هل ُأبلغ عن ابن
زوجتي الذي
يتعاطى المخدرات..
وأتخلص منه؟
الخبير األسري في
«نيويورك تايمز» يجيب
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مفاجأة تكشفها النيابة في قضية النائب البنغالي:

نائبان حاليان يغسالن األموال!
مبارك حبيب

ف� َّ�ج��رت ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
ف� � ��ي ق� �ض� �ي ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� �ب� �ن� �غ ��ال ��ي
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ امل� �ت� �ه ��م ف� ��ي االت� � �ج � ��ار ب��ال �ب �ش��ر
واإلقامات وغسل األموال والرشى
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ م� �ف ��اج ��آت م ��ن ال� �ع� �ي ��ار ال �ث �ق �ي��ل؛

■ إعداد كتاب رسمي لطلب رفع الحصانة عنهما

ّ
تتمثل ف��ي إدخ��ال نائبني حاليني
َ
ب��اع�ت�ب��اره�م��ا م�ت�ه��م�ين رس�م�ي��ًا في
القضية.
وكشف مصدر مطلع لـ سبقلا عن

إع � ��داد ك �ت��اب رس �م��ي م ��ن ال �ن �ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة إل ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
ُ
م ��رزوق ال �غ��ان��م ،ت�ط��ال��ب ف�ي��ه برفع
الحصانة ع��ن النائبني الحاليني؛

ُّ
ل�ل�ت�م��ك��ن م��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق م�ع�ه�م��ا في
ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ،م �ش �ي��رًا ف ��ي ال��وق��ت
ن �ف �س��ه إل� ��ى أن ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال �ت��ي
تجريها النيابة كشفت عن ضلوع

ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن وت� � ّ
�ورط � �ه � �م� ��ا ف� ��ي ه ��ذه
ال �ق �ض �ي��ة ،وي �س �ت��وج��ب ال �ت �ح �ق �ي��ق
م�ع�ه�م��ا الس�ت�ك�م��ال امل �ل��ف الخطير
املسيء إلى سمعة الكويت.

وق � ��ال امل� �ص ��در :إن خ �ي��وط ج��رائ��م
االت� � � �ج � � ��ار ب� ��ال � �ب � �ش� ��ر واإلق � � ��ام � � ��ات
س�ت�ك�ش��ف أس �م��اء أخ ��رى ف��ي مقبل
األي� � � ��ام ،وإن أن � �ي� ��اب ال� �ق ��ان ��ون ل��ن
تستثني أي متهم في هذه القضية
أو غ �ي��ره��ا م��ن ال �ق �ض��اي��ا األخ� ��رى،
ولن يفلت ّ
أي كان من العقوبة.

االنتقال إلى المرحلة الثانية ..والعين على اإلصالح االقتصادي

بداية انفراجة..

■ رمضان 162 :ألف مقيم سيعودون إلى عملهم ■ عودة دوام الحكومة و«الخاص» بـ % 30من العاملين
■ فتح المجمعات سيعيد جزءاً كبيراً من روتين الحياة ■ تعديل الحظر ليصبح من  8مساء إلى  5صباحا ً
راشد الشراكي وحمد السالمة
وإبراهيم محمد
خ �ط��ت ال� �ك ��وي ��ت خ� �ط ��وة ج ��دي ��دة ن�ح��و
ع� ��ودة ال �ح �ي��اة إل ��ى ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ،إذ ق��رر
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء أم� ��س االن� �ت� �ق ��ال إل��ى
امل ��رح� �ل ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن خ� �ط ��ة ال � �ع� ��ودة
ال�ت��دري�ج�ي��ة للحياة الطبيعية ،اب�ت��داء
م��ن ال �ث�لاث��اء امل�ق�ب��ل  30ال �ج��اري ،األم��ر
ال� � � ��ذي ي� �ش� �ك ��ل ب � ��داي � ��ة ان � �ف � ��راج � ��ة ع �ل��ى
امل �س �ت ��وى االق� �ت� �ص ��ادي وال� �ع�ي�ن ت�ب�ق��ى
ع � �ل ��ى اإلج � � � � � � ��راء ات ال � �ت� ��ي س �ت �ت �خ��ذه��ا
الحكومة إلنقاذ القطاع الخاص.
وقال الكاتب الباحث االقتصادي محمد
رم �ض��ان إن ف �ت��ح امل �ج �م �ع��ات ال�ت�ج��اري��ة
وم �ح��ال ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة س�ي�ع�ي��د إل��ى
س �ك��ان ال �ك��وي��ت ج ��زءًا ك�ب�ي��رًا م��ن روت�ين
حياتهم الطبيعية كما سيعيد أكثر من
 ١٦٢ألف مقيم إلى عملهم.
وأوض � � � � � ��ح أن م � �ب � �ي � �ع� ��ات ال � �ت � �ج� ��زئ� ��ة
ت� �ق ��در ب� � � �ـ 16.7م �ل �ي��ار دوالر ف ��ي 2018
وم �س��اه �م �ت �ه��ا األس ��اس� �ي ��ة ف ��ي ال �ن��ات��ج
املحلي اإلجمالي غير النفطي.
وقالت مصادر اقتصادية لـ سبقلا« :إن

االن�ط�لاق إل��ى املرحلة الثانية سيكون
ب��داي��ة اول �ي��ة الن�ح�س��ار ت��داع�ي��ات أزم��ة
كورونا على القطاعات ،ومن شأنه أن
يخفف من تكاليف اإلنقاذ والتداعيات
امل� �ت ��رت� �ب ��ة ع �ل �ي �ه��ا ك� �ف� �ق ��دان ال ��وظ ��ائ ��ف
وت�ق�ل�ي��ص ال��روات��ب وال�ت�خ�ل��ف ع��ن دف��ع
االيجارات».
وت �ت �ض �م��ن امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن خ�ط��ة
ع� � � ��ودة ال � �ح � �ي� ��اة اس� �ت� �ئ� �ن ��اف ال� �ج� �ه ��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وال � �خ� ��اص� ��ة دوام� � �ه � ��ا 30
ال � �ج� ��اري ب �ط��اق��ة ت �ش �غ �ي��ل ال ت �ت �ج��اوز
 %30م � ��ن ال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن .ك � �م� ��ا ت �ت �ض �م��ن
املرحلة إعادة فتح املوالت واملجمعات
ال � � �ت � � �ج � � ��اري � � ��ة وال� � � � �ح � � � ��دائ � � � ��ق ال� � �ع � ��ام � ��ة
وامل� � �ت� � �ن � ��زه � ��ات ،وامل � �ط � ��اع � ��م وامل � �ق ��اه ��ي
للطلبات من دون الجلوس.
إل��ى ذل��ك ،ع��دل مجلس ال ��وزراء توقيت
الحظر الجزئي في البالد ليصبح من
 ٨م �س� ً
�اء ح �ت��ى  ٥ص �ب��اح��ًا اع �ت �ب��ارًا من
ال �ث�لاث��اء امل�ق�ب��ل .وك�ل��ف امل�ج�ل��س وزارة
الصحة استكمال ال��دراس��ات الصحية
ل�ت�ق�ي�ي��م ال��وض��ع ال �ص �ح��ي ف��ي ال�ج�ل�ي��ب
واملهبولة والفروانية.

ً
عاما على إحدى
بعد مرور أكثر من ثالثين
القضايا األكثر جد ً
ال إبَّان الغزو العراقي

إحالة اتهام
«مسافر عبدالكريم»
بالخيانة  ..إلى التحقيق!
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تكليف حكومي لمعالجة أوضاع
سوق العمل في «الخاص»
كلف مجلس الوزراء الجهات املعنية اإلسراع في اتخاذ الخطوات الالزمة ملعالجة أوضاع
سوق العمل في القطاع الخاص ،عبر اقتراح التشريعات وتنفيذ الخطوات التي تستهدف
معالجة االوضاع االقتصادية ،وذلك في ضوء االهتمام بتحريك عجلة االقتصاد الوطني
بعد الركود الذي أصابه.

مختصر مفيد
إعالن تكليف الجهات الحكومية معالجة االقتصاد؛ ليس إال مناورة
عقيمة كسابقتها.
فال حل أكثر واقعية من وثيقة «تحسين األعمال» البرلمانية.

تستخدم سلسلة صيدلياتها في عمليات الغش التجاري

شركة محلية تستورد كمامات
عادية ..وتبيعها طبية!
■ سعر العلبة المستوردة  2.5دينار ..وتباع بعد إعادة التعبئة بـ  5.25دنانير!
محمود الزاهي
وق ��ع م��ا ح� ��ذرت م �ن��ه سبقلا م � ��رارًا ب�ش��أن
نقص أدوات الحماية الطبية الشخصية
ف � ��ي ال� � �س � ��وق امل� �ح� �ل ��ي وض � �ع� ��ف ال ��رق ��اب ��ة
الحكومية ،فقد كشفت مصادر مطلعة عن
ع�م�ل�ي��ات غ��ش وت�ل�اع��ب خ�ط�ي��رة ب��أس�ع��ار
الكمامات وج��ودت�ه��ا تحت ضغط الطلب
املتزايد عليها.
وق� ��ال� ��ت امل � �ص � ��ادر ل � �ـ سبقلا« :إن ش��رك��ة
م�ح�ل�ي��ة ت �م �ل��ك س�ل�س�ل��ة ص �ي��دل �ي��ات ت�ق��وم
باستيراد كميات كبيرة جدًا من الكمامات
ال �ع��ادي��ة ال �ت��ي ت �ب��اع ال�ع�ل�ب��ة م�ن�ه��ا بنحو
 2.5دينار ،لتقوم بعد ذلك بتغيير العلبة
الخارجية وطباعة أخ��رى جديدة مكتوب
عليها كمامات طبية  medicalلتباع بسعر

 5.25دنانير للعلبة».
وتجري طباعة العلب ـ وفق املصادر ـ في
مطبعة شهيرة في منطقة صبحان بتكلفة
 30ف�ل�س��ًا ل�ل�ع�ل�ب��ة ،ل�ت�ح�ق��ق ال �ش��رك��ة رب�ح��ًا
يتجاوز  %100عن ثمنها السوقي.
وح� � ��ذرت امل� �ص ��ادر م ��ن أن خ� �ط ��ورة األم ��ر
تكمن في حال استخدام هذه الكمامات من
العاملني في الصفوف األمامية باعتبارها
طبية ،مما سيعرضهم لإلصابة بكورونا
ب�لا ش��ك .وكشفت أن املطبعة ّ
وردت نحو
 130ألف علبة في األي��ام املاضية للشركة،
مطالبة بتدخل الجهات املعنية لوقف هذه
ال �ك��ارث��ة ال �ص �ح �ي��ة ،وال�ت�ف�ت�ي��ش ع �ل��ى تلك
الكمامات وضبطها.
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على الرغم من مرور أكثر من ثالثني عامًا،
ً
على واح��دة من أكثر القضايا ج��دال ّإب��ان
الغزو العراقي الغاشم ،علمت سبقلا من
مصادرها أن تحقيقًا يجري حاليًا على
قدم وس��اق أم��ام النيابة العامة؛ للتأكد من
مدى ثبوت اتهام خيانة مسافر عبدالكريم
م��ن ع��دم��ه ،إذ ات�ه�م��ه ك��وي�ت�ي��ون بالخيانة
العظمى إب ��ان ال �غ��زو ال �ع��راق��ي ،ح�ي��ث ظهر
في مقابلة تلفزيونية مؤيدًا الغزو ،وانتقد
الشرعية الكويتية.

 300إلى  500ألف يستعدّ ون للسفر ..فور تشغيل المطار

في العدد

«كفيك» تخطط
للتوسع واقتناص
الفرص اقتصاد 10

العالم للبنانيين :كبح
«حزب الله» شرط
للمساعدات

دولي

ه ��ذا ،وق��د ن�ف��ت أس ��رة م�س��اف��ر عبدالكريم
تهمة خيانته ف��ي مناسبات كثيرة ،حيث
ُ
أف��ادت أسرته بأنهم نقلوا إلى بغداد تحت
اإلق��ام��ة الجبرية ،إال أن أح��د أصدقائه قام
ب�ت�ه��ري�ب�ه��م ب �ع��د ال �ق �ص��ف ال� �ج ��وي ل �ق��وات
التحالف.
وب�ع��د ان ��دالع ث ��ورة ج�ن��وب ال �ع��راق ،اخ�ت��ار
مسافر العودة إلى الكويت ،ولجأ إلى أحد
أص��دق��ائ��ه وب �ق��ي ع �ن��ده ،ل�ك�ن��ه وق ��ع ف��ي يد
مجموعة م��ن ال�ش�ب��اب ال�غ��اض�ب�ين وق��ام��وا

بنقله إل��ى مخفر ال�ج��اب��ري��ة ،ح�ي��ث ق��ال له
املحقق :أنت بريء حتى تثبت إدانتك ،بعد
عودة الشرعية ِّقدم نفسك وأدلتك للقضاء
ح�ت��ى ت�ج��ري محاكمتك بشكل رس�م��ي..
غير أن��ه ُو ِج ��د بعد وق��ت قصير ميتًا في
منطقة بر مشرف.
وأفادت املصادر بأن التحقيقات ستسدل
ال �س �ت��ار ع �ل��ى ث �ب��وت أدل� ��ة خ �ي��ان��ة م�س��اف��ر
ُ
عبدالكريم من عدمه ،حيث أخضع بعض
أب�ط��ال امل�ق��اوم��ة ،وفنانون زم�ل�اء ،وغيرهم

للتحقيق ،ب�ن��اء ع�ل��ى ش�ك��وى ف��ي وس��ائ��ل
التواصل ،أع��ادت إحياء تلك القضية ،على
الرغم من وفاته قبل  ٣٠عاما.
ي��ذك��ر أن م�س��اف��ر ع�ب��دال�ك��ري��م ك ��ان يعمل
ف��ي امل �ج��ال ال�ف�ن��ي ف��ي ف �ت��رة السبعينيات
بالكويت ،وكان من فئة «البدون» ،وحصل
أخ ��وه د.ن �ج��م ع�ب��دال�ك��ري��م ع�ل��ى الجنسية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،أم ��ا م�س��اف��ر ف�ل��م ي�ح�ص��ل على
الجنسية لكونه قاصرًا ،لم يكن باستطاعة
والده ّ
التقدم بطلب للحصول عليها.
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المالديف وأرياف لندن وسويسرا
وجهات الكويتيين بعد الفتح
دينا حسان
ش �غ��ف ا ل �س �ف��ر وا ل �س �ي��ا ح��ة ال ي� ��زال ي ��راود
ا ل �ك��و ي �ت �ي�ين ،ر غ��م م��ا ي �ع �ت��ر ي��ه م��ن م�خ��ا ط��ر
ّ
ص �ح �ي��ة ،ن�ت�ي�ج��ة ت �ف��ش��ي ف �ي��روس ك��ورو ن��ا
ّ
ا مل� �س� �ت� �ج ��د؛ إذ ت� ��وق� ��ع خ � �ب� ��راء ف� ��ي م �ج ��ال
ا ل�س�ي��ا ح��ة وا ل�س�ف��ر أن ت�ع��ود ح��ر ك��ة ا ل�س�ف��ر
ب �ي�ن ا مل ��وا ط� �ن�ي�ن وا مل �ق �ي �م�ي�ن ف ��ي س �ب �ت �م �ب��ر
ا مل � �ق � �ب ��ل أو ف� � ��ور ف � �ت ��ح ا مل� � �ط � ��ار ل� �ل ��ر ح�ل�ات
ا ل�ت�ج��ار ي��ة ،م��ع ح��دوث ب�ع��ض ا ل�ت�غ�ي�ي��رات،
ب �ح �ي��ث ي �ت ��م ا خ� �ت� �ي ��ار ا مل� �ن ��ا ط ��ق ا ل �ب �ع �ي��دة،
والدول التي لن ّ
تطبق الحجر السياحي.
و ع �ل ��ى رأس ا ل � ��دول ا ل �ت ��ي ر ص ��د ا ل �خ �ب��راء
ا ه� � �ت� � �م � ��ام ا ل � �ك� ��و ي � �ت � �ي�ي��ن ب� ��ا ل � �س � �ف� ��ر ا ل� �ي� �ه ��ا
ج ��زر ا مل ��ا ل ��د ي ��ف أو م ��ا ي �م��ا ث �ل �ه��ا م ��ن دول
أ خ��رى؛ أل ن�ه��ا س�ت�ك��ون آ م �ن��ة ،ك��ذ ل��ك أر ي��اف

س��و ي �س��را و ل �ن��دن ،واأل م��ا ك��ن ا ل �ب �ع �ي��دة ع��ن
م��را ك��ز ا ل�ت�ج� ّ�م�ع��ات وا ل �ع��وا ص��م ،ب��اإل ض��ا ف��ة
إ ل ��ى األ م��ا ك��ن ا ل �ق��ر ي �ب��ة م��ن ا ل �ك��و ي��ت ك��د ب��ي
و ت ��ر ك� �ي ��ا ل �ت �ف �ض �ي��ل ا ل� �س� �ف ��ر ا ل �ق �ص �ي ��ر ف��ي
املرحلة املقبلة.
وو ف �ق ��ًا مل ��ا ذ ك� ��ره ا ل �خ �ب ��راء ،ف �م��ن ا مل �ت��و ق��ع
أن ت� �ت ��راوح أ ع� ��داد ا مل �س��ا ف��ر ي��ن ب �ع��د ف �ت��ح
ا مل� �ج ��ال ا ل� �ج ��وي م ��ا ب�ي�ن  300و  500أ ل��ف
مسافر مع بداية الربع األخير من .2020
ِّ
أما األخبار التي ستنغص على البعض
ب � �ش � ��رى ع� � � ��ودة ا ل � �س � �ف� ��ر ،أن م� �س� �ت ��و ي ��ات
أ س� �ع ��ار ا ل� �ت ��ذا ك ��ر ع �ن��د ا ل� �س� �م ��اح ب��ا ل �س �ف��ر
ل��ن ت �ك��ون م �ث��ل ق �ب��ل ،ب �ح �ي��ث س�ت�ت�ض��ا ع��ف
ن �ت �ي �ج��ة ل �ت��را ج��ع أ ع� ��داد ر ح�ل�ات ا ل �ط �ي��ران
و ل �ق �ل��ة أ ع � ��داد ا ل ��ر ك ��اب ع �ل��ى م�ت�ن ا ل��ر ح �ل��ة
ا ل� ��وا ح� ��دة ،ن �ت �ي �ج��ة ل� �ت ��رك ب �ع��ض ا مل �ق��ا ع��د

فارغة ،حفاظًا على التباعد بني الركاب،
ك � ��إ ج � ��راء ات ا ح � �ت ��راز ي ��ة ،ك �م ��ا أن اإل ق� �ب ��ال
سيكون أكبر على املنتجعات ،وبالتالي
س�ت�ش�ه��د ار ت�ف��ا ع��ًا ف��ي األ س �ع��ار أ ي �ض��ًا ،ق��د
ي�ص��ل إ ل��ى .%50
إ ل � � ��ى ذ ل � � � ��ك ،ق � � ��ال ت � �ق� ��ر ي� ��ر ل � �ـ «أ ك � �س � �ف � ��ورد
ب ��ز ن ��س غ� � � ��روب» :إن ش� ��ر ك� ��ات ا ل� �ط� �ي ��ران
ا ل�خ�ل�ي�ج�ي��ة أ ع��دت إ س �ت��را ت �ي �ج �ي��ات ف� ّ�ع��ا ل��ة
ل� �ط� �م ��أ ن ��ة ا ل� � ��ر ك� � ��اب ،ا س� � �ت� � �ع � ��دادًا ل � �ع� ��ودة
ا ل� � �س� � �ف � ��ر ،وا ع � � �ت � � �م� � ��دت إ ج � � � � � � ��راء ات آ م � �ن� ��ة
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى س�لا م��ة ا مل�س��ا ف��ر ي��ن ،ت�ش�م��ل
ت �خ �ف �ي��ض اإل ش � �غ� ��ال إ ل� ��ى  %50ل �ل �ح �ف��اظ
ع�ل��ى ا ل�ت�ب��ا ع��د اال ج�ت�م��ا ع��ي ف��ي ا ل�ط��ا ئ��رات
وا مل�ط��ارات.
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شركة تستورد نوعاً رخيصاً وتعرضه بسعر مضاعف بعد تغيير العلبة األصلية

الغش يطول الكمامات..

العادية تباع باعتبارها طبية
في واقعة جديدة تكشف
عن انعدام الضمير ،والتالعب
في األدوات الوقائية التي
أمس
أصبح الجميع في ّ
الحاجة إليها بعد انتشار وباء
كورونا ،كشفت مصادر
مطلعة عن عمليات غش
وتالعب في الكمامات ،مما
يستلزم التحرك العاجل
لضبط المتورطين في ذلك،
والعمل على حماية
المستهلكين.

30

ً
فلسا تكلفة
طباعة العلبة
الجديدة..
والمكاسب % 100

¶ مخاوف من استخدام العاملين
في الصفوف األمامية لها

محمود الزاهي
ك � �ش � �ف ��ت م � � �ص � � ��ادر سبقلا أن إح � � ��دى
الشركات الشهيرة التي تمتلك سلسلة
صيدليات ،استوردت كميات كبيرة جدا
من الكمامات العادية التي تباع العلبة
ال��واح��دة منها بنحو دي�ن��اري��ن ونصف
الدينار ،وبعد ذلك قامت بتغيير العلبة
الخارجية وطباعة أخرى جديدة مكتوب
عليها أن الكمامات طبية  medicalوتباع
العلبة بسعر  5.25دنانير.

مطبعة التزييف
وأوض �ح ��ت امل �ص ��ادر أن ع�م�ل�ي��ة طباعة
العلبة الخارجية تتم في احدى املطابع
ال �ش �ه �ي ��رة وت �ت �ك �ل��ف  30ف �ل �س��ا ل�ل�ح�ب��ة
ال ��واح ��دة ،ب�ي�ن�م��ا ت�ح�ق��ق رب �ح��ًا للشركة
ب �ن �س �ب��ة ت � �ت � �ج ��اوز  %100ع � ��ن ث �م �ن �ه��ا
الطبيعي.
وأش� ��ارت إل��ى أن خ �ط��ورة ه��ذا التالعب
تكمن في ضعف جودة الكمامات ،التي

!

استغالل للظروف
االستثنائية ..وتالعب
في األدوات الوقائية
المطبعة المتورطة في
تزوير البيانات ورّدت 130
ألف علبة خالل أيام
المطلوب تشديد
الرقابة وحماية
المستهلكين ومعاقبة
مستغلي األزمة

قد يستخدمها العاملون في الصفوف
األمامية على أنها كمامات طبية ،بينما
ه��ي ف��ي األص��ل كمامات ع��ادي��ة تختلف
مواصفاتها تماما ع��ن الطبية ،وبذلك
تنقل العدوى.
وأش� ��ارت إل��ى أن امل�ط�ب�ع��ة امل �ت��ورط��ة في
تغيير البيانات والتزوير قامت بتوريد
نحو  130أل��ف علبة ف��ي األي��ام املاضية
للشركة ،وفي وقت يتوقع أن تقوم وزارة
ال�ص�ح��ة ب �ط��رح م�ن��اق�ص��ات ع ��دة ل�ش��راء
أدوات وق��ائ�ي��ة ،ف��إن امل �خ��اوف تكمن في
قيام تلك الشركة بتوريد بضاعتها تلك
إل ��ى ال� � ��وزارة واإلض� � ��رار ب��ال�ع��ام�ل�ين في
الصفوف األمامية.

الخطورة قائمة
وأوض �ح��ت أن��ه بعيدا ع��ن ق�ي��ام ال ��وزارة
بشراء أي كميات من هذه الكمامات تبقى
الخطورة قائمة ،إذ إن بعض العاملني
ف��ي الصفوف األم��ام�ي��ة يشترون أدوات
إضافية لحمايتهم أثناء العمل ،وكذلك

ت �ق��وم ع �م��ال��ة ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال�ط�ب��ي
بشرائها الستخدامها أثناء التعامل مع
امل��رض��ى ،وه��و ما يشكل خطورة كبيرة
على حياتهم ح��ال التعامل م��ع ح��االت
مصابة باملرض.
ولفتت إل��ى أن األم��ر يحتاج إل��ى تدخل
م��ن ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة للتفتيش على
ش � �ه� ��ادات االس � �ت � �ي ��راد ،وم ��راج� �ع ��ة ع��دد
ال�ك�م��ام��ات الطبية ب�ه��ا وم�ق��ارن�ت��ه بتلك
املوجودة داخل املخازن ،ومعرفة ما إذا
كانت الكميات مطابقة أم فيها زيادة عن
العدد.
وناشدت املصادر وزارة التجارة بإصدار
ق��رار منها يمنع طباعة علب الكمامات
محليا ،أسوة بقرارها الذي منع طباعة
استيكرات محلية للمعقمات والصادر
ف� ��ي ب� ��داي� ��ة األزم � � � ��ة .وح� � � ��ذرت امل� �ص ��ادر
م��ن أن س ��وق األدوات ال��وق��ائ �ي��ة يشهد
عمليات تالعب تحت ضغط االحتياج
الشديد والطلب املتزايد على الكمامات
والقفازات وغيرها.

 909إصابات في عموم المناطق ..واإلجمالي 42788

 149حالة جديدة في الجهراء
تواصلت اإلصابات بفيروس كورونا في محافظة الجهراء وتحديدا في
مدينة سعد العبدالله وتيماء والقصر التي شهدت امس  149حالة
جديدة ،بينما توزعت بقية اإلصابات على مناطق الجليب بواقع  60إصابة،
وهي األعلى في عموم المناطق ،وحولي  32حالة ،والفروانية .28

م ��ع ت�س�ج�ي��ل  909إص��اب��ات
جديدة ،امس ،ارتفع إجمالي
ع ��دد ال� �ح ��االت امل�س�ج�ل��ة في
البالد إلى  42788حالة فيما
ت� ��م ت �س �ج �ي��ل ح ��ال� �ت ��ي وف� ��اة
ج ��دي ��دت�ي�ن إث � ��ر اص��اب �ت �ه �م��ا
ب ��امل ��رض ل �ي �ص �ب��ح م�ج�م��وع
ح��االت ال��وف��اة املسجلة 339
حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم
ال��وزارة د .عبداهلل السند إن
جميع الحاالت السابقة التي
ث �ب �ت��ت إص ��اب� �ت� �ه ��ا ب ��امل ��رض
م��ن ب�ي�ن�ه��ا ح� ��االت مخالطة
ل� �ح ��االت ت ��أك ��دت إص��اب �ت �ه��ا
وأخ� � � � ��رى ق� �ي ��د ال� �ب� �ح ��ث ع��ن
م � �ص� ��در ال � � �ع � ��دوى وف �ح��ص
املخالطني لها.
وأوض� � ��ح ال �س �ن��د أن ح ��االت
االص � ��اب � ��ة ال � � � � �ـ 909ال �س��اب �ق��ة
تضمنت  479حالة ملواطنني
كويتيني ،بنسبة بلغت 52.7
ف��ي امل �ئ��ة ،و 430ح��ال��ة لغير
الكويتيني بنسبة  47.3في
املئة.
وأضاف أن املصابني حسب
امل� �ن ��اط ��ق ال �ص �ح �ي��ة ج � ��اؤوا
بواقع  243حالة بالفروانية،
 243ب � � ��ال � � � �ج � � � �ه � � ��راء176 ،
ب ��األح � �م ��دي 150 ،ب�م�ن�ط�ق��ة
حولي 97 ،بالعاصمة.

يتلقى ال��رع��اي��ة الطبية في
ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة  152ح��ال��ة
ل �ي �ص �ب ��ح ب� ��ذل� ��ك امل� �ج� �م ��وع
الكلي لجميع الحاالت التي
ث �ب �ت ��ت إص ��اب� �ت� �ه ��ا ب �م��رض
«ك� ��وف � �ي� ��د  »19وم � � ��ا زال � ��ت
ت �ت �ل �ق ��ى ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ط �ب �ي��ة
الالزمة  9082حالة.
وحول مراكز الحجر الصحي
املؤسسي بني أن مجموع من
أن�ه��ى ف�ت��رة الحجر الصحي
امل ��ؤس� �س ��ي اإلل � ��زام � ��ي خ�ل�ال
الـ 24ساعة املاضية بلغ 106
أش�خ��اص ،وذل��ك بعد القيام
ب �ك��ل اإلج � � � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة
وال � �ت� ��أك� ��د م � ��ن خ� �ل ��و ج �م �ي��ع
العينات م��ن ال�ف�ي��روس على

أن يستكملوا مدة ال تقل عن
 14يوما في الحجر الصحي
املنزلي اإللزامي اعتبارا من
تاريخ مغادرة مركز الحجر
املؤسسي.
وذك� � � ��ر أن ع � � ��دد امل� �س� �ح ��ات
ال �ت��ي ت ��م ال �ق �ي��ام ب �ه��ا خ�لال
ال� �ـ 24س��اع��ة امل��اض�ي��ة بلغت
 3286مسحة ،مشيرا إلى أن
م �ج �م��وع ع ��دد ال�ف�ح��وص��ات
ب � �ل� ��غ أك � � �ث � ��ر م � � ��ن 368510
فحص.
وك��ان��ت ال� � ��وزارة أع �ل �ن��ت في
وقت سابق امس بلوغ عدد
ح � ��االت ال �ش �ف ��اء م ��ن امل ��رض
 33367حالة بعد تعافي 558
إصابة خالل  24ساعة.

العناية املركزة
وف� � � � �ي� � � � �م � � � ��ا ي� � � � �خ � � � ��ص آخ � � � ��ر
امل� �س� �ت� �ج ��دات ف� ��ي ال �ع �ن��اي��ة
املركزة لفت إلى أن عدد من

المخلفات تراكمت على الشواطئ ..وشبكات صرف تلوِّ ث البحر

ً
مجددا بعد أشهر من الراحة
البيئة تئن
عادت الحياة بقوة إلى شواطئ البالد ،وما إن
دقت الساعة الخامسة صباح أمس معلنة
انتهاء وقت الحظر الجزئي ،حتى خرجت
جموع األسر والشباب واألطفال إلى شاطئ
المارينا الذي ازدحم بصورة ملحوظة وغير
مسبوقة منذ بداية أزمة كورونا.
وبينما التزم البعض بارتداء الكمامات أثناء
الجلوس على الشاطئ ،بدا الكثيرون غير
عابئين بالتباعد واإلجراءات الوقائية ونزلوا
جماعات وفرادى إلى الماء للسباحة
ومعانقة األمواج الصافية واستقبال شمس
الصباح الساطعة بعد طول غياب ،وكان لسان
حال الجميع «مللنا من البقاء في البيوت،
واشتقنا لعودة الحياة إلى طبيعتها».

الزحمة عادت إلى الشواطئ (تصوير :حسني هالل)

خالد الحطاب
ك ��ان م��ن ال�ل�اف��ت أن أغ�ل�ب�ي��ة ال �خ��ارج�ين إل��ى
ال �ب �ح��ر م ��ن ال �ع��وائ��ل امل �ق �ي �م��ة ف ��ي منطقتي
ال� �س ��امل� �ي ��ة وح � ��ول � ��ي ،م� �م ��ن ح � ��رص � ��وا ع �ل��ى
ال��وص��ول إل��ى الشاطئ قبل ش��روق الشمس
لالستمتاع باألجواء املفتوحة قبل اشتداد
درج��ة ال �ح��رارة ،كما ح��رص الكثيرون على
اص �ط �ح��اب أل �ع��اب األط �ف��ال م�ع�ه��م ،بجانب
املشروبات واملأكوالت ،حيث تحلقت األسر
حول اإلفطار الصباحي في الفضاء املفتوح.
وبدا منظر رواد الشواطئ محتفال بالحياة
رغ��م ال��وب��اء ،وجسد التجمع الكبير لعشاق
البحر االشتياق إلى عودة األجواء املفتوحة
إلى ما كانت عليه قبل هذه الغمة.

البيئة تئن
إل��ى ذل ��ك ،وب�ع��د أن تنفست بيئتنا ال�ب��ري��ة

وال �ب �ح��ري��ة خ�ل�ال ف �ت��رة ال �ح �ظ��ر ،ع ��ادت تئن
مجددًا تحت وطأة املخلفات وامللوثات.
ومع عودة الحياة تدريجيا ورفع العزل عن
ب�ع��ض امل�ن��اط��ق أص�ب��ح ال�ب�ح��ر ه��و املتنفس
ال ��وح� �ي ��د ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ،ال ��ذي ��ن
ي�ق��دم ال�ك�ث�ي��رون منهم على إل�ق��اء النفايات
واملخلفات على الشواطئ ،ما يدل على غياب
الوعي وضعف اإلحساس باملسؤولية.
ورغ � � � ��م م � � �ح� � ��اوالت ال� �ن ��اش� �ط�ي�ن ال �ب �ي �ئ �ي�ي�ن
لتنظيف ال �ش��واط��ئ ورف ��ع ال� �ق ��اذورات ،ف��إن
استمرار الرمي والتعدي على جمال الرمل
األصفر مستمر ،حيث رصدت سبقلا مئات
زجاجات املاء والعصائر وعلب البالستيك
ع �ل ��ى ش� ��واط� ��ئ ال � �ب� ��دع وان� �ج� �ف ��ة وامل ��اري� �ن ��ا
والواجهات البحرية.
ك�م��ا ام �ت�لأت إح ��دى ال��واج �ه��ات ال�ق��ري�ب��ة من
منطقة البدع بمخلفات الكالب وبات املنظر
مؤذيا ملن يقطن في تلك املنطقة او يزورها،

وب��ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��ذي��رات ال�ت��ي اطلقتها
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للبيئة وخ �ف��ر ال�س��واح��ل
مل�ن��ع ال�ت�ع��دي��ات ع�ل��ى ج��ون ال �ك��وي��ت ،ف��إن
ب �ع��ض ال �ص �ي��ادي��ن م ��ا زال � ��وا م�س�ت�م��ري��ن
ف��ي ال�ل�ج��وء إل��ى الحيل ال�ت��ي م��ن خاللها
يدخلون بشكل جماعي إلى بعض نقاط
امل �ن��ع وي �ق��وم��ون ب�ص�ي��د االس� �م ��اك منها
وم � ��ن ث� ��م ي� �ه ��رب ��ون إل � ��ى س � ��وق ش � ��رق او
ّ
املسنات االخرى ،ما يشكل خرقا وتعديا
على املخزون السمكي وتعليمات الدولة
بشأن جون الكويت.

على البيئة البرية ،حيث تم ضبط اكثر من
ع��ام��ل أم ��س خ�ل�ال ق �ي��ام��ه ب�ق�ط��ع ال�ن�ب��ات��ات
ال�ب��ري��ة القريبة م��ن ال��دائ��ري ال��راب��ع وطريق
الجهراء.
وذك��رت مصادر ان ضبط املخالفني من قبل
الضباط القضائيني البيئيني مستمر ويتم
يوميا ،حيث يقومون بقطع النباتات البرية
ونقلها إلى اإلبل واالغنام.
اما عن تعديات األفراد على البيئة البحرية،
فيتم التعامل مع البالغات بشأن ذلك ،آخرها
رم��ي النفايات في االم��اك��ن غير املخصصة،
وتم إرس��ال مجموعة من عناصر الضبطية
القضائية إل��ى الواجهات البحرية وح��ررت
ب �ع��ض امل �خ��ال �ف ��ات وت� ��م ن �ش��ر ب� ��روش� ��ورات
توعية للجمهور.

البيئة البرية

منطقة الشاليهات

في السياق ذاته ،لم تتوقف تعديات الرعاة

ك� �م ��ا ض� �ب ��ط اح� � ��د امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة

حيث اطلق السكان حمالت متكررة لتنظيف
ما يخلفه الحيوان وصاحبه.

وتجمع
ُّ
إفطار صباحي
كبير في األجواء
المفتوحة ..والسلوك
الحضاري مطلوب
الشواطئ ازدحمت
باألسر والعوائل في
منظر يترجم الشوق
لفتح الحياة
قطع النباتات البرية
مستمر ..والرعي الجائر
مشكلة تبحث عن حل

اعتداءات الصيادين

«الداخلية» تعاملت
مع بالغات عن إطالق
كالب في شاطئ البدع
البعض التزم ارتداء
الكمامات ..وكثيرون
لم يراعوا التباعد
سباحة وترفيه

تجمعات األسر على شاطئ المارينا

ال �ش��ال �ي �ه��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة ع �ن��د ق �ي��ام��ه بجلب
آليات الزالة الصخور من داخل البحر خالل
فترة الجزر ونقلها إلى الخارج ،إضافة إلى
ضبط اآلل �ي��ات ،كما ضبط اخ��ر يقوم بربط
شبكة صرف صحي مباشرة إلى البحر وتم
تحرير محاضر مخالفات بشأن ذلك.

تجمعات الشواطئ
في سياق اخر ،علمت سبقلا ان وزارة الداخلية
تقوم بفض التجمعات على الشواطئ في حال
ك��ان��ت االع� ��داد ك�ب�ي��رة ،ال س�ي�م��ا خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
الصباحية املبكرة او ما بعد العصر.
وذك� ��رت امل �ص ��ادر ان ب�ع��ض ال �ش��واط��ئ تمنع
رواده��ا من الجلوس بعد الساعة  8صباحا،
وان دوريات األمن العام تتدخل لطردهم.
وفي البدع ،قامت عناصر الداخلية بالتعامل
م��ع ب�لاغ��ات ب�ش��أن وج��ود أش�خ��اص يطلقون
الكالب في أحد الشواطئ.
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هنأ تميم بن حمد بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

األمير :قطر حققت إنجازات حضارية بارزة
بعث سمو أمير البالد برقية تهنئة إلى أمير قطر الشيخ
تميم بن حمد ،بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد
الحكم.
وأشاد سمو األمير في برقيته بما حققته قطر في عهده
من إن�ج��ازات حضارية ب��ارزة شملت مختلف املجاالت،
ً
س��ائ�لا اهلل أن يديم عليه م��وف��ور الصحة وت�م��ام العافية
مل��واص �ل��ة ق �ي��ادة امل �س �ي��رة ال�ت�ن�م��وي��ة ف��ي ال �ب �ل��د ال�ش�ق�ي��ق،
وأن يحقق لقطر الشقيقة وشعبها ال�ك��ري��م ك��ل ال��رق��ي
واالزدهار في ظل قيادة سموه.
من جهة ثانية ،بعث سمو األمير برقيتي تهنئة إلى كل
م��ن رئ�ي��س سلوفينيا ب ��وروت ب��اه��ور ،ورئ�ي��س كرواتيا
زوران ميالنوفيتش بمناسبة العيد الوطني لبلديهما،
متمنيًا لهما م��وف��ور الصحة وت�م��ام العافية ،ولبلديهما
الصديقني كل التقدم واالزدهار.
وأرس��ل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د ،ورئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،برقيات مماثلة.

الناصر ودع سفيري اإلمارات وصربيا
استقبل وز ي��ر الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر ،أمس،
السفيرين اإلماراتي صقر الريسي ،والصربي فالديمير
كوهوت ،بمناسبة انتهاء فترة عملهما لدى الكويت.
وأ ش��اد ا ل�ن��ا ص��ر ب�ج�ه��ود ا ل�س�ف�ي��ر ي��ن خ�لال ف�ت��رة عملهما
ف��ي ا ل �ب�لاد وإ س�ه��ا م��ا ت�ه�م��ا ا ل�ت��ي ق��د م��ا ه��ا ف��ي إ ط��ار ت�ع��ز ي��ز
أواصر العالقات التي تربط بلديهما بالكويت.
م��ن جانب آ خ��رّ ،ثمنت م�ص��ادر ف��ي منظمة األ م��م املتحدة
واال ت �ح��اد األورو ب� ��ي أ م ��س ،ج �ه��ود ا ل �ك��و ي��ت ف��ي م�س��ا ع��دة
ا ل �ش �ع��ب ا ل� �س ��وري ،م��ن خ�ل�ال ت �ن �ظ �ي��م  3م��ؤ ت �م��رات ل��د ع��م
س��ور ي��ا وا مل�ش��ار ك��ة ف��ي ا س�ت�ض��ا ف��ة م��ؤ ت�م��ر ي��ن آ خ��ر ي��ن في
السنوات االخيرة.
و ق��ا ل��ت ا مل �ص��ادر ل�ل�ص�ح��ا ف�ي�ين ف��ي ب��رو ك �س��ل ع �ب��ر ت�ق�ن�ي��ة
اال ت � �ص ��ال ا مل ��ر ئ ��ي ( ف �ي ��د ي ��و ك ��و ن� �ف ��را ن ��س) ق �ب �ي��ل ا مل��ؤ ت �م��ر
ا ل��دو ل��ي ح ��ول س��ور ي��ا األ س �ب��وع ا مل �ق �ب��ل« :إن ا ل �ك��و ي��ت ه��ي
أحد شركائنا الرئيسيني في منطقة الخليج ،وقد دعمت
ب �ش��دة ج �م �ي��ع ا ل �ج �ه��ود اإل ن �س��ا ن �ي��ة ،ا ل �ت��ي ُب ��ذ ل ��ت ع �ل��ى م��ر
السنني».

استئناف دوام «الحكومي» و«الخاص» بأقل من  % 30من العاملين

المرحلة الثانية من عودة الحياة ..الثالثاء
¶ اقتراح التشريعات التي تستهدف معالجة األوضاع االقتصادية
باسل الصباح:
نسب إشغال َأسرة العناية
المركزة للمصابين انخفضت

أخيراً ،وبعد طول مناشدات بضرورة فتح األعمال وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من
األعمال التي توقفت واألنشطة التي تعطلت والخسائر االقتصادية التي
تفاقمت ،قرر مجلس الوزراء امس انطالق المرحلة الثانية من خطة العودة
التدريجية للحياة الطبيعية ،وقلص مواعيد حظر التجول الجزئي ساعة
واحدة ليصبح تسع ساعات من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا وذلك
اعتبارا من الثالثاء المقبل.

راشد الشراكي
وحمد السالمة
وعبد الرزاق المحسن
ق� � � ��رر م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء خ �ل�ال
اجتماعه برئاسة سمو الشيخ
ص� �ب ��اح ال �خ ��ال ��د ع �ب��ر االت� �ص ��ال
املرئي ،أمس تشغيل مقار العمل
ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ی��ة وال �ق �ط��اع
الخاص بأقل من  30في املئة من
طاقتها إضافة إلى عودة أنشطة
اإلنشاءات والبناء وعودة العمل
في القطاعني املالي واملصرفي.
وتتضمن املرحلة الثانية العودة
الجزئية للمجمعات التجاریة
م � ��ن ال � �ع� ��اش� ��رة ص� �ب ��اح ��ا ح �ت��ى
ال �س��ادس��ة م �س��اء وف �ت��ح متاجر
ال �ت �ج��زئ��ة وامل �ط��اع ��م وامل �ق��اه��ي،
م ��ن خ�ل��ال ت �س �ل��م ال �ط �ل �ب��ات م��ن
دون الجلوس ،إضافة إل��ى فتح
الحدائق واملتنزهات العامة.

تالفي السلبيات
وق� � ��ال رئ� �ي ��س م ��رك ��ز ال �ت��واص��ل
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ال� �ن ��اط ��ق ال��رس �م��ي
ب ��اس ��م ال �ح �ك��وم��ة ط � ��ارق امل� ��رزم
خ �ل�ال امل��ؤت �م��ر ال �ص �ح��اف��ي :إن��ه
ح��رص��ا ع �ل��ى ت�ل�اف��ي أي ن�ت��ائ��ج
س �ل �ب �ي��ة ت �ت��رت��ب ع �ل��ى االن �ت �ق��ال
إل � ��ى امل ��رح� �ل ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة وع � ��ودة
العمل ف��ي ال�ع��دي��د م��ن األنشطة
والقطاعات بما يحيط بها من
اح �ت �م��االت االخ �ت�ل�اط وان �ت �ش��ار
ال� � �ع � ��دوى ،ف �ق��د اع �ت �م��د م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء ق � ��رارا ب��إن �ش��اء ال�ل�ج�ن��ة
ال� ��رئ � �ي � �س � �ي� ��ة مل � �ت� ��اب � �ع� ��ة ت �ن �ف �ي��ذ
االش �ت��راط��ات الصحية املتعلقة

ب � �م � �ك� ��اف � �ح� ��ة ف� � � �ي � � ��روس ك � ��ورن � ��ا
املستجد (كوفيد  )19 -برئاسة
وزي � ��ر ال �ص �ح��ة وع �ض��وي��ة ع��دد
م��ن وك�ل�اء ال� � ��وزارات وامل��دي��ري��ن
ال� �ع ��ام�ي�ن ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل � �ع � �ن � �ي� ��ة ل � �ت � �ت� ��ول� ��ى االش � � � � ��راف
وال �ت �ن �س �ي��ق وامل �ت��اب �ع��ة مل��راق �ب��ة
ت�ن�ف�ي��ذ االش� �ت ��راط ��ات ال�ص�ح�ي��ة
وض�م��ان االل�ت��زام ال�ج��اد بها في
م�خ�ت�ل��ف األن �ش �ط��ة وال �ق �ط��اع��ات
ب�ه��دف ال�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار ال��وب��اء
وتجنب مخاطره وآثاره.
وق � � � ��د ح � � ��ث م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � ��وزراء
املواطنني واملقيمني على التقيد
ب� ��االش � �ت� ��راط� ��ات وال �ت �ع �ل �ي �م��ات
الصحية لضمان سالمة وصحة
ال �ج �م �ي��ع ،م ��ؤك ��دا ع �ل��ى ض ��رورة
االلتزام بها وعدم التردد التخاذ
اي ت��داب �ي��ر ض ��روري ��ة للمرحلة
ال �ق��ادم��ة ل �ل �ح��د م ��ن ت ��زاي ��د ع��دد
االص��اب��ات بالوباء بما ف��ي ذلك
ال�ن�ظ��ر ف��ي ع ��زل ب�ع��ض امل�ن��اط��ق
التي برزت فيها مظاهر التهاون
باالشتراطات الصحية.
وف � � ��ي ض � � ��وء اه � �ت � �م� ��ام م �ج �ل��س
ال� � ��وزراء ب��ال�ج��ان��ب االق �ت �ص��ادي
وت� � �ح � ��ري � ��ك ع� �ج� �ل ��ة االق � �ت � �ص� ��اد
ال� ��وط � �ن� ��ي ب� �ع ��د ال� � ��رك� � ��ود ال � ��ذي
اصابه جراء جائحة «كورونا»،
فقد قرر مجلس ال��وزراء تكليف
الجهات املعنية االسراع باتخاذ
ال � �خ � �ط� ��وات ال� �ل��ازم� � ��ة مل �ع��ال �ج��ة
أوضاع سوق العمل في القطاع
ال � � �خ � � ��اص م � � ��ن خ � �ل� ��ال اق� � �ت � ��راح
ال�ت�ش��ري�ع��ات وتنفيذ ال�خ�ط��وات
ال� � � �ت � � ��ي ت� � �س� � �ت� � �ه � ��دف م� �ع ��ال� �ج ��ة
األوضاع االقتصادية بما يحقق
األهداف املنشودة.

أع ��رب وزي ��ر ال �ص �ح��ة د .ب��اس��ل ال �ص �ب��اح ت �ق��دي��ره ل�ل�ع��ام�ل�ين في
الصفوف االولى في مواجهة فيروس كورونا ،مؤكدا أن االنتقال
الى املرحلة الثانية اعتبارا من  30الجاري مشوب بتفاؤل حذر،
وذلك بناء على معطيات وارقام املصابني ونسب الشفاء.
واضاف الصباح ان نسب اشغال اسرة العناية املركزة للمصابني
بالكورونا انخفضت ،كما ان املرحلة الثانية ستكون على مدار 3
اسابيع ،والتي ستشهد الحظر الجزئي من الساعة الثامنة مساء
وحتى الخامسة صباحا ،مع ابقاء العزل املناطقي على املهبولة
والفروانية وجليب الشيوخ ،الفتا ال��ى ان تخفيف القيود يعني
زي ��ادة امل�س��ؤول�ي��ة ع�ل��ى امل��واط��ن وامل�ق�ي��م واه�م�ي��ة ال��رق��اب��ة ال��ذات�ي��ة
وتحمل االلتزام باالشتراطات الصحية ،والحفاظ على الوطن من
كل شر.

خطوات لمعالجة
أوضاع سوق العمل
في القطاع الخاص
عودة أنشطة
اإلنشاءات والبناء
والعمل في
القطاعين المالي
والمصرفي
فتح متاجر التجزئة
والمطاعم والحدائق
والمتنزهات العامة
المطاعم والمقاهي
تسلم الطلبات فقط
بال جلوس
لجنة لمتابعة تنفيذ
االشتراطات الصحية
لمحاربة الوباء
اتخاذ أي تدابير ضرورية
للمرحلة المقبلة للحد
من تزايد عدد اإلصابات
العزل وارد للمناطق
التي شهدت تهاونا ً
في االشتراطات
الوقائية

صباح الخالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء عبر االتصال المرئي

أبرز قرارات مجلس الوزراء:
01

تكليف الوزراء ،كل في مجال اختصاصه ،تنفيذ المرحلة الثانية
من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من الثالثاء
 30يونيو الجاري.

02

حظر التجول ف��ي جميع المناطق م��ن الثامنة مساء حتى
الخامسة صباحا وتقييد حركة المرور بها تزامنا مع بدء المرحلة
الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

03

استكمال الدراسات الصحية في إطار تقييم الوضع بالمناطق
التي جرى عزلها في جليب الشيوخ والمهبولة والفروانية
واستقراء المؤشرات والمعدالت التي تحققت أثناء فترة العزل
وعرض تقرير شامل على مجلس ال��وزراء في اجتماعه القادم
تمهيدا التخاذ االجراءات المناسبة في هذا الشأن.

04

انتهاء العمل بقرار مجلس ال��وزراء بشأن تعطيل العمل في
الوزارات والدوائر الحكومية ،ليكون بدء العمل اعتبارا من يوم
الثالثاء المقبل وف��ق االش��ت��راط��ات المحددة لخطة العودة
التدريجية للحياة الطبيعية.

