العجيري 100 ..شمعة
محبة وعطاء
بلغ  100ع��ام ،لكنه ال ي��زال أخ�ض��ر القلب وال ��روح بمحبة
الكويت وأهلها ،كما أنه نبراس لألجيال في التفوق والكفاح
والحرص على العلم ،والبحث في عالم األفالك.
إنه العم صالح العجيري ال��ذي يمثل ج��زءا مهمًا من ذاكرة
الوطن ،بتنبؤاته الفلكية ،وحضوره املتميز ،حيث يطل علينا
بحساباته الفلكية في هالل كل رمضان ومع انتهائه ،وكذا
الحال مع توقعاته باألحوال الجوية ،وما بني هذا وذاك يعيدنا
إلى الزمن الجميل بسرده في كل املناسبات والفعاليات عن
ذكرياته وعالقته برموز الوطن.
ف��ي عيده امل�ئ��ة ،تقدم سبقلا وردة ح��ب ووف��اء للعجيري،
الذي سيظل دائما نبراسا في الوطنية والعطاء.
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قضية اليوم

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 23صفحة •  100فلس

فيروس «اإلفالس» و«التفنيشات» ..أخطر من «كورونا»!

هل تعيش الكويت على سطح كوكب آخر؟! سؤال ُم ٌّلح
ي�ط��رق أذه ��ان امل��واط�ن�ين؛ وه��م ي�ش��اه��دون ب� ِّ
�أم أعينهم،
جميع الدول على مختلف أحجامها وثقافاتها ،تمضي
جميعها نحو االنفتاح االقتصادي واالجتماعي؛ بنمط
حياتي جديد ،قوامه التعويل على تنمية ثقافة املجتمع،
واالستثمار به؛ وتسليحه باملعرفة الوقائية ،للتعايش
مع فيروس ال عالج له.
هذا املشهد املتفائل قد ال يبدو مألوفًا في الكويت؛ في
ظ��ل ف��راغ أج��وف يحيط بعالقة امل��واط��ن م��ع الحكومة،
خصوصًا م��ع ق��رار ال�ص��دم��ة بتمديد امل��رح�ل��ة األول��ى،
وال �ت �ل �م �ي��ح إل� ��ى اح �ت �م��ال �ي��ة االس� �ت� �م ��رار ف ��ي ال �ح �ص��ار
االقتصادي واالجتماعي؛ إلى ما ال نهاية ..على الرغم
من أنه ال دواء وال لقاح يلوحان في األفق القريب ..وال
ّ
عجب أن تعلو نبرة الشك في قرارة املواطن؛ عن حقيقة

ن�ج��اح ال�ح�ك��وم��ة ف��ي اح �ت��واء ال�ف�ي��روس خ�ل�ال األش�ه��ر
املاضية ،في ظل عدم توافر دليل ملموس على انخفاض
األرق� ��ام بشكل ح��اد م�ق��ارن��ة ب�ع��دد امل�س�ح��ات ،ك�م��ا أن
ك��ام�ي��رات الصحافة التقطت ص��ورًا تعكس الفوضى
الصحية ال�ت��ي ع�م��ت امل�ن��اط��ق امل �ع��زول��ة ،وق��د ازداد بها
التدافع والتقارب الجسدي إلى حد ال يصدق ..وال عزاء
لخطة الحظر الجزئي؛ ونحن نرى شوارع الكويت ُّ
تغص
بالسيارات قاطبة ..على حني أن أوقات الدواوين تبدلت
إلى فترة الظهيرة؛ واضطر كثير من املواطنني إلى قلب
تكيفًا مع ساعات ّ
حياتهم رأسًا على عقبُّ ،
فك الحظر
الجديدة ..فعن أي نجاح يتحدثون؟!
أم��ام ف�ي��روس ك��ورون��ا ال��ذي تشبه أع��راض��ه  -إل��ى حد
م��ا  -م��رض «اإلن �ف �ل��ون��زا» ال �ع��ادي ،وإق ��رار دول كبرى
ب �ع��دم ج ��دوى اإلغ �ل�اق وال �ح �ظ��ر؛ ال يسعنا أن نصف

إج ��راءات حكومة الكويت س��وى باملبالغة املبنية على
املجهول؛ التي س�ت��ؤدي ب�لا ش��ك إل��ى ه�لاك اقتصادي
محتوم؛ وشباب يعيشون على حافة البطالة ،وإفالسات
ستضرب مئات األس��ر الكويتية؛ سينتهي بها الحال
إلى التفكك ،واألسى ،لتخلق حكومة الكويت  -من دون
قصد  -م��أس��اة اقتصادية واجتماعية أش��د فتكًا من
جائحة «كورونا».
لقد آن األوان ألن تعود حكومة الكويت إلى صوابها؛ بكسر
جمود مرحلة الصدمة؛ وتشربها ،واالن�ت�ق��ال السريع
إلى مرحلة األمر الواقع؛ واملوازنة العادلة بني اإلجراءات
الصحية مع االحترازات االقتصادية واالجتماعية؛ فلن
نجني م��ن ه��ذا ال�ح�ص��ار س��وى امل�س��اه�م��ة ف��ي تفكيك
األس��ر ،و«إف�ل�اس» ال�ش��رك��ات ،وتسريح امل��وظ�ف�ين ..ل��ذا؛
فعلى الحكومة اإلس��راع في االنضمام إلى ركب الدول

املتقدمة؛ التي آثرت عودة الحياة ،باالستثمار في وعي
ً
املواطنني؛ ب��دال من ممارسة الوصايا القسرية عليهم،
واملساومة على تقديم أو تأخير ساعتي الحظر الجزئي؛
والتلميح إلى إمكانية عودة الحظر الشامل في أي لحظة؛
ه�ك��ذا سيكون امل��واط��ن شريكًا حقيقيًا للحكومة في
محاربة هذا الوباء.
وعليه؛ فإننا ننتظر من حكومتنا املوقرة ،في اجتماعها
ال��وزاري اليوم؛ العودة إلى الواقع والصواب؛ مع التأكيد
على تقديرنا ال�ك��ام��ل لجهودها العظيمة ف��ي املرحلة
السابقة؛ لكننا نحذرها أيضًا من مغبة االستمرار في
ُ
فيروس تاجي يشبه
هذا النهج؛ حتى ال تحول مشكلة
ٍ
أع��راض «اإلنفلونزا» التقليدية؛ إل��ى مذبحة اقتصادية
ُ
واجتماعية وقومية ال تحمد عقباها.

سبقلا

المال السهل عبر وقف استقطاع حصة «صندوق األجيال» لن يحل المشكلة

توفير مليار دينار ال يغني عن ّ
«الدين العام»
إبراهيم محمد وعلي الخالدي
تباينت آراء الخبراء االقتصاديني وال ��وزراء السابقني ،بني مؤيد
وم�ع��ارض لخطوة الحكومة إرس��ال م�ش��روع ق��ان��ون إل��ى البرملان،
ل��وق��ف اس�ت�ق�ط��اع ح�ص��ة ص �ن��دوق األج �ي ��ال ال �ق��ادم��ة م��ن إج�م��ال��ي
اإليرادات الفعلية للموازنة ،وهو ما انفردت به سبقلا أمس.
وس�ت��وف��ر خ�ط��وة الحكومة أك�ث��ر م��ن مليار دي�ن��ار ( 3.25مليارات
دوالر) ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة وح ��ده ��ا .ع�ل�م��ا ان ال�ع�ج��ز في
امليزانية التقديرية يبلغ نحو  9.5مليارات دينار ،في حني تضاعفت
التقديرات مع تراجع أسعار النفط.
وفي الوقت الذي أكد فيه البعض أن وقف االستقطاع ليس خيارًا،
بل ضرورة حتمية تقتضيها الظروف ،وأن الحكومة مجبرة عليه،

اش �ت��رط آخ ��رون ت��أج�ي��ل ال�ت�ح��وي��ل ول�ي��س وق �ف��ه ،وإل� ��زام الحكومة
سداد تلك املستحقات عندما تتحسن الظروف حفاظًا على حقوق
األجيال القادمة.
أم ��ا امل �ع��ارض��ون ف �ق��د أك� ��دوا أن ه ��ذا ال �ت��وج��ه دل �ي��ل ع �ل��ى ضعف
االدارة املالية للدولة ،وعدم قدرتها على ايجاد الحلول العملية
لسد العجز ،مؤكدين أن ما تقوم به الحكومة هو معالجة خطأ
ب�خ�ط��أ أك �ب��ر .وق��ال��وا :ل�ي��س م��ن ال �ص��واب وق��ف االس�ت�ق�ط��اع في
ظ��ل ت��واف��ر ب��دائ��ل أخ ��رى ل�س��د ال�ع�ج��ز ع�ب��ر إق ��رار ق��ان��ون «ال��دي��ن
ال�ع��ام» ،معبرين عن استغرابهم من اللجوء إل��ى الخيار السهل
رغم أض��راره ،وتجنب الحل املنطقي والعملي في ظل انخفاض
أسعار الفائدة!
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«رويترز» تؤكد انفراد سبقلا:
تشريع إلى المجلس لوقف االستقطاع
تأكيدا مل��ا ان�ف��ردت ب��ه سبقلا ف��ي ع��دد ام��س،
ق ��ال م �ص��در ح�ك��وم��ي ل��وك��ال��ة روي �ت ��رز ،ام��س،
إن الحكومة الكويتية تعتزم إرس��ال مشروع
قانون إلى مجلس االمة لوقف استقطاع حصة
صندوق األجيال القادمة ( )%10من إجمالي
اإليرادات الفعلية للموازنة.

وق��ال املصدر ،ال��ذي طلب ع��دم نشر اسمه ،إن
ه��ذه ال�خ�ط��وة س�ت��وف��ر أك �ث��ر م��ن م�ل�ي��ار دي�ن��ار
( 3.25مليارات دوالر) في السنة املالية الحالية
وحدها ،والتي وصفها «باالستثنائية» في ظل
تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط
الخام .واش��ارت رويترز الى خبر سبقلا في

عدد امس ،عن أن الحكومة وافقت على إرسال
مشروع وقف االستقطاع إلى البرملان ،على أن
ُي��رب��ط مستقبال بتحقيق ف��وائ��ض فعلية في
امليزانية العامة ب��دال من الوضع الحالي امللزم
بالتحويل ،بصرف النظر عن تسجيل فائض
أو عجز.

السياح ينتظرون
قرار االتحاد األوروبي
الخميس بشأن
عودة الـ«شنغن»
الكويت | ص03

الضغوط الحكومية فشلت في منع ندوة حوله

العدساني« :الصندوق الماليزي»
في استجواب الشيتان الجديد
زكريا محمد وخالد الحطاب
م��ا ب�ين إع�ل�ان الجمعية الكويتية ل�ل��دف��اع عن
املال العام عن إقامة ندوة «الصندوق املاليزي
وأث��ره على اقتصاد ال�ك��وي��ت» غ��دا (ال�ث�لاث��اء)،
ح �ت��ى ن �ي��ل امل ��واف �ق ��ة ال��رس �م �ي��ة ع �ل��ى إق��ام�ت�ه��ا
م�س��اء أم ��س ،سلسلة م��ن امل��واق��ف وال�ض�غ��وط
الحكومية التي استهدفت إل�غ��اء تلك ال�ن��دوة،
إال أن �ه��ا ق��وب�ل��ت ب��رف��ض ش�ع�ب��ي ون �ي��اب��ي بلغ
حد التهديد باستجواب وزيرة الشؤون مريم
العقيل في حال منع الندوة.
وأع� �ق ��ب إع �ل��ان ال�ج�م �ع�ي��ة ع ��ن إق ��ام ��ة ال� �ن ��دوة،
استدعاء وزارة الشؤون رئيسها وأم�ين السر
ُ
وف �ت��ح م�ح�ض��ر ل�ه�م��ا ،أب �ل �غ��ا خ�لال��ه ب �ض��رورة
إلغاء الندوة ،إال أنهما أص��را على إقامتها ما

لم تتسلم الجمعية كتابا رسميا باملنع ،وهو
املوقف الذي نال دعما واسعا من النواب وقوى
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ،وان �ت �ه��ى ب ��رض ��وخ ال � ��وزارة
وموافقتها على إقامة الندوة.
وحذرت وزارة الشؤون الجمعية من مباشرة
أي نشاط أو اإلع�لان عنه قبل موافقة ال��وزارة
والجهات ذات الصلة.
وأكدت الوزارة في كتاب ،حصلت سبقلا على
نسخة منه« ،ض ��رورة التقيد بتنظيم الحلقة
ال �ن �ق��اش �ي��ة ب ��امل ��ادة  6م ��ن ال �ق ��ان ��ون  24ل�س�ن��ة
 1962وال�ت��ي تحظر على الجمعية أو ال�ن��ادي
التدخل في السياسة حتى ال تقع تحت طائلة
املسؤولية».
في السياق ،أعلن النائب رياض العدساني أن
قضية الصندوق املاليزي سيجري تضمينها

في محاور االستجواب الجديد الذي سيوجهه
إلى وزير املالية براك الشيتان .وقال العدساني
«سبق أن أوضحت تفاصيل الصندوق املاليزي
والتجاوزات الصارخة ،وأك��دت خالل مناقشة
اس �ت �ج��واب ال��وزي��ر أن ال �ب�لاغ أح �ي��ل ن��اق�ص��ا»،
مشددا «على أن رد الوزير يدينه بعدم اطالعه
على البالغ بحجة استقاللية الوحدة».
وأض��اف« :ال��وزي��ر هو امل�س��ؤول سياسيا ،ولن
تمر القضية مرور الكرام ،وستجري إضافتها
إل � � ��ى االس� � �ت� � �ج � ��واب امل � �ق � �ب� ��ل ،ح� �ت ��ى ت �ن �ك �ش��ف
ممارسات الوزير».
وك � ��ان ال �ن��ائ��ب ع �ب��د اهلل ف �ه��اد ق ��د ه� ��دد أم��س
بمساءلة وزيرة الشؤون مريم العقيل في حال
منع الوزارة إقامة الندوة.

الكويت | ص02

قضية النائب البنغالي:

البحث عن متهم أخذ
ً
شيكا بمليون دينار
َّ
تتحفظ على مستندات وعقود لشركة البنغالي
■ النيابة
مبارك حبيب

الصين متو ِّرطة
ببيع أعضاء بشرية
«حالل» للخليجيين!
اقتصاد | ص15

ت ��واص ��ل ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة تحقيقاتها
امل� � ��اراث� � ��ون � � �ي� � ��ة ف � � ��ي ق � �ض � �ي� ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب
ال � �ب � �ن � �غ� ��ال� ��ي .وك � �ش � ��ف م � �ص� ��در م �ط �ل��ع
ل�ـ سبقلا أن هناك اثنني م��ن املتهمني
ص ��در ب�ح�ق�ه�م��ا أم ��ر ض �ب��ط وإح �ض��ار،
لكنهما حتى اآلن متواريان عن األنظار.
وق� ��ال امل �ص ��در إن أح��ده �م��ا ت �ب نّ�ّي� ،من
خ�ل��ال ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ،أن� ��ه ح �ص��ل ع�ل��ى
ش�ي��ك بقيمة م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،م��ن خ�لال
ت �ع��ام�ل�ات��ه م ��ع امل �ت �ه��م األول ،ك�ع�ق��ود
ب�ي�ن�ه�م��ا ل�ت�ش�غ�ي��ل ع �م��ال��ة ف ��ي ج �ه��ات
ح� �ك ��وم� �ي ��ة .وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ،ف� � ��إن ض �ب �ط��ه
أم� ��ر ض� � ��روري مل �ع��رف��ة ت �ف��اص �ي��ل ه��ذه

التعامالت.
وأش��ار امل�ص��در إل��ى أن النيابة العامة
ُّ
أصدرت أوامر بالتحفظ على مستندات
وع� �ق ��ود م ��ن داخ � ��ل ش ��رك ��ة ال �ب �ن �غ��ال��ي،
ُ
ال�ت��ي ف ��رض عليها ال�ح�ج��ز ،ب��داي��ة من
نّ
 6يونيو الجاري ،حيث تبي أن هناك
مبلغ  600أل��ف دي �ن��ار ت�ح� ّ�ص��ل عليها
وك� �ي ��ل رج � ��ل أع� �م ��ال م ��ن دون م �ع��رف��ة
ال �س �ب��ب وم ��ن دون وج� ��ود ع �ق��د ات �ف��اق
بينه وب�ين املتهم األول .ولفت املصدر
إل��ى أن ع��دد امل�ت�ه�م�ين ح��ال�ي��ًا  ،7وذل��ك
بعد االس�ت�م��اع إل��ى أق��وال مديرين في
«القوى العاملة» وعقيد بـ«الداخلية»،
وبعد ًإدخ��ال سيدة أعمال ،باعتبارها
متهمة في القضية.
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بعد ضغوط نيابية وشعبية واستنكار واسع للتضييق على الحريات

«الشؤون» تتراجع عن إلغاء ندوة «الصندوق الماليزي»
¶ الوزارة لجمعية الدفاع عن المال العام :سمحنا بإقامتها شرط االلتزام بالقانون
زكريا محمد وخالد الحطاب
ب�ع��د ض �غ��وط ن�ي��اب�ي��ة وش�ع�ب�ي��ة واس�ت�ن�ك��ار واس��ع
للتضييق على الحريات ،تراجعت وزارة الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة ع��ن إل �غ��اء ال �ن��دوة االف �ت��راض �ي��ة ح��ول
«ق �ض �ي��ة ال �ص �ن ��دوق امل ��ال �ي ��زي ال �س �ي ��ادي وأث��ره��ا
على اقتصاد الكويت» ،ووافقت عليها أم��س ،بعد
اج�ت�م��اع م�ط��ول م��ع م�س��ؤول��ي الجمعية الكويتية
للدفاع عن املال العام وجمعية املحامني.
وك��ان��ت جمعية ال��دف��اع ع��ن امل��ال ال�ع��ام أعلنت منذ
أيام أنها بصدد عقد الندوة غدا الثالثاء بالتعاون
م��ع جمعية امل�ح��ام�ين إل�ك�ت��رون�ي��ا ،األم ��ر ال ��ذي أث��ار
حفيظة وزارة ال �ش��ؤون ال�ت��ي طلبت م��ن القائمني
عليها إل�غ��اء ه��ا .ول��م ي��أت طلب ال ��وزارة إل�غ��اء تلك
ال�ن��دوة التي يناقش خاللها نخبة من القانونيني
واالق�ت�ص��ادي�ين إض��اف��ة إل��ى ال�ن��ائ��ب ع��ادل الدمخي
وعضو البرملان املاليزي توني بوا قضية الصندوق
امل��ال�ي��زي ال�س�ي��ادي وأث��ره��ا على اق�ت�ص��اد الكويت،
وفق األطر الرسمية ،بحسب ما ذكره نائب رئيس
الجمعية أمني سر جمعية املحامني عدنان أبل.
وأك��د أب��ل ل�ـ سبقلا أن الجمعية تلقت ليل السبت
ات�ص��اال م��ن م�س��ؤول��ي ال �ش��ؤون يفيد بالرغبة في
إلغاء الندوة بعد تداول األمر ،مشيرًا إلى انه تواجد
ي ��وم ال�س�ب��ت امل��اض��ي وب�م�ع�ي�ت��ه رئ �ي��س الجمعية
صالح العجمي في مقر وزارة ال�ش��ؤون «حيث تم
فتح محضر اجتماع رسمي بحضور مدير إدارة
الجمعيات األهلية ومستشارين اثنني ،وتم بالفعل
تثبيت رغ �ب��ة ال � ��وزارة ف��ي إل �غ��اء ن ��دوة ال�ص�ن��دوق
امل��ال�ي��زي» ،لكننا قمنا بإخطار ال ��وزارة ممثلة في
مدير إدارة الجمعيات األهلية خالد القحطاني بأن
الندوة تعتبر ج��زءا من فعاليات الجمعية وتأتي
ضمن اختصاصاتها ،مؤكدا «استمرار العزم على
عقد الندوة املقررة غدًا الثالثاء».

منع التداول
وف �ي �م��ا ذك� ��رت م �ص��ادر ذات ع�لاق��ة ان م �ن��ع إق��ام��ة
الندوة «ربما يكون مرتبطا بعدم الرغبة في تداول
م�ع �ل��وم��ات ع��ن ال �ق �ض �ي��ة» ،ل �ف��ت أب ��ل إل ��ى أن «م�ن��ع
ال �ن��دوة ي�ج��ب أن ي�ص��در بطلب م��ن ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام،
وي�ط�ب��ق ع�ل��ى ج�م�ي��ع وس��ائ��ل اإلع �ل�ام ول �ي��س فقط
على الندوة بأمر من وزارة الشؤون».
إلى ذل��ك ،وبعد الفزعة النيابية والشعبية وردود
األف �ع��ال املستنكرة مل�ح��اول��ة وأد ال�ح��ري��ات ،عقدت
«ال� �ش ��ؤون» اج �ت�م��اع��ًا م��ع م �س��ؤول��ي ال�ج�م�ع�ي�ت�ين،
وقررت املوافقة على عقد الندوة.
وق ��ال ��ت ال � � � ��وزارة ف ��ي ك� �ت ��اب وج �ه �ت��ه إل � ��ى رئ �ي��س
مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن املال
ال�ع��ام وحصلت سبقلا على نسخة منه :إن طلب
ال��وزارة إلغاء الحلقة النقاشية املعنونة بـ«قضية
الصندوق السيادي املاليزي وأثرها على اقتصاد
ال�ك��وي��ت» ك��ان بسبب ع��دم أخ��ذ الجمعية موافقة
ال��وزارة املسبقة على إقامة ه��ذه الحلقة ،واإلع�لان
عنها ،وذلك باملخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر
في  2004والذي نص على أنه «ال تجوز للجمعية
م�ب��اش��رة أي ن�ش��اط ب�م��ا ف��ي ذل��ك إص ��دار ال�ن�ش��رات

¶ زوّ دونا بالرابط اإللكتروني لمتابعة الندوة والتحقق من مضمونها
¶ ال للتطرق ألي معلومة تؤثر في سير التحقيقات أمام النيابة العامة
¶ استضافة شخصيات من الخارج للتحدث تستلزم موافقة «الداخلية» و«الخارجية»
¶ أبل لـ سبقلا :ال منع لتداول المعلومات إال بقرار من النائب العام ويطبق على الجميع
واملطبوعات وجمع التبرعات أو اي أنشطة أخرى
قبل املوافقة على ذلك من قبل الجهات املختصة».

موافقات مطلوبة
وقالت ال ��وزارة إن الحلقة النقاشية ستستضيف
شخصيات وجهات من الخارج ،من دون الحصول
على موافقة وزارتي الداخلية والخارجية ،لكن بعد
االطالع على كتابكم ّ
املقدم للوزارة واملتضمن أنكم

أخطرتم املشاركني في الحلقة النقاشية بضرورة
ع� ��دم م �خ��ال �ف��ة ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ح �ل �ي��ة ول ��وائ ��ح ون �ظ��م
ّ
الشؤون وعدم التطرق ألي معلومة تشكل مخالفة
ق��ان��ون �ي��ة أو ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى س �ي��ر ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات أم ��ام
النيابة العامة املرتبطة ب��ذات القضية وأطرافها،
ف��إن ال ��وزارة ال مانع لديها م��ن إق��ام��ة ه��ذه الحلقة
النقاشية.
وش� ��ددت ال� � ��وزارة ع�ل��ى ض� ��رورة االل� �ت ��زام ب��أح�ك��ام

فهاد ّ
يلوح بمساءلة العقيل
ه��دد النائب عبد اهلل فهاد بمساءلة وزي��رة الشؤون االجتماعية مريم العقيل على خلفية موقفها من ندوة
«الصندوق السيادي املاليزي وأثره على اقتصاد الكويت» ،التي دعت اليها الجمعية الكويتية للدفاع عن املال
ً
العام .وقال فهاد «إجراءات وزارة الشؤون تجاه الندوة والقائمني عليها مرفوضة جملة وتفصيال ،وفي حال
استمرارها فاملساءلة السياسية للعقيل مستحقة وحجب الثقة عنها واجب».

«وسائل التواصل طفحت بتغريدات تتنافى مع القيم اإلنسانية»

 25جهة تطلق إعالن المجتمع المدني:
ال لخطاب الكراهية
أط �ل �ق ��ت  25ج �ه ��ة م ��دن� �ي ��ة ،ب� �ق� �ي ��ادة ال�ج�م�ع�ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان« ،إع �ل��ان املجتمع
امل��دن��ي ملجابهة خ�ط��اب ال�ك��راه�ي��ة والتحريض
ع �ل��ى ال �ك��راه �ي��ة خ�ل��ال ف �ت ��رة ج��ائ �ح��ة ف �ي��روس
كورونا».
ورأت الجمعيات ع�ب��ر ال�ب�ي��ان ال ��ذي وق��ع عليه
ممثلوها ،أن تلك األزم��ة التي يواجهها العالم
«تجعل ضمان حقوق اإلنسان للجميع تحديا
بالنسبة لكل دول ��ة» ،مشيرة إل��ى ال�ح��اج��ة إلى
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ح� �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ل �ت �خ �ط��ي ت�ل��ك
الجائحة «بكرامة واحترام».
واتفقت الجمعيات على إعالن التزامها بحقوق
اإلن� �س ��ان وال�ت�ع�ب�ي��ر ع�ل�ن��ا ض��د أش �ك��ال ال�ع�ن��ف
وخ�ط��اب الكراهية والتحريض على الكراهية،
مبينة أن وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل طفحت بتغريدات
سيئة تتنافى مع القيم اإلنسانية.
وأعربت الجمعيات عن رفض خطابات الكراهية
والتحريض على الكراهية ووقوف الجميع ضد

دعوة إلى اإلبالغ
عن أي خطاب يحرض
على رفض اآلخر
على المسؤولين
العموميين والقادة
الدينيين تعزيز ثقافة
السالم والتسامح

الجهات المدنية الموقعة:
● الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان
● جمعية ريادة األعمال التنموية
● مكتب دعم ألعمال املحاماة واالستشارات القانونية
● الجمعية الكويتية لإلخاء الوطني
● الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية
● ديوان املرأة
● اتحاد الحرفيني الكويتيني
● الجمعية الكويتية للمقومات األساسية لحقوق اإلنسان
● املعهد العربي لحقوق اإلنسان
● نقابة العاملني بجامعة الكويت
● ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب
● الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية

● جمعية النزاهة الوطنية الكويتية
● جمعية مكافحة البهاق
● االتحاد العام لعمال الكويت
● جمعية إنترنت األشياء (تحت اإلشهار)
● جمعية العمال الكويتية
● الجمعية الكويتية للصحة والسالمة املهنية
● الجمعية الكويتية إلدارة األزمات والكوارث
● جمعية بيادر السالم النسائية
● جمعية حماية املال العام
● جمعية أصدقاء النخلة
● الجمعية الكويتية ملتابعة وتقييم األداء البرملاني
● مركز التنمية املستدامة في جمعية املحامني
● جمعية اإلصالح االجتماعي

االن �ق �س��ام امل�ج�ت�م�ع��ي ،م��ن خ�ل�ال  7م ��واد ،تؤكد
على امل �س��اواة ب�ين الجميع ،وت��ؤس��س لالتحاد
ض��د ال �ش��روع أو ال�ت�ح��ري��ض ع�ل��ى ال�ك��راه�ي��ة أو
ال�ت�ف��اع��ل م�ع�ه��ا ب ��أي ش�ك��ل م��ن األش �ك ��ال ،وض��د
ال�ت�ح��ري��ض ع�ل��ى ال�ت�م�ي�ي��ز وال �ع �ن��ف وال �ت��روي��ج
لهما في أي وسيلة إعالمية أو وسائل اإلعالم
العامة أو نشرها في أي تجمع جماهيري.
ويشير اإلع�لان إل��ى أحقية الجميع في التمتع
بالحريات األساسية ،بما فيها حرية التعبير،
ب �ح �ي��ث أال ت � ��ؤدي ال �ج �ه��ود امل �ب ��ذول ��ة مل�ع��ال�ج��ة
خ�ط��اب ال�ك��راه�ي��ة إل��ى ت�ق��وي�ض��ه ،ك�م��ا ال يجوز
استخدام حرية التعبير بأي شكل من األشكال
ب �ط��ري �ق��ة ت �ح��رض اآلخ ��ري ��ن أو ت�ق �ل��ل م �ن �ه��م أو
تدعوهم بأي صفة أو شكل ي��ؤدي إلى التقليل
من قدرتهم وتقويض كرامتهم.
وش��ددت الجمعيات وف��ق امل��ادة الخامسة على
رفض االنقسام املجتمعي وأي شكل من أشكال
املشاركة في التحريض على التمييز والعنف
أو خطاب الكراهية ،والنظر إلى هذه الخطابات
على أنها موجة تحاول توجيه األفراد إلى فتح
مواجهات ضد الجميع لخلق هذا االنقسام.
وتشير امل��ادة السادسة إلى ض��رورة االعتراض
بشكل رسمي على الرسائل العنيفة والكراهية
والتحريض عن طريق الخطب ،بل والدعوة إلى
التفاعل اإلنساني والحد من التمييز واالنقسام،
مع إبالغ الجهات املعنية بأي خطاب يدعو إلى
العنف أو يحرض على الكراهية.
ودع � ��ت ال �ج �م �ع �ي��ات ال ��دول ��ة إل� ��ى ال �ح �م��اي��ة من
خ �ط��اب ال �ك��راه �ي��ة ال ��ذي ي�ش�ك��ل ت�ح��ري�ض��ا على
التمييز أو العداوة أو العنف ،ليلعب املسؤولون
العموميون وال�ق��ادة الدينيون وق��ادة املجتمع،
وأعضاء الهيئة القضائية واملنظمات اإلعالمية
دورا مهما في تعزيز ثقافة السالم والتسامح
واالحترام املتبادل ،والتعبير علنا ضد خطاب
الكراهية وتجنب إضفاء الشرعية عليه.

ق��ان��ون األن��دي��ة وج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع ال �ع��ام وق� ��رارات
مجلس ال��وزراء ذات الصلة ،وكذلك الحصول على
موافقة الجهات الرسمية.
وقالت الوزارة إنها تخلي مسؤوليتها عن اي خطأ
أو ت �ج��اوز م��ن ق�ب��ل الجمعية أو أي م��ن امل�ش��ارك�ين
في الحلقة النقاشية ،فضال عن التعرض ملا يمس
ح�ق��وق األف ��راد او ال�ج�ه��ات أو امل��ؤس�س��ات ،مشددة
على ض��رورة التقيد بقانون جمعيات النفع العام
ال ��ذي ي�ح�ظ��ر ال �ت��دخ��ل ف��ي ال�س�ي��اس��ة أو امل �ن��ازع��ات
الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية،
وذلك حتى ال تقع الجمعية تحت طائلة القانون.
وط �ل �ب��ت ال � � ��وزارة إع�لام �ه��ا ب �م��وع��د إق��ام��ة ال �ن��دوة
وف �ق��ا ل�ل�ض��واب��ط ،ع�ل��ى ان ي�ت��م ت��زوي��ده��ا ب��ال��راب��ط
اإللكتروني ال��ذي ستقام م��ن خالله حتى تتسنى
لها متابعة الحلقة وال��وق��وف على م��دى االل�ت��زام
بتطبيق القانون.

العدساني« :الصندوق الماليزي»
في استجواب الشيتان الجديد
أعلن النائب ري��اض العدساني
أن ق�ض�ي��ة ال �ص �ن��دوق امل��ال�ي��زي
س�ي�ت��م ت�ض�م�ي�ن�ه��ا ف��ي م �ح��اور
االس� � �ت� � �ج � ��واب ال � �ج� ��دي� ��د ال � ��ذي
سيوجهه الى وزي��ر املالية براك
الشيتان.
وق � � ��ال ال� �ع ��دس ��ان ��ي «س� �ب ��ق ان
أوض �ح��ت ت�ف��اص�ي��ل ال�ص�ن��دوق
املاليزي والتجاوزات الصارخة،
وأكدت خالل مناقشة استجواب
الوزير أن البالغ أحيل ناقصًا»،
مشددا على أن رد الوزير يدينه
بعدم إطالعه على البالغ بحجة
استقاللية الوحدة.
وأض ��اف «ال��وزي��ر ه��و امل�س��ؤول
س �ي��اس �ي��ًا ول � ��ن ت �م ��ر ال �ق �ض �ي��ة
م��رور الكرام ،وستتم اضافتها
ب� ��االس � �ت � �ج� ��واب امل� �ق� �ب ��ل ح �ت��ى
تنكشف ممارسات الوزير».

رياض العدساني

القضية لن تمر
مرور الكرام..
والوزير مسؤول
سياسيا ً وردوده
تدينه

منها بدل التلوث والخطر وتصنيفهم ضمن األعمال الشاقة

مطالب موظفي «الكهرباء»
َّ
تتجدد رغم «كورونا»
محمود الزاهي
رغ��م أزم ��ة ك��ورون��ا وان�ش�غ��ال الجميع ب�ه��ا ،ع ��ادت مطالب
العاملني في وزارة الكهرباء واملاء للواجهة بعدما أطلقوا
وسما باسم «عاملو وزارة الكهرباء» احتل املرتبة الثالثة
أمس بنحو  26ألف تغريدة.
املشاركون في الوسم وأغلبهم من موظفي قطاع محطات
ال �ق��وى أك � ��دوا ب��داي��ة دوره � ��م ال �ح �ي��وي ،س� ��واء خ�ل�ال أزم��ة
كورونا الحالية أو في أي وقت وأن الحياة يصعب أن تسير
بال كهرباء ألهمية الخدمة لكل املرافق األخرى في البالد.
ووص ��ف امل��راق �ب��ون ال��وس��م ب��أن��ه ي��زي��د م��ن ال�ض�غ��وط على
ال � ��وزارة ال�ت��ي وج ��دت نفسها خ�ل�ال األي ��ام امل��اض�ي��ة تحت
ضغط االنتهاء من كشوف املكافأة الخاصة بالعاملني في
الصفوف األمامية وامل�س��ان��دة أث�ن��اء أزم��ة ك��ورون��ا الراهنة
وم��ا صاحبها م��ن ج��دل ح��ول الفئة ال�ت��ي سيتم تصنيف
العاملني فيها وما إذا كانت الثانية أم الثالثة.
وشملت مطالب العاملني ف��ي امل�ح�ط��ات إق ��رار ال�ع��دي��د من
ال �ب��دالت ،أب��رزه��ا ب��دل الطعام وال�ت�ل��وث والسهر واألع�م��ال
ال�ش��اق��ة وب��دل ال�ع�ي��ار للموظفني ال�ج��دد ،خ��اص��ة أن بعض
العاملني في املحطات يحصلون على بعض تلك البدالت،
فيما ال يحصل عليها آخرون.
ويتيح تصنيف العمل داخل محطات القوى ضمن األعمال
الشاقة للموظفني حق التقاعد املبكر ،وهو أمر يطالب به
العاملون منذ نحو  10سنوات.

نقابة العاملين :الوقت غير
مناسب ..لكن يجب إقرار
الحقوق المشروعة
الفاضل سعى إلعادة
مكافأة العيار ..و«الخدمة
المدنية» رفضها
لم يتم إقرارها حتى اآلن.
وأضاف العازمي لـ سبقلا أنه بالرغم من قناعته بأن الوقت
غير مناسب حاليا إلثارتها ،لكنها تظل مستحقة والنقابة
تسعى حاليا للتواصل مع قيادات الوزارة بشأنها.
ويرى النقابي السابق نواف بويابس أن مطالب املوظفني
مستحقة ،إذ على سبيل املثال يحصل بعض العاملني في
املحطات على مكافأة ب��دل األع�م��ال الطارئة «ب��دل العيار»
ف�ي�م��ا ت��م ح��رم��ان آخ��ري��ن م�ن��ذ إي �ق��اف م�ن�ح�ه��ا للموظفني
الجدد ،وهو ما يخلق تفرقة بني من يؤدون العمل الواحد.

ّ
مطالب مستحقة

وعود الوزير

وق ��ال رئ�ي��س ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال� ��وزارة دع�ي��ج ال�ع��ازم��ي
إن املطالب مستحقة ويثيرها العاملون ف��ي ال ��وزارة منذ
سنوات طويلة وقد طالبوا بها الوزراء املتعاقبني إال أنها

وي�ض�ي��ف ب��وي��اب��س ل �ـ سبقلا أن ال��وزي��ر د .خ��ال��د الفاضل
سعى إلعادة املكافأة منذ قدومه إلى الوزارة إال أن مجلس
الخدمة املدنية رفض.

وقت غير مناسب
وفق صاحب حساب «كهربائي كويتي» النشط في نشر مطالب العاملني ،فإن املطالب الحالية مستحقة ولكن وقت
طرحها غير مناسب .وأضاف لـ سبقلا أنه رغم مشاركته فيها كونه أحد املتضررين من وقف البدالت ولرغبته في
مساندة زمالئه بالوزارة ،فإنه يرى أن الهدف من إثارتها حاليا هو لفت االنتباه لعمل يدور في أروقة الوزارة في إشارة
إلى أزمة مكافأة كورونا التي درات خالل الفترة املاضية.
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تعيش جامعة الكويت فراغاً إدارياً
دام قرابة  8أشهر ،بعد انتهاء مدة
تعيين مديرها السابق د .حسين
األنصاري ،بينما ينتظر المجتمع
االكاديمي تعيين مدير باألصالة
وفقا لقانون الجامعات الحكومية
الجديد ،الذي صدر اغسطس ،2019
وكان من المفترض اصدار الئحته
التنفيذية بعد  6أشهر من اصداره،
في حين اصدر وزير التربية وزير
التعليم العالي د .سعود الحربي
قرارا مباشرا منه بتكليف د .فايز
الظفيري بمهام مدير الجامعة
في فبراير الماضي.

وتعطل تفعيل قانون الجامعات الحكومية
ّ
فراغ إداري..

الجامعة..

؟

 8أشهر بال مدير باألصالة ..لماذا

أميرة بن طرف
وفقا لقانون الجامعات الحكومية الجديد ،يتطلب
ً
تعيني مدير الجامعة أوال ان يلتئم املجلس االعلى
للجامعات الحكومية ،ليحدد وفقا للمادة  ،9الشروط
ال��واج ��ب ت��واف��ره��ا ل�ل�ت��رش��ح مل�ن�ص��ب م��دي��ر ال�ج��ام�ع��ة
ونوابه وعمداء الكليات وغيرهم ،وايضا ان يعلن عن
شغور منصب مدير الجامعة وفتح ب��اب التقدم له،
بينما وفقا للمادة  12يجب ان يتم االعالن عن شغور
م�ن�ص��ب م��دي��ر ال�ج��ام�ع��ة وف �ت��ح ب��اب ال�ت��رش��ح ل��ه قبل
ابتداء او انتهاء مدة الرئاسة بأربعة اشهر على االقل.

الالئحة التنفيذية
ووف �ق��ًا مل� �ص ��ادر ،وب��ال��رغ��م م��ن ع ��دم ص� ��دور ال�لائ�ح��ة
التنفيذية وتعطل اص��داره��ا حتى اآلن ،ف��إن جامعة
الكويت عندما احتاجت ال��ى عقد اجتماع مجلسها
االع �ل��ى ع�ق��دت��ه وف�ق��ًا مل ��واد ال �ق��ان��ون ال�ج��دي��د برئاسة
م��دي��ره��ا امل�ك�ل��ف ،خ�لاف��ا ل�ل�ق��ان��ون ال�س��اب��ق ال ��ذي ك��ان
ي�ع�ق��د ف�ي��ه امل�ج�ل��س ب��رئ��اس��ة ال ��وزي ��ر ،وذل ��ك اس�ت�ن��ادا
ع�ل��ى رأي ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ،ح�ي��ث ل�ج��أت الجامعة
ال��ى «الفتوى والتشريع» ألخ��ذ رأيها في م��دى جواز
انعقاد مجلسها االعلى ،ال��ذي انتهى وفقا لتصريح
الظفيري بعدم الحاجة الى صدور الالئحة التنفيذية
لعقد االجتماع ،بينما تساءلت املصادر :ملاذا لم ُيقدم
ال�ح��رب��ي ع�ل��ى خ�ط��وة مماثلة لتفعيل م ��واد ال�ق��ان��ون
االخ� � ��رى ،وخ ��اص ��ة امل�ع�ن�ي��ة ب�ت�ع�ي�ين م��دي��ر ال�ج��ام�ع��ة
ّ
معطلة ،حتى ال يستمر الفراغ االداري في الجامعة.

أزمة كورونا
وج ��اء ه ��ذا ال �ف��راغ االداري م�ت��زام�ن��ًا م��ع أزم ��ة إي�ق��اف
التعليم بسبب فيروس ك��ورون��ا ،فلم تستطع االدارة
الجامعية خالل هذه األزمة ان تفعل طاقاتها لتفادي
إيقاف تعليم طلبتها قرابة  4أشهر ونيف حتى اآلن،
والزال بانتظارهم تأجيل الستئناف ال��دراس��ة يصل
الى قرابة شهرين آخرين ،ليصبح مجموع املدة اكثر
من  6اشهر بال تعليم جامعي ،متكئة على قرار مجلس
الوزراء بتعطيل الدراسة حتى  4اغسطس املقبل ،رغم
ان مجلس ال��وزراء عاد وق��رر اتاحة الدراسة عن ُبعد
اختياريا للمؤسسات التعليمية ف��إن وزي��ر التربية
وزير التعليم العالي د .سعود الحربي لم يصدر قرارا
بذلك حتى اآلن.
وبينت امل�ص��ادر ان التعاطي مع تعطيل التعليم في
ال�ج��ام�ع��ة ك ��ان ي�ج��ب ان ي �ك��ون م�خ�ت�ل�ف��ا ،ح�ي��ث افتقد
قياس ما سيخلفه هذا التعطيل من خطر على مستوى
الجامعة االكاديمي في التصنيفات الدولية من جهة،
ويعرض بعض الكليات إلمكانية فقدانها االعتمادات
االكاديمية من جهة اخ��رى ،في حني ان التعطيل اثر
على التقويم الدراسي ليس للعام الحالي فحسب ،بل

فراغ ممتد
كليات الشدادية جاهزة لتطبيق التعليم عن بعد (تصوير :سيد سليم)

للعام املقبل ايضا ،رغم ان الجامعة امتلكت مقومات
استئناف الدراسة.
واش ��ارت امل �ص��ادر ال��ى ان االدارة الجامعية الحالية
ات �خ��ذت خ �ط��وات ب�ش��أن اس�ت�ئ�ن��اف ال��دراس��ة ال يمكن
انكارها ،اال انها جاءت متأخرة عن السرعة املطلوبة
ل �خ �ف��ض ت ��داع� �ي ��ات االزم � � ��ة ،ح �ي��ث ش ��رع ��ت ب�ت�ش�ك�ي��ل
لجنة للتعليم عن ُبعد في  14مايو املاضي ،اي بعد
م�ض��ي ق��راب��ة  3اش �ه��ر ع�ل��ى ت�ع�ط�ي��ل ال�ت�ع�ل�ي��م بسبب
ازم��ة ك��ورون��ا ،مضيفة ان��ه لو كانت الجامعة بحاجة
مل�ث��ل ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة ل�ت�ف��ادي ت��داع �ي��ات اي �ق��اف التعليم
مل��اذا تأخرت في تشكيلها كل هذه الفترة؟ مستغربة
ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ع ��دم االس �ت �ف��ادة م��ن ل�ج�ن��ة التعليم
االلكتروني التي شكلتها الجامعة ديسمبر املاضي.

التعليم اإللكتروني
فقد ك��ان��ت جامعة الكويت ق��د شكلت لجنة للتعليم
االل �ك �ت��رون��ي ف��ي دي�س�م�ب��ر امل ��اض ��ي ،م�ه��ام�ه��ا دراس ��ة
ال��وض��ع ال�ق��ائ��م ف�ي�م��ا يتعلق بالتعليم االل�ك�ت��رون��ي،
ووضع نظام متكامل لذلك ،بحيث يتضمن املتطلبات

¶ التعاطي مع أزمة كورونا
يراع الخسائر في
لم ِ
االعتمادات األكاديمية
¶ «الفتوى والتشريع»
أجازت عقد اجتماع الجامعة
ً
وفقا للقانون الجديد..
فلماذا ال ُت َّ
فعل إجراءات
تعيين المدير؟

اتحاد المكاتب الهندسية:

وضع جداول لتعديل التركيبة السكانية
دع ��ا رئ �ي��س ات� �ح ��اد امل �ك��ات��ب ال �ه �ن��دس �ي��ة وال� ��دور
االس �ت �ش��اري��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ه �ن��دس ب ��در ال�س�ل�م��ان
ال�ح�ك��وم��ة ال ��ى ت�ن�س�ي��ق ال �ج �ه��ود ووض� ��ع ج ��داول
تنفيذية لتعديل التركيبة السكانية التي ظهرت
م�خ��اط��ره��ا خ�ل�ال م��واج�ه�ت�ن��ا ل �ف �ي��روس ك��ورون��ا،
موضحا أننا شهدنا خطوات جادة من قبل وزيرة
األش�غ��ال العامة وزي��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون االس�ك��ان،
ووزي��ر الدولة للشؤون البلدية ملعالجة التركيبة
السكانية.
وأوض��ح السلمان في تصريح صحافي ام��س أن
تعديل التركيبة السكانية يحتاج ال��ى استكمال
تعزيز دور العمالة الكويتية من خ�لال تدريبها
وتأهيلها باالعتماد على القطاع الخاص ،مناشدا
وزيرة األشغال العامة واالسكان ووزيري البلدية
والنفط بشكل خاص وباقي الجهات املؤسسات
وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ف��ي ال��دول��ة بشكل
ع��ام ،ال��ى العمل سريعا على تجسيد قراراتهما
ب��ان�ط�لاق ع�م�ل�ي��ات م�ع��ال�ج��ة ال�خ�ل��ل ف��ي التركيبة
السكانية وف�ق��ا ل�ب��رام��ج زم�ن�ي��ة وت�ح��دي��د ج��داول
االح �ت �ي��اج��ات م��ن ال�ع�م��ال��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي يمكن
للقطاعات املختلفة في هذه الوزارات استيعابها
واستبدالها بالعمالة التي تم انهاء خدماتها.

تأهيل الكويتيني
وأض��اف ،ن��رى أن��ه لزاما علينا التذكير بضرورة
تأهيل وت��دري��ب العمالة الكويتية تدريبا ج��ادا،
ون�ط��ال��ب ال� ��وزراء ب��االل�ت�ف��ات ال��ى وزارة األش�غ��ال
وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت وم��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
والشركات التابعة لها وباقي الجهات واملؤسسات
الحكومية لتعزيز دور املكاتب الهندسية والدور
االستشارية الكويتية لتحل بمكان االستشاريني
األج��ان��ب بمشاريعها واالع �ت �م��اد على ال�ك�ف��اءات
الكويتية بالقطاع الخاص ،محذرا من أن أي خلل
سينعكس سلبا على خططنا التنموية ،ولهذا
يجب االعتماد على ال��دور االستشارية واملكاتب
الهندسية الكويتية ف��ي ه��ذه املهمة وتحميلها
املسؤولية ب��اش��راف الحكومة وأذرع �ه��ا الرقابية
واملحاسبية.
وأش��ار السلمان الى ض��رورة االستعانة بالقطاع
االس � �ت � �ش� ��اري ال� �ه� �ن ��دس ��ي ال � �خ� ��اص وغ � �ي� ��ره م��ن

االكاديمية والتقنية والقانونية ،وكانت اجتماعاتها
م�س�ت�م��رة ورف �ع��ت خ �ط��اب��ات ب�م�ح��اض��ر اجتماعاتها
اثناء فترة االزم��ة ،في حني ارت��أت الجامعة ان تشكل
ل �ج �ن��ة ج ��دي ��دة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ع ��ن ُب �ع ��د ب� ��دل ان ت�س�ت�ع�ين
باللجنة القائمة وتوجهها بما تحتاجه خالل االزمة
استثمارا للوقت.
وانتهت اللجنة املشكلة ف��ي مايو م��ؤخ��را ال��ى وضع
خطة تدريب وتشغيل تجريبي للتعليم عن ُبعد بدأت
من  7يونيو وتستمر حتى اغسطس املقبل ،على ان
ينظر في شأن شكل استئناف التعليم في اغسطس
امل�ق�ب��ل ب�ين التعليم ع��ن ُب�ع��د او ال��دراس��ة التقليدية،
وفقا للحالة الصحية للفيروس ،في الوقت الذي شكل
مدير الجامعة بالتكليف لجنة اخ��رى تعنى بدراسة
احتياجات ال�ع��ودة للدراسة التقليدية ف��ي اغسطس
املقبل.
وف��ي السياق ،بينت امل�ص��ادر ان كليات ع��دي��دة اب��دت
اس� �ت� �ع ��داده ��ا الس �ت �ئ �ن��اف ال �ت �ع �ل �ي��م ع ��ن ُب� �ع ��د ف � ��ورا،
ب��ل ب�ع�ض�ه��ا ب��اش��ر ب��ال �ف �ع��ل ،س� ��واء مل�ن��اق�ش��ة رس��ائ��ل
امل��اج�س�ت�ي��ر او اس�ت�ئ�ن��اف امل �ح��اض��رات ط��واع �ي��ة ،في

القطاع االستشاري
تحمل
ُّ
المحلي قادر على
المسؤولية واإلنجاز
بدر السلمان

القطاعات االستشارية الكويتية ،وتفعيل الربط
االلكتروني وتعزيز اإلنجاز الكترونيا ،مؤكدا أن
هذه العوامل سترفع من مستوى الكوادر الوطنية
وستساهم ف��ي وق��ف التأخير وال�ح��د م��ن ارت�ف��اع
ال �ت �ك��ال �ي��ف واألخ� �ط ��اء امل�ه�ن�ي��ة ب��أع �م��ال م�ش��اري��ع
الخطة التنموية.

ُّ
تحمل املسؤولية

وأك��د ،أن القطاع االستشاري الهندسي الكويتي
ق��ادر على تحمل املسؤولية ول��و احتاج املشروع
ل �ت �خ �ص��ص م �ع�ي�ن س �ي ��وف ��ره امل �س �ت �ش��ار امل �ح �ل��ي،
وي �ك��ون م �س��ؤوال ع �ن��ه أم� ��ام ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
املسؤولة عن هذه الخطط التنموية.
ودع � � ��ا رئ� �ي ��س االت� � �ح � ��اد ال � ��ى م� �ن ��ع ك� ��ل ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة م ��ن ال �ق �ي��ام ب��أي��ة أع� �م ��ال اس �ت �ش��اري��ه
او ت�ص�م�ي��م اوت��رخ �ي��ص او اش � ��راف او م �ق��اوالت
وأن ي� �ك ��ون دوره � � ��ا رق ��اب� �ي ��ا ،م �ض �ي �ف��ا ان � ��ه ع�ل��ى
الحكومة تشجيع موظفيها لالنتقال الى القطاع
الخاص بزيادة الدعم امل��ادي التي تمنحه الدوله
للمواطنني العاملني بالقطاع الخاص واشتراط
توفير عمالة وطنية في عقود ومشاريع الدولة
التي تتم ترسيتها على القطاع الخاص.

تقليل مزايا
القطاع الحكومي
ق � ��ال ب � ��در ال� �س� �ل� �م ��ان :إن � ��ه ومل� ��زي� ��د م��ن
تشجيع امل��واط �ن�ين ل�ل�ت��وج��ه ال��ى ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص ولتقليل ال�ب�ن��د ال�خ��ام��س يجب
على الحكومة تقليل امل�ك��اف��آت وامل��زاي��ا
التي تمنح ملوظفي القطاع ال�ع��ام والغاء
الهيئات التي أنشئت في السنوات القليلة
املاضية وتكلف امل��ال العام أم��واال طائلة
وتقوم بمهام يمكن انجازها من خالل
القطاع الخاص أيضا.
وأش � � ��ار ال �س �ل �م ��ان ال � ��ى ض � � ��رورة أخ ��ذ
االحتياطات الواجبة لعدم االلتفاف على
ق � ��رارات االح �ل�ال ب�ع�ق��ود خ��اص��ة أوع��ن
ط��ري��ق ال�ط�ل��ب م��ن ال �ش��رك��ات م��ن خ�لال
عقودها مع الجهات توظيف من تم إنهاء
خدماتهم من املوظفني املنهية خدماتهم.

حني الزال استئناف التعليم رسميا بانتظار قرار من
الوزير الحربي ،استنادا على ما اقره مجلس الوزراء
باختيارية التعليم عن ُبعد خالل هذه الفترة.
وختمت املصادر بضرورة ان يتخذ الحربي االجراءات
ال�لازم��ة لسد ال�ف��راغ االداري ف��ي جامعة الكويت عبر
تعيني م��دي��ر ب��االص��ال��ة وف�ق��ا للقانون ال�ج��دي��د ،حتى
ال ت �ت �ض��رر ال �ج��ام �ع��ة خ��اص��ة ،م�ب�ي�ن��ة ان اس�ت�ج��واب��ه
االخ �ي��ر ف��ي م�ج�ل��س االم� ��ة ان �ت �ه��ى ب �ت��وص �ي��ات تعنى
ب �ض��رورة س��د ال �ش��واغ��ر ف��ي امل��ؤس �س��ات التعليمية،
وايضا التأكيد على اصدار الالئحة التنفيذية لقانون
الجامعات الحكومية.

اجتماع أوروبي الخميس
لبحث تلقي طلبات «شنغن»
مي السكري

حان الوقت لتعزيز
دور العمالة الكويتية
وتأهيلها لمعالجة الخلل

ل�ف�ت��ت امل �ص��ادر ال��ى ان ال �ف��راغ
االداري في الجامعة امتد من
م �ن �ص��ب امل ��دي ��ر ال� ��ى م�ن��اص��ب
اخرى ،منها بعض نواب املدير
ال��ذي��ن ان �ت �ه��ت م ��دد تعيينهم،
وعمداء كليات.

ع�ل�م��ت سبقلا أن االت �ح��اد األوروب � ��ي سيجتمع
الخميس امل�ق�ب��ل للتنسيق ب�ش��أن ب��دء استقبال
طلبات تأشيرات «الشنغن» هذا العام.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه ال يوجد استقبال
حاليًا لطلبات ت��أش�ي��رات «ال�ش�ن�غ��ن» ف��ي ال�ب�لاد،
ن�ظ�رًا ألن م�ك��ات��ب ال�ت��أش�ي��رات مغلقة ،وبانتظار
ال � � �ق� � ��رارات ال� �ت ��ي س �ت �ص ��در ع� ��ن االج� �ت� �م ��اع ف ��ور
اعتمادها من قبل الجهات املشاركة فيه.
وبحسب املصادر ،يعتزم االتحاد األوروبي إعادة
ف�ت��ح ح ��دوده ال�خ��ارج�ي��ة ت��دري�ج�ي��ًا وج��زئ�ي��ًا أم��ام

املسافرين م��ن خ��ارج منطقة شنغن وبريطانيا
واالت�ح��اد األوروب ��ي اعتبارًا م��ن يوليو ،حسبما
أف ��اد وزي ��ر خ��ارج�ي��ة االت �ح��اد األوروب� ��ي ج��وزي��ب
بوريل.
ف��ي ال �س �ي��اق ،أوق �ف��ت ف��رن�س��ا إص ��دار ال�ت��أش�ي��رات
حتى إشعار آخر ،وذكرت السفارة الفرنسية على
حسابها ف��ي إنستغرام أن��ه نظرًا ألزم��ة ك��ورون��ا،
فقد توقفت فرنسا ع��ن إص��دار التأشيرات حتى
إشعار آخ��رّ ،
مبينة أن القرار ينطبق على جميع
ط�ل�ب��ات ال �ت��أش �ي��رة (ت��أش �ي��رات ش�ن�غ��ن ال�ق�ص�ي��رة
اإلق ��ام ��ة ،وت��أش �ي��رات اإلق ��ام ��ة ال�ط��وي�ل��ة ل�ف��رن�س��ا،
وتأشيرات فرنسا الخارجية).

«التربية» ُتلزم المدارس العربية
تفعيل «التعليم عن بُعد»
هاني الحمادي
أل��زم��ت وزارة التربية امل ��دارس الخاصة العربية
واأله�ل�ي��ة وال�ن�م��وذج�ي��ة إع ��داد وتفعيل ّ
منصات
تعليمية ألغراض التعليم عن ُبعد لطلبة الصف

الثاني عشر (علمي ـــــ أدب��ي) ،من خ�لال الفصول
االفتراضية وكل مصادر التعلم األخرى بمختلف
أن ��واع� �ه ��ا ،ل �ل �ت��دري��ب ع �ل��ى اس� �ت� �خ ��دام امل �ن �ص��ات
التعليمية واك�ت�س��اب ال �ق��در ال�ل�ازم م��ن امل �ه��ارات
األس��اس �ي��ة امل� �ق ��ررة ب �م��وج��ب ال �خ �ط��ة ال��دراس �ي��ة
املعتمدة عن العام الدراسي .2020 /2019
وط� ��ال� ��ب ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال� �خ ��اص
د.عبداملحسن الحويلة في نشرة ،حصلت سبقلا

ع�ل��ى ن�س�خ��ة م�ن�ه��ا ،امل � ��دارس ال�ع��رب�ي��ة امل�ش�م��ول��ة
ب�ت�ق��دي��م خطتها التشغيلية ال��ى إدارة التعليم
الخاص املختصة عبر املوقع اإللكتروني الخاص
ب �ه��ا ،ل�لاع�ت�م��اد خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  21وح �ت��ى 25
ال� �ج ��اري ،متضمنة ب �ي��ان��ات امل�ن�ص��ة التعليمية
التفاعلية املستخدمة ،ومحتوياتها من مصادر
ّ
ال �ت �ع��ل��م ب�م�خ�ت�ل��ف أن ��واع �ه ��ا وال � �ج� ��دول ال��زم �ن��ي
للمنصة التعليمية ،على أن يكون في حدود من 5
ّ
وشدد الحويلة على أهمية االلتزام
إلى  6أسابيع.
بخطة توزيع مناهج املواد الدراسية املعتمدة من
التوجيه الفني ال�ع��ام للمواد األس��اس�ي��ة ب��وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ع��ن ال�ف�ص��ل ال��دراس��ي ال�ث��ان��ي م��ن ال�ع��ام
الدراسي الحالي.

انطالق تسجيل طلبة التعليم الحكومي في المنصة
تأكيدًا ملا نشرته سبقلا أمس ،أعلنت وزارة التربية عن البدء في تسجيل طلبة الصف الثاني
عشر بقسميه العلمي واألدبي في املنصة التعليمية ( )https://ekwti.comاعتبارًا من األحد
 21يونيو ،وسيكون التسجيل مفتوحا للدارسني في التعليم العام والديني والتربية الخاصة،
باإلضافة إلى طلبة املراكز املسائية.
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 3نواب اقترحوا فرض الرقابة على الشواطئ والشاليهات

الكندري :تمويل إسالمي
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

َّ
تقدم النائب عبداهلل الكندري باقتراح
ب � �ق� ��ان� ��ون ،ي �س �ت �ه��دف ت� �ع ��دي ��ل ق ��ان ��ون
ال �ص �ن ��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة وت�ن�م�ي��ة
امل � �ش � ��اري � ��ع ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة،
ب �م��ا ي �ض �م��ن ت��وف �ي��ر ت �م��وي��ل م �ت��واف��ق
م � ��ع ال� �ش ��ري� �ع ��ة اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة .وب � ّ�ي �ن ��ت
امل � ��ذك � ��رة اإلي� �ض ��اح� �ي ��ة ل �ل�اق � �ت� ��راح أن ��ه
«مل � ��ا ك ��ان ��ت امل � � ��ادة ال� � � �ـ 26م ��ن ال �ق��ان��ون
رق� ��م  14ل �س �ن��ة  2018ب �ش��أن ص �ن��دوق
املشاريع الصغيرة واملتوسطة قضت
أن امل �ص��اري��ف ت �ك��ون ب��رس��م ت�ك�ل�ف��ة ،ال
ي�ت�ج��اوز  %2م��ن قيمة ال�ت�م��وي��ل ،وه��ذا
النص يعتبر مخالفًا ألحكام الشريعة
اإلسالمية ،طبقًا للفتوى الصادرة من
وزارة والشؤون اإلسالمية؛ لذا جاء هذا
القانون بتعديل امل��ادة رقم  26بند رقم
 ،1ليعطي الحق للمتقدمني بالحصول
ع �ل��ى ال �ت �م��وي��ل ب �م��ا ي ��واف ��ق ال �ش��ري �ع��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،ب� �ن ��اء ع �ل��ى ف� �ت ��وى وزارة
األوقاف رقم 11هـ لسنة  ،2019بخمسة
ضوابط؛ أهمها أال تكون هذه الرسوم
مرتبطة بقيمة القرض».

مراقبة الشواطئ

ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،ق � ّ�دم ال �ن��واب ع�ب��داهلل
الكندري وعادل الدمخي ومحمد الدالل
اقتراحًا برغبة ،يقضي بتشديد وزارة
الداخلية رقابتها على امل��راف��ق العامة
ل �ل��دول��ة وال �ش��واط��ئ وال �ج��زر وتطبيق
القانون على املخالفني وتوفير السكينة
ألصحاب الشاليهات وأسرهم ،وإحالة
ك��ل م�خ��ال��ف ل�ل�ق��ان��ون ال��ى ال�ق�ض��اء ،في
ظل ما تشهده تلك املرافق من انتهاكات
وم�م��ارس��ات سالبة م��ن بعض ضعاف
النفوس.

