أخي عدواني تجاه
أمي وأخشى أن
يضربها ..فماذا
أفعل؟
الخبيرة األسرية في
«الغارديان» تجيب
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فضيحة تتعلق بشركات تعود ملكيتها للمتهم

الحكومة تمدد عقود «البنغالي»!

َّ
ومرشح محجوز
■ مفاجآت جديدة :نائبان سابقان في دائرة الشبهة..
علي الخالدي ومبارك حبيب
بينما ات�س�ع��ت دائ ��رة االت �ه��ام��ات واألس �م��اء
ف��ي قضية النائب البنغالي ،وب��ات واضحًا
ّ
سيتصدرون قائمة املتهمني،
أن السياسيني
ب� ��رزت أم ��س ف�ض�ي�ح��ة ح �ك��وم �ي��ة؛ إذ كشفت
م � �ص ��ادر م� �س ��ؤول ��ة ل � �ـ سبقلا أن ع� � ��ددًا م��ن
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة م� ��دد خ �ل�ال ال�ش�ه��ري��ن
املاضيني أكثر من  4عقود حكومية لشركات
تعود ملكيتها للنائب البنغالي.
ول �ف �ت ��ت امل � �ص� ��ادر إل � ��ى أن ع� �ق ��ود ال �ج �ه��ات
الحكومية تمت منذ سنوات ،إال أن بعضها
ان �ت �ه��ى خ�ل�ال ال �ش �ه��ري��ن امل��اض �ي�ي�ن ،وج ��رى
ت�م��دي��ده��ا ،ن�ظ�رًا إل��ى ح��اج��ة ال�ج�ه��ات إليها،
وف� �ق ��ا ل �ل��إج � ��راءات اإلداري� � � � ��ة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
للتعاقدات الحكومية ،التي تختصر الدورة
ّ
املستندية ال�ط��وي�ل��ة ،بحجة تفشي جائحة
«ك��ورون��ا» ،علمًا ب��أن قيمة ال�ع�ق��ود األرب�ع��ة
اإلجمالية مليونية ،وأغلبها يخص توفير
عمال نظافة للمباني.
وأف � � � � ��ادت امل � � �ص� � ��ادر ب � � ��أن إح� � � ��دى ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية ،التي تدير مرافق حيوية ،أرسلت
ك �ت��اب��ًا م�ط�ل��ع ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري إل ��ى ال�ج�ه��از
املركزي للمناقصات العامة لتمديد التعاقد
مع إحدى شركات النائب البنغالي ،اعتبارًا
من  1يوليو إلى  19يناير  ،2021إال أن الجهاز
أرجأ املناقصات للنظر فيها.وأملحت إلى أن

العاملة».
ّ
وت�س��ل��م مجلس األم ��ة أم��س رس�م�ي��ا كتابني
م��ن ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ،ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن 3
ّ
ن��واب ،ويتعلق الطلب األول بقضية النائب
ال �ب �ن �غ��ال��ي وي �ق �ض��ي ب ��رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ع��ن
ّ
ن��ائ �ب�ين ،أم ��ا ال �ك �ت��اب ال �ث��ان��ي ف�ي�ت�ع��ل��ق برفع
الحصانة عن نائب ثالث.
وذك��رت م�ص��ادر مطلعة ل�ـ سبقلا أن رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم أح��ال الطلبات
إل��ى اللجنة التشريعية البرملانية ،على أن
تبت فيها خ�لال اجتماع قريب ،مشيرة إلى
أن اللجنة التشريعية تتجه إلى اتخاذ قرار
باملوافقة على رفع الحصانة عن النائبني.
وأك ��د الخبير ال��دس �ت��وري د .محمد الفيلي
ل �ـ سبقلا أن م��ن امل �ف �ت��رض أن ت �ع��د اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ق��ري��ره��ا ف ��ي االت� �ه ��ام امل�س�ن��د
للنائبني.
ً
واس � � �ت� � ��درك ال� �ف� �ي� �ل ��ي ،ق � ��ائ �ل��ا :ي� �ف� �ت ��رض أال
ي�س�ت�غ��رق األم ��ر أك �ث��ر م��ن ش�ه��ر ف��ي مجلس
األم� ��ة ،ح�ي��ث إن��ه ف��ي ح��ال ل��م ي�ت��م ال ��رد على
طلب رف��ع الحصانة خ�لال شهر من وصول
الطلب ،فذلك يعتبر بمنزلة رف��ع الحصانة،
ويتم التعامل مع النائبني ب��األص��ل ،وليس
االس� �ت� �ث� �ن ��اء ،وي �ص �ب �ح ��ان ُم � �س� � َ
�اء ل �ي�ن أم� ��ام
القضاء.

هناك جهة حكومية أخرى ذات نشاط ديني
ق��ام��ت م��ؤخ �رًا ب��إس �ن��اد م �ه� ّ
�ام إض��اف �ي��ة إل��ى
إحدى شركات النائب البنغالي؛ إذ كان يدير
عمليات تنظيف مرافق ملحافظة واحدة فقط
ف��ي العقد األص �ل��ي ،وت�م��ت إض��اف��ة محافظة
أخرى ألعماله ،ما رفع قيمة التعاقد إلى 720
أل��ف دي�ن��ار ،وت��م أيضا تمديده حتى نهاية
نوفمبر .2020
وك� �ش� �ف ��ت م� � �ص � ��ادر م � �س� ��ؤول� ��ة أن ال� �ن ��ائ ��ب
البنغالي املتهم لديه  4شركات في الكويت،
يمارس فيها أعماله ،تدور أنشطتها في فلك
التجارة العامة واملقاوالت وتنظيف الطرق
واملباني.
إلى ذلك ،وبينما تواصل النيابة تحقيقاتها
امل��اراث��ون �ي��ة ف ��ي ق�ض�ي��ة ال �ن��ائ��ب ال�ب�ن�غ��ال��ي،
ك� �ش ��ف م� �ص ��در م �ط �ل��ع ل � �ـ سبقلا ع� ��ن ق �ي��ام
ج�ه��از امل�ب��اح��ث بفحص جميع التحويالت
بني املتهم األول وجميع املتعاملني معه من
سياسيني ومتنفذين.
وبعد اتهام نائبني حاليني رسميًا ،والبحث
ع��ن ث �ب��وت االت� �ه ��ام ب �ح��ق ن��ائ��ب ث��ال��ث ،أمل��ح
املصدر إلى ورود اسمي نائبني سابقني في
القضية ،يجري البحث ع��ن م��دى ّ
تورطهما
ب��االت �ج��ار ف��ي اإلق� ��ام� ��ات؛ ل�ي�ص�ب��ح ال �ع��دد 5
ن��واب سابقني وحاليني ،إضافة إل��ى مرشح
النتخابات مجلس األمة ،قررت النيابة أمس
استمرار حجزه مع مسؤول آخر في «القوى
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العدساني :سأثبت تضخم حسابات نواب في استجواب الشيتان
يتواصل الضغط النيابي على الحكومة،
بهدف إماطة اللثام عن مالبسات فضيحة
النائب البنغالي ،بعد أن كشفت التحقيقات
األولية ضلوع نواب ومسؤولني حكوميني
في جرائم تتعلق باالتجار بالبشر وغسل
أموال نفذها ذلك النائب ،بعد تقديم رشى
لهم لتسهيل مهماته.
وش � ��دد ال �ن��ائ��ب ري � ��اض ال �ع��دس��ان��ي ع�ل��ى
أن ق�ض�ي��ة ال�ن��ائ��ب ال�ب�ن�غ��ال��ي ،وغ�ي��ره��ا من
ال�ق�ض��اي��ا املتصلة بشبهات غ�س��ل أم��وال

وت�ض�خ��م ح�س��اب��ات بنكية لبعض ال�ن��واب
وسكرتاريتهم وآخرين ،كانت تستلزم من
الجهات الرقابية املسؤولة ،وأبرزها وحدة
ال�ت�ح��ري��ات امل��ال�ي��ة وال�ب�ن��ك امل��رك��زي ،القيام

مختصر مفيد
خريجو الفرعيات ،ال يتحدثون
عن المواقف الوطنية.

ب ��دوره ��ا امل �ن��وط ب �ه��ا م��ن دون ت��أخ �ي��ر أو
مماطلة ،مؤكدًا أن ذلك «سيثبت باستجواب
وزي��ر امل��ال�ي��ة» ب��راك الشيتان ،ال��ذي يعتزم
ت �ق��دي �م��ه إل �ي��ه ق��ري �ب��ًا .وق� ��ال ال �ع��دس��ان��ي لـ
سبقلا إنه سيكشف البيانات املالية التي
ت�ث�ب��ت وق��ائ��ع ت�ض�خ��م ال�ح�س��اب��ات وغسل
األموال في القضايا املطروحة وغيرها من
القضايا ،وذلك خالل جلسة االستجواب.
الكويت | ص05

الكويت تدخل مرحلة «العسر المالي»

الحكومة تستعجل «الدين العام»
■ سيولة االحتياطي العام ستنفد نهاية الشهر الجاري ..وإجراءات عاجلة لتوفير«الكاش»
■ كلفة االقتراض منخفضة حالياً ..والسيولة المطلوبة تبلغ  20.6مليار دينار
زكريا محمد
دخلت الكويت مرحلة «العسر املالي» بسبب شح السيولة
النقدية وفق كتب رسمية متبادلة بني وزارة املالية والهيئة
ال�ع��ام��ة لالستثمار ناقشها مجلس ال� ��وزراء ،ح��ذرت م��ن أن
السيولة املتوافرة في االحتياطي العام من املتوقع أن تنفد
بالكامل قبل نهاية الشهر الجاري ،ولن تكون هناك سيولة
كافية لسداد االلتزامات بعد ذلك التاريخ.
وكشفت مصادر وزارية لـ سبقلا أن مجلس ال��وزراء تدارس
ال �خ �ي��ارات امل �ت��اح��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع األزم� ��ة ووص ��ل إل ��ى قناعة
ب� �ض ��رورة اس �ت �ع �ج��ال إق � ��رار ق ��ان ��ون ال ��دي ��ن ال �ع ��ام ف ��ي ض��وء
ال �ت �ق��اري��ر امل��رف��وع��ة م��ن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ع��ن ح�ج��م ال�ض��رر
املترتب على تأخر إقراره.
وش��ددت امل�ص��ادر على أن تأخر إق��رار القانون يحرم املالية
ال �ع��ام��ة م��ن أح ��د أه ��م م�ن��اف��ذ ال�س�ي��ول��ة ال�ن�ق��دي��ة ال �ت��ي يمكن
الحصول عليها بكلفة منخفضة ،م�ق��درة حجم اإلص��دارات
امل�ت��وق�ع��ة خ�ل�ال ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة  2021/2020ب �ح��دود ()5 – 4
مليارات دينار.
وأشارت إلى أن السيولة النقدية املتوقع طلبها خالل السنة
املالية الحالية  2021/2020تبلغ  20.6مليار دينار ،ويجب
تبني إجراءات عاجلة لتوفير السيولة في االحتياطي العام.
وذك��رت أن ه�ن��اك ت��واف�ق��ًا ب�ين املختصني ف��ي وزارة املالية
واملختصني في الهيئة العامة لالستثمار في ظل الحالة
املالية الصعبة التي تواجهها الكويت في الفترة الراهنة
بسبب االن�خ�ف��اض ال�ح��اد ف��ي أس�ع��ار النفط وم��ا نتج عنه
من انخفاض كبير في اإليرادات العامة.

في العدد

العقارات على شفا االنهيار!
اقتصاد

10

«كورونا» يستنزف
الخاليا المناعية
بالجسم ..على
طريقة «اإليدز»

اليت 06
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اندماج «األهلي التجاري  -سامبا» بأصول قيمتها  218مليار دوالر

عمالق سعودي مصرفي في الطريق
ّ
وق��ع بنك األهلي التجاري السعودي ومجموعة
سامبا املالية اتفاقية إطارية للبدء في دراسات
العناية املهنية الالزمة والتفاوض على األحكام
النهائية وامللزمة في ما يتصل بصفقة االندماج
املحتملة التي قد تسفر عن خلق أحد أكبر البنوك
في املنطقة بأصول تقدر بنحو  800مليار ريال
( 218مليار دوالر) وبحقوق ملكية هي األكبر
في الخليج عند نحو  109مليارات ريال (29.06
مليار دوالر) .واتفق الطرفان بشكل غير ملزم
على أن��ه في ح��ال تقرر تنفيذ الصفقة ،فسيتم

إتمامها عن طريق االندماج بحيث يكون البنك
األه �ل��ي ه��و ال �ب �ن��ك ال ��دام ��ج وس �ت �ك��ون مجموعة
سامبا املالية هي البنك املندمج .وفي حال نجاح
االن��دم��اج ال�ج��دي��د ،ال ��ذي ق��د يستغرق ات�م��ام��ه 4
أش�ه��ر ،سيكون راب��ع ان��دم��اج ف��ي ت��اري��خ القطاع
ال�ب�ن�ك��ي ال �س �ع��ودي ،وف ��ي ح ��ال إت �م��ام الصفقة
ضمن نطاق معامل املبادلة ،سيتراوح إجمالي
السعر الذي سيقوم البنك األهلي التجاري بدفعه
ملساهمي «سامبا» ما بني  1.4مليار و 1.5مليار
سهم جديد تقريبًا في «األهلي» .وسجل سهما

البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا املالية
ارتفاعًا ملحوظًا خالل تعامالت أمس (األحد).
وق� ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة م�ج�م��وع��ة س��ام�ب��ا
امل��ال �ي��ة ،ع�م��ار ال�خ�ض�ي��ري ،إن صفقة االن��دم��اج
املحتملة م��ع البنك األه�ل��ي ال�ت�ج��اري السعودي
ال ت�ع�ت�ب��ر اس� �ت� �ح ��واذًا ،وإن �م ��ا ت �ه��دف إل ��ى ب�ن��اء
كيان مالي عمالق يتماشى مع مواصفات دول
مجموعة العشرين.
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ِّ
ونحذر من هذه األساليب»
«تقوَّ ل على المقام السامي..

الديوان األميري :كالم الدويلة
ادعاءات ومحض افتراء
أك��د وزي ��ر ش ��ؤون ال��دي��وان األم �ي��ري ال�ش�ي��خ
ع �ل��ي ال� �ج ��راح أن م ��ا ج ��اء ف ��ي ل �ق��اء م �ب��ارك
ال ��دوي� �ل ��ة خ �ل��ال ب ��رن ��ام ��ج ح ��دي ��ث ال �ب �ل ��د م��ع
اإلع�ل�ام ��ي م �ح �م �ـ��د ط �ل�ال ال �س �ع �ي��د ،ب �ت��اري��خ
 ،2020/6/23وم� ��ا ادع � � � ُ
�اه ف ��ي ت �غ ��ري ��دة ل��ه
ب�ت��اري��خ  ،2020/6/25ب��أن��ه نقل لسمو أمير
ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د م��ا دار بينه

وبني الرئيس الليبي السابق معمر القذافي،
وب��أن س�م��وه ط�ل��ب م�ن��ه ف��ي حينه إب�ل�اغ ذل��ك
ل�خ��ادم الحرمني الشريفني امل�ل��ك سلمان بن
ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س�ع��ود ،م�ل��ك اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ،غ �ي��ر ص �ح �ي��ح ال �ب �ت��ة،
ومحض ّ
تقول وافتراء على املقام السامي.
وأك��د ال�ج��راح ف��ي بيان صحافي أم��س أن��ه ال

الكويتيون محرومون
من «الشنغن»
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يجوز أن ُينسب لسمو أمير البالد أي حديث
أو ق ��ول ،س ��واء ف��ي م�ق��ال��ة أو ل �ق��اء م��ن دون
الحصول على موافقة رسمية وصريحة من
الديوان األميري بذلك ،وأن الديوان األميري
ّ
ي �ح��ذر م��ن ال�ل�ج��وء إل��ى م�ث��ل ه��ذه األس��ال�ي��ب
ال �ت��ي ت��وق��ع ف��اع �ل �ه��ا ت �ح��ت ط��ائ �ل��ة امل �س��اءل��ة
القانونية.
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في مؤشر الدول األكثر سلمية في العالم:

خليجيا ..والـ 39عالمياً
ً
الكويت الثانية
¶ حلت مع اإلمارات وقطر بين أفضل  50دولة مسالمة في العالم
حلت الكويت مع اإلمارات وقطر
كأفضل  3دول في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ضمن أكثر
 50دولة تتمتع باألمن والسالم في
العالم ،في دراسة أصدرها معهد
االقتصاد والسالم األسترالي (.)IEP

¶ البحرين حققت أكبر
تحسن في المنطقة
والثالثة في مستوى
السلم بشكل عام

¶ الشرق األوسط وشمال أفريقيا األقل سلمية للسنة السادسة على التوالي
ً
استقرارا
¶ السودان وليبيا وسوريا والعراق واليمن من بين أقل  10دول
ً
سالما في المنطقة ..والعراق ثاني أقل الدول
¶ سوريا ال تزال األقل

وصنف المعهد في دراسته التي
تتتبع وتصنف حالة السالم في 163
دولة ومنطقة مستقلة في جميع
أنحاء العالم ،الكويت ثانية على
مستوى دول الخليج والـ 39عالميا
بعد قطر األولى خليجيا والـ 27على
مستوى العالم ،وبعدهما اإلمارات
في المرتبة الثالثة خليجيا والـ41
عالميا.

¶ أوروبا المنطقة األكثر
ً
سالما ..وأيسلندا
ً
عالميا
المتصدرة
¶ نصف الدول
في أوروبا تدهورت
منذ 2008

مي السكري
في مؤشر الدول األكثر سلمية ،احتلت عمان الترتيب
الرابع على مستوى الخليج والـ 68على العالم ،فيما
ج�����اءت ال��ب��ح��ري��ن ف���ي ال��ت��ري��ت��ب ال���خ���ام���س خليجيا
والـ 110عامليا ،ثم السعودية التي احتلت املرتبة 128
عامليا.
ووص��ف��ت ال���دراس���ة منطقة ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال
أف��ري��ق��ي��ا ( )MENAب��أن��ه��ا األق����ل س��ل��م��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م
للسنة السادسة على التوالي.
األقل سلمية
وب��ح��س��ب ال����دراس����ة ه���ن���اك خ��م��س دول ت��ق��ع م���ن بني
أق��ل  10دول سلمية ف��ي العالم ه��ي ال��س��ودان وليبيا
وسوريا والعراق واليمن في منطقة الشرق األوسط
ً
وشمال افريقيا ،وفقا لنسخة  2020من مؤشر السالم
العاملي (.)GPI
ويشير التقرير إل��ى أن س��وري��ا ال ت���زال ال��دول��ة األق��ل
س�لام��ا ف��ي ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا وث��ان��ي
أق���ل ال����دول سلمية بشكل ع���ام ب��ع��د أف��غ��ان��س��ت��ان ،في
حني يأتي العراق ثاني أقل الدول سلمية في املنطقة
والثالث األقل سلمية بشكل عام.
وارتفعت مرتبة السعودية وفق التقرير ثالثة مواقع
فأصبحت ف��ي ال��ت��رت��ي��ب ال���ـ  ،128وس��ج��ل��ت البحرين
أكبر تحسن ف��ي املنطقة وث��ال��ث أكبر تحسن ف��ي أي
دول���ة بشكل ع���ام ،م��ع ق��ف��زة بنسبة  4.8ف��ي امل��ئ��ة في
النتيجة اإلجمالية.

أيسلندا األفضل
وعلى الصعيد العاملي ،ال تزال أوروبا املنطقة األكثر
ً
س�ل�ام���ا ،م���ع اح���ت�ل�ال أي��س��ل��ن��دا ال���ص���دارة ب��اع��ت��ب��اره��ا
ً
الدولة األكثر سالما في العالم.
ً
ومع ذلك ،أشار التقرير أيضا إلى أن ما يقرب من
نصف ال���دول ف��ي أوروب���ا ق��د ت��ده��ورت ف��ي ه��دوء
م��ن��ذ ع��ام  ،2008وه��و ال��ع��ام ال���ذي ت��م ف��ي��ه إط�لاق
م��ؤش��ر ال���س�ل�ام ال��ع��امل��ي  GPIال����ذي ي��ق��ي��س ث�لاث��ة
م��ج��االت ه��ي السالمة واألم��ن وال��ص��راع املستمر
والعسكرة.

 %62من اإلصابات لمواطنين

نسبة التعافي
من «كورونا»
صعدت إلى % 79
ت�ح��رك��ت ن�س�ب��ة ال�ت�ع��اف��ي م��ن ف �ي��روس ك��ورون��ا
حسب إحصاءات أمس صعودا بعد أن راوحت
عند الـ %78لترتفع أمس مالمسة حاجز الـ،%79
ك�م��ا ت��راج�ع��ت ن�س�ب��ة امل��واط �ن�ين ب�ين اإلص��اب��ات
اليومية الجديدة إل��ى  ،%61.8لتظل التحذيرات
ت �ت��وال��ى م ��ن ال �ت �ه ��اون ف ��ي ال� �ت ��زام االح � �ت� ��رازات
الوقائية.
أع �ل �ن��ت وزارة ال �ص �ح��ة ت�س�ج�ي��ل  551إص��اب��ة
جديدة ليرتفع اإلجمالي إلى  44942مع تسجيل
أربع حاالت وفاة ليصبح مجموع حاالت الوفاة
 ،348مقابل بلوغ ع��دد ح��االت الشفاء 35494
ح��ال��ة بتعافي  908إص��اب��ات وف��ق اإلح�ص��اءات
املعلنة أمس.
وق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال� ��وزارة د.ع �ب��داهلل السند
إن ح��االت اإلص��اب��ة ال� �ـ 551تضمنت  341حالة
ملواطنني و 210لغير الكويتيني.
الجهراء في املقدمة
وبني أن املصابني حسب املناطق الصحية جاءوا
بواقع  153حالة بالجهراء و 147باألحمدي و90
بالفروانية و 86بحولي و 75بالعاصمة.
وعن أعلى املناطق السكنية من حيث تسجيل
اإلص ��اب ��ة ب��ال �ف �ي��روس ذك ��ر أن �ه��ا ج� ��اءت ب��واق��ع
 25ف��ي العبدلي و 23ف��ي تيماء و 21ف��ي سعد
العبداهلل و 20في جليب الشيوخ و 18في صباح
السالم و 18في الساملية.
وف �ي �م��ا ي �خ��ص آخ� ��ر امل �س �ت �ج��دات ف ��ي ال�ع�ن��اي��ة
امل ��رك ��زة ل�ف��ت إل ��ى أن ع ��دد م��ن ي�ت�ل�ق��ى ال��رع��اي��ة
الطبية في العناية املركزة بلغ  149حالة ليصبح
بذلك املجموع الكلي لجميع الحاالت التي ثبتت
إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
 9100حالة.
وأنهى فترة الحجر الصحي املؤسسي اإللزامي
 47شخصا ،فيما بلغ ع��دد املسحات الجديدة
 3814م�س�ح��ة ل�ي�ص�ب��ح م �ج �م��وع ال�ف�ح��وص��ات
 379338فحصا.

¶ الصراع في الشرق
األوسط المحرك
الرئيسي لزعزعة
العالم
تدهور األمن
ف��ي ح�ين تحسنت ك��ل م��ن ع��س��ك��رة وم���ؤش���رات ال��ص��راع
املستمر في املتوسطفي منطقة الشرق األوسط وشمال
أف���ري���ق���ي���ا ،أش������ارت ال����دراس����ة إل����ى ت���ده���ور ف���ي ال��س�لام��ة
واألم��ن ،بسبب احتمال أقوى لتظاهرات عنيفة وزيادة
عدم االستقرار السياسي ،مدللة على ذلك بالتظاهرات
العنيفة التي ال تزال مصدر قلق في العراق.
وت��ب�ين أن ال���ع���راق ش��ه��د م��ن��ذ ان����دالع االح��ت��ج��اج��ات في
جميع أن��ح��ائ��ه ف��ي أك��ت��وب��ر « 2019أك��ث��ر م��ن  700حالة
وفاة وآالف اإلصابات الخطيرة نتيجة االشتباكات بني
املتظاهرين املناهضني للحكومة وق��وات األم���ن» ،فيما
ش��ه��دت إي����ران أك��ب��ر ان��خ��ف��اض ف��ي ال��ه��دوء ف��ي املنطقة،
ح��ي��ث ت����ده����ورت درج���ات���ه���ا ع��ب��ر ج��م��ي��ع م���ج���االت GPI
الثالثة ،مع حدوث أكبرها في مجال السالمة واألمن.

سالم الشرق األوسط
ول���م ي��ق��ت��ص��ر ال��ت��ده��ور ف���ي ال���س�ل�ام ال��ع��امل��ي ع��ل��ى أي
م��ن��ط��ق��ة أو م��ؤش��ر أو دول����ة واح������دة ،ورغ����م ذل����ك ف��إن
ال���ص���راع ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ك���ان امل��ح��رك الرئيسي
ً
لتضاؤلالسالم في العالم ،وفقا للدراسة.
وتعليقا على ذلك ،يقول مدير العمليات في أوروبا والشرق
األوسط وشمال أفريقيا في برنامج التعليم الفردي سيرج
س��ت��روب��ان��ت��س «إن م��ن ب�ين  23م��ؤش ً��را ف��ي منطقة ال��ش��رق
ً
مؤشرا دون املتوسط،
األوس��ط وشمال افريقيا ،هناك 19
وتقع أربعة من الصراعات الرئيسية في السنوات املاضية
في املنطقة هي ليبيا وسوريا والعراق واليمن».

عوامل انخفاض السالم العالمي
بعد أن تدهور
متوسط مستوى
السلم العالمي
بنسبة  2.5في المئة
منذ  ،2008أرجع
التقرير االنخفاض
العام في السالم
العالمي إلى عوامل
منها:

تحسينات قياسية

1
2

 -تكثيف الصراعات في الشرق األوسط.

3

 تصاعد التوترات اإلقليمية في شرقأوروبا وشمال شرق آسيا.

4

 -تزايد أعداد الالجئين.

5

 تصاعد التوترات السياسية في أوروباوالواليات المتحدة.

 -زيادة النشاط اإلرهابي.

ترتيب دول الخليج بين الدول األكثر سلمية
الدولة

ً
خليجيا

ً
عالميا

الدولة

ً
خليجيا

ً
عالميا

قطر

1

27

عمان

4

68

الكويت

2

39

البحرين

5

110

اإلمارات

3

41

السعودية

6

128

ل �ف��ت ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى أن ��ه ع �ل��ى ال��رغ��م
م��ن ال �ن��زاع امل�س�ل��ح امل�س�ت�م��ر وع��دم
االستقرار ،سجلت منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا تحسينات
ق �ي��اس �ي��ة ف ��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق ،بما
ف��ي ذل��ك ع��دد ال��وف�ي��ات م��ن ال�ص��راع
ال � ��داخ� � �ل � ��ي ،وك � �ث� ��اف� ��ة ال � �ص� ��راع� ��ات
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،واس � �ت � �ي� ��راد وت �ص��دي��ر
األسلحة.

عودة المهاجرين
س �ج �ل��ت س ��وري ��ا رغ� ��م ت�ص�ن�ي�ف�ه��ا
امل�ت��دن��ي ف��ي م��ؤش��ر ال�س�لام العاملي
ً
ً
 GPIتحسنا طفيفا في الهدوء ،مع
استمرار الحرب األهلية واالضطراب
في الشدة .وعن ذلك يشير التقرير
إل ��ى ع � ��ودة ح ��وال ��ي  35أل ��ف م��دن��ي
م�ه�ج��ر إل ��ى دي ��اره ��م ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
إدلب شمال غرب سوريا بعد اتفاق
وقف إطالق النار في مارس ،2020
وم��ع ذل��ك ال ي��زال ماليني السوريني
ً
داخليا وإما الجئني.
إما مشردين

سبقلا رصدت ُشحَّ ه وغالء أسعاره

وينك يا ميد

45

؟

ً
دينارا للسلة خارج السوق..
ً
دينارا على سعر «التجارة»
بزيادة 20

«وين الميد»؟ هذا السؤال تردد كثيراً على ألسنة مرتادي سوق السمك في شرق امس،
حيث عرضت كميات قليلة منه في الصباح الباكر بسعر بلغ  2.5دينار للكيلوغرام ونفدت
سريعاً .ووفق جولة سبقلا فإن غياب السمك المحلي عموما والميد على وجه
الخصوص ،لم يكن بسبب شحه او نقص مخزونه إنما بسبب وجود سوق مواز لبيعه عبر
منصات التواصل االجتماعي لكن بأسعار تصل إلى ضعف األسعار المعلنة من قبل وزارة
التجارة.

خالد الحطاب
اصحاب بسطات في سوق شرق أك��دوا لـ سبقلا ان شح
السمك الكويتي خاصة امليد ف��ي موسمه الحالي لعدم
ق��ي��ام ال��ص��ي��ادي�ين ببيعه عليهم ب��األس��ع��ار امل���ح���ددة من
وزارة التجارة ،حيث تلزم البسطات بالبيع مقابل 1.500
فلس للكيلو و 25دينارا للسلة ،اال ان السوق املوازي يبيع
السلة حاليا بـ  45دينارا ووصل سعر الكيلو  3دنانير.
وأش����اروا إل��ى أن ه��ن��اك م��ن يتحكم ف��ي تنزيل البضائع
واالس����م����اك م���ن ق��ب��ل ال��ص��ي��ادي��ن وي��م��ن��ع دخ�����ول ال��س��م��ك

المستهلكون يبحثون عن الميد

ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��س��وق وت��وج��ي��ه ال��ب��ي��ع ل��ل��س��وق امل����وازي ال��ذي
ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه م��ج��م��وع��ة م����ن ال���ص���ي���ادي�ي�ن وال���ش���رك���ات
واملسامك.
جولة سبقلا في السوق كشفت املستور عن أسماك امليد،
فإن عدم توافرها على البسطات ليس مهما ،األهم وجود
زبون يرغب في الشراء ،فبعد التجول على كامل السوق
لم يعثر على اي كيلو من أسماك امليد ،اال انها تواجدت
على بسطات التنظيف ما اثار عالمات االستفهام حول
القضية.
وعند سؤال من يقوم بتنظيف أسماك امليد من أين جاء

أين السمك الكويتي؟ (تصوير :محمود الفوريكي)

ب��ه��ذه ال��ك��م��ي��ات ،ل��ف��ت إل���ى ت���واف���ر ال��س��م��ك ل��ك��ن بتوصية
مسبقة بحيث يقوم الزبون بتوصية البائع على الكمية
املطلوبة ويتم توفيرها مقابل  2.500فلس للكيلو الواحد.
ك��ش��ف��ت ج���ول���ة سبقلا ع����ن ع�����دم ث���ب���ات اس����ع����ار ال���رب���ي���ان
االي���ران���ي وال��ب��اك��س��ت��ان��ي ف��ه��ن��اك م��ن ي��ق��وم ب��ب��ي��ع الحجم
امل��ت��وس��ط ب��ـ  3دن��ان��ي��ر واخ����رون يبيعونه ب��ـ  4.500فلس
وي��ص��ل ال��س��ع��ر إل���ى  5دن��ان��ي��ر رغ���م ت���واف���ره ف��ي األس���واق
املوازية بأقل من دينارين للكيلو.
وتراوحت أسعار الربيان الجامبو بني  4و 5دنانير ،في
حني بلغ سعره بالسوق املوازي  8دنانير للكيلو الواحد.

األسماك المستوردة وفيرة

 9دنانير للزبيدي المستورد
توافرت في سوق شرق أسماك باكستانية
واي��ران �ي��ة وم �ص��ري��ة وس �ع��ودي��ة ب��أس�ع��ار
مختلفة.
وبلغ سعر الزبيدي االيراني والباكستاني
بني  8و 9دنانير للكيلو الواحد ،في حني
ت��راوح سعر الهامور بـ  7دنانير والبالول
بـ.8
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الضغوط جعلتها تلغي اشتراط البقاء في الخارج  30يوماً
يبدو أن السخط الشعبي
والضغوط ،التي أشارت
إليها سبقلا في
عددها الصادر في 24
الجاري من اشتراطات
الحكومة للسماح بسفر
المواطنين ،قد أتت ثمارها.
حمد السالمة
أم���ام س��ي��ل االن��ت��ق��ادات الشعبية ال��ج��ارف،
ت���راج���ع���ت ال��ح��ك��وم��ة ع���ن ب��ع��ض ال���ش���روط
ال��ت��ي وضعتها للسماح ل��ش��رائ��ح م��ح��ددة
من املواطنني بالسفر إلى الخارج ،أبرزها
إلغاء مدة بقاء املسافر في الخارج املحددة
ب���ـ  30ي���وم���ا ،وك���ذل���ك إل���غ���اء ش����رط ص���دور
شهادة الـ  PCRباللغة العربية.

سخط شعبي
وك���ان���ت سبقلا ق���د أش������ارت إل����ى ال��س��خ��ط
ال��ش��ع��ب��ي ال����واس����ع م����ن ش������روط ال��ح��ك��وم��ة
املجحفة للسماح بالسفر ،حيث وصفت
م�����ص�����ادر اش������ت������راط ال����ح����ص����ول ع����ل����ى اذن
وتقديم طلب ل���وزارة الداخلية قبل موعد
السفر بـ  10ايام مدعم باملستندات املؤيدة
ل����ض����رورة س���ف���ره ،ب����اإلج����راء امل��ع��ق��د ال���ذي
يتطلب موافقات وأدلة وقرائن.
واستغربت املصادر تحديد مدة السفر بما
ال يقل عن  30يوما ملن يرغب في مغادرة
ال��ب�لاد ،وت��س��اء ل��ت :م��ن يمكنه تحمل كلفة
ال��ب��ق��اء ف��ي ال��ف��ن��ادق ط���وال ه���ذه امل����دة؟ ك��أن
هذا الشرط وضع ملصلحة فئة واحدة فقط
هي من يملكون عقارات او بيوتا بالخارج
يقيمون فيها.

شروط متشددة
وفي ما يخص تراجع الحكومة وتخفيفها
ل��ش��روط ال��س��م��اح بالسفر وف��ق ق���رار وزي��ر
ال��ص��ح��ة امل��ن��ش��ور ف���ي ال���ج���ري���دة ال��رس��م��ي��ة
(الكويت ال��ي��وم) ،كشفت مصادر حكومية
ل���ـ سبقلا أن ال����ش����روط ال���ت���ي وض���ع���ت في
ال��ب��داي��ة ك��ان فيها ن��وع م��ن ال��ت��ش��دد ،األم��ر

السخط الشعبي يجبر الحكومة
على تسهيل شروط السماح بالسفر
¶ الضوابط المخففة
كان فيها كثير من التشدد..
ِّ
وتحمل المواطنين
فوق طاقتهم

استثناء الحاالت الحرجة كالمرضى

 5آالف مواطن تقدموا
برغبة في المغادرة
محمد إبراهيم

¶ إلغاء شرط صدور
شهادة الـ PCRمنطقي
ألن المواطن سيطلبها
من دولة أجنبية
ال��������ذي أث��������ار س���خ���ط امل�����واط�����ن��ي��ن ،الس��ي��م��ا
اشتراط بقاء املواطن في الخارج  30يوما،
قد ال يكون محتاجا منها لقضاء حاجته
سوى أيام معدودة ال تتجاوز أصابع اليد
الواحدة ،فماذا يفعل في بقية املدة؟ وملاذا
يرهق بتحمل كلفة البقاء في الفنادق بال
داع؟
ورأت امل�����ص�����ادر أن إل����غ����اء ش�����رط ص����دور
ش���ه���ادة ال����ـ  PCRب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة إج����راء
منطقي ،خاصة أن البعض يسافر إلى دول
أجنبية ،ومؤسساتها الصحية ال تمنح
ش��ه��ادات باللغة ال��ع��رب��ي��ة ،م��م��ا يعني أن��ه
سيتعرض لضغوط ومشاكل وعوائق من
أجل الحصول على هذه الشهادة.
ول����م ت��س��ت��ب��ع��د امل����ص����ادر أن ت��ش��ه��د األي����ام
املقبلة مزيدا من التخفيف في قيود السفر،
تبعا ألحوال انتشار وباء كورونا ودرجة
السيطرة عليه.

المطار استعد لتوفير الخدمات لهم

ي الشروط
انطالق رحالت مستوف ّ
محمد المصلح
ق��ال مصدر مسؤول ان االج��ه��زة العاملة في مطار الكويت ال��دول��ي مستعدة لتنفيذ ق���رارات مجلس
الوزراء بشان الضوابط الخاصة بالسماح بسفر املواطنني في الخارج.
واعلن املصدر عن انطالق رح�لات املواطنني مستوفي ش��روط وزارة الداخلية للفئات املسموح لها
بالسفر ،مشيرا الى ان شركات طيران محلية وعاملية تقدمت بطلبات تسيير رحالت جوية الى اململكة
املتحدة وغيرها من الدول التي تسمح بدخول املواطنني إليها.
وذك���ر امل��ص��در ان غالبية ال��رح�لات تتجه عبر ش��رك��ات ط��ي��ران عاملية ال��ى ال��دوح��ة ،ال��ت��ي تمثل نقطة
ترانزيت يتجه من خاللها الركاب الى مقاصدهم .وح��ول استعدادات املطار اكد املصدر تجهيز كل
الخدمات اللوجستية لخدمة املسافرين عبر تكثيف طواقم العمل من قبل ادارة العمليات ووضع
العالمات االرشادية لتحقيق التباعد بني املسافرين بصورة تحقق االنسيابية بني الركاب.

نائب رئيس طوارئ شبكات التوزيع الكهربائية لـ سبقلا:

المزارع..
َّ
مكيفة وسكن للعزاب
فلل

!

عملية الصيانة الدورية التي تتم للخطوط
الهوائية شهريا.

محمود الزاهي

 568مخالفة
وبني أن فريق التعديات التابع للوزارة حرر
 568م��ح��ض��را مل��خ��ال��ف��ات ق����ام ب��ه��ا أص��ح��اب
املزارع والشاليهات منذ بداية إبريل املاضي
حتى أم��س« ،تنوعت ب�ين زراع���ة أش��ج��ار في
م���س���ار ال���خ���ط���وط ال���ه���وائ���ي���ة ،م���ا ي�����ؤدي إل��ى
تالمسها مع الخطوط وفصل التيار أو إقامة
مبان مخالفة وأخرى تحت مسار الخطوط،
فضال عن وجود مبان أخرى بال ترخيص».
وت����وزع����ت امل���خ���ال���ف���ات ،ب��ح��س��ب امل���ن���ص���وري،
ب�ي�ن امل��ن��اط��ق امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���واق���ع  199مخالفة
ف��ي ال��وف��رة و 206ف��ي العبدلي و 73ف��ي كبد
وال��ص��ل��ي��ب��ي��ة و 90ف���ي م��ن��اط��ق ال��ش��ال��ي��ه��ات
وج��م��ي��ع��ه��ا م���خ���ال���ف���ات ت��ت��س��ب��ب ف����ي ع��رق��ل��ة

يتحملون حرارة الشمس الالهبة تلبية للواجب

رجال األمن 4 ..أشهر
من الوجود الميداني

النقيب صالح الظفيري ورجل األمن خالد فيصل العنزي خالل التدقيق على التصاريح (تصوير :حسني هالل)

فريق الطوارئ خالل رصد المخالفات

أرجع نائب رئيس فريق الطوارئ في قطاع
شبكات التوزيع الكهربائية حمد املنصوري
كل مشكالت انقطاع التيار عن املزارع الواقعة
شمالي البالد وجنوبيها إلى املخالفات التي
يرتكبها أصحاب املزارع «بنسبة .»%100
وك���ش���ف امل���ن���ص���وري ف���ي ت��ص��ري��ح ل���ـ سبقلا
ع��ن ت��زاي��د م��خ��ال��ف��ات امل��ب��ان��ي ال��ت��ي تتسبب
في الضغط على الشبكة في مناطق امل��زارع
«خاصة أن كثيرا من أصحاب املزارع استغل
ال���ت���رخ���ي���ص امل���م���ن���وح ف����ي األص������ل ألغ�����راض
ال��زراع��ة وت��رب��ي��ة امل��اش��ي��ة وأق���ام فلال سكنية
م���زودة بتكييف م��رك��زي باملخالفة ل��ق��رارات
ال���وزارة كما ج��رى تحويل امل���زارع كذلك إلى
سكن ل��ل��ع��زاب وه��و م��ا يتسبب ف��ي الضغط
على الشبكة بشكل كبير».

كشفت مصادر أمنية مطلعة أن اإلدارة العامة ألمن
املطار ممثلة في إدارة الجوازات استقبلت نحو  5آالف
ط�ل��ب م��ن م��واط�ن�ين ي��رغ�ب��ون ف��ي ال�س�ف��ر ،ع�ب��ر امل��وق��ع
الرسمي للداخلية.
وقالت املصادر لـ سبقلا إن املعنيني في إدارة جوازات
امل �ط��ار ي��درس��ون ك��ل ح��ال��ة ع�ل��ى ح ��دة ،وف��ق ال�ش��روط
املوضوعة من قبل مجلس الوزراء ،ومن تنطبق عليهم
الشروط يلتزمون بتوقيع تعهد ،ليتم منحهم (باركودا)
خاصا بهم يتيح لهم تقديمه لشركات الطيران لحجز
ت��ذك��رة س�ف��ر إل��ى ال��وج�ه��ة ال�ت��ي ي�ق�ص��دون�ه��ا ،وم��ن ال
تنطبق عليهم الشروط ترفض طلباتهم.
واوض �ح��ت امل �ص��ادر أن إدارة ج ��وازات امل�ط��ار تستقبل
يوميًا بني  80و 100مواطن لديهم مواعيد حجز مسبقة
م��ن خ�لال امل��وق��ع االل�ك�ت��رون��ي ،وي�ت��م استقبال طلباتهم،
وفحصها ،والتدقيق عليها ،وتحديد ما إذا كان الشخص
ض�م��ن امل�ش�م��ول�ين ب �ق��رارات مجلس ال� ��وزراء م��ن ع��دم��ه،
وعليه ينال املوافقة على طلبه بالسفر ،أو العكس.
واش � ��ارت امل �ص��ادر إل ��ى أن ه �ن��اك ت�ع�ل�ي�م��ات ص ��ادرة
لرجال األمن القائمني على فحص الطلبات ،تنص على
استثناء ال�ح��االت الخاصة التي لديها مواعيد سفر
ق��ري�ب��ة ج ��دا ،خ�ص��وص��ا امل��رض��ى أص �ح��اب ال �ح��االت
ال�ح��رج��ة ،وي��أت��ي ف��ي امل��رت�ب��ة الثانية الطلبة ال��راغ�ب��ون
ف��ي ال �ع��ودة إل��ى ج��ام�ع��ات�ه��م ،وامل��وظ �ف��ون ف��ي الجهات
الحكومية الذين يعملون بالخارج.

التعديات وراء %100
من االنقطاعات
اليومية بها
 568مخالفة
في المزارع والشاليهات
والجواخير منذ أبريل

تخفيف أحمال
وأوض�����ح أن ف���ري���ق ال����ط����وارئ ي��ع��م��ل ج��اه��دا
ب��ت��ع��ل��ي��م��ات م���ن ال����وزي����ر وال���وك���ي���ل امل��س��اع��د
ل��ق��ط��اع ش��ب��ك��ات ال���ت���وزي���ع م��ط��ل��ق ال��ع��ت��ي��ب��ي
على تخفيف األحمال وتأمني وصول التيار
ب�ل�ا ان���ق���ط���اع ل���ل���م���زارع امل��ن��ت��ج��ة ف���ي امل��ن��ط��ق��ة
الشمالية ،وك��ذل��ك مل���زارع املنطقة الجنوبية
واملحاجر املوجودة في منطقة الشاليهات،
إذ ج������رى ت��خ��ف��ي��ف أح����م����ال ع������دد ك���ب���ي���ر م��ن
املحطات الثانوية م��ن  390كيلو فولت إلى
 320كيلو فولت وأقل من ذلك لضمان وصول
التيار من دون انقطاع.

محمد إبراهيم
م���ع اس���ت���م���رار ع����زل م��ن��اط��ق ال���ف���روان���ي���ة وامل��ه��ب��ول��ة
وجليب الشيوخ ،تتواصل الجهود الكبيرة التي
تبذلها ال��ق��ط��اع��ات األم��ن��ي��ة امل��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى م���دار 4
أش���ه���ر م��ن��ذ ب����دء ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك����ورون����ا ،وه���ذا
دل��ي��ل على أن رج���ال ال��داخ��ل��ي��ة درع ال��وط��ن الغالي
في ظل الظروف الطارئة والحرجة .سبقلا تفقدت
إح��دى النقاط األمنية في مدخل منطقة الفروانية
على جسر «ال��غ��زال��ي» ،ورص���دت ال��ج��ه��ود الكبيرة
التي يبذلها رج��ال األم��ن القائمون بالتدقيق على
هويات االشخاص الراغبني في الخروج والدخول
إل���ى امل��ن��ط��ق��ة ،وآل��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م ،وال��س��م��اح ملن
ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م ال����ش����روط ب���ال���خ���روج وال����دخ����ول،
والطلب من االخرين العودة إلى منازلهم ،وااللتزام

بالتعليمات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
وع��ل��م��ت سبقلا أن رج�����ال األم�����ن ي��ع��م��ل��ون ب��ن��ظ��ام
امل��ن��اوب��ات ،وي��ن��ق��س��م��ون ال���ى  4ف���رق لتغطية ال���ـ24
ساعة يوميًا ،ويواجهون الطقس الحار بالتعامل
ال����راق����ي م���ع امل���واط���ن�ي�ن وامل���ق���ي���م�ي�ن ،وف�����رض هيبة
ال��ق��ان��ون ،وتطبيق ال���ق���رارات ال��ص��ادرة م��ن مجلس
ال���������وزراء ،وال���ه���ادف���ة ال����ى ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ان��ت��ش��ار
الفيروس ،وتحقيق تعليمات الجهات الصحية.
وال يقتصر دور رج����ال األم����ن ع��ل��ى اإلش�����راف وال��ع��م��ل
داخ����ل ال��ن��ق��اط األم��ن��ي��ة ف��ق��ط ،ب���ل ي��ش��م��ل ع����دة ج��وان��ب
أخ���رى ،منها ال��ق��ي��ام بالعديد م��ن امل��س��اع��دات كتوزيع
امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ع��ي��ش��ي��ة واس���ط���وان���ات ال���غ���از على
قاطني املناطق املعزولة .وبال شك فإن التحدي ال يزال
قائمًا أمام رجال األمن ،حيث إن الفترة املقبلة تتطلب
املزيد من العمل والجهد لتخطي تلك املرحلة الحرجة.

إعادة توزيع التيار..
وصيانة المحطات للحفاظ على الخدمة
قال رئيس قسم الخطوط الهوائية ناصر بن طفلة «إن إدارة الطوارئ قامت خالل الفترة املاضية
بالتنسيق مع مراقبي املحافظات ورؤساء األقسام املعنيني بتنفيذ خطة عاجلة شملت صيانة
الخطوط الهوائية في  7محطات بمنطقة الوفرة كما تم إنشاء خطني جديدين بالكامل بطول 7
كم للخط الواحد».
وأشار إلى أن «تلك الجهود الهدف منها تقليل األعطال والحفاظ على استمرارية التيار في ظل
الظروف التي تمر بها البالد ولوجود كثير من العائالت حاليا في الشاليهات والجواخير» ،الفتا
إلى أن «جهود إعادة توزيع التيار في منطقة الشاليهات التي تستخدم كحجر صحي مؤسسي
شملت  4محطات هي الجليعة  4Bو 5Aومحطة الجليعة  5والنويصيب  15والخيران وكذلك
جرى إعادة توزيع األحمال لبعض خطوط منطقتي جواخير كبد والهجن».

عبد الله الشاهين يتأكد من تصريح أمني (تصوير :بسام زيدان)
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«الخارجية» :سنط ِّبق مبدأ المعاملة بالمثل

كلمة حق

الكويتيون ممنوعون
من دخول أوروبا
¶ الخبيزي
لـ سبقلا:
كلفنا سفيرنا
في بروكسل
االستفسار
عن القرار

حمد السالمة
مقابل إع��داد االت�ح��اد األوروب ��ي م�س��ودة قائمة
ب � � �ـ 54دول � ��ة (ل� �ي ��س ب �ي �ن �ه��ا ال �ك ��وي ��ت أو أي م��ن
دول ال �خ �ل �ي��ج) س �ي �س �م��ح مل��واط �ن �ي �ه��ا ب��دخ��ول
دول «ال�ش�ي�ن�غ��ن» ،ردت «ال�خ��ارج�ي��ة» الكويتية
بلغة ح��اس�م��ة ،أم��س ،على ل�س��ان مساعد وزي��ر
الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي ،الذي
ق ��ال ل �ـ سبقلا إن ��ه ف ��ي ح ��ال ل ��م ت � ��درج ال�ك��وي��ت
ف ��ي ال �ق��ائ �م��ة ،ال �ت��ي ي �ع �ت��زم االت� �ح ��اد االوروب � ��ي
ّ
وستطبق ابتداء من  ١يوليو
التصويت عليها،

امل �ق �ب��ل ،ف� ��إن ك ��ل ال� �خ� �ي ��ارات م �ف �ت��وح��ة ،وس�ي�ت��م
تطبيق مبدأ املعاملة باملثل على مواطني دول
االتحاد عند دخولهم الكويت ،مبينا أن عددًا من
دول املنظومة لم يضع اشتراطات على دخول
الكويتيني أراضيها.
وأضاف الخبيزي ،موضحا أن الكويت لم تغلق
مطارها أو أجواءها أمام مواطني أي دول��ة ،إال
حني جرى اإلغالق مؤخرا بسبب أزمة «كورونا».
ً
وزاد :ل��م ن�خ�ت��ر دوال م�ع�ي�ن��ة ،أو ن �ض��ع ق��وائ��م
ب��أس �م��اء دول ،م �س �ت �غ��رب��ًا ان ي �س �م��ح االت �ح ��اد
االوروب� ��ي ب��دخ��ول م��واط�ن��ي الكثير م��ن ال ��دول،

المستشار عادل بطرس
a.botrosfarag@gmail.com

الوقوف أمام القاضي ()٢

وتستبعد الكويت.
ول� �ف ��ت ال �خ �ب �ي ��زي إل � ��ى ات � �ص� ��ال ج � ��رى ب�س�ف�ي��ر
ال�ب�لاد ف��ي بروكسل وتكليفه مخاطبة االتحاد
ً
االوروب ��ي واالس�ت�ف�س��ار ع��ن ه��ذا ال �ق��رار ،إض��اف��ة
الى اتصاالت «الخارجية» مع االتحاد االوروبي
ملعرفة دقة تفاصيل القرار وتدارسه.
ّ
وشدد على أن الكثيرين من املواطنني يمتلكون
اس� �ت� �ث� �م ��ارات ض �خ �م��ة ف� ��ي أوروب � � � ��ا وم �ص��ال��ح
وال � �ت � ��زام � ��ات ،وم � ��ن غ �ي ��ر امل� �ع� �ق ��ول م �ن �ع �ه��م م��ن
ً
الدخول ملتابعة ارتباطاتهم ،إضافة إلى املرضى
والطلبة!

خالل  70يوماً

 10وفيات و 1447إصابة
في  60جمعية تعاونية
عبدالرزاق المحسن
ضرب فيروس كورونا الجمعيات التعاونية منذ بداية ظهوره
وال ت��زال اإلص��اب��ات تتوالى ف��ي ه��ذا القطاع ال�ح�ي��وي .وكشفت
مصادر مطلعة عن تسجيل  10وفيات وأكثر من  1447اصابة
في  60جمعية خالل الفترة من منتصف ابريل وحتى ظهر امس،
مبينه ان هذه االصابات تسببت بإغالق مؤقت لألسواق املركزية
واالفرع التابعة للتعاونيات ،بهدف التعقيم واتخاذ االجراءات
الصحية ،قبيل افتتاحها بعد يوم او يومني.
وأض��اف��ت امل �ص��ادر ل �ـ سبقلا ان ال��وف �ي��ات ال �ع �ش��رة ه��ي ألرب�ع��ة
م��واط �ن�ين ف��ي ج�م�ع�ي��ات ال �خ��ال��دي��ة وال �ش �ع��ب وص �ب��اح االح �م��د
وال �ع��ارض �ي��ة ،و 6مل�ق�ي�م�ين ف��ي ت �ع��اون �ي��ات ال �ع �م��ري��ة وال�س��امل�ي��ة
والروضة وحولي ومبارك الكبير والقرين والعديلية والنزهة،
مشيرة الى ان املواطنني كانوا متطوعني خالل ازمة كورونا ،عدا
مواطن كان يعمل محصال في قسم الخزينة بالعارضية ،فيما
الوافدين هم من العاملني فيها.
واوضحت املصادر ان االصابات تم تسجيلها بخالف اإلصابات
املسجلة في جمعية الشرطة والجمعيات التعاونية الزراعية،
الف �ت��ة ال ��ى ان م��ن ب�ي�ن�ه��ا اص��اب��ة رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��ري��ة فهد
الجدعي ،ورئيس تعاونية صباح السالم حينها احمد العتيبي،
ورئيس جمعية عبداهلل املبارك آن��ذاك صالح ال�ب��ذال ،فضال عن
نائب رئيس تعاونية الصليبخات والدوحة عبدالعزيز البذالي.
وزادت ،ان االص��اب��ات ط��ال��ت اع ��دادا اخ��رى م��ن اع�ض��اء مجالس
ادارات التعاونيات ،وبخالف آخرين يشتبه في اصابتهم.
مصري إلى النيابة..
فتحها رغم إلغاء ترخيصها

إغالق صيدلية
مخالفة في خيطان
عبدالرزاق المحسن
أغلقت وزارة الصحة صيدلية
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة خ �ي �ط��ان ،وأح ��ال ��ت
ص �ي��دالن �ي��ا م �ص��ري��ا ف �ي �ه��ا إل��ى
النيابة العامة ،بعد ان أقدم على
ف�ت�ح�ه��ا رغ ��م إل �غ��اء ترخيصها
من قبل صاحبة الرخصة ،وهي
صيدالنية كويتية.
وأك � � � � � ��دت م � � �ص� � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة ل �ـ
سبقلا ان ب�لاغ��ا ورد ال��ى ادارة
ت �ف �ت �ي��ش االدوي � � � ��ة ب��اس �ت �ئ �ن��اف
ن�ش��اط الصيدلية بعد اغالقها
خ �ل��ال أزم� � ��ة ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا،
حيث ع��اودت استقبال املرضى
وص��رف االدوي��ة لهم ،رغم إلغاء
ت��رخ �ي �ص �ه��ا م ��ن ق �ب��ل ص��اح �ب��ة
ال� � ��رخ � � �ص� � ��ة ،م � �ش � �ي� ��رة ال � � � ��ى أن
الصيدلي امل��وج��ود فيها ح��اول
اس �ت �غ�ل�ال ظ� ��روف ال �ح �ظ��ر على
بعض القطع في خيطان.
ول �ف �ت��ت امل � �ص� ��ادر ال � ��ى ان ف��رق
االدارة ت�ف�ق��دت ال�ص�ي��دل�ي��ة وت��م
ت�ث�ب�ي��ت ف �ت��ح اب��واب �ه��ا م ��ن دون
وجود ترخيص رسمي ،وجرى
رفع مذكرة الى القطاع املختص
ب � � � ��ال � � � ��وزارة ،ت� �م� �ه� �ي ��دا الح� ��ال� ��ة
ال�ص�ي��دل��ي ال��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة،
م�ب� ّ�ي�ن��ة ان ال �ف��رق ت �ق��وم بتنفيذ
ج ��والت م�ف��اج�ئ��ة ع�ل��ى ع ��دد من
عموم املناطق يوميا ،لرصد اي
مخالفات في الصيدليات.
وأش��ارت الى ان ازمة كورونا لم
تعق مهام ادارة تفتيش االدوية
ع��ن اداء م�ه��ام�ه��ا ،وال �ت��ي تعمل
اي �ض��ا ع �ل��ى إص� � ��دار ت��راخ �ي��ص
ال � �ص � �ي ��دل � �ي ��ات وم � �س � �ت ��ودع ��ات
األدوي � � � � ��ة ال� �ط� �ب� �ي ��ة وال �ن �ب ��ات �ي ��ة
وم� � �ح � ��ال امل � �ك � �م �ل�ات ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة
والترخيص للعاملني فيها.
إل� � � ��ى ذل � � � � ��ك ،اش � � � � � ��ارت م � �ص� ��ادر
مطلعة ل �ـ سبقلا إل��ى ان ال�ف��رق
املعنية بصدد تنفيذ املزيد من
الجوالت التفتيشية خالل األيام
امل �ق �ب �ل��ة ل �ض �ب��ط اي م �خ��ال �ف��ات
ف��ي ال�ص�ي��دل�ي��ات ،وس�ي�ح��ال اي
مخالف إلى جهات االختصاص
ل�ي�خ�ض��ع ل�ل�م�ح��اس�ب��ة وال�ع�ق��اب
وفق القانون.
ولفتت املصادر إل��ى ان البعض
اس�ت�غ��ل أزم ��ة ك��ورون��ا ف��ي كسر
ال�ق��ان��ون وال�ت��رب��ح م��ن وراء بيع
امل�س�ت�ل��زم��ات ال��وق��ائ�ي��ة بأسعار
م �ب��ال��غ ف �ي �ه��ا ،وق� ��د أح �ي ��ل ع��دد
م � � ��ن امل � �خ � ��ال � �ف �ي��ن إل � � � ��ى ج� �ه ��ات
االختصاص.