االشتراطات الصحية ألنشطة المرحلة الثانية

ّ
التجمعات في االستراحات
مسافة مترين بين الموظفين ..ومنع
علي الخالدي
ح� � ّ�دد وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ال �ش �ي��خ د.ب ��اس ��ل ال�ص�ب��اح
ج �م �ل��ة ت ��داب� �ي ��ر واش � �ت� ��راط� ��ات ص �ح �ي��ة ت ��راف ��ق
األن�ش�ط��ة ،التي سيجري تشغيلها ف��ي املرحلة
الثانية ضمن خطة العودة التدريجية للحياة
الطبيعية املحددة في قرار مجلس الوزراء.
ووف� �ق ��ًا ل� �ق ��رار ال �ص �ب��اح امل �ن �ش��ور ف ��ي ال �ج��ري��دة
ال��رس �م �ي��ة (ال �ك��وي��ت ال� �ي ��وم) ،ف��إن��ه ت �ج��ب إع ��ادة
هندسة أماكن العمل ،حتى ال تقل املسافة بني
ال �ع��ام �ل�ين ع��ن (م �ت��ري��ن)  10أم �ت��ار م��رب �ع��ة لكل
ش �خ��ص ،وف �ص��ل وإب� �ع ��اد امل �ك��ات��ب وال �ك��راس��ي
وباقي األثاث (مسافة ال تقل عن مترين).

وأك� � � ��د ض� � � � ��رورة م� �ن ��ع ال� �ت� �ج � ّ�م� �ع ��ات ف � ��ي غ ��رف
االستراحة ودور العبادة بكل أشكالها ،ومنع
األك ��ل وال �ش��رب للمجموعات ف��ي أم��اك��ن العمل
وغيرها ،في حني يظل لبس الكمامات إلزاميا
طوال الوقت في جميع أماكن العمل ومحاسبة
من ال يلتزم.
وب��ال �ن �س �ب��ة ال � ��ى امل� �ج� �م� �ع ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،ف�ق��د
م �ن��ع ال � �ق� ��رار إق ��ام ��ة ك ��ل األن �ش �ط ��ة ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة،
لتجنب تجمع ال�ج�م��اه�ي��ر ،وم�ن��ع ك��ذل��ك خدمة
ص ��ف ال� �س� �ي ��ارات ( ،)Valet Parkingوإغ �ل��اق
غ ��رف وم �ن��اط��ق ال �ت��دخ�ي�ن ،م��ع اغ �ل�اق ك��ل غ��رف
القياس والتبديل وإزال��ة جميع أن��واع العينات
التجريبية؛ كمستحضرات التجميل والعطور

واملنتجات الغذائية وغيرها.
وب��ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى امل� �ط ��اع ��م وامل� �ق ��اه ��ي س �ي �ك��ون
ّ
تسلم ب�لا ج�ل��وس ف��ي امل�ط�ع��م ،وتشجيع الدفع
اإلل�ك�ت��رون��ي ،م��ع فحص درج��ة ح��رارة العاملني
والزبائن وع��دم السماح ملن تزيد ح��رارت��ه على
 37.5درج��ة ب��ال��دخ��ول ،وتشجيع ال��زب��ائ��ن على
االنتظار في سياراتهم.
وت � �ت � �ض � �م ��ن االش� � � �ت � � ��راط � � ��ات إغ � �ل � ��اق األم � ��اك � ��ن
املخصصة للخدمات الذاتية للزبائن (كطاولة
ت��وف�ي��ر امل �ن��ادي��ل وال�س�ك��ر واألع � ��واد وال�ك��ات�ش��ب
إلخ ،)..ومنع تناول املأكوالت واملشروبات داخل
ّ
امل�ط�ع��م أو امل�ق�ه��ى ،وم �غ��ادرة امل��وق��ع ب�ع��د تسلم
الطلب مباشرة.

وقف خدمات
السفرجية
ّ
تضمنت االش�ت��راط��ات وق��ف خدمات
السفرجية (الشاي والقهوة وغيرهما)
حتى إش�ع��ار آخ��ر ،وعلى ك��ل موظف
إح �ض��ار م��ا ي�ل��زم��ه م��ن ب�ي�ت��ه ،إض��اف��ة
إلى وقف أي طلبات من خارج املبنى،
بما في ذلك املطاعم حتى ّإشعار آخر،
وتستثنى ال�ط�ل�ب��ات امل�ت�ع��ل�ق��ة بحاجة
العمل.

الحمد:
 % 100نسبة اإلحالل
في بعض اإلدارات
ش ��دد وك �ي��ل دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب ��در ال �ح �م��د ع �ل��ى ات �خ ��اذ كل
اإلجراءات االحترازية في جهات الدولة مع بدء الدوام بنسبة %30
فأقل من العاملني ،باستثناء وزارة الصحة والتي ستتولى تنظيم
الدوام بمعرفتها.
واش��ار إل��ى الحد م��ن ت��داول املستندات ال��ورق�ي��ة وتطبيق التعامل
بالتواصل اإللكتروني بني جهات الدولة ،وااللتزام بالتعقيم وإعالم
املوظفني ب��أي ق��رارات للجهات الصحية وغيرها ،والحد من تنقل
امل��وظ�ف�ين ب�ين اإلدارات ب�م��ا يضمن ال�ت�ب��اع��د ال �ج �س��دي ،ف�ض�لا عن
تعليق العمل في املطاعم والكافيهات داخ��ل جهات ال��دول��ة ،ومنع
التجمعات في االستراحات وغيرها ،الفتا إلى الحفاظ على مسافة
التباعد بني كل موظف وآخر بما ال يقل عن مترين.
ولفت الحمد إلى أن «الخدمة املدنية» مستمر في تطبيق سياسة
اإلح�لال تنفيذا لسياسة الدولة لتعديل التركيبة السكانية ،مبينًا
ان إحالل املواطنني بدل املقيمني يصل إلى  %100في بعض اإلدارات
الحكومية.
وت �ط��رق ال�ح�م��د إل��ى أن��ه ل��م ي�ت��م وق��ف امل �س��اع��دات االج�ت�م��اع�ي��ة ألي
مستحق ،وج��رى التنسيق مع وزارة ال�ش��ؤون في ه��ذا ال�ش��أن ،كما
ج��رى ص��رف ال��رات��ب التقاعدي بأثر رجعي للمواطنني املستحقني
بالتنسيق مع مؤسسة التأمينات ،الفتا إلى حل مشكلة الكويتيني
بال رواتب.

ً
تأكيدا لخبر سبقلا:
المزرم
بعض المناطق قد ُتعزل
ج ��دد رئ �ي��س م��رك��ز ال �ت��واص��ل ال�ح�ك��وم��ي ال �ن��اط��ق ب��اس��م ال�ح�ك��وم��ة
طارق املزرم التأكيد على ضرورة التقيد باالشتراطات والتعليمات
الصحية لضمان سالمة وصحة الجميع.
وتأكيدًا ملا نشرته سبقلا عن التوجه الحكومي لعزل بعض املناطق
في الجهراء ،والتي يكثر بها انتشار «كورونا» أكد املزرم أنه بالفعل
سيتم النظر في عزل بعض املناطق التي تشهد زيادة في الحاالت،
م�ش�ي��را إل��ى االرت �ف��اع امل�ل�ح��وظ ف��ي اإلص��اب��ات ب�ين امل��واط �ن�ين ،وإذا
اس�ت��دع��ت ال�ح��اج��ة ل�ع��زل م�ن��اط��ق أخ ��رى فسيتخذ ال �ق��رار امل�ط�ل��وب،
مرددًا بالقول «نستحلفكم باهلل التزموا باإلرشادات الصحية».

معالجة األزمات
وردا ع �ل��ى س � ��ؤال سبقلا ح� ��ول خ �ط��ة ال �ح �ك��وم��ة مل �ع��ال �ج��ة األزم� ��ة
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ن��اج�م��ة ع��ن «ك ��ورون ��ا» ،ق��ال امل� ��زرم :إن ال��وب��اء خلق
أزمات اقتصادية واجتماعية وامنية ونفسية وتعليمية في العالم
كله ،وقد قرر مجلس ال��وزراء تكليف جهات الدولة املعنية بإعداد
الدراسات والخطوات الالزمة ملعالجة أوضاع سوق العمل والقطاع
الخاص واملشكالت االقتصادية.

 04الكويت

الجمعة  /السبت •  26و 27يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16826

 40حالة في  4أشهر ..والضغوط النفسية واالقتصادية السبب

!

«كورونا» يرفع معدالت االنتحار في البالد
مع الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد ،أخذت خريطة االنتحار
ومحاوالت إنهاء الحياة في الكويت منحى جديداً ،مختلفاً
وتصاعدياً في األرقام والدوافع والطرق واألسباب ،وحتى األعمار
السنية ،في الوقت الذي تشهد فيه البالد تفشي فيروس كورونا،
ما ألقى بشكوك عن مدى ارتباط تلك الحاالت بالضغوط النفسية
واالقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة ،كشفت التحقيقات صحتها.
محمد إبراهيم
تزايدت أعداد حاالت االنتحار خالل اآلونة األخيرة،
حيث كشفت مصادر مطلعة تسجيل األجهزة األمنية
 40حالة انتحار خالل  4أشهر ،من  25فبراير املاضي
ح�ت��ى أم ��س ،غالبيتها ألب �ن��اء ال�ج��ال�ي��ات اآلس�ي��وي��ة،
ً
ف �ض�لا ع��ن  15م �ح��اول��ة ف �ش��ل أص �ح��اب �ه��ا ف��ي إن �ه��اء
حياتهم وسجلت بحقهم قضايا.
وم��ا يؤشر إل��ى منطقية التساؤالت عن العالقة بني
«ك��ورون��ا» وال �ن��زوع ن�ح��و االن�ت�ح��ار ،م��ا ع�م��دت إليه
م �ص��ادر م��ن رب ��ط ازدي � ��اد ح ��االت االن �ت �ح��ار وف��رض
اإلج� ��راءات االح�ت��رازي��ة مل��واج�ه��ة جائحة «ك��ورون��ا»،
ح �ي��ث ذك � ��رت أن ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات أظ� �ه ��رت ف ��ي غ��ال�ب�ي��ة
ال � �ح� ��االت أن امل �ن �ت �ح��ري��ن أص �ي �ب ��وا ب �ح��ال��ة ن�ف�س�ي��ة
واق �ت �ص��ادي��ة س�ي�ئ��ة ب�س�ب��ب ت��وق��ف أع �م��ال �ه��م وع ��دم
وج��ود دخ��ل م��ادي لهم بسبب قيام بعض الشركات
ب��إي�ق��اف أج ��ور ال�ع�م��ال��ة ،إض��اف��ة إل��ى ان�ح�س��ار ف��رص
ً
ال�ع�م��ل مل��ن ك��ان��وا ي�ع�م�ل��ون بشكل ي��وم��ي ،ف�ض�لا عن
ع��وام��ل أخ��رى مرتبطة ب�ع��ادات وتقاليد ومعتقدات
بعض الجاليات.

 3حاالت
وفي أول أيام شهر رمضان الفائت ،سجلت السلطات
األمنية  3حاالت انتحار ،حيث أقدم ثالثة مقيمني من
جنسيات مختلفة على االنتحار بطرق متنوعة ،األول
أوغندي وجد ملقى في بناية بخيطان ،والثاني مقيم
ُ
م�ص��ري ن�ق��ل إل��ى مستشفى ال�ف��روان�ي��ة بعد محاولة
انتحار أق��دم عليها في مسكنه ،ولم تفلح محاوالت
ُ
إن�ق��اذه ف��ي املستشفى ،واألخ�ي��ر فلبيني أس�ع��ف إلى
املستشفى األم �ي��ري ،إلص��اب�ت��ه بضيق ف��ي التنفس
وارت �ف��اع ف��ي درج ��ة ال �ح��رارة ،وب��إج��راء الفحوصات
الالزمة تبني أن��ه مصاب بفيروس ك��ورون��ا ،وعندما
ذه��ب إل��ى دورة املياه ،لف سلكا ح��ول رقبته وتعلق
به حتى لفظ أنفاسه.
وارتفعت األرقام التي سجلت منذ بداية األزمة ،وفق
م �ص��ادر ،بنسبة ت�ق��در بنحو  40ف��ي امل�ئ��ة ،ح�ي��ث إن

العمالة افتقدت الدخل
لتوقف دفع الرواتب
وانحسار فرص العمل

لم تخل حاالت االنتحار
من الغرابة ،فقد تعاملت
األج �ه��زة األم �ن �ي��ة خ�لال
اآلونة األخيرة مع حالة
ان � �ت � �ح � ��ار مل� �ق� �ي ��م أن� �ه ��ى
حياته خالل بث مباشر
م � � � ��ع خ � �ط � �ي � �ب � �ت� ��ه ع� �ل ��ى
أح � ��د م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي.

قضية سجلت
لحاالت فاشلة..
وغالبية المنتحرين
توقفت أعمالهم

3

فلبيني خنق نفسه بعد
علمه بإصابته بالفيروس
العديد من المنتحرين
تعرضوا لضغوط من مالك
بنايات لدفع اإليجار
املعدل السنوي لحاالت االنتحار في البالد يتراوح
ما بني  70و 80حالة سنويًا .وتظهر سجالت األجهزة
األم�ن�ي��ة أن ع��ام  2015سجل نحو  75ح��ال��ة انتحار،
زادت في العام الذي يليه إلى  94حالة محققة أعلى
معدل خالل السنوات العشر األخيرة .وانخفض عدد
حاالت االنتحار في عام  2017إلى  78حالة ،أصبحت
 77ح��ال��ة ف��ي ع��ام  ،2018ث��م زادت ف��ي ع��ام  2019إلى
 80حالة.

الضائقة قتلتهم
وأفضى بحث وتحريات األجهزة األمنية واستماعها
إلى إف��ادات املقربني من بعض الحاالت التي أقدمت
على االنتحار إلى أن العديد منهم تعرض لضغوط
م��ن م�ل�اك ال�ب�ن��اي��ات ال��ذي��ن يطالبونهم ب��دف��ع إي�ج��ار
مساكنهم إلى جانب وجود اتصاالت من ذويهم في
بلدانهم يطلبون منهم امل��ال في ظل ع��دم تقاضيهم
رواتب«.كورونا» يرفع معدالت االنتحار في البالد

المصير المجهول وتجار اإلقامات
أشار استاذ علم االجتماع في جامعة الكويت د.جميل املري إلى أن املصير املجهول لبعض
الجنسيات ،الذين امتنعت دولهم عن استقبالهم وهم يعانون محليًا ،يعد دافعا آخر الى
االن�ت�ح��ار ،فضال ع��ن جشع ت�ج��ار االق��ام��ات ال��ذي��ن جلبوا ال�ع�م��ال ب��اس��م ش��رك��ات وهمية
وتركوهم في الشوارع بإقامة او من دون اقامة وبخسوهم اجورهم وحقوقهم.

دوافع االنتحار في سطور
لخص أستاذ علم االجتماع في جامعة
الكويت د .جميل المري دوافع االنتحار
في نقاط عدة ،هي:

 - 5العزل لهم بمناطق معينة
مع الحظر الجزئي والكلي ،ما و ّلد
مخاوف نفسية.

 - 1الضغط النفسي بوتيرة
متصاعدة بسبب الفصل من
العمل أو عدم وجود عمل.

 - 6مطالبات مالك العقار باإليجار،
أيضا ً تزيد من حدة الصراع النفسي
الداخلي.

 - 2عدم وجود معاش له كفرد
أو لعائلته ،سواء بالكويت أو في
بلده ،مع نفاد تحويشة العمر
(مدخراته).

 - 7من أُصيبوا بفيروس كورونا
مخاوفهم أشد ،حيث ال يوجد
مصل للعالج.

 - 3المصير المجهول األسود في
نظره ،حيث ال حل لمشكلته ،وهو
يرى االنتحار يريحه مما هو فيه.

 - 8اإلشاعات والرسائل عبر
وسائل التواصل االجتماعي من
غير المصادر الرسمية كثيرة،
وتؤدي إلى تشويه الحقيقة،
فيكون لديه تشويش ذهني
يؤدي إلى االنتحار كحل وخالص
مما هو فيه من األلم والعذاب.

 - 4النظرة الدونية والسخرية
منهم ،خصوصا ً اآلسيويين،
بأنهم سبب وجود أزمة كورونا
وناقلو الفيروس.

15

انتحار على الهواء

حاالت
في أول أيام شهر
رمضان الفائت

المنتحرون خالل  5أعوام

75
94
78
77
80

حالة

2015
2016
2017
2018

حالة

2019

حالة
حالة
حالة

94

حالة انتحار
في 2016
هي المعدل األعلى
في  10سنوات

سميرة الدوسري لـ سبقلا:

األزمات وراء زيادة الحاالت
■ ضرورة العالج النفسي مع ضغوط «كورونا»
مي السكري
أك ��دت اس �ت �ش��اري��ة ع�ل��م ال�ن�ف��س االج�ت�م��اع��ي ٔ
ري �ي �س��ة ع �ي��ادات
الي��ف جوبل كلينك لصحة األس��رة د .سميرة ال��دوس��ري ،أن
ٔ
بدات بالتصاعد في الكويت في ظل ٔ
جايحة
حاالت االنتحار
كورونا بسبب الخوف والقلق من املجهول والعزلة والحالة
ٔ
غ�ي��ر امل�س�ت�ق��رة ال �ت��ي ي�ع�ي�ش�ه��ا األف� ��راد وع ��دم وج ��ود اه ��داف
ٔ
ي��وم�ي��ة او م�س� ٔ�وول�ي��ات ت�س��اع��د ال�ش�خ��ص ع�ل��ى ق�ض��اء ال��وق��ت
بصورة منتظمة كالسابق.
وقالت الدوسري لـ سبقلا إن هناك دواف��ع أخرى لالنتحار،
منها الضغوط واألزم��ات املالية التي يمر بها الفرد في ظل
ٔ
الجايحة التي يعاني منها األف��راد من مختلف الجنسيات
الع �ت �م ��اده ��م ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال �ي ��وم ��ي وع � ��دم اس� �ت� �ق ��راره ��م م��ن
النواحي املادية ،خصوصًا من املقيمني.
وأضافت :ه��ؤالء املقيمون يعتمدون اعتمادًا تامًا على الدخل
ال�ي��وم��ي ال��ذي ت��وق��ف م��ع ال�ج��ائ�ح��ة ،وي��واج�ه��ون ال�ض�غ��وط من
مالك العقار الذين يطالبونهم بدفع اإليجارات وإال سيتحول

األمر إلى القضاء ،كل هذه الصراعات التي يعيشها الفرد ٔ
تودي
إلى اإلحباطات والخوف والقلق من املجهول.
وأر ج�ع��ت السبب ف��ي انتحار م��ر ض��ى ك��ورو ن��ا إ ل��ى احتمال
م �ع��ا ن��اة ا مل��ر ي��ض م��ن ا ك �ت� ٔ�ي��اب س��ا ب��ق زاد م��ع ا ل �ج� ٔ
�اي �ح��ة ،أو
لخوفه الشديد من نقل العدوى جراء تضارب األقوال من
ق �ب��ل م�ن�ظ�م��ة ا ل �ص �ح��ة ا ل �ع��ا مل �ي��ة ع��ن ا ل �ف �ي��روس و ع ��دم ر غ�ب��ة
ٔ
الفرد في نقل العدوى إلى أ ف��راد ا سرته ،وذلك من األفكار
ا ل �س �ل �ب �ي��ة ا ل� �ت ��ي ت � ��دور ف ��ي ذ ه� �ن ��ه ف �ي �ف �ض��ل ا ل� �ح ��ل األ س �ه��ل
بالتخلص من حياته لراحة األفراد ،مشددة على ضرورة
ٔ
ا ن ي �ص ��ا ح ��ب م ��ر ي ��ض ك� ��ورو ن� ��ا ف ��ي ه� ��ذه ا ل� �ح ��ا ل ��ة ا ل �ع�ل�اج
ٔ
ا ل �ن �ف �س��ي ا مل �ص ��ا ح ��ب ل �ل �ع�ل�اج ا ل �ج �س ��دى ل �ت �ف ��ادي ا ل �ت��ا ث �ي��ر
النفسي على الفرد.
ولفتت إلى أنه مع ارتفاع حاالت املرض يزداد الخوف والقلق
بني الجميع ،واملرضى الذين يعانون من كورونا يتعرضون
ٔ
للتنمر م��ا ي��زي��د اي�ض��ًا ال�ت��وت��ر لديهم ل�ع��دم معرفة ت�ط��ورات
وت �ب �ع �ي��ات امل� ��رض ،وع �ل �ي��ه ي �ت��وج��ب ال �ل �ج��وء إل ��ى امل�ع��ال�ج�ين
واملختصني النفسيني ملتابعة جميع حاالت ٔ
جايحة كورونا
ٔ
من اول اكتشافهم للمرض وذلك تفاديًا لالنتحار.

سلوك قديم
أوض �ح ��ت ال ��دوس ��ري أن ظ ��اه ��رة االن �ت �ح��ار
س�ل��وك ف��ردى سلبي ق��دي��م يستخدم ٔ
داي�م��ًا
الحياتية،
كوسيلة سلبية ملواجهة األزم��ات ٔ
الفتة إل��ى أنها تختلف م��ن حالة إل��ى اخ��رى
وتختلف مع العوامل ٔ
املوثرة في الفرد بذاته
مثل االضطراب النفسي وغيره من العوامل.

ثقافات وضوابط دينية
ذك � � ��رت ال� � ��دوس� � ��ري أن ن� �س ��ب االن� �ت� �ح ��ار
وتزايدها تعتمد على الثقافات والضوابط
ال��دي�ن�ي��ة ال�ت��ي غ��ال�ب��ًا م��ا ت� ٔ�وث��ر ع�ل��ى السلوك
الشخصي للمقدم على االنتحار.

ّ
عقم  250منشأة ..منها سجن األحداث ودار المسنين وسفارات

فريق تطوعي ّ
ً
مجانا
يعقم المباني
خالد الحطاب
الجهود التطوعية ال تتوقف ،لخدمة الكويت
وح�م��اي��ة امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ،إذ نجح فريق
يتكون من مواطنني ومقيمني في تعقيم أكثر
م��ن  250م�ب�ن��ى ح�ك��وم�ي��ا وج �ه��ات رس�م�ي��ة في
ال ��دول ��ة ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا م�ب�ن�ي��ا وزارت� ��ي ال��داخ�ل�ي��ة
والصحة بال مقابل.
ال�ف��ري��ق ال�ت�ط��وع��ي ال��ذي يحمل اس��م «م�ب��ادرة
وطن» انضم مؤخرا ليكون عامال تحت مظلة
االدارة العامة للدفاع امل��دن��ي ،ليقدم خدماته
ال�ت�ع�ق�ي�م�ي��ة ب��اس �ت �خ��دام امل � ��واد امل��رخ �ص��ة م��ن
وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة.
وي� �ق ��ول ع �ض��و ال �ف��ري��ق ع �ب��دال��رض��ا دش �ت��ي ل�ـ
سبقلا ع� �ل ��ى ه ��ام ��ش م� �ش ��ارك ��ة ال� �ف ��ري ��ق ف��ي
ت�ع�ق�ي��م م�ب�ن��ى ال �س �ف��ارة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أول من
أم��س إن «األع �ض��اء اج�ت�م�ع��وا خ��دم��ة للكويت
وهم من املتقاعدين أو ممن تعطلت اعمالهم،
وي �ح �ض��رون إل ��ى أي م�ن�ط�ق��ة رغ ��م ان أغ�ل�ب�ي��ة

يحمل اسم
«مبادرة وطن»
وانضم ليعمل تحت مظلة
الدفاع المدني
استخدم الطيران الشراعي
لتطهير المياه الراكدة
في مدينة صباح األحمد
سكن األعضاء في مدينة صباح األحمد».
وي� �ش� �ي ��ر دش � �ت� ��ي إل � � ��ى ان ال � �ف� ��ري� ��ق م �خ �ت��ص
ب��ال �ت �ع �ق �ي��م ،وي � �ش� ��ارك ف ��ي ال� �ص� �ف ��وف األول � ��ى

ب� ��اس � �ت � �خ� ��دام م� � �ع � ��دات وم� � � � ��واد م� �ت� �ن ��وع ��ة ت��م
ترخيصها من الصحة األولية والدفاع املدني.
ويذكر عضو الفريق محمد حمد أن «مبادرة
وط � ��ن» ع �ق �م��ت اك �ث��ر م ��ن  250ج �ه��ة ح�ك��وم�ي��ة
وج � �ه ��ات خ ��اص ��ة م� �ج ��ان ��ا ،الف� �ت ��ا إل � ��ى أن م��ن
اب ��رز امل�ب��ان��ي ال�ت��ي ت��م تعقيمها م�ب�ن��ى وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وس� �ج ��ن األح� � � ��داث ودار امل �س �ن�ين
ووزارة ال �ص �ح��ة وب �ع��ض ال �س �ف��ارات وم��راك��ز
خدمة املواطن.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال� �ف ��ري ��ق اس� �ت� �خ ��دم ال �ط �ي��ران
ال �ش��راع��ي ف��ي ع�م�ل�ي��ة رش امل �ب �ي��دات ب�ط��ري�ق��ة
متطورة على املياه الراكدة في مدينة صباح
األحمد.
وك� ّ�رم��ت ال�س�ف��ارة الفلسطينية ف��ري��ق م�ب��ادرة
وط��ن بحضور القنصل ف��راس بلعاوي نيابة
عن السفير الفلسطيني رام��ي طهبوب ،حيث
قدم العضاء املبادرة شهادة تذكارية ،واثنى
ف �ي �ه��ا ع �ل��ى ج �ه ��وده ��م وم� ��ا ي �ق��دم��ون��ه خ��دم��ة
للكويت ومن فيها.

متطوعتان في الفريق تقومان بتعقيم مبنى السفارة الفلسطينية (تصوير :محمود الفوريكي)
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أمة وبلدي

خالف حكومي ـــ نيابي على آليات معالجة التركيبة السكانية

ال تشريع بـ«كوتا الجنسيات»
فيما تترقب لجنة الموارد البشرية إحالة
الخطة الحكومية لمعالجة اختالالت
التركيبة السكانية وكوتا الجنسيات ،برز
خالف برأسين بين الجانبين الحكومي
والنيابي على مسار تعديل التركيبة،
يتمحور حول حسبة األرقام وفجوة
الطموح لدى الجانبين.
وكشفت المشاورات ،التي جرت خالل
الفترة الماضية ،عن رفض حكومي
لتضمين التعديالت التشريعية مدداً
زمنية محددة لخفض أعداد الوافدين
أو تطبيق كوتا الجنسيات ،فيما يسعى
النواب إلى إقرار قوانين تتضمن نسبا ً
معينة لخفض الوافدين بمدى زمني
محدد.
كما ينصب الطموح الحكومي على
تحقيق نتائج ملموسة بين  10إلى 15
سنة ،وهو أمر يعتبره النواب وأعضاء
لجنة الموارد غير مطمئن.

الشاهين والصالح خالل اجتماع للجنة الموارد البشرية (أرشيفية)

الشاهين لـ سبقلا:
لن نترك إصالح «خلل التركيبة»
بال خريطة زمنية
 29ألفا ً من أصل  150ألف مخالف
فقط غادروا ..فما العمل
مع  3ماليين مقيم شرعي؟
املاضية في حل هذه املشكلة».

كم النسبة؟
وأش��ار ال��ى ان سمو رئيس مجلس ال���وزراء تكلم عن
ض��رورة جعل نسبة املواطنني  %70والوافدين %30
من اجمالي السكان ،وهذا طموح جيد ،لكن الدراسات
الحكومية تتكلم عن نسب أخرى ،حيث وضعت %60
ل��ل��م��واط��ن�ين و %40ل��ل��واف��دي��ن ،ب��ي��ن��م��ا ال���واق���ع يسير

باتجاه ثالث بعيد عن تلك التوجهات ،ولذلك نحتاج
ال��ى توحيد ال��رأي الحكومي نفسه قبل الخوض في
تنفيذ الخطة.
وتابع :لكن املهم ان نبدأ بشكل حقيقي وفعال ،وهذا
ما نفتقده حتى اآلن ،فأعداد املخالفني الذين خرجوا
خ�لال الفترة املاضية ال تتجاوز ال���ـ 29أل��ف��ًا م��ن اصل
 150ألف مخالف ،فما بالك باملقيمني بشكل شرعي،
ولكن بنسب مخالفة للتركيبة ،والذين يصل عددهم
الى  3ماليني نسمة ،هذا االمر يحتاج رؤية حكومية
موحدة ومتكاملة.
وأك�������د ال����ش����اه��ي�ن ل����ـ سبقلا ان «امل�����������وارد ال���ب���ش���ري���ة»
منحت الحكومة مهلة زمنية للتعرف على خططها
وطموحاتها لتنفيذ الخطة ،وانتظرت تعليقها على
االقتراحات التي قدمها النواب ملعالجة خلل التركيبة،
مشيرا الى ان الطموح النيابي يذهب في اتجاه حل
امللف خالل سنة واحدة او سنتني على أبعد حد.
واستدرك قائال :لكن ،فلنكن واقعيني ،فهذه السلبيات
ال��ت��ي تغطي م��وض��وع خ��ل��ل ال��ت��رك��ي��ب��ة ،ت��راك��م��ت على
مدى  50عاما او اكثر ،وشهد خاللها امللف العديد من
التطورات ،فالخلل في التركيبة تتقاسم مسؤوليته
أجهزة حكومية مختلفة كالتخطيط والخدمة املدنية
والداخلية والخارجية ،وغيرها من جهات حكومية
مختصة ،وف��ي تقديري أن ه��ذه السلبيات املتراكمة
تحتاج وقتًا أطول للتخلص منها.

اقترح تعيين متقاعدي النفط على بند المكافآت

الحويلة :مؤسسة البترول تتجاهل
ً
ظلما
إعادة موظفين ُفصلوا
وجه النائب محمد الحويلة سؤاال برملانيا
الى وزير النفط خالد الفاضل ،عن األسباب
ال���ت���ي دع�����ت م���ؤس���س���ة ال���ب���ت���رول ال��ك��وي��ت��ي��ة
وشركاتها التابعة ،إلى عدم إعادة موظفني
كويتيني الى العمل في القطاع ،عقب صدور
أحكام قضائية تقضي بحقهم في العودة
بعد ثبوت عدم صحة أسباب الفصل.
وق����ال ال��ح��وي��ل��ة إن ه����ؤالء امل��واط��ن�ين ال��ذي��ن
ت����رف����ض امل����ؤس����س����ة وش����رك����ات����ه����ا ال���ت���اب���ع���ة
إعادتهم للعمل ،ظلوا لنحو  3سنوات بال
وظ��ي��ف��ة ،وي���ع���ان���ون ف���ي ظ���ل ه����ذه ال���ظ���روف
ول����دي����ه����م أس������ر م����ت����ض����ررة ،وط����ل����ب اف����ادت����ه
وتزويده بالسبب املباشر الذي منع إعادة
املوظفني الذين صدرت لهم أحكام قضائية
ض���د ال��ش��رك��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ملؤسسة
ال��ب��ت��رول ب��إع��ادت��ه��م للعمل وتنفيذ أح��ك��ام
القضاء؟
واستفسر أيضا عن عدد القضايا التي تم

ص���دور أح��ك��ام نهائية بها ملصلحة أولئك
امل��وظ��ف�ين بإعادتهم للعمل منذ ع��ام 2015
حتى اآلن؟ مع ذكر القضية وسببها والحكم
الصادر بها واالجراءات املتخذة بشأنها؟
ف���ي غ��ض��ون ذل����ك ،ت��ق��دم ال��ح��وي��ل��ة ب��اق��ت��راح
ب��رغ��ب��ة ،لتعيني املتقاعدين الكويتيني في
القطاع النفطي على بند املكافآت بالشركات
النفطية التابعة ملؤسسة البترول ،شريطة
اال يتم املساس بالراتب التقاعدي.
كما دعا إلى االستعانة بخبرات املتقاعدين
من خالل تعيينهم في وزارات الدولة وفق
اخ��ت��ص��اص ك���ل م��ن��ه��م ع��ل��ى ب��ن��د امل��ك��اف��آت،
وذل����ك ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى ت��أم�ين وض����ع معيشي
أف����ض����ل ل����ه����م ل���ي���ع���ي���ش���وا ح����ي����اة رغ��������دة ف��ي
ظ���ل ال���ت���ط���ورات امل��ت�لاح��ق��ة ل���غ�ل�اء امل��ع��ي��ش��ة
وضغوط الحياة االقتصادية ،السيما أنهم
قدموا خدمات جليلة ورائدة وبذلوا جهودًا
مضنية من عمرهم لتطوير بلدهم.

محمد الحويلة

«الصحة» تطلب تخصيص
موقع مؤقت لمركز العبدلي
زكريا محمد
ط��ل��ب��ت وزارة ال��ص��ح��ة م���ن ال��ب��ل��دي��ة
ت���خ���ص���ی���ص م�����وق�����ع إلن������ش������اء م���رك���ز
صحي مؤقت في منطقة العبدلي.
وكشفت ال����وزارة ف��ي خطاب وجهته
إلى البلدية عن اقتراب موعد ترسية
م��ن��اق��ص��ة م����ش����روع م���رك���ز ال��ع��ب��دل��ي

ال������ج������دي������د .وأله�����م�����ي�����ة ع��������دم ت���وق���ف
الخدمات الطبية في املنطقة ،تطلب
ال������������وزارة ت���خ���ص���ي���ص أرض ب��ص��ف��ة
م��ؤق��ت��ة ب��م��س��اح��ة  3آالف م��ت��ر م��رب��ع
ل���ل���م���رك���ز امل����ؤق����ت و 500م���ت���ر م��رب��ع
ملهبط الطائرات املؤقت مقابل مركز
العبدلي القديم ،وذلك لحني االنتهاء
م���ن أع���م���ال م���ش���روع م���رك���ز ال��ع��ب��دل��ي
ال��ص��ح��ي ،م���ع اع��ت��ب��ار أن األم����ر مهم

وعاجل.
ودع������ت ال���������وزارة إل�����ى امل���واف���ق���ة ع��ل��ى
طلب ال��وزارة وع��رض املوضوع على
امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ف���ي أق����رب اج��ت��م��اع
لضمان اس��ت��م��رار ال��خ��دم��ات الطبية
في املنطقة مع تعهد ال��وزارة بإخالء
امل��وق��ع امل��ؤق��ت امل��ط��ل��وب تخصيصه
ف���ور االن��ت��ه��اء م��ن األع��م��ال وتشغيل
املركز الجديد.

قطع التيار الكهربائي عن  6عقارات مخالفة
واص�������ل ال���ف���ري���ق ال����رق����اب����ي ف����ي ب��ل��دي��ة
م��ح��اف��ظ��ة االح���م���دي ح��م��ل��ت��ه امل��ي��دان��ي��ة
ل��ل��ح��د م��ن ال���ع���زاب ف��ي م��ن��اط��ق السكن
ال��خ��اص وال��ن��م��وذج��ي ،ح��ي��ث ت��م قطع
ال����ت����ي����ار ال���ك���ه���رب���ائ���ي ع�����ن  6ع����ق����ارات
مخالفة وتوجيه  13ان���ذارا في مدينة
صباح االحمد البحرية.
وواصلت األجهزة الرقابية في بلديات
امل��ح��اف��ظ��ات حمالتها التفتيشية على

العدساني لـ سبقلا:

الوثيقة االقتصادية وضعها
الشيتان ..وسأثبت ذلك
حمد الخلف

فهاد الشمري
برزت خالفات نيابية ـ حكومية جوهرية بشأن املضي
في معالجة اختالالت التركيبة السكانية في البالد،
التي أظهرت أزمة جائحة كورونا ّ
أشد أوجهها قتامة
على ّ
مر العقود املاضية ،مما دفع الحكومة من جهة،
وال��ن��واب من جهة أخ��رى ،إل��ى اج��ت��راح حلول سريعة
وعاجلة تفضي الى خفض كبير في أع��داد الوافدين
في البالد يبلغ مداه بأن يمثلوا  %30فقط من السكان.
وإذا ك���ان ال��ط��رف��ان ق��د ات��ف��ق��ا ع��ل��ى ن��س��ب��ة التخفيض
العالية ،فإنهما يختلفان في آلية بلوغ ذلك الهدف،
واملدة الزمنية التي تفضي اليه.
وق���ال م��ق��رر لجنة امل����وارد البشرية البرملانية أسامة
ال��ش��اه�ين ل��ـ سبقلا :ان ال��رؤي��ة النيابية والحكومية
م��ت��ط��اب��ق��ة ب���ش���أن وج������وب م��ع��ال��ج��ة خ���ل���ل ال��ت��رك��ي��ب��ة
ال��س��ك��ان��ي��ة ،اال ان ه��ن��اك خ�لاف��ًا ف��ي ال��ت��ف��اص��ي��ل ،حيث
ي��ت��وخ��ى ال���ن���واب أرق���ام���ًا م��ح��ددة ي��ت��م تضمينها في
إح��ص��ائ��ي��ات ،وي��ج��ري تقييمها س��ن��وي��ا ب��ع��د رفعها
ال��ى مجلس االم���ة ،بينما التوجه الحكومي املبدئي
يمضي باتجاه وضع قانون عام بال أرقام أو تواريخ
زم��ن��ي��ة م���ح���ددة ،ب���ل ي���ت���رك األم�����ر ل��ل��ج��ه��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة
املختصة ،مشيرا الى تحفظ النواب على هذا التوجه،
إذ «ال يمكن ان نترك املسؤولية مجددا بيد الحكومة،
خ���اص���ة ان���ه���ا ف��ش��ل��ت خ��ل�ال ه����ذه ال���س���ن���وات ال��ط��وي��ل��ة
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املحال واألس��واق املركزية ،حيث قامت
ب��ال��ك��ش��ف ع��ل��ى  305م��ح�لات وأس�����واق،
وأس�������ف�������رت ع������ن ت������ح������ري������ر 37م���خ���ال���ف���ة
وت���وج���ي���ة  55إن��������ذارا ،وغ���س���ل وت��ع��ق��ي��م
 14607حاويات ورفع  23سيارة مهملة.
على صعيد آخ��ر قامت ادارة النظافة
العامة واش��غ��االت ال��ط��رق بفرع بلدية
م��ح��اف��ظ��ة ال���ع���اص���م���ة خ��ل��ال ج��والت��ه��ا
التفتيشية بتحرير  10مخالفات بائع

جائل ،و 9مخالفات نظافة عامة ،ورفع
 19سيارة مهملة بعد اتخاذ اإلجراءات
القانونية.
ونقلت حمولة  74شاحنة من النفايات
البلدية وال��س��ك��ان��ي��ة ،و 69شاحنة من
النفايات اإلنشائية واملخلوطة ،و73
شاحنة من النفايات السكراب واألثاث
واألش�������ج�������ار ،وغ����س����ل وت���ع���ق���ي���م 1220
حاوية.

أك������د ال����ن����ائ����ب ري��������اض ال����ع����دس����ان����ي أن���ه
س��ي��ك��ش��ف ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال���ت���ف���اص���ي���ل ف��ي
استجوابه املقبل إلى وزي��ر املالية براك
الشيتان ،وسيثبت باألدلة األخطاء التي
ارتكبها ووق��ع فيها خ�لال االستجواب
األخير ،مشددا على أن «الشيتان هو من
وضع الوثيقة االقتصادية ،وهي ليست
منذ عام  2016كما ذكر ،وسأثبت ذلك».
وق���ال ال��ع��دس��ان��ي ل��ـ سبقلا إن��ه سيضع
م���ص���داق���ي���ة ال�����وزي�����ر ع���ل���ى امل�����ح�����ك ،وان
محاور استجوابه الجديد ستكون عن
الوثيقة االقتصادية وال��ف��وائ��د الربوية
ف���ي «االس���ت���ب���دال» ،إض���اف���ة إل���ى قضايا
مالية أخرى وتضليل الرأي العام.
وأضاف أن الوزير وقع في خطأ جسيم
خ����ل���ال االس������ت������ج������واب امل�������اض�������ي ،ح��ي��ث
اك�����د ان وح������دة ال���ت���ح���ري���ات امل���ال���ي���ة ه��ي
ج��ه��ة م��س��ت��ق��ل��ة ،وب��ال��ت��ال��ي أوح�����ى ب��أن��ه
ال يستطيع إظ��ه��ار ال��ب�لاغ امل��وج��ه إل��ى
النيابة بخصوص الصندوق املاليزي،
إال أن����ه خ��ل�ال اس��ت��رس��ال��ه ب��ال��ك�لام ذك��ر
أن��ه ع��رض ال��ب�لاغ على مجلس ال���وزراء،
ف��ك��ي��ف ي��ع��رض��ه ع��ل��ى م��ج��ل��س ال������وزراء
ويحجبه عن مجلس األمة الذي مهمته
مراقبة أعمال السلطة التنفيذية؟
وق����ال :ال��ف��وائ��د ال��رب��وي��ة ف��ي االس��ت��ب��دال
ال��ت��ي ذكرتها ف��ي االس��ت��ج��واب السابق،
اكد الوزير بشأنها انه سيدعم القوانني
امل����ت����واف����ق����ة م�����ع ال���ش���ري���ع���ة اإلس��ل�ام����ي����ة،
لكنه ت��راج��ع ع��ن ذل���ك خ�ل�ال أق���ل م��ن 24
ساعة في الجلسة التالية ،حيث ّ
صوت
م���ع االس���ت���ب���دال ال����رب����وي ،وص ّ
������وت ضد
التعديل ّ
املقدم وفق الشريعة.

توصيات مرفوضة
ول��ف��ت ال��ع��دس��ان��ي ال��ى ان ال��وزي��ر اعطى
معلومات خاطئة بخصوص صندوق
املوانئ ،بدليل الحكم القضائي الدولي
ال��ص��ادر بحق ه��ذا ال��ص��ن��دوق ،م��ا يؤكد
صحة ما ذكرته في االستجواب ،وعكس
ما جاء في دفاع الوزير.

رياض العدساني

تضليل الرأي العام
في «الصندوق الماليزي»
و«الوثيقة» ضمن محاور
االستجواب الجديد
وأكد أن التوصيات الواردة في الوثيقة
االق����ت����ص����ادي����ة «ج����������اءت م�����ن ال���ش���ي���ت���ان
تحديدا ،وكالمه خالل االستجواب بان
الوثيقة صادرة منذ سنة  2016عار من
الصحة» ،مشددا على ان الوثيقة املعنية
«ص���درت ع��ن ال��وزي��ر ف��ي  11مايو 2020
تحت عنوان املالية العامة ،اإلصالحات
ومقترحات تمويل امليزانية».
وش������دد ع���ل���ى ان م����ا ورد ف����ي ال��وث��ي��ق��ة
م������رف������وض ،وأن «ادع������������اء ال������وزي������ر ف��ي
ّ
االس��ت��ج��واب بأنها تتعلق بتشريعات
غير صحيح ،فأغلبية بنود الوثيقة هي
ّ
قرارات حكومية ال تتعلق بالتشريعات،
وس��ي��ت��م ت��أك��ي��د ذل���ك ب��ال��دل��ي��ل وال��ب��ره��ان
واملستندات في االستجواب املقبل».
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خبير أسري ينصح :ال تشتر ِ العداوة ..فقد تكلفك كثيراً

ُ
هل أبلغ عن ابن زوجتي الذي يتعاطى المخدرات ..وأتخلص منه؟
وأجاب الخبير والفيلسوف كوامي أنتوني أبياه
ً
على رسالة الرجل قائال:

* كوامي أنتوني أبياه « -نيويورك تايمز»
(ترجمة :محمد مراح)
أرس � ��ل رج� ��ل رس ��ال ��ة إل� ��ى خ �ب �ي��ر أس � ��ري وك��ات��ب
وفيلسوف ف��ي صحيفة ن�ي��وي��ورك تايمز يقول
فيها:

أنا رجل في الستينيات من العمر ،تزوجت حديثًا
بامرأة أخرى بعد أن طلقت زوجتي إثر مشكالت
ك �ب �ي��رة ك��ان��ت ب �ي �ن �ن��ا ،ل� ��دي أط� �ف ��ال م ��ن زوج �ت��ي
األول � ��ى ،وق ��د ت��زوج��ت ام� ��رأة ه��ي األخ� ��رى لديها
أطفال ،عالقتي جيدة مع أوالدها باستثناء ابنها
الصغير ال�ش��اب ،فعالقتي معه متوترة وم��ا زاد
من حدة التوتر ،هو اكتشافي أنه مدمن ويتعاطى
املخدرات.
أنا وزوجتي الجديدة لدينا زواج رائع ،وأحبها وال
أرغب في إيذاء مشاعرها ،ولهذا قررت مساعدة
ابنها في التخلص من أزمته وإدمانه ،لكن املشكلة
أن ه� ��ذا ال� �ش ��اب ي��رف��ض االع � �ت� ��راف ب��أن��ه م��دم��ن
م �خ��درات ،وال يمكن تخليص أح��د م��ن مشكلة
ك �ه��ذه إذا ك ��ان ي��رف��ض االع� �ت ��راف ب��امل�ش�ك�ل��ة في
األساس.
إن�ن��ي ع�ل��ى دراي ��ة ج�ي��دة ب��اض�ط��راب��ات الشخصية
وب ��رام ��ج اإلدم � ��ان وال� �ع�ل�اج ،وأع � ��رف امل ��راك ��ز ال�ت��ي
يمكنها التكفل بحاالت مثل ه��ذه ،لقد أبلغناه أنا
ووالدته أنه ما لم يكن على استعداد التخاذ خطوة

إل��ى األم ��ام ،وال��ذه��اب إل��ى أح��د ه��ذه امل��راك��ز لتلقي
العالج ،فسيكون شخصًا غير مرغوب فيه باملنزل.
املشكلة أن كالمنا معه زاد من عناده ،وهو يعتقد

أن��ه ف��وق القانون ،وق��د ب��دأت أفكر بشكل ج��دي في
إبالغ الشرطة عنه ،حتى ولو كان ذلك بشكل سري،
عبر اتصال من شخص مجهول للشرطة وإبالغهم

أن هذا الشخص يملك مخدرات ،وهكذا أتخلص منه،
لكن أعلم أن هذا سيؤذي كثيرًا مشاعر زوجتي ..ال
أعلم كيف أتصرف فهل من نصيحة؟

آية سمارة :الحمية المناسبة تعالج مقاومة األنسولين ..وتقلل هرمونات التوتر

ّ
«تكيس المبيض» ..التغذية الصحية أفضل عالج
د .خلود البارون
م�ت�لازم��ة امل�ب�ي��ض م�ت�ع��دد ال�ك�ي�س��ات  PCOSهي
اض �ط��راب ه��رم��ون��ي ش��ائ��ع ب�ين ال�ن�س��اء ف��ي عمر
اإلنجاب.
قد تواجه النساء املصابات باملتالزمة مشكالت
عدم انتظام دورة الحيض ،أو طول مدتها ،أو زيادة آية سمارة
في مستويات هرمونات ال��ذك��ورة (األن��دروج�ين) .حيث ينتج الـمبيضان
مجموعات عديدة من أكياس السوائل الصغيرة (الجريبات) ويفشالن
في إنتاج البويضات بانتظام.
َّ
ول� ِّ�م يتضح بعد السبب ال��دق�ي��ق مل�ت�لازم��ة املبيض متعدد ال�ك�ي�س��ات .قد
يقلل التشخيص املبكر وال�ع�لاج إل��ى ج��ان��ب ف�ق��دان ال��وزن خطر ح��دوث
ُّ َّ
السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.
مضاعفات طويلة األجل ،مثل داء
متالزمة «تكيس املبايض  ،»polycystic ovariesورغم كونها حالة وراثية
 جينية شائعة وح�م�ي��دة ،بيد أن اش�ت��داد أع��راض�ه��ا ينسب ال��ى ح��دوثمثيرات بيئية مثل ُ
السمنة والتوتر النفسي والتوتر الفزيولوجي (بخاصة
خالل فترة املراهقة).
وبينت اختصاصية التغذية العالجية آي��ة س �م��ارة ،أن «امل �ت�لازم��ة» تعد
من الحاالت الشائعة التي تصبح أعراضها أكثر وضوحا خالل مرحلة
املراهقة مثل :غزارة شعر الجسم وبخاصة في مناطق غير طبيعية للمرأة
(كالذقن وال��وج��ه) ،اخ�ت�لال مواعيد ال ��دورة الشهرية ،او توقفها لفترات
طويلة ،زيادة الوزن السريعة وصعوبة الحمل (وأحيانا العقم).
ومشكلة هذه الحالة تكمن في ما تسببه من اختالل هرموني عبر ارتفاع
اف ��راز ال�ه��رم��ون��ات ال��ذك��وري��ة (التستوستيرون) وت�ط��وي��ر خ�لاي��ا مقاومة
لعمل هرمون األنسولني (املسؤول عن ادخال سكر الدم الى الخلية حتى
تستخدمه كمصدر للطاقة).
وأوض�ح��ت أن «مشكلة ه��ذا االض �ط��راب الهرموني ه��ي ان��ه ي�ع��زز اكتساب
ال��وزن واالصابة بالسمنة .وكلما زاد وزن املصابة ،زادت شدة االضطراب
الهرموني واالعراض املرافقة له بما فيها التسارع في اكتساب الوزن وكثير
من املضاعفات الصحية مثل اإلصابة بالسكري ،وأمراض القلب والشرايني.
وع�ل�ي��ه ،ف�ف�ق��دان ال ��وزن يعد ع�لاج��ا مهما لتخفيف أع ��راض ه��ذه الحالة
وتفادي اإلصابة بمضاعفاته الصحية.
واملشكلة ه��ي ان السيدة ت�ح��اول ات�ب��اع حمية ،ول�ك��ن إن ل��م تكن الحمية
مصممة لعالجها هرمونيا ،فغالبا ستفشل في اتباعها او تواجه صعوبة
كبيرة في خسارة أي وزن».
مقاومة األنسولني هي السبب
سبب زيادة وزن املصابات بمتالزمة تكيس املبيض هو مقاومة خالياهن

مايو كلينك

العالج األفضل
نظرا لعدم توافر ع�لاج ش��اف ملتالزمة تكيس املبايض ،فعالجها يكمن
في تناول عقاقير هرمونية ،أو في اتباعها حمية صحية تنظم اختالل
هرموناتها وتساعدها على خسارة  %10 - %5من وزنها على االقل.
ومن املهم قصد اختصاصي تغذية يصمم لها حمية مناسبة وفق عمرها،
ووزنها ،وهدفها الرئيسي (كالحمل ،او خسارة الوزن ،او عالج السكري
او غيرها) .ومن العوامل التي يجب مراعاتها عند تصميم هذه الحمية:
 - 1نوعية األغذية املتناولة
االكثار من تناول أغذية لها مؤشر جاليسمي منخفض (ال تسبب ارتفاعا
سريعا او كبيرا في سكر ال��دم) مثل املنتجات الغنية باأللياف النباتية
كالخضار والبقول ومنتجات الحبوب الكاملة وبعض الفواكه واملكسرات
والبذور .باإلضافة الى تناول كمية مناسبة من البروتني الصحي.

