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اﻟﺜﻼﺛﺎء

 ٢ذو اﻟﻘﻌﺪة  ٢٣òÍò¬ò١٤٤١ﻳﻮﻧﻴﻮ E§6òÍò١٦٨٢٣òXYz6òÍò٤٩ò¬6òb6òÍò٢٠٢٠

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ

 20ﺻﻔﺤﺔ 100òÍòﻓﻠﺲ

»ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ« :ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎوف ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺑﻮﺗﻴﻦ وأردوﻏﺎن

ﺻﺮاع ﺛﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻌﻜﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
)òQ7kòBﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ( ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ

رأت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ أن ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي
ﱡ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺒﻌﺚ رﺳﺎﻟﺔ
ّ
ّ
اﻟﺘﺤﺮك
ﻣﻬﻤﴼ ،وأﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺄن ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﺰال ﻻﻋﺒﴼ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وإﺑﻌﺎد أي أﺧﻄﺎر ﻋﻦ ﺣﺪودﻫﺎ.

وﻧـﻘـﻠــﺖ اﻟـﺼـﺤـﻴـﻔــﺔ ﻋــﻦ زﻳ ــﺎد ﻋ ـﻘــﻞ ،ﻣــﺪﻳــﺮ دراﺳـ ــﺎت ﺷـﻤــﺎﻟــﻲ
أﻓ ــﺮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ »اﻷﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺮام« ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
واﻹﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،أن ﺣــﺪﻳــﺚ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻘــﺎﺳــﻲ ﻫــﻮ »رﺳــﺎﻟــﺔ
إﻟــﻰ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﺑــﺄن ﻫـﻨــﺎك ﻗــﻮى إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗ ـﻌــﺎرض ﺗــﺪﺧـﻠـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ..اﻟـﻬــﺪف ﻫــﻮ اﻟ ــﺮدع؛ ﻓﻤﺼﺮ ﻻ ﺗــﺮﻳــﺪ أن ﻳﻌﺒﺮ ﺟﻨﺪي
ّ
ﺗــﺮﻛــﻲ واﺣ ــﺪ اﻟ ـﺨــﻂ إﻟــﻰ ﺷــﺮﻗــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴــﺎ .وإذا ﺗــﺪﺧـﻠــﺖ ﻣﺼﺮ

ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ أن إرﺳــﺎل ﻗــﻮات ﺑﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎر
اﻷﺧﻴﺮ« .وﻗﺎل ﻋﻘﻞ إن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ آﺧﺮ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة ،ﻫﻮ
ّ
ّ
ﺗــﺪﻓــﻖ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻷﺻــﻮﻟـﻴــﲔ اﳌﺴﻠﺤﲔ إﻟــﻰ أراﺿـﻴـﻬــﺎ ﻋﺒﺮ
ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
وﻟـﻔـﺘــﺖ »ﻓــﺎﻳـﻨـﻨـﺸــﺎل ﺗــﺎﻳـﻤــﺰ« إﻟــﻰ ﺣــﺪﻳــﺚ وﻟ ـﻔــﺮام ﻻﺷــﺮ ﻛﺒﻴﺮ
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻲ اﳌﻌﻬﺪ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻋﻦ

اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ »اﻟﻤﺘﺨﺒﱢﻄﺔ« أدﺧﻠﺖ اﻟﻮﻛﻼء ﻓﻲ »ﻛﺎﺑﻮس«

ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات ﻳﺌﻦ ..واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻫﺒﻄﺖ % 40

ﱠ
وﺗﺘﺴﻠﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً 2021
■ اﻟﻤﺨﺰون ﻳﺘﺮاﻛﻢ ..ﺷﺮﻛﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻃﺮازي  2019و2020
■ ﺷﻜﺎوى ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ..ﻻ ﻗﺮوض ﻣﻦ دون ﺷﻬﺎدة راﺗﺐ واﻟﻮزارات ﻓﻲ إﺟﺎزة!
ﺳﻌﺪ اﻟﺸﻴﺘﻲ
أدت اﻟ ـﻈــﺮوف اﻟﻘﻬﺮﻳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛــﻮروﻧــﺎ
إﻟﻰ ﻫﺒﻮط ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %40ﺧـ ــﻼل اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ اﳌ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ،ﻣـﺴـﺠـﻠــﺔ أدﻧ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻏﻼق ﻣﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎرات
ﺧﻼل اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ ،ووﻓﻘﴼ ﳌﺼﺎدر ﻓﻲ وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎرات،
ﻓــﺈن اﻟ ـﻘــﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ »اﳌﺘﺨﺒﻄﺔ« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ إرﺑﺎك اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺮ
ﺑﺄوﻗﺎت ﻋﺼﻴﺒﺔ ،وﻧﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻜﺪس وﺗﻀﺨﻢ ﻛﺒﻴﺮان
ﻓﻲ ﻣﺨﺰون اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻟﺪى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻗ ــﺪر اﳌــﺮاﻗ ـﺒــﻮن ﻋــﺪد اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﳌـﻜــﺪﺳــﺔ ﻟــﺪى اﻟــﻮﻛــﻼء
ﺑ ـ ـ ــﺎﻵﻻف ﻓـ ــﻲ اﳌـ ــﻮاﻧـ ــﺊ واﳌـ ـ ـﺨ ـ ــﺎزن ،ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛــﺎﺑـ ً
ـﻮﺳــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﺗـﻤـﺘـﻠــﻚ ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺎت ﺗـﺨــﺰﻳـﻨـﻴــﺔ ﻛــﺎﻓـﻴــﺔ
ً
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺘﺮاﻛﻢ وﻣــﺎ ﻳﺼﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ .وﺗـﻘــﻮل اﳌﺼﺎدر
َ
إن اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻲ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻄﺮازي  2019و ،2020اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﳌﻮزﻋﻮن ﻣﺨﺰوﻧﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺣﺎﻟﻴﴼ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﱡ
أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑــﺪأ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺑﺘﺴﻠﻢ ﻃــﺮاز ﻋــﺎم  ٢٠٢١اﳌﻔﺘﺮض
ﺗﻮرﻳﺪه ﻟﻠﻤﻮزﻋﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم.
ووﻓﻘﴼ ﻹﺣﺼﺎء ات رﺳﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳـﻘــﺪر ﺑـﺤــﺪود  ١٢٠أﻟﻒ
ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺔ ،وأﻧـ ــﻪ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ )ﻣ ـ ــﺎرس  -أﺑــﺮﻳــﻞ -
ﻣــﺎﻳــﻮ( ﻣــﻦ ﻋــﺎم  ٢٠١٩ﺟــﺮى اﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  ٣٠أﻟــﻒ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ،وﺗﺒﲔ اﻹﺣﺼﺎء ات أن اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺎن
ﺑﻤﻌﺪﻻﺗﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،إﻻ أن اﻹﺟ ــﺮاء ات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ وإﻏــﻼق
ﻣﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎرات ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
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ﺑﻘﻠﻢ:
ﺟﺎﺳﻢ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ

رﻳﺎﺻﺔ

ﺳﻼل اﻟﺨﻴﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺠﻠﻴﺐ واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ واﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ

ﺧﻴﻄﺎن وﺣﻮﻟﻲ ..ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق »اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ«!
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻄﺎب

ﻓﺮض ّ
ﻓﻚ اﻟﻌﺰل ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻣ ــﺆﺧ ــﺮﴽ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ
ﺧ ـﻄ ـﻄ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﳌـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات واﻟـ ـﺴ ــﻼل
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ؛ إذ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻄﻘﺘﺎ
ﺣ ــﻮﻟ ــﻲ وﺧـ ـﻴـ ـﻄ ــﺎن ﻋـ ــﻦ ﻧـ ـﻄ ــﺎق اﻟـ ـﺘـ ـﻐ ــﺬﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.
وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ أﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ � أن
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟـﺴــﻼل اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺘ ـﺼــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﻦ ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺼــﺎت
اﳌ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪات اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون أو
اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎرات اﳌ ـﺤ ـﺠــﻮرة ،ﺑـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣــﻊ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﳌﺪﻧﻲ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،راﻓﻘﺖ � ﻓﺮﻳﻘﴼ
ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﻘــﻮات اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
داﺧــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ ،ﻟﺘﻮزﻳﻊ 5700
ﺳﻠﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ .ورﻏﻢ ﻗﺼﺮ وﻗﺖ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻼل
اﻟــﺬي ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺠــﺎوز ﺳــﺎﻋــﺔ واﺣ ــﺪة ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﺷﻬﺪ
ً
إﻗـ ـﺒ ــﺎﻻ ﻛـﺒـﻴــﺮﴽ وﺗــﺰاﺣ ـﻤــﴼ واﺳ ـﻌــﴼ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟ ـﻬــﺎﻣ ـﺸ ـﻴــﺔ ذات اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل اﻟ ـﺒ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺣﻤﻼت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
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ﺻﺪأ ﻛﺮوي!..

ﻓﻲ اﻟﻌﺪد

اﻟﺜﻼﺛﺎء

 ٢ذو اﻟﻘﻌﺪة  ٢٣òÍò¬ò١٤٤١ﻳﻮﻧﻴﻮ E§6òÍò١٦٨٢٣òXYz6òÍò٤٩ò¬6òb6òÍò٢٠٢٠

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ

 20ﺻﻔﺤﺔ 100òÍòﻓﻠﺲ

ﺑﺪر اﻟﺨﺮاﻓﻲ:
ﻣﺴﺎﻫﻤﻮ

»اﻟﻜﺎﺑﻼت« َأوﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
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ﺗﺰاﺣﻢ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ )ﺗﺼﻮﻳﺮ :ﺑﺴﺎم زﻳﺪان(

ﻻﻳﺖ

دوﻟﻲ | ص16

ﻗﻀﺎة ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ﻟﺮد اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﻣﺬﻛﺮﺗﺎن ﻟﺮﻓﺾ
»ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء«

■ اﻷوﻟﻰ إﻗﺮار اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﻟﻴﺲ ﻣﺨﺎﺻﻤﺘﻪ
ﻣﺒﺎرك ﺣﺒﻴﺐ
ﺷ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋــﻲ أﻣـ ــﺲ ﺧ ـﻄــﻮة ﺗ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪﻳــﺔ ،إذ ﻋـﻠـﻤــﺖ
� ﻣــﻦ ﻣ ـﺼــﺪر ﻣـﻄـﻠــﻊ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ إﻋـ ــﺪاد ﻣــﺬﻛــﺮة ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﻋــﺪد
ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀــﺎة ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻟــﺮد ﻗﺎﻧﻮن
ﻣ ـﺨــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ،اﻟ ـ ــﺬي أﻗ ـ ــﺮه ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺘــﻪ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛﺸﻒ اﳌﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺬﻛﺮة أﺧﺮى ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎرو ﻣﺤﺎﻛﻢ
اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ واﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف واﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ اﳌ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎءّ ،
ﺑﻴﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﻮرة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺬي أﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻪ ﺗﻢ رﻓﻀﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2017
وﻗ ـ ــﺎل اﳌـ ـﺼ ــﺪر »إذا ﻛـ ــﺎن أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ ﺟ ــﺎدﻳ ــﻦ ﻓــﻲ
إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻓﺈن اﻷوﻟﻰ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ..وإذا ﻛﺎن واﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ أن
ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ ﻗﺪ أﻗﺮ ﻣﻦ دون اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
أي ﺟﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ«.

ﺣﺞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ
داﺧﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ..
وﺑﺄﻋﺪاد ﻣﺤﺪودة

ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻺﺳﺎءة ﻓﻲ
ﺻﻐﺮي وأﺧﺎف أن ﻳﺘﻜﺮر ذﻟﻚ
ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻲ ..ﻓﻜﻴﻒ أﺗﺼﺮف؟
اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ
»ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﺗﺠﻴﺐ

أن »ﻧﺒﺮة اﻟﺴﻴﺴﻲ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أن روﺳﻴﺎ
ﺳﺘﻘﺒﻞ اﺳﺘﻴﻼء ﻗــﻮات ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻋﻠﻰ ﺳــﺮت« ،ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ
ﱡ
أن »اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪ ﺑــﺎﻟـﺘــﺪﺧــﻞ ﻫــﻮ أﻳـﻀــﴼ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ ﳌـﺼــﺮ ﻟـﺘـﻌــﻮد إﻟــﻰ
اﻟﻠﻌﺒﺔ ،وﳌﻨﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ وروﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻗﺘﺴﺎم ﻛﻌﻜﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.
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ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ:
اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻌﺒﺔ
ﺧﻄﺮة!
اﻗﺘﺼﺎد
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أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺤﺞ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣــﺲ ،أﻧﻪ
ّ
ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛــﻮروﻧــﺎ« ،وﺧﻄﻮرة ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻌﺪوى
ّ
ّ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﺤﺸﻮد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻨﻘﻼت ﺑﲔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻓﻲ
وازدﻳـ ــﺎد ﻣ ـﻌــﺪﻻت اﻹﺻــﺎﺑــﺎت ﻋــﺎﳌ ـﻴــﴼ ،ﻓـﻘــﺪ »ﺗ ـﻘــﺮرت إﻗــﺎﻣــﺔ ﺣﺞ
ﻫــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم 1441ﻫ ـﺠــﺮﻳــﺔ ﺑــﺄﻋــﺪاد ﻣ ـﺤــﺪودة ﺟ ـ ّـﺪﴽ ،ﻟـﻠــﺮاﻏـﺒــﲔ ﻓﻲ
أداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ،ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ داﺧﻞ
اﳌﻤﻠﻜﺔ«.
وأرﺟـ ـﻌ ــﺖ اﻟـ ـ ــﻮزارة ذﻟ ــﻚ إﻟ ــﻰ ﺣــﺮﺻ ـﻬــﺎ »ﻋ ـﻠــﻰ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻟـﺸـﻌـﻴــﺮة
ﺑﺸﻜﻞ آﻣــﻦ ﺻﺤﻴﺎ ،وﺑـﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن ﺳــﻼﻣــﺔ اﻹﻧــﺴــﺎن وﺣ ـﻤــﺎﻳ ـﺘــﻪ ﻣﻦ
ﻣﻬﺪدات ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ :إن »ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻫﺬا
اﻟ ـﻘــﺮار ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣــﻦ ﺣــﺮﺻـﻬــﺎ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻋـﻠــﻰ أﻣــﻦ ﻗــﺎﺻــﺪي اﻟـﺤــﺮﻣــﲔ
اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ«.

ﺧﺒﺮاء واﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﻣﻊ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ � أﻣﺲ:

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﱠ
ﺣﻮﻟﺖ »ﻛﻮروﻧﺎ« إﻟﻰ ﻣﺬﺑﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ!
{òX7SòBò¤Y7V6ò¥
òYRò¦6]C:
ﺗ ـﻔــﺎﻋ ـﻠــﺖ أوﺳـ ـ ـ ــﺎط اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﻣــﺎ
ﻃـ ــﺮﺣ ـ ـﺘـ ــﻪ � ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻓـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ
أﻣ ــﺲ؛ ﺗـﺤــﺖ ﻋ ـﻨــﻮان »ﻓ ـﻴــﺮوس اﻹﻓــﻼس
واﻟ ـﺘ ـﻔ ـﻨ ـﻴ ـﺸ ــﺎت أﺧ ـ ـﻄ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻛ ـ ــﻮروﻧ ـ ــﺎ«،
وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻮدة
اﻟ ـﺤ ـﻴــﺎة ،واﻟ ـﻠ ـﺤــﺎق ﺑــﺮﻛــﺐ دول اﻟ ـﺠــﻮار
واﳌ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪة أن ﺧ ـﺴــﺎﺋــﺮ ﻛـﺒـﻴــﺮة
ﺗـﺘـﻜـ ّـﺒــﺪﻫــﺎ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ واﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص
ﻳﻮﻣﻴﴼ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﺼﺤﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎد واﳌ ـﻤــﺎﻃ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ إﻋـ ــﺎدة
اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت إﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ،
وﺷ ـ ـ ّـﺪدت ﻋـﻠــﻰ ﺿـ ــﺮورة إﻋـ ــﺎدة اﻟ ـﺘــﻮازن
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

■ ﻟﻦ ُﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑﺎء ..ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺴ ﱢﺒﺐ أﺿﺮاراً ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت
■ اﻟﻮزان :ﻓﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎت ﺿﺮورة ..اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ
■ اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ :ﺣﺮب ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺿﺪ ﻋﺪوﱟ  ..ﻳﺼﻌﺐ ﻗﻬﺮه!
ﱠ
وﺣﺬر ﺧﺒﺮاء واﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار
ُ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ـ ّـﺪد واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـ ّـﻮف اﳌ ـ ـﺒـ ــﺎﻟـ ــﻎ ﻓـﻴـﻬـﻤــﺎ
وﻣ ــﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﻤﺎ ﻣــﻦ ﻗ ـﻴــﻮد ﻋـﻠــﻰ اﻷﻋ ـﻤــﺎل
وﻓ ـ ــﺮض اﻟ ـﺤ ـﻈــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد ،وﻣــﺎ
ﻗ ــﺪ ﻳ ـﻨ ـﺘــﺞ ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺪاﻋـ ـﻴ ــﺎت وﺧ ـﻴ ـﻤــﺔ ﻋـﻠــﻰ
اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ وﻣ ـﻌ ـﻴ ـﺸــﺔ اﻟ ـﻨــﺎس
وﻓ ـ ـﻘ ــﺪان اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ .وأﻛ ـ ـ ــﺪوا أن ﻗ ـﻄــﺎع
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﻗﻄﺎع
اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﺑــﺄﻛـﻤـﻠــﻪ ،ﻳ ـﺘ ـﻌـ ّـﺮﺿــﺎن ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺟﺴﻴﻤﺔ ،وﻟــﻢ ﻳﺘﻠﻘﻴﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى،

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـ ــﺐ اﻷول ﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻏــﺮﻓــﺔ
ﺗ ـﺠــﺎرة وﺻـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻋـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب
اﻟــﻮزان :إن ﻓﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎت ﺿﺮورة،
واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ،ﻣﻮﺿﺤﴼ:
»ﻻ ﻟﻘﺎح ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺑﺎء ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﻳﺒﺪو
َ
أﻧــﻪ ﻟــﻦ ُﻳـﻌــﻠــﻦ ﻋﻨﻪ ﻗــﺮﻳـﺒــﴼ؛ ﻟــﺬا ﻓــﻼ داﻋــﻲ
ﻻﺳـﺘـﻤــﺮار اﻹﺟـ ــﺮاءات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎﺋﺐ ،وﻫﻮ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ
اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺴﻔﺮ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ

اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻏﺎزي اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ :إن
اﳌﻮﻗﻒ ﺑــﺎت ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ »ﺣــﺮب« ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺿﺪ ﻋﺪو؛ ﻟﻦ
ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ ﻗﻬﺮه.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل أﻣﲔ ﺳﺮ اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ
ﻗﻴﺲ اﻟـﻐــﺎﻧــﻢ» :آن اﻷوان ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ
ﻛﻮروﻧﺎ ،ووﺿﻊ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ ،ﻣﻊ
إﻋﺎدة اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺠﺘﻤﻊ«.
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ﺷﻬﺎدة ﺧﻠﻮ ﻣﻦ ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ

ﻋﺰل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮاء ..وارد
¤]b6ò¥ò®b6òYS
ﺳﺠﻠﺖ أرﻗﺎم اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻜﻮروﻧﺎ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ أﻣــﺲ ﻗﻔﺰة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻼﻣﺲ %60
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋــﺪد اﻹﺻــﺎﺑــﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ.
ﻓ ـﻤــﻦ ﺑ ــﲔ  641إﺻ ــﺎﺑ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل  24ﺳــﺎﻋــﺔ
ﻛ ــﺎن ﻧـﺼـﻴــﺐ اﳌــﻮاﻃ ـﻨــﲔ ﻣـﻨـﻬــﺎ ) 383ﺑﻨﺴﺒﺔ
.(%59.75
وأرﺟـ ـﻌ ــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ ﻟ ـ ـ � ﻫــﺬه

اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ ﺳﺒﺒﲔ؛ اﻷول :زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺴﺤﺎت
اﳌــﺄﺧــﻮذة ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻦ اﳌــﻮاﻃـﻨــﲔ ﺧﻼل
اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ،واﻵﺧــﺮ :ﻋــﺪم اﻟـﺘــﺰام ﻛﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃـﻨــﲔ إﺟـ ــﺮاءات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻣـﺨــﺎﻟـﻔـﺘـﻬــﻢ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ وإﻗــﺎﻣــﺔ
اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺎت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ و»اﻟﺰوارة«.
وﻋ ـﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴــﺔ زﻳ ـ ــﺎدة ﻣ ـﻌــﺪل اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺎت ﻓﻲ
ﻣ ـﻨــﺎﻃــﻖ ﺳ ـﻜــﻦ اﳌ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــﲔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻣ ـﻨــﺎﻃــﻖ
اﻟﺠﻬﺮاء واﻷﺣﻤﺪي ،ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻋــﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻟــﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻟﻔﺮض ﻋﺰل
ﻋـﻠــﻰ ﺑـﻌــﺾ ﻣـﻨــﺎﻃــﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟـﺠـﻬــﺮاء اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪ زﻳ ــﺎدة ﻓــﻲ ﻋــﺪد اﻹﺻــﺎﺑــﺎت ﻛﺎﻟﻨﺴﻴﻢ
وﺗﻴﻤﺎء واﻟﻘﺼﺮ وﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﷲ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـ ـﺼ ــﺎدر إن اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﻨـﺘـﻈــﺮ رأي
اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ودراﺳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻟـﺤــﺎﺟــﺔ ﺗﻠﻚ
اﳌ ـﻨــﺎﻃــﻖ ﻟ ـﻠ ـﻌــﺰل ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺪﻣ ــﻪ ،وﺗ ـﻘــﺪﻳ ـﻤ ـﻬــﺎ إﻟــﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ
ﻻﺗـﺨــﺎذ اﻟ ـﻘــﺮار إذا رأت »اﻟـﺼـﺤــﺔ« ﺿــﺮورﺗــﻪ

ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺤﺎﻻت.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـ ــﺮ ،ﻛـﺸـﻔــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر �
أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﺷـﻬــﺎدة ﺧﻠﻮ ﻣﻦ
ﻓـﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ اﳌــﻮاﻃـﻨــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﻀﻄﺮﻫﻢ
ﻇﺮوﻓﻬﻢ ﻛﺎﻟﻄﻠﺒﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ دول
ﺗﺸﺘﺮط ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻨﺪ دﺧﻮل أراﺿﻴﻬﺎ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌ ـﺼ ــﺎدر إﻧ ــﻪ ﺳـﻴـﺠــﺮي إﻋ ـﻄــﺎء ﻫــﺬه
اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﻋﻴﺎدة
اﻟﺴﻔﺮ  -ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ.

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻔﻴﺪ
ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ أن ﻓﻴﺮوس »اﻹﻓﻼس«
و»اﻟﺘﻔﻨﻴﺸﺎت« أﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ؛ إﻻ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

»اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ واﻹﻗﺎﻣﺎت«
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﻨﻐﺎﻟﻲ

■ اﻟﺮﺷﻮة وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر أدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﻣﺒﺎرك ﺣﺒﻴﺐ
ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻟـ � أن ﺗﻬﻤﺔ اﻻﺗﺠﺎر
ﺑــﺎﻟـﺒـﺸــﺮ واﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺎت ﺷـﺒــﻪ ﺛــﺎﺑـﺘــﺔ ﺑـﺤــﻖ اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ
اﻟﺒﻨﻐﺎﻟﻲ اﻟــﺬي ﺗﻘﺮر أﻣــﺲ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺠﺰه و4
آﺧﺮﻳﻦ.
وﻗــﺎل اﳌﺼﺪر إن ﻫﻨﺎك ﺗﻬﻤﺘﲔ ﻻ ﺗــﺰال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺗﺴﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻷدﻟــﺔ رﻏــﻢ اﻋﺘﺮاف اﳌﺘﻬﻢ ﻓﻲ
واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻫﻲ »اﻟﺮﺷﻮة« .أﻣﺎ اﻷﺧﺮى وﻫﻲ
ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ،ﻓﻼ ﻳﺰال اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎرﻳﴼ ﻓﻴﻬﺎ.

وأﺿﺎف أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ،وﺣﺘﻰ
اﻵن ﻫ ـﻨــﺎك أوراق وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻨــﺪات وﻣ ـﺘ ـﻬ ـﻤــﻮن ﻗﺪ
ﻳﻤﺜﻠﻮن أﻣﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺮر ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﺒﺲ أﻣﺲ
اﺳـﺘـﻤــﺮار ﺣـﺒــﺲ  12ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑـﺘـﺠــﺎرة اﻹﻗــﺎﻣــﺎت،
وإﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ  3ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ  100دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
وأﺳﻨﺪت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ أﻧﻬﻢ ارﺗﻜﺒﻮا
ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ واﻟﺘﺰوﻳﺮ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
وﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ اﻹﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ ،إﻻ أن
اﳌﺘﻬﻤﲔ أﻧﻜﺮوا ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت.

ﺑﺪر اﻟﺨﺮاﻓﻲ:
ﻣﺴﺎﻫﻤﻮ
»اﻟﻜﺎﺑﻼت« َأوﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
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اﻟﺜﻼﺛﺎء

 ٢ذو اﻟﻘﻌﺪة  ٢٣òÍò¬ò١٤٤١ﻳﻮﻧﻴﻮ E§6òÍò١٦٨٢٣òXYz6òÍò٤٩ò¬6òb6òÍò٢٠٢٠

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ

 20ﺻﻔﺤﺔ 100òÍòﻓﻠﺲ

»ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ« :ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎوف ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺑﻮﺗﻴﻦ وأردوﻏﺎن

ﺻﺮاع ﺛﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻌﻜﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
)òQ7kòBﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ( ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ

رأت ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ أن ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي
ﱡ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺒﻌﺚ رﺳﺎﻟﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺄن ﻣﺼﺮ ﻻ ﺗﺰال ﻻﻋﺒﴼ ّ
ّ
اﻟﺘﺤﺮك
ﻣﻬﻤﴼ ،وأﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وإﺑﻌﺎد أي أﺧﻄﺎر ﻋﻦ ﺣﺪودﻫﺎ.

وﻧـﻘـﻠــﺖ اﻟـﺼـﺤـﻴـﻔــﺔ ﻋــﻦ زﻳ ــﺎد ﻋ ـﻘــﻞ ،ﻣــﺪﻳــﺮ دراﺳـ ــﺎت ﺷـﻤــﺎﻟــﻲ
أﻓ ــﺮﻳـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ »اﻷﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺮام« ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
واﻹﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ،أن ﺣــﺪﻳــﺚ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﻘــﺎﺳــﻲ ﻫــﻮ »رﺳــﺎﻟــﺔ
إﻟــﻰ ﺗــﺮﻛـﻴــﺎ ﺑــﺄن ﻫـﻨــﺎك ﻗــﻮى إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗ ـﻌــﺎرض ﺗــﺪﺧـﻠـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ..اﻟـﻬــﺪف ﻫــﻮ اﻟ ــﺮدع؛ ﻓﻤﺼﺮ ﻻ ﺗــﺮﻳــﺪ أن ﻳﻌﺒﺮ ﺟﻨﺪي
ّ
ﺗــﺮﻛــﻲ واﺣ ــﺪ اﻟـﺨــﻂ إﻟــﻰ ﺷــﺮﻗــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴــﺎ .وإذا ﺗــﺪﺧـﻠــﺖ ﻣﺼﺮ

ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ أن إرﺳــﺎل ﻗــﻮات ﺑﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎر
اﻷﺧﻴﺮ« .وﻗﺎل ﻋﻘﻞ إن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ آﺧﺮ ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة ،ﻫﻮ
ّ
ّ
ﺗــﺪﻓــﻖ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻷﺻــﻮﻟـﻴــﲔ اﳌﺴﻠﺤﲔ إﻟــﻰ أراﺿـﻴـﻬــﺎ ﻋﺒﺮ
ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
وﻟـﻔـﺘــﺖ »ﻓــﺎﻳـﻨـﻨـﺸــﺎل ﺗــﺎﻳـﻤــﺰ« إﻟــﻰ ﺣــﺪﻳــﺚ وﻟ ـﻔــﺮام ﻻﺷــﺮ ﻛﺒﻴﺮ
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻲ اﳌﻌﻬﺪ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻋﻦ

اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ »اﻟﻤﺘﺨ ﱢﺒﻄﺔ« أدﺧﻠﺖ اﻟﻮﻛﻼء ﻓﻲ »ﻛﺎﺑﻮس«

ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات ﻳﺌﻦ ..واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻫﺒﻄﺖ % 40
ﱠ
وﺗﺘﺴﻠﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً 2021
■ اﻟﻤﺨﺰون ﻳﺘﺮاﻛﻢ ..ﺷﺮﻛﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﻃﺮازي  2019و2020
■ ﺷﻜﺎوى ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ..ﻻ ﻗﺮوض ﻣﻦ دون ﺷﻬﺎدة راﺗﺐ واﻟﻮزارات ﻓﻲ إﺟﺎزة!
ﺳﻌﺪ اﻟﺸﻴﺘﻲ
أدت اﻟـﻈــﺮوف اﻟﻘﻬﺮﻳﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛــﻮروﻧــﺎ
إﻟﻰ ﻫﺒﻮط ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %40ﺧ ــﻼل اﻷﺷـ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ اﳌــﺎﺿ ـﻴــﺔ ،ﻣـﺴـﺠـﻠــﺔ أدﻧ ــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻏﻼق ﻣﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎرات
ﺧﻼل اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ ،ووﻓﻘﴼ ﳌﺼﺎدر ﻓﻲ وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎرات،
ﻓــﺈن اﻟ ـﻘــﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ »اﳌﺘﺨﺒﻄﺔ« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻋﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ إرﺑﺎك اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺮ
ﺑﺄوﻗﺎت ﻋﺼﻴﺒﺔ ،وﻧﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻜﺪس وﺗﻀﺨﻢ ﻛﺒﻴﺮان
ﻓﻲ ﻣﺨﺰون اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻟﺪى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻗ ــﺪر اﳌــﺮاﻗ ـﺒــﻮن ﻋــﺪد اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﳌـﻜــﺪﺳــﺔ ﻟــﺪى اﻟــﻮﻛــﻼء
ﺑ ـ ـ ــﺎﻵﻻف ﻓ ــﻲ اﳌـ ــﻮاﻧـ ــﺊ واﳌـ ـ ـﺨ ـ ــﺎزن ،ﻣ ــﺎ ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻛــﺎﺑـ ً
ـﻮﺳــﺎ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﻻ ﺗـﻤـﺘـﻠــﻚ ﻣ ـﺴــﺎﺣــﺎت ﺗـﺨــﺰﻳـﻨـﻴــﺔ ﻛــﺎﻓـﻴــﺔ
ً
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺘﺮاﻛﻢ وﻣــﺎ ﻳﺼﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ .وﺗـﻘــﻮل اﳌﺼﺎدر
َ
إن اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻲ ﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﻄﺮازي  2019و ،2020اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﳌﻮزﻋﻮن ﻣﺨﺰوﻧﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺣﺎﻟﻴﴼ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﱡ
أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑــﺪأ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺑﺘﺴﻠﻢ ﻃــﺮاز ﻋــﺎم  ٢٠٢١اﳌﻔﺘﺮض
ﺗﻮرﻳﺪه ﻟﻠﻤﻮزﻋﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم.
ووﻓﻘﴼ ﻹﺣﺼﺎءات رﺳﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻳـﻘــﺪر ﺑـﺤــﺪود  ١٢٠أﻟﻒ
ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺔ ،وأﻧـ ــﻪ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ )ﻣ ـ ــﺎرس  -أﺑــﺮﻳــﻞ -
ﻣــﺎﻳــﻮ( ﻣــﻦ ﻋــﺎم  ٢٠١٩ﺟــﺮى اﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  ٣٠أﻟــﻒ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ،وﺗﺒﲔ اﻹﺣﺼﺎءات أن اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺎن
ﺑﻤﻌﺪﻻﺗﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،إﻻ أن اﻹﺟ ــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ وإﻏــﻼق
ﻣﻌﺎرض اﻟﺴﻴﺎرات ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ
ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.

ﺧﻴﻄﺎن وﺣﻮﻟﻲ ..ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق »اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ«!
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﻄﺎب

ﻓﺮض ّ
ﻓﻚ اﻟﻌﺰل ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻣ ــﺆﺧ ــﺮﴽ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺨ ـﻴــﺮﻳــﺔ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ
ﺧ ـﻄ ـﻄ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗ ــﻮزﻳ ــﻊ اﳌـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات واﻟـ ـﺴ ــﻼل
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ؛ إذ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻄﻘﺘﺎ
ﺣ ــﻮﻟ ــﻲ وﺧـ ـﻴـ ـﻄ ــﺎن ﻋـ ــﻦ ﻧـ ـﻄ ــﺎق اﻟ ـﺘ ـﻐــﺬﻳــﺔ ﻓــﻲ
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.
وﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ أﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌــﺔ � أن
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟـﺴــﻼل اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺘ ـﺼــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـ ــﻦ ﺳـ ـﺠ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺼــﺎت
اﳌ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪات اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون أو
اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎرات اﳌ ـﺤ ـﺠــﻮرة ،ﺑـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣــﻊ اﻟــﺪﻓــﺎع
اﳌﺪﻧﻲ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،راﻓﻘﺖ � ﻓﺮﻳﻘﴼ
ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت اﻟـﺨـﻴــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﻘــﻮات اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ
داﺧــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ ،ﻟﺘﻮزﻳﻊ 5700
ﺳﻠﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ .ورﻏﻢ ﻗﺼﺮ وﻗﺖ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻼل
اﻟــﺬي ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺠــﺎوز ﺳــﺎﻋــﺔ واﺣ ــﺪة ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﺷﻬﺪ
ً
إﻗ ـﺒــﺎﻻ ﻛـﺒـﻴــﺮﴽ وﺗــﺰاﺣ ـﻤــﴼ واﺳ ـﻌــﴼ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤــﺎﻟــﺔ
اﻟ ـﻬــﺎﻣ ـﺸ ـﻴــﺔ ذات اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل اﻟ ـﺒ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﺣﻤﻼت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
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ﺻﺪأ ﻛﺮوي!..
ﻓﻲ اﻟﻌﺪد

ﺑﻘﻠﻢ:
ﺟﺎﺳﻢ أﺷﻜﻨﺎﻧﻲ

رﻳﺎﺻﺔ

ﺳﻼل اﻟﺨﻴﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺠﻠﻴﺐ واﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ واﻟﻤﻬﺒﻮﻟﺔ
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ﻗﻀﺎة ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ﻟﺮد اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﻣﺬﻛﺮﺗﺎن ﻟﺮﻓﺾ
»ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء«

■ اﻷوﻟﻰ إﻗﺮار اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﻟﻴﺲ ﻣﺨﺎﺻﻤﺘﻪ

ﻣﺒﺎرك ﺣﺒﻴﺐ
ﺷ ـﻬــﺪ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋــﻲ أﻣ ــﺲ ﺧ ـﻄــﻮة ﺗ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪﻳــﺔ ،إذ ﻋـﻠـﻤــﺖ
� ﻣــﻦ ﻣ ـﺼــﺪر ﻣـﻄـﻠــﻊ أﻧ ــﻪ ﺗــﻢ إﻋ ــﺪاد ﻣــﺬﻛــﺮة ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﻋــﺪد
ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀــﺎة ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋـﻴــﺲ اﻟ ــﻮزراء ﻟــﺮد ﻗﺎﻧﻮن
ﻣ ـﺨــﺎﺻ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء ،اﻟ ـ ــﺬي أﻗ ـ ــﺮه ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺘــﻪ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛﺸﻒ اﳌﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺬﻛﺮة أﺧﺮى ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎرو ﻣﺤﺎﻛﻢ
اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴــﺰ واﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﻨــﺎف واﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ رﺋ ـﻴــﺲ اﳌ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠــﻰ
ﻟﻠﻘﻀﺎءّ ،
ﺑﻴﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﻮرة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺬي أﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻪ ﺗﻢ رﻓﻀﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2017
وﻗ ـ ــﺎل اﳌـ ـﺼ ــﺪر »إذا ﻛـ ــﺎن أﻋـ ـﻀ ــﺎء ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ ﺟ ــﺎدﻳ ــﻦ ﻓــﻲ
إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻓﺈن اﻷوﻟﻰ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ..وإذا ﻛﺎن واﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ أن
ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ ﻗﺪ أﻗﺮ ﻣﻦ دون اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
أي ﺟﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﻮاب ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ«.

ﺣﺞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ
داﺧﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ..
وﺑﺄﻋﺪاد ﻣﺤﺪودة
ﺗﺰاﺣﻢ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ )ﺗﺼﻮﻳﺮ :ﺑﺴﺎم زﻳﺪان(

ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻺﺳﺎءة ﻓﻲ
ﺻﻐﺮي وأﺧﺎف أن ﻳﺘﻜﺮر ذﻟﻚ
ﻣﻊ اﺑﻨﺘﻲ ..ﻓﻜﻴﻒ أﺗﺼﺮف؟
اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ
»ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﺗﺠﻴﺐ

أن »ﻧﺒﺮة اﻟﺴﻴﺴﻲ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أن روﺳﻴﺎ
ﺳﺘﻘﺒﻞ اﺳﺘﻴﻼء ﻗــﻮات ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻋﻠﻰ ﺳــﺮت« ،ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ
ﱡ
أن »اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪ ﺑــﺎﻟـﺘــﺪﺧــﻞ ﻫــﻮ أﻳـﻀــﴼ ﻃــﺮﻳـﻘــﺔ ﳌـﺼــﺮ ﻟـﺘـﻌــﻮد إﻟــﻰ
اﻟﻠﻌﺒﺔ ،وﳌﻨﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ وروﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻗﺘﺴﺎم ﻛﻌﻜﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.

ﻻﻳﺖ 07

ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ:
اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻌﺒﺔ
ﺧﻄﺮة!
اﻗﺘﺼﺎد
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أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺤﺞ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣــﺲ ،أﻧﻪ
ّ
ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛــﻮروﻧــﺎ« ،وﺧﻄﻮرة ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻌﺪوى
ّ
ّ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﺤﺸﻮد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻨﻘﻼت ﺑﲔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻓﻲ
وازدﻳـ ــﺎد ﻣ ـﻌــﺪﻻت اﻹﺻــﺎﺑــﺎت ﻋــﺎﳌـﻴــﴼ ،ﻓـﻘــﺪ »ﺗ ـﻘــﺮرت إﻗــﺎﻣــﺔ ﺣﺞ
ﻫــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم 1441ﻫ ـﺠــﺮﻳــﺔ ﺑــﺄﻋــﺪاد ﻣ ـﺤــﺪودة ﺟ ـ ّـﺪﴽ ،ﻟـﻠــﺮاﻏـﺒــﲔ ﻓﻲ
أداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ،ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ داﺧﻞ
اﳌﻤﻠﻜﺔ«.
وأرﺟ ـﻌ ــﺖ اﻟ ـ ــﻮزارة ذﻟ ــﻚ إﻟ ــﻰ ﺣــﺮﺻ ـﻬــﺎ »ﻋ ـﻠــﻰ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻟـﺸـﻌـﻴــﺮة
ﺑﺸﻜﻞ آﻣــﻦ ﺻﺤﻴﺎ ،وﺑـﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﻲ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن ﺳــﻼﻣــﺔ اﻹﻧ ـﺴــﺎن وﺣ ـﻤــﺎﻳ ـﺘــﻪ ﻣﻦ
ﻣﻬﺪدات ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ :إن »ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻫﺬا
اﻟ ـﻘــﺮار ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣــﻦ ﺣــﺮﺻـﻬــﺎ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﻋـﻠــﻰ أﻣــﻦ ﻗــﺎﺻــﺪي اﻟـﺤــﺮﻣــﲔ
اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ«.
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استعرض مقترحات  24جهة ..وشدد على تسريع المشاريع

مجلس الوزراء :تذليل العقبات أمام المدن العمالية
■ التدابير مستمرة لمحاصرة «كورونا» والقضاء عليه
■  % 79معدالت الشفاء ..وإصابات المواطنين المتزايدة سببها المخالطة
■ التدخالت العسكرية التركية واإليرانية انتهاك صارخ لسيادة العراق
ج��دد مجلس ال � ��وزراء ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى اس�ت�م��رار
ال �ت ��داب �ي ��ر ل �ل �ح��د م ��ن ان �ت �ش ��ار وب� � ��اء ك ��ورون ��ا
والقضاء عليه ،داعيًا إلى مواصلة اإلج��راءات
االحترازية والوقائية.
وخ�ل�ال االج �ت �م��اع األس �ب��وع��ي للمجلس عبر
االت�ص��ال امل��رئ��ي برئاسة سمو الشيخ صباح
ال �خ ��ال ��د أم � ��س ،ش� ��رح وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ال�ش�ي��خ
د .ب��اس��ل ال �ص �ب��اح آخ ��ر م �س �ت �ج��دات ال��وض��ع
ال �ص �ح��ي ف ��ي ال� �ب�ل�اد ج � ��راء ان �ت �ش��ار ف �ي��روس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د وع � ��رض ك ��ل االح� �ص ��اءات
ّ
املتعلقة بإجمالي م�ع��دالت اإلص��اب��ة والشفاء
وال��وف��اة بحسب مناطق ال�ب�لاد والجنسيات،
ح �ي��ث ل��وح��ظ ارت� �ف ��اع م �ع��دل ال �ش �ف��اء بنسبة
ت �ق��ارب  79ف��ي امل �ئ��ة ،وازدي� ��اد أع ��داد إص��اب��ات
املواطنني بطريق املخالطة ،موضحا ما تقوم
به الوزارة من إجراءات وتدابير مكثفة.
كما استعرض املجلس تقرير لجنة الخدمات
العامة بشأن ورشة عمل بحث السبل الكفيلة
ب�ت��ذل�ي��ل امل �ع��وق��ات ال �ت��ي ق��د ت��واج��ه م�ش��اري��ع
امل��دن العمالية ،وال�ت��ي ش��ارك��ت بها  24جهة،
وق � ��د ت �ض �م �ن��ت رؤى وم� �ق� �ت ��رح ��ات ل �ك ��ل م ��ن:
وزارة األش�غ��ال ال�ع��ام��ة ،بلدية ال�ك��وي��ت ،هيئة
م� �ش ��روع ��ات ال� �ش ��راك ��ة ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��ام
وال� �خ ��اص ،األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س األع�ل��ى
للتخطيط والتنمية ،دي��وان املحاسبة ،وق��رر
املجلس تكليف لجنة الخدمات العامة بترجمة

املقترحات املقدمة من الجهات وموافاة مجلس
ال � � ��وزراء مل ��ا ي�ن�ت�ه��ي إل �ي��ه األم � ��ر ،م �ش ��ددًا على
تسريع هذه املشاريع.

إعادة أصغر طفلة إماراتية
إلى حضن والديها
أث � �م� ��ر ال� �ت� �ن ��اغ ��م ف � ��ي ال � �ع �ل�اق ��ة ب �ي��ن ال �ك ��وي ��ت
واإلم� � � ��ارات ل � َّ�م ش �م��ل أس � ��رة ط �ب �ي��ب إم ��ارات ��ي
ب��اب �ن �ت��ه ال ��ول� �ي ��دة واب� �ن ��ه وزوج � �ت� ��ه ،ب �ع��د أن
اقتضت ظ��روف جائحة «ك��ورون��ا» أن يعود
من الواليات املتحدة إلى بالده للقيام بدوره
ف��ي ال �ص �ف��وف االم��ام �ي��ة مل�ج��اب�ه��ة ال �ف �ي��روس،
في حني كانت عائلته بالكويت ووليدته بال
أوراق ثبوتية.
ب� ��دأت امل�ش �ك�ل��ة ف ��ي ي��ول �ي��و  2019ح�ي�ن ذه��ب
الطبيب عبداهلل األميري إلى الواليات املتحدة
األميركية لقبوله بسنة االمتياز في برنامج
مستشفى كليفالند ،تاركًا زوجته الكويتية
وط�ف�ل��ه زاي ��د ف��ي ال�ك��وي��ت م��ع ذوي �ه��ا ،بسبب
ظروف وساعات العمل الطويلة.
وق ��رر األم �ي��ري أن ي �ك� ّ�رس وق�ت��ه للعمل بجد
ّ
إل��ى ح�ين م��وع��د والدة طفلته زي�ن��ة؛ ليتمكن
م��ن قضاء أط��ول وق��ت ممكن م��ع عائلته عند
عودته ،لكنه اضطر إلى العودة إلى اإلمارات
في مارس  2020مع بداية جائحة «كورونا»،
وان � �ض � ��م إل� � ��ى ال � �ص � �ف ��وف األول � � � ��ى مل ��واج �ه ��ة
ال�ف�ي��روس ،وق��رر استكمال سنة االمتياز في
إمارة أبوظبي.

