أبي أساء معاملتنا
جميعاً ..فهل
أدعوه لحضور
زفافي؟
الخبيرة األسرية في
«الغارديان» تجيب
اليت | ص06
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ً
إيجابا مع مقترحات لجنة «تحسين األعمال»:
أوساط اقتصادية تتفاعل

ُّ
التأخر في دعم «القطاع الخاص» ..جريمة!
إبراهيم محمد
تفاعلت أوس��اط اقتصادية ع��دة مع مقترحات
ل �ج �ن��ة ت �ح �س�ي�ن األع � � �م� � ��ال ،ال � �ت ��ي ت �ض �م �ن��ت ٦
نقاط ،أهمها تكفل الدولة بايجارات «القطاع
الخاص» ملدة  ٦اشهر ،والتكفل بدفع  %80من
روات ��ب امل��وظ�ف�ين ،بسبب اغ�لاق��ه قسريًا بقرار
حكومي ،حيث ش��ددت األوس��اط على ض��رورة
إس� � ��راع ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي إق� � ��رار ال ��دع ��م امل �ط �ل��وب
ل�ل�ق�ط��اع��ات االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي ت��واج��ه مخاطر
كبيرة بسبب القرار الحكومي باإلغالق.
ودعا جاسم زينل نائب رئيس مجلس اإلدارة
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �م��وع��ة أرزان امل��ال �ي��ة
للتمويل واالس�ت�ث�م��ار ال�ح�ك��وم��ة إل��ى االق �ت��داء
ب��ال��دول األخ ��رى ،ال�ت��ي ب��ادرت إل��ى تقديم حزم
ت �ح �ف �ي��ز ف ��وري ��ة ل �ل �ق �ط��اع ال � �خ� ��اص ،ت�ض�م�ن��ت
قروضًا ميسرة ومنحًا مخصصة لدفع فواتير
اإلي� �ج ��ار وال� ��روات� ��ب ط � ��وال ف �ت��رة ال �ت �ع �ط��ل عن

■ الحميضي :ال مجال لمزيد من التأخير في دعم الشركات ■ زينل :تسديد اإليجارات والرواتب ضروري إلنقاذ القطاع
■ الساير :إقرار التعديالت التشريعية لمساعدة القطاعات على االستمرار ■ الطبيخ :كان يفترض تحصين المبادرين منذ بداية األزمة
العمل ،خاصة أن قرار اإلغ�لاق كان خارجًا عن
إرادة أصحاب املشاريع.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،أك� � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق ل��رئ �ي��س
جمعية املحامني املحامي مهند ط�لال الساير
ضرورة إدخال عدد من التعديالت التشريعية
وال �ق��وان�ين ال�ح��دي�ث��ة ،وذل ��ك مل �س��اع��دة ال�ق�ط��اع
ال�خ��اص ف��ي م��واج�ه��ة ال�ت��داع�ي��ات االقتصادية
لجائحة كورونا.
وأش��ار إلى ض��رورة أن تتزامن تلك التعديالت
التشريعية مع الدعم املالي املقدم من الحكومة
ألص �ح��اب امل �ش��اري��ع ،خ��اص��ة أن ال��دع��م امل��ال��ي
وحده ال يكفي ،مضيفًا أن أبرز تلك التعديالت
امل �ط �ل��وب��ة ي�ش�م��ل ق ��ان ��ون اإلي � �ج� ��ارات وق��ان��ون

مجرد سؤال:
بعد إجماع األوساط االقتصادية على مطالب لجنة «تحسين األعمال»،
واعتبارها وثيقة انقاذ ،واستمرار صمت الوزراء المطبق من دون طرح
حلول بديلة ..هل باتت نظرية ّ
تعمد الحكومة إغراق «القطاع الخاص»
ً
ً
أمرا واقعا؟!
بمشاريعه الصغيرة والكبيرة؛

العمل وغيرهما من التشريعات التي تساعد
على مواجهة األزمة.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية االقتصادية
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ح �م �ي �ض��ي إن ق �ط��اع ال �ش��رك��ات
الخاصة رغم صغر حجمه فإنه يعتبر عصبًا
م �ه �م��ًا ألي اق �ت �ص ��اد م� �س� �ت ��دام ،وواج � � ��ب ع�ل��ى
الحكومة دعمه.
وأك � ��د ض � ��رورة أن ت �ع��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
أن ال ��وق ��ت ع ��ام ��ل م �ه��م ج � �دًا ف ��ي م �س �ي��رة ت�ل��ك
امل� �ش ��روع ��ات ،وب��ال �ت��ال��ي ال م �ج��ال ل�ل�ت�س��وي��ف
والتأخير في إقرار الدعم الالزم لها.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال رئ�ي��س مجلس إدارة جمعية
امل �ح��اس �ب�ين وامل ��راج �ع�ي�ن ف�ي�ص��ل ع�ب��دامل�ح�س��ن
الطبيخ« :إن مبدأ الوقاية خير من العالج كان ال
بد من تطبيقه منذ البداية في التعامل مع ملف
امل�ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة لحمايتها
م� ��ن ال� �ت ��داع� �ي ��ات ال �خ �ط �ي ��رة ال� �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا
حاليا؛ وعلى رأس�ه��ا ق��ان��ون اإلف�ل�اس وتعديل
اإليجارات ،وهي قوانني كانت كفيلة بحماية تلك
املشروعات».
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«لمعالجة المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص»

الهاشل :الحل في فتح االقتصاد بأسرع وقت
ق��ال رئ�ي��س اللجنة العليا للتحفيز االق�ت�ص��ادي محافظ بنك
الكويت املركزي د .محمد الهاشل ان فتح االقتصاد في أسرع
وقت وفق الضوابط واالشتراطات الصحية املناسبة ،هو الحل
األك �ث��ر ف��اع�ل�ي��ة ل�ل�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ق�ط��اع امل�ش��روع��ات
الصغيرة واملتوسطة وبقية الوحدات االقتصادية.
وأض��اف الهاشل في رده على ما نشرته سبقلا أمس حول
الورقة املقدمة من النائب أحمد نبيل الفضل وع��دد من رواد
األع�م��ال ،أنها بني املآخذ على مقترح املنح ووع��د بنقلها إلى
اللجنة التحفيزية ملناقشتها.
وأشار إلى أنه من بني التدابير الواردة في الورقة ما هو مطبق
بالفعل ،كاشفًا أن اللجنة ت��دارس��ت امل�ق�ت��رح وان�ت�ه��ت إل��ى أنه

م��ن غير امل�لائ��م تقديم تلك امل�ن��ح ،الف�ت��ًا إل��ى أن تدابير اللجنة
التحفيزية ومشروعات القوانني التي قدمتها تؤدي لحل تلك
املشاكل.
وأك ��د أه�م�ي��ة ال �ت �ع��اون ب�ين السلطتني التنفيذية والتشريعية
لتطبيق توصيات ومقترحات اللجنة التحفيزية بأسرع وقت
ممكن.
وأش��اد املحافظ باهتمام سبقلا بمتابعة امللف االقتصادي،
خاصة في الظروف الراهنة ،حيث تشكل تداعيات أزمة فيروس
ك��ورون��ا املستجد أح��د أص�ع��ب ال�ت�ح��دي��ات االق�ت�ص��ادي��ة على
املستويني العاملي واملحلي.
اقتصاد | ص09

فزعة نيابية لألنشطة المتضررة من اإلغالق
الشاهين لـ سبقلا :فتح األنشطة
التجارية والتقيد باشتراطات «الصحة»
حمد الخلف
ان�ط�ل�ق��ت م� �ش ��اورات ن�ي��اب�ي��ة م��وس �ع��ة ل��دف��ع ع�ج�ل��ة االق �ت �ص��اد ودع��م
املتضررين من القطاع الخاص وأصحاب األعمال واألنشطة املتضررة،
في ضوء «رسائل إيجابية من الجانب الحكومي بعد مناقشة ورقة
اقتصادية تقدم بها عدد من املبادرين ،وناقشتها لجنة تحسني بيئة
األعمال البرملانية».
وكشفت مصادر برملانية لـ سبقلا عن سلسلة اجتماعات ستعقد
اعتبارًا م��ن نهاية األس�ب��وع املقبل لهذا ال�غ��رض ،وستدعى إليها كل

الطبطبائي لـ سبقلا :الحكومة مسؤولة
عن معالجة مش��اكلهم قبل تمدد ضررها

الجهات املعنية ،والوزراء املسؤولون عن القطاعات االقتصادية ،تمهيدًا
لحل أزمة الركود التي لم يظهر منها سوى رأس جبل الجليد حتى اآلن.
ّ
وحذرت املصادر من أن تراخي الحكومة في التدخل لحل هذه املعضلة
قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على االقتصاد الوطني واملشاريع الوليدة
وقطاع األعمال.
وأعرب نواب عن دعمهم للمقترحات الرامية إلى دعم أصحاب املشاريع
واألنشطة التي توقفت قسرًا ،معتبرين أن دعم املتضررين ال خالف
عليه في األوساط النيابية على أن يمتد إلى حماية العمالة الوطنية.
وق��ال ال�ن��ائ��ب أس��ام��ة ال�ش��اه�ين إن معظم أص�ح��اب األع �م��ال التجارية

ال��ص��ال��ح ل��ـ سبقلا :أض�����رار جسيمة
بسبب اإلغالق تستدعي تدخالً حكومياً

وال �ص �ن��اع �ي��ة ت � �ض� ��رروا ب �س �ب��ب االغ� �ل ��اق اإلج� � �ب � ��اري امل� �ت ��زام ��ن م��ع
انتشار الجائحة ،مؤكدًا دعمه كل توجه لتقديم تسهيالت أو دعوم
للمتضررين ،شريطة أن يقترن ذلك برقابة مالية وإداري��ة ،وأن تكون
بمقدار الحاجة والضرر.
وعن أهمية فتح األنشطة التجارية بعد انحسار مخاطر كورونا ،قال
الشاهني لـ سبقلا «يجب أن يكون فتح األنشطة واستقبال الجمهور
وتجمع العمالة مقرونًا بقرارات صحية».
بدوره ،لفت النائب عمر الطبطبائي إلى ما يعتبره «قصورًا لدى بعض
املسؤولني في فهم معنى املشاريع املتوسطة والصغيرة»ّ ،
مبينًا أنه

إذا لم يتم دع��م ه��ذه املشاريع ،ف��إن الخسائر ستطول الجميع ،ماليًا
ووظيفيًا ،وسيعودون إلى العمل في القطاع الحكومي .وبالتالي ،فإن
من واجب الحكومة املساهمة في وضع الحلول ملشاكل هذه املشاريع.
ّ
في سياق متصل ،أعلن النائب خليل الصالح دعمه للورقة املتعلقة
بدعم أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،مشددًا على ضرورة
تلبية متطلبات أص�ح��اب املشاريع واألنشطة التجارية التي توقفت
قصرًا بسبب أزمة كورونا ،وتأمني االستقرار الوظيفي للكويتيني.

اقتصاد | ص10

هل استغلت إيران
«كورونا» لتصفية
بعض قيادييها؟!
دولي | ص17

التطبيق الكويتي ّ
كلف «سيتي بنك» الستكشاف خيارات إستراتيجية

ً
تقييما بمليار دوالر
«بوتيكات» تستهدف
■ تخطط لبيع بعض أعمالها وجمع تمويل من األسواق
حسام علم الدين

كلفت الشركة املالكة لتطبيق «بوتيكات»
ال�ك��وي�ت��ي ،بنك «سيتي غ ��روب» األميركي
الستكشاف خ�ي��ارات إستراتيجية تتعلق
بإمكان بيع جزئي لبعض األعمال التابعة
لها وجمع تمويالت من األسواق.

ونقلت «بلومبيرغ» عن مصدرين اثنني أن
«بوتيكات» تسعى إل��ى تقييم بنحو 700
م�ل�ي��ون دوالر ،ف��ي ح�ين ق ��ال ش�خ��ص آخ��ر
مطلع على خطط الشركة إنها تستهدف
تقييمًا يصل إلى مليار دوالر ،ويذكر أنه
في  2019جرى تقدير قيمة الشركة بنحو
 500مليون دوالر في جولة تمويل آنذاك.

وأش � � ��ارت امل� �ص ��ادر إل� ��ى أن امل �ن��اق �ش��ات ال
ت��زال في مرحلة مبكرة ،ولم تصل الشركة
الكويتية بعد إل��ى مستثمرين محتملني
ف� �ي� �ه ��ا ،م �ت��وق �ع ��ة أن ي �ن �م��و ال� �ط� �ل ��ب ع�ل��ى
التجزئة على اإلنترنت في الشرق األوسط
ن�ظ�رًا إل��ى ت�ط��ور ال�ت�ج��ارة اإللكترونية في
املنطقة عن أجزاء أخرى من العالم ،ويعود

ذل��ك إل��ى حد كبير لحجم فئة الشباب في
ً
منطقة الشرق األوسط فضال عن تمتعهم
بدخل مادي أعلى يمكن صرف جزء كبير
ً
منه على سلع التجميل وال�ع�ط��ور ،فضال
عن قضائهم لفترات طويلة عبر التسوق
اإللكتروني خصوصًا ف��ي ف�ت��رات اإلغ�لاق
التي فرضها تفشي فيروس كورونا عامليًا.

في العدد

عمالة المهبولة:
أعراس في وضح
نتسوّ ل اللقمة..
النهار ..والتباعد
مجرد كالم الكويت  03ونأكل بالدين الكويت 05
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ردود األفعال حول قضية النائب البنغالي تتوالى في دكا:

شبكة تتاجر بالبشر ..وترسلهم إلى الكويت
¶ «الشفافية الدولية» في بنغالدش :نطالب بإجراء تحقيق فوري في جرائم البرلماني
ً
يوما..
حبس البرلماني المتهم 21
وإيداعه السجن المركزي

مي السكري
ت��واص�ل��ت ردود األف�ع��ال داخ��ل بنغالدش
إزاء ق �ض �ي��ة ال� �ن ��ائ ��ب ال �ب �ن �غ��ال��ي امل �ت �ه��م
ب ��ال ��رش ��وة وت � �ج� ��ارة اإلق � ��ام � ��ات وال �ب �ش��ر
وغ�س��ل األم � ��وال ،وب�ي�ن�م��ا ط��ال�ب��ت منظمة
ال �ش �ف��اف �ي��ة ال �ب �ن �غ��ال �ي��ة ،ل �ج �ن��ة م �ك��اف �ح��ة
ال �ف �س ��اد ال �ح �ك��وم �ي��ة وال� �ب ��رمل ��ان ب ��إج ��راء
تحقيق فوري وفعال في تورط النائب في
اإلت �ج��ار ب��ال�ب�ش��ر وغ�س��ل األم� ��وال ،كشفت
تقارير إعالمية عن شبكة منظمة تتاجر
في البشر وترسلهم إلى الكويت.
ووف� � � � � ��ق ص � �ح � �ي � �ف� ��ة The Daily Star
ال �ب �ن �غ�ل�ادش �ي��ة ،ف� ��إن امل �ن �ظ �م��ة دع� ��ت إل��ى
ات �خ��اذ إج � ��راءات ق��ان��ون�ي��ة ق��وي��ة ف��ي ه��ذا
ال �ص ��دد ل �ح �م��اي��ة ه�ي�ب��ة ال �ب ��رمل ��ان ،مبينة
أن امل �ن �ظ �م��ة وص �ف ��ت ت � ��ورط ال �ن ��ائ ��ب ف��ي
م�ث��ل ه��ذه األن�ش�ط��ة غ�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة ب��أن��ه
مثال مخجل على التجريم في سياسات
بنغالدش.
وذك� ��رت امل�ن�ظ�م��ة أن �ه��ا ل��م ت�ع�ث��ر ع �ل��ى أي
معلومات موثوقة تشير إلى أن الحكومة
وال � �ب� ��رمل� ��ان وه �ي �ئ ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق اإلداري� � � ��ة
ووح� ��دة االس �ت �خ �ب��ارات امل��ال �ي��ة وم�ج�ل��س
اإليرادات الوطني ووكاالت إنفاذ القانون
أخ � ��ذت ه� ��ذه امل �س��أل��ة ع �ل��ى م �ح �م��ل ال �ج��د
ف��ي ال�ب��داي��ة ،ب��ل على العكس كانت هناك
إش��ارات تشير إل��ى أن املكاتب الحكومية
حاولت حماية النائب.

مبارك حبيب
قرر النائب العام املستشار ضرار العسعوسي أمس
حبس النائب البنغالي املتهم بالرشوة وغسل األموال
وتجارة البشر واإلقامات ملدة  21يومًا ،كما قرر حبس
محاسب شركته ،وهو بنغالي أيضًا ،وإحالتهما إلى
السجن امل��رك��زي .وق��ال م�ص��در مطلع ل�ـ سبقلا إن
النائب ال�ع��ام أص��در ق��رارًا باستمرار حبس متهمني

القضية أثارها الغانم ..وعُ رفت بـ«عمرة وغريسة»

ِّ
حبس ِّ
المتزوجة
مزورة الجنسية
باثنين وموظفة بجهتين
مبارك حبيب
ب �ح �ك��م ي ��دي ��ن امل �ت �ه �م�ي�ن ف �ي �ه��ا ،أس ��دل ��ت م�ح�ك�م��ة
االستئناف الستار ،أم��س ،على واح��دة من أخطر
قضايا ت��زوي��ر الجنسية التي م��رت على املحاكم
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،وك � ��ان أث ��اره ��ا رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ي م��راف�ع�ت��ه داخ ��ل ق��اع��ة ع�ب��داهلل
ال�س��ال��م مطلع ف�ب��راي��ر امل��اض��ي ،وع��رف��ت ب�ع��د ذل��ك
بقضية «عمرة وغريسة».

جرائم وتحقيق
وقال املدير التنفيذي للمنظمة د .افتخار
ال ��زم ��ان« :ع �ن��دم��ا ك�ش�ف��ت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
الكويتية عن تورط النائب في جرائم مثل
اإلت�ج��ار بالبشر ،أج��رى سفير بنغالدش
ل � � ��دى ال � �ك� ��وي� ��ت ت �ح �ق �ي �ق��ًا ووص� � � ��ف ه ��ذه
التقارير بأنها :ال أساس لها».
وأض� ��اف ال ��زم ��ان« :إن ح�ك��وم�ت�ن��ا ول�ج�ن��ة
ال �ت �ن �س �ي ��ق اإلداري � � � � � ��ة وج� �م� �ي ��ع امل �ك ��ات ��ب
الحكومية ذات الصلة ظلت واثقة بشكل
م��ري��ح م��ن ه ��ذا ال�ت�ح�ق�ي��ق ،ك �م��ا ل��م يتخذ
ال �ب��رمل��ان ال��وط �ن��ي أي إج � � ��راءات ف ��ي ه��ذا
الصدد».
وذك��ر أيضًا أن ال مباالة الحكومة بشأن
م�س��أل��ة ت�ن�ط��وي ع�ل��ى ح�ي��اة وس�ب��ل عيش
اآلالف من العمال البنغالدشيني أمر مخز
ومثير للقلق في الوقت نفسه.
ووف ��ق ال �ب �ي��ان ،ال ��ذي أوردت � ��ه ال�ص�ح�ي�ف��ة،
ت�ع�ت�ق��د م�ن�ظ�م��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ب�ن�غ�لادش�ي��ة
أن��ه ك��ان ع�ل��ى ح�ك��وم��ة ب�ن�غ�لادش أن تبدأ
ً
في التحقيق ضد االدعاء بدال من انتظار
اتصال رسمي من الحكومة الكويتية.
وقال الزمان« :إن آالف العمال الذين جرى
ت�ه��ري�ب�ه��م إل ��ى ال �ك��وي��ت ب��اس��م ال�ع�م��ل هم
م��واط�ن��ون م��ن ب�ن�غ�لادش ،وق��د اح�ت�ج��زوا
كرهائن وأجبروا على دفع فدية ملتاجرين

آخرين ،وإخالء سبيل مالكة شركة بكفالة ألفي دينار.
وأض � ��اف :إن ال�ن�ي��اب��ة واص �ل��ت تحقيقاتها أم ��س مع
املتهمني ،وطلبت ّ
تحريات تكميلية تخص تهمة غسل
األم� ��وال ،م��وض�ح��ًا ف��ي ال��وق��ت نفسه أن القضية في
بدايتها حتى اآلن ،وهناك خيوط يجب فك طالسمها.
ولفت املصدر إلى أن مصير النائب البنغالي في األيام
املقبلة سيكون من خالل عرضه على قاضي تجديد
ال�ح�ب��س ،إل��ى ح�ين اس�ت�ك�م��ال ال�ن�ي��اب��ة أوراق القضية
وإحالتها إلى محكمة الجنايات.

وق �ض��ت االس �ت �ئ �ن��اف ب�ح�ب��س امل�ت�ه�م��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
امل �ت��زوج��ة ب��اث �ن�ين ،وه ��ي ص��اح�ب��ة اس �م��ي «ع�م��رة
وغريسة» ،كما قضت أيضًا بحبس زوجها وآخر
ملدة  7سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تزوير
الجنسية الكويتية.
وكانت املتهمة قد اختلقت إلى جانب شخصيتها
شخصية وهمية كويتية أخرى ،األمر الذي مكنها
من العمل بوظيفتني ،والسماح لها ب��ال��زواج من
اثنني ً
بناء على أوراقها املزورة.

الكويت دانت هجمات الحوثي على المملكة:

استهداف مناطق سكنية
سعودية خرق للمواثيق الدولية

تجارة اإلقامات زادت العمالة الهامشية (تصوير :حسني هالل)

ال مباالة الحكومة
البنغالية أمر مخز ٍ ومثير
للقلق ..ومسؤولون
متورطون في القضية

ه� ��م أي� �ض ��ًا م ��واط � �ن ��ون م� ��ن ب� �ن� �غ�ل�ادش»،
مضيفا« :وال شك في أنها شبكة منظمة
جرى تشكيلها لإلتجار بالبشر وإرس��ال
العمالة إلى الكويت بمشاركة بعض كبار
املسؤولني الحكوميني في بنغالدش».
وخ � �ت� ��م ال � ��زم � ��ان ب� ��ال � �ق� ��ول« :إن س �ل �س �ل��ة
األح��داث توضح أن الحكومة لم تكن أبدًا
ع�ل��ى اس�ت�ع��داد إلج ��راء أي تحقيق ع��ادل،
وإن أوس��اط��ًا م��ؤث��رة م �ت��ورط��ة أي �ض��ًا في
هذه األنشطة اإلجرامية».

وقفة مطالب
نظم العاملون في الدور اإليوائية
ف��ي إدارة رع��اي��ة االح ��داث وإدارة
الحضانة العائلية وإدارة رعاية
امل �س �ن�ين وق �ف��ة م �س��اء أم ��س أم��ام
إدارة رع��اي��ة األح� ��داث للمطالبة
ب��اع �ت �ب��اره��م م ��ن ال �ف �ئ��ة ال �ث��ان �ي��ة
عالية الخطورة املستحقة ملكافأة
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي م��واج �ه��ة ك��ورون��ا
ن� �ظ� �رًا ألن ل �ه ��م ع�ل�اق ��ة م �ب��اش��رة
ب ��ال� �ن ��زالء ول ��وج ��ود ع� ��دة ح ��االت
م��ن ال� �ن ��زالء وامل��وظ �ف�ي�ن أص�ي�ب��وا
بالفيروس.

سكرتيرة مكتب خدم..
تتاجر بالعامالت
خالد الحطاب
استغلت سكرتيرة ف��ي أح��د مكاتب
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة م�ن�ص�ب�ه��ا ف ��ي بيع
وتأجير العامالت املخالفات بالساعة.
السكرتيرة ـوهي مقيمة من الجنسية
ال� �ه� �ن ��دي� �ةـ وق� �ع ��ت ف ��ي ش ��ر اع �م��ال �ه��ا
ب �ع��دم��ا أب �ل��غ م ��واط ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ب�ن�ش��اط�ه��ا امل�ش�ب��وه،
ح�ي��ث ق ��ام ق �ط��اع ح�م��اي��ة ال�ع�م��ال��ة في
الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية
بنصب كمني لها ف��ي منطقة حولي
ب� �ع ��د االت� � �ف � ��اق ع� �ل ��ى إع � � � ��ادة ع��ام �ل��ة
وط�ل��ب أخ ��رى ،وع�ن��د تسليم العاملة
امل�س�ت��رج�ع��ة ت��م ض�ب�ط�ه��ا واح��ال�ت�ه��ا
إل � ��ى ج� �ه ��ات االخ� �ت� �ص ��اص الت �خ ��اذ
اإلجراءات الالزمة.
وعلمت سبقلا أن اسعار العامالت
املنزليات باليومية وف��ق السكرتيرة
ارتفع إل��ى  200دينار شهريا ،منها
 150للسمسار ،و 50للعاملة ،وتبني
أن غالبية العامالت ال يحملن اثباتات
شخصية أو مسجل عليهن تغيب.

أع��رب م�ص��در م�س��ؤول ف��ي وزارة الخارجية عن
إدان��ة واستنكار الكويت الشديدين الستهداف
ميليشيا الحوثي للمدنيني في املناطق السكنية
ب �م��دن ال ��ري ��اض ون� �ج ��ران وج� � ��ازان ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة ،م��ن خ�ل�ال إط�لاق
ص��واري��خ بالستية وط��ائ��رات م�س�ي��رة مفخخة،
وال�ت��ي تصدت لها ق��وات تحالف دع��م الشرعية
في اليمن قبل بلوغ أهدافها.
وأوضح املصدر أن هذه العمليات اإلرهابية تعد
انتهاكًا صارخًا لكل األعراف واملواثيق الدولية،
ً
وت �ع �ط �ي�لا ل �ك��ل ال �ج �ه��ود ال �ه��ادف��ة إل ��ى تحقيق
ً
السالم ،فضال عما تمثله من تهديد ألمن اململكة
الشقيقة وترويع اآلمنني فيها واستقرار املنطقة،
األمر الذي يوجب على املجتمع الدولي املسارعة
ف��ي تحمل مسؤولياته لحمل جماعة الحوثي
على االل�ت��زام بوقف إط�لاق النار املعلن من قبل
ال �ت �ح��ال��ف ،وال� �ع ��ودة إل ��ى امل �ف ��اوض ��ات وإت��اح��ة
الفرصة لتقديم امل�س��اع��دات اإلنسانية ملواجهة
ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ،ال � ��ذي ان �ت �ش��ر وف �ت��ك ب��أب �ن��اء

الشعب اليمني الشقيق.
واختتم املصدر تصريحه بالتأكيد على تضامن
ال �ك��وي��ت ووق��وف �ه��ا ال �ت ��ام م ��ع امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية الشقيقة ،وتأييدها في كل ما تتخذه
من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ،متضرعا
إل � ��ى ال � �ب� ��اري ع ��ز وج � ��ل أن ي �ح �ف��ظ ال �س �ع��ودي��ة
وشعبها من كل مكروه.
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ � � ��ر ،ب �ح ��ث س �ف �ي��ر ال� �ك ��وي ��ت ل ��دى
ان��دون �ي �س �ي��ا ع �ب��دال��وه��اب ال �ص �ق��ر م ��ع م �س��ؤول
ب � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة االن��دون �ي �س �ي��ة س�ب��ل تفعيل
االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني البلدين.
وقالت سفارة الكويت لدى اندونيسيا في بيان
أمس :ان الصقر بحث ذلك في لقاء عبر االنترنت
م ��ع م �س��اع��د وزي� � ��ر خ ��ارج� �ي ��ة ل � �ش ��ؤون ال �ش��رق
االوسط أحمد ريجال بورنانا.
وأش ��ار ال�ب�ي��ان إل��ى أن امل�ب��اح�ث��ات ت��رك��زت ح��ول
االتفاقيات ومذكرات التفاهم ،التي تم توقيعها
أثناء زيارة وزيرة الخارجية االندونيسية ريتنو
مارسودي إلى الكويت في سبتمبر .2019

مباحثات مع نيجيريا
أج��رى وزي��ر الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر مساء أول من أم��س (ال�ث�لاث��اء) ،اتصاال هاتفيا مع
نظيره النيجيري جفري أونياما ،تناول مجمل العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين .كما
تناول االتصال أطر تعزيز التعاون املشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا ،إضافة
إلى مناقشة آخر املستجدات والتطورات السياسية على الساحتني اإلقليمية والدولية والقضايا محل
االهتمام املشترك.

تربويون تفاعالً مع سبقلا :تجفيف منابع فساد بعض اإلدارات

«التربية» 39 :ألف طالب الختبارات «الثاني عشر»

¶  22099طالبا ً مسجلون في القسم العلمي ..و 15885في «األدبي» ..و 1300في التعليم الديني

هاني الحمادي
قوبل تقرير سبقلا امس حول وجود
مخالفات مالية وإداري��ة قيد التحقيق
ف��ي وزارة ال �ت��رب �ي��ة ،ب�ع�ض�ه��ا سيحال
ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة ق��ري �ب��ا ،واع �ت �م��اد ق ��رارات
نقل وتدوير مديري وإدارات مركزية،
بتفاعل كبير م��ن األوس� ��اط التربوية
وأهل امليدان.
وط��ال��ب ت��رب��وي��ون وزي��ر التربية وزي��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع� ��ام د .س� �ع ��ود ال �ح��رب��ي
باستكمال ح��رك��ة ال�ت��دوي��ر ف��ي جميع
القطاعات واقتالع الفساد من جذوره
وت�ج�ف�ي��ف م�ن��اب�ع��ه ال �ت��ي ت�ن�خ��ر بعض
اإلدارات ،اض��اف��ة ال��ى تسكني الشواغر
اإلش� ��راف � �ي� ��ة وت �ح �ق �ي��ق م� �ب ��دأ ال �ع��دال��ة

واملساواة وتكافؤ الفرص.
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ� � ��ر ،ك �ش �ف��ت اح �ص��ائ �ي��ة
ت��رب��وي��ة أن ع� ��دد ال �ط �ل �ب��ة امل�س�ت�ح�ق�ين
لدخول اختبارات الصف الثاني عشر
م��ن م� ��دارس ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام وال �خ��اص
وال�ت��رب�ي��ة ال�خ��اص��ة وال�ت�ع�ل�ي��م الديني
يبلغ  39284طالبا وطالبة.
ووف � �ق� ��ا ل�ل�إح �ص ��ائ �ي ��ة ال� �ت ��ي ح�ص�ل��ت
سبقلا ع �ل��ى ن�س �خ��ة م �ن �ه��ا ،ف ��ان ع��دد
طلبة املسجلني بالقسم العلمي للثاني
ع �ش��ر ب�ل��غ  ،22099م �ق��اب��ل  15885في
األدبي ،و 1300طالب بالتعليم الديني.
وعقب ف��رز  34586طلب تسجيل على
امل�ن�ص��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،ب�ل��غ ع ��دد الطلبة
امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي ال� �ف� �ص ��ول ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة
 24264طالبا وطالبة بعد استبعاد كل

 24ألف متعلم
سيدخلون على المنصة
التعليمية بعد استبعاد
غير المستحقين
الحربي :التركيز على
القضايا األساسية
والتعاون بين قطاعات
خالل األزمة

من ليس له الحق في التسجيل ،بينهم
 5000طالب من مرحلة تعليم الكبار،
حيث تمثل هذه األعداد نسبة  %86من
القسم العلمي و %78من القسم األدبي.
ال � ��ى ذل� � ��ك ،أك � ��د وزي� � ��ر ال �ت ��رب �ي ��ة وزي� ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي د .س �ع ��ود ال �ح��رب��ي
أه�م�ي��ة ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ب�ع��ض القضايا
األس� ��اس � �ي� ��ة وامل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ال��وط �ن �ي��ة
وامل� �ش ��ارك ��ة وال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ق �ط��اع��ات
ال ��وزارة م��ن التواجيه الفنية ومديري
ع �م��وم امل �ن��اط��ق ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وم��دي��ري
امل��دارس ف��ي ظ��ل ه��ذه األزم��ة التي تمر
بها الكويت.
وأث �ن��ى ال�ح��رب��ي خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه أم��س
م��ع م��دي��ري ع�م��وم امل�ن��اط��ق التعليمية
وم � ��دي � ��ري امل � � � � ��دارس ال � �ث ��ان ��وي ��ة ع �ل��ى

املساعي املبذولة من قبل وزارة التربية
مع انطالقة املنصة التعليمية ،وجهود
أه��ل امل�ي��دان التربوي املتمثل بمديري
امل � ��دارس مل��ا ل �ه��م م��ن ت��أث �ي��ر ف �ع��ال في
نجاح سير العملية التعليمية.
م��ن جهته ،ش��دد وك�ي��ل وزارة التربية
ب ��االن ��اب ��ة ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون
القانونية بدر بجاد على ضرورة طرح
االستفسارات الالزمة من قبل مديري
املدارس والتواصل مع الجهات املعنية
عن كل ما يتعلق باملنصة التعليمية،
مؤكدا أن نجاح هذه املنصة قائم على
ج� �ه ��ود م ��دي ��ري امل� � � ��دارس وح��رص �ه��م
ب��ال�ت�ف��اع��ل م�ع�ه��ا ،وال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت من
ج� �ه ��ود وط �ن �ي ��ة ت �س ��اه ��م ف� ��ي ت �ط��وي��ر
التعليم في الكويت.

التسجيل في المنصة
التعليمية مستمر
أك��د ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د للتعليم ال �ع��ام أس��ام��ة ال�س�ل�ط��ان أن
تسجيل الطلبة في املنصة التعليمية مستمر ول��ن يغلق،
وذلك التاحة الفرصة أمام بقية الطلبة باالقبال للتسجيل،
موضحا أن إغ�لاق املنصة أم��س ك��ان م��ن أج��ل تحديثها
وف��رز ع��دد الطلبة وتمكني ط�لاب غير م�ح��ددي الجنسية
بالتسجيل عن طريق الرقم املدني فقط دون الحاجة للرقم
املسلسل.
وبني أن املنصة التعليمية أعيد تشغيلها أمس  -اليوم في
تمام الساعة الرابعة عصرا ملديري امل��دارس ،حيث سيتم
توفير كشف الكتروني يتيح لهم استرجاع اسماء الطلبة
املسجلني في املنصة لكل مدرسة.
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وتجمعات وديوانيات
ُّ
الحياة مغلقة ظاهرياً ..وفي الباطن حفالت

أعراس في وضح النهار..والتباعد مجرد كالم
في الوقت الذي تأخرت فيه خطة فتح الحياة التي أعلنتها
الحكومة يبرز تساؤل «هل تحقق المراد من اإلغالق شبه
التام»؟ وهل تقلصت حاالت «كورونا»؟ ،فبعد أن تعطلت
معظم األنشطة تزايدت التحذيرات بخطورة ذلك على االقتصاد
الوطني ومصادر الدخل ،لكن من الالفت والمفارق في آن ،أن
كل هذا اإلغالق يبدو مجرد كالم في ذهن الجهات المعنية
فقط ،إذ إن الحياة الموازية داخل البيوت والمزارع والشاليهات
وغيرها تمضي على النقيض من التباعد ،فاألعراس مستمرة،
والحفالت متواصلة ،والزيارات داخل الكثير من الديوانيات لم
تنقطع.

!

مي السكري
ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال � �ق ��رارات ال �ح��اس �م��ة ال�ت��ي
ات� �خ ��ذت� �ه ��ا وزارة ال� �ص� �ح ��ة ف� ��ي م��واج �ه��ة
«ك � � ��ورون � � ��ا» ،وم � �ن ��ع ال �ت �ج �م �ع ��ات وإق ��ام ��ة
ال �ح �ف�ل�ات وت �ع �ل �ي��ق ال ��دراس ��ة ف ��ي امل� ��دارس
والجامعات منعا لالختالط ،شهد منحنى
اإلص��اب��ات بعد رف��ع الحظر الكلي ارتفاعا
ب��وت�ي��رة سريعة ب�ين امل��واط�ن�ين وال�ع��ائ�لات
الكويتية نتيجة للمخالطة ،التي اعتبرتها
«الصحة» املتهم األول في ارتفاع اإلصابات
ال �ج��دي��دة ب�ي�ن ال�ك��وي�ت�ين ب �ص��ورة تستلزم
وقفة.
ورغ � � � � ��م م � � �ن� � ��اش� � ��دات «وزارة ال � �ص � �ح� ��ة»
وال � �ت � �ح� ��ذي� ��رات امل � �ت � �ك� ��ررة ب � �ش ��أن خ� �ط ��ورة
االخ� �ت�ل�اط وال �ت �ج �م �ع��ات ف��ي ن �ق��ل ال �ع��دوى
لباقي أفراد األسرة واملقربني ممن التزموا
امل�ن��ازل ط��وال فترة الحظر ،هناك حالة من
االس �ت �ه �ت��ار وال �ت �ح��اي��ل ع �ل��ى ال �ق��ان��ون من
قبل بعض املواطنني الذين خرقوا القيود
ال �ص �ح �ي��ة ب��إق��ام��ة األع� � ��راس واالح �ت �ف��االت
داخل منازلهم في وضح النهار!
ّ
وفجر اإلع�لام��ي صالح جرمن مفاجأة من
العيار الثقيل ،التي قد تكون أحد األسباب
ال�خ�ف�ي��ة وراء ت��زاي��د أع� ��داد اإلص ��اب ��ات بني
امل��واط�ن�ين وال�ع��ائ�لات الكويتية ف��ي البيت
ال��واح��د بفيروس ك��ورون��ا ،م��ا يعكس عدم
ال� �ت ��زام األغ �ل �ب �ي��ة ب��ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال�ص�ح�ي��ة،
مشيرا إلى ان األعراس والحفالت متواصلة.
ول�ف��ت ج��رم��ن ف��ي ح��دي�ث��ه ل �ـ سبقلا إل��ى أن
ه �ن��اك ب�ع��ض م�ش��اه�ي��ر ال �س��وش �ي��ال ميديا
يتبارون في الطبخ وصناعة الكيك املزين
ب � ��ال � ��ورود و«دب� � � ��ل ال �خ �ط ��وب ��ة وال� � � � ��زواج»،
م� �ض� �ي� �ف ��ا :ك � �ث � �ي� ��رون ي� �ق� �ي� �م ��ون «امل � �ل � �ج ��ة»
كالسابق ..ويرفضون عرضها عبر الفيديو
كوول.

أين االلتزام؟
وفيما أرجع جرمن السبب في زيادة أعداد
اإلص��اب��ات ب�ين املواطنني إل��ى ع��دم االل�ت��زام
بالتعليمات الصحية ،أش��ار إل��ى أن هناك
فئة كبيرة من املجتمع ملتزمة باإلجراءات
الوقائية ،خصوصا م�لازم��ة امل�ن��ازل وع��دم
ال � �خ� ��روج إال ل� �ل� �ض ��رورة ال� �ق� �ص ��وى ول �ك��ن

جرمن:

بعض مشاهير
السوشيال ميديا
يتبارون
في صناعة الكيك
المزين بالورود
وخواتم الخطوبة
والزواج
كثيرون يقيمون
«الملجة» كالسابق..
ويرفضون عرضها
عبر «الفيديو كول»
ما ذنب الذين التزموا
المكوث في المنازل
أكثر من  3أشهر؟!
متعهد حفالت
لـ سبقلا:
التجمعات
في الشاليهات
والمزارع مستمرة
بصفة يومية

لالسف تنتقل اليهم العدوى بسبب إهمال
واس �ت �ه �ت��ار أح ��د اف� ��راد األس� ��رة ومخالفته
تعليمات الحجر الصحي ،وذلك بالخروج
وت �ب��ادل ال��زي��ارات وال �ت��ردد ع�ل��ى ال��دواوي��ن
وحضور األعراس.

متعهد حفالت
ول �ل��وق��وف ع�ل��ى حقيقة امل��وض��وع ،سبقلا
ت ��واص �ل ��ت ه��ات �ف �ي��ا م ��ع م �ت �ع �ه��د وص��اح��ب
شركة تنظيم الحفالت واملناسبات ناصر
ال �ن �ص��راهلل ال ��ذي أق��ر ب��أن ب�ع��ض ال�ع��ائ�لات
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ت � �ح ��رص ع� �ل ��ى اق� ��ام� ��ة ح �ف�ل�ات

األع� � � ��راس واالس� �ت� �ق� �ب ��ال وال �ت �ج �م �ع��ات ف��ي
الشاليهات وامل��زارع وقت الحظر وبصورة
ش �ب��ه ي ��وم �ي ��ة ،ض ��ارب�ي�ن ب� �ع ��رض ال �ح��ائ��ط
ك��ل التعليمات وم�ن��اش��دات وزارة الصحة
املتكررة لتجنب االصابة به.
وك�ش��ف ال�ن�ص��راهلل ع��ن ت��زاي��د اإلق �ب��ال على
تجهيزات الحفالت الكاملة وقت الحظر في
امل�ن��ازل ،ال سيما بعد العيد ،الفتا إل��ى أنه
يستقبل اتصاالت شبه يومية من الزبائن
يطلبون دي جي أو حضور مطرب إلحياء
ع��رس أو مناسبة م��ا م��ن الساعة  12ظهرا
وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وأش � ��ار إل ��ى أن ��ه ت �ع��رض إلغ � � ��راءات م��ادي��ة
واحترازية كثيرة من قبل بعض الزبائن في
سبيل اح�ي��اء حفالتهم ،مضيفا «م��ن هذه
اإلغ ��راءات أنهم يقولون لي ما عليك اطلع
ل�ن��ا وع�ن��دن��ا واس �ط��ة م�ح��د يكلمك ،ومنهم
من يعرض عليه مبالغ اضافية ويطمئنه
بالتزام املنزل باإلجراءات االحترازية».

حفلة منزلية
وزاد ب ��ال� �ق ��ول «ك� �م ��ا ط �ل �ب��ت م �ن ��ي إح� ��دى
ال��زب��ون��ات إح�ي��اء حفل ف��ي منزلها ليال مع
املبيت في ديوانية املنزل ،إال أنني رفضت

صالونات متنقلة

بوفيهات وتجهيزات

أش��ار صالح جرمن إل��ى أن أع��داد الصالونات املتنقلة «خدمة
منازل» تفوق أع��داد الصالونات الثابتة ،حيث يقوم أصحابها
بالترويج لعروضهم على مواقع التواصل االجتماعي لتقديم
خدماتهم على نحو يواكب التطورات الراهنة من خ�لال أطقم
العاملني املؤهلني بالنواحي التعقيمية ،الفتا إلى تزايد اإلقبال
على ه��ذه ال�خ��دم��ة ،ال سيما م��ع مناسبات األع ��راس وحفالت
االستقبال التي يتم تنظيمها في وضح النهار.

َ
لم يكتف جرمن بهذه املخالفات ،بل كشف عن استعداد املطاعم
لتلبية طلبات الزبائن بالتجهيزات الغذائية والبوفيهات لألعراس
وت��زاي��د الطلبات ،خ��اص��ة م��ع نهاية االس �ب��وع «ي��وم الخميس»،
متسائال «ه��ل يعقل أن يطلب أرب�ع��ة أف��راد ف��ي بيت واح��د 12
غنجة عيوش؟!».
واختتم جرمن حديثه متسائال :ما ذنب الذين التزموا املنازل
ملدة دامت اكثر من  3أشهر ليصابوا باملرض وهم في بيوتهم؟!

«أربعاء كورونا» :الكويتيون في الصدارة ..وإجمالي المسحات يتجاوز 365224

ً
ألفا
 846إصابة جديدة ..واإلجمالي 42
قفزت حاالت فيروس كورونا ،أمس ،مسجلة  846إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد
الحاالت المسجلة في البالد إلى  ،41879كما تم تسجيل  3حاالت وفاة إثر إصابتها بالمرض
ليصبح مجموع حاالت الوفاة  337حالة.
واستحوذ المواطنون الكويتيون على النصيب األكبر من اإلصابات المسجلة أمس ،بـ  490حالة،
أي بنسبة  58في المئة ،و 356لغير الكويتيين بنسبة  42في المئة.

قال املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
د .عبد اهلل السند إن من بني الحاالت التي
ث�ب�ت��ت إص��اب�ت�ه��ا ب �ك��ورون��ا أم ��س ح��االت
مخالطة لحاالت تأكدت إصابتها وأخرى
قيد البحث عن مصدر ال�ع��دوى وفحص
املخالطني لها.
وأوض� � � ��ح ال �س �ن ��د أن امل� �ص ��اب�ي�ن ح�س��ب
املناطق الصحية جاءوا بواقع  291حالة
في الجهراء 200 ،حالة في األحمدي140 ،
حالة في الفروانية 122 ،حالة في حولي،
و 93حالة في العاصمة.

أعلى املناطق
وع ��ن أع �ل��ى امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة م��ن حيث
تسجيل اإلص��اب��ة ب��ال�ف�ي��روس ،ذك��ر أنها
ج��اءت على النحو ال�ت��ال��ي 59 :ح��ال��ة في
م �ن �ط �ق��ة س �ع��د ال �ع �ب��د اهلل 56 ،ح ��ال ��ة ف��ي
ال �ق �ص��ر 50 ،ح��ال��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ع �ي��ون،
 35ح��ال��ة ف��ي منطقة ت�ي�م��اء 27،ح��ال��ة في
منطقة الصباحية ،و 25حالة في منطقة
حولي.
وف � ��ي م� ��ا ي� �خ ��ص آخ � ��ر امل� �س� �ت� �ج ��دات ف��ي
العناية املركزة ،لفت إلى أن عدد من يتلقى
ال��رع��اي��ة الطبية ف��ي العناية امل��رك��زة بلغ
 153حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي
لجميع الحاالت التي ثبتت إصابتها وما
زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 8733

المسحات آمنة

حالة.
وحول مراكز الحجر الصحي املؤسسي،
أوضح أن مجموع من أنهى فترة الحجر
ال�ص�ح��ي امل��ؤس�س��ي اإلل��زام��ي خ�ل�ال ال �ـ24
ساعة املاضية بلغ  84شخصًا ،وذلك بعد
القيام بكل اإلج ��راءات الوقائية والتأكد
م��ن خ�ل��و ج�م�ي��ع ال�ع�ي�ن��ات م��ن ال�ف�ي��روس

ع �ل��ى أن ي�س�ت�ك�م�ل��وا م ��دة ال ت �ق��ل ع ��ن 14
يومًا في الحجر الصحي املنزلي اإللزامي
اعتبارًا م��ن ت��اري��خ م�غ��ادرة مركز الحجر
املؤسسي.
وذك ��ر أن ع ��دد امل �س�ح��ات ال �ت��ي ت��م ال�ق�ي��ام
بها خالل ال �ـ 24ساعة املاضية بلغ 3985
م �س �ح��ة ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن م �ج �م��وع ع��دد

الفحوصات بلغ أكثر من  365224فحصًا.
وج��دد السند دع��وة املواطنني واملقيمني
بمداومة األخذ بكل سبل الوقاية وتجنب
مخالطة اآلخرين والحرص على تطبيق
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت�ب��اع��د ال �ب��دن��ي ،موصيًا
ب� ��زي� ��ارة ال� �ح� �س ��اب ��ات ال��رس �م �ي��ة ل� � ��وزارة
ال�ص�ح��ة وال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة ف��ي ال��دول��ة

ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى اإلرش � � ��ادات وال �ت��وص �ي��ات
وك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه امل�س��اه�م��ة ف��ي اح�ت��واء
انتشار الفيروس.
وك��ان��ت وزارة ال �ص �ح��ة أع �ل �ن��ت ف��ي وق��ت
س��اب��ق ،أم ��س ،ب�ل��وغ ع��دد ح ��االت الشفاء
من مرض (كوفيد  32809 )19حاالت بعد
تعافي  505إصابات.