لعمل هرمون االنسولني .فحتى يمكنهن خسارة الوزن وتنظيم سكر الدم
وتخفيف شدة اعراضهن ،يجب أوال زيادة حساسية خالياهن لهرمون
االنسولني .وللتوضيح ،فمقاومة الخلية لألنسولني تجعلها تقاوم عمل
االنسولني (ترفض دخول السكر الى داخل الخلية) مما يؤدي الى ارتفاع
م�ع��دل س�ك��ر ال ��دم ون �ش��اط العمليات االل�ت�ه��اب�ي��ة ف��ي ال�ج�س��م وت��زاي��د في
تخزينه كدهون (وبخاصة في الكرش) باإلضافة الى مضاعفات صحية
كثيرة .كما ان ارتفاع تركيز سكر الدم سيسبب زيادة افراز البنكرياس
لألنسولني مما سيؤدي الى زيادة الشهية والتأثير سلبا في البويضات
(زي� ��ادة اف��رازه��ا ل�ه��رم��ون��ات ال�ت�س�ت��وس�ت�ي��رون) وت�ف��اق��م اع ��راض تكيس
املبيض .لذا ،فعالج هذه الحالة يجب ان يركز على زيادة حساسية الخاليا
لألنسولني وتنظيم اتزان معدل سكر الدم.
مشكلة الشهية
نبهت االخ�ت�ص��اص�ي��ة آي��ة إل��ى خ�ط��أ ش��ائ��ع يسبب ف�ش��ل تقيد السيدة
ب��ال�ح�م�ي��ة وص �ع��وب �ت �ه��ا ،وش ��رح ��ت ق��ائ �ل��ة «م ��ن ال �خ �ط��أ ت�ص�م�ي��م حمية
منخفضة ال�س�ع��رات ال�ح��راري��ة ال ت��راع��ي زي��ادة شهية املصابة بتكيس
املبيض ،فارتفاع معدل االنسولني والسكر في دمها يسببان زيادة كبيرة
في شهيتها وبخاصة للحلويات والنشويات .كما ان شعورها بالجوع
واملقاومة الهرمونية لخسارة ال��وزن ستزيد ما تشعر به من توتر مما
سيزيد اضطراب جهازها الهرموني .وكل ذلك سيصعب عليها كثيرا
االلتزام بحمية قاسية وغير مناسبة .فهي تحتاج الى خطة غذائية تعزز
شعورها بالشبع وتقلل افراز جسمها لألنسولني وهرمونات التوتر».

 - 2تنظيم مواعيد الوجبات وتقسيم كمية الكربوهيدرات
يتم تحديد مواعيد الوجبات وكمية الكربوهيدرات املتناولة (تناول معظم
الحصة اليومية في وجبة ال�غ��داء ،بينما تقل كميتها في وجبة اإلفطار
والعشاء).
 - 3االبتعاد عن األغذية املصنعة
ك��األغ��ذي��ة التي تحتوي على م��واد كيميائية ،منتجات الطحني األبيض،
ال �س �ك��ري��ات ،األط �ع �م��ة امل�ق�ل�ي��ة ،ال��زي��وت غ�ي��ر الطبيعية (ده� ��ون م�ه��درج��ة
واملارغرين) واللحم املصنع (كالنقانق واملرتديال) .والتركيز على تناول
األغذية الطبيعية الطازجة.
 - 4تشجيع تناول بعض األغذية
مثل األغذية الغنية بمضادات االكسدة ومضادات التهابية كبعض الفواكه
(ال�ع�ن��ب وال �ت��وت وال �ك��رز) وامل �ك �س��رات وال��زي��وت امل�ف�ي��دة (ك��زي��ت ال��زي�ت��ون
واالفوكادو) .وأيضا تناول القرفة ،فهي من البهارات التي يقترن تناولها
بعدة فوائد صحية مثل زيادة حساسية الخاليا لألنسولني وتنظيم سكر
الدم.
 - 5نوعية الرياضة
تفادي ممارسة الرياضة العنيفة او مرتفعة الشدة ،لكونها ترفع معدل
هرمونات التوتر والكورتيزول مما يزيد من شدة اعراضها .لذا ،تنصح
بممارسة رياضة منخفضة الشدة بشكل يومي (من نصف ساعة الى
ساعة) .كما تنصح بتقليل التوتر بممارسة رياضات التأمل والتنفس
العميق والهوايات ،والحرص على النوم ليال لساعات كافية.

حقيقة أنك تخشى على ابن زوجتك من معاناته
مع اإلدم��ان ليست سببًا كافيًا إلش��راك الشرطة
في محاولة إخافته بشكل مباشر ،في حال كان
هدفك هو إخافته.
ف��ي ال ��واق ��ع أن ��ت س�ت�س�ت�خ��دم امل � ��وارد ال �ع��ام��ة من
شرطة ومدعني عامني ،ومحاكم ،وضباط مراقبة،
لتحقيق منفعة خاصة إلى حد كبير ،وهي إبعاد
الشاب املدمن عن حياتك.
من املثير للقلق أيضًا أنك تفكر بوضوح في القيام
بذلك من دون استشارة والدته ،مما قد يكون خيانة
لزواجك ،يجب أن يكون تركيزك على حل املشكلة
داخل عائلتك ،وهذا ال يعني أنك ستنجح في ذلك.
أرى أن من الواضح أن هذا الشاب عنيد ،ولن تتمكن
من إقناعه بالتوجه ملركز عالجي ،ومن الواضح لي
أيضًا أن الصعوبات التي تواجهها مع ابن زوجتك
تتخطى مسألة إدمانه إلى أشياء أخرى ،فقد يكون
راض تمامًا عن زواج أمه بك.
غير
ٍ
إذا ق��ررت إب�ع��اده عن حياتك تمامًا فقد تضطر
والدته إلى االختيار بينك وبينه ،وهذا ما قد يكلفك
كثيرًا ،عليك التفكير جيدًا قبل القيام بهذه الخطوة
التي قد تمثل شراء للعداوة ،وإذا اكتشف الشاب
أن ��ك ق �م��ت ب��ذل��ك ب�ش�ك��ل ع �م��دي وس�ب�ب��ت دخ��ول��ه
ال��ى السجن فمن امل��ؤك��د أن��ه ل��ن ينسى ذل��ك أب �دًا،
وسيعمل جاهدًا على االنتقام منك في املستقبل.

هل يمكن لـ«الغرغرة» بالماء
والملح محاربة كورونا؟
د .والء حافظ
أكد العلماء ،وفقا لدراسة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية
اعتمدت على األدل��ة ،أنه يمكن للغرغرة بمحلول ملحي أن تخفف
من أعراض السعال ونزالت البرد وتفادي تفاقمها.
وي �ق��وم خ �ب��راء ج��ام�ع��ة أدن �ب��رة ،بتجنيد أش �خ��اص للمشاركة في
دراسة الختبار ما إذا كانت الغرغرة باملياه املالحة يمكن أن تعزز
قدرات الجسم املضادة للفيروسات.
وال ت��زال معرفة كيفية ع�لاج  Covid-19منطقة رمادية لألطباء،
حيث ينصح األش�خ��اص الذين يعانون أع��راض��ا خفيفة بااللتزام
بالباراسيتامول واإليبوبروفني.
وب �ح��ث ع�ل�م��اء أدن �ب��ره م��ا إذا ك��ان خ �ي��ار امل �ي��اه امل��ال�ح��ة منخفض
التكلفة يمكن أن يساعد األشخاص الذين يعانون التهابات خفيفة،
ويمنعهم أيضا من اإلصابة بمرض أكثر خطورة .فجاءت فكرة
الدراسة من البحث املستمر في التهابات الجهاز التنفسي العلوي،
والتي عادة ما تسبب السعال ونزالت البرد.
ووج��دت نتائج التجربة أن األش�خ��اص ال��ذي��ن ت�غ��رغ��روا باملحلول
امللحي يعانون سعاال أقل حدة وأقل احتقانًا ،كما استمرت نزالت
البرد ليومني أقل في املتوسط.
وكانوا أق��ل تعريضًا إلصابة أف��راد األس��رة بالبرد ،أو اللجوء إلى
تناول األدوية من الصيدلية ،مقارنة باألشخاص الذين لم يتغرغروا.
يعتقد فريق أدنبره ،الذي تضمنت دراسته األصلية نوعا مختلفا
م��ن ف�ي��روس��ات ك��ورون��ا ،ب��أن امل �ي��اه امل��ال�ح��ة يمكن أن ت�ع��زز آل�ي��ات
الجسم الطبيعية ملكافحة الفيروسات ،والتي يتم اعتمادها عندما
يمرضون.
وأوضحت الدراسة التي نشرت في دوري��ة ،Scientific Reports
أن االتصال املباشر بامللح قد يكون له تأثير سام على الفيروسات
نفسها ويضرها أو يقتلها .واقترحوا أنه قد يحفز «آليات املناعة
الفطرية» داخل الخاليا في الشعب الهوائية ،مما يعزز بشكل فعال
قدرة الجسم على محاربة العدوى.
وقال الباحثون ان امللح قد يمتص ايضا ويستخدم من قبل خاليا
الجسم لخلق مادة كيميائية تسمى حمض هيبوكلوروس املوجود
في املبيض وامل�ع��روف بقتل الفيروسات« .ال يتطلب األم��ر سوى
امللح وامل��اء وبعض الفهم إلج��راء [الغرغرة] ،لذا يجب أن يكون من
ً
السهل  -وغير مكلف  -إذا وجد أن يكون فعاال».
وقال البروفيسور عزيز شيخ ،مدير معهد أوشر بجامعة إدنبرة
«نحن اآلن بصدد االنتقال إل��ى تجربة تدخلنا في املياه املالحة
عند أولئك الذين يشتبه في اصابتهم بكوفيد  19أو حتى اصابة
مؤكدة ،ونأمل أن يثبت أنه إجراء مفيد للحد من التأثير واالنتشار
العدوى.

هل يمكن أن ينتشر «كورونا» من خالل الطعام والماء والحيوانات؟
ُ
بفرشاة خضار نظيفة .اغسل يديك جيدًا باملاء والصابون
فور عودتك من البقالة إلى املنزل.

ي�ن�ت�ش��ر ال �ف �ي��روس امل�س�ب��ب مل ��رض ك ��ورون ��ا (ك��وف �ي��د )19
عن طريق ال��رذاذ التنفسي املنطلق عندما يسعل املصاب
بالفيروس أو يعطس أو يتحدث.
ويمكن أن ينتقل أيضًا من الشخص املصاب بالفيروس
إلى أي سطح يلمسه ،ما قد يجعلك تتساءل عما يمكن أن
تتعرض له خالل مزاولة حياتك اليومية ..ما مدى خطورة
الذهاب إلى البقالة؟ هل يمكن أن تكون هناك جراثيم على
عبوات الطعام الجاهزة من مطعمك املفضل؟ ماذا عن املاء
الذي نشربه؟
ال ي�م�ل��ك ال �خ �ب��راء ج�م�ي��ع اإلج��اب��ات ح��ول ال �ط��رق املحتملة
النتشار «كوفيد  ،»19ولكن إليك ما هو معروف حتى اآلن:
 - 1صناديق وأغلفة املواد الغذائية
ال دليل على إصابة أي شخص بالفيروس املسبب لـ «كوفيد
 »19بعد ملس عبوات وأغلفة الطعام .في الواليات املتحدة،
تقدم العديد من املطاعم خدمات تسليم وتوصيل من دون
ات �ص��ال م�ب��اش��ر م��ع ال��زب��ون م��ن أج��ل تقليل خ�ط��ر انتقال
العدوى.
وم��ع ذل��ك ،إذا س��اورك القلق ،فننصحك باتباع توجيهات
السالمة الغذائية ال�ع��ام��ة .اغسل يديك مل��دة  20ثانية على
األق��ل ب��امل��اء وال�ص��اب��ون بعد مل��س ع�ب��وات وأغلفة الوجبات
التي تشتريها من املطعم ،ثم انقل الطعام إلى طبق نظيف
تناول
باستخدام أدوات نظيفة .اغسل يديك م�ج��ددًا ّقبل ّ
الطعام .بعد التخلص من عبوات وأغلفة الطعام ،نظف وعقم
ض َع ْت عليها.
أي أسطح ُو ِ

 - 3األسطح داخل املنزل
في دراسة أجرتها املعاهد الوطنية األميركية للصحة ،NIH
وجد الباحثون أن الفيروس املسبب لـ «كوفيد  »19يمكن أن
يعيش ملدة تصل إلى أربع ساعات على النحاس ،وما يصل
إل��ى  24ساعة على ال��ورق امل�ق��وى ،وم��ا يصل إل��ى ثالثة ّأيام
على ال �ف��والذ امل �ق��اوم للصدأ واألس �ط��ح البالستيكية .نظف
ّ
ُ
وعقم بانتظام األسطح املنزلية التي ت َلمس بشكل متكرر،
مثل الطاوالت ،وكاونترات املطبخ ،ومقابض األبواب ،ومفاتيح
اإلضاءة ،واملراحيض ،وأذرع صنابير املياه ،واألحواض.
 - 4مياه الشرب
َ
ل��م ُي�ك�ت��ش��ف ال �ف �ي��روس امل�س�ب��ب ل �ـ «ك��وف �ي��د  »19ف��ي مياه
الشرب.

ُ
 - 2الخضار والثمار التي تشترى من البقالة
من املمكن أن يبقى فيروس كورونا املستجد على الفاكهة
والخضار التي ملسها شخص مصاب بالفيروس .ولكن
م��ن غ�ي��ر امل �ع��روف م��ا إذا ك��ان��ت ت�ل��ك ال�ط��ري�ق��ة ستنقل لك

عدوى «كوفيد .»19
أف�ض��ل امل �م��ارس��ات ه��و ات �ب��اع إرش� ��ادات ال�س�لام��ة الغذائية
وغسل جميع الفواكه وال�خ�ض��روات جيدًا بماء الصنبور
قبل تناولها .ليست هناك حاجة إلى استخدام الصابون.
ي�م�ك�ن��ك ف ��رك ال �خ �ض��ار وال �ث �م��ار ذات ال �ق �ش��ور السميكة

 - 5املخالطة اللصيقة مع الناس
ال ت�ق�ت��رب ك�ث�ي�رًا م��ن ال �ن��اس ،خ�ص��وص��ًا أول �ئ��ك ال��ذي��ن ال
يعيشون معك في املنزل .تذكر قاعدة التباعد االجتماعي:
ُ
حاول أن تبقي مسافة  6أقدام ( 2متر) بينك وبني اآلخرين.
 - 6الكالب والقطط
ظهرت تقارير عن إصابة بعض الحيوانات األليفة ،بما في
ذلك الكالب والقطط ،بالفيروس املسبب لـ«كوفيد  »19بعد

املخالطة اللصيقة مع أشخاص مصابني بالفيروس .غالبًا
َ ْ
لم تظ َهر أي عالمات مرضية على الحيوانات.
ينتشر الفيروس املسبب لـ«كوفيد  »19بشكل أساسي من
َ
ُ
الخبراء أن الحيوانات من الطرق
شخص إلى آخر .ال َي ْعت ِب ُر
الرئيسية النتشار فيروس كورونا .ولكن ال يزال األمر قيد
التحري من قبل الخبراء.
َ
تعامل مع حيواناتك األليفة كما تتعامل مع الناس من ناحية
التباعد ،وذلك بإبقاء مسافة  6أقدام ( 2متر) بني حيواناتك
املنزلية وب�ين الناس والحيوانات خ��ارج إط��ار منزلك ،وابق
حيواناتك في املنزل قدر اإلمكان.
 - 7برك السباحة وأحواض االستحمام الساخنة
ال يوجد دليل على أن الفيروس املسبب لـ «كوفيد  »19ينتشر
من خالل برك السباحة وأحواض االستحمام الساخنة.
 - 8البراز والبول وسوائل الجسم األخرى
ال��رذاذ التنفسي هو املصدر الرئيسي النتشار الفيروس
املسبب لـ«كوفيد  .»19كما تم الكشف عن وجود الفيروس
في براز بعض األشخاص املصابني بـ«كوفيد .»19
ال َيعرف الخبراء حتى اآلن مدى احتمال انتقال العدوى عن
طريق البراز ،لكن من املحتمل أن ينتشر الفيروس َ املسبب
لـ «كوفيد  »19عبر مياه الصرف الصحي غير املعالجة .من
غير امل�ع��روف أيضًا ما إذا كانت سوائل الجسم األخ��رى،
مثل البول أو القيء أو حليب الثدي أو السائل املنوي ،من
ضمن الطرق املحتملة النتشار الفيروس.

الجمعة  /السبت •  26و 27يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16826

اليت 07

فنون

فنانون تحدثوا لـ سبقلا عن صعوبات العودة التدريجية والتحديات التي تواجه اإلنتاج

هل تنقذ نسبة الـ %30صناعة المسرح والسينما من االنهيار؟
محمد علي

دق ناقوس االقتصاد الخطر في
كل ارجاء العالم ،واصبح ال بديل عن
التعايش مع فيروس كورونا إلنقاذ
ما يمكن انقاذه من القطاعات
المختلفة التي تعطلت ألشهر حتى
أصبحت على شفير االنهيار ،وألن
صناعة السينما والمسرح رافد هام
ألي اقتصاد وطني ،ينتظر العاملون
في المجال الفني بفارغ الصبر اعتماد
خطة واضحة لعودة الحياة مجددا
إلى السينما والمسرح والتلفزيون،
ومع اعطاء بعض الدول الضوء األخضر
لهذه القطاعات للعمل مجددا،
ولكن بنسب اشغال محددة ال تتجاوز
الـ .%30سبقلا استطلعت آراء عدد
من الفنانين والمنتجين حول جدوى
عودة النشاط الفني في الكويت
وفق تلك النسبة ،هل تنقذ صناعة
السينما والمسرح من االنهيار؟ ام ان
هناك حلوال أخرى تمكن صناع السينما
والمسرح من عبور تلك األزمة مثل
تخفيض األجور أو رفع قيمة التذاكر؟
ب ��داي ��ة ي �ق��ول ال �ف �ن��ان وامل �ن �ت��ج ال��دك �ت��ور ط � ��ارق ال�ع�ل��ي
«بخصوص (فروغي) هي شركة قائمة بكيانها منذ
سنوات وعليها التزامات مالية ،مثل نجارين وفنيي
اإلضاءة وفنيي الصوت واألزياء وإدارة اإلنتاج ومنفذي
انتاج وعمال وح��راس ونظافة واي�ج��ار مسرح وإدارة
امل �س��رح وم �خ��زن ال��دي�ك��ور واألزي� ��اء وم�ك�ت��ب ال�ش��رك��ة،
بمعنى انني اتكبد خسارة كبيرة منذ بداية األزمة ،كما
ان هناك عروضا مسرحية الغيت والجمهور استرد
قيمة الحجوزات.
واستطرد العلي «أم��ا بالنسبة إلى املنتجني اآلخرين،
فموقفهم مختلف؛ ألنهم يقومون بتأجير مسرح قبل
العرض بمدة إلى انتهاء العروض ،لذلك بتوقفه يعتبر
فاته ربح ،وال ينطبق ذلك على الجميع ،وال شك أن هذا
ال ينطبق على الجميع ،أما بالنسبة إلى حضور  30في
املئة ،فأنت تحتاج إلى صالة عرض ال تقل عن 2000
شخص مع تخفيض األجور ،وذلك حتى يغطي املنتج
ال�ت��زام��ات��ه ك��ام�ل��ة ،ألن نسبة نسبة التشغيل ستكون
 600ك��رس��ي ،أم��ا رف��ع قيمة ال�ت��ذاك��ر فليس ب��ال�ح��ل..
الحل نسبة تشغيل كاملة ،ألن غالبية املسارح طاقتها
تستوعب  1000كرسي وأقل ،وقد تكون هناك صاالت
تصل إلى  1300كرسي ،وهي محدودة ج�دًا ،وأخيرًا
في رأيي األفضل أن تعود الحياة إلى طبيعتها.
حظر التجول

الفنان عبد اإلمام عبد اهلل أكد استحالة عودة الحياة إلى
الفن في ظل حظر التجول املفروض حاليًا ،موضحًا

مشهد من مسرحية «عنتر المفلتر»

«من الصعب البدء في تصوير األعمال الدرامية حاليًا
ً
في ظل فرض حظر تجول يستغرق وقتًا طويال ،وإذا
ما غامر منتج بالتصوير فقد يستغرق تنفيذ عمل
درامي واحد  8أشهر تقريبًا» .وأكد عبد اإلمام أنه في
حال عودة العمل بنسبة  %30فإنه ال يمانع تخفيض
أجره ،وقال «ال أجد مشكلة في تخفيض األجر لتدور
العجلة ونعبر ه��ذه األزم��ة كلنا في مركب واح��د ومن
الضروري أن نتكاتف جميعًا».
الفنانة واملنتجة هند البلوشي تقول «من واقع تجربتي
ف��ي اإلن� �ت ��اج امل �س��رح��ي ع �ل��ى م� ��دار  7س� �ن ��وات ،أدرك
تمامًا أن كلفة اإلن�ت��اج املسرحي في الكويت مرتفعة
ج �دًا .وم��ن دون أي أزم��ة أو ك��ارث��ة مثل ك��ورون��ا ،فإن
احتمالية الخسارة واردة ،واملنتج دائمًا ما يضع خططًا

عبد اإلمام عبدالله:
ال مانع من تخفيض
الفنان ألجره حتى
نعبر تلك األزمة

طارق العلي:
«فروغي»
تكبدت خسائر
كبيرة

بديلة ،فما بلك ونحن ال�ي��وم بصدد أزم��ة عاملية ألقت
بظاللها على االقتصاد العاملي ،لذلك أعتقد أن عودة
امل �س��رح ب�ط��اق��ة استيعابية م �ح��ددة س�ت�ك��ون مغامرة
غير مأمونة العواقب ،ومن يقدم عليها يجب أن يكون
منتجًا مخضرمًا لديه تجربة ويعمل وفق آلية تجنبه
الخسارة.
تخفيض إيجارات

وتضيف البلوشي «نحتاج إلى كل الحلول املقترحة
للحفاظ على صناعة امل�س��رح ،ب��دءًا م��ن دع��م الدولة
املتمثل ف��ي تخفيض إي �ج��ارات امل �س��ارح ،وتسهيل
مهمة الحصول عليها ،ألن ه�ن��اك بعض املتطلبات

هند البلوشي:
رفع أسعار
التذاكر
وتخفيض األجور

رمضان خسروه:
 3اقتراحات بينها
تخفيض نسبة
شركة السينما

داود حسين :الموسيقى التصويرية من أهم مقومات نجاح العمل الدرامي
محمد علي
يتوقف نجاح أي مشروع فني على
ت�ك��ام��ل ع�ن��اص��ره م��ن ن��ص وإخ ��راج
وت� �م� �ث� �ي ��ل وم ��وس� �ي� �ق ��ى ت �ص��وي��ري��ة
ال �ت��ي ق�ل�م��ا ي�ب�ح��ث خ�ل�ف�ه��ا امل�ش��اه��د،
ف��ي وق ��ت ت�م�ث��ل امل��وس�ي�ق��ى عنصرا
ه��ام��ا وت ��رج ��ح ال �ع��دي��د م ��ن األع �م��ال
التي تدخل منافسات ،بل ان بعض
امل �ه��رج��ان��ات ال�ع��امل�ي��ة ت�خ�ص��ص لها
جائزة مستقلة ،الفنان داود حسني
ي� � ��رى ان امل ��وس� �ي� �ق ��ى ال �ت �ص��وي��ري��ة
بمنزلة البصمة التي تميز أي عمل
فني ،مؤكدا ان املسلسل هو منظمة

عمل متكاملة ،ال�ه��دف منها اسعاد
ال �ج �م �ه��ور ،وي �ض �ي��ف داود «ن�ت��ذك��ر
اع �م��ال �ن��ا ال�ف�ن�ي��ة م ��ن ق �ص��ة وأح� ��داث

املسلسل ..ولكن هناك عناصر ايضًا
ك�ب�ي��رة وك�ث�ي��رة ت�س��اه��م ف��ي النجاح
وبقوة ،منها املوسيقى التصويرية،
جهد جميل ي�ب��ذل ،إض��اف��ة لإلخراج
وال �ت��أل �ي��ف وال �ت �م �ث �ي��ل واإلن � �ت� ��اج ،كل
من يساهم في صناعة أي محتوى
درام� � � � ��ي م � ��ن ح� �ق� �ه ��م ان ي� �ف ��رح ��وا
وي �ف �خ��روا ب�ن�ج��اح��ه ك�ب�ق�ي��ة ال�ف��ري��ق،
ف �ن �ح��ن م �ن �ظ��وم��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ت �ه��دف
إلس�ع��اد الجمهور ،وبالتالي النجاح
بفضل اهلل».
واس� � � � � �ت � � � � ��ذك � � � � ��ر داود م� � �ق � ��دم � ��ة
م �س �ل �س��ل«ال �ف �ط�ين» واوض� � ��ح «ل�ح��ن
ج �م �ي��ل وم �ق��دم��ة ت �ص��وي��ري��ة ٔ
راي �ع ��ة

أفالم عربية
وصلت للعالمية عبر «نتفليكس»
ت�س�ي��ر ش�ب�ك��ة نتفلكس ب�خ�ط��ى ث��اب�ت��ة نحو
مزيد من الهيمنة على سوق الشرق األوسط،
وتحديدا الدول العربية ،من خالل استحداث
افكار جديدة تضيف بها مزيدا من األفالم
واملسلسالت واملسرحيات ،لتكسب شريحة
ج��دي��دة م��ن ال�ج�م�ه��ور ،ول�ع��ل ال�ن�ج��اح الكبير
ال��ذي تحقق للمنصة األش�ه��ر ع��امل�ي��ا خ�لال
ع�ي��د ال�ف�ط��ر امل��اض��ي ،ب��إع��ادة ت�ق��دي��م روائ ��ع
امل �س��رح ال�ع��رب��ي بنسخ ع��ال�ي��ة ال �ج��ودة ،ك��ان
داف �ع��ا ل �خ �ط��وة ج��دي��دة ت�ت�م�ث��ل ف��ي اإلع�ل�ان
ع��ن ع��رض  7أف�ل�ام ع��رب�ي��ة وص�ل��ت للعاملية
بنسخ جديدة وعالية الجودة بعد معالجتها
ت�ق�ن�ي��ا ،وك ��ان الف�ت��ا أن ال�ن�ص�ي��ب األك �ب��ر من
هذه األف�لام كان للراحلني :مصطفى العقاد
بفيلمني هما «ال��رس��ال��ة» و«أس��د الصحراء»،
ويوسف شاهني الذي تعرض له ثالثة أفالم
هي« :املصير» و«املهاجر» و«إسكندرية ليه»،
وفيلم واحد لكل من املخرج يسري نصراهلل
ول �ي �ل��ى م��راك �ش��ي وه �م��ا «امل ��دي� �ن ��ة» و«روك
القصبة».
الش ��ك ان اخ �ت �ي��ار ه ��ذه االف�ل��ام ل��م ي ��أت من
فراغ ،وإنما من واقع ما حققته من نجاحات
مازالت اصداؤها باقية حتى يومنا هذا.
ورغ� ��م ان األف �ل��ام ال � �ـ 7ش��اه��ده��ا ال�ج�م�ه��ور
العربي م��ن مختلف األع�م��ار ف��ي مناسبات
ع��دة ،ولكن يبقى فيلم «روك القصبة» األقل
ش �ه��رة ب �ي �ن �ه��ا ،وإن ك ��ان ان �ت��ج ع ��ام 2013
للمخرجة مراكشي وشارك في بطولته نخبة

ب�ص��وت امل �ب��دع م��اج��د امل �ه �ن��دس ،من
كلمات الشاعر املرهف الحس ماجد
ال��زري �ق��ات ،و ال �ح��ان ال�ف�ن��ان الجميل
الدكتور ايمن عبداهلل ،تم تنفيذه في
األردن في استديوهات مركز الفنون
ب�ع�م��ان» وي�س�ت��درك داود «مسلسل
(الفطني) م��ن اعمالي املحببة لقلبي
ٔ
م��ن ت��ال�ي��ف ض�ي��ف اهلل زي��د واخ ��راج
املتميز والخلوق محمود الدوايمة».
ي��ذك��ر ان داود أط ��ل ع�ل��ى ال�ج�م�ه��ور
خ � �ل ��ال ش � �ه� ��ر رم � � �ض� � ��ان امل� ��اض� ��ي
ب �م �س �ل �س��ل «ف� ��ي ذاك� � ��رة ال� �ظ ��ل» م��ن
إخراج محمد كاظم ومن تأليف مريم
نصير ومن إخراج محمد كاظم.

طرح فيلم األنيمشين
 Over The Moonباإلنكليزية والعربية

تعجيزية ،خصوصًا إذا كانت القاعة فارغة وتتطلب
بناء مسرح داخلي ،أيضًا يجب أن يهتم املنتج باتباع
ك��ل ال �ت��داب �ي��ر االح �ت��رازي��ة ل�ح�م��اي��ة ال �ج �م �ه��ور ،ك��ذل��ك
نحتاج إلى رفع أسعار التذاكر ،ألن  30في املئة من
سعة صالة العرض لن تغطي التكلفة إذا ما اعتمدنا
ً
على األس�ع��ار املعتمدة حاليًا ،فضال ع��ن تخفيض
أجور الفنانني والفنيني ،باألخير يجب أن يقدم جميع
أطراف املعادلة تنازالت حتى نتفادى الخسارة ونقدم
للجمهور وجبة فنية على مستوى عال» .وترى هند
أن االن �ت �ظ��ار ل�ح�ين ع ��ودة ال �ح �ي��اة إل ��ى طبيعتها هو
األفضل.
املخرج واملنتج السينمائي رمضان خسروه انتهى من
فيلم جديد قبل جائحة كورونا ،ومازال ينتظر تحديد

عبد العزيز صفر:
دعم الدولة
وخفض األجور..
ألننا نمر بكارثة

حمد الصراف:
قطاع السينما
يمر بفترة
عصيبة

موعد عرضه ،قال «حتى نطبق مقترح ال�ـ %30نسبة
ح�ض��ور بحيث ال يتعرض املنتج ل�ل�خ�س��ارة ،وايضا
تتحقق نسبة ربح لشركة السينما ،لدي  3اقتراحات:
األول عرض  3أفالم فقط في كل مجمع سينمات ،بواقع
فيلم ع��رب��ي واث�ن�ين اجنبيني ،وي�ت��م ع��رض  3مختلفة
ف��ي م�ج�م��ع س�ي�ن�م��ات آخ��ر ب��واق��ع ف�ي�ل��م ع��رب��ي واث�ن�ين
اجنبيني ،وبذلك سيكون الجمهور ال��ذي ي��زور املجمع
الذي يحتضن السينمات امام اختيارات محددة ،وبذلك
نضمن اس�ت�م��راري��ة ع��رض االف�ل�ام املختلفة بجميع
ال �ص��االت ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ك��وي��ت ،ام��ا امل�ق�ت��رح الثاني
فيجب ان تدعم الدولة التذكرة بنسبة للمنتج الكويتي،
وف��ي املقابل ان تخفض شركة السينما النسبة التي
ت�ت�ق��اض��اه��ا م��ن امل�ن�ت��ج ال�ك��وي�ت��ي وه ��ي  %60مقابل
 %40للمنتج نسبة كبيرة ،ما بالك ونحن امام جائحة
كبيرة ونمر بأزمة ،اما املقترح الثالث ال افضل ايقاف
ع��روض السينما ،يجب ان نخوض التجربة لنتعرف
على الواقع بايجابياته وسلبياته ،لذلك اقترح ان تعيد
شركة السينما الكويتية األفالم التي كانت تعرض قبل
جائحة كورونا وتم إيقافها وذلك لقياس التجربة قبل
ان نغامر بفيلم جديد».
املخرج واملنتج السينمائي حمد الصراف يقول «يمر
قطاع السينما بفترة عصيبة كون األفالم السينمائية
مدخولها األكبر من شباك التذاكر ،اما املردود املادي
م��ن ال �ج �ه��ات االخ� ��رى ف�ب�س�ي��ط ج ��دا ال ي�غ�ط��ي تكلفة
اإلنتاج ،واذا تحدثنا عن حضور  %30من الجمهور
في صاالت العرض فإن األفالم الجاهزة حاليا تواجه
أزم ��ة ك�ب�ي��رة ج ��دا ،ألن امل�ن�ت��ج ل��م ي�ض��ع ف��ي االع�ت�ب��ار
الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي ،ولكن قد يتم
التغلب على تلك األزمة بتمديد فترة العرض».
تشجيع الناس

ورف ��ض ال �ص��راف ف�ك��رة رف��ع س�ع��ر ال�ت��ذاك��ر واض��اف
«على العكس أتمنى ان يتم تخفيضها لتشجيع الناس
على كسر حاجز الخوف والحضور ،وأتمنى ان يتوافر
دع��م م��ن قبل ال��دول��ة لقطاع السينما ،واي�ض��ا ان��ا ضد
تخفيض األجور حتى ال يتأثر مصدر دخل الفنانني
والفنيني ،ال سيما ان املرحلة املقبلة صعبة جدا ،وهذا
ما اجمع عليه كل الخبراء ،خصوصا ان قيمة الفيلم
ت �ت��وق��ف ع �ل��ى م��دخ��ول��ه م��ن ش �ب��اك ال �ت ��ذاك ��ر» ،وت��وق��ع
الصراف تراجع اإلنتاج السينمائي في العالم بشكل
كبير نظرا للمخاطرة التي قد يتعرض لها صنع الفن
السابع ،وطالب حمد السينمائيني بالتروي واالنتظار
افضل من املغامرة.
امل�خ��رج امل�س��رح��ي عبدالعزيز صفر ي�ق��ول «ف��ي حال
تخفيض عدد الجمهور يجب ان تدعم الدولة املسرح
ألن ��ه م�ن�ص��ة ث�ق��اف�ي��ة م�ه�م��ة دي�م��وم�ت�ه��ا ت�ن�ع�ك��س على
املجتمع» ،مشيرا ال��ى ان تخفيض األج��ور اج��راء البد
م �ن��ه ،وم ��ؤك ��دا ان ه ��ذه ال �خ �ط��وة س�ت�ك�ش��ف م ��ن ك��ان
يحب املسرح والفن لجوهره وحالته الفنية والجمالية
ومن يسعى للتكسب امل��ادي من ورائ��ه ،وطالب صفر
الفنانني بإعادة النظر بمدة العرض بحيث ال تتجاوز
ساعة ونصف الساعة ،حتى يتم تكثيف العروض في
ال�ي��وم ال��واح��د ،وب��ال�ت��ال��ي ض�م��ان م ��ردود م��ادي يغطي
الكلفة املادية .واضاف «نمر كفنانني بكارثة ونحن في
حالة اشبه بالحرب ونحتاج الى البناء مجددا».

Spotlight
جوني ديب يشعل حماس الجمهور
بتريللر Waiting for The Barbarians
أط � �ل � ��ق ال � �ق� ��ائ � �م� ��ون ع � �ل ��ى ف �ي �ل��م
Waiting for The Barbarians
ال�ت��ري�ل�ل��ر ال��رس �م��ي األول للعمل
ال��ذي يضم ع��ددا كبيرا م��ن أهم
وأش �ه��ر ن �ج��وم ال �ع��ال��م ،ووص�ل��ت
م ��دة ال �ت��ري �ل �ل��ر إل ��ى دق �ي �ق��ة و50
ثانية أظهرت العديد من اللقطات
ال� �ت ��ي ت �ث �ي��ر ح� �م ��اس ال �ج �م �ه��ور
ملشاهدة احداث العمل.
وج� �م ��ع ال �ت��ري �ل �ل��ر ك ��ل م ��ن ج��ون��ي
دي��ب وروب� ��رت ب��ات�ي�ن�س��ون وم��ارك
ري�ل��ان� ��س ال� ��ذي� ��ن خ� �ط� �ف ��وا أن� �ظ ��ار
عشاق السينما واملعنيني بها في
ظهورهم باملقطع الترويجي للعمل،
وح� �س ��ب ت� �ق ��اري ��ر إع�ل�ام� �ي ��ة ف ��إن

جوني ديب

Waiting for The Barbarians
ه ��و أول ع �م��ل ب��ال �ل �غ��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة
ل�ل�م�خ��رج ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ال�ك��ول��وم�ب��ي
سيرو جويرا.
وت� � � ��دور أح� � � ��داث Waiting for
 The Barbariansح��ول قاضي

(ري �ل�ان� ��س) مل �س �ت��وط �ن��ة ح��دودي��ة
م�ع��زول��ة ع�ل��ى ح ��دود إم�ب��راط��وري��ة
غير مسماه ،الذى يتطلع إلى تقاعد
سهل حتى وص��ول العقيد جول
(دي��ب) ،مهمته اإلب�لاغ عن أنشطة
«ال� �ب ��راب ��رة» واإلب �ل��اغ ع��ن ال��وض��ع
األمنيعلى الحدود ،وبالتالي يقوم
ج��ول بسلسلة م��ن االستجوابات
ال �ق��اس �ي��ة ،م��ا ي��دف��ع ال �ق��اض��ي إل��ى
التشكيك في والئه لإلمبراطورية،
ويشارك في البطولة عدد كبير من
نجوم العالم ،وم��ن أب��رزه��م جوني
ديب وروبيرت باتينسون ومارك
ري�ل�ان��س ودي �ف �ي��د دان �س �ي��ك وب�ي��ل
ميلنار وهاري ميلينج وغيرهم.

هاني سرحان مؤلفاً للجزء الثاني من مسلسل «االختيار»

نور الشريف في فيلم المصير

من النجوم منهم الفنان العاملي الراحل عمر
ال�ش��ري��ف وع ��ادل ب��ن ش��ري��ف ون��ادي��ن لبكي
ومورجانة علوي.
وت � ��دور اح � ��داث ال �ف �ي �ل��م ح ��ول ت �ج �م��ع ن�س��اء
العائلة بعد وف��اة وال��ده��ن مل��دة ثالثة أي��ام في
منزل العائلة من أجل تذكر املاضي ،وتخليد
ذكرى والدهن وفق العادات والتقاليد ،لتودع
هؤالء النساء لباس البحر والشاطئ؛ واصبح
عليهن اآلن ارت��داء الجلباب الواسع ،ويصبح
املنزل ممتلئًا بالناس واألنشطة الجنائزية،
وتصل األحداث لذروتها بعد وصول صوفيا
(مورجانة علوي) من نيويورك؛ حيث إنها
ممثلة مسلسالت ،ومن هنا تبدأ األحداث.

طرحت شبكة نتفليكس أول «تريلر» تشويقى لفيلم األنيمشن
ال�ج��دي��د  ،Over The Moonعلى أن ي�ع��رض العمل الجديد
في خريف العام الجاري  ،2020ومن املقرر أن يطرح الفيلم
الجديد بـاللغتني اإلنكليزية والعربية واللهجة املصرية ،ويعد
ه��ذا الفيلم الثاني بعد فيلم األنيمشن ،The Willoughbys
الذي طرح باللهجة املصرية عبر شبكة نتفليكس.
وف�ي�ل��م  Over The Moonل�ل�م�خ��رج ال�ح��اص��ل ع�ل��ى ج��ائ��زة
األوسكار جلني كني.
وتدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة مشرقة ،وشغوفة بالعلم،
تقوم ببناء سفينة صاروخية للسفر بها للقمر إلثبات وجود
آلهة القمر األسطورية ،حيث ينتهي بها األم��ر ال��ى مهمة غير
متوقعة ،وتكتشف أرضًا غريبة تعيش فيها مخلوقات خيالية.
وي�ع��د  Over The Moonم�غ��ام��رة موسيقية مبهجة حول
امل�ض��ي ق��دم��ا ،واح�ت�ض��ان م��ا ه��و غير م�ت��وق��ع ،وق��وة الخيال
وي� �ش ��ارك ف��ي ب�ط��ول�ت��ه ك��اث��ي أن ��ج (ف� ��اي ف � ��اي) ،ف�ي�ل�ي�ب��ا سو
(تشانج) ،روبرت ج .تشيو (تشني) ،كني جونغ (جوبي) ،جون
تشو (األب) ،روث��ي آن مايلز (األم) ،مارغريت تشو (العمة
لينج) ،كيميكو جلني (العمة مي) ،أرت بتلر (العم) ،وساندرا
أوه (السيدة تشونج).

وق ��ع اخ �ت �ي��ار ص �ن��اع مسلسل
«االخ �ت �ي��ار» ،على امل��ؤل��ف هاني
س��رح��ان ،لكتابة ال �ج��زء الثاني
م ��ن امل �س �ل �س��ل ،ع �ل��ى أن ي �ق��وم
بإخراج العمل بيتر ميمي.
وال� �ج ��زء ال �ث��ان��ي م ��ن امل�س�ل�س��ل
ي�ت�ص��دى لبطولته ال�ن�ج��م كريم
عبدالعزيز ،ول��م يستقر صناع

ال �ع �م��ل ح �ت��ى اآلن ع �ل��ى ب��اق��ي
أبطال العمل .وحقق الجزء األول
ن �ج��اح��ا ك �ب �ي��را ،وت� �ن ��اول ال�ع�م��ل
س� �ي ��رة ال �ش �ه �ي��د ال �ب �ط��ل أح �م��د
صابر منسي ،وبطوالت رجال
الجيش املصري.
وم�س�ل�س��ل «االخ� �ت� �ي ��ار» ب�ط��ول��ة
أم �ي��ر ك� ��رارة ،دي �ن��ا ف� ��ؤاد ،أحمد

ال �ع��وض��ي ،س ��ارة ع� ��ادل ،دي��اب،
أح �م��د وف �ي��ق ،وع� ��دد ك�ب�ي��ر من
ض �ي��وف ال �ش��رف ،وم ��ن تأليف
ب ��اه ��ر دوي � � � ��دار ،وإخ � � ��راج ب�ي�ت��ر
م �ي �م��ي وح� �ق ��ق ه ��ان ��ي ن �ج��اح��ا
ك� � �ب� � �ي � ��را رم � � � �ض� � � ��ان امل � ��اض � ��ي
بمسلسل ال�ف�ت��وة ال ��ذي تصدر
بطولته النجم ياسر جالل.

إبراهيم دشتي يطرح سنغل «أعرفك بحضرتي» اليوم
ي �ط��رح امل �ط��رب ال �ش��اب إب��راه �ي��م
دش� �ت ��ي س �ن �غ��ل ج ��دي ��د ب �ع �ن��وان
«أع� � ��رف� � ��ك ب� �ح� �ض ��رت ��ي» م �س ��اء
اليوم عبر قناته الخاصة بموقع
ال �ف �ي��دي��وه��ات ال �ع��امل��ي ي��وت �ي��وب،
وم� ��ن امل �ت��وق��ع ان ت �ج��د األغ �ن �ي��ة
ط ��ري �ق �ه ��ا إل� � ��ى ال� �ج� �م� �ه ��ور ع�ب��ر
أث �ي ��ر اإلذاع� � � ��ات امل �ح �ل �ي��ة اي �ض��ا،
و«أعرفك بحضرتي» من كلمات
م �ح �م��د ال� �ج� �ب ��وري وم� ��ن ال �ح��ان
علي ص��اب��ر وت��وزي��ع ميثم عالء
ال��دي��ن وم �ك��س وم��اس �ت��ر ج��اس��م

إبراهيم دشتي

م �ح �م��د ،وح� � ��رص دش� �ت ��ي ع�ل��ى
ع��رض مقطع ت��روي�ج��ي لألغنية

ع�ب��ر ح�س��اب��ات��ه بمختلف م��واق��ع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي لتحفيز
الجمهور على مشاهدتها عند
ع��رض�ه��ا ،وي �ع��د إب��راه �ي��م واح��دا
م � ��ن اب � � � ��رز امل � �ط� ��رب�ي��ن ال� �ش� �ب ��اب
واكثرهم حرصا على التواصل
م ��ع ال �ج �م �ه��ور ب�ي�ن وق� ��ت وآخ ��ر
م� ��ن خ �ل��ال األغ� �ن� �ي ��ات ال �س �ن �غ��ل
التي وج��د فيها ضالته للحفاظ
على ح�ض��وره الفني خصوصا
م��ع ت��راج��ع دع��م ش��رك��ات اإلنتاج
للمطربني الشباب.
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دبي وتركيا للرحالت القصيرة ..وأرياف لندن وسويسرا والمالديف لـ«الطويلة»

هذه وجهات الكويتيين لصيف 2020
 500ألف مسافر
وفقا ملا ذكره خبراء السياحة والسفر ،فمن املتوقع أن تتراوح أعداد
املسافرين بعد فتح املجال الجوي ما بني  300و 500ألف مسافر
مع بداية الربع األخير من .2020
وأكد خبراء عاملون في مجال السياحة والسفر أن موسم السياحة
وال�س�ف��ر يحتاج إل��ى سنة أو سنة ون�ص��ف على أق��ل تقدير لكي
يتعافى.
يعتبر قطاع السياحة والسفر من أكثر
القطاعات التي وقع عليها الضرر وتأثرت سلبا
نتيجة لوقف حركة الطيران وحجوزات الفنادق
والمنتجعات ،إال أن بدء فتح المجال الجوي
والسماح للسفر والسياحة بدءا من الربع
األخير للعام الجاري يبعث روح األمل إلى هذا
القطاع ،وإن كانت الحجوزات أقل من المعتاد.

◄ ت� ُّ
�وق��ع��ات ب��ان��ت��ع��اش ح��رك��ة ال��س��ف��ر ف���ور ف��ت��ح ال��م��ط��ار
◄  % 80من تكاليف تشغيل الطائرات يدفعها المسافرون
◄  % 50ارتفاع متوقع في التذاكر واإلقامة بالمنتجعات
◄  % 15 - % 10إجمالي المسافرين مقارنة بالعام الماضي
◄  ..2020سياحة خجولة ومتحفظة لن تبدأ قبل سبتمبر

دينا حسان
وفقا لتوقعات خبراء في مجال السياحة والسفر ،فإن حركة
الطيران للمواطنني ستبدأ في سبتمبر ال�ق��ادم ،مع حدوث
بعض التغيرات ،حيث من املتوقع اختيار املناطق البعيدة
ع��ن م��راك��ز ال ��دول ،كما سيتم اختيار ال��دول ال�ت��ي ل��ن تطبق
الحجر السياحي لعدم مالءمته ملدة رحالت السفر الخاصة
باملواطنني ،فمن غير املعقول أن تكون مدة الرحلة أسبوعني
أو ث�لاث��ة أس��اب �ي��ع وي �ت��م ق �ض��اء م�ن�ه��ا  14ي��وم��ًا ف��ي الحجر
السياحي.
وأكد املدير العام لشركة عالم الصالحية للسياحة والسفر
أي �م��ن زن� ��داح أن ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ل��م ول ��ن ي�ش�ه��د س�ي��اح��ة ألن
األغلبية العظمى م��ن األف ��راد م�ت�ض��ررة م��ن األزم ��ة الحالية
ال�ت��ي نعيشها وال ن��درك م�ع��اد انتهائها ،وق��ال «ال أتصور
أن أي ف��رد ُ
سيقبل على السياحة أو السفر ف��ي ظ��ل الحذر
وال �ت��وت��ر ال �س��ائ��د ع �ل��ى م �س �ت��وى ال � ��دول ال �س �ي��اح �ي��ة وغ�ي��ر
السياحية ،فعلى سبيل املثال بريطانيا أعلنت أنه سيكون
هناك حجر صحي ملدة أسبوعني للقادمني إليها ،وهو ما لن
يستطيع فعله أي سائح ،ألنه لن يستغني عن أسبوعني من
إجازته في حجر صحي ،ولكن األمر مختلف لألفراد الذين
لديهم شقق ملك خاصة بهم وبإمكانهم البقاء مل��دة زمنية
طويلة ،لكن بقية املسافرين سيكونون مترددين ،كذلك تركيا
وتايلند».

عودة أغسطس
وأش ��ار زن ��داح إل��ى أن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي ل��ن يشهد أف��واج��ا من
املسافرين كما هو املعتاد ،فاملسافر الكويتي لن يستطيع
السفر إال في ظل ضوابط معينة ألن عودته من السفر غير
واضحة املعالم.
وت �ط��رق أي �ض��ا إل ��ى ع� ��ودة امل �س��اف��ري��ن ف��ي أغ �س �ط��س وم��ا
يحمله من مخاطر ،حيث يمكن أن يصل عددهم إلى 300
أل��ف مسافر عائد ،وق��ال «ف��ي كل األح��وال نتمنى أن تكون
هناك سياحة ،ألننا أول املتضررين وآخر املتعافني من أزمة
فيروس كورونا».
ووصف زنداح السياحة خالل  2020بالسياحة الخجولة
واملتحفظة ول��ن تبدأ قبل شهر سبتمبر ،الفتا إل��ى أن

عملية السفر لها عدة جوانب خطرة ،فال توجد جهات آمنة
 100في املئة ،األم��ر ال��ذي جعل خريطة السياحة لهذا العام
خالية من الدول.
وذك��ر أن��ه على رأس ال��دول ال�ت��ي ينصح بالسفر إليها هي
ج��زر املالديف أو ما يماثلها من دول أخ��رى ،ألنها ستكون
آم�ن��ة ،كذلك أري��اف سويسرا ول�ن��دن ،واألم��اك��ن البعيدة عن
مركز البلد أو العاصمة ،فقد أصبح هناك بعد عن سياحة
«س �ن �ت��ر» ال ��دول ��ة ،ف�ي�م��ا ع ��دا ذل ��ك ف�ل�ا ت��وج��د أي دول� ��ة على
خريطة السياحة لهذا العام ،معربا عن أمله أن تكون هناك
حركة سياحة في الكريسماس ورأس السنة.

