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مجلس الوزراء كّلف وزارة المالية التنسيق لتطبيق إصالحاتها

»وثيقة الشيتان« المثيرة للجدل إلى التنفيذ
زكريا محمد 

اع���ت���م���د م���ج���ل���س ال�����������وزراء وث���ي���ق���ة وزي�����ر 
الجدل  أثارت  التي  الشيتان،  براك  املالية 
خ�������ال ج���ل���س���ة م����ن����اق����ش����ة االس�����ت�����ج�����واب، 
ال�����ذي ق���ّدم���ه ال���ن���ائ���ب ري�����اض ال��ع��دس��ان��ي 

ل������ل������وزي������ر، وح�����م�����ل�����ت ع�������ن�������وان »امل�����ال�����ي�����ة 
تمويل  ومقترحات  اإلص��اح��ات  العامة.. 

امليزانية«.
باإلصاحات  ج��دواًل  الوثيقة  وتضّمنت 
امل�����ال�����ي�����ة امل�����ط�����ل�����وب إق��������راره��������ا ب����������أدوات 
ت���ش���ري���ع���ي���ة وت���ن���ف���ي���ذي���ة، وك����ل����ف م��ج��ل��س 

كل  م��ع  بالتنسيق  امل��ال��ي��ة،  وزارة  ال���وزراء 
ات  ال��ج��ه��ات ذات ال��ص��ل��ة، الت��خ��اذ اإلج���راء
باألداة  الازمة إلصدار هذه اإلصاحات 
بما  املجلس  وموافاة  املناسبة  القانونية 

إليه األمر خال أسبوعني. ينتهي 
ورف�������ع ال���ش���ي���ت���ان ج���م���ل���ة ت����وص����ي����ات إل���ى 

م��ج��ل��س ال�����وزراء ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى امل��دي��ني 
ال�����ق�����ص�����ي�����ر وامل�������ت�������وس�������ط، م�����ن�����ه�����ا ش�������راء 
مليار   2.2 قيمته  مل��ا  األج��ي��ال،  احتياطي 
دي����ن����ار م����ن أص�������ول االح���ت���ي���اط���ي ال����ع����ام، 
ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ازم���ة  وات���خ���اذ اإلج�������راء
صندوق  من  املباشرة  السحوبات  لوقف 

االح����ت����ي����اط����ي ال������ع������ام، وإص����������اح ه��ي��ك��ل 
األنشطة  وخصخصة  واألج���ور  ال��روات��ب 

االقتصادي. الطابع  ذات  الحكومية 
���ي إص����اح����ات 

ّ
وط�����ال�����ب ال���ش���ي���ت���ان ب���ت���ب���ن

امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ج���رى ع��رض��ه��ا على 
من  سابقة،  مخاطبة  في  ال��وزراء  مجلس 

خ��ال اس��ت��ص��دار ال��ت��ش��ري��ع��ات وال��ق��وان��ني 
��ق 

ّ
ال����ازم����ة، وال���ت���ي م���ن امل���ت���وق���ع أن ت��ح��ق

زي�����ادة ف���ي اإلي�������رادات ال���ع���ام���ة، وت��رش��ي��دًا 
لإلنفاق العام، بما يقّدر بنحو 5 مليارات 

دينار.

دعم البحرين رواتب القطاع الخاص يزيد الضغط على الحكومة

توصيات »بيئة األعمال« أمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
رة« خليجياً في التعافي االقتصادي.. وتتأثَّر سلباً بضعف الحوافز الحكومية  ¶ »ميد«: الكويت »متأخِّ

تنسيق دولي قبيل تشغيل الطيران التجاري

120 إلى 130 رحلة يوميًا
مع بدء الرحالت مطلع أغسطس

محمد المصلح
وافــــق مــجــلــس الـــــــوزراء امــــس عــلــى خطـة 
تــشــغــيــل الــــرحــــات الـــتـــجـــاريـــة فـــي  مطار 
اعــتــبــارا من  وايــابــا  الدولي  ذهــابــا  الكويت 
االول مـن اغسطس املقبل بنسبة تشغيل 
تـــزيـــد عــلــى 30% وفــــق االشـــتـــراطـــات  ال 
الصحية ضمن خطة مكونة من 3 مراحل.

ــــــ سبقلا  وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر مـــــســـــؤول ل
الــتــجــاريــة ستشمل  الــجــويــة  الـــرحـــات  ان 
املواطنني واملقيمني على حد سواء،  سفر 
موضحا ان القدرة التشغيلية في املرحلة 
االولى ستتضمن مغادرة ما بني 8 و 10 

االف راكب يوميا.
واشــــار املــصــدر الـــى ان الــرحــات الجوية 

ستكون بحدود 120 الى 130 رحلة يوميا 
شاملة الرحات القادمة واملغادرة في كل 
مباني املطار، موضحا انه سيكون هناك 
فاصل زمني مقدر بساعة بني كل رحلة 
واخـــرى حتى ال يــكــون هــنــاك تــكــدس بني 

املسافرين.
واضاف ان تشغيل الرحات التجارية في 
ملعرفة  دولية  ملخاطبات  سيخضع  املطار 
اشـــتـــراطـــات ولـــوائـــح املــــطــــارات االقــلــيــمــيــة 