ك ��ل ه� ��ذه اإلغ � � � ��راءات وأص� ��ري� ��ت ع �ل��ى ع��دم
املخاطرة بحياتي وم��ن حولي على الرغم
م ��ن أن ه � ��ذه امل �ه �ن��ة م� �ص ��در دخ� �ل ��ي وك �ن��ا
األكثر تضررا من قرار وقف إقامة الحفالت
والتجمعات» ،مشيرا الى أن آخر حفلة قام
بتجهيزها كان بتاريخ  7مارس
وأش � ��ار إل ��ى أن ب �ع��ض ال �ش��رك��ات اآلخ ��رى
اغلبها ليس لديها رخصة مزاولة املهنة-استغلت األزم��ة وقامت برفع االس�ع��ار إلى
الضعف ،حيث ي�ت��رواح سعر بكج تجهيز
ال �ح �ف �ل��ة ف� ��ي امل � �ن� ��زل وق � ��ت ال �ح �ظ ��ر ش��ام��ل
ال �ك ��وش ��ة ودي ج ��ي م ��ا ب�ي�ن  1500دي �ن��ار
و 1800دي�ن��ار تقريبا واإلض��اف��ات اآلخ��رى
لها سعر إضافي خاص.
وعن نوعية الزبائن ،قال النصراهلل :أغلبهم
م��ن ال �س �ي��دات ح�ي��ث ي�ط�ل�بن إح �ي��اء أع ��راس
او «م�ل�ج��ة» او ح�ف��ل اس�ت�ق�ب��ال ،ك�م��ا يطلب
بعض املواطنني جهاز دي جي لتجمعات
األه ��ل ف��ي ال�ش��ال�ي�ه��ات وامل � ��زارع ،الف�ت��ا إل��ى
أن أك� �ث ��ر ال ��زب ��ائ ��ن م ��ن امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��اش��رة
ق� ��رب ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل وامل �ن �ط �ق��ة ال��راب �ع��ة ق��رب
الجهراء .كما أش��ار إل��ى أن اصحاب الحفل
يقومون بتهيئة املكان وذلك بعزل الصوت
وت� �خ� �ف� �ي ��ض ص � � ��وت امل� ��وس � �ي � �ق� ��ى ،وأغ� �ل ��ب
املعازيم من الجيران واألهل!

بعد إغالق دام شهرين
إلصابة طبيب بـ«كورونا»

مركز «الوفرة» يعاود
استقبال المراجعين
عبدالرزاق المحسن
اس � �ت ��أن ��ف م� ��رك� ��ز ال � ��وف � ��رة ال ��زراع � �ي ��ة
ال �ص �ح��ي اس �ت �ق �ب��ال امل ��راج� �ع�ي�ن م�ن��ذ
األح � � ��د امل � ��اض � ��ي ،وذل � � ��ك ب� �ع ��د م � ��رور
شهرين على اغالقه ،بسبب نقل اطباء
وممرضني لبعض امل��راف��ق الصحية،
واكتشاف اصابة طبيب فيه بفيروس
كورونا.
وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر ل� �ـ سبقلا ان وزارة
الصحة قررت استقبال املرضى بمركز
الوفرة الزراعية على م��دار  24ساعة،
اع�ت�ب��ارا م��ن األح ��د امل�ق�ب��لّ ،
مبينة ان��ه
سيعمل بوجود طبيبني و 4ممرضني
وصيدلي ،حيث تتناسب هذه االعداد
مع معدالت مراجعي املركز التي قد ال
تتزايد اال في نهاية االسبوع.
وب � ّ�ي� �ن ��ت امل � �ص� ��ادر ان ت ��دش�ي�ن م��رك��ز
الوفرة السكني الصحي اواخ��ر العام
امل� ��اض� ��ي خ �ف ��ف م� ��ن ن �س ��ب م��راج �ع��ي
«ال� ��وف� ��رة ال ��زراع� �ي ��ة» ،م ��ؤك ��دة ح��رص
ال��وزارة على توفير الرعاية الصحية
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل� �ع� �م ��وم امل � ��رض � ��ى ،ب �ه��دف
تخفيف الضغط على اقسام الطوارئ
في املستشفيات العامة.
وع��ن امل��راك��ز ال�ت��ي ج��رى تخصيصها
في منطقة األحمدي الصحية ملراجعة
م��رض��ى ك��ورون��ا ،ل�ف�ت��ت امل �ص��ادر ال��ى
ان ��ه ج ��رى ت�خ�ص�ي��ص م��رك��ز العقيلة
ال � �ص � �ح� ��ي ل� �ل� �م� �ص ��اب�ي�ن امل� ��واط � �ن�ي��ن،
وال �ش �ع �ي �ب��ة ال� �ص� �ن ��اع ��ي ل �ل �م �ص��اب�ين
ال � � ��واف � � ��دي � � ��ن ،ع � �ل � ��اوة ع � �ل� ��ى م� ��رك� ��زي
األح � � �م� � ��دي وال� � � �ع � � ��دان ال �ت �خ �ص �ص��ي
ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ال � �ح� ��االت امل �ش �ت �ب��ه ف��ي
إصابتها بالفيروس.

 04الكويت

أمة وبلدي

لمعالجة «اختالالت التركيبة» ..وإفساح المجال للكوادر الوطنية

نواب يضغطون لتسريع «التكويت»
استكماال ً للنقاش الدائر
عن إعادة التوازن إلى
التركيبة السكانية ووقف
اختاللها ،وجه نواب أسئلة
برلمانية الى وزيري المالية
براك الشيتان والنفط خالد
الفاضل بخصوص خطواتهما
إلحالل العمالة الوطنية في
قطاعي الخطوط الجوية
والنفط ،الى جانب سؤال
الى وزيرة الشؤون مريم
العقيل يستفسر عن أعداد
الوافدين العاملين تحت بند
«مشاريع حكومية» في ظل
شبهات بـ«تجارة بشر» في
هذا القطاع.
المحرر البرلماني
ط �ل��ب ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال� � ��دالل ،ف��ي س��ؤال
ب��رمل��ان��ي وج �ه��ه ال ��ى وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ب ��راك
الشيتان ،تزويده بأعداد العمالة الكويتية
ونظيرتها األجنبية في الخطوط الجوية
الكويتية والشركات التابعة لها منذ أول
يناير  ،2017وطبيعة كل وظيفة ،في ظل
س�ي��اس��ة إح�ل�ال ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة مكان
ال ��واف ��دة ،ورغ �ب��ة ال �ح �ك��وم��ة ف��ي تحقيق
نسبة للمواطنني في التركيبة السكانية.
واستفسر ال��دالل في سؤاله عن خطوات
وق � � � � � ��رارات وت� ��وج � �ه� ��ات م� �ج� �ل ��س إدارة
«ال �ك��وي �ت �ي��ة» وإدارت � �ه � ��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة م��ع
الشركات التابعة لها لتكويت الوظائف
اعتبارًا من التاريخ أعاله وحتى اآلن.

سياسات «البترول»
من جهته ،سأل النائب محمد الحويلة

محمد الحويلة

خالد العتيبي

محمد الدالل

¶ الدالل :ما خطط «الكويتية» لتطبيق اإلحالل؟
¶ الحويلة :كم عدد المستغنى عنهم في «النفط»؟
¶ العتيبي :العقود الحكومية تربة لالتجار بالبشر
وزي��ر النفط خالد الفاضل عن خطوات
وزارت � � � � � ��ه ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ س � �ي� ��اس� ��ة اإلح � �ل ��ال
واالس �ت �غ �ن��اء ع��ن ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة في
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها
ال�ت��اب�ع��ة ،ف��ي ظ��ل ت��واف��ر ك� ��وادر وطنية
ب � ��أع � ��داد ك� �ب� �ي ��رة ب�ل��ا وظ� �ي� �ف ��ة ف� ��ي اه ��م
ق �ط��اع��ات ال ��دول ��ة .ودع� ��ا ال �ح��وي �ل��ة ال��ى
ت � ��زوي � ��ده ب ��ال� �س� �ي ��اس ��ة ال � �ت� ��ي ت �ت �ب �ع �ه��ا
مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في
ش��أن التوظيف ،وه��ل ط��رأ تعديل على
تلك السياسة إلح�لال العمالة الوطنية
م�ح��ل ال ��واف ��دة؟ وخ�ط��ط االس�ت�غ�ن��اء عن
ال��واف��دي��ن وك��م يبلغ ع��دد ه��ذه العمالة؟
وع ��دد ال��ذي��ن ت��م االس�ت�غ�ن��اء عنهم منذ
ص ��دور ق ��رار تطبيق س�ي��اس��ة االح�ل�ال؟
وه � � ��ل ه � �ن � ��اك ش � ��رك � ��ات غ � �ي ��ر م �ل �ت��زم��ة
بتطبيق ه��ذه السياسة وم��ا االج��راءات
املتخذة ضدها؟
واس �ت �ف �س ��ر أي� �ض ��ا ع �م ��ا اذا ك � ��ان ل ��دى

م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول وش��رك��ات�ه��ا التابعة
خ � �ط� ��ة ل � �ت� ��دري� ��ب ال � �ش � �ب � ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
إلح�لال �ه��م ف��ي ال��وظ��ائ��ف ال� �ن ��ادرة ب��دال
م ��ن ال �ع �م��ال��ة ال� ��واف� ��دة؟ وط �ل��ب ت��زوي��ده
ب �ك �ش��ف ت �ف �ص �ي �ل��ي ل �ج �م �ي��ع امل �س �م �ي��ات
الوظيفية التي تشغلها العمالة الوافدة
ل � ��دى امل ��ؤس� �س ��ة وش ��رك ��ات �ه ��ا ال �ت��اب �ع��ة،
شامال سنة التعيني والرواتب واألجور
الشهرية التي يتقاضونها ؟

تجارة بشر
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،وج ��ه ال �ن��ائ��ب خ��ال��د
ً
ال�ع�ت�ي�ب��ي س � ��ؤاال إل ��ى وزي � ��رة ال �ش��ؤون
م� ��ري� ��م ال �ع� �ق �ي ��ل ب� �خ� �ص ��وص ال �ع �م��ال��ة
الوافدة في العقود الحكومية ،ووصف
تلك العقود بأنها باتت أرض��ًا خصبة
ل �ش �ب �ه��ات االت� �ج ��ار ب��ال �ب �ش��ر وم�خ��ال�ف��ة
قوانني الدولة ،في ظل استقدام بعض
أص �ح��اب ال �ش��رك��ات ع�م��ال��ة ع�ب��ر ع�ق��ود

ح �ك��وم �ي��ة م �ق��اب��ل م �ب��ال��غ م ��ال �ي ��ة ،م�م��ا
ي �ج �ع��ل ال �ح �ك��وم��ة م� �س ��ؤول ��ة ب�ط��ري�ق��ة
غ� �ي ��ر م� �ب ��اش ��رة ف� ��ي ه � ��ذه امل� �خ ��ال� �ف ��ات.
واس� �ت� �ف� �س ��ر ال �ع �ت �ي �ب��ي ع� ��ن ع� � ��دد ت�ل��ك
ال �ع �ق��ود ال �ت��ي أب��رم �ت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة مع
الشركات خالل السنوات الـ 10املاضية،
وأع� � � � ��داد ال� ��واف� ��دي� ��ن ال� ��ذي� ��ن ي �ح �م �ل��ون
إق��ام��ة تحت بند «م�ش��اري��ع حكومية»،
وعدد املخالفني لقانون اإلقامة بينهم
واألس� �ب ��اب ال �ت��ي دع ��ت ش��رك��ات �ه��م إل��ى
ع��دم تعديل أوضاعهم بشكل قانوني
أو تسفيرهم .وس��أل أي�ض��ًا ع��ن تعامل
ال � ��وزارة م��ع ظ��اه��رة إض��راب��ات العمال
املتفشية في الشركات أو مواقع العمل
أو في تجمعاتهم السكنية بسبب عدم
ص��رف ال��روات��ب واملستحقات وأحيانًا
عدم وجود مأوى لهم ،وعما إذا حركت
ال ��وزارة دع��اوى ض��د ش��رك��ات استغلت
العقود الحكومية في االتجار بالبشر.

تماشياً مع توجه «الحكومة اإللكترونية»

المنفوحي :التحول للتراسل اإللكتروني في البلدية
أص��در مدير البلدية ال�ع��ام م .أحمد
امل� �ن� �ف ��وح ��ي ت �ع �م �ي �م��ًا ب� �ش ��أن ال� �ب ��دء
ف ��ي ال �ت��راس��ل اإلل �ك �ت��رون��ي اع �ت �ب��ارا
م� � ��ن ال� � � �ي � � ��وم ،ب� �ح� �ي ��ث ي � �ت� ��م إي � �ق� ��اف
امل ��راس�ل�ات ال��ورق �ي��ة وم �ن��ع ت��داول�ه��ا
ب� � ��أي وج� � ��ه داخ� � � ��ل ك � ��ل ال� �ق� �ط ��اع ��ات
وال � ��وح � ��دات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة
وأفرع املحافظات ،باستثناء أصول
ال� ��وث� ��ائ� ��ق ال ��رس� �م� �ي ��ة وامل �خ �ط �ط��ات
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة وامل� �س ��اح� �ي ��ة ،وك ��ذل ��ك
امل � ��راس �ل��ات ال � � � � ��واردة م� ��ن ال �ج �ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ال ت� �ع� �م ��ل ع �ل��ى

برنامج  ،G2Gم��ؤك�دًا أن ه��ذا القرار
يأتي تماشيًا مع التوجه العام نحو
الحكومة اإللكترونية.
وقال املنفوحي إن البدء في التراسل
اإلل�ك�ت��رون��ي ب�ه��دف دع��م اإلج ��راء ات
االح� �ت ��رازي ��ة ال �ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا ال��دول��ة
ملكافحة ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد،
وم � � � ��راع � � � ��اة مل � �ت � �ط � �ل � �ب� ��ات ال � �س �ل�ام� ��ة
وتعليمات وزارة الصحة الصادرة
ف ��ي ه � ��ذا ال � �ش ��أن ب �ت �ق �ل �ي��ل ال �ت �ع��ام��ل
الورقي ملنع انتشار الفيروس.
وأك � ��د امل �ن �ف��وح��ي اك �ت �م��ال م�ن�ظ��وم��ة

ال �ت��راس��ل اإلل �ك �ت��رون��ي س� ��واء داخ��ل
أو خ� � ��ارج ال �ب �ل ��دي ��ة وج ��اه ��زي ��ة ك��ل
القطاعات واإلدارات املختلفة للعمل
ع�ل��ى ال �ب��رن��ام��ج وت �ب ��ادل امل��راس�ل�ات
إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ا ،وح � �ص� ��ول امل��وظ �ف�ي�ن
ال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ب� ��ال � �ن � �ظ� ��ام ع � �ل� ��ى اس� ��م
املستخدم وكلمة امل ��رور ،باإلضافة
إل ��ى رب ��ط ال �ب �ل��دي��ة م��ع ك��ل ال�ج�ه��ات
الحكومية وتبادل امل��راس�لات معها
إلكترونيا م��ن خ�لال برنامج ،G2G
داع�ي��ًا إل��ى التقيد وال�ت�ع��اون مل��ا فيه
حسن سير وانتظام العمل.

أحمد المنفوحي

إعادة التيار الكهربائي
للعقارات المخالفة
بعد إخالئها من العزاب
زكريا محمد
كشف مصدر في البلدية عن استئناف لجنة الحد من العزاب
في مناطق السكن الخاص والنموذجي ،عملها بعد التوقف
الذي تم بسبب الحظر الجزئي والكلي في البالد.
وق��ال املصدر إن اللجنة ب��دأت في استقبال الشكاوى واتخاذ
اإلجراءات القانونية ضد أصحاب العقارات املخالفة في مناطق
السكن الخاص ،مشيرًا إلى أن املناطق التي مازالت محجورا
عليها فإن اللجنة ّ
أجلت اتخاذ اإلجراءات بحق املخالفني فيها،
لعدم تمكن العزاب املخالفني من إيجاد سكن بديل.
واكد أن اللجنة تتعاون مع الوزارات املعنية للقضاء على هذه
الظاهرة املنتشرة في كثير من املناطق ،مشيرًا إلى أنه يتم بعد
تلقي ال�ش�ك��اوى رص��د ال�ع�ق��ارات املخالفة ،وال�ت��أك��د م��ن وج��ود
ع��زاب ،ثم تتخذ بعدها اإلج��راءات القانونية وصوال إلى قطع
التيار الكهربائي عن البيت املخالف ،وال يعاد التيار إال بعد
التأكد من إخالء العقار من العزاب.
على صعيد آخ��ر ،أتلف الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة
الفروانية مواد لتصنيع الخمور ،بعد ضبط الجهات األمنية
مصنعا للخمورفي منطقة جليب الشيوخ.
واس�ت�ط��اع��ت األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة ف��ي ب�ل��دي��ات امل�ح��اف�ظ��ات ،أول
م��ن أم��س خ�لال حمالتها التفتيشية ،الكشف على  459محال
وسوقا مركزيا ،وأسفرت عن تحرير  40مخالفة ،وتوجيه 221
إنذارا ،وتعقيم  11413حاوية ،ورفع  12سيارة مهملة.

«الدفاع» ّ
عقمت
منشآت المقابر
قامت وزارة الدفاع ،ممثلة في قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار
الشامل ،بتعقيم جميع املنشآت في جميع املقابر (الصليبخات،
صبحان ،الجهراء ،الجعفرية ،غير املسلمني) ،وذل��ك في إطار
ال�ت�ع��اون ب�ين البلدية وال�ج�ه��ات الحكومية ملجابهة تداعيات
فيروس كورونا املستجد .وقال مدير إدارة شؤون الجنائز د.
فيصل العوضي :إن هذا اإلجراء جاء من منطلق حرص البلدية
للحفاظ على سالمة أهالي املتوفني واملشيعني واملوظفني في
جميع املقابر ،مؤكدًا أن االدارة ال تألو جهدًا في العمل للحفاظ
على صحة وسالمة أهالي املتوفني واملوظفني من خالل اتخاذ
كل التدابير واإلجراءات الوقائية منذ بداية الجائحة.
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جدَّ د عزمه تضمين الملف في استجوابه المقبل

العدساني :الشيتان َ
حج َب
عن المجلس البالغ ضد «الماليزي»
جدد النائب رياض العدساني التأكيد على
تضمينه م�ل��ف «ال �ص �ن��دوق امل��ال �ي��زي» في
استجوابه املقبل املزمع تقديمه إلى وزير
امل��ال �ي��ة ب� ��راك ال �ش �ي �ت��ان .وق� ��ال ال�ع��دس��ان��ي:
«ردًا على م��ا ذك��ره ال�ن��ائ��ب ع��ادل الدمخي
م��ن أن وزي ��ر امل��ال�ي��ة تعهد ب��ال�ق�ي��ام ب��دوره
في موضوع الصندوق املاليزي ،أق��ول إن
الوزير كان مقصرًا ،ال سيما عندما أكدت
أن ال �ب�ل�اغ امل �ق��دم إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة بخصوص
امل�ل��ف ك��ان ن��اق�ص��ًا ،وه��و ق��ال إن الحكومة
اطلعت على ال�ب�لاغ ،بينما هو حجبه عن
مجلس األم��ة ول��م يظهره ح�ين طلبت منه
ذلك».
وشدد العدساني على أن «قضية الصندوق
املاليزي لن تمر مرور الكرام ،وستدرج مرة
أخ��رى ب��االس�ت�ج��واب املقبل ل��وزي��ر املالية،
ال��ذي ل��م يظهر ال�ب�لاغ ف��ي امل�ج�ل��س ،م��ع أن

رياض العدساني

امل� �ح ��ور ال �خ��ام��س ب��اس �ت �ج��واب��ي ال �س��اب��ق
نص على ه��ذا األم��ر» ،موضحًا أن��ه «تجب
محاسبة الوزير على تراخيه».

ال نية الستجواب الصالح
عن «الشاليهات»
نفى النائبان عبداهلل الكندري ومحمد ال��دالل،
في تصريحني منفصلني ،صحة ما ُيتداول على
منصات ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ب�ش��أن نيتهما
ت �ق��دي��م اس �ت �ج ��واب ال� ��ى وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة أن��س
ال�ص��ال��ح ،بسبب امل�ظ��اه��ر السلبية ف��ي منطقة

الشاليهات ،وذل��ك في أعقاب اقتراحات برغبة،
ّ
تقدما بها مؤخرًا ،طلبا فيها من الوزارة تشديد
ال��رق��اب��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وردع امل �خ��ال �ف�ين .وش�ك��ر
الكندري «الداخلية» ورجالها على االستجابة
والتعامل بجدية مع القضية.

الكويت 05
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رجال األمن يشرفون على عملية تنظيم العمال (تصوير :بسام زيدان)

الحشود تلقفت  6آالف سلة غذائية ..وزعتها جمعيات خيرية

ّ
نتسول اللقمة ..ونأكل بالدين
عمالة المهبولة:
مع امتداد فترة العزل،
وافتقاد الرواتب
والمستحقات المالية،
زادت معاناة سكان
المناطق المعزولة
بالمهبولة ،فال معين على
الوفاء بحاجاتهم الحيوية
إلى المساعدات الغذائية
من الجمعيات الخيرية،
واالستدانة ،واألكل بالدين
من البقاالت التي يراعي
أصحابها الحالة االستثنائية
التي يمرون بها.

خالد الحطاب
اش �ت �ك��ى ع � ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �ق �ي �م�ي�ن ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
امل�ه�ب��ول��ة م��ن ش�ظ��ف ال�ع�ي��ش وض �ي��ق األح� ��وال،
م��ؤك��دي��ن ل �ـ سبقلا ان ال �ع��زل��ة ط��ال��ت وامل �ع��ان��اة
ت�ض��اع�ف��ت ،وم ��ع ان �ق �ط��اع م �ص��در ال� ��رزق أص�ب��ح
الكثيرون يقتاتون من التسول واملساعدات.
وك�ش�ف��ت ج��ول��ة سبقلا باملنطقة ع��ن تضاعف
حجم العوز والحاجة التي يعاني منها العمال
ب�ع��د  4أش �ه��ر م��ن ال�لاع �م��ل ،ف�ق��اب�ل��ت ال�ك�ث�ي��ر من
ال �ع �م��ال امل �ت �ض��رري��ن ال ��ذي ��ن أك � ��دوا ان ق��درت �ه��م
امل��ال�ي��ة ع�ل��ى االس �ت �م��رار ان �ت �ه��ت ،ال س�ي�م��ا أنهم
منذ االغ�لاق األول على منطقتهم حتى اآلن لم
تصرف لهم رواتب أو مستحقات مالية.
وذك��ر ال�ع��دي��د م��ن ال�ع�م��ال أن�ه��م يعتمدون على
ال��دي��ن م��ن ال �ب �ق��االت ال �ت��ي ي�ع�ل��م أص �ح��اب �ه��ا ما
ي �م��رون ب��ه م��ن ض��ائ �ق��ة ب�س�ب��ب ال �ع��زل واف �ت �ق��اد
مصدر الدخل ،إضافة إلى السالل الغذائية التي
ت��وزع �ه��ا ال�ج�م�ع�ي��ات ال�خ�ي��ري��ة ب�ي�ن ح�ي�ن وآخ ��ر.
وب �ع ��د أن ك ��ان ��ت ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة ت�ق�ص��د

¶ البطالة طالت ..والرزق انقطع ..والعزلة ضاعفت معاناتنا
¶ «الشؤون» تلزم الجمعيات مواعيد لتوزيع السالت تحقيقاً للعدالة
¶ تنظيم للحد من الحصول على سالل أكثر من مرة خالل األسبوع ذاته
املنطقة متى م��ا سمحت ظروفها اس�ت�ن��ادا إلى
جهود الفرق التطوعية في التعبئة والتوزيع،
أل��زم�ت�ه��ا وزارة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة بالتقيد
بجدول توزيعات محدد من قبلها داخل املناطق
املعزولة.
وع�ل�م��ت سبقلا ان ال �ش��ؤون منعت اي جمعية
من الدخول إلى املناطق املعزولة لتوزيع السالل
بشكل منفرد ،مع تحديد ايام معينة لكل منطقة،
والتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات الخاصة
والدفاع املدني للحضور واملشاركة في التنظيم.
وذك ��رت م�ص��ادر ان إل ��زام الجمعيات بالتوزيع
الجماعي ال�ه��دف منه تنظيم عمليات التوزيع
وح �م��اي��ة امل �ت �ط��وع�ين ب��وج��ود ع �ن��اص��ر ال �ق��وات

آسيويات حصلن على المساعدات

الخاصة والداخلية ،إلى جانب توحيد الجهود
وعدم تشتيتها.
ولفتت إل��ى ان وج��ود الجمعيات مجتمعة في
التوزيعات يساهم في الحد من تكرار االستفادة
وال�ح�ص��ول على ال�س�لال الغذائية اكثر م��ن مرة
خ�ل��ال األس � �ب ��وع ذات� � ��ه ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن ج ��دول
التوزيعات يتواصل أسبوعيا ،وفي حال تم فتح
املناطق االسبوع التالي ،فسيتم اعتماد التوزيع
وفق األسماء املسجلة لدى الجمعيات.
وشهد أول من أمس توزيع  5800سلة غذائية،
منها  3آالف سلة ملؤسسة نماء التابعة لجمعية
اإلص �ل��اح ،وال �ت��ي ت��أت��ي ض�م��ن امل��رح �ل��ة الثانية
لفزعة الجمعية في توزيع السالل.

وق � � ��ال م ��دي ��ر ال� �ن� �ش ��اط ف� ��ي ج �م �ع �ي��ة ع� �ب ��داهلل
ال � �ن� ��وري ال� �خ� �ي ��ري ��ة ،ع� �ب ��دال� �ه ��ادي ال � ��راش � ��د ،ل�ـ
سبقلا ان الجمعية دخلت املهبولة ،وشاركت
ف��ي ت��وزي��ع أل ��ف س�ل��ة غ��ذائ �ي��ة ،م�ب�ي�ن��ا أن ه��ذه
املشاركة هي األول��ى للجمعية بشكل جماعي
م��ع الجمعيات ،بعد أن ك��ان��ت وزع��ت اك�ث��ر من
 5آالف سلة االسبوع املاضي على املتضررين
في مناطق العزل.
ووزع � ��ت ج�م�ع�ي��ة ال �ن �ج��اة ال �خ �ي��ري��ة  1800سلة
غ��ذائ�ي��ة و 6آالف ك�ي��س خ�ب��ز ع�ل��ى امل�ق�ي�م�ين في
املهبولة ،وأك��د مدير إدارة العالقات العامة في
ال�ج�م�ع�ي��ة ،ع�م��ر ال �ث��وي �ن��ي ،ان ج �ه��ود الجمعية
مستمرة إلغاثة املتضررين ورفع الكرب عنهم.

لفتت ال�ق��وات الخاصة األنظار
ب �ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��وزي ��ع،
حيث قسمت عناصرها على
فريقني ،انتشروا في ساحات
م �خ �ت �ل �ف��ة ب��امل �ه �ب��ول��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
ال�ف��ائ��دة ألك�ب��ر ع��دد ممكن من
امل �ت �ض��رري��ن ،وت �س �ل �م��وا زم��ام
توزيع الخبز واملواد الغذائية.
ورت ��ب رج ��ال ال �ق��وات الخاصة
وأف� � � ��راد األم� � ��ن ال � �ع ��ام م�ن�ط�ق��ة
ان �ت �ظ��ار ال �ع �م��ال��ة ،ف ��ي ح�ي�ن لم
ت �ش �ه ��د ع �م �ل �ي��ة ال � �ت� ��وزي� ��ع اي
مشكالت تذكر او ت��داف��ع ،كما
كان يجري في جليب الشيوخ
وحولي.

امرأة وطفلتها تتسلمان الخبز

جانب
من توزيع
السالل

المتطوعات
أثناء توزيع
المساعدات

رأفة إنسانية

رجل أمن ينظم الحشود

تنظيم محكم

حشود المتضررين بالمهبولة في انتظار السالل الغذائية

اليت

الخميس

06

LIGHT

 4ذو القعدة  1441هـ •  25يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16825

ALQABAS.COM

خبيرة أسرية :اتخذي قراراً مشتركاً مع عائلتك ..حتى ال تتحملي المسؤولية بمفردك

ً
جميعا ..فهل أدعوه لحضور زفافي؟
أبي أساء معاملتنا
أناليزا باربيري « -الغارديان»
ترجمة :محمود حمدان
أرسلت قارئة رسالة إلى خبيرة شؤون األسرة في صحيفة الغارديان
تقول فيها:

لطاملا ت��وت��رت عالقتي وأخ�ت��ي م��ع أب�ي�ن��ا ،فلم يكن يهتم ب�ن��ا ،واعتبرنا
مصدر إزع��اج ،أتذكر أنني كنت أتساءل مل��اذا ك��ان األم��ر كذلك ومل��اذا ال
يحبنا؟
كانت والدتي تخبرنا دائمًا خالف الحقيقة ،حتى أصبح ّ
مروعًا لها أيضًا
عبر التسلط والتعليقات السخيفة على مظهرها وتصرفاتها ،لدرجة أنها
لم تعد ق��ادرة على تبرير ذلك بأن لديه بعض التوتر ،فقد أظهر سلوكًا
عدوانيًا بالكالم والفعل ،وتدخل في حياتي وانتهك خصوصيتي ،ونعت
أختي مرارًا بأنها سمينة .لم أثق به ولم يسعدني أن أكون معه.
ّ
والدي ،وعندما حصلت أمي في
عندما كان عمري  18عامًا ،انتهى زواج
النهاية على ما يكفي من املال ،غادرنا.
لقد عانت أختي بشكل كبير من ع��دم الثقة بالنفس واالكتئاب والقلق
بسبب التأثير ال�ت��راك�م��ي لسلوكه ،على األرج ��ح ،أم��ا أن��ا فحالتي أكثر
استقرارًا ،لكن مشاعري تجاهه يخالطها القلق وعدم الثقة .ال أشعر بأي
شيء بالنسبة له ،وأراه كل  6أشهر تقريبًا عندما يكون قريبًا منا وليس
لديه الكثير ليقوله ،باستثناء األمور التي تخصه.
أختي ال تتحدث معه وهو يسيء معاملتها باستمرار ،س��واء برسائل
البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو خالل زياراته املفاجئة.
يقول إنه يتألم بسبب عدم تواصل أختي معه ،ويرفض أن يعتقد أنه قد
يكون مخطئًا ،ويصفها بالجنون ،ويعتقد أنها غير منطقية ،وقد قال إنه

يفضل أن تموت ،ألنه سيتعامل مع ذلك بشكل أفضل.
سوف أتزوج العام املقبل ،لذا دار الجدل حول ما إذا كان ُ
سيدعى .إذا كان
األمر بيدي فلن أدعوه ،فأنا ال أحبه ،لكنني أقبل دعوته بالكاد فهو والدي،
وأخشى أيضًا إذا لم أدعه ،فمن املحتمل أن يحضر من دون سابق إنذار،
ويفسد اليوم بالنسبة لي ولزوجي.
أخ�ت��ي وأم��ي تقبالن أي ق��رار أت �خ��ذه ،وس��وف ت��دع�م��ان��ه .أن��ا على وشك
دعوته ،بشرط أال يوجه حديثًا ألختي أو ألمي .أفضل عدم وجوده ،لكنني
أشعر إل��ى حد ما ب��اإلك��راه من قبل من حولي (وليس خطأهم) بسبب
العواقب املحتملة إذا لم يحضر.
وكان رد الخبيرة كالتالي:

ُ
استشرت الطبيب النفسي ،أندرو بلفور ،وقد ذهل من مدى الحرج الذي
تشعرين به بسبب هذا املوقف ،وق��ال «إن��ك ستكونني في موقف سيئ
�دع��ه ،وي�ب��دو أن��ك تشعرين أن��ه سيكون ضيفًا غير
س��واء دع��و ِت��ه أم ل��م ت� ِ
حاضر في ذهنك سواء كان موجودًا أم ال».
وأض ��اف «م��ن امل��ده��ش أن تتجهي إل��ى طلب امل�س��اع��دة ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
ستتزوجني فيه ،ربما هو قلق من أن تتداخل صعوبات املاضي بطريقة
أو ب��أخ��رى ف��ي ال�ح�ي��اة ال�ج��دي��دة ال�ت��ي ت�ح��اول�ين أن تصنعيها لنفسك»،
واعتقد بلفور أنك ربما شعرت بأن املاضي لن يسمح لك بالرحيل ،وأن
هذا «قد يكون تعبيرًا قويًا عن القلق حول ما إذا كان يمكنك أن تكوني
حرة في جعل حياتك الخاصة ،غير مثقلة باملاضي».
يرى بلفور أن الحل قد يكون في حوار مع أمك وأختك للعثور على طريقة
ملشاركة شعورك باإلكراه في هذا األمر والتفكير فيه معًا ،ومعهما ،قد
تكونني ق��ادرة على التفكير في مصدر الضغط ،وقد يكون من املمكن
عندئذ اتخاذ قرار مشترك بحيث ال تتحملني عبء املسؤولية بمفردك.

د .نداء الخميس :من األفضل لمصاب «كورونا» تناول جرعات عالية منه يوميا ً لمدة أسبوع

فيتامين «ج» ِّ
يعزز المناعة ..و ُينصح بتناوله يومياً على معدة فارغة
جرعات فيتامين «ج» اليومية

د .خلود البارون
م��ع ت��زاي��د إق �ب��ال األش �خ��اص على
املكمالت الغذائية كوسيلة طبيعة
ل�ت�ع��زي��ز امل�ن��اع��ة ودف ��اع ��ات الجسم
ض��د وب ��اء ك ��ورون ��ا ،ت �ت��زاي��د أيضا د .نداء الخميس
األس �ئ �ل��ة وال �ح �ي��رة ح ��ول ف��وائ��ده��ا
وبروتوكول تناولها .ومن أكثر املكمالت الغذائية الرائجة
حاليا هو فيتامني ج.
أعربت د .نداء الخميس ،املتخصصة في التربية والتغذية
الصحية م��ن جامعة ال�ك��وي��ت ،ع��ن أهمية ت�ن��اول األغ��ذي��ة
الغنية بفيتامني ج يوميًا نظرا لكونه من الفيتامينات املذابة
في املاء التي ال يمكن تخزينها في الجسم ،بل تطرد يوميا
عبر عملية التبول.
وش��رح��ت ق��ائ�ل��ة :تحتوي األط�ع�م��ة الطبيعية (كالخضار
الورقية وبعض الفاكهة والخضار امللونة) على جرعات
صغيرة م��ن فيتامني «ج» ،ل��ذا ،ف��إن ك��ان هدفك ه��و عالج
ومكافحة امل��رض فينصح بتناول مكمل غذائي يحتوي
على جرعة عالية (ال تقل عن ألف ملغ) .أما في حالة الرغبة
في الحفاظ على الصحة ،فتنصح بتناول األغذية الطازجة
الغنية بفيتامني «ج» ،ألنها تتميز باحتوائها على خليط
م��ن العناصر الغذائية (فيتامينات وم �ع��ادن وم�ض��ادات
االك�س��دة) ،ما يعزز امتصاصها ويمد الجسم بمغذيات
أساسية وفوائد صحية .ولكن يجب تناول ه��ذه األغذية
طازجة من دون طبخ او تصنيع ،ففيتامني «ج» حساس
جدا ويتلف عند تعرضه ألي حرارة.
كيف تتناوله؟
ل��زي��اد ام�ت�ص��اص ح�ب��وب فيتامني «ج» ،ينصح بتناولها
على معدة فارغة (بني الوجبات) .وبما أن غالبية حبوب
ف �ي �ت��ام�ين «ج» ت� �ب ��اع ع �ل��ى ه �ي �ئ��ة ح �م��ض االس �ك��ورب �ي��ك
 ،Ascorbic acidفطبيعتها الحمضية تزيد فرصة إصابة
البعض بالحموضة وتلف في بطانة املعدة او حتى القرحة.
ول �ت �ف��ادي ذل� ��ك ،ي�ن�ص��ح ب �ت �ن��اول م�ك�م��ل غ��ذائ��ي م�ت�ع��ادل
الحمضية يحتوي على حمض االسكوربيك مع قائمة من
امل�ع��ادن (كالحديد وال��زن��ك والكالسيوم والبوتاسيوم) أو
اسكوربات الصوديوم .ولزيادة امتصاص حبوب فيتامني

مايو كلينك

األجسام المضادة في
«بالزما» المتعافين
الرجال ..أعلى من النساء

■ البالغ السليم جرعة يومية تبلغ  5آالف وحدة.
■ األطفال األصحاء جرعة يومية تبلغ  2500وحدة.
■ عند املرض (كإنفلونزا حادة أو كورونا) تناول  50ألف
وحدة يوميا ملدة أسبوع ثم تقليلها تدريجيا بعد ذلك.

«ج» ،ينصح بتناولها مع حبوب فيتامني «إي» ( .)Eكما
ينصح من لديه فقر الدم (انيميا) بتناول حبوب الحديد
مع فيتامني «ج» وإي لزيادة امتصاصه.
هل له أضرار أو آثار جانبية؟
ينصح الشخص السليم بتناول جرعة يومية من فيتامني
«ج» تصل إلى  5آالف ملغ (حبة تحتوي على ألف ملغ كل
ساعة وملدة  5ساعات) .وبما انه من الفيتامينات املذابة في
امل��اء ،فالجسم سيتخلص منه يوميا عبر التبول .وحتى
في حالة تناول جرعات عالية ،فعندما يصل الجسم الى
درجة االشباع واالكتفاء سيطرده عبر االسهال .ما يبعد
فرصه حدوث فرط او تسمم بفيتامني «ج».
ونبهت الدكتورة نداء إلى أن «حدوث االسهال ال يدل على
وج��وب التوقف عن تناوله ،بل الى تقليل الجرعة القادمة
الى  500ملغ ،ثم العودة الى تناول الجرعة اليومية ( 5آالف
ملغ) في اليوم التالي.
وتابعت «أما بخصوص اإلشاعة التي تربط هذه الجرعة
العالية بتكون حصى الكلى ،فقد دحضها طبيب شهير

فيتامينات أساسية لتعزيز المناعة

أحمد بدر

ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات «ج» و«إي» و«د» ،فمن
الفيتامينات األساسية لرفع املناعة:
■ فيتامني «أ» الحيواني (ريتانول):
إن كنت سليما ينصح بتناول من  5الى  10آالف وحده.
أم��ا عند امل��رض فضاعف جرعتها ال��ى  70 - 50ألف
وحده يوميا ملدة  5أيام ثم قللها تدريجيا بعد ذلك.
■ الزنك ( -60 50ملغ) ،والسيلينوم ( 200ميكروغرام)
يوميا .وهناك تركيبه ممتازة تباع في األسواق تسمى
(اوبتي زنك).

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن البالزما
املستخلصة من دماء املتعافني من فيروس
ك��ورون��ا املستجد م��ن ال��رج��ال ،أكثر فعالية
م��ن ال�ب�لازم��ا امل��أخ��وذة م��ن دم��اء املتعافيات
من السيدات ،حيث إنها تحتوي على نسبة
أكبر من األجسام املضادة.
ووفق شبكة اإلذاعة البريطانية «بي.بي.سي»
فإن الدراسة الحديثة ،توصلت إلى أن %43
من بالزما الرجال تحتوي على نسبة عالية
جدًا من األجسام املضادة لفيروس كورونا،
ف��ي مقابل  %29فقط ل��دى ال�س�ي��دات ،وهو
ما اعتبرته الدراسة مؤشرًا على أن بالزما
الرجال املتعافني أكثر فائدة لعالج املصابني
بالفيروس.
وقالت الشبكة البريطانية إن الدراسة كشفت
أيضًا عن نسبة كبيرة من األجسام املضادة
ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا ف��ي أج�س��اد ك�ب��ار السن،
وب �ش �ك��ل خ ��اص ذوي األص � ��ول اآلس �ي��وي��ة،
ح �ي��ث ن �ق �ل��ت ع ��ن دي �ف �ي��د روب � ��رت � ��س ،أح��د
القائمني على عملية التبرع بالبالزما والدم
في هيئة الخدمات الصحية البريطانية ،أن
ه �ن��اك ح��اج��ة مل��زي��د م��ن امل�ت�ب��رع�ين ال��رج��ال
لحقن املرضى.
يشار إلى أن دراسات سابقة قالت إن نسبة
اإلص ��اب ��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ب�ي�ن ال ��رج ��ال،
مرتفعة م�ق��ارن��ة ب��ال�س�ي��دات ،وه��و م��ا جعل
عملية إنتاج األجسام املضادة أعلى.

قام بدراسة تضمنت  17ألف مريض مصابني بأمراض
متعددة».
وكشفت دراسته الى ارتباط تناول جرعات فيتامني «ج»
ال�ع��ال�ي��ة ب �ف��وائ��د ص�ح�ي��ة وت�ح�س��ن ف��ي ص�ح��ة ج�م�ي��ع من
تناولها ،وإصابة  3فقط بحصى الكلى .بيد أنه عالج هذه
الحاالت أيضا عبر زي��ادة جرعاتهم اليومية من فيتامني
«ج» .وخ�ل��ص ال��دك�ت��ور ال��ى أن بعض الكلى تحتوي على
كائنات تعمل على ترسيب حمض االكزاليك وإن زي��ادة
ت��رك�ي��ز ف�ي�ت��ام�ين «ج» ف��ي ال�ج�س��م س�ي�ق��وم ب�ت��دم�ي��ر ه��ذه
الكائنات وإزالة هذه الحصى.
من ُيمنع عن تناوله؟

األمراض املعدية

نصحت الدكتورة الجميع بتناول فيتامني «ج» ،للحفاظ
على للصحة وتعزيز املناعة ،باستثناء فئة نادرة (%0.1
من البشر) وهم املصابون باضطرابات في عمل الكلى او
بخلل جيني يقوض قدرة اجسامهم على تحليل وتحويل
ف�ي�ت��ام�ين «ج» .وه ��ي ح� ��االت م �ع��روف��ة م��ن ق �ب��ل امل��رض��ى
واألطباء.

ينصح امل�ص��اب��ون ب��األم��راض امل�ع��دي��ة واالم� ��راض ال��رئ��وي��ة (مثل
كورونا واالنفلونزا الحادة) بتناول جرعة يوميه عالية من فيتامني
«ج» (أل��ف ملغ كل ساعة) ال��ى ان يصل ال��ى مرحلة االس�ه��ال .ثم
يتوقف ليوم ،ويبدأ في اليوم التالي بتناول الجرعة العالية ذاتها.
فهذا البروتوكول يتبعه كثير األطباء وقد اثبت فعاليته كثيرا .كما
ينصح بتناول فيتامني «د» معه أيضا ملقاومة االمراض.

قوته في عالج األمراض
اث�ب�ت��ت ع��دة دراس ��ات طبية ف��ائ��دة فيتامني «ج» للمصابني
بالسرطان .وه��و م��ا يبرر تطبيق ع��دة م��راك��ز عاملية تعنى
بعالج السرطان بروتوكول عالجي يقوم بحقن املصابني
ب�ج��رع��ات عالية م��ن فيتامني «ج» (م��ا ب�ين  15ال��ى  30ألف
ملغ وأكثر) لعدة أيام .كما تباع تركيبة تسمى إنكابسوليتد
الي�ب��وس��وم (ع�ب��ار ع��ن فيتامني «ج» م��ذاب ف��ي ال��ده��ن) على
هيئة أكياس ينصح املصابني بالسرطان بتناول  6أكياس
منها يوميا بعد خلطها بقليل من املاء.

تركه من دون عالج يمكن أن يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية

«كورونا» وارتفاع ضغط الدم ..هل أنا في خطر؟
ُيعد ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة ،وإذا
ُترك من دون عالج ،فيمكن أن يؤدي
إلى العديد من المخاطر الصحية األخرى،
التي قد تشمل أمراض القلب ،والسكتة
الدماغية والخرف.
تشير بعض الدراسات ،وفق ما كشفت
«مايو كلينك» ،إلى أن المصابين بارتفاع
ضغط الدم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بحالة
خطيرة من كوفيد  19والموت بسببها،
لكن حسب بعض الخبراء ،فإن األشخاص
الذين كان لديهم ارتفاع في ضغط الدم
وفي الوقت نفسه أصيبوا بفيروس
كورونا كانوا أكبر سناً ،ولديهم حاالت
طبية أخرى أيضاً .ومن األمثلة على هذه
والسمنة ،وأمراض
ُ
الحاالت السكري،
القلب الخطيرة.
ال يزال البحث جاريًا حول العالقة بني ارتفاع ضغط
الدم وكوفيد  .19مع ذلك ،يبدو أن األشخاص الذين ال

يعالجون ارتفاع ضغط أكثر عرضة لخطر اإلصابة
بمضاعفات كوفيد  19من أولئك الذين يسيطرون
على ارتفاع ضغط دمهم عن طريق األدوية.

اتبع خطة العالج

إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم ،فإن أهم خطوة

يمكنك اتخاذها هي التحكم به .اتبع خطة العالج التي
وضعها لك طبيبك.
م��ن ال �ض��روري ج �دًا أن تحمي نفسك م��ن املشاكل
الصحية ال�خ�ط�ي��رة ،ال�ت��ي يمكن أن يسببها ارت�ف��اع
ضغط الدم ،خصوصًا مع انتشار كوفيد .19
والجمع بني األدوية وتغييرات نمط الحياة هو طريقة
فعالة لتخفيف الحاالت الصحية التي يسببها ارتفاع
ضغط الدم أو الوقاية منها.
فيما يلي تذكير بتغييرات نمط الحياة التي يمكن أن
تساعدك في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم:
 - 1اختر أطعمة مفيدة لصحة القلب.
ّ
جرب األنظمة الغذائية املخصصة لوقف فرط ضغط
الدم ،التي تركز على الفاكهة والخضروات والحبوب
الكاملة والدواجن واألسماك ومنتجات األلبان القليلة
الدسم.
َ ِّ
 - 2قلل كمية ِامللح في نظامك الغذائي.
ح ��اول تقليل كمية ال �ص��ودي��وم إل��ى أق��ل م��ن 2300
مللغرام (ملغ) في اليوم .واألفضل أن تكون صارمًا
أكثر ،بحيث تكتفي ب�ـ 1500ملغ يوميًا أو أقل ،فهذا
مثالي ملعظم البالغني.

 - 3أنقص وزن��ك .يمكن أن ي��ؤدي فقدان ال��وزن ،ولو
بقدر يسير ،إلى تقليل ضغط الدم.
 - 4مارس األنشطة البدنية .يخفض التمرين املنتظم
ضغط ال��دم وي�س��اع��د ف��ي تقليص ال ��وزن وتخفيف
التوتر.
 - 5تحكم في التوتر.
ع �ن��دم��ا ت �ك��ون م��ره �ق��ًا ،ق��د ت�ل�ج��أ إل ��ى وس��ائ��ل غير
صحية للتأقلم مع ضغوطات الحياة ،ويمكن لهذه
الوسائل أن ترفع ضغط الدم .حاول التحكم بالتوتر
بطرق صحية ،مثل التنفس العميق والتأمل.
 - 6أقلع عن التدخني.
يسبب التبغ ارت �ف��اع ضغط ال��دم وت��راك��م اللويحات
بسرعة في شرايينك.
واظ� ��ب ب��اس �ت �م��رار ع�ل��ى أس��ال �ي��ب ال�س�ي�ط��رة على
ضغط ال��دم ،مثل تغييرات نمط الحياة أو االلتزام
ب��األدوي��ة أو ق�ي��اس وت�ت�ب��ع ض�غ��ط ال ��دم ي��وم�ي��ًا .ال
ّ
تغير وسائل التحكم في ضغط الدم دون التحدث
ً
إل��ى طبيبك أوال .إذا كنت تتناول أدوي��ة للسيطرة
على ضغط ال��دم ،فتأكد من أن لديك كمية تكفي
ألسبوعني على األقل.
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اليت 07

ثقافة

ترافقت مع االحتجاجات المناهضة للعنصرية منذ مقتل جورج فلويد

موجة تحطيم التماثيل ..هل هي تبييض لثوب التاريخ؟
ليست باالمر الجديد بالتأكيد ،لكن ما قد يثير الجدل
هو هل باإلمكان التخلص من كل رم��وز هذا التاريخ،
ال �ت��ي ب��ات��ت ت�م�ث��ل ج ��زءًا م��ن اإلرث ال �ح �ض��اري لألمم
والشعوب بغض النظر عن أهدافها األول��ى .ما يثير
ال�ت�س��اؤل ه��و أن بعض االح�ت�ج��اج��ات ش�ه��دت م�ن��اداة
بتحطيم األهرام على سبيل املثال!

مهاب نصر
يبدو أن العبارة التي تداولتها الفتات املتظاهرين في
عواصم مختلفة منذ مقتل األميركي جورج فلويد «ال
أستطيع أن أتنفس» ،باتت تحمل أكثر من معنى ،فهي
ّ
ليست مجرد تذكر لالستغاثة التي خاطب بها جورج
فلويد ضابط الشرطة القاتل ،بل كأنها باتت تتوجه
إلى مجمل التاريخ االستعماري كله ،وكأن هذا التاريخ
ٌ
قدم أو ٌيد غليظة خانقة بات من الضروري التخلص
منها وم��ن إرث �ه��ا .ض��د ه��ذا اإلرث البغيض انفجرت
موجة التخلص من التماثيل والنصب التذكارية ،التي
رأى املتظاهرون في م��دن وعواصم شتى أنها تمجد
التاريخ االستعماري أو أن أصحابها ضالعون فيه.