ق�ل�ن��ا م��ن ق �ب��ل إن م��ن أه ��م اخ�ت�ص��اص��ات
ال �ق��اض��ي ت�ف�س�ي��ر ال �ن �ص��وص ال �ق��ان��ون �ي��ة،
وي �ت �م �ي��ز ت �ف �س �ي��ر ال� �ق ��اض ��ي ل �ل �ن �ص��وص
ال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن التفسير ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��ذي
ي�ت��واله امل �ش� ّ�رع ،أو التفسير الفقهي ال��ذي
يتواله الفقهاء ،في أن املشرع أو الفقيه يملك
حرية تفسير النصوص التشريعية وقتما
ش��اء ،أم��ا القاضي ف�لا يملك ه��ذه الحرية،
وإن� �م ��ا ي �ل �ت��زم ب�ت�ف�س�ي��ر ال �ن �ص��وص حتى
يتمكن م��ن تطبيقها على ال �ن��زاع امل�ط��روح
عليه ،وإال اعتبر امتناعًا عن الحكم ،وهو
ما يعرف بجريمة إنكار العدالة denie de
.justice
كما يتميز التفسير القضائي بأن القاضي
ال ي �ض��ع ق ��واع ��د ع ��ام ��ة م � �ج ��ردة ل �ح��االت
اف�ت��راض�ي��ة ك�م��ا ي�ف�ع��ل امل �ش� ّ�رع ،وإن �م��ا هو
ي �ط �ب��ق ال �ن �ص ��وص ال �ق��ان��ون �ي��ة ع �ل��ى ن ��زاع
م �ع��روض ع�ل�ي��ه ب��ال �ف �ع��ل ،ف�ي�ت��ول��ى دراس ��ة
ال��وق��ائ��ع امل��ادي��ة امل �ك��ون��ة ،ل��ذل��ك ال �ن��زاع لكي
يضفي عليها التكييف القانوني املناسب،
وم��ن ث��م يطبق الحل ال��ذي وضعه املشرع،
فينتقل م��ن عمومية ال�ق��اع��دة امل�ج��ردة الى
خصوصية الحالة امل�ع��روض��ة عليه .وإل��ى
جانب هذا وذاك ،يتميز التفسير القضائي
بعدة خصائص ،منها أنه غير ملزم ،ففي
ظ��ل االن�ظ�م��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�لات�ي�ن�ي��ة (وم�ن�ه��ا
فرنسا ومصر والكويت) ما تتوصل اليه
املحكمة من تفسيرات ال يكون ملزمًا لها
وال لغيرها من املحاكم ولو كان صادرًا من
محكمة التمييز ،فما يصدر م��ن املحكمة
م��ن تفسير تنحصر ق��وت��ه االل��زام �ي��ة في
ً
النزاع املعروض عليها عمال بمبدأ حجية
األمر املقضي به ،فتستطيع املحاكم تبني
ت�ف�س�ي��ر م �غ��اي��ر ف ��ي ق �ض��اي��ا م �م��اث �ل��ة ،بل
وت�س�ت�ط�ي��ع امل�ح�ك�م��ة ذات �ه��ا ال �ت��ي أص ��درت
التفسير األول العدول عنه الى تفسير آخر
في واقعة أخ��رى ،متى تبينت لها ضرورة
ل�ه��ذا ال �ع��دول ،وذل��ك على عكس ال�ح��ال في
األن �ظ �م��ة اإلن �ج �ل��وس �ك �س��ون �ي��ة ال �ت��ي ت��أخ��ذ
ب�ن�ظ��ام ال�س��واب��ق القضائية ،precedents
حيث تلتزم املحاكم الدنيا بأحكام املحاكم
العليا وم�ج�ل��س ال� �ل ��وردات .وه ��ذا يذكرني
ب �م��ا ك� ��ان ي �ج ��ري ع �ل �ي��ه ال �ع �م��ل ف ��ي ادارة
التفتيش القضائي في مجلس الدولة وقت
ان ك�ن��ت أع �م��ل ب �ه��ا ،ف�ق��د ك ��ان يستوقفنا
صدور أحكام تخالف أحكامًا صادرة من
املحكمة االدارية العليا ،وكان األمر يقتضي
مناقشة من أصدروا هذه األحكام للوقوف
على سبب مخالفتهم لها ،فإذا كانت لديهم
وج �ه��ة ن�ظ��ر خ��اص��ة ب�ه��م ف�لا ل ��وم عليهم،
ألن ب��اب االجتهاد مفتوح لكل من أراد أن
يجتهد ،ومن يدري فقد تكون وجهة نظره
هي الصائبة ،وقد تأخذ بها املحكمة العليا،

اما من لم يكن على علم بهذه األحكام فإنه
يستحق أن تسجل عليه مالحظة.
أم� ��ا ال� �ط ��رق ال �ت��ي ي�س�ت�ع�ين ب �ه��ا ال �ق��اض��ي
لتفسير النصوص فأبرزها القياس ،وقد
تكلمنا م��ن قبل ع��ن ال�ن��وع األول م��ن أن��واع
القياس وهو القياس التحاد العلة ،فقلنا ان
املقصود به أنه اذا وجدت حالة من الحاالت
ورد فيها نص صريح ،بينما حالة أخرى
تتحد معها في العلة لم يرد فيها نص ،فإن
القاضي يستطيع أن يطبق الحكم الخاص
بالحالة التي ورد فيها النص على الحالة
ال�ت��ي ل��م ي��رد فيها ن��ص ،وامل�ق�ص��ود بالعلة
هي املصلحة التي شرع الحكم لرعايتها ،أو
بعبارة أخرى الغاية التي تغياها املشرع من
ً
ال�ن��ص .ويمكن أن نضرب م�ث��اال لذلك بما
تنص عليه امل��ادة  ٢٩٤م��ن القانون املدني
م��ن ان��ه« :إذا اش�ت��رك خطأ ال��دائ��ن م��ع خطأ
املدين في إحداث الضرر دون ان يستغرق
أح� ��د ال �خ �ط �ئ�ين اآلخ � � ��ر ،ح �ك �م��ت امل�ح�ك�م��ة
بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن»،
فالواضح من هذا النص أنه عالج الحالة التي
يشترك فيها خطأ ال��دائ��ن مع خطأ املدين
في إحداث الضرر املطلوب التعويض عنه،
فنص على أنهما يتشاركان في التعويض،
ولكنه لم يعالج الحالة التي يشترك فيها ـ
في إح��داث الضرر ـ خطأ املدين مع سبب
أجنبي (أي سبب خارجي ال يعود ألي من
املتعاقدين).
وألن العلة في الحالة األولى هي عدم جواز
الحكم بالتعويض على املسؤول إال بمقدار
ما ساهم به في إح��داث الضرر ،وألن هذه
العلة بعينها تتوافر في الحالة الثانية ،فإن
حكم الحالة األولى يطبق على الحالة الثانية،
وهذا هو ما يسمى بالقياس التحاد العلة.
أم ��ا ال �ن��وع ال �ث��ان��ي م��ن أن� ��واع ال �ق �ي��اس فهو
القياس بمفهوم املخالفة ،فاذا وجد القاضي
ان امل �ش��رع ت �ن��اول ح��ال��ة م�ع�ي�ن��ة ،ول�ك�ن��ه لم
يتناول عكسها فإنه يستطيع ان يستنبط
ً
الحكم م��ن ال�ح��ال��ة العكسية ،فمثال تنص
امل��ادة  ٤٧٨من القانون املدني على انه «اذا
هلك املبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي ،ال يد
ألحد املتعاقدين فيه ،انفسخ البيع واسترد
املشتري ما أداه من ثمن ،»..ومعنى هذا انه
اذا هلك املبيع قبل تسليمه ال��ى املشتري
تقع تبعة ال�ه�لاك كلها على ال�ب��ائ��ع وح��ده،
أما املشتري فال يتحمل شيئًا ،وهنا يثور
التساؤل عن الحكم فيما لو هلك املبيع بعد
تسليمه ال��ى امل�ش�ت��ري؟ ه��ذه الحالة سكت
عنها ال �ن��ص ،ول�ك��ن ال�ق��اض��ي يستطيع أن
يستنتج بمفهوم امل�خ��ال�ف��ة ،ان املسؤولية
عن هالك املبيع بعد التسليم تقع كلها على
عاتق امل�ش�ت��ري ،أم��ا البائع ف�لا يتحمل أي
مسؤولية .وللحديث بقية...
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السيولة المطلوبة تبلغ  20.6مليار دينار

الحكومة تستعجل «الدين العام»
علمت سبقلا أن مجلس الوزراء وصل إلى قناعة بضرورة استعجال إقرار قانون
الدين العام في ضوء التقارير المرفوعة من الجهات المعنية عن حجم الضرر
المترتب على تأخر إقراره.
وأكدت مصادر وزارية أن القانون يشكل ركيزة أساسية في بدائل توفير السيولة
النقدية لتفادي العسر المالي الذي بدأ اعتباراً من شهر يوليو .2020

زكريا محمد
ق��ال��ت امل� �ص ��ادر إن م� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ب� ��اإلذن
للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل
م��ن األس ��واق املحلية وال�ع��امل�ي��ة خ�لال عشرين
عامًا ،وبحد أقصى قدره  20مليار دينار وكذلك
مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية،
معروضان على مجلس األم��ة ،وال شك في أن
ت��أخ��ر إص� ��دار ه��ذي��ن ال�ق��ان��ون�ين ي �ح��رم امل��ال�ي��ة
العامة م��ن أح��د أه��م منافذ السيولة النقدية،
التي يمكن الحصول عليها بتكلفة منخفضة
نسبيًا في ضوء التصنيف االئتماني املرتفع
لدولة الكويت وأسعار الفائدة املنخفضة في
األس� ��واق امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة .وق ��درت امل�ص��ادر
حجم اإلص��دارات املتوقعة خالل السنة املالية

/2020 2021ب� �ح ��دود  5 - 4م �ل �ي ��ارات دي �ن��ار
«وينبغي في ه��ذا السياق مراعاة وج��ود عدد
م��ن اإلج � ��راءات ال�ت��ي ي�ت��وج��ب ال�ق�ي��ام ب�ه��ا قبل
ال�ت��وج��ه نحو االق �ت��راض ال�س�ي��ادي ،خصوصًا
م��ن ال�خ��ارج ،وه��ي تتطلب م��ا ب�ين  4 - 3أشهر
وذلك وفقًا ألوضاع األسواق العاملية».
وأضافت «أن مجلس ال��وزراء اطلع على كتاب
وزارة املالية امل��ؤرخ /28/5 2020وامل��رق��م 297
بشأن السيولة النقدية املطلوب توافرها في
االحتياطي العام املتضمن اإلش��ارة إلى كتاب
وزارة املالية امل��ؤرخ /7/4 2020وامل��رق��م 5704
امل��وج��ه إل��ى الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار بشأن
السيولة النقدية املتوقع طلبها خ�لال السنة
املالية الحالية /2020 ،2021والتي تبلغ 20.6
مليار دينار ،وإلى رد الهيئة العامة لالستثمار

الحكومة والمجلس أمام تحدي عجز الميزانية

ب �ك �ت��اب �ه��ا امل � � ��ؤرخ ف ��ي /9/4 .2020وأش� � ��ارت
امل �ص��ادر إل��ى أن هيئة االس�ت�ث�م��ار أف ��ادت ب��أن
ال�س�ي��ول��ة امل �ت��واف��رة ف��ي االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام من
املتوقع أن يتم استنفادها بالكامل قبل نهاية
ش�ه��ر ي��ون�ي��و  ،2020ول��ن ت�ك��ون ه�ن��اك سيولة

كافية لسداد االلتزامات بعد ذلك التاريخ.
وذك � ��رت أن ه �ن��اك ت��واف �ق��ًا ب�ي�ن امل�خ�ت�ص�ين في
وزارة امل��ال�ي��ة وامل�خ�ت�ص�ين ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ف ��ي ظ ��ل ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ال�ص�ع�ب��ة
التي تواجهها دولة الكويت في الفترة الراهنة

العدساني :حسابات متضخمة لنواب ..غابت عنها الرقابة

شهية النواب تنفتح
على تطويق فساد «البنغالي»
يتواصل الضغط النيابي على
الحكومة ،بهدف إماطة اللثام
عن مالبسات قضايا فساد ال تزال
أصداؤها تشغل الرأي العام،
كفضيحة النائب البنغالي ،إذ
كشفت التحقيقات األولية
عن ضلوع نواب ومسؤولين
حكوميين في جرائم تتعلق
باالتجار بالبشر وغسل أموال
نفذها ذلك النائب ،بعد تقديم
رشى لهم لتسهيل مهماته.

السويط:
هل ُقدِّ م طلب
من النيابة العامة لرفع
الحصانة عن نواب؟
الدالل والشاهين:
تقرير ربع سنوي
لـ«نزاهة» عن الفساد

المحرر البرلماني
شدد النائب رياض العدساني على أن قضية
«ال �ن��ائ��ب ال �ب �ن �غ��ال��ي» ،وغ �ي��ره��ا م ��ن ال�ق�ض��اي��ا
امل �ت �ص �ل��ة ب �ش �ب �ه��ات غ� �س ��ل أم � � � ��وال وت �ض �خ��م
حسابات بنكية لبعض النواب وسكرتاريتهم
وآخ��ري��ن ،كانت تستلزم من الجهات الرقابية
امل �س��ؤول��ة ،وأب��رزه��ا وح ��دة ال�ت�ح��ري��ات املالية
والبنك املركزي ،القيام بدورها املنوط بها من
دون تأخير أو مماطلة ،مؤكدًا أن ذلك «سيثبت
باستجواب وزير املالية» براك الشيتان ،الذي
يعتزم تقديمه إليه قريبًا.

متواطئون مع «البنغالي»
ف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،س��أل ال�ن��ائ��ب ث��ام��ر السويط
وزي ��ر ال �ع��دل ف�ه��د ال�ع�ف��اس��ي ع��ن ف �ح��وى طلب
قدمته النيابة العامة الستئذان مجلس األمة
في رفع الحصانة عن عدد من النواب ،تواطؤوا
م� ��ع ال� �ن ��ائ ��ب ال �ب �ن �غ��ال��ي ف� ��ي ق �ض ��اي ��ا ت�ت�ص��ل
باالتجار بالبشر ،مطالبًا بالكشف عن أسماء
هؤالء النواب .وقال السويط في سؤاله :األنباء
امل�ت��داول��ة بخصوص قضية النائب البنغالي
امل �ت �ه��م ب��االت �ج��ار ب��ال�ب�ش��ر وات� �ه ��ام م�س��ؤول�ين
حكوميني ون��واب وأف��راد بالتورط معه ،أنباء
مفزعة ألهل الكويت ،ألنها تمس كرامة الوطن
وأم ��وال ��ه ال �ع��ام��ة وم�س�ت�ق�ب��ل أج �ي��ال��ه ،وتشكل
أكبر إه��ان��ة لنا إن ت�ج��اوزن��ا عنها وتساهلنا
م��ع مرتكبها .ل��ذل��ك أدع ��و ال�ج�ه��ات القانونية
وال��رق��اب�ي��ة إل��ى ت��ول��ي مسؤوليتها التاريخية

َّ
معطلة..
قوانين
تفيد المشاريع الصغيرة
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب أس ��ام ��ة ال �ش ��اه�ي�ن س��ؤال�ي�ن
برملانيني ،كال على حدة ،الى نائب رئيس
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة أن ��س
الصالح ،ووزي��ر املالية ب��راك الشيتان ،عن
أس�ب��اب تأخير ص��دور ال�ل��وائ��ح التنفيذية
وال� �ت� �ع ��ام� �ي ��م ال �ل��ازم � ��ة ل �ب �ع��ض ال� �ق ��وان�ي�ن
امل �ت �ص �ل��ة ب �م �ص��ال��ح امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة ،ما عطل أعمالها.
وق � ��ال ال �ش��اه�ي�ن ف ��ي س ��ؤال ��ه ل �ل �ص��ال��ح ،إن
مجلس األم ��ة واف ��ق ف��ي جلسة  24يونيو
 2019ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك ��ام ق��ان��ون
املناقصات العامة ،بهدف إعطاء أفضلية

ل�ل�م�ن�ت��ج امل �ح �ل��ي ول �ل �م �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة في ترسية املناقصات ،وتوريد
ُ
املنتجات محلية الصنع ،وقد ن ِشر القانون
ب��ال�ج��ري��دة الرسمية ف��ي  28يوليو ،2019
ورغ��م م��رور عام على إق��راره لم يتم العمل
ب��أح�ك��ام��ه وال إص ��دار الئ�ح�ت��ه التنفيذية،
م��ا ح��رم امل �ش��اري��ع ال�ت�ج��اري��ة والصناعية
الصغيرة واملتوسطة من االستفادة منه،
متسائال عن أسباب ع��دم إص��دار الالئحة
ال �ت �ن �ف�ي��ذي��ة ح �ت��ى اآلن؟ وامل ��وع ��د امل �ت��وق��ع
إلص � � � � ��داره ،وم � ��ا ه� ��ي امل� � �ي � ��زات امل �م �ن��وح��ة
للمنتج املحلي املعمول بها اآلن؟ وامليزات

إزالة الرمال المتراكمة على طرق «الوفرة»

إزالة الرمال عن الطرق

زكريا محمد
ق ��ام ال �ف��ري��ق ال��رق��اب��ي ف��ي ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة
األحمدي بإزالة الرمال املتراكمة على بعض
الطرق في منطقة الوفرة الزراعية.
على صعيد آخ��ر ،كشفت األجهزة الرقابية
ف ��ي ب �ل��دي��ات امل �ح��اف �ظ��ات ع �ل��ى  307م�ح��ال
وأس ��واق مركزية أم��س أس�ف��رت ع��ن تحرير

 10م �خ��ال �ف��ات ،وت��وج �ي��ه  50إن� � ��ذارًا ،ورف��ع
 15س�ي��ارة مهملة ،وغ�س��ل وتعقيم 16134
حاوية ،وإصدار رخصتي بناء.
ورف �ع��ت ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ط��ة ح��ول��ي  4ق ��وارب
و 8س�ي��ارات مهملة ،وق��ام��ت بتعقيم 1755
ح��اوي��ة ،وتحرير  5مخالفات نظافة عامة،
خ�لال ج��والت فرقها التفتيشية على عدد
من املناطق.

ثامر السويط

رياض العدساني

وال �ت �ح �ق��ق م �ن�ه��ا وال �ت �ح �ق �ي��ق م ��ع أص �ح��اب �ه��ا،
حيث تشكل قضية الفساد ومواجهتها بكل
رم ��وزه ��ا رك �ن��ًا أس��اس �ي��ًا ف ��ي أع �م��ال �ن��ا ك �ن��واب
ل�ل�أم��ة ،ون �ح��ن أم� ��ام اس �ت �ح �ق��اق ك�ب�ي��ر يتعلق
بقسمنا ع�ل��ى ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام .وع�ل��ى ه��ذا
األس��اس ،طلب السويط إف��ادت��ه عما إذا كانت
النيابة قدمت طلبًا تستأذن فيه البرملان رفع
الحصانة ع��ن ن��واب منذ  1مايو وحتى اآلن؟
م��ع ت��زوي��دي ب��أس�م��اء ال��ذي��ن وردت أس�م��اؤه��م
ف��ي ال�ط�ل��ب وأرق � ��ام ال�ق�ض��اي��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ذل��ك؟
وآخر املستجدات حول قضية البنغالي املتهم
بغسل األم ��وال واالت �ج��ار ب��اإلق��ام��ات ،وأس�م��اء
املسؤولني املتهمني في القضية ورقمها؟ ودعا
أيضًا إلى تزويده باإلجراءات التي تم اتخاذها
بحق كل من املتهمني في قضية البنغالي؟

أربعة أشهر) ،يتضمن أبرز حاالت الفساد التي
ط��رح��ت ف��ي ال�س��اح��ة املحلية أو ال��دول�ي��ة ولها
ارتباط محلي.
ورأى النائبان أن يتضمن التقرير موقف ودور
«نزاهة» في التصدي لها ،بذكر تلك اإلجراءات
وال�خ�ط��وات ال�ت��ي كفل ال�ق��ان��ون للهيئة القيام
ب �ه��ا مل ��واج �ه ��ة ص� ��ور ال� �ف� �س ��اد ،وأن ي�ت�ض�م��ن
ال�ب�لاغ��ات ال�ت��ي تسلمتها الهيئة م��ن الجهات
الحكومية أو األفراد وإجراءات الهيئة حيالها،
ّ
وأن تسلم الهيئة نسخة رسمية من التقارير
لكل من مجلس األمة ومجلس الوزراء ،وأن يتم
إعالن بيانات تلك التقارير رسميًا في وسائل
االعالم املختلفة.

تكليف «نزاهة»
ف ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ت �ق ��دم ال �ن��ائ �ب��ان م �ح �م��د ال� ��دالل
وأس ��ام ��ة ال �ش��اه�ي�ن ب��اق �ت��راح ب��رغ �ب��ة ،يقضي
بتكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة ملكافحة
الفساد (ن��زاه��ة) إع��داد تقرير رب��ع سنوي (كل

!

املمنوحة للشركات الصغيرة واملتوسطة؟
وفي سؤاله للوزير الشيتان ،واستنادا الى
تعديالت قانون املناقصات أع�لاه ،ق��ال إن
املجلس واف��ق على تعديل بعض األحكام
بهدف إعطاء األولوية للمشاريع الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة ف��ي ت��رس�ي��ة امل�ن��اق�ص��ات دون
 75.000دينار ،وفقًا لتعاميم وزارة املالية،
وب ��ال ��رغ ��م م ��ن م� � ��رور أك� �ث ��ر م ��ن ع � ��ام ع�ل��ى
ذل��ك إال ان ال � ��وزارة ل��م ت �ص��در أي تعاميم
ب�ه��ذا ال �ش��أن ،متسائال ع��ن األس �ب��اب التي
ح��ال��ت دون ذل��ك؟ م��ع ب�ي��ان امل��وع��د املتوقع
إلصدارها.

زيارة المقابر من الخامسة
والنصف وحتى الثامنة
ً
صباحا
والنصف
ح ��ددت ال �ب �ل��دي��ة م��واع �ي��د ف �ت��ح امل�ق��اب��ر
ل �ل��زي��ارة أم� ��ام ال �ج �م �ه��ور اع �ت �ب��ارًا م��ن
غ ��د ال� �ث�ل�اث ��اء م ��ن ال� �س ��اع ��ة ال �خ��ام �س��ة
وال �ن �ص��ف وح �ت��ى ال �ث��ام �ن��ة وال �ن �ص��ف
صباحًا.
وش � ��دد م��دي��ر ال �ب �ل��دي��ة ال� �ع ��ام م .أح�م��د
امل � �ن � �ف� ��وح� ��ي ع � �ل� ��ى ض � � � � � ��رورة ال� �ت� �ق� �ي ��د
ب � � ��االش � � �ت � � ��راط � � ��ات ال � �ص � �ح � �ي� ��ة ول � �ب ��س
الكمامات والقفازات وااللتزام بالتباعد
االجتماعي خالل زي��ارة املقابر ،مشيرًا
إل� ��ى أن م� ��دة ال� ��زي� ��ارة م� �ح ��ددة بنصف
ساعة.
وقال املنفوحي :التدابير الوقائية التي
ت �ت �خ��ذه��ا ال �ب �ل��دي��ة ت��أت��ي م ��ن ح��رص�ه��ا
على صحة وس�لام��ة الجميع ،ودعمها
ل�ك��ل اإلج � ��راءات االح �ت��رازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة
التي تتخذها ال��دول��ة ملكافحة فيروس
كورونا املستجد.

ب�س�ب��ب االن �خ �ف��اض ال �ح��اد ف��ي أس �ع��ار ال�ن�ف��ط،
وما نتج عنه من انخفاض كبير في اإليرادات
العامة ،حيث بلغ عجز اإلي ��رادات النقدية في
شهر أبريل امل��اض��ي 1.1مليار دينار ،إذ بلغت
اإلي��رادات اإلجمالية (النفطية وغير النفطية)

في أبريل مبلغ  970مليون دينار بينما بلغت
املصروفات  2مليار دينار.
وأض��اف��ت امل �ص��ادر :حيث إن اإلي ��رادات العامة
ل�ل��دول��ة تعتمد اع�ت�م��ادًا ش��دي�دًا ع�ل��ى مبيعات
ال �ب�ل�اد م ��ن ال �ن �ف��ط ال �خ ��ام وم �ن �ت �ج��ات��ه بنسبة
ت �ص��ل إل ��ى ن �ح��و  ،%90ف �ق��د ت��م ال �ت��واص��ل مع
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ب �ش��أن ال�س�ي��ول��ة
النقدية املطلوبة ملواجهة العجز املتوقع خالل
السنة املالية /2020 .2021وبناء على ما ورد
م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ،ف��إن السيولة
املتوافرة في االحتياطي العام للدولة ستنفد
قبل بداية شهر يونيو ( 2020الشهر الجاري).
ومن أجل تفادي العسر املالي املترتب على عدم
توافر السيولة النقدية الكافية لسداد التزامات
ال��دول��ة ،وف��ي ض��وء توقع استمرار االنخفاض
ال��راه��ن ف��ي أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وال� ��ذي ي�ت��زام��ن مع
ان�خ�ف��اض ك�م�ي��ات اإلن �ت��اج وال�ت�ص��دي��ر بسبب
االنكماش الراهن في االقتصاد العاملي والذي
ن �ت��ج ع��ن ت��داع �ي��ات ان �ت �ش��ار ف �ي��روس «ك��وف�ي��د
 »19ب� � ��ات م � ��ن ال � � �ض� � ��روري ت �ب �ن ��ي إج � � � ��راءات
عاجلة تهدف إلى توفير السيولة النقدية في
االحتياطي العام.

استغربوا استمرار غلق األعمال وحجر المناطق

نواب« :تكويت» وظائف
وزارتي الخارجية والنفط
تساءل نواب عن مدى التزام الحكومة بتفعيل
س �ي��اس��ة «ال �ت �ك��وي��ت» ،ال س�ي�م��ا ف��ي وزارت� ��ي
ال�خ��ارج�ي��ة وال�ن�ف��ط ،إل��ى ج��ان��ب استفسارات
عن التمادي في استمرار غلق األعمال وحجر
مناطق بعينها وفك القيد عن أخرى.
وت� �ق ��دم ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة ب��اق �ت��راح
برغبة لـ«تكويت» جميع الوظائف في وزارة
الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من
قنصليات وسفارات والبعثات الدبلوماسية
املختلفة ،فيما وج��ه ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح عاشور
ً
سؤاال برملانيًا إلى وزير النفط خالد الفاضل،
ع�م��ا إذا ك ��ان ال�ع��ام�ل��ون غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين في
ال �ش��رك��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ي �م��ارس��ون ع�م�ل�ه��م وه��م
خ��ارج ال�ب�لاد ،ف��ي ظ��ل األزم��ة الصحية أم ال؟

وم��ا ه��ي إج ��راءات مؤسسة البترول لتفعيل
سياسة اإلحالل و«تكويت» تلك املهام؟
في غضون ذلك ،أعرب النائب علي الدقباسي
ع ��ن اس �ت �غ��راب��ه م ��ن اس �ت �م��رار ح �ج��ر م�ن��اط��ق
ف��ي ال �ب�لاد ورف ��ع ال�ح�ج��ر ع��ن م�ن��اط��ق أخ��رى،
مؤكدًا أن تعطيل األعمال نتائجه واحدة على
الجميع.
وق � ��ال ال��دق �ب��اس��ي أم� ��س إن اس �ت �م ��رار حجر
الفروانية وجليب الشيوخ ورف��ع الحجر عن
ح��ول��ي وخ�ي�ط��ان غ�ي��ر م�ف�ه��وم ،ف �ه��ذا الحجر
أل �ح��ق ال �ض��رر ب�م�ص��ال��ح وأع �م��ال ال�ك�ث�ي��ري��ن،
م �ش��ددًا ع �ل��ى أن ال �ح��د األدن � ��ي ل�ل�ت�ع��ام��ل هو
أن يكون منطقيًا« ،وإال كيف تحجر منطقة
شهرين وأخرى  21يوما؟».

اليت
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الفيروس يشوِّ ش عمل الخاليا التائية الدفاعية

«كورونا» يستنزف الخاليا المناعية بالجسم ..على طريقة «اإليدز»
أج ��رى ال��دك �ت��ور أدري� ��ان ه��اي��دي ،اخ�ت�ص��اص��ي امل�ن��اع��ة في
كلية «كينجز كوليدج» ف��ي ل�ن��دن ،إح��دى ال��دراس��ات األكثر
ً
ُ
تفصيال ،والتي نشرت كطبعة أولية وقيد املراجعة في مجلة
.Nature Medicine

جينا كوالتا « -نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
في بداية ظهور وباء كورونا بدا أن هذا الفيروس هو مجرد
مرض تنفسي آخ��ر ،ولكن تبني فيما بعد أنه ال يؤثر فقط
على الرئتني ،ولكن أيضا على الكلى والقلب وحتى بطريقة
ما على حواسنا من الشم إلى التذوق.
اكتشف الباحثون اآلن مفاجأة أخرى غير سارة ،في العديد
م��ن امل��رض��ى ال��ذي��ن ي�ت��م إدخ��ال �ه��م إل ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى بسبب
فيروس ك��ورون��ا ،يتعرض الجهاز املناعي للتهديد بسبب
اس�ت�ن��زاف بعض الخاليا األس��اس�ي��ة ،م��ا يشير إل��ى وج��ود
أوج ��ه ت�ش��اب��ه غ��ري�ب��ة ب�ين ك��ورون��ا وف �ي��روس ن�ق��ص املناعة
البشرية (اإليدز).
تشير النتائج إل��ى أن العالج الشائع لخفض جهاز املناعة
لدى املرضى املصابني بأمراض شديدة قد يساعد البعض،
لكنه قد يضر بالعديد من اآلخرين ،ويقدم البحث أدلة حول
سبب إص��اب��ة ع��دد قليل ج��دا م��ن األط�ف��ال ب��امل��رض عندما
يصابون بالعدوى ،ويشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى
مزيج من األدوي��ة للسيطرة على الفيروس التاجي ،كما هو
الحال مع فيروس نقص املناعة البشرية.
يقول الدكتور جون ويري ،اختصاصي املناعة في جامعة
بنسلفانيا ،الذي يقوم مختبره بإلقاء نظرة تفصيلية على
أجهزة املناعة لدى مرضى كوفيد ،-19إن «األبحاث الجديدة
تشير إلى توقيعات مناعية معقدة للغاية للفيروس».
في مايو ،نشر الدكتور وي��ري وزم�ل�اؤه ورق��ة بحثية على
اإلن�ت��رن��ت تظهر مجموعة م��ن ع�ي��وب ال�ج�ه��از امل�ن��اع��ي في

جزيء مسؤول

امل��رض��ى امل�ص��اب�ين ب��أم��راض خ�ط�ي��رة ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك ف�ق��دان
الخاليا التائية املضادة للفيروسات في أجزاء من الجسم.
العيوب المناعية
في دراسة منفصلة ،حدد الباحثون ثالثة أنماط من العيوب
املناعية ،وخلصوا إل��ى أن الخاليا التائية والخاليا البائية،

ال�ت��ي تساعد على تنظيم االس�ت�ج��اب��ة امل�ن��اع�ي��ة ،ك��ان��ت غير
ن�ش�ط��ة ف��ي ح��وال��ي  30ف��ي امل �ئ��ة م��ن  71م��ري�ض��ًا مصابًا
بمرض كوفيد.-19
وأش� � ��ار ال ��دك �ت ��ور ك � ��ارل ج � ��ون ،اخ �ت �ص��اص��ي امل �ن��اع��ة في
جامعة بنسلفانيا إل��ى أن «ال�ب�ح��ث م��ع امل��رض��ى املصابني
بفيروس ك��ورون��ا الذين تكون أعراضهم شديدة محفوف
بالصعوبات».

ووج ��د ال �ب��اح �ث��ون ف��ي ال ��دراس ��ة أن أح ��د أك �ث��ر االن �ح��راف��ات
املدهشة ل��دى مرضى ك��وف�ي��د -19ك��ان زي��ادة ملحوظة في
مستويات جزيء يسمى  ،IP10الذي يرسل الخاليا التائية
إلى مناطق الجسم ،حيث تكون هناك حاجة إليها.
ع��ادة ،ترتفع مستويات  IP10لفترة وجيزة فقط بينما
يتم إرسال الخاليا التائية ،ولكن لدى مرضى كوفيد-19
كما ك��ان ال�ح��ال ف��ي م��رض��ى ال �س��ارس وم �ي��رس ،الناجم
عن فيروسات التاجية ،ترتفع مستويات  IP10وتبقى
مرتفعة.
وق� ��ال ال��دك �ت��ور أدري� � ��ان ه��اي��دي «ق ��د ي�خ�ل��ق ذل ��ك إش� ��ارات
فوضوية في الجسم» ،وأعطى تشبيهًا باألمر ،حيث قال:
«إن��ه مثل ال�ع��داء يوسني بولت يسمع بندقية ال�ب��داي��ة ويبدأ
في الجري ،ثم يواصل أحدهم إط�لاق مسدس البدء م��رارا
وتكرارا ،ماذا سوف يعمل في هذه الحالة سيكون مشوشًا
ومرتبكًا ،وبالتالي يتوقف تمامًا عن العمل».
ويضيف« :والنتيجة هي أن الجسم قد يشير إل��ى الخاليا
التائية بشكل عشوائي تقريبا ،ما يربك االستجابة املناعية،
تكون بعض الخاليا التائية على استعداد لتدمير الفيروسات
ولكن يبدو أنها تقوض وتتصرف بشكل منحرف عن ذلك،
كما يبدو أن العديد من الخاليا التائية تموت ،وبالتالي تنفد

د .أحمد العنزي :يجب االهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة

قربة امل��اء الدافئة أسفل الرقبة او أسفل الظهر
لتهدئة العصب .والحفاظ على وضعية الرقبة
اث �ن��اء ال �ن��وم بشكل س�ل�ي��م ،وي�ن�ص��ح ب��ال��وس��ادة
الطبية.

يشتكي الكثير
من األشخاص
هذه األيام بعد
د .أحمد العنزي
فترات اإلغالق
الطويلة وااللتزام في المنازل ،وقلة
الحركة ،من بعض األعراض التي زادت،
خاصة لدى كبار السن ،منها «تنميل»
األطراف خصوصاً أثناء النوم ،وآالم
الركبة ،والتيبس حال االستيقاظ.
فكان لـ سبقلا هذا اللقاء مع
استشاري الباطنية واألمراض
الروماتيزمية الدكتور أحمد ثويني
العنزي ،رئيس الجمعية الطبية
الكويتية ،لمعرفة أسباب هذه
األعراض وطبيعة التعامل معها
وبعض النصائح.

«التنميل»
ي �ق��ول ال��دك �ت��ور ال �ع �ن��زي إن ال�ت�ن�م�ي��ل إش ��ارة
واض �ح��ة لتهيج األع �ص��اب امل�غ��ذي��ة ل�لأط��راف،
ويكون اللتهابها أسباب عدة منها:
 - 1االن ��زالق الغضروفي ف��ي العمود الفقري،
الذي يتسبب في ضغط على االعصاب املغذية
لألطراف ،سواء كانت في اليدين بسبب انزالق
ال �ف �ق��رات ال�ع�ن�ق�ي��ة ،أو ال�ت�ن�م�ي��ل ف��ي األرج� ��ل او
القدمني اذا كان االن��زالق في الفقرات القطنية.
ويتمثل ه��ذا التهيج ف��ي األع�ص��اب ب��األع��راض
التالية ،وهو ما يطلق عليه التنميل بشكل عام:
■ الخدار (وخزات تنميل في األصابع).
■ برودة  -حرارة.
■ لسعات كهربائية.
■ ألم مستمر.

سر األطفال
وق��د يساعد البحث الجديد في اإلجابة عن س��ؤال آخر
ملح :مل��اذا م��ن ال�ن��ادر ج��دا أن يمرض األط�ف��ال بفيروس
كورونا؟
واإلج��اب��ة تقول إن األط�ف��ال لديهم ال�غ��دة الصعترية نشطة
جدًا ،وهي مصدر الخاليا التائية الجديدة ،وهذا قد يسمح
لهم بالتغلب على الفيروس ،ويجعل الخاليا التائية الجديدة
أس��رع من أن يتمكن الفيروس من تدميرها ،أما لدى كبار
السن ،ال تعمل الغدة الصعترية بتلك السرعة أو القوة.

اختراق غير مسبوق لعالج سرطان الثدي والرئة واألمعاء والبروستاتا

«التنميل» و«التيبس» وآالم الركبة ..أعراض ما بعد «اإلغالق»
د .والء حافظ

احتياطيات الجسم  -ال سيما في أولئك الذين تزيد أعمارهم
عن  40عاما ،حيث تصبح الغدة الصعترية -وه��ي العضو
الذي يولد خاليا تائية جديدة -أقل كفاءة».
يتأثر بعض امل��رض��ى ب�ش��دة ب�ع��دوى ف�ي��روس ك��وورن��ا ألن
أجهزتهم املناعية تستجيب بقوة شديدة للفيروس ،وتكون
نتيجة هذه االستجابة ما يسمى بعاصفة السيتوكني ،التي
يمكن رصدها أيضًا لدى مرضى السرطان الذين عولجوا
بأدوية تزيد من الخاليا التائية ملهاجمة األورام.
يمكن إخ�م��اد ه��ذه التفاعالت املفرطة ب��األدوي��ة ال�ت��ي تمنع
ج��زي�ئ��ا يسمى  ،IL-6منظم آخ��ر للخاليا امل�ن��اع�ي��ة ،وق��ال
الدكتور أدريان هايدي أن «هذه األدوية لم تكن فعالة بشكل
م�ل�ح��وظ ف��ي م�ع�ظ��م م��رض��ى ك��وف �ي��د ،-19ول�س�ب��ب وج �ي��ه»،
وت��اب��ع« :م��ن ال��واض��ح أن ه�ن��اك بعض امل��رض��ى حيث يكون
 IL-6مرتفعا ،وبالتالي فإن تثبيطه قد يساعد ،لكن يجب أن
يكون الهدف األساسي هو استعادة وإحياء جهاز املناعة،
وليس قمعه».

أخطر أنواع السرطان
يمكن عالجه خالل أسبوع

«التيبس»
ال�ت�ي�ب��س ه��و ع��رض ق��د يشتكي م�ن��ه امل��ري��ض
ف��ي امل�ف��اص��ل ب�ع��د االس�ت�ي�ق��اظ م �ب��اش��رة ،وق��د
يستمر ال��ى  20دقيقة ث��م يختفي ،ورغ��م ذلك
فهو ع��رض يجب ان نهتم بخطورته ،خاصة
اذا اس�ت�م��ر ال �ع��رض مل��ا ي��زي��د ع�ل��ى ش�ه��ر ،الن��ه
ق��د ي ��دل ع �ل��ى وج� ��ود ال �ت �ه��اب��ات ف��ي امل�ف��اص��ل
املصابة بالتيبس نتيجة ألسباب مختلفة من
التهابات روماتيزمية مثل الروماتويد أو مرض
الذئبة ال�ح�م��راء ،او بسبب االلتهاب املصاحب
ل�ل�ص��دف�ي��ة ،وغ �ي��ر ذل ��ك م��ن األم � ��راض ال �ت��ي قد
تسبب تشوهات اذا لم يتم عالجها ،لذا يجب
على امل��ري��ض أن يتوجه ال��ى طبيب روماتيزم
بأسرع فرصة.
■ ضعف في العضالت.
 - 2متالزمة العصب الرسغي ،وتعد ثاني أحد
األسباب في تنميل أصابع اليد ،بسبب التهاب
ال�ع�ص��ب ال��رس�غ��ي ،ال ��ذي ي�ك��ون مضغوطًا في
منطقة الرسغ ألسباب كثيرة ،منها:
 1ـ الحمل.
 2ـ السمنة.
 3ـ التهابات روماتيزمية.
 4ـ اضطراب هرموني.
 5ـ التقدم في العمر.
 6ـ الخشونة.
 7ـ نقص الكالسيوم.
 8ـ نقص فيتامني «د».
 9ـ سوء التغذية.
 10ـ مرض السكري.
 11ـ بعض األمراض العصبية النادرة.

النصائح
نصح د .أحمد ثويني بعد أن يتم التشخيص
السليم ألسباب التنميل ،االنتظام على العالج
امل�ح��دد وم��راع��اة التغذية السليمة م��ن الفواكه
وال�خ�ض��روات والبروتينات ال�لازم��ة للعضالت
والعظام.
وش ��رب ك��وب م��ن الحليب او ال�ل�بن ومنتجاته
يوميا .وكذلك التعرض للشمس بشكل يومي
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ف�ي�ت��ام�ين «د» ،وال �ح �ف��اظ على
م�م��ارس��ة ال��ري��اض��ة أو امل�ش��ي بانتظام بالقدر
الذي تسمح له قدرته.
وي �م �ك��ن أن ي�ل�ج��أ امل ��ري ��ض ألخ ��ذ ك� ��ورس من
فيتامني «بيكومبليكس» مل��دة شهر ال��ى اثنني
بشكل مؤقت الى ان يتابع مع الطبيب املختص.
وك��ذل��ك يمكن للمريض أن يلجأ ال��ى استخدام

«آالم الركبة»
م��ن أك �ث��ر اآلالم ان �ت �ش��ارا ف��ي األون� ��ة األخ �ي��رة،
خ ��اص ��ة ب �ع��د اإلغ� �ل ��اق وال� � �ت � ��زام ال �ب �ي��ت وق �ل��ة
ممارسة الحركة.
أك ��د د .أح �م��د ث��وي �ن��ي أن م ��ن أك �ث��ر األس �ب��اب
ال�ش��ائ�ع��ة آلالم ال��رك �ب��ة ه��ي «ال �خ �ش��ون��ة» ،التي
ب��دوره��ا تتسبب ف��ي ت��آك��ل امل�ف��اص��ل ،ويشعر
املريض بهذه اآلالم خاصة في ممارسة الحركة
بعد مدة من الراحة.
ل ��ذا ي �ج��ب أن ي �ب��دأ امل��ري��ض ب �ت �م��اري��ن ل�ت�ق��وي��ة
ال �ع �ض�لات ،م�ث��ل اس �ت �خ��دام ال��دراج��ة ال�ه��وائ�ي��ة،
وتجنب استخدام جهاز «الغزال الطائر».
وي�ن�ص��ح ب�م�م��ارس��ة ال�س�ب��اح��ة ،ث��م ال �ع��ودة إل��ى
املشي تدريجيا واالستمرار عليه بعد ذلك.

انتهت ت�ج��ارب وب�ح��وث طبية ،أج��ري��ت مؤخرًا
ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ،إل��ى أن أخ�ط��ر أن ��واع ال�س��رط��ان
وأكثرها شيوعًا وانتشارًا في العالم يمكن أن
يتم عالجه خ�لال أس�ب��وع واح��د فقط ،وه��و ما
يشكل اختراقا غير مسبوق في مجال مكافحة
املرض الخبيث وعالجه.
وتمكن األطباء البريطانيون من إجراء تجارب
انتهت إلى خالصة ،مفادها أن سرطان الثدي
وال��رئ��ة واألم �ع��اء والبروستاتا جميعها يمكن
ال�ق�ض��اء عليها وع�لاج�ه��ا بشكل ك��ام��ل خالل
أسبوع واحد ،وهو ما يمكن أن يؤدي إلى هبوط
كبير في أعداد الوفيات الذين يفقدون حياتهم
سنويًا بسبب ه��ذه األم� ��راض ،وف��ق م��ا ذك��رت
«العربية نت».
وق� ��ال ت �ق��ري��ر ن �ش��رت��ه ج ��ري ��دة «ال� �ص ��ن» The
 Sunال�ب��ري�ط��ان�ي��ة« :إن األط �ب��اء اس�ت�ط��اع��وا أن
يبرهنوا على أن إعطاء جرعات أكبر من العالج
اإلشعاعي خالل جلسات أقل تؤدي إلى نتائج
إيجابية أسرع بالنسبة ملرضى السرطان ،وهو
ما يقلل من مدة املعاناة التي يواجهونها ،كما
يؤدي إلى الحفاظ على حياة أعداد أكبر منهم».
وأظهرت التجارب املتكررة أن زي��ادة الجرعات
تظل آمنة وال تسبب أي أعراض جانبية إضافية
للمريض ،وهو ما ينفي املخاوف السابقة التي

كانت تسود أوساط األطباء ،ومفادها أن العالج
اإلشعاعي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وأضرار
صحية جانبية.
وتقول جريدة «الصن» :إن «بريطانيا وحدها
تسجل م��ن م��رض س��رط��ان ال �ث��دي وح ��ده 55
ألفًا و 200حالة جديدة سنويًا ،ومن بني هؤالء
املرضى يضطر  %63للخضوع إل��ى جلسات
عالج إشعاعي».
ب �ح �س��ب امل �ع �ل��وم��ات ،ال �ت��ي أدل � ��ى ب �ه��ا األط �ب��اء
املختصون ،فإن السيدات املريضات بسرطان
الثدي في مراحله األولى يتوجب أن يأخذن 15
جرعة من العالج اإلشعاعي ،بعد أن يخضعن
للعملية الجراحية ،على أن الجرعات الـ 15تتوزع
على ثالثة أسابيع ،لكن الباحثني وجدوا أن من
املمكن اختصار هذه الجرعات الـ 15إلى خمسة
فقط أكبر حجمًا ،ويتم توزيعها على أسبوع
واح� ��د ،وت� ��ؤدي إل��ى ف�ع��ال�ي��ة أك �ب��ر وأس� ��رع ل��دى
املريض.
وأجريت هذه التجارب من قبل أطباء بريطانيني
يعملون ف��ي «معهد بحوث السرطان بلندن»،
ونشروا نتائج تجاربهم في مجلة «ذا النسيت»
 The Lancetالطبية ،فيما أش��اروا إلى أن هذه
النتائج ق��د ت��ؤدي إل��ى تغيير النظام املتبع في
عالج مرضى السرطان ببريطانيا.

خبيرة أسرية :إن تجرأ على ذلك ..فعليك االتصال بالشرطة

أخي عدواني تجاه أمي وأخشى أن يضربها ..فماذا أفعل؟
من ن��وع من الظلم في الحياة ،وال يتحمل أي مسؤولية،
وحتى اآلن يقول إن مشكلته خطأ الجميع ،ويعود إلى
األش �ي��اء ال�ت��ي ح��دث��ت قبل  20ع��ام��ًا ،ويختلق أم ��ورًا من
امل��اض��ي لتبرير وضعه املفترض كضحية ،وي�ق��ول إننا
دمرنا حياته وذلك ألنه فعل ما أردناه.
ل�ق��د ح�ص��ل ع�ل��ى ف��رص للعيش ب�ع�ي�دًا ع��ن امل �ن��زل ،لكنه
رفض ،فهو يعيش مع أمي رغم أنه يكرهها ويلومها ،وقد
أخبرت أمي أن تطرده من املنزل لكنها مترددة ،وال أعرف
كيف أجعلها أقوى حياله ،فهو يتصرف كطفل ،لذلك هي
تعامله كذلك ،فيما لم تكن تعامل بقيتنا بهذه الطريقة.
واآلن لم تعد لي عالقة بأخي.
أرى أن أم��ي يجب أن تقول إن��ه يجب أن يتلقى العالج أو
يترك املنزل ،وإذا انتهى به املطاف في الشوارع ،فليكن .لقد
حاولنا لسنوات ،وقد سئمت منه ،فأمي في السبعينيات
من عمرها ،ولم تعد قادرة على النقاش والجدال.

أناليزا باربيري (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان
أرسلت قارئة رسالة إلى خبيرة شؤون األسرة في
صحيفة «الغارديان» تقول فيها:
أن ��ا األخ ��ت ال �ك �ب��رى ب�ين  4إخ ��وة ون�ع�ي��ش م��ع أم ��ي ،ل��دي
شقيقتان وأخ ،وهو االبن الثاني ،ويبلغ من العمر اآلن 40
عامًا ،ولكن ليس لديه مهنة أو أصدقاء أو مال ،وال يزال
يعيش في املنزل مع والدتنا وال يساهم في تحمل األعباء
املادية للمنزل.
لطاملا عملت والدتنا بجد من أجلنا ول��م نكن لنستغني
عنها ،كانت هناك مشاكل مالية ،لكن البقية منا كانت
م��رن��ة ب�م��ا يكفي للتعامل م�ع�ه��ا ،فنحن  3ف�ت�ي��ات لدينا
وظ��ائ��ف وأزواج وأط �ف��ال ون�ع�ي��ش ب�ش�ك��ل مستقل منذ
سنوات.
أم��ا أخ��ي فيلعب دور الضحية ،فعلى سبيل املثال يلوم
أم��ي على دف�ع��ه إل��ى دراس��ة غير مناسبة ل��ه ،وه��ذا ليس
صحيحًا ،ول�ق��د عمل بوظائف غريبة على م��ر السنني،
منها م�ك��ان واح��د لفترة ط��وي�ل��ة ،لكنه رف��ض العمل في
وظ��ائ��ف إداري��ة بأجر أعلى بحجة أن إمكاناته أكبر من
ال�ع�م��ل ف��ي ه ��ذه ال��وظ��ائ��ف ،وق ��د اس�ت�م��ر ه ��ذا ع�ل��ى م��دى
السنوات العشرين املاضية ،ه��و غاضب دائ�م��ًا ويسيء

وكان رد الخبيرة كالتالي:

معاملتنا ،ع�ل��ى ع�ك��س طبيعته خ ��ارج امل �ن��زل ،إذ يكون
لطيفًا ،لكنه يظل معنا وقحًا وعدوانيًا ،ويصيح في وجه
أمي وأخشى أن يضربها ذات يوم.

وك�ع��ائ�ل��ة ع��رض�ن��ا أن ن�ت�ك�ف��ل ب �م �ص��روف��ات اس�ت�ش��ارت��ه
ال�ن�ف�س�ي��ة ل�ك�ن��ه رف� ��ض ،ف��أع�ط�ي�ن��اه ن �ق��ودًا واش �ت��ري �ن��ا له
احتياجاته ،لكنه ال يقدر ذل��ك ،يبدو أن��ه يعتقد أن��ه عانى

لم أكن متأكدة من مدى قلقك من تعرض والدتك للضرب،
إذ لم يكن محور خطابك الطويل ،وإذا تعرضت والدتك
للخطر ف��ي أي وق��ت ،فعليها االت�ص��ال بالشرطة ،إذ إن
االعتداء جريمة جنائية.
أتساءل عما إذا كان عليك خالل نشأتك أن تقومي بدور
األم ألخ�ي��ك؟ ي�ب��دو أن عالقتك ب��ه أق��رب إل��ى األم��وم��ة من
األخ��وي��ة .كيف هو شعور أختيك؟ أي��ن ك��ان وال��دك؟ متى

ت��رك�ك��م؟ ومل ��اذا؟ ف��ي بعض األح�ي��ان ي�ك��ون م��ا ال يمكنك
رؤيته وما ال يذكر ذا صلة بشكل ال يصدق.
تواصلت مع الطبيبة النفسية ليلى برقاوي التي الحظت
أنك تبدين «ناقمة ألن أخاك لم يكن مرنًا» ،ويبدو أن هناك
الكثير من االزدراء له كونه الذكر الوحيد بينكن .وتتساءل
برقاوي أيضًا حول ما إذا كان لعائلتك تاريخ من الرجال
الفاشلني .ربما كان األمر كذلك ،ولكن إذا أخذنا ذلك على
محمل الجد وأن الرجال لدى عائلتك فاشلون والنساء أكثر
مرونة ،فإن أخاك يكبر من دون قدوة ذكورية إيجابية.
تتساءل البرقاوي أيضًا ح��ول ما إذا ك��ان شقيقك مثل
أبيه ،من دون وعي ،وما إذا كان قد قام بالفعل بحمايتكن
جميعًا بطريقة ما ،لقد كان الشخص الذي بقي في املنزل
ُ
بينما كننت جميعًا قادرات على الذهاب وتفعلن ما تردن،
ربما شعر أخوك باملسؤولية املفرطة تجاه والدتك ،ومن
ث��م ق��ال إن��ه فعل ك��ل م��ا تريدنه منه ،ورب�م��ا تحولت هذه
املسؤولية اآلن إلى حالة من االستياء.
ال يمكنك دف��ع وال��دت��ك إل��ى ط ��رده ،وإال ف��إن أط�ف��ال��ك في
امل�س�ت�ق�ب��ل ي�م�ك��ن أن ي��دف �ع��وك إل ��ى ط ��رد أح ��د إخ��وت �ه��م.
وتقترح البرقاوي أن��ه ربما يجب أن تكوني داع�م��ة ،وإذا
كان أخوك يتحدث دائمًا عن طفولته ،فربما يكون هناك
شيء ما حدث حينها يريد أن يتحدث عنه.
أعتقد أن��ك بحاجة إل��ى أن تسألي نفسك بعض األسئلة:
«مل��اذا أن��ا غاضبة ج�دًا من أخ��ي؟ ما ال��ذي أري��د تحقيقه؟
وهل يمكن ذلك؟ وماذا سيحدث إذا لم أفعل شيئًا؟».
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اليت 07

فنون

نسعى لتطوير أدوات مبتكرة ألداء رسالة المركز

خاجة لـ سبقلا :مركز جابر يدرس طرق االستفادة من الفضاء اإللكتروني
محمد علي
يسير العالم بخطى ثابتة نحو االنفتاح التدريجي
ف��ي مختلف ال�ق�ط��اع��ات م��ع إي�ج��اد ح�ل��ول تقنية
لتلك التي يصعب تنظيمها ،ال سيما الحفالت
الجماهيرية والعروض املسرحية ،إما من خالل
اع �ت �م��اد امل �ن �ص��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ك �ف �ض��اء ب��دي��ل
لبث الفعاليات أو بتحديد نسبة ال�ح�ض��ور من
الجمهور .وفي الكويت كان القائمون على مركز
ج��اب��ر األح �م��د ال�ث�ق��اف��ي ح��ري �ص��ون ع�ل��ى تقديم
محتوى مختلف انطالقا من دوره��م املجتمعي
وحرصهم على املزج بني الترفيه والتوعية ،لذلك
كان تطويع الفنون بما يالئم متطلبات الظروف
التي نعيشها .وفي تصريحات خاصة لـ سبقلا
تحدث مدير مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي
ف �ي �ص��ل خ ��اج ��ة ع ��ن اس �ت �ئ �ن��اف أن �ش �ط��ة امل��رك��ز
وبثها «أون الين» كاشفا عن الرؤية املستقبلية
للموسم الثقافي الجديد.
ب ��داي ��ة ،أك ��د م��دي��ر م��رك��ز ال �ش �ي��خ ج��اب��ر األح �م��د
ال �ث �ق��اف��ي ف �ي �ص��ل خ ��اج ��ة أن امل ��رك ��ز ب�ط�ب�ي�ع�ت��ه
ي�ع�ت�ب��ر م��رك �زًا ل�ل�ف�ن��ون األدائ� �ي ��ة ،وأن ه��ذا ال�ن��وع
م ��ن ال �ف �ن��ون ي��رت �ك��ز ع �ل��ى ت �ق��دي��م ع� ��روض ح�ي��ة
ل �ل �ج �م �ه��ور امل � ��وج � ��ود ف� ��ي امل� � �س � ��رح ،وأن � � ��ه ع �ن��د
ت�ق��دي��م األن�ش�ط��ة م��ن دون ال�ج�م�ه��ور وب�ث�ه��ا عبر
ً
االن� �ت ��رن ��ت ،م� �ث�ل�ا ،ف� ��إن ت �ل��ك ال� �ع ��روض س�ت�ف�ق��د
السمة األه��م وه��ي الحيوية والتفاعل ،كما لفت
إلى قيام املركز بمتابعة ودراس��ة كيفية تعامل
ك �ب��رى دور ال �ع��رض ال�ع��امل�ي��ة وامل��راك��ز ال�ث�ق��اف�ي��ة
مع االشتراطات املختلفة التي فرضتها ظروف
ال�ج��ائ�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ،وأن امل��رك��ز يستخلص منها
ما يتالءم مع شخصيته الثقافية  -الفنية ،ليتم
تقديمها خالل املوسم الثقافي املقبل.