والعاملية في استقبال زوارها.
وتــابــع »انـــه عــلــى اثـــر ذلـــك ســتــكــون هناك 
اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة بــني الــكــويــت وعــــدد من 
املطارات االقليمية والعاملية سيتم تفعيلها 

قــريــبــا تــمــهــيــدا لــبــدء الـــرحـــات الــتــجــاريــة، 
حــيــث ســيــتــم االطـــــاع عــلــى االشــتــراطــات 
الصحية املقررة لكل دولة تستقبل زوارها 
حـــول اذا مــا كــانــت تــحــتــاج الـــى شــهــادات 
مــخــبــريــة او فـــحـــوصـــات طــبــيــة مـــشـــددة، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــم ابــــــاغ شــــركــــات الـــطـــيـــران 
املــخــولــة بنقل الــركــاب بــهــذه االشــتــراطــات 
قبيل ســفــر املــواطــنــني واملــقــيــمــني الـــى تلك 

الدول لضمان سامة املسافرين«.
وذكـــــر ان الـــكـــويـــت ســتــضــع اشـــتـــراطـــات 
صحية امـــام الــقــادمــني الــى الــبــاد، ومنها 
اجراء تحليل الـ pcr لكل راكب على نفقته 

الخاصة قبل قدومه الى الباد.

 »فايننشال تايمز«:»كورونا« 
بمرحلة جديدة.. وعلى العالم التعايش

 ترجمة محمد أمين
إلى  العالم  تايمز  فايننشال  دعت صحيفة 
فــيــروس »كــورونــا« املستجد،  مــع  التعايش 
إلى حني توافر العاج أو اللقاح، الفتة إلى أن 

الوباء دخل مرحلة جديدة.
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا إلـــــى أن 
»االقتصادات التي تم إغاقها بسبب مرض كوفيد 
بالرواد،  تمتلئ  والشواطئ  أبوابها،  فتح  تعيد   19
بالرغم من تسارع اإلصابات باملرض على نطاق 
عاملي، بما في ذلك دول بدأت في تخفيف القيود«. 
األكثر  البلدان  اإلغــاق في  أن »عمليات  وأضافت 
فعالية مما هي  وأقــل  أكبر كلفة  أنها  أثبتت  ثــراء 
ب 

ّ
عليه في االقتصادات الناشئة«، داعية إلى »تجن

فرض اإلغاق مرة ثانية لكي ال يضع ذلك الكثير 

من الشركات على حافة الهاوية«.
وأوضـــــحـــــت الــصــحــيــفــة أن »الــــســــكــــان لــن 
يــلــتــزمــوا بــالــقــيــود الــصــارمــة مـــرة أخــــرى«، 
مبينة أنـــه »يــجــب االعــتــمــاد عــلــى إجــــراءات 
التخفيف والحجر الصحي املحلي الحتواء 
رت »فايننشال تايمز« 

ّ
انتشار املرض«. وذك

تيدروس  العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  بحديث 
أدهانوم غيبريسوس، األسبوع املاضي، أن »غياب 
التضامن بني الدول في مكافحة الفيروس أخطر 
من تفشي املرض نفسه«، خاتمة: »لم يفت األوان 
على تبلور قيادة وتعاون عامليني إلحداث الفارق. 
فــمــع انــتــقــال الـــوبـــاء إلـــى مــرحــلــة أصــعــب، يصبح 
الــقــدرة أو  الــواضــح بشكل متزايد من له  من غير 
الرغبة في التحلي بهذه القيادة وإبــداء الرغبة في 

التعاون«.

تباعد جسدي
.. »رئاسي«

 المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ترحب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع في بيت الضيافة الحكومي األلماني في ميسبرغ  )ا ف ب(

٦ توصيات لدعم القطاع الخاص 
التنفيذاإلجراءات المتبعةالبرامج والسياسات

نهاية يونيو مع فتح جزئيفتح أكبر قدر من األنشطة بضوابط صحيةفتح سوق العمل

فوراًمنح غير مستردة بما ال يزيد على 10 آالف دينارالمنح السريعة

ل الدولة بسداد 100% من اإليجاراتاإليجارات تكفُّ
ابتداء من يوليو ولمدة 6 أشهر لمدة  6 أشهر ابتداء من يوليو 2020

ل الدولة بسداد 80% من الرواتباألجور تكفُّ
ابتداء من يوليو  ولمدة 6 أشهر ابتداء  من يوليو 2020

تسهيل اإلجراءات البنكية وتمديد فترات السداد القروض
وشمول المشاريع المتعثرة

فوراً

تسهيالت للشركات الكبيرة مقابل استخدام المصالح المشتركة
خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة

فوراً

إبراهيم محمد ومي السكري
أك����دت أوس�����اط اق��ت��ص��ادي��ة ل���� سبقلا 
أن ت���وص���ي���ات ل��ج��ن��ة ت��ح��س��ني ب��ي��ئ��ة 
الصغيرة  امل��ش��روع��ات  االع��م��ال لدعم 
وامل���ت���وس���ط���ة، ت��ش��ك��ل األم�����ل ال��وح��ي��د 
إلن���ق���اذ ق��ط��اع��ات االق���ت���ص���اد وع��ب��ور 
أزم��ة ك��ورون��ا ال��ى ب��ر االم���ان، مشددة 
ع��ل��ى ض�����رورة إس�����راع ال��ح��ك��وم��ة في 

