بقية أخبار
الصفحة
األولى
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األربعاء
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

هل استثناء السفر ألصحاب «العقارات بالخارج»؟
■ القرار الحكومي مرتبك ومتردد ..ولجان تلو أخرى بال رؤية أو إرادة
محرر الشؤون المحلية
في الوقت الذي عاودت فيه العديد من الدول فتح مطاراتها ،وبينما حددت
دول ال �ج��وار م��واع�ي��د إلع ��ادة استئناف رح��ات ال�ط�ي��ران ال�ت�ج��اري��ة ،ال ت��زال
الكويت مترددة ،وتشكل اللجان تلو اللجان التي ال تزال تدرس متى وكيف
يمكن إعادة الحياة إلى مطار الكويت.
ووصفت مصادر مطلعة مخاوف الحكومة واصرارها على االنغاق واإلغاق
أم��ام كورونا بأنها في غير محلهما ،وتعكس عدم ق��درة على ق��راء ة املشهد
العاملي والتخطيط الجيد للتعامل معه.

ولفتت املصادر الى اجتماع االتحاد االوروبي املرتقب غدا الخميس للتنسيق
لفتح الباب امام التقديم على تأشيرات «شنغن» ،ما يعني ان العالم ماض
الى االنفتاح والعودة الى الحياة الطبيعية ،بينما تضع الحكومة اشتراطات
مضحكة أمام الراغب في السفر من املواطنني ،مع تحديد شرائح قليلة يسمح
لها بالسفر.
واعتبرت ان اشتراط الحصول على اذن وتقديم طلب ل��وزارة الداخلية قبل
موعد السفر ب�  10ايام مدعم باملستندات املؤيدة لضرورة سفره ،يوحيان كأن
اإلجراء عمل خارق يتطلب موافقات وأدلة وقرائن.
واستغربت املصادر تحديد مدة السفر بما ال يقل عن  30يوما ملن يرغب في

مطلع يوليو

مغادرة الباد ،وتساء لت :من يمكنه تحمل كلفة البقاء في الفنادق طوال هذه
املدة؟ كأن هذا الشرط وضع ملصلحة فئة واحدة فقط هي من يملكون عقارات
او بيوتا بالخارج يقيمون فيها.
وانتقدت املصادر كذلك اجبار املسافر على توقيع اق��رار وتعهد بتحمله
نفقات العاج في حال اصابته بكورونا وتكاليف عودته وع��دم مطالبة
ال �ح �ك��وم��ة ب ��أي ال �ت��زام��ات م��ال �ي��ة او غ �ي��ره��ا ت �ت��رت��ب ع �ل��ى س �ف��ره وال �ق �ب��ول
بالحجر الصحي عند العودة على نفقته الخاصة.
وقالت ان مثل هذا االجراء بمنزلة تنصل من قبل الحكومة من مسؤوليتها
عن املواطن وكفالة الدولة له صحيا املنصوص عليها في الدستور.

ال تريد صداماً بين تركيا ومصر

كويتيون متورِّطون في غسل أموال طائلة

ِّ
تصفق وحدها ..وحماية سمعة الكويت مسؤولية الجميع
■ يد الحكومة والبرلمان ال
■ كلير روكاسل :أستغرب ارتكاب جولو هذه الجريمة بمشاركة كويتيين بال مساءلة!
مبارك حبيب ومحمد إبراهيم
ح��ذرت ن��دوة «قضية الصندوق السيادي املاليزي وأث��ره ف��ي اقتصاد
الكويت» من تفشي الفساد ،الذي ّ
يهدد االقتصاد الوطني.
ّ
وفجر املتحدثون في الندوة ،التي نظمتها جمعية الدفاع عن املال
العام ،بالتعاون مع جمعية املحامني أمس ،مفاجآت مثيرة عن هذه
القضية الحساسة ،حيث ّ
تبني ّ
تورط شخصيات كويتية ،بينها رجل
أعمال من عائلة مشهورة في غسل أموال طائلة.
ّ
وشددوا على أن حماية سمعة الكويت واجب على جميع املؤسسات

 24صفحة •  100فلس

جهوزية التشغيل
ك �ش �ف��ت م � �ص� ��ادر ف� ��ي إدارة ال �ط �ي��ران
امل��دن��ي ع��ن توصية سترفع إل��ى مجلس
ال� � ��وزراء ق��ري�ب��ا ب �ق��درة امل �ط��ار ع�ل��ى ب��دء
تشغيل الرحالت التجارية بنسبة %30
اب�ت��داء م��ن أول يوليو عقب االن�ت�ه��اء من
استكمال اإلج��راءات الفنية واللوجستية
للتشغيل.

أسبانيا تتأهب الستقبال سياح الخليج بعد إعالن اجتماع «الشنغن» الخميس

واألفراد ،وليس فقط مسؤولية الحكومة والبرملان.
وأك� ��د ال �ن��ائ��ب د.ع � ��ادل ال��دم �خ��ي أن ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ك��ان��ت م �غ� ّ�ي �ب��ة عن
ّ
تعهدت بمتابعة قضية الصندوق،
الجميع ،مشيرًا إلى أن الحكومة
ّ
وق��دم��ت ب��اغ��ا ل�ل�ن�ي��اب��ة ،ك�م��ا ت�ك��ش�ف��ت ،خ��ال االس �ت �ج��واب امل �ق��دم من
النائب ري��اض العدساني ،معلومات ج��دي��دة ،ول��ن نكتفي ب��ذل��ك ،بل
وجهنا أسئلة كثيرة ،وطالبنا بلجنة تحقيق برملانية.
ِّ
مؤسسة موقع «س��اراواك» ،وهي
ومن جانبها ،قالت كلير روكاسل،
ّ
املكتشفة واملبلغة عن هذه القضية :جاء ت هذه الفضيحة بعد إنشاء
الصندوق السيادي املاليزي ،الذي كان هدفه التطوير ،وكان رئيس
ال��وزراء املاليزي السابق هو امل�س��ؤول عن إدارت��ه ،وك��ان امل� ّ
�دب��ر لهذه
الفضيحة رجل أعمال ،اسمه جولو.
وأض ��اف ��ت روك ��اس ��ل :أوج� ��ه س��ؤال��ي ل �ل �ك��وي��ت :ك �ي��ف اس �ت �ط��اع ج��ول��و
ارتكاب هذه الجريمة بمشاركة كويتيني من دون علم أي جهة رقابية
ومن دون أي مساء لة؟
وزادت :كانت لجولو ع��اق��ات دول�ي��ة م��ع ش��رك��ات عبر العالم ويقوم
ب�ت�ح��وي��ل امل ��ال ب�ي�ن�ه��ا ،وت �ب� ّ�ني الح �ق��ًا أن ه��ذه األم� ��وال م��ن ال�ص�ن��دوق
املاليزي ،وكانت هناك سيولة مالية من شركة بمساهمة شخص من
ّ
متورط في القضية.
عائلة مشهورة في الكويت ،واتضح أنه
وتابعت :بلغت قيمة مذكرة التفاهم  8مليارات دوالر ،وك��ان جولو
ّ
وتبني أن الكثير من املبالغ
يحاول في السعودية وأبوظبي أيضًا،
أتى من الكويت.
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تحليل اقتصادي

تداعيات األزمة تتواصل ..وحجم الكارثة يتضح في 2021

سالم عبدالغفور
ي �ب��دو أن ت��داع �ي��ات أزم � ��ة «ك� ��ورون� ��ا» ال�س�ل�ب�ي��ة
ّ
ترجح
على االق�ت�ص��اد ل��م تظهر جليًا ب�ع��د؛ إذ
ً
امل��ؤش��رات اس�ت�م��راره��ا ف �ص��وال متتالية خالل
الفترة املقبلة ،وس��ط ت��أك�ي��دات ب��أن خسائرها
الفعلية ستظهر كليًا العام املقبل ،وأن ما ظهر
حتى اليوم ما هو إال جزء بسيط ،أشبه بجبل
جليد مختبئ تحت امل��اء ،وال يظهر منه سوى
رأسه.
ّ
ف� ��األزم� ��ة ال �ح��ال �ي��ة ب� � ��دأت ص �ح �ي��ة وأث� � � ��رت ف��ي
ال��رب �ح �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا م��رش �ح��ة ل �ل �ت �ح� ّ�ول إل ��ى أزم ��ة
س�ي��ول��ة م��ع اس�ت�م��رار ت��داع�ي��ات�ه��ا وت��زاي��د أرق��ام
ف��ات��ورة م��واج�ه�ت�ه��ا ،وال��دل �ي��ل ع�ل��ى ذل ��ك ت� ّ
�وج��ه
معظم البنوك إل��ى ع��دم توزيع أرب��اح نقدية عن

مطبخ
«فزعة الكويت»
يعمل
مجدداً
الكويت 06

 2020والتعليمات املشددة الصادرة عن لجنة
بازل املصرفية وتوصيات بنك الكويت املركزي.
ويخطئ من يظن أن األزمة تنتهي بمجرد ضغط
الحكومة على زر عودة الحياة؛ فالتعافي يحتاج
سنة على األقل ،كما أن عودة األنشطة ستكون
م��ق��يّ ��دة ب� ��إج� ��راءات اح �ت��رازي��ة ون �س��ب تشغيل
محدودة ،علمًا بأن قدرة أغلب الشركات � � � مهما
ّ
التحمل ال تتجاوز أشهرًا
كان حجمها � � � على
معدودة ،ثم ستنطلق االستغاثات .لذلك ،يجب
الحذر من ّ
توسع األزمة شيئًا فشيئًا ،لتؤثر في
ً
جناحي االستثمار :البورصة والعقار ،وصوال
إل��ى ال�ب�ن��وك ،ف��ي ظ��ل غياب االه�ت�م��ام الحكومي
ب��ان�ع�ك��اس��ات األزم ��ة ع�ل��ى االق�ت�ص��اد م��ع سبق
اإلصرار والترصد ،وأحيانا تقوم بعض أجهزة
الحكومة ب��دور معرقل لقرارات لجنة التحفيز.

لكن املستغرب أن ِح� َ�زم التحفيز تتناثرعامليًا،
وال��دول الفقيرة تقترض لتنشيط اقتصاداتها،
ف��ي ح��ن ت ��رى أوس� ��اط اق �ت �ص��ادي��ة أن حكومة
الكويت تراوح مكانها في هذا الشأن؛ إذ تعتقد
�اف لتقاعسها ،غير
أن عجز امليزانية مبرر ك� ٍ
م ��درك ��ة أن ف ��ات ��ورة اإلن� �ق ��اذ امل �ت��أخ��ر أض �ع��اف
أضعاف «املبكر».
م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ال ي�م�ك��ن إغ �ف��ال أن ال �ت� ّ
�وج��ه
الحكومي الشعبوي يعيق جهود اإلن�ق��اذ ،كما
يعرقل خطط ترشيد اإلن �ف��اق وت�ن��وي��ع ال��دخ��ل،
م �ع �ت �ق��دة أن ال �ظ �ه��ور اإلع ��الم ��ي و«ال �ب �ه��رج��ة»
ينفعان للتغطية على تخليها عن مسؤولياتها،
وإلقاء تبعات اإلنقاذ على البنوك وحدها.
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 10مقترحات
عاجلة إلنقاذ
القطاع
العقاري
اقتصاد
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واشنطن تدعم
أردوغان في ليبيا
خالد جان سيز

لم ن َر من جبل خسائر «كورونا» إال رأسه!

في العدد

األربعاء

 3ذو القعدة  1441هـ •  24يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد  • 16824الكويت

الخبيرة األسرية في
«الغارديان» تجيب
 24صفحة •  100فلس

ً
يوما كحد أدنى ..يفتح نار السخط الشعبي
اشتراطه ٣٠

تفجر مفاجآت ..وتحذِّ ر من الفساد:
ندوة «الصندوق الماليزي»
ِّ

ص 02
رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

هل عليّ أن أقدم
نصيحة مالية ألخي..
أم أتركه
يضيِّع أمواله؟

ّ
للتوصل إلى تسوية سياسية لألزمة
تستمر الجهود الدولية
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،ل�ك��ن م��ن دون تحقيق اخ �ت��راق حقيقي ح�ت��ى اآلن،
نتيجة إحجام الواليات املتحدة وحلف شمالي األطلسي عن
القيام بدور فاعل يؤدي إلى حل مناسب لجميع األطراف.
املعضلة ف��ي ليبيا أن أميركا ال تعترض على تدخل تركيا
ودع �م �ه��ا ل �ح �ك��وم��ة «ال� ��وف� ��اق» ألن �ه��ا ت ��واج ��ه ب �ه��ا ال �ح �ض��ور
الروسي ،وتتمسك بها نظرًا إلى موقعها الجيوستراتيجي
ولوجود قواعد أطلسية على أراضيها ،ولكي ال تذهب نحو
خيارها األوروآسيوي والتعاون مع موسكو.
وأع�ل�ن��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة معارضتها ب�ش��دة ألي تصعيد
عسكري محتمل في ليبيا .ورأى الباحث املحلل السياسي
محمد ح��ام��د أن واش�ن�ط��ن ل��ن ت��دع م�ص��ر ت�ت��دخ��ل عسكريًا،
مؤكدا أن��ه «ال مجال إال بالحوار ،وال مجال لصدام مصري
 تركي» .وفي لقاء يعكس التنسيق األميركي مع «الوفاق»،اجتمع رئيسها فايز السراج ،مع الجنرال ستيفن تاونسند،
قائد «أفريكوم» في مدينة زوارة غربي طرابلس .كذلك ،تنظر
قيادة «الناتو» إلى تدخل أنقرة في ليبيا على أنه ثقل موازن
لتدخل موسكو.
وذك� � ��ر م ��راق� �ب ��ون أن «ف ��رن� �س ��ا ح� ��اول� ��ت أن ت �ق �ن��ع واش �ن �ط��ن
ب� ��أن ال �س �م��اح ل �ت��رك �ي��ا ب �م��وط��ئ ق� ��دم ك �ب �ي��ر ف ��ي ل �ي �ب �ي��ا خطأ
إستراتيجي» ،مضيفني أن «ه��ذا يؤكد أنهما متفقتان على
التدخل التركي ،لكنهما مختلفتان على حدوده ومداه».
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عالج «كورونا»
سيكون مستنشقاً
 ..ولن يُحقن
في الوريد
اليت

08

ً
مبدئيا على  6مقترحات لدعم اقتصاد األعمال
الهاشل يوافق

سداد إيجارات  6أشهر و %80من الرواتب
ت �ل �ق��ت ل �ج �ن��ة ت �ح �س�ي�ن ب �ي �ئ��ة االع � �م ��ال
ال�ب��رمل��ان�ي��ة م��واف �ق��ة م�ب��دئ�ي��ة م��ن رئ�ي��س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ت�ح�ف�ي��ز االق �ت �ص��ادي
د .محمد ال�ه��اش��ل ع�ل��ى م�ض��ام�ين ورق��ة
ع �م��ل ل��دع��م م �ش��اري��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
خ�ل�ال أزم� ��ة ك ��ورون ��ا .وك �ش �ف��ت م �ص��ادر
لـ سبقلا أن اللجنة ناقشت مع الهاشل
عبر تطبيق زووم ورقة العمل (حصلت
سبقلا على تسجيل ل�لاج�ت�م��اع) ،التي
أعدها النائب أحمد الفضل ومجموعة
من املبادرين.

وقالت املصادر ان املحافظ أبدى موافقة
مبدئية على مناقشة ال��ورق��ة ،وإرفاقها
وش �م��ول �ه��ا ف��ي ت��وص �ي��ات��ه ال ��ى مجلس
الوزراء.
وت�ت�ض�م��ن ال ��ورق ��ة  6م �ق �ت��رح��ات أول �ه��ا
ف�ت��ح أك �ب��ر ق ��در م��ن األن �ش �ط��ة ب�ض��واب��ط
ومنح غير مستردة بما ال يزيد
صحيةِ ،
على  10آالف دينار لكل شركة صغيرة
ّ
وم� �ت ��وس� �ط ��ة ،وت� �ك ��ف ��ل ال � ��دول � ��ة ب� �س ��داد
اي� �ج ��ارات  6أش �ه��ر و %80م��ن ال��روات��ب
ً
اعتبارا من يوليو .2020

واقترحت ورقة العمل تسهيل اإلجراءات
البنكية وتمديد فترات السداد ،لتشمل
ج �م �ي��ع امل �ش ��اري ��ع ب �م��ا ف �ي �ه��ا امل �ت �ع �ث��رة،
وت�ح�ف�ي��ز ال �ش��رك��ات ال �ك �ب �ي��رة م��ن خ�لال
ت �س �ه �ي�ل�ات م �ع �ي �ن��ة م �ق ��اب ��ل اس �ت �خ ��دام
خدمات الشركات الصغيرة واملتوسطة.
وتمنى املشاركون في االجتماع موافقة
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع�ل��ى امل �ق �ت��رح��ات ال�ت��ي
تضمنتها الورقة.
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مجرد سؤال:
هل سيُ رسل المحافظ توصيات «اللجنة المالية» التي وافق عليها إلى مجلس الوزراء
لمناقشتها ..أم إنها ستظل حبيسة األدراج بحجة انتهاء التكليف؟!

 ٦توصيات لدعم القطاع الخاص
البرامج والسياسات

اإلجراءات المتبعة

التنفيذ

فتح سوق العمل

فتح أكبر قدر من األنشطة بضوابط صحية

نهاية يونيو مع فتح جزئي

المنح السريعة

منح غير مستردة بما ال يزيد على  10آالف دينار

فوراً

اإليجارات

ُّ
تكفل الدولة بسداد  %100من اإليجارات
لمدة  6أشهر ابتداء من يوليو 2020

ابتداء من يوليو ولمدة  6أشهر

األجور

ُّ
تكفل الدولة بسداد  %80من الرواتب
ابتداء من يوليو 2020

ابتداء من يوليو ولمدة  6أشهر

القروض

تسهيل اإلجراءات البنكية وتمديد فترات السداد
وشمول المشاريع المتعثرة

فوراً

المصالح المشتركة

تسهيالت للشركات الكبيرة مقابل استخدام
خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة

فوراً

عدم استثمار الحكومة في الوعي الوقائي قد يتسبب بفاجعة في الموجة الثانية

«كورونا الكويت» ال يزال ِب ً
كرا

ف��ي إط� ��ار م �ت��اب �ع��ة سبقلا مل�ع��رف��ة
ت ��وج� �ه ��ات امل ��رح� �ل ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ،أف� ��اد
مصدر صحي رفيع بأن «املجتمع
في الكويت ال يزال بكرا» في اشارة
الى عدم اكتساب املجتمع للمناعة
م��ن خ�لال اإلص��اب��ة ب��امل��رض ،حيث
ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة اإلص ��اب ��ات ب�ف�ي��روس
ك ��ورون ��ا ال �ت ��ي س �ج �ل��ت ح �ت��ى اآلن

أق ��ل م ��ن  %1م ��ن ن �س �ب��ة ال �س �ك��ان،
وذل� ��ك ض �م��ن إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ه� ��دف إل� � ��ى ع ��دم
انتهاج سياسة مناعة القطيع التي
اتبعتها دول أخرى قريبة وبعيدة.
وب�ح�س��ب امل �ص��در ،ه �ن��اك م�خ��اوف
م ��ن أن ع� ��دم اس �ت �ث �م��ار ال �ح �ك��وم��ة
ف��ي ال��وع��ي ال��وق��ائ��ي خ�لال األش�ه��ر

امل� ��اض � �ي� ��ة ق � ��د ي� �ت� �س� �ب ��ب ب �ف��اج �ع��ة
ص �ح �ي��ة ،خ��اص��ة أن ه �ن��اك خ�ش�ي��ة
م ��ن م ��وج ��ة ث��ان �ي��ة أش� ��د ل �ف �ي��روس
ك��ورون��ا ،داع�ي��ا ال�ن��اس إل��ى االل�ت��زام
ب� �ث�ل�اث ��ة ع� �ن ��اص ��ر أس� ��اس � �ي� ��ة ه ��ي:
ن �ظ��اف��ة ال� �ي ��دي ��ن ،وارت � � ��داء ال �ك �م��ام،
والتباعد االجتماعي ،والتي تشكل
ضرورة الحتواء تفشي الفيروس،

واس� �ت� �م ��رار ع � ��ودة ال �ح �ي��اة ب�ش�ك��ل
طبيعي تدريجيا.
وقال املصدر إن التوقعات العاملية
ت� �ش� �ي ��ر ال � � ��ى أن امل � ��وج � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة
ل �ل��وب��اء س�ت�ب��دأ ف��ي ف �ت��رة سبتمبر
وأكتوبر املقبلني ،وهناك معلومات
م�ص��دره��ا منظمة ال�ص�ح��ة العاملية
تتوقع بأن املوجة الثانية ستترافق

م��ع موجة م��ن اإلنفلونزا الشديدة،
م��ا يعني وج��ود أع��راض متشابهة
ب� �ي ��ن ال � � �ف � � �ي� � ��روس �ي ��ن ،ألن ن �س �ب ��ة
اإلص� ��اب� ��ات ف ��ي األش� �ه ��ر امل��اض �ي��ة
ب ��اإلن� �ف� �ل ��ون ��زا ك ��ان ��ت ق �ل �ي �ل��ة ج� ��دا.
وتشدد املنظمة على ض��رورة أخذ
التطعيمات الالزمة ضد اإلنفلونزا
قبيل موسم الشتاء.

سبقلا تزيد الجرعة
االقتصادية
ايمانا بأهمية االقتصاد ودوره في تنمية
امل�ج�ت�م��ع ورف �ع �ت��ه ،ك��ون��ه ش��ري��ان ال�ح�ي��اة
النابض في جسد الدولة ،وفي الوقت الذي
تعاني فيه البالد من أزمة اقتصادية خانقة،
ع �ل��ى وق� ��ع ص��دم �ت��ي «ك� ��ورون� ��ا» وه �ب��وط
النفط ،قد تضعف الكثير من مؤسسات
قطاع األعمال وتهدد آالف األسر ،وبهدف
زخ ��ر ج�م�ه��ورن��ا ب��أف �ك��ار اق �ت �ص��ادي��ة من
أص �ح��اب ال �خ �ب��رة واالخ �ت �ص��اص وك��ذل��ك
الستشراف آراء الشباب ..تعلن سبقلا
ً
ابتداء
زي��ادة عدد الصفحات االقتصادية
من طبعة اليوم.

علي أن أقدم
هل
ّ
نصيحة مالية ألخي..
أم أتركه
يض ِّيع أمواله؟
الخبيرة األسرية في
«الغارديان» تجيب
اليت | ص08

األربعاء

 3ذو القعدة  1441هـ •  24يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد  • 16824الكويت

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 24صفحة •  100فلس

ً
يوما كحد أدنى ..يفتح نار السخط الشعبي
اشتراطه ٣٠

هل استثناء السفر ألصحاب «العقارات بالخارج»؟
■ القرار الحكومي مرتبك ومتردد ..ولجان تلو أخرى بال رؤية أو إرادة
محرر الشؤون المحلية
في الوقت الذي عاودت فيه العديد من الدول فتح مطاراتها ،وبينما حددت
دول ال �ج��وار م��واع�ي��د إلع ��ادة استئناف رح�ل�ات ال�ط�ي��ران ال�ت�ج��اري��ة ،ال ت��زال
الكويت مترددة ،وتشكل اللجان تلو اللجان التي ال تزال تدرس متى وكيف
يمكن إعادة الحياة إلى مطار الكويت.
ووصفت مصادر مطلعة مخاوف الحكومة واصرارها على االنغالق واإلغالق
أم��ام كورونا بأنها في غير محلهما ،وتعكس عدم ق��درة على ق��راءة املشهد
العاملي والتخطيط الجيد للتعامل معه.

ولفتت املصادر الى اجتماع االتحاد االوروبي املرتقب غدا الخميس للتنسيق
لفتح الباب امام التقديم على تأشيرات «شنغن» ،ما يعني ان العالم ماض
الى االنفتاح والعودة الى الحياة الطبيعية ،بينما تضع الحكومة اشتراطات
مضحكة أمام الراغب في السفر من املواطنني ،مع تحديد شرائح قليلة يسمح
لها بالسفر.
واعتبرت ان اشتراط الحصول على اذن وتقديم طلب ل��وزارة الداخلية قبل
موعد السفر بـ  10ايام مدعم باملستندات املؤيدة لضرورة سفره ،يوحيان كأن
اإلجراء عمل خارق يتطلب موافقات وأدلة وقرائن.
واستغربت املصادر تحديد مدة السفر بما ال يقل عن  30يوما ملن يرغب في

مغادرة البالد ،وتساءلت :من يمكنه تحمل كلفة البقاء في الفنادق طوال هذه
املدة؟ كأن هذا الشرط وضع ملصلحة فئة واحدة فقط هي من يملكون عقارات
او بيوتا بالخارج يقيمون فيها.
وانتقدت املصادر كذلك اجبار املسافر على توقيع اق��رار وتعهد بتحمله
نفقات العالج في حال اصابته بكورونا وتكاليف عودته وع��دم مطالبة
ال �ح �ك��وم��ة ب ��أي ال �ت��زام��ات م��ال �ي��ة او غ �ي��ره��ا ت �ت��رت��ب ع �ل��ى س �ف��ره وال �ق �ب��ول
بالحجر الصحي عند العودة على نفقته الخاصة.
وقالت ان مثل هذا االجراء بمنزلة تنصل من قبل الحكومة من مسؤوليتها
عن املواطن وكفالة الدولة له صحيا املنصوص عليها في الدستور.

جهوزية التشغيل
مطلع يوليو
ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر ف ��ي إدارة ال �ط �ي��ران
امل��دن��ي ع��ن توصية سترفع إل��ى مجلس
ال � ��وزراء ق��ري�ب��ا ب �ق��درة امل �ط��ار ع�ل��ى ب��دء
تشغيل الرحالت التجارية بنسبة %30
اب�ت��داء م��ن أول يوليو عقب االن�ت�ه��اء من
استكمال اإلج��راءات الفنية واللوجستية
للتشغيل.

أسبانيا تتأهب الستقبال سياح الخليج بعد إعالن اجتماع «الشنغن» الخميس

ِّ
وتحذر من الفساد:
تفجر مفاجآت..
ندوة «الصندوق الماليزي» ِّ

ال تريد صداماً بين تركيا ومصر

كويتيون متورِّطون في غسل أموال طائلة

ِّ
تصفق وحدها ..وحماية سمعة الكويت مسؤولية الجميع
■ يد الحكومة والبرلمان ال
■ كلير روكاسل :أستغرب ارتكاب جولو هذه الجريمة بمشاركة كويتيين بال مساءلة!
مبارك حبيب ومحمد إبراهيم
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خالد جان سيز

تداعيات األزمة تتواصل ..وحجم الكارثة يتضح في 2021

لم ن َر من جبل خسائر «كورونا» إال رأسه!
سالم عبدالغفور
ي �ب��دو أن ت��داع �ي��ات أزم � ��ة «ك� ��ورون� ��ا» ال�س�ل�ب�ي��ة
على االق�ت�ص��اد ل��م تظهر جليًا ب�ع��د؛ إذ ّ
ترجح
ً
امل��ؤش��رات اس�ت�م��راره��ا ف�ص��وال متتالية خالل
الفترة املقبلة ،وس��ط ت��أك�ي��دات ب��أن خسائرها
الفعلية ستظهر كليًا العام املقبل ،وأن ما ظهر
حتى اليوم ما هو إال جزء بسيط ،أشبه بجبل
جليد مختبئ تحت امل��اء ،وال يظهر منه سوى
رأسه.
ّ
ف� ��األزم� ��ة ال �ح��ال �ي��ة ب� � ��دأت ص �ح �ي��ة وأث� � � ��رت ف��ي
ال��رب �ح �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا م��رش �ح��ة ل �ل �ت �ح� ّ�ول إل ��ى أزم��ة
س�ي��ول��ة م��ع اس�ت�م��رار ت��داع�ي��ات�ه��ا وت��زاي��د أرق��ام
ف��ات��ورة م��واج�ه�ت�ه��ا ،وال��دل �ي��ل ع�ل��ى ذل ��ك ت� ّ
�وج��ه
معظم البنوك إل��ى ع��دم توزيع أرب��اح نقدية عن

في العدد

ح��ذرت ن��دوة «قضية الصندوق السيادي املاليزي وأث��ره ف��ي اقتصاد
الكويت» من تفشي الفساد ،الذي ّ
يهدد االقتصاد الوطني.
ّ
وفجر املتحدثون في الندوة ،التي نظمتها جمعية الدفاع عن املال
العام ،بالتعاون مع جمعية املحامني أمس ،مفاجآت مثيرة عن هذه
القضية الحساسة ،حيث تبينّ
ّ
تورط شخصيات كويتية ،بينها رجل
أعمال من عائلة مشهورة في غسل أموال طائلة.
ّ
وشددوا على أن حماية سمعة الكويت واجب على جميع املؤسسات
واألفراد ،وليس فقط مسؤولية الحكومة والبرملان.
وأك ��د ال �ن��ائ��ب د.ع � ��ادل ال��دم �خ��ي أن ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ك��ان��ت م�غ� ّ�ي�ب��ة عن
الجميع ،مشيرًا إلى أن الحكومة ّ
تعهدت بمتابعة قضية الصندوق،
ّ
وق��دم��ت ب�لاغ��ا ل�ل�ن�ي��اب��ة ،ك�م��ا ت�ك��ش�ف��ت ،خ�ل�ال االس �ت �ج��واب امل �ق��دم من
النائب ري��اض العدساني ،معلومات ج��دي��دة ،ول��ن نكتفي ب��ذل��ك ،بل
وجهنا أسئلة كثيرة ،وطالبنا بلجنة تحقيق برملانية.
ومن جانبها ،قالت كلير روكاسلِّ ،
مؤسسة موقع «س��اراواك» ،وهي
ّ
املكتشفة واملبلغة عن هذه القضية :جاء ت هذه الفضيحة بعد إنشاء
الصندوق السيادي املاليزي ،الذي كان هدفه التطوير ،وكان رئيس
ال��وزراء املاليزي السابق هو امل�س��ؤول عن إدارت��ه ،وك��ان امل� ّ
�دب��ر لهذه
الفضيحة رجل أعمال ،اسمه جولو.
وأض ��اف ��ت روك ��اس ��ل :أوج ��ه س��ؤال��ي ل �ل �ك��وي��ت :ك �ي��ف اس �ت �ط��اع ج��ول��و
ارتكاب هذه الجريمة بمشاركة كويتيني من دون علم أي جهة رقابية
ومن دون أي مساء لة؟
وزادت :كانت لجولو ع�لاق��ات دول�ي��ة م��ع ش��رك��ات عبر العالم ويقوم
ب�ت�ح��وي��ل امل ��ال ب�ي�ن�ه��ا ،وت �ب�ّي�نّ الح�ق��ًا أن ه��ذه األم ��وال م��ن ال�ص�ن��دوق
املاليزي ،وكانت هناك سيولة مالية من شركة بمساهمة شخص من
ّ
متورط في القضية.
عائلة مشهورة في الكويت ،واتضح أنه
وتابعت :بلغت قيمة مذكرة التفاهم  8مليارات دوالر ،وك��ان جولو
يحاول في السعودية وأبوظبي أيضًا ،وتبينّ أن الكثير من املبالغ
أتى من الكويت.

تحليل اقتصادي

مطبخ
«فزعة الكويت»
يعمل
مجدداً
الكويت 06

 2020والتعليمات املشددة الصادرة عن لجنة
بازل املصرفية وتوصيات بنك الكويت املركزي.
ويخطئ من يظن أن األزمة تنتهي بمجرد ضغط
الحكومة على زر عودة الحياة؛ فالتعافي يحتاج
سنة على األقل ،كما أن عودة األنشطة ستكون
م �ق� ّ�ي��دة ب ��إج ��راءات اح �ت��رازي��ة ون �س��ب تشغيل
محدودة ،علمًا بأن قدرة أغلب الشركات ـــــ مهما
ّ
التحمل ال تتجاوز أشهرًا
كان حجمها ـــــ على
معدودة ،ثم ستنطلق االستغاثات .لذلك ،يجب
الحذر من ّ
توسع األزمة شيئًا فشيئًا ،لتؤثر في
ً
جناحي االستثمار :البورصة والعقار ،وصوال
إل��ى ال�ب�ن��وك ،ف��ي ظ��ل غياب االه�ت�م��ام الحكومي
ب��ان�ع�ك��اس��ات األزم ��ة ع�ل��ى االق�ت�ص��اد م��ع سبق
اإلصرار والترصد ،وأحيانا تقوم بعض أجهزة
الحكومة ب��دور معرقل لقرارات لجنة التحفيز.

لكن املستغرب أن ِح� َ�زم التحفيز تتناثرعامليًا،
وال��دول الفقيرة تقترض لتنشيط اقتصاداتها،
ف��ي ح�ين ت ��رى أوس� ��اط اق�ت�ص��ادي��ة أن حكومة
الكويت تراوح مكانها في هذا الشأن؛ إذ تعتقد
�اف لتقاعسها ،غير
أن عجز امليزانية مبرر ك� ٍ
م��درك��ة أن ف ��ات ��ورة اإلن� �ق ��اذ امل �ت��أخ��ر أض �ع��اف
أضعاف «املبكر».
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ال ي�م�ك��ن إغ �ف��ال أن ال�ت� ّ
�وج��ه
الحكومي الشعبوي يعيق جهود اإلن�ق��اذ ،كما
يعرقل خطط ترشيد اإلن �ف��اق وت�ن��وي��ع ال��دخ��ل،
م �ع �ت �ق��دة أن ال �ظ �ه��ور اإلع�ل�ام ��ي و«ال �ب �ه��رج��ة»
ينفعان للتغطية على تخليها عن مسؤولياتها،
وإلقاء تبعات اإلنقاذ على البنوك وحدها.
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 10مقترحات
عاجلة إلنقاذ
القطاع
العقاري
اقتصاد
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واشنطن تدعم
أردوغان في ليبيا
ّ
للتوصل إلى تسوية سياسية لألزمة
تستمر الجهود الدولية
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،ل�ك��ن م��ن دون تحقيق اخ �ت��راق حقيقي ح�ت��ى اآلن،
نتيجة إحجام الواليات املتحدة وحلف شمالي األطلسي عن
القيام بدور فاعل يؤدي إلى حل مناسب لجميع األطراف.
املعضلة ف��ي ليبيا أن أميركا ال تعترض على تدخل تركيا
ودع �م �ه��ا ل �ح �ك��وم��ة «ال� ��وف� ��اق» ألن �ه��ا ت ��واج ��ه ب �ه��ا ال�ح�ض��ور
الروسي ،وتتمسك بها نظرًا إلى موقعها الجيوستراتيجي
ولوجود قواعد أطلسية على أراضيها ،ولكي ال تذهب نحو
خيارها األوروآسيوي والتعاون مع موسكو.
وأع�ل�ن��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة معارضتها ب�ش��دة ألي تصعيد
عسكري محتمل في ليبيا .ورأى الباحث املحلل السياسي
محمد ح��ام��د أن واش�ن�ط��ن ل��ن ت��دع م�ص��ر ت�ت��دخ��ل عسكريًا،
مؤكدا أن��ه «ال مجال إال بالحوار ،وال مجال لصدام مصري
 تركي» .وفي لقاء يعكس التنسيق األميركي مع «الوفاق»،اجتمع رئيسها فايز السراج ،مع الجنرال ستيفن تاونسند،
قائد «أفريكوم» في مدينة زوارة غربي طرابلس .كذلك ،تنظر
قيادة «الناتو» إلى تدخل أنقرة في ليبيا على أنه ثقل موازن
لتدخل موسكو.
وذك� � ��ر م ��راق� �ب ��ون أن «ف ��رن� �س ��ا ح ��اول ��ت أن ت �ق �ن��ع واش �ن �ط��ن
ب� ��أن ال �س �م��اح ل �ت��رك �ي��ا ب �م��وط��ئ ق� ��دم ك �ب �ي��ر ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا خطأ
إستراتيجي» ،مضيفني أن «ه��ذا يؤكد أنهما متفقتان على
التدخل التركي ،لكنهما مختلفتان على حدوده ومداه».
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عالج «كورونا»
سيكون مستنشقاً
 ..ولن ُيحقن
في الوريد
اليت 08
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سموُّ ه ه ّنأ ملك أسبانيا ودوق لكسمبورغ

األمير :إسهامات العجيري بارزة
ب � �ع� ��ث س � �م� ��و أم� � �ي � ��ر ال � � �ب �ل ��اد ب ��رق� �ي ��ة
ت �ه �ن �ئ��ة إل� ��ى ال ��دك� �ت ��ور ص ��ال ��ح م�ح�م��د
ال �ع �ج �ي��ري ،ب�م�ن��اس�ب��ة ذك ��رى م �ي�لاده،
م �ش �ي �دًا ب�م�س�ي��رت��ه ال �ح��اف �ل��ة ب��ال�ع�ط��اء
وإسهاماته ال�ب��ارزة في خدمة الوطن
ال �ع��زي��ز ،ال س�ي�م��ا ف��ي إع� ��داد وإص ��دار
«تقويم العجيري» ،وبشكل متواصل
ّ
يجسد
على مدى عشرات السنني ،ما
ّ
تميزه م��ن علم غزير ومعرفة واسعة
ف ��ي ع �ل��م ال �ف �ل��ك وري� � ��ادة ع �ل��ى صعيد
املنطقة في هذا املجال الحيوي.
وت� �م� �ن ��ى س � �م ��وه ل �ل �ع �ج �ي��ري م ��وف ��ور
الصحة وتمام العافية.
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ب �ع��ث س �م��وه ب��رق�ي��ة

ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى ال �ع��اه��ل األس �ب��ان��ي امل�ل��ك
ف�ي�ل�ي��ب ال� �س ��ادس ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى
السادسة لتوليه امللك.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��وه ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى
ال��دوق األكبر هنري دوق لكسمبورغ
بمناسبة العيد الوطني لبالده.
وأرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ،ورئيس مجلس ال��وزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،برقيات مماثلة.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د م�خ�ت�ل��ف ،أص ��در رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء رئيس مجلس الدفاع
األع �ل��ى س�م��و ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ب� �ع ��د ع� � ��رض ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س ال� �ح ��رس

الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين
الصديقني.
ك� �م ��ا ت � �ن � ��اول االت� � �ص � ��ال أط� � ��ر ت �ع��زي��ز
ال � �ت � �ع� ��اون امل � �ش � �ت ��رك ن� �ح ��و م ��واج �ه ��ة
ت� ��داع � �ي� ��ات ج ��ائ� �ح ��ة ك � ��ورون � ��ا ،وآخ� ��ر
امل �س �ت �ج��دات وال �ت �ط ��ورات ال�س�ي��اس�ي��ة
ع�ل��ى ال�س��اح�ت�ين اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة
والقضايا محل االهتمام املشترك.

ال��وط�ن��ي الشيخ مشعل األح�م��د ق��رارًا
بترقيات ضباط الحرس الوطني من
مختلف الرتب من مالزم أول إلى رتبة
عقيد.
وق��ال الحرس الوطني في بيان أمس
إن ذلك يأتي ضمن اللوائح واألنظمة
امل� �ع� �م ��ول ب �ه��ا ف ��ي ال � �ح ��رس ال��وط �ن��ي
وامل � � � �ح � � ��ددة ب� �ش� �ه ��ر ي� ��ون � �ي� ��و إلع �ل��ان
ال �ت��رق �ي��ات ل�ل�ض�ب��اط وض �ب��اط ال�ص��ف
واألفراد املستحقني للترقية.
من جهة ثانية ،تلقى وزير الخارجية
الشيخ د .أحمد الناصر أمس اتصاال
هاتفيا من نظيره البرازيلي إرنيستو
أراوج � � � � ��و ت� � �ن � ��اول م �ج �م ��ل ال� �ع�ل�اق ��ات

تطورات ليبيا
وت � � ��رأس ال� �ن ��اص ��ر أم � ��س وف � ��د ال �ب�ل�اد
املشارك في أعمال الدورة غير العادية
مل�ج�ل��س ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة على
املستوى ال��وزاري التي عقدت بتقنية

االتصال املرئي بطلب من مصر لبحث
تطورات األوضاع في ليبيا.
وج��رى خ�لال االج�ت�م��اع تأكيد ال�ت��زام
دول ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب��وح��دة
ليبيا وس�ي��ادت�ه��ا وس�لام��ة أراض�ي�ه��ا
ول �ح �م �ت �ه��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة واس� �ت� �ق ��راره ��ا
وص ��ون أم ��ن ش�ع�ب�ه��ا ال�ش�ق�ي��ق ع�ل�اوة
ع �ل��ى ال ��دف ��ع ب ��امل� �س ��ارات وامل � �ب� ��ادرات
وال� � �ج� � �ه � ��ود ال � ��دول� � �ي � ��ة ال � ��رام� � �ي � ��ة إل ��ى
وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار وإن �ه��اء العمليات
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة واس � �ت � �ئ � �ن� ��اف ال �ع �م �ل �ي��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي ل �ي �ب �ي��ا وت ��ذل� �ي ��ل ك��ل
الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ
االتفاق السياسي الليبي.

 72حملة ألغت نشاطها بعد قصر الشعيرة على الموجودين في السعودية

حمالت الحج الكويتية« ..صفر اليدين»
حمد السالمة

 21مليون دينار
إجمالي التكلفة
المقدرة لموسم الحج
ال خسائر لعدم
استئجار العمارات
أو حجز الخدمات
أصحاب حمالت
لـ سبقلا :امتثلنا
إلى نصيحة السلطات
السعودية بالتر ُّيث

«ص� � �ف � � ٌ�ر» ..ه ��و ق �ي �م��ة أرب � � ��اح ح �م�لات
الحج الكويتية الـ 72هذا املوسم ،تلك
األرباح التي كانت تتراوح ما بني 10
آالف و 20أل��ف دينار سنويًا ،بعد أن
ق ��ررت وزارة ال �ح��ج ال�س�ع��ودي��ة قصر
الحج على من هم داخ��ل اململكة فقط
وبأعداد محدودة جدًا بسبب جائحة
كورونا.
وع � �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن أن م� � ��آل األرب � � ��اح
إل��ى ت�ل��ك القيمة (ص �ف��ر) يحطم آم��ال
أصحاب الحمالت ،ف��إن ع��دم إنفاقهم
ع�ل��ى امل �ق��رات أو اس�ت�ئ�ج��ار ال�ع�م��ارات
أو حجز أي من الخدمات التي درجوا
على تقديمها إل��ى ال�ح�ج��اج ك��ل ع��ام،
كان سببًا في جعل خسارتهم تساوي
القيمة ذاتها.

ال خسائر
ي��ؤك��د ال�ع��دي��د م��ن أص �ح��اب الحمالت
ل �ـ سبقلا أن�ه��م ه��ذا ال �ع��ام ل��م يقدموا

امل �ق��رات ،كما أن أك�ث��ر الحمالت تتخذ
م � ��ن امل � � �ن� � ��ازل أو ال � �س� ��اح� ��ات م� �ق ��رات
ل� �ه ��ا ،م �ب �ي �ن�ي�ن أن ال� �ح� �م�ل�ات ت�ع�ت�م��د
ف��ي أرب��اح �ه��ا ع �ل��ى ال �ع �م��ل امل��وس �م��ي،
و«كارثة كورونا» تسببت في تعطيل
ك��ل املصالح وجعلتهم يخرجون من
موسم الحج هذا العام «صفر اليدين».

ع �ل��ى اس �ت �ئ �ج��ار ال � �ع � �م� ��ارات أو دف��ع
ال �ت��أم�ين ،م�ش�ي��دي��ن ب�م��ا ط��ال�ب�ت�ه��م به
السلطات السعودية من التريث لحني
اعتماد القرار املناسب في الحج للعام
ال�ح��ال��ي ،م�م��ا يعني أن «ال�خ�س��ائ��ر ال
ت�ك��اد ت��ذك��ر ،ك�م��ا أن األرب� ��اح ستكون
صفرًا».
ويشيرون إلى أن ما يواسيهم هو أن
ه ��ذا ال �ق��رار ك ��ان م�ت��وق�ع��ًا ،األم ��ر ال��ذي
جعلهم ال يقدمون على دفع إيجارات

أرباح مفقودة
ووف� � � ��ق ال � �ع � ��دد امل � �ق � ��رر ل� �ل� �ك ��وي ��ت م��ن

التأقلم مع الكارثة
يكشف أصحاب الحمالت أن معدل صافي أرباح الحمالت الكويتية يتراوح
بني  10و 20ألف دينار «هي أرباح سنة كاملة من الجهد والترتيبات والتنسيق
مع السلطات السعودية والصحة وغيرها من الجهات املعنية» ،الفتني إلى عدم
وجود أي معنى للمطالبة بأي تعويضات من الحكومة ،ال سيما أن «الوباء
كارثة يجب على الجميع التأقلم معها».
وفي مثل هذا التوقيت ،كانت الحمالت في األعوام السابقة تعلن عن إغالق
التسجيل الكتمال األع ��داد ف��ي أواخ��ر شهر م��اي��و ،وتتنافس ف��ي م��ا بينها
لتقديم الخدمات الراقية واألسعار املنخفضة.

ال� �ح� �ج ��اج ك� ��ل ع � � ��ام ،ك � ��ان م� ��ن امل� �ق ��در
ال �س �م��اح الن� �ط�ل�اق  8آالف ح� ��اج م��ن
األراض � ��ي ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ب�س�ع��ر ي �ت��راوح
ب�ي�ن  1300دي� �ن ��ار ل �ل �ح��ج امل �ي �س��ر أو
امل��دع��وم و 4آالف دينار للحج ال �ـ،VIP
وه��و م��ا يعني أن متوسط م��ا يدفعه
ال�ح��اج يبلغ  2650دي �ن��ارًا ،بإجمالي
ي��زي��د ع�ل��ى  21م�ل�ي��ون دي �ن��ار تساهم
ف��ي إن �ع��اش ح��رك��ة ال �ط �ي��ران وت �ج��ارة
م�لاب��س ومتعلقات اإلح ��رام وغيرها
م��ن األنشطة املتعلقة بهذه الشعيرة
املعظمة.
وم��ا يشير إل��ى ذل��ك م��ا قاله أصحاب
ال� �ح� �م�ل�ات م� ��ن أن م� �ت ��وس ��ط أس� �ع ��ار
حمالت الحج الـ 72املعتمدة في البالد
ه��و  1700دي �ن��ار ،وي�ص��ل إل��ى  ٤آالف
ف ��ي ال �ح �م�ل�ات امل �م� �ي ��زة ،م ��ع ال �س �م��اح
لكل حملة بتسجيل  85حاجًا ،خالفًا
ل�ت�ك�ل�ف��ة ح ��ج امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ�ي��ر
قانونية ال�ت��ي تصل إل��ى  950دي�ن��ارًا
وتختص به حمالت تتكفل بسفرهم
فقط.

تقرير إخباري

تعاونيون يكشفون لـ سبقلا أوضاع الجمعيات بعد تزايد اإلصابات:

تأثير «محدود» لـ«كورونا» في المبيعات واألرباح
عبدالرزاق المحسن
ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن ت � ��زاي � ��د اإلص � ��اب � ��ات
بفيروس كورونا في أوساط العاملني
ب��ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ،ف ��إن وت �ي��رة
ال�ت�س��وق فيها اس�ت�م��رت ك��امل�ع�ت��اد ،مع
اتخاذ الضوابط االحترازية املطلوبة.
وك�ش��ف مسؤولو ع��دد م��ن الجمعيات
ل �ـ سبقلا ع��ن مبيعات ك�ب�ي��رة وأرب ��اح
ق�ي��اس�ي��ة خ�ل�ال أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ،ق�ي��اس��ًا
ب ��ال �ف �ت ��رة ذات � �ه� ��ا م� ��ن ال � �ع� ��ام امل ��اض ��ي،
م� �ش� �ي ��ري ��ن إل � � ��ى أن اإلص � � ��اب � � ��ات ب�ين
امل��وظ �ف�ين وامل �ت �ط��وع�ين ل��م ت��ؤث��ر على
األرب � � � � ��اح وامل � �ب � �ي � �ع ��ات إال ف � ��ي ن �ط��اق
محدود جدًا.
وأش � ��اروا إل ��ى أن اإلص ��اب ��ات ل��م تمنع
رواد األس� � ��واق امل��رك��زي��ة م ��ن م �ع��اودة
ال � �ت � �س ��وق وال� �ت� �ب� �ض ��ع م � ��ن ج �م �ع �ي��ات
املنطقة ،ول��م يهجر ه��ؤالء جمعياتهم
وي��رت��ادوا األس��واق التجارية امل��وازي��ة،
التي سجلت إصابات متفرقة بفيروس
كورونا بني العاملني فيها.
وش � � � � ��ددوا ع� �ل ��ى أن ص� �ح ��ة وس�ل�ام ��ة
املساهمني واملستهلكني تعتبر خطًا
أحمر وال مجال للتهاون فيها ،حتى
لو كان ذلك على حساب إغ�لاق بعض
أسواق الجمعيات وأفرع لوازم العائلة،
الفتني إلى ض��رورة انعقاد الجمعيات
العمومية ملجالس إدارات التعاونيات،
ل �ض �م��ان إق � � ��رار ن �س��ب األرب� � � ��اح وع ��دم
تعليق امل �ي��زان �ي��ات ،وت��وزي��ع امل�ك��اف��آت
ع �ل��ى امل��وظ �ف�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين خ �ل�ال أزم ��ة
كورونا.

إصابات ووفاة
وذكر رئيس جمعية الشعب التعاونية
عبدالعزيز املهيليج ،أن وقوع إصابات
بفيروس كورونا بني صفوف العاملني
ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة ل� ��ه ت ��أث �ي ��ر ع �ل ��ى ن�س��ب
األرب� � � ��اح وامل� �ب� �ي� �ع ��ات امل �س �ج �ل��ة خ�ل�ال
اآلونة األخيرة ،مقارنة بالفترة نفسها
من العام املاضي.
وذك� ��ر امل�ه�ي�ل�ي��ج أن ال �ت��أث �ي��ر م �ح��دود،
ح �ي��ث ش� �ه ��دت ال �ج �م �ع �ي��ة إص ��اب ��ة 21
موظفًا و 5متطوعني منذ ب��داي��ة أزم��ة
ك � ��ورون � ��ا ،ت �م��اث �ل��وا ج �م �ي �ع��ًا ل �ل �ش �ف��اء،
إض��اف��ة إل��ى وف ��اة امل�ت�ط��وع ف��اض��ل أب��ل
بسبب اإلصابة بالفيروس.

رثاء
محمد حمد الحميدي

ً
فقدت ً
وصديقا
أخا
في مثل هذه الظروف ال يستطيع اإلنسان أن يعبر عما
ي ��دور ف��ي خ��اط��ره م��ن أف �ك��ار وال م��ن أي��ن ي�ب��دأ كتابته،
ف �ف �ق��دان أخ وص��دي��ق م�ث��ل ال��دك �ت��ور س �ع��ود ال�ح�م�ي��دي
مصاب جلل يجعلني أعود بذاكرتي إلى سنوات طفولته،
وكيف كانت تلك الطفولة.
ل�ق��د ك��ان أخ��ي س�ع��ود ذا أخ�ل�اق ع��ال�ي��ة وع�لاق��ات طيبة
م��ع أص��دق��اء م��ن خ�ي��رة ش�ب��اب ال�ك��وي��ت ف��ي ذل��ك ال��وق��ت
وعبادة مبكرة ،فكان من املترددين على املساجد منذ
ن�ع��وم��ة أظ��اف��ره ،م�ل�ت��زم��ا ب��دي�ن��ه م��ن دون ت �ش��دد ،محبا
للعلم وش�غ��وف��ا ب��ه؛ ف�ك��ان من خ�ي��رة الطلبة املجتهدين
ف��ي دراس�ت�ه��م ،ك��ان رجال عصاميا لم تهزمه الظروف
رغم قساوتها ،إنسانا عطوفا رحيما بأبنائه وطلبته،
شخصا متسامحا صاحب فكر ويمتاز بنظرة بعيدة
املدى.
صارع رحمه اهلل املرض سنوات طويلة فلم ينهزم أمامه
وظل يصارعه آلخر نفس فلم ينهزم ،ولم ينكسر يوما
بل كان مؤمنا مبتسما برغم األل��م وامل��رض ،إال أنه ظل
قريبا من ربه ومن أهله يطمئنهم ويشد من عزمهم قبل
عزمه.
كان رحمة اهلل عليه صاحب خلق رفيع يحب لآلخرين
ما يحب لنفسه ،كان أبًا رحيمًا يعامل كل طلبته معاملة
أب�ن��ائ��ه؛ ك��ل ه��ذه ال�ص�ف��ات جعلت جميع م��ن ع��رف��ه في
مختلف مراحل حياته يحزن على رحيله ،فحزن عليه
زمالؤه في العمل وطلبته بجامعة الكويت الذين تتلمذوا
على يديه على مدى أكثر من  ٣٠عاما.
وك� �ع ��ادة ال �ك��وي��ت وال �ك��وي �ت �ي�ين ت �ج��ده��م ي �ق �ف��ون وق�ف��ة
رج��ل واح��د حني تشتد ال�ظ��روف ،فكانت كلمات العزاء
وال��رث��اء واملحبة من صاحب السمو وسمو ول��ي العهد،
وس �ع ��ادة رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة وم �س��ؤول��ي حكومتنا
امل��وق��رة م��ن أص�ح��اب املعالي ال ��وزراء وب��األخ��ص معالي
وزي ��ر ال �خ��ارج�ي��ة وس �ي��ادة م�س�ت�ش��ار ص��اح��ب السمو
وكيل الديوان األميري ،وكل من واسانا بهذه الظروف
وش��اط��رن��ا مشاعر ح��ب ووف��اء ص��ادق��ة كانت ع��زاء لنا
ومواساة لفقد أخي الغالي.
لكل إنسان دور في هذه الحياة ،فمن أحسن هذا الدور
في حياته عبر الناس بعد رحيله عن هذه الدنيا الفانية
عن حبهم لهوألم فراقه عنهم ،وهذا ما حصل مع فقيدنا
أخي املرحوم الدكتور سعود حمد الحميدي.
إن شهادتي في أخي الفقيد مجروحة ،ولكنما عبر عنه
زمالؤه وطلبته من مشاعر صادقة لدليل على محبتهم
لهوعلى ما تركه في نفوسهم من أثر طيب.
من القلب شكرا لكل من عبر عن مشاعره برحيل أخي
سواء بالكتابة من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو
باالتصال املباشر أو بالنشر ،وإننا ال نملك في مثل هذه
الظروف إال أن نقول ال حول وال قوة إال باهلل.
فقدنا أخا عزيزاوصديقا وفيا مخلصا وال نملك سوى
أن ندعو اهلل أن يعوضه بدار خير من داره وأن يسكنه
فسيح جناته ،وإنا هلل وانا إليه لراجعون.
إن العني لتدمع وان القلب ليخشع وإنا على فراقك يا بو
حمد ملحزونون.

جانب من التسوُّ ق في إحدى الجمعيات (تصوير :حسني هالل)

مطالب بانعقاد
الجمعيات العمومية
العتماد الميزانيات
عبدالعزيز المهيليج

إغالق األسواق 24
ساعة حفاظا ً على صحة
المستهلكين
المتطوعون يساندون
العاملين لتوفير
احتياجات المتسوقين
تعقيم متواصل
لألسواق المركزية
واألفرع ..وتشديد
اإلجراءات االحترازية

بدر البغيلي

ولفت املهيليج إلى وجود  65متطوعًا
ح��ال �ي��ًا ي �س��ان��دون م��وظ �ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة
ف ��ي أداء ع �م �ل �ه��م ،ب� �ه ��دف ت��وف �ي��ر ك��ل
احتياجات سكان الشعب ،وم��ن خالل
الحجز عن طريق موقع وزارة التجارة.

صحة املساهمني
بدوره ،أشار رئيس جمعية أبو حليفة
ال �ت �ع��اون �ي��ة م �ن �ص��ور ال � �ب� ��داح ،إل� ��ى أن
ح ��دوث اإلص ��اب ��ات ب�ين امل��وظ�ف�ين وم��ا
ترتب عليه من إغالق األسواق املركزية
التابعة للجمعيات ،من شأنه التأثير
على معدالت املبيعات واألرب ��اح التي
تسجلها التعاونيات خالل هذه الفترة
من كل عام.
وأوض ��ح ال �ب��داح أن الجمعية سجلت
يوم االثنني املاضي ،إصابة  13موظفًا
ً
وع ��ام�ل�ا ب��ال �ك��ورون��ا ،ح �ي��ث ت��م إغ�ل�اق

منصور البداح

السوق املركزي واألفرع ولوازم العائلة
وال �ت �م��وي��ن ال� �ث�ل�اث ��اء ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن
صحة املساهمني خ��ط أح�م��ر ال يمكن
التهاون معها ،حتى لو كان ذلك على
ح�س��اب األرب ��اح امل��ادي��ة ال�ت��ي تحققها
الجمعية.
وب�ين ال �ب��داح أن ه��ذا التأثير ال يعني
عدم تحقيق معدالت أرب��اح ومبيعات
مرتفعة للجمعية ،وتحديدًا منذ بدء
أزم� ��ة ك ��ورون ��ا م�ط�ل��ع م� ��ارس امل��اض��ي،
م�ط��ال�ب��ًا ب �ض��رورة ان�ع�ق��اد الجمعيات
ال�ع�م��وم�ي��ة ل�ل�ت�ع��اون�ي��ات ،ب�ه��دف البت
في موضوع امليزانيات وعدم تعليقها،
وت� ��وزي� ��ع األرب � � � ��اح ع �ل ��ى امل �س��اه �م�ي�ن،
واملكافآت على املوظفني.

تأثير بسيط
وقال رئيس جمعية الرابية التعاونية

ب� ��در ال �ب �غ �ي �ل��ي ،إن ت��أث �ي��ر اإلص ��اب ��ات
ب ��ال� �ك ��ورون ��ا ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ات ي�س�ج��ل
وف��ق ك��ل ي��وم على ح��دة ،حيث تضطر
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ات إل� � ��ى إغ� �ل ��اق األس � � ��واق
املركزية التي شهدت تواجد املصابني
وتعقيمها وعزل املخالطني لهم.
وأض� ��اف ال�ب�غ�ي�ل��ي أن ال�ت��أث�ي��ر يعتبر
بسيطًا ،وذل��ك قياسًا بنسبة املبيعات
واألرباح التي حققتها الجمعيات بدءًا
من أزمة كورونا خالل مارس املاضي،
مستشهدًا بمبيعات س��وق تعاونية
الرابية املركزي اليومية التي كانت قبل
أزم��ة كورونا تصل إل��ى  5آالف دينار،
في حني تراوحت املبيعات خالل األزمة
بني  15و 18ألف دينار يوميًا ،بخالف
مبيعات الفروع.
ول � �ف� ��ت ال �ب �غ �ي �ل ��ي إل� � ��ى أن امل �ب �ي �ع��ات
واألرباح بشكل عام خالل أزمة كورونا
في عموم التعاونيات تضاعفت قياسًا
ب��ال �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا م��ن ك��ل ع� ��ام ،م�ش�ي�رًا
إلى أن إغ�لاق األس��واق ليوم أو يومني
لم يدفع بسكان املناطق إل��ى األس��واق
امل��وازي��ة ،التي أيضًا سجلت إصابات
مماثلة بالكورونا ،مؤكدًا أن املساهمني
يفضلون التسوق في الجمعيات على
أي أس� ��واق أخ� ��رى ،ق�ي��اس��ًا ب��ال�ع��روض
والتخفيضات املتوافرة.

