  ،2015ح�ين ق��ام ال�ص�ن��دوق بتحويل
 6.2م�ل�ي��ارات دي�ن��ار ،على ال��رغ��م م��ن تحقيق
امليزانية وقتها عجزًا بقيمة  2.7مليار دينار.
وقالت املصادر ذاتها :صندوق االحتياطي
العام يدفع حاليا ثمن التباطؤ الحكومي في
اتخاذ هكذا ق��رار ،حيث ق��ام خ�لال السنوات
االخ�ي��رة ،وتحديدا منذ بداية عجز املوازنة
في السنة املالية /2014  2015وحتى نهاية
السنة املالية /2019  2020بتحويل ما ّ
يقدر
ب �ـ  13.8م�ل�ي��ار دي �ن��ار ت�ق��ري�ب��ا ال ��ى ص�ن��دوق

مستشار وباحث اقتصادي كويتي

توظيف المواطنين شرط للدعم الحكومي
في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

خ�ل�ال ال �ح��وار ال ��ذي دار ف��ي مجلس األم ��ة م��ؤخ �رًا بني
ال��رئ �ي��س وع ��دد م��ن أع �ض��اء م�ج�ل��س األم ��ة م��ع ممثلي
ش��رك��ات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وبحضور عدد
م��ن امل�س��ؤول�ين ف��ي الحكومة ومحافظ البنك امل��رك��زي،
إثير موضوع أهمية تقديم الحكومة الدعم ألصحاب
املشاريع وحمايتها من الخسائر وإمكانيات اإلفالس،
ووجه النقد والتقريع للحكومة على تقاعسها في توفير
ذل��ك ال��دع��م .ال شك أن البرامج التي اعتمدت حتى اآلن
من قبل اللجنة املتخصصة والتي يرأسها محافظ بنك
الكويت املركزي تمثل أهمية في عملية الدعم واإلنقاذ.
رب �م��ا ه �ن��اك ب ��طء ف��ي تنفيذ ت�ل��ك ال� �ق ��رارات وال �ب��رام��ج،
لكن معالم ال�ب��رام��ج تبدو جزيلة وك��ري�م��ة ،ورب�م��ا غير
مسبوقة.
بطبيعة الحال تلك املقترحات والبرامج متماشية مع ما
تم اقراره في بلدان مهمة مثل الواليات املتحدة واليابان
والصني وبلدان االتحاد األوربي وبلدان الخليج .لكن ما
يجب االنتباه إليه في بلد مثل الكويت ،يواجه مصاعب
التنويع في القاعدة االقتصادية والتحرر من سياسات
االق�ت�ص��اد ال��ري�ع��ي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل �ح��اوالت إلص�لاح
أوض � ��اع س ��وق ال �ع �م��ل وت �ع��زي��ز م�س��اه�م��ة ق ��وة ال�ع�م��ل
الوطنية ،هناك أهمية لتوظيف الدعم املطلوب وسياسات
أو برامج اإلنقاذ من أجل إنجاز اإلص�لاح االقتصادي
بشكل ناجع.
أثناء الحوار أث��ار محافظ بنك الكويت املركزي مسألة
في غاية األهمية ..ذكر املحافظ بأن هناك «نحو 1500

شم
كفاكم ترهي ً
با ألبنائنا
..
يا
وزارة

من الضروري توجيه الدعم
المطلوب وبرامج اإلنقاذ من
أجل إنجاز اإلصالح االقتصادي
بشكل ناجع
دور الدولة يجب أن يقتصر
على مرحلة التأسيس لتوفير
التمويالت المعقولة..
ال أن يكون أبديا ً
تتع َّين إعادة صياغة الدعم
الحكومي بشروط واضحة تؤكد
قدرة أي منشأة على االستمرار
في أعمالها والمنافسة باقتدار
مشروع ممول فقط ،وأن الحد األقصى  15ألف كويتي
من أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،ووظفوا
نحو  600ألف وافد فيما يمثل الكويتيون  2.5في املئة
فقط ،فيجب معالجة ه��ذه االخ �ت�لاالت» .ال ش��ك أن ما
بينه محافظ بنك الكويت املركزي يؤشر إلى اختالالت
واض�ح��ة ف��ي ه��ذه امل�ش��اري��ع وك��ذل��ك ف��ي آل�ي��ات توظيف
أموال صندوق املشروعات الصغيرة واملتوسطة .غني
ع��ن البيان أن تأسيس ال�ص�ن��دوق ل��م يكن مبنيًا على
تصورات واضحة وسليمة .لقد خصصت أموال طائلة،
ح�ي��ث ح��دد رأس �م��ال ال �ص �ن��دوق ب�م�ل�ي��اري دي �ن��ار ،ول��م
تحدد املشاريع وطبيعتها ومستوى مساهمتها في
الناتج املحلي اإلجمالي ،وه��ل تحقق عائدًا اقتصاديًا
واجتماعيًا.
لقد حددت أهداف عامة للصندوق ومنها توفير فرص
عمل للعمالة الوطنية خارج إطار القطاع العام والدوائر
الحكومية ،ولكن ال يبدو أن هذا الهدف قد تم تحقيقه
عندما نكتشف أن هذه املشروعات أصبحت مسؤولة
عن توظيف  600ألف من العمالة الوافدة!

القياس باإلنتاجية
أهم من ذلك أوضحت مداخلة محافظ البنك املركزي أن
«املشروعات الصغيرة واملتوسطة تساهم بـ  3في املئة
م��ن الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي ،ف��ي ح�ين ترتفع ف��ي دول
الخليج ودول العالم إلى أعلى من الكويت بكثير .كما أن

إنتاجية العامل في املشروعات الصغيرة  2100دينار،
بينما تصل في القطاعات األخ��رى إل��ى  8600دينار.
م��ا يعني أن بقية ال�ق�ط��اع��ات تغطي على امل�ش��روع��ات
الصغيرة واملتوسطة ألن إنتاجية الفرد فيها متدنية».
مسألة اإلنتاجية تعتبر م��ن أه��م عناصر القياس في
االق�ت�ص��ادات الحديثة ،حيث توظف التقنيات الحديثة
واالبتكارات لرفع معدل إنتاجية الفرد ،وهذا متبع في
الواليات املتحدة ودول االتحاد األوربي واليابان والصني
وغيرها من االقتصادات الرئيسية .وإذا كنا نريد أن
نصلح أوضاعنا االقتصادية فيجب أن نولي مسألة
اإلنتاجية أهمية وندعم التعليم املهني واالرتقاء بكفاءة
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وم�س��اه�م�ت�ه��ا ف��ي م�خ�ت�ل��ف األع �م��ال
في القطاع الخاص .ما زلنا نعتمد األساليب الريعية،
ح�ي��ث ي �ت��واف��ر ال��دع��م امل �ت �ن��وع ل�لأع �م��ال ال �خ��اص��ة مثل
تكاليف الكهرباء واملياه واألراضي والتمويالت امليسرة
ناهيك عن دع��م العمالة الوطنية .إن نجاح أي مشروع
ل�لأع�م��ال ي�ج��ب أن يعتمد ع�ل��ى ال �ج��دوى االق�ت�ص��ادي��ة
وامل�ن�ف�ع��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وت�ح�س�ين ال �ق��درات التصديرية
للبالد وتمكني املواطنني من التوظف في املنشآت من
دون أن تتحمل الدولة تكاليف باهظة .ربما توفر الدولة
دعمًا في مراحل التأسيس وتحفيز املصارف لتوفير
تمويالت معقولة لتلك امل�ش��اري��ع لكن ه��ذه االل�ت��زام��ات
الحكومية يجب أال تكون مؤبدة.

قطاعات االعمال
أي �ض��ًا ،م��ن األم ��ور امل�ه�م��ة ال�ت��ي أورده� ��ا م�ح��اف��ظ البنك
املركزي بأن املساهمة اإلجمالية للقطاع الخاص تمثل
 32في املئة من قيمة الناتج املحلي اإلجمالي ..ال ريب
أن ه��ذه املساهمة تظل متواضعة .م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،ال
ت��زال مساهمة ال�ق�ط��اع��ات غير النفطية متدنية ،ففي
حني بلغت مساهمة القطاع النفطي  54.3في املئة من
الناتج املحلي اإلجمالي ،لم تتعد مساهمة الصناعات
التحويلية غير النفطية نسبة مهمة وكانت  6.5في املئة.
أم��ا مساهمة ت�ج��ارة الجملة والتجزئة فقد بلغت 3.5
في املئة ،في حني بلغت مساهمة قطاع الخدمات ،الذي
يشمل التعليم والصحة وامل�ط��اع��م وال�ف�ن��ادق والعقار،
 16.9في املئة .هذه القطاعات تمثل الساحة الرئيسية
ل�لأع�م��ال ف��ي ال�ك��وي��ت خ ��ارج ن �ط��اق ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي
وامل��ال��ي ،وال ب��د أن تتركز فيها امل�ش��روع��ات الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة .إن مستقبل ه��ذه األع �م��ال يجب أن يظل
مرهونًا بقدرتها على تحقيق العائد املناسب ملواجهة
التزاماتها وإمكاناتها لتوظيف العمالة الوطنية.
إذًا ف ��إن ال ��دع ��م ال �ح �ك��وم��ي ت�ت�ع�ين ص�ي��اغ�ت��ه ب �ش��روط
واض �ح��ة ت��ؤك��د ق ��درة أي م�ن�ش��أة ع�ل��ى االس �ت �م��رار في
أعمالها واملنافسة باقتدار وتوظيف األموال في فرص
م�لائ �م��ة ل�ت�ط��وي��ر االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي وت �ع��زي��ز ف��رص
توظيف املواطنني من دون االتكال على أنشطة تعتمد
على عمالة وافدة ،غالبًا تكون هامشية.

في العد

«حرمان» األجيال القادمة
بات على الطاولة!
ال أح ��د ي��زاي��د ع �ل��ى ح�ب�ن��ا ل��أ

ش �ق��اء في
َ
ض� ��د أب� �ن ��ائ� �ن ��ا وإخ� ��وان � �ن� ��ا ف� ��ي وس ��ائ ��ل
سبقلا
تن
التي استطاعات بكل
ٍ
احتراف إهانة كرامة
الخليج والوطن العربي ،وال أحد يزايد على
التي جعلت عشرات املواطنني
ال �ت��واص��ل ،الص �ط �ي��اد أي زل ��ة أو ه �ف��وة،
الكويت ورموزها وم
واطنيها،
على
مرأى
إ
ل
�
�ى
سجيتهم،
حرصنا لضمانة وحدة الصف وسياسة
وحبهم
الفطري
والكيل بمكيالني
باسم
ا
ل
�
ق
�
�ا
ن
�
�ون،
تدفعنا
مخابرمل�اتية
من
أجهزة
اإلعام
الكويتية الرسمية ،التي
الحياد التي انتهجها سمو األمير  -حفظه
إن��ه ببساطة ش�ع��ور ا �واط�ن��ني
إل� ��ى ال �ت��وق��ف وق �ف��ة ط��و
ي
�
ل
�
�ة
ل
�
ت
�
ف
�
س
�
ي
�
�ر
ما
اتخذت
دور
املتفرج
على
تلك اإلهانات.
يحدث :فاملواطن الكويتي اليوم َ
وس��ط حالة م�
اهلل ورع��اه  -التي أخذت سفينتنا إلى ِّبر
�..نراستفزاز
مقيت
فعت بر
وجد
نفسه
األخ
�
�رى:
ع
�
�دم
محاسبة ش�خ��ص واح��د
ِ
األمان منذ عقود ،إثر العواصف واألحداث
مضط
ر
ًا
بعض األفراد املنحرفني ،في دول
للدفاع
عن
وطنه،
على الرغم من
املريرة التي نالنا منها ما نال.
 غير كويتي -أساء إلى الكويت وقيادتهال�«كسر ش��وك��ة»
اعتزازه
الشعب الكوي
عنها
وفخره
«الس
والتزامه
سياسة
الحياد
وشعبها
¶ وال أ
و
ح
�
�
�د
ي
�
ش
تاريخها
�
ك
�
�ك
ف
وسي
�
�ي
م
�
�وا
استها..
ق
�
ف
�
الذي
ن
�
�ا
ونحن
دون المطروح ج ال�ص�ل�
ملةب��ةش ال�ت��ي ا
انتفض ضد إهانات كثيرة
نتهجها
سمو األ
أنم�اي��ر -
حفظه اهلل
روط ي
بدو
نتحدث
لحك
هنا ع��ن ا
عنملحاسبة
ومة عا
تلبي ال �ج�
جزة
�ادة ،التي
ال �ت��ي ت��دع��و دائ �م ��ًا إل ��ى ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون
ورعاه.
تها
حاليا ً باده .قبل أيام ق
¶ ب �ح�
�زم ع �ل��ى
المك��ل ف��اس��د
وازاة أوت م �ت �ج�
تأتي بحجم جدية الحكومة في محاسبة
�اوززفي
في ٍ
جب
إن�ن��ا ن��وج��ه خ�ط��اب�ن��ا ال �ي��وم إل��ى
هنا يأتي
يادةمناإل
يرادالسؤال
الذي كان
غير ا
أجدر على
لنف
طي وتق
أبنائها املت
ليل
حمسني
اإلنفي ال��دف��اع
فاق ال
ه��ذا ال�ب�ل��د ،كما طالبنا  -ف��ي افت
عنها ،وال
تاحيات
جاري الجديدة ،ووزارة خارجيتها ،با
املستقطع ملصلحة
الحكومة أن تفتح أفقها وتفسره ،قبل

أن
صندوق األجيال
إب ك�ث�
راهيمي��رة
عبد -تطبيق
الجواد أق �ص��ى ف�ال��يعا�ل �ق�ف �ت
�و�ب��رة ع�
�اتي�ن�ه��ا
على 15م �ل �ي��ارًا ف�ق�
تقتات�ط ،قانونيًا على امل��واط�ن��ني :مل��اذا أخذ
ع � �ل � �م� ��ت سبقلا
مثيري اأنل� قف� ��ن
ض � �ي� ��ة وق � ��ف
العجز
والعابثني ب��أأيم�إن�ن
ا
ل
�
ب
�
�اد
من
سيبقى كبيرًا حتى لو
الكويتي
على
عاتقه
م
سؤولية
التصدي
بنسبة  %10من
اإليرادات،
وهمية ،حصل أن
توقف ا
االستقطاعخ��ال
الستقطاع!
حسابات
صنعوها
ملآرب
إعاميًا لنصرة بلده؟
ال � � ��ذي ي �خ �ص��ص س �ن ��وي ��ًا ل �ص �ن��دوق ل � �
خ��ذا ،وب � ��رأي امل� �ص ��ادر امل �ع �ن �ي��ة ،ال�ت��ي
ش�ي�ط
�
�ا
ن
�
ي
�
�ة
أو
أ
س
�
�ا
ل
�
ي
�
�ب
أ
�
�رى
م
�
�روف��ة.
األجيال القادمة ،باتت مطروحة على ت �ح ��دث ��ت إل �ع�ي �ه ��ا
سبقلا ،ف ��إن �
ه ��هن�ع�ل�
�اك�ى أس �ب��اب ك �ث �ي��رة ،يمكننا تلخيص
الطاولة ،غ �ي��ر
بسبب أن م ��ا ي
العجوزات�ح��دث
املتراكمةاآلن ال �م �ح �ك
�ن��ومم��ة إ
�اج � �
�راء إ
ح �ق�
�اتص ��الح ��ات م��ال�ي�
أهمها�ةفي نقطتني:
ف ��ي امل � ��وازن
ت
�
�ي
ت
�
ت
�
ف
�
�ا
ق
�
�م
خ�� ��ةط�ال�ي���رة ،ت�ق��وده�س ��ان��وي��ًا
للحد��ةم��ن اإل
ضدن�ف��اق املنفلت من
وزارة ال�خ�
عميقة�ارج�ي
أو
م��ن دون ال ��وص ��ول إ
ملواطنني،ل ��ى ح��ل م�س�ت��دام ع �ق��ال��ه م �
الهما :عجز اإلع��ام الحكومي عن
باسمق��اب��ل إي� � ��راد ب� ��ات م� �ح ��دودًا،
للمالية ا
وترهيب
قسري
القانون
العامة.
وأكدت
مصادر
واسعة
و
ع
�
ل �ي �ه��ا ال � �ب ��دء ف� � ��ورًا ف ��ي إج � � ��راءات
مواجهة قنوات الفن وأدواتها في املنطقة،

االطالع ل� سبقلا أن وقف االستقطاع
ي �ت �ط �ل��ب ت �ع��دي��ل ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 106
لسنة  ،1976لتستطيع الحكومة ،ولو
بشكل مؤقت ،تخفيف العجز ،والحد
م ��ن س��رع��ة ن �ف��اد االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام،
لكن دون ذل��ك التعديل نقاشًا وطنيًا
واس��ع النطاق بالنظر إل��ى تداعياته
السلبية املمكنة ،ألن ذلك – إذا حصل
– ف�س�ت�ك��ون س��اب �ق��ة ه��ي ال �ث��ان �ي��ة من
ن��وع�ه��ا م�ن��ذ ال �غ��زو ال �ع��راق��ي ال�غ��اش��م
للكويت.
وأوضحت املصادر املعنية أن هناك
جملة ش��روط يفترض أن تطبق في
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لزيادة اإليرادات غير النفطية وتقليل
املصروفات الجارية التي فيها كثير
م��ن ال �ه��در ع�ب��ر ب �ن��ود غ�ي��ر ض��روري��ة،
وه�ن��اك إج��راء يتأخر تطبيقه يتعلق
ب��إل��زام ج�م�ي��ع امل��ؤس �س��ات وال�ه�ي�ئ��ات
ال �ت��ي ت �س �ه��م ف �ي �ه��ا ال ��دول ��ة ب�ت�ح��وي��ل
أرب ��اح� �ه ��ا ال �س �ن��وي��ة وامل �ج �م �ع��ة إل��ى
صندوق االحتياطي العام ،وتحصيل
ال ��دي ��ون ال �ح �ك��وم �ي��ة امل�س�ت�ح�ق��ة ال�ت��ي
وص�ل��ت نحو م�ل�ي��اري دي �ن��ار ،إضافة
إل � ��ى إج � � � � ��راءات أخ � � ��رى ف� ��ي ب��رن��ام��ج
ال �ح �ك��وم��ة اإلص ��الح ��ي م �ن��ذ س �ن��وات،
لكن ال تطبيق لها حتى اآلن.

طرح «وقف اال

نشير هنا إل��ى تصريحات «البنج» التي
ي��وزع�ه��ا ب��إت�ق��ان وزراء ال��دول��ة ب��ني الفينة
واألخ��رى إلخماد حالة السخط والتذمر،
األم � ��ر ال � ��ذي خ �ل��ق ال �ش �ع��ور ل� ��دى معظم
امل ��واط� �ن ��ني ،أن ه� �ن ��اك م �س��اس��ًا ب �ك��رام��ة
بادهم ورموزها.
إننا نطالب الحكومة اليوم،
وبشكل خاص
ٍ
وزارة الخارجية ،إع��ادة فهم تلك الدوافع

ستقطاع» للمرة األولى منذ الغزو الغاشم

نها ال
سفير�ذيال
ه��ذا الترهيبدوَّ«الب
وليسي» ال�
ض��د امل��واط�ن�بت�ني ،وأن
فاصيل
تعالج ه��ذه
دقيقة

الوطنية ال�ت��ي تملكت الكويتيني
دراس��ة إستراتيجيتها تجاه اال

صباح
اإلع � ��ام� � �ي � ��ة
ال ال � �ت� ��ي ي� �م
شيخ ��ارس� �ه ��ا

واملؤسسات اإلعامية على دولة

¶ أزمة
تضرب الح
وأن تسن سيف القانون على املس
حول
حق الكويت ،و
إعادةأنالع
رموزها ،قبل
تج

وثائق الحلقة ا

في العدد

«حرمان» األجيال القادمة
«
كورونا» :هلع عالمي..
بات على ال
طا
ول
ة!
وال
كو
يت
تتأ
هب
كاميرات

حرارية في مطار الكويت للكشف عن «كورونا»

سبقلا تنشر و
مخابراتية عن ال
 ..رفعت بريطان

15
كاميرا حراريّة لفحص المسافرين ..وال إصابات
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عنها «السرّية»
قبل أيام قليلة

¶
دون الم
طروح ج
«دريول»
ريم»ملة
يلحق ب�«ك
شروط يبدو أن الحكومة عاجزة عن تلبيتها حاليا ً
¶
في
عبدالرزاق المحسن ومحمد المصلح بسبب ال�ف�ي��روس املستجد ،ال��ذي ّ ت�ح��ول على ما
الم
وازاة
ت
«ال
جب
ز
ً
داخل
يادة
ية» أعلنتها حربا
ليصبح أكثر فتكا،
اإليراد غير النفطي
حيث كثفت
الصني من
وتقليل
يبدو اإلن
فاق ال
جاري
ألقت حالة االستنفار التي فرضها تفشي
فيروس ج�ه��وده��ا الح �ت��واء ال �ف �ي��روس ال �غ��ام��ض ،وع��زل��ت
املستقطع ملصلحة صندوق األجيال

إ
براهيم عب
دالجواد
كورونا الجديد في الصني وانتشاره حول العالم،
على ت
طبي
قاتع«دد
التاكسي»
سبقلا ال بظاللها على
البالد ،التي رفعت أجهزتها املعنية
صا
ف
ي
من درجة
درتأهبها
26
ملنع
ي
دخول
املرض.
نا
ق
�
ب
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�ل
هيئة
اال
ير
ت
�
ص
�
سالم عبدالغفور «الداخلية» .وأ �االت ب�ن��اء ع�ل��ى أم��ر وتم تركيب  15كاميرا حرارية في مطار الكويت 2020

ف��ي ال �ف �ت��رة ع�ي�ن�ه��ا  15م �ل �ي��ارًا ف�ق��ط،
ع � �ل � �م� ��ت سبقلا أن ق � �
ض � �ي� ��ة وق � ��ف أي إن العجز سيبقى كبيرًا حتى لو
االستقطاع
بنسبة  %10من اإليرادات ،حصل أن توقف االستقطاع!
ال � � ��ذي ي �خ �ص��ص س �ن ��وي ��ًا ل �ص �ن��دوق ل � ��ذا ،وب � ��رأي
ش� امل� �
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«الداخلية»
بعد تطبيق من جهتها ،تؤكد مصادر �ات م� �
مقربةح �من�دودًا،
للمالية
العامة.
وأكدت
مصادر
واسعة وع �
�ؤولل��ي ��يه�ت ��ال�ال ��ك�با �ل�ت��دء ف� � ��ورًا ف
«كريم» .وشكا عدد
�ات ��يأن إج � � ��راءات
من العماء أمس م �س�
ط�ب�ي�ق�
االطالع
ه�ن��اك
حجب ل� سبقلا أن
وقف االستقطاع لزيادة
م��ن
اإليرادات غير النفطية وتقليل
تطبيق
«در
ي
�
�ول»
ي
ألسباب تدخات من أطراف منافسة
غير�ت �ط �ل��ب ت �ع��دي��ل ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م
مصادر 106املصروفات الجارية التيفيفيها
األمر.كثير
معروفة ،في حني أك��دت
لسنة
 ،1976لتستطيع الحكومة ،ولو م��ن ال �ه�
�در ع�ب��ر ب �ن�
قتصاد�ود |غ�
ي
�
�ر
ض
�
�روري��ة،
�
ل
�
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�
ا
�ة
ل
�
�
�
سبقلا
أن
ا
ل
�
ح
�
ص16
م �طبشكل مؤقت ،تخفيف ج ��ب م��ن
العجز ،والحد وه�ن��اك إج��راء يتأخر تطبيقه يتعلق
م ��ن س��رع��ة ن �ف��اد االح �ت
�ي��اط��ي ال �ع��ام ،ب��إل��زام ج�م�ي��ع امل��ؤس �س��ات وال�ه�ي�ئ��ات
لكن دون ذل��ك التعديل
نقاشًا وطنيًا ال �ت��ي ت �س �ه��م ف �ي �ه��ا ال ��دول ��ة ب�ت�ح��وي��ل
واس��ع النطاق بالنظر
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إ
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السلبية املمكنة ،ألن
ذلك
–
إذا
حصل
صندوق االحتياطي العام ،وتحصيل
– ف�س�ت�ك��ون س��اب �ق��ة ه�
�ي ال �ث��ان �ي��ة من ال ��دي ��ون ال �ح �ك��وم �ي��ة امل�س�ت�ح�ق��ة ال�ت��ي
ن��وع�ه��ا م�ن��ذ ال �غ��زو
ا
ل
�
ع
�
�را
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�
�ي
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�
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ش
�
�م
و
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�
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�
�ت
نحو
م
�
ل
�
ي
�
�اري
د
ي
�
ن
�
�ار ،إضافة
للكويت.
إل � ��ى إج � � � � ��راءات أخ � � ��رى ف� ��ي ب��رن��ام��ج
وأوضحت املصادر
املعنية أن هناك ال �ح �ك��وم��ة اإلص ��الح ��ي م �ن��ذ س �ن��وات،
جملة ش�
�روط
يفترض
أن
تطبق
في
لكن
ال
تطبيق
لها
حتى اآلن.
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سنوات بلغت  40مليار دينار ،بينما

لفحص القادمني منذ الخميس املاضي ،ولم ُيعلن
عن أي حالة اشتباه.
وش��ددت وزارة الصحة على وج��ود تنسيق على
م��دار ال�س��اع��ة ب�ش��أن
ت
�
ط
�
�ورات
ا
مل
�
�و
ق
�
�ف
م
�
�ع
منظمة
الصحة العاملية م��ن جهة ،وم��ع الجهات املحلية
ك� «الداخلية» و«الطيران املدني» من خ��الل لجنة
ط ��وارئ ،لبحث ت��داع�ي��ات ان�ت�ش��ار ال �ع��دوى .وف��ي
امل �ط��ار ،إج� ��راءات ف�ح��ص س��ري�ع��ة ي�ج��ري خاللها
قياس درجة حرارة املسافر.
وي �ن �ت��اب ال�ه�ل��ع ال �ن��اس ف��ي ال �ع��دي��د م��ن ال �ب �ل��دان،

أك �ث��ر م��ن  43م�ل�ي��ون ش �خ��ص ،وأل �غ��ت اح�ت�ف��االت
ك �ب �ي��رة ك��ان��ت م �ق ��ررة ب�م�ن��اس�ب��ة ال �س �ن��ة ال�ق�م��ري��ة
الجديدة ،إال أن منظمة الصحة العاملية لم تعلن
ب �ع��د ح ��ال��ة ال � �ط� ��وارئ ال ��دول� �ي ��ة .وب��ان �ت �ظ��ار ه��ذا
اإلع��الن ،ب��دأ الفيروس املميت يتمدد نحو بلدان
جديدة منها فرنسا ،وأستراليا ،وماليزيا.
وت� ��وق � �ع� ��ت م � �ح� ��اك� ��اة أج � � ��راه � � ��ا خ � � �ب � ��راء ص �ح��ة
أميركيون على ن�م��وذج وب��ائ��ي اف�ت��راض��ي صمم
ع�ل��ى ج�ه��از ك�م�ب�ي��وت��ر ف��ي م��رك��ز ج��ون��ز هوبكنز
لألمن الصحي ،أن يتم القضاء على  65مليون
شخص من كل أنحاء العالم خالل  18شهرا فقط،
بسبب الفيروس.

دوَّ نها السفير البريطاني
بتفاصيل دقيقة ..ورفع

الشيخ صباح األح

¶ أزمة تضرب الحكوم
حول إعادة العالقات
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كاميرات
حرارية في
ألضرارمطار
الكويت ل
بعد إ
لكشف
صالح ا
«كورونا»
وفق
قرار «
التظل
عنمات»
15
كاميرا حراريّة لفحص المسافرين ..وال إصابات

«األشغال» :لجنة محايدة لمنح
«كورونا» :هلع عالم
ي..
«شركات األمطار» براءة ذمة

والكويت تتأ
أسبابهبرئيسة
«بلومبيرغ»3 :
ترفع أسعار النفط ..ببطء
ً
«الداخلية» أعلنتها
حربا
على تطبيقات «التاكسي»

اختبار لمستقبل األعمال في الكويت!

برنامج اإلنقاذ

قف االستقطاع» للمرة األولى منذ الغزو الغا

«دريول» يلحق ب�«كريم»

عامر ذياب التميمي

تتبدل األوض��اع االقتصادية في مختلف بلدان العالم
منذ زمن غير قصير نتيجة التحوالت التقنية ودخول
ال �ع��ال��م م��رح�ل��ة ال �ث ��ورة ال�ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة ،ل�ك��ن وب��اء
كورونا عجل من استحقاقات ه��ذه التبدالت وجعلها
أمرًا واقعًا ال فكاك منه للعديد من األنشطة والفعاليات
االقتصادية .قد تنفق الحكومات بتأثير من التدخالت
البرملانية أو الشعبية املزيد من األموال لتعويم األنشطة
القائمة بيد أن جزءا كبيرا من تلك األموال املقدمة على
حساب األم��وال العامة أو املدفوعة من الخزائن العامة
ربما سيكون هدرًا ال مبرر له.
الكويت ليست محصنة من ه��ذه املتغيرات ،وال بد أن
تتأثر الكثير م��ن أنشطتها مثل م��ا ه��ي ال�ح��ال ف��ي أي
م��ن ب�ل��دان امل�ع�م��ورة .ه�ن��اك ،أي�ض��ا ،ع��وام��ل أخ ��رى ،في
الكويت وبلدان الخليج ،قد تدفع إلى تسارع التحوالت
وال �ت��أث �ي��رات امل �س �ت �ج��دة ،وم�ن�ه��ا م��ا ي�ت�ع�ل��ق بالتركيبة
السكانية واالضطرار إلى ترشيد وجود العمالة الوافدة
ف��ي ال �ب�لاد ب�ع��د أن ب��ات م��ن غ�ي��ر امل�م�ك��ن االب �ق��اء على
هذه التركيبة ،وبعد أن تبينت االختالالت والتشوهات
وال �ت �ج��اوزات غ�ي��ر امل�ش��روع��ة أو امل�ق�ب��ول��ة إن�س��ان�ي��ًا في
ظل أنظمة عمل مهينة ومرفوضة من املجتمع املحلي
واملنظمات ذات الصلة عامليًا.

ق
«وضية اليوم
طرح

األجيال ،في الوقت الذي حققت فيه املوازنة
خ�لال تلك ال�س�ن��وات خسائر ،تبلغ قيمتها
ح��وال��ي  30مليار دي �ن��ار .وت��اب�ع��ت :ان ق��رار
وقف االستقطاع في حني لو تم اتخاذه من
السنة االول ��ى ل�ك��ان ف��ي ال�ص�ن��دوق سيولة
م��ال�ي��ة ت�ك�ف��ي ل�ل�ص��رف ع�ل��ى ع�ج��ز امل��وارن��ة
خ�ل�ال ال �ع��ام�ين امل�ق�ب�ل�ين ،ب ��دال م��ن ال��وض��ع
الحالي الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب
لتوفير ال��روات��ب خ�لال الفترة املقبلة ،وفق
تصريح الحكومة نفسها.
وكانت سبقلا انفردت في عددها الصادر
ب� �ت ��اري ��خ  25ي� �ن ��اي ��ر  ،2020ب �ن �ش��ر خ�ب��ر
ب�ع�ن��وان« :ح��رم��ان» األج �ي��ال ال�ق��ادم��ة ب��ات
على الطاولة!
وقالت امل�ص��ادر ان��ه يجرى حاليا تجهيز
املتطلبات التشريعية ال�خ��اص��ة بتعديل
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  106ل �س �ن��ة  1976ب �ش��أن
اح� �ت� �ي ��اط ��ي االج� � �ي � ��ال ال � �ق� ��ادم� ��ة ،ع� �ل ��ى ان
ي �ت��م إل� �غ ��اء ن �س �ب��ة االس �ت �ق �ط��اع ورب �ط �ه��ا
بالفوائض الناتجة م��ن تنفيذ امليزانية،
ول� �ي ��س ك �ن �س �ب��ة م ��ن اإلي� � � � ��رادات ،ع �ل��ى ان
ي �ت��م ع��رض �ه��ا ع �ل��ى م�ج�ل��س االم� ��ة ق��ري�ب��ا
ج��دا الق��راره��ا ،متوقعة ان يمر التعديل
م��ن دون م�ش��اغ�ب��ات ب��رمل��ان�ي��ة ،ن �ظ��را ال��ى
منطقيته وحاجة املوازنة الكبيرة له.

