أشعر بالقلق من
الخروج بعد انتهاء
اإلغالق ..فهل هذا
طبيعي؟
الخبيرة األسرية في
«الغارديان» تجيب
اليت | ص06
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ِّ
تحقق في ورود اسم شقيقه بالتحقيقات
أحد نواب «المعارضة» ..والنيابة

نائب ثالث ..على رادار «االتجار بالبشر»!
■ النيابة تقدم مذكرة للحكومة تكشف خطورة الوضع  :مخالفات غير مج َّرمة ..وعقوبات تحتاج تشديداً

مبارك حبيب
كشف مصدر مطلع لـ سبقلا عن احتمال دخول نائب
ثالث ـ ـ ـ في الدائرة الرابعة ـ ـ ـ ضمن املتهمني في قضايا
رسميًا في قضية
االت��ج��ار بالبشر ،بعد دخ��ول نائبني
ّ
النائب البنغالي ،التي ب��دأت تكبر ،ول��م يتوقف التحقيق
فيها ،حتى خالل إجازة نهاية األسبوع.
وأكد املصدر أن اتهام النائب الثالث يأتي من خالل ورود
ً
اسم شقيقه في التحقيقات ،كصاحب شركة ،مستغال
نفوذ النائب املحسوب على امل��ع��ارض��ة وحصانته ،في

تمرير املعامالت واستقدام العمالة بأعداد كبيرة ،الفتًا
إلى احتمال دخول أسماء جديدة في القضية.
إلى ذلك ،أعلن املصدر عن حصول الجهات األمنية على
س��ج�لات دف��ت��ري شيكات ،تخص النائب البنغالي بعد
فرض الحجز على شركته وتفتيش املستندات والعقود
الخاصة بتعامالته مع األشخاص وبعض الجهات.
وقال املصدر إنه تبينّ من بعض الشيكات أنها ُصرفت
باسم «ق��رض حسن» ،مشيرًا إل��ى أن��ه ستجري معرفة

حقيقتها وال��ب��ح��ث ع���ن س��ب��ب ص��رف��ه��ا ومل���ن ُص��رف��ت.
وخ��ل��ص امل��ص��در ال���ى أن ج��م��ي��ع ال��ذي��ن ُم��ن��ح��وا شيكات
سيتم استدعاؤهم ،في ح��ال تبني أنهم حصلوا عليها
نتيجة رشى.
على صعيد آخر ،وبعد أزمة «كورونا» والتحقيق في ما
يقارب  35بالغًا بقضايا االتجار بالبشر ،أعدت النيابة
العامة مذكرة بتعديل القانون ،مؤكدة اكتشافها أن هناك
ً
أفعاال غير ّ
مجرمة ،إضافة إلى عقوبات ألفعال أخرى،

َّ
لكنها بسيطة ،ال تتعدى الغرامة ،وتصنف وفق قانون
«الجنح».
وكشف مصدر مطلع لـ سبقلا أن النيابة العامة ّ
قدمت
املذكرة إلى الحكومة ،ممثلة بوزير العدل د.فهد العفاسي،
أك��دت فيها ض��رورة تشديد بعض العقوبات من جنحة
إل����ى ج��ن��اي��ة ،ووض�����ع ع��ق��وب��ات ف���ي أم�����ور غ��ي��ر م��ج ّ��رم��ة
بالقانون الحالي.
وأش��ار املصدر إل��ى أن من ص��ور التجريم ـ ـ التي تراها

النيابة ـ ـ ـ ما تقوم به بعض الشركات على مدى سنوات
من استقدام عمالة على كفالتها وبشكل رسمي ،ومن
ثم ترفض تجديد اإلقامات أو السماح بتحويل اإلقامات
مقابل مبلغ م��ادي ،كذلك تجريم قيام بعض الشركات
ال��ت��ي ت��ت��أخ��ر ف���ي إع���ط���اء ع��م��ال��ت��ه��ا روات��ب��ه��م املستحقة
ّ
ّ
يتسبب في اإلضرابات وشل العمل في
ألشهر عدة ،ما
بعض الجهات ،وبالتالي يجب تشديد العقوبات بحق هذه
الشركات.

ضغوط نيابية لتسريع «عودة الحياة»
الفضل لـ سبقلا:

أبل لـ سبقلا:

العدساني:

الحكومة واهمة
إن لم تدرك حجم
الضرر من سقوط االقتصاد

األضرار االقتصادية
ضخمة وندعم
تعويض المتضررين

مصيرنا أزمات
اقتصادية
إن ُترك األمر للشيتان

أحمد عبدالستار
بدأت تحركات نيابية تستهدف الضغط على
الحكومة لتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها
ع���ب���ر  3م����ح����اور ،ت��ش��م��ل إع�������ادة ال�����ت�����وازن ب�ين
الصحة واالقتصاد ،وتبني تقديم دعم مباشر
لألنشطة املتضررة من اإلغ�ل�اق ،وفتح حركة
الطيران.
ورفع نواب حزمة مطالب إلى الحكومة سواء
لجهة مراجعة خطة امل��راح��ل الخمس لعودة
الحياة ،أو إحداث التوازن بني األمنني الصحي
واالقتصادي ،كما طلبوا بشكل واضح إعادة
ت��ش��غ��ي��ل امل����ط����ار أم������ام ح���رك���ة امل���س���اف���ري���ن م��ع
االلتزام باالشتراطات الصحية.
وأك��د النائب أحمد الفضل ان املنهجية التي
تتعامل بها الحكومة في إدارة األزمة يعتريها
خلل كبير ،حيث تجاهلت الشأن االقتصادي
وان��ص��ب جهدها على ال��وض��ع الصحي فقط،
م��ش��ددا على أن الحكومة ت��ك��ون واه��م��ة إن لم

■ دعم مباشر للمشاريع  ..توازن صحي
اقتصادي ..فتح المطارات
ت��درك أن خسائر القطاع الخاص واالقتصاد
س��ت��رت��د خ��س��ائ��ر ع��ل��ى ال����دول����ة ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل
القريب.
وق�����ال ال��ف��ض��ل ل���ـ سبقلا :إن أص���ح���اب ال��ب��اب
ال���خ���ام���س ه���م أك���ث���ر امل���ت���ض���رري���ن م���ن األزم�����ة،
وهناك من تبخرت أحالمه ،وبال دعم حكومي
س��ي��واج��ه اإلف��ل��اس وال��س��ج��ن ،وس��ن��ج��د وق��ف��ة
وان���ت���ظ���ارا ع��ل��ى ط��واب��ي��ر ال��ت��وظ��ي��ف م���ا ي��رف��ع
الكلفة مجددا على الدولة.
واكد الفضل أن املغامرة اآلن بمصير االقتصاد
مغامرة كبيرة وخطيرة والخسائر ستكون
أضعافا مضاعفة إن لم يقدم الدعم اآلن.
م��ن جهته ،ذك��ر النائب خليل أب��ل ان فيروس
كورونا له أضرار كبيرة على أكثر من صعيد،

مجرد سؤال:
الحكومة أعلنت أن وفيات كورونا ال تتعدى الـ  %1في الكويت ،ولله الحمد.
أما الخسائر االقتصادية ،فمجازر «تفنيشات» وإفالسات ال ُتحصى ،فهل
تجرؤ الحكومة على إعالن نسبتها؟

مشيرا إلى أن الجانبني االقتصادي والتجاري
أض����راره����م����ا ض���خ���م���ة وت����ج����ب م���ع���ال���ج���ة ه���ذه
املشكالت بشكل عاجل.
وق�����ال أب����ل ل���ـ سبقلا :ان امل���ش���اري���ع ال��ص��غ��ي��رة
وامل����ت����وس����ط����ة م����ت����ض����ررة ب���ش���ك���ل ك���ب���ي���ر ج�����دا،
ف���إج���راءات الحكومة خلقت مشكلة إي��ج��ارات
وروات�������ب وع���م���ال���ة وط��ن��ي��ة م���ت���ض���ررة ،وي��ج��ب
تسريع الدعم االقتصادي ،معلنا عن تأييده
التعويض امل��ال��ي املباشر ألص��ح��اب األع��م��ال،
ع��ل��ى أن ن��ف��ك��ر أي��ض��ا ب���ال���ت���وازي ف���ي أص��ح��اب
الدخول املحدودة واملتوسطة ونعوضهم.
ف�����ي س����ي����اق م����ت����ص����ل ،ح�������ذر ال����ن����ائ����ب ري�����اض
العدساني م��ن أزم���ات اقتصادية تقع ال��دول��ة
في مطباتها مستقبال إذا ما تركت أمور وضع
الخطط املالية وتنفيذها بيد وزير املالية براك
الشيتان ،مشددا على أن الوزير أهمل الجانب
االقتصادي وامللفات املالية بشكل خطير جدا،
وي���ج���ب وض����ع خ��ط��ة م��ال��ي��ة م��ح��ك��م��ة وت��ع��زي��ز
الوضع االقتصادي.
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يعيش في شقة ..اشتراها بــ  6.7ماليين إسترليني

َّ
تتسلم
«ذا ناشيونال» :الكويت لن
الرجعان قبل حسم قضية اللجوء
إيمان عطية
كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان
ـ ـ ـ ال���ذي ُح��ك��م عليه بالسجن م��دى ال��ح��ي��اة لنهبه
مؤسسة التأمينات االجتماعية ،ويعيش بشقة
فاخرة في لندن ـ ـ ـ ال يمكن تسليمه إلى الكويت،
ح��ت��ى ي���ج���ري ح���ل ق��ض��ي��ة ال���ل���ج���وء ال���خ���اص���ة ب��ه.
وأش��ارت إلى أن الرجعان ّيدعي أن التهم املوجهة
ضده ذات دوافع سياسية ،وال أساس لها .ويقول

إن أمواله من ميراث زوجته وعوائد املناصب التي
شغلها واستثماراته الذكية.
وزراء كبارًا في الكويت كانوا يعرفون
وذكرت أن ّ
ً
أن الرجعان يتلقى أم���واال م��ن ش��رك��ات استثمار
خارجية كعموالت.
وأشارت إلى أن «املطلوب» يمتلك شقة من خمس
غ��رف ن��وم في منطقة نايتسبريدج الراقية ،على
مرمى حجر م��ن متجر ه���ارودز ،ج��رى شراؤها
مقابل  6.7ماليني جنيه إسترليني ع��ام ،2006

«تنسيق مع «الداخلية» إلنهاء ظاهرة تجارة اإلقامات»

العقيل لـ سبقلا :مكاتب لشكاوى
عمال«المعزولة» استجابة لتقاريركم

علمًا ب��أن قيمتها ارتفعت كثيرًا حاليًا؛ إذ ّ
تقدر
قيمة الشقق الصغيرة ّ
املكونة من ثالث غرف نوم
في املبنى نفسه املرموق في السوق حاليًا بـ7.25
ماليني جنيه إسترليني.
ولفتت إلى أن قاضي التحقيق كشف عن تناقض
ك��ب��ي��ر ب�ين األص����ول امل��ف��ق��ودة وامل��ب��ال��غ ال��ت��ي أعلن
عنها الرجعان ،الذي عولج العام املاضي من حالة
صحية خطيرة.

اقتصاد | ص11

في العدد

خالد الحطاب وبيبي الخضري
ب��ي��ن��م��ا أث���ن���ت وزي������رة ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة
وزي�����رة ال���دول���ة ل��ل��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة م��ري��م
ال���ع���ق���ي���ل ع���ل���ى ج����ه����ود سبقلا ف����ي م��ت��اب��ع��ة
شكاوى العمال وتسليط الضوء على ملف
ت��ج��ارة اإلق���ام���ات ،أك���دت ف��ي ت��ص��ري��ح خ��اص
أن ال��ج��ه��ود م��س��ت��م��رة ل��ض��ب��ط س���وق ال��ع��م��ل،
وكشف املتالعبني به ممن يشوهون صورة
الكويت اإلنسانية الناصعة.
وقالت العقيل :إن تقارير سبقلا املصورة مع
العمال فتحت لها آف��اق��ا الت��خ��اذ ق���رارات في
هذا امللف ،ومنها قرارها الذي اتخذته أمس
ب��ت��خ��ص��ي��ص م��ك��ت��ب ل��ه��ي��ئ��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة
في املناطق املعزولة لتلقي شكاوى العمال
ممن يواجهون خالفات مع أصحاب األعمال
ت��ع��رق��ل ن��ي��ل ح��ق��وق��ه��م ،بالتنسيق م��ع نائب
رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الداخلية أنس
الصالح.
وب����ي����ن����م����ا ن�����وه�����ت ب����ت����ف����اع����ل ال�����ص�����ال�����ح م��ع
م��ق��ت��رح��ه��ا ،ك��ش��ف��ت ع���ن ت��ن��س��ي��ق م���ع وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة لضبط ت��ج��ار اإلق���ام���ات ع��ب��ر رف��ع

الدولة أكبر الخاسرين من انهيار المشروعات الصغيرة

 % 80من الخادمات
الفلبينيات في الكويت..
يعملن ساعات أطول
بالحجر المنزلي
الكويت

العديد من امللفات للجهات املختصة عالوة
ع��ل��ى رف���ع س��ل��س��ل��ة م��ن امل��ق��ت��رح��ات مل��واج��ه��ة
هذا النوع من التجارة والحفاظ على حقوق
العمالة.

الكويت | ص02
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لبنان في مهب
الريح ..دولي 16
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األمير هنأ جيبوتي ومدغشقر بالعيد الوطني

 100مليون دوالر من الكويت لمواجهة كورونا
¶ الناصر:
نعيش متغيرات
متسارعة تفرض
علينا الوعي بما
يحدق بنا من
تهديدات وأخطار
¶ نجدد التزامنا
بالتعاون مع
المجتمع الدولي
لدعم جهود
تسريع تصنيع لقاح
للفيروس

نزاعات مسلحة
ق��ال م�م�ث��ل رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء ،وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ د.أح�م��د الناصر :ال
نزاعات
ي��زال العالم يشهد
ٍ
�راف
�
�
�
ط
أ
م �س �ل �ح��ة م� ��ا ب �ي�ن
ٍ
دول
�ن
�
ع
م �ح �ل �ي��ة ،ن��اه �ي��ك
ٍ
تعاني من ك��وارث إنسانية
ون � � ��زوح الج� �ئ�ي�ن وأخ� �ط ��ار
تفشي اإلرهاب.
وأضاف الناصر بأن جميع
م��ا ذك� ��ره أم �ث �ل��ة ح �ي��ة على
أهمية وحدة القرار ،ويقظة
ال� ��دول ،وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
واإلق �ل �ي �م �ي��ة ع �ن��د ال�ت�ع��ام��ل
مع القضايا املتشعبة التي
يشهدها عاملنا اليوم.

بعث سمو أمير البالد برقيتي تهنئة إلى كل من رئيسي جمهوريتي جيبوتي
إسماعيل عمر جيله ،ومدغشقر أندريه راجولينا ،بمناسبة العيد الوطني
لبلديهما ،متمنيا ً لهما موفور الصحة والعافية ،ولبلديهما المزيد من التقدم
واالزدهار.
أرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف
االحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق
ال� �غ ��ان ��م ،ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
سمو الشيخ صباح الخالد إلى قادة
جيبوتي ومدغشقر برقيات تهنئة
مماثلة.
من جهة ثانية ،أجرى وزير الخارجية
ً
ال �ش �ي��خ د .أح �م ��د ال �ن��اص��ر ات �ص ��اال
هاتفيًا أول م��ن أم��س (الجمعة) مع
نظيره العراقي د .ف��ؤاد حسني ،أكد
خالله أن الكويت تابعت بقلق بالغ
التطورات األخيرة في العراق ،مؤكدًا
وقوفها التام إل��ى جانب العراق في
كل ما يتخذه من إج ��راءات للحفاظ
على أمنه واستقراره .وأعرب حسني
ع ��ن ت� �ق ��دي ��ره ل� �ه ��ذه امل� � �ب � ��ادرة ،ال �ت��ي
ت�ع�ك��س ط�ب�ي�ع��ة ال �ع�ل�اق��ات األخ��وي��ة
ال��راس �خ��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وحرصهما

على تعزيزها في كل املجاالت.
ً
وك � � ��ان ال� �ن ��اص ��ر ق� ��د ت �ل �ق��ى ات� �ص ��اال
ه��ات �ف �ي��ًا م ��ن ن �ظ �ي��ره األردن � � ��ي أي�م��ن
ال�ص�ف��دي ،ج��رى خ�لال��ه ال�ت�ط��رق إلى
قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية،
وم ��ا يمثله ذل ��ك م��ن ان�ت�ه��اك ص��ارخ
ل�ق��رارات الشرعية الدولية وتعطيل
لعملية السالم.
وأكد الناصر موقف الكويت املبدئي
والثابت الداعم للشعب الفلسطيني
وح� �ق ��وق ��ه امل� �ش ��روع ��ة وف � ��ق ق� � ��رارات
ال�ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة وم �ب��ادرة ال�س�لام
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ورف� �ض� �ه ��ا ال � �ت� ��ام ل �ل �ق��رار
اإلسرائيلي ،نظرًا ملا له من تداعيات
خطيرة على عملية ال�س�لام ،مشيرًا
ال� ��ى ض � � ��رورة أن ي �ت �ح �م��ل امل�ج�ت�م��ع
ال� � ��دول� � ��ي م � �س� ��ؤول � �ي� ��ات� ��ه إزاء ت �ل��ك
االنتهاكات.

م��ن جانب آخ��ر ،ت��رأس ممثل رئيس
م �ج�ل��س ال� � � ��وزراء ،وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال�ش�ي��خ د.أح �م��د ال�ن��اص��ر أم ��س ،وف��د
الكويت إل��ى قمة التعهدات الدولية
إليجاد لقاح كورونا ،والتي عقدت،
عبر تقنية االتصال املرئي ،بتنظيم
من االتحاد األوروبي وبالتعاون مع
ً
منظمة  ،Global-Citizenاستكماال
للمؤتمر ال��دول��ي للمانحني إليجاد
ل� �ق ��اح ل �ل �ف �ي ��روس امل �ن �ع �ق��د  4م��اي��و
الفائت.
وأل� � �ق � ��ى ال � �ن � ��اص � ��ر ،ك� �ل� �م ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ف ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ،م �ش �ي��را خ�ل�ال �ه��ا إل��ى
ت�ع�ه��ده��ا ب�ت�ق��دي��م مبلغ  100مليون
دوالر ل��دع��م ال �ج �ه��ود ال �ع��امل �ي��ة في
م��واج�ه��ة ك ��ورون ��ا ،م�ن�ه��ا  60مليون
دوالر ل��دع��م ج�ه��ود ال ��دول ومنظمة
الصحة العاملية ،و 40مليون دوالر

مل�ص�ل�ح��ة االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي خ�لال
مؤتمر املانحني الدولي إليجاد لقاح
لكورونا.
ووص � ��ف ال �ن��اص��ر ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
ب��أن �ه��ا ت�م�ث��ل خ �ط �رًا ع��اب �رًا ل�ل�ح��دود
وال� � � �ق � � � ّ�ارات ،ف �ق ��د ش �ه ��دن ��اه ��ا ت�ف�ت��ك
بأعداد مهولة من األرواح في العديد
ٍ
م ��ن ال � � ��دول ،ك �م��ا أن �ه��ا ل ��م ت �ف��رق في
دول متقدمة وأخ��رى
انتشارها بني ٍ
دول فقير ٍة وغنية.
نامية ،أو ٍ
وأض� � � ��اف :أك� � ��دت ل �ن��ا ال �ت �ج��رب��ة ف��ي
م ��واج �ه ��ة ذل� ��ك ال� �ف� �ي ��روس ح��اج�ت�ن��ا
امل ��اس ��ة ل �ت �ك��ري��س ال �ع �م��ل ال�ج�م��اع��ي
واملشترك ،وتوحيد الجهود والرؤى
للتغلب عليه.
وت��اب��ع :إن�ن��ا نعيش ال�ي��وم ف��ي ع��ال� ٍ�م
يمر بمتغيرات متعددة ومتسارعة
ال��وت �ي��رة ،ي�ج��ب أن ت�ج�ع��ل م�ن��ا دوال
واع �ي��ة ومتيقظة مل��ا ي�ح��دق ب�ه��ا من
أخطار وتهديدات ،وال نتيح الفرصة
ٍ
أو املجال للتغافل أو نسيان أي مما
ن��واج �ه��ه م ��ن ال �ت �ح��دي��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة
وال��دول �ي��ة األخ� ��رى ال�ح�س��اس��ة ال�ت��ي
تستدعي منا استجابة عاجلة.

مصادر كشفت لـ سبقلا أنه يأتي في إطار الرؤى العربية:

تحرك كويتي ــ خليجي إلطفاء بؤر توتر المنطقة
حمد السالمة
كشفت م�ص��ادر كويتية مطلعة ع��ن تشكيل
«م��وق��ف ع��رب��ي ض��اغ��ط خ�ل�ال أي� ��ام ب��ات�ج��اه
الوصول إلى حلول للمشكالت التي تعصف
بحالة السلم ف��ي العديد م��ن البلدان العربية،
كالقضية اليمنية والتدخل في العراق وليبيا
ومشكلة سد النهضة األثيوبي».
وت��ؤك��د م �ص��ادر سبقلا وج ��ود «ات �ص��االت
وت�ن�س�ي�ق��ات ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال�ع��رب��ي الح�ت��واء
وتهدئة كل األطراف الفاعلة في تلك القضايا،
وتفعيل آليات التعاون والعمل العربي املشترك

¶ خلق موقف عربي ضاغط لمعالجة قضايا اليمن والعراق وليبيا
¶ اتصاالت خليجية  -عربية لتفعيل آليات التعاون المشترك
¶ تحركات «جيدة» الحتواء تطورات ملف سد النهضة ..وآمال بحل قريب
¶ التدخل األجنبي في ليبيا والعراق يزيد تعقيد وخطورة المشهد السياسي
للخروج بنتائج م��رج� ّ�وة وتجنب أي خسائر
واض�ط��راب��ات ال تحمد عقباها» ،مشيرة إلى
«ت �ح��رك خليجي مل�ع��ال�ج��ة األوض� ��اع ف��ي ه��ذه
البلدان ،ومنع وصولها إلى منعطف خطير»،

خ�ص��وص��ا أن «ه �ن��اك ت��واف�ق��ا ع��رب�ي��ا ون�ظ��رة
ايجابية بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب
بشأن ليبيا والرفض التام للتدخالت األجنبية
غير الشرعية».

وأوض �ح ��ت أن «ال �ت��دخ��ل األج �ن �ب��ي ف��ي ليبيا
والعراق يزيد من تعقيد وخطورة املشهدين
السياسي واالمني ،وهو ما يحتاج إلى تنسيق
من كل ال��دول العربية ،ودعم حرمة حدود اي

دول ��ة ع��رب�ي��ة» ،ك��اش�ف��ة ع��ن «آف ��اق وت�ح��رك��ات
ت�ع�ت�ب��ر ج �ي��دة ف ��ي م ��ا ي �خ��ص س ��د ال�ن�ه�ض��ة
واح � �ت� ��واء ال� �ت� �ط ��ورات ال �س �ل �ب �ي��ة ال �ت ��ي وق �ع��ت
م��ؤخ �رًا» ،كما أن «ه�ن��اك آم��اال وث�ق��ة معقودة
ع�ل��ى دول االت �ح��اد األف��ري �ق��ي ف��ي إن �ه��اء ه��ذا
امللف قريبًا».
ووصفت امل�ص��ادر التحركات الكويتية تجاه
ه��ذه القضايا بأنها «تنصب على وق��ف هذه
التصعيدات ضمن التحرك الخليجي العربي
وال تخرج عن اطاره»ّ ،
مبينة أنها «تدعم انتهاء
التصعيد بني الدول العربية ،وتؤكد أهمية عدم
التدخل األجنبي في العراق وليبيا».

شكرت الصحيفة على متابعتها قضايا العمال

ٌ
تنسيق مع «الداخلية»
العقيل لـ سبقلا:
لتنقية سوق العمل من تجار اإلقامات

إجراءات قادمة لضبط سوق العمل في البالد

ثمنت وزيرة الشؤون االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل الجهود التي تبذلها سبقلا في
سبيل متابعة شكاوى العمال وتسليط الضوء على ملف
تجارة اإلقامات.
خالد الحطاب و بيبي الخضري
ق��ال��ت ال��وزي��رة م��ري��م العقيل ف��ي تصريح
خاص لـ سبقلا إن جهود وزارة الشؤون
م�س�ت�م��رة ل�ض�ب��ط س ��وق ال �ع �م��ل ،وك�ش��ف
امل �ت�ل�اع �ب�ي�ن ب� ��ه م �م ��ن ي� �ش ��وه ��ون ص� ��ورة
الكويت اإلنسانية الناصعة.
وأوض� �ح ��ت ان ت �ق��اري��ر سبقلا امل �ص��ورة
م� ��ع ال� �ع� �م ��ال ف �ت �ح��ت ل �ه ��ا آف� ��اق� ��ا الت �خ ��اذ
قرارات في هذا امللف ،ومنها قرارها الذي
ات�خ��ذت��ه أم��س بتخصيص مكتب لهيئة
القوى العاملة في املناطق املعزولة لتلقي
ش�ك��اوى العمال ممن يواجهون خالفات
مع أصحاب األعمال تعرقل نيل حقوقهم،
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح.
وأشارت إلى أن هيئة القوى العاملة تتابع
ال�ق�ض��اي��ا ال� � ��واردة إل�ي�ه��ا ب �ش��أن ش�ك��اوى
ال �ع �م��ال وع� ��دم ص ��رف ال ��روات ��ب وت��وف�ي��ر
الحماية املطلوبة لهم ومالحقة الشركات

استجابة لتقاريركم
المصورة قررنا
تخصيص مكاتب لتلقي
شكاوى العمال
في المناطق المعزولة
العامل الذي يدفع
األموال لتاجر اإلقامات
شريك معه
في الجريمة

املخالفة لألنظمة وقوانني العمل.
وك�ش�ف��ت ع��ن تنسيق م��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
لضبط تجار اإلقامات عبر رفع العديد من
امللفات للجهات املختصة عالوة على رفع
سلسلة من املقترحات ملواجهة هذا النوع
من التجارة والحفاظ على حقوق العمالة.
وأث�ن��ت على تفاعل ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء وزي��ر الداخلية أن��س الصالح مع
مقترحاتها بشأن إنشاء مكاتب مشتركة
ب �ي�ن ال � �ش� ��ؤون وال ��داخ� �ل� �ي ��ة ف ��ي امل �ن��اط��ق
امل�ع��زول��ة حاليا مهمتها تتلقى شكاوى
ال �ع �م��ال ف ��ي ت �ل��ك امل �ن��اط��ق وال �ع �م��ل على
حلها.
وف ��ي م��ا ي�خ��ص ش �ك��اوى ع�م��ال�ي��ة كثيرة
م ��ن ال� ��وق� ��وع ض �ح��اي��ا ل �ت �ج��ار اإلق ��ام ��ات
قالت العقيل يجب أن يكون من الواضح
للجميع أن العامل ال��ذي أق��دم على شراء
ف� �ي ��زا ب �م �ب �ل��غ وق � � ��دره م ��ن ت ��اج ��ر إق ��ام ��ات
ل� �ل ��وص ��ول إل � ��ى ال� �ك ��وي ��ت ه ��و ش ��ري ��ك ف��ي
الجريمة ،وليس بريئا منها.
واش� � ��ارت إل� ��ى وج � ��ود م �ت��اب �ع��ة م�س�ت�م��رة
ل �ك��ل م ��ا ت �ن �ش��ره سبقلا ،وس �ي �ت��م ات �خ��اذ
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني فورا
من خالل القطاعات واالدارات املختصة،
م��ؤك��دة االس�ت�م��رار ف��ي العمل ل��ردع تجار
اإلقامات.
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طوابير أثناء توزيع السالل الغذائية (تصوير :بسام زيدان)

سبقلا رافقت الجمعيات الخير ّية خالل تسليمها َّ 5600
سلة و 10آالف كيس خبز

ّ
سكان الفروانية :العزل أفرغ الجيوب
ما بين فقدان الرواتب والحاجة
إلى شراء احتياجاتهم اليومية
من ناحية ،ومعاناتهم جراء العزل
كثيرا من المشكالت االقتصادية،
أطلق عمال وأرباب عائالت منطقة
الفروانية صرخة لما أفضى إليه
العزل الذي يعيشونه بفعل أزمة
فيروس كورونا من نفاد ما يملكونه
من مال ،بعد توقف رواتبهم،
وانقطاع من يقومون بعمل
يومي عن أعمالهم ،آملين قرب
الخالص مما يالزمهم من هواجس
ومخاوف صحية ومزيد من التدهور
في الحالة المالية برفع العزل عن
منطقتهم.

خالد الحطاب
في شأن االحتياجات اليومية من أغذية
وح��اج��ات ض��روري��ة ،أك��د العمال توافر
كل متطلباتهم رغم معاناة االصطفاف
واالن�ت�ظ��ار لتسلم الحصص الغذائية
التي توزعها الجمعيات الخيرية رغم
الجهود الكبيرة ف��ي التنظيم معربني
ع��ن خوفهم م��ن م��واص�ل��ة ع��زل املنطقة
خ �ل�ال األي � ��ام امل �ق �ب �ل��ة «م� ��ا س �ي��زي��د من
معاناة جميع السكان ،خصوصا عمال
اليومية».

تنظيم الصفوف
وعلى صعيد اإلعانات املقدمة لسكان
امل�ن�ط�ق��ة م��ن ع �م��ال وع ��ائ�ل�ات ،رص��دت
سبقلا توزيع  5600سلة غذائية و10

سبقلا جالت في الفروانية
والتقت الكثير من قاطنيها ،عماال
وعالئالت ،واستمعت إلى تمنياتهم
بـ«فتح المنطقة واالكتفاء بعزل
عمارات المصابين وأخذ مسحات
للسكان المتضررين للتأكد من
سالمتهم» ،الفتين إلى أن «استمرار
االغالق يزيد من خسارتهم بعد
فقدان رواتبهم وعدم التزام
شركات بدفعها بحجة عدم
وجودهم على رأس العمل».

■ آم����ال ب��ف��ت��ح ال��م��ن��ط��ق��ة واالك���ت���ف���اء ب��ع��زل ع���م���ارات ال��م��ص��اب��ي��ن
�ك��ان وال���ت� ُّ
■ م��ط��ال��ب��ات ب��أخ��ذ م��س��ح��ات ل��ل��س� ّ
��أك���د م���ن سالمتهم
■ ش��رك��ات ال تدفع ال��روات��ب ..وال��ع��زل يزيد معاناة ع� ّ
�م��ال اليومية
وزعوا السالل ..وكتيبة القوات الخاصة َّ
متطوعون َّ
ِّ
نظمت الصفوف
■
■ الطوابير امتدت لكيلومتر %80 ..منهم حصلوا على حصتهم
آالف ك�ي��س خ�ب��ز ،م��ن ق�ب��ل  4جمعيات
خ �ي ��ري ��ة ب �ح �ض ��ور وت �ن �س �ي��ق ال� �ق ��وات
الخاصة واألمن العام والدفاع املدني.
وت� �م� �ي ��زت ع �م �ل �ي��ة ال � �ت� ��وزي� ��ع ب ��وج ��ود
ع � ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �ت �ط��وع�ي�ن ي �ت �ب �ع��ون
فريق الكويت لإلنقاذ وفريق الترابط
السوري الكويتي التطوعي وغيرهما،
ح �ي��ث ت �س �ل �م��وا م �ه��ام ت ��وزي ��ع ال �س�لات

وإنزالها من الشاحنات في حني تولت
كتيبة القوات الخاصة تنظيم الصفوف
وإغ�لاق املنطقة وتحديد مدخل واحد
ومخرج واحد.
وام � �ت� ��دت ص� �ف ��وف م �ن �ت �ظ��ري ال �س�ل�ات
ال�غ��ذائ�ي��ة ملسافة زادت على كيلومتر،
موزعني على  5خطوط ،حصل نحو 80
في املئة منهم على حصتهم.

رد الجميل للكويت
اك� � ��د رئ � �ي� ��س ال� �ف ��ري ��ق ال �ت �ط��وع��ي
ال �س��وري ح�س�ين ال�ث�ل��ج ان الفريق
يضم  300عضو ،يبذلون الجهود
التطوعية لرد الجميل للكويت التي
اح�ت�ض�ن�ت�ه��م وت �ق��دم ل�ه��م ال�ك�ث�ي��ر،
م�ب�ي�ن��ا أن ��ه «ي� �ش ��ارك ف��ي عمليات
التوزيع مع الدفاع املدني والداخلية
وال� �ج� �ه ��ات االخ � � ��رى ،إض ��اف ��ة إل��ى
عمليات التنظيف والتعقيم حسب
الطلب».

جهد كبير  ..وتخفيف الحر بالماء

توزيعات متنامية
وق ��ال ع�ض��و جمعية ع �ب��داهلل ال�ن��وري
الخيرية محمد التميمي «ان الجمعية
وف��رت  1900سلة غذائية ف��ردي��ة تكفي
ال �ف��رد م��ا ي �ق��ارب ال �ش �ه��ر» ،م�ش�ي��را إل��ى
م��واص�ل��ة الجمعية ت��وزي��ع امل�س��اع��دات
خ�لال األس�ب��وع ال�ج��اري بالتعاون مع
وزارة الشؤون ،ال سيما بعد توزيعها
اك�ث��ر م��ن  4آالف س�ل��ة خ�ل�ال األس��اب�ي��ع
املاضية على مناطق العزل.
وش � ��ارك � ��ت ج �م �ع �ي��ة ال� �ن� �ج ��اة ال �خ �ي��ري��ة
ب�ت��وزي��ع  1800سلة غ��ذائ�ي��ة إض��اف��ة إلى
 5آالف كيس خبز ،حتى بلغ إجمالي ما
قامت الجمعية بتوزيعه خالل األسبوع
املاضي على مناطق العزل  6607سالت
غ� ��ذائ � �ي� ��ة ،إض� ��اف� ��ة إل� � ��ى  14ال� � ��ف ك�ي��س
خ�ب��ز .وأف ��اد امل��دي��ر التنفيذي للجمعية
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ل� �ل ��وق ��ف وال �ت �ن �م �ي ��ة ص�ل�اح
السابج ب��أن الجمعية شاركت أخواتها
في الفروانية بتوزيع  1500سلة غذائية
و 1500كيس بصل و 5آالف كيس خبز.

 %80من الخادمات الفلبينيات في الكويت..
يعملن ساعات أطول في الحجر المنزلي
عامل ،معظمهم من دول الخليج .وقالت منظمة
العمل الدولية إن حوالي  250ألف عامل مهاجر
ع ��ادوا إل��ى ب �ن �غ�لادش ،وأك �ث��ر م��ن  100أل��ف إل��ى
ميانمار ،وتتوقع السلطات االثيوبية ع��ودة ما
يصل إلى  500ألف مواطن بنهاية العام ،وقد عاد
بالفعل حوالي  50ألف عامل مهاجر إلى الفلبني،
معظمهم م��ن ال �ب �ح��ارة ،وع��ام�ل�ات امل �ن ��ازل ،لكن
الحكومة تتوقع عودة أعداد أكبر بكثير بحلول
نهاية العام.

دافني شتراوس « -فايننشال تايمز»
ترجمة :محمد أمين

غير مهيأة

شكوى من مضايقات أصحاب العمل وسوء معاملتهم

ظروف صعبة
وف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت وك��ال��ة األم ��م املتحدة
ان كثيرين تقطعت بهم السبل في البلدان التي
يعيشون فيها في مساكن ضيقة ،وال يتمتعون
بالضمان االجتماعي وهم عرضة بشدة لإلصابة
بالعدوى وفقدان األجور وسوء املعاملة من قبل
أصحاب العمل.
وأش ��ارت م��ان��وي�لا ت��وم��ي ،امل�س��ؤول��ة ف��ي منظمة
ال�ع�م��ل ال��دول �ي��ة ،ان «ال �ع �م��ال امل�ه��اج��ري��ن ه��م من
بني األكثر تضررا من ال��وب��اء» ،ويرجع ذل��ك إلى
ً
تضررا
أنهم كانوا يعملون في القطاعات األكثر

ال يوم عطلة وشكاوى
من مضايقات وسوء
معاملة أصحاب العمل
م��ن عمليات اإلغ�ل�اق ،إض��اف��ة إل��ى العمل بشكل
غير رسمي ف��ي ظ��روف سيئة وم��ن دون حماية
اجتماعية.
وأضافت أن «فقدان الوظيفة في كثير من البلدان،

عامل أخذ حصته

«الصحة» تدرس عروضاً لتوفيرها لهم

تقرير نشرته «فايننشال تايمز»:

ح ��ذرت منظمة ال�ع�م��ل ال��دول �ي��ة ،م��ن أن ع�ش��رات
امل�ل�اي�ي�ن م ��ن ال �ع �م��ال امل �ه��اج��ري��ن ال ��ذي ��ن ف �ق��دوا
وظ ��ائ� �ف� �ه ��م ن �ت �ي �ج��ة ألزم� � � ��ة ف� � �ي � ��روس ك� ��ورون� ��ا
يواجهون البطالة والفقر في بلدانهم.
فمع تخفيف عمليات اإلغالق ،قد يضطر الكثير
من العمال املهاجرين الذين يقدر عددهم بنحو
 164مليون ع��ام��ل ح��ول ال�ع��ال��م إل��ى ال �ع��ودة إلى
دي��اره��م ،إل��ى االق�ت�ص��ادات التي كانت هشة قبل
انتشار ال��وب��اء وتعاني اآلن م��ن ارت�ف��اع البطالة
وانخفاض في التحويالت الخارجية.
وفي الكويت ،قال أكثر من  80في املئة من عامالت
املنازل الفلبينيات إنهن «يعملن لساعات أطول
منذ فترة اإلغالق ،وفي الغالب أنهن ال يحصلن
ً
ع�ل��ى ي��وم ع�ط�ل��ة ،ف�ض�لا ع��ن ت��زاي��د ال�ت�ق��اري��ر عن
امل �ض��اي �ق��ات وس� ��وء امل �ع��ام �ل��ة م ��ن ق �ب��ل أص �ح��اب
العمل».

متطوعات يسلمن السالل

خ ��اص ��ة ف� ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج ح �ي ��ث ي �ت �ع�ي�ن ع�ل��ى
ص��اح��ب العمل املحلي رع��اي��ة ال�ع�م��ال األج��ان��ب،
ً
يعني أي��ض��ا ف �ق��دان أذون ال�ع�م��ل واإلق��ام��ة ،مما
يجعل املهاجرين فريسة سهلة لالستغالل في
سوق العمل».

ممرات عودة
وق ��ال م �س��ؤول��و م�ن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل ال��دول �ي��ة ،ال��ذي��ن
أجروا أبحاثًا غير رسمية في أكثر من  20دولة،
إن حوالي  500ألف عامل مهاجر قد عادوا بالفعل
م��ن ال�ه�ن��د إل��ى ن�ي�ب��ال ،وم��ن امل�ت��وق��ع أن يتبعهم
ع��دد مماثل م��ن ال�ش��رق األوس ��ط وم��ال�ي��زي��ا ،وقد
استقبلت الهند نفسها ،مؤخرًا حوالي  220ألف

وق��ال��ت تومي إن الكثير م��ن ه��ذه البلدان ليست
م�ه�ي��أة إلع ��ادة اس�ت�ي�ع��اب امل�ه��اج��ري��ن ال�ع��ائ��دي��ن،
فعلى سبيل املثالً ،
غالبا ما يتم استبعاد هذه
ال �ع �م��ال��ة امل �ه ��اج ��رة م ��ن ال �خ �ط��ط ال��وط �ن �ي��ة مثل
إعانات األجور واستحقاقات البطالة واجراءات
الحماية االجتماعية.
ودعت إلى التعاون بني البلدان املضيفة والبلدان
األصلية إلنشاء «ممرات» للعمال للعودة بأمان،
ول �ض �م��ان وص� ��ول ال �ع��ائ��دي��ن إل ��ى دي ��اره ��م إل��ى
ال �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي واالع � �ت� ��راف ب �م �ه��ارات �ه��م
ومؤهالتهم.
وأكد ريزارد شوليونسكي ،املتخصص اإلقليمي
للدول العربية بمنظمة العمل الدولية ،إن الوباء
«أدى إل��ى تفاقم ال�ع��دي��د م��ن القضايا الهيكلية
التي كانت موجودة بالفعل» ،خاصة فيما يتعلق
بنظام الكفيل الذي جعل العمال يعتمدون بشدة
على أرباب عملهم .وقال إن دراسة استقصائية لـ
 300عامل مهاجر في البحرين وجدت أن  60في
املئة ف�ق��دوا وظائفهم ،وأك�ث��ر م��ن  60ف��ي املئة لم
يتلقوا أجورهم ،وأكثر من  80في املئة يكافحون
لدفع اإليجار وتوفير الطعام.

الوفد الطبي الكوبي بحاجة
إلى  149شقة فندقية للسكن
عبدالرزاق المحسن
تعكف وزارة الصحة على دراسة عروض ّ
مقدمة من فنادق لتوفير نحو
 149شقة فندقية ،سيتم تخصيصها للوفد الطبي الكوبي الذي وصل
إلى البالد مؤخرا ،وذلك للتعامل مع الحاالت املصابة بفيروس كورونا
في الكويت.
وأكدت مصادر مطلعة لـ سبقلا ان الوفد الكوبي املكون من  300طبيب
وممرض وفني يسكنون حاليا في احد الفنادق ،ما يكلف خزينة الوزارة
ام��واال طائلة إذا استمر سكنهم فيه ،ل��ذا ج��اء طلب ع��روض اسعار من
الفنادق وعن طريق ادارة املشتريات بالوزارة ،لتوفير الشقق الفندقية
املطلوب توافرها وفق شروط محددة ،مشيرة الى أن الوفد من املقرر له
ان يمكث  6أشهر ،ووفق تطورات فيروس كورونا محليا.
وأض��اف��ت امل�ص��ادر ان ال ��وزارة ح��ددت م��واص�ف��ات ،منها وج��ود صيانة
م�ت��واف��رة ل�ـ  149شقة ط��وال ال �ـ  24س��اع��ة ،فضال ع��ن خ��دم��ات التنظيف
وال�غ�س��ل وال �ك��ي ل�ل�م�لاب��س واس �ت �ب��دال ال �ش��راش��ف وال �ب �ي��اض��ات بشكل
يومي ،ع�لاوة على توفير خدمات االنترنت ،وشريطة ان يكون االثاث
فيها ممتازا وصالحا لالستخدام.
ّ
وبينت أن الوزارة تقدم لها نحو  12فندقا وشركة متخصصة ،لتوفير
تلك الشقق الفندقية ،وأحيلت العروض ال��ى اللجنة الفنية لدراستها
ومطابقتها م��ع ال�ش��روط امل�ح��ددة م��ن قبلها ،موضحة حصولها على
موافقة وزارة املالية على تأمني السكن للوفد الكوبي ،س��واء بالفندق
الحالي او من خالل الشقق املزمع نقلهم اليها مستقبال.
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حزمة مطالب نيابية أمام الحكومة:

تسريع «عودة الحياة» لمنع انهيار االقتصاد
أحمد عبد الستار
م ��ع إع �ل��ان ال �ح �ك��وم��ة االن� �ت� �ق ��ال إل��ى
املرحلة الثانية م��ن «ع��ودة الحياة»
اع� �ت� �ب ��ارا م ��ن  30ال � �ج� ��اري ،ان �ت �ق��دت
م �ص��ادر نيابية ب��طء إج � ��راء ات ه��ذه
امل ��رح� �ل ��ة ،وال� �ق� �ي ��ود امل� �ف ��روض ��ة على
السفر وحركة الطيران.
وذك��رت املصادر أن طول أمد األزم��ة،
وعدم وجود خريطة طريق واضحة
النتهائها ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود عالج
ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا ،يجعالن م��ن غير
امل� �ن� �ط� �ق ��ي اس � �ت � �م� ��رار إغ � �ل ��اق ح��رك��ة
ّ
الطيران ،بما يشكله من عبء مزدوج
على االق�ت�ص��اد الكويتي واألوض��اع
االجتماعية والنفسية للمواطنني.
وأوضحت أن عددا من النواب رفعوا
ح��زم��ة م�ط��ال��ب إل��ى ال�ح�ك��وم��ة ،س��واء
لجهة مراجعة خطة املراحل الخمس
لعودة الحياة ،أو إحداث التوازن بني
تحقيق األمن الصحي ومنع االنهيار
االق � �ت � �ص� ��ادي ،م �ش �ي��رة إل� ��ى م �ط��ال��ب
واض� � �ح � ��ة إلع� � � � ��ادة ت �ش �غ �ي ��ل امل� �ط ��ار
ل�ل�خ�ط��وط امل�ح�ل�ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة أم��ام
حركة املسافرين م��ع أخ��ذ التعهدات
ال� � �ت � ��ي ت� �س� �ت� �ل ��زم� �ه ��ا االش� � �ت � ��راط � ��ات
الصحية.

إدارة األزمة
وأك � � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب أح � �م� ��د ال � �ف � �ض� ��ل ان
املنهجية التي تتعامل بها الحكومة
في إدارة األزمة يعتريها خلل كبير،
ح�ي��ث ت�ج��اه�ل��ت ال �ش��أن االق �ت �ص��ادي
وان � � �ص� � ��ب ج � �ه� ��ده� ��ا ع � �ل� ��ى ال� ��وض� ��ع
ال � �ص � �ح� ��ي ف� � �ق � ��ط ،م � � �ش � ��ددا ع � �ل� ��ى أن
الحكومة تكون واهمة إن لم تدرك أن
خسائر املشاريع واالقتصاد سترتد
خ �س��ائ��ر ع �ل��ى ال ��دول ��ة ف��ي املستقبل
القريب.
وق��ال الفضل ل�ـ سبقلا :إن أصحاب
الباب الخامس هم أكثر املتضررين
م � ��ن األزم � � � � ��ة ،وه� � �ن � ��اك م � ��ن ت �ب �خ��رت
أحالمه ،وبال دعم حكومي سيواجه
اإلف� �ل��اس وال �س �ج ��ن ،وس �ن �ج��د وق�ف��ة
وان �ت �ظ��ارا ع�ل��ى ط��واب �ي��ر ال�ت��وظ�ي��ف،

آثار سلبية

أحمد الفضل

الفضل :عدم
تقديم الدعم
مغامرة اقتصادية
خطيرة نهايتها
خسائر مضاعفة
أبل :من المسؤول
عن تعويض من أغلقت
أعمالهم بأمر
من الدولة؟
مطالب بحماية
العمالة الوطنية
وأصحاب المشاريع
وذوي الدخل المحدود

خليل أبل

م��ا يرفع الكلفة م�ج��ددا على ال��دول��ة،
مشيرا إلى أن تكلفة املوظف الواحد
على الدولة على مدى  30سنة تزيد
على نصف مليون دينار.
وأوض��ح أن أي مبلغ يدفع ألصحاب
امل�ش��اري��ع اآلن ه��و بمنزلة إن�ق��اذ من
أزمة كبيرة سيتضرر منها أصحاب
األع � �م� ��ال وال� ��دول� ��ة ع �ل��ى ح ��د س� ��واء،
وامل� �غ ��ام ��رة اآلن ب�م�ص�ي��ر االق �ت �ص��اد
مغامرة كبيرة وخطيرة ،والخسائر
ستكون أضعافا مضاعفة إن لم يقدم
الدعم اآلن.
وق� � ��ال إن � ��ه أع� � � ّ�د ورق� � ��ة ع �م��ل ب�ح�ث�ي��ة
وق ��دم� �ه ��ا ال � ��ى ل �ج �ن��ة ت �ح �س�ين ب�ي�ئ��ة
ُ
األع� �م ��ال ال �ب��رمل��ان �ي��ة م ��ؤخ ��را ،ت�ع�ن��ى
ب� � ��دع� � ��م امل � � � �ش� � � ��روع� � � ��ات ال � �ص � �غ � �ي� ��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة خ �ل��ال أزم� � ��ة ك� ��ورون� ��ا،
وت �ق �ت��رح اع �ت �م��اد خ �ط��ة ت �ت��أل��ف م��ن
برامج عديدة ،أولها فتح األسواق.

أضرار اقتصادية ضخمة
من جهته ،ذك��ر النائب خليل أب��ل أن
أض��رار ف�ي��روس ك��ورون��ا كبيرة على
أك �ث��ر م��ن ص�ع�ي��د ،أول �ه��ا ال�ص�ح��ة ثم
االق� �ت� �ص ��اد ،وه� �ن ��اك أض � � ��رار ال ت�ق��ل
أهمية عن ذلك انعكست على التعليم
والوضع النفسي واالجتماعي.

وق � ��ال أب� ��ل ل� �ـ سبقلا :ي �ف �ت��رض على
ال �ح �ك��وم��ة ع �ن��د ال �ت �ع��ام��ل م ��ع إدارة
األزم��ة أن تضع في عني االعتبار كل
ه��ذه امل �ح��اور الرئيسية وأال تقصر
تعاملها على الجانب الصحي فقط،
م�ش�ي��را إل��ى أن ال�ج��ان��ب االق�ت�ص��ادي
وال �ت �ج��اري أض� ��راره ض�خ�م��ة ويجب
معالجة هذه املشكالت بشكل عاجل.
وأوض � � � ��ح أن امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة م �ت �ض��ررة ب�ش�ك��ل كبير
ج� � ��دا ،ف � ��إج � ��راء ات ال �ح �ك��وم��ة خ�ل�ق��ت
م�ش�ك�ل��ة إي� �ج ��ارات وروات� � ��ب وع�م��ال��ة
وط �ن �ي��ة م� �ت� �ض ��ررة ،وي� �ج ��ب ت�س��ري��ع
ال��دع��م االق�ت�ص��ادي وأال يتوقف ذلك
عند األح��ادي��ث والكالم حتى نخفف
من األضرار الجسيمة الحاصلة.
وش� ��دد أب ��ل ع�ل��ى أن اآلث� ��ار السلبية
ل � � �ل � � �ق� � ��رارات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة س �ت �ظ �ه��ر
ب �ش �ك��ل أك �ب ��ر خ �ل�ال امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة
ع �ل��ى امل �ص��ال��ح وال �ش ��رك ��ات وامل �ح��ال
ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي خ �س��رت و»س �ك��رت»
أبوابها ،مضيفا «السؤال املهم اآلن،
من املسؤول عن تعويض هؤالء وقد
أغلقت ه��ذه األعمال واألنشطة بأمر
من الدولة»؟

تعويض مالي
وقال« :كل هذه األمور هي مسؤولية
ال � �ج � �ه� ��از ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ف � ��ي ال � ��دول � ��ة،
وإذا ك� ��ان األم � ��ر ب �ح��اج��ة إل� ��ى إق� ��رار
ت�ش��ري�ع��ات ف�ن�ح��ن ف��ي م�ج�ل��س األم��ة
مستعدون إلق ��رار امل�ش��اري��ع ال�لازم��ة
لذلك ف��ور تقديمها إل��ى املجلس من
قبل الحكومة».
وأع� �ل ��ن أب� ��ل ع ��ن ت��أي �ي��ده ال�ت�ع��وي��ض
امل ��ال ��ي امل �ب��اش��ر ألص� �ح ��اب األع� �م ��ال،
خ� �ص ��وص ��ًا ل� �ل� �م� �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة
وامل�ت��وس�ط��ة ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أه�م�ي��ة أن
ن�ف�ك��ر أي �ض��ًا ب��ال �ت��وازي ف��ي أص�ح��اب
ال� � ��دخ� � ��ول امل� � � �ح � � ��دودة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة
ونعوضهم ،وكذلك قضية القروض
ت � �ح � �ت� ��اج إل � � � ��ى م � �ع� ��ال � �ج� ��ة م� � ��ن ق �ب��ل
الحكومة.