سؤال عن التحقيق
مع أطباء انتقدوا
«الصحة»

محمد الدالل

عادل الدمخي

عبدالله الكندري

وط��ال��ب ال �ن��واب ف��ي اق�ت��راح�ه��م ال ��وزارة
ب�ت�س�ه�ي��ل ت��واص��ل األه ��ال ��ي ب��األج �ه��زة
امل �خ �ت �ص��ة ب � ��ال � ��وزارة ،ف ��ي ح ��ال وج ��ود
م � �م� ��ارس� ��ات او س� �ل ��وك� �ي ��ات م �خ��ال �ف��ة
للقانون ،م��ن خ�لال وج��ود خ��ط ساخن
وت��وف�ي��ر خ��دم��ة ال �ت��واص��ل االل�ك�ت��رون��ي
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �م �ل �ف��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ف��ي
االماكن العامة.
ك�م��ا دع ��وا ال ��ى ت�ك�ل�ي��ف ادارة ال�ش��رط��ة
املجتمعية ب ��ال ��وزارة ب�ت��واج��د اع�ض��اء
االدارة وال �ع��ام �ل�ين ف�ي�ه��ا ف ��ي االم��اك��ن
ال� �ع ��ام ��ة وال � �ش ��واط ��ئ ل �ض �م��ان ت��وف �ي��ر
االم��ن وتسجيل املخالفات ملن يتجاوز
القانون والنظام واآلداب العامة.
وطالبوا أيضًا بقيام ال ��وزارة بتكليف
خ�ف��ر ال �س��واح��ل تكثيف دوري��ات �ه��ا في
الجزر والشاليهات ملنع اي ممارسات
مخالفة للقانون ،وتنفيذ حملة اعالمية
بالتعاون مع الجهات املختصة بالدولة
لتعزيز اح�ت��رام الجميع للنظام العام
واآلداب العامة والتحذير من مخالفة

ال�ق��ان��ون او االس ��اءة إل��ى اآلخ��ري��ن ،الى
ج ��ان ��ب ان� �ش ��اء ق � ��وة اس� �ن ��اد ل�ل�م�ن�ط�ق��ة
ال �ج �ن��وب �ي��ة (م �ن �ط �ق��ة ص� �ب ��اح األح �م ��د
ال�ب�ح��ري��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �خ �ي ��ران )..ل��دع��م ال �ق��وات
امل� �ش ��ارك ��ة؛ ك��ال �ن �ج��دة وامل � � ��رور واألم� ��ن
العام ،وذلك لضبط األمن واالستقرار.
وق ��ال ال �ن��واب ف��ي اق�ت��راح�ه��م إن��ه يأتي
حرصًا على استقرار املجتمع وحمايته
من هذه اآلفة وتعزيز القيم الحضارية
واألخ�ل�اق �ي��ة ب �ص��ورة م �س��ؤول��ة وق �ي��ام
سلطات الدولة بمسؤولياتها لتفعيل
اح� � �ت � ��رام ال � �ق� ��ان� ��ون واآلداب ال� �ع ��ام ��ة،
مشيرين ال��ى ان اح �ت��رام ال�ن�ظ��ام ال�ع��ام
وض � �م � ��ان س � �ي � ��ادة ال � �ق� ��ان� ��ون م � ��ن أه ��م
أع �م ��دة اس �ت �ق��رار امل �ج �ت �م��ع ،وب��ال �ت��ال��ي
ض�م��ان أك�ب��ر الستيفاء ح�ق��وق ال�ن��اس،
وق � ��د ن� ��ص ال ��دس � �ت ��ور ع� �ل ��ى «م� ��راع� ��اة
ال�ن�ظ��ام ال �ع��ام واح �ت��رام اآلداب ال�ع��ام��ة
واج � ��ب ع �ل��ى ج �م �ي��ع س �ك��ان ال �ك��وي��ت»،
ويستوجب النص السابق أنه على كل
مواطن ومقيم أن يلتزم اآلداب العامة

والسلوكيات ،ويحترم حقوق اآلخرين
وم�ش��اع��ره��م وق�ي�م�ه��م ،ف�لا ي�ت�ج��اوزه��ا
ق��ان��ون�ي��ا ،وال ي�خ��ل او ي �ج��رح ال�ش�ع��ور
ال � �ع � ��ام ف � ��ي امل �ج �ت �م ��ع ب� �س� �ل ��وك� �ي ��ات ال
قانونية.
ول �ف �ت��وا ال� ��ى ان� ��ه ف ��ي ظ ��ل ه� ��ذه األزم� ��ة
وان �ش �غ��ال رج� ��ال األم� ��ن ف ��ي ال�ص�ف��وف
األمامية بتطبيق النظام في ما يتعلق
بمكافحة وباء «كورونا» ،الذي اجتاح
ال� �ك ��وي ��ت ،ن �ج��د ال �ب �ع��ض م ��ن ض �ع��اف
النفوس استغلوا هذه الفرصة بتركيز
وزارة الداخلية جهودها بهذه األزم��ة
ف��ي امل�ن��اط��ق السكنية وم�ن��اط��ق ال�ع��زل،
وذلك بالقيام بارتكاب جرائم املخدرات
ّ
وال�ج��رائ��م املتعلقة ب ��اآلداب العامة في
ال �ش��واط��ئ وال� �ج ��زر ،ض��ارب�ي�ن ال�ح��ائ��ط
ب�ق��وان�ين ال ��دول ��ة ،وم ��ا أك��دت��ه نصوص
ال��دس �ت��ور ذات ال �ع�ل�اق��ة ،ون �ت �ج��ت عن
ذل��ك ك�ث��رة ش�ك��اوى األه��ال��ي وأص�ح��اب
ال�ش��ال�ي�ه��ات ّ
ورواد ال �ج��زر م��ن ارت�ك��اب
هؤالء للمخالفات.

الحويلة :اكتمال توزيعات «جنوب صباح األحمد»
س ��أل ال�ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة وزي ��رة
األشغال وزيرة اإلسكان رنا الفارس،
عن موعد االنتهاء من التوزيع الكامل
ملدينة جنوب «صباح األح�م��د» ومل��اذا

ل��م ي�ت��م ت��وق�ي��ع ع �ق��ود ال�ب�ن�ي��ة التحتية
األس��اس�ي��ة لها بعد م��رور ع��ام�ين من
بداية التوزيع؟
وقال الحويلة في سؤاله إنه تم توزيع

جزء من املدينة في  ٢٠١٨على أن يتم
توقيع عقود البنية التحتية بالنصف
الثاني من  ٢٠١٩وتوزيع بقية القسائم
إال أن العقود لم تطرح حتى اآلن.

ّ
وج � ��ه ال �ن��ائ��ب ع � ��ادل ال��دم �خ��ي
ً
سؤاال برملانيًا الى وزير الصحة
الشيخ ب��اس��ل ال�ص�ب��اح ،بشأن
إح ��ال ��ة أط� �ب ��اء إل � ��ى ال �ت �ح �ق �ي��ق،
أو ای� �ق ��اع خ �ص��وم��ات ع�ل�ي�ه��م،
بسبب إب��داء آراء نقدية علمية
م �خ��ال �ف��ة ل �ت� ّ
�وج �ه��ات ال � � ��وزارة.
وق� ��ال ال��دم �خ��ي ف��ي س��ؤال��ه ان
هناك معلومات نشرتها إحدى
ال �ص �ح��ف ال �ي��وم �ي��ة ع ��ن إح��ال��ة
أط �ب��اء إل ��ى ال�ت�ح�ق�ي��ق أو ای�ق��اع
ال �خ �ص��وم��ات ع �ل �ي �ه��م ،بسبب
ابداء آراء نقدية علمية مخالفة
ل�ت� ّ
�وج�ه��ات ال� ��وزارة ،وأك��د أكثر
ّ
م��ن ط�ب�ي��ب ت �ع��رض��ه مل�ث��ل ه��ذه
اإلج��راءات عبر حساباتهم في
وسائل التواصل ،طالبا تزويده
بعدد األطباء الذين أحيلوا إلى
التحقيق أو إعادة تدويرهم من
وظ��ائ �ف �ه��م ،أو اي �ق��اع ع�ق��وب��ات
إداري� � � ��ة ع �ل �ي �ه��م ،اع� �ت� �ب ��ارا م��ن
ف �ب��راي��ر امل��اض��ي وح �ت��ی اآلن.
وط�ل��ب أي�ض��ا ت��زوي��ده بأسماء
أول� �ئ ��ك األط � �ب ��اء وم�س�م�ي��ات�ه��م
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ،وأس � �ب� ��اب اإلح ��ال ��ة
والعقوبات التي وقعت بحقهم،
وت ��زوي ��ده ك��ذل��ك ب�ج�م�ي��ع امل ��واد
والقوانني التي استندت عليها
الوزارة إلحالتهم إلى التحقيق.

خال من «كورونا» وملتزم الحجر
العازميٍ :
أكد النائب حمدان العازمي خلوه من اإلصابة بفيروس كورونا ،وقال
انه أجرى املسحة الثانية وظهرت النتيجة سلبية.
وقال العازمي أمس انه سيظل ملتزما بالحجر املنزلي لنهاية الـ 14
يوما وفق إجراءات السلطات الصحية.

دعا إلى التزام كل االشتراطات الصحية

المنفوحي :غلق المحال
في السادسة والنصف مساء
أص��در مدير البلدية ال�ع��ام م .أحمد
امل �ن �ف��وح��ي ،ق� ��رارًا ب�ت�ع��دي��ل م��واع�ي��د
غ �ل��ق األس� � � ��واق ال �غ��ذائ �ي��ة امل ��وازي ��ة
ومحال األغذية في كل املناطق غير
املعزولة واملطاعم واملقاهي بجميع
أن��واع�ه��ا وال�ت��ي ت�ق��دم خدماتها عن
ط��ري��ق خ��دم��ة ال �ت��وص �ي��ل ل�ل�م�ن��ازل
وخدمة ال�ش��راء من السيارة (Drive
 ) throughف �ق��ط ،وك ��ذل ��ك م �ع��ارض
ال� �س� �ي ��ارات وامل � �ع� ��دات وت�ص�ل�ي�ح�ه��ا
وصيانتها ب�ك��ل أن��واع�ه��ا وغسلها
وال� � � �ك � � ��راج � � ��ات وب� � �ي � ��ع ق � �ط� ��ع غ� �ي ��ار
السيارات واملعدات ومحال الصيانة
ب �ك��ل أن ��واع� �ه ��ا وامل �ص �ب �غ��ة وم �ح��ال
الغسل والكي وش��رك��ات االتصاالت
وم ��زودة خ��دم��ة اإلن�ت��رن��ت املرخصة
م � ��ن ال �ه �ي �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل�ل�ات� �ص ��االت
وأف��رع �ه��ا وم �ح��ال األع�ل�اف ال��واق�ع��ة
ب �ج �م �ي��ع امل � �ن� ��اط� ��ق وب � �ي� ��ع ال � �ب� ��ذور
واألس � �م� ��دة ف ��ي امل �ن ��اط ��ق ال ��زراع �ي ��ة
وم� � �ح � ��ال ال� � �ن� � �ظ � ��ارات وك� � ��ل امل� �ح ��ال
غ�ي��ر ال �غ��ذائ �ي��ة ل�ي�ص�ب��ح ع�م�ل�ه��ا من
ال �س��ادس��ة ص�ب��اح��ا ح�ت��ى ال�س��ادس��ة

أحمد المنفوحي

والنصف مساء.
وش � ��دد امل �ن �ف��وح��ي ف ��ي ق� � ��راره ع�ل��ى
ض ��رورة االل �ت��زام ب�ك��ل االش�ت��راط��ات
الصحية الواردة بقرارات وتعماميم
وزارة ال�ص�ح��ة وال�ب�ل��دي��ة وال�ج�ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة ال� � �ص � ��ادرة
ف ��ي ه ��ذا ال �ش ��أن ت�ج�ن�ب��ا ل�ل�م�س��اء ل��ة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة وت �ط �ب �ي ��ق ال �ع �ق ��وب ��ات
املقررة لكل من يخالف ذلك.

إصدار  76رخصة بناء إلكترونية
أص � � � � ��درت إدارة ال� �ت ��راخ� �ي ��ص
الهندسية بفرع بلدية محافظة
ال � �ع� ��اص � �م� ��ة  76رخ� � �ص � ��ة ب� �ن ��اء
إلكترونية منذ ق��رار استئناف
إص� � ��دار رخ� ��ص ال �ب �ن��اء وت�ع�ه��د
اإلش � � � � � � ��راف وإي � � � �ص � � ��ال ال � �ت � �ي� ��ار
الكهربائي.
وق� � � ��ال م� ��دي� ��ر اإلدارة م .ن � ��زار
ال � �ع� ��واد إن � ��ه م �ن��ذ إص � � ��دار ق ��رار
استئناف خدمات رخص البناء
ح� �ت ��ى  31م ��اي ��و امل � ��اض � ��ي ،ق ��ام
مهندسو اإلدارة بمراجعة 150
معاملة هندسية ،وتبني وجود
مالحظات ومطلوب استكمالها
والتعامل مع  6معامالت معادة
م��ن امل�ك��ات��ب ال�ه�ن��دس�ي��ة ورف��ض
 25م� �ع ��ام� �ل ��ة ل � �ع� ��دم اس� �ت� �ي� �ف ��اء
االش � � � �ت� � � ��راط� � � ��ات وإص� � � � � � � ��دار 76
رخصة.

نزار العواد

وأض� � � � ��اف ال � � �ع� � ��واد أن � � ��ه ف � ��ي م��ا
يخص معامالت وزارة التجارة
فقد تبني أن  270معاملة تتطلب
م � ��راج� � �ع � ��ة أص � � �ح� � ��اب ال � �ع �ل�اق ��ة
الستكمال الطلبات وإعادة 118
معاملة واعتماد  411معاملة.
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عمالة بانتظار من يحتاجها للعمل (تصوير :بسام زيدان)

غصت بالمركبات
أسواق عشوائية و«ساحة عمال» في األولى ..والثانية ّ

خيطان وحولي بعد فك العزل..

زحمة ورحالت إلى البحر

انتعاش حركة البيع في محال الخضار

بعد تفعيل قرار رفع العزل
المناطقي عنهما ،عادت
الحيوية إلى منطقتي
حولي وخيطان واتجه
اآلالف من قاطنيهما
إلى مقار عملهم خارج
المنطقتين ،فامتألت
الشوارع بالمركبات مع
وصول عقارب الساعة إلى
الخامسة صباحا.
سبقلا كانت حاضرة
ورصدت توجه العمال إلى
مقار عملهم ،وعودة
الموظفين إلى شركاتهم،
ما أضفى حيوية على
شوارع طالما عانت
السكون ،ال سيما مع عودة
األسواق العشوائية ،ونقاط
تجمع العمال ،تمهيدا إلى
أخذهم من المقاولين
والتوجه بهم إلى أماكن
اإلنشاءات.

همة ونشاط

!

فرحة بفك العزل

خالد الحطاب
ف� ��ي ح� ��ول� ��ي ،ق� �ص ��د اآلالف م� ��ن ال �س �ك ��ان
أع � �م� ��ال � �ه� ��م ف� � ��ي ال � � �ش � ��رك� � ��ات واألن � �ش � �ط� ��ة
املسموح بمزاولتها ضمن املرحلة األولى
م��ن م��راح��ل ع ��ودة ال �ح �ي��اة ت��دري �ج �ي��ا إل��ى
طبيعتها .
ورص � � ��دت سبقلا خ� � ��روج آالف امل��رك �ب��ات
م��ع س��اع��ات ف��ك الحظر ع��ن املنطقة األول��ى
متوجهة إلى مقار العمل أو في رحالت إلى
البحر أو إلى زيارة األقارب.

رحالت شاطئية
وبينما ذكر بعض القاصدين الشواطئ من
سكان حولي أن خروجهم إل��ى البحر رغم
ال�ت�ح��ذي��رات الصحية ي��أت��ي للتنفيس عن
أطفالهم الذين ظلوا في البيوت منذ فبراير
امل��اض��ي .وب�ي�ن ال �ع��ائ��دون إل��ى اع�م��ال�ه��م ان
شركاتهم طلبت إليهم الحضور إلى مقرها
رغ��م قيامهم بالعمل م��ن امل �ن��زل الستيفاء
ب�ع��ض االع �م ��ال ال �ت��ي ت�س�ت��دع��ي وج��وده��م
بها.

■ سكان حولي لـ سبقلا :خرجنا إلى الشواطئ للتنفيس عن األطفال
■ شركات طلبت موظفيها الستيفاء بعض األعمال من المكتب
ً
■ العمالة الهامشية توافدت إلى نقاط ّ
انتظارا للمقاولين
تجمع
■ عمال لـ سبقلا :خسائرنا ممتدة منذ توقف السوق عن العمل
■ البسطات انتعشت لتوفيرها الخضار والفواكه بأسعار مناسبة
■ البعض قصد محطات البنزين بأوعية لتعبئة المركبات بعد طول توقف
في حني كانت املركبات بانتظارهم ،وعادت
ال �ح �ي��اة إل ��ى س ��وق ال �ع �م��ال ،ح �ي��ث ت��م نقل
اغلب من كان من العمال من خالل املقاولني
لتنفيذ اعمالهم.

وأخبر بعض العمال سبقلا بأن خسائرهم
كبيرة ال تتعلق ب��وق��ف العمل خ�لال فترة
ال �ع ��زل ب ��ل م �ن��ذ ت��وق��ف ال �س ��وق ع ��ن ال�ع�م��ل
وعدم وجود مشاريع او مواد متاحة للبناء

خيطان وأجواؤها
وفي خيطان ،عادت الحياة إلى طبيعتها،
وظهرت املخالفات ثانية مع بوادر العودة،
وكان من الالفت منذ ساعات الصباح حتى
الظهر توافد العمالة الهامشية إلى ساحة
العمالة في قطعه  5او شارع نادي خيطان

التزام بالكمامات

تعبئة البنزين في أوعية

واإلنشاءات بالشكل املطلوب ما ساهم في
عدم حصولهم على اجورهم اليومية.

بسطات
وع � ��اد س � ��وق ال �ب �س �ط��ات ب �ش �ك��ل الف � ��ت ف��ي
امل �ن �ط �ق��ة ،ح �ي��ث ي�ع�ت�م��د ال�ك�ث�ي��ر م��ن س�ك��ان
املنطقة على شراء الخضار والفواكه منها.
وبني بعض سكان املنطقة ان هذه األسواق
أص �ب �ح��ت م �ن��ذ ازم� � ��ة ك� ��ورون� ��ا ب��دي �ل��ة ع��ن
األس��واق واملحال االستهالكية ،حيث توفر
املنتجات طازجة وبأسعار مناسبة.
وش �ه ��دت م �ح �ط��ات ال �ب �ن��زي��ن ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
اق�ب��اال ك�ب�ي��را م��ن امل�ق�ي�م�ين ،ح�ت��ى أن ع��ددا
م ��ن األش� �خ ��اص دخ� ��ل امل �ح �ط��ات ل�ت�ع�ب�ئ��ة
ال�ب�ن��زي��ن ف��ي ب��رام �ي��ل ص�غ�ي��رة ت�ب�ين أن�ه��ا
مل��رك�ب��ات�ه��م املتعطلة بسبب ع��دم قدرتهم
على الحصول عليه.

بسطات الخضار أمام المحال

إعادة الغلق..
ممكنة
ت � ��رك � ��ت وزارة األش� � �غ � ��ال
السواتر االسمنتية املحيطة
ب ��امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ف� ��اص � �ل� ��ة ب�ين
ق�ط�ع�ت��ي  3و 4وب �ي�ن ال�ق�ط��ع
 3و 5و 6ف ��ي خ �ي �ط��ان ف��ي
إش � � ��ارة ال � ��ى إم � �ك� ��ان إع � ��ادة
إغالق املنطقة ،في حني أزالت
األشغال السواتر االسمنتية
الفاصلة بني الطرق السريعة
وأب �ق��ت ال��داخ�ل�ي��ة ح��واج��زه��ا
على املداخل واملخارج.
كما أبقت األجهزة الحكومية
ف � � ��ي ح� � ��ول� � ��ي ع� � �ل � ��ى ب �ع��ض
الحواجز السيما املطلة على
ال� �ط ��رق ال �س��ري �ع��ة ك��امل �غ��رب
السريع والفحيحيل وأزال��ت
ح��واج��ز ال ��دائ ��ر ال ��راب ��ع ،كما
ت � ��رك � ��ت وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ح ��واج ��زه ��ا وم� �ق ��اره ��ا ع�ن��د
مداخل ومخارج املنطقة.

 06الكويت

اإلثنين غرة ذو القعدة  1441هـ •  22يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16822

 2.3متر مدى انتشار رذاذ الذكر ..و 1.8لألنثى

عطسة الرجل أقوى من المرأة ..وتعدي أكثر!
¶ الصفران في دراسة :نموذج لتحديد المسافة المطلوبة للتباعد الوقائي
بعد أن أصبحت العطسة مسببة للحرج ،والسعلة
مثيرة للهواجس والمخاوف من انتقال العدوى،
أضحت الكمامة ضرورة صحية للوقاية من فيروس
كورونا ،لكن ماذا لو عطس شخص ال يرتديها،
أو حتى كانت من النوع الرديء غير المطابق
للمواصفات الصحية؟ كما أن أفراد األسرة الواحدة
غالبا ال يرتدون كمامات في البيوت ،فماذا لو تناثر
عيسى الصفران
رذاذ أحدهم من دون الحفاظ على المسافة
المطلوبة للتباعد؟
كل هذه األسئلة وغيرها وضعها أستاذ الهندسة في جامعة
الكويت ،د .عيسى محمد الصفران ،في اعتباره ودفعته إلعداد نموذج
حسابي لمدى انتشار الرذاذ أثناء السعال ،وذلك لتحديد المسافة
الدنيا المطلوبة للتباعد االجتماعي أثناء جائحة كورونا ،وكشفت
الدراسة التي أعدها أن المسافة المتبعة حاليا ال تستند إلى حسابات
دقيقة.
وأوضحت الدراسة أن مسافة التباعد االجتماعي تختلف من بلد إلى
آخر ،مما يستوجب استحداث نموذج حسابي مبني على النظريات
العلمية والمشاهدات المخبرية لتحديد المسافة بشكل أدق ،مبينة
أن مسافة انتشار الرذاذ المتطاير أثناء السعال تختلف من الرجل
البالغ إلى الطفل ومن الرجل إلى المرأة ،وذلك الختالف حجم وسرعة
الهواء المتدفق لكل منهم الختالف حجم ومقدرة الرئتين ،إضافة
إلى اختالف حجم الجسم.

يسرا الخشاب
لفتت دراسة د.عيسى الصفران إلى أن
مدى انتشار الرذاذ يبلغ  2.3متر للرجل
ال�ب��ال��غ ،و 1.8متر للمرأة البالغة ،و1.2
متر للطفل «عمر  10سنوا ت».
ك �م��ا ب�ي�ن��ت أن ال �ع �ط��اس ي�ن�ت��ج ق �ط��رات
رذاذ أص� �غ ��ر م� ��ن ال� �س� �ع ��ال ،م �م ��ا ي��زي��د
م��ن خ �ط��ورة اإلص��اب��ة ب��ال �ع��دوى ،وذل��ك
ل� ��زي� ��ادة م �س ��اف ��ة االن� �ت� �ش ��ار الن �خ �ف��اض
أث ��ر ال �ج��اذب �ي��ة األرض �ي��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��رات
ال �ص �غ �ي��رة ،األم ��ر ال ��ذي ي�س�ت��وج��ب أخ��ذ
ال �ح �ي �ط��ة وال � �ح� ��ذر ،الس �ي �م��ا م ��ع ب��داي��ة
عودة الحياة.
وك� �ش� �ف ��ت أن م� �س ��اف ��ة ان � �ت � �ش ��ار ال � � ��رذاذ
امل �ت �ط��اي��ر ف ��ي ال� �ج ��و أث� �ن ��اء ال �س �ع ��ال أو
ال�ع�ط��اس ت ��زداد ب��زي��ادة درج��ة ال �ح��رارة

ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ،وذل � � � ��ك ل� � ��زي� � ��ادة م� �ع ��ام ��ل
االحتكاك بني القطرات والهواء الساخن،
بينما تنخفض ب��زي��ادة نسبة الرطوبة
مما يستوجب تحديث مسافة التباعد
االجتماعي حسب فصول السنة.
أم ��ا ع �ن��د زي� ��ادة ال��رط��وب��ة ال�ن�س�ب�ي��ة في
ال �ج ��و وان� �خ� �ف ��اض ل ��زوج ��ة ال� �ه ��واء ف��إن
النموذج الحسابي توصل إلى انخفاض
مسافة انتشار ال��رذاذ ،وبالتالي تقليل
امل�س��اف��ة املطلوبة للتباعد االجتماعي،
وذل� ��ك ح �س��ب ال �ع�ل�اق��ة ال �ف �ي��زي��ائ �ي��ة ب�ين
نسبة الرطوبة ولزوجة الهواء ومعامل
االحتكاك.

انتشار العدوى
وق ��د اس �ت �ن��د ال �ب �ح��ث ع �ل��ى م ��ا ت��وص�ل��ت
إل �ي��ه ت �ق��اري��ر م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال�ع��امل�ي��ة

¶ قطرات الرذاذ الكبيرة تنتج عن السعال

عوامل تحدد قوة الرذاذ:

والعطاس ..والصغيرة تنبعث من التنفس

1
2
3

والكالم والضحك

حجم الجسم
سرعة الهواء المتدفق
مقدرة الرئتين

¶ رذاذ العطاس
قد يكون
أشد خطورة
من السعال
وينقل
الفيروسات
م��ن ان ان�ت�ش��ار ع ��دوى ف �ي��روس ك��ورون��ا
امل�س�ت�ج��د ي �ك��ون ب�ط��ري�ق�ت�ين رئ�ي�س�ي�ت�ين،
األول� � ��ى ب��ال �ت�ل�ام��س ال � ��ذي ي �ن �ق �س��م إل��ى
قسمني اث�ن�ين ،وه�م��ا ال�ت�لام��س املباشر
م �ث��ل امل� �ص ��اف� �ح ��ة ،وغ� �ي ��ر امل� �ب ��اش ��ر م�ث��ل
مالمسة األسطح املوبوء ة.
أم � ��ا ط ��ري� �ق ��ة االن � �ت � �ش� ��ار ال� �ث ��ان� �ي ��ة وه ��ي
االن� �ت� �ق ��ال ال� �ج ��وي  Airborneف�ت�ن�ق�س��م
إل��ى ق�س�م�ين؛ وه�م��ا ال ��رذاذ ذو ال�ق�ط��رات
ال �ك �ب �ي��رة امل �ت �ط��اي��رة أث� �ن ��اء ال �س �ع��ال أو
العطاس ،والرذاذ ذو القطرات املتناهية
في الصغر واملتطايرة أثناء التنفس أو
الكالم أو الضحك.
وق��د ب�ي�ن��ت ب�ع��ض ال��دراس��ات أن ال ��رذاذ
ذا القطرات املتناهية في الصغر ينتقل
إلى مسافات كبيرة ،لتعلقها في الهواء
مل� � ��دة ط ��وي� �ل ��ة وال ت� �ت ��أث ��ر ب ��ال� �ج ��اذب� �ي ��ة

األرضية ،كما أنها تنتقل داخل املباني
واملستشفيات من خالل أنظمة التهوية.

حامل الفيروس
أم � ��ا ال � ��دراس � ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ف� �ه ��ي ت �خ �ت��ص
ب��ان �ت �ش��ار ال � �ع� ��دوى ع ��ن ط ��ري ��ق ال � ��رذاذ
امل �ت �ط��اي��ر أث� �ن ��اء ال �س �ع��ال م ��ن ف ��م ح��ام��ل
ال� � �ف� � �ي � ��روس ،إل � � ��ى ال � �ج � �ه� ��از ال �ت �ن �ف �س��ي
ل� �ل� �ش� �خ ��ص ال� �س� �ل� �ي ��م م � ��ن خ �ل ��ال األن � ��ف
والعني والفم.
وق ��د اع �ت �م��دت ال ��دراس ��ة ف��ي ح�س��اب��ات�ه��ا
ع� �ل ��ى ن� �ظ ��ري ��ة ت ��دف ��ق امل � ��وائ � ��ع م �ت �ع��ددة
األط� � ��وار ( Multiphase Flowال� �غ ��ازات
وال � � � �س� � � ��وائ� � � ��ل) ون � � �ظ� � ��ري� � ��ة االن� � �ف� � �ص � ��ال
 Separation Theoryلنمذجة Modeling
ال� � ��رذاذ امل �ح �م��ول ب ��ال� �ه ��واء امل �ن��دف��ع م��ن
ال ��رئ� �ت�ي�ن أث � �ن� ��اء ال� �س� �ع ��ال ،ح ��ام�ل�ا م�ع��ه

ال� � �ف� � �ي � ��روس مل � �س� ��اف� ��ة م� � �ح � ��ددة ق � �ب� ��ل أن
ي �ت �س��اق��ط ال � � � ��رذاذ ع� �ل ��ى األرض أو أي
سطح آخر بفعل الجاذبية األرضية.
كما أن النموذج الحسابي املستحدث
ي� �ح ��دد أث� ��ر ال �ب �ي �ئ��ة ال �خ��ارج �ي��ة (درج� ��ة
ال�ح��رارة ونسبة ال��رط��وب��ة) على مسافة
ان � �ت � �ش� ��ار ال� � � � � ��رذاذ ق � �ب� ��ل س � �ق� ��وط� ��ه ع �ل��ى
ال�س�ط��ح ،م�م��ا ي�ح��دد م��ا إذا ك��ان ارت�ف��اع
درج� ��ة ال� �ح ��رارة أو ن�س�ب��ة ال��رط��وب��ة في
ف� �ص ��ل ال� �ص� �ي ��ف س � �ي� ��زي� ��دان م� ��ن ن �س �ب��ة
ان� �ت� �ش ��ار ال � �ع� ��دوى أم ال ،وه � ��ل م �س��اف��ة
ال� �ت� �ب ��اع ��د االج� �ت� �م ��اع ��ي ت �ت �غ �ي��ر ب �ت �غ �ي��ر
درج��ات ال�ح��رارة ونسبة الرطوبة أم ال،
وتنبأ النموذج الحسابي بزيادة مدى
انتشار الرذاذ أثناء السعال عند زيادة
درج��ة ال�ح��رارة الخارجية وذل��ك لزيادة
لزوجة الهواء.

الح ّر يزيد مسافة
انتشار الرذاذ..
والرطوبة تخفضها
أوص� � ��ى ال� �ص� �ف ��ران ب � �ض� ��رورة ال �ت �ب��اع��د
االجتماعي املحدد حاليا بمترين ،ولفت
إلى أنه قد يختلف وفق درج��ات الحرارة
ون�س�ب��ة ال��رط��وب��ة م�م��ا ي�س�ت��وج��ب اع ��ادة
تقييم التباعد االجتماعي من وقت آلخر
وم ��ن م �ك��ان آلخ ��ر ،إض��اف��ة إل ��ى ال�ت�ب��اع��د
الوقائي للرجل البالغ الكبر أكثر من غيره
لذا وجب الحذر ،والتباعد االجتماعي في
م��دارس الصغار بعد ع��ودة ال��دراس��ة اقل
مما نتوقع النخفاض مدى االنتشار.
ك �م��ا أوص � ��ى ب��ال �ح��رص ع �ل��ى ال�ت�ب��اع��د
االجتماعي خالل اشهر الصيف القادمة
ل��زي��ادة م ��دى االن �ت �ش��ار ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن
الدراسة تسهم في تصميم انظمة التهوية
للحد من انتشار الوباء ،فالعطسة املوبوءة
قد تكون أخطر من السعال لصغر حجم
الرذاذ وسرعة الهواء املتدفق معه.

استشاري مناعة :الرجال
ً
تعرضا للعدوى
أكثر
قال استشاري املناعة والعالج بالخاليا
ال �ج ��ذع �ي ��ة د .م �ي �ث��م دش� �ت ��ي إن أغ �ل��ب
ال��دراس��ات املسحية ت��وض��ح أن ال��رج��ال
أكثر عرضة لالصابة ب��ال�ع��دوى ،مبينًا
أن ذل��ك يعود إل��ى كثرة اختالط الرجال
وانتشارهم في مكان العمل وتوزيعهم
ف��ي امل �ج �ت �م��ع ،األم� ��ر ال� ��ذي ي��زي��د ف��رص
تعرضهم للعدوى.
وأوض� ��ح دش �ت��ي ل �ـ سبقلا ،أن طريقة
ال �س �ع��ال أو ال �ع �ط��اس وع�لاق�ت�ه��ا ب�م��دى
ان �ت �ش��ار ال �ع��دوى ق��د ال ت �ك��ون واض�ح��ة
حتى اآلن ،الف�ت��ًا إل��ى أن ه�ن��اك أم��راض��ًا
أخ ��رى منتشرة ل��دى ال��رج��ال أك�ث��ر من
ال �ن �س��اء ك ��أم ��راض ال �ق �ل��ب ،وم� ��ن ث ��م لم
ي�ت��م ت�ح��دي��د ال�ع�لاق��ة ب�ين س�ع��ال ال��رج��ل
واالصابة بالعدوى.

في أول يوم عمل ألقسام التراخيص

تجديد لـ  3500مركبة منتهية «التأمين»
محمد إبراهيم
اس� �ت� �ق� �ب� �ل ��ت أق � � �س� � ��ام ت ��راخ� �ي ��ص
امل � ��رك� � �ب � ��ات ف� � ��ي ادارات امل� � � ��رور
ب��امل �ح��اف �ظ��ات ال �س ��ت أم� ��س ن�ح��و
 3500م � ��راج � ��ع م � ��ا ب �ي��ن م ��واط ��ن
وم �ق �ي��م ف ��ي أول أي � ��ام اس �ت �ن �ئ��اف
العمل ال�ج��زئ��ي ال�ت��دري�ج��ي ،ال��ذي
ي�س�ت�م��ر ط�ي�ل��ة أي ��ام األس �ب ��وع من
ال� �س ��اع ��ة  8ص� �ب ��اح ��ًا ح� �ت ��ى ال � � �ـ 4
ع �ص �رًا ،وذل� ��ك ل�ت�ج��دي��د امل��رك �ب��ات
املنتهي تأمينها م�ن��ذ  12م��ارس
املاضي حتى تاريخه فقط.
وق � � ��ال � � ��ت امل � � � �ص� � � ��ادر إن أق� � �س � ��ام
التراخيص في محافظات حولي
وال �ف��روان �ي��ة وال �ع��اص �م��ة سجلت
أع � �ل � ��ى ن� �س� �ب ��ة ح � �ض � ��ور م � ��ن ب�ين
امل �ح��اف �ظ��ات ال� �س ��ت ،م �ش �ي��رة إل��ى
أن م��وظ �ف��ي االس �ت �ق �ب��ال رف �ض��وا
دخ � � ��ول أي م� ��راج� ��ع غ� �ي ��ر م �ل �ت��زم
ب��االش�ت��راط��ات الصحية الخاصة
ب � � ��ارت � � ��داء ال � �ك � �م� ��ام وال� � �ق� � �ف � ��ازات،
ونظموا عملية الدخول إلى صالة
امل��راج �ع�ين ع�ل��ى دف �ع��ات م�ت�ع��ددة
م�ن�ع��ًا ل�ل�ازدح ��ام ،وت�ح�ق�ي�ق��ًا مل�ب��دأ
التباعد االجتماعي.
واض� � ��اف� � ��ت امل � � �ص� � ��ادر أن ج �م �ي��ع
إدارات امل� � � ��رور ف� � ��رزت ع� � ��ددًا م��ن
موظفي االستقبال للتدقيق على
معاملة امل��راج��ع ق�ب��ل دخ��ول��ه إل��ى
القسم ،ول��م يسمح ب��دخ��ول م��ن ال
يشملهم قرار اإلعفاء من الفحص
ال�ف�ن��ي ،وك��ذل��ك م��ن ال يملك أوراق
التأمني.
وأوض � �ح� ��ت امل � �ص� ��ادر أن ع�م�ل�ي��ة
اس �ت �ق �ب��ال امل ��راج� �ع�ي�ن س�ت�س�ت�م��ر
خ�لال الفترة املقبلة حتى يتمكن
م � ��ن ت� �ن� �ط� �ب ��ق ع� �ل� �ي� �ه ��م ال � �ش � ��روط
م��ن ت �ج��دي��د (دف ��ات ��ر) م��رك�ب��ات�ه��م،
م � �ش � �ي ��رة إل � � ��ى أن ال � �خ � �ط ��ة ال �ت ��ي
وض �ع �ه��ا ق �ي��ادي��و امل � ��رور نجحت
ف��ي استيعاب اإلق �ب��ال الكبير من
امل��راج�ع�ين على أق�س��ام تراخيص
املركبات.
وك��ان ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة أن ��س ال �ص��ال��ح ،ق��د ق��رر
إع �ف��اء ج�م�ي��ع امل��رك �ب��ات املنتهية
«التأمني» منذ  12م��ارس املاضي
م��ن ال�ف�ح��ص ال�ف�ن��ي ح�ت��ى إش�ع��ار
آخ� ��ر ب �ش ��رط أن ي �س �ت �خ��رج م��ال��ك
املركبة تأمينًا ساري املفعول ملدة
ع��ام ،ويحتفظ ب��ه داخ��ل مركبته،
وذلك تماشيًا مع الظروف الطارئة
ً
ال �ت��ي ت�م��ر ِب� َ�ه��ا ال �ب�ل�اد ،وتسهيال
على املواطنني واملقيمني.

إقبال على قسم تراخيص العاصمة (تصوير :بسام زيدان)
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عامل صغير لـ سبقلا :الفيروس منع رفاقي من االلتحاق بالعمل

«كورونا» ..رحيم بأطفال الكراجات

¶ أبناء أصحاب
الكراجات
يساعدون في
تبديل اإلطارات
والدهن

درج مرتادو المناطق الصناعية على رؤية أطفال دون سن الـ18
يلتحقون بعجلة العمل مساعدة لذويهم باألعمال إن كانوا
أصحاب الكراج ،وبالعائد المادي من العمل إن كانوا من ذوي
الحاجة ،في مخالفة صريحة لقانون العمل.
ربما كان فيروس كورونا رحيما بهؤالء األطفال ،حيث كان الخوف
من عدواه سببا في توقفهم عن العمل ،ووقف مخالفة
قانون العمل تشغيل من هم دون سن الـ 18في المهمات
الصناعية بمنطقة الشويخ الصناعية ومناطق أخرى ،وإن كان
توقفهم عن العمل سيوقف الدخل الذي يدره عليهم.

خالد الحطاب
سبقلا ج��ال��ت ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��وي��خ
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة واط � �ل � �ع ��ت ع� �ل ��ى ع � ��ودة
ال �ح �ي��اة إل�ي�ه��ا ب�ع��د ت��وق��ف دام نحو
 3أش�ه��ر ،حيث تبني استمرار إغ�لاق
الكثير م��ن امل�ح��ال بسبب ع��دم توافر
ال� �ع� �م ��ال ��ة ن � �ظ� ��را ل � ��وج � ��ود ب �ع �ض �ه��م
إلج� ��راءات ك��ورون��ا ووج ��ود بعضهم
في مناطق معزولة.

غياب الفت
والالفت كان غياب العمالة الصغيرة
ال� � �س � ��ن ،وي �م �ث �ل �ه ��ا أب� � �ن � ��اء أص� �ح ��اب
ال� �ك ��راج ��ات ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ي �س��اع��دون
ف��ي إن�ج��از االع�م��ال وم�م��ارس��ة بعض
األع� �م ��ال امل �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة ،م �ث��ل إص�ل�اح
اع �ط��ال ع �ج�لات امل��رك �ب��ات او تغيير
الزيوت.
وي� �ق ��ول أص� �ح ��اب ب �ع��ض ال �ك��راج��ات
ع��ن غ �ي��اب ه ��ذه ال �ف�ئ��ة ال �ع �م��ري��ة« :إن
أزم��ة كورونا جعلت الخوف يتسرب
إل ��ى أول �ي��اء األم� ��ور ل��وج��ود ابنائهم
ف��ي ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة خ��وف��ا م��ن ال �ع��دوى
ونقلها إلى اهل البيت».

¶ أصحاب كراجات:
األزمة أخافت
أولياء األمور
فمنعوا أبناءهم
من العمل

وأبناء هذه الفئة باألصل ال يقومون
ً
ب��أع�م��ال م�ح��وري��ة ،ب��ل ي ��ؤدون أع�م��اال
يساعدون بها العمال اآلخرين ،مثل
نقل الزيوت املستخدمة أو فك عجالت
املركبات وتنظيف موقع العمل.
وي �ش �ي��ر أص � �ح ��اب ك� ��راج� ��ات ال � ��ى أن
«ال� �ع �م ��ال ��ة ف ��ي امل� �ن ��اط ��ق ال �ص �ن��اع �ي��ة
ح��ال �ي��ا ق �ل �ي �ل��ة واالع � �م � ��ال م� �ح ��دودة،
ولذلك فإن وجود عدد من األطفال في
ال�س��اب��ق ك��ان مل��واج�ه��ة ض�غ��ط العمل
والحاجة إل��ى عمالة اضافية بعكس
الوضع اآلن».

¶ الكثير من
المحال أغلقت
أبوابها لوجود
عمالتها في
مناطق معزولة

طفل ميكانيكي
وب � � �ع� � ��د أك � � �ث� � ��ر م � � ��ن س� � ��اع� � ��ة ال� �ت� �ق ��ت
سبقلا أح ��د ال �ع �م��ال ال �ص �غ��ار ،وه��و
ي� �م ��ارس اع� �م ��ال ت�غ�ي�ي��ر ال ��زي ��وت في
أح� � ��د ال � �ك� ��راج� ��ات وب � �ع� ��ض األع � �م� ��ال
امليكانيكية ،وبسؤاله عن بقية رفاقه
ك �ش��ف ان أج � � ��واء ك� ��ورون� ��ا وال �ح �ظ��ر
والعزل منعتهم من االلتحاق بالعمل.
وعن تلك املخالفة يؤكد مصدر أمني
ف� ��ي م �ب��اح��ث اإلق� ��ام� ��ة أن ف � ��رق ع�م��ل
ت �ت �ع��اون م ��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى
ال �ع ��ام �ل ��ة وت � �ج� ��وب ج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق

طفل يعمل ويدخن!

الصناعية واملنشآت التي يكثر بها
مثل هذه العمالة املخالفة ،مبينا أن
«ع �ق��وب��ة ال �ع��ام��ل دون س��ن  18ع��ام��ا
ويحمل إقامة التحاق بعائل قد تصل
إل ��ى االب �ع��اد ع��ن ال �ب�لاد م��ع تسجيل

مخالفة بحق كفيله ولي األمر».
وذكر أن االبن املخالف ينقل إلى مقر
اإلدارة وي �ح �ض��ر ال�ك�ف�ي��ل للتحقيق
م�ع��ه ،وم��ن ث��م يتم ات�خ��اذ اإلج ��راءات
القانونية بحقهما معا.

¶ عقوبة العامل
دون سن الـ18
قد تصل إلى
اإلبعاد ومخالفة
كفيله

األطفال والبطيخ..
ولهيب العوز
لم تمنع أشعة الشمس الحارقة بعض األطفال من ارتياد
الشوارع والطرقات لبيع البطيخ.
ع��دس��ة سبقلا رص ��دت ات �س��اع ن �ش��اط ب�ي��ع ال�ب�ط�ي��خ من
قبل األطفال ،بدءًا من الشويخ مرورًا باألندلس والرابية
واش�ب�ي�ل�ي��ة وص �ب��اح ال�ن��اص��ر وال�ص�ل�ي�ب�خ��ات ،ح�ي��ث ك��ان
تواجدهم الفتا في أكثر من بقعة.
ورف��ض أط�ف��ال ال�ح��دي��ث ع��ن سبب ت��واج��ده��م باستثناء
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أن ال �ع��وز وال �ح��اج��ة ه �م��ا ال �س �ب��ب «ل��دع��م
األس��رة م��ادي��ا» ،مؤكدين أن «قليال من امل��اء يكفي التقاء
لهيب الشمس».

«الوقوف أمام القاضي ضمانة»  -هذا التعبير سمعته
ف ��ي م �ح��اض��رة ع ��ن ض �م��ان��ات ال �ت �ق��اض��ي ،ف �ف��ي رأي
امل�ح��اض��ر ان م�ج��رد وق��وف املتهم ام��ام ال�ق��اض��ي يعد
ضمانة في حد ذاته ،وهو قول حق ألن منصب القاضي
ليس منصبًا عاديًا ،وانما هو منصب حساس يتطلب
ً
ف��ي ش��اغ�ل��ه ش��روط��ًا ق��اس�ي��ة ت�ج�ع�ل��ه أه �ل�ا ألن ي�ك��ون
ً
ً
ً
مستقال اس�ت�ق�لاال ك��ام�لا ال س�ل�ط��ان ألح��د عليه في
عمله حسبما تقضي بذلك معظم الدساتير ،فال يكفي
ً
ً
ان ي�ك��ون م��ؤه�لا ت��أه�ي�لا علميًا ع�ل��ى أع�ل��ى مستوى،
فيكون م��ن أوائ ��ل دفعته أو الحاصلني على دراس��ات
عليا أو دراس� ��ات خ��اص��ة ت��ؤه�ل��ه ل�ت��ول��ي ه��ذا املنصب
ال��رف�ي��ع ،وان�م��ا يجب أي�ض��ًا أن يتحلى بالخلق القويم
محمود السيرة حسن السمعة ،بحيث يكون قدوة في
الحيدة والتجرد والنزاهة ،ألن عمله يتطلب منه أال يحيد
وال يميل وال ينحرف وال يجامل وال يماري.
وفي مقابل هذا يتمتع بمزايا خاصة مادية ومعنوية،
فهو يعني في كادر خاص برجال القضاء يحصل فيه
على مقابل يضمن له حياة مستقرة ليعيش مرفوع
الهامة ال يحتاج فيها ألحد وال ينظر الى حق ليس له،
وه��و غير قابل للعزل ويتمتع بحصانة من التفتيش
والقبض.
ك� ��ل ذل � ��ك ل �ي ��س م� �ي ��زة خ ��اص ��ة ل � ��ه ،وان � �م� ��ا ه� ��و م �ي��زة
للمتقاضني ،فكل من أقيمت عليه دع��وى أو يفكر في
إق��ام��ة دع ��وى ي�ش�غ�ل��ه دائ �م��ًا ه��ل س�ي�ك�س��ب دع� ��واه أم
سيخسرها ،أو بمعنى آخ��ر ه��ل س�ي�ن��ال ح�ق��ه أو لن
يناله؟
وكسبه لهذا الحق أو عدم كسبه له يتوقف على حكم
القانون ،ولكن أحكام القوانني ال تطبق نفسها بنفسها،
�اض ليطبقها ،فالقاضي هو الذي
وانما تحتاج ال��ى ق� ٍ
يملك أدوات التطبيق ،فقد درس القانون ودرس كيفية
تفسيره وكيفية تطبيقه على ال �ح��االت ال�ت��ي تعرض
عليه ،كما درس كيف يعالج الحاالت التي لم يرد فيها
نص في القانون مستعينًا في ذلك بوسائل التفسير
املختلفة.
واملقصود بالتفسير هو الكشف عن مضمون القاعدة
القانونية بهدف استنباط الحكم القانوني الذي تشتمل
عليه تلك القاعدة حتى يتم تطبيقه تطبيقًا سليمًا على
ً
الحالة املعروضة عليه ،فإذا أخذنا مثاال من املادة ٢١٧
م��ن ق��ان��ون ال �ج��زاء ن�ج��د أن�ه��ا ت�ن��ص ع�ل��ى أن« :ك��ل من
ً
ً
اختلس م��اال منقوال مملوكًا لغيره بنية امتالكه يعد
سارقًا».
ف�ت�ط�ب�ي��ق ه� ��ذا ال �ن ��ص ي �ح �ت��اج ال� ��ى م �ع��رف��ة امل �ق �ص��ود
باالختالس «وهو أخذ املال عنوة او بالحيلة أي من دون
رض��اء م��ال�ك��ه» ،وال��ى معرفة امل�ق�ص��ود ب��امل��ال املنقول،
وم �ت��ى يعتبر م�م�ل��وك��ًا ل�ل�غ�ي��ر ،وك ��ل ه ��ذه م��ن مباحث
القانون ال يدركها اال من درس��ه ،وعن طريقها يصل
القاضي لحكم القانون ويطبقه على الحالة املاثلة أمامه.
أما إذا كانت القاعدة غامضة أو ناقصة أو متعارضة
م��ع ق��اع��دة أخ ��رى ،أو ل��م ي��رد فيها ن��ص م�ب��اش��ر ،ف��إن
القاضي أيضًا هو الذي يتولى إيضاح الغامض منها أو
تكملة ال�ن��اق��ص ف�ي�ه��ا أو ازال� ��ة ال �ت �ع��ارض بينها وب�ين
غ�ي��ره��ا أو اس�ت�ن�ب��اط ال�ح�ك��م ف��ي ال �ح��ال��ة ال �ت��ي ل��م ي��رد
بشأنها ن��ص ،ويستخدم ف��ي ذل��ك ع��دة ط��رق يملكها،
أبرزها القياس ،والقياس انواع:
 منها ال�ق�ي��اس الت�ح��اد ال�ع�ل��ة ،ف��اذا ك��ان��ت ال�ح��ال��ة غيرمنصوص عليها في القانون ،ألن القانون مهما كانت
دقته ال يستطيع أن يغطي جميع الحاالت التي تنشأ
ً
ع��ن ال�ع�لاق��ات ب�ين ال �ن��اس ،ف�ق��د يغفلها إغ �ف��اال ،أو قد
ت�س�ت�ج��د ب �ع��د ص � � ��دوره ،م �م��ا ي��وج��ب ع �ل��ى واض �ع��ي
التشريع عند وضعه أن يتخيلوا جميع الحاالت التي
ي�م�ك��ن أن ي�ح�ك�م�ه��ا ال �ن��ص ع�ن��د ص� ��دوره ح�ت��ى ي��أت��ي
محققًا للغاية املرجوة منه ،ولكن أحيانًا تقع حاالت لم
تكن تخطر ببال أحد مهما بذل املشرعون من جهد.
وهذا يذكرني بواقعة طريفة حدثت أثناء صياغة أحد
التشريعات ،فبحكم عملي في مجلس الدولة شاركت
في لجنة لصياغة القانون التجاري ،شكلت من عدد
كبير م��ن اس��ات��ذة ال�ق��ان��ون ال�ت�ج��اري بكليات الحقوق
وع��دد آخر من مستشاري مجلس الدولة كنت منهم،
وخ�لال املناقشات كنا نتبارى ف��ي اف�ت��راض الحاالت
ال�ت��ي يعالجها ال�ن��ص ح�ت��ى ال تفلت م�ن��ا ح��ال��ة منها،
ويبدو اننا بالغنا في تعداد هذه الحاالت بعض الشيء
الى درج��ة أن أحد الزمالء قال مازحًا اتركوا لنا حالة
ً
واحدة نغطيها بالتفسير ،وإال لن نجد عمال نؤديه في
مجلس الدولة!
وللحديث بقية..

ً
مسجدا باحترازات غير مسبوقة
صالة الكسوف في 65
حمد السالمة
مرت على البالد الكثير
من صلوات الكسوف،
لكنها كانت أمس
المرة األولى
التي تؤدى فيها
باحترازات صحية تالفيا
للعدوى بفيروس
كورونا ،حيث أحياها
عشرات المصلين
في  65مسجدا
في المحافظات
الست ،ملتزمين
بالتباعد ولبس
الكمامات واصطحاب
السجادات.

توجيه كلمة للمصلين (تصوير :محمود الفوريكي)

صالة الكسوف بإجراءات التباعد االجتماعي

وتضرع املصلون ،خالل الصالة التي بدأوها في الثامنة صباحا ،وحرص االئمة على اتباع الضوابط التي أقرتها وزارة االوقاف بعدم لظاهرة فلكية نادرة تتمثل في ظهور الشمس كقرص حلقي لوقوع
انتشار اي ع��دوى ،كما تم القمر أمام الشمس ،ليكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس
إل��ى اهلل تعالى أن يحفظ الكويت وقيادتها من كل س��وء ،وأن يديم االطالة في الصالة ،لحماية املصلني من
ً
عليها نعمة األم��ن واألم ��ان وأن تنتهي أزم��ة ال��وب��اء ال��ذي شغل كل توفير املعقمات والكمامات والسجادات اضافة الى تعقيم املساجد .الظاهري بقليل ،فيحجب الشمس وتبقى منها قطعة محيطة بالقمر
ّ
يذكر أن صالة الكسوف سنة مؤكدة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،على شكل حلقة مضيئة.
أنحاء العالم.

 08الكويت

ُك َّتاب وآراء
جرة قلم

من الذاكرة

أخاف أن ننسى
األمس والغد!

خالد أحمد الطراح
اح �ت �ض �ن��ت ال �ك ��وي ��ت ،وط �ن��ًا وش �ع �ب��ًا ،ع �ل��ى م��دى
سنوات بعد تحرير الكويت من االجتياح العراقي
لها شعارًا وهو «لن ننساكم» ،تعبيرًا عن األسرى
وامل�ف�ق��ودي��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين نتيجة غ��زو ال�ك��وي��ت من
النظام املقبور صدام حسني في الجارة العراق.
لم يتوان الشعب الكويتي عن الوقوف صفًا واحدًا
في رفع شعار «لن ننساكم» وترجمته حتى يومنا
ه��ذا ،فشهداء الكويت االب ��رار ه��م ف��ي ضمير كل
مواطن كويتي وإنسان ضد األنظمة الدكتاتورية
والدموية واغتيال الروح البشرية وسلب الحريات.
الجائحة #ك��ورون��ا_ 19ق��د تستمر اكثر مما هو
متوقع ،مما يعني دون ادنى شك انه ستكون لدينا
حقبة تاريخية في العالم.
فقدنا في الكويت كما في العالم من هم أحباء لنا
وقريبون الينا الى جانب من ال نعرفهم ،ولكنهم
م��ن ال�ص�ف��وف االم��ام�ي��ة ،ال��ذي��ن ض�ح��وا بأنفسهم
ف��ي م��واج�ه��ة ال �ع��دو ال�ج��دي��د امل��دع��و #ك��ورون��ا من
جنسيات مختلفة ومواطنني ايضا.
لن ننسى ه��ؤالء ،ويظل كل فرد من هذه الكوكبة
البشرية في وجدان الشعب الكويتي ،ومن ضمن
صفحات التاريخ الحديث للدولة ..ندعو للجميع
بالرحمة وان تظل ذكراهم العطرة خالدة في ذاكرة
الوطن واملواطن على مدى التاريخ.
في مثل ه��ذه املحن والتحديات ،ينبغي علينا أال
ننسى ايضا روح التطوع الجبارة التي ول��دت من
رحم املجتمع الكويتي من اجل اآلخرين ..مواطنني
ومقيمني ،فيما هبت السواعد األبية من الجنسني
وم ��ن ج �ن �س �ي��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ف ��ي ت �ق��دي��م ي ��د ال �ع��ون
للجهات الرسمية ،من اجل ان تدور عجلة الحياة
على طبيعتها ..للجميع الشكر والعرفان وخالص
التقدير.
وينبغي ايضا أال ننسى ان هناك أخوات وأخوة لنا
من فئات عمرية مختلفة من اختار املنفى مأوى
م��ؤق �ت��ًا ،ن�ت�ي�ج��ة ح ��راك وع �م��ل س�ي��اس��ي وأه ��داف
وطنية.
ولكن استمر التواصل بني اف��راد الشعب ،وليس
ف �ق��ط م ��ن االق � � � ��ارب ،وب �ي��ن م ��ن ي �ع �ي��ش ب��امل�ن�ف��ى
االخ�ت�ي��اري عبر منصات ال�ت��واص��ل االلكترونية،
ح�ت��ى ب��ات��ت اخ �ب��ار ه ��ؤالء ح��اض��رة ام ��ام الجميع
ب��ال �ص��وت وال �ص ��ورة ب��ال��رغ��م م��ن ح�ج��م امل�س��اف��ة
واختالف الوقت.
فقد تميز الشعب الكويتي بطبيعته ،منذ التطور
السياسي واالجتماعي للدولة وقبل االستقالل،
ب��امل��ودة وال�ع��رف��ان ل�لأج��داد واآلب ��اء ممن أسهموا
في نهضة الكويت سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا
واج �ت �م��اع �ي��ًا ،وه� ��و ت �ط ��ور ت ��اري �خ ��ي غ �ي��ر ق��اب��ل
للنكران او التأويل ..فهناك مراجع بشرية وعلمية
وت��اري�خ�ي��ة وث�ق��ت ه��ذه ال�ت�ح��والت ،لكن م��ن بينها
مراجع تدفقت وتعيش خارج الكويت بسبب رقابة
مفتعلة ،بينما لدينا اليوم شخصيات أحياء ممن
عاصروا هذه التطورات ،لم يبادر االعالم الرسمي
حتى تاريخه ال��ى توثيق ال�ح��وار معهم بالصوت
والصورة.
انشر هذه السطور لتوثيق ما هو حاضر امامي
وع �ن��د غ �ي��ري م��ن اآلالف م��ن اب �ن��اء ه ��ذا ال��وط��ن،
حتى ال يتوه ص��وت الحق بني ازدح��ام الذكريات
والتحديات وان ننسى االمس املضيء واملستقبل
الزاهر املنتظر.
#ل ��ن_ن� �ن� �س ��اك ��م ..أق ��ول� �ه ��ا ل �ل �ج �م �ي��ع ف ��ي امل �ن �ف��ى
االخ� �ت� �ي ��اري ..ل��ن ن �ن �س��اك��م ..أق��ول �ه��ا مل��ن ضحى
ب �ح �ي��ات��ه ق �ب��ل وب �ع��د #اس �ت �ق�ل�ال_ال �ك��وي��ت ،ومل��ن
ّ
فجر روح التطوع بال ح��دود في زمن #كورونا..
ل��ن ن�ن�س��اك��م ..أق��ول�ه��ا للجميع م��ن اف ��راد الشعب
الكويتي الوفي ،فاالختالف مع البعض ،ال يعني
ان نطلق العنان للقسوة ان تسيطر على ذاك��رة
التاريخ والبشرية.
لن ننساكم ..أقولها ال�ي��وم ،حتى ال يطوى الزمن
االمس القريب والبعيد والغد.
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كنتم القدوة المفترضة!

جلسة االستجوابات األخيرة التي تمت الثالثاء املاضي ،وأصر على عقدها
 Lifeشقيقنا الفاضل «ب��و علي» م��رزوق الغانم رئيس املجلس ،شهدنا
فيها بعضًا من العجب العجاب على الطريقة الكويتية!
استجوابان في جلسة واحدة ،أصر عليهما مقدمو االستجوابات ولم يمانع
من حضورها ولم يطلب تأجيلها الوزراء املستجوبون؟! ونحن راقبنا ما
حدث بالجلسة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي وصحف األربعاء
االلكترونية! وفوجئنا بمشاهدة النائب الذي استجوب وزير التربية يقبل
ّ
واألمر أن
أنف الوزير الذي أصر النائب على استجوابه! واألدهى واألنكى
الدولة كلها بمواطنيها ومقيميها قائمة ولم تقعد بسبب فيروس «كورونا»
الذي نتلقى النصائح والتعليمات الحكومية يوميا بوجوب التباعد الجسدي
بعضنا عن البعض اآلخ��ر ..وض��رورة لبس الكمامات وق�ف��ازات األي��دي..
ليأتي ذلك النائب والوزير (مؤلف القصص الرومانسية) ليتبادال قبالت
األن��وف أم��ام آالف املواطنني واملقيمني ،ال��ذي حكم على اآلالف منهم بأن
يقبعوا في منازلهم ومناطقهم وال يخرجوا منها ،فما بالك بتبادل القبالت
بينهم مثلما فعل نائب األم��ة والوزير الرومانسي؟! ..ولهؤالء أق��ول إنكم

كنتم القدوة املفترضة أو ال �ـ Eliteأي األشخاص املميزين في مجتمعنا،
ً
صحيا ،الثالثاء املاضي؟!
لينفي ذلك تبادلكم لقبلة االنوف املرفوضة
***
كتبت االسبوع املاضي معبرًا عن دهشتي لدفاع الكثيرين عن وزير املالية
(األصولي) مؤسسني ذلك الدفاع على قصر مدة تبوؤه كرسي وزارة املالية
( 3أشهر)! وهذا قد يكون صحيحًا ،ولكني سألت كتيبة الدفاع تلك ملاذا لم
نسمع منهم الدفاع نفسه عندما طرح استجوابا الوزيرين السابقني غدير
أسيري ومحمد بوشهري ول��م تمض على تبوؤهما كرسي ال��وزارة أيام
وليس شهورا؟! ولم يجبني أحد حتى اآلن عن تساؤلي املشروع!
لكني ،والحمد هلل ،لكي أبرهن أني ال أحكم على الشخص بسبب انتمائه
الطائفي أو القبلي أو الفكري ،أعبر هنا عن اعجابي بردود الوزير املنطقية
ع�ل��ى أب��و االس �ت �ج��واب��ات (ري ��اض ال�ع��دس��ان��ي) ال ��ذي أك��ن ل��وال��ده وعائلته
الكريمة كل احترام وتقدير ..لكن ذلك الشاب بنظري قد أساء كثيرًا ألداة
االستجواب ،وأراهن أنه أكثر نائب قدم استجوابات ،أغلبها (خرطي) منذ
قيام حياتنا الدستورية ومجالسنا النيابية حتى اآلن.