أجندة اقتصادية

ال أح ��د ي��زاي��د ع �ل��ى ح�ب�ن��ا ل��أش �ق��اء في
َ
ض� ��د أب� �ن ��ائ� �ن ��ا وإخ� ��وان � �ن� ��ا ف� ��ي وس ��ائ ��ل
التي استطاعات بكل ا
ٍ
حتراف إهانة كرامة
الخليج والوطن العربي ،وال أحد يزايد على
التي جعلت عشرات
ا
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�وا
ص
�
�ل،
ال
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ط
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�اد
أي
ز
ل
�
�ة
أو
ه
�
ف
�
�وة،
الكويت ورموزها ومواطنيها ،على مرأى
حرصنا لضمانة وحدة الصف وسياسة
إل��ى سجيتهم ،وحبهم
والكيل
ب
مكيالني
باسم
ا
ل
�
ق
�
�ا
ن
�
�ون،
تدفعنا
من أجهزة اإلعام الكويتية الرسمية ،التي
الحياد التي انتهجها سمو األمير  -حفظه
إن��ه ببساطة ش�ع��ور امل
إل� �
�ى
ا
ل
�
ت
�
�و
ق
�
�ف
و
ق
�
ف
�
�ة
ط
�
�و
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�
ل
�
�ة
ل
�
ت
�
ف
�
س
�
ي
�
�ر
ما
اتخذت دور املتفرج على تلك اإلهانات.
يحدث :فاملواطن الكويتي اليوم َ
اهلل ورع��اه  -التي أخذت سفينتنا إلى ِّبر
وس��ط حالة م��ن استفز
وجد
نفسه
األخ��رى :ع��دم محاسبة ش�خ��ص واح��د
ِ
األمان منذ عقود ،إثر العواصف واألحداث
بعض األفراد املنحرفني
مضطرًا
للدفاع
عن
وطنه،
على
الرغم
من
املريرة التي نالنا منها ما نال.
 غير كويتي -أساء إلى الكويت وقيادتهال�«كسر ش��وك��ة» الشع
اعتزازه وفخره
والتزامه
سياسة
الحياد
وشعبها وتاريخها وسياستها ..ونحن
وال أح� ��د ي �ش �ك��ك ف ��ي م��واق �ف �ن��ا ال�ص�ل�ب��ة
الذي انتفض ضد إهانا
ال�ت��ي انتهجها سمو األم�ي��ر  -حفظه اهلل
باده.
نتحدث هنا ع��ن املحاسبة ال �ج��ادة ،التي
ال �ت��ي ت��دع��و دائ �م ��ًا إل ��ى ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون
ورعاه.
تأتي بحجم جدية الحكومة في محاسبة
�زم ع �ل��ى ك��ل ف��اس��د أو م �ت �ج��اوز في
ب �ح� ٍ
إن�ن��ا ن��وج��ه خ�ط��اب�ن��ا ال��ي
من هنا يأتي
السؤال
الذي
كان
أجدر
على
أبنائها املتحمسني في ال��دف��اع عنها ،وال
ه��ذا ال�ب�ل��د ،كما طالبنا  -ف��ي افتتاحيات
الجديدة ،ووزارة خارج
الحكومة أن تفتح
أفقها
و
تفسره،
قبل
أن
نشير
هنا إل��ى تصريحات «البنج» التي
ك�ث�ي��رة  -تطبيق أق�ص��ى ال�ع�ق��وب��ات على
ه��ذا الترهيب «البوليسي
تقتات قانونيًا على امل��واط�ن��ني :مل��اذا أخذ
ي��وزع�ه��ا ب��إت�ق��ان وزراء ال��دول��ة ب��ني الفينة
مثيري ال�ف��ن والعابثني ب��أم��ن ال�ب��اد من
ض��د امل��واط�ن��ني ،وأن تع
الكويتي على عاتقه م
سؤولية
ال
تصدي
واأل
خ
�
�رى
محا
ل«
ديس
إلخماد حالة السخط والتذمر ،الوطنية ال�ت��ي ُّ
خ��ال حسابات وهمية ،صنعوها ملآرب
تملكت ال
إعاميًا لنصرة بلده؟
األ
م
�
�
�ر
ا
ل
�
�
�ذي
خ �ل��ق ال �ش �ع��ور ل� ��دى معظم
دراست��ة إسترات
ش�ي�ط��ان�ي��ة أو أس��ال �ي��ب أخ� ��رى م �ع��روف��ة.
طالبيجيتها
ه
�
ن
�
�اك
أ
س
�
ب
�
�اب
الحك
ك
�
ث
�
ي
�
�رة ،يمكننا تلخيص
امل ��واط� �ن ��ني ،أن ه� �ن ��اك م �س��اس��ًا ب �ك��رام��ة
اإلع � �أ�ام� � �ي � ��ة ا
غ �ي��ر أن م ��ا ي �ح��دث اآلن م ��ن م��اح �ق��ات
طولل � �تل� ��ي ي� �م ��ا
أهمها في
نقطتني:
إلخالء
بادهم ورموزها.
خ�ط�ي��رة ،ت�ق�
�وده��ا وزارة ال�خ�
اآلخرة�ارج�ي��ة ضد
واملؤسسات اإلعامية ع
أو
الهما:
األحد غرة جمادى
 1441هـ -
عجز اإلع��ام الحكومي عن
 26يناير  • 2020السنة
نطالب ال
حكومة
وليداليوم،
املواطنني ،وترهيب قسري
وبشكل
باسم
للطيفخاص
قنوات الـ  • 48العدد  • 16701الكويت إننارئيس
القانون
التحرير
النصف وأن تسن سيف القانون ع
ٍ
عبد ا
مواجهة
الفن وأدواتها في املنطقة،
وزارة الخارجية ،إع��ادة فهم تلك الدوافع
حق الكويت ،ورموزها ،ق

ق�ب��ل هيئة االت �ص��االت ب�ن��اء ع�ل��ى أم��ر
سالم عبدالغفور
«الداخلية» .وأش��ارت امل�ص��ادر إل��ى أن
ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة
ل � � سبقلا ال�ح�م�ل��ة ق��د ت �ط��ول ت�ط�ب�ي�ق��ات ج��دي��دة
أن تطبيق «دري��ول»
الكويتي الشهير خال الفترة املقبلة ،وجميعها سوف
للتاكسي قد يكون التالي،
الذي
يجري
ت
�
غ
�
ل
�
�ق
أل
س �ب��اب ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت��راخ�ي��ص.
إغاقه بأمر من «الداخلية»
بعد تطبيق من جهتها ،تؤكد مصادر مقربة من
«كريم» .وشكا عدد من
العماء أمس م �س��ؤول��ي ت �ل��ك ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات أن ه�ن��اك
م��ن حجب تطبيق «دري �
�ول» ألسباب تدخات من أطراف منافسة في األمر.
غير معروفة ،في حني أك��دت مصادر
اقتصاد | ص16
م �ط �ل �ع��ة ل� � � سبقلا أن ال �ح �ج ��ب م��ن

لجنة التظلمات التابعة ملجلس الوزراء ،فضال عن
محمود الزاهي
مخاطبات كثيرة من الجهاز املركزي للمناقصات
موجهةي�إلى ا
�روسل�
�وزارة
بهذا
الشأن.
بسبب
ا
ل
�
ف
�
وقالتمااملصادر
املستجد،
ا
ينتظر أن ي�ص�
ل
�
بدالرزاق�در
�ذي
ت
�
ع
ال ال�ي��وم ق�
ّ ح��ول على
محسن�رار ف��ي
وزارة األش�غ�
ومحمد
المصلح�ال إن
يبدو مسألة
معلقة
ليصبحب�أكثر
لوقت
�راءةفتكا،
من طويل،
الذمةحيث
بتشكيل لجنة
ظلتكثفت
الصني
للفصل
فرضهاف��ي
مسألة
ألقت حالة االستنفار
محايدةالتي
منح ج�مه���ا ا
تفشي
س ��ات�ال�دح �ع�ت��ى ت
فيروس
ج�ي��ه ال � � �
�وده�
�وزارة�ا ام�ل ��ى
�واء� ا�ول �ف �
براءات
ش��زك�ل�ي��ت�ل لجنة
�روس ال �غ�
الذمة
�ض ،ت�وع�
للشركات
التي
الجديد في الصني جرى
توقيع
كورونا
عقوبات
س
�
وانتشاره
ت
�
ت
�
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ل
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�ى
ب
�
أ
العالم،
ك
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ك
43
�
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م
�
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�
م
�
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ا
�ون
ن
�
ش
�
ج
�
خ
�از
ا
�ص ،وأل �غ��ت اح�ت�ف� ل �
بحقها،
�االتش��رك��ات
علىعلىخلفية
البالد،أزم��ة
بظاللها
األمطار التي
التي رفعت
أجهزتها املعنية
شهدتها ك �ب �للي��رة ك��ان��ت
مالحظاتم �ق ��ررة ب�م�
الخاصةن��اس�ب��ة ال �
بالعقودس �ن��ة
البالد
جرىي��ةالتطرق
التيال�ق�م��ر
من درجة
العام تأهبها
املاضي.ملنع دخول املرض.
إليها،
مشيرة إلى
الجديدة ،إال أن
منظمةأنالصحة
اللجنةالعاملية لم
وك �ش �
سيرأسهاتعلن
أحد وكالء
وتمف��ت م� �
تركيبص ��15ادر م �ط
كاميرا�ل �ع��ة ل � �
سبقلا
أن
ا
ل
�
ف
�
ت
�
حرارية
�رة
في
مطار
الكويت
ب
�
ع
�
�د
ح
وزارة
�
�ا
ل
�
األ
�ة
ا
ل
ش
�
�
�
غ
ط
�
�
�ال
ا
�وارئ
ال ��دول� �ي �
ملساعدين�ة .وب��ان �ت �ظ�
وستضم�ارأع�ه��ذا
املاضية
ض��اء من
شهدت
ُ
لفحص
ارتباكا
القادمني
شديدا
منذ
بشأن
الخميس
اعطاء
تلك
املاضي،
ولم يعلن اإلع��الن،
خارج ب��دأ
الوزارة.
الفيروس املميت يتمدد نحو بلدان
ال�ش��ر
ك
�
�ات
ب
�
عن
�راءة
أي
ذ
م
�
�ة،
حالة
اشتباه .ع�ق��ب إص ��الح األض� ��رار
في جديدة منها فرنسا ،وأستراليا ،وماليزيا.
وش�
العقود�ددت
محل ا
وزارة
لعقوبات،
الصحة على
وفق وماج��ود
ينص
تنسيق
عليهعلى
قرار وت� ��واق � �ع� ��ت م � �ح� �
لكويت�اك|� ��اة أج � � ��را
ص02ه � � ��ا خ � � �ب � ��راء ص �ح��ة
م�
�دار
ا
ل
�
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�ا
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�
�ة
ب
�
ش
�
�أن
ت
�
ط
�
�ورات
ا
مل
�
�و
ق��ف م��ع
منظمة أميركيون على ن�م��وذج وب��ائ��ي اف�ت��راض��ي صمم
الصحة العاملية م��ن جهة ،وم��ع الجهات
املحلية ع�ل��ى ج�ه��از ك�م�ب�ي��وت��ر ف��ي م��رك��ز ج��ون��ز هوبكنز
ك� «الداخلية»
و«الطيران
املدني»
من
خ
�
�الل
لجنة
لألمن
الصحي ،أن يتم القضاء على  65مليون
ط ��وارئ ،لبحث ت��داع�ي��ات ان�ت�ش��ار ال �ع��دوى .وف�
�ي شخص من كل أنحاء العالم خالل  18شهرا فقط،
امل �ط��ار ،إج� �
�راءات ف�ح��ص س��ري�ع��ة ي�ج��ري خاللها بسبب الفيروس.
قياس درجة حرارة املسافر.
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وي �ن �ت��اب ال�ه�ل��ع ال �ن��اس ف��ي ال �ع��دي��د م��ن ال �ب �ل��دان،

بعد إصالح األضرار وفق قرار «التظلمات»

«األشغال» :لجنة محايدة لمنح
«شركات األمطار» براءة ذمة
محمود الزاهي
ينتظر أن ي�ص��در ال�ي��وم ق��رار ف��ي وزارة األش�غ��ال
بتشكيل لجنة محايدة للفصل ف��ي مسألة منح
براءات الذمة للشركات التي جرى توقيع عقوبات
بحقها ،على خلفية أزم��ة األمطار التي شهدتها
البالد العام املاضي.
وك �
ش �ف��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ل � � سبقلا أن ال �ف �ت��رة
املاضية شهدت ارتباكا شديدا بشأن اعطاء تلك
ال�ش�
�رك��ات ب ��راءة ذم ��ة ،ع�ق��ب إص ��الح األض� ��رار في
العقود محل العقوبات ،وفق ما ينص عليه قرار

لجنة التظلمات التابعة ملجلس الوزراء ،فضال عن
مخاطبات كثيرة من الجهاز املركزي للمناقصات
موجهة إلى ال��وزارة بهذا الشأن .وقالت املصادر
إن
مسألة ب��راءة الذمة ظلت معلقة لوقت طويل،
م��ا ا
س �ت��دع��ى ت��وج��ه ال � � ��وزارة ال ��ى ت�ش�ك�ي��ل لجنة
س�ت�
ت��ول��ى ب ��دوره ��ا ال �ت��أك��د م��ن ان �ج��از ال �ش��رك��ات
لل
مالحظات الخاصة بالعقود التي جرى التطرق
إليها ،مشيرة إلى أن اللجنة سيرأسها أحد وكالء
وزارة األش �غ��ال املساعدين وستضم أع�ض��اء من
خارج الوزارة.

الكويت | ص02

حسام علم الدين
ترتفع أسعار النفط بشكل بطيء ،لكنه مستمر منذ
هبوطها الى مستويات قياسية في أبريل املاضي،
وبينما ارت�ف�ع��ت اس�ع��ار ال�ع�ق��ود اآلج�ل��ة األميركية
 %2.3في نهاية االسبوع ،لتغلق عند اعلى مستوى
ّ
التحسن في
منذ  6مارس  ،2020تتواصل مؤشرات
اسواق النفط منذ حوالي شهرين.
ن�ق�ل��ت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» ان ش��رك��ات ن�ف��ط ع�م�لاق��ة متل
«ترافيجورا» و«فيتول» و«ارامكو» تتحدث عن قوة
في انتعاش الطلب على الخام في االي��ام االخيرة،
وان اسعار بعض املنتجات النفطية ،الرئيسية في
ال�ع��ال��م ب ��دأت ب��االرت �ف��اع ،خ�ص��وص��ًا ب�ع��دم��ا أع��ادت
م�ن �ظ �م��ة «أوب� � � ��ك »+ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى خ �ف��ض االن �ت ��اج
الخميس املاضي.
وقال توماس فينلون من «جي إف انترناشيونال»
(ه�ي��وس�ت��ون) :ك��ان ه�ن��اك  3أس�ب��اب رئيسة ،جعلت
االس� �ع ��ار ت��رت �ف��ع ب �ق��وة االس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،وه ��ي:
انخفاض مخزونات املنتجات امل�ك��ررة في اميركا،
وامتثال «أوبك »+التفاق خفض االنتاج ،وانخفاض
م�خ��زون��ات ال�خ��ام ف��ي اوك�لاه��وم��ا بشكل اسبوعي
منذ اوائل مايو (يذكر ان كوشينغ ـــ اوكالهوما هي
مركز تسليم العقود اآلجلة لخام غرب تكساس).
ووفقًا لـ«بلومبيرغ» ،تم ت��داول خام غرب تكساس
الوسيط فوق مستوى  40دوالرًا للبرميل في معظم
جلسة التداول يوم الجمعة ،قبل ظهور أدلة جديدة
على ارت�ف��اع في ح��االت االص��اب��ة بفيروس كورونا
في الواليات املتحدة ،وشهدت والي��ات كاليفورنيا
وفلوريدا واريزونا اكبر قفزات في حاالت اإلصابة
ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ،م��ا يشير ال��ى تفاقم ال��وب��اء في
بعض املناطق االميركية الرئيسة.
ويعيد ظهور الفيروس املحتمل في الصني (اكبر
ّ
م �س �ت��ورد ل �ل �ن �ف��ط ف ��ي ال� �ع ��ال ��م) ت �ق �ي �ي��م ال �ت��وق �ع��ات
النفطية على املدى الطويل ،علما بأن بكني شهدت
تراجعًا كبيرًا في حركة مرور السيارات بعد فرض
ّ
ال�س�ل�ط��ات إج� ��راءات ح��ازم��ة مل�ن��ع ت�ف��ش��ي ال�ف�ي��روس
مجددا.
واش��ارت الى ان بيانات من ادارة معلومات الطاقة
االميركية اظهرت ه��ذا االس�ب��وع انخفاض االنتاج
لالسبوع ال�ح��ادي عشر على التوالي ال��ى ما يزيد
قليال على  10ماليني برميل يوميا .ويأتي ذلك مع
ان�خ�ف��اض ع��دد ال�ح�ف��ارات ف��ي ام�ي��رك��ا بنسبة %72

األسواق ّ
تلقت جرعة
دعم من امتثال «أوبك»+
وانخفاض المخزونات
أسوأ انخفاض لقطاع النفط
الصخري األميركي منذ بداية
العقد الماضي
شركات عالمية:
الطلب ينتعش وأسعار بعض
المنتجات بدأت باالرتفاع
على م��دى االس��اب�ي��ع ال� �ـ 14امل��اض�ي��ة ،وه��و مستوى
لم يشهده قطاع النفط الصخري منذ بداية العقد
املاضي.
كما اظهرت ج��داول تعامالت النفط عالمات قوية؛
إذ ارت�ف��ع ف ��ارق س�ع��ر خ��ام غ��رب ت�ك�س��اس الوسيط
الجمعة ال��ى اق ��وى م�س�ت��وى ف��ي ش�ه��ر ،وق��د تشهد
ّ
األسواق تقلبات في وقت مبكر من االسبوع املقبل،
نظرا إلى انتهاء العقود املؤرخة في يوليو االثنني
املقبل.
واض��اف��ت :ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،س��اع��د ات�ف��اق «أوب��ك»+
ل�خ�ف��ض االن �ت ��اج ع �ل��ى ت�ح�ف�ي��ز ان �ت �ع��اش االس �ع��ار،
خصوصا مع تأكيد العراق على تنفيذ التخفيضات
باملطلوبة منه بالكامل هذا الشهر.
وذك��رت «بلومبيرغ» ان السعودية أك��دت الخميس
ف ��ي اج �ت �م��اع ل �ج �ن��ة امل ��راق� �ب ��ة ال � ��وزاري � ��ة امل �ش �ت��رك��ة
لنجموعة «اوب� ��ك »+ان تخفضيات االن �ت��اج تسير
على امل�س��ار الصحيح إلع ��ادة ال �ت��وازن ال��ى اس��واق
ال�ن�ف��ط ال�ع��امل�ي��ة ،ل�ك��ن ال ي ��زال ام��ام�ه��ا ط��ري��ق طويل
لتحقيق الهدف املنشود ،الفتة ال��ى ان االسبوعني
املقبلني سيكونان حاسمني ل �ـ«اوب��ك »+الث�ب��ات ان
جميع أعضائها يلتزمون تخفيضات إنتاج النفط
املطلوبة منها.
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تحقيق عقاري

إعداد :هبة حماد heba_heather@alqabas.com.kw

مواكبة التكنولوجيا ضرورية للبقاء ضمن معادلة الوجود

!

«الوساطة العقارية» ..مهددة باالنقراض
منذ بدء جائحة كوفيد  ،19دخل العالم في صراعات لإلبقاء على حياة
البشر وحمايتها من تداعيات المرض من جهة ،وإنقاذ األسواق العالمية
واقتصادات الدول من جهة أخرى ،فاإلجراءات والخطط االحترازية التي
اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الوباء ،كان من شأنها العمل على
شل حركة العديد من األنشطة االقتصادية على الساحة المحلية ،األمر
الذي دفع بالعديد من أصحاب األعمال بالتوجه الى التكنولوجيا الرقمية
كخطة بديلة في مزاولة مهنهم إلنقاذ سلسلة أعمالهم والتأقلم مع
مجريات التغير السريع.
وعلى الرغم من التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا على الحياة
البشرية واالقتصاد ككل ،فإن من إيجابياتها أنها قامت بتسريع وتيرة تبني
األفراد للتكنولوجيا وإشراكها بشتى استخداماتهم اليومية ،لكن يبقى
السؤال :هل جميع المهن سيكون باإلمكان إنقاذها من فيضان كورونا
لتنجو بالسفينة التكنولوجية؟

عماد حيدر:
جميع المهن
مهددة
بالزوال ما لم
تواكب عمليات
التطور
وباألخص
التكنولوجي

سليمان الدليجان:
الوساطة
مهنة واعدة
من الممكن
تطويرها
باستخدام
وسائل
التكنولوجيا

ال �ع��دي��د م ��ن ال� ��دراس� ��ات ال �ح��دي �ث��ة أش � ��ارت ال��ى
أن ب �ع��ض امل �ه��ن س �ت �ت�لاش��ى م�س�ت�ق�ب�لا خ��اص��ة
ت�ل��ك ال�ت��ي س�ي�ك��ون ب��اإلم�ك��ان اس�ت�ب��دال ال�ك��وادر
ال �ب �ش��ري��ة ف �ي �ه��ا واالس �ت �ع��ان��ة ب��ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال�ح��دي�ث��ة ع��وض��ا ع�ن�ه��ا إلن �ج��از األع� �م ��ال ،وف��ي
الشأن العقاري يتبادل ل�لأذه��ان التساؤل :هل
ستكون احدى هذه املهن الوساطة العقارية؟
ق� �ب ��ل ج ��ائ� �ح ��ة ك� ��وف � �ي� ��د ،-19ل� ��م ي� �ك ��ن ب ��اإلم �ك ��ان
إن � �ج� ��از امل� �ع ��ام�ل�ات إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ا ن� �ظ ��را ل �غ �ي��اب
امل��واق��ع املخصصة ل��دى ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،كما
أن��ه ل��م ي�ك��ن ب��اإلم�ك��ان االس�ت�غ�ن��اء ع��ن الوسيط
العقاري من حيث مرافقته للمشتري املحتمل
ال � ��ى م� �ك ��ان ال� �ع� �ق ��ار امل� ��رغ� ��وب ب� �ش ��رائ ��ه مل �ع��رف��ة
ج �م �ي��ع ال �ت �ف��اص �ي��ل امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ص �ف �ق��ة وك��ذل��ك
األم��ر بالنسبة للبائع ال��ذي ي��ود ع��رض عقاره
بأفضل األسعار؛ إال أن الوضع تغير كليا ولم
يعد الحال كما كان ،ففي األشهر األخيرة بذلت
وزارات ومؤسسات الدولة جهودا واضحة في
خلق مواقع رب��ط إلكترونية من شأنها إنجاز
وتسهيل ح��رك��ة امل�ع��ام�لات الع�ت�م��اد الصفقات
العقارية عن بعد دون اللجوء للذهاب للدوائر
الحكومية وامل�ك��ات��ب املعنية إلن�ج��از الصفقات
واملعامالت .ناهيك عن ظهور تطبيقات حديثة
ت�ش�ت�م��ل ع �ل��ى إع�ل�ان ��ات وم �ع �ل��وم��ات تفصيلية
معنية ب��ال�ع�ق��ارات امل�ع��روض��ة وم��واق�ع�ه��ا ،مما
يمكن ال��راغ�ب�ين بتفقد ال�ع�ق��ار وزي��ارت��ه وتفقد
تفاصيله من دون الحاجة لالستعانة بوسطاء
مختصني ،ف�ه��ل ه��ذا يعني أن مهنة ال��وس��اط��ة
باتت مهددة باالنقراض؟

احتمال وارد ولكن..

سعد الديحاني:
التكنولوجيا
تخدم سوق
العقار..
والطموح
الوصول لمرحلة
إغالق الصفقات
عن بعد

وف� �ق ��ا ل� �ن ��ائ ��ب ات � �ح� ��اد وس � �ط� ��اء ال� �ع� �ق ��ار ع �م��اد
ح� �ي ��در ،ف �ق��د أي� ��د أن ه� �ن ��اك ب �ع��ض امل� �ه ��ن ال �ت��ي
ق ��د ت �خ �ت �ف��ي م �س �ت �ق �ب�لا ،خ��اص��ة إذا ل ��م ت��واك��ب
ال �ت �ط��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي .وع �ل��ق ق ��ائ�ل�ا« :ج�م�ي��ع
املهن م�ه��ددة ب��االن�ق��راض مالم ت��واك��ب عمليات
ال �ت �ط��ور وب ��األخ ��ص ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ،ف��األخ �ي��رة
هي املستقبل ،إن التكنولوجيا لها فضل كبير
وق �ي �م��ة م �ض��اف��ة مل��ا ل �ه��ا م��ن ام �ك��ان �ي��ات واس �ع��ة
وت�ق�ن�ي��ات ج��دي��دة ت�س��اه��م ف��ي ت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع
ال �ع �ق��اري وب��ال �ت��ال��ي ف��ي ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
املستدامة».
وتابع« :هناك العديد من البرامج اإللكترونية
في إدارة العمل وه��ذه ال�ث��ورة التكنولوجية ال
شك أنها تخدم العمل العقاري إذا تم توظيفها

توظيف التكنولوجيا
أوضح عماد حيدر انه باستطاعة الوسيط العقاري توظيف التكنولوجيا
لخدمة سوق العقار وزيادة المبيعات من خالل عدة عوامل أبرزها:
 - 1استخدام الربط اإللكتروني مع الوزارات املعنية بالشأن العقاري لتوفير الوقت والجهد على الوسيط.

 - 2تساعد املشتري من خالل عروض عقارات ال يستطيع الوصول لها سواء داخل البلد أو عروض خارجية من
خالل اإلنترنت.

 - 3استخدام التطور التكنولوجي في التصوير الجوي بالريموت وتقنية الـ 3Dالتي من املمكن أن يستفيد منها
الوسيط بتسويق عقاراته.
 - 4استخدام التطبيقات العقارية اإللكترونية التي تسهل وتساعد في التسويق وزيادة املبيعات.

 - 5الدفع من خالل الرابط ،من أهم التطورات التكنولوجية التي سهلت وساهمت بخدمة املكاتب العقارية وإدارة
أمالك الغير لتحصيل االيجارات بكل يسر وسهولة.

هل ستكون الوساطة العقارية من المهن التي ستتالشى مستقبالً؟

¶  %80إلى  %90من المعامالت المعتمدة تتم عن طريق الوسيط
¶ برامج إدارة العمل تخلق ثورة تكنولوجية تخدم العمل العقاري
¶ اعتماد المعامالت على الوسيط يمنع االستغناء عنه محليا ً
¶ التكنولوجيا تحفظ حقوق الوسطاء بتنسيق من مؤسسات الدولة
ب �ش �ك��ل ص �ح �ي��ح ،ف �ه��ي ت �ط��ور م �ه �ن��ة ال��وس��اط��ة
العقارية ولها فضل كبير بزيادة املبيعات».

مهنة مطلوبة
إال أن البعض كانوا أكثر رفضا لفكرة احتمالية
تعرض املهنة للتالشي مستقبال ،بل ووصفوها
باملستحيلة؛ فقد أكد الخبير العقاري سليمان
ال��دل �ي �ج��ان أن ه ��ذا األم� ��ر م�س�ت�ح�ي��ل ق ��ائ�ل�ا« :ال
أع�ت�ق��د أن م�ه�ن��ة ال��وس��اط��ة ال �ع �ق��اري��ة م��ن امل�ه��ن
ال� �ت ��ي م �م �ك��ن أن ت� �ن� �ق ��رض م �س �ت �ق �ب�ل�ا ،ب� ��ل ه��ي
م��ن امل �ه��ن ال ��واع ��دة ألن ��ه م��ن امل �م �ك��ن ت�ط��وي��ره��ا
واس �ت �خ��دام وس��ائ��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف�ي�ه��ا وه��ذا
ما حصل في الفترة األخ�ي��رة حتى وإن حدثت
بوتيرة بطيئة».
وتابع الدليجان« :العمل في الوساطة العقارية
م� �ه ��م ج � � ��دا ،ف� �ه ��و ي �ع �ت �م��د ب� �ش� �ك ��ل ك� �ب� �ي ��ر ع �ل��ى
االت �ص��ال ال�ش�خ�ص��ي وال �ت �ع��ام��ل ف��ي امل�ن�ت��دي��ات

حلول ومقترحات
يرى الدليجان أن هناك عددا من الحلول واملقترحات التي
البد من تبنيها للمحافظة على مهنة الوساطة العقارية،
قائال« :ال شك أن اإلبقاء على عمل دراسات دورية ملتابعة
تطوير أي مهنة هي أفضل الحلول للمحافظة عليها ،وبات
واضحا ج��دا خ�لال أزم��ة ك��ورون��ا ،إذ تبني أن هناك مهنا
لم تتأثر ،منها األعمال التي ك��ان باإلمكان إنجازها عن
بعد م��ن خ�لال العمل م��ن امل��ن��زل ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى األع��م��ال
التي اعتمدت بشكل كبير على خدمة التوصيل للمنازل
ب��اس��ت��خ��دام التطبيقات ووس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي،
وبالتالي آن األوان ألن يعمل الوسيط العقاري على تطوير
عمله ملواكبة التطور التكنولوجي ،كما أنه ال بد من أن يكون
على اتصال بالسوق ملتابعة األخبار واملستجدات الطارئة
ع��ل��ي��ه ب��ش��ك��ل ي��وم��ي ،ذل���ك ب��اإلض��اف��ة ال���ى ض����رورة ق���راءة
التقارير العقارية التي تنشر في الصحف ومواقع البنوك
واملنتديات وجميع الجهات التي تعد تلك التقارير ،ناهيك
عن املحافظة على معرفة توقعات السوق املستقبلية».

 5عوامل مهمة
للحفاظ على إبقاء املهنة قائمة مستقبال ،عدد الديحاني
بعض املحاور وجاء أبرزها:
 - 1ت��وف��ي��ر التكنولوجيا ال��ت��ي تحفظ ح��ق��وق ال��وس��ط��اء
العقاريني بتنسيق وتبني من مؤسسات الدولة.
 - 2رب��ط س��وق العقار ب���وزارة ال��ع��دل وأي��ض��ا «ال��ت��ج��ارة»
م��ن شأنه أن يسهل ويساعد على حفظ املهنة ومراقبة
ش��رك��ات ال��دع��اي��ة واإلع��ل�ان بمنع عمل أي إع�ل�ان إال عن
طريق مكتب معتمد.
 - 3ال��ح��اج��ة إل���ى وض���ع اش��ت��راط��ات وم��ع��اي��ي��ر لتصنيف
املكاتب املعتمدة من خالل اجتياز صاحب املهنة لدورات
تدريبية معتمدة.
 - 4تقديم ال��خ��دم��ات بالشكل امل��ط��ل��وب ك��إي��ج��اد الصور
للعروض العقارية وإرف��اق املعلومات الكافية عن العقار
ووجود كادر يسهم في تطوير مهنة الوساطة العقارية.
 - 5ضرورة وجود شهادة تصنيف معتمدة حتى نسهم
في إيجاد مكاتب نموذجية تساعد على زيادة الثقة لدى
العمالء.

االجتماعية وح�ض��ور امل�ن��اس�ب��ات االجتماعية
وبالتالي بات ال يمكن االستغناء عن الوسيط
العقاري في الكويت ،والدليل أن نحو  %80إلى
 %90من املعامالت املعتمدة ل��دى وزارة العدل
ت �ت��م ع��ن ط��ري��ق ال��وس �ي��ط ال� �ع� �ق ��اري» ،وأض ��اف
«ووف �ق��ا ل�ت�ق��دي��ري ف�ق��د ن�ب�ع��ت ه��ذه األرق� ��ام من
خالل مراقبتي لحركة املعامالت التي تحتوي
ع �ل��ى دف �ت��ر ال � ��دالل أو ال��وس �ي��ط ،ع�ل�م��ا أن ه��ذه
املهنة باتت جاذبة للعديد من األفراد وهو أمر
إيجابي ش��رط أن يتحلى م��ن ي��ود م��زاول��ة هذه
املهنة بصفاة معينة تؤهله من تطوير عمله».

ليست منافسة بل داعمة
بعض العقاريني نظروا لألمر من زاوية أخرى،
ف� �ب ��دال م� ��ن ال� �ن� �ظ ��ر ل �ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ع� �ل ��ى أن �ه��ا
منافسة ،وجدوا أنها ستكون منفعة تسهم في
تطوير مهنة الوساطة العقارية ،ه��ذا م��ا أك��ده

الخبير العقاري سعد الديحاني ،ال��ذي بني أن
ال �ت�ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ق��د ي �خ��دم س��وق ال�ع�ق��ار
بشكل مباشر ،بحيث يمكن أن تستفيد منه كل
األط ��راف ،س��واء ال�ب��ائ��ع أو امل�ش�ت��ري ،باإلضافة
إل��ى املكاتب العقارية ،وعندما يمكن الوصول
وال �ت �ع��ام��ل م��ع األط � ��راف ب�ض�غ�ط��ة زر ف ��إن ذل��ك
سيوفر الجهد وال��وق��ت والعناء على الجميع،
وب � ��ات ال� �ط� �م ��وح ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ال� ��وص� ��ول إل��ى
مرحلة إغالق الصفقات عن بعد.
وعن املخاطر واملهام التي تمكنت التكنولوجيا
م��ن تغطيتها ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ،ق��ال ال��دي�ح��ان��ي:
«حتى اآلن هناك عرض في مختلف التطبيقات
وامل ��واق ��ع ،ول�ك�ن�ه��ا غ�ي��ر م�ح�ف��وظ��ة ال �ح �ق��وق وال
تتيح للمستخدمني الوصول إلى قواعد بيانات
سجالت العقار مثال ،واألضرار قد تطال املكاتب
العقارية إذا ل��م يلتزم املستخدمون بالتعامل
مع الوسطاء املعنيني».
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تتوافق مع القرارات الحكومية

«في القاعة المصرفية بالمبنى الجديد»

«كميفك» :سيناريوهات لألزمة
■ الذكير :الشركة تقوم بأعمالها بشكل طبيعي وبكامل طاقتها

استعرض رئيس مجلس اإلدارة شركة الكويت والشرق
األوسط لالستثمار المالي «كميفك» ،حمد صالح الذكير ،أداء
ونتائج الشركة خالل العام الماضي  ،2019والتي تشير إلى
تحقيق  655ألف ربحً ا صاف ًيا يعود لمساهميها ،مقابل ربح
صاف بلغ نحو  426ألفاً في .2018

سيناريوهات األزمة

ف��ي ض��وء ق��رار مجلس ال ��وزراء امل��وق��ر بشأن
قيام الجهات الحكومية بتقديم كل الخدمات
ل �ل �م��واط �ني��ن وامل �ق �ي �م�ي�ن ب � � � ً
�دء ا م ��ن ي� ��وم غ� ٍ�د
األح��د ،وح��رص��ًا على مواصلة بنك الكويت
امل ��رك ��زي ت �ق��دي��م خ��دم��ات��ه ب �ك �ف��اءة وج� ��ودة،
م��ع امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى س�لام��ة امل��راج �ع�ين أث�ن��اء
إج��راء معامالتهم ف��ي القاعة املصرفية ،من
خالل االلتزام بتطبيق أعلى معايير الوقاية
والسالمة.
أعلن البنك املركزي بدء استقبال املراجعني
ف��ي القاعة املصرفية بمبنى البنك الجديد،
ً
ابتداء من يوم
إلنجاز معامالتهم املصرفية
األح��د (اليوم) خ�لال أوق��ات العمل الرسمي
م��ن ال �س��اع��ة  9:00ص �ب��اح��ًا ح �ت��ى  12ظ �ه �رًا،
وذل��ك م��ن خ�لال القيام بحجز موعد مسبق

ل�ل��دخ��ول إل ��ى ال�ق��اع��ة امل�ص��رف�ي��ة ب��اس�ت�خ��دام
تطبيق  ،Skiplinoويمكن الحصول على هذا
التطبيق ع�ب��ر  Apple StoreوGoogle Play
.Store
وت ��أت ��ي ه� ��ذه ال �خ��دم��ة ح��رص��ًا ع �ل��ى س�لام��ة
امل��راج �ع�ي�ن وك��ذل��ك ل �ض �م��ان ت �ق��دي��م ال�خ��دم��ة
بأسرع وقت دون الحاجة إلى االنتظار ،حيث
ي��وف��ر ال�ت�ط�ب�ي��ق ل�ل�م�س�ت�خ��دم اخ �ت �ي��ار ال�ي��وم
وال ��وق ��ت امل �ن��اس �ب�ين ع �ب��ر خ� �ط ��وات بسيطة
تنتهي ب��رس��ال��ة ت��أك�ي��د امل��وع��د ال �ت��ي يتعني
إبرازها لدى الوصول إلى مبنى البنك.
وأك� ��د ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي اس �ت �م��راره في
ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة وامل��ال �ي��ة دون
انقطاع مع الحرص على توافر جميع سبل
السالمة والوقاية الصحية.

لمصلحة بنك وربة بـ  150مليون دينار

الذكير متوسطاً عمومية كميفك

ق ��د ارت �ف �ع��ت اإلي � � � ��رادات اإلج �م��ال �ي��ة ب�ن�ح��و
 %16.1م �ق��ارن��ة ب �ع��ام  ،2018وي��رج��ع ذل��ك
ً
أساسا إلى الزيادة في الدخل من العموالت
ال�ت��ي ارت�ف�ع��ت ب�ن�ح��و  %43.4م�ق��ارن��ة بعام
 .2018كما ارت�ف��ع ال��دخ��ل م��ن العمولة على
ال��وس��اط��ة ف ��ي أع� �ق ��اب زي � ��ادة ال �ن �ش��اط في
بورصة الكويت .وقد ارتفعت األصول التي
ت��دي��ره��ا ال �ش��رك��ة ب�ن�ح��و  %19ل �ع��ام 2019
م�ق��ارن��ة ب�ع��ام  .2018وخ�ل�ال ال �ع��ام امل��اض��ي
حققت العمولة م��ن ال�خ��دم��ات اإللكترونية
زيادة بلغت نحو  %17.8عن عام .2018
وزاد إجمالي املصاريف التشغيلية بنحو
 %8.4ن�ت�ي�ج��ة إلط �ل��اق ُم �ن �ت �ج��ات وأدوات
جديدة ،على سبيل املثال ال الحصر «نشاط
صانع السوق ونشاط أمني الحفظ» ،حيث
ق ��ام ��ت «ك �م �ي �ف��ك» ب��رع��اي��ة إط �ل��اق وإدراج
صندوق  ETFال��ذي يتبع أسهم قيادية في
ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت ،وق ��د أدرج ف ��ي ب��ورص��ة
ل �ن��دن ل �ل��أوراق امل��ال �ي��ة وإي �ط��ال �ي��ا وأمل��ان �ي��ا.
وي�ت�ت�ب��ع ال �ص �ن��دوق م��ؤش��ر FTSE Kuwait
 ،All Cap 15% Capped Indexوه��و مؤشر
أوراق مالية يتم تداولها في السوق األول
أو ال �س��وق ال��رئ�ي�س��ي ف��ي ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت
ل �ل ��أوراق امل��ال �ي��ة .وي �س �ع��ى ال �ص �ن��دوق ال��ى
توفير وسيلة استثمار مستهدفة ألسواق
ن��اش �ئ��ة ب �ه��ا إم� �ك ��ان ��ات ن �م��و ك �ب �ي��رة .وه��و
ال�ص�ن��دوق ال��وح�ي��د امل ��درج ب��ال�خ��ارج يتبع
أسهما م��درج��ة ف��ي ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت .وق��ال
ال��ذك�ي��ر :إن «كميفك» حصلت على رخصة
ص��ان��ع ال �س��وق م��ن ه�ي�ئ��ة أس� ��واق امل ��ال في
ال �ك��وي��ت خ �ل�ال  ،2019وك ��ان ��ت أول ش��رك��ة
تسجل وت�ع�م��ل ب�ن�ش��اط ص��ان��ع ال �س��وق في
البالد.
وأش � ��ار إل ��ى اس �ت �م��رار ال �ش��رك��ة ف ��ي ت�ق��دي��م
خدمات التداول اإللكتروني في أسواق دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ،ودول ال�ش��رق
األوسط وشمال أفريقيا ،والواليات املتحدة
األميركية .ومن أجل دعم وتقوية خدماتها
اإللكترونية ،أطلقت «كميفك» منصة تداول
ُ
جديدة عاملية خالل  .2019وستتيح املنصة
الجديدة للتداول اإللكتروني للمستثمرين
ال� �ت ��داول ف��ي األس � ��واق امل�ح�ل�ي��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة،
ب��االض��اف��ة ال ��ى أس � ��واق ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
االم �ي��رك �ي��ة ،وأوروب � � � ��ا ،وآس� �ي ��ا .ب��اإلض��اف��ة
إل ��ى ذل� ��ك ،س �ت �ك��ون ه ��ذه امل �ن �ص��ة ال �ج��دي��دة
ق� ��ادرة ع�ل��ى ت�م�ك�ين ال� �ت ��داول ف��ي امل�ش�ت�ق��ات
وال �ص �ن ��ادي ��ق امل � �ت ��داول ��ة ،وأدوات ال��دخ��ل
الثابت .،وعالوة على ذلك ،تهدف «كميفك»
لتكون دوما مواكبة لكل التقنيات الجديدة
ملنح عمالئها أف�ض��ل ال�خ�ب��رات وال�خ�ي��ارات
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ج �م �ي��ع ال� �خ ��دم ��ات امل �ق��دم��ة
والتفاعل معها.

«المركزي» :بدء استقبال
المراجعين ..اليوم

نواصل تقديم الخدمة
للعمالء عبر استخدام
التكنولوجيا الحديثة..
واإليرادات تنمو % 16.1
نتبنى وسائل استثمارية
فريدة الستهداف أصول
بمخاطر مقبولة
وأرباح مناسبة
ارتفاع األصول المدارة
لـ«كميفك» % 19
العام الماضي
إطالق منصة تداول
جديدة عالمية لتقوية
الخدمات اإللكترونية
الفرصة مواتية للتطوير
التكنولوجي والتحول
الرقمي في كل الخدمات
العالم مقبل
على تقلبات اقتصادية
شديدة ستؤثر
في المعايير
االستثمارية

س �ي �ن��اري��وه��ات ع� ��دة ت �ت �م��اث��ل م ��ع ق � ��رارات
ال �ح �ك��وم��ة ،وذل ��ك م�ن��ذ ب ��دء ت�ف�ش��ي جائحة
ك ��وف� �ي ��د -19وان� �ت� �ش ��اره خ � ��ارج ج �م �ه��وري��ة
الصني الشعبية ،لتستمر الشركة بتقديم
جميع خدماتها بأقصى ط��اق��ة ممكنة من
دون التأثير على طبيعة عملها ،مما يضمن
اس�ت�م��رار أعمالها وتنفيذ ك��اف��ة عملياتها
وأوام � � � ��ر ال �ب �ي��ع وال� � �ش � ��راء ب �ش �ك��ل ط�ب�ي�ع��ي
واع �ت �ي ��ادي ع �ب��ر األن �ظ �م��ة اآلل �ي ��ة ل�ل�ش��رك��ة.
كما أن إدارة الشركة تتابع باستمرار كافة
ت� �ط ��ورات أزم� ��ة ج��ائ �ح��ة ك ��وف �ي ��د -19وأن �ه��ا
تقوم بكافة اعمالها بشكل طبيعي وبكامل
طاقتها ،ومستمرة بخدمة عمالئها بشكل
مستمر عن طريق استخدام التكنولوجيا
الحديثة للتيسير على العمالء مع التزامها
ب �ت �ط �ب �ي��ق ك ��اف ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م��ات وال � � �ق� � ��رارات
ال�خ��اص��ة ب��ذل��ك ،وق��د أك��د اس�ت�ع��داد الشركة
الكامل للتعامل مع كافة التطورات.