مبان
«الصناعة»:
ٍ
مؤقتة لمصانع
الكمامات والقفازات
زكريا محمد
طلبت الهيئة العامة للصناعة
مبان مؤقتة في
السماح بإقامة
ٍ
االرتداد للمصانع املتخصصة
باألقنعة القطنية (الكمامات)
والقفازات البالستيكية.
وق��ال مدير الهيئة عبدالكريم
ت �ق��ي ف� ��ي خ� �ط ��اب وج� �ه ��ه إل��ى
ال �ب �ل��دي��ة ،إن ال�ه�ي�ئ��ة ح��ري�ص��ة
ع �ل��ى ات� �خ ��اذ ج �م �ي��ع ال �ت��داب �ي��ر
واإلج � � ��راءات االح �ت��رازي��ة ملنع
ت � �ف � �ش� ��ي ك � � � ��ورون � � � ��ا .وأض � � � ��اف
أن ه� �ن ��اك ت� ��زاي � �دًا ف� ��ي ال �ط �ل��ب
م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين في
ه � ��ذه ال� �ف� �ت ��رة ع� �ل ��ى م �ن �ت �ج��ات
الصناعات الوطنية الخاصة
بالوقاية من انتشار العدوى،
م � � �ث� � ��ل األق� � � �ن� � � �ع � � ��ة ال � �ق � �ط � �ن � �ي� ��ة
(ال� � � �ك� � � �م � � ��ام � � ��ات) وال � � �ق � � �ف� � ��ازات
البالستيكية.
وتمنى تقي السماح للمصانع
امل� �ن� �ت� �ج ��ة مل� � � ��واد ال� ��وق� ��اي� ��ة م��ن
ان �ت �ش��ار ال � �ع ��دوى ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ص �ب �ح��ان ال �ص �ن��اع �ي��ة ب��إن �ش��اء
مبان مؤقتة في ارت��دادات هذه
ٍ
امل� �ص ��ان ��ع ،ل �ت �م �ك�ين امل��واط �ن�ين
وامل�ق�ي�م�ين م��ن ال �ح �ص��ول على
م �ن �ت �ج��ات ال� ��وق� ��اي� ��ة م� ��ن دون
ال��دخ��ول إل��ى املصانع لتفادي
تفشي الفيروس بني العاملني
في املنشآت الصناعية.

«البلدية» تغلق
 8محال مخالفة
أعلنت البلدية عن كشف فرقها
ال��رق��اب �ي��ة ،أول م��ن أم ��س ،على
ً
 269م� �ح�ل�ا وس ��وق ��ًا م��رك��زي��ًا،
وأس� � �ف � ��رت ع� ��ن غ� �ل ��ق  8م �ح��ال
وتحرير  62مخالفة وتوجيه
 72إن � � � ��ذارًا ورف� � ��ع  36س �ي ��ارة
مهملة وغسل وتعقيم 10909
حاويات.
ال� � � ��ى ذل � � � � ��ك ،رك� � �ب � ��ت ال� �ب� �ل ��دي ��ة
« 157إع �ل��ان م ��وب ��ي» بجميع
املحافظات للحملة التوعوية
التي أطلقتها بمشاركة هيئة
ال�ب�ي�ئ��ة ت �ح��ت ش �ع��ار «ارم �ي �ه��ا
ف��ي األم��اك��ن امل�خ�ص�ص��ة ل�ه��ا»،
ل�ت��وع�ي��ة امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين
ب��إل �ق��اء ال �ق �ف ��ازات وال �ك �م��ام��ات
ف ��ي األم� ��اك� ��ن امل �خ �ص �ص��ة ل�ه��ا
تجنبًا النتشارعدوى فيروس
كورونا املستجد.

طالب الخالد بتحمُّ ل مسؤولياته الدستورية

العدساني:

مصيرنا «أزمات»..
لو ُترك األمر للشيتان!
ّ
ح� � ��ذر ال� �ن ��ائ ��ب ري� � ��اض ال� �ع ��دس ��ان ��ي م��ن
«أزم� � ��ات اق �ت �ص��ادي��ة» ،ت �ق��ع ال ��دول ��ة في
ُ
ً
ّ
مطباتها مستقبال ،إذا م��ا ت��رك��ت أم��ور
وض��ع ال�خ�ط��ط امل��ال�ي��ة وتنفيذها تحت
ي��دي وزي��ر املالية ب��راك الشيتان ،داعيًا
رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
ال�خ��ال��د إل��ى «ت�ح� ّ�م��ل م�س��ؤول�ي��ات��ه التي
ت �ض �ع �ه��ا ع �ل��ى ع ��ات �ق ��ه امل � � ��ادة  127م��ن
ال ��دس �ت ��ور ،وال �ت ��ي ت �ن��ص ع �ل��ى إش��راف��ه
ّ
وت �ن �س �ي �ق��ه ف ��ي م ��ا ي �ت �ع��ل��ق ب��ال�س�ي��اس��ة
املالية للدولة».
وأض��اف العدساني ان الوزير الشيتان
ً
«لم يضع خطة مالية ،وال أجرى حلوال
ُ
صحيحة ،وال اتبع التوصيات التي أبلغ
ب�ه��ا ف��ي ظ��ل أزم ��ة ك ��ورون ��ا» ،م�ع��رب��ًا عن
مخاوفه م��ن أن ي��ؤدي إه�م��ال الحكومة
للجانب االق �ت �ص��ادي إل��ى وق ��وع ال�ب�لاد
في أزمة.
وقال إن الوضع يستدعي «وضع خطة
م�ح�ك�م��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة،
والنظر بجدية ،وال�ح��رص على الحالة
امل ��ال� �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة ،ال س �ي �م��ا ال �ص �ن��دوق
السيادي وصندوق احتياطي األجيال،
واالحتياطي العام».
وأك � ��د أن م �س��ؤول �ي��ة رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة
ّ
كبيرة ،وتتمثل في الرقابة الذاتية على
أعمال الحكومة ،في ظل السياسة التي
يتبعها الوزير الشيتان وط��رق تعامله
م��ع ال �ش��أن االق �ت �ص ��ادي ،خ �ص��وص��ا ما
يتعلق بسيولة االحتياطي العام وعدم
تطبيق الحلول ملعالجة األوضاع ،مشددًا
على ان على رئيس مجلس ال ��وزراء أن
يطلب التقرير األخير عن االحتياطات
املالية (للشهر الجاري يونيو  )2020من
الهيئة العامة لالستثمار ،لالطالع على
كل البيانات املالية ،وإج��راء املعالجات
املالية ال�لازم��ة ،ومنها نقل األص��ول في
ما بني الصندوق السيادي واحتياطي
األج� �ي ��ال واالح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ،إض��اف��ة
ال ��ى االق� �ت ��راض م��ن اح�ت�ي��اط��ي األج �ي��ال
ل�لاح �ت �ي��اط��ي ال � �ع� ��ام ،وت� ��وري� ��د األرب � ��اح
املحتجزة وتعديل م��رس��وم التحاسب؛
وذل��ك لتعزيز الخزانة العامة والحفاظ
ع� �ل ��ى امل� ��رك� ��ز امل� ��ال� ��ي ل� �ل ��دول ��ة ب��ال �ش �ك��ل

رياض العدساني

وزير المالية تجاهل
َّ
الملفات المالية
واالقتصادية بشكل
خطير جدّ اً
ال�ص�ح�ي��ح ،وف��ق اإلج � ��راءات املحاسبية
ال�ص�ح�ي�ح��ة ووض� ��ع ت � ��وازن ب�ي�ن جميع
احتياطيات الدولة.
وش � � � ّ�دد ع �ل��ى أن ال ��وض ��ع االق� �ت� �ص ��ادي
ل�ل��دول��ة م�ت�ين ،لكن األم��ر يتطلب القيام
باإلجراءات املطلوبة لتعزيزه والحفاظ
على املركز املالي للكويت.
وق ��ال إن ال�س�ي��اس��ة ال�ت��ي يتبعها وزي��ر
امل ��ال� �ي ��ة وت �ع��ام �ل��ه م� ��ع امل� �ل� �ف ��ات امل��ال �ي��ة
واالقتصادية وكل ما يتعلق بامليزانيات
«أم��ر خطير ج� ّ�دا؛ فهو يتعامل بإهمال
كبير م��ع ه��ذه امل�ل�ف��ات ،ول��م يضع خطة
اق �ت �ص��ادي��ة واض� �ح ��ة امل �ع��اي �ي��ر إط�ل�اق��ًا،
ّ
ولن نتخلى عن مسؤوليتنا في الرقابة
وال �ت��دق �ي��ق ع �ل��ى ك ��ل األم � � ��ور ،وأب ��رزه ��ا
م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� � ��دول� � ��ة وط� ��ري � �ق� ��ة ال� �ص ��رف
واملعالجات والحلول».
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بسبب المخاوف من انتقال العدوى بين المرضى والطواقم الطبية

«كورونا» يوقف إجراء الجراحات غير الطارئة
لم تقتصر اآلثار الطبية النتشار جائحة كورونا على
انشغال معظم المستشفيات والطواقم الطبية
في عالج الحاالت المصابة بالفيروس ،بل أصبحت
المؤسسات الطبية مضطرة إلى تأجيل بعض الحاالت
العالجية التي تعاني أمراضا ً أخرى ،األمر الذي جعل
كثيراً من المرضى ينتظرون إجراء العمليات لهم في
مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها.
يسرا الخشاب
ي��وض��ح ع ��دد م��ن األط �ب��اء ل �ـ سبقلا ،أن امل��راح��ل
املقبلة ستشهد مزيدًا من العالجات التي يمكن
اج ��راؤه ��ا ل �ل �م��رض��ى ف ��ي ج �م �ي��ع ال�ت�خ�ص�ص��ات،
بينما يصعب البدء في العالجات غير الطارئة،
خاصة فيما يتعلق بعالج األسنان ،وقد يستمر
اإليقاف لعدة أشهر ملنع انتقال أي عدوى.

جراحات ضرورية
وأك ��د اس �ت �ش��اري األم � ��راض ال�ب��اط�ن�ي��ة وال�ج�ه��از
الهضمي واملناظير بمستشفى مبارك د .محمد
شهاب ،أهمية اجراء بعض العمليات الضرورية
أثناء انتشار جائحة كورونا ،مبينًا أن املناظير
ال�ع��اج�ل��ة ي�ح��دده��ا ال�ط�ب�ي��ب امل �ع��ال��ج ،وغ��ال�ب��ًا ما
ت �ك��ون م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �ن��زي��ف ال��داخ �ل��ي ب��امل �ع��دة أو
القولون أو بعض األمراض األخرى كاألورام.
وأوض ��ح أن أط �ب��اء ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي وال�خ��اص
ي�ق��وم��ون ب�ه��ذه العمليات ،وق��د يتم ال�ت��وس��ع في
ع��دد العمليات غير الطارئة التي تتم للمرضى
ف ��ي األس ��اب �ي ��ع امل �ق �ب �ل��ة ،خ��اص��ة إذا ق �ل��ت أع� ��داد
املصابني بفيروس كورونا وقلت ساعات الحظر
أو انتهت وفقًا لتعليمات الجهات املسؤولة.

املناظير
وذك��ر شهاب أن عدد عمليات املناظير التي يتم
اج��راؤه��ا ق��د ق�ل��ت ع�م��ا ك��ان��ت عليه ق�ب��ل انتشار
الفيروس وتقتصر فقط على الحاالت العاجلة،
ق��ائ�لا «إن �ن��ا ن�ت�ب��ع االج� � ��راءات االح �ت��رازي��ة ال�ت��ي
أوصت بها وزارة الصحة ،ومن ثم فعدد الحاالت
التي حدث فيها انتقال للفيروس ما بني الطبيب
واملريض خالل إجراء العمليات قليل جدًا بسبب
االلتزام بالوقاية».
وأشار إلى أن عمل املناظير أثناء انتشار جائحة

أطباء لـ سبقلا:
ننصح المرضى بتأجيل
بعض العالجات
غير الضرورية
شهاب :المناظير أثناء
الجائحة تستلزم
من الطبيب مزيداً
من االحتياطات
العجمي :التوسع في
زراعات األسنان ممكن
في المراحل المقبلة
الشمالي :النزيف الفموي
والورم واالنتفاخات حاالت
يصعب تأخير عالجها
كثير من المرضى
ينتظرون عودة الحياة
إلجراء العمليات

كورونا يستلزم مزيدًا من االحتياطات من جانب
الطبيب ،بحيث يكون هناك مدة كافية بني عملية
وأخ��رى ملنع تقابل امل��رض��ى ،كما يجب التشديد
على ضرورة أن يرتدي املريض الكمام ،ويرتدي
الطبيب امل�لاب��س الكاملة املخصصة للعمليات
من كمام وقفاز وغطاء الوجه ،كما يتم التعقيم

عدة مرات لتفادي نقل العدوى.

عالجات األسنان
وق� � ��ال ط �ب �ي��ب األس � �ن� ��ان ب �ص �ي��ص ال �ع �ج �م��ي إن
عالجات األسنان املتوافرة خالل الفترة السابقة
ج �م �ي �ع �ه��ا ل� �ح ��االت ال� � �ط � ��وارئ ،إذا وج� � ��دت آالم

فترة انتظار
ب� نّّي� د .ش�ه��اب أن امل�ن��اظ�ي��ر غ�ي��ر ال�ط��ارئ��ة ال�ت��ي ق��د تنتظر ل�ع��دة أش�ه��ر تشمل املسح
االستكشافي للقولون ،مشيرًا إلى انتظار تعليمات وزارة الصحة من حيث انخفاض
أعداد املصابني بالوباء حتى تتم زيادة هذه العمليات ،خاصة عند تقليص ساعات
الحظر ،متوقعا استمرار مظاهر التباعد االجتماعي واالجراءات الصحية حتى عودة
الحياة إلى طبيعتها ملدة قد تزيد على  6أشهر.

غير محتملة ،مشيرا إل��ى ال�ب��دء ف��ي التعامل مع
ال �ح��االت ال�ت��ي تستدعي التقويم وش��د وتكميل
ع�لاج��ات ال�ت�ق��وي��م حينما ب��دأ ال�ف�ت��ح التدريجي
ل �ع �ي��ادات األس� �ن ��ان ،م��ع م �ن��ع ت��رك �ي��ب ت�ق��وي�م��ات
جديدة أو إزالة القديمة حاليًا.
وذكر العجمي أن جميع جراحات األسنان متوقفة
فيما عدا الخلع الجراحي ،كما يتم عالج العصب
للحاالت الطارئة ،ويمكن تغيير التركيبات في
امل��رح�ل��ة ال�ح��ال�ي��ة مل�ن��ع ح ��دوث م�ض��اع�ف��ات ،الفتًا
إل��ى أن م��زي��دا م��ن العالجات سيتم إج��راؤه��ا في
امل��راح��ل املقبلة ك��زراع��ات األس�ن��ان والعظام ،ولن
نستعجل في معالجة الحاالت غير الطارئة.

الحاالت الطارئة
وأش � ��ارت ط�ب�ي�ب��ة األس� �ن ��ان ض �ح��ى ال�ش�م��ال��ي

إل��ى أن «ه�ن��اك حالة م��ن اللغط بشأن طبيعة
ح��االت ال�ع�لاج ال�ط��ارئ��ة وع��ن ال��وق��ت املناسب
ل�ت��أج�ي��ل ال �ع�لاج أو ال��زي��ارة ال �ف��وري��ة لطبيب
األسنان» ،مبينة أن «الحاالت التي تستدعي
التدخل العالجي هي حاالت النزيف الفموي
امل�س�ت�م��ر ،وال ��ورم واالن �ت �ف��اخ��ات ،س��واء داخ��ل
ال �ف ��م أو م �ن �ط �ق��ة ال ��وج ��ه وال �ف �ك�ي�ن أو ح ��االت
الخراج».
ول �ف �ت��ت إل ��ى م �ع��ال�ج��ة «ح� ��االت األل� ��م ال�ش��دي��د
الذي يتبع الخلع والناتج عن التهاب العظم
في منطقة الخلع وحاالت الحوادث والسقوط
ال ��ذي ي�ن�ت��ج ع �ن��ه أل ��م ش��دي��د ب��األس �ن��ان ،م�ث��ل
ح��دوث ح��رك��ة ب��األس�ن��ان املصابة أو ك�س��ر ،أو
ح ��االت اآلالم ال �ش��دي��دة ال�ن��ات�ج��ة ع��ن ال�ت�ه��اب
العصب».
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خبيرة األسرة تجيب :اكسري خوفك ..مع الحفاظ على التباعد االجتماعي

أشعر بالقلق من الخروج بعد انتهاء اإلغالق ..فهل هذا طبيعي؟
أناليزا باربيري « -الغارديان»
ترجمة :محمود حمدان
أرسلت قارئة رسالة إلى خبيرة شؤون األسرة في
صحيفة الغارديان تقول فيها:
بدأت أرى القلق والخوف باديني على األصدقاء والجيران
م��ن ال�خ��روج بعد إن�ه��اء حالة اإلغ�ل�اق ،كما راودت �ن��ي هذه
ال �ح��ال��ة ل��وه �ل��ة ،ول �ي��س ذل ��ك ألن �ه��م ي�خ�ش��ون م��ن اإلص��اب��ة
بالفيروس (على الرغم من أن ذلك ال يزال مهمًا بالطبع)،
لكن ألنهم لم يخرجوا لفترة طويلة.
تقول لي إحدى الجارات إنها تشعر بالقلق حيال الخروج
ألنها لم تذهب أبعد من نهاية شارعنا منذ ما يقرب من
 3أشهر ،ول��م تقد سيارتها ،وه��و ما يقلقها ،فيما تقول
أخ��رى إنها كانت تتحرك في بلدتنا املحلية ضمن دائرة
ن�ص��ف ق�ط��ره��ا ن�ح��و  4أم �ي��ال ،لكنها تشعر بالقلق من
القيادة خارجها .هؤالء هم األشخاص الذين اعتادوا على
القيادة بطول قارة أوروبا في الظروف العادية ولديهم دائرة
واسعة من األصدقاء واألنشطة.
أما أنا ،فأجبرت نفسي على القيادة للقاء صديقة للخروج
في نزهة األسبوع املاضي ،وبمجرد أن تم تخفيف القيود
وقفت في طابور االنتظار لشراء بعض األغ��راض ملجرد
البقاء على ات�ص��ال م��ع ه��ذا الجانب م��ن الحياة ،م��ع العلم
أن �ن��ي ت �ج��اوزت س��ن  70ع��ام��ًا ،ل��ذل��ك يمكنني اس�ت�خ��دام
التوصيالت املنزلية املتاحة ،واآلن أشعر بثقة أكبر للقيام
باملزيد ،بما في ذلك قيادة سيارتي مرة أخرى.
ب��م تنصحني؟ ه��ل م��ن الطبيعي الشعور بهذا االرت�ب��اك؟

وهل يجب أن أشجع أصدقائي على فعل ما فعلته وتقديم
أنفسهم مرة أخرى إلى العالم بقدر استطاعتهم؟
ً
وردت الخبيرة قائلة:
هذا شعور مفهوم تمامًا ،رغم أن تأثير اإلغ�لاق يختلف
من شخص إلى آخر ،فهناك من يتوق للخروج مرة أخرى،

كما أن هناك من فقد الثقة ويعاني التوتر.
ال يختلف األم��ر ع��ن األش �خ��اص ال��ذي��ن أم�ض��وا وق�ت��ًا في
بيئات خاضعة للرقابة  -مثل الجيش وال�س�ج��ن وحتى
امل��درس��ة ال��داخ�ل�ي��ة  -إذ ينطلق البعض عندما يخرجون
منها ،في حني أن هناك من يحتاج إلى مساعدة للتأقلم.
واألم � ��ر اآلن أك �ث��ر ت�ع�ق�ي�دًا ألن خ �ط��ر ال �ف �ي��روس ال ي��زال

موجودًا ،لذا فهي ليست حالة «حرية تامة».
لجأت إلى الطبيب النفسي الدكتور بول روليدر الذي أوضح
أن الروتني مهم جدًا للعديد من الناس ،ألنه «يساعدنا على
ال�ت�ح��رك ع�ب��ر امل �س��اح��ات واألوق � ��ات ،ويعطينا إح�س��اس��ًا
باألمان نسبيًا ،ونشعر أنه يمكننا التنبؤ باألشياء ،لكن
مع اإلغالق اختفى هذا الروتني».

ويقول روليدر إنه بالنسبة لبعض الناس الذين يعتبرون
منزلهم م�ك��ان��ًا آم �ن��ًا ،ت��م إن �ش��اء روت�ي�ن ج��دي��د ،رغ��م أنهم
يميلون إل��ى استحداث «روتينات أصغر ال تنطوي على
ال��دخ��ول إل��ى مساحة أوس��ع ومل��دة أط��ول ،على عكس تلك
السابقة».
وي �ض �ي��ف أن ��ه ل �ه��ذه األس� �ب ��اب ت�ق�ل��ص ع��امل �ن��ا ،وق ��د ي�ب��دو
توسيعه م��رة أخ��رى بأمان أم �رًا مرهقًا للبعض ،فعندما
نخرج إلى جوارنا املباشر ،قد نرى وجوهًا مألوفة ،وقد
تبدو األمور على ما يرام ،وهذا ليس باألمر السيئ ،لكننا
قد نتخيل أن األمور أسوأ ،إذا ذهبنا بعيدًا.
هناك أيضًا من كان التنازل عن املسؤولية بمنزلة ارتياح
مرحب به من الحياة اليومية ،ألن «السلطة األعلى» أخبرتنا
بما نفعل ،وي�ق��ول رول�ي��در :ف��ي مثل ه��ذه ال�ح��االت ،تتولى
الحكومة السيطرة واملسؤولية ،وتملي قواعد ولوائح يجب
اتباعها ،واآلن ت�ع��ود املسؤولية إل�ي�ن��ا ،وعلينا أن نجري
تقييمات املخاطر الخاصة بنا.
لذلك ،فبالنسبة ملن يشعرون بالخوف ويريدون االنطالق
بأمان ،ينصح روليدر«باتخاذ خطوات أطول تدريجيًا مع
الحفاظ على التباعد االجتماعي ،ربما املشي إلى متجر
ً
أبعد قليال ،بحيث تصبح دائرة األمان أكبر».
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ألول �ئ��ك ال��ذي��ن ي �ش �ع��رون ب��ال �خ��وف وال�ق�ل��ق،
فعليهم ال�ت��ذك��ر أن ال�ث�ق��ة ت��أت��ي م��ن ت �ك��رار ف�ع��ل األش �ي��اء،
وح��ري بهم كسر خوفهم وال�ع�م��ل على تخطي الشعور
بعدم اليقني ،فإذا أرادوا الذهاب إلى السوبر ماركت ،فهل
ً
يمكنهم املشي ب��دال م��ن ال��ذه��اب بالسيارة؟ ه��ل يمكنهم
مقابلة أصدقائهم م��ع الحفاظ على التباعد االجتماعي
للشعور بقليل من األلفة؟

«السوشيال ميديا» وبرامج الطبخ أسهمت في زيادة شهية البشر

تهدد البنيانين النفسي والجسدي

لماذا نشعر بالجوع بشكل مستمر؟

مشاعر «الوحدة» ..كيف يمكن أن تغيرنا؟

د .خلود البارون
م��ن ال�ص�ع��ب ال�ت�غ��اض��ي ع��ن ال�ش�ع��ور ب��ال �ج��وع ،فهو
شعور غريزي قوي يمكن ان يسيطر عليك ،فيتملك
ح ��واس ��ك وت �ف �ك �ي��رك وي ��ؤث ��ر س �ل�ب��ا ف ��ي ت�ص��رف��ات��ك
وم ��زاج ��ك .ل�ت�ج��د ن�ف�س��ك م�ن��دف�ع��ا ل �ت �ن��اول أي ط�ع��ام
متوافر امامك حتى تهدئ هذا الشعور.
ومن الطبيعي أن تشعر بالجوع كل  5 - 3ساعات،
ولكن ماذا ان كنت ال تشعر بالشبع مهما تناولت من
طعام؟ بل وتشعر بالجوع بشكل متواصل؟ .ففي
هذه الحالة ،لن يكون سبب الجوع هو جوع جسدي
حقيقي (حاجة الجسم الى الطاقة) بل نتيجة لعدة
مثيرات ومحفزات اخرى.
وتشرح د .مونيك تيلو من جامعة هارفرد الطبية
ومستشفى ماساتشوستس ،قائلة «يشعر اإلنسان
ب��ال �ج��وع ع �ن��دم��ا ت �ف��رز االم� �ع ��اء ه��رم��ون ال�ج��ري�ل�ين،
ك��إش��ارة تنبه ال��دم��اغ ال��ى ح��اج��ة الجسم ال��ى تناول
الطعام .بينما يتوقف الشعور بالجوع عندما تشعر
امل�ع��دة ب�ق��رب امتالئها ،فيبدأ الجهاز الهضمي في
اف��راز ه��رم��ون الشبع وتنبيه ال��دم��اغ وتحفيزه على
التوقف عن تناول الطعام .بيد ان افراز هرمون الجوع
قد يستمر ،او كفاءة عمل هرمون الشبع قد تضعف
ألسباب مختلفة ،مثل أسباب صحية او نفسية او
غيرها ،ليجد الشخص نفسه يشعر بالجوع بشكل
مستمر وطوال اليوم».
أهم األسباب:
 - 1أسباب صحية
إن ك�ن��ت ت�ت�ن��اول كمية ك��اف�ي��ة م��ن ال�ط�ع��ام وال ت��زال
تشعر بالجوع بعدها بفترة قليلة ،فتأكد أوال من
ع��دم وج��ود أس�ب��اب صحية تسبب ارت �ف��اع الشهية
واستمرار الشعور بالجوع ،مثل:
■ فرط نشاط الغدة الدرقية.
■ اإلصابة ب��داء السكري أو تطوير الجسم مقاومة
ض ��د االن �س��ول�ي�ن (وه � ��ي م��رح �ل��ة م ��ا ق �ب��ل اإلص��اب��ة
بمرض السكري من النوع الثاني).
■ حدوث تلف في الغدة النخامية.
■ ب��دء ت �ن��اول ادوي ��ة ل�ه��ا أث��ر ج��ان�ب��ي ي�س�ب��ب زي��ادة
ال�ش�ه�ي��ة ،م �ث��ل :ال�ع�ق��اق�ي��ر ال �س �ت �ي��روي��دي��ة ،م �ض��ادات
االكتئاب ،مثبطات املناعة والعقاقير الهرمونية (ملنع
الحمل او عالج مرحلة انقطاع الطمث.
 - 2أسباب نفسية
م��ن أك �ث��ر األم ��ور ال �ت��ي ي��ؤك��ده��ا خ �ب��راء ع�ل��م النفس
ارتباط الشهية بالجانب النفسي والعاطفي .فغالبية
الوقت يكون سبب اندفاعك الى تناول الطعام هو نتاج
لعامل نفسي وليس الجوع الحقيقي .مثل :الشعور

مايو كلينك

بامللل او كطريقة لتفريغ مشاعر قوية كالحزن او
الكآبة ،او حتى ال�ف��رح ،او قلة النوم واالرق ،او فرط
ال�ت��وت��ر ،أو حتى ارت�ب��اط ش��رط��ي (تشعر بالسعادة
وامل�ك��اف��أة عند ت�ن��اول ال�ط�ع��ام) .كما أن هناك جانبا
آخر سبب ارتفاع شهية البشر ،وهو تزايد مشاهدة
برامج الطبخ والدعايات الغذائية ،وصور األطعمة عبر
صفحات السوشيال ميديا .فمن الطبيعي ان تشعر
ب��ال�ج��وع ح�ت��ى ل��و ك�ن��ت ق��د ان�ت�ه�ي��ت للتو م��ن ت�ن��اول
الطعام ،إن ش��اه��دت نجمك املفضل يتلذذ ويغريك
بتناول حلويات واطباق طعام شهية.
وم��ن األف �ك��ار ال�ت�غ��ذوي��ة الشائعة ال�ت��ي ع��ودت�ن��ا على
ال �خ��وف م��ن ال�ش�ع��ور ب��ال �ج��وع ،ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ف��ائ��دة
ت� �ن ��اول خ �م��س وج� �ب ��ات ط �ع��ام ي��وم �ي��ا ( 3رئ�ي�س�ي��ة
كبيرة و 2خفيفة بينها) أو االل�ح��اح على ض��رورة
ت �ن��اول ال��وج �ب��ات ف��ي م��واع �ي��ده��ا ،ح �ت��ى ل��و ك �ن��ت ال
تشعر بالجوع او ضرورة تناول وجبة اإلفطار فور
استيقاظك صباحًا.
وأض��اف��ت د .مونيك موضحة «كلما تناولت طعاما
أكثر ،تعلق جسمك بالطعام أكثر وأصبحت تعيش
لتأكل ال تأكل لتعيش .فاملعدة عضو يتمدد ويزداد
حجمه م��ع زي ��ادة امتالئها ب��ال�ط�ع��ام ،وت�م��دده��ا هذا
سيصعب امتالءها وبالتالي الشعور بالشبع.
كما ان ت�ع��ود الجسم على اس�ت�م��رار ت�ن��اول الطعام
رغ��م ش�ع��ور الشخص بالشبع واالم �ت�لاء والتخمة،
يجعله يطور مقاومة لرسائل الجسم بالشبع (فال
يستجيب مل�ش��اع��ر ال �ش �ب��ع) .وه �ن��ا ي�ص�ب��ح الجسم
ح �س��اس��ا إلش � � ��ارات ال� �ج ��وع وغ ��اف�ل�ا ع ��ن إش � ��ارات

الشبع».
 - 3خلل في أسلوب الحياة
راجع أسلوب تغذيتك ونشاطاتك اليومية .فقد يكون
السبب هو عدم تناولك كمية كافية من الطعام فعال،
او أنك تجهد نفسك في العمل او التمرين الرياضي.
الحلول:
■ ال تسبب الجوع لنفسك.
قلل النظر الى إعالنات الطعام وصفحات السوشيال
ميديا التي تروج للمطاعم ووصفات اعداد الطعام.
■ كن صريحًا.
اسأل نفسك َ
(لم اشعر بالجوع فعال؟ هل السبب هو
امللل او التوتر؟) .ف��إن ك��ان ذل��ك هو السبب فاشرب
ماء وشجع نفسك على القيام بأمور تزيد تحكمك
بمشاعرك وتلهيك عنها مثل القراءة او الرياضة او
ممارسة هواية او التحدث مع أشخاص تحبهم.
■ ابحث عن السبب الصحي.
إن ك �ن��ت ق��د اص �ب��ت أخ �ي��را ب �م��رض ،أو ب� ��دأت في
تناول عقار جديد ،فأسال معالجك عن عالقة ذلك
م��ع ش�ع��ورك املستمر بالجوع وزي ��ادة الشهية .وان
شعرت بأنك ال تتمكن من السيطرة على هذا األثر
الجانبي للدواء او املرض ،فتحدث الى معالجك حتى
يقترح عليك حلوال طبية او تغييرا في عقاقيرك.
■ االستعانة بالصيام املتقطع.
هذه طريقة مفيدة للسيطرة على شهيتك وتعويد
جسمك على ع��دم ال�خ��وف او اإلص��اب��ة بالهلع عند
الشعور بالجوع ،كما سيعودك على تناول الطعام
خالل ساعات معينة في اليوم.

د .والء حافظ
أكدت العديد من األبحاث أن الشعور بالوحدة يرتبط بمجموعة
من املشكالت الصحية ،بالرغم من أننا قد ال نشعر كيف يتم
ذلك االرتباط.
مثال؛ إذا ما أحس شخص ما بالوحدة أو بخيبة األم��ل في ما
ّ
يتعلق بحياته ،فإنه غالبا ما يهمل االعتناء بنفسه .مثال قد ال
يأكل بشكل صحيح ،فإما أن يكثر من الطعام ،وإم��ا أن يفقد
الشهية .كذلك هناك من تهاجمه مشاعر القلق متسببة في ندرة
ساعات النوم وال��راح��ة .إن ع��ادات مثل تلك يمكن أن تكون لها
آثار بعيدة املدى.
قبل تفشي جائحة «ك��ورون��ا» ك��ان كثير من الناس يشعرون
بالوحدة ،وازداد األمر سوءا عندما قطعت «كورونا» السبل بني
الناس وأبقتهم في املنازل .وبات االقتراب من اآلخرين تجربة
مقلقة.
إنها أوق��ات غريبة ،تسبب فيها ل�ـ  ،COVID-19حيث أصبح
االبتعاد عن اآلخرين الطريقة األكثر أمانا للبقاء بصحة جيدة،
على الرغم من أن ذلك يمكن أن يضاعف مشاعر العزلة .إنه حال
جدير بالنظر ،يطلعنا على كيفية تأثير الوحدة على كل شيء:
من دماغك إلى قلبك إلى جهازك املناعي.
واملثير للقلق أن مجموعة متزايدة من األب�ح��اث تشير إل��ى أن
الشعور بالوحدة لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يكون أثره
سيئا على الصحة البدنية والعقلية معا.
كبير األطباء القائم على هذه الدراسة دوج نيميسيك ،يقول إن
«الوحدة» قد بلغت أبعادًا وبائية.
عواقب العزلة
قد يستحضر الشعور بالوحدة صور االبتعاد عن األصدقاء
والعائلة ،لكن الحقيقة أن ه��ذا الشعور أعمق بكثير م��ن عدم
وجود خطط لقضاء ليلة الجمعة أو الذهاب إلى مناسبة .مصدر
ه��ذا العمق ه��و أن�ن��ا بشكل طبيعي نمثل ج��زءا م��ن مجموعة
تحتاج إلى الحماية ،ومشاركة املشاعر املختلفة ،في نفس الوقت
الذي نحافظ فيه على حقنا في البقاء.
ت �ق��ول ج��ول �ي��ان ه��ول��ت -ل��ون��دس �ت��اد أس� �ت ��اذة ع �ل��م ال �ن �ف��س وع�ل��م
األعصاب في جامعة بريغهام يونغ« :إنه أمر محزن للغاية عندما
ال نكون جزءا من مجموعة ،وعلينا أن نتعامل مع بيئتنا بالكامل
من تلقاء أنفسنا ،من دون مساعدة اآلخ��ري��ن ،ما يضع دماغنا
في حالة تأهب ،وهذا أيضا يضع بقية الجسم في حالة تأهب».
ووف�ق��ا مل��اي��و كلينيك ،ف��إن البقاء ف��ي ح��ال��ة التأهب يعني حالة
إجهاد عالية ،تجلب البالء على الجسم .حيث يمكن أن تساهم
هرمونات اإلجهاد مثل الكورتيزول والنورادرينالني في األرق
وزيادة الوزن والقلق على مدى فترات التعرض الطويلة.
تجربة مجهدة
وأش� ��ارت ه��ول��ت  -ل��ون��دس�ت��اد إل��ى أن ال��وب��اء رب�م��ا ي�ك��ون أكثر
التجارب املجهدة التي مر بها الناس في حياتهم .فقد انقلبت
الحياة اليومية ،وارتفعت نسب البطالة بشكل كبير.
هذه التحديات الهائلة ستجعلك تسعى إلى طمأنة ودعم العائلة
واألصدقاء .التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي تجعلنا
نشعر ب��ال��وح��دة أك�ث��ر م��ن أي وق��ت م�ض��ى .الن ال�ن��اس بالفعل
منعزلون جسديًا على األقل أكثر من أي وقت مضى ،ما يجعل
األمر أكثر صعوبة.

ماذا تعني «الوحدة»؟
أكدت الدراسة أن الوحدة هي الشعور الذاتي الذي ال يمكن قياسه
حقا .وال يمكن حتى لحجم الشبكة االجتماعية للشخص أن
يحدد كم هو وحيد.
وف��ي م��ا مضى درس��ت وك��ال��ة ناسا آث��ار العزلة والحبس على
رواد الفضاء منذ سنوات ،وتوصلت إلى بعض االستنتاجات
نفسها التي توصلت إليها دراسات أخرى ال تعد وال تحصى،
حول ما يمكن أن تسببه ظ��روف العزلة من مشكالت معرفية
وسلوكية .ب��االض��اف��ة ال��ى م��ا ت��وص��ل ال�ي��ه الباحثون ال�ي��وم في
الجوانب البيولوجية للوحدة وكيف تؤثر جسديًا على الجسم.
بدوره ،قال الباحث د .روبرت س .ويلسون إن الشعور بالوحدة
يمكن أن يجعل الناس أكثر عرضة ل�ـ«اآلث��ار الضارة ألم��راض
األعصاب املرتبطة بالعمر».
وأكد تورهان كانلي أستاذ علم األعصاب التكاملي في جامعة
ستوني ب��روك« :ال��وح��دة (يمكن) أن تكون مؤشرا كبيرا على
التدهور املعرفي املتسارع».
وأش ��ار ستيف ك��ول ،وه��و ب��اح��ث ف��ي جامعة كاليفورنيا في
لوس أنجلوس ،إلى أن ثمة احتماال واردا  -وهو أن إطالق بعض
ال�ه��رم��ون��ات ت�ح��ت ض�غ��ط ال��وح��دة امل�س�ت�م��رة يمكن أن ينشط
جينات معينة مرتبطة باملشكالت الصحية.
ماذا عن املستقبل؟
حتى مع البدء في تخفيف اجراءات اإلغالق والقيود املفروضة
على املطاعم والكافيهات واألم��اك��ن العامة األخ��رى ،ف��إن ال��دور
ال ��ذي ي�م�ك��ن أن يلعبه ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ف��ي امل�ج�ت�م��ع غير
م�ع��روف .على ال��رغ��م م��ن أن املسافة االجتماعية املتقطعة قد
تكون ضرورية حتى عام .2022
وإذا كان من املهم الحفاظ على اجراءات الحيطة من اجل البقاء،
فإننا نحتاج الى مواجهة مشاعر الوحدة بصدق ،والتغلب على
وصمة العار املرتبطة بهذا الشعور.
وق��د أك��د القائمون على ال��دراس��ة ض��رورة التواصل م��ع بعض
األص��دق��اء ،والتأكد من أننا نحافظ على ه��ذه االت�ص��االت ،وأن
نجري محادثات ذات مغزى لنا ،مع السؤال على اآلخرين كيف
يشعرون ،بحسب ما ذكره موقع .C NET

الصقة منع الحمل ..مميزات ومحاذير

الصقة تنظيم النسل للنساء هي إحدى وسائل منع الحمل
التي تحتوي على هرموني االستروجني والبروجستني.
ض �ع��ي ال�ل�اص �ق��ة ال �ص �غ �ي��رة ع �ل��ى ب �ش��رت� ِ�ك م ��رة واح ��دة
ً
أسبوعيا ملدة ثالثة أسابيع ،بحيث تستمرين في وضعها
ملدة ً 21
يوما .وال تضعي الرقعة الالصقة خالل األسبوع
الرابع ،مما يسمح بنزول الطمث.
تعمل الصقة تنظيم النسل بطريقة مماثلة لحبوب منع
الحمل املركبة ،حيث تمنع الصقة تنظيم النسل حدوث
الحمل ع��ن ط��ري��ق إط�ل�اق ه��رم��ون��ات ف��ي م�ج��رى ال ��دم ،ما
ي�م�ن��ع امل�ب�ي�ض�ين م��ن إط�ل�اق ب��وي�ض��ة (ع�م�ل�ي��ة اإلب��اض��ة).
كذلك ،تجعل الصقة تنظيم النسل مخاط عنق الرحم أكثر

ً
سمكا ملنع الحيوانات املنوية من الوصول إلى البويضة.
ل��دى لصقة تحديد النسل بعض املميزات باملقارنة مع
أنواع أخرى من وسائل تحديد النسل:
■ تلغي الحاجة إلى قطع الجنس فجأة ألخذ وسيلة منع
الحمل.
■ ال يتطلب األم��ر اه�ت�م� ً�ام��ا ي��وم� ً�ي��ا أو ال�ح��اج��ة إل��ى تذكر
تناول حبوب منع الحمل ً
يوميا.
■ توفر جرعة ثابتة من الهرمونات.
■ م��ن األس �ه��ل أن ت�س�ت�خ��دم�ه��ا ال �ن �س��اء ال �ل��وات��ي ي�ج��دن
صعوبة في بلع حبوب منع الحمل.

■ يمكن إزالتها في أي وقت ،مما يسمح بعودة الخصوبة
ً
سريعا.
ولكن لصقة تحديد النسل ليست مناسبة للجميع.
ال ي�ن�ص��ح م��وف��ر ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ب��ال�ل�ص�ق��ة إذا ك�ن� ِ�ت
تندرجني تحت اآلتي:
سنك  35أو أكبر وتدخنني.
■ ِ
لديك ألم بالصدر أو تاريخ من النوبات القلبية أو السكتة
■ ِ
أو ارتفاع شديد في ضغط الدم.
لديك تاريخ من جلطات الدم.
■ ِ
لديك تاريخ من سرطان الثدي أو الرحم أو الكبد.
■ ِ

■ ل��دي� ِ�ك مضاعفات متعلقة ب��داء ال�س�ك��ري في
الكلى أو العينني أو األعصاب أو األوعية الدموية.
■ ترضعني رض��اع��ة طبيعية أو أن�ج�ب� ِ�ت م��ؤخ� ً�را،
تعرضت إلسقاط أو إجهاض.
ِ
وجدت
لديك مخاوف بشأن كتلة جديدة في الثدي أو
■ ِ
ِ
تغيرا أثناء الفحص الذاتي للثدي.
املخاطر
مقارنة بموانع الحمل الفموية ،ستحمل أقل من امرأة من
ب�ين  100أث�ن��اء السنة األول��ى م��ن االس�ت�خ��دام النموذجي
لالصقة منع الحمل.
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ثقافة

فوكوياما يقدم كشف حساب عن «الجائحة والنظام السياسي» ()2/1

ثالثة عوامل لنجاح المواجهة :قدرة الدولة والثقة االجتماعية والقيادة
عادة ما ُت ِّ
خلف األزمات الكبرى عواقب وخيمة ،وعادة ما تكون غير
متوقعة .فقد كانت أزمة الكساد الكبير سبباً في تحفيز االنعزالية
والقومية والفاشية والحرب العالمية الثانية؛ لكنها أدت أيضاً إلى عقد
صفقة جديدة ،وهي صعود الواليات المتحدة كقوة عظمى عالمية،
وإنهاء االستعمار في نهاية المطاف .وقد أسفرت هجمات الحادي عشر
َ
َ
فاشلين ،أدَّ َيا إلى صعود إيران ،وظهور
تدخلين أميركي َّين
من سبتمبر عن
فرانسيس فوكوياما
أشكال جديدة من التطرف اإلسالمي.
ٍ
كما و َّلدت األزمة المالية عام  2008طفرة في الشعبوية المناهضة للمؤسسات ،والتي
حلت محل القيادة في مختلف أنحاء العالم .وسيتتبع المؤرخون في المستقبل آثاراً كبيرة
مماثلة لجائحة فيروس كورونا الحالية؛ ويكمن التحدي في فهم أبعادها مسبقاً.
نجاح وفشل

م��ن ال��واض��ح بالفعل مل��اذا ك��ان أداء بعض البلدان أفضل
من غيرها في التعامل مع األزم��ة حتى اآلن ،وهناك كل
األسباب التي تدعونا إل��ى االعتقاد ب��أن ه��ذه االتجاهات
س��وف تستمر ،حيث إن األم��ر ال يتعلق بنظام الحكم.
فقد كان أداء بعض األنظمة الديموقراطية جيدًا ،والبعض
اآلخ��ر ل��م يكن ك��ذل��ك ،وينطبق األم��ر نفسه على األنظمة
االستبدادية .وقد كانت العوامل املسؤولة عن االستجابة
الناجحة للجائحة ه��ي ق��درة ال��دول��ة وال�ث�ق��ة االجتماعية
والقيادة.
وكان أداء الدول التي تمتلك هذه الخصائص الثالث :جهاز
دول��ة مختصًا ،وحكومة يثق بها املواطنون ويستمعون
إل�ي�ه��ا ،وق ��ادة ف�ع��ال�ين ،مثيرًا ل�لإع�ج��اب ،وه��و األم��ر ال��ذي
أدى إل��ى الحد م��ن األض��رار التي لحقت بها .أم��ا البلدان
ً
ال�ت��ي تعاني اخ�ت�لاال ف��ي األداء الحكومي ،ومجتمعاتها
مستقطبة ،أو تفتقر إل��ى ال �ق �ي��ادة ،ف�ك��ان أداؤه� ��ا سيئًا
للغاية؛ األمر الذي جعل مواطنيها واقتصاداتها معرضني
للخطر وضعفاء.
تراوح االقتصاد

وك�ل�م��ا تعلمنا أك�ث��ر ع��ن ف �ي��روس «ك��وف�ي��د  ،»19 -وه��و
امل ��رض ال �ن��اج��م ع��ن ال �ف �ي��روس ال �ت��اج��ي امل �س �ت �ح��دث ،ب��دا
ً
أن األزم ��ة س�ت�ك��ون ط��وي�ل��ة ،وت �ق��اس ب��ال�س�ن��وات ب ��دال من
الشهور .ويبدو الفيروس أقل فتكًا مما كنا نخشى؛ لكنه
معد جدًا وغالبًا ما ينتقل من دون أن تظهر أعراض .وإذ
ٍ
نجد وباء اإليبوال مميتًا للغاية ،فإنه على الرغم من ذلك
ُ
تصعب اإلصابة به؛ ألن الضحايا يموتون بسرعة قبل أن
يتمكنوا من نقله .أما «كوفيد  »19 -فهو على العكس من
ذلك؛ ما يعني أن الناس ال يميلون إلى التعامل معه بجدية
كما ينبغي ،وهكذا انتشر وسيستمر في االنتشار على
نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ،مسببًا أع��دادًا هائلة
من الوفيات.
ول��ن ت�ك��ون ه�ن��اك لحظة تستطيع فيها ال�ب�ل��دان إع�لان
انتصارها على املرض؛ بل إن االقتصادات سوف تنفتح
ببطء وبشكل مؤقت ،مع تباطؤ التقدم بسبب موجات
العدوى الالحقة .ويبدو أن اآلم��ال في تحقيق انتعاش
ع�ل��ى ش�ك��ل ح��رف ( )Vبمقاييس األداء االق�ت�ص��ادي

من هو فرانسيس فوكوياما؟
مفكر وباحث أميركي من أصل ياباني
مختص باالقتصاد والعلوم السياسية.
أث � � ��ارت أط ��روح� �ت ��ه ال� �ت ��ي ن� �ش ��رت ع�ق��ب
س �ق��وط االت� �ح ��اد ال�س��وف �ي �ت��ي (س��اب �ق��ا)
ب� �ع� �ن ��وان «ن� �ه ��اي ��ة ال � �ت� ��اري� ��خ واإلن � �س� ��ان
األخ �ي��ر» ال�ك�ث�ي��ر م��ن االه �ت �م��ام وال �ج��دل،
حيث تنبأت بسيادة نظام عاملي واحد
ه ��و ال �ن �ظ��ام ال �ل �ي �ب��رال��ي ودي �م��وق��راط �ي �ت��ه
ال �غ��رب �ي��ة .ي�ع�م��ل ف��وك��وي��ام��ا ف��ي جامعة
ج��ون��ز هوبكينز وج ��ورج م��اس��ون .ول��ه
مؤلفات أخرى منها« :النظام السياسي
واالضمحالل ..من الثورة الصناعية إلى
عوملة الديموقراطية» و«مستقبلنا بعد
البشري ..عواقب ثورة التقنية الحيوية»
و«أميركا على مفترق طرق».