برنامج تقني لرصد البالغات عن المخاوف

مانيال :عالج نفسي للعمالة
الفلبينية في الكويت
مي السكري
واف��ق املجلس الفلبيني للبحوث والتطوير الصحي التابع ل��وزارة
العلوم والتكنولوجيا على اق�ت��راح م�ش��روع بحثي لتوفير خدمات
الصحة النفسية الفورية للعمالة الفلبينيية املقيمة في الكويت.
ووف�ق��ًا ل��وك��ال��ة األن�ب��اء الفلبينية  ،PNAف��إن ه��ذا امل�ش��روع م��دت��ه سنة
واح � ��دة ،وس�ي�س�م��ح ل�ل�م�ش��ارك�ين ب��االس �ت �ف��ادة م��ن اس �ت �ش��ارات ال�ط��ب
النفسي في مكاتب إدارة شؤون رعاية العاملني في الكويت ،كما ستتم
ً
مطابقة طبيب نفسي محلي مع املشارك «العامل» ،وسيكون مسؤوال
عن االستشارات النفسية والتشخيص والعالج.
ولفتت الوكالة إلى أن االقتراح املقدم من املركز الطبي ملدينة «دافاو»
ال��واق �ع��ة ج �ن��وب ال�ف�ل�ب�ين ،ي �ه��دف إل ��ى إن �ش��اء وت�ق�ي�ي��م ب��رن��ام��ج الطب
النفسي عن ُبعد في الكويت ،وتقديم العالج النفسي املطلوب.
ُ
وسيبنى امل�ش��روع على برمجيات بجانب برامج الطب النفسي عن
ُبعد التي جرى تطويرها سابقًا ،واملنتشرة في كاجايان دي أورو في
الفلبني ،والتي أثبتت نجاحها في تقديم خدمات الطب النفسي.
ووف��ق ال��وك��ال��ة ،ف��إن��ه م��ع وج��ود برنامج ال�ط��ب النفسي ع��ن ُب�ع��د ،من
امل �ت��وق��ع أن ي�س�ه��ل امل �ش��روع م�ع��ال�ج��ة ورص ��د واإلب �ل��اغ ع��ن م�خ��اوف
ال�ص�ح��ة النفسية وال�ع�ق�ل�ي��ة للعمال الفلبينيني امل�غ�ت��رب�ين ،وتوفير
التدخالت الالزمة ملن هم في أمس الحاجة إليها.
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أمة وبلدي

في ضوء شكاوى من آلية الصرف واستمرار اإللزام بالتباعد االجتماعي

عالمات استفهام نيابية بخصوص
«مكافآت الجائحة» و«ميكنة الحكومة»
أثارت قضيتا «مكافآت العاملين
في الصفوف األولى» و«ميكنة
أعمال الوزارات» في ظل
استمرار تداعيات جائحة كورونا،
عالمات استفهام نيابية،
تساءلت عن الخطوات
الحكومية لمعالجة المثالب
في القضيتين ،السيما أن آثار
الجائحة وما تفرضه من ضرورة
توخي التباعد االجتماعي ال
تزال قائمة ،ناهيك عن ورود
شكاوى من بعض منتسبي
الوزارات بخصوص مظالم
طالتهم عند تحديد المكافآت
ومقدارها وآلية صرفها.
كويتيون في الصفوف األمامية لمكافحة الجائحة (أرشيفية)

وجه النائب محمد الدالل 3أسئلة برملانية
إلى وزراء الصحة باسل الصباح ،والنفط
خالد الفاضل،و نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة أن��س ال�ص��ال��ح ،ع��ن مصير
ق � ��رار م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ال� �ص ��ادر ف ��ي م��اي��و
املاضي ،بمنح مكافآت مالية للعاملني في
الصفوف األول��ى ملواجهة جائحة كورونا،
ف ��ي ظ ��ل ش� �ك ��اوى م ��ن ع � ��دد م ��ن م�ن�ت�س�ب��ي
ال��وزارات تشير الى عدم تساوي آلية املنح
ومقدارها في ال��وزارة مقارنة مع نظرائهم
في وزارات أخ��رى ،ناهيك عن عدم وضوح
آلية تحديد من هو املستحق للمكافأة.
وط �ل��ب ال � ��دالل ت ��زوي ��ده ب�ج�م�ي��ع ال� �ق ��رارات
وال � �ت � �ع ��ام � �ي ��م وال � �ن � �ظ� ��م ال � �ت � ��ي وض �ع �ت �ه��ا
«الداخلية» تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء
وق� ��رارات وت�ع��ام�ي��م دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
ووزارة امل��ال�ي��ة منح م�ك��اف��ات للعاملني في
الجهات الحكومية اثناء االزم��ة ،متضمنة
ض ��واب ��ط م �ن��ح امل �ك��اف��آت وآل� �ي ��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذ
وال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة بتطبيق ت�ل��ك ال �ق��رارات
وال�ت�ع��ام�ي��م للتنفيذ وال�ن�س��ب امل�ئ��وي��ة في
م �ن �ح �ه��ا ،اع �ت �ب ��ارا م ��ن أول م��اي��و امل��اض��ي
وحتى اآلن.
واستفسر النائب عن األسس القانونية او

■ الدالل :منتسبو «الداخلية» مستاؤون من
عدم مساواتهم بنظرائهم في وزارات أخرى
■ الشاهين« :كورونا» فرصة ثمينة الستكمال
نواقص الحكومة اإللكترونية
الفنية او املالية املتعلقة ب��وض��ع ضوابط
مرتبطة بتحديد نسبة مئوية من العاملني
ف ��ي «ال��داخ �ل �ي��ة» م �م��ن ي�س�ت�ح��ق امل �ك��اف��أة؟
وم��ا أس��س وض��واب��ط تطبيق آل�ي��ة النسبة
امل�ئ��وي��ة؟ وم��ن يحددها وي�ح��دد اس�م��اء من
يستحقون وم��ا ه��ي صالحياتهم؟ وكيف
تضمن الوزارة عدالة التوزيع واالختيار؟
وت � �س� ��اءل أي� �ض ��ا ع ��ن األس� � ��س ال �ق��ان��ون �ي��ة
التي تجيز لـ«الداخلية» تخفيض املكافاة
ل�ل�ع��ام�ل�ين ب �ن �ظ��ام ال �ش �ف �ت��ات وال �خ �ف ��ارات؟
وهل تم مراعاة تلك االعتبارات والفروقات
لتحديد درج��ة ك��ل عامل ف��ي ال ��وزارة ،وهل
أخذت «الداخلية» رأي «الفتوى والتشريع»
القانوني بشأن الضوابط واآلليات والنسب
املئوية بشأن منح املكافآت ،وهل تم دراسة
االبعاد واالث��ار القانونية لتحقيق العدالة
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واملساواة بني الجميع؟
وتابع مستفسرا عما اذا كانت «الداخلية»
ت�ل�ق��ت ش �ك ��اوى او ت�ظ�ل�م��ات م ��ن ع��ام�ل�ي�ه��ا
بشأن ضوابط توزيع املكافآت؟ وهل ابدى
ديوان املحاسبة او جهاز املراقبني املاليني
أي��ة مالحظات أو توجيهات بشأن تطبيق
تلك الضوابط في الوزارة؟

ميكنة العمل الحكومي
ف ��ي غ� �ض ��ون ذل� � ��ك ،أع� � ��رب ال �ن ��ائ ��ب أس��ام��ة
ال�ش��اه�ين ع��ن اع�ت�ق��اده ب��أن أم ��ام الحكومة
ف��رص��ة الس�ت�ك�م��ال م �ش��روع م�ي�ك�ن��ة ال�ع�م��ل
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي وان� � � �ف � � ��اذ خ � �ط� ��ة «ال� �ح� �ك ��وم ��ة
االل �ك �ت��رون �ي��ة» ،ف��ي ظ��ل اس �ت �م��رار ج��ائ�ح��ة
ك��ورون��ا وت��داع �ي��ات �ه��ا ال �ت��ي ف��رض��ت نمطا
جديدا للحياة يقوم على إلزامية التباعد

االج �ت �م ��اع ��ي ،وذل � ��ك ف ��ي م �ض �م��ون أس�ئ�ل��ة
برملانية وجهها الى جميع الوزراء ،كل على
حدة.
وش��دد ال�ش��اه�ين ف��ي دي�ب��اج��ة س��ؤال��ه ،على
أن ض��رورة التباعد البدني في ظل انتشار
كورونا ،تمثل فرصة وتحديا إلتمام بناء
الحكومة اإللكترونية والذكية ،و«ميكنة»
أعمال ال��وزارات والهيئات العامة ،ملا لذلك
م ��ن ف ��وائ ��د ص �ح �ي��ة ف ��ي ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة،
وف � ��وائ � ��د اق� �ت� �ص ��ادي ��ة وإداري � � � � ��ة ج� �م ��ة ف��ي
املستقبل ،تسريعا وتحسينا لبيئة األعمال
العامة والخاصة في الكويت.
وت� �ض� �م ��ن س� � � ��ؤال ال � �ش ��اه �ي�ن امل � ��وج � ��ه ال ��ى
جميع ال ��وزراء ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ،اع�ت�ب��ار أزم��ة
كورونا فرصة ثمينة الستكمال نواقص
ال �ح �ك��وم��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة وال��ذك �ي��ة ومكينة
ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ،وط�ل��ب اف��ادت��ه وت��زوي��ده
باآلتي :ما ال �خ��دم��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال�ت��ي
تقدمها وزارتكم املوقرة والجهات التابعة
لها ح��ال� ً�ي��ا؟ ،وم��ا خطط ال ��وزارة والجهات
ال �ت��اب �ع��ة ل�ت�ط��وي��ر ال �خ��دم��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
وزيادتها؟ وما الخدمات املتوقع إضافتها
ق��ري� ً�ب��ا ب�ش�ك��ل إل �ك �ت��رون��ي م �ت��اح ع��ن ب�ع��د؟
واملواعيد املقررة لبدئها؟

اعتبر تصريحاتها كالماً استهالكياً يزول بنهاية أزمة كورونا

السبيعي لـ سبقلا :ال خطة
حكومية لتعديل التركيبة السكانية
حمد الخلف
اعتبر النائب الحميدي السبيعي تصريحات
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
ال �خ��ال��د ،ب �ش��أن ت �ع��دي��ل ال �ت��رك �ي �ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
لتكون  %70للكويتيني و %30للوافدين «كالمًا
استهالكيًا وذرًا للرماد ف��ي ال�ع�ي��ون» ،مشددًا
على أن الحكومة ل��م تقدم ت�ص��ورًا حقيقيًا أو
آلية لتنفيذ هذا التوجه حتى اآلن.
وتوقع السبيعي ،في تصريح لـ سبقلا ،نسيان
ما جاء في تلك التصريحات ،و«تعود حليمة
ل�ع��ادت�ه��ا ال�ق��دي�م��ة» ع�ق��ب زوال أزم ��ة ك��ورون��ا،
مؤكدًا أن البرهان على جدية الحكومة يحتم
عليها وض��ع خطة واض�ح��ة والتحرك بجدية
ملعالجة ملف التركيبة السكانية.
وقال إن جائحة كورونا غيرت نظرة العالم في
جميع دوله حول التركيبة السكانية ،ووضعت
معظم الدول خططًا وآليات لتعديل تركيبتها
السكانية ،من خالل العمل على خلق وظائف
جديدة للمواطنني ،واالستغناء عن الوافدين
قدر املستطاع« ،لكن الوضع يختلف لدينا ،ألن
الحكومة حتى اآلن لم تقدم لنا تقريرًا عقالنيًا
يؤكد جديتها في معالجة امللف».
وتساءل السبيعي :أين خطة الحكومة لتكون
نسبة ال��واف��دي��ن  ،%30أي نحو  400أل��ف فقط
ف��ي ال �ب�لاد؟ وك�ي��ف سيتم االستغناء ع��ن عدد
الوافدين الكبير املتبقي؟
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن م �ل �ف��ي «ت� �ع ��دي ��ل ال �ت��رك �ي �ب��ة»
و«ت� � �ك � ��وي � ��ت ال � ��وظ � ��ائ � ��ف» ال ي� �ن� �ف� �ص�ل�ان ع��ن
بعضهما ،ويسيران في خطني متوازيني ،وال

الحكومة أحجمت عن
آلية جعل السكان %70
مواطنين و %30أجانب
«تعديل التركيبة»
و«التكويت» ملفان
ال ينفصالن..
لو أردنا المعالجة
أرى تحركًا حكوميًا لتحقيق ذل��ك ،وك��ل ن��راه
ما هو إال تحرك ف��ردي من بعض ال��وزراء ،ألن
ال�ت�ح��رك الحكومي يحتاج خطة وتشريعات
تقدم للمجلس ملعالجة هذه امللفات.
وشدد على أن الحكومة غير جادة في معالجة
ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة وتطبيق ال�ت�ك��وي��ت ،رغ��م
توافر اجتهاد فردي من بعض الوزراء كوزيرة
اإلس �ك��ان رن ��ا ال� �ف ��ارس ،ووزي� ��ر ال�ب�ل��دي��ة ول�ي��د
ال �ج��اس��م ،ل�ت�ك��وي��ت ب�ع��ض ال��وظ��ائ��ف ،م�ش��ددا
على أن الكفاءات الكويتية متوافرة في كثير
م��ن ال�ق�ط��اع��ات ،س��واء على مستوى املناصب
او التوظيف ،وم��ع ذل��ك فإنهم م�ح��روم��ون من
هاتني امليزتني.

الكندري يسأل عن «الحيازات»
المسحوبة لعدم مزاولة النشاط
ً
وجه النائب عبد اهلل الكندري ،سؤاال برملانيًا
إلى وزير املالية براك الشيتان ،عن الضوابط
ال �ت ��ي ت �س �ي��ر ع �ل �ي �ه��ا ال� � � ��وزارة ل �ح �ف��ظ أم�ل�اك
ال ��دول ��ة ،ال س�ي�م��ا ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ق�س��ائ��م
الزراعية والصناعية والخدمية والحرفية،
م�س�ت�ف�س�رًا ع��ن ال �ح �ي��ازات امل �س �ح��وب��ة ل�ع��دم
م ��زاول ��ة ال �ن �ش��اط .وأس� �م ��اء ال �ش��رك��ات ال�ت��ي

تخلفت عن استغالل الحيازة.
وطلب الكندري إفادته وتزويده بعدد القسائم
الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو الحرفية
التابعة ألمالك الدولة ،والتي لم تستغل.
واستفسر عما إذا ك��ان تم سحب أي حيازات
ل� �ع ��دم ت �ن �ف �ي��ذ امل �خ �ص��ص ل �ه��م ح �س��ب ع �ق��ود
االستغالل ألمالك الدولة.

يسكنها ع ّزاب في «صباح األحمد البحرية»

قطع التيار الكهربائي
ً
ً
مخالفا
عقارا
عن 45
قطعت األج�ه��زة الرقابية التيار الكهربائي
ع��ن  45ع �ق��ارًا يسكنها ال �ع��زاب ف��ي منطقة
صباح األحمد البحرية ،بعد إث��ارة عدد من
املواطنني املمارسات السلبية التي تقوم بها
العمالة املخالفة في املنطقة.
ووجه مدير البلدية العام م .أحمد املنفوحي
بتشكيل فرقة ميدانية بقيادة رئيس لجنة
الحد من العزاب في مناطق السكن الخاص
وال �ن �م��وذج��ي ون��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ش��ؤون
قطاع محافظتي الفروانية وم�ب��ارك الكبير
م .ع �م��ار ال �ع �م��ار ،ل �ي �ق��وم ال �ج �ه��از ال��رق��اب��ي
ب �ف��رع ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة األح� �م ��دي بالكشف
على العقارات املخالفة ،وفقًا للقرار الوزاري
ال �خ��اص ب��إس �ك��ان ال �ع��زاب ب�م�ن��اط��ق السكن
الخاص والنموذجي.
وق � ��ال رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة م .ع �م ��ار ال �ع �م��ار إن
ّ
الجولة ال�ت��ي نفذها الجهاز ال��رق��اب��ي بفرع

بلدية محافظة األحمدي في منطقة صباح
األحمد البحرية أسفرت عن الكشف على 47
ع�ق��ارًا ت��م خاللها قطع ال�ت�ي��ار ع��ن  45عقارًا
مخالفًا ،وإخالء عقار ،ومنح مهلة  48ساعة
إلخالء عقار آخر به معاقون.
وأكد العمار أن الجوالت امليدانية ستتواصل
ل��رص��د ج�م�ي��ع ال �ع �ق��ارات امل�خ��ال�ف��ة ،وات �خ��اذ
ً
اإلج� � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ض� ��ده� ��ا ،وص � ��وال
إل��ى ق�ط��ع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي ب��ال�ت�ع��اون مع
ال�ج�ه��ات املعنية ،داع�ي��ًا أص�ح��اب ال�ع�ق��ارات
إل� ��ى ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ف� ��رق ال �ب �ل��دي��ة ال��رق��اب �ي��ة
أث�ن��اء ج��والت�ه��ا امل�ي��دان�ي��ة تجنبًا للمساءلة
القانونية.
ّ
وثمن العمار جهود الفرق امليدانية العاملة
ف��ي ظ ��روف ال�ج��و ال �ح��ار وال�ض�غ��ط النفسي
ال ��ذي ت�ع��ان�ي��ه ج ��راء ت�ع��ام�ل�ه��ا م��ع أص�ح��اب
العقارات واملستأجرين.

قطع التيار عن أحد المحوالت (البلدية)

تمسك نيابي بقانون «مخاصمة القضاء»
ر ف� � ��ض ا ل � � �ن � ��واب ع� �ب ��دا ل� �ك ��ر ي ��م ا ل� �ك� �ن ��دري
وا ل � �ح � �م � �ي � ��دي ا ل� �س� �ب� �ي� �ع ��ي و خ � �ل � �ي� ��ل أ ب� ��ل
اال ع� � �ت � ��را ض � ��ات ع� �ل ��ى ق � ��ا ن � ��ون م �خ��ا ص �م��ة
ا ل� � �ق� � �ض � ��اء ،ا ل � � � ��ذي أ ق � � � ��ره م� �ج� �ل ��س األ م � � ��ة،

م�ع�ت�ب��ر ي��ن إ ي ��اه أ ن��ه ق��ا ن��ون ل�ت�ع��ز ي��ز دو ل��ة
ا مل ��ؤ س� �س ��ات ،وأ ن� ��ه م �س �ت �ح��ق ود س� �ت ��وري
ح �ص��ل ع �ل��ى إ ج� �م ��اع ح �ك��و م��ي ـ �ـ �ـ �ـ ن �ي��ا ب��ي
ـ �ـ �ـ �ـ ش �ع �ب��ي ،و م ��ن ص �م �ي��م أ ع� �م ��ال ا ل �س �ل �ط��ة

ا ل �ت �ش��ر ي �ع �ي��ة ،وال ي �ن��از ع �ن��ا ع�ل�ي��ه م �ن��ازع،
ف � ��ي ح �ي��ن ا س� �ت� �ب� �ع ��دت م� � �ص � ��ادر ا ل �ل �ج �ن��ة
ا ل�ت�ش��ر ي�ع�ي��ة ا ل�ب��ر مل��ا ن�ي��ة أن ت��رد ا ل�ح�ك��و م��ة
القانون.
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تعسف بالسلطة

أين جولو؟

 15مليار دوالر

ق��ال ش��ري��ان ال�ش��ري��ان ان ه�ن��اك تعسفا ف��ي اس�ت�خ��دام السلطة م��ن بعض املسؤولني،
ويفترض ان�ن��ا نسبق املجتمعات ف��ي ح��ري��ة ال ��رأي وال�ص�ح��اف��ة ،لكن الكويت ستبقى
ب��ال��ري��ادة ،وه�ن��اك رج��ال مؤمنون بالحق وسيفرضون رأي�ه��م م��ن خ�لال سلطة األم��ة
ورقابتها.

أك��د توني ب��وا :ال نعلم تحديدًا موقع جولو ،لكن نعلم أن��ه في الصني ،والحكومة
الصينية أبلغتنا بحرصها على إلقاء القبض عليه وتسليمه .وتابع بالقول :نسعى
في ماليزيا باإلضافة ملحاسبة املتسببني بهذه الفضيحة الستعادة ما قيمته 3
مليارات دوالر.

أكد عضو البرملان املاليزي توني بوا أن تقرير ساراواك كشف حركة أموال الصندوق
املتصرفة بها ومنافذ عبورها التي ّ
ّ
ضمت الكويت ودوال
املاليزي ،وأسماء الشخصيات
خليجية أخرى .واشار الى ان فضيحة الصندوق املاليزي المست  15مليار دوالر من
املال املاليزي يتم غسلها عبر العالم!

ندوة «الصندوق الماليزي» تح ِّذر من الفساد وضعف الرقابة ..وتكشف مفاجآت

الكويت استخدمت كمحطة لغسل األموال!
¶ حماية سمعة البالد واجب المؤسسات واألفراد ..وليس الحكومة والبرلمان فقط
مبارك حبيب ومحمد إبراهيم
ق ��رع ��ت ن� � ��دوة «ق �ض �ي��ة ال� �ص� �ن ��دوق ال �س �ي��ادي
امل��ال�ي��زي وأث ��ره ف��ي اق�ت�ص��اد ال�ك��وي��ت» أج��راس
ال �خ �ط��ر إزاء ال �ف �س��اد ،ال � ��ذي ي �ه � ّ�دد االق �ت �ص��اد
ّ
التحرك العاجل لحماية
الوطني ،م��ا يستلزم
امل � ��ال ال� �ع ��ام وص � ��ون م � �ق � � ّ�درات ال� �ب�ل�اد م ��ن أي
محاوالت للنهب والعبث.
وخالل الندوة ،التي شهدت قبل انعقادها مزيدًا
من الشد والجذب ما بني جمعيتي الدفاع عن
املال واملحامني من ناحية ،ووزارة الشؤون من
ناحية أخرى ،والتي أقيمت أمس عبر االتصال
ّ
امل ��رئ ��ي ،ت �ك��ش �ف��ت م �ف��اج��آت وم �ع �ل��وم��ات ح��ول
الصندوق املاليزي؛ أب��رزه��ا ت� ّ
�ورط شخصيات
ُ
َّ
كويتية في غسل مبالغ طائلة ،ت�ق��در بماليني
ال��دوالرات ،بمشاركة مسؤول ورجل أعمال من
م��ال �ي��زي��ا .وش� � ّ�دد امل �ت �ح��دث��ون ع�ل��ى أن حماية
سمعة ال�ك��وي��ت واج��ب على جميع املؤسسات
واألف � � � ��راد ،ول �ي ��س ف �ق��ط م �س��ؤول �ي��ة ال �ح �ك��وم��ة
وال � �ب� ��رمل� ��ان ،وي� �ج ��ب ت �ض��اف��ر ال� �ج� �ه ��ود ل��وق��ف
الفساد املستشري وتطهير البالد منه وتطبيق
القانون على الجميع.

قضية ّ
مغيبة

وق��ال ال�ن��ائ��ب د.ع ��ادل ال��دم�خ��ي :أع�ت�ق��د ان ه��ذه
القضية كانت ّ
مغيبة عن الجميع في الكويت،
وأن غ �س��ل األم � � ��وال دائ� �م ��ًا ي �ك ��ون ب��اس �ت �خ��دام
النفوذ والسلطة ،وفي الكويت كما في ماليزيا.
واس �ت �ط��رد ال��دم �خ��ي :ف ��ي ال �ك��وي��ت ك ��ان ه�ن��اك
ت �ك �ت �ي��م ،ول �ك��ن ج ��رى ت�غ�ي�ي��ر امل �ع��ادل��ة وك�ش��ف
ج ��رائ ��م ك �ث �ي��رة م �خ �ف �ي��ة ع �ن��دم��ا دخ� ��ل ال�ش�ي��خ
ناصر صباح األحمد الحكومة ،وأيضا ّ
تغيرت
امل�ع��ادل��ة باملجلس ب��دخ��ول ن ��واب إص�لاح�ي�ين،
ح�ي��ث ظ�ه��رت ق�ض��اي��ا ك�ب�ي��رة م��ن بينها قضية
الضيافة.
وقال :كان هناك غياب لدور البنك املركزي ،رغم
انه كشف بالغات عن تضخم أرصدة.
وع��ن أول��وي��ات ال�ب��رمل��ان ،وك�ي��ف ت�ح� ّ�رك ال�ن��واب
إث��ر قضية الشاليهات ،ف��ي ح�ين ك��ان تفاعلهم
ضعيفا م��ع قضية ال�ص�ن��دوق امل��ال�ي��زي ،أج��اب
ال��دم�خ��ي :إن قضية ال�ش��ال�ي�ه��ات ك��ان��ت بسبب
ش �ك��اوى األه ��ال ��ي ،وه ��ي ال ع�لاق��ة ب��ال�ص�ن��دوق
امل��ال�ي��زي ،ألن�ن��ا أح�ي��ان��ًا نهتم بقضايا ط��ارئ��ة.
وأض� ��اف :ال �ص �ن��دوق امل��ال �ي��زي اول م��ا سمعنا
ب��ه ّ
وج �ه �ن��ا ت �ه��دي �دًا م �ب��اش �رًا ل��رئ �ي��س ال � ��وزراء
بمساءلته ،وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة
ّ
تعهدًا بمتابعة امل��وض��وع ومالحقة املتهمني،
وقدمت بالغا للنيابة ،ورأينا خالل استجواب
ال �ن��ائ��ب ري ��اض ال�ع��دس��ان��ي االخ �ي��ر م�ع�ل��وم��ات
ج ��دي ��دة ع ��ن ال �ص �ن��دوق امل ��ال �ي ��زي ،ول ��م نكتف
بذلك ،بل وجهت أسئلة كثيرة ،وطالبنا بلجنة
تحقيق برملانية في هذا األمر.

مكتشفة القضية
وم � ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق ��ال ��ت ك �ل �ي��ر روك � ��اس � ��ل ،وه��ي
م� ِّ
�ؤس �س��ة م ��وق ��ع «س� � � � ��اراواك» إن �ه ��ا امل�ك�ت�ش�ف��ة
ّ
وامل�ب��ل�غ��ة ع��ن ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة :ب��داي��ة ج��اءت ه��ذه
ال�ف�ض�ي�ح��ة ب �ع��د إن �ش ��اء ال �ص �ن��دوق ال �س �ي��ادي
املاليزي الذي كان هدفه التطوير ،وكان رئيس
ال� � � ��وزراء امل ��ال �ي ��زي ال �س��اب��ق ه ��و امل � �س ��ؤول ع��ن
إدارت ��ه ،وك��ان امل��دب��ر ل�ه��ذه الفضيحة ه��و رجل
األعمال جو لو.
وأض ��اف ��ت روك� ��اس� ��ل :ج ��و ل ��و ش �خ��ص م�ن�ب��وذ
س �ي��اس �ي��ًا وع ��امل� �ي ��ا ،ول� �ك ��ن ان� ��ا أوج � ��ه س��ؤال��ي
للكويت :مل��اذا اس�ت�ط��اع ارت �ك��اب ه��ذه الجريمة
بال علم أي رقابة ومن دون اي أسئلة؟
وأج��اب��ت ع��ن س ��ؤال س ��ارة العتيقي امل�س��ؤول��ة
ع��ن إدارة ال�ن��دوة ب�ش��أن كيفية حصولها على
م�ع�ل��وم��ات�ه��ا ع��ن ال �ك��وي��ت؟ وه ��ل ه��ي ك�ل�ه��ا من
شخص بعينه ،يبدو ان��ه «ال�س�ن��اب» ال��ذي نال
احترام الشعب الكويتي؟ فقالت :هذا الشخص
ليس الوحيد ملصادري ،وبما انني قمت بكشف
هذا املوضوع قاموا بمقاضاتي.

المشاركون في الندوة عبر تطبيق زووم

¶ حان الوقت لتطهير البالد من التنفيع ..وتطبيق القانون على الجميع
الدمخي:
القضية كانت مغ ّيبة
عن الجميع ..وطالبنا بلجنة
تحقيق برلمانية
الفساد يأتي دائما ً من
بوابة السلطة والنفوذ
كلير روكاسل:
شخص من عائلة مشهورة
في الكويت متورِّط في
القضية وأجرى اتصاالت
مع الصينيين
اكتشفنا هذا الفساد
في أبريل من خالل عقد
بيع فندق ..وشركة
في الكويت وافقت
على الصفقة
مبالغ حوّ لت عبر بنك
كويتي وتب ّين أن األعمال
ّ
متعلقة بمشروع
تنموي

التميمي :وحدة التحريات ال تملك
حق تجميد المعامالت المشبوهة
أكد أستاذ قانون الجزاء في جامعة الكويت محمد التميمي ،أن وحدة التحريات املالية الكويتية
ّ
املشرع .وتابع التميمي
ال تملك حق تجميد املعامالت املشبوهة ،وهذه جزئية أتمنى أن يعالجها
بالقول :نحن أمام جريمة عابرة للقارات وال يجب أن نقف مكتوفي األيدي والبد من التعاون
والتنسيق الدولي لضبط املتهمني واملتورطني.
وحذر من خطورة تصنيف مجموعة العمل املالي للكويت بأنها بيئة عالية الخطورة ،االمر الذي
سيشكل حرجًا دوليًا للكويت في املنظمات الدولية.

ّ
متورط
كويتي
وأضافت روكاسل :كان هناك بنك للبيع ،وجو
ل��و كانت لديه ع�لاق��ات دول�ي��ة م��ع ش��رك��ات عبر
العالم ليقوم بتحويل املال بينهم ،وتبينّ الحقًا
ان هذه األم��وال من الصندوق املاليزي ،وكانت
هناك سيولة من شركة ّ
معينة وبني شخص من
ّ
عائلة مشهورة في الكويت ،وتبني انه متورط
ف��ي القضية ،وأج��رى ات�ص��االت م��ع الصينيني،
وج� ��رى ح��دي��ث ع��ن ان ي �ك��ون ه �ن��اك اس�ت�ث�م��ار
ف��ي ال�ك��وي��ت ح��ول أح��د امل�ش��اري��ع العمالقة من
شركات صينية ،وقام جو لو بالتدخل في هذه
املشاريع والتوسط ب�ين مسؤولني ف��ي الصني
والكويت .وتابعت :كانت مذكرة التفاهم بقيمة
 8م �ل �ي��ارات دوالر ،وك� ��ان ج ��و ل ��و ي �ح ��اول في
السعودية وأبوظبي أيضًا .وأكملت روكاسل:
أول ما بدأنا ن��رى ه��ذا الفساد في شهر ابريل
م��ن خ�ل�ال ع�ق��د ب�ي��ع ف �ن��دق ،ك��ان��ت ه�ن��اك شركة
ف��ي ال�ك��وي��ت واف �ق��ت ع�ل��ى ه��ذه ال�ص�ف�ق��ة ،وه��ذه
الصفقات كانت تتطور ما بني ماليزيا والصني،

خطأ التحريات
تطرق الدمخي الى وحدة التحريات التي لم ُيعني
لها رئيس منذ سنتني ،موضحًا ان ذلك ُيعد خطأ
كبيرا ،والخطأ اآلخر والكبير انه لم تعط صالحية
التحري وإنما فقط تبقي البالغ.

وكانت هناك صفقة خاصة في مشروع خطوط
ان��اب�ي��ب ف��ي ال�ص�ين واي�ض��ًا م�ش��اري��ع استثمار
في ماليزيا .وأكملت :في منتصف  2016جرى
الكشف عن جو لو عبر العالم وعبر الفضيحة
ه��ذه بشكل ك��ام��ل م��ع رئ�ي��س ال ��وزراء املاليزي،
وعن الصفقات التي تمت بني الصني وماليزيا،
وبعد ذلك تبني ان هذه املبالغ أتت من الكويت.

شركة فرعية
وت�ط� ّ�رق��ت ف��ي حديثها ع��ن قيمة امل�ب��ال��غ ،حيث
وصلت في سبتمبر  2016إلى  450مليون يوان
صيني ج��رى إرس��ال�ه��ا م��ن شركة فرعية ألحد
ال �ب �ن��وك ال ��ى ح �س��اب م �ص��رف��ي ص �ي �ن��ي ،وه��ذه
أت��ت م��ن ش��رك��ة مملوكة ل��رج��ال أع�م��ال ،وهناك
دفعتان وصلتا بنفس الطريق ،وتبينّ بعد ذلك
ان هناك دولة في الخليج هي التي تقوم بهذه
املعامالت.
واضافت روكاسل :في سنة  2017تبينّ أن هناك
َ
معاملة أخرى من شركة أخرى بمبلغ مليوني
دوالر ،ل�ت�ق��وم ب�م�ش��روع خ�ط��وط األن��اب �ي��ب في
الصني ،كما جرى تحويل مبلغ آخر من شركة
أخ� � ��رى ،وج � ��رى ال �ت �ح��وي��ل ل� ��دى ب �ن��ك ك��وي �ت��ي،
وه��ذه األسهم هي نفسها لرجل أعمال كويتي
م � �ع� ��روف ،وج� � ��رى ال� �ت � ّ
�وص ��ل ال � ��ى ان ك ��ل ه��ذه
ّ
االعمال متعلقة بمشروع تنموي معروف ،وفي
ع��ام  2018خلص التقرير ال��ى أن ه��ذه األم��وال
مشبوهة.

عضو البرلمان الماليزي:

ماليين الدوالرات غسلت بأيد كويتية
ق��ال ع�ض��و ال �ب��رمل��ان امل��ال �ي��زي ت��ون��ي ب��وا
إن�ن��ي أت��اب��ع قضية ال�ص�ن��دوق ال�س�ي��ادي
امل ��ال� �ي ��زي م �ن��ذ ع �ش��ر س� �ن ��وات ق �ب��ل ان
تتحول فضيحة خالل عام  ،2016حيث
مثلت امل�ب��ال��غ امل��ال�ي��ة ص��دم��ة بالنسبة لي
عندما علمت انها تبلغ  15مليار دوالر
من أموال الدولة.
وتابع توني :أن يتم غسل هذا املبلغ من
امل��ال ح��ول العالم من دون علم الحكومه
املاليزية او الشعب املاليزي ف��إن نتيجة
تلك الفضيحة مهمة جدا.
وأش � ��ار ال ��ى ان اس� ��اس ت �ل��ك ال�ف�ض�ي�ح��ة
اه�م�ي��ة األش �خ��اص وه ��م رئ �ي��س ال� ��وزراء

 15مليار دوالر قيمة
الصندوق الماليزي ُغسلت
حول العالم
رجل أعمال لم يتعد
 28عاما ً حوّ ل األموال
إلى الكويت والسعودية
وأبو ظبي والصين

املاليزي السابق ورجل أعمال وقيامهما
بغسل اموال تلك املبالغ الضخمة ،ولذلك
فإننا نأمل أن تتم مقاضاتهما.
وأض��اف بالقول :في الحقيقة علمت عن
رج��ل األع �م��ال والفضيحة وان ع�م��ره ال
يتعدى الـ ً 28
عاما كان شيئا غير معتاد
لشاب في ه��ذا العمر ولديه أم��وال طائلة
م �م��ا دف �ع �ن��ي ل� �ق ��راءة امل �ع �ل��وم��ات ألص��ل
ل�ح�ق�ي�ق��ة اي� ��ن ت��ذه��ب االم � � ��وال ال �خ��اص��ة
ب��ال�ح�ك��وم��ة امل��ال�ي��زي��ة ،وت��وص�ل��ت إل��ى ان��ه
رج� ��ل أع� �م ��ال وي� �ق ��وم ب �ت �ح��وي��ل األم � ��وال
ال ��ى ال�س�ع��ودي��ة وأب ��و ظ�ب��ي ث��م ذه ��ب ال��ى
الصني وهنا اصبح للكويت دور في هذه

املشاريع .واكد ان الدرس الكبير لنا وليس
للمتهمني ،وهو كيف تكون استثماراتنا
صادقة ،ويجب على الهيئات االقتصادية
اإلب�لاغ عن اي عمليات مشبوهة ويجب
أن يكون العقاب ً
ماليا وجزائيا في حال
عدم اإلبالغ.
وقال ان املبالغ التي يمكن ان تعوض هذا
ً
مشيرا
الفعل تقدر بنحو  3ماليني دوالر،
ال��ى ان��ه ت�ج��ري ح��ال�ي��ا مناقشة االم ��ر مع
امل��دع��ي ال�ع��ام وي�ج��ب التحقيق دول� ً�ي��ا في
هذه القضية ،حيث تم غسل األم��وال عن
ط��ري��ق ال �ص�ين وال� ��ى ال �ك��وي��ت ع��ن ط��ري��ق
اشخاص كويتيني ومن ثم الى أبو ظبي.

أبل % 10 :فقط من إجمالي
البالغات ُأحيلت إلى النيابة!
ّ
تطرق نائب رئيس جمعية ال��دف��اع عن املال
ال�ع��ام ع��دن��ان أب��ل إل��ى دور وح��دة التحريات
وأهميتها ،وقال :هناك جهات رقابية أخرى
رمت بالقضية على وحدة التحريات.
وق��ال اب��ل :اننا اليوم عندما نتكلم عن خلل
فيجب ان ّ
نتطرق الى حقائق وأرق��ام ،حيث
ان ه �ن��اك  1630ب�ل�اغ��ا وردت ال ��ى وح ��دة
ال �ت �ح��ري��ات ،ول ��م ت �ج��ري اح��ال��ة س ��وى 110
ب�لاغ��ات ال��ى النيابة العامة ،وه��و م��ا نسبته
 %10من اجمالي البالغات الواردة اليها.
وقال ابل ان هناك  4وزراء مالية مروا على

ه��ذا امل�ج�ل��س ،ورئ�ي��س وح��دة ت�ح��ري��ات ق� ّ�دم
ً
استقالته ،ولم ُي نَّ
عي شخص بدال منه ،ورغم
مرور عامني فإن هذا املصب ال يزال شاغرًا،
ما يثر ألف عالمة استفهام.
ً
واستطرد أبل ،قائال :لم نعلم حتى اليوم عن
سبب االستقالة وال نعلم عن مستقبل هذا
املنصب .وأش��ار ال��ى ان مشكلتنا الرئيسة
انه رغم كثرة األجهزة الرقابية فإن الفساد
ف��ي ت��زاي��د ،ول�ي��س ال�ع�ك��س ،وال �ي��وم ن��رى ان
وحدة التحريات ليست في معزل عن باقي
األجهزة الرقابية في الدولة.

لدينا قوانين تحارب س ّراق المال العام ..ولم ُيسجن أحد!

الشريان :مقيم حقق معنا..
وطالبنا بإلغاء الندوة
قال رئيس جمعية املحامني شريان الشريان:
نحن امام نقطة جوهرية اصبحت تحت اعني
الرأي العام الدولي وليس املحلي.
وأض ��اف :علمت بخطورة األم��ر عندما جرى
ُ
اس �ت��دع��اؤن��ا م��ن ق�ب��ل وزارة ال �ش��ؤون وط�ل��ب
منا من خ�لال واف��د حقق معنا ب��ان يتم إلغاء
هذه الندوة ،ولو ألغيت لكنا قدمنا استقاالتنا
جميعا في جمعية املحامني.
وتابع الشريان :نحن اكثر دول��ة لديها قوانني
تحارب سراق املال العام ،لكن لالسف الشديد

لم نر واح �دًا من املسؤولني في السجن اال ما
ن��در .وزاد بالقول :يجب ان نقدم تحية كبيرة
للرئيس امل��ال�ي��زي املنتخب ال ��ذي أق ��ال النائب
ال �ع��ام وم�ف�ت��ش ال�ش��رط��ة بسبب ت�ب��رئ��ة رئيس
ال ��وزراء امل��ال�ي��زي السابق ال��ذي ك��ان ُم��دان��ا في
هذه القضية .وأوضح الشريان انه تم استخدام
ب�ع��ض ال �ب �ن��وك وال �ش��رك��ات إلخ �ف��اء م�ث��ل ه��ذه
الجريمة ،ويجب على سلطات كثير من الدول
ان تبحث ع��ن أشخاصها ال��ذي��ن ساهموا في
مثل هذه الجريمة.

العجمي :ال يمكن ألي فاسد
التمترس خلف مركزه
أك� ��د رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة ال ��دف ��اع ع ��ن امل � ��ال ال �ع��ام
املحامي صالح العجمي أن هذه الندوة هدفها
رس��ال��ة ،ي�ج��ب أن ت�ص��ل مل�ن��ع أي ش�خ��ص من
اإلساءة الى سمعة الكويت.
ً
وأضاف العجمي ،قائال :نعلم مدى أثر انتشار
ج��رائ��م غ�س��ل األم� ��وال وأث��ره��ا ف��ي ه��ز أرك��ان
االق �ت �ص��اد وامل �س �ت �ث �م��ري��ن ،ون �ح��ن ن��ؤك��د في
املجتمع الكويتي أن��ه ال يمكن ألي فاسد كان
بأن يتمترس في مركزه االجتماعي ،بل يجب

ان ّ
يطبق القانون على الجميع.
وأش��ار العجمي ال��ى ان القيادة السياسية في
كثير من املناسبات تذكر وتؤكد ان القانون
ّ
يطبق على الجميع.
ً
وت��اب��ع ال�ع�ج�م��ي ،ق��ائ�ل�ا :ي�ج��ب ان ن�ب�ّي�نّ للعالم
أج �م��ع أن �ن��ا ال ن��رض��ى ب �ه��ذه ال �ج��ري �م��ة ،مهما
ك��ان أف��راده��ا ،وح�م��اي��ة سمعة ال�ك��وي��ت ليست
م�س��ؤول�ي��ة ال �ب��رمل��ان وال�ح�ك��وم��ة ف �ق��ط ،ب��ل هي
واجب على كل املؤسسات املدنية واألفراد.

مراقبة ضعيفة

جولو في الصين!

قال أستاذ التمويل في جامعة ستانفورد
أميت سيرو ان كل العمليات املالية التي
تتم عبر البنوك معلومة املصدر واملخرج،
م��ؤك��دا ان ال �ب �ن��وك ل��و ك��ان��ت ت��راق��ب ه��ذه
ً
العمليات ملا احتجنا وقتًا طويال لكشف
عمليات غسل األم ��وال .واض ��اف سيرو
أن دور املؤسسات املصرفية العاملية في
ك�ش��ف ع�م�ل�ي��ات غ�س��ل األم� ��وال ي�ج��ب أن
يكون أكبر ،مشيرا الى ان وسائل االعالم
م�ن��وط��ة ب ��دور أك �ب��ر ف��ي ك�ش��ف عمليات
الفساد املالي.

س��أل��ت س ��ارة ال�ع�ت�ي�ق��ي امل�ك�ل�ف��ة ب� ��إداراة
ال�ن��دوة ،الصحافية س��اراوك باعتقادك
أين جولو االن؟ فأجابت بالقول:
اعتقد انه حاليا في الصني ،ودول كثيرة
اتخذت اجراءات بهذه القضية،
وامر مخز ان الواليات املتحدة األميركية
لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
واضافت ساراوك :لدي مستندات خاصة
بجو ل��و تثبت ان الشخص ال��ذي ينتمي
ال��ى عائلة مشهورة هو من دف��ع تكاليف
إقامته في فنادق  6نجوم.
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وزير التربية اعتمد حزمة قرارات جديدة:

مخالفات قيد التحقيق وملفات إلى النيابة قريباً
الوزارة تتجه نحو إلزامية «التعليم عن ُبعد»

في أعقاب القرارات التي اتخذها وزير التربية وزير
التعليم العالي د .سعود الحربي ،نهاية يناير الماضي،
ممثلة في أكبر حركة تدوير طالت  24مديراً ومراقباً
بهدف التغيير والتطوير ،كان من المقرر أن تتبعها
حزمة قرارات أخرى في مارس  ،2020إال أن انتشار وباء
كورونا حال دون ذلك ،وعرقل استكمالها ،وتم
إرجاؤها الى ما بعد انتهاء األزمة ،ولكن ثمة إخفاقات
ومخالفات في اآلونة األخيرة عجلت باتخاذ قرارات
جديدة تنشد االصالح وتقويم اإلعوجاج الذي تشهده
بعض االدارات ،خصوصا تلك التي حادت بوصلتها عن
التطوير وتحقيق األهداف المرجوة منها ،وكان أبرزها
إدارة نظم المعلومات

تسجيل  32ألف طالب
في «الثاني عشر»
عبر المنصة التعليمية
هاني الحمادي

مهندسين إلى النيابة بتاريخ  10فبراير 2020
َ
خبر سبقلا حول إحالة

هاني الحمادي
ت ��أك� �ي� �دًا مل� ��ا ن �ش ��رت ��ه سبقلا ح � ��ول أداء
امل � �س� ��ؤول�ي��ن ووض � �ع � �ه� ��م ت� �ح ��ت م �ج �ه��ر
ال��رق��اب��ة ،كشفت م�ص��ادر مسؤولة ع��ن 5
ق��رارات اعتمدها الحربي أول من أمس،
يتمثل أول�ه��ا ف��ي نقل م��دي��رة إدارة نظم
امل �ع �ل��وم��ات ه ��دى امل �ط �ي��ري إل ��ى منطقة
ال� �ج� �ه ��راء ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،ل �ت �ش �غ��ل وظ�ي�ف��ة
مديرة إدارة األنشطة التربوية ،والثاني
تدوير مريم العنزي مديرة األنشطة في
منطقة الجهراء التعليمية لتشغل وظيفة
مديرة األنشطة املدرسية التابعة لقطاع
ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ت��رب��وي��ة واألن �ش �ط��ة ب��دي��وان
ع��ام وزارة ال�ت��رب�ي��ة ،وال�ث��ال��ث ه��و إن�ه��اء
ن��دب ع�ب��اس م ��راد م��ن ال�ع�م��ل بالوظيفة
اإلشرافية مدير إدارة التقنيات وعودته
مراقبًا لألنشطة الفنية والثقافية بإدارة
األنشطة املدرسية.

قرارات إصالحية
أما القراران الرابع والخامس فيتمثالن
ف��ي ت�غ�ي�ي��ر ت�ب�ع�ي��ة إدارت �ي��ن م��رك��زي�ت�ين،
هما العالقات العامة واإلعالم التربوي
وإدارة نظم املعلومات ،لتصبح األول��ى
ت �ح��ت إش � ��راف ال ��وزي ��ر ،وال �ث��ان �ي��ة تتبع
ً
وك �ي��ل وزارة ال�ت��رب�ي��ة ب ��دال م��ن ال��وك�ي��ل
املساعد للمنشآت التربوية والتخطيط.

إدارة «نظم
المعلومات» تتبع
وكيل الوزارة..
والعالقات العامة تحت
إشراف الوزير
هدى المطيري إلى
«تعليمية» الجهراء..
ومريم العنزي تعود
إلى ديوان عام الوزارة
إنهاء ندب مدير إدارة
التقنيات ..وتوجه
إلجراءات إصالحية
في جميع القطاعات
لتسكين الشواغر
القيادية واإلشرافية
ومناصب المديرين
العموميين والتعليم
الخاص

وأك��دت امل�ص��ادر لـ سبقلا أن «التربية»
مقبلة ع�ل��ى إج� ��راءات إص�لاح�ي��ة ،ولكن
م��ن دون عجلة ف��ي ات�خ��اذ ال �ق��رارات ،إذ
ي�ف�ض��ل ال ��وزي ��ر ال �ح��رب��ي دراس �ت �ه��ا مع
أه��ل االخ�ت�ص��اص وال��رج��وع إل��ى ال��رأي
القانوني قبل اعتمادها بشكل رسمي،
م� �ش� �ي ��رة إل � ��ى رص � ��د م� �خ ��ال� �ف ��ات م��ال �ي��ة
وإداري ��ة خ�لال اآلون��ة األخ�ي��رة ،بعضها
ق�ي��د التحقيق وم�ل�ف��ات أخ ��رى ستحال
إلى النيابة قريبًا.

وب � ّ�ي� �ن ��ت أن وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة د .س �ع��ود
ال� �ح ��رب ��ي ت �ل �ق��ى م� �ن ��ذ ت ��ول� �ي ��ه امل �ن �ص��ب
شكاوى عديدة تجاهلها قطاع املنشآت
ال�ت��رب��وي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط ،ح��ول ت �ج��اوزات
وس � � ��وء إدارة ب� �ع ��ض امل � �س� ��ؤول �ي�ن ف��ي
«ن �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات» ،وذل ��ك م��ن موظفني
داخل اإلدارة نفسها وإدارات أخرى في
قطاعات مختلفة ،معتبرة أن املنتسبني
ع� ��ان� ��وا خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات امل ��اض� �ي ��ة م��ن
ال�ت�ه�م�ي��ش وال �ت �ه��دي��د وت�ك�م�ي��م األف� ��واه

«نفضة» لتصحيح المسار
أك��دت امل �ص��ادر أن إدارة «ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات» ستشهد «ن�ف�ض��ة» خ�لال
إخفاقاتها امل�م�ت��دة ل�س�ن��وات ،مبينة أنه
األي��ام القليلة املقبلة ملعالجة ُ
رغ��م امل�ي��زان�ي��ات الضخمة ال�ت��ي أنفقت على التعليم االل�ك�ت��رون��ي ،فإن
سوء اإلدارة والتفرد بالقرارات وتعطيل بعض املشروعات حال دون
تحقيق األهداف املرجوة ،وقد آن األوان لتصحيح املسار.

الشفافية والمحاسبية
شددت مصادر تربوية لـ سبقلا على أهمية تكريس الشفافية واملحاسبية،
واالستمرار في حركة التدوير والتغيير التي انطلقت قبل أزمة انتشار فيروس
كورونا املستجد لتشمل جميع القطاعات ،وإتاحة الفرصة أمام الشباب من
الكفاءات الوطنية إلثبات وجودهم ومكانتهم وخبراتهم ،واستبعاد املؤزمني
املعتمدين على االسلوب النمطي واملعرقلني ألي أعمال من شأنها اإلنجاز
والتطوير.

من دون تحرك من املسؤولني -على حد
تعبير امل �ص��ادر ،-وه��و م��ا دف��ع الحربي
ال � ��ى ات � �خ� ��اذ ق � � � ��رارات ب �ح �ق �ه��ا وإع � � ��ادة
تبعيتها إل��ى وك�ي��ل وزارة التربية كما
كان معموال به في السابق.

ملفات ثقيلة
وب �ي �ن �م��ا ت ��وق �ع ��ت امل � �ص� ��ادر أن ت�ش�ه��د
الوزارة إعادة هيكلة لبعض اإلدارات في
قطاعات مختلفة ،ومراقبة املتجاوزين
وامل �خ��ال �ف�ي�ن ل �ل �ق��ان��ون وامل �ت�ل�اع �ب�ي�ن في
القرارات ومحاسبتهم ،طالبت في الوقت
نفسه بترتيب البيت التربوي وتسكني
الشواغر ،السيما مديري عموم املناطق
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،واإلدارة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال � �خ� ��اص ،وإدارة ال �ت��رب �ي��ة ال �خ��اص��ة،
وكذلك بعض اإلدارات املركزية.
وأك� � ��دت أن ال� � � ��وزارة م�ق�ب�ل��ة ع �ل��ى ت��رك��ة
وم�ل�ف��ات ثقيلة تتطلب ق ��رارات جريئة،
أب� � ��رزه� � ��ا ال� � �ع � ��ام ال � � ��دراس � � ��ي ال � �ح ��ال� ��ي،
واالس �ت �ع��دادات للعام امل�ق�ب��ل ،والتعليم
االلكتروني عن ُبعد ،إضافة الى العقود
املتعثرة في جميع القطاعات ،الفتة الى
أن «التربية» عاشت ألع��وام حالة ركود
وت��أخ��ر ف��ي اإلن �ج��از وع�م�ل�ي��ة ال�ت�ط��وي��ر
ف�ي�ه��ا ش �ب��ه م�ع�ت�ل��ة ،وم �ط��ال �ب��ة ال�ح��رب��ي
ب��االس �ت �م��رار ف��ي ال� �ق ��رارات ال �ت��ي تنشد
االصالح.

حصل على التراخيص الالزمة ..ويجهز  1000وجبة يومياً للعمال

ً
مجددا
مطبخ «فزعة الكويت» يعمل
بعد أن أغلقته وزارة الشؤون االجتماعية التهام القائمين
عليه بمخالفة تعليمات وزارة الصحة ،حصل مطبخ
المتطوعين الكويتيين التابع لجمعية السالم الخيرية الذي
يجهز ما ال يقل عن  1500وجبة يوميا للعمالة المتضررة
والصفوف األولى المتطوعين ،على التراخيص المطلوبة من
الوزارة واتخذ مطبخ روضة أحد التابعة لوزارة التربية مقرا له.
ويقوم المتطوعون يوميا بتجهيز الف وجبة غذائية تحت
اشراف أمهر الطباخين الكويتيين المعروفين ومن ضمنهم
أسامة القصار ،ويبدؤون الطبخ من الساعة الـ 7صباحا حتى
الـ 12ظهرا ،ومن ثم يتم تجهيز الوجبات ونقلها للتوزيع على
العمالة المتضررة.

العون :وزعنا  800ألف
وجبة منذ بداية األزمة
البعيجان :نتمنى زيادة
أعداد الوجبات التي
يجهزها  5هواة كويتيين
ال�ت��ي ت�ق��دم ت��أت��ي ضمن حملة «ف��زع��ة»
إض � ��اف � ��ة إل� � ��ى ح �م �ل ��ة «ب� � � ��رد ع �ل �ي �ه��م»،
م �ش �ي��را ال ��ى ان ه �ن��اك  7آالف م�ت�ض��رر
سجلوا طلباتهم ،يجري العمل لتقديم
املساعدة لهم.

أسامة القصار متحدثاً إلى الزميلة بيبي الخضري (تصوير :محمود الفوريكي)

أغذية مستوردة
كشف البعيجان ان الجمعية تستورد املواد الغذائية من تركيا حفاظا على املخزون االستراتيجي ،مشيرا إلى تعاون
جهات الدولة لتسهيل استيراد املواد الغذائية ،حيث وصلت حتى اآلن  5دفعات ،ويتم توزيعها على  5مقار للجمعية
بجهود تطوعية.
وذك � ��ر ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام للجمعية
ض � � ��اري ال �ب �ع �ي �ج��ان أن م �ط �ب��خ ف��زع��ة
الكويت حصل على جميع التراخيص
املطلوبة إلع��ادة فتحه ،ال سيما مع ما
ي�ق��دم��ه م��ن رس��ائ��ل ان�س��ان�ي��ة ب��أن��ام��ل 5

هواة طبخ كويتيني إضافة إلى الجهود
ال�ت�ط��وع�ي��ة ال�ت��ي ق��دم��ت  17ال��ف وجبة
يوميا للمتضررين خالل شهر رمضان
املاضي .ويأمل البعيجان زي��ادة اعداد
الوجبات اليومية لتغطية اكبر عدد من

تجهيز المساعدات الغذائية

أك��دت املصادر حرص وزارة التربية على تنفيذ التوصيات
املقدمة من أعضاء البرملان ،عقب جلسة استجواب الوزير
د.س �ع��ود ال�ح��رب��ي االس �ب��وع امل��اض��ي ،ح�ي��ث ن��اق��ش اج�ت�م��اع
مجلس الوكالء األخير عددا من املقترحات الخاصة بمشروع
التعليم ع��ن ب�ع��د ،وك��ذل��ك خ�ط��ة اس�ت�ئ�ن��اف ال��دراس��ة للصف
الثاني عشر ،وإمكانية انهاء العام الدراسي لبقية الصفوف
وآلية احتساب ال��درج��ات .وذك��رت أن القطاعات تعكف على
إعداد خطة زمنية تفصيلية محددة لتنفيذ مشروع التعليم
عن ُبعد ،تتضمن مختلف عناصر العملية التعليمية من طلبة
ومعلمني ومناهج ،واالنتهاء من إعداد التقرير الذي سيقدم
الى مجلس الوزراء في  15يوليو املقبل.

إلى  7يوليو المقبل لالطالع

«اإلدارية» تؤجل
 8طعون انتخابية
مبارك حبيب

املتضررين ،مبينا ان الجهود مستمرة
كذلك لتوزيع السالت الغذائية ،سواء
بشكل جماعي مع الجمعيات االخ��رى
او توصيل السالت الغذائية والصحية
خالل فترة الحظر للمتضررين.

استغل سلطته وجامل قريبه

إطالق سراح ضابط
بكفالة  1000دينار
المحرر القضائي

ُّ
للتطوع
دعوة
ط �ل��ب أس��ام��ة ال �ق �ص��ار ،وه ��و اح��د
ال �ه��واة امل�ت�ط��وع�ين ف��ي امل�ط�ب��خ ،من
«ال �ج��ال �س�ين ف��ي م�ن��ازل�ه��م ال�ت�ط��وع
لخدمة الكويت وكسب األج��ر بأي
شي يمكن عمله» .وذكر ان الجهود
املبذولة جميعها تطوعية ،نظرا إلى
ان األعمال بشكل عام متوقفة ،وأن
خدمة املتضررين صفة انسانية
جبل عليها الكويتيون «فالوجبات
التي تحضر تكون حسب التبرع
اليومي».

تنفيذ توصيات النواب محل اهتمام

أج � �ل� ��ت امل� �ح� �ك� �م ��ة االداري� � � � � ��ة  8ط� �ع ��ون
ان�ت�خ��اب�ي��ة ب �ج��داول ق �ي��ود ال�ن��اخ�ب�ين في
ج�م�ي��ع ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة ال ��ى جلسة
 7ي��ول �ي��و ل�ل�اط�ل�اع .وط ��ال ��ب ال �ن��اخ �ب��ون
ف��ي دع��واه��م ب��إل�غ��اء ك��ل ق�ي��ود الناخبني
لجسامة ما لحقها من خلل واضطراب
أف� �ق ��ده ��ا ق �ي �م �ت �ه��ا ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ك �ق �ي��ود
انتخابية ،وال��زام الجهة املعنية باتخاذ
ك � ��ل االج � � � � � ��راءات وال � �ت� ��داب � �ي� ��ر ال �ل�ازم� ��ة
لتصحيح ال�خ�ل��ل امل��وج��ود ف��ي كشوف
ق�ي��د ال�ن��اخ�ب�ين ف��ي ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة
مثل تسجيل اع��داد م��ن الناخبني على
ع�ن��وان واح��د واس�ت�ك�م��ال ب�ي��ان��ات قيود
الناخبني وعناوينهم كاملة في كشوف
ق �ي��ود ال �ن��اخ �ب�ين وك �ت��اب��ة ت��اري��خ ال��وف��اة
ام ��ام امل�ت��وف�ين امل��رف��وع�ين م��ن ال�ك�ش��وف
ف ��ي ك ��ل م �ن �ط �ق��ة ع �ل��ى ح ��دة م ��ن ج�م�ي��ع
مناطق الدوائر االنتخابية.