اقرار الدعم املطلوب لاقتصاد.
ودع������������ت االوس����������������اط االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
الحكومة الى تسريع خطوات االنقاذ 
اسوة بدول خليجية النتشال القطاع 
ال����خ����اص م����ن ازم����ت����ه وح���م���اي���ة االف 
االس����ر ووق����ف ن��زي��ف »ال��ت��ف��ن��ي��ش��ات«، 
م��ش��ي��رة ف���ي ه����ذا ال���ص���دد ال����ى اع���ان 
ام���س انها  ال��ب��ح��ري��ن  ح��ك��وم��ة مملكة 
ال��ع��ام��ل��ني  س���ت���دف���ع 50% م����ن أج������ور 

بالقطاع الخاص في القطاعات األشد 
كورونا،  فيروس  تضررًا من جائحة 
ومل���دة 3 أش��ه��ر. ووف��ق��ًا ل��وك��ال��ة أن��ب��اء 
ال��ب��ح��ري��ن، ف���ان امل��دف��وع��ات ال��ج��دي��دة 
البحرين  ي��ول��ي��و. وك��ان��ت  ف��ي  ستبدأ 
ق��د اع��ل��ن��ت س��اب��ق��ا ان��ه��ا ستنفق 570 
مليون دوالر على دفع رواتب جميع 
م��واط��ن��ي��ه��ا امل���ئ���ة أل����ف ال��ع��ام��ل��ني في 
القطاع الخاص من ابريل إلى يونيو، 
ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���ت���داع���ي���ات االق��ت��ص��ادي��ة 

لتفشي الفيروس. 
وي��ب��دو أن ال��ك��وي��ت ب���دأت ت��دف��ع ثمن 
إن��ق��اذي��ة  ح��زم��ة  تنفيذ  ف��ي  تقاعسها 
فّعالة وسريعة إلنقاذ اقتصادها من 
فته 

ّ
براثن أزمة »كوفيد ����� 19« وما خل

ت ضمن 
ّ
إذ حل كارثية؛  تداعيات  من 

»ميد«  مؤشر  ف��ي  الثانية  املجموعة 
الق��ت��ص��ادات ال���دول األك��ث��ر اس��ت��ع��دادًا 

»ك��ورون��ا«،  من  االقتصادي  للتعافي 
ال���ث���ال���ث خليجيًا  ال��ت��رت��ي��ب  ل��ت��ش��غ��ل 

وعربيًا، محققة 3.5 نقاط.
ووفقًا ملؤشر »ميد«، فإن الدول التي 
درجت في املجموعة الثانية، وبينها 

ُ
أ

ال��ك��وي��ت وع��م��ان وم��ص��ر، ت��ع��ان��ي من 
ض���ع���ف ال���ح���واف���ز ال���ح���ك���وم���ي���ة، وق��ل��ة 
امل���ش���اري���ع، وت����راج����ع ف���ي ت��ص��ن��ي��ف��ات 
س��ه��ول��ة م��م��ارس��ة األع���م���ال، ف��ي حني 
األول  امل�����رك�����ز  ال����س����ع����ودي����ة  اح����ت����ل����ت 
ن��ق��اط، تلتها  ب����4.1  خليجيًا وع��رب��ي��ًا 
اإلمارات في املرتبة الثانية ب��4 نقاط، 
ثم  األول����ى،  املجموعة  ف��ي  وكلتاهما 
جاءت عمان في الترتيب الرابع ب�3.4 
���ت ال��ب��ح��ري��ن ف���ي امل��رك��ز 

ّ
ن���ق���اط، وح���ل

ال��خ��ام��س ب�����3 ن���ق���اط، ف���ي ح���ني ت��ذّي��ل 
العراق القائمة عربيًا ب��2.1 نقطة.

وف�������ي ت���ق���ي���ي���م���ه���ا ل���ل���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي 

تواجه االنتعاش خال فترة ما بعد 
ق��ال��ت »ميد«  املنطقة،  ف��ي  »ك���ورون���ا« 
إن تدهور التوازن املالي في الكويت 
الصحة  م��خ��اوف  على  بظاله  ُيلقي 

والسامة وسط الوباء. 
وح�������������ّددت »م������ي������د« أه��������م امل������ؤش������رات 
اإلي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��ك��س إم���ك���ان���ات 
أقوى للتعافي، منها: الثروة األعلى، 
وسهولة ممارسة األعمال التجارية، 
املشاريع،  وس��وق  التحفيز،  وتدابير 
ال��س��ك��ان، واألن��ظ��م��ة الصحية  وع����دد 
األف�����ض�����ل. أم������ا امل������ؤش������رات ال��س��ل��ب��ي��ة 
ي��ن إلى  ل ف��ي ارت��ف��اع نسب ال��دَّ

ّ
فتتمث

والبطالة،  اإلج��م��ال��ي،  املحلي  الناتج 
واالع����ت����م����اد ع���ل���ى ال���ن���ف���ط وامل���خ���اط���ر 

السياسية.