مشاركات دولية
دبلوماسيًا ،أحيط املجلس علما في مستهل
أعماله بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء
بتكليف وزي��ر الخارجية بتمثيل الكويت في
ك��ل م��ن :م��ؤت�م��ر ش��رك��اء ال �س��ودان امل �ق��رر عقده
ف��ي ال�خ��ام��س وال�ع�ش��ري��ن م��ن ال�ش�ه��ر ال�ج��اري
ب��اس�ت�ض��اف��ة أمل��ان�ي��ا االت �ح��ادي��ة ب��ال�ش��راك��ة مع
االتحاد األوروب��ي واألم��م املتحدة ،وكذلك قمة
التعهدات العاملية لحشد امل��زي��د م��ن التمويل
مل �ك��اف �ح��ة ج��ائ �ح��ة ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا وامل �ق ��رر
ع �ق��ده��ا ف ��ي ال �س��اب��ع وال �ع �ش��ري��ن م ��ن ال�ش�ه��ر
الجاري باستضافة املفوضية األوروبية.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية،
واستعرض املجلس آخر املستجدات الراهنة
على الساحتني العربية والدولية ،وقد أعرب
ع ��ن إدان� �ت ��ه ل �ل �ت��دخ�لات ال �ع �س �ك��ري��ة ال�ت��رك�ي��ة
واإلي � ��ران � �ي � ��ة األخ� � �ي � ��رة ف� ��ي ش � �م ��ال ال � �ع� ��راق،
باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة العراق
ال�ش�ق�ي��ق ،وت �ه��دي��دا ص��ري�ح��ا ألم �ن �ه��ا ،م��ؤك�دًا
تأييد الكويت لكل اإلج��راء ات التي تتخذها
ج �م �ه��وري��ة ال� �ع ��راق ال �ش �ق �ي �ق��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع�ل��ى
سيادتها وأمنها واستقرارها( .كونا)

حرص إماراتي
الخالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء عبر االتصال المرئي

«الصحة» تتعاقد مع «الملكية األيرلندية» وهيئة المعايير الكندية

 2.4مليون دينار لتدريب الكوادر الطبية
عبدالرزاق المحسن
حصلت وزارة ال�ص�ح��ة ع�ل��ى م��واف�ق��ة ال�ج�ه��ات الرقابية
للتعاقد م��ع جهتني عامليتني للتطوير وت��دري��ب ال�ك��وادر
الطبية واعتماد املزيد من املؤسسات املتخصصة في هذا
الشأن بقيمة تبلغ نحو  2.4مليون دينار.
وق��د ح ��ازت ال � ��وزارة امل��واف �ق��ات ال��رق��اب�ي��ة ب�ش��أن التعاقد
املباشر مع الكلية امللكية االيرلندية لتدريب وتقييم اطباء
«ال �ب��ورد» ف��ي م�ج��ال االش�ع��ة ومل��دة ث�لاث��ة اع ��وام ،وبكلفة
مليون دينار.
وأك��دت مصادر مطلعة ان برنامج البورد االيرلندي في
مجال االشعة بالكويت قائم منذ سنوات ،وقام بتخريج

بتعاون بين الكويت واإلمارات

أط�ب��اء متخصصني ،حيث شغل الكثير منهم منصب
رؤس � ��اء أق� �س ��ام ،الف �ت��ة ال ��ى ان ال �ش �ه��ادة ال �ت��ي يحصل
عليها خريجو البرنامج بعد انهائهم ثالث سنوات هي
مدة البرنامج ،تعتبر «ب��ورد زمالة كلية االشعة في كلية
الجراحني امللكية االيرلندية» وهي تعادل درجة الدكتوراه.
واوضحت املصادر لـ سبقلا انه بعد حصولهم على تلك
الزمالة ،فهناك سنتان تدريبيتان ايضا تشرف عليهما
كلية األشعة في كلية الجراحني امللكية ،للحصول على
تخصص دق�ي��ق ف��ي م�ج��ال األش�ع��ة ،منوهة ال��ى برنامج
زم��ال��ة ال�ك�ل�ي��ة امل�ل�ك�ي��ة ،ي�ت�ض�م��ن ق �ي��ام اط�ب��ائ�ه��ا ب��اع�ط��اء
محاضرات ضمن اط��ار برنامج التعليم الطبي املستمر
الذي يشرف عليه معهد الكويت لالختصاصات الطبية.

من جانب اخر ،ذكرت املصادر ان ال��وزارة حصلت على
موافقة الجهات الرقابية بشأن التعاقد مع هيئة املعايير
الصحية ال�ك�ن��دي��ة ،ب�ه��دف اع�ت�م��اد م��زي��د م��ن املؤسسات
الطبية بالكويت ،وبكلفة  1.4مليون دينار ،وملدة  4أعوام.
وزادت ان االتفاقية مع الهيئة الكندية تتضمن تغطية 23
مستشفى ومركزًا تخصصيًا في البالد ،فضال عن 105
مراكز للرعاية الصحية األولية ،مؤكدة انها تشهد تطبيق
معايير ج��دي��دة ومتطورة ترتكز على تلبية احتياجات
املرضى واملراجعني ،بهدف الوصول الى جودة وسالمة
ال�خ��دم��ات وال��رع��اي��ة ف��ي جميع امل��راف��ق ال�ت��اب�ع��ة ل �ل��وزارة،
وإح��داث نقلة نوعية في مستوى الخدمات ،بالتزامن مع
زيادة عدد السكان واملراجعني للمرافق الصحية.

ورغ��م تعليق ال��رح�لات الجوية التجارية في
الفترة املاضية ملنع تداعيات انتشار فيروس
كورونا فقد قامت سفارة اإلمارات في الكويت
ب��إع��ادة زي�ن��ة اب�ن��ة ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل األم�ي��ري،
أصغر طفلة إماراتية (ولدت في أبريل ،)2020
م��ن ال�ك��وي��ت ع��ن ط��ري��ق إص ��دار ج��واز ط��وارئ
لها.
وأعربت السفارة عن جزيل شكرها وتقديرها
للجهات املختصة في الكويت على تعاونها

سفير اإلمارات بالكويت صقر الريسي

الالمحدود ،من أج��ل تسهيل إج��راءات عودة
ال �ط �ف �ل��ة زي� �ن ��ة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى  33ش �خ �ص��ًا من
مواطني الدولة وأقربائهم.

والد الطفلة
ّ
وعبر الطبيب األميري وال��د الطفلة زينة عن
مشاعر الفرح واالمتنان ّ
للم شمل أسرته ،بعد
ً
طول صبر وفراق دام  10أشهر ،قائال« :بفضل
اهلل ثم جهود كل من وزارة الخارجية وسفارة
اإلمارات في الكويت ،تم تسهيل كل االجراءات
إلصدار جواز طوارئ لطفلتي زينة ،وترتيب
رحلة عودة عائلتي إلى أرض الوطن».
وك�ش��ف ع��ن ت��زوي��ده ب�ش�ه��ادة مل��ن يهمه األم��ر
ل�ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ة اس �ت �خ ��راج ش� �ه ��ادة م�ي�لاد
ّ
صادرة عن الدولة ،حتى يتسنى له استخراج
األوراق ال�ث�ب��وت�ي��ة م��ن ب�ط��اق��ة ه��وي��ة وج ��واز
سفر.

الناصر َّ
تلقى اتصاالت
من  3وزراء خارجية

ّ
تلقى وزي��ر الخارجية الشيخ د.أح�م��د الناصر أم��س ،اتصالني هاتفيني؛ األول م��ن نظيريه
املصري سامح شكري والتونسي نور الدين الري ،جرى خاللهما تناول آخر املستجدات على
الساحتني اإلقليمية ّوالدولية.
ً
وك��ان الناصر قد تلقى مساء أول من أم��س (األح��د) ،ات�ص��اال هاتفيًا من نظيره الجزائري
صبري بوقدوم ،تناول كذلك آخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

نائب رئيس مجلس طالب ثانوية جابر األحمد ُيقدم مقترحاً لحل مشكلة «الثاني عشر»

دشتي لـ سبقلا:

االمتحان  20سؤا ً
ال ..و 10طالب في اللجنة

هاني الحمادي
كثرت املقترحات التي تتحدث عن كيفية
التعامل مع الدراسة وطريقة استكمالها
ف��ي ظ��ل أزم��ة ك��ورون��ا ،وي �ب��رز م��ن بينها
واح��د أت��ى م��ن أح��د ال�ط�لاب املستهدفني
أس ��اس ��ا ب �ك��ل ت �ل��ك امل� �ق� �ت ��رح ��ات ،ل �ي �ك��ون
بمنزلة االقتراح الذي أتى من «أهل مكة»
الذين هم أدرى بشعابها.
فبينما أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس طالب
ث��ان��وي��ة ج��اب��ر األح �م ��د ل �ل �ب �ن�ين ،ي��وس��ف
عادل دشتي ،أهمية قبول املجتمع فكرة
ال� �ع ��ودة إل ��ى ال � ��دوام وع� ��دم ف �ق��دان األم��ل
واالس �ت �س�ل�ام ل�ل�ج�ل��وس ف��ي امل �ن��زل ،ق� ّ�دم
م �ق �ت��رح��ًا ي �س �ت �ه��دف ح ��ل م �ش �ك �ل��ة ط�ل�ب��ة
امل ��رح� �ل ��ة ال� �ث ��ان ��وي ��ة ،وت� �ح ��دي� �دًا ال �ص��ف
ال�ث��ان��ي عشر بقسميه األدب ��ي والعلمي،
بعد تعطيل الدراسة لقرابة  4أشهر اثر
انتشار فيروس كورونا في البالد.
وق� ��ال دش �ت��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ـ سبقلا ان
امل �ق �ت��رح ق��ائ��م ع �ل��ى  5م� �ح ��اور رئ�ي�س�ي��ة
تخص ال��دراس��ة واالخ �ت �ب��ارات ،أول�ه��ا أن
«طلبة الصف الثاني عشر ق��د انتظموا
بالدراسة في الفصل الدراسي الثاني من
العام الحالي ملدة  3أسابيع خالل الفترة
م��ن  2إل ��ى  22ف �ب��راي��ر ،وب��ال �ت��ال��ي يمكن
تحديد عدد من ال��دروس املهمة فقط في
كل م��ادة دراسية ودمجها مع االسابيع
الثالثة املشار اليها ،وإعادة شرح املنهج
ً
ك ��ام�ل�ا ع �ب��ر ال �ق �ن��اة ال �ت��رب��وي��ة ال �خ��اص��ة
بالوزارة».

املرحلة الفاصلة
وأض��اف :املحور الثاني يركز على فترة

االختبارات تفاديًا لالختالط والتواجد
ال� �ك� �ث� �ي ��ف ألع� � � � ��داد ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ب ��أع� �م ��ال
تصحيح األوراق.

حاالت خاصة

يوسف دشتي

اختيار الدروس المهمة
فقط وشرحها للطلبة عبر
القناة التربوية
توفير طاقم طبي لتغطية
االمتحانات ..وفريق طوارئ
لكل  3مدارس
إلزام الطلبة بالكمام
وتعقيم اليدين بشكل
مستمر ومراعاة
الحاالت الخاصة

ال � ��دراس � ��ة ل �ت �ك��ون م ��ن  2ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل
وح �ت��ى  9اغ �س �ط��س ،ب�ح�ي��ث ي �ت��م ش��رح
ال ��دروس املهمة ال�ت��ي ت��م اخ�ت�ي��اره��ا من
الوزارة ،وبعد شرح الدروس عبر القناة
ال�ت��رب��وي��ة ،ت�ج��رى امل��راج �ع��ة عليها مل��دة
اسبوعني ،وليكن من تاريخ  10اغسطس
وحتى  23من الشهر نفسه.
وذك��ر أن املحور الثالث يتمثل في فترة

االختبارات التي تعتبر املرحلة الفاصلة
ف� ��ي ال � �ع� ��ام ال � ��دراس � ��ي ال� �ح ��ال ��ي ،ب�ح�ي��ث
ت�ك��ون أس�ئ�ل��ة االم�ت�ح��ان ع �ب��ارة عشرين
س��ؤاال م��وزع��ة مناصفة ب�ين االختياري
واملقالي ،وال تزيد اللجنة الواحدة على
عشرة طالب ،مع زي��ادة عدد اللجان في
كل مدرسة ،وتوفير طاقم طبي لتغطية
امل � � � � ��دارس ،وف � ��ي ح � ��ال ع � ��دم اإلم �ك��ان �ي��ة

ل�ت�غ�ط�ي��ة ج�م�ي��ع امل� � ��دارس ،ي �ت��م تشكيل
ف��ري��ق ط � ��وارئ ل �ك��ل ث�ل�اث م � ��دارس عند
الحاجة.
وأوض� ��ح أن امل �ح��ور ال��راب��ع ارت �ك��ز على
ت �ك �ل �ي��ف ك ��ل م �ن �ط �ق��ة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب��وض��ع
أس �ئ �ل��ة االخ� �ت� �ب ��ارات ،ك �م��ا ك ��ان م�ع�م��وال
ب� ��ه ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ت�ك�ل�ي��ف
امل ��دارس ب��ات�خ��اذ ال�ل�ازم نحو تصحيح

ول� �ف ��ت دش � �ت ��ي ف� ��ي م � �ح� ��وره ال �خ��ام��س
واألخ� � �ي � ��ر إل� � ��ى ض � � � ��رورة إل � � � ��زام ج �م�ي��ع
الطلبة ب��وض��ع ال�ك�م��ام وتعقيم اليدين
بشكل م�س�ت�م��ر ،ق��ائ�لا :ي�ج��ب األخ ��ذ في
االعتبار الحاالت الخاصة للطلبة الذين
ي�ع��ان��ون أم��راض��ا م��زم�ن��ة ومعلنا عنها
ع��ن ط��ري��ق الكشف الطبي لكل م��درس��ة،
ع �ل��ى أن ي �ت��م ت�خ�ص�ي��ص ل �ج��ان خ��اص��ة
لهم والحرص على عدم املخالطة حفاظًا
على سالمتهم.
وأضاف :أما فيما يخص باقي الطلبة
ف�ي�ك��ون ال�ف�ح��ص إل��زام�ي��ا ع�ن��د ال��دخ��ول
للمدرسة ع��ن ط��ري��ق أي ج�ه��از تحدده
وزارة ال� �ص� �ح ��ة وت � � ��رى ان� � ��ه األف� �ض ��ل
لسالمة الطلبة ،ويمنع تجمع الطلبة
والزامهم بالتباعد سواء قبل االختبار
او بعده ،مع أهمية التأكيد على الطلبة
ب��إح�ض��ار ك��ل أدوات �ه��م ال�خ��اص��ة ب��أداء
االخ �ت �ب��ار مل�ن��ع اس�ت�ع��ارت�ه��ا وت�ب��ادل�ه��ا
فيما بينهم.
وأوض � � ��ح دش� �ت ��ي أن امل� �ق� �ت ��رح ج � ��اء م��ن
م�ن�ط�ل��ق ش� �ع ��وره ب��امل �س��ؤول �ي��ة وخ��وف��ه
على زمالئه الدارسني في الصف الثاني
عشر ،متمنيًا أن يصل مقترحه إلى وزير
التربية وزي��ر التعليم العالي د .سعود
ال �ح��رب��ي وأخ � ��ذه ب �ع�ين االع �ت �ب��ار خ�لال
مناقشاته مع وكالء الوزارة املساعدين،
م� ��ؤك � �دًا أن ج �م �ي��ع ال �ط �ل �ب��ة م �ت �ش��وق��ون
للعودة إلى الدراسة.
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المغردون احتفوا بميالده المئة:

صالح العجيري..
أيقونة كويتية

عبدالله بشارة

الفلكي العالمي
د .صالح العجيري

أميرة بن طرف

رمز كويتي شامخ وأيقونة علمية ،هكذا وصف المغردون العم
صالح العجيري ،محتفلين بميالده المئوي في وسائل التواصل
االجتماعي متمنين له العمر المديد.
اعتبر املغردون ان وجود عالم جليل كالعم صالح العجيري ،محل فخر واعتزاز للكويت ،خاصة
انه قضى عقودا من االنجازات في مجاالت الفلك والرياضيات حتى اصبح علما من أعالم الكويت
بتوقعاته الجوية وحساباته الفلكية ،ومرجعا موثوقا في هذا املجال.
وعبر مغردون عن سعادتهم ببلوغه عامه املئة مع استمراره في العطاء في مجاالت علمه ،متمنني
ان تتم االستفادة من تاريخه املليء باملعلومات وحياته التي شهدت محطات متعددة من التاريخ
الكويتي ،معتبرين انه افضل من يمكن ان ينقل هذه االحداث لالجيال الحديثة.
وضمن تأكيد املغردين ان الذكرى املئوية مليالد العم صالح العجيري هي احتفال كويتي ،تمنوا
له العمر املديد بالصحة والعافية حتى تستمر عطاءاته وانجازاته في مجاالت الفلك واالح��وال
الجوية في الكويت.

العجيري قبيل قص شريط احتفال سابق بميالده بحضور الراحلين برجس البرجس ومحمد مساعد
الصالح وبدا حمود البغيلي

مئة شمعة لشيخ الفلكيين صالح العجيري
ل ��وال ال �ظ ��روف ال �ت��ي ن�م��ر ب�ه��ا م��ع ال �ع��ال��م ،ال �ت��ي ح�ج��زت
معظمنا في منازلنا ،لكنا في ديوانية املرحوم برجس
البرجس نحتفل معا بشيخ الفلكيني بمرور مئة عام من
عمره املديد ،صالح العجيري الذي له من اسمه نصيب
كبير نحتفل بعيد ميالده كل ع��ام ،وه��ذا العام مميز..
انها املئة عام.
عرفت الدكتور صالح منذ زم��ن ،فهو اح��د ارك��ان رواد
دي� ��وان امل��رح��وم ال�س�ي��د ب��رج��س ال�ب��رج��س ف��ي ال�ش��وي��خ
الذي يضم نخبة متميزة من املواطنني ،كل سبت تلتئم
املجموعة ويكون مركزها -ان صح التعبير -اثنني صالح
العجيري اطال اهلل في عمره وعقاب الخطيب رحمه اهلل،
واالثنان في تناغم عجيب مع صاحب الديوان املرحوم
برجس حمود البرجس.
الثالثة عملوا في بداية نهضة الكويت ،اي اكثر من ستني
عاما في التدريس والعمل العام ،وقد أثروا كل بطريقته
العمل العام واالجتماعي بثروة كبيرة.
تعودت في السنوات االخيرة ان اخذ الدكتور صالح الى
بعض محاضراتي في الجامعة ،من اجل ان يطلع الطالب

والطالبات على هذه القامة الوطنية املتميزة ،ودائما يأتي
بجديد ،ويقوم وهو في هذه السن ،متعه اهلل بالصحة،
بالتحضير للمحاضرة وجلب ادواتها من وثائق ،فهو
مخزون ال ينضب للتاريخ الشفوي الحديث واملعاصر ملا
مر بالكويت من احداث ،له معرفة واسعة بأهل الكويت،
ومن النادر ان تسأله سؤاال عن شخص او عائلة او حدث
اال ويذكر لك مع االجابة التفاصيل الدقيقة الخاصة بذلك.
له صفات تذكر فتشكر ،فهو ملم وشفاف وصادق في
السرد والذي يحمل مخزونا ضخما من االحداث .كيف
تسنى لشخص مثله بدا تعليمه في ذلك الزمن الذي عز
فيه التعليم ان يكون بهذه ال�ق��درات املتميزة ،فقد تلقى
تعليمه االبتدائي في الكتاتيب ،فتعلم اللغة العربية والفقه
والحساب ومبادئ اللغة اإلنكليزية وطرق مسك الدفاتر
املتعلقة بعلم الحساب التجاري ،ثم انتقل إل��ى مدرسة
لتربية األطفال أنشأها والده في الفترة من  1922حتى
ع��ام  1928تفتح ذه�ن��ه وس�ب��ق زم��ان��ه بالعلم وامل�ع��رف��ة،
فنافس مدرسيه بالعلوم الحسابية ،فالتحق باملدرسة
املباركية في عام  1937واستمر فيها حتى أتم بنجاح

دراس��ة ال�ص��ف الثاني ال�ث��ان��وي ،منذ ع��ام  1946وحتى
يومنا هذا واجه العجيري الكثير من الصعاب واملعوقات
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى امل��زي��د م��ن ال�ع�ل��م ب�س�ب��ب ح�ب��ه وشغفه
بالفلك ،فبعد انتهاء الحرب العاملية الثانية ورغ��م أنه لم
تكن هناك وسائل للمواصالت سهلة ومتوافرة إال أنه
سافر إلى عدد كبير من الدول العربية واألجنبية وكانت
أول دولة قصدها هي مصر ،وذلك في عام  1945فتوجه
إل��ى جامعة امللك ف��ؤاد األول وقتها ودرس ف��ي مدرسة
اآلداب والعلوم  -كلية اآلداب وكلية العلوم حاليًا  -في
القاهرة وخضع الختبار إتمام الدراسة فيها في قسم
الفلك ،ونجح بتفوق في فبراير  1946بعد أن أتم دراسته
فيها توجه إل��ى املنصورة ف��ي شمال مصر واستكمل
دراس�ت��ه الفلكية فيها حتى حصل على شهادة علمية
ت�ف�ي��د بتخصصه ف��ي ع�ل��م ال�ف�ل��ك م��ن االت �ح��اد الفلكي
املصري في األول من أكتوبر عام  .1952في ذلك الزمان
سبق اقرانه ،فقد كان ممثال على املسرح وراوية وخطيبا
ومحاسبا وم��وظ�ف��ا وفلكيا وداع�م��ا لكل اف�ك��ار التقدم
االجتماعي من تعليم املرأة الى الحقوق املدنية ،وفوق كل

ذل��ك يحمل روح��ا مرحة ال��ى درج��ة ان النكتة ال تفارق
حديثه ،خاصة النكتة االجتماعية الذي كان طرفا فيها
في موقف هنا او هناك.
م ��ا ج �ع��ل ص��ال��ح ال �ع �ج �ي��ري ه ��و ص��ال��ح ال �ع �ج �ي��ري في
تقديري القراءة ،فقد كان وال يزال قارئا وان عجز نظره
فان احدا يقرأ له ،في السنوات االخيرة كان يحلو له ان
يقول عن نفسه «الحمد هلل انه اعطانا من كل شيء اثنني،
اذن�ين فقد تعطلت واح��دة ،وعينني وق��د تعطلت واح��دة»
وبادله الحديث بالقول لقد اعطينا لسانا واحدا استاذنا،
يقول بالبديهية التي عرفت عنه ،ال ..يمكن ان نتحدث
ب��االش��ارة! هكذا الحضور الذهني لهذا ال��رج��ل ال��ذي ال
يفتأ يفاجئك بحديثه وملحاته ،فال تمل االستماع اليه.
ص��ال��ح ال�ع�ج�ي��ري م �خ��زون م��ن ت ��راث ال�ك��وي��ت ال�ص��اف��ي
وال ��واض ��ح وامل �ح��ب وامل�ن�ف�ت��ح وال�ج�م�ي��ل ،ف��ي م�ئ��ة ع��ام��ك
استاذنا الكبير انت تمثل كل ما هو جميل في الكويت
أطال اهلل عمرك.

محمد الرميحي

ال �ي��وم – ال �ث�لاث��اء – امل��واف��ق  23ي��ون�ي��و ،2020
ن�ح�ت�ف��ل ج�م�ي�ع��ًا ب�ع�ي��د م �ي�لاد ال �ع��ال��م امل��وه��وب
ص��ال��ح العجيري ،ال��ذي يكمل ق��رن��ًا م��ن حياته
املثيرة واملثمرة.
ً
ول ��د ص��ال��ح ال�ع �ج �ي��ري ح��ام�ل�ا م��واه��ب ليست
متوقعة م��ن امل�ك��ان ال��ذي ول��د ف�ي��ه ،دفعته هذه
املواهب الى الفضاء تاركًا الرمال والتراب نحو
العال ونحو الغامض ليتداخل مع العالم املجهول
بحثًا ع��ن حقيقة م��دف��وع��ًا ب�غ��ري��زة ال�ع��ال��م لفك
الغموض وفتح الشيفرة ،وبسط حقائق الكون
أم��ام البشر ،مقدمًا لالنسانية اكتشافات غير
مسبوقة ،ومتوقدًا بقوى تدفعه الى الحوار مع
ً
ال�ن�ج��وم ،والسباحة ف��ي ف�ض��اء ال�ك��ون ،متنقال
بني الغيوم ومندفعًا في مسار األمطار ،جاريًا
وراء األع��اص�ي��ر ،منقبًا ع��ن متى يغيب القمر،
وساعيًا الى تحديد املودة بني الشمس والقمر،
وواقعًا على تقلبات النهار ،وتأثيرها على الليل،
وشارحًا كعالم معاني الظالم.
ك ��ان ��ت اح ��ادي� �ث ��ه ل �ن��ا ف ��ي ج �ل �س��ات��ه امل� �ش ��دودة
ب��رغ �ب �ت �ن��ا ال� �ع ��ارم ��ة مل �ع��رف��ة م ��واع� �ي ��د ال �ص��وم
وتوقعات العيد ،وع��ن زم��ن األمطار ومقاييس
ال� �ح ��رارة ،وم�خ��اوف�ن��ا م��ن زواب� ��ع ال �غ �ب��ار ،فيرد
بأسلوبه الودود بدقة األيام وانضباط الساعات
والثواني.
صار هذا الشاب الكويتي القادم من الصحراء
موسوعة فلكية محتوياتها النجوم واألعاصير
وعتمة الليل وسخونة ال�ن�ه��ار ،علمًا بمواعيد
دقيقة ملناسبات دينية ووطنية ،وامتدت شهرته
ال��ى زواي ��ا ال �ج��زي��رة وت�ع��دت�ه��ا ال��ى ع��ال��م ال�ع��رب
وع��ال��م االس�ل�ام ودخ��ل ع�ض�وًا ب��ارزًا ف��ي ن��ادي
املوهوبني في عالم الفلك.
واستحق هذا الشاب النحيل أعلى أوسمة الدولة
ال�ت��ي اف�ت�خ��رت ب��ه واع�ت�ب��رت��ه ك�ن�زًا وط�ن�ي��ًا يلمع
اسمه وينتشر ،ويصبح اسم العجيري كوكبًا
كويتيًا ينير ويثقف ويعلم ويروي.
ك��ل ذل��ك ب��روح ان�س��ان عشق املعرفة وصاغها
في كلمات مبسطة وتفسيرات مقنعة.
ال �ي��وم ن�ح�ت�ف��ل ج�م�ي�ع��ًا ،أص ��دق ��اؤه ف��ي دي ��وان
ب��رج��س ح �م��ود ال �ب��رج��س وم �ح �ب��وه وع�ش��اق��ه
وتالميذه وك��ل من عرفه وك��ل من استفاد من
كنوزه ،بمرور مئة عام ،قرن من الزمان ،تدفقت
مواهب انسان بكامل أخالقه ودقة علمه.
وكل عام والدكتور صالح العجيري بخير.
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حشود من العمال المنتظرين لتلقي المساعدات من دون التزام التباعد االجتماعي (تصوير :بسام زيدان)

سالل الجمعيات الخيرية للجليب والفروانية والمهبولة

ال مساعدات لقاطني خيطان وحولي
¶ القوات الخاصة أشرفت على توزيع  5700سلة في الجليب
خالد الحطاب
علمت سبقلا ان الجمعيات الخيرية غيرت من خطتها في توزيع السالل الغذائية،
بعد ف��ك الحظر ع��ن منطقتي ح��ول��ي وخ�ي�ط��ان ،لتصبح املنطقتان خ��ارج ناطق
تغطية أنشطتها.
وذك ��رت م�ص��ادر ان م�ش��اري��ع ت��وزي��ع ال�س�لال ال�غ��ذائ�ي��ة الجماعية ستقتصر على
من سجل في منصات املساعدات التابعة ل��وزارة الشؤون او العمارات املحجورة
بتنسيق مع الدفاع املدني ووزارة الداخلية.
وراف �ق��ت سبقلا فريقا م��ن الجمعيات الخيرية وال �ق��وات ال�خ��اص��ة داخ��ل منطقة
جليب الشيوخ لتوزيع  5700سلة غذائية ،حيث تم التوزيع خالل ساعة واحدة،
بدأ في تمام الخامسة وانتهى في السادسة.
وق ��ال م �س��ؤول ق �ط��اع امل � ��وارد واإلع �ل��ام وال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ف��ي ج�م�ع�ي��ة ال�ن�ج��اة
الخيرية ،عمر الثويني لـ سبقلا« :إن هذه الجهود تأتي استمرارا للجهود
اإلنسانية الحثيثة والرائدة التي تبذلها الجمعية لدعم األس��ر والعمالة
امل�ت�ض��ررة ب��امل�ن��اط��ق امل�ع��زول��ة ،ح�ي��ث وزع ��ت ال�س�لال ال�غ��ذائ�ي��ة لضيوف
الكويت من العمالة الوافدة ذات الدخل البسيط التي تعيش بمنطقة
جليب الشيوخ».
وبينما كانت حصة جمعية النجاة  3آالف سلة ،وجمعية اإلغاثة
الكويتية  1000سلة ،شاركت جمعية السالم الخيرية ب �ـ 1700سلة
وزعت على املحتاجني.
وتولى رجال القوات الخاصة مهمة تنظيم عملية التوزيع ملنع تكرار
الصرف لألفراد من خالل إغالق احد الطرق الرئيسية وقصره على
صفني أحدهما للرجال واآلخر للنساء.

األمور بخير
أك��د م�ق�ي�م��ون ف��ي ال�ج�ل�ي��ب أن أم��وره��م ب�خ�ي��ر ،وان ال��وض��ع ال �ع��ام مستقر،
مبدين رغبتهم في العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية ،فـ«الطعام والغذاء
متوافران ،ولكن املال مطلوب للوفاء بمتطلبات اإليجار والعيش».

طابور الرجال



طوابير على الجانبين

مقيمة متسلمة حصتها من المساعدات

 ..وطابور النساء

نسبتهم  %60من  641إصابة جديدة

قفزة في إصابات المواطنين بـ«كورونا»!
الم �س��ت ن �س �ب��ة امل ��واط �ن�ي�ن ب�ي�ن امل �ص��اب�ي�ن ال �ج��دد
ب �ف �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ف ��ي إح � �ص� ��اءات أم� ��س س�ق��ف
ال � � � �ـ ،60%ل �ي �ت��واص��ل ت �ص��دره��م ق��ائ �م��ة امل �ص��اب�ين
وي �ض��ع عل��ام��ات اس�ت�ف�ه��ام ك�ب�ي��رة ب �ش��أن االل �ت��زام
ب ��ال �ن �ص ��ائ ��ح ال �ص �ح �ي ��ة ب � �ش ��أن م� �ن ��ع «ال � � � � ��زوارة»
وامل�ج��ام�لات االجتماعية التي طاملا صدحت بها
السلطات الصحية.
وبلغ ع��دد املواطنني بني اإلص��اب��ات اليومية 383

مواطنا من بني الحاالت املعلن عنها امس وعددها
 641ح��ال��ة (أي  )%59.75ل�ي��رت�ف��ع إج �م��ال��ي ع��دد
ال �ح��االت امل�س�ج�ل��ة إل ��ى  40291م��ع ت�س�ج�ي��ل أرب��ع
حاالت وفاة ليصبح عدد الوفيات الكلي  330حالة.
واستمر تباطؤ ارتفاع نسبة التعافي بني املصابني
بفيروس كورونا حيث وصلت إلى  %78.8بعد أن
كانت  %78.7في اليوم السابق بزيادة قدرها %0.1
فقط ،حيث بلغ عدد املتعافني  31770حالة بتعافي

 530إصابة وفق إعالن أمس.
وج��اء امل�ص��اب��ون ح�س��ب امل�ن��اط��ق الصحية ب��واق��ع
 195ح ��ال ��ة ب ��ال �ج �ه ��راء و 180ب ��األح� �م ��دي و120
بالفروانية و 81بحولي و 65بالعاصمة ،في حني
كانت القصر على رأس املناطق السكنية األعلى من
حيث تسجيل اإلصابة بالفيروس بـ 36والصليبية
ب �ـ 33وس�ع��د ال�ع�ب��داهلل ب �ـ 32وجليب ال�ش�ي��وخ ب�ـ28
والصباحية بـ 26والفروانية بـ.22

ولفت املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبد
اهلل السند إل��ى أن ع��دد من يتلقى الرعاية الطبية
في العناية املركزة بلغ  181حالة ليصبح املجموع
الكلي لجميع ال�ح��االت التي ثبتت إصابتها وما
زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة  8191حالة.
وبلغ ع��دد املسحات التي تم القيام بها خ�لال 24
س��اع��ة  3216م�س�ح��ة ،ف��ي ح�ين ب�ل��غ م�ج�م��وع ع��دد
الفحوصات  357594فحصا.
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الحكومة :تعديل التركيبة السكانية حاالً ..مستحيل

نمو المقيمين في سوق العمل
لم يتوقف رغم «اإلحالل»
المحرر البرلماني
شككت مصادر حكومية في قدرة الكويت
ع �ل ��ى ت �ح �ق �ي��ق ن �ق �ل��ة ن ��وع �ي ��ة س ��ري �ع ��ة ف��ي
تعديل التركيبة السكانية ،مشددة على أن
«التغيير ح��اال مستحيل ،واألم ��ر بحاجة
إل��ى تغيير ش��ام��ل ف��ي مفاهيم اجتماعية
والحد من االعتماد على الغير مع تفعيل
ج�م�ل��ة ق � ��رارات ب �ش��أن زي� ��ادة ال��رس��وم على
الوافدين وتعديالت تشريعية أخرى».
وك �ش �ف ��ت امل � �ص � ��ادر ع� ��ن م �ق �ت ��رح ح �ك��وم��ي
استهدف خفض أعداد الوافدين إلى قرابة
 %70ن�س�ب��ة إل ��ى ال �ك��وي �ت �ي�ين ،ب �ح �ل��ول ع��ام
 ،2030ع�ل��ى أال ي��زي��د ن�ص�ي��ب ك��ل جنسية
على  %20بحد أق�ص��ى م��ن إج�م��ال��ي أع��داد
املواطنني ،لكن املفاجأة كانت ارت�ف��اع نمو
أعداد الوافدين في البالد بنسبة زيادة %1
بعد ع��ام م��ن تبني ع��دد م��ن ج�ه��ات ال��دول��ة
لهذا املقترح.
وذك � � � ��رت امل� � �ص � ��ادر ل � �ـ سبقلا أن امل �ق �ت��رح
اس �ت �ه��دف ك��ذل��ك ت�ح��دي��د إق��ام��ة ال��واف��د في

 %1زيادة أعداد غير
الكويتيين بعد تبني مقترح
خفضهم إلى  % 70نسبة
إلى الكويتيين
بند «العمالة المنزلية»
متضخم  ..ونواب يرفضون
تضمينه حسبة التعديل
ال � �ب �ل�اد ب �ي�ن  10و 15س �ن ��ة ب �ح ��د أق �ص ��ى،
وهو أمر يستلزم اتخاذ إج��راءات تنفيذية
ل�ت�ط�ب�ي�ق��ه وت �ن �س �ي �ق��ًا ع ��ال ��ي امل �س �ت��وى ب�ين
جهات ع��دة ف��ي ال��دول��ة ،لكن ل��م يتحقق أي
تقدم على أرض الواقع في هذا الخصوص.
وش� � ��ددت ع �ل��ى أن ت �ض �خ��م ع �م��ال��ة امل �ن��ازل

وال �ع �م��ال��ة امل �س� ّ�ج �ل��ة ع �ل��ى ق �ط ��اع ال ��زراع ��ة
ي�م�ث��ل أح ��د أرك� ��ان األزم � ��ة ،إذ م�س� ّ�ج��ل على
هذين القطاعني أكثر من مليون عامل ،أي
نحو  %60من تعداد الكويتيني ،فضال عن
قطاعات أخرى ليس من السهل الشروع في
إحالل العاملني فيها.
في غضون ذلك ،وصلت رسائل نيابية إلى
ال�ح�ك��وم��ة ت �ع��ارض امل �س��اس ببند العمالة
امل� �ن ��زل� �ي ��ة امل �ت �ض �خ ��م ف � ��ي ح �س �ب ��ة ت �ع��دي��ل
التركيبة السكانية.
ف��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ،أظ �ه��رت اإلح�ص��ائ�ي��ات
أن توظيف غير الكويتيني ارتفع بمعدل 1
في املئة ( من نحو  %74.5في نهاية 2018
ً
وصوال إلى نحو  %75.5في .)2019
وأوض � �ح� ��ت أي� �ض ��ًا أن م� �ع ��دالت ن �م��و ع��دد
ال �س �ك��ان غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين ارت �ف �ع��ت ف��ي ع��ام
 2019ع�ن�ه��ا ف��ي ع��ام  ،2018ب�م�ع��دل زي��ادة
بلغ  125.8أل��ف نسمة ،بنسبة نمو قاربت
 %3.9بارتفاع عن نسبة نموهم في 2018
ال �ب��ال �غ��ة ن �ح��و  ،%2.8وب �ل��غ ع ��دده ��م نحو
 3.344ماليني نسمة.

الهدية :لردع من يتجاوز المنظومة األخالقية
طالب النائب محمد الهدية بتعزيز قيم املجتمع
التي كان لها الدور الواضح في قوته وتماسكه،
داعيًا إلى تطبيق القانون على كل من يتجاوز
املنظومة األخالقية.
واس�ت�غ��رب ال�ه��دي��ة «ال �ت �ج��اوزات على القانون
واآلداب ال�ع��ام��ة ف��ي بعض ال�ش��واط��ئ وال�ج��زر
واألم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة» ،م�ط��ال�ب��ًا وزارة ال��داخ�ل�ي��ة

ب��ات �خ��اذ االج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ح��ق ك��ل من
يتطاول على اآلداب العامة ويثير الفوضى في
أماكن الترفيه التي تقصدها األسر الكويتية.
ودع��ا إل��ى ات�خ��اذ اج ��راءات أمنية م�ش��ددة من
خالل انشاء مخفر في املناطق التي زادت فيها
عدد الشكاوى من املواطنني« ،وال بد من ايقاف
التجاوزات التي لم تعد مقبولة لتجاوزها الحد

املعقول ولتعديها على حرية اآلخرين».
وأك ��د ال�ه��دي��ة ض ��رورة ال �ح��د م��ن السلوكيات
غير املألوفة في بعض الجزر واألماكن العامة،
خصوصا أن مثل هذه السلوكيات ليست من
أخ�ل�اق مجتمعنا امل�ح��اف��ظ ،داع�ي��ًا «الداخلية»
إل��ى حفظ األم��ن ومعاقبة ك��ل م��ن يسيء إلى
اآلداب العامة.

إللقاء الكمامات والقفازات في األماكن المخصصة

ِّ
«فكر فيها قبل أن ترميها»
إطالق حملة
أط� �ل� �ق ��ت «ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة» ح� �م� �ل ��ة ت ��وع ��وي ��ة
مشتركة ،بالتعاون م��ع الهيئة العامة
للبيئة ،ت�ح��ت ع �ن��وان «ق�ب��ل أن ترميها
ِّ
فكر فيها  1000مرة» ،تهدف إلى توعية
امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ب��رم��ي ال �ق �ف��ازات
والكمامات في االماكن املخصصة لها،

ّ
ّ
تجنبا لتفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا؛ وذل��ك
ان �ط�ل�اق ��ا م ��ن ال� �ح ��رص ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ب ��ال� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى ال �ب �ي �ئ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة وات� �ب ��اع األس� �ل ��وب ال�ص�ح��ي
ّ
ل �ل �ت �خ��ل��ص م ��ن وس ��ائ ��ل ال ��وق ��اي ��ة ب�ع��د
استخدامها.

ون� ��اش� ��دت «ال� �ب� �ل ��دي ��ة» ال �ج �م �ي��ع ات �ب��اع
ّ
األس� � � �ل � � ��وب ال � �ص � �ح� ��ي ف� � ��ي ال� �ت� �خ ��ل ��ص
م� ��ن ال � �ق � �ف� ��ازات وال� �ك� �م ��ام ��ات ب��إل �ق��ائ �ه��ا
ف � ��ي األم� � ��اك� � ��ن امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل � �ه� ��ا ع �ق��ب
استخدامها؛ للحد من انتشار فيروس
كورونا املستجد.

اليت
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وتحصن نفسها
ّ
خبيرة أسرية :تحدّ ثي مع ابنتك عن تجاربك ..حتى تستفيد منها

تعرضت لإلساءة في صغري وأخاف أن يتكرر ذلك مع ابنتي ..فكيف أتصرف؟
وردت الخبيرة شيريل سترايد على رسالة املرأة وقالت:

ستيف ألموند وشيريل سترايد « -نيويورك تايمز»

ابنتك،
أنت لم تتصرفي بشكل خاطئ ،ولم تقومي بشيء يسيء إلى
ِ
ِ
أنت في السابق ،ستكون
إن
ِ
ابنتك اليوم ال تتعرض لإلساءة كما كنت ِ
وحبك لها من األشياء التي تحملها معها بعمق ،ولن تنساها
يقظتك
ِ
ِ
نفسك ،من الواضح أنه ليس من املثالي
فضلك ال تعاقبي
أبدًا ،لذا من
ِ
ِ
حزنك على ما مررت به بهذه الطريقة ،لكننا ال نعيش ً
غالبا
أن يخرج
ِ
ً
أنت تعرفني ذلك ،وابنتك تعرف ذلك أيضا.
في عالم مثاليِ .
من أصعب وظائفنا كآباء وأمهات أن نتحدث مع أطفالنا حول اإلساءة
والعنف واالعتداء ،نحن ال نريد أن تكون هذه األشياء موجودة ،ولكن
من أجل حمايتهم ،يحتاج أطفالنا إلى معرفة أنها موجودة.
ً
من املهم أيضا ألطفالنا أن يعرفوا أننا كأبوين بشر ،وبالتالي هذا
لست مثالية .ابنتك ليست كذلك .إنها
أنت ِ
يعني أننا نرتكب األخطاءِ ،
غضبك ،وهذه األمور ستقدم
بحاجة ملعرفة كيف تتعامل مع عواقب
ِ
درسا ً
لها ً
قويا يخدمها لبقية حياتها.

ترجمة :محمد مراح
ُ
أرسلت ام��رأة رسالة إل��ى خبيرين أس��ري�ين في صحيفة «نيويورك
تايمز» تقول فيها:

أن��ا ام ��رأة ف��ي األرب�ع�ي�ن�ي��ات م��ن ال�ع�م��ر ،ع�ش��ت ح�ي��اة ق��اس�ي��ة ،ولكني
تمكنت من مواجهة هذه الصعاب والخروج بأقل األض��رار ،رغم أن
هناك جرحًا غائرًا في صدري أتذكره دائمًا ،ومهما حاولت نسيانه
يبقى في مخيلتي.
لقد تعرضت ف��ي صغري إل��ى معاملة سيئة ج �دًا ،كانت زوج��ة أبي
تضربني بشكل يومي ،عانيت كثيرًا من تصرفاتها معي ،كانت كلما
تشاجرت م��ع أب��ي صبت ج��م غضبها ع�ل� ّ�ي ،ك��ره��ت امل�ن��زل بسببها
وكرهت حياتي ،حاولت الهروب من البيت لكني كنت صغيرة وال أملك
حيلة ،عانيت سنوات تحت رحمتها.
بعد أن كبرت اخترت االستقاللية وأكملت تعليمي وحظيت بوظيفة
جيدة ،كما تعرفت على شاب محترم هو اآلن زوجي وأب ابنتي ،التي
تبلغ من العمر اليوم  11عامًا.
حدث لي في الفترة األخيرة موقف مع ابنتي ،تناقشت ،وقالت لي:
«أنت ال تفهمينني وال تعرفني مدى صعوبة حياتي!» ،صرخت في
ِ
وجهها مباشرة وبنوبة غ�ض��ب«:أن��ت ال تعرفني شيئًا ع��ن الحياة
الصعبة! عندما كنت في عمرك ،اع�ت��ادت زوج��ة أب��ي على ضربي
ليل نهار».
بعد أن هدأت ندمت على الفور على ما قلته لها ،أخبرت زوجي
بما قلته ،قال لي انه يجب أن أتحدث معها مجددًا عن هذا األمر،

مايو كلينك

في حني رد الخبير األسري ،ستيف أملوند ،على رسالة املرأة وقال:

لكني ل��م أف �ع��ل ،واخ �ت��رت أن أف�ع��ل م��ا يفعله ال �ن��اس ب��ي دائ� ً�م��ا،
وتظاهرت بأن ذلك لم يحدث.
لم أتوقف عن التفكير فيما قلته ،أعلم أنها ربما تفكر في ذلك أيضًا،

لقد فتحت عينيها طوال حياتها ،في محاولة للتأكد من أن ما حدث
لي لن يحدث لها ،أريد أن أعرف هل يجب أن أتحدث معها اآلن وأشرح
لها كل ما عانيته لتعرف ماذا كنت أقصد؟

بلغت تكلفته نحو  225ألف دوالر

اإلقالع عن التدخين:

 10طرق لمقاومة الرغبة الملحة في تناول التبغ
ُ
يمكن للرغبة امللحة في تناول التبغ أن تنهك أي شخص يحاول اإلقالع عن
التدخني .وفق أبحاث «مايو كلينك» استخدم النصائح التالية لتقليل هذه
الرغبات امللحة ومقاومتها.
فعند بدء الحاجة امللحة الستعمال التبغ تذكر أنها قد تنتهي في غضون
 5إلى  10دقائق رغم شدتها ،سواء أقمت بتدخني سيجارة أو مضغ التبغ.
في كل مرة تقاوم فيها الرغبة الكبيرة في التبغ تكون قد اقتربت بمعدل
خطوة واحدة نحو التوقف ُعن استعمال التبغ بشكل دائم.
إليك ال�خ�ط��وات ال �ـ 10التي ت�س��اع��دك على مقاومة الحاجة امللحة لتدخني
السجائر أو استعمال التبغ عندما تنتابك الرغبة في التبغ:
 1ـــ ّ
جرب العالج ببدائل النيكوتني
اسأل الطبيب عن العالج ببدائل النيكوتني ،تتضمن الخيارات اآلتية:
■ نيكوتني موصوف طبيًا في مرذاذ أنفي أو بخاخ.
■ النيكوتني املتاح دون وصفة طبية على شكل لصقات أو علكة أو أقراص
املص.
■ األدوية الخالية من النيكوتني املوصوفة طبيًا لالقالع عن التدخني مثل
بوبروبيون (زيبان) وفارينكالين (شانتكس).
■ ُيمكن أن تفيد أنواع العالج ببدائل النيكوتني ذات املفعول القصير األمد
— مثل علكة النيكوتني وأق��راص املص وامل��رذاذ األنفي أو البخاخات —
في تغلبك على االشتهاء الشديد للتدخني .تعد أنواع العالج ذات املفعول
القصير األمد آمنة االستعمال في حال استخدامها مع لصقات النيكوتني
ذات املفعول الطويل األمد ،أو استخدامها مع دواء خال من النيكوتني.
ّ
 2ـــ تجنب املثيرات
من املرجح أن تكون الحاجة امللحة لتدخني التبغ في أعلى مستوياتها في
املواقف التي دخنت أو مضغت فيها التبغ في أكثر األحيان ،مثل الحفالت
وح��ان��ات ال�ش��رب ،أو عندما تتعرض لإلجهاد النفسي أو عندما تشرب
القهوة .حدد املواقف املثيرة وضع خطة مالئمة لتجنبها تمامًا أو تعامل
معها بنجاح من دون استعمال التبغ.
ُ
ال ت��دف��ع نفسك إل��ى ن�ك��س ال�ت��دخ�ينِ .إذا كنت م�ع�ت��ادًا على ال�ت��دخ�ين ُ عند
التحدث على الهاتف على ً سبيل املثال احتفظ بقلم وورق��ة بقربك لتلهي
نفسك بالرسم العابث بدال من التدخني.
 3ـــ التأخير
إذا كنت تشعر بأنك على وشك االستسالم لرغبتك في التبغ قم بإخبار
نفسك بأن عليك االنتظار ملدة  10دقائق إضافيةَّ ،ثم قم بعمل شيء ما
إللهاء نفسك خالل تلك الفترة الزمنيةَ .ج ِّرب الذهاب إلى منطقة عمومية
ال ُيسمح بالتدخني فيها .ق��د تكون ه��ذه ال�خ��دع البسيطة كافية لتأخير
الرغبة في التبغ.