تطلعات املستقبل

ُ ِّ
م� � � ��ازال� � � ��ت إدارة ال� � �ش � ��رك � ��ة ت� � � ��رك� � � ��ز ع �ل��ى
استراتيجيتها املستمرة في جذب منتجات
استثمارية جديدة ،بالعمل على ضم نخبة
م��ن ال�ع�م�لاء ال �ج��دد ،وع �ل��ى ت�ن��وي��ع أنشطة
املحافظ االستثمارية ،والصناديق واألفراد.
وت ��واص ��ل «ك �م �ي �ف��ك» ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ال�ع�م��ل
ب� � �ن� � �ش � ��اط م� � � ��ن أج� � � � ��ل إط � � �ل� � ��اق م� �ن� �ت� �ج ��ات
واستراتيجيات مبتكرة للعمالء املحليني
واإلقليميني وك��ذل��ك ال�ع�م�لاء املستقبليني.
ُ
وف � ��ي ن �ف ��س ال � ��وق � ��ت ،ت � �ك� ��رس ال� �ش ��رك ��ة ك��ل
ج �ه ��وده ��ا ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى إدارة م�س�ت�ق��رة
لألصول.
وق� ��ال :ن�ح��ن ف��ي «ك�م�ي�ف��ك» ن��ؤم��ن بالنمو
بمعدالت معتدلة .وق��د تبنينا منذ اليوم
األول وسائل استثمارية فريدة الستهداف
األص� ��ول ذات امل�خ��اط��ر امل�ق�ب��ول��ة واألرب� ��اح
امل �ن��اس �ب��ة ،ل�ن�س�ت�م��ر ف��ي ج �ه��ودن��ا إلي�ج��اد
ُ ِّ
ُ
ف � � ��رص ق �ي �م��ة ت� �ح ��ق ��ق أه � � � ��داف ع �م�ل�ائ �ن��ا.
ُ
وس��ت�ح��اف��ظ ال�ش��رك��ة ع�ل��ى استراتيجيتها
ف��ي التخلص م��ن األص��ول الطويلة األج��ل
غ� �ي ��ر امل� � � � ��درة ،وت� �ح� �س�ي�ن أداء ش��رك��ات �ه��ا
التابعة ،والتركيز على التوسع في جودة
خدمات العمالء وتنوعها ،وتحقيق النمو
ف��ي أرب��اح �ه��ا .ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ستستمر
كميفك في تركيزها على تقديم منتجات
وخدمات جديدة واملحافظة على وضعها
ال��ري��ادي وال �ق �ي��ادي ف��ي ت�ط��وي��ر املنتجات
والخدمات.

وأض � ��اف أن ��ه ات �س��اق��ا م ��ع س �ي��اس��ة ال�ش��رك��ة
وت�ط�ب�ي�ق��ًا ل�س�ي��اس�ت�ه��ا ال �خ��اص��ة ب��ال�ت�ح��ول
ال ��رق �م ��ي ،واالع� �ت� �م ��اد ب �ش �ك��ل أس ��اس ��ي ع�ل��ى
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ح��دي �ث��ة ،ح�ي��ث إن ال�ت�ح��ول
الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في
كافة املجاالت واملعامالت أصبحا امرا واقعا
وم �ق �ي��اس��ا ل �ج��ودة وك �ف��اء ت��ه ول �ي��س م�ع�ي��ار
رفاهية أو مجاال لالختيار ،وهو ما أظهرته
وفرضته ال�ظ��روف واألوض ��اع الحالية على
مستوى ال�ع��ال��م ،ف��إن م��ا كنا نتوقع حدوثه
وت �ط �ب �ي �ق��ه م� ��ن ان� �ت� �ش ��ار اس� �ت� �خ ��دام أدوات
التكنولوجيا ال�ح��دي�ث��ة بشكل أوس��ع خ�لال
ال �ع �ش��ر س� �ن ��وات ال� �ق ��ادم ��ة ،أص �ب��ح م�ت��وق�ع��ا
ح ��دوث ��ه خ �ل�ال ال �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة ال �ق��ادم��ة،
وأص �ب��ح ت �ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال��رق�م�ي��ة
ل �ي��س خ� �ي ��ارا ب ��ل ف ��رض ��ا ،وت� �ج ��در االش � ��ارة
ه�ن��ا إل ��ى أن ت�ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ليس
ف�ق��ط ف��ي ال�ت�ط��وي��ر وال �ت��وس��ع ف��ي اس�ت�خ��دام
التكنولوجيا الحديثة ،بل أيضا هو تطوير
ف��ي ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال �خ��اص��ة ب��ال�ق��وان�ي�ين
وال �ت �ش ��ري �ع ��ات امل �ن �ظ �م ��ة ،وال � �ت ��ي ي �ج ��ب ان
يشملها التطوير والتحديث بصورة سريعة
ومستمرة لتتواكب دائما مع األحداث.
وح � ��ول امل �س �ت �ج��دات ال��راه �ن��ة وت��أث �ي��رات �ه��ا
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،ل �ف��ت ال��ذك �ي��ر إل� ��ى أن ال �ع��ال��م
مقبل على تقلبات اقتصادية ش��دي��دة ،من
شأنها أن تؤثر على املعايير االستثمارية
ل �ل �م��ؤس �س��ات واألف � � � � ��راد ،وال� �ت ��ي ق ��د ب ��دأت
بالفعل ،حيث اتجهت أن�ظ��ار املستثمرين
ال� � ��ى ال � �ش� ��رك� ��ات امل �ت �خ �ص �ص ��ة ف � ��ي م �ج��ال
التكنولوجيا الرقمية وامل �ج��ال الطبي في
األس � ��واق امل�ح�ل�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ،ح�ي��ث اص�ب��ح
االس �ت �ث �م��ار ال �ح �ك��وم��ي وال� �خ ��اص ف ��ي تلك
امل� �ج ��االت ام� ��را ض ��روري ��ا ،ك �م��ا أك ��د أه�م�ي��ة
استمرار عجلة االقتصاد بالدوران لتقليل
ال� �خ� �س ��ائ ��ر امل� �ت ��وق� �ع ��ة ال � �ت ��ي ق� ��د ت� �م ��ر ب�ه��ا
الشركات واالقتصاد من ج��راء هذه األزم��ة،
وذلك عن طريق حث الشركات واملؤسسات
ع �ل��ى ت �ق��دي��م خ��دم��ات �ه��ا م ��ن خ �ل�ال وس��ائ��ل
التكنولوجيا ال�ح��دي�ث��ة ،ال�ت��ي أث�ب�ت��ت م��دى
أهميتها في ظل األزم��ات ،واصبحت خيارا
ال يمكن االستغناء عنه او اهماله .وأش��اد
الذكير بالجهود التي تقوم بها الحكومة
الكويتية بكافة مؤسساتها الح �ت��واء هذا
ال��وب��اء ،ودع��ا جميع الشركات م��ن مختلف
ال� �ق� �ط� �ع ��ات ال� � ��ى ال� �ت� �ك ��ات ��ف ل� ��دع� ��م ال� ��دول� ��ة
وال �ح �ك ��وم ��ة واالم� �ت� �ث ��ال ل � �ق � ��رارات م�ج�ل��س
الوزراء حتى ال يزيد العبء على أدائها.

تحديث البنية التحتية الرقمية
أوضح الذكير أن الفرصة أصبحت مواتية للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي في كل الخدمات املقدمة من «كميفك» ،ولذلك
نحن نسعى حاليا الى تطوير وتحديث البنية التحتية الرقمية للشركة بما يتواكب مع التحديات القادمة والتطورات السريعة
املستمرة ،ونعمل على إتاحة كل الخدمات التي تقدمها الشركة للتداول االلكتروني واملحافظ االستثمارية والصناديق واألدوات
االستثمارية األخرى ،وأيضا وسائل خدمة العمالء من خالل كل وسائل التكنولوجيا الحديثة تيسيرا على عمالئنا ،وأيضا
للحفاظ على مكانتنا القيادية ودورنا الريادي بالسوق .وأخيرا ،يقدم رئيس مجلس اإلدارة خالص شكره وامتنانه إلدارة
«كميفك» وموظفيها للمساعدات واملجهودات القيمة التي قدموها لنا ،والتي قادت الشركة الى تحقيق أهدافها ومبادراتها
االستراتيجية ،واملحافظة على مركزها كشركة رائدة في قطاع االستثمار وإدارة األصول في الكويت واملنطقة.
ً
وأخيرا ،أعرب عن خالص تقديره وتمنياته الطيبة نيابة عن الشركة للمستثمرين والعمالء للثقة التي أودعوها في «كميفك»
ورؤيتها ،كما شكر جميع الجهات الرقابية والحكومية لدعمها الدائم واملستمر لقطاع االستثمار بالكويت.

وأف � � ��اد ال ��ذك �ي ��ر ب� ��أن ال �ش ��رك ��ة ق ��د وض �ع��ت

مجموعة «بيتك» تقود أول
إصدار صكوك بالدينار الكويتي
الرشود:

الحداد:

يخلق فرصا ً
استثمارية..
ويشكل رافداً
لتوظيف
السيولة

اإلصدار سيكون
معيار قياس
إلصدارات مقبلة
بالدينار
عبدالله الحداد

مجموعة «بيتك»
تحتل المراكز األولى
عالميا ً في ترتيب اإلصدارات

عبدالوهاب الرشود

على البنوك والشركات المحلية
االستفادة من الصكوك
في التمويل وتنفيذ خطط النمو

ق ��ادت م�ج�م��وع��ة ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي (ب�ي�ت��ك)،
ترتيب أول إص��دار صكوك ع��ام بالدينار الكويتي
بقيمة  150مليون دي�ن��ار لبنك ورب��ة ،وذل��ك ضمن
برنامج إصدار الصكوك بقيمة ال تتجاوز ملياري
دوالر أميركي.
وتولت شركة «بيتك كابيتال» ،الذراع االستثمارية
ملجموعة «ب�ي�ت��ك» ،م�ه��ام امل�ن�س��ق ال�ع��امل��ي (Global
 ،)Coordinatorك �م��ا ج ��رى ت�ف��وي�ض�ه��ا ل�ل�م�ش��ارك��ة
ب �ت��ول��ي م� �ه ��ام م ��دي ��ر اإلص� � � ��دار ال��رئ �ي �س��ي وم��دي��ر
االكتتاب (.)Lead Manager and Bookrunner
وأشار رئيس الخزانة للمجموعة في «بيتك» -عبد
ال��وه��اب ع�ي�س��ى ال ��رش ��ود ،إل ��ى أن ن �ج��اح االص ��دار
أثبت ان��ه ثمة هنالك طلب كبير على الصكوك في
السوق املحلي ،خاصة بالدينار الكويتي ،وبالتالي
فرص تمويل جديدة للمؤسسات والشركات سواء
ك��ان��ت ح�ك��وم�ي��ة أو خ��اص��ة .ون � ّ�وه ال��ى أن الجهات
ال �ت��ي ش��ارك��ت ف��ي االص � ��دار ه��ي م��ؤس �س��ات مالية
كويتية ،األم��ر ال��ذي يؤكد متانة القطاع املصرفي
ومركزه املالي القوي من جهة ،وكذلك حاجة السوق
املحلي ملثل ه��ذه االص ��دارات بالدينار التي تلعب
دورا كبيرا في خلق فرص استثمارية وتشكل رافدا
رئيسيا لتوظيف وتوطني السيولة من جهة أخرى.
وأض� ��اف ال ��رش��ود ف��ي ت�ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ،ان فتح
املجال امام املؤسسات واالفراد على منتج الصكوك
يأتي ضمن اط��ار استراتيجية «بيتك» ،ويتماشى
م��ع مسؤوليته ورؤي�ت��ه ف��ي ق�ي��ادة التطور العاملي
لصناعة التمويل االسالمي واملساهمة في تطوير
وهيكلة خدمات ومنتجات مالية اسالمية مبتكرة
ت �خ��دم ه ��ذا امل� �ج ��ال .وق� ��ال ان االق� �ب ��ال ع �ل��ى منتج
ال�ص�ك��وك يعكس ث�ق��ة امل�س�ت�ث�م��ري��ن ،وامل �ك��ان��ة التي
تمتلكها الصكوك عامليًا كمنتج معتمد وموثوق
وج��اذب لجميع شرائح املستثمرين ،منوها بدور
وأهمية الصكوك كاحدى ابرز أدوات سوق التمويل
العاملي الرئيسية التي تستطيع أن توفر التمويل
الالزم للحكومات والشركات.
ول�ف��ت إل��ى أن ه��ذا االص ��دار سيفتح ال�ب��اب للمزيد
م��ن االص ��دارات بالدينار الكويتي ليخلق مصدرا
لتنويع اص��ول املستثمرين ،وسوقا ثانويا نشطا
ع�ل��ى غ ��رار س��وق ال�ص�ك��وك ال �ث��ان��وي ال ��ذي ي�ت��داول
ب��ال��دوالر االم�ي��رك��ي ،معربا ع��ن أم�ل��ه ب��أن تستفيد
البنوك والشركات الكويتية من منتج الصكوك في
تنفيذ خططها املستقبلية للتوسع والنمو.

وأوض��ح أن ه��ذه الصكوك امل�ص��درة م��ن بنك ورب��ة،
ق��اب�ل��ة ل�ل�ت��داول ف��ي ال �س��وق ال �ث��ان��وي ،الف�ت��ا ال��ى أن
«بيتك ي�ق��وم بتسعير ال�ص�ك��وك ب��ال�س��وق الثانوي
كونه صانع سوق رئيسي.
وث� ّ�م��ن ال��رش��ود م��ا تحقق م��ن ت�ع��اون وتنسيق بني
«ب �ي �ت��ك» وب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ،وه �ي �ئ��ة أس ��واق
امل��ال ،وامل�ش��ارك�ين ف��ي ترتيب االص ��دار لبنك ورب��ة،
معربا عن فخره بسلسلة النجاحات التي تحققها
مجموعة «ب�ي�ت��ك» ف��ي م�ج��ال ال�ص�ك��وك ،ومستوى
ال�ق��درات البشرية العاملة والخبرات املتراكمة في
مجال الترتيب واإلص��دار على م��دى عقود ،جعلت
مجموعة «ب�ي�ت��ك» أح��د أه��م م��راج��ع ال�ص�ك��وك على
مستوى العالم.
ّ
ورج��ح ال��رش��ود أن ينشط س��وق الصكوك ويشهد
تعافيًا خالل الربع الثالث من العام الجاري ،نتيجة
توجه معظم الحكومات في العالم لتخفيف قيود
االغ� �ل��اق ورف � ��ع اج� � � ��راءات ال� �ع ��زل امل �ف ��روض ��ة ج ��راء
جائحة كوفيد ،-19تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية
تدريجيا.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال رئ �ي��س ال �خ��دم��ات االس �ت �ث �م��اري��ة
امل �ص��رف �ي��ة ف ��ي ش��رك��ة «ب �ي �ت��ك ك��اب �ي �ت��ال» -ع �ب��داهلل
ال �ح��داد ،إن «بيتك كابيتال» ق��ام��ت كمنسق عاملي
ومدير اإلصدار الرئيسي ومدير االكتتاب ،بترتيب
ه��ذا اإلص ��دار األول بالدينار الكويتي لبنك ورب��ة
والتنسيق مع املؤسسات املالية والجهات الرقابية
وال�ق��ان��ون�ي��ة املعنية الت �م��ام اإلص� ��دار ،م��وض�ح��ا أن
مدة أجل اإلصدار  5سنوات ،يستحق في منتصف
 ،2025وان العائد متغير حسب سعر الخصم من
بنك الكويت املركزي يضاف اليه  100نقطة أساس،
على اعتبار ان بنك وربة يتمتع بتصنيف ائتماني
عال .وأضاف الحداد ان هذا االصدار سيكون معيار
قياس ( )benchmarkالصدارات مستقبلية بالدينار
ال �ك��وي �ت��ي ل �ف �ت ��رات م �ت �ع ��ددة واح � �ج� ��ام اص � � ��دارات
م�خ�ت�ل�ف��ة ،م�ب�ي�ن��ا ان ��ه ه�ي�ك��ل االص� � ��دار ك ��ان ب�ن�ظ��ام
الوكالة .ون��وه ال��ى أن «بيتك-كابيتال» نجحت في
تعزيز دوره��ا في مجال الصكوك من خالل ترتيب
اص��دارات جديدة لحكومات وشركات ومؤسسات
عاملية ،الفتا الى أن مجموعة «بيتك» تحتل مراكز
متقدمة اقليميا وعامليا بترتيب إصدارات الصكوك،
وتنافس على املركز األول في قائمة البنوك املنظمة
إلص��دارات الصكوك االولية على منصة بلومبيرغ
العاملية.

بعد تجاوز مرحلة الخسائر المتراكمة منذ 2015

«الخصوصية» ..أرباح للعام الثاني على التوالي
■ عموميتها أقرت توصية مجلس اإلدارة بتوزيع  %10أسهم منحة مجانية
اع �ت �م ��دت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ال� �ع ��ادي ��ة مل�ج�م��وع��ة
الخصوصية القابضة بياناتها امل��ال�ي��ة ل�ع��ام ،2019
كما أقرت توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة
مجانية بواقع  10في املئة.
وأكد نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة مجموعة
الخصوصية القابضة ممدوح عبدالغني الشربيني
أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح للعام الثاني على
التوالي بعد تجاوز مرحلة الخسائر املتراكمة التي
سجلتها خالل أعوام  2015و 2016و.2017
وأشار على هامش الجمعية العمومية العادية التي
عقدتها الخصوصية الخميس املاضي ،إلى تحقيق
الشركة أرباحًا سنوية لعام  2019بقيمة  1.3مليون
دينار ،مقابل أرباح عام  2018البالغة آنذاك  1.5مليون
دينار .ولفت إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة

اعتمدت توزيع أرب��اح على املساهمني بواقع  10في
املئة توزيعات منحة (تخضع ملوافقة الجمعية غير
العادية) ،موضحًا أن هذه التوزيعات تعد األولى على
املساهمني منذ عام .2014
وأض ��اف ال�ش��رب�ي�ن��ي ف��ي س�ي��اق ت�ص��ري�ح��ات��ه «حققت
املجموعة إيرادات مقدارها  20.4مليون دينار مقارنة
ب �م��ا ت �ح �ق��ق م ��ن إي� � � ��رادات ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ف ��ي ع� ��ام 2018
وال �ب��ال �غ��ة  22.2م �ل �ي��ون دي �ن ��ار وب��ان �خ �ف��اض طفيف
بنسبة  8في املئة ،مبينًا أن حقوق مساهمي الشركة
بلغت  29.1مليون دينار بعائد يصل إلى  4.5في املئة،
فيما سجلت القيمة الدفترية بنهاية ال�ع��ام املاضي
 194فلسا مقابل  185لعام .2018
وأفاد بأن الشركة وصلت عملها املؤسسي من خالل
ت�ط�ب�ي��ق م�ع��اي�ي��ر ال �ع �م��ل ،ال �ت��ي رك��ائ��زه��ا األس��اس �ي��ة

الوقيان:
المجموعة
ستنفذ خطة العمل
واالستراتيجيات
المرسومة لـ 2020

الشربيني:

مبارك الوقيان

بنيت م��ن خ�ل�ال تعليمات ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ممثلة
بالسادة هيئة أس��واق امل��ال وش��رك��ة ب��ورص��ة الكويت
ووزارة التجارة والصناعة وبتطبيق قواعد حوكمة
الشركات.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أوض ��ح ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمجموعة

حقوق
المساهمين بلغت
 29.1مليون دينار
بعائد %4.5

ممدوح الشربيني

مبارك الوقيان ،أن اإلدارة التنفيذية ستقوم بالتعاون
مع مجلس اإلدارة باالستمرار في تنفيذ خطة العمل
واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ات امل��رس��وم��ة للمجموعة ل�ع��ام 2020
لتحقيق األهداف وتخطي هذه املرحلة الصعبة التي
يمر بها االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي وامل�ح�ل��ي على ح��د س��واء

نتيجة الى جائحة الوباء العاملي – كورونا.
وأوض��ح أن��ه على الرغم من استمرار ن��درة املشاريع،
إض��اف��ة إل��ى اإلج � ��راءات امل�ط��ول��ة ف��ي ال�ت�ع��اق��د ،وك��ذل��ك
التنافس الشديد ،إال أن املجموعة وشركاتها التابعة،
وب �ج �ه��ود ف��ري��ق ال �ع �م��ل وم �ج �ل��س اإلدارة واإلدارة
التنفيذية ،قامت بوضع معايير وتحديد السبل التي
م��ن ش��أن�ه��ا ال �ث �ب��ات ف��ي م��واج �ه��ة ه ��ذه ال �ظ��روف غير
املناسبة ،منوهًا إل��ى أن ذل��ك ق��د ت��م بالفعل الحفاظ
على االداء التشغيلي والربحي للمجموعة خالل عام
 2019بمستويات مقاربة للغاية لعام .2018
وأض��اف أن اإلدارة التنفيذية ستقوم وبالتعاون مع
مجلس اإلدارة ب��االس�ت�م��رار ف��ي تنفيذ خ�ط��ة العمل
واإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ات امل��رس��وم��ة للمجموعة ل�ع��ام 2020
لتحقيق األهداف املرجوة.
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«الوطني» :فقدان وظائفهم ضغط على القطاع

تخفيض المقيمين «صفعة» للعقار
بلغ إجمالي المبيعات العقارية  280مليون دينار في فبراير  ،2020بتراجع،
بلغت نسبته  ،%1.2على أساس سنوي ،و ،%7على أساس شهري ،مقابل
مبيعات بقيمة  302مليون دينار في يناير ،في ما ّ
مثل بداية قوية للعام
الحالي .ويأتي التراجع الشهري للمبيعات على خلفية االنخفاض الملحوظ
في مبيعات العقارات السكنية واالستثمارية ،وهو األمر الذي قابله ارتفاع
قوي من جهة المبيعات التجارية .أما على صعيد األسعار ،فشهد مؤشر
أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة  ،%9على أساس سنوي ،كما في
شهر يناير ،في حين ظلت أسعار القطاع االستثماري ضعيفة على خلفية
تراجع الطلب نسبياً وارتفاع معدالت الشواغر بالنسبة إلى الشقق السكنية.

في تقريره بشأن تأثير اإلجراءات االحترازية على
قطاع العقار ،قال بنك الكويت الوطني :وبالنظر
ال��ى أداء الربع ال��راب��ع من ع��ام  ،2019ف��إن مستوى
ً
املبيعات كان معتدال؛ إذ بلغت  773مليون دينار،
وذلك على الرغم من انخفاضها بنسبة  ،%6على
أس ��اس رب��ع س �ن��وي ،و %24ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي،
وتتجاوز أكثر من  3مليارات دينار في عام ،2019
لتنهي بذلك عامًا جيدًا لقطاع العقار .بما ساهم
في االحتفاظ بالزخم الذي شهدناه في عام 2018
وال� ��ذي ش�ه��د اي �ض��ًا م�س�ت��وي��ات م�م��اث�ل��ة م��ن جهة
النشاط .ويعزى ارتفاع املبيعات في العام املاضي
إل� ��ى ت ��زاي ��د ح �ج��م ال� ��وح� ��دات امل �ب��اع��ة ف ��ي ال �ق�ط��اع
ّ
وتحسن
السكني ( )+%8على خلفية تزايد الثقة
ظ��روف السوق وانخفاض األسعار في بداية عام
.2019
وحتى اآلن ،لم تتوفر بيانات بعد شهر فبراير
ب �س �ب��ب ال� �ح� �ظ ��ر ال� �ك� �ل ��ي .إال ان� �ن ��ا ن� �ت ��وق ��ع ت��أث��ر
س� ��وق ال �ع �ق ��ار ،خ �ص��وص��ًا ال �ق �ط��اع�ين ال �ت �ج��اري
واالس � �ت � �ث � �م� ��اري ،وال� �ق� �ط ��اع ال �س �ك �ن��ي وإن ك ��ان
بدرجة أقل ،في الربع الثاني من عام  2020على
ّ
خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا والتدابير
االح � � �ت� � ��رازي� � ��ة ال � �ت � ��ي ج � � ��رى ف� ��رض � �ه� ��ا الح � �ت � ��واء
الجائحة ،خاصة عمليات الحظر والقيود التي
ُ
ف ��رض ��ت ع �ل��ى االن �ش �ط��ة ال �ت �ج��اري��ة ،وه� ��و األم ��ر
ال��ذي أدى إل��ى ال�ت��أث�ي��ر س�ل�ب��ًا ف��ي ظ��روف العمل
وف�ق��د ال��وظ��ائ��ف ،خ��اص��ة ف��ي ص�ف��وف ال��واف��دي��ن.
وأظ�ه��رت األس�ه��م العقارية ف��ي ب��ورص��ة الكويت
بالفعل عالمات تشير إلى ّ
تعرضها إلى ضغوط؛
إذ تراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة ( %19كما
ف��ي  14ي��ون�ي��و) م�ن��ذ أواخ ��ر ف �ب��راي��ر ،وذل ��ك على
الرغم من تعافيه من تراجع ق��ارب حوالي %30
ف��ي أب��ري��ل ف��ي ظ��ل ان�ت�ع��اش س��وق األس �ه��م ،على
خ�ل�ف�ي��ة ت�خ�ف�ي��ف ق �ي��ود ال �ح �ظ��ر وارت� �ف ��اع أس �ع��ار
ال �ن �ف ��ط .ك �م��ا ق ��د ت �ن �ش��أ ض� �غ ��وط ض �م��ن ال �س��وق
على امل��دى الطويل أي�ض��ًا ،نظرًا إل��ى السياسات
امل �ق �ت��رح��ة ح��دي �ث��ًا ل�ت�ع��دي��ل ال �ت��رك �ي �ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
عن طريق تقليل اعداد الوافدين من املستويات

■أسعار العقار ومبيعاته
ستتأثر في الربع الثاني
بدواعي إجراءات
«كورونا» وفرض الحظر

المبيعات العقارية

ّ
ستتقلص إثر
■العائدات
القانون المقترح بعدم
احتساب إيجارات السكن
لمدة ستة أشهر

الحالية التي تصل إلى  %70إلى  %30فقط .ومن
ج�ه��ة أخ ��رى ،ق��د ت�ت��أث��ر ال�ع��ائ��دات أي�ض��ًا بقانون
جرى اقتراحه مؤخرًا ينص على عدم احتساب
إيجارات السكن ملدة ستة أشهر من وقوع األثر
ال �ن��اج��م ع��ن ال �ظ��روف ال �ط��ارئ��ة واع �ت �ب��ار األج��رة
م�خ�ف�ض��ة ،وف�ق��ًا ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون بنسبة  %60مل��دة
األشهر الستة الالحقة في ما بعد.

شواغر «االستثماري»
انخفضت مبيعات ال�ق�ط��اع االس�ت�ث�م��اري بنسبة
 ،%42ع�ل��ى أس� ��اس ش �ه��ري ،و ،%18ع�ل��ى أس��اس
سنوي ،إل��ى  62مليون دينار في فبراير .ويعزى
ه ��ذا ال �ت��راج��ع ال �ش �ه��ري إل� ��ى ان �خ �ف��اض األس �ع��ار
ومتوسط حجم الصفقات .وبالنظر إلى أداء الربع
ال��راب��ع من ع��ام  2019نلحظ أن مستوى املبيعات
ك � ��ان م �ت �س �ق��ًا إل � ��ى ح� ��د ك �ب �ي��ر م� ��ع امل� �ت ��وس ��ط رب��ع
السنوي لعام  ،2019إذ بلغت قيمة املبيعات 277
مليون دينار.
أم ��ا ع �ل��ى ص�ع�ي��د األس� �ع ��ار ،ف �ق��د ظ �ل��ت منخفضة
نسبيًا ضمن هذا القطاع الذي تأثر سلبًا بضعف
امل �ق��وم��ات االس��اس �ي��ة م �ن��ذ أوائ � ��ل ع ��ام  2017بما
يعكس جزئيًا ضعف الطلب من فئة الوافدين من
جهة ،واستمرار تزايد العرض من جهة أخرى .كما
انخفضت أس�ع��ار امل�ب��ان��ي وال�ش�ق��ق كما ف��ي شهر
يناير بنسبة  %3و %5على التوالي على أساس
سنوي.
ومن املتوقع أن تتأثر أسعار ومبيعات القطاع
االستثماري سلبًا على خلفية تداعيات تفشي
وب��اء ك��ورون��ا املستجد ،خ��اص��ة بالنظر إل��ى أن
معظم الطلب على إي �ج��ارات مثل تلك النوعية
ً
م ��ن ال �ع �ق��ارات ي �ن �ب��ع ع � ��ادة م ��ن ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
ال��واف��دة ال�ت��ي ت��أث��رت بالتأكيد بسبب عمليات
ال�ح�ظ��ر وإغ�ل�اق األن�ش�ط��ة ال�ت�ج��اري��ة .ب��اإلض��اف��ة
إل ��ى ذل� ��ك ،ف��إن��ه ف��ي ظ��ل إش � ��ارة ال �ت��وق �ع��ات إل��ى
ارتفاع أسعار النفط وزيادة النمو االقتصادي
خ�لال ال�ع��ام املقبل ،وإن ك��ان بمعدالت معتدلة،
ه ��ذا إل ��ى ج��ان��ب ت��زاي��د ل �ج��وء امل�س�ت�ث�م��ري��ن إل��ى

ال�ق�ط��اع ال�س�ك�ن��ي ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ف��رص أف�ض��ل،
فقد يستغرق األم��ر بعض الوقت حتى يتعافى
ال �ط �ل��ب واألس� �ع ��ار إل ��ى م �س �ت��وي��ات م��ا ق �ب��ل ع��ام
 .2017ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ذل� ��ك ،ف��إن��ه وف �ق��ا مل��ؤش��ر
أسعار املستهلكني ،ال تزال اإليجارات السكنية
(ال� �ش� �ق ��ق ف ��ي األغ � �ل� ��ب) ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة االن �ك �م ��اش
(-0.3%على أساس سنوي) وذلك على الرغم من
استقرارها على مدى األشهر العشرة املاضية،
إال أن� � ��ه م� ��ن امل� �ت ��وق ��ع أن ت� �س� �ت ��أن ��ف ات �ج��اه �ه��ا
ال �ه �ب��وط��ي ف��ي ظ��ل ارت� �ف ��اع ال �ش��واغ��ر ،إذ تشير
أح��دث التقارير إل��ى ت��راج��ع اإلي �ج��ارات أو ربما
عدم تحصيل قيمة اإليجار ملدد تتراوح ما بني
شهر إلى شهرين في إطار محاولة املالك جذب
مستأجرين جدد.

مرونة أكبر لـ«السكني»
ت��راج �ع��ت م�ب�ي�ع��ات ال ��وح ��دات ال�س�ك�ن�ي��ة إل ��ى 116
مليون دينار في فبراير مقابل  130مليون دينار
ف��ي ي�ن��اي��ر ( -%11ع�ل��ى أس ��اس ش �ه��ري وبنسبة
 -5.6%على أساس سنوي) .وجاء تراجع املبيعات
ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ان� �خ� �ف ��اض م �ل �ح��وظ ف� ��ي م �ت��وس��ط
ح�ج��م ال�ص�ف�ق��ات وع��دده��ا ،وال� ��ذي ش�ه��د تراجعًا
بنسبة  %14و ،%4شهريا على التوالي .من جهة
أخ��رى ،احتفظت األسعار في يناير باتجاهاتها
اإلي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي ش�ه��دن��اه��ا ع�ل��ى م ��دار ع��ام 2019
في ظل ارتفاع أسعار املنازل واألراضي في يناير
ب �ن �س �ب��ة  %8و %13ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ع �ل��ى أس ��اس
سنوي بدعم من قوة الطلب.
وم � ��ن امل� �ت ��وق ��ع أن ت� �ت ��أث ��ر ال� �ق� �ط ��اع ��ات األخ � ��رى

ب��ال �ق �ي��ود وال �ح �ظ��ر ال �ن��ات��ج ع��ن ت�ف�ش��ي ف �ي��روس
ك��ورون��ا ،إال أن ال�ق�ط��اع السكني ع��ادة م��ا يكون
أك �ث��ر م ��رون ��ة ف ��ي م��واج �ه��ة ت �ل��ك ال� �ص ��دم ��ات ،إذ
ت ��رت� �ك ��ز ق� ��اع� ��دة ال� �ط� �ل ��ب ع� �ل ��ى امل� ��واط � �ن �ي�ن م �م��ن
ي�ت�م�ت�ع��ون ب��وظ��ائ��ف م�س�ت�ق��رة ف��ي األغ �ل��ب ،ه��ذا
إل� ��ى ج ��ان ��ب أن ال� �ع ��رض م� �ح ��دود إل� ��ى ح ��د م��ا،
خاصة في املناطق الرئيسية.

ّ
القطاع التجاري قد يتأثر سلبًا

ارت�ف�ع��ت مبيعات ال�ق�ط��اع ال�ت�ج��اري بنسبة %53
على أس��اس ش�ه��ري ( %3.6على أس��اس س�ن��وي)؛
إذ ب �ل �غ��ت  104م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار ف ��ي ف� �ب ��راي ��ر ،ع�ل��ى
خلفية انخفاض ملحوظ ملتوسط حجم الصفقات
( %24على أس��اس ش�ه��ري) ،وال ��ذي قابله ارت�ف��اع
ق��وي ف��ي ع��دد الصفقات ب � �ـ ،%100ف��ي ح�ين يشير
إل��ى التزايد النسبي للصفقات العقارية األصغر
حجمًا/ امل �ن��اط��ق غ�ي��رال��رئ�ي�س��ة .أم ��ا ع�ل��ى أس��اس
سنوي ،فقد جاء ارتفاع عدد الصفقات مصحوبًا
ب��ان �خ �ف��اض م �ت��وس��ط ح �ج��م ال �ص �ف �ق��ات و ت��راج��ع
الصفقات ال�ع�ق��اري��ة امل�م�ي��زة .وم��ن شبه امل��ؤك��د أن
يتأثر القطاع التجاري بحالة الحظر املفروضة،
ّ
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ت �ف��ش��ي ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا وت��أث �ي��ره
السلبي في مبيعات وإيرادات األنشطة التجارية.
وهناك بالفعل تقارير مختلفة عن املصاعب التي
تواجهها بعض الشركات في دفع إيجار املساحات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،م ��ا أدى إل � ��ى خ �ف��ض ق �ي �م��ة اإلي� �ج ��ار
وتأجيل السداد ملختلف املستأجرين التجاريني،
وإن كانت فئة مستأجري قطاع التجزئة هم األشد
تأثرًا بارتفاع إيجارات مراكز التسوق.

مؤشرات أسعار القطاع االستثماري

اتجاه هبوطي

■تعافي الطلب واألسعار
إلى مستويات ما قبل
عام  2017يستغرق
بعض الوقت
■مؤشر أسعار العقارات
ً
ارتفاعا
السكنية شهد
بنسبة  %9على أساس
سنوي
■ «االستثماري»
و«السكني» يهبطان
ً
سنويا
بالمبيعات %1.2
إلى  280مليون دينار
■القطاع السكني أكثر
مرونة في مواجهة
صدمات القيود
المفروضة بسبب
الفيروس
■  % 53ارتفاع مبيعات
القطاع التجاري على
أساس شهري إلى 104
ماليين دينار في فبراير

يرى تقرير «الوطني» أن وجهة نظره في السابق كانت نحو توقع استقرار السوق ،إلى حد ما،
خالل عام  2020بفضل املرونة النسبية التي يتميز به املناخ االقتصادي ،إال أن املخاطر تشير
حاليًا إلى اتجاه هبوطي .ويأتي ذلك في ضوء استمرار الجائحة لفترة طويلة ومستويات أسعار
النفط الحالية ،ما سيؤثر في النمو االقتصادي ومعنويات املستثمرين واألس��واق املالية .ومن
السابق ألوان��ه تحديد حجم التداعيات االقتصادية وس��وق العقار من هاتني الصدمتني ،إال أن
أسعار العقارات  -مثلها في ذلك مثل فئات األصول الرئيسة األخرى  -قد تتأثر سلبًا .كما أثرت
املخاوف املتعلقة بالفيروس بالفعل في الوافدين ،وذلك في ظل ضعف سوق العمل وأنواع الحظر
املختلفة املفروضة على السفر ،األمر الذي قد يؤثر ب��دوره في الطلب على االيجارات العقارية
ويضع ضغوطًا على األس�ع��ار .باإلضافة إل��ى ذل��ك ،قد ي��ؤدي تراجع أسعار النفط إل��ى ارتفاع
مخاوف املستثمرين واملشترين ،ما قد يؤدي إلى تأجيل عمليات الشراء املرتقبة ،على الرغم
من أن هذا قد يقابله على املدى القريب تزايد املبيعات بعد حالة الطلب املكبوت والناتج عن فترة
اإلغالق ،إال انه في ظل تخفيف القيود التجارية ورفع الحظر الكلي في شهر مايو ،وفقا لخطة
ّ
مكونة من خمس مراحل ،فربما يلوح التعافي في األفق ،إال أن وتيرة ذلك تعتمد بطبيعة األمر
ّ
على مدى استمرارية تفشي الوباء.