أنا غنية فهل أنظف 
البيت بنفسي

 خالل الوباء.. أم أعتمد  
على الخادمة؟

تأكيداً لما انفردت به سبقلا أمس
»الطيران المدني«: 

جددنا التعاقد  مع شركات 
»البنغالي« وجاٍر استبدالها

علي الخالدي

تأكيدًا ملا انفردت به سبقلا أمس، أوضحت 
اإلدارة العامة للطيران املدني أنها خاطبت 
جهاز املناقصات املركزية العامة بتاريخ 1 
يونيو الجاري لتجديد تعاقدها مع إحدى 
البنغالي  التابعة للنائب  النظافة  شركات 
املحجوز حاليا بتهم غسل أموال وتجارة 

إقامات.
وق���ال���ت »ال���ط���ي���ران امل���دن���ي« ف���ي ح��س��اب��ه��ا 
شركة  مع  التعاقد  تمديد  إن  تويتر  على 
ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ل��ة ف���ي امل���ط���ار ت���م ق��ب��ل أن 
ت��ح��ال إل���ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، م��ؤك��دة أن��ه��ا 
ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ًا ع��ل��ى ت��رت��ي��ب ال��ت��ع��اق��د م��ع 
لم توضح مصير  في حني  أخ��رى،  شركة 
ال���ذي ت��م ت��م��دي��ده بالفعل  ال��ث��ان��ي  ال��ع��ق��د 
خ���ال ش��ه��ر أب���ري���ل امل���اض���ي. إل���ى ذل���ك لم 
الحكومية  الجهة  من  توضيح  أي  يصدر 
تعاقدها  بتجديد  قامت  وال��ت��ي  األخ���رى، 
مع إحدى شركات النائب البنغالي خال 

املاضي. أبريل  شهر 

على صعيد متصل، قالت مصادر معنية ل� 
سبقلا إن اإلشكالية الرئيسية ليست في 
شركات  م��ع  الحكومية  ال��ت��ع��اق��دات  تمديد 
ف��ي تبعات  ل��ك��ن  امل��ت��ه��م،  البنغالي  ال��ن��ائ��ب 
التمديد، اذ كيف لشركة محالة إلى النيابة، 
ويعتقد أن أرصدتها املالية في البنوك قد 
إل��ى ذل��ك أن تتمكن  جمدت أو ف��ي الطريق 
من دفع رواتب عمالتها؟  وتوقعت أنه في 
حال عدم تسلم العمال لرواتبهم، قد نشهد 
إض�����راب�����ات م����ن ش���أن���ه���ا اإلض��������رار ب��م��س��ار 
العمل في الجهات الحكومية املتعاقدة مع 

شركات النائب البنغالي.
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أخي عدواني تجاه 
أمي وأخشى أن 

يضربها.. فماذا 
أفعل؟

الكويت تدخل مرحلة »العسر المالي«

الحكومة تستعجل »الدين العام«

اليت   |  ص06

الخبيرة األسرية في 
»الغارديان« تجيب

خريجو الفرعيات،  ال يتحدثون 
عن المواقف الوطنية.

مختصر مفيد

في  العدد 

ومجموعة  السعودي  التجاري  األهلي  بنك  ��ع 
ّ
وق

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

البنك  يكون  االندماج بحيث  إتمامها عن طريق 
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 
إجمالي  سيتراوح  املبادلة،  معامل  نطاق  ضمن 
السعر الذي سيقوم البنك األهلي التجاري بدفعه 
ملساهمي »سامبا« ما بني 1.4 مليار و1.5 مليار 
سهم جديد تقريبًا في »األهلي«. وسجل سهما 

املالية  سامبا  ومجموعة  التجاري  األهلي  البنك 
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 
ال��خ��ض��ي��ري، إن صفقة االن��دم��اج  امل��ال��ي��ة، ع��م��ار 
السعودي  ال��ت��ج��اري  األه��ل��ي  البنك  م��ع  املحتملة 
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.

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

عمالق سعودي مصرفي  في الطريق

زكريا محمد
السيولة  بسبب شح  املالي«  »العسر  مرحلة  الكويت  دخلت 
النقدية وفق كتب رسمية متبادلة بني وزارة املالية والهيئة 
أن  م��ن  ح���ذرت  ال�����وزراء،  ناقشها مجلس  ال��ع��ام��ة لالستثمار 
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 ل� 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.
إق��رار القانون يحرم املالية  امل��ص��ادر على أن تأخر  وش��ددت 
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 
اإلص���دارات  م��ق��درة حجم  منخفضة،  بكلفة  عليها  الحصول 
امل��ت��وق��ع��ة خ���الل ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة 2021/2020 ب��ح��دود )4 – 5( 

مليارات دينار.
وأشارت إلى أن السيولة النقدية املتوقع طلبها خالل السنة 
ويجب  دينار،  مليار   20.6 تبلغ   2021/2020 الحالية  املالية 
تبني إجراءات عاجلة لتوفير السيولة في االحتياطي العام.

املالية  وزارة  ف��ي  املختصني  ب��ني  ت��واف��ق��ًا  ه��ن��اك  أن  وذك���رت 
الحالة  ظل  في  لالستثمار  العامة  الهيئة  في  واملختصني 
الراهنة  الفترة  في  الكويت  تواجهها  التي  الصعبة  املالية 
النفط وم��ا نتج عنه  ف��ي أس��ع��ار  ال��ح��اد  االن��خ��ف��اض  بسبب 

من انخفاض كبير في اإليرادات العامة.