الفن ومحاكم األخالق

قرار رئاسي

ه��ذه امل��وج��ة أث ��ارت غضب ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د
ترمب ،الذي أصدر بدوره قرارًا يبيح للسلطات أن تلقي
القبض على املتورطني في ما اعتبرها أعمال تخريب
وتدمير للتماثيل التاريخية ،حيث يتعرض املشارك
في أعمال كهذه لعقوبة تصل إلى  10سنوات سجنا.
ك ��ان م �ت �ظ��اه��رون م ��ن ق �ب��ل ف ��ي ال �ع��اص �م��ة واش�ن�ط��ن
ق��د أط��اح��وا ب�ت�م�ث��ال أل �ب��رت ب��اي��ك ،ال �ج �ن��رال ال ��ذي يعد
مؤيدًا لتجارة الرقيق .وم��ن قبل ك��ان متظاهرون في
بريستول ،ينتمون إلى حركة «حياة السود مهمة» ،قد
حطموا ضمن احتجاجاتهم على مقتل جورج فلويد
تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون .وفي ريتشموند
ب��والي��ة فرجينيا ش��رع محتجون أي�ض��ا ف��ي تحطيم
تمثال املكتشف الكبير كريستوفر كوملبوس.
حتى روزفلت

لكن واحدة من املبادرات األكثر داللة اعتزام متحف

نيويورك إزال��ة تمثال الرئيس األميركي السابق
ث �ي��ودور روزف �ل��ت استجابة للمناهضة الواسعة
للرموز العنصرية في حادثة «فلويد» .ويبدو األمر
وك��أن��ه حتى ال�ج�ه��ات الرسمية أو شبه الرسمية
آخ ��ذة ف��ي إع ��ادة ف��رز ت��اري�خ�ي��ة ،م�ح��اول��ة تنظيف
ثوبها من اإلرث االستعماري والعبودية التي على
أساسها أو باستخدامها صيغت معايير التفوق

في املجتمعات الغربية املتقدمة.
في كتاب «سياسات العداوة» ألشيل مبمبي ،يلح
األخير على فكرة مفادها أن تاريخ الديموقراطية
ال �غ��رب �ي��ة ن�ف�س��ه ك ��ان ال��وج��ه اآلخ� ��ر ل�لاس�ت�ع�م��ار
والعبودية التي أسماها بسياسة «املزرعة» .بينما
يشير املفكر والباحث الفرنسي برترتند بادي،
ف��ي كتابه «عندما يبدأ ال�ت��اري��خ» ،إل��ى أن مفهوم

ال� ْ�دول��ة ال�ق��وم�ي��ة ف��ي ال �غ��رب ق��د ات�س��م ب� ��االزدواج:
ِسل ٌم أهلي في الداخل ،وتصدير للعداء الدائم في
الخارج.
واألهرام أيضاً..

م��راج�ع��ة ال�ت��اري��خ االس�ت�ع�م��اري وال�ع�ب��ودي��ة وآث��اره�م��ا

تختلط أمجاد البشر بأعمال مخزية أحيانا ،وكثير
م��ن اآلث� ��ار ال �خ��ال��دة ع�ل��ى م��ر ال �ت��اري��خ ي�م�ك��ن النظر
إليها كشواهد على السخرة واالستعباد واستعالء
السلطة املحوطة باألبهة وفخامة الفن .وم��ا يحدث
اآلن (مجرد طرح التساؤل) هو كتابة لتاريخ جديد
يثير العديد من املشكالت :مثال هل نحاكم األعمال
الفنية باعتبار أصلها أو هدف إنشائها األول؟ كم
من اآلث��ار البشرية يمكنها أن تنهار؟ وأي ممحاة
ض �خ �م��ة س �ن �ك��ون ب �ح��اج��ة إل �ي �ه��ا ل �ت �ب �ي �ي��ض وج��ه
التاريخ؟!
وه��ل يعني التخلص من ال��رم��وز أننا تخلصنا فعليا
م��ن أس �ب��اب ال�ع�ب��ودي��ة ،أو م��ن طبيعة ال�ن�ظ��م واألف �ك��ار
واملؤسسات التي أفرزتها ،أم أننا نكتفي بهذا الفعل
الجمالي االحتفالي بسحق تمثال أبكم ،أو جره وسحله
فوق طرقات املدينة؟
لدينا على األق��ل خبرة سابقة ال تبشر كثيرًا :أسقط
امل�ت�ظ��اه��رون ف��ي م��دن ع��دة خ�ل�ال ال�ع�ق��دي��ن املاضيني
ت�م��اث�ي��ل وأن �ص��اب��ًا ل ��رؤس ��اء ،ل�ك��ن ه��ل ت�غ�ي��رت ال�ح��ال
ً
ف �ع�لا؟ ه��ل ك��ان إس �ق��اط ال��رم��ز اف�ت�ت��اح��ًا ل�ت��اري��خ أكثر
حرية؟ هل تبييض ثوب التاريخ كاف ليدل على نقاء
بدنه وهيكله؟! وأخيرًا ،هل نخلط بني القيم األخالقية
والجمالية ،بحيث عوضًا عن النقد والتذوق الجمالي،
ك�ن�ش��اط�ين اك�ت�س�ب��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن االس �ت �ق�لال �ي��ة ،نقيم
محاكم أخالقية للفن ولواحقه؟

فهد الهندال لـ سبقلا:

رواية جديدة لبريت بينيت

المنصات الثقافية تجاوزت الحدود الجغرافية

«النصف المتالشي» ..حصاد العنصرية الم ّر

مطلوب منا تفعيل الثقافة عن بعد ،كما هو حال
التعليم عن بعد.

مهاب نصر

األزمات دائما لها وجه آخر كاشف لثغرات الواقع ومشكالته،
وهكذا كان الشأن مع «كورونا» الذي لم يبد مجرد وباء عابر،
بل اختبارا صعبا لمستوى الوعي والقدرة على التضامن في
المحنة ،وااللتزام بشروط الصحة العامة وسالمة اإلنسان،
فهد الهندال
وابتكار البدائل المعينة على االستمرار في الحياة.
الناقد والباحث والناشر فهد الهندال يرى أن ثمة صدمة واجهت المثقف
تجاه حقيقة الوعي العربي في تعاطيه مع الجائحة ،ذلك الوعي الذي
تراوح بين االستهانة وخطاب الكراهية ،غير أنه من جهة أخرى يؤكد أن
الجائحة وما ترتب عليها من الحجر والعزلة أعانت على التأمل والمراجعة،
وتش ّ
كل مشروع نقدي ظل يراوده زمنا .تناول الهندال أيضا مأزق دور النشر
المحلية والحلول الممكنة لتجاوز هذه المرحلة القاسية.
■ هل تمكنت الثقافة من استنتاج موضوعات
جمالية وأخالقية من هذا الظرف الفريد؟
 أف��رزت الجائحة الكثير من القضايا التي اختلفحولها الجميع ،ومنها القضية اإلنسانية التي باتت
م�ن�ص��ة ي�ت�ه��اف��ت ع�ل�ي�ه��ا ال �ك �ث �ي��رون ،س ��واء م��ن فهم
أب �ع��اده��ا وح ��دوده ��ا ،أو م��ن فهمها ب��أف�ق��ه ال�خ��اص.
ك��ذل��ك ص��دم�ت�ن��ا ال�ج��ائ�ح��ة بحقيقة ال��وع��ي امل�ت��راج��ع
ل��دى امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة ،أغ�ل�ب�ه��ا ول�ي��س ك�ل�ه��ا ،في
أهمية الوقاية من خطر اإلصابة بالفيروس ،فهناك
مجتمعات ك��ان أف��راده��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى امل�س��ؤول�ي��ة،
ومجتمعات تهاون أفرادها واستهانوا باالشتراطات
ال�ص�ح�ي��ة ،وه�ن��ا نكتشف ال�خ�ل��ل ال�ك�ب�ي��ر ف��ي درج��ة
الوعي التي لم يستطع املثقفون ردم هوته التي ُحفرت
ع�ل��ى م��دى ع�ق��ود م��ن ت��راج��ع ال�ع�ق��ل ال�ع��رب��ي ،أض��ف
إل��ى ذل��ك ّ
تسيد األص��وات الناعقة بالكراهية ساحة
املنصات االجتماعية ،فزادت من التناحر االجتماعي
أكثر مما كان ،واكتشفنا ضآلتنا كمثقفني أمام هذا
الزخم الكبير من الكراهية.
المنصات الثقافية

■ تراوحت االستجابات تجاه وضع الحجر،
باعتبارك كاتبا وناقدا هل تعتبر هذه الفترة
مفيدة؟
 ك��ان��ت م�ف�ي��دة بالنسبة ل��ي ف��ي إع ��ادة ق ��راءة املفهومالنقدي ،والبحث عن مدارك نظرية حديثة ،والعمل على
تشكيل م�لام��ح م �ش��روع ن�ق��دي ج��دي��د ك��ان ي��راودن��ي

زمنا ،وذلك بفضل الفراغ الذي مكنني من ذلك ،فكانت
فترة معينة فعال على البحث وال �ق��راءة والتفكير .مع
اإلش ��ادة باملؤسسات البحثية واألك��ادي�م�ي��ة والثقافية
التي فتحت مكتباتها ومنصاتها االلكترونية مجانا
للجمهور لتحميل الكتب واألب�ح��اث وامل�ج�لات العلمية
امل�خ�ت�ص��ة ،وه ��و أم ��ر ن ��ادر ال� �ح ��دوث ،وال �ف �ض��ل لفترة
الحجر املنزلي ،مع اإلشارة إلى املنصات الثقافية التي
استفادت من وسائل التواصل االجتماعي في ترتيب
لقاءات وح��وارات ون��دوات افتراضية ،تجاوزت الحدود
ال�ج�غ��راف�ي��ة ف��ي ت �ق��ارب زم �ن��ي ح ��ول مختلف اص�ق��اع
املعمورة ،وأع��ادت إل��ى الثقافة الكثير من االعتبار في
املتابعة والتواصل مع الجمهور ،خارج صندوق النخب.
إعادة نظر

■ كيف تتصور استئناف األنشطة الثقافية
الرسمية وغيرها؟
 أعتقد أن منصات التواصل االجتماعي عالجته��ذا امل��وض��وع ،ومعها اكتشفنا أن ال�ت��واص��ل مع
الجمهور أيسر وأق��ل كلفة ،فعندما تجد أن عدد
املتابعني على أق��ل تقدير ه��و  20شخصا مثال
ف��ي مساحة ح��وار مباشرة اف�ت��راض�ي��ة ،ه��و أكثر
م��ن ال�ح�ض��ور امل�ت��وق��ع واق �ع �ي��ا ،وق ��د ع�ش�ن��ا فترة
ط��وي�ل��ة ن�ع��ان��ي م��ن ق�ل��ة أو ع ��زوف ع��ن ال�ح�ض��ور.
ال�ي��وم يفترض أن نعيد مفهوم الفعالية الثقافية
بأن نولي التلقي االفتراضي وااللكتروني جانبا
من االهتمام ،بأن يكون خيارا وليس بديال ،اليوم

عودة لألصل

■ كيف يمكن أن تضيف خبرتنا الواقعية مع
«كورونا» إلى هذا الخيال األدبي؟
 م��ا ه��و مطلوب م��ن ال��رواي��ة خ�ط� ُ�اب�ه��ا ،وألن الخيالانعكاس للواقع ،فاللغة هي لغة الواقع ولكن خطابها
ّ
متخيل ،بمعنى أن الطريقة التي يستعمل بها الكاتب
ه��ذه اللغة تكتسب خصوصيات تداولية تسمح ألن
يكون اسقاطا على الواقع ،وهنا ع��ودة لألصل ولكن
عبر ال�خ�ط��اب .ف�لا أت�ص��ور أن يأتي كاتب يكتب عن
الجائحة حرفيا ال يختلف بلغته عن السائد والدارج،
هنا ال يختلف ع��ن فكرة اليوميات أو امل��ذك��رات التي
تعبر عن عالقة سطحية بالحدث ،لن تخدم أدبية العمل
املتحدث عن الظرف االستثنائي الذي مر بنا .وأنا على
يقني أن الكتابات ستتنوع ما بني العميق املتغلغل إلى
الحدث مشرحا دقائقه بالتفاصيل ،وأخ��رى تكتفي
بالعبور على الحدث كمناسبة عابرة فقط.
مأزق الكتاب

■ الحجر وإغالق املجال الجوي ال شك أثرا في
حركة النشر وال�ت��وزي��ع :بصفتك ناشرا كيف
تقييمك للمسألة وما الحلول املمكنة برأيك؟
 ط�ب�ع��ا أدى ذل ��ك إل ��ى إل �غ��اء امل �ع��ارض ال �ع��رب �ي��ة ،ثماغالق املكتبات ومتاجر الكتب واملطابع ،مما تسبب
بخسائر ك�ب�ي��رة ،وم��ع ذل��ك ح��اول�ن��ا ال�ت�ع��وي��ض عبر
منصات البيع أون الي��ن والتوصيل ،ولكنها ليست
بديال عن املعارض وبيع املكتبات ،ولو أن بيع الكتب
ازده ��ر أك�ث��ر ع��ن ط��ري��ق ال�ب�ي��ع ع��ن ب�ع��د وال�ت��وص�ي��ل.
واع�ت�ق��د أن ال�ح�ل��ول ممكنة ف��ي ال�ت��وس��ع ب��امل�ع��ارض
االف�ت��راض�ي��ة ل�ل�ك�ت��اب ،وال�ب�ي��ع أون الي��ن م��ع تسهيل
الشحن من وإلى الكويت ،وإعادة العمل في املكتبات
وفق اإلجراءات االحترازية كما هو حاصل مع مراكز
ال �ت �س��وق ال�غ��ذائ�ي��ة وغ �ي��ره��ا م��ن األن �ش �ط��ة امل�س�م��وح
بمزاولتها في ظل الحجر الصحي.
■ هل تتغير خطة النشر لدار الفراشة لتتمكن
من إنتاج أعمال تتصل بالوضع الراهن؟
 الش��ك أنها تغيرت وتمت إع��ادة النظر باألولوياتلتعاد جدولة املهام وفق املتاح واملناسب ،ولدينا قائمة
طويلة من األعمال املنتظرة طباعتها بعد عودة عمل
املطابع.

رافع البرغوثي
ص��درت للكاتبة األميركية من أص��ل أفريقي
ب� ��ري� ��ت ب �ي �ن �ي��ت رواي � � � ��ة ب � �ع � �ن� ��وان «ال� �ن� �ص ��ف
امل�ت�لاش��ي» ،احتلت مكانة ب�ين الكتب االكثر
م�ب�ي�ع��ا ،س�ب��ق ان اح�ت�ل�ت�ه��ا ال ��رواي ��ة ال�س��اب�ق��ة
للكاتبة «األم�ه��ات» قبل أرب��ع سنوات .الرواية
ال�ج��دي��دة عائلية عاطفية تستكشف قضية
ال �ه��وي��ة ع�ن��د االم�ي��رك�ي�ين م��ن أص ��ل اف��ري�ق��ي،
والعنصرية في الواليات املتحدة في النصف
ال �ث��ان��ي م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي ،م��ن خ�ل�ال تتبع
ش �ق �ي �ق �ت�ين ت� ��وأم �ي�ن« ،دزي � � � ��ري» و«س �ت �ي�ل�ا»،
تختاران العيش في عاملني مختلفني ،احدهما
أسود واآلخر أبيض.
كانت الشقيقتان متماثلتني تماما ،ونشأتا
م�ع��ا ف��ي م�ج�ت�م��ع ص�غ�ي��ر م�ع�ظ��م اف � ��راده من
اص��ل افريقي وه��م ي��رون ل��ون بشرتهم غير
ال��داك��ن ميزة ايجابية ،ف��ي ب�لاد يفضل فيها
ذوو البشرة البيضاء.
ت �ش��اه��د ال �ف �ت ��ات ��ان إع � � ��دام وال ��ده� �م ��ا ب��أي��دي
مجموعة من الرجال البيض .فتدفع الصدمة
كال منهما في اتجاه ...وبعد ان تهربا بعيدا،
وهما في السادسة عشرة ،تعيش كل منهما
ح �ي��اة ع��ائ�ل�ي��ة مختلفة ف��ي مجتمع مختلف
بهوية مختلفة.
بعد ارب�ع��ة عشر ع��ام��ا ،تعود «دزي ��ري» التي
تزوجت رجال اس��ود ،ومعها ابنتها السوداء
«ج� ��ود» ذات ال �س �ن��وات ال�ث�م��ان��ي ،للعيش في
نفس البلدة الجنوبية التي حاولت الفرار منها
من قبل .ويثير لون بشرة الطفلة الداكن القيل
والقال واالساءة الى الطفلة وامها.
ام��ا «ستيال» التي تختفي من دون ان تترك
لها اثرا ،فتتزوج رجال أبيض ،ال يعرف شيئًا
ع��ن ع��ائ�ل�ت�ه��ا او م��اض �ي �ه��ا ،م��دف��وع��ة برغبة

غالف رواية النصف المتالشي

ف��ي االس �ت �ق��رار امل � ��ادي واألم � ��ن االج�ت�م��اع��ي
والسالمة ،وتعيش في مجتمع البيض ،تنجب
«كينيدي» الشقراء ذات العينني ال��زرق��اوي��ن،
وتعيش حياة جوفاء..
رغ��م ال�ب�ع��د امل�ك��ان��ي واألك ��اذي ��ب ال�ت��ي تفصل
بني الشقيقتني ،ف��إن مصير كل منهما بقي
متشابكا م��ع مصير االخ� ��رى ،وي�ظ�ه��ر ذل��ك
ع �ن��دم��ا ت �ت �ق��اط��ع امل � �س� ��ارات وت �ص��ل «ج� ��ود»
و«ك �ي �ن �ي��دي» ال� ��ى م��رح �ل��ة ال� �ب� �ل ��وغ ،وت�س�ع��ى
ك��ل م�ن�ه�م��ا إل ��ى إث �ب��ات م�ك��ان�ت�ه��ا ف��ي ال�ع��ال��م،
واكتشاف ماضي والدتيها.
الرواية ممتعة ،سريعة االيقاع ،شخصياتها
غنية ،وأسلوب الكتابة ج��ذاب من البداية إلى
النهاية.

«ملك جزيرة ستاتن» مزيج من األلم والضحك
«م �ل��ك ج ��زي ��رة س �ت��ات��ن» ف �ي �ل��م ط��وي��ل (137
دق �ي �ق��ة) م�ض�ح��ك وم��ؤل��م ،م�ب�ن��ي ع�ل��ى قصة
حياة بطله بيت ديفيدسون ،الذي اشترك مع
املخرج جود أباتاو في كتابة السيناريو .كان
ُ
والده رجل إطفاء في مدينة نيويورك ،وتوفي
في اثناء مكافحة حريق  11سبتمبر ،2001
وتركت وفاته اثرا عميقا في نفس ابنه.
ف��ي الفيلم نجد س�ك��وت (  24ع� ً
�ام��ا) يعاني
اثر فقدان وال��ده ،كما يعاني اضطراب نقص
االن �ت �ب��اه وف ��رط ال �ن �ش��اط .يعيش س�ك��وت مع
وال��دت��ه م��ارغ��ي وش�ق�ي�ق�ت��ه ك�ل�ي��ر ف��ي ج��زي��رة
س� �ت ��ات ��ن .ف �ش��ل ف ��ي ال � ��دراس � ��ة ،ب� ��ات ع��اط�لا
ع��ن العمل ،ي��دخ��ن امل��اري�ج��وان��ا ،ويتسكع مع
أصدقائه ،وتربطه عالقة بكيلسي التي تريد
أن تكون عالقتهما أكثر جدية ،لكنه يخشى
االلتزام ويقلقه شعوره بأنه ليس جديرا بها.
يهوى سكوت الوشم ،وذات يوم ،أثناء تسكعه
مع أصدقائه على الشاطئ ،اقترب منه الصبي
«هارولد» ،وطلب منه وشمه ،وهرب بعد ان بدأ
سكوت الرسم ،ثم جاء والده «راي» الى منزل
ً
غاضبا لذلك ،لكنه انجذب إلى مارغي
سكوت
وط�ل��ب منها م��وع��دا ل�ل�ق��اء ،ف��واف�ق��ت ،وعندما
تتطور ال�ع�لاق��ة بينهما ينزعج س�ك��وت ،ألن
«راي» رجل إطفاء ،ويقع صدام تطرد مارغي
على اثره االثنني..
تدور االيام ،ويذهب سكوت املتشرد الى راي،
ح�ي��ث ي��رت�ب��ط ب��ه وب��رج��ال اإلط �ف��اء اآلخ��ري��ن،
ال��ذي��ن يخبرونه بقصص ع��ن وال��ده ،تواسيه

مشهد من الفيلم

وتساعده على تقبل وف��ات��ه .وذات ي��وم ينقل
سكوت جريحا إلى املستشفى ،وهناك يلتقي
راي وم��ارغ��ي التي تعمل ممرضة .يتصالح
راي ومارغي ،ثم يلتقي سكوت كيلسي في
عبارة ،حيث كانت في طريقها الى مانهاتن
ألداء امتحان الخدمة املدنية .فيعترف بحبه
لها..
ديفيدسون ادى دوره ببراعة ،لكن الفيلم الذي
يحتفي بالحب واالل �ت��زام والتضحية ،طويل
وحافل باأللفاظ النابية واملسلكيات الفاسدة.
والى جانب بيت ديفيدسون يشارك في الفيلم
ماريسا تومي في دور مارغي ك��ارل�ين ،بيل
بور في دور راي ،بيل بولي في دور كيلسي،
ومود أباتاو في دور كلير كارلني.
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أوساط اقتصادية ترحب بمقترحات لجنة «تحسين األعمال»

ال تظلموا القطاع الخاص أكثر من «كورونا»

!

قدمها وزراء على مدى أكثر من  20عاماً

مئات الوعود الحكومية
لدعم المبادرين ..تبخرت!
سليمان البزور
أزمة الشركات عميقة ..وتتطلب خطوات حكومية حازمة وسريعة لتجاوزها

إبراهيم محمد
ت �ف��اع �ل��ت أوس� � ��اط اق �ت �ص��ادي��ة ع ��دي ��دة م��ع
مقترحات لجنة تحسني األع �م��ال الرامية
الي �ج��اد ح �ل��ول ع��ادل��ة ألص �ح��اب امل�ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة وقطاعات االقتصاد
ل �ع �ب��ور أزم� � ��ة ك� ��ورون� ��ا وال � ��وص � ��ول ب�ه�م��ا
ال� � ��ى ب � ��ر االم � � � � ��ان ،م � ��ؤك � ��دة ع� �ل ��ى ض� � ��رورة
إس��راع الحكومة ف��ي اق��رار ال��دع��م املطلوب
لل��اق �ت �ص��اد ال �ت ��ي ي ��واج ��ه م �خ��اط��ر ك�ب�ي��رة
بسبب القرار الحكومي باإلغالق.
وف �ي �م��ا ي � ��رى ال �ب �ع��ض ان ح ��زم ��ة االن� �ق ��اذ
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة االخ � � �ي � ��رة ل � ��ن ت � �ك� ��ون ك �ف �ي �ل��ة
وحدها بدعم ومساندة أصحاب املشاريع
والشركات ب ��ل ي �ج��ب ان تواكبها ح��زم
اض��اف �ي��ة م ��ن ال ��دع ��م امل ��ال ��ي وال �ت �ش��ري �ع��ي،
أك ��د آخ � ��رون ان م �ق�ت��رح��ات ل�ج�ن��ة تحسني
ب� �ي� �ئ ��ة األع � � �م� � ��ال ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وال� �خ ��اص ��ة
ب��دع��م امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
وال �ش��رك��ات وال �ت��ي ت�ض�م�ن��ت  6ت��وص�ي��ات
رئ�ي�س�ي��ة م��ن ش��أن �ه��ا امل �س��اه �م��ة ب �ق��وة في
التخفيف عن تلك القطاعات ومساعدتها
ع� �ل ��ى ت �خ �ط ��ي ال � �ت� ��أث � �ي� ��رات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.
وق� � � ��ال ع� �ض ��و م� �ج� �ل ��س ادارة ال �ج �م �ع �ي��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ع�ب��د ال �ع��زي��ز ال�ح�م�ي�ض��ي ،ان
ق �ط��اع امل �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة رغ ��م صغر
ح �ج �م��ه اال ان� ��ه ي�ع�ت�ب��ر ع �ص �ب��ا م �ه �م��ا ألي
اقتصاد مستدام وواجب على الحكومة ان
تبادر بتقديم الدعم املادي واملعنوي لفئة
ً
أصحاب املشاريع مستقبال ،خاصة وانها
ال ي��د ل�ه��ا ف��ي ق ��رار اغ�ل�اق اع�م��ال�ه��ا املتخذ
م��ن ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة ض�م��ن ق ��رارات مواجهة
كورونا.
وأش � � ��ار ال � ��ى ان ال � �ق� ��روض امل �ي �س ��رة ت��زي��د
الضغط على املشروعات الصغيرة ،حيث
ان ف �ت��رة ال� �س ��داد ق �ص �ي��رة ج� ��دا ب��ال�ن�س�ب��ة
ال��ى طبيعة تلك امل�ش��روع��ات ال�ت��ي توقفت
اعمالها تماما منذ فترة ليست بالقليلة،
وب��ال �ت��ال��ي ف ��ان ال �ق��روض ل��ن ت �ك��ون كافية
وحدها ملساعدة تلك املشروعات وأوض��ح
أن هذه الفئة ال تهمها التوزيعات النقدية
ب��ال��درج��ة األول ��ى ك�م��ا يهمها التشريعات
والقوانني املفقودة.
وأك � ��د ال�ح�م�ي�ض��ي ع �ل��ى ض � ��رورة ان تعي
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ان ال��وق��ت ع��ام��ل مهم
جدا في مسيرة تلك املشروعات وبالتالي
ال م �ج��ال ل�ل�ت�س��وي��ف وال �ت��أخ �ي��ر ف��ي اق ��رار
الدعم الالزم لتلك املشروعات ،قائال «نسمع
عن حزم التحفيز منذ اشهر ولم نره حتى
االن ...تصريحات فقط والتطبيق بطيء».
ول �ف��ت ال ��ى ض � ��رورة ان ي �ت��م ت �ق��دي��م ال��دع��م
امل � �ع � �ن ��وي ل� �ق� �ط ��اع امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ب ��ال �ت ��وازي م ��ع ال ��دع ��م امل��ال��ي
وال � ��ذي ي �ك��ون م ��ن خ�ل�ال ت �ق��دي��م ال �خ �ب��رات
ال �ل�ازم ��ة ل �ت �ل��ك امل� �ش ��روع ��ات وم �س��اع��دت �ه��ا
اداري � � ��ا وف �ن �ي��ا ع �ل��ى م��واج �ه��ة ال �ت��داع �ي��ات

السلبية لالزمة.
وق �س��م ال�ح�م�ي�ض��ي امل �ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة الى ثالث فئات رئيسية وهي:
 - 1املشروعات في مرحلة التأسيس والتي
لم تبدأ اعمالها.
 - 2املشروعات التي تم تأسيسها وبدأت
بالعمل اال ان�ه��ا وح�ت��ى االن ل��م ت�ص��ل ال��ى
م��رح �ل��ة ت �ح �ص �ي��ل االرب� � � ��اح وه� � ��ذا ه ��و م��ا
يحتاج ال��ى ال��دع��م وزي ��ادة ف�ت��رة ال�ق��روض
الى  10او  15سنة.
 - 3م� �ش ��اري ��ع ت �ع �م��ل م �ن��ذ ف� �ت ��رة وب � ��دأت
بالفعل في تحقيق االرباح من اعمالها منذ
فترة ولكن تأثرت بفعل االغالق.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ،أك ��د ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
ل��رئ�ي��س ج�م�ع�ي��ة امل �ح��ام�ين امل �ح��ام��ي مهند
ط�لال الساير على ض��رورة ادخ��ال ع��دد من
التعديالت التشريعية والقوانني الحديثة
وذل��ك مل�س��اع��دة ق�ط��اع ال�ش��رك��ات وامل�ش��اري��ع
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وامل � �ت � ��وس � �ط � ��ة ف� � ��ي م ��واج� �ه ��ة
ال�ت��داع�ي��ات االق�ت�ص��ادي��ة لجائحة ك��ورون��ا.
وأشار الى ضرورة ان تتزامن تلك التعديالت
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة م ��ع ال ��دع ��م امل ��ال ��ي امل� �ق ��دم م��ن
الحكومة ألصحاب تلك املشروعات خاصة
وان الدعم املالي وحده ال يكفي ،منوها الى
ان ابرز تلك التعديالت املطلوبة هو تعديل
قانون االيجارات وقانون العمل وغيرها من
التشريعات التي تساعد تلك القطاعات على
مواجهة األزمة.

الى ذل��ك ،أكد رئيس مجلس إدارة جمعية
املحاسبني واملراجعني فيصل عبد املحسن
الطبيخ ان مبدأ «الوقاية خير من العالج»
ك� ��ان الب� ��د م ��ن ت�ط�ب�ي�ق��ه م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ة ف��ي
ال�ت�ع��ام��ل م��ع م�ل��ف امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة ل �ح �م��اي �ت �ه��ا م ��ن ال �ت��داع �ي��ات
ال �خ �ط �ي��رة ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا ح��ال �ي��ا؛ وع�ل��ى
رأسها قانون اإلفالس وتعديل اإليجارات
وه ��ي ق ��وان�ي�ن ك��ان��ت ك�ف�ي�ل��ة ب�ح�م��اي��ة تلك
امل � �ش � ��روع� ��ات م � ��ن ت� ��داع � �ي� ��ات أي� � ��ة أزم� � ��ات
مستقبلية قد تواجهها.
واض � � � ��اف :ب��ال �ن �ظ��ر إل � ��ى ح � ��زم ال �ت �م��وي��ل
التحفيزية التي قدمتها الحكومة لقطاع
األعمال بشكل عام؛ واملشروعات الصغيرة
واملتوسطة بشكل خ��اص؛ ف��إن تلك الحزم
ال ت��زال غير كافية وتحتاج إل��ى تعديالت
ج��ذري��ة ت�لائ��م وض ��ع ت�ل��ك ال �ش��رك��ات ال�ت��ي
ب��ات ع��دد كبير منها على هاوية اإلف�لاس
بسبب حالة اإلغ�ل�اق االق�ت�ص��ادي الشامل
لكل القطاعات االقتصادية.
ول �ف��ت ال ��ى «ان م �س��اع��دة ال ��دول ��ة وزي� ��ادة
الجرعة التحفيزية تتطلبان إع��ادة النظر
ف��ي قيمة ال �ق��روض امل�ت��اح��ة وك��ذل��ك فترات
السداد وتخفيف متطلبات الحصول على
ال �ق��روض وش�ط��ب ش��رط تقديم ميزانيات
مدققة ،خاصة ان معظم شركات التدقيق
مغلقة بسبب غلق األن�ش�ط��ة االقتصادية
وك��ذل��ك االس�ت�غ�ن��اء ع��ن ش��رط ع��دم ت��وزي��ع

الحميضي:
ال مجال لمزيد من التأخير
في دعم المشاريع المتعثرة

زينل:
تسديد اإليجارات والرواتب ضروري
الستمرار أعمال الشركات

الساير:
إلقرار تعديالت تشريعية تساعد
القطاعات على االستمرار

الطبيخ:
جهود الحكومة في معالجة
األزمة دون مستوى الطموحات

أرب��اح وهي كلها ش��روط من وجهة نظري
تعجيزية للعديد م��ن الشركات الصغيرة
واملتوسطة والذين يتجاوز عددهم حوالي
 7500ش��رك��ة م��ن إج �م��ال��ي  15ال ��ف ش��رك��ة
موجودة في السوق».
وأوض ��ح ان ضعف اإلق �ب��ال على ال�ق��روض
امل � �ي � �س� ��رة امل� �ع� �ل� �ن ��ة م � ��ن ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ح �ف �ي��ز
االق� �ت� �ص ��ادي دل �ي��ل واض � ��ح ع �ل��ى ض� ��رورة
العمل وبقوة إلنقاذ املشروعات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة م ��ن ب ��راث ��ن اإلف �ل ��اس وال� ��ذي
يعني ضياع جهود الحكومة الكبيرة منذ
 2010وحتى اليوم لتخفيف الضغط على
ميزانية الدولة وتشجيع القطاع الخاص؛
إض��اف��ة إل��ى ان حماية ه��ذا القطاع ودعمه
ي �ع �ك �س��ان وب� �ق ��وة ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام من
مخاطر س��داد ق��روض ال�ص�ن��دوق الوطني
ال�ب��ال�غ��ة  114م�ل�ي��ون دي �ن��ار وال �ت��ي تشكل
إج�م��ال��ي ال�ت�س�ه�ي�لات امل�م�ن��وح��ة للشباب؛
ناهيك عن القروض التي منحتها البنوك
املحلية لهذا النوع من املشروعات.
وق� � ��ال «ان ت ��أت ��ي م� �ت ��أخ ��را أف� �ض ��ل م ��ن اال
تأتي على اإلط�لاق» في إش��ارة إل��ى جهود
ال�ح�ك��وم��ة امل�ب��ذول��ة إلق ��رار دف��ع اإلي �ج��ارات
و 80في املئة من الرواتب ملدة  6أشهر لتلك
املشروعات وه��ي أفكار جيدة تحتاج إلى
مساندة ودعم حكومي .وأشار إلى ان دعم
الكويت املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ليس ب��دع��ة؛ ولكنه يأتي مواكبا مل��ا قامت
به دول عديدة؛ مجاورة وبعيدة؛ لحماية
ق� �ط ��اع األع � �م � ��ال ب �ه ��ا م� ��ن خ �ط ��ر اإلف �ل��اس
والتداعي.
وقال ان نجاح اي خطط تحفيزية تستلزم
ع� � ��ودة ال� �ح� �ي ��اة ب �ش �ك��ل ت ��دري� �ج ��ي ي ��راع ��ي
األوض � ��اع ال�ص�ح�ي��ة؛ ف�ع�ج�ل��ة االق �ت �ص��اد ال
ت��دار ب��ال�ق��وان�ين وال�ت�ش��ري�ع��ات فقط وإنما
ب �ع��ودة ت ��روس اإلن �ت ��اج ل� �ل ��دوران وت�ق��دي��م
دعم حقيقي للشركات الكبيرة والصغيرة
امل � �ت � �ض ��ررة م� ��ن ت ��داع � �ي ��ات ك � ��ورون � ��ا وف ��ق
ضوابط وأسس تراعي وضع تلك الشركات
واال تكون مرهقة.
واخ �ت �ت��م ال�ط�ب�ي��خ ب��ال �ق��ول:ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
اإلسراع بفتح االقتصاد حتى ال تزيد تكلفة
العالج؛ على ان تكون تلك العودة مشروطة
ب��ال�ض��واب��ط واإلج � ��راءات االح �ت��رازي��ة التي
يتم إقرارها من قبل وزارة الصحة.
م��ن جانبه ،دع��ا جاسم زينل نائب رئيس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لـمجموعة
أرزان املالية للتمويل واالستثمارالحكومة
الى االقتداء بالدول االخ��رى والتي بادرت
بتقديم حزم تحفيز فورية للقطاع الخاص
ب �ه ��ا ت �ض �م �ن��ت ق� ��روض� ��ا م �ي �س ��رة وم �ن �ح��ا
مخصصة لدفع فواتير االيجار والرواتب
ط � ��وال ف �ت ��رة ال �ت �ع �ط��ل ع ��ن ال �ع �م��ل خ��اص��ة
ان ق��رار االغ�ل�اق ك��ان خ��ارج ع��ن ارادة تلك
ال�ش��رك��ات ول�ي��س ب��اخ�ت�ي��اره��ا .ودع��ا زينل
ال� ��ى ض� � ��رورة االس � � ��راع ف ��ي ت �ق��دي��م ال �ح��زم
التحفيزية ألصحاب املشروعات.

ق ��راب ��ة ال � �ـ  20ع ��ام ��ًا م� ��رت ع �ل��ى ب �ع��ض ال ��وع ��ود
الحكومية لدعم املبادرين وأصحاب املشروعات
ال �ص �غ �ي ��رة ،ت �ع��اق��ب خ�ل�ال �ه��ا ع � �ش ��رات ال � � ��وزراء
م��ن ح�ك��وم��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،وخ��رج��وا بتصريحات
تداولتها الصحف وتعلقت بها آم��ال أشخاص
ّ
كل ذنبهم أنهم فكروا خارج الصندوق ،وأرادوا
الخروج من عباءة العمل الحكومي ،لكن الدورات
امل�س�ت�ن��دي��ة وال �ب �ي��روق��راط �ي��ة امل�ق�ي�ت��ة وامل�م��اط�ل��ة
كانت بمنزلة صخرة تحطمت عليها أحالمهم.
آخ� ��ر ت �ل��ك ال� ��وع� ��ود ك ��ان ��ت خ�ل��ال أزم � ��ة ك ��ورون ��ا
ال�ص�ح�ي��ة  -االق �ت �ص��ادي��ة ،إذ اس�ت�ب�ش��ر أص�ح��اب
م�ش��روع��ات صغيرة لدعمهم كما فعلت غالبية
دول ال � �ع� ��ال� ��م ،ف �ب �ع��د س� �ي ��ل م� ��ن ال �ت �ص��ري �ح��ات
وال�ت�ط�م�ي�ن��ات آث� ��رت ال �ح�ك��وم��ة ت��وج �ي��ه اإلن �ف��اق
نحو مجاالت أخرى وأخرجت املبادرين من سلم
أولوياتها ،رغم ما يرفدون به االقتصاد الوطني،
وتوظيفهم آالف امل��واط �ن�ين ،ومساهماتهم في
الناتج املحلي.
سبقلا كانت قد تطرقت إلى ذلك املوضوع منذ
س �ن��وات ط��وي �ل��ة ،وت �ن��اول �ت��ه ف��ي ت�غ�ط�ي��ات ع��دة،
سواء من ناحية أخبار أو تحقيقات أو مقابالت
أو ندوات ،دعمًا منها لطموحات الشباب.
ف��ي  26ي��ول�ي��و  2005أع �ل�ن��ت ال�ح �ك��وم��ة عن
ت��أم�ي�ن روات � ��ب م ��ن ي��رغ��ب ب��ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال �خ��اص مل��دة خ�م��س س �ن��وات ،وإن �ش��اء ص�ن��دوق
ل��دع��م ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة وال�ف��ائ�ض�ين ع��ن حاجة
الوزارات.
وق��ال األم�ين العام لبرنامج إع��ادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في ذلك الوقت
وليد الوهيب ،إن الحكومة بحثت «ع��دم توجه
امل��واط�ن�ين وامل��واط �ن��ات للعمل ال�ح��ر ،خصوصا
ال�ف�ن�ي�ين وامل �ه �ن �ي�ين» ،م �ش��ددًا ع�ل��ى «ض � ��رورة أن
تعمل الحكومة على توجيههم للعمل الحر ،كما
نجحت في عملية تدوير التوظيف في الخاص
وتفعيل آلياته».
ف ��ي  19أب ��ري ��ل  2011اق� �ت ��رح خ �م �س��ة ن ��واب
ت �خ �ص �ي��ص ح ��اف ��ز ت �ش �ج �ي �ع��ي خ� ��اص ل�ل�ع�م��ال��ة
الوطنية في القطاع الخاص بحيث يمنح حملة
الشهادات الجامعية وما فوق  300دينار ،وحملة
ش� �ه ��ادات ال��دب �ل��وم وم ��ا ي �ع��ادل �ه��ا  230دي �ن ��ارًا،
وحملة الشهادات الثانوية وما دون  150دينارًا.
بتاريخ  6يونيو  2011ك��ان ال�خ�ب��ر األب��رز
ي�ت�ح��دث ع��ن ت�ع��دي�لات ف��ي ال �ق��ان��ون تشمل دع��م
امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي ��رة ،إض ��اف ��ة إل � ��ى اب �ت �ع��اث
م��وظ�ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ل �ل��دراس��ة ف��ي ال�خ��ارج
ودورات تدريبية ،وكل ذلك تشجيعًا للشباب من
أجل االنخراط في العمل الخاص وعدم التقوقع
داخل العمل الحكومي.
ف��ي  13م��اي��و  2012ن �ش��رت سبقلا تحقيقًا
ت�ح��ت ع �ن��وان «امل �س ��ؤول ��ون ي��رس �م��ون األح �ل��ام..
وامل � �ش ��اري ��ع م �ك��ان��ك راوح ال� �ش� �ب ��اب ي� �ك� �ب ��رون..
والوعود الحكومية ال تشيخ».
ج��اء ف��ي التحقيق املنشور قبل نحو  9سنوات
«م ��ع ك��ل ت�ش�ك�ي��ل وزاري ت �ت �ج��دد ال�ت�ص��ري�ح��ات
وال� ��وع� ��ود ال �ح �ك��وم �ي��ة إلغ� � ��راء ال� �ش� �ب ��اب ..ال��ذي��ن
يكبرون مقابل وعود ال يتم تنفيذها وال تشيخ».
في  16أبريل  ،2014أعلن وزير اإلعالم وزير
ال��دول��ة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود
في ذلك الوقت ،وخالل افتتاح ملتقى املشروعات

ال حدود لخسائرهم ..في حال استمر اإلغالق

هذه أوجاع المبادرين وآالمهم!
علي الخالدي
وص��ف ع��دد م��ن أص�ح��اب األع �م��ال خطط الحكومة
إلنقاذ املشروعات الصغيرة واملتوسطة بالخجولة،
ُ
وقالوا إنهم تركوا ليواجهوا مصيرهم في األزم��ة،
على الرغم من أن الحكومة كانت في املاضي القريب
ّ
ّ
التوجه إل��ى األع�م��ال التجارية
تحفز الشباب على
الخاصة والعزوف عن العمل الحكومي.
وذكرت ممثلة اتحاد شركات التدريب واالستشارات
ال �ك��وي �ت �ي��ة د.س � � ��ارة امل �ن �ص��ور أن م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ودي � � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة أص � ��درا ق � � ��رارات ب��إل �غ��اء
ووق� ��ف ف� ��وري ل�ج�م�ي��ع ب��رام��ج ال �ت��دري��ب ال��داخ�ل�ي��ة
والخارجية؛ وذلك كإجراء وقائي ،للحد من انتشار
جائحة «كوفيد ـــــ  .»19وأك��دت أن شركات التدريب
واالس�ت�ش��ارات ،التي يزيد عددها على  450شركة،

ت�ع� ّ�رض��ت ل�خ�س��ائ��ر ف��ادح��ة بسبب إل �غ��اء برامجها
وتوقف عقودها وتدفقاتها النقدية .وش��ددت على
ض ��رورة أن ت�ت��دخ��ل ال�ح�ك��وم��ة إلن �ق��اذ ه��ذا ال�ق�ط��اع،
م��ن خ�ل�ال ت�ق��دي��م ال�ت�ع��وي��ض امل�ن��اس��ب ع��ن ال�ب��رام��ج
التدريبية املتعاقد فيها ،س��واء داخ��ل ال�ك��وي��ت أو
خارجها ،والتي جرى إلغاء عقودها.
من جهتهّ ،
عبر ّ
تجمع أصحاب الحضانات الخاصة
ّ
في تصريحات لــ سبقلا عن خيبة أملهم في تأخر
ال��دع��م ال�ح�ك��وم��ي إلن �ق��اذ ق�ط��اع ال�ح�ض��ان��ات؛ إذ إن
نشاطهم يعتبر من اكبر االنشطة تضررا في االزمة،
وإن ال �ت��وق��ف م��ن امل �ت��وق��ع أن ي �ط��ول ح �ت��ى ان�ت�ه��اء
ّ
سيكبد أصحاب الحضانات خسائر
الجائحة ،ما
كبيرة ف��ي اإلي �ج��ارات واالل�ت��زام��ات املالية االخ��رى،
وال�ت��ي ل��م ت�س��دد منذ شهر م��ارس امل��اض��ي ،بسبب
ت��وق��ف ال �ع �م��ل .ول �ف �ت��وا ال ��ى ان ق �ط��اع ع�م�ل�ه��م ال��ذي

ي�ض��م  600ح�ض��ان��ة ت�ق��ري�ب��ا ل��م يشمله أي التفاتة
بالنسبة ال��ى خفض االي�ج��ار ،خصوصا ان مقرات
هذا النشاط تتركز في السكن الخاص.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال م�ح�م��د ال�ق�ح�ط��ان��ي م�م�ث��ل تجمع
«سواعد وطن» الذي ينضوي تحته أكثر من 1700
م�ب��ادر كويتي ان ه�ن��اك مسؤولية تاريخية ملقاة
ّ
على عاتق الحكومة ،تتمثل ف��ي العمل على إنقاذ
ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي اص �ح��اب امل �ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطةّ ،
وأيد القحطاني فحوى ورقة عمل لجنة
تحسني االعمال التي تتصمن منح مالية سريعة،
ودعم االجور ،وتسهيل إجراءات القروض.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال امل �ب ��ادر امل �ه �ن��دس ي��وس��ف ع��دن��ان
املطوع إنه بات من الضروري على الحكومة ضمان
ق�ب��ول جميع امل�ش��اري��ع الصغيرة واملتوسطة التي
تتقدم للحصول على تمويل ،وفق برنامج التحفيز

تعلقت بها آمال وطموحات
شباب ..ذنبهم أنهم ف ّكروا
خارج الصندوق
التقاعس في دعمهم
يؤكد عدم توافر
رؤية مستقبلية لالقتصاد
الصغيرة« ،تشجيع الشباب على العمل التجاري
ل�ت�ن��وي��ع اق �ت �ص��ادن��ا» ،وم��ن جملة م��ا أش ��ار إليه
أن «وزارة ال�ش�ب��اب ت�ع�م��ل ،ح��ال�ي��ًا ،ع�ل��ى تطوير
أدوات�ه��ا بالتعاون م��ع منظمات دول�ي��ة ،لتعزيز
إقبال الشباب على األعمال التجارية والحرفية
والفنية».
وق� � ��ال إن ذل � ��ك «ي� ��أت� ��ي م� �ت ��وازي ��ًا ل� � ��دور ال ��دول ��ة
ال��رئ�ي�س�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال اي �ج��اد ن ��وع م��ن ال�ت�ف��اع��ل
وال �ح��وار ب�ين امل �ب��ادري��ن وأص �ح��اب امل�ش��روع��ات
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ،وخ�ل��ق امل��زي��د م��ن ف��رص
العمل ألبناء وبنات الكويت».
في  10أبريل  2015أوصى فريق عمل دراسة
تطوير الجزر الجنوبية بأن يتم اعتماد مشروع
تطوير جزيرة أم امل��رادم من خالل االستعماالت
الرئيسية للجزر الكويتية ب��أن تكون لألنشطة
ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة وال �ت��روي �ح �ي��ة واألن �ش �ط��ة ال�ب�ح��ري��ة
وال �ش��واط��ئ ال�ع��ام��ة ،وتشجيع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
للمشاركة في توفير األنشطة الترفيهية.
ف��ي ع��ام  ،2015وت�ح��دي�دًا ب�ت��اري��خ  2أك�ت��وب��ر،
اق � �ت ��رح ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي إن � �ش ��اء م��رك��ز
معلومات ف��ي مختلف تخصصات العمل التي
تحتاج إليه ال�ب�لاد والتوصل إل��ى األع ��داد التي
يحتاجها س��وق العمل م��ن ه��ذه التخصصات،
وأن تتم االستفادة من التقنية واإلدارة الحديثة
والخبرة الفعلية والفنية والتسويقية وتوسيع
وتفعيل دور ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ال�ك��وي�ت��ي وخلق
ف ��رص ع �م��ل ل�ل�ع�م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة وامل �س��اه �م��ة في
ت ��دري� �ب� �ه ��ا ،ل �ك��ن ه ��ل ت �ح �ق��ق م ��ن ذل � ��ك ش � ��يء أو
ن�ف��ذت السلطة التنفيذية م��ا اق�ت��رح�ت��ه السلطة
التشريعية؟
ف��ي  12ي �ن��اي��ر  2018أع �ل��ن وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ،خ��ال��د ال��روض��ان ،أن الهيئة العامة
للصناعة س�ت��وزع  1036قسيمة ف��ي ال�ش��دادي��ة،
ُ َّ
على أن تسلم للمستثمرين وأصحاب املشاريع
اعتبارا من منتصف .2019
ب �ت��اري��خ  30ي �ن��اي��ر  2020ق� ��ال ال ��روض ��ان
إن ق ��ان ��ون اإلف �ل��اس ي �خ��دم أص� �ح ��اب امل �ش��اري��ع
الصغيرة ،كما ق��ال بعد نحو شهرين وتحديدًا
ف��ي  23م ��ارس امل��اض��ي ،إن ال�ح�ك��وم��ة ب ��دأت في
تقييم آث ��ار «ك ��ورون ��ا» ل��وض��ع ال �ح �ل��ول ،م�ش��ددًا
على أن حماية أص�ح��اب امل�ش��روع��ات الصغيرة
ً
تأتي «أوال».
تصريحات تلو تصريحات ووع��ود تلو وع��ود،
كانت غالبيتها بمنزلة إب��ر تخدير وم�ح��اوالت
ل��ذر ال��رم��اد ف��ي ال �ع �ي��ون ،إذ ي�ث�ب��ت ال��واق��ع حالة
من التقاعس تؤكد عدم وج��ود رؤي��ة مستقبلية
لالقتصاد.