علي أحمد البغلي
وأسجل اعجابا خاصا بالوزير وبافتخاره بأنه يقيم في عقار مؤجر منذ
س�ن��وات ،بعكس نائب االستجوابات ال��ذي يقيم ف��ي أفخر وأغ�ل��ى مناطق
الكويت السكنية ..وأقول للوزير الشيتان الطريق أمامك طويل ،ونطلب منك
متابعة املوضوعات األكثر من مهمة التي طرحتها في مواجهة مؤسسة
البترول والتأمينات االجتماعية ،وغيرها من موضوعات نهب املال العام
الذي برع فيه البعض من أهل الكويت واملقيمون في زمننا الرمادي الذي
نعيش فيه.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

عندما نفقد رجاالً ..كالعم حبيب
ل��م ي�ك��ن وق��ع ال�خ�ب��ر ع�ن��د س�م��اع��ي ل��ه ع��ادي��ًا ،فاجأني
شعور الضياع وفقدان السند في اللحظة نفسها التي
فاجأني فيها خبر وفاته ،الى درجة انني ظللت لفترة..
تائهة أحاول ان استوعب صدمة فقدانه.
ال�ع��م ،وال��وال��د ،وال�س�ن��د ..وع�م��ود العائلة ،ال�ح��اج حبيب
حسن جوهر حيات ،فقدته بشعور ابنة تفقد والدها،
وبشعور امرأة تفقد ظهرًا تستند اليه في هذه الحياة
بحكم القرابة ،فما ان وردني الخبر حتى فقدت قدرتي
على استيعاب الصدمة.
منذ أن فتحت ّ
عيني على هذه الدنيا ،وكان هذا الشعور
يالزمني ،اننا جميعا في العائلة ابناؤه ،نعيش تحت
ظله ،ونفخر بسمعته الطيبة ،واسمه املقرون بتاريخ
من املواقف السياسية واالنسانية ،كان عمودا لعائلتنا،
وخيمة نستظل بها ،وس�ن��دا كلما احتجنا ال�ي��ه ،كان

ت��أث �ي��ره ب�ت�ل��ك امل �س �ي��رة امل�م�ت�ل�ئ��ة ب��ان �ج��ازات وم��واق��ف
ّ
اخالقية وانسانية ،يمتد فينا ،نفخر به ..ونقتدي ،علنا
نصل الى جزء مما وصل اليه من مكانة واحترام عند
املجتمع بأسره.
اليوم ،وانا احاول أن أستجمع رباطة جأشي ،واستعيد
قدرتي ،بعد ان افقت من صدمة فقدانه ،وقفت عاجزة
عن رثائه ،فهل أرثيه ..ام أرثي ما فقدناه برحيله ،هل
أح��زن عليه ،ام اجمع خساراتنا بعده واندبها؟! وهل
تستطيع كلماتي ان تحتضن س�ي��رة بحجم سيرة
العم حبيب؟ هل سأكون ق��ادرة على التعبير عن كل
ما اشعر به االن من حزن وفقدان وخسارة واعتزاز
وفخر برجل يذكره الجميع بالخير والطيب؟!
ً
اق��ف ال �ي��وم ع��اج��زة ،أن ارث ��ي رج �ل�ا ،ك��ان االب وال�ع��م
والفخر والسمعة لكل ف��رد م��ن عائلتنا ،رج�لا خلف

الكالم الحر

المشهد األخير
لفيروس كورونا
في الكويت

أسرار جوهر حيات
@AsrarHayat

لنا ارثا ممتدا من مواقف خالدة كل واحد منها درس
ي��رش��دن��ا ال��ى ط��ري��ق االص �ل�اح وال��وط�ن�ي��ة واالن�س��ان�ي��ة
واملحبة والسالم.
واشعر اني ،لو استجمعت كل كلماتي ،وكل مخزون
م �ف��ردات ال�ل�غ��ة ،سأبقى ع��اج��زة ع��ن رث��ائ��ه ..فالرجال
ّ
مثله ،ال نرثيهم ،بل نوثق خساراتنا برحيلهم.
رحمك اهلل يا عم حبيب ..واعاننا اهلل على فقدانك.

ما قبل الشركات المهنية ..واالندماج تقليدياً
أثارت أزمة كورونا نقاشا موسعا عبر مواقع التواصل
بني الزمالء والزميالت ،ح��ول إق��رار الشركات املهنية
وم��ا لها وم��ا عليها حني نقارنها مع مكاتب املحاماة
التقليدية ،ولقد سبق لنا ذلك في مقاالت خاصة حول
املبادئ وميثاق الشرف لتقاليد مهنة املحاماة وآدابها
وق��ان��ون تنظيم مهنة امل�ح��ام��اة ،لهذا نركز ف��ي مقالنا
اليوم على التحول من املكاتب التقليدية إلى الشركات
امل�ه�ن�ي��ة ف��ي ظ��ل أزم� ��ة ص�ح�ي��ة ـ اق �ت �ص��ادي��ة عصفت
ب�ك�ي��ان��ات ع��امل �ي��ة ،وك ��ان ع ��زل األن �ش �ط��ة االق�ت�ص��ادي��ة
وغلقها م�ث��اال ص��ارخ��ا لخنق بيئة األع �م��ال بصورة
عامة ،وتأتي املهن ال�ح��رة ،وم��ن بينها مهنة املحاماة،
لتتعرض لهزات في االستمرارية ،هذا إن قلنا عيادات
مهنة ال�ط��ب ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص األك�ث��ر وض��وح��ا في
مجال تقديم الخدمات الطبية ،وفقا لرقابة التراخيص
مل �ه �ن��ة ال �ط��ب ال �ب �ش��ري وط� ��ب األس � �ن� ��ان .ون �ش �ي��ر في
ممارستهم للدعاية والترويج تخضع أيضا لقرارات
وزارة الصحة ،ولنا هدف من اإلشارة إليها في الفقرة
القادمة.
ال بد من التفرقة بني مكاتب كبيرة وعريقة استطاعت
ب�ش�خ�ص�ي��ة ص��اح��ب م�ك�ت��ب امل �ح��ام��اة االن �ت �ق��ال دون

تغيير كيانها ملرتبة ال�ش��رك��ات املهنية ،وه��ي األق��رب
للتحول إم��ا ل��وج��ود أب�ن��اء محامني أو ش��راك��ة خاصة
ام�ت��دت ل�س�ن��وات ط��وي�ل��ة ،م��ع ت��واف��ر السيولة وديمومة
العمالء التقليديني لها ،وباختصار هي مكاتب قليلة
ال �ع��دد ف��ي امل�ق��اب��ل امل�ك��ات��ب التقليدية األخ ��رى تعاني
من س��وء رقابة الكيان التقليدي ،ألسباب شخصية
أيضا ،فهي ال تخضع لرقابة جمعية املحامني إال في
حدود مخالفة قانون تنظيم مهنة املحاماة ،وفي حال
الخطأ الجسيم يجب أن تكون هناك شكوى ومن ثم
اإلحالة للتأديب ،ومن مظاهر الضعف انتشار مكاتب
ل�ل�ت�ض�م�ين ألج �ن �ب��ي ع��ن امل �ه �ن��ة ،وال �ت��دخ��ل ف��ي س��وق
وت�ق��دي��ر أت�ع��اب متدنية وم�م��ارس��ة ال��دع��اي��ة وال�ت��روي��ج،
مما ينتج باملخالفة لقواعد املنافسة املشروعة وكيان
جمعية املحامني ال يكفي ،فإما إطالق سلطتها نقابيا
بقوة القانون أو كف يدها كما هو معمول في مهنة
الطب ،عبر قانون رقم  25لسنة  1981بقرار من وزير
الصحة بتنظيم واجبات من يزاول مهنة ،واختصاص
لجنة التراخيص الطبية باملحاكمة التأديبية ،والقصد
من ذل��ك ال يمكن الحديث عن أي تطور وقيم وقواعد
السلوك املهني تنتهك ،وميثاق الشرف يحتاج العمل به

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

بصورة مفترضة ،فال يمكن الحديث عن تطور كيان
املهنة والبعض يستغل القصور ،أو يحتاج ان نضع
مراقبا لكل محام أو محامية وبال شك العدالة املهنية
لن تتحقق بصورة مبتورة.
أخيرا ،نتمنى طرح جميع املعوقات لكن قبل كل شيء
قانون املحاماة املصري رق��م  17لسنة  1983يتكون
م��ن  228م ��ادة ،وخضعت نصوصه ل��رق��اب��ة املحكمة
الدستورية وت��م ال�غ��اء بعضها ،ويحمي املحامني من
امل�ه��د إل��ى اللحد ،ورغ��م ال�ت�ج��اذب��ات السياسية تعتبر
مهنة املحاماة حرة ومستقلة ،وال نزال نشهد تراجعا
ف��ي ع��دم ن�ش��ر ت�ع��دي�لات ق��ان��ون امل�ح��ام��اة ال�ج��دي��د وال
عذر بعد التصويت لسبعة قوانني في جلسة الكورونا
األسبوع املاضي وشكرا.

الساسة والفالسفة

األزمة العاملية لكورونا سلطت الضوء على إشكاليات
متعلقة باألبعاد الصحية والعلمية ،فما زلنا ال نعرف
على وج��ه التحديد مصدر امل��رض وال طريقة عالجه
أو ال��وق��اي��ة م �ن��ه .وي��أت��ي دور ال�ع�ل�م��اء واألط� �ب ��اء على
رأس ق��ائ�م��ة االخ�ت�ص��اص�ي�ين امل�ع�ن�ي�ين ب �ه��ذا ال �ش��أن،
فإلى جانب دوره��م ف��ي ال�ع�لاج ،ف��إن لهم دورًا ذا بعد
أخ�لاق��ي ،خاصة في البلدان التي عانت من عجز في
اإلمكانيات العالجية ،فمن يأخذ سريرًا ومن يحظى
بجهاز األكسجني في حال النقص ،ومن يدخل العناية
امل��رك��زة إن ت�ج��اوزت ح��د االستيعاب ،وم��ن ينتهي به
امل�ط��اف ليتوفى م��ن دون العناية ال�لازم��ة .وه��ذا البعد
األخ�لاق��ي يشمل أيضا صناع ال�ق��رار وأرب ��اب العمل،
خ��اص��ة ف��ي ال ��دول ال�ت��ي رك��زت على االس�ت�م��رار بدفع
ال�ع�ج�ل��ة االق �ت �ص��ادي��ة ،ف�م��ن ي�س�ت�م��ر ب�ع�م�ل��ه ويختلط
باآلخرين ويواجه احتمالية أكبر بكسب العدوى وربما
نقلها ،ومن يفقد عمله وهكذا قد يفقد منزله .ويأتي
دور علماء األوب�ئ��ة ف��ي توقع نسب اإلص��اب��ات وكذلك
الوفيات من جراء املرض ،وعليه يتم تحديد اإلمكانيات
العالجية وم��دى إمكانية مضاعفتها ،ب��ل وال �ق��رارات
الوقائية كالتباعد االجتماعي وم��دد إغ�ل�اق امل��دارس
ومدى أهمية أو عدم أهمية إغالق وجهات العمل.
ف��ي دول متقدمة ك��ال�س��وي��د ،ف��إن دور ع�ل�م��اء األوب�ئ��ة

كان والي��زال رئيسيًا في توجيه ال�ق��رارات السياسية،
ف��ال�س��وي��د ق��دم��ت ن�م��وذج��ا مختلفا ف��ي ال�ت�ع��اط��ي مع
األزمة ،إذ لم تفرض حظرا ولم تلزم املجتمع بإجراءات
ص��ارم��ة ،ب��ل اس�ت�م��رت معظم أش�ك��ال ال�ح�ي��اة املعتادة
كما ه��ي .ج��اء ق��راره��ا ه��ذا ب�ه��دف حماية ال�ح�ي��اة في
السويد بكل أبعادها الصحية واالقتصادية والثقافية.
وكنتيجة لهذه السياسة ،كانت نسبة الوفيات من جراء
الفيروس املستجد أعلى في السويد مقارنة بجيرانها
م��ن ال� ��دول االس�ك�ن��دن��اف�ي��ة .ورغ ��م ه ��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة التي
ً
أزعجت وأرعبت دوال أخرى ،فإن نسبة الوفيات جاءت
مطابقة ملا توقعه علماء األوبئة ،بل إن هذه النسبة ظلت
أقل بكثير من دول أخرى كالواليات املتحدة وأسبانيا.
وأود ه�ن��ا أن أت��وق��ف ع�ل��ى ن�ق�ط�ت�ين ،األول� ��ى ه��ي دور
ال�ع�ل�م��اء ف��ي ت��وج�ي��ه س�ي��اس��ة ال ��دول ،ف�ب��دال م��ن ات�خ��اذ
قرارات عشوائية مبنية على التخبط أو الخوف ،تبنت
السويد سياستها بناء على ق��رارات م��دروس��ة ..وهذا
ه��و الجانب ال��ذي يمكن االس�ت�ف��ادة منه بما يتناسب
مع األوضاع الخاصة لكل دولة .أما النقطة الثانية فهي
األس��اس األخ�لاق��ي ال��ذي بناء عليه يتم تحديد شكل
القرار واملنطق الذي ُبني عليه.
إن تحديد املعايير األخالقية حول الحياة واملوت مسألة
صعبة للغاية ،شغلت بال الفالسفة على مر العصور.

د .فاطمة الظبيري
@F_Alzubairi

وك�م�ث��ال ت�ق�ل�ي��دي ال ي ��زال يشغل ب��ال طلبة الفلسفة
وال��دك�ت��وراه :شاحنة بمواد مشتعلة أمامها حفرة إن
وقعت فيها قد تتفجر ،فعليها تغيير مسارها ،لكن
على يمينها س�ي��ارة بها ام��رأة حامل وعلى يسارها
رج��ل كبير بالسن ماشيا على قدميه ،فإلى أي جهة
يقرر سائق الشاحنة أن يميل؟ إن تقرير من يعيش
يقابله من يتضرر أو يموت ،وهذه معضلة تستوجب
أوال وأخيرا معالجة فلسفية  -أخالقية.
إن أزم��ة كورونا سلطت الضوء على الجهود املحلية
والدولية الضخمة في التعامل مع املشكلة ،وفق أبعاد
إنسانية اتخذتها ك��ل دول��ة وف��ق إمكانياتها ،م��ع ذلك
ف��إن األزم��ة سلطت الضوء أيضا على أوج��ه القصور
ف��ي ح��ل املشكلة ،وال�ت��ي ال تحتاج إلم�ك��ان�ي��ات علمية
فحسب ،ب��ل تحتاج إل��ى فالسفة جنبا إل��ى جنب مع
العلماء وصناع القرار.

داهم القحطاني
ال �ع��ال��م ي�ت�ج��ه إل ��ى ت �ع��ام��ل م�خ�ت�ل��ف م ��ع وب ��اء
ك��ورون��ا ،وعلينا في الكويت أال نشذ عن هذا
التوجه العاملي.
ص �ب��ر ال �ن ��اس وص ��ل إل ��ى م��راح �ل��ه األخ �ي ��رة،
والخسائر من الحجر وحظر التجول أصبحت
ت �ق��ري �ب��ا ت� �س ��اوي ال � �ع ��ودة إل� ��ى ال ��وض ��ع ش�ب��ه
الطبيعي.
آن أوان أن يتحمل الناس مسؤولية أفعالهم،
ف��ال�ت�ب��اع��د ال �ج �س��دي ي �ج��ب أن ي �ك��ون أس��اس
الحياة االجتماعية في الكويت ،لكن من دون
حظر تجول أو حجر منزلي ،ومن يتخل عن
التباعد الجسدي فعليه أن يتحمل مسؤولية
ذلك.
دول عربية عديدة ب��دأت العودة لفتح األماكن
ال �ع��ام��ة ،وم�ن�ه��ا دول ��ة اإلم� � ��ارات ،ك��ذل��ك ق��ررت
اململكة العربية السعودية إلغاء كل أنواع حظر
ال�ت�ج��ول ،مما يعني أن ال��دول التي تحيط بنا
وتتشابه ظ��روف�ه��ا م��ع ظ��روف�ن��ا ب��دأت تعامال
م��ن ن ��وع آخ� ��ر ،وه ��و م��ا ي��دف�ع�ن��ا إل ��ى ت�ع��ام��ل
م�ش��اب��ه ،خ�ص��وص��ا إذا اس�ت�ط��اع��ت أن ت��وازن
بني مواجهة ال��وب��اء ،وب�ين استعادة االقتصاد
والحياة العامة.
هل يعني هذا أن وباء كورونا انتهى؟
لألسف وباء كورونا لم يتغير بل وربما تزايد
في العالم من حيث العدد ،ولكن العالم بشكل
عام لم يعد قادرا على تحمل مزيد من إغالق
األم��اك��ن ال�ع��ام��ة ،كما أن ال�ن��اس تعلموا جيدا
كيف يتعايشون مع هذا الوباء ،ولم يعد سرًا
أن التخلي عن التباعد الجسدي يعني بشكل
شبه م��ؤك��د ت�ع��رض االن�س��ان لخطر اإلص��اب��ة
بفيروس كورونا.
في الكويت يجب أن نتوقف في خطط العودة
إل��ى املرحلة الثالثة وأال نتجاوزها ،فاألعمال
ت�ع��ود بنسبة  50ف��ي امل�ئ��ة ،وم��راج�ع��ة ال��دوائ��ر
ال �ح �ك��وم �ي��ة ت� �ك ��ون ب� �م ��واع� �ي ��د ،وامل �ج �م �ع��ات
واألس� ��واق ي�ت��م تنظيم ال��دخ��ول ل�ه��ا بحيث ال
ت �ت �ج��اوز  75ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن ط��اق �ت �ه��ا م ��ع منع
ال�ج�ل��وس ف��ي امل�ق��اه��ي وامل�ط��اع��م ،وال�س�ف��ر يتم
للضرورة ،أما املدارس فتتم عبر أنظمة التعليم
عن ُبعد ،والعيادات الخارجية تعود الستقبال
املرضى وفقا لنظام مواعيد مسبقة.
ما سيحصل هو نقل جزء من املسؤولية في
التصدي لوباء كورونا للناس ،وهذا لن يكون
اال إذا استشعر ال�ن��اس أنهم م�س��ؤول��ون عما
يحصل لهم بشكل مباشر ،فإذا ما تخليت عن
االيعاز الجسدي فلتتحمل العواقب الوخيمة،
بما فيها املسؤولية القانونية عن الضرر الذي
قد يصيب اآلخرين بسببك.

كويتنا ما بعد كورونا
نتأمل أن يتعظ العالم مما أصابه من فيروس كورونا املستجد
– كوفيد  – 19ويستفيد من الدروس والعبر التي أفرزها هذا
الوباء وهو في انحسار ان شاء اهلل.
وم��ن ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي يفتخر وي�ع�ت��ز ب�ه��ا ك��ل اه��ل ال�ك��وي��ت،
وأبرزها القرارات واإلجراءات االستباقية التي اتخذها مجلس
الوزراء بتوجيه من حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه
اهلل ورعاه ،مما كان له أكبر األثر للحد من تداعيات هذا الوباء
على ديرتنا الحبيبة ،أش��ادت بها املنظمات وأج�ه��زة االع�لام
الدولية .وقد باشرت وزارة الصحة واطقمها الطبية بالتصدي
ل �ه��ذا ال �ب�ل�اء ب �ت �ع��اون وم �س��ان��دة ك��ل اج �ه��زة ال ��دول ��ة املختلفة
واملؤسسات األهلية واملدنية واللجان والجمعيات ،في فزعة
شعبية وملحمة وطنية كان من ابطالها املتطوعون من شتى

أطياف املجتمع ،وق��د أب��دع الجميع في أداء عملهم على مدار
الساعة في تقديم الخدمات املختلفة لتوفير الحياة الكريمة
للمواطن واملقيم.
وقد برز دور الكفاءات الوطنية كل في موقعه واختصاصه،
وأبدعوا في تقديم قدراتهم ومعارفهم وعلومهم للتعامل مع
هذا الوباء واحتواء تداعيات هذه االزمة في البالد.
ومما يبشر بخير بمستقبل واع��د لكويتنا الغالية م��ا ابدته
قطاعات كويتية مختلفة في دعم الحياة املعيشية في البالد،
ومنها استعداد هيئات الزراعة والصناعة واملطاحن بمضاعفة
إنتاجها لتوفير األم��ن الغذائي والصناعي ،وت��أم�ين األجهزة
الطبية الى جانب بروز بعض االختراعات واألفكار للوصول
الى االكتفاء الذاتي مما تحتاجه البالد من مواد أساسية.

محمد سعود يوسف البدر*
م��ن جهة أخ ��رى ،فقد كشفت ه��ذه االزم ��ة ع��ن بعض مواطن
الفساد ،ومنها تجار االقامات الذين تسببوا في جلب الكثير
من العمالة السائبة واملخالفني ،مما يؤثر على النواحي األمنية،
باإلضافة ال��ى زي��ادة االزدح ��ام ف��ي الحركة امل��روري��ة والتأثير
على الخدمات الطبية والحالة املعيشية في البالد .وقد تصدت

الجهات املختصة لهذا االم��ر وب��ادرت بإحالة تجار االق��ام��ات
واملخالفني الى النيابة العامة ،مما يعود بالفائدة على التركيبة
السكانية في البالد .كما انبرت الجهات املختلفة ومنها الداخلية
والتجارة والبلدية في معالجة املخالفات ومحاسبة املخالفني،
ً
وقد تظهر بعض األم��ور اإليجابية في هذا الشأن مستقبال..
َ
َ ً
َ َ
َ َْ
َ
«ف َع َسى أ ْن تك َر ُهوا ش ْيئا َو َي ْج َعل اللهَُّ ِفي ِه خ ْي ًرا ك ِث ًيرا».
ال شك أن بالدنا ستستفيد من الدروس والعبر التي خلفتها
هذه االزم��ة بسبب هذا الوباء ،والعزم باالستمرار في تطبيق
القرارات والقوانني التي ظهرت في هذه املرحلة الحاسمة في
ً
ت��اري��خ الكويت الحديثة ،التي تنتظر غ�دًا مشرقًا ومستقبال
واعدًا ان شاء اهلل .واهلل املوفق.
* سفير سابق
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علماء يكشفون حقيقة مقاومته للفيروس:

النحاس لن يقيكم من اإلصابة بـ«كورونا»
كاثرين جي وو « -نيويورك تايمز»

تأثير النحاس

ترجمة :محمد مراح

ال��دك�ت��ور جونسون ه��و واح��د م��ن العديد م��ن العلماء
ال��ذي��ن ي��درس��ون تأثير النحاس على ال�ف�ي��روس ،حيث
يقوم بتجارب ليعرف بالضبط تأثير املعدن على هذه
الجرثومة الخطيرة.
ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ل�ق��د ام�ت�ن��ع ك��ل م��ن ال��دك �ت��ور ج��ون�س��ون
والدكتورة دجوكو عن التوصية باالكسسوارات التي
تحتوي على النحاس ،بما في ذلك الكمامات النحاسية،
ألصدقائهما وعائلتهما وزمالئهما كوسيلة للحد من
انتقال عدوى كورونا.
ال �ك �م��ام��ات امل��ري �ح��ة ،امل �ص �ن��وع��ة م ��ن ال �ق �م��اش ،أو
الجراحية ال تجعل مرتديها منيعًا ضد العدوى،
ولكن إذا كان مرتديها مصابًا بالفيروس ،فيمكن
لألقنعة أن تفعل الكثير لحماية اآلخرين من قطرات
محملة بالفيروسات تنتقل عبر السعال والعطس
والكالم.
وت �ق ��ول ال ��دك �ت ��ورة دج ��وك ��و« :إذا ك��ان��ت ك�م��ام��ات��ك
ت�ح�ت��وي ع�ل��ى  1ف��ي امل�ئ��ة ف�ق��ط م��ن ال �ن �ح��اس ،فهذا
يعني أن النسبة الباقية ال تحتوي على نحاس ،وإذا
كان املعدن وامليكروب ال يلتقيان ،فإن هذه الكمامات
النحاسية لن تمنحك أي فائدة أكثر من الكمامات
العادية».
قد يلعب النحاس دورًا في التصدي لهذا الوباء،
وذل��ك من خ�لال تركيب األسطح األكثر مالمسة
ف��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ب�ح�ي��ث ت �ك��ون م�ص�ن��وع��ة من
النحاس.
ل�ك��ن وج��ب م�ع��رف��ة أن ال�ن�ح��اس ال يغني ع��ن التباعد
االج�ت�م��اع��ي وم�م��ارس��ة ال�ن�ظ��اف��ة وغ�س��ل األي� ��دي ،فقد
ي�س�ت�غ��رق ال �ن �ح��اس ح��وال��ي  45دق�ي�ق��ة لتقليل كمية
الفيروس على السطح بمقدار النصف.

منذ منتصف شهر م��ارس امل��اض��ي ،يواظب الدكتور
مايكل جونسون ،وهو عالم األحياء الدقيقة في جامعة
أري ��زون ��ا ،ع�ل��ى ف�ت��ح ب��ري��ده اإلل�ك�ت��رون��ي ليجد ف��ي كل
م��رة مجموعة رسائل جميعها تطرح السؤال نفسه:
هل ستبقي املنتجات املصنوعة من النحاس فيروس
كورونا بعيدًا؟
يقول الدكتور جونسون« :كنت أتلقى م��ن ث�لاث إلى
أرب��ع رس��ائ��ل ب��ري��د إلكتروني ح��ول ذل��ك يوميًا ،حتى
إن ال�ب�ع��ض س��أل��ون��ي ع�م��ا إذا ك�ن��ت أوص�ي�ه��م بتناول
النحاس كعالج لفيروس كورونا .وتساءل آخرون عما
إذا كانت فكرة جيدة تجهيز منازلهم بها ،حتى إن
بعض األشخاص الفضوليني أرادوا معرفة ما إذا كان
ارتداء اإلكسسوارات النحاسية ،مثل األساور ،سيقي
من اإلصابة بكورونا».
اهتمام زائد

ت�ق��ول ال��دك �ت��ورة ك��اري��را دج��وك��و ،اختصاصية الكيمياء
الحيوية وع��امل��ة األح �ي��اء الدقيقة ف��ي جامعة دوره ��ام في
إنكلترا ،إن «الناس كانوا على دراية بقدرات التعقيم التي
ل��دى ال�ن�ح��اس ،على األق��ل ف��ي مصر ال�ق��دي�م��ة» ،وتضيف:
«ح �ت��ى ق�ب��ل أن ي �ك��ون ل��دي�ن��ا م�ف�ه��وم ع��ن ال �ج��راث �ي��م ،كنا
نستخدم النحاس لتنقية املاء ولنحافظ عليه آمنًا للشرب».
ي�ع��رف ال�ع�ل�م��اء ال �ي��وم «امل �ع��دن» ع�ل��ى أن��ه ق��ات��ل سريع
ل�ل�م�ي�ك��روب��ات ،ق ��ادر ع�ل��ى ال�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار بكتيريا
إي �ك��والي ،الساملونيال ،ف�ي��روس اإلنفلونزا وأك�ث��ر من
ذلك ،وفي إعدادات معينة ،قد يخنق هذا املعدن فيروس
كورونا أيضًا.

في األشهر األخ�ي��رة ،كانت هناك زي��ادة في االهتمام
باملواد املغطاة بمعدن النحاس ،بما في ذلك الجوارب
وأغطية األس��رة وح�ت��ى ال�ط�لاء النحاسي ال��ذي يمكن
رشه على األسطح.
ت�ق��وم ال�ع��دي��د م��ن ال �ش��رك��ات ب�ت�س��وي��ق ك�م��ام��ات فيها
بطانة نحاسية مدمجة ،وتروج أن من خصائصها قتل
الجراثيم ،ولكن على الرغم من أن النحاس له صفات
مضادة للميكروبات ،فإن الدكتور جونسون وآخرين
يقولون إنه «يجب عليك التفكير مرتني قبل شراء هذه
املنتجات وال يجب اتباع االدعاءات».

ف��ي دراس � ��ة ف��ي م�ج�ل��ة «ن �ي��و إن �غ�ل�ان��د» ال �ط �ب �ي��ة ،أف��اد
الباحثون أنه في ظل ظروف مخبرية خاضعة للرقابة،
ال يمكن للفيروس أن يدوم أكثر من بضع ساعات على
األسطح النحاسية ،مقارنة ببضعة أي��ام على الفوالذ
املقاوم للصدأ أو البالستيك ،على الرغم من أن العلماء
ال يعتقدون أن األسطح هي الطريقة الرئيسية النتشار
الفيروس بني الناس.
عنصر أساسي

بالنسبة إل��ى ال�ب�ش��ر ،يعتبر ال�ن�ح��اس م��ن العناصر

 5جامعات عريقة:

 5عادات تحد من مخاطر اإلصابة

 3استراتيجيات لتقليل انتشار «كوفيد »19
د .خلود البارون
ش��ارك باحثون من جامعات عريقة وهي إيست انجليا،
واوكسفورد ،وكامبريدج ،وهارفرد ،وكلية لندن ،في بحث
كبير هدفه التنبؤ بكيفية انتشار وب��اء كوفيد  ،19عبر
نشاطات أفراد املجتمع اليومية ،حيث استسقوا املعلومات
من دراس��ة ميدانية ومعامالت اجتماعية واقعية كشفت
تفاصيل لم تظهرها دراسات سابقة.
نتائج ال��دراس��ة تهدف إل��ى توجيه الحكومات إل��ى أفضل
اإلستراتيجيات للتحكم وتقنني مساحة انتشار الوباء.
فحاليًا ،تعتمد كثير من الدول على استراتيجيات الحظر
الجماعي ،والعزل املنزلي للمرضى ( 14يومًا) والتقصي
الوبائي .وللتفصيل ،شارك في البحث آالف من املتطوعني
ف��ي مختلف أن�ح��اء بريطانيا عبر تنزيلهم لتطبيق على
هواتفهم الذكية يقوم بتحليل بياناتهم ومراقبه مسارهم
واحتكاكهم باآلخرين.
طرق انتشار األوبئة
ك �م��ا ت��م اس �ت �خ��دام ن �ت��ائ��ج م �ش��روع ب �ح��ث ع�ل�م��ي ق ��ام به
باحثون من جامعة كامبريدج وكلية لندن خ�لال عامي
( 2018-2017وج ��رى ع��رض نتائجه ف��ي فيلم وثائقي
بريطاني) كمؤشر على ط��رق انتشار األوبئة عبر اف��راد
املجتمع.
ً
وش ��رح رئ �ي��س ف��ري��ق ال�ب�ح��ث د .ل��وي��س س�ي��رج�ين ق��ائ�لا:
«سلوكيات البشر االجتماعية معقدة ،ومن املهم أن نتمكن
م��ن رؤي��ة كيف يحتك ال�ف��رد باآلخرين وكيفية ممارسة
األش �خ��اص لنشاطاتهم االج�ت�م��اع�ي��ة وأع�م��ال�ه��م اليومية
بشكل واقعي حقيقي ،وليس عبر الفرضيات أو برامج
املحاكاة االلكترونية.
وس��اه �م��ت ن �ت��ائ��ج ه� ��ذه ال� ��دراس� ��ة ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي ت��وض�ي��ح
مساهمة نشاطات الحياة اليومية واالحتكاك االجتماعي

مايو كلينك

ال�غ��ذائ�ي��ة األس��اس �ي��ة ،وال �ت��ي يمكنك ال�ح�ص��ول عليها
بسهولة كافية في نظام غذائي نموذجي ،لكن الدكتورة
ك��اري��را دج��وك��و ت�ق��ول إن «ال�ع��دي��د م��ن امل�ي�ك��روب��ات ال
تتعامل م��ع النحاس بلطف ،عندما ي�لام��س النحاس
جسديًا جرثومة مثل فيروس كورونا ،فإنه يمكن أن
يطلق أيونات تفاعلية تقصف وتثقب الجزء الخارجي
للفيروس وه��ذا يمنح األي��ون��ات إمكانية ال��وص��ول إلى
داخ��ل ال�ف�ي��روس ،حيث تلحق دم��ارًا ب�م��واده ال��وراث�ي��ة،
خصوصًا البروتنيات».
وي�ق��ول ال��دك�ت��ور ج��ون�س��ون« :إذا ل��م تعمل  40في
املئة من البروتينات ،فلن يعمل الفيروس».

ف��ي تفشي ال��وب��اء وكيفية السيطرة عليه بطريقة فعالة
ومرنة وأقل صارمة.
التقصي الوبائي
ً
إجراء يمكنه
فالحظر املنزلي الكلي أو حتى الوقتي ليس
االستمرار لفترة طويلة من الزمن .وأظهرت الدراسة بأن
أفضل طريقة لذلك ه��ي عبر استمرار التقصي الوبائي
وحظر كل من يصاب ملدة  14يومًا على األقل واستمرار
الفحص العشوائي على نطاق كبير وفرص قواعد التباعد
االجتماعي.
فهذه الحلول ستؤدي مع م��رور الوقت إل��ى تقلص اع��داد
املصابني وبالتالي عدد األشخاص الذين يخضعون للعزل
املنزلي ملدة أسبوعني.

من جانبه ،علق د .جوش فيرث من جامعة اوكسفورد
ً
ق��ائ�ل�ا :كشفت ن�ت��ائ��ج ال��دراس��ة ن�ت��ائ��ج م�م�ت��ازة تجعلنا
ن��درك كيف ينتشر كوفيد  19ب�ين ال�ش�ع��وب ،كما دلت
على أفضل اإلستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لتقليل
ً
ً
انتشاره فعال وبطرق أق��ل ض��ررًا وع��زال للبشر ،حيث
دلت الدراسة على أن التباعد االجتماعي وفحص عدد
كبير من املجتمع وإطالق سراح غير املصابني باملرض
يسهم في خفض أعداد املصابني الجدد ومن يحتاجون
للحظر املنزلي.
لذا ،خلص الباحثون إلى  3إستراتيجيات لتقليل انتشار
الفيروس هي كالتالي:
 - 1التباعد االجتماعي.
 - 2متابعة حركة املصابني عبر تطبيقات الهاتف الذكية.
 - 3استمرار فحص أعداد كبيرة من املجتمع.

نمط الحياة الصحي يبعد عنك «ألزهايمر»
د .والء حافظ
االس�ت��دام��ة على ممارسة مزيج م��ن ال�ع��ادات املختلفة
بشكل صحي لتصبح نمط حياة ،يمكن أن تقلل من
خطر اإلصابة بمرض ألزهايمر.
ف�ق��د ق��ام ب��اح�ث��ون م��ن امل��رك��ز ال�ط�ب��ي ب�ج��ام�ع��ة Rush
األميركية بفحص بيانات  3000شخص تقريبًا من
دراستني طوليتني يديرهما املعهد الوطني للشيخوخة
ب ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ووج� � ��دوا أن األش� �خ ��اص ال��ذي��ن
مارسوا أربعة أو خمسة أنواع من «السلوك الصحي»
كانت لديهم فرصة أقل بنسبة  60في املئة لإلصابة
بمرض ألزهايمر.
وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية ،قال الفريق
«إن عوامل نمط الحياة تلعب ً
دورا في التخفيف من
مخاطر مرض ألزهايمر».
فسجل الباحثون كل مشارك ً
بناء على خمسة عوامل
كنمط حياة صحية وكلها لها فوائد صحية مهمة.
 - 1ممارسة النشاط البدني ما ال يقل عن  150دقيقة
في األسبوع.
 - 2عدم التدخني.
 - 3االعتدال في استهالك الكافيني.
 - 4تناول نظام غذائي متوسط وعالي الجودة.
 - 5املشاركة في األنشطة املعرفية  -مثل الشطرنج -
التي تحافظ على نشاط العقل.
ووج��دوا أن��ه مقارنة باملشاركني الذين ليس لديهم
سلوكيات صحية أو يمارسون ع��ادة واح��دة فقط،
ك��ان خطر اإلص��اب��ة ب�م��رض ال��زه��اي�م��ر أق��ل بنسبة
 %37فقط مقارنة بالذين لديهم من اثنني إلى ثالث
ع��ادات ،بينما الذين يمارسون من أرب��ع إلى خمس
عادات صحية تقل لديهم مخاطر ألزهايمر بنسبة
.%60
وخلصت الدراسة إلى أن نمط الحياة السليم والقابل
للتعديل يبدو أنه يؤدي إلى الحد من املخاطر.

وعلى الرغم من دراس��ة أجرتها وكالة االستخبارات
الوطنية في ع��ام  ،2017وج��دت أن األدل��ة على عوامل
نمط الحياة إلى جانب إدارة ضغط الدم وتدريب الدماغ
ملنع أو تأخير ظهور مرض الزهايمر كانت مشجعة،
ولكنها غير حاسمة.
ومنذ ذلك الحني ،ظهرت املزيد من األبحاث التي تشير
إل��ى أن التحكم املكثف في ضغط ال��دم قد يبطئ تلف
الدماغ املرتبط بالعمر.
فهناك عدد من التجارب الجديدة الجارية ً
حاليا ،بما
ف��ي ذل��ك تجربة س��ري��ري��ة ت�ق��ارن ب�ين مجموعتني من
الخاليا املتقطعة مع نظامني غذائيني مختلفني.
ومازالت املزيد من الدراسات قائمة على تقييم ما إذا
كانت تدخالت نمط الحياة ،بما في ذلك النظم الغذائية
الجديدة ،يمكن أن تحمي الوظائف املعرفية لدى كبار
السن املعرضني لخطر متزايد من االنخفاض.
وأك��دت وكالة االستخبارات الوطنية انها تدعم ً
حاليا
أك �ث��ر م��ن  230ت�ج��رب��ة س��ري��ري��ة ن�ش�ط��ة ع�ل��ى م��رض
ال��زه��اي�م��ر وال �خ��رف امل��رت�ب��ط بها لفهم امل��رض بشكل
أفضل.

«المزمن» يستمر  4أسابيع ..وقد يؤدي إلى جفاف يهدِّ د الحياة

اإلسهال الحاد ..يحدث بسبب عَ دوى بكتيرية أو فيروسية
يصاب الجميع باإلسهال من حني آلخر  -ويعني حركة
األمعاء اللينة واملائية واملتكررة أكثر من ال�لازم .كما أنك
س�ت�ص��اب بتقلصات م��ؤمل��ة ف��ي ال�ب�ط��ن .تختلف ح��االت
وح َّدتها ومدة استمرارها.
اإلسهال في أعراضها ِ
اإلسهال الحاد ،الذي يدوم من يومني حتى أسبوعني ،غالباً
ما يحدث بسبب َعدوى بكتيرية ،أو فيروسية ،أو طفيلية.
أم��ا اإلس �ه��ال امل��زم��ن ،ف�ي��دوم ل�ف�ت��رات أط��ول م��ن اإلس�ه��ال
ً
الحاد ،ع��ادة ما تكون ألكثر من أربعة أسابيع .قد يكون
لاً
اإلسهال الحاد دلي على اضطرابات صحية أخرى ،مثل
التهاب القولون التقرحي أو داء كرون ،أو مشاكل أقل ِحدة،
مثل القولون العصبي ُامل ِّ
تهيج.
األسباب
تتضمن أسباب اإلسهال الحاد ما يلي:
 - 1اإلسهال الناتج عن املضادات الحيوية.
ُ - 2امل ّ
حليات الصناعية.
 - 3مرض فيروس كورونا املستجد (كوفيد .)19
 - 4اإلشريكية القولونية.
 - 5حاالت عدم َت ُّ
حمل الطعام.
 - 6تسمم الطعام.
 - 7عدم ُ
تحمل الفركتوز.
 - 8عدم تحمل الالكتوز.
 - 9األدوي � ��ة ك �م �ض��ادات ال �ح �م��وض��ة ال �ت��ي ت �ح �ت��وي على
املغنيسيوم وبعض عالجات السرطان.

 - 10عدوى نوروفيروس.
 - 11الفيروسية العجلية.
 - 12عدوى الساملونيال.
 - 13جراحة املعدة.
ُ
وتتضمن أسباب اإلسهال املزمن ما يلي:
 - 1الداء البطني.
 - 2سرطان القولون.
 - 3داء كرون (نوع من أنواع مرض ُّ
تهيج األمعاء).
 - 4داء األمعاء االلتهابي .IBD
 - 5متالزمة القولون العصبي.
ُ
 - 6األدوي � � ��ة ال �ت��ي ت�س�ت �ع�م��ل ل �ع�ل�اج ح��رق��ة امل� �ع ��دة مثل
حاصرات مضخة البروتون ومناهضات مستقبالت .H2
 - 7التهاب القولون التقرحي.
متى يتحتم عليك مراجعة الطبيب؟
ت�ت�ع��اف��ى م�ع�ظ��م ح ��االت اإلس �ه��ال م��ن دون ع�ل�اج .إال أن
�ؤدي إل��ى ح��دوث جفاف ،قد
ح� ِّ�االت اإلسهال املزمن قد ت� َ
يهدد حياة املريض إذا لم ُيعالج .الجفاف خطير بشكل
خاص لدى األطفال وكبار السن وذوي األجهزة املناعية
الضعيفة.
املعالجة
■ املضادات الحيوية ..قد تساعد في عالج اإلسهال الناجم
عن البكتيريا أو الطفيليات .إذا كان الفيروس يتسبب في

حدوث إسهال ،فلن تؤتي املضادات الحيوية ثمارها.
■ شرب املاء ..فمن َّ
املرجح أن ينصحك طبيبك بتعويض
ال�س��وائ��ل واألم �ل�اح .ويعني ه��ذا بالنسبة ملعظم البالغني
َ
شرب املاء أو العصير أو املرق .إذا كان شرب السوائل يؤلم
معدتك أو يسبب ال�ق��يء ،فقد يوصي طبيبك بالحصول
على السوائل عن طريق الوريد.
ُي �ع��د امل � ��اء وس �ي �ل��ة ج �ي��دة الس �ت �ب��دال ال� �س ��وائ ��ل ،ل �ك �ن��ه ال
يحتوي على األمالح والكهارل واملعادن ،مثل الصوديوم
وال�ب��وت��اس�ي��وم ،وه��ي ض��روري��ة ل��وظ��ائ��ف ال�ج�س��م .يمكنك
املساعدة في الحفاظ على مستويات الكهارل عن طريق
ش��رب ع�ص��ائ��ر ال�ف��اك�ه��ة للحصول ع�ل��ى ال�ب��وت��اس�ي��وم أو
تناول الحساء للصوديوم .لكن بعض عصائر الفاكهة،
مثل عصير التفاح ،قد يفاقم اإلسهال.
بالنسبة ل�لأط�ف��ال ،اس��أل طبيبك ع��ن اس�ت�خ��دام محلول
املعالجة باإلمهاء الفموي ،مثل بيديالت ،ملنع الجفاف أو
تعويض السوائل املفقودة.
■ ض �ب��ط األدوي� � ��ة ال �ت��ي ت �ت �ن��اول �ه��ا ..إذا ق� � َّ�رر ط�ب�ي�ب��ك أن
املضادات الحيوية تسبب إصابتك باإلسهال ،فقد يقوم
بتخفيض الجرعة أو وصف دواء آخر.
ً
■ نمط الحياة وع�لاج��ات منزلية ..ف�ع��ادة ما يتم الشفاء
من اإلسهال بسرعة دون الحاجة إلى عالج ،وملساعدتك
على التعامل مع العالمات واألعراض التي تطرأ عليك حتى
ُ
تشفى من اإلسهال ،حاول أن تقوم بما يلي:
 - 1اشرب الكثير من السوائل الصافية ،بما في ذلك املاء

َّ
والحساء والعصائر .تجنب الكافيني.
 - 2أضف أطعمة منخفضة األلياف وشبه صلبة بشكل
منتظم حتى تعود حركة األمعاء والتبرز إلى طبيعتهما.
جرب مقرمشات الصودا أو الخبز َّ
املحمص أو البيض أو
األرز أو الدجاج.
 - 3تجنب ت�ن��اول أطعمة م�ح��ددة مثل مشتقات الحليب
واألطعمة الدهنية واألطعمة الغنية باأللياف أو األطعمة
الغنية بالتوابل فقط أليام عدة.
 - 4اس�ت�ف�س��ر ع��ن األدوي � ��ة امل �ض��ادة ل�لإس �ه��ال .األدوي ��ة
امل�ض��ادة لإلسهال التي ال تحتاج إل��ى وصفة طبية ،مثل
ال�ل��وب�ي��رام�ي��د وال�ب�س�م��وث سبساليسيالت ق��د تساعدك
ف��ي تقليل ع��دد م��رات ال�ت�ب� ُّ�رز امل��ائ��ي وف��ي السيطرة على
األعراض الحادة.
 - 5يمكن أن تتفاقم بعض الحاالت الطبية وال�ع��دوى —
البكتيرية منها والطفيلية — وذل��ك بسبب ه��ذه األدوي��ة
ألنها تعيق جسمك عن التخلص من مسببات اإلسهال.
ً
أيضا هناك أدوية ليست ً
دائما آمنة االستخدام لألطفال.
ت�ش��اور م��ع طبيبك قبل ت�ن��اول ه��ذه األدوي ��ة أو إعطائها
لطفل.
 - 6خ��ذ ف��ي اعتبارك البروبيوتيك «مكمالت غذائية من
البكتيريا الحية» .هذه الكائنات الحية الدقيقة قد تساعد
ف��ي اس�ت�ع��ادة ال �ت��وازن الصحي للقناة امل�ع��وي��ة م��ن خالل
تعزيز مستوى البكتيريا ال�ج�ي��دة ،ب��ال��رغ��م م��ن أن��ه ليس
ً
واضحا ما إذا كان يمكن أن تساعد في تقليل مدة نوبة

اإلس �ه��ال .إن البروبيوتيك م�ت��واف��ر ف��ي شكل كبسوالت
ً
أو س ��وائ ��ل ُوي� �ض ��اف أي ��ض ��ا إل ��ى ب �ع��ض األط �ع �م��ة ،مثل
بعض ماركات اللنب .ويحتاج األم��ر إل��ى إج��راء املزيد من
األبحاث َلفهم سالالت البكتيريا األكثر ً
نفعا أو الستيعاب
الجرعات املطلوبة.

 10اليت

ثقافة وفنون

اإلثنين غرة ذو القعدة  1441هـ •  22يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16822

«شاهد  ..»vipسعد الفرج يسجل حضوره في «المنصة» بـ «شباب شياب»

حضور مميز لألعمال الكويتية ..و«آل ديسمبر» ضمن األعلى مشاهدة
محمد علي

بندر السعيد لـ سبقلا:

تحرص منصة «شاهد  »VIPعلى
التحديث المستمر لقوائم العرض التي
تقدمها إلى جمهورها في الخليج
والوطن العربي ،وال أبلغ على ذلك من
إضافة العديد من األعمال التلفزيونية
أو السينمائية أو المسرحية المميزة
على اختالف قوالبها ،سواء التراجيدية
أو الكوميدية.

تصوير األحداث األخيرة..
تزامن مع تفشي كورونا

شهد األسبوع الجديد دخول مسلسل «آل ديسمبر»
للفنان طارق العلي ،والذي عرض خالل شهر رمضان
املاضي ،ضمن األعمال األعلى مشاهدة في املنصة،
بينما ب��دأ ع��رض فيلم «شباب شياب» للفنان القدير
سعد الفرج ،وبطولة نخبة من الفنانني ،وال��ذي عرض
في السينمات الخليجية والعربية قبل عامني ،ورغم
أن ظاهر تلك األعمال التي تقدمها «شاهد» أنها سبق
أن عرضت ،غير أن العني الخبيرة القائمة على املنصة
تعرف كيف تختار األعمال األبرز التي يهتم الجمهور
بمتابعة حلقاتها بشكل م �ت��واص��ل ،خ�ص��وص��ًا في
املسلسالت ،كذلك األفالم التي لم تجد طريقها للعرض
عبر الفضائيات.
واحتفى نجوم مسلسل «آل ديسمبر» بتصدره األعلى
مشاهدة .والعمل من بطولة الفنان الكوميدي طارق
العلي إلى جانب الفنانني جمال الردهان ،ومرام ،وميس
ك �م��ر ،وم�ح�م��د ال�ف�ي�ل�ك��اوي ،وم�ح�م��د ال �ص ��راف ،وهبة
العبسي ،وهيام الحسن ،ويوسف املطر ،وبجاد محمد،
وج��اس��م ال �ب �ل��وش��ي ،وم �ج �م��وع��ة ك �ب �ي��رة م��ن ض�ي��وف
ال �ش��رف ،وم��ن ت��أل�ي��ف ب�ن��در ط�ل�ال ال�س�ع�ي��د ،وع�ب��داهلل
العريفان ،وإشراف فني ثامر العسالوي ،ومن إخراج
نعمان حسني ،واإلش��راف العام لبندر ط�لال السعيد،

بوستر مسلسل «آل ديسمبر»

مشهد من فيلم «شباب شياب»

ومن إنتاج شركة اندبندنس لإلنتاج الفني واملسرحي.
ويطرح املسلسل مجموعة من القضايا التي تالمس
امل�ج�ت�م��ع ل�ك��ن ف��ي ق��ال��ب ك��وم �ي��دي ،وي�ع�ت�م��د كوميديا
امل��وق��ف ول�ي��س االف�ي�ه��ات ،وتبنى ك��ات��ب املسلسل من
خ�ل�ال ال�ع�م��ل م�ج�م��وع��ة م��ن ال��وج��وه ال �ج��دي��دة ب ��أدوار
رئ�ي�س�ي��ة م�ث��ل م�ح�م��د ال�ف�ي�ل�ك��اوي وم�ح�م��د ال �ص��راف
ويوسف املطر وجاسم البلوشي وهبة العبسي وهيام

الحسن ،باإلضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف
مثل في الشرقاوي ومي البلوشي.

المحامي حسام لطفي لـ سبقلا 150 :مليون جنيه قيمة التعويضات!

بعد نزاع قضائي« ..صوت القاهرة»
تفوز بأحقية تراث أم كلثوم
محمد عبدالناصر  -القاهرة
رغم م��رور  45عاما على رحيل كوكب الشرق
أم ك�ل�ث��وم ،ف��إن أرش�ي�ف�ه��ا امل��وس�ي�ق��ي وث��روت�ه��ا
الفنية الكبيرة كانت محل نزاع كبير بني شركة
ص��وت ال�ق��اه��رة للصوتيات وش��رك��ات محسن
جابر وورثتها لإلنتاج الفني ،حتى بت القضاء
املصري في األمر وحكم ملصلحة شركة صوت
القاهرة.
وق ��ال امل �ح��ام��ي ح �س��ام ل�ط�ف��ي ال ��ذي ت��راف��ع عن
هذه القضية في تصريحات خاصة لـ سبقلا:
إن السيدة أم كلثوم حالة خ��اص��ة ،حيث كانت
تحصل على نسبة مئوية من اإلي ��رادات ،وبعد
وفاتها قامت شركات محسن جابر ،وهي «عالم
ال�ف��ن وس�ت��ارز ديجيتال ،وس��اون��د» باستغالل
امل��وق��ف وت �ع��اق��دت م��ع ورث�ت�ه��ا ل�ل�ح�ص��ول على
نسبة م��ن ثمن ال�ش��ري��ط أو األس �ط��وان��ة ،وأدرج
ف��ي ال�ع�ق��د ب�ن��د م �ف��اده ن�ق��ل ملكية التسجيالت
الصوتية له.
وأض��اف لطفي :إن محسن جابر طلب من ورثة
أم ك�ل�ث��وم ع�م��ل ت �ن��ازل إلت �م��ام ب�ع��ض اإلج� ��راءات،
وك �ت ��ب ف ��ي ص ��ك ال �ت� �ن ��ازل ان �ه ��م ي �ت �ن��ازل��ون ع��ن
ملكية التسجيل ال�ص��وت��ي ،بينما ه��م ف��ي ال��واق��ع
ال يملكونه ،وبناء على ذلك استصدر ما يسمى
بشهادة قيد ،وب��دأ من خاللها التعامل باعتباره
ال �ج �ه��ة ال �ت��ي ت�م�ل��ك ح �ق��وق أغ��ان��ي أم ك �ل �ث��وم في
مصر وخارجها ،ما ترتب عليه خوضنا معركة
طويلة ،ام�ت��دت إل��ى م��ا ي��زي��د على عشر س�ن��وات،
حتى استصدرنا حكما ملصلحتنا بعودة حقوق
االرشيف املوسيقي إلى شركة صوت القاهرة.
وب�ي�ن لطفي أن ش��رك��ات محسن ج��اب��ر س��وف
ت�س��دد ك��ل اإلي � ��رادات ال�ت��ي حصلت عليها من
ال� �ق� �ن ��وات اإلذاع � �ي� ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،وش ��رك ��ات

أم كلثوم

املحمول وم��وق��ع اليوتيوب وغيرها ،بعد أن تم
التعاقد معها بصفتها املالك لألغاني ،موضحا
أن التعويضات تبلغ نحو  150مليون جنيه ،وأنه
بعد الحكم القضائي ي��وم اإلث�ن�ين امل��اض��ي 15
يونيو ،فإن اإليرادات كلها ستتحول إلى «صوت
ال �ق��اه��رة» ،وس�ت�ت��م م�ح��اس�ب��ة ش��رك��ات محسن
جابر على اإليرادات خالل السنوات املاضية.
وأن�ه��ى لطفي ح��دي�ث��ه ب�ق��ول��ه إن ال�س�ي��دة أم كلثوم
ل�ي�س��ت وح��ده��ا ف�ي�م��ا يتعلق ب�ح�ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ،بل
إن ه �ن��اك ح� ��االت م �م��اث �ل��ة ،ح �ي��ث ت �ش �ت��ري بعض
الشركات تسجيالت ألغان ثم تستصدر شهادات
بملكيتها ،وتقوم على هذا األس��اس بالترويج لها
على أنها املالك األصلي لألغنية ،وفي الحقيقة فإن
األغنية قد يكون لها أكثر من تسجيل ،سواء في
حفلة أو استديو أو غيرها ،وكلها قضايا يستمر
النزاع فيها حتى اليوم في املحاكم.

«كورونا» تسبب في إلغاء حفالته

بوب ديالن يطلق ألبومه الـ 39
أص ��در أس �ط��ورة م��وس�ي�ق��ى ال�ف��ول��ك ال� ��روك ب��وب
دي�ل�ان أل�ب��وم��ه ال�ت��اس��ع وال �ث�لاث�ين ،ب�ع�ن��وان «راف
أن��د راودي وي ��ز» .ي�ض��م األل �ب��وم أغ�ن�ي��ة «م ��وردر
م��وس��ت ف � ��اول» ال �ت��ي أط �ل �ق��ت ل �ل �م��رة االول � ��ى في
م��ارس امل��اض��ي ،ع��ن اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س االميركي
جون كينيدي ( ،)1963ومدتها  17دقيقة ،وأغنية
ت�ك��ري�م�ي��ة مل�غ�ن��ي ال �ب �ل��وز األم �ي��رك��ي ج�ي�م��ي ري��د.
ويستشهد ديالن في هذه األغنية بإنديانا جونز
وآن فرانك ورولينج ستونز في املقطع نفسه.
األلبوم الجديد هو األول لديالن ( 79عاما) ،منذ
اط�لاق ألبومه «تامبست» في عام  ،2012ويأتي
ب �ع��د  58ع��ام��ا م��ن اط�ل��اق اول ال �ب��وم ل�ص��اح��ب
الصوت املرن الرائع .وقد وصف بأنه نسج طويل،
بشكل معقد وم�ض��يء مثل س�ج��ادة ثمينة من
ال �ع �ص��ور ال��وس �ط��ى ،م��زدان��ة ال ��رس ��وم« ،يجعلك
تبكي ،تمزق شعرك ،يجعلك تشهق من الدهشة».
وق ��ال دي�ل�ان لصحيفة «ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» عن
ك�ل�م��ات أغ�ن�ي��ة «آي ك��ون�ت�ين م��ال�ت�ي�ت�ي��ودز» ال�ت��ي
ي�ت�ض�م�ن�ه��ا األل � �ب� ��وم« :أف� �ك ��ر ف ��ي م� ��وت ال�ج�ن��س
البشري .الرحلة الغريبة الطويلة للقرد العاري».
وأضاف في مقابلة هي االولى بعد فوزه بجائزة
نوبل لآلداب عام « :2016حياة الجميع عابرة .كل
إن�س��ان ،بغض النظر ع��ن م��دى ق��وت��ه وجبروته،
يكون ضعيفا عندما يتعلق األم��ر باملوت .أفكر
في ذلك بشكل عام وليس بطريقة شخصية».
يستشهد ديالن في احد مقاطع األغنية املذكورة

بوب ديالن

بإنديانا جونز وآن فرانك ورولينغ ستونز.
وف��ي أغنية «م ��وردر موست ف��اول» التي أطلقت
للمرة االولى في مارس املاضي يتكلم عن عملية
اغتيال الرئيس كينيدي.
وجدير بالذكر ان أزمة فيروس كورونا املستجد
تسببت ف��ي إل�غ��اء سلسلة حفالت ل��دي�لان ،كان
مقررا ان تقام في اليابان وأميركا الشمالية في
الربيع والصيف ،وقد وعد بإقامتهاعندما يصبح
ذلك آمنا.

«شباب شياب»

أم� ��ا ف �ي �ل��م «ش� �ب ��اب ش� �ي ��اب» ف� �ت ��دور أح ��داث ��ه ح� ��ول ٤
رجال مسنني يمضون السنوات املتبقية في حياتهم

م �غ �م��وم�ين وي �ش �ع ��رون ب��ال �ح��زن ف ��ي م � ��أوى ل�ل�ك�ب��ار،
ويبتسم ال�ح��ظ لهم على نحو غير متوقع ليتمكنوا
ً
من تحقيق أحالمهم بعد أن يرث أحدهم مبلغًا طائال،
وي�ش��ارك في العمل الفنان القدير سعد الفرج سلوم
حداد ،منصور الفيلي ،مرعي الحليان ،فؤاد علي وليلى
عبد اهلل وعبد اهلل الجنيبي ،والفيلم وه��و م��ن إخ��راج
العراقي ياسر الياسري ومنصور الفيلي من اإلمارات.

ث�م��ن ال �ك��ات��ب وامل �ن �ت��ج ب �ن��در ال�س�ع�ي��د في
ت �ص��ري��ح خ ��اص ل� �ـ سبقلا ،دخ� ��ول «آل
ديسمبر» ضمن قائمة األعلى مشاهدة
ف � ��ي م �ن �ص ��ة ش � ��اه � ��د ،وق� � � ��ال إن ن �ج��اح
امل �س �ل �س��ل ي�ح�س��ب ل �ف��ري��ق ال �ع �م��ل ك�ك��ل،
وأش��اد بجهودهم الكبيرة خالل تصوير
األح��داث األخيرة من املسلسل ،ال سيما
أن ذل ��ك ت��زام��ن م��ع ب ��دء ت�ف�ش��ي ف�ي��روس
كورونا.
وأض��اف «صورنا ما تبقى من مشاهد
بعد الحصول على ك��ل امل��واف�ق��ات ،ووف��ق
اإلج � � ��راءات االح� �ت ��رازي ��ة امل �ت �ب �ع��ة ،ول�ك�ن�ن��ا
أيضًا تخلينا عن االستعانة بالعديد من
ضيوف الشرف املفترض مشاركتهم في
بعض الحلقات ،ولذلك تم استبعاد إحدى
الحلقات بسبب ضيق الوقت».
وك �ش��ف ال �س �ع �ي��د ع ��ن أن ات �ح ��اد ف��ري��ق
ال� �ع� �م ��ل وح� �م ��اس� �ه ��م ك ��ان ��ا ال� �س� �ب ��ب ف��ي
اس�ت�ك�م��ال ت�ص��وي��ر ه ��ذا امل �ش��روع الفني
رغ ��م ك��ل امل �ع��وق��ات وح �ص��د ه ��ذا ال�ن�ج��اح
داخل السباق الرمضاني وخالل العرض
الحالي على منصة شاهد.