مضاعفة األسعار
فيما يتعلق بمستويات أسعار التذاكر عند السماح بالسفر،
قال زينداح« :لن تكون مستويات أسعار التذاكر مثل قبل،
فمن املفترض أن تكون األسعار أق��ل عن ذي قبل أو مقارنة
بذات الفترة من العام املاضي نظرا لضعف أعداد املسافرين،
إال أن األس �ع��ار ستتضاعف نتيجة ل�ت��راج��ع أع ��داد رح�لات
الطيران ولقلة أعداد الركاب على منت الرحلة الواحدة نتيجة
لترك بعض الكراسي فارغة حفاظا على التباعد بني
الركاب كإجراءات احترازية».
ورأى أن الواقع الذي نعيشه وقلة الطلب يتطلبان
خفض أسعار التذاكر ،ولكن إذا كان هناك إقبال
كبير فالسعر سيزيد بطبيعة الحال ،مشيرا
أن أعداد املسافرين لن يزيد عن 15 - 10
باملئة من إجمالي املسافرين مقارنة

بالعام املاضي.
من ناحيته ،قال مدير عام سفريات األوائل للسياحة والسفر
ب �س��ام وظ��ائ �ف��ي ،أن م��وس��م ال �س �ف��ر خ �ل�ال  2020ل ��ن ي�ك��ون
كاملعتاد ،ألن��ه موسم ال��رح�لات القصيرة  ،short tripsكنوع
من كسر الروتني الذي فرضته علينا أزمة كورونا ،مبينا أن
الرحالت لن تكون بالطاقة الكاملة التي كنا نشهدها سنويا،
إذ إن الرحالت ستكون للدول واملدن القريبة كتركيا ودبي.

الحجر السياحي
وي ��رى أن ال�ح�ج��ر ال�س�ي��اح��ي ل��ن ي �ك��ون ل��ه م �ك��ان ألن ��ه ليس
منطقيا أن تكون إج��ازة املسافر م�ح��دودة ويخسر نصفها
تقريبا في الحجر ،مشيرا في الوقت ذاته أن اإلقبال سيكون
أكبر على املنتجعات وبالتالي ستشهد ارتفاعا في األسعار
أيضا ،ألن أغلب املسافرين سيبتعدون عن مراكز املدينة ،ما
سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار املنتجعات إلى 50
باملئة .وأض��اف« :كذلك ستتضاعف أسعار تذاكر السفر إذا
ظلت مسألة تطبيق التباعد بني الركاب على منت الطائرة،
ف �ـ 50باملئة م��ن الطائرة ستكون خالية وتكاليف التشغيل
ع��ال�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ستحمل ش��رك��ات ال�ط�ي��ران  80ب��امل�ئ��ة من
تكاليف الرحلة على الراكب».

 3فئات
قسم خبير في قطاع السياحة المسافرين من المواطنين
ّ
عقب فتح المجال الجوي للسياحة إلى ثالث فئات:
الفئة األولى :المسافرون لتكملة عالج في الخارج.
الفئة الثانية :رحالت العمل  Business tripفي حال ال يمكن
إتمام أو إنجاز العمل أونالين.
الفئة الثالثة :رحالت الطلبة الستكمال دراستهم على الرغم
من إعالن أغلبية الجامعات األوروبية واألميركية استكمال
الترم األول أونالين.

مالمح السفر خالل األزمة
أدت الظروف الراهنة وتصاعد االهتمام والحرص على
تطبيق اإلجراءات االحترازية والوقائية على أوسع نطاق
في مجال السفر إلى حدوث العديد من التغيرات والتي
تتمثل في النقاط التالية:

01

غيرت أزمة كورونا العديد من
السلوكيات الخاصة بالسفر بالنسبة
للمسافرين ،من ناحية اختيار بلد
ومكان السفر ،حيث أصبح المسافر
ّ
يفضل السفر إلى األماكن البعيدة عن
مركز المدينة.

02

السفر أصبح لفترة قصيرة لغرض كسر
الروتين وليس لغرض السياحة بالمعنى
المعتاد.

03

تفضيل المسافرين للدول التي تشبه
جزر المالديف أو الدول القريبة كدبي
وتركيا.

04

أما من حيث قاعدة مستويات األسعار،
فقد أدت األزمة الحالية الى ارتفاع
أسعار التذاكر وحجوزات المنتجعات الى
أكثر من الضعف.

05

ستتراوح مدة سفر المواطنين وفقا ً
للتوقعات ما بين أسبوع وأسبوعين.

«إكسفورد بزنس غروب» :استعداداً لعودة السفر

إستراتيجيات ّ
فعالة لطمأنة الركاب الخليجيين
مع بدء دول الخليج التخفيف التدريجي لقيود الحركة المتعلقة
بإجراءات فيروس كورونا ،فإن قطاع الطيران في المنطقة يتم إحياؤه
مجدداً بعد عطلة طويلة .ووفقا لتقرير اكسفورد بزنس غروب ،فإن
الشركات العاملة في هذا القطاع ستعتمد على استراتيجيات فعالة
لطمأنة الركاب بوجود ما يكفي من تدابير الصحة والسالمة .وأشار
التقرير الى توقعات اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في ابريل ،التي
تفيد بأن حركة النقل الجوي في منطقة الشرق االوسط وشمال
افريقيا قد تنخفض  %51هذا العام مقارنة بالعام السابق ،وهي
توقعات منخفضة عن مثيالتها في فبراير البالغة .%39

حسام علم الدين
ق ��در ت�ق��ري��ر ل�ش��رك��ة «ب ��ي دب�ل�ي��و س ��ي» في
أبريل املاضي ان شركات الطيران الخليجية
قد تخسر اي��رادات ب�ـ 10مليارات دوالر في
ح��ال اس�ت�م��رت األزم ��ة ل��رب��ع م��ال��ي واح ��د ،او
 23مليارا اذا استمرت ملدة عامني .ونتيجة
لذلك تتطلع العديد من الشركات الى خفض
التكاليف .واشار تقرير «اكسفورد بزنس»
الى ان الخطوط الجوية القطرية اعلنت مؤخرا

انها لن تضيف طائرات جديدة الى اسطولها
هذا العام والعام املقبل ،مما سيؤخر تسليم
الطلبيات الجديدة من «بوينغ» و«اي��رب��اص»
ب��ال�ت��زام��ن م��ع ان�خ�ف��اض الطلب على صناع
الطيران بعد كورونا ،موضحا ان هذا االمر
ي�س�ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى ال �ت �ح��دي ،ال ��ذي ي��واج��ه
ش��رك��ات ال�ط�ي��ران الخليجية م��ع ب��دء نشاط
اعادة تشغيل الرحالت مجددا.
وق��د ب��دأ السفر ال�ج��وي عامليًا ،وف��ي منطقة
ال �خ �ل �ي��ج ،ب��اس �ت �ع��ادة ن �ش��اط��ه ت��دري �ج �ي��ا مع

بدء اع��ادة فتح االقتصادات ،وأعلنت شركة
االم� � � ��ارات واالت � �ح� ��اد ع ��ن ت �س �ي �ي��ر رح�ل�ات
اقليمية مع رفع قيود السفر ببطء .وكشفت
«االماراتية» عن مزيد من عروض الرحالت
ال�ط��وي�ل��ة خ�ل�ال ي��ون�ي��و وي��ول �ي��و ،م��ع تشغيل
وجهات جديدة ،بما فيها كولومبو (بدءًا من
 20يونيو) ،وسيالكوت  -باكستان (بدءًا من
 24يونيو) ،واسطنبول (بدءًا من  25يونيو)،
وت�خ�ط��ط ال�ش��رك��ة ل�ب��دء تشغل رح�ل�ات ال��ى
واشنطن وبرشلونة اعتبارا من  15يوليو.
ومع بدء اعادة تشغيل الرحالت الجوية مرة
اخرى ،فستصبح سالمة الركاب ومراقبتهم
م �ح��ل ت��رك �ي��ز اس ��اس ��ي ل �ش��رك��ات ال �ط �ي��ران
الخليجية ،وستنفذ ب��روت��وك��والت صارمة
مل��راق �ب��ة درج� ��ات ح� ��رارة ال��رك��اب واج � ��راءات
تباعد اجتماعي في املطارات والطائرات على
حد سواء .وفيما قد تؤدي جاذبية األسعار
واج��راءات السالمة والراحة الى زيادة الطلب
من الركاب على الرحالت الجوية فإن تنفيذ
االرش��ادات الصحية بشكل واضح وصارم
سيكون عامال اساسيا إلق�ن��اع املسافرين
ب��أن اس�ت�ئ�ن��اف ال�س�ف��ر ال �ج��وي آم��ن ت�م��ام��ا،

¶ شركات الطيران
الخليجية تعتمد
إجراءات آمنة
للحفاظ على سالمة
المسافرين
¶ تشمل تخفيض
اإلشغال إلى % 50
للحفاظ على التباعد
االجتماعي في
الطائرات والمطارات

واوضح التقرير انه نظرا للمتطلبات الخاصة
لبعض الدول إلجراء فحوصات قبل دخولها
ف� ��إن ش ��رك ��ات ال �ط �ي��ران س �ت �ض��ع اج � ��راءات
اض��اف�ي��ة ل�ض�م��ان س�لام��ة ال��رك��اب الصحية
وخلوهم تماما من فيروس كورونا.
وذك� � � ��ر ت� �ق ��ري ��ر «اك� � �س� � �ف � ��ورد ب � ��زن � ��س» ان
االج��راءات الجديدة للسفر تشمل تخفيض
مستويات االشغال الى  %50للحفاظ على
التباعد االجتماعي بني الركاب في الطائرات
وامل�ط��ارات ،مشيرا ال��ى ان��ه تم تجهيز بعض
دورات املياه في مطارات بنظام ملراقبة كثافة
اشغالها واب�لاغ الذين ينتظرون في الخارج
للدخول عندما يصبح آمنا صحيًا.
وأض � ��اف :ان ال �ع��دي��د م��ن ال � ��دول ت�ط�ل��ب من
الركاب ارتداء األقنعة اثناء اوقات السفر في
املطار والطائرة ،مع توفير بعضها ألجهزة
بيع األقنعة في مطار دبي الدولي ومطارات
خليجية اخ��رى ،كما تعمد اغلبية املطارات
لتوظيف مزيد من عاملي التنظيف ومراقبني
ل �ف��رض ارت � ��داء االق�ن�ع��ة واالل� �ت ��زام بالتباعد
ال �ج �س��دي ،ك�م��ا ستشمل اغ�ل�ب�ي��ة امل �ط��ارات
غرفا للفحص الحراري واجهزة للتعقيم.

وتابع :ان االج��راءات الجديدة ،التي أدخلتها
شركة ط�ي��ران االم ��ارات لطمأنة املسافرين،
ت �ش �م��ل اي �ض��ا ت �ق��دي��م ح��زم��ة م �ج��ان �ي��ة من
معدات الوقاية والتعقيم للركاب والصعود
ال�ب�ط��يء ل�ل�ط��ائ��رة ،وس�ي�ك��ون ل��دى ال��رح�لات،
التي تزيد مدتها عن ساعة ونصف الساعة،
م �س��اع��د خ ��دم ��ة ل�ل��اش� ��راف ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��ف
وتعقيم الحمامات في الطائرة .وسيطلب من
جميع الركاب وضع االقنعة والقفازات طول
مدة الرحلة.
وخ�ت��م« :اك�س�ف��ورد ب��زن��س غ ��روب» :م��ع بدء
ال �س �ف��ر ال �ج��وي ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ب��ال�ت�ع��اف��ي في
االشهر املقبلة ،ستحتاج شركات الطيران
الخليجية ومطارات املنطقة الى تبني معايير
مناسبة للسالمة وتوظيف استراتيجيات
ت�س��وي��ق ت �ب��رز اول��وي��ات �ه��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة بصحة
وسالمة الركاب ،وسيؤدي ذلك الى تنافس
شركات الطيران الخليجية على عدد محدود
من ال��رك��اب الدوليني لبعض ال��وق��ت ،والتأكد
من استعداداتها لجذب مجموعات اكبر من
املسافرين مع استمرار اع��ادة فتح النشاط
االقتصادي واعادة فتح االجواء مستقبال.
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رأي متخصص
جمال عبدالعزيز سلمان
خبير اقتصادي

نعم ..لدينا فرصة للنجاة من اإلفالس!
ع�ل��ى ال �ك��وي��ت وب�ق�ي��ة دول ال�خ�ل�ي��ج أن تعيد
حساباتها بشكل مختلف ،فهناك فرصة
حقيقية للنجاة من اإلفالس املتوقع ،وال شك
ان جناح خفض املصروفات وترشيد اإلنفاق
أمر في غاية األهمية ،ولكنه لن يكفي لوحده،
وي �ج��ب أن ي�ق��اب�ل��ه ج �ن��اح آخ ��ر ل�ل�ن�ج��اة وه��و
زيادة اإليرادات ،ومن أقصر الطرق وأسرعها
وأعالها مردودًا في زيادة مداخيلنا ،هو في
إدارة الثروة النفطية واالستفادة منها بالحد
األق �ص��ى ،م��ن خ�لال خفض اإلن �ت��اج بشكل
ك�ب�ي��ر ل �ي �ض��اف ع �ل��ى ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات امل�ت�ف��ق
عليها في «أوبك» و«أوبك »+األخيرة ،لتحفيز
أسعار النفط صعودًا ،ومع كامل علمي بأن
طريق خفض اإلنتاج بشكل كبير وفعال هو
طريق صعب ،ألنه يتصادم مع مصالح دول
كبيرة ف��ي ال�ع��ال��م ..ولكن ف��ي املقابل املضي
في طريق استهداف أسعار ما بني  60و70
دوالرا للبرميل أم��ر غير م�ج� ٍ�د ،ول��ن يغطي
اح�ت�ي��اج��ات متنامية لشعوب اع �ت��ادت على
ال��رف��اه �ي��ة وامل �ك �س��ب ال �س �ه��ل ،وه ��ي راف�ض��ة
وم �ق��اوم��ة ألي ت�غ�ي�ي��ر ،وب �ه��ذا امل�س�ت��وى من
األسعار لن تتمكن دول الخليج من تغطية
م�ي��زان�ي��ات�ه��ا امل�ت�ن��ام�ي��ة وم��آل �ن��ا ج�م�ي�ع��ًا إل��ى
اإلف �ل�اس ،واإلف �ل�اس يعني ال�ض�ي��اع ،فنحن
دول صحراوية جافة خالية م��ن أي ث��روات
س��وى النفط ،فالقضية بالنسبة لنا قضية
م�ص�ي��ر ووج� ��ود ،وع�ل�ي��ه ف��ال �س��ؤال ه �ن��ا :أي
ً
طريق سنختار الصعب أو الضياع؟ هذا أوال.
ثانيًا :يجب أن نعرف قيمة م��ا نملك ،حيث
تقدر االحتياطيات العاملية املؤكدة من النفط
والتي من املمكن استخراجها بالتكنولوجيا
واإلم �ك��ان��ات امل �ت��واف��رة ال�ح��ال�ي��ة ب�م��ا ي�ق��ارب

إدارة الثروة النفطية بذكاء
تخرجنا من أزمتنا المالية
ترشيد اإلنفاق مهم ..لكنه
لن يكفي من دون زيادة اإليرادات
ُنعول على المنتجات
البتروكيماوية ..فال بدائل
رخيصة لها إلى اآلن
ما بديل البالستيك
وكم تكلفته؟ ..فلننتبه لقيمة
الكنز الذي نملكه وال نفرط به!
حتى لو بلغ النفط  70دوالراً..
فلن يغطي احتياجات شعوب
اعتادت على الرفاهية
االستكشافات المستقبلية ممكن
أن تصل باالحتياطي النفطي
العالمي إلى  2.6تريليون برميل
مع نمو  %1سنويا ً في االستهالك
العالمي نكون استنفدنا معظم
االحتياطي خالل  55عاما ً
مقبلون على صدمة عنيفة
وقاسية إذا لم نحدد خياراتنا
في استثمار موردنا األوحد

 1668مليار برميل ،والتي نملك الجزء األكبر
منها ،ولكن مع تطور تكنولوجيا استخراج
النفط ،ومع استكشافات مستقبلية جديدة
من املمكن إضافة  1000مليار برميل أخرى
إلى االحتياطي النفطي العاملي ليصبح 2668
م �ل �ي��ارا ،وم ��ع اس �ت �ه�لاك ع��امل��ي ب �ح��دود 97
مليون برميل يوميًا اعتبارًا من سنة 2021
وم ��ع ن�س�ب��ة ن �م��و  %1س �ن��وي��ًا ل�لاس�ت�ه�لاك
ال�ع��امل��ي للنفط ،ن�ك��ون ق��د استهلكنا معظم
االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��امل��ي م��ن ال�ن�ف��ط خ�ل�ال ال �ـ 55

j.salman@alqabas.com

س �ن��ة امل �ق �ب �ل��ة ،وال �ت��ي ت �ق��در ب�ع�م��ر ال�ب�ش��ري��ة
سويعات قليلة ،مما سيترتب عليه صدمة
عنيفة وق��اس�ي��ة ل�ه��ذه ال�ح�ض��ارة ال�ت��ي بنيت
بجميع تفاصيلها على ال��وق��ود االح�ف��وري
وباألخص النفط.
إن القصد من هذا التوضيح؛ هو أنه ستأتي
مرحلة سيتفوق فيها الطلب على ال�ع��رض،
أي :ع �ل��ى ال �ح��د األق� �ص ��ى ل �ل �ق��درات ال�ع��امل�ي��ة
لإلنتاج النفطي وبال رجعة وأؤكد بال رجعة،
ب�س�ب��ب ن�م��و ال�ط�ل��ب ال �ع��امل��ي ع�ل��ى امل�ش�ت�ق��ات

السنة

اإلنتاج العالمي اليومي
من النفط مع نسبة نمو  1%سنوياً
مليون برميل

المتبقي
من االحتياطي العالمي
مليار برميل

2021

97.088

2668

2026

102.040

2485

2031

107.245

2293

2036

112.716

2092

2041

118.466

1880

2046

124.509

1657

2051

130.860

1423

2056

137.535

1177

2061

144.551

918

2066

151.924

646

2071

159.674

361

2077

169.497

0000

« :»HSBCالوظائف المتبخرة
ً
قريبا
على وقع «كورونا» ..قد ال تعود
حسام علم الدين
ق��ال م�ص��رف «ات��ش اس ب��ي س��ي» ان الوظائف
ال�ت��ي ف�ق��دت ح��ول ال�ع��ال��م خ�لال تفشي فيروس
ك� � ��ورون� � ��ا ق � ��د ال ت � �ع� ��ود ف � ��ي اي وق � � ��ت ق ��ري ��ب
ب �س �ب��ب م��واج �ه��ة االق� �ت� �ص ��اد ال �ع��امل��ي الزم� ��ات
ف��ي ال �ث �ق��ة .وق� ��ال وي �ل �ي��م س�ي�ل��ز ك�ب�ي��ر املحللني
االس �ت��رات �ي �ج �ي�ين ل �ل �س��وق ال �ع��امل �ي��ة ف ��ي ال�ب�ن��ك:
ان م�ع��دالت البطالة ارت�ف�ع��ت ف��ي جميع انحاء
العالم بسبب تباطؤ النشاط االقتصادي منذ
مارس  ،2020وتواجه الشركات تدهورا مستمرا
في ميزانياتها العمومية وخسائر رهيبة في
التدفقات النقدية.
وفي رد على سؤال ملوقع «زاوية» خالل حديث
ع �ب��ر االن �ت��رن��ت أش� ��ار س�ي�ل��ز ال ��ى ان ال��وظ��ائ��ف
امل �ف �ق��ودة ل��ن ت �ع��ود م �ج��ددا اذا ك��ان��ت مبيعات
الشركات ونشاطها اقل من فترة ما قبل تفشي
«كورونا» مع اعادة فتح النشاطات االقتصادية
ح��ول العالم ،مبديا اعتقاده ان��ه سيكون هناك
انتعاش ب�ط��يء نسبيا على صعيد التوظيف
عامليا.
وتعليقا على عمليات اع ��ادة فتح النشاطات
االقتصادية حول العالم توقع ان تكون بطيئة
وم�ت�ق�ل�ب��ة وم �ت �ف��اوت��ة م ��ن ب �ل��د الخ� ��ر ،م�ض�ي�ف��ا:
ان ان�ف��اق ال�ع�م�لاء سيكون بطيئا وه�ن��اك عدم
يقني بشان تقلبات االس��واق ،وبعض االس��واق
ق��د تفتح قريبا ج��دا وق��د تضطر ال��ى اغالقها
م��رة اخ ��رى ،ك�م��ا ان ت �ف��اوت م��راح��ل االس�ت�ق��رار
ب�ين ال�ش��رك��ات سيجعل اع ��ادة فتح النشاطات
االقتصادية غير متكافئ.
واع� ��رب س�ي�ل��ز ع��ن ت �ف��اؤل��ه ب �ف��رص االس�ت�ث�م��ار
لثالثة قطاعات على املدى القريب هي الرعاية

¶ مستثمرو األسواق الناشئة
يتوقعون حدوث انتعاش
اقتصادي في 2021

الصحية ،التجارة االلكترونية واالتمتة ،الفتا
الى تفاؤل معنويات املستثمرين في «اتش اس
بي سي» وهناك مستثمرون يحضرون انفسهم
العادة ضخ اموالهم في االسواق املالية .واجرى
ال�ب �ن��ك دراس � ��ة ل � �ـ 213م�س�ت�ث�م��را وم��دي��ر اص��ول
لقياس معنويات املستثمرين ،واش ��ار ال��ى ان
م��زي��دا م��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن ف��ي االس� ��واق الناشئة
يتوقعون حدوث انتعاش اقتصادي في .2021
واوض � ��ح ان  %47م��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن ي�ع�ت�ق��دون
ب��ان ال�ن�ش��اط االق �ت �ص��ادي ف��ي ال �ش��رق االوس��ط

¶ بنوك مركزية عالمية
ستخفض أسعار الفائدة أكثر
قبل سبتمبر المقبل

س�ي�ت�ب��اط��أ خ�ل�ال ال� � �ـ 12ش �ه��را امل �ق �ب �ل��ة ،م�ق��ارن��ة
ب�ـ %37ممن يعتقدون انه سيتسارع ،و %16لم
يعطوا ج��واب��ا ،مشيرا ال��ى ان��ه رغ��م توقع %68
م��ن امل�س�ت�ث�م��ري��ن ب �ح��دوث ان �ت �ع��اش س��ري��ع في
اسيا بقيادة الصني وفيتنام وكوريا الجنوبية
اال انهم توقعوا تباطؤا اقتصاديا وتضخما
اع �ل��ى ف��ي اف��ري�ق�ي��ا وال �ش��رق االوس� ��ط وام�ي��رك��ا
ال �ج �ن��وب �ي��ة خ �ص��وص��ا ف ��ي االرج� �ن� �ت�ي�ن ،ف�ي�م��ا
م��ن املتوقع انخفاض التخم ف��ي اس�ي��ا ووس��ط
وشرق اوروبا.

وق��ال��ت دراس� ��ة ال�ب�ن��ك ان ��ه ت��م اع �ت �ب��ار ال��رك��ود
االقتصادي اكبر خطر على االسواق الناشئة
قبل االزمة الناتجة عن كورونا وازمات مالية
سابقة ،ويعتقد ثلثا املستثمرين املشمولني
في الدراسة ان بنوكا مركزية عاملية ستخفض
اس� �ع ��ار ال �ف��ائ��دة اك �ث��ر ق �ب��ل س�ب�ت�م�ب��ر امل �ق �ب��ل،
وتوقع  %28فقط من مديري االصول ان تتعزز
عمالت االسواق الناشئة خالل االشهر الثالثة
امل�ق�ب�ل��ة م �ق��ارن��ة ب�ن�س�ب��ة  %44م�ن�ه��م ي�ت��وق��ون
انخفاضها.

النجاح يولد من رحم األزمات

الجائحة فرصة جيدة لتأسيس الشركات
م ��ا ال �ع ��ام ��ل امل �ش �ت ��رك ب�ي�ن «ج � �ن� ��رال م ��وت ��ورز»
و«برغر كينغ» و«سي إن إن» و«أوبر» و«إير بي
إن بي»؟ اإلجابة أن كل هذه الشركات تأسست
في أوقات ركود اقتصادي ،فعلى سبيل املثال،
تأسست «جنرال موتورز» عام  1908عندما كان
االقتصاد األميركي في فترة من االضطرابات
بعد أزمة عام .1907
باملثل ،ظهرت «ب��رغ��ر كينغ» ع��ام  1953عندما
ب ��دأ االق �ت �ص��اد األم �ي��رك��ي ال��دخ��ول ف��ي مرحلة
م ��ن ال� ��رك� ��ود ،وت ��أس �س ��ت «س� ��ي إن إن» ب��داي��ة
ال�ث�م��ان�ي�ن��ات ع�ن��دم��ا ك��ان ال�ت�ض�خ��م ف��ي أميركا
نحو  ،%15أم��ا «أوب ��ر» و«إي��ر ب��ي إن ب��ي» ،فقد
تأسستا أثناء األزمة املالية العاملية بني عامي
 2007و.2009
وت�ظ�ه��ر ه��ذه األم�ث�ل��ة أن ال�ع��دي��د م��ن ال�ش��رك��ات
ال�ك�ب��رى وامل�س�ت�م��رة إل��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذا ،تأسست
خ�لال فترات من الركود واألزم��ات االقتصادية
ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،حيث ي��رى محللون أن

هذه األزمات تجعل الشركات قادرة بشكل أكبر
على الصمود ومواجهة التحديات.
وقال اقتصاديون إن تأسيس شركة وقت أزمة
م ��ا س �ي �ط �ل��ع امل��ؤس �س�ي�ن ع �ل��ى ت� �ج ��ارب ع�م�ل�ي��ة
للتحديات وامل�ش�ك�لات ال�ت��ي يمكن مواجهتها
على أرض الواقع.
وم��ن بني املشكالت مثال هبوط س��وق األسهم،
وضعف التمويل ،والسعي نحو الحصول على
سيولة من املستثمرين.
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ،ه�ن��اك أزم ��ة ت��واج��ه العالم
أج� �م ��ع ،وه� ��ي أزم � ��ة ك� ��ورون� ��ا ،وم� ��ا ت�ب �ع �ه��ا م��ن
تداعيات وأضرار بالغة ،مما دفع البنك الدولي
للتكهن ب��ان�ك�م��اش االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي بنسبة
 %5.2هذا العام ليكون أسوأ انكماش منذ عام
.1946
ودخل االقتصاد األميركي مرحلة ركود بالفعل،
كما أن بنك إنكلترا يتوقع تسجيل االقتصاد
البريطاني أس��وأ رك��ود منذ ع��ام  1706أي قبل

 314عاما.
ويظهر التاريخ أن الكثير من الشركات الناجحة
ت��أس�س��ت خ�ل�ال أوق � ��ات األزم � ��ات االق �ت �ص��ادي��ة،
وب��ال �ت��ال��ي ،ف ��إن«ك ��ورون ��ا» رب �م��ا ت �ك��ون ف��رص��ة
لشركات ناشئة.

نجاح من رحم األزمة
بدأ كثيرون بالفعل يدركون هذا األمر ،وهو أن
النجاح يولد من رحم األزمات في أوقات كثيرة،
ف�ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ت �ق��دم ن�ح��و  67.1أل��ف
شخص بطلبات لتأسيس شركات جديدة في
األسبوع األخير من مايو.
وي�م�ث��ل ذل ��ك ارت �ف��اع��ًا ب�ن�س�ب��ة  %21م��ن ال�ف�ت��رة
نفسها ع ��ام  ،2019بينما ف��ي ال �ف �ت��رة م��ن ع��ام
 2018ح�ت��ى  ،2019ان�خ�ف�ض��ت وت �ي��رة تأسيس
الشركات الجديدة بنسبة .%3.3
وي �ع��ول محللون ع�ل��ى أن ت�ك��ون ف�ت��رة ك��ورون��ا
ف ��رص ��ة ل �ت��أس �ي��س ش� ��رك� ��ات ن ��اج �ح ��ة وظ �ه ��ور

نجوم جديدة في مختلف املجاالت مثل «أوبر»
و«برغر كينغ».
كما أن كثيرين يريدون استغالل ظروف تسريح
العمالة وعرض وظائف على من فقدوا عملهم
مقابل رواتب أقل.
ل�ك��ن ل�ي��س ال�ج�م�ي��ع ،ف�ب�ع��ض ال �ش��رك��ات تسعى
ل �ت��وظ �ي��ف أف �ض ��ل ال �ع �م��ال��ة ح �ت��ى ال �ت ��ي ف �ق��دت
وظائفها ،وب��ال�ت��ال��ي ،ستعرض عليهم روات��ب
ت�ن��اف�س�ي��ة ،ك �م��ا أن �ه��م رب �م��ا ال ي �ح �ت��اج��ون ملقر
للعمل ،بل سيعملون عن بعد.
م� ��ع ذل� � ��ك ،ه� �ن ��اك ال �ب �ع ��ض م �م ��ن ي� �ع ��زف ��ون ع��ن
تأسيس شركات نظرا ألزمة الفيروس التاجي،
ال ��ذي ي�ت�ط�ل��ب أدوات وأج �ه��زة ت�ع�ق�ي��م ووق��اي��ة
لحماية املوظفني والعمالء.
ب ��وج ��ه ع � ��ام ،ي� ��رى خ� �ب ��راء أن ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
ت�ت��أس��س ف��ي أوق ��ات األزم� ��ات وت�ص�م��د أم��ام�ه��ا
وت�ن�ج��و منها ه��ي ال�ش��رك��ات األك �ث��ر ق ��درة على
االستمرارية والبقاء( .بي بي سي ،أرقام)

البتروكيميائية والتي يصعب إيجاد بديل لها
رخيص ،وكذلك لتآكل احتياطيات كثير من
دول العالم املنتجة للنفط ،وهنا ستكون قفزة
ف��ي األس �ع��ار ،وه ��ذه امل��رح�ل��ة ليست ببعيدة
والتي قد تكون ما بني  15و 25سنة القادمة
بحال النمو واألوض��اع الطبيعية ،وملزيد من
التوضيح ومل�ع��رف��ة القيمة الحقيقية للنفط،
يجب أن نعرف أن النفط ينقسم إلى منتجني؛
م �ن �ت��ج ط��اق��ة وه � ��ذا ال �ق �س��م ل ��ه ب ��دائ ��ل ك�ث�ي��رة
كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ..الخ ،والقسم
اآلخ ��ر ه��و م�ن�ت��ج ب�ت��روك�ي�م�ي��ائ��ي وه ��ذا ال��ذي
نعول عليه ،حيث ال تتوافر له بدائل رخيصة
إلى اآلن ويتطلب األمر لسنوات طويلة لتطوير
أي بدائل بكميات كبيرة واقتصادية وق��د ال
ينجح العالم بذلك ،وعلى سبيل املثال ما هو
بديل البالستيك وكم تكلفته؟! فلننتبه لقيمة
الكنز الذي نملكه وال نفرط.
وع �ل��ى ض��وء م��ا س�ب��ق وال� ��ذي ال ي�ق�ص��د به
م�ج��رد كتابة م�ق��ال ،ب�ق��در لفت االن�ت�ب��اه إلى
اإلمكانية الكبيرة والحقيقية لالستفادة من
ثروتنا النفطية بشكل مضاعف من خالل
س �ي��اس��ة ت�ق�ل�ي��ل اإلن� �ت ��اج ل�ت�ح�ف�ي��ز األس �ع��ار
والصعود بها ،وإلط��ال��ة أعمار احتياطياتنا
النفطية واملحافظة على ملك األجيال القادمة،
فمن املؤكد إمكانية مضاعفة مدخولنا من
ب�ي��ع ال�ن�ف��ط وب�ن�ص��ف ك�م�ي��ات اإلن �ت��اج ،تحت
م �ع��ادل��ة؛ م �ق��اب��ل أي ت�خ�ف�ي��ض ف ��ي اإلن �ت��اج
ه �ن��اك زي� ��ادة ف��ي اإلي� � ��رادات وص��اف��ي ال��رب��ح
امل �ح �ق��ق ،ول �ل �ن �ج��اح ف ��ي ه� ��ذا ال �ت��وج��ه يجب
اإلع ��داد لترتيبات أمنية وسياسية جديدة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وإن ش��اء اهلل ت �ك��ون م��وض��وع
كتاباتنا القادمة.

جراء أزمة الوباء

متالزمة «كاروشي»
تضرب أصحاب المشاريع
محمد مراح

!

أزم��ة تلو األخ��رى يواجهها أصحاب املشاريع في العالم ،فبعد
االنتكاسة التي حدثت في مجال األعمال بسبب عمليات اإلغالق
ال�ص��ارم��ة ال�ت��ي شهدتها ك��ل دول ال�ع��ال��م ج��راء ان�ت�ش��ار فيروس
كورونا ،ها هي أزمة جديدة تطل برأسها ،وقد تزيد من الخسائر
امل��ادي��ة واملعنوية ،فقد ح��ذر خ�ب��راء م��ن زي��ادة كبيرة ف��ي ح��االت
متالزمة «كاروشي» ،بعد إعادة فتح االقتصاد في بعض البلدان.
الكاروشي أو ك��اروش��ي هي متالزمة نفسية تصيب ع��ددًا ليس
ب��ال�ق�ل�ي��ل م��ن ال �ن ��اس ،وت�ع�ن��ي ه ��ذه ال�ك�ل�م��ة ب��ال�ت��رج�م��ة اللفظية
اليابانية «املوت من إرهاق العمل» أو «العمل حتى امل��وت» ،وقد
ظهرت ألول م��رة ف��ي نهاية الستينيات ،عندما توفي عامل في
شركة شحن يابانية جراء جلطة دماغية نتيجة العمل املتواصل
ألكثر من  16ساعة يوميًا.
والح��ظ علماء النفس والطب أن��ه وم��ع زي��ادة الرغبة في اإلنتاج
وح ��ب ال �ش �خ��ص ل�ل�ع�م��ل أص �ب �ح��ت ح� ��االت «ك� ��اروش� ��ي» ت�ت��زاي��د
وأصبحت هناك وفيات مفاجئة مثل النوبات القلبية والسكتات
ال��دم��اغ �ي��ة ت�ص�ي��ب امل��وظ �ف�ين وح �ت��ى م��دي��ري ال �ش��رك��ات .وي�ح��ذر
الخبراء من أن إعادة فتح العالم ،قد تدفع بعض أصحاب املشاريع
إلى الضغط على املوظفني من أجل العمل لساعات أطول وبوتيرة
أس � ��رع وأك � �ب ��ر ،م ��ن أج��ل
ت� � �ع � ��وي � ��ض ب� � �ع � ��ض م ��ن
ال �خ �س��ائ��ر ال �ن��اج �م��ة عن
ع �م �ل �ي��ات اإلغ �ل ��اق ال �ت��ي
فرضها انتشار فيروس خبراء يحذرون من
كورونا.
واع� �ت ��رف م�ك�ت��ب فحص زيادة حاالت «العمل
م � �ع � ��اي � �ي � ��ر ال� � �ع� � �م � ��ل ف ��ي
حتى الموت»
اليابان بوفاة رجل عمل
ل� � �س � ��اع � ��ات ط� ��وي � �ل� ��ة ف��ي
إدارة مطعم م��ن سلسلة وفاة مدير مطعم
م� �ط ��اع ��م ل �ل �س��وش��ي ف��ي
ط��وك�ي��و ،وف��ق م��ا ذك��رت��ه عمل ألكثر من 300
ص� �ح� �ي� �ف ��ة  The Asahiساعة في الشهر
 Shimbunاليابانية.
وذك� � � ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن
عائلة ال��رج��ل ال�ب��ال��غ من
العمر  41ع��ام��ًا وج��دت��ه ال يتنفس ف��ي ال�ص�ب��اح بعد ع��ودت��ه من
عمله ،وكان سبب الوفاة توقف القلب .وقام مكتب فحص معايير
العمل ف��ي ميتاكا ف��ي مدينة موساشينو ف��ي طوكيو ،بتحليل
حالة الرجل ووجد أنه كان يعمل ألكثر من  300ساعة في الشهر
في سلسلة مطاعم السوشي ،بما في ذلك أوقات الراحة ،وأصدر
املكتب حكمًا بأن الرجل مات جراء العمل الزائد.
وتقول صحيفة «بزنس إنسايدر» أن تقريرًا سابقًا عن فحص
ح� ��االت ك ��اروش ��ي وأس� �ب ��اب ال ��وف ��اة وج ��د أن أك �ث��ر م��ن  %20من
األش �خ��اص ف��ي اس �ت �ط�لاع ش�م��ل  10آالف ع��ام��ل ي��اب��ان��ي ،ق��ال��وا
إن �ه��م ع�م�ل��وا  80س��اع��ة إض��اف�ي��ة ع�ل��ى األق ��ل ف��ي ال�ش�ه��ر ،وت�ك��ون
هذه الساعات زيادة على ساعات عملهم الرسمية .في الواليات
امل �ت �ح��دة ،ي�ع�م��ل  %16.4م��ن األش �خ��اص ب�م�ت��وس��ط  49س��اع��ة أو
أكثر كل أسبوع ،وبحسب التقرير فإن أكثر من  %20في اليابان
ي�ف�ع�ل��ون ذل ��ك ،وق ��ال ن�ص��ف امل�ج�ي�ب�ين أن �ه��م ال ي��أخ��ذون إج ��ازات
مدفوعة األجر.
وتقول فرانسيس روزنبلوت ،العاملة السياسية في جامعة
ي�ي��ل ،إن «أف�ض��ل إستراتيجية لخفض س��اع��ات العمل هي
منح الشركات إع�ف��اءات ضريبية إذا استأجرت امل��زي��د من
العمال ،وبالتالي زيادة مجمع العمل .لكنها اعترفت أن ذلك
لن يكون سهال».
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عموميتها انتخبت وعينت أعضاء مكملين

«كفيك» تخطط للتوسع واقتناص الفرص
وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للتمويل
واالستثمار (كفيك) للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019والتي
عقدت ،أمس ،بنسبة حضور بلغت  ،%82.80على جميع البنود الواردة
على جدول أعمالها ،ومنها المصادقة على تقريري مجلس اإلدارة
ومراقب الحسابات ،والموافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم
توزيع أرباح عن  2019لخدمة أهداف الشركة التوسعية ،وأيضا ً على
تحويل مبلغ  100ألف دينار من األرباح لحساب االحتياطي القانوني.
خالل الجمعية العمومية ،قالت رئيسة مجلس
اإلدارة ره��ام ف��ؤاد ال�غ��ان��م ،إن ال�ش��رك��ة نجحت
خالل الربع االول من  ،2020وتأكيدًا لخططها
التوسعية ،في توقيع عقد تسهيالت ائتمانية
م��ع أح��د البنوك بمبلغ  1.5مليون دي�ن��ار على
أن ت�س�ت�خ��دم ت�ل��ك ال�ت�س�ه�ي�لات خ�ل�ال  6أش�ه��ر،
موضحة أن املؤشرات املالية للشركة في ،2019
تعكس النسب املتدنية ملعدالت املديونية التي
ب�ل�غ��ت  ،%12وأي �ض��ًا ال�ن�س��ب ال�ع��ال�ي��ة مل�ع��دالت
ال �س �ي��ول��ة ال �ت��ي ب�ل�غ��ت  ،%31وه ��و م��ا يعكس
متانة املركز املالي لـ«كفيك» ،وهو ما يتيح لها
فرصًا للنمو في أنشطتها .ووافقت الجمعية
ً
أيضًا على تعيني حمد ف�لاح الهاجري ممثال
ل�ف�لاح ح�م��د ال�ه��اج��ري وان�ت�خ��اب ن��وري��ة عماد
الصقر كأعضاء مكملني ملجلس اإلدارة.

النتائج املالية
وأوض �ح��ت ال �غ��ان��م أن «ك �ف �ي��ك» ح�ق�ق��ت صافي
أرب ��اح تشغيلية ق�ب��ل ال�ف��وائ��د وال �ض��رائ��ب عن
 2019بلغ  1.5مليون دينار مقارنة بـ  932ألف
دينار عن  2018ب��زي��ادة  571أل��ف دينار ونمو
 ،%61ب�م��ا ي�ع�ك��س ن�ج��اح ال�ش��رك��ة ف��ي تطبيق
ن�م��وذج عملها وال�ت�خ��ارج م��ن بعض أصولها
غير املدرة ومحققة أرباحًا من تلك التخارجات،
وعليه فقد قفز صافي أرب��اح الشركة إل��ى 882
أل��ف دي�ن��ار بنهاية  ،2019مقارنة ب�ـ  204آالف
بنهاية .2018
وأض��اف��ت« :شهد  2019انخفاضًا ف��ي تكاليف
ال �ت �م��وي��ل ب�ن�س�ب��ة  %7ن �ظ �رًا الن �خ �ف��اض حجم
القروض خالل العام بمبلغ  2.1مليون دينار».

قطاع التمويل
وذك � � ��رت ال �غ ��ان ��م أن ق �ي �م��ة م �ح �ف �ظ��ة ال �ت �م��وي��ل
للشركة بلغت  13.2مليون دينار بنهاية 2019
بانخفاض  ،%16أي ما مقداره  2.6مليون دينار
ع��ن  ،2018وال �ت��ي ك��ان��ت  15.8م�ل�ي��ون دي �ن��ار،
مرجعة سبب االن�خ�ف��اض بشكل أس��اس��ي إلى
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م�ج�ه��ودات الشركة ف��ي تحصيل مستحقاتها
م ��ن ال �ع �م�ل�اء ح �ت��ى ت�ت�م�ك��ن م ��ن س� ��داد أق �س��اط
القروض وتكاليف خدمة الدين التي بلغت 2.8
مليون دينار خالل .2019
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض قيمة
محفظة التمويل ،فقد أستطاع قطاع التمويل
الحفاظ على مستوى إي��رادات قطاع التمويل
ال �ت��ي ب�ل�غ��ت  2.2م�ل�ي��ون دي �ن��ار م �ق��ارن��ة ب �ـ 2.3
مليون في  ،2018كما حقق القطاع مستويات
جيدة من الربحية في  ،2019حيث بلغ صافي
ربح القطاع  340ألف دينار.
وكشفت ال�غ��ان��م أن قيمة محفظة التسهيالت
االئتمانية املدارة من قبل الشركة بالنيابة عن
ب�ع��ض ال�ب�ن��وك املحلية ق��د بلغت  15.6مليون
دينار في  ،2019مقارنة بـ  14.6مليونًا في 2018
بارتفاع .%7
إل��ى ذل ��ك ،ق��ال��ت ال�غ��ان��م إن ق�ط��اع ال�ت�م��وي��ل في
ال�ش��رك��ة ق��د اس�ت�م��ر ف��ي م�ج�ه��ودات��ه لتخفيض
مبالغ الديون غير املنتظمة ،حيث تمت تسوية
مديونية غير منتظمة بقيمة  1.2مليون دينار
من خالل سداد جزء من أصل املديونية بمبلغ
 300أل��ف دي �ن��ار وج��دول��ة امل�ب�ل��غ امل�ت�ب�ق��ي ،وق��د
ن�ت��ج ع��ن ه��ذه ال�ت�س��وي��ة تسجيل أرب ��اح بلغت
 300ألف دينار ،مبينة أن خطط هذا القطاع في
 2020هي استمرار تكثيف الجهود لتحصيل
م�س�ت�ح�ق��ات ال �ش��رك��ة ل ��دى ال �ع �م�لاء امل�ت�ع�ث��ري��ن
املتبقني (ت�م�ث��ل ق��روض��ًا ممنوحة م��ن األع ��وام
 2010وما قبلها) سواء بالتسويات الودية أو
القانونية مع الحفاظ على مستوى مقبول من
ح�ج��م املحفظة يحقق ال�ك�ف��اءة امل��ال�ي��ة ويكفي
لتغطية تكاليف التشغيل.

قطاع إدارة األصول
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة
وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ش��رك��ة ط ��ارق م�ش��اري
ال�ب�ح��ر ،إن األم ��وال امل ��دارة وت�ل��ك املحتفظ بها
ب�ص�ف��ة أم��ان��ة ق��د ب�ل�غ��ت  237.9م �ل �ي��ون دي �ن��ار

أرقام 2019

882

ألف دينار صافي
أرباح «كفيك»

13.2

مليون دينار
محفظة التمويل

626

ألف دينار أرباح

رهام الغانم وطارق البحر خالل عمومية «كفيك»

بنهاية  2019مقارنة بـ  214.7مليونًا في 2018
بارتفاع .%11

الغانم:
توقيع عقد تسهيالت
بـ 1.5مليون دينار
في الربع األول تستخدم
لـ  6أشهر

البحر:
إجمالي موجودات
الشركة  57.6مليون دينار
بنهاية 2019

تمويل الشركات
وذك � � � ��ر ال � �ب � �ح� ��ر أن ال � �ش� ��رك� ��ة ن� �ج� �ح ��ت خ �ل�ال
ال��رب��ع األول م��ن  2019ف��ي ال �ت �خ��ارج م��ن أح��د
اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا غ�ي��ر امل ��درة ف��ي ال�ي�م��ن ،وحققت
أرباحًا بقيمة  626أل��ف دينار ،كما استطاعت
خ�ل�ال ال ��رب ��ع ال ��راب ��ع م ��ن  ،2019ال �ت �خ��ارج من
بعض شركاتها التابعة ،وحققت أرباحًا بقيمة
 550ألف دينار ،كما بني أن «كفيك» استطاعت
ع �ل��ى م � ��دار ال �س �ن ��وات امل��اض �ي��ة ال �ت �خ ��ارج م��ن
استثماراتها غير امل ��درة ،وس��وف تستمر في
تنفيذ خطط للتخارج من بعض استثماراتها
املباشرة خالل السنوات املقبلة.
وأوض��ح البحر أن إجمالي م��وج��ودات الشركة
ب �ن �ه��اي��ة  2019ق ��د ب �ل��غ  57.6م �ل �ي��ون دي �ن��ار
بانخفاض  %0.3عن  2018التي بلغت فيه 57.8
مليون دينار ،كما بلغ إجمالي املطلوبات 17.2
مليون دينار بانخفاض  %4.7عن  2018عندما

نتيجة العجز عن سداد الديون وانهيار الليرة

مليار دوالر خسائر لبنان

التخارج من أحد

بلغت  18.1مليونًا ،ويرجع ذلك بشكل أساسي
إلى قيام «كفيك» خالل  2019بسداد  2.1مليون
دينار للبنوك الدائنة وفقًا التفاقية القروض،
ومضيفًا أن حقوق ملكية الشركة األم «كفيك»
ق��د ارت�ف�ع��ت إل ��ى  39.1م�ل�ي��ون دي �ن��ار م��ن 38.6
مليون دينار في .2018

االستثمارات
في اليمن

كلمة أخيرة

 7ا%

وت ��وج ��ه ال �ب �ح��ر ب��ال �ش �ك��ر وال �ت �ق ��دي ��ر ل�ج�م�ي��ع
م �س��اه �م��ي «ك� �ف� �ي ��ك» ع �ل ��ى والئ � �ه� ��م ودع �م �ه��م
امل�س�ت�م��ر ل�ل�ش��رك��ة ،وك��ذل��ك إل ��ى ع �م�لاء ال�ش��رك��ة
على ثقتهم الغالية التي يولونها ملجلس إدارة
«كفيك» وإلدارتها التنفيذية ،كما شكر الجهات
ال��رق��اب�ي��ة ممثلة ف��ي هيئة أس ��واق امل ��ال وبنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ووزارة ال�ت�ج��ارة والصناعة
على توجيهاتهم البناءة ومتابعتهم املستمرة
من أجل ضمان استقرار وسالمة القطاع املالي
ف ��ي ال �ك��وي��ت ،وأي �ض ��ًا إل ��ى اإلدارة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ولجميع العاملني ف��ي الشركة على جهودهم
لتحقيق استراتيجية «كفيك» وأهدافها.

ارتفاع قيمة
محفظة التسهيالت
المدارة نيابة
عن بعض البنوك

باستثناء «الصناعي»
«المركزي» يطالب البنوك ببيانات
منفصلة للربعين األول والثاني
سالم عبد الغفور
ط �ل��ب ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي م ��ن ال �ب �ن��وك
(ب��اس �ت �ث �ن��اء ال �ب �ن��ك ال �ص �ن��اع��ي) م��واف��ات��ه
بالبيانات املالية املرحلية عن الفترة املالية
املنتهية في  31مارس املاضي و 30يونيو
ال � �ج� ��اري ،ع �ل��ى أن ت� �ك ��ون ه� ��ذه ال �ب �ي��ان��ات
مراجعة من قبل مراقبي الحسابات خالل
امل��واع �ي��د امل �ق��ررة إلرس ��ال ال�ب�ي��ان��ات املالية

للفترة املنتهية في  30يونيو الجاري.
وك��ان «امل��رك��زي» ق��د عمم ف��ي وق��ت سابق
على البنوك املحلية بعدم تقديم البيانات
املالية للربع األول من العام الحالي ،وبهذا
ت��دخ��ل ال �ب �ن��وك ض �م��ن ن �ط��اق ق � ��رار هيئة
األسواق التي دعت الشركات املدرجة بعدم
اعتماد البيانات املالية للربع االول وتأجيل
اإلف � �ص� ��اح ع �ن �ه��ا م ��ع ال ��رب ��ع ال �ث ��ان ��ي ع�ل��ى
الشركات املدرجة.

«كابيتال إنتليجنس» تثبت تصنيف
«التجاري» عند «»bbb+
جنود يقومون بإزالة إطارات مشتعلة ألقيت خالل تظاهرة أمام مصرف لبنان المركزي

َّ
حذر صندوق النقد الدولي لبنان من أن مصرفه المركزي تك َّبد خسائر متراكمة،
تصل إلى  49مليار دوالر ،حيث تهدّ د االنقسامات بين الحكومة ومصرف لبنان
بعرقلة محادثات اإلنقاذ الحيوية مع البنك الدولي.
كلوي كورنيش (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمد أمين
ال ي �ن �ش��ر م� �ص ��رف ل �ب �ن��ان ح� �س ��اب ��ات ال��رب��ح
والخسارة ،وفي السنوات األخيرة ،استخدم
ّ
سلسلة معقدة من الديون السيادية ومبادالت
ال�ع�م�لات م��ع امل�ق��رض�ين امل�ح�ل�ي�ين ،م��ا أس�م��اه
م�ح��اف��ظ ال�ب�ن��ك امل��رك��زي «ال �ه �ن��دس��ة امل��ال �ي��ة»،
ل ��دع ��م ال �ق �ط ��اع امل� �ص ��رف ��ي ،وج � ��ذب ال �ع �م�لات
األجنبية وتحقيق االستقرار في سعر صرف
الليرة اللبنانية املربوط بالدوالر األميركي.