ُ
 4ـــ قم بمضغ شيء ما
امنح فمك شيئًا معينًا ملضغه لتتمكن م��ن مكافحة اشتهاء التبغ .فقم
بمضغ العلكة الخالية من السكر أو الحلوى الصلبة ،أو قم بقرش الجزر
النيىء أو الكرفس أو املكسرات أو بذور عباد الشمس — أي شيء ُمقسب
ُ
شبع.
وم ِ
تكتف بـ«واحدة وحسب»
 5ـــ ال
ِ
قد تتعرض إلغواء تدخني سيجارة واحدة فقط إلشباع الرغية في تدخني
التبغ .لكن ال تخدع نفسك في تصديق إمكانية التوقف عند ذل��ك .ففي
تدخني سيجارة واحدة إلى الثانية ،وقد يقودك
الكثير من األحيان يؤدي
ًُ
ذلك إلى العودة إلى التدخني مرة أخرى.
ُ
 6ـــ كن نشطًا بدنيًا
يمكن أن تفيد األنشطة البدنية في صرف انتباهك عن الرغبة الشديدة في
استعمال التبغ وتقلل من شدتها .يمكن أن تؤدي حتى الفترة القصيرة

الشيء الوحيد الذي قد يساعد هو أخذ نظرة أكثر تسامحا للوضع
ابنتك عن التجارب التي مررت
كنت بحاجة إلى إخبار
ِ
بأكمله ،ربما ِ
ب�ه��ا ،أف�ض��ل م��ن ال�ق�ي��ام ب�ت��وب�ي�خ�ه��ا ،ل�ك�ن� ِ�ك ت�ح��اول�ين إرس ��ال رس��ال��ة
ً
مفهومة لكيفية ال�ش�ع��ور ب��ال�خ��روج ع��ن السيطرة أح�ي��ان��ا ،ألن��ه في
منزلك ،عندما كنت صغيرة وتتعرضني لإلساءة كانت األشياء خارج
ِ
سيطرتك.
نطاق
ِ
ابنتك عن هذه التجارب ،ولكن
بنفسك لتتمكني من التحدث مع
ثقي
ِ
ًِ
ثقي بها أيضا ،على أنها ستتعلم من هذه التجارب أشياء تساعدها
في حياتها املستقبلية.

من النشاط البدني ،كصعود ونزول الساللم بضع مرات ،إلى التخلص من
الرغبة الشديدة في التبغ .قم بنزهة صغيرة للتمشي أو الهرولة.
إذا كنت ملزمًا بالبقاء في البيت أو في املكتب َج� ِّ�رب تمارين القرفصاء
وثني الركبة العميق ،وتمرين دفع الجسم لألعلى والركض من وضع ثابت،
أو صعود ونزول عدد من الساللم .إذا كان النشاط البدني ال ُيثير اهتمامك
ّ
فجرب الصالة أو التطريز أو األعمال الخشبية أو املفكرة اليومية .أو قم
باألعمال املنزلية لغرض اإللهاء مثل الكنس الكهربائي أو تعبئة استمارات
معينة.
 7ـــ مارس أساليب االسترخاء
ربما كان التدخني الطريقة التي تتبعها للتعامل مع اإلجهاد النفسيُ .يمكن
أن تكون مقاومة اشتهاء التبغ مجهدة نفسيًا بحد ذاتها .خفف من شدة
اإلجهاد النفسي عن طريق أساليب االسترخاء ،مثل تمارين التنفس بعمق
ُّ
والتخيل والتدليك أو االستماع إلى موسيقى
وإرخ��اء العضالت واليوغا
هادئة.
 8ـــ قم باالتصال لتحصل على الدعم
ُ
اتصل بأحد أفراد العائلة أو بصديق أو أحد أفراد مجاميع الدعم ليساعدك
في سعيك ملقاومة الرغبة في التبغ .تحدث مع ذل��ك الشخص هاتفيًا أو
اخرج في نزهة معه ،أو اضحكا معًا أو التقيا معًا ملواسة بعضكما البعض
بخصوص الرغبة في التبغ.
َ ّ
 9ـــ للحصول على الدعم تصفح اإلنترنت
انضم إلى برنامج التوقف عن التدخني املباشر على االنترنت .أو قم بقراءة
مدونة كتبها شخص أقلع عن التدخني ونشر أفكارًا تشجيعية لشخص
آخر قد ال يزال ُيقاوم الرغبة أو اشتهاء التدخني .تعلم من اآلخرين كيف
كانوا يتعاملون مع اشتهاء التدخني.
َ ِّ
 10ـــ ذكر نفسك باملنافع
َ ِّ
�ال األس �ب��اب ال�ت��ي ت��دف�ع��ك ل�ل ِ�إق�ل�اع عن
اك�ت��ب أو س��م��ع نفسك ب�ص��وت ع � ٍ
التدخني ومقاومة الرغبة الشديدة (اشتهاء) في التبغ ،التي قد تتضمن:
■ َالشعور بحال أفضل.
■ ت ُّ
حسن كبير في الصحة.
■ تخليص األحباء من التدخني غير املباشر.
توفير املال.
■ َّ
■ تذكر أن تجريب وسيلة معينة للتغلب على الحاجة امللحة للتبغ يكون
أفضل بكثير من عدم القيام بأي شيء .حيث تقترب في كل مرة تقاوم
فيها الرغبة الشديدة في التبغ بمعدل خطوة واحدة من هدف التخلص من
التبغ بشكل تام.

«بلومبيرغ»« :تافاميدين» ..أغلى
دواء قلب في التاريخ

أحمد بدر
صنف باحثون دواء القلب الجديد ،ال��ذي أنتجته شركة األدوي��ة
العاملية «فايزر» تحت اسم «تافاميدين» ،والذي تبلغ تكلفته نحو
 225ألف دوالر باعتباره «أغلى دواء قلب في التاريخ».
وبحسب وكالة «بلومبيرغ» األميركية ،فإن الشركة عندما قامت
بتسعير الدواء في البداية ،حذر نقاد من أن التكلفة املرتفعة للدواء
قد تشكل عائقًا ماليًا أمام بعض املرضى ،وهو ما أثبتته دراسات
سعرية أخرى ،شملت نحو  50مريضًا تم وصف الدواء لهم ولم
يتمكنوا من الحصول عليه.
وقالت الوكالة األميركية ،إن أكثر من نصف املرضى حصلوا على
مساعدات مالية ،إما عن طريق شركة فايزر نفسها ،أو عن طريق
مؤسسات مستقلة ،التي كانت تجعل املريض يدفع نحو 1700
دوالر فقط من سعر الدواء شهريا ،بينما لم يتمكن نحو  %14من
املرضى من الحصول على الدواء ،ألسباب مختلفة ،من بينها عدم
القدرة على تحمل التكاليف.
وكتب باحثون في جامعتي أوريغون للصحة والعلوم وبيتسبرغ،
في تقريرهم ،أن العديد من املرضى املسنني غير مؤهلني للحصول
ع�ل��ى امل �س��اع��دة ،ول �ك��ن ل��دي�ه��م ال �ت��زام��ات م��ال�ي��ة أخ ��رى متنافسة
موجودة مسبقا تمنعهم من تحمل التكاليف املكلفة.
وقالت شركة فايزر ،التي وصفت في السابق سعر التافاميدين
ً
بأنه مناسب ،إن السعر تم تحديده بناء على توقع أن عددا قليال
فقط من املرضى سيحصلون عليه.

«حريص على ممارسة الرياضة ومتابعة أخبار الوطن العربي المم َّزق»

النبهان لـ سبقلا« :وتستمر الحياة» هدفه رفع مستوى الوعي المجتمعي
محمد علي

هل اختلف ايقاع حياة الفنان القدير جاسم
النبهان في ظل األوضاع الحالية؟ سؤال
طرحته سبقلا على النبهان عبر الهاتف
حول نشاطه في ظل أزمة كورونا وكيف
يقضي يومه ،وما مشاريعه المستقبلية،
خصوصاً أن الفترة المقبلة قد تشهد عودة
النشاط الفني ،ال سيما تصوير األعمال
الدرامية وفق اإلجراءات االحترازية.
النبهان مثل الجندي ف��ي امل�ي��دان ال ي�ت��رك موقعه ويتسلح دائما
بالعزيمة واالصرار واإليمان ،الفنان القدير يصور حاليا مجموعة
من الحلقات التوعوية التي تعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت
انطالقا من الرسالة اإلعالمية التي يتبناها تلفزيون الدولة لنشر
الوعي بني املواطنني واملقيمني.
بداية يقول النبهان «ملتزم في املنزل وحريص على تطبيق كل
التعليمات ،وال أخ��رج إال للضرورة وبعد م��رور  3أشهر تقريبا

اصبحت سلوكياتنا مختلفة ،حيث نميل بصورة كبيرة للحذر
خالل تعاملنا مع من حولنا ،وهو أمر ضروري ال بديل عنه ،لنعبر
ه��ذه األزم��ة بفضل تكاتفنا ومساعدة اجهزة ال��دول��ة التي ال تألو
جهدا في مواجهة هذا الوباء».
الروح المعنوية

من جهة اخرى يؤكد الفنان املخضرم انه حريص على ممارسة
الرياضة خالل الفترة الصباحية في نطاق منزله ،موضحا« :ايضا
الرياضة اصبحت من الضروريات وهي مهمة للترويح عن النفس
ورف��ع ال��روح املعنوية ،م��ن ث��م ات�ف��رغ ملتابعة أخ�ب��ار ال��وط��ن العربي
امل�م��زق ،ندعو اهلل ان يعود االم��ن واألم ��ان واالس�ت�ق��رار لكل رب��وع
الوطن العربي».
واشاد النبهان بالدور املجتمعي والتكافل االجتماعي ألهل الكويت
في مساعدة من تضرر ج��راء أزم��ة كورونا وق��ال «اتابع الجهود
الكبيرة لشبابنا وحماسهم وتسابقهم للخير ،وهذا ليس بغريب
عليهم ألن قدوتنا جميعا صاحب السمو أمير اإلنسانية».
النبهان والبدري

وكشف الفنان القدير عن مواصلة تصوير حلقات البرنامج

ال �ت��وع��وي «وت�س�ت�م��ر ال �ح �ي��اة» ،م��وض�ح��ا «ب��دأن��ا ف��ي تصوير
حلقات البرنامج قبل فترة مع مراعاة كل التدابير االحترازية.
وهو من تأليف الكاتب دخيل النبهان ،ومن إخراج حمد البدري،
والبرنامج توعوي عرضت منه حلقة عن إعادة فتح املساجد
وما يترتب على ذلك من احتياطات يجب ان تؤخذ بعني االعتبار،
ُ
وأيضا ستعرض حلقة اخرى عن عودة املوظفني الى مختلف
قطاعات الدولة ،وذلك بالتزامن مع تطبيق املرحلة الثانية للعودة
الى الحياة الطبيعية ،ويأتي البرنامج في إطار الدور الهام للفن
في خدمة املجتمع ورفع مستوى الوعي واتمنى اننا وفقنا في
تلك املهمة».
نصوص جديدة

واشار النبهان الى انه مشغول بقراءة عدد من النصوص ،وقال ان
جميعها اعمال في طور الدراسة ،وقال «ما زلنا ننتظر استقرار
األم��ر الستئناف النشاط الفني» .وك��ان النبهان قد ش��ارك خالل
شهر رم�ض��ان امل��اض��ي ف��ي العديد م��ن األع�م��ال ال��درام�ي��ة املميزة،
منها مسلسل «محمد علي رود» للكاتب محمد أن��ور وامل�خ��رج
م�ن��اف ع �ب��دال ومسلسل «رح ��ى األي ��ام» ورغ ��م أن العملني يمكن
تصنفيهما ضمن القالب التراثي ،فإن كال منهما يذهب إلى منطقة
مختلفة ويناقش قضايا مهمة.

جاسم النبهان
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أوساط اقتصادية تتفاعل مع افتتاحية سبقلا أمس:

أعيدوا النظر بمراحل العودة..رأفة باالقتصاد
¶ اإلجراءات المتشدِّ دة لن ُتفلح في القضاء على الوباء ..لكنها ستس ِّبب أضراراً جسيمة
علي الخالدي وهبة حماد وإبراهيم محمد
تفاعلت أوساط اقتصادية مع ما طرحته
سبقلا في افتتاحيتها أمس؛ تحت عنوان
«فيروس اإلفالس والتفنيشات أخطر
من كورونا» ،وطالبت بإعادة النظر في

مراحل عودة الحياة ،واللحاق بركب دول
الجوار والمنطقة ،مؤكدة أن خسائر كبيرة
تتك ّبدها الحكومة والقطاع الخاص يوميا ً
نتيجة استمرار تغليب الصحة على االقتصاد
والمماطلة في إعادة القطاعات الى العمل
بشكل كامل ،وشددت على ضرورة إعادة

التوازن بينهما.
ّ
وحذر خبراء واقتصاديون من استمرار التشدّ د
والتخوف المبالغ فيهما وما يتبعهما
من قيود على األعمال وفرض الحظر على
االقتصاد ،وما قد ينتج من تداعيات وخيمة
على االقتصاد الوطني ومعيشة الناس

الوزان :التداعيات السلبية تتزايد
ق��ال ال�ن��ائ��ب األول لرئيس غ��رف��ة تجارة
وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت ع�ب��دال��وه��اب ال ��وزان:
«يجب على الجهات املختصة أال تكون
ملكية اك�ث��ر م��ن امل�ل��ك ب��اس�ت�م��راره��ا في
ّ
والتخوف الزائدين عن اللزوم
التشدد
وفرض الحظر على االقتصاد ،في الوقت
الذي بادرت فيه اغلب دول العالم ،سواء
ف��ي اوروب � ��ا او ام �ي��رك��ا وآس� �ي ��ا ،وح�ت��ى
دول الخليج امل �ج��اورة إل��ى إع ��ادة فتح
االقتصاد فيها بصورة تدريجية.

عبدالوهاب الوزان

في الكويت ،وعلينا على االق��ل مواكبة
االج ��راءات املتبعة في ال��دول امل�ج��اورة،
وال � �ت ��ي ب ��اش ��رت ب ��رف ��ع ال �ح �ظ��ر ال �ك �ل��ي
وإع � ��ادة ف �ت��ح االق �ت �ص ��اد» .وأض � ��اف :ال
لقاح لهذا الوباء حتى اآلن ،ويبدو انه
لن يتم االعالن عنه قريبا؛ لذا فال داعي
الس�ت�م��رار االج ��راءات الحالية ،وعلينا
اتخاذ القرار الصائب ،وهو االسراع في
االنفتاح االقتصادي وفتح باب السفر
امام الراغبني.

وأمل � ��ح ال � � ��وزان ال� ��ى أن ق �ط��اع امل �ش��اري��ع
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة وق �ط��اع االع�م��ال
ب��أك�م�ل��ه ي �ت �ع� ّ�رض��ان ل�خ�س��ائ��ر جسيمة،
وب �ي �ن �م��ا ق ��ام ��ت ال � � ��دول االخ � � ��رى ب�ض��خ
االم � ��وال ل�ت�ح�ف�ي��ز االق �ت �ص��اد ب �ه��ا ،نجد
ان ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ل��م
ّ
ي �ت �ل��ق أي م �س��اع��دة ،ب �خ�ل�اف ال �ق��روض
التي ج��رى االع�لان عنها ،وربما يفشل
اغ �ل��ب امل �ش��اري��ع ف ��ي إت �م ��ام اج��راءات �ه��ا
والحصول عليها.

آن األوان للتعايش مع «كورونا»

ضد عدو يصعب قهره

الغانم :لتسريع إجراءات االنفتاح

النفيسي :حرب يخوضها االقتصاد

ق��ال أم�ين س��ر ات�ح��اد العقاريني قيس
املوازنة واالعتماد على مصدر وحيد
الغانم« :لطاملا كنا نتوق الى أن يكون
للدخل.
للقطاع الخاص دور مع الحكومة في
وبينّ أن االجراءات املتشددة لن تجدي
وض ��ع امل �ق �ت��رح��ات وال � �ق� ��رارات ،ول�ك��ن
نفعا ،ول��ن تقضي على امل��رض كليا،
لكنها ّ
ه��ذا ال ي�ح��دث كثيرًا ،ول�ه��ذا غالبًا ما
تسبب أضرارًا بالغة لالقتصاد،
تكون ال�ق��رارات ناقصة» ،مشددًا على
م�ش�ي��را ال ��ى ان ��ه آن األوان للتعايش
ض ��رورة اع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي االج� ��راءات
م��ع «ك� ��ورون� ��ا» ،ووض� ��ع ال �ج �ه��ود في
قيس الغانم
ال� �ح ��ال� �ي ��ة وال� �ت� �س ��ري ��ع ف� ��ي ع �م �ل �ي��ات
ن �ش��ر ال �ث �ق��اف��ة ل ��دى االف� � ��راد ،للحفاظ
االنفتاح.
ع�ل��ى ص�ح�ت�ه��م ،م��ع إع� ��ادة ال �ح �ي��اة ال ��ى االق�ت�ص��اد
وأكد الغانم أن ما نشهده حاليًا ما هو سوى تكرار واملجتمع .وأضاف« :إن الحكومة لم تضع ميزانية
مل��ا واج�ه�ن��اه مسبقا ف��ي أزم��ة امل�ن��اخ ،م��ن األخ�ط��اء لدعم االقتصاد كما حصل في معظم دول العالم
ّ
ن�ف�س�ه��ا ،وت �ج��اه��ل ل ��رأي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص .وح ��ذر التي خصصت حزم تحفيز ضخمة لضخ السيولة
ً
م��ن ان االق�ت�ص��اد امل�ح�ل��ي س�ي��واج��ه خ�س��ائ��ر ج� ّ�م��ة ،السواقها ،وإن�ق��اذ االق�ت�ص��اد» ،متسائال« :مل��اذا لم
جراء بطء الوتيرة باالنفتاح ،خاصة في ظل عجز تفعل حكومتنا باملثل؟!».

ق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة
اشتياق الكثيرين من االفراد
لشركة الصالحية العقارية
وت �ط �ل �ع �ه ��م إل� � ��ى االن� �ف� �ت ��اح
غ��ازي النفيسي :إن املوقف
ورجوع الحياة الى ما كانت
ب� � � � � ��ات ب� � �م� � �ن � ��زل � ��ة «ح� � � � � ��رب»
ع �ل �ي ��ه ،ف � ��إن أرواح االف� � ��راد
ي � � �خ� � ��وض � � �ه� � ��ا االق � � �ت � � �ص � � ��اد
ت� �ظ ��ل اه� � ��م م� ��ن االق� �ت� �ص ��اد؛
واالق �ت �ص��ادي��ون ض��د ع��دو،
ف ��ال� �خ� �س ��ارة ت � �ع� � َّ�وض ع�ل��ى
ل � ��ن ي � �ك� ��ون ب � ��األم � ��ر ال �س �ه��ل
عكس الحياة البشرية ،التي
غازي النفيسي
ال يمكن ألي شيء ان ّ
ق� � � �ه � � ��ره .وأش� � � � � ��ار إل� � � ��ى ان� ��ه
يعوض
ال ي�ف�ض��ل االن �ف �ت��اح ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن ،خسارتها .في الوقت ذات��ه ،بينّ النفيسي
موضحا ان معدل ال�ح��االت املرضية بني ان ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن االف� ��راد وق �ع��وا ضحية
امل��واط�ن�ين تفاقم بشكل كبير للغاية في االح� ��داث وب��ات��ت خ�س��ائ��ره��م ج�م��ة ،الفتا
االي ��ام االخ �ي��رة ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن االن�ف�ت��اح الى ان دور الحكومة سيظل مقتصرا على
س �ي ��زي ��د م� ��ن ان� �ت� �ش ��ار امل� � ��رض وت �ف��اق �م��ه مساعدة البعض فقط ،لكن ال يمكنها ان
ّ
بشكل مضاعف .وأض��اف :على الرغم من
تعوض الخسائر.

بالتوازي مع الجهود الصحية

العبدالجادر :لنجدة االقتصاد ..محرّك الحياة
دعا رئيس مجلس إدارة شركة املرافق
ال �ع �م��وم �ي��ة ع �ض ��و امل �ج �ل ��س االع �ل ��ى
للتخطيط د.محمد العبدالجادر إلى
إع� ��ادة تقييم خ�ط��ة امل��راح��ل الخمس
ّ
املتعلقة ب�ع��ودة الحياة وإع ��ادة فتح
االقتصاد ،واختصار فترتها الزمنية
ال��ى أق��ل م��ن ذل��ك .ولفت العبدالجادر
ال ��ى ان ال �خ �ط��ط ال�ح�ك��وم�ي��ة ملكافحة

ال� �ج ��ائ� �ح ��ة ن ��اج� �ح ��ة ح� �ت ��ى اآلن ،م��ن
الناحية الصحية ،لكن في موازاة ذلك
يبدو ان اطالة امد االغالق االقتصادي
س�ت�خ�ل��ق ازم ��ة ج��دي��دة ،ال ت�ق��ل عمقا
ع��ن م�ع��ال�ج��ة ال ��وب ��اء ،وس� �ت ��ؤدي إل��ى
اف�لاس مشاريع اقتصادية وتسريح
عمالة ومشاكل للمشاريع الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة وأض � ��رار أخ ��رى مترتبة

محمد العبدالجادر

وفقدان الوظائف .وأكدوا أن قطاع المشاريع
الصغيرة والمتوسطة وقطاع األعمال
بأكمله يتع ّرضان لخسائر جسيمة ،ولم يتلقيا
المساعدة الكافية من الحكومة ،كما فعلت
الدول األخرى ،باستثناء تسهيالت التمويل.
وفي ما يلي المزيد من التفاصيل:

◄ قطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة يتعرّض لخسائر فادحة..
ولم َّ
يتلق المساعدة الكافية

فتح االقتصاد بات ضرورة
واش ��ار ال��ى ان��ه ال يمكن االس �ت�م��رار في
ه��ذه الحالة ال��ى ما ال نهاية ،خاصة أن
ال �ت��داع �ي��ات ال�س�ل�ب�ي��ة ل�ل�إغ�ل�اق ت �ت��زاي��د،
ملمحا ال��ى ان��ه اذا ل��م ت �ح��دث ان�ف��راج��ة
اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ق ��ري� �ب ��ة ج � ��دا ف � ��إن ال� �ض ��رر
سيكون اكبر مما هو عليه اآلن.
ول �ف��ت ال� � ��وزان إل ��ى «أن ع�م�ل�ي��ة ال �ت��ردد
ال� �ت ��ي واك � �ب� ��ت ال � � �ق � ��رارات واالج� � � � ��راءات
االخيرة من شأنها ان تلقي بتداعيات
سلبية ع�ل��ى ك��ل االن�ش�ط��ة االق�ت�ص��ادي��ة

!

على ذلك االمر.
وأك��د أن ال�ك��وي��ت ال تختلف ع��ن دول
ال � �ج� ��وار وأغ� �ل ��ب دول اوروب� � � ��ا ال �ت��ي
أع � ��ادت ف �ت��ح اق �ت �ص��اده��ا ،ب ��ل اع�ل�ن��ت
ب�ع�ض�ه��ا ع��ن ع� ��ودة ال �س �ي��اح��ة وف�ت��ح
الحدود ،ونحن ال نطالب بذلك حاليا،
إن �م��ا ن��ري��د ن �ج��دة االق �ت �ص��اد م�ح��رك
حياة الناس.

وش��دد على ض��رورة ان تكون عملية
م �ك��اف �ح��ة ان �ت �ش��ار ال ��وب ��اء م�س��ؤول�ي��ة
م�ج�ت�م�ع�ي��ة م �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن امل��واط �ن�ين
وامل � �ق � �ي � �م �ي�ن وال � �س � �ل � �ط� ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة،
واالل �ت ��زام بتوصياتها وتعليماتها
ّ
امل�ت�ع��ل�ق��ة ب��ال��وق��اي��ة ،م��ع االخ� ��ذ بعني
االعتبار تطبيق ت�ج��ارب ال��دول التي
نجحت في إعادة فتح االقتصاد.

◄ ُّ
توقعات بإفالس شركات ومشاريع
اقتصادية وتسريح عمالة..
في حال طالت خطة العودة
◄ لتكن عملية مكافحة انتشار الوباء
مسؤولية مجتمعية بين المواطنين
والمقيمين والسلطات الطبية
إلعادة التوازن بين الصحة واالقتصاد

الحوطي:
خسائر قاسية يتكبّدها
ً
يوميا
القطاع الخاص
ق� ��ال رئ �ي��س م �ج �ل��س ادارة
ش� ��رك� ��ة ال � � � ��درة ل �ل �خ ��دم ��ات
البترولية ول�ي��د الحوطي:
ّ
إن امل�ج�ت�م��ع م�ت�ع��ط��ش ال��ى
ع� ��ودة ال �ح �ي��اة ،وي �ج��ب أال
ت� �ك ��ون ال �ك��وي��ت ف ��ي م �ع��زل
ع� � ��ن أغ� � �ل � ��ب دول ال � �ع ��ال ��م
وليد الحوطي
ال � � �ت� � ��ي أع� � � � � � ��ادت ال � �ن � �ش� ��اط
االق �ت �ص��ادي ،ب��ال �ت��وازي م��ع ال�ت��داب�ي��ر االح �ت��رازي��ة
الصحية.
ّ
تحسن أسعار النفط وزيادة الطلب
وأشار إلى أن
عليه ناتجان عن عودة الحياة لالقتصاد العاملي،
مشيرًا إلى أن نمو الطلب على التمويل في البنوك
املحلية خالل األزمة يشير أيضًا إلى أن مستويات
الثقة كبيرة في املستقبل.
وأض��اف :ضغطنا على االقتصاد كثيرًا ملصلحة
الصحة ،وهو أمر مستحق مع بداية األزمة ،ولكن
الصورة باتت أوضح حاليا ،كل يوم يمر القطاع
ّ
يتكبدان خسائر كبيرة،
الخاص والحكومة وهما
داعيًا إلى املوازنة ما بني الصحة واالقتصاد.

من البنوك المحلية في  100يوم

«المركزي» 2.7 :مليار دينار تمويل «قطاع األعمال»
أع �ل��ن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي أن حجم
ال�ت�م��وي��ل امل�م�ن��وح م��ن ال�ب�ن��وك املحلية
بلغ خالل مئة يوم منذ تفعيل الحزمة
التحفيزية (حزمة دعم قطاع األعمال)
في الثاني من أبريل املاضي وحتى اآلن
 2.7مليار دينار.
وأوض��ح «املركزي» في بيانات صادرة
ع�ن��ه ل �ـ«ك��ون��ا» ،أم ��س ،أن ه��ذه ال�ح��زم��ة
ط��ال��ت ك��ل ال�ق�ط��اع��ات ب�م��ا ي�ش�ك��ل نحو
 7ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن إج �م��ال��ي ال�ت�س�ه�ي�لات
االئتمانية البالغ  39.1مليار دينار كما
في نهاية مارس .2020
وأمل��ح إلى أن تمويل البنوك يركز على
العمالء املتضررين من أزمة «كورونا»،
حيث شكل التمويل املمنوح للقطاعات
امل� �ت� �ض ��ررة  80ف ��ي امل� �ئ ��ة م ��ن إج �م��ال��ي
ال �ت �م��وي��ل امل �م �ن��وح ب��ال �غ��ًا  2.16م�ل�ي��ار
دينار.
وذك � � ��ر أن «امل � � ��رك � � ��زي» ق� � ��ام ف � ��ي ش �ه��ر
أبريل املاضي بإطالق حزمة تحفيزية
ل�ل�ب�ن��وك م��ن خ�ل�ال تخفيف املتطلبات
الرقابية الخاصة بالسيولة والكفاية

الرأسمالية ،ما أدى إلى ارتفاع قدرتها
ع� �ل ��ى اإلق � � � � ��راض ل �ت �ص ��ل إل� � ��ى ن� �ح ��و 9
مليارات دي�ن��ار ،م��ؤك�دًا حينها أن هذه
امل� �س ��اح ��ة اإلق ��راض � �ي ��ة ه ��ي م ��ن أم � ��وال
البنوك واحتياطاتها االحترازية.
وأوض � ��ح أن ال �ه ��دف م ��ن ه ��ذه ال�ح��زم��ة
م� �س ��اع ��دة ال� �ب� �ن ��وك ع �ل ��ى أداء دوره � ��ا
الحيوي في االقتصاد وتحفيزها على
ت�ق��دي��م م��زي��د م��ن ال� �ق ��روض وال�ت�م��وي��ل
ل� �ل� �ق� �ط ��اع ��ات االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة امل �ن �ت �ج��ة
وال� �ع� �م�ل�اء امل �ت��أث��ري��ن ب ��األزم ��ة ت�ج�ن�ب��ًا
ل �ت �ح��ول ال �ص �ع��وب��ات ال �ت ��ي ي��واج �ه �ه��ا
ال �ع �م�ل�اء م ��ن ن �ق��ص ف ��ي ال �س �ي��ول��ة إل��ى
مشاكل طويلة األجل تؤثر في مالءتهم
املالية.
ول�ف��ت إل��ى أن��ه وم�ن��ذ ب��دء األزم ��ة اتخذ
مجلس ال � ��وزراء وال�ل�ج�ن��ة التوجيهية
العليا للتحفيز االقتصادي  22تدبيرًا
ل �ت �ح �ف �ي��ز االق � �ت � �ص� ��اد ش� �م� �ل ��ت أرب� �ع ��ة
ق�ط��اع��ات ه��ي :ال�ق�ط��اع األس ��ري وقطاع
األع �م ��ال وال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي وال�ق�ط��اع
الحكومي.

وأف� � � � ��اد ب � � ��أن م � ��ن ب �ي��ن ت� �ل ��ك ال� �ت ��داب� �ي ��ر
 13ت ��دب �ي �رًا اس �ت �ه��دف��ت ت �ق��دي��م ال��دع��م
ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة
والشركات مباشرة ،معتبرًا أن التدابير
املتخذة لدعم قطاع األعمال في الكويت
ً
األكثر شموال مقارنة باملعايير العاملية.
وذكر أن من بني التدابير املتخذة لدعم
ق �ط��اع األع �م��ال ف��ي  12م ��ارس امل��اض��ي
تدبيرًا بوقف الرسوم على أجهزة نقاط
البيع وتأجيل أقساط تمويل الشركات
املتضررة ،في حني اتخذ تدبير تفعيل
أدوات السياسة النقدية في  16مارس.
وأضاف «كما تم تفعيل أدوات التحوط
ال�ك�ل��ي ف��ي ال �ث��ان��ي م��ن أب��ري��ل امل��اض��ي،
ت�لاه في الخامس من الشهر ذات��ه قرار
ب �ت �س��ري��ع ال� � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة ل �س��داد
االلتزامات املستحقة للقطاع الخاص»،
الفتًا إلى أن اللجنة التوجيهية اتخذت
ف��ي  19م��اي��و امل��اض��ي ،خ�م�س��ة ت��داب�ي��ر
مختلفة شملت اق �ت��راح ت�ع��دي��ل بعض
أح�ك��ام ق��ان��ون العمل ومضاعفة الدعم
امل�ق��دم للعمالة الوطنية املسجلة على

ال � �ب ��اب ال� �ث ��ال ��ث وض � �م ��ان ع � ��دم ت �ض��رر
امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ال �ق �ط��اع��ات
امل �ت �ض��ررة م��ن ت��داع �ي��ات األزم� ��ة ودع��م
روات��ب املسجلني على ال�ب��اب الخامس
ف��ي ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة واق �ت��راح
ب��إن�ش��اء محاكم مختصة ف��ي امل�ج��االت
االقتصادية واملالية والتجارية.
وأش��ار إل��ى أن اللجنة رك��زت جهودها
على ضمان استمرارية أعمال الشركات
والكيانات االقتصادية املختلفة خالل
األزمة واالستعداد ملرحلة التعافي.
وق� ��ال إن ��ه وف ��ي ه ��ذا ال �ش ��أن ت ��م ت�ق��دي��م
م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون مل� �ج� �ل ��س ال� � � � � ��وزراء
ل �ض �م��ان ال� �ق ��روض امل �ي �س��رة ل�ل�ش��رك��ات
وامل��ؤس�س��ات امل�ت�ض��ررة وي�ت��م بموجبه
ض �م��ان ال �ق��روض امل�م�ن��وح��ة للكيانات
امل� �ت� �ض ��ررة م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ب �ن �س �ب��ة 80
ف��ي امل�ئ��ة م��ن أص��ل ال��دي��ن وتحمل جزء
م��ن تكاليفه ك�ن��وع م��ن ال��دع��م ملساندة
ال�ك�ي��ان��ات االق �ت �ص��ادي��ة ع�ل��ى ال�ص�م��ود
وتمويل الرواتب واإليجارات ودفعات
املوردين.
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صندوق المشروعات:

قروض وفق الشريعة للمبادرين
علي الخالدي
ب �ع��د ط ��ول ان �ت �ظ��ار ،واف� ��ق م�ج�ل��س إدارة ال �ص �ن��دوق
ال ��وط� �ن ��ي ل ��رع ��اي ��ة وت �ن �م �ي��ة امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة أم��س على «شرعنة ق��روض الصندوق»،
واعتماد قواعد التمويل املعدة وفقا الحكام الشريعة
اإلسالمية ،وبناء على القرار ،حدد الصندوق رسوما
مقابل الخدمات التي يؤديها الصندوق للمبادرين
الراغبني بالقرض اإلسالمي لتمويل مشروعاتهم.
وب� �ح� �س ��ب ال� � �ق � ��رار ال � � ��ذي ق� �س ��م ال � ��رس � ��وم ع� �ل ��ى ش�ك��ل
شرائح ،ستبلغ رسوم املشروعات املطلوب تمويلها
بالسقف األعلى  7800دينار ،علما بأن السقف االعلى
لالقتراض من  390حتى  400الف دينار.
فيما بلغ اق��ل رس��م  400دي�ن��ار ،وم��ن املقرر ان يدفعه
املبادر عن مشروعه اذا ما ك��ان يتبع الشريحة التي
تطلب تمويال اسالميا من  20الى  30الف دينار ،وهي
اصغر شريحة للقروض التي يمنحها الصندوق.
هذا وجاء في القرار انه بناء على ما تقتضيه مصلحة
العمل:
مادة أولى :مراعاة االلتزام بتطبيق القواعد واألحكام

7800

دينار للمشروع المطلوب
تمويله بالسقف األعلى..
و 400دينار أقل الرسوم
هيئة الفتوى في «األوقاف»
تعتمد نموذج عقد للتمويل
وجدوالً بمبالغ محددة للخدمات
اآلتية:
 االلتزام بأحكام جدول رسم التكلفة مقابل الخدماتالتي يؤديها الصندوق للمبادرين ،بما يحقق قواعد

العدالة.
 اعتماد التعديل على نموذج العقد املعمول به داخلالصندوق وفقا للصيغة املعتمدة من هيئة الفتوى
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
 اع �ت �م��اد ج � ��دول ال ��رس ��وم ون� �م ��وذج ع �ق��د ال�ت�م��وي��لاملرفقني بهذا القرار وفقا ملا جاء بهما ،ووفقا ملا أقرته
اللجنة الشرعية.
 ت��زوي��د اإلدارة الفنية بالصندوق الخاصة بقطاعالتمويل واالستثمار بنسخة من العقد املعتمد للعمل
بمقتضاه.
 ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ع ��رض ك��ل ب �ن��ود ال�ع�ق��د ع�ل��ى امل �ب��ادروبصفة خاصة القواعد واألحكام التي تناولت تكلفة
التمويل ل�لاط�لاع عليها اط�لاع��ا نافيا للجهالة قبل
توقيع العقد.
ه��ذا ،واستند ق��رار مجلس ادارة ال�ص�ن��دوق الوطني
ل��رع��اي��ة وت�ن�م�ي��ة امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
إل��ى فتاوى شرعية ص��ادرة عن هيئة اإلف�ت��اء ب��وزارة
األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية ،اذا تم اعتماد نموذج
عقد للتمويل ،قواعد تمويل شرعية بالصندوق ،وفقا
لجدول رس��وم محددة مقابل الخدمات التي يؤديها
للمبادرين وفقا لشرائح محددة.

«لتحقيق استقالليتها»

ت��زام �ن��ًا م��ع دخ� ��ول امل��رح �ل��ة األخ� �ي ��رة إلدراج
ش ��رك ��ة ب ��ورص ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل � �ل� ��أوراق امل��ال �ي��ة،
وان �ط�لاق��ًا م��ن أه ��داف هيئة أس ��واق امل ��ال في
ت �ن �ظ �ي��م ن� �ش ��اط األوراق امل ��ال �ي ��ة ب �م��ا ي�ت�س��م
ب��ال�ع��دال��ة وال�ت�ن��اف�س�ي��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة ،أص��درت
الهيئة قرارًا بشأن تعديل بعض أحكام كل من
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط
األوراق املالية وقواعد بورصة الكويت ،كما
أص� ��درت ال�ه�ي�ئ��ة ق� ��رارًا خ��اص��ًا ب �ش��أن تنظيم
إدراج شركة بورصة الكويت ل�لأوراق املالية
ف��ي ال �ب��ورص��ة .وت��أت��ي ه ��ذه ال� �ق ��رارات بهدف

ت��وف �ي��ر اإلط � ��ار ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي وال��رق��اب��ي ال�ل�ازم
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ح��ال��ة ش��رك��ة ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت
ل � �ل� ��أوراق امل ��ال� �ي ��ة ب �ص �ف �ت �ه��ا ش ��رك ��ة م ��درج ��ة
وج �ه��ة م �ش��رف��ة ع �ل��ى ال �ش��رك��ات امل ��درج ��ة في
الوقت ذات��ه أو ما يعرف به عامليًا بمصطلح
 ،Self-listed Exchangeكما تهدف الهيئة من
ه��ذه ال�ق��رارات إل��ى ضمان تحقيق استقاللية
ال� �ب ��ورص ��ة ،س � ��واء م ��ن خ�ل��ال إن� �ف ��اذ ال�ه�ي�ئ��ة
ل �ب �ع��ض م �ت �ط �ل �ب��ات اإلدراج ع �ل��ى ال �ب��ورص��ة
بشكل مباشر ومستمر ،أو م��ن خ�لال وضع
األسس التي من شأنها ضمان أداء البورصة
مل�ه��ام�ه��ا ع�ل��ى ذات �ه��ا ك�ش��رك��ة م��درج��ة ،وع��دم
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توصيات لمرحلة
أكثر انتقائية

حسام علم الدين
دع� � � ��ا ب � �ن� ��ك «ج� � � ��ي ب� � ��ي م� � ��ورغ� � ��ان»
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ال ��ى أن ي �ك��ون��وا أك�ث��ر
ان �ت �ق��ائ �ي��ة ف ��ي ال �ن �ص��ف ال �ث��ان��ي من
ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،حيث م��ن امل��رج��ح أن
ي �ح��دث ت�ب��اع��د ف��ي ع��وائ��د األص ��ول،
ألن السيولة ال يمكن أن تتغلب على
ن�ق��اط الضعف امل �ح��ددة ف��ي السوق
إلى أجل غير مسمى.
وق � � ��ال ال� �ب� �ن ��ك ف� ��ي م� ��ذك� ��رة ب �ح �ث �ي��ة
ع��ن أس� ��واق األس �ه��م نقلتها وك��ال��ة
ب �ل��وم �ب �ي��رغ« :ك� ��ان م��ن ش ��أن ال�ن�ه��ج
ال �ع �ش��وائ��ي ت� �ج ��اه ب �ع��ض م�ح��اف��ظ
األس � �ه� ��م أن ت �ع �م��ل إل � ��ى ح� ��د ك�ب�ي��ر
ف ��ي أب ��ري ��ل وم ��اي ��و ع �ن��دم��ا ارت�ف�ع��ت
معظم األص��ول املالية وه��ي نتيجة
ن�م��وذج�ي��ة ع�ن��د ن�ق�ط��ة ال �ت �ح��ول في
دورات أسواق األسهم».
واس�ت�ش�ه��د خ �ب��راء إس�ت��رات�ي�ج�ي��ون
ألس � � � � ��واق األس � � �ه� � ��م ف� � ��ي «ج� � � ��ي ب��ي

م� ��ورغ� ��ان» ب��دي �ن��ام �ي �ك �ي��ات أس� ��واق
األس � � �ه� � ��م ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة وس� �ي ��ول� �ت� �ه ��ا،
ب ��اإلض ��اف ��ة ل � �ش� ��راء ب� �ن ��وك م��رك��زي��ة
ألصول باعتبارها تساهم بتخفيف
األع �ب��اء عندما ت��دخ��ل االق�ت�ص��ادات
العاملية في مراحل من الركود.
وق� ��ال ال �خ �ب ��راء« :ارت� �ب ��اط ��ات ب�ن��وك
م ��رك ��زي ��ة ع ��امل� �ي ��ة امل ��رت �ف �ع ��ة ب �ش ��راء
األص��ول ع��ادة ما تعني العودة الى
م �ع��دالت �ه��ا ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ف ��ي غ �ض��ون
ب�ض�ع��ة أش �ه��ر ،وي��رج��ع ذل ��ك بشكل
ج ��زئ ��ي إل� ��ى ت �ب��اط��ؤ وت� �ي ��رة خ�ط��ط
التيسير الكمي وض��خ األم ��وال في
األس� � � ��واق وال � �ت ��ي ت �س �م��ح ب ��دوره ��ا
ل �س��وق وق �ط��اع األس �ه��م وال �ش��رك��ات
بإعادة الثقة إليها ،وهو ما نتوقع
حدوثه في النصف الثاني من العام
الحالي».
وت�ض�م�ن��ت ت��وص �ي��ات خ �ب��راء «ج��ي
ب��ي م ��ورغ ��ان» ل�ل�ن�ص��ف ال �ث��ان��ي من
 2020ما يلي:

 -1السندات

«هيئة األسواق»:
قرارات لتنظيم إدراج البورصة
وقوعها في حاالت تعارض املصالح التي قد
تنتج عن هذه الحالة.
وتتطرق ال �ق��رارات إل��ى إج ��راءات طلب إدراج
ش��رك��ة ال�ب��ورص��ة ،بحيث يتم تقديمه بشكل
م�ب��اش��ر  -م��ن خ�ل�ال م�س�ت�ش��ار اإلدراج  -إل��ى
ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �ن �ظ��ر ف �ي��ه اس �ت �ث �ن��اء م ��ن اإلج� � ��راء
االعتيادي ال��ذي بموجبه يتم تسلم توصية
ال �ب��ورص��ة ب �ش��أن ط�ل�ب��ات اإلدراج ،ك�م��ا ي�ل��زم
ال� �ق ��رار ال �ش��رك��ة ال �ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�م�ق��اص��ة ب��وق��ف
عمليات نقل امللكية اعتبارًا من تاريخ التقدم
بطلب اإلدراج حتى يوم اإلدراج ،وذلك للتثبت
من شروط الحد األدنى لعدد املساهمني وفقًا

«جي بي مورغان» :في النصف الثاني

يجب على املستثمرين أخ��ذ املخاطر الزمنية فقط ف��ي ال��دول ذات العائدات
االي�ج��اب�ي��ة امل�ع��دل��ة ح�س��ب التضخم وامل �خ��اوف امل �ح��دودة ب�ش��أن ال �ق��درة على
تحمل الديون.