◄  450شركة تدريب على شفا اإلفالس
ً
مصيرا مجهو ً
ال
◄  600حضانة تواجه
ِّ
المتعثرون في تزايد ..والخسائر جسيمة
◄
ً
عاما
◄ لتمديد فترة سداد التمويل إلى 15
◄ مطالبات بإعفاء من الرسوم لمدة عام

االق � �ت � �ص� ��ادي ،وال� �ت� �ش ��دي ��د ع �ل��ى ال� �ب� �ن ��وك امل �ح �ل �ي��ة
ف ��ي ق �ب��ول امل �ت �ق��دم�ين ب�ج�م�ي��ع أن� � ��واع ن �ش��اط��ات �ه��م.
واستغرب املطوع إلزام املبادرين على تحديد أوجه
ص��رف ال �ق��روض ،إذ ي�ج��ب منحهم ال�ح��ق ب��ال�ق��رار،
ل�ت�ك��ون ل��دي�ه��م م�س��اح��ة ب��ال�ت�ح� ّ�رك وف��ق ال�ج��و ال�ع��ام
للسوق ومواكبة أحداثه ،سواء كان الوضع يتطلب
ّ
املوردين
االنكماش ،او التوسع ،او املفاوضات مع
وخ�ل��ق سيولة ف��ي التدفقات النقدية .وأك��د أهمية
ً
زي � ��ادة س �ن ��وات ال� �س ��داد ال ��ى  15ع ��ام ��ًا ،ب� ��دال م ��ن 3
سنوات.
ب� ��دوره ،ق��ال د.ج�ع�ف��ر ج�م�ش�ي��ر ،امل�م�ث��ل ع��ن «تجمع
منصة س �ن��د» :ان امل�ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة واملتوسطة
م �ح��روم��ة م ��ن امل �ن��اق �ص��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وي �ج��ب ان
يتم خلق دور لها في املشروعات الكبرى ،مع عدم
اشتراط ان تكون تلك الشركات تحت مظلة الصندوق

الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
من ناحيته ،أكد أمني سر تجمع شركات التوصيل
ع�س��اف العجمي ان تفشي جائحة «ك��وف�ي��د ــــ »19
ف��ي ال�ب�لاد أدى ال��ى ات�خ��اذ الحكومة ق ��رارات إغ�لاق
أغلبية االنشطة التجارية ،لكن صغار املستثمرين
واملبادرين الشباب كانوا اكبر املتضررين ،مشددا
على ض ��رورة االخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ان مشاريعهم
محملة ف��ي ال�ت��زام��ات مالية م��ن إي �ج��ارات وروات��ب
ومصاريف اخرى.
الى ذلك ،قال ممثل عن تجمع نشاط سيارات االجرة
«ال� �ج ��وال ��ة» و«ت� �ح ��ت ال �ط �ل��ب» ع �ب��دال �ع��زي��ز س�ع��ود
املطيري :ان تراكم الديون على اصحاب املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ينذر بأزمة مالية كبيرة ذات
انعكاسات وخيمة ،مشددًا على ضرورة اإلسراع في
تشغيل نشاط التاكسي في أسرع وقت ممكن.
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ل أكثر فاعلية لمشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبقية القطاعات
ح ٌّ

الهاشل :لفتح االقتصاد في أسرع وقت ممكن
¶ تدابير اللجنة التحفيزية ومشروعات القوانين التي قدّ متها تؤدّ ي إلى حل تلك المشاكل
¶ ّ
بينت المآخذ على
المنح ووعدت
مقترح ِ
بنقله إلى اللجنة
التحفيزية لمناقشته

في إطار أعمال اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز االقتصاديّ ،
تلقى رئيس
اللجنة د.محمد يوسف الهاشل دعوة من رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
لالجتماع مع لجنة تحسين بيئة األعمال؛ وذلك لمناقشة أوضاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،وتط ّرق النقاش إلى الورقة المقدمة من النائب أحمد
الفضل وعدد من رواد األعمال ،المتضمنة مقترحات لدعم هذا القطاع.
وتوضيحاً لما نشرته جريدة سبقلا الغ ّراء في  24يونيو  2020بشأن تلك
المقترحات ،قدّ م الدكتور الهاشل تصريحاً ،حول متابعة الملف االقتصادي،
خاصة في الظروف الراهنة ،حيث تشكل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد
أحد أصعب التحديات االقتصادية ،سواء على المستوى العالمي أو المحلي،
مشيراً إلى أن االقتصاد الكويتي يعاني في هذا السياق من أزمة مزدوجة،
بسبب انهيار أسعار النفط الذي تزامن مع التداعيات االقتصادية للجائحة.

أشار الهاشل إلى أنه استعرض خالل االجتماع أعمال
اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز االقتصادي في
مجال دع��م قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة،
ان�ط�لاق��ًا م��ن امل �ب��ادئ ال�ح��اك�م��ة ألع �م��ال ال�ل�ج�ن��ة ،وم��ن
أب ��رزه ��ا ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ط� ��رح امل �ع��ال �ج��ات ،ال �ت��ي من
شأنها تقديم الحلول العملية والسريعة من دون أن
يتعارض ذلك مع أسس اإلصالح االقتصادي وحسن
تخصيص امل��وارد وكفاءة اإلنفاق ،وأهمية التشارك
ّ
تحمل األع�ب��اء ،وع��دم تقديم
بني جميع األط��راف في
ال �ت �ع��وي��ض ،س� ��واء ع��ن ف ��رص ال��رب��ح ال�ف��ائ�ت��ة أو عن
ال�خ�س��ائ��ر ال�ت��ي لحقت ب��امل�ت�ض��رري��ن ،ج ��راء التدابير
الوقائية املتبعة ملكافحة الجائحة.

تدابير وتوصيات

واس�ت�ع��رض ال�ه��اش��ل م��ا ق� ّ�دم�ت��ه اللجنة التوجيهية
العليا للتحفيز االق�ت�ص��ادي م��ن تدابير وتوصيات
إل��ى مجلس ال� ��وزراء امل��وق��ر ل��دع��م ق�ط��اع امل�ش��روع��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،وه ��و أح ��د ال �ق �ط��اع��ات ذات
األهمية الكبرى ،حيث يعول عليه في املرحلة املقبلة
للمساهمة ف��ي تنويع االق�ت�ص��اد ،بعيدًا ع��ن النفط،
واملساهمة ف��ي خلق الوظائف للكويتيني ،وه��و في
الوقت ذاته القطاع األكثر تضررًا من األزمة واألحوج
ّ
وتضمنت تلك التدابير والتوصيات:
إلى الدعم،
 -مضاعفة الدعم املقدم للعمالة الوطنية في القطاع

ال �خ��اص ،امل�س�ج�ل��ة ع�ل��ى ال�ب��اب�ين ال�ث��ال��ث وال�خ��ام��س،
ح�ي��ث ي�ب�ل��غ ع��دده��م  72أل ��ف م ��واط ��ن ،وق ��د وف ��ر ه��ذا
اإلجراء دعمًا ماليًا بنحو  250مليون دينار.
 ت��أج �ي��ل األق� �س ��اط امل �م��ول��ة م��ن ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��يل��رع��اي��ة وت�ن�م�ي��ة امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
وبنك الكويت الصناعي ملدة ستة أشهر.
 تأجيل أقساط عمليات التمويل املقدمة من البنوكملدة ستة أشهر.
 إعفاء املستأجرين من اإليجارات املترتبة ملصلحةأمالك الدولة خالل فترة اإلغالق.
 اق � �ت ��راح ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون اإلي � �ج � ��ارات ل ��وق ��ف إخ�ل�اءاملستأجرين في العقارات التجارية.
 اق� �ت ��راح ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون ال �ع �م��ل ل�ي�ت�س��م ب �م��زي��د منّ
التوصل إلى
املرونة لطرفي التعاقد ،بما يساعد على
تفاهمات تسهل اجتياز األزمة.
 -ت �ق��دي��م م� �ش ��روع ب� �ق ��ان ��ون ل ��دع ��م وض� �م ��ان ال ��دول ��ة

¶ من بين التدابير
الواردة في الورقة
المقدمة من الفضل
ما هو مطبّ ق بالفعل
ل �ل �ت �م��وي��ل ،وه� ��و أح� ��د أه� ��م ال �ح �ل ��ول امل� �ط ��روح ��ة ف��ي
ه��ذا امل �ج��ال ،حيث سيوفر ف��ي ح��ال إق ��راره التمويل
بتكلفة تكاد تكون صفرية ف��ي ض��وء ال��دع��م املقترح
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة وال�ش��رك��ات .كما
يحفز الضمان البنوك على منح التمويل من أموالها
لتلك املشروعات ،حيث ملسنا عزوف البنوك عن منح
التمويل في مثل هذه الظروف.
وخ�ل�ال ال�ن�ق��اش ،أك��د ال��دك�ت��ور ال�ه��اش��ل أهمية إع��ادة
فتح االقتصاد في أسرع وقت ممكن ،وفق الضوابط
واالش �ت��راط��ات الصحية املناسبة ،حيث إن ذل��ك هو
الحل األكثر فاعلية للتحديات التي يواجهها قطاع
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة وب�ق�ي��ة ال��وح��دات
االقتصادية.
وأش � � ��ار إل� ��ى أن ال �ت��داب �ي��ر ال� �ت ��ي وض �ع �ت �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة
التحفيزية م��وض��ع ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،وم �ش��روع��ات ال�ق��وان�ين
ال �ت��ي ق��دم �ت �ه��ا ،ت� ��ؤدي ال �غ ��رض امل �ط �ل��وب ل��دع��م ه��ذا

المحافظ أشاد بمتابعة سبقلا الملف االقتصادي
أشاد محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل باهتمام جريدة سبقلا في متابعة امللف االقتصادي،
ّ
خاصة في ال�ظ��روف الراهنة ،حيث تشكل تداعيات أزم��ة فيروس ك��ورون��ا املستجد أح��د أصعب التحديات
االقتصادية ،سواء على املستوى العاملي أو املحلي.

القيمة السوقية ارتفعت  346مليون دينار إلى  30.2مليار دينار

السيولة تجاوزت  51مليون دينار أمس

البورصة تتعافى على وقع تأكيد الترقية
¶ تدخل مؤشر  MSCIمرة واحدة ..في نوفمبر المقبل
سالم عبد الغفور
ش �ه��دت ش��رك��ة ال �ب��ورص��ة أم��س
ان �ت �ع��اش��ًا م �ل �ح��وظ��ا ع �ل��ى وق��ع
تأكيد شركة م��ورغ��ان ستانلي
قرارها السابق بترقية بورصة
ال �ك��وي��ت إل ��ى م �ص��اف األس� ��واق
الناشئة دفعة واحدة على مؤشر
 MSCIفي نوفمبر املقبل.
وارتفعت القيمة السوقية بقيمة
 346م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ل �ت �ت �ج��اوز
 30.2م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ف ��ي خ�ت��ام
ت � ��داوالت أم ��س األرب � �ع ��اء ،حيث
ارت� �ف ��ع م��ؤش��ر ال� �س ��وق بنسبة
 % 1.4م�ق��اب��ل  % 1.1للسوق
ال�ع��ام .وكانت م��ورغ��ان ستانلي
ق ��د أج� �ل ��ت ت �ن �ف �ي��ذ ال �ت��رق �ي��ة ف��ي
منتصف ال �ع��ام ال�ح��ال��ي نتيجة
ت ��داع � �ي ��ات أزم � � ��ة ك � ��ورون � ��ا ،ف��ي
امل �ق ��اب ��ل ت��وق �ع��ت م �ج �م��وع��ة أي
اف ج��ي ه�ي��رم��س ت��أك�ي��د ترقية
الكويت وض��خ  2.8مليار دينار
إلى البورصة.
وق��ال��ت م �ص��ادر ان ق ��رار تأكيد
الترقية بدد مخاوف املستثمرين
ال �ت��ي ت�س�ب�ب��ت ف��ي ت��راج��ع ح��اد
ب��ال�س�ي��ول��ة م ��ؤخ� �رًا ،ع �ق��ب ق��رار
«ف� � ��وت � � �س� � ��ي» ت� �خ� �ف� �ي ��ض وزن
ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت وإل �غ��اء جلسة
ال � � �ت� � ��داول .وارت� �ف� �ع ��ت ال �س �ي��ول��ة
امل � �ت� ��داول� ��ة ال � ��ى م �س �ت��وى 51.8
مليون دينار في أمس متجاوزة
املتوسط اليومي للتداول البالغ
 36.7مليون دي �ن��ار .وت�ص��درت
األس �ه��م امل �ت��وق��ع ادراج� �ه ��ا على
 ،MSCIم �ش �ه��د ال � �ت � ��داوالت ،ال
سيما أسهم «الوطني»« ،بيتك»
و«بوبيان».

القطاع الحيوي ،كما أن من بني التدابير ال��واردة في
ّ
مطبق
الورقة املقدمة من النائب أحمد الفضل ما هو
بالفعل.
أما في ما يتعلق بما تضمنته الورقة من طلب تقديم
املنح املالية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ،فقد
بينّ الدكتور الهاشل أثناء االجتماع املآخذ على هذا
امل�ق�ت��رح ،إال أن��ه وع��د بنقله إل��ى اللجنة التحفيزية
ملناقشته ،وقد تدارست اللجنة هذا املقترح ،وانتهت
إل��ى أن من غير املالئم تقديم تلك املنح ،في ظل عدم
إمكانية وض��ع ضوابط تضمن تجنب الهدر وسوء
االستخدام ،وع��دم وج��ود سجل محدد للمشروعات،
ال�ت��ي تحق لها االس�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه امل�ن��ح ،م��ا يتعذر
م�ع��ه ت�ح��دي��د األث ��ر امل��ال��ي ع�ل��ى ال ��دول ��ة ال �ت��ي تعاني
أس��اس��ًا م��ن ش��ح ال�س�ي��ول��ة ،وأخ� �ذًا ف��ي االع�ت�ب��ار مبدأ
حسن تخصيص امل��وارد وكفاءة اإلنفاق ،خاصة مع
ّ
املطبقة بالفعل لدعم هذا
وجود الكثير من التدابير
ال�ق�ط��اع وال�ت��وص�ي��ات ال�ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ملجلس
الوزراء املوقر واملشروع بقانون لدعم وضمان الدولة
للتمويل.
وف � ��ي ال� �خ� �ت ��ام ،أك � ��د ال� �ه ��اش ��ل أه �م �ي��ة ال� �ت� �ع ��اون ب�ين
السلطتني التنفيذية والتشريعية لتطبيق التوصيات
واملقترحات التي قدمتها اللجنة التحفيزية في أسرع
ّ
ّ
وق��ت ،لتجنب ازدي ��اد األض ��رار نتيجة ت��أخ��ر تطبيق
تلك الحلول.

¶ تدارست اللجنة
المقترح ..وانتهت
إلى أنه من غير
المالئم تقديم تلك
المنح
¶ أهمية التعاون
بين السلطتين
لتطبيق توصيات
اللجنة التحفيزية
ً
سريعا
ومقترحاتها
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فزعة نيابية لألنشطة المتضررة من اإلغالق االقتصادي

مشاورات موسعة لدعم أصحاب األعمال
انطلقت مشاورات
نيابية موسعة لدفع
عجلة االقتصاد ودعم
المتضررين من أصحاب
األعمال والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة
واألنشطة المتضررة ،في
ضوء «رسائل إيجابية من
الجانب الحكومي بعد
مناقشة ورقة اقتصادية
تقدم بها عدد من
المبادرين وناقشتها
لجنة تحسين بيئة األعمال
البرلمانية».
وكشفت مصادر برلمانية
لـ سبقلا عن سلسلة
اجتماعات ستعقد
اعتبارا من نهاية
االسبوع المقبل لهذا
الغرض ،وستدعى إليها
كل الجهات المعنية
والوزراء المسؤولين عن
القطاعات االقتصادية
تمهيدا لحل أزمة الركود
التي لم يظهر منها
سوى رأس جبل الجليد
حتى اآلن .وقالت المصادر
إن المرحلة الراهنة
تشكل منعطفا خطيرا
على أصحاب األعمال بما
لذلك من ارتدادات سلبية
على العمالة الوطنية
في القطاع الخاص،
محذرة من أن تراخي
الحكومة في التدخل
لحل هذه المعضلة قد
يؤدي إلى عواقب وخيمة
على االقتصاد الوطني
والمشاريع الوليدة
وقطاع األعمال.

هل تفلح الضغوط النيابية في حلحلة أزمة أصحاب األعمال؟

حمد الخلف
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،أع��رب ن��واب ع��ن دعمهم للمقترحات
ال��رام �ي��ة إل ��ى دع ��م أص �ح��اب امل �ش��اري��ع واألن �ش �ط��ة ال�ت��ي
توقفت قسرا بسبب اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها
الحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا ،معتبرين أن
دع��م املتضررين ال خ�لاف عليه ف��ي األوس ��اط النيابية
على أن يمتد إلى حماية العمالة الوطنية.
وش � ��دد ال � �ن� ��واب ع �ل��ى م �س��ان��دت �ه��م ال �ت��ام��ة ل �ك��ل ت��وج��ه
ي �س �ت �ه��دف ت �ق��دي��م ت �س �ه �ي�لات أو دع ��وم ��ات ألص �ح��اب
امل�ش��اري��ع الصغيرة واملتوسطة ،ال��ذي��ن ثبت تضررهم
بسبب اإلغالق اإلجباري جراء انتشار جائحة كورونا
وم��ا استتبعها م��ن ت��داع�ي��ات عطلت أعمالهم وأرب�ك��ت
حساباتهم وأدخلتهم في دوامة خسائر عاصفة.

اإلغالق اإلجباري
وقال النائب أسامة الشاهني إن معظم أصحاب األعمال
ال �ت �ج��اري��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �خ��اص��ة ،ت �ض��رروا
بسبب االغالق االجباري املتزامن مع انتشار الجائحة،
ّ
م��ؤك��دا ان ال��دس�ت��ور ي�ح��ض على م�ب��دأ تكافل املجتمع
ورع��اي��ة ال��دول��ة للمواطنني وأف ��راد املجتمع ف��ي ح��االت
الكوارث العامة.
وأض ��اف ال�ش��اه�ين ل �ـ سبقلا :م��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق ،فإنني
ادعم كل توجه لتقديم تسهيالت أو دعوم للمتضررين،
ش��ري�ط��ة أن ي�ق�ت��رن ذل ��ك ب��رق��اب��ة م��ال�ي��ة وإداري � ��ة وفنية

¶ ال��ش��اه��ي��ن :ف��ت��ح األن��ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة ..وال��ت��ق�� ُّي��د ب��اش��ت��راط��ات «ال��ص��ح��ة»
¶ الطبطبائي :الحكومة مسؤولة ع��ن معالجة مشاكلهم قبل تمدد ضررها
¶ الصالح :أض��رار جسيمة تعرض لها أصحاب المشاريع والعمالة الوطنية بسبب اإلغالق
ل�ض�م��ان وص��ول�ه��ا ل�ل�ق�ط��اع��ات املنتجة وامل�س��اه�م��ة في
ال��دخ��ل اإلج �م��ال��ي ل �ل��دول��ة ،وأن ت�ك��ون ب�م�ق��دار الحاجة
والضرر وليس وسيلة للتنفيع.
وعن أهمية فتح االنشطة التجارية بعد انحسار مخاطر
ك��ورون��ا ،ق��ال الشاهني «ال أحبذ أي تدخل في القرارات
ال �ط �ب �ي��ة ،ف �ي �ج��ب ان ي �ك��ون ف �ت��ح االن �ش �ط��ة واس �ت �ق �ب��ال
ال�ج�م�ه��ور وت�ج�م��ع ال�ع�م��ال��ة م�ق��رون��ا ب �ق ��رارات صحية،
ومرتبطا بالواقع الطبي للدولة دون تأثير أو ضغوط».

رافد اقتصادي
ب ��دوره ،لفت النائب عمر الطبطبائي ،إل��ى م��ا يعتبره
«قصورا لدى بعض املسؤولني في فهم معنى املشاريع
املتوسطة والصغيرة» ،مبينا أن هذه املشاريع «بمنزلة
العمود الفقري لالقتصاد في دول العالم املتقدمة ،وقد
ب� ��ادرت ك�ث�ي��ر م��ن ال� ��دول ب��دع��م أص �ح��اب ت�ل��ك امل�ش��اري��ع
املتأثرة بالجائحة ووضعت أمامها العديد من الحلول
ب�ش�ك��ل ف ��وري أله�م�ي��ة ه ��ذا ال �ق �ط��اع ول�ل�م�ح��اف�ظ��ة عليه

كرافد مهم في اقتصاد البلد».
وأض��اف الطبطبائي ل�ـ سبقلا« :إن�ن��ا نتوخى تخفيف
ال�ض�غ��ط ع��ن ك��اه��ل ال�ح�ك��وم��ة ال��ى ج��ان��ب دع��م اخ��وان�ن��ا
وأب �ن��ائ �ن��ا ال �ش �ب��اب ل�ل�ع�م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،لكن
اذا ل��م ي�ت��م دع��م ه��ذه امل �ش��اري��ع ف��إن ال�خ�س��ائ��ر ستطال
الجميع ،ماليا ووظيفيا ،وسيعودون للعمل في القطاع
الحكومي ،وبالتالي فإن من واجب الحكومة املساهمة
ف��ي وض��ع ال�ح�ل��ول ملشاكل ه��ذه امل�ش��اري��ع ،فأصحابها
هم جزء رئيسي في املجتمع الكويتي ويجب معالجة
مشاكلهم».

أضرار جسيمة
ف��ي س�ي��اق م�ت�ص��ل ،اع�ل��ن ال�ن��ائ��ب خليل ال�ص��ال��ح دعمه
ل�ل��ورق��ة املتعلقة ب��دع��م اص�ح��اب امل�ش��روع��ات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى ض � ��رورة ت�ل�ب�ي��ة م�ت�ط�ل�ب��ات
اص �ح��اب امل �ش��اري��ع واالن �ش �ط��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ت��ي توقفت
ق �ص �رًا ب�س�ب��ب أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ،م �م��ا ت�س�ب��ب ف ��ي اض ��رار

ج �س �ي �م��ة ألن �ش �ط ��ة ب �ع �ض �ه��ا ول � �ي� ��دة الت � � ��زال ف� ��ي ط ��ور
النهوض.
و أك ��د ال �ص��ال��ح ل� �ـ سبقلا ع �ل��ى م �س��ؤول �ي��ة ال �ح �ك��وم��ة،
ت��أم�ين االس�ت�ق��رار الوظيفي للكويتيني ،مضيفًا أن ما
يحدث بني فترة واخ��رى من تسريح وتهديد استقرار
املواطنني ،تتحمله الحكومة نتيجة سياستها الرخوة
تجاه القطاع الخاص.
وأش � � ��ار ال� �ص ��ال ��ح إل � ��ى ال� �ض� �غ ��وط ال� �ت ��ي ي �ت �ع��رض ل�ه��ا
امل��واط�ن��ون ف��ي ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي تعاني م��ن االخ�ت�لاالت
الوظيفية التي تدفع املواطنني إل��ى االستقالة ،في ظل
العجز الحكومي عن تحقيق اإلصالحات الالزمة لجعل
القطاع الخاص بيئة آمنة للعمالة الوطنية.
وب�ي��ن ال �ص��ال��ح أن م ��ا ي �ح ��دث م ��ن ت �ه��دي��د ل�ل�م��وظ�ف�ين
الكويتيني ،نتيجة طبيعية لتجاهل الحكومة لدعواتنا
بضرورة تحسني بيئة االعمال ،محذرًا من أن التراخي
في التعامل مع ه��ذه األزم��ة سيسبب موجة عارمة من
التسريح للعمالة الوطنية في القريب.

«لمواءمة الظروف االقتصادية الراهنة»

إفصاحات

«بيت األوراق» :أعدنا رسم خططنا المالية

إجراءات كورونا تسببت في عدم استكمال المستندات المطلوبة

¶ بودي :مستعدون لمواجهة آثار «كورونا» بترشيد النفقات والتركيز على قطاعات مدروسة
ع� �ق ��دت ش ��رك ��ة ب �ي��ت األوراق امل��ال �ي��ة
جمعيتها العمومية العادية بنسبة
ح� �ض ��ور ب �ل �غ��ت  ،%60.96ح �ي��ث ت��م
اع� �ت �م ��اد ك ��ام ��ل ال� �ب� �ن ��ود ع �ل��ى ج ��دول
األعمال ،وذك��ر رئيس مجلس اإلدارة
إب� ��راه � �ي� ��م ي� ��وس� ��ف ال � �غ� ��ان� ��م ون ��ائ ��ب
ال��رئ �ي��س وال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي فهد
ف�ي�ص��ل ب ��ودي أن ��ه ب��ال��رغ��م م��ن اآلث ��ار
السلبية املتوقعة والناجمة عن أزمة
وب��اء ك��ورون��ا املستجد ،COVID-19
فإن إدارة الشركة تسعى إلى بذل كل
ال �ج �ه��ود ل�ت�خ�ط��ي ت�ل��ك اآلث� ��ار وال �ت��ي
ن� ��أم� ��ل أال ت � �ط� ��ول ،وذل � � ��ك م� ��ن خ�ل�ال
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات امل ��دروس ��ة
امل�خ��اط��ر وت��رش�ي��د التكاليف للمرور
من هذه األزمة بأقل قدر من األضرار.
وذك � � � ��ر ب � � � ��ودي أن ال � �ش� ��رك� ��ة ح �ق �ق��ت
أرب� ��اح� ��ا ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ب �ل �غ��ت  786أل��ف
دي �ن��ار ل �ع��ام  2019م �ق��ارن��ة بخسائر
تشغيلية قدرها  574ألف دينار للعام
املاضي ،ولكنها أيضًا حققت صافي
خ�س��ارة ق��دره��ا  380أل��ف دي�ن��ار لعام
 2019ت�ع��ادل خ�س��ارة سهم  0.8فلس
ل�ل�س�ه��م ال ��واح ��د م �ق��ارن��ة ب��رب��ح 205
آالف دينار وبربحية سهم  0.4فلس
ل�ل�س�ه��م ال��واح��د ل�ل�ع��ام ق�ب��ل امل��اض��ي،
األمر الذي نجم بصورة أساسية عن
تسجيل حصة في خسائر الشركات
الشقيقة بلغت  512ألف دينار تمثلت
ف � ��ي ح� �ص ��ة ف � ��ي خ� �س ��ائ ��ر م �ج �م��وع��ة
غ �ي �ت �ه��اوس امل��ال �ي��ة ،ن �ظ �رًا الس �ت �م��رار
ب � �ن� ��ك غ � �ي � �ت � �ه� ��اوس أك � � �ب� � ��ر ش � ��رك � ��ات
املجموعة ف��ي استكمال ب�ن��اء هيكله
ال �ب �ش��ري وال �ت �ن �ظ �ي �م��ي وال�ت�ش�غ�ي�ل��ي
والتقني الالزم ملمارسة نشاطه وفق
تراخيصه الشاملة للتمويل العقاري،
وأي� �ض ��ًا ح �ص��ة ف ��ي خ �س��ائ��ر ش��رك��ات
شقيقة في اململكة العربية السعودية
نظرًا لتأثر قيم االستثمارات العقارية
الخاصة بها.
وأض��اف ب��ودي أن الشركات الشقيقة

ترشيد النفقات
وذك ��ر ب ��ودي أن ال�ش��رك��ة ب ��ادرت منذ
بداية األزمة بالنظر إلى كل شركاتها

ق� ��ال ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال ��وط� �ن ��ي ،إن� ��ه ون�ت�ي�ج��ة
للظروف الراهنة الخاصة بفيروس كورونا
وال�ح�ظ��ر امل �ف��روض م�ن��ذ م ��ارس  2020بناء
ع�ل��ى ق � ��رارات م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،وال� ��ذي نتج
ع� �ن ��ه ت ��وق ��ف أع � �م� ��ال ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وع��دم قيامها بتقديم خدماتها للجمهور،
ف �ق��د ت��رت��ب ع �ل��ى ذل� ��ك ت �ع��ذر اس �ت �ك �م��ال كل
املستندات املطلوبة للحصول على املوافقات
الالزمة من بنك الكويت املركزي على طلبات
املرشحني للعضوية املستقلة بمجلس إدارة
مصرفنا ،علمًا ب��أن ه��ذا األم��ر ق��د نتج عنه
ت �ج ��اوز ال �ف �ت��رة امل� �ح ��ددة ل�ت�ض�م�ين مجلس
إدارة البنك بعضوين مستقلني ب��داي��ة من
 30ي��ون �ي��و ال� �ج ��اري ،وذل� ��ك وف ��ق تعليمات
«امل��رك��زي» ال �ص��ادرة ف��ي  10سبتمبر 2019
بشأن قواعد ونظم الحوكمة.
وأض ��اف ال�ب�ن��ك ف��ي ب�ي��ان ل�ل�ب��ورص��ة أم��س،

أن� ��ه أح � ��اط ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ب �م �ض �م��ون م��ا
ت� �ق ��دم ،ح �ي��ث ق ��ام األخ� �ي ��ر ب �م��وج��ب ك�ت��اب��ه
امل ��ؤرخ  22ي��ون�ي��و امل��اض��ي ب�ت�م��دي��د املهلة
ف��ي ت�ع�ل�ي�م��ات ق��واع��د ون �ظ��م ال�ح��وك�م��ة في
ال �ب �ن ��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة الس �ت �ي �ف��اء م�ت�ط�ل�ب��ات
ال�ع�ض��وي��ن املستقلني م��ن  30ي��ون�ي��و حتى
 31ديسمبر املقبل.
ون� ��وه «ال��وط �ن��ي» إل ��ى أن ��ه وت��أس �ي �س��ًا على
م��ا س�ب��ق ،ف��إن مجلس إدارة ال�ب�ن��ك الحالي
س�ي�س�ت�م��ر ف ��ي م �ب��اش��رة م �ه��ام��ه ب�ت�ش�ك�ي�ل��ه
الحالي ،وذلك لحني استيفاء كل املتطلبات
الخاصة باختيار العضوين املستقلني بما
ف ��ي ذل� ��ك ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة ال �ج �ه��ات
الرقابية املختصة واتخاذ الترتيبات االزمة
الخاصة بانعقاد اجتماع الجمعية العامة
الخ �ت �ي��ار ال �ع �ض��وي��ن امل�س�ت�ق�ل�ين ف ��ي م��وع��د
أقصاه  31ديسمبر .2020

«منتزهات» :زيادة رأس المال إلى  21مليون دينار

جانب من عمومية بيت األوراق

والتابعة استمرت في تحقيق نتائج
ط �ي �ب��ة ،ف�ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ب�ن��ك غ�ي�ت�ه��اوس
ف�ق��د ش�ه��د ع ��ام  2019ت�ع��زي��ز موقعه
كبنك متحدي في السوق البريطاني
 ،Challenger Bankح �ي��ث زاد حجم
األص � � ��ول ب �ن �س �ب��ة  %57ل �ت �ص��ل إل ��ى
 685مليون جنيه إسترليني ف��ي 31
ديسمبر  ،2019كما نما كل من صافي
إي� ��رادات التمويل ال�ع�ق��اري واألرب ��اح
ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ب�ن�س�ب�ت��ي  %343و%26
على التوالي.
وأم��ا بخصوص نتائج شركة األمان
لالستثمار ،فقد استمرت في تحقيق
األرب ��اح ل�ع��ام  2019وال�ت��ي ع��ادت في
مجملها إل��ى إي� ��رادات أت�ع��اب اإلدارة
ّ
املتعلقة بنشاط إدارة االستثمارات
امل� ��درج� ��ة وال � �ت ��ي ب �ل �غ��ت  2.5م �ل �ي��ون
دي �ن ��ار ،وأت �م��ت ال �ش��رك �ت��ان االن��دم��اج
بطريق الضم في مارس .2020

«الوطني» :تعذر تضمين عضوين مستقلين

ال� �ت ��اب� �ع ��ة وال �ش �ق �ي �ق��ة وإع � � � ��ادة رس ��م
خططها امل��ال�ي��ة ل�ه��ذا ال �ع��ام ل�ت�ت��واءم
م ��ع ال� �ظ ��روف االق �ت �ص��ادي��ة ال��راه �ن��ة،
وت �ح��رك��ت امل �ج �م��وع��ة ب �ش �ك��ل س��ري��ع
لترشيد النفقات ،واالستفادة من أي
م�ب��ادرات اقتصادية ت��م تقديمها من
ال ��دول ال�ت��ي تعمل فيها ال�ش��رك��ة في
الكويت وبريطانيا وأميركا.
وأض� � ��اف ب � ��ودي أن ال �ش��رك��ة ليست
ب �م �ع��زل ع��ن اآلث � ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة ل�لأزم��ة
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي سببتها جائحة
وب� � ��اء ك � ��ورون � ��ا امل� �س� �ت� �ج ��د ،ول �ك �ن �ه��ا
تبذل قصارى جهدها لتخفيف هذه
اآلث� ��ار .وف��ي ال��واق��ع ف��إن ال�ش��رك��ة قد
ب ��دأت االس �ت �ع��داد مل�ث��ل ه��ذه األزم ��ات
م � �ن� ��ذ س � � �ن� � ��وات م� � ��ن خ � �ل ��ال ت� �ن ��وي ��ع
استثماراتها داخل وخ��ارج الكويت.
وم��ن خ�ل�ال اخ�ت�ي��ار ال�ق�ط��اع��ات التي
تستثمر بها بشكل م ��دروس ،فعلى
س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ف� ��إن ب �ن��ك غ �ي�ت �ه��اوس
م �ن��ذ س � �ن� ��وات ات� �خ ��ذ ال � �ق� ��رار ف� ��ي أن
يعمل بشكل يعتمد كليا على تقديم
خ��دم��ات��ه أون�ل�اي ��ن ،م�م��ا ج�ع�ل��ه أك�ث��ر

ق��درة على تحمل مثل ه��ذه األزم��ات،
وذل� � ��ك ل �ت �م �ك �ن��ه م ��ن االس � �ت � �م ��رار ف��ي
ال�ع�م��ل بشكل ك��ام��ل م��ن دون تحمل
م �ص��اري��ف إض��اف �ي��ة ل�ت�ش�غ�ي��ل ف��روع
أو م��ا إل ��ى ذل ��ك .ك�م��ا أن ال �ش��رك��ة في
القطاع العقاري الدولي حرصت على
اختيار أح��د أكثر القطاعات حيوية
وهو القطاع الصناعي العقاري في
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،وال
أدل ع�ل��ى ذل��ك إال تمكن ال�ش��رك��ة من
ال�ت�خ��ارج م��ن أح��د استثماراتها في
هذا القطاع بأرباح بلغت  ،%40وذلك
أث �ن��اء أزم ��ة وب ��اء ك��ورون��ا ف��ي ال��رب��ع
األول م��ن  .2020ونتوقع أن تساهم
ال� �ت� �ح ��والت ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي االق �ت �ص��اد
األم �ي��رك��ي ن�ت�ي�ج��ة ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
ف� ��ي زي � � ��ادة ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال� �ع� �ق ��ارات
ّ
ال �ص �ن��اع �ي��ة ،مل ��ا ت �ش��ك �ل��ه م ��ن أه�م�ي��ة
لوجستية للشركات التي ترغب في
التوسع في تقديم خدماتها أونالين
ول �ل �ش��رك��ات ال �ت��ي ت��رغ��ب ف ��ي إع ��ادة
االعتماد على املصانع املحلية بدل
املوجودة في الصني وغيرها.

أق��رت العمومية ال�ع��ادي��ة للشركة الكويتية
للمنتزهات ،زي��ادة رأس امل��ال بمقدار أسهم
ً
املنحة ليصبح  21.022مليون دينار بدال من
 19.647مليون دينار ،بزيادة قدرها 1.375
مليون دينار تقريبًا.
واع� �ت� �م ��دت ال �ع �م��وم �ي��ة ال �ت ��ي ع �ق ��دت أم ��س،
ت��وص �ي��ة م�ج�ل��س إدارة ال �ش��رك��ة ع��ن ال�س�ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة امل �ن �ت �ه �ي��ة ف� ��ي  31دي �س �م �ب��ر 2019
بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة  %7من
رأس املال بواقع  7أسهم لكل  100سهم.
وأوض � �ح ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب �ي ��ان ل �ل �ب��ورص��ة،

ُ
أن األرب� ��اح تستحق للمساهمني امل�ق�ي��دي��ن
بسجالت الشركة في نهاية يوم االستحقاق
املحدد تاريخ االستحقاق  20يوم عمل بعد
ت��اري��خ ان�ع�ق��اد ال�ع�م��وم�ي��ة ع�ل��ى أن ي�ت��م ب��دء
ال �ت��وزي��ع ب �ع��د ي ��وم ع �م��ل م��ن ن �ه��اي��ة ت��اري��خ
االس�ت�ح�ق��اق وت�ف��وي��ض م�ج�ل��س اإلدارة في
تعديل هذا الجدول الزمني إذا لزم األمر.
ك�م��ا واف �ق��ت العمومية ب��إج�م��اع املساهمني
على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أية
مكافآت ألع�ض��اء املجلس ع��ن السنة املالية
املاضية.

ً
نقدا و % 10منحة
«معامل» :توزيع % 25
اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الكويتية
ل �ب �ن��اء امل �ع��ام��ل وامل � �ق� ��اوالت ،ت��وص �ي��ة مجلس
اإلدارة بتوزيع  %25أرباحًا نقدية عن ،2019
ب��واق��ع  25فلسًا للسهم ،وك��ذل��ك ت��وزي��ع أسهم
منحة مجانية على املساهمني ،بنسبة %10
من رأس املال بواقع  10أسهم لكل  100سهم،
وم��ن ثم زي��ادة رأس امل��ال بقيمة أسهم املنحة
من  10.029ماليني دينار إل��ى  11.032مليون

دينار بزيادة قدرها مليون دينار تقريبًا.
وان�ت�خ�ب��ت ال�ع�م��وم�ي��ة أع �ض��اء م�ج�ل��س إدارة
جديدًا للشركة لفترة السنوات الثالث املقبلة،
ي �ت��أل��ف م� ��ن :ن �ج �ي��ب ح �م��د م �س��اع��د ال �ص��ال��ح
رئ�ي�س��ًا مل�ج�ل��س اإلدارة ،م��ؤي��د ح�م��د مساعد
الصالح نائبًا ورئيسًا تنفيذيًا ،وجمال علي
الهزيم عضوا وك��ل م��ن :ب��در ناصر الخشتي،
محمد يوسف الحساوي ،عضوين مستقلني.
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عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة

«أسيكو المجموعة»:
ي لمزيد من النمو
سع ٌ

أزمة إيجارات
تطل برأسها في بريطانيا
حسام علم الدين

مسؤولون في «أسيكو» خالل الجمعية العمومية

أعلنت «أسيكو المجموعة» عن تحقيقها أرباحاً صافية
بلغت  3.14ماليين دينار ،بينما بلغت األرباح الصافية
لمساهمي الشركة األم  2.53مليون دينار عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2019وذلك خالل
اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي
عقد األحد الماضي ،بنسبة حضور بلغت  .%77.63كما
سجلت ربحية السهم  2.53فلس للسهم الواحد.
أق� � ��رت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ال �ع��ادي��ة
ل�ل�ش��رك��ة ع ��دم ت��وزي��ع أرب� ��اح ن�ق��دي��ة أو
أس�ه��م منحة للمساهمني ،وذل ��ك نظرًا
للظروف الراهنة التي يمر بها العالم
أج�م��ع بسبب ان�ت�ش��ار جائحة فيروس
كورونا املستجد ،ومن منطلق حرصها
على درء امل�خ��اط��ر والتخطيط املسبق
ألي مخاطر محتملة أو تفاقم املخاطر
الحالية.
كما أظهرت النتائج املالية للشركة أن
حقوق املساهمني بلغت  102.46مليون
دي � �ن� ��ار ،ب �ي �ن �م��ا وص � ��ل إج� �م ��ال ��ي ق�ي�م��ة
امل��وج��ودات إل��ى  426.27مليون دينار،
وإج �م��ال��ي اإلي � � ��رادات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة إل��ى
 40.31مليون دينار ،فيما صافي الربح
التشغيلي  15.81مليون دينار.
وق � � ��ال ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة
الرئيس التنفيذي غ�س��ان ال�خ��ال��د« :إن
النتائج اإليجابية التي تحققها شركة
أس �ي �ك��و ل �ل �ص �ن��اع��ات ع��ام��ًا ت �ل��و اآلخ ��ر
ت ��ؤك ��د ن �م��وه��ا ال� �ق ��وي ون �ج��اح �ه��ا ف��ي
تعزيز مكانتها في السوقني الكويتي
وال �خ �ل �ي �ج��ي ع� �ل ��ى ح� ��د س� � � ��واء ،وذل� ��ك
باعتبارها من بني أكبر املصنعني ملواد

الخالد :األرباح
التشغيلية القوية
ناجمة عن نموذج
األعمال المترابط
الذي تتبعه
المجموعة
حققنا  3.1ماليين
دينار أرباحا ً صافية
في  2019وحقوق
المساهمين إلى
 102.4مليون دينار

حماية البيئة
أك� ��د ال �خ��ال��د أن «أس� �ي� �ك ��و» ت �ل �ت��زم ب ��امل �م ��ارس ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ل�ح�م��اي��ة
البيئة ،م��ع االه�ت�م��ام بسالمة وصحة جميع العاملني ف��ي شركاتها
وم �ص��ان �ع �ه��ا ،إل ��ى ج��ان��ب امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة اآلم �ن��ة
والصحية مع االمتثال لجميع اللوائح والقوانني واملعايير واإلجراءات
التي تم فرضها من قبل الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس
كورونا.

عمومية «أسمنت الكويت»:
ً
نقدا
توزيع % 5
■ الراشد :الصناعات الوطنية تواجه
منافسة شديدة وحرب أسعار
أق��رت الجمعية ال�ع��ام��ة ال�ع��ادي��ة ملساهمي ش��رك��ة أسمنت
ال�ك��وي��ت ،ال�ت��ي ع�ق��دت أول م��ن أم��س بنصاب  92ف��ي املئة،
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرب��اح نقدية بنسبة  5في
املئة ،وذلك عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2019
وق��ال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة د .عبد العزيز
راش� ��د ال ��راش ��د ،إن ص��اف��ي ال ��رب ��ح ب �ل��غ  4م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
ب��رب �ح �ي��ة  5.63ف �ل��وس ل �ل �س �ه��م ال ��واح ��د ،وب �ل��غ إج �م��ال��ي
املوجودات  315.9مليون دينار ،فيما االحتياطات 109.2
ماليني دينار ،الفتًا إلى أن إجمالي حقوق امللكية 209.3
م�لاي�ين دي �ن��ار ،ك�م��ا ب�ل�غ��ت األرب ��اح امل��رح�ل��ة  15.3مليون
دينار ،ل��ذا ق��رر مجلس اإلدارة توزيع  5في املئة أرباحًا
نقدية للمساهمني.
من جهة أخرى ،وعلى صعيد قطاع الصناعة ،دعا الراشد
امل�س��ؤول�ين ع��ن ال �ش��ؤون الصناعية ف��ي ال�ب�لاد إل��ى اتخاذ
اإلجراءات التي من شأنها الحد من املشاكل التي تواجهها
ال�ص�ن��اع��ات ال��وط�ن�ي��ة م��ن منافسة ش��دي��دة وح ��رب أس�ع��ار
وإع �ط��اء امل�ن�ت��ج ال��وط �ن��ي امل�ح�ل��ي أول��وي��ة ع�ل��ى أي مصدر
خارجي ،خصوصًا أن سوق البناء واملقاوالت يشهد حالة
ركود ،نتيجة النقص في املشروعات الحكومية والخاصة
وت��وق��ف ع ��دد م��ن امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة وم �ش��اري��ع البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ،م��ا ك��ان ل��ه األث ��ر ال��واض��ح ف��ي ان�خ�ف��اض القيمة
الكلية ملجمل البيع مقارنة بالعام املاضي.
وكانت سبقلا قد نشرت أمس ،أن الشركة أقرت توزيع % 5
نقدًا ومثلها منحة ،والصحيح أن التوزيعات نقدية فقط،
وألغيت توزيعات أسهم املنحة ،لذا اقتضى التوضيح.

البناء العالية الجودة في دول الخليج
العربي ،باإلضافة إلى جودة الخدمات
وامل� �ن� �ت� �ج ��ات اإلن� �ش ��ائ� �ي ��ة وال �ه �ن��دس �ي��ة
التي تقدمها لقاعدة كبيرة م��ن عمالء
القطاعني العام والخاص».
وأش � � ��ار إل � ��ى أن األرب � � � ��اح ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
ال �ق��وي��ة ل �ـ«أس �ي �ك��و» ت�ن�ت��ج ع��ن ن�م��وذج
األعمال املترابط الذي تتبعه املجموعة
بفضل قطاعاتها الخمسة املتكاملة ،ما
يجعلها ق��ادرة على استقطاب الفرص
االستثمارية املتنوعة وتلبية متطلبات
واحتياجات مختلف املشاريع السكنية
وال �ص �ن��اع �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة وامل��ؤس�س�ي��ة
بمنتهى الكفاءة والفعالية.
كما أكد الخالد أن استثمارات الشركة
تمتاز بأنها طويلة األجل ،حيث تعتبر
«أس �ي �ك ��و» ش��رك��ة وط �ن �ي��ة م ��درج ��ة في
ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت ،م ��ا ج�ع�ل�ه��ا ش��ري�ك��ا
م ��وث ��وق ��ا ب ��ه م ��ن ق �ب��ل ك� �ب ��رى ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل � �ق� ��اول�ي��ن وامل� � � ّ�وردي� � ��ن،
ك�م��ا أه�ل�ه��ا ل�ت�ك��ون م��ن أوائ ��ل امل� ّ�وردي��ن
ملشاريع التنمية الوطنية املنبثقة عن
الرؤية األميرية السامية «كويت جديدة
 .»2035هذا باإلضافة إلى اعتماد املواد
التي تصنعها ك�م��واد مدعومة مقدمة
مل��واط �ن��ي ال�س�ك��ن ال �خ��اص ،م��ا انعكس
ع�ل��ى زي� ��ادة اإلن�ت��اج�ي��ة وب��ال�ت��ال��ي نمو
املبيعات وإيرادات الشركة.
وأف � � ��اد ال �خ ��ال ��د ب� ��أن «أس� �ي� �ك ��و» ت�س�ع��ى
دائ� �م ��ًا إل � ��ى ت �ح �ق �ي��ق امل ��زي ��د م ��ن ال �ن �م��و
وزي� � � � � ��ادة ح �ص �ت �ه ��ا ال � �س� ��وق � �ي� ��ة ،وذل � ��ك
ب��اع�ت�ب��اره��ا م�ج�م��وع��ة م�ح�ل�ي��ة مصنعة
تسعى للوصول إل��ى ال��ري��ادة اإلقليمية
والدولية ،وبالتالي املساهمة في تعزيز
م �ك��ان��ة ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي م� �ج ��ال ال �ص �ن��اع��ة
وال �ت �ص��دي��ر م��ع وض �ع �ه��ا ع �ل��ى خ��ري�ط��ة
االس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �ص �ن��اع �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة،
موضحًا أن املجموعة تحرص باستمرار
على تطوير مصانعها وخطوط اإلنتاج
لديها ،ما يمكنها من تلبية احتياجات
السوق بنجاح ورفع كفاءتها التشغيلية
وأرباحها بشكل عام.