خسائر متراكمة
ووف �ق��ًا مل �ص��ادر مطلعة ،أب�ل��غ ص �ن��دوق النقد
الدولي وزير املالية اللبناني أن هذا النشاط،
إل��ى ج��ان��ب تأثير عجز لبنان ف��ي م��ارس عن
س��داد الديون وانهيار قيمة العملة ،أدى إلى
خسائر متراكمة ،تبلغ حوالي  170تريليون
جنيه استرليني ( 113مليار دوالر).
وتعادل هذه الخسائر  91في املئة من إجمالي
الناتج االقتصادي للبنان في عام  ،2019وفقًا
ألرقام البنك الدولي ،وتساوي تقريبًا إجمالي
قيمة الودائع التي يحتفظ بها مصرف لبنان
للبنوك التجارية في لبنان.
ف ��ي ح�ي�ن إن ت�ق�ي�ي��م ص �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال��دول��ي
م �ق �ب��ول ع �ل��ى ن �ط��اق واس� ��ع م ��ن ق �ب��ل ح�ك��وم��ة
رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ح� �س ��ان دي � � ��اب ،ف � ��إن ال �ب �ن��ك
املركزي وبعض أعضاء البرملان يجادلون في
أن خسائر مصرف لبنان أقل من ذلك بكثير.

خالف رئيس الوزراء وحاكم
«المركزي» يهدِّ د بعرقلة
التمويل الطارئ
تنبع األزمة االقتصادية
والنقدية في لبنان من
نظام مالي غير منضبط
في السنوات األخيرة
استخدم المصرف
ّ
معقدة من
سلسلة
الديون السيادية
وي�ه� ّ�دد ال�خ�لاف ال��ذي وض��ع دي��اب وصندوق
ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي ض ��د م �ح��اف��ظ ال �ب �ن��ك امل��رك��زي
ال�ل�ب�ن��ان��ي ري� ��اض س�ل�ام��ة ،ب�ع��رق�ل��ة ال�ت�م��وي��ل
ال� � �ط � ��ارئ ال � � ��ذي ي �ح �ت ��اج ��ه ل� �ب� �ن ��ان ل�ت�ح�ق�ي��ق
االستقرار القتصاده املتدهور.

ادعاءات الفوائض

يقول هنري شاول ،وهو مصرفي ّقدم املشورة
للحكومة ف��ي محادثاتها م��ع ص�ن��دوق النقد

ال��دول��ي قبل استقالته األس�ب��وع امل��اض��ي« :إن
ع��دم ق�ب��ول تشخيص ال�ب�ن��ك ال��دول��ي ل�لأزم��ة،
يعني ببساطة ،انسحاب صندوق».
ولفت صندوق النقد الدولي إلى بيان أدلى به
املتحدث باسم الصندوق األس�ب��وع املاضي،
عبر تغريدة قال فيها :إن «تقديراتنا متسقة
بشكل عام مع تلك الواردة في خطة الحكومة».
وقالت الحكومة إن الخسائر املتراكمة للبنك
املركزي تبلغ نحو  50مليار دوالر ،لكن سالمة
اع�ت��رض على ه��ذا ال��رق��م ف��ي إح��اط��ة للبرملان،
وج��ادل في أن حسابات البنك املركزي تظهر
فائضا.
سالمة يعتبر واحدًا من أقدم محافظي البنوك
املركزية في العالم ،حيث ق��اد مصرف لبنان
ملدة  27عامًا .ويعود الفضل إليه في الحفاظ
على االس�ت�ق��رار امل��ال��ي ف��ي ال�ب�لاد منذ نهاية
الحرب األهلية ،من خالل املساعدة في تمويل
اإلن�ف��اق الحكومي والعجز التجاري الكبير،
م ��ع ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى رب ��ط س �ع��ر ص ��رف ال�ل�ي��رة
بالدوالر.
ول� �ك ��ن ف ��ي األش � �ه ��ر ال �س �ت��ة امل ��اض� �ي ��ة ،وب �ع��د
أسابيع من االحتجاجات املناهضة للحكومة،
ل��م ت �ع��د ال �س �ي��اس��ة امل��ال �ي��ة وال �ن �ق��دي��ة ل�ل�ب�ن��ان
فاعلة .فقد تخلف لبنان عن سداد ديون تبلغ
نحو  90مليار دوالر في م��ارس ،وانخفضت
قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء من
 2400ليرة للدوالر الواحد في يناير إلى أكثر
من  5000ليرة ،في حني إن سعر الربط يبلغ
 1507ليرات.

فائدة عالية
تنبع األزم ��ة امل��ال�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة والنقدية
م��ن ن �ظ��ام م��ال��ي غ�ي��ر م�ن�ض�ب��ط ،ح�ي��ث حصل
القطاع املصرفي على مدفوعات فائدة عالية
من خالل إق��راض الحكومة ،واستخدم ودائع
الدوالر من الخارج للمساعدة في تمويل الكم
الهائل من الواردات وخدمة الديون.
ول��م تحصل ه��ذه الصحيفة على تعليق من
البنك امل��رك��زي بعد ،وف��ي ع��رض لحساباتها
على البرملان األسبوع املاضي ،الذي شاهدته
الصحيفة ،وع��دت الحكومة بأنها لن تعرقل
«ان� �خ ��راط ص �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي» ف ��ي حل
األزمة.
وتعمل ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة ،ف��ي بعض األح�ي��ان
ب�خ�س��ارة ،على سبيل امل �ث��ال ،إذا تمت إع��ادة
تقييم أصولها نتيجة صدمة مفاجئة للعملة
املحلية .لكن توجيهات صندوق النقد الدولي
ت�ن�ص��ح ب �ع��دم «ت�ج��اه��ل م�ث��ل ه ��ذه ال�خ�س��ائ��ر،
على أمل أن يجري تعويضها».
وتسعى اللجنة املالية بالبرملان للتوسط بني
ال�ح�ك��وم��ة وال�ب�ن��ك امل��رك��زي وب ��دأت تحقيقها
الخاص في الشؤون املالية ملصرف لبنان.
وأبدى رئيس اللجنة إبراهيم كنعان ،تأييده
للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكنه
ّ
عبر عن عدم ارتياحه ملقاربة الحكومة ،وقال:
ّ
ل��ذل��ك« ،ت��دخ�ل�ن��ا مل�م��ارس��ة ال��رق��اب��ة ع�ل��ى خطة
الحكومة».
وات�ه��م ش��اؤول أع�ض��اء البرملان بالسعي إلى
تعطيل ب��رن��ام��ج ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي ،من
أجل تأخير اإلصالحات املالية والنقدية ،التي
ق��د ت�ق� ّ�وض سلطتهم .وق ��ال« :ص �ن��دوق النقد
ال ��دول ��ي ي �س��اوي اإلص �ل�اح� ��ات» .ل �ك��ن ك�ن�ع��ان
رف� ��ض ه� ��ذه االن � �ت � �ق ��ادات ،ووص �ف �ه��ا ب� ��أن «ال
أساس لها من الصحة».

أعلن البنك التجاري الكويتي أن وكالة كابيتال
إنتليجنس ثبتت بند العمالت األجنبية للبنك
ع�ل��ى امل��دي�ي�ن ال �ط��وي��ل وال�ق�ص�ي��ر األج ��ل عند
مستوى « »A +و « »ATعلى ال�ت��وال��ي .وفي
الوقت ذات��ه ،قامت الوكالة بتثبيت التصنيف
ال��ذات��ي للبنك Bank Standalone Rating
وت �ص �ن �ي��ف ال� �ق ��وة امل��ال �ي��ة األس ��اس �ي ��ة Core
 Financial Strengthعند مستوى «.»bbb+
وقالت الوكالة :يتبع البنك منهجية متحفظة
ل �ل �غ��اي��ة ف� ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �س �ي��اس��ة ت �ك��وي��ن

امل�خ�ص�ص��ات ،وي�ق��وم بشطب ال �ق��روض غير
املنتظمة بشكل ف��وري مع تكوين مستويات
عالية من املخصصات العامة ،األمر الذي يوفر
مرونة في بيان األرب��اح والخسائر إذا كانت
هناك حاجة لتكوين مزيد من املخصصات
املحددة .ولعل البقاء على نسبة القروض غير
املنتظمة عند مستوى «صفر» كما كان الحال
ف��ي ال�ع��ام�ين امل��اض�ي�ين ق��د ي�ب��دو أم �رًا صعبًا،
ومن ثم فإنه من املتوقع أن يقوم البنك بتقييد
القروض غير املنتظمة في مرحلة ما.

«كامكو» :توزيع األرباح األحد المقبل
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ك��ام�ك��و إن�ف�س��ت أن ��ه سيتم
ال�ب��دء بتوزيع األرب��اح النقدية للمساهمني
امل �ق �ي��دي��ن ف ��ي س �ج�ل�ات ال �ش��رك��ة ك �م��ا في
ت ��اري ��خ االس �ت �ح �ق��اق امل �ع �ل��ن ع �ن��ه س��اب�ق��ًا
وامل�ح��دد ل��ه ي��وم األح��د  21يونيو ال�ج��اري،
بواقع  5في املئة من القيمة األسمية للسهم
( 5فلوس للسهم الواحد) اعتبارًا من األحد
املقبل.

وأف��ادت بأنه سيجري قيد األرب��اح النقدية
ف��ي ح�س��اب��ات امل�س��اه�م�ين املستحقني لها
واملسجلني في خدمة التحويل اإللكتروني
ال �خ��اص��ة ب �ت��وزي��ع األرب � � ��اح ل� ��دى ال �ش��رك��ة
الكويتية للمقاصة بتوزيع األرب��اح النقدية
ل �ل �م �س��اه �مي��ن اآلخ � ��ري � ��ن غ� �ي ��ر امل �س �ج �ل�ين
بخدمة التحويل اإللكتروني حسب القواعد
واإلجراءات املعمول بها.

ً
نقدا
«التمدين االستثمارية» :توزيع %12
أق ��رت الجمعية العمومية ل�ش��رك��ة التمدين
االستثمارية اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع
أرب��اح نقدية بنسبة  12في املئة من القيمة
االس �م �ي��ة ل�ل�س�ه��م ب��واق��ع  12ف�ل�س��ًا للسهم
الواحد وذلك للمساهمني املقيدين بسجالت

الشركة في نهاية يوم االستحقاق املحدد له.
واع� �ت� �م ��دت ال �ج �م �ع �ي��ة إع � � ��ادة ت �ع �ي�ين ط�ل�ال
ي��وس��ف امل��زي �ن��ي م ��ن م �ك �ت��ب دي �ل��وي��ت آن��د
وت��وش ،كما وافقت على باقي بنود جدول
األعمال.

«نور لالتصاالت» تناقش مقترح االندماج
أف � ��ادت ش��رك��ة ن ��ور ل�لاس�ت�ث�م��ار امل��ال��ي ب��أن
مجلس إدارة شركتها التابعة نور لالتصاالت
«ن��ورت��ل» (غير م��درج��ة وغير مرخص لها)
سوف يجتمع األحد املقبل ملناقشة تفاصيل
االن��دم��اج امل�ح�ت�م��ل م�ع�ه��ا .وق��ال��ت إن��ه سيتم
خالل االجتماع مناقشة  3نقاط :تقرير مقوم

األص ��ول ال �خ��اص ب�ش��رك��ة ن��ور ل�لات�ص��االت،
وت�ق��ري��ر م�س�ت�ش��ار االس�ت�ث�م��ار ع��ن مقترح
االن��دم��اج امل�ح�ت�م��ل ب�ط��ري�ق��ة ال �ض��م ،ب�ين ن��ور
لالستثمار املالي (الدامجة) ونور لالتصاالت
(امل �ن��دم �ج��ة) ،ك�م��ا س�ت�ت��م م�ن��اق�ش��ة م�س��ودة
مشروع عقد االندماج.
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وتحسن الطلب ..وانخفاض المخزون
ّ
«الوطني» :بدعم تخفيضات «أوبك»

أسعار النفط على سكة التعافي
عاد التفاؤل إلى أسواق النفط
األسبوع الماضي في ظل مواصلة
أسعار النفط ،لكل من مزيج خام
برنت وغرب تكساس الوسيط،
مسارها التصاعدي بعد التراجعات
التي شهدتها األسبوع السابق،
إذ أنهى مزيج خام برنت تداوالت
الجمعة مرتفعاً إلى مستوى
 42.19دوالراً للبرميل ( %8.9على
أساس أسبوعي %+19.4 ،منذ
بداية الشهر) ،بينما ارتفع سعر
خام غرب تكساس الوسيط إلى
أعلى مستوياته المسجلة منذ
ثالثة أشهر ليغلق عند مستوى
 39.75دوالراً للبرميل ( %+9.6على
أساس أسبوعي  %+12.0منذ بداية
الشهر).
قال بنك الكويت الوطني ،في تقريره عن أسواق
النفط :على الرغم من أن سعر مزيج خام برنت
ما زال منخفضا بنسبة  %36منذ بداية العام
حتى تاريخه ،فإنه قد تمكن من تعويض أكثر
م��ن ن�ص��ف خ�س��ائ��ره م�ن��ذ ان�خ�ف��اض��ه إل��ى أدن��ى
م �س �ت��وي��ات��ه امل �س �ج �ل��ة ب �ب �ل��وغ��ه  19.33دوالرا
ل �ل �ب��رم �ي��ل ( %-70م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال � �ع ��ام ال �ح��ال��ي
حتى تاريخيه) ف��ي  21أب��ري��ل .وتمثل املكاسب
األس �ب��وع �ي��ة ال �ت��ي ت ��م ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ي ��وم ال�ج�م�ع��ة
املاضي ارتفاعًا ألسعار النفط على مدى سبعة
أسابيع من أصل الثمانية املاضية ،ويأتي ذلك
على خلفية إشارات تدل على تزايد الطلب على
النفط في الواليات املتحدة ودالئل أخرى تشير
إلى أن مجموعة «أوبك» ،باالضافة الى حلفائها،
ت �خ �ط��و ب �ش �ك��ل ث ��اب ��ت ن �ح��و ت �ق �ل �ي��ص ح�ص��ص
اإلنتاج ،على الرغم من املخاوف املتزايدة بشأن
املوجة الثانية من تفشي وباء كورونا.
وقد ساهمت هذه املخاوف في زعزعة استقرار
األس ��واق ع�ل��ى م ��دار األس �ب��وع ال�س��اب��ق ،م�م��ا قد
يبطئ أو ينهي االتجاه التصاعدي الذي اتخذته
أسعار النفط منذ أواخ��ر شهر أبريل .وشهدت
ال��دول (م��ن الصني إل��ى ال��والي��ات املتحدة) التي
ع��ادت لفتح اقتصاداتها بعد الحظر املفروض
الح � �ت � ��واء ت �ف �ش��ي ال � �ف � �ي� ��روس ،ت �س �ج �ي��ل  -وم ��ا
زال��ت تسجل  -ارت�ف��اع ف��ي ع��دد ح��االت اإلصابة
ب��ال�ف�ي��روس .وق��د تفاقمت ت��أث�ي��رات االت�ج��اه��ات
الهبوطية التي اتخذتها األس�ع��ار على خلفية
ظهور بعض الدالالت التي أشارت إلى إمكانية
ع ��ودة ال�ن�ف��ط ال �ص �خ��ري األم �ي��رك��ي م �ج��ددًا إل��ى
ال��واج �ه��ة ب�ع��د أن ص��رح��ت ال�ع��دي��د م��ن ش��رك��ات
الطاقة األميركية بأنها تعتزم بدء تشغيل آبار
النفط الصخري بعد ارتفاع أسعار النفط.
لكن التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي تظل
ض�ع�ي�ف��ة وغ �ي��ر م ��ؤك ��دة ،م �م��ا دف ��ع االح�ت�ي��اط��ي
الفدرالي األميركي إلى البدء في عمليات شراء
سندات الشركات ،بهدف تهدئة مخاوف السوق،
كما استقبلت األسواق النمو القياسي لبيانات
مبيعات التجزئة األميركية في مايو بارتياح
كبير.

تخفيض اإلمدادات
ي�ش�ي��ر ال�ت�ق��ري��ر إل��ى أن إق ��دام أوب ��ك وحلفائها

المخاطر قائمة

5.7

2.3

ماليين برميل زيادة متوقعة
في الطلب العالمي 2021
إلى  97.4مليونا ً يوميا ً

مليون برميل
يوميا ً
إنتاج الكويت
بعد الزيادة

تحسن سعر
ّ
¶
مزيج خام برنت
ً
إلى 42.2
دوالرا
للبرميل الجمعة
الماضي

11.8

¶ الحد من معدالت
خفض اإلنتاج مطلع أغسطس
بالسماح للمنتجين بزيادة % 6

مليون برميل
يوميا ً حجم
انخفاض إجمالي
المعروض العالمي

¶ «الطاقة الدولية» تتوقع انكماش الطلب بمعدل
ً
يوميا في 2020
غير مسبوق إلى  8.1ماليين برميل
ً
ع �ل ��ى ت �ق �ل �ي��ص ح �ص ��ص اإلن � �ت � ��اج ك � ��ان ع ��ام�ل�ا
رئيسيًا ساهم في تعزيز نشاط أس��واق النفط،
إذ أسهمت في سحب املخزونات وإبطاء النمو
القياسي ال��ذي شهدته م��ؤخ�رًا .وق��د استجابت
أس ��واق ال�ع�ق��ود اآلج�ل��ة لتلك ال�ت�ط��ورات وب��دأت
ت�س�ت�ق��ر ،ك�م��ا أظ �ه��رت م�ن�ح�ن��ى أس �ع��ار ال�ع�ق��ود
اآلجلة للنفط مؤخرًا ارتفاع السعر الفوري عن
املستقبلي (أس�ع��ار تسليم النفط للشهر األول
تتحرك أعلى من أسعار تسليم الشهر الثاني)،
وتلك هي امل��رة األول��ى التي نشهد فيها حدوث
ذل��ك منذ شهر م��ارس امل��اض��ي ،مما يشير إلى
تراجع اإلم ��دادات على امل��دى القريب – كنتيجة
م� �ب ��اش ��رة ل �ق �ي ��ام أوب � � ��ك وح �ل �ف��ائ �ه��ا ب�ت�ق�ل�ي��ص
حصص االن�ت��اج ،وب��درج��ة أق��ل ،نتيجة لتراجع
إم ��دادات النفط الصخري األميركي الناتج عن
توجهات السوق.
وأكدت الدول األعضاء التزامها بخفض إجمالي
ح �ص��ص اإلن� �ت ��اج ب �م �ق��دار  9.7م�ل�اي�ي�ن ب��رم�ي��ل
ي��وم�ي��ًا ،إذ ن�ج�ح��ت ف��ي خ�ف��ض اإلن �ت��اج ب�م�ق��دار
 8.44ماليني برميل يوميًا في مايو ،أي بمعدل
 %87في أول شهر كامل من االلتزام باالتفاقية.
وب �ل ��غ م �ع ��دل ام �ت �ث��ال ال� � ��دول ال �ع �ش��ر األع �ض ��اء
ب�م�ن�ظ�م��ة أوب � ��ك  ،%84إذ س �ج �ل��ت ال �س �ع��ودي��ة
م �ع ��دل ام �ت �ث��ال ب�ن�س�ب��ة  2.52-( %100م�ل�ي��ون
برميل يوميًا ليصل انتاجها إل��ى  8.48ماليني
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا) وال �ك��وي��ت بنسبة -0.61( %95
مليون برميل يوميًا ،ليصل انتاجها إلى 2.20
مليون برميل ي��وم�ي��ًا) واإلم� ��ارات بنسبة %96
( -0.69م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا ل�ي�ص��ل ان�ت��اج�ه��ا

إل ��ى  2.48م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم �ي��ًا) ،ال �ت��ي تعتبر
جميعها معدالت مرتفعة .وعلى صعيد الدول
غير امللتزمة بتطبيق االتفاقية ،جاء العراق في
ال �ص��دارة ،إذ بلغ م�ع��دل امتثاله  %46فقط من
امل�س�ت��وى امل�س�ت�ه��دف بتقليص ان�ت��اج��ه بمقدار
 0.48مليون برميل يوميًا مقابل  1.06مليون
برميل يوميًا املنصوص عليها ضمن االتفاقية.
وف��ي واق ��ع األم ��ر ،ت��م ت��وج�ي��ه ان �ت �ق��ادات للعراق
ع �ل �ن��ًا ف ��ي االج �ت �م ��اع ال � � ��وزاري األخ� �ي ��ر ملنظمة
األوبك وحلفائها.
ك�م��ا ج ��اءت ض�م��ن ق��ائ�م��ة ال ��دول ال�ت��ي ل��م تلتزم
بحصصها امل �ق��ررة ك��ل م��ن ن�ي�ج�ي��ري��ا وأن �غ��وال
وكازاخستان ،وق��د تم الضغط على تلك ال��دول
إلجراء تخفيضات أعمق وتعويضية على مدى
األش�ه��ر القليلة املقبلة ،خ��اص��ة بعد أن ت��م اآلن
تمديد أمد االتفاقية من الفترة املحددة اساسًا
بشهرين وبحد أقصى  9.7ماليني برميل يوميًا
ملدة شهر إضافي.

خفض اإلنتاج
ومن املقرر أن تبدأ أوبك وحلفاؤها اآلن في الحد
من معدالت خفض اإلنتاج اعتبارًا من األول من
ش�ه��ر أغ�س�ط��س م��ن خ�ل�ال ال �س �م��اح للمنتجني
ب��زي��ادة اإلن �ت��اج بنحو ( %6ب��ال�ن�س�ب��ة للكويت
س�ي�ع�ن��ي ذل ��ك ارت �ف ��اع اإلن �ت ��اج إل ��ى  2.3م�ل�ي��ون
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا) ،وخ�ل�ال اج�ت�م��اع لجنة امل��راق�ب��ة
ال ��وزاري ��ة امل�ش�ت��رك��ة ألوب ��ك وح�ل�ف��ائ�ه��ا ال ��ذي تم
ع�ق��ده نهاية األس �ب��وع امل��اض��ي ،تعهدت ك��ل من
العراق ونيجيريًا بتحسني معدالت امتثالهما،

األسواق تتخذ اتجاها ً
تصاعديا ً رغم
عودة ظهور حاالت
اإلصابة بكورونا
التوقعات بحدوث
انتعاش اقتصادي تظل
ضعيفة وغير مؤكدة
الفدرالي األميركي
اتجه لشراء سندات
الشركات بهدف تهدئة
مخاوف السوق
إقدام «أوبك» وحلفائها
على تقليص حصص
اإلنتاج ساهم
في تعزيز األسواق

ميزان الطلب والعرض العالميين وتغير المخزون

ق��ال ت�ق��ري��ر «ال��وط �ن��ي» :ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى توقعات
ال �ط �ل��ب ال �ت ��ي وض �ع �ت �ه��ا وك ��ال ��ة ال �ط ��اق ��ة ال��دول �ي��ة
وتوقعات العرض من خ��ارج منظمة أوب��ك ،وعلى
افتراض االمتثال الكامل للدول العشر األعضاء
بمنظمة أوبك خالل النصف الثاني من عام ،2020
من املتوقع أن تنخفض املخزونات العاملية بواقع 5
ماليني برميل يوميًا في املتوسط خالل النصف
الثاني من العام ،وفقًا لتقديراتنا .ومع انخفاض
املخزون النفطي ونقص اإلمدادات ،فمن املتوقع أن
تتحسن أسعار النفط خالل الفترة املقبلة في ظل
قيام منظمة أوبك وحلفائها بتخفيضات عميقة.
وبالتالي ف��إن الطلب هو من سيقود التعافي ،إال
أن ازدي��اد أع��داد املصابني بفيروس ك��ورون��ا بعد
عمليات الحظر قد أطلق تحذيرًا بأن املخاطر ما
زالت تؤثر على أسواق النفط.

وقود النقل ضعيف
ت�ح�س��ن ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال �ن �ف��ط ،وإن ك ��ان ب��وت�ي��رة
بطيئة ،بدعم من انتعاش الصني خالل الشهرين
امل��اض�ي�ين ،باعتبارها أول اقتصاد كبير يرفع
حالة الحظر ،إال أنه من املقرر أن يشهد النصف
ال �ث��ان��ي م ��ن ال� �ع ��ام ان �ت �ع��اش��ًا ف ��ي ال �ط �ل��ب ع�ل��ى
نطاق أوسع في ظل استعادة مستهلكي النفط
الرئيسيني نشاطهم االق�ت�ص��ادي ،وعلى الرغم
م��ن ذل ��ك ،ت�ش�ي��ر ال �ت��وق �ع��ات إل ��ى ت�ق�ل��ص الطلب
على النفط بمستويات غير مسبوقة لعام 2020
بواقع  8.1ماليني برميل يوميًا في ظل التراجع
الشديد للطلب على وقود النقل البري والجوي
(م �ث��ل وق ��ود ال �ط��ائ��رات  -ال �ك �ي��روس�ين) .وتشير
ت�ق��دي��رات ات�ح��اد النقل ال�ج��وي ال��دول��ي «إي��ات��ا»
إلى تراجع حركة املسافرين جوًا في عام 2020
ب�ن�س�ب��ة  %55ت�ق��ري�ب��ًا م �ق��ارن��ة ب�م�س�ت��وي��ات ع��ام
 ،2019وال يتوقع لها أن تتعافى حتى عام .2022
وم ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،م��ن امل �ق��رر أن ي�ن�م��و ال�ط�ل��ب
االجمالي على النفط بمقدار  5.7ماليني برميل
يوميًا خالل العام املقبل ليصل إلى  97.4مليون
برميل يوميًا ،إال ان��ه م��ن غير امل��رج��ح أن يصل
إل��ى مستويات  100مليون برميل يوميًا التي
شهدناها قبل تفشي الجائحة حتى عام .2022

إنتاج منظمة أوبك وااللتزام بحصص اإلنتاج مايو 2020

احتمال انخفاض
المخزونات العالمية
 5ماليين برميل يوميا ً
خالل النصف الثاني

			
الصين تخطط للسيطرة على
وأش��ار امل��وق��ع إل��ى أن ه��ذا االت�ف��اق جاء
تساهم الصين في زيادة
خ�ل�ال زي� ��ارة رئ �ي��س ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي
الطاقة اإلنتاجية للعراق من
آن � � ��ذاك ع� � ��ادل ع� �ب ��دامل� �ه ��دي إل � ��ى ب �ك�ين،
النفط تدريج ًيا إلى  7ماليين
بهدف توسيع استثمارات الصني في
برميل يوم ًيا بحلول نهاية
ال �ع��راق ،ال�ت��ي بلغت قيمتها  20مليار
األموال
عام  ،2022وذلك عبر
دوالر أميركي ،باإلضافة إلى التجارة
والمعدات والتكنولوجيا
ال �س �ن��وي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ت��ي ت �ب �ل��غ 30
الصينية.
مليار دوالر.
وق ��د ت�ض�م��ن االت �ف��اق ث�م��ان��ي م��ذك��رات
وتسعى إيران إلى دفع العراق
ً
ت�ف��اه��م رئ�ي�س�ي��ة ،ت�ض�م�ن��ت ع �م�لا غير
بقوة إلى كتلة القوة الصينية
م� � �ح � ��دود م � ��ن اس� �ت� �ك� �ش ��اف وت� �ط ��وي ��ر
ـــ الروسية ،وذلك يظهر جل ًيا
ق �ط ��اع ال �ن �ف��ط وال � �غ� ��از ،وت��وف �ي��ر امل� ��واد
بعد إعادة لجنة االستثمار في
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال�خ�ب��رة وإن �ش��اء بنية
البرلمان فتح ملف االتفاق
ت �ح �ت �ي��ة واس � �ع� ��ة ال� �ن� �ط ��اق ع� �ل ��ى م ��دى
ً
الصيني ـــ العراقي ،الذي جرى
العشرين عاما املقبلة.
االتفاق عليه في سبتمبر
وه � ��ذا ي �ت �م��اش��ى م ��ع م � �ب� ��ادرة ال� �ح ��زام
الماضي ،وفقا لموقع  ،oil priceوال �ط��ري��ق ال �ص �ي �ن �ي��ة ال �ت��ي ت �س �ع��ى ال��ى
المعني بأخبار الطاقة والنفط تحقيقها ف��ي ال �ع��ال��م ،وق��د ب��دأ تطبيق
االتفاق بإعالن وزارة املالية العراقية أن
والمشورة االستثمارية.

ضغط على نيجيريا
وأنغوال وكازاخستان
لاللتزام بحصصها
المقررة وإجراء
تخفيضات أعمق

إذ تعهد العراق بتخفيض قدره  57ألف برميل
يوميًا أقل من حصته املقررة في يونيو ،و258
ألف برميل يوميًا في شهري يوليو وأغسطس.
وتظل مسألة ما إذا كان العراق سيلتزم بتحقيق
أه ��داف ��ه ف �ع�ل�ا أم ال م ��ن األم� � ��ور غ �ي��ر امل �ع ��روف
نتائجها ،إال أن بعض التقارير املشجعة تفيد
ب��أن الحكومة العراقية طلبت من شركة النفط
الكبرى  BPخفض اإلنتاج بنسبة  %10في حقل
ال��رم�ي�ل��ة ال�ن�ف�ط��ي ال �ع �م�لاق ،ال ��ذي ت�ص��ل طاقته
اإلن�ت��اج�ي��ة إل��ى  1.5م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا ،كما
طلبت من املصافي اآلسيوية التخلي عن بعض
شحنات النفط املتعاقد عليها.
وت�ش�ي��ر ال �ت �ق��دي��رات إل ��ى أن إج�م��ال��ي امل �ع��روض
ال �ع��امل��ي م ��ن ال �ن �ف��ط ق ��د ان �خ �ف��ض ب �م �ق��دار 11.8
م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي ��وم �ي ��ًا ،أي ح ��وال ��ي  %12ف��ي
م��اي��و ،وف �ق��ًا ل �ت �ق��دي��رات وك��ال��ة ال �ط��اق��ة ال��دول�ي��ة
في تقريرها الشهري الصادر في شهر يونيو.
كما ساهم قيام ال��دول غير املنضمة لالتفاقية
(مثل الواليات املتحدة وكندا) بخفض إنتاجها
بحوالي  2مليون برميل يوميًا ،في تعزيز جهود
األوب ��ك وح�ل�ف��ائ�ه��ا لتقليص اإلن �ت��اج بمعدالت
قياسية .وتلك التخفيضات لم تنبع عن تدابير
منظمة ،بل ج��اءت مدفوعة بتحركات األسعار.
ووف � �ق ��ًا ألح� � ��دث ال �ت �ق ��اري ��ر ال � �ص� ��ادر ع ��ن إدارة
م�ع�ل��وم��ات ال �ط��اق��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ان�خ�ف��ض إن�ت��اج
النفط الخام األميركي إلى املستويات املسجلة
ً
ف��ي ع��ام  2018وص��وال إل��ى  10.5م�لاي�ين برميل
يوميًا كما في األسبوع املنتهي في  12يونيو.
ويمثل ذل��ك املعدل تراجعًا بنسبة  %20تقريبًا

( 2.6مليون برميل يوميًا) مقارنة بمستويات
الذروة التي بلغت  13.1مليون برميل يوميًا في
فبراير ،بما ي��وازي التخفيضات الطوعية التي
طبقتها السعودية ف��ي إط��ار اتفاقية أوب��ك من
حيث النسبة املئوية والكمية.

نفط العراق بمباركة إيرانية

ال�ع��راق وإي��ران ،م��ع إن�ش��اء بنية تحتية
داعمة ،يشرف عليها موظفو الشركات
الصينية املوجودة في العراق.
وب � �ح � �س� ��ب امل� � ��وق� � ��ع ،س� �ي� �ت ��م ت �ش �ك �ي��ل
م�ج�م��وع��ة ل�ح�م��اي��ة امل�ن�ش��آة ت�ت�ك��ون من
إي��ران �ي�ي�ن وص�ي�ن �ي�ين ورب �م��ا ع��راق �ي�ين،
ولكنها ستكون تحت سيطرة طهران.
وك��ان نائب الرئيس اإلي��ران��ي ،إسحاق
¶ «المالية العراقية» أعلنت بدء تصدير
ج� �ه ��ان� �ج� �ي ��ري ،أع � �ل� ��ن ف � ��ي أغ �س �ط��س
 100ألف برميل إلى الصين
امل� ��اض� ��ي ،أن إي� � ��ران وق� �ع ��ت ع� �ق � ً�دا م��ع
ال�ص�ين لتنفيذ م �ش��روع ل�ك�ه��رب��اء خط
¶ سيسمح لبكين بناء مصانع في العراق
ال�س�ك��ة ال �ح��دي��د ال��رئ�ي�س��ي ال �ب��ال��غ ط��ول��ه
وإيران مع إنشاء بنية تحتية داعمة
 900ك �ي �ل��وم �ت��ر ،ال � ��ذي ي ��رب ��ط ط �ه��ران
¶ اإلنتاج سيزيد  7ماليين برميل يوميا ً
بمدينة مشهد شمال شرق البالد.
ً
وأض ��اف ج�ه��ان�ج�ي��ري أن ه�ن��اك أي��ض��ا
بحلول نهاية 2022
ً
خططا إلنشاء خط قطار فائق السرعة
البالد بدأت بتصدير  100ألف برميل باإلضافة إلى منح الصني تخفيضات ب�ين ط �ه��ران وق��م وأص �ف �ه��ان ،وت��وس�ي��ع
ي��وم �ي��ا م ��ن ال �ن �ف��ط ال� �خ ��ام إل� ��ى ال �ص�ين ك�ب�ي��رة ف��ي أس �ع��ار ال�ن�ف��ط م��ن ال �ع��راق ،ه � ��ذه ال �ش �ب �ك��ة امل � �ط� ��ورة إل � ��ى ال �ش �م��ال
س �ي �س �م��ح ل �ل �ص�ين ب �ب �ن��اء م �ص��ان��ع ف��ي الغربي عبر تبريز.
كجزء من الصفقة.

كتلة الصني وإيران وروسيا
في الوقت نفسه ،قبل تعيني الكاظمي
ً
رئيسا للوزراء ،كان العراق يعمل على
وضع قوانني جديدة لتنظيم عمل إعادة
اإلع� �م ��ار ،وك��ان��ت ت� ��دور ح ��ول ال�س�م��اح
للصني بالعمل من دون الروتني املعتاد،
وفقًا لتصريحات مصدر إيراني ملوقع
.oil price
واع � �ت � �ب ��ر امل � �ص � ��در أن ال � �ح� ��ل ال ��وح� �ي ��د
ل �ل �م �ش��اك��ل ال �ع ��راق �ي ��ة امل ��ال �ي ��ة واألم �ن �ي��ة
املستمرة هو االنحياز للمحور الروسي
ــ الصيني ــ اإليراني.
ً
وق � ��ال« :ي �م �ك��ن إلي � ��ران أن ت �ق��دم دع��م��ا
أم�ن� ً�ي��ا ف� ً
�وري��ا ل�ل�ع��راق ،ت�م� ً�ام��ا كما فعلت
في االنتفاضة الكردية في الشمال بعد
ت �ص��وي��ت ع ��ام  ،2017وي �م �ك��ن ل�ل�ص�ين
وروس� �ي ��ا ت �ق��دي��م دع� ��م أوس � ��ع ل �ل �ع��راق،
ح �ي��ث أن ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا ح ��ق ال �ف �ي �ت��و ف��ي
مجلس األمن».
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قال موقع «سي إن إن
موني» أن الحجر الصحي
بسبب فيروس كوفيد 19
أدى إلى قيام العديد من
األشخاص بتنظيف خزائنهم
والنظر في إعادة بيع المالبس
التي لم يعودوا بحاجة إليها،
وإذا كنت تتطلع إلى كسب
بعض المال من منصات إعادة
بيع المالبس ،تحقق من
العالمات التجارية في خزانتك
التي تتمتع بأفضل قيمة
إلعادة البيع.
وأصبحت المالبس
المستعملة سوق متنامية
من المتوقع أن تصل
مبيعاتها إلى  64مليار دوالر
بحلول عام  2024في حين
تبلغ المبيعات حاليا  28مليار
دوالر ،وذلك وفقا لتقرير
صناعي مشترك جديد من
أكبر منصة لبيع المالبس
المستعملة والشحن
على اإلنترنت ،ThredUp
وشركة األبحاث والتحليالت
.GlobalData

مي مأمون
فقا للتقرير ،اشترت  62مليون امرأة منتجات
م�س�ت�ع�م�ل��ة ف ��ي ع� ��ام  ،2019ارت� �ف ��اع ��ا م ��ن 56
مليون ام��رأة ف��ي ع��ام  .2018وف��ي  2020فقط،
م��ن املتوقع أن ينمو س��وق السلع املستعملة
عبر اإلن�ت��رن��ت بنسبة  ،%27ف��ي ح�ين أن��ه من
امل �ت��وق��ع أن ينكمش ق �ط��اع ال�ت�ج��زئ��ة األوس ��ع
بنسبة .%23

العالمات التجارية
نشرت  ThredUpقائمة من العالمات التجارية
ال �ت��ي ت �ح �ق��ق أف �ض��ل إع� � ��ادة ب �ي��ع ب �ش �ك��ل ع��ام
ع �ل��ى م �ن �ص��ات �ه��ا ،وال �ت ��ي ح��ددت �ه��ا م ��ن خ�لال
تسجيل ه��ذه العالمات ملجموع نقاط أخ��ذت
في االعتبار ،ومنها الطلب والتفاعل والقيمة
للبائع.
وت�ص��درت عالمة  Fryeشركة السلع الجلدية
املعروفة بأحذيتها املشهورة القائمة للسنة
الثانية على التوالي.
وتشمل ال�ع�لام��ات التجارية ال �ب��ارزة األخ��رى
ذات ال�ق�ي�م��ة امل �م �ت��ازة إلع� ��ادة ال�ب�ي��ع ع�لام��ات
األزياء  Tory Burchو Kate Spadeو ،Coachكما
انضمت عالمة املالبس الرياضية Patagonia
إلى قائمة أفضل  10مبيعات في .ThredUP
وحققت  Ray-Banعالمة ال�ن�ظ��ارات الشهيرة
ن�ج��اح��ا ب��اه��را ،مثلما ف�ع�ل��ت ع�لام��ة امل�لاب��س
ال�ص��دي�ق��ة للبيئة  Reformationال �ت��ي تفخر
باستخدام خامات مستدامة.
وال ت �ض��ع م �ن �ص��ة إع� � ��ادة ال �ب �ي��ع Poshmark
ل �ل �ع�ل�ام��ات ال �ت �ج ��اري ��ة ق �ي �م��ة إلع � � ��ادة ال �ب �ي��ع،
ولكنها تنشر أكثر العالمات التجارية شهرة
على منصتها.
وم� �ن ��ذ م � � ��ارس امل � ��اض � ��ي ،ل� ��م ت �ك ��ن ال �ع�ل�ام ��ات
الفاخرة ه��ي األك�ث��ر شهرة ه��ي ف��ي ح��د ذاتها
ول� �ك ��ن ال� �ع�ل�ام ��ات ال� �ت ��ي ت �ش �ت �ه��ر ف ��ي امل ��راك ��ز
ال�ت�ج��اري��ة .وع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ،م��ن ب�ين أكثر
العالمات التجارية التي تم شراؤها من قبل
ال�ن�س��اء ه ��ذا ال �ع��ام ك��ان��ت  LululemonوFree
 Peopleو Anthropologieو.J Crew
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مبيعاتها وصلت إلى				 مليار دوالر

المالبس المستعملة ..منجم ذهب
وك ��ان ��ت  Nikeو Adidaو Under Armourو
 Patagoniaالعالمات التجارية األكثر شعبية
م ��ن ح �ي��ث ال� �ش ��راء ل �ل��رج��ال ع �ل��ى .Poshmark
وبالنسبة للمتسوقني في هذه املنصة ،تمثل
ه��ذه ال �ع�لام��ات ال��راح��ة وال �ق��درة ع�ل��ى ال�ش��راء
وجاذبية واسعة النطاق.
وق��دم م��وق��ع الشحنة ال�ف��اخ��رة عبر اإلنترنت
 The RealRealملحة ع��ن ال�ع�لام��ات التجارية
ال�ع�ش��رة األول ��ى ال �ت��ي اح�ت�ف�ظ��ت ب��أع�ل��ى قيمة
إلع� ��ادة ال�ب�ي��ع ع�ل��ى امل�ن�ص��ة ع�ل��ى م ��دى العقد
املاضي.
وتوجد في القائمة العالمات الفاخرة Hermès
و Louis Vuittonو Goyardو.Tiffany & Co
وبالنسبة لـ  ،Hermèsفإن العنصر الذي يحقق
باستمرار أعلى قيمة إلعادة البيع هو حقيبة
 Hermès Birkinالفاحشة ال�س�ع��ر .ويمكن أن
تكلف الحقيبة الجديدة ما يقرب من  10آالف
دوالر امتدادا إلى مئات اآلالف من الدوالرات.
وف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،تعتبر  Gucciو Fendiو
 Diorال�ع�لام��ات التجارية ال�ث�لاث األول��ى ذات
القيمة األسرع إلعادة البيع في الفترة الزمنية
نفسها ،وفقا لـ.RealReal The

تصاعد اإلقبال
ب �ي �ن �م��ا ك � ��ان امل �س �ت �ه �ل �ك��ون ب� �ق� �ي ��ادة ال �ش �ب��اب
يدعمون املالبس املستعملة قبيل كوفيد-19
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بسبب االس�ت��دام��ة ،حصل س��وق إع��ادة البيع
ع� �ل ��ى دف � �ع ��ة إض� ��اف � �ي� ��ة ،ح� �ي ��ث ش� �ج ��ع ف� �ق ��دان
ال��وظ��ائ��ف ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر امل �ت �س��وق�ين املهتمني
بامليزانية على البحث عن مساومات.
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ول �ك��ن ال�ق�ي�م��ة ل�ي�س��ت امل �ح��رك ال��وح �ي��د ،حيث
أظهر تقرير  ThreadUPأن  %80من املستهلكني
ل��م ي�ع��ودوا يشعرون ب��وج��ود وصمة ع��ار في
ش� ��راء األزي � ��اء امل�س�ت�ع�م�ل��ة .وق ��د ج�ع�ل�ه��م ذل��ك

يشعرون بالراحة في التسوق ،والتبجح في
اكتشافاتهم للمالبس املعاد بيعها.
ويقول الشريك املؤسس والرئيس التنفيذي
لشركة  ThreadUPجيمس رينهارت «ال يوجد

!

شك أن الشباب ومواليد التسعينيات قاموا
ب�ت�س��ري��ع ه ��ذا ال �ت��وج��ه ف��ي األع � ��وام األخ �ي��رة.
ولكن اآلن نجد أن األجيال السابقة تتبني هذا
التوجه أيضا».
وأض��اف رينهارت أن مشتري املالبس املعاد
بيعها ي�ش�ع��رون اآلن بالفخر ل�ش��راء مالبس
مستعملة ألن �ه��م وض �ع��وا ض�م��ن أول��وي��ات�ه��م
املساهمة في تقليص نفايات املالبس.
ويقدر التقرير أنه إذا اشترى الجميع عنصرا
واح � ��دا م�س�ت�خ��دم��ا ه� ��ذا ال� �ع ��ام ،ف �س �ي��وف��ر ما
ق�ي�م�ت��ه  5.7م �ل �ي ��ارات ج �ن �ي��ه إس �ت��رل �ي �ن��ي من
انبعاثات الكربون ،أو ما يعادل إبعاد نصف
مليون سيارة عن الطريق ملدة عام كامل .ولم
تضع شعبية س��وق إع��ادة البيع ف��ي صناعة
ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة ،ح�ي��ث دخ�ل��ت ش��رك��ات مثل
 Nordstromو  Abercrombie & Fitchوآخرها
وول مارت هذا املجال.
وف��ي مايو ،أعلنت وول م��ارت أنها دخلت في
ش��راك��ة م��ع  ThredUpلبيع امل�لاب��س واألح��ذي��ة
وحقائب اليد املستعملة واملزيد على اإلنترنت.
وي � �ق ��ول راي � �ن � �ه� ��ارت« :ع� �ن ��دم ��ا أق� � ��وم ب�ت�ك�ب�ي��ر
وم �ق��ارن��ة  2020إل ��ى  ،2019ف ��إن م��ا ح ��دث هو
أن س��وق إع��ادة البيع ل��م يعد هامشيا ولكنه
أصبح سائدا .ويشعر املستهلكون بالكثير من
الفخر بأن التسوق من األشياء املستعملة هو
الشيء الصحيح الذي يجب القيام به».

ً
ديونا
«وايركارد» تشهر إفالسها ..محملة بـ  4مليارات دوالر
انهارت شركة املدفوعات األملانية وايركارد أمس (الخميس) بعد أن كشفت
عن فجوة مالية هائلة في دفاترها ،ما ت��رك دائني الشركة الذين لهم ما
يقرب من أربعة مليارات دوالر يواجهون خسارة كاملة تقريبا ألموالهم.
وت�ع��رض��ت ش��رك��ة التكنولوجيا امل��ال�ي��ة ال�ت��ي مقرها ميونخ إل��ى االنهيار
الداخلي بعد أقل من عامني على تمكنها من دخول قائمة الشركات املدرجة
ف��ي م��ؤش��ر داك��س األمل��ان��ي لألسهم ال�ق�ي��ادي��ة .وك��ان��ت قيمة الشركة وهي
في أوجها تبلغ  28مليار دوالر ،وستصبح أول شركة مدرجة في داكس
تتوقف عن العمل.

وتراجعت أسهم الشركة  80في املئة لتبلغ أدن��ى مستوى لها منذ يناير
 2006بعد أن قالت إنها تتقدم بطلب إلشهار إفالسها.
وقال مصدر مقرب من املحادثات مع الدائنني إن التدهور املفاجئ لوايركارد
خلف ديونا بنحو  3.5مليارات يورو ( 3.9مليارات دوالر) .ومن ذلك املبلغ،
اقترضت الشركة  1.75مليار ي��ورو من  15بنكا و 500مليون ي��ورو من
مستثمرين في سندات.
ّ
وعلقت بورصة فرانكفورت التداول على سهم الشركة ملدة  60دقيقة قبل
تلك األنباء .وفقدت األسهم  98في املئة حاليا منذ أن رفضت إرنست آند

يونغ للتدقيق املحاسبي التصديق على حسابات الشركة لعام  2019في
األسبوع املاضي ،ما أجبر ماركوس ب��راون الرئيس التنفيذي لوايركارد
على االستقالة.
وقالت الشركة في بيان من فقرتني إن اإلدارة الجديدة قررت التقدم بطلب
إلشهار اإلف�لاس أمام محكمة ميونخ بسبب اإلف�لاس الوشيك واملديونية
املفرطة.
وتقيم واي��رك��ارد م��ا إذا ك��ان��ت ستقدم طلبا للمضي ق��دم��ا ف��ي إج ��راءات
إفالس أيضا لشركاتها التابعة( .رويترز)

بلغ حجمه  10.4مليارات دوالر مطلع 2020

نمو سوق «األمن السيبراني» عالمياً
سليمة لبال
كشف تقرير صدر عن مجموعة كاناليز
المتخصصة في األبحاث التكنولوجية عن
نمو السوق العالمي لألمن السيبراني
بنسبة  9.7في المئة خالل الفصل األول
من عام  ،2020بسبب اعتماد الكثير من
الشركات حول العالم على تقنية العمل
عن ُبعد خالل فترة الحجر الصحي ،التي
فرضها وباء كورونا ،غير أن المجموعة،
التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة،
توقعت انخفاضا في نمو هذا السوق
خالل الشهور الـ 12القادمة.
ق��ال م��اث�ي��و ب ��ال ،امل�ح�ل��ل ف��ي ك��ان��ال�ي��ز لصحيفة ليزيكو
االقتصادية :إن االنتقال غير املسبوق للعمل عن ُبعد،
منذ مطلع م��ارس املاضي ،أدى إل��ى ارتفاع الطلب على
أن�ظ�م��ة ح�م��اي��ة امل�ع�ل��وم��ات م��ن أج��ل ح�م��اي��ة الحواسيب
املحمولة الجديدة التي وزعتها الشركات على موظفيها،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى األج� �ه ��زة ال �خ��اص��ة ،ال �ت��ي اس�ت�خ��دم�ه��ا
أصحابها ملواصلة أعمالهم من منازلهم.
ولفت التقرير الى أن  10.4مليارات دوالر تم استثمارها
ف��ي ت��أم�ين الشبكات وامل�ع�ل��وم��ات وامل��واق��ع اإللكترونية
واإليميالت اإللكترونية خالل األشهر الثالثة األولى من
العام الجاري.
وفيما يخص ترتيب موردي خدمات تأمني املعلومات،

وأش ��ار الخبير ف��ي أم��ن املعلومات كيتاكي ب ��وراد لدى
كاناليز الى أن املوردين الذين دعموا بسرعة عمالءهم
وع� �م�ل�اء ج� � ��ددًا آخ ��ري ��ن خ �ل��ال ف� �ت ��رة ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي
سيربحون ح�ين تعيد الشركات تقييم وإع ��ادة تحديد
أولوياتها وإستراتيجياتها املتعلقة بأمن املعلومات
واألمن السيبراني ،خاصة أن املوظفني سيضطرون إلى
العمل من أماكن عدة بعد وباء كورونا.
وم��ن املنتظر أن يؤثر ال��وض��ع الجديد وف��ق ب��وراد على
حلول األمن السيبراني الضرورية ،حيث سيتم التركيز
الحقا على مفهوم السحابة اإللكترونية و«الثقة صفر»
وأتمتة السياسات.