خالد الحطاب
أكد مدير عام جمعية السالم لالعمال
االنسانية د .نبيل ال�ع��ون ف��ي تصريح
ع �ل��ى ه��ام��ش ج��ول��ة ص �ح��اف �ي��ة ملطبخ
امل�ت�ط��وع�ين ام ��س ،ان ال�ج�م�ع�ي��ة وزع��ت
إل��ى اآلن أكثر م��ن  800ال��ف وجبة منذ
ب��داي��ة األزم ��ة وأك�ث��ر م��ن  150ال��ف سلة
غذائية.
وأش��ار إل��ى أنها ت��وزع يوميا أكثر من
 1800سلة غذائية بالتعاون مع وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ،كما أن�ه��ا أم��دت أف ��راد األم��ن
ب �ـ 46شاليها وم�ظ�لات ،ووزع��ت نصف
مليون معقم و 50الف سلة صحية و5
آالف م�ع�ق��م ال�ك�ت��رون��ي م��ع ت�ق��دي��م دع��م
لوجستي مل��ؤس�س��ات ال��دول��ة وتجهيز
مقار االيواء.
وب�ين ال�ع��ون ان امل�س��اع��دات والوجبات

اجتمع وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي،
أم ��س ،م��ع م�س��ؤول��ي امل�ن��اط��ق التعليمية وع ��دد م��ن م��دي��ري
م � ��دارس امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ،ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ت� �ب ��ادل اآلراء
والخبرات حول تنفيذ مشروع التعليم االلكتروني عن ُبعد.
وأك� ��دت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ل �ـ سبقلا أن ال �ح��رب��ي ح � ّ�ث أه��ل
امليدان التربوي ومسؤولي املناطق التعليمية على مواصلة
ب��ذل الجهود لتحقيق األه ��داف ،وع��دم النظر ال��ى املعوقات
والتفاصيل التي من شأنها عرقلة العمل وعدم اإلنجاز.
وأشارت املصادر إلى أن الحربي أبلغ مديري املدارس بتوجه
«التربية» نحو إلزامية التعليم االلكتروني عن ُبعد ،في حال
اس�ت�م��رت األزم� ��ة ح�ت��ى ب��داي��ة ال�ف�ص��ل ال ��دراس ��ي األول من
العام املقبل ،مشددًا على أهمية حث املعلمني والطلبة على
املشاركة في املنصة التعليمية والفصول االفتراضية ،خالل
فترة التجربة الحالية لالستفادة منها في املستقبل القريب.
وف��ي س�ي��اق م�ت�ص��ل ،وب�ي�ن�م��ا ح ��ددت وزارة ال�ت��رب�ي��ة أم��س
ال �ث�لاث��اء آخ��ر م��وع��د لتسجيل طلبة ال�ص��ف ال�ث��ان��ي عشر
بقسميه العلمي واألدب� ��ي ف��ي امل�ن�ص��ة التعليمية ،كشفت
املصادر أن عدد الطلبة الذين سجلوا بياناتهم لتلقي التعليم
عبر الفصول االفتراضية عن ُبعد وصل الى نحو  32ألف
طالب وطالبة في التعليم العام.
ّ
وبينت امل�ص��ادر أن األي��ام املقبلة ستشهد مراجعة وف��رزا
لبيانات الطلبة من قبل مديري ومديرات امل��دارس الثانوية،
تمهيدًا العداد كشوف بأعداد الفصول في كل مدرسة ،ومن
ثم إعداد الجداول وانطالق الحصص التفاعلية.

ق��رر ق��اض��ي تجديد الحبس ،أم��س ،إط�لاق
س ��راح ن�ق�ي��ب ف��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،بكفالة
 1000دي�ن��ار ،بعد اس�ت�م��رار ح�ج��زه ألكثر
م ��ن ش �ه��ر ب��ال �س �ج��ن امل� ��رك� ��زي ع �ل��ى ذم��ة
استخدام القوة.
وك��ان��ت ال�ن�ي��اب��ة أس �ن��دت إل ��ى ال�ن�ق�ي��ب تهمة
اس� �ت� �خ ��دام ال� �ق ��وة مل �ص �ل �ح��ة اح� ��د م �ع��ارف��ه
املتهم في قضية اتجار بالبشر واإلقامات
واس �ت �غ�لال سلطته ال�ت��ي يملكها ف��ي غير
مواقع القانون.
أطعمة بمذاقات مختلفة
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دول الجوار حدّ دت مواعيد التشغيل وفق خطط واضحة المعالم

عودة الطيران التجاري..
القرار مفقود

!

ً
قريبا بقدرة المطار على العمل  1يوليو
■ مصادر لـ سبقلا :توصية إلى مجلس الوزراء

بينما ب��دأت بعض دول ال�ج��وار تحديد
م ��واع� �ي ��د ل �ت �ش �غ �ي��ل م �ط ��ارات �ه ��ا وع � ��ودة
رح�ل�ات ال�ط�ي��ران ،ال ت��زال إدارة الطيران
املدني تدرس وتشكل اللجان التي تدرس
م �ت��ى ي�م�ك��ن ع� ��ودة ال ��رح�ل�ات ال �ت �ج��اري��ة
من دون تحديد موعد استئناف حركة
الطيران.
ويرى مراقبون ان تلكؤ االجهزة العاملة
ف� ��ي امل � �ط� ��ار ف� ��ي ت� �ح ��دي ��د م ��وع ��د ع� ��ودة
ال ��رح�ل�ات وت �ش �غ �ي��ل امل� �ط ��ار ،زاد اآلث� ��ار
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �س �ل �ب �ي��ة ع� �ل ��ى ش ��رك ��ات
ال � �ط � �ي� ��ران ال � �ت� ��ي ال ت � � ��زال ت � �ن� ��زف ج � ��راء
ال �خ �س��ائ��ر ال� �ف ��ادح ��ة ل �ت��وق��ف ال �ط �ي��ران
بسبب جائحة فيروس كورونا.

ضبابية
وب�ي�ن�م��ا ل�ف��ت م��راق �ب��ون إل ��ى «ض�ب��اب�ي��ة»
في القرارات وغياب اآلليات «الواضحة»
إلع ��ادة ح��رك��ة ال�ط�ي��ران ال�ت�ج��اري ،وسط

خاطبوا جامعاتكم بمتطلباتها
الستخراج التأشيرات
مي السكري
ح��دد السفير البريطاني مايكل دافنبورت
األح� ��د امل �ق �ب��ل م��وع��دا إلع � ��ادة اف �ت �ت��اح م��رك��ز
ال�ت��أش�ي��رات البريطانية ف��ي ال�ك��وي��ت ،داعيا
الطلبة إل��ى االط�ل�اع ح��ال�ي��ا ع�ل��ى متطلبات
التأشيرات البريطانية ومخاطبة الجامعة
التي اختاروها عن متطلبات إثبات اج��ادة
ال� �ل� �غ ��ة اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة ال� �ت ��ي ي� �ح� �ت ��اج ��ون إل ��ى
تقديمها الى مراكز التأشيرات.
وأش��ار دافنبورت في تصريح صحافي إلى
أن نسبة قبول طلبات التأشيرات الدراسية
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ل �ل �ط�لاب م��رت �ف �ع��ة ،ح �ي��ث تمت
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى  %98م��ن ط�ل�ب��ات ال�ت��أش�ي��رات
ال��دراس�ي��ة البريطانية ال�ع��ام امل��اض��ي ،الفتا
إل��ى أن «األول��وي��ة القصوى لبريطانيا ،بما
ف��ي ذل��ك ال�ج��ام�ع��ات وامل �ع��اه��د البريطانية،
هي صحة وسالمة املواطنني البريطانيني
واألج ��ان ��ب ب �م��ا ف��ي ذل ��ك ال�ط�ل�ب��ة ال��دول �ي��ون
الذين يدرسون في الجامعات البريطانية،
ح� �ي ��ث ت� �ت� �ب ��ع ت� �ل ��ك ال � �ج� ��ام � �ع ��ات وامل� �ع ��اه ��د
االرش � � ��ادات ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ص�ح��ة
واملرتبطة بجائحة كوفيد .»19

أساليب مختلفة

حركة السفر في المطار بانتظار قرار

محرر الشؤون المحلية

السفير البريطاني للطلبة:

■  30يونيو الجاري إنجاز اإلجراءات الفنية واللوجستية الالزمة لتشغيل المطار
■ عودة الطيران ستستأنف مع الدول ذات المطارات المفتوحة ال بطريقة تراتبية
اكتفاء االجهزة املختصة بتحديد نسب
العودة ،من دون وضع خطوات ملموسة
لبدء عودة الحياة أسوة ببعض املطارات
االق �ل �ي �م �ي��ة ،ن �ب��ه آخ � ��رون إل� ��ى «ش �ب �ه��ات
ق��ان��ون �ي��ة» ت �ط ��ال ق � ��رار م �ن��ع امل��واط �ن�ي�ن
م��ن السفر وقصرها على ف�ئ��ات معينة،
بحسبان ذلك «تقييدا للحرية وتجاوزا
ف��ي ح��ق امل ��واط��ن ب��ال�ت�ن�ق��ل وال �س �ف��ر» ،ال
س�ي�م��ا أن ش��رك��ات ط �ي��ران ع��امل�ي��ة أب��دت
م��واف �ق �ت �ه��ا ع �ل��ى س �ف��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين إل��ى
وجهات أوروبية أو أميركية أو آسيوية.
ويشير مصدر مسؤول لـ سبقلا إلى ان
«ق��رار ع��ودة ال��رح�لات التجارية يحتاج
دعما ومواءمة تامة من منظمة الطيران
ال��دول��ي ،لتحفيز امل�ط��ارات العاملية على

ب��دء حركة النقل ال�ج��وي ،في ظل وجود
مخاوف واش�ت��راط��ات ل��دى بعض ال��دول
خالل استئنافها حركة الطيران».

تساؤل
وذكر املصدر ان عودة الرحالت التجارية
ت �ح �ت��اج ال� ��ى ت ��واف ��ق ب�ي�ن ال � � ��دول ،ح�ي��ث
ال ت ��زال ب�ع��ض امل� �ط ��ارات ال تستقبل اال
مواطنيها فقط ،متسائال «كيف أسمح
للمواطن بالسفر الى وجهة ال تستقبله
أو تضع قيودا صحية مشددة عليه فور
وصوله من دون علم املسافر؟!».
وينفي املصدر «التأخر» في حسم قرار
عودة الطيران التجاري ،بداعي أن «هناك
ض ��واب ��ط وب ��روت ��وك ��والت ت�س�ي��ر عليها

ال �ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن ق�ب��ل السلطات
الصحية قبل اتخاذ اي قرار» ،محددا 30
يونيو الجاري موعدا النتهاء االجراءات
الفنية واللوجستية الالزمة لبدء تشغيل
مطار الكويت ،حيث «سيتم رفع توصية
ال��ى مجلس ال ��وزراء قريبا ب�ق��درة املطار
على ب��دء تشغيل ال��رح�لات بنسبة %30
ابتداء من  1يوليو» ،لتكون «املوافقات
النهائية بيد الحكومة».
وف ��ي ح ��ال ع ��ودة ال �ط �ي��ران ب�ع��د م��واف�ق��ة
مجلس ال� ��وزراء ،ف��إن ال��رح�لات الجوية،
وفق املصدر ،ستستأنف مع الدول التي
أع�ل�ن��ت ف�ت��ح م �ط��ارات �ه��ا ف �ق��ط ،ع�ك��س ما
يشاع من أنها ستكون للدول الخليجية
ثم العربية واالجنبية.

وذك��ر أن «اع��داد الكويتيني ال��ذي��ن يدرسون
ف��ي بريطانيا ه��ي أكثر م��ن أي وق��ت مضى،
ح �ي��ث ب �ل��غ ال� �ع ��ام ال� ��دراس� ��ي امل ��اض ��ي ال ��ذي
ان �ت �ه��ى م��ؤخ��را أك �ث��ر م��ن  6000ك��وي �ت��ي في
مجموعة واسعة من التخصصات».
ول� �ف ��ت داف� �ن� �ب ��ورت إل� ��ى أن ع �م �ل �ي��ة ال �ق �ب��ول
ب��ال�ج��ام�ع��ات وأس��ال �ي��ب ال �ت��دري��س ق��د تبدو
مختلفة قليال هذه السنة بسبب التحديات
ال �ن��ات �ج��ة ع��ن ك��وف �ي��د « ،19ل �ك��ن ال�ج��ام�ع��ات
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة م �س �ت �م��رة ف ��ي دع� � ��وة ال�ط�ل�ب��ة

محمود الزاهي

استقرار الشبكة
وأوض� � � ��ح أن ت� �ل ��ك األع� � �م � ��ال ت�س�ه��م
ف ��ي اس �ت �ق��رار ال �ش �ب �ك��ة ف ��ي امل �ن��اط��ق
ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة ال � � �ت� � ��ي ت� � �ت� � �ك � ��رر ف �ي �ه ��ا
االنقطاعات بسبب األحمال الزائدة
الناجمة عن مخالفات البناء ،والتي
تؤثر بال شك على األهالي امللتزمني
ب��األح �م ��ال امل � �ق� ��ررة ،م �ش �ي��را إل� ��ى أن
الوزارة تعمد دائما إلى سرعة انجاز
أعمال التقوية للحفاظ على الشبكة.
وأش ��ار إل��ى أن املناطق ال�ت��ي تجرى
بها األع �م��ال م�ت�ع��ددة ،منها سلوى
وال��رم �ي �ث �ي��ة وال �ف �ح �ي �ح �ي��ل وامل� � ��زارع
والجواخير ،وكذلك مناطق متفرقة
تعاني من مشاكل انقطاعات.

فليتقدم الطلبة
بطلباتهم حتى لو لم
يستطيعوا السفر في
مواعيد االلتحاق بالجامعات
الدوليني لاللتحاق بها ،حيث نشجعهم على
ال�ت�ق��دم بطلباتهم ح�ت��ى ل��و ل��م يستطيعوا
السفر لبريطانيا ضمن املواعيد االعتيادية
اللتحاق الطلبة بالجامعات».

العمل ممكن
وسيتمكن الطلبة الدوليون في الجامعات
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة اب �ت��داء م��ن ص�ي��ف س�ن��ة ،2021
وف��ق تصريحات داف�ن�ب��ورت ،م��ن االستفادة
م � ��ن امل � �س � ��ار ال � �ج ��دي ��د ل �ل �خ��ري �ج�ي�ن ال� �ج ��دد
م ��ن ال �ج��ام �ع��ات ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،ح �ي��ث يمكن
ل �ل �خ��ري �ج�ين اب� �ت ��داء م ��ن ص �ي��ف س �ن��ة 2021
البقاء والبحث ع��ن عمل ف��ي بريطانيا ملدة
عامني.

ذكر السفير البريطاني أن بالده تتميز بتعليم عال ذي جودة عالية ومعترف به
ّ
في جميع انحاء العالم ،ما يمكن خريجي تلك الجامعات من تحقيق النجاح في
حياتهم العملية ،قائال «بغض النظر عما اذا كانت الدراسة تتم حضوريا او عن
طريق االنترنت (اونالين) فهناك العديد من األمثلة املبتكرة والرائعة على التعلم
عن بعد من خالل مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا وتلك املؤسسات تعمل
اآلن ع�ل��ى ا ع ��داد ا مل ��واد ا ل�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م��ن ا ج��ل ا ل�ف�ص��ل ا ل��درا س��ي ا ل�ص�ي�ف��ي وا ل�ف�ص��ل
الدراسي الذي سيبدأ بالخريف».

 %50تراجع انقطاعات الكهرباء في 2020
 % 80من األعطال
سببها مقاولو
المشاريع
إيصال التيار
لـ 567مستهلكا ً
خالل أزمة كورونا
كوادر الوزارة أثبتت
كفاءة عالية ووجدت
في جميع المواقع
رغم الجائحة
كفاء ة واجتهاد
وأوض � � � � � ��ح ال � �ع � �ت � �ي � �ب� ��ي أن األزم � � � ��ة
ال �ح��ال �ي��ة أث �ب �ت��ت ك� �ف ��اء ة ال �ع �ن �ص��ر
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي وغ� � �ي � ��ر ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي م��ن
العاملني في الوزارة ،وكذلك عمالة
املقاولني ممن لم تمنعهم مخاوف
اإلص � ��اب � ��ة ب� �ف� �ي ��روس ك � ��ورون � ��ا م��ن
تأدية أعمالهم والوجود في جميع
املواقع طوال األزمة.
وأوضح أن الوزارة تمكنت خالل أزمة
ك��ورون��ا ال��راه�ن��ة م��ن إي �ص��ال التيار
ألك�ث��ر م ��ن 567مستهلكا منهم 437
ف��ي ق�ط��اع ال�س�ك��ن ال �خ��اص وال�ب��اق��ي
ف��ي منشآت حكومية وم�ب��ان تابعة
ل �ل �ق �ط��اع ال� �خ ��اص وك ��ذل ��ك امل � � ��زارع،
مشيرا إلى أن الوزارة لم تتوقف عن
اس�ت�ق�ب��ال ط�ل�ب��ات ال�ت�ي��ار ال�ت��ي تمت
جميعها الكترونيا ،بفضل التوسع
في الخدمات االلكترونية بناء على
توجيهات الوزير د .خالد الفاضل،
وال� �ت ��ي س ��اع ��دت ف ��ي ان� �ج ��از جميع
امل��راح��ل م��ن دون ح�ض��ور املراجعني
إل ��ى ال� � � ��وزارة ،ال �ت��زام��ا ب ��اإلج ��راء ات
املتبعة ملواجهة الفيروس.

القبول وأساليب التدريس
تختلف عن السابق قليالً
بسبب تحديات كوفيد 19

تعليم عالي الجودة

الوكيل المساعد لشبكات التوزيع مطلق العتيبي لـ سبقلا:

ك � �ش� ��ف ال� ��وك � �ي� ��ل امل � �س� ��اع� ��د ل �ق �ط��اع
ش �ب �ك��ات ال� �ت ��وزي ��ع ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة م.
مطلق العتيبي عن تراجع انقطاعات
التيار الكهربائي منذ بداية الصيف
ال� �ح ��ال ��ي ب ��أك �ث ��ر م� ��ن  %50م �ق��ارن��ة
ب��ال�ف�ت��رة نفسها م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي،
م �ش �ي��را إل ��ى أن ن �ح��و  %80م��ن تلك
االن� �ق� �ط ��اع ��ات س �ب �ب �ه��ا ات �ل ��اف غ�ي��ر
متعمد من املقاولني الذين يعملون
ف��ي مشاريع مختلفة على مستوى
الدولة.
ولفت العتيبي في تصريح لـ سبقلا
إل ��ى ان ال �ك �ه��رب��اء ات �خ��ذت إج� ��راء ات
قانونية بحقهم عبارة عن تسجيل
محاضر إت�لاف سلمت وف��ق املعتاد
إلى لجنة السالمة في بلدية الكويت
ل� �ح� �ف ��ظ ح� � ��ق ال� � � ��دول� � � ��ة ،ف � �ض �ل�ا ع��ن
م�خ��اط�ب��ة ال� � ��وزارات ال �ت��ي ي�ت�ب��ع لها
هؤالء املقاولون لتفادي تكرار األمر
مستقبال واإلضرار بالشبكة.
وأرجع العتيبي تراجع االنقطاعات
إل ��ى ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ال� ��وزارة
لتقوية التيار الكهربائي ومعالجة
مناطق الضعف في الشبكة ،مشيرا
إل� ��ى ق �ي��ام ق �ط��اع ش �ب �ك��ات ال �ت��وزي��ع
ب� �ت ��وق� �ي ��ع  11ع � �ق� ��دا خ �ل ��ال ال� �ف� �ت ��رة
امل��اض �ي��ة ل �ت �ق��وي��ة واي � �ص� ��ال ال �ت �ي��ار
مل �ن��اط��ق م�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي ال �ب�ل�اد بقيمة
إجمالية تقارب  15مليون دينار.

للخريجين من صيف 2021
البقاء ببريطانيا والبحث
عن عمل لعامين

أعمال الحفر تتسبب في حصول انقطاعات للكهرباء

زمن االنقطاعات
لفت م .مطلق العتيبي إلى أن زمن انقطاع التيار الكهربائي تتحكم فيه عوامل عدة ،أبرزها ظروف املنطقة
التي يقع فيها االنقطاع ،خصوصًا أن ال��وزارة تتفاجأ أحيانا بوجود اشغاالت في مناطق االنقطاع
تستغرق وقتا طويال للتعامل معها.
واش��ار إل��ى أن انقطاعات الضغط املنخفض تستغرق ع��ادة بني ساعة و 3ساعات إلع��ادة التيار فور
وصول فرقة االنقطاعات للموقع ،بينما انقطاعات الضغط املتوسط تستغرق بني ساعة و 4ساعات
غالبا ،موجها الشكر إلى عمالء ال��وزارة الذين يتعاونون في إزال��ة املعوقات لتقليل زمن االنقطاعات
واملساهمة في عودة التيار بالسرعة املمكنة.

 742إصابة جديدة بـ «كورونا»

 %52من الحاالت لكويتيين..
والمخالطة وراء الزيادة
ت ��زاي ��دت ال �ح��اج��ة إل ��ى ت�ط�ب�ي��ق ق��واع��د
ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي أك�ث��ر م��ن اي وق��ت
م� � �ض � ��ى ،خ � �ص� ��وص� ��ا ب �ي ��ن امل� ��واط � �ن�ي��ن
الكويتيني ال��ذي��ن أك��دت وزارة الصحة
م �ج ��ددًا أن امل �خ��ال �ط��ة امل �ت �ه��م األول في
ارت � �ف� ��اع اإلص � ��اب � ��ات ال� �ج ��دي ��دة ب�ي�ن�ه��م
بصورة تستلزم وقفة.
وب �ي �ن �م ��ا أع� �ل� �ن ��ت ال � � � � ��وزارة أم � � ��س ،ع��ن
ت�س�ج�ي��ل  742إص ��اب ��ة ج ��دي ��دة ب�م��رض
كورونا املستجد (كوفيد  )19خالل الـ24
س��اع��ة امل��اض�ي��ة ل�ي��رت�ف��ع ب��ذل��ك إج�م��ال��ي
ع��دد ال �ح��االت امل�س�ج�ل��ة ف��ي ال �ب�لاد إل��ى
 ،41033أشارت إلى  385حالة لكويتيني،
أي بنسبة تبلغ  52في املئة ،و 357لغير
ال �ك��وي �ت �ي�ين ب�ن�س�ب��ة  48ف ��ي امل �ئ ��ة ،وت��م
ت�س�ج�ي��ل  4ح ��االت وف ��اة إث ��ر اص��اب�ت�ه��ا
باملرض ليصبح مجموع حاالت الوفاة
املسجلة حتى اليوم  334حالة.
وق��ال امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي ب��اس��م ال ��وزارة
د .ع �ب��داهلل ال�س�ن��د إن م��ن ب�ين ال �ح��االت
السابقة التي ثبتت إصابتها باملرض
ح� � � � ��االت م � �خ ��ال � �ط ��ة ل � � �ح� � ��االت ت� ��أك� ��دت
إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر
العدوى وفحص املخالطني لها.
وأض� ��اف أن امل �ص��اب�ين ح�س��ب امل�ن��اط��ق
الصحية جاؤوا بواقع  240في األحمدي،
 170في الفروانية 162 ،في الجهراء ،و98
في حولي الصحية ،و 72في العاصمة.
وع��ن أع�ل��ى امل�ن��اط��ق السكنية م��ن حيث
ت�س�ج�ي��ل ح� ��االت اإلص ��اب ��ة ب��ال �ف �ي��روس،
ذك� ��ر ال �س �ن��د أن �ه ��ا ج � ��اءت ع �ل��ى ال�ن�ح��و
ال�ت��ال��ي :تيماء  44ح��ال��ة ،ال�ف��روان�ي��ة ،39

امل �ن �ق��ف  ،36ال��رق��ة  ،24ال�ص�ب��اح�ي��ة ،24
وجليب الشيوخ  24حالة.
وف ��ي م��ا يتعلق ب��آخ��ر امل�س�ت�ج��دات في
ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة ذك ��ر أن ع ��دد ال �ح��االت
ف��ي العناية امل��رك��زة بلغ  ،165مبينًا أن
املجموع الكلي للحاالت التي م��ا زال��ت
تتلقى الرعاية الطبية  8395حالة.
وحول مراكز الحجر الصحي املؤسسي،
ق��ال إن مجموع م��ن أنهى فترة الحجر
الصحي املؤسسي اإللزامي خالل الـ 24
س��اع��ة امل��اض�ي��ة بلغ  57شخصًا ،وذل��ك
ب�ع��د ال �ق �ي��ام ب�ك��ل اإلج � � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة
وال �ت��أك��د م��ن خ�ل��و ج�م�ي��ع ال�ع�ي�ن��ات من
الفيروس على أن يستكملوا مدة ال تقل
عن  14يومًا في الحجر املنزلي اإللزامي
اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر
امل��ؤس �س��ي .وأوض� ��ح أن ع ��دد امل�س�ح��ات
ال�ت��ي ت��م ال�ق�ي��ام بها خ�لال ال �ـ  24ساعة
املاضية بلغ  3645مسحة ،مشيرًا إلى
أن مجموع عدد الفحوصات اإلجمالي
بلغ .361239
وج� � � ��دد ال� �س� �ن ��د ال � ��دع � ��وة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن
وامل �ق �ي �م�ين ب �م��داوم��ة األخ� ��ذ ب �ك��ل سبل
ال ��وق ��اي ��ة وت �ج �ن��ب م �خ��ال �ط��ة اآلخ ��ري ��ن
وال �ح ��رص ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ال� �ت� �ب ��اع ��د ال � �ب� ��دن� ��ي م ��وص� �ي ��ًا ب� ��زي� ��ارة
ال �ح �س��اب��ات ال��رس �م �ي��ة ل � ��وزارة ال�ص�ح��ة
والجهات الرسمية األخ��رى ف��ي الدولة
ل�لاط�لاع على اإلرش� ��ادات والتوصيات
وكل ما من شأنه املساهمة في احتواء
انتشار الفيروس.
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شركة أميركية بدأت إجراء تجارب على عقار «ريمديسيفير» ..لتحويله إلى بخاخ

عالج «كورونا» سيكون مستنشقاً ..ولن ُيحقن في الوريد
يومًا لدى املرضى ،الذين تم إدخالهم إلى املستشفى
ب�ع��د إص��اب�ت�ه��م ب��ال�ف�ي��روس ،ل�ك��ن ت��أث�ي��ره ع�ل��ى تقليل
ً
الوفيات كان ضئيال.
وق��ال دانييل أوداي ،رئ�ي��س مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي ل�ش��رك��ة ج�ل�ع��اد ،ف��ي ب �ي��ان« :م��دع��وم��ة بهذه
ال�ن�ت��ائ��ج امل �ب �ك��رة ،ت��أم��ل ج�ل�ع��اد س��اي�ن�ت��س اآلن ف��ي أن
يساعد دواؤها املستنشق من ريمديسيفير في كبح
انتشار الوباء».
اع �ت �ب��ارًا م��ن ه ��ذا األس� �ب ��وع ،س�ي�ت��م ف�ح��ص امل�ت�ط��وع�ين
األص�ح��اء للمشاركة ف��ي ت�ج��ارب املرحلة األول ��ى ،التي
س�ت�خ�ت�ب��ر ال �س�ل�ام��ة ،وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ي��دخ��ل م��رض��ى
كورونا إلى التجارب في وقت مبكر من شهر أغسطس.
ويقول الدكتور راسموسن« :هناك أم��ور حاسمة في
تعزيز تأثيرات (ريمديسيفير) ،قد يكون ال��دواء أقل
فعالية عند تناوله في وقت متأخر من اإلصابة ،ولكن
ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف املثالية ،يمكن أن تقضي الجرعات
املبكرة من الدواء على املرض».
ُيعتقد عمومًا أن األدوي��ة امل�ض��ادة للفيروسات تكون
أكثر فعالية عند تناولها في وقت مبكر من اإلصابة،
ق�ب��ل أن يتمكن ال�ف�ي��روس م��ن ال�ح�ص��ول ع�ل��ى موطئ
قدم قوي في الجسم ودفع بعض أكثر جوانب املرض
خطورة وتهديدًا للحياة.

كاثرين جي وو « -نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
ال�ع��ال��م م ��ازال يبحث ع��ن ل�ق��اح يحمي س�ك��ان األرض
من فيروس كورونا ،وها هي شركة األدوي��ة البيطرية
األم�ي��رك�ي��ة «س��اي�ن�ت��س» تكشف أن�ه��ا ستقوم ب��إج��راء
ت �ج��ارب ع �ل��ى ن�س�خ��ة ق��اب �ل��ة ل�لاس�ت�ن�ش��اق م��ن ع�ق��ار
«ريمديسيفير» ،وه��و دواء مضاد للفيروسات أظهر
وعودًا في كونه عالجًا يقضي على فيروس كورونا،
وفق ما أظهرته التجارب املبكرة.
دواء «ريمديسيفير» يعطى حاليًا عن طريق الوريد،
م�م��ا يقيد اس�ت�خ��دام��ه ف��ي ع��دة مستشفيات ،وي�ق��ول
ال��دك�ت��ور مانغاال ناراسيمهان ،اختصاصي أم��راض
ال ��رئ ��ة وامل ��دي ��ر اإلق �ل �ي �م��ي ل �ط��ب ال��رع��اي��ة ال �ح��رج��ة في
 ،Northwell Healthالتي تعتبر أكبر م��زود للرعاية
الصحية في والي��ة نيويورك« :لقد ك��ان ه��ذا هو القيد
الوحيد الذي واجهه هذا الدواء».
سيتم إعطاء نسخة جلعاد املستنشقة من العالج عن
طريق البخاخات املحمولة ،وهي جهاز يرسل ضبابًا
م��ن السائل العالجي إل��ى مجرى ال�ه��واء ،ويستخدمه
غالبًا مرضى الربو.
وقالت أنجيال راسموسن ،عاملة الفيروسات في جامعة
كولومبيا ،إن البخاخات «متاحة بشكل ع��ام مقارنة
بمعدات أخرى».
تأثيرات متواضعة

«ريمديسيفير» هو أول دواء مضاد للفيروسات يظهر
فعالية ض��د «ك��ورون��ا» ف��ي ال�ت�ج��ارب البشرية ،ت��م منحه

تساؤالت محيرة

ترخيص االستخدام في ح��االت ال�ط��وارئ من قبل إدارة
الغذاء وال��دواء األميركية في  1مايو املاضي ،مما سمح
لألطباء بإعطاء امل��رض��ى ال��ذي��ن ت��م تشخيص إصابتهم
بفيروس كورونا ،الدواء عن طريق الوريد في املستشفيات،
ومع ذلك ،ال يشكل هذا اإلجراء موافقة رسمية على الدواء،

وال تزال سالمة وفعالية «ريمديسيفير» قيد التحقيق في
العديد من التجارب السريرية.
ف��ي دراس��ة ن�ش��رت ف��ي م��اي��و ف��ي مجلة «نيوإنغالند»
الطبية ،أظهر «ريمديسيفير» تأثيرات متواضعة ،حيث
ً
اختصر متوسطوقت الشفاء إلى  11يومًا بدال من 15

أنت تحبين لعب دور األخت الكبرى التي عليها االعتناء بأخيها األصغر
خبيرة أسريةِ :

مايو كلينك
آالم الظهر ..ودم في البول ضمن أبرز األعراض

سرطان الحالب..
التدخين يزيد خطر اإلصابة
سرطان الحالب ،هو نوع من
السرطان يبدأ في الخاليا
تبطن الجزء الداخلي
التي ّ
من القناتين (الحالبين) اللتين
تربطان الكليتين بالمثانة.
الحالبان جزء من القناة البولية،
ويحمالن البول الذي تنتجه
الكلى إلى المثانة.
يصيب في معظم األحيان
البالغين األكبر س ًنا ،واألشخاص
الذين سبق عالجهم من
سرطان المثانة ،حيث يرتبط
ً
وثيقا بسرطان المثانة.
ارتباطا
ً
سرطان الحالب
ً
عادة ما يتضمن عالجه الجراحة ،وقد يكون من الموصى به إجراء العالج
الكيميائي في بعض الحاالت.
األعراض

املعالجة

تشمل ع�لام��ات س��رط��ان الحالب وأع��راض��ه ما
يلي:
 - 1دم في البول
 - 2آالم الظهر
 - 3التألم عند التبول
 - 4فقدان الوزن من دون محاولة ذلك
 - 5اإلرهاق

ع ��ادة م��ا ي�ن�ط��وي ع�ل�اج س��رط��ان ال�ح��ال��ب على
الجراحة .ستختلف الخيارات العالجية املتاحة
ً
اعتمادا على حجم ومكان
لك لسرطان الحالب
سرطانك وعدائية الخاليا وأهدافك وتفضيالتك.

األسباب

تعد أسباب سرطان الحالب غير واضحة.
ي�ع��رف األط �ب��اء أن ه��ذا ال�س��رط��ان ي�ب��دأ عندما
ت�ط��ور خلية ف��ي بطانة الحالب خطأ (ط�ف��رة)
ف��ي حمضها ال �ن��ووي .تخبر ال�ط�ف��رة الخلية
أن تتكاثر بسرعة وأن تواصل العيش بينما
تموت الخاليا السليمة .وتكون النتيجة كتلة
متزايدة من الخاليا غير الطبيعية التي يمكن
أن تسد الحالب أو تنتشر إل��ى مناطق أخرى
من الجسم.
• عوامل الخطورة

تتضمن العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة
بسرطان الحالب ما يلي:
 - 1التقدم في العمر.

يزيد خطر اإلصابة بسرطان الحالب مع التقدم
وج��د أن معظم األشخاص الذين تم
في السنِ .
تشخيصهم بهذا السرطان هم في السبعينات
والثمانينات من العمر.
 - 2سرطان كلى أو مثانة سابق

ي� ��زداد خ�ط��ر اإلص��اب��ة ب �س��رط��ان ال �ح��ال��ب ل��دى
األش �خ��اص ال��ذي��ن ت��م تشخيصهم ب�س��رط��ان
املثانة أو سرطان الكلى.
 - 3التدخني

يعمل ت��دخ�ين التبغ على زي ��ادة خطر اإلص��اب��ة
ب �س��رط��ان ال �ح��ال��ب ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى غ �ي��ره من
سرطانات املسالك البولية ،بما في ذلك سرطان
الكلى وسرطان املثانة.

وم ��ع ذل� ��ك ،ل �ي��س ه �ن��اك م ��ا ي�ض�م��ن أن ي �ك��ون ال� ��دواء
املستنشق أفضل من شكله األصلي القابل للحقن ،أو
مساو له في النتيجة أو الفعالية.
حتى أنه
ٍ
وأشار الدكتور مانغاال ناراسيمهان إلى أنه «سيكون
م��ن األهمية بمكان رص��د م��دى ج��ودة ال��دواء وسرعة

امتصاصه من قبل أج��زاء الجسم التي هي في أمس
الحاجة إليه ،من املرجح أن تتطلب التجارب من الباحثني
العبث بعوامل مثل الجرعة ،خاصة في املرضى الذين
يعانون من تلف الرئتني».
وأض � ��اف ال��دك �ت��ور ن��اراس �ي �م �ه��ان« :ب �ش �ك��ل ع� ��ام ،إن
البخاخات جيدة التحمل من قبل املرضى ،بمن فيهم
أولئك الذين يعانون من أم��راض تنفسية مزمنة مثل
ال��رب��و .لكنها يمكن أن تثير حساسية بعض الناس،
أو تجعل امل��رض��ى ي�س�ع�ل��ون ،إن ال�ع��دي��د م��ن األط�ب��اء
ي �ت �ج �ن �ب��ون األج� �ه ��زة خ �ش �ي��ة أن ي �ت �م �ك �ن��وا م ��ن نشر
الجسيمات الفيروسية الخارجة من املسالك الهوائية
للمرضى املصابني في الهواء املحيط».
وأش ��ار ال��دك�ت��ور ل��وي��س دي�ب��ال��و ،اختصاصي أم��راض
الرئة في كلية ماونت سيناي للطب ،إلى «أن العالجات
ال�ت��ي يتم استنشاقها ه��دف بحثي مستحق ،لكنها
ت� �ك ��ون م �ح �ف��وف��ة ب ��امل� �ش� �ك�ل�ات» ،م �ض �ي �ف��ًا« :ف �ش �ل��ت
العالجات السابقة التي اتبعت طريق االستنشاق ،بما
في ذلك عدد قليل من العالجات الجينية أو األنسولني»،
وت��اب��ع« :ي�م�ك��ن أن ي�ك��ون ريمديسيفير س��ام��ًا إذا تم
تناوله بشكل غير صحيح».
شركة جلعاد أعلنت أيضا عن خطط لتصنيع مليوني
جرعة من «ريمديسيفير» بنهاية العام ،وتأمل الشركة
أي �ض��ًا ف��ي ال�ج�م��ع ب�ين األدوي � ��ة امل �ض��ادة ل�ل�ف�ي��روس��ات
واألدوي ��ة األخ��رى التي يمكن أن تعدل جهاز املناعة،
ً
وال��ذي يبدو ،في مراحل الحقة من اإلصابة ،مسؤوال
ع��ن العديد م��ن اآلث��ار السيئة لفيروس ك��ورون��ا ،ومن
بني هذه املجموعة من العالجات التي تستهدف املناعة،
الستيرويدات مثل دواء ديكساميثازون ،والذي قلل من
الوفيات بني مجموعة من املرضى الذين يعانون من
أعراض حادة لفيروس كورونا.

 - 1الجراحة

ي��وص��ى ب��ال�ج��راح��ة ف��ي ال�غ��ال��ب إلزال ��ة س��رط��ان
ال�ح��ال��ب .يعتمد م��دى ال�ج��راح��ة التي ستخضع
لها على وضعك.
في ح��االت سرطان الحالب في مرحلة مبكرة
ج� ً�دا ،قد تتضمن الجراحة إزال��ة جزء فقط من
الحالب .لسرطان الحالب األكثر ً
تقدما ،قد يكون
م��ن ال �ض ��روري إزال� ��ة ال�ح��ال��ب امل �ص��اب وال�ك�ل��ى
املرتبطة به (استئصال الكلية) وجزء من املثانة.
 - 2العالج الكيميائي

ال�ع�لاج الكيميائي ه��و ع�لاج ب��أدوي��ة يستخدم
امل� ��واد ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ل�ق�ت��ل ال �خ�لاي��ا ال�س��رط��ان�ي��ة.
ً
يستخدم العالج الكيميائي أحيانا قبل الجراحة
ل �ت �ق �ل �ي��ص ال � � ��ورم وت �س �ه �ي��ل إزال � �ت� ��ه ف ��ي أث �ن��اء
الجراحة .وق��د يتم استخدام العالج الكيميائي
بعد الجراحة للقضاء على أي خاليا سرطانية
قد تتبقى.
ف� ��ي ح� � ��االت س� ��رط� ��ان ال� �ح ��ال ��ب امل� �ت� �ق ��دم ��ة ،ق��د
ُيستخدم العالج الكيميائي للتحكم في عالمات
السرطان وأعراضه.
 - 3فحوصات املتابعة

ب�ع��د ال �خ �ض��وع ل �ل �ع�لاج ،س�ي�ع�م��ل ط�ب�ي�ب��ك على
وض��ع ج��دول لفحوصات املتابعة للبحث عن
ع�ل�ام��ات ت�ش�ي��ر إل ��ى ع� ��ودة ال �س��رط��ان .تبحث
ً
ه��ذه ال�ف�ح��وص��ات أي��ض��ا ع��ن ع�لام��ات اإلص��اب��ة
بسرطان املثانة ،حيث إن األشخاص الذين تم
تشخيص إصابتهم بسرطان الحالب ُيعانون
ً
ً
متزايدا لإلصابة بسرطان املثانة.
خطرا
تعتمد االختبارات التي ستخضع لها والجدول
ال��زم �ن��ي ل�لاخ �ت �ب��ارات ع�ل��ى ح��ال �ت��ك .ل�ك��ن ت��وق��ع
زيارة طبيبك كل بضعة أشهر في السنة األولى
ثم بمعدل أقل بعد ذلك.

علي أن أقدم نصيحة مالية ألخي..
هل
ّ
أم أتركه يض ِّيع أمواله؟
أناليزا باربيري « -الغارديان»
ترجمة :محمود حمدان
أرسلت قارئة رسالة إل��ى خبيرة ش��ؤون األس��رة في
صحيفة الغارديان تقول فيها:
أنا قريبة من أخي األصغر ونتحدث مرة واحدة على األقل في
األسبوع ،وعادة ما تتضمن محادثاتنا إشارة إلى املشكالت
املالية ،هو وزوجته في األربعينيات من العمر ،ويتقاضيان
روات ��ب ج�ي��دة ول��دي�ه�م��ا ط�ف�لان ص�غ�ي��ران وم�ل�ت��زم��ان ب�س��داد
أق �س��اط ره��ن ع �ق��اري ،وف��ي ن�ه��اي��ة ك��ل ش�ه��ر تنفد أموالهما
وتحاصرهما األقساط والفواتير الباهظة ،وقد أنقذتهما من
قبل مرتني ،لكنني قلقة بشأن استقرارهما على املدى الطويل.
يبدو لي أنهم بحاجة إلى مراجعة أوضاعهما املالية ،وخفض
ً
نفقاتهما قليال ،وادخار مبلغ صغير كل شهر ،وقد حاولت
ً
أن أقترح هذا بلطف ،لكني أفهم أن أخي يريد التعاطف بدال
من النصيحة املالية ،إذا تحدثت معه في ه��ذا األم��ر ،يقول:
فعلت ذلك أسهل مني» ،هذا صحيح من بعض النواحي،
«لقد
ِ
إذ يعيد الشعور العام من أبوينا بأنني ناجحة بصورة ما
في مقابل إهمال أخي ،رغم حياته العائلية املستقرة وعمله
بأجر جيد.
أتخيل أحيانًا أنني قد أدفع ملستشار مالي ملساعدتهما ،ومع
ذلك ،أعتقد أن هذه الخدمات تتعلق أكثر باستثمار املدخرات
في األسهم ،وعائلة أخي ليست مديونة ،باستثناء االلتزام
بأقساط بالرهن العقاري ،فهل ّ
علي أن أدعه وشأنه وأهتم
ب�ش��ؤون��ي ال�خ��اص��ة؟ يمكنني ببساطة أن أدل��ي بتعليقات
للتعاطف معه عندما يشكو لي من الصعوبات املالية التي
يواجهها.
وكان رد الخبيرة األسرية كالتالي:
يبدو األمر بسيطًا إلى حد ما ،ولكن ما جذور هذا األمر؟
في العائالت ،ينتهي األم��ر بالبعض إل��ى تولي املسؤوليات
التي قد يكونون ّ
تحملوها من قبل أحد الوالدين ،وقد يلعب
البعض اآلخر دور األطفال ،وبعد ذلك ،حتى عندما يكبرون،

قد يكون من الصعب التوقف عن لعب ه��ذه األدوار ،وهذه
هي الطريقة والسبب في تصرف الناس بطريقة واحدة في
العمل أو مع األصدقاء.
لقد استشرت الدكتورة سارة هيلبس ،املعالجة النفسية
التي تساءلت مبدئيًا عن «املسؤولية في هذه العائلة وكيف
أن��ك تحبني لعب دور األخ��ت الكبرى التي عليها االعتناء
بأخيها األصغر؟» ،ألن ما يحدث معك يتجاوز هذا الدور
في بعض األح�ي��ان ،أليس كذلك؟ أخ��وك هو شخص بالغ
لديه عائلة وعمل ،لكنه يشكو من وضعه ،ما يثير شيئًا
بداخلك.
تحدثت الدكتورة هيلبس أيضًا عن نظرية التموضع ،حيث
يقوم شخص ما بوضع شخص ما في مكانة معينة بطريقة
ما ويمكن لهذا الشخص قبول ذلك أو رفضه ،وعلى سبيل

امل�ث��ال ،إذا طلبت من شخص ما النصيحة ،فيمكنه إم��ا أن
يضع نفسه بجانبك في وضع السائل بقوله« :تساءلت عن
ذلك أيضًا» أو أن يضع نفسه في موقع سلطة ويبدأ تقديم
النصائح .هل تسير األمور بهذه الطريقة بينك وبني أخيك؟
وأض��اف��ت« :أع�ت�ق��د أن��ك ب�ح��اج��ة إل��ى التفكير فيما تقومني
بتعويضه وم��ا ال ��ذي ق��د ي�ش�ع��رك ب��ال��ذن��ب» .ف��ي م�ث��ل ه��ذه
الحاالت حيث تتكرر املواقف ،غالبًا ما يمنعنا قول ما نريده
حقًا (وغالبًا ما يحتاج الشخص اآلخر لسماعه).
م ��اذا س�ي�ح��دث إذا ل��م تستجيبي للمشاكل امل��ال�ي��ة ألخيك
ً
وب � ��دال م ��ن ذل ��ك ت �ب��دي��ن ب �ع��ض امل� ��واس� ��اة؟ ه ��ل ي��ري��د حتى
ً
حلوال؟ تقولني إنه يريد التعاطف .ما الخطأ في مجرد قول
«ه��ذا يبدو صعبا» أو سؤاله عما قد يفعله أو االنتقال إلى
موضوع آخر.

ي!
عالمات في سن الثامنة ..تكشف إمكان اإلصابة بالسكر ّ
د .والء حافظ
مرض السكري واح��د من األم��راض األكثر شيوعا لدى
ذوي األع�م��ار املتقدمة ،لكن العلماء توصلوا أخيرا إلى
ع�لام��ات قابلية اإلص��اب��ة ب��امل��رض ف��ي وق��ت مبكر ج��دا،
وتحديدا قبل  50عاما من تشخيصه.
ُّ
تعرف األطباء على العالمات املبكرة يوسع من فرصة
التدخل في وقت أبكر بكثير من ظهور اإلصابة ،ووقف
مرض السكري قبل أن يصبح واضح الضرر.
ً
ُ
وف ��ق ��ا ل ��دراس ��ة ج ��دي ��دة ن� �ش ��رت ح� ��ول رع ��اي ��ة م��رض��ى
السكري ،ونقلها موقع ميديكال اكسبريس ،يمكن أن
تظهر العالمات املبكرة لإلصابة بداء السكري من النوع
الـ ،2وفق ما يعرف لدى البالغني ،في سن الثامنة ،أي قبل
عقود من تشخيصه على األرجح.
عني البحث بآثار ودرجة الخطر الجيني املرتبط بمرض
السكري م��ن ال�ن��وع ال �ـ 2ف��ي الشخص البالغ على عملية
التمثيل الغذائي ،املقاسة بواسطة عينات ال��دم املأخوذة
من املشاركني في الدراسة عندما كانت أعمارهم  8و16
و 18و 25عاما.
كيف تظهر العالمات األولى؟
ُ
تعقبت دراس��ة أع��دت في جامعة بريستول في أوائ��ل

التسعينيات أكثر من  4000مشارك من األطفال .جمع
فيها الباحثون املعلومات الوراثية عن طبيعة «األيض»
ل��دي�ه��م ،وال ��ذي يتضمن ق�ي��اس ال�ع��دي��د م��ن الجزيئات
ال �ص �غ �ي��رة ف ��ي ع�ي�ن��ة ال � ��دم ،مل �ح��اول��ة ت �ح��دي��د األن �م��اط
الخاصة باملراحل املبكرة م��ن تطور م��رض السكري
من النوع الـ.2
وأوضح أحد الباحثني البارزين الدكتور جوشوا بيل «كنا
نعلم أن مرض السكري ال يتطور بني عشية وضحاها.
ما لم نكن نعرفه هو كيف تظهر العالمات األولى لنشاط
املرض في وقت مبكر من الحياة وكيف تبدو .وعولجت

هذه العالمات من خالل النظر في آثارها ،كون حامليها
أكثر عرضة وراثيا لداء السكري من النوع الـ 2في مرحلة
البلوغ ،على مقاييس التمثيل الغذائي التي أخذت عيناتها
في وقت مبكر من العمر ،وه��ذا لم يكن ممكنا من دون
ُدراسة هؤالء األطفال».
وأجريت الدراسة بني الشباب الذين كانوا عموما خالني
من داء السكري من النوع الـ 2واألمراض املزمنة األخرى
ملعرفة نتيجة كونهم أكثر عرضة لإلصابة بداء السكري
في سن مبكرة.
فعلى وج��ه ال �خ �ص��وص ،ت��م تخفيض أن ��واع معينة من
الكوليسترول الحميد في سن  8سنوات قبل العمل على
رفع أنواع أخرى منه ،بما في ذلك الكوليسترول الضار،
فارتفع االلتهاب واألحماض األمينية بعمر  16و 18عاما،
واتسعت هذه االختالفات بمرور الوقت.
وأض��اف دك�ت��ور بيل «تساعد ه��ذه النتائج ف��ي الكشف
ب �ي��ول��وج �ي��ًا ع ��ن ك �ي �ف �ي��ة ظ �ه ��ور م� ��رض ال� �س� �ك ��ري ،وم��ا
ال �س �م��ات ال �ت��ي ي �م �ك��ن اس �ت �ه��داف �ه��ا م �ب �ك��را مل �ن��ع ظ�ه��ور
امل��رض وم�ض��اع�ف��ات��ه .وه��ذا أم��ر م�ه��م ف��ي م�ع��رف��ة اآلث��ار
الضارة لغلوكوز الدم ،كما هو الحال في أمراض القلب،
فهذه اآلث��ار ليست مقصورة على األش�خ��اص الذين تم
تشخيصهم بمرض السكري ،بل تمتد ،ولو بدرجة أقل،
لتشمل العديد من الناس».
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فنون

أحد رواد األغنية الخليجية والعربية ..وصاحب النصيب األكبر من األوبريتات الوطنية

عبدالعزيز المفرج «عاشق الدار»  60عاما ً من العطاء الفني
إذاعة الكويت ،وقد سجلها في عيد األم  21مارس عام
 ،1960وكانت من ألحان سعود الراشد .وتعتبر أغنية
ّ
«ل��ي خ�ل�ي��ل» ،ال�ت��ي غ��ن��اه��ا ف��ي ال�ع��ام نفسه م��ن كلمات
ّ
أح �م��د ال �ع��دوان��ي وأل �ح��ان أح �م��د ب��اق��ر ،ن�ق�ط��ة ال�ت�ح��ول
الحقيقية بالنسبة إليه ،وقد نجحت لدرجة أنها كانت
تذاع أكثر من مرة في اليوم الواحد ،ليبدأ بعدها ارتقاء
سلم الشهرة.

محمد علي

تغنى عاشق الدار وصوت الوطن
الفنان القدير عبدالعزيز المفرج،
الشهير بـ«شادي الخليج» ،على
مدار  60عاماً بحب الكويت ،حمل
أمانة نقل التراث بصوته ،وترجم
مشاعره الفياضة تجاه الديرة عبر
العديد من األغنيات واألوبريتات
الوطنية ،بالتعاون مع رفاق دربه
من الشعراء والملحنين ،ليصنعوا
معاً مالحم غنائية ما زالت
عالقة في الذاكرة ،ما إن تتسرب
موسيقاها إلى اآلذان حتى تحيي
في األنفس حنيناً إلى أيام كانت
للكلمة تأثيرها وللحلن قيمته..
«مذكرات بحار ،صدى التاريخ ،وحديث
السور ،وقوافل األيام ،وأنا اآلتي،
وقالدة الصابرين ،والزمان العربي»
هي عناوین ألوبریتات ومالحم
غنائیة ضخمة صیغت ونسجت
بصوت شادي الخليج في حب
الوطن لتبقى في ذاكرة الشعب.
عبدالعزيز املفرج ،الذي طاملا أطربنا بحسه املرهف
وص��وت��ه ال�ش�ج��ي وأدائ� ��ه ال��راق��ي ،ج�م��ع ب�ين ال��دراس��ة
األك��ادي�م�ي��ة وامل��وه�ب��ة ال�ف�ط��ري��ة ،فاستحق أن يصبح
ح ��ال ��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ف ��ي ت ��اري ��خ األغ� �ن �ي ��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
والعربية ..سبقلا إذ تتمنى الشفاء العاجل للفنان
القدير ،تستعرض عبر ،هذه األسطر ،أهم البصمات
في مشواره الفني ،ال سيما األغنيات الوطنية.

معهد الموسيقى

ق��دم ال�ف�ن��ان عبد ال�ع��زي��ز امل�ف��رج ال�ع��دي��د م��ن األغ��ان��ي
ال��وط�ن�ي��ة وال �ت��راث �ي��ة ع�ل��ى م ��دى ع �ق��ود م��ن مسيرته
الفنية ،وه��و ح��اص��ل على ب�ك��ال��وري��وس ف��ي التربية
امل��وس�ي�ق�ي��ة م��ن امل�ع�ه��د ال �ع��ال��ي ل�ل�ت��رب�ي��ة امل��وس�ي�ق�ي��ة
بالقاهرة عام  ،1967ويعتبر أحد مؤسسي جمعية
الفنانني الكويتيني ،ويشغل حاليًا رئ�ي��س مجلس
إدارتها إلى جانب تعيينه عضوًا في املجلس الوطني

spoot light

استئناف تصوير الموسم الثاني
من  The Witcherفي  17أغسطس
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جائزة الدولة

وشغل املفرج كذلك منصب نائب االتحاد العام للفنانني
العرب ،ونائب مدير االتحاد العام للفنانني العرب لعدة

س �ن��وات وح �ص��ل ع�ل��ى ج��ائ��زة ال��دول��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة ع��ام
 2003عن مجمل إنجازاته ،التي كان أهمها استعادة
وحماية التراث الغنائي الشعبي والفولكلوري للكويت،
وتطويره ملناهج التربية املوسيقية في وزارة التربية،
كما حصل على جائزة الدولة التقديرية عام .2004
وب ��دأ امل �ف��رج رح�ل�ت��ه م��ع ال �غ �ن��اء ف��ي س�ت�ي�ن�ي��ات ال�ق��رن
امل��اض��ي ،وك��ان��ت أغنية «األم» أول أغنية ت�ب� ّ�ث ل��ه عبر

«أم هارون» ضمن األعلى
مشاهدة على «شاهد »vip
دخل مسلسل «أم هارون» ،من بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد ومن تأليف محمد
وع�ل��ي شمس وإخ ��راج محمد ال �ع��دل ،ضمن قائمة األع�ل��ى م�ش��اه��دة عبر منصة
«شاهد  ،»vipواستطاع املسلسل املثير للجدل رغم عرضه قبل أسابيع خالل شهر
رمضان ان يستقطب شريحة كبيرة من الجمهور خالل االيام القليلة املاضية ،وان
يتفوق على العديد من االعمال.
من جهة اخ��رى ،يترقب عشاق ال��درام��ا إع��ادة ع��رض مسلسل «كسرة ظهر» عبر
«ش��اه��د» خ�لال األي��ام القليلة املقبلة ،بعد ان حقق ردود افعال طيبة عند عرضه
خ�لال امل��وس��م الرمضاني ،والعمل م��ن بطولة الفنان السعودي ع�ب��داهلل السدحان
وهنادي الكندري ومحمد العجيمي وأحمد العونان ومحمد الحداد وأميرة محمد،
ومن إخراج البحريني أحمد املقلة ،ومن تأليف عبداهلل السعد.

رحيل المخرج الهوليوودي
جويل شوماخر عن  80عاما ً بالسرطان

أع �ل �ن��ت ش �ب �ك��ة  Netflixع ��ن اس �ت �ئ �ن��اف
ت� �ص ��وي ��ر ال � �ج� ��زء ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن م�س�ل�س��ل
 The Witcherي��وم  17اغسطس املقبل،
وذل � ��ك ب �ع��د ت��وق��ف اإلن� �ت ��اج ب �س �ب��ب أزم ��ة
تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وق��ال��ت الشركة
امل�ن�ت�ج��ة للمسلسل  showrunnerعبر
الصفحة الخاصة بها في موقع التواصل
االجتماعي تويتر« :بعد غياب اعتقد ان
الوقت قد حان لنعود إليكم من جديد».
وح� �ص ��ل امل� ��وس� ��م األول م� ��ن امل �س �ل �س��ل
الفانتازي  The Witcherعلى تقييم 9.8
بعد تصويت  1773مشتركًا ف��ي موقع

 ،imdbليحصل على هذا التقييم بصورة
إجمالية.
 The Witcherمسلسل فنتازيا ودرام��ا
أم �ي��رك��ي – ب��ول �ن��دي ،م ��ن ت��أل �ي��ف ل��وري��ن
شميت ه�ي�س��ري��ش ،وم��ن إن �ت��اج Netflix
ن �ت �ف �ل �ي �ك��س ،وه� ��و م �س �ل �س��ل م �ب �ن��ي ع�ل��ى
رواي� � � ��ات ت �ح �م��ل االس� � ��م ن �ف �س��ه ألن ��دري ��ه
سابكوسكي.
واملسلسل من بطولة هنري كافيل ،فريا
أالن ،جوي باتي ،ميلي برادي ،توم كانتون،
أنيا تشالوترا ،إيمون فارن ،بيورن هلينور
هارالدسون ،آدم ليفي ،وجودي مايو.

عودة مايكل كيتون عاشق
 Batmanفي فيلم The Flash

توفي جويل شوماخر ،مخرج َ
فيلمني
من سلسلة «باتمان» و«لوست بويز»،
عن عمر  80عامًا بالسرطان ،وفق ما
أفاد وكالء أعماله لوكالة فرانس برس
اإلثنني.
وقالوا في بيان إن هذا الشخص ،الذي
بدأ حياته املهنية كمصمم أزي��اء قبل
أن يصبح اس�م��ًا ب ��ارزًا ف��ي هوليوود،
ت��وف��ي ب �ـ«س�ل�ام» ف��ي ن �ي��وي��ورك «بعد جويل شوماخر
عام من معركته مع السرطان».
وش��وم��اخ��ر م �ع��روف خ�ص��وص��ًا ب��إخ��راج��ه ف�ي�ل�م��ي «ب��ات �م��ان ف��وري�ف��ر»
( )1995و«باتمان أند روبن» ( .)1997وتولى شوماخر إخراج سلسلة
«باتمان» من تيم بيرتون ،وكان أول فيلم أخرجه من بطولة فال كيلمر
ناجحًا جدًا.
لكن فيلمي «باتمان فوريفر» و«باتمان أن��د روب��ن» تعرضا النتقادات
من النقاد والجمهور ،الذين أع��رب��وا عن استيائهم من الحلمتني اللتني
أضافهما شوماخر إلى زي باتمان.
وفي مقابلة عام  ،2017قال شوماخر ملجلة «فايس» :إنه يريد «االعتذار
من جميع محبي السلسلة لتسببه بخيبة أم��ل» ،مضيفا أنه شعر بأنه
ً
«قتل طفال».
بدأ شوماخر مسيرته في هوليوود كمصمم أزياء في السبعينات ،وعمل
على أفالم من بينها «سليبر» لوودي ألني ( )1973و«انتيريرز» (.)1978
وقد حقق أول نجاح له كمخرج من خالل فيلم «سانت إمل��وز فاير» في
عام  .1985ويعزى الفضل لشوماخر في مساهمته في إطالق مسيرات
ممثلني مثل ماثيو ماكونهي وكولني فاريل.

«نتفليكس» تعرض أفالما ً قصيرة
َصوَّ رها فنانون خالل الحجر

يبدو ان النجم العاملي مايكل كيتون ،البالغ
م��ن ال�ع�م��ر  68ع��ام��ا ،ق��د ج��رف��ه ال�ح�ن�ين ال��ى
الشخصيات الخارقة ،فبعد  30عاما تقريبا
م ��ن ت�ج�س�ي��د ش�خ�ص�ي��ة  Batmanاص�ب��ح
كيتون قريبا من االنضمام الى فريق فيلم
 ،The Flashم��ن بطولة النجم ع��زرا ميلر.
ويتصدى آندي موسكيتي صاحب سلسلة
أف �ل�ام « »Itإلخ� ��راج ال�ف�ي�ل��م ال �ج��دي��د ،بينما
ي �ش��ارك ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ك��ل م��ن بيلي ك��رودب

وكيرسي كليمونز وراي فيشر.
وتقع أح��داث الفيلم ح��ول العالم الكيميائي
باري آلني ،الذي يصدم أثناء مباشرة عمله
في مختبره ذات ليلة بعاصفة ،حيث يضرب
ش �ع��اع م��ن ال �ب��رق ص�ي�ن�ي��ة م� ��واد ك�ي�م��اوي��ة
ُ
لتنقلب وت�غ��رق ب��اري وم�ح�ت��وي��ات��ه ..بعدها
يصبح ب ��اري ق ��ادرًا ع�ل��ى ال�ت�ح��رك بسرعة
فائقة؛ ويتحول إل��ى «ف�ل�اش» ،ال��ذي يحمي
مركز املدينة من التهديدات التي تواجهها.