استكشاف الفرص
وأك��د الخالد أن «أسيكو» تسعى دومًا

«بلومبيرغ» 2.5 :مليار إسترليني مستحقة بالربع الثالث

إل��ى ت�ع��زي��ز دوره ��ا ف��ي ال �س��وق املحلي
وتحقيق امل��زي��د م��ن اإلن �ج��ازات والنمو
امل �س �ت��دام خ�ل�ال األع � ��وام امل�ق�ب�ل��ة ،وذل��ك
تماشيًا م��ع ال��رؤي��ة األم�ي��ري��ة السامية
ال �ط��ام �ح��ة إل � ��ى ت �ح��وي��ل ال� �ك ��وي ��ت إل��ى
م� ��رك� ��ز ص� �ن ��اع ��ي إق� �ل� �ي� �م ��ي ي �س �ت �ق �ط��ب
االستثمارات املحلية واألجنبية بحلول
ع��ام  ،2035م��ؤك��دا تطلعها إل��ى تعزيز
أصولها التشغيلية ،إلى جانب البحث
ع��ن ف��رص ج��دي��دة للنمو ف��ي املستقبل
القريب ،باإلضافة إل��ى تنويع مصادر
إيراداتها باالستناد إلى األسس القوية
وال�ث��اب�ت��ة ال �ت��ي ت�ت�ب�ن��اه��ا ،ح�ي��ث لطاملا
نجحت في الحد من املخاطر التي تؤثر
ع �ل��ى ك �ف��اء ت �ه��ا ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة وم�لاء ت �ه��ا
املالية.
ونظرًا للظروف االستثنائية التي يمر
بها العالم نتيجة تفشي وب��اء جائحة
فيروس كورونا املستجد ،ذك��ر الخالد
أننا في «أسيكو» نتوقع أن يكون عام
 2020م�م�ت�ل�ئ��ًا ب��ال�ت�ح��دي��ات ف��ي بعض
قطاعاتنا التشغيلية على املستويني
امل �ح �ل��ي واإلق �ل �ي �م��ي ،إال أن �ن��ا ن��واص��ل
ال �س �ع��ي ن �ح��و ت �ح �ق �ي��ق م � �ع ��دالت ن�م��و
ف ��ي م��ؤش��رات �ن��ا امل ��ال �ي ��ة ،وذل � ��ك بفضل
ال �س �ي��اس��ة ال �ح �ك �ي �م��ة ال �ت ��ي ت�ن�ت�ه�ج�ه��ا
ً
اإلدارة ال�ع�ل�ي��ا ف��ي ال �ش��رك��ة ،ف�ض�لا عن
الخطط التي قمنا بوضعها للتعامل
م ��ع ه� ��ذه ال �ت �ح��دي��ات وإدارة امل �خ��اط��ر
ال �ح ��ال �ي ��ة وامل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،ح �ي ��ث ن�ت�ب��ع
استراتيجية تعتمد على إع��ادة هيكلة
مركزنا امل��ال��ي وإع��ادة تصميم الهيكل
ال �ت �م��وي �ل��ي وض� �ب ��ط اإلن� � �ف � ��اق ،وك��ذل��ك
اس �ت �م��رار ت�ع��اق��دات �ن��ا م��ع امل�س�ت�ث�م��ري��ن
وال �ع �م�ل�اء ب�ش�ك��ل ي��ؤم��ن االس �ت �م��راري��ة
وال� �ث� �ب ��ات ف ��ي ال� �ع ��وائ ��د ،م ��ا س�ي�س��اه��م
ف��ي تقليل التأثير امل��ال��ي على أعمالنا
املختلفة إل��ى أق�ص��ى ح��د م�م�ك��ن .وق��ال
إن الشركة عملت على قياس املخاطر
في ظل األوض��اع الراهنة ملواجهة هذه
الجائحة وتعزيز ق��درة املجموعة على
تحقيق ما يصبو إليه املساهمون ،إلى
ج��ان��ب ت�خ�ف�ي��ف آث ��ار ه ��ذه األزم� ��ة على
الشركة لتبقى دائمًا مستعدة ملواجهة
كل الظروف.

أوضحت وكالة بلومبيرغ أن أصحاب املتاجر
ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين ال��ذي��ن ي �خ��رج��ون ب �ب��طء م �ن��ذ 3
أش�ه��ر م��ن اإلغ�ل�اق بسبب ك��ورون��ا ي��واج�ه��ون
مشكلة ج��دي��دة ال �ي��وم تتمثل ب��دف��ع إي �ج��ارات
مستحقة.
ون �ق �ل��ت ع��ن ات �ح��اد ال �ع �ق��ارات ال �ب��ري �ط��ان��ي أن
ف ��وات �ي ��ر إي � �ج� ��ارات م �س �ت �ح �ق��ة ل �ل��رب��ع ال �ث��ال��ث
للعقارات التجارية في بريطانيا صدرت أمس
بقيمة  2.5مليار جنيه استرليني ( 3.1مليارات
دوالر) لتجار التجزئة وحدهم ،في حني حصل
أص� �ح ��اب م ��راك ��ز ال �ت �س��وق ع �ل��ى ن �ص��ف قيمة
إيجار املتاجر املستحق فيها للربع الثاني.
وقال الرئيس املشارك لوكالة البيع بالتجزئة
ف��ي «ك��ول �ي��رز ان�ت��رن��اش�ي��ون��ال غ� ��روب» ديفيد
ف��وك��س إن ه ��ذا ل��م ي �ح��دث س��اب �ق��ًا ،ون��أم��ل أال
ي�ت�ك��رر م ��رة أخ ��رى رغ ��م ت��وق�ع��ات�ن��ا ب ��أن تكون
قيمة اإليجارات للربع الثاني أسوأ بقليل.
واش��ارت «بلومبيرغ» إلى أن أصحاب املوالت
واملتاجر فيها ببريطانيا ك��ان��وا يتصارعون
ب� �ش ��أن خ �ف��ض ق �ي �م��ة اإلي � � �ج � ��ارات ح �ت��ى ق�ب��ل
تفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ع�ن��دم��ا س�ع��ى تجار
ال�ت�ج��زئ��ة ال ��ى خ�ف��ض ال�ت�ك��ال�ي��ف ف��ي م��واج�ه��ة
ارت �ف��اع األج ��ور وال �ض��رائ��ب وم�ن��اف�س��ة امل��واق��ع
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال�ت��ي تبيع ال�س�ل��ع ،م��وض�ح��ة أن
أغ�ل�ب�ي��ة أص �ح��اب امل �ت��اج��ر ي��واج �ه��ون ت�ه��دي�دًا
وجوديًا مع هبوط نشاط تجارة التجزئة الى
مستويات قياسية ،ويواجه بعضها اإلفالس
واإلغ�ل��اق م��ع وج ��ود ش��رك��ات قليلة يمكن أن
تحل محلها.
وقالت :إن شركة «اينتو» للعقارات التي تمتلك
 9من أكبر مراكز التسوق في بريطانيا وجدت
نفسها في وض��ع غير مستقر ،وأعلنت مؤخرًا
أنها تجري محادثات مع مقرضني لجدولة ديون
وتحاول تأمني إعفاءات من شروط ديون لتجنب
انهيار الشركة ،علمًا بأن الشركة جمعت  %40من
إيجارات املتاجر املستحقة للربع الثاني.
وأض��اف��ت :ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،ف��رض��ت الحكومة
البريطانية حظرًا مؤقتًا على عمليات إخالء
م �ت��اج��ر ل �ح �م��اي��ة ت �ج��ار ال �ت �ج��زئ��ة ال �ع��اج��زي��ن
ً
عن دف��ع اإلي �ج��ارات ،فضال عن الحد من قدرة
أصحاب املتاجر على ارغام املستأجرين الذين
ل ��م ي� �س ��ددوا اإلي � �ج� ��ارات ع �ل��ى إخ�ل��اء امل�ت��اج��ر
واإلف� �ل� ��اس ،ل �ك��ن ال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت �ف ��رض ن�ف��س
اإلج � ��راءات ال�ط��ارئ��ة ل��دع��م أص �ح��اب ال�ع�ق��ارات
واملوالت ومساعدتهم على تعويض خسائرهم
ودف ��ع ف��وائ��د ق ��روض مستحقة مل �ق��رض�ين ،ما
يعني أن مالكي املوالت واملتاجر واملستأجرين
يواجهون ضغوطًا متزايدة.
وأش ��ارت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» إل��ى أن على الحكومة
البريطانية التي رك��زت على التأثير القصير

تداعيات «كورونا» تتوالى
فصولها ..حتى بعد
فتح األنشطة
أصحاب المتاجر يواجهون
تهديداً وجوديا ً مع هبوط
النشاط وبعضهم
على شفير اإلفالس
على الحكومة البريطانية
األخذ في اعتبارها اهتزاز
نظام تمويل
قطاع العقارات
امل��دى على وظ��ائ��ف البيع بالتجزئة أن تضع
ف ��ي اع �ت �ب��اره��ا أي �ض��ًا اه� �ت ��زاز اس �ت �ق��رار ن�ظ��ام
تمويل ق�ط��اع ال �ع �ق��ارات ،ألن��ه يرتبط ارتباطًا
وث�ي�ق��ا بصحة االق�ت�ص��اد بشكل ع ��ام ،كاشفة
أن معظم ت�ج��ار ال�ت�ج��زئ��ة ف��ي ال �ب�لاد يعيدون
ال�ت�ف��اوض م��ع امل��ال�ك�ين ب�ش��أن ش��روط اإلي�ج��ار
الجديدة ،أبرزها إمكانية دفع اإليجار بشكل
ً
شهري بدال من ربع السنوي خالل فترات.

تخفيضات اإليجار
ون �ق �ل��ت ع ��ن م �ج �م��وع��ة «ب �ي �ب �ك��و» ال �ت��ي تملك
سلسلة م�ت��اج��ر «ب��اون��دالون��د» ف��ي بريطانيا
أنها أع��ادت التفاوض بشأن إيجار  76متجرًا
م��ع تخفيضات ف��ي قيم اإلي �ج��ار ،فيما أجلت
شركة «نيولوك» لتجارة األزياء دفع إيجاراتها
ف��ي م ��ارس وت �ت �ف��اوض م��ع امل��ال �ك�ين م�ن��ذ ذل��ك
ال � �ح�ي��ن ،ك� �م ��ا ح �ج �ب��ت ش ��رك ��ة «اس��وش �ي �ي �ت��د
ب��ري �ت �ي��ش ف � ��ودز» م��ال �ك��ة م �ت��اج��ر «ب��ري �م��ارك»
في م��ارس دف��ع إي�ج��ارات الربع الثاني ملتاجر
ّ
تابعة لها لبيع املالبس بأسعار مخفضة.
وق ��ال روب ف �ي��ردي امل�ح�ل��ل ف��ي ش��رك��ة «غ��ري��ن
س �ت��ري��ت» ل�ل�اس �ت �ش��ارات ال �ع �ق��اري��ة :ان سبب
تركيزنا الشديد على تحصيل اإليجارات هو
ّ
أن ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ي�ش��ك��ل أف �ض��ل م��ؤش��ر على
ب �ق��اء امل�س�ت��أج��ري��ن ص��ام��دي��ن ول ��ن ي�ت�ع��رض��وا
ل�ل��إف�ل��اس ،ل �ك��ن رغ � ��م ذل � ��ك اع �ت �ق��د أن � ��ه س�ي�ت��م
تسجيل م �ع��دالت م��رت�ف�ع��ة م��ن إخ�ل�اء املتاجر
وحاالت إفالس من الشركات.

معظم تجار التجزئة يعيدون التفاوض مع المالكين بشروط اإليجار الجديدة
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األجانب في دول «التعاون» يتجاوزون  %10من المهاجرين بالعالم

هجرة العمالة الماهرة ..نكسات في الخليج
اضطرت دول الخليج الى خفض ميزانياتها بشكل كبير منذ ان ضربتها جائحة كورونا وانخفضت على اثرها اسعار النفط الى مستويات قياسية
بسبب انهيار الطلب ،ونتيجة لذلك خسر االالف من العمال الوافدين في المنطقة ذوي الدخل المنخفض وظائفهم وعادوا الى بلدانهم األصلية
رغم وجود فرص عمل ضئيلة في دولهم.
ووفقا لتقرير «مونيتور» ،اآلن ،بدأت األزمة تؤثر في الوافدين ذوي الشهادات العليا الجامعية وعلى االجانب ذوي االختصاصات العلمية المختلفة،
حيث تحمل عودتهم الى أوطانهم االصلية مخاطر كبيرة على االقتصادات الخليجية نفسها بسبب امكانية انهيار العديد من القطاعات االقتصادية
المربحة فيها .كما ان وجود عدد قليل من المواطنين الذين يملكون الخبرة او التعليم الالزمين الستبدالهم بالعمال المهرة االجانب قد يخلق
مشاكل ادارية خطيرة في الفترات المقبلة.
حسام علم الدين
كان صندوق النقد الدولي حذر سابقا من ان منطقة
الشرق االوسط ستواجه ركودا اقتصاديا قويا هذا
ال �ع��ام ب �س �ب��ب ع �م �ل �ي��ات االغ�ل��اق امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ف �ي��روس
ك��ورون��ا وت��راج��ع اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ،ام��ا االن وم��ن دون
وج��ود عدد كاف من املهنيني االجانب املهرة فقد ال
ت�ب�ق��ى االن�ش�ط��ة االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي ال�خ�ل�ي��ج مستدامة
وق ��د ي�ن�ت�ظ��ر دول ال�خ�ل�ي��ج م�س�ت�ق�ب��ل غ��ام��ض اذا لم
يتم ال�ت�ص��دي لهجرة ال�ع�م��ال ال��واف��دي��ن وخصوصا
املتخصصني منهم.
وأش� ��ار ال�ت�ق��ري��ر ال ��ى ان م �ئ��ات آالف ال��واف��دي��ن ذوي
ال�ش�ه��ادات العليا يعملون ف��ي منطقة الخليج منذ
عقود ،لكن مع احتماالت ضئيلة إلعادة توظيف من
ت��م ت�س��ري�ح��ه ب�ع��د ك��ورون��ا واالن �ك �م��اش االق�ت�ص��ادي
ال�ن��ات��ج ع�ن��ه ،ف��ان ال�ع��دي��د منهم ي�ح��زم��ون حقائبهم
للعودة الى بلدانهم.
ووف� �ق ��ا مل �ن �ظ �م��ة ال �ع �م��ل ال ��دول� �ي ��ة ف� ��ان االج ��ان ��ب ف��ي
دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ي� �م� �ث� �ل ��ون اك � �ث� ��ر م� ��ن %10
م ��ن امل �ه��اج��ري��ن ف ��ي ج �م �ي��ع ان� �ح ��اء ال �ع��ال��م ،وت�ش�ك��ل
ال�س�ع��ودي��ة واالم� ��ارات م��وط�ن��ا ل�ث��ال��ث وخ��ام��س اكبر
ع��دد من املغتربني على التوالي .وتشير التقديرات
ال��ى ان االجانب يشكلون اكثر من  10ماليني نسمة
م��ن م�ج�م��وع س �ك��ان ال�س�ع��ودي��ة ال �ب��ال��غ  34.8مليون
ن �س �م��ة ،وف ��ي االم� � ��ارات ي �ش �ك��ل االج ��ان ��ب ن �ح��و %90
من السكان ونصفهم في عمان والبحرين والثلثني
ف��ي ال �ك��وي��ت .وم�ع�ظ��م ه ��ؤالء االج��ان��ب ال�ع��ام�ل�ين في
الخليج من الهند وباكستان والفلبني ومصر ودول
غ��رب�ي��ة اخ ��رى ،وب��ال�ف�ع��ل غ��ادر ع �ش��رات االالف منهم
ال ��ى اوط��ان �ه��م االص �ل �ي��ة ،وج� ��زء ك �ب �ي��ر م �ن �ه��م اي �ض��ًا
يخطط لذلك.
وح� ��دد ت �ق��ري��ر «امل ��ون� �ي� �ت ��ور» م ��ا اس� �م ��اه ان �ت �ك��اس��ات
رئيسية ق��د تواجهها دول الخليج برحيل واف��دي��ن
اجانب مهرة وهي كالتالي:

 - 2خسائر في الضرائب

 - 3انخفاض التوظيف سيهبط باالستهالك

ي ��رى ال �ت �ق��ري��ر ان دول ال �خ �ل �ي��ج س �ت��واج��ه خ�س��ائ��ر
ك� �ب� �ي ��رة ف� ��ي ال � �ض� ��رائ� ��ب ،خ� �ص ��وص ��ا ب� �ع ��د ت �ط �ب �ي��ق
ال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ال �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة ب�ن�س�ب��ة  %5م�ن��ذ
 ،2018وس �ت �ف �ق��د دول م �ث��ل ال �س �ع��ودي��ة واالم � ��ارات
حاليا اي��رادات غير نفطية تعتبر ثمينة بالتزامن
مع انخفاض اسعار النفط.
ّ
وق��ال :تشكل ع��ائ��دات الضريبة على القيمة املضافة
ربع اجمالي االيرادات الضريبية في السعودية ،كما
يدفع الوافدون في اململكة رسوما شهرية عن اسرهم
ال �ت��ي ت�ع�ي��ش م�ع�ه��م ،وف ��ي ح ��ال س�ف��ر ع ��دد ك�ب�ي��ر من
االجانب في السعودية ،فستخسر اي��رادات اضافية.
يذكر ان تقارير صحافية توقعت مغادرة  1.2مليون
اج �ن �ب��ي ل �ل �س �ع��ودي��ة ب �ح �ل��ول ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي،
وغادر بالفعل منذ بدء ازمة تفشي كورونا نحو 300
ال��ف اجنبي وت�ق��دم اكثر م��ن  178ال��ف اجنبي بطلب
للمغادرة.

لفت التقرير ال��ى ان مستويات التوظيف في منطقة الخليج ستنخفض
ب �ـ %13على األق��ل ،وستتسبب في انخفاض ح��اد باالستهالك في منطقة
تعتمد على قطاعات التجزئة والسياحة والعقارات والترفيه والضيافة،
مذكرًا بان فقدان  900الف اجنبي في االم��ارات لوظائفهم سيقتطع جزء ا
كبير من االستهالك في البالد التي يبلغ عدد سكانها  9.6ماليني نسمة.
وأوض ��ح ان دب��ي وه��ي م��رك��ز االع �م��ال ف��ي املنطقة س�ت�ك��ون اك�ث��ر االم��اك��ن
تضررا ،ووفقا ملسح اجرته غرفة التجارة في االمارة فان  %70من الشركات
قد تغلق في غضون  6اشهر اذا لم يتم انقاذها ،كما ان إلغاء او تأجيل
املؤتمرات واالح��داث العاملية الكبرى مثل «اكسبو  »2020بسبب كورونا
سيتسبب بخسائر كبيرة.
كما تخطط معظم الفنادق ف��ي الخليج لتقليص  %30م��ن املوظفني ،في
ح�ين خ��دم��ة «ك��ري��م» لنقل ال��رك��اب أل�غ��ت ثلث وظائفها ف��ي م��اي��و ف��ي دول
خليجية عدة ،وفي الشهر نفسه بدأت «طيران اإلمارات» بتسريح موظفني
بعد الغائها  30الف وظيفة ،واش��ارت «اياتا» الى ان فقدان الوظائف في
شركات الطيران الخليجية قد يرتفع الى اكثر من  80الف وظيفة ،معظمهم
من االجانب.

¶ ع��ائ��دات االس��ت��ه�لاك ستتراجع
وإي��رادات ضريبة القيمة المضافة
كذلك
¶ ال يمكن تنفيذ الرؤى االقتصادية
ال��ض��خ��م��ة م���ن دون م��وظ��ف��ي��ن
مؤهلين
¶ احتماالت ضئيلة إلعادة توظيف
من تم تسريحه بعد «كورونا»
¶ إص�لاح��ات ال��ت��ن��وي��ع االق��ت��ص��ادي
تعتمد على القطاع الخاص الذي
يعمل بالمقيمين
¶ اإلح��ل��ال ي��ت��ط��ل��ب س���ن���وات من
االستثمار في التعليم والمهارات
المهنية والتدريب!

م����ئ����ات آالف ال��م��ق��ي��م��ي��ن
ذوي ال���ش���ه���ادات ال��ع��ل��ي��ا
ي��ش��دون ال��رح��ال للمغادرة

توطين الوظائف
ال يخدم االقتصاد دائماً!

 1-الرؤى االقتصادية للتنويع االقتصادي

ن�ق��ل ال�ت�ق��ري��ر ع��ن دراس ��ة مل��رك��ز ال�خ�ل�ي��ج ل�لأب�ح��اث في
ك��ام �ب��رج ع��ن ال �ع �م��ال امل �ه��اج��ري��ن ،أن ح �م�ل�ات ت��وط�ين
ال��وظ��ائ��ف ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ق ��د ت �س��اع��د ف ��ي ال �ح �ف��اظ على
التوازن الديمغرافي ،لكنها ال تسهم كثيرًا في تحسني
اقتصاداتها .وم��ن الناحية النظرية ك��ان��ت ت�ه��دف هذه
الخطط إلى استبدال األجانب في دول الخليج بمواطنني
مؤهلني على قدم املساواة مع الوافدين أو أكثر ،لكن في
الواقع بينت هذه الخطط مستويات منخفضة ملؤهالت
م�ه�ن�ي��ة ل �ج��زء ك�ب�ي��ر م��ن امل��واط �ن�ين ال��ذي��ن ح �ل��وا م�ك��ان
ً
وظائف األجانب ،وكان التركيز على األرقام أكثر بدال
من الجودة.
وختم تقرير «املونيتور» :نتوقع استمرار ازدياد الطلب
على العمالة الوافدة ذات املهارات العالية ،وتطبيق خطط
دول الخليج بإحالل مواطنيها مكان األج��ان��ب بشكل
ن��اج��ح سيتطلب س �ن��وات م��ن االس �ت �ث �م��ار ف��ي التعليم
وامل � �ه� ��ارات امل �ه �ن �ي��ة وت ��دري ��ب امل��واط �ن�ي�ن ل �ي �ح �ل��وا م�ك��ان
امل��وظ�ف�ين األج��ان��ب ،وف��ي ال��وق��ت نفسه ل��ن ت�ك��ون هناك
حاجة إلى العمالة غير املاهرة في غالبية دول الخليج
مع حمالت توطني الوظائف التي تشهدها.

وضعت معظم دول الخليج خططا اقتصادية لتنويع
م� �ص ��ادر دخ� �ل� �ه ��ا ،ول �ت �ن �ف �ي��ذ ه � ��ذه ال �خ �ط��ط ال �ط��وي �ل��ة
امل��دى ،فان املهنيني ذوي املهارات والشهادات العالية
ض� ��روري� ��ون ل �ت �ن �ف �ي��ذه��ا .ح��ال �ي��ا ت��رك��ز دول خليجية
ع�ل��ى ج��ذب واف��دي��ن م��ن ذوي امل �ه��ارات ال�ع�ل�ي��ا ،بينما
تقلل وظائف للعمال االجانب ذوي املهارات املتدنية
وتوفرها للمواطنني.
وال يمكن تنفيذ الخطط االقتصادية الضخمة مثل
رؤي ��ة ال �س �ع��ودي��ة  2030م��ن دون م��وظ �ف�ين م��ؤه�ل�ين
ب �ش �ك��ل ك� � ��اف ،وف � ��ي ح � ��ال اس� �ت� �م ��رار ع� � ��ودة ال �ع �م��ال
امل �ه��رة وذوي ال �ش �ه��ادات ال�ع�ل�ي��ا ف��ان ادارة ال�خ�ط��ط
االق �ت �ص��ادي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ق��د ت �ت��وق��ف ،ح �ي��ث يعتمد
القطاع الخاص في املنطقة على املوظفني االجانب،
وسيؤثر ذلك بشكل خطير على الرؤى االقتصادية
امل��وض��وع��ة ل�ت�ن��وي��ع االق �ت �ص��ادات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وع��دم
اع �ت �م��اده��ا ع �ل��ى ال �ن �ف��ط ب �ش�ك��ل ك �ل��ي .واك� ��د ال�ت�ق��ري��ر
ان اص �ل�اح� ��ات ال �ت �ن��وي��ع االق� �ت� �ص ��ادي ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج
ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ال � ��ذي ي �ع �م��ل ب�ش�ك��ل
رئ�ي�س��ي ب��ال�ع�م��ال ال��واف��دي��ن ،م�ش�ي��را ال��ى ان النشاط
االق�ت�ص��ادي ف��ي دول الخليج غير مستدام م��ن دون
عمالة اجنبية.

هل يمكن االستغناء عن ذوي المهارات
ال يستطيع املغتربون ،الذين خسروا
وظ��ائ�ف�ه��م ،ال�ب�ق��اء وال�ب�ح��ث ع��ن عمل
ج ��دي ��د ألك� �ث ��ر م� ��ن ش� �ه ��ري ��ن ،ح�ي��ث
يصعب تحمل تكاليف إض��اف�ي��ة مع
غ �ي ��اب امل� � ��ورد امل ��ال ��ي ،وخ �ل��ال ال �ع��ام
س �ت ��واج ��ه ق �ط ��اع ��ات ع� ��دة ك��ال�ت�ع�ل�ي��م
والصحة واإلدارة تحديات للبقاء.

ونتيجة لذلك ،تحاول أبوظبي تخفيف
ت� �ل ��ك اآلث� � � ��ار ال �س �ل �ب �ي��ة ،ح �ي ��ث ت�م�ن��ح
ت �م��دي��دات زم�ن�ي��ة ت�ل�ق��ائ�ي��ة ل�ت�ص��اري��ح
عمل األجانب املنتهية الصالحية مع
ال �ت �ن��ازل ع��ن رس� ��وم ت�ص��ري��ح العمل
وال�غ��رام��ات ،كما أطلقت نظام اإلقامة
الدائمة أو ما يعرف بالبطاقات الذهبية

ألكثر من  6800أجنبي باستثمارات
تتجاوز  27مليار دوالر في اإلمارات.
وعلى النقيض من ذلك ،تريد بعض
ال� � ��دول ،م �ث��ل ال �ك��وي��ت ،ت�ق�ل�ي��ص ع��دد
ال��واف��دي��ن وإح�ل�ال املواطنني مكانهم،
وسعيًا للحد من البطالة تخطط البالد
لتخفيض أع��داد املغتربني م��ن %70

إل��ى  %30من إجمالي ع��دد السكان.
وت� ��رح� ��ب ب ��األج ��ان ��ب ال� ��ذي� ��ن ي �ن��وون
االستثمار.
ووف�ق��ًا لتقرير «امل��ون�ي�ت��ور» ،ال يمكن
ل�لاق �ت �ص��ادات الخليجية االس�ت�غ�ن��اء
ع��ن امل�غ�ت��رب�ين ذوي امل �ه��ارات العالية
وال ي �م �ك��ن اس �ت �ب��دال �ه��م ع �ل��ى امل ��دى

؟

ال �ق �ص �ي��ر ،وال� �س� �ب ��ب ه ��و أن غ��ال�ب�ي��ة
املواطنني الخليجيني عملوا في القطاع
ال� �ع ��ام ب ��روات ��ب م��رت �ف �ع��ة م ��ع ظ ��روف
ع �م��ل م��ري �ح��ة وم ��رن ��ة م �ق��اب��ل م �ه��ام
وظيفية متواضعة ويفتقر معظمهم،
وبشكل أساسي ،إلى التعليم والخبرة
املطلوبني.
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من األزمات تولد الهمم

ّ
حذر خبراء مركز شيفت
بروجيكت للدراسات
واألبحاث من معاناة العالم
من نقص في إمدادات
النفط في غضون 2025
بسبب تراجع االستثمارات
الكبرى للدولة المنتجة.
وجاء في تقرير لصحيفة
لوموند أن أوروبا ستكون
أكثر المناطق تأثراً في
العالم بنقص اإلمدادات
خالل السنوات العشر
المقبلة بسبب تراجع
احتياطي الدول الموردة لها
تقليدياً ،ما يفتح المجال
واسعا ً أمام النفط الخليجي
القتحام السوق األوروبية
ليفرض نفسه بديالً ،في
ظل العراقيل والصعوبات
التي تواجه االنتقال إلى
استخدام الطاقة النظيفة
في القارة العجوز.

فرصة من ذهب..
أوروبا تشرع أبوابها لنفط الخليج!
تراجع االستثمارات سيؤدي

إلى نقص اإلمدادات في 2025

سليمة لبال
ت�ب��دو إم� ��دادات النفط ف��ي أوروب ��ا م�ه��ددة وف��ق فريق
شيفت بروجيكت ال��ذي ي��رأس��ه الخبير االق�ت�ص��ادي
ماثيو أوزان ��و وي�ت�ك��ون م��ن ك ��وادر سابقة ف��ي شركة
ت��وت��ال .ووف ��ق ت�ق��ري��ر امل��رك��ز ال ��ذي ن�ش��ر م��وق��ع إذاع ��ة
فرنسا الدولية بعضًا من تفاصيله ف��إن أكثر من 50
ف��ي امل �ئ��ة م��ن إم � ��دادات االت �ح��اد األوروب � ��ي م��ن النفط
م �ح �ك��وم ع�ل�ي�ه��ا ب��االن �خ �ف��اض ،ف��روس �ي��ا ال �ت��ي ت ��زود
أوروب � ��ا ب �ـ  30ف��ي امل �ئ��ة م��ن اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا م��ن ال�ن�ف��ط
سينخفض إنتاجها بنسبة  9في املئة خالل السنوات
العشر املقبلة ،فيما سيتراجع أيضًا إنتاج دول خليج
غ�ي�ن�ي��ا؛ ف�ن�ي�ج�ي��ري��ا وأن �غ ��وال س�ي�ن�خ�ف��ض إن�ت��اج�ه�م��ا
بنسبة  30في املئة ،فيما سينخفض إنتاج الغابون
والكونغو برازافيل بنسبة  45في املئة ،وأما الجزائر
فسينخفض إنتاجها أيضًا بنسبة  13في املئة ،على
الرغم من أن أفريقيا تمثل  10في املئة فقط من إمدادات
النفط في أوروبا.
وم ��ا ع ��دا امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال �ت��ي سيبقى
إنتاجها قويًا ،والعراق الذي يشهد العرض فيه نموًا
كبيرًا ،ال يملك بقية املوردين إمكانات مؤكدة ملواصلة
إمداد أوروبا بالنفط ،سواء إيران أو ليبيا أو النرويج
أو اململكة املتحدة أو املكسيك أو البرازيل أو كندا أو
الواليات املتحدة.
وقد ساهمت أزمة وباء كورونا في انهيار االستثمارات
في قطاع النفط .وتوقع شيفت بروجيكت أن تتراجع
امدادات املوردين الحاليني ألوروبا بنسبة تتراوح من
 1في املئة الى  8في املئة في غضون .2030

خطر توقف اإلمدادات
أشار التقرير إلى أن تراجع استهالك النفط في أوروبا
ال يتم بشكل سريع ،مما يعرض القارة لتوقف مفاجئ
في االمدادات .وأضاف «ان لم تنجح أوروبا في وضع
س�ي��اس��ات مناخية مناسبة فستواجه خطر ارت�ف��اع
أسعار النفط».
وأم��ا العامل األكبر ال��ذي سيفاقم أزم��ة أوروب��ا هو
ارتفاع الطلب على النفط في الدول الناشئة ،وعلى
الخصوص ف��ي آس�ي��ا ،بينما سينخفض االن�ت��اج،
لذلك تحتاج إلى  11مليون برميل إضافي ،أي ما
يعادل حجم االستهالك الحالي لالتحاد األوروبي،
ال� ��ذي س �ي��دخ��ل ف ��ي م �ن��اف �س��ة ع��امل �ي��ة ل �ت��وف �ي��ر ه��ذه
االمدادات.
واع�ت�م��د شيفت بروجيكت على معطيات أح��د أكبر
امل �ك��ات��ب امل��رج �ع �ي��ة ف ��ي ع��ال��م ال �ن �ف��ط ،وه� ��و ري �س �ت��اد
اي�ن��رج��ي ،وم�ق��ره ال�ن��روي��ج .وب نّ�ّي� تحليل األرق ��ام غير

وكالة «ريستاد» تتوقع ارتفاع األسعار بشكل متواصل واستئناف عمليات االستكشاف

■ اإلنتاج السعودي يبقى األقوى ..والمعروض العراقي سيرتفع
■ إمدادات الموردين الحاليين ألوروبا ستتراجع بـ  %8في 2030
املعلنة أن املنحى الذي رسمته الوكالة الدولية للطاقة
منذ  2018يتجه للتزايد ،لكن في تلك الفترة حذر املركز
البحثي ،ومقره باريس ،من تراجع االستثمارات من
قبل املنتجني .وقال في«:من دون االستثمارات الكبرى
للدول املنتجة ،سيعاني العالم من نقص في امدادات
النفط في .»2025
وم �ن ��ذ ث�ل�اث ��ة أع� � ��وام ت��راج �ع��ت اس �ت �ك �ش��اف��ات ال�ن�ف��ط
التقليدي إلى أدن��ى مستوياتها ،بينما يشهد إنتاج
الحقول الحالية انخفاضا بطيئا يتراوح من  3الى 4
ماليني برميل نفط يوميا ،أي ما يعادل  4في املئة من
االستهالك العاملي .وخ�لال السنوات األخ�ي��رة دفعت
ث ��ورة ال�ن�ف��ط غ�ي��ر ال�ت�ق�ل�ي��دي ،ك��ال�ن�ف��ط ال �ص �خ��ري في
الشمال األميركي أو نفط الرمال في ألبرتا الكندية،

بعض املحللني الى القول بأن املوارد النفطية العاملية
الجديدة ستؤمن احتياجات العالم من النفط.
وف ��ي ال ��واق ��ع أص �ب �ح��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف��ي 2018
ال��رائ��دة ع��امل�ي��ا ف��ي إن �ت��اج ال�ن�ف��ط بفضل تكنولوجيا
تقنيات الحفر الهيدروليكية ،التي تنتج إلى غاية 12
مليون برميل نفط في اليوم.

حقبة النفط السهل انتهت
قلبت أزمة وباء كورونا وضع سوق النفط ،ما أدى الى
انهيار األسعار بشكل تاريخي ،ودفع شركات القطاع
الى تقليص استثماراتها بشكل كبير ،خصوصًا في
مجال االستكشافات واإلنتاج ،ونتج عن ذلك ارتفاع
كلفة انتاج النفط الصخري وتراجع وتيرة إنتاجه،

ذروة النفط
أكدت وكالة ريستاد في تقريرها السنوي الذي صدر منتصف يونيو املاضي أن ذروة النفط
تقترب .ولفت كبير خبراء الوكالة بير مانيوس نيسفني إلى أن ما كانت الوكالة تتوقعه لعام
 2030سيحدث في  2027أو  ،2028وتوقعت ريستاد ارتفاع أسعار النفط بشكل متواصل
خالل السنوات املقبلة ،ما قد يؤدي الى استئناف عمليات االستكشاف.

«الوطني» الوحيد من الكويت  ..وفي المركز العاشر

هذه أقوى  10شركات في الشرق األوسط
¶ «أرامكو السعودية» في المركز األول ..قيمتها  1.6تريليون دوالر
أث ��رت ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ع�ل��ى ال�ق�ي��م ال�س��وق�ي��ة للشركات
العامة في الشرق األوسط على مدار األشهر الـ 3األولى
من العام الحالي ،حيث هبطت قيمها السوقية بحدة،
مثل أسواق املال على مستوى العالم ،التي هوت بعنف
جراء الجائحة.
وذك � ��رت ف��ورب��س ال �ش��رق األوس � ��ط أن ��ه ع �ل��ى ال��رغ��م من
ع��دم ظهور آث��ار األزم��ة على نتائج أعمال الشركات في
الربع األول من العام الحالي ،أدى دخول شركة أرامكو
السعودية وتصدرها قائمة أقوى  100شركة في الشرق
األوس��ط ،إلى تحقيق طفرة في القيم املجمعة للقائمة،
حيث قفزت املبيعات املجمعة للشركات الى  670مليار

دوالر ،وسجلت صافي األرب��اح  148مليار دوالر ،و3.5
تريليونات دوالر لألصول ،و 2.3تريليون دوالر للقيمة
السوقية.
والالفت أن أرامكو السعودية تمثل  %49من املبيعات
امل�ج�م�ع��ة ل�ل�ش��رك��ات امل��درج��ة ف��ي ال�ق��ائ�م��ة ،و %59.6من
صافي األرب ��اح و %11.4فقط م��ن األص��ول و %69.6من
القيم السوقية ،ما يجعلها تتصدر الشركات املدرجة في
القائمة ،بعد نجاح طرح الشركة في أكبر طرح عام أولي
على اإلطالق ،بقيمة  25.6مليار دوالر في نهاية .2019
ف ��ي ح�ي�ن ت �ض��م ق��ائ �م��ة (أق � ��وى  100ش��رك��ة ف ��ي ال �ش��رق
األوس��ط  )2020أكبر  100شركة ع��ام��ة ،واألك�ث��ر ربحية

يتم تداولها في أسواق املال في املنطقة.
وت� �ص ��درت امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة دول ال�ق��ائ�م��ة
بواقع  33شركة ،تليها اإلمارات العربية املتحدة ممثلة
ب �ـ 21ش��رك��ة ،ث��م قطر ب��واق��ع  18ش��رك��ة .فيما ج��اء قطاع
البنوك واملؤسسات املالية في صدارة القطاعات املمثلة
ف��ي ال �ق��ائ �م��ة ب��واق��ع  46م��ؤس �س��ة م��ال �ي��ة ،ي�ل�ي��ه ال�ق�ط��اع
الصناعي بـ 9شركات .وحل قطاعا العقارات-اإلنشاءات
واالت �ص��االت ف��ي امل��رت�ب��ة ال�ث��ال�ث��ة ب��واق��ع  8ش��رك��ات لكل
منهما.
وهذه أكبر  10شركات مدرجة في الشرق األوسط لعام
:2020

التصنيف

الشركة

الدولة

القطاع

القيمة السوقية

1

ارامكو السعودية

السعودية

الطاقة

 1.6تريليون دوالر

2

بنك قطر الوطني ()QNB

قطر

البنوك والخدمات المالية

 42.6مليار دوالر

3

بنك أبوظبي األول

اإلمارات

البنوك والخدمات المالية

 28.7مليار دوالر

4

السعودية للصناعات األساسية (سابك)

السعودية

الصناعة

 56مليار دوالر

5

بنك اإلمارات دبي الوطني

اإلمارات

البنوك والخدمات المالية

 12.4مليار دوالر

6

البنك األهلي التجاري ()NCB

السعودية

البنوك والخدمات المالية

 27.8مليار دوالر

7

مصرف الراجحي

السعودية

البنوك والخدمات المالية

 35.9مليار دوالر

8

االتصاالت السعودية

السعودية

االتصاالت

 46.7مليار دوالر

9

اتصاالت

اإلمارات

االتصاالت

 33.2مليار دوالر

10

مجموعة بنك الكويت الوطني ()NBK

الكويت

البنوك والخدمات المالية

 15.7مليار دوالر

خصوصًا في الواليات املتحدة.
وق��د ت��ؤدي االس�ت�ث�م��ارات التي ل��م يتم تنفيذها اآلن
وف��ق تقرير لصحيفة لوموند إل��ى ت��راج��ع سريع في
امل �ع��روض م��ن ال�ن�ف��ط ،وق��د ع��زز تقلب األس �ع��ار خالل
ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة م �خ��اوف ك �ب��ري��ات ال �ش��رك��ات في
القطاع من املخاطر غير املتوقعة.
وق ��ال ب��ات��ري��ك ب��وي��ان��ي ال��رئ�ي��س امل��دي��ر ال �ع��ام لشركة
ت ��وت ��ال ل �ص �ح �ي �ف��ة ل ��وم ��ون ��د م �ط �ل��ع ي��ون �ي��و ال� �ج ��اري
«انخفضت ميزانية االستكشافات في موازنتنا خالل
السنوات الخمس األخيرة ،وال نتدخل إال في املناطق
التي يمكن أن ننتج فيها نفطا رخيصا».
لكن هذا النوع من النفط الرخيص أصبح نادرا على
نحو متزايد .ومثلما جاء في تقرير شيفت برجيكت،
فإن العالم مقبل على نهاية حقبة النفط السهل.
لكن ملاذا تعد أوروبا األكثر تأثرا بهذه املخاطر أكثر
من غيرها؟ ما زالت أوروبا أول مستورد للنفط الخام
أمام الصني ،إذ تستورد دول االتحاد األوروب��ي أكثر
م��ن  13م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ،بينما كلما تراجعت
م� �ص ��ادر ال� �ت ��وري ��د ،ت ��زاي ��دت اح �ت �ي��اج��ات ال �ن �ف��ط في
أفريقيا أو جنوب شرق آسيا.
وذكر التقرير أن حجم استهالك أوروبا للنفط يتراجع
بنسبة  0.5ف��ي امل�ئ��ة س�ن��وي��ًا ،وأن ه��ذا االي �ق��اع ليس
سريعا ،ويجب أن يرتفع الى  5في املئة سنويًا.

تقاسم الكعكة
ي�ق��ول م��اث�ي��ون أزان ��و إن الكعكة
ال�ت��ي سيتم تقاسمها ستكون
ص �غ �ي��رة ج � ��دا ،ب �ي �ن �م��ا ت�س�ت�غ��ل
دول أخ� � � � � � ��رى م� � �ث � ��ل ال � �ص�ي��ن
إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ن�ف�ط�ي��ة حقيقية
لتأمني م��وارده��ا من النفط .وقد
ً
تراجع استهالك النفط قليال في
أوروب ��ا منذ ع��ام  2010بفضل
ال�س�ي��اس��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،ول �ك��ن ه��ذا
ال ي �ع��د ك��اف �ي��ا ب �ح �س��ب م��رك��ز
ش�ي�ف��ت ب��روج �ي �ك��ت ،ال� ��ذي لفت
إل��ى أن فشل ال�س�ي��اس��ات البيئة
وامل�ن��اخ�ي��ة سيعرض اإلنسانية
إلى خطر مواجهة قيود متزايدة
للحصول على النفط .وأض��اف
«ستواجه بعض ال��دول املرتبطة
ب��ال�ن�ف��ط ،م�ث��ل ال �ج��زائ��ر وأن �غ��وال،
مشاكل كبيرة ،وعلى أوروب��ا أن
تخفض اع�ت�م��اده��ا ع�ل��ى ال��ذه��ب
األسود».

«هيرميس» و«السيادي المصري»
يعتزمان االستحواذ على «االستثمار العربي»
ق��ال��ت امل�ج�م��وع��ة امل��ال�ي��ة ه�ي��رم�ي��س القابضة
امل� �ص ��ري ��ة أم � ��س (األرب � � � �ع� � � ��اء) ،إن� �ه ��ا ت �ع �ت��زم
االستحواذ مع صندوق مصر السيادي على
ح �ص��ة ال ت �ق��ل ع��ن  76ف��ي امل �ئ��ة م��ن رأس �م��ال
بنك االستثمار العربي ،معظمها عن طريق
االك � �ت � �ت� ��اب ف� ��ي زي � � � ��ادة رأس امل � � ��ال امل� �ص ��در
واملدفوع للبنك.
وأضافت «هيرميس» في بيان صحافي أنها
ح�ص�ل��ت م��ع ال �ص �ن��دوق ع�ل��ى م��واف �ق��ة البنك
املركزي لبدء عملية الفحص النافي للجهالة
على بنك االستثمار العربي.
وذكرت أن من املحتمل أن تقوم مع الصندوق
ب� �ش ��راء ع� ��دد م� �ح ��دود م ��ن األس� �ه ��م امل�م�ل��وك��ة
للمساهم الرئيسي الحالي للبنك وه��و بنك

االستثمار القومي.
وق� ��ال ��ت «ه� �ي ��رم� �ي ��س» إن � ��ه ف� ��ي ح ��ال ��ة إت �م��ام
الصفقة ،فإنها ستصبح مالكة لنسبة ال تقل
عن  51في املئة من بنك االستثمار العربي،
ب �ي �ن �م��ا س �ي �م �ل��ك ص � �ن ��دوق م �ص��ر ال �س �ي��ادي
نسبة ال تقل عن  25في املئة ،ويحتفظ بنك
االس �ت �ث �م��ار ال �ق��وم��ي وات �ح ��اد ال�ج�م�ه��وري��ات
العربية بالنسبة املتبقية.
وأض��اف��ت أن ات�م��ام االس�ت�ح��واذ يعتمد على
عدة عوامل ،منها االنتهاء من عملية الفحص
ال �ن��اف��ي ل�ل�ج�ه��ال��ة ب�ش�ك��ل م ��رض للمشترين،
واالتفاق بني األط��راف املختلفة على العقود
املتعلقة بالعملية ،والحصول على املوافقات
النهائية من البنك املركزي املصري( .رويترز)

«موديز» تخفض تصنيف عمان
خ � �ف � �ض� ��ت وك � � ��ال � � ��ة م � � ��ودي � � ��ز ل �ل �ت �ص �ن �ي��ف
االئ�ت�م��ان��ي تصنيف ع�م��ان ال�س�ي��ادي إل��ى
 Ba3من  ،Ba2قائلة إن السلطنة لن تتمكن
على األرج��ح م��ن تعويض م��ا خسرته من
إي��رادات بسبب تراجع أسعار النفط ومن
تجنب ضعف ف��ي مقاييس ق��درت�ه��ا على
تحمل الدين.
وغيرت الوكالة كذلك نظرتها لعمان من
مستقرة إل��ى سلبية ،وذل��ك بفعل مخاطر
م �ت �ع �ل �ق��ة ب �س �ي��ول �ت �ه��ا وان� �ك� �ش ��اف� �ه ��ا ع�ل��ى
املخاطر الخارجية.
وقالت «موديز» إن انخفاض أسعار النفط
في األجل املتوسط سيزيد بشدة من ديون
ع� �م ��ان وس� �ي� �ق ��وض ق ��درت� �ه ��ا ع �ل��ى ت�ح�م��ل
الدين.

وع� �م ��ان م ��ن أض �ع��ف اق� �ت� �ص ��ادات منطقة
ال �خ �ل �ي��ج ال �غ �ن �ي��ة ب��ال �ن �ف��ط وت � �ع� ��ول ع�ل��ى
االس�ت��دان��ة لتعويض أث��ر ت��راج��ع إي ��رادات
الخام.
وأض �ع �ف ��ت إج � � � ��راء ات ال� �ع ��زل ال� �ع ��ام ال �ت��ي
فرضتها ال��دول للحد من انتشار فيروس
كورونا الطلب على النفط ،في حني تعثرت
األس� �ع ��ار أك �ث��ر ب �ع��دم��ا ه� ��ددت ال�س�ع��ودي��ة
وروسيا في مارس بإغراق السوق بمزيد
من النفط.
وذكرت «موديز» أن تدابير ضبط أوضاع
املالية العامة التي أعلنت عنها عمان في
اآلون ��ة األخ �ي��رة لتعويض إي ��رادات النفط
املهدرة لن تكفي لخفض دي��ون السلطنة.
(رويترز)
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اختفاء ملياري دوالر من حسابات الشركة

«وايركارد» فخر ألمانيا ..فضيحة إلى العلن!
تفجرت في ألمانيا فضيحة طالت شركة ،كانت توصف يوماً
بأنها مستقبل التمويل في ألمانيا ،لتتحول إلى مصدر
لإلحراج الوطني.

■ تالعب محاسبي ..وإخفاء الخسائر عن المستثمرين

فبعد أن وعدت شركة وايركارد ايه جي بتغيير عالم
المدفوعات ،ها هي اآلن تشهد انهياراً في أسهمها
واستقالة رئيسها التنفيذي ،بعد أن فقد مبلغ  1.9مليار
يورو ( 2.1مليار دوالر) ،أو نحو ربع ميزانيتها العمومية .وهو
األمر الذي أجبرها الحقا على سحب نتائجها المالية لعام
 2019والربع األول من عام  2020التي نشرت سابقا ،بعد أن
قالت إن األموال المسجلة في ميزانيتها غير متوافرة .وقد
كان ذلك بمنزلة صدمة للمؤسسة األلمانية بعد أن كانت
دافعت عن وايركارد أمام مستثمرين مهمين حذروا منذ
فترة طويلة من مخالفات محاسبية في دفاترها.