مبتكرة ق��ام بصياغتها ال��روائ��ي امل�ب��دع سعود
ّ
ال�س�ن�ع��وس��ي ب �ع �ن��وان «ال �ح �م��د مل��ن س��خ��ر خ�ي�رًا
ل�ب�لادي» ،مستهدفة إي�ص��ال النصائح الصحية
ب�ض��رورة االل �ت��زام بالتباعد االج�ت�م��اع��ي بشكل
ف �ن��ي وم �ح �ب��ب ،ث ��م ق� �ي ��ام امل ��رك ��ز ب �ت �ق��دي��م ع�م��ل
لألطفال بعنوان «يا املؤذن» احتوى على توليفة
م��ن األغ�ن�ي��ات الشعبية ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ق��دي�م��ة ،التي
تستهدف اس�ع��اد األط�ف��ال واالح�ت�ف��اء بمناسبة
ق��رق �ي �ع��ان ،وه ��م ف ��ي م �ن��ازل �ه��م ف ��ي ه ��ذه ال�س�ن��ة
االستثنائية.

أنشطة عن ُبعد

النشرة اإللكترونية

ك �م ��ا أش� � ��ار خ ��اج ��ة إل � ��ى ق� �ي ��ام امل� ��رك� ��ز ب�ت�ن�ف�ي��ذ
ال �ع��دي��د م��ن األن �ش �ط��ة ع��ن ب �ع��د ،ال �ت��ي تستهدف
إسعاد الناس في منازلهم ،والحث على االلتزام
ب��االش�ت��راط��ات الصحية واالس�ت�ف��ادة م��ن أوق��ات
وج��وده��م ف��ي امل �ن��زل ،م�ن�ه��ا تنفيذ ف��رق��ة امل��رك��ز
مل �ج �م��وع��ة أغ �ن �ي��ات وط �ن �ي��ة ،ت��وع��وي��ة وت��رف�ي�ه�ي��ة
م��ع ق�ي��ام ك��ل ع��ازف وم��ؤد ب��أداء دوره وه��و في
م �ن��زل��ه ،ف �ك��ان��ت أغ �ن �ي��ة ح ��ب ه ��ذه األرض ،ال �ت��ي
ت �ع �ت �ب��ر م ��ن األغ� �ن� �ي ��ات ال��وط �ن �ي��ة ال �ج �م �ي �ل��ة ذات
امل�ع��ان��ي ال�س��ام�ي��ة ،ال�ت��ي ال ت��رت�ب��ط ب��زم��ن م�ح��دد،
وال�ت��ي ن��ال��ت ب��دوره��ا ع��ددا كبيرا م��ن التعليقات
االي �ج��اب �ي��ة ع �ب��ر ح �س��اب��ات امل ��رك ��ز ف ��ي وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي ،ثم تم تقديم أغنية جديدة

ولفت مدير مركز جابر إلى تقديم املركز نشرته
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ألول م� ��رة ع��وض��ًا ع ��ن ال ��روزن ��ام ��ة
املطبوعة ،والتي احتوت بدورها على ميزات لم تكن
النسخة ال��ورق�ي��ة ق ��ادرة على تقديمها ،متضمنة
بخالف التغطية ،القراءة الثقافية لألعمال املقدمة
على مقاطع مرئية «فيديو» بجودة عالية مع عدد
كبير من الصور املميزة التي ال تسعها الصفحات
ال��ورق �ي��ة ،ك�م��ا ك�ش��ف ع��ن ت�ق��دي��م امل��رك��ز ل�ع��دد من
األعمال املنتقاة لتلفزيون الكويت الذي قام بدوره
مشكورًا ببثها للجمهور في عيد الفطر السعيد،
م��ع األخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار بعض العقبات الطارئة،
ومنها أن الحلقة األولى كانت ستستند إلى إجراء
مقابلة مطولة مع الفنان القدير عبدالعزيز املفرج

فيصل خاجة

الصحة النفسية ال تقل
أهمية عن شقيقتها
الجسدية

جانب من فعاليات مركز جابر

ّ
«شادي الخليج» إال أن وعكته الصحية قبيل العيد
ح��ال��ت دون ذل� ��ك ،ن �س��أل اهلل ل��ه ال �ش �ف��اء وال �ع��ودة
ملحبيه.

ك�م��ا أك��د خ��اج��ة إل��ى ب��دء امل��رك��ز ب�خ�ل��ق محتوى
ثقافي جديد ونشره عبر الوسائل املختلفة ،ومنها
تقديم التسجيل النادر ألم كلثوم ،وهي تغني اللون
السامري ،وه��ي مفاجأة تكشف عن عمق عالقة
أم كلثوم بالكويت ،م��ع العلم ب��أن امل��رك��ز مستمر
بتجهيز مفاجآت جميلة ليتم تقديمها ،سواء في
األيام الحالية أو حتى بعد زوال األزمة الحالية بإذن
اهلل.

ع��دة ن �م��اذج ت�ت��واف��ق م��ع مختلف السيناريوهات
املحتمل مواجهتها خالل األشهر القادمة ،مضيفًا
أن امل��رك��ز ي�ق��وم ب��دراس��ة إم�ك��ان�ي��ة االس �ت �ف��ادة من
الفضاء اإللكتروني بشكل ال يخل مع الشخصية
الثقافية  -الفنية للمركز ،وذل��ك عبر تقديم بعض
األعمال السابقة بشكل مجاني أو بقيمة رمزية ،مع
تقديم بعض من األعمال الجديدة غير املستكملة،
التي تم ترحيلها من املوسم املاضي ولكن بشكل
يضع صحة وسالمة الناس على رأس األولويات
واالعتبارات ،مؤكدًا سعي املركز الدائم لالستفادة
من التجارب الثقافية الرائدة في العالم ،خاصة أن
العالم بأكمله يمر بالظروف نفسها ،مشيرًا إلى أن
الفن عبر التاريخ شهد الكثير من اإلب��داع��ات في
ذروة األزمات ،وهو ما يجعلنا متفائلني باملستقبل.

الفضاء اإللكتروني

مدرسة الموسيقى لألطفال

وفي ما يتعلق بالتصور املستقبلي للمركز أفاد
ب��أن امل��رك��ز ل��دي��ه العديد م��ن األف�ك��ار قيد ال��دراس��ة
والتي تستهدف إتمام رسالته الثقافية بالتوافق مع
االشتراطات الرسمية والصحية ،مشيرًا إلى وجود

ك�م��ا أش ��ار خ��اج��ة إل ��ى اس�ت�غ�لال ال�ط��اق��م االداري
مل��درس��ة امل��وس �ي �ق��ى ل�لأط �ف��ال ل �ف �ت��رة ال �ت��وق��ف ،إذ
ت��م ال�ع�م��ل ع��ن ب�ع��د وذل ��ك ل�ت�ط��وي��ر ب�ع��ض امل�ن��اه��ج
املوسيقية وباألخص الخاصة ب��اآلالت املوسيقية

تسجيل نادر ألم كلثوم

الشرقية مثل القانون والعود ،إذ ان املناهج الشرقية
املستخدمة ف��ي م��درس��ة املوسيقى تعتبر األول��ى
ف��ي طريقتها ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وت�ح�ت��اج إل��ى م��راج�ع��ة
دقيقة ومتابعة للنتائج العملية ليتم تطويرها بما
يتناسب مع الطموح.
ك��ذل��ك ق ��ام ال �ط��اق��م ال �ت��دري �س��ي ب �ت �ق��دي��م دروس
م��وس �ي �ق �ي��ة ع� �ب ��ر اإلن� �ت ��رن ��ت ل� �ع ��دد م� ��ن ال �ط �ل �ب��ة
املنتسبني للمدرسة ،مما ساهم بتطور تقنيات
ال �ع��زف ل��دي�ه��م م�م��ا ي�ج�ع�ل�ه��م أك �ث��ر ق��اب�ل�ي��ة ألداء
امل �ن��اه��ج ف ��ي ال �ف �ص��ل ال� �ق ��ادم ،ك �م��ا ق �م �ن��ا أي�ض��ًا
بمراجعة نظم تقييم الطلبة لضمان تقييم دقيق
ل �ك��ل ط��ال��ب م �ن �ت �س��ب ل �ل �م��درس��ة ،وج� ��ار ال�ب�ح��ث
عن بعض امل��درس�ين األك�ف��اء ح��ول العالم للقيام
ب��ال�ت��دري��س ف��ي امل��درس��ة لبعض اآلالت الشاغرة
م�ث��ل ال�ت�ش�ي�ل��و ،إن ط�م��وح إدارة امل��درس��ة ه��و أن
يتعلم الطالب املوسيقى العملية والنظرية على
أع �ل��ى م �س �ت��وى م �م �ك��ن ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت�ع�ل�ي�م��ه
امل��وروث الكويتي س��واء بالعزف أو الغناء ،لذلك
جار إع��داد عدد من األغاني الكويتية لتعليمها
ل�ل�أط �ف��ال وإع� ��داده� ��ا ب �م��ا ي� �ت�ل�اءم وإم �ك��ان��ات �ه��م
العمرية.

الروضان لـ سبقلا« :الجاسوسة» يرصد رحلة فنانة
مشهورة من سوق البصرة إلى «حزب البعث»

 Stranger Thingsيتصدر األكثر طلبا ً

محمد علي

على خدمات البث المختلفة

ي� ��راه� ��ن ال� �ك ��ات ��ب ع �ب��دامل �ح �س��ن ال � ��روض � ��ان ع�ل��ى
الحكايات املختلفة ،ه��و مؤلف عاشق للبحث في
امللفات القديمة ،حريص على إع��ادة ق��راءة بعض
ال��وق��ائ��ع واس�ق��اط�ه��ا على أع�م��ال��ه ال��درام �ي��ة ،يعشق
املغامرة ولكن مغامرته هذا العام ستكون مختلفة،
الروضان كشف في تصريحات خاصة لـ سبقلا
ع��ن ال�خ�ي��وط العريضة مل�ش��روع��ه ال��درام��ي الجديد
«ال�ج��اس��وس��ة» ال��ذي يقع ف��ي  6حلقات ،ويتصدى
إلخ��راج��ه ع�ي�س��ى ذي� ��اب .وم��ن امل�ت��وق��ع ان يعرض
عبر اح��دى املنصات اإللكترونية ،اح��داث مسلسل
ع�ب��دامل�ح�س��ن واق �ع �ي��ة ،ح�ي��ث ي��رص��د ح�ك��اي��ة فنانة
مشهورة ورحلتها من بيع البط في سوق البصرة
وصوال الى خدمة حزب البعث.
ي �ق��ول ع �ب��د امل �ح �س��ن «م ��ن خ �ل��ف ج � ��دران ال �ت��اري��خ
ات�ي��ت ل�ك��م بحكاية ال�س�م��راء ال�ه��ارب��ة م��ن ك��دح بيع
البط في سوق البصرة ،إلى فنانة مشهورة جندت
لخدمة ح��زب البعث ،وذل��ك ضمن أح��داث مسلسل
ال�ج��اس��وس��ة ،امل�ب�ن��ي ع�ل��ى ق�ص��ة حقيقية ،والعمل
سيخرجه عيسى ذي��اب ف��ي ال�ت�ع��اون الثاني ال��ذي
يجمعنا بعد مسلسل إفراج مشروط ،ومازلنا في
دائ��رة الترشيحات الختيار ابطاله ،وحاليا املخرج
ب �ص��دد م �ع��اي �ن��ة ب �ع��ض م ��واق ��ع ال �ت �ص��وي��ر ،ول�ك��ن
املوعد املتوقع للبدء مازال قيد الدراسة ،خصوصا
اننا نحتاج ال��ى فريق تقني على درج��ة عالية من
االحترافية ما يستدعي االستعانة ببعض الكوادر
من خارج الكويت.
سؤال منطقي

ويضيف الروضان «هناك العديد من الشخصيات
ال�ت��ي ج�ن��دت م��ن قبل ح��زب ال�ب�ع��ث ،وت�ل��ك الفنانة

توفر  Parrot Analytics Business Insiderكل
أسبوع قائمة بأكثر تسعة مسلسالت تلفزيونية
ط�ل�ب��ًا ع �ل��ى خ��دم��ات ال �ب��ث امل�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي ال��والي��ات
املتحدة مثل  Netflixو  DC Universeو HBO
 Maxوغيرها ،وتعتمد آلية اختيار القائمة وفق
اهتمامات الجمهور بالقصة واالح ��داث والنجوم
املشاركني في العمل .ووفق االحصائية األسبوعية
فإنه لوحظ تزايد االهتمام بمسلسل  Luciferبعد
أن أعلن عمالق البث  Netflixهذا األسبوع أنه جدده
للموسم السادس واألخير.
وج ��اءت قائمة املسلسالت األع�ل��ى مشاهدة وفق
النحو التالي:
Stranger Things - 1
Reasons Why 13 - 2
The Mandalorian - Disney Plus - 3
عبدالمحسن الروضان وسعد الفرج ومي البلوشي من كواليس «إفراج مشروط»

تعبر عن إحداها .ملاذا نستعرض الخيانة؟ سؤال
منطقي قد يطرأ على ذهن اي شخص واإلجابة
ان �ن��ا ن �ق��دم ع� �ب ��رة ،ل �ك��ل م ��ن زي ��ن ل �ه��م ال�ش�ي�ط��ان
ال�خ�ي��ان��ة ،فالنهاية واح ��دة وحتمية وه��ي ال�ه�لاك،
ال�ك��وي��ت ق��دم��ت لبعض األش �خ��اص م��ا ل��م يقدمه
احد ،ولكن مع األسف كان جزاء اإلحسان نكران
الجميل والخيانة».
وح� � ��ول ع � ��رض امل �س �ل �س��ل ع �ب ��ر اح� � ��دى امل �ن �ص��ات
االل �ك �ت ��رون �ي ��ة ي� �ق ��ول «ف � ��ي امل ��اض ��ي ك ��ان ��ت م��رح �ل��ة
التلفزيون من ثم جاءت السينما ووصلنا الى عصر
الفيديو وال��دي في دي والفضائيات ،ها نحن اليوم
ب �ص��دد م��رح�ل��ة ج��دي��دة وه ��ي ع ��رض االع �م��ال عبر
املنصات االلكترونية ،ارى ان لكل مرحلة ما يميزها،
واليوم أصبح الهاتف الشخصي هو املنصة الحقيقية

لكل إنسان ونافذته على العالم يشاهد من خالله كل
شيء تقريبا.
الطاقة االستيعابية

أم��ا ع��ن ال�ت��وج��ه ل�لأع�م��ال ال �ت��ي ت�ق��ع أح��داث �ه��ا م��ن 6
الى  10حلقات فيوضح الروضان :اعتقد ان الطاقة
االستيعابية للمشاهد لم تعد تحتمل الـ 30حلقة في
ظل وتيرة الحياة السريعة ،تجد املتلقي قد ينصرف
عن املسلسل بعد الحلقة ال�ـ ،8لذلك أزع��م أن اختزال
األحداث في أقل عدد من الحلقات أمر جيد وإيجابي،
وهو ما تذهب إليه املنصات االلكترونية حيث تنتج
أع� �م ��اال ج �ي��دة وت ��رض ��ي ج�م�ي��ع األذواق وم�خ�ت�ل��ف
الثقافات.

مسلسل  Dark season 3يتصدر ترند
غوغل بالتزامن مع عرضه
ت�ص��در مسلسل  dark season 3ت��رن��د غوغل
تزامنًا مع موعد عرضه على شبكة األفالم العاملية
نتفليكس ،خ��اص��ة ب�ع��د ت�ح�ق��ق ن�س�ب��ة م�ش��اه��دة
عالية للجزئني األول والثاني.
وكما ينتمي مسلسل  darkلفئة الدراما والغموض،
وه��و م��ن إن�ت��اج تلفزيوني ،وي��دم��ان وب�ي��رج ،ومن
إعداد وتأليف باران بو اودار ،ويشارك في بطولته
ع��دد كبير م��ن ال�ن�ج��وم ،أب��رزه��م :لويس هوفمان،
أوليفر ماسوشي ،ج��وردي تريبل ،ماجا ش��ون،
س�ب��اس�ت�ي��ان رودول � ��ف ،ان��ات��ول ت��وب �م��ان ،وم ��ارك
واشكي.
«دارك» ه��و أول مسلسل أص�ل��ي م��ن إن�ت��اج

Spotlight

نتفليكس باللغة األمل��ان�ي��ة؛ ُع��رض ألول مرة
ع�ل��ى خ��دم��ة ب��ث نتفليكس ف��ي  1ديسمبر
 ،2017وح �ظ��ي امل ��وس ��م األول ب ��إش ��ادة من
قبل ال�ن�ق��اد ،ال��ذي��ن أج��روا م�ق��ارن��ات أول�ي��ة مع
مسلسالت نتفليكس األخ ��رى ،مثل :أشياء
غريبة.
تسرد حقبة  ،1986داخل بلدة أملانية صغيرة ذات
م��اض م��أس��اوي وغ��ري��ب ت��دع��ى «وي �ن��دن» ،تشهد
ح��ادث��ة اخ�ت�ف��اء م�ف��اج��ئ لطفلني ص�غ�ي��ري��ن ،مما
يثير ضجة كبيرة داخلها ،يترتب عليه انطالق
 4عائالت في رحلة بحث للحصول على إجابات
لهذا اللغز الغامض.

مشهد من مسلسل Stranger Things

Harley Quinn - DC Universe - 4
Star Wars: The Clone Wars - Disney Plus - 5
Titans - DC Universe - 6
The Witcher - Netflix - 7
Doom Patrol - DC Universe/HBO Max - 8
Lucifer Netflix - 9

تعاون جديد يجمع أنغام وآل الشيخ
أعلنت الفنانة أنغام تعاونها مع املستشار تركي
آل ال�ش�ي��خ ،رئ�ي��س الهيئة ال�ع��ام��ة للترفيه باململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،ف��ي ع�م��ل ف�ن��ي ج��دي��د يحمل
كل عالمات النجاح .وكتبت أن�غ��ام ،عبر حسابها
ال��رس�م��ي ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت�غ��ري��دات ال�ق�ص�ي��رة تويتر
«عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركي آل
الشيخ املختلف دائما ،سعيدة بالتعاون الثاني معك
ولن يكون األخير بإذن اهلل».
ويأتي هذا التعاون بينهما للمرة الثانية ،بعد النجاح
الكبير ال��ذي حققته أغنيتهما «بخاف أف��رح» ،من
كلمات تركي آل الشيخ ،وألحان خالد عز ،وسيطر
على األغنية كلمات الشجن وال�ح��زن ،والرغبة فى
تغيير الواقع .وتقول كلمات األغنية:
«أنا وسط الدنيا الكبيرة ،بحس إن ماليش مطرح،

وأن ��ا ب�ف��رح ن��اس ك�ت�ي��رة ،وأن ��ا بقيت داي �م��ا بخاف
أفرح ،تعبت أحكي ،تعبت أشكي ،تعبت أشرح ،بإيه
هتفيد الشكوى قلب متجرح ،وأنا الوردة اللي دبلت
قبل ماتفتح».
على صعيد آخ��ر ،تواصل أنغام تحضير ألبومها
الغنائي الجديد بعد نجاح ألبومها األخير «حالة
خاصة جدا» ،وتقوم حاليا باختيار أغنيات األلبوم
ب �ع �ن��اي��ة ش ��دي ��دة ،ح �ي��ث اس �ت �ق��رت ع �ل��ى ع� ��دد من
األغنيات ،تعاونت فيها مع كل من الشاعر جمال
الخولي وامللحنني رام��ي جمال ومحمدي ،وامل��وزع
املوسيقي أحمد إبراهيم.
م��ن امل �ف �ت��رض أن ي�ض��م األل �ب��وم  8أغ �ن �ي��ات ،منها
«م��زج ،أل��ف اس��ف ،آخ��ر لقاء ،بعض الخطا ،غريب،
ال تستغرب».

العبدالالت وصالح األخفش يطرحان دويتو «تمنيت أشوفك»

اإلعالن الدعائي لمسلسل dark

ب�ع��د أن ان�ت�ه�ي��ا م��ن ت�ص��وي��ره��ا ب�ط��ري�ق��ة ال�ف�ي��دي��و
كليب ف��ي العاصمة األردن �ي��ة ع� ّ�م��ان ،ط��رح الفنان
عمر العبدالالت والفنان اليمني ص�لاح األخفش،
أح��دث األغاني املنفردة «الدويتو» بعنوان «تمنيت
أشوفك» مع املخرج عبدالفتاح إسماعيل ،معتمدين
ف��ي ال�ك�ل�ي��ب ع �ل��ى إظ �ه��ار ك �ل �م��ات األغ �ن �ي��ة امل�غ�ن��اة
بصوتيهما وحوارهما الغنائي.
وحمل العمل املتميز روحًا عاطفية ،تصدى لكتابة
كلماته ال�ش��اع��ر أح�م��د ال�ح��زي�م��ي ول�ح�ن��ه إب��راه�ي��م
الطائفي ،وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي ،وتم
تنفيذ األغنية وتسجيلها ما بني القاهرة وعمان،
حيث قام بعملية املكس واملاستر مهندس الصوت
إيهاب نبيل.
وسيتم عرض العمل املصور في القناة الرسمية

العبدالالت واألخفش

ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ف�ن��ان ع�م��ر ال �ع �ب��دال�لات وال �ف �ن��ان ص�لاح
األخ �ف��ش ف��ي م��وق��ع «ال �ي��وت �ي��وب» ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى
جميع املكتبات املوسيقية املتخصصة في عرض
املحتويات الغنائية ،ال��ى جانب اإلذاع ��ات األردن�ي��ة
والعربية والخليجية.
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ُّ
بالتعثر ..ووتيرة تسريح العمالة تتزايد
شركات مهدَّ دة

ُّ
تقشف الحكومة ِّ
يكبل القطاع الخاص!
¶ عقود المشروعات الحكومية تراجعت  %38في  ..2019فكم ستهبط في 2020؟
¶ تخفيض ميزانيات
الوزارات  %20يقطع
الحبل السري الذي
ّ
تتغذى منه الشركات
¶ الدولة تناقض
نفسهاُ ..تمعن في
تهميش «الخاص»
وتكرِّس هيمنة «العام»
أكثر فأكثر!
ّ
تتخلى الحكومة
¶ لماذا
عن القطاع الخاص بهذه
البساطة وسط األمواج
العاتية لألزمة؟

سالم عبدالغفور وإبراهيم محمد
على عكس مختلف دول العالم ،سواء غنية كانت أو فقيرة ،والتي احتضنت القطاع الخاص
والمشروعات الصغيرة خالل أزمة «كورونا» ،رفعت حكومة الكويت يدها بشكل شبه كلي،
تتحمل
ّ
باستثناء بعض التسهيالت االئتمانية ،التي
تبعاتها البنوك ،والتي هي جزء ال يتجزأ من القطاع
الخاص والقرارات المتعلقة بمضاعفة دعم العمالة
الوطنية في القطاع الخاص.
وبخالف توجّ هاتها السابقة والمعلنة بدعم القطاع
الخاص والتوجّ ه نحو الخصخصة بعد عقود من
التهميش وفرض الهيمنة شبه المطلقة للقطاع
العام ،أقرت الحكومة حزمة قرارات ،وتسعى إلى إقرار
أخرى ،من شأنها القضاء على القطاع الخاص كلياً،
من دون االكتراث لتبعات ذلك وتداعياته على االقتصاد

ومستقبل الشباب.
ومن أهم تلك القرارات التي قد تكون مبررة حكومياً ،لكنها توضح حجم التجاهل للنتائج
السلبية على القطاع الخاص ،قرار تخفيض ميزانيات الوزارات بحد أدنى  ،%20والذي
سيؤدي حتماً إلى إيقاف مشاريع تنموية وإسكانية مخطط لها وتأخير إنجاز أخرى ،في
مقابل االستمرار في االنفاق على ما هو «جار ٍ واستهالكي» ،كما أن إيقاف زيادات رؤوس
اموال الشركات التي تستثمر فيها الحكومة وتخفيض الميزانية المخصصة للتدريب
واالستشارات يص ّبان في االتجاه نفسه.

¶ أزم�����ات ال���ش���رك���ات واألف�������راد س��ت��زح��ف في
نهاية المطاف إلى البنوك ..والتدخل واجب
¶ ش�����رك�����ات ج�����دي�����دة ق�����د ت���ن���س���ح���ب م��ن
ال���ب���ورص���ة ..وال��ث��ق��ة ب��ال��س��وق ق���د ت��ت��راج��ع
¶ ن��س��ب اإلش����غ����ال ف���ي ال���ع���ق���ار ستنخفض
نتيجة ت��ع� ّ�ث��ر ال��ش��رك��ات وت��س��ري��ح م��ئ��ات اآلالف

¶ هل الدولة ناجحة
ً
ً
وخدماتيا
استثماريا
وقادرة على توفير
وظائف للمسرّحين
والجدد؟

بالتوازي مع ذل��ك ،فإن وزارة المالية
تخطط لتمرير بعض االجراءات والقرارات
ذات ال��ت��أث��ي��ر ال��ب��ال��غ ف���ي االق��ت��ص��اد
والمجتمع ،ومنها ما يلي:

1

ف���رض ض��ري��ب��ة  %5ع��ل��ى ص��اف��ي أرب���اح
الشركات والمؤسسات الخاصة ،بخالف
المفروض عليها من ان��واع اخ��رى من
الضرائب القائمة حالياً.

2
3
4
5

تطبيق ضريبة السلع االنتقائية وضريبة
القيمة المضافة.
إع�����ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي أس���ع���ار ورس���وم
استهالك الكهرباء والماء.
إل��غ��اء دع��م المستودعات لكل من
البنزين والكيروسين وال��دي��زل ،وهو
ال���ذي ك��ان مخصصا ً لتزويد المصانع
والشركات بالوقود المدعوم ال�لازم
لقيامها بأعمالها.
إع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي رس���وم ال��خ��دم��ات
الحكومية ،التي من بينها المقدمة
الى قطاع األعمال التجارية ،والتي من
المنتظر ان تشهد زيادة في معدالتها
او استحداث رسوم جديدة.

تساؤالت

ّ
ملاذا تتخلى الحكومة عن القطاع الخاص بهذه البساطة
وس ��ط األم � ��واج ال�ع��ات�ي��ة ل�لأزم��ة ال �ت��ي ف��رض�ت�ه��ا صدمتا
«ك��ورون��ا» وهبوط أسعار النفط ؟ أين وعودها السابقة
ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال � �خ ��اص؟ وه� ��ل ه ��ي ن��اج�ح��ة
استثماريًا وخدماتيًا لتعويض غيابه ،وه��ل ه��ي ق��ادرة
على س��د ال �ف��راغ بتوظيف  72أل��ف كويتي يعملون في
القطاع الخاص ،قد يصبح جزءا منهم بال عمل؟ وكيف
ً
س�ت��وظ��ف ال�خ��ري�ج�ين ال �ج��دد ،وه ��ي ع��اج��زة أص�ل�ا منذ
س �ن��وات ع�ل��ى اس�ت�ي�ع��اب امل��زي��د ،ب��ل وت�ع��ان��ي م��ن البطالة
املقنعة؟
وكانت مجلة ميد قد أشارت مطلع العام الحالي في تقرير
لها إل��ى أن قلة حجم اإلن �ف��اق االس�ت�ث�م��اري ف��ي الكويت
خالل السنوات األربع املاضية ،جعلت من الصعب للغاية
ع�ل��ى أي ش�خ��ص مستثمر ف��ي ق �ط��اع امل �ش��اري��ع ال�ق�ي��ام
بأعمال تجارية ،الفتة إلى أنه في الوقت ال��ذي كانت فيه
البالد قبل سنوات قليلة واحدة من أكبر أسواق املشاريع
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،أصبحت في
السنوات األخيرة تتميز بفشلها في االستثمار في البنية
التحتية وغيرها من املشاريع اإلستراتيجية.
وأوض �ح��ت أن ال�ك��وي��ت ف��ي  2019منحت م��ا قيمته 3.8
مليارات دوالر فقط من عقود للمشاريع الكبرى ،وهذا أقل
 %38عن العام السابق وأدنى إجمالي سنوي مسجل ،ما
يمثل السنة الرابعة على التوالي التي انخفض فيها إنفاق
الكويت على املشاريع ،حيث بلغت العقود نحو  %13فقط
من مستوى االنفاق الذي شهدته البالد في  ،2015والذي
بلغت قيمته نحو  29مليارًا.
وأشارت إلى أن األخبار السيئة للشركات في البالد التي

مرت بأربع سنوات صعبة تزداد وطأة اليوم ،ال سيما أن
امليزانية الجديدة للدولة ال تعطي أي سبب للتفاؤل ،بشأن
أي زي��ادة في اإلنفاق االستثماري من قبل الحكومة في
أي وقت قريب ،في وقت تمثل فيه الرواتب والدعوم %71
ّ
من امليزانية ،في حني تشكل النفقات الرأسمالية %13
من النفقات املخطط لها.
ّ
كل ما سبق ك��ان في وص��ف امليزانية التي تشكل فيها
ّ
النفقات الرأسمالية  ،%13تمثل نحو  3مليارات دينار،
فماذا سيكون الوصف بعد تخفيض ميزانية ال��وزارات
بنسبة  ،%20وما يترتب على ذلك من وقف املشروعات
املخطط لها وتأجيل الجاري تنفيذها؟!
ال� �س ��ؤال ال � ��ذي ي �ط��رح ن �ف �س��ه :م ��ا م �ص �ي��ر اإلص�ل�اح ��ات
االق�ت�ص��ادي��ة امل�ن�ص��وص عليها ف��ي إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة رؤي��ة
«كويت جديدة  ،»2035والتي تهدف إلى توجيه االقتصاد،
ّ
بعيدًا عن االعتماد على عائدات النفط ،حيث تمثل فيها
شراكات القطاع الخاص أو الشراكات بني القطاعني العام
والخاص لتنفيذ مشاريع االستثمار جزءًا رئيسًا منها؟!
خ �ل��ص ال �ف��ري��ق االق� �ت� �ص ��ادي ل �ج��ري��دة سبقلا إل ��ى أن
ال� �ق ��رارات ال�ح�ك��وم�ي��ة إم ��ا ت�ن�ق�ص�ه��ا ال ��دراس ��ات ال��واف �ي��ة
واالستفادة من التجارب الناجحة ل��دول املنطقة والعالم
ً
وإما انها ال تكترث أصال لدور القطاع الخاص وتمعن في
إضعافه ،بغض النظر عن النتائج.
ّ
وح ��ذر ال�ف��ري��ق م��ن ال �ت��داع �ي��ات ال�س�ل�ب�ي��ة ل�ت�ل��ك ال �ق��رارات،
ّ
ستكبد الحكومة في ما بعد أضعاف اضعاف ما
التي
ق��د تضخه ال�ي��وم م��ن ح��زم تحفير اق�ت�ص��ادي��ة ،ملختلف
القطاعات ،ال سيما املشروعات الصغيرة ،مشيرًا إلى أن
الحكومة لديها البدائل والخيارات.

األضرار المتوقعة
وفي ما يلي األضرار املتوقعة ّ
جراء تخفيض اإلنفاق الرأسمالي ،في ظل األزمة الحالية ومع غياب
برنامج حقيقي للتحفيز املالي:

◄

 - 1خ��روج ع��دد كبير من الشركات في مختلف القطاعات من السوق نتيجة تراجع حجم االنفاق
وعدد املشروعات ،وما ينتج عن ذلك من تسريح للعمالة الوافدة ،وسيطول حتمًا الكوادر الوطنية.

◄

 - 2إل�غ��اء مشروعات وتأجيل أخ��رى سينجم عنها انهيار ش��رك��ات وت�لاش��ي أخ��رى ،كما أن تأخر
دفعات املقاولني من الباطن ستنعكس سلبًا على شركات املقاوالت وعمالتها ،وهذا واقع تعيشه
ّ
ّ
سيتسبب في سلسلة مشاكل أخرى ،تنتهي
الشركات املنفذة للمشروعات الحكومية من السابق،
ّ
عند التعثر عن سداد القروض.

◄

ً
 - 3القطاع العقاري سيكون من أبرز املتضررين من تراجع اإلنفاق االستثماري ،فضال عن خطط
تعديل التركيبة السكانية؛ إذ ستتراجع نسب اإلش�غ��ال بشكل كبير ،ويزيد العرض على الطلب
فتنخفض القيمة اإليجارية ،وبالتالي ستتراجع قيم العقارات ،وهو ما سيصيب القطاع املصرفي
ّ
بالضرر لسببني :األول تعثر م�لاك العقار ع��ن ال�س��داد ،والثاني نتيجة انخفاض قيم الضمانات
العقارية والتي ستصيب البنوك اإلسالمية بشكل اكبر.

◄

 - 4البورصة ستكون عرضة النسحاب شركات جديدة ،إما بسبب تعثرها وتجاوز خسائرها %75
ً
وإما لعدم إقبال شركات تضررت بالفعل على االدراج ،فضال عن تراجع ثقة املستثمرين في الكثير
من األسهم من األسهم املدرجة.

◄

ً
 - 5املشروعات الصغيرة واملتوسطة تعاني من مصاعب جمة؛ أوال لصغر حجمها وعدم قدرتها على
ّ
تحمل أزمة عاملية بهذا القدر من التداعيات السلبية ،وثانيًا نتيجة تخلي الحكومة عنها ،اعتمادًا
على طروحات وتسهيالت ائتمانية ،وثالثًا بسبب تراجع االنفاق االستثماري وعدم استفادة تلك
املشروعات من نسب األفضلية التي أقرتها الدولة ،وإن كانت غير ّ
مطبقة في معظم األحيان.

«بلومبيرغ» :مع اختفاء الحافز المالي للتخزين

تجارة ناقالت النفط تتقهقر!

¶ اتفاق «أوبك »+بدّ د أحالم التجار في تحقيق مكاسب من بيع المخزونات المتراكمة
حسام علم الدين
أش��ارت وكالة بلومبيرغ إلى أن تجارة
ال� �ن� �ف ��ط ،ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت م � � ��ادة أس��اس �ي��ة
ل � �ل � �م ��ؤت � �م ��رات ال� �ص� �ح ��اف� �ي ��ة ل �ل��رئ �ي��س
األم �ي��رك��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،وال �ت �ج��ارة
التي حققت أرباحًا كبيرة لتجار السلع
وأص� �ح ��اب ال �ن��اق�ل�ات ع �ل��ى ح ��د س� ��واء،
تتالشى مع كل دوالر يرتفع فيه سعر
الخام.
وعندما انحسر الطلب على النفط في
وقت سابق من هذا العام بسبب كورونا
وهبوط تدفق البضائع ،تحدث ترامب
ع��ن وج��ود النفط امل�خ��زن ف��ي الناقالت
ف ��ي ج�م�ي��ع أن� �ح ��اء امل �ح �ي �ط��ات ،وك��ان��ت

إشارة إلى عشرات ماليني براميل الخام
غير املرغوب فيها التي كان تجار النفط
يخزنونها ،وتحقيق أصحاب الناقالت
مكاسب مالية غير مسبوقة ،حيث أدى
جنون حجز ناقالت تخزين الخام إلى
رفع أسعار هذه الخدمة بشكل كبير.
وأوض� � � �ح � � ��ت «ب � �ل� ��وم � �ب � �ي� ��رغ» أن ت �ل��ك
األي � � � ��ام ان� �ت� �ه ��ت م � ��ع اخ � �ت � �ف� ��اء ال� �ح ��اف ��ز
امل��ال��ي ل�ل�ت�خ��زي��ن (أو م��ا ي �ع��رف ب��اس��م
ك ��ون� �ت ��ان� �غ ��و) ،واألس� � � � ��وأ م� ��ن ذل� � ��ك ه��و
االخ� �ت� �ف ��اء ال� �ج ��زئ ��ي ل �ن �ش��اط أص �ح��اب
ال � �ن� ��اق�ل��ات ب� �س� �ب ��ب ت �ق �ل �ي��ص م �ن �ت �ج��ي
«أوبك »+لكميات الخام في األسواق.
وق� ��ال ري �ت �ش��ارد م��اث �ي��وز امل �ح �ل��ل ال��ذي
يراقب تجارة النفط :إن هذه املسرحية

كلما انخفضت
كميات اإلنتاج ..تزداد
صعوبات تجارة الشحن
انتهت ،ببساطة ل��م يعد حافز تخزين
النفط موجودًا ،لذلك ليس من املنطقي
أن تدخل أي شركة للناقالت في صفقات
ج��دي��دة ع �ن��دم��ا ال ت �ك��ون ه �ن��اك أع �م��ال
ت�غ�ط��ي ت�ك��ال�ي��ف ال �ش �ح��ن .وي �ق��وم م�ب��دأ

ال �ح��اف��ز امل��ال��ي ل�ل�ت�خ��زي��ن (ك��ون�ت��ان�غ��و)
على تخزين الخام عندما تكون أسعاره
رخ �ي �ص��ة ج � �دًا وب �ي �ع��ه ف ��ي وق� ��ت الح��ق
ّ
عند ارتفاعها ،ما يمكن املتداولني من
تحقيق أرباح بعدة دوالرات لكل برميل.
وقالت «بلومبيرغ» :ضخت السعودية
لفترة وجيزة من العام السابق أكبر قدر
ممكن م��ن ال �خ��ام ،وه��ذا يعني أن ع��ددًا
كبيرًا من الشحنات التي يجب نقلها أو
تخزينها لم يكن بحاجة إليها ،وساعد
ذلك على انتعاش تخزين النفط وزيادة
األرب� � ��اح ال �ي��وم �ي��ة ل �ل �ن��اق�لات ال�ع�م�لاق��ة
ال�ت��ي ت��زي��د على  250أل��ف دوالر يوميًا
على مسار التجارة بني الرياض وبكني.
ث��م ت�غ�ي��رت س�ي��اس��ة امل�م�ل�ك��ة وت��وص�ل��ت

إل ��ى ات �ف��اق م��ع روس �ي��ا وب��اق��ي أع�ض��اء
«أوب� � ��ك» ل�خ�ف��ض إن� �ت ��اج ال �ن �ف��ط بنحو
عشر اإلنتاج من س��وق الخام العاملية،
م ��ا س ��اه ��م ف ��ي اخ� �ت� �ف ��اء «ك��ون �ت��ان �غ��و»
بسرعة.
وأضافت :على الرغم من ذلك فإن مالكني
ك�ث�رًا ل�ن��اق�لات ال�ن�ف��ط م��ا زال ��وا يعلقون
آمالهم على ارت�ف��اع الطلب على الخام
الستعادة حركة النقل وتعويض بعض
ال �خ �س ��ائ ��ر .ون �ق �ل��ت «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» ع��ن
بريان جالغر مدير عالقات املستثمرين
ف ��ي ش ��رك ��ة «ي� � ��ورون� � ��اف» :ك ��ل األن� �ظ ��ار
تتجه اآلن إلى حركة نفط «أوبك» ،هناك
ن �ح��و  40إل ��ى  50ن��اق �ل��ة ع �م�لاق��ة ك��ان��ت
تخزن سابقًا كميات ضخمة من الخام

ق��د ت�ن�ض��م إل ��ى ال �س��وق ل�ل�ت�ن��اف��س على
نقلها بمرور الوقت.
م��ن جهته ،ق��ال روب ��رت ماكلويد مدير
شركة «فرونت الي��ن» :إن كميات النفط
ان �خ �ف �ض��ت ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ف� ��ي األش �ه ��ر
األخ �ي��رة وع��ان��ت أس�ع��ار الشحن كثيرًا
بسبب ذل��ك ،وأت��وق��ع ان�خ�ف��اض كميات
اإلنتاج أكثر ،وعودة الطلب على النفط
وإحجامه في السوق أمر أساسي لعمل
الناقالت .وتقول «بلومبيرغ» إنه على
ال��رغ��م م��ن االن �ت �ع��اش ال �س��ري��ع للطلب
على النفط ف��إن إجمالي حجم تجارته
ال ي��زال م��ن امل��رج��ح أن يسجل مستوى
أق��ل مما ك��ان عليه قبل تفشي فيروس
كورونا وذلك ألشهر قادمة على األقل.
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ِّ
هل من حقنا التصرف بغير مسؤولية في ثروة األجيال؟
من دون مقدمة أو سرد لعمق الموضوع وأهميته لنا وألجيالنا القادمة،
سأشرح بشكل موضوعي دور صندوق احتياطي األجيال القادمة وآليات
العمل فيه وآليات الصرف كذلك ،وما هي ضوابط هذا الصرف وفلسفة
الصناديق السيادية ،وفي النهاية رأي بسيط في طريقة تطوير منظومة
هذا «الصندوق األسود».
«إال أنه نظرا لما لوحظ من كثرة السحب من هذا االحتياطي بصدور
قوانين متعددة خالل كل سنة مالية بفتح اعتمادات إضافية وأخذ ما
يغطيها منه ،فقد أصبح لزاماً تكوين احتياطي خاص لتأمين مستقبل
هذه األمة ،يبقى مخصصا للغاية العليا التي رصد من اجلها ،وال يجوز
المساس به ،وبذلك نضمن لشعبنا كرامته وعزته في يومه وغده».
هكذا وصف صندوق األجيال القادمة في مذكرته اإليضاحية حين
إنشائه ،بحيث تقتطع نسبة قدرها  %10من اإليرادات العامة للدولة،
ويتم استثمار الرصيد ،ويضاف عائد استثماراتها إلى هذا الحساب.

تأسس
لماذا َّ
صندوق لألجيال القادمة؟

ُ
ال� �ث ��روة ال�ن�ف�ط�ي��ة ه ��ي ث� ��روة أص � ��ول م��وج��ودة
تحت األرض ،وبالتالي إذا استخرجناها فهذه
تكون عملية تحويل يجب أن تصاحبها قيمة
مضافة ،وه��ذا يعني أن اإلي��رادات النفطية من
ح�ي��ث امل �ب��دأ ي�ج��ب ان ت�س�ت�خ��دم ف��ي اس�ت�ث�م��ار
يولد قيمة إضافية أكثر من بقائه تحت األرض،
وه � ��ذا ي �ع �ن��ي االس �ت �ث �م��ار امل ��ال ��ي وال �ص �ن��اع��ي
والبشري.
ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك ف��ي معظم ال ��دول س�ي��اس��ة خلق
ص�ن��ادي��ق س�ي��ادي��ة ،ه��ذه ال�ص�ن��ادي��ق ال�ت��ي كان
أولها صندوق دولة الكويت أنشئ لغرض دعم
الجنية اإلسترليني ،ك��ون أن مكان الصندوق
وتعامالته كان في العاصمة لندن.
وألن االن �ت��اج ال�ن�ف�ط��ي ل�ي��س ل�ل��وف��اء بحاجات
االقتصاد الوطني ولكن الحاجة االقتصادية
العاملية ،فبالتالي أنتجنا نفطًا أكثر من قدرة
اق�ت�ص��ادي��ات�ن��ا ع�ل��ى االس�ت�ي�ع��اب ،وص��رف�ن��ا ما
نقدر عليه للنهضة التعليمية والعمرانية في
البلد ،والباقي وض��ع ف��ي صناديق االستقرار
االقتصادي.
ُ
تعرف صناديق الثروة السيادية بأنها أدوات
استثمار حكومية مكونة من أصول مالية من
أس�ه��م وس �ن��دات وغ�ي��ره��ا م��ن األدوات امل��ال�ي��ة،
ُ
ع�ل��ى أن ت�ش�ك��ل م � ��وارد ال �ص �ن��دوق م��ن ف��ائ��ض
ميزان املدفوعات أو امل��وازن��ة العامة أو نواتج
ع�م�ل�ي��ات الخصخصة أو إي � ��رادات ال �ص��ادرات
السلعية ،ك�م��ا ت��م تعريفها ع�ل��ى أن �ه��ا :ق�ن��وات
ُ
رأسمالية تسيطر عليها الحكومة وتستثمر
من خاللها أصولها في األسواق األجنبية.

بماذا يستثمر الصندوق؟
ُ
أن �ش��ئ ص �ن��دوق اح �ت �ي��اط��ي األج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة
في  ،1976ويتكون من استثمارات تتم خارج
الكويت في أدوات استثمار حكومية ومساهمة
وخ��اص��ة م�ك��ون��ة م��ن أص� ��ول م��ال �ي��ة م��ن أس�ه��م
وسندات وغيرها من األدوات املالية .االستثمار
في األوراق املالية املدرجة وغير املدرجة وأدوات
ال��دي��ن وغيرها ف��ي العالم .إال أن��ه ال أح��د يعلم
تفاصيل ه��ذه االس�ت�ث�م��ارات وح�ج�م�ه��ا ،حيث
ال يتم اإلعالن عنها بشكل رسمي ،وكل ما هو
م�ت��داول ي�ك��ون إم��ا ع��ن تسريبات صحافية أو
إفصاحات من ال�خ��ارج أو تقديرات ملؤسسات
مالية عاملية.
ف��ي العالم ال�ي��وم نحو  100ص�ن��دوق سيادي،
وف �ق��ا مل�ع�ه��د ال �ص �ن��ادي��ق ال �س �ي��ادي��ة Institute
 Sovereign Wealth Fundوه� � � ��و م �ع �ه��د
م�ت�خ�ص��ص ل ��دراس ��ة ك��ل ح��رك��ات اس �ت �ث �م��ارات

ال�ص�ن��ادي��ق االس�ت�ث�م��اري��ة ف��ي ال�ع��ال��م ،وتمتلك
ه��ذه ال�ص�ن��ادي��ق بحسب ت�ق��دي��رات امل�ع�ه��د 8.1
تريليونات دوالر.
وي �ص �ن��ف م�ع�ه��د ص �ن��ادي��ق ال �ث ��روة ال�س�ي��ادي��ة
ص� �ن ��دوق األج � �ي ��ال ال� �ق ��ادم ��ة ب ��أن ��ه راب � ��ع أك �ب��ر
ص�ن��دوق ث��روة س�ي��ادي بحجم يبلغ (تقريبا)
 592مليار دوالر ،وتسبقه في الترتيب صناديق
النرويج والصني واإلم��ارات .وتتوزع األصول
بني  %45أسهم و %25 - %20سندات والعقار
ن�ح��و  ،%10ف��ي ح�ي�ن أن ح�ص��ة االس �ت �ث �م��ارات
البديلة تبلغ .%15
وب� �ح� �س ��ب ب� �ي ��ان ��ات ح� �ك ��وم� �ي ��ة ،ف� � ��إن خ��ري �ط��ة
اس �ت �ث �م��ارات ال �ص �ن ��دوق ال �س �ي ��ادي ال�ك��وي�ت��ي
ّ
عامليا تظهر ان  %55من إجمالي استثمارات
ال�ص�ن��دوق ف��ي أم�ي��رك��ا ،بما ي�ق��ارب  300مليار
دوالر .كان هناك عدد من الصفقات التاريخية
ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا اح�ت�ي��اط��ي األج �ي ��ال ،م�ث��ل ش��راء
ح�ص��ة استراتيجية ف��ي ش��رك��ة داي�م�ل��ر املالكة
ل �س �ي��ارات م��رس �ي��دس ،وح �ص��ة ف��ي ش��رك��ة BP
ع �م�ل�اق االس �ت �ك �ش��اف ال �ب �ت��رول��ي ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
املتحدة والتي أثارت ضجة في مجلس الشعب
البريطاني.

ال آلية واضحة لالستفادة من
عوائد صندوقنا السيادي..
وإن وُ جدت فال بد
أن تكون بضوابط
في النرويج ُيسمح
باستخدام  %25من
عوائد الصندوق لتغطية
عجوزات الموازنة العامة
لماذا ال نستفيد من
تجارب عالمية ناجحة
في تنظيم العالقة
بين صندوق األجيال
والميزانية؟
ال يمكن ضمان الرفاهية
للشعب وأجياله القادمة
إال بإصالح شامل ووقف
الهدر الكبير
من الحصافة االستدانة
لسد العجز إذا كانت
أسعار الفائدة أقل
من عوائد استثماراتنا
العالمية

سياسة الصرف
ل��م ي�ح��دد ق��ان��ون ان�ش��اء ص�ن��دوق األج�ي��ال آلية
ل �ل �ص��رف او ال �س �ح��ب م� �ن ��ه ،واك �ت �ف ��ى ب��ال �ق��ول
إن ��ه ال ي �ج��وز اخ ��ذ أي م�ب�ل��غ م �ن��ه ،وم ��ع تغير
اي �ق ��اع االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي وت� �س ��ارع ال � ��دورات
االقتصادية ،أصبح م��ن ال�ل�ازم أن تكون هناك
خطة صرف واضحة تعمل الجهات التنفيذية
والتشريعية ب�م�ح�ت��واه��ا ،وال ي�ت��رك امل��وض��وع
مفتوحا للتقدير ال �ع��ام ،وت�ك��ون ب��ذل��ك عرضة
للمواءمات السياسية .ومن املهم أيضًا تحديد
أوجه االستدانة من صندوق األجيال القادمة،
لكي ال تكون «عادة» تشريعية تربك فيها عمل
واستراتيجيات الهيئة العامة لالستثمار بما
أنها الذراع االستثمارية للدولة.
ه�ن��اك ح��ال�ت��ان ف��ي ت��اري��خ ال�ك��وي��ت ت��م السحب
فيها من احتياطي األجيال ،أواله��ا حدثت في
مجلس األم ��ة  1992ب��االس�ت��دان��ة م��ن ص�ن��دوق
األج� �ي ��ال إلع� � ��ادة إع� �م ��ار ال �ك��وي��ت ب �ع��د ال �غ��زو
ال �ع��راق��ي ،ح�ي��ث ل�ع��ب دورا رئيسيا وم�ح��وري��ا
وكونه موجودا في لندن لم يتمكن العراقيون
من املساس به أو ان يتم تجميد األم��وال فيه،
وال �ث��ان �ي��ة ك��ان��ت إق � ��راض ص �ن ��دوق اح�ت�ي��اط��ي
األج �ي��ال ل�ص�ن��دوق االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام ف��ي ع��ام
 1999لتعزيز السيولة وتمويل امليزانية.
هنا نطرح تساؤال مشروعا عن عالقة الصندوق
بامليزانية العامة ،فبعكس الصناديق السيادية

الشراكات بين
الصناديق السيادية
والشركات العائلية
من أبرز االستثمارات
المستقبلية
استثمارات الصناديق
ال تقاس فقط بالربح
والخسارة ..إنما بالقيمة
المضافة للدولة
وشعبها

فلسفة الصناديق السيادية
ت��أس�ي��س ص �ن��دوق إلدارة أص��ول
ال� ��دول� ��ة ه ��و ف� �ك ��رة إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ذكية للكويت ف��ي وقتها ،خاصة
ً
أن دوال كثيرة أس�س��ت مثل ذلك
الصندوق ،أو تحت مسمى جهاز
اخ� �ت ��ص ب� � � � ��إدارة أص � � ��ول ال ��دول ��ة
لالستفادة منها بشكل جيد ،إال
أن الفكرة سيتوقف نجاحها على
وج� ��ود اإلدارة االق �ت �ص��ادي��ة ذات
الكفاءة العالية ،التي سيقام عليها
ال�ص�ن��دوق ،وال�ت��ي ستتولى مهمة

اإلدارة.
امل� � �س � ��أل � ��ة امل � �ه � �م� ��ة ف� � ��ي م� �ف� �ه ��وم
ال �ص �ن��ادي��ق ال �س �ي��ادي��ة امل �ع �ت �ب��رة
ع ��امل �ي ��ًا ،ل �ي �س��ت ك ��م رب� �ح ��ت وك��م
خسرت على املدى القصير؟ إنها
أكبر من ذلك بكثير لتشمل أهدافًا
استراتيجية ،من بينها االقتصاد
السياسي.
رغ��م أن الكويت هي األول��ى عامليًا
ف� ��ي ت �ط �ب �ي��ق ف � �ك ��رة ال �ص �ن ��ادي ��ق
ال �س �ي��ادي��ة ،ف ��إن م� ��رور أك �ث��ر من

 60ع� ��ام� ��ًا ل� ��م ي �ف �ل ��ح ف� ��ي إن� �ق ��اذ
االس �ت��دام��ة امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ما
زال ��ت تعتمد ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ك�م��ورد
أس � ��اس � ��ي ،والش� � � ��ك ان ال �ك ��وي ��ت
اس �ت �خ��دم��ت ع �ل��ى م ��دى  ٥٠سنة
ماضية ج��زءًا كبيرًا م��ن اي ��رادات
ال�خ��زي�ن��ة ال�ع��ام��ة بشكل ج�ي��د في
االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
والتعليم ،إال أن جزءًا كبيرًا يذهب
ال��ى املصروفات التشغيلية ،وإلى
كثير م��ن اإلس ��راف وال�ت�ب��ذي��ر .قد

ً
ي�ك��ون ال�ه��دف ن�ب�ي�لا ،لكن يحوله
م��ن اس�ت�ث�م��ار يضيف قيمة إل��ى
استنزاف!
ً
وه � � � ��ذا ي � �ف� ��رض ع� �ل� �ي� �ن ��ا س � � ��ؤاال
أخالقيًا :ه��ل م��ن ح��ق ه��ذا الجيل
أن يتصرف بهذه الالمسؤولية؟
ه��ذا ف�ي��ه ن��وع م��ن ال�غ�بن لألجيال
القادمة ،لذلك في اعتقادي نحتاج
ال � ��ى دراس� � � ��ة ت �ت �ع �ل��ق ب � ��إي � ��رادات
ب��داي��ة ظ�ه��ور ال�ن�ف��ط .ك��م م��ن ه��ذه
اإلي� � � � ��رادات ّ
وج� � ��ه إل � ��ى اس �ت �ث �م��ار
بغرض استثماري بغض النظر
ع ��ن ال��رب �ح �ي��ة؟ وك� ��م م ��ن ه��ذه
االس�ت�ث�م��ارات ّ
وج��ه إل��ى غرض
غير استثماري؟
لو وصلنا الى إجابة سنتمكن
ً
مستقبال من إع��ادة النظر في
كيفية التصرف في اإلي��رادات،
ب�ح�ي��ث ت��وج��ه إم ��ا ل�لاس�ت�ث�م��ار
اآلن� � ��ي (ت �ع �ل �ي��م ،ب �ن �ي��ة ت�ح�ت�ي��ة،
ص �ح��ة ع�لاج �ي��ة) أو اس�ت�ث�م��ار
م� ��ال� ��ي ف� ��ي ص� �ن ��ادي ��ق ادخ� � ��ار
وصناديق استقرار.
ف��ي التجربة الكورية الجنوبية
لشركة كوريا لالستثمار ،يظل
السعي حاليًا إلى زيادة التركيز
ع� �ل ��ى االس � �ت � �ث � �م� ��ارات ال �ب��دي �ل��ة
(ال�ط��اق��ة النظيفة ،االب�ت�ع��اد عن
االستثمارات النفطية) بحلول
عام .2021
ختامًا ،أحد أب��رز االستثمارات
املستقبلية ه��و ال�ش��راك��ات بني
الصناديق السيادية والشركات
ال�ع��ائ�ل�ي��ة ف��ي ال �س �ن��وات املقبلة،
وأه �م �ي��ة م ��وازن ��ة اس �ت �ث �م��ارات
ال � �ص � �ن� ��ادي� ��ق ال � �س � �ي� ��ادي� ��ة ب�ين
االستثمار املحلي واألجنبي.