■في ظل تخفيف القيود
ً
وفقا لخطة
التجارية
المراحل الخمس ربما
يلوح التعافي في
األفق ..ولكن!

«الشال» % 40 :تراجع أرباح أكبر  5000شركة في العالم
اس� �ت� �ع ��رض ت �ق��ري��ر «ال� � �ش � ��ال» األس � �ب ��وع ��ي ،ح��رك��ة
االس�ت�ث�م��ار ال�ع��امل��ي امل�ب��اش��ر ب��ال�ق��ول :أص ��در مؤتمر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية  ،UNCTADالتقرير
ال �س �ن��وي ال �ث�لاث�ين ل�لاس�ت�ث�م��ار امل �ب��اش��ر ف��ي ال�ع��ال��م
ل �ع��ام  ،2020وال� ��ذي يستشعر ت��وج�ه��ات وت��وق�ع��ات
االستثمار بعد جائحة ك��ورون��ا ،ويتوقع انخفاضًا
في االستثمار األجنبي املباشر ،حيث من املتوقع أن
تنخفض تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية
بنسبة تصل إلى  40في املئة في عام  2020مقارنة
بقيمتها لعام  2019البالغة  1.54تريليون دوالر.
وأضاف التقرير أن من شأن ذلك أن يجعل االستثمار
األجنبي املباشر أقل من تريليون دوالر للمرة األولى
منذ عام  .2005ومن املتوقع أن ينخفض االستثمار
األجنبي املباشر بنسبة  5في املئة إل��ى  10في املئة
ف��ي ع��ام  ،2021وأن ي�ب��دأ االن�ت�ع��اش ف��ي ع��ام 2022
م��ع ع ��ودة االس�ت�ث�م��ار األج�ن�ب��ي امل�ب��اش��ر إل��ى م��ا قبل
الجائحة ،وتعتمد التوقعات على املدى الزمني لألزمة
الصحية وعلى فعالية التدخالت السياسية للتخفيف
من اآلث��ار االقتصادية لها .وتوجد حالة ع��دم اليقني
من تزايد املخاطر الجيوسياسية واملالية واستمرار
التوترات التجارية ،حيث تمثل الجائحة صدمة في

سياسة حجم العرض والطلب بالنسبة إلى االستثمار
األجنبي املباشر نتيجة إج��راءات اإلغ�لاق للمشاريع
االستثمارية القائمة.
وشهدت أكبر  5000شركة في جميع أنحاء العالم،
والتي تمثل معظم االستثمار األجنبي املباشر العاملي،
انخفاضًا في أرباحها بمتوسط نحو  40في املئة،
وس��وف ي��ؤث��ر ان�خ�ف��اض األرب ��اح على األرب ��اح املعاد
استثمارها ،والتي تمثل في املتوسط أكثر من  50في
املئة من االستثمار األجنبي املباشر ،وتؤكد املؤشرات
مدى سرعة التأثير ،حيث انخفضت إعالنات مشاريع
االستثمار الجديدة وعمليات االن��دم��اج واالستحواذ
بأكثر م��ن  50ف��ي امل�ئ��ة ف��ي األش�ه��ر األول ��ى م��ن عام
 2020مقارنة بالعام امل��اض��ي .وتراجعت الصفقات
الجديدة في تمويل املشاريع العاملية ،وهو مصدر مهم
لالستثمار في مشاريع البنية التحتية بأكثر من 40
في املئة .ويتوقع أن تشهد االقتصادات النامية أكبر
انخفاض في االستثمار األجنبي املباشر ألنها تعتمد
بشكل أكبر على االستثمار في الصناعات العاملية ،إذ
إنها غير قادرة على تقديم الدعم االقتصادي نفسه
مقارنة باالقتصادات املتقدمة.
وم��ن ب�ين ال�ب�ل��دان امل�ت�ق��دم��ة ،م��ن امل�ت��وق��ع أن تنخفض

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى أوروبا بنسبة
تتراوح من  30في املئة إلى  45في املئة ،أي أكثر بكثير
م��ن ال�ت��دف�ق��ات إل��ى أم�ي��رك��ا ال�ش�م��ال�ي��ة واالق �ت �ص��ادات
املتقدمة األخ��رى ،ألن الحلف األوروب ��ي تأثر بنسبة
أك�ث��ر ب��األزم��ة م��ع وج��ود هشاشه ف��ي اقتصاداتها.
وبالنسبة إل��ى تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
إل��ى أف��ري�ق�ي��ا ،ف�م��ن امل�ت��وق��ع أن تنخفض بنسبة 25
في املئة إلى  40في املئة في عام  .2020وسيتفاقم
االت� �ج ��اه ال �س �ل�ب��ي ب�س�ب��ب ان �خ �ف��اض أس �ع ��ار ال�س�ل��ع
األساسية ،وانخفضت تدفقات االستثمار األجنبي
املباشر إلى أفريقيا بالفعل بنسبة  10في املئة لتصل
إلى  45مليار دوالر في عام .2019
ومن املتوقع أن تتأثر التدفقات إلى آسيا النامية بشدة
بسبب ضعفها في سلسلة التوريد ،ومن املتوقع أن
ينخفض االس�ت�ث�م��ار األج�ن�ب��ي امل�ب��اش��ر بنسبة 30
في املئة إلى  45في املئة ،وفي عام  ،2019انخفضت
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إل��ى دول آسيا
ال �ن��ام �ي��ة ب�ن�س�ب��ة  5ف��ي امل �ئ��ة ل�ت�ص��ل إل ��ى ن �ح��و 474
مليار دوالر ،على الرغم من املكاسب التي تحققت
لالقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا والصني
والهند.

من المتوقع انخفاض االستثمار األجنبي المباشر بنسبة  % 10 - % 5في عام 2021
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في ظل الظروف المتأرجحة بسبب تداعيات اإلغالق

خسارة البنوك األميركية ..مبررة!
لم تمثل البيانات ،التي
صدرت الثالثاء الماضي
عن انخفاض أرباح البنوك
األميركية بنسبة تقارب
 %70لتصل إلى  18.5مليار
دوالر في الربع األول
من  ،2020خبرا مزعجا
لكثير من االقتصاديين
األميركيين.

أداء القطاع البنكي بالواليات المتحدة خالل جائحة «كورونا»
األرباح المجمعة بالربع األول 2020

18.5

مليار دوالر

42

 % 7خسائر

% 50

االنخفاض السنوي

وعلى الرغم من إعالن
أكثر من نصف البنوك
األميركية انخفاض
أرباحها ،وبينما %7.3
من البنوك لم تسجل
أرباحا ،فإن محللون
اقتصاديون اعتبروا تلك
األخبار متوقعة ،بل ومبررة
في ظل ظروف االقتصاد
األميركي المتأرجحة
بسبب تداعيات اإلغالق
االقتصادي إثر انتشار وباء
كوفيد.-19

قال شريق عثمان ،الخبير املالي بمؤسسة
واشنطن آناليتيكا بالعاصمة األميركية:
«م� � ��ا ش� ��اه� ��دن� ��اه ت ��رج� �م ��ة ح ��رف� �ي ��ة آلل� �ي ��ات
تعامل قطاع البنوك أثناء مواجهة أزم��ات
اقتصادية كبيرة».
وش � � ��رح ال� �خ� �ب� �ي ��ر ،ال � � ��ذي س� �ب ��ق ل� ��ه ال �ع �م��ل
ألك � �ث� ��ر م � ��ن ع� �ش ��ري ��ن ع� ��ام� ��ا ف � ��ي ع � � ��دد م��ن
ك �ب��ري��ات امل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة ل�ل�ج��زي��رة ن��ت،
ت �ل��ك اآلل �ي��ة ب �ق��ول��ه« :ع �ن��دم��ا ي �ت��وق��ع ال�ب�ن��ك
ت �ع �ث��ر أداء ال� �ش ��رك ��ات امل ��دي� �ن ��ة ل � ��ه ،ي �ب��ادر
ب �ت �خ �ف �ي��ض ال �ت��وق �ع��ات وي �ش �ط��ب األم � ��وال
املتوقع استردادها من تلك الشركات لعدد
م ��ن ال �ش �ه��ور امل �ص��اح �ب��ة ل �ح��ال��ة ال �ت��ده��ور
االق�ت�ص��ادي ،وي��دف��ع ذل��ك النخفاض أرب��اح
البنوك».
وي �ت �ب��ع ذل � ��ك ت �خ �ف �ي��ض ال� �ب� �ن ��وك ت��وق �ع��ات
األرباح ،لكن لفترة مؤقتة ترتبط باستمرار
أس �ب��اب ال �ت��ده��ور االق �ت �ص��ادي ال �ع��ام ال�ت��ي
ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى أداء ال� �ش ��رك ��ات امل ��دي �ن ��ة ل �ه��ذه

عدد البنوك التجارية
ً
مصرفا
5116

من البنوك

مليار دوالر

إجمالي المخصصات

رفعت مخصصات

التراجع % 70

52.7

خسائر االئتمان

مليار دوالر

العائد على األصول
% 1.35

في الربع األول 2019

% 0.38

في الربع األول 2020

إجمالي الودائع ارتفع
 % 8.5ليصل إلى

إجمالي
األصول المتعثرة

تريليون دوالر

مليار دوالر

1.2

البنوك المتعثرة
تسجيل أول زي��ادة منذ 2011

44.5

 51في الربع األول في 2019
 54في الربع األول في 2020

■ انخفاض األرباح  % 70لتصل إلى  18.5مليار دوالر في الربع األول
■ قيمة أسهم البنوك شهدت قفزة بـ 1.2تريليون دوالر في الودائع
■ األزمة الحالية اقتصادية ال ترتبط بالقطاع المالي على عكس أزمة 2008
ال� �ب� �ن ��وك ،وي �خ �ت �ل��ف وض� ��ع ق �ط ��اع ال �ب �ن��وك
في ظل أزم��ة االقتصاد أثناء األزم��ة املالية
لعامي  2008ــ .2009
وط� �ب� �ق ��ا ل �ل �خ �ب �ي��ر امل� ��ال� ��ي ال� �ع ��امل ��ي م�ح�م��د
ال �ع��ري��ان ،ف�لا ت��رت�ب��ط األزم ��ة ال�ح��ال�ي��ة التي
ت �ت �ع��رض ل �ه��ا ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال �ع��ال��م
بالقطاع امل��ال��ي ،ف��األزم��ة حاليا اقتصادية
ع�ل��ى ع�ك��س ال��وض��ع ع�ن��دم��ا ان �ه��ار ع��دد من
ال� �ب� �ن ��وك وامل ��ؤس � �س ��ات امل ��ال� �ي ��ة ف ��ي األزم � ��ة
السابقة.
ويعتقد ال�ع��ري��ان أن ث��واب��ت ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي
ال �ع��امل��ي ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا ال �ب �ن��وك ،م�س�ت�ق��رة على
ال��رغ��م م��ن ح��ال��ة ال��رك��ود االق �ت �ص��ادي التي

يعاني من تأثير اإلغ�لاق ال��ذي شل الحياة
االقتصادية بسبب جائحة كوفيد.-19
وأش ��ارت بيانات وزارة ال�ت�ج��ارة ملايو إلى
نمو قطاع مبيعات التجزئة بنسبة %17.7
ف��ي ق �ف��زة إي �ج��اب �ي��ة ك �ب �ي��رة ت�ش�ي��ر إل ��ى ب��دء
ع ��ودة ث�ق��ة امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ،ك�م��ا ش�ه��د الشهر
امل��اض��ي ان �خ �ف��اض ع ��دد ط�ل�ب��ات ال�ح�ص��ول
على إعانات البطالة للمرة األولى منذ بدء
انتشار الفيروس.
ورغ��م وص��ول أع��داد العاطلني إل��ى أربعني
مليون أميركي ،يرى الخبير املالي شريف
ع �ث �م��ان أن األس � � ��وأ أص� �ب ��ح وراء ن� � � ��ا ف�ي�م��ا
يتعلق بسوق العمالة في الواليات املتحدة،
وتوقع أن ينعكس ذلك على بقية قطاعات
االقتصاد خالل األسابيع واألشهر القادمة.
وق��ال أيضا« :سيساعد التوصل إل��ى لقاح
ف� �ع ��ال أو م �ص��ل ل ��وق ��ف ان� �ت� �ش ��ار ف �ي��روس
ك��وف�ي��د -19ف��ي تعجيل التحسن ف��ي أرك��ان
االقتصاد األميركي».

خالل الشهر األخير حيث زاد من  45دوالرا
ي� ��وم  18م��اي��و ل �ي �ص��ل إل� ��ى  53دوالرا في
بورصة نيويورك.
وقفز سهم شركة مورغان ستانلي بنسبة
 %18م��ن  40دوالرا ي ��وم  18م��اي��و ليصل
إل��ى  48دوالرا األرب �ع��اء ،أم��ا سهم ج��ي بي
م ��ورغ ��ان ف�ق�ف��ز ب�ن�س�ب��ة  %10خ�ل�ال الشهر
األخير ليصل إل��ى  99دوالرا للسهم ،وبدأ
في  18مايو بتسعني دوالرا للسهم.

تتعرض لها الواليات املتحدة.

أسهم البنوك في ارتفاع
لم تنعكس التقارير الحكومية حول أرباح
ال �ب �ن��وك س �ل �ب �ي��ا ع �ل��ى ق �ي �م��ة أس� �ه ��م ك �ب��رى
البنوك األميركية التي شهدت قفزة قدرها
 1.2تريليون دوالر (أو  )%8.5في الودائع
خالل الربع األول مقارنة مع األشهر الثالثة
ال �س��اب �ق��ة .وح �ق��ق س �ه��م ب �ن��ك أوف أم�ي��رك��ا
ارتفاعا بـ  %8خالل الشهر األخير ،حيث زاد
م��ن  23دوالرا للسهم ي��وم  18مايو ليصل
إلى  25دوالرا األربعاء املاضي.
أم��ا سهم سيتي بنك فقد قفز بنسبة %17

أنباء اقتصادية جيدة
دفعت عوامل عدة إلى بدء ظهور مؤشرات
ت�ح�س��ن االق �ت �ص��اد األم �ي��رك��ي ،ال ��ذي ال زال

 389مليار دوالر خسائر
إنفاق السفر بأميركا
م ��ن امل �ت��وق��ع أن ي�ن�خ�ف��ض اإلن� �ف ��اق امل�ح�ل��ي
على السفر في الواليات املتحدة هذا العام
وسط جائحة كوفيد -19مع تراجعه بنسبة
 %40مقارنة بعام  ،2019فيما سينخفض
اإلن �ف ��اق ال ��دول ��ي ف��ي ال �ق �ط��اع ب�ن�س�ب��ة %75
وف�ق��ا لتقرير ج��دي��د .وأظ�ه��ر التقرير ،ال��ذي
أعد بتكليف من رابطة السفر األميركية ،أن
إنفاق سكان ال��والي��ات املتحدة سينخفض
إلى  583مليار دوالر هذا العام بعدما كان
 972مليارا ال�ع��ام امل��اض��ي .وم��ن املتوقع أن
ينخفض إجمالي اإلنفاق على السفر ،بما
ف�ي��ه ال�س�ف��ر امل�ح�ل��ي وال��دول��ي ،بنسبة %45
إل��ى  622م�ل�ي��ار دوالر ،وف�ق��ا لبحث أج��راه
ق�س��م «ت ��وري ��زم إي�ك��ون��وم�ي�ك��س» ف��ي ش��رك��ة
أكسفورد إيكونوميكس لإلحصاءات.
وي��أت��ي ه��ذا االن�خ�ف��اض بعد ث�لاث سنوات
م� ��ن ال �ن �م ��و امل � �ط� ��رد ،وإن ك � ��ان م �ت��واض �ع��ا
ب �ح��وال��ى  %4س �ن��وي��ا ،رغ ��م ت��راج��ع ال�س�ف��ر
الدولي الذي شهده عام .2019
ووص � �ف ��ت ال ��راب� �ط ��ة ه � ��ذا االن� �ك� �م ��اش ب��أن��ه
ال �ك �س��اد ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ال �س �ف��ر ،وق��ال��ت إن 8.1
ماليني وظيفة في القطاع قد فقدت( .أ.ف.ب)

أكبر حاالت إفالس
لشركات هونغ كونغ
ارتفعت ح��االت اإلف�ل�اس ب�ين ال�ش��رك��ات في
هونغ كونغ ألعلى مستوى منذ  17عامًا،
إذ دف ��ع ف �ي��روس ك��ورون��ا اق �ت �ص��اد امل��دي�ن��ة
اآلس�ي��وي��ة إل��ى ح��ال��ة رك ��ود .ووف ��ق بيانات
ح �ك ��وم �ي ��ة رس � �م � �ي ��ة ،ق � �ف� ��زت االل� �ت� �م ��اس ��ات
ال �خ��اص��ة ب ��اإلف�ل�اس إل ��ى  2079ف��ي الشهر
املاضي ،وهو أعلى مستوى منذ مايو عام
 ،2003وذلك وفقًا لوكالة بلومبيرغ.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال�ن��ات��ج املحلي اإلجمالي
ل�ه��ون��غ ك��ون��غ ت��راج��ع بنحو  %8.9ف��ي أول
 3أش� �ه ��ر م ��ن ال� �ع ��ام ال � �ج � ��اري ،وه � ��ي أك �ب��ر
وت �ي��رة ع�ل��ى اإلط�ل��اق .وم��ن ج��ان�ب�ه��ا ،قالت
ال��رئ�ي�س��ة التنفيذية للمدينة ك ��اري الم إن
ف �ي��روس ك��ورون��ا واالح �ت �ج��اج��ات املطالبة
ب��ال��دي �م��وق��راط �ي��ة س �ت �ع��وق ال� �ش ��رك ��ات ف��ي
املستقبل القريب.

المنتدى العالمي :اجتازت اختبار أزمة الجائحة بنجاح

التنويع االقتصادي في ُعمان على المسار الصحيح
كان لإلجراء المبكر والحاسم والواضح الذي اتخذته الحكومة
العمانية لمكافحة جائحة كورونا ،تأثير كبير على احتواء
وتباطؤ انتشار الفيروس على الصعيد الوطني ،خاصة مع
التواصل الواضح والمنتظم مع الجمهور بلغات متعددة ،مع
مبادرة عمان ضد كوفيد ،-19إذ لعب تبادل المعلومات دو ًرا
مهما في تنفيذ حملة ناجحة للبقاء في المنزل والتباعد
ً
االجتماعي ،وحتى قبل أن يتم تسجيل الوفاة األولى من
الفيروس بالسلطنة في األول من أبريل.
وليد منصور
أث ��ار ت�ق��ري��ر ج��دي��د للمنتدى االق�ت�ص��ادي
العاملي تساؤال عن خطط عمان ملستقبل
اق�ت�ص��ادي م�س�ت��دام؛ بينما يسبب ال��وب��اء
انخفاض أسعار النفط العاملية.
وج� ��اء ف��ي ال �ت �ق��ري��ر أن ال�س�ل�ط�ن��ة تستعد
الق�ت�ص��اد م��ا بعد ال�ه�ي��دروك��رب��ون��ات منذ
ع ��ام  1995ع �ن��دم��ا ح� ��ددت اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
التنويع األولى رؤية  2020أن  10قطاعات
على أن�ه��ا رك��ائ��ز االس�ت��دام��ة االقتصادية.
وق��د ت��م اآلن إع�ط��اء األول��وي��ة لخمسة من
ه ��ذه :ال�ت�ص�ن�ي��ع وال �خ��دم��ات اللوجستية
ومصائد األسماك والتعدين والسياحة.
وب � � � �ن� � � � ً
�اء ع� � �ل � ��ى رؤي� � � � � ��ة  2020وت � �ع� ��زي� ��ز
م �ك��اس��ب ال �س �ن ��وات ال �خ �م��س وال �ع �ش��ري��ن
امل��اض �ي��ة ،ت��أخ��ذ رؤي ��ة  2040ف��ي االع�ت�ب��ار
ال �ع��ومل��ة وال �ت �ط ��ورات ال �ج��اري��ة ف��ي م�ج��ال
التكنولوجيا؛ وقد ركزت االستراتيجيتان
بقوة على االستثمار في البنية التحتية،
واالتصاالت السلكية والالسلكية ،وإنشاء
ً
رقميا.
مجتمع ريادي متعلم
وق� �ب ��ل ن �ص��ف ق� � ��رن ،ك � ��ان ل � ��دى ع� �م ��ان 10
كيلومترات من الطرق املعبدة ،ومستشفى
واح ��د وال م ��دارس ث��ان��وي��ة .ال �ي��وم ،يوجد
ف��ي ال�س�ل�ط�ن��ة ال �ط��رق ال�س��ري�ع��ة ال��وط�ن�ي��ة
املصنفة ضمن أف�ض��ل ال�ط��رق ف��ي العالم؛
ول��دي �ه��ا أرب� �ع ��ة م � �ط ��ارات دول� �ي ��ة وث�ل�اث��ة
موانئ بحرية رئيسية.
وي �ت �م �ت��ع م ��ا ي� �ق ��رب م ��ن  %90م ��ن س �ك��ان
ُع� �م ��ان ب��إم �ك��ان �ي��ة ال ��وص ��ول إل� ��ى ال �ن �ط��اق
العريض املتنقل ،ونظام مزدهر للخدمات

األزمة وضعت
خطط االقتصاد
المستقبلي المتنوع
والمستدام
على المحك
االستثمار في ريادة
األعمال الطويل األمد
حقق أرباحا ً أثناء الوباء
حشد الشركات
التقنية إلنتاج أجهزة
التهوية وتصنيع أقنعة
الوجه
 2.6مليون دوالر دعما ً
للشركات الناشئة
في تطوير األفكار
الجديدة

مؤشرات رؤية عمان  2040الرئيسية
فعالية الحكومة  -مؤشرات
الحوكمة العالمية
مؤشر األداء البيئي
تدفق االستثمار
األجنبي المباشر
الصافي من
الناتج المحلي
الحصة غير
النفطية
من الناتج
المحلي

القيمة
>74.69
او أفضل
 20دولة

مؤشر االبتكار العالمي
القيمة
>1.8
او أفضل
 10دول

القيمة
>51.98
او أفضل
 20دولة

أهداف
2040

10%

زيادة
90%

نصيب العمانيين
من فرص العمل المتاحة
في القطاع الخاص

السحابية الحكومية ،هذا البلد الذي يبلغ
ً
ع��دد سكانه  4.6ماليني ه��و أي��ض��ا موطن
ألكثر من  55جامعة وكلية ومعهد تدريب.

بوابات عمان الرئيسية
ف��ي ح�ين س��اد امل �ط��ارات ه ��دوء ب�ع�ي��دا عن
حركة البضائع ورحالت العودة العرضية

40%

5%

المهارات  -مؤشر
التنافسية العالمية
القيمة
>83.2
او أفضل
 10دول

نصيب الفرد
من الناتج
المحلي
زيادة بنسبة (معدل النمو)
90%

القيمة
>76.6
او أفضل
 20دولة

مؤشر
التنافسية
العالمية
نمو الناتج
المحلي
اإلجمالي

من حني آلخر منذ إغالقها في  29مارس،
إال أن ب ��واب ��ات ع �م��ان ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ث�لاث
ف��ي ص�ح��ار وال��دق��م وص�لال��ة تعمل بشكل
ً
أسبوعيا
طبيعي مع  200سفينة تتصل
وت�س�ت�م��ر ال �ش �ح �ن��ات ف��ي ال �ت��دف��ق إل ��ى 86
ميناء في  40دولة.
وواصلت الطرق السريعة نقل املخرجات

ال� �ج ��اري ��ة مل �ص �ن �ع��ي ال �ب �ل��د م ��ن م�ن�ت�ج��ات
األلبان واألدوي��ة إل��ى بطاريات السيارات
وكابالت األلياف البصرية على الصعيد
الوطني واإلقليمي.
وت��دع��م ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�لات �ص��االت في
السلطنة الزيادات الكبيرة في الطلب بعد
مبادرة «العمل من املنزل» في مارس ،إلى

الشركات الناشئة
خصص صندوق عمان للتكنولوجيا  2.6مليون دوالر لدعم الشركات الناشئة في تطوير األفكار للمشاريع القصيرة والطويلة األجل
املتعلقة بالوباء ،وإح��دى هذه الشركات الناشئة هي  Beharومقرها في بلدة بركاء الساحلية ،وأنشئت هذه الشركة الشابة ملساعدة
الصيادين املحليني في التغلب على تحدي األسواق املغلقة والتواصل مع العمالء.
ومن خالل دعم نمو املجتمع الرقمي في البالد ومنظمي التكنولوجيا لديها ،ساعدت وكالة االستثمار الداخلي وتنمية الصادرات العمانية
ً
ً
ً
ودوليا .اختبر الوباء مرونة خطط التنويع في ُعمان واستثمارها في التنمية ،لكنه سلط الضوء أيضا
محليا
في تعزيز الشركات الناشئة
على قوة مجتمعها وقوة ما قد يكون أهم أصول الدولة من ريادة األعمال واالبتكار املواهب الشابة.

جانب التحول إل��ى التعلم عبر اإلنترنت
م��ن خ�ل�ال م�ن�ص��ة ال�ت�ع�ل��م ال��رق�م��ي ب ��وزارة
ال�ت�ع�ل�ي��م .ك�م��ا أن ال�ت�ع�ل�ي��م ع�ب��ر اإلن�ت��رن��ت
ه��و م �ش��روع ب�ج��ام�ع��ة ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس
للطالب في كلية الطب.
وي �ب��دو أن اس�ت�ث�م��ار ُع �م��ان ال�ط��وي��ل األم��د
ف ��ي ري � ��ادة األع� �م ��ال وت �ع��زي��زه��ا ودع�م�ه��ا
وت��رك �ي��زه��ا ع �ل��ى إن �ش��اء م�ج�ت�م��ع متمكن
ً
أرباحا أثناء الوباء،
بالتكنولوجيا يحقق
ّ
ً
أفكارا
حيث يولد رواد األعمال العمانيون
ملكافحة الفيروس ويدعمونها.
ف� �ف ��ي ش� �ه ��ر ف � �ب� ��راي� ��ر ،ق � � ��ام م� ��رك� ��ز ع �م��ان
ل�ل�اب �ت �ك��ار ال �ص �ن��اع��ي ب �ح �ش��د ال �ش��رك��ات
ال�ت�ق�ن�ي��ة امل �ب �ت �ك��رة وال �ش ��رك ��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل�ت��وس�ط��ة لتشكيل ف��ري��ق أن�ت��ج أج�ه��زة
التهوية واستخدم الطباعة ثالثية األبعاد
لتصنيع أقنعة الوجه ،والتي يتم نشرها
اآلن ف ��ي ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء ال � �ب �ل�اد .وط� ��ورت
املواهب الشابة في مركز عمان الواقع في
حديقة االبتكار في مسقط ،جهاز تنفس
ص �ن��اع �ي��ا رق �م �ي��ا ي �ح��اك��ي ن� �ظ ��ام ت �ه��وي��ة
ُ
شائع االستخدام .اختبر الجهاز وخضع
ُ
لفحوصات ال �ج��ودة ،وق��د اع��ت�م��د بالفعل
لالستخدام في املستشفيات على مستوى
الدولة.
وتوفر منصة وريد الرقمية التابعة لرائف
الحارثي خدمة توصيل الطلبات للمنازل
ل�ل�أدوي ��ة امل��وص��وف��ة ل �ل �م��رض��ى ،وخ��اص��ة
كبار السن وذوي الحاالت الطبية الكامنة،
يقول رائف «القيام بكل ما سنفعله خالل
ع��ام�ي�ن ،ع�ل�ي�ن��ا ال �ق �ي��ام ب��ه ف��ي ش�ه��ري��ن أو
ً
أسبوعني اآلن ،فرصة عظيمة ولكن أيضا
مسؤولية كبيرة».
ف��ي م��ارس  ،2020أنشأ مجلس البحوث
ال �ع �م��ان��ي ب��رن��ام��ج ب �ح��ث ك��وف �ي��د -19مع
نطاق الصحة السريرية والعامة يغطي
م� �ج ��االت ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ال �ط ��ب ع ��ن ب �ع��د،
وال� �ع�ل�اج ��ات وال �ت �ش �خ �ي��ص ،ف �ض�ل�ا ع��ن
اآلث � ��ار ال �ب �ي �ئ �ي��ة ل �ل �ف �ي��روس .وم ��ن امل �ق��رر
ت �ن �ف �ي��ذ ج �م �ي��ع امل �ش ��اري ��ع امل �م��ول��ة خ�ل�ال
األشهر الثالثة إلى االثني عشر القادمة،
بهدف تحقيق نتائج تطبيقية وعملية.
ً
وحتى اآلن ،تلقى البرنامج  442عرضا
ب�ح�ث� ً�ي��ا 103 ،ف��ي ال�ف�ئ��ة ال�س��ري��ري��ة و339
غير سريري.
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تعمل من الساعة  8:30صباحاً إلى  1ظهراً

لعمالء الخدمات المصرفية

ّ
يقدم خدماته إلى العمالء
«الوطني»
ً
فرعا
من خالل 27
ي��س��ع��ى ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي إل����ى تلبية
اح��ت��ي��اج��ات ع��م�لائ��ه م���ع االل���ت���زام بتطبيق
تعليمات الجهات املعنية بشأن إرش��ادات
السالمة وقواعد التباعد االجتماعي ،بما
ي��ض��م��ن س�ل�ام���ة ال��ع��م�لاء وامل���وظ���ف�ي�ن .وف��ي
ه����ذا اإلط������ار ع��م��د ال���وط���ن���ي إل����ى إض���اف���ة 8
ف��روع جديدة ،ليصل إجمالي ع��دد الفروع
ال��ت��ي تفتح أب��واب��ه��ا ب���دءًا م��ن ال��ي��وم األح��د،
 21يونيو ،إلى  27فرعًا ،والتي سوف تقدم
خدماتها للعمالء من الساعة  8:30صباحًا
إل���ى ال��س��اع��ة  1ظ��ه��رًا ،وف���ق ت��ع��ل��ي��م��ات بنك
الكويت امل��رك��زي وات��ح��اد مصارف الكويت
بهذا الشأن.
وي���ل���ت���زم ب��ن��ك ال���ك���وي���ت ال���وط���ن���ي بتطبيق
إرش���ادات السالمة م��ن قياس درج��ة ح��رارة
ال��ع��م�لاء ق��ب��ل ال���دخ���ول إل���ى ال���ف���رع وارت�����داء
الكمامات والقفازات الطبية وتطبيق كافة
ق��واع��د ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي ،ح��رص��ًا على
سالمة العمالء واملوظفني.

الفروع العاملة في املحافظات
وس��ع��ي��ًا م��ن��ه لتلبية اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م�لاء
على اختالف شرائحهم ،عمد بنك الكويت
ال���وط���ن���ي إل����ى ت��خ��ص��ي��ص ال����ف����روع ل��خ��دم��ة
العمالء األفراد وعمالء الخدمات املصرفية
ل���ل���ش���رك���ات وب�����اق�����ة ال����ع����ام����ل م���ق���س���م���ة إل���ى
محافظات كالتالي:
 م��ح��اف��ظ��ة ال���ع���اص���م���ة ،وت���ض���م  10ف����روع،وه����ي :ال���روض���ة ،ال��دع��ي��ة ،ض��اح��ي��ة ع��ب��داهلل
ال��س��ال��م ،ال��ش��ام��ي��ة ،ك��ي��ف��ان ،ال���س���رة ،ع��ب��داهلل
األح���م���د (ال���ف���رع ال��رئ��ي��س��ي س���اب���ق���ًا) ،أح��م��د
الجابر ،شرق ،والغزالي.
 -م��ح��اف��ظ��ة ح���ول���ي ،وت��ض��م  5ف����روع وه���ي:

المال :نلتزم
بالتوجيهات
واإلرشادات ..وقنواتنا
اإللكترونية متوافرة
على مدار الساعة
علي المال

ب�����ي�����ان ،ج����ن����وب ال������س������رة ،س�����ل�����وى ،س��ي��ن��م��ا
الساملية والسالم مول  -الساملية.
 محافظة الفروانية ،وتضم  3فروع وهي:صباح الناصر ،العارضية واألندلس.
 م���ح���اف���ظ���ة األح������م������دي ،وت����ض����م  5ف�����روعوه���ي :ه��دي��ة ،الصباحية ،ال��رق��ة ،األح��م��دي
والفنطاس.
 محافظة مبارك الكبير ،وتضم  3فروع هي:مبارك الكبير ،صباح السالم وصبحان.
 محافظة الجهراء ،وتضم فرع الجهراء.وتعليقًا على إعادة فتح مزيد من الفروع،
ق����ال م��دي��ر إدارة ال���ف���روع امل��ح��ل��ي��ة ف���ي بنك
ال����ك����وي����ت ال�����وط�����ن�����ي ،ع����ل����ي امل����ل���ا« :ع���م���دن���ا
ب���ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع ب����ن����ك ال����ك����وي����ت امل����رك����زي
وات���ح���اد م���ص���ارف ال��ك��وي��ت إل����ى اف��ت��ت��اح 8
ف���روع إض��اف��ي��ة ،وذل���ك ل��ض��م��ان تلبية كافة
اح���ت���ي���اج���ات ع��م�لائ��ن��ا ول��ح��ص��ول��ه��م ع��ل��ى

ً
خدماتنا بكل س��رع��ة وس��ه��ول��ة ،استكماال
لجهودنا منذ بدء انتشار جائحة كورونا،
حيث سعينا ف��ي امل��ق��ام األول إل��ى حصول
ع��م�لائ��ن��ا ع��ل��ى ت��ج��رب��ة م��ص��رف��ي��ة متكاملة
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى س�لام��ت��ه��م عن
ط����ري����ق ال���ت���زام���ن���ا ال���ك���ام���ل ب��ت��ط��ب��ي��ق ك��اف��ة
إرش������������ادات ال����ج����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة وال���ت���داب���ي���ر
الوقائية».
وأض������اف« :ن���ح���رص ع��ل��ى أن ن��ك��ون دائ��م��ًا
ب�����ال�����ق�����رب م�������ن ع����م��ل�ائ����ن����ا رغ���������م ال������ظ������روف
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ،وق����د س��ع��ي��ن��ا ط�����وال األزم����ة
ع��ل��ى ت��وف��ي��ر خ��دم��ات��ن��ا ع��ل��ى م����دار ال��س��اع��ة
م���ن خ�ل�ال ق��ن��وات��ن��ا اإلل��ك��ت��رون��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة
والتي نواصل تطويرها وإضافة الخدمات
ً
وت��ح��دي��ث��ه��ا ،وخ��اص��ة خ��دم��ة ال��وط��ن��ي عبر
امل��وب��اي��ل وخ��دم��ة ال��وط��ن��ي ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت،
ه���ذا ب��اإلض��اف��ة إل���ى اإلج�����راءات وال��خ��دم��ات

االستثنائية ومنها الفرع املتنقل».
وأك���د امل�ل�ا أن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي يقدم
ن���م���وذج���ًا م��ت��م��ي��زًا ف����ي إدارة األزم�������ة وف���ق
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة اس���ت���ب���اق���ي���ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م��ع
ال��ظ��روف االستثنائية م��ن خ�ل�ال إج����راءات
سريعة وشاملة للحد من التداعيات ،وبما
يضمن استمرارية تقديم الخدمات بنفس
الكفاءة لكافة شرائح العمالء.
ً
واختتم املال قائال« :يبرهن فريق الوطني
دائ��م��ًا ،وخاصة في ال��ظ��روف االستثنائية،
وف�������ي م���ق���دم���ت���ه���م م����وظ����ف����ون����ا ب���ال���ص���ف���وف
األمامية ،على االل��ت��زام ببذل كافة الجهود
لضمان استمرار مسيرة نجاح البنك وهو
ما يلقى كل التقدير من كافة األطراف».
وي����ق����دم ب���ن���ك ال����ك����وي����ت ال����وط����ن����ي خ���دم���ات���ه
امل��ص��رف��ي��ة ع��ب��ر أج���ه���زة ال���وط���ن���ي للسحب
اآلل����ي واإلي������داع ال��ن��ق��دي امل��ت��وف��رة ف��ي كافة
أن��ح��اء الكويت ،وذل��ك م��ن خ�لال  327جهاز
سحب آلي ،من ضمنها أكثر من  100جهاز
إي��داع نقدي .كما يمكن التواصل مع البنك
م����ن خ��ل��ال ق���ن���وات���ه امل��خ��ت��ل��ف��ة ،م���ث���ل خ��دم��ة
ال���ت���واص���ل م���ع ال��وط��ن��ي ع��ل��ى  1801801أو
خ��دم��ة ال��وط��ن��ي ع��ب��ر وات���س أب ع��ل��ى ال��رق��م
ذات����ه ،أو ح��ت��ى م��ن خ�ل�ال م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي الخاصة بالبنك ،إذ تتم اإلجابة
على جميع االستفسارات.
ه��ذا وي��ح��رص البنك على نشر املعلومات
واإلرش���ادات الخاصة بكل ما يتعلق بهذه
امل���رح���ل���ة م���ن خ��ل�ال ح��س��اب��ات��ه ع��ب��ر م��واق��ع
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي  ،@nbkgroupحيث
ي��ع��م��د ال���ب���ن���ك أي���ض���ًا إل�����ى ت���ق���دي���م م��ح��ت��وى
ت��رف��ي��ه��ي م��م��ي��ز م���ن خ��ل�ال ه����ذه ال���ق���ن���وات،
يتناسب مع الفئات العمرية املختلفة.