م�ت�ف��ائ�ل��ة إل ��ى ح��د ك�ب�ي��ر .ف�ع�ل��ى األرج� ��ح س�ت�ك��ون على
شكل ( )Lذي ذيل طويل ينحني ألعلى أو سلسلة من
الصعود والهبوط .واالقتصاد العاملي لن يعود إلى أي
ش��يء مماثل لحالة م��ا قبل جائحة ك��ورون��ا ف��ي وق� ٍ�ت
قريب.
مكاسب وخسائر

وعلى الصعيد االقتصادي ،فإن األزم��ة التي طال أمدها
ستعاني املزيد من اإلخفاقات والدمار في قطاع األعمال
لصناعات مثل مراكز التسوق ،وسالسل البيع بالتجزئة،
والسفر .وقد ظلت مستويات تركز السوق في االقتصاد
األم��ري �ك��ي ت��رت�ف��ع ب�ش�ك��ل م�ض�ط��رد ل�ع�ق��ود؛ ل�ك��ن ال��وب��اء
سيدفع ه��ذا االت�ج��اه إل��ى أب�ع��د م��ن ذل��ك .ول��ن يتسنى إال
للشركات الكبيرة ذات رؤوس األموال الضخمة أن تخرج
من العاصفة ،مع مكاسب لعمالقة التكنولوجيا أكثر من
أي مجال آخ��ر؛ حيث أصبحت التفاعالت الرقمية أكثر
أهمية من أي وقت مضى.
وق ��د ت �ك��ون ال �ع��واق��ب ال�س�ي��اس�ي��ة أك �ث��ر أه �م �ي��ة .وي�م�ك��ن
اس� �ت ��دع ��اء ال� �ش� �ع ��وب ل �ل �ق �ي��ام ب ��أع� �م ��ال ب �ط��ول �ي��ة ت�ت�س��م
بالتضحية الجماعية بالذات لفترة من الوقت؛ ولكن ليس
إل��ى األب��د .إن استمرار انتشار وب��اء ك��ورون��ا إل��ى جانب
فقدان الوظائف بشكل كبير ،والركود طويل األمد ،وعبء
الديون غير املسبوق ،سوف يخلق حتمًا توترات تتحول
إل��ى رد فعل سياسي عنيف ،ولكن ضد م��ن؟ لم يتضح
األمر بعد.
جهة الشرق

سيستمر التوزيع العاملي للقوة في التحول نحو الشرق؛
حيث كان أداء شرق آسيا أفضل في إدارة املوقف مقارنة
ب��أوروب��ا أو ال��والي��ات املتحدة .وعلى ال��رغ��م م��ن أن الوباء
نشأ في الصني ،وأن بكني قد تسترت عليه في البداية،
وسمحت له باالنتشار؛ ف��إن الصني س��وف تستفيد من
األزمة ،على األقل بشكل نسبي.
ً
وك�م��ا ح ��دث ،ف�ق��د ك��ان أداء ح�ك��وم��ات أخ ��رى ه��زي�لا في
البداية وحاولت تغطية األمر أيضًا بشكل أكثر وضوحًا؛
بل وربما كانت العواقب أشد فتكًا بالنسبة إلى مواطنيها.
وع�ل��ى األق ��ل تمكنت ب�ك�ين م��ن اس�ت�ع��ادة ال�س�ي�ط��رة على

الوضع ،وهي اآلن تنتقل إلى التحدي التالي ،وهو استعادة
تقدم اقتصادها بسرعة وبشكل مستدام.
وعلى النقيض من ذلك ،أخطأت الواليات املتحدة في مدى
استجابتها لألزمة على نحو خطير ،وشهدت مكانتها
ً
تراجعًا هائال .وعلى الرغم من أنها تمتلك ق��درات هائلة
على مستوى الدولة ،ونجحت في بناء سجل باهر في ما
يتعلق باألزمات الوبائية السابقة؛ فإن مجتمعها الحالي
ال��ذي يتسم باالستقطاب الشديد ،وزعيمها غير الكفؤ،
كانا سببًا في منع الدولة من العمل بفعالية.
ً
وق��د َّأج��ج ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي االن�ق�س��ام ب��دال م��ن تعزيز
ال� ��وح� ��دة ،وق � ��ام ب�ت�س�ي�ي��س ت ��وزي ��ع امل� �س ��اع ��دات ،وأل �ق��ى
باملسؤولية على حكام الواليات؛ التخاذ قرارات محورية،
بينما شجع االحتجاجات ضدهم لحماية الصحة العامة،
ً
كما هاجم املؤسسات الدولية بدال من تحفيزها .وبوسع
ً
العالم أن يشاهد التلفاز؛ حيث وقف ترامب مذهوال ،حني
سارعت الصني بتوضيح املقارنة.
وع�ل��ى م��دى ال�س�ن��وات ال�ق��ادم��ة ،ق��د ي��ؤدي ه��ذا ال��وب��اء إلى
انحدار نسبي للواليات املتحدة ،واستمرار تآكل النظام
الدولي الليبرالي ،وعودة الفاشية في جميع أنحاء العالم.
كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ميالد جديد للديموقراطية
الليبرالية ،وهو النظام الذي أربك املتشككني مرات عديدة،
وأظ �ه��ر ق� ��درًا غ �ي��ر م �س �ب��وق م��ن ال� �ق ��درة ع �ل��ى ال�ص�م��ود
َ
والتجديد .وس��وف تظهر عناصر من كال الطيفني ،في
أم��اك��ن مختلفة؛ ول�ك��ن م��ن امل��ؤس��ف أن التوقعات العامة
قاتمة ما لم تتغير االتجاهات الحالية بشكل جذري.
صعود الفاشية

م ��ن ال �س �ه��ل أن ن�ت�خ�ي��ل ال �ن �ت��ائ��ج امل �ت �ش��ائ �م��ة؛ ف��ال�ق��وم�ي��ة

تشارلز بيبين :يمكن للفلسفة قلب الموازين لمصلحة تأكيد القيم الجماعية

«كورونا» فرصة لبناء مستقبلنا الجماعي

رافع البرغوثي

أزمة غير مسبوقة

خطوة طوعية

ي ��دع ��و ال �ف �ي �ل �س��وف وال� ��روائ� ��ي
ال �ف��رن �س��ي ت �ش��ارل��ز ب �ي �ب�ين ال��ى
رؤي��ة املجتمع بصفته جماعة
اكبر من مجموع ع��دد افرادها،
ف��ي م��واج�ه��ة ال��رؤي��ة املتمركزة
تشارلز بيبين
على ال��ذات الفردية ،مشيرا الى
ان أزم ��ة ف �ي��روس ك��وف�ي��د  19غ�ي��ر امل�س�ب��وق��ة فرضت
علينا إدراك ارتباطنا بتجربة مشتركة على مستوى
ال� �ك ��وك ��ب ،وض� � � ��رورة ال �ت �ك��ات��ف ف ��ي ادارة م�ج�ت�م��ع
املصلحة املشتركة .وفي ما يلي ترجمة لحوار اجراه
مع بيبني موقع .MarketScreener

■ م ��اذا ي�ظ�ه��ر ل�ن��ا م ��دى وط�ب�ي�ع��ة ه ��ذه األزم� ��ة غير
املسبوقة؟
 في عام  1918استغرق وصول األنفلونزا األسبانية إلىج��زء من أوروب��ا عامني ،أم��ا اليوم فقد أث��ر حساء البنغول
في ووهان على العالم بأسره في غضون أسابيع .ومع ذلك،
ُيظهر لنا التاريخ أن التغيرات األنثروبولوجية الرئيسية لم
تكن مدفوعة أب� ً�دا باألوبئة ،مهما كانت ضخمة ،بل بسبب

■ هل يمكن لهذا االتجاه الجماعي أن يتشكل في الشركات؟
 ق ��ال روس ��و إن ال�ش�ك��ل امل �ث��ال��ي ل�ل�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي ل��م يكنالتجميع بل االتحاد ،ألن التجميع ُيفرض من الخارج ،بينما
ً
االت�ح��اد ي��أت��ي م��ن ال��داخ��ل .ف��ي ال�ش��رك��ة ،يعتمد املجتمع أوال
على التجميع في منظمة تم إنشاؤها بشكل مصطنع ،ولكن
ً
ً
اتحادا ،إذا أراد األفراد -في هذه الحالة
يمكن أن يصبح أيضا
املوظفون -إنشاءهً .
تماما كما في الجمهورية ،يمكن للمواطنني
ممارسة رغبتهم في العيش ً
معا .ساعدتنا هذه األزمة ،عندما
اصبحنا منفصلني لكن ً
معا -وهي مفارقة الى حد كبير -على
إدراك أننا مرتبطون بشكل أساسي بتجربة مشتركة على
مستوى الكوكب .لقد تم ف��رض ه��ذا اإلدراك من ال�خ��ارج ،أي
بواسطة الفيروس واآلث��ار الصحية املدمرة التي احدثها ،لذا
فإن التحدي اآلن سيكون في ادارة مجتمع املصلحة املشتركة
هذا .ولكن يجب أن تكون هذه خطوة طوعية ،وعلينا أن نتعلم
أن نريد ما كان في البداية حاال مفروضة.

ً
حاليا أن تعطي
■ ه��ل يمكن ل�لأزم��ة التي نمر بها
قوة ومعنى جديدين لفكرة املجتمع؟
 ه�ن��اك إج��اب �ت��ان ع��ن ه��ذا ال �س��ؤال .إح��داه �م��ا تقدميةوم�س�ي�ح�ي��ة م��ن ب�ع��ض ال �ن��واح��ي ،وت�ع�ت�ب��ر ه ��ذه األزم ��ة
فرصة لبناء مستقبلنا الجماعي ،بينما األخ��رى أكثر
«مأساوية» وتتطلع إلى اليونان قبل عصر أفالطوني،
م��ا يشير إل��ى أن�ن��ا ن�ع��ود دائ� ً�م��ا إل��ى القضايا نفسها،
نحن سجناء دائرة ال مفر منها ،مع عدم وجود احتمال
للتقدم.
شخصيًا ،أش�ع��ر بالتمزق ب�ين ه��ذي��ن التفسيرين .من
ناحية« ،أري��د أن أؤم��ن» ،ولكن في كثير من النواحي ال
يسعني إال أن أرى أن العالم ال يزال محكوما بالفردية.
رب �م��ا ك�ن��ا جميعا م�م��زق�ين ق�ل�ي�لا ب�س�ب��ب ه ��ذا ال �ت��ردد،
ووس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ت�ع�ك��س ه ��ذا بشكل
كامل :الوعي بضرورة التفكير والعمل ً
معا من ناحية،
واملواقف والسلوكيات الفردية املتمركزة حول الذات ،من
ناحية أخرى.

الثورات العلمية والصناعية.
م�ث��ل ال�ف�ي�ل�س��وف ف��ران �س��وا ج��ول �ي��ان ،أع�ت�ق��د أن ال�ت�ح��والت
ال �ب �ش��ري��ة ص��ام �ت��ة ،وأن� �ه ��ا ت �ح ��دث ب �ط��ري �ق��ة ال �ت��رس �ي��ب ال
ُ
باالضطرابات ال�ج��ذري��ة .ف��ي الفلسفة ،ت�ع��رف األزم��ة بأنها
كسر ف��ي الحياة الواقعية ،يمكننا م��ن فهم أصولها .على
س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،س�ل�ط��ت أزم� ��ة ال� �ق ��روض ال �ع �ق��اري��ة ضعيفة
املالءة الضوء على وجود وأوجه قصور اإلفراط في تمويل
ً
االق�ت�ص��اد :م��ن املسلم ب��ه أن ه��ذا ل��م يتغير ح��ق��ا ،ول�ك��ن تم
تعزيز نظام تنظيم صناعة التمويل .سيكون ألزمة كوفيد
ً
 19تأثير أيضا ألنها أزمة ذات أبعاد غير مسبوقة.
دور الفلسفة

■ كيف يمكن أن تكون الفلسفة مفيدة هنا؟
 يمكن للفلسفة ق�ل��ب امل��وازي��ن ملصلحة ت��أك�ي��د القيمالجماعية ،من خالل املساعدة على تعزيز رؤية مختلفة
للمجتمع ،ليس فقط كمجموع ع��دد األج� ��زاء -ف��ي هذه
الحالة مجموع عدد من األفراد -ولكن باألحرى كتجسيد
للتجربة الباطنية للتكاتف .أستخدم مصطلح الباطنية
هنا لوجود شيء من الغموض في فكرة أن الجماعة أكبر
من مجموع افرادها ،من املغامرة الجماعية إلى املصير
املشترك.

االعتماد المتبادل
■ ما الذي يمكن أن يحرك هذا الدافع؟
 هناك طريقتان للنظر في هذا الدافع للتكاتف .األولى مثاليةوتنطوي على النظر إل��ى ال��وض��ع م��ن أع�ل��ى ،بهدف أع�ل��ى ،مثل
بقاء جنسنا البشري ،أو تعالي القيم .والثانية ربما تكون أكثر
ً
أساسيا ،مثل «أنا ال شيء في فرديتي
براغماتية وتأخذ مقتربا
الخاصة ،ما يجعلني ً
بشرا هو السعي ألكون مع اآلخرين».
ق��ال الفيلسوف آالن «ال��وج��ود ه��و االع�ت�م��اد» .نحن نعيش
في وقت يتم فيه اع�لاء شأن تقدير ال��ذات والصورة الذاتية
واالستقاللية ،كما أن عالم الشركات يحمل ه��ذه الرسائل
بالتأكيد .لذلك هناك تشويه دالل��ي حقيقي ،ألننا كائنات
معتمدة بشكل أساسي ،وجمال الوجود هو االعتماد.

واالن �ع��زال �ي��ة وك��راه �ي��ة األج��ان��ب وال�ه�ج�م��ات ع�ل��ى النظام
العاملي الليبرالي ما فتئت تتزايد لسنوات ،وهذا االتجاه لن
يتسارع إال بسبب هذا الوباء .وقد استغلت الحكومات في
هنغاريا والفلبني األزمة؛ إلعطاء نفسها سلطات الطوارئ،
األمر الذي دفعها إلى مزيد من االبتعاد عن الديموقراطية.
ك �م��ا ات� �خ ��ذت ب� �ل ��دان أخ � ��رى ك �ث �ي��رة؛ ب �م��ا ف �ي �ه��ا ال �ص�ين
والسلفادور وأوغندا ،تدابير مماثلة .وقد ظهرت حواجز
أم��ام حركة األشخاص في كل مكان؛ بما في ذلك داخل
ً
ّ
قلب أوروب ��ا ،وب ��دال م��ن ال�ت�ع��اون ال�ب��ن��اء م��ن أج��ل تحقيق
امل�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ب �ل��دان ،ت �ح��ول��ت ال � ��دول إل ��ى ال��داخ��ل،
وتصارعت بعضها م��ع بعض ،وجعلت م��ن منافسيها
كبش فداء سياسي إلخفاقاتها.
إن ص�ع��ود ال�ن��زع��ة القومية سيزيد م��ن إمكانية نشوب
ص ��راع دول ��ي .وق��د ي��رى ال �ق��ادة أن امل �ع��ارك م��ع األج��ان��ب
م�ص��در تشتيت سياسي مفيد داخ�ل�ي��ًا ،أو ق��د يغريهم
ضعف أو انشغال خصومهم ويستغلون الوباء لزعزعة
استقرار األه��داف املفضلة أو خلق حقائق جديدة على
األرض .وم��ع ذل��ك ،ون�ظ�رًا الس�ت�م��رار ت ��وازن ال�ق��وى ال��ذي
تفرضه األسلحة النووية والتحديات املشتركة التي تواجه
جميع الالعبني األساسيني؛ فإن االضطرابات الدولية أقل
ً
احتماال من االضطرابات الداخلية.
سياسة الفقر

ستتضرر البلدان الفقيرة ذات امل��دن امل��زدح�م��ة ،وأنظمة
الصحة ال�ع��ام��ة الضعيفة ب�ش��دة .ول�ي��س م�ج��رد التباعد
االجتماعي ،بل حتى النظافة البسيطة مثل غسل اليدين،
ستكون أم �رًا بالغ الصعوبة ف��ي البلدان التي ال يحصل
ف�ي�ه��ا ال�ع��دي��د م��ن امل��واط �ن�ين ع�ل��ى امل �ي��اه ال�ن�ظ�ي�ف��ة بشكل

ً
منتظم .وكثيرًا ما جعلت الحكومات األمور أسوأ بدال من
أن تكون أفضل ،سواء عن طريق التخطيط ،أو التحريض
على التوترات الطائفية ،وتقويض التماسك االجتماعي ،أو
ببساطة عدم الكفاءة.
فالهند ،على سبيل امل �ث��ال ،ق��د زادت م��ن تعرضها إلى
الخطر من خ�لال إعالنها إغالقًا مفاجئًا على مستوى
ال�ب�لاد بالكامل دون التفكير ف��ي ال�ع��واق��ب املترتبة على
عشرات املاليني من العمال املهاجرين الذين يحتشدون
ف��ي ك��ل م��دي�ن��ة ك �ب �ي��رة .وذه ��ب ال �ك �ث �ي��رون إل ��ى م�ن��ازل�ه��م
الريفية ،فنشروا املرض في جميع أنحاء البلد؛ وبمجرد
أن عكست الحكومة موقفها وب��دأت ف��ي تقييد الحركة،
وجد عدد كبير منهم أنفسهم عالقني في املدن دون عمل
أو مأوى أو رعاية.
وق��د ك��ان ال �ن��زوح ال�ن��اج��م ع��ن تغير امل�ن��اخ يمثل بالفعل
أزم ��ة بطيئة ال�ح��رك��ة تختمر ف��ي ال�ج�ن��وب ال �ع��امل��ي .لكن
الوباء سوف يضاعف من آثاره ،مما يقرب أعدادًا كبيرة
م��ن السكان ف��ي ال�ب�ل��دان النامية م��ن حافة ال�ك�ف��اف .وقد
حطمت األزم��ة آم��ال مئات املاليني من الناس في البلدان
الفقيرة الذين استفادوا من عقدين من النمو االقتصادي
املستدام.
س �ي ��زداد ال�غ�ض��ب ال�ش�ع�ب��ي ،وس ��وف ي �ك��ون تبديد
ال �ت��وق �ع��ات امل �ت��زاي��دة ل�ل�م��واط�ن�ين ف��ي ن�ه��اي��ة امل�ط��اف
وصفة كالسيكية للثورة .وسوف يسعى اليائسون
إل ��ى ال �ه �ج��رة ،وس�ي�س�ت�غ��ل ال� �ق ��ادة ال��دي�م��اغ��وج�ي��ون
الوضع لالستيالء على السلطة ،وسينتهز الساسة
ال �ف��اس��دون ال �ف��رص��ة ل�س��رق��ة م��ا ي�م�ك�ن�ه��م س��رق�ت��ه،
وس ��وف ت�ض� ِّ�ي��ق ال�ع��دي��د م��ن ال�ح�ك��وم��ات ال�خ�ن��اق أو
تنهار تمامًا .وفقًا ملوقع فورين أفيرز  -ترجمة
كيوبوست.

إصدارات

رافع البرغوثي

ل المخاطر
 2011سنة ك ّ

ص� ��در ل �ل �م��ؤرخ ال �ت��ون �س��ي ال � ّ�دك� �ت ��ور ال �ه ��ادي
ّ
ّ
ّالتيمومي ،عن دار ّ
محمد ّ
الحامي للنشر،
علي
ّ
كتاب « 2011سنة ك��ل امل�خ��اط��ر» ،وه��و الجزء
ّ
األول م��ن موسوعة ال� ّ�رب�ي��ع ال�ع��رب� ّ�ي ف��ي تونس
ّ ّ
ستضم ستة أجزاء.
 ،2020 - 2010التي
تناول املؤلف في الفصل ّ
األول الوضع العاملي
م��ن ع��ام  2008ال��ى  ،2011ث��م انتقل ال��ى حال
ّ
ّ
الفسفاطي
�داث الحوض
تونس حيث مثلت أح�
لاً
ب�ق�ف�ص��ة ( )2008ت �ح � ّ�و ن��وع� ً�ي��ا ف��ي أش�ك��ال
م�ق��اوم��ة اس�ت�ب��داد ن�ظ��ام ال� ّ�رئ�ي��س ال� ّ�س��اب��ق زين
العابدين بن علي.
ّ
وف ��ي ال �ف �ص��ل ال��ث��ان��ي س �ل��ط ال �ض��وء ع �ل��ى 29
يوما ه� ّ�زت تونس والعالم العربي باالنتفاضة
ّ
الش ّ
وعلى مواصفات
عبية الكبرى في ،2011
ّ
«ال � �ح� ��راك االن� �ت� �ف ��اض � ّ�ي ذي ال ��ط ��اب ��ع ال� �ث � ّ
�وري
ّ
ّ
ونسي».
الت
ّ
ّ
وتناول في الفصل الثالث الفترة التي حفلت
ب ��األح ��داث ال �ت��ي دام ��ت ع � ّ�دة أش �ه��ر ،وان�ت�ه��ت
بانتخابات  23أكتوبر  ،2011مسلطا الضوء
على ا ّل�ص��راع ب�ين املستفيدين م��ن نظام بن
ّ
ع�ل��ي ال��ذي��ن ح��اول� ّ�وا ال��ت�م�س��ك ب��ام�ت�ي��ازات�ه��م،
وع�ن��اص��ر م��ن ال��ط�ب�ق��ة ال��وس�ط��ى استطاعت
ان �ت��زاع ال�ع��دي��د م��ن امل��واق��ع ف��ي صلب ال� ّ�دول��ة،

ّ
ّ
وال��ط��رف ال��ث��ال��ث ح��اول ال�ح�ص��ول على أكثر
ّ
ّ
م��ا يمكن م��ن م�ك��اس��ب (ال��ت�ش�غ�ي��ل ،ال��زي��ادة
ّ
في األجور…) .وختم التيمومي هذا الفصل
ب ��اس� �ت� �ع ��راض أس � �ب� ��اب ف � ��وز ح � ��زب ح��رك��ة
ّ
ّ
ّ
أسيسي
النهضة ف��ي انتخابات املجلس الت
ل��دس �ت��ور  ،2014وأس �ب��اب ت��راج��ع األح ��زاب
ّ
ّ
واليسارية.
الوسطية

حرب  1967وتداعياتها
أص� � ��در امل� ��رك� ��ز ال� �ع ��رب ��ي ل�ل�أب� �ح ��اث ودراس� � ��ة
السياسات كتابا بعنوان «حرب يونيو :1967
ّ
يضم ع��ددا من
الحرب وتداعياتها»،
مسارات ُ
البحوث التي ق ِّدمت في مؤتمر عقده املركز.
ي�ط��رح د .ع��زم��ي ب �ش��ارة م�س��أل��ة ع��دم التطرق
إل��ى أخ�ط��ر إخ�ف��اق سياسي وعسكري عربي
ف��ي ال �ت��اري��خ ال �ع��رب��ي ال �ح��دي��ث ،ب�ي�ن�م��ا ص��درت
في إسرائيل وال�غ��رب مئات ال��دراس��ات للحرب
وأسبابها ونتائجها.
وي ��رى ع �ب��دال��وه��اب األف �ن��دي ان ه��زي�م��ة 1967
نابليون
أقسى من الصدمات السابقة ،منذ غزو
ً
ب��ون��اب��رت مل �ص��ر؛ إذ ك��ان��ت ،ف��ي رأي� ��ه ،ه��زي�م��ة
املجتمع العربي ولبنيته املادية والعقلية
لعمارة ّ ً
ً
معا ،كشافة لتأخره السياسي واالقتصادي
والتقني والثقافي.
لاً
ّ
يضم الكتاب  12فص تتضمن دراسات تسلط
ال �ض��وء ع �ل��ى م �س ��ارات ال �ح��رب ع �ل��ى ال�ج�ب�ه��ات
الثالث ،املصرية واألردنية والسورية ،وتداعيات
ً
فلسطينياً ،واألبعاد الدولية للحرب.
الحرب
وال �ك �ت��اب م �ح��اول��ة ل�ت�ق��دي��م م �ع��ال �ج��ات ج��دي��دة
مل�ج��ري��ات ال �ح��رب ،ف��ي س�ي��اق غ�ي��اب األرش�ي��ف
العربي لهذه الحرب ،وغياب أية روايات رسمية
عربية عنها ،وقلة الدراسات العربية لذلك الحدث

املفصلي التاريخي املؤثر ،في املصير العربي.
فقد ك��ان��ت معظم ال�ك�ت��اب��ات ج � ً
�زءا م��ن املعركة
األيديولوجية والسياسية بني األنظمة والقوى
السياسية الحزبية العربية ،واس�ت�ه��دف��ت ،في
إج �م��ال �ه��ا ،ت �ب��رئ��ة ط ��رف وت�ح�م�ي��ل ط ��رف آخ��ر
مسؤولية الهزيمة.

 08الكويت
حوار كيميائي

الذباب
اإللكتروني

د .حمد محمد المطر
شكلت وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي
ف � ��رص � ��ة ك � �ب � �ي� ��رة ل� � �ت� � �ب � ��ادل األخ� � �ب � ��ار
واملعلومات ،وك�س��رت احتكار وسائل
اإلع�ل�ام التقليدية املتمثلة بالصحف
واإلذاع ��ات وق�ن��وات التلفاز ،وأصبحت
ع��ام�لا أساسيا ف��ي تشكيل اتجاهات
الرأي العام في بلدان املعمورة كلها.
ال �ج �م �ي��ع ي ��ذك ��ر ق �ب��ل ش� �ي ��وع وس��ائ��ل
ال�ت��واص��ل االجتماعي كيف ك��ان كثير
م ��ن ال� �ش� �ع ��وب  -ون� �ح ��ن ف ��ي ال �ك��وي��ت
م�ن�ه��ا  -م��رت �ب �ط�ين ب �ع��دد م �ح ��دود من
الصحف ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،وه��ي التي
ك��ان��ت تتحكم ب�ت��وج�ه��ات ال ��رأي ال�ع��ام؛
وكثيرًا ما كانت تخفي بعض األخبار
وامل �ع �ل ��وم ��ات أو ت �ق �ل��ل م ��ن أه �م �ي �ت �ه��ا،
وباملقابل تبرز بعضها وتضخمه ،بما
يتناسب م��ع توجهاتها وسياساتها.
األمر الذي انتهى بعد ثورة االتصاالت
وظهور منصات التواصل االجتماعي
املجانية واملتاحة للجميع ،فتحولت إلى
ق�ن��وات إع�لام�ي��ة ل�لأف��راد وامل��ؤس�س��ات،
واستخدمها الجميع من دون استثناء
ف ��ي ت � �ب ��ادل األخ � �ب� ��ار ون� �ش ��ر ال �ث �ق��اف��ة
وامل �ع �ل��وم��ات ب�م��ا ي �ع��ود ب��ال �ف��ائ��دة على
الجميع.
ويكفي أن نعرف أن عدد املستخدمني
ال�ن�ش�ط�ين ف ��ي ت��وي �ت��ر ي �ت �ج��اوز ي��وم�ي��ًا
 140م �ل �ي��ون م �س �ت �خ��دم ف ��ي ال �ع��ال��م،
وف��ي انستغرام أك�ث��ر م��ن  600مليون
م�س�ت�خ��دم ي��وم �ي��ًا ،ل �ن��درك أه�م�ي��ة ه��ذه
املنصات بصفتها اإلعالم الجماهيري
الجديد؛ وم��ع ذل��ك تسعى بعض ال��دول
ال�ب�ع�ي��دة ك��ل ال�ب�ع��د ع��ن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
وال �ح��ري��ات ال�س�ي��اس�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة،
وخ �ص��وص��ًا ت �ل��ك ال �ت��ي ك��ان��ت تمتلك
وت�ت�ح�ك��م ب��وس��ائ��ل األع �ل�ام التقليدية،
الس �ت �غ�لال ه ��ذه امل �ن �ص��ات ،م��ن خ�لال
إن �ش��اء آالف ال�ح�س��اب��ات ال��وه�م�ي��ة لبث
اإلش��اع��ات واألخ�ب��ار الزائفة ،واالنتقام
من الخصوم وتشويه سمعتهم ،وهو
م��ا اص �ط �ل��ح ع �ل��ى ت�س�م�ي�ت��ه ب �ـ«ال��ذب��اب
اإللكتروني».
«فالذباب اإللكتروني» مصطلح يقصد
به الحسابات الوهمية غير الحقيقية،
وعادة ما تكون باآلالف ،تدعمها بعض
ال ��دول ب�ه��دف ن�ش��ر أخ �ب��ار ومعلومات
ك ��اذب ��ة ،وت �س �ع��ى م��ن خ�لال �ه��ا ل�ض��رب
ال � �خ � �ص� ��وم ال � �س � �ي ��اس � �ي �ي�ن ،وت� �ش ��وي ��ه
ص��ورت �ه��م ،وت��زي�ي��ف ال�ح�ق��ائ��ق ،ونشر
األكاذيب ،بهدف التأثير في الرأي العام
وإحداث اضطرابات اجتماعية وقالقل
سياسية.
ش �ع ��وب ال �ع��ال��م ك ��اف ��ة ت �ت �ص��دى ل �ه��ذه
الحسابات الخبيثة ،وبمجرد اكتشاف
ه��ذه الحسابات يتم نبذها وفضحها
وت� �ع ��ري� �ت� �ه ��ا ،وم� � ��ا إط� �ل� ��اق م �ص �ط �ل��ح
«ال��ذب��اب اإلل �ك �ت��رون��ي» ع�ل��ى ه��ذا ال�ن��وع
م��ن ال �ح �س��اب��ات إال دل �ي��ل ع �ل��ى رف��ض
الناس لها؛ واملالحظ هو تنامي الوعي
االج �ت �م��اع��ي ال �ع ��ام ،ال ��ذي ب ��ات ي��رف��ض
«ال��ذب��اب االلكتروني» ويحاربه ويحذر
م �ن��ه؛ ف��ال�ش�ع��وب ت ��درك ال �ي��وم خ�ط��ورة
ه��ذه الحسابات ،وم��ا يمكن أن تسببه
م��ن زع��زع��ة ل�ل�م�س��ارات الديموقراطية،
ومن تضليل للرأي العام ،ومن تشويه
للحقائق واملعلومات.
***
َّ
كاتالست «مادة حفازة»
دول ق�م�ع�ي��ة  +م �ن �ص��ات إع�ل�ام �ي��ة =
الذباب اإللكتروني

ُك َّتاب وآراء
جرة قلم
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قرارات داست في بطن أهم مواد الدستور!

ق��د ن�ت�ف�ه��م ع�ل��ى م�ض��ض ق � ��رارات وزارة ال�ص�ح��ة ف��ي ال�ح�ج��ر امل�ن��اط�ق��ي،
وخ�ن��ق معظم م��راف��ق ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،بعكس م��ا ق��ام��ت ب��ه دول شقيقة
تماثل ظروفنا املعيشية كاململكة العربية السعودية وباقي دول الخليج،
لكن قرارات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بمنع املواطنني من السفر إال
بشروط مشددة ،يبقى قرارًا غير مفهوم وغير مبرر!
فهذه القرارات التي نجم عنها تقدم ما يزيد على  2500مواطن بطلبات
للسفر (حتى يوم الخميس املاضي املوافق  25يونيو) ،في حني أن وزارة
الداخلية التي تحقق في أسباب السفر ال تستطيع مقابلة أكثر من 10
حاالت يوميًا ،هي قرارات بادئ ذي بدء غير منطقية وغير دستورية ،فما
دخل الحكومة بمواطن يريد السفر للخارج كما تعود أهل الكويت في هذا
الوقت من السنة طوال عمرهم؟! وكان يكفي الحكومة الرشيدة أخذ إقرار
من هذا املواطن بعدم مسؤوليتها عنه إذا أصيب بفيروس كورونا .ونود
هنا أن نشير ال��ى الرشيدة في أن شركات التأمني اآلن لديها بوليصات
تأمني جديدة خاصة بهذا امل��رض ،اذا أص��اب املستفيد من البوليصة في
ُ
سفره للخارج ،وبالتالي ال ن��دري مل��اذا تدخل الحكومة عصها في أمر ال

يخصها ،وتضييع وقتها ووق��ت امل��واط�ن�ين ف��ي استجوابات ع��ن أسباب
سفرهم الذي حددته بالدراسة أو العالج في الخارج (على حساب املريض
طبعًا) ،أو لوجود عقار له في الخارج .األمر الذي ذكرنا بقرارها املضحك
ف��ي استثناء أص�ح��اب الشاليهات وامل ��زارع وال�ج��واخ�ي��ر ع��ن ال �خ��روج من
مقراتهم في عيد الفطر السعيد!
باإلضافة لذلك ،نرى أن تلك القرارات الحكومية التي ما أنزل اهلل بها من
سلطان ،فيها انتهاك ألرفع النصوص الدستورية ،ومنها على سبيل املثال
ال الحصر املادة  ،28التي تنص على أنه «ال يجوز ابعاد الكويتي عن الكويت
أو منعه من ال�ع��ودة اليها» .في حني أن ق��رار الرشيدة في منع الكويتيني
من السفر إال بعد استيفاء شروطها ينص على أال تقل سفرة الكويتي
املرضي عنه عن شهر كامل! أي أنها تمنع الكويتي من العودة لوطنه قبل
مرور شهر كامل على مغادرته الكويت؟!
وك��ذل��ك تنتهك ه��ذه ال �ق��رارات امل��ادة  30م��ن ال��دس�ت��ور التي تنص على أنه
«الحرية الشخصية مكفولة» .وأوض��ح مثال على الحرية الشخصية هو
السفر للخارج الذي لم تكفله الحكومة بل خنقته بقرارها غير املنطقي!.

علي أحمد البغلي
وتنتهك تلك القرارات كذلك املادة  31من الدستور،
التي تنص على أنه «ال يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو
تحديد اقامته أو تقييد حريته في االقامة والتنقل إال وفق أحكام القانون».
وه��ل هناك تقييد لحرية امل��واط��ن ف��ي التنقل أكثر م��ن ق��رارات منع سفر
املواطنني اال عند تحقق شروط الحكومة التعجيزية؟!
ل��ذل��ك ن��رج��و م��ن إخ��وان�ن��ا ف��ي الحكومة امل��وق��رة وممثلي الشعب أعضاء
مجلس األمة اعادة النظر في تلك القرارات غير املسبوقة والتي داست في
بطن أهم مواد الدستور!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الزمن الجميل وأمانة التاريخ
ل�س��ت م��ؤرخ��ًا ول�ك�ن��ي أس�ت�م�ت��ع ب �ق ��راءة ال �ت��اري��خ وأح� ��اول
ق��در املستطاع ان أنقل املتيسر منه وم��ا هو موضع فخر
لكل من ينتمي لهذا الوطن العزيز .الزمن الجميل ،عبارة
نراها تتكرر هذه األي��ام وبشكل الف��ت ،يقال للبعض ممن
وص ��ل م��ن ال�ع�م��ر ع�ت�ي��ا وال �ن �ع��م ف�ي��ك أن ��ت م��ن ذاك ال��زم��ن
الجميل ،ويقال لسيدات الفئة العمرية نفسها واهلل وثالثني
نعم أنتم نساء ذل��ك ال��زم��ن الجميل .م��ا األس�ب��اب ي��ا ت��رى؟
دعونا نتذكر ونحن نعيش زمن الرفاه بكل اشكاله ،بيوت
حديثة ومكيفة ،سيارات حديثة ،عمالة منزلية فائضة عن
ال�ح��اج��ة ،روات��ب مجزية ،سفر مستمر ،تعليم وتطبيب...
إل ��خ .ك��ل ه ��ذا ون�ت�ح�س��ر ع�ل��ى ذل ��ك ال��زم��ن ال�ج�م�ي��ل وال ��ذي
ك��ان محاطا بقسوة الحياة التي ام�ت��دت ألكثر م��ن مئتني
وخمسني سنة تقريبا ،أي منذ نشأة الكويت األولى وحتى
مطلع الخمسينات من القرن امل��اض��ي .ابتعد وقتها أغلب
الرجال ،وحتى بعض الصبية الصغار عن أهاليهم ،ابتعدوا
مجبرين أثناء موسم الغوص والسفر لفترات قد تزيد على
ً
ستة أشهر مضنية ومنهكة بحثا ع��ن لقمة العيش ،وقد
ال يعود الجميع ساملني ،ويتكرر هذا املشهد سنويا .بيوت
متواضعة ،شح في املاء مصدره األمطار املوسمية ،يحفظ
منها ما يستطاع في «ب��رك» بدائية معرضة للتلوث ،بنما
يلجأ آخرون لآلبار القريبة والتي مع الوقت تجف أو تصبح

مالحة غير صالحة للشرب .كان هناك أيضا مصدر ثالث
للمياه ال�ت��ي ك��ان��ت تجلب م��ن ش��ط ال�ع��رب بسفن خشبية
تسمى «بوم ماي» غير آمنة صحيًا .ال كهرباء وال تكييف،
وص�ي��ف ه��و األق �س��ى يمتد إل��ى م��ا ي �ق��ارب ثمانية أش�ه��ر،
هكذا كانت الحياة .مع كل تلك القسوة والحرمان برز تجار
أمناء كرماء كان لهم صوت وسمعة طيبة ووطنية وعطاء
يشهد له التاريخ .برز منهم ربابنة سفن (نواخذة) تعلموا
كيف يتعاملون مع البحار وأصبحوا خبراء وأساتذة يعتد
برأيهم في عوالم البحار والسفر .وفئة أخ��رى استطاعت
ب��ذك��اء وب�ع��د نظر االم �ت�لاك ف��ي ج�ن��وب ال�ب�ص��رة ،زرع��وه��ا
وح �ص��دوا م��ا زرع ��وا ب�ك�ف��اءة وح�س��ن ت��دب�ي��ر .عند ال�ع��ودة
ملشاهدة املقابالت التلفزيونية التي أع��ده��ا واش��رف على
نشرها األستاذ املؤرخ واألخ العزيز سيف الشمالن ،الذي
قدم أيضا بعضها األخ املرحوم رضا الفيلي بكفاءة ،نراهم
وهم يحاورون أولئك الرجال أمثال املرحوم صالح الشايع،
وامل��رح��وم عبداللطيف ال�ع�ث�م��ان ،وامل��رح��وم محمد ثنيان
الغانم ،واملرحوم الشيخ يوسف بن عيسى ،واملرحوم حمد
يعقوب املحميد ،واملرحوم عبدالوهاب القطامي وغيرهم من
الكبار ،فيتجسد أمامنا كل ذلك الكم من الصدق والوطنية
والحديث العاقل املدعوم بذاكرة نشطة .لهم الرحمة وجنات
الخلد .في إحدى هذه املقابالت التي تم تسجيلها في سنة

استعراضات
انتخابية
سامي فهد اإلبراهيم
 ،1968رد املرحوم الحاج عبدالرحمن بن يوسف بن رومي،
أحد كرماء ذلك الزمان ،عندما سأله املغفور له الشيخ جابر
العلي في مداخلة أثناء التصوير في ديوان الحاج املرحوم
ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن روم ��ي ب�ق��ول��ه «أي أب ��رك ال�ح�ي��اة ق�ب��ل في
الكويت وال�ع��ادات ول��ه الحني ب��وي��وس��ف؟» ،ك��ان ال��رد عفويًا
وسريعًا «أول احسن ،أي��ن الثرى من الثريا!» ،قالها رجل
كريم عاش الربع األخير من عمره في كويت الرفاه ،كويت
السيارات الفخمة واملياه العذبة والبيوت الفارهة ،ومع كل
ذلك قناعته تقول أين الثرى من الثريا؟! لقد كان فعال زمنا
جميال رغم بساطته ورغم كل ما تخلله من حرمان وطبيعة
عيش قاهرة ،لنستذكر دائما ذلك الزمان الذي كان ينبض
بالصدق واألمانة والقيم الرفيعة .رافضني بشدة زمن الرياء
وال��زي��ف والتصنع .ففي ذل��ك ال��زم��ن الجميل ل��م تكن هناك
حاجة لجهاز اسمه «ن��زاه��ة» عندما اتصف الجميع بعلو
هذه الصفة الحميدة .واهلل وحده املوفق.

إرادة وباء ..أم إرادة إباء؟
ال�ه�ن��د ت�ث��ور ال �ي��وم أي �ض��ًا! وي �خ��رج آالف ال�ب�س�ط��اء ال�ف�ق��راء
دفاعا عن حق ممثل وصانع أفالم مغمور ،اكتأب وانتحر
ّ
جراء سياسة احتكار صناعة األفالم الهندية على عائالت
م �ع��دودة ه��ي م��ن تتحكم ف��ي ال�ص�ن��اع��ة ،فتشهر أف��راده��ا
وتساعدهم على النجاحّ ،
وتهمش وتطرد من ال ينتمي اليها.
ُ
الهند اليوم تثور على وأد األحالم ،وتكبيل الخطى ،وعرقلة
املسيرات وقتل الفن اليافع في مهده .فليس من حق املنتجني
واملمثلني املخضرمني ومافيا الصناعة البوليوودية أن تحرم
م�م�ث�لا ص�غ�ي��را م��ن ف��رص��ة ال �ن �ج��اح ،ف�ق��ط ألن��ه مستقل ال
ينتمي ألي منها.
تتزامن هذه التظاهرات مع نظيراتها حول العالم ،فأميركا
ت�ن�ت�ف��ض ض ��د ال �ع �ن �ص��ري��ة وت �ت �ظ��اه��ر ب�ل�ا ه � ��وادة ل�ن�ص��رة
األم �ي��رك �ي�ي�ن م ��ن أص � ��ول أف��ري �ق �ي��ة ،ض ��د ع �ن��ف وت�ع�س��ف
الشرطة والقتل الالمبرر ال��ذي زادت حدته ووحشيته في
اآلون ��ة األخ �ي��رة ،عندما قطعت رك�ب��ة ش��رط��ي مينابوليس،

ديريك شاوفن ،الهواء عن ج��ورج فلويد على م��رأى الناس
وتوسالتهم بالتوقف عن خنقه .تظاهرات اميركا املليونية
ان�ت�ق�ل��ت ع��دواه��ا ال��ى ال ��دول األوروب� �ي ��ة ال �ت��ي ان�ت�ف�ض��ت هي
األخرى ،ليخرج اآلالف في الشوارع ينادون من أجل العدل
واإلنسانية ألصحاب البشرة السوداء واألقليات بشكل عام.
هونغ كونغ مازالت تنتفض منذ  2019على قرارات التهجير
وتسليم الالجئني لدول لم تكن اتفاقيات اإلع��ادة واإلرج��اع
معها مبرمة!
ك��ل ه��ذه الحشود واالن�ت�ف��اض��ات وال�ت�ظ��اه��رات ذات األع��داد
ُ
ُ
ال�ب�ش��ري��ة ال�ه��ائ�ل��ة ت�ن�ظ��م وت�ط� ّ�ب��ق ت�ح��ت غيمة وب ��اء ك��ورون��ا
السوداء! يخرج اإلنسان كتفا بكتف بجانب أخيه اإلنسان
ليدافع عن حق الحياة العادلة الكريمة رغما من وجود خطر
ما زال يهدد حياة مئات اآلالف ال��ذي سيقضون من جراء
العدوى واملرض!
ف��ي الحقيقة ال أع�ل��م إن ك��ان��ت ه�ن��اك رس��ال��ة عظيمة ج� ّ�راء

سارة المكيمي
ه��ذه االح�ت�ج��اج��ات ف��ي ه��ذا ال�ت��وق�ي��ت ال�ع�ص�ي��ب ،رب�م��ا هي
إرادة اإلن �س��ان ال�ح��ر ال ��ذي ال يستوقف ك�ف��اح��ه ض��د ظلم
اإلن� �س ��ان ال ف �ي��روس وال وب � ��اء! اإلن� �س ��ان ال� ��ذي سيصنع
غ��ده ومستقبل أبنائه في أحلك األوق��ات وأكثرها ض��راوة،
فالصحة واح�ت�م��ال�ي��ات اإلص��اب��ة ت�ب��دو أن�ه��ا أق��ل قيمة لدى
هؤالء من احتمالية العيش في عالم ينتحر فيه الصغير من
كآبة الفشل ،ويموت فيه األسمر تحت ركبة األبيض ،ويهدد
فيه مستقبل شعب تحت وطأة دولة عظمى تسعى لفرض
النفوذ والسيطرة.

الربيع الحكومي
ت�ع�ي��ش ح�ك��وم�ت�ن��ا ال��رش �ي��دة ه ��ذه األي � ��ام ف ��ي رب �ي��ع من
املكتسبات السياسية والشعبية ،الذي قد ينقلب خريفًا
ما لم يتم الوقوف على مسببات الرضا والثقة الشعبية،
والسبيل نحو ديمومتهما بعد إنجالء األزم��ة ب��إذن اهلل.
وم��ن املمكن اإلش��ارة هنا ال��ى ما كشفه مؤشر «إيدملان
للثقة  »2020لفصل ال��رب�ي��ع م��ن نتائج استثنائية على
صعيد ثقة الشعوب حول العالم في  4قطاعات رئيسة،
هي :الحكومة ،وقطاع األعمال ،واملجتمع املدني ،واإلعالم.
ول�ع�ل��ه م��ن امل�ف�ي��د ال��وق��وف ع�ل��ى ب�ع��ض ال�ن�ت��ائ��ج ،مل�ح��اول��ة
إس�ق��اط�ه��ا ع�ل��ى واق �ع �ن��ا امل�ح�ل��ي ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت وف��ق
معطيات مشابهة.
ً
وبطبيعة الحال ،أوال تزايدت توقعات الناس حول ضرورة
قيام حكوماتهم بتولي زمام املبادرة في املسائل املرتبطة
باحتواء الجائحة ،حتى في القضايا التي تقع في صلب
القطاعات األخرى باألوضاع العادية ،مما يضع عبئًا أكبر
على الحكومات .ومن هذه املسائل :توعية الناس (متوقع
فيها الدور الحكومي أكثر من وسائل اإلعالم) ،والتحفيز
االقتصادي (متوقع فيها ال��دور الحكومي أكثر من قطاع
األعمال نفسه) ،ومساعدة الناس للتعاطي األمثل مع األزمة
(متوقع فيها ال��دور الحكومي أكثر م��ن مؤسسات النفع

العام) ،وأخيرًا ،مسؤولية إعادة الوضع لنصابه الطبيعي.
وثانيًا ،بدا واضحًا من مخرجات الدراسة تحقيق اإلعالم
التقليدي أع�ل��ى م�ع��دل ثقة خ�لال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة من
ح�ي��ث امل��وث��وق�ي��ة وامل��رج �ع �ي��ة .وك��ذل��ك ح �ص��دت امل�ن�ص��ات
ال��رس�م�ي��ة ث�ق��ة ع��ال�ي��ة ك�م�ص��در معتمد ل�لأخ�ب��ار مقارنة
بوسائل التواصل االجتماعي وغيرها من املصادر ذات
الشعبية في األوضاع العادية.
وث��ال�ث��ًا ،وعلى الصعيد ال �ف��ردي ،ب��ات ال�ن��اس ح��ول العالم
أكثر انفتاحًا على تقديم بياناتهم الصحية والشخصية
للسلطات الرسمية بما يسمح بتحديد أماكن تواجدهم
(مثل تطبيق «ش�ل��ون��ك») ،وذل��ك بنسبة تصل إل��ى %61
عامليًا ،وذل��ك مقارنة ب��األوض��اع العادية التي تعتبر مثل
هذه املمارسات تعديًا صارخًا على الخصوصية.
ورابعًا ،على صعيد املتحدثني الرسميني ،يبدو أن وزارة
الصحة قد أحسنت اختيار طبيب لتمثيلها إعالميًا ،حيث
تشير نتائج الدراسة إلى أن األطباء والعلماء حول العالم
هم األكثر موثوقية لدى العامة بنسبة تصل لحوالي %80
ً
مقارنة مثال بالصحافيني الذين ج��اؤوا في ذيل القائمة
كمصدر موثوق للمعلومات الخاصة بالجائحة.
وأخ �ي �رًا ،ل��م تحظ م��ؤس�س��ات املجتمع امل��دن��ي بثقة كافية

سعد عبدالله الربيعان
@s_alrubaiaan

في جهودها نحو احتواء األزمة من خالل تعزيز التكافل
وحشد الجهود وغيرها .إال أن تجربتنا الكويتية قد تبدو
مختلفة برأيي الشخصي وفق ما قامت به الجهات الخيرية
وامل�ه�ن�ي��ة وامل��دن �ي��ة م�ن��ذ ان� ��دالع األزم� ��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،حيث
شهدنا مبادرات عدة ،مثل «فزعة الكويت» ،وفرق التطوع
في الجمعيات التعاونية ،وجهود التوعية العامة لجميعة
املحامني الكويتية واالتحادات الطالبية الخارجية وغيرها.
هذه بعض النتائج ،وهناك الكثير في هذه الدراسة العاملية،
ً
استقراء موضوعيًا للرأي العام ،حول موثوقية
التي تقدم
ق �ط��اع��ات ال ��دول ��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة وس�م�ع�ت�ه��ا خ�ل�ال ال�ج��ائ�ح��ة،
ال�ت��ي يمكن االس�ت�ف��ادة منها كما فعلت اململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة في إصدار دراسات
خاصة بها.

د .بلقيس النجار
م��ع اق �ت��راب ن�ه��اي��ة ال�ف�ص��ل التشريعي
ملجلس األمة واقتراب موعد االنتخابات
ف��ي ال �خ��ري��ف امل �ق �ب��ل ،ت �ت��زاي��د م �ب��ادرات
أعضاء املجلس الحاليني ،وترتفع وتيرة
ن�ش��اط�ه��م ف��ي ف��رص��ة أخ �ي��رة ل�ض�م��ان
أصوات ناخبيهم ،وربما كسب أصوات
ج��دي��دة .وأف �ض��ل وأس ��رع ط��ري�ق��ة للفت
األنظار هي إج��راء استجواب لوزير او
أك �ث��ر ،وط ��رح ك��م م��ن األس�ئ�ل��ة وتوجيه
ات�ه��ام��ات هنا وه �ن��اك .وب�ص��رف النظر
ع ��ن ن�ت�ي�ج��ة االس� �ت� �ج ��واب ف� ��إن ال �ن��ائ��ب
ال ��ذي ق ��ام ب��االس �ت �ج��واب ي�ع�ت�ب��ر نفسه
م �ن �ت �ص��را ،ف �ق��د ج�ل�ج��ل ص��وت��ه وه ��دد
وت��وع��د ،وك ��ل ذل ��ك م��وث��ق ف��ي مختلف
وسائل اإلع�لام والتواصل االجتماعي،
وبذلك يكون قد ضمن لنفسه أص��وات
ق��اع��دت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة .وخ�ي��ر م�ث��ال على
ذل��ك ما ج��رى تحت قبة البرملان أخيرا،
ع �ن��دم��ا أم �ض��ى امل �ج �ل��س ي��وم��ا ك��ام�لا
مل�ن��اق�ش��ة اس �ت �ج��واب�ين أح��ده �م��ا ل��وزي��ر
التربية واآلخر لوزير املالية اثناء ظروف
صحية عاملية ط��ارئ��ة .وك��ان��ت النتيجة
ازدياد شعبية الوزيرين وتعاطف الرأي
ال �ع��ام م�ع�ه�م��ا ،وي �ع��ود ذل ��ك إل ��ى قناعة
ال�ب�ع��ض ب �ع��دم ج��دي��ة االس �ت �ج��واب�ين أو
جدواهما.
وان � ��ا ه �ن��ا ل �س��ت ب �ص ��دد ال �ح��دي��ث ع��ن
أس �ب��اب أو ن�ت��ائ��ج ه��ذي��ن االس�ت�ج��واب�ين،
ّ
وجدية النائب
وانما عن نوعية وكفاءة،
داخ ��ل امل �ج �ل��س ،وع ��ن ض � ��رورة تغيير
طريقة اختيار من يحظى بشرف تمثيل
األم��ة .فقد آن األوان لتكون األولوية في
اخ �ت �ي��ار ال �ن��ائ��ب ه��ي ال �ك �ف��اءة وال�خ�ب��رة
وليس العائلة او القبيلة او الطائفة.
إن ما يجمعنا كأبناء وطن واح��د أكثر
ب �ك �ث �ي��ر م �م��ا ي �ف��رق �ن��ا ،ف �ن �ح��ن ج�م�ي�ع��ا
ف��ي ق ��ارب واح ��د ،وسنتحمل ال�ع��واق��ب
ال��وخ�ي�م��ة ع�ن��د س��وء االخ�ت�ي��ار ونجني
الثمار عند حسن االختيار .ان واجبنا
ت� �ج ��اه ال� ��وط� ��ن ي �ح �ت��م ع �ل �ي �ن��ا اخ �ت �ي��ار
ّ
شخص مناسب يغلب املصلحة العامة
ع�ل��ى مصلحته ال �خ��اص��ة .وف��ي عصر
االن� �ت ��رن ��ت ال� � ��ذي ن �ع �ي �ش��ه م ��ن امل �م �ك��ن
ان ن �ع��ود ال ��ى س �ن ��وات س��اب �ق��ة مل�ع��رف��ة
م��واق��ف امل��رش��ح تجاه القضايا املحلية
والعاملية التي قد ال تظهر على برنامجه
االنتخابي الذي يتم نشره على جمهور
الناخبني.
أمامنا فرصة ذهبية اآلن لتغيير تسعني
ف��ي امل�ئ��ة م��ن أع �ض��اء مجلس األم ��ة اذا
وضعنا مصلحة الوطن نصب أعيننا،
وح�ك�م�ن��ا ض�م��ائ��رن��ا الخ �ت �ي��ار امل��رش��ح
ألفضل دون االل�ت�ف��ات ال��ى أي قبيلة او
طائفة ينتمي إليها ،فهل ..نفعل ذلك؟

«كورونا» هدمت الجمود
«كورونا» أصابت العالم بصدمة كبرى ،تعطلت املشاريع وتوقفت
املصانع عن العمل ،وقامت العديد من الجهات الحكومية والشركات
حول العالم بتغيير نمط وآلية العمل ،حيث إنها بدأت بنظام العمل
ع��ن بعد ،لتفادي احتمالية اإلص��اب��ة ب��امل��رض ولضمان استمرار
العمل.
باعتقادي الشخصي" ،كورونا" هدمت الجمود الحكومي واألفكار
املتحجرة القديمة التي تحارب التكنولوجيا وتعمل على تأجيل
إنجاز األعمال ألسباب غير معروفة.
ال�ك��ورون��ا ه��زت ع��رش النظام التعليمي ،على سبيل امل�ث��ال هناك
العديد من الجامعات العريقة واملصنفة في العالم تتم دراسة بعض

التخصصات فيها ع��ن ب�ع��د ،م�ث��ل ج��ام�ع��ة ه��ارف��ارد وكيمبردج
وكورنيل وجامعة ستانفورد واكسفورد والعديد من الجامعات
حول العالم.
وف��ي املقابل ،ال تعتمد وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت
الشهادة الجامعية للتعليم ع��ن بعد حتى ول��و كانت م��ن جامعة
هارفارد.
لم تستوعب وزارة التربية في الكويت التغيير والصدمة الكبيرة
لكورونا ،وف��ي السياق نفسه هناك مؤسسات وم��دارس خاصة
استمرت في العمل بنظام التعليم عن بعد للطلبة.
ه��ذه الصدمة اإليجابية جعلت الحكومات تعمل بسرعة كبيرة

على السطح ،وال�ت��ي تتعلق ب ��إدارة العمل ع��ن بعد ،واالجتماعات
االفتراضية ،وتشخيص املرضى عن بعد ،وإجراء العمليات الطبية.
العمالت النقدية أيضا تأثرت من الكورونا ،حيث قامت الحكومة
الصينية بتعقيم عملتها ال��ورق�ي��ة ،وأص�ب��ح ال �ت��داول ال�ن�ق��دي في
الصني إلكترونيا لجميع الخدمات ،أم��ا ال�ت��داول النقدي التقليدي
فواز أحمـــد الحمــــد
فيستخدم على نطاق قليل جدا.
وت�غ�ي��ر م��ن ب�ع��ض أف �ك��اره��ا ،ال �ت��ي م��ن أه�م�ه��ا إن �ج��از امل�ع��ام�لات الكورونا زادت الوعي لالهتمام بالنظافة الشخصية ،وسوف تزيد
إلكترونيا من دون حضور صاحب املعاملة .وتعتبر هذه النقلة من الخدمات واملشاريع الطبية املبتكرة التي تعنى بصحة اإلنسان.
موجة كورونا سوف تغير العالم إلى األفضل والعالم مقبل على
من أهم مميزات كورونا.
ه �ن��اك وظ ��ائ��ف س ��وف ت�خ�ت�ف��ي ووظ ��ائ ��ف ج��دي ��دة س ��وف تظهر تغييرات إيجابية كبيرة في مصلحة البشرية.
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 1.2مليار دينار حصتها من الناتج المحلي اإلجمالي ..فهل يتم إنقاذها؟

انهيار المشروعات الصغيرة ..بـ«رقبة» الحكومة!
يتحمل نيابة عن الدولة رواتب بـ 1.3مليار دينار سنويا ً
َّ
¶ القطاع الخاص

¶ يدفع عن موظفيه
اشتراكات «التأمينات»..
ونسبة  %1ضريبة
دعم العمالة

ع ّبرت مصادر اقتصادية عن مخاوفها من عدم قدرة
الحكومة على قراءة الواقع االقتصادي المتعلق بدور
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مشيرة إلى ان
الدولة هي الخاسر األكبر من انهيار هذا القطاع في حال
ُترك فريسة لتداعيات جائحة «كورونا».
وقالت المصادر إن قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة يمثل نحو  %3من إجمالي الناتج المحلي
االجمالي لدولة الكويت ،البالغ تقريباً نحو  40مليار دينار ،ما
يعني ان حصة هذا القطاع تقدر بـ  1.2مليار دينار.
وأشارت المصادر إلى أن واحد من كل  5كويتيين يعمل في
القطاع الخاص ،بإجمالي  72ألف مسجلين على البابين
الخامس والثالث ،يحصلون على رواتب تقدر بـ 1.3مليار دينار
سنوياً ،الفتين إلى ان  %10تقريباً من الباحثين عن العمل
في الكويت يحصلون على عمل في القطاع الخاص
مقابل  %90في الحكومة.