االخ��رى ال توجد آلية واض�ح��ة لالستفادة من
العوائد االستثمارية للصندوق ،وإن حدث ذلك
مجددًا ،فيجب أن يكون بضوابط معينة.
أؤمن بدور صندوق األجيال وأهمية تعظيمه
وع��دم امل�س��اس ب��ه ،ول�ك��ن اذا نظرنا ال��ى امثلة
اخ� � ��رى م �ث ��ل ال� �ص� �ن ��دوق ال� �ن ��روي� �ج ��ي (ي �ح ��دد
ن�س�ب��ة م��ن ع��ائ��د االس �ت �ث �م��ار ل��دع��م امل �ي��زان �ي��ة)
والسنغافوري (يعتمد على سياسية املساهمة
املباشرة Net Investment Returns Contribution
 ،))(NIRCون �س �ت �ط �ي��ع ب ��ذل ��ك االس� �ت� �ف ��ادة م��ن
ت �ج��ارب ب �ع��ض ال � ��دول ف��ي س �ي��اس��ات ال�ص��رف
الواضحة لصندوقها السيادي ،ففي عام 1976
قررت النرويج (صاحبة اكبر صندوق سيادي
بالعالم تأسس سنة  )1995أال تنفق من النفط
إال  %4ل�ل�ن�ف�ق��ات ال �ع��ام��ة ،ألن �ه��م ي�ع�ت�ق��دون أن
ذل��ك حق ألجيال ال نهائية قادمة ،وه��و تفكير
بالدولة املستمرة والقوية ،تلك السياسة املالية
ه��ي ع�ك��س ال �س �ي��اس��ات ال �ت��ي تتبعها ال�ب�ل��دان
العربية على غ ��رار« :ح�ي��ات��ي وب�ع��دي جهنم»،
أي يجب التركيز على ال��وض��ع ال�ح��ال��ي بعيدًا

ع ��ن امل �س �ت �ق �ب��ل .وك ��ذل ��ك ف ��ي ال� �ن ��روي ��ج ُي�س�م��ح
باستخدام  %25من عوائد الصندوق لتغطية
عجوزات السيولة وموازنة املالية العامة.
ي ��دور ح��دي��ث االن ف��ي االروق � ��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة عن
وقف استقطاع احتياطي االجيال وان كان هو
ذا ج��دوى ،ف��إن على الحكومة توضيح بعض
االم��ور ع��ن ه��ذا ال�ص�ن��دوق مثل فلسفته وآلية
الصرف منه.
وهنا يبقى السؤال :في ظل استمرار العجوزات
املالية وتراجع اسعار النفط وتأخر االصالحات
االق�ت�ص��ادي��ة ،فقد ال تستطيع ال��دول��ة «ضمان
ال��رف��اه للشعب وأج�ي��ال��ه ال�ق��ادم��ة» إال بإصالح
شامل لكل مفاصل الدولة االقتصادية واملالية
ووقف الهدر الكبير في امليزانية.
ف �م �ث��ال ع �ل��ى ج ��وان ��ب ال� �ه ��در :أط�ل�ع�ت�ن��ا بعض
ال �ص �ح��ف امل �ح �ل �ي��ة ع �ل��ى أن وق � ��ف اس �ت �ق �ط��اع
اح�ت�ي��اط��ي االج �ي��ال س�ي��وف��ر م�ل�ي��ار دي�ن��ار على
امليزانية ال�ع��ام��ة ،وقبل أق��ل م��ن شهر أطلعتنا
نفس الصحف املحلية على أن امليزانية العامة
وف � ��رت ب �م��ا ي� �ق ��ارب م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ب �ع��د وق��ف

«رحالت العمل الحكومية ،الرعايات ،الحفالت،
ال�ه��داي��ا ..ال ��خ» ..ه��ذا بحد ذات��ه ي��دل على كمية
هدر مخيف للميزانية!

ضوابط الصرف
أه ��م ع��ام��ل ل �ض��واب��ط ال �ص��رف ه��و م�ع��رف��ة هل
أسعار الفائدة أقل من عوائد االستثمار؟
بمعنى ،عوائد االستثمارات لصندوق األجيال
ـ ت �ق��دي��رات مل��ؤس�س��ات م��ال�ي��ة ع��امل�ي��ة  -ه��ي بني
 ،%5 - %4أي إذا كان سعر الفائدة أقل من هذا
العائد ،فمن الحصافة املالية االستدانة (دين
ع ��ام) ،ألن تكلفة س��داد ال�ق��رض أق��ل م��ن عوائد
االستثمار ،وإذا تم تسييل أص��ول فقد تخسر
الدولة فرصة استثمارية بديلة تكون عوائدها
أف �ض��ل ،ون �ك��ون ب��ذل��ك ق��د خ�س��رن��ا امل ��ال ال �ع��ام.
فضوابط الصرف ،ومنها التسييل واالستدانة،
يجب ربطها ب��األوض��اع االقتصادية العاملية،
وال ت �ت��رك ل�ل�ت�ق��دي��رات ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي مجلس
األمة.
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تحقيق عقاري

إعداد :هبة حماد heba_heather@alqabas.com.kw

«االستثماري» و«التجاري» إلى هبوط محتوم بعد مغادرة المقيمين

العقارات على شفا االنهيار!
اكتظاظ المطار بالمغادرين؛
مناطق ال تزال معزولة؛
وعقارات بدأت تخلو ،هذه
المشاهد باتت مألوفة في
اآلونة األخيرة في ظل توجه
الحكومة نحو تطبيق رؤيتها
بإعادة التركيبة السكانية من
جهة ،ودعم سياسة تكويت
الوظائف المحلية من جهة
أخرى.

تغريدة عقارية
وفقا لمؤشر سهيل العقاري:

ولتحقيق ذلك ،تعتزم
الحكومة تعديل التركيبة
السكانية لتكون نسبة
الوافدين  % 30مقابل %70
للمواطنين ،وقد شهدت
حركة الطيران أخيرا أعدادا غير
مسبوقة من الرحالت لنقل
المغادرين إلى أوطانهم،
وقد تجاوزت أعداد الوافدين
الذين غادروا البالد حتى
اآلن الـ  100ألف فرد ،وال تزال
األرقام بازدياد متواصل.

01

انهيار نسبة اإلشغال في
العقار االستثماري لما دون
الـ.%80

02

أكثر من  8آالف شقة جديدة
دخلت القطاع االستثماري في
بداية العام الحالي ..وال تزال
شاغرة.

03

إجمالي عدد الشقق الشاغرة
يتجاوز  80ألفا ً حاليا.

04

النظرة العامة إلى قطاع
العقار االستثماري سلبية جداً
على المدى المتوسط.

هل يشهد العقار حركة تصحيحية في األسعار واإليجارات؟ (تصوير :محمود الفوريكي)

على الرغم من مباركة العديد من املواطنني
للتوجه الحكومي ال�ح��ازم ف��ي ه��ذا ال�ش��أن،
إال أن ه�ن��اك ش��ري�ح��ة ك�ب�ي��رة ع�ل��ى النقيض
م�ن�ه��م رأوا ض � ��رورة دراس � ��ة ه ��ذه ال�خ�ط��وة
ق�ب��ل ال �ت �س��رع بتطبيقها ،ون �خ��ص ب��ال��ذك��ر
«ال �ع �ق��اري�ي�ن» ،ح�ي��ث أب� ��دوا اس �ت �ي��اء ه��م من
ه��ذا اإلج ��راء ،كونهم باتوا الضحية األكبر
م��ن ب�ع��ض ال �ق��رارات ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ال��دول��ة
ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة وال�ت��ي سيترتب عليها
م �غ��ادرة أع ��داد ك�ب�ي��رة م��ن ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن
يشكلون نسب كبيرة م��ن سكان عقاراتهم
إلى جانب عمالتهم التجارية.
وب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ال� �ب ��دء ب �ع �م �ل �ي��ات إج�ل�اء
العمالة الوافدة ،كان قد سبق هذه الخطوة
قرارات شملت تخفيض الرواتب ،وعزل كلي
ملناطق شملت عقارات السكن االستثماري
ومعظمها تقطنها فئة العمالة ،األمر الذي
أض ��ر ب��دخ��ل ال �ع��دي��د م��ن امل �س �ت��أج��ري��ن ،ما
أدى إل ��ى ت�خ�ل��ف ف��ي ع�م�ل�ي��ات س ��داد ودف��ع
اإليجارات ناهيك عن رحيل البعض مخلفني
وراء ه��م مزيدا من الشقق الخاوية ونقصا
ف��ي ال �ع �م��ال��ة ،وج�م�ي�ع�ه��ا ع��وام��ل انعكست
بشكل مباشر على ع��وائ��د وإي� ��رادات مالك
العقار.

تأثر «االستثماري» و«التجاري»
وم��ع تزايد رحيل الوافدين ،باتت توقعات
خ �ب��راء ال�ع�ق��ار تشير إل��ى ب��دء ت��ده��ور ح��ال
معظم قطاعات العقار والتي ستستمر على
ه��ذا ال �ح��ال خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املقبلة أو إل��ى أن
تزول سحابة كوفيد -19على األقل.
وم ��ن أب ��رز ت�ل��ك ال �ت��وق �ع��ات ان �خ �ف��اض ق��ادم
س�ت�ش�ه��ده ع �ق��ارات االس �ت �ث �م��اري م��ن حيث
األس� � �ع � ��ار وح� �ت ��ى األداء؛ ووف � �ق� ��ا ألح� ��دث
تقرير أعده بنك الكويت الوطني في الشأن
العقاري ،توقع تأثر سوق العقار ،خصوصًا
ال � �ق � �ط� ��اع �ي�ن ال� � �ت� � �ج � ��اري واالس� � �ت� � �ث� � �م � ��اري،
والقطاع السكني وإن ك��ان بدرجة أق��ل ،في
ال��رب��ع ال �ث��ان��ي م��ن ع ��ام  2020ع �ل��ى خلفية
ّ
تفشي جائحة ف�ي��روس ك��ورون��ا والتدابير
االح� �ت ��رازي ��ة ال �ت��ي ج ��رى ف��رض �ه��ا الح �ت��واء
الجائحة ،خاصة عمليات الحظر والقيود
ُ
ال� �ت ��ي ف ��رض ��ت ع �ل��ى األن �ش �ط ��ة ال �ت �ج��اري��ة،
وه��و األم��ر ال��ذي أدى إل��ى التأثير سلبًا في
ظروف العمل وفقد الوظائف ،خصوصًا في
صفوف الوافدين.
وذك� � � � ��ر ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر أن م � �ب � �ي � �ع ��ات ال� �ق� �ط ��اع
االس � �ت � �ث � �م ��اري ان �خ �ف �ض ��ت ب �ن �س �ب��ة ،%42
ع�ل��ى أس ��اس ش �ه��ري ،و ،%18ع�ل��ى أس��اس
س �ن��وي ،إل��ى  62م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف��ي ف�ب��راي��ر،
ويعزى هذا التراجع الشهري إلى انخفاض
األسعار ومتوسط حجم الصفقات .أما على

ً
سلبا على قطاع العقار
■ الغانم :إعادة هيكلة التركيبة السكانية تنعكس
■ المضيان :الوحدات السكنية ستشهد ّ
خلو ًا بـ %16.5مع رحيل المقيمين
ً
تضررا العتمادها على العمالة الوافدة
■ الدغيشم :عقارات «التجاري» األكثر
صعيد األسعار ،فقد ظلت منخفضة نسبيًا
ضمن هذا القطاع الذي تأثر سلبًا بضعف
امل�ق��وم��ات األس��اس�ي��ة م�ن��ذ أوائ ��ل ع��ام 2017
ب�م��ا ي�ع�ك��س ج��زئ�ي��ًا ض�ع��ف ال�ط�ل��ب م��ن فئة
الوافدين من جهة ،واستمرار تزايد العرض
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى .ك �م��ا ان �خ �ف �ض��ت أس �ع��ار
املباني والشقق كما في شهر يناير بنسبة
 %3و %5على التوالي على أساس سنوي،
وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ت �ت��أث��ر أس �ع��ار وم�ب�ي�ع��ات
ال �ق �ط��اع االس �ت �ث �م��اري س �ل �ب��ًا ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة
ت��داع �ي��ات ت�ف�ش��ي وب� ��اء ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د،
خ��اص��ة بالنظر إل��ى أن معظم ال�ط�ل��ب على
إي �ج��ارات م�ث��ل ت�ل��ك ال�ن��وع�ي��ة م��ن ال�ع�ق��ارات
ً
ينبع ع��ادة من القوى العاملة الوافدة التي
ت��أث��رت ب��ال�ت��أك�ي��د ب�س�ب��ب ع�م�ل�ي��ات ال�ح�ظ��ر
وإغالق األنشطة التجارية.
ومن شبه املؤكد أن يتأثر القطاع التجاري
أيضا بحالة الحظر املفروضة ،على خلفية
ّ
تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا وت��أث�ي��ره السلبي
في مبيعات وإي��رادات األنشطة التجارية،
وه � �ن � ��اك ب ��ال �ف �ع ��ل ت � �ق ��اري ��ر م �خ �ت �ل �ف��ة ع��ن
املصاعب التي تواجهها بعض الشركات
ف��ي دف��ع إي�ج��ار امل�س��اح��ات ال�ت�ج��اري��ة ،مما
أدى إل ��ى خ �ف��ض ق�ي�م��ة اإلي� �ج ��ار وت��أج�ي��ل
ال �س��داد ملختلف امل�س�ت��أج��ري��ن ال�ت�ج��اري�ين،
وإن كانت فئة مستأجري قطاع التجزئة
ه��م األش ��د ت��أث �رًا ب��ارت�ف��اع إي �ج��ارات م��راك��ز
التسوق.
�ف حقيقة تغييره
تقرير «ال��وط�ن��ي» ل��م ي�خ� ِ
لنظرته ات�ج��اه مستقبل ال�ع�ق��ار؛ وب��دال من
ت��وق�ع��ات ي�س��وده��ا االس �ت �ق��رار ،ف�ق��د أوض��ح
أن االم� ��ر ل ��م ي �ع��د ك ��ذل ��ك .ب�ح�ي��ث ق ��د ي ��ؤدي
ت��راج��ع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط إل��ى ارت �ف��اع م�خ��اوف
املستثمرين واملشترين ،مما قد ي��ؤدي إلى
تأجيل عمليات الشراء املرتقبة.

تفاقم املخاوف
ب��اإلض��اف��ة إل��ى دراس ��ة «ال��وط�ن��ي» ،الخبراء
وأص � �ح � ��اب ال� �ع� �ق ��ار ه� ��م أي� �ض ��ًا ل� ��م ي �خ �ف��وا
مخاوفهم في ما يتعلق بمستقبل القطاع
ال � �ع � �ق� ��اري ،ح �ي ��ث أب � � ��دى أم �ي��ن س� ��ر ات �ح ��اد
ال� �ع� �ق ��اري�ي�ن ق �ي ��س ال� �غ ��ان ��م اس� �ت� �ي ��اءه م�م��ا
يحصل ،م��ؤك�دًا على ض ��رورة إع ��ادة النظر
ً
في اإلجراءات والقرارات الحالية قائال« :أنا
مصدوم من كثرة القرارات التي تم اتخاذها
في غياب استشارة القطاع الخاص وحتى

حقائق وأرقام
أكد سليمان
المضيان أنه
سيكون من الصعب
االستغناء عن
الوافدين حتى لو
تم استبدالهم
بالعمالة الوطنية،
مشيرا إلى أن هناك
عددا من الحقائق
ال بد من استيعابها
قبل اإلقدام على
اتخاذ أي خطوة في
هذا الشأن أبرزها:

اآلن ل��م تثمر بنتائج ملحوظة ،ناهيك عن
ت �ل��ك امل�ع�ن�ي��ة ب ��إع ��ادة ال�ت��رك �ي �ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
والتي سينتج عنها العديد من االنعكاسات
ال�س�ل�ب�ي��ة ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال �ق �ط��اع��ات ك��ال�ع�ق��ار
والقطاعات االستهالكية والصناعية ،حيث
ً
ال بد أن تكون مدروسة بدال من االستعجال
في تطبيقها».
وأضاف الغانم «أؤيد فكرة إعادة التركيبة
ال�س�ك��ان�ي��ة ش��رط أن تطبق بشكل م��دروس
حتى ال نخسر أفرادًا وعمالة نحن في حاجة
إليها .ف��ي النهاية هناك أع�م��ال امل��واط��ن لم
ولن يقبل بالعمل فيها كتصليح السيارات
والكهربائي والسباكة وغيرها».
وي ��رى ال�ب�ع��ض أن حقيقة تطبيق م�ع��ادل��ة
تكويت ال��وظ��ائ��ف بنسب  70ف��ي امل�ئ��ة 30 -
ف��ي امل�ئ��ة تعد نظرية غير واق�ع�ي��ة ب��ل شبه
مستحيلة ،كما أنها بحاجة إل��ى املزيد من
البحث إذا ما أرادت الدولة تحقيق أهدافها
ً
ومشاريعها املرجوة مستقبال؛ هذا ما أكده
ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة التنمية
العقارية سليمان املضيان ،موضحًا أن قرار
ال��دول��ة امل�ع�ن��ي ب��إع��ادة التركيبة السكانية
جيد إال أنه لن يكون من السهل تطبيقه على
أرض الواقع ،خصوصًا بواقع النسب التي
تمت اإلشارة إليها من قبل الحكومة ،مؤكدًا
على ض ��رورة عمل دراس ��ة دقيقة للمقترح
ق �ب��ل ت �ح��دي��د ال �ن �س��ب ل �ت �ك��ون أك �ث��ر واق�ع�ي��ة
ً
وتصب في مصلحة الدولة مستقبال.
املضيان لم يتردد في اإلفصاح عن حقيقة
أن الدولة ال يمكنها االستغناء عن العمالة
ال � ��واف � ��دة ،ف� �ق ��وام ق� ��وة ال ��دول ��ة ي��رت �ك��ز ع�ل��ى
التنوع ،والفئة الوافدة ستظل ضرورة لدعم
القطاعات االقتصادية م��ن جهة ،وتحقيق
رؤية كويت  2035من جهة أخرى.

وب�ين املضيان أن تعديل الكثافة السكانية
سيؤدي إلى خلو كبير سيلحق بالوحدات
السكنية بنسبة قد تصل إلى  16.5في املئة.
م ��ن وج� �ه ��ة ن �ظ��ر امل �ض �ي ��ان ف � ��إن ت�ص�ح�ي��ح
ال��وض��ع ال�ح��ال��ي سيكون م��ن خ�لال ترحيل
العمالة السائبة واملخالفة ،باإلضافة إلى
ال �ت ��وج ��ه ن �ح��و ت �ك��وي��ت ب �ع��ض ال ��وظ ��ائ ��ف،
وإيقاف استقدام العمالة الوافدة وفق خطة
زمنية واض�ح��ة إل��ى ح�ين تحقيق األه��داف
املرجوة التي تتعلق بالكثافة السكانية.
وع �ن��د س ��ؤال امل �ض �ي��ان ع��ن م�س�ت�ق�ب��ل م��واد
ال �ب �ن��اء ق ��ال« :ي�ن�ق�س��م ق �ط��اع امل �ق ��اوالت إل��ى
شقني :مواد البناء وقطاع اإلنشاء والبناء.
وأع�ت�ق��د أن ق�ط��اع اإلن �ش��اء وال�ب�ن��اء سينال
نصيب األسد من التأثر نتيجة شح العمال
وامل �ت �خ �ص �ص�ين وال �ف �ن �ي�ي�ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ل��دى
ش��رك��ات امل� �ق ��اوالت ،وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن أس�ع��ار
أج � ��رة األي� � ��دي ال �ع��ام �ل��ة س �ت �ش �ه��د ارت �ف��اع��ًا
ملحوظًا ،األمر الذي سيزيد من كلفة البناء.
وفي ما يتعلق بمواد البناء ،فإنها ستشهد
تأثيرًا طفيفًا نتيجة رك��ود قطاع املقاوالت
وس �ي �ظ��ل ال ��وض ��ع م ��ره ��ون ��ًا ب �م ��دى ن �ش��اط
ً
مشاريع الدولة والعقار مستقبال».

قوانني صارمة
على الرغم مما صرح به الخبراء من مخاوف
على مستقبل القطاع ،فإن توقعات الخبير
ال�ع�ق��اري عبد ال�ع��زي��ز الدغيشم ج��اءت أقل
سلبية ف��ي ه��ذا ال�ش��أن خ��اص��ة ف��ي ح��ال تم
اع�ت�م��اد ب�ع��ض ال �ح �ل��ول ،ف�م��ن وج�ه��ة نظره
س�ي�ك��ون ه �ن��اك ت��أث�ي��ر ب�لا ش��ك ع�ل��ى جميع
القطاعات العقارية االستثماري والتجاري
والسكني والصناعي ولكن ستكون بنسب
متفاوتة فيما يتعلق بالقطاع االستثماري،

منطقة االنكماش
وفقا ملؤشر أس�ع��ار املستهلكني ،ال ت��زال اإلي �ج��ارات السكنية (الشقق في
األغلب) في منطقة االنكماش ( %0.3-على أساس سنوي) وذلك على الرغم
م��ن استقرارها على م��دى األش�ه��ر العشرة املاضية ،إال أن��ه م��ن املتوقع أن
تستأنف اتجاهها الهبوطي في ظل ارتفاع الشواغر ،إذ تشير أحدث التقارير
إلى تراجع اإليجارات أو ربما عدم تحصيل قيمة اإليجار ملدد تتراوح ما بني
شهر إلى شهرين في إطار محاولة املالك جذب مستأجرين جدد.

على الرغم من مغادرة العديد من الوافدين
وم�خ��ال�ف��ي اإلق��ام��ة ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ،إال
أن التوقعات تشير إل��ى أن��ه لن يكون هناك
تأثير قوي إذا ما أصدرت الحكومة قوانني
صارمة تمنع فيها ومن خاللها تسكني أكثر
من أربعة أشخاص في غرفة واحدة وتمنع
تناوب العمالة على السرير.
وبالتالي ال بد من تنظيم ومراقبة عمليات
ال �ت��أج �ي��ر واالل � �ت� ��زام ب ��أع ��داد امل �س �ت��أج��ري��ن
وب � � �ه� � ��ذه ال � �ط� ��ري � �ق� ��ة س� �ي� �ت ��م ال � �ط � �ل� ��ب ع �ل��ى
االس �ت �ث �م��اري وإش �غ��ال ال�ش�ق��ق وال�ب�ن��اي��ات
الخالية .ولكن ،في ح��ال ظل األم��ر كما كان
ف ��ي ال �س��اب��ق ف ��إن ال �ت��أث �ي��ر س �ي �ك��ون ك�ب�ي��را،
وأض� ��اف« :ل�ق��د ش�ه��دن��ا ف��ي اح ��دى املناطق
وج ��ود أك�ث��ر م��ن  800إل��ى أل��ف ش�خ��ص في
بناية واح��دة ،اكتشفتها الجهات املسؤولة
خالل الفترة األخيرة».
وأوض ��ح ال��دغ�ي�ش��م «أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة للقطاع
ال � �ت � �ج� ��اري ف� �ه ��و امل� �ت� �ض ��رر األك� � �ب � ��ر ،ح�ي��ث
ستتمركز االش�غ��ال ف��ي امل�ح��ال واملجمعات
التجارية املطلة على الواجهة األمامية من
امل �ن��اط��ق ،أم ��ا امل �ح��ال ال�ك��ائ�ن��ة ف��ي امل�ن��اط��ق
الداخلية وامليزانني وال�س��رادي��ب فهي التي
س�ت�ت�ض��رر ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ،س�ب��ب آخ��ر يجعل
(التجاري) أكثر القطاعات العقارية ضررا
هو اعتماده على العمالة الوافدة ،فالنشاط
التجاري وإشغال املوالت واملحال التجارية
ج�م�ي�ع�ه��ا ت�ع�ت�م��د ع�ل�ي�ه��ا وم� �ش ��روع إع ��ادة
ال�ن�ظ��ر ب��ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة ل��ن ي �ك��ون في
مصلحتها».
وأض � � � ��اف «أم � � ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ق �ط��اع
السكني فمن املتوقع أن��ه سيتضرر ولكن
بنسبة قليلة من حيث النزول ال��ذي غالبا
سيتراوح من  %15الى  ،%20وأما القطاع
ال �ص �ن��اع��ي ف ��إن ��ه ل ��ن ي �ت��أث��ر ك �ث �ي��را ح�ي��ث
س �ت �ع��اود ال �ق �ط��اع��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة مل��زاول��ة
أن �ش �ط �ت �ه��ا ت��دري �ج �ي��ا ،ح �ي��ث ي �ع �ت �ب��ر ه��ذا
القطاع من القطاعات الحيوية ولن يتأثر
تأثيرا قويا».
رأي ال��دغ �ي �ش��م ج� ��اء أي �ض��ا م�خ�ت�ل�ف��ا فيما
يتعلق ب�ش��أن ق�ط��اع ال�ب�ن��اء وم ��واد اإلن�ش��اء
ح �ي ��ث ق � � ��ال« :ل � ��ن ي �ت ��أث ��ر ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ب��ل
س�ي�ش�ه��د ط �ل �ب��ا ع �ل �ي��ه ،خ ��اص ��ة ف ��ي ظ ��ل أن
الكثير ق��د تعطلت أع�م��ال ال�ب�ن��اء والترميم
ل��دي �ه��م خ�ل��ال ف� �ت ��رات ال �ح �ظ��ر ،ن��اه �ي��ك ع��ن
ال�ت�ع�ط�ي��ل ال�ح�ك��وم��ي ب�س�ب��ب أزم ��ة ف�ي��روس
كورونا التي امتدت إلى أربعة أشهر تقريبا،
ولكن سيكون هناك بعض االرتباك وحالة
م��ن ع��دم االس�ت�ق��رار إل��ى أن تتحسن األم��ور
ال �ص �ح �ي��ة وت� �ع ��ود ال �ح �ي��اة إل� ��ى ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا
تدريجيا ،ما سيساعد السوق العقاري على
تعديل وضعه تلقائيا».
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ترحيل ال��واف��دي��ن
س����ي����ن����ع����ك����س
م����ب����اش����رة ع��ل��ى
أس����ع����ار ال���ع���ق���ار
االستثماري ،بحيث
سيشهد انخفاضا
بنسب ت��ت��راوح ما
بين .%40 - 30

عقارات االستثماري
ستكون األك��ث��ر تأثرا
ب��واق��ع  ،%12 - 10أما
االن��ع��ك��اس��ات على
ع����ق����ارات ال��س��ك��ن��ي
فستكون طفيفة،
ف���ي ح��ي��ن ع���ق���ارات
ال����ت����ج����اري س��ت��ت��أث��ر
م�����ن ح���ي���ث ت���ج���ارة
التجزئة والمطاعم
واالي�����ج�����ارات نتيجة
ان�����خ�����ف�����اض ن��س��ب
االستهالك ،ناهيك
ع����ن أن����ه����ا ت��ع��ت��م��د
ف��ي إشغالها على
العمالة الوافدة.

اج����م����ال����ي ع����دد
الوحدات السكنية
في الكويت يبلغ
 387أل����ف وح���ده
ووف����ق����ا ألح����دث
االح��ص��ائ��ي��ات ف��إن
الشاغر منها يبلغ
 34ألف وحدة وأما
ال���وح���دات ال��ت��ي ال
ت��زال تحت اإلنشاء
ي��ب��ل��غ ع���دده���ا 20
ألفا تقريبا.

ع���دد ال���ع���زاب ال��ذي��ن
ي�����ع�����م�����ل�����ون ف���ي
م���ه���ن م��خ��ت��ل��ف��ة،
م����ن����ه����ا خ���دم���ي���ة
وف����ن����ي����ة وع����م����ال
ص����ي����ان����ة ون���ظ���اف���ة
وأم��ن وغ��ي��ره��ا ،يبلغ
 1.240مليون ع��ازب،
يشغلون حاليا عددا
ك��ب��ي��را م���ن م��ج��م��وع
ال���وح���دات السكنية
بمعدل  ،%35وفي
ح���ال ق��ام��ت ال��دول��ة
ب��ت��رح��ي��ل ال��ع��م��ال��ة
ال��م��خ��ال��ف��ة منهم
ف���إن ع���دد ال��وح��دات
ستنخفض إل��ى نحو
 %30فقط.

هناك  2.105مليون
ع���ائ���ل���ة واف������دة
تقطن حاليا في
ن���ح���و  250أل���ف
وحدة سكنية ،ولو
فرضنا ت��م ترحيل
 %15منهم بشكل
ت����دري����ج����ي ،ف���إن
ال���ب���اق���ي منهم
س���ي���ش���غ���ل ن��ح��و
 190أل����ف وح���دة
سكنية.

■ محال المناطق الداخلية

ً
تضررا
والميزانين والسراديب األكثر
■ معادلة قلب التركيبة السكانية نظرية
شبه مستحيلة في الوقت الراهن
■ الفئة الوافدة ضرورة لدعم
االقتصاد وتحقيق رؤية كويت 2035
انخفاض نسبة

عقارات

اإلشغال في

االستثماري

العقار االستثماري

ستكون األكثر
ً
تأثرا بواقع

%80

%12 - 10

لما دون

القطاع السكني
سيتضرر بنسبة تتراوح بين

%20 - 15
■ قطاع اإلنشاء والبناء سينال نصيب
األسد من التأثر نتيجة شح العمال
■ أسعار أجرة األيدي العاملة ستشهد
ً
ارتفاعا ..ما يزيد كلفة البناء
■ القطاع الصناعي قد ينجو مع
عودة مزاولة أنشطته
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ف���ي ح���ال اع��ت��م��دت
الدولة خطة لترحيل
ج��م��ي��ع المخالفين
وإن�����ه�����اء خ���دم���ات
ب���ع���ض ال��م��ق��ي��م��ي��ن
وه��������ج��������رة ب���ع���ض
ال��ع��وائ��ل األج��ن��ب��ي��ة،
ف���إن ذل���ك سيكون
له تأثير مباشر على
م��ق��اول��ي ال��ع��ق��ارات
االستثمارية وموردي
مواد البناء والكهرباء
واألدوات ال��ص��ح��ي��ة،
باإلضافة ال��ى قطاع
ال��ص��ي��ان��ة وق���د تصل
ن��س��ب��ة ت��أث��ره��م في
ال��س��ن��وات ال��ق��ادم��ة
الى .%10

7
س�����ي�����ك�����ون م���ن
الصعب االستغناء
ع����ن ال���واف���دي���ن،
خ���اص���ة ف����ي ظ��ل
تطلع ال��دول��ة إلى
ت��ح��ق��ي��ق وتنفيذ
م����ش����اري����ع رؤي�����ة
ك����وي����ت ج���دي���دة
.2035
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توقعات بتراجع اإلنفاق االستهالكي والعقار والسياحة

عصر اقتصادي جديد في الخليج
¶ تفاؤل حيال
للكويت والسعودية
واإلمارات

يتطلع المستثمرون في األسواق الخليجية إلى انتعاش محتمل في 2021

حسام علم الدين
أعادت األزمة االقتصادية واضطرابات
األسواق بسبب تفشي فيروس كورونا
ف� ��ي دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج ،ص� �ي ��اغ ��ة امل �ش �ه��د
االق �ت �ص��ادي ال �ع��ام ف �ي �ه��ا ،الس �ي �م��ا أن
توقعات النمو القاتمة نسبيًا تتطلب
ح ��دوث ت�ح��ول ف��ي ال�ت��وق�ع��ات م��ع ع��دم
اح �ت �م��ال ح � ��دوث ان �ت �ع��اش ح �ت��ى ع��ام
 .2021ووفقًا ملوقع «ترايد ارابيا» ،فإن
السعودية والكويت واإلم��ارات بوضع
ج �ي��د ل�ت�ح�ق�ي��ق أي ت �ف��اؤل اق �ت �ص��ادي،
حيث يمكن ل�ل��دول ال�ث�لاث إدارة عجز
مالي كبير نسبيًا بسبب ارتفاع قيمة
احتياطات أصولها األجنبية.
وم��ع ذل��ك ف��إن ال ��دول الخليجية املشار
إل�ي�ه��ا ،ف��ي وض��ع ج�ي��د ل�ض�م��ان ح��دوث
انتعاش حقيقي ،حيث ستدفع صناديق
الثروة السيادية القوية في املنطقة دورًا
حيويًا ف��ي م�س��اع��دة اق�ت�ص��ادات�ه��ا على
إعادة إحيائها من جديد ،وذلك بحسب
تقرير سابق ملعهد الصناديق السيادية
العاملية «.»SWFI

أبرزها اإلنفاق االستهالكي والعقارات
وال �س �ي ��اح ��ة ،الف �ت ��ًا إل� ��ى أن ع �ل��ى دول
ال� �خ� �ل� �ي ��ج ات� � �ب � ��اع س� �ي ��اس ��ة االن� �ت� �ظ ��ار
وال� �ت ��رق ��ب خ �ص��وص��ًا ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات
غير النفطية الرئيسية مثل التجارة
والضيافة والخدمات اللوجستية.
وذك ��ر أن أك �ث��ر م��ن  1.4م�ل�ي��ون س��ائ��ح
زاروا دول ال�خ�ل�ي��ج ف ��ي  .2018وك ��ان
م��ن امل �ت��وق��ع أن ي�ن�م��و ه ��ذا ال��رق��م إل��ى
 2.2م� �ل� �ي ��ون س� ��ائ� ��ح ب� �ح� �ل ��ول ،2023
وت�س�ت�ق�ب��ل ال �س �ع��وي��ة ع� ��ادة  9م�لاي�ين
ش �خ��ص ف ��ي م ��وس ��م ال � �ح ��ج ،م�ت��وق�ع��ًا
أن ي �ك��ون ل �ح �ظ��ر ال �س �ف��ر أث � ��ار ب�ع�ي��دة
امل��دى .وق��ال ،رغم ذل��ك ،استجابت دول
الخليج النقاذ اقتصاداتها من خالل
خ �ط��ط ف ��ي االن� �ف ��اق وح� ��زم ت�ح�ف�ي��زي��ة،
ب��دءا من تخفيضات في االنفاق العام
وت �خ �ف �ي��ض روات� � � ��ب وت ��أج� �ي ��ل س� ��داد
قروض وزيادة اإلنفاق الصحي ودعم
روات��ب املواطنني في القطاع الخاص،
وبلغت خطط التحفيز واإلنفاق حتى
اآلن أك�ث��ر م��ن  %10م��ن الناتج املحلي
اإلجمالي في الكويت واإلمارات وأكثر

من  %7في السعودية.
وي �ت �ط �ل��ع امل �س �ت �ث �م��رون ف ��ي األس � ��واق
الخليجية إل��ى االنتعاش االقتصادي
ال �ع ��ام امل �ق �ب��ل وي �ع ��زز ه ��ذه ال �ت��وق�ع��ات
اتفاق منظمة «أوب��ك »+لخفض إنتاج
ال �ن �ف��ط وال� �ت ��زام ال � ��دول امل �ش��ارك��ة ف�ي��ه،
واس� �ت� �ئ� �ن ��اف ال� �ح ��رك ��ة االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة
وارتفاع الطلب على السلع ما سيؤدي
إلى ارتفاع النشاط في القطاعات غير
النفطية.
وف ��ي ن�ه��اي��ة امل �ط��اف س�ت�ع�ت�م��د وت�ي��رة
وم��دى االنتعاش االقتصادي في دول
ال�خ�ل�ي��ج ع �ل��ى م ��دى ت �ق��دم ح�ك��وم��ات�ه��ا
في اإلجراءات االستباقية فيما يتعلق
ب ��ال� �ب ��رام ��ج االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال� �ح ��واف ��ز
ل��دع��م ال�ق�ط��اع��ات االق�ت�ص��ادي��ة األوس��ع
خصوصًا االس�ت�ه�لاك ،وه��ذا م��ا يعزز
دور وإم � �ك � ��ان � ��ات ص � �ن ��ادي ��ق ال � �ث� ��روة
ال �س �ي��ادي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ل�ت�ق��دي��م ال��دع��م
االض� ��اف� ��ي ل �ت �ع��زي ال �ج �ه ��ود ال �ح��ال �ي��ة
مل�س��اع��دة ال�ش��رك��ات ال�خ��اص��ة والبنوك
ع� �ل ��ى م �ك ��اف �ح ��ة االث � � � ��ار االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
املدمرة لجائحة كورونا.

«بلومبيرغ» :في دول الخليج

 25مليار دوالر اندماجات
واستحواذات في أيام معدودة
حسام عبد الرحمن
ب � � � � � � ��دأت أن � � �ش � � �ط� � ��ة االن� � � ��دم� � � ��اج� � � ��ات
واالس�ت�ح��واذات تتعافى ف��ي منطقة
الشرق األوس��ط بالتزامن مع اتخاذ
حكومات املنطقة تدابير عدة لتنويع
اق�ت�ص��ادات�ه��ا لتقليل االع�ت�م��اد على
النفط ،وبدت أبوظبي تقود صفقات
ن��وع�ي��ة ف��ي ت�ل��ك األن �ش �ط��ة باملنطقة
ف��ي خ�ل�ال ال�ع��ام�ين امل��اض�ي�ين لجذب
امل �س �ت �ث �م��ري��ن ال ��دول� �ي�ي�ن إل� ��ى بعض
أصولها الثمينة.
ووف� ��ق «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» ،ف �ق��د ت��م إب ��رام
صفقات في الخليج بقيمة  25مليار
دوالر في غضون أيام معدودة ،وكان
النصيب األكبر منها للبنى التحتية
وامل� �ص ��ارف ل �ه��ذا ال� �ع ��ام رغ ��م إع��اق��ة
ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا إلب � ��رام ال�ص�ف�ق��ات
بشكل عام.
وجمعت ش��رك��ة أدن ��وك  10مليارات
دوالر األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،ع �ب��ر بيع
ح �ص��ة ف� ��ي خ� �ط ��وط أن ��اب� �ي ��ب ال �غ��از
الطبيعي ملجموعة من املستثمرين
ال � ��دول� � �ي �ي��ن م � ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��م «غ � �ل� ��وب� ��ال
ان � �ف� ��راس � �ت � �ش� ��راك � �ت � �ش� ��ر ب � ��ارت� � �ن � ��رز»
وص� � �ن � ��دوق ال� � �ث � ��روة ال � �س � �ي� ��ادي ف��ي
سنغافورة.
وأضافت أن��ه منذ الشروع في خطة
التحول إلى بيع أصول في اإلمارات،
ف �ق��د ب ��اع ��ت «أدن � � � ��وك» ح �ص �ص��ًا ف��ي
وحدة التوزيع وجذبت املستثمرين
إل� � � ��ى وح � � � � � ��دات ال � �ت � �ك� ��ري� ��ر وخ� ��دم� ��ة
ح�ق��ول ال�ن�ف��ط ،وات�ف�ق��ت «ك��ي ك��ي آر»
و«ب �ل ��اك روك» ف ��ي ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي،
على استثمار  4مليارات دوالر في
أنابيب النفط في الشركة اإلماراتية
الوطنية للنفط.
وأش � � � � � ��ارت «ب � �ل� ��وم � �ب � �ي� ��رغ» إل � � ��ى أن
صناديق الثروة السيادية ،بما فيها
ص �ن��دوق االس �ت �ث �م��ارات ال �ع��ام��ة في
السعودية ،تضع مليارات الدوالرت

«الكويتية» :ال وجود
لطيارين باكستانيين
نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية ما تردد
ع��ن وج ��ود ط �ي��اري��ن وم�ه�ن��دس�ين باكستانيني
ب��ال �ش��رك��ة ي �ح �م �ل��ون ت ��راخ �ي ��ص ع �م��ل م� � ��زورة.
وق��ال��ت الشركة ف��ي ب�ي��ان« :إن م��ا ت��م ت��داول��ه في
ب�ع��ض وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ع��ن قيام
الشركة بإنهاء خدمات طياريها من الجنسية
ال �ب��اك �س �ت��ان �ي��ة ب �س �ب��ب رخ �ص �ه��م امل ��زي �ف ��ة ،غ�ي��ر
ص �ح �ي��ح ،ح �ي��ث ال ي��وج��د ل��دي �ه��ا أي ط �ي��ار من
ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ب��اك�س�ت��ان�ي��ة ح��ال �ي��ًا ،وي��وج��د فقط
عدد ١٣مهندسًا من الجنسية نفسها يحملون
املؤهالت العلمية املعتمدة من منظمات السالمة
والصيانة الدولية ويعملون حاليًا مع زمالئهم
بكل كفاءة ومهنية».
وك��ان وزي��ر الطيران الباكستاني غ�لام س��اروار
خ ��ان ق ��ال إن ال �ح �ك��وم��ة ط�ل�ب��ت م��ن ال �ع��دي��د من
ش ��رك ��ات ال �ط �ي ��ران ال �ت �ج��اري��ة ون � � ��وادي ط �ي��ران
وش��رك��ات الطيران ال�ع��ارض ،إي�ق��اف  262طيارًا
ع� ��ن ال �ع �م ��ل ح �ت ��ى االن � �ت � �ه ��اء م� ��ن ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
ب �ش��أن م��ؤه�لات �ه��م .وش �ك �ك��ت راب �ط��ة ال�ط�ي��اري��ن
الباكستانية في مصداقية هذه القائمة ودعت
السلطة القضائية إل��ى التدخل والتحقيق في
األمر بدال من الحكومة لضمان الشفافية.
وع �ب��رت ه�ي�ئ��ات ال �س�لام��ة وال �ن �ق��ل ال�ع��امل�ي��ة عن
ق �ل �ق �ه��ا ب �ش ��أن ال �ت��راخ �ي��ص «امل� �ش� �ك ��وك ف �ي �ه��ا»،
وق��ال��ت إن�ه��ا تنظر ف��ي األم ��ر .وتسير الخطوط
الجوية الدولية الباكستانية رح�لات عبر عدد
من املسارات ،بما في ذلك إلى الواليات املتحدة

الوضع المالي

وع ��ان ��ت ت��وق �ع��ات ال �ن �م��و االق �ت �ص��ادي
في الشرق األوس��ط كما هو الحال في
م�ن��اط��ق أخ ��رى م��ن ال�ع��ال��م م��ن التأثير
الثقيل لفيروس كورونا عليها ،وأدى
ذل��ك إل��ى ت�ق�ل�ب��ات ف��ي أس �ع��ار األص��ول
وان� � �ه� � �ي � ��ار أس � � �ع � ��ار ال � �ن � �ف� ��ط وه � �ب� ��وط
معنويات املستثمرين والتأثير بشدة
ف ��ي ان �ف ��اق امل�س�ت�ه�ل�ك�ين واس �ت �ج��اب��ات
متباينة لخطط تحفيز مالي .وكانت
وكالة «فيتش» للتصنيفات االئتمانية
ت��وق�ع��ت أن ال�ت��أث�ي��ر ال�س�ل�ب��ي ل�ك��ورون��ا
والتوقعات املستقبلية للنفط ،ستؤدي
إل��ى ع�ج��ز م��ال��ي خليجي ي �ت��راوح بني
 %15و %25م ��ن ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي ف��ي
 ،2020م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن� ��ه ي �ت��م ال �ش �ع��ور
بضغط على امل��وارد املالية بشكل عام
م ��ن خ �ل�ال ت�خ �ف�ي �ض��ات اإلن� �ف ��اق فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وامل �ش��اري��ع
الرأسمالية األخرى.
وأك ��د م��وق��ع «ت��راي��د اراب �ي��ا» أن االزم��ة
االق�ت�ص��ادي��ة تهبط بثقة املستثمرين
ال �ت��ي ت�ش�ك��ل ب ��دوره ��ا ت �ه��دي �دًا ألج ��زاء
اق�ت�ص��ادي��ة أخ��رى ف��ي منطقة الخليج

«لدينا  13مهندساً بمؤهالت معتمدة»

¶ صفقاتها ارتفعت
 10أضعاف منذ بداية
يونيو الجاري
¶ صناديق الثروة السيادية
الخليجية تفضل شراء
حصص في شركات أجنبية

وبريطانيا وأوروبا.
م��ن ج�ه�ت��ه ،وف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي ل�ت�ص��ري��ح وزي��ر
ال �ط �ي��ران ،أك��د امل�ت�ح��دث ب��اس��م ش��رك��ة الخطوط
الجوية ال��دول�ي��ة الباكستانية اململوكة للدولة
أن الشركة بعثت برسالة إلى البعثات األجنبية
وه�ي�ئ��ات التنظيم وال�س�لام��ة ال�ع��امل�ي��ة للتأكيد
على أن�ه��ا أوق�ف��ت جميع الطيارين املشتبه في
ح �ص��ول �ه��م ع �ل��ى ت ��راخ �ي ��ص ع �م��ل ب��االح �ت �ي��ال
وع��دده��م  141ط �ي��ارا .وت�ع�ه��دت ال��رس��ال��ة التي
وقعها الرئيس التنفيذي للشركة أرش��د مالك
ب��أن�ه��ا ستظل ملتزمة بجميع معايير سالمة
الطيران واملعايير التنظيمية الدولية.
وذكرت نسخة من الرسالة املرسلة إلى السفارة
األميركية في إس�لام اب��اد ،أن «م��ن املؤكد أيضا
أن جميع الطيارين الذين يقودون رحالت شركة
الخطوط الجوية ال��دول�ي��ة الباكستانية لديهم
تراخيص موثقة معتمدة من حكومة باكستان».
إل ��ى ذل ��ك ،وب �ع��دم��ا ج ��رى ت �ن��اول ال�ق�ض�ي��ة على
نطاق واس��ع ،أف��ادت صحف ومواقع أجنبية أن
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية أوق �ف��ت  7طيارين
باكستانيني و 56مهندسًا ي��وم أول م��ن أم��س،
وهو ما نفته «الكويتية» .كما وضعت شركات
طيران أخرى كالطيران العماني وطيران فيتنام
ق��وائ��م ال �ط �ي��اري��ن وامل �ه �ن��دس�ين ال�ب��اك�س�ت��ان�ي�ين
وموظفي املناولة األرضية ،على أن تبقى أسماء
ّ
ال�ط�ي��اري��ن م�ع��ل�ق��ة إل��ى أن ي�ت��م ت�ل�ق��ي ت�ق��ري��ر من
السلطات الباكستانية.

«الكويتية» ملتزمة بالمعايير المهنية المعتمدة من منظمات السالمة والصيانة الدولية

«لتكون عمليات االقتراض متوافقة مع الشريعة»

«المالية» :تعديل قانون
هيئة «الشراكة»
قال وزير املالية براك الشيتان إنه طلب خالل
اج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ه�ي�ئ��ة م �ش��روع��ات
ال � �ش ��راك ��ة ب�ي��ن ال �ق �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام وال� �خ ��اص
م �ن��اق �ش��ة م �ق �ت��رح ت �ع��دي�ل�ات ق ��ان ��ون ال�ه�ي�ئ��ة،
ل �ي �ض��اف ت �ع��دي��ل ي ��راع ��ي ان ت �ك��ون ع�م�ل�ي��ات
االق� � �ت � ��راض م �ت��واف �ق��ة م� ��ع أح � �ك� ��ام ال �ش��ري �ع��ة
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ل� �ض� �م ��ان ت� �ك ��اف ��ؤ ف � ��رص ج�م�ي��ع
املواطنني عند ط��رح األس�ه��م لالكتتاب العام
للمشاريع الحيوية املطروحة من قبل الهيئة.
وأضاف الشيتان ،الذي يترأس اللجنة العليا
للهيئة ف��ي تصريح ل�ـ «ك��ون��ا» :إن االجتماع
ن ��اق ��ش م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��ال �ت �ع��دي�ل�ات ع�ل��ى
القانون رق��م  116لسنة  2014بشأن الشراكة
ب�ي��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام وال� � �خ � ��اص مل �ع��ال �ج��ة
ال �ع��راق �ي��ل م��ن ال�ج��ان �ب�ين ال �ف �ن��ي وال �ق��ان��ون��ي،
وال � �ت� ��ي ع �ط �ل��ت ط � ��رح ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن م �ش��اري��ع
الهيئة في املواعيد املستهدفة .وذكر أن «هذه
التعديالت تأتي حرصا على تفعيل وتعزيز
دور وعمل هيئة مشروعات الشراكة لتحقيق
االه � ��داف امل ��رج ��وة م�ن�ه��ا وامل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي ع��دم
تعطل طرح املشاريع الحيوية ،بغية تنشيط

القطاع االقتصادي في الدولة والتسريع من
وتيرة تنفيذها وإنجازها».
وأفاد بأنه تقرر في االجتماع تكليف الجهاز
ال �ف �ن��ي ل�ل�أخ��ذ ب �مل��اح �ظ��ات أع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة
ال �ع �ل �ي��ا ،ب� �ش ��أن ال �ت �ع ��دي�ل�ات امل �ق �ت��رح��ة ع�ل��ى
القانون وإعادة عرضها في االجتماع املقبل.
وت�ض��م اللجنة ال�ع�ل�ي��ا ،ال�ت��ي ي�ت��رأس�ه��ا وزي��ر
امل��ال �ي��ة ف��ي ع�ض��وي�ت�ه��ا ،ك�لا م��ن وزي ��ر النفط
ووزير الكهرباء واملاء الدكتور خالد الفاضل،
ووزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة خالد ال��روض��ان،
ووزيرة االشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون
االسكان الدكتورة رنا الفارس ،ووزير الدولة
لشؤون البلدية وليد الجاسم ،باإلضافة الى
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة الشيخ
ع �ب��داهلل أح �م��د ال �ح �م��ود ال �ص �ب��اح ،وال��وك �ي��ل
امل �س��اع��د ل �ش��ؤون أم�ل�اك ال��دول��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
بوزارة املالية الدكتور غازي العياش ،ومدير
ادارة املساهمات بالهيئة العامة لالستثمار
ول� �ي ��د ال � ��روض � ��ان ،وامل � ��دي � ��رة ال� �ع ��ام ��ة ل�ه�ي�ئ��ة
م� �ش ��روع ��ات ال� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��ام
والخاص ،بالتكليف ،مليس النقيب.

إفصاحات
«بوبيان للبتروكيماويات»« :بوتيكات» استثمار ناجح

أزمة «كورونا» ّ
نشطت عمليات االندماج واالستحواذ في المنطقة

ل�ش��راء حصص ف��ي ش��رك��ات أجنبية
م�ث��ل «ف �ي �س �ب��وك» و«س �ي �ت��ي غ ��روب»
ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م� ��ن ت� ��راج� ��ع أس �ه �م �ه��ا،
وأن ق �ي �م��ة ص� �ف� �ق ��ات االن� ��دم� ��اج� ��ات
واالستحواذات في دول الخليج (بما
فيها الصفقات املقترحة) ارتفعت 10
أض �ع��اف م�ن��ذ ب��داي��ة ي��ون�ي��و مقارنة
ب��ال�ف�ت��رة نفسها م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي،
مشيرة إل��ى أن ه��ذه البيانات تشكل
ح �ج �م��ًا ج� �ي� �دًا م� �ق ��ارن ��ة ب��ان �خ �ف��اض
الصفقات العاملية بنسبة  44في املئة
منذ بداية الشهر الحالي.
وع� ��ن م� �ج ��ال ال� �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة،
أوض�ح��ت «بلومبيرغ» أنها شهدت

س�ل�س�ل��ة م��ن امل �ع��ام�لات ال�ك�ب�ي��رة في
ال �س �ن��وات األخ �ي��رة م�م��ا س��اع��د على
تعزيز الصناعة في منطقة الخليج،
مشيرة إل��ى أن اق�ت��راح البنك األهلي
التجاري السعودي لشراء مجموعة
«س� ��ام � �ب� ��ا» امل� �ن ��اف� �س ��ة م� �ق ��اب ��ل 15.6
م�ل�ي��ار دوالر ق��د يشكل أك�ب��ر عملية
استحواذ مصرفية في املنطقة هذا
العام.
كما أف��ادت أن��ه حتى ف��ي عمان التي
ت �ع �ت �ب��ر دول � � ��ة ص� �غ� �ي ��رة ف� ��ي م �ج��ال
صفقات االن��دم��اج واالستحواذ فقد
ش �ه��دت ق �ي �م��ة م �ع��ام�ل�ات م�ع�ل�ن��ة أو
م�ق�ت��رح��ة ب��زي��ادة بنسبة ت�ص��ل إل��ى

 100في املئة هذا العام مقارنة بالعام
املاضي ،بسبب زيادة التصرفات في
األصول الحكومية وشركات الطاقة
الكبيرة.
وخلصت إلى أن زيادة حدة صفقات
االن ��دم ��اج واالس �ت �ح��واذ ن� ��ادرة ج�دًا
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج ال� �ت ��ي ت�ش�ه��د
ع ��ادة اض �ط��راب��ات سياسية وتأثير
ان�خ�ف��اض أس�ع��ار ال�ن�ف��ط ،خصوصًا
أن ارت�ف��اع الصفقات يشكل ارتياحًا
ملصرفيي االستثمار الذين يتطلعون
إل ��ى إن �ق��اذ م��ا ق��د ي�م�ك��ن إن� �ق ��اذه من
بقية ع��ام صعب لعمليات االندماج
واالستحواذ.

أكد الرئيس التنفيذي لالستثمار في شركة بوبيان للبتروكيماويات أحمد القمر تفاؤل إدارة
الشركة بمستقبل شركة بوتيكات التي جرى االستحواذ عليها ،وأن جائحة كورونا أدت إلى
تحسن كبير في عملياتها .وق��ال في مؤتمر املحللني املاليني ،لم نعلن عن نسبة ملكيتنا في
بوتيكات عندما استحوذنا عليها أو عند بيع نسبة صغيرة منها في العام املاضي ،كاشفًا في
الوقت عينه قيامهم ببيع نسبة صغيرة منها بضعف استثمار «بوبيان» بالشركة.
وأكد أن بوبيان للبتروكيماويات تعتبر «بوتيكات» احد استثماراتها غير األساسية بالرغم من
حجم استثماراتها ،ولدينا أسباب كثيرة العتبارها أصوال غير أساسية.
وأوضح أن سبب تراجع أرباح «بوبيان» هو اضمحالل قيمة احدى الشركات الزميلة وهي الدرة.
وان لم تأخذ مخصص االضمحالل لكانت األرباح في نفس مستوى العام املاضي.
وأش��ار إلى أن أداء الشركة جيد بالرغم من تفشي فيروس كورونا ،متوقعًا عدم مواجهة أية
مشكالت في الفترة القادمة.