«المتحد» يعلن مجموعة من الفائزين
في  3سحوبات مؤجلة

تواريخ السحوبات المؤجلة بسبب جائحة كورونا

ال��ح��ق��وق ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ج��م��ي��ع امل��ؤه��ل�ين من
ع��م�لاء ح��س��اب ال��ح��ص��اد ،ب��م��ا ذل���ك تجميع
ف��رص ال��رب��ح ع��ن الفترة التي توقفت فيها
السحوبات.
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن س��ح��وب��ات ال��ح��ص��اد

تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها
جائزة قيمتها  100ألف دينار كويتي في كل
من العيدين .وتبقى الجائزة ربع السنوية
الكبرى بقيمة  250أل��ف دي��ن��ار كويتي أهم
م��ا يطمح إل��ي��ه ال��ع��م�لاء لتحقيق أحالمهم

وت���ط���ل���ع���ات���ه���م .ك����ل ذل�����ك م����ع وج������ود س��ح��ب
ش��ه��ري على ج��ائ��زة بقيمة  100أل��ف دينار
كويتي ،باإلضافة إلى  20جائزة أسبوعية
ب���ق���ي���م���ة أل�������ف دي�����ن�����ار ك����وي����ت����ي ل����ك����ل راب�������ح.
وب���اإلض���اف���ة إل����ى ه����ذه ال��ب��اق��ة م���ن ال��ج��وائ��ز
ال��ج��ذاب��ة ،ي��ح��ظ��ى ال��ع��م�لاء ب���أرب���اح سنوية
متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا
ال��ح��س��اب ،وه��و م��ا يجعل حساب الحصاد
اإلس��ل�ام����ي م��ف��ي��دا ل�ل�أس���رة ول���ل���راغ���ب�ي�ن في
التوفير بوجه عام من خالل تحقيقه العديد
م��ن امل��م��ي��زات ،س���واء على امل���دى القصير أو
على املدى الطويل ،مما يقابل باستحسان
وت��ق��دي��ر مختلف ال��ع��م�لاء س����واء ال��ج��دد أو
الحاليني .إض��اف��ة إل��ى ذل���ك ،وللمرة األول��ى
ف��ي ال��ك��وي��ت ،ت��م تقديم «س��ح��ب األفضلية»
رب��ع السنوي بقيمة  25أل��ف دي��ن��ار كويتي
حصريًا للعمالء ال��ذي��ن ل��م ي��ف��وزوا ب��أي من
ج��وائ��ز الحصاد اإلس�لام��ي خ�لال السنوات
الخمس األخيرة ،بشرط مرور عام على فتح
ح��س��اب��ات��ه��م وت��ت��ي��ح ك��ل  50دي���ن���ارًا كويتيًا
في حساب العمالء ضمن هذه الفئة فرصة
واحدة للمشاركة في السحب.
وق���د ن���ال ح��س��اب ال��ح��ص��اد «ج���ائ���زة أفضل
برنامج إدخ��ار في الكويت لعام  »2019من
مجلة بانكر ميدل إيست املرموقة.

وفق تقرير في مجلة «ريل كلير ماركتس»

أهمية تطبيق «حقوق الملكية»
للنمو االقتصادي في مصر
نشرت مجلة «ري��ل كلير ماركتس» تقريرًا بقلم آيك
ب��ران��ون ،تحت عنوان «ب��دون حقوق امللكية ..ستبقى
مصر تعاني من الفقر» حول املهمة األولى املوكلة إليه
عندما تلقى وظيفة في الكونغرس األميركي قبل 15
ً
عاما ،وكيف كان التواصل مع االقتصادي الشهير،
هيرناندو دي سوتو ومناقشة كيف يمكن لرؤساء
آي��ك ب��ران��ون مساعدته ف��ي سعيه لتحسني وتوسيع
حقوق امللكية حول العالم.
في أواخر الثمانينيات ،كتب البيرو كتابًا مؤثرًا بشكل
كبير ح��ول الفقر املتفشي ف��ي بلده األص�ل��ي ،وال��ذي
أرجعه إلى حد كبير إلى عدم ق��درة الغالبية العظمى
من مواطنيه على الحصول على حقوق امللكية القابلة
للتحويل ملنازلهم واألكشاك ،حيث يبيعون بضائعهم.
حرمتهم ت�ل��ك ال�ث�غ��رة م��ن ال �ق��درة ع�ل��ى ال��وص��ول إل��ى
أس��واق رأس امل��ال واالس�ت�ث�م��ار لتحسني إنتاجيتهم
وإنتاجهم.
ج��ادل دي سوتو بشكل مقنع ب��أن توفير املزيد من
حقوق امللكية امللموسة لن يعزز االقتصاد فحسب،
بل سيوقف هدر الكثير من موارد البالد.
ً
في حني أن ما تالها من النمو االقتصادي الحقا ال
يعزى لجهود دي سوتو فقط ،ب��ل ان اح�ت��رام البالد
ل �ح �ق��وق امل �ل �ك �ي��ة ل �ع��ب ً
دورا أس��اس � ً�ي ��ا ف ��ي ال�ن�ه�ض��ة
االقتصادية في البيرو.
في عام  ،2004انتقل دي سوتو إلى بلد جديد وهي
مصر ،حيث اكتشف أن البالد تشبه بيرو في عدم
ق� ��درة س�ك��ان�ه��ا ع �ل��ى ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ح �ص��ة ملكية
معترف بها قانونًا.

حيث كانت تسجيل امللكية في دفاتر البالد ضعيفة،
فقد ت��م ب�ن��اء جميع م�ن��ازل ال�ف�ق��راء والطبقة العاملة
ت�ق��ري�ب��ًا ب�ش�ك��ل ش �ب��ه ق��ان��ون��ي ع �ل��ى م�م�ت�ل�ك��ات غير
مخصصة للتطوير السكني ،ول��م يبد أح��د اهتمامًا
كبيرًا بالفصل في هذه القضايا.
كان أعضاء لجنة الكونغرس ،يأملون أنه إذا نجح دي
سوتو في مصر ،فقد يخلق مسارًا ل��دول أخ��رى في
املنطقة لتحقيق النمو االقتصادي.
قدمت الواليات املتحدة في نهاية املطاف إلى دي سوتو
ال�ت�م��وي��ل ،ل�ك��ن ج�ه��وده ه�ن��اك ب��اءت بالفشل إل��ى حد
كبير ،لعب الربيع العربي وما تاله من اضطرابات دون
ً
شك ً
شخصا عمل بشكل وثيق
دورا في فشله ،لكن
مع دي سوتو قال ان املشكلة األكبر هي أن الحكومة
املصرية لم تبد الحماس الالزم لحقوق امللكية.
لسوء الحظ ،لم يؤثر ذلك فقط في تطوير االستثمار
ً
املحلي ولكن أيضا اثر بشكل ملحوظ في االستثمار
األجنبي أيضًا.
في السنوات القليلة املاضية ،واصلت مصر االستثمار
األجنبي لتحسني بنيتها التحتية ،وف��ي ع��ام 2006
منحت امتيازًا ملدة ً 40
عاما لشركة لوجستية دولية
تسمى «دي�ب�ك��و»  DIPCOلتشغيل محطة ح��اوي��ات
وتوسيع وتعميق ميناء دمياط ،والذي يقع بالقرب من
مدخل قناة السويس.
ومع ذلك ،لم ينطلق املشروع ً
أبدا لعدة أسباب :لم تقم
الدولة بتطهير األرض ملحطة الحاويات لتطوير شركة
«دي�ب�ك��و»  DIPCOأب � ً�دا ،وت��م ال�ح�ص��ول على موافقة
الحكومة على الخطط النهائية ،وساهم الربيع العربي

«برقان» يطلق خدمة
حجز المواعيد
أعلن بنك برقان عن إط�لاق خدمته الجديدة
لحجز امل��واع��ي��د لعمالء ال��خ��دم��ات املصرفية
ل��ل��أف�����راد ،وذل������ك م����ن خ��ل��ال امل����وق����ع ال��رس��م��ي
لبنك برقان ،موقع خدمة االنترنت املصرفية
وأي����ض����ا ت��ط��ب��ي��ق ب����رق����ان ل���ل���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة.
س���ت���وف���ر خ���دم���ة امل���واع���ي���د ال���ج���دي���دة ال���وق���ت
للعمالء ب��اإلض��اف��ة إل���ى ك��ون��ه��ا أك��ث��ر م��رون��ة
إلنجاز املعامالت املصرفية بشكل سريع من
دون الحاجة لالنتظار في الفرع مما سيمكن
العمالء من إدارة وقتهم وتخطيط جدولهم
الزمني.
وتتيح الخدمة للعمالء اختيار الفرع واملوعد
املناسبني لهم لحجز مواعيدهم وجهًا لوجه
م���ع م��وظ��ف��ي خ��دم��ة ال��ع��م�لاء ف���ي ال���ف���روع في
الوقت املحدد لهم .اآلن يمكن حجز املواعيد
في اليوم نفسه ولفترة تصل إلى خمسة أيام
مقبلة ،وسيتمكن العمالء من اختيار أي من
ال��ف��روع ال��ب��دي��ل��ة وال��وق��ت امل��ن��اس��ب ل��ه��م .كما
سيتم تحديث ه��ذه الخدمة بميزات جديدة
في األشهر القادمة.
وق�������ال ن����اص����ر ال���ق���ي���س���ي -رئ����ي����س امل��ج��م��وع��ة
امل���ص���رف���ي���ة ال���ش���خ���ص���ي���ة «ان خ����دم����ة ح��ج��ز
امل���واع���ي���د ال���ج���دي���دة ع��ب��ر اإلن���ت���رن���ت ستتيح
ل��ع��م�لائ��ن��ا س���ه���ول���ة ال����وص����ول إل�����ى أف���رع���ن���ا،
خ��اص��ة ف���ي ه���ذه األوق������ات ح��ي��ث ان ال��ح��ف��اظ
على التباعد االجتماعي مهم للغاية .فنحن
نحرص على استخدام التكنولوجيا لتطوير
ع��م��ل��ي��ات��ن��ا امل��ص��رف��ي��ة ب��م��ا ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات

ناصر القيسي

ع���م�ل�ائ���ن���ا امل���ت���ن���وع���ة .ك���م���ا ان خ����دم����ة ح��ج��ز
املواعيد عبر اإلنترنت ليست س��وى واح��دة
من الطرق العديدة التي نعزز بها خدماتنا
املتاحة بقنواتنا املتعددة».
وختم القيسي «نحن في بنك برقان نسعى
م��ن خ�لال البنية التكنولوجية امل��ت��ط��ورة أن
ن��رت��ق��ي ب��أع��م��ال��ن��ا ل��ن��وف��ر لعمالئنا مستوى
ع��ال��ي��ا م��ن ال��خ��دم��ات امل���ط���ورة واآلم���ن���ة .وم��ن
خ�ل�ال ت��ط��وي��ر ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة ل�لأف��راد
الخاصة بنا في هذه األوقات غير املسبوقة،
ن��ه��دف إل���ى ت���زوي���د ع��م�لائ��ن��ا ب��خ��دم��ات أك��ث��ر
تطورًا وأمانًا ،وتقديم خدمة عمالء مثالية».

األسبوعي والشهري

«التجاري» يعلن الرابحين
في سحبي «النجمة»

بعد عودة حساب «الحصاد اإلسالمي»

«ال��ح��ص��اد رج���ع!» وأع���اد معه فرحة عمالء
ح����س����اب ال����ح����ص����اد اإلس��ل��ام�����ي ف�����ي ال��ب��ن��ك
األه��ل��ي امل��ت��ح��د ،ال���ذي أج���رى مجموعة من
ال��س��ح��وب��ات امل��ؤج��ل��ة ت��ح��ت إش�����راف وزارة
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة ،وذل����ك ي���وم األرب���ع���اء
 17ي��ون��ي��و  2020ع��ن ال��ف��ت��رة ال��ت��ي توقفت
فيها السحوبات بسبب تداعيات جائحة
كورونا وما نتج عنها من تعطيل األعمال.
مع االل��ت��زام التام بكل اإلرش���ادات الوقائية
م����ن ال���ج���ه���ات ال���ص���ح���ي���ة ،ت����م إج�������راء ث�لاث��ة
سحوبات مؤجلة ،وه��ي السحب الشهري
ال�����ذي ك����ان م���ن امل���ق���رر إق���ام���ت���ه ب���ت���اري���خ 25
م������ارس امل����اض����ي ب��م��ب��ل��غ  100أل�����ف دي���ن���ار
وف������ازت ب���ال���ج���ائ���زة ،ك���وث���ر إس���ل��ام ،وك��ذل��ك
س���ح���ب األف���ض���ل���ي���ة ال�������ذي ك������ان م�����ن امل���ق���رر
إق��ام��ت��ه ب��ت��اري��خ  25م���ارس امل��اض��ي بمبلغ
 25ألف دينار ،وكانت الجائزة من نصيب،
ع��ي��د ع���واد ال��ع��ازم��ي ،وأي��ض��ا ال��س��ح��ب رب��ع
السنوي الذي كان من املقرر إقامته بتاريخ
 22أب��ري��ل امل��اض��ي بمبلغ  250أل���ف دي��ن��ار
ونال الجائزة ،حبيب حنتوم العازمي.
وم������ن امل�����ق�����رر أن ت����ق����ام ب���ق���ي���ة ال���س���ح���وب���ات
امل�����ؤج�����ل�����ة ت����ب����اع����ًا ب������ن ً
������اء ع����ل����ى ال����ق����وان��ي�ن
وال��ل��وائ��ح ذات ال��ع�لاق��ة ،وذل����ك ال��ت��زام��ًا من
ال��ب��ن��ك األه��ل��ي امل��ت��ح��د ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى كل
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الكاتب آيك برانون

وما تاله من أوضاع في التأخير.
كما أدى التأخير املتكرر إلى جعل املقرضني متكتمني
على تمويل املشاريع ف��ي ال�ب�لاد ،مما زاد م��ن تفاقم
املشكلة ،ومع اقتراب التأخيراملتكرر من عقد املشروع،
ً
ق��ررت ال��دول��ة أن�ه��ا ستلغي امل �ش��روع ب��دال م��ن اتخاذ
خطوات لضمان نجاحه.
قامت شركة «ديبكو» بمقاضاة الحكومة املصرية عن
األض��رار في محكمة التحكيم الدولية وحصلت على
 427مليون دوالر .وطعنت مصر ف��ي ال �ق��رار ،قائلة
ان ال�ط��رف امل�ت�ض��رر ه��و م�ن��ازع ل�ه��ا ،وت �ن��ازع على أن
للمحكمة أي اختصاص في هذه املسألة.
ً
من املؤكد أن الفشل في استكمال املشروع كان مكلفا
للبالد ،مما أدى إلى زيادة رسومها الجمركية بشكل
كبير م��ع ع��دم وج��ود ميناء عميق بما يكفي لقبول
أكبر سفن الشحن املوجودة ً
حاليا في البحار.
ليست ه��ذه هي امل��رة األول��ى التي تخسر فيها مصر
دعوى قضائية تتعلق بمعاملتها لعقد مع مستثمر
ً
مؤخرا
أجنبي .ف��ازت شركة Union Fenosa Gas
ب�ق�ض�ي��ة ت�ح�ك�ي��م ب�ق�ي�م��ة م �ل �ي��اري دوالر ض��د ال��دول��ة
بسبب نقص إمدادات الغاز إلى مصنع مصري تمتلك
الشركة حصة أغلبية فيه.
ول�ف��ت ك��ات��ب امل�ق��ال ال��ى أن��ه م��ن دون تطبيق واح�ت��رام
ح�ق��وق امللكية ،ستواجه اي دول��ة صعوبة ف��ي إقناع
مواطنيها أو أي شخص آخر باالستثمار .ومن دون
االستثمار لن يتم القضاء على الفقر وتحقيق النمو
االق �ت �ص��ادي ،ه ��ذا أم ��ر ي�ج��ب أن ت��أخ��ذه م�ص��ر بعني
االعتبار.

ملصق سحب حساب «النجمة»

أجرى البنك التجاري سحوباته األسبوعية
وال��ش��ه��ري��ة ع��ل��ى ح���س���اب ال��ن��ج��م��ة ،ال���ت���ي تم
تأجيلها مل��دة ث�لاث��ة ش��ه��ور بسبب ال��ظ��روف
ال��ط��ارئ��ة .وق���د ت��م إج����راء ال��س��ح��وب��ات يومي
ال�����ث��ل��اث�����اء واألرب��������ع��������اء امل�����واف�����ق��ي��ن  16و17
ي���ون���ي���و  2020ف����ي م��ب��ن��ى ال���ب���ن���ك ال��رئ��ي��س��ي،
وذل���������ك ب����ح����ض����ور م���م���ث���ل وزارة ال����ت����ج����ارة
والصناعة ،عبدالعزيز أشكناني ،مع االلتزام
ب��االش��ت��راط��ات الصحية وال��وق��ائ��ي��ة املتمثلة
في التباعد االجتماعي.
وأجرى البنك كل سحب على حدة من امللفات
امل��ح��ت��ف��ظ ب��ه��ا ل��ك��ل أس���ب���وع ،ب��ح��ي��ث يحصل
ال��ع��م�لاء على ال��ف��رص املستحقة لهم ف��ي كل
ف���ت���رة .وق���د ق���ام ال��ب��ن��ك بتغطية ال��س��ح��وب��ات
مباشرة على وسائل التواصل االجتماعي.
وتم اإلعالن عن أسماء الرابحني على النحو
التالي:
أوال :ح��س��اب ال��ن��ج��م��ة االس��ب��وع��ي ،ج��ائ��زة 5
آالف دينار كويتي:
ف���رح س��ع��د ف��رح��ان ه����ادي ،ع��ب��دال��ع��زي��ز فهد
ال���دوس���ري ،سعيد صبحي فهمي ج��رج��س،
غانم محمد السهلي ،أحمد عثمان دارويش
هاتو ،أن��ور أحمد ظاهر ،محمد حمد خلف،
أحمد محمد لطفي العلي ،علي طالب حمزة
علي ،محمد ع��ب��داهلل ال���وزان ،عيسى مفضي
ياسني ،كوتامبواال كايدجوهار نجم الدين،

عبدالعزيز عبدالرضا عبداهلل حيدر ،وعاليه
بردان صليب.
ث��ان��ي��ًا :س��ح��ب النجمة ال��ش��ه��ري ،ج��ائ��زة 20
أل����ف دي���ن���ار ك��وي��ت��ي وال���راب���ح���ون ه����م :ج��اب��ر
ع��ي��س��ى ع��ل��ي ب����ور ،دالل ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��غ��ي��ث،
وراشد علي أحمد خميس.
وي��ذك��ر أن ج��وائ��ز «ح��س��اب ال��ن��ج��م��ة» مميزة
ب��ح��ج��م م��ب��ال��غ ال��ج��وائ��ز امل��ق��دم��ة ،ب��اإلض��اف��ة
إل���ى ت��ن��وع��ه��ا ط����وال ال��س��ن��ة ،وال���ت���ي تتضمن
س���ح���وب���ات أس��ب��وع��ي��ة ب��ق��ي��م��ة  5000دي���ن���ار،
وش���ه���ري���ة ب��ق��ي��م��ة  20أل�����ف دي����ن����ار ك���وي���ت���ي،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ج��ائ��زة نصف سنوية بقيمة
 500ألف دينار ،وسحب آخر العام على أكبر
جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في
العالم بقيمة  1.5مليون دينار كويتي.
وع�����ن آل���ي���ة ف���ت���ح ح���س���اب ال��ن��ج��م��ة وال���ت���أه���ل
لدخول السحوبات ،فمن املعروف أن��ه يمكن
فتح الحساب فقط بإيداع  100دينار كويتي،
ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل عن
 500دي���ن���ار ك��وي��ت��ي ل��ل��ت��أه��ل ودخ�����ول جميع
ال��س��ح��وب��ات ع��ل��ى ك��ل ال��ج��وائ��ز ال��ت��ي يقدمها
ال���ح���س���اب ،ف��ك��ل��م��ا زاد رص��ي��د ال��ع��م��ي��ل زادت
ً
فرصة الفوز ،فضال عن املزايا اإلضافية التي
ي��وف��ره��ا ال��ح��س��اب ،إذ ي��ح��ص��ل ال��ع��م��ي��ل على
بطاقة سحب آل��ي ويستطيع الحصول على
بطاقة ائتمان بضمان الحساب.

«النجاة» تستذكر إنجازاتها
في دعم الالجئين
تزامنًا مع اليوم العاملي لالجئني ،الذي أقرته
األم�����م امل���ت���ح���دة ف���ي  20ي��ون��ي��و م���ن ك���ل ع���ام،
حققت جمعية ال��ن��ج��اة ال��ري��ادة ت��ج��اه إغاثة
ال�لاج��ئ�ين ف���ي ش��ت��ى دول ال��ع��ال��م وع�لاج��ه��م
ودعمهم وتعليمهم.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،ق��ال نائب رئيس مجلس
اإلدارة ب��ج��م��ع��ي��ة ال���ن���ج���اة ال��خ��ي��ري��ة رش��ي��د
الحمد :في اليوم العاملي لالجئني نتذكر بكل
ألم ماليني الالجئني حول العالم .مع اندالع
ال���ك���وارث ت��س��ارع ال��ن��ج��اة ال��خ��ي��ري��ة بتسيير
قوافل اإلغاثة محملة بخيرات أهل الكويت

من الطعام والشراب والكساء والدواء ،قامت
الجمعية بتنفيذ عشرات املشاريع التنموية
التي أسهمت في استثمار الطاقات البشرية
املعطلة وتحويلها من االحتياج إلى العطاء
واإلنتاج .وتابع الحمد :لدينا  8م��دارس في
ت��رك��ي��ا ،خ��م��س��ة م��ن��ه��ا ت��ع��م��ل ب��ك��ام��ل طاقتها
وينتسب إل��ي��ه��ا  5500ط��ال��ب  ،وج���ار العمل
ف��ي  3م���دارس ج��دي��دة ،منها مجمع الدكتور
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ح��س��ن التعليمي ال����ذي يتسع
ل���ـ 3000ط��ال��ب ،وطموحنا ان نصل لبناء 25
مدرسة في تركيا ألبناء الالجئني السوريني.

18

ً
غضبا!
األسد رفض التفاوض ..فاستشاط ترامب
الرئيس االميركي دونالد ترامب أراد التفاوض مع الرئيس السوري بشار األس��د حول تحرير أسرى
أميركيني ،لكن الجانب السوري رفض .وفق ما يقول جون بولتون في كتابه «الغرفة حيث حدث ذلك»،
َّ
حيث رأى بولتون أن رغبة ترامب في ال��وص��ول ال��ى اتفاق تبادل أس��رى مع سوريا أم��ر غير مرغوب.
ّ
ويقول« :جميع املفاوضات عن دورنا في سوريا تعقدت بسبب رغبة ترامب املستمرة في التواصل مع
األس��د بشأن األس��رى األميركيني .لكن ُ
لحسن الحظ ،أنقذت سوريا ترامب من نفسه ،برفض الحديث
حتى مع بومبيو عنهم» .في حني استشاط ترامب غضبًا حني َس ِمع الرد السوري ،وصرخ« :أخبر االسد
ّ
أنه سيتضرر بشدة ،إذا لم ُي ِعد أسرانا ..سنضربه بقوة شديدة» .لكن لم ينفذ ترامب إلى اآلن تهديده.
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السيسي :سرت والجفرة بليبيا خط أحمر

مصر ّ
تلوح بالجيش لحماية أمنها القومي
قوات املشير خليفة حفتر من سرت والجفرة
و ع ��ودة ج�م�ي��ع األ ط ��راف إ ل��ى م��وا ق�ع�ه��م ع��ام 2015
ح�ين ت��م ت��و ق�ي��ع ا ت�ف��اق ا ل�ص�خ�ي��رات ا ل�س�ي��ا س��ي ( ف��ي
املغرب).
ل�ف�ت��ت إل ��ى أن ه �ن��اك م��زاع��م ب ��أن ت��رك �ي��ا ال �ت��ي تتطلع
للحصول على «الوطية» و»ميناء مصراتة» كقواعد
لها ،أبدت موافقتها على إبقاء «الجفرة» بيد روسيا
مقابل سرت.
وأف� ��ادت م �ص��ادر ب��أن روس �ي��ا ت��ري��د اس �ت �خ��دام س��رت
كقاعدة بحرية ل�ه��ا ،وال�ج�ف��رة كقاعدة ب��ري��ة ف��ي إط��ار
خططها لزيادة تواجدها في البحر األبيض املتوسط،
بعد طرطوس والالذقية (حميميم) في سوريا ،مايثير
قلق حلف شمال األطلسي (ناتو) من الضغط عليه في
الجناح الجنوبي.
م��ن ن��اح�ي�ت�ه��ا ،الت��ري��د ف��رن �س��ا أي س�ي�ط��رة ت��رك �ي��ة أو
روسية على سرت ،وحليق مقاتالتها في سماء ليبيا
أخيرًا ،في محاولة للبقاء جزءا من اللعبة.
وتسعى فرنسا للحصول على دع��م أميركي مباشر،
لكن أولوية الواليات املتحدة اآلن إعاقة روسيا ،وهي
م�ش�غ��ول��ة اآلن ب��رص��د ح��رك��ة امل �ق��ات�لات ال��روس �ي��ة في
ليبيا.

خالد جان سيز
يبدو أن املرحلة املقبلة ستشهد حضورًا قويًا ملصر
ف��ي ملفات إقليمية شائكة ،بعد أن ب��دأت تشعر بأن
ّ
التحرك لحماية االمن
املخاطر زادت ،وأن من الواجب
القومي.
ّ
ف �ف��ي ل �ي �ب �ي��ا ،ي �م��ث��ل دع� ��م ت��رك �ي��ا ل �ح �ك��وم��ة «ال ��وف ��اق»
ب��ال �س�لاح وامل �ق��ات �ل�ين ،وإم �ك��ان �ي��ة ت �ق� ّ�دم ق��وات �ه��ا نحو
ال �ش��رق ال�ل�ي�ب��ي امل �ح��اذي ل �ح��دود م�ص��ر ال�غ��رب�ي��ة قلقًا
كبيرًا للقاهرة ،التي ظلت لسنوات مستنفرة في تلك
املنطقة ومتأهبة أمنيًا.
كما أن فشل مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا جعل
القلق يتنامى من مخاطر إقدامها بشكل منفرد على
ملء خزان السد في يوليو ،ما يؤثر في حصة مصر من
ّ
مياه النيل ،ويمثل تحديًا المنها القومي.

ورقة الجيش

ّ
وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،ح ��ذر ال��رئ�ي��س امل �ص��ري عبدالفتاح
َ
ال�س�ي�س��ي أم ��س ،م��ن أن م��دي�ن��ت��ي س ��رت وال �ج �ف��رة في
ليبيا خط أحمر بالنسبة إل��ى مصر ،وأن��ه لن يسمح
بأي تهديد ألمن حدود مصر الغربية ،مشددا على أن
جيش بالده قادر على الدفاع عن مصر داخل حدودها
وخارجها.
ّ
وخ�ل�ال ت�ف��ق��ده ع�ن��اص��ر امل�ن�ط�ق��ة ال�غ��رب�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة،
ق��ال السيسي إن «الجيش امل�ص��ري م��ن أق��وى جيوش
امل�ن�ط�ق��ة ..وق ��ادر ع�ل��ى ال��دف��اع ع��ن أم��ن م�ص��ر ال�ق��وم��ي
داخ��ل ح��دود الوطن وخارجها» .وأض��اف« :لن نسمح
ب��أي ت�ه��دي��د ألم��ن ح��دودن��ا ال�غ��رب�ي��ة» ،م�ش�ي��را إل��ى أن
«أمن ومصر استقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقا بأمن
املنطقة واستقرارها».

ّ
تدخل مصري مباشر

وأك �م��ل ال��رئ �ي��س امل �ص��ري« :ج �ه��وزي��ة ال �ق��وات ص��ارت
أم �رًا حتميًا وض��روري��ًا ،ف��ي ظ��ل ح��ال��ة ع��دم االستقرار
باملنطقة ،وال�ت�ط��ورات األخ�ي��رة ف��ي ليبيا ب��ات��ت تنذر
بتصاعد األخطار لتطول دول الجوار» .وطالب بوقف
النار وفق خطوط االشتباك الحالية في ليبيا ،مضيفا
ّ
ان «أي تدخل مصري مباشر لحماية أمن البالد بات

سد النهضة
كلمة السيسي أمام عناصر المنطقة الغربية العسكرية

ش��رع�ي��ا» .وق��ال السيسي ل�ل�ق��وات« :ك��ون��وا مستعدين
لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب األمر
خارجها».

أهمية سرت والجفرة
سرت مدينة تقع في منتصف الساحل ،وتعتبر البوابة
الغربية ملنطقة «ال�ه�لال النفطي» ف��ي ال�ب�لاد ،وطريق
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م� ��دن امل ��وان ��ئ ال� �س ��در ورأس الن ��وف
والزويتينة التي يمتد إليها  11خط أنابيب نفط و3
خطوط أنابيب غ��از من ح��وض الهيدروكربونات في
ليبيا عبر املتوسط يمر من سرت ،فمن يسيطر عليها
يمكنه السيطرة على ممر يبلغ طوله  350كيلومترا،
على ط��ول الطريق الشاملة على األنابيب واملصافي

الرئيس المصري:
ّ
تدخل مباشر لحماية أمن
أي
البالد بات شرعيا ً
سد النهضة ..اآلتي «ضغوط
قصوى» لردع أثيوبيا عن ملئه

وامل� �خ ��ازن ح �ت��ى ب �ن �غ��ازي ،وي�س�ي�ط��ر ع �ل��ى  % 60من
الهيدروكربونات في ليبيا ،التي تمنح القوة للقتال،
فقد ك��ان��ت  % 96م��ن اإلي� ��رادات ال�ع��ام��ة ف��ي ليبيا قبل
الحرب تعتمد على الهيدروكربون.
أما قاعدة الجفرة فهي في قلب الصحراء ،في املنتصف
ب�ين ب�ن�غ��ازي وط��راب�ل��س ،وت��وص��ف بأنها ذات أهمية
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ك�ب�ي��رة إذ ب��إم �ك��ان م��ن ي�س�ي�ط��ر عليها
استخدام السالح الجوي شرق وغرب البالد ،والتحكم
بالجنوب وفصله عن مناطق ليبيا ،عبر قصف قوافل
اإلمداد الغذائي والطبي ومنع الناس التنقل بني املدن.

مصالح متشابكة

ّ
وأكدت تركيا أن وقف النار في ليبيا يتطلب انسحاب

في سياق متصل ،تأتي تصريحات السيسي وزيارته
للمنطقة العسكرية عقب فشل مفاوضات سد النهضة
م ��ع أث �ي��وب �ي��ا ول �ج ��وء م �ص��ر إل ��ى م�ج�ل��س االم� ��ن لحل
الخالف ،في لعب لورقة الضغوط الدبلوماسية.
وكانت مصر أعلنت الجمعة أنها تقدمت بطلب إلى
ّ
ّ
التوصل
مجلس األمن ،دعته فيه إلى «التدخل من أجل
ّ
إل��ى ح��ل ع ��ادل» بعد «ت�ع��ث��ر» امل�ف��اوض��ات ،ال�ت��ي جرت
ب �ح �ض��ور م��راق �ب�ي�ن م ��ن االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي وج �ن��وب
أفريقيا والواليات املتحدة.
وي ��رى م��راق�ب��ون أن امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ستشهد «ضغوطًا
قصوى» من مصر على أثيوبيا ،بعد ّ
تحركها دبلوماسيا
عبر مجلس االم��ن ،شرعت في التلويح بورقة الجيش،
ف��ي س�ي��اس��ة ت�ه��دف إل��ى إرغ ��ام أث�ي��وب�ي��ا ع�ل��ى وق��ف م��لء
السد بشكل منفرد ،والعودة إلى التفاوض ،للوصول إلى
حل يرضي األطراف كلها.

الموالون باتوا يديرون ظهورهم له ..وأسماء تتحدى العقوبات!

سوريا إلى أسوأ ..واألسد لن يرحل بسهولة
كعادته ويلقي بتبعاتها على الشعب .مشيرا
إل��ى ان امل�ع��ارض��ة وف��ي اجتماعاتها م��ع فريق
عمل تنفيذ قانون قيصر في االدارة االميركية
اوضحت ب��أن النظام لديه خبرة في االلتفاف
على ال�ع�ق��وب��ات ،وان�ه��ا ت��رى ف��ي االستثناءات
الثالثة في القانون واملتعلقة بالغذاء وال��دواء
وامل �س��اع��دات االن�س��ان�ي��ة ه��ي اس�ت�ث�ن��اءات غير
ك ��اف �ي ��ة إلب � �ع� ��اد ش �ب ��ح اآلث� � � ��ار ال �س �ل �ب �ي��ة ع�ل��ى
ال�س��وري�ين ،وبالتالي ف��إن املعارضة ستحاول
باالمكانيات املتاحة لها التخفيف عن املدنيني
في مناطق سيطرتها.

وليد قرضاب
ع � ��ادت س ��وري ��ا إل� ��ى ح �ي��ث ب � ��دأت ال� �ث ��ورة قبل
تسع س�ن��وات ،وع��اد املتظاهرون ف��ي الجنوب
ال�ش��رق��ي ي� ��رددون ش �ع��ارات ،ه��ي نفسها التي
أث��ارت آلة حرب الرئيس بشار األس��د لقمعهم،
«اهلل ،سوريا والحرية» يصرخون ويسقطون
اس ��م األس� ��د م��ن ال �ث��ال��وث .وب �ح �س��ب صحيفة
االيكونوميست ،فقد جاهد مراسل التلفزيون
ّ
ال �ح �ك ��وم ��ي ،ال� � ��ذي غ ��ط ��ى م �س �ي��رة م �ع��ارض��ة،
للعثور على متفرجني مستعدين للثناء على
األس ��د ،اذ ب��ات م�ع�ظ��م ال �س��وري�ين ي�ش�ك��ون من
ال�ف�ق��ر وال �ف �س��اد وع ��دم امل �س ��اواة االج�ت�م��اع�ي��ة.
ويقول محاضر جامعي في دمشق« :إن املظالم
ال �ت��ي أش�ع�ل��ت ان�ت�ف��اض��ة  2011أص�ب�ح��ت أك�ث��ر
وضوحا».
واذا ك��ان االس��د كسب الحرب بمساعدة إي��ران
وروس �ي��ا ،لكنه ي��واج��ه اآلن ت�ح��دي��ات ال يمكن
حلها بالقوة ،العملة املنهارة تدفع املزيد من
السوريني نحو الفقر ،وعقوبات قانون قيصر
االم �ي��رك��ي س�ت�ج�ع��ل األم � ��ور أس � ��وأ وس�ت�ش�ك��ل
كابوسا يؤرق الرئيس وحاشيته من مرتكبي
ج��رائ��م ال �ح ��رب ،اذ ان ال �ق��ان��ون ل�ي��س ملعاقبة
سوريا اقتصاديًا ،بل صمم ملحاسبة املجرمني
وت �ح �ق �ي��ق ان �ت �ق��ال س �ي��اس��ي ،ب �ح �س��ب م ��ا ق��ال
ل �ـ سبقلا ع �ب��د امل �ج �ي��د ب ��رك ��ات ع �ض��و ال�ه�ي�ئ��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي االئ� �ت�ل�اف ال��وط �ن��ي امل �ع��ارض
وم �ن �س��ق ل�ج�ن��ة م�ت��اب�ع��ة ق ��ان ��ون ق �ي �ص��ر .وف��ي
وق��ت ب��رزت م�ع��ارض��ة ج��دي��دة داخ��ل املنظومة
ال �ح��اك �م��ة ،ف ��إن األس ��د ب ��ات ال ي �ق��دم أي ح�ل��ول
لألزمة ويحاول القاء تبعاتها على الشعب.
وعندما ورث األسد الرئاسة قبل عقدين ،كانت
س��وري��ا دول ��ة متوسطة ال��دخ��ل ،ام��ا اآلن أكثر
م��ن  %80م��ن س�ك��ان�ه��ا ف �ق ��راء .وم ��ع ان�خ�ف��اض
قيمة ال��روات��ب وارت �ف��اع األس �ع��ار ،ت�ق��ول األم��م
املتحدة أن الكثير من الناس لم يعد بإمكانهم
ش��راء الطعام ،ونفدت األدوي��ة من الصيدليات
ألن املنتجني السوريني ليس لديهم م��ا يكفي
من امل��ال الستيراد املكونات من ال�خ��ارج .وفي
م�ح��اول��ة ل��دع��م احتياطياتها ال�ن�ق��دي��ة ،جعلت
الحكومة األمور أسوأ.
وي � �ق� ��ول م ��راق � �ب ��ون ان االس � � ��د ب � ��دأ اج � ��راءات � ��ه
للمواجهة ،فقد حافظ سعر صرف الليرة على
قيمته ،على الرغم من قانون قيصر ،واستقر
ف ��ي ال �س ��وق ال � �س ��وداء ع �ل��ى س �ع��ر  2750ل�ي��رة
ل� �ل ��دوالر ال ��واح ��د ،ب�س�ب��ب اإلج � � ��راءات األم�ن�ي��ة
ال�ت��ي ات�خ��ذه��ا ال�ن�ظ��ام على ال�ص��راف�ين ،اضافة
إل��ى اجبار اصحاب رؤوس االم��وال على ضخ
م�ل�ي��ارات ال�ل�ي��رات ف��ي مصرف س��وري��ا املركزي
م ��ن خ �ل��ال ش � �ه� ��ادات إي � � ��داع واك� �ت� �ت ��اب ب�ل�غ��ت
قيمتها  74.3مليار ليرة.