وع �ق��ب ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ش �ه ��ادة إدارة ب �ك��ال��وري��وس
التربية املوسيقية ،عاد الفنان املخضرم إلى الكويت
والتحق بالعمل في وزارة التربية والتعليم ،وتدرج في
السلم الوظيفي ،حتى وصل إلى وظيفة موجه فني
عام للتربية املوسيقية ،بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وتعتبر األوبريتات الوطنية أح��د أه��م إنجازاته وقد
بدأها منذ أواخ��ر سبعينيات القرن املاضي ،ومنها
م��ا ق��دم��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي ل�ل�ك��وي��ت ،أو في
ّ
مناسبات أخ��رى ،وشكل املفرج والشاعر الدكتور
عبد اهلل محمد العتيبي ،واملوسيقار غنام الديكان،
ثالثيًا ذهبيًا ناجحًا في العديد من األوبريتات مثل
«صدى التاريخ ،وحديث السور ،وقوافل األي��ام ،وأنا
اآلت��ي ،وق�لادة الصابرين ،والزمان العربي ،وعاشق
الدار».
ويعد أوب��ري��ت «م��واك��ب ال��وف��اء» ،ال��ذي ق��دم ع��ام ،1989
ّ
من أبرز أعمال املفرج والعتيبي والديكان ،حيث تغنى
ش ��ادي الخليج ف��ي ال �ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة م��ن خ�ل�ال ل��وح��ات
غ�ن��ائ�ي��ة ع��ن األردن وم �ص��ر ول �ب �ن��ان وت��ون��س ال�ي� ّم��ن
وال� �س ��ودان وك ��ل أق �ط��ار ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،ح�ي��ث وظ��ف
اإلي�ق��اع��ات املوسيقية لكل بلد وأزي��اءه��ا وال��رق�ص��ات
الفولكلورية التي تتميز بها.
وك ��ان ل�ل�ف�ن��ان ال�ق��دي��ر م�ح�ط��ات مهمة م��ع األغنية
الوطنية نتجت عنها مجموعة م��ن ه��ذه األع�م��ال
وم��ن بينها« :ط��اب النشيد ،وح�م��اة العرين ،وعلم
الكويت ،وي��ا بلدنا األصيلة» ،كما أن��ه أع��اد تلحني
وتوزيع كنوز التراث الفني الكويتي ،مثل« :يا ليل
دانا ،وحرك شجوني ،والتهابي ،وسمراء يا نسمة
الصيف».

أعلنت منصة البث التدفقي الشهيرة «نتفليكس» ،أمس ،أنها طلبت من
أكثر املخرجني رواج��ًا في العالم راهنًا إنجاز فيلم قصير عندما كانوا
في الحجر املنزلي جراء فيروس كورنا املستجد ،ومن بني هؤالء املخرجة
اللبنانية نادين لبكي.
وس�ت�ب��دأ املنصة ببث ن�ت��اج ه��ذه املهمة ال�ت��ي أن�ج��زت م��ع م��ا تيسر من
تجهيزات ومع أفراد العائلة ،األسبوع املقبل.
واستخدمت نادين لبكي بيروت كخلفية لفيلمها القصير ه��ذا بعدما
كانت محور عملها الناجح «كفرناحوم» في عام .2018
ّأما املخرج األسكتلندي ديفيد ماكنزي (هيل أور هاي ووتر) فقد شكلت
غالسغو مسقط رأسه محورًا لعمله.
وك ��ان ب�ين السبعة ع�ش��ر ف�ن��ان��ًا ال��ذي��ن اخ �ت �ي��روا ل�ه��ذه امل�ه�م��ة املمثلتان
ال �ه��ول �ي��وودي �ت��ان ك��ري�س�تن س �ت �ي��وارت وم��اغ��ي ج�ي�ل�ن�ه��ال .وق ��د ص��ورت
ستيوارت فيلمها في لوس أنجلوس فيما كانت جيلنهال محجورة في
فيرمونت.
وستعرض األفالم بالبث التدفقي اعتبارًا من  30يونيو( .أ ف ب).

دور السينما والمتاحف في بريطانيا
تعيد فتح أبوابها في  4يوليو
يبدو أن عشاق املسرح والفن السابع سيكونون على موعد بداية يوليو
املقبل مع عودة مرتقبة ملشاهدة األفالم والعروض الحية في إنكلترا؛ فمن
املقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية إعادة
فتح دور السينما واملتاحف وصاالت الفنون اعتبارًا من  4يوليو املقبل،
كما سيحدد أي القطاعات االقتصادية التي يمكنها استئناف العمل،
ويعلن عن نتائج مراجعة لقواعد التباعد االجتماعي.
وت�ع�ي��د ب��ري�ط��ان�ي��ا ف�ت��ح اق�ت�ص��اده��ا ت��دري�ج�ي��ا م��ع ان�خ�ف��اض ع��دد ح��االت
اإلص��اب��ة وال��وف��اة بمرض «كوفيد  .»19 -وك��ان��ت ال�ب�لاد واح��دة م��ن أكثر
الدول تضررًا بالجائحة.
وسيكون موعد أحدث مرحلة إلعادة الفتح في الرابع من يوليو ،وستشهد
فتح بعض األم��اك��ن العالية املخاطر ،مثل تلك الخاصة بقطاعي الفنون
والثقافة ،ولكن مع االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي.
وقال مصدر في مكتب جونسون« :كلما زدنا من أماكن الفتح زادت أهمية
التزام الجميع بإرشادات التباعد االجتماعي .لن نتردد في التراجع عن هذه
الخطوات إذا كان ذلك ضروريًا حتى ال يخرج الفيروس عن السيطرة».
ويتعرض جونسون لضغوط من شركات وضغوط سياسية من داخل
حزبه إلسقاط «قاعدة املترين» االحترازية.
وأقر وزير املالية البريطاني ريشي سوناك بأن تخفيف القاعدة سيكون له
تأثير هائل على العديد من األعمال .ودعت املطاعم والحانات وغيرها إلى
تقليل املسافة لتكون مترًا واحدًا ،وهو الحد األدنى الذي توصي به منظمة
الصحة العاملية( .رويترز)
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حتى لو فتح االقتصاد كلياً اليوم ..قياساً بأزمة 2008

خسائر «كورونا» أولية..
وستتفاقم في
«ما أشبه اليوم بالبارحة» ..يعتقد البعض أن تلك المقولة ال تنطبق على أزمتي
«كورونا» وتلك التي ضربت العالم في  2008وسميت آنذاك باألزمة المالية العالمية،
متسائلين :ما الذي يجمع بين أزمة مالية وأخرى صحية؟ ولماذا يجزم البعض بأنهما
مختلفتان كلياً؟ وما المؤشرات التي تؤكد أن «كورونا» بدأت صحية تسعى لتدمير
األجهزة التنفسية ،ومع طول الفترة ستتحول لمهاجمة قطاعات االقتصاد وصوالً
إلى تجفيف منابع السيولة؟

سالم عبدالغفور
الكثيرون يجزمون بأنه في  2008كانت هناك أزمة
سيولة ب��دأت بالقطاع امل��ال��ي وط��ال��ت نيرانها باقي
ال �ق �ط��اع��ات ،أم ��ا أزم ��ة ك��ورون��ا ال�ص�ح�ي��ة ،ف�ه��ي أزم��ة
تشغيلية ول�ي�س��ت رأس�م��ال�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي تأثيراتها
ت�ن�ص��ب ع�ل��ى ال��رب�ح�ي��ة ن�ت�ي�ج��ة ت��راج��ع ال �ع��وائ��د ،ما
يستدعي تخفيض امل �ص��اري��ف ،وتقليص العمالة،
وأن تداعياتها ستتوقف عند هذا الحد.
ك��ل م��ا سبق ق��د يكون صحيحًا فقط ف��ي ح��ال كانت
ف�ت��رة اإلغ�ل�اق قصيرة ،وأن ال�ت��أث�ي��رات ف��ي التشغيل
ستنتهي بمجرد ات�خ��اذ ق��رار ع��ودة ال�ح�ي��اة ،وكلها
افتراضات ال تأخذ في الحسبان أن العودة ستكون
م �ص �ح��وب��ة ب� � ��إج� � ��راءات اح � �ت� ��رازي� ��ة م � �ش � ��ددة ،ت �ل��زم
ق �ط��اع��ات ع��دي��دة ب�ن�س��ب ت�ش�غ�ي��ل م� �ح ��دودة ،ناهيك
ع��ن ت��داع�ي��ات التقشف الحكومي املعلن بتخفيض
 %20من ميزانيات ال��وزارات وتأثير ذلك في اإلنفاق
ً
االس �ت �ث �م��اري ،ف �ض�لا ع��ن ح��زم��ة اإلج � � ��راءات امل��زم��ع
ات �خ��اذه��ا ،وال �ت��ي س�ت�ط��ال ح�ت�م��ًا دخ��ل امل��واط��ن ،من
تقليص في املزايا املالية وزي��ادة في الرسوم وربما
فرض ضرائب .بمعنى أن النمط االستهالكي وشهية
االس�ت�ث�م��ار س�ي�ش�ه��دان ت�غ�ي��رات ج��ذري��ة ف��ي املرحلة
املقبلة ،وعلى جميع القطاعات التأهب لتلك املرحلة.

أزمة سيولة
ي�ب��دو جليًا ان امل��ؤش��ر األق ��وى واألك �ث��ر وض��وح��ًا أن
ً
األزمة الحالية قد تتحول إلى أزمة سيولة مستقبال،
وهذا ما يعكسه توجه معظم البنوك بعدم التوزيع
ع��ن  ،2020ع�ل��ى أق��ل ك�م��ا ه��و م�ت��وق��ع ،م��ا ي��ؤك��د أنها

تتحوط من تداعيات أكبر مقبلة ،أو لديها هواجس
من أن طول مدة اإلغالق قد يحولها إلى أزمة سيولة،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن امل �ص��ارف ت�ت�م�ت��ع ب �م�ل�اءة مالية
كبيرة وحجم هائل من املخصصات ،وفائض سيولة
معتبر .وإذا كانت تلك التوجهات ق��ادم��ة م��ن لجنة
ب ��ازل امل�ص��رف�ي��ة ،ف��إن ه��ذا يعني أن ال�ت�خ��وف عاملي
وليس محليًا.
وللتذكير ،فإن محافظ بنك الكويت املركزي د .محمد
ال �ه��اش��ل ل ��دى ت��وض�ي�ح��ه ل �ق��رار إل �غ��اء ال �ت��وزي �ع��ات،
وأنها اختيارية ،قال «ليس من املنطقي أن يستفيد
بنك من قرارات التخفيف الرقابية ،ليقوم بتوزيعها
على املساهمني ،ثم بعد ذلك يحتاج لزيادة رأسماله
لتعرضه لخسائر» ،وهو ما يؤكد أن هناك هواجس
قوية لدى الجهات الرقابية محليًا وعامليًا من تحول
أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ال�ص�ح�ي��ة إل ��ى أزم� ��ة رأس �م��ال �ي��ة ،ول��ن
تتوقف عند كونها أزمة ربحية ،كما يظن البعض.
ق�ي��اس��ا ع�ل��ى أزم ��ة  ،2008ح�ت��ى ل��و فتحت الحكومة
األنشطة االقتصادية كليًا اعتبارًا من اليوم ،فإن آثار
وتداعيات أزمة «كورونا» املتفاقمة ستظهر كليًا في
 ،2021والجميع يذكر أن صرخات األل��م عقب األزمة
املالية ظلت مكتومة ،ول��م تخرج إل��ى العلن إال بعد
سنة تقريبًا ،ثم بدأت شركات تتهاوى ،لتبدأ سلسلة
من الشركات املتعثرة ،والتي تالشى معظمها ،وما
تلى ذلك من موجة انسحابات من البورصة ،وان كان
بعضها قد نجح في تجاوز عثرته.

فصول األزمة ستتوالى
آث ��ار أزم ��ة «ك ��ورون ��ا» ب ��دأت ف�ع�ل�ي��ًا ف��ي ال �ظ �ه��ور من
ال� �ش ��رك ��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ،ف �ي �م��ا ت �ح��اول

2021

ال�ش��رك��ات األك�ب��ر امتصاصها ،ون�ج��م ع��ن ذل��ك وقف
ً
أنشطة و«تفنيشات» ،ما زالت تتوالى فصوال ،ولكن
األكيد ان األثر الكامل لألزمة لم يظهر حتى اآلن ،وما
ظهر حتى اليوم هو جزء بسيط من قمة جبل الجليد
امل�خ�ت�ف��ي ت�ح��ت امل� ��اء ،ف �ق��درة أغ�ل�ب�ي��ة ال �ش��رك��ات على
التحمل مهما ك��ان حجمها ال تتجاوز أشهرا فقط،
ثم ستتوالى االستغاثات وتظهر التداعيات تباعًا.
التداعيات تبدأ م��ن األص�غ��ر إل��ى األك�ب��ر ،فالشركات
ال�ص�غ�ي��رة ص��رخ��ت م�ن��ذ ب��داي��ة األزم� ��ة ،ول�ح�ق��ت بها
املتوسطة ،ثم سيأتي الدور على الكبيرة ،وما يعني
ذلك من تأثيرات على جناحي االستثمار في البالد
ال�ب��ورص��ة وال�ع�ق��ار ،والجميع سيصب مشاكله في
النهاية ل��دى قطاع ال�ب�ن��وك ،ال سيما م��ع ط��ول فترة
اإلغ �ل�اق ،واس �ت �م��رار ال�ت�ه��رب ال�ح�ك��وم��ي م��ن التدخل
ب�ح��زم��ة إن �ق��اذ ح�ق�ي�ق�ي��ة ،واالخ �ت �ب��اء خ�ل��ف ال�ج�ه��ود
املضنية التي تبذلها البنوك بالتعاون م��ع اللجنة
التوجيهية العليا للتحفيز االقتصادي.
وي�ق��ول م�س��ؤول ف��ي مجموعة اقتصادية كبيرة :اذا
طالت الظروف الحالية وم��ددت املراحل الخر السنة
«رح �ن��ا ف �ي �ه��ا» ،ف��ي ظ��ل غ �ي��اب ال �ح �ل��ول ال�ح�ك��وم�ي��ة،
وصدور قرارات من دون تنفيذها ،علمًا بأن «مرحلة
التعافي» والعودة إلى النشاط كالسابق تحتاج إلى
أكثر من سنة على أقل تقدير.

الحكومة غائبة!
على الرغم من جهود اللجنة التحفيزية في حلحلة
األزم ��ة ،ف��إن ال�ج�ه��ات الحكومية ال تكتفي بالغياب
عن الساحة ،بل تقوم بدور معرقل أحيانًا ،فالقرض
ّ
امليسر معطل ،وق��رار مضاعفة دع��م العمالة ،البالغ

ً
أش��هرا مع��دودة ..ث��م تنطل��ق االس��تغاثات
¶ ق��درة غالبي��ة الش��ركات عل��ى التحم��ل ال تتج��اوز
¶ مس��ؤول ف��ي مجموع��ة اقتصادي��ة كبي��رة« :إذا طال��ت األزم��ة ُ
وم��ددت المراحل رحن��ا فيها»
ً
ً
فشيئا لتؤثر في جناحي االستثمار ..البورصة والعقار وصو ً
ال إلى البنوك
شيئا
¶ األزمة ستتوس��ع
¶ ال��ح��ك��وم��ة غائبة
م����ع س���ب���ق اإلص������رار
وال���ت���رص���د ..ودوره����ا
م����ع����رق����ل أح����ي����ان����ا ً
لقرارات التحفيز
¶ ال����ق����رض ال��م��ي��س��ر
دون�������ه م����ع����وق����ات..
و«المضمون حكومياً»
يحتاج قانوناً ..ودعم
العمالة لم يصل إلى
الشركات!

الس��لوك الحكوم��ي ف��ي األزمات مع��روف..
ً
تجنب��ا لدف��ع الفات��ورة
تماط��ل ث��م تماط��ل

ن�ح��و  220م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ل��م تتسلم م�ن��ه ال�ش��رك��ات
ش �ي �ئ ��ًا ،وف� �ق ��ًا مل � �ص� ��ادر م �ع �ن �ي��ة ،وب ��رن ��ام ��ج ض �م��ان
الحكومة ل�ل�ق��روض يحتاج إل��ى ق��ان��ون ،والخسائر
تتوالى والوقت ينفد.
ويجد املتتبع للسلوك الحكومي ف��ي التعامل مع
األزم��ات الكبرى ،أنها تتعمد املماطلة تجنبًا لدفع
فاتورة اإلنقاذ ،وهو ما حدث في  ،2008ويتكرر في
أزمة «كورونا» بنفس السيناريو ،وان كان مختلفًا
ف ��ي ال �ش �ك��ل ،ف�ب�غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ت��دخ��ل ال�ح�ك��وم��ة
ح �ي �ن��ذاك إلن �ق ��اذ ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ،وض �م ��ان ال ��ودائ ��ع
ح�ف��اظ��ًا ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي وامل�ص��رف��ي ف��ي ال�ب�لاد،
ف��إن �ه��ا ت��رك��ت ب��اق��ي ال �ق �ط��اع��ات ت ��واج ��ه م�ص�ي��ره��ا
املحتوم ،وخالفت دول العالم أيضًا في عدم إقرار
ح��زم��ة تحفيز ،واك�ت�ف��ت ب��إط�لاق ق��ان��ون االس�ت�ق��رار
امل��ال��ي ،ال��ذي ل��م يستفد منه س��وى ع��دد ال يتجاوز
أصابع اليد الواحدة من الشركات ،وأطلقت املحفظة
الوطنية إلنقاذ البورصة بقيمة  1.5مليار دينار ،لم
يصل السوق منها س��وى  450مليون دينار حتى
يومنا هذا.
الحكومة ف��ي األزم��ة املالية أيضًا تماطل ث��م تماطل
حتى انتهت األزم��ة .ولهذا ،العالم كله تعافى وظلت
الكويت تعاني وص��ول أزم��ة ك��ورون��ا ،فهل سيتكرر
املشهد ونظل نعاني من تداعيات كورونا إلى األزمة
املقبلة؟!
الفارق الكبير بني األزمتني انه في  2008كان الخطأ
من الشركات ،التي ركبت سفينة املغامرة إلى أقصى
م� ��دى ،واس �ت �ح��ق ب�ع�ض�ه��ا م��ا ج ��رى ل �ه��ا ،أم ��ا ال �ي��وم
فغالبية الشركات سليمة تشغيليا ،ولكنها تتعرض
ل�ج��ائ�ح��ة وظ� ��روف ق ��اه ��رة ،وع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال��وف��اء
بواجباتها وتحمل مسؤوليتها ،وم��واج�ه��ة األزم��ة
ً
بدال من الهروب منها.
يظن البعض أن التراجع في النمو والبورصات آني،
وأن االختالف حول سيناريو توقيت وشكل االرتداد،
وأن الحكومة بمجرد أن ترفع يدها عن زر اإلغ�لاق
ستعود األمور كما كانت عليه مطلع العام الجاري،
وأن على القطاع الخاص التحمل ،وأن ظ��روف عجز
امليزانية مبرر ك��اف لتقاعسها ع��ن اإلن�ق��اذ ،ولكنها
ال تعلم أن ف��ات��ورة اإلن�ق��اذ املتأخر ستكون أضعاف
أضعاف «املبكر».
العديد من الشخصيات االقتصادية يبدي استغرابه
من التعامل الحكومي الهادئ مع األزمة ،وتجاهلها
لخطط التحفيز املليارية التي تطلقها دول العالم
ً
الغني والفقير ،لدعم اقتصاداتها ،بل إن هناك دوال
ع��رب�ي��ة ت�ق�ت��رض إلن �ع��اش اق�ت�ص��اده��ا ،مشيرين إل��ى
التوجه الحكومي الشعبوي ال��ذي يعرقل خططها
لترشيد اإلن�ف��اق وتنويع مصادر ال��دخ��ل ،هو نفسه
ما يعيقها عن إنقاذ القطاع ال�خ��اص ،رغ��م املخاطر
الكبيرة التي تكتنف هذا السلوك.
خ�لاص��ة ال �ق��ول إن ال�ح�ك��وم��ة ت�س�ع��ى ل�ح��ل األزم ��ة
م� �ج ��ان ��ًا ..وت �ع �ت �ق��د أن ال� �ب� �ن ��وك وح ��ده ��ا س �ت �ق��وم
باملهمة ،وأن البهرجة واإلع�لام والبيانات مفيدة
ل�ل�ت�غ�ط�ي��ة ع�ل��ى ذل� ��ك ،ع�ل�م��ًا أن ال �ب �ن��وك ك�م��ا يعلم
الجميع ال ت�ق��رض ب�لا ض�م��ان��ات ،وأن املتعثرين
ال�ص�غ��ار وال �ك �ب��ار ي�ع��رف��ون ط��ري��ق ال�ب�ن��وك ج�ي�دًا،
وعيونهم شاخصة على حزمة تحفيز تحل األزمة
م��ن ج��ذوره��ا ك�م��ا تفعل ال ��دول الغنية وال�ف�ق�ي��رة،
وقبل ذلك كله إع��ادة الحياة كليًا ،لتقليص حجم
التداعيات الكارثية لألزمة التي لم يشهد العالم
مثلها في التاريخ الحديث.

¶ لم يظهر من تداعياتها حتى اآلن
إال جزء بسيط من قمة جبل الجليد
¶ األزمة الحالية بدأت صحية ّ
وأثرت
في الربحية ..ومرشحة للتحول إلى
أزمة سيولة
¶ توجهات معظم البنوك بعدم التوزيع
تؤشر للتحوط من تداعيات أكبر مقبلة
¶ اقرأوا تعليمات لجنة «بازل» وتصريحات
ً
جيدا
محافظ «المركزي» الكويتي
¶ تداعيات أزمة  2008لم تتوسع إال بعد
ُّ
وتعثر!
سنة ..إفالسات وانسحابات
¶ شركات َّ
ظلت تقاوم أم ً
ال في التدخل
الحكومي ثم بدأت في التهاوي..
التاريخ يعيد نفسه
¶ مخطئ من يظن أن األزمة ستنتهي
بمجرد ضغط الحكومة على زر عودة الحياة
¶ التعافي يحتاج سنة على األقل..
فالعودة مقيّ دة بإجراءات احترازية
ونسب تشغيل محدودة
ً
عالميا ..فالدول
¶ حزم التحفيز تتناثر
الفقيرة تقترض لتنشيط اقتصاداتها..
والكويت محلك سر!
¶ الحكومة تعتقد أن عجز الميزانية مبرر
كاف لتقاعسها ..فاتورة اإلنقاذ المتأخر
ٍ
أضعاف أضعاف «المبكر»
ً
مجانا ..وتعتقد
¶ تسعى لحل األزمة
أن البنوك وحدها تكفي ..وأن اإلعالم
والبهرجة مفيدان للتغطية
¶ تداعيات  2008استمرت في الكويت
وصو ً
ال إلى «كورونا» بسبب التقاعس
الحكومي ..فهل يتكرر السيناريو؟
¶ التوجه الحكومي الشعبوي يعيق
خطط اإلنقاذ كما يعرقل خطط ترشيد
اإلنفاق وتنويع الدخل
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«بلومبيرغ»:

عقاريات

اتفاق «أوبك »+على المسار الصحيح

سليمان الدليجان

األزمة كشفت نقاط ضعف في العقار
ع�ن��د ح �ل��ول أزم ��ة ك��ورون��ا ال�ح��ال�ي��ة ن�ه��اي��ة ع��ام
 2019وب��داي��ة ان�ت�ش��اره��ا ف��ي ي�ن��اي��ر وف�ب��راي��ر
وم � � � ��ارس  2020ات� � �خ � ��ذت ك � ��ل دول ال� �ع ��ال ��م
محدودية التعامل
احتياطاتها ،نجح من نجح وفشل من فشل،
أزهقت األرواح وتوقفت الحياة في معظم دول التكنولوجي في القطاع
ال�ع��ال��م نتيجة ال �ف �ي��روس ال�ج��دي��د ع�ل��ى ال�ع��ال��م،
ً
واضحة
باتت
م �ن��ذ ن �ه��اي��ة م��اي��و وب �ع��د م� ��رور ش �ه��ري��ن على
ت�ف�ش��ي ال �ف �ي��روس ،ات �خ��ذت م�ع�ظ��م دول ال�ع��ال��م
خ �ط��وة ف�ت��ح األس � ��واق ت��دري�ج�ي��ًا ث��م ك�ل�ي��ًا ،في
الكويت ك��ان من املقرر في  21يونيو الجاري «االستثماري» و«التجاري»
ب��داي��ة دوام  %30م��ن موظفي الحكومة وفتح
ًّ
األكثر ضرراً ..و«السكني»
األس��واق تدريجيًا ،لكن تأجلت إل��ى أج��ل غير
األفضل استقراراً
مسمى وهذا بالطبع سيزيد مسلسل خسائر
القطاع الخاص من املحال واملصانع والبناء..
إلخ!! من ناحية أخرى األزمات تكشف معادن
الناسّ ،
هب معظم الكويتيني إن لم يكن كلهم،
ارتفاع طلبات شراء
مل �س��اع��دة امل�ح�ت��اج�ين وع��ام �ل��ي ال�ي��وم�ي��ة ال��ذي��ن
انقطعت أعمالهم باملناطق املحظورة كليًا ،مثل الشاليهات المتناع الكثير
جليب الشيوخ واملهبولة منذ أكثر من شهرين
عن السفر
وهي مدة طويلة ،يذكرنا بموقف تجار الكويت
النجباء أمثال يوسف الصبيح ويوسف البدر
اللذين قاما باملساعدة العاجلة بفرش الطرقات
صعوبة تحقيق تعديل
بالطعام يوميًا لحني انجالء سنة الفقر (الهيلق)
ع��ام  1867في عهد الشيخ عبداهلل بن صباح التركيبة السكانية ألسباب
الصباح .كما شهدت شخصيًا على مساعدة
اجتماعية واقتصادية
بعض تجار الكويت أي��ام الغزو العراقي داخل
الكويت وخارجها للعائالت التي لم يكن لديها
ما يكفيها من الطعام واملال.
 -3األزم � ��ة ك�ش�ف��ت ع ��ن ض �ع��ف ال �ق��وان�ي�ن (إن
ال شك أن األزمات تكشف أمورا خافية وخاملة ،وج� ��دت) ع�ل��ى ع��دد امل�س�ت��أج��ري��ن داخ ��ل شقق
وال أق� ��رب ع ��ن ذل ��ك م ��ن أزم� ��ة ك ��ورون ��ا  2020وب� �ي ��وت ال � �ع� ��زاب امل �ن �ت �ش��رة م ��ن ال� �ج� �ه ��راء إل��ى
الحالية واألمثلة عديدة:
ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل ،وح��اج��ة ال �س��وق ل �ق��وان�ين منظمة
 -1األزم� � � � ��ة ك� �ش� �ف ��ت ع � ��ن ض� �ع ��ف ال� �ت� �ع ��ام ��ل تعتمد ع�ل��ى اح �ت��رام آدم �ي��ة ال�ب�ش��ر واس�ت�ق��رار
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ف ��ي ق �ط ��اع ال� �ع� �ق ��ار ،ل ��م ت�ن�ت�ش��ر املجتمع وتوفير استهالك البنية التحتية.
تطبيقات عقارية خاصة بالشركات العقارية  -4بعد انتهاء الحظر الكلي ،كشفت أزمة كورونا
إال بتجارب محدودة ،وهي مسؤولية القائمني عن ارتفاع طلبات ش��راء الشاليهات في مدينة
ع�ل��ى إدارة ك�ف��ة ال �س��وق ال �ع �ق��اري م��ن وزارات صباح األح�م��د البحرية ،وك��ذل��ك ف��ي شاليهات
وهيئات وجمعيات نفع عام.
أمالك الدولة المتناع الكثيرين عن السفر خالل
 -2األزم� ��ة أوض �ح��ت م��ن دون ش��ك أن ال�ع�ق��ار هذا الصيف .إن صدقت األخبار بلغ سعر املتر
السكني امل��ؤج��ر ه��و أفضل استثمار مستقر في بنيدر أكثر من  40ألف دينار ،بينما ارتفع
بسبب تأجير املواطنني وضمان سداد رواتبهم .الطلب في الضباعية والخيران والزور.
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 -5األزم� ��ة أع� ��ادت ت�ف�ك�ي��ر ك�ث�ي��ر م��ن ال � ��وزارات
باالعتماد على العنصر الوطني.
 -6ب��ال��رغ��م م��ن األص ��وات الكثيرة ال�ت��ي تنادي
بتعديل التركيبة السكانية ،إال أن األزمة كشفت
ع��ن ص �ع��وب��ة ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك إل ��ى اآلن ،ألس �ب��اب
عديدة منها اجتماعية واقتصادية مثل صعوبة
التخلي ع��ن خ��دم امل �ن��ازل ال��ذي��ن ق��ارب عددهم
ال �ـ  700أل ��ف ع��ام��ل م�ن��زل��ي ،ورغ �ب��ة ال��دول��ة في
اإلب �ق��اء على ال ��دورة االق�ت�ص��ادي��ة القائمة على
ال �ع �م��ال��ة ال�ف�ن�ي��ة ال ��واف ��دة ب��امل �ن �ش��آت وال� �ش ��وارع
وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل� � � ��زارع وامل� �ص ��ان ��ع ،ن��اه�ي��ك
ع��ن ع��دد العمالة ال��واف��دة باملشاريع الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة ال�ت��ي ت��زي��د ع�ل��ى  %90ك�م��ا ص��رح
أحد املسؤولني!!
 -7أزم ��ة ك��ورون��ا كشفت ع��ن اس �ت �ف��ادة تجار
املواد الغذائية نتيجة تكالب الناس على الشراء،
وانعكس إيجابًا على إيجار محالهم ومخازنهم.
 -8أزمة كورونا كشفت عن كثير من الوزارات
التي لم تلجأ مليكنة وتطوير أعمالها عن طريق
التعامل باألون الين ،والدليل أن وزارتني أو ثالثا
طبقت ذل��ك وال�ب�ق�ي��ة ع�ل��ى ط�م��ام امل��رح��وم ..من
املسؤول؟
 -9التعامل اإللكتروني أو التكنولوجي ارتفع
بني أوساط الشباب والعائالت ينبئ عن تطور
امل �ج �ت �م��ع ،واألم� � ��ل ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل ب �ش �ك��ل أك �ب��ر
لتخفيف عدد العمالة الوافدة.
 -10التعامل ّ
الجيد م��ع امل�ل��ف الصحي كشف
معدن القائمني على وزارة الصحة بما شجع
ال �ب �ع��ض ع �ل��ى إن� �ش ��اء م �ش��اري��ع ص �غ �ي��رة ف��ي
املصانع لتلبية الطلب على الكمامات والقفازات،
مما َّ
حرك بعض املياه الراكدة في قطاع املصانع.
 -11تطوع كثير من الشباب بالصفوف األمامية
كشف عن معادن الشباب الذين يمثلون %65
من املجتمع الكويتي ،وك��ان منهم من يواصل
ال�ل�ي��ل م��ع ال �ن �ه��ار ل�ل�س�ه��ر ع�ل��ى راح ��ة امل��رض��ى
واملصابني واملحتاجني ،مما يشجع الدولة على
دع��م ه��ذا ال�ق�ط��اع م��ن ال�ش�ب��اب ت�ج��اري��ًا نتيجة
نجاحهم في ابتكار تطبيقات إلكترونية تخدم
الدولة في األزمة.

مؤشرات تعافي النفط تتواصل ..فهل تتجاوز األسعارمستوى الـ 50دوالراً؟

حسام علم الدين
أفادت وكالة بلومبيرغ بان حصص دول «اوبك»+
النفطية التي كانت تضخ كميات اكثر من املسموح
ب � ��دأت ب ��االن �خ �ف ��اض ،وب � ��دأ ب �ع��ض دول� �ه ��ا ت�ق��دي��م
تفاصيل ال��ى االعضاء االخرين ح��ول كيفية اج��راء
تخفيضات اضافية.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة ان ن�ي�ج�ي��ري��ا وان� �غ ��وال وال �غ��اب��ون
وب ��رون ��اي ق��دم��ت خ�ط�ط��ا ل�لام��ان��ة ال �ع��ام��ة ملنظمة
«اوب� ��ك» ف��ي فيينا ه��ذا االس �ب��وع تظهر ان��ه سيتم
تقليص انتاجها النفطي لكل منها ،وك��ان العراق
وك��ازاخ�س�ت��ان ق��دم��ا ج��داول�ه�م��ا للتخفيضات ال��ى
املنظمة االسبوع املاضي.
واض��اف��ت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» :ال�ت��زم��ت منظمة «اوب ��ك»+
بخفض انتاجها النفطي بمقدار  9.7ماليني برميل
يوميا او نحو  %10من انتاج النفطي العاملي حتى
نهاية يوليو على االق��ل لتعويض ان�ه�ي��ار الطلب
الناجم عن ازمة تفشي فيروس كورونا عامليا.
وتابعت :اال ان تنفيذ االتفاق لم يكن مكتمال ،وخالل
اج�ت�م��اع مل��راق�ب��ة االت �ف��اق االس �ب��وع امل��اض��ي وع��دت
ال��دول ال�ت��ي ل��م ت��ف بالتزامها ب��االت�ف��اق بتعويض
النقص من خالل تخفيضات اضافية خالل االشهر
املقبلة ،وتبلغ  1.26مليون برميل يوميا ب�ين هذا
االسبوع وسبتمبر .واش��ارت «بلومبيرغ» الى ان
العراق الذي عادة ما يتخلف في التزامه باتفاقات
خفض االنتاج ل�ـ«اوب��ك» ،وال��ذي نفذ  %46فقط من
ال�ت��زام��ات��ه ب�م�ق��دار  1.06م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا في
م��اي��و ،ستبلغ تخفيضاته اق��ل بقليل م��ن اجمالي
التخفيضات االض��اف�ي��ة ب �ـ 573ال��ف برميل اضافي
على م��دار االش�ه��ر ال�ث�لاث��ة املقبلة ( 57ال��ف برميل
يوميا اضافيا في يوليو ،ثم  258الف برميل يوميا
اض��اف �ي��ا ف ��ي اغ �س �ط��س وس �ب �ت �م �ب��ر) ،م��وض �ح��ة ان
نيجيريا تعهدت بتعويض انتاجها الزائد البالغ

التزام األعضاء يتزايد..
وتخفيضات جديدة
بـ  1.26مليون برميل يوميا ً
حتى سبتمبر
النفط في أعلى مستوى
منذ  4أشهر
 ..و«برنت» يصعد %1.7
ويالمس  44دوالراً
 180ال��ف برميل يوميا ف��ي مايو م��ن خ�لال خفض
 45الف برميل اضافي يوميا بني يونيو وسبتمبر.
وختمت «بلومبيرغ» :رغ��م العوائق العديدة التي
واجهت اتفاق خفض االنتاج اال ان االلتزام به كان
قويا الشهر املاضي بنسبة  ،%87وتعززت اسعار
النفط نتيجة ل��ذل��ك وبسبب ان�ت�ع��اش الطلب على
ال�ن�ف��ط ف��ي دول ع��دي��دة اب��رزه��ا ال �ص�ين ،ك�م��ا زادت
اس �ع ��ار «ب ��رن ��ت» ب��أك �ث��ر م ��ن ال �ض �ع��ف م �ن��ذ اواخ ��ر
ابريل الى نحو  43دوالرا للبرميل رغم انه ال يزال
منخفضا هذا العام بنسبة  %35تقريبا.
وس �ج �ل��ت أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ام� ��س (ال � �ث �ل�اث ��اء) أع �ل��ى
مستوى لها في نحو  4أشهر لتبلغ أعلى سعر منذ
الثالث من م��ارس  .2020وقفز برنت بنسبة %1.7
إلى  43.8دوالرا ،فيما قفز خام غرب تكساس %1.8
إلى  41.48دوالرا.

 12اقتصاد
مي مأمون
كشفت مصادر لـ سبقلا أن لجنة تحسين
األعمال ناقشت مع رئيس اللجنة العليا للتحفيز
االقتصادي د .محمد الهاشل ،عبر تطبيق
زووم ،ورقة عمل لدعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة خالل أزمة كورونا ،والتي أعدها
النائب أحمد الفضل ومجموعة من المبادرين.
وقالت المصادر إن المحافظ أبدى موافقته
المبدئية على مناقشة الورقة ،على أن يتم
إرفاقها وشمولها في توصياته إلى مجلس
الوزراء.
وتتضمن الورقة  6مقترحات ،أولها فتح أكبر قدر
من األنشطة بضوابط صحية ،ومنح غير مستردة
بما ال يزيد على  10آالف دينار ،وتكفل الدولة
بسداد إيجارات  6أشهر و80في المئة من
الرواتب اعتبا ًرا من يوليو .2020
واقترحت الورقة تسهيل اإلجراءات البنكية
وتمديد فترات السداد ،لتشمل جميع المشاريع،
بما فيها المتعثرة ،وتحفيز الشركات الكبيرة من
خالل تسهيالت معينة مقابل استخدام خدمات
الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ما يلي  6مقترحات قدّ متها الورقة
لمعالجة أوضاع رواد األعمال الصغيرة
والمتوسطة:

 - 1برنامج فتح األسواق
نحترم جميع ال �ق��رارات الصحية التي تصدرها السلطات الصحية
في البالد ،كما نقدر كثيرا الدور الذي تلعبه تلك الجهات في محاولة
التصدي للوباء العاملي ومحاوالتها ابقاء املنظومة الصحية بعيدة
عن االنهيار نتيجة انتشار العدوى بشكل سريع.
ول�ك�ن�ن��ا ك��ذل��ك ع�ل��ى ي�ق�ين ان االزم� ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال�ن��اب�ع��ة م��ن االزم ��ة
ال�ص�ح�ي��ة اش ��د وط ��أة وأك �ث��ر خ �ط��ورة م��ن ال��وب��اء ن�ف�س��ه ،وان م��راح��ل
االستشفاء منها تفوق مراحل االستشفاء من الوباء بأعوام او لنقل
عقود ،هذا بخالف بعض القطاعات التي ان تركت من دون معالجة،
ف��إن ان�ق��اذه��ا اق��رب للمستحيل ،ل��ذل��ك فقد ك��ان على م��ن ه��م ف��ي سدة
ال �ق��رار االق �ت �ص��ادي ال�ت��دخ��ل امل�ب��اش��ر ق�ب��ل اع�ل�ان مجلس ال � ��وزراء عن
الخطة الخمسية للخروج من ازمة الوباء ،وتنبيه السلطات الصحية
بضرورة اخذ عامل االقتصاد على محمل الجد واالولوية اثناء وضع
تلك الخطة.
وعلى الرغم من ضرورة تحمل الحكومة ملسؤولياتها حيث انها من
ّ
فضلت تبني القرار الصحي الصرف والقاضي بغلق االعمال من دون
االخذ بالحسبان التبعات االقتصادية لهذا القرار ،فإنه من الجيد ان
كثيرا من الشركات الصغيرة واملتوسطة على اختالف تخصصاتها
املذكورة انفا ال تحتاج الى دعم من الدولة بإيجاراتها ورواتبها بقدر
حاجتها الن يسمح لها بالعمل ولو جزئيًا.
واذا م��ا ن�ظ��رن��ا ال��ى دول ك��أمل��ان�ي��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا وأس�ب��ان�ي��ا واإلم� ��ارات
وغيرها ،فقد قامت تلك الدول بفتح االنشطة التجارية وفق ضوابط
صحية معينة تم تعميمها على اصحاب املحال واملطاعم واملقاهي،
بحيث تكبر ال�ح��دود االستيعابية م��ع تقدم ال��وق��ت ،وذل��ك بعد فترة
حظر ت��راوح��ت ب�ين االس�ب��وع�ين ال��ى شهر ون�ص��ف .ام��ا بالكويت فإن
الحظر مستمر منذ م��ا يزيد على  3أشهر م��ن دون ان ترجع الحياة
إل ��ى ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ول ��و ج��زئ �ي��ًا ،م �م��ا ادخ� ��ل ال �ش��ك ل ��دى ال�ك�ث�ي��ري��ن ح��ول
م��دى الجدوى من كل تلك االح�ت��رازات الصحية املشددة علي حساب
االقتصاد ومالية الدولة.
ومن الواضح االن وبعد مضي ثالثة اشهر ونيف على بداية االعالن
عن االزمة واجراءات الحظر واالغالق الكلي ان مسؤولية السيطرة على
الوباء هي مسؤولية مجتمعية يشترك بها الجميع ،وال يمكن للحكومة
وحدها الحد منه ان لم تلتزم اغلبية السكان باالشتراطات واملحاذير
الصحية ،بمعنى اخ��ر ان احتمالية ع��دم انضباط بعض األف ��راد في
املجتمع (وه��ذا ح��اص��ل ال محالة) ال يجب أن تعاقب عليه قطاعات
بأكملها ،خصوصًا أن ه��ؤالء األف ��راد سيمارسون ع��دم انضباطهم،
سواء فتحت لهم املحال التجارية أم لم تفتح ،وبدل معاقبة أصحاب
األعمال وتركهم ينزفون بال منجد ،وجب على الحكومة وضع الئحة
عقوبات وجزاءات على املخالفني كما فعلت اململكة العربية السعودية
ودول��ة اإلم ��ارات مل��رت��ادي املحال التجاريةّ ،أم��ا أصحاب األع�م��ال فهم
األحرص على أعمالهم ،وعدم تأثرها بالوباء ،حيث إنه يفترض بهم
أن يكونوا أول من يتبع االشتراطات الصحية ويطبقها ،ألن تراخيهم
سيحملهم العقوبات التي تفرضها الدولة وأهمها إغالق أعمالهم.
ً
ل��ذا فإننا نحث الحكومة ح��اال على م��راج�ع��ة خطة امل��راح��ل الخمس
ملواجهة الوباء وتبني برنامج فتح األس��واق والسماح لجميع (نكرر
لجميع) األنشطة التجارية والخدمية امل��وق��وف��ة أن ت�ب��دأ العمل قبل
انتهاء شهر يونيو  ،2020وفق اشتراطات صحية تحدد فيها نسب
استيعاب الزبائن لكل متر مربع ،وكمرحلة أول��ى فإننا نقترح فتح
جميع األنشطة بكل الخدمات وبطاقة استيعابية ال تقل عن  %40من
كامل القدرة االستيعابية ،مع تخفيض عدد العمالة في الوردية نفسها
بما ال يقل عن  %50من إجمالي العمالة ،والحرص على اتباع إجراءات
ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ،ع�ل��ى أن ت�ق��وم ال��دول��ة ب�م��راق�ب��ة ال �ت��زام أص�ح��اب
األعمال ودراسة نتائج اإلجراءات ومراجعتها بشكل دوري وتعديلها
متى ما اقتضت املصلحة العامة على أن توضع عقوبات رادع��ة لكل
متهاون بتلك اإلجراءات ،سواء من مقدمي الخدمة أو متلقيها ،وتقوم
ال��دول��ة ح��ال إت�م��ام تلك امل��رح�ل��ة بالشكل امل��رض��ي بالتوسع بالطاقة
ً
االستيعابية وصوال للفتح الكامل.

 - 2برنامج المنح السريع
كثير م��ن ال ��دول ال�ت��ي اس�ت�ط��اع��ت م��واج�ه��ة األزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة الحالية
وخلقت ت��وازن��ا واس�ت�ق��رارًا نسبيًا في اقتصادها قامت باستخدام أداة
امل�ن��ح  Grantsلتنشيط االق�ت�ص��اد ،وه��ي م��ن األم ��ور ال�ت��ي ي�ح�ت��اج إليها
أص�ح��اب األع �م��ال الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ب�ش��دة ،وه��ي ع�ب��ارة ع��ن مبالغ
صغيرة تدفع ألرب��اب العمل وتكون غير مستردة ،لكن حاجة أصحاب
األع �م ��ال إل�ي�ه��ا م�ل�ح��ة ل�ت�غ�ط�ي��ة امل �ص��اري��ف ال �ض��روري��ة ال �ت��ي ال تحتمل
التأخير ،كفواتير املوردين ومستحقات مقدمي الخدمات التي لم تستطع
تلك الشركات سدادها بسبب قرار الحكومة بالوقف القسري ألعمالها.
وق��د قامت أستراليا ،على سبيل املثال ال الحصر ،بمنح ما قيمته 100
ألف دوالر أسترالي ،أي ما يعادل  22ألف دينار كويتي لكل صاحب عمل
صغير ومتوسط لتغطية تلك املصاريف ،كما قامت بلجيكا بضخ  20ألف
ي��ورو لكل الشركات التي أغلقت أعمالهاّ ،أم��ا الدنمارك فقد أعلنت أنها
ستعوض  %75من اإليرادات املفقودة نتيجة األزمة إذا ما بلغ انخفاض
اإليرادات  %35وأكثر ،وقامت أملانيا بتبني برنامج للمنح السريعة بني
 5آالف إلى  30ألف يورو لكل شركة صغيرة ومتوسطة حسب حجمها.
ل��ذا نحث الحكومة على تبني ب��رن��ام��ج امل�ن��ح السريعة غير املستردة
تودع مباشرة في رصيد الشركات الصغيرة واملتوسطة بني  5إلى 10
آالف دي�ن��ار لكل شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة بالسجل الوطني
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.

 - 3برنامج دعم اإليجارات
هو العامل االكبر الذي تعاني منه جميع انواع الشركات املذكورة انفا
بال استثناء خالل ازمة الوباء الحالية ،والذي شل معظم االعمال واثر
سلبا في ايراداتها ،وتقع معضلة الحكومة ومجلس االمة في محاولة
ايجاد مخرج لتعديل القانون املدني وم��وازن��ة مصلحة املستأجر مع
مصلحة امل��ؤج��ر ،ونعتقد ان على الحكومة ع��دم انتظار خ��روج قانون
ينقذها من هذا الوضع املعقد لعدة محاذير ،منها احتمالية عدم اتفاق
املجلس م��ع الحكومة على ال�ق��ان��ون ،ومحاذير اخ��رى متعلقة بالوقت
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ورقة عمل أعدها الفضل وناقشتها لجنة تحسين األعمال مع الهاشل
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مقترحات لدعم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

محفزات
1

دعم تسهيل عمليات االستيراد والتصدير وتبسيط
اإلجراءات الجمركية واإلعفاء من الرسوم.

2

تحسين أعمال التخليص الجمركي وأعمال التحميل
والمناولة والنقل.

3
4
5

دعم التكنولوجيا والتدريب.

10

آالف دينار
منحة غير مستردة
لكل شركة

االنتهاء من قانون اإلفالس.
توفير البنية التحتية للحوسبة (السحابية) لتيسير
العمل من المنزل.

6

وضع السياسات االقتصادية والتوظيفية التي تناسب
اقتصاد ما بعد كورونا.

7

إنشاء «حدائق العلوم» لتخريج عمالة
وطنية ذات مهارة عالية تتناسب مع وظائف
المستقبل.

■ ّ
تكفل الدولة
بسداد إيجارات
 6أشهر
و%80
من الرواتب

■ مطالبات
بفتح أكبر قدر
من األنشطة
بضوابط صحية

■ المحافظ أبدى موافقة
مبدئية على إرفاقها
في توصياته لمجلس الوزراء

■ الشركات ال تحتاج
ً
دعما من الدولة بقدر حاجتها
ً
جزئيا
إلى العودة ولو

ال��ذي سيستهكله التصويت على ال�ق��ان��ون باللجان املعنية ،وم��ن ثم
اق��رار القانون باملجلس ومن بعدها انتظار خ��روج الئحته التنفيذية،
واس�ت�غ��راق ك��ل ه��ذا ال��وق��ت مما ال ش��ك فيه سيضع مصائر الكثير من
املسجلني تحت البابني الثالث والخامس في مهب الريح.
عالجت دول كثيرة معضلة االيجار عبر ادخاله من ضمن بنود الدعم
التي قدمتها تلك ال��دول لتنشيط اقتصادياتها ،فاملانيا على سبيل
املثال ال الحصر قامت بمنع مالك العقارات من اخالء املستأجرين الى
يونيو  ،2022اما امالك الدولة املنتفع بها فقد قامت املانيا بتخفيض
االيجارات مؤقتا مع امكانية زيادتها بزيادة ايرادات اصحاب املشاريع
املستأجرين ،كما قامت بريطانيا باعطاء اصحاب الرهن العقاري الحق
بعدم السداد ملدة  3شهور مع عدم اخ�لاء اي مؤجر ،وكذلك ايقاف كل
الرسوم التي يدفعها مالك العقارات مع تحمل الدولة تكلفة ذلك.
ل��ذا فإننا نحث الحكومة على حل ازم��ة االي�ج��ارات عبر تبني برنامج
دعم االيجارات ،يوجه الصحاب االعمال الصغيرة واملتوسطة وضمه
لحزمة التنشيط االق�ت�ص��ادي التي اعلن عنها محافظ البنك املركزي
سابقا ،بحيث يتسم البرنامج بالعملية والسهولة اسوة بدول العالم
املتقدمة اقتصاديا ،وذل��ك لحني خ��روج ق��ان��ون م�ت��وازن يعالج مشكلة
االيجارات اثناء االزمات االقتصادية ،ولكي تكون حلول البرنامج دقيقة
وواقعية وتالمس اغلب املتضررين ،سواء من املؤجرين او املستأجرين
وج��ب علينا تقسيم ال�ع�ق��ارات املستأجرة م��ن قبل الشركات الصغيرة
واملتوسطة حسب طبيعتها وهي على الشكل اآلتي:
 عقارات حرةوه��ي ال�ع �ق��ارات ال�ت��ي ال ي�ك��ون عليها اي ال �ت��زام��ات م��ال�ي��ة ،ح�ي��ث تقوم
الدولة بدفع  %100من قيمة االيجارات بالنيابة عن الشركات الصغيرة
واملتوسطة ملدة  6شهور ابتداء من شهر يوليو  ،2020وحث املالك على
تخفيض االي�ج��ار مقابل اس�ق��اط فواتير الكهرباء وامل��اء او اي رس��وم
مستحقة على العقار ملدة عامني.
 عقارات عليها التزامات ماليةوهي العقارات التي يكون عليها التزامات مالية ،كالقروض او الرهون،
كذلك تقوم الدولة بدفع  %100من قيمة االيجارات بالنيابة عن الشركات
الصغيرة واملتوسطة ملدة  6شهور ابتداء من يوليو  ،2020مع حث املالك
على تخفيض االيجار مقابل اعادة جدولة الديون مع البنوك والجهات
املقرضة بمدد مريحة وتحمل الدولة لفرق الفائدة املستحقة.
 عقارات منتفعة مقابل رسوموهي العقارات املقامة على امالك الدولة بعقد انتفاع مقابل رسوم ،تقوم
ال��دول��ة ك��ذل��ك ب��دف��ع  %100م��ن قيمة االي �ج��ارات بالنيابة ع��ن الشركات
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة مل��دة  6أش�ه��ر اب �ت��داء م��ن ي��ول�ي��و  ،2020م��ع حث
صاحب العقار لتخفيض االيجارات مقابل اسقاط جميع انواع الرسوم
السنوية بما يتناسب مع مبلغ التخفيض ،وكذلك اعادة جدولة الديون
ان وجدت مع تحمل الدولة لفرق الفائدة املستحقة.
وتنطبق تلك االج� ��راءات على جميع اص�ح��اب االع �م��ال م��ن املستأجرين
الذين توقفت انشطتهم كليا او جزئيًا نتيجة سياسات االغ�لاق وحظر

التجوال دون تفرقة وملدة  6اشهر قابلة للتمديد حسب الحاجة والتقييم.

 - 4برنامج دعم األجور
ي �ع��ان��ي م �ش ��روع ق ��ان ��ون االج � ��ور (ال� ��روات� ��ب) امل �ق ��دم م ��ن ال �ح �ك��وم��ة من
مثالب كبيرة ستستنزف ال��وق��ت والجهد ف��ي محاولة تبيان غموض
وضبابية االلفاظ الواردة به ،وال يجب على الحكومة ان تنتظر انتهاء
دورة القانون لحني اصداره واصدار الئحته التنفيذية ،ألن ذلك يعني
وببساطة فقد الكثير من الوظائف.
لذا وكحال برنامج دعم االيجارات يجب على الحكومة تبني برنامج
دع��م االج��ور ووض��ع ش��روط بسيطة دون اي تعقيدات ،ويقضي بقيام
اصحاب االعمال املتضررة ج��راء ايقاف اعمالهم بإرسال طلب للجهة
املختصة بالدولة تقوم على اثرها الدولة بدفع  %80من الرواتب وبما
ال يزيد عن  1000دينار للموظف/العامل وملدة  6أشهر ابتداء من شهر
يوليو .2020
لن تجد حكومة الكويت نفسها وحيدة في ه��ذا املضمار اذا ما نفذت
هذا البرنامج ،فقد قامت البرازيل بالسماح لتخفيض  %50من ساعات
العمل مع دفع قيمة ساعات العمل املخصومة للعامل ،كما قامت فرنسا
بتعويض  %100عن الساعات املخفضة لكل عامل ،وفي هولندا يمكن
ألي شركة تخسر  %20واكثر من قيمتها السوقية الحصول علي %90
م��ن ال��روات��ب ،ام��ا روم��ان�ي��ا فتدفع ال��دول��ة  %75م��ن رات��ب ال�ع��ام��ل ،وفي
بريطانيا فقد قدمت الحكومة هناك دعما لجميع العمال وذل��ك بدفع
ما يصل لـ %80من الراتب على اال يزيد املبلغ املدفوع على  2500باوند
للعامل وملدة  7اشهر مجانًا.

 - 5تسهيل إجراءات القروض ومددها
م��ن امل �ع �ل��وم أن ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ق ��ام م�ش �ك��ورًا ب��االي �ع��از ل�ل�ب�ن��وك للقيام
بالتمويل امليسر منخفض الفائدة مع تحمل البنوك ملخاطر التمويل
ك��ام �ل��ة ،ون �ظ �رًا ل �ع��دم وض ��ع ال �ض �م��ان ال �ك��اف��ي م��ن ق�ب��ل ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
ً
للقروض التي سيتعثر أصحابها بالسداد مستقبال ،فقد قامت البنوك
بتطبيق سياستها االقتراضية املعتادة على أصحاب األعمال الصغيرة
واملتوسطة ،مما أدى لعدم استفادة السواد األعظم من أصحاب األعمال
من تلك الفوائد املنخفضة ،نظرًا لصعوبة اإلج ��راءات وتشدد البنوك
املنطقي كونهم من سيتحمل املخاطر.
«لذا يقتضي على البنك املركزي دعم البنوك بضمان نسبة ال تقل عن
 %100م��ن ال �ق��روض شريطة تسريع ال�ب�ن��وك إلج ��راءات منح ال�ق��روض
ألصحاب األعمال الصغيرة واملتوسطة بما ال يزيد على  3أي��ام عمل،
على أن تعطى مهلة سداد ال تقل عن  15سنة مع فترة سماح ال تقل عن
عامني وبنفس نسب الفائدة املنخفضة املعلن عنها سابقًا.

ك��ذل��ك ي�ج��ب اس�ت�ب�ع��اد ش ��رط ال�ت�ع�ث��ر ك�ح��ائ��ل ل�ل�ش��رك��ات ال�ص�غ�ي��رة من
إمكانية التمويل ،فالتعثر املالي وإعادة الهيكلة بل حتى تغيير النشاط
كليًا هو من األمور االعتيادية للشركات الناشئة والصغيرة ،وقد يكون
التعثر ناتجا بسبب أن املشروع في بدايته أو في فترة توسع أو صيانة
أو تغيير بالخدمات أو نتيجة استثمار لم يحقق نقطة التعادل بعد أو
حتى نتيجة تعثر سابق بالسداد تم تفاديه.
ف �ف��ي ال �ي ��اب ��ان ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ق��ام��ت ال �ح �ك��وم��ة ب ��زي ��ادة ال�ت�م��وي��ل
للمشروعات الصغيرة ب�ف��ائ��دة ص�ف��ر %لكل ش��رك��ة واج�ه��ت انخفاضًا
ب��إي��رادات �ه��ا ب�ن�س�ب��ة  %15وأك �ث ��ر ،ك�م��ا ت�ب�ن��ت ك �ن��دا إج � � ً
�راء ذك �ي��ًا يمكن
الشركات الصغيرة من الحصول على التمويل خالل  48ساعة فقط ،كما
قامت أملانيا بمضاعفة ضمانتها لقروض الشركات بمبلغ  2.5مليار
ي��ورو ،وقامت النمسا بااليعاز ملنح ق��روض ألصحاب املشاريع تصل
إلى  2.5مليون يورو من غير ضمان أو منح قرض يصل إلى  10ماليني
بضمان  %80كتحفيز للشركات ،أم��ا في إيطاليا فقد قامت الحكومة
بزيادة محفظة دعم املشاريع الصغيرة بقيمة  1.5مليار يورو.

 - 6برنامج المصالح المشتركة
واف ��ق م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي ع ��ام  2019ع�ل��ى ال� ��زام ال� � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات
الحكومية بتضمني ما ال يقل عن  %10من مناقصات الدولة للشركات
ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،ول �ك��ن ل�لأس��ف ل��م ت �خ��رج الئ �ح��ة ه ��ذا ال�ق��ان��ون
التنفيذية إلى اآلن.
ان استعجال الحكومة بإخراج هذه الالئحة مفيد جدًا للشركات التي
ال تشكو من نقص سيولة ،ولكنه ليس بذات األثر للكيانات الصغيرة
ذات املعدل العالي لدوران النقود ،فتلك الشركات ال يستطيع أصحابها
ان�ت�ظ��ار ف �ت��رات ال �س��داد ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ق��د ت�م�ت��د ألع � ��وام ،فحاجتهم
للسيولة مسألة بقاء بالنسبة لهم.
لذا وجب على الحكومة تبني برنامج املصالح املشتركة ،وذل��ك بربط
مصالح الشركات الكبيرة مع مصالح الشركات األق��ل حجمًا وامل��زودة
للخدمات ،حيث إنه من املعلوم أن أي شركة تحتاج إلى خدمات متنوعة
ال ت�س�ت�غ�ن��ي ع�ن�ه��ا ،ك��ال �خ��دم��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وخ ��دم ��ات االت �ص��االت
واالس �ت �ش��ارات وخ��دم��ات األغ��ذي��ة وامل �ش��روب��ات وال�ص�ي��ان��ة والتنظيف
والتدريب وغيرها من خدمات ال غنى ألي شركة عنها أو عن بعضها،
حيث تقوم الحكومة بعرض مميزات وحوافز لتلك الشركات كإسقاط
ال��رس��وم أو زي� ��ادة ع ��دد س �ن��وات ال��رخ��ص ال �ت �ج��اري��ة أو ت�س�ه�ي��ل ملف
العمالة ،شريطة تعاقد تلك الشركات م��ع أص�ح��اب األع�م��ال الصغيرة
واملتوسطة الوطنيني.
ف��ي ال�ص�ين ت�ق��وم ال�ح�ك��وم��ة بتشجيع ال�ش��رك��ات ال�ك�ب�ي��رة للتعامل مع
الشركات الصغيرة بالشراء منها أو إدخالها ف��ي سلسلة اإلم ��دادات،
وفي مقابل ذلك تحصل تلك الشركات على منح وإعفاء من الضرائب
ومزايا أخرى عديدة.