% 16.9

نسبة ارتفاع
مبيعات المنتجات
¶ العروض المجانية ّ
عززت ثقة الزبائن

معوقات امليزانية

¶ توقعات بتراجع نمو السوق األشهر المقبلة
ف� �ق ��د ت � �ص � ��درت م �ج �م ��وع ��ة س �ي �س �ك��و ال � �ق ��ائ � �م ��ة ،ح �ي��ث
استحوذت على  9.1ف��ي املئة م��ن ال�س��وق ،متقدمة على
بالو ألتو ناتووركس بـ 7.8في املئة ،ثم فورتينات بـ،5.9
وتشيك بوينت ب �ـ 5.4ف��ي امل�ئ��ة ،وأخ�ي��را سيمانتك التي
تملك  4.7في املئة من السوق العاملي.
وق ��ال م��اث�ي��و ب ��ال إن م�ب�ي�ع��ات م�ن�ت�ج��ات األم ��ن ارت�ف�ع��ت
بنسبة  16.9في املئة ،مما يمثل  15.4من السوق الكلي
لألمن السيبراني ،وأضاف« :هذا النمو املتواصل استمر
إلى غاية الفصل الثاني من العام الجاري ،بعد أن أقرت
ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول إج � ��راءات ص��ارم��ة للحجر ال�ص�ح��ي،
مما دف��ع املوظفني ال��ى البقاء في منازلهم ،غير أن أمن
الشبكات لم يرتفع إال بنسبة  4في املئة ألن نشاط بعض

م ��وردي أج�ه��زة اإلع�ل�ام اآلل��ي ت��أث��ر بسبب ال�ق�ي��ود التي
فرضت على سالسل التوريد».
كما أن العديد من الشركات لجأت إلى تطويع شبكاتها
أو رفع طاقتها بفضل الحصول على تراخيص إضافية
بدل بناء بنية تحتية جديدة لتأمني الشبكة.
وي��رت�ف��ع ن�م��و ق �ط��اع أم��ن امل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وال�ب��ري��د
اإللكتروني بنسبة  13.8في املئة سنويا ،لذلك واصلت
ال �ش��رك��ات ت �ط��وي��ر اس �ت �خ��دام خ��دم��ات �ه��ا ال �ق��ائ �م��ة على
الكالود أو تطبيقات من نوع .software-as-a-service

عروض لتعزيز الثقة
تفاعل امل��وردون بسرعة مع األزم��ة ،مما سمح للشركات

بتأمني أجهزة موظفيها مؤقتًا وفق كاناليز ،فسيسكو
ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ق ��ررت ت�م��دي��د ال�ت��راخ�ي��ص املجانية
مل�ن�ت�ج��ات�ه��ا ،وه ��ي :أم �ب��ري�لا ودوي� ��و س�ي�ك��وري�ت��ي وأن��ي
كونكت سيكيور موبيليتي كالينت ،لزبائنها القدامى
وأيضًا الجدد.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،أط�ل�ق��ت أل �ت��و ن��ات��وورك��س ف ��رع ال�خ��دم��ات
امل��ال �ي��ة ل�ت�ق��دي��م ع ��روض وت�س�ه�ي�لات ل �ل��دف��ع ،ب��اإلض��اف��ة
إل��ى ت�ج��رب��ة م�ج��ان�ي��ة ت�م�ت��د ع�ل��ى ط��ول ش�ه��ري��ن لجميع
عروضها الخاصة بتأمني املعلومات ،وأما تراند ميكرو
فقررت منح العمالء منتجها  Maximum Securityمجانا
ملدة ستة شهور للموظفني ،الذين يستخدمون أجهزتهم
أثناء العمل من البيت.

غ�ي��ر أن م�ج�م��وع��ة ك��ان��ال�ي��ز ت��وق�ع��ت ع��دم اس �ت �م��رار نمو
ال �ق �ط��اع ب�س�ب��ب ل �ج��وء ال �ش��رك��ات إل ��ى إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر في
امل �ي��زان �ي��ات ،ال �ت��ي ت�خ�ص�ص�ه��ا مل�ن�ظ��وم��ة اإلع �ل��ام اآلل��ي
ال�خ��اص��ة ب�ه��ا ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى ال�ص�ع��وب��ات االق�ت�ص��ادي��ة
التي تواجهها.
وق ��ال ك�ي��رات��ي ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع ل�ي��زي�ك��و :إن االن �ت �ق��ال من
نمو مرتفع إل��ى نمو ضعيف سيضر جميع امل��وردي��ن،
فيما سيلجأ امل��وردون املدعومون برأسمال استثماري
إل��ى تقليص الكلفة ،فيما ستلجأ الكثير م��ن الشركات
الناشئة في املجال إلى تسريع عملية خروجها ،لتمنح
ك�ب��ار امل��وردي��ن ف��رص��ة االس �ت �ح��واذ ع�ل��ى تكنولوجيات
صاعدة وتسريع إستراتيجياتهم ،فيما سيتعني على
العاملني في قطاع التوزيع والزبائن تقييم املورد ،الذي
يعملون معه فيما يخص الدعم واالستثمار ،ليستجيب
بشكل أفضل إلى احتياجاتهم املتزايدة.
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الحزمة المالية الثانية تستهدف تنفيذ إصالحات جريئة وتطلعية

عمليات إنقاذ اليوم ..نهضة اقتصادات الغد!
أزمة فيروس كورونا المستجد
تقدم فرصة لما اعتبره
المنتدى االقتصادي العالمي
«إعادة تعيين كبيرة» ،ال تبدأ
في مرحلة ما في المستقبل
البعيد ولكن في الوقت
الحالي.

¶ تصحيح توزيع

¶ أزمة «كورونا» فرصة

المخاطر والعائد بين

لبناء اقتصادات أكثر عدالة

المواطنين والدولة

واستدامة ومرونة

والقطاع الخاص

وبناء على الدروس المستفادة
ً
خالل األزمة المالية لعام 2008
وما بعدها ،تعلق العديد
من الحكومات مجموعة من
الشروط ذات المغزى على
عمليات اإلنقاذ وإجراءات
اإلنقاذ األخرى ،إذ يمكن
وينبغي االستفادة من
المساعدة القصيرة األمد التي
يتم تقديمها اليوم لتشجيع
الممارسات التجارية األكثر
مسؤولية ،وتوفير الوظائف،
ومعالجة عدم المساواة
وتغير المناخ ،وبناء مرونة
طويلة المدى ضد الصدمات
المستقبلية.

¶ على صانعي السياسات
اغتنام الفرصة لتنفيذ ثورة
إصالحات متنوعة

¶ دمج اآلفاق الطويلة المدى في
إجراءات قصيرة المدى ..خطوة صحيحة
قطاع الطيران

وليد منصور

ت��رغ��ب ف��ي ال��وص��ول إل ��ى أم� ��وال ال�ح�ك��وم��ة ،أال
ت �ت��وق��ف ف �ق��ط ع��ن إع � ��ادة ش� ��راء األس �ه��م ودف��ع
أرب��اح األسهم حتى نهاية عام 2021؛ يجب أن
ي��واف�ق��وا أي�ض��ا ع�ل��ى ع��دم اس�ت�خ��دام اإلج ��ازات
اإلج�ب��اري��ة أو تخفيض م�ع��دالت األج ��ور حتى
 30سبتمبر.
وب��امل�ث��ل ،أرف�ق��ت الحكومة الفرنسية «سالسل
خضراء» مع خطة اإلنقاذ الخاصة بـ 7مليارات

التدابير المالية في اقتصادات مجموعة العشرين (النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)
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المكسيك

على سبيل امل �ث��ال ،بسبب امل �خ��اوف م��ن تزايد
ال�ت�ف��اوت وال�ض�غ��وط ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ات ال�ع��ام��ة،
رف� �ض ��ت ف ��رن �س ��ا وال � ��دان � �م � ��رك وب ��ول � �ن ��دا دع ��م
الحكومة للشركات التي يقع مقرها الرئيسي
في امل�لاذات الضريبية خارج أوروب��ا .وحظرت
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة دف ��ع أرب � ��اح األس �ه��م وق� ّ�ي��دت
امل� �ك ��اف ��آت ف ��ي ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت �ح �ص��ل ع�ل��ى
برنامج القروض الخاص بها.
ك�م��ا ت �ح��اول ال�ح�ك��وم��ات ح�م��اي��ة ال��وظ��ائ��ف من
خ�ل�ال ت��وف�ي��ر ح��واف��ز ل�ل�ش��رك��ات ل�ل�ح�ف��اظ على
مستويات التوظيف ،حيث يجب على الشركات
األم �ي��رك �ي��ة ال �ت��ي ت �ح�ص��ل ع �ل��ى أم � ��وال ق��ان��ون
مكافحة ف�ي��روس��ات ك��ورون��ا واإلغ��اث��ة واألم��ن
االقتصادي أن تحافظ على ما ال يقل عن %90
م��ن م�س�ت��وي��ات ال�ت��وظ�ي��ف ق�ب��ل ت�ف�ش��ي ال��وب��اء
حتى  30سبتمبر.
ً
وق� ��د ط �ب �ق��ت ال� �ي ��اب ��ان ش ��روط ��ا م �م��اث �ل��ة ف��ي
ت��وس �ي��ع م�س��اع��دت�ه��ا ل�لاح �ت �ف��اظ ب��امل��وظ�ف�ين
إل� � ��ى امل� ��ؤس � �س� ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة
الحجم والشركات الكبيرة ،وعرضت روسيا
إع��ان��ات األج��ور للشركات التي تحتفظ بما
ال ي �ق��ل ع��ن  %90م��ن ق��وت �ه��ا ال �ع��ام �ل��ة .وف��ي
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ت�ط�ب��ق إي�ط��ال�ي��ا ح�ظ�رًا مؤقتًا
ً
ش��ام�ل�ا ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ات ال �ف �ص��ل ،ع �ل��ى س�ب�ي��ل
املثال ال الحصر الشركات التي تحصل على
أموال حكومية.
بينما يبقى أن ن��رى م��ا إذا كانت ه��ذه القيود
املؤقتة ستكون فعالة في الحفاظ على العمل
ب �ع��د رف �ع �ه��ا ،ف��إن �ه��ا ت ��وف��ر وس� � ��ادة و«ف ��رص ��ة
ق �ت��ال �ي��ة» ل�ل�ع�م��ال ف��ي خ �ض��م ه ��ذه األزم � ��ة غير
املسبوقة وقبل االنتعاش املستقبلي.

ح�ت��ى ف��ي ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي ت�ع��ان��ي م��ن ضائقة
شديدة ،يتم تصميم إج��راءات اإلنقاذ للتأكيد
على املسؤولية االجتماعية والبيئية وتشجيع
امل��زي��د م��ن ال�ت�ف�ك�ي��ر ع�ل��ى امل ��دى ال �ط��وي��ل .على
س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،اآلن ب �ع��د أن واج �ه ��ت ص�ن��اع��ة
ال�ط�ي��ران ص��دم��ة طلب نتيجة للقيود العاملية

ع�ل��ى ال�س�ف��ر ،أص�ب�ح��ت م�م��ارس��ات�ه��ا ال�ت�ج��اري��ة
قبل األزمة تخضع للتدقيق.
على م��دى العقد امل��اض��ي ،أنفقت أكبر شركات
الطيران في الواليات املتحدة  %96من تدفقها
ال �ن �ق��دي امل �ج��ان��ي ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ات إع � ��ادة ش ��راء
األس �ه��م ،أي ض�ع��ف م �ع��دل ش��رك��ات S&P 500
األخ � � ��رى ت �ق��ري �ب��ا .اآلن ،ي �ج��ب ع �ل��ى ش��رك��ات
الطيران التي تعاني من ضائقة مالية والتي

ً
تعاونا
¶ رسم مسار جديد للنمو يتطلب
أكبر بين القطاعين العام والخاص

■ المصادر :السلطات الوطنية؛ وتقديرات موظفي صندوق النقد الدولي حتى  13مايو ■ 2020

في ظل ارتفاع حاالت اإلصابة بـ «كورونا»

الذهب ينخفض عن ذروة  8سنوات
■ عمليات بيع األسهم شجعت المستثمرين على التخلي عن األصول
انخفض الذهب أمس الخميس ،لينزل عن قرب
أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه
في الجلسة السابقة ،إذ سببت عمليات بيع
في أسواق األسهم مدفوعة بارتفاع حاالت
اإلصابة بفيروس كورونا ،تشجيع المستثمرين
على التخلي عن األصول.
ت��راج��ع ال��ذه��ب ف��ي امل �ع��ام�لات ال �ف��وري��ة  0.1ف��ي امل�ئ��ة
إل ��ى  1760.62دوالرا ل�ل�أوق �ي��ة (األون � �ص� ��ة) ،ب �ع��د أن
ص �ع��د ألع� �ل ��ى م �س �ت��وي��ات��ه م �ن��ذ أك� �ت ��وب ��ر  2012ع�ن��د
 1779.06دوالرا يوم األربعاء .ونزل الذهب في العقود
األميركية اآلجلة  0.1في املئة إلى  1773.80دوالرا.
وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا «النمط
السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حني تنخفض
األس �ه��م وال �ط��اق��ة ،ي �ح��دث ان ��دف ��اع ص ��وب ال �ن �ق��د عبر
جميع فئات األصول بما في ذلك الذهب».
وت��راج �ع��ت أس� ��واق األس �ه��م اآلس �ي��وي��ة ب�ف�ع��ل ارت �ف��اع
ح� � ��االت اإلص� ��اب� ��ة ب� �ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ف� ��ي ال� ��والي� ��ات
امل �ت �ح��دة ،وخ �ف��ض ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي ل�ت��وق�ع��ات
اقتصادية ،مما دفع تدفقات األم��وال إلى املالذ اآلمن
البديل وهو الدوالر.
وت�ح��رك ال��ذه��ب أحيانا ب��ال�ت��وازي م��ع أس��واق األسهم
ه� ��ذا ال� �ع ��ام ،ب �ي �ن �م��ا ت � ��ؤدي ع �م �ل �ي��ات ال �ب �ي��ع ال �ك �ب �ي��رة
إل��ى ت��داف��ع ص��وب ال�ن�ق��د ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ي�غ�ط��ي فيه
املتعاملون مراكز شراء بالهامش.
كما كانت هناك ارتفاعات في دول أخرى أيضا ،بما
ف��ي ذل��ك ال �ب��رازي��ل وأم �ي��رك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة وال �ه �ن��د ،وه��ي
أيضا ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخ��رى ،قفز البالديوم
 1.1ف ��ي امل �ئ��ة إل ��ى  1884.49دوالرا ل�ل�أوق �ي��ة ،ورب ��ح
ال �ب�لات�ين  0.3ف��ي امل �ئ��ة إل��ى  802.41دوالرا وارت�ف�ع��ت
الفضة  0.2في املئة إلى  17.55دوالرا( .رويترز)

الموجة التالية

ي ��ورو ( 7.9م �ل �ي��ارات دوالر) ل�ش��رك��ة الخطوط
الجوية الفرنسية  -كيه إل إم ،م��ا يتطلب من
شركة الطيران االلتزام بخفض انبعاثات ثاني
أكسيد ال�ك��رب��ون إل��ى النصف (ل�ك��ل راك��ب وكم
كيلومتر) ،مقارنة بمستوى عام  ،2005بحلول
عام .2030

م��ن ال��واض��ح أن ه��ذه األمثلة من
دم ��ج ال�ت�ف�ك�ي��ر ط��وي��ل امل� ��دى في
إج � � � � ��راءات ق� �ص� �ي ��رة امل � � ��دى ه��ي
خ �ط��وات ف��ي االت �ج��اه الصحيح.
ولكن ،بالنظر إلى الحجم الهائل
ل�ل��دع��م امل��ال��ي ال ��ذي ي�ت��م تقديمه
وامل �خ��اوف امل�ت��زاي��دة ب�ش��أن عدم
امل �س��اواة وتغير امل �ن��اخ والبطالة
وال��دي��ن ال�ع��ام ،ف��إن املوجة التالية
م��ن إج � ��راءات ال�ت�ع��اف��ي ي�ج��ب أن
تذهب إلى أبعد من ذلك.

أكثر استباقية
دفع الوباء الحكومات إلى دور أكثر استباقية
مما كان يتخيله أي شخص قبل بضعة أشهر
فقط؛ وبينما نتجاوز األزمة الصحية املباشرة،
يجب على صانعي السياسات اغتنام الفرصة
لتنفيذ إص�لاح��ات جريئة وتطلعية .ويشمل
ذل � ��ك إع � � ��ادة ت �ص �م �ي��م ال� �ع� �ق ��ود االج �ت �م��اع �ي��ة،
وتوفير شبكات أمان مناسبة ،وتنمية املهارات
وال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال � �ت ��ي س �ي �ح �ت��اج �ه��ا االق� �ت� �ص ��اد
املستقبلي ،وتحسني توزيع املخاطر والعائد
بني الجمهور والدولة والقطاع الخاص.
ول � �ك � ��ن ف � ��ي ح �ي��ن ي� �ت� �ع�ي�ن ع � �ل� ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ات
االضطالع بدور قيادي ،فإن تشكيل االنتعاش
ورسم مسار جديد للنمو يتطلب تعاونا أكبر
بني الشركات واملؤسسات العامة والحكومية
وال�ع��ام�ل�ين .لكي تنجح عملية إع ��ادة الضبط
ال� �ك� �ب ��رى ،ي �ج ��ب أن ي� �ك ��ون ل �ج �م �ي��ع أص �ح ��اب
املصلحة يد في ذلك.
اآلن ،يجب أن يكون من الواضح أنه ال يمكننا
ال � �ع� ��ودة إل� ��ى ن� �ظ ��ام أف � ��اد ال �ق �ل��ة ع �ل��ى ح �س��اب
الكثيرين ،ما يجبر القادة على إدارة الضغوط
على امل��دى القصير ومواجهة الشكوك طويلة
األج��ل ف��ي نفس ال��وق��ت ،ويجد ال�ق��ادة أنفسهم
في مفترق طرق تاريخي .إن نفوذ الحكومات
ال �ج��دي��د ي�م�ن�ح�ه��ا ال ��وس ��ائ ��ل ل �ل �ب��دء ف ��ي ب�ن��اء
اقتصادات أكثر عدالة واستدامة ومرونة.

نموذج يحتذى
ه�ن��ا ،ينبغي أن ي��ؤخ��ذ صندوق
أزم ��ة االت �ح��اد األوروب � ��ي للجيل
ال �ق��ادم م��ن املفوضية األوروب �ي��ة
ك�ن�م��وذج يحتذيه اآلخ� ��رون .مع
 750م�ل�ي��ار ي ��ورو ( 845مليار
دوالر) في شكل منح وقروض،
ف��إن��ه ي �ع��د ب �ب��دء ان �ت �ع��اش ع��ادل
وش � ��ام � ��ل م � ��ن خ� �ل ��ال ت �س��ري��ع
االن�ت�ق��ال إل��ى االق�ت�ص��اد الرقمي
األخ �ض��ر؛ وس�ت�س��اع��د ش��روط��ه
األساسية ال��دول األوروب�ي��ة على
االب�ت�ع��اد ع��ن ت��راج��ع الصناعات
الثقيلة مع دعم العمال املعرضني
للخطر.

مع تقديرات بارتفاع األصول

«فيتش»
تثبت تصنيف قطر
ث �ب �ت ��ت وك� ��ال� ��ة ف �ي �ت��ش ل �ل �ت �ص �ن �ي��ف
االئ �ت �م��ان��ي ال �ع��امل �ي��ة اق �ت �ص��اد ق�ط��ر
ع � �ن � ��د م � �س � �ت � ��وى  AA-م � � ��ع ن� �ظ ��رة
مستقبلية مستقرة ،م��ع توقعاتها
بانخفاض الدين الحكومي إلى 59
في املئة بحلول ع��ام  ،2021مقارنة
ب �ـ  68ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلجمالي في العام املاضي.
وأك ��دت ال��وك��ال��ة ،وف��ق ت�ق��ري��ره��ا ،أن
ق �ط��ر ت�ت�م�ت��ع ب��أع �ل��ى ن �س��ب ل�ل�ن��ات��ج
امل� � �ح� � �ل � ��ي اإلج � � �م� � ��ال� � ��ي ل� � �ل� � �ف � ��رد ف ��ي
ال� �ع ��ال ��م ،وه � ��و م ��ا ي �ع �ك��س ال��وض��ع
ال �ق��وي ل�لأص��ول ال�س�ي��ادي��ة ،إض��اف��ة
إل � � ��ى أن � �ه� ��ا ت� �ت� �م� �ي ��ز ب� �ه� �ي� �ك ��ل م ��ال ��ي
م � ��رن ي �س �م��ح ب��دي �ن��ام �ي �ك �ي��ات دي ��ن
س�ه�ل��ة واس �ت �ج��اب��ة ق��وي��ة ل�ل�ح��د من

ال �ت��أث �ي��رات امل��ال �ي��ة ل ��وب ��اء ف �ي��روس
كورونا املستجد.
وأوضحت أن إنتاج الغاز الطبيعي
امل � �س� ��ال ف� ��ي ق� �ط ��ر وت ��وس� �ع ��ة ح �ق��ل
الشمال سيكسبان امليزانية العامة
ل �ل��دول��ة ت�ح�س�ن��ًا ك �ب �ي��رًا ع �ل��ى امل ��دى
الطويل.
وق� ��درت أن ي��رت �ف��ع ص��اف��ي األص ��ول
األجنبية السيادية إلى  130في املئة
م��ن ال�ن��ات��ج اإلج�م��ال��ي امل�ح�ل��ي (239
مليار دوالر أميركي) في  2019من
 105في املئة في  ،2018مما يعكس
إلى حد كبير جودة األصول املقدرة
ل �ج �ه��از ق �ط��ر ل�لاس �ت �ث �م��ار ،وه ��و م��ا
س�ي�غ�ط��ي االح �ت �ي��اج إل ��ى ال�س�ي��ول��ة
متى ما استدعت الحاجة.

«المركزي» األوروبي:

قروض باليورو لبنوك
مركزية خارج التكتل
ق� ��ال ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي األوروب � � � ��ي إن��ه
س�ي�ق��دم ق��روض��ًا ب��ال�ي��ورو ف��ي مقابل
ض �م��ان��ات ل �ل �ب �ن��وك امل ��رك ��زي ��ة خ ��ارج
م �ن �ط �ق��ة ال � � �ي � ��ورو ل� �ح� �م ��اي ��ة أس� � ��واق
ال �ت �م��وي��ل ف ��ي ظ ��ل ج��ائ �ح��ة ف �ي��روس
كورونا.
وأض� � � ��اف ال� �ب� �ن ��ك ف� ��ي ب � �ي ��ان أن � ��ه ف��ي
إط ��ار ت�س�ه�ي��ل ي��وروس�ي�س�ت��م إلع ��ادة
ال�ش��راء (ري�ب��و) للبنوك املركزية ،فإن

«امل��رك��زي» األوروب ��ي سيقدم سيولة
باليورو ملجموعة واسعة من البنوك
املركزية خ��ارج منطقة اليورو مقابل
ض� �م ��ان ��ات م �ق��وم��ة ب ��ال� �ي ��ورو ق��اب �ل��ة
للتسويق.
وس �ي �ك��ون ال�ت�س�ه�ي��ل ال �ج��دي��د ،ال ��ذي
يكمل خطوط مبادلة ثنائية وإلعادة
ال �ش��راء (ري �ب��و) ،م�ت��اح��ًا ح�ت��ى نهاية
يونيو ( .2021رويترز)
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التحقيق بوفاة جندي أميركي في األردن
تحقق وزارة ال��دف��اع االميركية ب��وف��اة جندي أميركي ف��ي األردن ك��ان ي�ش��ارك ف��ي عملية «العزم
الصلب» .وقال البنتاغون إن «نيك برافو ريغولز ( 20عاما) توفي أثناء تواجده في اململكة حيث
كان يشارك في «عمليات القيادة املركزية» ،وأن الوفاة ليست ناجمة عن عمليات قتالية .فيما
استبعدت مصادر أن تكون الوفاة مرتبطة بفيروس كورونا».
من جانبها ،علقت القوات املسلحة األردن�ي��ة ب��ان ريغولز ك��ان يتواجد في اململكة ضمن جهود
ال�ت�ع��اون العسكري وت �ب��ادل ال�خ�ب��رات ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وق��د ت��وف��ي إث��ر ح��ادث م��ؤس��ف غير مرتبط
بمهامه العسكرية ،وفق وكالة أنباء بترا.
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البلد رهينة جماعة مسلحة ..تخرب عالقاته مع الدول العربية واإلقليمية

العالم للبنانيين :كبح «حزب الله» شرط للمساعدات
ً
عوضا عن الذهاب إلى معالجة جذرية
■ السلطة تلجأ إلى حوار ينتج بيانات إنشائية بعبارات فضفاضة..
دأب مسؤولو صندوق النقد الدولي ،منذ بدء التفاوض مع الحكومة
اللبنانية على تكرار عبارة «اإلصالح» كشرط لحصول لبنان على مساعدات
تؤمن نهوض اقتصاده المتدهور .الدول المانحة في مؤتمر
مالية ّ
«سيدر» تشترط هي األخرى إصالح القطاعات التي تهدر مالية الخزينة
قبل تسييل القروض البالغة  11مليار دوالر .أمس ،قالها بوضوح وزير
الخارجية األميركية ،مايك بومبيو وأكدها نظيره االماراتي أنور قرقاش:
ال دعم أو مساعدة للبنان من دون إصالحات ،ومن دون كبح جماح «حزب
الله» خارجياً وداخلياً .في وقت يتأكد كل يوم أن السلطة مستعدة
لفعل أي شيء إال الشروع في إصالحات جدية ،ستقود حكما الى
تفكيك هيمنة «حزب الله» وحلفائه على الدولة.

أنديرا مطر ووليد قرضاب
بومبيو أوض��ح أن ال��والي��ات املتحدة مستعدة
لدعم لبنان إذا ّ
طبق اإلصالحات ،وتصرف «من
دون أن يكون أسيرًا لجماعة حزب اهلل املسلحة
ال�ت��ي س��اع��دت ف��ي تشكيل الحكومة الحالية».
وقال بومبيو إنه إذا أظهرت الحكومة اللبنانية
اس�ت�ع��داده��ا الت�خ��اذ مثل ه��ذه اإلج� ��راءات ،فإن
ال��والي��ات املتحدة وال�ع��ال��م ب��أس��ره سيساعدان
في «نهوض» اقتصادها مجددًا.
ً
وذه� ��ب ق ��رق ��اش ف ��ي االت� �ج ��اه ن �ف �س��ه ،ق ��ائ�ل�ا إن
ل �ب �ن��ان ي��دف��ع ث �م��ن ت ��ده ��ور ال �ع�ل�اق��ات م��ع دول
الخليج ،وه��و يكافح الجتياز أزم��ة اقتصادية
عميقة .وأضاف ان «ما يشهده لبنان من انهيار
اقتصادي مقلق للغاية» ،لكن اإلمارات لن تفكر
في تقديم الدعم املالي إال بالتنسيق مع الدول
األخ��رى .وت��اب��ع« :إذا شهدنا بعض أصدقائنا
وال�ق��وى الكبرى املهتمة بلبنان يعملون على
َّ
خ�ط��ة فسنفكر ف��ي األم� ��ر .ل �ك��ن ،ح�ت��ى اآلن ،ما
ّ
ن��راه هنا حقًا ت��ده��ور لعالقات لبنان العربية
وعالقاته الخليجية على مدار السنوات العشر
املاضية .ولبنان يدفع جزئيا ثمن ذلك اآلن».
وقال قرقاش« :شهدنا تراكم املشاكل في لبنان
وش�ه��دن��ا أي�ض��ا إم�ل�اء للخطاب السياسي من
جانب حزب اهلل ،الذي يملك فعليا جيشا داخل
ّ
الدولة» ،مشيرًا إلى أن اإلم��ارات حذرت بيروت
م ��رارًا م��ن ت��ده��ور ال�ع�لاق��ات م��ع ال�خ�ل�ي��ج ،وم��ن
أنه «إذا أحرقت جسورك فسيكون من الصعب
عليك جدا استخدام الرصيد الهائل من حسن
النية وال��رص�ي��د ال�ه��ائ��ل م��ن ال��دع��م امل��ال��ي ال��ذي
يحتاجه لبنان».

املطلوب أجندة وطنية
األكاديمي اإلماراتي املحلل السياسي الدكتور
عبدالخالق عبداهلل ،وفي معرض تعليقه على
ك�ل�ام ق ��رق ��اش ،ق ��ال ل �ـ سبقلا ان «ل �ب �ن��ان ي��دف��ع
ث �م��ن س �ي �ط��رة ح� ��زب اهلل ع �ل��ى ال � �ش� ��ارع ،وه ��ذا
الثمن يبدو أن��ه مقبول ل��دى قسم م��ن االح��زاب
وال�ف�ع��ال�ي��ات ف��ي ل �ب �ن��ان ،وه ��ذا ب��ال�ت��ال��ي خ�ي��ار
ّ
ل�ب�ن��ان��ي ،ول �ك��ن ه �ن��اك ث�م�ن��ًا ل �ه��ذا ال �خ �ي��ار ،ألن
هيمنة ح��زب اهلل تجعل البلد رهينة األج�ن��دة
السياسية االيرانية في املنطقة ،وح��زب اهلل ال
يخفي ذل��ك ،فهو ي�ق��ول علنا ان��ه ح��زب اي��ران��ي
وتمويله وسالحه من طهران ووالئه لها ،وإذا
ك��ان ه��ذا ه��و خيار لبنان الوطني فليكن ،لكن
ال ينبغي ألي لبناني وط�ن��ي وع��روب��ي ح��ر أن
يلوم دول الخليج على موقفها ،فهل مطلوب
منا دعم هذا الحزب ودعم هذا اللبنان؟ إذا كان
خيار اللبنانيني اي��ران فليفتحوا ابوابهم لها
وليطلبوا املساعدة منها».

وعن مغزى كالم قرقاش بعدم تفكير االم��ارات
ف��ي تقديم دع��م اال بالتنسيق م��ع دول أخ��رى،
قال د.عبداهلل لـ سبقلا إن «ذل��ك يعني ضمنيا
التنسيق م��ع اململكة العربية السعودية ،فمن
املهم ج� ّ�دًا معرفة ان امل��وق��ف الخليجي ه��و في
ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ي�ج��ري تنسيقه م��ع ال�س�ع��ودي��ة
بحكم العالقات التاريخية للمملكة مع لبنان
وبحكم موقعها .وايضا هناك عقوبات اميركية
ضد ايران وحزب اهلل واذا كان ال بد من تنسيق
وض �غ��ط ل�ك��ي ي�ت�ح��رر ل�ب�ن��ان م��ن ه ��ذه ال��ورط��ة
التي وقع فيها ،فربما دول الخليج ترى انه من
املناسب التنسيق مع الواليات املتحدة وفرنسا
واالتحاد االوروبي والدول العربية».
وع �م ��ا ه ��و م �ط �ل��وب م ��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ف ��ي ه��ذه
ال�ظ��روف للحصول على امل�س��اع��دة الخليجية،
قال د.عبداهلل إن «كل ما هو مطلوب من لبنان
ان ي�ك��ون وط�ن�ي��ًا وع��روب�ي��ًا ول�ي��س اي��ران�ي��ًا ،ام��ا
ح��ال�ي��ًا ف�ل�ب�ن��ان ع�ب��ر ح ��زب اهلل ي �خ��دم مصلحة
اي ��ران واج�ن��دت�ه��ا ،وع�ن��دم��ا ي��أت��ي ل�ب�ن��ان ووف��ق
اجندة وطنية قريبة من العمق العربي حينها
دول الخليج وال�س�ع��ودي��ة سيكونون م��ن أكثر
الدول املساعدة والداعمة».

في عنق الزجاجة
الصحافي طوني عيسى قال لـ سبقلا« :تتكامل
العناصر التي تؤكد أن امل��أزق اللبناني ليس
بسيطًا ،ويمكن حله في اإلط��ار اللبناني فقط،
وان �م��ا ه��و أك �ب��ر م��ن ذل� ��ك ،وال �س �ب��ب ان بعض
القوى اللبنانية ،وتحديدًا حزب اهلل ،جعل من
عناصر االزمة عامال مشتركا مع عناصر االزمة
االقليمية الكبرى .ولذلك ،عندما اتسعت دائرة
ال�ص��راع بني ال��والي��ات املتحدة واي��ران انغمس
لبنان في هذا الصراع ،وبات في عنق الزجاجة.
واض��اف عيسى ان ق��وى السلطة تحاول اليوم
تمرير املرحلة بأساليب مختلفة .مثال ،عندما
ت� � � ��زداد ال� �ض� �غ ��وط ع �ل �ي �ه��ا ،س � � ��واء م� ��ن ج��ان��ب
ان �ت �ف��اض��ة  17اك� �ت ��وب ��ر ،او م ��ن ج ��ان ��ب ال �ق��وى
العربية وال��دول�ي��ة ،تلجأ إم��ا ال��ى ال�ح��وار على
غ ��رار م��ا ج ��رى ام ��س ،وإم ��ا ال ��ى اب �ت �ك��ار خطط
عشوائية مل�ف��اوض��ة ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي او
غيره على اساسها».
ورأى ع �ي �س ��ى ان االص� � �ل� ��اح ال� � � ��ذي ي �ق �ص��ده
االميركيون هو استعادة املؤسسات اللبنانية
سيادتها ،أي رفع سلطة «حزب اهلل» عن الدولة.
وما أراد بومبيو قوله هو التأكيد أن ال مجال
نهائيا ألن يستعيد لبنان عافيته إال إذا أعطت
الواليات املتحدة الضوء االخضر لحلفائها في
اوروب��ا واملجموعة العربية لفك الحصار على
لبنان ،وإال فسيصبح االم��ر اكثر صعوبة في
الداخل اللبناني .وتصريح قرقاش يتكامل مع

متظاهر لبناني يسير على عكاز امام جنود الجيش خالل تظاهرة بالقرب من القصر الرئاسي في بعبدا حيث انعقدت جلسة للحوار الوطني (ا ف ب)

د .عبدالخالق عبدالله:

طوني عيسى:

لبنان يدفع ثمن سيطرة
«حزب الله» ..وال دعم إال بالتنسيق
مع الرياض وواشنطن

التعافي يحصل عندما تعطي
واشنطن اإلشارة لحلفائها العرب
لفك الحصار
ّ
واألوروبيين

المطلوب فقط أن يكون لبنان وطنيا ً وليس إيرانيا ً
ويأتي بأجندة قريبة من العمق العربي
املوقف االميركي .باملحصلة ،نحن مقبلون على
أزمة كبيرة وعميقة بسبب تجاهل قوى السلطة
مل �ت �ط �ل �ب��ات ال �ح��ل ال �ح �ق �ي �ق��ي وإض ��اع ��ة ال �ه��دف
ب �ع �ن��اوي��ن اخ � ��رى ل �ت �م��ري��ر ال ��وق ��ت وال �ت �ع��وي��ل،
ربما على معطيات جديدة .فاملشكلة معروفة.
حلها مطلوب دول�ي��ا وم��ؤي��د عربيا وال مجال
لبنان بالتحايل عليه ،وإال فنحن مقبلون على
كارثة ،ربما تفضل قوى السلطة بلوغها على

تحقيق االص�ل�اح ،ألن االث�م��ان التي ستدفعها
من نفوذها ومكتسباتها غير املشروعة كبيرة.

بيانات إنشائية
باملوازاة ،وعوض الذهاب الى معالجة جذرية،
ت�ن�ظ��م ال�س�ل�ط��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م��ؤت �م��رات ح��واري��ة،
ّ
تزينها ببيانات انشائية ،ال يسمن وال يغني
م ��ن ج� ��وع «ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى س �ل��م أه� �ل ��ي ،ودرء

الدوالر بـ  ..7000وجزارون يقفلون معارضهم
الدوالر ،الذي بات ّ
الهم األساسي للمواطن ،سجل أمس رقمًا قياسيًا جديدًا ،المس  7آالف ليرة في السوق
السوداء؛ أي بارتفاع أكثر من ألفي ليرة في غضون أسبوع .وكل الخطط التي ابتدعتها الحكومة للجم
ارتفاع سعره ذهبت أدراج الرياح .وإذا كانت هذه االزمة قد أجبرت شريحة كبرى من املواطنني على تغيير
نمط استهالكهم في اطار التأقلم مع املرحلة واعتمادهم على مواد أبخس ثمنا ،فإن األسر الفقيرة باتت
عاجزة عن تأمني األساسيات لقوتها اليومي .وم��ع ارت�ف��اع سعر ال��دوالر ،عمدت محال تجارية إلقفال
أبوابها ،والتزمت نسبة كبيرة من املالحم (ال�ج��زاري��ن) ،بما فيها تلك امل��وج��ودة في الضاحية الجنوبية
لبيروت ،قرار نقابة اللحامني .فأقفلت أبوابها لعدم القدرة على شراء املواشي بسعر مرتفع ،نتيجة ارتفاع
الدوالر .كما أقفلت معظم التعاونيات الغذائية ومحال السوبرماركت في بعلبك أبوابها ،للسبب عينه.

المشكلة معروفة ..وحلها مطلوب دوليا ً
ومؤ ّيد عربياً ..وال مجال للبنان بالتحايل عليه
الفتنة ،والتصدي لالزمة االقتصادية» .عناوين
فضفاضة تتكرر على مسامع اللبنانيني ،في
حني هم يعايشون أخطر أزمة مالية اقتصادية
ت�ت�ظ�ه��ر ي��وم �ي��ا ب �م��زي��د م ��ن االف� �ق ��ار واالف�ل��اس
وانهيار القطاعات اإلنتاجية والعمالية .فال
املؤتمرات ال�ح��واري��ة ،وال اجتماعات الحكومة
ولجانها املتناسلة كالفطر ،قادرة على اجتراح
ح�ل��ول ل�ل�أزم��ات ،ط��امل��ا ان «أق�ط��اب�ه��ا» يلتفون
على جوهر املشكلة «اإلص�لاح��ات ولجم حزب
ً
ً
اهلل والتزام النأي بالنفس فعال ال قوال».
ل�ق��اء ال �ح��وار ال��وط�ن��ي ان�ع�ق��د أم��س ف��ي القصر
الجمهوري بحضور اهل الحكم وبغياب قوى
امل�ع��ارض��ة .وح��ده�م��ا ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق ميشال
س�ل�ي�م��ان ورئ �ي��س ك�ت�ل��ة ال �ل �ق��اء ال��دي�م��وق��راط��ي
ت �ي �م��ور ج� �ن� �ب�ل�اط ،ح� �ض ��را ال� �ل� �ق ��اء م ��ن خ ��ارج
ال �ف��ري��ق امل �ك � ّ�ون ل�ل�ح�ك��وم��ة .ون��اق��ش امل��دع��وون
ج�م�ل��ة م��واض �ي��ع ت �ص��دره��ا االم ��ن االج�ت�م��اع��ي
وامل �ف��اوض��ات م��ع ص�ن��دوق ال�ن�ق��د .غير ان اب��رز
م ��ا س�ج�ل�ت��ه ط ��اول ��ة ال� �ح ��وار ه ��و ع � ��ودة اع�ل�ان

بعبدا الى الضوء مع مطالبة الرئيس السابق
ميشال سليمان ب��ال�ع��ودة ال�ي��ه .وق��د استدعت
مداخلة سليمان ّردًا من رئيس كتلة «حزب اهلل»
ّ
النائب محمد رع��د عليه ،رك��ز على ال��دف��اع عن
«ح��زب اهلل» وس�لاح��ه .وش� ّ�دد البيان الختامي
للقاء على التصدي للفتنة ،والشحن الطائفي
وع �ل��ى ان «االس� �ت� �ق ��رار األم �ن ��ي ه ��و أس � ��اس ،ال
ٌ
ب��ل ش ��رط ل�لاس�ت�ق��رار ال�س�ي��اس��ي واالق�ت�ص��ادي
واالج �ت �م��اع��ي وامل ��ال ��ي وال �ن �ق��دي» .وع �ل��ى وق��ع
الحوار املبتور ،كانت بعض قوى الحراك املدني
ت�ت�ظ��اه��ر ع�ل��ى ال �ط��ري��ق امل� ��ؤدي ل�ل�ق�ص��ر ،وك��ان
الفتا وج��ود مجموعة من الشبان ترفع شعار
ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��رار  ،1559وه ��و م��ا أث ��ار إش �ك��االت
م ��ع امل �ج �م��وع��ة األخ� � ��رى ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ت�ظ��اه��ر
على خلفية اجتماعية معيشية .كما لوحظت
زي��ادة ح��دة العنف م��ن قبل ال�ق��وى االمنية في
التعاطي م��ع االن�ت�ف��اض��ة ،وس��ط ت �س��اؤالت عن
النهج القمعي ،الذي ستلجأ اليه السلطة بشكل
تصاعدي مع ازدياد الضغوط عليها.

مصدّ رون يحتفظون بأموالهم في الخارج ..وروحاني يهدد بمقاضاتهم

اإليرانيون فقدوا الثقة بالنظام ..والقدرة على الشراء
نجمة بوزرغمر (فايننشال تايمز) -
ترجمة :محمد أمين
ّ
ّ
املصدرين اإليرانيني
حذر الرئيس اإليراني حسن روحاني
من أنهم يخاطرون باملالحقة القضائية إذا أبقوا أرباحهم
من العمالت األجنبية في الخارج ،بينما تكافح طهران من
أجل استقرار سعر صرف الريال املتدهور.
وبعد اجتماع ملجلس ال��وزراء ،قال روحاني« :إذا استغل
أح ��د ال ��وض ��ع ،ف ��إن ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي س�ي�ك�ش��ف ع ��ن اس�م��ه
وسيتعامل معه ال�ق�ض��اء .ول��ن نسمح ب��إس��اءة استغالل
الوضع في وقت يعاني فيه الناس».
وان �خ �ف �ض��ت ق�ي�م��ة ال�ع�م�ل��ة اإلي ��ران �ي ��ة ن �ح��و 13 %م�ق��اب��ل
ال� � ��دوالر خ �ل�ال ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،م ��ا أدى إل ��ى امل ��زي ��د من
االرت �ف��اع ف��ي م�ع��دالت التضخم ،حيث يعاني االقتصاد
من ضغوط بسبب العقوبات األميركية الشديدة وتأثير
جائحة «كورونا».
وه��ذا أكبر انخفاض ف��ي قيمة ال��ري��ال منذ أكثر م��ن ع��ام،
واستقرت العملة بعد خسارتها أكثر من نصف قيمتها
ب�ع��د أن ان�س�ح��ب ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب في
 2018م��ن االت�ف��اق ال�ن��ووي وف��رض عقوبات ج��دي��دة على
طهران أدت إلى قطع صالت إيران بالنظام املالي العاملي،
وأع��اق��ت قدرتها على تصدير النفط وتسببت في نقص
في العمالت األجنبية.
ل �ك��ن ال �س �ل �ط��ات أل �ق ��ت ب��ال �ل��وم الن �خ �ف��اض ق �ي �م��ة ال ��ري ��ال
أخ� �ي� �رًا ع �ل��ى امل� �ص ��دري ��ن اإلي ��ران� �ي�ي�ن ف ��ي ق �ط ��اع ��ات م�ث��ل

التجار خائفون من اشتراط الحكومة تحويل األموال
إلى الريال بالسعر الرسمي

100
1.3
27
% 13

ألف ريال سعر علبة السجائر
مليار سعر سيارة «بيجو»
مليار دوالر أموال في الخارج
انخفاض العملة الشهر الماضي

البتروكيماويات ،الذين تتهمهم باإلبقاء على أرباحهم
من العمالت األجنبية في حسابات خارجية.

إغالق الحدود
وق��د تفاقمت األزم ��ة بسبب ال�ف�ي��روس ،ال��ذي دف��ع جيران
إيران إلى إغالق حدودهم مع الجمهورية ،ما أعاق قدرتها
على تصدير البضائع عبر الشبكات اإلقليمية.

وقال محللون ورجال أعمال إن املصدرين يترددون في
إع��ادة مكاسبهم م��ن ال�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة ،ألن الحكومة
ت �ج �ب��ره��م ع �ل��ى ت �ح��وي �ل �ه��ا إل ��ى ال ��ري ��ال ب �س �ع��ر ال �ص��رف
ال��رس �م��ي ،وه��و أق��ل ب�ك�ث�ي��ر م��ن ق�ي�م��ة ال �س��وق ال �س��وداء،
ح�ي��ث ي�ت��م ت��داول��ه ب�س�ع��ر  42أل��ف ري ��ال م�ق��اب��ل ال ��دوالر
رس �م �ي��ا ،ول �ك �ن��ه ي �ص��ل إل ��ى  200أل ��ف ف ��ي ال �س ��وق غ�ي��ر
الرسمية.

وقال عبد الناصر همتي ،محافظ البنك املركزي اإليراني
إن��ه م��ن أص��ل  72مليار دوالر م��ن اإلي� ��رادات امل�ت��ول��دة من
الصادرات غير النفطية على مدى العامني املاضيني ،فإن
 27مليار دوالر ،لم تعد إلى البالد.
وسعى همتي إلى طمأنة السكان بأن الهبوط األخير في
العملة سيكون «مؤقتا» ،لكن الهبوط نشر الذعر بني عدد
كبير م��ن اإلي��ران�ي�ين ال��ذي��ن يخشون أن تنخفض قوتهم

الشرائية أكثر فأكثر.
وأك� ��د خ�ب�ي��ر اق �ت �ص��ادي ي�ن�ت�ق��د س �ي��اس��ات ال �ح �ك��وم��ة أن
«الناس فقدوا ثقتهم بالنظام ويدركون أنهم يصبحون
أكثر فقرًا كل يوم وبسرعة فائقة .هذا اقتصاد يتجه نحو
االنهيار عندما تجد أن أكبر قطعة نقدية ( 100ألف ريال)
ال تشتري لك أكثر من علبة سجائر»!
وتقول ناسيم ،وه��ي معلمة مدرسة ،إن قوتها الشرائية
انخفضت في الواقع ،إلى النصف ،مقارنة بالعام املاضي،
م��ردف��ة« :إذا رغبت في قضاء إج��ازة في تركيا في ،2019
كنت أضطر لدفع أربعة أشهر كاملة من راتبي .اآلنّ ،
علي
أن أدف��ع ثمانية أش�ه��ر م��ن رات�ب��ي .ف��ي األس�ب��وع امل��اض��ي،
اشتريت سيارة بيجو  206مقابل  1.3مليار ريال .وأصبح
سعرها هذا األسبوع  1.41مليار ،إنها صدمة يومية وأنا
خائفة من استمرار ارتفاع األسعار».
واع �ت ��رف روح ��ان ��ي ب ��أن االق �ت �ص��اد اإلي ��ران ��ي ي�ع��ان��ي من
مشكالت «معقدة وتحبس األن�ف��اس» ،لكنه أص��ر على أن
الحكومة لديها القدرة على تخفيف معاناة الناس.
ودعا الشركات إلى زيادة صادراتها مع إعادة فتح حدود
ّ
البالد ،وحض املؤسسات الحكومية ،بما في ذلك البنوك
والجيش ،على بيع موجوداتها وتسليم مشاريع التنمية
غير املكتملة للقطاع الخاص.
وم��ع ذل ��ك ،ق��ال إن األزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة العميقة ل��ن تدفع
ال �ن �ظ��ام ف ��ي ط� �ه ��ران ل �ل �ت �ف��اوض م ��ع ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة.
واش�ت��رط اع�ت��ذار إدارة ترامب لألمة اإليرانية وتعويض
ال �ج �م �ه��وري��ة ع ��ن ج�م�ي��ع ال �خ �س��ائ��ر ال �ت��ي ت�س�ب�ب��ت فيها
العقوبات ،قبل إجراء أي مفاوضات معها.
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بعد  40عاماً
واع
غير
اقتصادي
ارتباط
من
ٍ

الصين وأميركا على وشك الطالق
توماس فريدمان

أكثر ما أعجبني في كتاب جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب ناشد
زعيم الصين شراء المزيد من المنتجات الزراعية األميركية ،حتى يكسب
أصوات المزارعين ،وبالتالي يعزز فرص إعادة انتخابه .دونالد :توقف عن
التسوّ ل .فقد قرر كل من تشي جينبينغ وفالديمير بوتين التصويت
لك .فال داعي للقلق! إنهما يعرفان أنه طالما أنك الرئيس ،فستظل
الواليات المتحدة في حالة فوضى .بالنسبة لتشي ،هذا يعني أننا
منافس اقتصادي أضعف .وبالنسبة لبوتين ،فإن هذا يعني أننا نموذج
ديموقراطي أقل جاذبية لشعبه .وكالهما يعلمان أنه طالما أنك الرئيس
فلن تتمكن الواليات المتحدة أبداً من بناء تحالف عالمي ضدهما ،وهو
ما تخشاه الصين أكثر بشأن التجارة وحقوق اإلنسان ومرض «كوفيد ،»19 -
وما تخشاه روسيا بشأن أوكرانيا وسوريا.

توماس فريدمان « -نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد أمين
يقول تشو شياو مينغ ،امل�ف��اوض التجاري
ال�ص�ي�ن��ي ال �س��اب��ق ون��ائ��ب امل�م�ث��ل ال�ت�ج��اري
ف��ي جنيف ،مل��راس��ل ق�ن��اة «بلومبيرغ» بيتر
مارتن« :إذا تم انتخاب بايدن ،أعتقد أن هذا
يمكن أن يكون أكثر خطورة على الصني ،ألنه
سيعمل مع الحلفاء الستهداف الصني ،في
حني أن ترامب يعمل على تدمير التحالفات
األميركية» .وأفاد بأن املسؤولني الصينيني
ي� � ��رون أن ج �ب �ه��ة م ��وح ��دة ب� �ش ��أن ال �ت �ج��ارة
أو ح �ق��وق اإلن� �س ��ان م ��ن ال� ��والي ��ات امل �ت �ح��دة
وح�ل�ف��ائ�ه��ا ت�م�ث��ل «أك �ب��ر رص �ي��د ل��واش�ن�ط��ن
لكبح توسع نفوذ ال�ص�ين» ،وسلوك ترامب
يضمن عدم حدوث ذلك أبدًا.

ّ
خالفات تعذر حلها

مكانة الصني في أميركا اليوم أقل مما كانت
عليه في أي وقت منذ مجزرة ميدان تيان آن
مني عام  .1989السؤال الحقيقي الذي يجب
أن يطرحه الصينيون على أنفسهم ليس من
سيكون رئيس أميركا املقبل ،بل :من املسؤول
في الصني عن خسارتنا ألميركا؟ ألن القصة
الحقيقية هي أن ال��والي��ات املتحدة والصني
ّ
تتجهان نحو الطالق ،بسبب «خالفات تعذر
حلها».
لقد انفصال ،بعد  40عامًا من كونهما زوجني
بنظامني مختلفني ،ألن الصني كانت سيئة
األداء وأميركا ضعيفة األداء.

س��واء أحببناها أو كرهناها ،ف��إن الشراكة
ب�ين ال��والي��ات املتحدة وال�ص�ين ،ال�ت��ي قامت
ب�ين ع��ام��ي 1979و  ،2019ق��دم��ت الكثير من
االزده ��ار .كانت فترة اق�ت��ران اقتصادي غير
واع .وخ �ل��ال ه� ��ذه ال �ح �ق �ب��ة ،ال س �ي �م��ا ب�ع��د
انضمام الصني إلى منظمة التجارة العاملية
عام  ،2001كان يمكن ألي رجل أعمال أميركي
أن ي�س�ت�ي�ق��ظ وي �ق ��ول« :أري� ��د أن أش �ت��ري من
هذه الشركة الصينية» أو «أريد نقل سلسلة
التوريد هذه إلى الصني».