لن يذهب بسهولة

تسع صور تمثل معاناة االطفال الالجئين السوريين الذين ال يعرفون ما هو المنزل (رويترز)

وبحسب االيكونوميست فإن األسد ،يفتقر إلى
اإلجابات ،وكذلك السيولة النقدية ،لذ بدأ في
خ��داع مؤيديه األث��ري��اء ،وق��د رض��خ الكثيرون
ل ��ه .ك�م��ا أن م��ؤي��دي��ن س��اب�ق�ين ب� ��دؤوا ي��دي��رون
ظهورهم للنظام .وي�ق��ول الصحافي السوري
إبراهيم حميدي« :مشكلة النظام مع املوالني
له ،وليس مع املعارضة».

الضغط على األسد فقط
عضو الهيئة السياسية في االئتالف الوطني
ع�ب��د امل�ج�ي��د ب��رك��ات ق��ال ل �ـ سبقلا ان��ه م��ع ب��دء
دخول القانون حيز التنفيذ يجب استذكار ان
النظام على م��دى عقد رف��ض جميع امل�ب��ادرات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال �ح ��ل ال �س �ي ��اس ��ي واص � � ��ر ب�ش�ك��ل
اجرامي على الحل العسكري ،وهو من أوصل
االوض� ��اع إل��ى ه��ذا ال�ت��ده��ور ال�ك�ب�ي��ر .فالعملة
انهارت وك��ل مقدرات سوريا وثرواتها رهنت
لإليرانيني والروس ،كما قام بتهجير أكثر من
نصف الشعب م��ع امكانياته االقتصادية من
ص�ن��اع�ي�ين وت �ج��ار وم�ت�م��ول�ين ،م�ف�ق��دا س��وري��ا
نصف قوتها االقتصادية .ولفت بركات إلى ان
قانون قيصر أتى ليحاسب من دمر االقتصاد
وليس لكي يضغط على االق�ت�ص��اد ،فهذا هو
االت �ج��اه االس��اس��ي ون�ت��وق��ع ان ي��زي��د م��ن عزلة
النظام بعد أن ُيجبر داعميه إلى التفكير مليا
قبل القيام ب��أي عملية عسكرية .ورأى بركات
ان��ه م��ع ب��دء تطبيق ال�ق��ان��ون سيكون لروسيا
دور ف ��ي ال �ض �غ��ط ع �ل��ى االس� � ��د ل �ل ��دخ ��ول ف��ي
العملية السياسية.

صورة لألسد وزوجته أسماء مع عناصر من قواته رأى فيها البعض تحدياً لعقوبات قيصر

منسق لجنة متابعة «قيصر» في المعارضة لـ سبقلا:
◄  3حيثيات
للقانون وما يهمنا
العملية السياسية

◄ «قيصر» أتى ليحاسب
من َّ
دمر االقتصاد وارتكب
جرائم الحرب ..وليس
للضغط على السوريين

عبدالمجيد بركات منسق
لجنة متابعة قانون قيصر في
االئتالف السوري المعارض

◄ مع بدء التطبيق سيكون لروسيا دور في الضغط
ً
جديا في الحل
على األسد من أجل الدخول
وق��ال ب��رك��ات ل�ـ سبقلا ان لقانون قيصر أكثر
م ��ن ح�ي�ث�ي��ة ف ��إل ��ى ال �ج��ان��ب ال �س �ي��اس��ي ه�ن��اك
الجانب القانوني وأيضا الجانب االقتصادي،
وم��ا يعني السوريني بشكل كبير هو الجانب
السياسي ،فاملعارضة تسعى ألن يؤثر القانون
ب �ش �ك��ل اي �ج��اب��ي ف ��ي اع� � ��ادة ال �ح �ي��اة للعملية
السياسية ،وان يسهم في تشكيل ارادة دولية
حقيقية للضغط على داع�م��ي االس��د إلجباره
على تغيير سلوكه والقبول في احداث انتقال
سياسي وفق القرار الدولي .2254
ول �ف��ت ب��رك��ات ف��ي امل �ق��اب��ل إل ��ى ان ��ه ال تغيير
س�ي��اس��ي حقيقيا اذا ل��م ت�ك��ن ه�ن��اك محاسبة

وع� ��دال� ��ة ان �ت �ق��ال �ي��ة ت �ت �ح �ق��ق ف �ق��ط ب�م�ح��اس�ب��ة
مرتكبي جرائم الحرب ،لذا فإن احدى حيثيات
ق��ان��ون ق�ي�ص��ر ت�ت�ج�ل��ى ف��ي ش ��رط االف � ��راج عن
امل �ع �ت �ق �ل�ين ف ��ي س �ج ��ون ال �ن �ظ ��ام واخ �ض��اع �ه��ا
ملراقبة دولية ومحاسبة من ارتكب جرائم ضد
االنسانية.
والبعد األهم في القانون هو البعد االقتصادي
امل�ت�ع�ل��ق ب��إب �ع��اد األس� ��د ع��ن اي ع�م�ل�ي��ة اع ��ادة
اع �م��ار م��ا ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك ح��ل س�ي��اس��ي .ك�م��ا ان
ه��ذا ال �ق��ان��ون س�ي��زي��د ع��زل��ة ال�ن�ظ��ام وس�ي��ؤدي
إلى معاقبة كل الجهات الداعمة له من شركات
ودول وشخصيات خارج الحدود.

 3حيثيات ومسؤولية املعارضة
ام��ا م��ن جانب امل�ع��ارض��ة ،فاعتبر ب��رك��ات انها
ع ��ان ��ت م �ن��ذ ع� ��ام  2011م ��ن اس �ت �ع �ص��اء ع�ل��ى
م �س �ت��وى ات� �خ ��اذ ال� � �ق � ��رارات داخ � ��ل امل �ن �ظ �م��ات
ال��دول �ي��ة ب�س�ب��ب ال�ف�ي�ت��و ال ��روس ��ي ،ل ��ذا ف��إن�ه��ا
تعتبر ان قانون قيصر والعقوبات الفردية من
ج��ان��ب ام�ي��رك��ا ج ��اءت لتخطي ه��ذا التعطيل،
وب ��ال �ت ��ال ��ي س �ت �ن �ع �ك��س ب �ش �ك��ل اي �ج ��اب ��ي ع�ل��ى
امل�ع��ارض��ة ال�ت��ي ت�ح��اول ق��در االم �ك��ان ان يكون
للعقوبات اث��ر خفيف على الشعب وأن يكون
لها اثر قوي على النظام الذي سيتهرب منها

«االيكونوميست» ت��رى إن األس��د ضعيف بال
شك ،ومع ذلك ،ربما لن يذهب قريبًا ،وسيبقى
ّ
ي �ح �ك��م ش �ع �ب��ه ،ف �ق��د ع��ل �م��ت أرب� �ع ��ة ع �ق ��ود م��ن
العقوبات النظام كيفية التعامل مع الضغوط
وإع ��ادة تحميل االع�ب��اء للشعب واقناعهم ان
ُ
حربا اقتصادية تشن ضدهم.
وفي هذا االطار فقد لجأ االسد بعد مصادرته
امالك رامي مخلوف ومؤسساته ،وعلى رأسها
م��ؤس �س��ة ال �ب�س�ت��ان الخيرية إل ��ى اس �ت�ح��داث
مؤسسة «العرين» التي استولت مطلع يونيو
على مراكز جمعية البستان ،في خطوة لكسب
ال �ح��اض �ن��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ب �ت �ب��رع��ات ك � ��ان ي�ل�ع��ب
م �خ �ل��وف ع �ل��ى وت ��ره ��ا ،ب�ح�س��ب م��رك��ز ع �م��ران
للدراسات االستراتيجية .وق��د عمدت جمعية
العرين منذ  15يونيو على توزيع املساعدات
على عناصر الجيش والجرحى وذوي القتلى
والفقراء ،ضمن حملة «سوريون حقيقيون».
وف ��ي م��ؤش��ر ي �ن��م ع ��ن ت �ع �ن��ت ،ان �ت �ش��رت أم��س
ص ��ورة ل�ل�أس��د ،رف �ق��ة زوج �ت��ه أس �م��اء وأوالده
م ��ع ع �ن��اص��ر م ��ن ق� ��وات� ��ه ،ق �ي��ل ان� �ه ��ا ال�ت�ق�ط��ت
ب�ع��د س��اع��ات م��ن ع�ق��وب��ات «ق�ي�ص��ر» ،وت�ح��دث
ن��اش �ط��ون ب ��أن ال� �ص ��ورة ق ��د ت �ك��ون ف ��ي إدل ��ب،
واعتبرها كثيرون تحديا من قبل أسماء األسد
للعقوبات .كما وصف الباحث البريطاني في
معهد ال�ش��رق األوس��ط تشارلز ليستر ،ظهور
أس� �م ��اء ب��أن��ه «غ �ي��ر ع � ��ادي وج� � ��ريء ج� � ��دا» ،ال
سيما بعد ان أك��دت الخارجية األميركية أنها
«أصبحت أكثر املستفيدين من الحرب».
لكن في مقابل هذه الصورة ألسماء وعائلتها،
برزت تسع صور لنازحني أطفال عانوا سنوات
الحرب التسع ،كلفت «رويترز» املصور السوري
خليل عشاوي بتصويرها لنشرها في اليوم
ال �ع ��امل ��ي ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال� � ��ذي ص� � ��ادف ي � ��وم ام ��س.
ف�ك��ان عبد ال��رح�م��ن ذو األرب �ع��ة أش�ه��ر مسجى
على بطانية في خيمة بمخيم للنازحني ،أما
رنيم ،فكانت تطل بقدمني حافيتني .وكل طفل
يمثل عاما في االنتفاضة ،وي��روي قصة ،لكن
جميعهم ال يعرفون معنى املنزل.
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يعطلون حشد استجابة عالمية فاعلة
الديماغوجيون المستبدون ِّ

ً
بعد «كورونا» ..العالم أقل تعاونا وفاعلية
مارتين وولف (فايننشال تايمز)  -ترجمة محمد أمين
في أقل من ستة أشهر ،غ ّير مرض «كوفيد  »19 -العالم .ولكن ماذا
يمكن أن يكون تأثيره في النهاية؟ نحن نجهل هذا المرض ،لكن
هذا الجهل ليس مطلقاً ،فدعونا نجري هذا التقييم.
يجب أن نتذكر أن العالم كان مضطرباً حتى قبل تفشي الوباء،
فقبل  12عاما فقط ،هزت أكبر أزمة مالية منذ الثالثينيات ،االقتصاد العالمي،
وبسبب تأثره بكيفية التعامل مع األزمة ،والضيق االقتصادي الالحق والتصور بأن
الرأسمالية تالعبت بهم ،غضب الجمهور في عدد من البلدان ذات الدخل المرتفع.
ع ّبر هذا الغضب عن نفسه في استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
(بريكست) وانتخاب دونالد ترامب رئيساً للواليات المتحدة عام  .2016ولكن ترامب
وجّ ه الواليات المتحدة نحو الحمائية .تم تسريع هذا التغير في النظرة األميركية
للعالم من خالل تحول الصين إلى قوة عظمى حازمة ،وهو ما وصفه كثيرون
بـ«حرب باردة جديدة».
ثم جاء مرض «كوفيد  .»19 -فماذا نعرف عن هذا المرض؟
نعرف أننا نمر بأعمق ركود في أيام السلم على مدى
الـ 150سنة املاضية .كما يوضح البنك الدولي ومنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،فإن تأثيره مدمر على
جميع أنحاء العالم.

استجابة عاملية
لكن التأثير لم يكن بالدرجة نفسها على الجميع ،لقد
تضررت بعض البلدان من املرض أكثر من غيرها ،سواء
بسبب ع��دم الكفاءة أو ال�لام�ب��االة أو س��وء ال�ح��ظ .وقد
تضررت بعض الشركات وبعض األش�خ��اص أكثر من
غيرهم ،ألن أنشطتهم تعتمد على االت�ص��ال الجسدي
الوثيق أو بسبب أعمارهم أو مهاراتهم.
ن�ح��ن نعلم اآلن أن األوب �ئ��ة ت�ح��دث ب��ال�ف�ع��ل ،ون�ع�ل��م أن
ال ��دول ت�ح��اول ال�ق�ي��ام بمسؤولياتها ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة.
ون�ع�ل��م أن ح�ش��د اس�ت�ج��اب��ة ع��امل�ي��ة م�ت�ض��اف��رة وف�ع��ال��ة
يقترب من املستحيل في عالم مليء بالديماغوجيني
املستبدين وأنظمة الحكم الفردي.
نحن نعلم أيضا أن��ه ستكون هناك عواقب اقتصادية
ع�ل��ى ش�ك��ل أع �م��ال م �ن �ه��ارة ،ورؤوس األم � ��وال امل �ه��درة
وامل �ه ��ارات امل �ف �ق��ودة ،وب��ال�ت��ال��ي خ�س��ائ��ر ط��وي�ل��ة األج��ل
في املخرجات واإلنتاجية ،ونحن نعلم أن العديد من
الدول ستخرج من الوباء مع عجز وديون أعلى بكثير
مما كان متوقعًا ،وأن البنوك املركزية ستمتلك أجزاء
ضخمة من هذا الدين.
ومع ذلك ،يبقى هناك الكثير مما ال نعرفه.
ف �ن �ح��ن ال ن �ع ��رف م �ت��ى أو ك �ي��ف أو ح �ت��ى م ��ا إذا ك�ن��ا
سنسيطر على ال��وب��اء بواسطة لقاح أو أي دواء آخر.
وال نعرف كيف سيبدو مسار االنتعاش االقتصادي،

األزمة ليست بالدرجة
نفسها على الجميع..
فقد كانت لطيفة على
الصين بشكل مدهش
العديد من الدول ستخرج
من الوباء بعجز وديون
َّ
تتوقع
أعلى بكثير مما كانت
وال ندري مدى تأثير هذا الوباء في نهاية املطاف على
التجارة والسياسات التجارية والعالقات الدولية.
ك�ي��ف يمكن أن ي�ك��ون ال�ع��ال��م ب�ع��د ال��وب��اء؟ رب�م��ا تكون
ل��دي �ن��ا امل �ع��رف��ة األق� ��ل ع �ل��ى ه ��ذا ال �ص �ع �ي��د ،ل �ك��ن بعض
األشياء تبدو معقولة.

عوملة األشياء
أول تطور محتمل هو التحول عن عوملة األشياء،
ََ
ملصلحة امل��زي��د م��ن العوملة االفتراضية (املختلف
عليها رغم ذل��ك) .كان اندماج سالسل التوريد في
انخفاض قبل ال��وب��اء ،اآلن تتحرك السياسة بقوة

أكبر في هذا االتجاه.
التطور الثاني ه��و التعجيل باعتماد التقنيات التي
َ
ت� ِ�ع��د بمزيد م��ن السالمة ،إل��ى جانب ال�ف��رص ملزيد من
السيطرة االجتماعية .وتتولى الصني زمام املبادرة في
ذل��ك .لكن م��ن املحتمل أن تشعر دول أخ��رى ،بالحاجة
ألن تحذو حذوها.
والثالث هو السياسة األكثر استقطابًا .يبدو أننا أمام
ت�ص��اع��د ال �ص��راع ال�ق��ائ��م بالفعل ب�ين ال�ي�م�ين املتطرف
قوميًا والجانح نحو الحماية واليسار األكثر اشتراكية
وتقدمية ،على األق��ل ف��ي ال��دي�م��وق��راط�ي��ات ذات الدخل
املرتفع .وسيخوض الطرفان صراعا حول دور الدولة.
التطور الرابع هو أن الدين العام والعجز في امليزانية
سيكونان أكبر بكثير .كما لن يكون هناك الكثير من
التسامح تجاه جولة أخ��رى م��ن «التقشف» أو تراجع
مستوى النمو واإلن �ف��اق ال�ع��ام .واالح�ت�م��ال األك�ب��ر هو
زيادة الضرائب.
الحقيقة األخيرة واألهم هي العالقات الدولية املروعة،
كانت األزمة لطيفة على الصني بشكل مدهش ،بالنظر
ً
إل ��ى ح�ق�ي�ق��ة أن امل ��رض ظ�ه��ر ف�ي�ه��ا أوال ،ول �ك��ن ال�ص�ين
نظام استبدادي وحازم على املستوى الدولي ،يبدو أن
االحتكاك مع الواليات املتحدة سيتجه نحو األسوأ في
املدى البعيد.

عمالقة التكنولوجيا
ول �ك��ن ف��ي ن� ��واح أخ � ��رى ،ن �ح��ن ج��اه �ل��ون ن�س�ب�ي��ا ،فهل
سيعود الناس إلى الحياة التي كانوا يعيشونها ،بعد
انتهاء امل��رض؟ من املؤكد أنهم سيعودون إلى املطاعم
وامل �ت��اج��ر وامل �ك��ات��ب وال ��رح�ل�ات ال��دول �ي��ة ،ول �ك��ن ليس
بالكامل ،لقد جربنا العمل في املنزل وكانت التجربة
ناجحة أحيانًا.
س ��ؤال آخ��ر ي�ط��رح ن�ف�س��ه :ه��و م��ا ال ��ذي س�ي�ح��دث ل��دور
وت��أث�ي��ر عمالقة التكنولوجيا؟ رب�م��ا تخضع شركات
فيسبوك وغ��وغ��ل وأم ��ازون ،وم��ا شابه ذل��ك ،للسيطرة
السياسية :ف��ال��دول ال تحب مثل ه��ذا التركيز للسلطة
ال �خ��اص��ة .وإل � ��ى أي م ��دى س �ي �ص��ل ان �ه �ي��ار ال �ع�لاق��ات
ال��دول�ي��ة؟ ه��ل سيكون هناك ع��داء منتشر ومنهجي أم
ع�لاق��ات ت �ع��اون ب�ين ال �ص�ين وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة؟ أي��ن
سيكون موقع أوروبا؟
وأخ� �ي� �رًا ،م��ا ح �ج��م االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي امل �ت �ك��ام��ل ال��ذي
سيبقى؟ وما تأثير الوباء على إدارة املناخ والتحديات
البيئية العاملية األخرى؟
سيخلق الوباء اضطرابات اقتصادية وسياسية هائلة،
وما لم يكن هناك عالج مبكر ،فإن عالم ما بعد «كورونا»
سيكون مختلفًا ،من نواح مهمة ،وسيكون أقل تعاونًا
وأقل فاعلية .ولكن ليس هذا ما نحن بحاجة اليه ،لدينا
خيارات ،ويمكننا دائمًا أن نختار ما هو صواب.

منظمة الصحة« :مرحلة خطيرة» من تفشي الوباء

«جرعة أشعة» قد تنقذ
حاالت صعبة من الموت!
دخ ��ل ت�ف�ش��ي وب� ��اء ك ��ورون ��ا ف��ي ال �ع��ال��م «م��رح�ل��ة
خطيرة» ،بحسب منظمة الصحة العاملية ،ففي
ال��وق��ت ال� ��ذي ت �ب��اط��أ ف �ي��ه ال �ف �ي��روس ف��ي أوروب� ��ا
وي�ت��واص��ل رف��ع إج� ��راءات ال �ع��زل ،يستمر ال��وب��اء
باالنتشار في أميركا الالتينية وتخطت البرازيل
عتبة املليون إصابة .وحذرت منظمة الصحة من
أن «ال�ف�ي��روس ي��واص��ل االنتشار سريعًا ،ويبقى
مميتًا».
ويختبر باحثون عالجًا جديدًا قد يجنب مرضى
كورونا املضاعفات الخطيرة للفيروس ،بحسب
م��ا أظ�ه��رت حتى اآلن ال�ت�ج��ارب ال�س��ري��ري��ة ،وفق
ت�ق��ري��ر م��ن م��وق��ع «م�ي��دس�ك��اي��ب» ال�ط�ب��ي .وي�ق��ول
ال �ت �ق��ري��ر إن ج��رع��ة م�ن�خ�ف�ض��ة م��ن األش �ع��ة على
ال�ص��در ق��د تخفف أع��راض م��ن يعانون م��ن حالة
شديدة من ك��ورون��ا وق��د يجنبهم ذل��ك استعمال
جهاز التنفس االصطناعي .وتعمل األشعة على
ت�ع��وي��ض ل��رد ال�ف�ع��ل امل �ف��رط ف��ي ال�ج�ه��از املناعي
يعرف باسم «عاصفة السيتوكني» .ويقول أرناب
تشاكرافارتي ،وه��و أس�ت��اذ ورئ�ي��س علم األورام
اإلشعاعي في جامعة والية أوهايو ،إنه في هذه
الجرعات املنخفضة ال يكون لألشعة تأثير مضاد
للفيروسات مباشرة ،لكنه يقلل من االلتهاب ،كما
تهدأ اآلثار الجانبية لاللتهاب الرئوي.

ً
ال تستمر طويال

في سياق آخر ،وجدت دراسة طبية حديثة نشرت
في دوري��ة «ميديسن» أن األجسام املضادة التي
تنتجها أج �س��اد امل�ت�ع��اف�ين م��ن ف �ي��روس ك��ورون��ا
ً
قد ال تستمر طويال .واختبر باحثون في الصني
وج��ود أج�س��ام م�ض��ادة ف��ي  37شخصًا أصيبوا
باملرض وتعافوا منه ،وكذلك في  37آخرين ثبتت
إص��اب�ت�ه��م ول �ك��ن ل��م ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي�ه��م أع � ��راض .ول��م
يرصد الباحثون وجود هذه األجسام في أجساد
العديد من املشاركني ألكثر من شهرين فقط.

«ليست خفافيشنا»
وف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،ب�ح��ث خ �ب��راء ع��ن آث ��ار ال�ف�ي��روس
ف��ي ع�ي�ن��ات م�ي��اه ص��رف ص�ح��ي أظ �ه��رت أن��ه ك��ان
م� ��وج� ��ودًا ف ��ي م� �ج ��اري م �ي�ل�ان��و وت ��وري� �ن ��و م�ن��ذ
ديسمبر .2019
وف��ي ال �ص�ين ،ب��دأ امل �س��ؤول��ون ف��ي ال�ع��اص�م��ة في
إج��راء اختبارات في إط��ار تعزيز الجهود لوقف
تفش ج��دي��د ل�ل�ف�ي��روس .وب��ات ال�س�ك��ان املقيمون
ف��ي امل�ج�م��ع ال�س�ك�ن��ي ال ��ذي يخضع لحظر ك��ام� ٍ�ل
ج �ن��وب ب�ك�ين ،م�م�ن��وع�ين ب�ش�ك��ل ت��ام م��ن م �غ��ادرة

خبير أوبئة إيطالي:
الفيروس قد ينتهي
من دون لقاح
منازلهم ،على الرغم من ان الحياة تبدو طبيعية
خارج املجمع ،فاملتاجر مفتوحة ،ويغدو السكان
وي � ��روح � ��ون غ �ي��ر م �ن��زع �ج�ي�ن .وت � �ح� ��اول ال �ص�ين
ت �ح �ج �ي��م ال �ت �ف �ش��ي ال� �ج ��دي ��د ،ع �ب��ر ت �ط �ب �ي��ق ن�ه��ج
غ�ي��ر م��أل��وف وه��و «ض �ب��ط ال�ن�ف��س» ف��ي تناقض
م��ع ال�ج�ه��ود ال�س��اب�ق��ة ف��ي ووه� ��ان .وإذا نجحت
ُ
امل� �س ��اع ��ي ،ف �ق��د ي �ص �ب��ح ال �ن �ه��ج ال �ج��دي��د امل �ت� ّ�ب��ع
ٍّ
ف��ي ب�ك�ين أس��اس��ًا لطريقة ال�ت�ع��ام��ل م��ع أي تفش
للفيروس.
وت�ك�ش��ف ت�غ�ط�ي��ة وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ال�ص�ي�ن�ي��ة عن
ح�م�ل��ة إلق �ن ��اع ال � ��رأي ال �ع ��ام ب ��أن م�ن�ش��أ ف �ي��روس

لبنان« :اللقاء الوطني»
ّ
مهب تصريحات باسيل
في
بيروت ــــــ سبقلا

رغم التفشي الجديد لكورونا في بكين اتبعت السلطات نهجاً مختلفا بعزل االحياء الموبوءة
وابقاء االقتصاد مفتوحاً (ا ف ب)

الصين تختبر نهجا ً جديداً
قد يعمم لمواجهة
أي تفش جديد للوباء

المفاوضات مع صندوق النقد في خطر!

كورونا ليس الصني .و قال مسؤولون إن دراسات
أول �ي��ة كشفت وج ��ود «س�لال��ة أوروب� �ي ��ة» .وت�ق��ول
صحيفة غلوبال إن خفافيش «ح��دوة الحصان»
ال� �ت ��ي ي �ع �ت �ق��د أن� �ه ��ا م� �ص ��در ال � �ف � �ي� ��روس ل�ي�س��ت
خفافيش صينية وقد تكون جاءت من الخارج.
وت ��رك ��ز ال �ص�ي�ن ج �ه��وده��ا ع �ل��ى ات �ب ��اع األس �ل��وب
ال�ت�ق�ل�ي��دي ل�ت�ط��وي��ر ال �ل �ق��اح��ات ،وت �ط��ور خمسة
ل �ق��اح��ات وص �ل��ت إل ��ى م��راح��ل م �ت �ق��دم��ة ،بحسب
تقرير ملوقع «إنكستون» .والطريقة التقليلدية،
امل �ن �ب��وذة ف��ي ال �غ��رب ،تعتمد ع�ل��ى ح�ق��ن الجسم
بفيروس معطل بحيث يتم تعريض جهاز املناعة
لصورة مشابهة من الفيروس مما يعطيه الخبرة
والتدريب الكافيني للمقاومة.
ب��دوره ،رجح أستاذ األم��راض املعدية في جامعة
ج �ن��وة االي �ط��ال �ي��ة م��ات�ي��و ب��اس�ي�ت��ي ق ��رب اخ�ت�ف��اء
ك��ورون��ا م��ن تلقاء نفسه ف��ي ظ��ل انخفاض قوته
وت�ح��ول��ه م��ن «ن �م��ر م �ف �ت��رس» ،إل ��ى «ق �ط��ة ب��ري��ة».
وقال لصحيفة تليغراف البريطانية إن الفيروس
فقد ضراوته واملرضى الذين كانوا يموتون في
السابق ،بدؤوا يتعافون اآلن.
وأضاف أن «معظم املصابني الذين أدخلوا غرف
ال � �ط� ��وارئ خ �ل�ال ش �ه��ري م � ��ارس وأب ��ري ��ل ك��ان��وا
مرضى للغاية وتوفي معظمهم ،أما اآلن فلم نعد
نرى مثل هذه الحاالت» .وقال «حتى املرضى من
كبار السن ال��ذي��ن ت�ت��راوح أع�م��اره��م ب�ين  80و90
سنة ،ي��رق��دون اليوم في ال�ف��راش ويتنفسون من
دون مساعدة».

ال يبدو أن النجاح سيكتب للحوار الوطني ال��ذي
دع ��ا ال �ي��ه رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م�ي�ش��ال
عون لجمع األط��راف السياسية على موقف موحد
ف��ي م��واج �ه��ة ال �ت��داع �ي��ات ال �ك��ارث �ي��ة ل�ل�أزم��ة امل��ال�ي��ة
املتفاقمة التي تضاف عليها عقوبات قانون قيصر
األم �ي��رك��ي .وم��ن خ�ل�ال ت �ط��ورات ال�س��اع��ات امل��اض�ي��ة
فإن «اللقاء الوطني» في خطر ،وكذلك املفاوضات
مع صندوق النقد الدولي ،ال سيما بعد التصعيد
ال� �ك�ل�ام ��ي ل��رئ �ي��س ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي ال� �ح ��ر ج �ب��ران
ب��اس �ي��ل .ف��امل �ف��اوض��ات م��ع ص �ن��دوق ال�ن�ق��د م �ه� ّ�ددة،
وف ��ق ب��اس �ي��ل ،ال ��ذي ع ��زا ال �خ �ط��ر ،ال ��ى رف ��ض ف��ري��ق
ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي وال �ب �ع��ض ف��ي ال�ح�ك��وم��ة االرق � َ
�ام
ال�ت��ي وض�ع�ت�ه��ا االخ �ي��رة ف��ي خطتها االق�ت�ص��ادي��ة،
قبل ان يجزم ب��أن البالد ستسقط نهائيا في حال
سقط خيار «الصندوق».
ً
وأطلق باسيل نيرانه على االط��راف السياسية كافة،
ب�م��ن فيهم ح �ل �ف��اؤه .وق ��ال" :ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ان
تبقى جاهزة ملنع سقوط التغيير ،ولن نسحب الثقة
من الحكومة طاملا أن البديل غير متوافر وهي تنجز".
وش��دد على أنه "ال أحد يستطيع أن يمنع التيار من
ق��ول الحقيقة .ول��ن نسمح بالتعدي علينا ..ال�ح��راك
ل�ل�اوادم ول�ي��س ل�ل��زع��ران ،ون�ح��ن ف��ي ال�ت�ي��ار نتعرض
لالغتيال السياسي الجماعي ،مردفًا بالقول" :بعدني
ّ
عم ّ
ّ
والتعدي من أي
ليتحملوا الشتيمة
هدي شبابنا
أزعر" ،لكن الى متى؟ خلص!
واعتبر باسيل أن «البلد يمر من قطوع ال��ى قطوع،
وآخ ��ر ق�ط��وع م�ح��اول��ة إس �ق��اط ال�ح�ك��وم��ة ،ف��ي سياق
امل��ؤام��رة االق�ت�ص��ادي��ة» .وق��ال «م��ا ب� ّ�دي أع�م��ل رئيس
جمهوريةّ .
بدنا نحارب الفساد».
وسأل« :ملاذا يعمل بعض الغرب وبعض حلفائه في
الداخل على إجبارنا على إدارة وجهنا حصرًا باتجاه
ال�ش��رق؟ واض��اف :قلتم لنا ابتعدوا عن أزم��ة سوريا
وأدخلتم النازحني ،واآلن تأتون لنا بـ «قيصر»؟

خطر وجودي
وفي اشارة إلى حزب اهلل ،قال باسيل":دخلنا النظام
سنة  2005بعد رحيل الوصاية لنغير ديموقراطيا
ول�ك�ن�ن��ا وب �ح��اج��ة ال ��ى أك �ث��ر م��ن ف��ري��ق ل�ي�ك��ون معنا
أكثرية ،وحتى أق��رب أصدقائنا لم يكونوا معنا في
الكثير م��ن امل�ل�ف��ات الع�ت�ب��ارات�ه��م ،ون�ح��ن كنا نتفهم،
ول�ك��ن ال �ي��وم م��ع اش �ت��داد ال �ظ��روف ل��م ي�ع��د بإمكاننا
الطلب من الناس ان تتفهم أكثر! كنا نقول في السابق
أن أولويتنا هي بناء الدولة ومحاربة الفساد ،وهم
ي �ق��ول��ون أن أول��وي �ت �ه��م امل �ق��اوم��ة ،أم ��ا اآلن ف��ال�خ�ط��ر
وجودي يطال الدولة.
ّ
رئيس تيار امل��ردة سليمان فرنجية ،علق على كالم

رئيس التيار الحر يهاجم:
ال أريد الرئاسة..
أريد محاربة الفساد
ُ ُ ّ
�ام ال ��ذئ � ُ�ب في
ب��اس �ي��ل ،وك �ت��ب ع �ب��ر «ت��وي �ت��ر»« :ال ي �ل�
َ َّ َ
الغنم» .من جانبهّ ،
غرد
ع��دوان��هِ ،إن َي� ُ�ك ال� َّ�راع��ي ع��دو
ِ
عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ،
ً
ق��ائ�لا« :بينما ي��دع��و رئ�ي��س الجمهورية إل��ى ح��وار،
ّ
سعيًا إلى تعاون جميع القوى في إنقاذ البلد ..يطل
ّ
ّ
متهجمًا على الجميع ،وم��وزع��ًا
رئيس ت� ّ�ي��ار العهد،
ٌ
االت�ه��ام��ات لتطول ال�ك��ل! ه��ل ه��و التفاف على ج��دول
ً
اعمال اللقاء ،أم انزعاج ورغبة بنسفه؟».
ول �ي��س ب �ع �ي �دًا ،وف� ��ي وق� ��ت ل ��م ت �ت �ض��ح ب �ع��د خ��ري�ط��ة
امل� �ش ��ارك�ي�ن ،ي �ع �ق��د رؤس � � ��اء ال �ح �ك ��وم ��ات ال �س��اب �ق��ون
اج �ت �م��اع��ًا االث� �ن�ي�ن ل �ت �ح��دي��د امل ��وق ��ف م ��ع م �ي��ل ل �ع��دم
الحضور ،ما ُيفقد امل�ب��ادرة الغطاء السني امليثاقي،
ف ��ي وق� ��ت ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر ل� �ـ «امل ��رك ��زي ��ة» ان رئ �ي��س
ال�ج�م�ه��وري��ة أص��ر ع�ل��ى ض��م امل�ل��ف االم �ن��ي ال��ى امللف
ّ
ليعبر ع��ن م�خ��اوف��ه م��ن اح�ت�م��ال تجدد
االق �ت �ص��ادي
الفتنة املذهبية ليضمن مشاركة أوسع.

أميركا تستعد لترحيل
ممول «حزب الله»
ت�س�ت�ع��د ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل�ل�إف��راج ع��ن رج��ل
األع�م��ال اللبناني قاسم ت��اج الدين ( 64عامًا)
ال��ذي يعتبر م�م��وال ماليا مهما ل�ـ«ح��زب اهلل»،
قبل عامني من انقضاء محكوميته بالسجن،
ومدتها خمس سنوات ،وذل��ك بسبب مشاكله
الصحية وخطر إصابته بمرض «كوفيد ــــ .»19
قاض فدرالي في واشنطن
وفي  28مايو ،وافق
ٍ
طارئّ ،
تقدم به تاج الدين
على طلب استرحام
ألن��ه يعاني «مشاكل صحية خطيرة» تجعله
عرضة لإلصابة بالفيروس .وبالتالي سيكون
بإمكان تاج الدين العودة إلى لبنان في األسابيع
املقبلة.
واستنادا إلى وثائق املحكمة ،غ��ادر تاج الدين
سجن كمبرالند الفدرالي في والي��ة ماريالند،
بعد حجر صحي استمر أس�ب��وع�ينُ ،
ض��ع
وو ِ
ف��ي م��رك��ز اح �ت �ج��از ب��ان �ت �ظ��ار أن ي�ت�م�ك��ن من
العودة على منت رحلة جوية مقررة في يوليو.
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◄ «سي إن إن» تستعرض حديثه
عن عمله ناد ً
ال في أميركا

تفاعُ ل إعالمي محلي وعالمي
واسع حظيت به أولى حلقات الرئيس
األسبق لالستخبارات السعودية
وسفير المملكة األسبق في
بريطانيا وأميركا األمير تركي الفيصل،
التي يجريها اإلعالمي النجم عمار
تقي ،معه ضمن برنامج «الصندوق
األسود» ،الذي ُيبث على مختلف
منصات سبقلا.

◄ مواقع إخبارية في دول عدة
ّ
تسلط الضوء على موضوعات الحوار

وتناقلت وكاالت أنباء وصحف
ومواقع إخبارية ومغ ّردون تفاصيل
اللقاء ،الذي تطرق فيه الفيصل إلى
موضوعات مهمة عدة.

◄ «برومو» المقابلة
تخطى نصف مليون مشاهدة
في أقل من  48ساعة

◄ تفاعل كبير من الصحف والمواقع
السعودية مع تفاصيل اللقاء

األمير تركي الفيصل متحدثاً للزميل عمار تقي في «الصندوق األسود»

كما تم تسليط الضوء على
المقابلة ،من قبل وكالة أنباء
سبوتنيك الروسية ووكالة أنباء سما
الفلسطينية ،وصحف البيان اإلماراتية
والمصريون المصرية والمالذ األردنية،
وقناة الطليعة العراقية وقناة
العالم اإليرانية ،إضافة إلى الصحف
والمواقع اإللكترونية السعودية
صدى واألحداث وأخبار  ،24وموقع
لبنان  ،24وموقع روسيا اليوم،
وغيرها.

استضافته سبقلا في برنامج «الصندوق األسود»

مقابلة األمير تركي الفيصل..

اهتمام عالمي واسع

خالد جان سيز
اس �ت �ع��رض م��وق��ع «س ��ي إن إن» اإلخ � �ب� ��اري ال �ع��امل��ي ح��دي��ث
ً
الفيصل خالل املقابلة عن عمله كنادل ،ناقال قوله« :ك��ان لي
زم�ي��ل س�ك��ن ب�ع��دم��ا ت��رك��ت ح��رم ال�ج��ام�ع��ة ،واس�ت��أج��رن��ا شقة
ً
خ��ارج الجامعة ،ك��ان يعمل ن ��ادال .أصله (ال��زم�ي��ل) م��ن كوبا،
وه��اج��ر ألم�ي��رك��ا بعد ث��ورة (ف�ي��دي��ل) ك��اس�ت��رو ،ك��ان يشتغل
في مطعم في جورج تاون ،واملطعم ال يزال موجودًا إلى اآلن،
حصل له ظرف مع عائلته ،واضطر إلى أن يترك العمل ،فطلب
ً
مني أن أعمل بدال منه عشان ما يفقد الوظيفة.»..
وأكمل «سي إن إن» عن الفيصل« :ملدة أسبوع كنت أذهب بعد
الدراسة وأعمل إلى الساعة  10بالليل ،يعني من الساعة  5بعد
ً
الظهر إلى الساعة  10ليال ..يأتي أن��اس من مختلف مشارب
املجتمعّ ..
حبيت أخوضها (ه��ذه التجربة) وم��راع��اة لوضع
صديقي »..وتابع األمير تركي انه لم يواجه أي مشكالت في
هذا العمل «ألني إما سعودي أو عربي أو مسلم أو من عائلة
مالكة إل��ى آخ��ره ،بالعكس ك��ان شيئًا عاديًا ج�دًا تعاملي مع
ّ
ونكون
اآلخ��ري��ن ،وي�ن��ادون��ي باسمي ،وأن��ادي�ه��م بأسمائهم،
صداقات .نطلع نتغدى سوى وندرس ..حاجة طريفة حصلت
ل ��ي ف ��ي إح � ��دى امل �ن��اس �ب��ات ،م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ط �ل �ب��ة ج��ال�س�ين
واح��د أو وح��دة نسيت سألني ق��ال ل��ي م��ن ف�ين أن��ت؟ قلت له
أنا من اململكة العربية السعودية ،قال لي ها هذه في البحر

الكاريبي؟ .»..وأردف« :املعرفة العامة لنا في ذلك الحني كانت
ضيقة جدًا .والكثير من الطلبة ما كانوا يعرفوا أي شيء وال
يهتموا».