¶ واحد من كل  5كويتيين
يعمل في «الخاص»..
بإجمالي ً 72
ألفا
¶ الحكومة تدفع 600
ً
سنويا دعم
مليون دينار
عمالة ..فماذا لو أضيف
إليه  1.3مليار؟!
ّ
التخلي عن دعم القطاع
¶
يعني نسف سياسات
ً
عاما إلقناع المواطن
20
بالعمل الحر

سالم عبدالغفور
وعلي الخالدي
أوض �ح ��ت امل� �ص ��ادر أن ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
يتحمل نيابة ع��ن ال��دول��ة سنويًا روات��ب
بقيمة  1.3مليار دينار ،كانت ستتحملها
ال �ح �ك ��وم ��ة س �ن ��وي ��ًا ع �ل ��ى ب �ن ��د ال� ��روات� ��ب
ً
املتضخم أصال ،علمًا ان الدولة تدفع 600
مليون دينار كدعم عمالة« ،فما بالنا لو
اضيف اليه رواتب هؤالء املوظفني».
وذكروا أن القطاع الخاص يدفع اشتراكات
ال�ت��أم�ي�ن��ات للعاملني ل��دي��ه م��ن امل��واط�ن�ين،
كما يدفع نسبة  %1ضريبة لدعم العمالة
ال��وط �ن �ي��ة س �ن��وي��ًا .ول �ف �ت��وا إل ��ى ان تخلي
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع � ��ن امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �ص �غ �ي ��رة
والقطاع الخاص يعني عمليًا خسارة اكثر
من  1.2مليار دينار كمساهمة في الناتج
ً
امل �ح �ل��ي اإلج �م ��ال ��ي ،ف �ض�ل�ا ع ��ن  1.3م�ل�ي��ار
دينار تدفع كرواتب للموظفني الكويتيني
سنويًا ،منهم نحو  15ألف مبادر.

انعكاسات سلبية
ول�خ�ص��ت امل �ص��ادر االن�ع�ك��اس��ات السلبية
ل� �ع ��دم اق � � ��رار ح ��زم ��ة ان � �ق� ��اذ ل �ل �م �ش��روع��ات
الصغيرة قابلة للتطبيق على ارض الواقع
بالنقاط التالية:

 - 1ن �س��ف ج� �ه ��ود ح �ك��وم �ي��ة ط� � ��وال 20
عاما لتوجيه الشباب للعمل في الخاص
وزيادة أعباء التوظيف على الدولة.
 - 2ع��دم اق �ب��ال م �ب��ادري��ن ج��دد لخوض
م �غ��ام��رات ف��ي ال �ع �م��ل ال �ح��ر ل �ع��دم وج��ود
غطاء وحماية حكومية وقت األزمات.
 - 3زي � � � ��ادة ال� �ص� �غ ��ط ع� �ل ��ى ال ��وظ ��ائ ��ف

¶ البنوك ستنكشف
مرتين ..على الضمانات
العقارية وفقدان
«الصغيرة والمتوسطة»
¶ هل يواجه «الصندوق»
ً
ً
رأسماليا؟ فهو أمام
مأزقا
تحدي تمويل مبادرين
جدد وإنقاذ القدامى!
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وت ��أك� �ي ��د م �ق��ول��ة ان ال �ع �م��ل
ال �ح �ك��وم��ي م� �ص ��در أم� � ��ان دائ� � ��م وال �ع �م��ل
بالقطاع الحر مغامرة.
 - 4خ� � ��روج ك ��م ك �ب �ي��ر م ��ن امل� �ش ��روع ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت ��وس �ط ��ة خ� � ��ارج ال �خ��دم��ة
ي �س��اه��م ف ��ي ال �ح��د م ��ن ت�ن��اف�س�ي��ة ال �س��وق
ويرفع أسعار الخدمات والسلع ،وجودة
املنتجات.
 - 5عمالة املشروعات من الوافدين التي
س �ت �خ��رج م ��ن ال �س ��وق س �ت �ت �ح��ول اغ�ل�ب�ه��ا
ال��ى عمالة سائبة او مخالفة لالقامة في
املستقبل.

 - 6ال � �ق � �ط� ��اع ال� � �ع� � �ق � ��اري ال � �ت � �ج ��اري
وال �خ��دم��ي واالس �ت �ث �م��اري س�ي�ك��ون له
نصيب كبير من االنهيار لعدم وجود
مشاريع جديدة او خروج القديم منها
من السوق.
 - 7ال � �ب � �ن� ��وك س� �ي� �ك ��ون ض � ��رره � ��ا «م ��ن
ال � � �ص � � ��وب �ي ��ن» :م � � ��ن م� �ح� �ف� �ظ ��ة االق � � � � ��راض
ال � �ع � �ق� ��اري� ��ة ،وك � ��ذل � ��ك س� �ت� �ف� �ق ��د ع � � ��دد م��ن
عملياتها التشغيلية التي كانت تقوم بها
املشروعات الصغيرة من تحويل لرواتب
داخ �ل �ي��ة وخ��ارج �ي��ة وق� ��روض وض�م��ان��ات
بنكية ملوردين.

هل يعجز الصندوق عن تمويل المبادرين؟
أشارت املصادر إلى احتمالية عجز الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة عن الوفاء بالتزاماته التمويلية تجاه املبادرين ،وهذا ما
بدا واضحًا بعد فشل مشروع القرض امليسر «املشترك مع البنوك» بعد رفضه من قبل الصندوق وعدم توفير بديل مالئم لحل أزمة املبادرين.
ولفتت املصادر إلى ان الصندوق وافق على تمويل نحو  1400مشروع بقيمة اجمالية تقدر بـ 280مليون دينار ،ما حصل على دفعات بالفعل
نحو  800مشروع ،مقابل  600مشروع حصلت على موافقات ولم تتسلم دفعات .في املقابل ،فإن الصندوق يعاني عجزًا ماليًا ناجما عن
ان رأس املال املدفوع حول  150مليون دينار من إجمالي ملياري دينار رأس املال املصرح به ،ويواجه مشاكل ّ
جمة مع هيئة االستثمار في
الحصول على أموال تغطي الدفعات املطلوبة منه في ظل املصاعب املالية التي تواجهها «الهيئة» نتيجة اقتراب صندوق االحتياطي العام من
الجفاف ،وبالتالي قد يكون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة عاجزًا عن التمويل أو االنقاذ في آن واحد .وقالت املصادر ان
هذا األمر يتطلب سرعة التدخل الحكومي إلعادة الصندوق ملساره الصحيح ،والوفاء بالتزاماته نحو املبادرين ،سواء بتوفير تمويالت جديدة،
أو مساعدة من مولهم للخروج من األزمة ضمانًا لعودة التمويل الذي دفعه لهم والذي بات معظمه مهددًا بالتبخر.

 47.6مليون دينار تقديراتها لعام  2020ــ  2021بانخفاض  500ألف فقط

مصروفات المهمات الرسمية ال تزال متضخمة!
¶ الحكومة تقلص إنفاقها على األبحاث والدراسات إلى  10ماليين دينار من  11.5مليونا ً
إبراهيم محمد
ب � �ل � �غ� ��ت ق � �ي � �م� ��ة امل� � � �ص � � ��روف � � ��ات ال � �ت� ��ي
أنفقتها ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى امل�ب��ان��ي التي
ت �س �ت��أج��ره��ا ك �م �ق��ار ل�ب�ع��ض ال�ج�ه��ات
الحكومية خالل السنة املالية الفائتة
 25.2م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،ب�ي�ن�م��ا ت��وق�ع��ت
مصادر زيادة قيمة االيجارات حسب
م � �ش� ��روع م �ي ��زان �ي ��ة ال �س �ن ��ة ال �ج ��دي ��دة
2020ـ� � � �ـ 2021ل�ت�ص��ل ال ��ى  26.5مليون
دي� �ن ��ار س �ن��وي��ا ،وذل � ��ك وف �ق��ا ل�ل�ارق��ام
الصادرة عن وزارة املالية.
ّ
وأكدت األرقام ذاتها ان قيمة املنصرف
ع� �ل ��ى ب� �ن ��د امل� �ه� �م ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة وف �ق��ا
مل��ا ج ��اء ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
ب�ل��غ  47.6م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وذل ��ك خ�لال
السنة املالية 2019ــ ،2020بينما بلغت
تقديرات الجهات الحكومية للصرف
ع �ل ��ى ه � ��ذا ال �ب �ن ��د ف� ��ي ال �س �ن ��ة امل��ال �ي��ة

ال �ج��دي��دة  47.2م�ل�ي��ون دي �ن��ار لتشهد
بذلك انخفاضا قيمته  500ألف دينار.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد اس�ت�غ��رب��ت م�ص��ادر
اقتصادية م��ن ع��دم ح��دوث انخفاض
ك �ب �ي��ر ف ��ي ه ��ذا ال �ب �ن��د ،خ �ص��وص��ا في
ظ��ل ظ ��روف «ك��ورون��ا» وال �غ��اء معظم
امل � �ه � �م� ��ات ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة وال� �س� �ف ��ري ��ات
وغ� �ي ��ره ��ا ،ووص� �ف ��ت االن� �خ� �ف ��اض ف��ي
ه��ذا البند بالخجول ،وت�س��اء ل��ت :هل
سياسة ّ
شد األحزمة وترشيد االنفاق
ال تشمل املهمات الرسمية؟
ون � ��وه � ��ت امل � � �ص� � ��ادر ال � � ��ى أن ال �ع �م��ل
ج� � � ��ار ع � �ل� ��ى ان � � �ش� � ��اء م � � �ق� � ��رات دائ � �م� ��ة
ل � � � �ل� � � ��وزارات واالدارات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة
وادراج م�ت�ط�ل�ب��ات�ه��ا ض �م��ن ال�ن�ف�ق��ات
ال ��رأس� �م ��ال� �ي ��ة ،وذل � ��ك اس� �ت� �ن ��ادا ل �ق��رار
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ل �س �ن��ة  2008ب �ش��أن
امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ض ��رورة وض��ع برنامج
إلن� � �ش � ��اء م� � �ق � ��رات دائ� � �م � ��ة ل � � �ل� � ��وزارات

وامل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي تشغل
مقرات مؤقتة مستأجرة.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى امل �ب��ال��غ امل�ن�ص��رف��ة
على االبحاث والدراسات ،فأوضحت
األرق��ام ان الجهات الحكومية انفقت

خ �ل��ال ال � �ع� ��ام ال� �ف ��ائ ��ت ح� ��وال� ��ي 11.5
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ع�ل��ى ه ��ذا ال �ب �ن��د ،وه��و
االم��ر ال��ذي دفع الحكومة للعمل على
تقليصه في امليزانية الجديدة ،حيث
ب�ل�غ��ت ت �ق��دي��رات ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة

استرداد  1.4مليار دينار
من «مؤسسة البترول»
ق��ام��ت وزارة امل��ال�ي��ة ب��اس �ت��رداد معظم األرب� ��اح امل�ح�ت�ج��زة ل��دى الجهات
الحكومية دون سند قانوني ل��دى تلك الجهات املستقلة ،كما تم عمل
تسوية السترداد بعض املبالغ من بعض الجهات مثل مؤسسة البترول،
حيث تم استرداد  1.4مليار دينار من جملة املبالغ املطلوب استردادها
لالحتياطي العام للدولة.

الح�ت�ي��اج��ات�ه��ا ف��ي ال �ص��رف ع�ل��ى ه��ذا
البند حوالي  10ماليني دينار.
وأك � � � � � � ّ�دت األرق � � � � � ��ام ذات � � �ه� � ��ا ان ق �ي �م��ة
املنصرف على بند املهمات الرسمية
وف� �ق ��ا مل ��ا ج� ��اء ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة
للدولة بلغ  47.6مليون دينار ،وذلك
خالل السنة املالية 2019ــ ،2020بينما
ب�ل�غ��ت ت �ق��دي��رات ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ل �ل �ص��رف ع �ل��ى ه ��ذا ال �ب �ن��د ف ��ي ال�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة ال �ج��دي��دة  47.2م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ل�ت�ش�ه��د ب��ذل��ك ان �خ �ف��اض��ا ق�ي�م�ت��ه 500
ألف دينار.
ام��ا ع��ن ج�ه��وده��ا ال�خ��اص��ة بتقليص
ع�ج��ز امل ��وازن ��ة ،ف��أش��ارت ال � ��وزارة ال��ى
ان� �ه ��ا ت �ع �م��ل ع� �ل ��ى ت ��رت� �ي ��ب اول� ��وي� ��ات
ال� �ص ��رف واالل � �ت� ��زام ب� �ق ��رارات ت��رش�ي��د
االن� �ف ��اق ح �ي��ث ت �ح��ث ج�م�ي��ع ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ع �ل ��ى االل� � �ت � ��زام ب �ت��رش �ي��د
االن� � � �ف � � ��اق ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي وات� � � �خ � � ��اذ ك��ل

االج� � � � ��راء ات ال � �ج� ��ادة ل �ت �ح��دي��د اوج� ��ه
الصرف التي يمكن االستغناء عنها.
ام��ا فيما يخص امل�ش��اري��ع االنشائية
فأشارت «املالية» الى انها تعمل على
ت��رت �ي��ب األول� ��وي� ��ات وف� �ق ��ا أله�م�ي�ت�ه��ا
ب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع ال� �ق ��درة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ل �ل �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة م ��ع ال �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى
امل �ش��روع��ات االن �ت��اج �ي��ة ذات امل� ��ردود
االقتصادي والالزمة للبنية التحتية
لتحسني الخدمات املقدمة للمواطنني
لتفعيل عجلة االقتصاد الوطني وبما
يتوافق مع اهداف التنمية املستدامة
ه��ذا ب��اإلض��اف��ة ال��ى االه�ت�م��ام بتوفير
امل�ت�ط�ل�ب��ات امل��ال �ي��ة ل�ل�ج�ه��ات م��ن اج��ل
ان �ج��از ال�ص�ي��ان��ة ال�ج��ذري��ة للمشاريع
ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة ب � �م� ��ا ت� �ش� �م� �ل ��ه م � ��ن اج � �ه� ��زة
وم�ع��دات للحفاظ على االص��ول وبما
يحقق االستفادة الكاملة بها واطالة
عمرها االفتراضي واالنتاجي.

 10اقتصاد
إلى أين يذهب القطاع المصرفي ما
بعد «كورونا»؟ سؤال محوري يدور في
خلد أغلب المتعاملين مع البنوك ،في
ظل ضبابية المشهد االقتصادي محلياً
وعالمياً ،وبطبيعة الحال ال يوجد أفضل
وأكبر من بنك الكويت الوطني الستشراف
المستقبل من خالله ،باعتباره أكبر البنوك
المحلية وأكثرها انتشاراً حول العالم.
ولإلجابة عن هذا التساؤل ،قال مدير
عام مجموعة الخدمات المصرفية
الشخصية في البنك محمد العثمان ،ان
جائحة «كورونا» سارعت في تغيير سلوك
المستهلكين بشكل أسرع مما كان
متوقعاً ،مؤكداً أن «الوطني» سيكون أكبر
المستفيدين من تغيرات ما بعد «كورونا».
وأضاف :نجني ثمار استشرافنا
للمستقبل مبكراً واإلسراع برحلتنا نحو
التحول الرقمي ،ما جعلنا على مدار
سنوات بنكاً للمستقبل ،مؤكداً أن
«الوطني» أصبح بنكاً من المستقبل
ترسم خطواته المتميزة الطريق لتطور
الخدمات المصرفية في الكويت.
وتابع :نجني ثمار تطوير قنواتنا اإللكترونية
والتي استحوذت على  %98من معامالتنا
خالل األزمة ،حيث بات «الموبايل» أكبر
فروعنا واستقطب ثلث عمالئنا النشطين
بزيادة  %50عن العام الماضي ،اذ أضفنا 17
خدمة جديدة وتحسينا لبرنامج «الوطني
عبر الموبايل» العام الماضي ،كما حققنا
زيادة  %20في أعداد مستخدمي خدمة
الوطني للدفع السريع خالل مايو.
وتوقع العثمان عودة االئتمان لطبيعته
عقب انتهاء الجائحة باعتبارها ظرفاً
استثنائياً ،مؤكداً أن السياسة االئتمانية
تجاه إقراض األفراد ثابتة .وأكد أن البنك
ال يتوانى عن ضمان سالمة العمالء
والموظفين ويتعامل بشفافية مع
حاالت االشتباه للمصابين بـ «كورونا»..
وفيما يلي المزيد من التفاصيل:

■ مكافأة عمالئنا لم تتوقف..
مددنا صالحية نقاط برنامج
المكافآت وأجرينا السحوبات
المؤجلة
ً
بنكا من المستقبل
■ أصبحنا
ترسم خطواته الطريق لتطور
الخدمات المصرفية
■ نجني ثمار تطوير قنواتنا
اإللكترونية %98 ..حصتها من
معامالتنا خالل األزمة
■«الموبايل» أكبر فروعنا..
استقطب ثلث عمالئنا النشطين
بزيادة  %50على العام الماضي
ً
محليا الفرع
■ أطلقنا ألول مرة
المتنقل لنصل لعمالئنا أمام
منازلهم خالل فترة الحظر الكلي
■ نقدم لعمالئنا حلول الدفع
ً
تطورا بفضل بنيتنا التحتية
األكثر
وشراكاتنا العالمية
■ دقة تنبؤاتنا بتطلعات عمالئنا
ترتكز إلى أحدث طرق التواصل
وجمع البيانات وتحليلها
■ فرعنا في «األفنيوز» سيمثل
ضربة البداية لمستقبل جديد
آللية عمل الفروع
■ سياستنا تجاه إقراض األفراد
ثابتة ..ونمتلك ميزة تنافسية من
االنتشار الجغرافي
ً
شهريا في أعداد
■ زيادة %20
مستخدمي خدمة الوطني
للدفع السريع خالل مايو
■ نتوقع عودة االئتمان لطبيعته
عقب انتهاء الجائحة باعتبارها
ً
ً
استثنائيا
ظرفا
■ أضفنا  17خدمة جديدة
ً
وتحسينا لبرنامج «الوطني عبر
الموبايل» العام الماضي
■ ال نتوانى في ضمان سالمة
عمالئنا وموظفينا ..ونتعامل
بشفافية مع االشتباه بحاالت
اإلصابة

حوار
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أجراه سالم عبدالغفور

«المركزي» و«لجنة التحفيز»..
إلمام شامل وحلول عاجلة
ق��ال العثمان إن م�ب��ادرات بنك الكويت املركزي
واللجنة التوجيهية العليا للتحفيز االقتصادي
ً
برئاسة د .محمد الهاشل ،تعكس إملامًا شامال
ب�ك��ل ال �ت��داع �ي��ات ال �ت��ي ت�ت�ع��رض ل�ه��ا ال�ق�ط��اع��ات
األكثر تضررًا ،مشيدا بما تحمله تلك املبادرات
من حلول عاجلة لتلك التداعيات.

إقبال على الفروع
أفاد العثمان بأن ظروف األزمة واجراءات التباعد
االجتماعي قلصت عدد املراجعني لفروع البنوك،
في املقابل زاد اإلقبال على الخدمات اإللكترونية.
وأك��د العثمان أن الهدف من زي��ادة ع��دد الفروع
يتمثل في راح��ة العمالء وع��دم التكدس حفاظًا
على سالمتهم.
العثمان متحدثاً لـ سبقلا عبر تطبيق «زووم»

سبقلا تحاور المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان

«الوطني» يستشرف المستقبل
فيتخطى األزمات ..ويقتنص الفرص
■ الجائحة س ّرعت تغيير سلوك المستهلكين ..كنا جاهزين لها بخدمات من المستقبل
• ه ��ل ك �ن �ت��م م �س �ت �ع��دي��ن مل ��ا أف� ��رزت� ��ه ج��ائ �ح��ة
«كورونا» من تغيرات؟

يمكنني أن أؤكد لك بكل ثقة أننا في «الوطني» نقدم

اهتماماتهم وتطلعاتهم األس��اس لبدء العمل في كل

إحصائيات مستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل

ت ��رت� �ك ��ز رؤي� �ت� �ن ��ا ب �م �ج �م��وع��ة ال � �خ� ��دم� ��ات امل �ص��رف �ي��ة
الشخصية على استشراف املستقبل واستباق قطار
ال�ت�ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ،م��ن خ�ل�ال ال��رص��د امل�س�ت�م��ر ملا
تشهده الخدمات املصرفية من تطور وسلوك العمالء
م��ن ت�غ�ي��ر وت�ح�ل�ي��ل ت�ل��ك امل�ت�غ�ي��رات ب�م�ن�ه�ج�ي��ة علمية
ً
وص ��وال مل��ا ي�ج��ب ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ف�ع�ل��ه ل�ت��رس�ي��خ ري��ادت�ن��ا
وم �ن��ح ع �م�لائ �ن��ا خ��دم��ات م �ص��رف �ي��ة وح �ل��ول دف ��ع م��ن
امل �س �ت �ق �ب��ل ،م�ع�ت�م��دي��ن ف��ي ذل ��ك ع �ل��ى اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا
للتحول الرقمي واستثمارنا في قنواتنا اإللكترونية
والبنية التحتية التكنولوجية.
ول��م نتفاجأ بالتغيرات الجذرية ف��ي سلوك العمالء
وع��ادات �ه��م ال�ش��رائ�ي��ة واح�ت�ي��اج��ات�ه��م ن�ت�ي�ج��ة ج��ائ�ح��ة
ك��ورون��ا ال �ت��ي ل��م ت�خ�ت�ل��ف ت��داع�ي��ات�ه��ا ع��ن ت��وق�ع��ات�ن��ا
لتلك التغيرات ،ولكنها سارعت فقط بحدوثها.
ول �ه ��ذا س �ب �ق��ت إج ��راء ات� �ن ��ا ال �ت��داع �ي��ات ون �ج �ح �ن��ا ف��ي
تقديم نموذج عمل متكامل يعكس إمكاناتنا الهائلة
وت �م �ي��ز ك ��وادرن ��ا م ��ا ي��ؤك��د أن «ال ��وط� �ن ��ي» دائ� �م ��ًا م��ا
يتخطى األزم��ات بثبات ليواصل ترسيخ ريادته في
تقديم الخدمات املصرفية املتميزة.

ً
• هل تتوقعون إقباال على القروض بعد انتهاء
ال�ج��ائ�ح��ة؟ وه��ل ستتغير س�ي��اس��ات ال�ب�ن��ك في
إقراض األفراد ،وخاصة الوافدين؟

القنوات اإللكترونية

ً
ً
قياسيا
• شهدت ال�ق�ن��وات اإللكترونية إق�ب��اال
خالل األزمة فكيف انعكس ذلك عليكم؟

ل�ق��د ن�ج��ح ره��ان �ن��ا ع�ل��ى ال�ت�ط��وي��ر امل�س�ت�م��ر ل�ق�ن��وات�ن��ا
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،ال �ت��ي ط��امل��ا اس �ت �ث �م��رن��ا ف ��ي ت�ط��وي��ره��ا
وه��و ما أثبتته األزم��ة الحالية وم��ا تبعها من زي��ادة
اعتماد العمالء على تلك القنوات في إنهاء خدماتهم،
وتأتي خدمة الوطني عبر املوبايل بمقدمة قنواتنا
اإللكترونية التي نوليها اهتمامًا ،حيث قمنا بإضافة
 17خدمة وتحسينًا للبرنامج خالل العام املاضي.
ّ
ودعني أوض��ح لك كيف كسبنا ال��ره��ان بلغة األرق��ام،
ح �ي��ث ن �ج �ن��ي ث �م��ار اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا وج �ه��ودن��ا ع�ل��ى
م� ��دار ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ب �ع��دم��ا وص �ل��ت امل �ع��ام�لات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة إل ��ى م �س �ت��وى ق �ي��اس��ي ل�ت�س�ت�ح��وذ ع�ل��ى
 %98.4م��ن إجمالي امل�ع��ام�لات املصرفية ف��ي الوطني
وال �ت��ي ت��رك��ز ان �ه��اؤه��ا م��ن خ�ل�ال خ��دم��ة ال��وط�ن��ي عبر
املوبايل الذي زاد مستخدموه النشطون بنحو %50
ع�ل��ى أس��اس س�ن��وي ب�ن�ه��اي��ة م��اي��و امل��اض��ي م��ا يجعل
املوبايل أكبر فروعنا في الوقت الحالي.
وق��د اتخذنا إج��راء ات عاجلة لتشجيع عمالئنا على
اس �ت �خ��دام خ��دم��ات�ن��ا ال��رق�م�ي��ة ل�ض�م��ان س�لام�ت�ه��م في
ظ��ل ال �ظ��روف ال�ص�ح�ي��ة ال �ط��ارئ��ة ،ح �ي��ث رف �ع �ن��ا ال�ح��د
األق �ص��ى ل�خ��دم��ة ال��وط�ن��ي ل�ل��دف��ع ال�س��ري��ع ب��اس�ت�خ��دام
خدمة الوطني عبر املوبايل ،وهو ما أثمر عن زيادة
 %20في ع��دد املستخدمني على أس��اس شهري خالل
مايو وزيادة بنفس النسبة في عدد املعامالت وكذلك
اضافة خدمات جديدة عن طريق الخدمة الهاتفية.

حلول الدفع
• حلول الدفع املتطورة تزيح «ال�ك��اش» بقوة..
فما تأثير ذلك على املدفوعات اإللكترونية؟

استراتيجيتنا ثابتة تجاه ال�ف��روع والتي تعمد إلى
تطوير آلية عملها لتتكامل مع قنواتنا اإللكترونية،
حيث يتم التركيز بشكل أك�ب��ر على تقديم الخدمات
ال��رق�م�ي��ة ب�م��ا ي�ث��ري ال�ت�ج��رب��ة امل�ص��رف�ي��ة ال�ت��ي يحصل
عليها عمالؤنا.
ول �ق��د ب��دأن��ا ت�ط�ب�ي��ق اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا م �ن��ذ  4س �ن��وات
ب� �ت� �ط ��وي ��ر ف� ��روع � �ن� ��ا ف � ��ي ب � �ي� ��ان وخ � �ي � �ط� ��ان ل �ت �ص �ب��ح
إلكترونية بشكل أكبر ،بينما نعمد في الوقت الحالي
ع�ل��ى ال��دخ��ول ف��ي ع�ه��د ج��دي��د ل �ل �ف��روع س�ي�ن�ط�ل��ق مع
افتتاح فرعنا الجديد في األفنيوز ،املختلف كليًا بعد
انتهاء الظروف االستثنائية الحالية ،والذي سيمثل
ض��رب��ة ال �ب��داي��ة مل�س�ت�ق�ب��ل ج��دي��د آلل �ي��ة ع �م��ل ال �ف��روع،
م��ن ح�ي��ث ال�ت�ص�م�ي��م وط�ب�ي�ع��ة أداء ال �خ��دم��ات ،وك��ذل��ك
طبيعة املوظفني الذين نعمل على تدريبهم وتطوير
م�ه��ارات�ه��م ألداء م�ه��ام إض��اف�ي��ة ومختلفة ت �ت��واء م مع
فروع املستقبل.
سياسة اإلقراض

ل�ع�م�لائ�ن��ا ح �ل��ول ال��دف��ع األك �ث��ر ت �ط��ورًا ع�ل��ى م�س�ت��وى
ال �ع ��ال ��م ،وه� ��و م ��ا ي �م �ث��ل أك �ب ��ر دل �ي ��ل ع �ل��ى اس �ت �ب��اق �ن��ا
ل�لأح��داث واس�ت�ش��راف�ن��ا للمستقبل فقد أطلقنا خالل
األشهر األولى من عام  2020وقبل الجائحة بأسابيع
ق �ل �ي �ل��ة ول� �ل� �م ��رة األول � � ��ى ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت أح� � ��دث ح �ل��ول
ال ��دف ��ع ب�ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��واص��ل ق��ري��ب امل� ��دى وه �م��ا Fitbit
 Payو Garmin Payوه��و م��ا ي�ض�م��ن ل�ع�م�لائ�ن��ا ان�ه��اء
مشترياتهم بسرعة وسهولة وبما يضمن سالمتهم.
ك�م��ا أن «ال��وط �ن��ي» يمتلك أك�ب��ر ش�ب�ك��ة ن�ق��اط ب�ي��ع في
ال�ك��وي��ت يتميز  %90منها بالعمل بتقنية التواصل
القريب .NFC
واآلن أستطيع أن أقول إننا نجني ثمار جهودنا التي
ل��ن ت �ت��وق��ف ،ح�ي��ث ق�ف��ز ع��دد امل��دف��وع��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
ب��اس�ت�خ��دام ح�ل��ول ال��وط�ن��ي ب�ن�س�ب��ة  %52خ�ل�ال شهر
مايو فقط ،متضاعفًا  4مرات مقارنة بالعام املاضي،
ك�م��ا زادت أع ��داد ال�ع�م�لاء امل�س�ت�خ��دم�ين ل�ح�ل��ول ال��دف��ع
الرقمية لدينا بأكثر من  %58خالل شهر مايو.
ولن نكتفي بما قدمناه بل سنواصل إطالق املزيد من
حلول الدفع املتطورة ،معتمدين على ما نمتلكه من
بنية تحتية مؤهلة وش��راك��ات راس�خ��ة م��ع الشركات
العاملية الرائدة ،وذلك في إطار اإلجراء ات التنظيمية
واملتطلبات الفنية التي يقرها بنك الكويت املركزي
ويفرضها لتقديم تلك الخدمات.

األقرب للعمالء
• كيف تعاملتم مع تحدي التواصل مع العمالء
خالل األزمة؟

ع� �ن ��دم ��ا ن � �ق� ��ول إن � �ن� ��ا األق � � � ��رب ل �ع �م�ل�ائ �ن ��ا ف� �ه ��و ل �ي��س
ش�ع��ارًا ن��رف�ع��ه ،ب��ل ج�ه��ود م�ت��واص�ل��ة ل��م ول��ن تتوقف،
ح �ي��ث ي �م �ث��ل ال �ت��واص��ل م ��ع ع �م�لائ �ن��ا وال �ت �ع��رف ع�ل��ى

موظفو
الصفوف األمامية..
«على راسي»
توجه العثمان بالشكر ملوظفي البنك في الصفوف
األم��ام�ي��ة على تفانيهم ف��ي أداء عملهم ،م��ؤك�دًا أن
جهودهم الحثيثة تظل مثار فخر وتقدير .وأشار
إلى أن الدور الذي يقوم به موظفو الوطني في تلك
الظروف االستثنائية ،وعلى اختالف مواقعهم ،ال
يقتصر على اإلسهام في دعم مسيرة نجاح البنك
وت��رس �ي��خ ري ��ادت ��ه ،وإن �م��ا ي�م�ت��د إل ��ى دع ��م ال�ج�ه��ود
الحكومية واملجتمعية في مكافحة جائحة كورونا
وإعالء مصلحة «الوطني» واستقراره على غيرهما
من األهداف.

الخدمات واملنتجات الجديدة.
ول��م تثننا األزم��ة عن التواصل املستمر مع عمالئنا،
وذل� ��ك ب �ف �ض��ل ق �ن��وات �ن��ا اإلل �ك �ت��رون �ي��ة امل �ت �ن��وع��ة ال�ت��ي
ضمنت ل�ن��ا ال�ت�ف��وق ف��ي ظ��ل م��ا ف��رض�ت��ه ال�ج��ائ�ح��ة من
م �ت �غ �ي��رات ج ��دي ��دة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ح �س��اب��ات �ن��ا ع�ل��ى
وس ��ائ ��ل ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ال� �ت ��ي ت �خ �ط��ى ع��دد
متابعيها  1.5م�ل�ي��ون م�ت��اب��ع ،وك��ذل��ك ب��رن��ام��ج خدمة
ال� � �ـ whats appوخ��دم��ة ال � �ـ Live Chatوك��ذل��ك ال � �ـVideo
 Chatإضافة إلى التواصل املباشر عن طريق الفروع
الثابتة واملتنقلة وفق إرشادات السالمة املتبعة.

إجراء ات السالمة
• ي �س �ت �م��ر اف� �ت� �ت ��اح ال � �ف� ��روع ت ��دري� �ج� �ي ��ًا ..ف�م��ا
إج� ��راءات � �ك� ��م ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل ��ى س�ل�ام ��ة ال �ع �م�ل�اء
واملوظفني؟

ي �ت �ص��در ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى س�ل�ام��ة ع �م�لائ �ن��ا وم��وظ�ف�ي�ن��ا
ق ��ائ� �م ��ة أول ��وي ��ات � �ن ��ا ف� ��ي ك� ��ل األوق� � � � ��ات وخ� ��اص� ��ة ف��ي
ال �ظ ��روف االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي ن �م��ر ب �ه��ا ،ي �ت��زام��ن ذل��ك
ال�ح��رص م��ع السعي الستمرارية خدماتنا املصرفية
ال�ت��ي ل��م تنقطع ،م��ن أج��ل تلبية اح�ت�ي��اج��ات عمالئنا
ف��ي ك��ل ال �ظ��روف وع�ل��ى م��دار ال�س��اع��ة بفضل قنواتنا
اإللكترونية املتعددة.
ك� �م ��ا أؤك � � ��د ت �ع ��ام �ل �ن ��ا ب� �ك ��ل ب �ش �ف ��اف �ي ��ة وس � ��رع � ��ة ف��ي
االستجابة للتعامل م��ع ح��االت االش�ت�ب��اه ف��ي إصابة
أي م��وظ��ف ،وه ��و م��ا ي �ت��م ب��ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �ع��اون م��ع
الجهات املعنية.

الفروع بعد كورونا
• هل ستتغير طبيعة عمل الفروع وتصميمها
بعد كورونا؟

ــ استمرت وتيرة االئتمان بالقطاع املصرفي الكويتي
ف��ي النمو على م��دار ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،وفيما تمثل
ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ظ��رف��ًا اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا ،ف �م��ن امل �ت��وق��ع أن
ي �ع ��ود االئ� �ت� �م ��ان ل �ط �ب �ي �ع �ت��ه ب �ع��د ان �ق �ض ��اء ت��داع �ي��ات
األزمة .ونحن على أتم االستعداد لذلك ،حيث حرصنا
ف��ي إط��ار استشرافنا للمستقبل على تطوير طريقة
اإلق � ��راض إل �ك �ت��رون �ي��ًا ،م ��ن خ�ل�ال ت �م �ك�ين ال �ع �م �ي��ل م��ن
ال �ت �ق��دم ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى ق ��رض ب �س��رع��ة وس �ه��ول��ة ع��ن
طريق قنواتنا اإللكترونية من خ�لال خدمة الوطني
عبر املوبايل وخدمة الوطني عبر اإلنترنت.
وب� �خ� �ص ��وص إق� � � ��راض األف � � � � ��راد ،ف �ل ��دي �ن ��ا س �ي ��اس ��ات
ثابتة تتفق م��ع ال�ل��وائ��ح وال�ش��روط املعمول بها لدى
امل �ج �م��وع��ة وامل �ت �م��اش �ي��ة م ��ع ت �ع �ل �ي �م��ات ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
املركزي بهذا الشأن ،ويشمل ذلك املواطنني واملقيمني،
وال��ذي��ن نمتلك م�ي��زة ت�ن��اف�س�ي��ة ف��ي إق��راض�ه��م نتيجة
االنتشار الجغرافي للمجموعة في األسواق اإلقليمية
الرئيسية.

السحوبات ونقاط الشراء
• ك�ي��ف تتعاملون م��ع م�ك��اف��أة ال�ع�م�لاء بنقاط
ال �ش��راء وال�س�ح��وب��ات ف��ي ظ��ل اإلغ�ل�اق وت��وق��ف
بعض الجهات الرسمية عن العمل؟

ـ �ـ �ـ ل ��ن ي �ف �ق��د أي م ��ن ع �م�لائ �ن��ا ف ��رص ��ة ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
حقوقه في برنامج املكافآت ودخول السحوبات ،التي
تم تأجيلها خالل فترة الحظر.
حيث نحرص في «الوطني» على استفادة العمالء من
مكافآتهم على الرغم من الظروف الطارئة في الوقت
ال �ح��ال��ي ،ع �ل��ى أن ي �ت��م اس �ت �خ��دام ت �ل��ك امل �ك��اف��آت ب�ع��د
انتهاء األزمة ،حيث قمنا بتمديد صالحية استخدام
ن�ق��اط م��اي�ل��ز ال��وط�ن��ي ،وك��ذل��ك ن�ق��اط ب��رن��ام��ج مكافآت
ال��وط�ن��ي ح�ت��ى إش�ع��ار آخ��ر ،فيما قمنا ك��ذل��ك ب��إج��راء
السحوبات التي تم تأجيلها ،مثل سحوبات حساب
الجوهرة ،وذل��ك بعد الحصول على موافقة الجهات
املعنية.

تغييرات متوقعة
• هل سيكون القطاع املصرفي بعد «كورونا»
ك �م��ا ك� ��ان ق �ب �ل �ه��ا؟ وم� ��ا ه ��ي أب � ��رز ال �ت �غ �ي �ي��رات
املتوقعة؟

ـ �ـ �ـ س�ت�ع�م��ل ال �ب �ن��وك ب�ش�ك��ل رق �م��ي أك �ث��ر خ�ل�ال األع ��وام
املقبلة ،فهذه األزمة عجلت من تراجع استخدام النقد،
وزادت م��ن امل��دف��وع��ات ب��اس�ت�خ��دام ب�ط��اق��ات االئ�ت�م��ان
وأدوات الدفع عبر اإلنترنت ،كما أنها جعلت خيارات
ً
الدفع من دون تالمس األكثر تفضيال للعمالء.
ويمكنني القول إننا في بنك الكويت الوطني على أتم
اس�ت�ع��داد مل��رح�ل��ة يمكن وص�ف�ه��ا ب��االن�ت�ع��اش الرقمي
في الخدمات املصرفية ،فخالل الفترة السابقة كانت
توقعات العمالء تتغير ،وم��ن خ�لال خريطة التحول
الرقمي والتكنولوجي التي ينفذها البنك.
وأود أن أؤك��د أننا سنكون م��ن ب�ين أكبر املستفيدين
من تغير البيئة املصرفية بعد جائحة كورونا ،بفضل
ن �م��وذج ع �م��ل خ��ري �ط��ة ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ل�ل�ب�ن��ك ال�ت��ي
تعتمد على االستثمار في البيانات والتكنولوجيا،
وه��و م��ا يجعل ب�ين أي��دي�ن��ا ب�ي��ان��ات أك�ث��ر ديناميكية
ت� �ق ��دم ل �ن��ا ت � �ج ��ارب اس �ت �ب��اق �ي��ة ف ��ي ت ��وق ��ع ت��وج �ه��ات
ومستويات رضا عمالئنا.
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َّ
تتسلم الرجعان قبل حسم قضية اللجوء
الكويت لن

¶ يعيش في شقة قيمتها  7.25ماليين إسترلينيُ ..أدرجت ضمن األصول المجمدة
إيمان عطية

¶ ّ
يدعي أن التهم الموجهة ضده
ذات دواف��ع سياسية ..وال أساس
لها

كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان
ـــــ الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه
مؤسسة التأمينات االجتماعية ،ويعيش في
شقة فاخرة في لندن ـــــ ال يمكن تسليمه ،حتى
يتم حل قضية اللجوء الخاصة به.
يواجه الرجعان وزوج�ت��ه مشاكل قانونية مستمرة في سويسرا
واململكة امل�ت�ح��دة ،حيث تقاضيهما «ال�ت��أم�ي�ن��ات» م��ع  35متهما
آخ��ري��ن الس �ت �ع��ادة األم� ��وال امل�ن�ه��وب��ة ،ف��ي قضية اح�ت�ي��ال ضخمة
ومترامية األطراف ،كان من املقرر عقد جلسة استماع بخصوصها
هذا العام.
وق��د ق��اوم��ا م��ن دون ج ��دوى مل��دة ث�ل�اث س �ن��وات م�ن��ذ ع��ام  ،2011ملنع
ت�ج�م�ي��د أص��ول�ه�م��ا ف��ي س��وي �س��را ،ب�ع��د أن ف�ت��ح امل��دع��ون تحقيقا في
الرجعان والبنوك الخاصة املتهمة بغسل األموال .ووفق محامي أحد
املدعى عليهم في القضية أن الرجعان موجود في إنكلترا« ،منذ فترة
ُ
طويلة ج��دا ،وتحديدا منذ ع��ام  ،»2014وق��د أج�ب��ر على تسليم ج��واز
ّ
سفره مؤقتا أثناء مالحقته لتسلمه من قبل الكويت.
وق��ال املحامي فيليب مارشال« :انتهت عملية تسليمه بتقديمه طلب
اللجوء هنا .ال يزال لدينا دليل قاطع على وجوده في إنكلترا في مارس
 .»2019وأشار قاض هذا الشهر إلي وجود «تناقض كبير» بني األصول
املفقودة واملبالغ التي أعلن عنها الرجعان.

غسل أموال
وكان الرجعان ،الذي شغل منصب مدير عام مؤسسة التأمينات ملدة
ّ
ث�لاث��ة ع �ق��ود ،ف� ّ�ر إل��ى اململكة امل�ت�ح��دة ،ب�ع��د أن أث ��ار م�ب��ل��غ ع��ن الفساد
تحقيقا مستمرا منذ  12عامًا في اتهامات بعمليات رشى وغسل أموال
على نطاق واسع.
واتهم الرجعان ( 71عامًا) املحب للعبة الغولف واملقيم في لندن منذ
 2014بسرقة أكثر من  840مليون دوالر ،وتلقي عموالت غير قانونية،
من خالل شبكة من الوسطاء وإخفاء العائدات في حسابات خارجية
وإمبراطورية عقارية عاملية ،وفقًا ألوراق املحكمة في اململكة املتحدة.
وألقت الشرطة القبض عليه في لندن ع��ام  ،2017بناء على طلب من
ال�ك��وي��ت ،لكن ج��رى إط�ل�اق س��راح��ه ،وم��ن املفهوم أن��ه ال ي��واج��ه حاليا
تهديدا بتسليمه الي الكويت ،رغم أنه حكم عليه غيابيا بالسجن املؤبد
مع األشغال الشاقة.
وكان قاضي املحكمة العليا في بريطانيا قال هذا الشهر إن الرجعان
يعيش «أسلوب حياة فخمًا بشكل غير عادي» ،بعد أن أنفق ما ال يقل
عن  210ماليني دوالر على مدى السنوات الثالثني املاضية.
وحصل املسؤولون في املؤسسة العامة للتأمينات على أوامر بتجميد
األص��ول في سويسرا واململكة املتحدة ،خالل عملية بحث غير عادية
عن األصول ،التي يزعم أنها مسروقة ،في جميع أنحاء العالم.
وي �ق��ال إن ال��رج �ع��ان ل��دي��ه أص ��ول ف��ي دول؛ م�ث��ل س��وي�س��را وال�ب�ح��ري��ن
ولبنان والواليات املتحدة األميركية وسنغافورة ،وليختنشتاين.

¶ يقول إن أمواله من ميراث زوجته
وع���وائ���د م��ن��اص��ب��ه واس��ت��ث��م��ارات��ه
الذكية
¶ محاموه :الرجعان عولج العام
الماضي من حالة صحية خطيرة
َّ
يتلقى أم��وا ً
ال من شركات استثمار خارجية
¶ وزراء كبار كانوا يعرفون أنه
قاض يكشف عن تناقض كبير بين األصول المفقودة والمبالغ المعلن عنها
¶
ٍ
وج��رى تجميد نحو  100مليون دوالر من األص��ول في سويسرا و75
مليون دوالر في الكويت قبل أن يفرض قاضي لندن أمرًا عامليا بتجميد
أص��ول ،بقيمة  847مليون دوالر العام امل��اض��ي .ويعتقد املحققون أن
حصة الرجعان منها أكثر من  500مليون دوالر.
ّ
وأض��اف��ت «ذا ن��اش �ي��ون��ال» ان امل�ح��ق�ق�ين س �ع��وا ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى مزيد
م��ن امل�ع�ل��وم��ات ،ب�ع��د أن ت�ب�ين أن��ه ل��م ي�ع��ط تفاصيل ع��ن مجموعة من
املمتلكات ،قال إنها مسجلة بأسماء أبنائه ،وأملاس بقيمة  2.5مليون
دوالر ،ج��رى ش��راؤه��ا ف��ي جنيف ،لكن ال��رج�ع��ان أخبر محاميه أن��ه ال
يعرف مكانها .وتشمل العقارات شقة من خمس غرف نوم في منطقة
نايتسبريدج الراقية ،على مرمى حجر من متجر هارودز ،تم شراؤها
م�ق��اب��ل  6.7م�لاي�ين جنيه إسترليني ف��ي ع��ام  2006م��ن ق�ب��ل ص�ن��دوق
ائتماني مسجل في جزيرة مان مملوك للرجعان ،وفقا لوثائق ملكية
العقار .ويعيش الرجعان في الشقة مع زوجته.
وقد تمت إضافة الشقة أيضا إلى قائمة األصول املجمدة التي ال يمكن
بيعها من دون إذن من محكمة بريطانية .وتشير التقديرات إل��ى أن
قيمتها زادت بشكل كبير ،حيث تصل قيمة الشقق الصغيرة املكونة من

ثالث غرف نوم في املبنى املرموق نفسه في السوق حاليا  7.25ماليني
جنيه استرليني.