■ سيولة االحتياطي العام ستنفد نهاية الشهر الجاري.. وإجراءات عاجلة لتوفير»الكاش«

■ كلفة االقتراض منخفضة حالياً.. والسيولة المطلوبة تبلغ 20.6 مليار دينار

اقتصاد   |  ص13

ر من هذه األساليب« ل على المقام السامي.. ونحذِّ »تقوَّ

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�����الل ب���رن���ام���ج ح����دي����ث ال���ب���ل���د م��ع 
اإلع����الم����ي م��ح��م�����د ط����الل ال���س���ع���ي���د، ب��ت��اري��خ 
ل��ه  ت���غ���ري���دة  ف����ي  ادع��������اُه  وم�����ا   ،2020/6/23
أمير  لسمو  نقل  ب��أن��ه   ،2020/6/25 ب��ت��اري��خ 
بينه  م���ا دار  األح���م���د  ال��ش��ي��خ ص��ب��اح  ال���ب���الد 

القذافي،  معمر  السابق  الليبي  الرئيس  وبني 
وب���أن س��م��وه ط��ل��ب م��ن��ه ف��ي حينه إب���الغ ذل��ك 
بن  سلمان  امل��ل��ك  الشريفني  الحرمني  ل��خ��ادم 
العربية  اململكة  م��ل��ك  س��ع��ود،  آل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال���س���ع���ودي���ة ال��ش��ق��ي��ق��ة، غ��ي��ر ص��ح��ي��ح ال��ب��ت��ة، 

السامي. املقام  ومحض تقّول وافتراء على 
ال��ج��راح ف��ي بيان صحافي أم��س أن��ه ال  وأك��د 

يجوز أن ُينسب لسمو أمير البالد أي حديث 
ل��ق��اء م���ن دون  أو ق����ول، س����واء ف���ي م��ق��ال��ة أو 
الحصول على موافقة رسمية وصريحة من 
األميري  الديوان  وأن  بذلك،  األميري  الديوان 
ر م��ن ال��ل��ج��وء إل���ى م��ث��ل ه���ذه األس��ال��ي��ب 

ّ
ي��ح��ذ

ال���ت���ي ت���وق���ع ف��اع��ل��ه��ا ت���ح���ت ط���ائ���ل���ة امل���س���اءل���ة 
القانونية.

الحكومة،  على  النيابي  الضغط  يتواصل 
بهدف إماطة اللثام عن مالبسات فضيحة 
النائب البنغالي، بعد أن كشفت التحقيقات 
نواب ومسؤولني حكوميني  األولية ضلوع 
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 
أم���وال  غ��س��ل  بشبهات  املتصلة  ال��ق��ض��اي��ا 

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

ب���دوره���ا امل���ن���وط ب��ه��ا م���ن دون ت��أخ��ي��ر أو 
مماطلة، مؤكدًا أن ذلك »سيثبت باستجواب 
ال���ذي يعتزم  ب���راك الشيتان،  امل��ال��ي��ة«  وزي���ر 
ت��ق��دي��م��ه إل���ي���ه ق���ري���ب���ًا. وق�����ال ال��ع��دس��ان��ي ل� 
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.

الكويتيون محرومون

 من »الشنغن«
الكويت   |  ص04

فضيحة تتعلق بشركات تعود ملكيتها للمتهم

الحكومة تمدد عقود »البنغالي«!
علي الخالدي ومبارك حبيب

بينما ات��س��ع��ت دائ����رة االت��ه��ام��ات واألس��م��اء 
واضحًا  وب��ات  البنغالي،  النائب  ف��ي قضية 
أن السياسيني سيتصّدرون قائمة املتهمني، 
ب�����رزت أم����س ف��ض��ي��ح��ة ح��ك��وم��ي��ة؛ إذ كشفت 
ل����� سبقلا أن ع�������ددًا م��ن  م����ص����ادر م���س���ؤول���ة 
ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة م����دد خ����الل ال��ش��ه��ري��ن 
املاضيني أكثر من 4 عقود 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����الل ال��ش��ه��ري��ن امل���اض���ي���ني، وج���رى 
ت��م��دي��ده��ا، ن��ظ��رًا إل��ى ح��اج��ة ال��ج��ه��ات إليها، 
وف����ق����ا ل������إج������راءات اإلداري����������ة االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
للتعاقدات الحكومية، التي تختصر الدورة 
جائحة  ي 

ّ
تفش بحجة  ال��ط��وي��ل��ة،  املستندية 

»ك���ورون���ا«، علمًا ب��أن قيمة ال��ع��ق��ود األرب��ع��ة 
توفير  يخص  وأغلبها  مليونية،  اإلجمالية 

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 1 يوليو إلى 19 يناير 2021 ، إال أن الجهاز 
أرجأ املناقصات للنظر فيها.  وأملحت إلى أن 

هناك جهة حكومية أخرى ذات نشاط ديني 
ق��ام��ت م���ؤخ���رًا ب��إس��ن��اد م���ه���اّم 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  .
ال���ن���ائ���ب  أن  م����س����ؤول����ة  م������ص������ادر  وك����ش����ف����ت 
البنغالي املتهم لديه 4 شركات في الكويت، 
يمارس فيها أعماله، تدور أنشطتها في فلك 
الطرق  وتنظيف  واملقاوالت  العامة  التجارة 