توصيات من شأنها إنقاذ المبادرين
البرامج والسياسات

اإلجراءات المتبعة

التنفيذ

فتح سوق العمل

فتح أكبر قدر من األنشطة بضوابط صحية

نهاية يونيو مع فتح جزئي

المنح السريعة

منح غير مستردة بما ال يزيد على  10آالف دينار

ً
فورا

اإليجارات

تكفل الدولة بسداد  %100من اإليجارات لمدة  6أشهر ابتداء من يوليو 2020

ابتداء من يوليو ولمدة  6أشهر

األجور

تكفل الدولة بسداد  %80من الرواتب ابتداء من يوليو 2020

ابتداء من يوليو ولمدة  6أشهر

القروض

تسهيل اإلجراءات البنكية وتمديد فترات السداد وشمول المشاريع المتعثرة

ً
فورا

المصالح المشتركة

تسهيالت للشركات الكبيرة مقابل استخدام خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة

ً
فورا

اقتصاد 13

األربعاء  3ذو القعدة  1441هـ •  24يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16824

عموميتها أق َّرت توزيع  % 5نقداً ..ومثلها منحة

«أسمنت الكويت»:

المحامي عبدالرزاق عبدالله

اإلغراق اإليراني يضرب المنتج المحلي
دينا حسان
أك��د رئ�ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة أسمنت
ال� �ك ��وي ��ت راش � � ��د ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال� ��راش� ��د،
م��واص �ل��ة ال �ش��رك��ة ل �ج �ه��وده��ا ال�ح�ث�ي�ث��ة
ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى ح� �ج ��م م �ب �ي �ع��ات �ه��ا م��ن
األسمنت البورتالندي ال�ع��ادي واملقاوم
للكبريتات ،وأسمنت آبار البترول ومادة
 ،GGBSإال أن �ه��ا ل��م تتمكن م��ن تحقيق
ع ��وائ ��د ج �ي ��دة م ��ن ن �ش��اط �ه��ا ال �ص �ن��اع��ي
ه��ذا ال�ع��ام وذل��ك بسبب إغ��راق األسمنت
اإلي ��ران ��ي ل �ل �س��وق ال �ك��وي �ت��ي وان �خ �ف��اض
أس �ع ��اره ب�ش�ك��ل واض� ��ح ،إض��اف��ة إل ��ى ما
يشهده سوق البناء واملقاوالت من حالة
رك � ��ود ،ن�ت�ي�ج��ة ال �ن �ق��ص ف��ي امل �ش��روع��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة وت��وق��ف ع ��دد من
امل �ش��اري��ع ال �ت �ن �م��وي��ة وم �ش��اري��ع ال�ب�ن�ي��ة
ال�ت�ح�ت�ي��ة ،م��ا ك ��ان ل��ه األث ��ر ال��واض��ح في
ان �خ �ف��اض ال�ق�ي�م��ة ال�ك�ل�ي��ة مل�ج�م��ل ال�ب�ي��ع
مقارنة بالعام املاضي.
وأض � ��اف ق��ائ�ل�ا ف��ي ك�ل�م�ت��ه ال �ت��ي أل�ق��اه��ا
خالل انعقاد الجمعية العمومية العادية
وغ� �ي ��ر ال� �ع ��ادي ��ة ل �ل �ش��رك��ة أم � ��س ب�ن�س�ب��ة
نصاب بلغت  92ف��ي امل�ئ��ة« ،ن��أم��ل ف��ي أن
يقوم املسؤولون عن الشؤون الصناعية
ف��ي ال �ب�لاد ب��ات�خ��اذ اإلج � ��راءات ال �ت��ي من
شأنها الحد من املشاكل التي تواجهها
الصناعات الوطنية من منافسة شديدة
وح ��رب أس �ع��ار وإع �ط��اء امل�ن�ت��ج ال��وط�ن��ي
املحلي أولوية على أي مصدر خارجي».
واستعرض الراشد األداء املالي للشركة،
ال� ��ذي ي�ش�ي��ر إل ��ى أن ص��اف��ي رب ��ح ال�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف ��ي  31دي�س�م�ب��ر 2019
بلغ  4ماليني دينار بربحية  5.63فلوس
للسهم الواحد ،وبلغ إجمالي املوجودات
 315.9م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،فيما االح�ت�ي��اط��ات
 109.2ماليني دينار« ،الفتًا إلى أن إجمالي
ح�ق��وق امللكية  209.3م�لاي�ين دي �ن��ار ،كما
بلغت األرب��اح املرحلة  15.3مليون دينار،
ل��ذا ق��رر مجلس اإلدارة توزيع  5في املئة
أرب��اح��ًا ن�ق��دي��ة و 5ف��ي امل �ئ��ة أس �ه��م منحة
للمساهمني ( 5أسهم لكل  100سهم).

راشد الراشد ومشعل الراشد خالل عمومية «أسمنت الكويت» (تصوير :بسام زيدان)

الراشد :الشركة تواصل
جهودها للحفاظ
على حجم مبيعاتها
 % 4.9زيادة رأس المال
من  73.3مليون دينار
إلى  76.9مليونا ً
األسمنت اإليراني
وفيما يتعلق بدخول كميات كبيرة من
األسمنت والكلنكر اإلي��ران��ي إل��ى السوق
الكويتي بأسعار مغرقة وغير منطقية
اقتصاديًا ،ق��ال نائب الرئيس التنفيذي
للشركة مشعل عبداملحسن الراشد «طبقا
التفاق مكافحة اإلغراق بمنظمة التجارة
العاملية ،ك��ذل��ك ال�ق��ان��ون امل��وح��د ملكافحة
اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية
ل ��دول مجلس ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،فإنه

رأي قانوني

ي � �ج� ��وز ل �ل �ص �ن��اع��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ت �ق��دي��م
ش �ك��وى م �ب��اش��رة إل ��ى س�ل�ط��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق،
وه � ��و م �ك �ت��ب األم� ��ان� ��ة ال �ف �ن �ي��ة مل �ك��اف �ح��ة
املمارسات الضارة في التجارة الدولية
ف��ي ال ��ري ��اض ،وت �ق��دم��ت ال �ش��رك��ة ب�ك�ت��اب
إل��ى الهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة ف��ي أبريل
 2018أوض�ح��ت فيه واق�ع��ة اإلغ��راق التي
أدت إلى تدهور سوق األسمنت الكويتي
والخليجي».
وأوض� ��ح أن ال�ص�ن��اع��ة الخليجية باتت
تعمل ب��أق��ل م��ن  50ف��ي امل�ئ��ة م��ن طاقتها
اإلج�م��ال�ي��ة ،وعليه ق��ام��ت الهيئة العامة
ل�ل�ص�ن��اع��ة ب�ت�ق��دي��م ش �ك��وى رس �م �ي��ة إل��ى
األم��ان��ة ال�ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون بطلب
إج � � � ��راءات ال �ت �ح �ق �ي��ق ب ��واق� �ع ��ة اإلغ � � ��راق،
ب �ت��أي �ي��د وم �ش��ارك��ة  19ش��رك��ة خليجية
صناعية منتجة لألسمنت والكلنكر في
الكتاب.

تعرفة جمركية
وب�ي�ن أن ��ه ف��ي ض ��وء امل �ع �ل��وم��ات ال� ��واردة
من اإلدارة العامة للجمارك في الكويت،
ف��إن قيمة تعريفة الجمارك على كميات
األسمنت الواردة من إيران في عام 2016
و 2017و 2018ستبلغ حوالي  112مليون
دينار.

وأش ��ار ال��راش��د إل��ى أن��ه ب�ن��اء على معدل
االستيراد للسنوات املاضية فمن املمكن
ت �ق��دي��ر ال �ك �م �ي��ات امل� �ت ��وق ��ع اس �ت �ي��راده��ا
ب��امل�س�ت�ق�ب��ل م��ن إي� � ��رادات س�ن��وي��ًا بكمية
 1.8مليون طن ،وعليه فإن املبلغ املتوقع
تحصيله ل�ل�م��ال ال �ع��ام ه��و  37.3مليون
دوالر أميركي سنويًا تقريبًا.
ولفت إلى أن قطاع األسمنت في الكويت
ت��أث��ر ب �ش��دة ب�س�ب��ب ت��داع �ي��ات ك ��ورون ��ا،
إال أن ال �ش��رك��ة ل��م ت��وق��ف إن �ت��اج �ه��ا رغ��م
تداعيات األزم��ة ،إذ ق��ال« :قمنا بتكييف
أوض ��اع الشركة ل�لأوض��اع الحالية عبر
تخفيض اإلن�ت��اج ،كما أن هناك ض��رورة
للدعم الحكومي من خالل االستمرار في
املشاريع».
إلى ذل��ك ،أق��رت عمومية الشركة توصية
مجلس اإلدارة بتوزيع أرب��اح نقدية عن
السنة املالية املنتهية في  2019بنسبة 5
في املئة (بواقع  5فلوس للسهم الواحد)
وذل� ��ك ب�ع��د خ�ص��م أس �ه��م ال �خ��زي �ن��ة ،كما
تمت املوافقة على توصية مجلس اإلدارة
ب �ت��وزي��ع  5ف ��ي امل� �ئ ��ة أس �ه ��م م �ن �ح��ة م��ن
إجمالي رأس�م��ال الشركة بواقع  5أسهم
لكل  100سهم ،كما أق��رت العمومية غير
العادية زيادة رأس مال الشركة من 73.3
مليون دينار إلى  76.9مليون دينار.

«لتسهيل معامالت الشركات»

«التجارة» :إطالق بوابة الرقابة
التجارية اإللكترونية
أع�ل�ن��ت وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة إط�ل�اق ب��واب��ة خ��دم��ات حماية
املستهلك والرقابة التجارية اإللكترونية لتسهيل عملية معامالت
ال� �ش ��رك ��ات ال ��راغ� �ب ��ة ب �ت �ق��دي��م ع� � ��روض امل� �ه ��رج ��ان ��ات ال �ت �س��وي �ق �ي��ة
وال �ت �ن��زي�لات وال �س �ح��وب��ات وال �ه��داي��ا وال �ج��وائ��ز وال�ت�ص�ف�ي��ات في
األسواق املحلية.
وقالت «التجارة» في بيان ،إن البوابة الجديدة تهدف إلى تسجيل
وت�ب�س�ي��ط آل �ي��ة ت �ق��دي��م ال �ط �ل �ب��ات ال �خ��اص��ة ل �ل �ش��رك��ات وإن� �ج ��از كل
ً
املعامالت الخاصة بهم فضال عن إدارة العروض إلكترونيًا من دون
الحاجة إلى مراجعة الوزارة شخصيًا.
وأكدت حرصها على ضمان تطبيق اشتراطات السلطات الصحية
ف��ي ال �ب�لاد م��ن خ�ل�ال ال�ت�ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي ،م �ش��ددة ع�ل��ى ض ��رورة
االل� �ت ��زام ب��ال �ق��وان�ين وال �ت �ص��اري��ح امل�م�ن��وح��ة ل�ل�ج�ه��ات وال �ش��رك��ات.
وأف ��ادت ب��أن��ه بإمكان ال�ش��رك��ات ال��راغ�ب��ة بإقامة ع��روض تسويقية
وغيرها من األنشطة املذكورة آنفا تقديم طلب وتسجيل البيانات
املطلوبة من خالل بوابة الخدمات عبر موقع الوزارة اإللكتروني.

إفصاحات
ً
نقدا
عمومية «الكوت» أقرت % 50
اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الكوت للمشاريع الصناعية
توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع  %50أرباحًا نقدية عن
عام  ،2019بواقع  50فلسًا للسهم.
وأوض �ح��ت ال�ش��رك��ة ف� ُ�ي ب�ي��ان ل�ل�ب��ورص��ة ،أن األرب� ��اح النقدية
تستحق للمساهمني املقيدين بسجالت الشركة كما بتاريخ
االستحقاق في  9يوليو املقبل ،على أن يتم توزيع األرباح يوم
 14من الشهر نفسه .وأق��رت ُالعمومية كذلك صرف مكافأة
لعضو مجلس إدارة الشركة (املستقل) بمبلغ  10آالف دينار،
مع امتناع مساهمني يملكون  %39من األسهم.

«الرابطة» :حكم لمصلحة «زميلة»
أف��ادت شركة راب�ط��ة الكويت والخليج للنقل ،بقبول املحكمة
االستئنافني في الدعوى املطالبة باملستحقات املالية عن عقد
مناقصة بلغت قيمتها  60299دينارا للشركة الزميلة «كي جي
ال» الدولية للموانئ والتخزين والنقل ضد وزير الدولة لشؤون
الخدمات بصفته.
ووقالت الشركة في بيان للبورصة ،إن املحكمة ألزمت الجهة
اإلداري � ��ة أن ت ��ؤدي ل�ل�ش��رك��ة امل��دع�ي��ة مبلغا م �ق��داره  168أل��ف
دينار ،مع الفوائد القانونية بواقع  %7سنوية ،على النحو املبني
تفصيال باألسباب ،مقابل أتعاب املحاماة الفعلية.
وقبلت املحكمة االستئنافني شكال وفي موضوع االستئناف
األول برفضه وفي موضوع االستئناف الثاني بتعديل الحكم
املستأنف ليصبح ب��إل��زام مؤسسة امل��وان��ئ الكويتية أن تؤدي
للشركة مبلغا وقدره  21ألف دينار والفوائد القانونية اعتبارا
من  6مارس  2016والزمت الشركة املستأنفة في االستئناف
األول املصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب املحاماة.
وأوض �ح��ت ال�ش��رك��ة أن أث��ر ال�ح�ك��م ي�ت�ع��ذر ق�ي��اس��ه ف��ي ال��وق��ت
الراهن ،حيث انه قابل للتعديل أو اإللغاء أمام محكمة التمييز،
وستتم دراسة أسباب الحكم واتخاذ إجراءات الطعن عليه.

تأثير العمالة الوافدة
في االقتصاد
ت �ل �ق��ت اق� �ت� �ص ��ادي ��ات م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج ض��رب��ة
م��زدوج��ة م��ن تفشي وب��اء ك��ورون��ا واس�ت�م��رار
ه� �ب ��وط أس� �ع ��ار ال �ن �ف ��ط ،ون �ت �ي �ج��ة ل �ل�إج� ��راءات
االح �ت��رازي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة ملواجهة
تداعيات تفشي وباء كورونا تعطلت كثير من
األعمال واألنشطة االقتصادية وب��رزت نتيجة
ذلك مشكلة العمالة املتكدسة إلى الواجهة.
ودخ��ل اإلع�ل�ام ووس��ائ��ل التواصل االجتماعي
على الخط ،محرضني السلطات واملجتمع ضد
العمالة الوافدة من دون تمييز بني من قدم إلى
ال �ب�لاد ب �ص��ورة ق��ان��ون�ي��ة سليمة وب�ي�ن العمالة
الهامشية السائبة ،ومطالبني بسرعة االستغناء
عنهم وترحيلهم بادعاء أنهم يشكلون خطرًا
حقيقيًا على األم��ن ال��وط�ن��ي ول�ي��س فقط على
الجانب االقتصادي.
وق��د تجاوبت الحكومة م��ع ه��ذه ال �ن��داءات وق��ام
امل�س��ؤول��ون بالتلميح والتصريح إل��ى ض��رورة
االستغناء عن العمالة ال��واف��دة ،بل أعلنت كثير
م��ن ال�ج�ه��ات ب��وق��ف تعيينهم واالس�ت�غ�ن��اء عن
خدمات كثير منهم ،وأعطت الحكومة الضوء
األخ� �ض ��ر ل �ل �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ل �ل �ق �ي��ام ب�ع�م�ل�ي��ات
تصفية واسعة للعمالة ال��واف��دة وخفض كبير
في ال��روات��ب .كما ت��درس الحكومة فرض قيود
على استقدام العمالة.
ال أحد ينكر الجهد املبذول من العمالة الوافدة
في رفع اإلنتاج واملساهمة في نهضة الكويت،
ولكن املشكلة تكمن أن االستراتيجية املعتمدة
ورؤيتنا االقتصادية ترتكز على العمالة الوافدة
الرخيصة ول�ي��س على العمالة امل��اه��رة وج��ودة
اإلن�ت��اج ،كما أن التساهل وضعف الرقابة في
تطبيق القانون فتحا املجال لضعاف النفوس
باملتاجرة بهم وأصبح سوق العمل يعاني من
ازدياد العمالة غير النظامية ،حتى أصبح كثير
منهم من أصحاب أعمال يزاحمون املواطن في
مجاالت شتى.
إن ترحيل العمالة الهامشية سينعكس إيجابًا
على ال��دول��ة ف��ي جميع قطاعاتها وع�ل��ى قطاع
األع �م��ال ،ول�ي��س ل��ه ت��أث�ي��ر سلبي ع�ل��ى الجانب

وسائل التواصل ح َّرضت
ضد العمالة الوافدة دون
تمييز بين النافع والسائب
طالبوا بسرعة االستغناء
عنهم وترحيلهم بدعوى
خطرهم على األمن
الوطني
اليد العاملة أساس البناء
والتقدم لخلق بيئة
أعمال حاضنة لالستثمار
األجنبي
االس �ت �ث �م��اري ،ح�ي��ث إن ه��ذه ال�ع�م��ال��ة ال تقطن
ف��ي املناطق االستثمارية ،وإن�م��ا ه��ي متكدسة
ب��اع��داد ك�ب�ي��رة ف��ي وح� ��دات سكنية رخ�ي�ص��ة،
وهي ال تؤثر في اإلنفاق املحلي وليس لها قوة
شرائية.
إن الرؤية املستقبلية لالقتصاد يجب أن تتركز
على العمالة امل��اه��رة ووف��ق ال�ق�ن��وات القانونية
السليمة وحسب احتياجات سوق العمل ،وليس
بعشوائية ومحسوبية ومصالح شخصية متى
ما كان هدفنا جعل الكويت مركزا ماليا عامليا،
ون�ط�م��ح إل ��ى ب �ن��اء ب�ل��د ح��دي��ث ي��واك��ب ال�ت�ط��ور،
فاليد العاملة عامل أساسي في البناء والتطوير
وال�ت�ق��دم لخلق س��وق ودورة اقتصادية وبيئة
أعمال حاضنة لالستثمار األجنبي.
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ربما تساعد الحلول المقترحة في لملمة جراح العقار المحلي أحد أهم القطاعات في البالد

اقترحت دراسة حديثة  10حلول إلنقاذ
القطاع العقاري ،قد يكون تنفيذها في
هذه اللحظة مجدياً على معطيات اليوم
وعلى حسب الخطة الموضوعة من قبل
الجهات الصحية ،وهي حلول تتطلب
جهوداً وتعاوناً ما بين جهات حكومية
عدة :مجلس الوزراء ،مجلس األمة ،وزارات
البلدية ،العدل ،الكهرباء والماء ،هيئة
الزراعة ،هيئة الصناعة ،حيث يعتبر القطاع
العقاري من أكبر القطاعات التجارية
وأهمها في الكويت كما يمثل كل ما
هو متعلق بحياتنا
بشكل مباشر من
(سكن  -محال تجارية
 مصانع  -مزارع.متنزهات ..إلخ).
ومن أبرز ما جاء في
المقترحات :تعاون
البنوك ودعم من
قبل البنك المركزي
عبدالله الزامل
بتخفيض الفائدة
على جميع العقود العقارية لفترة أطول،
ورفع نسبة التغطية للرهن العقاري حتى
تتمكن المصارف من ضخ مبالغ إضافية
في السوق ،إنشاء صندوق عقاري يدار من
قبل الدولة بحد أدني مليا َري دينار ،على
أن تستثمر فيه الدولة بنسبة  %50من
رأسماله وتتم إدارته بشكل مشترك من
ممثلين عن الجهات الحكومية ومالك
العقارات ،استحداث دائرة في المحاكم
مختصة في قضايا اإليجارات واإلخالءات.
ولفتت الدراسة التي أعدها المتخصص
في الشؤون العقارية عبدالله الزامل ،إلى
أن قيمة القطاع العقاري في السوق
تجاوزت  25مليار دينار ،حسب القيم
السوقية المتداولة ،حيث يتم تمويل
هذا القطاع من قبل البنوك الكويتية
بقيمة  8.9مليارات دينار وفقاً لتقرير البنك
المركزي ،كما يشكل الدخل اإلجمالي
للقطاع العقاري ما يزيد على  1.7مليار دينار
بمتوسط عائد  %7ودخل للبنوك بقيمة
 312مليون دينار بمتوسط عائد .%5
ونصت المقترحات العشرة على ما يلي:

25

1

ت� �ع ��اون ال �ب �ن��وك ودع � ��م م ��ن ق �ب��ل ال �ب �ن��ك امل��رك��زي
بتخفيض الفائدة على جميع العقود العقارية
لفترة أطول حيث إن العقود العقارية في البنوك
اإلسالمية ثابتة لم تتغير بتخفيض الفائدة من
قبل البنك املركزي.

2

وض ��ع ق ��ان ��ون واض� ��ح وص ��ري ��ح خ ��اص ب�س�ب��ب
ج��ائ �ح��ة أزم ��ة ك��ورون��ا ي�ن�ظ��م ع�لاق��ة امل�س�ت��أج��ر
ب��امل��ؤج��ر ل�ك��ل ق�ط��اع ع�ل��ى م�ق��دار ال�ض��رر ال��واق��ع
ع�ل�ي��ه ف��ي ح ��ال ع ��دم ات �ف��اق امل�س�ت��أج��ر وامل��ؤج��ر
على دفع األجرة.

3

إن� �ش ��اء دائ� � ��رة ف ��ي امل �ح ��اك ��م م �خ �ت �ص��ة ب�ق�ض��اي��ا
اإلي �ج��ارات واإلخ �ل��اء ات ي�س��ري عليها ال�ق��ان��ون
ال�ص��ادر بخصوص جائحة أزم��ة ك��ورون��ا حيث
يكون الحكم فيها بمدة ال تتجاوز الشهر.

4

رفع نسبة التغطية للرهن العقاري حتى تتمكن
البنوك من ضخ مبالغ إضافية في السوق.

5

ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ال�ب�ن��اء (ن�س��ب ال�ب�ن��اء  -مساحات
البناء -الخ.)..

6

تخفيض رس��وم الكهرباء وامل��اء بمدة ال تقل عن
سنة.

7

أن ي �ت��م ت �م��د ي��د ف� �ت ��رة ت��أ ج �ي��ل س � ��داد أ ق �س��اط
ا ل � �ق� ��روض ا ل� �ع� �ق ��ار ي ��ة مل � ��دة  6أ ش� �ه ��ر إ ض��ا ف �ي��ة
ن �ظ��رًا ل �ط��ول ف �ت��رة األز م � ��ة و ح �ت��ى ي �ت �م �ك��ن ك��ل
األ ط ��راف م��ن ت��و ف�ي��ر ا ل�س�ي��و ل��ة ا ل�لاز م��ة ل�س��داد
التزاماتهم.

8

في حالة تعثر املستأجرين س��واء أف��راد بالقطاع
االس �ت �ث �م��اري أو ش��رك��ات ب��ال �ق �ط��اع ال �ت �ج��اري أو
م�ش��روع��ات صغيرة أو متوسطة ف��ي س��داد القيم
اإلي �ج��اري��ة امل�س�ت�ح�ق��ة ع�ل�ي�ه��م ،ي �ت��م م �ن��ح ق��روض
قصيرة األج��ل تغطي القيم اإلي�ج��اري��ة مل��دة سنة
وت ��ودع م�ب��اش��رة ف��ي ح�س��اب م�ل�اك ال �ع �ق��ارات بما
يزيد من قدرة مالك العقارات على سداد التزاماتهم
تجاه البنوك والحفاظ على س��وق العقار م��ن أي
انخفاض قد يحدث.

9

وق��ف رخ��ص البناء مل��دة ال تقل عن ع��ام للقطاعني
االس � �ت � �ث � �م� ��اري وال� � �ت� � �ج � ��اري وت� �ج� �م� �ي ��د امل� �ن ��اط ��ق
االستثمارية والتجارية الجديدة وذل��ك للحفاظ
على العرض في ظل انخفاض متوقع في الطلب
خالل الفترة القادمة وحتى ال تتأثر القيم العقارية
للمنشآت داخل الدولة بما سينعكس على القطاع
بشكل مباشر.
البنكي
ٍ

10

إنشاء صندوق عقاري يدار من قبل الدولة بحد أدني
َ
ملياري دينار ،ويتم االستثمار فيه من قبل الدولة
ب��رأس �م��ال ب�ق�ي�م��ة م �ل �ي��ار دي �ن��ار ( %50م��ن رأس �م��ال
الصندوق) وتتم إدارت��ه بشكل مشترك (ممثلني عن
ال�ج�ه��ات الحكومية وم�ل�اك ال �ع �ق��ارات) ،على أن يتم
ت ��داول ��ه ب �س��وق ال �ك��وي��ت ل �ل��أوراق امل��ال �ي��ة وأن يقبل
املساهمات م��ن قبل م�لاك ال�ع�ق��ارات للمساهمة فيه
م��ن خ�ل�ال أص��ول�ه��م ال�ع�ق��اري��ة ب�ع��د تقييمها مقابل
الحصول على حصص بالصندوق وذلك تفاديًا ألي
تأثر ل��دى م�لاك العقارات والحفاظ على االستثمار
ال�ع�ق��اري بشكل ط��وي��ل امل ��دى ،وم��ن امل�ت��وق��ع تحقيق
أرباح كبيرة في تلك الحصص على املدى الطويل.

تماسك العقار  ..ضرورة

مليار دينار

القيمة السوقية للقطاع
في البالد

10

مقترحات عاجلة
إلنقاذ القطاع العقاري

شددت الدراسة على ضرورة تسريع وتيرة العمل إلنقاذ القطاع العقاري نظرًا ملا
تمر به البالد والعالم أجمع من أزمة جائحة كورونا كوفيد  19التي لم تشهدها
من قبل والتي أثرت في االقتصادين املحلي والعاملي في جميع القطاعات خاصة
القطاع العقاري ،وهو األكثر تأثرًا منذ بداية تلك األزم��ة وذلك الرتباطه الوثيق
تستثن أحدًا ،ولذلك
بجميع القطاعات بالدولة ،وما تال ذلك من أزمات كبيرة لم
ِ
وجب أن تتضافر الجهود بني جميع قطاعات الدولة لتخفيف أي آث��ار لألزمة
وذلك حتى تمر تلك األزمة بسالم.
منذ بداية الجائحة ،شهد القطاع العقاري في الكويت تأثرًا واضحًا وشديدًا

إثر األزم��ة خالل األشهر الثالثة املاضية وم��ازال هذا األثر مستمرًا ملا تشهده
البالد من إغ�لاق العديد من املناطق ،وكذلك بسبب الحظرين الجزئي والكلي،
األم��ر ال��ذي يتطلب إق��رار املقترحات وتنفيذها بالحلول امل�ش��ار إليها ،والتي
قد تساعد على تماسك القطاع العقاري في املرحلة املقبلة ،وه��ي تحتاج إلى
ق��رارات سريعة وفعالة كما سيكون لها أثر أکبر وض��رر أشد في حال تأخر
إيجاد الحلول والسعي لتنفيذها على القطاعات العقارية بأحجامها :القطاع
االستثماري (العدد ومتوسط سعر البناية) ،القطاع السكني ،القطاع التجاري
(العدد ومتوسط سعر املجمع).

¶ إنشاء صندوق
عقاري برأسمال
مليارَي دينار تستثمر
فيه الدولة %50
¶ استحداث دائرة
في المحاكم مختصة
بقضايا اإليجارات
واإلخالءات
¶ تخفيض الفائدة
على العقود العقارية
لفترة أطول ورفع نسبة
التغطية للرهونات
¶ تمديد تأجيل سداد
أقساط القروض
العقارية  6أشهر
إضافية لطول أمد
األزمة
¶ وقف رخص
البناء لمدة عام
لـ«االستثماري»
و«التجاري» مع تجميد
المناطق الخاصة بهما
¶ تخفيض رسوم
الكهرباء والماء بمدة
ال تقل عن سنة
¶ الدخل اإلجمالي يصل
ألكثر من  1.7مليار دينار
بمتوسط عائد %7

في األشهر األربعة األولى من 2020

ُعمان تتحول إلى تحقيق فائض في الميزانية
¶ ّ
خفضت اإلنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا
أظهرت أرقام رسمية ،أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق
فائض في الميزانية في األشهر األربعة األولى من العام
بعد أن خفضت اإلنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط
وأزمة فيروس كورونا.
تبلغ السندات القائمة املستحقة على
ع �م��ان م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى  20م �ل �ي��ار دوالر
والسلطنة حاصلة على تصنيف عالي
املخاطر من وكاالت ائتمان رئيسية.
لكن األرقام الصادرة من املركز الوطني
ل�ل�إح� �ص ��اء وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ف� ��ي س�ل�ط�ن��ة
ع�م��ان أظ�ه��رت أن التخفيضات ال�ح��ادة
في اإلنفاق العام أدت إلى فائض قدره
 134.2م �ل �ي��ون ري � ��ال ( 349.48م�ل�ي��ون
دوالر) ف��ي الفترة م��ن يناير إل��ى أبريل

م��ن عجز ق��دره  133.2مليون ري��ال قبل
عام.
وق� ��ال رئ �ي��س أب �ح��اث واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
ال �ش��رق األوس� ��ط وش �م��ال اف��ري�ق�ي��ا ل��دى
إم.يو.إف.جي ،إحسان خومان «إجراءات
ضبط أوض��اع املالية العامة م��ن خالل
ت ��رش� �ي ��د اإلن� � �ف � ��اق وزي� � � � ��ادة اإلي� � � � ��رادات
غ �ي��ر ال �ن �ف �ط �ي��ة ب �ش �ك��ل أك �ب��ر ي �ظ �ه��ر في
اإلحصاءات».
وفي الفترة بني مارس وأبريل ،أصدرت

وزارة امل ��ال� �ي ��ة ال �ع �م��ان �ي��ة ت��وج �ي �ه��ات
ل�ل�ه�ي�ئ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع��دي��د
م� ��ن ال �ت �خ �ف �ي �ض��ات ع �ل ��ى م �ي��زان �ي��ات �ه��ا
التشغيلية واإلنمائية.
وأظ�ه��رت األرق ��ام أنها خفضت اإلنفاق
على الدفاع واألمن من يناير إلى أبريل
بما يزيد على  17في املئة على أساس
سنوي إلى  838.8مليون ريال واإلنفاق
اإلنمائي ل �ل��وزارات املدنية خ�لال نفس
ال �ف �ت��رة ب�ن�ح��و  48ف��ي امل �ئ��ة إل ��ى 171.2
مليون ريال .وربما تمنح هذه البيانات
بعض االطمئنان للمستثمرين ف��ي ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��دي��ون ع �م��ان .وي �ن �ت��اب ال�ق�ل��ق
املستثمرين إزاء بطء وتيرة اإلصالحات
املالية وجهود التنويع االقتصادي.
وق��ال خ��وم��ان إن ال��دع��م امل��ال��ي املحتمل

م� ��ن ال� � � ��دول ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة األك � �ث� ��ر ث� � ��راء،
وخصوصًا إذا كان مشروطًا بإجراءات
ال�ض�ب��ط امل��ال��ي ،س�ي�ج�ع��ل املستثمرين
أكثر اطمئنانا.
ومع ذلك ،تواجه عمان عجزا ماليا من
ب�ي�ن األك �ب��ر ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ه ��ذا ال �ع ��ام ،إذ
ت �ق��دره إم.ي� ��و.إف.ج� ��ي وص �ن��دوق النقد
ال��دول��ي بما يزيد على  16ف��ي املئة من
الناتج املحلي اإلجمالي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة االقتصاديني
ل��دى بنك أبوظبي ال�ت�ج��اري إن األرق��ام
األح � � � � � ��دث «ت � �ظ � �ه� ��ر ب� ��ال � �ف � �ع� ��ل امل� ��وق� ��ف
االس �ت �ب��اق��ي ف��ي ك�ب��ح اإلن� �ف ��اق» ،لكنها
أض��اف��ت أن اإلن �ف��اق يتجه إل��ى ال��زي��ادة
في نهاية العام .وقالت «ال ي��زال يتعني
علينا توخي الحذر».

..وتستنشق هواء الحياة ..اليوم
¶ أنشطة تجارية وصناعية تستأنف عملها
قالت وكالة األنباء العمانية الرسمية أم��س :إن السلطنة ستعيد فتح املراكز التجارية وبعض
األنشطة التجارية والصناعية اليوم (األربعاء).
ومن بني املتاجر التي يشملها القرار :املكاتب العقارية والوكاالت السياحية وأعمال الصيانة
والتنظيف الجاف .وقالت إنه نّ
يتعي على املتعاملني الحفاظ على التباعد االجتماعي ملسافة ال
تقل عن مترين.
في التفاصيل ،عقدت اللجنة العليا ُ
العمانية املكلفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن
انتشار فيروس كورونا (كوفيد ــــ  )19اجتماعها أمس ،ملتابعة ّ
تطورات الجائحة ،وإج��راءات
ّ
الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها ،والتعامل مع آثارها املختلفة ،وقد قررت اللجنة إعادة فتح
ّ
ّ
ً
غد ،وستقوم الجهات املختصة
والصناعية،
التجارية
حزمة جديد ٍة من األنشطة
ٍ
ابتداء من يوم ٍ
ُّ
ّ
باإلعالن عن تفاصيلها ،واالشتراطات الصحية الالزمة ملزاولتها .وشددت على ضرورة تقيد
ُّ
وتحمل كل فرد مسؤولية
الجميع بكل اإلج��راءات االحترازية الصادرة عن الجهات املختصة،
حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من اإلصابة بفيروس كورونا.
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أصبحت جائحة انتشار فيروس كورونا من
األزمات الرئيسية التي نالت من اقتصادات
دول العالم بشكل كامل وشامل ،وشلت
حركة تقدمها السنوية إضافة الى إعادة
تشكيل الخريطة االقتصادية لموازين القوى.
وقد ّأثر انتشار فيروس كورونا على دولة
الكويت كما هو الحال على بقية دول العالم
بفواتير تقدر قيمتها األولية بحوالي 12.6
مليار دينار (ما يعادل  41.4مليار دوالر) ،تشكلت
من االنخفاض في اجمالي الناتج المحلي
لعام  ،2020والمصروفات الطبية ،والقروض
والرواتب ،والمنح والمكافآت ،ورحالت اجالء
المواطنين والمقيمين ،السكن ،وغيرها).

دراسة جديدة لـ«أكسبر»:

 12.6مليار دينار
فاتورة «كورونا» على االقتصاد
9

ولما ارتفعت قيمة تلك الخسائر التي
تكبدها االقتصاد الوطني جراء هذه الكارثة
الصحية االقتصادية ،وجب الوقوف حول اهم
اإلضافات التي البد لصفوف اإلدارة األولى
بدولة الكويت من االستفادة منها في
تطوير العملية المؤسسية .وقد ارتأت شركة
اكسبر لالستشارات وإدارة االعمال من خالل
دورها الوطني في استخالص اهم المحاور
التي مرت بها دولة الكويت خالل ازمة انتشار
فيروس كورونا ،وذلك لالعتماد عليها في
رسم سياسات المرحلة القادمة ،والتي
يمكن اعتبارها دروسا مستفادة فرضت
نفسها على شكل اإلدارة اليومية للدولة.

إضافات حققتها
الجائحة ُتسهم
في تحسين إدارة
مؤسسات الدولة
التكنولوجيا
الحديثة عززت
قدرة الدولة
على التعامل
مع تطورات األزمة

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة أكسبر
لالستشارات وإدارة االعمال المهندس نايف
بن عبد الجليل بستكي ،أن حجم ازمة كورونا
يشكل  %30من حجم االقتصاد الكويتي،
ولذلك ينبغي االستفادة من تجربة هذه
الجائحة لتعويض تلك الخسائر .وفي ما يلي
أبرز تلك اإلضافات التي يجب الوقوف عليها
وتحليلها بشكل متكامل ،نحو الحصول على
المزيد من النتائج اإليجابية المرتقبة وتطوير
عمليات المؤسسات العامة للدولة ،سواء
في قطاعات االعمال او من خالل التجاوب
وديناميكية التعامل ،على أمل ان نحوّ ل
محنة كورونا الى منحة اقتصادية إدارية
للدولة:

 - 1استباق األحداث

خسائر كورونا تشكل

% 30

من إجمالي الناتج
المحلي للكويت

 - 4االلتزام بالقانون

م�ن��ذ ب��داي��ة ان�ت�ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا ف��ي ال�ك��وي��ت ،وت�ح��دي��دا في
أواخر شهر فبراير  ،2020كان القطاع العام على اشد االستعداد
وتتبع محطات انتشار الفيروس من جمهورية الصني الشعبية.
وقد أدى ذلك االدراك الى االخ��ذ بزمام األم��ور واملبادرة في الحد
من حجم الخسائر .وتؤكد ذلك اإلشادة والخطوات املماثلة التي
اتخذتها بقية الدول املحيطة ،واتباع مبادرات دولة الكويت في
الحد من انتشار الوباء .لذا فقد كان لقراءة املشهد العام بشكل
جيد اث��ره��ا ف��ي مواجهة االح ��داث املتسارعة ،وال أح��د يستطيع
انكار أن الكويت تسيدت الوسط اإلقليمي في استباق االح��داث
وال �ت �ع��ام��ل م��ع «ك ��ورون ��ا» ،وال� ��ذي ن ��رى ض� ��رورة االع �ت �م��اد عليه
كمنهجية وخطة عمل لبقية مؤسسات القطاع العام في املرحلة
القادمة.

 - 2التقارير الدقيقة
لعل لنزول أصحاب القرار الى مواقع العمل اليومية وبشكل مستمر
اث� ��ره ك��ذل��ك ف��ي ت�ض�ي�ي��ق ح�ج��م ال �ف �ج��وة وال �ح �ص��ول ع�ل��ى تفاصيل
امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات املطلوبة بشكل دق�ي��ق م��ن غير أي ه��وام��ش.
ويمكن من ذلك االستنتاج بضرورة تطوير التقارير وعملية امليكنة
ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات امل�ه�م��ة ذات ال�ق�ي�م��ة امل �ض��اف��ة ،وال�ت��ي
م��ن شأنها أن ت�ك��ون م��ادة ج�ي��دة نحو ات�خ��اذ ال �ق��رارات الصحيحة،
وبالتالي تقليل حجم امل�خ��اط��ر امل�ت��وق��ع ح��دوث�ه��ا .وال ت��دع��و شركة
اكسبر لالستشارات في هذا الجانب الى نزول الجميع الى املواقع ،بل
تشير تلك التجربة الرائدة الى أهمية إعادة النظر في جدوى التقارير
املقدمة واالجتماعات الدورية ،بحيث تزيد من فاعلية االعمال.

 - 3وضع الشخص المناسب
أكدت ازمة كورنا أهمية اختيار الشخص القيادي املناسب في
املوقع املناسب ألداء االعمال واملهام على أكمل وجه ،وفقًا لندرة
املصادر وقصر مدة العمل .فقد ّ
بينت تلك االزمة حجم العجلة
اإلنتاجية لبعض مؤسسات الدولة ،حيث تم توليها من ذوي
االختصاص والقدرة الفائقة .كما أن لعملية االختيار الرائدة
لبعض أع �ض��اء ال�ل�ج��ان وال �غ��رف ال�ع��ام�ل��ة اث��ره��ا ف��ي ال�ح��د من
انتشار االزم��ة ،وتوجيهها ال��ى امل�س��ارات الصحيحة في اسرع
وقت ممكن.

أع � � ��ادت أزم � ��ة ك� ��ورون� ��ا ال �ث �ق��ة ب��ال �ق��ان��ون
وأه � �م � �ي� ��ة ت �ط �ب �ي �ق��ه ب� �ش� �ك ��ل ف� ��اع� ��ل ع �ل��ى
ال�ج�م�ي��ع م��ن دون اخ� �ت�ل�اف ،وال � ��ذي ع��زز
من دور الدولة املدنية الحديثة في إدارة
امل��ؤس �س��ات .ول �ط��امل��ا ظ�ل��ت ازم ��ة تطبيق
ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح راه �ن��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
امل��اض �ي��ة ،االم� ��ر ال� ��ذي ج �ع��ل م ��ن ض��ائ�ق��ة
ف�ي��روس ك��ورون��ا فرصة الس�ت�ع��ادة هيبة
القانون والنظم وال�ل��وائ��ح .ل��ذا ،ال بد من
اإلش� � � ��ادة ب� �ه ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ال� �ت ��ي ت�ت�ط�ل��ب
االستمرار في هذا النهج املتني.

 - 5التدرج في التطبيق
أدرك ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام أه �م �ي��ة ال� �ت ��درج في
تطبيق القوانني واللوائح ،خصوصًا أن
املجتمع املحلي لم يكن قد اعتاد على تلك
ّ
األساليب واملتعلقة بالتضييق في مجال
ال �ح��ري��ات ،إال أن إدراك ال �ش �ع��ب ووع �ي��ه
ّ
ّ
مهمًا ف��ي مساعدة
الكبير شكال عنصرًا
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ف��ي أداء مهامها على
أك �م��ل وج� ��ه .ف �ع�ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ،ق��ام��ت
وزارة التجارة والصناعة بإغالق املحال
واألس��واق التجارية بشكل متدرج ،األمر
ال��ذي ساهم في فهم املواطنني واملقيمني
لهذه الطريقة وتحقيقها على أكمل وجه.

 - 8التكنولوجيا الحديثة

 - 6التخطيط
ف ��رض ان �ت �ش��ار ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا أس �ل��وب��ه ع �ل��ى أداء
ونشاط مؤسسات الدولة املختلفة من حيث السرعة،
ف��ي ت��وج�ي��ه م �ص��ادر اإلن �ت ��اج ن�ح��و ت�ح�ق�ي��ق األه ��داف
امل ��رج ��وة .ف�ق��د اس �ت��وج��ب األم ��ر ت�ح��دي��د ال �ه��دف ال�ع��ام
على جميع وزارات الدولة ،والذي جعلها تعمل بشكل
متواصل نحو بلوغ هذا الهدف .كما أن لخطوات العمل
ال�ي��وم�ي��ة دوره ��ا ك��ذل��ك ،ف��ي ت��وس�ع��ة ال�ف�ج��وة وس��رع��ة
الوصول الى النتائج قبل املدة املخطط لها .وينبغي
ان تنتهج امل��ؤس�س��ات العامة للدولة ه��ذا النهج بعد
انتهاء ضائقة «كورونا» ،والذي سيعد بتحقيق املزيد
من النتائج اإليجابية املرجوة.

 - 7المنصات اإلعالمية
كما أشرنا سابقًا الى أهمية وجود مصدر واحد خالل
ّ
األزمات لتلقي املعلومات والبيانات ،وذلك درًا لألخبار
الكاذبة وبث روح الطمأنينة بني أفراد املجتمع .وذلك
م��ا حصل بالفعل ،وه��ذا م��ا ق��ام ب��ه ال�ق�ط��اع ال�ع��ام من
اول أي��ام االزم ��ة ،فقد ج��رى ت��دش�ين ّ
منصة ي�ق��وم على
ادارت � �ه� ��ا امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي مل �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ،وذل ��ك
ُّ
الطالع الجميع على كل ما يجري وما ات ِخذ من تدابير
بشكل شبه يومي .ون��رى ان الستمرار جميع وزارات
ومؤسسات الدولة على مختلف انشطتها في تدشني
تلك الخطوة أمرًا في غاية األهمية ،والذي سيكسب بال
شك شفافية غير محدودة.

فرضت التكنولوجيا الحديثة نفسها خالل أزمة فيروس كورونا بشكل كبير ،والذي جعل من املؤسسات
ً
العامة تنتهج أسلوب التطبيقات الحديثة ،والذي ظل معطال لسنوات طويلة ،ليكون الرقم الصعب في
إدارة االزمة الصحية ـــــ االقتصادية .فبعد ان فرضت السلطات األمنية أمرها على قطاعات االعمال في
الدولة ،وذل��ك من خالل تطبيق نظام الحظرين الجزئي والكلي ،وج��دت بقية مؤسسات الدولة نفسها
مجبرة على التعامل م��ع تلك األج �ه��زة الحديثة ف��ي إدارة ش��ؤون ال �ب�لاد .فقد نجحت وزارة التجارة
ّ
والصناعة في تطبيق هذا النظام لدخول األسواق املركزية عبر استخدام الباركود ،والذي حقق حاجت
األف��راد من ش��راء حاجاتها من األغ��ذي��ة ،متماشيًا مع متطلبات ُ
البعد االجتماعي ـــــ الجانب الصحي.
وتستدعي تلك الجهود التي ُبذلت ،استمرار تقديم الخدمة عن ُبعد لبقية قطاعات االعمال في مؤسسات
الدولة املختلفة ،خصوصًا أن دولة الكويت مقبلة على الرؤية السامية «الكويت  »2035والتي تتطلب
مجاراة سرعة التكنولوجيا الحديثة في الشؤون العامة .كما أن لوجود مثل تلك األنظمة الذكية ،اثرها
كذلك في تقليل املصاريف التشغيلية ملؤسسات الدولة بشكل كبير ،وزيادة مستوى الفاعلية.

 - 9األزمات العالقة
كما ان ازمة كورونا قد ألقت بظاللها على بعض املشاكل والتحديات األخرى التي ظلت عالقة لسنوات
سابقة .فقد اوجدت مشكلة العمالة السائبة بثقلها على كامل جهود العاملني في الصفوف االمامية،
وال ��ذي جعل ات�خ��اذ ال �ق��رار األب ��رز ب��إج�لاء تلك االع ��داد ،وال�ت��ي ظلت مشكلة تحاصر وزارة ال�ش��ؤون
االجتماعية والعمل في تعديل نسبة الوافدين مقابل املواطنني بدولة الكويت .باإلضافة ال��ى ذلك
فقد بينت ازم��ة ك��ورون��ا حجم ال�ط��اق��ة اإلنتاجية املطلوبة لتشغيل م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ،وح��ل مشكل
ّ
البطالة الهامشية «البطالة املقنعة» .كما ان ازم��ة ك��ورون��ا قد تفتح ب��اب توزيع الجنسية الكويتية
على مستحقيها من فئة البدون ،ممن قاموا بتقديم خدمات جليلة واعمال تضحيات لهذا الوطن،
خصوصا في ظل اختالل التركيبة السكانية .كما ان وزارة االشغال العامة قد انتهزت فترة الحظر
الجزئي والكلي ف��ي ال�ب�لاد ،إلع��ادة رص��ف ال�ط��رق وال �ش��وارع .ول��ذل��ك فقد جعلت ه��ذه االزم��ة الفرصة
سانحة امام مؤسسات الدولة املختلفة في حل بعض من املشاكل والتحديات التي الزمتها لسنوات
طويلة.

األزمة تستنزف  4دوالرات من كل برميل نفط لمدة  10سنوات
قال الرئيس التنفيذي لشركة أكسبر لالستشارات وإدارة االعمال
املهندس نايف بن عبدالجليل بستكي :لعل التكلفة املالية الهائلة
ملعالجة التحديات املحيطة ب��ازم��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ي الكويت،
تستوجب التعلم من تلك التجربة والسعي نحو االستفادة منها
قدر املستطاع في تطوير مؤسسات الدولة والبحث عن بديل آخر

ملصدر النفط في تنمية االقتصاد .كما ان لتلك التكلفة االقتصادية
الهائلة اثرها في حكومة دولة الكويت ،والتي ستظل دينًا بقيمة
 4دوالرات للبرميل على م��دى ال��س��ن��وات العشر املقبلة .بمعنى
آخر ،فإن االمر يتطلب ان تكون املوازنة العامة للسنوات القادمة
هي سعر برميل النفط مطروح منها  4دوالرات ،لتغطية خسائر

تقليص عدد الموظفين بنسبة %60

«بلومبيرغ»:

«إيرباص» مقبلة على إجراءات قاسية
سليمة لبال
ت�ع�ت��زم ش��رك��ة إي��رب��اص ات �خ��اذ إج � ��راءات قاسية
خالل الفترة املقبلة بعد االجراءات التي اتخذتها
في أبريل املاضي بسبب الخسائر التي تكبدتها
امل �ج �م��وع��ة م �ن��ذ ب ��داي ��ة أزم � ��ة ك� ��ورون� ��ا ،ووص ��ف
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ش��رك��ة غ �ي��وم ف� ��وري ه��ذه
االج � � ��راءات ب��ال�ص�ع�ب��ة وامل� � ��رة ،ل�ك�ن�ه��ا ض��روري��ة
للتكيف مع األوضاع التي فرضها الوباء.
وقال فوري وفق تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو
الفرنسية إن قطاع الطيران العاملي لن يعود الى
مستوى عام  2019قبل  2023وفق أحسن تقدير؛
ويبلغ ع��دد موظفي إي��رب��اص  140أل��ف موظف،
يعمل  80985بينهم في فرع الطيران التجاري.
وم��ن ب�ين اإلج ��راءات املنتظرة ،ت��درس املجموعة
تقليص ع��دد امل��وظ�ف�ين بنسبة ت �ت��راوح ب�ين 40
و 60ف��ي امل �ئ��ة خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال �خ �م��س املقبلة
مقارنة بـ  2019وفق دراسة أجراها مكتب أرشري
لالستشارات.
ومن املنتظر االفصاح عن جملة هذه االج��راءات
مطلع شهر يوليو املقبل ،بعد ان ت��راج��ع معدل
ّ
إنتاج الشركة ال��ى الثلث ،ما تطلب التعامل مع

تخلت عن مشاريع
عدة بينها الطائرة
الكهربائية الهجينة
تبنت إجراءات تحفيزية
للمغادرة الطوعية..
وال تعويض للمتقاعدين
«بوينغ» قررت تسريح
 1600موظف خالل
الشهور المقبلة

الوضع بسرعة.
ووفق تقرير لوفيغارو ،فقد تبينّ للمجموعة أن
إج ��راء البطالة ال�ج��زئ��ي ال��ذي ات�خ��ذت��ه ف��ي أبريل
امل��اض��ي ل��ن ي�ح��ول دون تقليص ع��دد ال��وظ��ائ��ف،
بينما يخشى العمال تطبيق خطة تشبه الخطة
ال �ت��ي ط�ب�ق�ت�ه��ا ش��رك��ة ب��وي �ن��غ االم �ي��رك �ي��ة وه��ي
تقليص  10في املئة من املوظفني.
وكانت بوينغ أعلنت أنها تعتزم تسريح  10في
املئة م��ن موظفيها أي نحو  1600موظف خالل
الشهور املقبلة.
لكن كم سيكون حجم التخفيضات في ايرباص؟
في تولوز حيث املقر الرئيسي للمجموعة ،لفت
م�ص��در مطلع ال��ى أن الشركة ستقوم بكل شيء
لتجنب تسريح امل��وظ�ف�ين ،وأض ��اف «ف��ي ال�ع��ادة
ت�ق��وم إي��رب��اص س�ن��وي��ا بتجديد  6آالف وظيفة
بسبب االح��االت إل��ى التقاعد ،والفكرة الجديدة
هي عدم تعويض املغادرين طيلة عامني أو ثالثة
أعوام ،باإلضافة الى أنها تعتزم اتخاذ اجراءات
لتحفيز امل�غ��ادرة الطوعية للموظفني ما يسمح
لها بإلغاء  1800وظيفة من دون تدمير الوظائف
املوجودة».
وف��ي م��ا ي�خ��ص وت �ي��رة ال�ع�م��ل ،ينتظر أي�ض��ا أن

وم��ص��روف��ات ازم����ة ك���ورون���ا ال��ح��ال��ي��ة ،وال��ت��ي س��ت��ك��ون موجاتها
املالية مستمرة لغاية  .2030كل ذلك يجعل من مؤسسات الدولة
واداراتها العليا أمام محك من نوع آخر ،ملواجهة هذا الهدر العام،
والذي يتعني البحث عن بدائل وطرق إبداعية في إدارة املؤسسات،
نحو تضخيم اإلضافات لدولة الكويت.

تخفض إيرباص إنتاج الطائرات الكبيرة الحجم
م��ن ف�ئ��ة  A330و ،A350ل�ك�ن�ه��ا وج �ه��ت إش ��ارات
إي �ج��اب �ي��ة ب �خ �ص��وص ط��ائ��رة  ،A320neoإذ من
امل�ن�ت�ظ��ر أن ت�ن�ت��ج  45ط��ائ��رة م��ن ه ��ذا ال �ن��وع في
مارس  2021مقابل  40حاليًا و 60قبل األزمة.

مراجعة املشاريع
أعلنت إيرباص كذلك مراجعة مشاريعها ،ومن
املتوقع أن تتخلى عن بعض منها مثل مشروع
الطائرة الهجينة الكهربائية ،ولكن أيضا برنامج
 NISلدعم محرك طائرة  A320neoويعمل عليه
منذ  2017نحو  400موظف بينهم  100مهندس
وهو ما ترفض النقابة تماما.
وك ��ان م��ن امل �ق��رر االن �ت �ه��اء م��ن ب��رن��ام��ج  NISفي
 ،2022ل�ك��ن ق�ب��ل ال��دخ��ول ف��ي م��رح�ل��ة التصنيع،
ق��رر العمالق األوروب ��ي وق��ف ه��ذا امل�ش��روع ال��ذي
يهدف الى تعزيز اإلنتاج الداخلي للمحركات في
املجموعة ،وهو ما تقوم به منذ عشرات السنوات
سافران والشركة األميركية كولينز أيروسبيس
التي تملك موقعا ف��ي كولوميي مقابل مصانع
اي ��رب ��اص ف ��ي ت ��ول ��وز ،م ��ا ي �ع �ن��ي أن ال �ش��رك �ت�ين
ستواصالن تزويد إيرباص بكامل املحركات.

أعلى تضخم
ً
عاما
في لبنان منذ 30
حسام علم الدين
اوضحت وكالة بلومبيرغ أن التضخم في لبنان ارتفع إلى مستويات لم تشهدها البالد
إال في أعقاب الحرب األهلية قبل  3عقود ،كما انخفضت قيمة العملة (الليرة) بشكل
حاد في السوق السوداء وجعلت الواردات أكثر تكلفة بشكل غير مسبوق.
ونقلت الوكالة عن بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاءات الرسمية في لبنان أن أسعار
املستهلكني ارتفعت بنسبة  %56.5بشكل سنوي في مايو ،بزيادة تقارب الـ %10عن
أبريل ،كما بلغ تضخم أسعار الغذاء أقل بقليل من  %190عن العام السابق في نفس
الشهر ،في حني ارتفعت أسعار املطاعم والفنادق بنسبة تزيد قليال على  %240في
نفس الفترة.
وقالت« :إن ربط العملة اللبنانية بالدوالر تراجع بشكل متزايد بعد تخلف الحكومة عن
سداد مستحقات لسندات باليورو بـ 30مليار دوالر قبل  3أشهر ،علما أنه يتم تداول
الليرة اآلن حول  5400ليرة مقارنة بالسعر الرسمي البالغ  1500ليرة والذي يتم تداوله
فقط لواردات القمح والوقود واألدوية املدعومة من الحكومة».
وك��ان��ت الحكومة اللبنانية تعهدت بضخ ال����دوالر ف��ي ال��س��وق املحلي وف��رض��ت املزيد
من القيود على بيع العمالت األجنبية في متاجر الصيرفة ،كما أوقفت القوى األمنية
اللبنانية العديد من الصرافني لعدم التزامهم تعاميم البنك املركزي اللبناني.
وأشارت بلومبيرغ الى أن ردود الفعل الغاضبة تزايدت بني اللبنانيني بسبب انخفاض
قيمة العملة بشكل جنوني والتضخم الجامح ،ما أث��ار جولة جديدة من االحتجاجات
الشعبية في وقت سابق من الشهر الجاري في البلد الذي شهد حالة اضطراب منذ أن
أطاحت تظاهرات شعبية كثيفة بالحكومة السابقة في الخريف املاضي.

 16اقتصاد
مع تفشي فيروس كورونا فرضت
العديد من الدول حول العالم
قيوداً على السفر الجوي ،الذي
توقف تقريباً ،مع إغالق الحدود
أيضاً ،وأصبحت الفنادق خاوية من
دون زوار.
وعلى سبيل المثال ،شهد
مطار هيثرو  6.8ماليين راكب
خالل أبريل  ،2019أما في الشهر
نفسه من هذا العام ،فقد مر
عبر المطار ما يزيد على  200ألف
فقط ،وتراجعت حركة الرحالت
الجوية عبر أوروبا بحوالي .%85
وفي أميركا ،فحصت إدارة أمن
النقل  3.2ماليين راكب في
مطاراتها خالل مايو ،وهو ما يعد
منخفضاً بشدة مقارنة مع 70
مليوناً خالل الفترة نفسها من
العام الماضي.
في حين أوقفت بعض الدول،
مثل الهند ،كل وسائل النقل
عبر الطرق والسكك الحديدية،
والرحالت الجوية وأغلقت
المطارات.
وسيكون أغلب  2020دون
إجازات ،إذ ستدفع المخاوف من
تفشي المرض األفراد للبقاء
في منازلهم ،كما أن السفر يعد
رفاهية بالفعل.
إلى جانب أن أولئك الذين فقدوا
وظائفهم بسبب الوباء ،أو من
يشعرون بالقلق بشأن الركود
ربما يلغون بند السفر من
ميزانياتهم.
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القطاع يعد جزءاً ضخماً من االقتصاد العالمي

سياحة ما بعد األزمة..

قيود صارمة وفنادق خاوية
أم ��ا م��ن ي��رغ �ب��ون ف��ي ال�س�ف��ر إل ��ى ال �ش��واط��ئ ف��ي مناطق
خارجية ،ف��إن املعوق األكبر هو إمكانية السفر ،في ظل
العديد من القيود املفروضة التي تشمل إغ�لاق الحدود
والحجر الصحي بعد الوصول.
وتعد السياحة جزءًا ضخمًا من االقتصاد العاملي ،حيث
وصل عدد الرحالت األجنبية التي قام بها األفراد في عام
 2018إلى  1.4مليار ،وهو ضعف الرقم املسجل عام .2000
وتعتمد الصناعة التي تستوعب  330مليون وظيفة على
املسافرين ،حيث يأتي أغلبهم من السكان املحليني ،فوفقا
لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،فإن ثالثة
أرب ��اع ك��اف��ة ال�س�ي��اح ف��ي ال ��دول الغنية ي��أت��ون م��ن داخ��ل
الحدود الوطنية.

!

شكل الصناعة
سيعتمد ش�ك��ل ال�ق�ط��اع��ات م��ن امل�ط��اع��م وح�ت��ى ال�ف�ن��ادق
وال �س �ل��ع ال �ف��اخ��رة ،ال �ت��ي ي�ش�ت��ري�ه��ا األف� � ��راد ع� ��ادة أث �ن��اء
اإلج � � ��ازات ،ع�ل��ى ال��وض��ع ال ��ذي س�ت�ك��ون ع�ل�ي��ه ال�س�ي��اح��ة
عندما ُيسمح باستئنافها.
وس�ت�ع�ي��د ال �ع��ائ�لات التفكير ف��ي ال�ط��ري�ق��ة وامل �ك��ان ال��ذي
يمكنهم قضاء عطالتهم به في أم��ان ،وستستمر الكثير
م��ن ت�ل��ك ال�ت�غ�ي��رات ف��ي ط��ري�ق��ة ال�س�ف��ر ح�ت��ى ت��واف��ر لقاح
لفيروس كورونا.
وستشكل الطريقة ،التي سيبدأ األف��راد السفر بها خالل
ً
العام الحالي أو عام  ،2021ما سيبدو عليه السفر الحقا.
ً
حاليا في تصور
وتبدأ العديد من الشركات السياحية
مستقبلها دون زوار دول �ي�ين ،وه��م م�ص��در ال��رب��ح األه��م
ً
بالنسبة لها ،واضطرت بدال من ذلك لالعتماد على أولئك
األقرب إلى موطنها.
وي �ه��دد ذل��ك اآلالف م��ن ال��وظ��ائ��ف وإغ�ل�اق ك��اف��ة األع�م��ال
من الفنادق وحتى عربات اآليس كريم ،خاصة أن الوباء
قد قلل موسم الصيف ال��ذي يولد ج��زءًا كبيرًا من الدخل
السنوي للعديد من الشركات.
أظ� �ه ��ر ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا خ �ط��ر االع� �ت� �م ��اد امل� �ف ��رط ع�ل��ى

السياحة في زمن كورونا وما بعده ..هل من أمل؟

¶ صناعة السياحة تستوعب  330مليون وظيفة
¶  1.4مليار عدد رحالت األفراد في 2018
¶ القطاع مهدد باحتمالية فقدان  120مليون وظيفة
السياحة التي تشكل على سبيل املثال حوالي  %15من
الناتج املحلي اإلجمالي األسباني ،و %13من االقتصاد
اإليطالي ،وكشف عما يحدث عندما تنهار الصناعة.