 3شقق
كما أنفق الرجعان ،أكثر من  30مليون دوالر على أبنائه خالل توليه
رئاسة مؤسسة التأمينات ،التي استمرت  30عامًا .حيث اشترى ثالث
شقق البنتيه بقيمة  12مليون دوالر في مجمع سكني فخمّ ،
مكون من
 42طابقا في لوس أنجلوس معروف باسم ذي سنتشري مع إطاللة
على املحيط الهادئ .كما اشترى لهما شقة في منتجع سانت موريتز
السويسري الفاخر ،مقابل  6.45ماليني دوالر ،وفقًا للوثائق.
وأش� ��ارت الصحيفة إل��ى أن إح ��دى ب�ن��ات��ه تعمل ف��ي ص�ن��اع��ة األزي ��اء،
وتتنقل بني باريس ودبي ولوس أنجلوس ،وتعرض تفاصيل أسلوب
حياتها الفاخر وتنقلها بني الفنادق واملنتجعات الفخمة على حسابها
على انستغرام.
وي �ن �ف��ي ال��رج �ع��ان ،ال� ��ذي ق ��ال م �ح��ام��وه إن ��ه ع��ول��ج ال �ع��ام امل��اض��ي من
حالة صحية خطيرة ،ارتكاب أي مخالفات ،ويدعي أن ثروته الهائلة

ه��ي م��ن م�ي��راث زوج�ت��ه وامل�ن��اص��ب ذات األج ��ور العالية ال�ت��ي شغلها
واالستثمارات الذكية .وقال في بيان «لقد كنت ناجحا للغاية في هذا
املجال».
وادع��ى أن االدع��اءات املوجهة ضده «ذات دواف��ع سياسية ،وال أساس
ّ
لها» ،وأن كبار الوزراء في الكويت كانوا يعرفون أنه يتلقى أمواال من
شركات استثمار خارجية.
وأف��ادت الصحيفة بأنه ك��ان على الرجعان أن يسلم ج��واز سفره ،في
وقت تواصل الكويت محاوالت تسليمه إليها .لكنه تقدم بطلب لجوء
في اململكة املتحدة ،حيث عقدت املحكمة العليا جلسة بهذا الشأن في
أبريل.
يذكر أن اتفاقية تسليم املجرمني بني البلدين دخلت حيز التنفيذ في
مارس  ،2019األمر الذي قد ّ
يسهل تأمني عودة الرجعان إلى الكويت.
وك ��ان ح ��زب ال �ع �م��ال امل �ع ��ارض ق��د أث ��ار ق�ض�ي��ة ال��رج �ع��ان ف��ي مجلس
ال �ل��وردات ف��ي اململكة امل�ت�ح��دة ،بسبب م��ا وص�ف�ه��ا ب �ـ«م �خ��اوف بشأن
حقوق اإلنسان في الكويت» .ورفضت الحكومة التعليق على «الحاالت
ال�ف��ردي��ة» .وق��ال��ت أليسون ري�ل��ي ،املدعية العامة السابقة ف��ي الجرائم
الدولية والخبيرة املتخصصة في تسليم املجرمني في شركة كينغسلي
نابلي للمحاماة :إن التسليم كان يمكن أن يحدث قبل االتفاق الجديد
على أساس مرة واحدة.
وقالت إن االتفاقية «من املحتمل أن ّ
تسهل» تأمني عودة الرجعان ،من
خالل استئناف عملية التسليم.
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خبراء في ندوة لـ«المركز»:

إلدارة التعليم الحكومي عبر «الخاص»

¶ الكويت تنفق  15ألف دوالر على الطالب سنوياً ..ومازالت الجودة متدنية
عقد امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي (امل��رك��ز) ،ن��دوة
إل �ك �ت��رون �ي��ة ب �ع �ن��وان «ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م في
الكويت بعد جائحة كوفيد -19واالستثمار
فيه» ،ملناقشة التحديات التي تواجه قطاع
ال �ت �ع �ل �ي��م ب �ع��د أزم � ��ة ف� �ي ��روس ك ��وف �ي ��د-19
ح ��ول ال �ع��ال��م ،وت��أث �ي��ر إغ�ل��اق امل��ؤس �س��ات
التعليمية ،وت��زاي��د اإلق �ب��ال ع�ل��ى التعليم
ع� ��ن ب �ع��د وف� � ��رص االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� �ي ��ه ،ي��وم
اإلث�ن�ين امل��اض��ي ،وأدار الجلسة النقاشية
ف��ي ال �ن��دوة ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي «ل�ل�م��رك��ز»
مناف عبدالعزيز الهاجري ،وش��ارك فيها
ع �ل��ي ح �س��ن خ�ل�ي��ل رئ �ي��س ال �ع �م �ل �ي��ات في
«امل��رك��ز» ،واملدير العام ملدرسة البكالوريا
االميركية ( )ABSأري��ج علي الغانم ،وبدر
ورد املؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق
( ،)Lamsaوي��وس��ف ال�ح�س�ي�ن��ي امل��ؤس��س
وال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي مل� ��وق� ��ع وت �ط �ب �ي��ق
(.)Baims
واستضافت الندوة أيضًا د .فاطمة الهاشم
عضوة هيئة تدريس في جامعة الخليج،
وف �ي �ص��ل ال� �ب ��ري ��دي م ��ن م � �ب� ��ادرة «ج � ��رب»
أون�ل�اي ��ن ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ب �ع��د .وب� ��دأ ال�ش�ي��خ
ح �م ��ود ص�ل��اح ال� �ص �ب ��اح ،ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س
امل �س��اع��د ل�ل�ع�لاق��ات ال �ت �ج��اري��ة الحكومية
ف��ي «امل��رك��ز» ال �ن��دوة ب�ع��رض تقديمي عن
ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م ع��امل�ي��ا وإق�ل�ي�م�ي��ا ومحليا
من جوانبه املختلفة بعد جائحة فيروس
كوفيد.-19
وأش � ��ار ال �ع��رض ال�ت�ق��دي�م��ي إل ��ى أن حجم
اإلن �ف��اق ع�ل��ى التعليم ف��ي ال�ع��ال��م ف��ي ع��ام
 2015ب �ل��غ  5.2ت��ري �ل �ي��ون��ات دوالر ،وم��ن
املتوقع نمو اإلن�ف��اق على التعليم بنسبة
 %4س �ن��وي��ًا ع��امل �ي��ًا .وب��امل �ق��ارن��ة م ��ع دول
مجلس التعاون الخليجي ،نجد أن نسبة
اإلن �ف��اق ت�ف��وق ال�ن�س�ب��ة ال�ع��امل�ي��ة وت �ت��راوح
م��ا ب�ي�ن  %6 - 5س �ن��وي��ًا .وح� ��ددت منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمات
دول �ي��ة أخ� ��رى إط � ��ارًا ع��ام��ًا مل �ه ��ارات ال�ق��رن
الواحد والعشرين ،ويرتكز اإلطار على 11
م�ح��ورا ،م��ن أهمها تعزيز التفكير الناقد
وح ��ل امل �ش �ك�ل�ات ،وال �ث �ق��اف��ة امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة،
واالبتكار واإلبداع ،واالتصال والتشارك.

جودة متدنية
وت�ن�ف��ق دول ��ة ال�ك��وي��ت  15أل��ف دوالر على
الطالب ،إال أن جودة التعليم متدنية ،حيث
ح�ص�ل��ت ال �ك��وي��ت ع�ل��ى امل��رت �ب��ة  47م��ن 50
ف��ي اخ�ت�ب��ارات ل �ق��درات ال �ـ  TIMSSف��ي عام
 ،2015في حني تنفق دول أخرى مثل كوريا
ن �ص��ف م ��ا ت �ن �ف �ق��ه ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ال �ط��ال��ب
وترتيبها الثالث في اختبار القدرات .ومع
أزمة جائحة كوفيد ،-19تم إغالق املدارس
في أكثر من  124دولة ،أي أن حوالي مليار
ومئة طالب تأثروا بعد الجائحة .وكانت
ال�ص�ين أول ال ��دول ال�ت��ي ظهر فيها ال��وب��اء
وأغ�ل�ق��ت امل � ��دارس ،ول�ك��ن ف��ي ن�ف��س ال��وق��ت
جعلت التعليم ع��ن ب�ع��د إل��زام �ي��ا .أم��ا في
اململكة املتحدة ،تم إيقاف التعليم وإلغاء
اختبارات  .2020وسرع فيروس كوفيد-19

جانب من ندوة المركز المالي االفتراضية

¶ الهاجري :الجائحة ساهمت في إبراز دور التعليم اإللكتروني بشكل كبير
¶ الغانم :المدارس المميزة ملزمة بإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة األزمات
¶ خليل :صعوبة إعادة هيكلة التعليم الحكومي على المدى القصير
م��ن االع�ت�م��اد على التكنولوجيا .وتشمل
تكنولوجيا التعليم مفاهيم كثيرة ،أولها
منصات التعليم عن بعد مثل  Courseraو
 ADEXو ،Khan Academyوثانيها نظام
إدارة ال�ت�ع�ل�ي��م ،وه ��و ن �ظ��ام للمعلم ألخ��ذ
ال �ح �ض��ور وال �غ �ي ��اب ول�ت�ج�م�ي��ع وت��رت �ي��ب
امل ��واد التعليمية وتصحيح االخ�ت�ب��ارات،
وث��ال �ث �ه��ا األدوات ال��رق �م �ي��ة م �ن �ه��ا رق�م�ن��ة
املحتويات .ومن عام  2014إلى  ،2019كان
ه �ن��اك  16عملية اس �ت �ح��واذ وان ��دم ��اج في
قطاع التعليم في الكويت بقيمة  1.2مليار
دوالر او  160م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي12 ،
منها تم إتمامها في آخر عامني ،األمر الذي
يشير إلى أهمية هذا القطاع للمستثمرين.
وأش� � � ��ار ال � �ه ��اج ��ري ف� ��ي ب� ��داي� ��ة ال �ج �ل �س��ة
النقاشية ،إلى أن جائحة كورونا ساهمت
في إب��راز دور التعليم اإللكتروني بشكل
كبير ،م��ن حيث إمكانية ت��واص��ل الطلبة
واملعلمني عن بعد عبر برامج التواصل،
م��ا س��اه��م ف��ي ت�ق��دي��م ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��رص
االس�ت�ث�م��اري��ة ح��ول ال�ع��ال��م وف��ي املنطقة.
وطرح الهاجري مجموعة من التساؤالت
ع �ل��ى امل �ش��ارك�ي�ن ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة

ح � ��ول ال� �ت� �غ� �ي ��رات ال � �ت ��ي ش� �ه ��ده ��ا ق �ط��اع
التعليم عقب جائحة فيروس كوفيد،-19
وم ��دى س�لاس��ة تطبيق التعليم ع��ن بعد
خ �ل��ال األزم� � � ��ة ،وم� � ��دى م �ل�اء م ��ة م �ع��دالت
اإلنفاق على الطالب مع مخرجات التعليم
وج ��ودت ��ه ،ودور ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ك�ق��وة
تنموية في دعم قطاع التعليم ،والحلول
امل�ط��روح��ة ضمن النظام البيئي الحالي.
وذك � ��ر أن ق �ط��اع ال �ت �ع �ل �ي��م ق �ط��اع م �ه��م له
تحدياته القديمة امل��زم�ن��ة ،ول��ه تحدياته
ال�ج��دي��دة مثل رف��ع ال�ك�ف��اءة والتعليم عن
بعد.
ب��دوره ،أك��د علي حسن خليل ،أن امل��دارس
اليوم تواجه تحديات جديدة في ما يتعلق
بمخرجات التعليم لتتالءم مع متطلبات
األس � � � ��واق ،األم � ��ر ال � ��ذي س �ي �ف��رض ت�غ�ي�ي��ر
املنهج واملحتوى بما يتوافق مع املهارات
ال�ل�ازم��ة وال �ظ��روف ع�ق��ب ج��ائ�ح��ة ف�ي��روس
«ك��وف�ي��د  .»19 -وال ش��ك أن إدارة امل��دارس
سوف تكون أصعب بكثير مما كانت عليه،
فهناك ال�ي��وم ن��وع��ان م��ن امل ��دارس ،أولهما
امل � � ��دارس امل �ت �م �ي��زة ال � �ق� ��ادرة ع �ل��ى ت�ط��وي��ر
نفسها واستقطاب أفضل الطالب ،والنوع

جرأة لصناعة القرار
أوضح مناف الهاجري أن االستثمار الجريء يجب أال يقتصر على املبادر فقط ،بل
يجب أن يمتد إلى كل عناصر املنظومة ،بما فيها الجهات الحكومية الرقابية والرأي
العام واملؤسسات السيادية ،التي يجب أن تكون جريئة أيضًا ،وأن تتقبل درجة يتفق
عليها مسبقا من املخاطرة .فاليوم ،هناك ضرورة ملزيد من الجرأة والقيادة والقدرة
على صناعة القرار ،ونقل املمارسات الناجحة من قطاع الى آخر أو في القطاع نفسه.

الثاني هو امل��دارس من الفئة الثانية التي
تعتبر كعقار يذهب إليه املعلمون لتعليم
املنهج ف�ق��ط ،وس��وف تتأثر ه��ذه امل��دارس
كثيرًا ،مما يستدعي أن تقوم بنقلة نوعية
ما بعد «كوفيد .»19 -
ول �ف��ت خ�ل�ي��ل إل ��ى أن م�س�ت��وي��ات خريجي
املدارس والجامعات األجنبية تتفوق على
خريجي امل��دارس والجامعات الحكومية،
وما هو ملحوظ في سوق العمل من حيث
مهارات الخريج وطريقة تفكيره وتعامله
م� ��ع أم� � ��ور ال �ع �م ��ل ب �ش �ك��ل ي� ��وم� ��ي .ون �ظ �رًا
لصعوبة إع��ادة هيكلة التعليم الحكومي
على املدى القصير.

عدم استيعاب
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أش � � ��ارت أري � ��ج ال �غ ��ان ��م إل��ى
التحديات التي واجهتها املدارس بعد أزمة
«كوفيد  »19 -وقرار إغالق امل��دارس ،وعدم
اس�ت�ي�ع��اب ب�ع��ض أول �ي��اء األم ��ور مل��وض��وع
التعليم عن بعد وصعوبة الحصول على
ال��دع��م م��ن وزارة ال�ت��رب�ي��ة بتطبيق ن�ظ��ام
التعليم ع��ن ب�ع��د ،لتصبح قضية شعبية
ت�ت�ب��اي��ن ف�ي�ه��ا آراء ك ��ل األط� � ��راف امل�ع�ن�ي��ة.
واستلزم األم��ر  35يومًا ف��ي م��درس��ة ABS
إلقناع الجهات املعنية بالسماح بتطبيق
التعليم عن بعد كنظام اختياري للطلبة.
وأضافت الغانم أن املدارس املتميزة تعمل
وف��ق معايير وتصنيفات معينة تلزمها
بإيجاد الحلول املبتكرة ملواجهة مثل هذه
األزم��ات ،وعلى الرغم من صعوبة ذلك في
الفترة األول��ى ،فإن الطلبة ب��دأوا بالتفاعل
مع الزمالء واملعلمني ،وهو األمر الذي رفع
من معنوياتهم نفسيًا واجتماعيًا.

أقرت توزيع  %5منحة ..وانتخبت مجلساً جديداً

«أجيال» :استراتيجيتنا حددت
مجاالت التطوير المستقبلية
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة أج �ي��ال ال�ع�ق��اري��ة الترفيهية
عن تحقيقها أرباحًا صافية بلغت مليوني
دي �ن��ار ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة ف��ي 31
ديسمبر  2019بواقع  10.87فلوس للسهم
ب��امل�ق��ارن��ة م��ع  2.4م�ل�ي��ون ف��ي  ،2018وذل��ك
لوجود ربح استثنائي في السنة السابقة
ن ��ات ��ج م ��ن رد م �خ �ص��ص زائ� � ��د مل �ط��ال �ب��ات
قانونية .جاء ذلك خالل اجتماع الجمعية
العمومية (العادية وغير العادية) للشركة
ال ��ذي ع�ق��د ي ��وم ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي بنسبة
ح � �ض ��ور ب �ل �غ��ت  .%72.984ك� �م ��ا واف� �ق ��ت
الجمعية العمومية على توصية مجلس
إدارة الشركة بتوزيع أسهم منحة مجانية
ب �ن �س �ب��ة  %5ل �ل �م �س��اه �م�ين م ��ن رأس امل ��ال
امل�ص��در وامل��دف��وع ،وذل��ك م��ن خ�لال إص��دار
 9.261ماليني سهم جديد.
وبهذه املناسبة ،ق��ال نائب رئيس مجلس
اإلدارة الشيخ حمد مبارك الجابر الصباح
إنه بفضل استراتيجية «أجيال» الراسخة
وال� �ت ��ي ت��رك��ز ع �ل��ى ت �ن��وي��ع اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا
ال� � �ع� � �ق � ��اري � ��ة واالس� � � �ت� � � �م � � ��رار ف � � ��ي ت� �ط ��وي ��ر
م �ش��اري �ع �ه��ا ،اس �ت �ط��اع��ت ال �ش��رك��ة ت�ح��دي��د
م�ج��االت التحسني والتطوير التي تسعى
إل �ي �ه��ا ع �ل��ى امل � ��دى ال �ب �ع �ي��د ،م ��ع ت��وض�ي��ح
أهدافها التنظيمية الرامية إلدارة عملياتها
بصورة صحيحة ،ما انعكس إيجابيًا على
أدائها ونتائجها املالية عامًا بعد عام.
وت��م ع��رض ال�ن�ت��ائ��ج امل��ال�ي��ة للشركة خ�لال
ع� ��ام  ،2019ح �ي��ث ارت �ف �ع��ت ق �ي �م��ة ح �ق��وق
املساهمني بنسبة  %1.79من  122.3مليون
دينار في عام  2018إلى  124.5مليون دينار
ف��ي ع��ام  ،2019وارت �ف��ع إج�م��ال��ي اإلي ��رادات
التشغيلية بنسبة  %36.20من  2.4مليون
دينار في عام  2018إلى  3.3ماليني دينار
ف��ي ع��ام  .2019ه��ذا ،وق��د أظ�ه��رت امليزانية
ال�ع�م��وم�ي��ة امل�ج�م�ع��ة ل�ل�ش��رك��ة ارت �ف��اع��ًا في

جانب من عمومية «أجيال»

قيمة امل��وج��ودات بنسبة  %6.49من 134.3
مليون دينار في عام  2018إلى  143مليون
دينار العام املاضي ،بينما ارتفع إجمالي
املطلوبات بنسبة  %54.15م��ن  12مليون
دينار في عام  2018إلى  18.5مليون دينار
في عام .2019
وأق� ��رت ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ال �ع��ادي��ة لشركة
أجيال جميع بنود جدول أعمال الجمعية
بما في ذلك املوافقة على توزيع  %5أسهم
م�ن�ح��ة م�ج��ان�ي��ة وامل��واف �ق��ة ع�ل��ى اس�ت�ق�ط��اع
 %10من صافي الربح ملصلحة االحتياطي
ال �ق��ان��ون��ي ب �م �ب �ل��غ  211120دي � �ن� ��ارًا ،إل��ى
ج��ان��ب اس �ت �ق �ط��اع ال �ن �س �ب��ة ذات �ه ��ا وامل�ب�ل��غ
ذاته من صافي الربح ملصلحة االحتياطي
االخ�ت�ي��اري ،كما ت��م انتخاب مجلس إدارة
ج��دي��د ل�ل�ش��رك��ة مل��دة ث�ل�اث س �ن��وات مقبلة،
م �ك� ّ�ون م��ن ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ع �ب��داهلل الخليفة
ال �ص �ب��اح وح �م��د م �ب��ارك ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
وت �ه��ان��ي م �ص �ل��ط ال �ع �ج �م��ي وع �ب��دال �ع��زي��ز
ف �ي �ص ��ل ال � �خ � �ت ��رش وم� �ح� �م ��د ع � �ب� ��دال� ��رزاق
الكندري ،مع انتخاب الشيخ فيصل أحمد
ال�ع�ب��داهلل ال�ص�ب��اح ع�ض�وًا اح�ت�ي��اط�ي��ًا .كما

ت��م ت��أج�ي��ل الجمعية ال�ع��ام��ة غ�ي��ر ال�ع��ادي��ة
ل�ل�أس �ب��وع امل �ق �ب��ل ل �ع��دم اك �ت �م��ال ال �ن�ص��اب
القانوني لذلك.
ّ
من جانب آخ��ر ،سلط نائب رئيس مجلس
اإلدارة ال � �ض ��وء ع �ل��ى إن� � �ج � ��ازات ال �ش��رك��ة
خ�ل�ال ع ��ام  ،2019م�ت�م�ن�ي��ًا امل�ح��اف�ظ��ة على
اس �ت �م��رار ن�م��و ال �ع��وائ��د التشغيلية خ�لال
العام الحالي ،حيث حافظت «أج�ي��ال» في
عام  2019على العوائد اإليجارية املتمثلة
في مجمع أجيال التجاري الترفيهي الذي
يعتبر م��ن املجمعات ال��رائ��دة واملميزة في
منطقة الفحيحيل ،كما ارتفعت اإلي��رادات
م��ن الشركات الزميلة واملتمثلة ف��ي شركة
ال�ح�م��راء ال�ع�ق��اري��ة م��ن خ�لال ارت �ف��اع نسب
إش� �غ ��ال امل ��رك ��ز ال �ت �ج��اري وب � ��رج األع� �م ��ال،
ك �م��ا ت �ح��ول��ت ش ��رك ��ة امل � � ��دار ال��ذه �ب �ي��ة ف��ي
اململكة العربية السعودية إل��ى ال��رب��ح من
خ�لال اس�ت�م��رار نمو أداء الشقق الفندقية
وت�س�ج�ي��ل ن�س��ب إش �غ��ال م��رت�ف�ع��ة ،وزي ��ادة
ت��أج �ي��ر امل� �ك ��ات ��ب ،م ��ا س ��اه ��م ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
العوائد املرجوة.
من جهته ،ق��ال الرئيس التنفيذي للشركة

عبدالعزيز فيصل ال�خ�ت��رش :إن «أج�ي��ال»
م �س �ت �م��رة ف ��ي ت �ط��وي��ر م� �ش ��روع األن ��دل ��س
املتعدد االستخدامات على مساحة أرض
 10300م�ت��ر م��رب��ع وب�م�س��اح��ة ب�ن��اء ت�ق��ارب
 58600م �ت��ر م ��رب ��ع وال � ��واق � ��ع ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
حولي ،وال��ذي من املتوقع أن يكون وجهة
استثنائية متميزة كونه مجتمعا متكامال
م�م�ت�ل�ئ��ًا ب��امل��زاي��ا ال �ع �ص��ري��ة ال �ت��ي ت�ن��اس��ب
أس�ل��وب ح�ي��اة الكثيرين وت�س��اع��ده��م على
ال �ت �ف��اع��ل م ��ع امل�ج�ت�م��ع م ��ن ح��ول �ه��م ،حيث
ي �ج �م��ع امل � �ش� ��روع ب�ي�ن ال �ت��رف �ي��ه وال �ص �ح��ة
وال�ع�م��ل وال�ت�س��وق وي�ح�ت��وي ع�ل��ى مكاتب
وع�ي��ادات طبية وم�ح��ال تجارية وسينما،
مشيرًا إلى أن فريق العمل قد قام بتصميم
املشروع بأسلوب مختلف ليتناسب مع ما
يملكه هذا املوقع من تراث النه كان موقعًا
إلح��دى أول��ى دور السينما الكويتية التي
أبصرت النور.
وق��د استمر فريق عمل الشركة ف��ي العمل
ع �ل��ى اس �ت �ك �م��ال أع � �م ��ال ت �ط��وي��ر م �ش��روع
األندلس خالل عام  ،2020حيث بلغت نسبة
إنجاز أعمال املشروع حتى اآلن .%45

مع «إيكويت» لمدة  3سنوات

 :KIBاتفاقية مرابحة
بـ  150مليون دوالر
أعلن بنك الكويت الدولي KIB
ع ��ن ت��وق �ي �ع��ه ات �ف��اق �ي��ة ت�م��وي��ل
«م��راب �ح��ة» م��ع ش��رك��ة إيكويت
للبتروكيماويات بقيمة تصل
إل ��ى  150م �ل �ي��ون دوالر ومل ��دة
ثالث سنوات ،حيث تهدف هذه
الصفقة إلى إعادة تمويل جزء
من تسهيالت ائتمانية قائمة،
ك� ��ان� ��ت ال � �ش� ��رك� ��ة ق � ��د ح �ص �ل��ت
عليها من مجموعة من البنوك
وذلك لتمويل عمليات التوسع
في أنشطة أعمالها.
وأث� � � �ن � � ��ى رائ� � � � � ��د ب ��وخ � �م � �س �ي�ن،
ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س اإلدارة
وال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ـ ،KIB
ع� �ل ��ى ال � �ج � �ه� ��ود ال � �ت� ��ي ب��ذل �ه��ا
الطرفان لتوقيع هذه االتفاقية
ً
ق� � � ��ائ� �ل� ��ا« :ي � �س � �ع � ��دن � ��ا ال � �ق � �ي� ��ام
بترتيب وتنظيم هذا التمويل
اإلسالمي لشركة إيكويت التي
تعد من الشركات الرائدة عامليًا
ف ��ي ق �ط��اع ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات،
كما أن�ن��ا نتطلع إل��ى مواصلة
دع ��م ج �ه��ود ال �ش��رك��ة ال �ه��ادف��ة
إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق م��زي��د م ��ن ال�ن�م��و
ب � ��االع � � �ت � � �م � ��اد ع� � �ل � ��ى ن� � �م � ��وذج
أعمالها القوي ،وفريق إدارتها
وم�س��اه�م�ي�ه��ا امل �م �ي��زي��ن» .كما
أش � ��ار ب��وخ �م �س�ين إل� ��ى أه�م�ي��ة
هذه الصفقة في تدعيم جهود
ال �ب �ن��ك ن �ح��و ت �ن��وي��ع م�ح�ف�ظ��ة
ال� �ت� �م ��وي ��ل ،م �ض �ي �ف��ًا« :ج� � ��اءت
هذه الصفقة لتؤكد ق��درة KIB
ع�ل��ى ق �ي��ادة وت��رت �ي��ب عمليات
ال�ت�م��وي��ل ال�ك�ب�ي��رة ع�ل��ى أس��اس
ث�ن��ائ��ي ،خصوصًا بعد عملية
إصدار الصكوك الناجحة التي

رائد بوخمسين

محمد خديري

نفذها  KIBفي العام املاضي،
والتي ع��ززت مؤشرات رسملة
ال �ب �ن ��ك وس ��اه� �م ��ت ف� ��ي زي � ��ادة
ق� ��درت� ��ه ع �ل ��ى إج � � ��راء ع �م �ل �ي��ات
تمويل رئيسية».
كما عقب املدير العام بالوكالة
ل � �ل � ��إدارة امل� �ص ��رف� �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة
وال� �ش ��رك ��ات ال �ك �ب��رى ف ��ي KIB
محمد خديري ،على إتمام هذه
ال �ص �ف �ق��ة ،م �ش �ي �دًا ب��أه�م�ي�ت�ه��ا،
حيث ق��ال« :تأتي هذه الصفقة
املهمة لتؤكد على ثقافة وقيم
أع �م��ال �ن��ا ،وال� �ت ��ي ت��رت �ك��ز ع�ل��ى
االستجابة السريعة والفعالة
مل�ت �ط�ل �ب��ات ع �م�لائ �ن��ا ،وت��رس��ي
ق� � ��واع� � ��د ال� � �ت� � �ع � ��اون امل� �ش� �ت ��رك
م� �ع� �ه ��م» ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أه �م �ي��ة
ّ
ه � ��ذه االت �ف ��اق �ي ��ة ال� �ت ��ي ن��ظ �م��ت
خصيصًا ل�ت��دع��م وت �ت�لاءم مع
م �ت �ط �ل �ب��ات ال �س �ي ��ول ��ة ل �ش��رك��ة
إي � �ك� ��وي� ��ت ،ول � �ت � �ع ��زز ع�لاق �ت �ن��ا
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م �ع �ه��م وب �م��ا
يخدم مصالح الطرفني.
وأض � � � � � � ��اف خ � � � ��دي � � � ��ري« :ن � �ح ��ن
ف � � �خ� � ��ورون ل� �ل� �غ ��اي ��ة ل �ق �ي��ام �ن��ا

ب �ت �م��وي��ل ه ��ذه امل��رح �ل��ة امل�ه�م��ة
م � � ��ن م � � ��راح � � ��ل ت � ��وس � ��ع ش ��رك ��ة
«إي �ك��وي��ت» ،ك�م��ا أود أن أشيد
ب ��ال� �ع� �م ��ل ال� � �ج � ��اد وال � �ت � �ع� ��اون
الفعال والجهود املتفانية التي
بذلتها ف��رق عمل ك��ل م��ن KIB
و«إي� �ك ��وي ��ت» خ �ل�ال األس��اب �ي��ع
املاضية ف��ي سبيل إت�م��ام هذه
الصفقة والبدء بتنفيذها .نحن
مسرورون لكون شركة إيكويت
إحدى عمالئنا املميزين ضمن
ف �ئ��ة ال� �ش ��رك ��ات ال� �ك� �ب ��رى ،ك�م��ا
ن �ت �ط �ل��ع إل� ��ى أن ت ��ؤس ��س ه��ذه
الصفقة لبداية ش��راك��ة طويلة
وم�ف�ي��دة ل�ل�ط��رف�ين» .ك�م��ا أش��ار
خ��دي��ري إل ��ى أن ه ��ذه الصفقة
ت� �م� �ث ��ل إض � ��اف � ��ة ج � ��دي � ��دة إل ��ى
إن � �ج� ��ازات  ،KIBوإل � ��ى سجله
ال � � �ق� � ��وي وال � � �ح� � ��اف� � ��ل ب �ت �ق ��دي ��م
ح �ل��ول ت�م��وي�ل�ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة،
وم �ن �ت �ج��ات وخ� ��دم� ��ات رائ � ��دة،
واس�ت�ش��ارات مالية وتمويلية
م �ت �م �ي��زة ،م �ت��واف �ق��ة م��ع أح �ك��ام
ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ل �ق �ط��اع
الشركات.

«كامكو إنفست» :في 2021

 % 5.4نمو متوقع للناتج
المحلي اإلجمالي العالمي
خفض ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي
ت��وق�ع��ات��ه مل �ع��دالت ن�م��و الناتج
امل �ح �ل ��ي اإلج� �م ��ال ��ي ال�ح �ق �ي �ق��ي
ال� �ع ��امل ��ي ل� �ع ��ام  2020ب �م �ق��دار
 190ن�ق�ط��ة أس ��اس ل �ع��ام 2020
وبمقدار  40نقطة أس��اس لعام
 2021م� �ق ��ارن ��ة م� ��ع ت��وق �ع��ات��ه
ال�س��اب�ق��ة ،وس �ل��ط ال �ض��وء على
حالة عدم اليقني املحيطة بأزمة
ك ��وف �ي ��د .-19ه ��ذا وم ��ن امل�ت��وق��ع
اآلن أن ينخفض الناتج املحلي
اإلج �م��ال��ي ال�ع��امل��ي بنسبة 4.9
في املئة لهذا العام ،وأن يتعافى
ال �ع��ام ال �ق��ادم ب�ن�س�ب��ة ن�م��و 5.4
ف��ي امل �ئ��ة .وت�ع�ك��س امل��راج �ع��ات
األخيرة تأثير الجائحة بمعدل
أعلى من املتوقع خالل النصف
األول من عام  2020واالنتعاش
التدريجي البطيء نسبيا خالل
الفترة املتبقية من العام والعام
امل�ق �ب��ل .وس �ل��ط ص �ن��دوق النقد
الدولي الضوء على أنه كما هو
ال�ح��ال م��ع ال�ت��وق�ع��ات السابقة،
ف��إن ت��وق�ع��ات��ه ال�ح��ال�ي��ة ال ت��زال
مشوبة ب�ع��دم اليقني وتجميع
التأثير في البلدان ذات معدالت
اإلص � ��اب � ��ة امل �ت �ن ��اق �ص ��ة م �ق��اب��ل
ال�ب�ل��دان ال�ت��ي تكافح للسيطرة
على انتشار العدوى .بالنسبة
للحالة األول ��ى ،م��ن امل�ت��وق��ع أن
ي �ك��ون م �س��ار ال �ت �ع��اف��ي بطيئًا
ن�ت�ي�ج��ة ال �ت��أث��ر ال �ش��دي��د خ�لال
ال��رب�ع�ين األول�ي�ن م��ن ال �ع��ام ،أما
ال �ح��ال��ة ال �ث��ان �ي��ة ،م ��ن امل �ت��وق��ع
أن ي�ت��أث��ر ال�ن�ش��اط االق�ت�ص��ادي
لتلك ال��دول باستمرار عمليات
اإلغ �ل ��اق .وق � ��ال ت �ق��ري��ر ل�ش��رك��ة
كامكو إن�ف�س��ت :م��ن امل�ت��وق��ع أن
يكون انخفاض الناتج املحلي
اإلج � �م� ��ال� ��ي ف� ��ي االق � �ت � �ص� ��ادات
امل �ت �ق ��دم ��ة أك� �ث ��ر ح � ��دة م �ق��ارن��ة
ب��ال �ت �ق��دي��رات ال �س��اب �ق��ة ،ح�ي��ث
راج� ��ع ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال��دول��ي
ت �ق��دي��رات��ه ل �ت �ل��ك االق� �ت� �ص ��ادات
ب� �م� �ق ��دار  -190ن �ق �ط��ة أس � ��اس،
ليصل انخفاض الناتج املحلي
اإلج �م ��ال ��ي ال� ��ى ن �س �ب��ة  8.0في
امل �ئ��ة ف��ي ع ��ام  .2020ه ��ذا وم��ن
امل�ت��وق��ع أن ينكمش االق�ت�ص��اد
األميركي اآلن بنسبة  8في املئة
( -190نقطة أساس) ،بينما من
املتوقع أن تشهد منطقة اليورو
انكماشًا أكبر بنسبة  10.2في
امل � �ئ ��ة ( -270ن �ق �ط��ة أس � � ��اس).
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ع��ام  ،2021فتم
تعديل معدل نمو االقتصادات
املتقدمة بشكل هامشي بمقدار
 30نقطة أس��اس ليصل النمو
الى نسبة  4.8في املئة مع توقع
نمو اقتصاد الواليات املتحدة

السوق المالي ال يزال منفصالً عن األزمة االقتصادية

% 4.5

نمو متوقع
لالقتصاد
األميركي ..و% 6
لمنطقة اليورو

% 4.7

تراجع في
الشرق األوسط
وآسيا الوسطى
ليتحول إلى نمو
بـ % 3.3في 2021
بنسبة  4.5في املئة ( -20نقطة
أس � � ��اس) ،ف ��ي ح�ي�ن ي �ق ��در ن�م��و
منطقة ال �ي��ورو بنسبة  6.0في
املئة ( +130نقطة أساس).
ك� �م ��ا ت � ��م ت �خ �ف �ي��ض ت� �ق ��دي ��رات
ال � �ن � ��ات � ��ج امل � �ح � �ل� ��ي اإلج � �م� ��ال� ��ي
ل� � � � �ل � � � ��أس � � � � � � � � ��واق ال � � � �ن� � � ��اش � � � �ئ� � � ��ة
واالق� � �ت� � �ص � ��ادات ال �ن ��ام� �ي ��ة إل ��ى
ان �خ �ف��اض ب�ن�س�ب��ة  3ف ��ي امل�ئ��ة
لعام  -200( 2020نقطة أساس)،
يليه نمو بنسبة  5.9ف��ي املئة
لعام  -70( 2021نقطة أساس).

من بني االقتصادات الرئيسية
ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى ال� � �ع � ��ال � ��م ،م��ن
امل�ت��وق��ع أن تشهد ال�ص�ين فقط
ن � �م � ً�وا في  2020ب �ن �س �ب��ة 1.0
في املئة ( -20نقطة أس��اس من
التقديرات السابقة) ،يليه واحد
من أعلى معدالت النمو بنسبة
 8.2ف��ي امل�ئ��ة ل�ع��ام -100( 2021
نقطة أساس).
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ت �ق��دي��رات منطقة
ال� � � � �ش � � � ��رق األوس� � � � � � � � ��ط وآس � � �ي� � ��ا
ال��وس �ط��ى ،ف�ق��د ش �ه��دت ت��راج��ع
ال�ن�م��و ل�ي�ص��ل االن �خ �ف��اض ال��ى
نسبة  4.7في املئة في عام 2020
( -190نقطة أس��اس) يليه نمو
بنسبة  3.3ف��ي امل�ئ��ة في 2021
( -70نقطة أساس) .هذا وقد قام
ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي ب��راب��ع
أك �ب��ر ت �ع��دي��ل ه �ب��وط��ي ل�ل�ن��ات��ج
املحلي اإلجمالي ف��ي توقعاته
للمملكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة،
حيث خفض تقديراته للمملكة
ب�م�ق��دار  450نقطة أس ��اس إل��ى
ان � �خ � �ف ��اض ح� � ��اد ب �ن �س �ب��ة 6.8
ف��ي امل �ئ��ة ل �ع��ام  ،2020ف��ي حني
شهدت تقديرات  2021مراجعة
تصاعدية هامشية بمقدار 20
نقطة أس��اس لنمو بنسبة 3.1
في املئة.
إل ��ى ذل� ��ك ،ف �ق��د ت ��م إج � ��راء أك�ب��ر
تعديل هبوطي على تقديرات
الناتج املحلي اإلجمالي للهند،
وال� � �ت � ��ي م � ��ن امل � �ت� ��وق� ��ع اآلن أن
ينخفض النمو بنسبة  4.5في
املئة لعام 2020
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عقدت شركة التقدم
التكنولوجي ،جمعيتها
العمومية العادية وغير
العادية للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر
 2019الخميس الماضي ،والتي
وافقت على اقتراح مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع
 %10بمبلغ وقدره  1.5مليون
دينار ،باإلضافة إلى جميع
البنود األخرى المدرجة في
جدول األعمال.
وعقدت الجمعية العامة
برئاسة نائب رئيس مجلس
اإلدارة ،فيصل منصور صرخوه،
الذي تال تقرير مجلس اإلدارة
متطرقا ً إلى أداء الشركة
خالل عام  2019والذي حققت
الشركة خالله أرباحا ً صافية
بلغت  1.8مليون دينار وإجمالي
إيرادات  142.1مليون دينار
بتراجع بنسبة  %4.7عن عائدات
العام الماضي نتيجة للتأخير
في المشاريع التي تنفذها
الشركة.
ق��ال ص��رخ��وه« ،ك�ج��زء م��ن االهتمام الكبير
ف��ي ال �ت��وس��ع ف��ي ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة الطبية
وتحسني ج��ودة ال�خ��دم��ات الطبية وزي��ادة
القدرة واإلمكانيات الطبية الداخلية للبالد
التي تمثل استراتيجية الرعاية الصحية
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،ت �ق��وم ح�ك��وم��ة دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ووزارة ال �ص �ح��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ «أب � � ��راج ط�ب�ي��ة»
جديدة والتي من املتوقع أن تكتمل بحلول
عام .»2022
وأض� � � � ��اف« ،ت� �ع� �م ��ل ال� �ش ��رك ��ة ح ��ال� �ي ��ًا ع�ل��ى
ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��اري��ع م��رك��ز ال �ك��وي��ت ل�ل�س��رط��ان
ومستشفى الفروانية ومستشفى الصباح
ومستشفى ال ��والدة ال�ج��دي��دة ،ف��ي ح�ين تم
االن�ت�ه��اء م��ن م �ش��روع ال�ت��وس�ع��ة ملستشفى
ال � � � � ��رازي وم� � �ش � ��روع م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ج� �ه ��راء
الجديد .ستساهم هذه املشاريع بنمو كبير
ف��ي ال�ش��رك��ة خ�ل�ال ال �س �ن��وات ،2022/2020
حيث ستزيد ه��ذه املشاريع ليس فقط من
تعزيز قدرتنا التنافسية طويلة امل��دى في
ت�ح�ق�ي��ق ح �ص��ة س��وق �ي��ة ك �ب �ي��رة م�س�ت��دام��ة
ف �ح �س��ب ،ب ��ل س �ت �س��اه��م ف ��ي س��رع��ة ال�ن�م��و
خ�لال السنوات ال�ق��ادم��ة» .وختم صرخوه،
«نقدر عاليًا الجهود الجبارة التي تبذلها
الجهات املختصة في الكويت ،وعلى رأسها
وزارت ��ا الصحة وال��داخ�ل�ي��ة .إن م��ا تقوم به

عموميتها أقرت توزيع  %10نقداً بواقع  1.5مليون دينار

«التقدم التكنولوجي»:
نحو نمو كبير في  2021و2022
فيصل صرخوه:

غسان مملوك:

إنجاز مشروعات جديدة سيزيد
القدرة التنافسية للشركة

نواصل تحقيق نمو إيرادات الصيانة
والمواد االستهالكية بـ %59

نستمر في تقديم الدعم لوزارة الصحة
لجهودها في احتواء انتشار الجائحة
الشركة هي مساهمة متواضعة في سبيل
امل �س��اع��دة ف��ي ال �ج �ه��ود ال��وط �ن �ي��ة ل�ل��وق��اي��ة
والتصدي لهذه الجائحة.
وس� ��وف ن�س�ت�م��ر ف��ي ت�ق��دي��م ال��دع��م ل� ��وزارة
ال�ص�ح��ة ح�ت��ى زوال أزم ��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد وشفاء جميع املرضى على أرض
كويتنا الحبيبة».
إل� ��ى ذل � ��ك ،واف� �ق ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة غ�ي��ر
العادية على إضافة بند جديد إلى أغراض
الشركة لدعم أعمالها التشغيلية وتوسيع
خدماتها ومنتجاتها املخصصة ملقدمي
خدمات الرعاية الصحية .فقد تمت إضافة
نشاط اإلتجار بالفرش الطبي وغير الطبي
والحوائط والقواطع املعدنية والزجاجية
ال � �ج ��اه ��زة ل� �غ ��رف ال �ع �م �ل �ي��ات واألج� �ن� �ح ��ة
وملحقاتها ملشاريع املستشفيات واملراكز
الطبية.
وق � ��ال ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي غ �س��ان م�م�ل��وك
«اس �ت �م��رت ال �ش��رك��ة ف��ي تحقيق ال�ن�م��و في
اإلي� ��رادات امل�ت�ك��ررة وال�ت��ي تشمل الصيانة
وامل � � � ��واد االس �ت �ه�ل�اك �ي ��ة وت �م �ث ��ل  %59م��ن
إجمالي اإلي� ��رادات ،وال�ت��ي ارتفعت بنسبة
 %8.6في عام  2019لتصل إلى  84.4مليون
دي �ن��ار .م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ت��راج�ع��ت إي ��رادات
املشاريع إلى  57.7مليون دينار ،بانخفاض

قدره  %19.2مقارنة بالعام املاضي .ويبقى
االن�ت�ه��اء م��ن تنفيذ ع��دد م��ن امل�ش��اري��ع من
ض�م�ن�ه��ا م�س�ت�ش�ف��ى ال �ج �ه��راء ومستشفى
الفروانية ومستشفى الصباح ومستشفى
م��رك��ز ال �س��رط��ان ف��ي ال�ك��وي��ت م�ح�ف�زًا لنمو
اإلي ��رادات ،حيث تساهم في تدفق إي��رادات
إضافية».
وأض � � � ��اف «ك � � ��ان الس� �ت� �ث� �م ��ار ال� �ش ��رك ��ة ف��ي
ح�ص��ة  %26.77م��ن رأس �م��ال ش��رك��ة امل��رك��ز
ال� �ط� �ب ��ي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� �ق ��اب� �ض ��ة ،ك � �ج ��زء م��ن
اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ال �ت��وس �ع �ي��ة ف ��ي امل �ج��ال
ال�ص�ح��ي ال��واع��د وامل�ت�م�ي��ز ،ت��أث�ي��ر مرحلي
على أداء عام  2019نتيجة تكاليف ما قبل
التشغيل ملستشفى الكويت .ومع بدء العمل
بجميع أقسام املستشفى واستقطاب حصة
س��وق�ي��ة م��ن ال�ق�ط��اع ال�ص�ح��ي ف��ي ال�ك��وي��ت،
س�ي�ب��دأ ه ��ذا االس �ت �ث �م��ار ب��ال�ت��أث�ي��ر إي�ج��اب��ًا
على أداء الشركة من خالل تحقيق العوائد
واألرباح».
يذكر أن شركة التقدم التكنولوجي تعتبر
م ��ن ك� �ب ��رى ال� �ش ��رك ��ات ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي م �ج��ال
توريد املعدات الطبية وصيانتها وتوريد
ق�ط��ع ال�غ�ي��ار وامل�س�ت�ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة ب��دول��ة
ال �ك��وي��ت .وت�ت�م�ت��ع ال �ش��رك��ة ب �م�ل�اءة م��ال�ي��ة
وعالقات تجارية متينة مع كبرى الشركات

«الشال»:

تأثيرات اإلغالق أكبر مما كان ُيعتقد
أص� � � ��درت وك� ��ال� ��ة م� ��ودي� ��ز ت� �ق ��ري� �رًا ح � ��ول أداء
االقتصاد العاملي ملا مضى واملتبقي من عام
 2020ولعام  ،2021حيث يتوقع حدوث انتعاش
تدريجي يبدأ في النصف الثاني من هذا العام.
ول�ك��ن ف��رض�ي��ات التوقعات ستتأثر م��ن خالل
احتمال تفشي فيروس كورونا ،من دون عودة
إج ��راءات إغ�لاق واس�ع��ة النطاق ،وم��ن املرجح
أن تستمر ق��درة التعافي االق�ت�ص��ادي العاملي
لفترة طويلة ،حيث يسجل ال��رب��ع الثاني من
ع��ام  2020ف��ي ال�ت��اري��خ ب��اع�ت�ب��اره أس ��وأ فترة
رب ��ع س �ن��وي ل�لاق�ت�ص��اد ال �ع��امل��ي م�ن��ذ ال�ح��رب
ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وي �ت��وق��ع ح� ��دوث ان�ت�ع��اش
ت��دري�ج��ي ي�ب��دأ ف��ي النصف ال�ث��ان��ي م��ن ال�ع��ام،
ولكن ه��ذه النتيجة ستعتمد على ما إذا كان
يمكن للحكومات إع��ادة فتح اقتصاداتها مع
ً
الحفاظ أيضا على الصحة العامة .إن انتعاش
الطلب سيحدد قدرة الشركات وأسواق العمل
على التعافي من الصدمة.
وتناول تقرير «الشال» توقعات أداء االقتصاد
ال�ع��امل��ي خ�ل�ال ع��ام  2020و ،2021ح�ي��ث أش��ار
إل��ى أن ت��أث�ي��رات عمليات اإلغ�ل�اق ع�ل��ى األداء

االقتصادي للربع الثاني أكبر مما كان ُيعتقد
ً
س��اب��ق��ا ،وتظهر م��دى االض �ط��راب االقتصادي
وامل� ��ال� ��ي ف ��ي ال �ن �ص��ف األول م ��ن ع � ��ام ،2020
ونتيجة ل��ذل��ك ،ق��ام��ت وك��ال��ة م��ودي��ز بمراجعة
توقعات النمو لعام  2020لبعض ال��دول مثل
أمل��ان �ي��ا ،ف��رن�س��ا ،إي�ط��ال�ي��ا ،ك �ن��دا ،أن��دون�ي�س�ي��ا،
حيث باتت مستقرة نسبيا ،بينما تأثرت دول
مثل اململكة املتحدة ،البرازيل ،الهند ،اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،واألرج �ن �ت�ي�ن س�ل�ب��ا في
أدائها االقتصادي.
وي �ت��وق ��ع أن ي �ن �ك �م��ش ح �ج��م ال �ن ��ات ��ج امل�ح�ل��ي
اإلج �م ��ال��ي ال�ح�ق�ي�ق��ي الق� �ت� �ص ��ادات م�ج�م��وع��ة
ال�ع�ش��ري��ن (امل�ت�ق��دم��ة وال�ن��اش�ئ��ة) بنسبة 4.6 -
في املئة في عام  2020ككل ،يليها نمو بنسبة
 5.2في املئة في عام  .2021ويتوقع أن تنكمش
االق� �ت� �ص ��ادات امل �ت �ق��دم��ة مل �ج �م��وع��ة ال �ع �ش��ري��ن
بنسبة  6.4 -في املئة في عام  2020قبل أن تنمو
بنسبة  4.8في املئة في عام  ،2021وستنكمش
االقتصادات الناشئة بنسبة  1.6 -في املئة في
عام  ،2020يليها نمو بنسبة  5.9في املئة في
عام  ،2021بينما ستنكمش األسواق الناشئة

باستثناء الصني بنسبة  4.7 -في املئة في عام
 ،2020يليها نمو بنسبة  %4.3في عام .2021
وستؤدي االختالفات في حجم وتكوين دعم
تعاف غير متكافئ
السياسات بني البلدان إلى
ٍ
الق�ت�ص��ادات�ه��ا ،ح�ي��ث تعتمد ع�ل��ى ن��وع ال��دع��م
ال ��ذي ي�ت��م تنفيذه م��ن خ�ل�ال ت��داب�ي��ر السيولة
امل��ال �ي��ة ف��ي اق �ت �ص��ادات �ه��ا ،وق ��د ت�ع��اف��ت معظم
األس ��واق امل��ال�ي��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ،ولكن
مخاطر االضطراب مرتفعة ،وستزداد املخاطر
املالية ف��ي حالة ع��ودة تفشي امل��رض م��ن دون
رادع ،مما يتطلب تجديد عمليات اإلغالق على
نطاق واسع .باإلضافة إلى ذلك ،فإن إزالة دعم
السياسات بشكل غير مالئم أو سابق ألوان��ه
تشكل مخاطر على االستقرار املالي.
وأوض � � � � ��ح ت � �ق ��ري ��ر وك � ��ال � ��ة م � ��ودي � ��ز أن أزم � ��ة
ك ��ورون ��ا زادت ت ��وت ��رات ال �ع�ل�اق��ات ال�ت�ج��اري��ة
والتكنولوجية القائمة بني ال��والي��ات املتحدة
وال�ص�ين ،إذ إن ت��ده��ور العالقة يجعل البيئة
االق �ت �ص��ادي��ة وال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة غ�ي��ر مستقرة
للغاية للشركات في الصني والواليات املتحدة،
وكذلك بالنسبة إلى البلدان األخرى.

« :»KPMGالبنوك الخليجية
ً
انخفاضا في اإليرادات
ستشهد
قد تشهد البنوك في دول مجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ان�خ�ف��اض��ًا ك�ب�ي�رًا ف��ي اإلي � ��رادات
م��دف��وع��ة ب��االن�ع�ك��اس��ات السلبية لجائحة
ك��ورون��ا ،وال�ت��ي ق��د ت��ؤدي إل��ى تسريح عدد
من املوظفني لديها ،لذا يجب تحديد التركيز
على تحسني التكاليف في ظل وجود بيئة
م�ن�خ�ف�ض��ة ال �ف��ائ��دة ،خ �ص��وص��ًا أن ال�ب�ن��وك
لعبت  -وما زالت  -دورًا مهمًا في استكمال
وتيسير حزمة التحفيز الحكومية.
ج��اء ذل��ك ف��ي ن ��دوة عقدتها ش��رك��ة ك��ي بي
إم ج��ي ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت ب�ع�ن��وان «ت��داع�ي��ات
ك��وف�ي��د -19على ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ف��ي دول
مجلس التعاون الخليجي» ،حضرها أكثر
م��ن  200م��ن ك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن ف��ي ال�ق�ط��اع
املصرفي من  17دول��ة ملناقشة دور البنوك
ف��ي اح �ت��واء ال�ت�ب��اط��ؤ االق �ت �ص��ادي ال�ح��ال��ي
والتغلب على التحديات املالية الناشئة،
ول�ل�ج��ائ�ح��ة امل�س�ت�م��رة ت��أث�ي��ر غ�ي��ر مسبوق
ع �ل��ى األس � � ��واق امل ��ال� �ي ��ة ،ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��دي��ن
العاملي واإلقليمي ،مع ما يترتب على ذلك
من آث��ار على نماذج التشغيل ،واملوظفني،
وامل � � ��وردي � � ��ن ،وال � �ع � �م �ل�اء ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ع�ل��ى
ن �ت��ائ��ج األع � �م ��ال .إن ت��أث �ي��ر «ك ��وف� �ي ��د،»-19
إل��ى جانب انخفاض أسعار النفط ،يخلق

تطوير مستمر

مصارف الكويت
تلعب دوراً مهما ً في
استكمال وتيسير حزمة
التحفيز الحكومية
مجموعة فريدة من التحديات التي يتعني
على ال�ب�ن��وك مواجهتها حتمًا على امل��دى
املتوسط.
واس � �ت � �ض� ��اف� ��ت ال� � � �ن � � ��دوة ف � ��ري � ��ق ال � �خ � �ب� ��راء
اإلقليمي التالي من كي بي إم جي ماهيش
ب��االس��وب��رام��ان�ي��ام ،شريك ال�خ��دم��ات املالية
في كي بي إم جي البحرين؛ بافيش غاندي،
شريك التدقيق ومدير الخدمات املالية في
ش��رك��ة ك��ي ب��ي إم ج��ي ال �ك��وي��ت؛ راف�ي�ك��ان��ث
ب�ي�ت��وري ،م��دي��ر التدقيق ف��ي ش��رك��ة ك��ي بي
إم جي ُعمان؛ عمر محمود ،شريك التدقيق
ورئيس الخدمات املالية في شركة كي بي
إم جي قطر؛ أوفيس شهاب ،مدير الخدمات
املالية في شركة كي بي إم جي السعودية؛

وعباس البصري ،شريك ومدير الخدمات
املالية في شركة كي بي إم جي اإلمارات .
وف��ي الجلسة عبر اإلن�ت��رن��ت ،أش��ار بافيش
غ��ان��دي إل��ى أن «البنوك تضطر إل��ى تعزيز
دع��م االق �ت �ص��ادات املحلية وأن ت�ك��ون ج��زءًا
م��ن م�ح��رك ال�ن�م��و ب�م�ج��رد أن ي�ب��دأ تخفيف
إج� ��راءات ال�ح�ظ��ر» .وف��ي ش��رح ه��ذا الجهد،
ألقى بافيش الضوء على  3مجاالت تركيز
مشتركة اعتمدتها البنوك في الكويت.
ت��م ت�ح��دي��د م �ج��ال ال�ت��رك�ي��ز األول ع�ل��ى أن��ه
تحسني التكلفة .وذك��ر «ان��ه ف��ي ظ��ل وج��ود
بيئة منخفضة ال�ف��ائ��دة ،حيث يكون لديك
تأجيل للدفعات وفقدان الفائدة اإلضافية
في ظ��روف معينة ،تشعر البنوك بالضغط
على اإليرادات .وبدأت البنوك في النظر إلى
تكاليفها بوتيرة متسارعة .وم��ا ن��راه اآلن
هو أن اإلنفاق التقديري ال��ذي ال يسهم في
الخدمات املصرفية األساسية قد انخفض
بشكل كبير  .ونتوقع أن يستمر هذا االتجاه
ف ��ي  .2021وه� �ن ��اك ات� �ج ��اه آخ� ��ر ل ��ن ي �ك��ون
غ �ي��ر م ��أل ��وف أال وه ��و ت��رش �ي��د االس �ت �ع��ان��ة
باملوارد البشرية ،حيث ان البنوك قد تشهد
ان �خ �ف��اض��ًا ك �ب �ي �رًا ف��ي اإلي � � ��رادات وال �ت��ي قد
تؤدي إلى تسريح املوظفني».