 -2ديون األسواق الناشئة
تواجه العديد من ال��دول الناشئة خ��ارج شمال آسيا تحديات أكبر في إدارة
أزمة كورونا والقدرة على تحمل الديون.

 -3األسهم
ل�ل�ف�ص��ل ال �س��اب��ع م��ن ق��واع��د ش��رك��ة ب��ورص��ة
الكويت .كما نصت القرارات على االلتزامات
امل�س�ت�م��رة ال�ت��ي تنطبق ع�ل��ى ش��رك��ة ب��ورص��ة
ال� �ك ��وي ��ت (ك� �ش ��رك ��ة م� ��درج� ��ة) ف ��ي ال �ب��ورص��ة
وت��زوي��ده��ا ل�ل�ه�ي�ئ��ة ب� ��اإلج� ��راءات وال �ت��داب �ي��ر
الكفيلة بمنع قيام ح��االت تعارض املصالح
بصفتها شركة مدرجة ،لضمان عدم تأثيرها
ع �ل��ى اس �ت �ق�لال �ي��ة ال �ب ��ورص ��ة ف ��ي أداء امل �ه��ام
واألنشطة التي تمارسها كبورصة مرخص
لها من قبل الهيئة ،وتناولت القرارات بعض
ال �ج��وان��ب ال �ت��ي س�ت�ش��رف عليها ال�ه�ي�ئ��ة في
التأكد من استيفاءها لقواعدها.

يفضل اختيار أسهم ما نطلق عليه اسم الفائزون النهائيون مثل التكنولوجيا
واالتصاالت والرعاية الصحية.

 -4العمالت
ق��م ببيع ال ��دوالر األم�ي��رك��ي مقابل ع�م�لات دول مجموعة العشر القوية مثل
الكرونا السويدية أو الني الياباني ،أو بعض عمالت األس��واق الناشئة مثل
البيزو املكسيكي والروبل الروسي والروبية االندونيسية.

 -5احتفظ بالذهب
من بني السلع األخرى ألنه األكثر قوة في بيئة غير مستقرة ،وبالسلع الزراعية
ألنها رخيصة نسبيا من بني أسواق السلع املتداولة.

 10اقتصاد

كشف رئيس مجلس اإلدارة
في شركة الخليج للكابالت
والصناعات الكهربائية
(كابالت) المهندس
بدر ناصر الخرافي ،عن
بالتوسع
ّ
اهتمام الشركة
في عدد من األسواق
في مقدمتها السوق
العراقي الذي بات هدفا ً
رئيسيا ً أمامها خالل الفترة
المقبلة.
وأشار إلى أن هناك أسواقا ً
أخرى تراقبها الشركة
عن كثب ،منها السوق
المصري الذي خاضت فيه
المجموعة تجربة ناجحة،
إلى جانب سوقي األردن
وسوريا ،وذلك وفقا ً
لإلستراتيجية المعُ تمدة
وبما يواكب التطلعات
المستقبلية للشركة.

¶ التعامل الحكومي مع ملف
االقتصاد وتبعات األزمة لم
يكن بالمستوى المأمول
¶ الدولة متأخرة في طرح
المعالجات ..والمتضرِّر األول
أصحاب المشروعات الصغيرة
¶ قوة «كابالت» ومتانتها
تعكسان قدرتها على تجاوز
ً
قدما
التحديات ..والمضي
تتوسع بالسوق
ّ
¶ الشركة
العراقي ..وتهتم بدراسة
الفرص في مصر واألردن وسوريا
¶ وصلت لمراحل نهائية
في التحضيرات الالزمة إلنتاج
كابالت الضغط العالي
¶ نحرص على إعادة هيكلة
قطاعات الشركة بما يواكب
الخطة اإلستراتيجية المعتمدة
¶ هيئة الصناعة باتت تهتم
ً
حاليا
بالمنتج الوطني وتحرص
على تذليل العقبات الطارئة

تنمية حقوق المساهمين
أك��د ال�خ��راف��ي أن ال�ش��رك��ة ت�ح��رص دوم ��ًا ع�ل��ى تنمية
ح� �ق ��وق امل �س ��اه �م�ي�ن وت �ح �ق �ي��ق ع ��ائ ��د أف� �ض ��ل ع�ل��ى
استثماراتهم من خالل استغالل جميع املوارد املتاحة،
ح�ي��ث تستخدم ال�ش��رك��ة معايير اخ�ت�ي��ار تفصيلية
لتحقيق العوائد املجزية واملستقرة على املدى البعيد
وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق ت�ح��دي��د ال �ف��رص االس�ت�ث�م��اري��ة بعد
إعداد دراسات الجدوى االقتصادية الالزمة.
ول �ف��ت إل ��ى أن ال �ش��رك��ة ع �م��دت ع �ن��د وض ��ع خططها
السنوية إل��ى تخفيض حجم املخاطر التي ق��د تطرأ
على السوق ،فيما أشار إلى أن إي��رادات االستثمارات
خالل عام  2019بلغت  4.41ماليني دينار.
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الخرافي مترئساً عمومية «كابالت»

عموميتها أق ّرت مقترحاً بالتوزيعات النقدية نصف أو ربع سنوية

الخرافي :مساهمو «كابالت»
َ
أولى بالسيولة الفائضة

أع �ل��ن ال �خ��راف��ي ع ��ن م��واف �ق��ة ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
ال�ع��ادي��ة على ت��وزي��ع أرب ��اح نقدية ب��واق��ع  40فلسًا
ل �ل �س �ه��م ل �ل �م �س��اه �م�ين امل �س �ج �ل�ين ب��دف��ات��ر ال �ش��رك��ة
ُ
بنهاية ي��وم االستحقاق امل�ح��دد ب �ـ 15ي��وم عمل من
تاريخ انعقاد الجميعة العادية وذل��ك خالل  5أيام
عمل م��ن نهاية ت��اري��خ االس�ت�ح�ق��اق .وأش��ار إل��ى أن
ال�ج�م�ع�ي��ة غ�ي��ر ال �ع��ادي��ة أق� � ّ�رت ت�ع��دي�لات ع�ل��ى عقد
ال�ت��أس�ي��س وال �ن �ظ��ام األس��اس��ي تشمل ف��ي طياتها
مقترحًا بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع
س�ن��وي على امل�س��اه�م�ين .وي�ج��وز بحسب التعديل
التفويض املسبق من الجمعية العمومية العادية
مل �ج �ل��س اإلدارة ب �ت��وزي��ع األرب � � ��اح ع �ل��ى أن ي �ك��ون
ه��ذا ال�ت��وزي��ع م��ن أرب ��اح حقيقية ،ووف �ق��ًا للمبادئ
املحاسبية املتعارف عليها ،ودون امل�س��اس ب��رأس
املال املدفوع للشركة ،وحسب اإلجراءات املتبعة.
ّ
وعلق الخرافي على مقترح توزيع األرباح املرحلية
ب��ال�ق��ول «ط��امل��ا أن ال��وض��ع امل��ال��ي للشركة مستقر،
ول ��دي� �ه ��ا ف ��ائ ��ض م ��ن ال� �س� �ي ��ول ��ة ،ف��امل �س��اه��م أول ��ى
باالستفادة منها وأح��ق بالسيولة الفائضة حال
ع ��دم ت ��واف ��ر ف ��رص اس �ت �ث �م��اري��ة ت�س�ت�ح��ق ال�ت��وج��ه
إل�ي�ه��ا» ،حيث إن «ك��اب�لات» حريصة على تحقيق
التوازنات الفنية في هذا الشأن.
وأض � ��اف ال �خ��راف��ي أن «ك ��اب�ل�ات» ت�ه�ت��م ب��ال�ت� ّ
�وس��ع
امل ��دروس م��ن خ�ل�ال اق�ت�ن��اص ال �ف��رص ال�ت��ي ت��واك��ب
خططها وتوجهاتها املستقبلية ،حيث إن «الوضع
املالي للشركة يساعدها على ذلك».
وحول ما تشهده الساحة املحلية والعاملية بسبب
ج��ائ �ح��ة «ك� ��ورون� ��ا» ،أف� ��اد ال �خ��راف��ي ب ��أن ال�ج�ه��ات
الصحية ب��ال�ب�لاد ق��دم��ت دورًا م�ح��وري��ًا منذ بداية
األزم��ة ،تخلله بذل الكثير من الجهد من قبل الفرق
املعنية والصفوف األول��ى ،الفتًا إلى تطبيق أفضل
املعايير في هذا الخصوص.

تأخر اقتصادي
وتابع أن التعامل الحكومي مع امللف االقتصادي
وت�ب�ع��ات األزم ��ة على ق�ط��اع األع �م��ال بشكل ع��ام لم
ي�ك��ن ب��امل�س�ت��وى امل��أم��ول ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن ال��دول��ة ما
زال��ت متأخرة في ط��رح املعالجات ال�لازم��ة الكفيلة
بدعم السوق املحلي عامة ،مؤكدًا أن املتضرر األول
هم الشباب الكويتي أصحاب املشروعات الصغيرة.
وب�ي�ن أن امل�ج�م��وع��ات ال�ك�ب�ي��رة يمكنها أن تتحمل
نسبيًا ت��داع �ي��ات ب�ع��ض األزم� ��ات ول�ف�ت��رة ُم �ح��ددة،
إال أن أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة ال
قبل لهم بمثل هذه التبعات الخطيرة التي تبخرت
م�ع�ه��ا رؤوس ام��وال �ه��م وب��ات��وا ف��ي أم ��س ال�ح��اج��ة
للدعم وطرح الحلول الناجعة.
وق� ��ال «ه �ن ��اك م �ع��اي �ي��ر ع��امل �ي��ة ون� �م ��اذج دول �ي ��ة تم
اتباعها ف��ي ش��أن التعامل م��ع األزم ��ة وتداعياتها
وذل� ��ك م �ن��ذ ال �ب��داي��ة وي �ج��ب أن ت �ح��رص ال�ح�ك��وم��ة
الكويتية على تقديم الدعم الكافي للقطاعات التي
تضررت بفعل جائحة كورونا» ،الفتًا إلى أن حماية
االقتصاد والقطاع الخاص أمر غاية باألهمية.

هيئة الصناعة ووزارة الكهرباء
وأش��ار ال�خ��راف��ي إل��ى أن ملف البنوك وتوزيعاتها

ً
وفقا للقانون
استغالل أسهم الخزينة
ُ
أفاد الخرافي خالل نقاشات البنود املدرجة على جدول األعمال بأن الشركة حرصت خالل
الفترة املاضية على تفعيل عملية شراء أسهم الخزينة ،ما يعكس قناعة بما تشهده الشركة
من تطورات وتوسعات سيكون لها أثرها اإليجابي على املدى املنظور.
وأق��رت تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما ال يتجاوز
 10في املئة من عدد أسهم الشركة املصدرة بالقيمة السوقية .واعتمدت الجمعية كل البنود
ُ
امل��درج��ة على ج��دول األع�م��ال ،ومنها تقريرا مجلس اإلدراة ومراقبي الحسابات ،إل��ى جانب
تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر املاضي .ووافقت
الجمعية على تحويل  478.2ألف دينار إلى االحتياطي العام ،إلى جانب التعامالت التي تمت أو
ستتم مع أطراف ذات صلة.
بدر الخرافي

ال�ن�ق��دي��ة ال �ت��ي أث �ي��رت خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة يجب
أن ُيفسح فيها امل�ج��ال ال�ك��اف��ي لكل بنك على حدة
للبحث والدراسة ،واتخاذ ما يراه مالئمًا له ،وبما
ّ
يضر بمتانة وضعه املالي.
ال
وأك � ��د ال� �خ ��راف ��ي ع �ل��ى ه ��ام ��ش اج �ت �م��اع ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور فاقت
 79ف��ي امل �ئ��ة أن ال��وض��ع امل��ال��ي ل �ـ «ك ��اب�ل�ات» م�ت�ين،
ول��دي �ه��ا ع �ق��ود م��ع ال �ح �ك��وم��ة ،م�ش�ي�دًا ب ��دور هيئة
ال�ص�ن��اع��ة ع�ل��ى اه�ت�م��ام�ه��ا امل �ل �ح��وظ خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
امل��اض�ي��ة ب��امل�ن�ت��ج ال��وط�ن��ي وم�ع��ال�ج��ة م��ا ي �ط��رأ من
م�لاح �ظ��ات .وأوض ��ح أن ال�ه�ي�ئ��ة ت�ت��اب��ع ك��ل امل�ل�ف��ات
بشكل دقيق على مدار الفترة املاضية ،فيما تسعى
إل ��ى ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات ال �ت��ي ق��د ت�ع�ت��رض ال�ص�ن��اع��ة
الكويتية ،الفتًا إل��ى أن وزارة الكهرباء تقوم بدور
مهم يستحق ال�ث�ن��اء ،داع�ي��ًا تلك الجهات ملواصلة
تقديم كل الدعم للصناعة الوطنية.
وت��اب��ع أن ال�ش��رك��ة وص�ل��ت إل��ى م��راح��ل نهائية في
شأن إنتاج كابالت الضغط العالي في الوقت الذي
ت�ح��رص ف�ي��ه زي ��ادة خ�ط��وط اإلن �ت��اج وال�ع�م��ل على
تطوير املنتجات بما يواكب تطلعات العمالء.

التقرير السنوي
وفي سياق كلمته بالتقرير السنوي ،قال الخرافي
«كما تعلمون أن ال�ظ��روف السياسية التي س��ادت
خ�لال ال�ع��ام امل��اض��ي انعكست على مجمل الوضع
االقتصادي ،ومن ضمنها شركتنا التي يسجل لها
قدرتها على االستمرار والعمل في أحلك الظروف،
ب �ي��د أن ��ه رغ ��م ال �ت��راج��ع ف ��ي ن �ش��اط �ن��ا االق �ت �ص��ادي
لظروف بالتأكيد خارجة عن إرادتنا».
وأوض � ��ح أن ��ه رغ ��م ك��ل ال� �ظ ��روف وال �ت �ح��دي��ات ،ف��إن
االس� �ت� �س�ل�ام ل �ل ��واق ��ع ل �ي��س خ � �ي� ��ارًا ،ب��ال �ت��ال��ي ف��إن
خياراتنا خالل السنة املقبلة ترتكز على استعادة
حصتنا السوقية املحلية ،م��ع مواصلة مساعينا
لدخول أسواق مجاورة ورفع الكفاءة التشغيلية.
وذكر الخرافي أن االرتقاء بمستوى نشاط الشركة،
ودوره��ا في مختلف املجاالت املتصلة بها ،سيظل
ال�ه��اج��س واألول��وي��ة األول ��ى ملجلس إدارة الشركة

ال �ت��ي ت ��درك ت�م��ام��ًا ع�ظ��م امل �س��ؤول �ي��ات امل �ل �ق��اة على
كاهلها في ظل الظرف الصعب الذي نعيشه.

التحديات
وقال «للتغلب على هذه التحديات ،عملت الشركة
ض�م��ن خ�ط��ة واض �ح��ة وم ��دروس ��ة خ�ل�ال ع ��ام 2019
ل �ل �ح �ف��اظ ،إل ��ى ح ��د م ��ا ،ع �ل��ى ح�ص�ت�ه��ا وم�ك��ان�ت�ه��ا
ال�س��وق�ي��ة م��ن خ�ل�ال اس�ت�غ�لال�ه��ا ن �ق��اط ال �ق��وة التي
ت �ت �م �ت��ع ب �ه��ا وال� �ت ��ي ت �ت �م �ح��ور ف ��ي امل � � ��وارد امل��ال �ي��ة
والكوادر البشرية».
وأض� ��اف أن ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ج ��ودة امل�ن�ت�ج��ات ،ال��ذي
يعتبر مفتاحًا رئيسيًا للنجاح ،وتبني األساليب
التسويقية والبيعية وتقديم العروض التحفيزية
ل��زب��ائ �ن �ه��ا ال �ت ��ي أث � ��رت ب �ش �ك��ل إي �ج��اب��ي م ��ن ح�ي��ث
ت�ع��زي��ز وج��وده��ا وم��رك��زه��ا ف��ي ال �س��وق ،ول�ك��ن ك��ان
لها أث��ر سلبي على هامش الربحية للشركة الذي
انعكس على نتائجها املالية لعام  .2019وأملح إلى
أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد –  )19ك��ان لها
تأثير سلبي على األس ��واق العاملية ومنها سوق
امل ��ال ال�ك��وي�ت��ي (ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت) ،ال ��ذي انخفض
بنسبة ت��زي��د على  24ف��ي امل�ئ��ة حتى نهاية م��ارس
 ،2020وعلى سالمة توريد البضائع ،وعلى السلوك
االجتماعي.
وأضاف «من غير املؤكد ما إذا كان فيروس كوفيد
 19سيستمر في تعطيل األسواق العاملية وما مدى
ت��أث�ي��ره ع�ل��ى عمليات ال�ش��رك��ة .ن�ظ�رًا ألن األوض ��اع
سريعة التغير والتطور ،لذلك ف��إن الشركة ال ترى
أن��ه من املمكن تقديم تقدير كمي للتأثير املحتمل
لتفشي هذا الفيروس على الشركة».
وع� ��ن ال �خ �ط��وط اإلن �ت��اج �ي��ة ل ��دى ال �ش��رك��ة ،أف ��اد
ال�خ��راف��ي ب��أن كمية إن�ت��اج ال�ك��اب�لات للمجموعة
م��ن مختلف ال�ق�ي��اس��ات وامل��واص �ف��ات خ�ل�ال ع��ام
 2019بلغت ن�ح��و  43.302أل��ف ط��ن ،م�ق��ارن��ة مع
 49.014ألف طن خالل عام  ،2018أى بانخفاض
قدره  5.71آالف طن بنسبة  11.65في املئة بسبب
ارت� �ف ��اع ك�م�ي��ة إن �ت ��اج ك ��اب�ل�ات األمل �ن �ي��وم خفيفة
الوزن ،مقارنة بكمية إنتاج كابالت النحاس.

االحتياطي وتوزيع األرباح المرحلية
أجرت العمومية غير العادية تعديالً على نص المادة
 49من النظام األساسي لتصبح كالتالي:
توزع األرباح الصافية على الوجه اآلتي:

1
يقتطع  %10أخرى لحساب االحتياطي االختياري،
 2ويوقف هذا االقتطاع بقرار من الجمعية العادية بناء
يقتطع  %10تخصص لحساب االحتياطي اإلجباري.

على اقتراح مجلس اإلدارة .

3

يقتطع جزء من األرباح بناء على اقتراح مجلس اإلدارة
وتقره الجمعية العامة العادية لمواجهة االلتزامات
المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ،وال
يجوز توزيع هذه األموال على المساهمين.

4

يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األرباح
قدرها  5في المئة للمساهمين من قيمة األسهم.

5

يخصص بعدما تقدم مبلغ توافق عليه الجمعية
العامة العادية بحيث ال يزيد على  10في المئة من
الباقي مكافآت مجلس اإلدارة.

6

يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين
كحصة إضافية في األرباح أو يرحل بناء على اقتراح
مجلس اإلدارة الى السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء
مال لالحتياطي أو مال لالستهالك غير عاديين.
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يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة
الجمعية العمومية العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل
نصف أو ربع سنوي ،كما يجوز أن يتم التفويض المسبق
من الجمعية العمومية العادية لمجلس اإلدارة بتوزيع
األرباح المرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي على أن
يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقا للمبادئ
المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس براس
المال المدفوع للشركة وحسب االجراءات المتبعة.

تستهدف التخلص من المخزون وتحفيز المستهلك وتعويض الخسائر

التخفيضات الكبيرة ..لعبة خطرة!
حسام علم الدين

ّ
حذر خبراء في البيع بالتجزئة من أن التخفيضات
ّ
غ �ي��ر امل �س �ب��وق��ة ال �ت��ي ي � ��روج ل �ه��ا ال �ت �ج��ار لتحفيز
املستهلكني على اإلنفاق بالتزامن مع تفشي كورونا
ّ
تشكل لعبة خطرة وغير مستدامة لقطاع األعمال.
وذكر موقع زاوية أن عددا كبيرا من شركات التجزئة
واملتاجر التقليدية التي بقيت مغلقة لعدة أسابيع
تضع خصومات كبيرة على سلعها للتخلص من
امل�خ��زون م��ن ج�ه��ة ،وتحفيز املستهلك على ال�ش��راء
وت�ع��وي��ض ب�ع��ض ال�خ�س��ائ��رم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،وذل��ك
بالتزامن مع إعادة العديد من الدول فتح نشاطاتها
االقتصادية والتجارية.

وذك � � ��ر أن ق � �ط� ��اع ال� �ت� �ج ��زئ ��ة ،خ� �ص ��وص ��ا امل �ت��اج ��ر
التقليدية ،ك��ان م��ن ب�ين األك�ث��ر ت�ض��ررا م��ن فيروس
ك ��ورون ��ا وإج � � ��راءات اإلغ �ل��اق ،ب�ح�ي��ث ش �ه��د ب��ائ�ع��و
ال �س �ل��ع غ �ي��ر ال� �ض ��روري ��ة م �ث��ل األزي � � ��اء وال �ح �ق��ائ��ب
واملالبس واألحذية انخفاضا كبيرا في مبيعاتهم
بسبب إغ�لاق متاجرهم ،وع��دم تمكن عمالئهم من
ال�خ��روج وال�ش��راء منهم ،مشيرا ال��ى أن��ه رغ��م إع��ادة
ف�ت��ح امل �ت��اج��ر ف��ي م�ع�ظ��م أن �ح��اء ال �ع��ال��م ،ف ��إن إن�ف��اق
ال�ع�م�لاء ال ي��زال باهتا للعديد م��ن ت�ج��ار التجزئة،
ح�ي��ث يخشى ال �ن��اس م��ن ح ��دوث م��وج��ة ث��ان�ي��ة من
ال �ف �ي��روس ،ك�م��ا أن ع��دم ال�ي�ق�ين امل�ح�ي��ط بالجائحة
يحد من إنفاقهم.
وق � ��ال س� ��اش ك ��وك ��ادي ��ا امل ��ؤس ��س امل � �ش ��ارك ل�ش��رك��ة

المتاجر التقليدية األكثر تضرراً
من إجراءات اإلغالق
«س�ي�ك��ري��ت س��اي�ل��ز دوت ك ��وم»« :إن م�ت��اج��ر األزي ��اء
وامل�ل�اب ��س ت�ك��اف��ح اآلن ل�ل�ت�خ�ل��ص م��ن م�خ��زون��ات�ه��ا
ح �ت��ى ق �ب��ل ك � ��ورون � ��ا ،ل �ك��ن أن ي �ل �ج��أ ب �ع �ض �ه��ا إل��ى
الخصومات الكبيرة بشكل دائ��م فهذه لعبة خطرة
وليست مستدامة لقطاع األعمال ،ألن كل ما تفعله
هو تآكل هوامش ربحيتها».

وأوض � ��ح أن� ��ه م ��ن ال �س��اب��ق ألوان � ��ه م �ع��رف��ة ال�ت��أث�ي��ر
املستمر ل�ك��ورون��ا على سلوكيات وع ��ادات ال�ش��راء
لدى العمالء ،لكن هناك العديد من التجار خصوصا
في بريطانيا يكافحون بشكل كبير لجذب الزبائن،
واخ�ت��ار الكثير منهم تخفيض أسعارهم للتعامل
مع انخفاض املبيعات.
وأض � ��اف ك ��وك ��ادي ��ا« :ه� �ن ��اك ت �ج��ار ي �ح ��اول ��ون بيع
س�ل�ع�ه��م ب��األس �ع��ار ال �ك��ام �ل��ة ،ل�ك�ن�ه��م ي� �ع ��ودون إل��ى
ال� �خ� �ص ��وم ��ات ،وت �ك �م��ن امل �ش �ك �ل��ة ف �ي �ه��ا أن ال �ت��اج��ر
سينتهي به األمر بتكييف العمالء للشراء بأسعار
منخفضة بشكل دائم ،وبالتالي ينتهي األمر بتجار
التجزئة بالوقوع في ما يشبه الثقب األسود».
وأشار موقع زاوية إلى أن اإلم��ارات سمحت مؤخرا

كبقية معظم ال ��دول ألغلبية امل��ؤس�س��ات التجارية
ب ��إع ��ادة ف�ت�ح�ه��ا ب �ك��ام��ل ط��اق �ت �ه��ا ،ش ��رط أن ت�ل�ت��زم
ب ��إج ��راءات ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ل�ل�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار
فيروس كورونا ،ورغم ذلك ومع استمرار انخفاض
التسوق التقليدي في األس��واق مقارنة بمستويات
ما قبل تفشي الفيروس ،فقد اختار العديد من تجار
التجزئة ،بمن فيهم وكالء عالمات تجارية متميزة،
تخفيض األسعار بشكل كبير.
من جهته ،قال جوني مالك مستشار التسويق في
«دب ��ي ك��وم��رس�ي�ت��ي» وه��ي منطقة ح��رة مخصصة
للتجارة اإللكترونية« :إن شركات تجزئة قد تخسر
املعركة ،خصوصا إذا لم تستثمر في مجال تجارب
العمالء وبناء سمعة جيدة».
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الشركة واصلت جهودها لتحسين أصولها التشغيلية

«العقارات المتحدة» :تدابير مختلفة لـ 2020
عقدت شركة العقارات المتحدة جمعيتها العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019بنسبة حضور ،%79
من خالل البث المباشر على اإلنترنت ،وبرئاسة نائب رئيس مجلس
اإلدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن عصام حوا واإلدارة
التنفيذية وبحضور مراقب حسابات الشركة .وقد أقرت العمومية
توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

واستعرض حوا أداء الشركة خالل العام الماضي مستهالً بالنتائج
المالية ،حيث بلغ مجموع اإليرادات التشغيلية للشركة  113.8مليون
دينار بزيادة قدرها  %10مقارنة بعام  2018والتي بلغت  103.5ماليين
دينار ،كما زاد مجمل الربح بنسبة  %12.5ليصل إلى  24.5مليون دينار
في عام  2019بالمقارنة مع عام  2018والذي بلغ  21.8مليون دينار،
فيما انخفض صافي الخسائر بنسبة  %19.7لتصل إلى  7.2ماليين
دينار في عام  2019بالمقارنة مع  9ماليين دينار في عام .2018

المحيالن:

االنتهاء المتوقع
من مشروع أبراج حصة
في الربع األخير 2022
المشروع األرقى
في الكويت بانتظار
عودة الحياة لبدء
التنفيذ مباشرة
مشاريع المغرب
واص �ل��ت ال �ع �ق��ارات امل�ت�ح��دة تقدمها
ف��ي تطوير البنية التحتية للمرحلة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن م� �ش ��روع أس��وف �ي��د في
اململكة املغربية ،والذي تبلغ مساحته
 2.5م �ل �ي��ون م �ت��ر م ��رب ��ع وب�ت�ك�ل�ف��ة
إجمالية متوقعة قدرها  142مليون
دينار .ومشروع أسوفيد هو منتجع
س �ي��اح��ي وس �ك �ن��ي ف��اخ��ر م�ت�ك��ام��ل
وم� �ت� �ع ��دد االس� �ت� �خ ��دام ��ات ي �ق��ع ف��ي
مدينة مراكش النابضة بالحياة.
وقد نجحت شركة العقارات املتحدة
ف��ي ع ��ام  2019ف��ي ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة
م��ع سلسلة ف�ن��ادق م��اري��وت العاملية
إلدارة وت �ش �غ �ي��ل م �ن �ت �ج��ع س��ان��ت
ري �ج �ي��س م ��راك ��ش ض �م��ن م �ش��روع
أسوفيد ،كما حصلت الشركة أيضًا
ع�ل��ى رخ �ص��ة ب �ن��اء لتشييد ال�ف�ن��دق
ومنحت عقد األعمال الرئيسية ألحد
أب��رز امل�ق��اول�ين ال��رائ��دي��ن ف��ي امل�غ��رب،
وه ��ي امل�ج�م��وع��ة امل�غ��رب�ي��ة ل�لأش�غ��ال
ال �ع��ام��ة وال� �ب� �ن ��اء .ون� �ظ� �رًا ل�لان�ت�ش��ار
ال �ع��امل��ي ل �ج��ائ �ح��ة ف� �ي ��روس ك��ورون��ا
املستجد (كوفيد  ،)19 -فقد تأخر
البدء في أعمال بناء الفندق وسيتم
ال�ب��دء بالبناء ف��ور رف��ع ك��ل إج��راءات
حظر التجول في البالد.

ك� �م ��ا ح �ق �ق��ت ال� �ش ��رك ��ة ارت � �ف� ��اع� ��ًا ف� ��ي إج �م��ال��ي
امل��وج��ودات بنسبة  %1لتصل إل��ى  623مليون
دي �ن��ار ف��ي ن�ه��اي��ة ع��ام  2019ب��امل�ق��ارن��ة م��ع 617
مليون دينار بنهاية عام .2018
وف��ي معرض تعليقه على النتائج امل��ال�ي��ة ،قال
م��ازن ح��وا ،إن ه��ذا التحسن في النتائج املالية
ل�ل�ش��رك��ة خ�ل�ال ع ��ام  2019ي �ع��ود إل ��ى االرت �ف��اع
في إي��رادات التشغيل ومجمل الربح من أعمال
الشركات التابعة والعاملة في قطاعي املقاوالت
وال�خ��دم��ات ،إل��ى جانب زي��ادة إي ��رادات التأجير
من املجمعات التجارية واإلي ��رادات الثابتة من
ال�ف�ن��ادق ،كما حقق برنامج تحسني التكاليف
الذي وضعته الشركة نجاحًا ب��ارزًا وساهم في
تخفيض املصروفات العمومية واإلدارية وكذلك
تكاليف التمويل بشكل كبير.
إق �ل �ي �م �ي��ًا ،ذك � ��ر ح � ��وا أن ال �ع �ب��دل��ي م� � ��ول ،وه��و
مركز تسوق وترفيه فريد في اململكة األردنية
ال �ه��اش �م �ي��ة ،ق ��د ش �ه��د زي � ��ادة ك �ب �ي��رة ف ��ي نسبة
اإلشغال ،حيث وصلت نسبة التأجير في نهاية
ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة املنتهية إل��ى نسبة ق��دره��ا %78
لتتحسن بذلك إيرادات املول بشكل ملحوظ.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات املستمرة،
ف� ��إن ال �ش��رك��ة ت ��واص ��ل ج �ه��وده��ا ال ��رام� �ي ��ة إل��ى
ت �ح �س�ي�ن أص ��ول� �ه ��ا ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة وم �ح �ف �ظ �ت �ه��ا
االستثمارية ،إل��ى جانب تنويعها في مصادر
اإلي ��رادات وإي�ج��اد ف��رص استثمارية ألصولها
ً
غ �ي��ر امل � � ��درة ل �ل ��دخ ��ل ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن إدارة ال��دي��ن
ّ
وت �ح �ق �ي��ق ه �ي �ك��ل رأس م� ��ال ف ��ع ��ال ،ب��اإلض��اف��ة
إل ��ى خ�ل��ق ف ��رص ج��دي��دة ل�ل�ن�م��و وال �ت��وس��ع في
امل �س �ت �ق �ب��ل ،ح �ي��ث ت �ه��دف ه ��ذه اإلج� � � ��راءات إل��ى
تحسني النتائج التشغيلية للشركة ووضعها
ف��ي م�ك��ان��ة تتيح ل�ه��ا تحقيق ع��وائ��د مستدامة
للمساهمني.

تطلعات 2020
وب �ش��أن التطلعات املستقبلية ،ق��ال ح ��وا« :إن��ه
ن �ظ �رًا الس� �ت� �م ��رار ال �ت �ف �ش��ي ال ��وب ��ائ ��ي ل�ج��ائ�ح��ة
فيروس كورونا املستجد (كوفيد  ،)19 -تتوقع
شركة العقارات املتحدة أن تواجه عامًا ممتلئًا
بالتحديات ف��ي بعض قطاعاتها التشغيلية،
محليًا ودول�ي��ًا ،إذ قامت الشركة ب��إج��راء تقييم
�ط للتعامل مع
استباقي للموقف ووض��ع خ�ط� ٍ
تلك التحديات».
وأض ��اف «تشمل ه��ذه ال�ت��داب�ي��ر ،ال�ت��ي ت��م البدء
في العمل بها ،دعم وزيادة السيولة في الشركة
م��ن خ�ل�ال ت�س��ري�ع�ه��ا ب��ال�ت�ح�ص�ي�لات املستحقة
ل� �ه ��ا م � ��ن ال � �ع � �م�ل��اء ،خ� �ص ��وص ��ًا م � ��ن ال� �ج �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وك ��ذل ��ك اس �ت �م��رار ت �ع��اق��دات �ه��ا مع

حوا متوسطاً اإلدارة التنفيذية ومراقب الحسابات خالل عمومية العقارات المتحدة

مازن حوا:

أرقام في 2019

■ التحسن المالي في  2019نتيجة ارتفاع إيرادات التشغيل

 113.8مليون دينار

والربح من أعمال الشركات التابعة
■ تطوير مشاريع في ضاحية حصة المبارك بـ  250مليون دينار
■ تعاقدنا مع أبرز البنوك اإلسالمية للتمويل بـ  120مليون دينار
مستثمريها وع�م�لائ�ه��ا .وي �ت��م اس�ت�ك�م��ال ه��ذه
ال�ت��داب�ي��ر ب�م�ب��ادرات مختلفة لتقليل التكاليف
بما في ذلك مناقشة ومخاطبة البنوك املتعامل
معها لخفض تكاليف التمويل وتمديد آج��ال
استحقاق الديون ،ونأمل من خالل هذه التدابير
تقليل التأثير املالي على أعمالنا املختلفة إلى
أقصى حد ممكن».
وع �ل ��ى ص �ع �ي��د امل � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ،ف �ق��د ح�ق�ق��ت
ال �ش��رك��ة إن� �ج ��ازات ب� ��ارزة ف��ي ت�ط��وي��ر ك��وادره��ا
البشرية ،حيث أعلنت في بداية  2020عن تعيني
نائب رئيس مجلس اإلدارة م��ازن عصام ح��وا،
رئ�ي�س��ًا تنفيذيًا للمجموعة ب�ش��رك��ة ال�ع�ق��ارات
امل �ت �ح��دة وال � ��ذي ي�م�ت�ل��ك أك �ث��ر م��ن  19ع��ام��ًا من
الخبرة الواسعة في مختلف القطاعات والتي
ت�ش�م��ل ال �ع �ق��ارات وال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ،ألن ��ه ك��ان
عضوًا في اإلدارة التنفيذية ملجموعة كيبكو.
كما ق��ام��ت ال�ش��رك��ة أي�ض��ًا بتعيني أع�ض��اء جدد
ض �م��ن ف ��ري ��ق اإلدارة ب �ك��ل م ��ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وجمهورية مصر العربية ،حيث شهد هذا العام
نموًا وتحسنًا كبيرًا في شكل الهيكل الوظيفي
وال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة ل �ل �ش��رك��ة ،وذل� ��ك ت�م��اش�ي��ًا مع
ن �م��و أع �م��ال �ه��ا وخ��اص��ة ف��ي ق �ط��اع��ي امل �ق��اوالت
والخدمات.

مشروع حصة
وأك � ��د ح� ��وا م��واص �ل��ة ال �ش��رك��ة وب��ال �ش��راك��ة مع
مستثمرين آخرين من شركات تابعة ملجموعة
«ك �ي �ب �ك��و» ت �ط��وي��ر م �ش��اري �ع �ه��ا ال �ع �ق ��اري ��ة ف��ي
ض��اح �ي��ة ح �ص��ة امل � �ب ��ارك ،وال �ت ��ي ت�ش�م��ل أب ��راج
ح �ص ��ة ،وب� �ي ��وت ح �ص ��ة ،وامل �ن �ط �ق��ة ال �ت �ج��اري��ة،
بتكلفة إج�م��ال�ي��ة م�ت��وق�ع��ة ق��دره��ا  250مليون
دي�ن��ار ،منها تمويل من خ�لال التعاقد مع أبرز
البنوك اإلسالمية في الكويت بقيمة  120مليون
دينار.
وأشار إلى أن هذا املشروع عبارة عن ّ
حي سكني
ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ،ص�م��م ل�ي�ك��ون ال �ع �ن��وان األك�ث��ر
ت�م�ي�زًا ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت ،م�م��ا يعكس لقاطنيه

وم ��رت ��ادي ��ه أس �ل ��وب ح �ي��اة ج ��دي ��دة ،وي�م�ن�ح�ه��م
تجربة عصرية غير مسبوقة.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ك �ش��ف امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ت�ط��وي��ر
ف��ي ش��رك��ة ال�ع�ق��ارات املتحدة امل�ع�م��اري مشاري
سليمان املحيالن ،عن إب��رام الشركة ه��ذا العام
عقدًا مع شركة الغانم إنترناشيونال للتجارة
ال �ع��ام��ة وامل� � �ق � ��اوالت ،ل �ل �ق �ي��ام ب��أع �م��ال اإلن �ش��اء
ملشروع أبراج حصة ،الفتًا إلى أن إنجاز املشروع
متوقع انتهاؤه في الربع األخير لعام  2022وال
يزال قائمًا رغم تأخره ملدة بسيطة وذلك بسبب
جائحة فيروس كورونا املستجد (كوفيد .)19 -
ً
وشهد مشروع أبراج حصة السكني إقباال كبيرًا
من قبل العمالء ،حيث تم حجز وبيع أكثر من
 40في املئة من ال��وح��دات السكنية الراقية قبل
ال �ب��دء ف��ي أع �م��ال اإلن �ش��اء .وي��رج��ع ه��ذا اإلق�ب��ال
بفضل املوقع املتميز للمشروع الذي يطل على
منطقة الدعية م��ن ج�ه��ة ،والخليج العربي من
جهة أخرى ،باإلضافة إلى ثقة العمالء بالشركة

وجودة مشاريعها العقارية.
وك �ش��ف امل �ح �ي�لان ع��ن آخ ��ر امل �ش��اري��ع السكنية
ب�ض��اح�ي��ة ح �ص��ة امل� �ب ��ارك ،وه ��و ب �ي��وت ح�ص��ة،
املشروع السكني الراقي الذي يتكون من برجني
سكنيني ب��ارت�ف��اع  12ط��اب�ق��ًا ل�ك��ل ب��رج م��ع 105
شقق فاخرة ،إلى جانب  40وحدة تاون هاوس،
وهي بيوت سكنية راقية تتكون من أربع غرف
نوم ،حيث ينفرد املشروع السكني الفريد وسط
طبيعة ن��اض��رة وبإطاللة على الخليج العربي
وعلى مقربة من قلب مدينة الكويت النابضة.
وأوض��ح أن استكمال مرحلة التصميم ملشروع
ب�ي��وت ح�ص��ة ب�ص��دد ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل��واف�ق��ات
النهائية م��ن بلدية ال�ك��وي��ت ،وك��ذل��ك الحصول
على ال�ت��راخ�ي��ص ال�لازم��ة للبدء ب��أع�م��ال الحفر
وال�ت�ج�ه�ي��ز مل��وق��ع امل �ش��روع ،وس ��وف ي�ت��م أيضًا
الطرح والترسية ألعمال البناء ف��ور استئناف
العمل الرسمي ف��ي جميع ال ��وزارات والهيئات
الحكومية.

إيرادات تشغيلية
بزيادة % 10

 24.5مليون دينار

إجمالي الربح بارتفاع % 12.5
 623مليون دينار إجمالي

الموجودات بنمو
نسبته % 1

 %19.7انخفاض

صافي الخسائر

إلى  7.2ماليين دينار
 %78نسبة إشغال

العبدلي مول في األردن

 12اقتصاد
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 15عاماً من الصمود أمام تحديات عاتية

عموميتها أقرت توزيع  %5نقداً

بودي« :الجزيرة» ستعود أقوى بعد األزمة

«مشاعر القابضة»
َّ
تتحول إلى الربحية

¶ التوزيعات إما نهاية السنة المالية وإما فصلية من صافي الربح

علي الخالدي

عقدت شركة طيران الجزيرة ،أمس ،اجتماع
الجمعية العامة العادية وغير العادية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2019عبر بث مباشر للمساهمين الذين
وافقوا على بنود الجمعية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مروان
بودي« :يسعدني أن أقدّ م لكم اإلنجازات
التي حققتها شركة طيران الجزيرة خالل
العام الماضي ،ويأتي ذلك في الوقت
الذي يشهد فيه العالم وباء أدى إلى
تعليق الرحالت في قطاع الطيران حول
العالم وذلك منذ شهر مارس .»2020
وتابع بودي« :خالل عام  ،2019واصلت شركة
طيران الجزيرة تنفيذ خطة نموها بنجاح
وتعزيز القواعد التي تقوم عليها الشركة
والتي مراراً وتكراراً برهنت متانتها في
تخطي األزمات السابقة ،وهو ما حقق
لها بنهاية العام أفضل نتائج تشغيلية
منذ تأسيس الشركة .وكانت طيران الجزيرة
توسعها في الشرق األوسط
قد واصلت ّ
وأوروبا وآسيا ،ودعمت هذا التوسع بزيادة
ّ
وتسلمها ثالث طائرات من
عدد طائراتها
طراز إيرباص  A320neoجديدة ،في حين
شهدت الشركة أيضاً زيادة في العمليات
في مبنى ركاب الجزيرة  T5في مطار
الكويت الدولي».

بودي:
¶ «الجزيرة» تواصل تنفيذ خطة
نموها بنجاح وتعزيز القواعد
التي تقوم عليها
¶ نتحمل كامل المسؤولية
لضمان استمرارية
أعمالنا التجارية
¶ اتخذنا إجراءات حاسمة
لتخفيف االنعكاسات الناجمة
عن الجائحة
¶ تأجيل الخطط التوسعية
لحين تخطي األزمة الصحية
العالمية
¶  13طائرة خدمت  37مطاراً
من مبنى ركاب الجزيرة «»T5
حتى نهاية 2019
¶ أول شركة طيران منخفضة
التكلفة في الشرق األوسط
تخدم المملكة المتحدة

ب�ع��د ال �ت� ّ
�وس��ع ال ��ذي ش�ه��دت��ه ط �ي��ران ال�ج��زي��رة
في عام  2018مع دخولها أس��واق شبه القارة
الهندية لتلبية الطلب الكبير عليها وانتهاز
الفرص التشغيلية لربط املسافرين بني الدول
ع �ب��ر دول� ��ة ال �ك��وي��ت ،ح�ق�ق��ت ال �ش��رك��ة إن �ج��ازًا
جديدًا في عام  2019مع إطالق أولى رحالتها
امل�ب��اش��رة إل��ى م�ط��ار ل�ن��دن غاتويك ف��ي أواخ��ر
ش�ه��ر أك�ت��وب��ر وذل ��ك م��ع أح ��دث ط��ائ��رات�ه��ا من
ط ��راز  ،A320neoلتصبح أول ش��رك��ة ط�ي��ران
منخفضة التكلفة ف��ي ال�ش��رق األوس��ط تخدم
امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة وف� ��ي أول خ ��ط ج ��دي ��د ي�ت��م
إطالقه من الكويت إلى اململكة املتحدة خالل
 55عامًا.
وف�ي�م��ا ج��اء ه��ذا ال �ت� ّ
�وس��ع إل��ى ل�ن��دن غاتويك
لتلبية الطلب ب�ين ال�ك��وي��ت ول �ن��دن ،فقد فتح
ك��ذل��ك ب��اب��ًا ج��دي�دًا لخدمة شريحة كبيرة من
ال �ع �م�لاء ف��ي رح�ل��ات ال �ت��ران��زي��ت ال �ت��ي ت��رب��ط
شبه القارة الهندية ودول الخليج والوجهات
األخ� ��رى ال �ت��ي أط�ل�ق�ت�ه��ا ال �ش��رك��ة خ�ل�ال ال�ع��ام
م��ع امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة .وش�م�ل��ت ه��ذه الخطوط
الجديدة وجهات تفتقد خيارات سفر وتتمتع
عال مثل العاصمة النيبالية كاتماندو،
بطلب ٍ
وم��دي �ن��ة أوش ف��ي ق�ي��رغ�ي��زس�ت��ان ،وك��رات�ش��ي
ثاني أكبر مدينة في باكستان ،ومدينة الدمام
ف��ي اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة .واستطاعت
ال�ش��رك��ة ب�ف�ض��ل ه��ذه ال�خ�ط��وط تلبية الطلب
على السياحة وأيضًا توفير خطوط مباشرة
وم �ن �خ �ف �ض��ة ال �ت �ك �ل �ف��ة مل ��واط� �ن ��ي ه � ��ذه ال � ��دول
املقيمني في منطقة الشرق األوسط مع إمكانية
ربط هذه الوجهات بخطوط للحج والعمرة.
وأطلقت الشركة رحالت جديدة إلى الوجهات
السياحية الشهيرة مثل ال��رح�لات اإلضافية
إل � ��ى م� �ط ��ار ص �ب �ي �ح��ة ك ��وك� �ج ��ن ال � ��دول � ��ي ف��ي
إسطنبول ،ومدينة بودروم الساحلية التركية،
ومدينة العني في اإلمارات ،حيث كانت الشركة
أول من يطلق خط رح�لات مباشرة بني دولة
ال�ك��وي��ت وه ��ذه ال��وج�ه��ة ال�س�ي��اح�ي��ة العائلية
ّ
ّ
التوسع تسلم الشركة
اإلم��ارات�ي��ة .ودع��م ه��ذا
ل�ث�لاث ط��ائ��رات م��ن ط ��راز إي��رب��اص A320neo
جديدة في الربع األخير من العام.
بنهاية  ،2019كانت طيران الجزيرة تخدم 37
مطارًا من مبنى ركاب الجزيرة  T5وبأسطول
م� �ك � ّ�ون م ��ن  13ط ��ائ ��رة ،ت �س��ع ط ��ائ ��رات م�ن�ه��ا
م��ن ط ��راز  A320وأرب� ��ع م��ن ط ��راز ،A320neo
ف��ي ح�ين ن�ق�ل��ت  2.4م�ل�ي��ون م�س��اف��ر ع�ل��ى منت
رحالت مباشرة من الكويت ورحالت ربط عبر
الكويت.