الجائحة وضعتنا أمام تحديات مواجهة االختالط

تعليم المسرح عن ُبعد ..عصر جديد من المفاجآت
فتحية الحداد

جائحة «كورونا» وضعتنا أمام
تحديات مختلفة لمواجهة
تج ّنب االختالط؛ فكانت التقنيات
الحديثة وسيلة لكسر العزلة.
مرونة التقنيات أتاحت لألفراد
فرصة اإلبداع ومراجعة قرارات
تخص الحياة والمسيرة المهنية
أيضاً .األستاذ عصام الكاظمي،
المسرحي ومعلم مادة األحياء،
استثمر «االنستغرام اليف» في أكثر
من لقاء في المجالين :التعليم،
والمسرح.
مؤتمر المنظمة الدولية للسينوغرافيا

ُ
ل�ع��ب ال�ك��اظ�م��ي دور امل� ِ�ع� ّ�د وامل��ذي��ع ،واخ �ت��ار م��وض��وع
«تعليم املسرح عن ُبعد»؛ ليكون ضيفه الدكتور خليفة
الهاجري ،عضو هيئة التدريس ورئيس أعضاء رابطة
هيئة التدريس في معهد الفنون املسرحية في الكويت.
ت �ط� ّ�رق ال�ه��اج��ري إل��ى ان�ض�م��ام��ه خ�ل�ال ال�ج��ائ�ح��ة إل��ى
مؤتمر للمنظمة الدولية للسينوغرافيني واملعماريني.
من خالل تطبيق االجتماعات «زوم» كان التواصل مع
املنظمة ،حيث تبينّ أن الدول األعضاء ّ
طبقت «التعليم
عن ُبعد»ُ ،مستخدمة ّالبرامج اإللكترونية لتدريب طلبة
امل�س��رح ،في حني تخلفت الكويت عن التجربة .طرح
املؤتمر بحوثًا حول تعليم الفنون املسرحية عن ُبعد،
وألن املشاركني قطعوا شوطًا في ُمعايشة التجربة،
فقد ناقشوا مشاكل تقنية واجهوها ،وعرضوا سبل
تجاوزها.
«في انتظار غودو»

ت� �ف ��وق امل �س ��رح �ي ��ون ع �ل��ى ش �خ �ص �ي��ات ب �ي �ك �ي��ت ف��ي
م�س��رح�ي��ة «ف��ي ان�ت�ظ��ار غ� ��ودو» ،وأع �ض��اء امل�ن�ظ�م��ة لم
يجلسوا بانتظار عقار للوباء ،إال لجعل فترة االنتظار
مرحلة للتأقلم وتجربة حلول مؤقتة وفاعلة إلى حني
العودة إلى التعليم التقليدي.
يشير الدكتور الهاجري إلى ما أسماه «الحالة الطقسية
ف��ي ق��اع��ة امل �ح��اض��رات» ،مبينًا أن «التعليم ع��ن بعد»
كسر بعض تلك الطقوس ،فصار ل��زام��ًا خلق تقاليد
جديدة تنظم عالقة طالب بمحاضر يلتقيه في إطار
برنامج إلكتروني.
تطرق إلى مبادرات ّ
الحوار الذي أدراه الكاظمي ّ
تفوقت
ّ
على أداء ال�ج�ه��ات الحكومية ،لتمثل أكاديمية لوياك
للفنون األدائ �ي��ة نموذجًا يحتذى ،حيث ّ
تحركت من
األي ��ام األول ��ى للجائحة ب �ط��رح ب��رام��ج ،وم�ن�ه��ا« :نحن
وال �ك��ون» و«ال �ب��وب آرت» وأن�ش�ط��ة «امل�خ� ّ�ي��م الصيفي»
و«امل� �ل ��اذ امل� �س ��رح ��ي» ،إل� ��ى ج ��ان ��ب ب ��رام ��ج ل�ل�ت�ع��ري��ف
باملوسيقى وامل�س��رح وال��رس��م وال�ت��دري��ب على الفنون
ِّ
ّ
املتعلقة بالفنون األدائية موجهة ألطفال أسر متعففة.
ال� �ه ��اج ��ري ،وه ��و ع �ض��و ت �ن �ف �ي��ذي ف ��ي م �ج �ل��س إدارة
لوياك للفنون (الب��ا) ،رأى أن اتخاذ ال�ق��رار في الوقت
املناسب أرس��ى أرض�ي��ة لتكتسب األكاديمية خبرات
في مجال «التعليم عند ُب�ع��د» ،وحصيلة معارف في
مواجهة تبعات الجائحة ،بالتعاون مع أفرعها في لبنان
واألردن ،إضافة إلى االستعانة بمدربني مؤهلني عامليًا،
تستضيفهم في الكويت.
أسئلة ..مع وقف التنفيذ

«تعليم امل �س��رح ع�ن��د ُب �ع��د» ه��و ف�ص��ل ج��دي��د في

َ
السابقة انتهى دوره��ا
الحياة ي��ؤك��د أن امل�ش��اه��د ُ ّ
االستعداد لآلتي
على نحو ما ،وأن��ه على املتلقي َ
م��ن امل�ف��اج��آت ال��درام�ي��ة .نحن مطالبون بتحديث
خبراتنا ،حيث ل��م يعد ط��ول ال�خ�ب��رة ه��و املعيار،
وإنما فعالية القرار املتخذ وتوقيته .يرى الدكتور
الهاجري أن السؤال عن مدى صالحية «التعليم
عن ُبعد» لم يعد مجديًا ،خصوصًا أن الجامعات
الخاصة ّ
طبقت النظام ،وأتمت االختبارات وأظهرت
نتائج الطلبة.
تخطى العالم ه��ذا ال�س��ؤال ،وح��ان ال��وق��ت لتجربة
األول��وي��ات ف��ي مسألة «تعليم امل�س��رح ع��ن ُب�ع��د»؛
فالجانب النظري في دراسة املسرح وتاريخ الدراما
ممكن أن يكون في البيت تدعمه برامج «اليوتيوب»،
أم��ا السينوغرافيا فيتطلب عمل اس�ت��دي��و م� ّ
�زود
ب��امل��واد امل�ط�ل��وب��ة ،إل ��ى ج��ان��ب االس�ت�ع��ان��ة ب�ب��رام��ج
جديدة  virtualافتراضية بصرية .أم��ا بالنسبة
إل��ى معضلة م��ادة التمثيل فجاء الحل في عرض
امل��ون��ودرام��ا وال��دي��ودرام��ا ،واالع�ت�م��اد على الطالب
واألستاذ فقط ،والتزامهما التباعد االجتماعي.
خطط الطوارئ والعقبات

ف��ي ال �ك��وي��ت ،اص �ط��دم ق ��رار «ال�ت�ع�ل�ي��م ع�ن��د ُب�ع��د»
بعقبات؛ منها عدم وج��ود بنية تحتية إلكترونية
وع��دم التفات ُص�ن��اع ال�ق��رار إل��ى أهمية ه��ذا النوع
من التعليم العتماده في خطة للطوارئ ،ال توفر
األجهزة فقط ،ولكن ّ
تؤهل ،وباستمرار ،العاملني
ف��ي امل �ج��ال ل�لأخ��ذ ب �ط��رق «ال �ت��دري��س ع��ن ُب �ع��د»،
وتدريجيًا إرساء ثقافة اجتماعية عامة.
ج��ائ�ح��ة «ك ��ورون ��ا» خلقت ف��راغ��ًا ،أدى إل��ى «هلع
أو شلل إداري وتعليمي» ،إن صح التعبير ،لدى
ج�ه��ات ظلت م��ن دون ح ��راك ،منتقدة مؤسسات
خاصة حصدت النتائج ،ألنها ب��ادرت بـ «التعليم

ع ��ن ُب � �ع ��د» .ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ف ��ي م �ع �ه��د ال �ف �ن��ون
املسرحية ،من ناحيتها ،ب��ادرت باقتراح ُم ّ
فصل،
ُ
ّ
ق� ِّ�دم لوزير التربية والتعليم العالي لتبني «تعليم
س��رح ع��ن ُب�ع��د» ،وف��ق ال�ش��روط الصحية ،وبما
امل� ّ
يحقّق قدرًا من التحصيل األكاديمي لتجاوز فترة
التوقف التام عن الدراسة.
ف��ي ال �ل �ق��اء ال� ��ذي أع� ��ده وق��دم��ه ع �ص��ام ال�ك��اظ�م��ي،
وردت أسئلة ّ
تطرقت إلى ضرورة تطوير املناهج،
وإض��اف��ة م��ادة «اإلن �ت��اج التلفزيوني واملسرحي»
وم��ادة «التصميم الرقمي»؛ ملواجهة س��وق العمل
وتحديات طرق التعليم املعاصر.
ّأم ��ا ع��ن دور وزارة اإلع �ل�ام ،ف�ق��د تمنى ال��دك�ت��ور
ال�ه��اج��ري تبني ال��دول��ة لفكرة «التعليم ع��ن بعد»
ليتبع التلفزيون توجهات مجلس ال��وزراء ،ويقدم
ت�ط�ب�ي�ق��ات ع��امل �ي��ة ت �ب�ين خ� �ط ��ورة ت��وق��ف ال�ت�ع�ل�ي��م
وتدعم ما ورد في لقاء تلفزيون الكويت ،في مايو
املاضي ،مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور
سعود الحربي.
بحث األولويات

مناقشة «تعليم امل�س��رح ع��ن ُب�ع��د» ك��ان��ت فرصة
ّ
ل �ب �ح��ث األول� ��وي� ��ة ال �ت��ي ي�م��ث�ل�ه��ا امل� �س ��رح ،ف ��ي ظل
ّ
ال�ج��ائ�ح��ة ،ل�ي�ت�ب�ّي�نّ ل�ن��ا أن ال�ع��زل��ة ص��اح�ب�ه��ا ت��وت��ر،
ج�ع��ل م �ش��اه��دة امل �س��رح �ي��ات ن��وع��ًا م��ن امل�ع��ال�ج��ة
النفسية .إغ�لاق دور العرض لم يمنع الناس من
ممارسة الفنون؛ فتابعنا ،وعبر منصات التواصل
االجتماعي ،لقطات ملرضى ي��ؤدون حركات على
أنغام املوسيقى ،في حني ظهر بعض املمرضني
ّ
ي �ق��ل��دون ش�خ�ص�ي��ات ف�ي�ل��م «ت��اي �ت �ن��ك» ،م�ع� ّ�ب��ري��ن
ّ
بتلقائية ع��ن ت�ج��ذر الفن ف��ي الطبيعة اإلنسانية،
وان ع�لاج البدن من ال��وب��اء ال يتعارض مع ت� ّ
�ذوق
الفن ،وعالج النفس.
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الحكومة :وقف استقطاع « األجيال» يوفر مليار دينار ..واقتصاديون:

المال السهل لن ِّ
َّ
«الدين العام»
يعوض
إبراهيم محمد وعلي الخالدي
تباينت آراء خبراء اقتصاديين ووزراء سابقين ،حول التوجّ ه
الحكومي نحو وقف استقطاع  %10 من الميزانية
لحساب صندوق األجيال ،نتيجة العجز القياسي ،الذي
تتع ّرض له الموازنة والظروف االقتصادية الطارئة الناجمة
عن أزمة «كورونا» وهبوط النفط.
وفي الوقت الذي أكد فيه بعضهم ،أن وقف
االستقطاع لمصلحة الصندوق ليس خياراً ،بل ضرورة

حتمية تقتضيها الظروف االقتصادية محلياً وعالمياً،
وأن الحكومة مجبرة على الذهاب إلى هكذا خيارات،
بعد أن وصل عجز الموازنة إلى الرأس (على حد قولهم)،
اشترط آخرون تأجيل التحويل وليس وقفه ،وإلزام
تتحسن
ّ
الحكومة سداد تلك المستحقات عندما
الظروف ،حفاظاً على حقوق األجيال القادمة.
أما المعارضون ،فأكدوا أن هذا التوجّ ه دليل على ضعف
االدارة المالية للدولة ،وعدم قدرتهم على ايجاد الحلول
العملية لسد العجز ،مؤكدين أن ما تقوم به الحكومة
هو معالجة خطأ بخطأ أكبر هو وقف االستقطاع.

وقالوا :ليس من الصواب وقف االستقطاع في ظل توافر
بدائل أخرى لسد العجز عبر إقرار قانون «الدين العام»،
معبرين عن استغرابهم من اللجوء إلى الخيار السهل
رغم أضراره ،وتج ّنب الحل المنطقي والعملي ،في ظل
انخفاض أسعار الفائدة!
وأكدوا أنه على الحكومة خفض المصروفات بكل
الوسائل الممكنة ،ومن اهمها تنفيذ برنامج اصالح
مالي واقتصادي فعّ ال وتطبيق خطة تنمية محكمة
لتحويل الكويت من دولة ريعية الي دولة منتجة ..وفي
ما يلي المزيد من التفاصيل:

الحميضي :طريق سد العجز
يم ّر عبر «الدين العام»

الحميدي:
تعالج خطأ ..بخطأ أكبر

قال وزير املالية االسبق بدر الحميضي ان صندوق االجيال القادمة عندما جرى
انشاؤه كان الهدف منه ان يستخدم في االوقات الحرجة وليس ملثل الوقت الحالي،
ولذلك ارى انه ليس من الصواب ايقاف نسبة االستقطاع ،خاصة أن هذا االجراء
م��ن ش��أن��ه ان ي�ق�ل��ل م��ن وت �ي��رة زي ��ادة حجم
الصندوق.
وأك��د ض��رورة العمل على حماية الصندوق
وال �ح �ف��اظ ع�ل�ي��ه؛ ألن��ه ال��وح�ي��د ال�ب��اق��ي ل�ن��ا من
امل� �ص � ّ�دات امل��ال �ي��ة ،وذل ��ك ب�ع��د ان ت��م تنشيف
اص��ول صندوق االحتياطي العام .واش��ار الى
ان االسباب التي دعت الحكومة الى اتخاذ هذا
القرار ،والتي من بينها عجز املوازنة ورغبتها
في توفير السيولة الالزمة للصرف على البنود
املختلفة ،ليست كافية لتبرير ال�ق��رار ،خاصة
أن أم��ام�ه��ا ع��دد م��ن ال�ح�ل��ول االخ ��رى لتوفير
بدر الحميضي
ال�س�ي��ول��ة امل��ال �ي��ة ،وع �ل��ى رأس �ه��ا ق��ان��ون ال��دي��ن
ال�ع��ام .وت��اب��ع :ال أع��رف السبب الحقيقي وراء
وج��ود أص��وات تطالب بعدم اق��رار قانون ،يسمح للحكومة باالقتراض من الخارج لتمويل
املوازنة ،على الرغم من الفوائد الجمة وراء هذا الخيار ،والتي من بينها األسعار املغرية للفائدة،
اضافة الى ان هذا الحل من شأنه حماية صندوق االحتياطي العام من النضوب .ولفت الحميضي
ّ
الى ان الطريق واضح امام الحكومة للتغلب على عجز املوازنة عن طريق اصدار قانون الدين العام،
ّ
ويجب عليها ان تذهب الى مجلس االمة والعمل على اقراره والتمسك به بقوة.

قال وزير الدولة لشؤون اإلسكان األسبق ،بدر الحميدي :ان قرار الحكومة إيقاف
استقطاع نسبة صندوق االج�ي��ال القادمة دليل على ضعف االدارة املالية وعدم
قدرتها على اتخاذ القرارات الجادة ،التي من شأنها مواجهة العجز املالي للموازنة.
وأوض ��ح أن ال�ح�ك��وم��ة ت��ذه��ب ال��ى اس�ه��ل ال�ح�ل��ول ،وه��و اي �ق��اف ال�ت�ح��وي��ل لصندوق
األج �ي��ال ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان م��ن املفترض فيه ات�خ��اذ ع��دد م��ن ال�خ�ط��وات الجادة بدر الحميدي
ملواجهة العجز وايقاف الهدر املالي للموازنة.
ً
وأضاف :من الخطأ تغيير النمط املعتاد عليه في الكويت منذ تأسيس الصندوق؛ فالحكومة بدال من
ان تعالج االسباب التي ادت الى تراكم العجوزات ذهبت الى الجزء الوحيد االيجابي للموازنة؛
وهو االدخ��ار ،واالستثمار ملصلحة االجيال القادمة ،وبالتالي فإنها تعالج خطأ عجز
املوازنة بخطأ أكبر ،وهو ايقاف التحويالت للصندوق.
وت��اب��ع الحميدي :ان ه��ذا االج ��راء ي��دل على ضعف االدارة امل��ال�ي��ة ،والتي
ك��ان عليها ان ت�ب��دأ بالتفكير ف��ي معالجة ال�ع�ج��ز ال�ت��راك�م��ي عن
طريق ايقاف الصرف غير املبرر في الكثير من االم��ور ،ومنها
التوزيعات والهبات التي تمنح للخارج ،في حني نحن في حاجة
إلى هذه االموال لسداد العجز.
وأش��ار ال��ى ان الكويت ،ومنذ تأسيس صندوق االجيال القادمة،
تعمل على توفير األموال وادخارها واستثمارها للمستقبل ،ملمحا
الى ان تغيير النمط يعني ان القائمني على االمر ال يملكون القدرة على ادارة
العجز املوجود .ودعا الحميدي الى ضرورة تشكيل فريق اقتصادي يضم اصحاب
ّ
الخبرة واالختصاص يضع الحلول الالزمة للتقشف ،وكيفية ادارة املوازنة ،في ظل العجز املالي،
بما يضمن عدم املساس بحقوق االجيال الحالية والقادمة.

«لخفض العجز وضمان حقوق األجيال القادمة»

«عندنا عجز لراسنا»

ً
خيارا ..الحكومة مجبرة!
الموسى :ليس

البدر :التأجيل بد ًال من الوقف
قال العضو املنتدب السابق للهيئة العامة لالستثمار ،عضو املجلس
األع�ل��ى للتخطيط ،رئ�ي��س مجلس إدارة بنك الخليج ال�س��اب��ق علي
الرشيد البدر :إن تأجيل تحويل نسبة %10إلى الصندوق حسابيًا
ي�ع�ن��ي خ �ف��ض ال �ع �ج��ز امل �ت��وق��ع ف ��ي م �ي��زان �ي��ات ال �س �ن��وات امل�ق�ب�ل��ة.
واشترط البدر ضرورة «تأجيل» تحويل حصة احتياطي االجيال
بدال من وقفها ،واعتبار املبالغ املؤجلة التزامًا على االحتياطي العام
وال��دول��ة .وأش��ار الى ان هذا الطرح يضمن حقوق االجيال القادمة من جهة ،ويضغط
على وزارة املالية لسداد تلك املبالغ املؤجلة مستقبال من جهة اخرى .واضاف :إن على
الحكومة خفض املصروفات بشتى الوسائل املمكنة ،وأهمها تنفيذ برنامج إصالح
مالي واقتصادي ّ
فعال وخطة تنمية ّ
تحول الكويت من دولة ريعية الى دولة منتجة.

يرى وزي��ر التخطيط األسبق رئيس مجلس ادارة
البنك التجاري األسبق علي املوسى ان الحكومة
مجبرة على اتخاذ هكذا قرار .وقال ان املالية العامة
للدولة لم تعد كالسابق ،نظرا ال��ى ما تعانيه من
عجز متواصل منذ سنوات؛ ولذلك جاء قرار ايقاف
اس �ت �ق �ط��اع ح �ص��ة ص �ن��دوق االج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة من
االيرادات كإجراء طبيعي.
واش��ار امل��وس��ى ال��ى ان االدارة املالية امامها سلم
اول��وي��ات ،عليها ان تلتزمه؛ فالتحويل لصندوق

بسبب المعوقات الرقابية وطول الدورة المستندية

ٌّ
شح في تأسيس
صناديق االستثمار
بالكويت
سالم عبدالغفور
أظ� � �ه � ��رت اح � � �ص� � ��اءات ح ��دي� �ث ��ة أن
اململكة العربية السعودية شهدت
إن� �ش ��اء  30ص �ن ��دوق ��ًا اس �ت �ث �م��اري��ًا
م �ت �ن��وع��ًا خ�ل��ال ال� �س� �ن ��وات ال �ث�ل�اث
امل��اض �ي��ة ،م�ق��اب��ل  6ص�ن��ادي��ق فقط
ف��ي ال �ك��وي��ت ب�م�ت��وس��ط ص�ن��دوق�ين
فقط سنويًا في الكويت إلى  10في
السعودية.
وال �ج ��دي ��ر ذك � ��ره أن� ��ه ت ��م األس �ب��وع
امل � � ��اض � � ��ي زي� � � � � � ��ادة وزن ال� � �س � ��وق
ال�س�ع��ودي ع�ل��ى م��ؤش��ر «ف��وت�س��ي»
على حساب بورصة الكويت ،التي
ت��م تخفيض وزن�ه��ا ،م��ا تسبب في
خ ��روج أك �ث��ر م��ن  30م�ل�ي��ون دوالر
م ��ن االس �ت �ث �م ��ارات األج �ن �ب �ي��ة ي��وم
الخميس املاضي.
وأشارت مصادر استثمارية إلى أن
طول الدورة املستندية في الكويت،
وراء ال� �ت ��راج ��ع ال� �ح ��اد ف ��ي إط�ل�اق
ص� �ن ��ادي ��ق اس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ج ��دي ��دة،
وإح� � � �ج � � ��ام ش� � ��رك� � ��ات االس� �ت� �ث� �م ��ار
واملرخص لها عن طرح صناديق.

وذكرت املصادر أن متوسط الفترة
الزمنية املطلوبة إلط�لاق صندوق
ج��دي��د ف��ي ال �ك��وي��ت ت �ص��ل أح�ي��ان��ا
إلى  9أشهر ،مشيرين إلى أن هناك
م �ط��ال��ب وم �ق �ت��رح��ات ك �ث �ي��رة ل��دى
هيئة األس� ��واق ب �ض��رورة مراجعة
اإلج � � � ��راءات ال �ت �ن�ظ �ي�م �ي��ة ل�ل�إط�ل�اق
املتعلقة بصناديق االستثمار.
وأك� � ��دت امل� �ص ��ادر أن ارت� �ف ��اع ع��دد
الصناديق االستثمارية وتنوعها،
م � ��ن ش� ��أن� ��ه زي � � � ��ادة ع� �م ��ق ال� �س ��وق
وارتفاع منسوب السيولة املتداولة،
وب��ال�ت��ال��ي تستحق ال�ب��ورص��ة رفع
وزنها على املؤشرات العاملية.
ول� �ف� �ت ��ت امل� � �ص � ��ادر إل� � ��ى م �ع ��وق ��ات
ف ��ي ال �ك��وي��ت ل �ت��أس �ي��س ص �ن��ادي��ق
امل��ؤش��رات ( )ETFوال�س�ل��ع بخالف
ال� �س ��وق ال� �س� �ع ��ودي ،ال � ��ذي أص�ب��ح
ل ��دي ��ه ال� �ع ��دي ��د م �ن �ه��ا ،م� ��ا ي �س��اه��م
ف��ي توفير ب��دائ��ل استثمارية أم��ام
املتداولني في وقت األزمات.
وذك� � � � � � ��رت أن ت � � ��واف � � ��ر ص � �ن� ��ادي� ��ق
امل��ؤش��رات على سبيل امل�ث��ال يمثل
ب� ��دائ� ��ل اس �ت �ث �م ��اري ��ة ل �ل �م �ت��داول�ي�ن

ق��ال م �ص��در ح�ك��وم��ي ل��روي �ت��رز أم��س إن ال�ح�ك��وم��ة ت�ع�ت��زم إرس��ال
مشروع قانون إلى البرملان لوقف استقطاع حصة صندوق األجيال
القادمة من إجمالي اإليرادات الفعلية للموازنة.
وأضاف املصدر أن هذه الخطوة ستوفر أكثر من مليار دينار (3.25
م�ل�ي��ارات دوالر) ف��ي السنة امل��ال�ي��ة الحالية وح��ده��ا ،وال�ت��ي وصفها
«باالستثنائية» ،في ظل تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط
الخام.

«دليل ٌ على ضعف اإلدارة المالية»

«ليس من الصواب وقف االستقطاع»

علي البدر

تشريع وقف التحويل
في طريقه إلى البرلمان

!

وي�ق�ل��ص ن�س��ب امل �خ��اط��ر ،اذ تكون
نسب تذبذبه أقل من االستثمار في
سهم واحد.
وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر إن ت��أخ��ر إط�ل�اق
س��وق ال�س�ن��دات وال�ص�ك��وك وط��رح
م�ن�ت�ج��ات ج��دي��دة م�ث��ل «امل ��ارج ��ن»
ف ��ي ال �ك��وي��ت ،ك�ل�ه��ا ع ��وام ��ل تصب
ملصلحة األس� ��واق اإلق�ل�ي�م�ي��ة على
حساب بورصة الكويت.
ولفتت إل��ى أن املنافسة اإلقليمية
ع�ل��ى أش��ده��ا الج �ت��ذاب الصناديق
االستثمارية ،عبر توفير تسهيالت
وت �خ �ف �ي��ف االج � � � � ��راءات ال��رق��اب �ي��ة،
األم ��ر ال ��ذي ي�س�ت�ل��زم اع� ��ادة النظر
ف ��ي م �ت �ط �ل �ب��ات م �ن��ح ال �ت��راخ �ي��ص
وش��روط تأسيسها محليا ،لزيادة
تنافسية السوق الكويتي.
من جهة أخ��رى ،تراجعت السيولة
املتداولة في بورصة الكويت أمس
إل ��ى م �س �ت��وي��ات م �ت��دن �ي��ة ،مسجلة
انخفاضًا بنسبة  %50.5إلى 16.6
مليون دينار ،مقارنة مع املتوسط
اليومي للتداول البالغ  37مليون
دينار منذ بداية العام.

االج� �ي ��ال ك� ��ان م�ن�ط�ق�ي��ا ف ��ي ظ ��ل ت�ح�ق�ي��ق امل ��وازن ��ة
فوائض مالية من اجل االستثمار واالدخار ملصلحة
االجيال القادمة ،أما اآلن وفي ظل انخفاض اسعار
النفط ،فان االي��رادات باتت ال تكفي لالستمرار في
هذا االجراء.
ول� �ف ��ت ال � ��ى ان اي� �ق ��اف االس �ت �ق �ط ��اع ل �ي��س خ �ي��ارا
مطروحًا أمام الحكومة في ظل العجز املالي الكبير
للموازنة ،قائال« :عندنا عجز لراسنا» ،وبالتالي
كان ايقاف االستقطاع ملصلحة الصندوق إجباريًا.

علي الموسى

نموه يتراجع إلى  %2.2 -في 2020

طرح  6صناديق فقط في الكويت..
مقابل  30في السعودية خالل
السنوات الـ 3الماضية
لدى «هيئة األسواق» مطالب
كثيرة لمراجعة اإلجراءات
التنظيمية ..لم َ
تلق تجاوبا ً
الصناديق ترفع منسوب السيولة
ِّ
وتعزز وزنه على
في السوق
المؤشرات العالمية
لماذا تأخر إطالق سوق السندات
والصكوك وطرح منتجات جديدة
مثل «المارجن»؟
السيولة المتداولة انخفضت
 %50.5إلى  16.6مليون دينار
في جلسة أمس
مقارنة أعداد الصناديق العامة المرخصة
بين الكويت والسعودية ( ) 2020 - 2018
الكويت

السعودية

السنة

1

12

2018

4

15

2019

1

3

2020

قطاع البناء في المنطقة..

«مأزوم»
حسام علم الدين
أعلنت شركة غلوبال داتا عن تعديل
ن�م��و ن��ات��ج ق�ط��اع ال�ب�ن��اء ف��ي منطقة
الشرق االوس��ط وشمال افريقيا من
توقعات سابقة بـ  %1.4 -الى %2.2 -
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ب �س �ب��ب ه� �ب ��وط اس �ع��ار
ال� �ن� �ف ��ط وت� �ف� �ش ��ي ف � �ي� ��روس ك ��ورون ��ا
ع ��امل� �ي ��ا ،رغ � ��م ت ��وق� �ع ��ات ب �م��زي ��د م��ن
تخفضيات االسعار لجذب مزيد من
الزبائن.
واذ اك��دت ان التدابير الوقائية ضد
ف �ي��روس ك��ورون��ا أث ��رت ب �ش��دة على
ال� �ع� �ق ��ارات ال �ت �ج��اري��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة،
ت ��وق� �ع ��ت ان� �ت� �ع ��اش ال� �ط� �ل ��ب ع �ل �ي �ه��ا
ب �ش �ك��ل ه��ام �ش��ي ع �ن��دم��ا ي �ت��م اع� ��ادة
فتح النشاطات التجارية وتخفيف
القيود املفروضة على الحركة بشكل
اك�ب��ر خ�لال ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ،الف�ت��ة الى
ان االغ�لاق املفروض بسبب جائحة
ك� ��ورون� ��ا ق� ��د ي� � ��ؤدي ال � ��ى ت �غ �ي �ي��رات
ط��وي �ل��ة االم� ��د ف��ي س �ل��وك املستهلك
ف��ي ق�ط��اع ال�ع�ق��ارات واع ��ادة تشكيل
استثمارات مستقبلية في القطاع.
ون�ق�ل��ت ع��ن ي��اس�م�ين غ��زي الخبيرة
االقتصادية في «غلوبال داتا» :رغم
ج�ه��ود ال��دول امل�ص��درة للنفط لدعم
اسعار الخام والتعويض قليال عن
خ�س��ائ��ر االي � ��رادات ف��إن��ه م��ن امل��رج��ح
ان ي� ��ؤدي ه �ب��وط ن �ش��اط ال�س�ي��اح��ة،

ُّ
توقعات بانتعاش
الطلب على
العقارات التجارية
في الربع الثالث
خصوصا من دول الخليج واوروبا
ال� � � ��ى ان� � �خ� � �ف � ��اض ال� � �ن � ��ات � ��ج امل� �ح� �ل ��ي
االج � �م� ��ال� ��ي ب �ن �س �ب��ة  %3ف� ��ي م�ص��ر
وامل� �غ ��رب وت ��ون ��س .وح � ��ذرت م ��ن ان
انخفاض ارب��اح ال�ش��رك��ات الخاصة
وال � �ع� ��ائ� ��دات ال �ح �ك��وم �ي��ة س�ي�ض�م��ن
تقليص االس�ت�ث�م��ارات املخطط لها
في الفصول املالية املقبلة.
وق� ��ال� ��ت :ان خ �ف��ض ان� �ت ��اج م�ن�ظ�م��ة
«اوب ��ك »+للنفط بمقدار  9.6ماليني
برميل يوميا بدء ا من يوليو سيوفر
م �ج��اال لتحقيق م��زي��د م��ن امل�ك��اس��ب
ف� ��ي االس � � �ع � ��ار ،واي ب� �ل ��د ال ي �ل �ت��زم
ب �ت �خ �ف �ي��ض ح �ص �ت��ه م� ��ن االت �ف��اق �ي��ة
بنسبة  %100قد يجري تخفيضات
اض��اف �ي��ة م ��ن ي��ول �ي��و ال� ��ى س�ب�ت�م�ب��ر
لتعويض الخسائر.

 12اقتصاد
تأثر االقتصاد الكويتي
باالضطرابات المتعددة في
سلسلة التوريد واإلنتاج
بسبب جائحة فيروس كورونا
المستجد ،ومن المتوقع
أن يتضرر القطاع على
المدى الطويل بسبب هذه
االضطرابات الناجمة عن
انخفاض الطلب ومحدودية
المشاريع الجديدة.
وتنفرد سبقلا بنشر دراسة
مفصلة حول أثر جائحة
فيروس كورونا المستجد
على قطاع الصناعة الكويتي،
التي تمت بمبادرة من
مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي وقام بإعدادها كل
من مركز التميز في اإلدارة
بجامعة الكويت وكذلك
مؤسسة بروتيفيتي ،بعد
إجراء مسح شاركت فيه
أكثر من  600شركة في
قطاع الصناعة بما فيه من
قطاعات فرعية ،واستكمل
المسح األساسي بمقابالت
مع كبار اإلداريين في
الشركات الصناعية الرائدة.
وبناء على المشاركات
الواردة ،فإن  %85من
المشاركين في المسح
يعتقدون أن األزمة قد تركت
أثراً كبيراً في أعمالهم،
أشار معظم المشاركين
الى انخفاض إيراداتهم
وأرباحهم بنسبة تزيد على
.%40
علي الخالدي
ج� � � ��اءت ال� �ص� �ع ��وب ��ات امل ��ال � �ي ��ة ك� ��أح� ��د أب � ��رز
التحديات التي واجهتها ال�ش��رك��ات ،سيما
تلك املتصلة ب��ال��وف��اء بالتزاماتهم قصيرة
األم � ��د ،إذ رأى  %65م��ن امل �ش��ارك�ي�ن أن ه��ذا
امل �ج��ال ال�ت�ش�غ�ي�ل��ي ه��و األك �ث��ر ت� �ض ��ررًا ،أم��ا
ال�ش��رك��ات ال�ت��ي تعمل ف��ي ق�ط��اع الصناعات
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ف� �ش� �ه ��دت أع � �ل� ��ى م �س �ت��وي��ات
التحديات املالية.
وت��رك��ت التقلبات بحجم الطلب ف��ي السوق
أث �رًا كبيرًا آخ��ر ف��ي غالبية ال�ش��رك��ات ،حيث
أش ��ار  %62م��ن امل�ش��ارك�ين ال��ى وج ��ود ض��رر
ك�ب�ي��ر ف ��ي ه ��ذا امل� �ج ��ال ،وت ��أث ��ر ال �ط �ل��ب على
القطاعات الفرعية الصناعية ،كالصناعات
الكيميائية ومواد البناء نتيجة إغالق معظم
األنشطة التجارية تقريبًا ،وتعطيل املشاريع
الكبرى بسبب حالة عدم اليقني السائدة.
وواجهت أكثر من  %90من الشركات عقبات
ف� ��ي ت� ��وزي� ��ع امل� �ن� �ت� �ج ��ات ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة ن�ت�ي�ج��ة
إغ�لاق الحدود االقليمية وارتفاع التكاليف
املرتبطة بطرق النقل االخرى.
وك��ان تأثير األزم��ة أكبر في القطاع الفرعي
ل�ص�ن��اع��ة امل � ��واد ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ن�ت�ي�ج��ة نقص
ال �ع �م��ال��ة ،وان� �خ� �ف ��اض ال �ط �ل��ب ،وان �خ �ف��اض
م�س�ت��وي��ات امل �خ��زون .وت��أث��رت ك��ذل��ك غالبية
ال �ق �ط��اع��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ت�ص�ن�ي��ع م��واد
ال� �ب� �ن ��اء واألط � �ع � �م� ��ة وامل� � �ش � ��روب � ��ات ،ب�س�ب��ب
صعوبة الحصول على املواد الخام الناتجة
ع ��ن ت �ع �ط��ل س �ل �س �ل��ة ال� �ت ��وري ��د ،وان �خ �ف��اض
الطلب ،ونقص العمالة.

خطط الطوارئ
إل��ى جانب التدابير الفورية التي اتخذتها
ال �ع��دي��د م��ن ال �ش��رك��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة مل��واج�ه��ة
األزم ��ة ،وض�ع��ت ال�ش��رك��ات خططًا ل�ل�ط��وارئ
لتكون ق ��ادرة على التخفيف م��ن أث��ر األزم��ة
على املدى الطويل ،وتشمل هذه التدابير ما
يلي:
 - 1ال �ت �ح��ول ف ��ي ال �ص �ن��اع��ة ال� ��ى امل�ن�ت�ج��ات
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ت��ي ي��زي��د ع�ل�ي�ه��ا ال�ط�ل��ب
واملنتجات األساسية الالزمة خالل االزمة.
 - 2ت�غ�ي�ي��ر اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة س�ل�س�ل��ة ال �ت��وري��د
عبر إع��ادة تقييم تدفق امل��واد الخام وتقييم
مستويات الطلب.
 - 3توسيع نطاق شبكة التوزيع.
 - 4إع��ادة التفاوض ح��ول ال�ت��زام��ات السداد
مع املوردين ،وإعادة جدولتها.
 - 5البحث ع��ن ب��دائ��ل ف��ي ال�ق�ط��اع للحد من
ال�ت�ك��ال�ي��ف وال �ت �ع��اون م��ع ال �ج �ه��ات األخ ��رى
الفاعلة في القطاع.
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مالمح قطاع الصناعة ما بعد الجائحة ال تخلو من التعثر

القيود على المقيمين..
ً
نقصا في األيدي الماهرة
تخلق
انخفاض اإليرادات والربحية

أبرز المجاالت المتضررة بشدة من أزمة كورونا

النسبة من إجمالي اإلجابات المقدمة
%4
%7

اإليرادات

%4

النسبة من إجمالي اإلجابات

الربحية

%8

%8

التحديات المالية

%12

مستويات الخزين

%15

%19
%58

%36

طلب السوق

%62

توزيع

%65

%46

نقص العمالة

%50

التصنيع  /المعالجة
%20 - 40
ال تأثير

%10 - 20
من السابق ألوانه التعبير

%31

سلسلة التوريد  /التوريد

اقل من %10
أكثر من %40

%46
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أبرز مجاالت التأثير بحسب نوع الشركة الصناعية
أثر بالغ

ال يوجد أثر

مصادر

¶ المصدر:نتائج المسح ¶

اآلخرون

¶ األزمة تركت ً
أثرا
ً
كبيرا في األعمال
واإليرادات واألرباح
¶ مشاريع صغيرة
ومتوسطة قد تضطر
إلى التوقف لعدم
امتالكها موارد
كافية
¶ توقعات بنمو
الناتج المحلي
اإلجمالي إلى %3.4
عام 2021
¶ زيادة االستثمار
في الرقمنة
واألتمتة لتعزيز
تقنيات العمل
عن بُعد

نقص العمالة
المواد الكيميائية

للمنتجات األس��اس �ي��ة ،م�ث��ل املستحضرات
ال� �ص� �ي ��دالن� �ي ��ة ،ب �س �ب ��ب ف� � ��رض ق � �ي� ��ود ع�ل��ى
الصادرات من قبل الدول التي تستضيفهم.
وع�ل�اوة على ذل��ك ،ف��إن ال�ح��اج��ة إل��ى ضمان
األم� ��ن ال �غ��ذائ��ي ل �ع��دد م �ت��زاي��د م��ن ال �س �ك��ان،
والذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات،
تتطلب تقديم ال��دع��م م��ن أص�ح��اب املصلحة
املعنيني بتطوير البنية التحتية للتخزين
ً
الطويل األمد ،فضال عن الدعم اللوجستي.
ويمكن النظر إلى تجهيز الشركات باألدوات
ال �ل�ازم ��ة ل�ل�ت�ك�ي��ف م ��ع ال �ت �غ �ي��ر ال �س��ري��ع ف��ي
ظروف السوق كجزء من خطوات االستجابة
إلى تطوير القطاعات الصناعية األساسية،
أما املساعدة في توفير أحدث التقنيات فمن
ش��أن�ه��ا أن تمكن ال �ش��رك��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة غير
األس��اس �ي��ة م��ن امل �ش��ارك��ة ف��ي ج�ه��ود اإلغ��اث��ة
الوطنية في مرحلة مبكرة وتقليل االعتماد
على األطراف الخارجية وللتخفيف من ضرر
جائحة أخرى ،وتحسني الجهوزية املحلية،
ف�ل�ا ب ��د م ��ن ت �ح��دي��د ال �ق �ط��اع��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة
امل �ه �م��ة ودع� � ��م ت� �ط ��وي ��ره ��ا ،وذل� � ��ك ال �ت �ح��دي
يتطلب التعاون مع أب��رز أصحاب املصلحة
في القطاعني العام والخاص للتصدي له.

التوقعات المستقبلية
م � ��ع ب � � ��دء ال � � � � ��دول إع � � � � ��ادة ف � �ت ��ح أن �ش �ط �ت �ه��ا
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وف � �ق� ��ًا ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ال �ص �ح��ة
وال�س�لام��ة ال�ص��ارم��ة ل��دع��م ن�ش��اط ال�ش��رك��ات

طلب السوق
مواد البناء

والتخفيف من أي آثار اقتصادية واجتماعية
مترتبة على أزمة انتشار الفيروس ،سيكون
م�ه�م��ًا ل �ق ��ادة األع� �م ��ال وص �ن ��اع ال�س �ي��اس��ات
ف�ه��م ال�ت�ط�ل�ع��ات ال�ق�ص�ي��رة وال �ط��وي �ل��ة األم��د
في قطاع الصناعة لتوجيه اتخاذ القرارات
خالل فترة التعافي.
ومن املتوقع أن يؤدي رفع القيود على حظر
ال�ت�ج��ول ال �ع��ام وت�خ�ف�ي��ف ح��دة اإلغ �ل�اق إل��ى
تعزيز االقتصاد املحلي وإب��راز الصعوبات
التي يرجح استمرارها إلى حني تطوير لقاح
أو عالج فعال للفيروس ،كالتالي:
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التحديات المالية

المأكوالت والمشروبات

التأثير على المدى القصير
(في غضون  6أشهر)

م��ن امل��رج��ح أن تضطر ال�ش��رك��ات الصناعية
إلى التكيف مع الحالة االعتيادية املستجدة،
نظرًا ألن إجراءات التباعد الجسدي املستمرة
ستؤدي إلى عمل الشركات بطاقة محدودة؛
وستؤدي الزيادة في عدد الوافدين العائدين
ً
إلى دولهم ،فضال عن القيود املفروضة على
الوافدين القادمني من الخارج إلى نقص في
األيدي العاملة املاهرة.
ومن املتوقع أن ينخفض الطلب في مختلف
القطاعات الصناعية:
• مع احتمالية انخفاض الطلب على املواد
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة امل�ص�ن�ع��ة وامل �ن�ت �ج��ات النفطية
املكررة ،مع الهبوط الكبير في أسعار النفط.
• ق � ��د ي �ن �خ �ف ��ض ال� �ط� �ل ��ب ف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع ��ات

توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي
لدولة الكويت ()%

¶ تحديد موردين
جدد من الدول
ً
تأثرا بالجائحة
األقل
للحيلولة دون
انقطاع اإلمدادات

املتخصصة ف��ي ال�ص�ن��اع��ات اإلن�ش��ائ�ي��ة مع
تعليق أو إلغاء املشاريع الحكومية.
وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ت�س�ت�م��ر االض �ط ��راب ��ات في
سلسلة التوريد العاملية على املدى القصير،
ومن املرجح أن تؤثر على توريد املواد الخام
نتيجة تراكم الطلبات وال�ب��طء في انتعاش
ً
أسواق التوريد األساسية ،كالصني مثال.
قد تضطر املشاريع الصغيرة واملتوسطة في
قطاع الصناعة إل��ى إي�ق��اف عملياتها لعدم
ام�ت�لاك�ه��ا امل� ��وارد ال�ك��اف�ي��ة ال�ت��ي تمكنها من
الصمود أمام آثار الجائحة.
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التطلعات اإليجابية
على المدى الطويل

 االنتعاش االقتصادي:م��ن امل �ت��وق��ع أن ي�ن�ت�ع��ش االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي
العام املقبل بوصول النمو في الناتج املحلي
اإلجمالي إلى  %3.4عام .2021
 التقنيات الرقمية واألتمتة:ت��زداد أهمية االستثمار في الرقمنة واألتمتة
نتيجة الحاجة إلى تعزيز تقنيات العمل عن
ُب�ع��د ،وغيرها م��ن األدوات االفتراضية ،وذل��ك
ل�ض�م��ان اس�ت�م��راري��ة ع�م�ل�ي��ات اإلن �ت��اج بالحد
األدن��ى من القوى العاملة املطلوبة في ميدان
العمل.
 تنويع سلسلة التوريد وتوطينها:م� ��ن امل �ح �ت �م��ل أن ت �ش �ه��د س �ل �س �ل��ة ال �ت ��وري ��د
الصناعية تنوعًا في أنشطتها بعد أن حدد
انتشار الجائحة قيودًا باالعتماد على عدد
ق �ل �ي��ل م ��ن امل� ��وردي� ��ن ال �ع��امل �ي�ي�ن ،وق� ��د يتطلع
امل �ص �ن �ع��ون إل � ��ى ت��وس �ي��ع ق ��اع ��دة امل ��وردي ��ن
الذين يتعاملون معهم من خ�لال االستعانة
ب�م�ص��ادر محلية وإقليمية ل��زي��ادة مستوى
املرونة والقدرة على التعافي ،وتوفير أساس
لجذب املزيد من االستثمارات لتعزيز سلسلة
القيمة.
اإلجراءات التي يوصي القطاع بالنظر فيها
ي �م �ك��ن ل� �ل� �ش ��رك ��ات ال �ص �ن ��اع �ي ��ة ال� �ق ��ائ� �م ��ة ف��ي
املنظومة االقتصادية الحالية أن تتخذ العديد
م��ن اإلج � ��راءات ل�ل�خ��روج م��ن ن �ط��اق امل�ش�ك�لات
القصيرة األمد التي تواجهها ،وتخفيف حدة
املشكالت الطويلة األم��د ،لتصبح ق��ادرة على
ال�ص�م��ود وال�ت�ع��اف��ي .وت��رت�ب��ط ه��ذه املشكالت
باالضطرابات الحاصلة في سلسلة التوريد،
وال �س �ي��ول��ة ،وال�ت�ق�ل��ب ف��ي ح�ج��م ال �ط �ل��ب ،وف��ي
م��ا يلي توضيح ألب��رز اإلج ��راءات التي يمكن
ل�ل�ش��رك��ات الصناعية ات�خ��اذه��ا مل��واج�ه��ة ه��ذه
املشكالت:
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متطلبات رأس المال والسيولة
(التنفيذ على المدى القصير)

ق� ��د ي� ��واج� ��ه امل� �ص� �ن� �ع ��ون ض �غ �ط��ًا ب�س�ب��ب

تنمية القطاعات األساسية
ب ��رزت ال�ح��اج��ة إل��ى دع��م ال�ص�ن��اع��ات املهمة
وأه� �م� �ي ��ة االس � �ت� ��دام ��ة ال ��ذات� �ي ��ة ب �ع��د إغ �ل�اق
األن �ش �ط��ة ال �ت �ج��اري��ة وت ��وق ��ف ال �ح��رك��ة على
مستوى العالم بسبب الجائحة .وفي السياق
املحلي ،قدمت بعض القطاعات الصناعية،
ك��األط�ع�م��ة وامل �ش��روب��ات ( %0.5م��ن ال�ن��ات��ج
امل�ح�ل��ي االج �م��ال��ي ل �ع��ام  )2018وامل�ن�ت�ج��ات
املعدنية املصنعة ( %0.2من الناتج املحلي
االج �م��ال��ي ل �ع��ام  )2018دع �م �ه��ا ل �ل��دول��ة في
مكافحة الجائحة من خالل توفير منتجات
غذائية ملراكز الفحص الطبي واملواد الالزمة
ملرافق الحجر الصحي ،وم��ع ذل��ك ،أصبحت
الحاجة إلى الدعم من القطاعات الصناعية
األخ ��رى ،ك��ال�ص�ن��اع��ات ال�ط�ب�ي��ة ،أك�ث��ر تجليًا
مع استمرار األزمة ،ال سيما مع الصعوبات
ال �ت��ي ي��واج �ه �ه��ا أب � ��رز امل �ص �ن �ع�ين ال�ع��امل�ي�ين

%65

التدابير المتخذة في قطاع الصناعة

%39

%19

%17

%15

!

استمرارية هبوط مستوى الطلب واإلنتاج
واإليرادات إذا ما تفاقمت جائحة كورونا،
ن��اه�ي��ك ع��ن ال�ص�ع��وب��ات األخ ��رى املرتبطة
ب��ال�س�ي��ول��ة ال�ن�ق��دي��ة وال��وف��اء ب��االل�ت��زام��ات
النقدية .وفي ما يلي أب��رز الخطوات التي
يجب النظر فيها للحد من آثار األزمة:
 زيادة التركيز على االهتمامات الحالية:ال�ت��رك�ي��ز ف��ي إط ��ار امل�ن�ظ��وم��ة االق�ت�ص��ادي��ة
ال� �ح ��ال� �ي ��ة ع� �ل ��ى ت �ق �ي �ي��م ب � �ن� ��ود امل �ي ��زان �ي ��ة
العمومية ،بما في ذلك احتياجات التدفق
ال �ن �ق��دي وم �ت �ط �ل �ب��ات رأس امل � ��ال ال �ع��ام��ل،
إضافة إلى بنود بيانات الدخل والربحية.
 تحديد احتياجات التدفق النقدي :تقييمامل �ت �ط �ل �ب��ات ال �ن �ق��دي��ة امل �ب��اش ��رة ال�ق�ص�ي��رة
األج ��ل ع�ل��ى م ��دى األش �ه��ر ال�س�ت��ة امل�ق�ب�ل��ة،
للتحقق م��ن ن��وع التمويل ال��ذي ق��د يكون
مطلوبًا.
 خ�ي��ارات التمويل البديلة القصيرة األج��ل:التواصل مع البنوك للحصول على تسهيالت
قصيرة األج��ل بما يشمل تمويل الحسابات
ال��دائ �ن��ة ع�ل��ى ش�ك��ل ب�ي��ع ال��دي��ون املستحقة،
والقروض املتجددة ،والتمويل املرحلي.
 إع��ادة هيكلة/إعادة التمويل للقروض:ال � �ت� ��واص� ��ل م � ��ع ال � �ب � �ن ��وك إلع � � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة
ال� �ق ��روض ال �ح��ال �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل� ��ى منح
فترة سماح تصل إل��ى ستة أشهر لسداد
القروض.
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تعطل سلسلة التوريد
(التنفيذ على المدى المتوسط)

ق� ��د ي �ت��وق��ع امل �ص �ن �ع��ون اس� �ت� �م ��رار ح��ال��ة
ال� �ض� �ع ��ف ف� ��ي ال� � ��رواب� � ��ط ض� �م ��ن س�ل �س �ل��ة
ال�ت��وري��د التي يشكلون ج��زءًا منها ،نظرًا
ل �ل �م �ش �ك�لات ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة وامل ��ال� �ي ��ة ال �ت��ي
يحتمل أن يواجهها البائعون واملوردون،
ول� ��ذل� ��ك ال ب� ��د م� ��ن االس � �ت � �ع� ��داد ل�ل�ت�ع��ام��ل
م��ع ال �ع��راق �ي��ل ف��ي س�ل�س�ل��ة ال �ت��وري��د على
املستويني املحلي وال��دول��ي ،ال سيما في
امل�ن��اط��ق األك �ث��ر ت �ض��ررًا ب��األزم��ة ،وف��ي ما
يلي أبرز الخطوات التي يجب النظر فيها
للحد من آثار األزمة:
 ت�ن��وي��ع ق��اع��دة ال �ت��وري��د :ت�ح��دي��د م��وردي��نب� � ��دالء م ��ن ال � � ��دول األق� � ��ل ت ��أث � �رًا ب��ال �ج��ائ �ح��ة
للحيلولة دون انقطاع اإلمدادات.
 خيارات دفع سليمة :إعادة التفاوض علىش� ��روط ال ��دف ��ع م ��ع امل ��وردي ��ن ل�ت�ج�ن��ب ت��وت��ر
ال �ع�ل�اق��ات ،وال �ت��واص��ل م��ع ال �ب �ن��وك ل�ت�ق��دي��م
خطابات ض�م��ان وتسهيالت أخ��رى بتكلفة
أقل.
 إدارة امل � �خ� ��زون ب� �ك� �ف ��اءة :ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ىمستويات أعلى من املخزون ليكون بمنزلة
أم � ��ان ل�ل�ح�ي�ل��ول��ة دون ن �ق �ص��ه وق �ل��ة ال�س�ل��ع
الجاهزة املوجودة فيه لتجنب الهدر بسبب
تقلب مستويات الطلب.
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التحديات المرتبطة باستدامة الطلب
(التنفيذ على المدى المتوسط)

تتسبب الجائحة في توسع دائ��رة املخاوف
وال �ص �ع��وب��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا
امل�س�ت�ه�ل�ك��ون وال �ش��رك��ات وامل �ج �ت �م �ع��ات في
ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء ال �ع ��ال ��م ،م �م��ا ق ��د ي � ��ؤدي إل��ى
مضاعفة أثرها على الصناعات ،األمر الذي
ي�ن�ت��ج ع �ن��ه ان �خ �ف��اض ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال�ق�ط��اع
ال �ص �ن��اع ��ي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،وف � ��ي م� ��ا ي �ل��ي أب� ��رز
الخطوات التي يجب النظر فيها للحد من
آثار األزمة:
 ت �ح��دي��د امل �خ��اط��ر ال �ت ��ي ت ��واج ��ه ال �ع �م�ل�اء:ت�ح��دي��د امل�خ��اط��ر امل��ال�ي��ة امل��رت�ب�ط��ة بالعمالء
ال� ��رئ � �ي � �س � �ي �ي�ن ،وال � �ق � �ض� ��اي� ��ا امل � ��ال � �ي � ��ة ال� �ت ��ي
يواجهونها في املنظومة الحالية للحد من
التعرض لهذه املخاطر.
 ت �ن��وي��ع ق ��اع ��دة ال �ع �م�ل�اء :ت�ق�ل�ي��ل امل �خ��اط��رال �ن��ات �ج��ة ع ��ن ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ع ��دد ق �ل �ي��ل من
ال �ع �م�ل�اء ال �ك �ب ��ار وت �ن ��وي ��ع ق ��اع ��دة ال �ع �م�لاء
لتشمل عمالء أصغر.
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الحاجة إلى الكفاءة التشغيلية
(التنفيذ على المدى القصير
والمتوسط والطويل)

يمكن أن يكون للمصنعني قدرات إنتاجية
غير مستغلة بسبب االنخفاض في حجم
ال�ط�ل��ب ،األم ��ر ال ��ذي سيشكل عبئًا كبيرًا
ً
على الوضع املالي املتأزم أص�لا .وف��ي ما
يلي أبرز الخطوات التي يجب النظر فيها
للحد من آثار األزمة:
 تقييم قاعدة التكلفة :تقييم أبرز عناصرالتكلفة وتحديد ال�ف��رص املتاحة لتقليل
بعض التكاليف الثابتة واملتغيرة.
 اإلدارة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ل �ك �ف��اءة ب�ن��اءع �ل��ى ح �ج��م ال �ط �ل��ب :ن �ت �ي �ج��ة االن �خ �ف��اض
ف��ي م �س �ت��وي��ات ال �ط �ل��ب ،ي�م�ك��ن أن ت��درس
الشركات اتخاذ تدابير لتحسني الكفاءة
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ،ب �م��ا ي�ش�م��ل ت�ق�ل�ي��ل س��اع��ات
العمل أو عدد املناوبات ،وإغالق املصانع
امل�ن�خ�ف�ض��ة األداء ،ل�ل�ش��رك��ات ال �ت��ي تملك
أكثر من مصنع إنتاج.
 إل �غ��اء األن �ش �ط��ة غ�ي��ر األس��اس �ي��ة :إع ��ادةت�ق�ي�ي��م م�س��اه�م��ة م�ن�ت�ج��ات ت�ل��ك األن�ش�ط��ة
في الربحية وزي��ادة التركيز على خطوط
اإلن� �ت ��اج ال��رئ �ي �س �ي��ة ،م��ع إل �غ��اء امل�ن�ت�ج��ات
األخرى.
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ألول مرة تدخل قائمة StartupBlink

الكويت ضمن أفضل
 100وجهة للشركات الناشئة

رغم توقعات انتعاش الطلب األخيرة

ً
دوالرا للبرميل..
50
سعر بعيد المنال في !2020
حسام علم الدين

إيمان عطية
ألول م ��رة ت��دخ��ل ال �ك��وي��ت ق��ائ �م��ة «س �ت��ارت��ب
بلينك»  StartupBlinkالسنوية ألف�ض��ل 100
وج�ه��ة ع��امل�ي��ة ل�ب��دء م �ش��روع ت �ج��اري محققة
ّ
املركز  .92وحلت دبي ضمن أفضل  50وجهة
للشركات الناشئة في العالم لتشغل املرتبة
 ،43متراجعة ثالثة مراكز عن العام املاضي.
ك�م��ا ح�ق��ق ك��ل م��ن األردن ول�ب�ن��ان والبحرين
م�ك��اس��ب ف��ي ق��ائ�م��ة س�ت��ارت��ب لينك السنوية
ألفضل  100دولة للشركات الناشئة.
س �ت��ارت��ب ل �ي �ن��ك ه ��ي ش ��رك ��ة أب� �ح ��اث م�ق��ره��ا
زي � � � ��ورخ وت� �ع� �م ��ل م� ��ع ع � �ش� ��رات ال �ح �ك ��وم ��ات
ومؤسسات التنمية االقتصادية والبلديات،
على تطوير خ��رائ��ط النظم البيئية الناشئة
ال�خ��اص��ة ب �ه��ا .وي�س�ت�ن��د ت�ق��ري��ر التصنيفات
العاملية لشركة ستارتب لينك لعام  2020إلى
خوارزمية تم تطويرها على م��دى السنوات
ال �خ �م��س امل ��اض �ي ��ة ،م �م��ا أدى إل� ��ى ت�ص�ن�ي��ف
النظام البيئي للشركات الناشئة ال��ذي يعد
ً
األك �ث��ر ش �م��وال ف��ي ال�ع��ال��م وي �ض��م  100دول��ة
و 1000مدينة.

إمكانات دول
المنطقة كبيرة
لكنها تحتاج إلى
قوانين لمصلحة
رجال األعمال ..ونظام
مصرفي يدعم االبتكار
يقول الرئيس التنفيذي للشركة إيلي ديفيد:
«ل �ق��د ق��ررن��ا إط�ل�اق ال�ت�ق��ري��ر ف��ي خ�ض��م أزم��ة
وباء كورونا ،ذلك أن االبتكار يصبح في هكذا
ظ��روف أك�ث��ر أهمية م��ن أي وق��ت م�ض��ى ،ألنه
يقود نحو حلول لهذه األزمة».
وي�ض�ي��ف «إن اخ�ت�ي��ار امل��وق��ع س�ي��ؤث��ر بشكل
كبير على فرص نجاح املشروع التجاري .كما
أن النظم البيئية الجيدة للشركات الناشئة
أم��ر أس��اس��ي ،فهي تخلق ف��رص عمل وتعزز

االقتصاد وتزيد اإليرادات الضريبية وتحسن
نوعية الحياة واالب�ت�ك��ار الحضري وتجذب
املواهب» .وأش��اد التقرير بالدول العربية ملا
تبذله من جهود متواصلة الجتذاب املواهب
ال�ع��امل�ي��ة وخ �ل��ق ن �ظ��ام ب�ي�ئ��ي م�لائ��م مطلوب
للنجاح في توسيع نطاق األعمال.
واش ��ار ال�ت�ق��ري��ر إل��ى أن ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي حقق
عامًا ناجحًا ،بعد أن قفز العديد من البلدان
ال �ع��رب �ي��ة ع ��دة م��راك��ز ف��ي ال �ق��ائ �م��ة .وم ��ن بني
ال ��راب� �ح�ي�ن ال��رئ �ي �س �ي�ين ف ��ي ال �ع ��ال ��م ال �ع��رب��ي
األردن ،ال��ذي قفز ستة م��راك��ز إل��ى امل��رك��ز ،67
وصعد لبنان ثمانية مراكز إلى املركز  ،74في
حني صعدت البحرين  20مركزًا إلى  .75كما
احتلت مصر (امل��رت�ب��ة  )81وامل �غ��رب (املرتبة
 )83وق�ط��ر ال�ت��ى ق�ف��زت  13م��رك �زًا امل��رت�ب��ة 84
واململكة العربية السعودية (املرتبة .)88
وأض��اف «بالنظر إل��ى حجم السوق الناطقة
ب��ال �ع��رب �ي��ة ،ف ��إن اإلم� �ك ��ان ��ات ك �ب �ي��رة ،وي�م�ك��ن
ل�لإص�لاح��ات امل�س�ت�م��رة م��ن ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ات
أن ت��وف��ر البنية التحتية القانونية واملالية
التي تشتد الحاجة إليها ،مع قوانني ملصلحة
رجال األعمال ونظام مصرفي يدعم االبتكار».

ال عالقة لـ«المتحد» ببنك المستقبل
ح��ذر البنك األه�ل��ي املتحد ك��ل م��ن ي�ح��اول ال��زج باسمه بشكل
مغلوط بخصوص بنك املستقبل ،وأن��ه سيقوم ف��ورًا باتخاذ
كل اإلج��راءات القانونية ال�لازم��ة ضد من نشر ه��ذه االدع��اءات
املغرضة.
وقال في بيان للبورصة أمس :باإلشارة إلى االدعاءات الكاذبة
ال �ت��ي ت �ك��رر ت��داول �ه��ا ف��ي م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ب�ش��أن
األح�ك��ام القضائية ال�ص��ادرة عن املحكمة في مملكة البحرين
ب�ت��اري��خ  18ي��ون�ي��و ال �ج��اري ،ب�خ�ص��وص ب�ن��ك امل�س�ت�ق�ب��ل وع��دد
من إدارييه ومساهميه ،مؤكدًا عدم تعرض األحكام القضائية

الصادرة في هذا الشأن للبنك أو ألي من العاملني به.
وأض ��اف «امل �ت �ح��د»« :ك�م��ا س�ب��ق اإلف �ص��اح ع�ن��ه ف��ي  16ف�ب��راي��ر
املاضي ،لم يكن لـ «األهلي املتحد» أي دور في اإلدارة التنفيذية
ل�ب�ن��ك امل�س�ت�ق�ب��ل ،وق��د ق�ط��ع ص�ل�ت��ه عمليًا ب�ب�ن��ك امل�س�ت�ق�ب��ل منذ
عام  ،2007بعد تحویل حصته الكاملة البالغة نسبتها 33.33
ف��ي امل�ئ��ة إل��ى ص�ن��دوق ع�ه��دة ذي غ��رض خ��اص (blind non -
 )voting trustتم إنشاؤه بموافقة مصرف البحرين املركزي.
وأخيرًا ،فقد تم شطب كل استثمارات «األهلي املتحد» في بنك
املستقبل من دفاتره املالية».

«كابيتال إنتليجنس»:

نظرة مستقرّة
لـ «برقان ـــــ تركيا»
أف� ��اد ب�ن��ك ب��رق��ان ب ��أن وك��ال��ة
ال � �ت � �ص � �ن � �ي � ��ف االئ� � �ت� � �م � ��ان � ��ي
(كابيتال إنتليجنس) قامت
ب �ت �خ �ف �ي��ض ت �ص �ن �ي ��ف ب �ن��ك
«ب��رق��ان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت��رك �ي��ا» م��ن الفئة
 BBإل� � ��ى B+؛ م� ��ع ت �ع��دي��لالنظرة املستقبلية من سلبية
إلى مستقرة.
وأض� � � � ��اف ال� �ب� �ن ��ك ف � ��ي ب �ي��ان
ل�ل�ب��ورص��ة أم ��س :إن ال��وك��ال��ة
ق ��ام ��ت ب �ت �خ �ف �ي��ض ت�ص�ن�ي��ف
ق� � ��درة امل � �ص ��در ع �ل��ى ال ��وف ��اء
بالتزاماته الطويلة األجل من
العمالت األجنبية لـــ  14بنكًا
ت��رك �ي��ًا ال �ن �ظ ��رة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
وت� � �خ� � �ف� � �ي � ��ض ال � �ت � �ص � �ن � �ي� ��ف
امل �س �ت �ق��ل ل�ل�ب�ن��ك ل �ـ �ـ �ـ  12بنكًا
تركيًا ،بما في ذلك بنك برقان
ـــــ تركيا.
وأوض��ح أن التصنيف يأتي
ب� �ع ��د أن ق� ��ام� ��ت «ك ��اب� �ي� �ت ��ال
إن� �ت� �ل� �ي� �ج� �ن ��س» ب �ت �خ �ف �ي��ض
التصنيف ال�س�ي��ادي لتركيا
ب� �ت ��اري ��خ  29م ��اي ��و امل ��اض ��ي
م��ن  BB-إل��ى B+؛ م��ع تعديل
النظرة املستقبلية من سلبية
إلى مستقرة .وذكر أن الوكالة
ثبتت تصنيف ق��درة املصدر
«ب �ن��ك ب��رق��ان ـــــ ت��رك�ي��ا» على
ال��وف��اء بالتزاماته القصيرة
األج��ل من العمالت األجنبية
عند الفئة .B
وق � ��ام � ��ت ال� ��وك� ��ال� ��ة ب �ت �ع��دي��ل
م �خ��اط��ر ال�ب�ي�ئ��ة التشغيلية
للبنوك التركية م��ن  B+إلى
 ،Bبينما ل��م يتأثر تصنيف
القوة املالية الرئيسة «»CFS
واستقر عند الفئة  .b+وقالت
ال��وك��ال��ة :إن ال�ت�ع��دي��ل ال�ق��ائ��م
على خفض التصنيف لبنك
برقان ــــ تركيا إلى  Bمدفوع
بضعف البيئة التشغيلية.