إيمان عطية
ق��ال��ت ال �ش��رك��ة ،ال �ت��ي ت �ق��دم خ��دم��ات
معامالت الدفع اإللكتروني للعمالء
وإدارة امل �خ��اط��ر وإص� ��دار ومعالجة
ال �ب �ط��اق��ات امل�ل�م��وس��ة واالف �ت��راض �ي��ة،
ف��ي ب�ي��ان ل�ه��ا ،إن األوص ��اف السابقة
ل�ل�أع �م ��ال م ��ع أط� � ��راف ث��ال �ث��ة ت�ع��ال��ج
امل �ع��ام�لات ن�ي��اب��ة ع��ن واي ��رك ��ارد« ،ل��م
ت �ك ��ن ص �ح �ي �ح ��ة» .وح� �ت ��ى ق �ب ��ل ه ��ذا
ال �ب �ي��ان ،أدت ال�ف�ض�ي�ح��ة ال �ت��ي ت ��زداد
ات�س��اع��ا إل��ى ان�ه�ي��ار أس�ه��م وس�ن��دات
واي � � � ��رك � � � ��ارد ،واس � �ت � �ق� ��ال� ��ة رئ �ي �س �ه��ا
التنفيذي ،ودخول الشركة في عملية
إع��ادة التفاوض على ش��روط الديون
مع املقرضني.
وت � � ��م اع � �ت � �ق� ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
املستقيل م��ارك��وس ب ��راون لالشتباه
ب �م �خ ��ال �ف ��ات م �ح��اس �ب �ي��ة وال� �ت�ل�اع ��ب
ف��ي ال �س��وق ،ب�ع��د ي��وم�ين م��ن اع �ت��راف
ال �ش��رك��ة ال �ت��ي أس �س �ه��ا وج �ع��ل منها
شركة رائ��دة للتكنولوجيا املالية في
أوروبا ،بعدم وجود مبلغ الـ 2.1مليار
دوالر امل �س �ج��ل س��اب �ق��ا ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة
العمومية ،وتم اخالء سبيله بكفالة 5
ماليني يورو.
وت��درس شركة امل��دف��وع��ات اآلن إع��ادة
هيكلة واس �ع��ة ال �ن �ط��اق ،ف��ي م�ح��اول��ة
للبقاء على قيد الحياة من قبيل اجراء
ت �خ �ف �ي �ض��ات ف ��ي ال �ت �ك��ال �ي��ف وإع � ��ادة
الهيكلة ،والتخلص من بعض وحدات
األعمال وقطاعات املنتجات.
وق ��ال ��ت «واي� � ��رك� � ��ارد» إن امل �ن��اق �ش��ات
البناءة مع مجموعة من البنوك بشأن
ت�م��دي��د ق ��روض بقيمة  2م�ل�ي��ار ي��ورو
مستمرة ،بعد أن فوتت الشركة مهلة

 19ي��ون �ي��و ل�ن�ش��ر ال �ن �ت��ائ��ج ال�س�ن��وي��ة
امل ��دق� �ق ��ة .وق � ��د أخ � ��رت ال �ش ��رك ��ة م � ��رارا
وتكرارا اإلعالن عن بياناتها املالية.

مزاعم فساد قديمة
واج �ه��ت ش��رك��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال�ي��ة
األملانية ،التي كانت تحلق عاليا ذات
مرة ،مزاعم املبلغني عن وجود احتيال
م�ح��اس�ب��ي ألك �ث��ر م ��ن  18ش �ه ��را .كما
فشلت املراجعة الدقيقة التي أجرتها
ش��رك��ة  ،KPMGبتكليف م��ن مجلس
اإلش� ��راف ف��ي «واي ��رك ��ارد» ف��ي تبديد
امل�خ��اوف عندما نشرت نتائجها في
أبريل.
وقال أشخاص مطلعون على األمر في
وق��ت س��اب��ق ،إن مقرضي «واي��رك��ارد»
ي �ط��ال �ب��ون ب �م��زي��د م ��ن ال ��وض ��وح م��ن
الشركة في مقابل تمديد ما يقرب من
 2مليار دوالر من التمويل بعد خرق
ش��روط القرض .وقالوا ان  15مقرضا
على األق��ل ،بما في ذل��ك «كوميرزبنك
ايه جي» و «ايه بي ان أمرو» ،يجرون
مفاوضات محمومة بشأن الخطوات
التي يجب اتخاذها.
وق � ��ال ج��وس �ت�ي�ن ت ��ان ��غ ،رئ� �ي ��س ق�س��م
األب � �ح� ��اث اآلس� �ي ��وي ��ة ف ��ي «ي��ون��اي �ت��د
ف �ي��رس��ت ب ��ارت �ن ��رز» ب �س �ن �غ��اف��ورة ،إن
األم � � ��وال امل� �ف� �ق ��ودة «ي �م �ك��ن أن ت ��ؤدي
إل��ى ح ��دوث ح��ال��ة تخلف ع��ن ال�س��داد
م��ا ي�س�م��ح ل�ل��دائ�ن�ين ب�س�ح��ب خ�ط��وط
االئتمان».
وك� � ��ان� � ��ت وك� � ��ال� � ��ة م� � ��ودي� � ��ز ل� �خ ��دم ��ات
امل� �س� �ت� �ث �م ��ري ��ن خ� �ف� �ض ��ت ت �ص �ن �ي �ف��ات
«واي � � � � � ��رك � � � � � ��ارد» االئ� � �ت� � �م � ��ان� � �ي � ��ة س �ت��ة
م �س �ت��وي��ات ،م �م��ا ي�ض�ع�ه��ا ع �ل��ى بعد
خطوة واحدة من بلوغ أدنى مستوى

■ األزمة ّ
تقوض

■ المستثمرون ّ
فضلوا

استعداد األلمان

تجاهل كل الشكوك

لالستثمار في األسهم

طوال أشهر عدة

الفضيحة المحاسبية لشركة الدفع األلمانية وايركارد تتفاقم!

م��ن ال�ت�ص�ن�ي��ف ع�ن��د ف�ئ��ة «ج��ان��ك» أي
عالية املخاطر وتواجه خطرا حقيقيا
بالتخلف عن السداد.
وك��ان��ت أس �ه��م «واي� ��رك� ��ارد» ت��راج�ع��ت
بنسبة  %91األسبوع املاضي ،بعد أن
توجت الفضيحة باستقالة ماركوس
ب ��راون ،ب�ع��د م��ا ي�ق��رب م��ن ع�ق��دي��ن من
الزمن كرئيس تنفيذي .وتم استبداله
بشكل مؤقت بجيمس فريس.

النظام املالي الفلبيني
تمحور الغموض الكبير الذي يحيط

ب � ��األم � ��وال امل� �ف� �ق ��ودة ح � ��ول م �ص��رف�ين
فلبينيني ،ب�ع��د أن ق��ال��ت «واي��رك��ارد»
إن اثنني من البنوك اآلسيوية التي لم
تتم تسميتها ل��م يتمكنا م��ن العثور
على حسابات بها أموال.
وق � � � ��ال ك � ��ل م � ��ن «ب � �ن� ��ك أوف ف �ي �ل �ب�ين
ايالندس» و«بي دي او يونيبانك» إن
«وايركارد» لم تكن عميال ولم يريا أية
أموال .ووفق البنك املركزي الفلبيني،
الذي يجري تحقيقاته الخاصة ،فانه
ل ��م ت��دخ��ل األم � � ��وال امل �ف �ق ��ودة ال �ن �ظ��ام
املالي الفلبيني.

نشوة ألمانية
ق��ال هانز بيتر ب��ورغ��وف ،أس�ت��اذ العلوم املالية ف��ي جامعة
هوهنهايم في شتوتغارت «نحن األملان ال نميل الي الشعور
بالحماس واالث��ارة كما هو الحال في الواليات املتحدة ،لكن
عندما انضمت وايركارد إلى مؤشر داكس ،كان هناك شعور
رائع بالنشوة بأن بإمكاننا أيضا إنتاج عمالقة ناجحني في
التكنولوجيا .ان ما ن��راه اآلن أمر م��روع» .وأض��اف «إن��ه أمر
محرج ألملانيا .لم تكن البنوك ومدققو الحسابات واملنظمون
يطرحون األسئلة الصحيحة».

وق ��ال س �ي��زار ك��ون�س�ي�ن��غ ،رئ �ي��س بنك
أوف فيلبني ايالندس ،إن الوثيقة التي
ت �ه��دف إل ��ى إظ �ه ��ار وج� ��ود ص �ل��ة بني
«واي ��رك ��ارد» وال�ب�ن��ك ك��ان��ت «وه�م�ي��ة»
وقد تكون ج��زءا من محاولة احتيال.
وق��ال الرئيس التنفيذي لبنك بي دي
أو يونيبانك ،نيستور ت��ان ،إن األم��ر
يتعلق بـ«تزوير مستندات أكد البنك
الحقا أنها زائفة».

عمالء من الوزن الثقيل
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ب��راع �ت �ه��ا ف ��ي ق �ط��اع
الهندسة وال�ص�ن��اع��ة ،تخلفت أملانيا
ف��ي إن �ت��اج ع�م��ال�ق��ة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا مثل
فيسبوك ،باستثناء شركة البرمجيات
.SAP SE
وبعد سلسلة من عمليات االستحواذ،
بدت «وايركارد» وكأنها على استعداد
لتغيير ه��ذه ال��رواي��ة .يقع مقرها في
إحدى ضواحي ميونخ النائمة ،وهي
م��دي �ن��ة م �ع��روف��ة ب �ك��ون �ه��ا م��وط��ن بي
ام دب�ل�ي��و وس�ي�م�ن��ز .وف ��ي ع ��ام ،2018
أخ��رج��ت الشركة الناشئة «كوميرس
ب�ن��ك اي��ه ج��ي» ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر 148
عاما من مؤشر داكس األملاني.
رك ��زت «واي� ��رك� ��ارد» ف��ي ال �ب��داي��ة على
خ ��دم ��ة م ��دف ��وع ��ات امل� �ق ��ام ��رة وامل � ��واد

توقعات باستمرار انخفاضها

ووفقاً للبيانات التي
نشرها البنك الدولي
وجمعها مركز بيو لألبحاث،
من المتوقع أن تنخفض
التحويالت العالمية بنسبة
قياسية بنسبة  20في
المئة هذا العام ،إذ ستكون
بعض أكبر االنخفاضات
في مناطق أوروبا وآسيا
الوسطى وجنوب الصحراء
الكبرى بأفريقيا.

ذك � ��رت «ب �ل��وم �ب �ي��رغ ن� �ي ��وز» أم� ��س (األرب � �ع� ��اء)،
ً
ن�ق�لا ع��ن إش�ع��ار ن�ش��ره مكتب املمثل التجاري
األم �ي��رك��ي ،أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت ��درس ف��رض
رسوم على ص��ادرات بقيمة  3.1مليارات دوالر
من اململكة املتحدة وفرنسا وأسبانيا وأملانيا.

النسبة المئوية النخفاض تدفقات التحويالت إلى
البلدان المنخفضة الدخل  /المتوسطة الدخل وفق المنطقة العالمية

شهدت األموال التي
أرسلها المهاجرون إلى
بلدانهم انخفاضاً حاداً في
عام  ،2020ومن المتوقع أن
تستمر في االنخفاض.

2020

13-

11-

ذك � ��رت ص�ح�ي�ف��ة ب��ال��س ب �ي��زن �ي�س��و ال �ي��وم �ي��ة أن
«غ��وغ��ل» تعتزم استثمار م��ا يصل إل��ى ملياري
دوالر ف� ��ي م ��رك ��ز ب� �ي ��ان ��ات ف� ��ي ب ��ول� �ن ��دا م�ع�ن��ي
بالخدمات السحابية.
يأتي نبأ االستثمار بعد إع�لان مايكروسوفت
ف��ي م��اي��و ع��ن أن�ه��ا ستستثمر م�ل�ي��ار دوالر في
مركز بيانات بولندي ،إذ يسعى أكبر اقتصاد في
الجناح الشرقي لالتحاد األوروب��ي في ترسيخ
مكانته كمركز للتكنولوجيا في املنطقة.

19-

الشرق األوسط وشمالي أفريقيا

20-

6-

جنوبي آسيا

5+

22-

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

0

23-

أوروبا وآسيا الوسطى

15-

28-

■ المصادر :مركز بحوث بيو ،البنك الدولي ■

% 20

انخفاض
في الشرق األوسط
وشمالي أفريقيا

% 28

انخفاض في أوروبا
وآسيا الوسطى

ت ��ؤك ��د األرق � � ��ام ال �ح��ال �ي��ة أن االن �خ �ف��اض
امل� �ت ��وق ��ع ف ��ي ال �ت �ح ��وي�ل�ات إل � ��ى ال �ب �ل��دان
األص �ل �ي��ة ل�ل�م�ه��اج��ري��ن أك �ب��ر ب�ك�ث�ي��ر مما
ك��ان يشعر ب��ه العالم خ�لال ف�ت��رة ال��رك��ود
ال �ع �ظ �ي��م ف ��ي ع � ��ام  ،2009ح �ي��ث ش �ه��دت
مناطق أوروبا وآسيا الوسطى انخفاضًا
بنسبة  15في املئة فقط مقارنة بانخفاض
متوقع بنسبة  28في املئة في عام .2020
وم � � � ��ن امل � � �ت � ��وق � ��ع أن ت � �ش � �ه� ��د أف ��ري � �ق � �ي ��ا
ال �ص �ح��راوي��ة ان �خ �ف��اض��ًا ب�ن�س�ب��ة  23في
امل �ئ ��ة ف ��ي ال �ت �ح��وي�ل�ات م �ق��ارن��ة ب�ص��اف��ي
انخفاض ص��اف ف��ي ع��ام  ،2009ف��ي وقت
شهدت منطقة الشرق األوس��ط وشمالي
أف��ري�ق�ي��ا ان�خ�ف��اض��ًا بنسبة  20ف��ي امل�ئ��ة.

وع�م��وم��ًا ،فقد ع��ان��ت أك�ب��ر ال��دول املرسلة
ل �ل �ت �ح ��وي�ل�ات م� �ث ��ل ال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح��دة
وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة واإلم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة م��ن ب�ع��ض أش ��د ق�ي��ود
ك ��ورون ��ا خ�ل�ال ال ��وب ��اء .وق ��د س��اه��م ذل��ك
إل��ى حد كبير في االنخفاض املتوقع في
ال�ت�ح��وي�لات ،ويمكن ل�ل��دول ال�ت��ي تعتمد
على ه��ذه امل��دف��وع��ات مثل دول��ة فلسطني
وهايتي ونيبال أن تشعر قريبًا بعواقب
ه��ذه القيود م��ن خ�لال انخفاض األم��وال
املرسلة إلى الوطن.
وك��ان معهد التمويل ال��دول��ي ق��د أك��د في
ت �ق��ري��ر س ��اب ��ق أن ت �ح��وي�ل�ات امل �غ �ت��رب�ين
اآلن ع �ل��ى ال �ق ��در ن�ف�س��ه م��ن األه �م �ي��ة من

تمثل مشكالت «وايركارد»
ن� � �ك� � �س � ��ة أخ� � � � � � ��رى ل � �ق � �ط� ��اع
ال � � �ش� � ��رك� � ��ات ف � � ��ي أمل� ��ان � �ي� ��ا،
ب� �ع ��د ف �ض �ي �ح��ة ال � �غ� ��ش ف��ي
االن �ب �ع��اث��ات ال �ت��ي اج�ت��اح��ت
شركات صناعة السيارات،
وم� �ل� �ي ��ارات ال� � � ��دوالرات ال�ت��ي
دفعها «دويتشه بنك» على
ش �ك��ل غ ��رام ��ات وت �س��وي��ات
قانونية لسوء السلوك ،في
أعقاب عمليات توسع كبيرة
ق��ام بها البنك االستثماري
العاملي.

وك��ان ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ،هدد
ف��ي  5ي��ون�ي��و ال �ج��اري ب�ف��رض رس ��وم جمركية
على واردات ال�س�ي��ارات م��ن االت �ح��اد األوروب ��ي
وال��واردات الصينية بسبب الرسوم الجمركية
املفروضة على صادرات جراد البحر األميركي.

«غوغل» تستثمر ملياري دوالر

شرقي آسيا والمحيط الهادئ

5-

فضائح
قطاع الشركات

في مركز بيانات بولندي

2009

أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

رب � � �م� � ��ا ل � � ��م ي� � �ك � ��ن ص � �ع� ��ود
«واي� � � ��رك� � � ��ارد» م �م �ك �ن��ا م��ن
دون امل� �ق ��رض�ي�ن .ح �ت��ى ان
«دوي �ت �ش��ه ب �ن��ك» ،أك �ب��ر بنك
ف��ي أمل��ان �ي��ا ،ق��دم ق��رض��ا ال��ى
ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال�س��اب��ق
م ��ارك ��وس ب� � ��راون ب�ض�م��ان
أس� �ه ��م «واي� � ��رك� � ��ارد» ،وه��ي
معاملة تعرف باسم قرض
الهامش.
وق ��ال ت�ي��م أل�ب��ري�ش��ت ،مدير
ال�ص�ن��ادي��ق ف��ي وح��دة إدارة
األصول  DWSالتابعة لبنك
دوي �ت �ش��ه ب �ن��ك ،ف ��ي م�ق��اب�ل��ة
م��ع «ف��ران�ك�ف��ورت��ر ألجماينه
زي � �ت� ��ون� ��غ»« :ه � �ن� ��اك ال �ك �ث �ي��ر
م��ن ال�ج�ه��ات امل�س��ؤول��ة .يبدأ
األمر بالفشل املؤسسي في
وايركارد لينتقل بعدها إلى
البنوك التي أرسلت إشارات
إي �ج��اب �ي��ة ع ��ن ال �ش��رك��ة م��ن
خ� �ل ��ال ت � �ق� ��اري� ��ر امل �ح �ل �ل�ي�ن
امل��وث��وق ب �ه��م» .وك ��ان مدير
األص� � � � � ��ول ف� � ��ي «دوي � �ت � �ش� ��ه
بنك» ق��ام برهان كبير على
«وايركارد» العام املاضي.

أميركا تدرس فرض رسوم
على واردات أوروبية

أزمة التحويالت العالمية
تفوق الركود العظيم
وليد منصور

اإلب ��اح �ي ��ة ع �ب��ر االن� �ت ��رن ��ت .وم� ��ن بني
أحدث عمالئها أنجح ناد لكرة القدم
ف ��ي أمل��ان �ي��ا ب ��اي ��رن م �ي��ون��خ ،وش��رك��ة
ال �ه��ات��ف امل �ح �م��ول ال�ف��رن�س�ي��ة أوران ��ج
إس إي� ��ه ،وع �م�ل�اق األث � ��اث ال �س��وي��دي
إيكيا.
وك � � � ��ان امل � �س � �ت � �ث � �م� ��رون وامل� �ح� �ل� �ل ��ون
واملنظمون على استعداد للتغاضي
ع � � � � ��ن ال � � � �غ � � � �م� � � ��وض ال� � � � � � � � ��ذي ي � �ح � �ي ��ط
ب � �ـ«واي� ��رك� ��ارد» ط��امل��ا أن �ه��ا م�س�ت�م��رة
ف��ي النمو ،حتى م��ع ظ�ه��ور ت�س��اؤالت
ح ��ول ح�س��اب��ات�ه��ا ال �ع��ام امل��اض��ي ،من
خالل سلسلة من التقارير اإلعالمية،
تتقدمها صحيفة ف��اي�ن�ن�ش��ال تايمز
التي كانت أول من أثار املوضوع.
وتهدد هذه الفضيحة وانهيار األسهم
بتقويض استعداد األملان لالستثمار
في األسهم بدال من حسابات التوفير،
التي تقدم حاليا فائدة ضئيلة.
كما قامت الهيئة التنظيمية األملانية
ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ال� �ت�ل�اع ��ب امل �ح �ت �م��ل
ب ��ال� �س ��وق م ��ن ق �ب��ل امل� �ت ��داول�ي�ن ال ��ذي
يبيعون على املكشوف والصحافيني،
وم��ا إذا كانت «واي��رك��ارد» فشلت في
تلبية التزامات اإلفصاح الخاصة بها.
وطلبت من النيابة العامة في ميونخ
التحقيق في كال األمرين.

تجاهل
عالمات التحذير

ال�ت��دف�ق��ات األجنبية ف��ي محافظ األوراق
امل��ال�ي��ة ك�م�ص��ادر مهمة للعملة الصعبة
ف ��ي األس � � ��واق ال �ن��اش �ئ��ة وامل �ب �ت��دئ��ة ع�ل��ى
وج��ه ال�ت�ح��دي��د؛ ك�م��ا أن ت�ل��ك التحويالت
تمتاز بأنها أكثر استقرارًا من التدفقات
األج �ن �ب �ي��ة ف ��ي م �ح��اف��ظ األوراق امل��ال �ي��ة
وال � �ت ��ي ل �ط��امل��ا اع� �ت� �ب ��رت م � �ص ��درًا م�ه�م��ًا
للتمويل الخارجي في تلك البلدان.
وي �ق ��ول ال �ت �ق��ري��ر إن ال � ��دول ال �ت��ي تعتبر
مصادر مهمة للتحويالت تشهد أزم��ات
اقتصادية وخسائر للوظائف على وقع
الجائحة ما سينعكس في نهاية املطاف
ع�ل��ى ت �ح��وي�لات امل�غ�ت��رب�ين ال�ع��ام�ل�ين في
تلك البلدان.

ون�ق�ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ع��ن م��اج��دال�ي�ن��ا جيفجوتش
م��دي��رة ت�ط��وي��ر األن�ش�ط��ة ال�س�ح��اب�ي��ة ف��ي ب��ول�ن��دا
ووسط أوروبا قولها «إن مركز غوغل للخدمات
السحابية هو أكبر استثمار في ه��ذا النوع من
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ف��ي ب��ول �ن��دا ن�س�ت�ع��د لتشغيله
في بداية  .»2021وأبلغت يادفيجا إميليفيتش
نائبة رئيس وزراء بولندا الصحيفة أنها تقدر
أن غوغل قد تستثمر ما ي�ت��راوح بني  1.5مليار
دوالر وملياري دوالر في املشروع( .رويترز)

أعلى مستوى في  8سنوات

الذهب يالمس  1800دوالر
ص �ع��د ال ��ذه ��ب ألع� �ل ��ى م �س �ت��وي��ات��ه ف ��ي ث �م��ان��ي
سنوات تقريبا أمس (األرب�ع��اء) ،إذ تلقى الطلب
ع�ل��ى امل �ع��دن ال�ن�ف�ي��س ،ال ��ذي ُي�ع�ت�ب��ر م�ل�اذا آم�ن��ا،
الدعم من املخاوف بشأن ارتفاع حاالت اإلصابة
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،وآم� ��ال ب�م��زي��د م��ن التحفيز
ملكافحة الضرر االقتصادي.
وارت�ف��ع الذهب في املعامالت الفورية  0.1باملئة
إل��ى  1767.93دوالرًا لألوقية (األون�ص��ة) بعد أن
الم��س  1773دوالرا ،وه��و أعلى مستوياته منذ
أك�ت��وب��ر  2012ف��ي ال�ت�ع��ام�لات امل�ب�ك��رة ف��ي آس�ي��ا.
وص�ع��دت ال�ع�ق��ود األم�ي��رك�ي��ة اآلج�ل��ة للذهب 0.2
باملئة إلى  1785.80دوالرًا.
وق � ��ال دان �ي �ي��ل ه��اي �ن��ز ،امل �ح �ل��ل ل� ��دى إي � � � ��ه.إن.زد:

«املخاوف بشأن حاالت املوجة الثانية ،خصوصا
ف� ��ي ال � ��والي � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ،وأي � �ض� ��ا ف� ��ي أم �ي��رك��ا
ال�لات�ي�ن�ي��ة ،ت �ق��ود ال�ق�ل��ق ب �ش��أن اس �ت �م��رار ضعف
التعافي االقتصادي ،وذلك بالتأكيد يدعم أصول
املالذ اآلمن مثل الذهب؛ الدعم مستمر من ترجيح
ب��أن تقدم البنوك املركزية للسوق برامج لشراء
س�ن��دات وتيسيرًا نقديًا ُ
سيبقي ب�ج�لاء أسعار
الفائدة منخفضة في املستقبل املنظور».
وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م�ع��ادن ال�ن�ف�ي�س��ة األخ � ��رى ،ت��راج��ع
البالديوم  0.1باملئة إلى  1921.46دوالرًا لألوقية،
وه�ب��ط ال�ب�لات�ين  0.3ب��امل�ئ��ة إل��ى  826.54دوالرًا،
ون ��زل ��ت ال �ف �ض��ة  0.3ب��امل �ئ��ة إل� ��ى  17.89دوالرًا.
(رويترز)
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واشنطن بوست :انتكاسة قوية للدكتاتورية في سوريا
أعطى قانون «قيصر» األميركي هامشًا صغيرًا للنظام السوري للمناورة ،فالدفعة االولى من العقوبات
ليست إال «الوجبة الخفيفة» ،بحسب مراقبني اميركيني .صحيفة واشنطن بوست قالت انه «ال يبدو
وشيكا زوال أكثر األنظمة الدكتاتورية وحشية في الشرق األوسط ،كما تتضاءل احتماالت استقرار
ال�ب�لاد ف��ي ظ��ل حكمه أو إع��ادة بناء االق�ت�ص��اد» .وت��رى الصحيفة ان بشار األس��د يعاني م��ن سلسلة
من االنتكاسات من االنهيار االقتصادي إلى استئناف االحتجاجات وعقوبات قيصر الجديدة التي
ستصبح شديدة الوطأة ،فما أعلن عن تطبيقه من عقوبات متواضع نسبيا ،وفي حال اتبعت إدارة
ترامب القانون بدقة ،فمن املفترض أن يؤدي ذلك إلى عقوبات على الروس وكل من يساعد النظام.
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«قيصر» ..كالم كبير وفعل قليل !
تأثيره حتى اآلن محدود ..وضرره طال المدنيين السوريين

من العقوبات».
واعتبر مسؤولون أميركيون أن القوة الحقيقية لقانون قيصر هي أنه
يسمح لواشنطن باستهداف الشركات املشاركة في الصناعات التي
يسيطر عليها النظام ،مثل :الوقود والبناء ،من دون الحاجة إلى إثبات
ّ
تورط مباشر مع شخص أو كيان خاضع للعقوبات.
مثل هذا النهج القطاعي «يعزز الضغوط» ،وفق جويل رايبورن ،نائب
مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون بالد الشام واملبعوث الخاص
ً
ل�س��وري��ا ،ال��ذي يضيف :إن��ه ب��دال م��ن إث�ب��ات أن ش��رك��ة م��ا ،تتعامل مع
النظام« ،فنحن بحاجة فقط ال��ى إثبات أن شركة أو ف��ردًا يستثمر في
هذا القطاع» .وتزعم الواليات املتحدة أن هذه االستراتيجية تستهدف
أراض
بشكل خاص التطورات الفاخرة التي بناها أصدقاء النظام على
ٍ
جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني.

كلوي كورنيش « -فايننشال تايمز»
ترجمة :محمد أمين

وع��دت إدارة ت��رام��ب األس�ب��وع امل��اض��ي بـ«حملة متواصلة م��ن الضغط
االق�ت�ص��ادي والسياسي» على النظام ال�س��وري ،وكشفت ع��ن عقوبات
ج��دي��دة ل��زي��ادة عزلة الرئيس بشار األس��د ،وإج�ب��اره على ال�ع��ودة إلى
طاولة املفاوضات التي توسطت فيها األمم املتحدة .ولكن على الرغم
م��ن الخطاب ال�ن��اري ح��ول سلطاتها ال�ج��دي��دة بموجب ق��ان��ون حماية
املدنيني «قيصر» سوريا ،فإن اإلجراء األميركي حتى اآلن كان محدودا،
وطال ضرره األكبر ،في املدى القصير على األقل ،املدنيني السوريني.
م��ن أب ��رز ال�ك�ي��ان��ات واألف � ��راد ال � �ـ 39ال��ذي��ن شملتهم امل��وج��ة األول� ��ى من
العقوبات ،التي وصفتها الواليات املتحدة بـ«صيف قيصر» ،الرئيس
األسد ورجل األعمال محمد حمشو .ومن األهداف الجديدة ،تمت معاقبة
تسعة فقط باستخدام قانون قيصر ،بما في ذلك شركات مسجلة في
النمسا وكندا .وجرى استهداف البقية من خالل أوامر تنفيذية.
ف��ي ح�ين إن ص �ق��ور ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أع�ل�ن��وا أن ال�ع�ق��وب��ات امل��وس�ع��ة
ّ
لقانون قيصر ستمكن واشنطن م��ن الضغط على األس��د ومحاسبته
في نهاية املطاف عن جرائم الحرب التي ارتكبها ،لكن باقي املراقبني
أبدوا شكوكهم.

على خط النار

مصدر إزعاج
يقول إميل حكيم ،كبير الباحثني ف��ي أم��ن ال�ش��رق األوس��ط ف��ي املعهد
ال��دول��ي ل�ل��دراس��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة :إن س��وري��ا ك��ان��ت «م�ص��در إزع��اج»
للرؤساء األميركيني لبعض الوقت« .ول��م يعرها أوباما وال ترامب أي
ّ
التحركات ولم تكن لدينا سياسة
اهتمام؛ لذا فقد كانت لدينا بعض
شاملة».
ساعدت الواليات املتحدة في البداية املعارضة السورية ،لكنها قطعت
ال�ت�م��وي��ل ع�ن�ه��ا ب�ع��د س�ح��ق ال �ج �م��اع��ات امل�ع�ت��دل��ة وس �ي �ط��رة ج�م��اع��ات
أص��ول�ي��ة ع�ل��ى ال �ث��ورة ع�ل��ى ن�ح��و م �ت��زاي��د .وال ت ��زال امل �ئ��ات م��ن ال�ق��وات
األميركية منتشرة في البالد ،في إطار التحالف ،الذي تقوده الواليات
املتحدة ضد تنظيم داعش في شمال شرق سوريا ،حيث يتعاونون مع
اإلدارة شبه املستقلة للمناطق الكردية .لكن سياسة الواليات املتحدة
جرى تقليصها الى مجرد عزل نظام األسد ،من خالل تجميد حساباته،

امرأة تمشي أمام صورة كبيرة للرئيس السوري بشار األسد في دمشق (رويترز)

■ القوة الحقيقية للقانون
تستهدف الشركات المساهمة
صناعات
ٍ
في
يسيطر عليها النظام

وحظر السفر ومنع النفاذ إلى النظام املالي العاملي.
كان أوضح تغيير األسبوع املاضي عن الجوالت السابقة من العقوبات
هو قرار إضافة زوجات وأطفال الشخصيات املعينة سابقًا إلى قائمة
ال�ع�ق��وب��ات ،بمن ف��ي ذل��ك ال�س�ي��دة األول ��ى أس�م��اء األس ��د ،ال�ت��ي سبق أن
ُ
فرضت عليها عقوبات بالفعل من قبل االتحاد األوروبي.
ل��م تتم ه��ذه االج ��راءات بموجب ق��ان��ون قيصر .وم��ع ذل��ك ،ق��ال إبراهيم
العلبي ،مؤسس برنامج التطوير القانوني لسوريا :إن��ه أم��ر مهم أن
ّ
للتهرب
تدرك الواليات املتحدة «أن النظام السوري يستخدم األطفال

بري :لخطة طوارئ مالية ..فالبلد سلة بال قعر

كما يسمح القانون للواليات املتحدة بفرض عقوبات على الشركات
أو األف��راد غير السوريني الذين تنطبق عليهم هذه املعايير ،ما يضع
املستثمرين األجانب املحتملني من دول؛ مثل اإلمارات العربية املتحدة
على خط ال�ن��ار .لقد ع��ززت اإلم ��ارات ،وه��ي الحليفة للواليات املتحدة،
عالقاتها الدبلوماسية مع دمشق منذ  2018وأرسلت وف��ودا تجارية
إلى سوريا.
في الواقع ،كان هناك استثمار دولي ضئيل في إعادة إعمار سوريا مع
استمرار الحرب منذ تسع سنوات.
ُ
ولم تصب أض��رار قانون قيصر ،الدائرة الداخلية للنظام ،بل أصابت
ّ
ال�س��وري�ين ال�ع��ادي�ين ،ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن ارت�ف��اع األس�ع��ار وت�ق��ل��ب أسعار
العمالت الناجم عن التهديد بالعقوبات.
يقول أحد أصحاب املتاجر في محافظة السويداء التي يسيطر عليها
النظام في جنوب سوريا ،وال��ذي أبلغ عن ارتفاع أسعار السلع ثالثة
ّ
أضعاف« :نتوقع جميعًا أنه بموجب قانون قيصر ،سيتم إذالل الفقراء
قبل األغنياء».
ب �س �م��ة ع �ل��وش ،م �س �ت �ش��ارة ال �س �ي��اس��ة ،امل �ن��اص��رة ال �س��وري��ة مل�ج�ل��س
ال�لاج �ئ�ين ال �ن��روي �ج��ي ال �ت��ي ت�ع�ي��ش ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،رأت أن
استخدام «ق��ان��ون قيصر» يحتاج شحذًا لتقليل آث��اره امل� ّ
�دم��رة على
االقتصاد السوري .إنهم ّيدعون أن قانون قيصر يهدف إلى حماية
السوريني ..أين عنصر الحماية في هذا القانون؟».

صقور من معسكره يدعمون بايدن

اللبنانيون عاجزون عن ملء ث اّ
لجاتهم بالطعام

السخط على سياسة
ِّ
يصدع جبهته
ترامب
محرر الشؤون الدولية
يواصل الرئيس األميركي دونالد ترامب سياساته املثيرة لسخط
ال�ك�ث�ي��ري��ن ،ح�ت��ى ب�ل��غ ه ��ذا م�ع�س�ك��ره .وي �ب��دو أن دائ� ��رة ال�غ�ض��ب
تتوسع ضد ترامب
ف �ق��د ك�ش�ف��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ل��وك��ال��ة روي� �ت ��رز أن ال �ع �ش��رات من
ال�ج�م�ه��وري�ين م��ن م�س��ؤول��ي األم ��ن ال�ق��وم��ي األم �ي��رك��ي السابقني
ي �ع �م �ل ��ون ع� �ل ��ى ت �ش �ك �ي��ل م �ج �م ��وع ��ة س� �ت� �ق ��دم ال� ��دع� ��م ل �ل �م��رش��ح
الديموقراطي للرئاسة جو بايدن .وقالت املصادر إن املجموعة
ستؤيد بايدن علنًا ،خالل األسابيع املقبلة ،ويخطط أعضاؤها
إلطالق حملة ملصلحة األخير .وأضافت املصادر :إن الخطة تضم
ً
ما ال يقل عن  24مسؤوال خدموا تحت قيادة الرؤساء الجمهوريني
السابقني رونالد ريغان وجورج بوش األب وجورج بوش االبن،
كما يجري الحديث مع عشرات آخرين لالنضمام .ووفق املصادر،
فإن هذه املجموعة ستدفع بأن استمرار ترامب أربعة أعوام أخرى
ّ
سيعرض األمن القومي للواليات املتحدة للخطر.
في الرئاسة
وقال أحد املشاركني في املجموعة إن «ترامب يقيم عالقات صداقة
مع دكتاتوريني؛ إنه خطر حقيقي».
في سياق متصل ،ذكر الرئيس السابق باراك أوباما أن «صحوة
ك� �ب ��رى» ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ق ��د ت �س �م��ح ب �ه��زي �م��ة ت ��رام ��ب في
االن�ت�خ��اب��ات .وأض ��اف« :م��ا يجعلني أش�ع��ر ب��ال�ت�ف��اؤل الصحوة
الكبرى التي نشهدها ف��ي ال�ب�لاد ،خصوصًا ب�ين الشباب الذين
ال يعلنون فحسب رفضهم نهج حكومة ترامب الفوضوي وغير
املنظم ،بل يشعرون برغبة قوية في رفع التحديات التي تواجهها
البالد منذ قرون».

نائبة الرئيس

مجموعة صور نشرتها (أ ف ب) تحكي بلغتها اإليمائية حجم الكارثة داخل عشرات المنازل اللبنانية ألشخاص يقفون أمام براداتهم الخالي معظمها من الطعام

بيروت  -أنديرا مطر
ت� �ق ��اري ��ر ي��وم �ي��ة ت �ك �ت��ب ،ف� ��ي ال �ص �ح��ف
املحلية والعاملية ،عن معاناة اللبنانيني
ف��ي خ �ض��م األزم � ��ة امل��ال �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ال�ت��ي ت�غ��رق بها ب�لاده��م وال�ت��ي المست
حد الجوع ،غير أن الصور التي نشرتها
وك��ال��ة الصحافة الفرنسية ب��أل��ف مقال
وتحكي بلغتها اإليمائية حجم الكارثة
التي التقطتها من داخل عشرات املنازل
اللبنانية ألشخاص يقفون بحسرة أمام
براداتهم الخالي معظمها من الطعام.
يأت بعد بحسب خبراء
بينما األسوأ لم ِ
االق� �ت� �ص ��اد ال �ع��امل �ي�ي�ن ب �م �ك��ام��ن ال�خ�ل��ل
ُّ
وتمنع هذه السلطة عن معالجتها.
ف �م��ع االن �ه �ي��ار االق �ت �ص ��ادي امل �ت �س��ارع،
وج ��دت ش��رائ��ح واس �ع��ة م��ن اللبنانيني
قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة ،ما جعل
كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم
بالخضار واأللبان واللحوم مع تسجيل
أسعار امل��واد الغذائية ارتفاعًا جنونيًا
تجاوز  72في املئة ،وفق جمعية حماية
املستهلك غير الحكومية.
وج �ع �ل��ت األزم � ��ة ق ��راب ��ة ن �ص��ف ال�س�ك��ان
ي�ع�ي�ش��ون ت�ح��ت خ��ط ال�ف�ق��ر وف ��ق البنك
ّ
ال ��دول ��ي ،م��ع ت��وق��ع خ �ب��راء اق�ت�ص��ادي�ين
اض �م �ح�ل�ال ال �ط �ب �ق��ة ال��وس �ط��ى ف ��ي بلد
ك��ان حتى األم��س ال�ق��ري��ب ُي�ع��رف باسم

«سويسرا الشرق».
وأم��ام ب��اب ب��راده��ا املفتوح وفيه عبوة
م�ي��اه وح�ب�ت��ان م��ن ال�خ�ي��ار ف�ق��ط ،ت��روي
ف ��دوى امل��رع �ب��ي ( 60ع��ام��ًا) امل�ق�ي�م��ة في
منزل متواضع في طرابلس أنها باعت
ب ��راده ��ا ال �ك �ب �ي��ر ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي؛ ألن�ه��ا
ل��م تكن ق ��ادرة على تخزين الكثير فيه
واش� �ت ��رت آخ ��ر أص �غ��ر ح �ج �م��ًا .وت �ق��ول:
«حتى ه��ذا ال�ب��راد الصغير لست ق��ادرة
ع�ل��ى م�ل�ئ��ه .ول��و وج ��دت أص�غ��ر م�ن��ه في
السوق لبعته».

توحيد األرقام
ف ��ي األث� � �ن � ��اء ،ت ��واص ��ل ال� �ل� �ج ��ان امل��ال �ي��ة
وال �ح �ك��وم �ي��ة اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ب��ال �ت��زام��ن
م ��ع اس �ت �ئ �ن��اف االج� �ت� �م ��اع ��ات م ��ع وف��د
ُّ
التوصل
صندوق النقد الدولي من دون
ح�ت��ى ال�س��اع��ة إل��ى ح��ل معضلة األرق ��ام
امل�ت�ب��اي�ن��ة ب�ي�ن خ �ط��ة ال �ح �ك��وم��ة ول�ج�ن��ة

امل�ص��ارف .وف��ي انتظار ما سيرشح عن
ط��اول��ة ب�ع�ب��دا واالج �ت �م��اع��ات امل�ك��وك� ّ�ي��ة
ّ
ل��رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ُي��رت �ق��ب أن ي�ت�س��ل��م
رئيس مجلس النواب نبيه ب� ّ�ري تقرير
«ل �ج �ن��ة ت �ق� ّ�ص��ي ال �ح �ق��ائ��ق» م��ن ال�ن��ائ��ب
إبراهيم كنعان في الساعات املقبلة.

بري :لبنان سلة بال قعر
وإزاء ف �ش��ل ك ��ل امل� �ح ��اوالت ال�ح�ك��وم�ي��ة
«األمنية» في وقف تدهور سعر صرف
ال �ل �ي��رة ،وم��ع ب�ل��وغ ال� ��دوالر ف��ي ال�س��وق
ال � �س ��وداء ع�ت�ب��ة ال � �ـ 6آالف ،دع ��ا رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال �ن��واب ال ��ى إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر بكل
اإلج��راءات التي اتخذت لحماية العملة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،داع � �ي� ��ًا إل � ��ى «إع � �ل� ��ان ح��ال��ة
ال � �ط � ��وارئ امل ��ال� �ي ��ة» .وش � ��دد ب � ��ري ع�ل��ى
ً
إجراء اإلصالحات قائال« :يخطئ الظن
م ��ن ي �ع �ت �ق��د أن ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د أو أي
ج�ه��ة م��ان�ح��ة ي�م�ك��ن أن ت �ق��دم امل�س��اع��دة

إذا ل��م ن�ن�ف��ذ اإلص�ل�اح ��ات وف ��ي امل�ق��دم��ة
الكهرباء» ،مضيفًا« :صراحة وفق العالم
واملجتمع ال��دول��ي لبنان سلة ب�لا قعر،
وق�ب��ل اق �ف��ال ه��ذا ال�ق�ع��ر ل��ن ت�ك��ون هناك
مساعدات».

حوار بال جدوى
ول��م ي�ع��د ال �س��ؤال يتعلق ب �ج��دوى لقاء
ال � �ح� ��وار ال��وط �ن ��ي ال � ��ذي ي �ن �ع �ق��د ال �ي��وم
ب� ��دع� ��وة م� ��ن رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ،أو
بقدرته على تأمني مظلة وطنية تمهد
ال� �ط ��ري ��ق س �ي��اس �ي��ًا مل �ع��ال �ج��ة األزم� � ��ات
ال� �ت ��ي ي� �ن ��وء ت �ح �ت �ه��ا ل� �ب� �ن ��ان ،ف ��ال ��واق ��ع
ال� �س� �ي ��اس ��ي ي �ت �خ �ط��ى م� � �ق � ��ررات ال �ل �ق��اء
«شبه املعروفة» لناحية التشديد على
ال��وح��دة والتضامن الداخليني ،ف��ي ظل
غ� �ي ��اب م �ع �ظ��م أط� �ي ��اف امل� �ع ��ارض ��ة ع�ن��ه
واق� �ت� �ص ��اره ع �ل��ى أه� ��ل ال �ب �ي��ت ال ��واح ��د
وهو الفريق الحاكم .مصادر متقاطعة

القضاء يوضح :لم ّ
ند ِع على األمين بتهمة العمالة
بعد اللغط الذي حصل والترويج بأنه تم االدعاء على السيد علي األمني بجرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي ،أكدت مصادر
قضائية لبنانية أن «املحامي العام االستئنافي في جبل لبنان رائد أبو شقرا هو الذي ادعى على األمني بجرم إثارة النعرات
ً
الطائفية ،ولم يتم االدعاء عليه بجرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي الذي ليس أصال من صالحيات أبو شقرا».
ً
«الوكالة الوطنية» التي نشرت خبر االدعاء على األمني بتهمة العمالة ،تناقلته وسائل اإلعالم نقال عنها ،اعتذرت عن «نشر
الخبر بالصيغة التي ورد فيها» ،مضيفة أن «األمر ال يعدو كونه زلة وقع فيها مندوبها ،إذ التبس عليه األمر بني الجرائم
املذكورة في اإلخبار وما شملته مواد االدعاء».

أكدت أن اللقاء رغم انعقاده بمن حضر
ل��ن يستثني امل�ل��ف االق�ت�ص��ادي وامل��ال��ي
والنقدي املستعر على ح�م��اوة «قانون
ق� �ي� �ص ��ر» وم� � ��ا ي �ح �م �ل��ه م � ��ن ت ��داع� �ي ��ات
خ�ص��وص��ًا ع�ق��ب ك�ل�ام وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ّ
السوري وليد املعلم.
رئ� �ي ��س ح � ��زب ال � �ق� ��وات س �م �ي��ر ج�ع�ج��ع
تماهيًا مع مواقفه األخيرة التي أطلقها
في حواره مع سبقلا ،رفع السقف عاليًا
داع �ي ��ًا ال �س �ل �ط��ة ال �ح��ال �ي��ة ال ��ى ال��رح �ي��ل،
معتبرًا ان «امل�ج�م��وع��ة الحاكمة أثبتت
فشلها ،ولتنفع البلد يجب أن تتنحى،
وت� �ت ��رك ال �ف ��رص ��ة ل�ل�آخ ��ري ��ن إلن � �ق� ��اذه»،
مضيفًا« :ليرحلوا والباقي علينا».

ملصلحة األسد
األم �ي��ن ال� �ع ��ام ال �س ��اب ��ق ل � �ـ«ح� ��زب اهلل»
ال �ش �ي��خ ص�ب�ح��ي ال�ط�ف�ي�ل��ي اع �ت �ب��ر «أن��ه
ال ي �م �ك��ن أن ن �ت��وق��ع م ��ن دع � ��وة رئ �ي��س
الجمهورية للحوار أي خير ،آسفًا ألخذ
الساسة الشعب اللبناني إلى الفوضى
وال�ج��وع وال�ض�ي��اع» ،مشددًا أن «سحق
أصنام السلطة من قبل ّ
الثوار قدر ال مفر
منه ،بعد أن نخر الجوع العظام».
وف � � ��ي م � �ع� ��رض ت �ع �ل �ي �ق��ه ع� �ل ��ى ق ��ان ��ون
ّ
قيصر ،اعتبر الطفيلي أن القيمني على
السلطة في لبنان يتمنون «قيصر» لكل
ف�ق��راء لبنان على أن يسلم منه «سفاح
سوريا».

ّ
تعهد ج��و ب��اي��دن بأنه إذا ف��از ف��ي ترشيح ال�ح��زب الديموقراطي
ل �خ��وض االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ف�س�ي�ع�ل��ن ف��ي أوائ � ��ل أغ�س�ط��س
املقبل امل��رأة ال�ت��ي سيختارها كمرشحة ملنصب نائبة الرئيس.
واستعرض أنتوني زورتشر مراسل «بي بي سي» لشؤون أميركا
الشمالية أهم املتنافسات ،وفي مقدمهن ميشيل أوباما السيدة
األول��ى األميركية السابقة املحبوبة م��ن قبل شريحة كبيرة من
ال�ج�م�ه��ور األم �ي��رك��ي ،وه��ي شخصية ل�ه��ا م�ك��ان��ة ع�ل��ى الصعيد
العاملي .وم��ا من طريقة أفضل لبايدن في تقديم نفسه على أنه
اس �ت �م��رار إلرث أوب ��ام ��ا ال��رئ��اس��ي م��ن اص �ط �ح��اب زوج ��ة أوب��ام��ا
لخوض غمار السباق الرئاسي.
وكذلك ،يبحث بايدن اختيار سوزان رايس ،الدبلوماسية السابقة
التي خدمت معه في البيت األبيض خالل فترة حكم باراك أوباما
كمستشارة لألمن القومي ،بعد أن عملت ممثلة للواليات املتحدة
ّ
ل��دى األم��م املتحدة .واختيار راي��س سيمكنها من أن تلعب دورًا
رئيسًا في فريق السياسة الخارجية لبايدن .وكانت رايس بمنزلة
م��ان�ع��ة ص��واع��ق خ�ل�ال س �ن��وات ح�ك��م أوب��ام��ا ،وك��ان��ت تمتص كل
النقد الذي يوجه إلدارته على صعيد السياسة الخارجية.