مروان بودي في البث المباشر للعمومية

نتائج قياسية في 2019
◄  103.7ماليني ديناراإليرادات التشغيلية بنمو %25.9
◄  14.2مليون دينار األرباح التشغيلية بارتفاع %108.7
◄  14.9مليون ديناراألرباح الصافية بزيادة %124.1
◄  2.4مليون عدد املسافرين بارتفاع  %20.6عن 2018
◄ ّ %77.5
معدل إشغال املقاعد زيادة بنسبة %2.3
◄  13.3ساعة كفاءة استخدام أسطول الطائرات
◄  41.5دينارًا ّ
معدل العائد على املقعد بنسبة زيادة %1.6

توزيعات فصلية
وافقت الجمعية غير العادية على تعديل بعض مواد النظام األساسي وإضافة مادة جديدة
كاآلتي« :مع مراعاة األحكام التي يتضمنها عقد الشركة ،يجوز للجمعية العامة العادية ً
بناء
على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع أرباحًا على املساهمني في نهاية السنة املالية أو نهاية
كل فترة مالية .ويشترط لصحة ه��ذا التوزيع أن يكون من أرب��اح حقيقية ،ووفقًا للمبادئ
املحاسبية املتعارف عليها ،وأال يمس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة».

نظرة 2020
س�ب��ق أن أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ط �ي��ران ال �ج��زي��رة عن
ّ
التوسع إلى بلدان جديدة،
خططها ملواصلة
كما أطلقت في بداية هذا العام فئات األسعار
الجديدة التي هدفت إل��ى منح ال��رك��اب مزيدًا
من الخيارات واملرونة وتعزيز هوية الشركة
كناقل منخفض التكلفة ،لكن تداعيات وب��اء
«كوفيد »-19وأث��ره على قطاع الطيران اليوم
قد ّ
أجل هذه الخطط التوسعية لحني تخطي
هذه األزمة الصحية العاملية.
وق ��ال ب ��ودي ف��ي م��ا ي�خ��ص األزم� ��ة الصحية:
«كشركة كويتية في القطاع الخاص ،نتحمل
كامل املسؤولية لضمان استمرارية أعمالنا
ال �ت �ج��اري��ة ،وق� ��د ات �خ��ذن��ا إج� � � ��راءات ح��اس�م��ة
لتخفيف االنعكاسات الناجمة عن أزمة وباء
كوفيد -19الذي أثر على قطاع السفر بأكمله.
وش �م �ل��ت ه � ��ذه اإلج � � � � ��راءات ت �ع��دي��ل ت��وص �ي��ة
م �ج �ل��س اإلدارة إل � ��ى ع � ��دم ت� ��وزي� ��ع األرب � � ��اح
وك��ذل��ك اس�ت�خ��دام تسهيالت السحب ال�ت��ي لم
ي�ت��م اس�ت�غ�لال�ه��ا س��اب �ق��ًا ،ب �ه��دف دع ��م سيولة
ال �ش��رك��ة ف ��ي األش �ه ��ر امل �ق �ب �ل��ة .ول �ط��امل��ا ك��ان��ت

طيران الجزيرة قد اتخذت إج��راءات حصيفة
وم �ح��وري��ة ف ��ي م �ث��ل ه ��ذه ال� �ظ ��روف ال�ص�ع�ب��ة
ح��رص��ًا ع �ل��ى وض� ��ع امل��وظ �ف�ي�ن وال �ع �م�ل�اء في
األولوية».
وأض� ��اف« :ف�ي�م��ا ن��واص��ل ال�ع�م��ل ع�ل��ى تخطي
ه��ذه امل��رح�ل��ة ،نبقى ملتزمني ب��دورن��ا كشركة
كويتية ل�ن��واص��ل العمل على دع��م االقتصاد
واالمتثال بواجبنا الوطني».
وكانت الشركة قد حولت ع��ددا من طائراتها
ل �خ��دم��ة ال �ش �ح��ن ال� �ج ��وي ودع � ��م اس �ت �م��راري��ة
األعمال وامكانات شحن املنتجات األساسية،
فيما وض�ع��ت أس�ط��ول�ه��ا ت�ح��ت ت �ص� ّ�رف دول��ة
الكويت لدعم الجهود التي تقوم بها الدولة
ف��ي إج �ل�اء امل��واط �ن�ين وإع��ادت �ه��م س��امل�ين إل��ى
أرض الوطن .كما حولت الشركة مواقف Park
 & Flyالتي كانت مخصصة للمواقف الطويلة
األمد وتسجيل الحقائب عن ُبعد ،ليكون أول
م��رك��ز للفحص ال �س��ري��ع ب��ال�س�ي��ارة ل�ف�ي��روس

كوفيد  19 -وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

تحديات عاتية
ول �ف��ت ب ��ودي إل ��ى أن ش��رك��ة ط �ي��ران ال�ج��زي��رة
نجحت في  15عامًا من الصمود أمام العديد
من التحديات االقتصادية اإلقليمية والعاملية،
واألزم� � � � � ��ات امل ��ال� �ي ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،وال� �ت� �ح ��دي ��ات
ال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ف ��ي ع ��دد م ��ن ال �ب �ل��دان ال�ت��ي
ت �خ ��دم �ه ��ا ،وال �ت �ق �ل �ب ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة ،وال �ط ��اق ��ة
الفائقة واملنافسة القوية من شركات الطيران
ّ
ال �ح �ك��وم �ي��ة .وأك � ��د ع �ل��ى ال �ث �ق��ة م��ن أن ط �ي��ران
الجزيرة ستعود أقوى من بعد هذه األزمة.
ّ
وشدد على أن الشركة ال تنظر للربح والخسارة
في  ،2020بل هدفها كيفية االستعداد لسنة
 .2021وإل��ى حينها ،ف��إن ال�ش��رك��ة ق ��ادرة على
الصمود لنحو  27شهرًا ق��ادم��ة ف��ي ظ��ل أزم��ة
فيروس كوفيد  19 -الحالية باالعتماد على
احتياطياتها املالية.

ق � � ��ال � � ��ت ش � � ��رك � � ��ة م � �ش ��اع ��ر
ال� �ق ��اب� �ض ��ة إن � �ه� ��ا ن �ج �ح��ت
ب � � � �ف � � � �ض� � � ��ل ات � � � � �خ� � � � ��اذه� � � � ��ا
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة استثمارية
م �ق �ن �ن��ة امل� �خ ��اط ��ر ت�ع�ت�م��د
ع�ل��ى اس �ت �ث �م��ارات ع�ق��اري��ة
وأص� � ��ول ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة م ��درة
للدخل وعوائدها الدورية
أك�ث��ر اس�ت�ق��رارًا م��ن غيرها
داخ� � � ��ل وخ� � � � ��ارج ال �ك ��وي ��ت
ف��ي تحقيق أرب��اح صافية عبدالعزيز السبيعي
ب �ل �غ��ت  1.6م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ب� ��رب � �ح � �ي� ��ة  9.26ف� �ل ��وس
للسهم ع��ن  ،2019مقارنة
مع خسائر بلغت  4ماليني
دينار العام للعام املاضي
السبيعي:
وبنسبة نمو.140%
وأش��ار الرئيس التنفيذي نمو في جميع
ل � �ل � �ش � ��رك � ��ة ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز
مؤشرات
ال �س �ب �ي �ع ��ي ل �ل �م �س��اه �م�ين
ومساع
خ�لال الجمعية العمومية األداء..
ٍ
ال�ت��ي ع�ق��دت أم ��س ،إل��ى أن
لمواجهة
ال� �ش ��رك ��ة ح �ق �ق��ت م �ع��دالت
تداعيات
ق � �ي� ��اس � �ي� ��ة خ� � �ل� ��ال ال� � �ع � ��ام
املاضي على كل مؤشرات
«كورونا»
األداء.
وأض � � � ��اف ،ح �ق �ق �ن��ا ال ��وع ��د
ك� � �م � ��ا وع � � ��دن � � ��اك � � ��م خ �ل��ال
الجمعية العمومية العام السابق ب��أن تعود الشركة إلى
تحقيق الربحية ،إيمانًا منا بأن اتباع سياسة الشفافية
التي تنتهجها الشركة مع املساهمني والجهات الرقابية
وال �غ�ي��ر س �ت��ؤدي إل ��ى تحقيق ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة ،وه ��و ما
تحقق بالفعل.
واس� �ت� �ع ��رض ال �س �ب �ي �ع��ي أه� ��م امل �س �ت �ج��دات االق �ت �ص��ادي��ة
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن امل �ح �ل��ي واإلق �ل �ي �م ��ي ،إض ��اف ��ة ل�ن�ت��ائ��ج
األداء السنوي والبيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب
ال �ح �س��اب��ات امل�س�ت�ق��ل ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف��ي 31
ديسمبر املاضي .وذكر أن الوضع االقتصادي بشكل عام
لم يحقق نتائج إيجابية خالل عام  2019في ظل األزمات
ال �س �ي��اس �ي��ة واألم �ن �ي��ة اإلق �ل �ي �م �ي��ة ،م � ��رورًا ب��االق �ت �ص��ادي��ة
وال�ت��ي تواجهها دول منطقة الخليج ال�ع��رب��ي ،واقليميا
ف��ي ش�ب��ه ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة وش ��رق أف��ري�ق�ي��ا ب�ش�ك��ل ع��ام،
وال�ت��ي تجلت بتقلبات أس�ع��ار ص��رف العمالت األجنبية
مقابل الدينار الكويتي وبهبوط أسعار النفط ملستويات
متدنية ب��األس��واق ال�ع��امل�ي��ة وال ��ذي ك��ان ل��ه األث ��ر السلبي
على ك��ل األنشطة االق�ت�ص��ادي��ة ،وبالتالي عجز م��وازن��ات
دول املنطقة املعتمدة على الدخل النفطي إلى مستويات
تاريخية.
وأكد أن الشركة نجحت خالل األع��وام املاضية في الوفاء
ب �ك��ل ال �ت��زام��ات �ه��ا ،وق ��د أدت ال �س �ي��اس��ة ال �ت��ي ان�ت�ه�ج�ت�ه��ا
الشركة إل��ى زي��ادة حقوق امللكية للشركة األم من  21إلى
 23.3مليون دي�ن��ار وك��ذل��ك زي��ادة ف��ي إجمالي م��وج��ودات
الشركة من  30.1إلى  33.3مليون دينار وانخفاض إجمالي
املطلوبات من  8.6إلى  7.8ماليني دينار.
ولفت إل��ى أن الشركة تسعي بكل ق��وة ملواجهة تداعيات
أزم� ��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ال �ت��ي ض��رب��ت االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي
وامل� �ح� �ل ��ي ،وأدت إل � ��ى ت ��داع� �ي ��ات س �ل �ب �ي��ة ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف
القطاعات واألنشطة االقتصادية.
ي��ذك��ر أن مجلس ادارة مجلس إدارة ال�ش��رك��ة ق��د أوص��ى
ب �ت��وزي��ع أرب� � ��اح ن �ق��دي��ة ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة امل �ن �ت �ه �ي��ة في
/31/12 2019ب ��واق ��ع  %5م ��ن ال �ق �ي �م��ة االس �م �ي��ة للسهم
( 5ف �ل��وس ل �ك��ل س �ه��م) ب �ع��د اس �ت �ب �ع��اد أس �ه��م ال �خ��زي �ن��ة،
وذل � ��ك ل�ل�م�س��اه�م�ين امل �ق �ي��دي��ن ف ��ي س �ج�ل�ات ال �ش��رك��ة ف��ي
ي��وم االستحقاق امل�ح��دد ل��ه بعد  15ي��وم عمل م��ن انعقاد
الجمعية العامة ،على أن يجري التوزيع النقدي بعد 10
أيام عمل من تاريخ االستحقاق ،وتفويض مجلس اإلدارة
بتعديل ال �ج��دول ال��زم�ن��ي الستحقاقات األس�ه��م ف��ي حال
تعذر اإلع�لان عن تأكيد الجدول الزمني قبل  8أي��ام عمل
من تاريخ االستحقاق.

نائب رئيس شركة «بالك روك»:

القروض ّ
قلصت مخاطر اإلفالس
أكد نائب رئيس شركة بالك روك االستثمارية األميركية شرطين رئيسيين يجب توافرهما
النطالق االقتصاد العالمي من جديد ،هما تجنب موجة ثانية من انتشار مرض فيروس
كورونا ومنع األزمة من التحول إلى أزمة مصرفية.
وأضاف خالل مقابلة مع صحيفة لوتون السويسرية «بفضل دروس األزمة المالية،
بدأت البنوك عام  2020في ظروف جيدة وقد تمكنت بعض الحكومات مثل الحكومة
السويسرية من تقليص مخاطر اإلفالس بفضل القروض».
ولفت فيليب هايلدبراند إلى أن مصطلح الركود غير مناسب لالستخدام في الوقت
الراهن ألن هذه الظاهرة تأتي كرد فعل على اختالالت أو نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة،
وأضاف «منذ قررت الحكومات إغالق ما بين  20و 40في المئة من اقتصاداتها حسب
كل دولة ،كان انكماش االقتصاد أمرا ال مفر منه ،والنهج الصحيح هو تقييم الخسارة
التراكمية للنشاط االقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة».

سليمة لبال
في حديثه عن حجم الخسائر التي تكبدها االقتصاد
العاملي ،قال هايلدبراند إن خسائر النشاط االقتصادي
التراكمي في الواليات املتحدة على مدى عقد كامل منذ
 2008بلغت  50ف��ي املئة م��ن الناتج االج�م��ال��ي املحلي
فيما ارتفعت الى  120من الناتج املحلي اإلجمالي منذ
 ،2008لكنه أشار الى الخسائر خالل أزمة وباء كورونا
ستكون أقل بشكل كبير من خسائر األزمة االقتصادية.
وأش��ار هايلدبراند إل��ى أن التمويل ف��ي مكانة أفضل
ال�ي��وم مقارنة بعام  ،2008وه��ذا يعني أننا ل��م نتمكن

حينها م��ن إن �ق��اذ ال�ت�م��وي��ل ولكننا تمكنا م��ن حماية
االق� �ت� �ص ��اد ال �ح �ق �ي �ق��ي ،غ �ي��ر أن ض �م ��ان ال �س �ي��ول��ة ف��ي
األس� ��واق امل��ال�ي��ة م��ن ق�ب��ل ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة أم��ر حاسم
لعمل النظام ،كما أوضح أن أزمة كورونا ألغت الحدود
ما بني السياسات النقدية واملالية وأن هذا الحل كان
ضروريا وإن كان مقلقا على املدى البعيد.
وتابع «في سويسرا ذهبت الحكومة الى أبعد الحدود
من خالل إلغاء الحدود بني السياسة الجبائية والبنك
امل��رك��زي وه��ذا أم��ر ج�ي��د ،وف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أعلن
الفدرالي األميركي في  15يونيو أنه يتجه الى الشراء
املباشر لقروض الشركات الفردية».

قروض صغيرة تمثل طوق النجاة لمشاريع وأحالم كبيرة

¶ انطالق االقتصاد رهن تج ُّنب الموجة الثانية
¶ العولمة ستكون مختلفة لكنها لن تختفي
وع�م��ا إذا ك��ان ال�ع��ال��م ب�ع��د ك��وف�ي��د  19س�ي�ك��ون أفضل
مما ك��ان عليه ،ق��ال هايلدبراند «ال يجب املبالغة في
ح�ج��م ال�ت�غ�ي��رات ال�ت��ي سيشهدها ال�ع��ال��م ،إذ ستكون
العوملة مختلفة ولكنها لن تختفي والنظام االقتصادي
سيعتمد أكثر على الفعالية وعلى تعظيم الربح على
امل ��دى القصير واالس �ت �ف��ادة م��ن ال��دي��ن .وب��ال�ن�س�ب��ة لي

سيكمن التغيير ف��ي أن تسبق امل��رون��ة ال�ف�ع��ال�ي��ة ،ألن
تكلفة أي نظام قائم على الفعالية ستكون ثقيلة جدا
في حال وقوع حادث ما وقد أثبتت أزمة  2008ذلك».
وأش ��ار ن��ائ��ب رئ�ي��س ش��رك��ة ب�ل�اك روك إل��ى أن العوملة
ستستمر ولكننا سنتساءل عن طريقة تشغيلها حيث
س�ي�ن�ت�ق��ل ال �ن �ظ��ام م��ن ال�ع�م��ل وف ��ق ق��اع��دة اإلن �ت ��اج في

الوقت املحدد إلى اإلنتاج وفق الطلب.
ويعتقد هايلدبراند أن الوصول إلى عالم أكثر مرونة
يحتاج إل��ى م �ب��ادرات م��ن ال�ش��رك��ات لتقليص املخاطر
امل��رت�ب��ط بالفعالية ال�ق�ص��وى وإل��ى أن تلعب األس��واق
املالية أيضا دورا ،حتى يتمكن املستثمرون من شراء
األسهم.
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اإلجراءات الحكومية «المتخ ِّبطة» أدخلت الوكالء في «كابوس»

َّ
مكدسة
آالف السيارات الجديدة

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في البالد خالل األشهر الثالثة الماضية بنسب قياسية ،مسجلة أدنى
حجم للمبيعات على اإلطالق ،نتيجة تفشي فيروس كورونا وإغالق معارض السيارات خالل الحظر الكلي،
فقد تسببت القرارات الحكومية المتخبطة في ارباك سوق السيارات المحلي الذي يمر بأقسى فتراته
على اإلطالق ،ونجم عن ذلك تكدس وتضخم كبير في مخزون المركبات لدى كثير من الشركات.

سعد الشيتي
ق��در امل��راق �ب��ون ع��دد ال �س �ي��ارات امل�ك��دس��ة ل��دى ش��رك��ات ال�س�ي��ارات
املحلية باآلالف في املوانيء واملخازن ،ما يشكل كابوسا للشركات
التي ال تمتلك مساحات تخزينية كافية الستيعاب املتراكم وما
يصل حديثا.
ووف �ق��ا إلح �ص��ائ �ي��ات رس �م �ي��ة ،ف ��إن م �ع��دل اس �ت �ي��راد ال �ك��وي��ت من
ال�س�ي��ارات ال�ج��دي��دة سنويا ي�ق��در ب�ح��دود  ١٢٠ال��ف م��رك�ب��ة ،وان��ه
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة نفسها (م� ��ارس -اب��ري��ل  -م��اي��و) م��ن ع ��ام  ٢٠١٩تم
استيراد اكثر من  ٣٠الف مركبة .وتبني اإلحصائيات ان االستيراد
لهذا العام كان بنفس معدالته ،اال ان اإلجراءات االحترازية وإغالق
م �ع��ارض ال �س �ي��ارات خ�ل�ال ف �ت��رة ال �ح �ظ��ر ال �ك �ل��ي ت�س�ب��ب ب�ت��راج��ع
مبيعات السيارات الجديدة بنسبة.%40
وبحسب ت�ق��اري��ر متخصصة ،ف��إن ال�س��وق املحلية متشبعة
م��ن م�خ��زون ط��رز  2019و ،2020ال�ت��ي يمتلك منها امل��وزع��ون
م �خ��زون��ا ك �ب �ي��را ح��ال �ي��ًا ،اض��اف��ة ال ��ى ان ب�ع�ض�ه��م ب ��دء فعليا
باستالم طرزات  ٢٠٢١التي عادة ما يبدأ توريدها للموزعني
في منتصف العام.

تصريف المخزون
وي��رى امل��راق�ب��ون ان عمليات تقليص خ�ط��وط اإلن �ت��اج ف��ي بعض
مصانع ال�س�ي��ارات نتيجة لجائحة ك��ورون��ا يساهم نوعا م��ا في
تصريف املخزون الكبير من السيارات ،نتيجة انخفاض حصص
ال��وك�لاء املحليني م��ن اإلن�ت��اج الجديد ،وه��و م��ا ق��د يعيد ال�ت��وازن
للسوق بني مستويات العرض والطلب.
وأش ��اروا ال��ى ان ه��ذا امل�خ��زون الكبير حاليًا ه��و نتيجة لطلبات
مسبقة تم وضعها قبل ظهور فيروس كورونا ،اذ انه في العادة ما
يتم وضع الطلبات الجديدة قبل  3أو  4اشهر ،موضحني ان بعض
املصنعني يقدرون الظروف التي تمر بها األس��واق ،ولهذا يسمح
بعضهم للموزعني بتخفيض طلباتهم من السيارات الجديدة.
وتوقعوا أن تشهد سوق السيارات موجة جديدة من الخصومات
ال�س�ع��ري��ة ع�ل��ى غالبية ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة م��ن ج��ان��ب امل��وزع�ين،
ل��زي��ادة ق��درت �ه��ا ع�ل��ى ت�ص��ري��ف امل �خ��زون ل��دي�ه��ا خ�ل�ال األس��اب�ي��ع
القليلة املقبلة.

«كورونا»
يعصف بالقطاع..
والمبيعات تتراجع

%40

¶ الطلب كبير والعمالء يرغبون
بالشراء ..لكن القرارات الحكومية
«عفست» السوق
¶ المخزون يتراكم ..شركات
لديها فائض من طرازي 2019
َّ
وتتسلم حاليا ً 2021
و2020
¶ بعض الموردين يساهمون
مع الوكالء في مواجهة
الظروف ..وآخرون ال يتعاونون
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أسباب وراء زيادة المخزون:

◄ الحظر الكلي والجزئي
◄ ع���راق���ي���ل ال��ت��م��وي��ل
◄ وق��ف إع��ادة التصدي��ر

وب��دا امل��راق�ب��ون متفائلني ب�ح��دوث ان�ف��راج��ة ف��ى ق�ط��اع السيارات
امل�ح�ل��ي ،ب�ع��د اف�ت�ت��اح م �ع��ارض ال �س �ي��ارات خ�ل�ال امل��رح�ل��ة االول ��ى،
وعودة العمل داخل إدارات املرور لتسجيل السيارات.

تخزين السيارات
ويقر مسؤولون في شركات السيارات بصعوبة املوقف وبأنهم
يواجهون تحديات كبيرة تتمثل في ايجاد أماكن مناسبة لتخزين
سياراتهم والعمل على تصريفها.
واجمعوا على ان زي��ادة مخزون السيارات ل��دى بعض الشركات
ليس نتيجة لتراجع الطلب ،وإنما بسبب إغالق معارض السيارات
خالل فترة الحظر الكلي .اضافة الى شبه تعطل آلية بيع السيارات
الجديدة باألقساط خالل املرحلة االولى من عودة الحياة.
واض��اف��وا ان الرغبة والطلب على ش��راء ال�س�ي��ارات الجديدة بعد
اع ��ادة اف�ت�ت��اح م�ع��ارض ال�س�ي��ارات كبير ،لكن املشترين الراغبني
باقتناء السيارات باألقساط يواجهون صعوبات في التمويل ،إذ
إن شركات التمويل والبنوك تشترط تقديم شهادة راتب حديثة،
وهو األمر الذي يصعب عليهم توفيره خالل هذه الفترة بسبب ان
جهات عملهم معطلة ،باإلضافة الى ان هناك تدقيقا كبيرا على
معامالت االقساط الخاصة بالوافدين وصعوبة حصولهم على
املوافقات والتمويل الالزم.

االلتزام بالكميات
قال مدير احدى شركات السيارات الكبرى ،فضل عدم ذكر اسمه:
«نحن كوكالء ألكثر من عالمة تجارية التزمنا بالكميات املتفق
عليها مسبقا مع مصانع السيارات التي لالسف بعض منها لم
يكن متعاونا بالشكل املطلوب لتخفيف الضرر على الوكيل».
واش� ��ار ال ��ى ان ب�ع��ض م�ص��ان��ع ال �س �ي��ارات ال �ت��ي ل��م ت�س�ت�ط��ع بيع
وت�ص��ري��ف س�ي��ارات�ه��ا ف��ي أوروب ��ا ع�م��دت على تحويل بعض من
إنتاجها ملنطقة الخليج .وأوضح ان مخزونهم من السيارات كبير
بسبب إغالق املعارض خالل فترة الحظر واستالمهم لطراز السنة
الجديدة وليس نتيجة لتراجع الطلب .مبينا ان عمليات اع��ادة
التصدير للسيارات توقفت نتيجة إغالق الحدود ،وهو امر آخر
ساهم في ارتفاع مخزوننا.

وح��ول وج��ود تكدس للسيارات الجديدة في البالد وع��دم وجود
أماكن كافية لتخزينها ق��ال املسؤول «نعم بعض الشركات التي
ال تملك مساحات تخزينية كافية في معارضها تواجه صعوبات
في تخزين سياراتها ،خصوصا في ظل محدودية األماكن لدى
شركات التخزين».
وعن حجم املبيعات خالل األشهر الثالثة املاضية قال« :تعتبر شبه
معدومة وال تقارن مع مبيعات نفس الفترة من السنة املاضية،
نتيجة غلق أب��واب معارضنا وغلق اإلدارة العامة للمرور ،ومع
بدء عودة الحياة وافتتاح معارض السيارات خالل املرحلة األولى
بدأنا نعود للنشاط تدريجيا».

تعاقدات مسبقة
م ��ن ج �ه �ت��ه أك� ��د م� �س ��ؤول ف ��ي اح � ��دى ش ��رك ��ات وك �ل��اء ال �س �ي��ارات
األوروب� �ي ��ة ،ع�ل��ى ان غ��ال�ب�ي��ة وك�ل�اء ال �س �ي��ارات امل�ح�ل�ي�ين م�ل��زم��ون
ب��اس �ت �ي��راد ج�م�ي��ع ط�ل�ب�ي��ات�ه��م م��ن ال �س �ي��ارات ال �ج��دي��دة ،ال �ت��ي تم
ال�ت�ع��اق��د عليها م��ع امل�ص��ان��ع ق�ب��ل ف�ت��رة م��ن ب��دء ان�ت�ش��ار ف�ي��روس
ك��ورون��ا ،اذ ان مصانع ال�س�ي��ارات عملت على تصدير سياراتها
الجديدة ملوزعيها املحليني بناء على ب��رام��ج وخطط موضوعة
واعتمادات بنكية مفتوحة مسبقا ،وبحسب ما كان متفق عليه.
واش��ار ال��ى ان آلية تعامل مصانع السيارات تختلف من مصنع
آلخر ،فهناك من رفض التعاون وهناك من تعاون بشكل كبير من
خالل منح حوافز او تقديم فترات تأجيل تصل لشهرين او ثالثة
الستالم الكميات املتفق عليها.
وب�ي�ن ان ب�ع��ض وك�ل�اء ال �س �ي��ارات ك��ان��وا ي�س�ت�ع��دون م�ط�ل��ع ال�ع��ام
الجاري لعمل عروض وحمالت تصفية على طرز  ،٢٠١٩مشيرًا إلى
تلك الخطط تبخرت مع ظهور جائحة كورونا وإغالق املعارض،
ل�ي�ج��دوا أنفسهم ق��د وص �ل��وا إل��ى منتصف  2020دون تصريف
مخزون  ٢٠١٩ما يهددهم بتكبد خسائر كبيرة.
وأض��اف :مع بدء ع��ودة الحياة هناك رغبة لدى غالبية الشركات
لطرح ع��روض على سيارتها خصوصا على ط��رز  ٢٠١٩و.٢٠٢٠
داعيا الراغبني بشراء سيارة جديدة الغتنام الفرصة والحصول
على أسعار قد ال تتكرر ،الفتًا إلى أنه بعد رفع الحظر الكلي بدأت
غالبية الشركات بطرح عروضها بالفعل لتعويض ما فاتها من
مبيعات.

البنوك :ال يسعنا
مخالفة «المركزي»
أوض �ح��ت م �ص��ادر مصرفية أن ال�ب�ن��وك ل��م تغير
سياسات اإلق��راض عما كانت عليه قبل كورونا،
ولكن ظروف اإلغالق منعت املوظفني من استيفاء
املستندات املطلوبة ،وفي مقدمتها شهادة الراتب
الحديثة .وأش��اروا إل��ى أن شهادة الراتب الحديثة
م� �س ��وغ رئ� �ي ��س ل �ل �م��واف �ق��ة ع �ل��ى ال � �ق� ��رض ،وم��ن
املتطلبات امل�ح��ددة م��ن قبل بنك الكويت املركزي
التي ال يمكن مخالفتها .وقالوا أن تمويل السيارات
من ضمن القروض املحببة لدى البنوك وشركات
ال�ت�م��وي��ل ،ب��اع�ت�ب��اره��ا م�ق��اب��ل أص��ل م�ض�م��ون في
حالة تعثر العميل عن السداد ،اذ يتم الحجز على
السيارة فورا ،كما أن البنوك لديها سيولة فائضة
وتبحث عن التمويل املضمون .وأكدوا أنها ال تميز
ب�ين ال�ع�م�لاء ،وأن التعليمات تطبق على الجميع،
ً
متسائلني كيف نقرض عميال راتبه متوقف منذ
 3أشهر؟!

حجم المخزون..
يتزايد!
بسؤال احد مديري معارض السيارات حول حجم
املخزون الحالي من السيارات في البالد ،قال :من
الصعب إح�ص��اؤه ألن غالبية الشركات ال تعلن
عن مخزونها من السيارات ،ودائما ما تدعي أنها
ال تملك مخزونا كبيرا بهدف إيصال رسالة أن
الطلب ما زال موجودا على سياراتها ،مؤكدا ان
املخزون كبير جدا واملؤشرات تشير إلى ارتفاعه
بنسب كبيرة باملقارنة بالفترة نفسها من العام
املاضي.

¶ شكاوى من صعوبة التمويل..
ال قروض من دون شهادة راتب
حديثة ..والوزارات إجازة!
¶ البيع باألقساط شبه
ِّ
متوقف خالل المرحلة األولى
من عودة الحياة
¶ تدقيق إضافي على
معامالت التمويل بعد األزمة..
والموافقات للوافدين محدودة

مزايا شراء «الستوك»

صفقة رابحة

 1اقتناء السيارة بسعر مغرٍ.

يبقى ال �س��ؤال ه��ل تعتبر ه��ذه ال�ظ��روف
مناسبة وف��رص��ة ج�ي��دة ل�ش��راء سيارة
جديدة؟
ي� �ج� �ي ��ب أح� � ��د امل � �س� ��ؤول�ي��ن ف � ��ي ش��رك��ة
س� �ي ��ارات «ب �ك��ل ت��أك �ي��د ف��ي ظ��ل ت��راج��ع
املبيعات خالل األشهر املاضية بنسب
ك �ب �ي��رة ،ف� ��إن ال �ش��رك��ات س�ت�ع�م��ل على
جذب املشترين عبر خصومات وحوافز
سخية» ،مبينًا أن الفترة الحالية فرصة
متميزة للحصول ع�ل��ى صفقة راب�ح��ة
م��ن ش��رك��ات تسعى لتعزيز مبيعاتها،
ن��اص �ح��ًا ال �ع �م�ل�اء ب ��ال �ش ��راء ق �ب��ل ن�ف��اذ
املخزون لدى الوكيل.

الحصول على برامج صيانة أطول
2
من تلك التي تقدم على السيارات
األخرى.
تشهد ع���روض���اً تمويلية مغرية،
 3مقارنة بالسيارات األخرى.

 14اقتصاد وأعمال

BUSINESS

«زين» :منافسات  MITألفضل األعمال
العربية الناشئة على المنصات الرقمية
أع �ل �ن��ت م �ج �م��وع��ة زي ��ن أن ف�ع��ال�ي��ات
ال� �ن� �س� �خ ��ة ال � � �ـ  13مل� �س ��اب� �ق ��ة م �ن �ت��دى
 MITEFألفضل األعمال الناشئة في
العالم العربي ستقام بآلية املضمار
االفتراضي ،وذل��ك بسبب التحديات
ال �ل ��وج �س �ت �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �س �ب �ب��ت ف �ي �ه��ا
جائحة كوفيد  ،-19وصعوبة التنقل
في هذه الظروف الصعبة.
وأوض � �ح� ��ت زي � ��ن ال� �ش ��ري ��ك ال��رق �م��ي
ألع � � �م� � ��ال امل � � �ن � � �ت� � ��دى ،أن ف� �ع ��ال� �ي ��ات
املسابقة مستمرة رغم هذه األوضاع
االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ،ح� �ي ��ث س �ت �ت �ن��اف��س
ال�ف��رق امل�ش��ارك��ة ع�ل��ى منصة رقمية،
وس�ي�ك��ون ب��إم�ك��ان رواد األع �م��ال من
ال � �ش � �ب ��اب ال� �ع ��رب ��ي م� ��ن اس� �ت� �ع ��راض
أف �ك��اره��م امل �ب �ت �ك��رة ،ف��ي ه ��ذا ال �ح��دث
السنوي.
وأفادت املجموعة بأن قرار استمرار
فعاليات املسابقة اإلقليمية لألعمال
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �ن ��اش� �ئ ��ة وج� � ��د ت��رح �ي �ب��ًا
ودع�م��ًا م��ن الشركاء االستراتيجيني
مجتمع جميل (ال�ش��ري��ك الرئيسي)،
وج� ��ام � �ع� ��ة امل� � �ل � ��ك ع � � �ب � ��داهلل ل �ل �ع �ل ��وم
والتكنولوجيا (شريك االبتكار).
تهدف فعاليات املسابقة التي تمثل
دع��وة ص��ري�ح��ة ل�لاب�ت�ك��ارات العربية
ف ��ي م �ج ��االت األع� �م ��ال ال �ن��اش �ئ��ة إل��ى
تمكني رواد األعمال والتشجيع على
اب �ت �ك��ار ن �ظ ��ام إي �ك��ول��وج��ي ل �ل��ري��ادة
وروح امل�ب��ادرة ف��ي املنطقة العربية،
فهي من االحداث السنوية اإلقليمية
التي تساعد في تمكني رواد األعمال،
وب� �ن ��اء ن �ظ��ام��ا ب �ي �ئ��ي ل�ل�اب �ت �ك��ار ف��ي
األسواق العربية.
ت � �ق � ��دم ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات امل � �ن � �ت� ��دى ث�ل�اث ��ة

فعاليات المنافسات وتوزيع الجوائز المالية  24الجاري

م� � �س � ��ارات رئ� �ي� �س� �ي ��ة :ف� �ئ ��ة األف� � �ك � ��ار،
األع � � �م� � ��ال ال � �ن� ��اش � �ئ� ��ة ،وف � �ئ� ��ة ري � � ��ادة
األعمال االجتماعية ،والفرق الفائزة
ال � �ت� ��ي س� �ت� �ت ��أه ��ل إل � ��ى امل ��رح� �ل ��ة ق �ب��ل
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ستتم دع��وت�ه��ا للمشاركة
في أنشطة تحضيرية تشمل دورات
تدريبية وورش عمل.
وح� � ��ال � � �ي� � ��ًا ،وص� � � ��ل  53ف� ��ري � �ق� ��ًا م��ن
املتأهلني ل�ل�أدوار النصف النهائية
ال�ن�ه��ائ��ي ع�ب��ر امل �س��ارات ال�ث�لاث��ة (16
م��ن امل�ت��أه�ل�ين ف��ي م�س��ار األف �ك��ار21 ،

في مسار الشركات الناشئة ،و  16في
م�س��ار ري ��ادة األع �م��ال االج�ت�م��اع�ي��ة)،
وه ��ذا ال �ع��ام ت��أه��ل إل��ى ه��ذه امل��رح�ل��ة
م ��ن ال �س �ع��ودي��ة  9م� �ش ��ارك�ي�ن ،م�ص��ر
 ،9األردن  ،7ل �ب �ن��ان  ،6ال �ب �ح��ري��ن ،4
اإلم� � ��ارات  ،4ت��ون��س  ،3ف�ل�س�ط�ين ،3
واملغرب .2
وأك � ��دت م �ج �م��وع��ة زي ��ن أن �ه��ا ش��ري��ك
ل �ف �ع��ال �ي��ات م �س��اب �ق��ة م �ن �ت �ت��دى MIT
إليمانها ال��راس��خ ب��أن املبتكرين من
شباب اليوم يمثلون العقول املميزة

في املستقبل.
وق��ال��ت م��اي��ا رح ��ال ال�ع�ض��و امل�ن�ت��دب
في  ،MITEF Pan Arabان «زي��ن» من
رواد امل��ؤس �س��ات ال �ت��ي ت�ع�ت�ن��ق روح
االبتكار في مجاالت أعمالها ،ونحن
متحمسون ملزيد من التعاون معها
في أول مسابقة رقمية في األس��واق
ال�ع��رب�ي��ة ،ف�م��ن خ�لال ه��ذه ال�ش��راك��ات
م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال� �ف ��اع� �ل ��ة ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة
ف��ي ال�ن�ظ��ام ال�ب�ي�ئ��ي ال��رق�م��ي يمكننا
التغلب على التحديات التي تسببت
ف �ي �ه ��ا ج ��ائ� �ح ��ة ك � ��وف� � �ي � ��د ،-19ف �ن �ح��ن
أقوياء بدعم الكيانات التي نتعاون
معها.
تضم قائمة املتأهلني للمرحلة قبل
ال�ن�ه��ائ�ي��ة س�ت��ة ف��ائ��زي��ن م��ن مسابقة
زي��ن األردن «زي ��ن امل �ب��ادل��ة» ،وك��ان��ت
أب� � ��رز ال� �ص� �ن ��اع ��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي
ت �ن��اول �ت �ه��ا أف � �ك� ��ار ال � �ف� ��رق امل� �ش ��ارك ��ة
ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ال � �ت � �ع � �ل � �ي ��م ،خ� ��دم� ��ات
امل � �س � �ت � �ه � �ل� ��ك ،ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات ق� �ط ��اع ��ات
اإلنتاج ،التقنيات الرقمية ،ومجاالت
البناء والهندسة ،وستشهد املسابقة
االفتراضية ه��ذا ال�ع��ام جميع الفرق
التي وصلت إلى الدور قبل النهائي
ف��ي م��واج �ه��ة ل �ج �ن��ة م��ن ال �ح �ك��ام ع��ن
ُب � �ع� ��د ،ل� �ل� �ت ��روي ��ج واإلج � ��اب � ��ة ع� ��ن أي
أسئلة حول نماذج أعمالهم ،عروض
ال �ق �ي �م��ة ،وخ �ط��ط ال �ن �م��و ،وس�ت�ت�ل�ق��ى
جميع الفرق جلسة تدريبية مكثفة
ع��ن ُب�ع��د تنظمها ج��ام�ع��ة امل�ل��ك عبد
اهلل للعلوم والتكنولوجيا.
سيعقد امل�ض�م��ار االف�ت��راض��ي للفرق
امل� � �ش � ��ارك � ��ة ،وإق� � ��ام� � ��ة ح � �ف� ��ل ت� ��وزي� ��ع
الجوائز  24يونيو من العام الجاري.