أراد ت�ج��ار النفط ف��ي ل�ن��دن قبل شهرين
بيع منتجاتهم ،ولم يكن أي منهم يريد
ال �ش��راء بسبب ه�ب��وط األس �ع��ار حينها،
إال أن اليوم تحول السوق الفوري للنفط
إل ��ى س ��وق ص��اع��د م��ع ارت� �ف ��اع األس �ع��ار
األسبوع املاضي.
ون �ق �ل ��ت «ب� �ل ��وم� �ب� �ي ��رغ» ع� ��ن ب� ��ن ل ��وك ��وك
ال ��رئ� �ي ��س امل � �ش� ��ارك ل� �ت� �ج ��ارة ال �ن �ف��ط ف��ي
مجموعة «ترافيغورا» :أن السوق الفوري
ل �ل �ن �ف��ط ي �ع �ك��س ت� �ح ��ول ال� �ف� �ت ��رة األك� �ث ��ر
ضراوة في تاريخ الخام.
وأض� � ��اف :أن س ��وق ال �ن �ف��ط اآلن مستقر
للمرة األول��ى منذ أش�ه��ر ،ويمكن ت��داول
النفط عند  40دوالرًا للبرميل أو أق��ل أو
ً
أكثر قليال ببضعة دوالرات.
وأش � � ��ارت إل� ��ى أن ك �ث �ي �رًا م ��ن ال �ت �ج��ار ال
ي �ت��وق �ع��ون أن ت �ص��ل أس �ع��ار ال �ن �ف��ط إل��ى
 50دوالرًا للبرميل ه��ذا ال �ع��ام ،ويعتقد
ع��دد قليل منهم أن ال�ع��ودة إل��ى األسعار
املنخفضة للغاية أمر محتمل ،موضحة
أن القوة املتجددة للسوق الفوري للخام
ت�ق��ود ط�ف��رة ف��ي «وول س�ت��ري��ت» ال�س��وق
األك�ب��ر بكثير م��ن عقود النفط التي يتم
تداولها في بورصات عاملية أخرى.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى ارتفاع أسعار
عقود خ��ام غ��رب تكساس الوسيط فوق
 40دوالرًا للبرميل الجمعة املاضي ،كما
أن م �ن �ح �ن��ى أس� �ع ��ار «ب ��رن ��ت» ي �ظ �ه��ر أن
ال�س��وق ال��دول��ي للنفط ق��د تغير ،ونقلت
ع ��ن م ��ارك ��و دون ��ان ��د امل ��ؤس ��س امل �ش ��ارك
ل� �ـ«م ��رك ��وري ��ا إن ��رج ��ي» ل �ت �ج��ارة ال �ن �ف��ط:
«يمكننا أن ن��رى زي ��ادة ف��ي الطلب على
الخام كل أسبوع».
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة« :ع ��اد اس �ت �ه�لاك النفط
في الصني إلى مستويات ما قبل تفشي
كورونا فيها وفقًا لبيانات حكومية ،وال
ي��زال تفشي الفيروس في دول أوروبية،
م �ث ��ل إي �ط ��ال �ي ��ا وأس� �ب ��ان� �ي ��ا ،م �ن �خ �ف �ض��ًا،

«بلومبيرغ» :استهالك
النفط في الصين
عاد إلى مستويات ما
قبل تفشي كورونا
الطلب على الخام
سيرتفع بمقدار 1.4
مليون برميل يوميا ً
كل أسبوع في يونيو
وهناك دول تتعافى بسرعة من الفيروس
مثل فرنسا وأملانيا والهند واليابان».
وأضافت« :أن السوق النفطي لم يتعاف
بالكامل بعد ،ففي العديد من البلدان ال
تزال املوجة األولى من كورونا تتسارع،
ف ��ي ح�ي�ن اض� �ط ��رت ال� �ص�ي�ن إل � ��ى ات �خ��اذ
إج � � � � ��راءات ص� ��ارم� ��ة األس� � �ب � ��وع امل ��اض ��ي
لتجنب ح��دوث م��وج��ة ثانية م��ن ال��وب��اء
في بكني».
وتابعت« :إن التأثير املستمر للفيروس
ع� �ل ��ى ال� �ح� �ي ��اة ال� �ي ��وم� �ي ��ة ،ي ��وض ��ح ع ��دم
استعادة أسعار النفط عافيتها قريبًا ،إال
ً
أن مادة البنزين مثال تقود االرت��داد بني
املنتجات النفطية ،حيث يختار الناس
ح ��ول ال �ع��ال��م ق �ي��ادة س�ي��ارات�ه��م وتجنب
اس �ت �خ��دام وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل ال �ع��ام ،وللمرة
األولى منذ تفشي كورونا أصبح الوقود
أك�ث��ر تكلفة للتسليم ف��ي س��وق الجملة
األميركي من العقود اآلجلة وهي عالمة
على قوة الطلب».
م��ن جهته ،ق��ال جيوفاني سيريو كبير
االق �ت �ص ��ادي�ي�ن ف ��ي م �ج �م��وع��ة «ف �ي �ت��ول»

وهي أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط
ف��ي ال�ع��ال��م« :إذا تتبعنا الطلب القصير
امل��دى على النفط ،فسنرى انتعاشًا من
أدن� � ��ى م �س �ت��وي��ات��ه ف ��ي أب ��ري ��ل امل ��اض ��ي،
ونقدر أن الطلب على الخام يرتفع بـ1.4
م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ًا ك ��ل أس� �ب ��وع ف��ي
ي��ون �ي��و ،وه ��و م��ا ي �ع��ادل ت�ق��ري�ب��ًا إض��اف��ة
استهالك بريطانيا بالكامل إلى السوق
النفطي أسبوعيًا».
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال ك ��ري ��س م �ي��دج �ل��ي رئ �ي��س
التحليالت في وكالة «ستاندرد آند بورز
ب�ل�ات ��س»« :ن� ��رى ان �ت �ع��اش��ًا ق��وي��ًا للطلب
على البنزين ،وم��ع ذل��ك ف��إن الطلب على
ال��دي��زل ،وه��و م��ادة ترتبط بشكل وثيق
بالصناعة وح��رك��ة ال�ش�ح��ن ،يتباطأ مع
حدوث ركود في االقتصاد العاملي ،كما أن
الطلب على وقود الطائرات (الكيروسني)
ال ي� ��زال م�ن�خ�ف�ض��ًا م ��ع اس �ت �م��رار ت��وق��ف
حركة ال�ط�ي��ران عامليًا بسبب اإلج ��راءات
االحترازية ملنع تفشي فيروس كورونا».
وق� ��ال� ��ت «ب� �ل ��وم� �ب� �ي ��رغ»« :إن ان �خ �ف��اض
ال�ع��رض النفطي بسبب ات�ف��اق «أوب��ك»+
ل� �خ� �ف ��ض اإلن � � �ت� � ��اج دف � � ��ع األس � � �ع� � ��ار إل ��ى
م�س�ت��وات مرتفعة بشكل غ�ي��ر اع�ت�ي��ادي
حتى في أوروبا التي تخرج من اإلغالق
االقتصادي التام الذي كان مفروضًا ملنع
تفشي كورونا».
وإذ أش��ارت إل��ى أن تخفيضات «أوب��ك»+
ت �ع �ن ��ي أن� � ��ه ح� �ت ��ى االق � �ت � �ص� ��اد ال �ع ��امل ��ي
الضعيف قد يستهلك من الخام ما يتم
إن �ت��اج��ه ت�ق��ري�ب��ًا ،أوض �ح��ت أن ه ��ذا يعد
ً
ً
ت� �ح ��وال ه ��ائ�ل�ا م ��ن ال �ف �ت��رة امل �م �ت��دة ب�ين
م � ��ارس إل� ��ى م ��اي ��و ،ع �ن��دم��ا ق� ��ام ال �ت �ج��ار
ب�ت�خ��زي��ن ن�ح��و م�ل�ي��ار ب��رم�ي��ل م��ن النفط
غير امل�ب��اع ف��ي خ��زان��ات ون��اق�لات بحرية
النهيار الطلب على الخام ،الفتة إلى أنه
إذا تمكنت «أوبك »+من االلتزام بحصص
إن�ت��اج�ه��ا واس�ت�م��ر ال�ط�ل��ب ف��ي االرت �ف��اع،
فقد يبدأ العالم قريبًا في استهالك نفط
أكثر من الكميات املوجودة في األسواق.
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«الوطني» :عودة اإلقبال على الدوالر مالذاً آمناً

ريادة

توقعات قاتمة القتصادات العالم
رئيس «الفدرالي»
يحذر من شكوك
بشأن توقيت وقوة
االنتعاش االقتصادي
وزير الخزانة:
الواليات المتحدة
ال تستطيع إغالق
اقتصادها مرة أخرى
من وحي عوامل قلق متعددة يتم استخالص المؤشرات السلبية بينها توقعات النمو للبنوك المركزية

أص �ب��ح ارت� �ف ��اع م �س �ت��وي��ات ع� ��دم ال�ي�ق�ين
م� ��ن األم � � � ��ور االع � �ت � �ي ��ادي ��ة ال � �ت ��ي أل �ف �ت �ه��ا
األس� � � ��واق امل ��ال �ي ��ة ول� ��م ي �خ �ت �ل��ف ال��وض��ع
خ�ل�ال األس �ب ��وع امل ��اض ��ي .ف�ه�ن��اك الكثير
م��ن األم��ور التي تدعو إل��ى القلق نتيجة
إلج� � � � � � ��راءات اإلغ � �ل � ��اق ال � �ت� ��ي ش �ه ��دن ��اه ��ا
م ��ؤخ � �رًا ف ��ي ال � �ص �ي�ن ،واالرت� � �ف � ��اع ال �ح��اد
لحاالت اإلصابة بالفيروس في الواليات
املتحدة ،وتهديدات الرئيس ترامب بقطع
العالقات مع بكني ،والتوترات العسكرية
ف ��ي آس �ي ��ا ،وض �ع��ف ت��وق �ع��ات ال �ن �م��و من
ج��ان��ب ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة .وج ��اء االرت �ف��اع
ال �ش��دي��د ف��ي اع � ��داد اإلص ��اب ��ات ال �ج��دي��دة
بفيروس كورونا املستجد في العديد من
ال��والي��ات األميركية وقيام الصني بحظر
ال �س �ف��ر ب �م �ن��زل��ة ت��ذك �ي��ر ب �م �خ��اط��ر إع ��ادة
فتح األنشطة االقتصادية قبل تطويرأي
لقاح .وبالنظر إلى تعليق رئيس مجلس
االح�ت�ي��اط��ي ال �ف��درال��ي ،ف�ق��د خ��اط��ب ب��اول
األس� � �ب � ��وع امل� ��اض� ��ي امل � �ش� ��رع �ي�ن ،م� �ح ��ذرًا
م��ن «ش �ك��وك ك�ب�ي��رة ب �ش��أن ت��وق�ي��ت وق��وة
االنتعاش االقتصادي».
وأش��ار تقرير بنك الكويت الوطني ،إلى
دخ � ��ول أس� � ��واق ال �ع �م�ل�ات األج �ن �ب �ي��ة ف��ي
وضعية تجنب املخاطر بصفة رئيسية
ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة ت ��زاي ��د امل � �خ� ��اوف امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��امل��وج��ة ال �ث��ان �ي��ة ل�ل�إص��اب��ة ب��ال�ف �ي��روس
ب �م��ا أث � ��ر س �ل �ب��ًا ف ��ي م �ع �ن��وي��ات ال� �س ��وق.
وت� �ع ��رض ��ت ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ع� �م�ل�ات م�ث��ل
ال �ي��ورو وال�ج�ن�ي��ه اإلس�ت��رل�ي�ن��ي وال ��دوالر
االس �ت��رال��ي للخسائر بينما اس�ت�ق��ر أداء
ال� �ف ��رن ��ك ال� �س ��وي� �س ��ري وال �ي ��ن ال �ي��اب��ان��ي.
وم�ق��ارن��ة ب��ال�ت��راج��ع ال��ذي ش�ه��ده ال��دوالر
األميركي خ�لال األس�ب��وع امل��اض��ي ،تمكن

مؤشر ال��دوالر هذا األسبوع من االرتفاع
بنسبة  %1.28مقابل سلة من العمالت.
ت �ح �س �ن��ت ب� �ي ��ان ��ات م �ب �ي �ع ��ات ال �ت �ج��زئ��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ب �ش �ك��ل م� �ل� �ح ��وظ ف� ��ي م��اي��و
وش �ه��دت ق �ف��زة ق�ي��اس�ي��ة ب�ن�س�ب��ة %17.7
بعد تسجيلها لتراجعات قياسية على
مدى شهرين متتاليني في مارس وأبريل.
وي �م �ث��ل ه ��ذا االن �ت �ع��اش امل �ل �ح��وظ ب ��ادرة
مشجعة على أن االقتصاد قد يكون على
امل�س��ار الصحيح لتحقيق انتعاش على
ش�ك��ل ح��رف  .Vوع�ل��ى ال��رغ��م م��ن الطفرة
ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا م�ب�ي�ع��ات ال �ت �ج��زئ��ة على
أس��اس ش�ه��ري ،إال انها تراجعت بنسبة
 %6.1مقارنة بمستويات الفترة املماثلة
م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي ،وتعتبر أق��ل بحوالي
 %8مما كانت عليه في فبراير .وال تزال
األض ��رار التي لحقت بمبيعات التجزئة
م��ن ج ��راء ت�ف�ش��ي ال �ف �ي��روس ب��ال �غ��ة .وف��ي
ظل إع��ادة فتح األنشطة االقتصادية في
الواليات املتحدة تزايدت حاالت اإلصابة
بكوفيد -19خاصة في عدد من الواليات
ال �ت��ي س ��ارع ��ت ب��رف��ع إج� � � ��راءات ال �ح �ظ��ر،
وهو األمر الذي زاد من املخاوف املتعلقة
بفرض جولة جديدة من عمليات اإلغالق،
إال أنه من جهة أخرى ،صرح وزير الخزانة
األميركي واالقتصادي في البيت األبيض
في األيام األخيرة ،ان الواليات املتحدة ال
تستطيع إغالق اقتصادها مجددا.
إل��ى ذل��ك ،ارتفعت طلبات الحصول على
إع ��ان ��ات ال �ب �ط��ال��ة ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا بنسبة
 %23خ �ل�ال ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ل �ت �ص��ل في
اإلج �م��ال��ي إل ��ى  2.8م �ل �ي��ون ط �ل��ب ،حيث
أجبر ال��وب��اء آالف الشركات على تعطيل
أنشطتها .وتشير البيانات إل��ى اق�ت��راب

انخفاض اليورو
انخفضت قيمة العملة األوروبية املوحدة بنسبة  %1.3تقريبًا في أقل من أسبوع بعد تعرضها
للضغوط الناتجة عن معنويات تجنب املخاطر وتساؤالت حول قدرة االتحاد األوروبي على
تمرير خطة التحفيز االقتصادي التي اقترحتها املفوضية األوروبية في ظل معارضة بعض
الدول تقديم املساعدات في هيئة منح.
وشهدت ت��داوالت زوج الجنيه االسترليني  -ال��دوالر االمريكي ً
أداء متقلبًا ،حيث تراجع يوم
ً
الخميس إلى أدنى مستوياته املسجلة منذ  21يومًا ،وص��وال إلى مستوى  1.2341مقارنة
بأعلى مستوياته البالغة 1.2687

م�ع��دالت البطالة بالفعل م��ن املستويات
ال �ت��ي ت��م ت�س�ج�ي�ل�ه��ا خ�ل�ال ف �ت��رة ال��رك��ود
ف��ي الثمانينيات ،وأع�ل��ن م��رك��ز األب�ح��اث
 ،Resolution Foundationان ال�ب�ي��ان��ات
«ع��ززت احتمالية أن تكون بريطانيا في
طريقها ألكبر أزمة يواجهها سوق العمل
م�ن��ذ رب��ع ق��رن ع�ل��ى األق ��ل» ،ح�ي��ث ت��راج��ع
م�ع��دل ت��وظ�ي��ف امل��وظ�ف�ين ال �ج��دد ف��ي ظل
انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بنسبة
قياسية بلغت  %60خ�لال الفترة ما بني
م ��ارس وم��اي��و ف�ق��ط ،فيما يعتبر دالالت
ت �ث �ي��ر امل � �خ� ��اوف م ��ن اع �ت �م ��اد االق �ت �ص��اد
بشكل كبير على اس�ت�ه�لاك املستهلكني.
وفي ظل بدء عملية اإلغ�لاق ،تم تسجيل
أع�ل��ى م �ع��دالت االرت �ف��اع ف��ي ع��دد طلبات
ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى االع� ��ان� ��ات ف ��ي امل �ن��اط��ق
التي تعاني بالفعل من مستويات عالية
م ��ن ال �ب �ط��ال��ة .إال أن ف �ق��د ال ��وظ��ائ ��ف ب��دأ
ف��ي االن �ت �ش��ار ف��ي م�ن��اط��ق أك �ث��ر ازده� ��ارًا
خ��اص��ة ت �ل��ك ال �ت��ي ق ��د ت �ت �ع��رض ل�ت��راج��ع
هيكلي طويل امل��دى لعدد م��ن القطاعات
م�ث��ل ال �ط �ي��ران وال �ص �ن��اع��ات التحويلية.
وت �ج��اوزت ال��زي��ادة ف��ي طلبات الحصول
على إعانة البطالة مستوى مليون طلب
للمرة األولى منذ انهيار وول ستريت في
العام .1929
وأب�ق��ى البنك امل��رك��زي سعر ال�ف��ائ��دة دون
تغيير عند مستوى  %0.1فيما يعد أدنى
امل�س�ت��وي��ات على م��دار ت��اري��خ البنك منذ
تأسيسه قبل  326عامًا ،ولم تتم مناقشة
خفض أسعار الفائدة دون الصفر .وفي
وقت مبكر منذ بداية أزمة تفشي فيروس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،ق� ��ام ال �ب �ن��ك امل��رك ��زي
ب�خ�ف��ض أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة م��ن  %0.75إل��ى
 %0.1وأعلن عن تقديم دعم إضافي بقيمة
 200مليار جنيه إسترليني من التيسير
الكمي ليصل بذلك إجمالي برنامج شراء
السندات إلى  645مليار جنيه إسترليني
في اجتماعني طارئني في مارس .من جهة
أخرى ،تشير توقعات البنك إلى انكماش
االق� �ت� �ص ��اد ب �ن �س �ب��ة  %20.4خ�ل��ال ش�ه��ر
أب��ري��ل ،وم��ن امل�ت��وق��ع أن ينكمش بنسبة
 %25بني أبريل ويونيو على أساس ربع
سنوي.
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درس ريادي من «لعبة العروش»

هل لديك قصة ملهمة؟
في اللحظة الحاسمة آلخر حلقة من «لعبة
العروش  ،»Game of Thronesكان معيار
اختيار امللك الجديد الذي سيعتلي عرش
«وي� �س� �ت ��روس» وامل �م��ال��ك ال �س �ب �ع��ة «ب ��ران
س�ت��ارك» ،هو أن تكون لديه قصة ملهمة
وقدرة على السرد ،حيث علل معاون امللك
«تيرون النستر» عن سبب ترشيحه لبران
«امللك الكسير» بأنه يعرف جيدًا قصص
املاضي ويعرف شعبه (جمهوره) ويفهم
مخاوفهم وأفراحهم وطباعهم في الحرب
والسلم ويمكنه تقديم قيمة لهم.

تحقيق النبوء ة الذاتية
ل� �ع ��ل م� ��ن أق � � ��وى األدوات ف� ��ي اإلرش � � ��اد
الحياتي إليجاد خريطة طريق في الحياة
ه ��و أن ت �ك �ت��ب ق �ص��ة ح �ي��ات��ك م ��ن وح��ي
خيالك كما ت��ري��ده��ا أن ت�ك��ون ،وأن تعيد
ق��راءت �ه��ا ع �ل��ى ن �ف �س��ك ،وت �ع��دل �ه��ا ،وتعيد
صياغتها لتلهمك ،وعندما تدخل قصتك
حيز اإلمكان وتتوقع حدوثها ،فإن فكرك
وس �ل��وك��ك ت �ج��اه ت �ل��ك ال �ق �ص��ة س�ي�ك��ون��ان
إي�ج��اب�ي�ين ج��اذب�ي�ن ل�ك��ل م�ك��ون��ات�ه��ا ،مما
ي��دف��ع ب��ات �ج��اه ت�ح�ق�ق�ه��ا ،وه ��ذا م��ا يعرف
بتحقيق النبوءة الذاتية.

سر التفوق البشري
في كتابه «العاقل» :تاريخ مختصر للنوع
البشري يذكر هراري أن التفوق البشري
ي�ك�م��ن ف��ي ال �ك �ف��اءة ال �ع��ال �ي��ة ع �ل��ى تكوين
شبكة كبيرة للتعاون مع األفراد اآلخرين،
وفي القدرة على إيجاد معنى لهذا العالم.
بمعنى أن التميز هو القدرة على تكوين
قصة ذات معنى ،تلهم اآلخرين وتحفزهم
الت � �خ� ��اذ ق � � � ��رارات وأف� � �ع � ��ال ل�لاس �ت �ج��اب��ة
والتفاعل معها ،أي التعاضد ب�ين أدوات
سرد القصص وأدوات تكوين رأس املال
االجتماعي لتحقيق الريادة.

القصة امللهمة ..أداة
القصة امللهمة ف��ي ري ��ادة األع �م��ال تعني
ت�ص�م�ي��م ن� �م ��وذج ع �م� ٍ�ل ي �ق��دم م�ن�ت�ج��ًا أو
خ ��دم ��ة م ��رغ ��وب ��ة م ��ن ق �ب��ل ش��ري �ح��ة م��ن
ال �ن��اس ،وت�ع� ّ�ب��ر ع��ن قيمة مصممة لتحل
مشكلة لديهم أو تساعدهم على أداء مهمة
يرغبون في تحقيقها ،حيث يجمع رائد
العمل مصادره وأنشطته وجميع الشركاء
لتحقيق جدوى واستدامة وربح للجميع.
ل�ت�ك��ون ت�ل��ك ال�ق�ص��ة أداة ت��واص��ل م��ؤث��رة
وفعالة ،ومن املهم أن يكتسب رواد األعمال
مهارة صياغتها وسردها باحتراف في
عرض تقديمي أمام الجمهور املستهدف،
سواء كان من املستثمرين أو الشركاء أو
املوظفني أو العمالء أو أصحاب املصلحة.

السلوكيات الجديرة بالثقة
جوهر القصة امللهمة ليس احترافية السرد
فحسب إن�م��ا ه��و ال �ق��درة ع�ل��ى ب �ن��اء الثقة،
ومعرفة كيفية تطوير السلوكيات الجديرة
بالثقة ،كاالنفتاح وتقبل الرأي اآلخر بعيدًا
ع��ن ال��دف��اع امل�ت�ع�ص��ب ل�ل�ف�ك��رة ،امل��رون��ة في
ال �ط��رح ،وقابلية التعايش ،ف��أول س��ؤال قد
ي�خ�ط��ر ع�ل��ى ب ��ال أي ش�خ��ص ي�ت�ع��ام��ل مع
رائ��د العمل هو :هل يمكنني العمل مع هذا
الشخص؟ كما يؤثر اسم الشخص وشبكة
ع�لاق��ات��ه على ثقة اآلخ��ري��ن ،حيث يفضل
ال� �ن ��اس ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل� �ع ��روف�ي�ن أص �ح��اب
السمعة الحسنة.
واالنطباع األولي له أهمية قصوى في بناء
الثقة ،إذ يحدد معظم الناس خالل الثواني
ّ
محدثهم ،ثم
العشر األول��ى انطباعهم ع��ن
يأتي دور جودة القصة التي يسردها .وقد
أجريت دراس��ة بحثية في جامعة بابسون
حول الفائزين في تحديات تمويل املشاريع
مفادها أنه يمكن توقعهم من خالل جودة
عرضهم التقديمي لقصة مشروعهم من
دون ال��رج��وع إل ��ى خ�ط��ة عملهم املفصلة!
وتركز الجامعة على وجود أربعة عناصر
في القصة املعروضة هي :الفرصة ،والسوق
ونموذج العمل واإلجراء املطلوب اتخاذه.

مكونات القصة
ت �ت �ك��ون ال �ق �ص��ة ع� ��ادة م��ن م �ق��دم��ة ووس��ط
ونهاية ،وشخصيات حقيقية تتفاعل مع
أحداثها ،وطريقة مرتبة لعرض املعلومات
وأسلوب في الربط بينها ،واستخدام وسائل
وت �ع��اب �ي��ر ال �ت �ق��ري��ب ال �ب �ص��ري وال �س �م �ع��ي
وال� �ح� �س ��ي ،وإض � �ف � ��اء ل� �ق ��وة األح ��اس� �ي ��س
وامل �ش��اع��ر اإلن �س��ان �ي��ة ،وال� �ت ��درج ل�ل��وص��ول
للصورة النهائية ،وإيجاد نوافذ للتواصل
ّ
مع املتلقني ،وتوضيح املغزى.
تتلخص خصائص القصة امللهمة في ريادة
األعمال في وجود العناصر التالية :الشغف،
واملعنى ،واستدامة العائد املرجو ،ووضوح
ن �م��وذج ال�ع�م��ل ال�ج�ي��د ،ووج� ��ود ال�ت�م�ي��ز في
الفكرة أوالتطبيق ،وجدارة الثقة ،وأن تخدم
هدفًا جمعيًا كبيرًا ،وأن يكون لديها خطة
ل�ل�ت�خ��ارج واح �ت �م��االت أخ ��رى م�ع�ق��ول��ة ،وأن
ت �ح�ت��وي خ �ب��رة م �ع �ج��ون��ة ،وإم �ك��ان��ات نمو
واستدامة واعدة ،وأخيرًا القبول الشخصي
ل ��رائ ��د ال �ع �م��ل .إن م��واف �ق��ة ح �ك��ام امل �م��ال��ك
السبع على اختيار «امل�ل��ك الكسير» تعود
إل��ى اقتناعهم بحجة معاون امللك أن راوي
القصص يمكنه أن يجمع الناس ويوحدهم،
ويردعهم عن تكرار أخطاء املاضي ،ويطور
حياتهم لألفضل ،وهو ال��دور ال��ذي نتوقعه
من رائد العمل امللهم.

«كامكو إنفست» :في 2021

استمرار توقف الطيران سيضر بالنفط
وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها
املسجلة في ثالثة أشهر على خلفية تمديد
اتفاقية «أوبك» وحلفائها وانتعاش الطلب
بمعدالت متفاوتة ،حيث انتعشت األسعار
خالل األسبوع الثالث من يونيو واستقرت
عند مستوى  40دوالرا تقريبًا بعد أن قررت
«أوب� ��ك» وح�ل�ف��اؤه��ا ت�م��دي��د ات�ف��اق�ي��ة خفض
حصص إن�ت��اج النفط لشهر إض��اف��ي حتى
يوليو  .2020كما اختتمت فعاليات اجتماع
أوب��ك وحلفائها األس�ب��وع امل��اض��ي بتحديد
ح �ص��ص ك ��ل م ��ن ال � � ��دول امل �ن �ت �ج��ة ،خ��اص��ة
ال�ع��راق ،واس�ت�ه��دف االج�ت�م��اع أيضًا طمأنة
امل�ن�ت�ج�ين اآلخ ��ري ��ن ب��االل �ت��زام ال �ت��ام ب�ب�ن��ود
االتفاق .ومن املقرر أن يساهم ذلك في توفير
املزيد من الدعم لألسعار .وفي ذات الوقت،
أشارت بعض البيانات إلى انتعاش الطلب
في سوق النفط خالل الفترة املتبقية من عام
 2020مما ساهم أيضًا في تعزيز األسعار.
ت �ن��اول ت �ق��ري��ر ك��ام �ك��و إن �ف �س��ت أداء أس ��واق
ال �ن �ف ��ط ال �ع ��امل �ي ��ة ف� ��ي ي ��ون �ي��و ال� � �ج � ��اري ،إذ
ي ��أت ��ي ع � ��ودة ال �ط �ل��ب ف ��ي ظ ��ل ت �ب��اط��ؤ ع��دد
ح��االت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد
«ك��وف�ي��د »-19ف��ي معظم أن�ح��اء العالم خالل
األس ��اب� �ي ��ع ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض� �ي ��ة ،وذل� � ��ك ع�ل��ى
ال��رغ��م م��ن األن�ب��اء األخ�ي��رة التي أش��ارت إلى
ظهور موجة ثانية من تفشي الفيروس في
الواليات املتحدة والصني ،مما أثار مخاوف
ب� �ش ��أن ن �م ��و ال �ط �ل ��ب ع �ل ��ى ال� �ن� �ف ��ط .وخ �ل�ال
األسبوع املاضي ،أعادت بكني فرض الحظر
في أجزاء عديدة من املدينة والتي أذيع فيما
بعد أن��ه ق��د ت��م اح�ت��واؤه��ا وص ��درت تقارير
تفيد انتهاء ذروة املوجة الثانية ،وإن كان
م��ن امل�ت��وق��ع ظ�ه��ور ح ��االت ج��دي��دة متفرقة.
كما أن اكتشاف فعالية دواء متواجد بالفعل
على نطاق واسع يمكن أن يزيد من معدالت

توقعات بتأخر تعافي
الطلب على وقود
الطائرات حتى رفع كامل
عمليات اإلغالق
يمكن لـ«أوبك» استخدام
 6.6ماليين برميل يوميا ً
من الطاقة االحتياطية
حال عدم االلتزام
الطوعي بالتخفيض
اإلنتاج بلغ أدنى
مستوياته في 18عاما ً
بعد تراجعه  5.84ماليين
برميل في مايو
تداول أسعار العقود
الفورية عند أعلى
مستوياتها في  3أشهر
متخطية  40دوالراً
منذ مارس

النجاة من املرض مما ساهم في تعزيز آمال
احتواء الجائحة.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ع ��ام  ،2021ف ��إن ب�ي��ان��ات
وكالة الطاقة الدولية أظهرت انتعاش الطلب
بواقع  5.7ماليني برميل يوميًا من مستويات
 2020ليصل إلى  94.7مليون برميل يوميًا.
وذك � ��رت ال��وك��ال��ة أن ال �ط �ل��ب س �ي �ت��أث��ر على
امل��دى القريب بانخفاض الطلب على وقود
الطائرات والكيروسني بما يعكس انخفاض
االس �ت �ه�ل�اك ف ��ي ق �ط��اع ال� �ط� �ي ��ران .وأظ �ه��رت
بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)
أن حجم حركة الركاب الدولية في عام 2020
سينخفض بنسبة  55في املئة تقريبًا على
أساس سنوي .وسيؤدي ذلك الوضع ،وفقًا
لوكالة الطاقة الدولية ،إلى انخفاض الطلب
على النفط بمقدار  3ماليني برميل يوميًا
في عام  ،2020والذي يتوقع تعافيه بمقدار
 1مليون برميل يوميًا في عام .2021

انتعاش الطلب
هذا وأش��ارت بعض املؤشرات إلى انتعاش
الطلب في ال��والي��ات املتحدة وكذلك أس��واق
النفط الرئيسية األخ ��رى وذل��ك على الرغم
من أن الطلب ال يزال أقل بكثير من متوسط
الخمس س�ن��وات .كما أن استهالك البنزين
آخذ في االرتفاع ،وعلى الرغم من أن بعض
شركات الطيران قد استأنفت أعمالها ،فإنه
م��ن امل�ت��وق��ع أن ي�ت��أخ��ر ت�ع��اف��ي ال�ط�ل��ب على
وق� ��ود ال �ط��ائ��رات ح�ت��ى ت�ت��م إع� ��ادة تشغيل
ال�ق�ط��اع م��رة أخ��رى م��ع رف��ع ك��ام��ل لعمليات
اإلغالق .كما أشارت بعض التقارير األخرى
إل��ى استمرار ارتفاع مخزونات النفط ،وإن
ك��ان��ت زي� ��ادة االس �ت �ه�لاك ف��ي ج�م�ي��ع أن�ح��اء
العالم أدت إلى رفع معدالت تشغيل مصافي
التكرير ،خصوصًا في منطقة آسيا واملحيط

أيضًا الطاقة االحتياطية ل�ـ «أوب ��ك» لتصل
إل ��ى م ��ا ي �ق ��ارب  10م�ل�اي�ي�ن ب��رم �ي��ل ي��وم�ي��ًا،
ف��ي م��ا يعد أع�ل��ى امل�ع��دالت املسجلة .ووفقًا
ل�ح�س��اب��ات�ن��ا ،ي�م�ك��ن اس �ت �خ��دام ح��وال��ي 6.6
ماليني برميل يوميًا م��ن الطاقة اإلنتاجية
امل� �ت ��واف ��رة س��ري �ع��ًا ف ��ي ح��ال��ة ع� ��دم االل� �ت ��زام
بالتخفيضات الطوعية.
ووفقًا للتقارير ،أدى خفض حصص اإلنتاج
ف��ي م��اي��و  2020إل ��ى ب �ل��وغ م �ع��دل االم�ت�ث��ال
م��ن ق�ب��ل م�ج�م��وع��ة «أوب � ��ك» وح�ل�ف��ائ�ه��ا إل��ى
ما يقرب من  87في املئة .وتتوقع املنظمة
انخفاض اإلنتاج بمقدار  4.3مليارات برميل
يوميًا مقارنة بمستويات النصف األول من
عام .2020
عودة حركة النقل الجوي بإمكانها أن تحدث استقراراً لسوق النفط

ال �ه��ادئ ،وك��ذل��ك ف��ي غالبية ال ��دول التابعة
ملنظمة التعاون االق�ت�ص��ادي والتنمية .من
جهة أخ��رى ،أك��دت وكالة أوب��ك في تقريرها
ال�ش�ه��ري األخ �ي��ر أن ال�ط�ل��ب سيظل ضعيفًا
خ�لال النصف الثاني م��ن ال�ع��ام على الرغم
م��ن االن �ت �ع��اش ال �ت��دري �ج��ي ل�لاق �ت �ص��اد مما
سيؤدي إلى استمرار الفائض في األسواق.
ونتيجة ل��ذل��ك ،ل��م تغير «أوب ��ك» توقعاتها
ل �ل �ط �ل��ب ل �ع ��ام  ،2020ب �ي �ن �م��ا رف �ع ��ت وك��ال��ة

الطاقة الدولية توقعاتها للطلب بمقدار 0.5
مليون برميل يوميًا للعام الحالي.
أما على صعيد العرض ،فبلغ إنتاج «أوبك»
م��ن ال�ن�ف��ط أدن ��ى م�س�ت��وي��ات��ه امل�س�ج�ل��ة منذ
 18ع��ام��ًا ب�ع��د ت��راج�ع��ه ب��واق��ع  5.84ماليني
برميل يوميًا خالل شهر مايو  2020ليصل
إل��ى  24.6مليون برميل يوميًا .ويعزى هذا
االنخفاض إلى خفض حصص اإلنتاج وفقًا
التفاقية «أوب ��ك» وحلفائها .وق��د دف��ع ذلك

حصص اإلنتاح
بعد أن شهد انتاج أوب��ك أح��د أكبر معدالت نمو اإلنتاج الشهري في أبريل  2020اتخذ اتجاها
معاكسًا في مايو  2020ليظهر أحد أكثر االنخفاضات الشهرية حدة بمقدار  5.84ماليني برميل
يوميًا ،ليصل بذلك إلى أدنى مستويات االنتاج الشهرية منذ  18سنة عند مستوى  24.6مليون
برميل يوميًا ،وفقا لبيانات وكالة بلومبيرغ .وأظهرت مصادر أوبك الثانوية انخفاضا أكثر حدة
قدره  6.3ماليني برميل يوميا ليصل معدالت اإلنتاج إلى  24.2مليون برميل يوميا خالل مايو
 2020بما يسلط األضواء على انخفاض اإلنتاج من جانب كل منتجي املجموعة.

االتجاهات الشهرية
ت��م ت��داول أس�ع��ار عقود النفط الفورية عند
أع �ل ��ى م �س �ت��وي��ات �ه��ا امل �س �ج �ل��ة ف ��ي  3أش �ه��ر
م �ت �خ �ط �ي��ة م� �س� �ت ��وى  40دوالرا أم �ي��رك �ي��ا
للبرميل للمرة األول ��ى منذ األس�ب��وع األول
من مارس  .2020كما انتقل منحنى األسعار
ف � ��ي س� � ��وق ال� �ن� �ف ��ط إل� � ��ى وض� � ��ع «امل �ن �ح �ن��ى
املنحدر» للمرة األولى منذ مارس  2020مما
يشير إلى زيادة اإلمدادات بعد أن تعهد عدد
من منتجي األوبك للوصول إلى مستويات
االمتثال وفقًا لبنود اتفاقية خفض اإلنتاج.
ووف�ق��ًا لألنباء ال ��واردة ،فقد تمت السيطرة
ع �ل��ى م �ش��اك��ل ت��راك��م ال �ن �ف��ط وال �ت �خ��زي��ن في
ال �ن��اق�لات ال �ع��ائ �م��ة .م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،أظ�ه��ر
م�خ��زون النفط ال�خ��ام ف��ي ال��والي��ات املتحدة
ان�خ�ف��اض��ًا هامشيًا ف��ي م��اي��و  ،2020إال أن��ه
ارتفع مجددًا خالل يونيو  2020مما يعكس
االع ��داد الهائلة م��ن ن��اق�لات النفط ال�ت��ي تم
شحنها عندما انخفضت األسعار إلى أدنى
املستويات املسجلة منذ عقود.
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الصين متو ِّرطة باستئصالها من سجناء اإليغور

بيع أعضاء بشرية «حالل» للخليجيين
كشفت مجلة  viceالكندية تورط
الصين في بيع أعضاء السجناء اإليغور
المسلمين ،لزبائن أثرياء بينهم
خليجيون؛ ووفق التقرير الذي نشر
في النسخة الفرنسية من المجلة
فإن سجينا ثالثينيا يمكن أن يدرّ نصف
مليون دوالر ،بسبب اهتمام المرضى
الخليجيين بالحصول على هذه األعضاء
«الحالل» ،التي لم يعاقر أصحابها
الخمر أو يتناولوا لحم الخنزير.
وتعد األقليات المسلمة والكاثوليكية
والتبتية وحتى أتباع الفالونغ
غونغ أعداء للدولة الصينية بسبب
معتقداتهم ،ففي  2014بدأت
السلطات الصينية بتشييد معسكرات
اعتقال في إقليم شينجيانغ في
شمال غربي الصين ،بهدف سجن
مئات اآلالف من المسلمين اإليغور
والقيرقيزيستان والكازاخ وأبناء قومية
هوي.
وفق منظمة العفو الدولية ،ما يزال مليون من اإليغور
معتقلني من دون محاكمة أو سبب معروف ،لكن عالوة
ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال �ق �س��ري ف��ي امل �ع �ت �ق�لات ،ت �ق��وم ال�س�ل�ط��ات
ال�ص�ي�ن�ي��ة وف ��ق امل �ج �ل��ة ال �ك �ن��دي��ة ب��اس �ت �ئ �ص��ال أع �ض��اء
السجناء إلعادة بيعها.
وكانت الصني اعترفت في أكتوبر  2018رسميا بوجود
هذه املعتقالت ،لكن تحت مسمى «معسكرات التدريب
والتعليم» ،غير أن بعض ه��ؤالء السجناء لم يخرجوا
أبدا من محبسهم .ووفق عدد من املحققني فإن سبب هذا
االختفاء يعود الى تعرضهم للقتل بسبب أعضائهم.
وأش ��ارت املجلة إل��ى أن الحكومة الصينية أطلقت في
 2016حملة واسعة إلجراء تحاليل طبية إجبارية لسكان
إق�ل�ي��م شينجيانغ ال��ذي��ن ت �ت��راوح أع �م��اره��م م��ا ب�ين 12
و 65عاما باالضافة ال��ى أشعة ف��وق صوتية ،ما يسمح
بتحديد حجم وشكل والبنية الداخلية ألي عضو.

قاعدة متبرعني
بالنسبة لكثيرين ،ك��ان��ت ه��ذه االخ �ت �ب��ارات ت�ه��دف الى
جمع قاعدة بيانات ملتبرعني جدد .وقد أجرى الصحافي
األم�ي��رك��ي اي�ث��ان غاتمان لسنوات ع��دة تحقيقات حول
م��وض��وع اس�ت�ئ�ص��ال األع �ض��اء ف��ي ال �ص�ين ،وبالنسبة
ل��ه ف ��إن ال �ص�ين ت�س�ع��ى إل ��ى م��راق �ب��ة اإلي �غ ��ور م��ن خ�لال
الفحوصات الطبية.

سهل ،املستشفيات الصينية تبيع األعضاء .واملسلمون
الذين يحتاجون الزراعة ،يقومون بشرائها».
وال تظهر أي معلومات عن أسعار البيع في هذه املواقع،
ل�ك��ن ف��ي  2006اق �ت��رح م�س�ت�ش�ف��ى ص�ي�ن��ي ،ع�ل��ى سبيل
املثال ،كبدًا مقابل  100ألف دوالر ،ووفق مصادر املجلة،
فإن سجينا في الثالثني من العمر يمكن أن ّ
يدر بمفرده
نصف مليون دوالر.
ط�ي�ل��ة س �ن��وات ع ��دة ،ك ��ان مستشفى ت�ي��ان�ج�ين امل��رك��زي
مستهدفا من قبل الجمعيات التي تناضل ضد االتجار
باألعضاء .وكان موقع املستشفى يقترح على األجانب
نسختني ب��ال�ع��رب�ي��ة وب��اإلن�ك�ل�ي��زي��ة .وي �ق��ول الصحافي
األميركي إن ه��ذا املستشفى يقترح  5آالف عملية زرع
سنويا .ويضيف« :لقد جمعت شهادات وأدلة عدة على
العدد املتزايد للمرضى القادمني من دول الخليج ،هذا
املستشفى تمت ترجمة اسمه أيضا الى اللغة العربية،
حتى ّ
يتكيف مع املرضى الجدد».

أعضاء
سجين
ثالثيني
ُتد ّر نصف
مليون دوالر

نقل األعضاء

مستشفى صيني اقترح كبداً مقابل  100ألف دوالر

وق��ال غ��ات�م��ان ملجلة  viceإن ك��ل ال�ف��اري��ن م��ن املعسكر،
الذين تحدث إليهم خضعوا لفحص دم بصفة شهرية،
وأض � ��اف «ي �م �ك��ن أن ن �ق��ول إن ذل ��ك ي �ه��دف إل ��ى تجنب
األمراض املعدية ولكن األمر ليس كذلك ألن أبناء قومية
الهان يشكلون أكثر من نصف سكان شينجيانغ لكنهم
لم يخضعوا ألي فحص».
ّ
وعليه بفضل هذه الفحوص ،تمكن السلطات من جمع
ك��ل املعلومات الخاصة بفصيلة ال��دم وح��ال��ة األعضاء
البشرية.
وتعد الصني من الدول التي ال تعتبر فيها مدة انتظار
زراع � ��ة ع �ض��و م ��ا ط��وي �ل��ة ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ال�ث�ق��اف��ة
الصينية تشدد على أهمية االحتفاظ بالجسم سليمًا
ّ
التبرع باألعضاء.
بعد املوت وعدم
وعلى الرغم من أن التبرع ليس شائعا في الصني ،فإن
ّ
املتبرعني متوافرون دوم��ًا ،فكيف تحصل الصني على
هذه األعضاء البشرية؟
ويقول أنفر توهتي ،وهو طبيب سابق من اإليغور ،قام
باستئصال أعضاء عدة من سجناءُ ،حكم عليهم باالعدام
في  :1995إنه فر منذ ذلك الحني من الصني بعد أن أمره
رئيس قسمه باستئصال أعضاء بشرية؛ ويضيف« :كنا
ننتظر إط�لاق النار حتى ننزل من السيارة وأن��ا وعدد
آخر من األطباء ،كان هنالك عدد كبير من الجثث املمددة
على األرض ،وطلب مني املسؤول استئصال كبد وكلية،

12

يوما ً فقط مدة انتظار إجراء
عملية زراعة أعضاء في الصين

25

ألفا ً من اإليغور
يتعرضون للقتل سنويا ً
الستئصال أعضائهم
ثم قال لي بعد أن أخذهما :انس األمر».

عروض على اإلنترنت
لفتت املجلة الكندية إلى أن بعض هذه األعضاء البشرية

سادة عالم األلماس..

يستخدم لسد احتياجات الصني ،والبعض اآلخر يباع
في الخارج ،وبما أن أصحاب هذه األعضاء من املسلمني،
فقد استهدفت الصني العالم االسالمي خصوصا لشراء
ه��ذه األع�ض��اء ،التي لم يسبق ان اختلطت ال��دم��اء التي
تجري فيها بالكحول أو لحم الخنزير.
وي� �ق ��ول :إي��رك�ي�ن ص��دي��ق م�س�ت�ش��ار م��ؤت �م��ر اإلي �غ��ور
ال �ع��امل��ي وأح � ��د األوائ � � ��ل ال ��ذي ��ن ت �ح��دث��وا ع ��ن وج ��ود
عمليات بيع أعضاء بشرية حالل .ويضيف «مؤخرًا،
سمعت أن الحزب الشيوعي الصيني بدأ بنقل كمية
كبيرة م��ن أع�ض��اء اإلي �غ��ور ب�ين شنغهاي وع��دد من
دول الخليج؛ الحكومة الصينية تقوم بالترويج لهذه
األعضاء الحالل في هذه املنطقة ،من أجل استقطاب
املسلمني».
ويسهل على األجانب العثور على اإلنترنت على عروض
في عيادات خاصة صينية؛ إذ تحاول مستشفيات عدة
استقطاب املرضى الدوليني بمساعدة إعالنات باللغة
االنكليزية ،واملسلمون هم الفئة األكثر استهدافا.
ويقترح مستشفى تونغشانتانغ في بكني على مواقعه
على اإلنترنت زراعة الكلى ،وعلى قناته على «يوتيوب»،
يمكن أن نرى الفضاء الذي خصصه للمسلمني من أجل
الصالة ،عالوة على مطعم حالل للمرضى.
وبالنسبة ال��ى الصحافي ايثان غاتمان ،ف��إن األعضاء
ال �ح�لال م��وج�ه��ة لبيعها للمسلمني .وي�ض�ي��ف« :األم��ر

10

وظائف ال تتطلب
التفاعل مع اآلخرين

ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ب �ع��ض األش � �خ� ��اص ف� ��إن ال �ت �ف��اع��ل أو
ال�ت�ح��دث م��ع اآلخ��ري��ن ق��د ي�ك��ون أص�ع��ب ج��زء في
ع �م �ل �ه��م ،وه� � ��ؤالء ي �م �ي �ل��ون أك �ث��ر إل� ��ى ال �ع �م��ل في
وظائف ال تتطلب التفاعل مع اآلخرين ،وحينها
ي � �ن � �ج ��زون م �ه ��ام �ه ��م ع� �ل ��ى أك � �م� ��ل وج � � ��ه ،وت ��زي ��د
إنتاجيتهم ويتحسن أداؤهم.
وقام موقع «بيزنس إنسايدر» بتصفية الوظائف
ال �ت��ي تتطلب أق ��ل ق ��در م��ن ال�ت�ف��اع��ل م��ع اآلخ��ري��ن
ذات األج��ر ال�س�ن��وي امل�ت��وس��ط ،وال ��ذي ي��زي��د على
م �ت��وس��ط األج� ��ر ال �س �ن��وي ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي م��اي��و  2019وال ��ذي ب�ل��غ  39.8أل��ف
ً
دوالر ،وذلك وفقا ألحدث إحصاء متاح من مكتب
إحصاءات العمل األميركي ،وفيما يلي الوظائف
في ال��والي��ات املتحدة التي تناسب من ال يحبون
التواصل مع اآلخرين:

 -1قاطعو األشجار
عمال مناجم األلماس يرفضون التزحزح عن األسعار

ل� �س� �ن ��وات ،ح��اف �ظ��ت ش ��رك ��ة دي ب �ي ��رس ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة
وم �ن��اف �س �ت �ه��ا ال��روس �ي��ة «أل� ��روس� ��ا» ع �ل��ى قبضتهما
الصارمة على تجارة األملاس الخام ،إذ أعطى النظام
املاسي املعمول به من سنوات لعمال املناجم قبضة
محكمة على سوقهم ،وم��ع تفشي الفيروس التاجي
في الصناعة ،أصبحت هذه السيطرة تتفكك اآلن.
ووفقا ملا ذكرته وكالة بلومبيرغ فإن شركة دي بيرس
تكافح من أجل توليد اهتمام كبير من عمالئها حتى
من أجل إلقاء النظر على األمل��اس خالل هذه األشهر،
على الرغم من تراجع عمليات الشراء.
ً
ووف ��ق ��ا ألش �خ ��اص م�ط�ل�ع�ين ع �ل��ى األم� ��ر ط �ل �ب��وا ع��دم
الكشف عن هويتهم وهم يناقشون املعلومات الخاصة
في شركة أل��روس��ا ،إن خمسة مشترين على األق��ل قد
انتهكوا عقودهم طويلة األج��ل ألنهم ال يستطيعون
كسب املال بموجب الشروط الحالية.
وم ��ن امل��رج��ح أن ي��ؤث��ر ن�ق��ص امل�ب�ي�ع��ات ع�ل��ى األرب ��اح
بشدة ألكبر منتجني ،على الرغم من أنه لن يؤثر على
س�ع��ر م�ج��وه��رات امل ��اس ف��ي امل�ت��اج��ر؛ ك�م��ا أن تجميد
ت�ج��ارة األمل ��اس ال�خ��ام يخلق م�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات من
ت��راك��م األس �ه��م ل�ع�م��ال امل�ن��اج��م ال�ت��ي ت�ه��دد بتقويض
االنتعاش النهائي في السوق.
وم��ع إغ�ل�اق متاجر امل �ج��وه��رات ،ق��دم��ت «دي بيرس»
و«أل��روس��ا» العديد من التنازالت لقواعد مبيعاتهما
ال �ع��ادي��ة ،م��ا ي�س�م��ح ل�ل�ع�م�لاء ب��ال �ت��راج��ع ع��ن ال�ع�ق��ود
ومشاهدة األملاس في مواقع بديلة .بشكل حاسم ،على
ال��رغ��م م��ن ذل��ك ،رفضتا خفض األس �ع��ار ،ف��ي محاولة

سعر المجوهرات في المتاجر
لن َّ
يتأثر بتراجع المبيعات
وأرباح المنتجين
تجميد التجارة يخلق مليارات
الدوالرات من تراكم األسهم
لعمال المناجم
لدعم السوق؛ وقد تحول ذلك إلى نقطة شائكة لكثير
من املشترين.
ف ��ي ح�ي�ن أن أك �ب��ر ع �م��ال م �ن��اج��م األمل� � ��اس ي��رف �ض��ون
ً
حجما
التزحزح عن األسعار ،ويقدم أصغر املنافسني
خ �ص��وم��ات ت�ص��ل إل ��ى  ،%25م��ا ي�ع�ن��ي أن امل�ش�ت��ري��ن
ال��ذي��ن ل��دي�ه��م ط�ل��ب م �ح��دود يمكنهم ال�ح�ص��ول على
ً
السلع التي يحتاجون إليها بدال من ذلك.
وق ��ال إن �ي��ش اج ��روي ��ل ،ال�ش��ري��ك ف��ي ش��رك��ة ج�م��داك��س
االستشارية املتخصصة« :تحاول كل من «دي بيرس»
و«أل ��روس ��ا» ب�ص��دق ح�م��اي��ة ال�ق�ي�م��ة ،إن�ه�م��ا ت�ح��اوالن
بالتأكيد ال�ق�ي��ام ب��ال�ش��يء الصحيح ،لكن اق�ت�ص��ادات
الوضع الحالي غير املسبوقة تحد من قدرة املشترين
والبائعني على املناورة».

في شينجيانغ ،يسمح مطار كاشغار بنقل األعضاء؛
ففي أرضية املطار تمكن مالحظة املسلك املخصص
ل�ن�ق��ل األع� �ض ��اء ب��ال�ل�غ�ت�ين ال�ص�ي�ن�ي��ة واإلن �ك �ل �ي��زي��ة،
وي�ق��ول الطبيب أن�ف��ر توهتي ،وه��و م��ن اإلي�غ��ور في
مقابلة مع الصحيفة الكندية« :يوجد هذا املطار في
منطقة كثيفة السكان ،وه��ذا أم��ر غير منطقي ،كان
األم ��ر س�ي�ك��ون منطقيا ف��ي ض��اح�ي��ة ه��ون��ان ،ولكن
شيتجيانغ تعد  25مليون نسمة فقط ،من أين تأتي
كل هذه األعضاء؟».
ل�ك��ن ل�ي��س ض��روري��ا أن ت�ك��ون مسلما ح�ت��ى تتمكن من
الحصول على عضو بشري بسرعة وبصحة جيدة ،ذلك
أن املانح لم يستهلك الكحول إطالقا.
ومؤخرًا ،فرضت دول عدة ،مثل اململكة املتحدة والنرويج
وإي �ط��ال �ي��ا وت ��اي ��وان وأس �ب��ان �ي��ا وال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي،
ضريبة على مواطنيها ال��ذي��ن ي��رغ�ب��ون ف��ي زي ��ارة بلد
آخر من أجل زراعة األعضاء ،وعلى الخصوص الصني.
وعمل ايثان غاتمان أيضا على عمليات اختفاء قسري
في شينجيانغ ،ويقول إن حوالي  25ألفًا من اإليغور،
الذين تتراوح أعمارهم ما بني  25و 35سنة ،يتم قتلهم
سنويا ،من أجل أعضائهم ،وأوضحت املجلة أن الجثث
ُ
تحرق في ما بعد ،للتخلص من كل األدلة.
وم ��ن ال �ح �ج��ج ال �ت��ي أوردت� �ه ��ا امل �ج �ل��ة ال �ك �ن��دي��ة ل�ت��أك�ي��د
روايتها مدة انتظار عملية زراع��ة األعضاء في الصني،
وال �ت��ي ت�ص��ل ال��ى  12ي��وم��ًا ،م�ق��ارن��ة ب �ـ  3.6س �ن��وات في
الواليات املتحدة ،في حني أشارت الى أن ملف املتبرعني
ب��األع�ض��اء ف��ي ال�ص�ين ي�ح�ت��وي ع�ل��ى  373أل��ف شخص
فقط مقابل  145مليونًا في الواليات املتحدة ،في حني
يمكن لبعض امل��رض��ى املستفيدين م��ن ال��زراع��ة معرفة
التاريخ الرسمي لعملية الزراعة.

تزيد اإلنتاجية و ُتحسن األداء

يفقدون السيطرة على السوق

وليد منصور

!

ً
ويحتج مشترو «ألروسا» أيضا على تطبيق الشركة
األك �ث��ر ص��رام��ة ل�ع�ق��ده��ا ،وال� ��ذي يتطلب م��ن ال�ع�م�لاء
شراء السلع التي أرجؤوها ،بينما كانت «دي بيرس»
أكثر مرونة.
وكشفت «بلومبيرغ» أن اثنني من املشترين انتهيا من
عقودهما الطويلة مع «أل��روس��ا» في أبريل ،أحدهما
كان دياكور ،شركة تجارة املاس اململوكة لعائلة املاس
امل �ل �ي��اردي��ر شتاينميتز ،وواح� ��دة م��ن أق ��وى ش��رك��ات
ال��وس �ط��اء ف��ي ال �ص �ن��اع��ة ،ك�م��ا غ� ��ادر ث�لاث��ة مشترين
آخرين لشركة ألروسا في الشهر املاضي.
وق��ال رئ�ي��س املبيعات ف��ي ش��رك��ة أل��روس��ا افجونسي
أغ��وري�ي��ف« :لقد تلقت سياسة املبيعات لدينا ً
دعما
ق� ً
�وي��ا م��ن ع�م�لائ�ن��ا وأع �ض��اء ال�ص�ن��اع��ة اآلخ ��ري ��ن ،إن
استقرار األسعار هو مفتاح العديد من املالءة املالية
ل �ع �م�لائ �ن��ا ،ألن� ��ه ي �م �ن��ع ان �خ �ف��اض ق �ي �م��ة أس �ه �م �ه��م».
وأض� ��اف« :امل�س��أل��ة ليست ف��ي األس �ع��ار ،إن�ه��ا تتعلق
ب�ح�ج��م ال�ط�ل��ب ال ��ذي ع��ان��ى م�ن��ه ال�ك�ث�ي��ر م�ن��ذ أن ك��ان
الناس يجلسون في املنزل».
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ق��ال��ت متحدثة إن ش��رك��ة أل��روس��ا ال
تزال على اتصال دائم مع عمالئها ،بما في ذلك طلب
امل�لاح �ظ��ات ح��ول ظ ��روف ال �س��وق وال�ط�ل��ب وت��وق�ع��ات
األسعار ،وأشارت أن هذه املناقشات تستخدم التخاذ
قرارات بشأن جلسات التداول املستقبلية.
ورحب عمالء «دي بيرس» بإجراءاتها إلى حد كبير،
خاصة في السماح لهم بتأجيل عمليات الشراء دون
أي ت��داع�ي��ات ع�ق��اب�ي��ة .ت�ق�ل�ي� ً
�دي��ا ،رف��ض ش ��راء األمل��اس
املخصص يعني أن يتم ع��رض ع��دد أق��ل من األحجار
في املستقبل أو حتى فقدان إمكانية الوصول ً
تماما.

تأتي مهنة قطع األش�ج��ار على رأس املهن التي
ت �ت �ط �ل��ب أق� ��ل ق� ��در م ��ن ال� �ت ��واص ��ل م ��ع اآلخ ��ري ��ن،
فالعاملون في هذه املهنة يقضون أغلب أوقاتهم
ف� ��ي ال� �غ ��اب ��ات ف� ��ي ق �ط ��ع األش � �ج� ��ار ب��اس �ت �خ��دام
الفؤوس أو املناشير من دون حاجة للتواصل مع
اآلخرين.

 -2مصنعو اإلطارات
تأتي مهنة تصنيع اإلط ��ارات ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ان��ي؛ إذ
يتطلب م��ن العاملني ف��ي ه��ذه املهنة تشغيل اآلالت
لبناء اإلطارات من دون حاجة للتواصل مع اآلخرين،
وقد بلغ متوسط األجر السنوي ملصنعي اإلط��ارات
 46أل��ف دوالر ف��ي  ،2019وب �ل��غ ع��دد ال�ع��ام�ل�ين بها
ً
 20790عامال في العام نفسه.

 -3الرسامون والنحاتون
ال �ف �ن��ان��ون وال �ن �ح��ات��ون م��ن أك �ث��ر األش �خ��اص ال��ذي��ن
ي�ح�ت��اج��ون إل��ى ال�ع��زل��ة إلن �ج��از األع �م��ال الفنية بما
في ذلك اللوحات واملنحوتات ،لذلك ال تحتاج هذه
املهنة إلى تواصل مع اآلخرين بقدر ما تتطلب بعض
ال�ع��زل��ة ،وق��د بلغ متوسط األج��ر ال�س�ن��وي للفنانني
 50.5أل��ف دوالر ف��ي  ،2019وبلغ ع��دد العاملني بها
ً
 12350عامال في العام نفسه.

 -4مربو الحيوانات
تتطلب هذه املهنة معرفة بكيفية تربية الحيوانات
ً
والتعامل معها وفقا لخصائصها ،وقد بلغ متوسط
األج��ر ال�س�ن��وي للعاملني ف��ي ه��ذه امل�ه�ن��ة  42.9أل��ف
دوالر في  ،2019وبلغ عدد العاملني بها  1610عمال
في العام نفسه.

 -5آالت الخراطة
ي �ق��وم ال �ع��ام �ل��ون ف ��ي ه� ��ذه امل �ه �ن��ة ب�ت�ش�غ�ي��ل آالت
الخراطة لتصنيع املعادن والبالستيك ،لتشكيلها
بالشكل املطلوب ،وهي مهنة ال تحتاج إلى تواصل
م��ع اآلخ ��ري ��ن ،وق ��د ب�ل��غ م�ت��وس��ط األج� ��ر ال�س�ن��وي
للعاملني في هذه املهنة  40.1ألف دوالر في ،2019
ً
وب�ل��غ ع��دد العاملني بها  28070ع��ام�لا ف��ي العام
نفسه.

 -6مصلحو الساعات
تأتي ه��ذه املهنة ف��ي امل��رك��ز ال�س��ادس ،وه��ي م��ن بني
ً
تواصال ً
كثيرا مع اآلخرين ،وقد
املهن التي ال تتطلب
بلغ متوسط األجر السنوي للعاملني في هذه املهنة
 42.5أل��ف دوالر ف��ي  ،2019وبلغ ع��دد العاملني بها
ً
 2780عامال في نفس العام.

 -7الوحدات الخشبية
يقوم العاملون في ه��ذه املهنة بتصميم وبناء
ال � ��وح � ��دات ال �خ �ش �ب �ي��ة ،وه � ��ي م �ه �ن��ة ذات دخ��ل
مرتفع ،إذ بلغ متوسط األجر السنوي ملصنعي
ال��وح��دات الخشبية  64.8أل��ف دوالر ف��ي ،2019
ً
وبلغ عدد العاملني  370عامال في العام نفسه.