مالءة مالية وعالقات تجارية متينة مع كبرى
الشركات العالمية ألكثر من  33عاما ً
العاملية تمتد إلى أكثر من  33عامًا وتمثل
أكثر من  700عالمة تجارية.
وت � � �ط � ��رق م � �م � �ل� ��وك إل � � ��ى أع � � �م� � ��ال ال� �ش ��رك ��ة
واإلجراءات التي اتخذتها منذ بداية العام
ال �ح��ال��ي ج� ��راء ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د،
ح �ي��ث ع � ��ززت ال �ش��رك��ة م ��ن وت� �ي ��رة ع�م�ل�ه��ا،
س��واء من الناحية التجارية أو من ناحية
امل �س ��ؤول �ي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،م �س �ت �ف �ي��دة م��ن
عالقاتها املتينة مع كبرى شركات الرعاية
الصحية في العالم.
فقد عملت الشركة بشكل فعال خ�لال هذه
الفترة العصيبة ،التي شهدت طلبًا متزايدًا
عامليًا على عدد كبير من مستلزمات القطاع
الصحي مقابل شح في الكميات املعروضة
م��ن ال �ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ت�ص��دي��ر ل�لإي�ف��اء
بمتطلبات أس��واق�ه��ا املحلية .فبالرغم من
ه ��ذه ال �ت �ح��دي��ات ف ��إن ال �ش��رك��ة ت�م�ك�ن��ت من
توريد مجموعة كبيرة من هذه املستلزمات
للسوق املحلي وبأسعار تنافسية.
ك �م��ا وض �ع ��ت ال �ش��رك��ة ج �م �ي��ع إم �ك��ان��ات �ه��ا
تحت تصرف وزارة الصحة ،ومن ضمنها
ت �خ �ص �ي��ص ف ��ري ��ق ك �ب �ي��ر م� ��ن إدارة ن�ظ��م
املعلومات ،يشمل املبرمجني وأخصائيي
املعلوماتية الطبية من أجل تطوير منصة
معلوماتية صحية جديدة (السور) ،لربط

وإدارة م �ج �ه��ودات وف � ��رق وزارة ال�ص�ح��ة
العاملة الحتواء انتشار جائحة كورونا في
البالد ،وذلك تحت التوجيهات املباشرة من
وزي��ر الصحة ووك�ي��ل ال ��وزارة ،وبالتعاون
مع إدارة نظم املعلومات في وزارة الصحة.
ع �ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ق��ام��ت ال �ش��رك��ة بتجهيز
منظومتني ميدانيتني متنقلتني للتصوير
امل �ق �ط �ع��ي  Mobile CT Scanف ��ي ك ��ل م��ن
م�س�ت�ش�ف��ى األم� �ي ��ري وم �س �ت �ش �ف��ى ال� � ��رازي،
إض� ��اف� ��ة ال � ��ى م �ن �ظ��وم��ة ث ��ال �ث ��ة ل �ل �ت �ص��وي��ر
امل�ق�ط�ع��يSuite in Mishref Field Hospital
 CT Scanل� �خ ��دم ��ة م� ��رض� ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى
امل� �ي ��دان ��ي ف ��ي م � �ش ��رف ،م �ت �ض �م �ن��ة ال� �ك ��ادر
التقني لفحص الحاالت املشتبه بإصابتها
ب �ف �ي��روس ك� ��ورون� ��ا ،ووض �ع �ت �ه��ا ب�ت�ص��رف
وزارة ال� � �ص� � �ح � ��ة .وك� � ��أح� � ��د امل� �س ��اه� �م�ي�ن
الرئيسيني في مستشفى الكويت ،ساهمت
الشركة أيضًا في وضع املستشفى بتصرف
وزارة ال �ص �ح��ة الس �ت �ق �ب��ال م �ج �م��وع��ة م��ن
حاالت مرضى مستشفى العدان ،وذلك في
اطار التعاون القائم بني املستشفى ووزارة
الصحة لتخفيف العبء على مستشفيات
القطاع الحكومي م��ع استمرار املستشفى
بالعمل بالشكل املعتاد في استقبال جميع
الحاالت األخرى.

قام فريق نظم املعلومات في الشركة
بالعمل املتواصل ط��وال فترة الحظر
الكلي والحظر الجزئي وإل��ى تاريخه
م��ن أج��ل التطوير املستمر ،وتركيب
وتشغيل ودعم منصة السور تماشيًا
مع خطة مجلس الوزراء طوال الفترة
ال�س��اب�ق��ة وح �ت��ى ال �ف �ت��رة ال�ح��ال�ي��ة من
ح �ي��ث م �ت��اب �ع��ة امل �ع��اي �ي��ر األس��اس �ي��ة
النتقال البالد بني املراحل ،وكذلك تم
تسخير ف��رق أخ ��رى م��ن إدارة نظم
امل�ع�ل��وم��ات ف��ي ال�ش��رك��ة ل�ل�ت��واج��د في
مختلف مستشفيات الوزارة ،لتقديم
الدعم للفرق الطبية في املستشفيات
واملستشفيات امليدانية ،وذل��ك ط��وال
فترة الحظر وحتى تاريخه.

منصة معلوماتية
ف ��ري ��ق ن �ظ��م امل� �ع� �ل ��وم ��ات ف ��ي ش��رك��ة
التقدم التكنولوجي ق��ام بمجهودات
تركيب املنصة املعلوماتية الصحية
ف ��ي م ��واق ��ع ع � ��دة ،م �ن �ه��ا م�س�ت�ش�ف��ى
جابر ومستشفى مبارك ومستشفى
ال � � �ع� � ��دان وم� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال � �ف� ��روان � �ي� ��ة
وم�س�ت�ش�ف��ى ال �ج �ه��راء وم�س�ت�ش�ف��ى
األم � � �ي� � ��ري وم� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال� �ص� �ب ��اح،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى م�س�ت�ش�ف��ى ال �ك��وي��ت
امل �ي��دان��ي ،وج ��ار ال�ع�م��ل ع�ل��ى إض��اف��ة
مواقع جديدة للنظام وحتى تاريخه
كجزء من مجهودات الشركة املسخرة
لدعم مجهودات وزارة الصحة.
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رغم تراجع حصتها % 2.1

الكويت ضمن أكبر  10منتجين للنفط في العالم
رقما قياس ًيا
استهلك العالم ً
من النفط بلغ  98.3مليون برميل
يوم ًيا في عام 2019؛ إذ كان هذا
ما يقارب من مليون برميل في
اليوم ،وأعلى من االستهالك في
عام  ،2018ويمثل الرقم القياسي
العاشر على التوالي لالستهالك
العالمي للنفط.

% 40.5

% 70

حصة أميركا وروسيا
والسعودية
من اإلنتاج

احتياطيات
«أوبك»
المؤكدة
من النفط
الخام

ّ
تتسيد
أميركا
اإلنتاج
واالستهالك

وليد منصور
ّ
وف ��ق م��ا ن �ش��رت ف��ورب��س ح��ل��ت ال �ك��وي��ت ف��ي امل��رت�ب��ة
ال�ع��اش��رة عامليا ف��ي إن�ت��اج النفط بحصة عاملية 3.2
 %م�ت��راج�ع��ة ب �ـ . % 2.1إذ ع�ل��ى م��دى ال�س�ن��وات ال �ـ35
املاضية ،ارتفع االستهالك العاملي للنفط بمقدار 39
مليون برميل ف��ي ال �ي��وم ،ب��زي��ادة ق��دره��ا  1.1مليون
برميل في اليوم كل عام ،إذ كان ارتفاع العام املاضي
أقل بقليل من هذا املتوسط.
وتواصل ال��والي��ات املتحدة قيادة جميع البلدان في
اس�ت�ه�لاك ال�ن�ف��ط ،لكن ال�ص�ين حققت أس��رع نمو في
االستهالك لعدة سنوات.
وانخفض استهالك النفط في معظم البلدان املتقدمة،
وارت �ف��ع ف��ي م�ع�ظ��م ال �ب �ل��دان ال�ن��ام�ي��ة ،وك��ان��ت أمل��ان�ي��ا
ً
ً
استثناء ملحوظا .وعلى الرغم من أن االستهالك في
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية انخفض
بنسبة  %0.6وانخفض االستهالك في جميع أنحاء
أوروبا بنسبة  ،%0.3خالفت أملانيا االتجاه وشهدت
زيادة استهالكها بنسبة .%0.9
وكانت أكبر زيادة في استهالك النفط في إيران ،التي
ك��ان��ت ف��ي امل��رت�ب��ة  11م��ن حيث ع��دد املستهلكني في
العالم ،إذ قفز الطلب هناك بنسبة  ،%10حيث كانت
إيران الدولة الوحيدة في العالم التي حققت زيادة في
الطلب من رقمني.
باملقابل ،ل��وح��ظ ان�خ�ف��اض م ��زدوج ال��رق��م ف��ي الطلب
على النفط في أيسلندا ( )%-12.7وفنزويال ()%-11.6
وباكستان (.)%-10.5

تعديل األرقام

برميل.
واق�ع�ي��ًا ،م��ن غ�ي��ر امل��رج��ح أن ي�ك��ون إن �ت��اج ال�ن�ف��ط في
فنزويال اقتصاديًا بأسعار السوق السائدة .وبعبارة
أخ ��رى ،ق��د تستمر ف�ن��زوي�لا ف��ي املطالبة بلقب أكبر
احتياطيات في العالم ،ولكن االحتياطيات املؤكدة
يجب أن تكون اقتصادية إلنتاجها بأسعار سائدة.
ان �خ �ف ��ض إن � �ت� ��اج ال �ن �ف ��ط ال �ف �ن ��زوي �ل ��ي  -ب �م �س��اع��دة

أكبر  10منتجين للنفط بالعالم في 2019

العقوبات األميركية  -بنسبة  %39.5أخرى في العام
ً
يوميا .كانت ه��ذه هي
املاضي إل��ى  839أل��ف برميل
املرة األول��ى التي كان فيها إنتاج النفط في فنزويال
ً
يوميا منذ أن بدأت شركة BP
أقل من مليون برميل
في تتبع إنتاج النفط في عام  .1965ويبدو أنه أدنى
مستوى إلن�ت��اج النفط ف��ي فنزويال منذ أربعينيات
القرن املاضي.

..وأكبر  10مستهلكين للخام

العشرة األوائل

ً
يوميا
مليون برميل

الحصة العالمية

التغيير

العشرة األوائل

ً
يوميا
مليون برميل

الحصة العالمية

التغيير

أميركا

12.2
11.3
10.1
4.7
4.7
3.8
3.4
3.0
2.8
2.7

14.7%
13.6%
12.2%
5.7%
5.6%
4.6%
4.0%
3.6%
3.4%
3.2%

11.3%
0.8%
3.7%3.2%
2.0%
1.0%
1.6%
30.0%7.8%
2.1%-

أميركا

19.4
14.1
5.3
3.8
3.8
3.3
2.8
2.4
2.4
2.3

19.7%
14.3%
5.4%
3.9%
3.9%
3.4%
2.8%
2.4%
2.4%
2.3%

0.1%5.1%
3.1%
1.1%0.5%
1.1%
0.8%1.7%0.9%
0.9%

روسيا

ب�ن� ً
�اء على تغيير ش��رك��ة النفط البريطانية بريتش
ب �ت��رول �ي��وم  BPب�ت��وس�ي��ع م�س�ت��وى ال�ت�ف��اص�ي��ل ح��ول
إحصاءات إنتاج النفط ،تم تعديل أرقام إنتاج النفط
األم �ي��رك��ي ل�ل�أع��وام ال�س��اب�ق��ة إل ��ى أدن ��ى ب�م�ق��دار ع��دة
ماليني برميل في اليوم .على سبيل املثال ،تم اإلبالغ
عن إنتاج النفط في ع��ام  2018على أن��ه  15.3مليون
برميل ف��ي ال�ي��وم .ولكن ف��ي إط��ار الفئة ال�ج��دي��دة ،تم
اإلب �ل�اغ ع��ن إن �ت��اج ال�ن�ف��ط ل�ع��ام  2018ع�ل��ى أن��ه 11.0
مليون برميل في اليوم.
وم� ��ع ذل � ��ك ،وب �س �ب��ب ت �ع��دي�ل�ات ال �س �ن ��وات ال �س��اب �ق��ة،
انخفض اإلنتاج األميركي  -الذي قاد روسيا واململكة
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العربية السعودية لسنوات  -إلى ما دون إنتاج دولة
أو كال البلدين لسنوات قبل عام  .2019وبموجب الفئة
الجديدة ،كان إنتاج النفط األميركي في عام  2019هو
األعلى في العالم للمرة األولى في هذا القرن.
ون �م��ا إن� �ت ��اج ال �ن �ف��ط األم �ي��رك��ي ب �م �ق��دار  1.2م�ل�ي��ون
ب��رم �ي��ل ف ��ي ال� �ي ��وم ف ��ي ع� ��ام  ،2019ل �ت �ح �ت��ل امل��رت �ب��ة
األول ��ى م��ن روس �ي��ا .ت��راك�م� ً�ي��ا ،أن�ت�ج��ت ال ��دول ال�ث�لاث

الكبرى  -الواليات املتحدة وروسيا واململكة العربية
ال�س�ع��ودي��ة  %40.5 -م��ن ن�ف��ط ال�ع��ال��م ،وأن�ت�ج��ت دول
أوبك  %38.2من نفط العالم.
وم��ع ذل��ك ،تمتلك أوب��ك  %70م��ن احتياطيات النفط
ال�خ��ام امل��ؤك��دة ف��ي ال�ع��ال��م ،وال ت��زال ف�ن��زوي�لا تطالب
بلقب أعلى مستوى من االحتياطيات  304 -مليارات
برميل  -تليها اململكة العربية السعودية بـ 298مليار

فنزويال
تطالب
بلقب أعلى
مستوى من
االحتياطيات

الصين حققت
أسرع
نمو في
االستهالك
لسنوات
عدة

السعودية
العراق
كندا
الصين
اإلمارات
إيران
البرازيل
الكويت

الصين
الهند
اليابان
السعودية
روسيا
كوريا الجنوبية
كندا
البرازيل
ألمانيا

توظيف األشخاص الخاطئين قد ّ
يكلف الشركة كثيراً!

أخطاء يرتكبها ّ
رواد األعمال أول سنة

يرغب روّ اد األعمال دائماً في إطالق مشروعات مثالية من دون أي خطأ ،إال
أن الكثيرين منهم ال يدركون أن العام األول من العمل عادة ما يكون ممتلئاً
باألخطاء والقرارات التي تفتقر إلى الخبرة .ورغم أن األخطاء أمر حتمي في العام
ّ
يتعلم
األول من إطالق المشروعات التجارية ،فإنه من الممكن لرائد األعمال أن
من األخطاء الشائعة التي ارتكبها َمن سبقوه في دخول المجال ،وأن يحاول
تج ّنب القيام بنفس هذه األخطاء .وفي ما يلي  6أخطاء عليك تج ّنبها في العام
األول من إطالق مشروعك التجاري:

 - 1عدم وضع خطة عمل
ال يمكن ب��دء ن�ش��اط ت�ج��اري ن��اج��ح م��ن دون
ّ
مفصلة؛ لذلك من املهم أن
وض��ع خطة عمل
يقضي رائ ��د األع �م��ال وق�ت��ًا ك��اف�ي��ًا ف��ي وض��ع
خ �ط��ة ع �م��ل م�ب�ن�ي��ة ع �ل��ى ب �ي��ان��ات وأب� �ح ��اث،
ّ
وت� �ح ��دي ��د ك� ��ل م� ��ا ي �ت �ع��ل��ق ب� ��األم� ��ور امل��ال �ي��ة
وم �ن��اص��ب امل ��وظ �ف�ي�ن ،وال �ع �م �ل �ي��ات ال�ل�ازم��ة
إلدارة الشركة بنجاح.
ومن املهم أن يدرك رائد األعمال أن خطة العمل
ّ
يتغير
يمكن أن تتغير ،طاملا أن العمل نفسه
وي �ت �ط ��ور؛ ل��ذل��ك ي �ج��ب ت �ح��دي��ث خ �ط��ة ال�ع�م��ل
باستمرار ،وفقًا لتطور العمل.

 - 2عدم إجراء بحوث
تسويق كافية
ي �ح �ت��اج رائ� � ��د األع � �م� ��ال إل � ��ى ال� �ق� �ي ��ام ب �ب �ح��وث
ت�س��وي��ق مل�ع��رف��ة ن��وع ع�م�لائ��ه ،واألش �ي��اء التي
يريدون إنفاق أموالهم عليها ،ويمكن أن يهدر
رائد األعمال الكثير من األم��وال على الحمالت
اإلع�لان �ي��ة إذا ل��م ي �ح��دد ج �م �ه��وره امل�س�ت�ه��دف
بشكل دقيق مبني على البيانات.
وم��ن أج��ل إج ��راء ب�ح��وث ت�س��وي��ق ج�ي��دة يجب
أن ي �ح��دد رائ ��د األع �م��ال ج�م�ه��وره امل�س�ت�ه��دف،
وي� �ح ��دد س �ع��ر امل �ن �ت��ج ب �ع��د ذل� ��ك ع �ل��ى أس ��اس
متوسط دخل العمالء ،وتكاليف إنتاج املنتج؛
ّ
فخالل هذه العملية سيتمكن رائد األعمال من
معرفة ما إذا كان العمل سيكون مربحًا ،أم أنه
سيهدر األموال من دون ربح.

 - 3عدم االستماع
إلى العمالء
العمالء هم أس��اس نجاح أي مشروع تجاري،
ف��إذا شعر العميل بالرضا فسيقوم بالترويج
للشركة ومنتجاتها أمام كل من يعرفهم؛ لذلك
تخسر ال�ش��رك��ة ال�ت��ي ال ت�ت��واص��ل م��ع عمالئها
كثيرًا.
وال يتوقف التواصل مع العمالء على التحدث
معهم فقط ،ولكن يشمل أيضًا االستماع إليهم،
فتجاهل ش�ك��اوى العمالء خطأ ف��ادح ترتكبه
الكثير م��ن الشركات م��ن دون أن ت��درك أن ذلك
ي��ؤث��ر بشكل كبير ف��ي ص��ورت�ه��ا ومبيعاتها؛
لذلك من املهم االستماع إلى العمالء ،ومحاولة
إيجاد حلول مرضية ملشكالتهم.
ك �م��ا ت �ع��د م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي أداة
ّ
فعالة للغاية للتواصل مع العمالء ،ومن املهم
أن تبقى ال�ش��رك��ات على ت��واص��ل م��ع عمالئها،
م��ن خ�لال م�ش��ارك��ة مقاطع الفيديو وامل �ق��االت،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال� ��رد ع �ل��ى ت�ع�ل�ي�ق��ات ال �ع �م�لاء،
ويمكن أن تطلب الشركة من عمالئها مشاركة
ما يريدونه وما ينتظرونه منها؛ فذلك يساعد
على تقديم خدمات أفضل للعمالء.

 - 4إدارة األمور المالية
بشكل س ّيئ
م ��ن األخ� �ط ��اء ال �ت��ي ي �م �ك��ن أن ي �ق��ع ف �ي �ه��ا رائ ��د
ّ
وتتسبب في فشل عمله بشكل كبير،
األعمال،

االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال�ت�خ�م�ين ف��ي ت�ح��دي��د ميزانية
ً
الشركة ومستقبلها امل��ال��ي ،ب��دال م��ن االعتماد
ع�ل��ى إح �ص��اءات وب �ي��ان��ات واض �ح��ة ،ل��ذل��ك من
امل �ه��م أن ي�ع�ت�م��د رائ ��د األع �م��ال ع�ل��ى تفاصيل
دقيقة عند وض��ع ميزانية الشركة ،وأن يضع
في اعتباره أي تغييرات مفاجئة قد تحدث.
ق ��د ي �س �ت �ل��زم األم � ��ر ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ق ��رض في
م��رح �ل��ة م ��ا م ��ن ال �ع �م��ل؛ ل��ذل��ك م ��ن امل �ه��م أي�ض��ًا
أن ي �ج��ري رائ ��د األع �م��ال ب�ح�ث��ًا ح ��ول خ �ي��ارات
القروض املتاحة التي يمكن أن يعتمد عليها
إذا احتاج ذلك.

 - 5اإلفراط في النفقات
العامة
عندما يبدأ رائ��د األعمال مشروعًا تجاريًا قد
يظن أن شركته تحتاج الكثير من األشياء التي
ق��د ال تحتاجها ب��ال�ف�ع��ل؛ ف��ال�ش��رك��ة ل��ن تنجح
ب�س�ب��ب امل�ك�ت��ب ال�ج�م�ي��ل ،أو األث� ��اث ال �ف �خ��م ،أو
بسبب ش��راء أح��دث أج�ه��زة الكمبيوتر ،لكنها
ع �ل��ى ال �ع �ك��س ق ��د ت �ف �ش��ل ب �س �ب��ب اإلف � � ��راط ف��ي
اإلنفاق على النفقات العامة غير الضرورية.
ّ
من أجل تجنب حدوث ذلك يجب أن يضع رائد
األع �م��ال م�ي��زان�ي��ة ي�ل�ت��زم ب�ه��ا ،ف��ذل��ك سيساعد
على ازدهار الشركة ونموها.

 - 6أخطاء التوظيف
توظيف األشخاص الخاطئني قد يكلف الشركة
كثيرًا؛ لذلك م��ن املهم أن يقضي رائ��د األعمال
وق�ت��ًا كافيًا ل �ق��راءة السير ال��ذات�ي��ة للمرشحني
للعمل ،وإجراء مقابالت معهم حتى يتأكد من
أنهم األشخاص املناسبني للوظيفة.
ُينصح رواد األعمال في هذه املرحلة بتوظيف
ّ
األش � �خ� ��اص ل �ل��وظ��ائ��ف ال� �ت ��ي ت �م��ث��ل أول ��وي ��ة
للشركة ،ثم تكوين باقي فريق العمل بهدوء؛
ّ
تجنبًا الرت �ك��اب أخ �ط��اء ف��ي عملية التوظيف
ب�س�ب��ب ض�ي��ق ال��وق��ت ،وع �ن��دم��ا ت�ن�م��و ال�ش��رك��ة
يمكن توظيف مدير للموارد البشرية ،يتولى
هذه املسؤولية( .سيك كابيتال وأرقام)
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أشارت صحيفة فايننشال تايمز
الى أن تفشي فيروس كورونا
يخلق فجوة كبيرة في نماذج
أعمال الصحف العريقة ،مؤكدة
أنه رغم ارتفاع االشتراكات
اإللكترونية فيها فإن انهيار
اإلعالنات بسبب الفيروس وضع
تلك الصحف تحت ضغط شديد.
وقالت الصحيفة« :شكل
فيروس كورونا ربيعا قاسيا
جدا على صحيفة سولت اليك
تريبيون ،وعاشت الصحيفة
التي تأسست قبل  150عاما
تهديدا لمستقبلها بعد
أسبوع واحد فقط من تفشي
كورونا في الساحل الغربي
األميركي».
وأضافت« :إن سولت اليك
تريبيون أكبر صحيفة في والية
يوتا األميركية تخدم مجتمعا
من  3.2ماليين شخص ،وتحكي
التكتيكات الجديدة للنجاة في
السنوات األخيرة للصحيفة
قصة صدمة الصحف الحديثة
خارج الوالية وكل أميركا».
وتابعت« :ومع تراجع دخل
اإلعالنات للمؤسسات اإلعالمية
لمصلحة شركات رقمية مثل
غوغل وفيسبوك ،كانت أغلب
الصحف المحلية في أميركا
وفي أنحاء أخرى من العالم
تحاول اتباع مجموعة من
االستراتيجيات للبقاء على قيد
الحياة ،إال ان كورونا يختبر اآلن
الصحف ودور النشر الكبيرة
والصغيرة والمؤسسات
الصحافية الرقمية والتي ال تزال
تعتمد إلى جانبها على الورق
والحبر في إنتاجاتها».
وأشارت إلى أنه مع ذلك فقد
حققت صحيفة «ذي تريبيون»
إنجازا غير متوقع في الصحافة
األميركية في  2020وتجنبت
حتى اآلن تسريح موظفيها
البالغ عددهم  68موظفاً،
بعد أن سرحت منذ عامين ثلث
موظفي غرفة األخبار وقلصت
الصحيفة أعمالها وبدأت تطلب
من قرائها الدفع مقابل قراءة
مواضيع عبر اإلنترنت ،إلى أن
أصبحت في أبريل شركة غير
ربحية وهي أول تجربة من
هذا القبيل من جانب الصحف
األميركية الكبرى».

«فايننشال تايمز»:

«كورونا» َّ
عمق الفجوة
في نماذج أعمال الصحف العريقة
حسام علم الدين
وف �ق��ا ل �ت �ق��دي��رات ف��اي �ن �ن �ش��ال ت��اي �م��ز ت ��م إل �غ��اء
وتخفيض أج��ور ملا ال يقل عن  38ألف وظيفة
في صحف ودور نشر تجارية في أميركا منذ
مارس ،وفي أوروبا خفف الدعم الحكومي من
أل��م الصحف مع تأخر إج��راء الخيارات املؤملة
ع��اج�لا أم آج�ل�ا ،فيما ت�ق��در مجموعة «ان ��درز»
ل �ل �ت �ح �ل �ي�لات أن أزم� � ��ة االي � � � � ��رادات ت �ض��ع ث�ل��ث
وظائف الصحافة البريطاني في خطر.
وأك��دت الصحيفة أن صناعة األخ�ب��ار والنشر
ت �ت��راج��ع م �ن��ذ  30ع ��ام ��ًا ،ووف �ق ��ًا مل��رك��ز «ب �ي��و»
ل�ل�أب �ح ��اث ،ف �ق ��دت ال �ص �ح��ف األم �ي��رك �ي��ة ن�ح��و
نصف موظفي غرفة األخ�ب��ار وتحريرها منذ
 ،2008مشيرة إلى أن كورونا كشف عن فجوة
متزايدة بني اشتراكات الصحف فيما تكافح
البقية من أجل تغطية نفقاتها.
وأوضحت أنه في الربع األول من  2020أضافت
«نيويورك تايمز» نحو  584ألف اشتراك رقمي،
أي أكثر من كل الصحف التي تملكها مجموعة
«غ��ان �ي��ت» أك �ب��ر ن��اش��ر ف��ي أم �ي��رك��ا ،وأك �ث��ر من
اش� �ت ��راك ��ات ال � �ق ��راء ال��رق �م �ي��ة ل�ص�ح�ي�ف��ة ل��وس
أنجلوس تايمز وبوسطن غلوبال مجتمعني.

االستثمار في االشتراكات
ي� �ق ��ول م � ��ارك ط ��وم �س ��ون ال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل �ـ «ن �ي ��وي ��ورك ت��اي �م��ز»« :اس �ت �ث �م��رن��ا أك �ث��ر من
اآلخرين في الحلول الرقمية ،ولدينا عدد أكبر
من املشتركني من أي صحيفة أميركية أخرى
ونقوم بعمل أفضل منها ،ويعترف بأن العديد
م ��ن ال �ص �ح��ف امل �ن��اف �س��ة ل ��ن ت �ض��ع م �ي��زان �ي��ات
للتوظيف أو حتى ربما الحفاظ على املوظفني
خالل فترات الركود الصعبة».
ي��ذك��ر أن الصحيفة أل�غ��ت ال�ث�لاث��اء امل��اض��ي 68
وظيفة معظمها في قسم اإلع�لان��ات وتجنبت
ت� �س ��ري ��ح م ��وظ� �ف�ي�ن م� ��ن ق �س ��م غ ��رف ��ة األخ� �ب ��ار
والتحرير.
ون �ق �ل��ت «ف��اي �ن �ن �ش��ال ت ��اي �م ��ز» أن امل �س��ؤول�ي�ن
التنفيذيني ف��ي صناعة النشر يعترفون بأن
املؤسسات اإلخبارية استجابت بشكل كارثي
لظهور اإلنترنت ،إذ لجأ معظمها في البداية
إلى منح املحتوى املتميز مجانًا للقراء.
ويقول تيري ايغز الناشر السابق لـ «فيالدلفيا
انكوايرز»« :كنا ساذجني للغاية ألن الصناعة
كانت متقلبة ج�دًا ،في منتصف التسعينيات
ك��ان ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن األرب� ��اح ف��ي ح�ين شكل
ً
اإلنترنت مجاال لم نأخذه على محمل الجد».
وأوض �ح��ت «ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي�م��ز» أن��ه ق�ب��ل أزم��ة
ك � ��ورون � ��ا ك� � ��ان ب� �ع ��ض ال� �ن ��اش ��ري ��ن ال��رق �م �ي�ي�ن

الصحف تكافح من أجل تغطية النفقات

¶ إلغاء وتخفيض أجور  38ألف وظيفة صحافية بأميركا منذ مارس
¶  584ألف اشتراك رقمي في «نيويورك تايمز» بالربع األول من 2020
¶ التوجه نحو سحب أموال من القراء مباشرة من خالل االشتراكات
¶ أزمة اإليرادات تع ّرض ثلث وظائف الصحافة في بريطانيا للخطر
¶ الفجوة اإلخبارية بين الجمهور النخبوي والعادي ..خطر حقيقي للصحف
يحاولون بنجاح متفاوت االزده��ار في سوق
اإلعالن عبر اإلنترنت ،كما حاولت مجموعات
إعالمية قديمة أخرى على مدى العقد املاضي
سحب أم��وال من ال�ق��راء مباشرة إم��ا من خالل
اش�ت��راك شهري أو سنوي مثل «وول ستريت
ج��ورن��ال» أو ط��ري�ق��ة ال�ع�ض��وي��ة ال�ت��ي تتبعها

صحيفة الغارديان البريطانية.
ً
ول �ف �ت��ت إل � ��ى أن ع� � ��ددًا ق �ل �ي�ل�ا م ��ن ال �ن��اش��ري��ن
امل �ت �م �ي��زي��ن ال �ك �ب��ار م �ث��ل «ن� �ي ��وي ��ورك ت��اي �م��ز»،
«وول ستريت ج��ورن��ال»« ،واش�ن�ط��ن بوست»
و«فايننشال ت��اي�م��ز» جمعت أك�ث��ر م��ن مليون
اش �ت��راك رق �م��ي ،ك�م��ا ت�م�ك�ن��ت م��واق��ع إخ�ب��اري��ة

الجمهور النخبوي
أكدت فايننشال تايمز أن الخطر الحقيقي للصحف ودور النشر يتمثل في وجود فجوة إخبارية بني جمهور
نخبوي مستعد لقراء املواد املدفوعة ،والذي يتمتع بخدمات جيدة ،لكن هذه الفئة صغيرة ،وبني جمهور أوسع
يعتمد على الناشرين الذين يحاولون تحقيق الدخل من خالل املرور على شبكة اإلنترنت ،لكنهم قد يكافحون
بعمق من أجل تغطية األخبار املحلية .وأضحت أن بعض الناشرين وللبحث عن مصادر دخل بديلة لجأوا إلى
مجاالت تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا ،مثل تغطية األحداث وتجارب السفر ،مشيرة إلى أنه من
أجل حل أكثر استدامة يتطلع هؤالء للنهوض بمؤسساتهم اإلعالمية إلى أصحاب املليارات وحتى الحكومات
إذا لزم األمر ،لكن ال توجد خيارات مباشرة.

متخصصة مثل بوليتيكو السياسي ،اثليتيك
ال ��ري ��اض ��ي ،وان �ف��ورم��اي �ش��ن ف ��ور ت�ك�ن��ول��وج��ي
م��ن ال �ح �ص��ول ع�ل��ى اش �ت��راك��ات ل�ل�ح�ف��اظ على
عملياتها اإلخبارية األصغر.
وأضافت« :لكن السؤال هو إلى أي مدى سيؤدي
نموذج االشتراك الرقمي إلى التطور والزيادة؟
وهل يمكنه أن يحل محل اإلعالنات؟» ،وتقول
كريستني لوند الرئيس التنفيذي لـ«شيبستد»
أك�ب��ر ن��اش��ر ف��ي اسكندينافيا املنطقة األع�ل��ى
لالشتراكات اإلخبارية في العالم« :إن إيرادات
االش � � �ت� � ��راك أك � �ث ��ر اس � �ت� ��دام� ��ة ،ألن � �ه ��ا م �ت �ك��ررة
وتحتوي على العديد من املزايا ،لكن املشكلة
هي أن قاعدة اإليرادات ليست كبيرة بما يكفي،
س�ن�ح�ت��اج إل ��ى دف ��ع ال�ك�ث�ي��ر م �ق��اب��ل االش �ت��راك
للحفاظ ع�ل��ى الكلفة ال�ك��ام�ل��ة لتشغيل خدمة
الصحيفة الرقمية».

مساندة مواقع التواصل
ورأت الصحيفة أن بعض املؤسسات اإلخبارية
تتطلع إل��ى فيسبوك وغ��وغ��ل ال�ل��ذي��ن أصبحا
متطورين ف��ي تقديم محتوى إخ�ب��اري بشكل
م �ب��اش��ر ف �ض�لا ع ��ن اإلع� �ل ��ان ،وي �ع��د ه� ��ذا أم ��را
ح�ي��وي��ا ب�ش�ك��ل خ ��اص ل�ن��اش��ري��ن رق�م�ي�ين مثل
هافينغتون بوست وباز فيد.
وتابعت« :ف��ي السنوات األخ�ي��رة ،خصص كل
م��ن فيسبوك وغ��وغ��ل نحو  300مليون دوالر
ل��دع��م ن��اش��ري األخ �ب��ار ف��ي أم�ي��رك��ا ،وف��ي حني
دم��ر ك��ورون��ا ك��ل امل �ج��االت االق�ت�ص��ادي��ة ،أعلن
فيسبوك عن تقديم منحة عاجلة وطارئة بـ 25
مليون دوالر إل��ى امل��ؤس�س��ات اإلخ�ب��اري��ة التي
تعاني من األزمة الناتجة عن كورونا».
وأك � � ��دت أن ت ��دخ ��ل ال �ح �ك��وم��ات ف ��ي م �س��اع��دة
ال� �ش ��رك ��ات ال �ص �ح��ف وال � �ش ��رك ��ات اإلخ �ب ��اري ��ة
أم��ر محتمل ،م��ذك��رة ب��دع��م ح�ك��وم��ات أوروب�ي��ة
لبعض ال�ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ه��ذا امل �ج��ال من
خ�ل��ال أم� � ��وال أو م �ش �ت��ري��ات إع�ل��ان� ��ات ،إال أن
ال�ت�ح��رك األك �ث��ر إث� ��ارة ل�لاه�ت�م��ام م��ا ح ��دث في
ف��رن�س��ا وأس�ت��رال�ي��ا ع�ن��دم��ا ت��م إج �ب��ار منصات
كبيرة على الدفع للناشرين مقابل محتواهم،
وه��ي الفكرة ال�ت��ي رفضها فيسبوك األس�ب��وع
امل��اض��ي ،وق ��ال ل�ل�ح�ك��وم��ة األس �ت��رال �ي��ة إن ه��ذا
األمر قد يؤدي إلى استبدال املحتوى اإلخباري
بدرجة كبيرة.

سيتالشى بانتخاب رئيس أميركي معتدل

طهران  -كاراكاس ..تحالف اقتصادي مؤقت فرضته العقوبات
تواصل طهران دعم كاراكاس من خالل إمدادها بالنفط والمواد الغذائية
والطبية على الرغم من العقوبات األميركية واالختالفات األيديولوجية
بينهما .ويبدو أن البلدين يعيشان شهر عسل مثلما وصفته صحيفة
ليبراسيون الفرنسية ،في انتظار نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية.
وأعلنت السلطات الفنزويلية األسبوع الماضي وصول سفينة الشحن
غولسان محملة بمواد غذائية لتموين أول مركز تجاري إيراني في
فنزويال ،وغولسان هي سادس باخرة شحن ترسلها طهران ،وترسو
على السواحل الفنزويلية ،بعد أن اجتازت بحر الكاريبي ،تحت أنظار
الواليات المتحدة األميركية.
ويؤكد وصول سفينة الشحن وفق الصحيفة الفرنسية تقارباً حديثاً بين
كاراكاس وطهران وتحدياً للواليات المتحدة.

سليمة لبال
كانت ناقالت النفط اإليرانية التي وصلت
ف �ن��زوي�ل�ا م �ط �ل��ع ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري أزع �ج��ت
االدارة األم �ي��رك �ي��ة ،خ��اص��ة أن ال �ع� ّ
�دوي��ن
لسياستها ال�خ��ارج�ي��ة ت�ح��ال�ف��ا لاللتفاف
ع �ل��ى ع �ق��وب��ات �ه��ا ،وع �ل��اوة ع �ل��ى ذل ��ك م� ّ�رت
ه� � ��ذه ال � �ن� ��اق�ل��ات ب ��ال � �ق ��رب م � ��ن األس � �ط� ��ول
البحري ،الذي نشرته واشنطن في الربيع
املاضي ملكافحة تهريب املخدرات في بحر
الكاريبي.
وت �ع �ت �ب��ر ال �س �ل �ط��ات ال �ف �ن��زوي �ل �ي��ة ال �ت �ب��ادل
ال �ت �ج��اري م ��ع إي � ��ران ب �م �ن��زل��ة رئ ��ة ج��دي��دة
ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة ال � �ع� ��دو األم � �ي� ��رك� ��ي ،خ��اص��ة
ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة ال�ت��ي ت�ع��ان��ي فيها ال�ب�لاد
م��ن ت��داع�ي��ات وب ��اء ك��ورون��ا ،م�م��ا أدى إل��ى
ن�ق��ص ال��وق��ود ف��ي م�ح�ط��ات ال�ب�ن��زي��ن بعد
انهيار اإلن�ت��اج النفطي ،ليس فقط بسبب
العقوبات األميركية التي تمنع كاراكاس
م��ن اس �ت �ي��راد امل� ��واد وامل� �ع ��دات ال �ض��روري��ة
إلن �ع��اش اق �ت �ص��اده��ا ،ول �ك��ن أي �ض��ا بسبب
الفساد وسوء اإلدارة.
ه� ��ذا ال ��وض ��ع دف� ��ع ف �ن��زوي�ل�ا إل� ��ى ال �ت��وج��ه
إل ��ى دول ��ة أخ ��رى ت�ع��ان��ي أي �ض��ا ب �ش��دة من
العقوبات األميركية.
وحملت ناقالت النفط االيرانية ما يعادل
 1.5م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل م ��ن ال ��وق ��ود ل�ت�م��وي��ن

م� �ح� �ط ��ات ال� �ب� �ن ��زي ��ن ،ول� �ك ��ن أي� �ض ��ا ع� �ت ��ادًا
وم �ه �ن��دس�ي�ن إلن� �ق ��اذ ال �ص �ن��اع��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة
املتهالكة.
وس � �م � �ح� ��ت ه� � � ��ذه ال � �ح � �م� ��ول� ��ة ل �ل �ح �ك ��وم ��ة
ال �ف �ن ��زوي �ل �ي ��ة ب � ��إق � ��رار زي � � � ��ادات ت��اري �خ �ي��ة
ألسعار البنزين تصل الى  5آالف بوليفار
ف�ن��زوي�ل��ي ،أي م��ا ي �ع��ادل  2.5س�ن��ت لليتر
الواحد ،وتحديد حد أقصى ال يتجاوز 120
ليترًا شهريًا لكل مواطن.
وتضاعف سعر الوقود  25مرة في فنزويال،
إذ أصبح يباع بالدوالر املفقود ،مما شكل
ض ��رب ��ة ق��اص �م��ة ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ف �ن��زوي �ل �ي�ين
الذين ال يتعدى الحد األدنى ألجورهم 5.6
دوالرات أم�ي��رك�ي��ة ش�ه��ري��ًا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
أن�ه��م غ�ي��ر م�ت�ع��ودي��ن م�ن��ذ ع�ق��ود ع�ل��ى دف��ع
ثمن البنزين.
وب �ع��د ش �ه��ري��ن ق �ض��وه��ا م ��ن دون وق� ��ود،
اص �ط �ف��وا أم� ��ام م �ح �ط��ات ال�ب �ن��زي��ن ل�ل�ت��زود
مجددًا لكن بمقابل هذه املرة.
وكرد جميل ،أعلن نيكوالس مادورو عزمه
زيارة إيران لشكر الشعب اإليراني ورئيسه
حسن روحاني ،ورغ��م أن موعد الزيارة لم
يتحدد بعد ،فإن الطرفني يعتزمان توقيع
العديد من االتفاقيات التجارية.
ولكن يبدو أن البلدين ل��ن ينتظرا توقيع
هذه االتفاقيات ،ألن سفن الشحن اإليرانية
تواصل إبحارها محملة باملواد الغذائية

ال �ع �ق��وب��ات وف ��ق ف��ون �ت��ورا ع ��ادة م��ا تفشل
وتعزز التحالفات بني الدول املستهدفة.

نموذج مختلف

يبدو أن إيران وفنزويال تعيشان شهر عسل اقتصادي ..فهل يدوم؟

طهران أوفدت مهندسين
إلنقاذ الصناعة النفطية
الفنزويلية
إيران لن ُ
تخرج فنزويال
من األزمة ..ولن تجني
الكثير من بيعها النفط
سوريا وفنزويال وكوريا
الشمالية ..بدائل متاحة
في ظل الضغوط
األميركية

تجاه فنزويال ،فيما تحضر طهران شحنة
م��ن امل ��واد الطبية ملساعدة ك��اراك��اس على
م��واج �ه��ة وب � ��اء ك� ��ورون� ��ا .وي� �ق ��ول ال�خ�ب�ي��ر
االق � �ت � �ص ��ادي ه �ن �ك��ل غ ��ارس� �ي ��ا م ��ن م�ك�ت��ب
ايكونوميترا الفنزويلي :إن كل هذا الدعم
م��ا ي��زال رم��زي��ًا ،ألن إي��ران ال تجني الكثير
م��ن الناحية االق�ت�ص��ادي��ة ،وشحناتها لن
تخرج فنزويال من األزمة.

أهداف أخرى
لفت غارسيا ال��ى أن فنزويال ك��ان��ت تنتج
قبل عشر س�ن��وات مليون ونصف املليون
من الوقود يوميا ،خاصة أن هذه الكمية ال
تمثل سوى شهر ونصف الشهر من الطلب
الداخلي .وأضاف« :ال أعتقد أن املهندسني
اإليرانيني الذين تدربوا على إدارة صناعة
نفطية مختلفة عنا ،ق��ادرون على إنعاش
نظامنا املهترئ».
وأك ��د غ��ارس�ي��ا أن ف�ن��زوي�لا س�ت��واج��ه أزم��ة
على امل��دى ال�ط��وي��ل بسبب نقص ال��وق��ود،
إال إذا أت��ت شحنات جديدة من إي��ران .أما
ال �ب��اح��ث ف ��ي امل �ع �ه��د ال �ف��رن �س��ي ل�ل�ع�لاق��ات
ال ��دول � �ي ��ة واإلس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ،ك��ري �س �ت��وف

فونتورا ،فيرى أن هذا التعاون يهدف إلى
توجيه رسالة سياسية وليس إلى تقديم
دع��م ع�ل��ى امل ��دى ال�ط��وي��ل .وي�ض�ي��ف« :ه��ذه
ال �ص��داق��ة ل�ي�س��ت ج��دي��دة ،وأن أول ت�ق��ارب
وق ��ع ف��ي ف �ت��رة ح�ك��م ه��وغ��و ش��اف �ي��ز ،ال��ذي
ت�ض��اع�ف��ت ف��ي ع�ه��ده ال �ش��راك��ات ال�ت�ج��اري��ة
إل � ��ى غ ��اي ��ة  2015واالت� � �ف � ��اق ح � ��ول امل �ل��ف
النووي اإليراني ،ومنذ ذلك الحني ابتعدت
إي ��ران بسبب ان�ش�غ��ال�ه��ا ب��امل�ف��اوض��ات مع
األوروب �ي�ين واألم�ي��رك�ي�ين ،لكن م��ع وص��ول
ترامب إلى البيت األبيض ،وانسحاب بالده
م��ن االت�ف��اق ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ،واستئناف
ط �ه��ران برنامجها ال �ن��ووي ،أع ��ادت إي��ران
تعزيز عالقاتها مع فنزويال.
وأش ��ار ف��ون �ت��ورا إل��ى أن ق�ص��ة ال�س�ف��ن هي
ق �ص��ة ص �غ �ي��رة إذا م ��ا ت �ف �ح �ص �ن��ا م�ج�م��ل
ال � �ع �ل��اق � ��ات ب �ي��ن ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن ،وأن ال� �ه ��دف
س �ي��اس��ي وج �ي��وس �ي��اس��ي ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى ما
يجري وسياسة واشنطن تجاه كاراكاس
وطهران.
وتسعى واشنطن من خالل عقوباتها إلى
دفع مادورو إلى مغادرة الحكم ،والضغط
على القادة اإليرانيني من جهة أخرى ،لكن

ت��رت�ب��ط ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن ك ��اراك ��اس وط �ه��ران
بسياسة واشنطن ،وبصيغة أخ��رى ،لوال
الضغوط األميركية ملا كان هناك تقارب وال
تبادل تجاري بني البلدين ،اللذين يمثالن
ن�م��وذج�ين وم�ش��روع��ي مجتمع مختلفني.
وبحسب فونتورا فإن استمرار العقوبات
األميركية املفروضة على البلدين ،سيعزز
ع�ل�اق��ات �ه �م��ا ألن ال خ� �ي ��ار ل �ه �م ��ا ،خ��اص��ة
ف �ن��زوي�لا ال �ت��ي ت�ع��ان��ي م��ن أزم ��ة سياسية
داخ �ل �ي��ة ،وأم ��ا إع� ��ادة ان �ت �خ��اب ت��رام��ب في
االنتخابات املقبلة فسيؤدي ال محالة إلى
تمديد هذه العالقات إلى أجل غير مسمى.
من جهته ،ق��ال الباحث الفرنسي كليمون
ت� ��ارم ،امل�خ�ت��ص ف��ي ال �ش��ؤون اإلي��ران��ي في
مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية
إن ال�ت�ح��ال��ف اإلي��ران��ي ال�ف�ن��زوي�ل��ي تفسره
رغ� �ب ��ة ال �ب �ل ��دي ��ن ف� ��ي م� �س ��اع ��دة ب�ع�ض�ه�م��ا
مل��واج �ه��ة ال �ع �ق��وب��ات األم �ي��رك �ي��ة ،وأض ��اف:
«تسعى إي��ران إلى إرس��ال رسالة للواليات
امل�ت�ح��دة على الصعيد ال��رم��زي وال��دع��ائ��ي
وإخ� �ط ��اره ��ا ب �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ال ��ذه ��اب إل��ى
امل �ح �ي��ط ال �ق��ري��ب م �ن �ه��ا ،ألن ف �ن��زوي�ل�ا في
الساحة الخلفية لواشنطن مثلما هي إيران
ب��ال�ن�س�ب��ة ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج ،ح�ي��ث ل�ل��والي��ات
املتحدة وجود قوي».
ول�ف��ت ت��ارم إل��ى أن ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين
ل � �ي� ��س ل � �ه� ��ا أي أه � �م � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ال �ص �ع �ي��د
االق �ت �ص��ادي ف��ي ال��وض��ع ال�ط�ب�ي�ع��ي ،ألنها
مكلفة جدا بالنسبة للجمهورية اإلسالمية.
وأض� ��اف« :ل��و ك��ان أم ��ام اإلي��ران �ي�ين خ�ي��ار،
لباعوا بترولهم لشركة توتال الفرنسية،
لكن ضغوط ترامب أجبرتهم على الذهاب
إل��ى س��وري��ا وف�ن��زوي�لا وك��وري��ا الشمالية.
وبسبب عدم وجود بدائل ،اتجهت طهران
إل ��ى ش��رك��اء ي�خ�ض�ع��ون ك��ذل��ك ل�ل�ع�ق��وب��ات
األميركية» .وأش��ار الباحث الفرنسي إلى
أن إيران ستبتعد عن فنزويال فور انتخاب
رئيس معتدل في الواليات املتحدة.
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ً
مجددا
أثيوبيا ُتشعل أزمة «النهضة»
أعلنت اثيوبيا ،أمس ،أنها ستمأل خزان سد النهضة خالل بضعة أسابيع ،كما هو مزمع ،األمر الذي
يوفر وقتًا كافيًا إلتمام املحادثات مع مصر وال�س��ودان .وذك��ر وزي��ر املياه وال��ري والطاقة االثيوبي
سيليشي بيكيلي« :تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات األخيرة على اتفاق سد النهضة في غضون
أسبوعني إلى ثالثة أسابيع» .غير أن إع�لان اثيوبيا ناقض جزئيا تصريحات أدل��ى بها مسؤولون
مصريون وسودانيون أكدوا فيها التوصل إلى اتفاق بني الدول الثالث خالل قمة افتراضية جمعتها
مع ثالث دول أفريقية أخرى ،على وقف ملء السد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول املوضوع.
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سؤال واحد يستحوذ على اهتمام
اللبنانيين المتزايد احباطهم
وقلقهم على المستقبل« :الى
اين سنصل؟» .فاالنهيار االقتصادي
يتدحرج ككرة ثلج مخلفا صورا
مأساوية على الواقع المعيشي
واالجتماعي ،مع تحليق سريع في
سعر الدوالر واقتراب الليرة من
فقدان  90في المئة من قيمتها.
فيما المعالجات المرحلية التي
تبتدعها الحكومة لوقف انهيار
سعر الصرف اثبتت فشلها،
ولم تؤد الى تخفيف الضغط
عن المواطن وانما راكمته حد
االنفجار.
«االختناق يزداد يوميا ً ويعلو
منسوب الوجع وال من يسمع وال
من يرى» ،بحسب توصيف صحيفة
النهار ،فكلّ عوامل االنفجار أو
الموت اكتملت .واصطفاف الناس
طوابير امام االفران للحصول على
ربطة خبز في مشهد لم يألفه
اللبنانيون منذ انتهاء الحرب
االهلية ،جسد صورة حقيقية
لمستقبل البالد التي لم يعد
الحديث عن أزمة غذائية وجوع
مجرد تهويالت مع وصول السكين
الى رغيف خبز المواطن.
وفي هذا السياق يأتي كالم النائب
السابق وليد جنبالط ،المعروف
براداراته التي ال تخطئ ،بأننا
«ذاهبون إلى حالة أسوأ .الحياة
ستكون مختلفة .الليرة لن يوقف
تدهورها شيء وحياة الرفاهية
انتهت وسنعود إلى أيام األجداد».