مع االلتزام الكامل باالشتراطات الصحية

«التجاري» يعلن عن فائزين في سحبي
«النجمة» و« أكثر من راتب»
أج ��رى ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري س�ح��وب��ات��ه
على حساب النجمة وحملة «اكثر
م��ن رات ��ب» .وق��د ت��م إج ��راء السحب
ي� � ��وم األح � � � ��د ،امل � ��واف � ��ق  21ي��ون �ي��و
 ،2020ف��ي م�ب�ن��ى ال�ب�ن��ك ال��رئ�ي�س��ي،
وب �ح �ض��ور م �م �ث��ل وزارة ال �ت �ج��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ع�ب��دال�ع��زي��ز أش�ك�ن��ان��ي،
مع االلتزام باالشتراطات الصحية
وال ��وق ��ائ� �ي ��ة امل �ت �م �ث �ل��ة ف ��ي ال �ت �ب��اع��د
االجتماعي.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات
م� �ب ��اش ��رة ع� �ب ��ر وس� ��ائ� ��ل ال� �ت ��واص ��ل
االج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي .وج � � � � � ��اء ت ن �ت �ي �ج��ة
السحب على النحو التالي:
 أوال :ح�س��اب النجمة االس�ب��وع��ي،ج� ��ائ� ��زة  5000دي � �ن� ��ار م� ��ن ن �ص �ي��ب
محمد فرج املطيري.
 ثانيا :سحب حساب حملة «أكثرم� ��ن رات� � � ��ب» م� ��ن ن �ص �ي ��ب اب ��راه� �ي ��م
اسماعيل علي تقي.
وأوض� � � ��ح ال� �ب� �ن ��ك ان ح �م �ل��ة «اك� �ث ��ر
م��ن رات ��ب» م��وج�ه��ة ل�ل�ع�م�لاء ال��ذي��ن
يقومون بتحويل رواتبهم البالغة
 500دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي أو أك� �ث ��ر ع�ل��ى
ال �ب �ن��ك ،وب �ص �ف��ة خ ��اص ��ة امل��وظ �ف�ين

ملصق سحب حملة «أكثر من راتب»

عن الفترة من  15مارس حتى  2أبريل الفائت

«الخليج» يعلن الرابحين في
سحوبات «الدانة» المؤجلة

ملصق سحب حساب «الدانة»

أج � � � ��رى ب � �ن� ��ك ال� �خ� �ل� �ي ��ج س � �ح� ��وب� ��ات ال � ��دان � ��ة
األسبوعية املؤجلة عن الفترة من  15مارس
ح�ت��ى  2أب��ري��ل  ،2020ف��ي ي��وم ال�خ�م�ي��س 18
ي ��ون �ي ��و  ،2020وأع � �ل� ��ن ي ��وم �ه ��ا ع� ��ن أس �م ��اء
الفائزين الـ 15بجوائز نقدية ،قيمة كل منها
 1000دينار كويتي أسبوعيًا.
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي أس� � �م � ��اء ال � �ف� ��ائ� ��زي� ��ن ال �خ �م �س��ة
ل�لأس�ب��وع م��ن  15إل��ى  19م ��ارس :ه�ن��د سعد
م�ح�م��د ،ي��اس�ين ح�س�ين ،س��ال��م م �ي��رزا محمد،
أحمد نويران العنزي ،وعايشة عباس علي
محمد.
أم��ا ال�ف��ائ��زون الخمسة لألسبوع م��ن  22إلى
 26مارس فهم:
زي �ن��ب ن��اص��ر ،ح �م��ده ق��اس��م أح �م��د ،ري �م��اس

ف�ه��د ال �ع��ازم��ي ،ل�ي�ل��ى ع�ل��ي م��وس��ى ال�ص��اي��غ،
ودانة يعقوب الخالدي.
والرابحون الخمسة لألسبوع من  29مارس
إلى  2أبريل هم:
جعفرغلوم أحمد محمد ،خالد عايد الظاهر
ال� �ع� �ن ��زي ،خ ��ال ��د ح �ن �ي �ت��م ش �ب��ري��م ال �ع ��ازم ��ي،
س �ك �ي �ن��ة ع �ل��ي ه��اش��م ع �ل��ي ح �س�ي�ن ،وف��اط �م��ة
محمد صفر اشكناني.
هذا وقد أعلن بنك الخليج أن الدانة كبرت،
وان الجائزة الكبرى لسحب الدانة السنوي
ستكون  1.5مليون دينار كويتي ،وسيعقد
السحب في تاريخ  14يناير  ،2021وستكون
آخ��ر ف��رص��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة ف�ي��ه ع�ب��ر اإلي ��داع في
حساب الدانة في يوم  30سبتمبر .2020

ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ال �ع��ام �ل�ي�ن
ف��ي ال�ق�ط��اع�ين ال�ح�ك��وم��ي والنفطي
وال � �ش� ��رك� ��ات امل � ��درج � ��ة ل � ��دى ال �ب �ن��ك
وك ��ذل ��ك امل �ت �ق��اع��دي��ن ،واالس� �ت� �ف ��ادة
م��ن م��زاي��ا ه��ذه ال�ح�م�ل��ة وال�ح�ص��ول
ع �ل��ى ه��دي��ة ن �ق��دي��ة ف��وري��ة م��ن 250
إل��ى  500دي �ن��ار ،أو ق��رض م��ن دون
ف ��ائ ��دة ب �ق �ي �م��ة  5أض� �ع ��اف ال ��رات ��ب،
وب � �ح� ��د أق � �ص� ��ى  10آالف دي � �ن� ��ار،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ال� �ه ��داي ��ا ال �ن �ق��دي��ة،
وس �ي �ك��ون ه �ن ��اك س �ح��ب أس �ب��وع��ي
ل� �ل� �ع� �م�ل�اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ال� �ح ��ال� �ي�ي�ن
وال � �ج� ��دد م �م��ن ي� �ق ��وم ��ون ب �ت �ح��وي��ل
روات� �ب� �ه ��م ع �ل��ى ال �ب �ن��ك ل ��رب ��ح م�ب�ل��غ
ي� �ع ��ادل رات� �ب ��ًا واح � ��دًا م ��ن ال ��روات ��ب
التي يتقاضونها شهريًا.
ويذكر أن جوائز «حساب النجمة»
م� �م� �ي ��زة ب� �ح� �ج ��م م� �ب ��ال ��غ ال� �ج ��وائ ��ز
امل� �ق ��دم ��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ن��وع �ه��ا
طوال السنة.
وك �ش��ف ال �ب �ن��ك أن ح �س��اب ال�ن�ج�م��ة
متاح للجميع ،وبإمكان أي شخص
ف� �ت ��ح ح � �س� ��اب ال� �ن� �ج� �م ��ة م � ��ن خ�ل�ال
ت �ط �ب �ي��ق  CBK Mobileب �خ �ط��وات
بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

أعلن عن مجموعة فائزين

«وربة» يستأنف
سحوبات «السنبلة»
أع � �ل� ��ن ب� �ن ��ك ورب� � � ��ة اس� �ت� �ئ� �ن ��اف س � �ح� ��وب� ��ات ال �س �ن �ب �ل��ة
األس�ب��وع�ي��ة ،وسيستمر بنك ورب��ة بعمل السحوبات
ل�ع�ش��رة راب �ح�ين أس�ب��وع�ي��ًا ،ب�ح�ض��ور م�م�ث��ل ع��ن وزارة
ال � �ت � �ج� ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ،وذل � � ��ك اب � � �ت� � � ً
�داء م� ��ن ال �س �ح��ب
األسبوعي السادس.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ع �م�ل�اء ال �ف��ائ��زي��ن ف ��ي س �ح��ب ال�س�ن�ب�ل��ة
ال�س��ادس ،فقد ت��وج  10راب�ح�ين ،حصل ك��ل منهم على
 1000دي�ن��ار ،وه��م :ع�ف��اف ده��ام ال�ظ�ف�ي��ري ،مطلق زيد
الصانع ،منى عبداهلل ف��والذ ،صالحة حمد الراجحي،
ب��در ع �ب��داهلل ال�ع�ج�م��ي ،ف��اط�م��ة أح �م��د ح �س��ن ،دروي��ش
ع �ن ��ان س �ع �ي��د ،م� �ش ��اري ع �ب ��دال �ه ��ادي ال� �ش� �م ��ري ،أي �م��ن
عبدالرحمن العمار ،ومناع محمد فهيد العجمي.
أما الرابحون في سحب السنبلة السابع فهم :فيصل
عبداهلل محمد العريمان ،راشد علي فالح الحجيالن،
محمد سعد مطلق السبيعي ،سنابل محمد عبداهلل
مراد ،أنور عداس صقر العازمي ،غازي مطلق عبداهلل
امل �ط �ي��ري ،دوري ��ن أن ��اي ،ن��ور م�ح�م��د ح�م��د ب��ن ع �ي��دان،
ت��رف��ه ح ��واس ح��دي��د ال �ش �م��ري ،وح �س�ين ن��اص��ر حسني
علي.
أم � ��ا ال� �ع� �م�ل�اء ال � �ف� ��ائ� ��زون ف� ��ي ال� �س� �ح ��ب ال� �ث ��ام ��ن ف �ه��م:
ع �ب��دال��رح �م��ن ع �ي��د س �ع��د ال �ح ��رب ��ي ،ص �ق��ر ث��ام��ر ع��اي��د
ال�ك��ري�ب��ان��ي ال �ع��ازم��ي ،ع �ب��داهلل راش ��د اج �ف�ين ال�ف�ض�ل��ي،
علي حسني محمد العجمي ،سهير عبدالعزيز ياسني
الغربللي ،حمد حسن حمد ع�ب��ران ،فهد محمد جابر
الخشم ،م��رزوق محمد م��رزوق العجمي ،محمد مكرم
علي أعظم ،ومهناء حمد ثويني الشمري.
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الجائزة  125ألف دينار

«الوطني» يعلن الفائز في
سحب الجوهرة الشهري
أع� �ل ��ن ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي ع� ��ن إج � ��راء
س�ح��وب��ات ال �ج��وه��رة ،وذل ��ك ب�ع��د الحصول
على موافقة وزارة التجارة والصناعة ،حيث
ق��ام ب��إج��راء ال�س�ح��وب��ات ال �ت��ي ت��م تأجيلها
خ�لال الفترة املاضية مع االل�ت��زام باملعايير
الصحية الوقائية.
وع �م��د ال�ب�ن��ك إل ��ى إج� ��راء ال �س �ح��وب��ات ال�ت��ي
تم نقلها مباشرة عبر حساب بنك الكويت
ال��وط�ن��ي ع�ب��ر االن �س �ت �غ��رام ،ب�ح�ض��ور ممثل
ع��ن «ال �ت �ج��ارة» وم�م�ث�ل��ي ال �ب �ن��ك ،ع�ل�م��ًا ب��أن
سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية
تتم تحت إشراف ومراقبة «ديلويت».
وق ��ام ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ي��وم الخميس،
 18ي��ون �ي��و ،ب ��إج ��راء س �ح��وب��ات ال �ج��وه��رة
األس� �ب ��وع� �ي ��ة ،ح �ي��ث ف � ��از م �ح �م��د م�ص�ط�ف��ى
العبدالرازق بجائزة  5000دينار عن السحب
امل��ؤج��ل ال �خ��اص ب �ت��اري��خ  14أب��ري��ل ،2020
كما ف��از أحمد ع��دن��ان ال�ح��رز بجائزة 5000
دي�ن��ار ع��ن السحب امل��ؤج��ل ال�خ��اص بتاريخ
 21أبريل .2020
كما قام البنك يوم األحد 21 ،يونيو ،بإجراء
س �ح��ب ال �ج��وه��رة ال �ش �ه��ري مل�ب�ل��غ  125أل��ف
دي �ن��ار ،وذل ��ك ع��ن ال�س�ح��ب امل��ؤج��ل ال�خ��اص
ب�ت��اري��خ  28أب��ري��ل  ،2020ح�ي��ث ت��م اإلع�ل�ان
عن اسم الفائز محمد خليفة بداح قريعيط.
كما تم في اليوم ذات��ه أيضًا إج��راء السحب
األس �ب��وع��ي امل��ؤج��ل ل �ت��اري��خ  5م��اي��و ،2020

هشام النصف

وأعلن عن اسم الفائز محمود جاسم الشطي
بمبلغ  5000دينار.
وتعقيبًا ع�ل��ى ع ��ودة س�ح��وب��ات ال�ج��وه��رة،
ق��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام ملجموعة الخدمات
املصرفية الشخصية في «الوطني» ،هشام
ال �ن �ص��ف« :ن� �ح ��رص دائ� �م ��ًا ع �ل��ى امل�ح��اف�ظ��ة
ع �ل��ى ح �ق��وق ع �م�لائ �ن��ا ،ول� �ه ��ذا ع �م��دن��ا إل��ى
إجراء سحوبات الجوهرة التي تم تأجيلها
بسبب الظروف ،بعد موافقة وزارة التجارة
وال�ص�ن��اع��ة ،وف��ي إط��ار سعينا إل��ى مكافأة
عمالئنا على م��دار ال�ع��ام ،وه��ذا م��ا نعتبره
رك � �ي� ��زة أس ��اس� �ي ��ة ف� ��ي ه ��دف� �ن ��ا ن� �ح ��و إث � ��راء
التجربة املصرفية لعمالئنا».

جائزة الـ 5آالف دينار

إعالن الفائزين الجدد في
سحب «يومي» من «برقان»
أع� �ل ��ن ب �ن��ك ب ��رق ��ان ع��ن
أس � �م� ��اء ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ف��ي
ال �س �ح ��وب ��ات ال �ي��وم �ي��ة
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب ي ��وم ��ي،
وق � � � ��د ف � � � ��از ك� � ��ل واح� � ��د
م �ن �ه��م ب� �ج ��ائ ��زة 5000
دي � � �ن � ��ار ،وك� � � ��ان ال �ح ��ظ
ف� ��ي ه � ��ذه ال �س �ح��وب��ات
م� � � � ��ن ن� � � �ص� � � �ي � � ��ب :ع � �ل ��ي
ج��اب��ر ه�ل�ال ال �ش �م��ري،
ع� � �ل � ��ي اح � � �م� � ��د م� �ح� �م ��د
اش�ك�ن��ان��ي ،ب��در صغير
صامل الخالدي ،سارة
ملصق سحب «يومي» وتظهر األسماء الرابحة
محمد ال��وزان ،وعالية
م �ح �م��د ال� � � ��وزان ،ع� �ب ��داهلل ف ��ال ��ح ع �ب��داهلل يقل رصيدهم عن  500د.ك مل��دة شهرين
الديحاني.
ك��ام �ل�ين ق �ب��ل ت ��اري ��خ ال �س �ح��ب ،وك �م��ا أن
ب��اإلض��اف��ة للسحب ال�ي��وم��ي ،بنك برقان ك��ل  10د.ك تمثل ف��رص��ة واح ��دة ل��دخ��ول
يوفر سحبًا ربع سنوي لحساب «يومي» السحب .وإذا ك��ان رصيد الحساب 500
ل �ل �ف��وز ب �ج��ائ��زة ن �ق��دي��ة ب�ق�ي�م��ة  125000دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي وم ��ا ف� ��وق ،س ��وف ي�ك��ون
ً
دي� �ن ��ار ك ��وي �ت ��ي .ول �ل �ت��أه��ل ل �ل �س �ح��وب��ات صاحب الحساب مؤهال للدخول في كل
رب ��ع ال �س �ن��وي��ة ي �ت �ع�ين ع �ل��ى ال �ع �م�ل�اء أال من السحوبات اليومية وربع السنوية.

تبكير التشغيل للمرحلة الثالثة

خطة «اتحاد النقل» إلعادة
تشغيل النقل العام
ق � � ��دم االت � � �ح� � ��اد ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ل � �ش� ��رك� ��ات ال � �ن � �ق� ��ل ال � �ب� ��ري
خطة «إعادة عمل حافالت
ال � �ن � �ق� ��ل ال � � �ع� � ��ام ل � �ل� ��رك� ��اب»
إل � ��ى م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء م��ن
أج� � � ��ل ت� �ب� �ك� �ي ��ر ت �ش �غ �ي �ل �ه��ا
م ��ن امل ��رح �ل ��ة ال ��راب� �ع ��ة إل��ى
امل � ��رح� � �ل � ��ة ال� � �ث � ��ال� � �ث � ��ة ،م �م��ا
يساعد ف��ي تشغيل جميع رواف��د ومرافق
الدولة االقتصادية وإعادتها ملستوياتها
الطبيعية ب�م��ا ي�ت��واف��ق م��ع خ�ط��ة امل��رح�ل��ة
ال �ث��ال �ث��ة ،ول�ت�ق�ل�ي��ص ال �ض��رر االق �ت �ص��ادي
وامل ��ال ��ي ال� ��ذي ت �ك �ب��ده ق �ط��اع ال �ن �ق��ل ال �ع��ام
للركاب نتيجة التوقف التام خالل األشهر
املاضية بسبب تفشي وباء «كوفيد.»19
وطالب «االتحاد» الحكومة بإعادة النظر
ف�ي�م��ا ي�خ��ص ت�ع�ط�ي��ل ت�ش�غ�ي��ل ال �ح��اف�لات،
ح�ي��ث أدرج اس�ت�ئ�ن��اف ن�ش��اط ال�ن�ق��ل ال�ع��ام
ف��ي امل��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة ب�ع��د س �ي��ارات األج��رة
املدرج بدء نشاطه في املرحلة الثالثة.
وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق ،ق��ال أم�ين س��ر االت�ح��اد
ال�ك��وي�ت��ي ل �ش��رك��ات ال�ن�ق��ل ال �ب��ري ،ع�ب��داهلل
ال� � �ن � ��اص � ��ر :ان ش� � ��رك� � ��ات ال � �ن � �ق� ��ل ت� ��واج� ��ه
ت � �ح � ��دي � ��ات ،ول� �ك� �ن� �ن ��ا ن � �ث ��ق ف � ��ي ق ��درات � �ن ��ا
الوطنية املتميزة التي تؤهلنا للبدء في
تشغيل رح�ل�ات ال�ن�ق��ل ب�ش�ك��ل م�ت��زام��ن مع
س�ي��ارات األج��رة املقرر بدؤها في املرحلة
ال�ث��ال�ث��ة ،ون��أم��ل أن ينظر مجلس ال ��وزراء
في موعد تشغيل النقل العام ،ألنه يعود
بالنهاية للمصلحة العامة ويعزز الحركة
االقتصادية.
ورأى ال� �ن ��اص ��ر أن ال � �ش ��رك ��ات امل �ع �ت �م��دة
ألع �م��ال ال �ن �ق��ل ال �ع��ام ت�م�ت�ل��ك اإلم �ك��ان �ي��ات
وال� �خ� �ب ��رات ل �ت��وف �ي��ر وس �ي �ل��ة ت �ن �ق��ل آم �ن��ة
ت��راع��ي اإلج� � ��راء ات االح �ت��رازي��ة ل�ل�ح��د من
ً
ان � �ت � �ش ��ار ال � �ف � �ي� ��روس وف � ��ق � ��ا ل �ل �ت��وص �ي��ات
وال �ش��روط وال �ل��وائ��ح ال�ص�ح�ي��ة امل �ع��دة من
ق �ب��ل وزارة ال �ص �ح��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وم�ن�ظ�م��ة
الصحة العاملية.

وأوض ��ح ال�ن��اص��ر أن ش��رك��ات ال�ن�ق��ل ال�ع��ام
وال �خ��دم��ات ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ب �ك��اف��ة ق�ط��اع��ات
نقل الركاب والبضائع مرتبطة بعقود مع
م�ع�ظ��م ال � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات
العامة في الدولة.
وذك� ��ر ال �ن��اص��ر أن االت� �ح ��اد ي �ه��دف خ�لال
ف �ت ��رة ت �ش �غ �ي��ل ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام ال� ��ى ت�ش�ك�ي��ل
ف ��ري ��ق ع� �م ��ل مل �ك ��اف �ح ��ة ف � �ي� ��روس ك ��ورون ��ا
م ��ن ش ��رك ��ات ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام ل �ل �ت �ن �س �ي��ق م��ع
مسؤولي وزارة الصحة ووزارة الداخلية
لتحقيق األهداف التالية؛ أن يكون العمل
خ�ل��ال ف� �ت ��رة ال� �س� �م ��اح ،وأن ي �ت��م ت�ش�غ�ي��ل
الخطوط التي ترتبط باملناطق املسموح
التنقل فيها.
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ق��ال ال�خ�ب�ي��ر ف��ي م�ج��ال
ال �ن �ق ��ل ال � �ع� ��ام ف �ه ��د ال� �ع ��وض ��ي ان إي �ق ��اف
خ ��دم ��ات ش ��رك ��ات ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام امل �ع �ت �م��دة
وامل�ن�ظ�م��ة أث�ن��اء ف�ت��رة ال�س�م��اح ف��ي الحظر
ال� �ج ��زئ ��ي ي ��دف ��ع ب ��امل ��واط� �ن�ي�ن وال ��واف ��دي ��ن
ال��راغ �ب�ي�ن ف��ي ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ن�ق��ل ل�ل�ع�م��ل أو
الح �ت �ي��اج��ات أخ � ��رى إل� ��ى إي� �ج ��اد وس��ائ��ل
غير منظمة وغير قانونية تفتقد معايير
ال �س�ل�ام��ة ال �ص �ح �ي��ة وال ت ��راع ��ي إج � ��راء ات
التباعد االجتماعي.
وأوض� ��ح ال �ع��وض��ي م��ن خ�ل�ال خ �ب��رت��ه في
م �ج��ال ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام أن ال � ��دول امل� �ج ��اورة،
وأق��رب م�ث��ال ع�ل��ى ذل��ك دول��ة االم ��ارات ،لم
ي �ت��م اي �ق��اف ال �ن �ق��ل ال �ع��ام ب �ه��ا ب �ع��د ت��أم�ين
س�ل�ام��ة وص �ح��ة ال� ��رك� ��اب ،ن �ظ��رًا أله�م�ي�ت��ه
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة واالج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ول� �ح ��اج ��ة
املجتمع لوسيلة تنقل اق�ت�ص��ادي��ة وآم�ن��ة
للوصول الى وجهات مختلفة.
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الحرس الثوري سيقيم قاعدة دائمة في «الهندي»!
أعلن الحرس الثوري اإليراني نيته إقامة قاعدة عسكرية دائمة في املحيط الهندي حتى مارس
املقبل بهدف توفير األمن في مياه خليج عمان واملحيط ،وحماية الصيادين والسفن التجارية من
القرصنة .وقال قائد القوات البحرية في الحرس ،علي رضا تنغسيري ،إن لدى الحرس توجيهات
من املرشد األعلى علي خامنئي ،بالتواجد في أعالي البحار بشكل دائم.
وأض��اف أن الحرس أرسل في السابق أساطيل إلى أعالي البحار وسيتم إرس��ال أساطيل أخرى،
مشيرًا إل��ى ت�ع��رض الصيادين وال�س�ف��ن ال�ت�ج��اري��ة ،إل��ى مضايقات م��ن ق��راص�ن��ة ف��ي خليج عمان
واملحيط الهندي ،وتواجد الحرس بشكل دائم في تلك املناطق سيمنع أي اعتداءات مستقبال.

الثالثاء  2ذو القعدة  1441هـ •  23يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16823

تهديدات السيسي تعكس مخاوف مصر
من اقتسام روسيا وتركيا الكعكة الليبية
هبة صالح «فايننشال تايمز»
 ترجمة :محمد أمينهدد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي
ب��ال�ت��دخ��ل ع�س�ك��ري��ًا ف��ي ليبيا إذا استولت
ال�ق��وات املدعومة م��ن تركيا (ق��وات حكومة
الوفاق في الغرب) على مدينة س��رت ،التي
تمثل م�ي�ن��اء إستراتيجيًا وب��واب��ة ملنشآت
نفطية مهمة.
ويضيف هذا التحذير املزيد إلى التوترات
ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا ه ��ذه ال ��دول ��ة ال �ت��ي تمزقها
الحرب ،التي أصبحت ساحة معركة للحرب
ب��ال��وك��ال��ة ب�ين ال �ق��وى اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة.
فقد تدفقت األسلحة واملرتزقة على طرفي
ال � �ح� ��رب ،م� ��ا أع� � ��اق ج� �ه ��ود األم� � ��م امل �ت �ح��دة
للتوصل إل��ى تسوية ع��ن طريق التفاوض
أو ضمان االلتزام بحظر تصدير األسلحة
إليها.
ّ
وكان السيسي حذر في تصريحات متلفزة،
ب �ع��د ت �ف �ق��د وح � � ��دات ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ق��اع��دة
ع�س�ك��ري��ة ق ��رب ال� �ح ��دود م ��ع ل�ي�ب�ي��ا ،م ��ن أن
س �ق��وط س� ��رت أو ق ��اع ��دة ال �ج �ف��رة ال �ج��وي��ة
ال��داخ�ل�ي��ة س�ي�ك��ون «خ�ط��ًا أح �م��ر» بالنسبة
إل��ى مصر .وأوض��ح أن أي عمل مصري في
ل�ي�ب�ي��ا «س �ت �ك��ون ل ��ه ش��رع �ي��ة دول� �ي ��ة»؛ ألن��ه
سيكون دف��اع��ًا ع��ن النفس ض��د «ت�ه��دي��دات
امليليشيات اإلرهابية واملرتزقة .وإذا طلب
منا الشعب الليبي التدخل ،فستكون هذه
إشارة للعالم بأن مصر وليبيا دولة واحدة
ومصلحة واحدة».

دعم حفتر
ُي ��ذك ��ر أن ال� �ق ��اه ��رة ت ��دع ��م خ �ل �ي �ف��ة ح �ف �ت��ر،
الرجل العسكري القوي في ال�ش��رق ،الذي
أح� �ب ��ط ه �ج��وم��ه ال � ��ذي اس �ت �م��ر  14ش �ه��رًا
لالستيالء على العاصمة الليبية طرابلس
إلى حد كبير ،ألن أنقرة ساعدت خصومه،
واض �ط��ر ال �ج �ن��رال ح�ف�ت��ر إل ��ى االن �س �ح��اب
م ��ن ض ��واح ��ي ط ��راب �ل ��س ،ب �ع��د أن أل�ح�ق��ت

■ إرسال قوات برية
سيكون خيار القيادة
المصرية األخير
■ القاهرة تخشى
من تدفق األسلحة
واألصوليين المسلحين
من ليبيا إلى أراضيها
■ نبرة السيسي القتالية
قد تعكس القلق من
أن روسيا ستقبل انتزاع
«الوفاق» سرت
ال�ط��ائ��رات التركية م��ن دون طيار خسائر
ك �ب �ي��رة ف ��ي ص �ف��وف ق ��وات ��ه ،واس �ت �خ��دم��ت
ت��رك �ي��ا ال �ط��ائ��رات م��ن دون ط �ي��ار ب�ك�ث��اف��ة
لدعم قوات «الوفاق» املعترف بها من قبل
األمم املتحدة.
ودعا السيسي إلى توقف األعمال العدائية
عند خطوط املعركة الحالية ،على أن تجري
«محادثات ومفاوضات» للتوصل إلى حل
لألزمة.
واع �ت �ب��ر زي� ��اد ع �ق��ل ،م��دي��ر دراس � ��ات ش�م��ال
أف ��ري� �ق� �ي ��ا ف� ��ي م� ��رك� ��ز األه� � � � ��رام ل� �ل ��دراس ��ات
السياسية واإلستراتيجية في القاهرة ،أن
ح��دي��ث ال��رئ �ي��س ال �ق��اس��ي ه��و «رس��ال��ة إل��ى
ت��رك �ي��ا ب ��أن ه �ن��اك ق ��وى إق�ل�ي�م�ي��ة ت �ع��ارض
تدخلها ف��ي ليبيا» ،مضيفًا« :وال�ه��دف من
تحذير الرئيس هو الردع .مصر ال تريد أن
يعبر ج�ن��دي ت��رك��ي واح��د ال�خ��ط إل��ى شرق
ليبيا .وتريد إعادة إطالق املفاوضات .وإذا
تدخلت مصر ،فأعتقد أن إرسال قوات برية
على األرض سيكون الخيار األخير».

زعماء القبائل

ّ
وح� ��ض ال�س�ي�س��ي زع �م��اء ال �ق �ب��ائ��ل الليبية
الذين حضروا خطابه ،السبت املاضي ،على
إرسال شبابهم إلى مصر حيث «سندربهم
ونعدهم ونسلحهم».
ان ��زع� �ج ��ت م �ص��ر م� ��ن ت ��دخ ��ل ت ��رك� �ي ��ا ،ال �ت��ي
ت �ع �ت �ب��ره��ا ع� � ��دوًا إق �ل �ي �م �ي��ًا ب �س �ب��ب دع �م �ه��ا
لجماعة اإلخ��وان املسلمني ،التي أط��اح بها
السيسي من السلطة في مصر عام .2013
وق��ال عقل إن مصدر قلق آخ��ر للقاهرة هو
تدفق األسلحة واألص��ول�ي�ين املسلحني إلى
أراضيها عبر ح��دوده��ا الغربية ،م��ن ليبيا
التي تعيش حالة من انعدام القانون.
وأرس �ل��ت تركيا األس�ل�ح��ة إل��ى حلفائها في
«ال��وف��اق» ط��ائ��رات م��ن دون ط�ي��ار (درون ��ز)
وبطاريات مضادة للطائرات ومستشارين
ع�س�ك��ري�ين وأف � ��رادًا لتشغيل ال �ط��ائ��رات من
دون ط �ي��ار وم �ق��ات �ل�ين م��ن س��وري��ا ل�ت�ع��زي��ز
القوات املناهضة لحفتر.
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،اس �ت �ف ��اد ال� �ج� �ن ��رال ح �ف �ت��ر م��ن
ع �م �ل �ي��ات م �ك �ث �ف��ة ل �ن �ق��ل األس� �ل� �ح ��ة وال ��دع ��م
الدبلوماسي من اإلم��ارات ومصر وروسيا
وفرنسا .وزودته موسكو باملرتزقة وأرسلت
م�ق��ات�لات م�ت�ط��ورة إل��ى ليبيا ب�ع��د ال�ه��زائ��م
امل �ت �ت��ال �ي��ة ال �ت��ي ل�ح�ق��ت ب �ح �ف �ت��ر ،وذل � ��ك ،في
تحذير لألتراك للحد من تقدمهم إلى شمال
غربي ليبيا.
وي �ق��ول م�ح�ل�ل��ون إن وق ��ف ال �ن��ار ف��ي ليبيا
سيعتمد على م��ا إذا ك��ان ف��ي وس��ع روسيا
ً
وتركيا التوصل إلى اتفاق أوال.
وي �ق��ول ول� �ف ��رام الش� ��ر ،ك�ب�ي��ر ال �ب��اح �ث�ين في
املعهد األمل��ان��ي ل�ل�ش��ؤون ال��دول�ي��ة واألمنية
إن «نبرة السيسي القتالية قد تعكس القلق
من أن روسيا ستقبل استيالء قوات حكومة
الوفاق على سرت».
وي � ��رى أن «ال �ت �ه��دي��د ب��ال �ت��دخ��ل ه ��و أي �ض��ًا
طريقة ملصر لتعود إلى اللعبة ،ولتثبت أنها
ال تزال العبًا ذا صلة ،وملنع تركيا وروسيا
من اقتسام كعكة ليبيا في ما بينهما».

مصيره يرسم تحالفات جديدة

لبنان :الحوار الوطني بين االنعقاد
بمن حضر ..أو اإلرجاء
بيروت  -أنديرا مطر
حتى اللحظة ،يتأرجح لقاء الحوار الوطني الذي
دعا اليه رئيس الجمهورية اللبنانية ،بني انعقاده
الخميس املقبل بمن حضر او إرجائه الى أجل غير
مسمى ،وف��ي كلتا الحالتني ستكون ل��ه ارت��دادات
على املشهد اللبناني الداخلي.
ت��وازي��ا ،استؤنفت االجتماعات م��ع وف��د صندوق
ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي ب �ع��د ان�ق�ط��اع�ه��ا األس �ب ��وع ال�ف��ائ��ت
بسبب التباينات ال�ح��ادة في ارق��ام الخسائر ،في
وقت ما زالت الدعوة الى التوجه شرقا لحل األزمة
االق �ت �ص��ادي��ة ت�ث�ي��ر ردود ف�ع��ل م�ت�ن��اق�ض��ة .وس��ط
ه��ذه امل�ع�ط�ي��ات ،ي�ت��أك��د للبنانيني ي��وم��ًا ب�ع��د آخ��ر
أن «دول�ت�ه��م» ال�ح��ال�ي��ة ،وامل�ش��ارف��ة على االن�ه�ي��ار،
عاجزة عن تقديم معالجات جدية لكل ألزمات التي
تطوقهم وتهدد مستقبلهم.

استثناءات لقانون قيصر
وبرزت عدة معوقات قد تدفع بالقصر الجمهوري
لتأجيل انعقاد اللقاء ال�ح��واري امل��وس��ع ،استباقًا
إلع� �ل��ان ف �ش �ل��ه ،خ �ص��وص��ًا ف ��ي ح � ��ال ت �غ �ي��ب ع�ن��ه
ّ
املكون السني الوازن .ومع ان الجلسة الحوارية لم
تتضمن جدول أعمال محدد وبقيت ضمن عناوين
متصلة بالتصدي للفتنة وتعزيز السلم األهلي،
اال ان املناقشات ستتطرق ،وفق مصادر مقربة من
التيار الوطني الحر ال��ى قانون قيصر من زاوي��ة
ح�م��اي��ة االق �ت �ص��اد ،وق��د ت�ط��رح م �ب��ادرة للتواصل
م��ع االم�ي��رك�ي�ين ب�ه��دف ال�ت��وص��ل ال��ى اس�ت�ث�ن��اءات
تجنب لبنان مزيدا من التدهور ،كان رئيس التيار
جبران مهد لها باقتراح تعيني محمد بعاصيري،
املستبعد م��ن التعيينات األخ �ي��رة ،م��وف�دًا خاصًا
للحكومة للتفاوض مع وزارة الخزانة االميركية
حول اعفاء لبنان من بعض احكام قانون قيصر.

الهدف من طرحه
تعزيز صمود لبنان
في وجه هجمة خارجية
ستتصاعد قريبا ً
ان �ع �ق��اده ول ��و ب �ح��د ادن� ��ى م ��ن ال �ت��واف��ق ال��داخ �ل��ي
سيرتد إيجابًا على نتائج املفاوضات مع صندوق
النقد الدولي ويخفف من حدة التشنج.

املشاركون واملمتنعون
منذ انطالق الدعوة ،تأكد حضور رئيسي املجلس
وال�ح�ك��وم��ة ورؤس � ��اء ال�ك�ت��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة ال �ت��ي ت��دور
ف��ي ف�ل��ك السلطة ال�ق��ائ�م��ة ،ف��ي ح�ين ت��ري��ث رؤس��اء
الجمهورية السابقون في اتخاذ القرار باملشاركة
أو ع��دم �ه��ا .ام� ��ا رؤس� � ��اء ال �ح �ك��وم��ات ال �س��اب �ق��ون
فقد أمل�ح��وا ال��ى ع��دم رغبتهم باملشاركة نظرا ألن
التجارب السابقة لم تؤد إلى أي نتيجة.
ع �ل��ى ض �ف��ة امل �ع ��ارض ��ة ي �ب��دو االت� �ج ��اه ع �ل��ى ع��دم
املشاركة ه��و امل��رج��ح حتى اللحظة .فرئيس تيار
املستقبل سينسق مع رؤساء الحكومات السابقني
للخروج بموقف موحد ،علما ان الرئيس نجيب
ميقاتي اعتبر هذه الحوارات من دون جدول اعمال
وخريطة طريق هي«تخدير للناس».
ام��ا كتلة ال �ق��وات اللبنانية ،ف�لا ت ��زال تبحث في

ج� ��دوى امل �ش��ارك��ة ف��ي ح�ي�ن ان م�لاح�ظ��ات�ه��ا ح��ول
ال �خ �ط��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف ��ي ل� �ق ��اء ب �ع �ب��دا ال �س��اب��ق
واملتعلقة بإقفال املعابر غير الشرعية ومعالجة
م �ل �ف ��ات ال� �ك� �ه ��رب ��اء واالت � � �ص� � ��االت وال �ت��وظ �ي �ف��ات
وال�ج�م��ارك وامل��رف��أ ،ل��م ت��ؤخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار .كما
ل��م ت�ح�س��م ك�ت�ل�ت��ا ال�ك�ت��ائ��ب وامل � ��ردة م��وق�ف�ه�م��ا من
املشاركة.

صندوق النقد واستعادة الثقة
ب� ��امل� ��وازاة ،اس �ت��ؤن �ف��ت االج �ت �م��اع��ات م��ع ص �ن��دوق
ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ،ب �ع��د ت��وق �ف �ه��ا األس� �ب ��وع امل��اض��ي
بفعل ال�ت�ب��اي�ن��ات ال �ح��ادة ح�ي��ال ال�خ�س��ائ��ر املالية
ب�ين خطتي الحكومة ولجنة امل�ص��ارف .وستعقد
ث�ل�اث ج�ل�س��ات ه��ذا االس �ب��وع ،االول ��ى م��ع ممثلي
وزارة امل ��ال ،وال�ث��ان�ي��ة م��ع لجنة تقصي الحقائق
البرملانية ،والثالثة مجددا مع وزارة املال.
مصادر متابعة ملفاوضات الصندق تشدد على ان
تفويت ه��ذه الفرصة سيقود حتما ال��ى االنهيار،
ولكنها ت��وازن بني الحاجة الى الدعم املالي وبني
استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها التي تأخرت
ك �ث �ي��را ف ��ي اج � ��راء اإلص�ل��اح� ��ات .ف �ط��امل��ا ان ال�ث�ق��ة
معدومة ،لن يكون هناك ما يشجع على استثمار
األم� ��وال م �ج��ددًا ،وسيستمر ال�ت�ه��اف��ت ع�ل��ى ش��راء
الدوالر لتخزينه في املنازل ،واألهم من كل ذلك ان
غياب الثقة معطوفة على أجواء الشحن السياسي
ستعوق حصول لبنان على أي مساعدة خارجية.
وت �ق��ول امل �ص��ادر ان امل �ف��اوض��ات ال�ج��دي��ة ل��م تبدأ
بعد ،وأن على لبنان االنتظار أشهرا قبل معرفة
النتائج.

اصطفافات جديدة
وت� �ك� �ش ��ف امل� � �ص � ��ادر ان ال � �ه� ��دف م� ��ن ط � ��رح ف �ك��رة
ال�ح��وار ه��و تعزيز صمود لبنان ف��ي وج��ه هجمة
خارجية ستتصاعد في األسابيع املقبلة وستكون
ت��داع�ي��ات�ه��ا ك��ارث�ي��ة ف��ي ظ��ل ك��ل ال�ت�ح��دي��ات امنيًا
واجتماعيًا وماليًا .وتعتبر هذه املصادر إن فشل
انعقاد الحوار سيكون مؤشرا الصطفافات مقبلة
ومل �ع��رك��ة م�ف�ت��وح��ة م��ع ف��ري��ق رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
وال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح��ر ،ال سيما ف��ي ح��ال ت��واف��ق
ّ
فرنجية ورؤس ��اء الحكومة
زعيم امل��ردة سليمان
ال�س��اب�ق�ين ع�ل��ى تغيبهم ع��ن ال �ح��وار ،ف��ي ح�ين ان

عنصر من شرطة بلدية بيروت على أهبة االستعداد لتوفير األمن بعد تصاعد الجرائم مع ارتفاع
الفقر في بيروت (رويترز)

صورة مركبة نشرتها وكالة (أ ف ب) للرئيسين المصري والتركي خالل مصافحتهما ضباطاً في الجيش ..في الوقت
الذي هددت مصر بالدخول عسكرياً إلى ليبيا لوقف تدخل تركيا

آبي يبحث إستراتيجية الدفاع ..وشكري :سن ّتخذ إجراءنا عند الضرورة

ّ
«سد النهضة» ..لغة ّ
تهدد بالتصعيد
تحد
محرر الشؤون الدولية
ل �غ ��ة م �ش ��وب ��ة ب ��ال �ت �ح ��دي ط �غ ��ت ع�ل��ى
ال �ت �ص ��ري �ح ��ات امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ب�ي��ن م�ص��ر
وإث � �ي ��وب � �ي ��ا ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة أزم� � � ��ة س��د
ال� �ن� �ه� �ض ��ة ،ع ��اك� �س ��ة ان� � �س � ��داد ق� �ن ��وات
التفاوض ،ومهددة بتصعيد مقبل ،في
وقت يحاول السودان التهدئة.
وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال �ج �ه��ود ال��دول �ي��ة،
فشلت امل�ف��اوض��ات ب�ين ال��دول ال�ث�لاث،
وق� ��دم� ��ت م �ص��ر ش� �ك ��وى إل � ��ى م�ج�ل��س
األمن ،وطالبت بتسريع بحثها ،بينما
اع �ت �ب��رت إث �ي��وب �ي��ا ذل ��ك «ه ��روب� ��ًا» من
ال�ت�ف��اوض ،وش��ددت على أنها ستمأل
خزان السد بشكل منفرد.
ف �ق��د أع �ل��ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة امل �ص��ري
س ��ام ��ح ش� �ك ��ري أن � ��ه «إذا ل� ��م ي�ت�م�ك��ن
مجلس األم��ن م��ن إع ��ادة إث�ي��وب�ي��ا إل��ى
ط ��اول ��ة امل � �ف ��اوض ��ات وب� � ��دأ م � ��لء س��د،
فسنجد أنفسنا في وضع يتعني علينا
التعامل معه».
وت��اب��ع ش�ك��ري« :ع�ن��دم��ا يحني ال��وق��ت،
سنكون صريحني وواض�ح�ين للغاية

السودان:
متحسبون لكل
ّ
السيناريوهات
في اإلجراء الذي سنتخذه».
وت�ح� ّ�دى شكري إثيوبيا بـ«استئناف
املفاوضات فورًا حال إعالنها االلتزام
ُ
بتعهداتها الدولية بعدم امللء األحادي
(ل� �س ��د ال� �ن� �ه� �ض ��ة)» ،م ��ؤك� �دًا أن ب�ل�اده
ان�خ��رط��ت ف��ى امل�ف��اوض��ات بحسن نية
ع �ل��ى م� ��دار ع �ق��د ك��ام��ل ( 10س �ن ��وات)،
وأن �ه��ا م�س�ت�ع��دة دائ �م��ًا ل�ل�ت�ف��اوض من
أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح
ال�ج�م �ي��ع ،م�ض�ي�ف��ًا «ك �ن��ا ف��ي ك�ث�ي��ر من
األح �ي ��ان م��رن�ين وم�ت�س��اه�ل�ين ،ل�ك��ن ال
يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية
مماثلة من جانب إثيوبيا».
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أج� � ��رى رئ� �ي ��س ال � � ��وزراء
اإلثيوبي آبي أحمد ،األح��د ،مناقشات

م��ع ض�ب��اط م��ن الجيش (ق��وات ال��دف��اع
الوطني).
وق��ال« :أج��ري��ت م��ع الضباط العاملني
ف��ي ق ��وات ال��دف��اع ال��وط�ن��ي ،مناقشات
م �ث �م��رة ح � ��ول إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال ��دف ��اع
الجديدة وأنشطة بناء املؤسسات».
وك � � ��ان وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة اإلث� �ي ��وب ��ي
ج�ي��دو أن ��دار ج��اش�ي��و ق��ال ف��ي خطاب
ت� �ص� �ع� �ي ��دي ،إن ال � �ش � �ك� ��وى امل �ص ��ري ��ة
ملجلس األم��ن ت��أت��ي ف��ي إط��ار سياسة
ال� � �ه � ��روب م � ��ن ال� � �ح � ��وار وال � �ت � �ف� ��اوض،
موضحًا أن بالده لن تتأثر بذلك ،ألنها
تملك وثائق وأدل��ة تدحض االدع��اءات
املصرية.
ب��دوره ،أكد وزير الري وامل��وارد املائية
ال �س ��ودان �ي ��ة ي ��اس ��ر ع� �ب ��اس« :ال ن��ري��د
ال ��ذه ��اب إل� ��ى ال �ت �ص �ع �ي��د وال �ت �ف��اوض
ه ��و ال� �ح ��ل ال ��وح � �ي ��د» .وج� � ��دد ت�م�س��ك
السودان بالتوقيع على اتفاق كشرط
أس � � ��اس ق� �ب ��ل ال � �ب� ��دء ف� ��ي م� � ��لء ال� �س ��د،
وذل��ك لضمان سالمة وتشغيل السد،
م ��ؤك� �دًا أن «ال� � �س � ��ودان م �ت �ح �س��ب ل�ك��ل
السيناريوهات لضمان حقوقه».

بولتون كشف في كتابه نوايا بوتين

روسيا ال تريد إيران في سوريا ..وستخرجها
محرر الشؤون الدولية
ي �ت��رق��ب امل �ت��اب �ع��ون ل�ل�م�ل��ف ال �س��وري
ان ت�ل�ع��ب روس �ي��ا ورق �ت �ه��ا م��ع ال ��دول
ال �غ��رب �ي��ة وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف��ي ما
يخص اخ ��راج امليليشيات األجنبية
من سوريا وعلى رأسها ايران ،اضافة
إل ��ى ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ال��رئ�ي��س ال �س��وري
ب � �ش ��ار االس � � ��د ل� �ل� �ع ��ودة إل� � ��ى ع�م�ل�ي��ة
سياسية تفضي إلى انتقال سياسي
ي�ض�م��ن وح ��دة س��وري��ا واس�ت�ق�لال�ه��ا.
وفي هذا السياق تعمل موسكو على
أك� �ث ��ر م ��ن ات � �ج� ��اه ،م �ي ��دان ��ي ع�س�ك��ري
وس �ي��اس��ي ت �ف��اوض��ي ل �ل��وص��ول إل��ى
مبتغاها ،ال سيما م��ع دخ��ول قانون
قيصر االميركي حيز التنفيذ ،واعالن
اوروبا انها ستلتزم تطبيقه.
وي �ب ��دو أن ع�ل�اق��ة ال��رئ �ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتني وإيران عالقة معقدة
ج � � � �دًا ،وف� � ��ق م � ��ا ك �ش �ف �ت��ه ت �س��ري �ب��ات

ع ��ن ك �ت ��اب م �س �ت �ش��ار األم � ��ن ال �ق��وم��ي
االم � �ي ��رك ��ي ال� �س ��اب ��ق ج � ��ون ب��ول �ت��ون
«ال � �غ ��رف ��ة ح �ي ��ث ح � ��دث ذل� � � ��ك» ،ح�ي��ث
ع �ك �س��ت أن م ��ا ي � ��دور ف ��ي ال �ك��وال �ي��س
يختلف ت�م��ام��ًا ع�م��ا يظهر ف��ي العلن
ف��ي م��ا يتعلق بالوجود اإلي��ران��ي في
سوريا ،وموقف روسيا منه.
ف� �ق ��د ك� �ش ��ف ب� ��ول � �ت� ��ون ،أن ال ��رئ �ي ��س
بوتني ،أب��دى رغبته بانسحاب إي��ران
م��ن س��وري��ا .وق��ال بولتون ،ف��ي كتابه
إن ال �ح��دي��ث م��ع ب��وت�ين خ�ل�ال ال�ل�ق��اء
ال��ذي جمع بينهما ف��ي هلسنكي في
م��اي��و  2018ت��رك��ز ح��ول س��وري��ا ،وق��د
قال بوتني« :رغبتنا في رؤي��ة القوات
اإلي��ران �ي��ة ت�ن�س�ح��ب م��ن س ��وري ��ا ..من
س �ي �ن �ج��ز ذل � � ��ك؟» .وأض� � ��اف ب��ول �ت��ون:
«كانت هذه واح��دة من تلك اللحظات
التي توجه فيها بوتني إلي ،وقال إنه
ي�ج��ب أن أخ �ب��ر ت��رام��ب م �ب��اش��رة ب��أن
ال ��روس ليسوا بحاجة إل��ى إيرانيني

في سوريا ،وإن الشيء الصحيح الذي
يجب أن يفعله كل منا هو تحفيزهم
على املغادرة ،وبأنه ال توجد مصلحة
لروسيا في وجودهم هناك».
ول�ف��ت ب��وت�ين وف�ق��ا ل�ب��ول�ت��ون ،إل��ى أن
ه��دف روس �ي��ا ف��ي س��وري��ا ه��و تعزيز
ال��دول��ة وم�ن��ع س�ي�ن��اري��و أفغانستان،
ل �ك��ن إي � ��ران ل��دي �ه��ا أه � ��داف أوس� ��ع من
ذلك ،لكن الهاجس لدى بوتني كان أنه
لو جرى انسحاب من اإليرانيني ،فمن
سيحمي قوات النظام السوري بصد
أي هجوم واسع النطاق للمعارضة؟
ون ��وه ب��ول�ت��ون إل��ى أن ح��دي��ث بوتني
عن الوجود اإليراني في سوريا تكرر
في أكثر من محطة ،ويبدو أنه لم يكن
ه��اج�س��ا أم�ي��رك�ي��ا وإس��رائ�ي�ل�ي��ا ف�ق��ط،
ب ��ل وأي �ض ��ا روس� �ي ��ا ،أن ب��وت�ي�ن أب�ل��غ
رئ�ي��س ال� ��وزراء االس��رائ�ي�ل��ي بنيامني
نتانياهو ب��أن إي ��ران يجب أن تغادر
سوريا.
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لقاح صيني نجح في التجارب على البشر ..والتسييس فاقم الجائحة عالمياً

التعايش مع «كورونا» أرخص من محاربته
أك�ث��ر م��ن  9م�لاي�ين م�ص��اب ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد
(كوفيد  )19حول العالم ،في حني أعلنت منظمة الصحة
العاملية تسجيل زيادة يومية قياسية.
لم يحتل نبأ وصول عدد املصابني إلى  9ماليني مساحة
من التغطية اإلخبارية ،في مؤشر على أن الحكومات قد
حسمت أم��ره��ا ح��ول ان تكلفة التعايش م��ع ال��وب��اء أقل
كثيرًا من تكلفة محاولة القضاء عليه نهائيًا ،فتواصل
رفع إج��راءات اإلغ�لاق وع��ودة الحياة لطبيعتها .وقالت
وك��ال��ة ب�ل��وم�ب��رغ ان ه��ذا ال�ت��وج��ه م��ن ج��ان��ب أغ �ل��ب دول
العالم هو تحول واض��ح عما كان عليه الحال األسبوع
امل��اض��ي ف�ق��ط – ع�ن��د ال��وص��ول ل�ل�م�ل�ي��ون ال �ث��ام��ن ،حيث
ك��ان��ت ه�ن��اك ت�ح��ذي��رات م��ن م�خ��اط��ر االض �ط��رار ل�لإغ�لاق
م��رة أخ��رى غير أن التفكير ف��ي اإلغ�ل�اق م�ج��ددًا ل��م يعد
واردًا ب�س�ب��ب ت�ك�ل�ف�ت��ه غ �ي��ر امل�ح�ت�م�ل��ة ع �ل��ى االق �ت �ص��اد.
كما ان الوسيلة ال��وح�ي��دة الح�ت��واء ال��وب��اء ه��ي التباعد
االج �ت �م��اع��ي وت�ت�ب��ع امل �خ��ال �ط�ين ،ل�ح�ين ال �ت��وص��ل للقاح
وت��وف�ي��ره للبشر ح��ول ال�ع��ال��م .واص �ب��ح ه��م الحكومات
حاليًا تحصني اقتصاداتها م��ن ال��رك��ود غير املسبوق.
ٌ
ِّ
ويقدر تحليل من شركة ماكينزي وشركاه لالستشارات
اإلدارية العاملية أن عجز الحكومات عبر العالم قد يصل
إلى  11تريليون دوالر هذا العام ،وإلى إجمالي تراكمي
يبلغ  30تريليون بحلول العام  .2023والسؤال االعمق
ِّ
ستمول الحكومات النمو
بحسب بلومبيرغ ه��و كيف
املستقبلي دون تعريض االستدامة املالية للخطر؟.