«كفيك» :تشكيل مجلس اإلدارة
اعتمد مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك) تشكيل املجلس فيما يلي:
ره��ام ف��ؤاد محمد ثنيان الغانم رئيس مجلس اإلدارة ،ط��ارق مشاري عبدالرحمن البحر نائبًا
للرئيس وك��ل م��ن :سليمان خالد يوسف عبدالعزيز الفليج ،أحمد حمد مشاري الحميضي،
عبداهلل خالد حسني التركيت ،محمد موسى سليمان السيف ،حمد فالح حمد محمد الهاجري،
نورية عماد جاسم الصقر.
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«كامكو إنفست» :في الربع األول على وقع «كورونا»

 % 25.8هبوط أرباح الشركات الخليجية المدرجة
تراجع صافي أرباح الشركات الخليجية خالل الربع األول
من العام بحوالي الربع بصدارة أسهم الطاقة والبنوك
والمواد األساسية ،وظلت األرباح التي أعلنت عنها
الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون
الخليجي محدودة خالل الفترة على خلفية تداعيات
أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )-19في
ظل إعفاء الشركات من إعالن نتائجها ربع السنوية.
ل ��م ت �ق��م ال� �ش ��رك ��ات امل� ��درج� ��ة ف ��ي ك ��ل م��ن
ال�ك��وي��ت وال�ب�ح��ري��ن ب��اإلع�ل�ان ع��ن أرب��اح
ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ،ب�ي�ن�م��ا ب �ل��غ ع ��دد ال �ش��رك��ات
ال� �ت ��ي أع �ل �ن��ت ع ��ن ن �ت��ائ �ج �ه��ا امل ��ال �ي ��ة ف��ي
ً
اإلمارات أكثر قليال من نسبة  50في املئة
م��ن اجمالي  113شركة م��درج��ة ف��ي كلتا
ال�ب��ورص�ت�ين .وشكلت ال�ش��رك��ات امل��درج��ة
في السعودية وقطر وعمان الجزء األكبر
م��ن األرب ��اح امل�س�ج�ل��ة خ�لال ال��رب��ع ،حيث
أصدرت جميع الشركات املدرجة في تلك
ال �ب��ورص��ات ن�ت��ائ��ج ال��رب��ع األول م��ن ع��ام
 .2020وت��راج��ع إجمالي أرب��اح الشركات
ال � �ت� ��ي أف� �ص� �ح ��ت ع� ��ن ن �ت��ائ �ج �ه��ا امل ��ال �ي ��ة
بنسبة  25.8في املئة على أساس سنوي
في الربع األول من عام  ،2020حيث بلغ
 26.1م �ل �ي��ار دوالر م �ق��اب��ل  35.2م �ل �ي��ار
دوالر في الربع األول من ع��ام  .2019أما
من حيث األداء على أس��اس ربع سنوي،
فقد تراجعت األرباح بنسبة  10في املئة
خالل الربع األول من عام .2020
وفي استعراض ألرباح الشركات املدرجة
ف��ي ال �ب��ورص��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ل�ل��رب��ع األول
من ع��ام  ،2020لفت تقرير لشركة كامكو
إن�ف�س��ت إل ��ى ت��راج��ع األرب� ��اح ع�ل��ى ن�ط��اق
واس ��ع ،ح�ي��ث س�ج�ل��ت ج�م�ي��ع ال�ب��ورص��ات
ال �خ �م ��س ان �خ �ف ��اض ��ًا ف� ��ي االرب� � � ��اح خ�ل�ال
ال��رب��ع .وج ��اء ت ال�ش��رك��ات ال�س�ع��ودي��ة في
ال �ص��دارة م��ن ح�ي��ث تسجيل أع�ل��ى معدل
ان� �خ� �ف ��اض ل �ل��أرب � ��اح م� ��ن ح� �ي ��ث ال �ق �ي �م��ة
املطلقة ب�ت��راج��ع األرب ��اح املسجلة بواقع
 7.2م �ل �ي��ارات دوالر أو م ��ا ي �ع ��ادل 24.3
ف��ي املئة م��ن قيمتها على أس��اس سنوي
ل�ت�ص��ل إل ��ى  20.3م �ل �ي��ار دوالر .وج ��اء ت
ال �ش��رك��ات امل ��درج ��ة ف��ي ب��ورص �ت��ي ع�م��ان
وقطر في املرتبة التالية بانخفاض بلغت
ن�س�ب�ت��ه  28.3ف ��ي امل �ئ��ة و 20.4ف ��ي امل �ئ��ة،
على ال�ت��وال��ي .واق�ت��رب مستوى التراجع
الذي شهدته أرباح الشركات املدرجة في
ب��ورص�ت��ي أب��و ظ�ب��ي ودب��ي م��ن نسبة 30
في املئة ،إال أن معظم الشركات ،وخاصة
ال�ش��رك��ات ال�ع�ق��اري��ة ال�ك�ب��رى ف��ي دب ��ي ،لم
تفصح بعد عن نتائجها الفصلية.
أما على صعيد أداء القطاعات املختلفة
فقد جاء ت أسهم قطاع الطاقة مجددًا في
ص ��دارة ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ش �ه��دت ت��راج�ع��ًا
ف ��ي األرب� � � ��اح ،ح �ي��ث ت ��راج �ع ��ت أرب��اح �ه��ا
امل�ع�ل�ن��ة بقيمة  5.77م �ل �ي��ارات دوالر ،أي
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22.50

طاقة

16.73
8.19

6.84
1.69
1.71

 % 25.6هبوط أسهم
قطاع الطاقة
بـ 5.77مليارات دوالر
البنوك في المرتبة
الثانية بتراجع
 1.4مليار دوالر
بواقع % 16.5

االتصاالت
0.09
0.33

خدمات المستهلك

0.14
0.26

الغذاء والمشروبات والتبغ

0.30
0.25

تجارة التجزئة

0.21
0.17

وسائل النقل

0.27
0.13

السلع الرأسمالية

0.28
0.12

تأمين

0.46
0.05
1.11
0.11-

Q1 - 20

ل ��م ت �ش �ه��د أرب� � ��اح ق �ط ��اع االت� �ص ��االت
ت �غ �ي �ي �رًا ي ��ذك ��ر ع �ل��ى أس � ��اس س �ن��وي
خالل الربع األول من عام  ،2020وذلك
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن  6م ��ن أص ��ل 10
ش��رك��ات ات�ص��االت أعلنت ع��ن تراجع
أرب��اح �ه��ا .وس �ج �ل��ت ش��رك��ة ال �ن��ورس
ل�لات �ص��االت أع �ل��ى م �ع��دل ت��راج��ع في
األرب��اح خالل الربع ،بانخفاض بلغت
نسبته  25.7في املئة ،تبتعها شركة
االم ��ارات لالتصاالت املتكاملة (دو)،
ال�ت��ي ش�ه��دت أع�ل��ى م�ع��دل ت��راج��ع في
األرباح من حيث القيمة املطلقة ،والتي
بلغت  25.7مليون دوالر أو ما يعادل
 -21ف��ي امل �ئ��ة ،لتصل أرب ��اح الشركة
إل ��ى  96.7م �ل �ي��ون دوالر .وق ��د ق��اب��ل
تلك االنخفاضات ارتفاع أرباح شركة
االتصاالت السعودية التي أعلنت عن
زيادة بنسبة  5.9في املئة في أرباحها،
وشركة اتصاالت التي أعلنت عن نمو
أرب��اح�ه��ا بنسبة  93.7ف��ي امل�ئ��ة على
أس��اس سنوي خ�لال ال��رب��ع األول من
عام .2020

البنوك

تراجعت من 35.2
مليار دوالر
إلى  26.1مليار دوالر
الشركات السعودية
األكثر انخفاضا ً في
األرباح
من حيث القيمة
المطلقة

«االتصاالت» ..بال تغيير

Q1 - 19

العقارات
المواد

0.300.56-

خدمات

0.22
0.19

أخرى
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سجلت تراجعًا بنسبة  25.6في املئة في
أرب��اح �ه��ا ال �ت��ي ب�ل�غ��ت  16.7م�ل�ي��ار دوالر
خالل الربع األول من عام  .2020وجاء ت
أسهم قطاع البنوك ف��ي املرتبة الثانية،
ب�ت��راج��ع ق ��دره  1.4م�ل�ي��ار دوالر أو 16.5
في املئة ،لتصل بذلك أرب��اح القطاع إلى
 6.8مليارات دوالر ،بينما سجلت أسهم
قطاع امل��واد األساسية خسائر إجمالية
ق��دره��ا  111.2م�ل�ي��ون دوالر خ�لال ال��رب��ع
األول م ��ن ع ��ام  2020م �ق��اب��ل ت�س�ج�ي�ل�ه��ا
أرب ��اح ��ًا ق ��دره ��ا  1.1م �ل �ي��ار دوالر خ�لال
الربع األول من عام .2019

أسهم قطاع المواد
األساسية تخسر
 111.2مليون دوالر

ويعزى تراجع أرباح قطاع الطاقة بصفة
رئ� �ي� �س� �ي ��ة ل�ل�ان� �خ� �ف ��اض ال� �ت ��اري� �خ ��ي ف��ي
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ف�ت��رة امل��ال�ي��ة،
ح �ي��ث ت��راج �ع��ت أرب� � ��اح أرام� �ك ��و ب �م �ق��دار
 5.3م�ل�ي��ارات دوالر على أس��اس سنوي،
مما يعكس املسار املماثل ال��ذي اتخذته
أسعار النفط .وأعلنت حوالي  9من أصل
 13ش��رك��ة ت �ع �م��ل ف ��ي م �ج��ال ال �ط��اق��ة ع��ن
ان �خ�ف��اض أرب��اح �ه��ا ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي
خالل هذا الربع.
أما بالنسبة لقطاع املواد األساسية ،فقد
س�ج�ل��ت ال �ش��رك��ة ال �س �ع��ودي��ة ل�ل�ص�ن��اع��ات

األس��اس �ي��ة «س��اب��ك» أك �ب��ر ان �خ �ف��اض في
األرب � � ��اح ب �خ �س��ائ��ر ب �ل �غ��ت ق �ي �م �ت �ه��ا 253
م�ل�ي��ون دوالر خ�لال ال��رب��ع األول م��ن ع��ام
 2020مقابل تحقيقها ربحًا قدره 908.6
م�لاي�ين دوالر خ�لال ال��رب��ع األول م��ن عام
 2019ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ان� �خ� �ف ��اض ك� ��ل م��ن
كميات وأسعار املبيعات.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ب �ل��غ ص ��اف ��ي إي � � ��رادات
ال �ب �ن��وك امل ��درج ��ة خ�ل�ال ال ��رب ��ع األول م��ن
عام  2020أحد أدنى املستويات املسجلة
بعد انخفاضه بنسبة  1.6ف��ي املئة على
أس� � ��اس س� �ن ��وي ل �ي �ص��ل إل � ��ى  6.8م �ل �ي��ار
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صافي إيرادات المصارف
يبلغ أحد أدنى
المستويات المسجلة
بعد انخفاض بـ% 1.6

Q1 - 20

0.3

20.3

Q1 - 20

0.4

عمان

1.8

1.3
دبي

1.8

2.6

ابوظبي

2.3

2.9

قطر

السعودية
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ريادة

دوالر .ويعزى االنخفاض بصفة رئيسية
إل� � ��ى ت� ��راج� ��ع ص� ��اف� ��ي إي � � � � ��رادات ال �ب �ن ��وك
ال �ع �م��ان �ي��ة واإلم � ��ارات� � �ي � ��ة ،ال� �ت ��ي س�ج�ل��ت
ان� �خ� �ف ��اض ��ات س� �ن ��وي ب �ن �س �ب��ة  36.2ف��ي
امل�ئ��ة و 33ف��ي امل�ئ��ة ،على ال�ت��وال��ي .بينما
ت��راج��ع ص��اف��ي إي ��رادات ال�ب�ن��وك القطرية
وال �س �ع��ودي��ة ب�ن�س��ب أق ��ل .وب �ل��غ إج�م��ال��ي
قيمة مخصصات انخفاض القيمة خالل
الربع  3.5مليارات دوالر ،ب��زي��ادة قدرها
 7.9ف��ي امل �ئ��ة م �ق��ارن��ة ب�م�س�ت��وي��ات ال��رب��ع
ال� �س ��اب ��ق ال �ب��ال �غ��ة  3.2م� �ل� �ي ��ارات دوالر.
وت �ع �ت �ب��ر م �خ �ص �ص��ات ان �خ �ف��اض ال�ق�ي�م��ة
ال �ت��ي ت��م ت�س�ج�ي�ل�ه��ا ف��ي ال��رب��ع األول من
ع��ام  2020م��ن أع�ل��ى امل �ع��دالت اإلجمالية
ل�ل��دول األرب��ع ،وال�ت��ي ج��اء ت على خلفية
زي � ��ادة ب �ن �س �ب��ة  50ف ��ي امل �ئ��ة ت �ق��ري �ب��ًا ف��ي
م�خ�ص�ص��ات ال �ب �ن��وك اإلم ��ارات� �ي ��ة ،وال �ت��ي
ب �ل �غ��ت ق �ي �م �ت �ه��ا  2.1م �ل �ي��ار دوالر خ�ل�ال
ال��رب��ع .وف��ي اإلم ��ارات ،أعلنت ستة بنوك
م� ��ن أص � ��ل اث� �ن ��ي ع� �ش ��ر ب �ن �ك��ًا ع� ��ن زي � ��ادة
مخصصات انخفاض القيمة خالل الربع
األول من ع��ام  ،2020حيث أعلن بنك أبو
ظبي ال�ت�ج��اري ع��ن قفزة هائلة ف��ي قيمة
امل �خ �ص �ص��ات ال� �ت ��ي ب �ل �غ��ت  505م�لاي�ين
دوالر م �ق��اب��ل  182م �ل �ي��ون دوالر خ�ل�ال
ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ع��ام  .2019كما ارتفعت
م� �خ� �ص� �ص ��ات ان � �خ � �ف� ��اض ال� �ق� �ي� �م ��ة ال �ت ��ي
اح �ت �ج��زه��ا ب �ن��ك اإلم� � ��ارات دب ��ي ال��وط �ن��ي
ب �م �ق��دار  155م �ل �ي��ون دوالر ل �ت �ص��ل ال��ى
 692مليون دوالرف��ي الربع األول من عام
.2020

عموميتها أق ّرت توزيع  % 25نقداً و % 10منحة عن 2019

إيمان الموسوي

مستشارون بالمجان!
اع�ت��دت زي ��ارة ال��دك�ت��ور لعمل فحوصاتي ال��دوري��ة في
مملكة ال�ب�ح��ري��ن ،ف�ق��د ت�ك��ون��ت ع�لاق��ة ث�ق��ة ب��ه كطبيب
ح ��اذق أح�س��ن ف��ي التشخيص ال��دق�ي��ق ل�ع��دة أع��راض
ص �ح �ي��ة اج �ت��زت �ه��ا ب �س�ل�ام وهلل ال �ح �م��د ،وف� ��ي إح ��دى
زي��ارات��ي ص��ادف��ت ف��ي استراحة العيادة مجموعة من
أصدقائه املتقاعدين ،فقال أحدهم مخاطبا الدكتور:
أشعر بألم في عيني ،وقبل أن يرد الدكتور بادر آخر
وال ��ذي ك��ان يعمل ف��ي م�ج��ال امل�ح��اس�ب��ة م��ن ق�ب��ل :هل
تشعر ب��أل��م؟ وس��أل��ه آخ��ر ك��ان يعمل ف��ي ال�ت��أم�ين :هل
ت��دم��ع عيناك؟ وب��دأ ك��ل منهم ب��ال�س��ؤال ع��ن األع��راض
وإعطاء وصفات العالج والطبيب يضحك على مبادرات
أص��دق��ائ��ه غ�ي��ر املتخصصني واج�ت�ه��ادات�ه��م الطريفة
إليجاد حل لعني صديقهم املتأملة.

مستشارون باملجان
ذكرني موقف أصدقاء الطبيب «رغ��م أنهم يمزحون»
بجمهور املعلمني واملدربني واملرشدين الذين يقدمون
ن�ص��ائ��ح م�ج��ان�ي��ة مل��ن ي �ع��رض أم��ام �ه��م ف �ك��رة م�ش��روع
ناشئ من دون أن يكون ألي منهم تخصص أو خبرة
سابقة ف��ي م�ج��ال امل�ش��اري��ع ،وتكثر ه��ذه ال�ن�م��اذج في
الدواوين وتجمعات األه��ل واألص��دق��اء ،يعطون آراءه��م
وتوجيهاتهم م��ن دون فهم لكيفية تصميم واختبار
نماذج العمل وأدوات ريادة وإدارة األعمال ،وفي أحسن
األحوال يقدمون نصائحهم بناء على قراءات أو تجارب
ل�ح��االت خاصة م��روا بها أو سمعوا عنها ،وال يمكن
تعميمها ألن ل�ك��ل م �ش��روع ظ��روف��ه امل��وض��وع�ي��ة التي
تختلف عن املشروع اآلخر وإن تشابه املنتج والسوق.

دكتورة التسويق والتخطيط االستراتيجي!
كنت في تجمع ملعلمي ري��ادة األع�م��ال ملناقشة تعليم
وتدريب ري��ادة األعمال في الكويت ،وطرحت دكتورة
تعمل ف��ي ت��دري��س التسويق أن��ه م��ن ال�ض��روري تعليم
رواد األع �م��ال التخطيط االس�ت��رات�ي�ج��ي ،فسألتها :ما
ح��اج��ة أص �ح��اب األع� �م ��ال ال �ن��اش �ئ��ة ل�ت�ع�ل��م ال�ت�خ�ط�ي��ط
االستراتيجي البعيد امل��دى في حني أنهم يعملون في

بيئة ضبابية وال يمكنهم رؤية أكثر من موطئ قدمهم؟
ال يحتاج رواد األعمال إلى خطط بعيدة امل��دى بل إلى
تعلم كيفية تصميم نموذج يصلح للعمل اآلن ويمكن
اختباره وتحسينه بسرعة لتحقيق معادلة بسيطة،
وه ��ي أن ي �ك��ون ال �ن �م��وذج م��رغ��وب��ا وم �ج��دي��ا وم��رب�ح��ا
ومستداما ومتكيفا مع بيئته.

من تشارك فكرتك؟
أغ �ل �ب �ي��ة أص� �ح ��اب األف� �ك ��ار ي� �ب ��دأون ب �م �ش��ارك��ة األه ��ل
واألص��دق��اء بأفكار مشاريعهم ،وينقسم ذل��ك املحيط
االجتماعي إلى أقسام ،بعضهم يخافون على صاحب
ال �ف �ك ��رة م ��ن ال �ف �ش��ل ف �ي �خ �ي �ف��ون��ه ،وب �ع �ض �ه��م ي��رغ��ب
بتشجيعه م��ن دون وع��ي ف�ي�ح�م�س��ون��ه ،وغ�ي��ره��م قد
يغارون منه فيحبطونه ،وآخرون ال يريدون له النجاح
فيضللونه ،وأيا كان تصنيفهم فإن املناقشة معهم ال
بد أن تكون واعية واستداللية باملنطق ،ومن األفضل
الرجوع إلى أصحاب العلم والخبرة في املجال أو شرائح
العمالء املستهدفني من أجل العصف الذهني ومناقشة
فرضيات املشروع الجديد ونموذج عمله.

املعلم واملدرب واملرشد
يعتقد الكثير م��ن رواد األع �م��ال أن�ه��م يحتاجون إلى
موجه ،وال يستطيعون تحديد ما إذا كانوا يحتاجون
إل� ��ى م �ع �ل��م أو م � ��درب أو م ��رش ��د ،وس ��أوض ��ح ال �ف��رق
باختصار.
املعلم ( :)teacherهو ناقل للمعرفة وفي أحسن األحوال
يساعد طلبته على اكتشاف املعرفة واكتساب املعلومه
بأنفسهم ،وقد يحتاج رواد األعمال إلى فهم أنماط عمل
املشاريع الصغيرة ،ودورة حياة الشركات ،ونظريات
ومنهجيات ري��ادة األع�م��ال وكيفية تصميم واختبار
نماذج العمل ،وأساليب التدريب العملي لتطبيق مبادئ
ال ��ري ��ادة .وأف �ض��ل أس �ل��وب اخ�ت�ب��رت��ه ف��ي تعليم ري ��ادة
األع �م ��ال ه��و األس �ئ �ل��ة وت ��رك ال �ط��ال��ب ل�ي�ج��د اإلج��اب��ات
بنفسه.
إذا أردت أن تعرف تلك املبادئ واملنهجيات أو تتعلم عن
موضوع معني فابحث عن معلم.

مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
انستغرامdr.emsa@ :
إيميلe.almousawi@alqabas.com :

امل��درب ( :)Coachه��و م��ن يحسن أداءك وي�ح��دد معك
هدفا معينا إلن�ج��از مهمة م��ا أو تعلم م�ه��ارة م��ا ،ملدة
قصيرة املدى ،فيحفز تفكيرك وإبداعك ويساعدك من
خ�لال أدوات منظمة ألف�ض��ل اس�ت�ف��ادة م��ن إمكاناتك
الشخصية واملهنية والعملية املتاحة.
فإذا كانت لديك مهمة محددة بهدف أو ترغب باكتساب
مهارة معينة من خالل أدوات االبتكار والريادة ،فاتخذ
لك مدربا.
املرشد ( :)mentorمن يقوم بحكم خبرته املشهودة
ب ��إرش ��ادك ودع �م��ك وت �ق��دي��م امل� �ش ��ورة وامل�لاح �ظ��ات
والتقييم لتطويرك في عملك ،وهي عالقة بعيدة املدى
ومبنية على تبادل الثقة ،ويركز املرشد على ثالثة
أم ��ور ه��ي :ك�ي��ف ت�ف�ك��ر ،وف�ي��م ت�ف�ك��ر ،وك�ي��ف تحول
تفكيرك بسرعة إل��ى عمل مباشر وتعكس نتائجه
على نموذج عملك.
ف� ��إذا ك ��ان ه��دف��ك ه��و ال �ت �ط��ور واالرت � �ق� ��اء ع �ب��ر ال��زم��ن
وتحقيق االستدامة ،فاختر مرشدا يناسبك.

عالقة تآزرية
ذك��رت معلمتي ل��ري��ادة األع�م��ال في كلية بابسون أ.د.
هايدي نك« :من دون موجه تحتاج إلى  ١٠آالف ساعة
لتصنع شيئا صحيحا».
عالقة التدريب واإلرشاد عالقة تآزرية ،ما تقدمه فيها
بأهمية ما تأخذه ،ومن الضروري أن تسأل كرائد عمل:
م��اذا يمكن أن نعلم معا؟ وما ال��ذي ستجلبه أنت لهذه
العالقة مع معلمك أو مدربك أو مرشدك ،عليك أن تقدم
رؤى ج��دي��دة وت�ت�ع��رف ع�ل��ى األن �م��اط ال�ش��ائ�ع��ة وت�ق��دم
وجهات نظر موضوعية حول نموذج العمل واملنظومة
ال �ت��ي ي�ع�م��ل ب �ه��ا ،وت �ض �ي��ف م �ع �ل��وم��ات ح��دي �ث��ة ح��ول
التقنيات واألسواق واالتجاهات.
إن ما هو شائع من حيث االستفادة من االستشارات
املجانية التي يقدمها املتطوعون غير املتخصصني من
ّ
قبيل صاحبنا املحاسب الذي شخص وعالج مريض
العيون قد تسبب له العمى!
يقول املثل القديم« :عندما يكون الطالب جاهزا ،يظهر
املعلم».

الصالح :أداء تنافسي
ً
ً
وإقليميا
محليا
لـ«المعامل»

جانب من عمومية الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت

وافقت الجمعية العمومية للشركة الكويتية
ل�ب�ن��اء امل�ع��ام��ل وامل �ق ��اوالت (امل �ع��ام��ل) ع�ل��ى كل
ب�ن��ود ج ��دول األع �م��ال ،وأب��رزه��ا امل��واف�ق��ة على
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرب��اح نقدية
بواقع  %25من القيمة االسمية للسهم الواحد،
بواقع  25فلسًا للسهم الواحد ،باالضافة الى
اسهم منحة مجانية بواقع  %10من رأس املال
املدفوع وامل�ص��در ،وذل��ك للمساهمني املقيدين
في سجالت الشركة بيوم االستحقاق.
وق ��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس اإلدارة وال��رئ�ي��س
التنفيذي في الشركة ،مؤيد الصالح :إن حجم
األعمال التي نفذها قسم الخرسانة الجاهزة
واالس�ف�ل��ت ف��ي ال�ش��رك��ة خ�لال ع��ام  2019يقدر
بمبلغ  29.5م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،م�ش�ي�دًا بمصانع
إن �ت��اج ال�خ��رس��ان��ة واالس �ف �ل��ت ال�ح��اص�ل��ة على
ش �ه��ادة ال �ج��ودة ال�ع��امل�ي��ة «اآلي � ��زو» ،م��ؤك��دا ان
الشركة قامت بتطوير إنتاجية هذه املصانع
م ��ن ح �ي��ث ال �ن��وع �ي��ة وال � �ج� ��ودة ،وك ��ذل ��ك كمية
اإلنتاج لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية
وأض� � ��اف ال� �ص ��ال ��ح ،خ�ل��ال ان �ع �ق��اد ال�ج�م�ع�ي��ة
ال�ع�م��وم�ي��ة ال �ع��ادي��ة ل�ل�ش��رك��ة ،وال �ت��ي ان�ع�ق��دت
ام � ��س ب �ن �س �ب��ة ح� �ض ��ور ب �ل �غ��ت  ،%78.87أن
«امل �ع��ام��ل» اس�ت�ط��اع��ت ب�ف�ض��ل خ �ب��رة وك �ف��اءة
ف��ري��ق ال�ع�م��ل ال��وف��اء ب��ال��وع��ود ،واالن �ت �ه��اء من
م�ع�ظ��م أع �م ��ال امل �ش��اري��ع واألن �ش �ط��ة امل�خ�ط��ط
لها ،وكان أبرزها االنتهاء من مشروع تطوير
وت�ح�س�ين دوار ال �ب��دع وت�س�ل�ي�م��ه إل ��ى الهيئة

ال�ع��ام��ة ل�ل�ط��رق ،مضيفًا أن خ��دم��ات وشبكات
املشروع قد تم اختبارها وتسليمها للجهات
الرسمية وال� ��وزارات ذات ال�ص�ل��ة ،وت��م ربطها
على الشبكات العامة ،وتعمل بكفاءة متناهية
منذ ربطها حتى اآلن.
وأوض��ح أن الشركة انتهت م��ن ح��وال��ي %90
م ��ن أع� �م ��ال م� �ش ��روع ال �ط ��ري ��ق ال� ��واص� ��ل ب�ين
ال��وف��رة وم �ي �ن��اء ال� ��زور ،وه ��ي ت�م�ث��ل امل��راح��ل
األول ��ى وال�ث��ان�ي��ة وال�ث��ال�ث��ة ،وج��ار تسليمها
للهيئة العامة للطرق وافتتاحها الستعمال
ال �ج �م �ه��ور ،ع�ل��ى أن ت�ت�ب�ق��ى امل��رح �ل��ة ال��راب�ع��ة
وامل�ت��وق��ع االن�ت�ه��اء م�ن�ه��ا ف��ي اك�ت��وب��ر امل�ق�ب��ل،
الفتًا إلى أنه تم االنتهاء من أعمال مشروع
الطريق املستحدث من طريق سعد العبداهلل
إلى بوابة بحيث.
وأوض��ح أن شركة املعامل تحرص باستمرار
ع�ل��ى أن ت�ك��ون متميزة ف��ي أدائ �ه��ا التنافسي
وت �ح �ق �ي��ق ال� ��ري� ��ادة ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ي�ن امل�ح�ل��ي
واإلق �ل �ي �م��ي ،الس �ي �م��ا االس �ت �ف��ادة م��ن ال �ف��رص
وامل� �ش ��اري ��ع ال �ت ��ي ت ��م ال �ت �خ �ط �ي��ط إلن �ج ��ازه ��ا،
مثل م�ش��اري��ع التنمية امل��درج��ة ضمن الخطة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ل �ك��وي��ت «رؤي� � ��ة  »2035م��ن
م �ش��اري��ع ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وم �ش��اري��ع ال�ق�ط��اع
النفطي وغ�ي��ره��ا ،وك��ذل��ك امل�ش��اري��ع املطروحة
ف��ي بعض ال��دول الخليجية خ�لال  ،2019مما
ي �ع��زز وج� ��ود «امل �ع��ام��ل» وي�ث�ب�ت��ه ف��ي ق�ط��اع��ي
املشاريع واإلنشاء.
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اندماج «األهلي التجاري» ومجموعة «سامبا»

كيان سعودي مصرفي عمالق في الطريق
اندماج جديد محتمل في السعودية قد
يتم خالل  4أشهر ،ليكون رابع اندماج في
تاريخ القطاع البنكي السعودي ،وهو بين
البنك األهلي التجاري السعودي ومجموعة
سامبا المالية.
ووقع البنكان اتفاقية إطارية للبدء في
دراسات العناية المهنية الالزمة والتفاوض
على األحكام النهائية والملزمة في ما
يتصل بصفقة االندماج المحتملة التي
قد تسفر عن خلق أحد أكبر البنوك في
المنطقة بأصول تقدر بنحو  800مليار ريال
وبحقوق ملكية هي األكبر في الخليج عند
نحو  109مليارات ريال.
ات�ف��ق ال�ط��رف��ان بشكل غير م�ل��زم على أن��ه ف��ي ح��ال تقرر
تنفيذ ال�ص�ف�ق��ة ،فسيتم إت�م��ام�ه��ا ع��ن ط��ري��ق االن��دم��اج
بحيث يكون البنك األه�ل��ي ه��و البنك ال��دام��ج وستكون
مجموعة سامبا املالية هي البنك املندمج.
وسيحصل مساهمو «سامبا» على عدد يتراوح ما بني
 0.736و 0.787سهم جديد ف��ي البنك األه�ل��ي مقابل كل
سهم يملكونه ف��ي «س��ام�ب��ا» .ه��ذا وق��د ت��وص��ل البنكان
إل��ى نطاق معامل املبادلة من خ�لال إج��راء تحليل مالي
باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على
نطاق واسع ،وفقًا للمستشارين املاليني.
وف��ي ح��ال إت�م��ام الصفقة ضمن ن�ط��اق معامل امل�ب��ادل��ة،
س�ي�ت��راوح إج�م��ال��ي ال�س�ع��ر ال ��ذي س�ي�ق��وم ال�ب�ن��ك األه�ل��ي
ال�ت�ج��اري بدفعه ملساهمي «س��ام�ب��ا» م��ا ب�ين  1.4مليار
و 1.5مليار سهم جديد تقريبًا في «األهلي».

حد أعداد الحجاج يزيد
المصاعب االقتصادية

سهما األهلي وسامبا يقفزان في أول جلسة بعد اإلعالن عن اتفاق لدراسة االندماج

ارتفاع ملحوظ
سجل سهما البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا
املالية ارت�ف��اع��ًا ملحوظًا خ�لال تعامالت أم��س (األح��د)،
ع�ق��ب ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة الخميس امل��اض��ي ،ل�ب��دء دراس ��ات
ال �ع �ن��اي��ة امل �ه �ن �ي��ة ال �ل�ازم� ��ة وال� �ت� �ف ��اوض ع �ل��ى األح� �ك ��ام
النهائية الندماج محتمل بينهما ،في وقت تباينت آراء
محللني بشأن إيجابية االندماج على االقتصاد والبنوك
السعودية .وأعلن السوق املالي السعودي (تداول) ،رفع
تعليق ت��داول أسهم البنك األهلي التجاري ،ومجموعة
ً
ابتداء من جلسة أمس (األحد).
سامبا املالية،
وج� � ��اء س �ه ��م «س� �م� �ب ��ا» ف� ��ي امل ��رت� �ب ��ة األول� � � ��ى م� ��ن ح�ي��ث
االرت �ف��اع��ات ب�ع��د أن ص�ع��د ع��ن اإلغ �ل�اق بنسبة %9.86
ليصل إل��ى  26.3ري��ال للسهم ،وبحجم  1.3مليون سهم
ع �ب��ر ت�ن�ف�ي��ذ  336ص �ف �ق��ة ،وح �ق��ق س �ه��م ال �ب �ن��ك األه �ل��ي

يخلق أحد أكبر البنوك
في المنطقة بأصول
 800مليار ريال
حقوق الملكية األكبر في
الخليج عند  109مليارات ريال
االندماج يتماشى
مع مواصفات بنوك
مجموعة العشرين

التجاري مكاسب قوية بنسبة  %4.97ليصل إل��ى 39.1
ري ��ال للسهم ،وت �ص��در ال�س�ه��م ق��ائ�م��ة األس �ه��م م��ن حيث
القيمة بعد مصرف الراجحي ،بتداوالت بلغت قيمتها
 213.5مليون ريال.
وأوضحت «تداول» ،في بيان لها ،أن رفع تعليق السهمني
جاء بعد إعالن كل من البنك األهلي ومجموعة سامبا،
عن توقيع اتفاقية إطارية لبدء دراسات العناية املهنية
ال�ل�ازم ��ة وال �ت �ف��اوض ع �ل��ى األح� �ك ��ام ال�ن�ه��ائ�ي��ة الن��دم��اج
محتمل بينهما.

كيان مالي
ق��ال رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا املالية ،عمار
الخضيري ،إن صفقة االندماج املحتملة مع البنك األهلي
ال�ت�ج��اري ال�س�ع��ودي ال تعتبر اس�ت�ح��واذًا ،وإن�م��ا تهدف
إلى بناء كيان مالي عمالق يتماشى مع مواصفات دول
مجموعة العشرين.
وأضاف الخضيري أنه سيكون لديهم حصة سوقية في
محفظة اإلق��راض م��ن  30ف��ي املئة إل��ى  33ف��ي امل�ئ��ة ،مما
ينتج عنه تكوين أكبر بنك في املنطقة.

هل يمكن للكويت االستفادة من التجربة األميركية؟

األولوية في التوظيف الحكومي..
للمهارة أم الشهادة!
وليد منصور
رب �م��ا ي �ك��ون ن�ق��اش��ا ق��دي�م��ا ق ��دم التعليم
ّ
العالي نفسه :ما هو األهم عندما يتعلق
األم � ��ر ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى وظ �ي �ف��ة؟ ه ��ل أن
الدرجة األعلى تضع قدمك على الطريق
ال �ص �ح �ي��ح ،أم أن ال �خ �ب��رة ال �ع �م �ل �ي��ة هي
األهم؟ وهل ستخدمك الخبرة أو التعليم
على نحو أفضل للبقاء في العمل والنمو
ف��ي حياتك املهنية وال�ح�ص��ول على أجر
الئق؟
ت� �ب ��دو ال �ح �ج��ج م �ت �ن��وع��ة وم �خ �ت �ل �ف��ة ف��ي
األوساط العلمية والعملية ،لكن الحاصل
في الوظيفة الحكومية بالكويت واضح
ّ
وحاسم ،إذ إنها متعلقة أساسا بالشهادة
ال�ع�ل�م�ي��ة ،ف��ي وق ��ت ق��د ي�خ�ت�ل��ف امل�ن�ظ��ور
ب�ع��ض ال �ش��يء ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،رغ��م
االت �ف��اق ع�ل��ى األغ �ل��ب ب��وج��وب الحصول
على الشهادة العلمية في التوظيف.
وتسير الحجج الرئيسية من أجل العمل
على تغيير ه��ذه السياسات على النحو
التالي:
 -1يثبت التعليم العالي فقط أنه يمكنك
النجاح في األوس��اط األكاديمية ،وليس
في وظيفة حقيقية.

¶ «كورونا» تسمح بالمواكبة وتغيير اإلجراءات السابقة

لمن ستؤول الغلبة مستقبالً ..إلى الشهادة أم الخبرة؟

سياسات التوظيف
الحكومي مرتبطة
بالشهادة العلمية

 - 2النجاح في العمل الفعلي يعني أكثر
من النجاح في التعليم.

 - 4درجة أعلى تضمن مجموعة مهارات
م �ع �ي �ن��ة (وال � �ت � ��ي ي �م �ك��ن ت��رج �م �ت �ه��ا إل ��ى
مهارات العمل).

كان في السابق.

 - 5واق � ��ع ال �ت �ج��رب��ة م �ق��اب��ل ال�ت�ع�ل�ي��م ال
ت �ع �ط��ي ح �ج ��ة واح� � � ��دة ل �ت �غ �ط �ي��ة ج�م�ي��ع
ال� �ح ��االت امل�ح�ت�م�ل��ة ل�ل�ب��اح�ث�ين ع ��ن عمل
وأص� �ح ��اب ال �ع �م��ل امل�ح�ت�م�ل�ين وال �ن �ج��اح
الوظيفي.
وه �ن��ا ي �ت �س��اءل ال �ب �ع��ض :ه��ل ستعمل
الكويت ج��اه��دة على تغيير سياسات
التوظيف اع�ت�م��ادا على ت�ج��ارب ال��دول
امل� �ت� �ط ��ورة ،خ �ص��وص��ًا أن ال �ع��ال��م بعد
فيروس كورونا املستجد لن يكون كما

بريطانيا تطرح خطة إنعاش
اقتصادي كبرى
ي � �ك � �ش� ��ف رئ � � �ي� � ��س ال � � � � � � ��وزراء
ال � � � �ب � � ��ري � � � �ط � � ��ان � � ��ي ب � � ��وري � � ��س
جونسون ال�ث�لاث��اء ع��ن خطة
إن� �ع ��اش ك� �ب ��رى ،ت��رت �ك��ز على
م �ش��اري��ع ب �ن��ى ت�ح�ت�ي��ة ل��دع��م
االق�ت�ص��اد ال�ب��ري�ط��ان��ي ،ال��ذي
ت �ض��رر ك �ث �ي��را ج � � ّ�راء ان�ت�ش��ار
فيروس كورونا املستجد.
وق��ال رئيس ال��وزراء املحافظ
في مقابلة مع صحيفة ديلي
ّ
ميل« :شكل ذلك صدمة كبرى
للبالد ،لكننا سننهض منها
ق ��ري �ب ��ًا ج� � � � ّ�دًا ،إذا ك � ��ان وب� ��اء
ك��وف �ي��د ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  19ب�م�ن��زل��ة ال �ب��رق

ّ
فلن نتأخر ف��ي سماع الرعد
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال� �ت ��داع� �ي ��ات
االق � � � �ت � � � �ص� � � ��ادي� � � ��ة .س � �ن � �ك� ��ون
جاهزين».
وأض ��اف :إن ال�ب�لاد ل��ن تعود
ّ
أبدًا الى التقشف ،كما حصل
ق �ب��ل ع �ش��ر س� �ن ��وات ،ف ��ي ظل
ح� �ك ��وم ��ة دي� �ف� �ي ��د ك ��ام� �ي ��رون
املحافظ .وكتبت الصحيفة ان
ج��ون�س��ون سيعلن تفاصيل
ه � ��ذه ال �خ �ط��ة ال� �ت ��ي وص �ف �ه��ا
ب��أن �ه��ا ل �ح �ظ��ة ع �ظ �ي �م��ة ج ��دا،
خالل خطاب يلقيه الثالثاء.
وأدت إج��راءات العزل املشدد

طوال شهر أبريل الى انهيار
اج� �م ��ال ��ي ال� �ن ��ات ��ج ال ��داخ� �ل ��ي
ال�ب��ري�ط��ان��ي ،بنسبة ،%20.4
وهو رقم قياسي بعد تراجعه
بنسبة  %5.8في مارس.
وم��ن دون م�س��اع��دة إضافية
م ��ن ال� ��دول� ��ة ،ي �م �ك��ن أن ي�ب�ل��غ
م�ع��دل البطالة مستويات لم
ت �س �ج��ل م �ن��ذ ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات؛
ل�ي�ت�ج��اوز ع�ت�ب��ة  3.3م�لاي�ين،
ال�ت��ي سجلت ف��ي  ،1984كما
أوردت صحيفة ذي اوبرزفر،
ً
ن� � �ق �ل��ا ع� � ��ن ت� �ح� �ل� �ي ��ل مل �ك �ت �ب��ة
مجلس العموم.

ارتفعت ثروة هواتينغ إلى  54مليار دوالر

ترامب أصدر بروتوكوالً
جديداً بالتركيز على
المهارات بدل الشهادات

 - 3خ �ب��رة ال �ع �م��ل ال ت��وف��ر ب��ال �ض��رورة
املهارات التي تحتاجها للوظيفة التالية
التي ستمتلكها.

وأوضح الخضيري أن الصفقة لن تتم إال بعد تقييم عادل
ملبادلة األسهم ،وفترة الـ 4أشهر ستكون مكثفة وهي مدة
مدروسة لعدم خلق حالة عدم يقني طويلة في السوق.
وك �ش��ف ال�ب �ن��ك األه �ل��ي ال �ت �ج��اري ال �س �ع��ودي (األه �ل ��ي)،
ال�خ�م�ي��س امل ��اض ��ي ،ع ��ن ت��وق�ي�ع��ه الت �ف��اق �ي��ة إط ��اري ��ة مع
مجموعة سامبا املالية؛ لبدء البنكني بدراسات العناية
امل �ه �ن �ي��ة ال�ل�ازم ��ة وال� �ت� �ف ��اوض ع �ل��ى األح� �ك ��ام ال�ن�ه��ائ�ي��ة
وامللزمة في ما يتصل بصفقة اندماج محتملة بني البنك
األهلي ومجموعة سامبا املالية.
وف��ي ح��ال إت�م��ام الصفقة املحتملة ضمن نطاق معامل
املبادلة ،سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك
األهلي بدفعه ملساهمي مجموعة سامبا املالية ما بني
 1.441مليار سهم و 1.540مليار سهم جديد تقريبًا في
البنك األهلي.
وق ��ام ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ب�ت�ع�ي�ين ش��رك��ة ج ��ي .ب ��ي .م��ورغ��ان
العربية السعودية كمستشار مالي وتعيني شركة أبو
حيمد وآل الشيخ والحقباني م�ح��ام��ون ومستشارون
قانونيون كمستشار قانوني ف��ي م��ا يتعلق بالصفقة
املحتملة( .العربية ،سي أن بي سي ،مباشر)

ّ
يخيم ال�ه��دوء على مدينة مكة املكرمة ف��ي ظ��ل ق��رار
ال �س �ع��ودي��ة ت�ع�ل�ي��ق ال �ع �م��رة وال �س �م��اح ل �ع��دد م�ح��دود
من الحجاج ب��أداء املناسك ه��ذا العام بسبب انتشار
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،م��ا ي �ح��رم امل�م�ل�ك��ة من
إيرادات ضخمة.
وك��ان��ت امل��دي�ن��ة امل �ق� ّ�دس��ة ل��دى امل�س�ل�م�ين ،ال �ت��ي تضم
املسجد الحرام والكعبة ،تعج بالحياة قبل بدء تفشي
الفيروس .لكن املواقع الدينية أصبحت شبه فارغة،
وخيام الحجاج مهجورة والفنادق شاغرة.
وال�ح��د م��ن امل�ن��اس��ك ال�ت��ي ت��در نحو  12مليار دوالر
سنويًا ،يضرب في الصميم اقتصاد املدينة التي يبلغ
ّ
ع��دد سكانها نحو مليوني نسمة ،وك��ذل��ك اقتصاد
اململكة الغنية بالنفط وهو األكبر في املنطقة.
ّ
وولدت طفرة البناء في السنوات األخيرة مجموعة من
مراكز التسوق والشقق والفنادق الفاخرة ،بعضها
يطل على الكعبة ،لكنها أصبحت فارغة من زواره��ا
اآلت�ين من مختلف انحاء العالم بسبب امل�خ��اوف من
الفيروس.
وت�ل�ح��ق اإلج� � ��راءات ال �ه��ادف��ة ل�ل�ح�م��اي��ة م��ن ال�ف�ي��روس
خسائر بالشركات التي تعتمد على الحج وتشمل
م �ئ��ات اآلالف م��ن ال��وظ��ائ��ف ،م��ن وك�ل�اء ال�س�ف��ر إل��ى
الحالقني في الشوارع ومحال بيع الهدايا واملطاعم.
ّ
ويرى محللون ّأن الحد من األعداد ،وإن كان ضروريًا،
س�ي�ع� ّ�م��ق امل�ص��اع��ب االق �ت �ص��ادي��ة للمملكة .ف��ال�ق��رار
يتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط والخسائر
الناجمة عن إج��راءات الحماية من الفيروس وبينها
إغ�ل�اق امل �ط��ارات وف��رض حظر ت�ج� ّ�ول دام ألسابيع،
ما دفع إلى اعتماد استراتيجية تقوم على التقشف
وزي��ادة الضريبة على القيمة املضافة من  5إل��ى 15
ّ
في املئة وخفض ّ
مخصصات موظفي الخدمة املدنية.
وقال ريتشارد روبنسون الخبير في شؤون الشرق
األوسط في شركة «أكسفورد أناليتيكا» االستشارية
إن قرار الحد من أعداد الحجاج يضاعف الصعوبات
االقتصادية التي تواجه السعودية.
كما أعاق التباطؤ االقتصادي خطط اململكة الطموحة
لبناء صناعة سياحية من الصفر ،وه��ي واح��دة من
ال�خ�ط��ط ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ب��رن��ام��ج «رؤي ��ة  »2030لتعزيز
اإليرادات غير النفطية( .أ ف ب)

التجربة األميركية
ما حدث في الواليات املتحدة األميركية
قبل أي��ام ،بعد توقيع الرئيس األميركي
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب أم� ��را ت�ن�ف�ي��ذي��ا ب�ت��وج�ي��ه
ت �ع �ل �ي �م��ات ل� �ف ��روع ال �ح �ك��وم��ة ال �ف��درال �ي��ة
ب��ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى امل �ه��ارات ب��دل ال�ش�ه��ادات
الجامعية في اختيار املوظفني الفدراليني،
يمكن أن تستفيد منه الكويت في مجال
تطوير العمل وسياسات التوظيف.
وجاء هذا القرار بعد أن أوصت الرئيسة
ال � �ش ��ري � �ك ��ة ف � ��ي امل � �ج � �ل ��س االس � �ت � �ش� ��اري
ل �س �ي��اس��ة ال � �ق� ��وى ال �ع ��ام �ل ��ة األم �ي ��رك �ي ��ة،

وم�س�ت�ش��ارة ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي إيفانكا
ت��رام��ب ،الحكومة الفدرالية التي توظف
أك �ث��ر م ��ن م�ل�ي��ون��ي ع��ام��ل م��دن��ي ب��إع��ادة
وضع إستراتيجية توظيف.
وق� ��ال� ��ت إي �ف ��ان �ك ��ا ت� ��رام� ��ب« :ن� �ح ��ن ن �ق��وم
بتحديث التوظيف الفدرالي ،للعثور على
مرشحني يتمتعون بالكفاءات واملعرفة
ذات الصلة ،بدال من مجرد التوظيف بناء
على ال�ش�ه��ادة» ،وأض��اف��ت «ن�ح��ن نشجع
أص� �ح ��اب ال �ع �م��ل ف ��ي ك ��ل م �ك��ان مل��راج �ع��ة
م �م��ارس��ات ال�ت��وظ�ي��ف ل��دي �ه��م ،والتفكير
النقدي في كيفية دعم املبادرات الخاصة
بتنويع وتعزيز القوى العاملة لديهم».
وال ي �ع �ن��ي ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ب��ذل��ك إل �غ��اء
ش ��روط ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال��درج��ة م��ن أج��ل
ال �ت��وظ �ي��ف ،ول �ك �ن��ه ب ��دال م��ن ذل ��ك يشجع
على إعطاء األولوية ملهارات الوظيفة ،ما
يجعل ال��درج��ة العلمية أو ال�ش�ه��ادة أقل
أهمية .وتعتقد إيفانكا ت��رام��ب ب��أن هذا
سيوسع القوى العاملة ويحسنها ،حيث
ستكون أكثر شموال.

تشجيع القطاع الخاص
ف��ي ح��ال ت��م تطبيق ه��ذا ال�ن�ه��ج العملي
م� ��ن اع� �ت� �م ��اد ال �ت ��وظ �ي ��ف ع �ل ��ى امل � �ه� ��ارات
وال � �خ � �ب� ��رة ب � � ��دل ال� �ت ��رك� �ي ��ز ال� �ك� �ل ��ي ع �ل��ى
الشهادات الجامعية في اختيار املوظفني
الحكوميني وف��ي الوقت ذات��ه ع��دم اهمال
ال �ج��ان��ب ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ،س�ي�ع�م��ل ذل ��ك على
تشجيع القطاع الخاص والشركات أكثر

ع �ل��ى ات� �ب ��اع ه� ��ذا ال� �ب ��روت ��وك ��ول ال �ج��دي��د
وت�ن�ف�ي��ذ م�ث��ل ه ��ذه امل� �ب ��ادرات؛ م��ا يسمح
بتطوير العمل.
وفي هذا الصدد ،يقول أن��درو مني عميد
مشارك في جامعة بورنماوث« :يعتقد أن
املؤهالت تكشف عن الشخص أكثر بكثير
م��ن م�ج��رد ب��راع�ت��ه األك��ادي�م�ي��ة .ال�ش�ه��ادة
ه��ي ب��داي��ة ف��ي ال�ح�ي��اة ال�ع�م�ل�ي��ة ،ب�ع��د كل
ش � ��يء .ث ��م ال� �خ� �ب ��رة ،إلع �ط��ائ �ه��ا م�ك��ان�ه��ا
امل �ن��اس��ب ،س�ت��وف��ر ب�ش�ك��ل م�ت��زاي��د فرصا
ملزيد من التطوير للشخص».
وأض � � ��اف« :دع ��ون ��ا ن� �ق ��ارن ع �ل��ى س�ب�ي��ل
امل�ث��ال خريجا يبلغ م��ن العمر  21عامًا
مقارنة بخبير ع�م��ره  21ع��ام��ًا م��ن ذوي
ال� �خ� �ب ��رة ف ��ي ال� �ص� �ن ��اع ��ة ،وك�ل�اه� �م ��ا م��ن
الذكاء املتساوي .اسمحوا لي أن أعطي
الفضل الواجب للتجربة .ومع ذلك ،فإن
التعليم يغيرك» .ويوضح م��ات هاكيت،
مدير فريق التوظيف الرقمي والتسويق
ف ��ي  ،Orchardق �ي �م��ة ال �خ �ب��رة ف ��ي م �ك��ان
ً
العمل ،قائال« :ف��ي الوقت الحاضر يبدو
أن الجميع لديهم درج��ة أو يرغبون في
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى درج ��ة ع�ل�م�ي��ة ،ول �ك��ن هل
ه ��ذا ه��و ال �ط��ري��ق ال �ص �ح �ي��ح؟ إذا س��أل��ت
م �ع �ظ��م أص� �ح ��اب ال �ع �م��ل ع �م��ا إذا ك��ان��وا
سيختارون خريجا أوال مع  3سنوات في
التعليم ولكن ليست لديه خبرة ملموسة،
أو خ��ري��ج ج��ام �ع��ي ل��دي��ه  3س� �ن ��وات من
ال�خ�ب��رة ذات ال�ص�ل��ة ،أت��وق��ع أن األغلبية
العظمى ستفضل هذا األخير».

وجه جديد في صدارة
مليارديرات الصين
ازدادت ث ��روة امل�ل�ي��اردي��ر ما
ه ��وات� �ي� �ن ��غ ب �ن �س �ب��ة ك �ب �ي��رة،
ل � ��درج � ��ة أن� � ��ه أص � �ب� ��ح أغ �ن��ى
ش� �خ ��ص ف � ��ي ال� � �ص �ي��ن ،ب �ع��د
ارتفاع قيمة أسهم تينسنت
ال�ق��اب�ض��ة ال�ت��ي أس�س�ه��ا إل��ى
 40م �ل �ي��ار دوالر األس� �ب ��وع
امل � � ��اض � � ��ي .وف � � ��ق م� � ��ا ذك� � ��رت
فوربس الشرق األوسط.
وف� � � ��ي ال� � �ف� � �ت � ��رة م� � ��ن م� � ��ارس
وح �ت��ى  28ي��ون �ي��و ،ارت�ف�ع��ت
ث � � ��روة ه ��وات� �ي� �ن ��غ م� ��ن 38.1
م�ل�ي��ار دوالر إل ��ى  54مليار
دوالر ،لتصبح ث��روت��ه أكبر
من ثروة مؤسس علي بابا،
جاك ما ،بنحو  10.7مليارات
دوالر .مع العلم بأن جاك ما
ك ��ان أغ �ن��ى رج ��ل ف��ي ال�ص�ين
في  18مارس .2020
وت �ج��اوزت ش��رك��ة تينسنت،
أك�ب��ر ش��رك��ة ص�ي�ن�ي��ة ،شركة
ع� �ل ��ي ب� ��اب� ��ا ع� �ل ��ى م �س �ت��وى
ال� �ق� �ي� �م ��ة ف � ��ي آس � �ي� ��ا ف � ��ي 23
يونيو بعدما ارتفعت قيمة
أسهمها  %4.9إل��ى مستوى
ً
دوالرا في هونغ
قياسي 64
كونغ.
في شهر مايو ،أعلنت شركة

الملياردير ما هواتينغ مؤسس تينسنت

التكنولوجيا ال�ع�م�لاق��ة عن
ارت �ف��اع إي��رادات �ه��ا ف��ي ال��رب��ع
األول  %26م �ق��ارن��ة بنفس
الفترة من العام املاضي.
ش� � ��ارك ه��ون �ت �ن��غ ،امل� �ع ��روف
ً
أي��ض��ا ب��اس��م ب��ون��ي م ��ا ،في
ت ��أس� �ي ��س ش� ��رك� ��ة ال� �ت� �ج ��ارة
اإللكترونية التي تتخذ من
شنتشن م �ق� ً�را ل �ه��ا ،ف��ي ع��ام
 .1998وي �م �ت �ل��ك ب ��ون ��ي م��ا
حصة تبلغ  %7في الشركة،
وح� � �ص � ��ل ع � �ل� ��ى ن � �ح� ��و 757

م�ل�ي��ون دوالر م��ن ب�ي��ع نحو
 14.6مليونا من حصته في
ً
ت�ي�ن�س�ن��ت ه ��ذا ال� �ع ��ام ،وف��ق��ا
لبيانات بلومبيرغ.
ان� � �ض � ��م رئ� � �ي � ��س ت �ي �ن �س �ن��ت
م� � � ��ارت� � � ��ن الو إل � � � � ��ى ن� � � ��ادي
أص � � �ح� � ��اب امل � � �ل � � �ي � ��اردي � ��رات،
بثروة تبلغ  2.9مليار دوالر
في  28يونيو .ارتفعت أسهم
ال �ش��رك��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة  31%في
ع��ام  ،2020في حني ارتفعت
أسهم علي بابا  6.9%فقط.