وق��درت منظمة السياحة العاملية ف��ي السابع م��ن مايو،
أن أرباح السياحة الدولية ربما تنخفض  %80هذا العام
مقارنة مع ربح العام املاضي البالغ  1.7تريليون دوالر،

مع احتمالية فقدان  120مليون وظيفة.
ون�ظ�رًا ال��ى أن السياحة تعتمد على نفس نمط الحركة
البشرية التي تتسبب في انتشار املرض ،فإنها ستخضع
لقيود دائمة وأكثر صرامة ،ومن املرجح أن تعاني أكثر
من أي نشاط اقتصادي آخر تقريبًا.
وم��ن ب�ين  217وجهة تتبعها منظمة السياحة العاملية،
 %72م �ن �ه��ا أغ �ل �ق��ت ح ��دوده ��ا أم � ��ام ال �س �ي��اح ال��دول �ي�ي�ن،
وس�ت�ك��ون أوروب ��ا األك�ث��ر ت �ض��ررًا ،ألن�ه��ا ت�ج��ذب أك�ث��ر من
نصف سياح العالم كل عام( .اإليكونوميست ،الغارديان،
أرقام)

تعمل في قطاعات الصحة واإلنترنت والتجزئة والتوصيل

ً
انتعاشا في الجائحة
أكبر  30شركة
«فايننشال تايمز» ترجمة :محمد أمين

في ظل هذا الوضع الكئيب للشركات بسبب فيروس كورونا وتداعياته في شتى
أنحاء العالم ،ازدهرت أقلية منها تعمل في مجاالت محددة ،مثل مجموعات
األدوية وعمالقة التكنولوجيا مدعومة باالتجاه للعمل من المنزل وتجار التجزئة
الذين يقدمون خدمات توصيل المواد الضرورية على اإلنترنت.

وكانت الشركات العامة مدعومة بسوق قوي لألسهم ،ولتصنيف الشركات التي
ازدهرت في خضم هذا الوباء ،اخترنا أن ننظر إلى القيمة المضافة لألسهم ،فوجدنا
أن الشركات من معظم القطاعات عانت من خسائر هائلة بلغت حد االنهيار
واإلفالس ،بينما ازدهرت الشركات في أربعة قطاعات على وجه الخصوص ،هي:
األدوية والخدمات اإللكترونية عبر اإلنترنت والتجارة اإللكترونية واأللعاب .وهذه أبرز 30
شركة ازدهرت خالل األشهر الستة الماضية ،حول العالم:

 - 1أمازون

 - 23سي غروب

القطاع :التجارة اإللكترونية  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  401.1مليار دوالر
تتوقع أم ��ازون أن تنفق  4م�ل�ي��ارات دوالر للحفاظ
على خدماتها اللوجستية أثناء أزمة كورونا.

القطاع :التكنولوجيا  /سنغافورة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  31.8مليار دوالر
سجلت لعبة  Free Fireالعاملية التي طورتها الشركة
رقما قياسيا ألكثر من  80مليون مستخدم نشط يوميا
في الربع األول من عام .2020

 - 2مايكروسوفت

 - 24هوم ديبوت

القطاع :التكنولوجيا  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  269.9مليار دوالر
اس�ت�خ��دم��ت  75م�ل�ي��ون ش�خ��ص لتطبيق ال�ت��واص��ل
 Teamsفي يوم واحد في أبريل ،مقابل  20مليونا
في أواخر عام .2019

القطاع :التجزئة  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  31.5مليار دوالر
ارتفعت املبيعات املماثلة في  11قسما من أقسام الشركة
في الربع األول.

 - 3أبل

 - 25أسمل ASML
القطاع :التكنولوجيا  /هولندا
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  27.3مليار دوالر
نفقات البحث والتطوير في  ASMLللربع األول من عام
 2020وصلت إلى  544مليون يورو ،بزيادة سنوية قدرها
.%15

القطاع :التكنولوجيا  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  219.1مليار دوالر
تمكنت شركة  iPhoneمن تحقيق إي��رادات بقيمة
 58.3مليار دوالر في الربع األول في م��ارس ،على
الرغم من إغالق جميع متاجر البيع بالتجزئة.

حتى مع انهيار اإلعالن في نهاية شهر مارس ،ظلت
إيرادات يوتيوب تنمو بنسبة  %10تقريبًا.

 - 4تيسال

 - 9باي بال

أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  53.6مليار دوالر.
وقد انتعشت «توصيل األغذية» إلى  90في املئة
م��ن م�س�ت��وي��ات م��ا ق�ب��ل ال��وب��اء ب�ح�ل��ول منتصف
مايو.

القطاع :سيارات  /الواليات املتحدة
أض��اف��ت رأس �م��ال س��وق�ي��ًا بقيمة  108.4م�ل�ي��ارات
دوالر

القطاع :املدفوعات  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  65.4مليار دوالر.
 7.4ماليني شخص ه��و ع��دد املستخدمني الجدد
في أبريل.

 Shopify - 14شوبيفاي

 - 5تينسنت
القطاع :التكنولوجيا  /الصني
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  93مليار دوالر
ارتفعت إي��رادات األلعاب عبر اإلنترنت بنسبة 31
في املئة في الربع األول.

 - 6فيسبوك

القيمة السوقية لـ»أمازون» زادت بـ  401مليار دوالر

 - 10تي موبايل
القطاع :اتصاالت  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  59.7مليار دوالر.
أضافت تي موبايل  452ألف مشترك بنظام الدفع
اآلجل في الربع األول.

 - 11بندودو

القطاع :التكنولوجيا  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  85.7مليار دوالر
ارتفعت اإليرادات اإلعالنية على املوقع بنسبة %39
في الربع األول من العام.

القطاع :التجارة اإللكترونية  /الصني
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  55.2مليار دوالر.
زاد املتسوقون على منصتها إلى  628مليونًا.

 - 7نفيديا

 - 12نتفليكس

القطاع :التكنولوجيا  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  83.3مليار دوالر
ق �ف��زت س��اع��ات ال�ل�ع��ب ف��ي م�ن�ص��ات ن�ف�ي��دي��ا على
شبكة اإلنترنت بنسبة  %50أثناء إغالق كورونا.

القطاع :اإلعالم  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  55.1مليار دوالر.
بلغ ع��دد مشتركيها ح��وال��ي  183مليون مشترك
عامليًا بنهاية ال��رب��ع األول ،ب��زي��ادة  23ف��ي امل�ئ��ة عن
العام السابق.

 - 8الفابيت
القطاع :التكنولوجيا  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  68.1مليار دوالر.

 - 13ميتوان دينبنغ
القطاع :التجارة اإللكترونية  /الصني

 - 18أودي
القطاع :سيارات  /أملانيا
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  37.8مليار دوالر
بلغت األرباح التشغيلية ألودي ،في  4.6 ،2019مليارات
يورو.

 - 19آبفاي AbbVie

القطاع :التجارة اإللكترونية  /كندا
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  51.4مليار دوالر.
تم فتح  62في املئة من متاجر  Shopifyالجديدة
في الفترة من  13مارس إلى  24أبريل من األسابيع
ال �س �ت��ة ال �س��اب �ق��ة ب �س �ب��ب ان ��دف ��اع ع �م�ل�اء ال �ت �ج��زئ��ة
املحجورين للشراء عبر اإلنترنت.

القطاع :األدوية  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  37.7مليار دوالر
حصلت على تصريح تنظيمي باملضي قدما في صفقة
بقيمة  63مليار دوالر في مايو.

 - 15زووم للفيديو

 - 20كويشوف موتاي

القطاع :التكنولوجيا  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  47.9مليار دوالر.
بلغت املشاركة في مكاملات فيديو  Zoomذروتها
عند  300مليون شخص يوميًا في أبريل.

القطاع :مشروبات  /الصني
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  35.5مليار دوالر
تحافظ باستمرار على هامش رب��ح أعلى من  90في
املئة.

 - 16دي.جي.كوم DJ.com

 - 21شركة شوغاي  Chugaiلألدوية

القطاع :التجارة اإللكترونية  /الصني
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  44.3مليار دوالر.
وقفزت اإليرادات  21في املئة في الربع األول.

القطاع :أدوية  /اليابان
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  33.9مليار دوالر
ارتفعت مبيعات  Hemlibraالعاملية بنسبة  146في املئة
خالل الربع األول.

 - 17أدوب Adobe
القطاع :البرمجيات  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  40.1مليار دوالر.
ارتفع ع��دد مستندات  PDFالتي تمت مشاركتها
ب��اس�ت �خ��دام ب��رن��ام��ج  Adobeبنسبة  50ف��ي املئة
مقارنة بالربع املماثل من العام املاضي.

 - 22مجموعة علي بابا
القطاع :تجارة الكترونية  /الصني
تمت إضافة سقف السوق بقيمة  32.8مليار دوالر
نمت وح��دة السحابة في علي بابا  57في املئة في الربع
األول.

 - 26روشيه
القطاع :صيدلة  /سويسرا
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  27.1مليار دوالر
تصل دقة اختباراتها لفيروس كورونا  100في املئة.

 - 27بروساس
القطاع :إنترنت  /هولندا
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  24.6مليار دوالر
كمية النقد والديون املتاحة ألداتها االستثمارية تصل إلى
 8مليارات دوالر.

 - 28سيرفيس ناو ServiceNow
القطاع :برمجيات الكمبيوتر /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  23.1مليار دوالر
يأتي  80في املئة من اإلي��رادات من اشتراكات الشركات
الكبرى.

 - 29ريجينيرون لألدوية
القطاع :األدوية  /الواليات املتحدة
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  20.1مليار دوالر
وارتفعت األسهم أكثر من الثلث منذ فبراير.

 - 30علي بابا للبيانات الصحية /الصين
أضافت رأسمال سوقيًا بقيمة  20.1مليار دوالر
وارت �ف �ع��ت األس �ه��م بنسبة  129ف��ي امل �ئ��ة ف��ي ع��ام
.2020
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ارتفعت بأكثر من  584مليار دوالر في أميركا

ثروات المليارديرات تقفز منذ بداية الوباء
منذ بداية الوباء ،ارتفعت
ثروات المليارديرات بالواليات
المتحدة األميركية بأكثر
من  584مليار دوالر ،في
حين أن  6.5تريليونات دوالر
من ثروات األسر العادية
ً
وفقا
قد اختفت .هذا
لمعهد دراسات السياسات
وتحليل األميركيين
للعدالة الضريبية الذي
ذكر أن فئة المليارديرات
األميركية شهدت ارتفاع
ثرواتها بنسبة  %20بين 18
مارس و 17يونيو مع إضافة
 29مليارديراً جديداً إلى
اإلجمالي.

التغ ُّير في ثروة المليارديرات األميركيين منذ بداية الوباء
النمو على مدى  3أشهر %

أفضل خمسة من أصحاب المليارات األميركيين (مليار دوالر)
%19.8
%38.7

3531

113

2947

%11.7

تريليونات دوالر
من ثروات األسر
َّ
تبخرت
العادية..
إضافة  29مليارديراً
جديداً بنسبة

%20
الثروة تظهر
مدى الخلل
في النظام االقتصادي

98

بيل غيتس

109.5
54.7
86.8
67.5

%6.6

مجموع ثروات
المليارديرات

جيف بيزوس

156.8

%58.6

6.5

 17يونيو

71.9
59

%17.0
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الري إليسون

■ المصدر :معهد الدراسات السياسية ■
وليد منصور
باستخدام بيانات ف��ورب��س ،وج��د التحليل
أن إجمالي القيمة الصافية لـ 643مليارديرا
أميركيا ارتفعت من  2.9تريليون دوالر إلى
 3.5تريليونات دوالر .خالل الفترة نفسها،
ف��ي وق��ت ق��دم  45.5م�ل�ي��ون أم�ي��رك��ي طلبات
البطالة.
وش �ه��د امل �ل �ي ��اردي ��رات ال�خ�م�س��ة ال �ك �ب��ار في
أميركا جيف بيزوس ،وبيل غيتس ،ومارك
زوك��رب�ي��رغ ،واري ��ن ب��اف�ي��ت ،والري إليسون،
ارت�ف��اع ثرواتهم بمقدار  101.7مليار دوالر

أو  %26منذ بداية الوباء.
ك��ان��ت ش��رك��ة أم� � ��ازون م ��زده ��رة م �ن��ذ ف��رض
عمليات اإلغ�ل�اق األول �ي��ة ال�ت��ي ش�ه��دت نمو
ث��روة ب�ي��زوس بمقدار  43.7مليار دوالر أو
 ،%38.6ف��ي ف�ت��رة األش�ه��ر ال�ث�لاث��ة .وباملثل،
أضاف مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي
وم ��ارك زوك��رب�ي��رغ مبلغا إض��اف�ي��ا ق��دره 32
مليار دوالر لثروته ،بمعدل نمو ملدة ثالثة
أشهر بنسبة .%58.6
خارج الخمسة األوائل ،ضاعف  12مليارديرا
أم�ي��رك�ي��ا ث��روات �ه��م م�ن��ذ ب��داي��ة ال��وب��اء ،وزاد
واح ��د منهم وه��و ت��ري�ف��ور م�ي�ل�ت��ون ،ث��روت��ه

أكثر من خمس مرات.
وأش ��ار ال�ت�ق��ري��ر إل��ى أن ث ��روة امل�ل�ي��اردي��رات
األميركيني اإلجمالية زادت بمقدار ضعفي
م��ا دفعته الحكومة الفيدرالية ف��ي شيكات
التحفيز ملرة واحدة إلى  150مليون أميركي.
وف��ي إش ��ارة إل��ى ف �ج��وة ع��دم امل� �س ��اواة ،ق��ال
ف��ران��ك ك�ل�ي�م�ن��ت ،امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي الت �ح��اد
القوى العاملة« :إن هذه الثروة تظهر مدى
ال�خ�ل��ل ف��ي ن�ظ��ام�ن��ا االق �ت �ص��ادي ،إذا كشف
ه��ذا ال��وب��اء ع��ن أي ش��يء ،ف�ه��ذا يعني كيف
أصبح مجتمعنا غير متكافئ وكيف يجب
أن يتغير بشكل جذري».

تعليق تأشيرات العمل األميركية!

تأشيرة  H-1Bهي فئة تأشيرة مؤقتة
ت � �س � �م� ��ح ألص � � �ح� � ��اب ال � �ع � �م� ��ل ب� �ت� �ق ��دي ��م
التماس إلى خدمات املواطنة والهجرة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ل �ل �م �ه �ن �ي�ين األج� ��ان� ��ب ذوي
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ل �ل �ع �م��ل ف� ��ي «امل� �ه ��ن
امل�ت�خ�ص�ص��ة» ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ب ع�ل��ى األق��ل
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ّ
وق� �ب ��ل أن ي �ت �م��ك��ن ص ��اح ��ب ال �ع �م��ل م��ن
ت� �ق ��دي ��م ع ��ري� �ض ��ة إل� � ��ى إدارة خ ��دم ��ات
املواطنة والهجرة في الواليات املتحدة
ي � �ج� ��ب ع � �ل� ��ى ص � ��اح � ��ب ال � �ع � �م� ��ل ات � �خ� ��اذ
خطوات للتأكد من أن توظيف العامل
األجنبي لن يضر بالعمال األميركيني.
وم��ن أص��ل  85أل�ف��ًا م��ن ه��ذه ال�ت��أش�ي��رة،
ي� � ��ذه� � ��ب ح � � ��وال � � ��ي  70ف � � ��ي امل � � �ئ� � ��ة إل � ��ى
ال�ع�م��ال ال�ه�ن��ود ،معظمهم ف��ي خ��دم��ات
تكنولوجيا املعلومات.
وم� � � ��ن ب �ي ��ن ش� � ��رك� � ��ات ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا
األم� � � �ي � � ��رك� � � �ي � � ��ة ،ح� � �ص� � �ل � ��ت «أم� � � � � � � � ��ازون»
و«م��اي �ك��روس��وف��ت» و«غ��وغ��ل» وح��ده��ا
ع�ل��ى ح��وال��ي  20أل ��ف ع��ري�ض��ة م��ن ه��ذا
ال �ن��وع ،ت�م��ت امل��واف�ق��ة عليها ف��ي السنة
املالية  ،2019تليها «فيسبوك» و«أبل»
بأكثر من  7آالف تأشيرة.
وأغلب شركات التكنولوجيا األميركية
ال� �ع ��ام ��ة األك � �ث� ��ر ق �ي �م��ة ل ��دي� �ه ��ا م �ه��اج��ر
كمؤسس أو رئ�ي��س تنفيذي؛ إذ أسس
املهاجرون تقريبا واحدا من كل اثنني،
 48في املئة ،من يونيكورن في الواليات
املتحدة (الشركات الناشئة التي تقدر
قيمتها بأكثر من مليار دوالر).
وم ��ع ذل� ��ك ،م �ن��ذ األم� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ال��ذي
أص � � � � ��دره ال � ��رئ� � �ي � ��س ت� � ��رام� � ��ب ب� �ع� �ن ��وان
«اش � � � �ت � � � ��روا أم� � �ي � ��رك� � �ي �ي��ن ،اس� � �ت � ��أج � ��روا

مارك زوكربيرغ
وارين بافيت

تسمح لألجانب ذوي المهارات العالية بالعيش  6سنوات

أعلنت إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب
عن قيود على تأشيرات
ابتداء من 24
من نوع H-1B
ً
يونيو والتي تسمح للعمال
األجانب ذوي المهارات
العالية بالعيش والعمل
في الواليات المتحدة لمدة
تصل إلى ست سنوات،
خاصة أن أميركا تمنح 85
ألف تأشيرة من هذا النوع
سنويا فقط.

 18مارس

%70
%48
%32

تذهب إلى عمال هنود في خدمات تكنولوجيا المعلومات
أسس��وا ش��ركات ناش��ئة بملي��ار دوالر
م��ن المهاجري��ن ّ
ارتفاع معدل رفض التأشيرات المؤقتة منذ تولي ترامب

تحت التهديد ..تأشيرات  H-1Bاألميركية المرغوبة

أمريكانا» في أبريل  ،2017ارتفع معدل
رف��ض ت��أش�ي��رات  H-1Bم��ن  13ف��ي املئة
ً
إل��ى  32ف��ي امل�ئ��ة ،وف��ق��ا لتحليل أج��رت��ه

املؤسسة الوطنية للسياسة األميركية.
وأف � � � ��ادت «ب� �ل ��وم� �ب� �ي ��رغ ن � �ي� ��وز» ف� ��ي 21
ي��ون�ي��و أن أح��د االح�ت�م��االت ق�ي��د النظر

ّ
سيقيد األشخاص من دخول الواليات
امل �ت �ح��دة ف ��ي ب��رن��ام��ج  H1-Bمل ��دة 180
يومًا.

«التجارة العالمية»
تتجه إلى تراجع
تاريخي
ق��ال��ت م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل �ي��ة أم��س
(ال� �ث�ل�اث ��اء) إن ت� �ج ��ارة ال �س �ل��ع ع��امل�ي��ا
سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور
األول � � � ��ي م � ��ن ال� � �ع � ��ام ب� �س� �ب ��ب ج��ائ �ح��ة
كوفيد ،-19ولكنها لم تنحدر للتوقعات
األسوأ.
وف��ي أب��ري��ل ،توقعت املنظمة ،ومقرها
جنيف ،تراجع تجارة السلع العاملية بني
 13باملئة و 32باملئة في العام الجاري،
وه � ��ي أرق� � � ��ام وص� �ف� �ه ��ا امل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام
للمنظمة بأنها سيئة ،على أن تتعافى
بما ب�ين  21باملئة و 24باملئة ف��ي عام
2021؛ ول � ��م ت� �ح ��دد امل �ن �ظ �م��ة أرق ��ام ��ا
ج ��دي ��دة ،ل�ك�ن�ه��ا ذك � ��رت أن اس�ت�ج��اب��ة
الحكومات السريعة تعني أن التوقعات
املتشائمة لهذا العام مستبعدة.
وق� ��ال� ��ت امل �ن �ظ �م��ة إن ح �ج ��م ال �ت �ج ��ارة
ال�س�ل�ع�ي��ة ان�ك�م��ش ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ث�لاث��ة
باملئة في الربع األول ،وتشير التقديرات
األول�ي��ة إل��ى ت��راج��ع بنسبة  18.5باملئة
في الربع الثاني على أساس سنوي.
وق� ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�م�ن�ظ�م��ة روب��رت��و
أزي �ف �ي��دو« :ت��راج��ع ال �ت �ج��ارة ال ��ذي ن��راه
ح��ال �ي��ا ض �خ��م ت��اري �خ �ي��ا ف� ��ي ال ��واق ��ع
س �ي �ك��ون األش � ��د م �ن��ذ ب� ��دء االح �ت �ف��اظ
ب�س�ج�لات .ول�ك��ن ث�م��ة ج��ان�ب��ًا إيجابيًا
ه �ن��ا :أن ال��وض��ع ك��ان ي�م�ك��ن أن يكون
أسوأ كثيرًا»( .رويترز)

مبيعات المنازل الجديدة في أميركا تتعافى
ارتفعت مبيعات املنازل الجديدة ألسرة واح��دة في الواليات املتحدة بأكثر من املتوقع
تعاف قوي لسوق اإلسكان ،بعد أن تضرر بشدة ،مع االقتصاد
في مايو ،ما يشير إلى
ٍ
األوسع ،من جائحة «كوفيد ـــ .»19
وقالت وزارة التجارة األميركية أمس (الثالثاء) إن مبيعات املنازل الجديدة قفزت 16.6
في املئة إلى وتيرة سنوية معدلة ،وفق العوامل املوسمية ،بلغت  676ألف وحدة الشهر
املاضي .ومبيعات املنازل الجديدة مؤشر رئيس ألداء سوق املساكن في أكبر اقتصاد
في العالمّ .
وعدلت الوزارة وتيرة املبيعات لشهر أبريل بالخفض إلى  580ألف وحدة من
القراءة السابقة ،البالغة  623ألف وحدة.

الصين تقود
انتعاش طلب الخام
ارتفعت واردات الصين من النفط بشكل حاد خالل
مايو ،كما اقتربت وتيرة إنتاج مصافي التكرير من
ذروتها ،في إشارة إلى التعافي القوي للطلب على
الخام من جانب بكين ،وذلك بعد تضرره من أزمة
كورونا.
�اف م�ل�ح��وظ ف��ي الطلب
ن�ع��م ،ه�ن��اك ت �ع� ٍ
ع� �ل ��ى ال� �ن� �ف ��ط ف � ��ي م� ��اي� ��و ب� �ع ��د م � ��ارس
وأبريل ،اللذين شهدا إغالقًا ناتجًا عن
ت��داع�ي��ات «ك��ورون��ا» ف��ي ال�ص�ين وع��دد
من دول العالم.
ويتعافى الطلب على النفط في الصني،
لكن بأقل من املعلن عنه ،ألن بكني تعزز
من مشترياتها على الخام خالل العام
الجاري لتخزينه وزيادة صادراتها من
املنتجات البترولية املكررة.
وبغض النظر عن أسباب شهية الصني
تجاه النفط الخام ،هناك تساؤل يدور
في أذهان الكثيرين ،وهو :إلى أي مدى
ستدعم ال ��واردات الصينية الطلب في
السوق العاملي؟
ف ��ي م ��اي ��و ،اس � �ت� ��وردت ال� �ص�ي�ن 11.34
مليون برميل يوميًا م��ن النفط الخام
ب��دع��م ج��زئ��ي م��ن ال�ن�ش��اط االق�ت�ص��ادي
امل � �ت� ��زاي� ��د م� ��ع إع � � � ��ادة ت �ش �غ �ي��ل ب�ع��ض
األن � �ش � �ط� ��ة ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة وال � �ت � �ج ��اري ��ة،
وأي �ض ��ًا ب�س�ب��ب ض �ع��ف أس �ع ��ار ال �خ��ام
في أبريل ،وهو ما حفز الحكومة على
زي� � ��ادة م �خ��زون��ات �ه��ا واح �ت �ي��اط �ي��ات �ه��ا
االستراتيجية.
ذك ��ر م�ح�ل�ل��ون أن ال �ص�ين زادت وت�ي��رة
م �ش �ت��ري��ات �ه��ا م ��ن ال �ن �ف��ط ب �ن �ح��و 1.88
م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ف��ي ال �ف �ت��رة بني
ي�ن��اي��ر وم��اي��و ،وه��و م��ا ي��زي��د بحوالي
 670ألف برميل يوميًا من عام .2019
ال تفصح الصني عن حجم مخزوناتها
م ��ن ال � �خ ��ام ،ب �ي �ن �م��ا ي� �ح ��اول امل �ح �ل �ل��ون
تخمني حجم ما تخزنه بكني ً
بناء على
بيانات الواردات واإلنتاج املحلي  -مع
استثناء إنتاج مصافي التكرير.
وأظ � � �ه � ��رت ت � �ق� ��دي� ��رات «آي إت� � ��ش إس
ماركت» أن مخزونات النفط الخام في
الصني قفزت بنحو  440مليون برميل
ف��ي ال�ن�ص��ف األول م��ن ال �ع��ام ال �ج��اري،
وه ��و أك �ب��ر ارت� �ف ��اع ن �ص��ف س �ن��وي في
املخزونات في أي دولة حول العالم.
ب��امل�ق��ارن��ة ،ي��زي��د م��ا خ��زن�ت��ه ال�ص�ين في
الفترة بني يناير ويونيو هذا العام عن
أك �ب��ر زي� ��ادة ن�ص��ف س�ن��وي��ة م��ن جانب
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وال �ت��ي ب�ل�غ��ت 111

قفزت بنحو
 440مليون برميل
في النصف األول
من العام الحالي
ارتفع الطلب بأكثر
من %90
من مستويات
ما قبل «كورونا»
مليون برميل في الفترة بني أواخر عام
 2014وأوائل عام .2015
ك ��ان دع ��م ال �ص�ي�ن ل ��واردات� �ه ��ا ووت �ي��رة
تخزينها من النفط في األشهر األخيرة
دافعًا لتعافي أسعار الخام منذ أواخر
أب ��ري ��ل ،وال ي�ع�ل��م أح ��د م ��دى اس �ت �م��رار
الصني في وتيرة تخزينها.
ارت�ف�ع��ت ص� ��ادرات ب�ك�ين م��ن املنتجات
البترولية املكررة في أول خمسة أشهر
ه� ��ذا ال� �ع ��ام ب �ن �س �ب��ة  %10.4إل� ��ى 1.57
مليون برميل يوميا ،رغم التراجع في
مايو نتيجة ضعف الطلب على الوقود
من دول آسيوية.
وت��واص��ل ال�ص�ين تخزين النفط الخام
نتيجة ضعف األسعار  -رغ��م التعافي
ت��دري �ج �ي��ًا  -ل �ك��ن م ��ع اس� �ت� �م ��رار ت�ع�ث��ر
الطلب املحلي ،ربما ال تكون بكني قادرة
على دع��م الطلب ف��ي ال�س��وق ال�ع��امل��ي -
ومن ثم أسعار النفط  -لفترة أطول .قفز
الطلب الصيني على النفط بأكثر من
 %90من مستويات ما قبل «كورونا»،
وب�ع��د إع ��ادة تشغيل االق�ت�ص��اد لديها
وفي دول أخرى ،تعافى الطلب جزئيا،
وتحسنت الرؤية بشأن أسعار الخام.
(أويل برايس ،رويترز ،أرقام)

 18اقتصاد وأعمال
«رام باور واغن» للمهام
الشاقة تعود إلى المنطقة

رام باور واغن الجديدة

قوة الدفع
ت� ّ�م��ت ت��رق �ي��ة امل �ح ��رك ف ��ي رام  2500هيفي
ّ
ديوتي إلى محرك هيمي املؤلف من ثماني
أس �ط��وان��ات  HEMI V-8س�ع��ة  6.4ل�ي�ت��رات
ال ��ذي أث �ب��ت ك �ف��اء ت��ه ،ل�ي��وف��ر ق ��وة حصانية
رائدة تبلغ  410أحصنة عند  5600دورة في
ً
الدقيقة و 429رط�ل�ا -ق��دم م��ن ع��زم ال��دوران
ع�ن��د  4000دورة ف��ي ال��دق�ي�ق��ة للتعامل مع
م �ت �ط �ل �ب��ات ال� �ح� �م ��ول ��ة وال� �ق� �ط ��ر مل �س �ت �خ��دم
شاحنة املهام الشاقة.
وف ��ي م �ب��ادرة أول ��ى م��ن ن��وع�ه��ا ف��ي س�ي��ارة
امل �ه��ام ال�ش��اق��ة ،رام هيفي دي��وت��ي ،ت� ّ�م رب��ط
م �ح� ّ�رك ه�ي�م��ي  HEMI V-8س�ع��ة  6.4ليتر
ب� �ن� �ظ ��ام ت� �ب ��دي ��ل ال� �س ��رع ��ة األوت ��وم ��ات� �ي� �ك ��ي
ث �م��ان��ي ال� �س ��رع ��ات ،TorqueFlite 8HP75
ال� ��ذي ي �ض� ّ�م أك �ث��ر م ��ن  40ب��رن��ام �ج��ًا ف��ردي��ًا
للتعشيق لتحسني م��واع�ي��د التعشيق من
أجل استهالك أفضل للوقود ،وأداء أفضل،

BUSINESS

س َّباقة في تقديم الخدمات والحلول المالية رغم الجائحة

مح ّرك هيمي سعة  6.4ليتر

وص �ل��ت رام  2500ب � ��اور واغ � ��ن إل� ��ى س��وق
ال �ش��رق األوس � ��ط ،ح��ام�ل��ة م�ع�ه��ا مستويات
غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق ��ة م � ��ن ال� �ف� �خ ��ام ��ة وت� �ع ��ددي ��ة
االس �ت �ع �م��ال واألداء ع �ل��ى ال �ط ��رق ال ��وع ��رة.
تكريمًا لدودج باور واغن األصلية ،السيارة
الصحراوية األس�ط��وري��ة التي ب��رزت خالل
فترة االزده ��ار النفطي في الشرق األوس��ط
ف��ي الخمسينيات والستينيات م��ن ال�ق��رن
املاضي ،تلقي رام باور واغون القادرة على
ال��وص��ول إل ��ى أي م �ك��ان ت�ح�ي��ة لسالفاتها
«أكثر الشاحنات ق��درة على الطرق الوعرة
في القطاع».
وصلت رام  2500إلى الشرق األوسط كجزء
م ��ن م �ج �م��وع��ة رام ه �ي �ف��ي دي ��وت ��ي ل�ل�م�ه��ام
ال �ش��اق��ة ،وال �ت��ي ت�ض��ع م�ع��اي�ي��ر ج��دي��دة في
ّ
الركوب والتحكم والفخامة واملواد واإلبداع
ّ
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال� �ت ��ي ت �ت �خ��ط��ى ّأي � � ��ا م��ن
ال�س�ي��ارات املنافسة .ونتيجة ل��ذل��ك ،منحت
ّ
مجلة «موتور ترند» األميركية الرائدة في
ق�ط��اع ال�س�ي��ارات س�ي��ارة رام هيفي ديوتي
 2020جائزة أفضل سيارة للسنة.
يعد ف��وز رام للمهام ال�ش��اق��ة ال�ث��ان��ي خالل
سنوات عديدة من الفوز بالنسبة للعالمة
ال �ت �ج��اري��ة ،ح �ي��ث ح�ص�ل��ت رام  1500على
اللقب العام املاضي.
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ّ
وتحكم أفضل في القيادة .ويستخدم نقل
الحركة تكنولوجيا التعشيق بالسلك ،ما
يلغي ال��رب��ط امليكانيكي ب�ين ن��اق��ل الحركة
وذراع التعشيق.

القيادة على الطرق الوعرة
ت �ت �م �ي��ز ب� � ��اور واغ� � � ��ون ال� �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر أك �ث��ر
ال �ش��اح �ن��ات ق ��درة ع�ل��ى ال �ط��رق ال ��وع ��رة في
ال �س��وق ال �ي��وم بعلبة تعشيق ع�ل��ى الطاير
تتيح للسائق االن�ت�ق��ال ال �ف��وري ب�ين الدفع
ال �ث �ن��ائ��ي وال ��رب ��اع ��ي وال� �ع ��ال ��ي وال��رب��اع��ي
املنخفض خالل القيادة ،وهي ميزة ال غنى
ع �ن �ه��ا ل�ل�س��ائ�ق�ين امل �ت �م� ّ�رس�ي�ن ع �ل��ى ال �ط��رق
ّ
ال��وع��رة الذين يرغبون في التمتع بالقدرة
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع م �خ �ت �ل��ف ت �ض ��اري ��س
بسهولة تامة.
وت �ض� ّ�م ب� ��اور واغ � ��ون أي �ض��ًا م�ج�م��وع��ة من
امل��زاي��ا اإلض��اف�ي��ة كمعيار ق�ي��اس��ي ،بما في
ذل ��ك ت�ح��دي��د ال �ن �ط��اق اإلل �ك �ت��رون��ي ،ون�ظ��ام
التعليق  Ram Articulinkال�ف��ري��د م��ع ع� ّ�دة
ال� ��رف� ��ع ال� �خ ��اص ��ة وم �م �ت �ص ��ات ال �ص ��دم ��ات
ب�ل�ش�ت��اي��ن  Bilsteinامل �ع� ّ�دل��ة ألداء أف �ض��ل،
وأق �ف��ال تفاضلية أم��ام�ي��ة وخلفية ،وت��رس
ف��اص��ل ،تصبح رام  2500س�ي��ارة البيك أب
املثالية للطرق الوعرة.
ومن املزايا الجديدة في سيارة باور واغن
ن��ذك��ر ك��ام�ي��را ال��رؤي��ة ال�ش��ام�ل��ة  360درج��ة،
والتي تشمل خطوط شبكة كاميرا الرؤية
األم��ام �ي��ة ل�ل�م�س��اع��دة ع�ل��ى ع �ب��ور ال�ع�ق�ب��ات
ع�ل��ى امل �س ��ارات ال ��وع ��رة ،إض��اف��ة إل ��ى ون��ش
جديد كليًا وح�ص��ري ف��ي ه��ذه الفئة ّ
مثبت
ف��ي األم� ��ام وم��دم��ج ب��ال�ك��ام��ل ي�ت�م� ّ�ي��ز ب�م��ادة
ص�ن��اع�ي��ة ج��دي��دة مل��زي��د م��ن امل �ت��ان��ة وخ�ف��ة
الوزن والقدرة لسحب حتى  5443كلغ.

«أرزان» تواصل أعمالها بأحدث الطرق التكنولوجية
فواز المن ّيع :المجموعة تتبع تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة

أك ��د ف� ��واز امل �ن� ّ�ي��ع م �س ��ؤول ال�ت�س��وي��ق
وال � �ع �ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة ل � ��دى م �ج �م��وع��ة
أرزان امل��ال �ي��ة ،أن امل�ج�م��وع��ة واص�ل��ت
نجاحاتها املستمرة ف��ي محافظتها
ع �ل��ى م ��رك ��زه ��ا ال� ��ري� ��ادي ف ��ي ال �س��وق
م��ن خ�لال العمل ف��ي اإلستراتيجيات
وال �خ �ط��ط امل��وض��وع��ة ،وال �ت��ي ت�ه��دف
ب �ش �ك��ل أس� ��اس� ��ي إل � ��ى ح� �م ��اي ��ة ث� ��روة
ع �م�لائ �ه��ا وم �س��اه �م �ي �ه��ا وت �ل �ب �ي��ة ك��ل
اح �ت �ي��اج��ات �ه��م ف ��ي ج �م �ي��ع خ��دم��ات �ه��ا
والحلول املالية املقدمة.
ف �ق��د ن�ج�ح��ت م�ج�م��وع��ة أرزان امل��ال�ي��ة
ب��اب�ت�ك��ار ال �ط��رق ال�ح��دي�ث��ة واس�ت�غ�لال
ال � �ح � �ل� ��ول ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة ،ل �ض �م��ان
اس �ت �م��رار ال �ع �م��ل م �ن��ذ ب��داي��ة ج��ائ�ح��ة
كورونا وحتى هذه اللحظة.
ّ
املنيع إل��ى أن املجموعة تتبع
واش��ار
ك��ل اإلج ��راء ات ال��وق��ائ�ي��ة والتعليمات
ال� �ص� �ح� �ي ��ة امل� �ت� �ب� �ع ��ة م � ��ن ق� �ب ��ل وزارة
الصحة الكويتية ،ومنظمات الصحة
العاملية ،والجهات الحكومية املعنية
في دولة الكويت ،وذلك لضمان صحة
وسالمة املوظفني والعمالء واألطراف
ذات الصلة.
كما ق��ام��ت املجموعة بكامل أعمالها
ع��ن ب�ع��د ب��اس�ت�خ��دام أح��دث ال��وس��ائ��ل
وال � � � �ط� � � ��رق ال � �ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ة ،وذل � � ��ك
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن اإلدارات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة

فواز الم ّنيع

منذ ب��داي��ة جائحة ك��ورون��ا ف��ي الربع
األول م ��ن  ،2020ذل� ��ك ل �ض �م��ان س�ي��ر
ال� �ع� �م ��ل ب ��ال �ش �ك ��ل امل� �ط� �ل ��وب وت��وف �ي��ر
ج�م�ي��ع ال �خ��دم��ات ل �ل �ع �م�لاء وال �ح �ل��ول
املالية املقدمة.
وأض � � ��اف ف� � ��واز امل �ن �ي ��ع أن م �ج �م��وع��ة
أرزان امل ��ال� �ي ��ة ق� ��د ان� �ت� �ه ��ت ل �ل �ت��و م��ن
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة ع � ��ن ال� �س� �ن ��ة
امل��ال �ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف��ي دي�س�م�ب��ر ،2019
وال�ت��ي ك��ان��ت بمنزلة إن�ج��از تاريخي
ف � ��ي إج� � � � � ��راء ات ان � �ع � �ق� ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات

ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة ف � ��ي ق � �ط� ��اع االس� �ت� �ث� �م ��ار
ال�ك��وي�ت��ي وال�ق�ط��اع��ات األخ ��رى ،حيث
إن مجموعة أرزان املالية تعتبر أول
ش ��رك ��ة ع �ق ��دت ج �م�ع �ي�ت �ه��ا ال �ع �م��وم �ي��ة
إلكترونيًا ك�ـ  E-AGMعبر ال�ـ Online
في الكويت.
وهذا اإلنجاز يؤكد اهتمام املجموعة
ب ��اس �ت �خ ��دام أح � ��دث ال� �ط ��رق وال �س �ب��ل
املتطورة في إنجاز أعمالها ،والتطلع
نحو م��رك��ز ري��ادي ف��ي م�ج��ال صناعة
امل � � � � ��ال واالس � � �ت � � �ث � � �م � ��ار ف � � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت

واملنطقة.
كما أشار ّ
املنيع الى أن إدارة التسويق
والعالقات العامة قامت بالعمل على
إب ��راز ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة للمجموعة،
وال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى ص ��ورت� �ه ��ا وك �ي��ان �ه��ا
على املستويني الداخلي والخارجي،
وذل��ك ع��ن ط��ري��ق امل��واق��ع اإللكترونية
ل� �ل� �م� �ج� �م ��وع ��ة وب� � � ��رام� � � ��ج ال � �ت � ��واص � ��ل
االج �ت �م��اع��ي وال� �ل� �ق ��اء ات ال �ص �ح��اف �ي��ة
وال �ح �ض��وراإلع�لام��ي وامل �ش��ارك��ات في
خدمة املجتمع ومسؤولياته.
ول �ف��ت إل ��ى أن ال �ت �س��وي��ق وال �ع�ل�اق��ات
ال �ع��ام��ة م��ن ال �ع��وام��ل ال��رئ�ي�س�ي��ة ال�ت��ي
أسهمت في التوسع الناجح ملجموعة
أرزان امل��ال�ي��ة ،وزي ��ادة ح�ج��م أعمالها
وت �ع��زي��ز م��رك��زه��ا ف ��ي امل �ج �ت �م��ع وف��ي
أذهان عمالئها.
ح�ي��ث تمتعت مجموعة أرزان املالية
أي �ض��ًا ب��ال �ح �ض��ور اإلع�ل�ام ��ي ال� �ب ��ارز،
وامل� � �ش � ��ارك � ��ة االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ال�ل�اف� �ت ��ة
واه � �ت � �م� ��ام � �ه� ��ا ب � ��دع � ��م امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ف�ق��د ك��ان��ت إس�ه��ام��ات�ه��ا
ف�ع��ال��ة م��ع ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال�ج�م�ع�ي��ات
ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة ،وق � � ��د ق � ��ام � ��ت امل� �ج� �م ��وع ��ة
ب �ت �خ �ص �ي��ص  %1م ��ن أرب � ��اح ال �ش��رك��ة
ف��ي دع��م ه��ذه امل�ش��روع��ات ال�ت��ي تؤكد
ح ��رص� �ه ��ا ك� ��ذل� ��ك ع� �ل ��ى امل� �س ��ؤول� �ي ��ات
االجتماعية خالل عام .2019

عمل  54عاماً مديراً للصيانة

«شيراتون» تكرِّم محمد منيب
مع اقتراب العيد السنوي لفندق شيراتون
ال �ك ��وي ��ت ال� ��راب� ��ع وال �خ �م �س�ي�ن وان �ط�ل�اق��ًا
م��ن ال �ح��رص وااله �ت �م��ام ب��رع��اي��ة ال �ك��وادر
املهنية وفريق العمل كرمت ،مؤخرًا ،ادارة
ف�ن��دق ش�ي��رات��ون ال�ك��وي��ت وف��ورب�ي��ون�ت��س
ش �ي��رات��ون ال �ك��وي��ت ،م�ح�م��د م�ن�ي��ب م��دي��ر
الصيانة وذل��ك للجهود الكبيرة والعمل
ال � ��دؤوب ال ��ذي ات �خ��ذه ش �ع��ارًا ل�ع�م�ل��ه في
الفندق منذ عام  ،1966حيث يكمل مسيرة

 54عامًا بدأها مع الشركة التي عملت على
تشييد الفندق ،حيث لم يتوان عن تقديم
خبراته لالرتقاء مع الفندق والوصول الى
مجمع فندقي فاخر واملفضل لدى الكثير
م ��ن رج � ��ال االع� �م ��ال وال� �ع ��ائ�ل�ات ال ��زائ ��رة
م��ن دول مجلس ال�ت�ع��اون وأه ��ل الكويت
وضيوفهم.
و بدوره ،اثنى فهد ابو شعر املدير العام
ل �ف �ن��ادق ش �ي��رات��ون ال �ك��وي��ت ع�ل��ى الجهد

ال� �ج� �ب ��ار ال � � ��ذي ي� �ق ��وم ب� ��ه م �ح �م��د م�ن�ي��ب
وفريق العمل ،خصوصًا في ه��ذه الفترة
العصيبة وغير املسبوقة لتأمني وتجهيز
ك ��ل ش� ��روط ال �سل��ام��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ض�ي��وف
الفندق واملوظفني على حد سواء ،وتمنى
ل��ه م��وف��ور ال�ص�ح��ة واالس �ت �م��رار بتقديم
الخبرات ليساهم دومًا باالرتقاء بفنادق
ش�ي��رات��ون الكويت لتوفير أع�ل��ى معايير
الضيافة للكويت الحبيبة و ضيوفها.

محمد منيب

التصميم الخارجي
ت �ت �م� ّ�ي��ز ب � ��اور واغ � ��ن ب �ل �م �س��ات ت�ص�م�ي�م�ي��ة
خ��ارج �ي��ة ت �م� ّ�ي��زه��ا ض �م��ن ط � � ��رازات ،2500
ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ال �ع �ج�ل�ات ق �ي��اس  17ب��وص��ة
ب��ال �ل��ون األس� ��ود غ�ي��ر ال�لام��ع واألل��وم�ن�ي��وم
ّ
املصقول مع إطارات غوديير لكل الطرقات،
وامل �ل �ص �ق��ات ال�ح�ص��ري��ة وال �خ��اص��ة ب�غ�ط��اء
امل � �ح � ّ�رك وج ��وان ��ب ال� �س� �ي ��ارة وال� �ص� �ن ��دوق،
واملصابيح األمامية والخلفية.

جانب من حفل التكريم

تستهدف تقديم وجبات غذائية إلى  2000عامل

«الكويتي للطعام» يطلق حملة
«وجبة العامل» في مناطق العزل الشامل
أع � �ل ��ن ال� �ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ط �ع��ام
واإلغ ��اث ��ة ع ��ن ح �م �ل �ت��ه اإلن �س��ان �ي��ة
«وج �ب��ة ال �ع��ام��ل» ،ال �ت��ي تستهدف
ت�ق��دي��م وج�ب��ات غ��ذائ�ي��ة إل��ى 2000
ع��ام��ل ف��ي م�ن��اط��ق ال �ع��زل ال�ش��ام��ل،
امل � �ت� ��أث� ��ري� ��ن ب � �ت� ��داع � �ي� ��ات ان� �ت� �ش ��ار
فيروس كورونا املستجد  -كوفيد
 ،19ب� �ه ��دف ال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن وط ��أة
الظروف الراهنة وتأثيراتها على
فئة العمال.
وق��ال ال�ب�ن��ك ال�ك��وي�ت��ي للطعام ان
ح �م �ل��ة وج� �ب ��ة ال� �ع ��ام ��ل ت �س �ت �ه��دف
ش��ري �ح��ة ال �ع �م ��ال ال ��ذي ��ن ت�ق�ط�ع��ت
بهم السبل بسبب إجراء ات العزل،
وعدم تمكنهم من مزاولة أعمالهم
ال�ي��وم�ي��ة ،ح�ي��ث ت��أت��ي ج�ه��ود بنك
ال�ط�ع��ام ف��ي اط ��ار ت�ع��زي��ز ال�ش��راك��ة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ل �ل �م �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة،
واتساقا مع الجهود الوطنية في
مكافحة ان�ت�ش��ار ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد ،والسعي في بث الوعي
امل �ج �ت �م �ع��ي ب � �ض � ��رورة امل �س��اه �م��ة
ل��رف��ع امل �ع��ان��اة ع��ن ال �ف �ئ��ات األك �ث��ر
احتياجا في وقت األزمات.
وم ��ن ج �ه �ت��ه ،ص ��رح ن��ائ��ب رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س ادارة ال� �ب� �ن ��ك ال �ك��وي �ت��ي
ل� � �ل� � �ط� � �ع � ��ام و اإلغ� � � � ��اث� � � � ��ة ،م� �ش� �ع ��ل

مشعل األنصاري

األن � � � � �ص� � � � ��اري ،ق � � ��ائ� �ل ��ا« :ان ب �ن ��ك
ال�ط�ع��ام ح��ري��ص م��ن خ�لال حملته
اإلن�س��ان �ي��ة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ال��وج�ب��ات
الغذائية وامل��واد الغذائية الالزمة
ل�ل�ع�م��ال اص �ح��اب ال�ع�م��ل ال�ي��وم��ي،
ال��ذي��ن ف�ق��دوا وظائفهم وأعمالهم
ب �س �ب��ب األوض � � � ��اع األس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
ال�ح��ال�ي��ة ،حيث ي��وف��ر بنك الطعام
وج � � �ب� � ��ات ال� � �ط� � �ع � ��ام ل � �ل � �ع � �م� ��ال ف��ي
م �خ �ت �ل��ف م �ن��اط��ق ال� �ع ��زل ال �ش��ام��ل
م � ��ن خ �ل ��ال امل� �ت� �ط ��وع�ي�ن امل� ��درب�ي��ن

وامل� ��ؤه � �ل �ي�ن م� ��ن ق� �ب ��ل ال� �ب� �ن ��ك ،م��ع
اتخاذ كافة إجراء ات الوقاية».
وأض � � ��اف األن� � �ص � ��اري «أن ه� ��ؤالء
ال � �ع � �م� ��ال وغ � �ي� ��ره� ��م م � ��ن ال� �ع� �م ��ال ��ة
ال �ب �س �ي �ط��ة ال ي �ت �ق��اض��ون اآلن اي
اجور أو معاشات ،ونحن من باب
االه �ت �م��ام ،خ��اص��ة ف��ي ه��ذا ال��وق��ت
االستثنائي ،ومن ناحية الحرص
على حقوق اإلن�س��ان ،التي تتميز
بها الكويت رأينا أن هذا املشروع
ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن م �ج �ه��ودات ال�ك��وي��ت في

ق� �ط ��اع ال �ع �م��ل ال� �خ� �ي ��ري وج �ع �ل �ه��ا
مركزًا للعمل اإلنساني».
وت ��اب ��ع األن � �ص� ��اري« :م ��ا أروع أن
ي�س��اع��د امل�س�ل��م أخ ��اه امل �س �ل��م ،وم��ا
أف� �ض ��ل أن ي� �ج ��ود امل �س �ل��م ال� �ق ��ادر
ع �ل��ى أخ� �ي ��ه امل �س �ل ��م غ �ي ��ر ال � �ق ��ادر،
وم ��ا أع �ظ��م األج� ��ر م ��ن اهلل ت�ع��ال��ى
أن يفرج املسلم على أخيه املسلم
ه�م��وم ال��دن�ي��ا ،وأن ي�س��اع��ده بقدر
م ��ا ي �م �ل��ك ،وأن ي��رس��م االب �ت �س��ام��ة
ع�ل��ى وج�ه��ه وي�خ�ف��ف ع�ن��ه م�ع��ان��اة
الحياة ومشقاتها».
واختتم األنصاري قولة بأن البنك
يستقبل املتبرعني ملشروع وجبة
العامل للعام الثالث على التوالي،
ال� � � � ��ذي ي� �ت� �ض� �م ��ن ت� � ��وزي� � ��ع م� �ئ ��ات
الوجبات يوميا على العمال داخل
الكويت ملساعدتهم ف��ي الحصول
ع �ل��ى وج �ب��ة ص�ح�ي��ة وآم� �ن ��ة .وأك��د
ال �ح �م��ر أن ح �م �ل��ة م� �ش ��روع وج �ب��ة
ال � �ع� ��ام� ��ل مل � �س ��ة إن � �س� ��ان � �ي� ��ة ،ت� �ب ��رز
سماحة أهل الكويت ،الفتا إلى أن
امل �ش��روع س�ي��وزع م�ئ��ات ال��وج�ب��ات
ي ��وم� �ي ��ا ع� �ل ��ى ال � �ع � �م� ��ال ال �ب �س �ط��اء
ب�م�س��اه�م��ات وم �س��اع��دات ع��دد من
أص �ح��اب األي ��ادي ال�ب�ي�ض��اء وأه��ل
الخير.
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سد النهضة ..هجوم سيبراني واشتباك مسلح
قالت وكالة أمن شبكات املعلومات االثيوبية إنها أحبطت العديد من الهجمات السيبرانية التي
ّ
شنها مصريون ،بهدف تعطيل مواقع إلكترونية لـ 13منظمة عامة و 4منظمات غير حكومية.
وكانت مجموعة من «الهاكرز» املصريني يحملون اسم  Cyber Horus Groupكشفت عن اختراق
عدد من املواقع االثيوبية ،ردا على ما وصفوه بتعنت األخيرة بشأن ملف سد النهضة.
وظهر األحد ،أعلن الجيش السوداني أنه تصدى العتداء من بعض مكونات القوات االثيوبية،
مردفًا أن القيادات العسكرية في البلدين اتفقتا على «الحوار وضبط النفس».

األربعاء  3ذو القعدة  1441هـ •  24يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16824

ّ
التدخل الروسي
إخراجها صعب ..وواشنطن توازن بها

تركيا ضرورة مرحلية ألميركا في ليبيا
¶ مراقبون :خالف باريس مع واشنطن ليس حول تدخل أنقرة ..بل حول حجمه وحدوده
خالد جان سيز

ي�ت��واص��ل ال �ح��راك ال�ع��رب��ي وال��دول��ي ل�ل�ت� ّ
�وص��ل إل��ى
ت �س��وي��ة س�ي��اس�ي��ة ل�ل�أزم ��ة ال�ل �ي �ب �ي��ة ،ل �ك��ن م ��ن دون
تحقيق اختراق حقيقي حتى اآلن ،نتيجة االختالف
الكبير بني الدول املعنية ،وإحجام الواليات املتحدة
وحلف شمالي األطلسي (الناتو) عن القيام بدور
فاعل يؤدي إلى حل مناسب لجميع األطراف.
أم ��س ،اخ�ت�ت�م��ت ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة اج�ت�م��اع��ًا على
مستوى وزراء الخارجية ،تناول تطورات الوضع
ف��ي ليبيا ،وأدان األم�ين ال�ع��ام للجامعة أحمد أبو
الغيط ك��ل أش�ك��ال ال�ت��دخ�لات العسكرية األجنبية،
م��وض�ح��ًا أن ال �خ �ي��ار ال�ع�س�ك��ري ل��ن ي�ح��ل ال �ص��راع
ول ��ن ي�ح�ق��ق ان �ت �ص��ارات ألي ط ��رف ،وأن ��ه ال سبيل
سوى الحل السياسي الشامل عبر عملية ترعاها
األمم املتحدة ،على النحو الذي تؤكد عليه قرارات
ال �ج��ام �ع��ة ،وت��واف �ق��ت ع�ل�ي��ه األط � ��راف امل �ش��ارك��ة في
مسار برلني.
من جهته ،لم يسفر االجتماع الثالث ألعضاء لجنة
امل�ت��اب�ع��ة ال��دول �ي��ة مل��ؤت�م��ر ب��رل�ين ال �خ��اص ب��األزم��ة
الليبية ع��ن ت�ط��ور م�ه��م .ك�م��ا خ�ل��ص اج�ت�م��اع ضم
وزراء خارجية روسيا والهند والصني إلى االكتفاء
بالدعوة إلى التهدئة في ليبيا.
وي �ب��دو أن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ح��راك ال��دب�ل��وم��اس��ي
وإع�لان جميع األط��راف رغبتها بالحل السياسي،
فإن أحدًا لم يتطرق حتى اآلن إلى املعضلة الحقيقة
لألزمة الليبية ولم َ
يسع إلى حلها.

أميركا وتركيا
إن أن�ق��رة ال تستطيع التحرك بهذه السهولة على
امل �س��رح ال�ل�ي�ب��ي ل ��وال ض ��وء أخ �ض��ر م��ن واش�ن�ط��ن،
ل��وج��ود مصلحة أميركية ف��ي وج��ود ط��رف تواجه
به تدخالت روسيا في ليبيا ،خصوصًا بعد كشف
تقارير أممية عن وجود مقاتلي مجموعة «فاغنر»
ال��روس �ي��ة ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،وإع �ل��ان ال �ق �ي��ادة ال�ع�س�ك��ري��ة
األميركية ف��ي أفريقيا «أف��ري�ك��وم» إرس��ال موسكو
مقاتالت حربية إل��ى ليبيا ،وعزمها إق��ام��ة قواعد
تهدد جنوبي أوروبا.
أم�ي��رك��ا ت��دع��م ح�ك��وم��ة ال��وف��اق ال�ل�ي�ب�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي
تدعم تركيا ،ول��م تتحرك حتى اآلن لوقف سفنها
امل�ح�م�ل��ة ب��ال �س�لاح وامل �ق��ات �ل�ين ع �ب��ر امل �ت��وس��ط إل��ى
«الوفاق».
تتمسك الواليات املتحدة بتركيا نظرًا إلى موقعها
ال �ج �ي ��وس �ت ��رات �ي �ج ��ي ول � ��وج � ��ود ق� ��واع� ��د أط �ل �س �ي��ة
ع �ل��ى أراض� �ي� �ه ��ا ،ول� �ك ��ي ال ت ��ذه ��ب ن �ح��و خ �ي��اره��ا
األوروآسيوي والتعاون مع موسكو.
وتعرضت أنقرة منذ فترة طويلة النتقادات عربية
وف��رن �س �ي��ة وأوروب � �ي� ��ة ن�ت�ي�ج��ة ت��دخ�ل�ه��ا ف ��ي ليبيا
ودعمها ل �ـ«ال��وف��اق» ،غير أن شيئًا ل��م ي��رغ��م أنقرة

دمشق«:قيصر» آخر
أسلحة أميركا ..ولن نرضخ

السراج ونورالند وتاونسند خالل اللقاء في زوارة (رويترز)

ال�ع�م��ل امل�ش�ت��رك ب�ين ال�ح�ك��وم��ة الليبية وال��والي��ات
املتحدة».

الواليات المتحدة
ضد أي تصعيد ولن تسمح
بصدام مصري  -تركي
حراك دبلوماسي مستمر
من دون اختراق
على تغيير موقفها ،نتيجة دعم واشنطن لها.

لقاء زوارة
وفي لقاء يعكس التنسيق األميركي مع «الوفاق»،
اج �ت �م��ع ،اإلث �ن�ي�ن ،رئ �ي��س «ال ��وف ��اق» ف��اي��ز ال �س��راج،
م��ع ال�ج�ن��رال ستيفن ت��اون�س�ن��د ،ق��ائ��د «أف��ري �ك��وم»،
والسفير األميركي لدى طرابلس ريتشارد نورالند،
ف� ��ي م ��دي �ن��ة زوارة ال �س��اح �ل �ي��ة ( 120ك �ل ��م غ��رب��ي
العاصمة طرابلس) ضمن التعاون اإلستراتيجي
بني ليبيا والواليات املتحدة.
وع ��ن ال �ل �ق��اء ،ق ��ال وزي ��ر داخ �ل �ي��ة «ال ��وف ��اق» فتحي
باشاغا إن الهزيمة العسكرية لقوات املشير خليفة
حفتر «زادت التوافق من توافق اآلراء مع الواليات
امل�ت�ح��دة ب��أن ال�ح��ل السياسي ه��و ال�خ�ي��ار الوحيد
ل�لأزم��ة الليبية ..املجتمعون ت��واف�ق��وا على تعزيز

قيادة «الناتو» أيضًا
اك �ت �ف��ى ح �ل��ف ش �م��ال األط �ل �س��ي ب�ف�ت��ح ت�ح�ق�ي��ق في
شكوى فرنسية عن تصرفات عدوانية تركية غير
مقبولة ملنع تطبيق ق��رار حظر تصدير األسلحة
إلى ليبيا.
وقرأ خبراء في ذلك محاولة لحجب األزمة الداخلية
للحلف ،ال�ت��ي ب��ات��ت ج�ل� ّ�ي��ة ع�ن��د ان�ع�ق��اد ق�م��ة لندن
أواخ ��ر ،ال�ع��ام امل��اض��ي ،بمناسبة ال��ذك��رى السبعني
لتوقيع معاهدة «الناتو» .وتنظر قيادة الحلف إلى
تدخل أنقرة في ليبيا على أن��ه ثقل م��وازن لتدخل
ّ
موسكو ،التي يمثل عزمها إقامة قواعد في الساحل
الليبي تهديدًا جديًا للحلف.
كما تملك أنقرة في وج��ه االتحاد األوروب��ي أوراق
ال �ل �ج��وء وال �ه �ج��رة غ �ي��ر ال �ش��رع �ي��ة واالس �ت �ث �م��ارات
االوروبية والعالقات التجارية .وتبعا لعدم وجود
ق��رار أوروب ��ي م��وح��د ،وللموقف األم�ي��رك��ي ،تتمتع
أنقرة بهامش م�ن��اورة ،وه��ذا يضعف حلف شمال
األطلسي وأدواره.

موقف فرنسا
اتهمت فرنسا تركيا ،األسبوع املاضي ،بمضايقة
سفينة فرنسية قبالة سواحل ليبيا أثناء قيامها
بتفقد سفينة تركية ،اشتبهت في انتهاكها حظر
األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة على ليبيا.
واعتبر م��اك��رون أن ال�ح��ادث بني حليفني من حلف
شمال األطلسي مؤشر على نقاط ضعف الحلف.

وتابع« :سأعيدكم إلى بياني ،العام املاضي ،بشأن
امل��وت السريري للناتو .أعتقد أن ه��ذا أفضل مثال
ع�ل��ى ذل� ��ك» .غ�ي��ر أن م��راق �ب�ين ال ي ��رون األم ��ر ب�ه��ذه
ال �ص��ورة ،الف�ت�ين إل��ى أن «ف��رن�س��ا ح��اول��ت أن تقنع
واشنطن بأن السماح للقوات التركية بموطئ قدم
كبير ف��ي ليبيا ه��و خطأ إستراتيجي» .وأض��اف��وا
أن «هذا يؤكد أنهما متفقتان على التدخل التركي،
لكنهما مختلفتان على حدوده ومداه».
وت �ع �ت��رض ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ع �ل��ى رؤي ��ة
واش�ن�ط��ن وق �ي��ادة «ال �ن��ات��و» ح��ول م��وازن��ة التدخل
ال��روس��ي ب��ال�ح�ض��ور ال �ت��رك��ي .وت�ع�ت�ب��ر أن «امل��زي��د
من ال��دور التركي في ليبيا ال يعني تحجيم الدور
الروسي».