بيروت  -أنديرا مطر
م��ع وص ��ول ال ��دوالر ف��ي ال �س��وق ال �س��وداء أم��س
ح � � ��دود  8000ل � �ي� ��رة ،وس � ��ط ت ��رج� �ي �ح ��ات ب ��أن
يسجل عشرة آالف ليرة ي��وم االثنني ،فقد عمد
كثيرون من أصحاب املحال التجارية الى اقفال
أب��واب �ه��م «ألن �ه ��م ب ��ات ��وا ف ��ي ض �ي ��اع ،م ��ع تغير
أسعار السلع بني دقيقة وأخ��رى» .وق��د أصبح
واضحا أن العديد من السلع اختفت من رفوف
املحال ،ام��ا لتضاؤل الطلب عليها بعد ارتفاع
سعرها بشكل جنوني ،واما ألن بعض التجار،
ع�م��دوا ال��ى تخزينها لبيعها بسعر أغ�ل��ى ،أو
لسبب فقدانها نهائيًا بسبب عدم القدرة على
اس�ت�ي��راده��ا .وف��ي مشهد صاعق وغير مألوف
م��ن زم��ن ب�ع�ي��د ،ش�ه��دت اف ��ران ف��ي م�ن��اط��ق ع��دة
في لبنان إقباال وتهافتا على شراء الخبز بعد
الحديث عن امتناع االفران عن التوزيع للمحال.
ف �ق��د ف��وج��ئ أص �ح��اب امل �ح��ال ب �ت��وق��ف م��وزع��ي
الخبز على امل��ؤس�س��ات ع��ن ال�ت��وزي��ع ،م��ا أجبر
االهالي على اللجوء الى تأمني الخبز من محال
تبيع ربطة الخبز بزيادة الفي ليرة عن سعرها
الرسمي.
ّ
«سنستمر بعدم تسليم
وأكد نقيب األفران ،أننا
الخبز حتى إيجاد الحل لخسائرنا».
والى الخبز املتعذر ،هم آخر يضاف الى الئحة
ال�ه�م��وم ،ويتعلق بالتعرفة ال�ج��دي��ة لـسياراى
األج��رة «السرفيس» ،اذ ان كل املؤشرات ترجح
مضاعفة سعرها الحالي لتصل الى  4000ليرة.
باملوازاة ،كثيرة ومقلقة هي األرق��ام والبيانات
امل��ال�ي��ة وال�ن�ق��دي��ة ،وم��ن أخ�ط��ره��ا ارت �ف��اع حجم
النقد امل �ت��داول م��ا ّ
يسبب ارت�ف��اع��ًا ف��ي األس�ع��ار
ّ
وت �ض �خ �م��ًا م ��ن ال �ص �ع��ب ل �ج �م��ه ،ك �م��ا ي �س��ب��ب
ارت �ف��اع ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال� ��دوالر .وق��د ت �ط� ّ�ور حجم
ه��ذه السيولة بالليرة اللبنانية ف��ي السنوات
املاضية ،إذ ارتفع حجمها من  3253مليار ليرة
ف��ي  3ي��ون�ي��و  ،2010إل ��ى  25ال ��ف م�ل�ي��ار ف��ي 4
يونيو الفائت ،أي بارتفاع مقداره  21746مليار
ليرة ونسبته  668في املئة.

البعبع األمني جاهز
م��ا ي�ف��اق��م امل �خ��اوف امل�ح�ل�ي��ة وال��دول �ي��ة ،ليس

الجوع يشتد والتموين ينفد ..وتحذيرات من حرب أهلية

لبنان في مهب الريح
طوابير أمام
األفران للحصول
على الخبز ..وأجرة
التنقل ستتضاعف
تصعيد في
المواقف الدولية:
الجوع أو سالح
حزب الله ..واألخير
يلوّ ح بـ«القمصان
السود»
البعبع األمني جاهز
لتخويف الشعب..
والحكومة أصبحت
عبئا ً على أصحابها
طوابير من اللبنانيين أمام االفران ليحصلوا على ربطة خبز بعد وقف الموزعين توزيعها على المحال التجارية

الجوع وح��ده ،وانما ما سيخلفه من توترات
ام�ن�ي��ة وف��وض��ى اج�ت�م��اع�ي��ة ب ��دأت اص��داؤه��ا
تتردد دوليا من خالل «توقعات» بحرب أهلية
على اما أودت جريدة التايمز البريطانية التي
أوردت إن لبنان بات اليوم يعيش فعليا ضمن
مفاهيم ومنظور «الحرب األهلية الجديدة».
م ��ذك ��رة ب��ال �ت �ح��رك��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة ،وت �ح��ول
بعضها إلى اشتباكات تأخذ منحى مذهبيا
اح �ي ��ان ��ًا ،ب �ش �ك��ل أع � ��اد خ �ط��وط ال� �ص ��دع ال�ت��ي
تميزت بها الحرب األهلية.
معطيات محلية ودولية تذهب في هذا االتجاه
لتؤكد ان االنهيار الذي يغرق فيه لبنان قد ال
يقف عند ح��دوده املعيشية واالقتصادية في
حال استمرت السلطة في حالة االنكار ،وفي
معالجة سرطان االزم��ة باملسكنات فيما هي
تبيع كل شيء لتشتري الوقت.
وال�ب�ي��ع ه�ن��ا ،وف��ق م�ص��در دب�ل��وم��اس��ي يشمل
ال��دول��ة وامل��واط��ن ،معتقدة ان املقبل من األي��ام
س�ي�ح�م��ل ل �ه��ا ب �ش��رى م��ا م��ن ص �ن��دوق ال�ن�ق��د
الدولي او من ّ
تغيرات في السياسة األميركية
ب�ع��د االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ف��ي ن��وف�م�ب��ر قد
ت�ع�م��ل مل�ص�ل�ح�ت�ه��ا .وف ��ي األث� �ن ��اء ،ي�ط�ل��ب من
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ان ي �ت �ح �م �ل��وا ت �ك �ل �ف��ة ص �م��وده��م
بانتظار تسوية غير واضحة األف��ق ،وخدمة

إلنقاذ النظام السوري من قانون قيصر.
وف �ي �م ��ا ه� ��ي ت �ن �ت �ظ��ر ت �س ��وي ��ة دول � �ي� ��ة ،ت�ل�ج��أ
ال �س �ل �ط��ة ال � �ي� ��وم ع �ل ��ى ج � � ��اري ع ��ادت� �ه ��ا ع�ن��د
اشتداد ازماتها ،الى التلويح بالبعبع األمني
وتخويف اللبنانيني بعناوين وسيناريوهات
ح �ف �ظ��وه��ا .ف �ب �ع��د ك�ل��ام رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
ميشال عون في لقاء بعبدا األخير عن «مناخ

ال� �ح ��رب األه �ل �ي ��ة» م ��ع ت �ح ��ول االح �ت �ج��اج��ات
االقتصادية إلى طائفية متحدثا عن «حركات
خرجت بطريقة مشبوهة ،بعضها يستخدم
غضب الناس واملطالب الشرعية لزرع العنف
والفوضى من أج��ل تحقيق أجندتها» ،أخرج
وزير الداخلية محمد فهمي أرنب «داعش» من
جيبه ،الفتا الى أن التطورات واألح��داث التي

 ..وازدحام أمام فرن آخر

تحصل في محافطة إدل��ب السورية ،ستودي
إلى نزوح سوري جديد إلى لبنان مع إمكانية
ت �س� ّ�رب ع �ن��اص��ر م��ن «داع � ��ش» ب�ي�ن�ه��م ب�ه��دف
افتعال أحداث في البالد.
وفيما يبدو ان السلطة لن توفر وسيلة للدفاع
عن نفسها ،امام خطر وج��ودي كهذا ،تتجمع
في سمائها غيوم دولية ال تلعب ملصلحتها
وتتكشف يوما بعد ي��وم مع تزايد الضغوط
األوروبية واالميركية عليها لتضييق الخناق
على حزب اهلل سعيا الى إخراجه من الحكومة،
بل من املعادلة السياسية برمتها.
ف �ف��ي غ �ض ��ون أس� �ب ��وع ت ��وال ��ت ال �ت �ص��ري �ح��ات
األميركية محملة حزب اهلل مسؤولية انهيار
الوضع ،وفحواها :لدعم لبنان على الخروج
م��ن أزم �ت��ه عليه تشكيل ح�ك��وم��ة مستقلني ال
يسيطر عليها حزب اهلل أو يقودها ،والشروع
في إصالحات جذرية تؤهلها للحصول على
مساعدات املجتمع الدولي.
أربعة مواقف اع��ادت لبنان الى دائ��رة الضوء
األميركي بعد تجاهل طويل .فللمرة األول��ى،
يخرج مسؤولون أميركيون ليردوا على امني
عام حزب اهلل حسن نصراهلل باالسم.
ليس كالم االميركيني وحده ما يقلق الحكومة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .ال �ف ��رن �س �ي ��ون وال �ب ��ري �ط ��ان �ي ��ون،

شارل عربيد لـ سبقلا :قلق من فوضى نتيجة الجوع والبطالة والفقر
سبقلا توجهت الى رئيس املجلس االقتصادي
في لبنان شارل عربيد لسؤاله عن جدوى الخطط
الحكومية ف��ي ظ��ل ان �ع��دام ثقة امل��واط�ن�ين وت��زاي��د
الضغوط االجتماعية واملعيشية عليهم ،فرأى ان
الحكومة لم تقدم حتى اآلن معالجات جدية .فهي
منهمكة بالتفاوض مع وفد صندوق النقد الدولي
الذي سيطول من دون معرفة آفاقه ونتائجه.
ي��ؤك��د ع��رب �ي��د ت �ل��ازم االن � �ف ��راج ال �س �ي��اس��ي مع
االنفراج االقتصادي ،مذكرا باقتراحات اطلقها
امل �ج �ل��س االق �ت �ص��ادي ق �ب��ل أي� ��ام ل�ت�س�ه�ي��ل عمل
امل��ؤس �س��ات ب �ه��دف ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ف ��رص العمل
والعمال املهددين بالصرف من أشغالهم في ظل

األوض ��اع االق�ت�ص��ادي��ة السيئة على
الجميع.
حل املعضلة اليوم ،حسب عربيد،
يكمن في استعادة التدفقات املالية
م��ن ال �خ��ارج وال �ت��ي ت�ت��أم��ن بخمس
خ �ط ��وات ت �ب��دو ك�ل�ه��ا م�ت�ع�ث��رة وغ�ي��ر
واقعية:
 -1تصدير السلع واملنتجات اللبنانية املعطلة
ألن هذه تحتاج مواد أولية تحتاج بدورها للعملة
الصعبة املفقودة.
 -2استعادة الحركة السياحية ،وه��ي األخ��رى
متوقفة بسبب انعدام الثقة واالستقرار.

 -3اس�ت�ع��ادة تحويالت املغتربني.
وه�ن��ا يسجل عربيد عتبًا كبيرا
من ه��ؤالء على ال��دول��ة واملصارف
ال� �ت ��ي ت �ح �ت �ج��ز أم ��وال � �ه ��م وج �ن��ي
ع � �م� ��ره� ��م ،وه � � ��م أوق � � �ف � � ��وا م �ع �ظ��م
تحويالتهم ،حتى تلك التي يرسلونها
ألهلهم عبر شركات التحويل التي تعطيهم
إياها بسعر دوالر ال يتجاوز نصف سعره في
السوق السوداء.
 -4االستثمار األجنبي ،وهو متوقف كليا.
 -5املساعدات املالية والقروض من مؤسسات
وج �ه��ات م��ان�ح��ة ،ون�ع�ل��م أن�ه��ا م�ج�م��دة لألسباب

السياسية املعروفة.
في املحصلة ،ال يلوح في نهاية النفق اللبناني
أي ب��ارق��ة ض��وء ح��ال�ي��ا .ام��ا ال�ح��ل ب��رأي عربيد
ف�ه��و ب��ال��ذه��اب ال��ى ت�س��وي��ة ت��اري�خ�ي��ة تشاركية
ال ت�س�ت�ث�ن��ي أح� ��دا ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ق ��وى س�ي��اس�ي��ة
وأحزابا ومجموعات مدنية ،للتوافق على صيغة
ج��دي��دة بعد م��وت الصيغة الحالية ،اقتصاديا
واج�ت�م��اع�ي��ا وم�ج�ت�م�ع�ي��ا .واض � ��اف« :ن �ح��ن في
منظومة أخ��رى لم تتشكل هويتها بعد» .وعن
ت�ص��وره ملستقبل لبنان ي�ق��ول عربيد بأسف:
«قلق ،قلق ،من الفوضى التي ستنتج عن الجوع
والبطالة والفقر».

ي�ت�لاق��ون م��ع امل��وق��ف األم�ي��رك��ي ح��د التطابق،
وه ��م دأب� ��وا ف��ي ال �ف �ت��رة األخ �ي ��رة ع�ل��ى ت�م��ري��ر
رسائل تشي بتغير موقفهم الداعم للحكومة.
اضافة الى مواقف املجموعة العربية.
ال �ص �ف �ع��ة األخ � � ��رى ال� �ت ��ي ت �ل �ق �ت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة،
واع �ت �ب��ره��ا ال �ب �ع��ض ن �ع �ي��ا ل �ل �م �ف��اوض��ات مع
الصندوق ،تجلت في تصريح ملديرة صندوق
ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ك��ري �س �ت��ال �ي �ن��ا غ��ورغ �ي �ف��ا ف��ي
م�ع��رض توصيفها ال��وض��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي وال��ذي
طغى عليه الطابع ال��وج��دان��ي ،اذ استخدمت
عبارة «قلبي ينفطر على لبنان» ،ملمحة الى
ان الحكومة غير قادرة على إنجاز اإلصالح.
امل��واق��ف األم�ي��رك�ي��ة وال��دول �ي��ة وض�ع��ت لبنان
أم� ��ام خ �ي��اري��ن :إم ��ا م��واص �ل��ة ان� �ح ��داره نحو
امل �ج �ه ��ول ،وإم � ��ا إي� �ج ��اد ت �س��وي��ة ع �ل��ى س�لاح
حزب اهلل .يعني عمليًا تخييره بني الجوع او
السالح.
وه� ��ذه امل �ع��ادل��ة أص �ب �ح��ت واض �ح��ة بالنسبة
إل� ��ى ح� ��زب اهلل وق� ��د م �ه��د ل �ه��ا ن� �ص ��راهلل ق�ب��ل
أي��ام ب��ال�ق��ول« :م��ن ي��رد أن يجوعنا فسنقتله،
�اه م ��ع أدب �ي��ات
س�ن�ق�ت�ل��ه ،س �ن �ق �ت �ل��ه» .ف �ف��ي ت �م � ٍ
الحزب ،نشر الشيخ صادق النابلسي ،استاذ
العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ،الذي
درج منذ أسابيع على إطالق الرسائل للداخل
بإيعاز من ح��زب اهلل ،تغريدة ه��دد فيها بـ«7
آي��ار» جديد وبالقمصان ال�س��ود على خلفية
ق �ط��ع ط��ري��ق ال �ج �ي��ة ن �ح��و ال �ج �ن��وب ،م�ع�ت�ب�رًا
أن خ �ط ��وط م ��واص �ل�ات ال� �ن ��اس ه ��ي خ �ط��وط
اتصاالت املقاومة.
ول�ل�ت��ذك�ي��ر ف ��إن ح� ��وادث  7آي ��ار  2008شكلت
ه �ي �م �ن��ة ك��ام �ل��ة ل �ح ��زب اهلل ع �ل��ى ب � �ي ��روت ،إذ
ان �ت �ش��رت م�ج�م��وع��ات م�س�ل�ح��ة م��وال �ي��ة ل��ه في
أحياء بيروت ،وقاموا بعمليات خطف وقتل
على السكان العزل.
إلى ذلك ،وفي خطوة غير دبلوماسية ،أصدر
ق��اض��ي األم� ��ور امل�س�ت�ع�ج�ل��ة ف��ي ص ��ور محمد
مازح قرارًا يمنع السفيرة االميركية في لبنان
دوروث � � ��ي ش �ي��ا م ��ن ال �ت �ص��ري��ح ع �ب��ر االع �ل��ام.
وعلقت شيا قائلة« :سفيرة الواليات املتحدة
لن تسكت ..وسمعنا اعتذارًا من الحكومة عن
قرار هذا القاضي».

المانحون يستكشفون خيارات لدعم الشعب من دون المرور باألسد

جوع في سوريا ..والنظام يبيع المساعدات
تواجه سوريا أزم��ة غ��ذاء غير مسبوقة،
حيث يفتقر أكثر من  9.3ماليني شخص
إل��ى ال�غ��ذاء الكافي في وق��ت قد يتسارع
ف� �ي ��ه ت �ف �ش ��ي ف � �ي � ��روس ك� � ��ورون� � ��ا .وق� ��ال
ب��رن��ام��ج األغ ��ذي ��ة ال �ع��امل��ي إن ع� ��دد م��ن
يفتقرون إل��ى امل��واد الغذائية األساسية
ارت� �ف ��ع ب ��واق ��ع  1.4م �ل �ي��ون ف ��ي غ �ض��ون
األشهر الستة املنصرمة ،كما ان أسعار
السلع الغذائية ارتفعت بأكثر م��ن 200
ف��ي امل �ئ��ة ف��ي أق ��ل م��ن ع ��ام واح ��د بسبب
االنهيار االقتصادي في لبنان املجاور،
وب� ��ات أك �ث��ر م��ن  90ف��ي امل �ئ��ة م��ن س�ك��ان
سوريا تحت خط الفقر ،في وقت النظام
ي�س�ت�م��ر ح �ت��ى اآلن ب��ال�ت�ع�ن��ت ف��ي ال �ب��دء
ف��ي الحل السياسي ويصر على احكام
القبضة االمنية وتحميل تبعات قانون

قيصر االميركي على الشعب.
ون �ش��ر ن��اش �ط��ون س��وري��ون ص ��ورًا على
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،أظ �ه��رت
ب �ي��ع امل� �س ��اع ��دات اإلغ��اث �ي��ة األم �م �ي��ة في
السوق السوداء ،بالتزامن مع تحذيرات
م��ن تعرض ال�ب�لاد لخطر املجاعة .وأك��د
ال�ن��اش�ط��ون أن عمليات بيع امل�س��اع��دات
ت �م��ت ب� � ��إدارة وإش� � ��راف ض �ب��اط ت��اب�ع�ين
لجيش النظام ،الذين قالوا إنهم باعوها
ل �ت �ج��ار م ��وال�ي�ن ل �ل��رئ �ي��س ب �ش��ار األس ��د،
م ��ؤك ��دي ��ن أن ت �ل��ك امل � � ��واد غ � ��زت أس � ��واق
العاصمة دمشق وبأسعار فلكية.
إل ��ى ج��ان��ب ذل ��ك ،أوض ��ح ال�ن��اش�ط��ون أن
ضباط النظام املشرفني على الحواجز،
التي تمر منها املساعدات ،يصادرون ما
ي�ص��ل إل��ى ن�ص�ف�ه��ا ،وي�ب�ي�ع��ون��ه بنصف

الثمن للتجار ،الذين يعودون بطرحها
مجددًا في األسواق بأسعار مضاعفة ،ما
ساهم بخلق طبقة من املهربني األثرياء.
الباحث ف��ي معهد واشنطن لسياسات
ال� �ش ��رق األدن � � ��ى ش� � ��ارل ت �ي �ب��و ك �ت��ب ف��ي
مجلة «ف��وري��ن بوليسي» األميركية عن
إمكانية دعم سوريا من دون أن يستفيد
األس � � ��د م � ��ن ذل � � ��ك ،وذل � � ��ك ع� �ب ��ر ت �ح��وي��ل
األموال للسوريني ومنع النظام من قطع
ال �ط��رق��ات ل�ع��دم وص ��ول امل �س��اع��دات إل��ى
م�ن��اط��ق امل �ع��ارض��ة .وت �ط� ّ�رق إل��ى مؤتمر
املانحني ح��ول س��وري��ا ال��ذي يستضيفه
االت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي ف ��ي ب ��روك� �س ��ل غ �دًا
االث�ن�ين ،وال��ذي يتطلع املانحون و%90
منهم يمثلون الواليات املتحدة واالتحاد
األوروب ��ي خالله إل��ى تجديد تعهداتهم

املالية اإلنسانية ،لكن في املقابل تتجه
األنظار إلى الفيتو الروسي الذي يمكن
أن ي��ؤث��ر ع �ل��ى آل �ي��ة امل �س��اع��دة ال�ت��اب�ع��ة
لألمم املتحدة.
ّ
ولفت الكاتب إل��ى أن��ه يجب على ال��دول
امل��ان �ح��ة أن ت�ض�م��ن وص� ��ول امل �س��اع��دات
إلى املحتاجني ،ال إلى النظام ،موضحًا
أن امل��ان �ح�ي�ن ال��رئ �ي �س �ي�ين م �ث��ل ال��وك��ال��ة
األميركية للتنمية الدولية واملفوضية
األوروب � � � � �ي� � � � ��ة م� � � � �ت � � � ��رددون ف� � ��ي ال � ��دف � ��ع،
وي �خ �ش��ون أن ي�ع��رق��ل ال �ن �ظ��ام امل�س��اع��دة
لغير امل��وال�ين .وأش��ار تيبو إل��ى ان��ه يتم
استكشاف خيارات جديدة ،مثل العمل
مع السوريني خارج سوريا ومنظماتهم
غير الحكومية لزيادة التحويالت املالية
واملساعدات املرسلة إلى سوريا.

قاآني في البوكمال

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية لألنباء أن قائد فيلق القدس اإليراني
اسماعيل قاآني زار مدينة البوكمال شرقي سوريا في األيام القليلة الماضية،
واتهم قاآني الواليات المتحدة وإسرائيل بالتآمر لدعم تنظيم داعش.
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بعد لجم «حزب الله»ّ ..
تعهد بتوجيه «ضربات إصالحية»

الكاظمي والعراق..
حكاية استعادة الهيبة

¶ «فايننشال
تايمز» :االعتقاالت
ّ
تطور كبير..
وطلقة في جبين
ميليشيات إيران
¶ عقيد أميركي:
ندعم خطوة
الكاظمي ..وحوارنا
مع بغداد ناقش
إجراءات
ضد العناصر المارقة

بات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي  -المدعوم أميركياً  -في مواجهة جدية مع إيران ،فالمداهمة
األمنية لمقر حزب الله جنوبي بغداد ،واعتقال أكثر من عشرة من أعضاء الفصيل ،من قبل جهاز مكافحة اإلرهاب
الذي انشأه األميركيونّ ،
ّ
المسلحة التي تتحرك بأوامر إيران لتستهدف منشآت أميركية،
مثال ضربة نوعية للفصائل
و ُتفقد بغداد سيادتها.
ّ
يحضر إلطالق صواريخ على معسكر للقوات األميركية ضمن حرم مطار بغداد الدولي ،قد تم
وكان الفصيل
استهدافه مرتين ،األسبوع الماضي.
خالد جان سيز

ً
ُي� �ع � ّ�د «ح � ��زب اهلل» األك� �ث ��ر ت �م��وي�ل�ا م ��ن ج��ان��ب
ايران ،ويبعث استهدافه رسالة قوية إليران من
الكاظمي ،ال��ذي شدد على أنه ع��ازم على إعادة
الهيبة للعراق ،ومنع أي ميليشيا من الخروج
عن األطر الرسمية أو تدمير الدولة.
ورأت صحيفة «فايننشيل تايمز» أن املداهمة
ّ
اخ �ت �ب��ار م �ب��ك��ر ل �ق��درة رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ج��دي��د
على مواجهة املسلحني الذين تدعمهم طهران
وطلقة في جبني امليليشيات املرتبطة بها ،التي
أضعفت ال��دول��ة العراقية ،واتهمتها واشنطن
بالوقوف وراء قتل مواطنني أميركيني.
ونقلت الصحيفة عن يرى ريناد منصور ،مدير
م� �ب ��ادرة ال� �ع ��راق ال �ت��اب �ع��ة مل��ؤس �س��ة «ت�ش��ات�ه��ام
هاوس» أن رئيس ال��وزراء تبنى موقفا «حازما
ل �ل �غ��اي��ة» ف��ي األي � ��ام األخ� �ي ��رة ،وم ��ن امل��رج��ح أن
تحركاته تحظى بدعم العراقيني.
كما نقلت عن املحلل األمني في معهد واشنطن
لألبحاث مايكل نايتس« :لقد تم القبض عليهم
م�ت�ل�ب�س�ين ،ول ��م ي �ح��دث م��ن ق�ب��ل أن ت��م اع�ت�ق��ال
أعضاء في هذه املجموعة ،إنه ّ
تطور كبير حقًا».

ضربات إصالحية
وف��ي مواصلة لنهجه ،كشف مصدر مقرب من
الكاظمي أنه سيوجه ضربات إصالحية جديدة
ً
خالل األيام القليلة القادمة ،مستغال صالحياته
غ �ي��ر ال �ح��زب �ي��ة وغ� �ي ��ر امل� �ل ��زم ��ة ب��امل �ح��اص �ص��ة.
وأض��اف أن «الكاظمي أج��رى اجتماعًا مصغرًا

مع عدد من القادة املقربني له وأبلغهم بأنه لن
يرضخ أو يستسلم إلرادة األحزاب».
وأك ��د ال�ن��ائ��ب ظ��اف��ر ال �ع��ان��ي« :ل ��م ي�ع��د ال �ص��راع
ف��ي ال �ع��راق ال �ي��وم ط��ائ�ف�ي��ا او دي�ن�ي��ا وال حتى
ق��وم�ي��ا ،ال �خ�لاف اآلن م�ح�ص��ور ب�ين ال�ع��راق�ي�ين
وال��والئ �ي�ين» ،ف��ي إش ��ارة إل��ى امليليشيات التي
تدين بالوالء لطهران .وأضاف ان «حسم املعركة
ب�ي�ن ال �ط��رف�ين س �ي �ح��دد م�س�ت�ق�ب�لا ه��ل س�ي�ك��ون
العراق دولة أم يتالشى».

ّ
تحرك شعبي

والق� ��ت خ �ط��وة ال �ك��اظ �م��ي ت��رح�ي�ب��ًا ف��ي ال �ش��ارع
ال �ع ��راق ��ي ،ح �ي��ث ت �ظ��اه��ر م �ئ��ات ال �ع��راق �ي�ي�ن في
بغداد دعما لتحرك الحكومة ،مشيدين باعتقال
جهاز مكافحة اإلرهاب عددا من عناصر الحزب.
وق� ��ال امل�ت �ظ��اه��ر ح�س�ين امل �ح �م��ود« :ي �ج��ب على
ق� ��وات ال �ج �ي��ش اس �ت �ئ �ص��ال ك��ل ال �ف �ص��ائ��ل ال�ت��ي
تدين بالوالء لغير العراق».
وعلى «تويتر» ،دشن ناشطون هاشتاغ #مع_

الكاظمي توعّ د كل من يهدّ د الدولة العراقية وسيادتها

جهاز_املكافحة_ضد_األحزاب ،حيث عبروا من
خ�لال��ه ع��ن تأييدهم ل�لإج��راءات ال�ت��ي اتخذتها
الحكومة.
وكتب ناشط أن كتائب حزب اهلل تهدد الكاظمي
في قلب بغداد .وكتب آخر :إذا كان رئيس وزراء
يتهدد ،فكيـف يكون الحال باملواطن العادي؟

امليليشيات تهدد
في املقابل ،وصف الناطق باسم «حزب اهلل» أبو
علي العسكري عملية االعتقال بأنها «عربون
عمالة جديد» من الكاظمي للواليات املتحدة.
ّ
من جهته ،حذر زعيم ميليشيات «عصائب أهل
الحق» قيس الخزعلي رئيس ال��وزراء العراقي
من الدخول في مواجهة مع «الحشد الشعبي».
ّ
كما حذر نائب زعيم ميليشيا «النجباء» ،نصر
الشمري ،رئيس الوزراء مما وصفه باستهداف
الفصائل« :نحذر من أي محاولة الستهدافهم
ولجر األط��راف إلى فتنة داخلية في هذه األيام
ال�ع�ص�ي�ب��ة وه� ��ذا ال ��وض ��ع ال ��وب ��ائ ��ي ،وس�ت�ك��ون

حتمًا محاولة فاشلة وغير محسوبة النتائج،
وقد تجر على من أمر بها ما لم يكن بحسبانه
مطلقًا».

دعم أميركي
كشفت السفيرة األميركية في الكويت إلينا
ل.رومانوسكي عن مشاركة ق��وات التحالف
الدولي بقيادة ال��والي��ات املتحدة في عملية
املداهمة ،مردفة« :املشاركة في هذه العملية
ك � � ��ان ب � ��دع � ��وى رس� �م� �ي ��ة ووف� � �ق � ��ا ل �ل �ق��وان�ي�ن
الدولية».
وت��اب �ع��ت« :واش �ن �ط��ن ت ��رى أن ف��وض��ى ال�س�لاح
ف � ��ي ال� � �ع � ��راق ل� �ي ��س ب � ��األم � ��ر امل � �ط � �ل ��وب وي �ج��ب
ح �ص��رال �س�ل�اح ب �ي��د ال �ج �ي��ش ،وس �ت �س��ان��د بكل
ق��وة م�ح��اول��ة الحكومة ال�ع��راق�ي��ة لتحقيق هذا
األم� ��ر» .م��ن ناحيته ،ق��ال املستشار العسكري
ال�س��اب��ق ل� ��وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ل�ش��ؤون
ال � �ش� ��رق األوس� � � ��ط ال �ع �ق �ي��د ع� �ب ��اس داه� � � ��وك إن
«ال �ح��وار اإلس�ت��رات�ي�ج��ي ب�ين ال��والي��ات املتحدة

وبغداد ناقش إرساء القانون في العراق وإجراء
خ�ط��وات ك�ه��ذه ض��د العناصر امل��ارق��ة» ،مشيرا
الى ان أميركا تدعم إجراءات الكاظمي.
ب ��دوره ،أف��اد تقرير ملعهد واشنطن لسياسات
ال� � � �ش � � ��رق األدن � � � � � � ��ى امل � �ت � �خ � �ص� ��ص ب � ��ال� � �ش � ��ؤون
اإلس �ت ��رات �ج �ي ��ة ،ب� ��أن ع �م �ل �ي��ة االع� �ت� �ق ��ال ت�ع�ط��ي
واش�ن�ط��ن ال�ف��رص��ة ل�ح��ض ال ��دول األخ ��رى على
ت �ص �ن �ي��ف ح� � ��زب اهلل ال � �ع� ��راق� ��ي ض� �م ��ن ق ��وائ ��م
اإلرهاب.

هيكلة «الحشد»
إلى ذلك ،رأى املحلل اإلستراتيجي العراقي رعد
ه��اش��م أن الحكومة ب��دأت ت��أخ��ذ منحى جديدا
ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع ف�ص��ائ��ل خ��ارج��ة ع��ن سيطرتها
بتصنيفها إجرامية وخارجة عن القانون ،مع
إص � ��رار واض� ��ح ع �ل��ى ن�ي�ت�ه��ا االق �ت �ص��اص ممن
يكرر الفعلة .وأكد أن تلك العملية ستمهد لحل
تدريجي ممنهج لهيكلة فصائل «الحشد» وفرز
املجموعات التي ال تأتمر بأمر الدولة.

حرب قادمة
قال الخبير السياسي في الشأن العراقي أحمد الحمداني:
«يمكن القول إن هناك حربًا تلوح في األفق ،سياسية ،وقد
تتطور إلى مواجهات مسلحة ،فيما قد يستفيد الكاظمي
ً
من تأييد الشارع العراقي لخطوته تلك إذا كان راغبًا فعال
في استعادة هيبة الدولة».
وت �ت��زام��ن امل��داه �م��ة م ��ع ب ��دء ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال� �ع ��راق

م �ح��ادث��ات ث�ن��ائ�ي��ة ت �ه��دف إل ��ى وض ��ع إط ��ار ع�م��ل ل��وج��ود
القوات األميركية في البالد وتعزيز العالقات االقتصادية
والثقافية.
وق ��ال امل�ح�ل��ل ال�س�ي��اس��ي ه�ش��ام ال�ه��اش�م��ي إن «التحالف
ال��دول��ي ال��ذي ت�ق��وده ال��والي��ات املتحدة سعيد للغاية بهذه
الخطوة» ،خصوصًا أن الكاظمي يستعد لزيارة واشنطن.

وح�س��ب م��راق�ب�ين ،ي�ب��دو أن امل��واج�ه��ة امل�ب��اش��رة ب��دأت ولن
تتوقف في ظل عزم حكومي على إنهاء فوضى السالح.
ّ
سيعول على الدعم االميركي والغربي،
ويبدو أن الكاظمي
وربما الخليجي ،ملواجهة ضغوط ايران وحلفائها ،بعد ان
ح��اول الشهر تحقيق ت��وازن ب�ين الطرفني ،لكن يبدو انه
اختار في النهاية تخليص بالده من الهيمنة االيرانية.

¶ معهد واشنطن:
االعتقاالت فرصة
لحض الدول األخرى
على تصنيف «حزب
الله» العراقي
ً
إرهابيا
¶ هشام
الهاشمي :التحالف
الدولي سعيد
بهذه الخطوة
ً
خصوصا أن
الكاظمي يستعد
لزيارة واشنطن
¶ رعد هاشم:
العملية تمهد لحل
تدريجي لهيكلة
«الحشد» وفرز من
ال يأتمر بأمر الدولة

دراسة ألمانية :أنظمة تبريد الهواء في المسالخ تنشر الفيروس

ُ
سمنة الشباب تضاعف إصابات «كورونا»!
محرر الشؤون الدولية

ه��ذه ال��دراس��ة أثبتت أن نظام تنقية الهواء
ً
ف��ي امل�ص�ن��ع يعتبر ع��ام�لا خ�ط�ي�رًا ف��ي نقل
ال� ��وب� ��اء ،س ��اه ��م ف ��ي ان �ت �ش��ار ق� �ط ��رات رذاذ
َّ
محملة بالفيروس.
وق � � ��ال م� ��ارت� ��ن إك� �س� �ن ��ر ،خ �ب �ي��ر ال �ن �ظ��اف��ة
والصحة العامة بجامعة بون ،إن املنطقة
امل � ��وج � ��ودة ب��امل �ص �ن��ع امل �خ �ص �ص��ة ل��ذب��ح
الحيوانات ،يجري إب�ق��اء درج��ة حرارتها
ما بني  6و 10درج��ات مئوية ،وللوصول
إل � ��ى درج� � ��ة ال� � �ح � ��رارة ت� �ل ��كُ ،ي �ع �ي ��د ن �ظ��ام
َّ
التبريد تدوير الهواء غير املصفى نفسه،
م��ا يبقي ال ��رذاذ ف��ي حالة حركة مستمرة
َّ
محملة
ويساهم في انتشار قطرات رذاذ
بالفيروس.
وأوض � ��ح م ��ارت ��ن أن ال �ن �ت��ائ��ج س �ت �ك��ون لها
«ع ��واق ��ب وخ �ي �م��ة» ع �ل��ى امل � �ج ��ازر األخ� ��رى
أيضًا.

بات العالم على أعتاب تسجيل
 10ماليين إصابة بفيروس «كورونا»
المستجد ،وأصبحت الهند أول
دولة آسيوية تضم أكثر من
نصف مليون إصابة ،بعد إعالنها
تسجيل رقم قياسي بلغ  18ألفاً
و 500إصابة في يوم واحد.
ويرى علماء األوبئة أن الجائحة لم
تبلغ بعد ذروتها ،المنتظرة خالل
أسابيع ،ويتوقعون أن يرتفع
عدد اإلصابات خالل يوليو ،وتدرس
حكومات إعادة فرض إجراءات
عزل على المناطق األكثر تضرراً.
ّ
سجلت الواليات املتحدة أكبر زيادة يومية
ف ��ي أع � ��داد اإلص ��اب ��ات م �ن��ذ ال �ظ �ه��ور األول
ل�ل��وب��اء فيها ،بعد إح�ص��اء  45250إص��اب��ة،
ل�ي��رت�ف��ع ب��ذل��ك إج �م��ال��ي ع ��دد امل �ص��اب�ين في
البالد إلى  2.48مليون شخص على األقل.
وي ��رى م�س��ؤول��ون أم�ي��رك�ي��ون أن ه��ذا ال��رق��م
هو ضريبة تخفيف القيود ،وفقًا ملا ذكرته
وكالة «رويترز».
وأج �ب��ر ه��ذا االرت �ف��اع ف��ي أع ��داد اإلص��اب��ات
فلوريدا على فرض إجراءات جديدة ،بعدما
سجلت زهاء  9آالف إصابة جديدة ،في أكبر
حصيلة يومية بالوالية.
ك��ذل��ك ،م �ن��ع ج��اف�ين ن �ي��وس��وم ح��اك��م والي��ة
ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا امل �ق ��اط �ع ��ات م ��ن إع � � ��ادة ف�ت��ح
اقتصاداتها.
من جانبها ،شهدت والي��ة تكساس واح��دة
من أكبر الزيادات اليومية في عدد املصابني.
وتواجه الواليات املتحدة «مشكلة خطيرة»
م ��ع ازدي� � � ��اد ح � ��االت اإلص� ��اب� ��ة ف ��ي والي � ��ات
جنوبية وغربية ،وفق ما أعلن كبير الخبراء
الحكوميني أنتوني فاوتشي.

املنحى املتسارع
وف ��ي م��ؤش��ر آخ ��ر ع �ل��ى ال �ق �ل��ق ،ق ��ال أس �ت��اذ
ال� �ص� �ح ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ف � ��ي ج ��ام� �ع ��ة ه � ��ارف � ��ارد
ب��اري ب�ل��وم إن «ال �ن��اس ال يفهمون املنحى
امل�ت�س��ارع ،يعني ذل��ك أن��ه ف��ي ح��ال وج��ود 7
آالف إص��اب��ة ال �ي��وم ف��ي ت�ك�س��اس ،يمكن أن
يصبح الرقم  14ألفًا خالل أربعة أيام .نحن

من سيدخل «شنغن»؟

أميركيون في لوس أنجلس بكاليفورنيا في صف طويل من السيارات بانتظار إجراء فحص «كوفيد  »19بعد ارتفاع اإلصابات (أ ف ب)

متأخرون جدًا».
من جهته ،قال حاكم نيويورك أندرو كومو:
«أف�ي�ق��ي أم �ي��رك��ا .م��ا ي�ج��ري ف��ي ال�ب�ل��د ليس
موجة ثانية ،املوجة األولى مستمرة».
ف� ��ي س� �ي ��اق م �ت �ص ��ل ،اع �ت �ب ��ر أط � �ب� ��اء م��رك��ز
السيطرة على األم ��راض وال��وق��اي��ة أن أحد
األس� �ب ��اب ال �ت��ي ت �ج �ع��ل ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
ت �ع ��ان ��ي م� ��ن أج � ��ل اح � �ت� ��واء ال� ��وب� ��اء ه� ��و أن
األميركيني ،خصوصًا الشباب منهم ،ليسوا
بصحة جيدة ،مقارنة ببقية الدول.
وبسبب انتشار السمنة وبعض األم��راض
املزمنة ،الحظ مختصو الصحة «طفرة» في
عدد الحاالت املؤكدة لإلصابة بني الشباب،
خالل األيام األخيرة.
ون�ق��ل م��وق��ع «ب�ي��زن��س إن�س��اي��در» ع��ن مدير
م��راك��ز ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى األم � ��راض وال��وق��اي��ة
م �ن �ه��ا (س � ��ي دي س � ��ي) روب � � ��رت ري��دف �ي �ل��د:
«أم �ت �ن��ا ل�ي�س��ت ب�ص�ح��ة ج �ي��دة م �ث��ل بعض
ال ��دول األخ ��رى ،خصوصًا وأن��ت تنظر إلى
ق �ض �ي��ة ال �س �م �ن��ة ،أو ب �ع��ض ه� ��ذه ال �ح ��االت

¶ أميركا تواجه «مشكلة خطيرة» :أكثر من  45ألف إصابة في يوم واحد
ً
جدا من الدول ..بينها  3عربية
¶ أوروبا تفتح حدودها أمام عدد محدود
الطبية املزمنة».
ال��دك �ت��ور ج��اي ب�ت�ل��ر ن��ائ��ب م��دي��ر األم ��راض
امل�ع��دي��ة ب�م��راك��ز ال�س�ي�ط��رة ق��ال إن «الخطر
مرتفع عند أولئك الذين يعانون من أمراض
مزمنة مثل السكري أو السمنة».
صحيفة «أريزونا سنترال» ذكرت أن أعداد
اإلص� ��اب� ��ات ال� �ج ��دي ��دة ت �ض��اع �ف��ت أك �ث ��ر م��ن
أرب �ع��ة أض �ع��اف م�ن��ذ ان �ت�ه��اء ص�لاح�ي��ة أم��ر
البقاء في املنزل ،مع تغير اتجاهات العمر،
ّ
بحيث أصبح الشباب اآلن يمثلون أغلبية
الحاالت.

«أسترازينيكا» و«مودرنا»
وكانت كبيرة علماء منظمة الصحة العاملية

سمية سواميناثان قالت إن لقاحًا تطوره
ش��رك��ة «أس �ت��رازي �ن �ي �ك��ا» ه ��و ع �ل��ى األرج� ��ح
األك �ث��ر س�ب�ق��ًا ف��ي ال �ع��ال��م وأك �ث��ر ال�ل�ق��اح��ات
التي وصلت مل��راح��ل متقدمة م��ن التطوير.
وق��ال��ت إن ل�ق��اح��ا ت �ط��وره ش��رك��ة «م��ودرن��ا»
ل� �ي ��س ب� �ع� �ي ��دا أي � �ض ��ا ع� �م ��ا ت ��وص� �ل ��ت إل �ي��ه
«أسترازينيكا».
م��ن ن��اح�ي�ت�ه��ا ،أع�ل�ن��ت م��دي��ري��ة ال�ص�ح��ة في
والي��ة دي��ار بكر التركية نجاحها في عالج
م ��ري ��ض ع �ب ��ر إخ� �ض ��اع ��ه ل �ط��ري �ق��ة ال �ع�ل�اج
اإلشعاعي التركي .TurkishBeam
وم�ن�ت�ص��ف م��اي��و امل ��اض ��ي ،ق��ال��ت م��ؤس�س��ة
علمية تركية إن «طريقة العالج اإلشعاعي
ال � � �ت� � ��رك� � ��ي» ت � �ق � �ض� ��ي ب � �ش � �ك� ��ل ك � ��ام � ��ل ع �ل��ى

الكائنات املجهرية والفطريات والبكتيريا
وال�ف�ي��روس��ات ،م��ن دون أن تصيب الخاليا
والحمض النووي بأي أضرار.

تبريد اللحوم
ف��ي امل�ق��اب��ل ،خلصت دراس ��ة أج��راه��ا علماء
أمل� ��ان ف��ي م�ص�ن��ع ل�ت�ج�ه�ي��ز ال �ل �ح��وم إل ��ى أن
أنظمة تبريد الهواء املستخدمة في مجازر
ال �ل �ح��وم ق ��د ت �ك��ون أح ��د ال �ع��وام��ل امل�س� ِّ�ب�ب��ة
لتفشي الوباء ،وذلك بعد أن سجل أحد هذه
املصانع عشرات اإلصابات بالفيروس ،هذا
األس �ب��وع ،وات�خ��ذت الحكومة ق��رارًا ب��إع��ادة
الحجر الصحي على منطقة بأكملها.
ووف ��ق ت�ق��ري��ر لصحيفة «ال �غ ��اردي ��ان» ،ف��إن

ف��ي امل�ق��اب��ل ،ح��ددت دول االت�ح��اد األوروب��ي
ق��ائ �م��ة ب ��ال� �ب� �ل ��دان ال� �ت ��ي س �ي �ك��ون ب��إم �ك��ان
م��واط �ن �ي �ه��ا خ � ��ارج االت � �ح� ��اد ال� ��دخ� ��ول إل��ى
الحدود األوروب�ي��ة (شنغن) ،ب��دءًا من األول
ً
ّ
وضمت الالئحة دوال عدة ،بينها
من يوليو،
 3دول ع��رب�ي��ة ف�ق��ط ه��ي ال �ج��زائ��ر وامل �غ��رب
وتونس.
ع� ��دة م �ع��اي �ي��ر ع �ل��ى ع�ل�اق ��ة ب ��ال ��وب ��اء ي�ج��ب
توافرها لكي تدخل أي دولة ضمن الالئحة،
أبرزها أن تكون نسبة اإلص��اب��ات الجديدة
قريبة أو أدن��ى من  16إصابة لكل مئة ألف
مواطن ،وذلك خالل آخر أسبوعني.
ب��دوره��ا ،ق��ال��ت الحكومة البريطانية إنها
ّ
ستعفي ال��واف��دي��ن م��ن ب�ل��دان تمثل مخاطر
منخفضة تتعلق ب��ان�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس من
ش��رط ال��دخ��ول ف��ي ح�ج��ر ص�ح��ي  14ي��وم��ًا،
وسترفع أسماء بعض ال��دول واملناطق من
توجيهات رسمية تنصح املواطنني بعدم
ال �س �ف��ر إل �ي �ه��ا إال ل� �ل� �ض ��رورة ،م ��ا س�ي�س� ّ�ه��ل
ع�ل��ى ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين ال�س�ف��ر ل�ل�خ��ارج لقضاء
العطالت.
عربيًا ،أع��ادت تونس فتح حدودها البرية
والبحرية والجوية للمرة األول��ى منذ أكثر
م ��ن ث�ل�اث��ة أش� �ه ��ر ،وس �ت�س �ت�ق �ب��ل ال��واف��دي��ن
م��ن دون ف ��رض ح�ج��ر عليهم ف��ي ال�ف�ن��ادق.
وأعلنت ت��ون��س أن�ه��ا تمكنت م��ن السيطرة
ع�ل��ى ت�ف�ش��ي ال �ف �ي��روس ،ف�ق��د ت��م اس�ت�ئ�ن��اف
ب �ع��ض ال �ع �م �ل �ي��ات ف ��ي م �ط��ار ت ��ون ��س ،وم��ن
امل �ق��رر م �غ��ادرة رح�ل�ات ج��وي��ة متجهة إل��ى
روما وجنيف وباريس.
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حكيمي يقترب من اإلنتر
يبدو أن الدولي املغربي ،أشرف حكيمي ،املعار حاليًا من ريال مدريد األسباني إلى بوروسيا
دورتموند األملاني ،سيخوض تجربة جديدة في مسيرته االحترافية .وذكر الصحافي اإليطالي
املوثوق ،جانلوكا دي مارزيو ،عبر حسابه في «تويتر» ،أن وجهة حكيمي املقبلة ستكون على
األرجح الدوري اإليطالي ،وبالتحديد نادي إنتر ميالن ،الثالث في ترتيب «الكالتشيو» .وأكد
دي م��ارزي��و أن املفاوضات بني إنتر وري��ال مدريد في مرحلة متقدمة ،مشيرًا إل��ى أن النجم
املغربي أعطى موافقته لالنضمام إلى الفريق اإليطالي مقابل  40مليون يورو.
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القادسية يبدي مالحظات على إجراءات عودة النشاط

همسة

 9آالف مسحة للرياضيين
 ..وحجر منزلي للمصابين

الى كل محبي وعشاق ليفربول :بالتأكيد ال احد ينسى االخ
الكبير ..والليفربولي القدير وعاشق «البريميرليغ» المثير..
محمد الصقر رئيس غرفة التجارة والصناعة الرياضي المخضرم
نقول لبوعبدالله ومشجعي الريدز« ..من طول الغيبات جاب
الغنايم» ..وبعد  30سنة ليفربول حقق بطولة الدوري وجات
الغنايم بأرقام قياسية اولها انه حقق اللقب قبل انتهاء

محمد سليمان
أب ��دى ن ��ادي ال �ق��ادس �ي��ة ع ��ددا م��ن امل�لاح �ظ��ات على
اإلج��راء ات الخاصة ب�ع��ودة التدريبات الرياضية،
في املوعد املقترح من قبل اللجنة الثالثية املشكلة
م��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة وال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة
ووزارة الصحة بسبب فيروس كورونا.
وقالت مصادر مطلعة إن القادسية خاطب الهيئة
العامة للرياضة واللجنة األوملبية بكتب رسمية،
ح� �ص� �ل ��ت سبقلا ع � �ل� ��ى ن� �س� �خ ��ة م � �ن � �ه� ��ا ،ت �ت �ض �م��ن
ال�ت�ح�ف��ظ ع �ل��ى ب �ع��ض اإلج� � ��راء ات امل�ت�ب�ع��ة م��ن قبل
«الثالثية» قبل استئناف التدريبات ،حرصا على
م�ص�ل�ح��ة ال��ري��اض�ي�ين وس�لام�ت�ه��م ب�س�ب��ب ال �ظ��روف
االستثنائية وانتشار فيروس كورونا.
وتضمن الكتاب عددا من النقاط منها:
 عدم كفاية اإلجراء ات والتدابير الالزمة للحد منانتشار فيروس كورونا عند عودة التدريبات.
ع � ��دم م �ع��ال �ج��ة م ��وض ��وع ع � ��ودة ب �ع��ض ال�لاع �ب�يناملحترفني واملدربني األجانب من بلدانهم.
عدم معالجة مواعيد التدريبات الرياضية لبعضالفرق مع مواعيد الحظر.
غ �ي��اب ال ��رؤي ��ة ح ��ول ال�لاع �ب�ين وأع �ض ��اء األج �ه��زةالفنية واإلداري��ة والطبية املشاركني في الصفوف
األمامية.
عدم فحص العمالة.وخ� �ض ��ع م� ��ا ي �ت �خ �ط��ى  300الع � ��ب م� ��ن ال �ق��ادس �ي��ة
ل �ل �ف �ح��ص ال �ط �ب ��ي ب� ��إج� ��راء م �س �ح ��ات ل �ل �ك �ش��ف ع��ن
كورونا.
وتواصل الهيئة العامة للرياضة ،بالتنسيق مع
اللجنة األوملبية ووزارة الصحة ،إج��راء املسحات
ال �خ��اص��ة ب��ال �ك �ش��ف ع ��ن ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا ل�ج�م�ي��ع
الالعبني ،الذين تقدمت انديتهم بكشوفات إلجراء
ه � ��ذا ال� �ف� �ح ��ص ،م� ��ن أج � ��ل االط� �م� �ئ� �ن ��ان ق� �ب ��ل ع� ��ودة
ال�ت��دري�ب��ات ال��ري��اض�ي��ة ،وح�ت��ى أم��س ت��م ف�ح��ص ما
يقرب من  1200رياضي ،حيث ان العدد املستهدف
في حال التزام األندية هو  9آالف.

حجر منزلي
وق� ��ال� ��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة ،إن ال � �ح� ��االت امل �ص��اب��ة
سيتم ال�ت�ع��ام��ل معها وف��ق اإلج ��راء ات االح�ت��رازي��ة
وال��وق��ائ �ي��ة امل �ق��ررة م��ن ق�ب��ل وزارة ال �ص �ح��ة ،حيث
س �ي �خ �ض��ع امل� �ص ��اب م ��ن دون أع� � ��راض إل� ��ى ح�ج��ر
م �ن��زل��ي وي �ت��اب��ع م��ن ق �ب��ل ف��ري��ق ط �ب��ي م�ت�خ�ص��ص،

البطولة بسبع مراحل ..وآخر هذه الصفحة فيها أرقام قياسية
في انتظار الريدز .واآلن على كل ليفربولي تحاشى مجالسة
المانشستراوية «نقصد اليونايتد» فهم اآلن حملة االحزان
وحمى الروح بعد تحقيق ليفربول للقب ،..مبروك توالي األلقاب
ً
جدا لليفربول دعانا لألنفيلد منذ ..1986
للريدز ..وهناك محب
ونحن مازلنا على «الويتينغ ليست» تصوروا  34سنة انتظار!