 14اقتصاد وأعمال

BUSINESS

بهدف توفير أكثر حلول الدفع اإللكترونية تطوراً

«متوافرة باللغتين العربية واإلنكليزية»

«الوطني» يقدم خدمة Garmin Pay
على بطاقاته للسحب اآللي
ي ��واص ��ل ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ت�ق��دي��م
أح��دث حلول الدفع اإللكتروني املبتكرة
وال� ��رائ� ��دة ل �ع �م�لائ��ه ،وف ��ي إط� ��ار ح��رص��ه
ال ��دائ ��م ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ح �ل��ول ال��دف��ع ال�ت��ي
ت �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى ت �ق �ن �ي��ة ال � �ت ��واص ��ل ق��ري��ب
امل��دى لجعل عمليات ال��دف��ع أك�ث��ر سرعة
وس�ه��ول��ة ،أع�ل��ن البنك ع��ن توفير خدمة
 Garmin Payعلى بطاقات  Visaالوطني
للسحب اآلل��ي ،وذل��ك إلى جانب توفرها
على بطاقات الوطني االئتمانية.
ُ
وي� �ع ��د ال��وط �ن��ي أول ب �ن��ك ي��وف��ر خ��دم��ة
 Garmin Payف � � ��ي ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ،وذل � � ��ك
ت��أك �ي �دًا ل ��ري ��ادت ��ه ف ��ي إط �ل��اق ال �خ��دم��ات
التكنولوجية املتطورة وتوفير وسائل
ال� ��دف� ��ع امل �ب �ت �ك ��رة ل �ع �م�ل�ائ ��ه ،م� ��ا ي�ع�ك��س
حرصه على راحة عمالئه والحفاظ على
سالمتهم.
ه��ذا وباتت أساليب الدفع التي تعتمد
على تقنية التواصل قريب املدى أساسية
خالل أزمة انتشار فيروس كورونا وذلك
تفاديًا الستخدام النقود الورقية ،وبنك
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ح��ري��ص ع �ل��ى إط�ل�اق
ح �ل��ول ال��دف��ع امل �ت �ط��ورة ه ��ذه م�ن��ذ ب��داي��ة
ال�ع��ام وذل��ك لتوفير خ��دم��ة سهلة وأكثر

راحة للعمالء.
قنوات التواصل التي تؤكد
وب � � �ه� � ��ذه امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة أع� �ل ��ن
أن الوطني األقرب لعمالئه.
ح� �م ��ود ال � �ن � �ص� ��راهلل ،ن��ائ��ب
وأض � � � � � � � ��اف ال� � � �ن� � � �ص � � ��راهلل:
مدير إدارة الفروع املحلية،
«ن �ح��رص ع�ل��ى ت�ق��دي��م أكثر
ف��ي ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي،
ح�ل��ول ال��دف��ع ت �ط��ورًا وال�ت��ي
ً
ق ��ائ�ل�ا« :أط �ل �ق �ن��ا ف ��ي مطلع
ت �ع �م��ل ب �ت �ق �ن �ي��ة ال� �ت ��واص ��ل
ّ
ال� � � �ع � � ��ام ال� � � � �ج � � � ��اري خ� ��دم� ��ة
ق ��ري ��ب امل � � � ��دى ،ب� �م ��ا ي �م��ك��ن
 Garmin Payوال �ت��ي تمكن
عمالئنا م��ن ال��دف��ع بسرعة
حمود النصرالله
عمالئنا من الدفع بسهولة
وس �ه��ول��ة ب�ط��ري �ق��ة سليمة
م��ن خ�لال بطاقات الوطني
وآم � �ن ��ة ،ف ��ي ظ ��ل ت�ع�ل�ي�م��ات
االئتمانية ،واآلن قمنا بتوفير الخدمة التباعد االجتماعي الحالية ،حيث نضع
ع �ل��ى ب �ط��اق��ات ال��وط �ن��ي ل�ل�س�ح��ب اآلل ��ي ،س�لام��ة ع�م�لائ�ن��ا ع�ل��ى رأس أول��وي��ات �ن��ا،
وذلك في ظل سعينا لتطوير حلول الدفع وقد أظهرت أساليب الدفع هذه فعاليتها
التي تعتمد على تقنية التواصل قريب ب �ش �ك ��ل ت� � � ��ام ،خ� �ص ��وص ��ًا خ �ل ��ال األزم� � ��ة
امل ��دى ،وح��رص��ًا منا على راح��ة عمالئنا الصحية الحالية».
ً
وح �ص��ول �ه��م ع �ل��ى خ ��دم ��ات أك �ث��ر س��رع��ة واختتم النصراهلل قائال« :نعد عمالئنا
وسهولة».
ب �م��واص �ل��ة ال �ج �ه��ود ل �ت �ق��دي��م ك ��ل م ��ا هو
وأشار النصراهلل إلى أن كل ما يقدمه بنك ج� ��دي� ��د واس� �ت� �ث� �ن ��ائ ��ي م � ��ن ح � �ل� ��ول دف ��ع
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي م��ن ح�ل��ول دف��ع جديدة إلكترونية م�ت�ط��ورة وخ��دم��ات مصرفية
ومن تطوير للخدمات القائمة ،يأتي في رائ� ��دة ل�ن�ك��ون دائ �م��ًا أول م��ن ي�ط�ل��ق تلك
إطار سعيه لتلبية احتياجات وتطلعات الخدمات في الكويت ،بفضل ما نمتلكه
العمالء ،وتوفير خدمات تناسب أنماط م��ن بنية تحتية تكنولوجية م�ت�ط��ورة،
ً
حياتهم املتنوعة وال�ت��ي ي�ح��رص البنك فضال عن شراكتنا الراسخة مع الشركات
على التعرف عليها من خالل العديد من العاملية الرائدة في ذلك املجال».

ً
وت�م��ك��ن خ��دم��ة  Garmin Payال�ع�م�لاء من
إتمام املدفوعات بلمسة واحدة من خالل
س ��اع ��ة  Garminال ��ذك �ي ��ة ال �خ ��اص ��ة ب�ه��م
وال �ت��ي ت��دع��م ه��ذه ال �خ��دم��ة ،ح�ي��ث يمكن
للعمالء تفعيل الخدمة عن طريق إضافة
تفاصيل بطاقتهم االئتمانية أو السحب
اآلل��ي إل��ى س��اع��ة  Garminال�خ��اص��ة بهم،
وبالتالي يمكنهم إت�م��ام عمليات الدفع
املختلفة م��ن خ�ل�ال ال�س��اع��ة ال��ذك�ي��ة بكل
سرعة وسهولة.
كما تناسب خدمة  Garmin Payمحبي
ال � � �خ � ��روج ل� �ل� �م� �ه ��ام ال� �ي ��وم� �ي ��ة م � ��ن دون
ً
االحتفاظ بالبطاقات البنكية ،فضال عن
أن �ه��ا م�ن��اس�ب��ة ت�م��ام��ًا ل�ل�ت�س� ّ�وق ول �س��داد
ق �ي �م��ة امل� �ش� �ت ��ري ��ات ال� �ي ��وم� �ي ��ة ،ح �ي ��ث إن
ال�خ��دم��ة تعمل ف��ي جميع األم��اك��ن التي
تقبل عمليات الدفع بدون تالمس.
ه � � � ��ذا وق � � � ��د م � �ن � �ح ��ت م � �ج � �ل ��ة «غ � �ل ��وب ��ل
فاينانس» العاملية بنك الكويت الوطني
جائزة «أفضل بنك في تقديم الخدمات
املصرفية الشخصية الرقمية» وجائزة
«أف � � �ض � ��ل ب � �ن� ��ك ف � ��ي ت � �ق� ��دي� ��م ال � �خ� ��دم� ��ات
امل�ص��رف�ي��ة ع�ب��ر امل��وب��اي��ل» ع�ل��ى مستوى
الكويت لعام .2019

«أجيليتي» تحجز  1000شاحنة كهربائية من Hyliion
■ سلطان ERX :ستبدل قواعد اللعبة وستضطر معها الشركات للتغيير

طارق سلطان

هيليHyliion :
تمهد الطريق
نحو قطاع
نقل يعتمد على
استخدام الكهرباء
يمكنها السير
مسافة  25ميالً
باالعتماد
الكلي على الطاقة
الكهربائية

ال �س �ف��ر مل �س��اف��ات ط��وي �ل��ة .ون �ح��ن نشهد
بالفعل اهتمامًا ملحوظًا ب� �ـHypertruck
 ERXمن قبل الشركات ،مثل أجيليتي،
ممن يبحثون عن حلول كهربائية يمكن
دمجها بسهولة».
وب� � �ف� � �ض � ��ل م � �ج � �م� ��وع� ��ة ن� � �ق � ��ل ال � �ح� ��رك� ��ة
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة وم � ��ول � ��د ي� �ع� �م ��ل ب ��ال� �غ ��از
ال �ط �ب �ي �ع��ي إلع � � � ��ادة ش� �ح ��ن ال� �ب� �ط ��اري ��ة،
تستطيع ش��اح �ن��ات Hypertruck ERX
ال�س�ي��ر مل �س��اف��ات ت �ت �ج��اوز ال� � �ـ 1000م�ي��ل.
كما تقوم وحدة التحكم املبتكرة بإنتاج
الكهرباء ضمنيًا وبتكلفة أقل بنسبة 30
باملئة تقريبًا من متوسط تكلفة الشبكة،
مما ينتج عنه توفير ما يقارب تكاليف
امل�ل�ك�ي��ة مل ��دة  7س� �ن ��وات ،وال يضاهيها
ف ��ي ذل� ��ك أي م ��ن ال �ش��اح �ن��ات ال �ت��ي يتم
تطويرها من الفئة  8وتعمل بالديزل أو
بالبطاريات الكهربائية  BEVأو بخاليا
وقود الهيدروجني .FCEV
وف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد ،ق ��ال ط� ��ارق س�ل�ط��ان،

ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس اإلدارة وال��رئ�ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ـ«أج�ي�ل�ي�ت��ي»« :س ��وف تغير
ت�ق�ن�ي��ة  Hyliionق ��واع ��د ال �ل �ع �ب��ة ل��درج��ة
س� �ت� �ض� �ط ��ر م� �ع� �ه ��ا ج� �م� �ي ��ع ال � �ش� ��رك� ��ات،
وخاصة شركات البضائع االستهالكية،
ال� � ��ى ال �ت �ك� �ي ��ف م � ��ع ه� � ��ذا ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ر .إن ��ه
ن�ج��اح ث�لاث��ي يتمثل ف��ي ح�م��اي��ة البيئة
وض�م��ان رض��ا ال�ع�م�لاء وت�ع��زي��ز الفائدة
للمساهمني من خالل تحسني الربحية.
ون� �ح ��ن ن �ت �ط �ل��ع إل � ��ى ت �ح �ق �ي��ق وف� � ��ورات
كبيرة في التكاليف من خالل استخدام
ه��ذه التقنية وزي� ��ادة ال �ك �ف��اءة ملصلحة
عمالئنا».
وال �ج ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر أن� ��ه وب �ف �ض��ل وج ��ود
أكثر م��ن  700محطة عامة ف��ي ال��والي��ات
املتحدة األم�ي��رك�ي��ة ،تتمتع Hypertruck
 ERXببنية تحتية قوية للتزود بوقود
ال� �غ ��از ال �ط �ب �ي �ع��ي .ك �م��ا أن� �ه ��ا ال �ش��اح �ن��ة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال��وح �ي��دة م��ن ال�ف�ئ��ة  8التي
يمكنها تحقيق صافي انبعاثات سلبية
م ��ن خ �ل��ال اس� �ت� �خ ��دام ال � �غ ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي
امل�ت�ج��دد .كما يمكن ل� � �ـHypertruck ERX
ً
السفر ملسافة  25ميال باالعتماد الكلي
ع�ل��ى ال�ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وب�م��ا يتوافق
م��ع امل��دن التي تطبق م�ب��ادرات «مناطق
االنبعاثات الصفرية» .إن تقليل البصمة
الكربونية للمركبة يعتمد على التعلم
اآللي لتحسني كفاءة الطاقة واالنبعاثات
واألداء وجداول الصيانة الوقائية.

نال العديد من الجوائز وشهادات التقدير العالمية

ً
ُّ
ُّ
والتألق
التجدد
عاما من
«شيراتون الكويت»54 ..
أبو شعر :نسعى لتقديم أفضل الخدمات والمعايير لحفظ إرث الماضي وبناء الحاضر
يحتفل ف�ن��دق ش�ي��رات��ون ال�ك��وي��ت ف��ي هذا
ال ��وق ��ت م ��ن ال �س �ن��ة ب ��ذك ��رى اف �ت �ت��اح��ه ع��ام
 ،1966حيث كان فندق شيراتون اول فندق
خ�م��س ن �ج��وم ي�ف�ت�ت��ح ف��ي ال �ك��وي��ت ،واول
ف�ن��دق ت��دي��ره ش��رك��ة م��اري��وت ال��دول�ي��ة في
منطقة افريقيا والشرق االوسط.
مسيرة تتواصل مع اربعة وخمسني عامًا
ت�م�ي��ز خ�لال �ه��ا ف �ن��دق ش �ي��رات��ون ال�ك��وي��ت
بسجل حافل م��ن اإلن�ج��ازات والنجاحات
ال�ت��ي ع ��ززت وج ��وده ك��رائ��د ف��ي الصناعة
ال �ف �ن��دق �ي��ة ع �ل��ى م � ��دار س �ن��وات��ه ال �ط��وي �ل��ة.
وك��ان لثقة كبار الضيوف والشخصيات،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ك�ب��رى ال �ش��رك��ات ،وك��ل من
م �ن �ح��ه ال �ث �ق ��ة ،ال� �س ��ور األس � � ��اس ف ��ي ه��ذا
ال�ت�م�ي��ز وال ��رم ��ز ال�ح�ق�ي�ق��ي ل �ه��ذا ال �ن�ج��اح،
ليكون الفندق معلمًا من املعالم املفضلة
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ك �م��ا ح �ظ��ي ب �ث �ن��اء ال �ع��ال��م
ورج ��االت ال��دول��ة وامل�ش��اه�ي��ر واستضاف
ع �ل��ى م ��ر ال �ع �ق��ود آالف ال �ض �ي��وف ال��ذي��ن
حضروا الى الكويت وأحبوها ،باالضافة
الى القمم العربية واالقليمية والدولية.
وي� �ع ��د ف� �ن ��دق ش� �ي ��رات ��ون ال �ك ��وي ��ت امل �ك��ان
األف �ض��ل ل�ل�م�ن��اس�ب��ات ال �خ��اص��ة ،كحفالت
ال��زف��اف التي أقيمت ف��ي قاعاته الشهيرة
ع�ب��ر األج� �ي ��ال ،وأث �ب��ت ال �ف �ن��دق ع�ل��ى م��دى
ال �س �ن�ي�ن امل ��اض� �ي ��ة ري� ��ادت� ��ه ع �ل ��ى ص�ع�ي��د
ال �ص �ن��اع��ة ال �ف �ن��دق �ي��ة وم �س �ي��رت��ه ال�ع��ري�ق��ة
ال �ت��ي ت�ك�ل�ل��ت ب�ن�ي�ل��ه ال �ع��دي��د م��ن ال�ج��وائ��ز
وش�ه��ادات التقدير العاملية ،وك��ان آخرها
«أف �ض��ل ف�ن��دق رائ ��د ف��ي ال �ك��وي��ت» ،لتثمن
بذلك امل�ه��ارات والجهود املبذولة والعمل
ال � � � � � ��دؤوب ل � �ف� ��ري� ��ق ال � �ع � �م� ��ل امل �ت �خ �ص��ص
وامل �ت �ك��ام��ل ال� ��ذي ت��أل��ق وأب � ��دع ف ��ي ف�ن��دق
ش�ي��رات��ون ال�ك��وي��ت على صعيد الضيافة
وتقديم أرقى معاييرها املتمثلة بالفخامة
والرفاهية.

فهد أبو شعر

فندق شيراتون الكويت ..تاريخ من اإلنجازات العريقة

عمليات تحديث
مستم ّرة لمرافقه
وخدماته ..من خالل
أعمال التجديد للغرف
واألجنحة الخاصة

اكثر من خمسة عقود شهدت العديد من
األح��داث الهامة في تاريخ الفندق وتراثه
العريق ،والكثير من اإلن�ج��ازات الناجحة
التي تكللت طيلة  54عامًا مضت ،متطلعًا
للسير قدمًا نحو آف��اق مبتكرة في إرساء
معايير الضيافة الفندقية.
وبهذه املناسبة ،اعرب فهد أبو شعر املدير
ال �ع ��ام ل �ـ«ش �ي��رات��ون ال �ك��وي��ت» ع ��ن ف�خ��ره
واعتزازه بالسنوات الطويلة التي شهدت
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األح � � ��داث ال �ه��ام��ة ف ��ي ت��اري��خ
الفندق ،حقق فيها الكثير من اإلن�ج��ازات
وال � �ن � �ج� ��اح� ��ات ع � �ل ��ى امل � �س � �ت� ��وى امل �ح �ل��ي

«برقان» :خدمة التواصل عبر
«الواتس أب» على 1804080
أط � �ل� ��ق ب� �ن ��ك ب � ��رق � ��ان م ��ؤخ� �رًا
التجارية ،مما يضمن سالمة
خدمة «الواتس أب» التجارية
وأم��ن معلومات العمالء .كما
ال� � �ج � ��دي � ��دة ع � �ل� ��ى 1804080
يتعني ع�ل��ى ال�ع�م�لاء التحقق
الس � �ت � �ق � �ب ��ال االس � �ت � �ف � �س� ��ارات
م��ن ال �ش��ارة ال�خ�ض��راء ب�ج��وار
ال �ع��ام��ة ل�ل �ع�م�لاء ،ح �ي��ث تحل
اس � ��م ب �ن��ك ب ��رق ��ان ف ��ي ن��اف��ذة
الخدمة الجديدة محل خدمة
ال��دردش��ة للتأكد من تفاعلهم
«الواتس أب» الحالية املتوفرة
م� ��ع ح� �س ��اب خ ��دم ��ة ال ��وات ��س
أب ال�ت�ج��اري��ة امل��وث��ق م��ن قبل
ع �ل��ى  ،55804080وس�ت�ل �ب��ي فينكات مينون
ت��وق �ع��ات ال �ع �م�ل�اء ل�ل�ح�ص��ول
البنك.
ع �ل��ى خ��دم��ات ال �ب �ن��ك امل �م �ي��زة ،ألن �ه��ا ت��وف��ر وق � � ��ال ف �ي �ن �ك��ات م� �ي� �ن ��ون ،رئ� �ي ��س م ��دي ��ري
ً
اتصاال فوريًا وتعكس سعي البنك الدائم ال�ع�م�ل�ي��ات وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا مل�ج�م��وع��ة بنك
ل��راح��ة ال�ع�م�لاء ،وق��د ت��م ذل��ك بالتعاون مع ب ��رق ��ان« :ان ط ��رح ه ��ذه ال �خ��دم��ة ال �ج��دي��دة
 .Infobipكما أن الخدمة متوفرة باللغتني سيدعم قنواتنا املصرفية الرقمية ،حيث إن
العربية واإلنكليزية.
الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام
وتعد خدمة «ال��وات��س أب» الجديدة سهلة األسبوع بشكل آمن ،باإلضافة إلى سهولة
االس � �ت � �خ� ��دام وم� � ��ن ب�ي��ن أس � � ��رع امل �ن �ص��ات االس �ت �ج��اب��ات ال �ف��وري��ة ع �ل��ى اس �ت �ف �س��ارات
ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ت � �ه ��دف ل� �ل ��وص ��ول إل ��ى العمالء».
ً
ق��اع��دة أك �ب��ر م��ن ال �ع �م�لاء .ول ��ن ي�ت��م ع��رض وخ �ت��م ق��ائ�ل�ا« :ب�ي�ن�م��ا ي�م�ض��ي ب�ن��ك ب��رق��ان
أي معلومات شخصية أو سرية وستعمل قدما ف��ي أج�ن��دة التحول الرقمي الخاصة
املنصة ك��أداة موثوقة محليًا وعند السفر ب � � ��ه ،ح� �ي ��ث ن �ت �ط �ل��ع إل � � ��ى ت ��وس� �ي ��ع ن �ط��اق
للخارج.
خدماتنا القائمة على خ��دم��ة ال��وات��س أب
ب ��اإلض ��اف ��ة ال � ��ى ان � ��ه ي� �ت ��م ت �ش �ف �ي��ر ج�م�ي��ع ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ق��ري��ب ل�ت�م�ك�ين امل �ح��ادث��ات
ال��رس��ائ��ل ع�ل��ى ح �س��اب خ��دم��ة ال��وات��س أب املستمرة والفورية واآلمنة مع عمالئنا».

 5رابحين في سحب «يومي»

استثمرت في االكتتاب الخاص بـTortoise Acquisition

أع �ل �ن��ت  ،Hyliionال �ش��رك��ة ال ��رائ ��دة في
ت��وف �ي��ر ح� �ل ��ول امل� �ح ��رك ��ات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
ل�ل�ش��اح�ن��ات ال �ت �ج��اري��ة م��ن ال�ف�ئ��ة  ،8عن
إطالقها  ،ERXوه��ي وح��دات كهربائية
ل �ن �ق��ل ال� �ح ��رك ��ة م �خ �ص �ص��ة ل �ش��اح �ن��ات
امل �س��اف��ات ال �ط��وي �ل��ة وت��وف��ر أداء ف��ائ�ق��ًا،
وت �خ �ف��ض م ��ن االن �ب �ع��اث��ات ال �ك��رب��ون �ي��ة
وتساعد على خفض التكاليف لصناعة
النقل العاملية.
وق ��د ع� ��ززت «أج �ي �ل �ي �ت��ي» ،وه ��ي واح ��دة
من أكبر الشركات اللوجستية العاملية،
وتعمل في  100دول��ة بإجمالي إي��رادات
س � �ن ��وي ��ة ت� �ب� �ل ��غ  5.2م� � �ل� � �ي � ��ارات دوالر
أم�ي��رك��ي ،م��ن إط�ل�اق ،Hypertruck ERX
وق��ام��ت ال �ش��رك��ة ب��امل �ص��ادق��ة ع�ل��ى طلب
مسبق لعدد يصل حتى  1000شاحنة،
ك�م��ا واف �ق��ت أي �ض��ًا ع�ل��ى االس �ت �ث �م��ار في
االكتتاب الخاص الذي ستقوم به شركة
 .Tortoise Acquisition Corpبعد عملية
ال��دم��ج ال �ت��ي أع�ل�ن��ت ع�ن�ه��ا م��ع Hyliion
مؤخرًا.
وبهذه املناسبة ،أوض��ح توماس هيلي،
ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي وامل ��ؤس ��س ل�ش��رك��ة
« :Hyliionتمهد  Hyliionال�ط��ري��ق نحو
قطاع نقل يعتمد على استخدام الكهرباء.
إن َحلنا العملي يعالج أه��م احتياجات
أساطيل النقل ،والتي تتمثل في توفير
التكاليف ،وخ�ف��ض االن�ب�ع��اث��ات ،وبنية
ت�ح�ت�ي��ة أس��اس �ي��ة ل �ل��وق��ود يمكنها دع��م
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واإلقليمي ،ما ميزه َّ
وثبت عراقته في عالم
الضيافة لدى كل محبيه ،فجعله شامخًا
ف ��ي ق �ل��ب ال �ك��وي��ت ال �ح �ب �ي �ب��ة ،واع � � �دًا ب��أن
يستمر ال�ف�ن��دق ف��ي خ�ط��ى ث��اب�ت��ة باتجاه
تقديم اف�ض��ل ال�خ��دم��ات وامل�ع��اي�ي��ر لحفظ
ارث امل��اض��ي وب �ن��اء ال �ح��اض��ر وال�ت�ط��وي��ر
ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل م ��ن خ�ل��ال ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ج��دد
امل �س �ت �م��رة مل��راف �ق��ه وخ ��دم ��ات ��ه ،م ��ن خ�ل�ال
اعمال التجديد للغرف واألجنحة الخاصة
بالضيوف .لنؤكد مرة أخرى التزامه تجاه
ض�ي��وف��ه بتوفير ت�ج��رب��ة رف�ي�ع��ة املستوى
تليق بالعالمة التجارية الشهيرة.

أع�ل��ن بنك ب��رق��ان ع��ن أس�م��اء ال�ف��ائ��زي��ن في
ال�س�ح��وب��ات ال�ي��وم�ي��ة ع�ل��ى ح�س��اب ي��وم��ي،
وق ��د ف ��از ك ��ل واح� ��د م�ن�ه��م ب �ج��ائ��زة 5000
دينار ،وكان الحظ في هذه السحوبات من
ن�ص�ي��ب :ك��ري�ك��ور ارام ق��اردان �ق �ي��ان ،غسان
محمد زين ،حميد مجيد حجي البقصمي،
ع �ب��داهلل ح�م�ي��د امل �ط �ي��ري ،وع�ث�م��ان شهاب
حمد خليفه.
ب ��اإلض ��اف ��ة ل�ل�س�ح��ب ال �ي ��وم ��ي ،ي��وف��ر بنك
برقان سحبًا ربع سنوي لحساب «يومي»

للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125000دينار.
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعني
ع �ل��ى ال �ع �م�لاء أال ي �ق��ل رص �ي��ده��م ع��ن 500
دي� �ن ��ار مل� ��دة ش �ه��ري��ن ك��ام �ل�ين ق �ب��ل ت��اري��خ
ال �س �ح��ب ،و ك �م��ا أن ك��ل  10دن��ان �ي��ر تمثل
ف��رص��ة واح ��دة ل��دخ��ول ال�س�ح��ب .وإذا ك��ان
رص �ي��د ال �ح �س��اب  500دي �ن��ار ك��وي�ت��ي وم��ا
ً
فوق ،سوف يكون صاحب الحساب مؤهال
ل�ل��دخ��ول ف��ي ك��ل م��ن ال�س�ح��وب��ات اليومية
وربع السنوية.

سحبا «النجمة» و«الراتب»

فائزان جديدان
من «التجاري» هذا األسبوع
أج� ��رى ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري أم��س
س� � �ح � ��وب � ��ات � ��ه ع� � �ل � ��ى ح � �س� ��اب
ال �ن �ج �م ��ة وح� �م� �ل ��ة «اك � �ث� ��ر م��ن
رات ��ب» .بحضور ممثل وزارة
التجارة والصناعة عبدالعزيز
أش � � �ك � � �ن� � ��ان� � ��ي ،م� � � ��ع االل � � � �ت� � � ��زام
ب � � ��االش� � � �ت � � ��راط � � ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة
والوقائية.
وق � � � ��د ق � � � ��ام ال � �ب � �ن� ��ك ب �ت �غ �ط �ي��ة
ال � �س � �ح� ��وب� ��ات م � �ب� ��اش� ��رة ع �ب��ر
وسائل التواصل االجتماعي.
وج ��اءت نتيجة السحب على
النحو التالي:
ح �س��اب ال�ن�ج�م��ة االس �ب��وع��ي،
جائزة  5000دينار من نصيب
ملصق حملة «أكثر من راتب»
عبدالعزيز يوسف الوقيان.
س �ح��ب ح� �س ��اب ح �م �ل��ة «أك� �ث ��ر م ��ن رات � ��ب» هناك سحب أسبوعي للعمالء الكويتيني
الرابح رائد خلف العنزي.
الحاليني وال�ج��دد ممن يقومون بتحويل
وأوض��ح البنك بان حملة «اكثر من راتب» روات �ب �ه��م ع �ل��ى ال �ب �ن��ك ل��رب��ح م�ب�ل��غ ي �ع��ادل
موجهة للعمالء ال��ذي��ن يقومون بتحويل راتب واحد من الرواتب التي يتقاضونها
روات �ب �ه��م ال �ب��ال �غ��ة  500دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي أو شهريًا.
أكثر على البنك ،وبصفة خاصة املوظفني ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة
الكويتيني واملقيمني العاملني في القطاعني بحجم مبالغ ال�ج��وائ��ز امل�ق��دم��ة ،باإلضافة
ال�ح�ك��وم��ي وال�ن�ف�ط��ي ،وال �ش��رك��ات امل��درج��ة إل��ى تنوعها ط��وال السنة ،والتي تتضمن
لدى البنك وكذلك املتقاعدين ،واالستفادة س�ح��وب��ات أس�ب��وع�ي��ة بقيمة  5000دي�ن��ار،
م ��ن م ��زاي ��ا ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة وال �ح �ص��ول على وش�ه��ري��ة بقيمة  20000دي �ن��ار ،باإلضافة
هدية نقدية فورية من  250إلى  500دينار ،ال��ى جائزة نصف سنوية بقيمة  500ألف
أو ق��رض من دون فائدة بقيمة  5أضعاف دينار ،وسحب آخر العام على أكبر جائزة
ال � ��رات � ��ب وب � �ح� ��د أق � �ص� ��ى  10000دي � �ن� ��ار ،نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ه��داي��ا النقدية ،وسيكون بقيمة  1.5مليون دينار.

«األهلي» يعلن الفائزين
في حملة تحويل الراتب
أع� � �ل � ��ن ال � �ب � �ن� ��ك األه � �ل� ��ي
ال � �ك ��وي � �ت ��ي ع � ��ن أس � �م ��اء
ال� � �ف � ��ائ � ��زي � ��ن ال� �ث� �م ��ان� �ي ��ة
لألشهر األرب �ع��ة األول��ى
ف � ��ي ال� �س� �ح ��ب ال �ش �ه ��ري
لحملة «ح��ول رات�ب��ك وابتسم» لعام ،2020
وال � ��ذي ان �ع �ق��د ب �ت��اري��خ  22ي��ون �ي��و ،2020
ت�ح��ت إش ��راف وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة.
وه��ذه الحملة متاحة لكل عمالء البنك من
املواطنني والوافدين الذين قاموا بتحويل
رواتبهم إلى حساباتهم من فئة «إليت» أو
«بريستيج» أو «الرائد».
وف�ي�م��ا ي�ل��ي أس �م��اء ال�ف��ائ��زي��ن املحظوظني
ال��ذي��ن سيحصل ك��ل منهم على م��ا يعادل
راتبه الشهري:
 الفائزان عن سحب مارس  ،2020سانجايكومار داالي ،ميرسي ماثيو دنثايل.
 الفائزان عن سحب أبريل  ،2020وائل عليعلي خليل ،سارفيش براتاب سينغ.
 ال �ف��ائ��زان ع��ن س�ح��ب م��اي��و  ،2020ديبنيراي ،إسماعيل جابر علي بوحمد.
 -ال �ف��ائ��زان ع��ن س�ح��ب ي��ون�ي��و  ،2020عنتر

أب � ��وال � ��وف � ��ا ع �ب ��دال ��رح �ي ��م
م�ح�م��د ،ج��وف�ي�ن��د س��ون��ي
راج �ي �ن��درا .وم ��ن ال�ج��دي��ر
ب � � ��ال � � ��ذك � � ��ر أن ال � �س � �ح� ��ب
القادم سيقام بتاريخ 16
ي��ول�ي��و  ،2020ف��ي ح�ين أن ال�س�ح��ب األخ�ي��ر
سيقام بتاريخ  10ديسمبر  .2020وللتأهل
ل�ل�اش� �ت ��راك ف ��ي ال �س �ح��ب وف ��رص ��ة ال� �ف ��وز،
ينبغي على العمالء تحويل رواتبهم إلى
ال �ب �ن��ك خ �ل�ال ش �ه��ر واح� ��د ع �ل��ى األق� ��ل قبل
موعد السحب.
وباإلضافة إل��ى ه��ذا السحب ،توفر حملة
«ح��ول راتبك وابتسم» الترويجية لعمالء
ح� �س ��اب ال� ��رات� ��ب م �ج �م��وع��ة م� ��ن امل �ك ��اف ��آت
االستثنائية ،حيث يمكنهم الحصول على
ج��ائ��زة نقدية ق��د تصل قيمتها إل��ى 1000
دي�ن��ار ،بشرط أال تقل قيمة ال��رات��ب املحول
عن  500دينار ،وفضال عن ذلك ،فإن العمالء
الكويتيني مؤهلون للحصول على قرض
من دون فائدة يصل لغاية  10آالف دينار،
بينما تبلغ قيمة ال�ق��رض للوافدين 5000
دينار.
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ً
إرهابيا ضد كنيسة
مخططا
األردن يحبط
أحبطت السلطات األردن�ي��ة مخططا إره��اب�ي��ا استهدف كنيسة ومحال تجاريا ف��ي العاصمة عمان
بأسلحة رشاشة .السلطات قالت إنها ألقت القبض ،مطلع العام الجاري ،على  4متورطني في املخطط
اإلرهابي ،الذي كان ينوي تنفيذه أنصار لتنظيم داعش ،مشيرة إلى أن «محكمة أمن الدولة باشرت
النظر بالقضية ،حيث يواجه املتهمون ،وهم من سكان منطقة الوحدات في عمان ،تهما باالشتراك
في مؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» .وحاول هؤالء األربعة االلتحاق بالتنظيمات االرهابية في
الخارج ،إال أن التشديد األمني حال دون ذلك ،ما دفعهم للتفكير بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الساحة
األردنية ،بينها استهداف كنيسة بمنطقة األشرفية في عمان.
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حزب الله يورط بيروت في مواجهة الواليات المتحدة

ِّ
متفجرة إلى الحريري
لبنان :رسالة أمنية
¶ مصدر إعالمي لـ سبقلا :يقولون له «ارحل عن هذا البلد»
ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا ان ال �س��ؤال ال ��ذي ي�ط��رح
نفسه ب��إل�ح��اح ه��و :مل��اذا ه��ذا االص ��رار على
تذويب لبنان في أجندة املصالح االيرانية
ال�ت��ي ّ
تسببت ف��ي اخ�ت�ن��اق البلد وع��زل��ه ،ما
فاقم من املجاعة الناجمة عن منهبة ،نفذتها
ب ��وع ��ي ك ��ام ��ل م �ن �ظ��وم��ة ال �ف �س��اد امل�ت�ح�ك�م��ة
ب ��ال ��رق ��اب؟ وأض � � ��اف :أال ي ��ؤش ��ر اس �ت �خ��دام
القضاء في معركة سياسية ضد اميركا على
حجم االف�لاس ،وفي الوقت نفسه دفع البلد
ال��ى االن�ت�ح��ار الجماعي؟ واذا ك��ان معلوما
ان طهران ليست حتى اللحظة في وارد طي
صفحة مشروعها التوسعي االستيطاني،
وت� �ش� �ت ��ري ال� ��وق� ��ت ب ��ان �ت �ظ ��ار االن �ت �خ ��اب ��ات
االميركية ،متأملة بسقوط ترامب وخروجه
ّ
نتحمل ،كلبنانيني،
من البيت االبيض ،فهل
هذا العبء؟
ورأى ص��ال��ح أن ق ��رار ال �ق��اض��ي م ��ازح هو
ت��دخ��ل غ�ي��ر م�س�ب��وق ف��ي ال�ع�م��ل االع�لام��ي
لجهة ت�ح��دي��د أج �ن��دة ال �ض �ي��وف ،وينتهك
ح ��ري ��ة ال �ع �م��ل االع�ل��ام� ��ي ال� �ت ��ي ي�ص��ون�ه��ا
الدستور والقوانني .واش��ار صالح الى أنه
ال قضاء العجلة وال سواه قادر على املس
بالحريات.
وعلى الرغم من ان قرار مازح يمثل سابقة
ف ��ي ال �ق �ض��اء ال �ل �ب �ن��ان��ي ل�ج�ه��ة ت��دخ �ل��ه في
االعالم ،فقد اثار موجة كبيرة من السخرية
على ضفة املعارضني لحزب اهلل في مقابل
تأييد وترحيب م��ن جمهور ال�ح��زب .فيما
ال��وس��ائ��ل االع�ل�ام �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب �ه��ذا ال �ق��رار
كسرته على الفور.

بيروت  -أنديرا مطر
«التخبط على كل األصعدة» عنوان توصيف
أداء الحكومة اللبنانية ،في مواجهة األزمات
التي أوصلت البالد إلى التحلل .فهذا التخبط
ً
يتوالى فصوال في معالجة األزمة االقتصادية
واملالية واألمنية ،وفي التشكيالت القضائية،
وفي مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وازاء ه� ��ذا ال �ت �خ �ب��ط ب� ��رز م �س ��اء ام� ��س خ�ب��ر
صاعق عن انفجار صاروخ على مسافة قريبة
م ��ن م��وك��ب رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال �س��اب��ق سعد
الحريري اثناء عودته من جولة بقاعية الى
ب�ي��روت .ال�ح��ادث الخطير فيما ل��و نجح كان
ً
سيحدث زلزاال في يودي بلنان في املجهول.
ف� ��ال � �ح� ��ري� ��ري ال � � � ��ذي ت � �ع� ��رض ف � ��ي م �س �ي��رت��ه
ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ع �م �ل �ي��ات اغ� �ت� �ي ��ال م �ع �ن��وي��ة ال
ت�ح�ص��ى ،ع��اد ه��ذا ال�ش�ه��ر ال��ى دائ ��رة ال�ض��وء
متكئا على حلف ج��دي��د م��ع ال�ن��ائ��ب السابق
وليد جنبالط ،والرئيس نبيه ب��ري ،وزعيم
املردة سليمان فرنجية.
ّ
فقد كشفت ق�ن��اة «ال �ح��دث» أن��ه «خ�ل�ال زي��ارة
ال�ح��ري��ري األخ �ي��رة إل��ى ال�ب�ق��اع ش��رق��ي لبنان
ف��ي  17ي��ون �ي��و ،وخ�ل�ال ع��ودت��ه إل ��ى ب �ي��روت،
دوى ان �ف �ج��ار ف��ي م�ن�ط�ق��ة ج�ب�ل�ي��ة ت�ق��ع أمنيًا
ضمن مسلك املوكب وتحديدًا على بعد 500
متر منه» .لكن موكب الحريري أكمل طريقه
إل��ى ب�ي��روت عند انفجار ال �ص��اروخ ،ف��ي حني
اس �ت �ن �ف��رت األج � �ه� ��زة األم �ن �ي ��ة وع �م �ل��ت ع�ل��ى
تمشيط املحيط وعثرت على بقايا ص��اروخ.
ولكنها أبقت املعلومات طي الكتمان .وتبحث
األج �ه��زة إذا ك��ان م�ص��در ال �ص��اروخ «درون»
أو م ��ن ق ��اع ��دة أرض� �ي ��ة ،إض ��اف ��ة مل �ع��رف��ة ن��وع
الصاروخ وعياره».
ومن جهة أخرى أشارت مصادر لقناة «ال بي
ّ
سي» إلى أن «املعلومات األولية كانت تشير
إل��ى أن األم ��ر ن��اج��م ع��ن ان�ف�ج��ار خ ��زان وق��ود
ّ
مسيرة كانت تحلق على مسافة من
لطائرة
ً ّ
امل��وك��ب» ،مضيفة أن «ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات مستمرة
م �ن��ذ ع� �ش ��رة أي � � ��ام ،وأن ن �ت��ائ��ج ح��اس �م��ة ق��د
تعلن غدًا لجهة ما إذا كان األم��ر خ��زان وقود
للطائرة أم ص��اروخ��ًا وم��ا إذا ك��ان ه�ن��اك من
استهداف املوكب».
وف ��ور ش�ي��وع الخبر ب��دا ان االم ��ر غ�ي��ر قابل
للتصديق .وتضاربت التحليالت وانقسمت
االراء ،وت�س��اءل ع��دد م��ن امل��راق�ب�ين عن سبب
اب � �ق� ��اء ح � � ��ادث ام� �ن ��ي ب � �ه ��ذه ال � �خ � �ط� ��ورة ط��ي
الكتمان اياما ومن ثم االعالن عنه في توقيت
م��ري��ب فيما ال�ب�ل��د ي�ت��زع��زع ام�ن�ي��ا وسياسيا
واقتصاديا.
م�ص��در اع�لام��ي رف��ض الكشف ع��ن اس�م��ه اكد
في تصريح لـ سبقلا وقوع الحادث استنادا
ال��ى معلومات يملكها منذ أسبوع وتحديدا
ف��ي ال �ي��وم ال ��ذي ق ��ام ف�ي��ه ال �ح��ري��ري بجولته

تخبط حكومي بعد قرار
قاض مقرب من الحزب بمنع
سفيرة واشنطن من التصريح
حنا صالح لـ سبقلا:
تذويب لبنان
في األجندة اإليرانية
البقاعية .ي �ق��ول امل� �ص ��در« :ف� ��ي ه� ��ذا ال �ي��وم
ت�ل�ق�ي��ت ات �ص ��اال م ��ن ش��اه��د ع �ي��ان اث ��ق ب��دق��ة
م�ع�ل��وم��ات��ه أخ�ب��رن��ي ت�ف��اص�ي��ل ال �ح��ادث التي
تتطابق كليا م��ع م��ا أوردت ��ه ق�ن��اة «ال�ح��دث».
واستبعد املصدر ان يكون فتح القضية اليوم
من اجل إعادة تلميع للحريري.
مصدر اعالمي آخر ،قال لـ سبقلا ان تسريب
الخبر ال�ه��دف منه توجيه رس��ال��ة للحريري
مفادها «ارحل عن هذا البلد».
املكتب االعالمي للحريري اصدر بيانًا قال فيه
ً
ان امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي وردت صحيحة اج�م��اال،
اال ان ��ه وم �ن �ع��ا ل �ل �ت��أوي��ل ال� �ج ��اري خ�ص��وص��ا
ع �ل��ى م �ن �ص��ات ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ،يهم
امل �ك �ت��ب االع �ل�ام� ��ي ان ي ��وض ��ح م ��ا ي� �ل ��ي :ل�ق��د
تبلغ الحريري من االجهزة االمنية بحصول
انفجار في املنطقة في اليوم نفسه ،اال انه بما
ان املوكب لم يتعرض الي اعتداء ،ومنعًا ألي
استغالل في ظل التشنج السائد ،ك��ان ق��راره
التكتم على األمر وانتظار نتائج التحقيقات.
واحتل الحريري تراند على مواقع التواصل
االجتماعي.

قضية السفيرة األميركية
آخ��ر مظاهر التخبط الحكومي تجلى أمس
ف ��ي م��وق��ف م��رت �ب��ك وم�ل�ت�ب��س ردًا ع �ل��ى ق ��رار
قضائي غير دبلوماسي ب�ـ «منع أي وسيلة
إع�لام �ي��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة أو أج�ن�ب�ي��ة ،م��ن إج� ��راء أي
مقابلة مع السفيرة األميركية في بيروت ملدة
سنة» ،أص��دره قاضي األم��ور املستعجلة في
ً
صور ،محمد مازح ،معلال قراره بأن السفيرة
دوروث� � ��ي ش �ي��ا «ت �س��اه��م ف ��ي ت��أل �ي��ب ال�ش�ع��ب
اللبناني بعضه ع�ل��ى ب�ع��ض ،وت�ث�ي��ر ن�ع��رات
ط��ائ�ف�ي��ة وم��ذه �ب �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة» .وذل� ��ك بعد
تصريحات للسفيرة قالت فيها إن أمني عام
حزب اهلل حسن نصراهلل يهدد استقرار لبنان
ويمنع الحل االقتصادي.
ق ��رار ال�ق��اض��ي ،وم��ن ي�ق��ف خ�ل�ف��ه ،ه��و بمنزلة
ش � � ��رارة أول� � ��ى ف ��ي امل ��واج� �ه ��ة امل �ف �ت��وح��ة ب�ين
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة وح � ��زب اهلل ،وال� �ت ��ي م��ن

يا لها من فوضى

لبناني يحمل الفتة كتب عليها «بي الكل اوالدك جاعوا» في اشارة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون (تصوير نبيل اسماعيل)

شأنها ت��وري��ط لبنان أكثر فأكثر ف��ي املحور
اإلي � � ��ران � � ��ي ،ف �ي �م��ا االرت � � �ب� � ��اك ال� �ف ��اض ��ح ع�ل��ى
املستوى الحكومي طغى على الحدث نفسه.
بعد إعالن السفيرة شيا بأن حكومة الرئيس
حسان دياب قدمت إليها اعتذارًا واعدة بأنها
س�ت�ت�خ��ذ إج � � ��راءات ح �ي��ال ه ��ذا ال � �ق ��رار ،نفت
وزي � ��رة اإلع �ل��ام م �ن��ال ع�ب��د ال �ص �م��د أن ت�ك��ون
الحكومة قدمت أي اعتذار.
السفيرة شيا ،التي أك�ث��رت م��ن تصريحاتها
إلى وسائل اإلعالم متحدية القرار القضائي،
ّ
أك� � ��دت الح� �ق ��ًا «أن وزي � � ��رة اإلع� �ل ��ام ال ت�م�ل��ك
ّ
امل�ع�ل��وم��ات وأن ��ه ت� ّ�م ال�ت��واص��ل معها م��ن قبل
م �س��ؤول رف �ي��ع امل �س �ت��وى ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ،وق��د
اع �ت��ذر ع��ن ال�ح�ك��م غ�ي��ر امل�لائ��م م��ؤك �دًا ات�خ��اذ
خ� �ط ��وات م �ن��اس �ب��ة ل �ح ��ذف ��ه» .ورف� �ض ��ت ش�ي��ا
تسمية ه��ذا امل �س��ؤول ،إال أن م�ص��ادر مطلعة

أش��ارت إل��ى أن نائبة رئيس الحكومة وزي��رة
ال��دف��اع زي�ن��ة عكر ه��ي م��ن اتصلت بالسفارة
األم �ي��رك �ي��ة وق��دم��ت االع� �ت ��ذار .وامل ��ؤك ��د حتى
اآلن ان وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ن ��اص� �ي ��ف ح�ت��ي
اس �ت��دع��ى ال �س �ف �ي��رة االم �ي��رك �ي��ة وق ��د يبلغها
ع �ن��دم��ا ي�ل�ت�ق�ي�ه��ا ال� �ي ��وم ان� ��ه «وف � ��ق ات�ف��اق�ي��ة
فيينا ال يجوز لسفير ان يتدخل في الشؤون
ال��داخ �ل �ي��ة ل�ب�ل��د آخ ��ر ،وال ي �ج��وز ان يتضمن
كالمها تحريضًا للبنانيني على جزء آخر من
اللبنانيني مشارك في السلطة».
وك��ان��ت ال�س�ف�ي��رة وص �ف��ت ردود ال�ف�ع��ل على
ك�لام�ه��ا ب��أن�ه��ا «زوب �ع��ة ف��ي ف�ن�ج��ان» ،مشيرة
إل��ى أن امل��وض��وع األه ��م أن ال�ب�ل��د ي�م��ر ب��أزم��ة
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ،متمنية ان ي�ت��م التركيز
على أس�ب��اب ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي .وح��ول ما
اذا كانت تعتبر أن هذا القرار القضائي صدر

الفيلق الخامس ينتزع حواجز للنظام بدرعا بعد اشتباكات

جنوب سوريا طلقة في صدر إيران
محرر الشؤون الدولية
في وقت يعمل النظام السوري على تصعيد
األوض��اع األمنية ف��ي شمالي ال�ب�لاد منتهكًا
هدنة إدلب واالتفاق الروسي ــ التركي ،تتجه
األن �ظ��ار إل��ى ال�ج�ن��وب ال �س��وري ال ��ذي يشهد
توترًا كبيرًا بني املتنافسني الداعمني لألسد.
وت ��رى م �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة ل�ل�م�ل��ف أن ال�ج�ن��وب
السوري سيكون الطلقة الحاسمة في صدر
النظام ،ال سيما أن الروس أخذوا على عاتقهم
تطهير هذه املنطقة من امليليشيات االيرانية
وح � ��زب اهلل ن �ظ �رًا ل��واق �ع �ه��ا ال�ج�ي��وس�ي��اس��ي
والديني حيث يشكل الدروز والسنة األغلبية
هناك.
وأم� ��س ان �ت ��زع «ال �ف �ي �ل��ق ال �خ��ام��س» امل��دع��وم
روس �ي��ًا ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ج �ن��وب ب �ق �ي��ادة أح�م��د
العودة حواجز من عناصر ف��رع أم��ن الدولة،
ّ
في ريف درعا الشرقي عقب اشتباكات اندلعت
بني الطرفني أسفرت عن قتلى وجرحى ،على
حاجز عسكري في بلدة محجة .كما سيطرت
عناصر الفيلق الخامس بعد ذل��ك على عدد
من حواجز النظام في بلدات كحيل وصيدا
بريف درعا الشرقي.
ويعمل القيادي السابق بالجيش الحر وقائد
الفيلق الخامس في درعا أحمد العودة ،على
تشكيل جيش موحد للجنوب بدعم روس��ي
ً
ق ��ائ�ل�ا« :إن ه� ��ذا ال �ج �ي��ش ل �ي��س ل �ل��دف��اع عن
حوران فقط إنما هي األداة األقوى للدفاع عن
كل سوريا».

حراك السويداء
وسط هذه األجواء تعيش محافظة السويداء
جنوبي سوريا حالة من الترقب من قبل مئات
الناشطني ،الذين ينتظرون اإلفراج عن آخرين

سوري يدخن سيجارة قرب مبنى مدمر في مدينة اريحا في ادلب (ا ف ب)

إسرائيل تقصف
البوكمال بعد زيارة
قاآني ..وافتتاح معسكر
جديد للحرس الثوري
شاركوهم تظاهرات ًردا على تدهور الظروف
املعيشية .ورغ��م تراجع وتيرة االحتجاجات
ف ��إن ال� �ح ��راك م�س�ت�م��ر وج� ��اء ل�ي�ع�ب��ر ع��ن رأي
األغلبية الصامتة .ويتجلى طموح املحتجني
ف��ي إح � ��داث ت �غ �ي �ي��رات أس��اس �ي��ة ،ت�ت�ي��ح أم��ام
ك��ل السوريني العيش ب��أم��ان وح��ري��ة وكرامة

ً
وع��دال��ة اجتماعية ،وال�خ�لاص أي��ض��ا م��ن كل
أش �ك��ال االح �ت�ل�ال وال �ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي .وم��ن
املتوقع حصول تطورات في األيام املقبلة.
إلى ذلك ،استقدمت «الفرقة  15-قوات خاصة»
ف ��ي ق� ��وات ال �ن �ظ��ام ،امل �ت �م��رك��زة ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
السويداء ،تعزيزات عسكرية شملت دبابات
ورش� � ��اش� � ��ات م �ت ��وس �ط ��ة وم � �ئ � ��ات ال� �ج� �ن ��ود،
ونشرت حواجز في ري��ف السويداء الغربي،
ويرجح استقدام التعزيزات التي سترفدها
فصائل محلية ملالحقة عصابات الخطف في
عريقة التي تشهد منذ سنوات فلتانا أمنيا،
بسبب ان�ت�ش��ار ع�ص��اب��ات منظمة ف��ي البلدة
ومحيطها.

الشرق يشتعل
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ت�ت�ج��ه اس��رائ �ي��ل إل ��ى التصعيد
ضد اي��ران ،ال سيما في شرقي سوريا وعلى

ام �ت��داد ال �ح��دود م��ع ال �ع��راق لقطع إم��دادات�ه��ا
بالسالح وال��رج��ال ،ف��ي وق��ت أك��دت صفحات
معارضة ونشطاء سوريون افتتاح «الحرس
الثوري» اإليراني معسكرًا جديدًا في مدينة
ال �ب��وك �م��ال ب �ع��د زي � ��ارة ل �ق��ائ��د ف�ي�ل��ق ال �ق��دس
إسماعيل ق��اآن��ي إل��ى املدينة ذات�ه��ا .ف��ي وقت
ت�ع��رض��ت م��واق��ع ل �ق��وات ال �ن �ظ��ام وال�ف�ص��ائ��ل
املدعومة إيرانيًا ف��ي قرية العباس ف��ي ريف
مدينة البوكمال لغارات جوية يرجح بأنها
إسرائيلية ،ما أسفر عن مقتل ستة مقاتلني.
وأك � � ��د امل� ��رص� ��د ال � �س � ��وري ح ��ال ��ة «اس �ت �ن �ف��ار
ك �ب �ي��ر» ل �ل �ف �ص��ائ��ل امل ��وال� �ي ��ة إلي� � ��ران ف ��ي دي��ر
ُ
ال � ��زور ع �ق��ب ت �ل��ك ال � �غ� ��ارات .ك �م��ا ق �ت��ل تسعة
عناصر على األق��ل من بينهم جنسيات غير
سورية في ضربات جوية استهدفت مواقع
ل�ل�م�ي�ل�ي�ش�ي��ات اإلي ��ران �ي ��ة ف ��ي ب ��ادي ��ة ال�س�ي��ال
ب��ري��ف البوكمال بعد س��اع��ات م��ن استهداف
م��واق��ع ف��ي قرية العباس ،وأدى القصف إلى
تدمير مستودعات أسلحة .وك�ش��ف املرصد
أن ال �ق��وات اإلي��ران �ي��ة تعمد إل��ى ش��ن حمالت
أمنية تستهدف عناصرها ومتعاونني معها،
بتهمة «التخابر والتعامل مع إسرائيل».
صحيفة «ي��دي �ع��وت أح��رن��وت» اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
قالت إن إس��رائ�ي��ل تقف وراء الهجمات التي
استهدفت مواقع في سوريا ،لتوجه رسالتني
إلى النظام السوري وإي��ران ،مفادها طاملا أن
النظام يحمي اإليرانيني ،فسيستمر في دفع
ثمن ب��اه��ظ ،ولتأكيد أن إس��رائ�ي��ل ل��ن تسمح
إلي � ��ران ب��ال�ت�ح�ص��ن ف ��ي س ��وري ��ا ،وس�ت��رغ�م��ه
على ال��دف��ع ب��امل��ال وال ��دم ،وستعطل مشروع
ال �ص��واري��خ اإلي��ران �ي��ة ق ��در اإلم� �ك ��ان .ول�ف�ت��ت
الصحيفة إلى أن بديل سليماني ،إسماعيل
قاآني ليست لديه امليزانية نفسها التي كانت
متوافرة لسلفه.

بالنيابة عن «ح��زب اهلل» ،قالت شيا« :أعتقد
ّ
أن ذلك يمثل تصعيدا .وهذا التصعيد حصل
س��اب �ق��ًا م��ع ال �خ �ط��اب ال� �ن ��اري ل �ن �ص��راهلل قبل
أسبوعني ،وال��ذي تناول فيه مواضيع؛ كقتل
الناس ،وهي أمور غير الئقة تصدر عن زعيم
ديني».
وزارة الخارجية األميركية اتهمت «حزب اهلل»
بمحاولة إسكات اإلعالم اللبناني ،وقالت في
بيان إنه «مجرد التفكير في استخدام القضاء
إلسكات حرية التعبير وحرية الصحافة فهو
أمر سخيف ومثير للشفقة» ،مضيفة« :نحن
نقف مع الشعب اللبناني وض��د رقابة حزب
اهلل».

تذويب في أجندة إيران
ال �ك��ات��ب ال�س�ي��اس��ي ح�ن��ا ص��ال��ح ،اع�ت�ب��ر في

ّ
رئ �ي��س ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي االش �ت��راك��ي علق
ع �ل��ى امل �ش �ه��د ال � �غ� ��ارق ف ��ي ال� �ف ��وض ��ى ،ف��ي
ً
القضاء والخارجية واملالية واإلدارة ،قائال:
«ب�ع��د تعثر التشكيالت القضائية ،يسير
القضاء على خطى املهداوي كمقدمة لنظام
شمولي .وفي الخارجية ،فان الوزير حتي
ي��ذك��رن��ا ب��وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري وليد
امل �ع �ل��م .أم ��ا ف��ي امل��ال �ي��ة ،ف�م��دي��ر ن��اف��ذ (آالن
بيفاني) يعبث ب��أرق��ام الخسائر لتفشيل
ال�ح��وار م��ع الهيئات ال��دول�ي��ة .وف��ي االدارة
عدد من املستشارين الحاقدين».
ف � ��ي ه � � ��ذه األج � � � � � ��واء ،ب� � � ��رزت أم � � ��س دع � ��وة
البطريرك امل��ارون��ي بشارة ال��راع��ي ،رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة الع ��داد م��ؤت�م��ر وط�ن��ي شامل
ل�ل�ت�ع��وي��ض ع��ن غ �ي��اب ال �ش��راك��ة ال��وط�ن�ي��ة
والتنوع السياسي في لقاء بعبدا االخير،
ل�ت�م�ك�ين ل �ب �ن��ان م ��ن م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات،
وم �ص��ال �ح��ة ذات � ��ه م ��ع األس ��رت �ي�ن ال �ع��رب �ي��ة
وال��دول�ي��ة ،قبل ف��وات األوان .وق��ال ال��راع��ي:
«ك �ف��ان��ا ان �ح �ي��ازا وع ��زل ��ة وق �ه ��را ل�لأج�ي��ال
الطالعة!».