 -8آالت تحميل المعادن
يقوم العاملون في هذه املهنة بتشغيل آالت تحميل
املعادن والصخور والفحم ،وقد بلغ متوسط األجر
السنوي ملشغلي آالت تحميل املعادن  54.2ألف دوالر
في  ،2019وبلغ عدد العاملني بها  4.2ألف عامل في
العام نفسه.

 - 9مواد مقاومة الحرارة
ي �ق��وم ال�ع��ام�ل��ون ف��ي ه ��ذه امل�ه�ن��ة ب�ب�ن��اء أو إص�لاح
م �ع ��دات م �ث��ل األف� � ��ران وامل ��راج ��ل ب��اس �ت �خ��دام م ��واد
مقاومة للحرارة ،وقد بلغ متوسط األج��ر السنوي
ملصلحي املواد املقاومة للحرارة  53.9ألف دوالر في
ً
 ،2019بينما بلغ عدد العاملني  820عامال في العام
نفسه.

 -10سد زوايا الحوائط
ي �ق ��وم ال �ع��ام �ل��ون ف ��ي ه� ��ذه امل �ه �ن��ة ب �س��د ال �ف ��راغ ��ات
املوجودة في زوايا الجدران ،من أجل تجهيز سطح
ال �ج��دار ل�ل�ط�لاء أو لتركيب ورق ال�ح��ائ��ط ،وق��د بلغ
م �ت��وس��ط األج� ��ر ال �س �ن��وي ل�ل�ع��ام�ل�ين ف��ي س��د زواي ��ا
ال�ح��وائ��ط  59أل��ف دوالر ف��ي  ،2019بينما بلغ عدد
العاملني بها نحو  17.9أل��ف عامل في العام نفسه.
(بيزنس إنسايدر ،أرقام)

 16اقتصاد وأعمال
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سهلة وآمنة ..عبر تطبيق «التجاري موبايل»

ً
إلكترونيا
«التجاري» يطلق خدمة فتح الحساب
في إطار سعي البنك التجاري الكويتي
ال���دائ���م ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��واص��ل م��ع ال��ع��م�لاء
وتوفير أفضل الخدمات املصرفية لهم
باستخدام أفضل املنصات االلكترونية
ت���أك���ي���دًا أله���م���ي���ة ال���رق���م���ن���ة امل��ص��رف��ي��ة،
أع��ل��ن ال��ت��ج��اري ع��ن اط�ل�اق خ��دم��ة فتح
ال����ح����س����اب ع����ب����ر ت���ط���ب���ي���ق «ال����ت����ج����اري
م��وب��اي��ل» على ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة CBK
 mobileوذل���ك للعمالء األف����راد ،بحيث
يستطيع العميل فتح حسابه م��ن أي
م��ك��ان بطريقة سهلة وس��ري��ع��ة وآم��ن��ة
وفي خالل خطوات سهلة وبسيطة.
وبهذه املناسبة ،صرحت املدير العام
بالوكالة في قطاع الخدمات املصرفية
لألفراد ،هنادي املسلم ،قائلة« :نحرص
دائمًا في البنك التجاري على توسيع
استخدام القنوات اإللكترونية لتقديم
خ�����دم�����ات م���ص���رف���ي���ة م���م���ي���زة ل��ع��م�لاء
م��ص��رف��ن��ا ،وج����ذب واس��ت��ق��ط��اب امل��زي��د
م����ن ال���ع���م�ل�اء ال�����ج�����دد ،وك����ذل����ك ت��ل��ب��ي��ة
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م امل���ص���رف���ي���ة م����ع ت��وف��ي��ر
ال��وق��ت وال��ج��ه��د ف��ي إت��م��ام العمليات
امل��ص��رف��ي��ة م���ن دون ال��ح��اج��ة ل��ل��ذه��اب
إل��ى الفرع من خ�لال تطبيق التجاري
ع��ل��ى ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ،CBK Mobile
التي تمكن العميل م��ن فتح الحساب
بطريقة سهلة ،سريعة وآمنة من خالل
اتباع خطوات بسيطة».
وعن مزايا الخدمة الجديدة ،أوضحت
املسلم أن ه��ذه الخدمة تمنح العميل
ح��ري��ة ف��ت��ح ال��ح��س��اب ل���دى ال��ب��ن��ك ،في

هنادي المسلم

ال��وق��ت ال����ذي ي��خ��ت��اره وم���ن أي م��ك��ان،
وكل ما على العميل فعله هو تحميل
تطبيق خدمة التجاري CBK Mobile
امل���ت���وف���ر ع���ل���ى م��ت��ج��ر أب������ل ،أن����دروي����د،
وه����������واوي واخ����ت����ي����ار «اف�����ت�����ح ح���س���اب
جديد» من القائمة الرئيسية ،ومن ثم
ادخ����ال امل��ع��ل��وم��ات امل��ط��ل��وب��ة م��ث��ل رق��م
ال��ن��ق��ال ال��خ��اص وال��ب��ري��د االل��ك��ت��رون��ي
وص���ورة البطاقة املدنية وغيرها من
امل��ع��ل��وم��ات امل��ط��ل��وب��ة ل��ف��ت��ح ال��ح��س��اب.
ك��م��ا يتيح ف��ت��ح ال��ح��س��اب للعميل من
خ��ل��ال ه�����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق اص�������دار ب��ط��اق��ة
السحب اآلل��ي واختيار الرقم السري،
ّ
وك��ذل��ك اختيار طريقة تسلم البطاقة
ع�����ن ط����ري����ق ت���وص���ي���ل���ه���ا ل���ل���ع���م���ي���ل أو
ّ
ت��س��ل��م��ه��ا م���ن ال����ف����رع .ع��ل��م��ًا ب����أن ه��ذه
الخدمة متوفرة حاليًا لفتح حسابات

فتح حساب عبر تطبيق «التجاري موبايل»

ال���ن���ج���م���ة وال�������رات�������ب وح�����س�����اب YOU
للشباب.
واخ���ت���ت���م���ت ه�����ن�����ادي امل���س���ل���م ح��دي��ث��ه��ا
م����وج����ه����ة ال������دع������وة ل���ج���م���ه���ور ال���ع���م�ل�اء
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ه����ذه ال���خ���دم���ة ال��ج��دي��دة
وغ���ي���ره���ا م����ن ال����خ����دم����ات اإلل���ك���ت���رون���ي���ة
األخ��رى التي يوفرها التجاري ،إما عن

ط���ري���ق ال���ت���واص���ل ع��ب��ر خ���دم���ة ال��ف��ي��دي��و
املباشر واملحادثة الفورية عبر تطبيق
 CBK Mobileأو زي��ارة املوقع الرسمي
ل��ل��ب��ن��ك ،أو م���ن خ��ل�ال االت���ص���ال ب��خ��دم��ة
ال�����ع�����م��ل��اء  ،1888225ح����ي����ث س���ي���ق���وم
م��وظ��ف��و م��رك��ز االت��ص��ال ب��ال��رد ع��ل��ى كل
استفسارات العمالء على مدار الساعة.

مواكبة للتغ ّير العالمي في مفهوم العمل من المنزل

 B.Onlineتطلق باقة متكاملة
ألصحاب األعمال واستمرارية شركاتهم
أط��ل��ق��ت ش��رك��ة  B.Onlineال��ك��وي��ت��ي��ة
امل��������ت��������خ��������ص��������ص��������ة ف��������������ي خ���������دم���������ات
تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات واإلن��ت��رن��ت
واالت���ص���االت ،أول ب��اق��ة م��ن نوعها
تتيح للمبادرين وأصحاب األعمال
من املشاريع الصغيرة واملتوسطة
ّ
التغير الجذري الذي شهده
مواكبة
ال���ع���ال���م ب��س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19
ودع�������م اس����ت����م����راري����ة أع���م���ال���ه���م م��ن
املنزل.
وب���ف���ض���ل ب��ن��ي��ت��ه��ا ال���ت���ح���ت���ي���ة ال���ت���ي
ت�����س�����م�����ح ل�����ه�����ا ب�����ت�����وف�����ي�����ر خ�����دم�����ات
اإلن���ت���رن���ت وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ع��ال��ي��ة
ال��س��رع��ة واألك��ث��ر ت��ق��دم��ًا واس��ت��ق��رارًا
ف�����ي ال����ك����وي����ت ،ت����أت����ي ه������ذه ال���ب���اق���ة
ال��ج��دي��دة ت��ح��ت ع��ن��وان «ال��ع��م��ل من
ّ
امل����ن����زل» ل���ت���وف���ر ألص���ح���اب األع���م���ال
ك�ل�ا م���ن خ��دم��ة اإلن���ت���رن���ت ،وم��وق��ع��ا
إل��ك��ت��رون��ي��ا ون��ظ��ام ف��وات��ي��ر ،وب��واب��ة
دف���ع إل��ك��ت��رون��ي��ة آم��ن��ة ،م��ع إمكانية
إض�����اف�����ة خ�����دم�����ة ال�����ب�����دال�����ة وخ����دم����ة
اإلنترنت املتنقل.
وت�����ع�����ل�����ي�����ق�����ًا ع������ل������ى ح����������رص ش����رك����ة
 B.Onlineع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات
ع���م�ل�ائ���ه���ا م�����ن أص�����ح�����اب األع�����م�����ال،
وع����ل����ى وج������ه ال����خ����ص����وص م����ن ف��ئ��ة
امل���ش���اري���ع ال���ص���غ���ي���رة وامل���ت���وس���ط���ة،
وال���ت���زام���ه���ا ب���ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ط��وي��ر
ح������ل������ول ت����خ����دم����ه����م وت�������ه�������دف إل�����ى
امل��س��اه��م��ة ف���ي ت��ع��زي��ز إن��ت��اج��ي��ت��ه��م
وال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة ف�������ي ال������ع������م������ل ،ق����ال����ت
الرئيسة التنفيذية ،دي��ن��ا العيسى
«ل�����ط�����امل�����ا ع���م���ل���ت  B.Onlineع��ل��ى
ت��وف��ي��ر خ��دم��ة إن��ت��رن��ت س��ري��ع��ة ج��دًا
وآم�����ن�����ة ،ت���س���ان���ده���ا م���ج���م���وع���ة م��ن

الباقة تشمل خدمة
اإلنترنت وموقعا ً
إلكترونيا ً ونظام
فواتير وبوابة
دفع إلكترونية
مبارك الصباح

ال���خ���دم���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة امل���ت���ط���ورة ال��ت��ي
ت�����م ت���ص���م���ي���م���ه���ا مل���خ���ت���ل���ف ش����رائ����ح
ال��ع��م�لاء وأن��م��اط حياتهم ال��ف��ري��دة.
وال������ي������وم ،ن���س���ت���ك���م���ل ه������ذه امل���س���ي���رة
بتطوير حلول تنافسية ومتكاملة
ّ
والتغيرات
تستجيب لالحتياجات
ال���ج���ذري���ة ال���ت���ي ج����اء ت م���ع ان��ت��ش��ار
وب������اء ك����وف����ي����د -19ع���امل���ي���ًا وأج���ب���رت
العاملني على العمل من منازلهم».
م���ن ن���اح���ي���ت���ه ،ق����ال م���دي���ر امل��ب��ي��ع��ات
وال���ت���س���وي���ق ف���ي ش���رك���ة ،B.Online
ال���ش���ي���خ م����ب����ارك ال���ص���ب���اح ،إن ه���ذه
الباقة هدفت إلى مساندة عمالئنا
ف����ي ن���ق���ل م���ق���ر ع���م���ل���ه���م م����ن امل��ك��ت��ب
أو امل��ت��ج��ر إل����ى امل���ن���زل ،وت��وف��ي��ره��م
ب������ال������س������رع������ة وال���������خ���������دم���������ات ال�����ت�����ي
يحتاجون إليها لتأكيد استمرارية
أع���م���ال���ه���م ف�����ي ظ�����ل ه������ذه ال����ظ����روف
االستثنائية.
وأض��������اف «ك�������ان م����ن امل����ه����م ج�����دًا أن
ن�����واك�����ب ه������ذا ال����ت����غ ّ����ي����ر ف�����ي ط���ري���ق���ة

إمكانية إضافة
خدمتي البدالة
واإلنترنت المتنقل
للباقة الشاملة
منصة موثوقة
من اإلنترنت اآلمن
والسريع والدفع
اإللكتروني
العمل ال��ت��ي يعيشها ال��ع��ال��م ،وك��ان
األه�����م م����ن ذل�����ك أن ن���دع���م أص���ح���اب
األع��������م��������ال ع�����ب�����ر ح����ص����ول����ه����م ع���ل���ى
خ����دم����ات س���ري���ع���ة وف ّ����ع����ال����ة ت��ض��م��ن
ل��ه��م ال��ك��ف��اء ة وراح���ة ال��ب��ال للتركيز
واس���ت���ث���م���ار ال���ج���ه���ود ف����ي ج���وان���ب
أخ���رى م��ن أع��م��ال��ه��م .ه��ذه املنهجية
ال��ج��دي��دة ف���ي ال��ع��م��ل ت���م اع��ت��م��اده��ا

م���ن ق��ب��ل ك���ب���رى ال���ش���رك���ات ال��ع��امل��ي��ة
وق���د أث��ب��ت��ت ن��ج��اح��ه��ا وإنتاجيتها
ف���ي أص��ع��ب ال���ظ���روف ،ل���ذا ف��ه��ي قد
تكون أيضًا الحل األمثل ألصحاب
األع��م��ال في تعزيز هيكلة أعمالهم
وزي����������ادة إن���ت���اج���ي���ة ف����ري����ق ع��م��ل��ه��م
بفضل الحلول التكنولوجية التي
توفر عليهم الوقت والطاقة».
وكانت  B.Onlineقد قامت بتطوير
ب����ن����ي����ت����ه����ا ال����ت����ح����ت����ي����ة وش����ب����ك����ات����ه����ا
ب��ال��ك��ام��ل ،ل��ت��وف��ي��ر خ��دم��ة اإلن��ت��رن��ت
األكثر استقرارًا واملوثوقة والقابلة
ل���ل���ت ّ
���وس���ع ح���ت���ى ت��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات
العمالء من الشركات واألف��راد على
ح���د س�����واء ف���ي دول�����ة ال���ك���وي���ت .ك��م��ا
ك��ان��ت ال��ش��رك��ة ق��د أط��ل��ق��ت م��ن��ذ ع��دة
سنوات خدمة اإلنترنت عبر األلياف
ال��ض��وئ��ي��ة (ال��ف��اي��ب��ر أوب��ت��ك��س) التي
ت���وف���ر س���رع���ة إن���ت���رن���ت ت��ص��ل ل��غ��اي��ة
 100ميغا بت في الثانية.
واخ��ت��ت��م ال��ص��ب��اح ح��دي��ث��ه «ن��ت��ط��ل��ع
ل���خ���دم���ة أص����ح����اب األع�����م�����ال ودع����م
االقتصاد الوطني في تخطي هذه
األزم��������ة االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ع���ب���ر ح���ل���ول
وخ����دم����ات ت���س���اع���د ك����ل ع��ن��ص��ر م��ن
ع��ن��اص��ر االق���ت���ص���اد ع��ل��ى م��واص��ل��ة
األع���م���ال .أظ���ه���رت األش���ه���ر امل��اض��ي��ة
م�����ت�����ان�����ة ق������ط������اع األع�������م�������ال وأي�����ض�����ًا
مرونته في االستجابة إلى مفهوم
العمل عن بعد من املنزل والتواصل
اإللكتروني إلتمام األعمال».
تتوافر باقة «العمل من املنزل» من
 B.Onlineع��ب��ر االت����ص����ال م��ب��اش��رة
ع���ل���ى خ���دم���ة ال���ع���م�ل�اء ع���ل���ى ال���رق���م:
.22020002

للنسخة األولى عبر اإلنترنت

«زين» ترعى ُ
الملتقى اإلعالمي العربي «أونالين»

أع��ل��ن��ت زي����ن امل ّ
������زود ال���رائ���د ل��ل��خ��دم��ات
ال���رق���م���ي���ة ف����ي ال���ك���وي���ت ،ع����ن رع��اي��ت��ه��ا
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ن��س��خ��ة األول������ى من
امللتقى اإلعالمي العربي عبر اإلنترنت
(أون�لاي��ن) ،ال��ذي انطلق بالتعاون مع
وزارة اإلعالم في الفترة من  20حتى 22
ُ
يونيو الجاري من خالل البث املباشر،
وذل���ك عبر ح��ل��ول  Cisco Webexالتي
ُ
ُ
ت��ق ّ��دم��ه��ا ال��ش��رك��ة ل��ت��م��ك�ين امل��ل��ت��ق��ى من
ع��ق��د جلساته اف��ت��راض��ي��ًا وب��ش��ك��ل آم��ن
عبر شبكتها فائقة السرعة.
وذك������رت ال���ش���رك���ة ف���ي ب���ي���ان ص��ح��اف��ي،
أن ش��راك��ت��ه��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة للملتقى
اإلع�لام��ي العربي على م��دى السنوات
التسع املاضية ،أتت من منطلق إيمانها
ال����ش����دي����د ب���أه���م���ي���ة دع�������م امل����ؤس����س����ات
ُ
اإلعالمية التي تسهم في إثراء الثقافة
داخ��������ل امل���ج���ت���م���ع ،ف���ال���ش���رك���ة ف���خ���ورة
بكونها شريكًا رئيسيًا في نجاح هذا
امللتقى األب��رز من نوعه على مستوى
املنطقة العربية ،والذي ينطلق بنسخة
إل��ك��ت��رون��ي��ة ت��م��ام��ًا ه����ذا ال���ع���ام بسبب
ّ
تفشي وب��اء كوڤيد ،-19حيث حرصت
«زي�����ن» ع��ل��ى اس���ت���م���رار ت��ق��دي��م دع��م��ه��ا
للملتقى إليمانها بأهمية دور اإلعالم
وأث�����ر ال���رس���ال���ة اإلع�ل�ام���ي���ة ف���ي ت��وع��ي��ة

«زين» الراعي اإلستراتيجي للملتقى

ً
املجتمعات وخاصة خالل األزمات.
وب���ي���ن���ت «زي�������ن» أن���ه���ا ق���ام���ت ب��ت��وف��ي��ر
حلول  Cisco Webexاملتطورة كوسيلة
لبث جلسات امللتقى بشكل آم��ن عبر

شبكتها فائقة السرعة ،وذل��ك لكونها
شريكًا رئيسيًا ُمعتمدًا لشركة Cisco
العاملية ،والتزامًا منها بتقديم الحلول
التكنولوجية األح��دث واألكثر تطورًا،

وف�������ق أع����ل����ى امل�����واص�����ف�����ات وامل���ع���اي���ي���ر
العاملية لقطاع األعمال في الكويت.
وأوض�����ح�����ت ال����ش����رك����ة أن امل���ل���ت���ق���ى ق��د
شهد تسجيل أك��ث��ر م��ن ُ 1600م��ش��ارك
م��ن ك��ل أن��ح��اء ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،وال��ذي��ن
ش���ارك���وا ف���ي االس���ت���م���اع إل����ى ج��ل��س��ات
امل���ل���ت���ق���ى ع���ب���ر ال����ب����ث امل�����رئ�����ي امل���ب���اش���ر
ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف امل��ن��ص��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة
وق���ن���وات ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،وه��و
األم������ر ال������ذي ج���ع���ل ه�����ذا امل��ل��ت��ق��ى أك��ب��ر
ف��ع��ال��ي��ة إل���ك���ت���رون���ي���ة اف���ت���راض���ي���ة ع��ل��ى
م��س��ت��وى ال���وط���ن ال���ع���رب���ي ،وب��ت��واج��د
العديد من اإلعالميني ووزراء اإلع�لام
�ّل�اّ
واألكاديميني والطالب وم ك وسائل
اإلع�ل�ام ال��ع��رب ،وف��ي مقدمتهم معالي
وزير اإلعالم البحريني علي الرميحي،
ُ
واألم�ي�ن ال��ع��ام امل��س��اع��د لقطاع اإلع�لام
واالت�����ص�����ال ب��ج��ام��ع��ة ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة
د .ق���ي���س ال�����ع�����زاوي ،واس����ت����اذ اإلع��ل��ام
بالجامعة األمريكية ومدير مركز كمال
أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية
ب��ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة د .حسني
أمني.
وأك���دت «زي���ن» أن دعمها لهذا امللتقى
ب��ش��ك��ل س���ن���وي ُي����ب����رز م�����دى ال��ت��زام��ه��ا
بممارسة مسؤوليتها االجتماعية.
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خصصها لموارده البشرية

«بوبيان» ينظم مجموعة
من الدورات التدريبية
اس��ت��م��ر ب��ن��ك ب��وب��ي��ان ف��ي دع���م م����وارده البشرية
خ���ل��ال ف����ت����رة ال����ت����وق����ف ال����ت����ي س���ب���ب���ه���ا ف���ي���روس
كورونا ،وذلك من خالل توفير مجموعة مميزة
م��ن ال��ب��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ه��م ،ال���ى ج��ان��ب تهيئة
كافة السبل املمكنة لخلق البيئة املناسبة للعمل
م��ن امل���ن���زل ،وب��م��ا ي��ح��ق��ق االه�����داف امل��ط��ل��وب��ة من
استمرار وتيرة العمل دون تأثر.
وق��ال املدير العام ملجموعة امل��وارد البشرية في
البنك ع��ادل الحماد« :مثلت االزم��ة التي سببها
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد تحديًا لنا م��ن خالل
ح��رص��ن��ا ع��ل��ى اس��ت��م��رار خ��دم��ات��ن��ا م��ع مساعدة
موظفينا على العمل من املنزل ،وتوفير التدريب
ال�ل�ازم لهم حتى ال يتأثر برنامجنا التدريبي
بهذه الفترة التي توقفت فيها االعمال».
واضاف ان البنك قدم دورات تدريبية الكترونية
ودورات من خ�لال برنامج «ميكروسوفت تيم»
لجميع امل��وظ��ف�ين م��ع اخ��ت�لاف طبيعة اعمالهم
وتخصصاتهم منذ بداية االزم��ة ،ووف��رت إدارة
التدريب والتطوير دورات الكترونية بالتعاون
مع معهد الدراسات املصرفية ،استفاد منها 97
م��وظ��ف��ًا ح��ت��ى اآلن ،منهم  65م��وظ��ف��ًا استكملوا
دورات���ه���م ب��ال��ف��ع��ل ،وج����ار ت��رش��ي��ح  100م��وظ��ف
آخرين خالل الفترة املقبلة.

لقاءات نقاشية
واش���ار ال��ح��م��اد ال��ى ان��ه ت��م تقديم مجموعة من
اللقاءات النقاشية الحية  Webinarsبالتعاون مع
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،تغطي العديد
من مجاالت العمل املصرفية التخصصية ،كما
وفرت ادارة التدريب والتطوير دورات تدريبية
ال��ك��ت��رون��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ؤس��س��ات ت��دري��ب��ي��ة
عاملية مرموقة لتطوير مهارات املوظفني.
ك��م��ا ق���ام���ت ادارة ال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر ب��ت��ق��دي��م
ت��دري��ب ون��ظ��ام تقييم ال��ك��ت��رون��ي بشكل مباشر
لجميع موظفي البنك الستكمال متطلبات بنك
الكويت املركزي في مجال مكافحة غسل األموال
وح��م��اي��ة ال��ع��م�لاء لتنمية م��ه��ارات امل��وظ��ف�ين في
هذه املجاالت.
واوض����ح ال��ح��م��اد ان ادارة ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر
قامت بالتعاقد مع «لينكد ان» لتقديم  12دورة
لجميع ع��م�لاء ال��ب��ن��ك مل��س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى تطوير
م��ه��ارات��ه��م ،ك��م��ا ت���م اي��ض��ا ال��ت��ع��اق��د م���ع ال��ش��رك��ة

عادل الحماد

لتوفير ت��دري��ب ال��ك��ت��رون��ي متقدم ل���ـ 125موظفًا
اخ���ت���ي���روا ب��ع��ن��اي��ة م���ن م��وظ��ف��ي ال��ب��ن��ك م���ن ع��دد
م��ن االدارات .وخ�لال الفترة نفسها قامت ادارة
ال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر ب��ت��ق��دي��م دورات ت��دري��ب��ي��ة
ل�����ـ 11م��وظ��ف��ًا ب���ال���ت���ع���اون م���ع م��ؤس��س��ة ال��ك��وي��ت
ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي واع�������رق ال���ج���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة
 ،Online Liveال��ى جانب عقد برنامج التدريب
التمهيدي مل��وظ��ف��ي ال��ب��ن��ك ألول م���رة الكترونيًا
عن طريق برنامج ميكروسوفت تيم لـ 13موظفًا
ت��م تعيينهم ح��دي��ث��ًا ف��ي ادارة م��رك��ز االت��ص��ال،
ي��ت��ض��م��ن ج��م��ي��ع امل�����ه�����ارات االس���اس���ي���ة ال�ل�ازم���ة
للموظفني الجدد لبدء عملهم في خدمة العمالء.
واض������اف ان ادارة ال���ت���دري���ب وال���ت���ط���وي���ر ق��ام��ت
ب�����اإلع�����داد ل���ب���دء ب���رن���ام���ج ت��م��ه��ي��دي آخ�����ر ل��ع��دد
م��ن امل��وظ��ف�ين ال��ج��دد ف��ي ف���روع ال��ب��ن��ك م��ن خ�لال
التواصل عن ُبعد.
ك��م��ا ق���ام���ت ادارة ال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر ب��ت��ق��دي��م
محتوى الكتروني يتضمن دورات معتمدة في
م��ج��ال ال��رق��م��ن��ة ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات مل��وظ��ف��ي ه��ذه
االدارات من خالل التدريب االلكتروني من شركة
ً
 Cybraryتغطي  20مجاال تكنولوجيًا مختلفًا،
الى جانب تعميم العديد من الدورات التدريبية
ال��ح��ي��ة  Online Live Webinarsب��ال��ت��ع��اون مع
م����ؤس����س����ات م���ال���ي���ة ع���امل���ي���ة م���ث���ل «ي����وروم����ن����ي»
و«م����ودي����ز» وغ��ي��ره��م��ا مل��س��اع��دة امل��وظ��ف�ين على
فهم أبعاد االزمة الحالية ومدى تأثر االقتصاد
العاملي بها وتأثير ناخفاض أسعار النفط على
االقتصاد في املنطقة.

 39رحلة أسبوعياً إلى  6وجهات

«القطرية» تزيد عدد رحالتها
إلى الواليات المتحدة

إحدى طائرات الخطوط القطرية

واص��ل��ت الخطوط الجوية القطرية التزامها
تجاه السوق األميركي ط��وال هذه األزم��ة غير
امل��س��ب��وق��ة .واس��ت��م��رت ال��ش��رك��ة بالعمل بشكل
وثيق مع حكومة الواليات املتحدة واملطارات
ل��ل��ع��ودة ب��أك��ث��ر م��ن  160أل���ف م��س��اف��ر أم��ي��رك��ي
إل��ى ب�لاده��م ،وذل��ك من أستراليا ونيوزيلندا،
وأف��ري��ق��ي��ا وال��ه��ن��د وال��ش��رق األوس����ط .وتفتخر
الناقلة الوطنية ل��دول��ة قطر بتأكيد التزامها
تجاه الواليات املتحدة األميركية مع استئناف
رح�ل�ات���ه���ا إل�����ى م����ط����ار ج�����ون إف ك���ن���ي���دي ف��ي
نيويورك اعتبارًا من  19يونيو (حيث سيزداد
عدد الرحالت إلى  10رحالت أسبوعيًا اعتبارًا
م��ن  2ي��ول��ي��و) ،وإل����ى ك��ل م��ن ب��وس��ط��ن ول��وس
أنجلوس والعاصمة واشنطن اع��ت��ب��ارًا م��ن 1
يوليو .وسيساهم استئناف هذه الرحالت في
إع���ادة ب��ن��اء شبكة وج��ه��ات ال��خ��ط��وط الجوية
ال��ق��ط��ري��ة ف���ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة األم��ي��رك��ي��ة،
لتصل إلى  39رحلة أسبوعيًا بحلول منتصف
يوليو .2020
وس��ي��ح��ظ��ى امل��س��اف��رون م��ع ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة
القطرية بخيارات سفر متنوعة في الواليات
امل��ت��ح��دة م���ع اس��ت��ئ��ن��اف ه���ذه ال���رح�ل�ات ،وذل���ك
بفضل الشراكة املتينة التي تجمع الناقلة مع
الخطوط الجوية األميركية وخطوط جيت بلو
الجوية .وتتيح ال��رح�لات الحالية إل��ى داالس
فورت وورث وشيكاغو الفرصة أمام املسافرين
مل��ت��اب��ع��ة رح�ل�ات���ه���م إل����ى  180وج���ه���ة ت��ق��ري��ب��ًا.
وسيزداد عدد الرحالت هذا إلى أكثر من 600
رح��ل��ة ي��وم��ي��ًا م��ع اس��ت��ئ��ن��اف ال��ن��اق��ل��ة القطرية
رح�ل�ات���ه���ا إل�����ى ب���وس���ط���ن ون����ي����وي����ورك ول����وس
أن��ج��ل��وس وال��ع��اص��م��ة واش��ن��ط��ن .وس��ي��س��اه��م
استئناف الخطوط الجوية القطرية لرحالتها
إلى نيويورك ،و 5رحالت اسبوعيًا الى مدينة
ب��وس��ط��ن ،ف��ي تمكني مسافريها م��ن مواصلة
رح�ل�ات���ه���م إل����ى  46وج���ه���ة م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى منت
 70رح��ل��ة ي��وم ّ��ي��ًا ت��س ّ��ي��ره��ا خ��ط��وط ج��ي��ت بلو
الجوية.
وقال أكبر الباكر ،الرئيس التنفيذي ملجموعة
ّ
ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ال��ق��ط��ري��ة« :م��ن��ذ تفشي هذا

امل�����رض ،واص���ل���ت ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ال��ق��ط��ري��ة
ال��ت��زام��ه��ا ب��رس��ال��ت��ه��ا اإلن��س��ان��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة في
ال��ع��ودة باملسافرين إل��ى بلدانهم .كما عملنا
ع��ن كثب م��ع الحكومات ح��ول العالم لضمان
إج��ل��اء م��واط��ن��ي��ه��ا إل����ى ب��ل��دان��ه��م ب���أم���ان ،وق��د
ح��ظ��ي��ت ج���ه���ودن���ا إلع�������ادة ه������ؤالء امل��س��اف��ري��ن
ب��االس��ت��ح��س��ان وال��ت��ق��دي��ر م��ن ِق��ب��ل امل��س��اف��ري��ن
وال���ح���ك���وم���ات .وف����ي ن��ه��اي��ة ش��ه��ر أب���ري���ل ،ع ّ��ب��ر
وزير خارجية الواليات املتحدة مايك بومبيو
شخصيًا عن امتنانه إزاء الدعم املستمر الذي
تقدمه ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ال��ق��ط��ري��ة ،والجهود
ال���ك���ب���ي���رة ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا إلج����ل���اء اآلالف م��ن
املواطنني األميركيني إلى بالدهم».
وت��اب��ع أكبر الباكر« :وم��ع استئناف رحالتنا
إل�����ى ه�����ذه ال����وج����ه����ات األرب���������ع ،س�����ي�����زداد ع���دد
وجهاتنا في الواليات املتحدة إلى  6وجهات،
م��م��ا ي��ؤك��د ال���ت���زام ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة القطرية
ت���ج���اه ال����س����وق األم����ي����رك����ي .وس���ن���س ّ���ي���ر خ��م��س
رح��ل�ات أس��ب��وع��ي��ًا ع��ل��ى األق����ل إل���ى ك���ل واح���دة
من هذه الوجهات الست اعتبارًا من منتصف
ش��ه��ر ي��ول��ي��و ،منها  10رح�ل�ات أس��ب��وع��ي��ًا إل��ى
مطار جون إف كنيدي في نيويورك.
وي���ح���ظ���ى امل����س����اف����رون م����ع ال���خ���ط���وط ال��ج��وي��ة
ال��ق��ط��ري��ة ف���ي م��ق��اع��د ك��ي��و س��وي��ت ع��ل��ى درج���ة
رجال األعمال بالفرصة لتجربة الخصوصية
في أبهى صورها ،مع إمكانية تحويل املقعد
إل�����ى ج���ن���اح خ�����اص واالس���ت���م���ت���اع ب����واح����ة م��ن
الهدوء والراحة .كما يمكن للمسافرين الضغط
ع��ل��ى زر «ع����دم اإلزع������اج» امل���وج���ود ف���ي املقعد
لتقليل ال��ت��واص��ل م��ع ط��اق��م ال��ض��ي��اف��ة .وتتيح
الناقلة القطرية ه��ذه املقاعد إل��ى أكثر من 30
وجهة ،بما في ذلك لندن وسدني وسنغافورة
وداالس فورت وورث؛ مع خطط إلضافة املزيد
من الوجهات خالل فصل الصيف.
ّ
وكثفت الخطوط الجوية القطرية من إجراءات
ال���س�ل�ام���ة ع��ل��ى م�ت�ن رح�ل�ات���ه���ا ب���ه���دف ح��م��اي��ة
ال���رك���اب وط���واق���م ال���ط���ي���ران ،م��ث��ل ارت�����داء أف���راد
طاقم الضيافة العاملني على ال��رح�لات لبدلة
واقية ،واملسافرين إرتداء قناع للوجه.
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هجوم ريدينغ عمل إرهابي لـ«ذئب منفرد»
التقى رئيس ال��وزراء البريطاني بوريس جونسون بوزيرة الداخلية ومسؤولني أمنيني ،لبحث
تفاصيل هجوم ريدينغ «اإلرهابي» والتعامل مع املوقف .وأعلنت الشرطة البريطانية أن قوات
مكافحة اإلرهاب تتولى التعامل مع حادث طعن ريدينغ ،وأنها تتولى التحقيقات بعد القبض
على رجل يعتقد أنه ليبي 25 ،عامًا ،في موقع الحادث بعد مقتل ثالثة أشخاص وإصابة ثالثة
اخرين .وقالت الشرطة إن الحادث «فردي» نفذه «شخص واحد» ،في إشارة إلى عدم وجود تنظيم
أو خلية ساعدته .وذك��رت مصادر لـ«بي بي س��ي» أن الرجل املعتقل ك��ان مسجونا من قبل في
بريطانيا بسبب إدانة بسيطة نسبيا وليست جريمة إرهابية.

؟
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واشنطن ّ
تلقفتها لتؤكد وجوب الحل السياسي

هل تقلب تحذيرات مصر المعادلة الليبية

¶ دعم ليبي لدعوة السيسي من مجلس أعيان ومشايخ ترهونة
خالد جان سيز
بعد التحذيرات التي أطلقها الرئيس املصري عبدالفتاح
السيسي ح��ول شرعية دخ��ول الجيش إل��ى ليبيا حال
اقتضت الحاجة ،نتيجة وجود تحديات لألمن املصري،
في إشارة إلى تدخل تركيا ودعمها لحكومة «الوفاق»،
أع ��ادت األط� ��راف امل�ع�ن�ي��ة ب��ال��وض��ع ال�ل�ي�ب��ي حساباتها،
فدخول مصر عسكريًا على الخط سيقلب املعادلة .وفي
ّ
ما يلي نسلط الضوء على أبعاد هذا املوضوع ومآالته
املستقبلية على الوضع الليبي.
ق��ال ال��رئ�ي��س امل �ص��ري إن «أي ت��دخ��ل م�ب��اش��ر م��ن مصر
في ليبيا بات تتوافر له الشرعية الدولية» ،موضحا أن
«جاهزية القوات املصرية للقتال ص��ارت أم��را ضروريا
في ظل التحديات التي تهدد أمن بالده القومي».
وامل�ع�ن��ي ب��ال��درج��ة األول ��ى م��ن ه��ذا ال�ت�ه��دي��د ه��و تركيا،
الساعية إلى إقامة قواعد في ليبيا ،ومساعدة حكومة
«الوفاق» الليبية على التقدم شرقًا ،ما بعد مدينة سرت
ومنطقة الهالل النفطي ،لتصبح على تماس مع الحدود
الغربية ملصر .وحال وقوع االشتباك التركي  -املصري،
فإن قسمًا كبيرًا من الشعب الليبي سيدعم القاهرة ،ولن
يقف مع القوات املدعومة تركيًا.
وف��ي ه��ذا ال �ص��ددّ ،أي ��د مجلس أع �ي��ان وم�ش��اي��خ مدينة
ترهونة جنوب طرابلس خطاب السيسي ،وحديثه عن
احتمال تسليح القبائل الليبية ،موضحًا أن تدخل مصر
في ليبيا مشروع وفق معاهدة الدفاع العربي املشترك.
ك�م��ا ق ��ال عقيلة ص��ال��ح رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب الليبي
إن كلمة السيسي ج��اءت استجابة ل�ن��داء أطلقه صالح
أمام مجلس النواب املصري بضرورة التدخل ومساندة
ال � �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة ف ��ي ح��رب �ه��ا ع �ل��ى اإلره � ��اب
والتصدي للغزو األجنبي.
عبدالهادي الحويج وزي��ر الخارجية والتعاون الدولي
ف��ي الحكومة التابعة لبرملان ش��رق ليبيا ق��ال إن مصر
ت�ن�ح��از لليبيني ض��د اإلره� ��اب وال�ت��دخ��ل األج�ن�ب��ي« :م��ا
ي �ح��دث أم� ��ر ط�ب�ي�ع��ي ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �ج �غ��راف �ي��ا وال �ت��اري��خ
والعالقات اإلستراتيجية التي تربط البلدين ،وموقف
عالقة الشعبني في بلد واح��د ،ونتقاسم مع الشقيقتني
مصر وتونس الجغرافيا والتاريخ واملصير املشترك».
وك��ان��ت السعودية واإلم ��ارات اللتان تتشاركان املوقف
ت�ج��اه ليبيا م��ع م�ص��ر ق��د س��ارع�ت��ا بتأييد تصريحات
السيسي.

اجتماع طارئ
وأع�ل�ن��ت جامعة ال ��دول العربية أن��ه ت�ق��رر عقد اجتماع
ط ��ارئ ع�ب��ر االن �ت��رن��ت ع�ل��ى م�س�ت��وى وزراء ال�خ��ارج�ي��ة،
اليوم ،لبحث تطورات األوض��اع في ليبيا .وأضافت أن
االجتماع ُ
سيعقد «برئاسة الوزير املسؤول عن الشؤون
الخارجية بسلطنة عمان بناء على طلب من جمهورية
مصر العربية».
وكانت األمانة العامة تلقت الجمعة طلبًا من مصر لعقد
هذا االجتماع الذي أعلنت حكومة «الوفاق» الليبية أنها
لن تشارك فيه.

تركيا تتفهم
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن رف ��ض ت��رك�ي��ا ل�خ�ط��اب ال�س�ي�س��ي ،ف��إن
إبراهيم قالن الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب

أردوغان أمام تحديات
ليبيا والعراق..
وحلفاء األمس

السيسي هدد بالتدخل العسكري المباشر للجيش المصري في ليبيا

أردوغان أكد ،أمس ،أن بالده تريد إرساء هدنة مستدامة
في ليبيا وتتفهم املخاوف األمنية «املشروعة» للقاهرة
حيال ال�ح��دود املصرية  -الليبية .ورأى قالن أن املشير
خليفة حفتر «ك ��ان غ�ي��ر م��وث��وق م�ن��ذ ال �ب��داي��ة ،وق� ّ�وض
جميع اتفاقات الهدنة ومبادرات خفض التوتر» .وقال
إن «الحكومة الليبية لن تدعم أي مفاوضات يكون حفتر
طرفًا فيها ،وه��ذا ه��و االستنتاج ال��ذي نستخلصه من
موقفها ون��ؤي��ده» ،مضيفًا أن تركيا ستبقى ف��ي ليبيا
«طاملا أن الحكومة الليبية تريد بقاءنا».

أميركا تتحرك

ّ
وتلقفت الواليات املتحدة تحذيرات السيسي بتأكيدها
ع �ل��ى أال ح��ل ع�س�ك��ري��ًا ل�ل�أزم��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة ،م �ش��ددة على
وجوب أن يكون الحل سياسيًا .وأبدت دعمها للجهود
التي أطلقتها مصر للعودة إل��ى امل�ف��اوض��ات األممية،
مشيرة إل��ى أن تصريح السيسي بشأن ليبيا يعكس
أهمية العمل على وق��ف ال�ن��ار .ولفتت إل��ى أنها تدعم
رغ �ب��ة ك��ل ال�ل�ي�ب�ي�ين ف��ي وض ��ع ح��د ل�ل�ت��دخ��ل األج�ن�ب��ي،
وت �ح �س�ين األم� ��ن وإح� �ي ��اء االق �ت �ص��اد وال� �ب ��دء بعملية
سياسية في البالد.
وساهمت تهديدات السيسي بتحريك املوقف األميركي
ال��ذي ك��ان مكتفيًا لوقت طويل بتصريحات تدعو إلى
حل سياسي ،حيث رأى مراقبون أن واشنطن ستكون
في موقف محرج حال اندالع مواجهة بني مصر وتركيا،
فهي تريد معارضة التحركات الروسية في ليبيا بتأييد
ت�ح��رك��ات أن �ق��رة ،وف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ال ت��ري��د أن تخسر
مصر ،شريكتها القديمة في املنطقة.
ولواشنطن مصالح مع أنقرة ،في شرقي سوريا ،وفي
ال �ع��راق ،ك�م��ا أن ال�ح�ض��ور ال��روس��ي ف��ي ليبيا وإرس ��ال
مقاتالت ومحاولة إقامة قواعد يقلق الواليات املتحدة،
ويجعلها مؤيدة أكثر للتحركات التركية.
وي�ع�ت�ق��د امل��راق �ب��ون أن واش �ن �ط��ن س�ت��دف��ع ب �ق��وة نحو

تطبيق ح��ل س �ي��اس��ي ،ت�ض�م��ن ف�ي��ه ع ��دم وق��وع �ه��ا في
حرج مع أي طرف.

وسائل اإلعالم الروسية
ّ
تسلط الضوء على كلمة
الرئيس المصري
اجتماع طارئ اليوم للجامعة
العربية لبحث تطورات ليبيا
تركيا :نتفهم المخاوف
األمنية المشروعة للقاهرة
حيال الحدود

اليونان ال تستبعد الحرب
من جهته ،نقل «مرصد الشرق األوسط وشمال أفريقيا»
اإلع�ل�ام ��ي ع��ن رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة أرك � ��ان ال �ج �ي��ش ال�ي��ون��ان��ي
قسطنطينوس فلوروس« :سنحرق من يضع قدمه على
األرض اليونانية قبل أن نتأكد من هو» .وقال إن «النزاع
العسكري م��ع تركيا محتمل ،ول�ي��س ف��ي وس��ع أح��د أن
يستبعد هذا االحتمال» .وأضاف« :من سيهاجم القوات
امل�س�ل�ح��ة ال �ي��ون��ان �ي��ة س �ي��دف��ع ث�م�ن��ا ب��اه �ظ��ا ،وال �ج �ي��ران
يعرفون ذل��ك» ،م��ؤك��دا أن أثينا تعرف م��اذا ستفعل في
حال تعرض اليونان ألي اعتداء.
ي��ذك��ر أن ال �ع�لاق��ات ب�ين ت��رك�ي��ا وال �ي��ون��ان ت�ش�ه��د ت��وت��را
ش��دي��دا ف��ي أع �ق��اب ات �ف��اق أن �ق��رة ع�ل��ى ت��رس�ي��م ال �ح��دود
ال�ب�ح��ري��ة م��ع «ال ��وف ��اق» ،وإرس��ال �ه��ا سفنا للتنقيب عن
النفط والغاز في املناطق التي تعتبرها اليونان جزءا
من منطقتها االقتصادية الخالصة.

دعوة روسيا

تأكيد أميركي
على وقف النار ومنع
ّ
التدخل
أي طرف خارجي من
اليونان ال تستبعد الحرب:
النزاع العسكري
مع تركيا محتمل

ّ
إل��ى ذل��ك ،سلطت وسائل اإلع�لام الروسية الضوء على
كلمة السيسي ،مشيرة إل��ى حديثه عن استعداد بالده
للتدخل ف��ي ليبيا عند الحاجة .وك��ان��ت روس�ي��ا دعمت
«إع�لان القاهرة» ودع��ت ال��والي��ات املتحدة إل��ى ممارسة
دور ف��اع��ل ف��ي ليبيا ،إذ ي�ب��دو أن امل �ب��ادرات السياسية
تحتاج إل��ى ثقل أميركي لتنجح ف��ي ف��رض وق��ف للنار
وإقناع األطراف املتصارعة بحل سياسي.
ولم تنجح الجهود الدبلوماسية حتى اآلن في تحقيق
اخ�ت��راق ،نتيجة االختالف بني األط��راف ح��ول املرجعية
الخاصة باالتفاق السياسي ،فبينما تدعم دول «إعالن
ال �ق ��اه ��رة» ال� ��ذي أط�ل�ق�ت��ه م �ص��ر ،ت�ع�ت�ب��ر أخ� ��رى «ات �ف��اق
الصخيرات» هو املرجعية.

ت �ج �ت �م��ع ت � �ح� ��دي� ��ات ج � �م� ��ة ،ت� �ع� �ك ��س ح �ج��م
ال� �ض� �غ ��وط ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ت��ي
تعانيها تركيا حاليًا ،وتطرح تساؤالت عن
ّ
م��دى ق��درة أنقرة على مواصلة التدخل في
بلدين ع��رب�ي�ين ،وتكلفة ذل��ك على وضعها
ّ
ال ��داخ� �ل ��ي .ف��أن �ق��رة ت �ن��ف��ذ ه �ج��وم��ًا ش�م��ال��ي
ال� �ع ��راق ض ��د ح ��زب ال �ع �م��ال ال �ك��ردس �ت��ان��ي،
وأدخ �ل��ت ج �ن��ودًا ب�ع��د ق�ص��ف ج ��وي ،دفعت
ببغداد إلى تقديم مذكرة احتجاج للسفير
ال� �ت ��رك ��ي ،م� ��ؤك� ��دة م ��وق ��ف ال � �ع� ��راق ال �ث��اب��ت
وامل �ب��دئ ��ي ف ��ي ح �ق��ه ب ��ال ��دف��اع ع ��ن س �ي��ادت��ه
ووحدة أراضيه ،وكذلك إمكانية الطلب من
مجلس األم��ن واملنظمات ال��دول�ي��ة الوقوف
ملناصرته .وف��ي ح��ال تقديم ال�ع��راق شكوى
مل�ج�ل��س األم� ��ن ف�س�ي�م�ث��ل ذل ��ك ض�غ�ط��ًا على
تركيا وإحراجا دوليا لها ،قد ينعكس سلبًا
على الداخل.
وفي ليبيا ،دخلت مصر على الخط ،مهددة
ّ
ب �ت��دخ��ل ع �س �ك��ري ض ��د م ��ا ت �ق��وم ب ��ه ت��رك�ي��ا
ّ
التي تدعم هناك حكومة «ال��وف��اق» .ويمثل
تدخل تركيا في ليبيا عبئًا ماليا كبيرا على
أنقرة ،وتزامنًا وردت معلومات بأن رئيس
ح�ك��وم��ة ال ��وف ��اق ف��اي��ز ال �س ��راج ق� � ّ�دم ألن�ق��رة
م�ب�ل��غ  12م �ل �ي��ار دوالر ع �ل��ى ش �ك��ل ودي �ع��ة
ف��ي البنك امل��رك��زي ال�ت��رك��ي ،لتحسني وضع
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ال �ش ��ارع ب�ع��د ان �ه �ي��ار ال�ل�ي��رة
وت��راج��ع ع��ائ��دات ال �ق �ط��اع ال�س�ي��اح��ي ج��راء
ازمة «كورونا» ،ال سيما أنها تواجه حاليًا
معارضة كبيرة قبل االنتخابات املقبلة عام
.2023
وتشهد االنتخابات املقبلة ،ألول م��رة منذ
 20عامًا ،مواجهات سياسية بني أردوغ��ان
وحلفائه السابقني ،الذين أعلنوا انشقاقهم
عن «العدالة والتنمية» ،على خلفية اتهام
الرئيس بمحاولة االنفراد بالسلطة .يواجه
أردوغان هجومًا من رئيس الحزب السابق
أح� �م ��د داود أوغ � �ل� ��و ،ال� � ��ذي أس � ��س «ح� ��زب
املستقبل» ،وطالب امس أردوغ��ان بالكشف
عن مصير  110مليارات ليرة تركية (أكثر
من  16مليار دوالر) ،معتبرا أنها املرة األولى
التي تسجل فيها موازنة البالد عجزًا بهذا
ً
الحجم منذ عام  ،2002قائال« :لقد خسفوا
بمكانة تركيا األرض .وك��ورون��ا ليست له
عالقة بذلك ..أين ذهبت املليارات؟» ،مؤكدًا
وج� ��ود ف �س��اد ب��امل �ن��اق �ص��ات ال �ت��ي تنظمها
حكومات «العدالة والتنمية».

درعا تش ّيع قتلى «الفيلق الخامس» ..مطالبة بإسقاط النظام وطرد إيران و«حزب الله»

موسكو تمتلك ورقة رابحة جنوب سوريا
وليد قرضاب
تتزايد املؤشرات امليدانية على تصاعد الخالف الروسي
ـــــ اإلي��ران��ي ف��ي س��وري��ا ،للسيطرة على االرض وال�ق��رار
العسكري هناك ،في ظل غياب ألي ق��رار للرئيس بشار
األسد الذي بات مقيدًا في ممارسة سلطته الفعلية بعد
عقوبات قانون «قيصر» االميركي ،وكذلك تعيني سفير
روس�ي��ا ف��ي دم�ش��ق ،ممثال خاصًا للرئيس ال��روس��ي في
ّ
سام النتداب
سوريا ،ما اعتبره البعض بمنزلة مفوض ٍ
روسي مباشر للبالد.
وب �ع��د ط�ل��ب روس �ي��ا م��ن ال �ف��رق��ة ال��راب �ع��ة ال �ت��ي ي�ق��وده��ا
ماهر االسد ،بسحب كل الحواجز على امتداد الخريطة
السورية ،بدا أن القيادة العسكرية الروسية مصممة على
االمساك بزمام االم��ور ،تمهيدًا ملرحلة جديدة؛ عنوانها
اخراج امليليشيات األجنبية وتعزيز املصالحات وبسط
األم� ��ن ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ج�ي�ش�ين ال��روس��ي وال �ت��رك��ي في
الشمال ،والشمال الشرقي ،واب�ع��اد «ح��زب اهلل» وإي��ران
عن الجنوب والجنوب الشرقي للبالد.
وي �ش �ه��د ال �ج �ن��وب ص ��راع ��ا خ �ف �ي��ا ب�ي�ن ال �ف��رق��ة ال��راب �ع��ة
والفيلق الخامس الستقطاب املقاتلني الذين كانوا ضمن
املعارضة .وبينما تسعى الفرقة الرابعة ،بقيادة ماهر
االس��د ،إل��ى استقطاب ه��ؤالء ّ
لزجهم باملعارك في ادل��ب،
ب��ات ال�ك�ث�ي��رون منهم يفضلون االن�ض�م��ام إل��ى الفيلق،
ّ
كخيار أفضل ،وتجند أكثر من  400شخص من القنيطرة
وح��وض اليرموك بريف درع��ا في االسبوعني املاضيني
ف��ي الفيلق ال��ذي يعتبر ق��وة خاضعة للجيش الروسي
بشكل مباشر ،م��ا يجعله أق��رب إل��ى ال�ق��وة املستقلة عن
س�ل�ط��ة ال �ق �ي��ادة ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ل�ن�ظ��ام ،وق ��د ج ��اء تشكيله
ب�ق��رار روس��ي ع��ام  .2016وت �ح��اول روس�ي��ا منح الفيلق
صالحيات واس�ع��ة ،لضبط األم��ن ف��ي مناطق سيطرته
ّ
ومنع أي قوات أخرى من التوغل فيها ،بما في ذلك قوات

روحاني يرجعها ألثر العقوبات ..وترامب يضغط

؟

إيران تواجه فقدان
القطع األجنبي ..فهل تفاوض
جانب من تظاهرة درعا ضد النظام وحزب الله خالل تشييع قتلى الفيلق الخامس (انترنت)

مصممة على اإلمساك
ِّ
بالميدان ..وتحاول منح
الفيلق صالحيات واسعة
ال�ن�ظ��ام ،مقابل محاولة كسب ق��وة عسكرية كبيرة لها
جنوبي سوريا تحت قيادة واحدة في درعا والقنيطرة،
إلى جانب رغبة في ّ
الحد من التغلغل اإليراني.
وأم��س ،خرجت تظاهرة في مدينة بصرى الشام بريف
درع� ��ا ال �ش��رق��ي ،خ�ل�ال ت�ش�ي�ي��ع  10ع �ن��اص��ر م��ن ال�ف�ي�ل��ق
الخامس قتلوا باستهداف حافلة مبيت ،تضمهم ،بعبوة
ناسفة على طريق الكحيل ــــــ السهوة بريف درعا الشرقي،
ووجهت االتهامات لــ«حزب اهلل» وإيران بالوقوف خلف
التفجير .وطالبت التظاهرة بإسقاط النظام ،وخ��روج
ّ
وتضمنت شعاراتهم« :حوران حرة
«حزب اهلل» وإيران،
ّ
ح��رة ..إي��ران تطلع ب� ّ�را» و{ض��ب��ي كالبك ي��ا إي ��ران ..درع��ا

أش ��رف م��ن طهران»ّ .
وردد امل�ت�ظ��اه��رون أي�ض��ًا ع�ب��ارات
مناصرة ملحافظة السويداء التي تشهد منذ أسبوعني
احتجاجات رافضة للنظام وميليشياته.
وك ��ان ق��ائ��د ال�ف�ي�ل��ق ال�خ��ام��س أح�م��د ال �ع��ودة ،ال ��ذي ك��ان
قياديا سابقا في فصائل املعارضة ،دعا الجنود املنشقني
عن قوات النظام في كامل محافظة درعا لالنضمام إلى
صفوفه ،وه��و م��ا اعتبره م��راق�ب��ون محاولة ملنع االس��د
وايران من القيام بأي عملية عسكرية في درعا.
وك��ان رت��ل عسكري تابع للفرقة الرابعة ،برفقة عناصر
م ��ن م�ي�ل�ي�ش�ي��ات «ح � ��زب اهلل» دخ� ��ل ال� ��ى م�ن�ط�ق��ة سحم
الجوالن بريف مدينة درعا ،واقام حاجزًا هناك ،في وقت
زارت مجموعة من الضباط اإليرانيني ،مقر قيادة 158
في منطقة «بلي» على طريق دمشق السويداء ،بالتزامن
مع ان��دالع التظاهرات ،في املقابل زاد الجيش الروسي
من انتشاره وأقام قاعدة عسكرية في البادية.
ك�م��ا ان��دل�ع��ت اش�ت�ب��اك��ات ف��ي اح �ي��اء ح�ل��ب ال�غ��رب�ي��ة ،بني
عشيرة وميليشيات ايرانية .وفي دير الزور بدأت القوات
الروسية عملية نقل كتائب عدة تابعة للفيلق الخامس
ال��ى مدينة امليادين ،بهدف زي��ادة نفوذها على حساب
إيران.

ال�ع�م�ل��ة اإلي��ران �ي��ة ت�ت��رن��ح بشكل كبير وت�ق�ت��رب من
ّ
مسجلة
ح��اج��ز  20ال ��ف ت��وم��ان ل� �ل ��دوالر ال ��واح ��د،
 19450تومانًا ،بعد ان كانت  3200تومان للدوالر
قبل االنسحاب االميركي من االتفاق النووي .وأكد
ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي ح�س��ن روح ��ان ��ي أم ��س أن ب�ل�اده
ت�ع��ان��ي م��ن أزم ��ة ح ��ادة ف��ي ت��أم�ين ال�ق�ط��ع األج�ن�ب��ي
والعملة الصعبة ،بسبب العقوبات األميركية ،وفقًا ملا
نقلته وكالة أنباء إرنا .واشتكى روحاني من صعوبة
إدخ � ��ال امل � ��واد امل �س �ت��وردة ب�س�ب��ب إج� � ��راءات إغ�ل�اق
الحدود مع دول الجوار جراء وباء كورونا.
وكان املبعوث األميركي الخاص بإيران براين هوك
أش��ار في وق��ت سابق إل��ى أن العقوبات تسببت في
خ�س��ائ��ر ل�لاق�ت�ص��اد اإلي��ران��ي وص�ل��ت إل��ى ن�ح��و 50
مليار دوالر.
ّ
وحذر الرئيس األميركي دونالد ترامب إيران من دفع
«ثمن أعلى بكثير» إذا انتظرت إلى ما بعد االنتخابات
لتوقيع اتفاق نووي جديد مع الواليات املتحدة .وقال
أمام أنصاره خالل تجمع انتخابي في مدينة تولسا
بأوكالهوما ،السبت ،إن «ال��والي��ات املتحدة يمكنها
االن�ت�ظ��ار ،لكن عندما أف��وز ب��والي��ة ثانية ستدفعون
ثمنا أعلى بكثير مما لو أبرمتم صفقة اآلن».

وتحدث ترامب عن قدرته على إبرام صفقات مهمة
مع ال��دول األخ��رى ،ووج��ه انتقادات إل��ى سلفه ب��اراك
أوب��ام��ا إلعطائه إي��ران « 150مليار دوالر مقابل ال
شيء».
ونسب ترامب لنفسه الفضل في األزمة االقتصادية
ً
ال�ت��ي يعيشها ال�ن�ظ��ام ف��ي إي ��ران ق��ائ�ل�ا« :اآلن إنهم
ليسوا في ح��ال جيد ،أليس كذلك؟ إنهم ليسوا في
حال جيد .وفي يوم ما ،سيتم إرج��اع الفضل إلينا
في ذلك».
وزع��م ت��رام��ب أن إي ��ران «ت��ري��د ب�ش��دة» ال�ت��وص��ل إلى
اتفاق ،لكن «نصحها وزير الخارجية األسبق جون
ك�ي��ري وآخ ��رون باالنتظار إل��ى م��ا بعد االنتخابات
األميركية» .وأوضح ترامب أن كيري وآخرين يقولون
إلي��ران «ان�ت�ظ��روا ،ألن ترامب إذا خسر االنتخابات،
فإنكم ستملكون أميركا».
وج��راء أزمة العملة في طهران ،معطوفة على أزمات
ص�ح�ي��ة وم��ال �ي��ة واق�ل�ي�م�ي��ة ق�ل�ص��ت م��ن ن �ف��وذ ن�ظ��ام
املاللي ،يتساءل مراقبون ما اذا كانت إيران سترضخ
لترامب وتبرم معه صفقة جديدة يؤمن لها نظامها
ومصالحها ،وي��ؤم��ن ل�ت��رام��ب والي��ة ثانية ه��و حتى
اللحظة بعيد عنها؟
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بعشوائية وتخ ّبط يعكسان ارتباكه وتراجع شعبيته

قبيل االنتخابات ..ترامب يلعب أوراقه األخيرة
مع استمرار تراجع شعبيته ،وزيادة
التحديات التي ّ
تقلل حظوظه في
الفوز بوالية ثانية ،بدءاً من جائحة
«كورونا» ،مروراً باالحتجاجات ضد
العنصرية ،وليس أخيراً مخاطر ما
سيكشفه جون بولتون مستشاره
السابق لألمن القومي في كتابه،
يبدو الرئيس األميركي دونالد ترامب
في وضع صعب ،قبيل االستحقاق
االنتخابي في  3نوفمبر المقبل ،أمام
منافسه جو بايدن ،ما دفعه إلى لعب
األوراق األخيرة في جعبته ،الستمالة
أكبر عدد من الناخبين ،غير أن طريقة
معالجته للمشكلة عكست عشوائية
في تصريحاته ،وتخبطاً في قراراته.
وفي ما يلي قراءة في ذلك الملف.
الشرطة تطلق رذاذ الفلفل تجاه حشد من أنصار لترامب ومناهضين له معاً في تولسا بأوكالهوما (أ.ف.ب)

الرئيس كان «يمزح بالطبع للتنديد بالتغطية اإلعالمية
السخيفة».

خالد جان سيز
ضمن سعيه للتخلص من مسؤولني ال يرى منهم مساندة
تامة ،أق��ال ترامب مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان،
ّ
التنحي عن منصبه.
بعد يوم من رفضه
وفي رسالة إلى بيرمان ،قال وزير العدل وليام بار« :ألنك
أعلنت أنه ليس لديك نية باالستقالة ،طلبت من الرئيس
ط � ��ردك ،وف� �ع ��ل» .وع �ق��ب ذل� ��ك ،أك ��د ب �ي��رم��ان ف ��ي ب �ي��ان أن��ه
ّ
سيغادر منصبه «على الفور» .ويمثل بيرمان عقبة أمام
َ
ترامب ،فمنذ تعيينه في يناير  ،2018لم يتوان عن مالحقة
شخصيات في دائرة ترامب .وأشرف مكتبه على التحقيق
م��ع م��اي�ك��ل ك��وه�ين امل�ح��ام��ي الشخصي ال�س��اب��ق ل�ت��رام��ب،
ووج ��ه ات �ه��ام��ات الث �ن�ين م��ن م �س��اع��دي رودي ج��ول�ي��ان��ي،
محامي ترامب الخاص ،وفتح تحقيقا مع جولياني نفسه
ّ
لتصيد أخ �ط��اء خ�ص��وم ت��رام��ب
ف��ي م��ا يتعلق بمساعيه
السياسيني في أوكرانيا؛ بغرض تشويه صورتهم.