ال �ع��دوى ،وت��أت��ي ع�ل��ى ش�ك��ل س�ل�االت مختلفة ،وه ��ذا ال
ينطبق على كورونا.

لقاح «ساينوفارما»
في مقابل ذلك ،أعلن معهد ووهان للمنتجات البيولوجية
التابع لشركة «ساينوفارما» الصينية نتائج املرحلتني
األول��ى والثانية من التجارب السريرية ألول لقاح ضد
ك��ورون��ا ف��ي ال�ع��ال��م .ووف�ق��ا ملوقع «تشاينا دوت أورغ»،
أظهرت النتائج أن اللقاح كان آمنا ولم يسبب أي رد فعل
سلبي خطير ،ونجح في تحفيز الجسم إلنتاج أجسام
مضادة لدى جميع املشاركني بعد تلقيهم جرعتني في
غضون  28يوما.
وقالت الشركة إن تجارب اللقاح شملت أصحاء تتراوح

باريس تسقط األقنعة..
و«الحياة رجعت» في السعودية
خالف حول مسافة التباعد..
وخبراء يرون أن تأثيرها
مدمر لالقتصاد

أعمارهم بني  18-59عاما.
وف ��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ن��وع ال �ج��دي��د م��ن ف �ي��روس ك��ورون��ا
وال ��ذي ت��م اك�ت�ش��اف��ه م��ؤخ��را ف��ي ب �ك�ين ،ق��ال ي��ان��غ شياو
مينغ رئيس مجلس إدارة شركة التكنولوجيا الحيوية
التابعة ل�ـ«س�ي�ن��وف��ارم��ا» إن��ه الح��ظ ه��ذا ال�ن��وع الجيني
الجديد ،لكنه «ال يزال ضمن تغطية اللقاح الحالي ولن
يؤثر على فعاليته».

انتهاء مراجعة فيما إذا يتعني تخفيف قاعدة التباعد
االجتماعي ملسافة م�ت��ري��ن .ودع��ا بعض ن��واب البرملان
إل��ى إل �غ��اء ق��اع��دة امل�ت��ري��ن ،ق��ائ�ل�ين ان ل�ه��ا ت��أث�ي��را م��دم��را
ع�ل��ى االق �ت �ص��اد .ك�م��ا أوق �ف��ت ال�ش��رط��ة ال�ه��ول�ن��دي��ة وس��ط
الهاي عشرات املحتجني على السياسة التي انتهجتها
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي م��واج �ه��ة ال ��وب ��اء ،ورف ��ع ب�ع�ض�ه��م الف�ت��ات
احتجاجا على قيود التباعد بمسافة تبلغ  1.5متر.

مسافة التباعد

الحياة رجعت

وف� ��ي اط � ��ار اج � � � ��راءات ف ��ك االغ �ل ��اق ال �ن��اج��م ع ��ن ت�ف�ش��ي
ال �ف �ي��روس ،يكشف رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي ب��وري��س
ج��ون �س��ون ال �ي��وم ال �ث�ل�اث��اء ال �ن �ق��اب ع��ن أح� ��دث تخفيف
لتدابير ال�ع��زل ال�ع��ام ف��ي بريطانيا عندما يعلن أيضا

وخ��رج الناس في السعودية مساء ألول م��رة منذ نحو
ث�لاث��ة أش �ه��ر ،وذل ��ك ل�لاح�ت�ف��ال ب��ان�ت�ه��اء ح�ظ��ر ال�ت�ج��ول،
واح�ت�ف��ل ال�ب�ع��ض ب�ت�ن��اول ال�ط�ع��ام ف��ي امل�ط��اع��م ،وت�ج��ول
آخرون على دراجات نارية ،واستمتع غيرهم باملشي مع
حيواناتهم األليفة بعد أن خفت حرارة الجو .وقال هشام
م�ح��روس ،وه��و أح��د أع�ض��اء مجموعة لقائدي دراج��ات
ه��ارل��ي دي�ف�ي��دس��ون ال��ذي��ن ع ��ادوا ل�ل�ت�ج��ول ب��دراج��ات�ه��م
وسط مدينة الرياض «أول ما سمعنا بالحظر إنه خلص
على ط��ول اتصلنا بالشباب ،وي��ا اهلل ن�ط�ل��ع» .وأض��اف
«الحياة رجعت ،الحمد هلل رب العاملني» .وقدمت بعض
امل�ط��اع��م ع��روض��ا موسيقية ل�لاح�ت�ف��ال ب�ه��ذه املناسبة.
وم ��ا زال ��ت ب�ع��ض ال �ق �ي��ود م �ف��روض��ة ب�م��ا ف��ي ذل ��ك حظر
التجمعات التي تضم أكثر من  50شخصا.
وتم تجاهل قواعد التباعد االجتماعي والكمامات إلى
ح��د كبير ف��ي فرنسا ح�ين رق��ص اآلالف وش��ارك��وا حتى
س��اع��ات ف�ج��ر االث �ن�ي�ن األول� ��ى ف��ي أول ح ��دث ك�ب�ي��ر منذ
اإلغ �ل��اق ه��و م �ه��رج��ان ع �ي��د امل��وس �ي �ق��ى ال �س �ن��وي حيث
احتشد اآلالف في باريس.

التسييس فاقم الخطر
املدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس إن
التسييس فاقم الجائحة العاملية .وف��ي منتدى صحي
اف �ت��راض��ي ف ��ي إط� ��ار ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �ح �ك��وم��ات ال�ت��ي
ّ
ّ
تنظمها دب��ي ،ح��ذر غبريسوس م��ن أن ك��ورون��ا ال ي��زال
يتسارع حول العالم ،متوقعا أن تدوم آثاره االقتصادية
واالجتماعية لعقود.
في وقت عقد االتحاد األوروبي والصني قمة عبر الفيديو
في محاولة لحل عدة خالفات بينهم.
وبات العديد من العلماء يتفقون على أنه حتى الساعة
الوقت ليس مناسبا لالحتفال باالنتصار على الوباء،
إال أن م��ا يتفقون عليه أكثر ه��و أن وص��ف م��ا يحدث بـ
«امل��وج��ة ال�ث��ان�ي��ة» مصطلح خ��اط��ئ .وي��وض��ح ال��دك�ت��ور
أرن��ول��د م��ون�ت��و ،خبير اإلن�ف�ل��ون��زا ب�ج��ام�ع��ة ميشيغان،
أن م��واس��م اإلن�ف�ل��ون��زا تتميز أح�ي��ان��ا بموجة ثانية من

القناع البالستيكي

امرأتان مرتديتين كمامين قرب متاجر كارديف بعد السماح لبعض تجار التجزئة في ويلز بفتح متاجرهم أمس (أ ف ب)

«سألتقي رئيس فنزويال لبحث خروجه سلمياً من السلطة»

ً
ً
خارجيا يبدد هزائمه الداخلية
نصرا
ترامب يريد
محرر الشؤون الدولية
يعمل الرئيس األميركي دونالد ترامب على
تحقيق «نصر» إعالمي ضد خصوم الداخل
م��ن خ�ل�ال «م� �ب ��ادرات» ال �خ��ارج .وف��ي خ�ط��وة
ق��د ت�ن�ه��ي ح�م�ل��ة «ال�ض�غ��وط ال�ق�ص��وى» التي
يشنها بهدف اإلطاحة بالرئيس االشتراكي،
أب��دى ت��رام��ب اس �ت �ع��داده للنظر ف��ي إمكانية
ل�ق��اء ن�ظ�ي��ره ال�ف�ن��زوي�ل��ي ن�ي�ك��والس م ��ادورو،
ً
مقلال في الوقت نفسه من أهمية القرار الذي
ات �خ��ذه س��اب�ق��ًا ب��االع �ت��راف ب��زع�ي��م امل�ع��ارض��ة
خوان غواديو زعيما شرعيا للبالد.
وف� � � ��ي م � �ق� ��اب � �ل� ��ة ن� � �ش � ��ره � ��ا ،م � ��وق � ��ع األخ� � �ب � ��ار
«أك� �س� �ي ��وس» ،ق ��ال ت ��رام ��ب« :ي �م �ك��ن أن أف �ك��ر
ب ��ذل ��ك ،م � � ��ادورو ي ��رغ ��ب ف ��ي أن ن �ل �ت �ق��ي .ول��م
أع � � ��ارض أب� � ��دا ال � �ل � �ق� ��اء ات ،ك �م��ا ت �ع �ل �م��ون ل��م
أع � ��ارض ع �ق��د ل� �ق ��اء ات إال ن � � ��ادرا» ،م�ض�ي�ف��ًا:

وفي وقت تعود الحياة لطبيعتها في الكثير من الدول
ال يزال يتوجب على الجميع اتخاذ اإلج��راءات الوقائية
ال�لازم��ة م�ث��ل غ�س��ل ال�ي��دي��ن وتعقيمهما وال�ح�ف��اظ على
ال�ت�ب��اع��د ،وب��ال�ت��أك�ي��د ارت� ��داء ال�ك�م��ام��ة ،ل�ك��ن ارت� ��داء قناع
ال��وج��ه البالستيكي أصبح شائعًا ،وه��و يغطي الوجه
ً
ك��ام�لا ع�ل��ى ع�ك��س ال�ك�م��ام��ة وي�ع�ت�ب��ر واح � �دًا م��ن م�ع��دات
الحماية م��ن ال ��رذاذ املتطاير م��ن ج�ه��ة ،ويمنع م��ن ملس
الوجه بني الحني واآلخ��ر ،وفقًا ملا ورد في موقع «very
 »wellاالميركي ،كما له عدة خصائص تميزه عن األقنعة
والكمامات أب��رزه��ا ان��ه لالستخدام الطويل األم��د شرط
تنظيفه باملاء والصابون.

موقع «أكسيوس» :أوقف
عقوبات على مسؤولين
صينيين العتبارات تجارية
بولتون :رئاسة ترامب
مدمرة ألميركا ..وزعيم
ِّ
كوريا الشمالية يهزأ به
«س��أج�ت�م��ع م��ع رئ �ي��س ف �ن��زوي�لا ف�ق��ط لبحث
خروجه سلميًا من السلطة».
ووفق «أكسيوس» ،أملح ترامب خالل املقابلة

إلى «أن��ه ال يثق كثيرًا بغواديو» ،معربًا عن
معارضته ملا يحصل في فنزويال».

ال عقوبات
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ق��ال ت��رام��ب إن��ه أوق ��ف ف��رض
عقوبات أش��د على مسؤولني صينيني ينحى
ب ��ال� �ل ��وم ع �ل �ي �ه��م ف� ��ي ش� ��ن ح �م �ل��ة ع �ل ��ى أق �ل �ي��ة
األوي� �غ ��ور امل�س�ل�م��ة ب��ال �ص�ين ،ب�س�ب��ب م�خ��اوف
م��ن ع��رق �ل��ة م �ث��ل ه ��ذه اإلج � � ��راءات امل �ف��اوض��ات
ال�ت�ج��اري��ة م��ع ب�ك�ين ،م�ب�ي�ن��ًا« :ن�ح��ن ف��ي خضم
اتفاق تجاري رئيس .وقد أبرمت اتفاقا جيدا
يتضمن م�ش�ت��ري��ات رب�م��ا ت �س��اوي  250مليار
دوالر».
في غضون ذل��ك ،استأنفت الواليات املتحدة
ّ
الحد
وروس�ي��ا ،ف��ي فيينا ،أم��س ،م�ف��اوض��ات
ّ
م��ن ال�ت�س��ل��ح ،إال أن امل�ح��ادث��ات ت�ب��دو م�ه��ددة
م� �ن ��ذ ال � �ب ��داي ��ة ب � ��إص � ��رار واش� �ن� �ط ��ن ع� �ل ��ى أن

ت �ش �م��ل ال� �ص�ي�ن ،وه� ��و م ��ا ي �ع ��ارض ��ه ال� ��روس
والصينيون.

رئاسة ّ
مدمرة

إل � ��ى ذل � � ��ك ،اع �ت �ب ��ر م �س �ت �ش��ار األم � � ��ن ال �ق��وم��ي
ال�س��اب��ق ج��ون ب��ول�ت��ون ،ف��ي ح��دي��ث م��ع شبكة
«أي بي س��ي» نيوز  ،أن رئاسة ترامب ّ
مدمرة
بشكل خطير للواليات املتحدة ،مشيرًا إلى أن
انتخابات عام  2020هي آخر «حاجز» لحماية
البالد منه.
وتأتي مقابلة بولتون قبل نشر كتابه ،اليوم.
ولفت بولتون إلى أنه يعتقد بأن زعيم كوريا
الشمالية كيم ج��ون��غ أون «ي �ه��زأ» م��ن مفهوم
ترامب لعالقة الصداقة بينهما.
من ناحيتها ،قالت كوريا الجنوبية إن رواية
بولتون بشأن املناقشات بني ترامب وزعيمي
الكوريتني تنطوي على تحريف.

صحيفة أميركية تعتذرعن إعالن كراهية

«قنبلة المسلمين النووية
في تينيسي»
ق��دم��ت صحيفة «تينيسيان» األم��ي��رك��ي��ة ،األح���د ،اع��ت��ذارًا بعد نشر إع�لان
«كراهية للمسلمني» على صفحتها الرئيسية ،متعهدة بالتحقيق فيه.
وح���ذر اإلع��ل�ان ،ال���ذي شغل صفحة ك��ام��ل��ة ،م��ن «قنبلة ن��ووي��ة سيفجرها
اإلس�لام في والي��ة تينيسي» ،التي تعد الصحيفة من أكبر وسائل اإلعالم
املقروءة فيها ،كما حدد يوم  18يوليو موعدًا للتفجير.
واستند اإلع�ل�ان ،ال��ذي نشرته مجموعة «املستقبل ألميركا» الدينية ،إلى
نبوءة مفترضة في اإلنجيل .ويلقي اإلعالن باللوم على اإلسالم بالتسبب
ف��ي ح���رب ع��امل��ي��ة ث��ال��ث��ة ف��ي املستقبل ،ك��م��ا ي��ع ّ��رف اإلع��ل�ان ،ال���ذي تضمن
ص��ورًا للرئيس األميركي دونالد ترامب والبابا فرانسيس الثاني ،ترامب
على أنه «الرئيس النهائي للواليات املتحدة» .وأثار اإلعالن انتقادات كبيرة.
وقال موقع  Muslim Mattersإن «اإلعالن تحريض خطير ضد املسلمني
لتحويل االنتباه عن املشاكل االجتماعية والسياسية العميقة في أميركا».
كما انتقدت منظمة «تينيسي» لحقوق املهاجرين وال�لاج��ئ�ين ،الصحيفة
«إلذكاء الخوف والكراهية ضد املجتمعات املسلمة».
وقال مايكل أناستاسي نائب الرئيس ورئيس تحرير صحيفة «تينيسيان»
إن اإلعالن «مروع وال يتفق مع كل ما تمثله تينيسيان كمؤسسة»( .رويترز)

مراسلة «واشنطن بوست» ماري جوردان في كتابها الجديد:

ميالنيا مفتونة بتحويل نفسها أسطورة
شجعت طموحات زوجها
السياسية وكانت ِّ
تمني النفس
بتقليد جاكلين كنيدي

جادا يوان (واشنطن بوست)
ترجمة :محمد أمين
عندما بقيت ميالنيا ترامب في نيويورك ،متخلفة
ع��ن زوج�ه��ا دون��ال��د ت��رام��ب ،ال��ذي انتقل ال��ى البيت
األب �ي��ض ب�ع��د تنصيبه ،م�ت��ذرع��ة ب�ع��دم ال��رغ�ب��ة في
ق�ط��ع ال �ع��ام ال��دراس��ي الب�ن�ه��ا ب� ��ارون ،ال ��ذي ك��ان في
ال �ع��اش��رة م��ن ع �م��ره آن � ��ذاك ،رك� ��زت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
حينها على الصقيع الواضح بني الرئيس والسيدة
األولى ،والتكاليف الباهظة لحماية ميالنيا وابنها
بعيدًا عن واشنطن.
ه ��ذه ال�ق�ص��ص ص�ح�ي�ح��ة ،ل�ك��ن م��راس�ل��ة «واش�ن�ط��ن
بوست» م��اري ج��وردان تكشف في كتاب جديد أن
ال�س�ي��دة األول� ��ى اس�ت�غ�ل��ت أي �ض��ا وص��ول�ه��ا امل�ت��أخ��ر
إلى البيت األبيض كوسيلة إلعادة التفاوض بشأن
اتفاق ما قبل الزواج ،املوقع بينها وبني ترامب.
كانت الحملة مليئة بأخبار قاسية حول املغامرات
ال�ن�س��ائ�ي��ة وال�خ�ي��ان��ات امل��زع��وم��ة ل �ت��رام��ب ،ب ��دءًا من
شريط يتباهى فيه بحركة غير مهذبة له مع النساء
إل��ى عالقته م��ع النجمة ك��اري��ن م��اك��دوغ��ال .وكتبت
جوردان أن ميالنيا علمت بتفاصيل جديدة.
وأوردت ج��وردان في كتابها بعنوان« :فن التعاقد:
القصة الخفية مليالنيا ترامب» أن «السيدة األولى
احتاجت بعض ال��وق��ت لتهدأ نفسيتها ،ولترتيب
األمور املالية مع ترامب».
لم يكن االتفاق األصلي ملا قبل ال��زواج بني ميالنيا

أقنعت زوجها باختيار
ً
نائبا للرئيس بد ً
ال
بنس
من كريستي وغينغريتش
ً
ضمنت البنها بارون ً
مساويا
إرثا
لبقية أشقائه وشقيقاته
ميالنيا تتمتع بالقدرة على تهدئة ترامب والتأثير في قراراته

وت ��رام ��ب ي�م�ن�ح�ه��ا ال �ك �ث �ي��ر ،وف �ق ��ا ل � �ج � ��وردان .ل�ك��ن
فترة زواج�ه��ا منه امتدت لفترة أط��ول من زوجتيه
ال�س��اب�ق�ت�ين ،ك�م��ا ك��ان��ت تتمتع بنقطة ق ��وة تتمثل
في تأثيرها املهدئ عليه لدرجة أن أصدقاء ترامب
ّ
وأح� ��د أب�ن��ائ�ه��ا ح��ض��وه��ا ع�ل��ى ال �ق ��دوم إل ��ى البيت
األبيض بأسرع وقت.
وي �م �ث��ل ال �ك �ت ��اب امل� �ك ��ون م ��ن  286ص �ف �ح��ة ن �ظ��رة
معمقة ل�ق�ص��ة ص�ع��ود م�ي�لان�ي��ا ،ال�ت��ي تعتبر أول
ام��رأة م�ه��اج��رة تصبح ال�س�ي��دة األول��ى منذ لويزا
آدامز.

عرض أزياء

أجرت ج��وردان من أجل إنجاز كتابها أكثر من مئة
مقابلة مع زمالء ميالنيا في سلوفانيا وحاكم والية
نيو جيرسي السابق كريس كريستي ،وخلصت إلى
أن ميالنيا مفتونة بأن تصنع من نفسها أسطورة،
تمامًا كما هو زوجها!
وكتبت ج��وردان أن «كليهما يعتزان بتاريخهما»،
وج��ادل��ت أن «هاشتاغ  FreeMelania#ليس دقيقًا،
ألن�ه��ا ت�ب��دي دعمها املستمر ل��زوج�ه��ا وسياساته.
إنها تشبهه أكثر مما يبدو».

أجرت جوردان مقابلة نادرة مع ميالنيا على هامش
تغطيتها لحملة ترامب االنتخابية عام ..2016
يعود التقرير إلى طفولة ميالنيا في بلدة صغيرة
في سلوفينيا ،حيث كانت والدتها تعمل مصممة
أزي ��اء ف��ي مصنع م�لاب��س ل�لأط �ف��ال ،وك ��ان وال��ده��ا،
ال� ��ذي ان �ض��م إل ��ى ال �ح��زب ال �ش �ي��وع��ي ي�ع�م��ل س��ائ��ق
س �ي��ارات .وع�م�ل��ت ميالنيا ف��ي ع��رض األزي� ��اء التي
كانت تصممها والدتها وهي في سن السابعة.
وسجلت ميالنيا في برنامج للهندسة املعمارية في
جامعة ليوبليانا ،لكنها لم تتخرج ،على الرغم من أنها

ادعت في شهادة حلف اليمني أنها حصلت على درجة
البكالوريوس .وليس هناك دليل يدعم ادعاءها بأنها
تجيد التحدث بأربع أو خمس لغات بطالقة.

صناعة األسطورة
وك �ش �ف��ت ج� � � ��وردان أن «امل � �ص ��وري ��ن وغ� �ي ��ره ��م م��ن
ال� �ط ��واق ��م ال ��ذي ��ن ع �م �ل��وا م ��ع م �ي�ل�ان �ي��ا ،ب �م��ن ف�ي�ه��م
متحدثون باللغات اإليطالية والفرنسية واألملانية،
لم يسمعوها مطلقًا تتحدث بأكثر من بضع كلمات
م��ن ه��ذه ال�ل�غ��ات ،وأن�ه��ا ال تجيد س��وى اإلنكليزية
والسلوفينية».
ل�ق��اؤه��ا ب�ت��رام��ب س� ّ�رع م��ن صناعة تلك األس �ط��ورة،
حيث قدمها في جميع أنحاء املدينة بأنها «عارضة
أزياء» بينما لم يكن ذلك صحيحًا.
وكتبت جوردان أن «هناك أدلة كثيرة على أن ميالنيا
دفعت طموحات ترامب السياسية وشجعته على
ُ ّ
خ��وض السباق ال��رئ��اس��ي ،وك��ان��ت تمني النفس أن
تصبح مثل جاكلني كنيدي»!
وت��ؤك��د ج � ��وردان أن م�ي�لان�ي��ا ه��ي ال �ت��ي ت�ق��ف وراء
اخ�ت�ي��ار ت��رام��ب مل��اي��ك بنس ملنصب ن��ائ��ب الرئيس،
ً
بدال من كريس كريستي أو نيوت غينغريتش.
ووف �ق��ًا ل�ث�لاث��ة م�ق��رب�ين م��ن ت��رام��ب ،أع ��ادت ميالنيا
التفاوض على اتفاق ما قبل الزواج ،بما يحقق لها
ما تريد .وتقول ج��وردان« :أرادت إثباتًا كتابيًا أنه
عندما يتعلق األمر بالفرص املالية وامليراث ،سيتم
التعامل مع ابنها بارون ،على قدم املساواة مع باقي
أبناء ترامب».

 18الكويت
لماذا لن
يسقط تمثال
هتلر؟

سعاد فهد المعجل
من يكتب التاريخ؟ سؤال أث��اره مؤخرا سقوط
ت �م��اث �ي��ل ل� ��رم� ��وز ب� � ��رزت ف� ��ي ت� ��اري� ��خ أم �م �ه ��ا..
أسقطتها جموع من املتظاهرين في الواليات
املتحدة وبريطانيا ودول أخ��رى ،حيث تطالب
«حملة اإلطاحة بالعنصريني» بأنه يتعني على
بريطانيا التخلي عن تاريخ هذه الرموز بعد أن
أسقط أنصار حملة «حياة السود مهمة» تمثال
ت��اج��ر ال��رق�ي��ق «أدوارد ك��ول�س�ت��ون» ف��ي مدينة
بريستول وألقوه بحرا ..في ظل تنامي الجدل
ح��ول مستقبل ال�ع��دي��د م��ن امل�ع��ال��م األث��ري��ة في
بريطانيا ..حيث تحوي قائمة اإلزالة  78تمثاال
في  39مدينة ومنطقة داخل وخارج لندن.
في التاسع من أبريل ع��ام  ،2003وف��ي مشهد
تاريخي ،توجه العراقيون الى ساحة الفردوس
إلس �ق��اط أك�ب��ر تماثيل ص ��دام ح�س�ين ،ك�م��ا لو
أنهم يحاولون بذلك تصحيح التاريخ أو إعادة
كتابته ..ولم يكونوا أول من فعل ذلك ،فتحطيم
التماثيل باعتبارها شاهدا على رموز ،وبالتالي
ح�ق��ب م �ح��ددة ف��ي ال �ت��اري��خ ،ه��و ن�ه��ج م��ارس�ت��ه
ث�ق��اف��ات وأم��م عبر ال�ت��اري��خ ،فكل أم��ة ،وم��ع كل
حقبة من التاريخ ،تعيد صياغة رواي��ة تناقض
أو تلغي م��ا سبقها ،لتستمر دورة الحضارة
البشرية بني ش��روق وأف ��ول ..تنهض فيها أمم
وتسود فيها قصص ورواي��ات ،وتسقط فيها
أم ��م أخ ��رى وت�ن�ق��رض ح�ك��اي��ات�ه��ا ..ل�ك��ن يبقى
للتمثال دوره األب ��رز ف��ي تخليد ال��رم��وز ،فقد
تختفي الرواية التي ّ
نصبته ،لكنه يبقى بهيئته
ش��اه��دا على حقبة وعهد ورواي ��ة ..وق��د يجهل
الكثيرون تفاصيلها إلى أن تنقلب رواية التاريخ
ّ
وتتفجر حقائق غائبة ..ويعلق العامة محاكمهم
الستجواب شهود ورواة التاريخ ومصادره.
ف��ي خ�ض��م ال�ص�خ��ب ال�ج�م��اه�ي��ري امل�ص��اح��ب
لحملة العالم ضد العنصرية ،تقوم نيوزيلندا
ب ��إزال ��ة ت �م �ث��ال ل�ق�ب�ط��ان ب �ح��ري ب��ري �ط��ان��ي بعد
م�ط��ال�ب��ة ال �س �ك��ان األص �ل �ي�ين ب��إس �ق��اط��ه ..وف��ي
بريطانيا ج��رى إس�ق��اط تمثال ب��رون��زي يعود
إلى عام  1895لكون صاحبه يعمل في تجارة
ال��رق �ي��ق ،وف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت��دع��و رئيسة
مجلس النواب إل��ى إزال��ة  11تمثاال لعسكريني
وم �س��ؤول�ي�ن ي ��رم ��زون ل�ل�ح�ق�ب��ة ال �ك��ون �ف��درال �ي��ة،
وذل� ��ك ف��ي إط� ��ار ج �ه��ود م�ك��اف�ح��ة ال�ع�ن�ص��ري��ة،
ويبقى السؤال الجدلي العالق :من ّ
نصب هؤالء
ُ
أب�ط��اال استحقوا أن يتم تخليدهم بنصب أو
تمثال؟ بمعنى آخر من كتب ذلك التاريخ ّ
ودون
تفاصيله؟
بالنسبة البن خلدون ،فإن التاريخ فن ،ظاهره
أخ �ب��ار األي� ��ام وال � ��دول ،وب��اط �ن��ه ع�ل��م بكيفيات
الوقائع .ومن هنا فإن التاريخ في أدق توصيف
له يتوقف عند من كتبه ومن ّدونه ..ولعل عبارة:
«التاريخ يكتبه املنتصرون» ،تعكس شيئا من
ذل��ك ..فهنالك ظ��روف سياسية وفكرية تشكل
الحالة الثقافية لحقبة ما من التاريخ ..وبالتالي
تنعكس على كل أدبيات تلك الحقبة ..بما في
ذلك كتابة التاريخ.
من يكتب التاريخ إذا؟ جميعنا نكتبه بشكل
أو ب��آخ��ر ..ف��ال�ت��اري��خ ال ت��وث�ق��ه امل��وس��وع��ات وال
تحفظه املتاحف فقط ،بل هو يتحرك دائما عبر
وعي وإدراك كل فرد في كل مجتمع ..ومن هنا
ف��إن امل �ه��زوم ك�م��ا املنتصر ي �ش��ارك ف��ي كتابة
ال�ت��اري��خ بطريقة أو ب��أخ��رى ..تماثيل ُت َ
نصب،
وأخ� ��رى ت �ت �ه��اوى ،ت�ح��رك�ه��ا ظ ��روف سياسية
وف �ك��ري��ة ،ورواي � ��ات وق �ص��ص م �ت��داول��ة ..فعلى
سبيل املثال ،لم يتم نصب تمثال واح��د لهتلر
منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية ،ألن رواة تاريخ
ما بعد الحرب من املناهضني للنازية وفكرها
ورم��زه��اُ ،ه��م من انتصر واستطاعت روايتهم
للتاريخ أن تستحوذ على السياسة واالع�ل�ام
فسادت ..لذلك يكره العالم بأكمله هتلر ..على
الرغم من جهل األغلبية للتفاصيل التاريخية
وراء مثل هذا املوقف!
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ُك َّتاب وآراء
جرة قلم

خداي حكومتنا الرشيدة

ل��م ن�ص��دق آذان�ن��ا وعيوننا عندما أع�ل��ن مسؤولونا ال�ك��رام الذين
ت�ن��اف�س��وا ع�ل��ى ت�ك��دي��ر خ��واط��رن��ا م��ؤخ �رًا م��ع  Covid19ع�ل��ى مد
الحظر ،فمعظم دول العالم والدول الخليجية وآخرها اململكة العربية
السعودية فكت الحظر ،لكن رشيدتنا تأبى ذلك ،ونراهن أن السبب
هو خشيتها من تزايد االص��اب��ات بهذا الفيروس اللعني ،ذل��ك أن
حكومتنا تكره املواجهة واستندت في تعاملها مع هذه املصيبة
ال��ى امل�ث��ل ال�ق��ائ��ل «ال �ب��اب ال�ل��ي يجيك منه ال��ري��ح س��ده واس�ت��ري��ح»!
وخشية الحكومة من املواجهة تجلت في أن االصابات بالفيروس
انتشرت في بعض املناطق التي يقطنها الكويتيون ،وهم فئة من
املواطنني أب��ت إال أن تمارس عاداتها وتقاليدها مع خطورة ذلك،
ونقصد بالعادات والتقاليد :التجمعات الدواوينية وصالة الجماعة
واألعراس واملناسبات االجتماعية األخرى.

وي �ح��ق ل �ن��ا ه �ن��ا أن ن �ت �س��اءل مل� ��اذا ت��م ف��ك ال �ح �ظ��ر ف��ي ك��ل ال ��دول
الخليجية التي تشبهنا اجتماعيا واقتصاديا إلى حد كبير؟! وما
ذن��ب املواطنني واملقيمني الذين حرموا من حرفهم وأعمالهم الن
مصالحهم التجارية ومحالهم ودكاكينهم أغلقت بفضل ق��رار
حكومتنا الال مواجهة؟!
***
ونعلم هنا اخواننا في املواطنة والحكومة الرشيدة أننا أصبحنا
م�ج��ال ت�ن��در ع�ن��د أب �ن��اء أش�ق��ائ�ن��ا الخليجيني ،وق��د أخ�ب��رن��ي أح��د
األص ��دق ��اء امل�ق�ي��م ف��ي دول ��ة خليجية ش�ق�ي�ق��ة ،أن أح ��د أص��دق��ائ��ه
م��ن ك�ب��ار امل�س��ؤول�ين ف��ي تلك ال��دول��ة أخ�ب��ره ممازحًا أن�ك��م ي��ا أهل
الكويت كنتم تتمسخرون علينا وتقولون عنا عندما ال تعجبكم
تصرفاتنا« :خداي أهل ».....أو سذاجة أهل.....

علي أحمد البغلي
االن نحن سنقول عنكم بعد تعاملكم الرسمي املتخبط مع كارثة
كورونا :خداي أهل الكويت؟! .عندما سمعت هذه الحكاية املضحكة
من صديقي وما وصلت اليه سمعتنا عند أشقائنا أهل الخليج
قلت :حسبنا اهلل ونعم الوكيل على من أوصلنا الى هذا الوضع!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

ومضات الحرية

مدونة مسافر أمنية رئيس ()٢

التركيبة السكانية
إن م ��ا ت �ه��دف إل �ي��ه ال �ح �ك��وم��ة م ��ن ت �ع��دي��ل ال�ت��رك�ي�ب��ة
السكانية لهو مطلب ق��وم��ي ،ول�ك��ن م��ا نسمع ب��ه من
مشاريع قوانني شعبوية مرتكزة على خطط حكومية
أس�ي��رة األدراج منذ س�ن��وات ليست ه��ي ال�ح��ل ،ب��ل قد
ت �ك��ون ب�م�ن��زل��ة ال �غ �ط��اء مل��ن ت�س�ب��ب واس �ت �ف��اد وت��اج��ر
ورخص القيادة ُّ
باإلقامات ُ
والرخص التجارية ،والذين
ت ��اج ��روا وك � ّ�ون ��وا ث � ��روات م��ن وراء م �خ��ال �ف��ات ال�ب�ن��اء
ّ
واالت�ج��ار بشهادات األوص ��اف ،فكل ه��ؤالء وإن قلوا
فهم ذوو تأثير كبير ،وسوف يحاولون خلط األوراق
الس�ت�ن�س��اخ ق��وان�ين ب�ه��ا م��ن امل�ث��ال��ب م��ا ي�ع��رق��ل عمل
الدولة ،وما ُيرجعنا إلى االستثناء والواسطة ويرجع
امل��واط��ن م��رة أخ��رى يستجدي حقه وي��دف��ع اإلت ��اوات،
والصراحة ما نحتاج إليه  -وكما نقول بعاميتنا « -من
ينقع الخيازرين ويسوق هؤالء الفاسدين زمرًا لقصر
ً
ن��اي��ف» ،فقبل التشريع علينا أوال بالتنظيف ،وإن ما
قرأناه عن مشاريع قوانني ،التي منها وضع حد أقصى
 ١٥سنة لبقاء الوافد ،وعدم التجديد ملن تجاوز عمره
ُ
 ٦٠عامًا ..وغيرها ،كل هذا الكالم ما منه فايدة ،فت ّجار
اإلقامات ما ّ
همهم كم سنة يقعد الوافد وال موضوعهم
من تجاوز الستني ،وبحسب اإلحصائيات يوجد ٦٠٠
ألف واف��د ُمسجلني على  ٢٥ألف شركة من املشاريع

ّ
ّ
الصغيرة اللي العديد منها قهوة وك��ب كيك ،وخلونا
ّ
ن �ش��وف ه ��ذي ال�ب�ل��وة ال��ل��ي خلقتها ال�ح�ك��وم��ة شلون
ّ
ُ
بيعالجها امل �ش� ّ�رع؟ وخ��ل��ون��ا نتصور ل��و ص��ار عندنا
 ١٠٠أل��ف شركة من املشاريع الصغيرة ،وإذا بنفس
ُ
اآللية وبنفس املعدل فإن عدد العمالة الوافدة سيصل
إل ��ى  ٤م�لاي�ين ع��ام��ل ،وال �ح�ي�ن ش �ن��وا ب�ت�ق��ول��ون ل�ه��م؟
لاّ
ّ
ّ
سكروا أشغالكم وسفروا عمالتكم ،و خالص بطلنا
مشاريع صغيرة؟! وهنا أتساءل :هل الحكومة ومعها
ّ
املجلس فكرا في التركيبة السكانية قبل إقرار مثل تلك
املشاريع؟ وه��ل يجرؤ ال�ن��واب بالوقوف أم��ام مصالح
ّ
 ١٠٠أل��ف ن��اخ��ب؟ وخ��ل��ون��ا نتكلم ع��ن العمالة ال��واف��دة
على عقود حكومية ومع زي��ادة مشاريعكم راح يزيد
العدد شنو بتسوون؟ بتوقفون امل�ش��اري��ع؟! وشلون
ع�ل��ى ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ال �ت��ي وص �ل��ت  ٧٠٠أل ��ف شنو
بتقولون للمواطنني؟ والكل ع��ارف أن تخفيض العدد
سيتطلب تغيير فلسفة اإلس �ك��ان وتخفيض نسب
ّ
والتحول من السكن األفقي إلى العمودي ،فكلما
البناء
َّ
ً
صغر السكن قلت العمالة ،فضال عن التوفير الكبير
في ميزانية ال��دول��ة ،بس ه��ذا الكالم يمشي انتخابيًا؟
وأعتقد أنه ال يجوز للبعض إشغال الناس بوعود قد
ال يستطيعون تنفيذها ،وكل يوم نسمع عن مسؤول

مستنقع الفساد
عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

ّ
بيفنش وافد وبيعينّ كويتيّ ،
وودي أوجه سؤاال لهم إذا
كان الوافدون بوزاراتكم قبل الجائحة زايدين ومن حق
الكويتي يحل محلهم ليش كنتوا ساكتني؟ أليس هذا
بتقاعس؟ والقصة لها بقية...
***
وزي��ر التربية ق� ّ�دم بأخالقه وتمكنه نموذجًا تربويًا
ب � ��آداب ال� �س ��ؤال وال � �ج� ��واب ،ول �ك��ن ول�ل�أس ��ف خ� ّ�رب�ه��ا
بمخالفته تعليمات وزارة الصحة ،وأعتقد أنه ومن باب
العدالة تطبيق القانون على كل من خالفه خالل جلسة
االستجواب ،سواء أكان نائبًا أو وزي�رًا ،حتى يكونوا
قدوة للمواطنني.
***
نصيحة ل��وزي��ر ال�ص�ح��ة :ال�ج��و االن�ت�خ��اب��ي املسيطر
على الساحه املحلية ،وما سوف يتبعه من تكتيكات
انتخابية ،لن يخدمكم بالسيطرة على الوباء ،فتعليق
الحياة البرملانية إلى ما بعد الجائحة قد يكون الحل.
وتسلمون.

درء المفاسد ..بمفاسد أكبر منها
عزيزي صاحب القرار الحكومي..
ال ش��ك ف��ي أن ق��رارات �ك��م م�ص�ي��ري��ة ،وت�ت��وج��ه ال��دول��ة
بسبب قراراتكم إلى منافع أو إلى مصائب .لكن هناك
أم �رًا ال ب��د أن نتكلم عنه على العلن ك��ي نوقف هذا
املنزلق الخطير ال��ذي وقعنا فيه وبسببه تم تدمير
مؤسسة األسرة التي هي لبنة أساسية في املجتمع.
باسم درء املفاسد تم إسناد الوالية التعليمية لألم،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��والي��ة التعليمية ت �ن��درج تحت
بند الوالية على النفس ،وه��ي مقررة ل�لأب .وبما أن
الحضانة مقررة لألم ،يكون هناك توازن في دور األب
ودور األم في األسرة قبل الطالق وبعده .أما أن يتم
نقل الوالية التعليمية لألم بسبب أن بعض الرجال قد
تعسفوا في واليتهم التعليمية ،فذلك ظلم للجميع.
ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى الوالية الصحية التي تم
سلبها من اآلب��اء وإعطاؤها إلى األمهات .ويجب أن

أق��ول إنني من أكثر املناصرين لحقوق للمرأة ،لكن
ال يجب خلط نظام األسرة التقليدي بأنظمة جديدة
ومن دون الحفاظ على التوازن في أدوار األب واألم
في األسرة.
إن ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ق��وان�ين وال � �ق ��رارات ي�ت��م اع�ت�م��اده��ا
وتكون ملصلحة طرف دون آخر في قوانني األسرة
مستندين إلى أن الطفل هو األهم .صحيح أن الطفل
مهم جدًا ،لكن وجود أبوين في حياة الطفل أمر في
غاية األهمية .فخالل أزمة الكورونا ،ألم يتردد على
م�س��ام�ع�ن��ا وم��ن م�س��ؤول�ين خ �ط��ورة ك��ورون��ا ول�ه��ذا
ال�س�ب��ب ت��م تعطيل ال�ع�م��ل ف��ي م��راك��ز ال��رؤي��ة ،وك��أن
ص��اح��ب ح ��ق ال ��رؤي ��ة ه��و امل� ��رض وه ��و ن��اق �ل��ه وه��و
مسببه!
نحن نخطئ خطأ كبيرًا ف��ي ح��ق مجتمعنا إذا ما
همشنا دور أح��د ال��وال��دي��ن دون اآلخ��ر ف��ي األس��رة.

د .عبدالوهاب سالم المسلم
@WahabMusallam

فاألسرة عمادها اثنان كانا هما سبب وجود األسرة
في األساس .والطالق ال يجب أن يلغي دور أحدهما
ملصلحة اآلخر .لذلك ،عندما يفكر املسؤول في درء
ً
امل�ف�س��دة ،ليفكر ق�ل�ي�لا ف��ي اإلط ��ار ال �ع��ام للمجتمع،
واألس��رة هي من أهم لبنات املجتمع ،سواء تلك التي
ن�ج��ت م��ن ال �ط�ل�اق ،أو ت�ل��ك ال �ت��ي ح ��دث ف�ي�ه��ا ط�ل�اق.
فالطالق في ازدياد في الكويت ،وحل مشكلة الطالق
ال يكون بإلغاء دور أحد األبوين بعد حدوث الطالق.

أصبحنا ص ّناع األزمات
م��ن امل�لاح��ظ ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ام�ت�ه��ان�ن��ا لصناعة
األزم ��ات ،فما م��ن أزم��ة تنتهي حتى ندخل ف��ي أزم��ة
أخرى ويتم تداولها بني الناس وال تنتهي حتى ننتقل
إلى أخرى ،وكأن األزمات في طابور االنتظار أزمة تلو
األخ��رى ،وتظهر علينا ه��ذه األزم��ات بسيناريوهات
وص� ��ور م�خ�ت�ل�ف��ة ،ك��ل أزم� ��ة ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ت�خ�ت�ل��ف عن
األخرى على شكل سرقات ،رشى ،تعيينات ،تزوير..
وه �ك��ذا .أط��راف �ه��ا امل�ث�ل��ث ال�ح�ك��وم��ي وال�ن�ي��اب��ي وق��وى
ال�ظ�لام ،والغالبية العظمى منها خليط مشترك بني
ال �ث�لاث��ة ،ودائ �م��ًا أب�ط��ال�ه��ا ب�ع��ض امل �س��ؤول�ين وب�ع��ض
النواب وقوى الفساد واملتنفذون.
وبسببب غياب الشفافية وعدم وجود رؤية واضحة
في مكافحة الفساد واحترام سيادة القانون وكذلك
ع� ��دم وج � ��ود رغ �ب ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ف ��ي م �ح��اس �ب��ة ه ��ؤالء
امل �س��ؤول�ين وأص �ح��اب ال�ن�ف��وذ ح�ت��ى أص�ب�ح��ت لدينا
غ � ��زارة ف ��ي ص �ن��اع��ة األزم� � ��ات خ�ل�ال ف �ت ��رات زم�ن�ي��ة
قصيرة ابتداء من استجواب الوزراء وقضية الضيافة

وص �ن��دوق الجيش إل��ى ت�ج��ار اإلق��ام��ات وال�ك�م��ام��ات،
مرورًا بالوافدين ،وأخيرًا الفضيحة الكبرى الصندوق
املاليزي والنائب اآلسيوي ،وأنا على يقني حتى تنشر
ه��ذه املقالة س��وف تظهر ع��دة أزم��ات أخ��رى جديدة،
فملفات الفساد ضربت معظم مفاصل الدولة.
األزم � � ��ات ال �ت��ي ع �ش �ن��اه��ا م ��ؤخ� �رًا دواف �ع �ه ��ا ص ��راع
وت�س��اب��ق ع�ل��ى االس�ت�ح��واذ ع�ل��ى امل��ال ال�ع��ام وم��راك��ز
النفوذ ،ونتيجة ه��ذا ال�ص��راع يصطدم أحيانًا بعض
ق��وى ال�ف�س��اد ب�ب�ع��ض ،فيتحول ه��ذا االص �ط��دام إل��ى
أزمة وتبدأ التسريبات والحقائق تظهر على السطح
وت�ن�ض��م إل�ي�ه��ا أط� ��راف م��ن م�ع�س�ك��رات أخ ��رى لنيل
ب�ع�ض�ه��م م��ن ب �ع��ض ف �ت �ب��دأ اإلش ��اع ��ات واالت �ه��ام��ات
املتبادلة والتشهير والسب والقذف حتى فقد أغلب
ال �ن��اس ال�ث�ق��ة ب��ال�ح�ك��وم��ة وال�ك�ث�ي��ر م��ن م��ؤس�س��ات�ه��ا
ومسؤوليها.
ن�ع�ي��ش ه ��ذه األي � ��ام ف��ي أج � ��واء م�ض�ط��رب��ة وممتلئة
ب��ال�ف��وض��ى وال �ص��راع��ات وال�ت�ن��اق�ض��ات ح�ت��ى خلقت

سلطان مساعد الجزاف
حالة من االستياء لدى الرأي العام .أزمات غير مجدية
وعالية التكلفة على البلد واستقراره وأضرت الجميع
ح�ت��ى ت �م��زق ن�س�ي��ج امل�ج�ت�م��ع ون �م��ت ف�ي��ه االن �ت �م��اءات
الفئوية وال�ح��زب�ي��ة بمسمياتها املختلفة وكثير من
الظواهر السلبية التى اكتوى بنارها الجميع.
ول �ه��ذا ن�ح�ت��اج إل ��ى ح�ك��وم��ة وط�ن�ي��ة ت�ع�ي��د ال�ن�ظ��ر في
سياستها ورؤيتها في إدارة البلد وم��وارده ،حكومة
ق ��ادرة على حسن اخ�ت�ي��ار مسؤوليها ،وأن يكونوا
قادرين على معالجة القضايا التي من شأنها تعطيل
تنمية البلد واستقراره.