هل ُت ِّ
وحد خطة الضم
الفلسطينيين؟
وسط عدم إعطاء الواليات املتحدة الضوء
األخ�ض��ر إلسرائيل ك��ي تبدأ تنفيذ خطة
ال�ض��م الج ��زاء م��ن ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وغ��ور
االردن ،وتهديدات تل أبيب باملضي قدما
ف ��ي ه� ��ذا امل� �ش ��روع أوائ� � ��ل ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل،
ظ �ه ��رت م ��واق ��ف ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة داع� �ي ��ة إل��ى
ّ
وملوحة بتفعيل
توحيد الصف الداخلي،
امل �ق��اوم��ة ال �ش��ام �ل��ة مل��واج �ه��ة أي م�ح��اول��ة
لفرض األمر الواقع.
ال �ف �ص��ائ��ل دع� ��ت إل� ��ى «ض � � ��رورة ت�ح�ق�ي��ق
الوحدة وإنهاء االنقسام ،وتفعيل املقاومة.
ال� �ق �ي ��ادي ف ��ي ح ��رك ��ة ال �ج �ه��اد اإلس�ل�ام ��ي
خ��ال��د ال �ب �ط��ش ،ق ��ال ن�ي��اب��ة ع��ن ال�ف�ص��ائ��ل
املشاركة في مؤتمر ،عقدته بمدينة غزة
ّ
«موحدون في مواجهة قرار
تحت عنوان
الضم وصفقة القرن» إن اللقاء أفرز خطة
وط �ن �ي��ة ،ات �ف �ق��ت ع�ل�ي�ه��ا ج�م�ي��ع ال�ف�ص��ائ��ل
املشاركة ،تقوم على ضرورة إطالق حملة
وط �ن �ي��ة مل ��واج� �ه ��ة خ �ط��ة ال� �ض ��م وص �ف �ق��ة
ال� �ق ��رن ،وت�ش�ك�ي��ل ج�ب�ه��ة وط �ن �ي��ة م��وح��دة
ل �ل �م �ق��اوم��ة ال �ش �ع �ب��ي إلدارة االش �ت �ب ��اك
امليداني ،وتشكيل لجان الحماية الشعبية
ف � ��ي ال� �ض� �ف ��ة ل� �ل� �ت� �ص ��دي ل �ل �م �س �ت��وط �ن�ين
وإجراءات الضم» .وذكر أن «خطة مواجهة
ً
الضم تطلب برنامجًا متواصال في غزة،
وت�ح��ري��ك ال�س��اح��ات الشعبية الخارجية
واستنهاض املؤسسات الفلسطينية في
الخارج» .ودعت الخطة إلى «تفعيل البعد
ال �ع ��رب ��ي ،وم ��واج �ه ��ة ال �ت �ط �ب �ي��ع ،وت�ن�ف�ي��ذ
ب��رن��ام��ج نضالي على األرض ،بالتعاون
مع األحزاب والقوى العربية».
وفي األسابيع املاضيةّ ،
نظمت «حماس»
تظاهرات في قطاع غزة بشكل شبه يومي
للتعبير ع��ن رف�ض�ه��ا للخطة األم�ي��رك�ي��ة
للشرق األوسط ،لكن الخبير في الشؤون
اإلسرائيلية عدنان أبو عامر قال« :ال شك

أن خيارات حماس صعبة باعتبار أن أي
رد فعل على الضم قد تكون له تداعيات
قاسية على قطاع غزة» الذي تسيطر عليه
الحركة منذ أرب�ع��ة عشر ع��ام��ا .وت��اب��ع أن
الحركة تتجه النتهاج سياسة «أكثر
واق �ع �ي��ة وب��راغ �م��ات �ي��ة ب �ع �ي��دا م��ن ال� ��ردود
االنفعالية» ،مبينًا أن أي تنسيق بني
«حماس» والسلطة الفلسطينية «أصبح
مستحيال في ظل عدم الثقة».

ُّ
تردد أميركي

وف��ي مؤشر إل��ى وج��ود ت��ردد اميركي في
اع�ط��اء اس��رائ�ي��ل ال�ض��وء االخ�ض��ر لتنفيذ
مخطط الضم ،لم يرشح أي بيان عن لقاء
وف��د أم�ي��رك��ي ب��رئ��اس��ة آف��ي بيركوفيتش
امل� � � �س � � ��ؤول� �ي ��ن اإلس� � ��رائ � � �ي � � �ل � � �ي �ي ��ن .وك� � � ��ان
بيركوفيتش وصل إلى إسرائيل الجمعة
معًا ،مع السفير األميركي ديفيد فريدمان،
بعد إج ��راء م ��داوالت ف��ي البيت األب�ي��ض،
األس �ب��وع امل��اض��ي ،ل��م يتقرر فيها إعطاء
إسرائيل ضوءًا أخضر لتنفيذ الضم.
ّ
وف��ي محاولة منها لتفسير تأخر اللقاء،
ذك � ��رت ص �ح �ي �ف��ة «إس ��رائ� �ي ��ل ال � �ي ��وم» أن��ه
ل��م ي�ت�ق��رر ب�ع��د ح�ج��م امل�ن�ط�ق��ة ف��ي الضفة
ال �غ��رب �ي��ة امل�ح�ت�ل��ة ال �ت��ي س �ي �س��ري عليها
م �خ �ط��ط ال � �ض ��م« ،ب �س �ب��ب ال �ح �س��اس �ي��ات
ال� �ك� �ث� �ي ��رة وال � �ت � �ب � �ع � ��ات» .وأض � � ��اف � � ��ت :إن
الجانبني اإلسرائيلي واألميركي يبحثان
خططا مختلفة «ب��دءا من إمكانية تنفيذ
ال �خ �ط��وة ال �ك��ام �ل��ة ب �ف��رض ال �س �ي��ادة على
 %30م ��ن امل �ن �ط �ق��ة ،ب �ن �ب �ض��ة واح � � ��دة ،أو
تقسيمها إلى نبضات».
ووفق الصحيفة ،فإن «هناك ت��رددا حيال
غور األردن ،الذي يوجد إجماع إسرائيلي
ب �ش��أن��ه ،ل �ك��ن امل�م�ل�ك��ة األردن� �ي ��ة ح�س��اس��ة
تجاهه».
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دخول «فاغنر» حقل «الشرارة» تعزيز للحضور الروسي

النفط وقود المواجهة الجديدة في ليبيا
الجارين األوروب �ي�ين ،فاألخيرة تتصدر امل��رك��ز األول
في التنقيب عن النفط الليبي قبل إسقاط نظام معمر
ال �ق��ذاف��ي .ل�ك��ن م��ا ب�ع��د ال �ق��ذاف��ي ت��وت��رت ال �ع�لاق��ة بني
البلدين األوروبيني ،حيث تفجرت قبل سنة موجة من
التالسن بني مسؤولي البلدين ،وتوتر في العالقات
الدبلوماسية.
وقال نائب رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو سالفيني
إن «فرنسا ال ترغب ف��ي تهدئة األوض��اع ف��ي ليبيا
ال �ت��ي ُي�م��زق�ه��ا ال�ع�ن��ف ب�س�ب��ب م�ص��ال�ح�ه��ا ف��ي ق�ط��اع
الطاقة».
وظ� �ه ��ر ت� �ق ��ارب ب�ي�ن إي �ط��ال �ي��ا وت ��رك �ي ��ا ف ��ي دع�م�ه�م��ا
«الوفاق» ،وعقب زيارة أجراها وزير الخارجية التركي
م��ول��ود تشاويش أوغ�ل��و إل��ى طرابلس ،ج��اءت زي��ارة
وزي��ر الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اإليطالي
لويجي دي مايو لتركيا.

خالد جان سيز
تملك ليبيا االح�ت�ي��اط�ي��ات النفطية األك�ث��ر وف��رة في
ّ
أف��ري �ق �ي��ا ،وي �ع �ت �م��د اق �ت �ص��اده��ا ال� �ه ��ش ع �ل��ى ع��وائ��د
«الذهب األسود» .وأخيرًا ،أعلنت قوات املشير خليفة
حفتر أنها ّ
سيرت دوريات عسكرية في حقل الشرارة
ال�ن�ف�ط��ي ،األك �ب��ر ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،ل�ت��أم�ين امل��رف��ق ال�ح�ي��وي.
ّ
واع �ت �ب��رت ح�ك��وم��ة «ال ��وف ��اق» أن حفتر م��ك��ن مقاتلي
مجموعة «فاغنر» ال��روس من السيطرة على الحقل.
ل �ك��ن ق � ��وات ح �ف �ت��ر ن �ف��ت ذل � ��ك ،م ��ؤك ��دة أن ال ��دوري ��ات
والقبائل تشارك ح��رس املنشآت النفطية في حماية
«الشرارة» وأنه ال وجود ألي قوات أجنبية.

ّ
تحرك من موسكو؟

ي�ق��ع «ال� �ش ��رارة» ف��ي منطقة أوب � ��اري (ن �ح��و  900كلم
جنوب طرابلس) وتديره شركة «أكاكوس» ،واألخيرة
نتاج شراكة بني املؤسسة الوطنية للنفط وشركات
«ري�ب�س��ول» األس�ب��ان�ي��ة و«ت��وت��ال» الفرنسية و«أو إم
في» النمساوية و«ستاتويل» النرويجية.
وح��ال ص� ّ�ح دخ��ول مقاتلي «ف��اغ�ن��ر» إل��ى «ال �ش��رارة»،
بعد انسحابهم م��ن طرابلس إل��ى الجنوب ،ف��إن هذه
الخطوة تعكس ّ
تحرك موسكو لتعزيز حضورها في
ليبيا عبر السيطرة على موارد النفط ،وبعثها رسائل
لجس نبض ردود فعل األتراك واألميركيني.
وتتعامل روسيا مع شرق املتوسط على أنها منطقة
ت�ن��اف��س م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة واالت �ح ��اد األوروب � ��ي،
وت��ري��د ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى أم��ن ت�ل��ك املنطقة واس�ت�خ��راج
ونقل مواردها من الطاقة إلى أوروبا.
ولروسيا محاوالت سابقة في السيطرة على م��وارد
الطاقة في بلدان عدة ،منها العراق ،فقد ذكرت مجلة
«ف��وري��ن بوليسي» األميركية ف��ي تقارير سابقة عن
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة روس �ي��ا لتعزيز ال�ن�ف��وذ ال �خ��ارج��ي من
خالل منافسة الغرب في إمدادات النفط ،ال سيما في
منطقة الشرق األوسط ،الفتة إلى التغير الكبير الذي
شهده ال�ع��راق ف��ي خريطة الشركات التي تستكشف
وتنتج النفط ،وكيف أن ثالث شركات أميركية عمالقة
خرجت لتحل محلها ثالث روسية.

تحالف روسي  -فرنسي

ً
ترى فرنسا «الشرارة» مجاال تاريخيًا وإستراتيجيًا
ل �ه��ا ،وي �ع �ت �ق��د م �ت��اب �ع��ون ل �ل �ش��أن ال �ل �ي �ب��ي أن دخ ��ول
ً
«ف��اغ �ن��ر» ال �ح �ق��ل ق ��د ي �ك��ون دل �ي�ل�ا ع �ل��ى والدة حلف
روس ��ي  -ف��رن�س��ي ج��دي��د ف��ي امل�ش�ه��د ال�ل�ي�ب��ي ،نتيجة

واشنطن ..لغة تهديد

الشرارة ..أهم حقول النفط الليبية والصراع عليه سيسعّ ر القتال في ليبيا

ّ
«تدخل مخجل»
■ واشنطن تنتقد تحرك المرتزقة الروس:
ّ
تشكل تحالف روسي  -فرنسي
■ مراقبون يرون مالمح
■ تحرّك إيطالي لدعم «الوفاق» من باب تأمين المصالح
تقاطع مصالحهما في ذلك الحقل ،وسعيهما إلفشال
ات �ف��اق��ات ت��رك�ي��ا م��ع «ال ��وف ��اق» ،خ�ص��وص��ًا ف��ي شقها
البحري ،من خالل تعطيل النفط.
وارتبطت تركيا باتفاق مع «الوفاق» لترسيم حدود
مائية للسيطرة على منابع للغاز في شرق املتوسط
ترتبط بحوض سرت الليبي.
وشجبت ب��اري��س سياسة تركيا ف��ي ليبيا ،ودعمها
لـ«الوفاق» وإرسالها األسلحة ،وسعيها للتنقيب عن

الغاز ،لكنها فشلت في تحقيق إجماع أوروب��ي حول
املوضوع.
من جهتها ،وصفت تركيا االن�ت�ق��ادات الفرنسية لها
بغير املقبولة ،واتهمت باريس بأنها تعمل ملصلحة
دول أخرى في املنطقة ،وبأنها سبب في تفاقم األزمة.

موقف إيطاليا
أحدثت إيطاليا مقاربات جديدة مع طرابلس وأنقرة،

حيث تتركز مصالحها في غرب ليبيا ،ال سيما مجمع
مليتة للغاز ،القريب من زوارة الحدودية مع تونس،
الذي تديره شركة «إيني».
ووقفت إيطاليا على الحياد في صراع حفتر والسراج،
مع ميل واضح نحو «الوفاق» ،وأصبح التنافس بني
شركات الطاقة (إيني إيطاليا وتوتال فرنسا) جزءًا
من املعادلة وتحديد املواقف السياسية.
ّ
وت� ��وف� ��ر «ت� ��وت� ��ال» و«إي � �ن� ��ي» م �ن��اخ��ًا ل �ل �ت �ن��اف��س ب�ين

أب� ��دت ال �س �ف��ارة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ط��راب �ل��س ق�ل�ق�ه��ا من
«ال �ت ��دخ ��ل امل �خ �ج��ل م ��ن م �ج �م��وع��ة ف��اغ �ن��ر وامل��رت��زق��ة
األج��ان��ب اآلخ��ري��ن ،ض��د م��راف��ق املؤسسة وموظفيها
َّ
في حقل الشرارة (جنوب) ،الذي يشكل اعتداء مباشرًا
على سيادة ليبيا وازدهارها» ،مؤكدة دعم الواليات
املتحدة الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.
م��ن جانبه ،ق��ال ق��ائ��د ال�ق��وات البحرية األميركية في
أوروب��ا وأفريقيا األدم�ي��رال جيمس فوغو إن روسيا
ب��دأت بالتركيز عسكريًا على منطقة شرق املتوسط،
وإن �ه��ا ب� ��دأت ب�ن�ش��ر غ ��واص ��ات م �ت �ط��ورة ق � ��ادرة على
إط �ل�اق ال �ص��واري��خ ف�ي�ه��ا ،وت ��اب ��ع« :ه ��ذه ال �غ��واص��ات
ق��ادرة على العبور إل��ى امل�ي��اه األوروب �ي��ة ،وتستطيع
استهداف العواصم األوروبية واألفريقية».
وذكر فوغو أن شبه جزيرة القرم وامليناء املوجود في
محافظة طرطوس السورية أصبحا خط دفاع ومركزًا
ِّ
بحريًا بالنسبة لروسيا ،وأردف« :ف��ك��روا في الخطر
ال �ن��اج��م ع��ن ف�ع��ال�ي��ات روس �ي��ا ف��ي ال �ق��رم وط��رط��وس،
وخطرها في حال نجحت في كسب مراكز دائمة في
ليبيا».
وي ��رى م��راق �ب��ون أن دخ ��ول «ف��اغ �ن��ر» إل ��ى «ال �ش ��رارة»
ال��ذي تعتبره فرنسا إستراتيجيًا لها يعكس تقارب
ّ
م��وس�ك��و وب ��اري ��س ،ف��ي م �ح��ور ي�ت�ش��ك��ل ح��دي �ث��ًا ،ضد
تركيا ،املدعومة أميركيًا ،والتي قد تنضم إيطاليا لها
قريبًا  -وفق تحركها األخير -في ص��راع على النفط،
ّ
يهدد بتصعيد النزاع ونسف الحل السياسي لألزمة
الليبية.

ارتفاع إصابات «كورونا» يعزل واليات ومدناً مجدداً

تطبيق شروط «الفتح اآلمن» يمنع عودة اإلغالق
وقد أظهرت عدة بلدان في طريقها إلى فتح األنشطة
م � ��دى أه �م �ي��ة إم� �ك ��ان ��ات إج � � ��راء االخ � �ت � �ب� ��ارات وت �ت �ب��ع
املخالطني ف��ي ح��ال��ة وق��وع م��وج��ة ج��دي��دة .فقد أج��رت
�ارات ع �ل��ى آالف األش �خ��اص
ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة اخ� �ت� �ب � ٍ
وتتبعت املخالطني ُّ
تتبعًا ب��ال��غ ال��دق��ة؛ م��ن أج��ل عزل
الحاالت في سيئول.
وق��د تمكنت أمل��ان�ي��ا م��ن االس�ت�ج��اب��ة ب�س��رع��ة وفاعلية
ملوجبات االنتشار املرتبطة بمصنع معالجة اللحوم
وباجتماعات دينية عدة .وأظهرت الصني أن بإمكانها
منع املوجات الجديدة ،ال سيما في بكني.
ّ
وبحسب «فورين افيرز» األمر ال يتعلق فقط بالتوقيت
وال�ت�ج�ه�ي��ز .ف��امل��رون��ة وال �ت��واص��ل م��ع ال�ش�ع��ب مهمان
أي �ض��ًا .ل�ه��ذا ال�س�ب��ب ينصح خ �ب��راء ال��رع��اي��ة الصحية
بفتح البالد على مراحل.

محرر الشؤون الدولية
تجاوزت أعداد اإلصابات بفيروس كورونا في أنحاء
العالم حاجز  10ماليني حالة أمس ،بعدما أودى كذلك
بحياة أكثر من نصف مليون شخص على مدار سبعة
أشهر.
وام��س ق��ررت الحكومة البريطانية فرض العزل العام
ف��ي م��دي �ن��ة ل�ي�س�ت��ر ،ب �ع��دم��ا س�ج�ل��ت امل��دي �ن��ة ارت �ف��اع��ا
ك�ب�ي��را خ�ل�ال األس �ب��وع�ين امل��اض�ين ف��ي اإلص ��اب ��ات ،في
وق��ت تخفف فيه بريطانيا قيود التباعد االجتماعي
وقواعد العزل العام وتعاود فتح اقتصادها تدريجيًا،
وسيكشف رئيس الوزراء بوريس جونسون غدًا خطة
إن�ع��اش كبرى ترتكز على مشاريع بنى تحتية لدعم
االقتصاد الذي تضرر كثيرا من جراء انتشار كورونا:
"سنكون جاهزين ول��ن تعود البالد أب��دا ال��ى التقشف
كما حصل قبل عشر سنوات".
وهناك مدن أخ��رى ووالي��ات حول العالم تقوم بإعادة
ف��رض ال �ع��زل ب�ع��د ان ش�ه��دت ارت �ف��اع��ًا ف��ي االص��اب��ات،
االم ��ر ال ��ذي س�ي��زي��د م��ن ت�ه��دي��د االق �ت �ص��ادات السيما
في ال��دول الناشئة .فما هي الطريقة االفضل لتجنب
العودة إلى االغالق التام؟ هذا السؤال كان محور تقرير
مجلة «فورين افيرز» االميركية التي قالت إن إجراءات
اإلغ �ل�اق وال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ق��د ح�م��ت امل�لاي�ين من
العدوى ،ومع بدء رحلة العودة للحياة الطبيعية هناك
شروط للفتح اآلمن.
وت�ح��ت ع �ن��وان« :س��ر ع��ودة ال�ح�ي��اة الطبيعية ب��أم��ان:
إج � ��راءات رف ��ع ال �ح �ظ��ر» ق��ال��ت «ف��وري��ن اف �ي��رز» ان من
ب��دأ مبكرًا ب��االج��راءات ..فتح آم�ن��ًا ،مضيفة أن القيود
وأح�ك��ام التباعد االجتماعي واالغ�ل�اق الكلي ق��د آتت
بدرجة كبير ٍة ثمارها املنشودة ،وقللت معدل انتشار
املرض .مشيرة في املقابل إلى ان هذه املرحلة الجديدة
من االستجابة للجائحة تنطوي على خطورة كبيرة،
ل�ك�ن��ه ال م�ف��ر م�ن�ه��ا ،ف��ال�ق�ي��ود ال �ص��ارم��ة ع�ل��ى ح�ي��وات
الناس ال يمكن أن تستمر لألبد.
وق ��د ك ��ان غ��رض�ه��ا ه��و «ت�س�ط�ي��ح امل �ن �ح �ن��ى» ،ل�ك��ن في
األم��اك��ن التي تحقق فيها ه��ذا ال�ه��دف ،يصعب تبرير
التكاليف املؤملة لإلغالق.
وبالنسبة إل��ى البعض في البلدان املتوسطة الدخل،
فإن العودة إلى العمل مسألة حياة أو موت .وبالنسبة
إل ��ى آخ ��ري ��ن ،خ �ص��وص��ًا ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ف��إن
امل �س��أل��ة ت�ت�خ��ذ ُب �ع �دًا س �ي��اس �ي��ًا ،ح �ي��ث ق��ام��ت ال�ح�م�ل��ة
االنتخابية للرئيس دون��ال��د ت��رام��ب ب��إزال��ة ملصقات
التباعد االجتماعي من مقاعد الساحة التي عقد فيها
ترامب مؤتمرًا انتخابيًا ،ومنذ نهاية املؤتمر ،جاءت
نتيجة فحص ثمانية م��ن العاملني ف��ي حملة ترامب
بفيروس كورونا إيجابية.
لكن ه��ذا ال يعني أن ك��ل دول��ة على امل�س��ار نفسه ،وأن
ك��ل استراتيجيات إع��ادة الفتح يتساوى بعضها مع
ب �ع��ض .ف��ال��دول ال �ت��ي ب��اش��رت إج � ��راءات إع� ��ادة الفتح
ب �ح��ذر ،وح��اف�ظ��ت ع�ل��ى اإلغ �ل�اق ح�ت��ى ال�س�ي�ط��رة على

توقيت وكيفية إعادة الفتح
أثبتا أن لهما تبعات هائلة
دول االتحاد األوروبي مترددة
في قرار فتح الحدود
العزلة ال تعني األمان ..فإصابة
واحدة تفتح باب الوباء مجدداً

العزلة ال تعني األمان

أناس يتناولون الطعام بعد تخفيف قيود اإلغالق في سوق أولد سبيتالفيلدز بلندن أمس (أ ف ب)

ت�ف�ش��ي ال ��وب ��اء ،وص � ��ارت أن�ظ�م�ت�ه��ا ال�ص�ح�ي��ة ج��اه��زة
للتعامل م��ع امل��وج��ات ال�ج��دي��دة ،أبلت ب ً
�لاء أفضل من
الدول التي فتحت سريعًا.
وب ��امل� �ث ��ل ،ف� ��إن ال� � ��دول ال �ت ��ي ات �ب �ع��ت ع �م �ل �ي��ات ح ��ذرة
وت��واص �ل��ت ب�ف��اع�ل�ي��ة م��ع ش�ع��وب�ه��ا ،ن�ج�ح��ت أك �ث��ر في
التعامل مع املفاجآت الحتمية من الدول التي ضغطت
زر الفتح مرة واحدة .بعبارة أخرى ،إن توقيت وكيفية

إعادة الفتح أثبتا أن لهما تبعات هائلة.
وات �ض��ح أن ال � ��دول ال �ت��ي ان �ت �ظ��رت ال�ل�ح�ظ��ة امل�ن��اس�ب��ة
ل�ت�خ�ف�ي��ف ق �ي��وده��ا ف��ي وض � ٍ�ع أف �ض��ل م��ن ال� ��دول ال�ت��ي
س ��ارع ��ت إل ��ى إع � ��ادة ال �ف �ت��ح .ف �ق��د ح��اف �ظ��ت أس �ت��رال �ي��ا
وأمل��ان��ري��ا وه��ون��غ ك��ون��غ ون�ي��وزي�ل�ن��دا وال �ن��روي��ج على
إج� � ��راءات ال �ح �ظ��ر أو إرش� � ��ادات ال �ت �ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي
الصارمة حتى انخفضت أعداد الحاالت الجديدة إلى

مستوى يجعل مخاطر عودة انتشار املرض منخفضة
نسبيًا .وتمكنت ه��ذه ال ��دول م��ن إع ��ادة فتح امل��دارس
واألع�م��ال التجارية والسماح للناس باالستمرار في
ح�ي��ات�ه��م م��ن دون م�خ��اط��رة ك�ب�ي��رة .أم��ا األم��اك��ن التي
سارعت إلى إعادة الفتح رغم استمرار ارتفاع معدالت
مسار
االنتشار وزي��ادة أع��داد الحاالت ،فهي اآلن على
ٍ
أسوأ بكثير ،كالبرازيل والواليات املتحدة.

الفيروس يستخدم خاليا «زومبي» لتعزيز كفاءته
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ف��ي س �ي��اق ال�ت��وص��ل إل ��ى ع�ل�اج ،اك�ت�ش��ف ب��اح�ث��ون م��ن ج��ام�ع��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ف��ي س��ان
فرانسيسكو أن الخلية البشرية بعد اصابتها بفيروس كورونا فإنها تفرز ما يشبه
املخالب املتعددة األط��راف تشبه املسامير ،وه��ي تحتوي على جزئيات من الفيروس،
لتساعده على التفشي في مختلف أجزاء الجسم ،وفقًا لصحيفة لوس انجلوس تايمز.
وأكد الباحثون أن الفيروس يحول الخاليا املصابة إلى خلية «زومبية» مشوهة تستخدم
تلك املخالب املتدفقة التي تحتوي على ج��زء من الفيروس ،إلصابة الخاليا املجاورة،
وحقن السم في مراكز القيادة الوراثية لتلك الخاليا ،وبالتالي خلق زومبي آخر.
وقال مؤلفو الدراسة الجديدة التي تم نشرها في مجلة  cellإن الفيروس التاجي يبدو
أنه يستخدم هذه املخالب املنتشرة حديثا لتعزيز كفاءته في التقاط الخاليا الجديدة
وإصابتها قبل أن يقتل الخلية .ويعتقد العلماء أيضا أنهم حددوا العديد من األدوية التي
يمكن أن تعطل إنتاج هذه املخالب التي تساعد الفيروس في االنتشار ،مشيرين إلى أن
هذه املركبات التي تم تصميم العديد منها كعالجات للسرطان من املرجح أن تعمل في
منع اإلشارات الكيميائية التي تنشط إلنتاج هذه املخالب.
م��ن ب�ي�ن األدوي� � ��ة ال�س�ب�ع��ة ال �ت��ي ت��م ت �ح��دي��ده��ا ع �ل��ى أن �ه��ا ي�م�ك��ن أن ت �ك��ون م �ف �ي��دة هي
« ،»Silmitasertibوهو دواء ال يزال قيد التجربة في التجارب السريرية املبكرة كعالج
لسرطان القناة الصفراوية ،و« ،»ralimetinibوهو دواء للسرطان و« »gilteritinibيتم
تسويقه باسم « ،»Xospataوهو دواء مستخدم بالفعل لعالج سرطان ال��دم النخاعي
الحاد.

في إطار النجاحات الصحية في مواجهة الوباء التي تسجلها
فيتنام ،تعافى طيار اسكتلندي يبلغ من العمر  42عامًا من
مرض كوفيد ،19 -بعد أن أمضى  68يومًا على جهاز تنفس
صناعي في مستشفى.
ول��م تسجل ح�ت��ى اآلن فيتنام أي ح��ال��ة وف ��اة بسبب امل��رض.
ويعتقد أن ه��ذه ال�ف�ت��رة ال�ت��ي قضاها ستيفن ك��ام�ي��رون على
ج�ه��از ال�ت�ن�ف��س ال�ص�ن��اع��ي ه��ي أط ��ول ف�ت��رة يمضيها مريض
بكوفيد -19على جهاز تنفس صناعي.
وقال كاميرون لبي بي سي «لو كنت في أي مكان آخر على هذا
الكوكب ،كنت سأموت .كانوا سيغلقون جهاز التنفس بعد 30
يومًا» .وكاميرون ،هو آخر مصاب بمرض كوفيد 19 -ما زال
موجودا في وحدة العناية املركزة في فيتنام ،وأطلق عليه لقب
«املريض  »91بعد ثبوت إصابته بالفيروس منذ أربعة أشهر.
وكان من أكثر املرضى الذين عانوا من أعراض.
واعتمد االط�ب��اء على جهاز «ايكمو» ،وه��و يستخدم فقط في
الحاالت القصوى إلبقاء املريض حيًا ،ويقوم الجهاز باستخراج
ال��دم م��ن جسم امل��ري��ض وإم ��داده باألكسجني قبل ضخه مرة
أخرى في جسم املريض.

ورغ� ��م ت�ف�ش��ي ال ��وب ��اء ف��ي اي �ط��ال�ي��ا ع �ل��ى ن �ط��اق واس��ع
وكارثي ،فإن بلدة سان فيليه اإليطالية تعيش بعيدًا
عن الوباء ،ففي وقت الظهيرة يعج مطعم هناك بزبائن
غ�ي��ر م��رت��دي��ن ك�م��ام��ات وج ��ه ،وك��ل ط��اوالت��ه محجوزة
وال�ح�ي��اة قريبة م��ن الطبيعية وارت ��داء الكمامات أمر
نادر ،ورغم ذلك لم تسجل البلدة أي إصابة.
وتقع هذه البلدة على بعد أربع ساعات إلى الجنوب
من روما ،ويقول العمدة دوناتو سبيردوتو لصحيفة
«واش� �ن� �ط ��ن ب ��وس ��ت» إن «ك � ��ل ال ��ذي ��ن ي �ع �ي �ش��ون ه�ن��ا
م�ح�ل�ي��ون ،ن �ع��رف ب�ع�ض�ن��ا ج�م�ي�ع��ا» .وب�س�ب��ب ال�ع��زل��ة
ال�ج�غ��راف�ي��ة واالح�ت�ي��اط��ات األول �ي��ة وال �ح��ظ ال�ج�ي��د ،لم
ت �ش �ه��د س� ��ان ف �ي �ل �ي��ه أي م�ن �ح �ن��ى ف ��ي اإلص ��اب ��ة ح�ت��ى
اآلن ،لكن إصابة شخص واح��د قد تفتح بابا للوباء.
والخوف يبقى من الذين يأتون للسياحة.

تردد أوروبي
وأف� � � � ��ادت م � �ص� ��ادر دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ف� ��ي ب ��روك� �س ��ل ب ��أن
ّ
األوروب� �ي�ي�ن ل��م ي��ت�ف�ق��وا ب�ع��د ع�ل��ى ق��ائ�م��ة ال� ��دول ال�ت��ي
ُ
ي�س�م��ح م�س�ت��وى ع ��دوى ك��وف �ي��د -19ف�ي�ه��ا ب ��أن تعتبر
«آمنة» ،ما سيسمح للمقيمني فيها بدخول أوروبا في
يوليو .واق�ت��رح س�ف��راء االت�ح��اد وف�ض��اء شنغن قائمة
تحوي  15دول��ة ،تستثني ال��والي��ات املتحدة ،وتشمل
القائمة املقترحة عالوة على الصني الجزائر ،أستراليا،
ك� �ن ��دا ،ج ��ورج �ي ��ا ،ال� �ي ��اب ��ان ،ال �ج �ب��ل األس � � ��ود ،امل �غ��رب،
نيوزيلندا ،روان��دا ،صربيا ،كوريا الجنوبية ،تايلندا،
تونس ،األوروغ ��واي ،بشرط املعاملة باملثل ،ويسمح
املقترح أيضا بدخول املسافرين القادمني من أن��دورا
وموناكو والفاتيكان وسان مارينو.
ّ
ّ
وأعطت كرواتيا التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل
ّ
مهلة للدول األعضاء للتصويت ،لكن بعض هذه الدول
طلب مزيدًا من الوقت .وقال مصدر دبلوماسي أوروبي
ّ
وستمدد إلى اليوم اإلثنني
إن «امل�ش��اورات متواصلة،
ّ
ومن الصعب توقع النتيجة» .وتشكك عدة دول أعضاء
في مصداقية املعطيات الوبائية التي توفرها ال��دول
خارج االتحاد األوروبي.
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ُك َّتاب وآراء

حرب الفساد
تبدأ بتغيير
قانون االنتخاب

داهم القحطاني
ن�ح��ن ف��ي ح ��رب م�ف�ت��وح��ة م��ع م�ج�م��وع��ات من
ال �ف��اس��دي��ن ،ال��ذي��ن ي��ري��دون أك ��ل ل�ح��م ال�ك��وي��ت
ً
الحي استغالال لعقود م��ن التهاون الحكومي
والبرملاني وحتى الشعبي مع آفة الفساد.
أق � ��ول ن �ح��ن ف ��ي ح � ��رب ،ألن األم � ��ر ت �ع��دى كل
ال �ح��دود ،وأص �ب��ح ي�ه��دد وج ��ود ال�ك��وي��ت ك��دول��ة
ت�ح�ظ��ى ب ��االح� �ت ��رام ال ��دول ��ي ،ف�ع�م�ل�ي��ات غسل
األم � � ��وال ،ال �ت��ي ت��زاي��د ال �ح��دي��ث ع�ن�ه��ا م��ؤخ �رًا،
ه��ي ف��ي حقيقتها ح��رب حقيقية ض��د وج��ود
ال�ك��وي��ت ك��دول��ة وك�ش�ع��ب ،ف ��إذا م��ا ن�ج��ح ه��ؤالء
ف��ي السيطرة على النظام امل�ص��رف��ي ،وجعلوه
«بالوعة» تغسل األموال القذرة ،فحتمًا ستواجه
ُ
ال�ك��وي��ت وض�ع��ًا ج��دي�دًا ق��د تصنف فيه كدولة
راعية لإلرهاب والفساد.
م�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد تشبه ع�لاج ال�س��رط��ان ،ال��ذي
ينتشر في الجسد بصورة سريعة ،فال بد من
استئصال أجزاء من الجسم أصبحت مصدرًا
ل�ل�خ�لاي��ا امل��ري �ض��ة ،وال ب��د م��ن ع�ل�اج ك�ي�م��اوي
ً
مكثف ،ومهما بدا البلد هزيال في مراحل العالج،
فذلك أفضل بكثير من أن يحظى بجسد مليء
ُ
بخاليا سرطانية تخفيها مساحيق تجميل ال
تريد أن تكشف وجوهًا بعينها مراعاة لهؤالء
وهؤالء وهؤالء.
«بالوعة» الفساد ال تحوي فقط عمليات غسل
األموال ونقل املليارات من الدنانير عبر الجريمة
املنظمة ،لكنها تضم أيضًا عمليات نتنة أخرى
ّ
تتعلق ب��االت�ج��ار بالبشر وال�ع�ب��ودي��ة الحديثة،
ف��ال�ك��وي��ت ه��ذا ال�ب�ل��د ال��راق��ي ،ال ��ذي ب��ذل شعبه
على مر القرون الغالي والنفيس من أجل خلق
السمعة الحسنة ،ال تستحق أن ت��وص��م وفي
تقارير دولية معتبرة بأنها ال تقوم بما يكفي
م��ن اج � ��راءات مل�س��اءل��ة امل �ت��ورط�ين ف��ي عمليات
االتجار بالبشر من مواطنني ومسؤولني كما
ورد ف��ي ت�ق��ري��ر ال�خ��ارج�ي��ة االم�ي��رك�ي��ة ،وال��ذي
مهدت له السفيرة األميركية في الكويت بمقطع
فيديو غير مسبوق تشير فيه وبدبلوماسية
الى القصور الكويتي في هذا الشأن.
من أين نبدأ؟
ال ش��ك أن اإلص�ل�اح الحقيقي ال يمكن أن يتم
بمعزل عن اإلص�لاح السياسي الشامل ،فمن
دون ذل ��ك س �ي �ك��ون اإلص �ل��اح م �ج��رد ش �ع��ار،
وعبارات منمقة تستخدم في الخطابات العامة،
وت�ع�ل��ق ب��اق��ي أي ��ام ال �ع��ام ف��ي ج� ��دران مخملية
وثيرة.
اإلص �ل ��اح ال �س �ي��اس��ي ي �ت �ط �ل��ب ح ��زم ��ة ق��وان�ي�ن
ط ��ال ال �ح��دي��ث ع�ن�ه��ا ،م��ن أه�م�ه��ا وج ��ود ن�ظ��ام
ان �ت �خ��اب��ي ي �ت��م ت �ش��ري �ع��ه م ��ن ق �ب��ل مختصني
بالنظم االنتخابية ،ومن شأنه تحقيق التوازن
ال�س�ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي ،ك��ي ي�ش�ع��ر الجميع
بأن لهم دورًا وأهمية ،وأال تتكرر أخطاء النظم
االنتخابية السابقة ،التي تسببت في التأجيج
املذهبي والقبلي والطائفي واملناطقي ،وتسببت
بعزل شرائح في املجتمع الكويتي طوال عقود.
ه �ن��اك م��ن ي�ع�ل��م ي�ق�ي�ن��ًا أن ال �ن �ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي
ال �ح��ال��ي أض ��ر ك �ث �ي �رًا ب��ال �ك��وي��ت ،ورغ� ��م حسن
النوايا التي كانت وراء ص��دور ه��ذا النظام من
قبل البعض ،إذ قيل انه سيقضي على التأجيج
املذهبي والقبلي ،لكنه وف��ي واق��ع الحال ّ
تحول
إلى أن يكون عكس ذلك تمامًا.
فهل تتخذ أولى حكومات الشيخ صباح الخالد
الخطوة األهم ،التي تحتاجها الكويت ،إلصالح
م �س��ارات �ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ،أم س�ت�ن�ش�غ��ل حكومته
وتغرق في القضايا الهامشية؟

ما بعد بكر كورونا!

من الذاكرة

الكالم الحر
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ب��ات م��ؤك �دًا أن ث�م��ة ري��اح��ًا ب ��دأت ت�ش��ق طريقها ن�ح��و تغيير
في طبيعة الحياة وأنماطها ككل في العالم ،بعد شهور من
التعايش البشري إجباريًا مع العدو املتخفي واملتغير ،كورونا
البكر.
ف��االل�ت��زام بالتباعد ال�ج�س��دي يفترض أن يتحول إل��ى ثقافة
ع ��ام��ة ،ل�ت�س�ت�ف�ي��د م �ن��ه ال ��دول ��ة ص �ح �ي��ًا ،إذا م��ا ج ��رى تطبيق
اإلرش ��ادات الوقائية في امل��راف��ق العامة ذات االزدح��ام الشديد
كاملستشفيات واملراكز الصحية الحكومية والخاصة ،فهناك
العديد من األمراض كاإلنفلونزا وأمراض أخرى ،التي يمكن أن
تنتقل بشكل سريع بني الناس بسبب املخالطة ..فهي أمراض
تستنزف مضادات حيوية ،من املمكن تخفيض نسبة االعتماد
عليها ورفع نسبة مناعة الجسم في املجتمع في آن واحد.
فثمة ع ��ادات وس�ل��وك�ي��ات غ�ي��ر ح�م�ي��دة كاملخالطة ف��ي األك��ل
الجماعي أثناء ساعات العمل ،فيما يمكن جدًا أن يكون بني
ه ��ؤالء ح ��االت م�ص��اب��ة ب �ن��زالت ب��رد ممكن أن تنقل ال�ع��دوى
ل�ل�أص �ح��اء ،ب�ي�ن�م��ا ي�م�ك��ن ت �ف��ادي ك��ل ذل ��ك م��ن خ�ل�ال ات �ب��اع
اإلرشادات نفسها في حقبة #كورونا_البكر ،وبالتالي يتعلم
منها املجتمع وتستفيد منها املنظومة الصحية أيضًا والدولة.
هناك من املرضى س��واء مواطنون أو مقيمون لديهم هوس
امل��راج�ع��ة الطبية وت�خ��زي��ن األدوي� ��ة ،وع��دم اس�ت�خ��دام نصفها
والتخلص من الباقي ،على رغم كلفتها املالية على الدولة!
أم��ا على الجبهة االستهالكية ،فيمكن ال�ي��وم أن تتبنى آالف

من األسر نمطًا جديدًا في الحياة ينحصر في تقنني الصرف
وكبت جناح السلوك االستهالكي والسفر املكثف على مدار
السنة ،خصوصًا لدى األسر غير املقتدرة ماديًا ،من أجل عدم
اللجوء لالقتراض ملجرد االستعراض املجتمعي بالسفر أسوة
بالجيران واملعارف وأفراد من األسرة من دون مراعاة الجانب
املادي لكل أسرة.
اجتماعيًا ،تنبغي االس�ت�ف��ادة ب��أن تحافظ األس��ر على والدة
أن �م��اط ال�ت�ف��اه��م وال �ت �ق��ارب ف��ي م��ا ب�ين أف ��راد األس ��رة وتحمل
املسؤوليات ،وهو ما يمكن أن يقلل من االعتماد على العمالة
املنزلية واملحافظة في الوقت ذاته على ألفة وعالقة حميمتني
ل��م تكن لهما م�ك��ان م��ن ق�ب��ل ..فكثير م��ن ال�ع�لاق��ات الزوجية
تأثرت سلبًا بسبب انشغال غير ضروري بني األزواج وأفراد
األس� ��رة ..ان�ش�غ��ال ف��ي مناسبات اجتماعية ،ليست أه��م من
التواصل األسري.
أما السادة الرجال املولعون بالتردد على الدواوين يوميًا وعلى
داع ،فمن األف�ض��ل ال�ي��وم تقسيم
ع��دد كبير منها وم��ن دون ٍ
الوقت بشكل إيجابي بني األسرة واألصدقاء ،ولعل هذا يقود
إلى تقليص عدد الديوانيات وساعاتها أيضًا حتى يستفيد
الجميع وليس فئة واحدة فقط.
ه��ذا ال يعني أن امل��رأة ليست معنية ،فنساء ال�ي��وم والفتيات
خاصة لديهن شغف بالخروج من قهوة إلى أخرى ومطاعم
ً
أي��ض��ا وال�ت�س� ُّ�وق شبه ال�ي��وم��ي ،وه��ي أن�م��اط استهالكية غير

مدونة قواعد السلوك البرلماني لنائب األمة
ت �ع��د م ��دون ��ة ق ��واع ��د ال �س �ل��وك ال��وظ�ي�ف��ي
إطارًا عامًا ،والتي يتم من خاللها التقيد
ب��األخ�ل�اق �ي��ات وال �ق �ي��م ال �ت��ي ي �ج��ب على
ك��ل موظف التحلي بها ،وتعتبر وثيقة
وم��رج �ع��ًا ي�س��اع��د امل��وظ��ف ع�ل��ى العمل
ب�ط��ري�ق��ة س�ل�ي�م��ة ب �ع �ي��دة ع��ن ال�ش�ب�ه��ات
وغ� �ي ��ر م �خ��ال �ف��ة ل�ل�أن �ظ �م��ة وال� �ق ��وان �ي�ن،
وم��ن خ�لال ه��ذه الوثيقة سيكون هناك
ارتقاء بمستوى الخدمات العامة والتي
تستهدف روح املسؤولية لدى املوظفني،
وهذا ما يعكس تبادل الثقة بني املواطن
والجهات العامة.
فهل يحتاج النائب في البرملان الكويتي
إلى مدونة قواعد السلوك؟
إن مدونة قواعد السلوك البرملاني تهدف
إل ��ى ت�ن�ظ�ي��م ال�ع�م��ل ال �ن �ي��اب��ي ،وم ��ن أه�م��ه
ت��رس �ي��خ م �ب��دأ ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وت�ع��زي��ز
ق �ي��م امل��واط �ن��ة وإي �ث ��ار امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة
على املصالح الشخصية ،والعمل أيضًا
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ج��ان��ب امل�س��ؤول�ي��ة النيابية
وامل �س ��اءل ��ة ،وه� ��ذا ب � ��دوره ق��د ي �ع��زز ثقة
املواطن في أداء نواب مجلس األمة.
والجانب املهم أيضًا أن��ه م��ن خ�لال هذه
املدونة يلتزم النائب كل االلتزام بتعزيز
الوحدة الوطنية والبعد عن املساس بأمن
الكويت واس�ت�ق��راره��ا واح �ت��رام الحقوق
املدنية والسياسية وملتزما بما جاء في

الدستور الكويتي كل االلتزام.
وم��ا ن��راه ال�ي��وم ف��ي املجتمع م��ن تفشي
الواسطة واملحسوبية التي تسلب حقوق
الكثيرين من لم يجدوا نائبا في البرملان
يكون عونًا لهم.
ف��ال �ف �س��اد أص� �ب ��ح ظ ��اه � �رًا وأق � � ��وى م��ن
امل� �ح ��اوالت ال�ف�ق�ي��رة مل�ك��اف�ح�ت��ه ،ف �ه��ذا ال
يمنعنا م��ن أن ن�ض�ي��ف ق�س�م��ًا خ��اص��ًا
م �ع �ن �ي��ًا ب �م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد ك��ال��رش��وة
وت �ع��ارض امل�ص��ال��ح واالخ �ت�ل�اس وس��وء
اس �ت �غ�لال ال��وظ�ي�ف��ة ال �ع��ام��ة وت�ع�ق��ب من
يظهر عليه ال �ث��راء ال�ف��اح��ش ف��ي م��دون��ة
قواعد السلوك البرملاني.
واس �ت��ذك��ر امل� �ب ��ادرة ال��رائ �ع��ة م��ن ال�ن��ائ��ب
العام ضرار العسعوسي بإصدار مدونة
قواعد السلوك الوظيفي واملهني ألعضاء
النيابة العامة ،وحرصًا منه على إق��رار
م�ب��دأ ال�ع��دال��ة وامل �س��اواة وامل�س��اءل��ة وع��دم
ال� �ت� �ك� �س ��ب ع � �ل� ��ى ح � �س � ��اب ال� �ح� �ص ��ان ��ة
القضائية.
فهذا ما نتمنى أن ن��راه في كل الجهات
العامة في الدولة وفي مجلس األمة الذي
يشرع القوانني ويراقب األداء الحكومي،
والذي يحتم عليه االلتزام أخالقيًا وأدبيًا،
وال � �ح ��د م ��ن اإلس� � � ��اءة إل � ��ى األش� �خ ��اص
ب��ذري �ع��ة ال �ح �ص��ان��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ت��ي قد
يستغلها البعض في تصفية حساباته

كورونا ..وقيمة «البصل»!
كأي أزمة مؤثرة كأزمة كورونا ،كانت
ال�ع�ي��ون أول األم��ر تتجه نحو اإلن�ت��اج
ال ��زراع ��ي ف��ي ال �ب�ل�اد ،ألس �ب��اب أهمية
استقرار تدفق املواد الغذائية بسالسة،
وفوجئ الكثيرون ،وأولهم اإلخوة في
الحكومة ال��رش�ي��دة ،ب��أن ه�ن��اك عجزًا
في توفير منتج البصل ،وبالطبع هذا
املنتج هو البنية األساسية لكثير من
الوجبات الغذائية املتعود عليها ،لذلك
كان التأثير البصلي كبيرًا!
ث� ��ار ال � ��رأي ال� �ع ��ام ،وات �ج �ه��ت األن �ظ��ار
للحكومة وللمزارعني لتوفير البصل
وإش �ب��اع امل�ط��اب��خ ب�ه��ذا املنتج الحيوي
الذي ال غنى عنه ،لكن تبني أن العجز
ح�ق�ي�ق��ي ول �ي��س إش ��اع ��ة وردت عبر
وسائل التواصل االجتماعي!
ان � �ت � �ش� ��ر ت� �س� �ج� �ي ��ل م� � �ص � ��ور ألح� ��د
املزارعني يؤكد بأنه قام بإنتاج كميات
م��ن ال�ب�ص��ل ق�ب��ل ف�ت��رة ليست بعيدة،
ومل ��ا أوص �ل �ه��ا إل ��ى امل� ��زاد ال ��زراع ��ي تم
ت�س�ع�ي��ر ال �ب �ص��ل ال �ك��وي �ت��ي بخمسني
فلسًا ،أي ال يساوي سقايته ملدة يوم
واح��د ،فيكمل امل��زارع بأنه اضطر إلى

سكب الكميات املنتجة ورميها بأقرب
حاويات للقمامة!
وبعدها انتشرت مقاطع ف��ي وسائل
التواصل بوجود سوق سوداء للبصل
خارج السوق الرئيسي ،ووصلت قيمة
البصل إلى أسعار خيالية عطفًا على
ق�ي�م�ت��ه ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وم ��ن امل�ض�ح�ك��ات
املبكية أن��ه ت��م ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ع��دد من
ال��واف��دي��ن ي�ه��رب��ون أك �ي��اس ب�ص��ل من
ال�س��وق امل��رك��زي ل�غ��رض بيعه بسعر
أعلى والتربح منه!
أصبح البصل أزمة حقيقية ،ووجدت
الحكومة املوقرة نفسها أم��ام أزم��ة ال
على البال وال على الخاطر ،ثم قامت
ع �ل��ى ال� �ف ��ور ب��اس �ت �ي��راد ال �ب �ص��ل م��ن
ع ��دة دول ،م��ع م �ن��اش��دات ل�ل�م��واط�ن�ين
وامل �ق �ي �م�ي�ن ب �ع ��دم ال �ه �ل��ع ألن ال�ب�ص��ل
أصبح أول��وي��ة حكومية ،بل إن إحدى
الشركات عرضت رابطًا لبيع البصل
ب��ال�ح�ج��ز امل �س �ب��ق وال �ت��وص �ي��ل خ�لال
ثالثة أيام ،أما في الجمعيات فحرصًا
على وجوب توفير بصل لكل مواطن
ت ��م م �ن��ع ال �ب �ي��ع إال ب��ال �ك �ي �ل��وغ��رام ،وال

يوسف عوض العازمي
@alzmi1969

يحق ألي مواطن شراء أكثر من ثالثة
كيلوغرامات من البصل!
بعد ذل��ك ت�ق��وم الحكومة عبر ال��وزي��ر
امل� �خ� �ت ��ص ب �ت �ه ��دي ��د امل� � ��زارع� �ي��ن غ�ي��ر
امل �ن �ت �ج�ين ،وال��وع �ي��د ب��ال��وي��ل وال �ث �ب��ور
وسحب املزارع إن لم ينتجوا!
واشتدي يا أزمة تنفرجي ،اآلن وبحمد
اهلل أصبح بوسع املواطن أن يشتري
ليس ثالثة كيلوغرامات من البصل بل
ثالثني كيسًا إن أراد!
ال�ح�ك��وم��ة ال �ت��ي ت��دع��ي رع��اي��ة اإلن �ت��اج
الزراعي وتقع بأزمة بصل ،تشبه َمن
يدعي الحرية ويرفض من ال يتناسب
مع هواه!
ه��ل ت �ص��دق أن م��ا س�ب��ق ح�ص��ل في
الكويت؟

ضرورية مطلقًا.
ً
ً
وقصيرا ،لكن ممكن أن
مبهجا
لم يكن التعايش مع كورونا
تكون تجربة مفيدة إذا ما طورنا أنفسنا نحو األفضل والتعلم
م��ن دروس ال�ح�ظ��ري��ن ال �ج��زئ��ي وال �ك �ل��ي ،ف�ل�ك��ل أزم ��ة ج��وان��ب
إيجابية وسلبية أي�ض��ًا ،وعلى ال�ف��رد أن يغتنم ال�ف��رص التي
يمكن أن تكون في مصلحته ومصلحة محيطيه االجتماعي
واملهني.
م��ا بعد ك��ورون��ا البكر ..حياة ج��دي��دة بشكلها وممارساتها
بانتظار هذا املجتمع الصغير ،ال��ذي لم ينتصر على ثقافات
وع��ادات غير حميدة ..فرصة لهزيمة أنماط سلوكية مدمرة
اجتماعيًا ..حياة جديدة لكن تاريخًا واحدًا للبشرية ممكن أن
يجمعنا بعضنا مع بعض أو يفصلنا عن العالم تعلمًا وفهمًا
ً
وثقافة.
ال�ح�ك��وم��ة مطالبة باستثمار م��ا ق�ب��ل وب�ع��د #ك��ورن��ا_ال�ب�ك��ر،
فالفيروسات واألوبئة قد تعود كثيرًا ،لكن فرص االستفادة
ال تتكرر مرارًا.

العودة للحياة..
محاذير
من التهاون!

منال أحمد الكندري
الشخصية.
إن ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن االدع � � ��اءات ح��ول
ّ
س � �ل� ��وك ب� �ع ��ض ال � � �ن� � ��واب ،وم� � ��ا ي �ت �ع��ل��ق
بالصراعات الشخصية وامل�ع��ارك تحت
ق�ب��ة ع �ب��داهلل ال�س��ال��م وت �ع��ارض املصالح
وسوء استغالل االستحقاقات البرملانية،
واالمتيازات التي يحصل عليها النواب،
ّ
وأك�ث��ر ه��ذه االدع ��اءات تتعلق بنزاهة أو
سلوك النواب.
وأص�ب��ح امل��واط��ن يتكلم ع��ن أداء أغلبية
ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ب��ال �س �خ��ري��ة امل �ص �ح��وب��ة
ً
باالزدراء وعدم الرضا ،فضال عن انعدام
الثقة وخيبة األمل في نزاهة هؤالء.
فهل املدونة حل عملي يساعد املواطنني
ُ
بمنح ال�ث�ق��ة ل �ه��ؤالء ال �ن��واب؟ وه��ل تمثل
املدونة آلية عمل ّ
فعالة لتحسني السلوك
البرملاني؟ واألهم ان وجدت هذه املدونة،
فهل ستطبق بالشكل السليم؟
أح�ي��ان��ًا ن�ح�ت��اج إل��ى ف��رض االخ�لاق�ي��ات
والقيم وتشديد العقوبات ،خصوصًا مع
هذا النوع من السياسيني.