حضور انتخابي قليل
استأنف ترامب ،السبت ،تجمعاته االنتخابية ،في مدينة
ً
تولسا بوالية أوكالهوما ،لكن الحضور كان قليال.
وعلقت صحيفة نيويورك تايمز على الفعالية االنتخابية
األول � ��ى ل�ل��رئ�ي��س م �ن��ذ ب ��داي ��ة أزم� ��ة «ك� ��ورون� ��ا» ،ق��ائ �ل��ة إن
محاولة الرئيس إحياء حملة إعادة انتخابه سارت بشكل
سيئ ،ليجد حشدًا أصغر مما وعده مساعدوه به ،ثم ألقى
خطابا مفككا لم يتناول أزم��ات متعددة تواجه البالد أو
الفضائح التي تعصف به في واشنطن.

إبطاء اختبارات «كورونا»
اع �ت �ب��ر ت ��رام ��ب أن اج � ��راء ال �ف �ح��وص «س �ي��ف ذو ح��دي��ن»،
موضحًا« :عندما نقوم بهذا ّ
الكم من الفحوص ،نكتشف
ع��ددًا أك�ب��ر م��ن اإلص��اب��ات» .وت��اب��ع بنبرة ت�ب��دو أق��رب إلى
السخرية« :إذن قلت أبطئوا إجراء الفحوص».
وف� ��ي وق� ��ت الح � ��ق ،أك� ��د م� �س ��ؤول ف ��ي ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض أن

أقال مدعي مانهاتن العام
الذي ّ
حقق
حول دائرته المقربة
واصل تجاهل «كورونا»..
وطالب بإبطاء االختبارات
أطلق وصفا ً عنصريا ً

على الفيروس :كونغ فلو
طعن بشخص بايدن..
وش ّبه اليسار بالعصابات
أساء إلى السود في مدينة
وتوعد المهاجرين
ّ
تولسا..
هاجم المحتجين..
واقترح سجن من يحرق العلم

مواصلة اإلساءة إلى السود
اختار ترامب استئناف التجمعات االنتخابية في تولسا،
ال �ت��ي ش �ه��دت أس� ��وأ االض �ط ��راب ��ات ال �ع��رق �ي��ة ف��ي ال �ت��اري��خ
ُ
األميركي حني قتل  300أميركي من أصل أفريقي على أيدي
حشود من أصحاب البشرة البيضاء عام .1921
وق��ال��ت مجلة ل��وب��س الفرنسية إن تولسا ال�ت��ي اختارها
ت��رام��ب لهذا ال�ح��دث ،ترتبط بقرن م��ن االنقسامات وع��دم
الثقة ،دون إدانة ألي من «البلطجية» البيض.

تشبيه اليسار بالعصابات

ّ
وشن الرئيس هجوما عنيفا على بايدن ،واصفا إياه بأنه
«دمية» في يد «اليسار الراديكالي» ،موضحًا« :جو بايدن

ليس زعيم حزبه ،جو بايدن دمية في يد اليسار الراديكال.
ل�ق��د استسلم لعصابة ال�ج�ن��اح ال �ي �س��اري .ب�ص��راح��ة ،هل
هناك أحد يعتقد فعال أنه يسيطر على هؤالء الراديكاليني
املهووسني؟».

الطعن بشخص بايدن
ك �م��ا ات �ه��م ت��رام��ب ب��اي��دن ب��أن��ه ي �ع��ان��ي م��ن خ �ط��ب م��ا في
صحته وشكك في قدراته الذهنية ،وق��ال« :هو ال يسيطر
على شيء بتاتا» .واتهمه بأنه ال يفهم حتى معنى الردود
التي تصدر باسمه« :عندما أق��رأ ع�ب��ارات معقدة للغاية
ومكتوبة بكلمات منتقاة بعناية أقول إن جو لم يقل هذا،
جو ال يفهم حتى معنى هذا الكالم».

استخدام وصف عنصري
اس �ت �خ��دم ت ��رام ��ب ل �غ��ة ع �ن �ص��ري��ة ل�ل�إش ��ارة إل� ��ى ف �ي��روس

قتلى وجرحى في مينابوليس وسياتل

هل تراجع دور الشرطة األميركية؟
في حادثني يطرحان تساؤالت حول غياب الحضور الفاعل
ل�ل�ش��رط��ة إث ��ر ال�ح�م�ل��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ض��ده��ا ع�ق��ب وف ��اة امل��واط��ن
األم �ي��رك��ي األس� ��ود ج ��ورج ف�ل��وي��د ع�ل��ى ي��د ش��رط��ي أب�ي��ض،
شهدت مدينة منيابوليس ،أمس ،مقتل شخص وإصابة 11
آخرين ،خالل إط�لاق ن��ار .وأوضحت شرطة منيابوليس أن
أشخاصًا مصابني بأعيرة نارية نقلوا إلى مستشفيات في
املنطقة .وأظهرت صور شخص واحد على األقل ممدد على
األرض ومن حوله العشرات ،وكان بعضهم يطلب املساعدة.
ُ
كما قتل شخص بالرصاص وأصيب آخر بجروح خطيرة،
السبت ،في منطقة «من دون شرطة» أقامها متظاهرون في
مدينة س�ي��ات��ل ،حيث ُم�ن��ع عناصر األم��ن م��ن ال��وص��ول إلى
الضحايا.
وأف��اد قسم شرطة سياتل ب��أن «عناصر (الشرطة) حاولوا

ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ال �ش �خ��ص ال� ��ذي س �ق��ط ض�ح�ي��ة إط�ل��اق ال �ن��ار
لكنهم ق��وب�ل��وا بحشد ُ عنيف منعهم م��ن ال��وص��ول بشكل
ّ
آمن إلى الضحايا» .وأبلغت الشرطة التي تمكن عناصرها
م��ن ال��وص��ول إل��ى امل��وق��ع أخ �ي �رًا أن��ه ت��م ن�ق��ل الضحيتني إل��ى
املستشفى الذي يديره «مسعفون» من املنطقة ،حيث أعلنت
وف ��اة أح��ده �م��ا .وأف � ��ادت ب ��أن ال�ض�ح�ي��ة ال�ث��ان��ي «ال ي ��زال في
املستشفى ،حيث يعاني من جروح تهدد حياته».
وذكرت الشرطة أنه لم يكن من املمكن بعد تحديد هوية مطلق
أو مطلقي النار.
وندد الرئيس األميركي دونالد ترامب مرارًا باملنطقة التي تم
تأسيسها في إطار الحركة االحتجاجية التي اجتاحت البالد
بعد وفاة فلويد .ووصف إقامتها بـ«الكارثة» ،وقال إنها تدار
من قبل فوضويني من «اليسار الراديكالي»( .أ ف ب)

«كورونا» عندما سماه بـ«كونغ فلو» (وهو تحريف السم
ري��اض��ة ال�ف�ن��ون القتالية الصينية امل�ش�ه��ورة ،ك��ون��غ ف��و)،
ف��ي إش ��ارة م��ن ال��رئ�ي��س إل��ى أن ال�ص�ين ه��ي امل�س��ؤول��ة عن
الفيروس الذي اجتاح العالم.
وك ��ان ت��رام��ب وص��ف م ��رارًا «ك��وف�ي��د  »19ب��أن��ه «ال�ف�ي��روس
الصيني» أو «فيروس ووهان» ،وهي تسمية أثارت غضب
عديد من جماعات الحريات املدنية.

مهاجمة املحتجني
واس �ت �خ��دم ت��رام��ب أي �ض��ًا ال�ك�ل�م��ة األس �ب��ان �ي��ة «»hombre
ً
(وتعني رجل) ،وهو ُيضرب َمثال بمجرم افتراضي يقتحم
ً
م �ن��زل ام� ��رأة ش��اب��ة وه ��ي وح��ده��ا ل �ي�ل�ا ،وذل ��ك ف��ي س�ي��اق
حديثه عن االحتجاجات التي تسود البالد.
ووف � ��ق ص�ح�ي�ف��ة ال� �غ ��اردي ��ان ،ف ��إن ت ��رام ��ب اس �ت �خ��دم ه��ذا
ُ
املصطلح من قبل ،وأعلن عام  2015عن ترشحه للرئاسة،
«مغتصبون».
باإلشارة إلى املهاجرين املكسيكيني بأنهم
ِ

استهداف املهاجرين
وق ��ال ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي إن��ه سيعلن ق �ي��ودًا ج��دي��دة على
التأشيرات خالل اليومني املقبلني ملنع دخول عمال أجانب
معينني وحماية األميركيني الذين يعانون من سوق العمل
الذي دمرته الجائحة .ويقول منتقدون إن ترامب يستغل
الجائحة للحد م��ن ال�ه�ج��رة إل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وهو
محور حملته إلعادة انتخابه.

سجن من يحرق العلم
اق�ت��رح ت��رام��ب أن يتم تشريع عقوبة السجن مل��دة ع��ام ملن
ي �ح��رق ال �ع �ل��م األم �ي��رك��ي .وت ��اب ��ع« :ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ف�ع��ل ذل��ك.
نتحدث عن حرية الكالم ..ولكن هذا تدنيس».
وق��د اق�ت��رح الرئيس تشريعات مماثلة ف��ي امل��اض��ي .وك��رر
ف �ك��رت��ه ف ��ي اآلون � ��ة األخ� �ي ��رة ب �ع��د أن ش��وه��د ال �ع��دي��د من
امل �ت �ظ��اه��ري��ن امل �ح �ت �ج�ين ع �ل��ى وف � ��اة ج � ��ورج ف �ل��وي��د وه��م
يحرقون األعالم األميركية.

دول جنوبي العالم أمام أزمة الركود اآلتي من الشمال جراء كورونا

فك اإلغالق يتواصل ..ودبي تسمح بالسفر
إعداد أنديرا مطر
ت�ش�ت��د وت �ي��رة ال �س �ب��اق ب�ي�ن ال �ش��رك��ات وامل �خ �ت �ب��رات
ال�ط�ب�ي��ة إلي �ج��اد ل �ق��اح ل �ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د،
وقالت منظمة الصحة العاملية إن  11لقاحًا وصلت
ملراحل متقدمة ،فيما يعتبر لقاح جامعة أكسفورد
في املراحل األكثر تقدمًا إذ إنه الوحيد ال��ذي وصل
للمرحلة ال�ث��ال�ث��ة ال�ت��ي ت�ع��د األوس ��ع واأله� ��م ،حيث
س �ت �ح��دد م ��دى ك �ف��اءة ال �ل �ق��اح وأم ��ان ��ه ،وف ��ق ت�ق��ري��ر
نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وي� �ج ��ري اخ �ت �ب��ار ل �ق ��اح أك� �س� �ف ��ورد ف ��ي دول ع��دة
أصبحت بؤرًا النتشار كورونا إضافة لبريطانيا.
وامل �ي��زة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال �ت��ي ج�ع�ل��ت ت �ج��ارب مختبر
ج ��ام� �ع ��ة أك � �س � �ف� ��ورد ت� �ت� �ق ��دم ع� �ل ��ى ب �ق �ي ��ة ت� �ج ��ارب
اللقاحات ،أن املختبر كان يعمل على تطوير لقاح
ل�ل��وق��اي��ة م��ن م �ت�لازم��ة ال �ش��رق األوس ��ط التنفسية
ال�ت��ي يتسبب بها أح��د أن��واع ف�ي��روس��ات ك��ورون��ا،
وكان قد اكتشف أول مرة في عام .2012
وف � ��ي س� �ي ��اق م� �ت� �ص ��ل ،ق � ��ال م �ع �ه��د ع� �ل ��م األح� �ي ��اء
ب��األك��ادي �م �ي��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ل�ل�ع�ل��وم ال�ط�ب�ي��ة أم ��س إن
باحثني صينيني ب��دأوا مرحلة ثانية م��ن اختبار
لقاح محتمل على البشر وذلك في إطار مساعيهم
لتقييم فعالية اللقاح وسالمته.
غير ان املخاوف تبقى من ان تعدد سالالت كورونا
قد يتطلب لقاحا دوريا مثل األنفلونزا ،فالعلماء
ي �ح��ذرون م��ن ان ال�ف�ي��روس ق��د ي�ب�ق��ى ف�ت��رة طويلة
لخضوعه لـ 6تغييرات جينية منذ ظهوره.

عودة الحياة
وأم� ��س ع ��اد امل �ص �ل��ون إل ��ى م �س��اج��د م �ك��ة امل �ك��رم��ة
بعد انقطاع  90يومًا كإجراء اح�ت��رازي مع تفشي
ال��وب��اء ،كما أعلنت اللجنة العليا إلدارة األزم��ات
وال� � �ك � ��وارث ف ��ي دب � ��ي ،ال �س �م ��اح ب �س �ف��ر امل��واط �ن�ي�ن
واملقمني ل�ل�خ��ارج ،اعتبار م��ن  23يونيو ال�ج��اري،
بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس ال��دول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم
دب��ي .وب�م��وج��ب ال �ق��رار ،س�ي�ب��دأ اس�ت�ق�ب��ال ال�س�ي��اح
وال � ��زوار ع�ب��ر م �ط��ارات دب ��ي ،اع �ت �ب��ارًا م��ن ال�س��اب��ع
م��ن يوليو امل�ق�ب��ل ،وذل��ك وف��ق اش�ت��راط��ات م�ح��ددة.
وي �س �م ��ح ب �س �ف��ر امل ��واط � �ن �ي�ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ل �ل �خ��ارج
اعتبارًا من الثالثاء املقبل .وأعلنت اللجنة العليا
إلدارة األزم � � ��ات وال � �ك � ��وارث ف ��ي دب � ��ي ،ت��رح�ي�ب�ه��ا

اقتراع في زمن «كورونا» ..ناخبون في كوسوفو ينتظرون دورهم لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات
مرتدين كمامات (أ.ف.ب)

الصالة تعود إلى
مساجد مكة المكرمة..
وانفتاح في أسبانيا..
وبريطانيا تستعد
للمرحلة الثانية
من فتح االقتصاد

ول ��م ت�س�ج��ل اس �ك �ت �ل �ن��دا أو أي��رل �ن��دا ال �ش �م��ال �ي��ة أي
ح��االت وف��اة ج��دي��دة خ�ل�ال ال �ـ  24س��اع��ة امل��اض�ي��ة،
ما ي��دل على تراجع انتشار كوفيد  19في اململكة
امل �ت �ح��دة .وت��وق��ع وزي ��ر ال�ص�ح��ة م ��ات ه��ان �ك��وك أن
ت�خ�ف��ف ال�ح�ك��وم��ة إج� ��راء ات ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي،
وه� ��و م ��ا م ��ن ش ��أن ��ه أن ي �س��اع��د ع �ل��ى إع � ��ادة ف�ت��ح
األم � ��اك � ��ن .وأوض� � � ��ح ه ��ان� �ك ��وك أن ذل � ��ك ق� ��د ي �ك��ون
ممكنا إذا اتخذ األف��راد تدابير أخ��رى ،مثل وضع
ال �ك �م��ام��ات .وذك � ��رت ال �ح �ك��وم��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة أن�ه��ا
ستضع هذا األسبوع خططها للمرحلة التالية من
رفع اإلغ�لاق ،وال��ذي قد يشهد إع��ادة فتح املقاهي
واملطاعم والحانات في إنكلترا في  4يوليو.

أزمتان لدول الجنوب
بعودة املقيمني من أصحاب اإلقامات الصادرة من
إمارة دبي اعتبارا من  22يونيو عبر مطارات دبي
على أن يلتزموا شروطًا وقائية ،لتفادي انتشار
كورونا.
كما رفعت أسبانيا أخيرًا حالة الطوارئ الطويلة
التي فرضتها ،في وق��ت وص��ل فيه ع��دد املصابني
بالفيروس حول العالم إلى أكثر من  8.81ماليني
شخص.

إل � ��ى ذل� � ��ك ،ت ��رك ��ت ج ��ائ� �ح ��ة ك � ��ورون � ��ا ت��داع �ي��ات �ه��ا
االقتصادية على الدول النامية بدرجات متفاوتة،
اال ان �ه��ا دم ��رت امل��ال �ي��ة ال�ع��ام��ة ف��ي ك��ل ه��ذه ال��دول
تقريبًا .ففي بداية انتشاره ،سلك الفيروس مسارًا
ً
«اجتماعيا» ،فقد ض��رب العالم الغني أوال .إال ان
ال��دول املتقدمة جميعها ب��دأت تخرج من الدوامة
الصحية املتأتية م��ن تفشي ال��وب��اء .أم��ا ف��ي عالم
ال�ج�ن��وب ف��إن ال��واق��ع مختلف ،اذ ت�خ��وض البلدان

ال �ن��ام �ي��ة ،ب �م��ا ف �ي �ه��ا ال � ��دول األك� �ث ��ر ف� �ق ��رًا ،م�ع��رك��ة
مزدوجة ضد الوباء الذي ال يزال مستشريًا فيها
وض ��د ال ��رك ��ود اآلت ��ي م��ن ال �ش �م��ال .وب�ن�ت�ي�ج��ة ه��ذا
ً
الواقع ال��ذي لم يشهد العالم مثيال له منذ عقود،
انكفأت او تراجعت الحرب على الفقر.
وال يمكن ال��رك��ون ال��ى ق��اع��دة واح��دة ف��ي مكافحة
دول ال � �ج � �ن ��وب ل � �ل� ��وب� ��اء .ف� �ب� �ع ��ض ال � �ب � �ل� ��دان ذات
االق � �ت � �ص ��ادات ال �ن ��اش �ئ ��ة ،م �ث��ل ال �ه �ن��د وال� �ب ��رازي ��ل
ه ��ي األك� �ث ��ر ت � �ض� ��ررًا ،وه� �ن ��اك اي� �ض ��ًا أف �غ��ان �س �ت��ان
وب��اك�س�ت��ان وال�ن�ي�ب��ال وب �ي��رو .ام��ا أف��ري�ق�ي��ا فيمكن
القول إنها بقيت بمنأى عن خطر ال��وب��اء نسبيًا.
وفي أماكن أخرى ،كما هو الحال في دول املشرق
كالعراق وسوريا ولبنان واألردن وفلسطني ،فإن
أزمة كورونا معطوفة على ما تشهده هذه الدول
م��ن ن��زاع��ات وم��ع ح��ال��ة ال�ك�س��اد كفيلة ب��إط��ال��ة أمد
مآسيها.
وتخبر األرق��ام ج� ً
�زء ا فقط م��ن امل��أس��اة .ف��ي أح��دث
ت �ق��ري��ر ل��ه ع��ن االق� �ت �ص ��ادات ال �ع��امل �ي��ة ح ��ذر ال�ب�ن��ك
الدولي من انكماش في االقتصاد العاملي بنسبة
 5.2ب��امل�ئ��ة ف��ي  2020م��وزع��ة ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال�ت��ال��ي:
 7ب��امل �ئ��ة ل �ل �ب �ل��دان امل �ت �ق��دم��ة و  2.5ب��امل �ئ��ة ل�ل�ب�ل��دان
الناشئة .والالفت ان تقدير البنك الدولي لم يأخذ
في الحسبان ما اختبرته هذه ال��دول بفعل اآلثار
ال �ت��راك �م �ي��ة ل�س�ل�س�ل��ة م ��ن األزم � ��ات ال �ت��ي س�ت�ج�ع��ل
هذه الدول امام الجوع وانفجار الديون واحتمال
وقوعها في فوضى داخلية عارمة.
كبير االقتصاديني في صحيفة فايننشال تايمز
م ��ارت ��ن وول � ��ف اش � ��ار إل� ��ى أن االق� �ت� �ص ��اد ال �ع��امل��ي
سيشهد في عام « 2020صدمة عميقة لم يعرفها
العالم طيلة مئة عام» ،موضحا ان الدول الناشئة
س �ت �ك��ون أم � ��ام خ �ط��ر ك �ب �ي��ر ب �س �ب��ب دي ��ون� �ه ��ا .ك�م��ا
ستزعزع أزمة الفيروس التاجي سياسة مكافحة
الفقر املنتهجة منذ رب��ع ق��رن .وك��ان ع��ارف حسني
ك�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي�ين ف��ي ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة ال�ع��امل��ي
ق ��ال ان ال �ع��ال��م م �ه��دد ب �ج��ائ �ح��ة م �ج��اع��ة ألن ع��دد
املعرضني للنقص الحاد في الغذاء قد يتضاعف
هذا العام ليصل إلى  265مليونا .ووفق تقديرات
األم��م امل�ت�ح��دة ،تتطلب م�ك��اف�ح��ة ال��وب��اء واالزم ��ات
االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ال� ��دول ال �ن��اش �ئ��ة وال �ن��ام �ي��ة نحو
 2500م �ل �ي��ار دوالر .وي �ت��وق��ع أن ت�ت�ج��ه دول ع��دة
إلع�ل�ان تخلفها ع��ن س��داد ال��دي��ون ،م��ا يعني اننا
سنكون أمام شكل من تفكك العوملة.

اليوغا ..أغرب طرق
الوقاية من الوباء!
وج ��ه ن��اري �ن��درا م� ��ودي رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ه�ن��دي
«ن�ص�ي�ح��ة غ��ري �ب��ة» ل �ل �ه �ن��ود ،م ��ن أج ��ل م��واج�ه��ة
تفشي فيروس كورونا املستجد ،وهي ممارسة
ري ��اض ��ة «ال� �ي ��وغ ��ا» ،ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر م ��ن ب�ي�ن أك�ث��ر
ال��ري��اض��ات ممارسة ف��ي الهند .وي��رى م��ودي أن
الرياضة ستسهم في الرفع من مناعة ممارسيها
وبالتالي فهي حل فعال من أجل مواجهة فيروس
ك� ��ورون� ��ا .وذك� � ��رت ت �ق��اري��ر أخ � ��رى ب� ��أن ال��رج��ل
يرغب في الترويج لهذه الرياضة املستلهمة من
التقاليد الهندية عامليًا .ويشجع ناريندرا مودي،
ال��ذي يعتبر م��ن القوميني ال�ه�ن��دوس ،على دعم
املمارسات والعالجات التقليدية ويقول« :جميعنا
نعلم بأنه إلى غاية اليوم ،ال أحد في العالم وصل
إل��ى لقاح لفيروس كوفيد  ،19اليوغا ه��ي الحل
األمثل».
وف ��ي م �ق��اب��ل ن�ص�ي�ح��ة م � ��ودي ،ن�ق�ل��ت صحيفة
ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز ع��ن ع��ال��م األح �ي��اء ال��دق�ي�ق��ة في
جامعة أريزونا ،مايكل جونسون قوله إنه يتلقى
ً
سيال من األسئلة وعلى رأسها :هل يقي النحاس
ً
فعال من كوفيد 19؟ وقال إن اهتمامات متابعيه
كانت تدور أساسًا حول طرق الوقاية باستخدام
أقنعة مطرزة بالنحاس أو إكسسوارات نحاسية
لدرء خطر اإلصابة بالفيروس.
وخ�لال األش�ه��ر الثالثة األخ�ي��رة ت��زاي��د االهتمام
بالنحاس ،وبعض امل��واد املغطاة به ،بما في ذلك
ال �ج��وارب وأغ�ط�ي��ة األس� ��رة وال �ط�ل�اء ال ��ذي يمكن
رشه على األسطح .وتقوم العديد من الشركات
بتسويق أغطية الوجه واألقنعة ببطانة نحاسية
مدمجة ،تروج لخصائصها التي تقتل الجراثيم.
ويعرف العلماء اليوم النحاس بـ«املعدن العظيم»
ً
باعتباره قاتال سريعًا للميكروبات واستخدمه
ال�ف��راع�ن��ة م�ن��ذ ال �ق��دم ،ف�ه��و ق ��ادر ع�ل��ى ال �ح��د من
انتشار جراثيم عدة مثل الساملونيال ،وفيروس
اإلنفلونزا وأكثر من ذلك .وفي حاالت معينة ،قد
«يخنق» النحاس الفيروس التاجي أيضا ،وفق
دراس��ة نشرت في مجلة «نيو انغالند جورنال
اوف ميدسني» .ويؤكد خبراء أن املعدن األحمر
ّ
فعال للغاية ،وهو ما شجع بعض الشركات في
استخدامه كحجة تسويقية.
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مواقف جعجع في حديثه لـ سبقلا بمرمى اإلعالم اللبناني

بيروت  -أنديرا مطر

ال شك أن المقابلة التي خص رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع،
سبقلا بها كانت شاملة وتطرق
فيها الى جملة عناوين مهمة
ومواقف جديدة .لكن المسألة
المتصلة بإعالنه أنه ربما أخطأ
بترشيح العماد ميشال عون أحدثت
عاصفة من الردود وأثارت ما أثارته
من مواقف على ضفتي المواالة
والمعارضة.

؟

محللون :مراجعة ذاتية
أم مواكبة لتطورات إقليمية

سبقلا استطلعت مجموعة من
أبرز الكتاب الصحافيين والمحللين
لمعرفة رأيهم فيما يتعلق بمواقف
جعجع التي اعلنها وأسباب الضجة
المثارة حولها.

بشارة :تأكيد المؤكد
ال �ك��ات��ب ال �ص �ح��اف��ي أس �ع��د ب �ش��ارة اع �ت �ب��ر م��ا ج ��اء في
مقابلة جعجع لـ سبقلا يعكس بوضوح واق��ع الحال
في لبنان .فأن يقال هذا الكالم على لسان أحد املشاركني
ف��ي ال�ت�س��وي��ة ال��رئ��اس�ي��ة ف�ه��ذا يعني أن ه��ذه التسوية
كانت كارثية على لبنان ،إذ إنها كرست سيطرة حزب
اهلل على الدولة من أعلى الهرم إلى تشكيل الحكومتني
املتعاقبتني في عهد الرئيس عون إلى قانون االنتخاب
واملجلس النيابي ال��ذي انبثق عنه وال��ذي أف��رز أكثرية
ّ
لحزب اهلل وحلفائه ،ما مكنه من السيطرة بالكامل على
قرار الدولة.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ك�ل�ام ج �ع �ج��ع ع ��ن أن� ��ه «رب� �م ��ا أخ �ط��أ
بانتخاب ع��ون رئيسا» فهو تأكيد للمؤكد .أي عاقل
م ��ا ك ��ان ل �ي �ش��ك أن ل �ب �ن��ان س�ي�ص�ب��ح دول � ��ة ف��اش �ل��ة في
ع�ه��د ع ��ون .ف��ال�ط��ائ�ف�ي��ة ارت �ف��ع م�ن�س��وب�ه��ا واالق �ت �ص��اد
وص��ل إل��ى الحضيض بفعل تقاسم ال�ق��وى السياسية
م�ق��درات ال��دول��ة وس�ي��ادة لبنان أصبحت ف��ي خبر كان
بعدما اصبح في الحضن اإليراني بتوقيع من رئيس
الجمهورية ال��ذي انتخبته الكتل النيابية ،ومنها تلك
التي كانت منضوية في « 14آذار».
املطلوب اليوم بعد جردة الحساب هذه ،وفق بشارة ،أن
يعاد النظر بكل هذه السياسات ،اذ لم يعد من املجدي
امل�ه��ادن��ة م��ع العهد ،وال السكوت ع��ن س�لاح ح��زب اهلل،
والتزام الصمت ازاء انهيار الدولة .دعم قوى التغيير
لدى اللبنانيني ،والتزام لبنان بالدستور وبالشرعية
ال �ع��رب �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة س�ي�س�م��ح ب ��إخ ��راج ��ه م ��ن ال�س�ج��ن
االي ��ران ��ي ،وإال ف�ل�ب�ن��ان س��ائ��ر ن�ح��و م��زي��د م��ن االف�ل�اس
واالنهيار بما ال يمكن اصالحه.

منير الربيع:

أسعد بشارة:

شارل جبور:

نوفل ضو:

جعجع
يجري نقداً
ذاتياً..
ويستثمر
في التطورات
لتعزيز
شعبيته

كالمه
أكد أن
التسوية
الرئاسية كارثية
ووضعت لبنان
في الحضن
اإليراني

وضعنا أمام
معادالت
مستحيلة..
ولو عدنا إلى
الظروف نفسها
سنتخذ الخيار
عينه

«حزب الله»
وكل من أوصل
عون وسار
في قانون
أسسوا
االنتخاب َّ
للقطيعة
مع العرب

جبور :معادالت مستحيلة
رئيس جهاز االع�لام في القوات البنانية ش��ارل جبور
اعتبر ان اللبنانيني توقفوا عند مسألة انتخاب عون
بالرغم من ان كل املواقف األخ��رى التي اطلقها جعجع
ال تقل اهمية عنها ،ولكن ألن مسألة عون اشكالية بحد
ذاتها فقد أثارت ما اثارته .ولفت جبور الى ان املقابلة
الصحافية تختلف ع��ن امل�ق��اب�لات التلفزيونية لجهة
أن الشخص امل �ح� َ
�اور يضطر لتلخيص أف�ك��اره بشكل
مقتضب ال يتيح ل��ه اع�ط��اء امل��وض��وع م��ا يستحق من
شرح واف.
يلفت ج�ب��ور ان «ال�ح�ك�ي��م» ه��و أح��د السياسيني القلة
ال��ذي��ن ي�ت�م�ت�ع��ون بخلفية ف�ك��ري��ة وه ��ذا م��ا ي�م�ي��زه عن
الطبقة السياسية ،وهو عندما سأل «هل الفراغ افضل
من انتخاب رئيس» كان يطرح االم��ر من هذه الزاوية.
ويضيف «هذه املسألة نملك حيالها فلسفة متكاملة في
القوات اللبنانية لجهة التمييز بني ظ��روف االنتخاب
ونتائج االنتخاب ،نحن لسنا مسؤولني عن النتيجة
التي وصل اليها العهد.
وي �ش��دد ج�ب��ور ع�ل��ى ان ال �ق��وات وض�ع��ت آن ��ذاك ام��ام
م �ع��ادالت مستحيلة ت�ع��ام�ل��ت م�ع�ه��ا ب��ال�ش�ك��ل ال��ذي
ح �ص��ل .و«ب��ال �ت��ال��ي ل��و ع��دن��ا ال ��ى ال� �ظ ��روف نفسها
ل�ع��دن��ا ال��ى ال�خ�ي��ار ن�ف�س��ه» .فعندما ت��رش��ح جعجع
ل �ل��رئ��اس��ة ك� ��ان ه ��دف ��ه م ��ن ه� ��ذا ال �ت��رش �ي��ح االم �س ��اك
باملبادرة الرئاسية ،منعا النتخاب رئيس من خارج
اط ��ار ال�ت��وج�ه��ات امل�ط�ل��وب��ة ،ول�ك��ن مجموعة ع��وام��ل
أخ ��رج ��ت امل � �ب� ��ادرة م ��ن ي ��دي ��ه ،م �ن �ه��ا ت��رش �ي��ح س�ع��د
الحريري لزعيم امل��ردة سليمان فرنجية .وبالتالي
م��ن يتحمل امل�س��ؤول�ي��ة ليس جعجع ،ب��ل م��ن انتزع
امل �ب��ادرة م��ن ي��ده .ويختم ق��ائ�لا «ال يمكن تقييم أي
محطة إال بالعودة الى ظروفها».

منير الربيع

اسعد بشارة

شارل جبور

نوفل ضو

ضو :لمعارضة وطنية

الربيع :أكثر تناغما ً مع المرحلة

منسق «التجمع من أجل السيادة» نوفل ضو يقول لـ سبقلا إن إعادة جعجع النظر في خياراته املتعلقة بانتخاب ميشال
عون لرئاسة الجمهورية مؤشر إيجابي ،لكنه في حاجة الى خطوات عملية ،أبعد من أع��ادة ق��راءة ،تصحح التداعيات
السياسية لهذا الخطأ التاريخي من خالل:

املحلل السياسي منير الربيع يعتبر ان مواقف جعجع التي اطلقها من عبر
سبقلا هي في اط��ار مراجعة ذاتية لكل الخيارات السابقة ،خصوصًا انه
كان من أكثر املستهدفني من العهد الذي كان هو أحد صانعيه .ويرى الربيع
ّ
ان جعجع حقق مكتسبات من مجيء عون ،رغم الخسارات التي منها ،فهو
ن��زع عنه ك��ل الصبغة امليليشوية م��ن خ�لال املصالحة املسيحية والسير
بانتخاب ع��ون ،كما اثبت قدرته على التنازل عن طموحاته الرئاسية إذا
اقتضى االمر.
ّ
ويرى الربيع أن هذه املراجعة بمجرد قوله «ربما أخطأنا» تتخطى التفاصيل
اللبنانية ،وتتناغم مع تطورات املرحلة الحالية ،ال سيما في لجهة انعكاسها
على الوضع املسيحي .وبالتالي ،سيعمل جعجع من اآلن وصاعدًا فك العزلة
ال�ت��ي يشعر ب�ه��ا ،م��ن خ�ل�ال االن�ف �ت��اح ع�ل��ى ك��ل ال �ق��وى ،وه��و أث�ب��ت م��ن خ�لال
مشاركته في لقاء بعبدا األخير ،وحيدا من دون سائر قوى املعارضة ،ثباته
على مواقفه وقول ما يريد قوله من اي مكان.
ام��ا امل�ع��رك��ة األس��اس �ي��ة ال �ت��ي ي�خ��وض�ه��ا ج�ع�ج��ع ،وف��ق ال��رب �ي��ع ،ف�ه��ي معركة
انعكاس التطورات الخارجية على الداخل اللبناني ،واالرباك الذي يشعر فيه
عون وباسيل جراء تحالفهما مع «حزب اهلل» وعالقتهما مع النظام السوري
بعد ق��ان��ون قيصر والضغوط االميركية .وبالتالي ،ف��إن جعجع ه��و االكثر
تماهيًا م��ع ه��ذه ال�ت�ط��ورات ،س��واء بعالقاته ال�ج�ي��دة م��ع ال�ق��وى او بمواقفه
الثابتة ،والتي سيعمل على استثمارها مسيحيًا ،ال سيما أن شعبية باسيل
في طور التراجع.

1

إع��ادة النظر بأركان تسوية انتخاب ع��ون رئيسًا وأب��رزه��ا إع��ادة االعتبار ألولوية ن��زع س�لاح ح��زب اهلل وتطبيق
قرارات مجلس األمن والدستور اللبناني في هذا املجال.

2

أش��ار جعجع ال��ى أن «ح��زب اهلل» هو من أس��س للقطيعة مع ال�ع��رب .وه��ذا وج��ه من الحقيقة .أم��ا الوجه اآلخ��ر من
الحقيقة فهو أن القطيعة مع العرب ساهم فيها لخطأ في الحسابات السياسية كل من ّ
تسبب في وض��ع «حزب
اهلل» ي��ده على ال �ق��رارات االستراتيجية للدولة اللبنانية عبر إي�ص��ال ع��ون ـــــ مرشح «ح��زب اهلل» الوحيد وخياره
ّ
االستراتيجي للرئاسة ـــــ وقانون االنتخابات النيابية اللذين سلما رئاسة الجمهورية واالكثرية النيابية للمرة
األولى منذ عام  2005لـ«حزب اهلل» ،في مقابل املحاصصة في الدولة.

3

إن نظرية االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي التي ّ
تذرع بها أركان منظومة التسوية لتبرير ما أقدموا عليه
أثبتت فشلها ،كما فشلت نظرية إقامة التوازن مع الثنائية الشيعية ،من خالل ثنائية مسيحية في السلطة ،تلغي
التعددية واملعارضة ،ما أدى الى تسليم لبنان لـ«حزب اهلل» وعزله عربيًا ودوليًا وتهديد وجودي لهويته.

4

ّ
إن تصحيح الواقع يكون بالتخلي عن هذه التسويات وأوه��ام الثنائيات الطائفية والعودة الى منطق املعارضة
الوطنية التعددية ال��ذي حافظت على شعلته حفنة من السياسيني املستقلني وال�ق�ي��ادات الحزبية وق��ادة ال��رأي،
ّ
والتوقف عن محاوالت عزل هؤالء ومصادرة دورهم وترهيبهم فكريًا وتسخيف خياراتهم.

؟

إيلي الحاج :أخطأتم ..واآلن ما العمل
إيلي الحاج

■ األكيد
أن جعجع
أخطأ كثيراً
بتوقعه
أن يصدق
معه عون..
وأن يلتزم
باسيل
توقيعه

ف��ي م�ق��ارب��ة ش��ام�ل��ة مل��واق��ف ج�ع�ج��ع ،ي�ق��ول ال�ك��ات��ب
ال�ص�ح��اف��ي اي �ل��ي ال �ح��اج ل �ـ سبقلا :ال أح ��د ي�ع��رف
م�ي�ش��ال ع��ون ب�ق��در سمير ج�ع�ج��ع .رغ��م ذل��ك دع��م
ترشيحه للرئاسة ،متخطيًا تجربة سابقة سيئة
م�ع��ه ،ق�ط�ع��ًا ل�ل�ط��ري��ق ع�ل��ى امل��رش��ح اآلخ ��ر سليمان
ف��رن �ج �ي��ة ال � ��ذي دع� �م ��ه ف ��ي  ٢٠١٦ح �ل �ي �ف��ا ج�ع�ج��ع
السابقان ،سعد الحريري ووليد جنبالط.
وي �ب��دي ال �ح��اج اع �ت �ق��اده ان رئ�ي��س ح��زب «ال �ق��وات»
اعتقد أن فرنجية سوف ُينتخب رئيسًا ،خصوصًا
بعدما اتصل به الرئيس الفرنسي آن��ذاك فرنسوا
ه��والن��د .وت �ب� نّّي� الح �ق��ًا أن ف��رن�ج�ي��ة ال ي �ج��رؤ حتى
على ال�ح�ض��ور إل��ى جلسة ف��ي ال�ب��رمل��ان للتصويت
لنفسه من دون موافقة حسن نصراهلل ،الذي كان
ّ
التوجه إلى
أخبر اللبنانيني م��رارًا أن على نوابهم
امل �ج �ل��س ال�ن �ي��اب��ي وان �ت �خ��اب م�ي �ش��ال ع ��ون ،ال أح��د
غيره ،إذا كانوا يريدون رئيسًا.
دام ال� �ف ��راغ ال��رئ��اس��ي ن �ح �وًا م ��ن س �ن �ت�ين ون �ص��ف
ال�س�ن��ة .وك ��ان ال�ب�ط��ري��رك امل��ارون��ي ب �ش��ارة ال��راع��ي
ض � ّ�ي ��ق ال� �خ� �ي ��ارات ع �ن��دم��ا ع �ق��د اج �ت �م��اع��ًا ل �ق��ادة
األح � ��زاب األك �ب��ر ل ��دى امل �س �ي �ح �ي�ين ،ع ��ون وج�ع�ج��ع
ّ
الجميل وفرنجية ،ودعاهم إلى االتفاق على
وأمني

أن ي �ك��ون أح��ده��م رئ �ي �س��ًا .ف �ص��ارت ال�ت��رش�ي�ح��ات
محصورة بهم.
وبعد عشرات من الجلسات لم يكتمل فيها نصاب
ال�ث�ل�ث�ين ل�لان �ت �خ��اب ،أي �ق��ن ال�ج�م�ي��ع أن ح��ظ جعجع
م� �ع ��دوم وك ��ذل ��ك ال �ج �م� ّ�ي��ل .وأن اك �ت �م��ال ال �ن �ص��اب
يقتضي انتخاب مرشح الحزب ،أو من يرضى عنه
الحزب.
ووفق الحاج ،فإن الرئيس سعد الحريري ،وبسبب
أوض ��اع ��ه غ �ي��ر امل��ري �ح��ة ،س� ��واء ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة أو
ً
لبنان ،كان مستعجال العودة إلى رئاسة الحكومة
وإن�ه��اء ال �ف��راغ ،وع�ل��ى ه��ذا األس��اس عقد «تسوية»
مع فرنجية .لكن جعجع سارع في املقابل إلى ّعقد
«ت �س��وي��ة» م��ع ع ��ون ،ض� ّ�م�ن�ه��ا ات�ف��اق��ًا س� ّ�ري��ًا ،وق�ع��ه
وج �ب��ران ب��اس�ي��ل ع�ل��ى ت�ق��اس��م ب�ي�ن�ه�م��ا للمناصب
واملواقع التي هي من حصة املسيحيني في الدولة،
ول��م ُي�ع�ل��ن ه��ذا االت �ف��اق إال ب�ع��دم��ا ّ
دب ال�خ�لاف بني
«القوات» و«التيار العوني».

الرئيس األقوى في طائفته
وق��ال ال�ح��اج إن إع�لام ح��زب «ال �ق��وات» راح ينشر
ف��وائ��د ن�ظ��ري��ة «ال��رئ �ي��س األق ��وى ف��ي ط��ائ�ف�ت��ه» على

ق��اع��دة أن األق� ��وى ع �ن��د امل�س�ي�ح�ي�ين ب �ع��د ع ��ون هو
جعجع .وبالتالي سيكون خليفته في قصر بعبدا،
ولم يخطر ببال جعجع وأنصاره ،أن لعون تفسيره
ال��ذي سيقول إن األق��وى ب�ين املسيحيني م��ن بعده
هو جبران باسيل ،مشيرًا إلى ان «التسوية» التي
ان �ض ��م إل �ي �ه��ا ال� �ح ��ري ��ري وج �ن �ب�ل�اط الح �ق ��ا ق��ام��ت
ع�ل��ى اع �ت �ب��ار س�ل�اح «ح ��زب اهلل» م��وض��وع��ًا دول�ي��ًا
ّ
التطرق إليه بني اللبنانيني
وإقليميًا يقتضي عدم
ً
ال��ذي��ن ال ي�م�ل�ك��ون ل��ه ح �ل�ا ،وع� ��ودة ال �ح��ري��ري إل��ى
رئاسة الحكومة ،وأن يكون رئيس الجمهورية فوق
الجميع ،وال يبقى مصطفًا في خط «حزب اهلل».
ووصف جعجع عون بأنه «تايواني» ،أي تقليد في
حديث له عن انتماء مرشحه إلى «قوى  ٨آذار» ،في
حني وصف فرنجية بأنه «أصلي» في انتمائه إلى
التحالف الذي يقوده «حزب اهلل».
هادن الثالثة ،الحريري وجعجع ،وجنبالط« ،حزب
اهلل» ،ل �ك �ن �ه��م اخ �ت �ل �ف��وا ع �ل��ى امل ��وق ��ف م ��ن ب��اس�ي��ل
وطموحاته الحالية واملستقبلية .إلى أن التقوا في
ه��ذه امل��رح�ل��ة ع�ل��ى خ�ص��وم��ة سياسية م�ع��ه .وعلى
هذا األساس عقد جعجع مصالحة مع فرنجية.
وي� ��رى ال� �ح ��اج ان ج �ع �ج��ع ق ��د ي �ك��ون ع �ل��ى ح ��ق ف��ي

ت�ص��ري�ح��ه ل �ـ سبقلا ب �ـ «رب �م��ا أخ�ط��أن��ا ف��ي ان�ت�خ��اب
عون رئيسًا» ،لكن األكيد أنه أخطأ كثيرًا بتوقعه أن
يصدق معه عون ـــــ وأن يلتزم باسيل توقيعه ـــــ وهو
من يعرف ع��ون جيدًا وأن��ه وصهره الوزير السابق
ش �خ��ص واح� � ��د .وأي� �ض ��ًا أخ� �ط ��أ ج �ع �ج��ع ب��ال �ت��أك �ي��د
وكثيرًا بعدم احتفاظه بحليف أو صديق له بعدما
خ � ّ�ون م�ب��اش��رة وع�ب��ر إع�ل�ام ح��زب��ه م��ن ل��م ي��واف�ق��وه
ع�ل��ى خ �ي��اره ت��أي�ي��د ع��ون وال �ت �ح��ال��ف م �ع��ه .واألس � ّ�وأ
سؤاله عن أوزانهم وأحجامهم ومن يكونون .ولعله
اس�ت�ن��د ف��ي ذل��ك إل��ى دراس ��ة ق��ال��ت إن شعبية ع��ون
و«القوات» توازي  ٨٦في املئة .لم يخطر ببال الرجل
أن عون وباسيل سيحسبان هذه املعادلة على أنها
 ٨٠في املئة «تيار» و ٦في املئة فقط «قوات».
ويختم الحاج انه يتوجب االنتظار ملعرفة ما الذي
ت�غ� ّ�ي��ر خ�ل�ال أق��ل م��ن ش�ه��ر ع�ل��ى ط��اول��ة ح�س��اب��ات
«ال �ح �ك �ي��م» ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ك �م��ا ي �س �م �ي��ه أن� �ص ��اره ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ف �ف��ي 27
ّ
أبريل املاضي ق��ال من شاشة «العربية» إن��ه «غير
ن��ادم وال لحظة على ترشيح ال�ع�م��اد ميشال عون
للرئاسة» وبعد «ربما» ،ال بد أن الحريري وجعجع
وجنبالط يسألون أنفسهم ،وق��د بلغ لبنان كدولة
حافة اإلفالس« :واآلن ما العمل؟».
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تروخيو بدي ً
ّ
ال لـ «روبي» في بيتيس
أعلن نادي ريال بيتيس ،صاحب املركز الرابع عشر في الدوري االسباني لكرة القدم ،رحيل مدربه
ّ
تروخيو بدال منه .أفاد النادي
جوان فرانسيسك فيرير «روبي» وتعيني املنسق الرياضي اليكسيس
في بيان بعد يوم من خسارة «فيرديبالنكوس» على ارض اتلتيك بلباو صفرــ« 1قرر مجلس ادارة
بيتيس تسلم اليكسيس مهام الفريق االول .سيجلس القائد السابق واملنسق الرياضي الحالي على
ّ
تروخيو ( 54عاما) العبا ملدة سبع سنوات مع
مقعد املدرب حتى نهاية املوسم الجاري» .وكان
بيتيس (1993ــ ،)2000ودرب الفريق في مباراتيه االخيرتني من موسم 2016ــ.2017
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الفنية تجتمع إلعداد «األزرق»

اقترب مدافع منتخب اليمن ،ون��ادي االتحاد
ال�ع�م��ان��ي ع�ب��دامل�ع�ين ال �ج��رش��ي ،م��ن االن�ت�ق��ال
الى احد اندية الدرجة االول��ى ،وفق ما ذكرت
م��واق��ع ري��اض�ي��ة يمنية ،موضحة ان الالعب
ــــــ ال��ذي سبقت له املشاركة مع منتخب بالده
في ك��أس الخليج ،كذلك ،مثل أندية ع��دة ،من
بينها ن��ادي النجم وال��وح��دة في اليمن ،قبل
ان ي�ن�ت�ق��ل ب��داي��ة ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ال ��ى ال ��دوري
ّ
العماني ــــــ تلقى عرضا رسميًا لالحتراف في
الكويت من دون تحديد اسم النادي ،مشيرة

خالد الشمري

حكم عبدالمولى
تجتمع ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة ب��ات �ح��اد ال�ك��رة
برئاسة عضو املجلس خ��ال��د الشمري
خالل الـ 48ساعة القادمة مع الجهازين
الفني واإلداري ملنتخبنا الوطني لكرة
القدم.
وق � ��ال خ��ال��د ال �ش �م��ري ان االج �ت �م��اع
ي� �ت� �ن ��اول وض � ��ع ال� �ت� �ص ��ور ال �ن �ه��ائ��ي
إلع � � � ��داد وت �ج� �ه� �ي ��ز األزرق ل �خ��وض
التصفيات املزدوجة للتأهل ملونديال
ق �ط��ر  2022وام � ��م آس� �ي ��ا ف ��ي ال �ص�ين
 2023على ضوء املستجدات الجديدة
ال�خ��اص��ة ب �ق��رار ات �ح��اد ال �ك��رة األخ�ي��ر
بانطالق تدريبات األندية واستكمال
املوسم الكروي من مباريات ال��دوري
وكأس سمو االمير.
م� �ش� �ي ��را إل � � ��ى ان ه � �ن� ��اك ات � �ف� ��اق� ��ا ع �ل��ى
خ ��وض م �ب��اري��ات ودي ��ة دول �ي��ة ل�ل�ازرق
قبل م�ب��ارات��ي اس�ت��رال�ي��ا واألردن املقرر
إقامتهما يومي  8و 13اكتوبر املقبلني
وس�ت�ع�ل��ن اس �م��اء ال�لاع �ب�ين امل�خ�ت��اري��ن
ل�ل�ان �ض �م��ام ل� �ل ��ازرق وم ��وع ��د ال�ت�ج�م��ع

الجرشي قريب من «الدرجة األولى»
إلى انه ينافس في «الدرجة االولى».
ويلعب الجرشي ( 26ع��ام��ًا) ف��ي خ��ط ال��دف��اع،
وبرز بصورة مميزة مع النادي العماني ،ما
دعا الجهاز الفني للمنتخب اليمني الى ضمه
خالل االستعداد ملواجهة املنتخب السعودي
ض �م��ن ال �ت �ص �ف �ي��ات امل ��زدوج ��ة ل �ك��أس ال �ع��ال��م
(ق �ط��ر  )2022وك� ��أس آس �ي��ا (ال �ص�ي�ن ،)2023
إال أن امل� �ب ��اراة ال �ت��ي ك ��ان م �ق��ررًا أن ت �ق��ام في
م��ارس امل��اض��ي ت� ّ
�أج�ل��ت؛ بسبب انتشار وب��اء
«كورونا».

الخاطر :استعدادات المونديال
ً
طبقا للجدول الزمني
تسير

بدر المطوع في كرة مشتركة مع مدافع عمان في لقاء سابق

األول طبقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة
املدرب الوطني ثامر عناد.

الدمج فرصة للشباب
وأك � ��د ال �ش �م ��ري ان م ��ن ح ��ق اي ن��اد
االعتراض على عودة دوري الدمج في
املوسم املقبل ،مشيرا إلى ان مجلس
إدارة ات �ح��اد ال �ك��رة ب��رئ��اس��ة ال�ش�ي��خ
اح �م ��د ال �ي��وس��ف ات �خ ��ذ ق � ��رار ال��دم��ج

بناء على معطيات اب��رزه��ا الظروف
الطارئة التي تمر بها البالد وبلدان
ال �ع��ال��م م ��ن ت �ف �ش��ي ج��ائ �ح��ة ف �ي��روس
كورونا وتأثر اغلب األندية من توقف
النشاط الرياضي واحتماالت غياب
امل �ح �ت��رف�ي�ن ن �ت �ي �ج��ة ص �ع��وب��ة ح��رك��ة
الطيران .
وأض � ��اف ان دوري ال��دم ��ج ف ��ي امل��وس��م
امل �ق �ب��ل ي �ع��د م �ص �ل �ح��ة م �ف �ي��دة ل�ب�ع��ض

األن� ��دي� ��ة ل ��رف ��ع ال �ض �غ��ط ال �ع �ص �ب��ي ع��ن
الالعبني عند استكمال ال��دوري في 15
اغسطس املقبل بعد إلغاء الهبوط هذا
املوسم ،وأيضا فرصة لالعبني الشباب
في املشاركة في املباريات واكتشافهم
وف� ��ي ن �ف��س ال ��وق ��ت اع �ت �ب��ار امل �ب��اري��ات
املتبقية من الدوري وكأس سمو االمير
فترة إع��داد وتجهيز الالعبني للموسم
املقبل.

قميص «المرعب» بـ  16ألف يورو

قبل استكمال دوري األبطال

كافاني ومونييه
سيتركان سان جيرمان
أف��ادت تقارير أن ال�ه��داف األوروغ��وي��ان��ي إدي�ن�س��ون كافاني
الذي ينتهي عقده في  30يونيو ،لن يكون متواجدًا مع باريس
سان جيرمان الفرنسي حني يستأنف بطل «ليغ  »1مشواره
في مسابقة دوري أبطال أوروبا خالل شهر أغسطس.
وك �ت �ب��ت ص�ح�ي�ف��ة م��ارك��ا ال��ري��اض �ي��ة األس �ب��ان �ي��ة أن ال �ه��داف
التاريخي ل�ن��ادي العاصمة والبالغ م��ن العمر  33عامًا «لن
ي�ل�ع��ب دوري األب� �ط ��ال ه ��ذا امل��وس��م م��ع س ��ان ج �ي��رم��ان» في
معلومة أكدتها الح�ق��ًا شبكة «ار ام س��ي س�ب��ور» الفرنسية
ال�ت��ي أش ��ارت أي�ض��ًا إل��ى أن امل��داف��ع البلجيكي ت��وم��ا مونييه
سيحذو حذو كافاني أيضًا.
وفي موقعها على شبكة اإلنترنت ،كتبت «ار ام سي سبو» أن
مونييه «قرر أيضًا ترك سان جيرمان اعتبارًا من  30يونيو
امل�ق�ب��ل .ول��ن ي �ك��ون البلجيكي ب��ال�ت��ال��ي ف��ي ع ��داد املجموعة
املحترفة التي تعود (للتمارين) اإلثنني املقبل».
وبعد أن انتهى موسمه باكرًا نتيجة تفشي فيروس كورونا
ً
املستجد وتتويجه ب�ط�لا م��ن دون إك�م��ال ال�ب�ط��ول��ة ،يستعد
سان جيرمان لخوض الدور ربع النهائي من مسابقة دوري
األبطال بني  12و 15أغسطس ،كما أنه مدعو لكي يخوض في
اواخر يوليو نهائي مسابقة كأس فرنسا ضد سانت إتيان،
ونهائي كأس رابطة األندية الفرنسية املحترفة ضد ليون.
وفي حال كانت معلومات «ماركا» و«ار ام سي سبور» دقيقة،
ف��إن رحيل كافاني عن ن��ادي العاصمة ال��ذي وص��ل إليه عام
 2013ف��ي طريقه لكي يصبح أفضل ه��داف ف��ي ت��اري��خ (200
ُ
حزن عشاق سان جيرمان لكنه سيكون مبررًا الى
هدف) ،سي ِ
حد كبير من وجهة نظر الالعب؛ ألنه خسر مركزه األساسي
ف��ي تشكيلة امل��درب األمل��ان��ي ت��وم��اس ت��وخ��ل ملصلحة ال��واف��د
الجديد األرجنتيني م��اورو إي�ك��اردي ال��ذي تم التعاقد معه
أخيرًا بعد أن كان معارًا هذا املوسم من إنتر ميالن اإليطالي.

قميص جاسم يعقوب المعروض في المزاد

ب�ي��ع ق�م�ي��ص ل�ن�ج��م منتخبنا ال��وط�ن��ي
وف��ري��ق ال �ق��ادس �ي��ة ل �ك��رة ال �ق��دم ،ج��اس��م
يعقوب ،بقيمة  16أل��ف ي��ورو ،وف��ق ما
أش� � ��ارت إل �ي ��ه ادارة م � ��زاد  AGONف��ي
أملانيا على شبكة االنترنت.
وي �ح �م ��ل ال �ق �م �ي��ص رق � ��م  ،9ال� � ��ذي ب ��دأ

عليه امل��زاد ب�ـ 250ي��ورو ،وارت��داه جاسم
ي �ع �ق��وب ف ��ي م� �ب ��اراة أم� ��ام ال �ك��وي��ت في
بطولة الدوري موسم  1979ــــــ .1980
وح �ص��ل م �ص� ّ�ور أمل��ان��ي م��ن ه��ام �ب��ورغ
ع �ل��ى ال �ق �م �ي��ص ب �ع��د امل� � �ب � ��اراة ق �ب��ل أن
يعرضه في املزاد.

كورونا يؤجل مباراة في الدوري الروسي
ت��أج�ل��ت م �ب��اراة ك��راس �ن��ودار ودي�ن��ام��و
م��وس �ك��و ف ��ي ال � � ��دوري ال ��روس ��ي ل �ك��رة
ال�ق��دم ال��ى الشهر املقبل بعد اكتشاف
ث�ل�اث ح ��االت اي�ج��اب�ي��ة ب��وب��اء ف�ي��روس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ف ��ي ص �ف��وف االول
بحسب ما اعلن االتحاد املحلي للعبة
أمس.
وأص� � ��در االت� �ح ��اد ب �ي��ان��ًا إث� ��ر اج �ت �م��اع
لجنته التنفيذية أك��د فيه أن «امل�ب��اراة
ب�ي�ن ك� ��راس � �ن� ��ودار ودي� �ن ��ام ��و م��وس�ك��و
ستلعب ف��ي ت��اري��خ  19يوليو» مشيرًا

إلى أن الناديني وافقا على قرار تأجيل
املباراة.
وقال بيان صادر عن دينامو موسكو إن
الفحوص التي خضع لها الكاميروني
الدولي كلينتون نجي ،والبوركينابي
ش � ��ارل ك ��اب ��وري وال �ب ��ول �ن ��دي ال ��دول ��ي
سيباستيان سيمانسكي للكشف عن
وباء «كوفيد  »19جاءت إيجابية.
وأش��ار ن��ادي العاصمة الروسية بأنه
وض� ��ع ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ث�ل�اث ��ة ف ��ي ال�ح�ج��ر
الصحي ملدة  14يومًا.

أكد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة
ك��أس ال�ع��ال��م  2022ل�ك��رة ال�ق��دم أن قطر كانت
ح��ري �ص��ة ع �ل��ى االل � �ت� ��زام ب ��ال� �ج ��دول ال��زم �ن��ي
املوضوع الخاص باكتمال العمل في استادات
البطولة وافتتاحها ،ومن ثم كان اإلعالن عن
جاهزية ثالث استادات البطولة ،وهو استاد
«املدينة التعليمية».
وأش � ��ار ال �خ��اط��ر إل ��ى أن ج�م�ي��ع اس �ت �ع��دادات
ال�ب�ط��ول��ة ب�م��ا ف�ي�ه��ا اإلن� �ش ��اءات وم �ش��روع��ات
البنية األساسية تسير أيضا طبقا للجدول
الزمني رغم األزمة الحالية الخاصة بجائحة
ك��ورون��ا ،م��ؤك��دا أن نسبة اك�ت�م��ال ال�ع�م��ل في
اس�ت�ع��دادات املونديال تفوق ال �ـ 80باملئة قبل
أكثر من عامني ونصف العام ،ما يؤكد حرص
قطر على االنتهاء م��ن ك��ل االس�ت�ع��دادات قبل
البطولة بوقت كاف.
وأعلنت قطر يوم االثنني املاضي عن جاهزية
استاد «املدينة التعليمية» ،ليكون ثالث مالعب
مونديال  2022التي يتم إنجازها رسميا بعد
استاد خليفة ال��دول��ي واس�ت��اد «الجنوب» في
ال��وك��رة .وأوض ��ح ال�خ��اط��ر «ال �ت��زام��ا ب��ال�ج��دول
ال��زم�ن��ي امل��وض��وع ،ح��رص�ن��ا ع�ل��ى اإلع�ل�ان عن
ج��اه��زي��ة اس �ت��اد امل��دي �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف��ي ذل��ك
التوقيت رغم جائحة كورونا.
اع�ت��دن��ا ت��دش�ين مالعبنا ال �ج��دي��دة م��ن خ�لال
ح��دث ك��روي كبير ،س��واء ك��ان م�ب��اراة نهائية
أو مباراة ودي��ة كبيرة ولكن في ظل الظروف
الراهنة بسبب وباء كورونا ،توصلنا لطريقة
مبتكرة بعض الشيء وهي اإلع�لان رقميا أو
افتراضيا عن افتتاح االستاد رسميا».
وأش � ��ار ال �خ��اط��ر« :ف� ��ي ن �ه��اي��ة ه� ��ذا ال �ع��ام،
سيكون العمل اكتمل تماما ف��ي استادين
آخ� ��ري� ��ن م� ��ن اس� � �ت � ��ادات ال �ب �ط��ول��ة وس �ي �ت��م

ناصر الخاطر

افتتاحهما رسميا».
وم� ��ن امل �ن �ت �ظ��ر اف �ت �ت ��اح اس � �ت� ��ادي «ال� ��ري� ��ان»
و«ال �ب �ي��ت» ف��ي وق��ت الح��ق م��ن ال �ع��ام الحالي
بعد اكتمال العمل فيهما ،مثلما هو مدرج في
خطة االس�ت�ع��داد ل�ل�م��ون��دي��ال .وع��ن مستقبل
اس �ت��اد «امل��دي �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة» ب�ع��د م��ون��دي��ال
 2022وم��ا إذا ك��ان سيخصص ألح��د االندية،
أم سيكون تابعا فقط ملؤسسة قطر للتربية
والعلوم وتنمية املجتمع ،وقاصرا على خدمة
ال �ن �ش��اط��ات ال��ري��اض �ي��ة ل �ل �م��ؤس �س��ة ،أوض ��ح
الخاطر« :ف��ي الوقت الحالي ،وبحكم وضعه
داخ ��ل ح�ي��ز م��ؤس�س��ة ق�ط��ر للتربية وال�ع�ل��وم،
فإن هذا امللعب سيكون نقطة تجمع وملتقى
للطالب والعاملني باملدينة التعليمية ،كما
س�ي�ك��ون م�ق��را مل��درس�ت�ين ج��دي��دت�ين .االس�ت��اد
س�ي�س�ت�خ��دم ل�خ��دم��ة امل��دي �ن��ة التعليمية ول��م
ي�ح�س��م ب �ع��د م ��ا إذا ك ��ان س�ي�خ�ص��ص أي�ض��ا
لخدمة أي من األندية».

بيرهوف :ال فرصة لعودة
«الثالثي» إلى «مانشافت»
أع ��رب أول�ي�ف��ر ب�ي��ره��وف م��دي��ر االت �ح��اد األمل��ان��ي
لكرة القدم عن اعتقاده بعدم وج��ود فرصة في
ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ل �ع��ودة ت��وم��اس م��ول��ر م�ه��اج��م
ب��اي��رن ميونخ األمل��ان��ي وزميليه ماتس هوملز
وجيروم بواتينغ إلى صفوف املنتخب األملاني
(مانشافت).
وق � � ��ال ب � �ي ��ره ��وف ف � ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات إل� � ��ى ق �ن��اة
«شبورت  »1أمس األحد« :بشكل أساسي ،أشعر
بالسعادة ألنهم يقدمون عروضًا جيدة حاليًا».
وكان يواكيم لوف املدير الفني للمانشافت اتخذ
قرارًا غير سهل ،حيث استبعد عددًا من النجوم
األساسيني الكبار بالفريق بعد البداية املتعثرة
وال� �خ ��روج امل �هي��ن م��ن رح �ل��ة ال ��دف ��اع ع��ن ال�ل�ق��ب
العاملي في بطولة كأس العالم  2018بروسيا.