واع
اقتران غير ٍ

ه��ذه ال�ع�ق��ود األرب �ع��ة م��ن االق �ت��ران ال�لاواع��ي
أل �ح �ق��ت ال � �ض ��رر ب �ب �ع��ض ال� �ع� �م ��ال ،وع � ��ادت
بالفائدة على الكثير من اآلخ��ري��ن ،ال سيما
املستهلكني .كما أن�ه��ا ن��زع��ت ال�خ�ط��ورة عن
التنافس الطبيعي بني أقوى دولة في العالم
ّ
وأه��م ق��وة ص��اع��دة ،ومكنتهما م��ن التعاون
بشأن مشكالت عاملية ،مثل التغير املناخي
واألزمة االقتصادية بعد عام .2008
انتهت فترة ال �ـ 40ع��ام��ًا .وم��ن اآلن فصاعدا،
ستكون العالقة أكثر حذرًا ،وستكون الفرص
أك �ث ��ر ت �ق �ي �ي��دا ،وس �ي �ك��ون ه �ن ��اك امل ��زي ��د م��ن
الشكوك الواعية والضغوط من أجل االكتفاء
الذاتي والخوف من حدوث تمزق في العالقة
بني البلدين في أي وقت.
ي �ق��ول ج �ي��م م��اك �غ��ري �غ��ور ،رئ �ي��س م��ؤس�س��ة
«أب�ك��و العاملية للصني ال�ك�ب��رى» :إن «لسان
ح��ال ال�ج��ان�ب�ين ي �ق��ول :ك�ف��ى ل �ه��ذه ال�ع�لاق��ة».
وكما قال ترامب بنفسه في تغريدة ،األسبوع
امل��اض��ي ،ف��إن ال��والي��ات املتحدة لديها خيار
«االنفصال الكامل عن الصني».

!

ً
ً
عالميا ضدها ..وهو ما ال يفعله ترامب
تحالفا
■ بكين ال تخشى إال بناء واشنطن

فترة االرتباط نزعت الخطورة عن
التنافس الطبيعي بين أقوى دولة
في العالم وأهم قوة صاعدة
ّ
تعذر ّ
حلها ..ونتيجة
■ انتهاؤها جاء بسبب خالفات
تنمر الصين في مجاالت عدة وسوء أداء ترامب
ّ
■ من اآلن فصاعداً ستكون العالقة أكثر حذراً..
وهناك مخاوف من حدوث تمزق في أي وقت
مسؤولية الصني
لكن ال يتحمل الجانبان ق��درا متساويا من
ال �ل��وم مل��ا آل ال �ي��ه ال ��وض ��ع .ح�ق�ب��ة ت �ش��ي في
العالقات األميركية الصينية ،التي بدأت عام
 ،2012أدت إل��ى ت��راج��ع مطرد ف��ي العالقات.
ل�ق��د ت �ج��اوزت ال�ص�ين ال �ح��دود ف��ي كثير من
ال �ق �ض��اي��ا ،م�ن�ه��ا امل �ج��ال ال �ت �ج��اري ،وس��رق��ة
امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة وت�ق�ي�ي��د ع�م��ل الصحافيني
األميركيني العاملني في الصني بشكل حاد،
وأصبحت ال�ص�ين أك�ث��ر ع��دوان�ي��ة ف��ي عرض
ق��وت �ه��ا ف ��ي ب �ح��ر ال �ص�ي�ن ال �ج �ن��وب��ي ،وأك �ث��ر
ت��رك �ي��زا ع �ل��ى دع ��م ال �ش��رك��ات ال �ن��اش �ئ��ة ذات
التقنية العالية للسيطرة على الصناعات

الرئيسة بحلول عام  ،2025وفرضت قانونا
جديدا لألمن القومي للحد من الحريات في
ّ
ه��ون��غ ك��ون��غ ،وص � ّ�ع ��دت م��ن ت�س��ل�ط�ه��ا على
تايوان ،واتخذت نهجا عدوانيا للغاية تجاه
الهند ،وكثفت اعتقالها ملسلمي األويغور في
شينغيانغ ،وأساءت إلى الدول التي تجرأت
على طلب تحقيق مستقل في كيفية ظهور
فيروس «كورونا» في ووهان.

وقاحة دبلوماسية
وبعد أن دع��ا رئيس ال��وزراء األسترالي إلى
إج� ��راء م�ث��ل ه ��ذا ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي أب ��ري ��ل ،ه��دد
س�ف�ي��ر ال �ص�ين ل ��دى أس �ت��رال �ي��ا ب��وق��اح��ة ب��رد
اقتصادي ،وبعد أسابيع قليلة قطعت الصني

واردات لحوم البقر والشعير م��ن الشركات
األسترالية ،بحجة وجود انتهاكات صحية
وتجارية.
ّ
التنمر السافر هو الذي جعل
هذا النوع من
ال �ص�ين ت�خ�س��ر ك��ل ح�ل�ف��ائ�ه��ا ف��ي واش�ن�ط��ن،
ال�ح�ل�ف��اء ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ع�م�ل��ون ع�ل��ى النهج
امل �ت��وازن للسياسة ف��ي اح �ت��واء أي ت��وت��رات
خطيرة.
وكتب أورفيل شيل ،أحد أكثر املدافعني عن
ه ��ذا ال�ن�ه��ج امل� �ت ��وازن ،ف��ي م �ق��ال ق�ب��ل بضعة
أس��اب �ي��ع ع�ل��ى م��وق��ع ،TheWireChina.com
ً
ق��ائ�ل�ا« :ي �ب��دو أن إط ��ار ال �ش��راك��ة ال �ه��ش بني
البلدين قد انهار».
وأظهر استطالع أجرته مؤسسة  Pewأخيرًا
أن  %26ف�ق��ط م��ن األم�ي��رك�ي�ين ي�ن�ظ��رون إل��ى
الصني بشكل إيجابي ،وهي أقل نسبة منذ
ب��دء امل��ؤس�س��ة استطالعاتها ب�ش��أن العالقة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،م �ن��ذ ع ��ام  .2005ول �ك��ن كلما
واص �ل��ت ال �ص�ين ت�م��ادي�ه��ا ك ��ان أداء أم�ي��رك��ا
يزداد ضعفًا.

مصادر حقيقية للقوة

ّ
امل �ش �ك �ل��ة أن� �ن ��ا خ��ف �ض �ن��ا االس� �ت� �ث� �م ��ار ف��ي

امل �ص��ادر الحقيقية ل�ق��وت�ن��ا ،وه��ي البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي
امل �م��ول م��ن ال�ح�ك��وم��ة وال �ه �ج��رة وال�ق��واع��د
ال �ص �ح �ي �ح��ة ل�ت�ح�ف�ي��ز االس �ت �ث �م��ار امل�ن�ت��ج
ومنع اإلف��راط ف��ي امل�خ��اط��رة .وتوقفنا عن
االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن أف�ض�ل�ي�ت�ن��ا األع� �ظ ��م على
الصني ،وه��ي أن لدينا حلفاء يشاركوننا
قيمنا ،وال�ص�ين ليس لديها س��وى عمالء
يخشون غضبها.
إذا اجتمعنا مع حلفائنا يمكننا التأثير
بشكل جماعي على الصني لقبول قواعد
ج��دي��دة ب �ش��أن ال �ت �ج��ارة و«ك��وف �ي��د »19 -
وم �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ق �ض��اي��ا األخ� � � ��رى .ل�ك��ن
ترامب يرفض القيام بذلك.
ولخص ماكغريغور العالقة بني البلدين
ب� �ق ��ول ��ه« :ال أع � � ��رف إن ك � ��ان ال �ص �ي �ن �ي��ون
سيأخذون أميركا على محمل الجد بعد
اآلن .إن �ه��م س �ع��داء ألن �ن��ا ن��واص��ل إل �ح��اق
ال � �ض� ��رر ب��أن �ف �س �ن��ا .ع �ل �ي �ن��ا أن ن�س�ت�ي�ق��ظ
ون� �ن� �ض ��ج ،وأن ن� �ت� �ع ��اون م� ��ع ح �ل �ف��ائ �ن��ا.
ف��ال�ص�ين ال ت�ح�ت��رم إال شيئًا واح� �دًا فقط:
النفوذ .اليوم ،لدينا القليل جدًا من النفوذ،
والصني لديها الكثير».

تحالف دولي :يمكننا إنتاج  4مليارات جرعة سنوياً من اللقاح

كورونا :تكثيف االستجابة العالمية ..وترامب يعد بمفاجأة جميلة
االستجابة العالمية للسيطرة على وباء كورونا بدأت تتبلور أكثر فأكثر
للتوصل إلى لقاح يوقف تفشي الفيروس أو على األقل يمنع حدوث
موجة ثانية منه في الخريف أو الشتاء المقبل ،ويؤمن استمرارية اجراءات
فك االغالق عن االقتصادات التي بدأت تنهار بشكل كبير ،ال سيما مع تحذير
صندوق النقد الدولي أمس من أن الضرر الذي تلحقه الجائحة بالنشاط
االقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة ،وقلص الصندوق
توقعاته للناتج العالمي في  2020مجددا ،متوقعاً انكماش الناتج العالمي
بنسبة  4.9في المئة ،مقارنة مع ثالثة في المئة في توقعات أبريل.
وسيكون التعافي المتوقع في  2021أضعف هو اآلخر .ويقول صندوق
النقد إن الركود الحالي هو األسوأ منذ الكساد العظيم في ثالثينيات القرن
الماضي.

محرر الشؤون الدولية
وب �ي �ن �م��ا خ �ف �ف��ت م �ع �ظ��م دول أوروب � � ��ا إج� � ��راءات
اإلغ �ل��اق م ��ن خ �ل�ال إع � ��ادة ف �ت��ح ال� �ح ��دود ف ��ي ما
بينها ،ب��اش��رت ال��والي��ات املتحدة تدريجيا فتح
اق�ت�ص��اده��ا رغ ��م ان �ه��ا س�ج�ل��ت أع �ل��ى ع ��دد يومي
لإلصابات منذ أبريل املاضي ،تجاوزت فيه أعداد
اإلصابات عامليا  9.5ماليني حالة.
معهد ال�ق�ي��اس والتقييم ال�ص�ح��ي ال�ت��اب��ع لكلية
الطب في جامعة واشنطن ،قال إن عدد الوفيات
ال�ن��اج�م��ة ع��ن ك��ورون��ا ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة قد
ي�ت�ج��اوز  179أل�ف��ا ب�ح�ل��ول أك�ت��وب��ر امل�ق�ب��ل ،إذا لم
تطرأ أي تغييرات على سلوك تعامل املواطنني
م ��ع ال� �ف� �ي ��روس ،الف �ت��ا إل� ��ى ان� ��ه إذا ح� ��رص %95
م��ن امل��واط�ن�ين على ارت ��داء ال�ك�م��ام��ات ،ف��إن أع��داد
الوفيات ستسجل مع حلول ذلك التاريخ ما يقرب
من  140ألف حالة.
ال �ص�ي�ن أع �ل �ن��ت ام ��س أن �ه��ا س �ي �ط��رت ع �ل��ى تفش
ج��دي��د ل�ل�ف�ي��روس ف��ي ب �ك�ين ،ورغ ��م ان �ه��ا سجلت
أمس  21إصابة إضافية ،يقول وو زونيو  -وهو
كبير خبراء األوب�ئ��ة الصينيني بمركز السيطرة
ع�ل��ى األم � ��راض وم�ك��اف�ح�ت�ه��ا  -إن ال��وب��اء «تحت
السيطرة» في العاصمة ،مستبعدا خطر موجة
ثانية.
وال ي� ��زال ال �ف �ي��روس ي�ن�ت�ش��ر ب��وت �ي��رة ع��ال �ي��ة في
مناطق بآسيا ،خصوصًا ف��ي الهند وباكستان
اللتني يتوقع أن تصبح اإلصابات فيهما باملاليني
في حال لم يتم االلتزام بالتدابير الوقائية .وفي
ت��رك�ي��ا  -ال�ت��ي ش�ه��دت ف��ي األس �ب��وع�ين امل��اض�ي�ين
زي � ��ادة ف��ي اإلص ��اب ��ات  -ق� ��ررت ال �س �ل �ط��ات ف��رض

الصين تسيطر على الوباء
في بكين ..والفيروس
ينتشر بوتيرة عالية في آسيا
علماء أميركيون يعدّ لون
الحمض األميني لبروتين
الفيروس ..ويكسرون
شوكته
إغالق جديد عام في عطلة نهاية األسبوع املقبل.
ف��ي وق��ت واص ��ل ال�ف�ي��روس ح�ص��د ال�ض�ح��اي��ا في
إيران مع تسجيل  87وفاة إضافية و 2600إصابة
جديدة.

لقاحات ..وتحالف دولي

ّ
وف��ي ب��ارق��ة أم��ل تتعلق ب��إن�ت��اج ال�ل�ق��اح��ات ،أعلن
ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ع��ن «م�ف��اج��أة
جميلة» ق��ال إن العالم سيعرفها ف��ي أق��رب وقت
ممكن ،و«أقرب مما يعتقد أي شخص».
وك ��ان ��ت ادارة ت ��رام ��ب اخ� �ت ��ارت خ �م��س ش��رك��ات
بصفتها أكثر الشركات املرشحة املحتملة إلنتاج
لقاح ،وهي« :مودرنا» ،و«استرازينيكا» بالشراكة
مع جامعة أوكسفورد ،وجونسون آند جونسون

وميرك آند كو وفايزر.
وم��ن بني شركات تصنيع األدوي��ة التي تتسابق
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ل �ق��اح ول ��م ت�خ�ت��ره��ا إدارة ت��رام��ب،
ش��رك��ة األدوي� � ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة «س ��ان ��وف ��ي» وش��رك��ة
التكنولوجيا الحيوية األميركية «نوفافاكس»
وشركة إينوفيو لألدوية.
وف ��ي ه ��ذا ال �ش ��أن ،ق ��ال ج�ي�م��س روب �ن �س��ون وه��و
مدير تنفيذي ف��ي قطاع الصيدلة الحيوية منذ
م ��دة ط��وي �ل��ة وي �ق��ود م�س�ع��ى ال�ت�ص�ن�ي��ع ال��واس��ع
ل��دى «تحالف االستعداد لألوبئة واالب�ت�ك��ار» إن
التحالف يعتزم اختيار مصنعني أو ثالثة مصانع
لتصنيع كل لقاح .وفي تصريح لوكالة رويترز،
قال روبنسون إن املؤسسة حددت مصانع لديها
ق��درة على إن�ت��اج أرب�ع��ة م�ل�ي��ارات ج��رع��ة سنويا،
الفتا إل��ى ان��ه «ف��ي الوقت الحالي ،نعرف أن��ه في
مقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحددها كنوع من
الحد األدنى ملا نستهدفه» .وأضاف أن التحالف
يعتزم أن يكون لديه ما بني  8و 10مواقع توزيع
إقليمية «كي ال نضطر إلى عمل كل شيء مركزيا
ثم محاولة شحنه حول العالم».
وي �ح �ظ��ى ال �ت �ح��ال��ف ال � ��ذي ي �ت �خ��ذ م ��ن ال�ع��اص�م��ة
النرويجية أوسلو مقرا بدعم  14حكومة وكذلك
مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسسة ويلكام
تراست البريطانية.

تعليمات حجر صحي
م��ن جهة أخ��رى ،ق��ال��ت دراس��ة لعلماء أميركيون
نشرت في مجلة «نيتشر» العلمية املرموقة إنهم
ت�م�ك�ن��وا م��ن ت�ح��دي��د ال �ب��روت�ين ال ��ذي يستخدمه
الفيروس لاللتصاق بالخاليا.
وق��ال��ت املجلة إن العاملة األميركية جيسي بلوم
م��ن مركز «ف��ري��د هتشنسون» ألب�ح��اث السرطان
في سياتل بوالية واشنطن ،وزم�لاء ه��ا ،نجحوا
ف��ي ت �ع��دي��ل ال �ح �م��ض األم �ي �ن��ي ل �ل �ب��روت�ين ،ال��ذي
ي�ش�ك��ل ال �ش��وك��ة ،إلن �ش��اء أك �ث��ر م��ن  3800متغير
ل �ب��روت�ين ال �ف �ي��روس ،م��ا ي�ض�ع��ف ق ��درة ارت�ب��اط��ه
بالخاليا البشرية.
ول�ف�ت��ت امل�ج�ل��ة إل ��ى أن ه ��ذا االك �ت �ش��اف ي�م�ك��ن أن
ي�س��اع��د ال�ب��اح�ث�ين ع�ل��ى ت�ط��وي��ر أج �س��ام م�ض��ادة
تحد من قدرة الفيروس على إصابة الخاليا.
ووف �ق��ا ل�ل�م�ج�ل��ة ،ي �ق��وم ال �ف �ي��روس ق �ب��ل أن ي�غ��زو
ّ
الخلية باستخدام بروتني يشكل شوكة ملساعدته
على االرتباط باملستقبالت في الخاليا البشرية،
ليدمج بعدها بالغالف الخلويُ ،
ويدخل جينوم
ال� �ف� �ي ��روس ،وي �ت �ك��اث��ر داخ �ل �ه��ا ،وه ��و م ��ا تسبب
بالجائحة الحالية.

دولي 17

الجمعة  /السبت •  26و 27يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16826

¶ كتبت خطاباً إلى الملك
خالل الدراسة أستأذنه بالعودة
إلى المملكة ..فطالبني
بأن أصبر وأكمل المسيرة
أن تفتح دفاتر ذكريات مسؤول
استخباراتي أسبق ،ليس باألمر
السهل ،إذ من المؤكد أن في
جعبته الكثير من الملفات وخفايا
قضايا مفصلية ،فكيف إذا كان ذلك
المسؤول سليل عائلة حاكمة ونجل
ملك؟
سبقلا استضافت الرئيس األسبق
لالستخبارات السعودية وسفير
المملكة األسبق في بريطانيا
وأميركا األمير تركي الفيصل من
خالل برنامج الصندوق األسود الذي
يقدمه اإلعالمي النجم عمار تقي،
حيث تطرق الفيصل في الحلقتين
األولى والثانية إلى سنوات طفولته
ودراسته االبتدائية في الطائف ،ثم
االنتقال للواليات المتحدة ،وغيرها
من المحطات.

سليمان البزور وعبدالله سالم
يقول األمير تركي الفيصل إن «مدرسة الطائف النموذجية أنشأها
امللك فيصل ووال��دت��ي رحمهما اهلل ،ليس فقط لتعليم أبنائهما،
إنما لتعليم املجتمع في منطقة الحجاز بشكل ع��ام ،عندما كان
امللك فيصل نائبًا عن امللك عبدالعزيز في الحجاز ،واختير النمط
الداخلي لتوفر املدرسة ملن ال يستطيع القدوم يوميًا إليها ،متابعة
مستمرة من قبل املسؤولني ،وإخوتي الكبار سبقوني في الدخول
ل�ل�م��درس��ة وك�ن��ت أص �غ��ره��م .وب��ال�ن�س�ب��ة لتعليم أخ��وات��ي ال�ب�ن��ات،
لألسف املجتمع لم يكن ّ
مهيأ في ذلك الوقت لتعليم الفتيات ،لذلك
ً
لم يستمر قسم البنات طويال ،فقط استمر ملدة سنتني أو ثالثة،
وعندما بلغت الخامسة من العمر دخلت املدرسة ،وأصريت على
االلتحاق بإخواني في املدرسة وكنت أصغر طالب يدخلها».

مناهج مصرية
وي�ض�ي��ف ال�ف�ي�ص��ل «ل ��م ت�ك��ن ه�ن��ال��ك م�ن��اه��ج م��وح��دة ف��ي اململكة
العربية السعودية ذلك الوقت ،لقلة املدارس ،وعدم وجود كفاءات
بشرية كافية ،ووض��ع منهج م��درس��ة الطائف خصيصًا م��ن قبل
ُ
خبرات مصرية وأغلب املدرسني كانوا من مصر ،واملدير انتدب من
قبل وزارة التعليم املصرية ،وكانت املدرسة عبارة عن عدة منازل
يربطها «حوش» ترابي ،ووزعت الغرف على الطلبة واألساتذة».
ويتحدث الفيصل عن السفر إلى الواليات املتحدة من أجل إكمال
ً
الدراسة قائال «ستة من إخواني ذهبوا إلى الواليات املتحدة على
دفعتني ،ثم لحقت بهم وانتسبت ملدرسة في نيوجيرسي وبقيت
فيها ل�ع��ام واح ��د ،ول�ك��ن وال ��دي وممثل اململكة ف��ي األم��م املتحدة
جميل البارودي رأيا نقلي إلى مدرسة أخرى تبعد عنها قرابة 10
أميال ،وعند ذلك شعرت بالوحشة ألنني وحدي».
ويضيف الفيصل «كتبت خطابًا للملك فيصل ،بأنني وحدي في
امل��درس��ة وق��د اشتقت لكم ول�ل��وال��دة ول�لأه��ل ،وأرج��و أن تسمحوا
لي بالعودة إلى اململكة ،وفي تلك األيام لم تكن وسائل التواصل
بالتطور الكبير ،والبريد بني الواليات املتحدة واململكة العربية
السعودية يستغرق من أسبوعني إلى ثالثة أو حتى شهرًا ليصلك
الرد ،وبالفعل وصلني الرد من امللك فيصل الذي قال لي إنه يقدر
ّ
شوقي وهو كذلك يشتاق لي ،وأن اإلجازات السنوية قادمة وعلي
االنتظار لذلك الوقت ،وكان رده رسالة حازمة بأن أكمل الدراسة،
وقد ختمها بعبارة رب غد لناظره قريب».

دراسة الهندسة
وع��ن م��راح��ل دراس �ت��ه ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�ع��د ان�ت�ه��اء مرحلة
املدرسة ،يقول الفيصل «في البداية ،انتسبت لجامعة بينستون،
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ذات � �ه� ��ا ،وك � ��ان ذل� ��ك ت �ق �ل �ي �دًا ل� ��دى خ��ري �ج��ي م��درس��ة
ل��ورن �س �ف �ي��ل ،وت�ب�ع�ت�ه��م ف��ي ذل� ��ك ،وق � ��ررت دراس � ��ة ع �ل��م ال�ه�ن��دس��ة،
ولألسف رسبت في جميع م��واد الهندسة ،وطلبوا مني بطريقة
مؤدبة أن أترك الجامعة ،وبالفعل بدأت البحث عن جامعة أخرى،
ولكن ليس لدراسة الهندسة التي هي تركتني ،وانتقلت بعد ذلك
لجامعة جورج تاون ،في عام  1964وتحديدًا لكلية إدارة األعمال،
وفي تلك الجامعة كان الطلبة العرب قلة ،وعلى سبيل املثال كانت
هنالك طالب سعودي واح��د فقط غيري ،وبعض الطلبة املمولني
من منظمات أميركية سواء فلسطينيني أو مغاربة ،ومجمل الطلبة
العرب لم يكن يتجاوز  ،10ولكن كانت بداية لنخبة من املدرسني
العرب».

مؤتمر عن الدول اإلسالمية
وي��ذك��ر الفيصل كيف تكونت فكرة عقد مؤتمر ف��ي الجامعة عن
ً
ال ��دول اإلس�لام�ي��ة ق��ائ�لا «ك��ان��ت ف�ك��رة الطلبة األم�ي��رك��ان وفكرتي
وم��ن طلبة آخرين ،فكنا نرتب لهذا الحدث ،وهناك سفارات دول
إسالمية نريد االت�ص��ال بها لتوفر لنا م��ادة ومتحدثني ،فبدأنا
االت �ص��ال ب��ال�س�ف��ارات ،وحينها ب ��دأت تظهر ب�ع��ض ال�ع�لام��ات أو
البوادر عن التمددات الحزبية والسياسية في السفارات العربية
في واشنطن».

¶ شخص مسيحي
ألقى الكلمة الرئيسية
في مؤتمر بأميركا
مندوبا ً عن العالم اإلسالمي
األمير تركي الفيصل خالل لقاء الزميل عمار تقي معه في «الصندوق األسود»

«الصندوق األسود» ِّ
يوثق محطات من حياة الرئيس األسبق لالستخبارات السعودية

ً
حازما
الفيصل :والدي كان
في األمور المتعلقة بتراثنا وتاريخنا
¶ كنت أصغر طالب في مدرسة الطائف النموذجية ..والمناهج كانت مصرية
¶ التحقت بإخوتي الستة للدراسة في نيوجيرسي ثم ُنقلت إلى مدرسة أخرى
¶ بعد المدرسة انتقلت لجامعة «برينستون» ورسبت في جميع مواد الهندسة
¶ أحد الطلبة في الواليات المتحدة كان يعتقد بأن السعودية في البحر الكاريبي

توجهات بعثية وناصرية
وي �ض �ي��ف ال�ف�ي�ص��ل «ات �ص �ل �ن��ا ب�ب�ع�ث��ة ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة في
واشنطن ،وكان فيها بعض املوظفني الفلسطينيني ،والطلبة
ال��ذي��ن ذه�ب��وا ليجمعوا ع��ن الجامعة العربية م�ن�ش��ورات أو
مطويات أو معلومات ،كان من يتحدث معهم يحاول إيجاد
صلة بهم إلفادتهم بأشياء لم نفقهها حينها ،لكن اكتشفنا
الحقًا أن هؤالء الذين يتحدثون معهم كانت لهم توجهات إما
بعثية أو ناصرية أو غيرها من التمددات في العالم العربي
نفسه ،ناهيك عن أنه كان هناك خالف قائم مع مصر في عام
 1964ميالدي ،والسفارة املصرية لم تعرنا أي اهتمام ،وعقد
امل��ؤت�م��ر ،وك��ان ه�ن��اك أس�ت��اذ س��وري ل��م يكن مسلمًا ف��ي ذلك
الوقت هو من ألقى الكلمة الرئيسية في املؤتمر عن العالم
اإلسالمي ،وبعد ذلك أسلم».

الراديو والسياسة
وعن األجواء في بيت امللك فيصل يقول األمير تركي «في بيت
فيصل بن عبدالعزيز كانت كل األمور املتعلقة بالسياسة أمرًا
ً
يوميًا ومتداوال بصفة عادية على طاولة الغداء أو العشاء أو
السمر في املساء ،أحداث العالم كانت في متناول النقاش منذ
صغرنا من قبل املرحوم امللك فيصل والوالدة أو ممن يزورهم
من ضيوف ،فاالهتمام بما يدور في العالم كان شيئًا طبيعيًا
بالنسبة لنا نحن أبناء وبنات امللك فيصل في فترة حياته ،ألنه
بالطبع كان حريصًا أن يسمع األخبار ،كان دائمًا إلى جانبه
راديو على أي كرسي يجلس عليه في البيت ،كان دائمًا يسمع
نشرات األخ�ب��ار ،وعلى حسب أط��وار معينة في حياته كانت
م�ص��ادر األخ �ب��ار إم��ا محطة ال�ق��اه��رة ال�ت��ي ك��ان��ت أك�ب��ر محطة
إذاعية عربية في ذلك الحني ،أو محطة  BBCبالعربي أو محطة
صوت أميركا بالعربي أو حتى محطة إسرائيل بالعربي ،فكان
توقيت األخبار بالنسبة له مهم ،الساعة السابعة مساء وقت
نشرة األخبار ونحن نكون جلوسًا حوله وننصت ،وكان يحب
االس�ت�م��اع أك�ث��ر م��ن ال�ت�ح��دث ،ي�ق��ول جملة وي�ج�ع��ل م��ن حوله
يتحدثون عنها وهو ينصت».

البرنامج اليومي للملك
ً
وعن البرنامج اليومي لحياة امللك فيصل ،يشرح األمير تركي قائال
«ك��ان وال��دي يصحو الساعة السابعة صباحًا ويتناول الفطور
ويقابل أي شخص من العائلة إذا كان هناك أمر ُملح ،قبل أن
يتوجه إل��ى املكتب صباحًا ويبقى فيه إل��ى الساعة
ال��واح��دة بعد ص�لاة الظهر ،ثم يعود إل��ى القصر
ل�ت�ن��اول غ ��داء ع��ام م��ع ك��ل م��ن ي��ري��د أن يتناول
الغداء معه ،ثم بعد الغداء يتوجه إلى البيت
ويأخذ قيلولة ال تزيد عن نصف ساعة ،ثم
يصلي العصر وينزل إلى البهو وي��رى إذا
كان هناك أي أحد يريد مقابلته ألي ظرف
ط��ارئ م��ن األس ��رة أو خ��ارج�ه��ا ،ث��م يعود
إلى املكتب ويبقى فيه إلى ما قبل صالة
املغرب بنصف ساعة ،ثم يركب سيارته
م��ع م��ن ي��أت��ي م��ن أص��دق��ائ��ه الشخصيني
ال��ذي��ن ك��ان��وا أص��دق��اء الطفولة بالنسبة
ل��ه ،مثل فيصل بن سعد وفهد بن سعد
وخ��ال��د ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز واألم �ي��ر سلطان
ي��رح �م �ه��م اهلل ج �م �ي �ع��ًا ،وي� �خ ��رج ��ون م��ن
الرياض ويتوجهون إلى البر ،ويجلسون
هناك ثم يصلون امل�غ��رب ،ثم يرجع وال��دي
إل��ى ال�ق�ص��ر ،وي �ت �ن��اول ع �ش��اء ع��ام��ًا ،ب�ع��د أن
ي �ف��رغ م��ن وج �ب��ة ال �ع �ش��اء ي �ك��ون ق��د أت ��ى وق��ت
ص�ل�اة ال �ع �ش��اء ف�ي�ص�ل�ي�ه��ا ف��ي ال�ب�ي��ت،
وب�ع��ده��ا يستقبل ن �س��اء العائلة
أو أي ن �س��اء ع�ن��ده��ن مشاكل
يردن عرضها عليه ،ويكون
ف ��ي ص ��ال ��ون داخ� �ل ��ي ف��ي
ال�ب�ي��ت ،وال�ن��اط��ور ال��ذي
ي��دخ��ل ه � ��ؤالء ال �ن �س��اء
ك��ان��ت أخ�ت��ي الكبيرة
رح �م �ه��ا اهلل ال�ع�ن��ود
بنت فيصل».

¶ الملك فيصل كان يستمع
إلذاعة القاهرة والـBBC
وصوت أميركا وصوت إسرائيل
¶ تزاملت مع بيل كلينتون
في جامعة «جورج تاون»..
ً
ً
فقيرا
طالبا
وكان

صداقتي مع بيل كلينتون قائمة منذ الدراسة
في جامعة «جورج تاون» إلى يومنا هذا
يكمل الفيصل« :أث�ن��اء دراس�ت��ي ف��ي ج��ورج ت��اون تعرفت إل��ى ط��ال��ب ،كان
واضحًا من لباسه أنه من عائلة فقيرة ،لكنه كان مرحًا ومتفتحًا وشغوفًا
ب��امل�ع��رف��ة ،وف��ي ب�ع��ض ال�ف�ص��ول ال�ت��ي اش�ت��رك�ن��ا فيها ك�ن��ا ن�ت�ب��ادل دف��ات��ر
املحاضرات والدروس ،وكان جذابًا ،وليس فيه عنجهية ،هذا الطالب هو بيل
كلينتون ،تزاملنا في الجامعة في تلك السنني والصداقة استمرت بعد ذلك،
وإلى اليوم العالقة قائمة بيننا».
ً
ويتحدث الفيصل عن والده الراحل امللك فيصل قائال« :والدي لم يكن شديدًا،
كان يحب أن نأخذ ونعطي معه ،لكنه كان حازمًا في أمور األدب واحترام
الكبار واألم��ور التي تربينا عليها كعرب ومسلمني من تراثنا وتاريخنا،
وكان التواضع بالنسبة إليه شرطًا لسلوك أي إنسان ،وكان يبدأ بنفسه،
ً
وكان مثاال لنا في هذه األخالقيات التي أصبحت تحكم حياتنا».

عملت نادالً لمدة أسبوع في مطعم بديالً عن صديق لي حصل له ظرف
يقول األمير تركي الفيصل «لم أواج��ه أي مشاكل
أي��ام ال��دراس��ة لكوني سعوديًا أو عربيًا أو مسلمًا
أو ألني من عائلة مالكة ،كان التعامل مع اآلخرين
ع��ادي��ًا ج� �دًا ون �ك� ّ�ون ص��داق��ات ون�س�ه��ر ون��أك��ل مع
ب� �ع ��ض ،وح� �ص ��ل ل� ��ي ح � � ��ادث ط ��ري ��ف ف� ��ي إح� ��دى

املناسبات ،كنا نجلس مع بعض كطالب ،فسألني
أحد الطلبة من أين أنت؟ فقلت له من اململكة العربية
ال�س�ع��ودي��ة ،ف�ق��ال إن�ه��ا ف��ي ال�ب�ح��ر ال�ك��اري�ب��ي! وه��ذا
يدل على أن املعرفة العامة عنا كانت ضيقة جدًا».
ويتابع الفيصل «خالل فترة دراستي في الجامعة

ح�ص�ل��ت ل��ي ف��رص��ة وع �م �ل��ت مل ��دة أس �ب��وع ،إذ ك��ان
ل ��ي زم� �ي ��ل س �ك��ن ب �ع��د أن ت��رك �ن��ا ح� ��رم ال �ج��ام �ع��ة
واستأجرنا شقة ،أصله من كوبا هاجر إلى أميركا
ً
بعد ثورة كاسترو ،كان يعمل نادال في مطعم في
ج��ورج ت��اون ،وحصلت ل��ه ظ��روف عائلية واضطر

ً
أن ي �ت��رك ال �ع �م��ل وط �ل��ب م �ن��ي أن أع �م��ل ب��دي�ل�ا عنه
حتى ال يفقد الوظيفة ،وملدة أسبوع كنت أذهب بعد
ال��دراس��ة وأعمل من الساعة  5مساء إل��ى العاشرة
م �س��اء ،وق ��د أح �ب �ب��ت أن أخ� ��وض ال �ت �ج��رب��ة م��راع��اة
لوضع صاحبي».

 18الكويت
«كورونا»
يظهر الخافي
األعظم

د .سعود محمد العصفور
يالحظ ومنذ ظهور «ك��ورون��ا» أن العيون
رص ��دت وك �ش��ف ب ��ؤر ال �ف �س��اد ،وأظ �ه��رت
الفاسدين بصورهم القبيحة ،وال شك أن
األزم��ات واألح��داث الجسام تكشف دائمًا
عوار الفساد وأعوانه ،ورغبة املجتمع امللحة
في إيقاف إفسادهم .حتمًا لن يحدث هذا
ب �ح��ق إال م ��ن خ �ل�ال م ��ن ام �ت �ط��وا ص�ه��وة
ال� �ص�ل�اح واإلص� �ل� ��اح ،وت� �ف ��ان ��وا ف ��ي ذل ��ك،
وساروا سيرًا حثيثًا في تتبع كل مسالكه،
َ ً
غ� ْ�ي��رة ع�ل��ى م �ق��درات ال��وط��ن ومكتسباته،
وصيانة لحقوق أهله.
وم��ن ب�ين األم ��ور ال �ت��ي ال يمكن السكوت
عنها وكشفها «كورونا» تجارة اإلقامات
واالت �ج��ار ب��ال�ب�ش��ر ،ال�ت��ي ه��ي أح��د أس�ب��اب
خلل التركيبة السكانية ،وت�ك��دس عمالة
ه��ام �ش �ي��ة ال ح ��اج ��ة ل �ل ��دول ��ة ل �ه��ا ف ��ي ك��ل
م��راف�ق�ه��ا ،ف�ه��ي ت�ش�ك��ل ع�ب�ئ��ًا ك�ب�ي�رًا على
مختلف ق�ط��اع��ات ال��دول��ة والبنية التحتية
لها كالصحة ،وخ��دم��ات استهالك الطاقة
الكهربائية وامل��اء ،وأزم��ة السكن ،والثقافة
ال� �ع ��ام ��ة ،وح� �ت ��ى االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن امل ��راف ��ق
الترفيهية وغيرها.
وك� �ش ��ف «ك � ��ورون � ��ا» ه �ش��اش��ة امل �ن �ظ��وم��ة
ال �ص �ح �ي��ة ل� ��دى دول ك �ث �ي��رة وك �ب �ي��رة في
مواجهة الجائحات ،ومهما أخفيت نواحي
ال �ق �ص��ور ،ف��إن امل ��ال وح ��ده ال يحقق ه��ذه
امل�ن�ظ��وم��ة ،ف��إع��داد ال �ك��وادر الطبية ف��ي كل
تخصص دقيق ومساند في تلك املنظومة
ي�ب�ق��ى أول ��وي ��ة ي�ت�ط�ل�ب�ه��ا واق� ��ع ال� �ح ��ال ،ل��ذا
حرصت الدول املتقدمة على إنشاء املراكز
ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل وف ��ق خ �ط��ط علمية
م �ت��واف �ق��ة م��ع األم � ��راض ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال�خ��اص��ة
التي تتفشى فيها ،واضعة بعني االعتبار
توجيه ك��وادره��ا إل��ى التخصص املناسب
وت��وف�ي��ر م��راك��ز أب�ح��اث وم�خ�ت�ب��رات الزم��ة
لتحقيق أقصى االستفادة.
امل �ن �ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ه ��ي األخ � ��رى أظ�ه��ر
«ك� ��ورون� ��ا» ن ��واح ��ي ال �ق �ص��ور ف ��ي إي �ج��اد
بدائل أخرى للتعليم التقليدي وإشكاليات
تطبيق التعليم عن بعد ،والحاجة لقوانني
تنظم التعليم ع��ن بعد وحماية املحاضر
من الوقوع في اشكاليات كثيرة ال يمكن
التعامل أو التغافل معها ،منها التحقق ممن
يقف خلف املنصة التعليمية ،وخصوصية
امل �ع �ل��وم��ات امل� �ت ��داول ��ة ،وآل �ي��ة االخ �ت �ب��ارات،
وق��وان�ين حقوق امللكية الفكرية ،وغيرها،
م�م��ا ال ي�س��ع امل �ج��ال ل��ذك��ره ه �ن��ا .وح��اج��ة
التشريعات أن تأخذ طريقها عبر مجلس
األمة ولجانه سواء التعليمية أو التشريعية،
ثم مجلس الجامعة إلقرارها.
وأب ��ان «ك��ورون��ا» ع ��وار ت�ج��ار ال�ج�ش��ع في
اس �ت �غ�ل�ال ال� �ظ ��روف ال��زم��ان �ي��ة وامل �ك��ان �ي��ة،
خاصة في عدم قدرة الدولة على كبح زمام
ّ
بأمس
االحتكار للسلع التي يكون الناس
الحاجة إليها .وأدرك��ت بعض ال��دول يقينًا
أن ال��وط�ن�ي��ة ت�ت�ن��اف��ى م��ع م��ا ي�ف�ع�ل��ه أول�ئ��ك
التجار مع أبناء وطنهم ،قياسًا على أمثلة
َّ
في تواريخها دلت على إنكار الذات ونظافة
السريرة واليد في املساهمة بسخاء ،ومن
غير َم ٍّن بالعطاء على الوطن ومن يسكن
أرضه ،وتحمل أعباء الحفاظ على مقدرات
الوطن ومدخراته.
ه� ��ذا غ �ي��ض م ��ن ف �ي��ض ،واألم� � ��ر امل �ه��م أن
األزم � ��ات ال �ط��ارئ��ة غ��ال�ب��ًا م��ا ت�ظ�ه��ر خفايا
األم ��ور ،وأوج ��ه ال�ق�ص��ور ،وال�ك��ل يتعلم أن
الواجب يحتم االستفادة من ذلك في عالج
اإلخ �ف��اق��ات ،وإص�ل�اح م��ا يمكن إصالحه
ل �ل �س �ي��ر ب �خ �ط ��ط وخ � �ط� ��ى م� �ت ��واف� �ق ��ة م��ع
احتياجات الوطن ومتطلباته.

ُك َّتاب وآراء
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األمن الغذائي ضرورة تحتمها الظروف
أكدت أزمة تفشي وباء كورونا حقيقة أهمية وجوب تحقيق «األمن
الغذائي» ،أي ان على الدول ان تعتمد ،ولو لفترة قصيرة ،على ما
تنتجه أرضها من مواد غذائية وزراعية تسد بها حاجة الشعب
من غ��ذاء ،في الظروف الصعبة الطارئة التي تحل في البلدان كما
نعيش الوضع الحالي .وهناك من يقول من بعض السادة املسؤولني
إن بالدنا تجاوزت الكثير من ال��دول الزراعية في تحقيق «األمن
الغذائي» ،بما تنتجه أراضيها الزراعية القليلة من تلك القسائم
األرض�ي��ة التي وزعتها ال��دول��ة على بعض املواطنني ،من منتجات
زراع �ي��ة غ��ذائ�ي��ة ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي غالبية ه��ذه ال�ق�س��ائ��م استغلت
استغالال معاكسا منافيا تماما للهدف الذي وزعت من أجله ،فقد
انقلب الكثير منها إلى منتجعات ألسباب كثيرة ،وهي كما يلي:
أوال رداءة خصوبة األرض الزراعية التي تحتاج إلى تكاليف مادية
كثيرة لشراء وتوفير املواد الزراعية التي تساعد في إصالح هذه
األرض.
ثانيا :ع��دم معرفة معظم امل��زارع�ين ،الذين وزع��ت عليهم القسائم

الزراعية ،إذ ال دراية وال خبرة لهم فيها ،كما ان العمالة املستوردة
ال�ت��ي ت�ق��وم ب��ال��زراع��ة ف��ي ه��ذه القسائم أك�ث��ره��ا عمالة مستوردة
جاهلة بالشؤون الزراعية ،وهي على كل حال بعيدة كل البعد عن
معرفة الزراعة أو اإلنتاج الزراعي.
ان م��ا تواجهه ال��زراع��ة الكويتية م��ن آف��ات زراع�ي��ة خ�ط��رة ،أهمها
السوسة ال�ت��ي قضت على كثير م��ن النخيل امل ��زروع ف��ي منطقة
العبدلي ،على سبيل املثال ،وهذا يدل على أن الزراعة في الكويت
تحتاج إلى دعم حكومي متواصل وجاد ،لكي يمكن أن تصل إلى
مرحلة يمكن اإلنتاج فيها بما يحقق األمن الغذائي ،أسوة بالحال
التي تعيشها الزراعة في الشقيقة اململكة العربية السعودية ،التي
تملك أرض��ًا تشابه لحد كبير األراض ��ي الكويتية ال��زراع�ي��ة ،من
حيث الخصوبة وكثرة املواد الكيماوية البترولية التي تفسد الزرع
والتربة على العموم ،وعليه فإنه لكي يتحقق األمن الغذائي يجب ان
يكون هناك تضافر بني جهود الدولة واملزارعني ،وأن تبذل الدولة
بعض الشيء في مزاولة اإلش��راف على اإلنتاج ال��زراع��ي ،خاصة

محمد سالم البلهان*
وهو محارب في الكويت من كل الجهات ،سواء من التربة أو الحالة
املناخية او قلة املياه.
فإذا ما أريد أن يتحقق األمن الغذائي فيجب أن نضع هذه األمور
في الحسبان ومعالجتها بالطرق السليمة ،ال سيما أن هناك الكثير
م��ن ال�ك�ف��اءات الكويتية ال��زراع�ي��ة م��ن الشباب خريجي الجامعات
الزراعية التي يجب ان تسند إليهم هذه املهمات وان يحملوها على
كاهلهم.
* سفير سابق

من شباك الباص

مزرعة ..شاليه ..وإال بيت؟
عطلة صيف لن ننساها ..وعساها «تنذكر ما
تنعاد» ،حدث استثنائي ان الكويتيني جميعهم
تقريبا وفي وقت واحد  -على اختالف أرصدتهم
البنكية  -ي�م�ض��ون عطلة ال�ص�ي��ف ف��ي الكويت
وس��واس �ي��ة ام� ��ام امل �ط��ار امل�ع�ل�ق��ة رح�ل�ات��ه حتى
إشعار آخر.
ال �ح �م��د هلل ع �ل��ى أق � ��دار اهلل ،وس �ي��اح��ة داخ�ل�ي��ة
خير م��ن مسحة كوفيد  19االي�ج��اب�ي��ة! اض��واء
أس��وار امل��زارع في العبدلي وال��وف��رة التي تنطفئ
مع بداية عطلة امل��دارس ال ت��زال «إم�ن��ورة» طوال
اي��ام االس �ب��وع ..امل ��زارع اللي تنهجر م��ن مالكها
 وب ��ال ��ذات م��ن ال �ن �س��اء  -م��ع اول م��وج��ة غ�ب��ارأصبحت منذ ف�ب��راي��ر امل��اض��ي منتجعا شتويا
صيفيا ..حتى بيت الشعر العريق ال��ذي يعتبر
قطعة مكملة ألب�ه��ة امل� ��زارع و«ي �ن �ع��اف بالقيظ»
ت �خ �ل��ى ع ��ن رص��ان �ت��ه وص � ��ار م�ك�ي�ف��ا وم �ح��اط��ا
بالزجاج وتحول الى جلسة  ،out doorوالضيافة
فيه قهوة مثلجة! وهو مجلس الرجال املشهور
بالقهوة العربية! ول��و يملك بيت الشعر القدرة
على الكالم ألعلن انفراده هذا العام بالجمع بني

تدفق كالم

مها برجس محمد البرجس
طرحت بيع منازلها مقابل «ي��ورو واح��د» فقط!
نعم ..أربعمئة فلس كويتي كفيلة بأن تحقق حلم
«امتالك عقار» للمرة األولى في حياتك! تحيط به
التالل من كل جانب ،وتتخلص من كل املتاعب
ف��ي ق��ري��ة ي�م��ر ف�ي�ه��ا ن �ه��ران ط�ب�ي�ع�ي��ان! وت�م�ت��از
بمناخ البحر املتوسط.
وهنا فقط ادع��وك ايها القارئ الكريم للتفاؤل..
منزل حقيقي والعقد موثق وال�ع��رض رسمي!
وج��اء على لسان محافظ القرية ميشال كونيا
ف ��ي ل �ق��اء م ��ع ش�ب�ك��ة  CNNول �ي��س إع�ل��ان بيع
عقارات وهميًا ..واطمنئك بأنك لن تكون ضحية
جديدة تنضم لطابور ضحايا معارض النصب
العقاري! ولن ترتاد قاعات النزاعات التجارية في
قصر العدل!

فريق إنتصار الصباح التطوعي

في ظل الجائحة والخوف من املجهول وكيفية
التعامل معه ،والناس أعداء ملا جهلوا ،فالجسم
الطبي العاملي عجز عن كيفية التعامل مع هذه
الجائحة واملعضلة ،كونه ڤيروس حديث ّ
ويطور
نفسه بشكل خطير ..فالكثير لزم بيته ووفرت
ال�ح�ك��وم��ة م �ش �ك��ورة ن �ظ��ام ال ��زي ��ارة ل�لأس��واق
املركزية بنظام راق حتى ال يكون التدافع ..بل
أوصلت إلى مساكن من يصعب عليه التنقل
في ظل الحظر ومن كان يسكن بمنطقة ُحظر
على قاطنيها الخروج من املنطقة ..ومنع عن
املنطقة الزيارة ..فإن الحكومة تكفلت بإيصال
الدواء والكساء لهم وسمحت للمحال التجارية
فيها البيع والتحويالت املالية ..وكانت هناك
أجنحة تعاون الحكومة وهي اللجان التطوعية،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أه��ل ال�خ�ي��ر ..ف�ق��د سمعت عن
نشاط الشيخة انتصار الصباح ،وكنت أتابع
نشاطها في السابق (قبل الجائحة) وأعمال
الخير التي تكفلت بها ،وبعد الجائحة يوميًا
تصلني ال��رس��ائ��ل بما ق��دم فريقها ووص�ل��وا
ألرقام كبيرة جدًا ،حيث وزعوا املواد الغذائية
ب��اآلالف ف��ي ي��وم واح��د ملنطقة ق��د ُح�ظ��ر على
سكانها الخروج ،وبالطبع هذا لم يكن باألمر
ال�ه�ّي�نّ  ،وإن�م��ا يحتاج لجهد ع��ال وعمل مضن

سوالف الديرة

األصالة والحداثة للمرة االولى منذ تاريخ حياكته
قبل نحو قرن ..او يزيد!
أم��ا ال � �ـ sea viewال�ب��ان��ورام��ي الطبيعي ال�خ�لاب،
فمعظم الشاليهات على ط��ول الشريط البحري
ف ��ي ب �ن �ي��در وج �ل �ي �ع��ة وم �ي �ن��ا ع � �ب ��داهلل ت �ح��ول��ت
ال ��ى م �ق��ار إق��ام��ة دائ �م��ة ب��إط�لال��ة ع�ل��ى ال��ري�ف�ي��را
الخليجية! إذ ما الذي يحول دون االستقرار فيها
مع وجود كل مستلزمات الراحة؟ وما الذي يمنع
من إحياء اجواء ميكانوس او كابري على سبيل
املثال؟ والبحر من امامكم وال�ط��راد من خلفكم،
وأث� ��اث ال �ح��دائ��ق االن �ي��ق وال � ��زرع امل�ن�س��ق بعناية
وحفالت الشواء جعلت من الشاليهات بمستوى
املنتجعات (وال بأس ..من شاشة عمالقة ملتابعة
نتفليكس)!
والى غير هاتني الفئتني ،وهم جزء كبير جدا من
اهل الكويت ،الذين ذاقوا مرارة الحظر في شققهم
ال �ت��ي ال ت �ت �ع��دى أوض� �ت�ي�ن وص ��ال ��ة (ع �ل��ى ق��ول
اصحابنا املصريني) وعانوا الضغط النفسي..
اقترح عليهم وعلى نفسي! املسارعة واالستفادة
من عرض قرية «سنكيفروندي» االيطالية التي

«كل سالفة..
لها حزاية»

وعدد كبير من الفريق.
ات �ص �ل��ت م �ع��ي ال �ش �ي �خ��ة ان� �ت� �ص ��ار ال �ص �ب��اح
ودعتني لالجتماع مع فريقها ،وكان أكثر من
رائ��ع ،فهم شباب كويتي اختار لنفسه العمل
التطوعي وال يطلبون املقابل املادي ،وإنما عمل
ارتضوه إنسانيا ووطنيا ..والعمل اإلنساني
هو األرق��ى واألسمى ،فهذا املتغرب عن وطنه
وأه�ل��ه وت��وق��ف نشاط عمله وص��رف م��ا عنده
م��ن م��ال وال ي��وج��د امل ��ورد امل��ال��ي ل��دي��ه ..كيف
سيعيش وي�ح�ص��ل ع�ل��ى اإلع��اش��ة ال�غ��ذائ�ي��ة؟
فوجد أم��ام��ه م��ن يحضر حتى مكانه ويقدم
له املواد الغذائية التي تكفيه ألسبوعني وأكثر،
وكذلك تتكرر له الزيارة بعد فترة وتقديم ما
يكفيه للعيش الكريم.
بل لفت نظري أن هناك متطوعني من اخوتنا
الوافدين مع الشيخة انتصار ،وه��م مجموعة
من أبناء الجالية السورية ،فقد تركوا أعمالهم
وت �ط��وع��وا دون م �ق��اب��ل م� ��ادي ،وإن �م��ا إي�م��ان��ًا
بالعمل من أج��ل اإلنسانية وم��ن أج��ل األرض
ال�ت��ي اخ �ت��اروه��ا للعمل فيها وك�س��ب العيش
الكريم الحالل ،من فضل اهلل سبحانه ثم فضل
الكويت ..وأقدم لهم االحترام ،وأعتقد أن أجرهم
بالحسنات م�ض��اع��ف ،فاملتطوعون يصلون

عبدالله علي القبندي
لعقر دار ال�ط��ال��ب ل�ل�غ��ذاء ،مخالطني ل�غ��رب��اء ال
يعلمون تاريخهم املرضي ،وإن كانوا حاملني
لڤيروس  covid19من عدمه ،وه��ذه هي قمة
ال �ن �ض��ال ،ب ��ل واض ��اف ��ة ل��ذل��ك ف��إن �ه��م ي�ت�ل�ق��ون
ال�ط�ل�ب��ات لتعقيم امل�ك��ات��ب وامل��راك��ز وال�ج�ه��ات
املتعددة في جميع املناطق ،بل وصلوا للمناطق
الحدودية وقدموا العمل التطوعي ولم يطلبوا
تسليط األضواء اإلعالمية لهم وعليهم.
ما حققه هذا الفريق التطوعي هو إنجاز رائع
وط�ي��ب ،فليس عمله ب��امل�ج��ان فحسب ،ب��ل ما
شاهدته أنهم يدفعون من مالهم الخاص.
اهلل يكثر من أمثالكم ويبارك لكم في أعمالكم
العظيمة ،وأق��ول لكم جميعًا إن عملكم خفف
من معاناة املحتاجني ،فأصعب شيء أن يجوع
اإلنسان وخصوصا في الغربة ،فكنتم البلسم
الناجي ورفعتم الرأس ولكم تعظيم سالم وإلى
املزيد من االنتصارات مع انتصار.