خالد أحمد الطراح

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

تعود الحياة بصفة تدريجية إلى معظم النشاطات الحكومية وفي
القطاع الخاص وقطاع الخدمات ،من إعادة فتح املوالت واملجمعات
م��ع تطبيق أق�ص��ى درج ��ات ال �ح��ذر واالش �ت��راط��ات ال�ص�ح�ي��ة ي��وم
ال�ث�لاث��اء املقبل ،كما أعلنت وزارة ال�ع��دل ورئ�ي��س املحكمة الكلية
املستشار د .ع��ادل بورسلي استئناف العمل ف��ي بعض دوائ��ر
املحكمة الكلية مع بداية ه��ذا األسبوع لجميع ال��دوائ��ر املستعجلة
وم �ح��اك��م األس� ��رة ودوائ � ��ر أس� ��واق امل� ��ال ،وك ��ان اإلع�ل��ام ق��د ح��دد
فترات خاصة للجلسات مع استمرار إرجاء العمل ملحكمة أسرة
األحمدي نظرا للعزل ملنطقة املهبولة ،وهكذا تعود الكويت للنشاط
الحكومي واألهلي وف��ي مقار املحاكم بمحاذير صحية صارمة
خوفًا من انتشار االخ�ت�لاط ،وك��ان الحظران الكلي والجزئي قد
أصابا قطاع االقتصاد بشلل تام ،ومن املالحظات املهمة نوجهها
ملعالي وزي��ر ال�ع��دل املستشار د .فهد العفاسي وللمكتب الفني
وح��ول ق��رارات الجمعية العامة للمحكمة وللسادة القائمني على
ترتيب أوضاع املحاكم بصفة عامة التنويه لتخفيف أعداد املحامني
واملتقاضني في القضايا املنظورة وت��م الحضور فيها قبل أزمة
الكورونا في ح��ال تم تقديم ال��دف��اع وكانت جاهزة للفصل فيها
تحجز للحكم م��ن دون تأثير لغياب أح��د الخصوم ،حيث توفر
هذه اآللية سرعة الفصل في قضايا تم تداولها وال تحتاج إال إلى
سماع كلمة التصميم على الدفاع السابق كمثال أو عند اإلعالن
عن القضايا تتم اإلش��ارة إل��ى أن القضية ال تحتاج إل��ى حضور
الخصوم عبر سكرتير الجلسات مسبقا ومراعاة قانون املرافعات
في شأن الغياب وعدم الحضور من الخصوم أو وكالئهم ،ال شك
ستنخفض نسبة الحضور الفعلية وي�ت��م بعدها نظر القضايا
الجديدة مع انتظار تفعيل الخدمات اإللكترونية الشاملة للتقاضي
عن بعد.
في تجربة حجز مواعيد التسوق للجمعيات التعاونية واألسواق
امل��وازي��ة وف��روع التموين وغيرها من خدمات إلكترونية أطلقتها
وزارة الصحة ووزارة الداخلية ،استطاعت تنظيم العمل للجمهور
أثناء فترات الحظرين الكلي والجزئي وال تزال مستمرة ،ومع عودة
الحياة تدريجيًا وفترات السماح مجرد متابعة إحصائية وزارة
ال�ت�ج��ارة اليومية الح�ظ��ت ال�ت�ف��اوت الكبير ب�ين نسبة ال�ح�ج��وزات
ون �س �ب��ة ال �ح �ض��ور ال�ف�ع�ل��ي آخ��ره��ا ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي ك��ان��ت
تقريبا  19ألفًا والحضور الفعلي ح��وال��ي  8000بنسبة  42في
املئة ،وب��اع�ت�ق��ادي األس �ب��اب مختلفة ،لكن تقييد ح��ري��ة املتسوق
بعد عودة افتتاح امل��والت واملجمعات التي أيضًا ستطبق مواعيد
للحجز أع�ت�ق��د اط�ل�اق ح��ري��ة ال�ت�س��وق ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ات التعاونية
واالس��واق املوازية نظرًا الهتمام املواطنني بمصالح مختلفة منها
أنشطة حكومية وأنشطة البنوك والقطاع الخاص وه��ي بال شك
ستكون لها انطباعات على املدى الطويل والتفات الكثير عن الهلع
للجمعيات واألسواق مجرد اقتراح أتمنى يصل ويطبق .وشكرًا.
***
انتقل إلى جوار ربه في اململكة العربية السعودية خالي املستشار
إبراهيم عبد اللطيف امل��ان��ع ،رحمه اهلل .وك��ان قد عمل في وزارة
العدل في الكويت ،ومن ثم في شركة الزيت العربية املحدودة في
منطقة الخفجي ..إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ما الذي تعلمناه من أزمة كورونا؟
ل��م تنته أزم��ة ال�ك��ورون��ا ب�ع��د ،وم��ا زال��ت كثير م��ن األم��ور
العالقة التي تسببت بظهورها هذه األزمة ،أو بعبارة أدق
أوضحت النتائج السلبية لقضايا ظلت عالقة وشائكة.
فما ال��ذي تعلمناه من الوضع ال��ذي مررنا به خصوصا
في ما يخص العمالة املتكدسة في البالد بال عناية وبال
تقنني ألعدادهم؟
قبل اج�ت�ي��اح ف�ي��روس ك��ورون��ا بفترة تحدثنا ف��ي اح��دى
امل� �ق ��االت ع��ن ال �ع �م��ال��ة امل �ت �ك��دس��ة وض � ��رورة اي �ج��اد م��دن
عمالية والتدخل لتنظيم خروج ودخول العمالة .أما اليوم
فأصبحت العملية بحاجة لدراسة والبدء بتتبع املشكلة ال
سيما بعد املشاكل التي تعرضت لها البالد بعد تفشي
الكورونا ،والتي بينت أن أغلب العمالة تجلب من بيئات
ف�ق�ي��رة ج ��دا وع�م�ل��ت امل�س�ت�ح�ي��ل م��ن أج ��ل ال ��وص ��ول ال��ى

الكويت لتفتح لها باب رزق «سايب» بأوجه وطرق كثيرة.
علينا اليوم أن نسأل أنفسنا :من هو العامل؟ وما سبب
قدومه الى الكويت؟ كم عددهم وكم نسبة تزايدهم ،وهل
هذه النسبة متوافقة مع حجم العمل؟
ذكرنا في مقالنا السابق ان املدن العمالية تحصر العمالة
ومشاكلهم في بقعة واح��دة ،وتبني ه��ذا جليا من خالل
أزمة الكورونا ،كما بينت األزم��ة أن أغلب العمالة السائبة
وصلت الكويت ألنها تريد القدوم الى الكويت وباعت ما
لديها لتحقيق ذلك لسد طمع السماسرة من أبناء جلدتهم
وتجار اإلقامات الكويتيني ،الذين استغلوا حاجة البشر
فأخذوا يبيعون ويشترون بهم ،بما ال يرضي الخالق.
بعد م��ا ت�ع��رض��ت ل��ه ال �ك��وي��ت خ�ل�ال أزم� ��ة ك ��ورون ��ا على
السلطتني التشريعية والتنفيذية ايجاد الحلول املناسبة

صالح محمد بوشهري
ل �ل �خ��روج م ��ن م�ش�ك�ل��ة االت� �ج ��ار ب��ال �ب �ش��ر ،وح�ل�ح�ل��ة ه��ذه
املشكلة.
كما يجب تحديد مواصفات للعامل ،ومتابعة التاجر أو
الكفيل بحيث ال يحق له نقل العامل من كفالته الى كفيل
آخر ،بل عليه أن يستخدمه في العمل أو يقوم بإعادته إلى
بلده اذا لم ينجح بعمله ،كما على الحكومة أن تضع شرطا
لكل واف��د من العمالة بأال يحق له البقاء في الكويت بعد

سنوات محددة تحددها الدولة حسب حاجتها ،فما حدث
بني لنا أن البعض يرفض الخروج من الكويت وك��ل فرد
يجلب مئات األفراد وجميعهم يرفضون الخروج.
وعلينا أن ننتبه الى املسرحني من العمل ،فالدولة عليها أن
تهتم بسفرهم الى بالدهم ال تسريحهم وتركهم ،لينشئ
كل منهم شركة باسم كويتي «معرفة» ويقوم بجلب آالف
العمالة الى الكويت.
املرحلة القادمة مهمة ،ويجب علينا االستفادة من التجربة
التي مررنا بها ،وعلى الدولة أال تتساهل مع أي خطأ ،ألن
الخطأ ال يجلب اال األخطاء تلو األخطاء وصوال الى الدمار،
واألهم من ذلك أن نرى تاجر إقامات يحاسب ويتحمل كل
مصاريف وغ��رام��ات خطئه حتى يشعر املواطن بوجود
«قانون».
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ريو دي جانيرو تسمح بحضور المشجعين
سمحت سلطات والي��ة ري��و دي جانيرو البرازيلية للمشجعني بحضور مباريات ك��رة القدم املحلية
اعتبارًا من  10يوليو ،على الرغم من التفشي الواسع لفيروس كورونا املستجد في البالد.
وجاء االعالن في مرسوم نشر خالل عطلة نهاية األسبوع ،يحدد العودة التدريجية للمشجعني
على ث�لاث م��راح��ل 10 :ف��ي امل�ئ��ة م��ن سعة امل�لاع��ب اع�ت�ب��ارا م��ن  10ي��ول�ي��و ،نحو ثلثي الطاقة
االستيعابية اعتبارا من األول من أغسطس ،ورفع كل القيود على حضور املشجعني اعتبارا
من  16أغسطس.

اإلثنين  8ذو القعدة  1441هـ •  29يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16828

!

أزمة في برشلونة

شجار بين المدرب والالعبين
تزداد األمور سوءًا في نادي برشلونة خاصة بعد
التعثر في «باليدوس» بنتيجة التعادل اإليجابي
( )2/2ض��د سيلتا فيغو ،م��ا يفتح امل�ج��ال للغريم
ريال مدريد من أجل االنفراد بالصدارة ،واالقتراب
من الفوز بلقب الدوري االسباني لكرة القدم.
ووف� �ق ��ًا ل�ص�ح�ي�ف��ة «م� ��ارك� ��ا» االس �ب��ان �ي��ة ،ف� ��إن تلك
النتيجة فتحت ال �ب��اب ل�ع��دة م�ش��اك��ل وأزم� ��ات بني
العبي ال�ن��ادي الكتالوني ومدربهم كيكي سيتني،
وصلت إل��ى ح��د الشجار ف��ي غرفة تغيير املالبس
بعد مباراة سيلتا فيغو.
وأك��د امل�ص��در ذات��ه أن العالقة أصبحت سيئة بني

ن �ج��وم ب��رش �ل��ون��ة وم � ��درب ري� ��ال ب�ي�ت�ي��س ال �س��اب��ق،
وصلت إلى ذروتها بعد لقاء السبت ،إذ لم يتحمل
هؤالء الالعبون خيارات سيتني التكتيكية ،ما أدى
إل��ى ان��دالع نقاش ح��اد ف��ي غرفة امل�لاب��س ،وه��و ما
ك��ان ق��د ترجمه ل��وي��س س��واري��ز ف��ي تصريحات له
بعد املباراة ،عندما ّ
حمل الجهاز الفني في الفريق
مسؤولية النتائج السيئة املحققة خارج الديار.
كما كشفت الصحيفة أن نجوم الفريق كذلك عاتبوا
امل��درب كيكي سيتني على التغييرات التي قام بها
ف��ي ال�ش��وط ال�ث��ان��ي م��ن امل �ب��اراة ،خ��اص��ة ف��ي لحظة
اع�ت�م��اده املتأخر على الفرنسي أن�ط��وان غريزمان

والبرازيلي آرث��ر ميلو ،كل ه��ذا أدى إل��ى قطع حبل
الثقة بينهم ،إض��اف��ة إل��ى ذل��ك ف��إن امل��درب فقد ثقة
العيبيه إلى درجة أنهم أصبحوا ال يستمعون إلى
تعليماته ،وهو ما يجعل مساعده إيدير سارابيا
يتكفل بهذه املهمة.
وي��رى الع�ب��و برشلونة أن اس�ت�م��رار كيكي سيتني
س �ي��زي��د م ��ن وض �ع �ي��ة ال �ف��ري��ق ت �ع �ق �ي �دًا ،وخ��روج��ه
خالي الوفاض سيكون مصيره ،خاصة أن مشواره
املتبقي في مسابقة دوري أبطال أوروب��ا لن يكون
ً
سهال ،والبداية بإياب ال��دور ال �ـ« »16ضد نابولي،
شهر أغسطس.

 ..و«البلوغرانا» يخطط لعودةغوارديوال
أفادت تقارير صحافية بأن برشلونة األسباني يخطط من أجل التعاقد مع مدرب مانشستر سيتي
اإلنكليزي ،بيب غوارديوال ،املوسم الكروي املقبل.
وسيتحرك برشلونة إلعادة غوارديوال مرة أخرى للكامب نو ،بحسب صحيفة «إكسبريس»
البريطانية ،حال فشل السيتي في االستئناف املقدم ملحكمة التحكيم الرياضية بشأن عقوبة
إيقافه عامني من املشاركة أوروبيًا.
ومن املنتظر أن تحسم املحكمة الرياضية ،موقفها في غضون األسبوعني املقبلني ،بعدما
َّ
قرر االتحاد األوروبي (يويفا) إيقاف السيتي؛ بسبب خرقه لقواعد اللعب املالي النظيف.
وأضافت الصحيفة «برشلونة ،الذي عني كيكي سيتيني مدربًا للفريق في يناير املاضي ،يبدو
واثقًا من تفتح غ��واردي��وال للعودة من جديد ،وسيكون من السهل إقناعه ،حال لم يتم رفع
العقوبة عن الفريق اإلنكليزي».
وتولى غوارديوال تدريب «السيتيزن» قبل  4أعوام ،ويدخل عامه األخير في عقده مع السيتي،
وبعد خسارة لقب البريمييرليغ ملصلحة ليفربول ،ومن املنتظر أن تجلس إدارة السيتي مع
املدرب األسباني ،للحديث عن مستقبله .ولم ُي َّتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا
سوى مرة واحدة فقط في عام  ،2015منذ أن رحل غوارديوال عن البرشا في  2012بعد
 4سنوات توج خاللها مع الفريق بـ 14لقبًا.

عباس وعطوان ينضمان إلى تدريبات األبيض
سينضم الالعبان العراقيان عالء عباس وأمجد
ع� �ط ��وان امل �ح �ت��رف��ان ف ��ي ص �ف��وف ال �ف��ري��ق األول
للكرة بنادي الكويت إلى التدريبات اليوم.
وك � ��ان ال�ل�اع� �ب ��ان ق ��د غ� � ��ادرا ال � �ع� ��راق ،أم � ��س ،ف��ي
س��اع��ة م�ت��أخ��رة ب��رًا متجهني إل��ى ال�ك��وي��ت وذل��ك
بسبب توقف الطيران النتشار فيروس كورونا
املستجد.
وكانت تدريبات األبيض قد أنطلقت يوم أمس
ب� �ق� �ي ��ادة امل � � ��درب ال ��وط� �ن ��ي ول� �ي ��د ن� �ص ��ار ،وذل ��ك
اس �ت �ع��دادًا الن �ط�لاق م�ن��اف�س��ات ال� ��دوري امل�م�ت��از
لكرة القدم شهر أغسطس املقبل.
وحرصت إدارة النادي على اتخاذ كل التدابير
االح� �ت ��رازي ��ة وال ��وق ��ائ �ي ��ة وات� �ب ��اع االش� �ت ��راط ��ات
الصحية قبل انطالق التدريبات والتي سبقها
ت �ع �ق �ي��م ج �م �ي��ع امل�ل�اع ��ب وامل� �ن� �ش ��آت ف ��ي ال �ن��ادي

باقر دشتي

اع�ت�ب��رون��ي م��ا درس��ت ت��رب�ي��ة ري��اض�ي��ة ،وال أفهم
«أل� � ��ف ب� � ��اء» ال� �ت ��دري ��ب وال� ��ري� ��اض� ��ة ،ل � ًك��ن إع � ��ادة
التدريبات الرياضية في األندية ،خاصة فرق كرة
ال � �ق� ��دم ال� �ت ��ي ت� �ت� �ك � ّ�ون م� ��ن  25الع� �ب ��ًا وم ��درب�ي�ن
ّ
واخ �ت �ص��اص �ي��ي ع�ل�اج ط�ب�ي�ع��ي وح ��ك ��ام وع �م��ال
وغ �ي��ره��م ،ي �ع �ن��ي ك ��ل ف��ري��ق م� �ك � ّ�ون م ��ن أرب �ع�ين
شخصًا على األق ��ل ،ف��ي درج��ة ح ��رارة ،تتجاوز
الخمسني ،وأي�ض��ًا بعد اب�ت�ع��ادٌ أرب�ع��ة أش�ه��ر عن
التدريب ،وهذا ٌ
أمر ال يقبله عقل وال عاقل!
ال أح� ��د ق ��د ي �ظ��ن أن ل��دي �ن��ا ف ��رق ��ًا ري��اض �ي��ة م��ن
املحترفني ،وأنديتنا ليست لديها عقود مليونية
مع قنوات تلفزيونية أو شركات دعاية وإع�لان،
ف�ق��ط ت�ل�ف��زي��ون ال �ك��وي��ت ه��و ال ��ذي ي��دف��ع ل�لأن��دي��ة
مقابل النقل التلفزيوني!
لنبدأ من جديد ،بعد أن تأمر السلطات واللجان

بيب يؤكد إقامة «حرس شرف»
أكد املدرب األسباني جوسيب غوارديوال أن فريقه مانشستر سيتي سيقيم
تكريم «ح��رس ش��رف» الئقًا بضيفه ليفربول األسبوع املقبل ،بعدما انتزع منه
األخير لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ويحل ليفربول ضيفًا على استاد االتحاد التابع لسيتي مساء الخميس الثاني
من يوليو ،ضمن املرحلة الثانية والثالثني من البريمرليغ ،في أول مباراة له بعدما
حسم لقب الدوري ملصلحته للمرة األولى منذ  30عامًا.
ً
وت��وج ال�ن��ادي األحمر بطال إلنكلترا ه��ذا األس�ب��وع ،بعد خسارة م�ط��ارده املباشر
سيتي أمام مضيفه تشلسي بنتيجة  1/2في املرحلة الحادية والثالثني .وابتعد ليفربول بفارق  23نقطة في الصدارة ،مع تبقي سبع مباريات فقط .وأكد
غوارديوال ،الذي قاد سيتي إلى لقب الدوري في املوسمني املنصرمني ،أن ليفربول بقيادة األملاني يورغن كلوب ،يستحق التكريم ،ال سيما اصطفاف العبيه
كـ«حرس شرف» لالعبي الفريق املنافس لدى دخولهم أرض امللعب .وقال «بالطبع سنقوم بذلك ..سنقوم بتحية حرس الشرف بالطبع».

وك ��ذل ��ك ع �م��ل م �س �ح��ات ل �ج �م �ي��ع امل �ن �ت �م�ي�ن إل��ى
األب�ي��ض .وغ��اب املحترف عبدول سيسوكو عن
التدريبات لتواجده خارج البالد.

مجرد رأي

أنا ما أفتهم؟!!

تكريماً لليفربول

عباس وعطوان أثناء مغادرتهما أمس

@baqerdashti

الصحية بذلك وتعود الحركة الرياضية مع عودة
الحياة العامة.
إني ِّ
أحمل الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية
النتائج ال�ك��ارث�ي��ة ل�ه��ذا ال�ق��رار غير العلمي وغير
الصحي وغير الرياضي.
اآلن ،هو وقت دراسة األوضاع الرياضية وإصالح
املنشآت للوصول إل��ى االح�ت��راف الكلي ،وتغيير
طريقة التفكير بالوضع ال��ري��اض��ي ،ال��ذي وصل
إلى الحضيض.
ّ
وأحمل كل من سيعيد دوري أي
أقول هذا الكالم
ل �ع �ب��ة ،وك� ��رة ال �ق��دم خ��اص��ة ،امل �س��ؤول �ي��ة ال�ك��ام�ل��ة
أخالقيًا وإنسانيًا ورياضيا ،وفي النهاية «ترى،
إحنا مو البرازيل أو أملانيا ،ودورينا مو الدوري
األسباني أو اإلنكليزي ..شوي ،شوي نركد ونبدأ
من جديد في أكتوبر املقبل».

األردن يوافق على لعب مبارياته في أستراليا
واف ��ق االت �ح��اد األردن ��ي ل�ك��رة ال �ق��دم مبدئيًا ع�ل��ى اق�ت��راح
ن �ظ �ي��ره األس� �ت ��رال ��ي ب��اس �ت �ك �م��ال م� �ب ��اري ��ات ال�ت�ص�ف�ي��ات
اآلسيوية املشتركة واملؤهلة ملونديال قطر  2022وكأس
آسيا ف��ي الصني  2023ف��ي استراليا خ�لال شهر أكتوبر
املقبل.
وذكرت وسائل أعالم أردنية أن «األردني» ناقش االقتراح
االسترالي خالل اجتماعه األسبوع املاضي في إمكانية
اللعب في استراليا أمام الكويت واستراليا ونيبال ،حيث
يرى الفريق االردني ان هذا األمر قد يجنب الفريق مشقة
السفر ،التي عادت على الفريق بمناسبات سابقة بنتائج

ك��ارث�ي��ة .ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ه��ذا االق �ت��راح ل��ن ي�ت��م إال في
حال موافقة جميع املنتخبات األخرى ،ومن بينها األزرق
الكويتي .ومن املتوقع أال ترفض نيبال والصني تايبيه
املقترح ،خاصة أن آمالهما في التأهل ضعيفة.
ومن املقرر أن يستأنف األزرق مبارياته في التصفيات
بمواجهة األردن  13أكتوبر املقبل.
وي�ح�ت��ل منتخبنا ال��وط�ن��ي امل��رك��ز ال�ث��ان��ي م��ن املجموعة
الثانية من التصفيات ،بالشراكة مع األردن ،برصيد 10
نقاط ،بينما تحتل أستراليا الصدارة بـ 12نقطة ،ونيبال
رابعًا بـ 3نقاط ،وأخيرًا الصني تايبيه من دون أي نقطة.

في «البوندسليغا»

أسماء والمشجعون و«الفار» يخطفون األضواء
ف �ي �م��ا ش �ه��د امل ��وس ��م امل �ن �ق �ض��ي م ��ن ب �ط��ول��ة ال� � ��دوري
األملاني لكرة القدم (بوندسليغا) بعضًا من املهاجمني
املتميزين واملدربني املتألقني ،كانت هناك مالمح أخرى
رئيسية ف��ي ه��ذا امل��وس��م ،م�ث��ل املشجعني الغاضبني،
وك��ذل��ك أزم� ��ة ت�ف�ش��ي اإلص ��اب ��ات ب �ف �ي��روس «ك ��ورون ��ا»
املستجد ،التي دفعت برئيس راب�ط��ة ال��دوري األملاني
إلى عناوين األنباء.
وج�ع �ل��ت أزم� ��ة وب� ��اء ك ��ورون ��ا م��ن ه ��ذا امل��وس��م نسخة
استثنائية وبارزة في تاريخ البوندسليغا ،حيث كانت
أول بطولة من بني بطوالت الدوري املحلية الكبيرة في
أوروب ��ا تستأنف نشاطها وس��ط ه��ذه األزم ��ة ،ونجح
بايرن ميونخ في إحراز اللقب مجددًا بمساعدة مديره
الفني الجديد هانزي فليك ،ومهاجمه الفذ البولندي
روبرت ليفاندوفسكي.
ول �ك��ن أزم� ��ة «ك ��ورون ��ا» ج�ع�ل��ت أي �ض��ًا م��ن ك��ري�س�ت�ي��ان
س �ي �ف��رت ،رئ �ي��س راب �ط ��ة ال� � ��دوري األمل ��ان ��ي ،شخصية
بارزة في هذا املوسم املنقضي ،كما أبعدت هذه األزمة
امل �ش �ج �ع�ين ع ��ن امل� ��درج� ��ات ،ب �ع��دم��ا خ �ط �ف��وا االه �ت �م��ام
وع�ن��اوي��ن األن �ب��اء ف��ي وق��ت س��اب��ق بسبب ال�ك�ش��ف عن
بعض مالمح غضبهم.

 1ـ كريستيان سيفرت
ف��رض س�ي�ف��رت ،رئ�ي��س راب�ط��ة ال ��دوري األمل��ان��ي ،نفسه
كشخصية ب��ارزة مع ق��درة البطولة على اجتياز أزمة
كورونا واستئناف فعاليات املوسم واستكمال املراحل
املتبقية م�ن��ه م�ت�ح��دي��ًا االن �ت �ق��ادات ،ح�ي��ث ح�ص��ل على
موافقة الحكومة من خالل خطة ومفهوم شامل وصارم
ل�ل�س�لام��ة وال�ن�ظ��اف��ة وال �ص �ح��ة ،ووص �ف��ه ب��أن��ه «إن �ج��از
استثنائي».

كلينسمان ،املدير الفني السابق للمنتخب األملاني،
وصل إلى نادي هيرتا برلني كعضو بمجلس إدارة
ً
ال �ن��ادي ،ممثال ع��ن املستثمر الرس ويندهورست،
ل�ك�ن��ه ت��ول��ى ب�ع��ده��ا ت��دري��ب ال �ف��ري��ق ق�ب��ل أن يتركه
بعد  11أسبوعًا فقط من دون استشارة أي مسؤول
بالنادي.

 8ـ هايكو هيرليش

روبرت ليفاندوفسكي حامالً جائزة هداف الدوري األلماني (ا.ف.ب)

 3ـ هانزي فليك

هذا املوسم هو األفضل ألي هداف بالبوندسليغا في
موسم واحد من  43عامًا.

م�س��اع��د ل�ل�م��دي��ر ال�ف�ن��ي ال �ك��روات��ي ن�ي�ك��و ك��وف��ات��ش في
فريق بايرن ،ثم تم تصعيده إلى منصب املدير الفني
للفريق خلفًا لكوفاتش.
وق��اد فليك فريق بايرن للخروج من دوام��ة النتائج
السيئة التي عانى منها في بداية رحلة ال��دف��اع عن
لقبه تحت قيادة كوفاتش في بداية املوسم ،ليحرز
ف�ل�ي��ك م ��ع ال �ف��ري��ق ل �ق��ب ال�ب��ون��دس�ل�ي�غ��ا ه ��ذا امل��وس��م
وي�ك��ون امل��وس��م الثامن على التوالي ال��ذي يفوز فيه
بايرن باللقب.

انتقل ال�ش��اب النرويجي امل��وه��وب إيرلنغ ه��االن��د إلى
دورت �م��ون��د ف��ي ي�ن��اي��ر امل��اض��ي ،ق��ادم��ًا م��ن س��ال��زب��ورغ
ال� �ن� �م� �س ��اوي ،ول � ��م ي �خ �ي��ب أم � ��ل ج �م��اه �ي��ر ال� �ف ��ري ��ق أو
م �س��ؤول��ي ال� �ن ��ادي ،ح �ي��ث س �ج��ل  7أه � ��داف ف��ي أول 3
مباريات له مع الفريق ،كما رفع رصيده إلى  13هدفًا
في  14مباراة خاضها مع الفريق هذا املوسم وفاز معه
باملركز الثاني في البوندسليغا.

ب��دأ ه��ان��زي ف�ل�ي��ك ع�م�ل��ه ف��ي ال�ص�ي��ف امل��اض��ي ك�م��درب  5ـ إيرلنغ هاالند

 2ـ المشجعون

 4ـ روبرت ليفاندوفسكي

أدت الالفتات واإلهانات املوجهة إلى امللياردير ديتمار
ه ��وب ،املستثمر ب �ن��ادي ه��وف�ن�ه��اي��م ،إل��ى ص ��راع كبير
بني املشجعني واألندية واالتحاد األملاني للعبة ،ثم تم
منع املشجعني من ال�ع��ودة للمدرجات بعد استئناف
امل �س��اب �ق��ة ع �ق��ب ف �ت��رة ت��وق��ف اس �ت �م��رت مل� ��دة ش�ه��ري��ن
بسبب أزمة تفشي اإلصابات بفيروس «كورونا» ،وتم
منع املشجعني م��ن ال�ع��ودة للمدرجات بسبب القيود
واإلجراءات االحترازية والوقائية ،التي سلطت الضوء
على أن كرة القدم من دون مشجعني أكثر من غريبة.

ب� � ��رزت ق � � ��درات امل� �ه ��اج ��م ال �ب ��ول �ن ��دي ال� ��دول� ��ي روب � ��رت
ل�ي�ف��ان��دوف�س�ك��ي م��ع ب��اي��رن م �ج��ددًا خ�ل�ال ه ��ذا امل��وس��م
املنقضي ،حيث واصل هوايته في هز الشباك ،وحقق
رقمًا قياسيًا شخصيًا بتسجيله  34هدفًا للفريق في
البوندسليغا بفارق  6أهداف فقط عن الرقم القياسي
لعدد األهداف التي يسجلها أي العب في موسم واحد
بالبوندسليغا ،واملسجل باسم األسطورة جيرد مولر
( 40هدفًا).
وك��ان الرصيد ال��ذي حققه ليفاندوفسكي من األه��داف

 6ـ تيمو فيرنر
ن��اف��س امل�ه��اج��م األمل��ان��ي ال��دول��ي تيمو ف�ي��رن��ر املهاجم
البولندي ليفاندوفسكي على صدارة هدافي املسابقة
على م��دار ه��ذا امل��وس��م ،ولكنه أنهى امل��وس��م ف��ي املركز
ال �ث��ان��ي ب �ق��ائ �م��ة ال �ه��داف�ي�ن ب��رص �ي��د  28ه��دف��ًا ل�ف��ري�ق��ه
الي �ب��زغ ،ليكون أف�ض��ل ه��داف أمل��ان��ي ف��ي املسابقة هذا
املوسم قبل انتقاله املقرر إلى تشلسي اإلنكليزي بداية
من املوسم املقبل.

 7ـ يورغن كلينسمان
ك � ��ان ن� �ج ��م ك � ��رة ال � �ق� ��دم األمل � ��ان � ��ي ال� �س ��اب ��ق ي ��ورغ ��ن

تولى هايكو هيرليش ت��دري��ب أوغ�س�ب��ورغ ف��ي م��ارس
امل��اض��ي ،لكنه انتظر مل��دة شهرين حتى يقود الفريق
في أول م�ب��اراة له بسبب توقف املسابقة خ�لال هذين
ال �ش �ه��ري��ن ن�ت�ي�ج��ة أزم� ��ة ت�ف�ش��ي اإلص ��اب ��ات ب�ف�ي��روس
«كورونا» .
وغ��اب هيرليش ع��ن ب��داي��ة استئناف الفريق ملسيرته
في البوندسليغا بسبب خرقه لقواعد العزل املفروضة
ضمن اإلج��راءات الوقائية واالحترازية ،وذلك من أجل
شراء معجون لألسنان وكريم للبشرة ،ورغم هذا ،قاد
هيرليش الفريق للبقاء في دوري الدرجة األولى وعدم
الهبوط للدرجة الثانية.

 9ـ فلوريان كوفيلدت
وضع هذا املوسم الكارثي لفريق فيردر بريمن الكثير
م��ن ال�ض�غ��وط ع�ل��ى م��دي��ره ال�ف�ن��ي ف�ل��وري��ان كوفيلدت،
ولكن مسؤولي النادي أعلنوا عن دعمهم ومساندتهم
للمدرب الشاب.
فلت بريمن من الهبوط املباشر للدرجة الثانية،
وح �ظ��ي ب �ف��رص��ة أخ� ��رى ل �ل �ك �ف��اح م ��ن أج ��ل ال�ب�ق��اء
ف��ي ال��درج��ة األول ��ى ،م��ن خ�ل�ال ال ��دور ال�ف��اص��ل مع
صاحب املركز الثالث في دوري ال��درج��ة الثانية،
ح �ي��ث ي�ل�ت�ق�ي��ه ف��ي ال �ث��ان��ي وال� �س ��ادس م��ن ي��ول�ي��و
املقبل.

«التسديدة العمياء»
دخ��ل ال �ك��روات��ي أن��دري��ه ك��رام��اري�ت��ش،
م �ه��اج��م ه��وف �ن �ه��اي��م ،ت ��اري ��خ ال � ��دوري
األملاني ،بعد أن سجل رباعية فريقه في
شباك بوروسيا دورتموند ،في ختام
املوسم الحالي من «البوندسليغا».
وأص� � �ب � ��ح ك� ��رام� ��اري � �ت� ��ش أول الع ��ب
ل �ه��وف �ن �ه��اي��م ي �س �ج��ل  4أه� � � ��داف ف��ي
مباراة واح��دة في التاريخ ،كما أصبح
أول العب يسجل  4أه��داف في ملعب
دورتموند.
ونشر الالعب الكرواتي على حسابه
الرسمي في «انستغرام» ،صورة وهو
يسجل الهدف الرابع بطريقة مبتكرة،
على طريقة النجم البرازيلي روبرتو
ف �ي��رم �ي �ن��و ،الع � ��ب ل �ي �ف��رب��ول ال �ح��ال��ي
وهوفنهايم السابق.
وج ��اء ال �ه��دف ال��راب��ع م��ن رك�ل��ة ج��زاء،
سددها كراماريتش ،من دون أن ينظر
إل��ى ال�ح��ارس أو إل��ى ال�ك��رة واتجاهها
«تسديدة عمياء» ،لتستقر الكرة في
الشباك.

 10ـ حكم الفيديو
مع تطبيق تقنية حكم الفيديو املساعد (فار) للموسم
ال�ث��ال��ث ف��ي ال�ب��ون��دس�ل�ي�غ��ا ،م��ا زال ��ت م �ص��درًا للغضب
والتوتر بسبب بعض القرارات املتعلقة بلمسات اليد
وحاالت التسلل.
ووصفها النجم ماريو غوميز بأنها «هراء ببساطة»،
وذلك بعد عدم احتساب  5أهداف له مع شتوتغارت في
دوري الدرجة الثانية.

كراماريتش يسجل من ركلة جزاء من دون
النظر إلى األمام (رويترز)

الحرارة
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تساؤالت قديمة
ومحيرة
ت �س��اءل��ت م�ن��ذ ع �ق��ود ع��ن س�ب��ب إق�ب��ال
البشر على نوعيات معينة من األطعمة،
وارت � �ي ��اد م �ط��اع �م �ه��ا ،ورف� ��ض غ�ي��ره��ا،
بخالف ما اعتادت عليه براعم التذوق
ل��دي �ه��م م� ��ن أط �ع �م �ت �ه��م ال��وط �ن �ي��ة م�ن��ذ
الصغر.
ول��م هناك أطعمة عاملية تتقبلها ذائقة
مليارات البشر من دون صعوبة كبيرة،
وال ي �ت �ع��دى ع ��دده ��ا ال �خ �م �س��ة ع�ش��ر
مطبخا ،من أصل مئات أو آالف املطابخ
في العالم ،ونجد املطاعم التي ترتادها
مختلف الجنسيات منتشرة وال يخلو
ف�ن��دق كبير م��ن أح��ده��ا او أك �ث��ر ،وم��ن
اشهرها امل��أك��والت اإلي�ط��ال�ي��ة ،الهندية،
الصينية ،الفرنسية ،التايلندية ،التركية،
األس� �ب ��ان� �ي ��ة ،ال� �ي ��ون ��ان� �ي ��ة ،امل �ك �س �ي �ك �ي��ة،
اللبنانية (الشامية) واإليرانية واملغربية،
وامل �ط �ب ��خ ال �ب��ول��ون �ي��زي Polynesian
cuisine
ولم هذه الدول بالذات ،ومنها الصغيرة
وال �ك �ب �ي ��رة ول� �ي ��س غ� �ي ��ره ��ا؟ ومل � � ��اذا ل��م
تشتهر دول مثل مصر أو العراق مثال
بأطعمتها ،ب��ال��رغ��م م��ن ت��اري��خ البلدين
الضارب في العمق؟
وملاذا لم توجد مطاعم إنكليزية شهيرة
مثال ،وه��ي التي حكمت نصف العالم،
وكانت لها ثقافة واسعة؟
وملاذا لم تطور أميركا ،مع كل تقدمها،
م �ط �ب �خ��ا م � �م � �ي� ��زا ،ب � �خ�ل��اف األط� �ع� �م ��ة
ال� �س ��ري� �ع ��ة؟ وم� � � ��اذا ع� ��ن ف� �ق ��ر امل �ط �ب��خ
الروسي أو األملاني ،بكل عظمة الدولتني،
عسكريا وثقافيا؟
ت �ب�ين ل ��ي أخ� �ي ��را أن ال �س �ب��ب ف ��ي ت�ف��رد
دولة عن غيرها بجودة طبخها ،وقبول
الذائقة العاملية له يعود أساسا إلى توافر
م�ك��ون��ات ال�ط�ع��ام  ingredientsلديها،
م��ن محسنات وب �ه��ارات وث��راء زراع��ي،
وبيئة محبة للحياة ،وتراث مشجع على
االبداع في املطبخ ،وبالتالي يصبح عدم
ت��واف��ر م�ث��ل ه��ذه ال�ع��وام��ل ف��ي دول ��ة م��ا،
مهما كانت جبارة أو كبيرة أو متعلمة،
ع��امل��ا م�ع�ي�ق��ا ل�ت�ك��وي��ن ث �ق��اف��ة «ط �ب��خ»
ع��امل�ي��ة .ول��م يكن غريبا بالتالي ت��ورط
ال��دول األوروب�ي��ة في حرب البهارات ،او
التوابل.

***
ط��امل��ا أط��رب�ن��ي ،ألك�ث��ر م��ن نصف ق��رن،
وحتى اليوم ،سماع كلمات ولحن أغنية
«الموني الي غاروا مني وقالوا لي إيش
عاجبك فيها» .وكنت أتساءل دائما عن
أصلها ومن أي بلد عربي ،ومن وضع
لحنها الرائع.
اليوم عرفت أنها أغنية تونسية للمطرب
الراحل «الهادي الجويني»!
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حار والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية

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

إلى معتدلة السرعة ( 10ـــ  35كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.
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سؤال عميق
َّ
يتحمل «باسل» مسؤولية اإلغالق؟!
هل

ّ
ه�ن��اك ق�ن��اع��ات تملكت بعض امل��واط�ن�ين م��ؤخ �رًا؛ ب��أن الكويت
عرجت على مرحلة «املبالغة» في احترازاتها الصحية ،ما أدخل
البلد في نفق مظلم على صعيد اقتصادي .كما علت بعض
ن�ب��رات السخط على ق ��رارات وزي��ر الصحة د.ب��اس��ل الصباح،
وح� ّ�م�ل�ت��ه م�س��ؤول�ي��ة ال�خ�س��ائ��ر االق �ت �ص��ادي��ة ،وال��وظ�ي�ف�ي��ة التي
أضحت مجازر.
وهنا يجدر السؤال :هل مطلوب من وزير الصحة تقديم تقارير
اق�ت�ص��ادي��ة وم��ال�ي��ة ع��ن حجم ال�خ�س��ائ��ر ،أو تحليل ع��ن حجم
الوظائف التي سيطولها «التفنيش» خالل الشهور املقبلة؟
إن ما نعانيه اليوم هو حصيلة الصدفة التي جاءت لنا بطبيب
«أن��ف وأذن وح�ن�ج��رة»؛ ق��وي ال�ح�ج��ة ،دؤوب ال�ع�م��ل ،وال يملك

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

طموحًا سياسيًا يجعله أسيرًا ملنصبه؛ ليجابه وزراء األمر
الواقع :مرتعشني ،يهابون الصوت العالي ،وال يملكون معرفة
كافية لتحليل حجم الكارثة االقتصادية التي تضرب البلد،
وستجعل شبابًا وعائالت وبيوتًا ،في مهب الريح.
كاف،
ال تلوموا د.باسل ألنه كتب تقاريره الصحية على نحو ٍ
بل ِّ
صوبوا سهامكم تجاه وزراء استهتروا في أداء واجباتهم؛
ّ
وتقديم ما يثبت حقًا أن األزمة االقتصادية أصبحت اآلن أشد
شظفًا م��ن ال�ت��داع�ي��ات ال�ص�ح�ي��ة ،وأن م�ئ��ات ش�ب��اب امل�ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة يحترقون قهرًا لتقاعسهم.

متطوعون ه ّبوا لتنظيف ساحل الخيران وبنيدر

شواطئ الشاليهات ..بحر قاذورات!

متطوعو «للبحر حدود» يجمعون المخلفات

خالد الحطاب
مع السماح بارتياد الشاليهات الخاصة أو حتى استئجارها،
فاضت الكثير من الشواطئ باملخلفات واملواد البالستيكية،
ال سيما القفازات والكمامات واألكياس ،في ظل غياب عمال
النظافة ،مما خلف صورة سلبية ،وشكل منظرًا تشمئز منه
القلوب قبل العيون.
ووف � ��ق م� �ص ��ادر ،اس �ت �ن �ج��د م �س ��ؤول ��ون ح �ك��وم �ي��ون ب��ال �ف��رق
ال �ت �ط��وع �ي��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ح� �م�ل�ات ت �ن �ظ �ي��ف ال� �ش ��واط ��ئ امل�م�ت�ل�ئ��ة
بالعبوات البالستيكية وغيرها من املخلفات ،نظرا الكتظاظ
بعض األم��اك��ن بها وع��دم ال�ت��زام ال ��زوار بتنظيف امل�ك��ان قبل
املغادرة.
وقالت مؤسسة فريق املها التطوعي ،مها القالف« :ان حملة
الفريق على أحد شواطئ الخيران جاءت بعد رصد األوساخ
ب�ك�ث��رة ،وع ��دم ال �ت��زام ال� ��رواد بجمعها وإل�ق��ائ�ه��ا ف��ي األم��اك��ن
املخصصة ل�ه��ا» ،مشيرة إل��ى أن «الحملة ج��اءت بالتنسيق
والتعاون مع مديرية أمن األحمدي وبلدية الكويت وجمعية
ال�ت�م�ي��ز االن �س��ان��ي ،ون�ظ�ف��ت ال �ش��اط��ئ وأزال � ��ت ك��ل ال�ت�ع��دي��ات
البيئية عليه».
وبينت أن «حملة الفريق لم تكن فقط للتنظيف إنما للتوعية،
حيث تم اخبار رواد الشاليهات بضرورة الحفاظ على نظافة
املكان» ،وهو ما تفاعل معه الكثيرون ،حيث حضروا وشاركوا
الفريق في عمليات التنظيف.

***

«للبحر حدود»

ك�م��ا ت�س��اءل��ت ف��ي أك�ث��ر م��ن م �ق��ال :أي��ن
ذهبت ثروة ليبيا من بيع نفطها العالي
ال� �ج ��ودة ،خ��اص��ة إب� ��ان ح �ك��م ال �ق��ذاف��ي،
ال��ذي استمر ل �ـ 42ع��ام��ا ،جنت خاللها
ليبيا مئات مليارات الدوالرات ،ولم يبق
شيء منها تقريبا ،ولم نسمع بأثرياء
ليبيني أو استثمارات ليبية أجنبية أو
داخلية معروفة ،وال مشاريع سياحية
او استراتيجية ،وال حتى تطوير للمدن
الليبية ،ف�لا ي��زال وض��ع غالبيتها كما
كان عليه قبل أربعني عاما ،وكأن النفط
لم يعرف طريقه لها ،وال ي��زال شعبها
منذ «انقالب الفاتح من سبتمبر »1969
يشكو الظلم وقسوة الحياة.
اكتشفت أخ�ي��را أن ال �ج��واب يكمن في
غباء القذافي ،وتهوره وهوسه بتمويل
ك��ل ح��رك��ات ال �ت �م��رد او ال� �ث ��ورات ال�ت��ي
ي�س�م��ع ب �ه��ا .وك ��ان ل��ه دور ف��ي تمويل
ح��رك��ة ث ��وار اي��رل �ن��دا ،وت ��ورط ت��ال�ي��ا في
دي �س �م �ب��ر  1988ف ��ي اس� �ق ��اط ط��ائ��رة
«البانآم» فوق قرية «لوكيربي» وتسبب
ف� ��ي م �ق �ت��ل م� �ئ ��ات األب� � ��ري� � ��اء ،وك �ل �ف��ت
مغامرته ليبيا  30مليار دوالر (أكثر
من مئة مليار بأسعار اليوم) في شكل
عقوبات وتعويضات ملختلف الجهات.
كما أضاع املليارات في تمويل عشرات
حركات التمرد والثورة في دول أفريقية
وع��رب �ي��ة ،وال �ت �ق��ى ،ف��ي س�ع�ي��ه امل�ح�م��وم
إلرضاء نزعات التخريب لديه ،بعشرات
«ال �ث��وار وال �ث �ي��ران» ،امل�ع��ارض�ين ألنظمة
أوط��ان �ه��م ،ول ��م ي�س��ع إل �ي��ه ه ��ؤالء رغ�ب��ة
م�ن�ه��م ف��ي دع �م��ه ل�ن�ش��ر ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
في أوطانهم ،وهو الدكتاتور الذي خنق
وأه ��ان شعبه ع�ل��ى م��دى أرب �ع��ة ع�ق��ود،
ب��ل غالبا لكسب دع�م��ه امل ��ادي إرض��اء
لطموحاتهم الشخصية أو منطلقاتهم
الحزبية التخريبية بغية االنقالب على
دولهم ،ونشر التخريب والفوضى «غير
الخالقة» فيها .فمن يصدق أن مثل هذا
املخبول يمكن أن يأتي منه الخير ألية
دولة ،وهو الذي تسبب في خراب وطنه
وتشريد أهله واإلضرار بقبيلته؟.

وتوازيًا مع تلك الحملة ،أطلق فريق آخر حملة أطلق عليها
«للبحر ح��دود» لتنظيف ال�ش��واط��ئ وال��دع��وة إل��ى املحافظة

مخلفات ممتدة بطول الشاطئ

ع �ل �ي �ه��ا ،ح �ي��ث رص ��د ال �ت �ع��دي��ات وامل �خ �ل �ف��ات امل �ن �ت �ش��رة على
شواطئ الشاليهات في مدينة صباح األحمد البحرية وبنيدر
وال�خ�ي��ران ،وق��ام بتنظيف ع��دد م��ن امل��واق��ع ف��ي بنيدر ،ودع��ا
رواد الشواطئ إل��ى ع��دم رم��ي أك�ي��اس البالستيك والقفازات
والكمامات وغيرها من املواد على الشاطئ أو في البحر.

مايو كلينك
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نصائح لمساعدة األطفال
في الوقاية من اإلصابة بالسكري

أرسلت ام��رأة رسالة إل��ى مؤسسة «مايو
كلينك» الطبية األميركية العريقة تقول
ف �ي �ه��ا :ت �ع��ان��ي ط �ف �ل �ت��ي م ��ن زي � ��ادة ال ��وزن
وحذرني طبيبها من أنها معرضة لخطر
اإلص��اب��ة ب��داء ال�س�ك��ري م��ن ال�ن��وع  .2فهل
ه �ن��اك خ �ط ��وات ي �م �ك��ن ات �خ��اذه��ا ل�ت�ق�ل�ي��ل
خطر إصابتها بهذا الداء؟
وردت «مايو كلينك» على الرسالة وقالت:
«نعم يمكن للوالدين بذل الكثير ملساعدة
أطفالهما في الوقاية من داء السكري من
ال �ن��وع ال �ث��ان��ي ..وه� ��ذه ب �ع��ض ال�ن�ص��ائ��ح
التي تضعك على بداية الطريق»:

 - 1النشاط والحركة.
ي�ج��ب ال �ح��رص ع�ل��ى م�م��ارس��ة طفلتك ل��ري��اض��ة امل �ش��ي ،وال�ل�ع��ب ،ح�ي��ث يحتاج
األطفال إلى  60دقيقة على األقل من النشاط يوميا.
 - 2االمتناع عن تناول السكريات.
احرصي على التقليل من تناول املشروبات والعصائر املحالة بالسكر ،ويجب
التركيز على تناول طفلتك للخضروات ،والفاكهة ،والحبوب الكاملة.
 - 3مشاهدة التلفاز والشاشات الذكية.
قللي من وق��ت مشاهدة التلفاز وم��ا شابهه من ش��اش��ات ،ويشمل ذل��ك أجهزة
التلفاز ،وأجهزة الكمبيوتر ،واألجهزة اللوحية ،والهواتف.
 - 4احرصي على تناول وجبة العشاء كعائلة واحدة .وأبقي التلفاز مغلقا.

الوفيات
● زكية أحمد حسين القطان 86( ،عامًا) ،شيعت،
ت.99609979 :

● مطلق مزيد ف�لاح جويدان المرشاد80( ،
عامًا) ،شيع ،ت.90058515 :

● جوزة ملوح خلف المطيري ،أرملة عوض غازي
ع��وض املطيري 70( ،عامًا) ،شيعت ،ت- 99684013 :
.66650559 - 99228307

● علي رحمة راشد آل بن علي 86( ،عامًا) ،شيع،
ت.99700555 - 99633023 - 99788464 :

● حسين نظر حسين محمد 63( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.55055088 - 66933233
● عثمان عبدالعزيز البشر 73( ،ع��ام��ًا) ،شيع ،ت:
.99669022 - 66677366

● م��ري��م ي��وس��ف ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال��ح��ش��اش،
أرم�ل��ة سعد ن��اص��ر العريفي 86( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،ت:
.99620400
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

عبدالله بشارة
a.bishara@alqabas.com.kw

حوار القلوب والحدود..
بين الوزير والرئيس
منذ أس�ب��وع�ين ،ق��ام الشيخ أحمد ناصر املحمد الصباح ب��زي��ارة إل��ى ال�ع��راق؛
ليتحاور مع قادة العراق بعد تولي السيد مصطفى الكاظمي رئاسة ال��وزارة،
ملناقشة ملف البلدين مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية،
وتواصل مع البرملان ورئاسته.
ً ّ
ذهب الشيخ أحمد إلى بغداد حامال ملفًا من صفحتني ،يريد أن يطوي واحدة،
ّ
التوصل إليه
ويجمل األخ��رى ب��امل��ودة والصراحة وال�ص��دق بااللتزام بما يتم
لسحب العالقات بني البلدين إلى ساحة ثقة وبناء وتفاهم وعناق ،األولى فيها
ش��روخ ال�غ��زو ،وليس م��ن السهل ت�ج��اوزه��ا ،فما زلنا نعاني م��ن أع�ب��اء الغزو
 Invasion Syndromeفيه الغضب وال�ص��دم��ة واألل��م ودم��ار الثقة ،م��ع ق��رار
كويتي حمله الشيخ أحمد لتجاوز ما فيه ،وهنا يأتي ال��دوراألس��اس للعراق،
فال بد أن يتعرف املسؤولون في العراق على حجم اإلث��م ال��ذي ارتكبه النظام
البليد السابق ،وأن تبدأ املشاركة الثنائية الكويتية ـــــ العراقية لعالجه للوصول
إلى الصفحة اإليجابية في العالقات التي رسمها بشكل محبب السيد رئيس
الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظميّ ،
وعبر عنها بصياغة جوهر التحرر
من مخاوف املاضي ،وبناء مستقبل منير بني الكويت والعراق.
وف ��ي ك �ل �م��ات��ه ع ��زف ص � ��ادق ألن��اش �ي��د م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،ف �س �ي��رت��ه ف ��ي ال�ت�ص��دي
لالستبداد وعبثيات ص��دام في مصير العراق ّ
مدونة في تاريخه ،مستوحاة
من تعبيراته «م��ن يسرق مستقبل العراقيني يسرق أراض��ي جيرانه أيضًا»،
ويلوح في تعبيراته بأن الكويت الجارة األقرب إلى الحدود والقلوب ،باإلضافة
إلى التوجهات التي يرددها علنًا ،اولها سيادة مبدأ حسن الجوار والبناء على
موقف الحكومة املركزية في بغداد ،واالنطالق في العالقات في ورشة سالم
حضارية مشتركة بني الدولتني في املسارات السياسية واالقتصادية والثقافية
واملناهج الدراسية ،وتتضمن الورشة أيضًا معالجة امللفات العالقة ،وفق القواعد
القانونية واألخوية التي تلتزم مصالح الطرفني ،اعتمادًا على إحقاق الحقوق،
وإزالة ّ
املعوقات من دروب التعاون ،وتتضمن هذه الرؤية ملفات الحدود البحرية
والتعويضات.
وم��ن ال��واض��ح أن السيد مصطفى الكاظمي رئيس ال ��وزراء يملك عينًا ثاقبة
في ما يوفره ال�ع��راق من ف��رص واسعة في املساعي االستثمارية والتجارية
واملشاريع التنمية الكبيرة..
ونظرًا الى أن هذه الخطة الضخمة تحتاج آلية التنفيذ واملراقبة لالطمئنان على
ج��دواه��ا فال بد من إحياء تطوير اللجان املشتركة بني البلدين بصالحيات
تجاوز العقبات ،مع تفعيل م�ق��ررات مؤتمر الكويت للمانحني وإع��ادة إعمار
العراق ولجانه املختصة.
وال بد أن تقترب املواقف في دبلوماسية البلدين حول قضايا املنطقة وحول ما
يشغل العالم العربي من مشاكل وتحديات ،والحذر من االنزالق في صراعات
ّ
تحركها مصالح خارجية ،مع تأكيد التعظيم ملعاني السيادة واحترام استقالل
الدول على مواردها الطبيعية ،والتزام أهم عنصر في العالقات الدولية الداعي
إلى حل القضايا بالوسائل السلمية.
هذه حصيلة غير مسبوقة من رحلة سريعة إلى العراق ،وال شك في أن الحصاد
برز في إرادة الطرفني ،ومن تفاهمهما ،الذي ّ
سهلته شخصية املحاورين من
رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء ورئيس البرملان ووزير الخارجية ،ومحبوبية
الشيخ أحمد ومفرداته الناعمة وطيب معشره ،ويعود الفضل األعظم لقناعات
سمو األم�ي��ر الشيخ صباح األح�م��د ال��ذي سبقنا جميعًا ف��ي تصديه ألوج��اع
الغزو وق��راره بأن الشعوب التي يكسرها األل��م ال تملك إرادة النهوض ،ولذلك
ّ
ك��ان ّ
ومرحبًا بقناعة ،وع��ازم��ًا على عبور ج��دار اإلع�ي��اء الذي
سباقًا ب�ق��راره،
أصابنا جميعًا..
ّ
وبودي أن أشير إلى ثالث حقائق ،ال بد أن تتواجد في ملفنا في البناء الثنائي
العراقي ـــــ الكويتي:
ً
أوال :ال ج��دال في أن ال��زي��ارة سجلت اختراقًا سياسيًا سيكولوجيًا جوهريًا
إلعادة الثقة والتصالح مع غريزة االطمئنان التي غابت منذ ذلك اليوم املشؤوم،
ّ
ويتحمل املسؤولون في العراق أكثر من دورن��ا في إحياء ّ الثقة واالطمئنان،
وليعلم الفاضل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الغزو ولد لنا مشاعر غير
صحية لم نكن نعرفها ،وليست من تراثنا.
ّ
أدخ��ل الغزو في داخلنا «الشوفينية» ال�ح��ادة ،وتملكنا الشك ،وص��ارت قوى
الشك في صدارة ّ
التمعن في كل ما يأتي من العراق ،وأدرن��ا ظهرنا لألدبيات
ّ
وتحصنا بآليات خلقها منطق املصالح،
السياسية للدبلوماسية العربية،
ّ
التوحش يستغرق وقتًا ،لكن ال مفر من إزالته ،علينا
وأعترف بأن تفكيك هذا
مسؤولية مشتركة ،لكن الدور األساس يعتمد على سلوكيات العراق الجديد.
ثانيًا :سعدنا كثيرًا ب��إش��ارة رئيس ال��وزراء إل��ى ّ
توجه حكومته نحو مجلس
التعاون ،وعزمه على االنفتاح الدبلوماسي مع الدول األعضاء ،فتجربة املجلس
مع نظام صدام حسني وجماعة البعث ليست فيها مشاعر البهجة واالرتياح.
كان صدام حسني يشتم الخليجيني ويحقر مكانتهم؛ ألنهم رفضوا االنصياع
ملغامراته ضد إيران ،كان ّ
يتوعد االمارات ،ال سيما دبي ،ويدفع الكويت لتكون
ّ
طرفًا في حروبه مع إيران ،ويتوعد باألذى إذا تم االتصال بالسلطة اإليرانية،
فضال عن مخابراته وتفجيراته ،وح� ّ�ول سفارات العراق إل��ى مخازن للتآمر
ً
وح�م��اي��ة امل�ج��رم�ين ،م��ع اخ�ت�ط��اف ع��راق�ي�ين م��ن م��دن خليجية ،م�ت�ط��اوال على
السيادة الخليجية..
وال داعي للتأكيد أن حسن العالقات مع الكويت ودفن األطماع ،والوالء للحقائق،
واحترام السيادات ،تشكل الضرورة ّ
لتقبل خليجي للتعاون الواسع واملثمر في
جميع املجاالت؛ فالكويت هي املعبر الذي تتأكد من خالله نقاوة النية العراقية،
 ،Bone Fideفهي وثيقة القبول املستقبلي ،ومن دونها يتزايد الحذر ويتواصل
البرود ،وهي الوسيلة التي تنقل عالقات العراق مع الخليج إلى التآخيFrom
..Correct to Brotherly
ثالثًا :أود اإلشارة إلى دور األطراف الثالثة :إيران والعراق ومجلس التعاون في
الحفاظ على معاني الجوار اآلمن ،وندرك جميعًا أن أهم ضمان للجوار اآلمن
هو احترام ت��وازن القوى في املنطقة ،بال عبثيات حول الحدود تخل بأصول
املعادلة ،ألن في ذلك أبعادًا ّ
تمس مصالح األسرة العاملية ،بما فيها القوى الكبرى
الواعية للمنزلة الخاصة التي تتمتع بها املنطقة في سلم األمن الجماعي العاملي
ودورها في تأمني االزدهار االقتصادي وسالمة الحياة في هذا الكوكب.
ومن املناسب أن أشير إلى دور مجلس التعاون خالل الحرب العراقية ـــــ اإليرانية
في إفشال مخطط إي��ران لتغيير خطوط الحدود املتوارثة بينها وبني العراق،
وق��د ج��اء دع��م مجلس ال�ت�ع��اون ل�ل�ع��راق تجسيدًا مل��وق��ف املجلس ف��ي حماية
الخطوط املعترف بها دوليًا للمنطقة.
مع التذكير بأن الحشد الدولي ضد الغزو العراقي ّ
تصدى لنظام صدام حسني،
ألن��ه ت�ط��اول على امل ً�ح��رم��ات ف��ي خريطة املصالح العاملية وتجاسر على أمن
املنطقة البتالعه دولة قائمة معترفًا بها ،وتملك ذاتية حيوية في املجتمع العاملي.
وم��ن املهم أن ّ
تترسخ ه��ذه الحقائق في واق��ع العالقات العراقية ــــــ الخليجية،
وتتناغم املفردات ومحتويات قاموس التعبير العراقي مع هذه الوقائع.
نتطلع إلى استمرار االستقرار في العراق ،من دون استقرار ،ال تقدم وال ثمار،
وواق��ع ال�ع��راق الحديث يؤكد أن ال�ع��راق يضطرب إذا احتكرت فئة من الفئات
ّ
املكونة للشعب العراقي السلطة ومارست األساليب الدموية للبقاء ،فال مناص
ِّ
من نظام يضمن الجميع ويقنع الكل ،ويؤمن لكل الفئات الحرية وكرامة املواطنة
وحقوقها ،ومن ّ
يتذوق الحرية يتلزم بما لديه ،رافضًا العنف ،معتزًا بوطنه.
يغمرنا التفاؤل بمسار العراق امللتزم باملبادئ اإلنسانية السامية في حسن
ال�ج��وار وطيب السلوك وال�ح��رص على السالم واالستقرار وتدشني منظومة
جوار ،تتميز بالتنسيق الدبلوماسي والتداخل االقتصادي على قاعدة تبادلية
املصالح في كل املجاالت ،ال سيما في خانة االستثمار بتشجيع القطاع الخاص
الكويتي إلطالق ديناميكية اإلسهام في إعادة اإلعمار والتواجد في بنية العراق
املستقبلية الواعدة.