«عكاظ» و«المواطن»
من جهتها ،نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية ق��ول الفيصل
خ�لال املقابلة أن عمله ك�ن��ادل «ح��دث ف��ي ع��ز اح �ت��دام الحرب
الباردة في الثمانينيات والتسعينيات ،بينما ّ
تطرقت صحيفة
«امل��واط��ن» اإللكترونية السعودية إل��ى ما كشفه الفيصل عن
ً
البرنامج اليومي للمك الراحل فيصل بن عبدالعزيز ،قائال إن
«برنامج امللك فيصل ك��ان يبدأ الساعة السابعة صباحًا ثم
يتناول الفطور ثم ينزل للقاء من يريد أن يقابله لغرض ُم ّ
لح
من أفراد العائلة قبل الذهاب إلى املكتب في بهو البيت» .وتابع
األمير تركي أن والده كان يتوجه إلى املكتب ويمكث فيه حتى
الواحدة بعد الظهر ثم يعود إلى القصر امللكي لتناول الغداء
مع كل من يريد أن يتناول الغداء معه س��واء من املوظفني أو
غيرهم ،ثم بعد الغداء يعود إلى البيت حيث يدخل غرفة نومه
للحصول على قسط من ال��راح��ة أثناء القيلولة ال يزيد على
نصف ساعة ثم يصلي العصر ،بعد ذلك ينزل إلى البهو للقاء
من يريد أن يقابله لظرف طارئ أو ضروري سواء من األسرة

أو من غير األس��رة ،ثم يعود للمكتب ويبقى هناك حتى قبل
صالة املغرب بنصف ساعة.
وأش��ار إل��ى أن االه�ت�م��ام ب��األم��ور السياسية ك��ان أم �رًا يوميًا
بالنسبة ألبناء وبنات امللك فيصل ،حيث ك��ان امللك يحرص
على متابعة األخبار السياسية من اإلذاعات الكبرى والدولية،
حيث ك��ان بجانبه دائمًا رادي��و يستمع منه إل��ى األخ�ب��ار في
«ب ��ي ب ��ي س ��ي» ال �ع��رب��ي ،وإذاع� � ��ة ال� �ق ��اه ��رة ،وص� ��وت أم�ي��رك��ا
بالعربي ،وحتى إسرائيل بالعربية.

أسرار كثيرة
وكان اإلعالمي عمار تقي قد وعد املشاهدين بأن األمير املحنك
ت��رك��ي الفيصل ،سيكشف الكثير م��ن األس ��رار ح��ول األح��داث
التاريخية واملهمة في املنطقة العربية وفي حياته الخاصة.
وك �ش��ف األم �ي��ر ت��رك��ي ف��ي ح�ل�ق��ات ال �ص �ن��دوق األس� ��ود بعض
تفاصيل م��راح��ل دراس�ت��ه ف��ي ال��والي��ات املتحدة ،وت�ط��رق إلى
أسلوب الحياة ال��ذي ك��ان يعيشه وال��ده الراحل امللك فيصل،
واهتمامه بما ي��دور ح��ول العالم من أح��داث ،ومزاملته لبيل
ك �ل �ي�ن �ت��ون ف ��ي ج��ام �ع��ة ج � ��ورج ت � ��اون .واس �ت �ع��رض ال�ف�ي�ص��ل
سنوات حياته األول��ى وكيف عاش مراحل طفولته ودراسته
في الطائف ثم االنتقال إلى الواليات املتحدة.

ً
أيضا
«فيسبوك» يتفاعل
لقيت امل�ق��اب�ل��ة م��ع األم �ي��ر ت��رك��ي الفيصل
اه� �ت� �م ��ام ��ًا أي � �ض� ��ًا ف � ��ي م� ��وق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي «ف� �ي� �س� �ب ��وك» ،ح �ي��ث ت�ن��اق��ل
نشطاء أج ��زاء م��ن ال �ح��وار ،وت�ح��دث��وا عن
أهمية ما جاء فيه ،كما نشرت املقابلة على
صفحات عدة.

َ
مشاهدة
نصف مليون
ك ��ان «ب ��روم ��و» س�ل�س�ل��ة ح�ل�ق��ات «ال �ص �ن��دوق األس � ��ود» ال�ت��ي
يستضيف فيها عمار تقي ،األمير تركي الفيصل ،قد تخطى
حاجز نصف املليون مشاهدة في أقل من  48ساعة ،بعد بثه
على منصات سبقلا اإللكتروني.
ُ
وحظي البرومو بإشادات واسعة من قبل املتابعني والجمهور
الذين كانوا ينتظرون الحلقة األول��ى من السلسلة الجديدة،
م��ؤك��دي��ن أن «ال �ص �ن��دوق األس � ��ود» ،ي�ع��د األق ��وى ح��ال�ي��ًا على
الساحة ،وليس على مستوى الخليج العربي فحسب ،لكن
على املستوى العربي أيضًا.

«مبدع ذكي ..الله الله عليك»

عمار تقي ّ
يتلقى الشكر والتقدير
ّ
ت�ل��ق��ى ال��زم�ي��ل امل��ذي��ع ع�م��ار ت�ق��ي ،م�ق��دم ب��رن��ام��ج «ال�ص�ن��دوق
األس��ود» شكرًا ّكبيرًا وإط��راء على مقابلته مع األمير تركي
الفيصل ،من ّاملعلقني على فيديو املقابلة في موقع «يوتيوب».
ووص ��ف امل�ع��ل�ق��ون امل��ذي��ع ت�ق��ي ب��أن��ه «م �ب��دع» و«ذك� ��ي» ،وق��ال
أحدهم« :اهلل اهلل عليك ،نفس ما تمنيت أن يكون اللقاءّ ،وما
ُ
يتخلله من أسئلة لم تطرح من قبل .شكرًا من القلب .تألق
جميل».
وطرح ّ
وق��ال معلق« :أس�ت��اذ عمار تحية ل��ك ،وحلقة ّمميزة» ،بينما
اعتبر آخر أن «هذا املذيع خطير يعرف كيف يطلع من الضيف
األخبار املخبية».

موقع «روسيا اليوم» اهتم بالمقابلة

خبر المقابلة في موقع «سي إن إن»

وكالة «سبوتني

ك» الروسية نشرته أيضا ً

مغ ِّردون يشيدون بلقاء الفيصل:

ت مساحة للحوار

ن» اإلماراتية أفرد

صحيفة «البيا

 ..وصحيفة «ع
استعرضت كاظ» السعودية
ت
فا
صي
ل
الل
قاء

ً
شكرا لـ سبقلا على استضافته

حفل موقع التواصل االجتماعي «تويتر» ب��إش��ادة واس�ع��ة م��ن املغردين باملقابلة،
موضحني أهمية حديث األمير تركي الفيصل ،والفتني إلى تميزه بأخالق نبيلة ،كما
شكروا الزميل عمار تقي على هذا الحوار املتميز.
وليد الغريبي ،ق��ال ع��ن الفيصل« :رج� ّ�ل دول��ة ،عاصر أح��داث��ًا كثيرة ،كالمه سهل
ممتنع ،حكمته تتناهى لألسماع بال تكلف ،تواضعه سمة ووراثة».
د .ف��رج ال�ج�ب�ع��ة ،غ � ّ�رد« :ع�ن��دم��ا ي�ت�ح��دث ع�ظ�م��اء ال�ع�ق��ول تتغير امل�ف��اه�ي��م م��ع ثبات
املصطلح» ،أما «فوزية» ،فأوضحت« :عمل األمير تركي الفيصل أيام الجامعة بمطعم
وتغطيته ًعلى غياب صديقه لكي ال يفقد عمله ،لم ينتقص من قدره كابن ملك ،بل
زاده رفعة وتواضعًا ..هلل دركم آل فيصل».

خصال حميدة
ذكر« :صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل ،أقسم باهلل
حساب «نقطة ضوء» ،لاّ
العظيم إنه رجل لم تلده و دة ،رجل يستحق كل االحترام والتقدير ،رجل ال يكفي
أن تصفه بالكلمات .ال يعرفة إال من عمل معه أو تشرف بلقائه ،وقد تشرفت بعمل
تحت إدارته سنتني .أحببته هلل ولخصاله الحميدة ،واسألوا كل من عرفه عندما كان
سفيرنا ببريطانيا».

بدوره ،أفاد حساب «ال يهم»« :تركي الفيصل ،مهما عملت ،يكفي ما قدمت للوطن
ولنا ،شكرًا بكبر السماء».
من ناحيته ،أش��اد حساب «ج��زا» بثقافة الفيصل ،وشكر الزميل عمار تقي على
ً
امل�ق��اب�ل��ة ،ق��ائ�لا« :س�م��و األم�ي��ر ت��رك��ي الفيصل م�خ��زون ثقافي ع��ال ج� �دًا ..توظيف
الكلمات وترتيب الجمل يجذب انتباهك ،وهذا دليل على ما يحمله من ّ
كم معرفي..
شكرًا لك أخ عمار».

برنامج ثري
كما شكر عبداهلل بن عطاء صحيفة سبقلا على هذه املقابلة ،موضحًا« :برنامج
الصندوق األس��ود م��ع صاحب السمو امللكي األم�ي��ر تركي الفيصل جميل وث��ري
ورائ��ع ،فهو رجل الخبرات املتنوعة واملتحدث البليغ والسياسي املخضوم ..شكرا
سبقلا الستضافتكم سمو األمير».
في سياق متصل ،أفاد «بو حمد»« :دائمًا لقاءات عمار تقي تتميز بالقوة في الحوار،
وهي استثنائية ومميزة من حيث اختيار الضيف .وكعادة عمار ،دائمًا يجذب إلى
برنامجه من هو األب��رز في عالم السياسة ..لقاء ممتع نتابعه بينه وب�ين صاحب
السمو امللكي األمير تركي الفيصل».
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إصابة العبَ ين بالفيروس في الدوري األميركي
أعلن كل من انتر ميامي وأتالنتا يونايتد املنافسني في الدوري االميركي لكرة القدم (إم إل إس)،
عن إصابة العب في صفوفه بفيروس كورونا املستجد من دون الكشف عن هويته.
ويخضع العب انتر ميامي املصاب ،الذي ال يعاني أي عوارض للعزل ،منذ أن أيقن شخصيا أنه
كان على احتكاك قريب من أحد املصابني الذين أظهروا عوارض طفيفة.
أما العب أتالنتا املصاب ،الذي ال يعاني بدوره من أي عوارض ،فهو الوحيد الذي جرى تشخيصه
إيجابيا بني زمالئه وأعضاء الجهاز الفني.
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العناصر المحلية
الحل المضمون إلكمال الموسم
مصلحة الالعب املحلي الذي يبقى الحل األوحد ملعظم
األندية.

عمر بركات
ت�ت�ج��ه م�ع�ظ��م األن ��دي ��ة إل ��ى االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال�ع�ن��اص��ر
الوطنية ،س��واء من الالعبني أو الكوادر الفنية ،خالل
ما تبقى من مباريات املوسم الجاري ،والتي يفترض
أن يتم استكمالها خالل النصف الثاني من أغسطس
املقبل.
ويأتي ذلك في ظل بعض التعثرات التي تواجه هذه
الفرق خالل الفترة الحالية ،والتي يأتي في مقدمتها
إقرار االتحاد الدولي مسبقًا بضرورة خوض كل الفرق
للمباريات املتبقية من البطوالت بقوائمها املعتمدة
منذ بداية املوسم ،وهو األمر الذي يصعب تطبيقه في
ال�ب�لاد ،ال سيما ف��ي ظ��ل استقرار معظم األن��دي��ة على
إج��راء تغييرات كبيرة ف��ي عناصرها املحترفة ،مما
يعني االعتماد على ال�لاع��ب املحلي ف��ي م��ا تبقى من
املباريات.

قرروا البقاء
وع �ل��ى ال �ج��ان��ب اآلخ� ��ر ،ه �ن��اك م��ن امل�ح�ت��رف�ين م��ن ق��رر
ال �ب �ق��اء ف ��ي ال� �ب�ل�اد ع �ن��د ب ��داي ��ة أزم � ��ة ت �ف �ش��ي ف �ي��روس
ً
ك��ورون��ا املستجد ليتيح لفريقه ع��ام�لا م��ن األفضلية
النسبية خ�ل�ال ال �ل �ق��اءات املتبقية ،وم�م��ن ق��رر البقاء
أيضًا من واج��ه ق��رار التغيير من ناديه وم��ن ثم يبدأ

محاوالت من االتحاد
من جانبه ،سعى اتحاد الكرة إلى استثناء البالد من
قرار البقاء على القوائم ذاتها وذلك من خالل مخاطبات
رسمية لالتحاد الدولي للعبة يحاول خاللها الحصول
على موافقته ليتم اعتماد قوائم املوسم الجديد إلكمال
امل��وس��م ال �ح��ال��ي ،وذل ��ك ل �ت��داخ��ل امل��وس �م�ين واخ �ت�لاف
ظروف استكمال املوسم املحلي عن نظيره في أوروبا
وبعض الدول املجاورة ،إال أن الفيفا رفض املطلب قبل
أسبوعني تقريبًا ،وتتجه النية لدى مسؤولي االتحاد
إلى محاولة أخرى إلقناع مسؤولي الفيفا.

املدرب الوطني
المدرب أحمد عبدالكريم

ال�ب�ح��ث ع��ن وج�ه��ة ج��دي��دة .ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ق��رر فيه
العديد من الالعبني املغادرة إلى بلدانهم في الفترات
السابقة وع��ن ط��ري��ق ال�ت��واص��ل م��ع س �ف��ارات بلدانهم
حتى تتضح الرؤية ،لتأتي هذه املعطيات وتصب في

أم��ا بالنسبة إل��ى ال �ك��وادر الفنية ،فتمني العديد من
األن��دي��ة نفسها ب��ان�ف��راج��ة ح��رك��ة ال�ط�ي��ران ف��ي الشهر
املقبل ليتسنى لها استقدام أجهزتها الفنية قبل وقت
ك��اف م��ن ب��داي��ة التدريبات ،إال أن تلك األن��دي��ة أقدمت
أيضًا على تجهيز البدائل ملواجهة هذا األمر واالتفاق
م��ع املساعدين املحليني على تولي املهمة أو اإلبقاء
على املدرب الوطني الذي يتولى املسؤولية منذ بداية
املوسم.

قرار عودة النشاط صائب..
ونسعى إلى التأهل لـ«طوكيو»
التدريبات في كاظمة

محمد سليمان

جهود «الثالثية»
ّ
وثمن البدر الجهود املبذولة من قبل اللجنة الثالثية
امل�ش�ك�ل��ة م��ن ق�ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة وال�ل�ج�ن��ة

وأضاف البدر أنه من املقرر أن يحتضن نادي كاظمة
ت��دري �ب��ات منتخب ال�س�ب��اح��ة ف��ي ظ��ل ع��دم جهوزية
نادي النصر ،الذي يضم مجمع أحواض سمو الشيخ
ناصر املحمد الصباح مقر ات�ح��اد السباحة ،وذل��ك
بسبب استخدام منشآت ال�ن��ادي من قبل السلطات
ال�ص�ح�ي��ة مل��واج �ه��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،م��وض�ح��ا أن��ه
يتم اآلن العمل على تجهيز جميع أدوات الوقاية
والتعقيم وأجهزة قياس ال�ح��رارة ،ووض��ع التصور
ال �ع��ام لكيفية ب��دء ال�ت��دري�ب��ات وف��ق ق��واع��د التباعد
واملسافات املقررة.

علي الصقعبي

حاضنة لبطولة ال�ع��ال��م ،فالجدير بالذكر ان
ال�ع��ام امل��اض��ي ك��ان��ت بطولة ال�ع��ال��م ف��ي والي��ة
ف�ل��وري��دا االم�ي��رك�ي��ة ُ
ورش ��ح ب�ط��ل م��ن الكويت
للمنافسة هناك.
ونصح د .علي الصقعبي باملشاركة ،وتمنى
لالعبني العرب تصدر البطولة العاملية ،وهو
سوف يحرص على متابعة املشاركني.

إبعاد إسماعيل ومهاوي عن منتخب العراق
ق� � ّ�ررت ال�ه�ي�ئ��ة امل��ؤق�ت��ة امل�ك�ل�ف��ة اإلش� ��راف على
ط�ب�ي�ع��ة ع �م��ل االت� �ح ��اد ال �ع��راق��ي ل �ك��رة ال �ق��دم
َ
الالعبني الدوليني ضرغام اسماعيل
استبعاد
وع�لاء مهاوي من صفوف املنتخب العراقي،
ب �ع��د ظ �ه��وره �م��ا ف ��ي م �ق �ط��ع ف �ي��دي��و غ �ن��ائ��ي،
يخالف التعلميات الوقائية الصحية ،ويقلل
من خطر تفشي فيروس كورونا املستجد.
وذك � ��رت ال �ه �ي �ئ��ة امل��ؤق �ت��ة ف ��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي
الجمعة «اطلعت الهيئة املؤقتة على الفيديو
امل �ن �ت �ش��ر ف ��ي وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
ل�لاع �ب��ي امل�ن�ت�خ��ب ض��رغ��ام اس �م��اع �ي��ل وع�ل�اء
مهاوي ،والذي يخالف تعليمات خلية االزمة
ّ
الصحية ،بما يتعلق بالحجر املنزلي وعدم
االختالط ،فضال عن التقليل واالستهزاء من
خطورة الوباء الخطير الذي يهدد العالم».

واضاف البيان «تقرر ،بعد التشاور مع املدير
ال�ف�ن��ي للمنتخب (السلوفيني ستريتشكو)
كاتانيتش ،إبعاد الالعبني ضرغام اسماعيل
وع�ل�اء م�ه��اوي م��ن ص�ف��وف املنتخب ،وف��رض
ع�ق��وب��ة م��ال �ي��ة ،ق��دره��ا م�ل�ي��ون��ا دي �ن��ار ع��راق��ي
(م ��ا ي �ع��ادل أل �ف��ًا وس�ب�ع�م�ئ��ة دوالر) ع �ل��ى كل
الع��ب ،وسيتم استثمار املبلغ لدعم العوائل
املتضررة من جائحة كورونا».
وان� �ت� �ش ��ر ال �ج �م �ع ��ة ع� �ل ��ى م� ��واق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي م�ق�ط��ع ف �ي��دي��و غ �ن��ائ��ي ج�م��اع��ي،
ي � �ش� ��ارك ف �ي ��ه ال�ل�اع� �ب ��ان ض� ��رغ� ��ام اس �م��اع �ي��ل
وع�ل�اء م �ه��اوي ،ي��ؤدي��ان ف�ي��ه أغ�ن�ي��ة تستخف
ّ
وت� �س� �ت� �ه ��زئ م � ��ن خ � �ط � ��ورة ت� �ف ��ش ��ي ف� �ي ��روس
ك��ورون��ا ،ي�ص�ف��ان ف�ي��ه امل�ت�خ� ّ�وف�ين م��ن ال��وب��اء
بـ«الناس املجنونة».

عودة مظفرة لبوغبا

استقرار صحي
خالد البدر

األومل �ب �ي ��ة ووزارة ال �ص �ح��ة م ��ن أج� ��ل ع � ��ودة ال �ن �ش��اط
ال��ري��اض��ي ،وال�ت��واص��ل ال��دائ��م م��ع الهيئات الرياضية
للتشاور حول آلية العودة والشروط الواجب توافرها
لضمان سالمة جميع الرياضيني.

وأع ��رب ال�ب��در ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن تشهد ال�ف�ت��رة املقبلة
مزيدا من االستقرار الصحي داخ��ل البالد بالتغلب
على أزمة كورونا ،وهو ما سينعكس بشكل ايجابي
على جميع ج��وان��ب ال�ح�ي��اة بشكل ع��ام ،وال��ري��اض��ة
بشكل خاص ،متمنيا أن تعود الرياضة لطبيعتها
ف��ي ظ��ل ال��رؤي��ة ال�خ��اص��ة ب��اس�ت�ئ�ن��اف ال�ن�ش��اط وف��ق
املراحل التي أكدت عليها وزارة الصحة من أجل أمن
وسالمة الجميع.

ليفربول يستهل عودته بـ«ديربي ميرسيسايد»
تنتظر جماهير ليفربول رؤية فريقها في أول مباراة
رسمية بعد غياب دام أكثر من  3أشهر ،نظرا لتوقف
املسابقات اإلنكليزية واألوروبية منذ مارس املاضي،
بسبب تفشي فيروس كورونا.
ي�خ��وض «ال��ري��دز» أول م �ب��اراة ب�ع��د ع��ودة املسابقة،
عندما يحل ال�ي��وم ضيفا ثقيال على ال�ج��ار إيفرتون
بملعب «غ��ودي�س��ون ب��ارك» ف��ي دي��رب��ي ميرسيسايد،
بالجولة الـ 30من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وي��دخ��ل ليفربول امل�ب��اراة ف��ي ص��دارة ج��دول الترتيب
بـ 82نقطة ،متقدما بفارق هائل عن مانشستر سيتي
الوصيف وحامل اللقب ،يبلغ  22نقطة.

وال ي�ح�ت��اج ل�ي�ف��رب��ول س ��وى  19ن�ق�ط��ة م��ن ال �ج��والت
امل�ق�ب�ل��ة ،لتحطيم ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي ل�ل�ف��ري��ق ال�س�م��اوي
ببلوغه  101نقطة.
وإذا تمكن ليفربول م��ن تحقيق االن�ت�ص��ارات ف��ي كل
الجوالت املتبقية ،فإنه سيصل بذلك إلى  109نقاط،
وهو رقم قياسي تاريخي سيكون من الصعب على أي
فريق معادلته في السنوات املقبلة.

مؤشرات نجاح

إنجاز تاريخي
ب��ات رج��ال امل ��درب األمل��ان��ي ي��ورغ��ن ك�ل��وب ب��ات��وا على
م�ش��ارف التتويج بلقب البريمييرليغ ألول م��رة في
ت ��اري ��خ ال � �ن� ��ادي ،م �ن��ذ ان� �ط�ل�اق امل �س��اب �ق��ة بنسختها
الجديدة قبل  28عاما.
وأصبح تتويج ليفربول باللقب مسألة وقت ال أكثر،
نظرا لصعوبة تعويض مانشستر سيتي هذا الفارق
ال�ه��ائ��ل ف��ي ال�ن�ق��اط خ�لال آخ��ر  9ج ��والت ،ع�ل�اوة على
حاجة «الريدز» لـ 6نقاط فقط لحسم األمور.
وب��إم�ك��ان ل�ي�ف��رب��ول تحقيق ال�ل�ق��ب ف��ي ن�ه��اي��ة امل��وس��م
بجانب تسجيل رق��م قياسي ت��اري�خ��ي ،ح��ال حصده

أكد د .علي الصقعبي ،رئيس رياضة مهارات
الكرة االستعراضية «فوتبول فريستايل» في
الكويت ،انه في ظل اوضاع جائحة كورونا لم
تقتصر االنشطة عن ُبعد على الدراسة والعمل
ف �ق��ط ،ب��ل ام �ت��دت ل�ت�ش�م��ل ال �ب �ط��والت ال�ع��امل�ي��ة
ف��ي م�ج��االت ال��ري��اض��ة ،ومنها بطولة ال��رد بل
ستريت ستايل ،وه��ذه سابقة ل��م ت�ح��دث منذ
تأسيس هذه البطولة الشهيرة في عام .٢٠٠٨
واوض��ح الصقعبي ان آلية وش��روط املشاركة
في هذه البطوالت تتوافر من خالل حساباته
ف��ي م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،الف �ت��ًا ال��ى
ايجابيات هذه الخطوة ،فمن خالل مالحظاته
وإشرافه على البطوالت سابقًا ،خاصة بطولة
العام املاضي «رد بل ستريت ستايل» ٢٠١٩
ال�ت��ي ق��ام بتنظيمها وت ��رأس تحكيمها ،فإن
اغ�ل�ب�ي��ة ال�لاع �ب�ين ت�ن�ت��اب�ه��م ال��رب �ك��ة وال �ت��وت��ر
عند بداية منافساتهم ،فال يظهرون قدراتهم
الكاملة ويضيع تعب تدريباتهم الشاقة.
وب �ي��ن ان امل� �ش ��ارك ��ة اون�ل��اي� ��ن ح �ي��ث ال�ل�اع��ب
م�ط��ال��ب ب ��أن ي �ص��ور ف�ي��دي��و م��دت��ه  ٣٠ث��ان�ي��ة،
وبإمكانه تكرار املقطع الى ما ال نهاية ليظهر
م�س�ت��واه الحقيقي ،ب��االض��اف��ة ال��ى ان خطوة
االون�لاي��ن تعني جميع دول العالم ستشارك
من دون استثناء فال حاجة لتوفير ميزانية
إلقامة البطولة ،وال يشترط السفر ال��ى دولة

بسبب «فيديو كورونا»

خالد البدر:

أكد الشيخ خالد البدر الصباح ،رئيس اتحاد السباحة،
أن خطة ع��ودة التدريبات الخاصة باملنتخب سوف
تتركز في املقام األول على إع��داد الالعبني املوهوبني
واملميزين من أجل رفع املستوى الفني لهم للمنافسة
على التأهل ألوملبياد طوكيو .2021
وأوض��ح ال�ب��در أن العمل يجري اآلن على ق��دم وس��اق
لتجهيز املنشآت التي ستحتضن التدريبات ،وذل��ك
وفق الضوابط واإلجراءات الوقائية االحترازية ،التي
أق��رت�ه��ا السلطات الصحية ،وات �خ��اذ جميع التدابير
ال�لازم��ة للحفاظ على س�لام��ة الجميع ،مشيدا بقرار
م �ج �ل��س ال� � � ��وزاراء ال � ��ذي ج� ��اء ب �م �ن��زل��ة ع � ��ودة ال �ح �ي��اة
للرياضة الكويتية ،بعدما عانت كثيرا بسبب التوقف
ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف االستثنائية ،ال�ت��ي تمر بها البالد
مل��واج �ه��ة ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،م��ؤك��دا أن ��ه ق��رار
صائب وجاء ملصلحة الرياضيني.

الصقعبي :بطولة العالم لمهارات
الكرة «أونالين»

صالح مداعباً الكرة في تدريبات ليفربول

أكبر عدد من النقاط في الجوالت املتبقية.
ويملك سيتي رقما قياسيا تاريخيا في البريمييرليغ،
ب�ع��دم��ا ت ��وج ب�ط�لا ب��وص��ول��ه ل � �ـ 100ن�ق�ط��ة ف��ي نهاية
موسم .2017-2018

على م��دار السنوات ال�ـ 5األخيرة ،لم يحصد ليفربول
ن�ق��اط��ا ك�ث�ي��رة ف��ي ال �ج��والت ال� �ـ 9األخ �ي ��رة ،ق�ب��ل ق��دوم
كلوب إلى ملعب «أنفيلد».
ففي موسم  ،2015 - 2014جنى ليفربول  8نقاط فقط
ف��ي آخ��ر  9ج ��والت ،ث��م زادت إل��ى  13نقطة ف��ي نفس
الفترة خالل املوسم التالي ،عقب وصول كلوب.
وف��ي املوسم الثاني للمدرب األمل��ان��ي ،وص��ل ليفربول
إل��ى  20نقطة ف��ي آخ��ر  7ج��والت م�ه��درا  7نقاط فقط،
قبل أن يتراجع هذا املعدل بخسارة  5نقاط في املوسم
الثالث لكلوب.
وف��ي املوسم امل��اض��ي ،حقق ليفربول العالمة الكاملة
في الجوالت الـ 9األخيرة بحصد  27نقطة ،وهو مؤشر
إيجابي للفريق الذي يسعى لتكرار هذا األمر مجددا
في نهاية مشواره هذا املوسم.

رقم تاريخي ينتظر كلوب

موسم كارثي ألوزيل

ينتظر يورغن كلوب املدير الفني لنادي ليفربول
م��وع �دًا م��ع ال �ت��اري��خ أم� ��ام إي �ف��رت��ون ف��ي م �ب��اراة
الديربي التي تجمعهما اليوم.
وي �س �ع��ى ي ��ورغ ��ن ك �ل ��وب ال� ��ى ق� �ي ��ادة ل �ي �ف��رب��ول
لتحقيق ال �ف��وز ع�ل��ى إي �ف��رت��ون أو ال �خ��روج من
امل �ب��اراة بنقطة ال�ت�ع��ادل ،ليصبح أول م��درب في
ّ
ت��اري��خ ن ��ادي ل�ي�ف��رب��ول ّيتجنب ال�ه��زي�م��ة ف��ي 11
«دي��رب��ي» متتاليا ،ويحطم ال��رق��م القياسي ،10
الذي يمتلكه األسطورة بوب بايزلي.

ب��ات مستقبل الالعب األملاني مسعود أوزي��ل في أرسنال ضبابيا ،بسبب األداء
املتذبذب الذي يقدمه هذا املوسم في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ف��ال�لاع��ب ال ��ذي ل��م ي�ش��رك��ه امل ��درب م��اي�ك� ّ�ل أرت�ي�ت��ا ف��ي خ �س��ارة «امل��دف�ع�ج�ي��ة» أم��ام
مانشستر سيتي ب�ـ«ث�لاث�ي��ة» نظيفة ،وق��ع ع�ق��دا ف��ي  2018م��ع ال�ف��ري��ق اللندني،
يتقاضى فيه  432ألف دوالر أسبوعيا .غير أن الدولي األملاني السابق سجل هدفا
واحدا ،وصنع ثالثة أخرى في  23مباراة هذا املوسم ،أي إن أوزيل ـــــ الالعب السابق
لريال مدريد ـــــ تقاضى على الهدف الذي سجله  19مليونا و 400ألف دوالر .وفي
ح��ال احتساب الدقائق ال�ـ  1968التي لعبها مقارنة باملبالغ التي يتقاضها ،فإن
أرسنال يدفع ألوزيل نحو  10آالف دوالر عن كل دقيقة لعب.

سولسكاير يعانق بوغبا بعد اللقاء (أ ف ب)

ق��ال أول��ي غ��ون��ار سولسكاير م��درب مانشستر
يونايتد إن بول بوغبا يتطلع لتعويض ما فاته
ب�ع��د ف�ت��رة غ�ي��اب ط��وي�ل��ة ل�لإص��اب��ة ع�ق��ب ظهور
العب وسط فرنسا بأداء مميز خالل التعادل 1-1
مع توتنهام بالدوري اإلنكليزي.
ول��م يلعب ب��وغ�ب��ا ( 27ع��ام��ًا) م�ن��ذ  26ديسمبر
ً
املاضي ،بسبب إصابة بالكاحل ،وش��ارك بديال
ف��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي أم� ��ام ت��وت �ن �ه��ام ،ف��ي ت��اس��ع
م� �ب ��اراة ل��ه ب��امل��وس��م ،وح �ص��ل ع �ل��ى رك �ل��ة ج��زاء
ّ
سجل منها برونو فرنانديز هدف التعادل في
وقت متأخر.
وواجه بوغبا انتقادات لقلة إسهاماته في فترته
م��ع ي��ون��اي�ت��د ،لكنه ن��ال إش ��ادة واس �ع��ة ف��ي أول

مباراة بعد استئناف املوسم عقب توقف طويل
بسبب جائحة كورونا.
وقال امل��درب النرويجي «من الرائع رؤية بوغبا
وهو يستعرض قدراته ،لقد ساهم بشكل كبير
في نيل ركلة الجزاء».
وأض� � � ��اف «ع� ��ان� ��ى م� ��ن إص� ��اب� ��ة ق� ��وي� ��ة ،وي �ت ��وق
لتعويض ما فاته من املوسم».
وت ��اب ��ع «ي ��ري ��د ب ��ول دائ �م ��ًا إظ �ه ��ار ق ��درات ��ه ل�ن��ا،
ويتوقع الكثير من نفسه ،ويود أن يكون األفضل.
يتدرب كثيرًا ويعشق كرة القدم ..فعل كل شيء
وسط امللعب .قطع الكرة وقام بتمريرات ناجحة
واستعرض بعض املهارات ،ومن الرائع استعادة
جهوده .إنه شاب متحمس وشغوف».

من حداد الفيروس

أتاالنتا تساعد برغامو على النهوض
ت �ح��اول م��دي �ن��ة ب��رغ��ام��و اإلي �ط��ال �ي��ة ،امل �ت �ض��ررة
ّ
بشدة من فيروس كورونا املستجد ،العودة إلى
الحياة الطبيعية ،وتستعد اليوم لدعم فريقها
أتاالنتا ال��ذي يحقق موسما تاريخيا في لعبة
كرة القدم.
اجتاحت مواقع التواصل االجتماعي العاملية،
صور العشرات من النعوش املجمعة في كنيسة
مقبرة املدينة وموكب ّ
مروع لشاحنات عسكرية
كانت تقلها.
ش� ��رح أخ� �ي� �رًا ع �م ��دة امل��دي �ن��ة ج��ورج �ي��و غ ��وري
للصحافة العاملية «كانت هذه االشهر في غاية
الصعوبة .ك��ان شهر م��ارس سلسلة من الحداد
واالخبار الحزينة املتتالية .االرتياح كبير اآلن،
عدنا إلى وضع طبيعي نسبيا».
ل �ك��ن ال �ح �ص �ي �ل��ة ث �ق �ي �ل��ة .ي �ف� ّ�ص��ل ال� �ع� �م ��دة« :ف��ي
امل�ق��اط�ع��ة ،حصلت  6آالف ح��ال��ة وف ��اة أك�ث��ر من
امل�ع��دل االع�ت�ي��ادي لتلك ال�ف�ت��رة ،بينها  670في
برغامو .وهذا يعادل  45ألف وفاة في نيويورك».
ال �ج �م �ي��ع خ �س ��ر ص ��دي� �ق ��ا ،زم � �ي �ل�ا ،ج � � ��ارا ،وم ��ن

املتعارف عليه ان ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال
اوروب � ��ا ب�ي�ن ات��االن �ت��ا وف��ال�ن�س�ي��ا االس �ب��ان��ي في
 19فبراير لعب دورا كبيرا ف��ي تسريع انتشار
ّ
متفرجًا في
ال�ج��ائ�ح��ة .ي��وم��ذاك احتشد 45792
ملعب س��ان سيرو في ميالنو ملشاهدة أتالنتا
ي�س�ح��ق ض�ي�ف��ه االس �ب��ان��ي  .1 /4ب�ع��د ك��ل ه��دف
ارتمى املشجعون ،بعضهم في احضان بعض،
سواء كان في امللعب أو الحانات.
ستسمح ك��رة ال�ق��دم ال�ي��وم لبرغامو ب��أن تخطو
خطوة إضافية نحو «الحياة السابقة» ،عندما
يستقبل أت��االن �ت��ا ف��ري��ق س��اس��ول��و ف��ي م�ب��ارات��ه
االولى ضمن الدوري املتوقف منذ مطلع مارس.
يعيش أتاالنتا أفضل موسم في تاريخه .يحتل
املركز الرابع في الدوري ،وبلغ ربع نهائي دوري
ابطال اوروبا.
ي �ش��رح غ��اس�ب�ي��ري�ن��ي لصحيفة الغ��ازي �ت��ا دي�ل��و
س�ب��ورت« :ع�ن��دم��ا أف�ك��ر ف��ي األم��ر ي�ب��دو خياليا.
ق�م��ة ال �س �ع��ادة ال��ري��اض�ي��ة ت��زام�ن��ت م��ع أك �ب��ر أل��م
للمدينة».
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دورتموند يحسم الوصافة

ليفاندوفسكي ..قياسي
ش� �ه ��دت امل ��رح� �ل ��ة ال �ث��ال �ث��ة وال � �ث �ل�اث ��ون ق�ب��ل
األخ� �ي ��رة م��ن ال � ��دوري األمل ��ان ��ي ف� ��وزا ج��دي��دا
ل �ب��اي��رن م �ي��ون��خ ال �ب �ط��ل ب �ف �ض��ل ال �ب��ول �ن��دي
روب ��رت ليفاندوفسكي ال ��ذي أص�ب��ح أفضل
هداف أجنبي في تاريخ الـ«بوندسليغا».
وبعد أن ت��وج بطال في املرحلة املاضية في
ملعب فيردر بريمن ( ،)0-1حرم «كوفيد »19
ب��اي��رن م �ي��ون��خ م��ن االح �ت �ف��ال م��ع ج�م�ه��وره
بلقبه الثامن تواليا والثالثني في تاريخه،
إال أن ذل ��ك ل��م ي��ؤث��ر ف��ي م�ع�ن��وي��ات الع�ب�ي��ه،
ال س�ي�م��ا ل�ي�ف��ان��دوف�س�ك��ي ،وخ ��رج م��ن لقائه
وف��راي�ب��ورغ ( )3-1بانتصاره الثامن تواليا
م�ن��ذ ال �ع��ودة م��ن ال �ت��وق��ف ،وال �خ��ام��س عشر
تواليا في جميع املسابقات منذ تعادله مع
الي �ب��زي��غ م��ن دون أه� ��داف ف��ي  9ف �ب��راي��ر في
الدوري.
وح�س��م ب��اي��رن ال�ل�ق��اء ف��ي ال�ش��وط األول بعد
أن أن �ه��اه م�ت�ق��دم��ا ب�ث�لاث��ة أه� ��داف ل�ج��وش��وا
كيميش ( )15وليفاندوفسكي ( 24و )37الذي
ع ��زز ص��دارت��ه ل�ت��رت�ي��ب ال �ه��داف�ين ب� �ـ 33هدفا
(أف�ض��ل مجموع أه��داف ل��ه ف��ي موسم واح��د
م��ن ال�ب��ون��دس�ل�ي�غ��ا ب �ف��ارق ث�لاث��ة ع�م��ا حققه

ليفاندوفسكي مسجالً الهدف الثالث لبايرن (أ.ف.ب)

فرنسا تسمح للجماهير
بحضور المباريات

الجمهور الفرنسي سيعود للمدرجات  11يوليو المقبل

س� ُ�ي�ع��اد ف�ت��ح امل�لاع��ب وم�ض��ام�ي��ر س�ب��اق��ات االح�ص�ن��ة ف��ي فرنسا،
املغلقة بسبب تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،أم��ام الجمهور
في  11يوليو املقبل بسعة خمسة آالف متفرج كحد اقصى ،فيما
تستطيع الرياضات الجماعية استئناف نشاطها بدءا من االثنني،
بحسب ما أعلنت الحكومة .وسمحت الحكومة باستئناف االنشطة
الرياضية بدءا من االثنني «مع اتخاذ تدابير وقائية مناسبة» ضد
فيروس «كوفيد ،»-19لكن الرياضات القتالية ال تزال محظورة.
واتخذت هذه القرارات خالل اجتماع مجلس الدفاع واالمن الوطني
برئاسة الرئيس ايمانويل ماكرون.
وأشارت الحكومة إلى أنه من املمكن مراجعة العدد األقصى الذي
حددته بخمسة آالف متفرج في املالعب ومضامير السباقات إذا
تحسن الوضع الصحي بعد منتصف أغسطس.
وك��ان��ت راب�ط��ة دوري ك��رة ال�ق��دم ق��د ات�خ��ذت ق��رار إن�ه��اء امل��وس��م في
أواخ��ر أبريل وتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدرجة االولى،
في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوار فيليب أش��ار فيها
الى ان الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم املنافسات
الرياضية ،حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.
وتأمل الرابطة بأن يبدأ املوسم املقبل في  23أغسطس.