كبح مصر؟
أع�ل�ن��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م�ع��ارض�ت�ه��ا ب �ش��دة ألي
ت�ص�ع�ي��د ع �س �ك��ري م�ح�ت�م��ل ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،وذل� ��ك بعد
ي��وم�ي�ن م ��ن ت�ل�م�ي��ح ال��رئ �ي��س امل �ص ��ري ع�ب��دال�ف�ت��اح
السيسي إلى إمكانية تدخل الجيش املصري هناك.
وأك��د مجلس األم��ن القومي األميركي أن واشنطن
تعارض بشدة التصعيد العسكري من كل األطراف،
داع�ي��ا ال�ف��رق��اء الليبيني إل��ى االل �ت��زام ب��وق��ف ال�ن��ار،
والعودة إلى طاولة املفاوضات بشكل فوري.
ويبدو أن واشنطن تريد بهذا اإلعالن كبح أي تدخل
عسكري مصري مباشر على الساحة الليبية.
ورأى الباحث واملحلل السياسي محمد حامد أن
واشنطن لن تدع مصر تتدخل عسكريًا في ليبيا،
مؤكدا أنه «ال مجال إال بالحوار ،وال مجال لصدام
مصري  -تركي على األرض الليبية»

يوقف انهيار الليرة وعمليات التهريب إلى سوريا!

لبنان :توجه لرفع الدعم عن الخبز والمحروقات
بيروت  -أنديرا مطر

امرأة لبنانية واقفة بجانب ثالجتها الفارغة في شقتها بطرابلس (أ.ف.ب)

استنكار واسع :لطخة سوداء للقضاء

االدعاء على السيد علي األمين بزعم لقاء إسرائيليين!
ب��ات��ت تهمة العمالة الس��رائ�ي��ل ج��اه��زة لكل م��ن ي�ع��ارض ج�ه��ارًا ح��زب اهلل ،فبعد املمثل وامل�خ��رج
املسرحي زي��اد عيتاني ،يبدو ان الناشطة كيندا الخطيب ستكون ضحية فبركة امللفات ،فعقب
توقيفها سارع الذباب االلكتروني التابع لحزب اهلل الى تسريب معلومات عن االشتباه بتعاملها مع
اسرائيل ،وبعد يومني ادعى مفوض الحكومة املعاون لدى املحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي
على الخطيب ،بجرم التعامل مع العدو ودخول األراضي املحتلة.
لكن االخطر من ذلك برز امس مع توجيه النيابة العامة االستئنافية في جبل لبنان بناء على دعوى
مقدمة من مؤيدين لحزب اهلل ،على العالمة السيد علي األم�ين ،بجرائم االجتماع مع مسؤولني
إسرائيليني في البحرين ،ومهاجمة املقاومة والتحريض بني الطوائف .وكان االمني تعرض لحملة
ّ
تجن لها من قبل حزب اهلل واتهامه بالعمالة بسبب حضوره مؤتمرًا لألديان في البحرين صودف
فيه وجود رجال دين يهود قادمني من األرض املحتلة ،رغم توضيح األمني مرارا وتكرارا انه لم يكن
يعلم بوجود هذه الشخصيات.
ه��ذا االدع��اء الق��ى استنكارًا واس�ع��ًا ،وأك� ّ�د النائب القواتي وهبي قاطيشا ،ان قامة دينية ووطنية
كالعالمة األمني يستحيل عليها ان تكون متآمرة ّ
ضد لبنان ،لذلك هذا ادعاء ال يتقبله أي مواطن حر
ّ
وشريف« .بدوره ،أكد النائب السابق ،مصطفى علوش ،ان االدعاء على األمني يؤكد أزمة منظومة
حزب اهلل وسنرى مع الوقت فبركة ملفات ألي معارض» .النائب السابق باسم السبع قال ان القضاء
ّ
مجير الهداف سياسية ،وان االدعاء بحق االمني لطخة سوداء في سجله.

في مؤشر يوحي بتصاعد الكباش السياسي
في املرحلة املقبلة بني فريق الحكم ومعارضيه،
وعلى مسافة ساعات من اللقاء الوطني الذي
دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون ،توالت
اع� �ت ��ذارات امل��دع��وي��ن ع��ن امل �ش��ارك��ة ،ف��ي مقابل
إص��رار الجهة الداعية لعقد اللقاء بمن حضر
ألنه «ال يحتمل التأجيل وال املقاطعة».
ف �ب �ع��د رف� ��ض رؤس� � ��اء ال �ح �ك��وم��ات ال �س��اب �ق�ين،
سعد الحريري ،وفؤاد السنيورة ،وتمام سالم،
ونجيب ميقاتي ،املشاركة في اللقاء ،ألن «دعوة
الرئاسة تشكل مضيعة لوقت الداعي واملدعوين
ف��ي وق��ت تحتاج ال�ب�لاد إل��ى مقاربة مختلفة»،
أعلن زعيم تيار امل��ردة سليمان فرنجية أيضًا
ع��دم مشاركته ،متمنيًا للحاضرين «التوفيق
في مسيرتهم إلنقاذ الوضع».
وف��ي موقف أق��رب إل��ى ال��رف��ض ،تمنى الرئيس
السابق أمني الجميل على الرئيس عون تأجيل
اللقاء وإع ��ادة ترتيب أول��وي��ات��ه ،وأض ��اف« :إن
ال��دع��وة بالشكل ال��واردة فيه ال تحاكي الخطر
الوجودي املتربص بلبنان».
القوات اللبنانية من جهتها ستقاطع اجتماع
بعبدا ،وتقول مصادر قواتية لـ سبقلا إن موقع
الرئاسة له كل االح�ت��رام ،لكن مواقف األط��راف
اللبنانية األخ ��رى ،ال سيما م��وق��ف البطريرك
بشارة الراعي من اللقاء.
ف��ي امل�ق��اب��ل ت��وص��ال دوائ ��ر القصر الجمهوري
التحضيرات النعقاد «ال�ل�ق��اء ال��وط�ن��ي» ،ونقل
زوار عون عنه أن «من يقاطع اللقاء فهذا قراره
وليتحمل م�س��ؤول�ي�ت��ه» ،م��ؤك��دي��ن أن امليثاقية
مؤمنة ولو غاب الفريق السني املمثل برؤساء
ال �ح �ك��وم��ات ال �س��اب �ق�ين ،ألن «رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ح �س��ان دي� ��اب ي�م�ث��ل ل �ي��س ال �س �ن��ة ف �ق��ط ب��ل كل
لبنان».

الخبز واملحروقات
ال �ت �ج��اذب��ات ال�س�ي��اس�ي��ة امل �ت �ج��ددة ،ل��م تصرف
اللبنانيني عن همومهم املعيشية التي فاقمتها

اللقاء الوطني المرتقب
يصعد الكباش
بين السلطة ومعارضيها
األخبار املسربة عن اتجاه حكومي لرفع الدعم
عن املحروقات والخبز .في وقت باتت خيارات
الدولة محصورة وال مفر من هذا الخيار الذي
ق��د ي�ك��ون أح��د ش ��روط ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي
لكنها تتجه إليه صاغرة بعد نفاذ «خططها»
التي أثبتت جميعها ع��دم جديتها ول��م توقف
تدهور سعر صرف الليرة إزاء الدوالر.
وك � � � � ��ان ع � � � ��دد م � � ��ن ال � � �خ � � �ب� � ��راء االق � �ت � �ص � ��ادي �ي��ن
وال �س �ي��اس �ي�ين س� ��وق ف ��ي اآلون � ��ة األخ� �ي ��رة ه��ذا
ً
الطرح لعدة اسباب :أوال ألن احتياطي املصرف
ً
املركزي من العمالت الصعبة بات ضئيال ،وهو
ال ي�ت�ج��اوز ال �ـ  20مليار دوالر سيحتاج إليها
لبنان في املرحلة املقبلة لتأمني املواد الغذائية
وامل �ح��روق��ات وامل � ��واد األس��اس �ي��ة ،ال س�ي�م��ا مع
ان �س��داد األب � ��واب أم ��ام أي م �س��اع��دات خ��ارج�ي��ة
ف��ي امل ��دى امل �ن �ظ��ور .وك��ذل��ك ألن رف ��ع ال��دع��م عن
املحروقات وبعض السلع املشابهة يمكنه لجم
تصاعد الدوالر عند عتبة الـ 5آالف ليرة لبنانية،
أما في حال استمراره فقد يصبح تفلت الدوالر
بال سقف ،وقد يتجاوز العشرين ألف ليرة.
وك� ��ان م�ط�ل��ب رف ��ع ال ��دع ��م ت �ص��اع��د ف ��ي ال�ف�ت��رة
األخ� �ي ��رة ،ح �ت��ى م��ن ق �ب��ل أوس � ��اط ش�ع�ب�ي��ة ،مع
ت��زاي��د ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ه��ري��ب إل��ى س��وري��ا ،ف��ي ظل
ع� �ج ��ز ال � ��دول � ��ة ع� ��ن ض� �ب ��ط ال � � �ح � ��دود .وي �ج �م��ع
االقتصاديون أن رف��ع ال��دع��م سيوقف عمليات
التهريب.
وف ��ي م �ق��اب��ل االن �ع �ك��اس اإلي �ج��اب��ي ع �ل��ى سعر
ص��رف ال �ل �ي��رة ،وع�ل��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى احتياطي
م�ص��رف ل�ب�ن��ان ،ف��إن الطبقات الفقيرة سترزح
أكثر تحت الفقر في حال إقرار رفع الدعم.

ف��ي ح�ين ت�ق��ول ال��والي��ات امل�ت�ح��دة إن ال�ه��دف األم�ي��رك��ي من
«قانون قيصر» ،ليس هدم االقتصاد السوري ،وفق املبعوث
الخاص إل��ى س��وري��ا ،جيمس جيفري ،ال��ذي ش��دد على أن
قانون قيصر جاء بالتوازي مع ق��رارات األمم املتحدة ،ألن
نظام األسد لم يتعاط إيجابيا مع جهود املجتمع الدولي.
قال النظام السوري ،ممثال بوزير الخارجية وليد املعلم:
إن األميركيني «يحلمون» بأن «ترضخ» سوريا لشروطهم
عبر ال�ق��ان��ون .وش � ّ�دد على أن ه��دف ال�ق��ان��ون ال��ذي وصفه
ب �ـ«آخ��ر األس�ل�ح��ة األم�ي��رك�ي��ة» ض��د ب�ل�اده «ه��و التأثير في
االنتخابات الرئاسية املقبلة» .مؤكدًا أن «الرئيس األسد
سيبقى في منصبه طاملا الشعب السوري يريده أن يبقى»،
زاعمًا أنه «ال معارضة حقيقية في الخارج ّ
يعول عليها»
وأض��اف« :ملتزمون املسار السياسي ،ونرفض أي تدخل
خارجي في عمل اللجنة الدستورية».
وان �ت �ق��د امل�ع�ل��م ت �ك��رار م �س��ؤول�ين أم �ي��رك �ي�ين ،ب�ي�ن�ه��م م��اي��ك
بومبيو ،اإلشارة إلى أن القانون يهدف الى تحقيق مصلحة
ال�ش�ع��ب ال �س��وري ،واص �ف��ًا إي��اه��م «ب�ج��وق��ة م��ن ال �ك��اذب�ين».
ورأى أن «ال �ه��دف الحقيقي م��ن ق��ان��ون قيصر فتح الباب
لعودة اإلره��اب» ،مشيرًا الى أن «التحديات ليست سهلة،
لكنها ليست مستحيلة ،وق��د ب��دأن��ا ب��إج��راءات للتصدي
لهذه العقوبات» .وف��ي ش��أن العالقة مع لبنان ،ش��دد على
«أننا جاهزون للتعاون مع لبنان بمواجهة قانون قيصر،
لكن هذا ال يحدث برغبة سورية فقط ،بل برغبة مشتركة».
وقال« :ال ترسيم للحدود مع لبنان ،ولن نقبل بنشر القوات
الدولية على الحدود».

هل حركت إيران الحوثي
لمهاجمة السعودية؟

ّ
فتح ال�ه�ج��وم ال��ذي ن��ف��ذت��ه ميليشيا ال�ح��وث��ي ف��ي ال�ي�م��ن ،على
العاصمة السعودية الرياض ،تساؤالت حول توقيته وأهدافه،
وهل لعبت إيران دورا في ذلك للتخفيف من الضغوط األميركية
ع�ل�ي�ه��ا ،خ�ص��وص��ًا م��ع ات �ه��ام واش �ن �ط��ن ل�ه��ا ب�ت�ن�ف�ي��ذ هجمات
«أرام �ك��و» ،وسعيها لتمديد حظر ال�س�لاح عليها ،م��ا اعتبره
مراقبون حصارا أرادت طهران كسره بتحريك ورقة إقليمية.
وك��ان تحالف دع��م الشرعية أعلن اع�ت��راض وتدمير طائرات
من دون طيار مفخخة وصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون
على اململكة ،بينها ص��اروخ بالستي باتجاه الرياض .وذكر
التحالف أنه اعترض ودمر « 8طائرات من دون طيار مفخخة
الس �ت �ه��داف األع �ي ��ان امل��دن �ي��ة وامل��دن �ي�ي�ن» ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى «3
ص ��واري ��خ ب��ال�س�ت�ي��ة م��ن م�ح��اف�ظ��ة ص �ع��دة ب��ات �ج��اه امل�م�ل�ك��ة».
الهجوم الصاروخي على الرياض جاء بعد أقل من  24ساعة
م��ن ات�ف��اق الحكومة اليمنية املعترف بها دول�ي��ًا م��ع املجلس
االنتقالي الجنوبي لوقف النار وبدء محادثات في السعودية
حول تنفيذ اتفاق السالم.
كما انه أتى عقب دعوة أطلقتها إيران للتفاوض مع السعودية،
وتساءل مراقبون عما إذا كان هذا الهجوم للحوثيني ضغطًا
م��ن ط �ه��ران ع�ل��ى ال��ري��اض ل�ت�ق��وي��ة م��وق�ف�ه��ا ل�ل�ت�ف��اوض .اذ ان
ح�س�ين ده �ق��ان امل�س�ت�ش��ار ال�ع�س�ك��ري ل�ل�م��رش��د اإلي ��ران ��ي ق��ال
خ�لال مقابلة مع قناة «الجزيرة» اإلث�ن�ين ،إن ب�لاده مستعدة
للتفاوض م��ع السعودية م��ن دون ش��روط مسبقة إذا وافقت
الرياض على ذلك ،مشيرا إلى أن عالقات طهران مع اإلمارات
ش�ه��دت تحسنًا .وم��ن امل�ق��رر أن يناقش مجلس األم��ن ال�ي��وم،
م �ش��روع ق ��رار ق��دم�ت��ه واش�ن�ط��ن لتمديد ح�ظ��ر األس�ل�ح��ة على
إيران املتورطة في الهجوم على «أرامكو».

ترامب مكتئب ..وربطة
عنقه غير معقودة!

ترامب في حال كئيب

ال�ت�ق�ط��ت ع ��دس ��ات امل �ص��وري��ن ص� ��ورًا ل�ل��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي
دون��ال��د ت��رام��ب ،ل��دى ع��ودت��ه م��ن التجمع االنتخابي ال��ذي
أقيم ،السبت ،في مدينة تولسا بوالية أوكالهوما ،بدا فيها
حزينًا ومكتئبًا ،في ما يبدو أنه تعبير منه على عدم نجاح
التجمع ،الذي كان من املنتظر أن يحضره عشرات اآلالف،
إال أن الرقم لم يتجاوز الـ 6آالف.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» ،أن ترامب شوهد عند عودته
إلى واشنطن وهو يترجل من طائرته ،ويبدو غير مكترث
بمظهره ،قميصه مفتوح وربطة عنقه غير معقودة على
النحو املناسب ،في حني تتدلى من يده قبعة تحمل شعار
حملته االنتخابية «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
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 5أسباب حالت دون تحوّ ل «كورونا» إلى كارثة بحجم اإلنفلونزا األسبانية

الوباء في موجته األولى ..رغم ّ
تجدد اإلصابات
محرر الشؤون الدولية

■ الرجال المتعافون مطلوب منهم التبرع بالبالزما أكثر من النساء

لم تنته الموجة األولى من فيروس
كورونا المستجد بعد ،وال تزال بعض
البلدان تتعامل مع التفشي الكبير
للوباء ،ولكن حتى أولئك الذين
يسيطرون حاليا على الفيروس
يخشون «موجة ثانية» ،استناداً إلى
حدث تاريخي ،حيث كانت الموجة
الثانية من اإلنفلونزا األسبانية قبل
قرن أكثر فتكاً من المرحلة األولى.
لكن بالنسبة لفيروس كورونا
المستجد فإن األمر قد يبدو مختلفاً
مع تزايد التساؤالت حول حتمية
الموجة الثانية وإلى أي مدى قد
تكون سيئة؟
ع��دد مصابي ف�ي��روس ك��ورون��ا ت�ج��اوز عامليًا
أم��س ال �ـ 9م�لاي�ين و 139أل �ف��ًا ،ت��وف��ي منهم ما
يزيد على  472ألفًا ،وتعافى أكثر من  4ماليني
 900أل �ف��ا ،ف��ي وق ��ت أق ��رت ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة،
ب��أن �ه��ا ت ��واج ��ه م �ن��ذ م�ن�ت�ص��ف م��اي��و «م��وج��ة
ث��ان �ي��ة» م��ن ان �ت �ش��ار ال ��وب ��اء م ��ع ت�س�ج�ي��ل 35
إل��ى  50ح��ال��ة ج��دي��دة يوميا ،وخصوصا في
س �ي �ئ��ول وض��واح �ي �ه��ا ،وأح �ص �ي��ت أم� ��س 46
حالة جديدة ،بينها  30ألشخاص قدموا من
الخارج.
وحتى اآلن ال يوجد تعريف رسمي للموجة
ال �ث��ان �ي��ة ،وت �ن �ق��ل ش �ب �ك��ة «ب� ��ي ب ��ي س� ��ي» ع��ن
الدكتور مايك تيلديسلي ،من جامعة وارويك،
ق��ول��ه« :إن األم ��ر ل�ي��س ع�ل�م�ي��ا ب�ش�ك��ل خ��اص،
فكيفية تعريف املوجة يتم بشكل اعتباطي».
وب ��ات ال �ع��دي��د م��ن ال�ع�ل�م��اء ي�ت�ف�ق��ون ع�ل��ى أن
وصف ما يحدث بـ«املوجة الثانية» مصطلح
خاطئ .ويصف البعض أي ارتفاع باالصابات
باعتباره موجة ثانية ،لكنها غالبًا ما تكون
م��وج��ة أول ��ى ص�ع�ب��ة ،إذ إن ال��وب��اء ح�ت��ى اآلن
خ��ارج السيطرة وال �ح��االت ال ت�ت��راج��ع بشكل
ك �ب �ي��ر .ول� �ب ��دء م��وج��ة ث��ان �ي��ة ،س �ت �ح �ت��اج إل��ى
ارتفاع مستمر في العدوى .وفي حال حدثت
ف ��إن درج ��ة س ��وء امل��وج��ة ال�ث��ان�ي��ة ل��و حصلت
س�ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى س �ل ��وك ال �ب �ش��ر م ��ع م �م��ارس��ة
التباعد االجتماعي.
وب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل��دك �ت��ور أرن ��ول ��د م��ون �ت��و ،خبير
اإلن �ف �ل��ون��زا ب�ج��ام�ع��ة م�ت�ش�ي�غ��ان ،أن م��واس��م
اإلن�ف�ل��ون��زا تتميز أح�ي��ان��ا ب�م��وج��ة ث��ان�ي��ة من
ال�ع��دوى ،وت��أت��ي على شكل س�لاالت مختلفة،
وهذا ال ينطبق على كورونا.

مواجهة أفضل
ويمكن القول بعد نحو  6أشهر على انتشار
الوباء إن مواجهة العالم لهذه الجائحة أفضل
كثيرًا مما كان عليه البشر قبل  100عام ،حيث
ك��ان فيروس اإلنفلونزا يقتل املاليني دون أن
يستطيع أحد إيقافه.
وت ��رى م�ج�م��وع��ة م��ن ع�ل�م��اء األوب �ئ��ة وع�ل�م��اء
االجتماع والتاريخ والجغرافيا ،في مقال على
م��وق��ع «ذا ك��ون�ف��رزي�ش��ن» ،ان ه�ن��اك  5أس�ب��اب
حالت دون ت�ح� ّ�ول ك��ورون��ا إل��ى ك��ارث��ة بحجم
اإلنفلونزا األسبانية وتتلخص كالتالي:

كوريون جنوبيون مرتدين أقنعة الوجه يعبرون الطريق وسط سيئول امس بعد تسجيل  46حالة جديدة بـ«كورونا» (أ.ف.ب)

 - 5العلوم الطبية صارت أفضل

 - 1مواجهة أفضل بفضل تطور وسائل االتصال
مقارنة بعام  ،1918حيث كان الناس يستقون اخبارهم من الصحف التي تصلهم او تواترًا ُعلى األلسن ،مع ما
تحمله من إشاعات واخطاء .كما إنه لم تكن هناك أي خطط ُموحدة للتصدي للوباء .في املقابل ،تمكن العالم
في الوقت الحاضر من تتبع هذه الجائحة وتحديد من هم األكثر تعرضًا لخطر التداعيات السلبية للجائحة.

 - 2سياسات تباعد اجتماعي أفضل
أحد أسباب تفشي جائحة اإلنفلونزا األسبانية عام  1918رجع إلى الزحام الشديد وف��رص اختالط الناس
الكبيرة ،لكن حاليًا ،وبفضل وضع بروتوكوالت للتصدي للجائحة ،تمكنت دول مثل أملانيا وسنغافورة وكوريا
ُ
الشمالية من اتخاذ تدابير سريعة ملنع انتقال العدوى عبر فرض حظر كلي وقواعد للحظر املنزلي وتعليمات
فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي.

ً
أيضا
 - 3التغذية أمر مهم
في عام  ،1918الحظت الجهات االستعمارية للهند أن الفقراء ،والذين ُيعانون من سوء التغذية ،كانوا أكثر
ً
ً
ُعرضة للموت جراء اإلنفلونزا من األيسر حاال ،لكن اآلن ُيمكننا أن نقول إجماال إن الناس في ُمختلف أنحاء
العالم صاروا يحصلون على تغذية أفضل.

 - 4ديموغرافية المرض
خالل جائحة عام  ،1918كانت النساء الحوامل على وجه الخصوص ُعرضة لتداعيات الجائحة .بيد أن األمر
ُ ُمختلف مع فيروس كوفيد .-19رغ��م أن األمهات الحوامل معرضات ملخاطر كبيرة بفعل تفشي األم��راض
ً
املعدية ويجب عليهن اتخاذ املزيد من اإلجراءات الوقائية ،فإن ليس هناك دليال ُيذكر على أن اإلصابة بالفيروس
أثرت على عملية الوالدة أو عملية نمو الجنني أو على ُّ
الرضع أو األطفال الصغار بنفس الطريقة التي أثرت بها
ً
جائحة اإلنفلونزا عليهم .فضال عن أن كوفيد -19أقل فتكًا بالشباب.

ُ
أصبحت التقنيات الطبية املعاصرة أكثر تطورًا عما كانت عليه
في القرن املاضي .أثناء جائحة عام  ،1918تناقش الباحثون حول
ّ
فيروسيًا أو بكتيريًا .لم يكن األطباء قد عرفوا
ما إن كان املرض
بعد وجود فيروسات اإلنفلونزا .ومن دون الفحوصات واألمصال،
ك��ان��ت ق��درت�ه��م على منع تفشي الجائحة أو اح�ت��وائ�ه��ا م�ح��دودة.
ُ
لكن مخترعات ال�ي��وم تمكننا م��ن اكتشاف ح��االت التفشي على
وجه السرعة ،وتطعيم أعداد غفيرة من الناس ُ
ومعالجة املصابني
بأمراض خطيرة على نحو أفضل.

بالزما الرجال
إل��ى ذل��ك ،تطلب هيئة الصحة العامة البريطانية من الرجال،
ال� ��ذي� ��ن ت� �ع ��اف ��وا م� ��ن م � ��رض ك� ��وف � �ي� ��د ،-19ال� �ت� �ب ��رع ب ��ال� �ب�ل�ازم ��ا،
الس �ت �خ��دام �ه��ا ف ��ي ع �ل��اج امل ��رض ��ى ب� �ت� �ج ��ارب ال � �ع �ل�اج ��ات ،ألن
م�س�ت��وي��ات األج �س��ام امل �ض��ادة ال�ت��ي ت�ق��ات��ل ال�ف�ي��روس أع�ل��ى في
دمائهم منها لدى النساء.
صحيفة الغارديان البريطانية قالت امس إن العلماء ُيجرون على
مستوى ال�ع��ال��م ت�ج��ارب على ب�لازم��ا النقاهة باعتبارها عالجًا
ً
محتمال للمرض ،إذ إنها تحتوي أجسامًا مضادة.
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة ق��ال��ت إن �ه��ا وج ��دت أن مستويات
األج �س��ام امل �ض��ادة ف��ي ب�لازم��ا امل�ت�ب��رع�ين ال��ذك��ور أك �ب��ر م�ن�ه��ا في
بالزما املتبرعات اإلناث  -بنسبة  %43إلى  - %29ألن شدة املرض
تكون عادة أعلى لدى الرجال.
في هذا الصدد ،قال البروفيسور ديفيد روبرتس ،املدير املساعد
للتبرع بالدم في الهيئة البريطانية ،إن��ه «ف��ي البداية سيحاول
جهازك املناعي محاربة الفيروس باستخدام خاليا الدم البيضاء.
وإذا ازدادت حدة مرضك ،فيتعني على جهازك املناعي إنتاج املزيد
من األجسام املضادة التي تبطل الفيروس أو تقتله».

عدد حجاج هذا
العام لن يتجاوز
 10آالف
ستسمح السعودية لبضعة آالف فقط
من املقيمني في اململكة بأداء فريضة
الحج هذا العام ،بسبب املخاوف من
فيروس كورونا املستجد.
وقال وزير الحج والعمرة السعودي
الدكتور محمد صالح« :لدينا خطط
تنفيذية استثنائية لحج هذا العام،
وفريضة الحج ستكون آمنة وصحية
وتحافظ على السالمة» .واضاف «ما
زل �ن��ا ف ��ي م��رح �ل��ة امل ��راج �ع ��ة ،وأع� ��داد
الحجاج ستكون محدودة جدا قد ال
تتجاوز عشرة آالف».
وح��ول معايير اختيار الحجاج قال
ان� ��ه س �ي �ت��م ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ب �ع �ث��ات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة لتسجيل حجاجهم،
ن��اف �ي��ًا أي اح �ت �م��ال مل �ش��ارك��ة ح�ج��اج
م��ن ال�خ��ارج حتى ل��و أج��روا فحوص
كورونا .مشيرًا إلى «تنفيذ إجراءات
ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي خ�ل��ال ال �ح��ج،
وتجنب الحشود الكبيرة».
ومن جانبه ،أعلن وزير الصحة توفيق
الربيعة أن الحج سيقتصر هذا العام
على من هم دون  65عاما وال يعانون
م��ن أي ام � ��راض م��زم �ن��ة .وسيخضع
امل �ش��ارك��ون ف��ي ال �ح��ج ل�ل�ف�ح��ص قبل
وصولهم إلى مكة املكرمة ،وسيطلب
منهم ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي ب�ع��د عودتهم
من أداء الفريضة .وكشف عن تجهيز
م�س�ت�ش�ف��ى م �ت �ك��ام��ل ألي ط � ��ارئ ف��ي
الحج.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،سجلت إي��ران أم��س 121
وف ��اة ج��دي��دة ج ��راء ف �ي��روس ك��ورون��ا
امل�س�ت�ج� ّ�د ف��ي أع �ل��ى ح�ص�ي�ل��ة يومية
في البالد منذ أكثر من شهرين ،فيما
تكافح الح�ت��واء التفشي األك�ث��ر فتكًا
للوباء.
إل� ��ى ذل � ��ك ،ق� ��ال امل �س �ت �ش��ار اإلع�ل�ام��ي
ل��رئ �ي��س ال � � ��وزراء امل� �ص ��ري ان ب�ل�اده
س � �ت� ��رف� ��ع ح � �ظ� ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ول ال �ل �ي �ل ��ي
امل� �ف ��روض م �ن��ذ  25م � ��ارس ب��ال�ك��ام��ل
اعتبارا من السبت املقبل .وأعلن عن
فتح املساجد والكنائس اعتبارا من
ال �س �ب��ت وت �ق ��رر اع � ��ادة ف �ت��ح امل�ط��اع��م
واملقاهي والنوادي الرياضية.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أع �ل �ن��ت أمل��ان �ي��ا ل�ل�م��رة
األول � � ��ى إع � � ��ادة ف � ��رض ال �ح �ج��ر ع�ل��ى
مستوى محلي بسبب الفيروس ،بعد
ظهور ب��ؤرة إصابة في مسلخ كبير،
ح �ي��ث ت ��م اك �ت �ش ��اف أك� �ث ��ر م ��ن 1500
إص��اب��ة .وق��ال رئ�ي��س وزراء مقاطعة
شمال الراين  -ويستفاليا« ،سنعيد
ف � � ��رض ال� �ح� �ج ��ر ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع أن� �ح ��اء
كانتون غوترسلوه» غربي البالد.

يهود بارزون في المملكة المتحدة يحذرون من ضم الضفة الغربية

حان الوقت العتراف بريطانيا بدولة فلسطين
غير املستغرب أن يشيد بها نتانياهو ورفاقه اليمينيون باعتبارها
«وع��د بلفور ث ��ان» .إن��ه يمنح إس��رائ�ي��ل تصريحا مجانيا بضم ما
ي�ق��رب م��ن ثلث الضفة الغربية م��ن دون ال�ح��اج��ة إل��ى ال�ت�ف��اوض مع
الفلسطينيني.
واج� ��ه ن�ت��ان�ي��اه��و ال�ك�ث�ي��ر م��ن االح �ت �ج��اج��ات ض��د ال �ض��م م��ن األح� ��زاب
السياسية اإلسرائيلية ال�ي�س��اري��ة ،وال�ح�ج��ج الرئيسية ال�ت��ي قدمتها
ه ��ذه امل�ج�م��وع��ات ه��ي أن ال �ض��م س�ي�ك��ون ض ��ارا ب��أم��ن إس��رائ �ي��ل ،وأن��ه
يخاطر بإشعال انتفاضة فلسطينية ثالثة ،ويشكل تهديدا ملعاهدات
السالم مع مصر واألردن ،ينهي آفاق التطبيع مع بقية العالم العربي،
ويحول إسرائيل «رسميًا» إلى دولة فصل عنصري .والالفت أن كل هذه
الحجج معنية برفاهية إسرائيل وسمعتها أكثر من اهتمامها بحقوق
الفلسطينيني.

آفي شااليم* (الغارديان) ترجمة محمد أمين
إذا كان هناك وقت إلعادة النظر في اإلرث االستعماري لبريطانيا في
فلسطني ومسؤوليتها عنه ،فهذا هو أنسب وقت .إن سرقة فلسطني
م��ن الفلسطينيني ه��و ج��ان��ب م��ن ه��ذا اإلرث .ففي  2نوفمبر ،1917
أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إعالنه الشهير
الذي دعم فيه «إقامة وطن قومي للشعب اليهودي» في فلسطني .في
ه��ذا الوقت ك��ان اليهود يشكلون  %10من سكان فلسطني ،والبقية
عرب .ومع ذلك ،اعترفت بريطانيا بالحقوق القومية ألقلية ضئيلة
وحرمت األغلبية العظمى من حقوقها.
في كتاب سيرة حياة ونستون تشرشل لعام  ،2014وصف بوريس
جونسون تصريح بلفور بأنه «غريب وغير متسق ومأساوي وأحد
أكثر مواقف وزارة الخارجية غباء»  -وكان ذلك بمنزلة نموذج نادر
للحكم السليم والدقة التاريخية التي تصدر عن جونسون.
ّ
م��ك��ن إع�ل�ان بلفور ال�ح��رك��ة الصهيونية م��ن ال �ش��روع ف��ي االستيالء
امل�ن�ه�ج��ي ع �ل��ى ف�ل�س�ط�ين ،وه ��ي ع�م�ل�ي��ة وص �ف �ه��ا ال�ص�ه��اي�ن��ة ب��أن�ه��ا
استعمار استيطاني وال تزال مستمرة حتى اليوم.
في عام  ،1917كان اليهود يمتلكون  %2فقط من أرض فلسطني .في
عام  1947اقترحت األمم املتحدة تقسيم أراضي االنتداب البريطاني
في فلسطني إلى دولتني ،إحداهما عربية واألخرى يهودية .وبموجب
ه��ذه ال�خ�ط��ة ،ت��م تخصيص  %55م��ن أرض فلسطني ل�ل�ي�ه��ود على
الرغم من أنهم ما كانوا يمتلكون  %7من أراضيها فقط .في حرب
 ،48وسعت إسرائيل األراضي الواقعة تحت سيطرتها إلى  %78من
فلسطني الواقعة تحت االن �ت��داب .وت��م تأكيد ه��ذا ال��وض��ع املفروض
على األرض ،بعد الحرب في اتفاقيات الهدنة لعام .1949

انتهاك للقانون الدولي
في حرب يونيو  ،1967أكملت إسرائيل احتالل كامل أراضي فلسطني
بعد احتاللها الضفة الغربية وقطاع غ��زة .وبتوقيعها على اتفاق
أوسلو عام  ،1993تخلت منظمة التحرير الفلسطينية عن مطالبتها
بـ  %78من فلسطني .في املقابل ،كان الفلسطينيون يأملون في إقامة
دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية،
لكن ذلك لم يحدث.
ك��ان��ت ه�ن��اك أس �ب��اب ع��دي��دة الن�ه�ي��ار عملية أوس �ل��و ل�ل�س�لام ،ولكن
السبب األساسي كان استمرار إسرائيل في بناء املستوطنات على

تهديد وجودي

مس ّنة فلسطينية تشكو ظلم جنود إسرائيليين صادروا ممتلكاتها قرب قرية يطا في «المنطقة ج» الخاضعة لسيطرة االحتالل
قرب الخليل في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

■ جونسون وصف وعد بلفور بأنه أكثر
مواقف وزارة الخارجية غباء
ّ
يشكلون %10
■ عام  1917كان اليهود
من السكان ويمتلكون  %2من األرض
■ صفقة القرن ال تبقي للفلسطينيين
سوى  %15من فلسطين التاريخية

األراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي .فمن خالل
توسيع هذه املستوطنات ،أثبتت جميع الحكومات اإلسرائيلية أنها
مهتمة باألرض أكثر من اهتمامها بالسالم.
وبعد تشكيل الحكومة االئتالفية الجديدة بعد ثالث انتخابات غير
حاسمة في عام واحد ،أعلن زعيم حزب الليكود بنيامني نتانياهو
خ�ط�ت��ه ل �ض��م ن �ح��و  %30م��ن ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ،ب �م��ا ف��ي ذل ��ك ال�ك�ت��ل
االستيطانية وغ��ور األردن .وإذا تم الضم ،فلن ُيبقي للفلسطينيني
سوى  %15من فلسطني التاريخية ،وسوف يدق املسمار األخير في
نعش حل الدولتني.
وال ي��ؤي��د م �ش��روع ال�ض��م س��وى ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب،
صديق نتانياهو .وك��ان ت��رام��ب كشف ف��ي يناير  ،2019النقاب عن
«صفقة القرن» التي يتباهى بها كثيرا .لكنها ليست خطة سالم ،بل
مصادقة أميركية على كل نقطة في قائمة أمنيات نتانياهو .ومن

وي�م�ك��ن ق��ول ال�ش��يء نفسه ع��ن مجموعة ي�ه��ود بريطانيني ب��ارزي��ن
ي �ص �ف��ون أن �ف �س �ه��م ب��أن �ه��م «ص �ه��اي �ن��ة م �ل �ت��زم��ون وأص ��دق ��اء أوف �ي��اء
إلسرائيل» .ففي رسالة إلى مارك ريغيف ،سفير إسرائيل في لندن،
ح� ��ذروا م��ن أن ال �ض��م م��ن ج��ان��ب واح ��د «س�ي�ش�ك��ل ت �ه��دي��دا وج��ودي��ا
لتقاليد الصهيونية ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ،وإلس��رائ �ي��ل ك�م��ا ن�ع��رف�ه��ا» .إن
االه �ت �م��ام ب�س�لام��ة ال �ظ��ال��م ب ��دل امل �ظ �ل��وم ه��و م��ن م�خ�ل�ف��ات ال�خ�ط��اب
االستعماري البالي.
وانضمت الحكومة البريطانية إلى  10دول في االتحاد األوروبي
لتحذير إسرائيل من الضم ،في حني وق��ع  130نائبا في البرملان
ال �ب��ري �ط��ان��ي ع �ل��ى رس ��ال ��ة م �ف �ت��وح��ة ت �ح��ث ج��ون �س��ون ع �ل��ى ف��رض
عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا مضت قدما في هذه الخطوة.
إن االعتراف بفلسطني كدولة ضمن حدود عام  1967هو طريقة أخرى
لبريطانيا لتصحيح أخطاء بلفور ويضع البريطانيني على الجانب
الصحيح من التاريخ .لقد اعترف أكثر من اثني عشر برملانا أوروبيا
ب��دول��ة فلسطني ول�ك��ن ح�ك��وم��ة واح ��دة ف�ق��ط ،ه��ي ال�س��وي��د ،اعترفت
بالدولة الفلسطينية .في عام  ،2017رفض جونسون ،الذي كان وزيرا
للخارجية آن� ��ذاك ،دع ��وة ح��زب ال�ع�م��ال ل�لاح�ت�ف��ال ب��ال��ذك��رى املئوية
إلع�لان بلفور ،باالعتراف رسميا بدولة فلسطني ،معلنًا أن «الوقت
ليس مناسبا التخاذ هذه الخطوة» .لكن حان وقتها اليوم ،بالتأكيد.

• أستاذ فخري للعالقات الدولية في جامعة أكسفورد ومؤلف كتاب
«الجدار الحديدي :إسرائيل والعالم العربي».
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أحوالنا
في انحسار..
وأنتم ُمص ّرون
على االنتشار!

علي أحمد البغلي
أحوالنا على جميع األص�ع��دة اقتصاديا
واج �ت� �م ��اع �ي ��ا وث� �ق ��اف� �ي ��ًا وت��رف �ي �ه �ي��ًا ف��ي
ان� �ح� �س ��ار ،ب �ف �ض��ل ح �ص��اف��ة ح�ك��وم�ت�ن��ا
الرشيدة التي يقول عنها الشاب منصور
ص��ادق��ي« :إن دول��ة الكويت ّ
طبقت أط��ول
مدة حظر بني جميع دول العالم ،ومع هذا
ال�ن��اس ص�ب��روا وتحملوا ول��م يعترضوا.
ودول أخ � ��رى ط� ّ�ب �ق��ت خ �ط �ط �ه��ا وع� ��ادت
ل �ل �ح �ي��اة ،م ��ع أن� �ه ��م ب� � ��دؤوا ب �ع��دن��ا ،وم��ن
اإلج �ح��اف وض��ع ال�ل��وم على ال�ن��اس فقط
لفشل الخطة ،فهم ليسوا مشاركني في
صنع القرار ،إذا تريد لوم أحد فعليك بمن
بيده القرار».
وأن ��ا أق ��ول ألخ��ي م�ن�ص��ور :ص��ح لسانك،
ف �ن �ح��ن ُب � ّ�ح ��ت أص ��وات� �ن ��ا ون� �ح ��ن ن��رش��د
الحكومة على جادة الصواب في التعامل
م��ع ه��ذه ال�ن��ائ�ب��ة ال�ت��ي ح�ل��ت علينا وعلى
العالم أجمع ،لكن معظم دول العالم عادت
ال��ى حياتها الطبيعية ،م��ا ع��دا أص�ح��اب
ال �ق��رار ،ول �س��ان ح��ال�ه��م ي �ق��ول «اب �ع��د عن
الشر ِّ
وغن له» .فمتخذو القرار لدينا ليس
ّ
تصور واضح عن تبعاته الكارثية،
بيدهم
خصوصا من الناحية االقتصادية .وفي
وصف ذلك يقول األخ حمود البغيلي «من
دون اق�ت�ص��اد متني ل��ن ي�ك��ون ه�ن��اك مال
لتوفير الدواء واملشافي .انهيار االقتصاد
يعني بطالة وأس �رًا ب�لا دخ��ل .فاالنهيار
االق �ت �ص��ادي ال ي�ق��ل خ �ط��ورة ع��ن انهيار
امل �ن �ظ��وم��ة ال �ص �ح �ي��ة؛ ي �س �ي��ران ع �ل��ى خط
متواز ،ال يمكن أن تكون الصحة أهم من
ٍ
االقتصاد ،وال االقتصاد أهم من الصحة».
فتبعات ال �ق��رارات الحكومية ب��اإلص��رار
على الحظر بعكس معظم دول هذا العالم،
وباألخص دول أشقائنا الخليجيني الذين
رفعوا جميعهم الحظر ،ما عدا حكومتنا
الرشيدة ،التي أصبح القرار فيها بيد من
في الغالب ال يملكون ما يكفي من الخبرة
والتجربة السياسية ــــ االق�ت�ص��ادي��ة ،مع
األس��ف الشديد ،ومعظم أعضاء مجلس
أم�ت�ن��ا م��ن ت�ل��ك ال� �ق ��رارات ال�ت�ع� ّ�س�ف�ي��ة «ال
أرى ،ال أسمع ،ال أتكلم»! في حني أحوال
ّ
تسر
املجتمع م��ن م��واط�ن�ين ومقيمني ال
ّ
عدوًا وال صديقًا.
وأح� ��وال � �ن� ��ا امل ��اي� �ل ��ة اق� �ت� �ص ��ادي ��ا ي�م�ك�ن�ن��ا
اختصارها بما قاله األخ الفاضل د .فواز
الحصينان «ف��ي أن كل ي��وم حظر يكلف
ال��دول��ة  64مليون د.ك تقريبا ،وأن أكثر
العاملني في القطاع الخاص من املواطنني،
بمتوسط راتب  350دينارًا ،تقدر بـ 600
مليون دينار شهريًا .ونشاط اقتصادي
م �ت��وق��ف ب�ن�س�ب��ة  80ف ��ي امل �ئ��ة وي �ن��زف.
فتكلفة تنظيم التباعد وال�ت��وع�ي��ة لوقف
ع� ��دوى ك ��ورون ��ا أق ��ل ب�ك�ث�ي��ر م ��ن تكلفة
الحظر».
فهل تعي حكومتنا الرشيدة ومجلسنا
ذلك وتفتح لنا البلد ومصالحه التجارية
واالقتصادية التي أغلقتها ملا يجاوز 3
أشهر الى اآلن ،وهو إغالق غير مسبوق
ف��ي ت��اري��خ ال�ك��وي��ت ودول ال�ع��ال��م ،إال في
حالة الحروب العاملية ،ال ّ
قدر اهلل ،ونحن
ن��واج��ه ف�ي��روس��ًا؛ ه��و شقيق االن�ف�ل��ون��زا،
وأعداد املتوفني من أهل الكويت واملقيمني
فيها لم تزد وال تنقص؟!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
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ُك َّتاب وآراء

اإلسالم ..والفنون التشكيلية!
ال ش��ك أن هناك س��وء فهم للموقف الديني اإلس�لام��ي م��ن الفنون
التشكيلية ،بل ان هناك سوء فهم في معنى كلمة «صنم» ،التي أكثر
ما يتخيلها املسلمون بأنها تمثال على شكل جسد امرأة أو رجل
أو حيوان ،بل الحقيقة أن «الصنم» هو أي صخرة مشكلة أو غير
مشكلة تعبد أو تقدس .ويذكر القرآن ثالثة من أصنام العرب« :الالت
َ َ َّ َ َ
ْ
َ َ َ ُ لاَّ
والعزى ومناة» ،قال تعالى« :أف َرأ ْيت ُم ال َت َوال ُع َّز ٰى (َ )19و َمناة الثا ِلثة
لأْ ُ ْ
ا خ َر ٰى (( »)20سورة النجم).
وم�ن��اة ك��ان صنمًا منصوبًا على ساحل البحر ب�ين مكة واملدينة،
وكانت تقدسه األوس وال�خ��زرج .وق��د هدمه علي (رض) في السنة
الثامنة للهجرة قبل فتح مكة .أما الالت ،الذي كان مجرد صخرة مربعة
في الطائف ،فكانت تقدسه ثقيف وقريش .ووفقا للدكتور مصطفى
السباعي ف��ي  www.Islamicstory.comب�ت��اري��خ  2/12/2013أن
الرسول (ص) أمر أبا سفيان واملغيرة بن شعبة أن يهدماها ،وبعد
أن فعال ذلك بكتها النساء قائلة« :واحسرتاه على التي كانت تدافع
عنا وتدفع عنا البالء ،قد اسلمها اللئام للهدم ،فلم يدافعوا عنها ولم
يجالدوا بالسيوف في سبيلها» .أما العزى فكان في مكة ،وقد أمر
الرسول (ص) خالد بن الوليد (رض) بهدمه بعد فتح مكة.
فالصنم ال يعني ب��ال�ض��رورة ان ي�ك��ون ح�ج��را مشكال على هيئة
إنسان أو حيوان ،فحتى الحجر غير املشكل ممكن أن يكون صنما
مثلما ك��ان ال�لات ال��ذي ك��ان حجرا مربعا .ف��ال��دور ال��ذي يلعب فيه
الصنم ف��ي حياة اإلن�س��ان الروحانية وليس شكله ه��و امل�ح��رم في
اإلس�لام .لذا يتوقع من املسلمني ورج��ال الدين خاصة أن يراجعوا
م��وض��وع تحريم نحت التماثيل ألغ ��راض فنية ،أو تحريم الرسم
ً
وال�ت�ص��وي��ر بحجة أن ه��ذا س�ي��ول��د م �ي��وال ل��دى املسلمني لتقديس
الحجر أو ال�ص��ورة ،وال��ذي أدى إل��ى فقر في تطور الفن التشكيلي
بني غالبية املسلمني ،حيث تقتل املوهبة مبكرا بحجة أن تشجيعها

كبسولة

سينمي ع�ب��ادة األوث ��ان أو األص�ن��ام .فليس الحجر أو الصنم هما
اللذان سيعيدان الوثنية ،وإنما الدور الذي يلعبانه في حياة اإلنسان.
وال بد من التذكير أنه منذ أن هدمت األصنام في الكعبة لم ترجع
الوثنية ،حتى من ارت��د من العرب بعد وف��اة الرسول (ص) لم يناد
بعودة الوثنية.
هذا وأستغرب أن تتعطل أذهان املسلمني بعد أكثر من  1400سنة
غير مجددة الرؤية اإلسالمية أو موقف الدين من الفنون التشكيلية.
وهنا أود أن أتساءل عن صحة الحديث الشريف ،الذي رواه البخاري
ومسلم عن ابن مسعود (رض) قال ان الرسول (ص)« :أشد الناس
عذابا يوم القيامة املصورون» .وأستغرب أن تتجمد عقول املسلمني
التي ال تحلل الظروف املوضوعية التي دفعت الرسول (ص) ملا رواه
الترمذي عن اب��ن عباس (رض) أن الرسول (ص) ق��ال« :م��ن صور
صورة عذبه اهلل حتى ينفخ فيها – يعنى الروح – وليس بنافخ فيها،
وم��ن استمع إل��ى ح��دي��ث ق��وم ي�ف��رون منه ص��ب ف��ي أذن��ه اإلف��ك يوم
القيامة» .وأتساءل اذا كان املصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة،
فماذا سيكون عذاب القتلة واملجرمني واملخادعني واملنافقني والخونة؟
إن آث��ار تحريم التصوير والنحت أدت إل��ى تخلف معظم املسلمني
ليس في الفنون التشكيلية فقط ،وإنما في العلوم كذلك .فال علوم
من دون تصوير ،وال علوم من دون نحت .والفصل بني ما هو علمي
وبني ما هو فني يعجز تحقيقه أحيانا .فكيف ندرس علوم األحياء
من دون تماثيل ،وكيف يكون هناك خيال علمي من دون تصوير.
إن هذا التحريم الذي أدى إلى تراجع الفنون والعلوم لدى املسلمني
يعتبر مشكلة ما كان الرسول (ص) يقصدها .فما قاله قيل بعد
فتح مكة ،كان بسبب ظروف موضوعية رأى فيها صلى اهلل عليه
وسلم ض��رورة ذلك ليبعد املسلمني عن الشرك وليعزز الوحدانية،
َ
وقوله سبحانه وتعالى«ُ :ق ْل ُه َو اللهَُّ َأ َح ٌد ( )1اللهَُّ َّ
الص َم ُد ( )2ل ْم َي ِل ْد

حياة جديدة

ُيقال إن الذين يستمعون إلى املوسيقى
يرحلون بخيالهم إلى عالم آخ��ر ،لكنني
ل��م أذه� ��ب ب�خ�ي��ال��ي إل ��ى ذل ��ك ال �ع��ال��م وأن��ا
أستمع إلى املوسيقى في ذلك اليوم ،بل
ذه�ب��ت إل��ى ع��ام  ،٢٠١٨وت��ذك��رت ع�ب��ارة
ألحد النقاد املوسيقيني قرأتها في أحد
الكتب ،حيث قال الناقد« :لو عشت ثانية
آلثرت أن أكون عازف بيانو».
ف��ي الحقيقة ال أت�م�ن��ى أن يسألني أح��د
«م � ��اذا ل��وع �ش� ِ�ت ث��ان �ي��ة؟» ألن �ن��ي حينها
س��أك �ت��ب ص �ف �ح��ات ع ��دي ��دة ح � ��ول ه��ذا
امل��وض��وع ،ثم في النهاية سأمزقها ألنه
في الواقع ال توجد حياة ثانية.
م ��اذا ل��و س��أل�ن��ا ال �ن��اس ع��ن أمنياتهم إن
ً
عاشوا ثانية؟ لنتخيل اإلجابة ،إذا سألنا
فئة الشباب املتفائل ستكون اإلج��اب��ات
ح � � ��ول دراس � �ت � �ه � ��م أو ح � � ��ول م �ه �ن �ت �ه��م
وط�م��وح��ات�ه��م ،ورب �م��ا ي�ن�س��ون أنفسهم

َ ُ َّ ُ ُ َ
َ َ
َول ْم ُيول ْد (َ )3ول ْم َيكن ل ُه كف ًوا أ َح ٌد (( »)4اإلخالص) هو الذي شكل
مسار املسلمني الروحاني والعملي من أجل تحقيق الوحدانية.
أم��ا تحريم التصوير والنحت فقد أدى إل��ى قتل االب��داع الفني بني
املسلمني .ويتضح هذا عندما نزور العواصم األوروبية وتتفحص
دور املتاحف فيها مقارنة بالدول اإلسالمية ،لتقارن بني مدن مثل
برلني ولندن وباريس من ناحية ،وأسطنبول من ناحية أخرى .لنقارن
بني ما نجده في متحف برجامون واللوفر واملتحف البريطاني من
جهة ومتحف توبكابي في أسطنبول من ناحية أخرى .في الثالثة
االوائل نرى االبداع اإلنساني على مدى ستة آالف سنة ،وفي األخير
توبكابي نشاهد تخلف املسلمني .في توبكابي ن��رى غنى وبذخا
وأحجارا كريمة موضوعة حتى على محمل األسهم الذي يستخدمه
الخليفة العثماني .ونرى املسلمني ينتظرون أفواجا ملشاهدة شعرة
يدعى بأنها شعرة من رأس الرسول (ص) .هل أراد الرسول (ص)
أن يقتل االبداع الفني والعلمي لدى املسلمني ليدعوهم لاللتفات إلى
شعرة من رأسه؟ بالطبع ال .ملاذا تتحجر عقولنا نحن املسلمني بهذه
السهولة؟ فتحجر العقول يقضي على التفكير الذي دعا له اهلل في
َ َٰ
َُ
املئات من اآليات .هل نحن نميل إلى قوله تعالى« :كذ ِل َك ُي َبينِّ ُ اللهَُّ لك ْم
َآيات ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْعق ُل َ
ون» (البقرة ،)242 :أم نحن أق��رب ان نكون لقوله
ِ
ُ ٌّ ُ ْ ِ ٌ ُ ْ ٌ َ ُ ْ لاَ َ ْ ُ
َ
تعالى« :صم بكم عمي فهم يع ِقلون» (البقرة)171 :؟!

الكالم الحر

ويتحدثون عن أحالمهم التي لم تكتمل
إلى اآلن ،وبأنهم سيحققونها لو عاشوا
ً
ثانية ثم نراهم يغمضون أعينهم ليتخيلوا
تلك الحياة .وإذا سألنا املتشائمني منهم،
فربما يقولون ان ه��ذا ال�س��ؤال ليس في
محله ،ويشعرون بالغضب على الجرأة
ً
في طرحه على حسب رأيهم ،وب��دال من
اإلجابة سيتذمرون من الوضع الحالي،
وب� �ع ��ده ��ا س �ن �ع �ت��ذر ل �ه��م ألن� �ن ��ا ف�ت�ح�ن��ا
جروحا عميقة طاملا حاولوا أن ينسوها.
وإذا سألنا كبار السن املتمسكني باألمل
السؤال ذاته فإنهم سيأخذوننا في رحلة
إلى عالم طفولتهم ثم إلى عالم شبابهم،
ليخبرونا أنهم لو عاشوا ثانية سيفعلون
كل ما يشعرهم بالسعادة ولن يضيعوا
لحظة ف��ي ال�ح��زن ،أم��ا كبار السن الذين
تمكن ال�ي��أس منهم ،فستكون إجابتهم
ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن ن� � �ظ � ��رات ص ��ام� �ت ��ة ك��أن �ه��م

د .نادية القناعي
ي�خ�ت��زل��ون خيباتهم بتلك ال�ل�ح�ظ��ات من
الصمت.
ال أنصح أحدا أن يحدث نفسه بجملة «لو
ً
عشت ثانية لفعلت كذا» ،فهذه الجملة ال
تصلح لألحياء إال إذا كانت ستوقظهم
ل�ي�ع�ي�ش��وا ي��وم �ه��م .ال أود أن ن �ق��ول في
يوم من األي��ام كما قال الشاعر والقاص
خورخي لويس بورخيس« :لو عشت من
جديد سأكون أقل قلقًا ،وسآخذ األمور
بجدية أقل» ..لنكن من اآلن أقل قلقًا ،وال
داعي لحياة جديدة لذلك.