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������ سبقلا ع�����ن ق���ي���ام 
التحويالت  جميع  بفحص  امل��ب��اح��ث  ج��ه��از 
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 
توّرطهما  م��دى  ع��ن  البحث  يجري  القضية، 
ب���االت���ج���ار ف���ي اإلق����ام����ات؛ ل��ي��ص��ب��ح ال���ع���دد 5 
إل��ى مرشح  ن��واب سابقني وحاليني، إضافة 
النتخابات مجلس األمة، قررت النيابة أمس 
استمرار حجزه مع مسؤول آخر في »القوى 

العاملة«.
��م مجلس األم���ة أم���س رس��م��ي��ا كتابني  وت��س��لّ
م��ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، ب��رف��ع ال��ح��ص��ان��ة ع��ن 3 
النائب  الطلب األول بقضية  ق  ن��واب، ويتعلّ
ال���ب���ن���غ���ال���ي وي���ق���ض���ي ب����رف����ع ال���ح���ص���ان���ة ع��ن 
��ق برفع  ن��ائ��ب��ني، أم���ا ال��ك��ت��اب ال��ث��ان��ي ف��ي��ت��ع��لّ

الحصانة عن نائب ثالث.
وذك���رت م��ص��ادر مطلعة ل��� سبقلا أن رئيس 
الطلبات  الغانم أح��ال  م���رزوق  مجلس األم��ة 
أن  على  البرملانية،  التشريعية  اللجنة  إل��ى 
تبت فيها خ��الل اجتماع قريب، مشيرة إلى 
أن اللجنة التشريعية تتجه إلى اتخاذ قرار 

باملوافقة على رفع الحصانة عن النائبني. 
الفيلي  محمد  د.  ال��دس��ت��وري  الخبير  وأك���د 
اللجنة  ت��ع��د  أن  امل��ف��ت��رض  م���ن  أن  ل���� سبقلا 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ت��ق��ري��ره��ا ف���ي االت����ه����ام امل��س��ن��د 

للنائبني.
: ي����ف����ت����رض أال  واس�������ت�������درك ال����ف����ي����ل����ي، ق������ائ������الً
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��الل شهر من وصول 
الحصانة،  رف��ع  بمنزلة  يعتبر  فذلك  الطلب، 
وليس  ب��األص��ل،  النائبني  مع  التعامل  ويتم 
ل����ني أم����ام  االس����ت����ث����ن����اء، وي���ص���ب���ح���ان ُم����س����اَء

القضاء.

ح محجوز ■ مفاجآت جديدة: نائبان سابقان في دائرة الشبهة.. ومرشَّ

العدساني:  سأثبت تضخم حسابات نواب في استجواب الشيتان
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»كورونا« يستنزف 
الخاليا المناعية 
بالجسم.. على 

 طريقة »اإليدز«

العقارات على شفا االنهيار!
10 اقتصاد

الخبير األسري 
في »نيويورك تايمز« يجيب

¶  10 آالف مغادر يومياً.. وساعة فاصالً زمنياً بين الرحالت

ص 02

 بقية أخبار  
الصفحة 

األولى

الكويت   |  ص05-04

النيابة العامة تحسم جدل 30 عامًا منذ الغزو العراقي:

المحرر القضائي
ق بخيانة 

ّ
ال��ذي استمر 30 عامًا، في ما يتعل الجدل  العامة  النيابة  حسمت 

املدعو مسافر عبدالكريم، وتعاونه مع قوات االحتالل العراقي للكويت عام 
1990، مؤكدة أنه »متعاون« بشهادة الشهود واملستندات والوثائق املكتوبة 

واملرئية.
وإذ قررت النيابة حفظ شكاوى، قدمتها حفيدة مسافر عبدالكريم، بحق 5 
»الخائن«،  مواطنني »مغّردين«، ادعت أنهم أساءوا إلى جدها، حني وسموه ب�
قالت في حيثيات قرارها، التي حصلت عليها سبقلا، إنها تطمئن إلى أقوال 
الشهود واملستندات التي اطلعت عليها، واللقاءات املتلفزة بأن املدعو مسافر 
عبدالكريم لم يكتِف بالتعاون مع املحتل، بل تعّرض باإلساءة إلى الكويت 

والهجوم على حّكامها.
وّجهتها  ال��رس��ائ��ل،  م��ن  جملة  القضية  تحقيقات  م��ن  النيابة  واستخلصت 
إلى املجتمع ومؤسسات الدولة واملؤرخني واملفكرين، داعية إياهم إلى فتح 
مغاليق تاريخ الوطن وتدوينه، صادقا بأحداثه وأمجاده وصروفه ومآسيه.

وقالت: يجب إبراز سيرة قامات ال سقف لها من أبناء الوطن، والعصف بكل 
ُمتخاذل أو جاحد أو ُمنكر سقف قامته دون التراب، مبينة أن الغاية من إعادة 
تدوين التاريخ »حتى ال ُينسخ بجريان الزمن ومضي املعاصرين، وينهشه 
 ضميره وابتغى النْيل من الوطن 

َ
ْوحش

َ
اص أو مضطرب اْست ِزٍق أو خرَّ

َ
كل ن

 ِمْعول اإلفك، بغية رْدم ُوُحوِل ماضيه، باختالق 
َّ

وِصه واْستل
ُ

خ
ُ

وتاريخه وش
األباطيل من ذميم القصص{.