ّ
يفجر
جمهور زينيت
«الفيروس» بكرة القدم
فحص الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية

ام��ا من ظهرت عليه أع��راض فسيوضع داخ��ل أحد
املحاجر املخصصة لذلك ،على أن يتم إبالغ الهيئة
الرياضية التابع لها.
وأك��دت املصادر أنه وحرصا على سالمة الجميع،

س�ت�ت��م دراس ��ة ج�م�ي��ع ال �ح��االت امل�ص��اب��ة مل�ع��رف��ة إذا
كانت هناك مخالطة وتوسيع دائرة االشتباه ،من
أجل االطمئنان على عدم وجود إصابات أخرى في
محيط التعامالت اليومية للمصاب.

المزيدي :ال تستعجلوا العودة
حكم عبدالمولى
ن��اش��د أم�ي�ن ال�س��ر ال �ع��ام ال�ن��اط��ق الرسمي
ل�ل�ن��ادي ال�ع��رب��ي ف��ؤاد امل��زي��دي ،املسؤولني
ب ��ات �ح ��اد ال� �ك ��رة وال �ل �ج �ن��ة األومل� �ب� �ي ��ة ع��دم
استعجال ع��ودة النشاط الرياضي املقرر
ع��ودت��ه مطلع يوليو امل�ق�ب��ل ،وذل��ك بعد ظهور
ح��االت إيجابية مصابة لالعبني بفيروس كورونا
املستجد ضمن املجموعة األول��ى لألندية التي أجرت
تحاليل طبية تحت إشراف وزارة الصحة.
وق��ال امل��زي��دي إن التحاليل أثبت إصابة أربعة العبني

بالفريق األول لكرة ال�ق��دم ،مضيفًا أن هناك
مجموعات من رياضيي األندية في انتظار
إج��راء مسحات ونخشى من زي��ادة أعداد
املصابني.

تجدد املفاوضات مع توريس
وق ��ال ف ��ؤاد امل��زي��دي إن إدارة ال �ن��ادي ل��م تغلق
باب املفاوضات نهائيًا لتجديد التعاقد مع املحترف
األس �ب��ان��ي ت�ش��اف��ي ت ��وري ��س ،م�ض�ي�ف��ًا أن ال �ن ��ادي ج��دد
التفاوض مع الالعب بعد أن تبني مروره بظروف عائلية
ورغبة أسرته في العودة إلى بالده أسبانيا.

أدى م �ش �ج �ع ��و ف � ��ري � ��ق زي �ن �ي��ت
ب �ط��رس �ب��ورغ اس �ت �ع��راض��ًا رائ �ع��ًا،
ق� �ب ��ل م ��واج � �ه ��ة ض �ي �ف ��ه ك��ري �ل �ي��ا
س ��وف � �ي � �ت ��وف ،م� �ت ��ذي ��ل ال� � � ��دوري
الروسي املمتاز لكرة القدم ،ضمن
منافسات الجولة  24من الدوري.
وظ� �ه ��رت الف �ت ��ة ض �خ �م��ة ت �ص��ور
ً
رج � �ل ��ا م ��رت ��دي ��ًا ق� �ن ��اع ��ًا م� �ض ��ادًا
ل �ل �غ��ازات ال�س��ام��ة ع�ل��ى م��درج��ات
م� �ل� �ع ��ب «س� � ��ان� � ��ت ب� �ط ��رس� �ب ��ورغ
أري� �ن ��ا» ،وف ��ي ي��دي��ه ب��ال��ون كبير
يمثل ف �ي��روس ك��ورون��ا .وم��ن ثم
تسقط ك��رة ال�ف�ي��روس (ك��ورون��ا)،
ال � � ��ذي ت �س �ب ��ب ب ��إي � �ق ��اف ال �ع ��ال ��م
ونشاطه الرياضي ،لتحل محلها
ك ��رة ال� �ق ��دم ،وص��اح �ب��ت ال �ع��رض
سحابة من الدخان األخضر.
ورف� � � � � ��ع زي � �ن � �ي � ��ت ب � �ط� ��رس � �ب� ��ورغ
رص �ي��ده ب�ع��د ال �ف��وز ع�ل��ى كريليا
س��وف�ي�ت��وف  2ـ�ـ�ـ  1إل��ى  56نقطة،
محلقا ب�ص��دارة الترتيب بفارق
 11ن �ق �ط��ة ع ��ن أق� � ��رب م�لاح �ق �ي��ه،
وصيفه لوكوموتيف موسكو.

«تيفو» جمهور زينيت يقضي على «كورونا» بكرة القدم

وصفة أميركية أعادت ليفربول إلى المجد
نال المدرب األلماني يورغن
كلوب وتشكيلته متعددة
الجنسيات النصيب األكبر من
اإلشادة بعد فوز ليفربول بلقب
الدوري اإلنكليزي الممتاز ،لكن
خلف اللقب رقم  19في دوري
األضواء كان هناك قدر من
النجاح للمجموعة األميركية
التي تملك النادي.
وال يحتاج األمر إلى خيال كبير
لمعرفة لماذا رأى مالكو
«بوسطن ريد سوكس» اإلمكانات
في ليفربول عند شراء النادي
قبل عشرة أعوام .ففي 2004
اختبرت مجموعة «فنواي
سبورتس غروب» ،التي كانت
ُتعرف في ذلك الوقت باسم «نيو
إينغلند سبورتس فنتشرز» ،تأثير
النجاح على فريق كان متعطشاً
للمجد لسنوات.
بعد  86عامًا استعاد «ريد سوكس أو الجوارب
الحمراء» أخيرًا لقب دوري البيسبول األميركي
ل �ل �م �ح �ت��رف�ين ،م �ن �ه �ي��ًا م ��ا ُي� �ع ��رف ب ��اس ��م «ل �ع �ن��ة
ب��ام�ب�ي�ن��و» ،ف��ي إش��ارة إل��ى ق��رار ب�ي��ع ب�ي��ب روث
أف� �ض ��ل الع� �ب ��ي ال �ف��ري��ق إل� ��ى غ��ري �م��ه ن �ي��وي��ورك
يانكيز بعد موسم .1919
وق��ال ج��ون ه�ن��ري ،ال��ذي أص�ب��ح م��ال��ك ليفربول
ب�ع��د ع�م�ل�ي��ة االس �ت �ح��واذ «ه��دف �ن��ا ف��ي ل�ي�ف��رب��ول
ك��ان ص�ن��اع��ة االس �ت �ق��رار ال ��ذي اس�ت�م�ت��ع ب��ه ري��د
س� ��وك� ��س .ك� �ن ��ا م �ل �ت��زم�ي�ن ب ��ال� �ب� �ن ��اء ع� �ل ��ى امل� ��دى
الطويل».
وك� ��ان� ��ت ه� �ن ��اك ش� �ك ��وك م � �ب� ��ررة ب� �ش ��أن ع �م �ل �ي��ة
االس � �ت � �ح� ��واذ ف� ��ي م��رس �ي �س��اي��د ب� �ع ��د ف� �ت ��رة م��ن
االن �ه �ي��ار ت �ح��ت ق �ي��ادة ال�ث�ن��ائ��ي األم �ي��رك��ي ت��وم
هيكس وجورج جيليت ،واكتفى هنري حينها

أرقام قياسية
في انتظار «الريدز»

كلوب يحيي فان دايك بعد الفوز الكبير على كريستال باالس  - 4صفر

بتحديد ه��دف متواضع وه��و استقرار الفريق
على عكس املالك الجدد في سائر األندية ،الذين
يطلقون عادة وعودًا بجلب املجد والبطوالت.

كلوب«..غير»
وق� � ��ررت اإلدارة ال� �ج ��دي ��دة إق ��ال ��ة امل� � ��درب روي
هودجسون في يناير  ،2011مع احتالل الفريق
امل��رك��ز  12ف��ي ال� ��دوري ،وع ��اد أس �ط��ورة ال�ن��ادي
كيني دالغليش لتولي املسؤولية بشكل مؤقت
حتى تم اختيار بريندان رودجرز.
وكان رودجرز قريبًا من حصد اللقب في ،2014
لكن األمور تغيرت لألفضل مع تعيني كلوب في
أكتوبر .2015
وب�ي�ن�م��ا ي�ت�م�ي��ز ك �ل��وب ب��ال�ش�خ�ص�ي��ة وال�ح�ي��وي��ة
والحافز واألسلوب الخططي الذي حقق نتائج

م �ت �س �ق��ة ع �ل��ى م � ��دار امل��وس �م�ي�ن امل ��اض� �ي�ي�ن ،ف�ق��د
ساعده العمل باألسلوب األميركي املعتاد في
التعاقدات.
وق� �ب ��ل ك� �ل ��وب اس �ت �ث �م ��ر ال� �ف ��ري ��ق ف� ��ي ع � ��دد م��ن
ال�ل�اع �ب�ي�ن أص� �ح ��اب ال �ص �ف �ق��ات ال �ك �ب �ي��رة ال��ذي��ن
فشلوا في تحقيق النتائج مثل ثنائي الهجوم
كريستيان بنتيكي وآندي كارول.

تعاقدات مميزة
ودخل املدربون السابقون في مشاكل مع «لجنة
ال� �ت� �ع ��اق ��دات» ال �ت ��ي ي �ق��وده��ا امل ��دي ��ر ال��ري��اض��ي
مايكل إدواردز ،لكن كلوب كان أكثر راحة في ما
يتعلق بالتعاقدات املعتمدة على اإلحصاء ات.
وال �ن �ت �ي �ج��ة ك ��ان ��ت ال �ت �ع��اق��د م ��ع س ��ادي ��و م��ان��ي
وج��ورج�ي�ن�ي��و ف�ي�ن��ال��دم وم�ح�م��د ص�ل�اح وآن��دي

روبرتسون وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر
ون ��اب ��ي ك �ي �ت��ا وف��اب �ي �ن �ي��و ،وه� ��و م ��ا س ��اه ��م ف��ي
تحقيق لقب دوري أبطال أوروب��ا  2019وإنهاء
انتظار  30عامًا للقب الدوري.
وك ��ان ال��وع��د ال��وح �ي��د ل �ه �ن��ري ف��ي م�ق��اب�ل��ة بعد
اس�ت�ح��واذه على ال�ن��ادي ح�ين أش��ار إل��ى ال��درس
ال ��ذي ت�ع�ل�م��ه م��ن إح �ي��اء «ري ��د س��وك��س» .وق��ال
ح�ي�ن��ذاك «ي�ج��ب أن ي�ك��ون ال�ج�م�ي��ع ع�ل��ى ت��واف��ق
ت��واف��ق ت ��ام .وس�ن�ف�ع��ل ذل ��ك ،س�ن��رت�ك��ب األخ �ط��اء
وسيعتمد األمر علينا لتصحيحها».
ون��ال «ري��د سوكس» اللقب بعد انتصاره على
«سانت لويس كارديناالت» في  2004ثم حققه
مرة أخ��رى في  2007و 2013و .2018وربما بدأ
نجاح ليفربول تحت القيادة األميركية األملانية
منذ ذلك الحني.

ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ح�س��م ال �ل �ق��ب ،ف�ل��ن ي�ت�ه��اون
ليفربول في املباريات السبع املتبقية ،فأمامه
أرقام قياسية جديدة ،ستدخله كتب التاريخ
البريطانية ألعوام طويلة قادمة.
 -1يسعى ليفربول لكسر ال��رق��م القياسي
ألكبر ف��ارق بالنقاط ب�ين البطل والوصيف،
والذي يبلغ  19نقطة.
وي� �ت� �ف ��وق ل� �ي� �ف ��رب ��ول اآلن ع� �ل ��ى ال��وص �ي��ف
مانشستر سيتي ،بفارق  23نقطة ،وحتى
في حال الخسارة أمام مانشستر سيتي في
الجولة املقبلة ،فسيكون الفارق بينهما 20
نقطة ،وه��و رق��م قياسي جديد إذا استطاع
الحفاظ عليه.
 -2يطمح ليفربول لتحطيم الرقم القياسي
ب��ال��دوري ،بأكبر ع��دد من النقاط في موسم
واح ��د ،وال ��ذي يمتلكه سيتي ب��رص�ي��د 100
نقطة ،في موسم .2018 - 2017
وسيصل ليفربول إلى النقطة رقم  ،101في
ح��ال تحقيقه االنتصار في  5مباريات من
أصل  7متبقية.
 -3يخطو ليفربول بثبات نحو تحطيم الرقم
القياسي لعدد االنتصارات في موسم واحد
بالبريميرليغ ،والذي يبلغ  32انتصارًا.
وحقق «الريدز» حتى اآلن  28انتصارًا ،وهو
رق��م مبهر ،وسيحطم الرقم القياسي بعدد
االنتصارات إن حقق الفريق االنتصار في 5
مباريات من أصل  7متبقية.
 -4ل��م ي�س�ب��ق ألي ف��ري��ق إن�ك�ل�ي��زي تحقيق
ال�ف��وز ف��ي جميع امل�ب��اري��ات ع�ل��ى ملعبه ،في
م��وس��م ك��ام��ل ،ول �ك��ن ل �ي �ف��رب��ول ي�س�ع��ى إل��ى
تحقيق هذا اإلنجاز.
 -5ي�س�ع��ى «ال ��ري ��دز» مل �ع��ادل��ة رق ��م س�ي�ت��ي،
ب �ت �ح �ق �ي��ق  16ان � �ت � �ص� ��ارًا خ� � � ��ارج م �ل �ع �ب��ه،
ول �ل��وص��ول إل ��ى ه ��ذا ال ��رق ��م ال �ص �ع��ب ،ع�ل�ي��ه
االنتصار في جميع مبارياته املتبقية خارج
ملعبه.
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«البافاري» يحتفل باللقب ..بفوز كبير

مانويل نوير يحمل الدرع وسط فرحة زمالئه (ا.ف.ب)

احتفل فريق ب��اي��رن ميونخ ،بلقب ال��دوري
األملاني الدرجة األولى «البوندسليغا» لهذا
املوسم ،وذلك عقب الفوز على فولفسبورغ
بنتيجة  4ـ�ـ صفر ،ف��ي الجولة األخ�ي��رة من
الدوري.
وكان بايرن حسم لقب البطولة في املرحلة
ال �ح��ادي��ة وال �ث�لاث�ين ،ك�م��ا ض�م��ن ب��وروس�ي��ا
دورتموند الوصافة.
وس � �ج� ��ل ك� ��ل م� ��ن ال� �ف ��رن� �س� �ي�ي�ن ك�ي�ن�غ�س�ل��ي
كومان ( ،)4مايكل كويسانس ( ،)37النجم
ال�ب��ول�ن��دي روب ��رت ليفاندوفسكي ( 72من
رك �ل��ة ج � ��زاء) وت ��وم ��اس م��ول��ر ( )79أه ��داف
بايرن.
وأنهى ليفاندوفسكي البوندسليغا مع 34
هدفا (أفضل مجموع أه��داف له في موسم
واحد من البوندسليغا بفارق اربعة عن ما
حققه في موسمي 2015ــ 2016و2016ــ.)2017

بريمن يتجنب
الهبوط
واليبزيغ وغالدباخ إلى
دوري األبطال
تجنب ف�ي��ردر بريمن ال�ه�ب��وط امل�ب��اش��ر الى
الدرجة الثانية باكتساحه ضيفه كولن 6ــ1
ومستفيدا من سقوط فورتونا دوسلدورف
صفرــ 3أمام أونيون برلني..
وأنهى بريمن بطل أملانيا اربع مرات آخرها

عام  ،2004املوسم في املركز السادس عشر
ال��ذي يمنح صاحبه خ��وض ملحق فاصل
«ب� �ل��اي أوف» م ��ع ث ��ال ��ث ال� ��درج� ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ب ��رص� �ي ��د  31ن� �ق� �ط ��ة ،ف �ي �م��ا ت �ج �م��د رص �ي��د
دوسلدورف عند  30ليلحق ببادربورن الى
الدرجة الثانية.
وي� �ل� �ع ��ب ب ��ري� �م ��ن ف � ��ي م� �ل� �ح ��ق ف� ��اص� ��ل م��ع
ه��اي��دن �ه��اي��م أو ال �ع��ري��ق ه ��ام� �ب ��ورغ ،حيث
تختتم الدرجة الثانية اليوم.
وف� ��ي ال � �ص� ��راع ع �ل��ى م ��راك ��ز دوري أب �ط��ال
أوروب��ا كان السباق محصورا بني الثالثي
اليبزيغ ،بوروسيا مونشنغالدباخ وباير
ليفركوزن على البطاقتني األخيرتني ،حيث
نجح اليبزيغ ومونشنغالدباخ ف��ي إنهاء
امل��وس��م ف��ي امل��رك��زي��ن ال�ث��ال��ث وال��راب��ع على
الترتيب.
إذ ت� �ف ��وق الي� �ب ��زي ��غ 2ـ � � �ـ 1ع �ل��ى أوغ �س �ب ��ورغ

رونالدو يضم ليتشي
إلى قائمة ضحاياه
ق ��اد ال�ب��رت�غ��ال��ي ك��ري�س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو فريقه
يوفنتوس الكتساح ليتشي برباعية من دون
م�ق��اب��ل ،ف��ي إط ��ار م�ن��اف�س��ات ال�ج��ول��ة ال� �ـ 28من
ال��دوري اإليطالي .واص��ل رون��ال��دو التسجيل
للمباراة الثانية على التوالي في «الكالتشيو»،
م�ن��ذ اس�ت�ئ�ن��اف امل�س��اب�ق��ة ف��ي ي��ون�ي��و ال �ج��اري،
وجاء الهدف من ركلة جزاء مجددا.
كما أسهم «ال��دون» في تسجيل الهدفني األول
وال�ث��ال��ث بصناعتهما للثنائي األرجنتيني
ب��اول��و دي�ب��اال وغ��ون��زال��و ه�ي�غ��واي��ن ،رغ��م عدم
اح�ت�س��اب ال�ت�م��ري��رة ال�ث��ان�ي��ة ل��ه ،ب�ع��دم��ا ملست
أقدام مدافع ليتشي.

ضحية جديدة
ل��م ي�ش��ارك األس�ط��ورة البرتغالي ض��د ليتشي
ف ��ي م � �ب� ��اراة ال � � ��دور األول ،ال� �ت ��ي أق �ي �م��ت ف��ي
أك�ت��وب��رامل��اض��ي ،ل��ذا ت��أج��ل ظ �ه��وره ح�ت��ى ي��وم
الجمعة (أول من أمس).
واس�ت�ط��اع رون��ال��دو أن ي�ض��م ليتشي لقائمة
ض �ح��اي��اه ف ��ي «ال �ك��ال �ت �ش �ي��و» ،ب �ع��دم��ا أص�ب��ح
ال� �ف ��ري ��ق ال� � � �ـ 20ال� � ��ذي ي �ه��ز ش �ب��اك��ه ب ��ال ��دوري
اإلي �ط��ال��ي م �ن��ذ وص ��ول ��ه إل� ��ى ي��وف �ن �ت��وس في
صيف .2018
وواج��ه «ال ��دون»  21فريقًا ب��ال��دوري اإليطالي
حتى اآلن ،إذ ل��م ينج م��ن أه��داف��ه س��وى فريق
كييفو فيرونا ،الذي ّ
سجل رونالدو أمامه أول
ظهور رسمي بقميص يوفنتوس.
ورغ � ��م م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي م �ب��ارات�ي�ن ض ��د ك�ي�ي�ف��و،
ف��إن الع��ب ري ��ال م��دري��د ال�س��اب��ق ف�ش��ل ف��ي هز
ش�ب��اك��ه ،ب��ل وأض ��اع ف��ي امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة ركلة
ج��زاء ،كان من املمكن أن يستغلها في تحقيق
العالمة الكاملة بصيد كل فرق الكالتشيو التي
واجهها.
وخ ��اض رون ��ال ��دو  55م �ب��اراة ح�ت��ى اآلن ضد
أن��دي��ة الكالتشيو ع�ل��ى م ��دار م��وس�م�ين ،نجح
خاللها في تسجيل  44هدفًا ،بواقع  21هدفًا

رونالدو يلعب كرة خلفية مزدوجة (رويترز)

في املوسم املنصرم و 23هذا املوسم.
وب��ال �ن �ظ��ر إل� ��ى أك� �ث ��ر ال� �ف ��رق ال �ت ��ي اس�ت�ق�ب�ل��ت
أه ��داف رون��ال��دو ف��ي ال ��دوري اإلي�ط��ال��ي ،يأتي
ب��ارم��ا وس��اس��ول��و على رأس قائمة الضحايا
بواقع  4أه��داف ،يليهما كالياري وفيورنتينا
وسامبدوريا وأودينيزي باستقبال كل منها
ثالثية من «الدون».

سجل تاريخي
حال إلقاء الضوء على مسيرة رونالدو بشكل
ع��ام منذ انطالقها ف��ي  ،2002يظهر تحقيقه
رقمًا تاريخيًا ،يضعه في مقدمة كل العبي كرة
القدم ،بهز شباك  155فريقًا حتى اآلن.
وأص � �ب� ��ح ل �ي �ت �ش��ي ال �ض �ح �ي��ة ال � � � � �ـ 155ل�ل�ن�ج��م
ال �ب��رت �غ��ال��ي ،س� ��واء ع �ل��ى م �س �ت��وى األن ��دي ��ة أو
على الصعيد الدولي ،إذ هز شباك  114ناديًا،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى  41م �ن �ت �خ �ب��ًا ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د
الدولي.
وي�ع��د إشبيلية ال�ض�ح�ي��ة امل�ف�ض�ل��ة ل��رون��ال��دو

على اإلط�ل�اق ،إذ س� ّ�ج��ل أم��ام��ه  27ه��دف��ًا خالل
الفترة التي أمضاها بقميص ريال مدريد بني
عامي  2009و.2018
وي� ��أت� ��ي أت �ل �ت �ي �ك��و م� ��دري� ��د ث ��ان �ي ��ًا ف� ��ي ق��ائ �م��ة
ال �ض �ح��اي��ا امل �ف �ض �ل�ين ب ��واق ��ع  25ه ��دف ��ًا ،يليه
خيتافي وسيلتا فيجو وبرشلونة ب �ـ 23و20
و 18هدفًا على الترتيب ،لتتضمن قائمة الـ5
األوائ � ��ل ف��رق��ا أس �ب��ان �ي��ة .وت �ك �م��ن امل �ف��ارق��ة في
ت �ص��در ي��وف �ن �ت��وس ق��ائ �م��ة ض �ح��اي��ا رون��ال��دو
امل�ف�ض�ل�ين داخ� ��ل إي �ط��ال �ي��ا ،ب �ع��دم��ا س� ّ�ج��ل في
شباكه  10أهداف قبل انضمامه للفريق.
وفي إنكلترا ،يتصدر توتنهام القائمة بتلقيه
 9أه��داف من رون��ال��دو ،وهو نفس العدد الذي
هز به شباك بايرن ميونخ األمل��ان��ي ،ضحيته
املفضلة في أملانيا.
وعلى مستوى أن��دي��ة فرنسا ،يعد مارسيليا
ً
ول� �ي ��ون ال �ف��ري �ق�ي�ن األك� �ث ��ر اس �ت �ق �ب��اال أله� ��داف
رونالدو بواقع  4أهداف ،يليهما باريس سان
جيرمان بهدف أقل.

جدول المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

التوقيت

القناة

الدوري اإلنكليزي (المرحلة الثانية والثالثون)
واتفورد × ساوثمبتون

مساء beIN Sports HD 2
6.30
ً

الدوري األسباني (المرحلة الثانية والثالثون)
ليفانتي × ريال بيتيس

 3.00عصراً

beIN Sports HD 3

فياريال × فالنسيا

مساء beIN Sports HD 3
6.00
ً

غرناطة × إيبار

مساء beIN Sports HD 3
8.30
ً

إسبانيول × ريال مدريد

مساء beIN Sports HD 3
11.00
ً

الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري اإليطالي (المرحلة الثامنة والعشرون)
ميالن × روما

مساء
6.15
ً

beIN Sports HD 4

سامبدوريا × بولونيا

مساء beIN Sports HD 6
8.30
ً

نابولي × سبال

مساء beIN Sports HD 4
8.30
ً

بارما × إنتر ميالن

مساء beIN Sports HD 4
10.45
ً

كأس االتحاد (ربع النهائي)
شيفيلد يونايتد × ارسنال

 3.00عصراً

beIN Sports HD 1

مساء beIN Sports HD 1
ليستر سيتي × تشلسي 6.00
ً
مساء beIN Sports HD 1
نيوكاسل × مانشستر سيتي 8.30
ً

لينهي املوسم برصيد  66نقطة مقابل 65
لغالدباخ الفائز 2ـ�ـ صفر على هرتا برلني،
ف�ي�م��ا س�ي�ك�ت�ف��ي ل �ي �ف��رك��وزن ب �خ��وض غ�م��ار
الدوري االوروبي «يوروبا ليغ» رغم فوزه 1ــ
صفر على ماينتس لينهي املوسم خامسا.
وي��دي��ن الي�ب��زي��غ ب��ال�ف��وز ال��ى ثنائية نجمه
تيمو ف�ي��رن��ر ( 28و )80ال ��ذي سينتقل ال��ى
ت�ش�ل�س��ي االن �ك �ل �ي��زي امل ��وس ��م امل �ق �ب��ل ،فيما
س �ج��ل ال �س��وي �س��ري روب� ��ن ف ��ارغ ��اس ه��دف
أصحاب االرض (.)72
وسيعود غالدباخ الى دوري االبطال للمرة
االولى منذ عام
وخ�ط��ف هوفنهايم بطاقة التأهل املباشر
الى الدوري االوروبي باكتساحه دورتموند
ال��وص�ي��ف برباعية نظيفة ،ومستفيدا من
س� �ق ��وط ف��ول �ف �س �ب��ورغ ام � ��ام ال �ب �ط��ل ب��اي��رن
بالنتيجة عينها.

الساحر في طريقه لالنضمام إلى فريق مارادونا

رونالدينيو يفكر
في العودة إلى المالعب
أف� � � ��ادت ت� �ق ��اري ��ر ص �ح��اف �ي��ة ري ��اض� �ي ��ة ب � ��أن ال� �ن� �ج ��م ال� �ب ��رازي� �ل ��ي
رون ��ال ��دي� �ن� �ي ��و ،ي �ف �ك��ر ف� ��ي ال� �ت ��راج ��ع ع��ن
االعتزال ،والعودة إلى املالعب ،وذلك
مع فريق جيمناسيا البالتا ،الذي
ي� �ش ��رف ع �ل��ى ت ��دري� �ب ��ه أس� �ط ��ورة
ال � �ك� ��رة األرج� �ن� �ت� �ي� �ن� �ي ��ة دي �ي �غ��و
مارادونا.
ول� ��م ي �ل �ع��ب ن �ج��م ب��رش�ل��ون��ة
السابق رونالدينيو ،البالغ
م� ��ن ال� �ع� �م ��ر  40ع ��ام ��ًا ب�ش�ك��ل
احترافي ،منذ عام  ،2015عندما
ك � � ��ان ف � ��ي ن � � � ��ادي ف �ل��وم �ي �ن �ي �ن �س��ي
ال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي .ون� �ق� �ل ��ت ص�ح�ي�ف��ة
«دي � �ل� ��ي م� �ي ��ل» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة
ع ��ن ال �ن �س �خ��ة األرج �ن �ت �ي �ن �ي��ة
ل � �ص � �ح � �ي � �ف� ��ة «م� � � � � ��ارك� � � � � ��ا» ،أن
م� ��ارادون� ��ا ح��ري��ص ع �ل��ى ضم
رونالدينيو لفريقه ،بعدما
ع�ل��م ب��اس�ت�ع��داد األخ�ي��ر
لذلك.
وال ي��زال رونالدينيو
قيد اإلق��ام��ة الجبرية،
وذل � ��ك ع �ق��ب اع �ت �ق��ال��ه
من قبل السلطات في
باراغواي بتهمة دخول
البالد بجواز سفر مزور ،قبل
أن يفرج عنه بكفالة مالية بلغت
ق�ي�م�ت�ه��ا  1.6م�ل�ي��ون
دوالر.

 ..وروبن يتراجع عن االعتزال
أع�ل��ن ن ��ادي غ��رون�ي�ن�غ��ن ال�ه��ول�ن��دي ف��ي ب�ي��ان رس �م��ي ،ع��ن ع ��ودة أس�ط��ورة
منتخب «ال �ط��واح�ين» وب��اي��رن م�ي��ون��خ األمل��ان��ي ال �س��اب��ق ،آري ��ن روب ��ن إل��ى
املالعب مرة أخرى ،بعدما قرر اعتزال عالم «الساحرة املستديرة» في نهاية
م��وس��م  .2018-2019وبحسب ب�ي��ان ن��ادي غرونينغن ،ف��إن روب��ن سيكون
جاهزًا لخوض املباريات مع الفريق مع بداية موسم  ،2020-2021بعد أن
عمل كثيرًا خ�لال الفترة املاضية بالتدريبات التي خاضها ،حتى يكون
جزءًا من التشكيلة األساسية للفريق في مباريات الدوري الهولندي القادم.
ون�ق��ل ال�ح�س��اب ال��رس�م��ي ل�ن��ادي غرونينغن ع��ن روب ��ن ق��ول��ه« :إل ��ى جميع
جماهير الفريق .لقد بدأت مسيرتي االحترافية هنا في األكاديمية عندما
ك ��ان ع �م��ري  12ع��ام��ًا ،وص�ن�ع��ت إن �ج��ازي األول أم ��ام ف�ي�ن��ورد ب�س��ن ال� �ـ،16
وبعدها بعامني رحلت عن الفريق ،وصنعت عقبها األمجاد».

الحرارة
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شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى

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

معتدلة السرعة ( 12ـــ  40كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

3.25 3.16
فجر

الصــــالة

كالم الناس

زاوية حادة

أحمد الصراف

بدر خالد البحر

إقبال األحمد

a.alsarraf@alqabas.com.kw

لماذا قتلوا أنفسهم؟

جاسم القطامي ..وليستمر التعليم رغم الفشل

س �ج �ل��ت ح � ��االت االن �ت� �ح ��ار ف ��ي م �ن��اط��ق م �ح��ددة
بالكويت ارتفاعًا بني الوافدين من أصحاب الدخول
املتواضعة ،ال��ذي��ن أجبرتهم الحكومة على البقاء
ف��ي مناطق حظر لفترات طويلة ،م��ن دون توفير
املتطلبات الكافية لهم من مسكن وأم��ان وطعام،
خ�ل�اف ح��اج�ت�ه��م ل�ل�م��ال ل�س��د ج ��وع أه��ال�ي�ه��م في
أوطانهم.
إن سياسة ع��دم امل �ب��االة الحكومية ات�ج��اه ه��ؤالء
م ��دم ��رة ن�ف�س�ي��ا وج �س��دي��ا ،خ��اص��ة ف ��ي م�ن��اط��ق
الحظر التي تضم مئات آالف العمال من مختلف
ال�ج�ن�س�ي��ات ،وب ��دأت ب ��وادر خ�ط��ورت�ه��ا ت�ظ�ه��ر في
ح��االت االنتحار التي ك��ان ضحيتها األول��ى وافد
نيبالي مسالم وآخ��ر ه�ن��دي ف��ي ظ��روف��ه نفسها،
والذين قضوا شنقا ،ووافد مصري شنق نفسه،
في حادث مروع ،أمام أسرته في شقته بالفروانية.
كما تم إفشال محاولة وافد مصري آخر االنتحار،
بعدما أنقذه زمالؤه من املوت في إحدى املناطق،
ووق �ع��ت ك��ل ه ��ذه ال� �ح ��وادث خ�ل�ال األي� ��ام القليلة
املاضية.
إن امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن وف��اة ه��ؤالء تقع على جهتني،
الحكومة ،ب�ص��ورة مباشرة ،التي منعت ك��ل هذه
األع ��داد الكبيرة م��ن العمالة الفقيرة م��ن ال�خ��روج
للعمل لفترة غير معقولة ،خ��اص��ة ان اإلص��اب��ات
تتزايد في مناطق سكن املواطنني أكثر منهم ،مع
فارق الكثافة ،وعدم مراعاتها لحقيقة توقف رواتب
هؤالء الضئيلة أصال ،وعدم توافر أدنى متطلبات
حفظ إنسانيتهم وما عليهم من التزامات حيوية.
كما تقع املسؤولية الثانية ،وإن كانت بطريقة غير
م�ب��اش��رة ،ع�ل��ى ال�ج�م�ع�ي��ات ال�خ�ي��ري��ة ال�ت��ي جمعت
م�ئ��ات م�لاي�ين ال��دن��ان�ي��ر ،ومعظمها ل��م تنفق منها
على احتياجات ال��داخ��ل إال «ال�ف�ت��ات» ،بالرغم من
أن أه ��داف غالبيتها تتلخص ف��ي ال�ق�ي��ام بأعمال
اإلغاثة.
لقد أدينا في جمعية الصداقة الكويتية اإلنسانية
دورن��ا ،بالرغم من ضآلة مواردنا املالية ،وال نزال
نقوم بتقديم مساعدات مالية ألع��داد كبيرة من
املحجوزين في هذه املناطق ،وننتظر رفع الحجر
لنقوم بدفع املزيد منها لهم ،ولكن العدد الذي يمكن
أن نستمر في تقديم العون له يبقى صغيرا في
بحر األعداد التي تنتظر أي مساعدة كانت ،سواء
على شكل سالل غذائية أو مبالغ نقدية.
إن الحكومة تبدو ع��اج��زة ع��ن مطالبة الجمعيات
ال�خ�ي��ري��ة ب��ال�ق�ي��ام ب ��دور أك�ب��ر ف��ي أع �م��ال اإلغ��اث��ة،
خ��اص��ة أن وزارة ال �ش��ؤون تعلم ح�ج��م األرص ��دة
املالية الكبيرة التي لدى هذه الجمعيات.
كما نوجه اللوم للجهات املعنية بحقوق اإلنسان
التي لم تكلف نفسها زيارة مناطق الحظر ،وحث
ال �س �ل �ط��ات ع �ل��ى االه �ت �م ��ام ب �ص �ح��ة ق��اط �ن��ي ه��ذه
امل�ن��اط��ق وس�لام�ت�ه��م ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى وق ��ف ح��االت
االنتحار التي ب��دأت بالتزايد بينهم نتيجة القهر
والخوف من املستقبل املظلم.
نعم ،لدينا آالف املساجد ،وعلى استعداد للتأثر
إن منعنا من ارتيادها ،وم��ع ه��ذا لم يفكر غالبية
«املتأثرين» بمصير هؤالء املحجورين .وال أدري
إن كانت ص�لاة اي «م��واط��ن» مقبولة ،م��ن ناحية
امل �ب��دأ ،وح��ول�ن��ا ك��ل ه��ذا ال �ع��ذاب وال�ف�ق��ر وامل�ع��ان��اة
والقهر وامل��رض ،ال��ذي بإمكاننا جميعا التخفيف
م �ن ��ه .وم� ��ن ه� ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ي �س��رن��ا ان ن �ع �ل��ن ع��ن
ح�ص��ول�ن��ا أخ �ي��را ع�ل��ى أول م��واف�ق��ة م��ن ال �ش��ؤون
للقيام بحملة جمع تبرعات ملساعدة املحجورين،
وب��ال��ذات امل�ع��وزي��ن ،ف��ي مناطق ال�ع��زل ،بترخيص
يحمل الرقم ()2020/3/40
وقوفكم معنا ف��ي ه��ذه الحملة ستكون ل��ه معان
إنسانية ووطنية كبيرة.
يمكن التبرع من خالل االتصال بمندوب الجمعية
(أمني  )51555244أو زيارة موقع الجمعية:
khfsolidarity.org

في مايو  2005كتبنا مقاال بعنوان «أعضاء
ال � ��ذروة وأع� �ض ��اء ال ��رش ��وة» ب�م�ن��اس�ب��ة رح�ي��ل
عبدالعزيز الصقر ومواقفه الوطنية ،وتحدثنا
بالنقيض ع��ن أع�ض��اء باملجلس ت��م ش��راؤه��م
بالرشوة ،وقلنا إن عبدالعزيز الصقر لم يكن
وح�ي��دا ف��ي مسيرته الوطنية ،وع��ددن��ا رف��اق��ه،
ومنهم جاسم القطامي الذي كان حينها على
قيد الحياة.
وب�ع��د م��رور سبع س�ن��وات وف��ي يوليو 2012
كتبنا مقاال بعنوان «عندما رحل عنا جاسم
القطامي ورفاقه» ،وكان بمناسبة وفاة جاسم
ال �ق �ط��ام��ي ال �ت��ي س �ت �ص��ادف ذك ��راه ��ا غ ��دا 29
يونيو ،وفي ذلك العام كانت الساحة صاخبة
بقضية «االيداعات املليونية» تأكيدا ملا ذكرناه
منذ سبع سنوات.
ف��وا أسفا أن يرحل القطامي ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
اس �ت �ش��رى ف �ي��ه ف �س��اد س �ي��اس��ي وم��ال��ي ه��دم
كل ما بناه جاسم ورفاقه ليتركونا ،مخلفني
وراءهم تاريخا وطنيا سيظل عبقه يفوح كلما
رمش لنا طرف أو أبلج يوم جديد وأنافت فيه
خيوط مستقبل مجهول.
جاسم القطامي ورفاق دربه تقاسموا صفات
م�ش�ت��رك��ة ف��ي ك�ف��اح�ه��م ،ف�ه��م حملة ش�ه��ادات
أك��ادي�م�ي��ة ،م�ث�ق�ف��ون ،أص �ح��اب وع��ي سياسي
شاسع ال ينحصر بحدود ال��دول��ة ،فقد أسس
جاسم املنظمة العربية لحقوق االنسان .كانوا
ن��اك��ري��ن ل��ذات �ه��م ي�س�ت�ق�ي�ل��ون م ��ن مناصبهم
ملصلحة األم��ة ،فاستقال ورف��اق��ه م��ن مجلس
 65ب�س�ب��ب اص � ��دار ال �ح �ك��وم��ة ق��وان�ي�ن م�ق�ي��دة
ل �ل �ح��ري��ات ،ك �م��ا اس �ت �ق��ال رف ��اق ��ه م ��ن مجلس
 67بعد ت��زوي��ر االن�ت�خ��اب��ات .ج��اس��م القطامي

الوفيات
● عبدالمحسن عبدالله السيد الطبطبائي،
( 87عامًا) ،شيع ،ت.99999942 - 97667769 :
● دهش عوض بشير الشمري 76( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.99764434 - 99950050 :
● فايزة سليمان ،أرملة عيد علي البحيري85( ،
عامًا) ،شيعت ،ت.97544440 :
● نجيبة حجي يوسف الحجي ،أرملة عبداهلل
ع �ل��ي ع �ب��داهلل ال �ش �ه��اب 81( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي �ع��ت ،ت:
.99712080 - 90088055
● هيا فرج عيد الهبلة ،أرملة ناصر مبارك
فارس الرشيدي 79( ،عامًا) ،شيعت ،ت99377112 :
 .99487761● عبدالرزاق سعد علي الدبوس 54( ،عامًا)،
شيع ،ت.50519781 - 66344922 :
● زامل رجا نايف الرشيدي 75( ،عامًا) ،شيع،
ت.99855896 :
● عبدالعزيز صالح حمد الريش 80( ،عامًا)،
شيع ،ت.66383836 - 99086277 :
● ف��اط��م��ة س��ال��م خ��ل��ف ال��ع��وري��ن ،أرم� �ل ��ة
غثيث مطلق الحسيني 75( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،ت:
.97472444 - 69989977
● مريم أحمد علي الكندري ،أرم�ل��ة عبداهلل
م�ح�م��د ق��اس��م ال �ك �ن��دري 68( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ت:
.97406323 - 97840939
● محمد حسين رض��ا الشطي 84( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.99966052 - 96060631 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

استقال من منصبه كمدير عام للشرطة حني
طلب منه قمع ال�ت�ظ��اه��رات املناهضة للعدوان
الثالثي على مصر ،وكتب استقالة رائعة جاء
فيها « ..ان اختالفي مع سعادتكم في مسائل
جوهرية تتعلق بحرية الشعب وك��رام�ت��ه ،مع
أنني ال أستطيع أن أح��ارب ه��ذه االف�ك��ار التي
أن��ا شخصيا مؤمن بها ومستعد للتضحية
بالنفس وامل ��ال ف��ي سبيل اس�ت�م��راره��ا وبلوغ
ما تصبو إليه» ،فقدمها ون��زل للشارع وانظم
للتظاهرات.
ل��م ت�ك��ن م �ع��ارض��ة ج��اس��م ورف ��اق ��ه للحكومة
لغرض إطاحتها ،ول��م يكن وقوفهم بجانبها
تحذلقا لها ،فالقطامي ال��ذي قمعته الحكومة
وفصلته من وظيفته كمدير لشركة السينما
وسحبت جوازه وحددت اقامته عام  ،59عندما
القى خطابا شهيرا طالب فيه بالديموقراطية
واملشاركة الشعبية ،هو جاسم القطامي نفسه
الذي لم يتوان في مساعدة الحكومة بعد عامني
م��ن قمعها ل��ه ،ح�ين اس�ت��دع��اه ال�ش�ي��خ ع�ب��داهلل
السالم هو والدكتور أحمد الخطيب ،بعد تهديد
ال�ع��راق للكويت ع��ام  ،61وط�ل��ب منهما العمل
على تثبيت استقالل الكويت اقليميا ،فعمل
على ذل��ك وأس��س ن��واة وزارة ال�خ��ارج�ي��ة التي
عمل وكيال فيها.
إن هناك طريقة للمقارنة تستطيع فيها بيان
سوء أمر ما ،فتقارنه بشيء جميل جدا ،كأن
تقارن فأر بواليع بفرس عربي أصيل ،ولذلك
لم نجد أفضل من مقارنة ما نعانيه اآلن من
فساد وفضائح سياسية ومالية الواحدة تلو
األخ� � ��رى ،ب�ح�ق�ب��ة وط �ن �ي��ة ع��اش �ه��ا م��ع رف��اق��ه،
الوجيه النبيل ،جاسم عبدالعزيز القطامي!

***
ب� �ف� �ض ��ل االم � �ك � ��ان � ��ات ال� ��رائ � �ع� ��ة ل� � ��دى ب �ع��ض
الكليات القادرة على استكمال الدراسة عن
ب�ع��د ،كالصيدلة ،وال�ع�ل��وم الحياتية ،وال�ط��ب،
ف��إن ع�ل��ى ال��دك��ات��رة دع��وة طلبتها ل�ل��دراس��ة،
ل �ل �ب �ك��ال��وري��وس وامل��اج �س �ت �ي��ر ول�ل�م�خ�ت�ب��رات،
ك�م��ا ف�ع��ل ب�ع��ض ال��دك��ات��رة ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
االدارية وكلية الهندسة ،وعدم االلتفاف على
ال�ل��وائ��ح وت�خ�ب��ط إداري أظ�ه��رن��ا األس ��وأ أم��ام
العالم.
ل �ق��د ك ��ان ��ت م ��واف� �ق ��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
ال� ��دراس� ��ة ب� �ص ��ورة اخ �ت �ي��اري��ة ب �ع��د م��واف �ق��ة
أولياء االمور واضحة يا وزير التربية ،فمن
أع �ط��اك ص�لاح �ي��ة وق ��ف ال �ج��ام �ع��ة وال�ت�خ�ب��ط
ب �م �ن��ع ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال� �خ ��اص ��ة ،ث ��م ب��ال �س �م��اح
ل �ه��ا ب ��ال ��دراس ��ة ث ��م م �ن �ع �ه��ا ث ��م ال �س �م��اح ل�ه��ا
الستكمال الصيفي؟! أم��ا ق��رارات��ك االخيرة
ب��ال �ت��دوي��ر وال �ن �ق��ل واع �ف��اء امل �س��ؤول�ين داخ��ل
ال � � � ��وزراة ف� �ه ��ذا ش� ��أن ال ي �ع �ن �ي �ن��ا ،ب� �ق ��در م��ا
يعنينا فشلكم في إدارة التعليم وباالخص
«ع ��ن ُب �ع��د» ،ف �م��اذا ج�ن�ي�ن��ا ب�ع��د س �ن��وات من
رئاستكم للجنة التوعية في مشروع تطبيق
إستراتيجية التعليم االلكتروني ب��ال��وزارة؟
ً
ج �ن �ي �ن��اه��ا اآلن ف �ش�ل�ا ل �ت �ل��ك االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ب��امل��دارس وبالتطبيقي وال�ج��ام�ع��ة ،أي فشل
التعليم.

***
إن أص�ب��ت فمن اهلل وإن أخ�ط��أت فمن نفسي
والشيطان.

سؤال عميق هل تريد الحكومة إفالس التجار؟!
ل�ع��ل امل�ت��اب��ع ل�ل�ش��أن االق �ت �ص��ادي ال �ي��وم لن
ي �خ��رج س� ��وى ب��ان �ط �ب��اع�ين ال ث��ال��ث ل�ه�م��ا،
األول :أن �ن��ا أم � ��ام ح �ك��وم��ة «غ �ش �ي �م��ة» في
الشأن االقتصادي ،واآلخر :مشهد عبقري
ومحبوك إلعادة التركيبة االقتصادية على
أهواء السلطة.
أم ��ام ه��ذا امل�ش�ه��د «ال �ك��ورون��ي» ال�ف��وض��وي
ال � � ��زاخ � � ��ر ،ف ��إن� �ن ��ا ن� ��رج� ��ح ف ��رض� �ي ��ة دم ��ج
االن �ط �ب��اع�ين م �ع��ًا ،ف �ف��ي ح�ك��وم�ت�ن��ا «ق �ل��وب
ط�ي�ب��ة» ال تملك م��ن ال�ش�ط��ارة س��وى ده��اء
إب �ق��اء خ�ي��وط السلطة ف��ي ي��ده��ا ..ف��ي حني

أن ه�ن��اك ق�ل��ة ع��اب�ث��ة خ�ل��ف ال�س�ت��ار ،تحيك
امل�ك��ائ��د سعيًا منها إل��ى تعقيد امل��أم��وري��ة
على التجار ،لتصفية حسابات أزل�ي��ة ،في
«ك�ل�اك �ي��ت» ت��اري �خ��ي ي�ع�ي��د ن�ف�س��ه دائ �م��ًا؛
ول� ��ن ت �ش��رق ش �م��س ه� ��ذه ال �غ �م��ة ع �ل��ى أي��ة
م� �ف ��اج ��آت؛ ح �ي��ث س �ي �ع �ب��ر ت �ج ��ار ال �ك��وي��ت
 بإذن اهلل -؛ المتالكهم إستراتيجية إدارةأزم ��ات حقيقية ،وس�ت�خ�س��ر ال�ح�ك��وم��ة ما
تبقى لها من رصيد ثقة «القطاع الخاص»،
في حني أن الضحية الكبرى لهذه الزوبعة
هم أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة،

�������� �� ��� ��
ﻋﺒﺪﷲ ﻏﺎزي
� ���ﷲ ���زي

ُّ
ون �ح��ن ن��راه��م ال �ي��وم ي �ئ��ن��ون ع �ل��ى صفيح
فوضى ال�ق��رار ،ول��ن ن��رى م��ن ركامها بعد
ش� �ه ��ور س � ��وى م� �ئ ��ات ح � � ��االت اإلف� �ل ��اس،
ُ
لشباب أفنوا حياتهم بحثًا عن لقمة العيش
ال�ش��ري�ف��ة ،ب�ع��د أن ت�ج��رع��وا ك��أس األوه ��ام
ال�ح�ك��وم�ي��ة ..ول��ن ي��ذك��ر ال�ت��اري��خ ب�ع��دئ��ذ إال
أولئك الوزراء الذين لعبوا أدوار العار في هذه
األزم��ة ،فالتاريخ لن يرحمهم ،و«بشوتهم»
لن تفلح في إخفائهم.
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انتهت
صالحيتهم
ف��ي ال �س �ن��وات ال �س��اب �ق��ة ،اي ق�ب��ل 50
او  60ع��ام��ا ،ك��ان م��ن يصل ال��ى سن
االربعني يصبح عجوزا ويلتزم بيته،
ويكتفي باللباس الخاص بكبار السن
من النساء او الرجال.
وبعد أن ت� �ط ��ورت ال ��دن� �ي ��ا وال �ع �ن��اي��ة
بالصحة وثقافة املجتمعات واالهتمام
ب� ��االك� ��ل ال� �ص� �ح ��ي وال� ��ري� ��اض� ��ة ب�ك��ل
انواعها ..اصبح من يطلق عليهم كبار
ال�س��ن اك�ب��ر بكثير م��ن االع �م��ار التي
تعودنا عليها سابقا.
رج� � � ��ال ال� � �ي � ��وم اه � �ت � �م� ��وا ب �ص �ح �ت �ه��م
وان��اق �ت �ه��م ..واص �ب��ح ال �ش �ي��ب ال ي��رى
في وجوههم ..حتى بعض املتدينني..
تتحول لحاهم البيضاء الطويلة الى
اللون االس��ود املميز والتي تتضارب
م��ع التجاعيد ال�ت��ي ام�ت��دت ال��ى اج��زاء
الوجه.
اما ا ل �ن �س��اء ف �ح��دث وال ح ��رح ..م��ا
شاء اهلل عليهن ،االمهات اصبحن
ا ص � � �غ� � ��ر م � � ��ن ب � �ن� ��ا ت � �ه� ��ن وا ل � � �ج� � ��دة
ا ص�ب�ح��ت ب�س��ن ب�ن��ا ت�ه��ا ..و م��ا ش��اء
اهلل ع �ل��ى ا م ��ا ك ��ن ا مل� �ش ��ي و ن � ��وادي
ا ل ��ر ي ��ا ض ��ة ..ت ��را ه ��ا م��زد ح �م��ة ب�ه��ن
اكثر من صغيرات السن.
ليس من السهل اليوم ان تعطي العمر
ال�ح�ق�ي�ق��ي ل �ل �م��رأة ،خ��اص��ة م��ن تهتم
ب�ن�ف�س �ه��ا وص �ح �ت �ه��ا ح �ت��ى ان� ��ك ف��ي
ب�ع��ض االح �ي��ان ت�ح�ت��ار م��ن ه��ي االم
ومن هي البنت.
كثير م ��ن ال �ن �س ��اء وال� ��رج� ��ال ال��ذي��ن
يتمتعون ب�ص�ح��ة ون �ش��اط اس �ت��اؤوا
ك�ث�ي��را م��ن ق� ��رارات تبنتها كثير من
الدول كإجراء وقائي للحد من انتشار
وب� ��اء ك ��ورون ��ا وح �م��اي��ة ك �ب��ار ال�س��ن
م �ن �ه��ا ..ع �ن��دم��ا م �ن �ع��وا م ��ن ه ��م ف��وق
الـ 60او الـ 65عاما من الدخول لبعض
االم��اك��ن ال�ع��ام��ة ح�ف��اظ��ا عليهم ممن
ّ
السن من العدوى.
يعتبرونهم كبار
ك �ب��ار السن ب�ص�ح�ت�ه��م وع��اف�ي�ت�ه��م،
وب� �ع ��ض م ��ن ه ��م ف ��ي ه� ��ذه ال� �س ��ن او
اكثرهم ال�ي��وم ه��م م��ن الفئة املنتجة..
ع�ك��س ب�ع��ض ال�ش�ب��اب ال�ك�س��ول غير
املنتج.
البعض يعتبر ان هذه القوانني (كلش
مو حلوة) وكأنها تقول لهذه الفئة لقد
انتهت صالحيتكم ..ابقوا في بيوتكم.
حرام عليكم ..ال تكسروا خاطرهم.