عودة العبي سانت المصابين

ُ
عاد ثالثة العبني من ن��ادي سانت اتيان لكرة القدم ،أعلنت اصابتهم
بفيروس كورونا املستجد ،إلى التمارين أمس بحسب ما أعلن النادي
الفرنسي.
وكان سانت اتيان أعلن الخميس تسجيل خمس إصابات بالفيروس
في صفوفه ،تعود ثالثة منها لالعبني ،وذل��ك بعد استئناف تمارينه
االربعاء في مركز روبير هيربان الرياضي.
وأفاد النادي في بيان ان «املصابني ال يخضعون الي اجراءات عزل من
قبل وكالة الصحة االقليمية في أوفرنيي-رون ألب .وسيكون الالعبون
الثالثة ق��ادري��ن على م�ع��اودة التمارين بشكل طبيعي صباح السبت
(أمس)».

المباريات المنقولة اليوم
القناة

الفريقان

التوقيت

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الثالثون)
نيوكاسل × شيفيلد يونايتد

 4.00مساء

beIN Sports HD 2

أستون فيال × تشلسي

 6.15مساء

beIN Sports HD 2

إيفرتون × ليفربول

 9.00مساء

beIN Sports HD 2

الدوري األسباني (المرحلة الثالثون)
سيلتا فيغو × ديبورتيفو أالفيس

 3.00عصرا

beIN Sports HD 3

فالنسيا × أوساسونا

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد × ريال مدريد

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة الخامسة والعشرون)
أتالنتا × ساسولو

 8.30مساء

-

إنتر ميالن × سامبدوري

 10.45مساء

-

موسمي  2016-2015و ،)2017-2016مقابل
هدف للوكاس هولير (.)33
ودخل ليفاندوفسكي تاريخ الدوري األملاني
ك��أف�ض��ل ه ��داف أج�ن�ب��ي ،م�ت�ف��وق��ًا ع�ل��ى الع��ب
أرس �ن��ال اإلن �ك �ل �ي��زي ح��ال�ي��ا ال �غ��اب��ون��ي ب�ي��ار
ايميريك اوباميانغ الذي سجل  31ملصلحة
دورتموند في موسم .2017-2016
وسيكون م��ن الصعب على البولندي ال��ذي
سجل  48ه��دف��ا ف��ي  41م�ب��اراة خاضها هذا
امل��وس��م ض�م��ن ج�م�ي��ع امل �س��اب �ق��ات ،ال��وص��ول
ال� ��ى ال ��رق ��م ال �ق �ي��اس��ي امل �ط �ل��ق ال � ��ذي س�ج�ل��ه
«املدفعجي» غيرد مولر موسم 1972-1971
( 40ه��دف��ًا م��ع ب��اي��رن) ف��ي م �ب��ارات��ه األخ �ي��رة
للموسم في ملعب فولفسبورغ ،لكن بامكانه
أن يصبح الثاني على الالئحة على حساب
دي�ت��ر م��ول��ر ال��ذي سجل  34ه��دف��ا لكولن في
موسم .1977-1976

هاالند يواصل التألق
حسم بوروسيا دورتموند وصافة ال��دوري
األمل��ان��ي للموسم ال�ث��ان��ي ت��وال�ي��ا ،وذل��ك بعد
ع��ودت��ه م��ن ملعب م�لاح�ق��ه الي�ب��زي��غ بالفوز

بثنائية نظيفة للنرويجي إرلينغ هاالند.
وب � �ع� ��د أن ح �س �م ��ت ال� �ب� �ط ��اق� �ت ��ان األول � �ي� ��ان
املؤهلتان ال��ى دوري األب�ط��ال امل��وس��م املقبل
مل�ص�ل�ح��ة ب��اي��رن ودورت� �م ��ون ��د ،ت��أج��ل حسم
ال� � �ص � ��راع ع� �ل ��ى ال �ب �ط��اق �ت�ي�ن األخ � ��ري �ي��ن ال ��ى
امل��رح�ل��ة الختامية بعد أن ان�ت��زع بوروسيا
مونشنغالدباخ املركز الرابع مجددا من باير
ليفركوزن ،بفوز األول على الهابط بادربورن
ب�ث�لاث��ة أه ��داف ل�ب��ات��ري��ك ه��رم��ان ( )4والرس
ستيندل ( 55من ركلة جزاء و )73مقابل هدف
لسفني ميشل ( )53ف��ي ل�ق��اء أكمله الخاسر
ب�ع�ش��رة الع �ب�ين م�ن��ذ ال��دق�ي�ق��ة  ،66وخ �س��ارة
ال �ث��ان��ي أم� ��ام م�ض�ي�ف��ه ه��رت��ا ب��رل�ين ب�ه��دف�ين
نظيفني سجلهما البرازيلي ماتيوس كونيا
( )22والبلجيكي دودي لوكيباكيو (.)54
ورف � � ��ع م ��ون� �ش� �ن� �غ�ل�ادب ��اخ رص � �ي� ��ده ال � ��ى 62
نقطة ف��ي امل��رك��ز ال��راب��ع ب�ف��ارق نقطتني أم��ام
ليفركوزن ونقطة خلف اليبزيغ ال��ذي كانت
م �ب��اراة أم��س مميزة بالنسبة ل�ه��داف��ه تيمو
فيرنر ألنها األخيرة له على «ريد بول أرينا»
بما أن��ه سينتقل املوسم املقبل ال��ى تشلسي
اإلنكليزي.

الريال ..لالنقضاض على الصدارة
حرم إشبيلية ضيفه برشلونة من انتصار
ب��ال��غ األه �م �ي ��ة ،ف ��ي س �ب��اق��ه ع �ل��ى ص� ��دارة
ال��دوري اإلسباني مع غريمه ريال مدريد،
ب �ع��د أن ان �ت �ه��ت م �ب ��ارات �ه �م ��ا ،ب��ال �ت �ع��ادل
ال�س�ل�ب��ي دون أه � ��داف ،ف��ي ال �ج��ول��ة ال � �ـ،30
على صعيد ال�ل�ق��اء ال��ذي احتضنه ملعب
ب �ي��زخ��وان ف ��ي إش �ب �ي �ل �ي��ة ،ل�ي�م�ن��ح ال �ن��ادي
األندلسي ري��ال مدريد فرصة االنقضاض
على الصدارة.
وك ��ان ��ت امل �ف ��اج ��أة ق �ي��ام م � ��درب ب��رش�ل��ون��ة
كيكي سيتيني في إبعاد املهاجم الفرنسي
انطوان غريزمان عن التشكيلة االساسية
واش��راك الدنماركي مارتن برايثويت بدال
منه ،في حني شارك االوروغوياني لويس
سواريز اساسيا للمرة االولى بعد عودته
من اصابة اثر عملية جراحية في ركبته.
لم يفز اشبيلية على برشلونة سوى مرة
واحدة في آخر  12مباراة بينهما.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ع��روض ال �ج �ي��دة ال�ت��ي
ي �ق��دم �ه��ا اش�ب�ي�ل�ي��ة ه ��ذا امل ��وس ��م ب��إش��راف
م��درب��ه ج��ول��ن لوبيتيغي م ��درب منتخب
اس �ب��ان �ي��ا وري � ��ال م��دري��د ال �س��اب��ق ،اال ان��ه

يفتقد ال��ى ه ��داف حقيقي ف��ي امل �ق��دم��ة ،ال
سيما بعد رحيل مهاجمه الفرنسي وسام
بن يدر الى موناكو.
ورف��ع برشلونة امل�ت�ص��در رص�ي��ده ال��ى 65
ن �ق �ط��ة م �ت �ق��دم��ا ب� �ف ��ارق  3ن �ق��اط ع ��ن ري ��ال
م��دري��د ال� ��ذي ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ت �س��اوي ن�ق��اط��ا
م �ع��ه ش� ��رط ان ي �ف��وز خ � ��ارج م�ل�ع�ب��ه على
ري � ��ال س��وس �ي �ي��داد ال� �س ��ادس ال� �ي ��وم ك��ون
«امليرنغي» يملك األفضلية بفوزه وتعادله
مع برشلونة ذهابا وايابا ،في حني يملك
اشبيلية  52نقطة في املركز الثالث.
أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال
م ��دري ��د «ت �ع �ث��ر ب��رش �ل��ون��ة ال ي�غ�ي��ر شيئا
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ن��ا ،ن�ح��ن نعتمد ع�ل��ى أنفسنا
ونفكر في م�ب��اراة سوسييداد فقط ،نريد
ت�ق��دي��م ك��ل ش��يء ع�ل��ى أرض �ي��ة امل�ل�ع��ب كما
نفعل دائ�م��ا ،يجب علينا أال نفكر ف��ي أي
شيء آخر».
وأض � � ��اف «س� � ��وف ت� �ك ��ون م � �ب� ��اراة ص�ع�ب��ة
ل�ل�غ��اي��ة ،وه ��ي امل ��رة األول� ��ى ال �ت��ي سنلعب
ف�ي�ه��ا خ� ��ارج أرض �ي ��ة م�ل�ع�ب�ن��ا ب �ع��د غ�ي��اب
ألكثر من شهرين».

بيكيه ..متشائم
اعتبر قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه ان القبض على صدارة الدوري االسباني لكرة القدم لم يعد
بيد فريقه الكاتالوني ،بعد تعادله سلبا على ارض اشبيلية.
ق��ال بيكيه ال��ذي يأمل فريقه ب��اح��راز اللقب للسنة الثالثة تواليا «بالنظر ال��ى مبارتينا االخيرتني،
اعتقد ان الفوز في الدوري سيكون صعبا جدا .ال ارى اين سيهدر ريال مدريد النقاط! هذا التعادل
سيضعنا في موقف حيث لن يكون احراز اللقب بني ايدينا».
وعن تحليله لتصريح بيكيه ،قال مدرب برشلونة كيكي سيتيني «هذا ناجم عن االحباط .انا متفائل..
اعتقد ان الفوز بكل املباريات سيكون صعبا على الجميع».
تابع املدرب الذي حل بدال من ارنستو فالفيردي «يجب ان يكون لدينا نقد ذاتي لبعض االمور ،لكن
يجب ان نسلط الضوء ايضا على االمور الجيدة التي قمنا بها».

؟

هل استحق ميسي الطرد

شهدت مواجهة برشلونة واشبيلية حادثة كان بطلها النجم ليونيل ميسي ،أسالت الكثير
ّ
تصر ٍف اعتبره الكثير غريبًا على األسطورة األرجنتينية.
من الحبر بعد
وم��ع نهاية الشوط األول ،دخ��ل ميسي في نقاش ح��اد مع الع��ب الفريق املضيف دييغو
كارلوس ،وانتهى األمر بدفع األرجنتيني لخصمه ،األمر الذي خلق ضجة داخل أرضية
امللعب ،التي انتهت بحصول سيرجيو بوسكيتس وفرناندو على البطاقة الصفراء.
وك��ان ألن��دوخ��ار أوليفر ،خبير التحكيم ال�خ��اص بصحيفة «م��ارك��ا» االسبانية ،رأي في
الحادثة التي شهدها ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» ،حيث رفض فكرة أنه كان يجب
طرد ميسي ،مؤكدًا أن البطاقة الصفراء كانت أكثر ما يستحقه قائد برشلونة ،عندما ُسئل
عما إذا كان ينبغي معاقبة ميسي ،مضيفًا أن الالعب بالغ كثيرًا في ّ
رد فعله خالل الحادثة.

دييغو كارلوس واقعاً على األرض بعد تدخله مع ميسي

شارك بفريق مراهقين

بسبب مزاعم عنصرية

«كورونا» يكبِّد روستوف خسارة تاريخية

نجوم هولندا
ً
قناة
يقاطعون

بعد يومني من عزل فريقه األول بأكمله بسبب
االش�ت�ب��اه ف��ي تفشي ال�ف�ي��روس ب�ين  6الع�ب�ين،
اضطر فريق «إف سي روستوف» الروسي إلى
إرسال فريق يبلغ متوسط أعمار العبيه  17أو
أقل ،للعب ضد سوتشي مع استئناف الدوري،
ليتلقى هزيمة تاريخية.
وخسر «فريق األشبال» بعشرة أه��داف مقابل
ه� ��دف واح� � ��د ،ب �ع��د أن رف� ��ض ف��ري��ق س��وت�ش��ي
ت��أج�ي��ل امل� �ب ��اراة ،وت ��رك روس �ت ��وف أم ��ام خ�ي��ار
اللعب بفريق من خريجي أكاديمية النادي ،أو
قبول الهزيمة لتغيب الفريق.
وج��اءت النتيجة الخيالية بعد بداية مفاجأة
عندما منح روم��ان رومانوف فريق روستوف
التقدم بعد  52ثانية ،بتسديدة من على حافة
منطقة الجزاء.
لكن سرعان ما تعادل سوتشي وأنهى املباراة
ب��رص �ي��د  10أه� � � ��داف ،ه ��ي األك� �ب ��ر ف ��ي ت��اري��خ
الدوري ،سجلها معظمها العبون لديهم خبرة
في املنتخب الوطني الروسي.

قاطع الالعبون ف��ي املنتخب الهولندي لكرة ال�ق��دم قناة
«فيرونيكا» الهولندية الخاصة ،وذل��ك بعدما أدل��ى أحد
م�ع�ل�ق�ي�ه��ا ب�ت�ص��ري�ح��ات ع �ن �ص��ري��ة .وذك� ��ر ال�ل�اع �ب��ون في
تصريحات نشرت على وسائل التواصل االجتماعي أن
العبي منتخبات الرجال والسيدات ال يرغبون بعد اآلن
في إج��راء مقابالت معهم في برنامج «ك��رة ال�ق��دم» الذي
يذاع على قناة «فيرونيكا إنسايد».
وغ� ��رد ق��ائ��د امل�ن�ت�خ��ب ال �ه��ول �ن��دي ون �ج��م دف� ��اع ل�ي�ف��رب��ول
ً
اإلنكليزي فيرجيل فان دايك على «تويتر» قائال إن «هذا
يتجاوز الخط ..ليست ه��ذه هي امل��رة األول��ى أو الثانية..
(فعلوها) م��رارًا وت�ك��رارًا ..لقد طفح الكيل» .وقالت العبة
املنتخب الهولندي للسيدات ميرل فان دونغن في تغريدة
«ال يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم ..لقد طفح الكيل».
وجاءت تلك التصريحات في رد على املعلق الذي تحدث
ب � � ��ازدراء ع ��ن االح �ت �ج��اج��ات امل �ن��اه �ض��ة ل�ل�ع�ن�ص��ري��ة في
هولندا.
وردت ال �ش��رك��ات أي �ض��ًا ع �ل��ى ال �ت �ص��ري �ح��ات ،ح �ي��ث ق��ال
الكثيرون إنهم ل��ن يضعوا إعالناتهم على القناة خالل
فترات التوقف اإلعالنية.

«روستوف» الروسي خاض المباراة بفريق من المراهقين

ونال حارس مرمى روستوف البالغ من العمر
 17ع��ام��ا ،دينيس ب��وب��وف ،استحسانا كبيرا
وت ��م اخ �ت �ي��اره رج ��ل امل� �ب ��اراة .ف�ع�ل��ى ال��رغ��م من
تلقيه رقما قياسيا م��ن األه ��داف ،فقد تصدى
لركلة ج��زاء وحقق أيضا رقما قياسيا جديدا

في الدوري ألكثر حاالت إنقاذ املرمى في مباراة
واحدة بواقع  15إنقاذا.
وق��ال بوبوف على موقع ناديه على اإلنترنت:
«من املحزن أننا خسرنا بهذه النتيجة الكبيرة،
لكننا حصلنا على الكثير من الخبرة».

الحرارة

األحد

الطقس
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حار والرياح شمالية غربية إلى معتدلة

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

السرعة ( 15ـــ  35كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كالم الناس

زاوية حادة

أحمد الصراف

بدر خالد البحر

إقبال األحمد

a.alsarraf@alqabas.com.kw

تونس غير..
بس إحنا شكو؟
ش�ئ�ن��ا أم اب �ي �ن��ا ،ت��ون��س ه��ي ال�ب �ل��د ال �ع��رب��ي ال��وح �ي��د امل�م�ي��ز
ب��دي�م��وق��راط�ي�ت��ه األق ��رب ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ات ال�غ��رب�ي��ة ،والثالثة
إسالميا ف��ي نظامها املميز بعد ماليزيا وت��رك�ي��ا! كما أن
وض��ع امل ��رأة فيها ،م��ن ناحية حقوقها ،أف�ض��ل بكثير من
ك��ل ال��دول اإلس�لام�ي��ة ،ع��دا تركيا ،ول��و أنها بحاجة للمزيد
من اإلصالحات في قوانني األحوال الشخصية .وحدث كل
ذلك بفضل «بورقيبة» ،وحدث ما يماثله في عشرات الدول
الناجحة األخ ��رى ك��أت��ات��ورك ف��ي ت��رك�ي��ا ،ول��ي ك��وان ي��و في
سنغافورة ،وغيرهما.
ج �ه��ود اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين الس �ت �ع��ادة ح�ظ��وت�ه��م ف�ي�ه��ا لم
تتوقف ،ويجب االعتراف بأن براغماتية «راشد الغنوشي»،
رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان ،سهلت م��ن تعايش الليبراليني واإلخ ��وان
حتى اآلن ،ولكن غير معروف ملن ستكون الغلبة ،وسيكون
مصير تونس بائسا إن كانت ل�لإخ��وان ،حينها ستتحول
ل��دول��ة ف��اش�ل��ة .ف�ت�ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ل�ي��س ف��ي أج �ن��دة اإلخ ��وان
ول��م يكن ،وال االهتمام بالعلوم وال تنمية م��وارد ال��دول��ة ،بل
أقصى همومهم حجاب املرأة وشعرها وكيفية التحكم بها،
وإرج��اع�ه��ا ق��رون��ا إل��ى ال ��وراء ،خ��اص��ة أن�ه��م ال يفقهون في
االقتصاد وال يعترفون بالحقوق املدنية ،ويعادون الحريات
بطبيعتهم ،فماذا تبقى من تونس التي نحبها؟
إن وض��ع اإلخ��وان في تونس مقلق وشعبية الغنوشي في
انحدار ،وهو من املؤمنني بمبادئ التنظيم العاملي لإلخوان،
ال ��ذي يسعى إلع ��ادة ال�خ�لاف��ة اإلس�لام �ي��ة ،وج �ه��وده كفيلة
بالقضاء على أي تقدم سياسي ضحى «التوانسة» من أجله
بالكثير ،وكان دور املرأة هو األبرز ،فهي التي أعاقت وصول
مرشح اإلخ��وان لرئاسة الجمهورية ،بعد سقوط بن علي،
ودعمت في حينها «الباجي قائد السبسي».
إن الخوف من فشل ثورة الياسمني ماثل بقوة ،ومعارضة
الغنوشي داخ��ل البرملان تتزايد ،وبالتالي ك��ان الفتا تلقيه
دعوة لزيارة الكويت في هذه الظروف الصحية ،التي يتجنب
فيها ك��ل زع�م��اء ال�ع��ال��م وسياسييه االل�ت�ق��اء وج�ه��ا ل��وج��ه.
وح �ي��ث ان ع�لاق�ت�ن��ا ب�ت��ون��س ال ه��ي ب��ال �ح��ارة وال ال �ب��اردة،
وال م�ص��ال��ح ك�ب�ي��رة بيننا وال ع� ��داوات ق��ات�ل��ة ،ف��إن ال��زي��ارة
غير م�ب��ررة م��ن جميع ال�ن��واح��ي ،ون�ح��ن ف��ي أوج انشغالنا
بالتصدي للكورونا ،والحياة لم تعد لطبيعتها أصال ،فكيف
س�ي�ت��م اس�ت�ق�ب��ال��ه وال �ح �ف��اوة ب� ��ه؟! ،وال �ك��ل ي�ت�ح��اش��ى ال�ك��ل!
الحقيقة انها مسألة تدعو للرثاء وربما للضحك .ويصبح
األمر مدعاة لالستغراب عندما نعرف حقيقة مواقف راشد
الغنوشي من االحتالل الصدامي لوطننا ،فقد كان من كبار
م��ؤي��دي «االج �ت �ي��اح» ،ول��ه خطب ن��اري��ة ف��ي مهاجمة دخ��ول
القوات الدولية واألميركية لتحرير الكويت ،ولم يصدر عنه
يوما أي اعتذار عن خطير موقفه من قضية التحرير ،حتى
زمالؤه في حزب إخوان تونس ،عابوا عليه وقوفه بالكامل
مع صدام.
نكرر تساؤلنا :إذا كانت عالقتنا بتونس عادية جدا ،وليس
بيننا وبينها مصالح ت��ذك��ر ،وال ع ��داوة تنشر ،وال�ظ��روف
الصحية صعبة جدا ،فما املبرر من وراء هذه الدعوة «اآلن»
ولهذه الشخصية املثيرة للجدل «بالذات»؟

الدراجات و«السكوترات» الكهربائية
تزدهر بعد رفع تدابير «كورونا»
ك��ان��ت ال��دراج��ات و«ال�س�ك��وت��رات» الكهربائية تعتبر قبل تفشي وب��اء
كوفيد  19 -مصدر إزع��اج للبعض ،إال أنها بعد األزم��ة الصحية بدأت
تحصل على شعبية في املدن التي تبحث عن خيارات نقل جديدة مع
خروجها من العزل.
ي�ق��وم ح��ال�ي��ا ب�ع��ض مشغلي وس��ائ��ل التنقل ال�ص�غ�ي��رة ال�ت��ي تراجعت
مبيعاتها أو ت��وق�ف��ت خ�ل�ال أزم��ة ك��ورون��ا ،ب��ال�ت��وس��ع لتلبية الطلبات
املتزايدة على منتجاتهم.
وق��ال ديفيد شبيلفوغل كبير مسؤولي السياسات ف��ي شركة «الي��م»
التي أعادت إطالق دراجاتها في معظم املدن العاملة فيها والتي يزيد
عددها على  ،100إن الناس في حاجة ماسة إلى التنقل في الهواء الطلق
حيث يمكنهم الحفاظ على التباعد االجتماعي.
وأوضح أن مسؤولي املدن ّ
رحبوا بفكرة هذه الدراجات و«السكوترات»
الكهربائية رغم موقفهم املعاكس قبل أشهر.
وأضاف «لقد حدث تغير كبير في موقف املدن من وسائل التنقل هذه،
وبدأت تعتبرها أساسية في نظام النقل الذي سيزدهر في فترة ما بعد
الوباء بعدما كانت تراها وسيلة لتنقل السياح فقط»( .ا ف ب)

الوفيات
● سعود حمد عبدالله الحميدي 69( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.99822211
● سليمان نصار محمد الحريتي 58( ،ع��ام��ًا) ،شيع ،ت:
.99224992 - 99730080
● عبدالحميد حسن محمد بوعليان 66( ،عامًا) ،شيع،
ت.66782264 :
● محمد عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان 79( ،عامًا)،
شيع ،ت.99369779 - 99606195 :
● علي صقر محمد الهاجري 63( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ت:
.97267672 - 66550181
● محمد إسماعيل ك��وه��ري 86( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ت:
.99821155 - 66166553 - 97660046
● زهرة حسين علي العطار ،أرملة محمد تقي سعود،
( 75عامًا) ،شيعت ،ت.66693663 :
● إبراهيم عبدالعزيز العبدالعزيز المقهوي99( ،
عامًا) ،شيع ،ت.50872288 :
● شريفة حسين أحمد الهولي ،زوج ��ة ع�ب��دال�ق��ادر
ط ��ال ��ب ال� �ك� �ن ��دري 67( ،ع� ��ام� ��ًا) ،ش �ي �ع��ت ،ت- 99020543 :
.69606077 - 99806862
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

سمو الرئيس :إنقاذ الجامعة بإدارة جديدة
إذا اختلفنا على كل شيء ،فسنتفق على أن االستجوابات
كانت مسرحية فاشلة قبل بدايتها ،فال االستجواب وال
َ
املستجوب على قدر من الكفاءة ،فنحن على
املستجوب وال
ِ
األقل كجمعية جودة التعليم أوضحنا منذ أشهر ،وآخرها
تصريحنا  9يونيو ،أن إنهاء العام الدرسي كارثة حذرنا
منها الوزير ،كما حذرناه من مغبة تعطيل التعليم عن بعد
في «العام» و«التطبيقي» والجامعة ،وسنكشف سوء إدارته
لهذا امللف.
وإذا اتفقنا على ش��يء ،فلن نختلف على أن الجامعة تمر
في أس��وأ مراحلها ،فهل توجد في العالم جامعة مديرها
ال �ع��ام ون��ائ �ب��ه ل �ل �ش��ؤون ال�ع�ل�م�ي��ة ون��ائ �ب��ه ل�لاب �ح��اث ون��ائ�ب��ه
للتخطيط جميعهم ق��ائ�م��ون ب��أع�م��ال أي م��ؤق�ت�ين ،وفيها
عمداء قاربت مدة تعيينهم على االنتهاء؟! هل هناك جامعة
مرموقة بالخليج والعالم لم تنتقل للتعليم االلكتروني عن
ب�ع��د؟! ث��م يأتي مدير الجامعة ب��االن��اب��ة ومجلسه بإغالق
الجامعة حتى أغسطس ،ب��ل ويفتخر ف��ي لقاء تلفزيوني
بإنجاز تاريخي ويهنئ  38دكتورا بترقيتهم ويدعو لهم
بالفرحة وهم في بيوتهم يتسلمون رواتبهم ،بينما الطلبة
بال فرحة بحرمانهم إكمال دراستهم وزماالتهم ومشاريع
تخرجهم وط�م��وح توظفهم ولخبطة ال �ق��ادم م��ن الفصول
الدراسية وتعثر املستقبل!
لقد أغلقت الجامعة رغم توسل كليات وكوكبة من أعضاء
هيئة ال�ت��دري��س وات �ح��اد الطلبة ل�لاس�ت�م��رار بالتعليم عن
ب �ع��د ،ورغ ��م ق ��رار م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال�ح�ص�ي��ف ب �ت��اري��خ 1
اب��ري��ل إلمكانية ب��دء ال��دراس��ة بعد م��واف�ق��ة أول �ي��اء االم��ور،
امل �ع��دل ل �ق��رار وق ��ف ال ��دراس ��ة ،وال� ��ذي ال ي�ص�ع��ب ع�ل��ى أي
رجل قانون ان يفهم ،فالقرار لم يكن للتعليم الخاص دون
العام ،وأكبر دليل على إمكانية استمرار الجامعة بعد هذا
القرار هو نصه الواضح وإدالء وزير التربية فور صدوره
بتصريحني مهمني« ،الدراسة لن تتوقف» و«مطالبة كل من
جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
بتقديم خطة عاجلة عن التعليم االلكتروني في غضون
 10أيام»؟
لقد تم تعيني مدير الجامعة باالنابة في  2فبراير ،ولكن
مجلس الجامعة لم يجتمع إال في  21أبريل ،وهي برأينا فترة
انقطاع طويلة وغير مقبولة ،كان خاللها مديرو جامعات
العالم ،ليسوا في شاليهاتهم ،بل باحتماعات ماراثونية مع

عمدائهم ليال ون�ه��ارا ليتحولوا للتعليم ع��ن ُب�ع��د ،فتخرج
طلبتهم وس�ج��ل آخ ��رون منهم للفصل ال��دراس��ي ال�ق��ادم.
وبينما مجلس الجامعة ينتظر االج�ت�م��اع دي ��وان الخدمة
املدنية فتح باب التسجيل للباحثني عن العمل وسيلحق به
خريجو الجامعات األخرى عدا جامعة الكويت ،التي أغلقت
مخز أمام العالم أجمع!
أبوابها في وضع ٍ
نحن نتساءل :هل كان املدير باالنابة يحتاج لثالثة أسابيع
أخ ��رى م��ن ض �ي��اع ال��وق��ت ح�ت��ى  14م��اي��و ل�ص�ي��اغ��ة ق��رار
ً
سطرا
تشكيل لجنة للتعليم عن ُبعد ،مهامها ال تتجاوز
وربع السطر؟ في حني أن لدى الجامعة مركزا للتعليم عن
ُب�ع��د منذ ثمانية عشر ع��ام��ا ،ع�ل�اوة على جاهزية بعض
كليات بنسبة تصل  ،%98وكذلك البنية التحتية ملرافقها؟
ملاذا شركات تدريب ولدينا كليات قادرة على ذلك ،كإحدى
الكليات التي رتبت في غضون أي��ام فقط تدريب  80ألف
شخص ث��م اقتصرتها ألق��ل م��ن  10آالف م�ت��درب بسبب
ربكة قرارات الجامعة بوقف الدراسة.
أم ��ا ال �ك��ارث��ة ف�ه��ي ال�ت�ق��وي��م ال�ج��ام�ع��ي ال �ج��دي��د ال ��ذي اق��رت��ه
إدارة الجامعة واملخالف لكل االع��راف االكاديمية ،لم تراع
فيه ال التصنيف وال االع�ت�م��ادات املؤسسية التي ص��ارت
مهددة بالسحب كالـ  ABETال��ذي تمتعت به كامال كلية
ال�ه�ن��دس��ة ق�ب��ل أك�ث��ر م��ن ع�ش��ر س �ن��وات ،روزن��ام��ة ل��م ت��راع
ح �س��اب��ا ف�ص�ل�ي��ا وال ح �س��اب��ا رب �ع �ي��ا ،وس �ي �ت�لاط��م فيها
السحب واإلضافة ووقت امتحان القدرات وفترات الراحة،
وقد تختفي االجازات بتكدس ستة كورسات بعضها وراء
بعض ،ها نحن كجمعية نتساءل :أين جودة التعليم؟! وهو
ما سيجعلنا نتقدم بشكوى رسمية ضد إدارة الجامعة
عالوة على التحذير من املساس باملال العام ،إذا ما تم إقرار
ضعف الراتب للفصل االستثنائي املبتدع.
سمو الرئيس ..نحتاج تحركا للحفاظ على ما تبقى من
وج��ه الجامعة ،التي احتضنتكم وتخرجتم فيها ،بتمكني
الكليات ال �ق��ادرة على ال�ب��دء بالتعليم ع��ن ُب�ع��د قبل نهاية
ي��ون �ي��و وف �ت��ح امل �خ �ت �ب��رات ل�ل�ب��اح�ث�ين م ��ن ط�ل�ب��ة وأس ��ات ��ذة،
وت�ش�ك�ي��ل لجنة ب��أس��رع وق��ت ممكن الخ�ت�ي��ار م��دي��ر ع��ام
للجامعة لقيادة جديدة.

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

فجر

الصــــالة

شروق

كشف تقرير ص��ادر ع��ن مجموعة «ب��وس�ط��ن االس�ت�ش��اري��ة» أن
ث��روة ال�ن�س��اء ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ستنمو بمعدل  %9سنويًا
بحلول عام  ،2023وفقًا ملا نقله موقعا  thenationalو.saudi 24
وذكر التقرير أن املواطنات السعوديات حصلن على لقب أغنى
النساء في الشرق األوسط بثروة تقدر بنحو  224مليار دوالر،
متوقعًا ارتفاعها سنويًا بنسبة  %9لتبلغ  284مليارًا بحلول
ّ
 ،2023ف��ي ح�ين ح��ل��ت اإلم��ارات �ي��ات ف��ي امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة بقيمة
أصول تقدر بـ 103مليارات دوالر.

مغرب

8.23 11.50
عشاء

I.alahmad@alqabas.com.kw

اثن كل شيء إال الكالم
ك��ل ش ��يء اذا ث�ن�ي�ت��ه ق �ص��ر ..إال ال� �ك�ل�ام ..ف�ك�ل�م��ا اخ�ت�ص��رت
مفرداته وصدقت في معانيه ..زاد تأثيره وتوسع معناه.
كثرة الكالم كقلته تماما ..وم��ن يجتر الكالم ال يعرف ماذا
يريد ان يقول ..النه في النهاية سيقول ما ال يريد.
ام ��ا ق�ل�ي��ل ال �ك�ل�ام ف�ه��و م��ن ي�ت�ق��ن اخ �ت �ي��ار امل� �ف ��ردات ال �ت��ي قد
تختصر ث�لاث منها فقط م�ث�لا ..ث��رث��رة س��اع��ة تلف وت��دور
كلماتها في معنى ال ينجح بالوصول له ..وهذا دليل إما كثرة
الوقت وسعته ..وإما ضياع الهدف.
قليلو الكالم اغلبهم حكماء ال يقولون اال ما يريدونه فقط..
اما كثيرو الكالم ..فهم من ال يعرفون ماذا يريدون وال ملاذا
يتكلمون.
كثيرو الكالم يتكلمون اكثر مما يستمعون ..وقليلو الكالم او
من يثنون الجمل ويقصرونها ..فهم من يستمع اكثر بكثير
مما يقول.
يستمعون ويحللون ويستنتجون ..ثم يختارون ما يناسب
املوقف واملوضوع ..يصفونه بأقل الكلمات وأجودها.
القامة تقصر اذا ثنيت والورقة تصغر اذا ثنيت وغطاء السرير
ينكمش اذا ثني والعصا اللينة تضعف اذا ثنيت ..اال الكالم.
خ�ي��ر ال �ك�لام م��ا ق��ل ودل ..وامل� ��رء ق�ل�ي��ل ال �ك�لام ي �ك��ون محط
اهتمام ..ينتظر الكل ما سيقوله حتى يستفيد.
كثرة ال�ك�لام وكثر الحكي م��ا ه��و اال تعبير ام��ا ع��ن الضجر
او امللل او املباهاة او التفاخر ..اما قلته فهي في غالبها دليل
حكمة ونضج وسعة افق.
الكالم ما هو اال تعبير عن رأي او حاجة ..وهو ايضا عبارة
عن حروف تحتضن بعضها لتشكل في مجموعها كلمات
تختلف في معانيها حسب موقعها والغرض منها ..اال انها
بالنهاية محاولة للتعبير عن شيء ما.
هناك ان��اس يهرب اآلخ��رون منهم لكثرة ثرثرتهم وحكيهم..
من دون زبدة يصل لها من يستمع لهم.
وه �ن ��اك م ��ن ي�ت�ط�ل��ع اآلخ� � ��رون ل �ل �ج �ل��وس م�ع�ه��م واالس �ت �م��اع
واالستفادة منهم ..لحكمة يقولونها او معلومة يجودون بها.
م ��ا اح� ��وج م�ج�ت�م�ع��ات�ن��ا ال ��ى ق�ل�ي�ل��ي ال �ك�ل�ام ك �ث �ي��ري ال �ف��ائ��دة
واالس�ت�ف��ادة ..الن ه��ذه الفئة ه��ي م��ن تنفع املجتمع وه��ي من
سيرتقي به ..خاصة اذا كانت هذه الفئة صاحبة رؤية مغلفة
الرؤية واملصلحة
باملصلحة العامة البعيدة كل البعد عن حشر ُ
الخاصة ..في كل رأي تصرح به وتعلنه اذا طلب منها او لم
ُيطلب.

السعوديات أغنى النساء في الشرق األوسط ..ثم اإلماراتيات
ولفت إلى أن النساء في الشرق األوسط حاليًا ُيدرن  786مليار
دوالر من األصول ،وهو ما يمثل  %13من إجمالي ثروة املنطقة
البالغة نحو  6تريليونات دوالر ،ويتوقع أن ترتفع ثروة النساء
ف��ي املنطقة بنسبة  %9سنويًا لتبلغ تريليون دوالر ف��ي عام
.2023
وأشار إلى أن النساء في جميع أنحاء العالم يجمعن ثروة أكبر
من ذي قبل ،ويضيفن  5تريليونات دوالر إلى ثرواتهن كل عام،
ويمثلن اآلن  %32من الثروة العاملية.
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