لكن النيابة أرس��ت في الوقت ذات��ه مبدأ، مفاده أن��ه »ال وزر ألس��رة املتعاون 
م��س��اف��ر ع��ب��دال��ك��ري��م ب��وض��ي��ع ص��ن��ي��ع��ت��ه، م��ت��ى م���ا ال��ت��زم��وا ال��ق��ان��ون وأم��س��ك 
بعضهم ع��ن نبش م��ا وراء األك��م��ة، واإلي��غ��ال ف��ي امل��ج��ادل��ة وتأليب الحقائق 
والخوض في عجيج، ملؤه الصلف واإلحن، وأن يوقروا تضحية املكلومات 
الالئذات بالصبر والسكينة والرضا، من األمهات والزوجات واألخوات، ممن 
جعن بلفذات أكبادهن، وأزواجهن، وأشقائهن، إبان االحتالل، بوشاية خائن 

ُ
ف

أو مدسوس، في دولٍة تحكمها القوانني، وتسودها مبادئ العدل والحرية«.
وأش����ارت النيابة إل��ى أن��ه��ا استمعت إل��ى أق���وال ال��ش��ه��ود م��ن فنانني زام��ل��وا 
املدعو، وضابط في جهاز أمن الدولة إبان االحتالل، وقد أجمعوا كلهم، على 

أنه تعاون راغبا بإرادته الحرة بال إكراه غير مجبر مع جنود املحتل.

مسافر عبدالكريم.. »متعاون«!
¶  يجب إبراز سيرة قامات ال سقف لها  من أبناء الوطن والعصف بكل ُمتخاذل سقف قامته دون التراب
¶  إعادة تدوين التاريخ.. حتى ال ينهشه من استلَّ ِمعول اإلفك لردم  ُوُحول ماضيه باألباطيل
 ¶  توقير تضحية المكلومات إّبان االحتالل بوشاية خائن في دولة تحكمها القوانين وتسودها مبادئ العدل والحرية

 بالشهود والوثائق انحاز للمحتل.. وأساء إلى الكويت وحّكامها

6 أشهر.. تحقيقات
استغرقت النيابة العامة 6 أشهر في 
وفحص  القضية،  ب��ه��ذه  التحقيقات 
أوراق�������ه�������ا وأدل�����ت�����ه�����ا وم���س���ت���ن���دات���ه���ا 
ووثائقها املسموعة واملرئية، إضافة 
إل���ى ج��ل��س��ات اس��ت��م��اع إل���ى ال��ش��ه��ود 
م����م����ن ع������اص������روا امل������دع������و م���س���اف���ر 

عبدالكريم.

أحرف من نور
����ت����ب����ت ب����ح����ب����ر ال���ح���ك���م���ة، 

ُ
ك����أن����ه����ا ك

م��س��ت��خ��ل��ص��ة م����ن امل����اض����ي ع��ب��رت��ه، 
مستشرفة آفاق املستقبل، تضّمنت 
الرسائل  م��ن  جملة  النيابة  حيثيات 
��ل 

ّ
وامل������ب������ادئ ال����وط����ن����ي����ة، ال����ت����ي ت��ش��ك

م��ع��ال��م ف���ي ط��ري��ق رق����ي امل��ج��ت��م��ع��ات 
وتحضرها.

مجبر.. أم راغب؟
العراقي؟  التعاون مع االحتالل  هل كان مسافر عبدالكريم راغبًا أم مجبرًا على 
املفيدي  الرضا وعلي  الحسني عبد  أمثال عبد  الكويت  فناني  بأن  النيابة  تجيب 
ومنصور املنصور وحياة الفهد وعبدالعزيز املسلم، وهم أعلى قامة وأكبر قدرًا 
الجبر  م��ا ينفي  التعاون معهم؛  ال��غ��زاة م��ن إجبارهم على  ل��م يتمكن  امل��دع��و،  م��ن 

واإلكراه.
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الخرافي: 
»زين« تطلق 

 5G شبكة
في البحرين
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مجلس الوزراء كّلف وزارة المالية التنسيق لتطبيق إصالحاتها

»وثيقة الشيتان« المثيرة للجدل إلى التنفيذ
زكريا محمد 

اع���ت���م���د م���ج���ل���س ال�����������وزراء وث���ي���ق���ة وزي�����ر 
الجدل  أثارت  التي  الشيتان،  براك  املالية 
خ�������ال ج���ل���س���ة م����ن����اق����ش����ة االس�����ت�����ج�����واب، 
ال�����ذي ق���ّدم���ه ال���ن���ائ���ب ري�����اض ال��ع��دس��ان��ي 

ل������ل������وزي������ر، وح�����م�����ل�����ت ع�������ن�������وان »امل�����ال�����ي�����ة 
تمويل  ومقترحات  اإلص��اح��ات  العامة.. 