عصبات الكارثية
ال َّت ُّ
التعصب ظاهرة قبيحة تنبع من تضخم
األن ��ا وال�ش�ع��ور ال��زائ��ف ب��ال�ت�ف��وق ،تمتزج
َّ
ُ
ه��ذه املصيبة مع الظن بامتالك الحقيقة
ُ
املطلقة ،واإليمان باملبدأ القائل أقول الحق
وغيري ينطق بالباطل ،يدفع الى االستماتة
ب ��ال ��دف ��اع ع ��ن م� �ب ��دأ ،ف �ئ��ة ،ع �ق �ي��دة ،ورأي
مطابق لتلك األفكار واملعتقدات .التعصب
ّ
ي �ش��ل ال�ف�ك��ر ،ي�ح�ج��ب ال�ح�ق�ي�ق��ة ُوي�ش�ج��ع
املرء على ممارسة التشدد والغلو .صفة
ُ
س�ي�ئ��ة ت �خ��رج أق �ب��ح م��ا ف��ي اإلن �س��ان من
ممارسات ُمتزمتة تحتقر مظاهر التنوع
ُ
بالكون ،تعيق الحياة الطبيعية والتعايش
ال �س �ل �م��ي وت �ل �غ ��ي االح� � �ت � ��رام وال �ح �ق ��وق
اإلن�س��ان�ي��ة ألس �ب��اب وه �م �ي��ة ،ت�خ�ل��ق ج� ً�وا
ُم �ض�ط� ً
�رب��ا م �م �ل��وءا ب��األح �ق��اد وامل�ش��اك��ل
ُ
النفسية التي توقف عملية النمو والتطور،
تنشر التعاسة والشقاق وتبني الحواجز
بني الناس .مرض ُعضال ينفث الكراهية،
َ
ُي�ف� ّ�رق الشمل وي��دف��ع بالناس ال��ى تجنب
التعامل م��ع املختلف عنهم والتحريض
ُ
على ذلك .يعيش املتعصب بكآبة ظلمات
ف�ك��ره املنغلق وامل �ح��دود ب�ع��امل��ه الخيالي،
ويتوهم بأنه وحيد الكون ،يمقت التعايش
السلمي ويرفضه.
ت� �ب ��رز ال �ت �ع �ص �ب��ات ب ��أش �ك ��ال م�ت�ن��وع��ة
كالتمييز العنصري ،الجنسي ،الديني،
ال �ط �ب �ق��ي ،ال �ق �ب �ل��ي ،ال��وط �ن��ي وال �ط��ائ �ف��ي،
ُ
تؤجج الصراعات وتجلب الكوارث عبر

د .حامد الحمود

زرع بذور الكراهية والعداوة التي تضرب
العالقات اإلنسانية بمقتل ،معول هدم
الوطن والعالم أجمع .عندما يقوم أحدهم
بالتوسط لتوظيف قريبه ،صديقه وابن
قبيلته أو حتى ينتخبهم لتعصبه لهم
لاً
متجاه ال�ك�ف��اءة وال�ش�ه��ادة وال�خ�ب��رة،
ُ
ي� �ت� �ج ��اوز ب ��ذل ��ك ال �ش �خ ��ص امل �س �ت �ح��ق
ُ
وال �ك �ف��وء وامل �ت �ف��ان��ي ب�ع�م�ل��ه ،ويتسبب
بالظلم الشديد ونشر الفساد وتدهور
األوضاع وتعطيل املصالح.
ت�ن��وع قاطني ه��ذا ال�ك��ون واق��ع ال يمكن
إن� �ك ��اره ،ي�ج��ب ت�ق�ب��ل ذل ��ك واالس�ت�م�ت��اع
ب��ه ب��دال م��ن ال��ول��وج ب �ع��ذاب التعصبات
ال�ت��ي تتحكم بالعقل وال�ف�ك��ر بتبعاتها
ال� �ك ��ارث� �ي ��ة ك��اس �ت �خ��دام �ه��ا الض �ط �ه��اد
األقليات ومحاربتها ،واستغالل الدين
ل �ل �م �ك��اس��ب ال �ش �خ �ص �ي��ة ال� �ت ��ي ت�خ�ل��ق
األح �ق��اد وال �ظ �ل��م وت�ت�س�ب��ب بالضغوط
االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ب�ع��واق�ب�ه��ا
امل � ��دم � ��رة ل �ل �م �ج �ت �م��ع ،ك ��ال � �خ ��روج ع�ل��ى
القوانني وخلق البلبلة والفنت ،وإشعال
الحروب ونشر الخراب والدمار.
ح� � � ��ان وق� � � ��ت ال� � �ت� � �ح � ��رر م� � ��ن األوه� � � � ��ام
وال � �خ� ��راف� ��ات وال �ت �ع �ص �ب��ات وامل �ف��اه �ي��م
ال �خ��اط �ئ��ة ،وال �ج �م��ود ال �ف �ك��ري والتقليد
األع � �م� ��ى ،ل �ك��ون �ه��ا أدوات ه � ��دم ت��أخ��ذ
باملرء للدمار والخراب وتبعده عن فهم
ُ
الحقائق والتفكير السليم ،آف��ات تميت

عرفان أمين
ال �ع �ق��ل وال � � ��روح .ان �ت �ش��اره��ا ب��امل�ج�ت�م��ع
واس�ت�ف�ح��ال�ه��ا ي �ه��ددان رف��اه �ي��ة ال�ن��اس
ورخ��اءه��م .ال ب��د م��ن التسلح باملعارف
والعلوم املفيدة للعمل على تطوير حياة
اإلن �س��ان ون �ب��ذ ال�ع�ن��ف وال�ت�م�ي�ي��ز ب��زرع
ق�ي��م امل �س ��اواة ،ال�ت�ع��اي��ش ،م��رون��ة الفكر
وت �ف �ت �ح��ه ك��أف �ض��ل ال��وس��ائ��ل للتكيف
م��ع ال� ��ذات وال �ع �ي��ش ب �س�ل�ام ،وض� ��رورة
م��ن ض � ��رورات االن �س �ج��ام ب�ي�ن ال�ب�ش��ر،
وس�ب��ب ل�ت��رك ال�ص��راع��ات وال �ف�تن .ال ُبد
من التمسك بمبادئ اإلخ��وة اإلنسانية
والتعايش مع اآلخرين بكل ود واحترام
والتعامل م��ع الجميع بالحكمة والعدل
دون االل�ت�ف��ات لخلفياتهم وانتماءاتهم
امل�ت�ن��وع��ة .ك��ل إن �س��ان ف��ري��د م��ن ن��وع��ه،
ّ
والتنوع ُسنة كونية حقيقية نستطيع
االس� �ت� �م� �ت ��اع ب� �ث ��رائ ��ه ال � �خ�ل��اب ،وال �ع �ل��م
ب��أن التسامح ال يعني ال�ت�ن��ازل ،ب��ل هو
اتخاذ موقف إيجابي واإلق��رار بحقوق
اآلخرين األصيلة في التمتع بحقوقهم
واح �ت��رام حرياتهم ،ولنتسائل :ه��ل أنا
ُمتعصب؟

«هذا ولدنا»..
دمر بلدنا!
ّ
داهم القحطاني
ه ��ل ف ��ي األخ� �ب ��ار ع ��ن س ��رق ��ات واخ� �ت�ل�اس ��ات وع �م �ل �ي��ات غسل
األم��وال التي تقوم النيابة العامة اآلن بالتحقيق فيها مؤشرات
إيجابية تنبئ ب��أن عجلة محاربة الفساد ب��دأت ب��ال��دوران ،أم أن
كل ذلك مجرد محاوالت لن تنجح في اإليقاع بالفاسدين؛ ألنهم
استطاعوا تضبيط أوضاعهم القانونية جيدا مع مكاتب محاماة
عاملية ومحلية؛ وبذلك فإن شعور الناس بالغضب سيزيد؟
ال أح ��د ي��ري��د أن ي�ت�ج��اه��ل أن ه �ن��اك ع�م�ل�ي��ات ق�ب��ض ت�م��ت بحق
مشبوهني ،ولكن كل ذلك ال قيمة له ،ما لم يشاهد الناس بأعينهم
هؤالء املشبوهني وهم يقدمون ملحاكمة عادلة ،تتضمن شهودا
ودالئ ��ل ووث��ائ��ق تدينهم بشكل ص ��ارم ،وال ت�ك��ون م��ن الضعف
بحيث توفر لهؤالء الفاسدين ثغرات قانونية ينفذون منها للبراءة
أو ألحكام ضعيفة غير ذات تأثير.
ه�ن��اك مفاهيم ي�ج��ب أن ّ
تتغير ف��ي ال�ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ي ،فالشعب
الكويتي ال يستطيع أن يتحمل مزيدا من العشوائية.
ً
فالوظائف القيادية م�ث�لا ليست ملكًا ملجلس ال ��وزراء ال��ذي هو
مؤتمن من اهلل ثم من الشعب الكويتي على اختيار من يصلح لها
ممن ينطبق عليهم معيار «القوة واألمانة» ،وال يجوز أن يتم تعيني
أي قيادي ،ما لم يتم ذلك وفق معايير الكفاءة ،والنزاهة ،والخبرة،
وأن ُيجرى االختيار وفق قاعدتي املساواة وتكافؤ الفرص.
املرحلة املاضية شهدت إهانات متتالية ّ
وجهت للشعب الكويتي،
وتمثلت في اختيار قياديني وفق معايير «هذا ولدنا» و«ضبطني
وأضبطك» و«الحزبيون أولى بالتنصيب».
وهي مرحلة س��وداء ،شاركت فيها الحكومة والبرملان والتيارات
السياسية والدينية واملجتمعية ،وكان ضحيتها األوح��د املواطن
الكويتي املخلص لوطنه وال��ذي يسعى للتميز من دون أن يكون
ّ
مضطرا الى إذالل نفسه لنائب أو وزير أو تاجر أو متنفذ.
لهذا كله ،فإن رئيس الوزراء صباح الخالد ملزم باختيار القياديني
ف��ي أج�ه��زة ال��دول��ة بأمانة ون��زاه��ة ،وأن يتم االخ�ت�ي��ار وف��ق لجان
ّ
للمقربني منهم.
مختصة ،وليس وفق ترشيحات بعض الوزراء
يجب أن يشعر كل قيادي بأنه حر ومستقل في قراراته من دون
أن يكون مضطرا إلى أن «يشاور» في كل خطوة مهمة يريد أن
يتخذها.
صحيح أن القياديني يعملون ف��ي إط��ار ع��ام واح��د ،وه��و الخطة
ّ
السنوية وبرنامج عمل الحكومة ،لكن ذلك يكون في الشق املتعلق
بتسيير العمل اليومي وفي اتخاذ االجراءات التنفيذية .أما الشق
ّ
املتعلق بمواجهة الفساد ،فاألمر يخضع بالدرجة األولى لضمير
القيادي في تطبيق القانون بصرامة وأمانة ،وال يخضع لحسبة
كل وزير على حدة ،والرغبة في عدم االصطدام باملتضررين من
القرارات اإلصالحية ،نظرًا إلى النفوذ الذي يتمتعون به.
نزاهة القياديني ،واستقالليتهم ،واختيارهم وفق معايير الكفاءة،
كل ذلك يعتبر الخطوة األولى واألهم في تجفيف منابع الفساد،
فالهيئات واملؤسسات التي تكون «الواسطة» طريقًا للوصول الى
قيادتها حتما ستكون مرتعًا للفساد والقصور ،واإلهمال.

شكراً ..هدى ودانة ومحمد
بعيدًا عن الخوف من الوباء وفضائحنا التي ال تنتهي
وال �س��رق��ات ال�ت��ي ال يشبع م��ن ي�ق��وم ب�ه��ا ،ت�خ��رج علينا
بني الحني واآلخ��ر نماذج مشرفة ،ووس��ط غبار كورونا
والخوف منه ّ
تشرف هذا البلد بضم من ذكرنا اسماءهم
االولى في عنوان املقال.
ال��دك �ت��ور محمد ش�م�س��اه اس �ت �ش��اري ال �ج��راح��ة ال�ع��ام��ة،
وال� ��دك � �ت� ��ورة ه � ��دى ال� � �ف � ��ودري رئ �ي �س��ة ق �س��م ال �ت �خ��دي��ر
بمستشفى ال �ع��دان ،تمكنا بواسطة تقنية االيكمو من
إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات بعد ان تدهورت
حالتها الصحية.

يعلم اهلل ان رؤية الطفلة وهي تضحك وتكلم أهلها وتلعب
معهم ،تجعلك فخورًا بنماذج مشرفة مثل الدكتورة هدى
والدكتور محمد.
اما الدكتورة دانة الحقان ،فقد استطاعت بفضل اهلل ان
تنقذ طفلة مصابة بسرطان ال��دم من م��رض الكورونا،
وال�ج�م�ي��ع ي�ع��رف ان ال �س��رط��ان ي�ف�ق��دك امل�ن��اع��ة ويتركك
ف��ري �س��ة س�ه�ل��ة ألي ع� ��دوى ،ل�ك��ن ب �ن��ت ال �ك��وي��ت دان� ��ة لم
تستسلم وتمسكت بإيمانها وأن�ق��ذت الطفلة م��ن موت
محقق ،طبعًا هذا كله بفضل اهلل سبحانه وتعالى.
وس ��ط ب �ط��والت ال�ج�ي��ش األب �ي��ض م��ن أط �ب��اء وم�م��رض�ين

وعبداللطيف التركي وفريدة الحبيب ومصطفى املوسوي،
والعشرات من األطباء الذين أضافوا للجسم الطبي على
مدى عقود من الزمن صورة مشرقة ،مازلنا على املقلب
اآلخر نتحدث عن حرامية ولعب وسرقات واختالسات.
ن�ت�ح��دث اي�ض��ا ع��ن ت�لاع��ب ب�ك�ش��وف��ات ال�ع��ام�ل�ين بالخط
قيس األسطى
االول ،وهذا ما حذرنا منه منذ بداية الحديث عن تكريم
العاملني بالصفوف االولى ،لكن الظاهر ان بعض مسؤولي
وف�ن�ي��ي أش �ع��ة وم �س��ؤول��ي م�خ�ت�ب��رات وإداري �ي��ن يعملون الحكومة ما يتعدلون وما لهم طب الزم يبربسون ،واهلل
باملستشفيات واملستوصفات ،وسط اسماء بحجم باسل يستر على هالبلد.
النقيب وإي��اد الرويح وابراهيم الرشدان وعباس الرامزي فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.
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ظروف صحية تؤجل اجتماع الفنية
أع�ل��ن رئ�ي��س اللجنة الفنية ب��ات�ح��اد ال �ك��رة ع�ض��و مجلس اإلدارة خ��ال��د ال�ش�م��ري ع��ن تأجيل
االج�ت�م��اع ال��ذي ك��ان م�ق��ررًا م��ع الجهاز الفني للمنتخب الوطني أم��س ،وذل��ك بسبب ظ��روف
صحية ألحد أعضاء الجهاز الفني.
وكان االجتماع سيناقش وضع اللمسات األخيرة لبرنامج إعداد األزرق للتصفيات املزدوجة
املؤهلة لنهائيات مونديال قطر وكأس آسيا.
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ً
فريقا ال ُيقهر
 4أمور تجعل ليفربول
يمضي ليفربول في طريقه للتتويج بطال إلنكلترا للمرة
األول� ��ى ف��ي  30ع��ام��ا ،ب�ع��دم��ا ح � ّ�ول س �ب��اق ل�ق��ب ال ��دوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم إلى موكب احتفالي.
وبإمكان ليفربول تحقيق مجموعة من األرقام القياسية
كذلك ،من بينها أكبر عدد من االنتصارات وأكبر حصيلة
نقاط وأكبر فارق نقاط.
لكن ما الذي يجعل فريق املدرب يورغن كلوب بمثل هذه
القوة التي ال يمكن إيقافها؟

محمد سليمان

نواة من الصلب
بنيت الفرق العظيمة بحق على أسس متينة ،وليفربول
ليس استثناء ،فحني أنفق مانشستر سيتي  35مليون
جنيه إسترليني على الحارس إيدرسون في  ،2017أثار
األمر الدهشة لكن في العام التالي دفع ليفربول ما يقرب
م��ن ضعف ه��ذا املبلغ م��ن أج��ل ح��ارس ب��رازي�ل��ي آخ��ر هو
أليسون بيكر وكانت صفقة موفقة.
وح ��اف ��ظ أل �ي �س��ون ع �ل��ى ن �ظ��اف��ة ش �ب��اك��ه  21م ��رة امل��وس��م
املاضي مع دخول ليفربول ومانشستر سيتي في سباق
ملحمي على اللقب ،وهو ما يزيد على أي حارس آخر.
وحافظ على نظافة شباكه  11مرة هذا املوسم ،رغم غيابه
لفترة طويلة في بداية املوسم لإلصابة.
وي�م�ت��از أل�ي�س��ون ب��ال�ه��دوء وي ��وزع ال�ك��رة مثل ظهير حر
متمرس ويجعل الصعب يبدو وكأنه شيء عادي.
وأم��ام��ه ك��ان ق�ل��ب ال��دف��اع ال�ه��ول�ن��دي ف�ي��رج�ي��ل ف��ان داي��ك
عمالقا منذ انضمامه قادما من ساوثمبتون ،ونادرا ما
كان لصفقة دفاعية مثل هذا التأثير املذهل.
وتعني قدرة فان دايك على التمرير أن ليفربول بوسعه
ال�ت�ح��ول م��ن ال��دف��اع إل��ى ال�ه�ج��وم ف��ي غمضة ع�ي�ن .وف��ي
أساسيات الدفاع ،يفعل كل شيء برشاقة مذهلة.
وبعد ذل��ك ،يأتي أم��ام ف��ان داي��ك محركات ليفربول التي
ال تكل .يوفر جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم
وفابينيو ،باإلضافة إلى جيمس ميلنر كبديل ،ضغطا ال
هوادة فيه يجده املنافسون خانقا للغاية.
ومن دون عمل هؤالء في تناغم وانسجام ،لم يكن بوسع
أساتذة هجوم ليفربول التألق.

اللعب على األجنحة
عندما رحل فيليب كوتينيو إلى برشلونة خشي البعض
أن يفقد ليفربول اللمسة اإلبداعية لكنها ازدهرت بدال من
ذلك .وواج��ه كلوب في بداية عهده صعوبات أمام الفرق
التي كانت تركن للدفاع من الخلف وتترك ليفربول يمرر

فيرمينو وماني وصالح ..ثالثي هجوم ليفربول المرعب

الكرة بال جدوى.
ث��م ح��دث ش��يء م��ا ،ع��زز ترينت أل�ك�س�ن��در-أرن��ول��د خريج
أك��ادي�م�ي��ة ال�ن��اش�ئ�ين م�ك��ان�ت��ه ف��ي م��رك��ز ال�ظ�ه�ي��ر األي�م��ن،
وانضم الظهير األيسر آندي روبرتسون من هال سيتي
مقابل مبلغ زهيد بلغ ثمانية ماليني جنيه إسترليني.
يؤدي االثنان كمحركات سلسلة على كل جناح ،ويعدان
على نطاق واسع أفضل ظهيرين في العالم ،حيث يوفر
ك�لاه �م��ا ال �س��رع��ة واالخ � �ت ��راق واإلب � � ��داع ف��ي ف �ت��ح أف�ض��ل
خطوط الدفاع تنظيما.
ويأتي ألكسندر-أرنولد في املركز الثاني وراء كيفن دي
بروين ساحر مانشستر سيتي في صناعة األهداف هذا
املوسم برصيد  12هدفا ،بينما يحتل روبرتسون املركز
الخامس بصناعته لسبعة أهداف.

الثالثي الهجومي
ف ��ي وج� � ��ود م �ح �م��د ص �ل��اح وس� ��ادي� ��و م ��ان ��ي وروب ��رت ��و
فيرمينو ،يمتلك ليفربول ثالثيا هجوميا من املستحيل
تقريبا احتواء خطورته.
وباإلضافة لسرعتهما البالغة وقدراتهما الفتاكة على
إن�ه��اء الهجمات ،يعد ص�لاح وم��ان��ي بمنزلة الحلم ألي

بالتيني :رغبت بتنظيم المونديال
في جميع دول الخليج
في حديث مثير أدلى به رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم السابق (يويفا) لصحيفة
لوموند الفرنسية ،قال ميشال بالتيني إنه كان يرغب في إقامة كأس العالم  2022في
جميع دول الخليج وليس في قطر فقط .أض��اف بالتيني شارحًا فكرته حول تنظيم
املونديال في دولة عربية قائال« :كنت أرغب في إقامة كأس العالم في جميع دول الخليج
وليس في قطر فقط ،إذا كنت بقيت عضوا في الفيفا ،لربما حصل ذلك ..كنت أرغب في
أن تتم إقامة الكأس في دبي وأبوظبي ..أو الرياض ..أي ان تقام في الخليج».
أما ّ
عمن أقنعه بالتصويت ملصلحة قطر فقد أجاب بالتيني قائال« :أن��ا» ،ثم أضاف:
«صحيح أن اختيار الواليات املتحدة أو انكلترا ،كان جيدا في البداية .ثم غيرت رأيي.
الواليات املتحدة استضافت نسخة  ،1994والبريطانيون استضافوا نسخة ..1966
أنا من أجل انتشار كرة القدم وتنميتها ..بالنسبة إلي أن تستضيف دولة عربية كأس
العالم هو أفضل من ان تستضيفها دولة أخرى».

الع��ب وس��ط ،وي�ق��وم��ان بانطالقات ذك�ي��ة وغ�ي��ر متوقعة
دائما .وأحرز صالح وماني  30هدفا في الدوري معا هذا
املوسم ،لكن البطل املجهول في األمام هو مهاجم كلوب
رقم تسعة الحديث فيرمينو ،الذي يبذل كل ما في وسعه
من أجل الفريق.

القائد املذهل هندرسون
غ ��رس ك �ل��وب ح��س امل�س��ؤول�ي��ة ال�ج�م��اع�ي��ة ف��ي ل�ي�ف��رب��ول،
وهي من سمات كل الفرق العظيمة .لكن القائد جوردان
هندرسون هو تميمة النادي.
واح�ت��اج ه�ن��درس��ون إل��ى س�ن��وات ع��دي��دة ليخرج م��ن ظل
امل��وه��وب ب��ال�ف�ط��رة س�ت�ي�ف��ن ج �ي ��رارد .وح �ت��ى اآلن يضع
م��وق��ع ترانسفير م��ارك��ت لتحليل ك��رة ال�ق��دم هندرسون
البالغ من العمر  30عاما في املركز  13عند مقارنة القيمة
السوقية لتشكيلة ليفربول.
لكن إسهاماته ال تقدر بثمن .تطورت ق��درات هندرسون
ف��ي التمرير ال�ط��وي��ل ،وطاقته ال تنضب ،وف��وق ك��ل ذلك
فإنه ال يتسامح مع أي تراجع في مستويات زمالئه.
ويتجنب هندرسون األضواء لكن ال يوجد قائد يستحق
أكثر منه رفع كأس الدوري اإلنكليزي املمتاز عاليا.

الدوري االنكليزي (المرحلة الحادية والثالثون)
مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد

 8.00مساء

beIN Sports HD 1

نيوكاسل × أستون فيال

 8.00مساء

beIN Sports HD 6

نوريتش سيتي × إيفرتون

 8.00مساء

beIN Sports HD 2

ولفرهامبتون × بورنموث

 8.00مساء

beIN Sports HD 7

ليفربول × كريستال باالس

 10.15مساء

beIN Sports HD 2

ديوكوفيتش
يعلن إصابته بـ«كورونا»

الدوري االسباني (المرحلة الحادية والثالثون)
ريال سوسييداد × سيلتا فيغو

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

ريال مدريد × مايوركا

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري االيطالي (المرحلة السابعة والعشرون)
انتر ميالن × ساسولو

 8.30مساء

-

روما × سامبدوريا

 10.45مساء

-

أتالنتا × التسيو

 10.45مساء

-

بيرنلي يتبرّأ من «طائرة العنصرية»
إصابة أغويرو
ُتقلق غوارديوال

في مينيابوليس.
وانتقد قائد بيرنلي بن مي بشدة هذا
ال �ت �ص��رف وه � ��ذه ال�ل�اف �ت��ة «امل �ح��رج��ة»
ال�ت��ي حلقت بها مجموعة يمينية من
م�ش�ج�ع��ي ال � �ن ��ادي ،داع� �ي ��ًا ال� �ن ��اس إل��ى
«العبور الى القرن الحادي والعشرين».
ب� � � ��دوره ،أص� � ��در ب �ي��رن �ل��ي ب �ي��ان��ًا خ�ل�ال
استراحة شوطي املباراة التي خسرها
بخماسية نظيفة ،شجب فيه ما حصل،
ال سيما أن ال ��دوري اإلنكليزي املمتاز
بأكمله يدعم حركة «بالك اليفز ماتر».
ووض� �ع ��ت ه� ��ذه ال� �ع� �ب ��ارة ع �ل��ى ال�ج�ه��ة

ً
ال �خ �ل �ف �ي��ة ل �ل �ق �م �ص��ان ب � ��دال م ��ن أس �م��اء
ال�لاع�ب�ين خ�ل�ال امل �ب��اري��ات ال� �ـ 12األول��ى
ب�ع��د ال �ع��ودة م��ن ال�ت��وق��ف ال ��ذي فرضه
فيروس كورونا املستجد .وقال النادي
«ن � � � ��ود ال � �ت� ��وض � �ي� ��ح ب � � ��أن األش � �خ � ��اص
امل � �س ��ؤول �ي�ن (ع � ��ن رف � ��ع ال �ل�اف � �ت ��ة) غ�ي��ر
مرحب بهم في (ملعب بيرنلي) تيرف
م ��ور .م��ا ح�ص��ل ال ي�م�ث��ل ب��أي ح��ال من
األح��وال قيم ن��ادي بيرنلي لكرة القدم،
وس�ن�ع�م��ل ب�ش�ك��ل ك��ام��ل م��ع ال�س�ل�ط��ات
لتحديد املسؤولني واتخاذ اإلج��راءات
املناسبة».

عبدالهادي الشبيب

وأش� � � ��اد ال �ش �ب �ي��ب ب �م �س �ي��رة ع �ي �س��ى ح �م��زة
الحافلة بالعمل والعطاء املتواصل من أجل
النهوض باللعبة واالرت �ق��اء ب�ه��ا ،م��ؤك��دا أنه
سيظل أحد رموز الكرة الطائرة في الكويت،
معربًا عن أمله بأن تشهد الفترة املقبلة مزيدًا
من العمل والعطاء من قبل الجميع من أجل
املصلحة العامة للرياضة الكويتية.

ّ
تعثر مفاوضات برقان مع ابن سالم
عمر بركات

ّ
ي��واج��ه ن ��ادي ب��رق��ان ت�ع��ث�رًا ف��ي ت�ج��دي��د إع��ارة
محترفه التونسي زياد بن سالم ،وذلك في ظل
املطالب املالية لناديه حمام األن��ف التونسي،
ال ��ذي اش �ت��رط ال �ح �ص��ول ع�ل��ى م�ب�ل��غ م��ن امل��ال
مقابل السماح بتجديد اإلعارة ،إضافة إلى ما
سيتقاضاه الالعب لالستمرار مع برقان في
حال اتفاق الناديني.
وك��ان اب��ن سالم ق��د انضم إل��ى صفوف برقان
ف��ي يناير امل��اض��ي ،ونجح ف��ي تحقيق م��ردود

ط �ي��ب خ�ل��ال امل� �ب ��اري ��ات ال �ت��ي خ��اض �ه��ا ،ع�ل��ى
الرغم من قصر مدة تواجده مع الفريق ،والتي
امتدت ألقل من شهرين ،بعد توقف املسابقات
املحلية تجنبًا لتفشي عدوى فيروس كورونا
املستجد.
وفي حال عدم التجديد لالعب قد يواجه برقان
صعوبة في استكمال املوسم باملستوى نفسه،
وذلك على الرغم من كون ما تبقى من لقاءات
ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة ل �ل �م��وس��م ال �ح��ال��ي ي �ع��د م �ج� ّ�رد
تحصيل حاصل ،خاصة في ظل إقرار تطبيق
نظام دوري الدمج في املوسم الجديد.

«الرماية» :التدريبات تنطلق األحد

أع�ل��ن نجم التنس الصربي ن��وف��اك ديوكوفيتش ،املصنف أول عامليا ،أن نتيجة
اختبار فيروس كورونا املستجد الذي خضع له ،جاءت إيجابية ،ما يجعل منه أبرز
اسم في عالم الرياضة يطوله «كوفيد.»-19
وجاء في بيان عن فريق الالعب البالغ من العمر  33عاما ،ان اختبار ديوكوفيتش
جاء إيجابيا بـ(كوفيد ،»)-19وانه «ال يشعر بأي عوارض».
وانضم ديوكوفيتش بالتالي الى مواطنه فيكتور ترويسكي والبلغاري غريغور
ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش الذين ظهرت إصابتهم بالفيروس بعد
مشاركتهم في دورة «أدري��ا» االستعراضية التي ينظمها ديوكوفيتش نفسه في
بعض دول البلقان.
وأف��اد البيان أن نتيجة فحص يلينا ،زوج��ة ديوكوفيتش ،ج��اءت إيجابية
أيضا.

الالفتة تحلق فوق استاد «االتحاد» في لقاء سيتي وبيرنلي (ا.ف.ب)

أك ��د ال��دك �ت��ور ع �ب��دال �ه��ادي ال �ش �ب �ي��ب ،ن��ائ��ب
رئيس اتحاد الكرة الطائرة ،أن ق��رار ترشيح
ع �ب��ال �ع��زي��ز ال� �ب ��ال ��ول مل �ن �ص��ب ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
االت �ح��اد اآلس �ي��وي ل�ل�ك��رة ال �ط��ائ��رة ج��اء وف��ق
م��ا تتطلبه املصلحة العامة للعبة بضرورة
ت�ج��دي��د ال��دم��اء ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى ال��دف��ع ب��وج��وه
ج��دي��دة الس�ت�ك�م��ال امل �س �ي��رة ف��ي ه ��ذا املحفل
اآلسيوي ،بما يحقق ما نصبوا إليه جميعًا
من رقي وتقدم للكرة الطائرة داخل الكويت.
وأوض ��ح الشبيب أن ه�ن��اك ت��واف�ق��ًا ت��ام��ًا بني
أع �ض��اء مجلس إدارة االت �ح��اد ع�ل��ى ترشيح
البالول ،إلى جانب الدعم الكبير الذي تقدمه
اللجنة األومل�ب�ي��ة م��ن أج��ل الحفاظ على بقاء
هذا املنصب اآلسيوي املهم في حوزة الكويت،
مضيفًا أن باب الترشيح قد أغلق ،وما يجب
القيام به اآلن هو التكاتف والعمل يدًا واحدة
م��ن أج��ل املصلحة العامة للكرة ال�ط��ائ��رة في
ال �ك��وي��ت ،م��ن خ�ل�ال دع��م امل��رش��ح عبدالعزيز
البالول في االنتخابات اآلسيوية املقبلة.

«وفق االشتراطات الصحية»

المباريات المنقولة اليوم

ردت املجموعات املناهضة للعنصرية
ف��ي ك��رة ال�ق��دم على الف�ت��ة «واي ��ت اليفز
م� � ��ات� � ��ر» ،ال � �ت� ��ي ح� �ل� �ق ��ت اإلث� � �ن �ي��ن ف ��وق
ملعب «االت�ح��اد» ُب َعيد انطالق مباراة
مانشستر سيتي وضيفه بيرنلي في
الدوري اإلنكليزي املمتاز ،مشددة على
أن أحدًا ليس بإمكانه إيقاف التغيير.
وحلقت ط��ائ��رة سياحية صغيرة فوق
ُ
امل�ل�ع��ب م��ع الف �ت��ة ك� ِ�ت� َ�ب��ت عليها ع�ب��ارة
«واي � � ��ت الي� �ف ��ز م ��ات ��ر» (ح� �ي ��اة ال�ب�ي��ض
ت �ه� ّ�م) ،ف��ي ان �ت �ق��اد ل�ح�م�ل��ة «ب�ل�اك الي�ف��ز
م��ات��ر» التي اكتسبت ص��دى ف��ي العالم
أجمع بعد مقتل املواطن األميركي ذي
ال�ب�ش��رة ال�س�م��راء ج��ورج فلويد ف��ي 25
م��اي��و اخ�ت�ن��اق��ًا ع�ل��ى ي��د ش��رط��ي أبيض

«الطائرة» اعتمد ترشيح
البالول للمنصب اآلسيوي

أب� � � ��دى امل � � � ��درب األس � �ب� ��ان� ��ي ج��وس �ي��ب
غ��واردي��وال تخوفه م��ن إمكانية انتهاء
م��وس��م م�ه��اج�م��ه ال ��دول ��ي األرج�ن�ت�ي�ن��ي
سيرجيو أغويرو ،بعد تعرضه إلصابة
في نهاية الشوط األول من املباراة التي
فاز بها مانشستر سيتي على ضيفه
ب�ي��رن�ل��ي  5ـ�ـ�ـ ص �ف��ر ،ف��ي خ �ت��ام امل��رح�ل��ة
ال �ث�لاث�ين م��ن ال � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي ل�ك��رة
ال�ق��دم .وأص�ي��ب أغ��وي��رو بعد تدخل من
ق��ائ��د ب�ي��رن�ل��ي ب��ن م��ي ف��ي ال��وق��ت ب��دل
ال�ض��ائ��ع م��ن ال �ش��وط األول ،م�م��ا أسفر
عن احتساب ركلة جزاء لسيتي ،انبرى
ل�ه��ا ال �ج��زائ��ري ري ��اض م �ح��رز ب�ن�ج��اح،
واض � �ط� ��رار غ � ��واردي � ��وال ال� ��ى اس �ت �ب��دال
األرج �ن �ت �ي �ن ��ي ب ��ال� �ب ��رازي� �ل ��ي غ ��اب ��ري ��ال
خيسوس.
وق ��ال غ ��واردي ��وال ع�ق��ب امل �ب��اراة الثانية
ل�ف��ري�ق��ه ب�ع��د ال �ع��ودة م��ن ت��وق��ف ل�ق��راب��ة
ث�ل�اث��ة أش �ه��ر ن�ت�ي�ج��ة ت �ف �ش��ي ف �ي��روس
ك��ورون��ا املستجد ،إن «إص��اب��ة أغ��وي��رو
ال ت �ب��دو ج� �ي ��دة ،ش �ع��ر ب �ش��يء م ��ا في
ركبته ..لكن ال��وض��ع ف��ي ال��وق��ت الحالي
ال يطمئن».

أع �ل��ن رئ �ي��س ن� ��ادي ال��رم��اي��ة
دع �ي��ج ال�ع �ت �ي�ب��ي ان ال �ن��ادي
ب � � � ��دأ إج � � � � � � � ��راءات ال �ت �ج �ه �ي ��ز
وال �ت �ع �ق �ي��م مل �ج �م��ع م �ي��ادي��ن
«ال � �ش � �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح � �م� ��د»
األومل �ب��ي ل�ل��رم��اي��ة اس�ت�ع��دادا
الن �ط�لاق ال �ت��دري �ب��ات ل�ل��رم��اة
الكويتيني األحد املقبل ،وذلك
ب�ع��د ش �ه��ور ال �ت��وق��ف بسبب
جائحة كورونا.
وق ��ال ال�ع�ت�ي�ب��ي إن إج� ��راءات
ال �ن��ادي ل �ل �ع��ودة ل�ل�ت��دري�ب��ات
ت� �س� �ي ��ر وف � � ��ق االش � �ت� ��راط� ��ات العتيبي خالل تتويج سابق بإحدى المسابقات
ال � �ص � �ح � �ي� ��ة ال � � �ت� � ��ي أق� ��رت � �ه� ��ا
اخ� �ي ��را ال �ل �ج �ن��ة ال �ث�ل�اث �ي��ة امل �ك ��ون ��ة م ��ن ال�ه�ي�ئ��ة التباعد االجتماعي بني الرماة اثناء التدريبات
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ووزارة ال �ص �ح��ة وال �ل �ج �ن��ة في ميادين الرماية.
االوملبية الكويتية في آلية العودة لكل االندية ولفت الى أن املرحلة االولى في عودة التدريبات
واالتحادات الرياضية.
ستقتصر على الرماة الذين تمكنوا من التأهل
وأوضح أنه تم أخذ مسحة أولى للرماة واملدربني ال ��ى دورة االل �ع ��اب االومل �ب �ي��ة «ط��وك �ي��و »2020
الذين سيدشنون التدريبات في النادي للتأكد التي تم تأجيلها لتقام العام املقبل ،وهم الرماة
من خلوهم من هذا الفيروس ،على أن يتم أخذ ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ف �ي �ح��ان وم �ن �ص ��ور ال��رش �ي��دي
مسحة ثانية تأكيدية قريبا ،كما سيتم ضمان وسعود الكندري وطالل الطرقي( .كونا)

«األولمبية» تطلب كشوفات
األندية واالتحادات لفحص «كورونا»
خاطبت اللجنة االوملبية الكويتية ،االتحادات
واالندية املحلية لتزويدها بكشوفات الالعبني
واالط � �ق� ��م ال �ف �ن �ي��ة واالداري � � � ��ة وال �ط �ب �ي��ة الج� ��راء
امل �س �ح��ات ال�ط�ب�ي��ة ل�ه��م ف��ي م��رك��ز اع� ��داد ال �ق��ادة
ال� �ت ��اب ��ع ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل ��ري ��اض ��ة ب�م�ن�ط�ق��ة
ال� �خ ��ال ��دي ��ة ،وذل � ��ك ك� ��إج� ��راء اح � �ت� ��رازي ل�ف�ح��ص
الالعبني من فيروس كورونا املستجد قبل بدء
التدريبات باالندية الرياضية.

وك ��ان ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ث�لاث �ي��ة امل��ؤل �ف��ة م ��ن االومل �ب �ي��ة
والهيئة ب��االض��اف��ة ال��ى وزارة الصحة ق��د دشنت
ال�ف�ح��وص��ات خ�ل�ال األي ��ام امل��اض�ي��ة ب�م��رك��ز اع��داد
ال �ق��ادة ،وذل ��ك ب�ع��د اق ��رار مجلس ال � ��وزراء ب�ع��ودة
ً
ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي م �ت �م �ث�لا ف ��ي ال �ت��دري �ب��ات في
االن� ��دي� ��ة واالت � � �ح � ��ادات م �ن �ت �ص��ف ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل،
وذل ��ك وف�ق��ًا ل�ب��روت��وك��ول وزارة ال�ص�ح��ة للفحص
واالجراءات االحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ً
يوما
سوريانو يعود بعد 1128
ً
ك ��ان ��ت ال �ل �ق �ط��ة األب� � ��رز خ�ل��ال ال �ت �ع��ادل
ف � �ي ��اري ��ال ع �ن ��د ن� ��زول� ��ه ب� ��دي�ل��ا ل �ب��اك��و
املثير بني فياريال وإشبيلية ()2–2
ألكاسير ،ول��م يتمالك دموعه خالل
في الدوري اإلسباني هي مشاركة
مقابلة تلفزيونية بعد اللقاء.
برونو سوريانو نجم «الغواصات
وق ��ال س��وري��ان��و م�ت��أث�رًا «ال أع��رف
ً
الصفراء» بديال في الدقيقة ال�ـ،88
م� ��اذا أق � ��ول ،م��ر وق ��ت ط��وي��ل حتى
في أول ظهور له بعد أكثر من ثالث
إن �ن��ي ال أج� ��د ك �ل �م��ات ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر عن
سنوات من املعاناة.
ح ��ال �ت ��ي ،ح ��اول ��ت ال � �ع� ��ودة ع � ��دة م ��رات
سوريانو
وذك� ��رت صحيفة م��ارك��ا اإلس�ب��ان�ي��ة أن
دون ج � ��دوى» .وأض � ��اف «إن �ه��ا س�ع��ادة
س��وري��ان��و ق��ائ��د ف��ري��ق ف�ي��اري��ال ع��اد بعد  1128ك �ب �ي��رة ل ��ي ول �ع��ائ �ل �ت��ي ول �ل �ج �م��اه �ي��ر ،ق�ض�ي��ت
ي��وم��ًا م �ن��ذ آخ ��ر م� �ب ��اراة ل ��ه ،وب��ال �ت �ح��دي��د منذ ف�ت��رات عصيبة وف�ك��رت ف��ي االع �ت��زال ،لكن بعد
ي ��وم  21م��اي��و ع ��ام  ،2017ول �س��وء ح �ظ��ه غ��اب ث �ل��اث س � �ن� ��وات ح �ص �ل��ت ع� �ل ��ى خ� �م ��س دق ��ائ ��ق
خ�ل�ال ث�لاث��ة م��واس��م ب�س�ب��ب ل�ع�ن��ة اإلص ��اب ��ات .سعيدة اليوم ،وسأحاول مساعدة الفريق حتى
وع��اد سوريانو ( 36سنة) ليحمل ش��ارة قيادة النهاية».
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ومتى سيأتي دورهم؟
م�ن��ذ ب��داي��ة أزم ��ة ك ��ورون ��ا ،ون �ح��ن ن�س�م��ع ال�ف�ي��دي��وه��ات ون�ق��رأ
املسجات ونطالع املقاالت التي تمتلئ بالهجوم والنقد ملا فعله
«ال�ت�ج��ار» بالكويت ب��اق�ت�ص��اده��ا ،وس��رد قصص سرقاتهم،
بالتعاون مع جهات متنفذة ،وكيف انهم نهبوا املال العام ،و«ما
خلوا شيء»!
األمر بأحد «عقالئهم» ألن يصرح بأن كل مناقصات
ووصل ّ
الدولة املتعلقة بمكافحة وباء كورونا واحتوائه ذهبت للتجار!
وال أدري هل يقترح هذا «العاقل» مثال أن تعطى املناقصات
مثال لحفاري القبور أو للمكاتب الهندسية ،الستيراد الحاجات
ال�ض��روري��ة واملستعجلة م��ن األدوي ��ة ووس��ائ��ل وم��واد الوقاية
واألغذية وغيرها؟
التاجر موضع حسد الكثيرين من «صغار العقول» ،وهم يرون
ما يجنيه من ربح يمثل عادة الفرق بني ثمن استيراد مادة ما
وثمن بيعها ،غير مدركني لحقيقة املخاطر التي تحيق بعمله،
وقلقه م��ن االل�ت��زام��ات ال�ت��ي عليه ،وق��روض امل�ص��ارف ودي��ون
املوردين ،هذا غير رواتب املوظفني والعمال ورسوم الحكومة
واإليجارات وخالف ذلك ،ولكن السذج ال يرون إال املظاهر!
ال يحتاج املراقب إلى الكثير ليعرف ان التجار ،ومن دون اي
مبالغة ،هم األكثر تضررا من أزمة كورونا ،من صاحب املقهى
الصغير ،م��رورا بوكيل السيارات ،وص��وال ألصحاب امل��والت
والفنادق.

***
ق��ام «امل��رك��ز امل��ال��ي ال�ك��وي�ت��ي» ب��ال�ت�ع��اون م��ع مؤسسة الكويت
ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي ب�ع�ق��د ن ��دوة إل�ك�ت��رون�ي��ة ح ��ول ت��أث�ي��ر جائحة
فيروس كوفيد -19على قطاعات األعمال في الكويت وآثارها
على الشركات ،ووج��دوا أن��ه من ال�ض��روري تسريع الحكومة
لبرامج مساعداتها لهذا القطاع ال��ذي يواجه أخطارا حقيقية
ستكون لها تبعات مالية واجتماعية مؤملة ،وضرورة التدخل
السريع لحمايته.

***
نعيد ونكرر بأن هناك تاجرا فاسدا ،وآخر جيدا ،مثلما هناك
مهندس شريف وآخر «نصاب» ،ولحام غشاش ،وآخر «نص
غشاش» ....هذه طبيعة الحياة ،ومن االستحالة الغاء مهنة أو
وظيفة التاجر ألن البعض يكرههم ،أو ألنهم نهبوا أموال الدولة،
ف��وج��وده ض��روري حتى ف��ي ال��دول ذات األنظمة االشتراكية،
أو ما تبقى منها .ولم تستمر وظيفته ط��وال آالف السنني إال
لحيويتها ،وع�ج��ز األغلبية ع��ن ال�ق�ي��ام ب�ه��ا ،وه��ذا ليس عيب
التاجر ،فهذا طبيعة كل املهن ،فليس بمقدور أي منا أن يصبح
طبيبا أو م�ه�ن��دس��ا ،أو ح�ت��ى م�ح�ت��اال ،فلكل مهنة طبيعتها
ومتطلباتها وأسرارها ،فللنصب واالحتيال «فنونه» ،للرشوة
مثال ،كما تبني لنا من تجارب الحياة ،أصحابها ودهاليزها.
ومن أهمها أن تعرف من ترشو وكيف ترشو ،وحجم الرشوة.
ف�ق��د ت�ك��ون «ال�ع�ط�ي��ة» ال�ص�غ�ي��رة مل��وظ��ف بسيط أو ف��راش في
مكتب امل�س��ؤول ابلغ اث��را وأهمية من عطية كبيرة للمسؤول
نفسه التي قد يرفضها ،ويوقف «الصفقة».
ك �م��ا ي �ج��ب أال ت �ك��ون ك �ب �ي��رة ب�ح�ي��ث ت�ث�ي��ر ري �ب��ة «امل��رت �ش��ي»
فيوقف الصفقة ،وال صغيرة بحيث تثير غضبه .ولشخصية
«الراشي» واسلوبه أثر بالغ في معرفة شخصية «املرتشي».
فقد يكون من محبي اللهو واملرح ،وهذا «له دبره»!
وق��د يكون م��ن «املتلحفني ب��أردي��ة التدين وم�ظ��اه��ره» وه��ذا له
دبره املختلف.
وقد يكون متساهال ولكن ال يظهر ذلك ،وله أيضا «دبره» إلى
آخر ذل��ك .وبالتالي يعرف «الراشي املحترف» متى يستخدم
املال ومتى يلجأ لسالح آخر ،ومتى يقدم جميع هذه الخدمات
إن كانت الصفقة تستاهل!
طبعا كل هذا الكالم على مستوى «الزعاطيط» .أما الصفقات
الكبرى ،التي يعرف «صاحبنا» (الذي في بالي وبالكم) طرقها
جيدا ،فوضعها مختلف ،ولها أسرارها أيضا.

**
نعود إل��ى موضوع التاجر ونقول ان��ه ك��ان دائما مثار حسد
الكثير من «املرضى النفسيني» ،وكان لذلك ربما أثره السلبي
على املوقف الحكومي من «تعويض التجار» على خسائرهم
املهولة.
فمن سيدفع روات��ب مئات أو آالف العمال واملوظفني العاملني
لديهم لألشهر األربعة املاضية ،على األقل؟
ومن سيغطي إيجارات مكاتبهم ومخازنهم؟
ّ
سيعوضهم عن بضاعتهم التي تلفت في مخازنهم؟
ومن
ومن سيغطي فوائد ديونهم املصرفية؟
هل أصحاب االعمال ،التجار ،من كوكب آخر وليسوا مواطنني
لكي يتم تناسيهم كلية؟
ومن سينقذ نسبة كبيرة منهم من اإلفالس القادم ال محالة؟
أسئلة مستحقة نضعها برسم سمو رئيس مجلس ال��وزراء،
متمنني وضع هذه الفئة املهمة التي كانت دوم��ا أحد األعمدة
التي تأسست الكويت الحديثة عليها ،نصب عينيه.

الوفيات
● رباب محمد علي الصراف ،أرملة حمزة عباس علي الصراف93( ،
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الكبرى

الرطوبة

%35

حار مع فرصة للغبار على المناطق
المكشوفة والرياح شمالية غربية إلى
معتدلة السرعة ( 15ـــ  45كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

8.44 7.48 12.50 3.01
ً
صباحا

ً
ظهرا

ً
صباحا

مساءً

فجر

الصــــالة

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

الفنادق البريطانية بعد  4يوليو:

ال «بوفيه إفطار» ..تفريغ ثالجات
الغرف ..ووقف التعامل النقدي

عصر

6.51 4.50
شروق

مغرب

8.23 11.50
ظهر

عشاء

رنة قلم
إقبال األحمد
l.alahmad@alqabas.com.kw

ِّ
تصفق!
يد واحدة ال

أحمد بدر
م ��ع ع� � ��ودة ال� �ف� �ن ��ادق م ��ن ج ��دي ��د إل��ى
ال�ع�م��ل ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ف��ي ال��راب��ع من
ي��ول�ي��و امل �ق �ب��ل ،ل��ن ت �ع��ود األم� ��ور كما
ك��ان��ت ق�ب��ل ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا،
ح�ي��ث ك�ش�ف��ت م�ج�م��وع��ة م��ن س�لاس��ل
الفنادق الكبرى ،أنها لن تقدم بعض
خ��دم��ات �ه��ا امل �ع �ت ��ادة ل �ن��زالئ �ه��ا ،مثل
وجبة اإلفطار.
وق � � ��ال � � ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة «دي� � � �ل � � ��ي م� �ي ��ل»
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة إن م �ش �غ �ل��ي ال �ف �ن ��ادق
أع� �ل� �ن ��وا أن� �ه ��م – م� ��ع إع � � ��ادة ف�ت�ح�ه��ا
– س� �ي� �خ� �ص� �م ��ون ب� ��وف � �ي� ��ه اإلف� � �ط � ��ار
م ��ن ال �ق��ائ �م��ة ،ك �م��ا أن �ه ��م س �ي �ف��رغ��ون
ال � �ث �ل�اج� ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة ف� ��ي ال� �غ ��رف،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تفريغ ال�غ��رف نفسها
من األوراق والهواتف.
ول �ف �ت��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة إل��ى
إع� �ل ��ان ب� �ع ��ض أك � �ب� ��ر ال� �س�ل�اس ��ل ع��ن
م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��رات ال � �ي ��وم،
بعدما منح رئيس الوزراء البريطاني

أدنى جزر

3.24 3.14

ب��وري��س ج��ون�س��ون ال �ض��وء األخ�ض��ر
ل�ل�ف�ن��ادق إلع� ��ادة ف�ت��ح أب��واب �ه��ا ف��ي 4
ي��ول�ي��و ،م�ث��ل ش��رك��ة أك ��ور الفرنسية،
التي تمتلك عالمات تجارية بما في
ذل ��ك ن��وف��وت �ي��ل ،وم �ي��رك �ي��ور ،وإي�ب��س
وس��وف �ي �ت �ي��ل ،وال �ت��ي ت�خ�ط��ط إلع ��ادة
ف�ت��ح ب�ع��ض ف�ن��ادق�ه��ا ،ال�ب��ال��غ ع��دده��ا
 270فندقًا.

ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،أع �ل �ن��ت س�لاس��ل
«ج �ي��ري��ز إن» و«ل � �ي ��ون ��اردو ه��وت�ي��ل
غ��روب» عن خطط من  5نقاط إلعادة
ف�ت��ح ف�ن��ادق�ه��ا ،تشمل وق��ف التعامل
النقدي ،وتقديم اإلف�ط��ار ف��ي الغرف،
وتنظيف مناطق اللمس بالغرف بعد
مغادرة الضيوف ،وتفريغ الثالجات،
وإلغاء األوراق.

يتقاضى ما يقارب ألف دوالر من كل امرأة

 1200سيدة بقائمة انتظار
صالون لتصفيف الشعر في نيويورك
إسالم شكري
على ب��اب ص��ال��ون «ج��ول�ي��ان ف��اري��ل» ال�ف��اخ��ر ف��ي ن�ي��وي��ورك ،تجد
ال�س�ي��دات م��ن يقابلهن بكيس بالستيكي ،يضعن فيه هواتفهن
ً
امل�ح�م��ول��ة وح �ق��ائ��ب ال �ي��د أوال ،ق�ب��ل أن ي�ق�ي��س ل�ه��ن ال� �ح ��رارة ،مع
مراجعة اإلج ��راءات الوقائية التقليدية ،مثل وض��ع الكمامة .فإذا
كان كل ذلك سليمًاُ ،يسمح للسيدات بالدخول.
ب�ح�س��ب م��وق��ع «ب �ي��وت��ي م ��ارك ��ت» ،ف ��إن ق��واع��د األم � ��ان وال �س�لام��ة
أصبحت مقدمة على كل شيء ،خصوصًا مع بدء عودة صالونات
الشعر للسيدات للعمل م��ن ج��دي��د ،فالصالون ال��ذي فتح أب��واب��ه
مجددًا بعد إغالق  3أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا ،لديه اآلن

قائمة انتظار من  1200سيدة ،بينما أجره عن سيدة واح��دة ألف
دوالر .ونقل املوقع عن س��وزان واري��ن ،إح��دى عميالت الصالون،
قولها إنه يستحق كل بنس يتم دفعه ،فهو يعتني بك بكل بساطة،
مضيفة «أشعر أن األمر رائع للغاية .اآلن ،سآكل الجيلي مع زبدة
الفول السوداني وسأحصل على شعر رائع ومصبوغ» ،فالفيروس
أجبر الجميع على التزام منازلهم لعدة أشهر.
وتشرح سيلني فاريل ،الرئيسة التنفيذية للصالون ،وزوجة مالكه
جوليان ،مصفف الشعر الرئيسي ،إجراءات الوقاية قائلة« :لحظة
وصول الزبون نقوم بقياس درجة حرارته من على الباب ..والزبائن
يضعون حقائبهم في كيس بالستيكي .ونعطيهم مناديل مبللة
لتنظيف الهواتف والنظارات ..وبالطبع يضع الجميع الكمامات».

من الضروري ّ
جداً أال نستمر في التعاطي مع الشأن العام
َّ َ
واألداء الحكومي بالنفس وال��روح أنفسهما اللذين تعودنا
عليهما طيلة سنوات طويلة ،رغم اننا كنا معذورين في ذلك.
سنوات طويلة ،وأعني سنوات طويلة ج� ّ�دًا ..سيطرت روح
التشاؤم ولغة ّ
التذمر والشكوى واليأس من كل من الشأن
واالق�ت�ص��ادي والقانوني والتعليمي والصحي،
السياسي ّ
وك��ل م��ا يتعلق بالحياة ف��ي ال�ك��وي��ت ،بسبب ال�ف�س��اد ال��ذي
استشرى يومًا بعد يوم ،من دون أي وقفة جادة للحد من
تمدد هذا الفساد.
ال �ي ��وم ن �ح��ن ن�ع�ي��ش ت �ح��ت م�ظ�ل��ة ح �ك��وم��ة ورئ ��اس ��ة وزارة
مختلفة ..وق��د ال ت�ك��ون ك�م��ا ن��رج��و ون��أم��ل م�ئ��ة ف��ي امل�ئ��ة..
ولكنها على االقل بنظري ،أنا شخصيا ،افضل مما سبق،
ما يدعونا ويشجعنا على اعطائها الفرصة والوقت ،ليس
لتعديل ال��وض��ع كله م��ن ال�ص�ف��ر ،ول�ك��ن على االق��ل لنشعر
بأنها جادة باإلصالح.
ال ب��د ل�ن��ا أن ن�ع�ط��ي ه ��ذه ال�ح�ك��وم��ة ال �ف��رص��ة ح�ت��ى تثبت
فلسفتها ورسالتها كما تعلنها دائما ..وهي تطبيق القانون
الذي لن يستثني أحدا ،مهما كان اسمه او اصله او منصبه..
وه ��ذا م��ا سمعناه اك�ث��ر م��ن م��رة ع�ل��ى ل�س��ان س�م��و رئيس
الوزراء وبعض وزرائه.
بناء عمارة يستغرق سنة واثنتني ..ولكن هدمها ال يستغرق
اكثر من دقائق معدودات؛ لذا فبناء نظام دولة من دون فساد
او ّ
تخبط يحتاج تعديل الكثير والكثير ..وقبل هذا كله فإن
استعادة ثقة شعب طاله امللل واليأس حتى كاد أغلبه يفقد
ثقته في دولته( ..وه��ذا ما ال يرغب احد في الوصول اليه)
يحتاج كثيرًا من الجهد ،وأقل منه وقت.
وحتى ننجح في هذه الخطوة وبوجود رئيس وزراء يبعث
االمل بنا ..علينا التركيز على اي ايجابيات يحققها فريقه
الوزاري لتعزيز نوع من التفاؤل داخل مجتمعنا.
علينا تشجيع ه��ذه الحكومة اذا م��ا ب��در منها اي ان�ج��از،
وب��دأت بتحقيق اي ه��دف مهما ك��ان ص�غ�ي��را ..وذل��ك حتى
ن��دع��م ه��ذه الحكومة ال�ج��دي��دة على االس�ت�م��رار ف��ي نهجها
ّ
يصب بالنهاية في كل ما نرجوه
الجديد وااليجابي ..الذي
ونتأمله.
ال نستطيع ،وال ب��أي ح��ال م��ن االح� ��وال ،ان ننفي ان ه��ذه
الحكومة برئيسها واداء بعض وزرائ�ه��ا بعثت فينا روحا
اآلن كل
اف�ت�ق��دن��اه��ا ط��وي�لا .ص�ح�ي��ح ان �ه��ا ل��م ت�ح�ق��ق ح�ت��ى ّ
امل��راد ..ليس لعيب فيها بشكل كلي ..ولكنها فور تسلمها
امل�س��ؤول�ي��ات دخ�ل��ت ف��ي دوام ��ة «ك ��ورون ��ا» ال�ت��ي استنزفت
الكثير من جهدها وعملها.
بعد أشهر قليلة سينتهي عمل هذه الحكومة ،بعد اختيار
اعضاء مجلس االمة الجديد ..وحينها سيبدأ العمل الفعلي.
لنشجع ك��ل م��ا يتوجب علينا تشجيعه م��ن اداء حكومي،
ونختزل اي هجوم ،او على االقل نخفف من حدته ..الن اعادة
بناء ما تم تدميره سنوات طويلة يحتاج نفسا طويال ودعما
وتشجيعا ..ومهم جدا التشجيع لالداء الجيد واملتميز.
ام�ل�ن��ا كبير وق ��وي ف��ي رئ��اس��ة ال� ��وزراء ال�ج��دي��دة االخ �ي��رة..
ولكني اشعر بأنها مقبلة على ج��دول اعمال طويل ج��دا..
لكل بند فيه أولويته الخاصة ..اذا ما تم اختيارها مجددا
الدارة الفترة املقبلة ،وهذا ما يأمله كثيرون.
ك��ان اهلل في ع��ون كل مخلص ومجد ُ
وم�ص� ّ�ر على اصالح
ّ
يتحمل مسؤوليته؛ ألنه سيغوص في
وتنظيف املكان الذي
مشاكل ال اول لها وال آخر.
بتشجيعنا ودعمنا اعالميا ومنظمات مجتمع مدني وقوى
ض�غ��ط ن��اع �م��ة ..س�ن�س��اع��د ك�ث�ي��را ع�ل��ى امل�ض��ي ق��دم��ا نحو
كويت املستقبل الجميل.
ّ
يد واحدة ال تصفق أبدًا.

 100عالم وخبير« :كورونا» ينتقل باالستنشاق أكثر

أكواب القهوة القابلة إلعادة االستخدام آمنة
أحمد عبدالفتاح
وق��ع أكثر م��ن  100ع��ال��م ،متخصصني ف��ي علوم الفيروسات واألوب�ئ��ة
واألح �ي��اء ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى كيميائيني وأط �ب��اء م��ن  18دول ��ة ،م��ن بينها
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا ،على بيان ،أك��دوا فيه أن أكواب
القهوة القابلة إلعادة االستخدام ،آمنة تمامًا خالل تفشي وباء كورونا.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،فإن الخبراء أكدوا أن األكواب
القابلة للتدوير ،آمنة من امل��واد البالستيكية ذات االستخدام الواحد،
والتي توفر للمستهلك نظافة أساسية ،ولكن يجب غسل هذه األكواب
بانتظام باستخدام مطهر منزلي عادي وماء ساخن ،باإلضافة لغسل
اليدين باملاء والصابون أو مطهر ،وتجنب ملس العني والفم واألنف.

وقالت الصحيفة ،إن الدعوة ملزيد من التوجه نحو استخدام مصادر
ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ،ت��أت��ي وس��ط م �خ��اوف م �ت��زاي��دة م��ن ارت �ف��اع نفايات
البالستيك ال�ق��اب��ل للتصرف بسبب ال��وب��اء ،ح�ي��ث علقت ستاربكس
وك��اف��ي ن�ي��رو ،اس�ت�خ��دام أك��واب القهوة القابلة إلع��ادة االس�ت�خ��دام في
املتاجر.
وق ��ال ال �خ �ب��راء ف��ي ب�ي��ان�ه��م مل�ع��ال�ج��ة س�لام��ة ال�ع�ن��اص��ر ال�ق��اب�ل��ة إلع��ادة
االس �ت �خ ��دام ،إن ��ه ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى أف �ض��ل ال �ع �ل��وم واإلرش � � ��ادات امل �ت��اح��ة من
امل�ت�خ�ص�ص�ين ف��ي ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ،م��ن ال��واض��ح أن ��ه ي�م�ك��ن اس�ت�خ��دام
األنظمة القابلة إلعادة االستخدام بأمان باستخدام النظافة األساسية،
ً
مؤكدين أن البالستيك املستخدم مرة واحدة ليس أكثر أمانا.
وأكد العلماء املوقعون على البيان ،أن كل األدلة تشير إلى أن كورونا
ينتشر من استنشاق قطرات من الجو ،أكثر من مالمسة األسطح.

حجم سوق «المستعمل» سيرتفع
إلى  64مليار دوالر خالل  5سنوات
أحمد اسماعيل
قال تقرير حديث لسوق « :»ThredUpإن قطاع السلع املستعملة
ّ
يشهد انفجارًا في املبيعات حاليًا ،على الرغم من تفشي فيروس
ّ
ك��ورون��ا عامليًا ،حيث توقع التقرير أن يصل حجم س��وق تجارة
املستعمل بحلول عام  2025إلى  64مليار دوالر ،أي بعد  5سنوات
من اآلن.
ّ
ويسلط التقرير ،ال��ذي نشرته مجلة بزنس إنسايدر األميركية،
ال �ض��وء أي �ض��ًا ع�ل��ى ت��أث�ي��ر األزم � ��ة ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ح�ج��م ال�س��وق
السلبي سيرتفع من  28مليارًا إل��ى  64مليار دوالر بحلول عام
 ،2025على الرغم من الرياح املعاكسة التي أثرت في صناعة البيع
بالتجزئة ،بسبب الفيروس.
وكشفت « ،»ThredUpوهي سوق رائد إلعادة البيع ،في تقريرها
ال� � ��ذي وض �ع �ت��ه ب ��ال� �ش ��راك ��ة م ��ع ش ��رك ��ة ال �ت �ح �ل �ي�ل�ات واألب � �ح ��اث
« »GlobalDataكيف أثر الوباء في إع��ادة البيع ككل ،حيث كشف
التقرير كيف تسارع قطاع إع��ادة البيع ،ال��ذي نما بشكل أس��رع،
نحو  25مرة ،من مبيعات التجزئة في .2019

وأوض��ح التقرير أن الحجر الصحي أعطى دفعة قوية لعمليات
إع ��ادة ال�ب�ي��ع ،ح�ي��ث س��اع��دت ع ��ادات ال �ت �س� ّ�وق ال�ت��ي تعتمد على
الحجر الصحي ،في تعزيز قطاع إعادة البيع ،أو سوق املستعمل،
ّ
املتسوقني إلى البحث عن صفقات منزلية.
حيث سعى مزيد من

« ..»Apple Watchستطالب مستخدمها
بغسل يديه لمدة  20ثانية
كشفت عمالقة التكنولوجيا األميركية «أبل» عن نظام تشغيلها الجديد
للساعات الذكية « ،»WatchOS 7والذي من املقرر أن يحتوي على مزايا
ج��دي��دة ،م��ن بينها أن تضمن « »Apple Watchملستخدمها أن يغسل
يديه بشكل جيد ملدة  20ثانية ،كنوع من الوقاية ضد فيروس كورونا
املستجد .وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،إن أب��ل كشفت عن
التقنية الجديدة ،في مؤتمر « »WWDC 2020للمطورين ،معتبرة أنها
مفيدة لصحة الفرد واملجتمع ،حيث أطلقت على امليزة اسم Automatic
.Handwashing Detection
وت �ع �م��ل امل� �ي ��زة ال� �ج ��دي ��دة ،م ��ن خ �ل�ال ب� ��دء ع ��د ت �ن��ازل��ي مل� ��دة  20ث��ان�ي��ة
ع �ن��دم��ا ت�ل�اح��ظ ال �س��اع��ة ال��ذك �ي��ة
أن م �س �ت �خ��دم �ه��ا ي �غ �س��ل ي ��دي ��ه،
وذل ��ك ب��اس�ت�خ��دام ك�ش��ف الحركة
والصوت والتعلم اآللي ،حيث من
املفترض أن تتمكن Apple Watch
م��ن م�ع��رف��ة م�ت��ى ي�ب��دأ املستخدم
ب�غ�س��ل ي��دي��ه ،ل�ي�ظ�ه��ر ع �ل��ى وج��ه
ال �س��اع��ة رس �م��ا م �ت �ح��رك��ا م��رح��ًا،
وإذا ت��وق��ف ع��ن غ�س��ل ي��دي��ه قبل
انتهاء املدة ،ستطلب منه الساعة
االستمرار.