دولة اإلنسانية والعدالة

كشف وب��اء ك��ورون��ا ع��ن خ��رق واض��ح للعيان
م��ن دون استحياء م��ن البعض ،ف�ب��دل الشكر
ُّ
َع��ض��وا ال�ي��د ال�ت��ي ام �ت��دت إل�ي�ه��م ط ��وال العقود
املاضية باملساعدة التي ال يستطيع نكرانها
إال ال�ج��اح��د ،ف�ق��د تحملت ال�ك��وي��ت الكثير من
اإلس � ��اءات م��ن ال��ذي��ن ل��م ت�ب�خ��ل عليهم بشيء
منذ بداية اكتشاف النفط ليومنا هذا ،حتى في
تعاملها ال��راق��ي م��ع ترحيل املخالفني لقانون
اإلقامة الذين ُر ِّح�ل��وا على حساب الكويت من
دون تسديد ،ولو كانوا بالدول األخرى ُلر ِّحلوا
ً
فلس منهم،
سيرا على األقدام بعد استيفاء كل ٍ

لكن الكويت تعاملت معهم بإنسانية؛ ألنها دولة
اإلنسانية وال�ع��دال��ة ال�ت��ي ال ت��ؤذي أح �دًا وعلى
رأس�ه��ا أمير اإلنسانية ،ووف��رت مل��ن انقطع به
العمل املواد األساسية كالغذاء والسكن والعالج
للمصابني منهم ،وكان للجمعيات الخيرية دور
ف��ي امل �ي��دان إل ��ى ج��ان��ب امل�ت�ط��وع�ين وال�ح�ك��وم��ة
املوقرة ،وفي ظل الجائحة هل جرى استيعاب
الدرس لتقوم الحكومة بتغيير سياستها بعد
مرحلة الوباء وتحديد نسبة العمالة الوافدة لكل
دول��ة بعد أن أث�ب��ت ال�ش�ب��اب الكويتي املخلص
ألرضه كفاءته في مختلف املجاالت التي تطوع

أمين معرفي
بها وك��ان ف��ي الصفوف األم��ام�ي��ة ،أم سيكون
الوضع كما ك��ان بالسابق بعد الغزو العراقي
الغاشم وتكون الدولة في مهب الريح؟!
اللهم احفظ الكويت وقادتها وأهلها م��ن كل
مكروه.

صالح الغازي
@salehelghazy

«مثل كل ليلة خميس وبعد ما بداري سوت القهوة
وال �ش��اي وقعدتها ب�خ��رت وب��دت ب��اس��م رب�ه��ا وله
حمدت وشكرت ،صلت على النبي وآل��ه وصحبه
وسلمت ،قالت يا جماعة الخير شفت خير اللهم
اجعله خير».
ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ال�ح�ك��ائ�ين ي �ب��دأ م�ج�ل��س ب� ��داري ابنة
القاضي الذكية الحكيمة ،تحكي حلمها الجديد
فيه سالفة (أي دردش��ة) وحكاية تحورت الكاف
إل��ى زاي لتكون ح��زاي��ة (أي حكاية شعبية تمزج
الواقع بالخيال) لتنتهي بعبرة أو حكمة ،تسقط
كالمها على شخص ما يعرف نفسه لتثنيه عن
أخطائه.
 26حكاية ممتعة تقدمها لنا الكاتبة املتميزة م.
بدرية التنيب في كتابها «كل سالفة ..لها حزاية»،
الصادر عن منشورات ذات السالسل .2020
ف��ي ح��زاي��ة «دل ��ة ال�ق�ه��وة» تلمح ب ��داري ف��ي عيون
أم ح�س�ين دم�ع�ت�ين وت�ش�ك��و م��ن زوج �ه��ا ،فتفهم
املشكلة كلها ليكون حلمها ال�ج��دي��د ع��ن الرجل
الذي يدخل بيته ليجده غير نظيف وزوجته املهملة
تلومه ،وملا دخل ينام تغسل الزوجة الدلة القديمة
التي اشتراها ،وعلى ثيمة حكاية عالء الدين تخرج
من الدلة «جنية» فتطلب توفير هدوم جديدة لها،
ل�ك��ن مل��ا ص�ح��ا زوج �ه��ا ك��ان ل�ه��ا ن�ف��س ريحتها!
فلم يلتفت وطلبت اإلنسية من الجنية املجوهرات
لكن ل��م يحبها زوج�ه��ا ،وف��ي النهاية تنصحهما
الجنية «تبني تكسبني قلب ريلج الزم دوم تكونني
نظيفة وروح��ج خفيفة .لسانك مثل العسل حلو
خليه وعيبه غطيه والزين اللي فيه قوليه ومدحيه،
وإن��ت يا إنسي ،حافظ عليها وال تنسى تراعيها
وتفرحها وال تبكيها .خلك نظيف ومعها لطيف.
عاونها بشغل البيت بتشوف بيتك أحلى وأسعد
بيت ..وضحكت أم حسني وأشرت انها فهمت».
وح� ��زاي� ��ة «ال ت� �ب ��وق ال ت� �خ ��اف» ك �ل��ف ال �س �ل �ط��ان
ال �ق��اض��ي ب��ال�ق�ض��اء ف��ي ب�ل��د آخ� ��ر ،وه �ن��اك ج��اءه
رجل اسمه هجني ،اتهم فطني انه باق (أي سرق)
س�ل��ة ت�ين وث�لاث��ة م��واع�ي�ن ،فحقق ال�ق��اض��ي وج��د
التهمة بال دليل ،فأصدر صك البراءة ،لكن بعدها
اكتشف أنها لعبة شياطني ،حيث لجأ فطني لهذه
الحيلة ألنه كان في بداية حياته سارقا للمواعني
والتني ،وكان ذلك املانع عند السلطان من أن يعينه
ش�ه�ب�ن��در ،ل�ك��ن ب�ع��دم��ا ح�ص��ل ع�ل��ى ص��ك ال �ب��راءة
انتفى املانع واضطر السلطان لتعيينه!
وح��زاي��ة «ال �ل��ي ع�ن��د األح �م��دي يكفي وي �س��د» عن
أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل وص ��ون ال�ن�ع�م��ة ،وع��ن األم ��وال التي
يكسبها األب �ن��اء ب�لا ت�ع��ب ،ف�ي�ب��ذرون وي�س��رف��ون
ويصرفون على ما ليس فيه فائدة.
ال�س��وال��ف شيقة وال �ح��زاوي ك��ل واح ��دة ل�ه��ا ثيمة
مختلفة ،مكتوبة بأسلوب تلقائي شيق وبعامية
ك��وي�ت�ي��ة تعتمد ع�ل��ى ال �س �ج��ع ،ك�م��ا ل��و ك��ان��ت من
ح� �ك ��اي ��ات أل � ��ف ل �ي �ل��ة ول �ي �ل��ة وت �س �ت �ع�ي�ن ب��ال�ح�ك��م
واألشعار والحيلة اللطيفة لتوصل رسالتها.

هل كنا نهرب من أنفسنا؟
أعتقد أن األزمة الحالية أعطتنا نظرة جديدة نحو الحياة .فهي
ل��م تقتصر على تنظيف وج��رد البيوت وال�خ��زان��ات واملطابخ،
وإنما امتدت إلى جرد وتنظيف األفكار برؤوسنا .تلك األفكار
التي كنا نهرب منها لفترة طويلة .خ�لال ه��ذه الفترة تعرفنا
على أش�خ��اص ج��دد بداخلنا .أش�خ��اص أكثر ص�ب�رًا ،إب��داع��ًا،
وحلمًا ،وهو شيء مطلوب منا ومهارة كنا نتمناها منذ وقت
طويل.
ً
منحنى غريبًا في كل مرة .وتعلمنا درسًا إن لم
تأخذ الحياة

نتعلمه هذه املرة ستكرره لنا بصيغ أخرى ،قد يكون الدرس
الذي يليه أشد قسوة .لذا؛ علينا أن نسأل أنفسنا ونراجعها
بحصيلة ه��ذه ال ��دروس ال�ت��ي اس�ت�ف��دن��ا منها خ�ل�ال الشهور
املاضية.
بالنسبة ل��ي؛ تعلمت أن ال ش��يء يعوض وج��ود العائلة حولك،
وأن العمل يمكن ان ينجز بنقرات أزرار صغيرة ،أن الصداقات
لم ول��ن تكون بكثرة ال��دع��وات ،أن البركة دائمًا بتقدير األم��ور
ووضعها بمكانها الصحيح ،وأن القلب إن لم يكن طاهرًا متعلقًا

ريهام محمد الفوزان
ً
باهلل متوكال عليه فلن يعرف للمحبة والطمأنينة سبيال.
كثيرة هي األمور التي ُ
كنت أدعي أني ال أملك الوقت إلنجازها،
لكنني فوجئت حينما م� ّ�ن اهلل علينا بالوقت الوفير بأني لم
أنجزها أيضًا .اضطررت حينها ألن أواجه نفسي بعدم رغبتي
في عملها وأنها لم تكن سوى عادة أكتبها من ضمن أهدافي.

اآلن وب�ع��د املصالحة م��ع ذات��ي وال�ت��ي تتطلب شجاعة كبيرة
شطبتها من قائمة أهدافي ألجد مساحة أكثر وضوحًا وأخف
وزنًا.
ال أعتقد أنني الوحيدة التي واجهت هذا املوقف ،لكني أعتقد
أن األشخاص الذين نعرفهم من حولنا سواء بالبيت ،العمل،
األق��ارب ،والعامة سنتعرف عليهم بشخصياتهم وأولوياتهم
الجديدة أي�ض��ًا .أق��ول ه��ذا وكلي ت�ف��اؤل ب��أي��ام مشرقة أفضل
نلتقي بها من نحب ونود.

19

إلغاء بطولة األندية الخليجية للسلة
قررت اللجنة التنظيمية لكرة السلة إلغاء بطولة األندية الخليجية ( )40لكرة السلة التي
كان مقررا إقامتها في قطر بسبب تداعيات فيروس كورونا ،وحرصا على سالمة الالعبني
واألجهزة الفنية واإلداري��ة وبسبب صعوبة التنقل في ظل الظروف االستثنائية والتدابير
االحترازية والوقائية للدول املشاركة ..على أن يتم اإلبقاء على حق االتحاد القطري لكرة
السلة في استضافة البطولة في عام .2021
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برشلونة« ..التجديد أو السقوط»
سعد عايد
يتفق كثير من النقاد أن مستوى ن��ادي برشلونة حاليًا
يعد األسوأ منذ تولي بيب غوارديوال مهمة قيادة الفريق
الكتالوني وإعادة هيبة «التيكي تاكا» مجددًا.
ه��ذا ال�ت��راج��ع ل��ه مسببات ك�ث�ي��رة ،يتحمل ال�ج��زء األكبر
منها إدارة ال�ن��ادي التي ل��م تحسن التصرف ف��ي الكثير
م ��ن األوق � � ��ات ،ح �ي��ث ف�ش�ل��ت ف ��ي ع �ق��د ص �ف �ق��ات ،وف��رط��ت
ف��ي الع �ب�ين م��ؤث��ري��ن ول ��م ت�ح�س��ن اخ�ت�ي��ار ح�ت��ى ال�ج�ه��از
التدريبي للفريق.
اليوم ،وم��ع تقدم نجوم البرشا في السن ،وعلى رأسهم
«األس � �ط� ��ورة» ل�ي��ون�ي��ل م �ي �س��ي ،ب ��ات ل��زام��ًا ع �ل��ى اإلدارة
ال�ح��ال�ي��ة (إن ب�ق�ي��ت ب�ع��د ص�ي��ف  )2021ت�ج��دي��د ال�ف��ري��ق
والبدء في مرحلة مهمة ومفصلية للسنوات املقبلة.
وإذا ن�ظ��رن��ا ب�س��رع��ة إل��ى أع �م��ار أب ��رز الع�ب��ي ال�ب��رش��ا،
ً
ف �س �ن�لاح��ظ ه� ��ذا ال �ت �ق ��دم ،ف �م �ث�لا ه �ن��اك ق��ائ��د ال��دف��اع
بيكيه وزميله جوردي ألبا ،والعبو الوسط سيرجيو
ب��وس�ك�ي�ت��ش وف �ي��دال وراك �ي �ت �ي �ت��ش ،وف ��ي األم� ��ام نجم
ال �ن �ج��وم م�ي�س��ي ،ج�م�ي�ع�ه��م ت�خ�ط��وا ح��اج��ز ال�ث�لاث�ين،
ومعظمهم ال ي ��زال االع �ت �م��اد عليهم ب�ش�ك��ل رئ�ي�س��ي،
وه ��ذا األم ��ر ال ��ذي يثير ال�ق�ل��ق داخ ��ل أوس ��اط جمهور
برشلونة من فريق معدل أعماره يقارب .27
وعلى الرغم من تطمينات اإلدارة أنها تعمل على خلق
أرضية لجيل جديد بوجود العبني مثل فرانكي دي يونغ
( 22سنة) وأنسو فاتي ( 17عامًا) وكليمنت لونغليه (24
عامًا) وريكي بويغ ( 20عاما) وجونيور فيربو ( 23عاما)
وموسى واج��ي ( 21عامًا) وعثمان ديمبيلي ( 23عاما)،
ال ��ذي ي�ش�ك��ك ال�ك�ث�ي��رون ف��ي اس �ت �م��راره ب�س�ب��ب إص��اب��ات��ه
املستمرة ،فإن التعاقد مع العبني مثل انطونيو غريزمان
( 29عامًا) وقبله فيليب كوتينيو ( 28عامًا) ينسف كل
تلك امل�ق��والت ،ويزيد التشكيك في إدارة بارتوميو التي
ت�ع��ان��ي الكثير ه��ذا ال�ع��ام وت�ع��رض��ت ألزم ��ات أب��رزه��ا ما
حدث بني ميسي واملدير التقني للنادي ايريك أبيدال.
حالة اإلحباط لم تكن فقط على مستوى التعاقدات ،بل
على مستوى النادي ه��ذا املوسم ،خصوصًا في الليغا،
حيث يتصدر ريال مدريد بفرق املواجهات ،إال أن عشاق
برشلونة يدركون جيدًا أن فريقهم يعاني األمرين ،وهو
األمر الذي أكده جيرارد بيكيه الذي أكد صعوبة تحقيق

حكم عبدالمولى
أعلن امني السر العام والناطق الرسمي للنادي
العربي فؤاد املزيدي ،رفض املحترف األسباني
تشافي توريس ،تجديد عقده مع الفريق األول
ل �ك��رة ال �ق��دم مل��وس��م إض ��اف ��ي .وق� ��ال امل ��زي ��دي ان
إدارة ال�ن��ادي سبق ان اتفقت م��ع ت��وري��س على
تجديد التعاقد ،لكن فوجئوا بمماطلة املحترف
األس�ب��ان��ي ف��ي اللحظات األخ �ي��رة وتغيير رأي��ه
رافضا التوقيع ،وهو شيء يرجع لالعب.
وأبدى أمني السر العام ،دهشته من قيام الالعب

ب��اس �ت �خ��دام ح �س��اب��ات ج �م��اه �ي��ري��ة ف ��ي م��واق��ع
التواصل ،للضغط على مجلس اإلدارة ،من أجل
رف��ع قيمة عقده ماليا ،وذل��ك عقب االنتهاء من
االت �ف��اق ب�ي�ن ال �ن��ادي وال�ل�اع��ب ع�ل��ى ك��ل األم ��ور
ب �ح �ض��ور امل �ت��رج��م وش �ه��ادت��ه ووك� �ي ��ل ال�لاع��ب
عبدالعزيز امل�ن�ص��ور .وأك��د امل��زي��دي أن النادي
يستنكر ص ��دور م�ث��ل ه ��ذا ال �ت �ص��رف م��ن الع��ب
ك�ب�ي��ر وم �ح �ت��رف ول��دي��ه خ �ب��رات ك �ب �ي��رة .ون��وه
امل��زي��دي ب��أن «ال�ع��رب��ي» ل��م يخصم أي مبلغ من
رات ��ب امل�ح�ت��رف األس �ب��ان��ي خ�ل�ال ف�ت��رة التوقف
االضطراري بسبب جائحة كورونا املستجد.

سائق ناسكار ليس ضحية
لجرائم الكراهية
فريق برشلونة يحتاج الى تجديد الدماء

اللقب .تلك املرحلة ق��د ت�ك��ون ب��داي��ة «س�ق��وط» ال يتمناه
عشاق الفريق الذين ينتظرون «تغييرًا جذريًا» ،والذي لن
يحدث من دون «غربلة وتجديد».

القادم مختلف
في حال أوفت اإلدارة بوعودها ،فهي بحاجة إلى تغيير
فلسفة الفريق الذي يعتمد بشكل كبير على قائده ميسي
وال ��ذي ي�ق��وم بكل األدوار الهجومية املمكنة م��ن تمرير
وم��راوغ��ة وتسجيل .وهنا يتطلب على الفريق أن يكون
جماعيًا مع حيوية االنتقال من الهجوم إلى الدفاع ،وهذا
ما يفتقده الفريق في السنوات األخيرة ،مما جعل دفاع
ً
البارسا صيدًا سهال للفرق األخرى.
ل��ذل��ك ع �ل��ى إدارة ال �ف��ري��ق أن ت��وف��ر «ال �س �ي��ول��ة» ال�لازم��ة
لضم العبني مثل األرجنتيني لوتارو مارتينيز في خط
ً
ال�ه�ج��وم ليحل ب��دال م��ن ل��وي��س س��واري��ز ،بينما سيقوم
ف��ات��ي ب��دور ق��ري��ب م��ن ليونيل ميسي ،ويكمل امل��وه��وب
فرانسيسكو ترينكاو ،وامل�ع��ار إل��ى سبورتينغ لشبونة
البرتغالي حاليًا ه��ذا الثالثي في املقدمة ،بينما يتكفل

روميرو يدخل تاريخ «الليغا»
دخ ��ل االرج�ن�ت�ي�ن��ي ل��وك��ا روم �ي��رو
ت ��اري ��خ ال � � ��دوري االس� �ب ��ان ��ي ل �ك��رة
ال� � � �ق � � ��دم ،ع � �ن� ��دم� ��ا اص� � �ب � ��ح ب �ع �م��ر
الخامسة عشرة و 219يوما اصغر
العب يشارك في منافسات الليغا
خالل خسارة فريقه ريال مايوركا
امام ريال مدريد.
وب� �ع ��د خ ��وض ��ه ت� �م ��اري ��ن ال �ف��ري��ق
االول مل��اي��ورك��ا ل�ل�م��رة االول� ��ى في
 1ي ��ون � �ي ��و ،دخ� � ��ل الع� � ��ب ال ��وس ��ط
الهجومي كبديل ف��ي الدقيقة 83
عندما كان فريقه متخلفا بهدفني
في العاصمة االسبانية.
ك �ت��ب روم � �ي� ��رو ف ��ي ح �س��اب��ه ع�ل��ى
ت��وي �ت��ر «ك ��ان ��ت ل �ح �ظ��ة ال ت�ن�س��ى.
ش�ك��را للجميع ف��ي ال�ج�ه��از الفني
وف ��ي ري� ��ال م��اي��ورك��ا ع�ل��ى منحي
ه��ذه ال �ف��رص��ة .ل��ن ان�س��ى اب ��دا ه��ذا
ال �ي��وم .ل�ق��د خ�س��رن��ا لل��اس��ف ،لكن
سنبقى واثقني بانفسنا».
ّ
وح � ��ط � ��م روم � � �ي� � ��رو رق � �م� ��ا ق��دي �م��ا
م�س�ج�لا ب��اس��م ف��ران�س�ي�س�ك��و ب��او
رودريغيز «سانسون» عندما كان
في الخامسة عشرة و 255يوما في
 31ديسمبر عام  ،1939خالل فوز
فريقه سلتا فيغو على اشبيلية
 4ــ.1
وظ �ه��ر م� ��درب م��اي��ورك��ا فيسنتي
ّ
يتحدث مع روميرو على
مورينو
ّ
خ��ط امللعب قبل زج��ه ف��ي امل�ب��اراة
«حاولت ابقاءه هادئا».

توريس يرفض التجديد لـ«العربي»

لوكا روميرو خالل مشاركته أمام ريال مدريد

تابع «وضعت يدي على قلبه ،كان
ّ
يدق بسرعة كبيرة ،وهذا طبيعي
لفتى بعمره .استحق اللعب ولهذا
السبب دخل املباراة».
تابع «ال ننظر الى العمر .لقد كان
ي �ت��درب ج �ي��دا ،وب ��دا ل��ي ان ��ه االم��ر
املناسب لتحفيزه أكثر .هو العب
رائع ،واعتقد انه سيمنحنا الكثير

في املستقبل».
ُول� � � � ��د روم� � � �ي � � ��رو ع� � � ��ام  2004ف��ي
دوران�غ��و في املكسيك قبل انتقال
ع��ائ�ل�ت��ه ال ��ى اس�ب��ان�ي��ا وه ��و بعمر
الثالثة ،وبمقدوره اللعب ايضا مع
اسبانيا بلد اق��ام�ت��ه ،لكن عائلته
ارج�ن�ت�ي�ن�ي��ة وق ��د م �ث��ل منتخبها
تحت  15سنة.

بويغ بدور صانع األلعاب ،ويترك بوسكيتش مكانه لدي
يونغ ،أما في الدفاع فسيكون على النغليه حمل اللواء،
وف ��ي ال �ح��راس��ة س�ي�ب�ق��ى ت �ي��ر ش�ت�ي�غ��ن ال� ��ذي ي �ع��د نجمًا
رئيسيًا للفريق اآلن في مكانه ليواصل حماية العرين.
أيضًا على إدارة النادي االعتماد بشكل أكبر على العبي
«الم��اس �ي��ا» م��ن أج��ل تجهيز دك��ة ال �ب��دالء وت�ع��وي��ض أي
ً
نقص قد يحدث مستقبال في أي من مراكز الفريق.
وقبل كل ذلك يجب أن يكون مدرب تلك الكتيبة «خبيرًا»
وي�ت�م�ت��ع ب�ق��وة شخصية وإن �ج ��ازات تجعله ق ��ادرًا على
قيادة تلك املجموعة ،وربما عودة بيب غوارديوال للفريق
ً
هي األنسب مستقبال ،وإن لم تحدث ،فهناك مدربون على
مستوى عال مثل الهولندي كومان.
امل�ه�م��ة ال ت�ب��دو س�ه�ل��ة ع�ل��ى إدارة ال �ن��ادي ،لكنها أيضًا
غير مستحيلة ،وإن بدأ العمل من اليوم فسيكون فريق
ب��رش �ل��ون��ة ال �ج��دي��د ج ��اه �زًا ب �ع��د م��ون��دي��ال ق �ط��ر ،2022
وسيكون بإمكان عشاق ال�ن��ادي الكتالوني االستمتاع
م � �ج� ��ددًا ب �ف��ري �ق �ه��م وال� � �ع � ��ودة إل � ��ى زم � ��ن «ال� �س ��داس� �ي ��ات
والخماسيات».

سجّ ل  %10من أهداف الريال

راموس..
المدافع «الهداف»
ت ��اب ��ع امل � ��داف � ��ع األس� �ب ��ان ��ي س �ي��رج �ي��و رام � ��وس
م �س �ي��رت��ه ال� �ق ��وي ��ة ب �ع ��د االس� �ت� �ئ� �ن ��اف ،وأس �ه ��م
ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ف��ري �ق��ه ري � ��ال م ��دري ��د ف � ��وزًا ج��دي �دًا
واملحافظة على ص��دارة «الليغا» ،متفوقًا على
برشلونة ،وذل��ك بعد أن ّ
سجل هدفًا عامليًا من
رك�ل��ة ح��رة م�ب��اش��رة أك ��دت أن��ه واح ��د م��ن أفضل
املدافعني الهدافني حاليًا.
وبعد الهدف الذي ّ
سجله رام��وس ،رفع رصيده
إلى  118هدفًا مع فريقه ريال مدريد واملنتخب
األسباني خ�لال مسيرته الكروية ،وال�لاف��ت أنه
ّ
سجل  97هدفًا وصنع  38هدفًا مع األندية التي
ل�ع��ب ل�ه��ا م�ن��ذ ع��ام  ،2003ع�ن��دم��ا ب��دأ م��ع فريق
إشبيلية.
واملثير أن رام��وس وص��ل إل��ى هدفه العاشر في
جميع املسابقات هذا املوسم ،األمر الذي يعني
سجل  %10من أه��داف «امللكي» الذي ّ
أنه ّ
سجل
 98هدفًا محليًا وأوروب �ي��ًا حتى اآلن ،وك��ل هذا
وهو يلعب في قلب الدفاع منذ بداية مسيرته.
ويملك املدافع راموس أهدافًا أكثر من العبني مثل
أندريس إينييستا ،لوكا مودريتش ،توني كروس
وب��ول ب��وغ�ب��ا ،وس� ّ�ج��ل ع��دد األه ��داف نفسه ال��ذي
يملكه املهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان (.)10
وحتى اآلن ،نجح رام��وس في تسجيل األه��داف
بكل الطرق تقريبًا ،إذ ّ
سجل ركلة جزاء «بانينكا»
ورك�ل��ة ح��رة عاملية وم��ن رأس �ي��ات قاتلة وكذلك
«أكروباتية» ،ليكون واحدًا من أبرز الهدافني في
النادي «امللكي» ،رغم أنه يلعب في الدفاع.

بوبا واالس

كشفت قناة سكاي البريطانية وعدد من وسائل
اإلعالم األميركية أن القضية املثيرة للجدل التي
يتهم فيها السائق ذو البشرة السمراء الوحيد
في بطولة «ناسكار» األميركية لسباق السيارات،
ب��وب��ا واالس ،ال ت�س�ت�ح��ق م��ا أث �ي��ر ح��ول�ه��ا حتى
اآلن ،وأن ال ع�لاق��ة ل �ـ«ح �ب��ل امل�ش�ن�ق��ة» ال ��ذي عثر
عليه ف��ي «ك��راج��ه» ال�خ��اص ب��أي ن��واي��ا أو شبهة
إجرامية ،بناء على بيان صحافي من قبل مكتب
التحقيقات الفدرالي األميركي (إف بي آي).
وك��ان الجدل قد أثير بعد لقطات فيديو تسربت
وانتشرت على نطاق واس��ع ف��ي أميركا ،وتظهر
حبل مشنقة يتدلى من باب كراج خاص بالسائق
في حلبة أالباما لسباق سيارات «ناسكار».
وع �ل ��ى إث� ��ر ذل� ��ك ف �ت��ح م �ك �ت��ب ال � �ـ «إف ب ��ي آي»
تحقيقا في الواقعة ملعرفة مالبساتها ،وإن كان
هناك جرم متورط فيه السائق .خاصة بعد أن
تم االتصال به من قبل أحد املوظفني حني رأى
حبل املشنقة ،وطلب من املكتب فتح تحقيق ضد
واالس ،وهو ما تم حيث قدم فريق من  15محققا

لكشف مالبسات القضية.
وق��ال املكتب في بيان صحافي إن��ه توصل إلى
قرار بأنه «ال جريمة ارتكبت في واقعة املشنقة»،
وأن الحبل موجود منذ أكتوبر .2019
وك � ��ان واالس ق ��د اع �ت �ب��ر أن� ��ه ت �ع ��رض ل�ت�ع��ام��ل
ع �ن �ص��ري م ��ن ق �ب��ل م �س��رب��ي ال �ف �ي��دي��و ،ب�غ��رض
التشويش عليه وتشويه سمعته .وحقق املكتب
الفدرالي مع واالس في وقت الح��ق ،وتم إطالق
سراحه.
وتبني في النهاية أن حبل املشنقة ،مصمم على
تلك الهيئة ،وأن ال عالقة له بأي شبهة إجرامية،
وك��ان متدليا من ب��اب الكراج منذ فترة طويلة،
ك�م��ا ق ��ال امل�ك�ت��ب ان ��ه ل��م ي�ت��م ارت �ك��اب أي «ج��رم
عنصري» في حق واالس.
وعن «املشنقة» نفسها قال واالس في تصريح
صحافي إنها مصممة لكي ترمز إلى «التاريخ
األسود للعبودية في أميركا» ،مطالبا بأن تكون
هناك نهاية قريبة ملعاناة السود من العنصرية
في املجتمع االميركي.

المباريات المنقولة اليوم
الدوري االسباني (المرحلة الثانية والثالثون)
إشبيلية × بلد الوليد

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري االيطالي (المرحلة الثامنة والعشرون)
يوفنتوس × ليتشي

 10.45مساء

-

 ..وغدا
الدوري االنكليزي (المرحلة الثانية والثالثون)
أستون فيال × ولفرهامبتون

 2.30ظهرا

beIN Sports HD 2

الدوري االسباني (المرحلة الثانية والثالثون)
أتلتيك بلباو × مايوركا

 3.00عصرا

beIN Sports HD 3

سيلتا فيغو × برشلونة

 6.00مساء

beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو أالفيس

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري االيطالي (المرحلة الثامنة والعشرون)
بريشيا × جنوى

 16.15مساء

-

التسيو × فيورنتينا

 10.45مساء

-

الدوري األلماني (المرحلة الرابعة والثالثون)
فولفسبورغ × بايرن ميونخ

 4.15مساء

beIN Sports HD 5

دورتموند × هوفنهايم

 4.15مساء

beIN Sports HD 4

صالح على موعد مع إنجاز نادر
واص ��ل ال�ن�ج��م امل �ص��ري م�ح�م��د ص�ل�اح ح�ل�م��ه نحو
ك�ت��اب��ة اس �م��ه ب �ح��روف م��ن ذه��ب ف��ي ت��اري��خ بطولة
ال � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي امل �م �ت��از ،ب�ع��دم��ا ت�م�ك��ن م��ن هز
ال�ش�ب��اك ،ف��ي ف��وز ليفربول /4ص�ف��ر على كريستال
باالس ،باملرحلة .31
ورف��ع ص�لاح ع��دد أه��داف��ه ف��ي البطولة العريقة في
امل��وس��م الحالي إل��ى  17ه��دف��ًا ،ليتقاسم بها املركز
ال �ث��ان��ي ف ��ي ق��ائ �م��ة ال �ه��داف�ي�ن م ��ع ال �غ��اب��ون��ي بيير
إي �م �ي��ري��ك أوب��ام �ي��ان��غ م �ه��اج��م أرس� �ن ��ال .وي�ت�ص��در
نجم ليستر سيتي ،جيمي فاردي ،ترتيب الهدافني
برصيد  19هدفًا حتى اآلن.

حلم فريد
وي �ح �ل��م امل �ل��ك امل �ص ��ري ،ك �م��ا ت�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه جماهير
ليفربول ،بأن يكون الالعب الثالث في تاريخ الدوري
اإلنكليزي ،الذي يحتفظ بلقب هداف البطولة في 3
مواسم متتالية.
ول��م يحقق ه��ذا اإلن �ج��از ق�ب��ل ص�ل�اح إال أس�ط��ورت��ا
ال�ب��ري�م�ي��رل�ي��غ اإلن �ك �ل �ي��زي آالن ش �ي��رار (ب�لاك�ب�ي��رن،
نيوكاسل) ،والفرنسي تييري هنري (أرسنال).
وي��زي��د م��ن حظوظ ص�لاح ل�لاق�ت��راب م��ن ه��ذا الحلم

ع�ج��ز ف� ��اردي وأوب��ام �ي��ان��غ ع��ن ال�ت�س�ج�ي��ل ف��ي آخ��ر
م �ب��ارات�ي�ن ،م �ن��ذ اس �ت �ئ �ن��اف امل �س��اب �ق��ة خ�ل�ال ال�ش�ه��ر
الحالي ،بعد التوقف لنحو  3أشهر بسبب فيروس
كورونا.
ك �م��ا ت �ص �ع �ب��ت م �ه �م��ة س �ي��رج �ي��و أغ� ��وي� ��رو م�ه��اج��م
مانشستر سيتي ( 16هدفًا) في املنافسة على لقب
ال �ه��داف ،ب�ع��دم��ا أص�ي��ب ف��ي ال��رك�ب��ة م��ؤخ��را ،بينما
يعتبر دان��ي إنغز نجم ساوثمبتون ( 16هدفًا) من
املنافسني األقوياء هذا املوسم.
ول ��ن ي �ك��ون ال�س�ن�غ��ال��ي س��ادي��و م��ان��ي وامل�ك�س�ي�ك��ي
راؤول خيمينيز نجما ل�ي�ف��رب��ول وول�ف��ره��ام�ب�ت��ون
ع �ل��ى ال �ت��رت �ي��ب ،ب �م �ن��أى ع��ن ه ��ذا ال� �ص ��راع ،ف��ي ظل
تقاسمهما املركز الرابع برصيد  15هدفًا.

ضحايا الفرعون
وم��ا زال ��ت ال�ف��رص��ة م��وات�ي��ة أم ��ام ص�ل�اح ،لتسجيل
امل��زي��د م��ن األه � ��داف خ�ل�ال امل �ب��اري��ات ال �ـ  7املتبقية
ل�ل�ي�ف��رب��ول ف��ي ال �ب �ط��ول��ة ،وم ��ن ث��م ت�ع��زي��ز حظوظه
بالحصول على جائزة (ال�ح��ذاء الذهبي) ،للموسم
الثالث على التوالي.
وس �ي �ك��ون أول ه ��ذه ال �ل �ق��اءات ال �ـ  7ل�ل�ي�ف��رب��ول أم��ام

مانشستر سيتي ،صاحب املركز الثاني في جدول
ترتيب البطولة ،في الثاني من يوليو املقبل.
وس �ب��ق ل �ص�لاح زي� ��ارة ش �ب��اك ال�س�ي�ت��ي  4م ��رات في
مختلف امل�س��اب�ق��ات ،ك��ان آخ��ره��ا خ�ل�ال مباراتهما
األخ� �ي ��رة ب � ��دوري ه ��ذا امل ��وس ��م ،ال �ت��ي ان �ت �ه��ت ب�ف��وز
ليفربول  3/1في آنفيلد ،نوفمبر املاضي.
وي�س�ت�ه��دف ص�ل�اح اس�ت�غ�لال ض�ع��ف دف ��اع أس�ت��ون
فيال عندما يلتقيان في املرحلة التالية يوم  5يوليو
امل �ق �ب��ل ،ب�ع��دم��ا ع�ج��ز ع��ن ه��ز ش �ب��اك ال �ف��ري��ق نفسه
بجولة الذهاب.
ويعد دف��اع أس�ت��ون فيال األض�ع��ف ف��ي البطولة ،إذ
تلقى  59هدفًا في  31مباراة .ويعتبر فريقا أستون
فيال وسوانسي سيتي (درجة أولى) هما الوحيدان
اللذان أخفق صالح في هز شباكهما من بني أندية
الدوري اإلنكليزي املمتاز التي واجهها حتى اآلن.
ويحل ليفربول ضيفًا على برايتون ،ثم يستضيف
بيرنلي ي��وم��ي  8و 11يوليو املقبل على الترتيب،
ح�ي��ث س�ب��ق ل �ص�لاح أن أح ��رز  3أه� ��داف ف��ي م��رم��ى
برايتون ،بينما سجل هدفًا في شباك بيرنلي.
وس�ي�ك��ون ل�ي�ف��رب��ول ع�ل��ى م��وع��د م��ع م��واج�ه�ت�ين من
ال�ع�ي��ار ال�ث�ق�ي��ل ،ع�ن��دم��ا يلتقي م��ع أرس �ن��ال بملعب

صالح يسجل في مرمى كريستال باالس (ا.ف.ب)

اإلمارات وتشلسي في آنفيلد يومي  15و 18يوليو
املقبل.
وي �ع �ت �ب��ر أرس � �ن� ��ال م ��ن أب � ��رز ال �ض �ح��اي��ا امل�ف�ض�ل�ين
للفرعون املصري ،إذ أحرز  5أهداف في شباك الفريق
اللندني ،كان آخرها هدفني خالل فوز ليفربول ،3/1
في آخر مباراة بني الفريقني في أغسطس املاضي.
وس � �ج ��ل ص� �ل��اح ف� ��ي م ��رم ��ى ت �ش �ل �س��ي خ� �ل��ال آخ ��ر

م�ب��ارات�ين بينهما بملعب آنفيلد ف��ي ال ��دوري ،كان
آخ��ره��ا ه��دف��ه األس� �ط ��وري ال ��ذي أح� ��رزه م��ن قذيفة
بعيدة امل��دى ف��ي أب��ري��ل م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي .ويختتم
ل �ي �ف��رب��ول م��واج �ه��ات��ه ف��ي امل �س��اب �ق��ة ب �ل �ق��اء مضيفه
نيوكاسل  26من الشهر نفسه ،حيث سجل صالح
 4أه��داف في آخر  4مواجهات جمعت بني الفريقني
بالدوري.

الحرارة
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سنعوسيات
محمد ناصر السنعوسي
m.alsanousi@alqabas.com.kw

«رسالة السنعوسي»

إلى كل مسؤول
صاحب ضمير حي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد..
اذا غرتك قوتك فتذكر قدرة اهلل عليك ..هناك نوع من الظلم
ال يغفره اهلل إال اذا سمح املظلوم للظالم ،وهو التعدي على
دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم ،واذا لم يسمح
ّ
عنه فإنه يمكن من القصاص منه في الدنيا واآلخرة .ان مال
املسلم ال يحل إال بطيب نفسه وبرضاه التام .إن حرمة مال
املسلم كحرمة دمه وعرضه ،فال يجوز أخذ ماله أو بيته أو
حقه إال برضاه التام .كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله
وعرضه .قال صلى اهلل عليه وسلم «من ظلم قيد شبر من
األرض طوقه من سبع أراضني».
من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء فليتحلله
منه اليوم قبل أال يكون دينار وال درهم.
بعض الناس يتوهم ان الحكم له بحق أخيه يبيحه له أو يعفيه
من املسؤولية والعقاب .وهذا وهم خاطئ .ان البشر يخطئون
ويصيبون وما دمت تعلم انك غير محق في استيالئك على
ملك غ�ي��رك وج��ب عليك التخلي عنه والتحلل م�ن��ه .اسمع
ماذا يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :انما أنا بشر
وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض
فأحسب أنه صادق فأقضي له ،فمن قضيت له بحق مسلم
فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها».
وق��ال أي�ض��ًا« :م��ن خ��اص��م ف��ي ب��اط��ل وه��و يعلم ل��م ي��زل في
سخط اهلل حتى ينزع» .قال تعالى« :وسيعلم الذين ظلموا أي
منقلب ينقلبون» .وقال تعالى« :أال لعنة اهلل على الظاملني».
وق��ال تعالى« :إن��ا اعتدنا للظاملني ن��ارًا أح��اط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا ي�غ��اث��وا ب�م��اء كاملهل ي�ش��وي ال��وج��وه بئس
الشراب وساءت مرتفقا» .ال تظن أيها الظالم ان اهلل لن ينتقم
منك لهؤالء املظلومني .ان اهلل يمهلك ف��إذا أخ��ذك لم يفلتك،
دعوة املظلوم ترفع فوق الغمام وليس بينها وبني اهلل حجاب.
ابن آدم:
ال تظلمن اذا ما كنت مقتدرا
فالظلم ترجع عقباه الى الندم
تنام عيناك واملظلوم منتبه
يدعو عليك وعني اهلل لم تنم
وفي هذا القدر كفاية ملن أراد الهداية.

الطقس

33

الصغرى

47

الكبرى

الرطوبة

%32

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

البحـــــــر

كشفت منصة «ت�ي��ك ت��وك» رسميًا ع��ن خدمتها ال�ج��دي��دة لألعمال
بعالمة تجارية جديدة ،ونظام أساسي جديد؛ يسمى «تيكتوك فور
ِّ
لتقدم م��ن خاللها ح�ل��ول التسويق الحالية واملستقبلية
ب��زن��س»،
للعالمات التجارية ،وفق ما ذكر موقع «تيك كرانش» التقني.
ولم تعلن املنصة عن أسعار أدواتها وحلولها اإلعالنية ،لكنها تقول
إن السعر يعتمد على ما تريد العالمة التجارية تحقيقه ،ونطاق
حملتها.

الوفيات
● علي حسين عبدالرضا ششتر 79( ،عامًا) ،شيع،
ت.55779617 - 69006997 :
● مي حمد صدعان الصوابر 32( ،عامًا) ،شيعت ،ت:
.55434555
● بدرية هلبان مفرج ،أرملة مفلح عبداهلل الجديع،
( 86عامًا) ،شيعت ،ت.97994497 :
● راشد سعد علي العتيبي 56( ،ع��ام��ًا) ،شيع ،ت:
.99073229
● م��رزوق عوض م��رزوق أبا القلوب 75( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.99347715 - 99609006 :
● محمد ش��ام��ان ث��ان��ي 79( ،ع � ��ام � ��ًا) ،ش� �ي ��ع ،ت:
.60312444
● عبدالله عباس حمود القالف 62( ،عامًا) ،شيع،
ت.66714694 - 99899798 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

ً
صباحا

انهيار سوق الشوكوالتة
في العالم بسبب كورونا
أدى ت��راج��ع ح��رك��ة ال �ط �ي��ران ال�ع��امل�ي��ة ج ��راء ان�ت�ش��ار وب��اء
ك ��ورون ��ا ،وال �ق �ي��ود ال �ت��ي ف��رض��ت ع �ل��ى ح��رك��ة ال �س �ف��ر إل��ى
تراجع مبيعات األسواق الحرة في املطارات ،ما أدى بدوره
إلى تفاقم االنكماش االقتصادي العاملي ال��ذي تسبب في
ت��راج��ع س��وق ال�ش��وك��والت��ة ع��امل�ي��ًا ال ��ذي تبلغ قيمته 107
مليارات دوالر ،لذلك تحول العجز العاملي في الشوكوالتة
إلى فائض في املعروض.

مساءً

فجر

الصــــالة

عصر

6.51 4.50
شروق

مغرب

8.24 11.50
ظهر

عشاء

في سبقلا بريميوم

تبلغ قيمته  107مليارات دوالر

محمود حمدان

ً
ظهرا

ً
صباحا

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

ونقلت شبكة بلومبيرغ عن رئيس الرابطة الدولية ملتاجر
األس ��واق ال�ح��رة ب��امل�ط��ارات مايكل باين قوله إن مبيعات
األسواق الحرة في العالم تراجعت بصورة كبيرة ،وال شك
أن الشوكوالتة من بينها.
واس �ت �ج ��اب ك �ب��ار م�ن�ت�ج��ي ال �ك ��اك ��او – امل� �ك ��ون ال��رئ�ي�س��ي
ل �ل �ش��وك��والت��ة – ل �ت��راج��ع ال �ط �ل��ب إذ أع �ل��ن امل �ن �ت �ج��ون في
ساحل ال�ع��اج وغ��ان��ا أن��ه اعتبارًا م��ن محصول ،2020/21
سيضيفون ع�لاوة قدرها  400دوالر للطن على حبوبهم
في محاولة لزيادة دخل املزارعني.

« - 1974العربي» يكرِّم
بعثة نادي الهالل السوداني

ال�ت�ق�ط��ت ع��دس��ة سبقلا ف��ي ع��دده��ا ال �ص��ادر ف��ي  7يناير
 ،1974صورًا للحفل الذي أقيم تكريمًا لفريق نادي الهالل
ال �س��ودان��ي ،وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ق ��دم ال �ن ��ادي ال �ع��رب��ي ك��أس��ًا
تذكارية لرئيس ن��ادي ال�ه�لال ،وب��دوره منح ن��ادي الهالل
العضوية الفخرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي
العربي والشيخ حمد صباح األحمد.
وفيما يلي نص الخبر:
أق��ام النادي العربي مساء أمس حفل شاي تكريمًا لفريق
نادي الهالل السوداني في فندق شيراتون الكويت ،حضره
رئيس اتحاد كرة القدم أحمد السعدون ،وسكرتير االتحاد
ب ��راك امل� ��رزوق ،وال�ش�ي��خ ع�ل��ي ص�ب��اح ال�س��ال��م رئ�ي��س ن��ادي
الساملية ،وت��أخ��ر حضور الفريق ال�س��ودان��ي ساعة كاملة
ع��ن م��وع��د الحفل ،وأل�ق��ى راش��د الجيماز سكرتير ال�ن��ادي
العربي كلمة ترحيب بالوفد السوداني بني أهل الكويت،
ثم ألقى رئيس البعثة السودانية ورئيس النادي عمر علي
حسن كلمة شكر للنادي العربي على دعوته ،وأشار إلى أن
مجلس إدارة نادي الهالل منح العضوية الفخرية لرئيس
وأعضاء مجلس إدارة النادي العربي وللشيخ حمد صباح
األحمد ..ثم جرى تبادل الهدايا التذكارية ،حيث قدم النادي
العربي كأسًا تذكارية لرئيس نادي الهالل.
لقراءة النص كام ً
ال ..اشترك في سبقلا بريميوم:
www.alqabas.com/premium

مايو كلينك

أستخدم مميعات الدم..
فهل ما ُ
زلت معرضا ً للجلطات؟
ت�ن��اول األدوي ��ة ال�ت��ي تسمى ع��ادة بمميعات ال��دم ،مثل األس�ب��ري��ن وال��وارف��اري��ن ،وأبيكسابان
وه�ي�ب��اري��ن ،وغ�ي��ره��ا ،تقلل م��ن خطر إصابتك بتجلط ال��دم ب�ص��ورة ملحوظة ،لكنها لن
تخفضه إلى درجة الصفر.
وتقول أبحاث مايو كلينك إن ه��ذه األدوي��ة يجب أن تؤخذ كما وصفت بالضبط
لتعمل بأمان وفعالية ،حيث ان تناول القليل منها قد ال يكون فعاال ،وتناول الكثير
جدا قد يؤدي إلى نزيف خطير.

مع استمرار وباء فيروس كورونا في تغيير روتني الناس ،تغيرت عادات االستماع إلى الصوتيات بصورة
كبيرة ،ف�لا يستمع املستهلكون األميركيون إل��ى امل��زي��د م��ن التسجيالت الصوتية فقط ،ب��ل ي��زي��دون من
استخدامهم للسماعات واألجهزة الصوتية الذكية.
وبحسب موقع «بزنس إنسايدر» ،ارتفعت مبيعات السماعات واألجهزة الصوتية املنزلية ،وستستمر في
االرتفاع طاملا بقي الناس في العمل والدراسة من املنزل.
وكشف التقرير أن املحظورين في منازلهم متعطشون لألخبار واملوسيقى والترفيه وهم يستمعون إلى
املزيد من املحتوى الصوتي في منازلهم.
وأوضح استطالع أن  %53من األميركيني يستخدمون خدمات البث بشكل متكرر ،بينما قال  %33الشيء
نفسه لتطبيقات املوسيقى و %18للبودكاست ،وفقًا ملسح أجرته «هاريس بول» في أبريل .2020

عماد غازي

2.23 4.18

10.03 9.16

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

«الحظر» يرفع استهالك السماعات الذكية

«تيك توك»
تقتحم سوق اإلعالنات

أعلى مد

أدنى جزر

3.24 3.15

ارتفع سهمها فوق  500دوالر

 40مليار دوالر ..قيمة شركة
«تينسينت» أللعاب الفيديو
أدت ال ��زي ��ادة ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي اس �ت �خ��دام أل �ع ��اب ال �ف �ي��دي��و ب �ع��د ف��رض
الحكومات ف��ي معظم ال��دول الحجر املنزلي ج��راء انتشار فيروس
ك��ورون��ا وزي ��ادة الطلب على تطبيقات األل�ع��اب إل��ى ارت�ف��اع القيمة
السوقية لشركة «تينسينت هولدينغز» ،حيث بلغت  40مليار دوالر.
وقالت شبكة «بلومبيرغ» إن أكبر شركة لتطوير األلعاب في الصني
تجاوزت قيمتها قيمة شركة «علي بابا» باعتبارها الشركة األكثر
قيمة في آسيا ،إذ ارتفع سهمها فوق  500دوالر في بورصة هونغ
كونغ في التداول خالل األربعاء للمرة األولى.
وأصبح بوني ما ،مدير «تينسينت» أغنى رجل في الصني بعد أن
بلغت ثروته  50مليار دوالر لتتجاوز بذلك ث��روة جاك ما مؤسس
«علي بابا» البالغة  48مليار دوالر.