حواجز أسمنتية
في غضون ذلك ،فرضت الشرطة األميركية طوقًا أمنيًا في محيط
ّ
ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ،ع��ززت��ه ب�ح��واج��ز أسمنتية؛ وذل��ك ب�ع��د محاولة
متظاهرين إزال ��ة ال�ن�ص��ب ال�ت��ذك��اري للرئيس ال�س��اب��ع ل�ل��والي��ات
امل �ت �ح��دة أن� ��درو ج��اك �س��ون ف��ي ح��دي�ق��ة الف��اي �ي��ت ،امل�ق��اب�ل��ة للبيت
األبيض.
وأص� ��در ت��رام��ب ق� ��رارا ي�س�م��ح ل�ل�س�ل�ط��ات ب��اع�ت�ق��ال وم�لاح �ق��ة أي
ش�خ��ص ي �ت� ّ
�ورط ف��ي ت�خ��ري��ب وت��دم�ي��ر ال�ت�م��اث�ي��ل ال�ت��اري�خ�ي��ة ،مع
ف ��رض ع�ق��وب��ة ب��ال�س�ج��ن ،ت�ص��ل إل ��ى ع�ش��ر س �ن��وات .م��ن ناحيته،
ق ��رر م��وق��ع «ت��وي �ت��ر» ح�ج��ب ت�غ��ري��دة ل�ل��رئ�ي��س ،تتضمن ت�ه��دي�دًا
باستخدام «القوة املناسبة» إذا حاول متظاهرون إقامة «منطقة
إدارة ذاتية» في واشنطن.
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لم تشهد دولة وفاة عدد مماثل بالوباء

مسؤولو إيران ..قتلهم «كورونا» أم السلطات
خالد جان سيز
شهدت إيران وفاة عشرات
المسؤولين ،في رئاسة
الجمهورية والبرلمان
والحرس الثوري ،وإدارات أخرى،
معلنة أنهم قضوا نتيجة
إصابتهم بوباء «كورونا».
ولم تقتل الجائحة مسؤولين
في أي دولة في العالم أكثر
مما قتلت في إيران ،ما يطرح
تساؤالً حول احتمال استغالل
النظام اإليراني «كورونا»
لتصفية مسؤولين ،يريد
إخفاء أسرارهم معهم ،أو
ّ
التخلص من معارضتهم ،أو
إزاحتهم عن المشهد ،تج ّنبا ً
ألي مساءلة مستقبلية.
وال دليل مؤكداً أن طهران
قامت بذلك ،غير أن مجموعة
من العوامل ّ
تعزز هذه
الفرضية ،وتزيد الشكوك بأن
هناك مصلحة للنظام بتنفيذ
هذا السيناريو.
ج ��رى اإلع�ل��ان ع��ن أول ح��ال�ت��ي وف��اة
ب��ال�ف�ي��روس ف��ي إي ��ران ف��ي  20فبراير
امل ��اض ��ي ،وك� ��ان مل��دي �ن��ة ق ��م ال�ن�ص�ي��ب
األكبر في عدد الوفيات واإلصابات.
إن ال��وب��اء ال ّ
يفرق بني دول��ة وأخ��رى،
وب� �ي��ن م � �س� ��ؤول أو م� ��واط� ��ن ع� � ��ادي،
ف��ال�ب�ش��ر ك�ل�ه��م س��واس�ي��ة أم��ام��ه ،وق��د
ت� ��وف� ��ي ع� � ��دد ق� �ل� �ي ��ل م � ��ن امل� �س ��ؤول�ي�ن
ف ��ي ال �ع��ال��م ب ��ال ��وب ��اء ،م �ن �ه��م األم �ي��رة
األس �ب��ان �ي��ة م��اري��ا ت��ري��زا ( 86ع��ام��ًا)،
وال ��وزي ��ر ال�ف��رن�س��ي ال �س��اب��ق ب��ات��ري��ك
دوف �ي��دج��ان ( 75ع ��ام ��ًا) ،ك�م��ا أص�ي��ب
عدد كبير من املسؤولني وتعافوا من
«كوفيد .»19
غ�ي��ر أن م��ا ح��دث ف��ي إي ��ران مختلف،
فقد كانت الدولة األكثر تعرضًا ملوت
مسؤولني فيها بسبب الوباء.

الرعاية الطبية املميزة
م��ن امل� �ع ��روف أن ال � ��دول  -م�ه�م��ا ك��ان

■ الفيروس ال يفرّق حتى يقتل مسؤولين
في إيران أكثر من أي دولة في العالم
■ عادة ما يتلقى المسؤولون رعاية طبية
مميزة ..وال يُ عقل موت الجميع بالفيروس
■ طهران دأبت على تصفية الخصوم..
وربما كانت الجائحة غطاء لمتابعة ذلك
ن�ظ��ام�ه��ا ال �ص �ح��ي م �ت��راج �ع��ًا  -ت��وف��ر
عادة ملسؤوليها رعاية طبية مميزة.
وفي إيران يتلقى املسؤولون اهتماما
صحيا ك�ب�ي�رًا ،ب��دءًا م��ن االخ�ت�ب��ارات،
مرورًا باملستلزمات الطبیة ،ووصوال
الی نقل أعداد منهم إلی مناطق سكن
وفیالت خاصة.
ومهما كان الوباء قد أثر على الجهاز
الصحي اإلي��ران��ي ،فلن تصل األم��ور
إل��ى ح��د إخ ��راج امل�س��ؤول�ين املصابني
بـ «كورونا» من املستشفيات أو غرف
ال �ع �ن��اي��ة امل� ��رك� ��زة ،إلح �ل��ال م��واط �ن�ين
مكانهم .وه��ذا يناقض رواي��ة النظام
ع��ن أن ك��ل ه� ��ؤالء امل �س��ؤول�ي�ن ق�ض��وا
نتيجة إصابتهم بـ «كوفيد .»19

سوابق قتل املعارضني
إلي� � � � ��ران س � ��واب � ��ق ع � � ��دة ف � ��ي اغ� �ت� �ي ��ال
م� � � �ع � � ��ارض� �ي ��ن وخ � � � �ص� � � ��وم داخ� � �ل� � �ه � ��ا
وخارجها ،فقد قتلت السلطات داخل

ً
إي��ران مثال داري��وش فروهر وزوجته
بارفانا فروهر بوحشية في بيتهما
ج �ن��وب ط� �ه ��ران .وك� ��ان ك�ل�ا ال��زوج�ين
من املنتقدين الصريحني للسلطات،
وترأسا حزبًا علمانيًا معارضًا.

أبرز المسؤولين الذين «قتلهم» الفيروس

ظهور الجثة
ك �م��ا ق�ت�ل��ت م�ح�م��د م �خ �ت��اري املنتقد
للرقابة على الصحافة ،وه��و يغادر
منزله في طهران ألداء بعض املهام،
لتظهر جثته بعد يومني في مصنع
أسمنت على حدود العاصمة.
ل��م ت�ك��ن االغ �ت �ي��االت ال�س�ي��اس�ي��ة أم �رًا
ِّ
جديدًا على إي��ران ،ولم تحقق الدولة
ف��ي أي منها .وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،يرى
مراقبون أن الدولة مضت في سياسة
ت�ص�ف�ي��ة ال �خ �ص��وم وامل �ن �ت �ق��دي��ن ،لكن
كل الذي ّ
تغير أن وباء «كورونا» كان
غطاء جيدًا لتنفيذ ذلك وإلقاء اللوم
عليه.

◄

 -1محمد مير محمدي ،مستشار املرشد علي خامئني
والعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران.

◄

 -8العقید رضا خازني راد ،من موظفي «جامعة الزهراء»
في قم ،وأحد کبار ضباط الحرس.

◄

 -2العميد ناصر شعباني شغل سابقا منصب نائب قائد مقر
فيلق «ثأر اهلل « التابع للحرس وشارك في الحرب العراقية اإليرانية.

◄

 -9النائبة فاطمة رهبر ف��ي ال �ب��رمل��ان  ،وه ��ي منتخبة
للبرملان في دورته الجديدة الحادية عشرة.

◄

 -3أحمد تویسركاني ،الرئيس السابق لهيئة التسجيل
والتوثيق واالستشارة في السلطة القضائية.

◄

 -10حسن شيخ اإلس�ل�ام ،امل �س �ت �ش��ار ال �س��اب��ق ل��وزي��ر
الخارجية وسفير إيران في سوريا.

◄

 -4محمود ب�لارك ،م�س��ؤول اإلم ��داد وال��دع��م اللوجستي
بمقر القدس التابع للقوة البرية في الحرس الثوري.

◄

 -11محسن حبيبي ،رئ�ي��س ال �ح��وزة الدينية بمدينة قم
ومدير مدرسة مجتهدي طهران.

◄

 -5فرزاد تذري ،امل�س��ؤول العسكري وامل��دي��ر السابق ألمن
املعلومات داخل الحرس.

◄

 -12خسرو شاهي ،الرئيس السابق ملكتب رعاية املصالح
اإليرانية بالقاهرة والسفير السابق في الفاتيكان.

◄

 -6رمضان بور قاسم ،القائد السابق لجهاز مخابرات
القوات البرية في الحرس.

◄

 -13علي حسيني ،رئ�ي��س دائ ��رة التبليغات اإلس�لام�ي��ة
بمدينة علي آباد کتول من محافظة جلستان.

 -7محمد حاج أبو القاسمي ،القائد املتقاعد من الحرس
ومن قدامى املحاربني.

◄

◄

دول «الشنغن» ستمنع دخول رعايا «األميركيتين» وروسيا وقطر

لقاحات الفيروس تدخل المراحل
األخيرة من االختبارات ..فمن يربح؟
في وقت ّ
يخيم شبح تفش جديد لوباء فيروس
كورونا في بعض أنحاء العالم ،يدرس االتحاد
األوروب ��ي قائمة لرعايا ال��دول ال��ذي��ن يمكنهم
دخول دول االتحاد مع توجه ملنع دخول رعايا
الواليات املتحدة وأميركا الالتينية التي تشهد
تفشيًا واسع النطاق للوباء.
وأعلن مصدر في االتحاد أن الواليات املتحدة
م��درج��ة على قائمة ال��دول ال�ت��ي سيحظر على
ّ
رعاياها دخولها إلى دول التكتل بسبب إخفاق
واشنطن في السيطرة على الجائحة .ومن بني
البلدان األخ��رى التي سيتم إدراج�ه��ا في الفئة
نفسها روسيا والبرازيل وقطر.
ص �ح �ي �ف��ة ن � �ي ��وي ��ورك تايمز رأت أن ال� �ق ��رار
األوروب ��ي ان حصل ،ضربة للهيبة األميركية
ورف ��ض للطريقة ال�ت��ي ت�ع��ام��ل ب�ه��ا ت��رام��ب مع
ال�ف�ي��روس ،ف��ي ح�ين ان قائمة ال� �ـ 50دول��ة التي
سيمح لرعياها دخول فضاء شينغن تضمنت
ً
دوال م�ث��ل ال �ص�ين وف �ن��زوي�لا وأوغ� �ن ��دا وك��وب��ا
وفيتنام.

اللقاحات متى تصل؟
وي �ش��دد امل �س��ؤول��ون ف��ي ال �ع��ال��م ع�ل��ى ض ��رورة
االس �ت �ع��داد مل��وج��ة ث��ان�ي��ة محتملة م��ن ال��وب��اء
ق��د ت�ح��دث خ�لال الطقس ال �ب��ارد ،حيث يتزايد
اح � �ت � �م� ��ال ن� �ق ��ل ال � � �ع � ��دوى ب �ي��ن ال� � �ن � ��اس داخ � ��ل
بيوتهم .وتوقع مدير املعهد الوطني األميركي
للحساسية واألمراض املعدية أنتوني فاوتشي
ومسؤولون آخ��رون بقطاع الصحة ،أن تشهد
الواليات املتحدة في الخريف والشتاء املقبلني
موجة ثانية من تفشي كورونا.
وفي وقت ينتظر العالم التوصل إلى لقاح قبل
وص ��ول ه ��ذه امل��وج��ة امل�ح�ت�م�ل��ة ،ق ��ال ف��اوت�ش��ي
إن لقاحًا ج��دي�دًا سيدخل امل��رح�ل��ة الثالثة من
االختبارات الشهر املقبل ،مشيرًا إلى أن اللقاح
أظهر نتائج إيجابية .كما أن جامعة كامبريدج
باالشتراك مع شركة موديرنا االميركية تتجه
للبدء في اختبار لقاحها الشهر املقبل على 30
ألف شخص.
وفي سياق متصل ،لجأت الصني إلى اإلمارات
الختبار لقاح وصل إلى مراحله األخيرة ،قبل
اع �ت �م��اده رس�م�ي��ًا ،وذل ��ك ب�ع��دم��ا ح�ص�ل��ت بكني
على تصديق رسمي الختبار اللقاح بأراضي
ً
اإلم � � � � ��ارات ،ل� �ك ��ون األخ � �ي� ��رة ت �ع �ط��ي ت �س �ج �ي�لا

إعادتها ،وأيها يجب غلقه مرة أخرى في حال
تفشي امل��رض م�ج��ددًا ،وبالتالي التخفيف من
تأثير التفشي على االقتصاد .وفي هذا السياق
ً
قالت وكالة بلومبيرغ ،نقال عن دراسة فرنسية
تبحث في دور األطفال في نقل الفيروس ،إنه ال
يبدو أن أطفال امل��دارس ينقلون الفيروس إلى
أقرانهم أو إلى املعلمني .الدراسة التي قام بها
باحثون في معهد باستور بفرنسا بالتزامن
مع العودة إلى املدارس أكدت أن األطفال يظهر
ع �ل �ي �ه��م أع � � ��راض أق � ��ل وض ��وح ��ًا م ��ن ال �ب��ال �غ�ين
وتكون أقل عدوى ،مما يوفر تبريرًا إلعادة فتح
املدارس.

بريطانيا ..مطالب بالتأهب
صينيون مرتدين كمامات يتجمعون في شارع وسط بكين إلجراء فحص «كوفيد ( »19أ.ف.ب)

«نيويورك تايمز» :القرار
األوروبي ضربة لهيبة
الواليات المتحدة
دراسة فرنسية :األطفال
برآء من نشر العدوى
م�س�ت�م�رًا ل�ل�إص ��اب ��ات ،خ�ل�اف��ًا ل�ل�ص�ين ال �ت��ي لم
ت�ج��د ع ��ددًا ك��اف�ي��ًا م��ن امل�ص��اب�ين ل��دي�ه��ا إلج��راء
االختبارات عليهم.
ُ
وي�ع��د ه��ذا اللقاح م��ن ب�ين أول جموع الجهود
ال�ع��امل�ي��ة ف��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ال �ض��وء األخ�ض��ر
للبدء في املرحلة األخيرة من التجارب البشرية،
وفقًا ملا ذكرته وكالة بلومبيرغ .وتقول شركة
«تشاينا ناشيونال بيوتك غروب» إنها ُمنحت
التصديق لتجري تجارب املرحلة الثالثة للقاح
خ��اص ب�ه��ا ف��ي اإلم� ��ارات وستعقد ش��راك��ة مع
شركة « »G42للذكاء االصطناعي والحوسبة
ال �س �ح��اب �ي��ة ،وم �ق ��ره ��ا ف ��ي أب ��وظ� �ب ��ي ،ل�ت�ن�ف�ي��ذ

التجربة وإنتاج اللقاح محليًا.
ُ
وت� �ع ��د ت �ش��اي �ن��ا ن��اش �ي��ون��ال ب �ي��وت��ك م ��ن أول ��ى
ش��رك��ات ت�ط��وي��ر ال �ل �ق��اح��ات ال �ت��ي ت�ت�ق��دم نحو
املرحلة الثالثة.
وتتسابق شركات الدواء في أنحاء العالم لتكون
ً
ً
أول من يجد مصال فعاال ضد فيروس كورونا،
وبحسب وكالة بلومبيرغ ،فقد حصلت شركة
كانسينو بيولوجيكس الصينية على تصريح
لبدء اختبارات اللقاح ،ال��ذي طورته بالتعاون
م ��ع ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ص �ي �ن �ي��ة ،ع �ل��ى ال�ب�ش��ر
ف��ي ك �ن��دا .وأي �ض��ًا اش �ت��رك��ت ش��رك��ة س�ي�ن��وف��اك
م��ع معهد بوتانتان لتنفيذ اخ�ت�ب��ارات اللقاح
الخاص بها على  9آالف شخص في البرازيل.
إض ��اف ��ة إل� ��ى ذل � ��ك ،ت �ت��وج��ه ل �ق��اح��ات محتملة
أخ ��رى م��ن خ ��ارج ال �ص�ين إل��ى امل��رح�ل��ة الثالثة
م ��ن االخ � �ت � �ب� ��ارات ،وم� ��ن امل� �ق ��رر اخ �ت �ب ��ار ل �ق��اح
طورته جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة
أسترازينيكا على ألفي شخص ف��ي البرازيل،
بداية من الشهر الجاري ،إذ أثبتت تجربة لقاح
أس�ت��رازي�ن�ي�ك��ا ع�ل��ى ال�خ�ن��ازي��ر أن ج��رع�ت�ين من
اللقاح أنتجتا استجابة أكبر من جرعة واحدة
إلنتاج األجسام املضادة.

األطفال برآء
وفهم الوباء وطرق انتقال الفيروس هو العامل
األس ��اس ��ي ل �ت �ق��ري��ر أي أج � ��زاء امل �ج �ت �م��ع يمكن

وف��ي ل�ن��دن ط��ال��ب ق ��ادة ف��ي م�ج��ال ال�ص�ح��ة في
بريطانيا ب��إج��راء مراجعة عاجلة لتحديد ما
إذا ك��ان��ت اململكة املتحدة مستعدة على نحو
مالئم لـ«خطر حقيقي» بحدوث موجة انتشار
ثانية لفيروس كورونا .وفي رسالة مفتوحة،
ُ
ن �ش��رت ف��ي امل�ج�ل��ة ال�ط�ب�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ح��ذر
م�س��ؤول��و الصحة ال ��وزراء م��ن أن ه�ن��اك حاجة
ملحة للعمل
من أجل منع وفاة املزيد من الناس.
ي� ��أت� ��ي ذل � � ��ك ب� �ع ��د أن أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س ال� � � � ��وزراء
البريطاني ،بوريس جونسون ،تغييرات عديدة
في إجراءات اإلغالق املتبعة في إنكلترا .وأعلن
ج��ون�س��ون إع ��ادة فتح امل�ط��اع��م ودور السينما
وصالونات الحالقة اعتبارًا من  4يوليو املقبل.
وسيتم اس�ت�ب��دال ق��اع��دة التباعد االجتماعي،
التي تنص على الحفاظ على مسافة مترين بني
كل شخصني ،بأخرى تلزم بمسافة «أكثر من
متر» .وشدد املستشار العلمي األول للحكومة،
باتريك فاالنس على أن خطة جونسون ليست
«خالية من املجازفة».

موسكو احتفلت
ال�ع��اص�م��ة ال��روس �ي��ة م��وس�ك��و ت �ح��دت ك��ورون��ا
ب��اح �ت �ف��االت ح��اش��دة ب�م�ن��اس�ب��ة ال ��ذك ��رى ال� �ـ75
لالنتصار على النازية .فرغم تفشي الفيروس
ب ��وت� �ي ��رة م �ت �س��ارع��ة ب ��ال� �ب�ل�اد ،ظ �ه��ر ال��رئ �ي��س
فالديمير ب��وت�ين إل��ى ج��ان��ب ق��دام��ى املحاربني
خ�ل�ال ع ��رض ع �س �ك��ري ،دون ارت � ��داء أي منهم
كمامات أو اتخاذ إجراءات التباعد.
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هل تكبح التوازنات ضم
نتانياهو للضفة وغور األردن؟
محرر الشؤون الدولية
م � ��ع ب � � ��دء ال � �ع� ��د ال � �ت � �ن� ��ازل� ��ي إلع �ل��ان
رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني
ن �ت��ان �ي��اه��و م�خ�ط��ط ض ��م أج � ��زاء من
أراض� � � � ��ي ال� �ض� �ف ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة وغ � ��ور
األردن م�ط�ل��ع ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل ،ال ��ذي
ً
يعد استكماال لصفقة القرن ،تطرح
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� �ت� �س ��اؤالت ح � ��ول :ه��ل
نتانياهو سيتراجع عن القرار اآلن
وسط دع��وات الى انتفاضة جديدة،
أم أن� ��ه س �ي �س �ت �غ��ل ان �ش �غ ��ال ال �ع��ال��م
بجائحة «كورونا» لتنفيذ مخططه
إلن �ق��اذ نفسه م��ن ت�ه��م ال�ف�س��اد التي
تالحقة؟!
وخ��وف��ًا م��ن أن ق ��رار ال �ض��م س�ي��ؤدي
ال��ى تقويض االس�ت�ق��رار ف��ي منطقة
ّ
ال�ش��رق االوس ��ط ،وق��ع  1080مشرعًا
أوروبيا على عريضة تطالب وزراء
ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي دول� �ه ��م ب �م �ع��ارض��ة
م�خ�ط��ط ال �ض��م ،وع � ّ�ب ��روا ع��ن قلقهم
ح � � �ي� � ��ال خ� � �ط � ��ة ت � � ��رام � � ��ب ل � �ل � �ص� ��راع
اإلسرائيلي ـــــ الفلسطيني وإمكانية
وش �ي �ك��ة ل �ض��م إس ��رائ �ي �ل ��ي مل �ن��اط��ق
الضفة الغربية.
وش � ّ�دد امل�ش� ّ�رع��ون األوروب �ي��ون على
أن «خ�ط��ة ت��رام��ب ت�ت�ج��اوز املعايير
واملبادئ الدولية املتفق عليها .وهي
تدفع سيطرة إسرائيلية دائمة على
منطقة فلسطينية غ�ي��ر متواصلة،
وت�ب�ق�ي�ه��م م��ن دون س �ي��ادة ،وتمنح
ض� ��وءا أخ �ض��ر إلس��رائ �ي��ل ،م��ن أج��ل
ضم أح��ادي الجانب ألج��زاء واسعة
م��ن ال�ض�ف��ة .وخ �ط��وة ك�ه��ذه ستكون
ق��ات �ل��ة الح� �ت� �م ��االت ال� �س�ل�ام وت �ض��ع
تحديا أمام النماذج األساسية جدا
في العالقات الدولية».
اإلدارة االميركية أوقفت محادثاتها
م��ع اس��رائ �ي ��ل ،ل �ح�ين ات �ف ��اق أط ��راف
ال �ح �ك��وم��ة اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ع �ل��ى ه��ذا
امل�خ�ط��ط غ�ي��ر ال��واض �ح��ة تفاصيله،
وأع �ل��ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي
مايك بومبيو أن قرار الضم «يرجع
إل ��ى اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن» ،م�ل�م�ح��ًا ب��ذل��ك
إل � ��ى أن ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ت�م�ن��ح
الضوء األخضر إلسرائيل للشروع
ب ��ال� �ض ��م .وق� � ��ال ب��وم �ب �ي��و «ق� � � ��رارات
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ب�ت��وس�ي��ع س�ي��ادت�ه��م

ألف نائب أوروبي
َّ
وقعوا عريضة
رافضة ..وواشنطن
تعطي الضوء األخضر
على تلك األراضي هي قرارات ترجع
لإلسرائيليني أنفسهم».
ّ
ويتوقع املراقبون أن ُيقدم نتانياهو
ً
أوال على ضم املستوطنات ،في حني
سيؤجل ض��م غ��ور األردن .ف��ي حني
ق � ��ال رئ� �ي ��س ح � ��زب «أزرق اب �ي��ض»
ورئ � �ي� ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة
البديل ووزي��ر األم��ن ،بيني غانتس:
ّ
إن إس ��رائ� �ي ��ل «س �ت �م �ض��ي م ��ن دون
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي�ي�ن ،إن ل� � ��م ي� �ك ��ون ��وا
ج ��اه ��زي ��ن ل �ل �ت �ب��اح��ث ف ��ي م��وض��وع
ّ
الضم» .وذكرت القناة  12أن غانتس
اش �ت��رط ع �ل��ى رئ �ي��س ن�ت��ان�ي��اه��و أن
ّ
ت�ك��ون امل�ن��اط��ق ال��واق�ع��ة ف��ي مخطط
ال� �ض � ّ�م «خ��ال �ي��ة م ��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
أو ع��دده��م ف�ي�ه��ا ق �ل �ي��ل ،وأن ُي�م�ن��ح
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ال� �خ ��اض� �ع ��ون ف��ي
ّ
اإلسرائيلية،
مناطق الضم اإلق��ام��ة
وال� � �ح� � �ف � ��اظ ع � �ل� ��ى ح � � ّ
�ري � ��ة ال� �ح ��رك ��ة
ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن� ّ�ي�ي�ن ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل ��ى
ّ
الضم مع املجتمع الدولي».
تنسيق
كما اشترط غانتس أن يكون الضمّ
ّ
«عملية شاملة».
جزءًا من
ف��ي كلمته أم ��ام ال�ج�ل�س��ة الختامية
ل � �ل � �ب� ��رمل� ��ان ال � �ع � ��رب � ��ي ال� � �ت � ��ي ع� �ق ��دت
اف � �ت� ��راض � �ي� ��ًا أم � � � ��س ،ق � � ��ال ال ��رئ� �ي ��س
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م��ود ع � �ب� ��اس :إن
تنفيذ مخططات الضم خطوة غير
ّ
يتحمل
شرعية ،سيترتب عليها أن
االح� �ت�ل�ال ج �م �ي��ع امل �س��ؤول �ي��ات عن
األرض املحتلة ،وفق اتفاقية جنيف
ال��راب�ع��ة ك�ق��وة اح�ت�لال .ودع��ا األردن
إل� ��ى ض� � ��رورة إط �ل��اق ت� �ح � ّ�رك دول ��ي
فاعل وعاجل ملنع تنفيذ قرار الضم
اإلسرائيلي ،واستئناف مفاوضات
مباشرة لتحقيق السالم على أساس
حل الدولتني.
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ُك َّتاب وآراء
جرة قلم

من الذاكرة

تترمل
الحقيقة ال َّ

خالد أحمد الطراح
ب ��رز ف��ي ع ��ام  1590م�ص�ط�ل��ح ل �غ��وي ض��د ك��اه��ن
انكليزي ،يدعى  Holland Henryنتيجة نشر رأي
ح��ول ال�س�ح��ر وال �ش �ع��وذة  ،witchcraftوه��و Lip
Service؛ أي ما يعني تبسيطًا للمقصود اإلنسان
ال ��ذي ب�ل��ع ل�س��ان��ه ام ��ام أف�ع��ال��ه ال �ش��اذة وسلوكياته
املريضة اجتماعيًا ونفسيًا ،في حني يدعي الحكمة
ً
واملعرفة علمًا وثقافة.
م��ع ال�ف��ارق الزمني الكبير ب�ين ذاك ال��زم��ان وال�ي��وم،
لدينا أمثلة على من هم أكثر انحطاطًا في حياتهم
الشخصية واملهنية ..يمتهنون فنون النفاق والكذب
ّ
ت�ح��ت م �ظ�لات بحثية وت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،ل�ل�ت�س��ت��ر ب��راي��ات
االصالح وشعارات وطنية ،في حني يكون صاحب
ه��ذه االدع ��اءات ،كاذبًا في تغريداته ومحاضراته..
ً
ّ
م�خ�م��ورًا ومتسكعًا وم�ت�س� ّ�وال ليال ون �ه��ارًا خ��ارج
الكويت ،في حني يستبدل جلده كاألفاعي محليًا،
كما يحدث في االف�لام السينمائية املستوحاة من
قصص واقعية.
لدينا م��ن يطلق العنان لنفسه إلخ�ف��اء واق��ع ال��ذات
امل��ري�ض��ة ع�ب��ر أدوار #تطوعية_تعليمية_بحثية_
ج��دي��دة ،وه��و األق ��رب ألدغ ��ال االوس ��اخ واالت �س��اخ..
يدعي ان��ه عالم ف��ي االجتماع والسياسة والتعليم،
بينما الحقيقة انه بارع في الكذب والغدر والنكران.
ه� �ن ��اك ط� ��ارئ� ��ون وان� �ت� �ه ��ازي ��ون ف ��ي ه� ��ذا ال ��وس ��ط..
يتشدقون في مجالس حديثة املنشأ عن نزاهتهم،
وه��م ف��ي ال��وح��ل ي ��رق ��دون ..ي��وزع��ون ص��وره��م في
املنتديات واملؤتمرات ويخفون مالمحهم في اروقة
املحاكم ..يتحدثون عن الفضيلة وهم من املتفوقني
باالحتيال والغدر والتزوير!
ب ��ارع ��ون ف��ي ص�ن��اع��ة دم� ��وع ال�ت�م��اس�ي��ح ،م��ن أج��ل
ّ
التسول امل��ادي والنهوض من تحت االنقاض؛ ففي
املجتمعات عمومًا ه�ن��اك منافقون للسلطة ،وهي
ليست ظاهرة حديثة.
لكن هناك من يستمرئ التذاكي إعالميًا ..مدعيًا
في الوقت ذاته انه نزيه من دون أدنى شعور بالحياء
أمام من يعرف تاريخهم امللوث بالتعدي على املال
العام والتزوير ب��أوراق رسمية في وس��ط اكاديمي
وثقافي دولي!
ي��دع��ون ال�ح�ك�م��ة وي�ت�ه�م��ون اآلخ��ري��ن ب��امل��رض في
ال �ت��دم �ي��ر ،وه ��م م �ح �ت��رف��ون ف ��ي ال �خ �ي��ان��ة وال �ت �ل��ون
واالف� �ت ��راء واالن� �ق�ل�اب ع�ل��ى أق ��رب ال �ن��اس ،ف��ال�غ��اي��ة
امل �ت �س �خ��ة ب �ب �ي��ع ال �ض �م �ي��ر وال ��ذم ��ة ت ��أت ��ي ف ��ي ج��ل
االولويات الشريرة.
مثل ه��ؤالء كثر يعيشون حولنا ،لكن هناك العدد
ن�ف�س��ه م��ن ب�س�ط��اء وس ��ذج ف��ي ال�ت�ف�ك�ي��ر وال�ت��دب�ي��ر
ّ
التقصي عن املاضي ومعرفة
ممن ال يبذلون عناء
الحقيقة املخفية عن حياة االفاعي البشرية الكويتية،
التي عبرت القارات!
م ��ن س �خ��ري��ة ال �غ ��در أن ه �ن��اك م ��ن ي��دع��ي ال �ن��زاه��ة
والتباكي على ال��وط��ن وال�ت��ذاك��ي بالوقت ذات��ه على
ال�ض�م��ائ��ر ال��وط�ن�ي��ة ،ف��ي ح�ين ال��واق��ع ي��ؤك��د العكس
تمامًا.
تهدف هذه املقدمة الطويلة الى التأكيد على اعتزازي
وف�خ��ري بنشر مقالي ع��ن ال��راح��ل د.أح�م��د بشارة
في ذكرى وفاته هذا العام بعنوان «د.أحمد بشارة..
فقيد العلم والسياسة» ،فقد روي��ت بصدق وأمانة
ت�ف��اص�ي��ل رح �ل��ة ال �غ��در ال �ت��ي ك�ن��ت ش��اه �دًا عليها..
فشتان بني شهامة وفروسية د.احمد بشارة ،وذليل
املادة ورمز الغدر ،الذي يعيش على اغتيال الحقيقة!
ف�ب�ق��در اس �ت �ي��اء امل�ع�ن��ي ب��امل �ق��ال م�ض�م��ون��ًا وه��دف��ًا،
تغمرني البهجة بكل حرف سطرته ،ولن أتردد يومًا
ع��ن ال�ب��وح علنًا باسم وتفاصيل حياة م��ن امتهن
ال�غ��در ،حتى ل��و استلزم االم��ر نشر إع�لان مدفوع
االجر محليًا وخارجيًا.
ل �ع��ل ه ��ذه ال��رس��ال��ة ت�ك�ش��ف مل��ن اول� ��ى ال �ث �ق��ة مل��ن ال
ّ
يستحقها؛ فالتخفي وراء أل �ق��اب ون��واف��ذ ج��دي��دة
لن يوقف سيل اللعنات ،وحقيقة قصة #الهروب_
الكبير من أميركا.
#الحقيقة_ال_تترمل.

تحت المجهر
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إلى متى الخنوع والخضوع؟

ّ
ج � ّ�ف ال �ح �ب��ر ف��ي أق�ل�ام �ن��اُ ،
وب � ّ�ح ��ت أص��وات �ن��ا ون �ح��ن ن �ح��ذر
أصحاب القرار في وطننا الحبيب من سطوة األصوليني على
مجتمعنا ،ممثلني بـ «اإلخوان املسلمني» و«السلفيني» ،لكن ال
حياة ملن تنادي .فقد تم تسليمهم الخيط واملخيط في كثير
من مفاصل مجتمعنا؛ مثل :التعليم واملناهج ووزارة األوقاف
بجميع منشآتها ،وغمضت الحكومة عينيها على عشرات
من فروع جمعياتهم التي أصبحنا نراها أينما نولي وجوهنا،
ول��م تكتف الحكومة بتسليمهم م��راف��ق التعليم واألوق ��اف،
فتجاوزتها بتسليمهم مؤخرًا مصدر رزق�ن��ا ،وه��ي مرافق
البترول وشركات البترول ،ومؤخرًا تم تسليمهم «لحيتنا»
ُ َ
أو وزارة ماليتنا ،ممثلة بوزيرهم املست ْج َوب! باإلضافة الى
املناقصات املليونية لشركاتهم ومكاتبهم املهنية (الهندسة
وامل �ح��ام��اة) م��ع أن�ه��م أث�ب�ت��وا فيها فشلهم ال��ذري��ع كمهنيني
محترفني ،حيث إن��ه يشترط ب��أن ي�ك��ون ال�ع��ام�ل��ون ف��ي تلك
الوظائف واملؤسسات املهنية من املنتمني ألفكارهم.
***
ّ
حذرنا مرارًا من عودة أباطرة األصوليني للتدريس في الكلية

التي ال ل��زوم لها (كلية الشريعة) ،لكن ال حياة مل��ن تنادي،
ُ
فقد أرجع للتدريس فيها من أدين في جرائم علنية خطيرة؛
كالقتل والذبح واالش�ت��راك في الحروب األهلية العربية ،وقد
ارت�ع�ن��ا عندما اطلعنا على م��ا نشرته الزميلة «السياسة»
على ص��در صفحتها األول��ى بتاريخ  23يونيو ال�ج��اري في
كشف ناشط عن تسجيالت صوتيه للرئيس الليبي املتهور
معمر القذافي مع أكاديمي كويتي أصولي هارب الى تركيا،
يأمر فيها القذافي هذا األصولي بتشكيل فرق من الشباب
والقبائل في العراق والكويت واململكة العربية السعودية إلثارة
الفوضى وقلب أنظمة الحكم في تلك الدول ،وهذا الكالم موثق
ً
ومسجل ،كما يقول الناشط ،وليس نقال أو اشاعات .فالقذافي
ً
وفق ما ورد في تلك التسجيالت يمدح األكاديمي ،قائال له
«أح �ي��ي شجاعتك أن��ك وص�ل��ت ع�ن��دن��ا» ،ف �ي� ّ
�رد ع�ل�ي��ه« :ملثلك
يعني اليهم» ،فيطلب منه القذافي حسب التسجيل «استغالل
الوضع القائم في العراق لنشر العنف في السعودية والكويت
والبحرين والعمل ّ
سرًا مع شباب عراقيني وقبليني وغيرهم،
وهذا الشخص سيرجع للكويت بعد تلك املحادثات الخطرة،

بعد السالم

األستاذ إبراهيم عبدالعزيز المقهوي
رائد الطباعة في الكويت
ُول��د امل��رب��ي ال�ف��اض��ل األس �ت��اذ إبراهيم
عبدالعزيز املقهوي بفريج أبوقماز في
منطقة الشرق عام  1339هـ (1921م).
ُ ّ
ب ��دأ ت�ع�ل�ي�م��ه ف ��ي ك ��ت ��اب ال �س �ي��د أح�م��د
ال� �ف� �ض ��ل ،ال � � ��ذي ك � ��ان ي �ق ��ع ف� ��ي ال �ح��ي
الشرقي بني امليدان وبراحة شمالن –
وبعد فترة قصيرة – قرأ خاللها بعض
س��ور ال�ق��رآن ال�ك��ري��م ،التحق باملدرسة
األح � �م� ��دي� ��ة ،ث� ��م ان� �ت� �ق ��ل إل � ��ى امل ��درس ��ة
املباركية.
ّ
وم��ن أساتذته الذين تلقى العلم عنهم
املربون األفاضل :السيد أحمد الفضل،
واألس�ت��اذ عبدامللك الصالح ،واألس�ت��اذ
عبداملحسن البحر ،واملال راشد السيف.
أما زمالؤه خالل الدراسة ،فكان منهم
األس� ��ات� ��ذة وال � �س� ��ادة األف� ��اض� ��ل :ح�م��د
عيسى ال��رج�ي��ب ،وم�ح�م��د عبدالسالم
شعيب ،وخالد الغربللي ،وخالد محمد
جعفر ،وع�ب��دال��رزاق ال�ع��دوان��ي ،وأحمد
ال�ع��دوان��ي ،وص��ال��ح الشلفان ،وم��رزوق
خ ��ال ��د ال �غ �ن �ي��م ،وع � �ب� ��دال� ��رزاق س�ل�ط��ان
أم� ��ان ،وع�ب��دال�ل�ط�ي��ف أم� ��ان ،وس�ل�ي�م��ان
ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د ،وإب � ��راه� � �ي � ��م إس � �ح� ��اق،
ويوسف اليماني ،وعلي الصبيح.

من الماللة
امل �ي��دي��ا ل�ه��ا م��ن اإلي �ج��اب �ي��ات أك �ث��ر من
ال �س �ل �ب �ي��ات ،ك �م��ا ع ��رض ��ت ف ��ي م �ق��ال
سابق ع��ن عقوق األب�ن��اء ف��ي رمضان
مما أثار الكثير من التعليقات على هذه
األف �ع��ال .ف��ي األي ��ام ال�س��اب�ق��ة انتشرت
حوادث اخترت منها حادثتني ملا لهما
م��ن أث ��ر إي �ج��اب��ي ف��ي األب� �ن ��اء ،األول� ��ى:
�اث ليضع أب��اه
حيث ك��ان ه�ن��اك أب ج� ٍ
ف� ��وق ظ� �ه ��ره وي �خ ��رج ��ه م ��ن ال �س �ي��ارة
ويسير ب��ه ويطلب م��ن اب�ن��ه أن يجهز
ال�ك��رس��ي ل�ي�ض��ع أب ��اه ع�ل�ي��ه ،وه ��ذا من
أج��ل م��اذا أن ي��ؤن��س أب��اه ف��ي الجلوس
َّ
ف��ي امل ��زرع ��ة ل�ل�ت��رف�ي��ه ع �ن��ه ،ف �ه��ذا ع��ل��م
اب�ن��ه ك�ي��ف يتعامل م��ن ال��وال��دي��ن ليس
بالكالم بل باألفعال ،واألخ ��رى :قصة
طبيبة م��ع م��راج��ع ..فإليكم م��ا ح��دث:
دخ� �ل ��ت ع �ل��ي ف ��ي ال� �ع� �ي ��ادة ام � � ��رأة ف��ي
الستينيات بصحبة ابنها الثالثيني..
الحظت حرصه ال��زائ��د عليها ،يمسك
ي��ده��ا ويصلح لها عباءتها وي�م��د لها
األك��ل وامل��اء ..بعد سؤالي عن املشكلة
الصحية وط�ل��ب ال�ف�ح��وص سألته عن
حالتها العقلية ّ
ألن تصرفاتها لم تكن
م ��وزون ��ة وال ردوده� � ��ا ع �ل��ى أس�ئ�ل�ت��ي،
فـقال :إنها متخلفة عقليًا منذ ال��والدة
ت �م �ل �ك �ن��ي ال� �ف� �ض ��ول ف� �س ��أل� �ت ��ه :ف�ـ�م��ن

ً
وك��ان خالل دراسته مسؤوال عن كرة
القدم ،حيث ّ
كون فريقًا لهذه اللعبة عام
1936م.
وبعد أن أنهى املربي الفاضل دراسته
ع ��ام 1939م ،رش �ح��ه األس� �ت ��اذ أح�م��د
شهاب الدين ،الذي كان ناظرًا للمدرسة
امل�ب��ارك�ي��ة ل�ي�ك��ون م��درس��ًا ب �ه��ا ،ب��رات��ب
ق� ��دره خ�م�س��ون روب �ي ��ة ،وك� ��ان ي��درس
اإلمالء والصحة والعلوم.
وب �ع��د ع ��ام واح� ��د ،ان�ت�ق��ل إل ��ى امل��درس��ة
القبلية لقربها من سكنه ،حيث ظل بها
حتى ترك الخدمة عام 1949م.
وك� � � � ��ان م� � ��ن زم �ل ��ائ� � ��ه خ� �ل� ��ال ال� �ع� �م ��ل
بالتدريس امل��رب��ون األف��اض��ل :عبدامللك
الصالح (وك��ان ناظرًا) ،ومحمد زكريا
األنصاري ،ومحمد عبدالسالم شعيب،
وب��در السيد رج��ب الرفاعي ،وإبراهيم
عبدامللك ال�ص��ال��ح ،وعبدالعزيز محمد
صالح العدساني ،وخالد محمد جعفر،
وعبدالعزيز النوري ،وعبداهلل البدر.
أم� ��ا ت�ل�ام �ي��ذه ،ف �ك��ان م �ن �ه��م األس ��ات ��ذة
والسادة :بدر ضاحي العجيل ،ومحمد
سلطان بن عيسى ،وسلمان إسحاق،
وعبدالرحمن الضويحي ،وعبداملحسن

د.عبدالمحسن
الجار الله الخرافي
الرشيد البدر ،وفجحان هالل املطيري،
وال �ع �م �ي��د امل �ت �ق��اع ��د ح� �م ��ود م �ش��اري
الخرافي.
ك�م��ا ع�م��ل امل��رب��ي ال�ف��اض��ل ع�ض�وًا في
لجنة املناقصات امل��رك��زي��ة نحو عشر
سنوات ،وذلك قبل أن يتفرغ لتأسيس
مطبعة املقهوي التي يعمل مديرًا لها،
ُ
والتي كانت من أوليات املطابع الكويتية
الرصينة ال�ت��ي استعانت بها حكومة
الكويت لطباعة الكثير من إصداراتها
الرسمية ،والتي وفرت في الوقت نفسه،
�واز ،أف�ض��ل اص�ن��اف م��واد
وبشكل م �ت� ٍ
القرطاسية ال�ت��ي استعانت بها وزارة
ال�ت��رب�ي��ة وك�ث�ي��ر م��ن ال ��دوائ ��ر ال��رس�م�ي��ة
لجودتها واهتمامها بحسن انتقائها
من خارج البالد.
ُ
ن� �س ��أل اهلل ت �ع��ال��ى أن ي �ث �ي��ب امل��رب��ي
الفاضل األجر والثواب على ما بذل من
جهد لدعم مسيرة التربية والتعليم في
البالد.

وبالوالدين إحساناً
ي��رع��اه��ا؟ ق��ال :أن ��ا .ق�ل��ت :وال�ن�ع��م! لكن
من يهتم بنظافة مالبسها وبدنها؟..
ق��ال :أن��ا أدخلها ّ
الحمام  -أكرمكم اهلل
 وأحضر مالبسها وأنتظرها إلى أنتنتهي وأصفف مالبسها في الدوالب،
وأض ��ع امل�ت�س��خ ف��ي الغسيل وأش�ت��ري
لها الناقص م��ن امل�لاب��س .قلت :ول��م ال
تحضر ل�ه��ا خ��ادم��ة؟! ق ��ال« :ألن أم��ي
مسكينة مثل الطفل ال تشتكي وأخاف
أن ت��ؤذي�ه��ا ال �ش �غ��ال��ة»! ..ان��ده�ش��ت من
كالمه ومقدار ب� ّ�ره ،فسألته :وه��ل أنت
م� �ت ��زوج؟ ق � ��ال :ن �ع��م ال �ح �م��د هلل ول ��دي
أط�ف��ال .قلت :إذن زوجتك ترعى أمك؟
قال :هي ما تقصر فهي تطهو الطعام
وت �ق��دم��ه ل�ه��ا وق ��د أح �ض��رت ل��زوج�ت��ي
خادمة حتى تعينها ،ولكن أنا أحرص
أن آك� ��ل م �ع �ه��ا ح �ت��ى أط �م �ئ��ن ع �ش��ان
السكر .زاد إعجابي ومسكت دمعتي.
اختلست نظرة إل��ى أظ��اف��ره��ا فرأيتها
قصيرة ونظيفة قلت :أظ��اف��ره��ا؟ ق��ال:
أنا ،يا دكتورة! سويت نفسي أكتب في
امللف حتى ما يبني أ ّنـي متأثرة!
وس ��أل ��ت :م��ا ع �ن��ده��ا غ �ي��رك؟ ق� ��ال :أن��ا
وحيدها ألن الوالد طلقها بعد شهر..
قلت :أجل ر ّبـاك أب��وك؟ ..قال :ال جدتي
ك��ان��ت ت��رع��ان��ي وت��رع��اه��ا وت��وف��ت اهلل

موضي المفتاح
يرحمها وعمري عشر سنوات! قلت:
ه��ل رع �ت��ك أم ��ك ف��ي م��رض��ك أو ت��ذك��ر
أنها اهتمت فيك؟ أو فرحت لفرحك أو
حزنت لحزنك؟ ق��ال :يا دك�ت��ورة ..أمي
مسكينة من عمري عشر سنني وأنا
شايل همها وأخ��اف عليها وأرع��اه��ا..
كتبت الوصفة وشرحت له الدواء.
قلت ف��ي نفسي« :ه��ذا وه��ي ل��م تسهر
ُ
ال�ل�ي��ال��ي ،ول��م ت��درس��ه ،ول��م ت�ت��أل��م ألمل��ه،
يجافها النوم خوفًا
تبك لبكائه ،لم
ِ
ولم ِ
عليه! ومع كل ذلك ..كل هذا البر !..فهل
سنفعل ب��أم�ه��ات�ن��ا األص� �ح ��اء ..مثلما
فعل بأمه املتخلفة عقليـا»؟!
ومضة :مهما قدم األبناء الى الوالدين
ف �ل��ن ي�س�ت�ط�ي�ع��وا أن ي � ��ردوا ذرة مما
ق��دم��وه لهم منذ ك��ان��وا نطفة إل��ى آخر
ي��وم ف��ي حياة األب�ن��اء ،اللهم ارحمهما
كما ربياني صغيرًا.