إيمان جوهر حيات
@The0Truth

ت�ع��زي��ز ال�ن��زاه��ة ال��وط�ن�ي��ة ي�ح�ت��اج إل��ى رغبة
حكومية صادقة ملكافحة الفساد واإلصالح،
وإلى برملان مستقل يمثل مصالح الشعب
ال ت�ش��وب أع �ض��اءه ال�ش�ب�ه��ات ،وإل ��ى وع��ي
مجتمعي ومشاركة عامة تسمح للجميع
ب��ال�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن آرائ� �ه ��م امل �خ�ت �ل�ف��ة ،وق �ض��اء
مستقل ،ووسائل إعالم حرة ونزيهة ،وإلى
الحوكمة الرشيدة والشفافية اللتني يتم من
خاللهما تبادل املعلومات بسالسة بني كل
مؤسسات البلد لتعزيز الرقابة ومكافحة
الفساد لحظة وقوعه ومنع تفاقمه.
هذه البيئة الصحية أغلبها غير متاح ،ولن
تتحقق عملية مكافحة ال�ف�س��اد م��ن دون
رفع سقف الحريات وتعديل القوانني التي
ُ
تجرم حق التعبير عن الرأي والتي ولألسف
ُ
ش��رع��ت تحت قبة ال�ب��رمل��ان وأن�ه�ك��ت كاهل
ال�ش�ع��ب وت��راج�ع��ت ب��امل�ج�ت�م��ع ،وه��ي أيضًا
سبب من أسباب التأخر في إق��رار التعليم
عن بعد ،وتلك القوانني هي« :قانون حماية
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة  -ق��ان��ون مكافحة ج��رائ��م
تقنية املعلومات  -قانون املطبوعات والنشر
 قانون اإلع�لام املرئي واملسموع  -قانوناملحاكمات الجزائية  -قانون ال�ج��زاء» .وقد
ت��م تسليم مجلس األم ��ة ف��ي  ،2018نسخ
التعديالت املقترحة من ِقبل مجموعة من
املجتمع املدني متمثلة في جمعية الحرية
ال�ك��وي�ت�ي��ة وح �م �ل��ة ال �ت �غ��ري��د ل �ي��س ج��ري�م��ة،
وتفاعل العديد م��ن أع�ض��اء مجلس األمة
م��ع تلك ال�ق��وان�ين ،ول�ك��ن املحصلة النهائية
ل��م ت�خ��رج م��ن ن�ط��اق ال��وع��ود كما ه��و دارج
ومعتاد!
أصبح أغلب أفراد املجتمع متوجسني على
مصائرهم ،حزينني على وطنهم ،خائفني
ع �ل��ى م�س�ت�ق�ب��ل أب �ن��ائ �ه��م ال ��ذي ��ن أص �ب �ح��وا
ً
طعمًا س�ه�لا لتلك ال�ق��وان�ين امل�ق�ي��دة ل�ل��رأي.
في املقابل ،إن من يتعدى على امل��ال العام
وي �س �ت �غ��ل س �ل �ط��ات��ه مل �ص��ال �ح��ه ال �خ��اص��ة
وي�خ�ف��ق ف��ي أداء م�س��ؤول�ي��ات��ه وواج �ب��ات��ه،
ال يطوله ف��ي األغ�ل��ب ال�ح�س��اب ،وال�ش��واه��د
كثيرة ..والوجع عميق.
ي��أب��ى أغ �ل��ب امل��واط �ن�ي�ن امل� �ب ��ادرة إل ��ى تلبية
دع � ��وة ن ��زاه ��ة إل ��ى اإلدالء ب �م��ا ل��دي �ه��م من
بالغات أو شهادات على وقائع فساد ،رغم
قدر من الحماية
وعود نزاهة بتوفير أكبر ٍ
ّ
للمبلغني وال �ش �ه��ود ،وف ��ق ال �ق��ان��ون ،حيث
أصبحت ثقة املجتمع في اإلدارة الحكومية
والبرملان على املحك ،وه��ذا أم��ر جلل يجب
على اإلدارة الرشيدة إدراك مخاطره العديدة
ال� �ت ��ي ن � ��رى ج �م �ي �ع��ًا ب �ع��ض ان �ع �ك��اس��ات �ه��ا
السلبية على األزمة الصحية وتأثيرها في
الوضع االقتصادي واالجتماعي للبلد.
محاربة الفاسدين من دون تغيير املنظومة
املترهلة املستقطبة للفساد هي كمحاربة
البعوض في مستنقع ضحل راكد!

«العنصرية» ليست صفتنا ..ونرفض وجودها
ع��ام  2020ه��و ع��ام التعليم وإع ��ادة تهيئة البشرية بامتياز،
فهذه السنة أخرجت الجميع على حقيقتهم ،فهناك دول أوقفت
وص � ��ادرت ش�ح�ن��ات ط�ب�ي��ة ،ودول أخ� ��رى ،ك��ال �ك��وي��ت ،منحت
املاليني ملساعدة املنظمات الدولية على تأدية مهامها في ظل
ه��ذا ال��وب��اء ،كما رأينا التفرقة بأبشع أشكالها إل��ى أن انتفض
ماليني م��ن البشر ح��ول العالم راف�ض�ين ه��ذا التوجه البغيض
ليحدثوا أح��داث��ًا تاريخية وإي �ص��ال رس��ال��ة ألك�ب��ر الحكومات
بأن هذا التصرف والفكر لم يعودا مقبولني ولن يحققا األمن
واألمان في املجتمعات املختلطة أصولها ،خصوصًا تلك املدن
ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي ي�ه��اج��ر ل�ه��ا الكثير م��ن ال �ن��اس للعمل وال��دراس��ة
والسياحة وغيرها.

تاريخ الكويت يشهد بأنها كانت املأوى اآلمن ملن هاجر إليها
م��ن األق��ال�ي��م املحيطة ب�ه��ا ،وهلل الحمد ل��م يشهد ال�ت��اري��خ على
حدوث أي أزمة كبيرة مبنية على الفئوية أو األصولية ،فكانوا
كويتيني متجاورين ف��ي البيوت وال��دك��اك�ين ورح�ل��وا للبصرة
والهند معا للتجارة ،وبنوا س��وره��م ،وخ��اض��وا حروبهم وهم
من قبائل وأعراق مختلفة وما جمعهم هو هذا البلد الذي ساهم
الجميع في بنائه.
بعد الكويتيني املؤسسني ،وتحديدًا بعد اكتشاف الثروة النفطية
في أربعينيات القرن املاضي التي أنعم اهلل علينا بها ،حدثت
تلك النهضة العمرانية الكبيرة وأتى آالف من الناس للعمل في
الكويت ،فاتسعت الكويت للجميع ورحبت بهم ،ومنهم من ولد

فراس عادل السالم
على هذه األرض الطيبة وعاش بها وعرفها أكثر من بلده في
األوراق الرسمية التي يزورها مرة أو اثنتني في كل ع��ام ،وما
زالت تحتضن أكثر من ثالثة ماليني أخ وأخت من املقيمني من
دول عديدة ،وهم أكثر من ضعف املواطنني الكويتيني.
هناك دائمًا من يشذ عن فكر وقيم املجتمع وال يرى الصورة

ال�ك��ام�ل��ة ،وعلينا أن نقف وق�ف��ة ح��ازم��ة ب��وج��ه م��ن ي�س��يء إلى
سمعتنا ،ف��ال�ك��وي�ت�ي��ون ل�ي�س��وا ن��اك��ري��ن للتضحيات ،ومثلما
يقدرنا هؤالء املقيمون ويحترمون بلدنا فنحن نعتز بوجودهم
بيننا ونقدر أعمالهم كما علمنا آباؤنا ،ففي ذروة هذه األزمة
ال�ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ع�ص�ف��ت ب��ال�ع��ال��م ل��م ي��ذه��ب إخ��وان �ن��ا املقيمون
الواقفون بجنب زمالئهم الكويتيني بالصفوف األولى لبالدهم
رغ��م ح��اج�ت�ه��ا إل�ي�ه��م وس��اه �م��وا ف��ي ع�ل�اج أك �ث��ر م��ن  30أل��ف
شخص خالل األشهر األخيرة في ظ��روف صعبة ومنهم من
توفاه اهلل وهو يؤدي هذا العمل اإلنساني النبيل.
ختامًا ،نسأل اهلل أن يديم علينا نعمة األمن واألمان وأن يحفظ
بالدنا من كل مكروه.
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اليابان تسمح للجمهور بالحضور
اعلنت رابطتا بطولتي اليابان لكرة القدم والبيسبول اللتني تأثرتا بفيروس كورونا املستجد،
أنهما ستسمحان لعدد محدد من املتفرجني لدخول امللعب خالل منافسات اللعبتني اعتبارا من
العاشر من يوليو.
وقال رئيس رابطة دوري البيسبول اتسوشي سايتو «يتعني علينا االخذ في االعتبار الوضع في
الوقت الحالي ..لكننا تلقينا الضوء االخضر من الحكومة للسماح للمتفرجني بحضور مبارياتنا
اعتبارا من العاشر من الشهر املقبل».
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الصج ينقال
جاسم أشكناني

صدأ كروي!..
* ..الحياة مثل الدراجة ..ال بد أن تتحرك لتحفظ
التوازن ..والدنيا كالقارب في البحر يتقلب وسط
األم � ��واج ،ف �ت��رى ت�ق�ل��ب األف �ك��ار م��ا ب�ين األب�ي��ض
واألسود؛ «نسلم أو نغرق» ..وها نحن عدنا للقراء
ورقيًا بعد انقطاع ط��وي��ل ..عدنا لحفظ التوازن
في الحياة واستمرارها ..عدنا لنعمل بعد فراغ
وصبر طويل ..والصبر زهرة ال تنمو في حديقة
ك��ل إن� �س ��ان ..م��ع أن ال�ص�ب��ر ه��و دواء ال �ح �ي��اة..
وهو ثراء لصاحبه ..ففي دوامة جائحة كورونا

والخوف من هذا الفيروس وتقلبات القرارات ،ما
بني حظر شامل ثم جزئي ،واالستسالم لواقع
ينخر ف�ي��ه س��وس ال��روت�ين اس�ت�ق��رار اإلن �س��ان..
«وضعنا وتهنا» ..وال دواء إال الصبر.
* ابن سينا قال «الوهم نصف ال��داء ،االطمئنان
نصف الدواء ،والصبر أولى خطوات الشفاء».
***
* مما سبق نتلمس نحن قيمة ال�ع�م��ل ..فلوال
العمل النقرض الناس ،والحمد هلل على عودتنا

لإلصدار الورقي وللقلم والعمل ..فحني ال تكفي
الكلمة يقوم القلم بما يعجز عنه اللسان ..وإذا
كان الخوف والتوجس يسلبان اإلنسان القدرة
على الكالم ..فإن اهلل «والحمد هلل» وهبنا ملكة
التعبير بالقلم عما نشعر به ..كما أن انشغالنا
بالعمل يزيل عنا القلق ..فالعمل عالج ناجع ألي
توجس أو تقلب فكري يجرنا إلى بحر الظلمات
(الوهم)!
ُ
وبمناسبة الحديث عن الوهم ..ترى فرض دوري

مصادر لـ سبقلا :الهيئة و«األولمبية» مطالبتان بتوحيد المواقف

مرشحان كويتيان
لـ «آسيوي الطائرة» ..مشروع أزمة

التوافق الداخلي على ترشيح البالول
والتواصل مع عدد من اتحادات الدول
خ ��ارج �ي ��ا إال أن ال �ت �ن �س �ي��ق ال��داخ �ل��ي
ل �ل��وق��وف ع�ل��ى م��رش��ح واح ��د للكويت
م��ازال مفقودا ،وه��و م��ا يضع الكويت
ف � ��ي م� ��وق� ��ف ص � �ع ��ب ف � ��ي ظ � ��ل وج � ��ود
مرشحني ملنصب آس�ي��وي ي�ح��اول كل
منهما ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة ال��دول
األعضاء للجمعية العمومية لالتحاد
اآلسيوي للكرة الطائرة.

محمد سليمان
رغ � ��م أن ه� �ن ��اك ت ��وج� �ه ��ًا ل� �ض ��خ دم� ��اء
جديدة في شرايني الرياضة الكويتية
داخ �ل �ي��ا وخ��ارج �ي��ا ل �ل �خ��روج ب �ه��ا من
ع�ب��اءة امل��اض��ى ف��إن مالمح أزم��ة تلوح
ف��ي األف��ق يمكن أن تفقد الكويت أحد
امل �ن ��اص ��ب ال ��ري ��اض �ي ��ة ال �خ ��ارج �ي ��ة م��ا
ل ��م ي �ك��ن ه� �ن ��اك ت �ن �س �ي��ق ت� ��ام م ��ن ق�ب��ل
املسؤولني عن الرياضة للحفاظ على
هذا املنصب اآلسيوي املهم.

حمزة والبالول
ف �ق��د أك� ��دت م �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة أن ال�ن�ي��ة
ت�ت�ج��ه ل�ت��رش�ي��ح ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ب��ال��ول
م��رش��ح ن� ��ادي ال �ك��وي��ت مل�ن�ص��ب ن��ائ��ب
رئ � �ي � ��س االت � � �ح� � ��اد اآلس � � �ي� � ��وي ل �ل �ك��رة
ال �ط��ائ��رة خ�ل�ف��ًا ل�ع�ي�س��ى ح �م��زة ،ال��ذي
قضى في املنصب أكثر من 10سنوات
قدم خاللها الكثير من العمل والجهد
وال �ع �ط ��اء ل �ل �ع �ب��ة ،م��وض �ح��ة أن ه�ن��اك
ارتياحا من قبل معظم األعضاء داخل
م�ج�ل��س إدارة ات �ح ��اد ال �ك ��رة ال �ط��ائ��رة

!

الهيئة واألوملبية
عبدالعزيز البالول

عيسى حمزة

ل �ت��رش �ي��ح ال� �ب ��ال ��ول ل �ل �م �ن �ص��ب ك��وج��ه
جديد يمكن أن يواصل مسيرة العمل
داخل آسيوي الطائرة.

املنصب في ح��وزة الكويت ،وان هناك
تجاوبا يوحي بالتفاؤل على أن تشهد
الفترة املقبلة مزيدا من التواصل حتى
م��وع��د االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ك��ان��ت مقررة
ف��ي شهر اب��ري��ل امل��اض��ى وت��م تأجيلها
إلى شهر يونيو الجاري ومع صعوبة
إق��ام �ت �ه��ا ب�س�ب��ب ف �ي��روس ك ��ورون ��ا تم
تأجيلها إلى شهر أكتوبر املقبل.
وأمل� � �ح � ��ت امل � � �ص� � ��ادر أن � � ��ه ب� ��رغ� ��م ش �ب��ه

تنسيق خارجي
وأش ��ارت امل �ص��ادر ال��ى وج��ود تنسيق
خارجي مع ع��دد من االت�ح��ادات سواء
على املستوى الخليجي أو اآلسيوي
ل ��دع ��م ال� �ب ��ال ��ول وال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى ب �ق��اء

وط��ال �ب��ت امل �ص��ادر ب �ض��رورة ال�ت��واف��ق
التام على مرشح واحد للكويت ،لينال
ك ��ل ال ��دع ��م وامل� �س ��ان ��دة م ��ن أج� ��ل ع��دم
ضياع املنصب اآلسيوي ،وضرورة أن
تقوم الهيئات الرياضية ،وعلى رأسها
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة وال �ل �ج �ن��ة
األوملبية بالتنسيق مع اتحاد اللعبة
واملرشحني عيسى حمزة وعبد العزيز
البالول من أجل االستقرار على مرشح
واح ��د ي�م�ث��ل ال �ك��وي��ت ف��ي ه ��ذا املحفل
اآلسيوي.

اك � ��د ام �ي��ن ال� �س ��ر امل� �س ��اع ��د ب �ن��ادي
ال � � �ج � � �ه� � ��راء ع � � � � ��واد ال � �ط� ��ري � �ف� ��ي أن
التعاقد مع امل��درب الصربي زوران
م�ل�ی�ن�ك��وف�ي�ت��ش ل �ق �ي��ادة ف��ري��ق ك��رة
القدم ،في املوسم املقبل جاء لخبرته
الطويلة وانجازاته التي حققها مع
ال�ف��رق ال�ت��ي اش��رف عليها ،مشيرا
ال��ى ان اختيار ملینكوفيتش (51
ع��ام��ًا) ج��اء ب�ع��د ط��رح ع��دة ملفات

ملدربني أم��ام مجلس إدارة النادي.
وسبق للمدرب الصربي ان اشرف
على ع��دة اندية صربية واوروب�ي��ة
ابرزها بارتيزان بلغراد وسبارتاك
في صربيا وسالونيكي اليوناني
ول��وك��ا البوسني اوروب �ي��ا ،كما تم
اخ�ت�ي��اره أفضل م��درب ف��ي صربيا
لثالث مرات.
وك ��ان ال�ج�ه��راء ق��د ض�م��ن وبنسبة

« »VARيتصدر عناوين
الصحف األسبانية
تصدرت تقنية املساعدة بالفيديو
« »VARع � � �ن � � ��اوي � � ��ن ال � �ص � �ح� ��ف
االسبانية ال�ص��ادرة صباح أمس،
ب�ع��د ف ��وز ري ��ال م��دري��د  2ـ �ـ  1على
ري��ال سوسييداد ف��ي الليغا ،بعد
أن منحت هدفني لنادي العاصمة،
وأل � �غ� ��ت آخ � ��ر ل� �س ��وس� �ي� �ي ��داد ،م�م��ا
س �م��ح ل� �ل ��ري ��ال ب��ال �ت �ص��در ب �ف��ارق
امل ��واج� �ه ��ات امل �ب��اش��رة ع ��ن غ��ري�م��ه
الكاتالوني.
وساهمت تقنية « »VARفي تأكيد
ه��دف��ي ري ��ال م��دري��د ،االول عندما
احتسب الحكم ركلة جزاء ملصلحة
البرازيلي فينيسيوس انبرى لها
ال �ق��ائ��د رام � ��وس ،وال �ث��ان��ي ع�ن��دم��ا
سجل ب �ن��زي �م��ة ،ب �ع��د أن س�ي�ط��ر
على الكرة بكتفه وسدد كرة زاحفة
داخل الشباك ،لتؤكد التقنية انه لم
يلمس الكرة بيده.
وأل �غ��ت «ال� �ف ��ار» ه��دف��ا للبلجيكي
ال� �ب ��دي ��ل ع ��دن ��ان ي � ��ان � ��وزاي ،الع��ب
س��وس �ي �ي��داد ،ب ��داع ��ي ت �س �ل��ل أح��د

جدل حول لمس بنزيمة الكرة بيده أو بكفته قبل تسجيله الهدف الثاني

زم�ل�ائ ��ه ال � ��ذي ح �ج��ب ال� ��رؤي� ��ة ع��ن
مواطنه الحارس تيبو كورتوا.
وع � � �ن � ��ون � ��ت ص � �ح � �ي � �ف ��ة «م� � ��ون� � ��دو
ديبورتيفو» الكاتالونيةُ :
«صنع
في م��دري��د» ،مضيفة« :لقد باركت
( )VARانتصارات لوس بالنكوس
الثالثة منذ استئناف الليغا».
م� ��ن ج �ه �ت �ه ��ا ،ك �ت �ب��ت «س � �ب� ��ورت»

ال � �ق� ��ري � �ب� ��ة م � � ��ن ب� ��رش � �ل� ��ون� ��ة ع �ل��ى
ص �ف �ح �ت �ه ��ا االول � � � � ��ى «م � �ت � �ص� ��درو
الـ( ،»)VARوتابعت« :فضيحة في
أنويتا (ملعب سوسييداد)».
أما «اس» املدريدية فكتبت متصدر
ج��دي��د ،ف��وض��ى ج��دي��دة ،مضيفة:
ري ��ال ي��رت�ق��ي ال��ى ص ��دارة ال�ج��دول
قبل ثماني مراحل من النهاية.

الغموض يلف «التجديد» لصوماليا

القادسية يضم األلباني تراشي
سعد عايد
نجح الفريق األول للكرة بنادي
ال � �ق ��ادس � �ي� ��ة ف � ��ي ض � ��م ل� ��وران� ��س
ت��راش��ي الع ��ب م�ن�ت�خ��ب أل�ب��ان�ي��ا،
وق��ائ��د ن ��ادي ب��ارت�ي��زان��ي ت�ي��ران��ا
أح� ��د ف� ��رق امل �ق��دم��ة ف ��ي ال � ��دوري
االلباني.
وي �ل �ع��ب ت ��راش ��ي ( 28س �ن��ة) في
م ��رك ��ز ال� �ج� �ن ��اح األي � �س� ��ر ،ول �ع��ب
خالل املوسم الحالي  27مباراة،
لم يستبدل فيها س��وى  3م��رات،
حيث استطاع تسجيل  3أهداف
وص� �ن ��ع  10أه� � � ��داف ،ول � ��م ي �ن��ذر
س ��وى  3م� ��رات ،وف ��ي م�ش��ارك��ات��ه
ال� ��دول � �ي� ��ة ك� � ��ان ض� �م ��ن ت�ش�ك�ي�ل��ة
م �ن �ت �خ��ب ب� �ل ��اده ف� ��ي ت �ص �ف �ي��ات
ك ��أس األم� ��م األوروب� �ي ��ة ف��ي ل�ق��اء
م� ��ول� ��دوف� ��ا ،ال� � ��ذي ان �ت �ه��ى ب �ف��وز
األل �ب��ان ب��أرب�ع��ة اه ��داف دون رد،
سجل منها تراشي هدفا وحيدًا،
ب�ي�ن�م��ا ش� ��ارك مل ��دة  9دق��ائ��ق في
مواجهة بطل العالم فرنسا ،و45
دقيقة في لقاء اندورا ،بينما بقي
ع�ل��ى ك��رس��ي االح �ت �ي��اط ف��ي لقاء
تركيا.
وب��دأ ال�لاع��ب مسيرته م��ع ن��ادي

تراشي لحظة توقيع العقد

غ��رام �ش��ي (درج� � ��ة أول � � ��ى) ،ال ��ذي
ينتمي الى مدينة غرامش ،حيث
ول��د ال�لاع��ب ،ث��م انتقل بعد ذلك
ال ��ى ن� ��ادي ل��وش�ن�ج��ا ف��ي م��وس��م
 2013وتألق بصورة لفتت انظار
بارتيزاني ،الذي ضمه في موسم
 2014مقابل  100الف يورو.
وق � � � � ��ال ع � �ض � ��و م � �ج � �ل� ��س ادارة
ال � � �ن� � ��ادي وال� � �ن � ��اط � ��ق ال ��رس � �م ��ي،
م�ح�م��د رض ��ا م �ع��رف��ي :ان صفقة
ض� ��م ت� ��راش� ��ي س �ت �م �ت��د ل�خ�م�س��ة
اع � ��وام ب � ��دءًا م ��ن امل ��وس ��م امل �ق �ب��ل،
مشيرًا ال��ى ان القادسية ينتظر

ق ��رار ال�س�م��اح بالسفر ال��ى دول��ة
الكويت ،واملتوقفة نظير القيود
املفروضة واالجراءات الحكومية
االحترازية بسبب تفشي فيروس
ك � ��ورون � ��ا ،م��وض �ح��ا ان ال�ل�اع��ب
سيخضع للفحص ال�ط�ب��ي ف��ور
وصوله الى البالد من أجل اتمام
انتقاله الى صفوف القادسية.
على صعيد آخر ،الزال الغموض
ي � �ل� ��ف ق� �ض� �ي ��ة «ت� � �ج � ��دي � ��د» ع �ق��د
ص ��وم ��ال� �ي ��ا ،ح� �ي ��ث ل� ��م ي�س�ت�ج��د
ش��يء ح��ول ت�ج��دي��د ع �ق��ده ،ال��ذي
ي�ن�ت�ه��ي م��ع ن�ه��اي��ة ه ��ذا امل��وس��م،
وم ��ن امل �ت��وق��ع ان ت�ح�س��م االم ��ور
خ�ل�ال األس��اب�ي��ع القليلة املقبلة.
وذك��رت مصادر ان هناك ناديني
أب��دي��ا اهتمامًا بضم ال�لاع��ب في
ح��ال ع��دم توصله ال��ى ات�ف��اق مع
القادسية.
من جانبه ،يواصل الالعب محمد
خ��ال��د م��راح��ل ع�لاج��ه م��ن إصابة
الرباط الصليبي التي لحقت به
املوسم املنصرم ،ويخضع حاليا
لعالج تأهيلي في عيادة خاصة
ب �ع��د ع ��ودت ��ه م ��ؤخ ��را م ��ن ق �ط��ر،
ح �ي��ث ك� ��ان ي ��واص ��ل ع�ل�اج ��ه ف��ي
اكاديمية اسباير.

العربي يجدد عقود محترفيه

الطريفي :الجهراء اختار
زوران لـ«خبرته وإنجازاته»
ك�ب�ي��رة ب �ل��وغ ال� ��دوري امل�م�ت��از بعد
ت� � �ص � ��دره ق ��ائ� �م ��ة دوري ال� ��درج� ��ة
األول� ��ى ه ��ذا امل��وس��م ت�ح��ت اش ��راف
امل� � ��درب ال��وط �ن��ي م �ح �م��د امل �ش �ع��ان
وال � ��ذي ان �ت �ه��ى االرت� �ب ��اط بينهما،
وك ��ان م �ق��ررا ان ي�ت��ول��ى ال�ت��ون�س��ي
ش�ه��اب ال�ل�ي�ل��ي ق �ي��ادة ال�ف��ري��ق قبل
زوران اال ان املفاوضات تعثرت بني
الطرفني في املراحل األخيرة.

الدمج على الكرة الكويتية حقيقة أم وه��م؟ ..إذا
«للخلف در» سنوات
ص��ح ق��رار ال��دم��ج وأع��ادن��ا
َ
وس �ن��وات ..ف��إن��ه داف ��ع م ��ر ..واأل َم� � ُ�ر منه االت�ف��اق
على قتل ما تبقى من «جينات حية» في الكرة
الكويتية ..يقال «ال تتناول إال م��ا رأي��ت نفسك
ً
أه�لا ل��ه» ..فهل تعتقدون أن بعض م��ن فرضوا
دوري الدمج أهل للتناول والتداول في لعبة كرة
القدم وفنياتها؟
معظم من رفع يده باملوافقة على «الدمج» أسرى

ملصالح أنديتهم على ح�س��اب مستوى ال�ك��رة..
«اإلي � �ق� ��اف ..وس� �ن ��وات ع� �ج ��اف ..وزوال ال �غ �م��ة..
توقعنا تطوير ..طلع دمج وتنظير» ..وفي مناخ
ال�ص��دأ ال�ك��روي ه��ذا ب��رز م��ن يحتكرون ق��رارات
التراجع والفوضى ملصالحهم ..وبسبب نظراتهم
ال �ض �ي �ق��ة وأف� �ك ��اره ��م ي� � ��زداد ال� �ص ��دأ ال��ري��اض��ي
والكروي .عمومًا الحمد هلل على عودتنا للعمل..
وال�ع�م��ل على م�ح��اول��ة إزال ��ة ه��ذا ال �ص��دأ ..انتهى
ولنأت للنهاية والسالم.
الكالم
ٍ

ق � � ��رر م� �ج� �ل ��س إدارة ال � �ن� ��ادي
ال �ع��رب��ي ب��رئ��اس��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز
ع� � � ��اش� � � ��ور ،ع � � � � ��ودة ت � ��دري � �ب � ��ات
ال �ف��ري��ق األول ل �ك��رة ال� �ق ��دم في
األسبوع األول من شهر يوليو
امل �ق �ب��ل ،اس� �ت� �ع ��دادًا الس�ت �ك�م��ال
امل��وس��م ال�ك��روي امل�ق��رر انطالقه
منتصف أغ�س�ط��س امل�ق�ب��ل ،مع

زوران ملینكوفيتش

كلوب ..محبط
ش�ع��ر ي��ورغ��ن ك�ل��وب م ��درب ليفربول
ب� � ��اإلح � � �ب� � ��اط ب � �س � �ب ��ب ن � � � � ��درة ف� ��رص
فريقه بعد ال�ت�ع��ادل م��ن دون أه��داف
م ��ع إي� �ف ��رت ��ون ف ��ي ق �م��ة م��رس�ي�س��اي��د
بالدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وم� ��ع اس �ت �ئ �ن��اف ال �ل �ع��ب ب �ع��د ت��وق��ف
ث� �ل ��اث � � ��ة أش� � � �ه � � ��ر ب� � �س� � �ب � ��ب ج� ��ائ � �ح� ��ة
ك� ��وف � �ي� ��د ،-19ع ��ان ��ى ل �ي �ف ��رب ��ول أم� ��ام
األسلوب الخططي إليفرتون بقيادة
كارلو أنشيلوتي .وأبدى كلوب رضاه
عن طريقة تعامل العبيه مع املباراة،
في األم��ور املتعلقة باللياقة البدنية
وال � �ص �ل�اب ��ة ال ��دف ��اع� �ي ��ة ،ل �ك �ن��ه ش�ع��ر
باإلحباط من األداء الهجومي.
وقال كلوب «لم نصنع العدد الكافي
ّ
من الفرص .أغلب الوقت كنا نسيطر
على املباراة لكن حصل املنافس على
أخطر فرصة».
وأض��اف «أحببت الكثير من األشياء
ب �خ �ص��وص م �س �ت��وان��ا ل �ك��ن ل ��م ن�ق��دم
املطلوب في الناحية الهجومية ولم
ي �ك��ن إي �ق��اع �ن��ا ج� �ي ��دا» .وت��اب��ع «داف ��ع
إيفرتون بقوة ولم نكن بالذكاء الكافي
الستخدام املساحات .هذا أمر طبيعي
عند بدء اللعب مرة أخرى».

ات � �ب� ��اع اإلرش � � � � � ��ادات ال �ص �ح �ي��ة
واالح � � �ت � ��رازي � ��ة م � ��ع ال�ل�اع� �ب�ي�ن،
وت � �ك � �ل � �ي� ��ف ال� � ��دك � � �ت� � ��ور ح �س�ي�ن
س��ال��م رئ �ي��س ال �ع �ي��ادة الطبية
ب � ��وض � ��ع ال � �خ � �ط� ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة،
واالت � �ف� ��اق م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للرياضة باالستعانة مع الفرق
ال �ت �ط��وع �ي��ة ل �ت �ع �ق �ي��م امل �ن �ش��آت

ال ��ري ��اض� �ي ��ة وغ � � ��رف ال�ل�اع �ب�ي�ن
ومبنى اإلدارة .كما قرر املجلس
رسميًا تجديد عقود املحترفني
ال �خ �م �س��ة إل � ��ى ن �ه��اي��ة امل��وس��م
املقبل ،وهم السنوسي الهادي
وت � �ش� ��اف� ��ي ت � ��وري � ��س وع �ي �س��ى
ي � �ع � �ق ��وب� ��و وأح � � �م� � ��د ال� �ص ��ال ��ح
وسيدريك هنري.

الهيئة بدأت تطبيق استراتيجية
عودة النشاط الرياضي
أك��د ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ل � ��ري � ��اض � ��ة ل� �ق� �ط ��اع
ال��ري��اض��ة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة ال��دك�ت��ور
صقر املال ،على أن الهيئة بدأت
ت �ط �ب �ي��ق اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ع� ��ودة
ال �ن �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي م ��ن خ�ل�ال
ال �خ �ط��ة ال� �ت ��ي أق ��رت� �ه ��ا ال�ل�ج�ن��ة
ال �ث�ل�اث �ي��ة امل� �ك ��ون ��ة م ��ن ال�ه�ي�ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل ��ري ��اض ��ة وال �ل �ج �ن��ة
األوملبية ووزارة الصحة ،والتي

تتضمن إجراء فحص الالعبني
وأخ� � � � ��ذ م � �س � �ح� ��ات «ك � ��وف� � �ي � ��د -
 »١٩ق �ب��ل م �م��ارس��ة ال �ت��دري �ب��ات
الرياضية.
وب�ي�ن امل�ل�ا أن ال �ه �ي �ئ��ة س�ت�ق��وم
ب� ��رص � �ي� ��د وت� �ق� �ي� �ي ��م األوض� � � � ��اع
ال �ت��ي ق ��د ت �ح �ت��اج إل ��ى م��راج�ع��ة
ل �ل�اش � �ت ��راط ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة ،ألن
ال �ج �م �ي��ع ي �ت �ط �ل��ع إل � ��ى ت�ح�ق�ي��ق
ال � � �ن � � �ج� � ��اح وارت� � � � � �ف � � � � ��اع م � �ع� ��دل

اإليجابيات إلنجاز كل الشروط
للحفاظ على إخواننا وأبنائنا
الالعبني.
وف� � ��ي ال� �س� �ي ��اق ن� �ف� �س ��ه ،خ �ض��ع
الع� �ب ��و  5ات� � �ح � ��ادات ري ��اض �ي ��ة،
هي :السباحة  -الرماية  -ألعاب
ال �ق��وى  -امل �ب ��ارزة  -ال�ف��روس�ي��ة-
ن � � � � ��ادي ال � � �ت� � ��راث � � �ل� � ��ون االع � �ب �ي��ن
واألج� � �ه � ��زة ال �ف �ن �ي��ة واإلداري � � � ��ة
إلجراءات فحص «كوفيد .»١٩ -

جدول المباريات المنقولة اليوم
القناة

الفريقان

التوقيت
الدوري اإلنكليزي (المرحلة الحادية والثالثون)

ليستر سيتي × برايتون

 8.00مساء

beIN Sports HD 2

توتنهام × وست هام

 10.15مساء

beIN Sports HD 2

الدوري األسباني (المرحلة الحادية والثالثون)
ليفانتي × أتلتيكو مدريد

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

برشلونة × أتلتيك بلباو

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري اإليطالي (المرحلة السابعة والعشرون)
هيالس فيرونا × نابولي

 8.30مساء

-

جنوى × بارما

 10.45مساء

-

تورينو × أودينيزي

 10.45مساء

-

الحرارة

الثالثاء
 2ذو القعدة  1441هـ •  23يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد  • 16823الكويت
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي  13078برقياً :سبقلا
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

كالم الناس
أحمد الصراف

الطقس

29

الصغرى

الرطوبة

46

الكبرى

%26

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

8.08 7.05 12.10 2.20
ً
صباحا

ً
ظهرا

ً
صباحا

مساءً

حار مع فرصة للغبار والرياح شمالية غربية

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

إلى معتدلة السرعة ( 20ـــ  45كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

سحر «الصندوق األسود»
يأسر العبي «نينتندو»

a.alsarraf@alqabas.com.kw

3.24 3.14
فجر

الصــــالة

عصر

6.51 4.49
شروق

مغرب

8.23 11.50
ظهر

عشاء

حصاد السنين
مبارك فهد الدويلة
m.alduwailah@alqabas.com.kw

عود لموضوع أول مرة

حكومة الشيخ صباح الخالد

ألول مرة نكتشف كم وحجم الفساد املالي واإلداري ،وحتى األخالقي
في الدولة.
وألول مرة في حياة جيلنا يصبح الهواء بهذا النقاء والصفاء ،ومع هذا
يفرض علينا ارتداء الكمام ،والتزام البيت.
وألول م��رة تصبح ال��ط��رق شبه خ��ال��ي��ة ،وم��ع ه��ذا ي��ق��ال لنا ان ال��رح�لات
الطويلة غير ممكنة.
وألول مرة تصبح أيدينا ،بشكل عام أكثر نظافة من قبل ،ومع هذا يطلب
منا بأدب أال نمدها للمصافحة.
وألول مرة يصبح لدى أحبتنا وأصدقائنا الوقت لنجلس معهم ،ولكن
يطلب منهم ومنا أال نجتمع ونلزم بيوتنا.
وألول مرة يشعر من اكتشف أنه يجيد الطبخ عجزه عن دعوة صديق أو
قريب لتجربة طبخه.
وألول مرة يصبح لدى البعض التوق للذهاب للعمل صباح يوم األحد.
وألول م��رة تصبح عطلة نهاية األس��ب��وع ال نهائية وتوقفت أن تصبح
قصيرة ،كما كنا نشعر من قبل.
وألول مرة يشعر من يميل لإلسراف ولديه املال أنه عاجز عن اإلنفاق.
وألول مرة أملس وجود كل هذا الكم من كرماء املتبرعني في الكويت.
وألول مرة يصبح لدينا كل هذا الوقت ،ولكننا عاجزون تماما عن تحقيق
أحالمنا.
وألول مرة نعرف أن املجرم والجاني وراء هذه الكارثة موجود في كل
مكان حولنا وقريبا وبعيدا عنا ،ومع هذا ال نستطيع رؤيته.
وألول مرة ال نستطيع القيام بواجب الوداع ألحبتنا الذين غادرونا ،إلى
األبد.
وألول مرة في التاريخ جهات قليلة فقط حققت أرباحا هائلة من كارثة
ع��امل��ي��ة ،ففي ه��ذا ال��وب��اء خسر الجميع ،ورب���ح ال��ق��ط��اع الطبي وأص��ح��اب
املستشفيات ومصنعو األدوية واملعقمات والكفوف والكمامات ،وشركتا
«ع��ل��ي ب��اب��ا» وأم�����ازون ،وق��ط��اع��ات بسيطة أخ���رى ،أم��ا البقية فجميعها
حققت خسائر طائلة.
وألول مرة يصبح في الكويت ،وفي بقية دول العالم ،هذا العدد الكبير من
ممارسي الرياضة ،والباحثني عن اللياقة.
وألول م��رة سيصبح ل��دى ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات ع��دد اق��ل بكثير من
امل��ن��دوب�ين مل��راج��ع��ة ال���دوائ���ر ال��ح��ك��وم��ي��ة ،ب��ع��د أن دخ��ل��ت امل��ي��ك��ن��ة ،واص��ب��ح
اإلنترنت سيد املوقف ،واملعامالت تنجز  Onlineبدال من كتابنا وكتابكم.
وألول مرة نجري مكاملة وال نسأل من نتصل به إن كان داخل أو خارج
الكويت ،كيال نطيل إن كان في الخارج ،بعد أن أصبح الجميع في الصيف
داخل الكويت.
وأخيرا ...انتقلت قبالتنا ملن نحب من على الخدود ،وإلى شاشة واتس
أب النقال.

بعد انتهاء استجواب وزير املالية براك الشيتان ،تبني لي أن حكومة الشيخ صباح الخالد
غير! وأخذت انطباعًا منذ الوهلة االولى انها  new lookكما يقولون! فوجود حكومة بالحد
األدنى في جلسة استجواب يعني أنه لن يتم استعمال الوزراء للضغط على النواب لكسب
َ
املستجوب كما تعودنا في الحكومات السابقة عندما يقررون
أصواتهم لجانب الوزير
اج��ه��اض أي اس��ت��ج��واب! كما أن��ن��ي سمعت أن رئ��ي��س الحكومة ل��م يضغط على أح��د من
النواب ،والسبب أنه ال يقابل النواب كثيرا في مكتبه ،لذلك ليس له دالة على أكثرهم ،وهذا
ّ
الوضع ال يمكن الوزير الفاشل من التواري خلف التضامن والدعم الحكومي ،فال يفلت من
االستجواب إال الوزير الناجح في قراراته واملقنع في أدائه! كما حصل مع الوزير الشيتان.
لكن هل ستدوم هذه الحكومة بهذه املثالية في األداء؟
املؤشرات تقول خالف ذلك ،فهناك معلومات عن ّ
تعمد اخفاء بعض املعلومات عن النيابة
في صفقة اليوروفايتر! وأتمنى أال يصدق هذا القول ،ألنني متأمل من قيادات وزارة الدفاع
التغيير اإليجابي فيها ،وهناك من يقول ان وف��دًا سيقابل رئيس الحكومة الحتواء قرار
وزير املالية بتغيير آلية التصويت في مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها ،وأتمنى
من سموه أال يخضع لجشع البعض ،الذي يريد أن يستمر في استغالل منصبه ملصالحه
الخاصة! وهناك من يقول ان الحكومة ستصطدم ببعض تجار اإلقامات إلغالق هذا امللف
بأقل األض��رار لهم وإبقاء األم��ور على ما هي عليه ،وأتمنى أال يخيب سموه ظن غالبية
الشعب الكويتي فيه! وهناك من اعتبر ق��رار وزارة الشؤون إلغاء ن��دوة جمعية املحامني
استمرارًا لسياسة تكميم األف��واه وقمع حرية الكلمة ،لوال التصحيح السريع في اسلوب
التعامل وإعطاء املوافقة على الندوة!
يتبقى أن نؤكد لسموه أن هناك قضايا لم تجد من يعطيها اهتمامًا ورعاية ،وأول��ى هذه
القضايا هو وضع «البدون» والحد األدنى للعيش الكريم ،والذي يقف الجهاز املركزي حجر
عثرة لحل مشكلتهم ويساهم في تعقيدها وتأزيمها من دون اعتبار للجانب اإلنساني
واألخالقي!
كما أن قضية التركيبة السكانية سهل معالجتها اليوم ،فإن بادرت بحلها اليوم تيسرت،
وان منعك أهل املصالح وخضعت لهم ستتعقد أكثر كما عقدها عليك البعض ممن سبقوك!
اليوم ينتظر الكويتيون من حكومتهم الجديدة في حلتها واملتجددة في تعاملها مع األحداث،
ان تبادر بعمل خطوة تقرب من حل موضوع املبعدين خارج الديار من السياسيني ،الذين
يكاد يجمع أهل الديرة على صفاء مقاصدهم وحسن نواياهم ،وأن يساهم سمو الرئيس
في حلحلة األمور الساكنة ،وان يكسر هذا الجمود كي نرى أبناءنا بيننا يخدمون بلدهم
ويشاركونهم في بنائها!

ل ��م ي �ق �ت �ص��ر م �ت��اب �ع��و ب��رن��ام��ج ال �ص �ن��دوق
األس � � � ��ود ،ال� � ��ذي ي �ق��دم��ه ال �ن �ج��م اإلع�ل�ام ��ي
ع�م��ار ت�ق��ي ،ع�ل��ى م�ش��اه��دت��ه ع�ل��ى منصات
سبقلا اإلل�ك�ت��رون��ي ف��ي وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االجتماعي ،أو اليوتيوب ،ب��ل وص��ل األم��ر
إل � ��ى ت��رك �ه��م أل � �ع ��اب ال �ف �ي��دي��و وم �ش��اه��دة
البرنامج على جهاز «نينتندو» ،في إشارة
واض �ح��ة إل��ى أن ال�ب��رن��ام��ج وص��ل إل��ى فئة
الشباب التي كثيرًا ما تقضي جل أوقاتها
في ألعاب الفيديو وغيرها ،وقلما يتابعون
البرامج الحوارية أو الوثائقية ،ما يعكس
م��دى نجاح البرنامج في ج��ذب كل الفئات
واألط� �ي ��اف وم�خ�ت�ل��ف األع� �م ��ار ،وال �ص��ورة
التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع

التواصل االجتماعي ملتابع للبرنامج عبر
«نينتندو» خير دليل على ذلك.
«امل � �ت� ��اب� ��ع امل � �خ � �ل� ��ص» ،ح� �س ��ب م � ��ا وص �ف��ه
البعض في وسائل التواصل ،ت��رك اللعب،
وش ��اه ��د أول � ��ى ح �ل �ق��ات ال ��رئ �ي ��س األس �ب��ق
ل�لاس�ت�خ�ب��ارات ال�س�ع��ودي��ة وس�ف�ي��ر اململكة
األسبق في بريطانيا وأميركا األمير تركي
الفيصل ،حيث يكشف العديد من األس��رار
للمرة األولى.
ي��ذك��ر أن ت �ف� ُ
�اع�لا إع�لام �ي��ا م�ح�ل�ي��ا وع��امل�ي��ا
واس� �ع ��ا ح �ظ �ي��ت ب ��ه ح �ل �ق��ات ال �ف �ي �ص��ل ف��ي
الصندوق األس��ود ،وتناقلت وك��االت أنباء
وص� �ح ��ف وم � ��واق � ��ع إخ � �ب ��اري ��ة وم � �غ � � ّ�ردون
تفاصيل اللقاء.

الوفيات
● فهد فهد الناصر العتيق،
( 82ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ت- 97199911 :
.67709000
● م���ح���م���د س���ع���د ال��ع��ج��ي��ل��ي
ال��ع��ازم��ي 88( ،ع� ��ام� ��ًا) ،ش� �ي ��ع ،ت:
.55557178
● شهاب أحمد محمد المانع،
( 60عامًا) ،شيع ،ت.99027078 :
● سكينة حسين أحمدي زاده،
أرم �ل��ة ع �ب��دال��رض��ا أح �م��د ع�ب��دال�ع��زي��ز
ال� �ن� �ع� �م ��ة 52( ،ع � ��ام � ��ًا) ،ش� �ي� �ع ��ت ،ت:

.99595447
● خديجة هاشم العوضي ،زوجة
محمود عبداهلل األنصاري 82( ،عامًا)،
شيعت ،ت.97920256 - 66662008 :
● عقيل سقاف محمد السقاف،
( 16ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ت- 99719490 :
.99717006 - 55393696
● إس��م��اع��ي��ل ي���وس���ف ص��ال��ح
ال��ع��ي��دان 81( ،ع � ��ام � ��ًا) ،ش� �ي ��ع ،ت:
.99113552
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

حملة ضد التيار اإلسالمي
الحظنا هذه األي��ام بعض املنصات اإللكترونية تشن حملة شعواء على التيار االسالمي
ال��وس��ط��ي ف��ي ال��ك��وي��ت ،املمثل ف��ي ت��ي��ار ال��ح��رك��ة ال��دس��ت��وري��ة االس�لام��ي��ة ،وال ن��ع��رف سببًا
الستئناف هذه الحملة بعد توقفها منذ عدة أسابيع ،فهل فشل الخصوم في استغالل
استجواب وزير املالية سبب لهذه الحملة الجائرة؟ أم ان إخفاقات البعض في بعض األقاليم
الساخنة ،أحد هذه املبررات لتغطية االنكسار النفسي الذي يعانونه؟
عمومًا ستنبئك األيام ما كنت جاهال.