وعمد لوف إلى االعتماد على الالعبني الشبان.
وأوضح بيرهوف« :ال أعتقد أن لوف سيعدل عن
رأيه اآلن».
وأوض��ح بيرهوف أن فكرة األداء يتعني فهمها
بشكل مختلف أيضًا ،مشيرًا إل��ى أن امل��درب قد
ال يلجأ فقط إلى االعتماد على أفضل الالعبني،
ولكن أيضًا على «ه��ؤالء الالعبني األكثر أهمية
للفريق» .وأض��اف أن تطور مستوى املانشافت
أكد صحة وجهة نظر لوف.
وأكد بيرهوف أنه خالل كأس العالم  2018كان
هناك صراع بالفعل بني الالعبني الشبان الذين
نجحوا من قبل في بطولة ك��أس ال�ق��ارات 2017
ب��روس�ي��ا وب �ع��ض ال�لاع�ب�ين ال�ك�ب��ار األس��اس�ي�ين
الذين شاركوا مع املانشافت لفترة طويلة.

الرياضة العربية تبكي «نورسها الساحر»
كان نجم الهجوم أحمد راضي ،الذي توفي أمس عن
 56ع��ام��ًا ،بسبب ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،عالمة
مضيئة في كرة القدم العراقية وأح��د أب��رز النجوم
في تاريخها.
ب � � � ��رز راض� � � � � ��ي ب � �ش � �ك� ��ل الف � � � ��ت ف � � ��ي م �ن �ت �ص��ف
الثمانينيات ،وكان أبرز العبي العصر الذهبي
ل �ك ��رة ال� �ق ��دم ال �ع ��راق �ي ��ة ،وش� � ��ارك اس��اس �ي��ا في
املباريات الثالث ،التي خاضها منتخب «أسود
ال��راف��دي��ن» ف��ي م��ون��دي��ال امل�ك�س�ي��ك ع ��ام ،1986
ويكفيه فخرًا ان��ه ك��ان صاحب الهدف الوحيد
لبالده فيها.
ّ
هز شباك الحارس ّ
املميز جان-ماري بفاف بتسديدة
قوية في املباراة التي خسرها العراق امام بلجيكا
 ،2 /1بعد ان ألغى له الحكم هدفا برأسه في مباراة
ال �ب ��اراغ ��واي (ص� �ف ��ر )1/اث ��ار االس �ت �ه �ج��ان وغ�ض��ب
البعثة العراقية.
وكانت الحمد راضيّ ،
املتوج بلقب الدوري العراقي
خمس م��رات وال�ك��أس سبع م��رات ،عالقة عشق مع
الصحافة املحلية التي اطلقت عليه لقب «النورس
الساحر».
ومضى صاحب  62هدفا في  121مباراة دولية مع
م�ن�ت�خ��ب ال �ع ��راق ق��ائ�لا «ش�ك�ل��ت م��ع ح�س�ين سعيد
ث�ن��ائ�ي��ا رائ� �ع ��ا ،وك �ن��ا االح �س ��ن آس �ي��وي��ا ح �ت��ى ع��ام
.»1988

في  1984و 1988عندما نال جائزة افضل العب في
القارة اآلسيوية.

حسرة االحتراف الخارجي
وبرزت مواهب احمد راضي في سن مبكرة؛ فجمع
صفات املهاجم العصري بعد تألقه مع ال��زوراء في
ال ��دوري امل�ح�ل��ي ،وات�س�ع��ت رق�ع��ة ال�ت��أل��ق عربيا في
ك ��أس ف�ل�س�ط�ين ل�ل�ش�ب��اب ف��ي امل �غ��رب ( )1983وم��ع
منتخب بالده االول في املغرب ايضا بعد عامني ،ثم
حجز بطاقته ال��ى النجومية العاملية في مونديال
املكسيك.
ومن سوء طالع راضي انه عندما وجد فرصة العمر
التي ال تأتي اال مرة واحدة ،لم يستفد منها ألسباب
عدة.
وتمثلت ه��ذه الفرصة في تلقيه عرضا لالحتراف
ف��ي ال� �ب ��اراغ ��واي م��ع ن� ��ادي ان �ت��رن��اس �ي��ون��ال م�ق��اب��ل
مليون ونصف املليون دوالر ،عندما ك��ان ف��ي قمة
عطائه ع��ام  ،1989اي بعد ع��ام م��ن اختياره افضل
العب في آسيا ،لكن القوانني في بلده لم تكن تسمح
يومها باحتراف الالعبني.
ّ
ول��م يجد احمد راض��ي متنفسا اال ف��ي قطر ،حيث
اح �ت��رف وزم�ي�ل��ه ل�ي��ث ح�س�ين م��ع ال��وك��رة ،وام �ت��دت
ال�ف�ت��رة  3م��واس��م ( 93ـــــ  ،)96لكن ه��ذه التجربة لم
تغن مسيرته الن االحتراف في قطر كان في بداياته
وجمهور املالعب قليل ،وفق رأيه.
ّ
وتلقى عرضا من اح��د االن��دي��ة الكورية الجنوبية،

صدمة ..وبكاء!

أحمد راضي

ّ
لكن الصفقة ل��م تتم وف��ض��ل ال�ع��ودة م��ن ج��دي��د الى
ال��زوراء ولعب معه موسمني قبل ان يعتزل محليا
ودوليا ،بعد ان داف��ع عن أل��وان ب�لاده اكثر من عقد
ونصف العقد.
اما ابرز االندية املحلية التي لعب معها فهي الزوراء
( 82ـــــ  ،85ثم  89ـــــ  93وأخيرا  97ـــــ  )99والرشيد (85
ـــــ .)89
م��ع املنتخب ال��وط�ن��ي ،اح ��رز ب�ط��ول��ة ك��أس الخليج

ون �ع��ى وزي ��ر ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ال �ع��راق��ي ع��دن��ان
درجال الهداف التاريخي للمنتخب العراقي «ببالغ
الحزن واألسى ننعى رفيق الدرب ونجم الجماهير
ال�غ�ي��ور ال��ري��اض��ي ال �ف��ذ ،اب��ن ال �ع��راق أح�م��د راض��ي،
الذي وافاه األجل عقب إصابته بجائحة كورونا».
وغ� ّ�رد رئ�ي��س االت�ح��اد األردن ��ي ل�ك��رة ال�ق��دم وات�ح��اد
غ��رب آسيا األم�ي��ر علي ب��ن الحسني «رح��م اهلل األخ
وال �ص��دي��ق ال �ن �ج��م ال �ع��رب��ي ال�ك�ب�ي��ر أح �م��د راض ��ي،
ال��ذي ك��ان ف��ي طريقه إل��ى ع�م��ان ،لتلقي ال�ع�لاج من
مضاعفات ف�ي��روس ك��ورون��ا ،فقدنا هامة رياضية
ً
نفخر ونعتز بها ،ومثاال بأخالقه وعزيمته.»..
وق ��ال ح ��ارس م��رم��ى امل�ن�ت�خ��ب ال �س �ع��ودي ال�س��اب��ق
محمد الدعيع في تويتر« :رحم اهلل الكابنت الخلوق
أح �م��د راض� ��ي ن�ج��م ال �ك��رة ال �ع��راق �ي��ة ،ن �س��أل اهلل أن
يتقبله بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح جناته ،وأن
يربط على قلوب أهله ويلهمهم الصبر والسلوان».
وكتب نجم املنتخب العراقي السابق يونس محمود
على حسابه في «تويتر»« :أبكيت قلبي قبل عيني
أبا هيا ،أكبر صدمة واهلل يصعب ّ
علي هذا البوست
ال حول وال قوة إال باهلل ،إنا هلل وإنا إليه راجعون».

ونعى رئيس االت�ح��اد اآلس�ي��وي لكرة القدم الشيخ
البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة «أسطورة
ك ��رة ال �ق��دم ال �ع��راق �ي��ة» ،م�ش�ي��را ال ��ى م��وق��ع االت �ح��اد
ال�ق��اري «تشعر أس��رة ك��رة ال�ق��دم اآلسيوية بالحزن
الكبير ل��وف��اة أح��د أه��م رم ��وز ك��رة ال �ق��دم ال�ع��راق�ي��ة،
ون�ح��ن نقف إل��ى ج��ان��ب أس��رة الفقيد أح�م��د راض��ي
واالت �ح��اد ال �ع��راق��ي ل �ك��رة ال �ق��دم ،ك��ان أح �م��د راض��ي
أيقونة للرياضة في بلده ،وسوف تبقى مساهماته
خالدة في أذهان عشاق كرة القدم بقارة آسيا».
وغ� ّ�رد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للترفيه السعودية ورئيس االتحاد العربي
السابق لكرة القدم «رحم اهلل الخلوق أحمد راضي
نجم ال �ع��راق ..جمعتني فيه معرفه وذك��ري��ات ،كان
م�ح� ّ�ب��ًا للمملكة ..وك ��ان ع�ل��ى خ�ل��ق ع��ال وأدب كبير
وشجاعة».
ون �ع��ى ال �ن �ج��م ال ��دول ��ي ورئ �ي ��س االت� �ح ��اد ال �ع��راق��ي
األس �ب��ق ح�س�ين سعيد زم�ي�ل��ه وك�ت��ب ع�ل��ى حسابه
الشخصي في «فيسبوك»« :وداعًا أبا فيصل ،وداعًا
أخي أحمد راضي».
وفي تغريدة حزينة ،كتب م��درب املنتخب العراقي
السابق وزم�ي��ل راض��ي لسنوات ف��ي ص�ف��وف ن��ادي
ال� � ��زوراء ع��دن��ان ح �م��د ف��ي ح �س��اب��ه ع �ل��ى «ت��وي �ت��ر»:
«أخي العزيز أحمد راضي في ذمة اهلل ،لقد أوجعنا
فراقك».
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متهم باألنانية واإلصرار على تسديد ركلة الترجيح الخامسة

رونالدو يسعى إلسكات منتقديه
يواجه كريستيانو رونالدو ،نجم يوفنتوس ،فترة عصيبة منذ عودة
منافسات كرة القدم اإليطالية ،عقب توقف طويل بسبب جائحة كورونا،
بعد أداء س ّيئ في مباراتين متتاليتين وخسارة الكأس أمام فريق نابولي.
ولم يكن رونالدو حاسماً خالل تعادلين سلبيين مع فريقي ميالن
ونابولي في نصف نهائي ونهائي بطولة الكأس ،واختفت خطورته
تماماً ،ما ع ّرضه لموجة انتقادات حادة.
وهاجمت شقيقة رونالدو مدرب فريق يوفنتوس ،اإليطالي ماوريتسيو
ساري ،وذلك بعد أن خسر الهداف البرتغالي نهائيين متتاليين ألول مرة
في مسيرته ،إثر ضياع لقب السوبر أمام التسيو قبل التوقف.
وكانت شقيقة رونالدو قد ردت على تصريحات ساري عبر حسابها
بموقع التواصل االجتماعي «إنستغرام» ،حيث كتبت« :ماذا يمكنه أن
يفعل شقيقي
رونالدو؟ ال يمكنه أن يصنع معجزة وحده ،وال أفهم كيف يمكنك لعب
كرة القدم بهذه الطريقة ..على كل حال الرأس مرفوع وال يمكنه فعل
المزيد».
واج��ه رون��ال��دو ات�ه��ام��ات ب��األن��ان�ي��ة ل�لإص��رار
ع �ل��ى ت �س��دي��د رك �ل��ة ال �ت��رج �ي��ح ال �خ��ام �س��ة في
ال �ن �ه��ائ��ي إث� ��ر إه� � ��دار دي� �ب ��اال ودان� �ي� �ل ��و ألول
رك �ل �ت�ين ،ل�ك�ن��ه ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن ال �ت �س��دي��د بعد
خ� �س ��ارة ي��وف �ن �ت��وس ب��ال �ف �ع��ل ( )2 - 4وع ��دم
الوصول إلى الركلة الخامسة.
وه ��اج ��م امل� � ��درب امل �خ �ض��رم ف��اب �ي��و ك��اب�ي�ل�ل��و
رون��ال��دو بسبب ه��ذا ال�ت�ص��رف ،وق��ال إن��ه لو
ك��ان مكان س��اري ألجبره على تسديد الركلة
ال��راب �ع��ة ،ف�ي�م��ا ان �ت �ق��ده ال�ن�ج��م ال �س��اب��ق ل��وك��ا
توني ،ألنه لم يعد قادرًا حتى على املراوغة.

هداف الكالتشيو
وذكرت صحيفة «توتو سبورت» أن رونالدو
ّ ّ
يتجنب كل هذه االنتقادات ،ويركز اآلن على

هدف شخصي واحد إلسكات املنتقدين ،هو
انتزاع جائزة هداف «الكالتشيو» من تشيرو
إيموبيلي ،نجم التسيو.
ويريد رونالدو ( 35سنة) أن يكون أول العب
ي�ح�ق��ق ل �ق��ب ال� �ه ��داف ف ��ي ث�ل�اث م ��ن ب �ط��والت
الدوري الكبرى ،بعد أن حقق ذلك في إنكلترا
وأسبانيا.
وس� �ج ��ل رون� ��ال� ��دو  21ه ��دف ��ًا ف ��ي م �ن��اف �س��ات
بطولة الدوري اإليطالي هذا املوسم ،بفارق 6
أهداف خلف إيموبيلي ،وأمامه  12مباراة في
املسابقة للحاق باملهاجم اإليطالي.
وسيقطع رون��ال��دو أول خطوة نحو تحقيق
ّ
هذا اإلنجاز حني يحل يوفنتوس ضيفًا أمام
فريق بولونيا اليوم.
وي �ط �م��ح «ال � � ��دون» خ �ل�ال ال� �ج ��والت امل�ت�ب�ق�ي��ة

نقطة ،إذ سجل كل منهما  21هدفا.
وي�ت��أخ��ر األس �ط��ورة البرتغالي ع��ن ال�ص��دارة
ب�ف��ارق  20نقطة ،إذ يتقدم البولندي روب��رت
ليفاندوفسكي ،مهاجم بايرن ميونخ األملاني،
في السباق بتسجيله  31هدفا حتى اآلن.
وس �ب��ق ل��رون��ال��دو ال �ف��وز ب��ال �ج��ائ��زة  4م��رات
من قبل ،لكنه لم يتوج به منذ موسم 2014-
 ،2015الذي شهد تسجيله  48هدفا في الليغا
بقميص الفريق امللكي.

التفوق على ميسي
يستمر الصراع الدائر بني رون��ال��دو وغريمه
ليونيل ميسي على ك��ل األص �ع��دة ،م��ع ع��ودة
الدوري اإليطالي ،ال سيما مع تساويهما في
ع��دد األه��داف املسجلة على مستوى ال��دوري
املحلي.
ويسعى رونالدو لتجاوز عدد أهداف ميسي
ف��ي أي م��ن ال��دوري��ات املحلية ألول م��رة منذ
م��وس��م 2015ـ � �ـ � �ـ ،2016ن �ظ��را ل�ت�ف��وق ال�ب��رغ��وث
عليه في كل املواسم التالية.

رقم قياسي
رونالدو خائباً بعد الخسارة أمام نابولي في نهائي كأس إيطاليا

◄ شقيقته هاجمت ساري
◄ كابيللو ولوكا توني يهاجمانه
◄ هداف «الكالتشيو» هدفه القادم
ل�ل��زح��ف ن�ح��و ال �ص ��دارة ،م �ط��اردا إيموبيلي،
م ��ن أج � ��ل ال �ت �ت��وي��ج ألول م � ��رة ب �ل �ق��ب ه ��داف
الكالتشيو ،وكي يصبح أول من يظفر بجائزة

ال �ه��داف ف��ي  3م��ن ال ��دوري ��ات األوروب� �ي ��ة ال �ـ5
الكبرى.
وس�ب��ق ل��رون��ال��دو ال�ف��وز ب�ج��ائ��زة ال �ه��داف في

الدوري اإلنكليزي املمتاز بقميص مانشستر
يونايتد ،قبل أن يحققها  3مرات في الدوري
االسباني مع ريال مدريد.
ي� �ص ��ارع رون� ��ال� ��دو أي �ض ��ا ف ��ي س �ب ��اق ال �ف��وز
ب �ج ��ائ ��زة ال � �ح� ��ذاء ال ��ذه� �ب ��ي ،ال� �ت ��ي ت �م �ن��ح ك��ل
موسم ألفضل هداف في الدوريات األوروبية
بأسرها.
ويتواجد الالعب الدولي البرتغالي في املركز
الخامس بالتساوي مع األرجنتيني ليونيل
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ن�ج��م ال �ي��وف��ي ن�ج��ح ه ��ذا امل��وس��م ف��ي م�ع��ادل��ة
ال ��رق ��م ال� �ق� �ي ��اس ��ي ،امل �س �ج��ل ب ��اس ��م ال �ث �ن��ائ��ي
األرجنتيني غابرييل باتيستوتا واإليطالي
كوالياريال ،بهز الشباك في  11جولة متتالية
بموسم واحد.
ولم يستطع رونالدو تحطيم الرقم قبل فترة
التوقف ،بعدما فشل في هز شباك إنتر ميالن.
وم� ��ع ت �ب �ق��ي  12ج ��ول ��ة ع �ل��ى ن �ه��اي��ة ال � ��دوري
اإلي�ط��ال��ي ،ف��إن رون��ال��دو لديه فرصة سانحة
ل��دي��ه ف��ي امل��وس��م ذات��ه لكسر ال��رق��م القياسي،
حال نجاحه في هز الشباك في كل املباريات
املتبقية.

كلوب يخشى رحيل ماني
أكد تقرير بريطاني أن النجم السنغالي ساديو
م��ان��ي أث ��ار م �خ��اوف إدارة ن��ادي��ه ل�ي�ف��رب��ول من
إمكانية رحيله ع��ن أنفيلد ه��ذا الصيف بسبب
عدم رده على العرض الذي قدمه النادي لتجديد
عقده منذ تسعة أشهر.
وقالت صحيفة «صن» البريطانية إن ماني (28
ع��ام��ا) ال ��ذي ت�ب�ل��غ قيمته ال�س��وق�ي��ة  185مليون
دوالر ،لم يرد طيلة تسعة أشهر على عرض ناديه
متصدر ال��دوري اإلنكليزي لكرة القدم ،أو حتى
يبدي إشارة إلى أنه سيوقع على العقد الجديد.
وأض��اف��ت الصحيفة أن م��درب ليفربول يورغن

ّ
ك�ل��وب يتملكه ال�ق�ل��ق ب�ش��أن م��ان��ي ال��ذي يعتبره
من الركائز األساسية ملستقبل الريدز ،مشيرة
إلى أن املدرب األملاني ال يقنعه أن يوقع ماني مع
الفريق حتى  ،2023ب��ل يريد ضمان بقائه في
أنفيلد أطول مدة ممكنة.
وتابعت الصحيفة أن ليفربول يسعى لضمان
اس �ت �م��رار م��ان��ي ب�ع��د م��واف �ق��ة امل��داف��ع ال�ه��ول�ن��دي
ف �ي��رج �ي��ل ف� ��ان داي � ��ك ع �ل��ى ت��وق �ي��ع ع �ق��د ج��دي��د
بقيمة  309ماليني دوالر حتى  ،2025مع راتب
أس�ب��وع��ي ق��دره  270أل��ف دوالر ،مما سيجعله
الالعب األعلى أجرا في تاريخ النادي.

وأك � � ��دت «ص� � ��ن» أن ل �ي �ف��رب��ول ع �ل��ى اس �ت �ع��داد
مل�س��اواة م��ان��ي ب�ف��ان داي��ك لضمان توقيعه على
العقد الجديد ،لكن آماله يهددها وجود عرضني
ك�ب�ي��ري��ن ل�ل�م�ه��اج��م ال�س�ن�غ��ال��ي م��ن ري ��ال م��دري��د
وباريس سان جيرمان.
وذكرت تقارير سابقة أن مدرب الريال زين الدين
زي��دان تحدث مع ماني وأبلغه رغبته في ارت��داء
قميص امللكي ،كما دخل سان جيرمان على خط
ُ
املفاوضات حتى إنه طرحت صفقة تبادلية مع
كيليان مبابي مع دفع ليفوبول مبلغا إضافيا قد
يبلغ  247مليون دوالر.

مانشيني لبالوتيللي:
برشلونة يخسر خدمات
دي يونغ
سيفتقد برشلونة ،حامل لقب الدوري
األسباني في كرة القدم آخر موسمني،
العب وسطه الهولندي الشاب فرنكي
دي ي��ون��غ ع��دة أس��اب�ي��ع ،بعد تعرضه
ل� �ت� �م ��زق ف� ��ي رب� �ل ��ة س ��اق ��ه أب � �ع� ��ده ع��ن
ال�ت�ع��ادل السلبي األخ �ي��ر م��ع مضيفه
اشبيلية.
وأشار النادي الكتالوني في بيان «من
خ�لال املتابعة الطبية ل�لاع��ب الفريق
األول فرنكي دي يونغ ،تم تشخيص
ت �م��زق ف ��ي ال �ع �ض �ل��ة ال �ن �ع �ل �ي��ة ل�ل�س��اق
ال �ي �م �ن ��ى .س� �ي� �ح � ّ�دد ت � �ط� � ّ�ور اإلص ��اب ��ة
توافر الالعب» .وبحسب عدة صحف
أس�ب��ان�ي��ة ،سيغيب ال��دول��ي دي يونغ
عدة أسابيع عن املالعب.
وانتقل دي يونغ ( 23عامًا) من أياكس

ال� �ه ��ول� �ن ��دي إل � ��ى ب��رش �ل��ون��ة ال �ص �ي��ف
املاضي مقابل  75مليون يورو.
وغ � ��اب ع ��ن م � �ب ��اراة اش �ب �ي �ل �ي��ة ب�س�ب��ب
اإلجهاد في ربلة ساقه اليمنى ،وهو
ما تبني األحد بأنه إصابة قوية.
وعاد الدوري األسباني في  11يونيو
ب�ع��د ت��وق��ف ن�ح��و ث�لاث��ة أش�ه��ر بسبب
تفشي فيروس كورونا املستجد.
وخ� � ��اض دي ي ��ون ��غ  38م � �ب� ��اراة ه��ذا
املوسم في مختلف املسابقات ،بينها
 27في الليغا ( 24أساسيًا) سجل فيها
هدفني وتمريرتني حاسمتني.
ولم يغب الالعب األساسي في صفوف
برشلونة إال في ثالث مباريات تحت
إش� � � � ��راف امل� � � � ��درب ال � �س� ��اب� ��ق ارن� �س� �ت ��و
فالفيردي والحالي كيكي سيتيني.

المباريات المنقولة اليوم
القناة

التوقيت

الفريقان

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الثالثون)
مانشستر سيتي × بيرنلي

 10.00مساء

ديوكوفيتش
يتحدى جيمس

استيقظ

دي يونغ (موقع برشلونة)

beIN Sports HD 2

الدوري األسباني (المرحلة الحادية والثالثون)
ليغانيس × غرناطة

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

فياريال × إشبيلية

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة السابعة والعشرون)
فيورنتينا × بريشيا

 8.30مساء

-

ليتشي × ميالن

 8.30مساء

-

بولونيا × يوفنتوس

 10.45مساء

-

ح��ث م��درب منتخب إيطاليا ل�ك��رة القدم
روب� ��رت� ��و م��ان �ش �ي �ن��ي امل� �ه ��اج ��م امل �ش��اغ��ب
ماريو بالوتيللي على «االستيقاظ» قبل
ان ّ
يدمر مسيرته االحترافية.
وب� ��دا ان م �ش��وار ب��ال��وت�ي�ل�ل��ي اق �ت��رب من
نهايته مع فريقه بريشيا ،بسبب تغيبه
املتكرر عن التمارين.
ق � ��ال م��ان �ش �ي �ن��ي ف ��ي ح ��دي ��ث ت �ل �ف��زي��ون��ي
«قلت له ألف مرة إنه يهدر موهبة كبيرة.
أح �ب �ب��ت م ��اري ��و م ��ذ ك � ��ان ص �غ �ي��را وق ��ام
بأمور رائعة .لديه بنية جسدية خارقة،
سرعة ،تقنية ،وبعمر الثالثني ال يزال في
منتصف مسيرته».
تابع «آمل انه يستيقظ في يوم من االيام
ّ
ويتغير».
واع� ��اد م��ان�ش�ي�ن��ي اس �ت��دع��اء بالوتيللي
ال � ��ى ت �ش �ك �ي �ل��ة امل �ن �ت �خ��ب االزرق ع �ن��دم��ا
تولى منصبه في مايو  ،2018وذلك بعد
ن�ج��اح�ه�م��ا س��وي��ا م��ع م��ان�ش�س�ت��ر سيتي
االنكليزي وانتر االيطالي.
وغ ��اب بالوتيللي ع��ن ع��دة ت�م��اري��ن بعد

اس� �ت� �ئ� �ن ��اف ان � ��دي � ��ة ال� ��درج� ��ة
االول � � � ��ى ت ��دري� �ب ��ات� �ه ��ا م �ط�ل��ع
مايو ،فيما ادعى املهاجم انه
كان مريضا.
وك��ان رئيس بريشيا قال الشهر املاضي
ان عقل بالوتيللي «ل��م يعد م��ع ال�ن��ادي»
ال� ��ذي ك� ��ان ف ��ي امل ��رك ��ز االخ� �ي ��ر ع �ل��ى بعد
تسع نقاط من منطقة النجاة ،قبل تعليق
ال� ��دوري بسبب تفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد في مارس املاضي.
ق� ��ال م��اس �ي �م��و ت�ش�ي�ل�ي�ن��و «م ��اري ��و ش��اب
فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا.
وهو أمر ال يختلف كثيرا عما كان عليه
دائ�م��ا .أحبه وك�ن� ُ�ت آم��ل أن يشكل اللعب
في دياره ورغبته في العودة الى املنتخب
أمرا ايجابيا له .جميعنا مستاؤون».
وان �ض ��م ب��ال��وت�ي�ل�ل��ي ( 36م� �ب ��اراة دول �ي��ة
وواح � ��دة ف�ق��ط م�ن��ذ  )2014ص�ي��ف ال�ع��ام
امل� ��اض� ��ي م� ��ن م��رس �ي �ل �ي��ا ال� �ف ��رن� �س ��ي ال ��ى
بريشيا ،نادي املدينة التي نشأ فيها مع
وال��دي��ه بالتبني وال��ذي ع��اد ه��ذا املوسم

كلوب وماني في مناسبة سابقة

بالوتيللي يحاول االعتداء على مانشيني
في شجار سابق بينهما

إلى دوري االضواء «سيري أ».
اال ان��ه ل��م ي��رت��ق ال��ى مستوى التطلعات،
حيث ساهم بخمسة أه��داف فقط في 19
م�ب��اراة .كما حمل بالوتيللي ال��وان انتر
وم� �ي�ل�ان ون �ي��س ال �ف��رن �س��ي وم��ان�ش�س�ت��ر
سيتي وليفربول االنكليزيني.

تحدى الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف
األول ع��امل �ي��ا ف��ي ال �ت �ن��س ،األم �ي��رك��ي ل�ي�ب��رون
جيمس امللقب بـ«ملك» كرة السلة املحترفة «إن
ب��ي أي» والع��ب ف��ري��ق ل��وس ان�ج�ل��وس ليكرز،
ودعاه ملواجهته من خالل مقطع فيديو نشره
النجم الصربي على حسابه في «انستغرام»،
اس �ت �ع ��رض خ�ل�ال ��ه م �ه ��ارت ��ه ف ��ي ك� ��رة ال�س�ل��ة
بتسجيل رمية ثالثية وأرفقه بتعليق جاء فيه:
«أنا مستعد للملك جيمس».
وخ�لال األس��اب�ي��ع األخ�ي��رة عمل ديوكوفيتش
ع�ل��ى تنظيم ب�ط��ول��ة اس�ت�ع��راض�ي��ة للتنس في
منطقة البلقان في ظل استمرار توقف بطوالت
التنس الرسمية بسبب أزمة فيروس كوفيد -
 19الصحية.
وف � ��ي ال �ف �ي ��دي ��و امل� ��وج� ��ه إل � ��ى ج �ي �م��س ي�ظ�ه��ر
دي��وك��وف�ي�ت��ش ( 33ع��ام��ا) ب�ي�ن�م��ا يستعرض
بعض مهاراته في كرة السلة.
وكتب ديوكوفيتش إلى جيمس متسائال« :هل
هذا يؤهلني ملواجهة امللك جيمس»؟
وس��ري �ع��ا رد ج�ي�م��س ب��اإلي �ج��اب ق��ائ�ل�ا عبر
تويتر «(ن�ع��م) أعتقد ذل��ك .متابعة جميلة في
هذه اللقطة».
وك � � ��ان دي ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش وص� � ��ف ن� �ج ��م ال �س �ل��ة
االم �ي��رك��ي ال��راح��ل ك��وب��ي ب��راي��ان��ت ال ��ذي قتل
في ح��ادث تحطم طائرة هليكوبتر في يناير
املاضي بأنه صديق عزيز قدم لالعب الصربي
الكثير من الدعم واملساندة.

الكرة األلمانية تنتظر مشاركة تاريخية
مع التعديالت التي أجراها االتحاد األوروبي لكرة
القدم (يويفا) على معايير التأهل لبطولتي دوري
األبطال وال��دوري األوروب��ي ،قد تشهد كرة القدم
األملانية مشاركة تاريخية على الساحة األوروبية
ف��ي امل��وس��م امل�ق�ب��ل م��ن خ�ل�ال ت��أه��ل  5ف��رق إل��ى
دوري األبطال للمرة األولى في التاريخ.
ك�م��ا ق��د يشهد امل��وس��م امل�ق�ب��ل م�ش��ارك��ة  8ف��رق
أملانية دفعة واحدة في بطولتي األندية األوروبية
م �ج �ت �م �ع �ت�ين .ون � �ظ� ��را ل� �ك ��ون ال � � � ��دوري األمل ��ان ��ي
(بوندسليغا) من البطوالت املحلية األربع الكبيرة
ف��ي أوروب ��ا ،ف��إن��ه يضمن أرب�ع��ة مقاعد ف��ي دور
امل�ج�م��وع��ات ب ��دوري األب �ط��ال ،وث�لاث��ة مقاعد في
مسابقة الدوري األوروبي.
وتتأهل الفرق صاحبة املراكز من األول إلى الرابع
في نهاية موسم البوندسليغا مباشرة إلى دور
املجموعات بدوري األبطال فيما يتأهل صاحبا

املركزين الخامس وال�س��ادس مباشرة إل��ى دور
املجموعات بالدوري األوروبي.
وم��ع تأهل بايرن الفائز بلقب البوندسليغا هذا
امل��وس��م وب��اي��ر ل�ي �ف��رك��وزن إل ��ى أي م��ن بطولتي
األن��دي��ة األوروب �ي ��ة ق�ب��ل خ��وض امل �ب��اراة النهائية
لبطولة ك��أس أملانيا ف��ي ال��راب��ع م��ن يوليو املقبل،
ي �ك��ون م��ن ح��ق ال�ف��ري��ق ص��اح��ب امل��رك��ز ال�س��اب��ع
أيضا في البوندسليغا التأهل إلى بطولة الدوري
األوروب ��ي .ولكن الفريق صاحب امل��رك��ز السابع
يحتاج لخوض فعاليات ال��دوري��ن الثاني والثالث
باألدوار التمهيدية للبطولة وأيضا الدور الفاصل
للتأهل إلى دور املجموعات بالدوري األوروبي.
وإذا نجح بايرن ميونخ أو اليبزغ في الفوز بلقب
دوري األب �ط��ال األوروب� � ��ي ،ل��ن ي�ت�غ�ي��ر أي ش��يء
ف��ي ح�ص��ة امل �ق��اع��د امل�خ�ص�ص��ة ل�ل�ك��رة األمل��ان�ي��ة
بالبطوالت األوروب �ي��ة امل��وس��م املقبل ،السيما أن

كليهما ضمن ال�ت��أه��ل للبطوالت األوروب �ي��ة من
خالل موقعيهما في جدول البوندسليغا.
ول��ن يختلف ه��ذا إذا ف��از ب��اي��ر ليفركوزن بلقب
ال ��دوري األوروب� ��ي أي�ض��ا وأن�ه��ى امل��وس��م الحالي
باملركز الرابع في الدوري نظرا ألنه من بني الفرق
التي ضمنت مقعدا بالبطولة األوروبية في املوسم
املقبل عن طريق البوندسليغا.
ول �ك��ن ،ف��ي ح��ال��ة ف��وز ل�ي�ف��رك��وزن بلقب ال ��دوري
األوروب ��ي واح�ت�لال��ه امل��رك��ز الخامس ف��ي ال��دوري
هذا املوسم ،سيكون من حقه املشاركة في دوري
األبطال لكونه بطال للدوري األوروبي.
وب � �ه ��ذا ،س �ي��رت �ف��ع ع� ��دد امل� �ش ��ارك�ي�ن م ��ن ال �ف��رق
األملانية في دوري األبطال إلى خمسة فرق فيما
سيتقلص ع��دد املشاركني من البوندسليغا في
الدوري األوروبي إلى مقعدين ملصلحة الفائزين
باملركزين السادس والسابع.

وينطبق هذا أيضا حال فوز فولفسبورغ بلقب
ال��دوري األوروب��ي ،خاصة أن��ه لن يستطيع إنهاء
املوسم في أي من املراكز األربعة األولى بالدوري
لتصبح املشاركة في ال��دوري األوروب��ي ملصلحة
صاحب امل��رك��ز الخامس ومعه أي م��ن صاحبي
امل ��رك ��زي ��ن ال � �س� ��ادس وال� �س ��اب ��ع ط �ب �ق��ا ل�ت��رت�ي��ب
فولفسبورغ.
وف ��ي ح��ال��ة ف ��وز آي �ن �ت��راخ��ت ف��ران �ك �ف��ورت بلقب
ال ��دوري األوروب ��ي ،سيشارك الفريق ف��ي دوري
األبطال مع الفرق صاحبة املراكز األربعة األولى
بالبوندسليغا ،ولكن سيكون للكرة األملانية ثالثة
م�ق��اع��د أي �ض��ا ف��ي ال� ��دوري األوروب � ��ي (أص �ح��اب
املراكز الخامس والسادس والسابع في الدوري)
ن �ظ��را ألن آي�ن�ت��راخ��ت ف��ران �ك �ف��ورت ل��ن يستطيع
إن �ه��اء امل��وس��م ف��ي أح ��د امل ��راك ��ز ال�س�ب�ع��ة األول ��ى
بالبوندسليغا.
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الصغرى
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الكبرى

الرطوبة

%33

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ  38كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

7.53 6.23 11.35 3.37
ً
صباحا

ً
ظهرا

ً
صباحا

مساءً

3.24 3.14
فجر

الصــــالة

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  3أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

عصر

6.51 4.48
شروق

مغرب

8.23 11.50
ظهر

عشاء

كالم الناس
عبدالله بشارة

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

خيال السبعين في المئة
ذك��ر سمو رئيس مجلس ال ��وزراء أن الحكومة ستقوم
خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال �ق��ادم��ة ب�ت�ع��دي��ل ال�ت��رك�ي�ب��ة السكانية
لتصبح  %70كويتيني والبقية وافدين ،بدال من الوضع
الحالي  %70وافدين و %30كويتيني!
هذا ضرب من الخيال ،ولن يتحقق إال إذا أصبح االقتصاد
الكويتي مقاربا لالقتصاد اللبناني! فاستمرار التنمية
والتوسع يتطلبان أي��دي عاملة ،وه��ذه غير متوافرة بني
ال�ك��وي�ت�ي�ين أس��اس��ا ،ح�ت��ى ل��و ع�م��ل ال�ك��وي�ت�ي��ون جميعا،
رجاال ونساء وأطفاال .فالتخلص حتى من مليون وافد
عملية تبدو مستحيلة .فمن سيعمل في البيوت ،ومن
س �ي �ش��ارك ف��ي ال �ص �ن��اع��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وت �ن��وي��ع م�ص��ادر
ال ��دخ ��ل ،وال �ت��وس��ع ف��ي االس �ت �ث �م��ارات ال �خ��ارج �ي��ة ،وف��ي
أعمال البناء والطاقة الكهربائية ،وتطوير الجزر ،دع عنك
الطبابة والتمريض والتدريس والتعليم ،وحتى رفع األذان
وإم��ام��ة امل�ص�ل�ين ،وغ�ي��ره��ا م��ن ال��وظ��ائ��ف وال �ح��رف التي
تتطلب أيدي عاملة متنوعة ،وبالتالي املشكلة ليست في
التركيبة بقدر ما هي في عدم تطبيق القانون ،والتهاون
مع تجار السوق السوداء لإلقامات.
ليس صعبا معرفة حاجة الكويت «الحقيقية» من األيدي
العاملة ،مع هامش خطأ ال يزيد على  .%10فالجهات
الرئيسية ال�ت��ي تستعني ب�ه��م م�ع��روف��ة ،وي�م�ك��ن ل ��وزارة
التخطيط تلمس وتحديد ح��اج��ة ك��ل ج�ه��ة ،واعتمادها

بالتنسيق م��ع هيئة ال�ق��وى العاملة ،م��ع ض��رورة إج��راء
تعديالت عليها حسب املتطلبات.
كما يجب أن يصاحب ذل��ك تغيير ج��دي ف��ي السياسة
التعليمية وفق احتياجات سوق العمل ،بعيدا عن رغبات
قوى «التخلف» ،الذين تسببوا في خلق االنطباع بتدني
مستوى من يعمل بتخصصات ووظائف معينة ،فمنذ
الستينيات وال��دول��ة مثال ت�خ��رج «م �م��رض��ات» ،ف�لا هن
عملن في املستشفيات ،وال الحكومة أغلقت املعهد!
كما ان م��ن ال �ض��روري إع��ادة النظر ف��ي ك��ام��ل سياسة
البعثات ال�خ��ارج�ي��ة ،فغالبية التخصصات ال�ت��ي تكلف
الدولة املليون دوالر للطالب ،غير ضرورية ،مثل العلوم
السياسية والعالقات العامة والتسويق والفنون ،لوجود
فائض منها.
إن قرار تخفيض أعداد الوافدين بأيدينا ،حكومة وشعبا،
ول �ي��س ب�ي��د غ �ي��رن��ا .ف�ع�ن��دم��ا ت �ص��در ال�ح �ك��وم��ة مل��واط��ن
ترخيص فتح بقالة (ال هي بالضرورية وال بالحيوية)
فإن الطرفني يرتكبان جريمة بحق الوطن .فكيف يمكن
مثال فهم وجود  1000إقامة لبائعي آيسكريم أو  50ألف
عامل لحمل األغراض في املطارات والجمعيات والسوبر
ماركت ،و %90منهم ال حاجة لنا بهم؟ دع عنك وجود
أكثر من  1000مؤذن يكلفون وأسرهم وسكنهم الدولة
سنويا مبالغ ضخمة يمكن توفيرها عن طريق مؤذنني

محليني ،أو أجهزة إلكترونية.
ومن جانب آخر ،حذر صندوق النقد الدولي من أن التأثير
املتزايد لتفشي فيروس كورونا سيجبر العمال الوافدين
في منطقة الخليج على مغادرتها طوعا ،وسينتج عن
ذلك ضعف كبير في التحويالت املالية لدولهم الفقيرة
امل�ص��درة للعمالة .وأن هناك حاجة إل��ى اتخاذ إج��راءات
ف��وري��ة م��ن ال� ��دول امل�ض�ي�ف��ة ل�ح�م��اي��ة ال�ع��ام�ل�ين األج��ان��ب
ورفاهيتهم وضمان استمرارهم في أعمالهم ،رغم حالة
االنكماش االقتصادي ،وإال فإن الصدمات االقتصادية
الناجمة عن «كورونا» ستتضخم أكثر.
وطالب صندوق النقد املجتمع الدولي بدراسة فائدة إبقاء
الوافدين قدر اإلمكان حيث هم في البلدان املضيفة لهم
في مختلف دول العالم ،مذكرة بأن الحفاظ على العمال
ال��واف��دي��ن ي�س��اع��د ال �ب �ل��دان امل�ض�ي�ف��ة ل�ه��م ع�ل��ى ال�ح�ف��اظ
ع�ل��ى ال�خ��دم��ات األس��اس�ي��ة فيها وإع� ��ادة تشغيلها في
االقتصاد .وإن األث��ر السلبي لهبوط التحويالت املالية
بسبب «ك��ورون��ا» يتطلب اس�ت�ج��اب��ة ش��ام�ل��ة ل�ي��س فقط
من أجل ال��دول الفقيرة التي تتلقاها ،بل من أجل الدول
املضيفة أيضًا.
نعود ونكرر بأن املسألة ال تنحصر في خلل التركيبة،
بل في غياب القوانني وغياب التطبيق السليم للموجود
منها.

بسبب مكالمات الفيديو خالل فترة اإلغالق

األميركيات أنفقن  9مليارات دوالر
على شراء مستحضرات التجميل
أليستر غراي «فايننشال تايمز»
ترجمة :محمد أمين
أن�ف�ق��ت ال�ن�س��اء ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة تحت
اإلغ�ل�اق م�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات ع�ل��ى م�ن�ت�ج��ات التجميل،
ح �ي��ث إن إغ �ل�اق ص��ال��ون��ات ت�ص�ف�ي��ف ال �ش �ع��ر وت�ق�ل�ي��م
األظ��اف��ر ف�ت��ح ال�ب��اب أم��ام ال �ه��واة ال��ذي��ن ي�ق��وم��ون بهذه
ال �ن �ش��اط��ات ،ك�م��ا ت�س�ب��ب اس �ت �خ��دام م �ك��امل��ات ال�ف�ي��دي��و،
س ��واء خ�ل�ال ال�ع�م��ل م��ن امل �ن��زل أو ف��ي م �ق��اب�لات أخ��رى
في زيادة طلب النساء للمكياج حتى يظهرن بأحسن
صورة.
تعتبر شركة كليبرز لصبغات الشعر وطالء األظافر من

بني مجموعة واسعة من العناصر ذات الصلة بالتجميل
التي ارتفعت مبيعاتها على اإلنترنت وفي املتاجر التي
ظ�ل��ت م�ف�ت��وح��ة ف��ي األس��اب �ي��ع ال � �ـ 12امل��اض �ي��ة م�ن��ذ ب��داي��ة

مارس ،وفقا ألرقام مزود البيانات «نيلسن».
وارت�ف�ع��ت مبيعات ال�ص�ح��ة وال�ج�م��ال األم�ي��رك�ي��ة بشكل
ع��ام ف��ي تلك الفترة بمقدار  3.74م�ل�ي��ارات دوالر ،أو 13
في املئة ،مقارنة بالعام املاضي ،لتصل إلى  32.2مليار
دوالر .ق��ادت التجارة اإللكترونية ال��زي��ادة ،بارتفاع 31
في املئة ،إلى  9.28مليارات دوالر ،بتشجيع من املؤثرين
على وسائل التواصل االجتماعي الذين يقدمون نصائح
حول التجميل.
وت �ق��ول أن ��دري ��ا س� ��اس ،م��دي��رة االس �ت �ش ��ارات ف��ي ش��رك��ة
ك �ي��رن��ي ،إن� ��ه ح �ت��ى إذا ت��راج �ع��ت زي � � ��ارات امل�س�ت�ه�ل�ك�ين
للنوادي واملطاعم ،فإنهم ما زالوا يريدون أن يظهروا في
أج�م��ل ص��ورة حتى ف��ي أوق��ات اإلغ�ل�اق ،ألس�ب��اب كثيرة،
ليس أقلها مكاملات الفيديو عبر الهاتف.

«بلومبيرغ» :صنعتها في ذلك الوقت بطلب من ط ّيار

«كارتييه» تعيد إحياء تصاميم
أصدرتها قبل  100عام
محمود عبدالحليم
ل�ت�ق��دي��ر م ��دى ف�ه��م م ��اري ل ��وري كيريد
مصممة وم �ط��ورة ال �س��اع��ات للسمات
امل �م �ي ��زة ل �ب �ي��ت «ك ��ارت� �ي� �ي ��ه» ال �ف��رن �س��ي
للسلع ال�ف��اخ��رة ال��ذي ي��رج��ع تاريخه
ً
إل��ى  173ع��ام��ًا ،يجب النظر أوال
إلى الساعة التي ترتديها والقلم
ال��ذي تمسكه في يدها ،وهما
من تصميم فريق عملها.
وب �ح �س��ب ت �ق��ري��ر أوردت� � ��ه
ش� �ب� �ك ��ة «ب � �ل ��وم � �ب � �ي ��رغ»،
ت � � �س � � �ع� � ��ى ك� � �ي � ��ري � ��د
إل� ��ى إع � ��ادة إح �ي��اء
ت� �ص ��ام� �ي ��م ق��دي �م ��ة
أص ��درت �ه ��ا «ك��ارت �ي �ي��ه»
م��ر ع�ل��ى صناعتها أكثر
من  100عام ،إذ ترعى مشروع
ص�ن��اع��ة س��اع��ات ب��دأ ف��ي ع��ام
 ،1903وي�م�ك��ن ال �ق��ول إن امل��رب��ع
املستدير كان أول ساعة للرجال

مصممة الرتدائها على املعصم ،تمت
ص�ن��اع�ت�ه��ا ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ط�ل��ب ط �ي��ار ع��ام
 ،1906وب�ع��ده��ا ق��دم��ت ك��ارت�ي�ي��ه أق��وى
االبتكارات في عالم الساعات.
ت �ع��د ك��ارت �ي �ي��ه أق � ��وى ع�ل�ام ��ة ت �ج��اري��ة
ل� �ل� �م� �ج ��وه ��رات ت �م �ل �ك �ه��ا ش��رك��ة
ريتشمونت ،حيث تمثل أكثر
م ��ن  4أخ� �م ��اس محفظتها
االس �ت �ث �م��اري��ة ف ��ي م�ج��ال
املجوهرات وأكثر من %40
م��ن إج �م��ال��ي م�ب�ي�ع��ات
السلع الفاخرة ،لكن
ري �ت �ش �م��ون��ت ،ال �ت��ي
ح � �ق � �ق� ��ت م� �ب� �ي� �ع ��ات
ب�ق�ي�م��ة  14.3م�ل�ي��ار
ي� � ��ورو ( 16.2م �ل �ي��ار
دوالر) ال �ع��ام امل��اض��ي،
ش�ه��دت انخفاضًا بنسبة
 %18ف��ي األش �ه��ر ال�ث�لاث��ة
األول��ى م��ن ع��ام  2020خالل
وباء كورونا.

الوفيات

ّ
الشفافة» ..حيلة
«الخيام
المطاعم التركية للحفاظ على التباعد
محمود حمدان
دف� ��ع ان �ت �ش ��ار ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا وت��داب �ي��ر
التباعد االجتماعي املطاعم التركية اعتماد
ف �ك��رة ال �خ �ي��ام ال �ش �ف��اف��ة ل�ف�ص��ل ك��ل ط��اول��ة
ع��ن األخ��رى لتشجيع ت�ن��اول ال��وج�ب��ات في
ظروف آمنة ،بعد انتهاء حالة اإلغالق ،وفق
ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ّ
وخ ��ف �ف ��ت ت ��رك �ي ��ا ،ال� �ت ��ي م� ��ات ف �ي �ه��ا 4861
شخصًا منذ م��ارس امل��اض��ي ،القيود التي

ّ
تسبب ف��ي فرضها ف�ي��روس ك��ورون��ا خالل
الشهر الجاري ،ما دفع املطاعم إلى تقديم
الفكرة الجديدة إلعادة العمالء.
ي �ت��م ض��خ ال� �ه ��واء ال �ن �ق��ي ف��ي ه ��ذه ال�خ�ي��ام
ال �ت��ي ي �ت��م ت�ط�ه�ي��ره��ا ب � � ��األوزون واألش �ع��ة
ف��وق البنفسجية بعد انتهاء ك��ل زب��ون أو
زب��ائ��ن م��ن وجبتهم ،كما ت�ق� ّ�دم الكورونيا
ال�ت��رك�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة م��ع ال��وج �ب��ات ،وال�ت��ي
ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ن�س�ب��ة ع��ال�ي��ة م��ن اإلي�ث��ان��ول
لقتل الفيروسات.

أوقفت تقديم تجارب مجانية لخدمة البث

● فهد فهد الناصر العتيق 82( ،عامًا) ،شيع ،ت.97199911 :
● إسماعيل عباس محمد 70( ،ع��ام��ًا) ،شيع ،ت- 50736638 :
.94060606
● بيبي محمد عبدالملك عبدالله 88( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،ت:
.98880051 - 99898723
● فاطمة عبدالله العبدالله العريفان ،أرملة ناصر عبداهلل
العساكر 68( ،عامًا) ،شيعت ،ت.55007119 :
● منيرة ف�لاح ال��دوس��ري ،أرم �ل��ة م �ط��ر م��زي��د م�ح�س��ن جهيم
الشمري 67( ،عامًا) ،شيعت ،ت.51111183 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

 54مليون مشترك في «ديزني بلس»
ّ
ت��وق �ف��ت ش��رك��ة وال ��ت دي��زن��ي ع��ن تقديم
تجارب مجانية ملدة أسبوع لخدمة البث
«دي ��زن ��ي ب �ل��س» ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
وه � ��ي أح� � ��دث إش � � ��ارة ع �ل��ى أن ال �خ��دم��ة
أضحت قوية.
ووف ��ق ش�ب�ك��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ ،ف�ق��د سجلت
خ��دم��ة ال �ف �ي��دي��و ،ال �ت��ي ت�ب�ل��غ قيمتها 7
دوالرات ش � �ه� ��ري� ��ًا،
وأطلقت في الواليات
امل�ت�ح��دة ف��ي نوفمبر
امل��اض��ي ،أك�ث��ر م��ن 54
م �ل �ي��ون ع �م �ي��ل ،وه��و
ما يمثل زيادة كبيرة

في اإلقبال على منتج استهالكي جديد،
ف��ي ح�ين ال ت��زال خ��دم��ات البث األخ��رى،
ب�م��ا ف��ي ذل ��ك «ن�ت�ف�ل�ي�ك��س» ال ��رائ ��دة في
ه��ذه ال�ص�ن��اع��ة ،ت��واص��ل تقديم تجارب
مجانية .ت��أت��ي نهاية ال�ع��رض املجاني
ق � �ب � ��ل ع � � � ��رض م � � �س � ��رح «ب� � � � � � � � � ��رودواي»،
«ه ��ام� �ي� �ل� �ت ��ون» ف� ��ي  3ي ��ول� �ي ��و ،وال � ��ذي
سيجذب على األرجح
ج �م �ه��ورًا واس �ع��ًا إل��ى
ال �خ ��دم ��ة ،ول� ��م ت� � ّ
�روج
«دي � ��زن � ��ي» ل�ل�إص ��دار
ال �ت �ج��ري �ب��ي امل �ج��ان��ي
ألسابيع عدة.

a.bishara@alqabas.com.kw

موجات الحكمة..
في مسار الكويت ومصر
أكتب بأسف بسبب تبادلية القذائف السخيفة من بعض األق�لام في الكويت
وب�ين أصحاب الشقاوة في مصر ،وأس��أل بكل لطف ،عن الفائدة التي تصب
ملصلحة الكويت وعن حصاد مصر من هذه التبادلية املقرفة ،وأس��أل ،وبكل
صراحة ،عن مسبباتها وعن دواعيها.
لن تجني الكويت سوى املغثة كما نقول باللهجة الكويتية ،ولن تضيف شيئًا
ملصر.
مصر لها مكونات تضم منابع ال نستغني عنها في الثقافة ،ويوازيها وعي
بثقل املسؤولية السياسية ومعرفة في أصول التصرف ،تختلف عن مكونات
القيادة في الدول العربية األخرى ،فال تملك وقاحة االعالم األيديولوجي العربي،
وال تحمل آف��ة الشيطنة ،وال تميل قيادتها لإلسفاف السياسي ال��ذي جسده
القذافي والبشير وصدام حسني وعلي صالح ،وآخ��رون من أشقياء السياسة
العربية الشوارعية.
كنت في الفترة ما بني  1948ــ  1953أذهب إلى املكتبة الوطنية العامة ،التي كانت
بقرب املدرسة املباركية ،ويشرف عليها شخص جليل من عائلة التركيت ،ألقرأ
مجلة املصور التي كانت تحمل أخبار مصر السياسية والثقافية والرياضية،
وت�ع��رف��ت ع�ل��ى أخ�ب��اره��ا ف��ي ع�ه��د ال�ن�ق��راش��ي وال�ن�ح��اس ب��اش��ا وص��راع�ه��ا مع
اإلخوان ،ووقفت على همومها آنذاك في مواجهة سياسية مع بريطانيا «الجالء»
وان�ف�ص��ال ال �س��ودان ،وتابعت أخ�ب��اره��ا الثقافية وال��ري��اض�ي��ة ،وأدم�ن��ت عصير
املانجو.
في  ،1953ذهبت لفترة قصيرة إلى القاهرة وأبهرتني حيويتها في مختلف
امل �س��ارات ،وتعاطفت م��ع امل��درس�ين املصريني ال��ذي��ن ك��ان��وا وقتها ف��ي الكويت
لصعوبة الحياة في بالدنا وندرة الرفاهية وغياب الترفيه.
كانت عالقتنا الثقافية مع مصر أسبق من ترابطنا السياسي ،فقد كان بيت
الكويت ،الديوان املشرف على الطلبة والراعي للترابط الثقافي ،وك��ان املرحوم
األس�ت��اذ عبدالعزيز أب��رز مهندسي العالقات الثقافية – التعليمية ،وساعده
آخ ��رون وش�ك�ل��وا هيئة للترابط امل�ص��ري  -الكويتي ال��ذي ات�س��ع ف��ي م�س��ارات
التعليم والثقافة والرياضة مع بدء أولى مراحل التفاهمات السياسية..
لم يبخل العهد امللكي على الكويت ،بما طلبت في املجاالت التي أرادتها الكويت،
ومع استقالل الكويت في عهد الثورة املصرية ،كان الرئيس جمال عبدالناصر
مؤيدًا ونصيرًا ،وقف ضد ادعاءات قاسم ،وتدخل بقناعات لدى ممثلي حزب
البعث ف��ي ع��ام  1963عندما ذه��ب ال��وف��د البعثي ف��ي إط��ار ح ��وارات وح��دوي��ة،
وعندما طرح اسم الكويت ،أفرغ الرئيس عبدالناصر حدة مفرداتهم الحزبية،
وأخذهم نحو تبني التعقل وحسن الجوار والتخلص من أحالم االدعاءات ،وظلت
مصر الناصرية وفية ألمن الكويت واستقاللها مع عالقات خاصة بني الزعيم
عبدالناصر وأمير الكويت الشيخ عبداهلل السالم ،حافظ عليها من جاء بعده.
ت� ��دور األي � ��ام وي �ج��يء ص� ��دام ح �س�ين امل �غ��ام��ر امل�ت�ع�ط��ش الس �ت �م��رار األزم� ��ات
واملواجهات ،ويهدد متوعدًا ،ويتحرك الرئيس حسني مبارك ،مهدئًا بال حصاد،
ويتم الغزو مدفوعًا بنزعة الشقاوة الشوارعية وطغيان االستهتار ،ويجتمع
العرب في القمة في العاشر من أغسطس  ،1990ويدير حسني مبارك سيناريو
امل��داوالت منطلقًا من ال هدنة مع دولة الغزو ،وال تصالح مع أحقر الجرائم في
العالقات العربية ،ويخرج قرار القمة مؤيدًا التحرير وفق ما تفرضه ضرورة
التحرير.
ً
ج��اء الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مواصال نهج حسني مبارك في أن تكون
م�ص��ر ص��دي�ق��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ،ع��رب��ًا وغ �ي��ره��م ،ب��أول��وي��ات ت�ن�م��وي��ة م�س�ت��وح��اة من
ط�م��وح��ات ال�ش�ع��ب ،ب�لا م�ن��اوش��ات م��ع ال�ج�ي��ران وب�لا ش�ع��ارات تثير اآلخ��ري��ن،
بصداقات حميمة دون تحريض املخابرات ،والواقع أن الرئيس السيسي أعاد
خريطة التآلف والتفاهم التي عاشتها مصر منذ بداية القرن املاضي والتزم بها
زعماء مصر ملوكًا وباشوات ،وخرجت عليها مفاهيم الناصرية.
كانت الناصرية مشروعًا غير مألوف ،في ت��راث مصر الحديث ،أره��ق مصر
وأتعب العرب في تصديهم لهجمات الطموحات ،ولم يكن أسلوبها ناعمًا دائمًا
فغالظة املخابرات أساءت بال مبرر..
ج��اءت أع��داد العمالة املصرية إلى الكويت بأساليب ،بعضها شرعي ،وأغلبها
من احتيال دبرته آنذاك تشكيالت من الكويتيني ومن املصريني تاجروا بكرامة
هؤالء الغالبة ،لكن هؤالء األنذال من الطرفني ما كانوا يجرؤون لوال التراخي في
اج��راءات الكويت في الدخول واالقامة واملراقبة ،مع ضعف الحس األمني الذي
ً
ظل هزيال في بيئة سيطرت عليها الرتابة الغافلة ،وما كانت خطتهم لتنجح
لوال تكاثر عصابات التجنيد املصرية التي تشحن ه��ؤالء املساكني إلى تراب
الخير املتدفق.
م��ع أزم ��ة ك��ورون��ا ان�ك�ش��ف امل�س�ت��ور ،ووق�ف�ن��ا ع�ل��ى خ�ط��ر ال�ف��وض��ى السكانية
بطغيان عدد الوافدين من مختلف املشارب واهتزاز في قواعد األمن الوطني
الكويتي التي بنيت ألعداد معقولة من الوافدين..
هناك أعداد كبيرة بال اقامات من العمالة املتواضعة العطاء وغير املؤهلة ،فال
مفر من عودتها إلى بلدانها بتسهيالت سخية من الخزينة الكويتية ،من دون
صخب واحتجاجات وب�لا شغب م��دم��ر ،طبيعي أن تستمر خطوط الطيران
حاملة ه��ذه العمالة إل��ى أوط��ان�ه��ا ،م��ن دون اس�ت�ف��زازات ،وم��ن دون تصغير أو
تطاول.
وي�ج��ب ع��دم إط��اع��ة االف� ��رازات بالتعريض باملستشارين امل�ص��ري�ين وه��م هنا
وف��ق نظام ال��دخ��ول واالق��ام��ة ،ول��م يفرض علينا أح��د استحضارهم ،وج��اؤوا
بتسهيالت كويتية دبرها كويتيون ومصريون ،سواء من القطاع الخاص أو من
احتياجات الدولة ،وإنهاء عقودهم ما زال شأنا كويتيا ،فال مبرر الستهدافهم
بقذائف اعالمية ليست مألوفة في آليات التخاطب الكويتية.
منذ أسبوعني كتبت عن مفاهيم الدبلوماسية السيادية ،التي تؤمن استحقاقات
الكويت ف��ي اب�ع��اد م��ن ت��راه فائضًا ال يضيف شيئًا للمجتمع ،ويشكل عبئًا
أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا ،فإمالءات السيادة وشروط األمن الوطني ال تبيح
تجميالت استرضائية.
نتوجه إلى حكومة الكويت ،بعد قرارها بتعديل التركيبة السكانية وفق امالءات
الضرورة ،بإنشاء هيئة شاملة ،تتولى مسؤولية توفير العناصرالتي تتطلبها
م�س��ارات التعديل ،تضم الداخلية والخارجية وج�ه��از األم��ن الوطني ،وجهاز
املخابرات ،وممثال عن غرفة التجارة ووزارتي التعليم والصحة ،على أن تشرف
هذه الهيئة على شؤون الخدم املنزلي ،وفق شروط منها تأمني الصحة والعودة
والراتب ،مع ضريبة تصاعدية تفرض على املواطن وفق متطلباته ،ليعرف كل
منا حجم العبء ،للحد من املبالغات ،ويتم ذلك وفق برنامج واقعي يتم تنفيذه
تدريجيًا بال اضطراب ملسار العمل..
ت��راف��ق ه��ذا ال�ت��وج��ه ت��وع�ي��ات اع�لام�ي��ة وت�ع�ل�ي�م��ات ال تتسلل م�ن�ه��ا ال�ت��دخ�لات
والوساطات ،والخالصة أن على شعب الكويت أن يحترم القانون ،لكي تمارس
الكويت السيادة املطلقة التي ال تغفل عن أي باب يمكن أن تتسلل منه اعتبارات
ال تتوافق مع مصلحة الكويت.
خالل مؤتمره الصحافي الواسع مع اإلعالم الكويتي ،تمكن سمو رئيس الوزراء
من كسب ثقة املواطنني بخطة الحكومة ،حول التركيبة السكانية املخيفة ،وألنه
واضح ويفهم معاني الشفافية ويدرك قيمة العهد السياسي الذي صاغه ملعالجة
التركيبة السكانية ،فإن االطمئنان والثقة يظالن معه طاملا استمر بتنفيد العهد،
الذي صار لصيقًا بحاضره ومضيئًا ملستقبله.
كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ،نبعثها تحمل له اليقني بأن استمرار قيادته
ف��ي نهجها التنموي الساعي لعالقات قوية عربية وعاملية تحترم الشرعية
التاريخية لكل دولة ،يصب في مصلحتنا ويلتقي مع أهدافنا ويرسخ التضامن
العربي الجماعي املنفتح لحقوق التنمية املستنيرة ،والقائم على الثقة املستدامة.
بتلقائية مصرية ص��ادق��ة ،كسبت ثقتنا ،ون��ال��ت دع��م اآلخ��ري��ن ،أخ��رج مبارك
مصر من فصل الصراعات وتولى بعده الرئيس السيسي إعادتها إلى سلوكها
اآلمن واألليف.