علي أحمد البغلي
وي� ّ
�درس أوالدن��ا حسب أدبياته وأف�ك��اره ،والسلطات األمنية
لدينا ،من أمن الدولة وغيره« ،نايمة على ودانها» ،كما يقول
اخواننا املصريون!
الناشط وعدنا بكشف ما صدر عن قيادات اخوانية أخرى
ف��ي االت�ف��اق على اث��ارة الشغب ف��ي دول�ن��ا الخليجية ،ونحن
على أحر من الجمر لسماعها ،وسنراقب سلطاتنا الحكومية
في تعاملها معها ،التي نرجو أال تكون «ال أرى ،ال أسمع ،ال
أتكلم»! فقد فاض بنا الكيل من الخضوع والخنوع الرسمي
لهذه األشكال!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الكويتيون
ينتظرون
المحاسبة
فخري هاشم السيد رجب
م�م��ا ال ش��ك ف�ي��ه أن أزم ��ة ك��ورون��ا ك��ان��ت وم��ا زال ��ت من
أقسى األزم��ات التي واجهت وتواجه العالم برمته ،وال
ّ
ندري إن كان ما تكشف من حقائق سوداء في الكويت
في ظل ه��ذه األزم��ة ُيصنف ضمن ايجابيات األزم��ة أو
سلبياتها ،فقد نبرر احيانا لشخص ما اعتماده اسلوبا
ملتويا وأحيانا غير مشروع بغرض تأمني لقمة العيش،
ويبقى ذلك ضمن حدود ال تتجاوز األخالق (كالسرقة،
االحتيال والنصب).
ولكن ماذا نقول عمن كشفت األزمة انهم قاموا بغسل
األم��وال وأس�س��وا ش��رك��ات ف��ي ال�خ��ارج ب��أرق��ام خيالية،
مستغلني نفوذهم على حساب الدولة .مل��اذا؟ ..السؤال
ح�ك�م��ا م �ش��روع ،وال �ج��واب س�ه��ل وب�س�ي��ط ،ف��ال�ن��اس ال
يتساوون أب�دًا في املبادئ والقيم واألخ�ل�اق ،ولكن أين
أنظار الحكومة؟ وكيف استطاعوا التخفي؟! أيضا قد
ُ
فيغض الطرف ويتنحى جانبًا.
ُيشرى البعض باملال
أم��ا اآلن وق��د تكشفت األم��ور ،ف��إن م��ا ننتظره كشعب
كويتي ال يقف حكما عند اإلدانة وكشف املستور ،نحن
بصراحة ننتظر املحاسبة ووض��ع ه��ؤالء األش�خ��اص
في ميزان العدالة ،فالكويت تعنينا جميعا ،وقد نشرت
سبقلا ت�ف��اص�ي��ل م�ه�م��ة وم�ف�ص�ل��ة ح ��ول «ال �ص �ن��دوق
امل��ال�ي��زي» ،فالقضية بالفعل تخضع لتحقيقات دولية
وال تستثني أحدا سواء كان أفرادا او شركات أو بنوكا
حتى داخل الكويت.
وبالعودة إل��ى عمليات فساد داخلية كانت وليدة أزمة
ُ ّ
ك��ورون��ا أذك ��ر بقضية الكمامات التي تلقفها ضعاف
النفوس ليلعبوا ب��األس�ع��ار ويعبثوا بالنتيجة باألمن
َ
الصحي في اخطر الظروف ،رغم أنه منذ بداية تلمس
هذا التالعب سارعت وزارة التجارة إلى عدة صيدليات
ملخالفتها القوانني ورفعها ألسعار الكمامات ،غير أن
هذا اإلجراء كان ضعيفا ،فلم لم يتم القبض على تجار
الكمامات الذين كانوا سببا في إخفائها ورفع سعرها
إلى رقم غير مقبول ،خصوصًا أن الكويت تعج بالعمال
ال�ف�ق��راء؟ أم��ا ت�ج��ار اإلق��ام��ات ،ف�ح� ّ�دث وال ح��رج ،فرغم
نجاح السلطات الكويتية في تفكيك عدة شبكات لجلب
الوافدين بطرق غير شرعية ،ف��إن ثغرات كثيرة تبقى
موضع تساؤل ،الشارع الكويتي يطالب بمحاكمة تجار
االقامات مهما كانوا ومناصبهم ليكونوا عبرة.
ملفات كثيرة بحاجة إلى التوضيح على األق��ل ،وتجب
محاسبة كل من ُي َسمسر باقتصاد الكويت ،واستثناء
أي أح��د منهم يعني أن ال�ك��وي��ت ق��د فتحت ب��اب��ًا كبيرًا
لتدمير اقتصادها ،والعبث بأمنها ،وتدمير الثقة التي
ُم�ن�ح��ت ل�ك��ل ال�ق��ائ�م�ين ف��ي م��وق��ع امل�س��ؤول�ي��ة مهما ك��ان
موقعهم.
ُ
ك��ل ال�ك��وي�ت�ي�ين ي�ن�ت�ظ��رون ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ت �ح��رك��ًا فعليًا
وعمليًا ملحاسبة كل من ّ
سولت له نفسه املتاجرة بالبلد
وأه ��ل ال�ب�ل��د ،وه �ن��اك ام�ث�ل��ة ك�ب�ي��رة وال تحملها ِج�م��ال،
منها قضية التأمينات االجتماعية والبنغالي وماليزيا
وال�ك�م��ام��ات وغ�ي��ره��ا ،متى يتم عقابهم علنا م��ن دون
اس�ت�ث�ن��اء ،ف�لا يمكن حبس ص��اح��ب رأي مثال ونترك
«ح ��رام ��ي» ي �ص��ول وي �ج��ول ب��ام��وال ال�ب�ل��د م��ن ع �ق��ارات
واراض واملاس واعراس.
حمى اللهّ الكويت.

لماذا زيادة اإلصابات في الكويت؟

رغ ��م ال �ج �ه��ود ال�ك�ب�ي��رة ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي ال �ح��د م��ن ان�ت�ش��ار
فيروس كورونا ومنع انتشاره بني املواطنني والوافدين،
ف ��ان ك��ل امل� �ح ��اوالت وج �م �ي��ع امل� �ح ��اوالت ب� ��اءت ب��ال�ف�ش��ل،
ف ��اإلص ��اب ��ات م ��ا زال� ��ت ت �ت �ك��رر ي��وم �ي��ا وب �ن �س��ب م��رت�ف�ع��ة
وبخاصة بني املواطنني ،رغم انها بدأت تقل بني الوافدين،
رغ ��م ان االوض� ��اع البيئية ف��ي م�ن��اط��ق س�ك��ن الكويتيني
أفضل بكثير من تلك االوضاع في مناطق سكن الوافدين
من حيث امور الصحة العامة كالنظافة والتغذية والتباعد
االجتماعي ،وهنا يحق لنا ان نتساءل عن اسباب الزيادة
ف��ي اص��اب��ة الكويتيني ب�ه��ذا ال�ف�ي��روس ال�خ�ط�ي��ر؟ ه��ل هو
ال �ت �س��اه��ل ف ��ي م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي؟ فنحن
جميعا نعرف يقينا ان أغلبية الكويتيني يجتمعون في

زي ��ارات عائلية بالبيوت وال�ش��ال�ي�ه��ات وامل� ��زارع م��ن دون
الحرص على اخذ االحتياطات الطبية االساسية ملنع نشر
العدوى بالفيروس مثل ارتداء الكمامات والقفازات الطبية
وغ�ي��ره��ا؟ ام ان السبب ه��و خ��روج أغلبية الكويتيني من
دون استخدام املستلزمات الطبية كالكمامات والقفازات
للجمعيات التعاونية وملمارسة رياضة املشي وغيرها؟ ام
ان السبب هو قيام الكثير من الكويتيني بتربية الحيوانات
بالبيوت وب��امل��زارع كالكالب والقطط واألغ�ن��ام والجمال،
حيث أش��ار بحث أع��ده «مركز الخليج العربي للدراسات
وال �ب �ح��وث ( »)CSRGULFال ��ى أن «ت�ق�ل�ب��ات امل �ن��اخ في
الكويت وخاصة مع نشاط الرياح امللوثة باألتربة والغازات،
باإلضافة الى التعامل مع الحيوانات البرية سواء في املنازل

أ.د .بهيجة بهبهاني
أو في املزارع ،كلها قد تكون عوامل محفزة أكثر النتشار
فيروس كورونا بشكل أوس��ع وارت�ف��اع ح��دة خطره على
ال�ج�ه��از التنفسي وص�ح��ة االن �س��ان ف��ي ال�ك��وي��ت مقارنة
ب��دول أخ��رى» ..كما أثبتت الدراسات العلمية الصينية أن
«ارت �ب��اط أص��ل ف�ي��روس ك��ورون��ا باملنشأ الحيواني على

غ��رار كورونا الخليج ع��ام  2012أو ما يعرف بـ MERS
الذي انتقلت عدواه من الجمال الى االنسان» ،فهل تابعت
الهيئة العامة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة الحيوانية وهيئة
البيئة هذه االبحاث والدراسات واتخذت اجراءات احترازية
بهذا الشأن للمحافظة على حياة املواطنني والوافدين؟ وهل
هناك ابحاث علمية لهذا الوباء قام بها «املركز الخليجي
لإلنذار املبكر لألمراض الحيوانية العابرة للحدود»؟ ام ان
السبب هو كما يؤكد مؤشر «سالمة بيئة الحياة والعمل
 »Safety index ULأن��ه« :ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت�ع��زز جهود
االستعدادات لحالة الطوارئ ومواجهة الكوارث أو األوبئة
في البالد ،فإن ق��درة الكويت على مواجهة ح��االت طارئة
كانتشار األوبئة الغامضة تعتبر متوسطة»؟!
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 6إصابات بكورونا في الدوري المصري
أع�ل��ن االت�ح��اد امل�ص��ري ل�ك��رة ال�ق��دم تسجيل أول س��ت ح��االت إص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا
املستجد في صفوف أندية ال��درج��ة األول��ى ،مع إج��راء الفحوص استعدادًا الستئناف
املنافسات الشهر املقبل.
ونقل االتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك ،عن لجنته الطبية «ظهور 6
حاالت إيجابية لفيروس كورونا املستجد ،في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته
أندية الدوري املمتاز ،تمهيدًا لعودة املسابقات».
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ميسي « ..ملك األرقام»
احتفل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب «التانغو» أمس األربعاء ،بعيد ميالده الـ،33
«البرغوث» أرقامًا خرافية مع برشلونة ،غير أنه ال يزال يبحث عن أول لقب كبير مع منتخب بالده.
وحقق ّ
فالالعب وقع عام  2000مع البرشا ،وشارك في أولى مبارياته في  ،2004وسجل أول أهدافه بقميص
الفريق عام  ،2005وأول ثالثية في  ،2007وفاز بأول كرة ذهبية عام  ،2009وفي موسم 2011/2012
سجل  92هدفًا ،وفي  2104بات الهداف التاريخي لليغا ،وتسلم شارة قيادة الفريق الكتالوني عام ،2018
وفي  2019فاز بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته ،وصنع الثالثاء الهدف رقم  15لزمالئه ،ووصل
بقميص برشلونة إلى  250تمريرة حاسمة.
ويحمل «الساحر األرجنتيني» أرقامًا قياسية عدة:
• الهداف التاريخي لبرشلونة ومنتخب بالده.
• ح��ام��ل رق ��م أك �ب��ر ع ��دد ل�ل�أه ��داف امل�س�ج�ل��ة في
موسم واحد ( 92هدفًا موسم /2011.)2012
• الالعب الوحيد الفائز بـ 6كرات ذهبية كأفضل
العب في العالم.
• ال�لاع��ب الوحيد الفائز ب�ـ 6م��ن ج��وائ��ز «ال�ح��ذاء
الذهبي» التي تمنح لهداف الدوريات األوروبية.
• ال�ل�اع��ب ال��وح �ي��د ف��ي ال�ل�ي�غ��ا ال� ��ذي س �ج��ل  15ه��دف��ًا
أو أك �ث��ر ،وص �ن��ع م�ث�ل�ه��ا ف��ي  5م��واس��م (/2010،2011
/2011/2014 ،2012/2015 ،2015 2016و/2019.)2020
• الالعب الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى
الذي حقق أكثر من  10مراوغات ناجحة ،وصنع

أكثر من  5فرص في مباراة واحدة هذا املوسم.
• خ�ل�ال مسيرته م��ع املنتخب وب��رش�ل��ون��ة سجل
ميسي  699هدفًا في  859مباراة ،وصنع  291هدفًا،
ك�م��ا ف ��از م��ع ب��رش�ل��ون��ة ب� �ـ 34ل�ق�ب��ًا ،ف�ي�م��ا ف�ش��ل في
قيادة منتخب بالده ألي منصة تتويج حتى اآلن.
• ح�ق��ق  54ث�لاث�ي��ة ،وس�ج��ل  52ه��دف��ًا م��ن رك�لات
حرة مباشرة.
• خالل  16عامًا من مسيرته الكروية بلغ معدل
التمريرات الحاسمة مليسي أكثر من  19تمريرة
ف ��ي امل ��وس ��م م�ت�ف��وق��ًا ع �ل��ى ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ك�ي�ف��ن دي
ب��روي��ن ن�ج��م مانشستر س�ي�ت��ي ،وال ��ذي ح�ق��ق ما
نسبته  17.6تمريرة حاسمة في املوسم.

األولوية لـ«كأس األمير»
عمر بركات
اك��د مصدر مسؤول في اتحاد الكرة ان��ه ال نية حاليًا
التخاذ قرار بالغاء بطولة كأس حضرة صاحب السمو
امير البالد للموسم الجاري والتي يتبقى منها قرابة
 ٧مباريات في االدوار ،ربع النهائي ونصف النهائي
ونهائي البطولة ،حيث كانت املنافسات قد توقفت في
وقت سابق بقرار تعليق النشاط الرياضي للحد من
انتشار فيروس كورونا املستجد.
وش� ��دد امل� �س ��ؤول ع �ل��ى ان ال �ك ��أس ال �غ��ال �ي��ة ت�ب�ق��ى من
اول��وي��ات االت �ح��اد الك �م��ال امل��وس��م ال ��ذي م��ن املفترض
استئنافه منتصف اغسطس املقبل بعد ق��رار ع��ودة

ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي ب��اق��ام��ة ال �ت��دري �ب��ات خ�ل�ال الشهر
امل�ق�ب��ل ،الف�ت��ًا ال��ى ان االت �ح��اد ي��ول��ي البطولة االهمية
باعتبارها ال�ح��دث االه��م لكونها تحمل اس�م��ًا غاليًا
على الجميع.
ك�م��ا ل�ف��ت ال��ى ان ال�ف�ت��رة املقبلة سيتم خ�لال�ه��ا تقييم
االوضاع بشكل تدريجي ومن ثم الوقوف على اصدار
ج��دول م��واع�ي��د ال�ك��أس بعد التنسيق ب�ين ارت�ب��اط��ات
منتخبنا الوطني االول وما تبقى من جوالت الدوري
بدرجتيه املمتازة واالولى.

ال نية إللغاء األولى
وع� ��ن ام �ك��ان �ي��ة ات� �ج ��اه االت� �ح ��اد الل� �غ ��اء م ��ا ت �ب �ق��ى من

جوالت دوري الدرجة االولى في ظل اقرار دوري الدمج
في املوسم املقبل ،اش��ار ال��ى ان ال��دوري ورغ��م ك��ون ما
تبقى من لقاءاته يبدو تحصيال حاصال للبعض ،اال
ان ه�ن��اك ف��رص��ا للفرق املتنافسة على امل��رك��ز الثاني
لحصد ج��ائ��زت��ه امل��ال�ي��ة بعد ض�م��ان ال�ج�ه��راء للمركز
االول قبل التوقف .واوضح ان االتحاد سبق وان رصد
جوائز مالية سواء لصاحبي املركزين االول والثاني
بالدوري املمتاز ومثلها لألولى.
يذكر ان لقاءات ال��دور رب��ع النهائي من ك��أس حضرة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و ي �ل �ت �ق��ي ف �ي �ه��ا ك ��ل م ��ن ال� �ج� �ه ��راء م��ع
اليرموك ،والعربي مع ب��رق��ان ،والقادسية مع كاظمة
والكويت مع الساملية.

«األولمبية» :بذلنا مجهودات
كبيرة لعودة النشاط الرياضي
أكد رئيس اللجنة األوملبية الكويتية ،الشيخ
ف �ه��د ن��اص��ر ال �ص �ب��اح ،أن «ال �ل �ج �ن��ة» ب��ذل��ت
م �ج �ه��ودات ك�ب�ي��رة ف��ي سبيل ع ��ودة الحياة
إل��ى ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي امل�ح�ل��ي ب�ع��د توقفه
ب�س�ب��ب ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك ��ورون ��ا املستجد
(كوفيد.)-19
وقال الشيخ فهد الصباح ،في بيان صحافي،
انه ومنذ بداية انتشار «الوباء» وحتى اليوم
ل��م ت ��أل ال�ل�ج�ن��ة ج �ه��دا ف��ي م�ت��اب�ع��ة ال��وض��ع
الصحي في البالد مع هيئة الرياضة ووزارة
الصحة لالستعداد والتحضير للعودة ،مما
أث�م��ر ات �خ��اذ إج � ��راءات صحية واش �ت��راط��ات
اح � �ت ��رازي ��ة مل� ��زاول� ��ة ال �ت� �م ��اري ��ن ال��ري��اض �ي��ة،
ال �ت��ي س �ت �ب��دأ م�ط�ل��ع األس� �ب ��وع امل �ق �ب��ل وف�ق��ًا
لالشتراطات الصحية.
وذكر أن وزارة الصحة تقوم مشكورة بإجراء
ال�ف�ح��وص��ات الصحية املطلوبة بمعدل 300
مسحة يوميًا بمركز الطب الرياضي بالهيئة
العامة للرياضة في منطقة الخالدية ،مشيدا
بجهود فريق عمل «تطوعي من أجل الكويت»
في تعقيم جميع املنشآت الرياضية.
وأع ��رب ع��ن تطلعه ل�ن�ج��اح ه��ذه ال�خ�ط��وة ملا
لها من أهمية في عودة املنافسات الرياضية
كما كانت سابقا ،السيما أن الحركة األوملبية
الكويتية تعد ج��زءًا ال يتجزأ من هذا العالم،
ال � � ��ذي ب� � ��دأ ف �ع �ل �ي��ا ف� ��ي م� �م ��ارس ��ة ال ��ري ��اض ��ة
التنافسية ،مشيرا إلى الدور اإليجابي واملهم
للرياضة على صحة األفراد واملجتمع.
وتقدم فهد الصباح بجزيل الشكر واالمتنان
إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
الوزراء ،للموافقة على عودة مزاولة التمارين

فهد ناصر الصباح

ال ��ري ��اض� �ي ��ة ل�ل�اع �ب ��ي امل �ن �ت �خ �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة
واألندية الرياضية.
وأش ��اد بجهود الهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة في
دعم الشباب الرياضي لتخطي هذه املرحلة،
م��وض�ح��ًا أن ه��ذه ال �ع��ودة م��ا ك��ان��ت لتتحقق
لوال الجهود املضنية ملنتسبي وزارة الصحة،
الذين وضعوا إج��راءات واشتراطات صحية
محكمة لعودة النشاط.
كما أثنى على ت�ع��اون االت �ح��ادات الرياضية
واألندية الشاملة واملتخصصة ،واستجابتها
ف��ي سبيل تنفيذ ه��ذه االش �ت��راط��ات على كل
املنتسبني ،م�م��ا يسهم ف��ي ع ��ودة املنافسات
ال��ري��اض�ي��ة ،م��ع ال�ح�ف��اظ على س�لام��ة وصحة
الالعبني واملدربني ،وكل من يشارك في إدارة
هذه األلعاب.

عيسى حمزة «إرث الطائرة»
بعدما ن�ش��رت سبقلا خبر اعتماد
ع �ل��ى ه ��ذا اإلرث وم��واص �ل��ة ال�ع�م��ل
اتحاد الطائرة ترشيح عبدالعزيز
ل � �ل � �ح � �ف ��اظ ع � �ل� ��ى ه� � � ��ذا امل� �ن� �ص ��ب
ال�ب��ال��ول لعضوية مجلس إدارة
اآلسيوي باسم الكويت ،بصرف
االت �ح��اد اآلس �ي��وي للعبة كوجه
النظر عن االسماء ،مشيرا إلى أن
جديد ،يمكن أن يستكمل املسيرة
ت��اري��خ عيسى ح�م��زة كبير ج��دا،
في هذا املنصب اآلسيوي املهم.
وال يمكن التغاضي عنه ،بل يجب
ت �ل �ق��ى ال� �ق� �س ��م ال ��ري ��اض ��ي ات� �ص ��اال عيسى حمزة ت�ك��ري�م��ه ب�ع��د ه ��ذا ال �ع �ط��اء ال�ط��وي��ل
ه��ات�ف�ي��ًا م��ن ع �ب��داهلل ال �ش �م��ري ،أح��د
واملميز.
قراء سبقلا ،أشاد خالله بتاريخ نائب رئيس فعندما يأتي أحد على ذكر الكرة الطائرة فال
االت � �ح� ��اد اآلس � �ي� ��وي ع �ي �س��ى ح � �م ��زة ،م��ؤك �دًا بد أن يشير إلى عيسى حمزة ،وسبقلا تشكر
أن ��ه أح ��د ال��رم��وز ال��ري��اض�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة داخ��ل الشمري على هذه اإلشادة بحمزة ،وتشاركه
االتحادين اآلسيوي والدولي للعبة.
ال � ��رأي ب �ت��اري��خ ه� ��ذا ال ��رج ��ل ،ول �ك��ن ل�لأن��دي��ة
وأك��د الشمري ض��رورة أن يعمل املسؤولون وات �ح��اد اللعبة رأي ،يجب أن نحترمه ،وإن
عن الرياضة الكويتية على ض��رورة الحفاظ اختلفنا معه.

ّ
يفضل مواجهة
ليفربول ال
سيتي على ملعب محايد
ق��ال ي��ورغ��ن ك�ل��وب م��درب ليفربول إن ناديه
ّ
ي �ف��ض��ل خ ��وض م��واج �ه��ة م��ان�ش�س�ت��ر سيتي
ف��ي ال � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي امل �م �ت��از ل �ك��رة ال �ق��دم،
األسبوع املقبل ،باستاد االتحاد ،وعدم نقلها
إلى ملعب محايد بسبب أزمة كوفيد.-19
وي �ن �ت �ظ��ر ل �ي �ف ��رب ��ول ،ال � ��ذي ق ��د ي �ح �س��م ل�ق�ب��ه
األول ف��ي ال ��دوري م�ن��ذ  30ع��ام��ًا أم ��ام سيتي
ي� ��وم ال �خ �م �ي��س م ��ن األس � �ب� ��وع امل �ق �ب ��ل ،ق� ��رارًا

عبدالله ماوي العب القادسية في لقاء فريقه أمام الساحل بكأس األمير

المباريات المنقولة اليوم

ريكي بوتش يخطف األضواء
ن� ��ادرًا م��ا ي�ح�ص��ل الع ��ب ف��ي برشلونة
على عالمة مباراة أعلى من األسطورة
األرج �ن �ت �ي �ن �ي��ة ل �ي��ون �ي��ل م �ي �س ��ي ،ل�ك��ن
ّ
ال��دم��اء ال �ج��دي��دة ال�ت��ي ض��خ�ه��ا امل��درب
ك�ي�ك��ي س�ي�ت�ي�ين خ�ل�ال ال �ف ��وز ال�ص�ع��ب
ّ
ويتقدمها الشاب
على أتلتيك بلباو،
ري�ك��ي ب��وت��ش ،ح��ال��ت دون ت�ق��دي��م لقب
الدوري األسباني لكرة القدم على طبق
من فضة للغريم ريال مدريد.
ق � � � � ّ�دم ب ��رش � �ل ��ون ��ة ش� ��وط� ��ا اف �ت �ت��اح �ي��ا
للنسيان ف��ي املرحلة ال �ـ 31م��ن الليغا،
م��ن ح�ي��ث ص�ن��اع��ة ال �ف��رص وال��وص��ول
ال� � ��ى امل � ��رم � ��ى ،ب �ت �ش �ك �ي �ل��ة ب� �ل ��غ م �ع��دل
أعمارها املتقدم  29.5عامًا.
لكن دخ��ول بوتش ( 20ع��ام��ًا) واليافع
اآلخ� � ��ر أن� �س ��و ف ��ات ��ي ( 17ع ��ام ��ًا) أع ��اد
الحياة إلى حامل لقب الدوري في آخر
م��وس �م�ين ،وس� ّ�ج��ل ه ��دف ف ��وز م�ت��أخ��ر
في آخر ثلث ساعة عبر بديل آخر هو
العب الوسط الكرواتي املخضرم إيفان
راكيتيتش.
غ ��اب ال�س�ح��ر ع��ن م�ي�س��ي ،ل�ك��ن بلمسة
جميلة م�ع�ت��ادة أن�ق��ذ أف�ض��ل الع��ب في
العالم ست مرات فريقه.
كما غابت النجاعة عن ثنائي الهجوم
االوروغ��وي��ان��ي لويس س��واري��ز العائد
من إصابة والفرنسي انطوان غريزمان
ّ
يسجل للمباراة السابعة تواليا
الذي لم
في الدوري في سابقة لم يواجهها منذ
.2016

ي � �ت � �ع � ّ�رض م� �ه ��اج ��م أت �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د
ال �س��اب��ق الن �ت �ق ��ادات ش��رس ��ة ،ح �ت��ى ان
صحيفة «س �ب��ورت» كتبت ان التعاقد
م �ع��ه ك� ��ان «غ �ل �ط��ة» ل �ع��دم ق ��درت ��ه على
ت��أم�ين ال �ب��دي��ل االب ��داع ��ي مل�ي�س��ي ،على
غ��رار البرازيلي نيمار املرشح للعودة
إلى برشلونة ،أو الصاعد فاتي.
لكن من س��رق األن�ظ��ار في ليلة «كامب
ن � ��و» ال� �خ ��ال ��ي م ��ن ال �ج �م��اه �ي��ر ب�س�ب��ب
ب��روت��وك��ول «ك ��وف� �ي ��د »-19ك ��ان ب��وت��ش

ال � ��داخ � ��ل ف � ��ي ال ��دق� �ي� �ق ��ة  ،56ب� � ��دال م��ن
ال� �ب ��رازي� �ل ��ي آرث� � ��ر ال � �غ� ��ارق ب � � ��دوره ف��ي
تكهنات ان�ت�ق��ال��ه إل��ى ي��وف�ن�ت��وس بطل
إيطاليا ف��ي صفقة ت�ب��ادل ضخمة مع
البوسني ميراليم بيانيتش.

طاقة وإبداع

ّ
حفز دخوله بقية الالعبني ،فبدا زئبقيا
ف ��ي ت �ح��رك��ات��ه ،ت �م��ري��رات��ه وت��دخ�ل�ات��ه
األرض�ي��ة القتناص ال�ك��رة م��ن الخصم،

ريكي بوتش ترك بصمته في لقاء برشلونة وبلباو (أ.ف.ب)

ح��ول ملعب امل�ب��اراة من مجموعة استشارية
مختصة بالسالمة.
وأب�ل��غ كلوب الصحافيني «بكل أم��ان��ة أفضل
إق��ام �ت �ه��ا ف ��ي م��ان �ش �س �ت��ر ،وإال س �ي �ك��ون م��ن
الصعب للغاية تنظيمها».
وقد تنقل السلطات املباراة إلى ملعب محايد
بسبب مخاوف من تجمع جماهير ليفربول
خارج االستاد لالحتفال باللقب.

الدوري االنكليزي (المرحلة الحادية والثالثون)

فمنحته عدة وسائل إعالم متخصصة
عالمة أعلى من ميسي ( 8.5على عشرة،
مقابل .)8
صنع طاقة وابداعا رهيبني في الوسط
ّ
الدفاعي ،فحطم خطط بلباو الحتواء
املضيف ،وتناغم بشكل جميل جدا مع
قدوته ميسي.
أشعل دخول ابن اكاديمية «ال ماسيا»
ال� �ح ��رك ��ة ف ��ي وس � ��ط م �ت �ص��در ال �ل �ي �غ��ا،
وازدادت حيوية م��ع دخ��ول فاتي بدال
م ��ن غ ��ري ��زم ��ان امل � �ص� ��دوم م ��ن ص�ي��ام��ه
املستمر عن زيارة الشباك.
ك��ان��ت ب��داي��ة ب��وت��ش ف��ي ع�ه��د سيتيني
بطيئة ،خ�ص��وص��ا ب�ع��د م �ب��اراة سيئة
في ايبيزا ضمن مسابقة الكأس ،لكنه
ب ��دأ ي�ظ�ه��ر أك �ث��ر ف��أك �ث��ر ب �ع��د ال� �ع ��ودة،
خصوصا في ظل التبديالت الخمسة
امل� �ت ��اح ��ة ،مل �ن��ح امل �خ �ض��رم�ي�ن ال �ن �ج��وم
م ��زي ��دا م ��ن ال ��راح ��ة ف ��ي ظ ��ل امل �ب��اري��ات
املتداخلة.
وق ��ال «أن ��ا سعيد للثقة ال�ت��ي منحني
إي ��اه ��ا ك �ي �ك��ي ،واذا أض �ف �ن��ا ال �ن �ت��ائ��ج
ال �ج �ي��دة ف �س �ي �ك��ون األم � ��ر رائ� �ع ��ا .أري ��د
الفوز بأمور كثيرة مع هذا النادي .أنا
سعيد لجلب السعادة لهذا النادي».
أما سيتيني الذي تحدث عن «عدم دقة
وان �س �ي��اب» ف��ي ال �ش��وط األول ،ف��أش��اد
ب� �ـ«دي� �ن ��ام� �ي ��ة أن� �س ��و (ف � ��ات � ��ي) وري �ك ��ي
(ب ��وت ��ش) .س��اع��دان��ا ع �ل��ى ال �ت �ق��دم ال��ى
األمام واالستحواذ أكثر على الكرة».

بيرنلي × واتفورد

 8.00مساء

beIN Sports HD 2

ساوثمبتون × ارسنال

 8.00مساء

beIN Sports HD 1

تشلسي × مانشستر سيتي

 10.15مساء

beIN Sports HD 2

الدوري االسباني (المرحلة الحادية والثالثون)
إيبار × فالنسيا

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

ريال بيتيس × إسبانيول

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

«ديوكوفيد» تحت مجهر االنتقاد
وج��د املصنف «أول» عامليا الصربي نوفاك
دي��وك��وف�ي�ت��ش نفسه ت�ح��ت مجهر ان�ت�ق��ادات
واسعة بعد كشف إصابته بفيروس كورونا
املستجد ،على إث��ر دورة تنس استعراضية
ّ
ن��ظ�م�ه��ا ف��ي خ�ض��م أزم ��ة «ك ��وف� �ي ��د ،»-19ط��ال
امل� ��رض أرب �ع��ة م��ن ال�لاع �ب�ين ال��ذي��ن ش��ارك��وا
فيها.
وأع � � �ل� � ��ن ال � �ص � ��رب � ��ي ( 33ع� � ��ام� � ��ا) إص ��اب� �ت ��ه
ب��ال �ف �ي��روس ،ل�ي�ص�ب��ح راب� ��ع الع ��ب ي �ن��ال منه
«ك��وف�ي��د »-19على هامش املشاركة في دورة
«أدري ��ا ت��ور» ف��ي دول البلقان ،بعد مواطنه
ف �ي �ك �ت��ور ت��روي �ت �س �ك��ي وال �ب �ل �غ��اري غ��ري �غ��ور
ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش.
وأق� ��ر دي��وك��وف�ي�ت��ش ال� ��ذي ت �ح��ول اس �م��ه ال��ى
وس ��م «#دي��وك��وف �ي��د» ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج �ت �م ��اع ��ي ،ب �م �س��ؤول �ي �ت��ه ف ��ي إق ��ام ��ة ه��ذه

ال � � ��دورة وع � ��دم اح� �ت ��رام ك ��ل ق ��واع ��د ال�ت�ب��اع��د
االجتماعي خاللها ،إن بتصرفات الالعبني
أو السماح بحضور املشجعني.
لدواع خيرية ،وسط
وأتت الدورة التي أقيمت
ٍ
تعليق امل�ن��اف�س��ات االح �ت��راف �ي��ة للتنس منذ
مارس املاضي بسبب «كوفيد.»-19
وأص � ��در ال �ص��رب��ي امل� �ت ��وج ب� � �ـ 17ل �ق �ب��ا ك�ب�ي��را
ب� �ي ��ان�ي�ن ،أع� �ل ��ن ف ��ي األول إص ��اب� �ت ��ه وأس �ف��ه
واعتذاره عما حصل ،وذهب أبعد من ذلك في
الثاني ،معترفا بخطأ تنظيم الدورة في هذه
الفترة.
لكن االعتراف بالخطأ لم يكن فضيلة في نظر
العديد من املعنيني بعالم اللعبة التي تعتزم
سلطاتها إعادة إطالق املنافسات االحترافية
اعتبارا من أغسطس ،وغالبا من دون جمهور
في ظل األزمة الصحية املتواصلة.
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الطقس

33

الصغرى

47

الكبرى

الرطوبة

%23

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

1.35 3.40

9.22 8.31

ً
صباحا

ً
ظهرا

ً
صباحا

مساءً

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى

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

معتدلة السرعة ( 15ـــ  45كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

3.24 3.14
فجر

الصــــالة

كالم الناس
أحمد الصراف

د .موضي عبدالعزيز الحمود
a.alsarraf@alqabas.com.kw

***
منذ نصف ق��رن وأن��ا أع�ل��ن ،تصريحا وتلميحا وتاليا كتابة،
م��واق �ف��ي وآرائ � ��ي م��ن مختلف ال�ق�ض��اي��ا .ل��م أك ��ن مصيبا في
الكثير منها ،ولكني لم أخ��ذل نفسي يوما في األم��ور الحيوية
واألساسية .وأعتقد أن الزمن والظروف أثبتا لي ولبعض من
ّ
يعرفني حق املعرفة صحة ما كنت أتبنى من مواقف وآراء؛ ليس
ّ
لتميزي ،بل ألن تلك اآلراء واملواقف كانت األقرب دائما ،وبخالف
ما كانت تؤمن به األغلبية الساحقة ،للعدالة واإلنسانية!
كنت أتساءل دائما :ملاذا يجب أن أفرض على املرأة أن تنتقب أو
تتحجب ،أو حتى أن تضع «إيشاربا» على رأسها؟
من أك��ون لكي أف��رض عليها ذل��ك؟ مل��اذا ال يترك القرار لها؟ اال
يكفيها ما تعانيه في مجتمع «ارتخى واعتاد» على تحقير املرأة
ووضعها دون الرجل بكثير ليأتي من يضعها في كيس أسود،
على الرغم عن إرادتها؟ ومن هي هذه املرأة؟ أليست أقرب الناس
إلينا ،وصاحبات الفضل علينا؟ فكيف نفرض عليهن ما ال
نحبه ألنفسنا؟
كانت إحدى عماتي ،األكثر جرأة واألفضل تعليما بني البقية،
تجادلني يوما في مسألة الحجاب .فاجأتني أثناء نقاش بالقول
إنها لو اقتنعت بكالمي ،وأسقطت الحجاب ،فإنها سوف تسقط
من دون��ه على أرض الشارع مرتبكة ألنها لم تعتد السير من
دونه!
م��وق�ف��ي «امل �ت �ح��رر» أو ال�ل�ي�ب��رال��ي م��ن امل � ��رأة ،ف��ي ح�ي�ن��ه ،ح��دد
اتجاهاتي في أمور كثيرة ،ومنها أتت قناعتي وإيماني بكامل
بنود اإلع�لان العاملي لحقوق اإلن�س��ان ،التي أقرتها كاملة كل
دول العالم ،ولم تقر كامل بنودها كل الدول العربية واإلسالمية!
وب��ال�ت��ال��ي ،ف��إن ت��أي�ي��دي للمثليني ل��م ي��أت م��ن منطلق معرفتي
بأحد منهم ،بل اسمع بهم كما يسمع غيري ،ب��أن فالنًا لديه
ميول مختلفة .وبالتالي موقفي منهم مبدئي وإنساني ،وبأن
ليس من حق أحد أن يعاملهم بأقل من كونهم بشرًا مثلنا .فقد
ش��اءت الظروف أن يولدوا بهذه الصورة وتلك ،وبالتالي يمكن
الحكم على ك��ل م��ن يعاديهم ،ول�ك��ون سفهاء ال�ق��وم ،بطبعهم
كارهني لآلخر املختلف ،بصرف النظر إن كان االختالف في
لون البشرة أو الدين او املذهب أو التصرف .واملسألة ال تحتاج
غير مكاملة هاتفية مع أي طبيب مختص ليشرح له أن هؤالء
َّ
لديهم «اختالفات» خلقية ،وليسوا شواذ ،وال يد أو ذنب لهم في
ّ
ما هم عليه جنسيا ،واالختالف معهم ُيعد ممارسة متعسفة
وغير مبررة.
الغريب أن من يدافع عن حقوق هذه الفئات املظلومة في املجتمع
يسميهم البعض «سفهاء» و«قليلي الحياء» ،وكأنهم يقولون :إن
ارتكاب جريمة جنسية في حق مسكينة مسألة فيها نظر .أما
الوقوف مع فئة مظلومة ،فجريمة ال تغتفر.
يدعي البعض أنني منحرف فكريا ،ويهددوني بعذاب اآلخرة،
فمنذ متى كانت هذه «األش�ك��ال» جديرة بالحكم على غيرها،
والتصدر ملهمة تمثيل الخالق ،وتوزيع التهم على الغير وإصدار
األحكام عليهم؟

بعد أسبوع من إطالقه

البنك المركزي البرازيلي
يقتل نظام دفع «واتس أب»
ألغى البنك املركزي في البرازيل ،نظامًا تم إطالقه منذ أسبوع واحد،
يسمح ملستخدمي تطبيق امل��راس�لات الشهير «وات��س اب» بإرسال
أموال عبر الدردشة ،حيث طالب البنك املركزي كال من فيزا وماستر
كارد ،بوقف خدمات الدفع والتحويل عبر التطبيق الشهير ،اململوك
لشركة فيسبوك.
وبحسب مجلة «بيزنس إن�س��اي��در» األميركية ،ف��إن البنك املركزي
ال �ب��رازي �ل��ي ق ��ال ف��ي ب �ي��ان��ه ،إن ب ��دء ال �ع �م��ل ب��ال �خ��دم��ة دون تحليل
سابق من جانب السلطة النقدية ،يمكن أن يضر بنظام املدفوعات
البزاريلي ،سواء في مجال املنافسة ،أو خصوصية البيانات.
وق��ال��ت املجلة االقتصادية ،إن النظام الجديد ،ال��ذي ب��دأ العمل به
داخ ��ل ال �ب��رازي��ل األس �ب��وع امل��اض��ي ،يسمح للمستخدمني بتحويل
األم ��وال إل��ى أف ��راد أو ش��رك��ات محلية م��ن خ�ل�ال ال��دردش��ة ،وإرف ��اق
املدفوعات كما لو كانت ص��ورة أو فيديو ،مهددًا بأنه إذا لم تلتزم
فيزا وماستركارد ستخضعان لغرامات وعقوبات إدارية.

الوفيات
● محمد عبدالله حسن الحمادي 95( ،عامًا) ،شيع،
ت.66667967 - 99480566 - 97471047 - 66645050 :
● سدن محمد غازي محمد العتيبي 4( ،أع��وام)،
شيعت ،ت.94447432 :
● جدية ثعيان البغيلي الرشيدي ،أرم�ل��ة س��رور
ج��اب��ر ال�ب�غ�ي�ل��ي 80( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ت- 67777855 :
.97999359
● فوزية زي��د خلف ال��س��راج ،أرم �ل��ة م�ح�م��د هاشم
ص��ال��ح ال�س�ع�ي��د 73( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ت- 90909370 :
.99882961 - 93330066
● عبدالله محمد مجيد مكي 63( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.66661842
● فاطمة جاسم محمد الغضبان 88( ،ع��ام��ًا)،
شيعت ،ت.66960899 :
● سعود عبدالعزيز محمد الشطي 79( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.97372323 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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كلمة ورد غطاها

عصر

محطات مؤلمة

أوبرا «ليسيو» في أسبانيا ّ
تنظم
حف ً
ال ..جمهوره «آالف النباتات»
أحمد بدر
مع إعالن أسبانيا إنهاء حالة الطوارئ املفروضة في البالد
ً
منذ  3أشهر ،نظمت دار أوبرا «ليسيو» في برشلونة حفال
موسيقيًا غير اعتيادي ،بسبب ضيوفه ،الذين لم يكونوا
سوى آالف النباتات ،املوضوعة في مقاعد الجمهور.
منظمو ال�ح�ف��ل أخ �ب��روا وك��ال��ة «روي� �ت ��رز» أن ال �ه��دف من
جلوس  2300إصيص نباتات في مقاعد املتفرجني أمام
امل�س��رح ،بينما الحفل يعزف ،هو اإلش��ارة إل��ى ما خلفته
األزم ��ة اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي عصر ف�ي��روس ك��ورون��ا ،ال��ذي حرم

الناس من الجلوس في مقاعدهم كمشاهدين.
ون�ق�ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن امل�ن�ت��ج ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ح�ف��ل ،أوجينيو
أمبوديو ،قوله إنهم فضلوا أن تحتل الطبيعة املساحات
التي تم انتزاعها من البشر ،مضيفًا« :دعونا نبدأ بالفن
واملوسيقى في مسرح رائ��ع بدعوة الطبيعة» ،في إشارة
إلى دمج الفن بالتاريخ ،في أق��دم دور األوب��را األوروبية،
الذي يرجع تاريخه إلى القرن .19
وأوض �ح��ت روي �ت��رز أن��ه ب�ع��د إذاع ��ة ال�ح�ف��ل ،ال ��ذي ت��م بثه
مباشرة على الهواء ،جرى التبرع بجميع النباتات التي
ح �ض��رت ال�ح�ف��ل ،ملصلحة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي امل �ج��ال الصحي
املوجودين في الخطوط األمامية ملواجهة فيروس كورونا.

كم وددت أن أقف معكم في محطات سعيدة أو مفرحة..
ول �ك��ن م��ا ال�ع�م��ل؟ إذ ط�ف��ح األل ��م ف��ي ه��ذا ال��زم��ن ال�ص�ع��ب
وت �ع��ددت م�ح�ط��ات��ه ال �ت��ي س��آخ��ذك��م م�ع��ي ف��ي ع ��دد منها
ل�ن�س�ت�ع��رض آالم �ه��ا ون�س�ت�ف�ي��د م��ن دروس �ه��ا ون�س�ت�ل�ه��م
منها مساحات األمل املمكنة ،لعلنا نتخطاها.
وأولى محطاتنا هي محطة الوطن:
الشاعر األديب السوري الساخر
التي وقف عندها يومًا
ّ
محمد املاغوط ،رحمه اهلل ،معلقًا على معاناته املؤملة في
ً
وطنه قائال ــــ وهنا أقتبس ــــ زمان ملا كنت أمشي بحلب
أسمع بياع الجرائد يصيح «ال��وط��ن» ب�ـ 5ليرات« ،الثورة»
بـ 5ليرات« ،العروبة» بليرتني ،يقول املاغوط :كنت مفكر
أن البياع يقصد سعر الجريدة!!
أتساءل :أال يشبه حال الوطن اليوم عند بعض من رخص
ّ
فيه رغم مواطنته ملا شخصه املاغوط آنذاك؟! ذلك البعض
الذي أصبح ينظر إلى الوطن من خالل الدينار أو الدوالر
أو حتى الرنجيت امل��ال�ي��زي ..وه��و ال يعرف عن وطنه إال
كمحطة للنهب من خيراته ..رحمك اهلل شاعرنا القدير
ّ
لتشخيصك ال�ع�م�ي��ق ،ول�ك�ن��ي أب��ش��رك ب��أن��ه م��ا زال على
ه��ذه األرض الغالية املسماة الكويت من املخلصني ممن
لهم «الرأي» في ما يجري ،وال يزال منهم «الشاهد» على
الحق والرافض للفساد ،ونحن متأكدون أن اهلل سيرزقنا
«سبقلا» من «النهار» املشرق ما دام هناك مصلحون
يرسمون «السياسة» لهذا البلد ،وستأتيك إن ش��اء اهلل
«األنباء» في «الجريدة» ّ
عمن سيقيل عثرة «الوطن» ..مع
االع�ت��زاز بجميع صحفنا ،ال�ت��ي ه��ي خ��ط دفاعنا ومنبر
ح��ري�ت�ن��ا ،وإن ك��ان س�ع��ر النسخة ال��ورق�ي��ة منها ال يزيد
على «مئة فلس».

هل سيسلم احتياطي أجيالنا؟

«بلومبيرغ»« :أبل» أصبحت الخيار
االستثماري األفضل لدى الخبراء
إسالم شكري
رغ��م امل�خ��اوف املتعلقة بتفشي فيروس
كورونا ،فان الخبراء واملحللني املاليني،
يرون أن عمالقة التكنولوجيا األميركية
«أب��ل» هي الخيار االستثماري األفضل
ح ��ال� �ي ��ًا ،ب �ف �ض��ل ال� �ت � �ف ��اؤل ب� �ش ��أن آف� ��اق
أسهمها.
وق��ال��ت وك��ال��ة «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» األم�ي��رك�ي��ة،
إن م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  12ش ��رك ��ة ،ف ��ي وول
ستريت ،رفعت سعرها املستهدف ألبل
خالل الشهر الجاري فقط ،وهو ما رفع
متوسط سعر سهم الشركة إلى نحو 343
دوالرًا ،بعدما كانت قيمته  305دوالرات
فقط في نهاية شهر أبريل املاضي ،حيث
انها تبقى األكثر ارتفاعًا بني الشركات
والبنوك التي تأخذ مكانها في الصف
األول ،رغم انخفاضها بنسبة .%7
وأوض� �ح ��ت ال��وك��ال��ة ،أن أس �ه��م ع�م�لاق��ة
التكنولوجيا األميركية ارتفعت بنسبة

مؤلم أن تمتد يد الحكومة ويوافق أعضاؤها على وقف
االس �ت �ق �ط��اع ال� ��ذي ن�س�ب�ت��ه  %10م��ن اإلي� � ��رادات ال �ع��ام��ة،
ك��ادخ��ار ملصلحة ص�ن��دوق األج �ي��ال ال�ق��ادم��ة ل�ي�ك��ون لهم
ح�ص�ن��ًا وق ��ت ال �ح��اج��ة وامل �ح ��ن ..وق ��ف االس �ت �ق �ط��اع ،كما
ّ
أف��ادت الحكومة ،حتمه العجز امل�ت��زاي��د للميزانية العامة
التي أتخمت ب�ك��وادر فلكية وم�ص��روف��ات متزايدة وه��در
غ�ي��ر م�ح�س��وب ..ف�ل�ج��أت ال�س�ل�ط��ات ال��ى آخ��ر ال�ك� ّ�ي «وه��و
وق� ��ف االس �ت �ق �ط��اع مل �ص �ل �ح��ة األب� �ن ��اء واألح� � �ف � ��اد» ،ل �ع��دم
قدرتها الحقيقية على ضبط امليزانية الحالية وتخفيض
االن �ف��اق وال �ه��در ف�ي�ه��ا ..ول �ع��دم ق��درت�ه��ا ع�ل��ى امل �ض��ي في
م�ش��روع ال��دي��ن ال�ع��ام ،ال��ذي بالتأكيد ستكون كلفته أقل
ع�ل��ى أج�ي��ال�ن��ا ال�ق��ادم��ة م��ن وق��ف االس �ت �ق �ط��اع ..أم��ر ال بد
أن يتناوله املختصون بالبحث أكثر ،وعلى الحكومة أن
ّ
تتأنى وتسمع ..وعلى مجلس األمة أن يبحث عن مصلحة
الكويت ،وليس عن مصالح األعضاء الشخصية ..وكفانا
متاجرة بمستقبل أبنائنا.

املناطق املعزولة
 %3.3ي��وم ال�ث�لاث��اء ،محققة ب��ذل��ك رقمًا
قياسيًا ،وهو ما أدى إلى رفع املكاسب،
والقيمة السوقية للشركة إل��ى م��ا يزيد
على  1.5تريليون دوالر.
ول �ف �ت��ت ال� ��وك� ��ال� ��ة ،إل � ��ى أن م� ��ن أس �ب��اب
االن� � �ت� � �ع � ��اش ال � � � ��ذي ت � �ش � �ه ��ده ال � �ش ��رك ��ة،
ال�ت�ح��دي�ث��ات وامل�ن�ت�ج��ات ،ال�ت��ي أعلنتها
أب��ل م��ؤخ��را ف��ي م��ؤت�م��ر امل �ط��وري��ن ،مثل

املنتجات القابلة لالرتداء ،باإلضافة إلى
نمو إيرادات متجر التطبيقات ،موضحة
أن ال ��داف ��ع األك �ب��ر ل �ل �ت �ف��اؤل ه��و اإلث� ��ارة
امل �ت��زاي��دة ب �ش��أن إط �ل�اق «،»iPhone 5G
املتوقع في وقت الحق من العام الحالي.
ف �ي �م��ا ت �ت��وق��ع اب� ��ل أن ت �ب �ي��ع  91م�ل�ي��ون
وح � ��دة م ��ن م�ن�ت�ج��ات �ه��ا ،خ �ل�ال ال��رب�ع�ين
األولني من العام.

نأمل في أن يرفع مجلس الوزراء العزل الكامل عن بعض
املناطق «املنكوبة» التي عانت من هذا العزل ،خصوصا
منطقتي جليب الشيوخ واملهبولة ،اللتني تقطنهما أعداد
كبيرة م��ن العمالة ال��واف��دة واألس��ر الكويتية ،وغيرهما..
ي�ك�ف��ي م��ا ت �ع� ّ�رض ل��ه ه ��ؤالء م��ن ح ��االت ن�ف�س�ي��ة م�ت� ّ
�أزم��ة
دفعت بعضهم ــــ م��ع األس��ف ــــ لالنتحار ..لعل املعالجة
ت�ك��ون مختلفة م��ن غ�ي��ر ال �ع��زل؛ ف��ال��رح�م��ة واج�ب��ة ل�ه��ؤالء
وغيرهم.