امليزانية«.
باإلصاحات  ج��دواًل  الوثيقة  وتضّمنت 
امل�����ال�����ي�����ة امل�����ط�����ل�����وب إق��������راره��������ا ب����������أدوات 
ت���ش���ري���ع���ي���ة وت���ن���ف���ي���ذي���ة، وك����ل����ف م��ج��ل��س 

كل  م��ع  بالتنسيق  امل��ال��ي��ة،  وزارة  ال���وزراء 
ات  ال��ج��ه��ات ذات ال��ص��ل��ة، الت��خ��اذ اإلج���راء
باألداة  الازمة إلصدار هذه اإلصاحات 
بما  املجلس  وموافاة  املناسبة  القانونية 

إليه األمر خال أسبوعني. ينتهي 
ورف�������ع ال���ش���ي���ت���ان ج���م���ل���ة ت����وص����ي����ات إل���ى 

م��ج��ل��س ال�����وزراء ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى امل��دي��ني 
ال�����ق�����ص�����ي�����ر وامل�������ت�������وس�������ط، م�����ن�����ه�����ا ش�������راء 
مليار   2.2 قيمته  مل��ا  األج��ي��ال،  احتياطي 
دي����ن����ار م����ن أص�������ول االح���ت���ي���اط���ي ال����ع����ام، 
ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ازم���ة  وات���خ���اذ اإلج�������راء
صندوق  من  املباشرة  السحوبات  لوقف 

االح����ت����ي����اط����ي ال������ع������ام، وإص����������اح ه��ي��ك��ل 
األنشطة  وخصخصة  واألج���ور  ال��روات��ب 

االقتصادي. الطابع  ذات  الحكومية 
���ي إص����اح����ات 

ّ
وط�����ال�����ب ال���ش���ي���ت���ان ب���ت���ب���ن

امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ج���رى ع��رض��ه��ا على 
من  سابقة،  مخاطبة  في  ال��وزراء  مجلس 

خ��ال اس��ت��ص��دار ال��ت��ش��ري��ع��ات وال��ق��وان��ني 
��ق 

ّ
ال����ازم����ة، وال���ت���ي م���ن امل���ت���وق���ع أن ت��ح��ق

زي�����ادة ف���ي اإلي�������رادات ال���ع���ام���ة، وت��رش��ي��دًا 
لإلنفاق العام، بما يقّدر بنحو 5 مليارات 

دينار.

دعم البحرين رواتب القطاع الخاص يزيد الضغط على الحكومة

توصيات »بيئة األعمال« أمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
رة« خليجياً في التعافي االقتصادي.. وتتأثَّر سلباً بضعف الحوافز الحكومية  ¶ »ميد«: الكويت »متأخِّ

تنسيق دولي قبيل تشغيل الطيران التجاري

120 إلى 130 رحلة يوميًا
مع بدء الرحالت مطلع أغسطس

محمد المصلح
وافــــق مــجــلــس الـــــــوزراء امــــس عــلــى خطـة 
تــشــغــيــل الــــرحــــات الـــتـــجـــاريـــة فـــي  مطار 
اعــتــبــارا من  وايــابــا  الدولي  ذهــابــا  الكويت 
االول مـن اغسطس املقبل بنسبة تشغيل 
تـــزيـــد عــلــى 30% وفــــق االشـــتـــراطـــات  ال 
الصحية ضمن خطة مكونة من 3 مراحل.
ــــــ سبقلا  وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر مـــــســـــؤول ل
الــتــجــاريــة ستشمل  الــجــويــة  الـــرحـــات  ان 
املواطنني واملقيمني على حد سواء،  سفر 
موضحا ان القدرة التشغيلية في املرحلة 
االولى ستتضمن مغادرة ما بني 8 و 10 

االف راكب يوميا.
واشــــار املــصــدر الـــى ان الــرحــات الجوية 

ستكون بحدود 120 الى 130 رحلة يوميا 
شاملة الرحات القادمة واملغادرة في كل 
مباني املطار، موضحا انه سيكون هناك 
فاصل زمني مقدر بساعة بني كل رحلة 
واخـــرى حتى ال يــكــون هــنــاك تــكــدس بني 

املسافرين.
واضاف ان تشغيل الرحات التجارية في 
ملعرفة  دولية  ملخاطبات  سيخضع  املطار 
اشـــتـــراطـــات ولـــوائـــح املــــطــــارات االقــلــيــمــيــة 

والعاملية في استقبال زوارها.
وتــابــع »انـــه عــلــى اثـــر ذلـــك ســتــكــون هناك 
اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة بــني الــكــويــت وعــــدد من 
املطارات االقليمية والعاملية سيتم تفعيلها 

قــريــبــا تــمــهــيــدا لــبــدء الـــرحـــات الــتــجــاريــة، 
حــيــث ســيــتــم االطـــــاع عــلــى االشــتــراطــات 
الصحية املقررة لكل دولة تستقبل زوارها 
حـــول اذا مــا كــانــت تــحــتــاج الـــى شــهــادات 
مــخــبــريــة او فـــحـــوصـــات طــبــيــة مـــشـــددة، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــم ابــــــاغ شــــركــــات الـــطـــيـــران 
املــخــولــة بنقل الــركــاب بــهــذه االشــتــراطــات 
قبيل ســفــر املــواطــنــني واملــقــيــمــني الـــى تلك 

الدول لضمان سامة املسافرين«.
وذكـــــر ان الـــكـــويـــت ســتــضــع اشـــتـــراطـــات 
صحية امـــام الــقــادمــني الــى الــبــاد، ومنها 
اجراء تحليل الـ pcr لكل راكب على نفقته 

الخاصة قبل قدومه الى الباد.

 »فايننشال تايمز«:»كورونا« 
بمرحلة جديدة.. وعلى العالم التعايش

 ترجمة محمد أمين
إلى  العالم  تايمز  فايننشال  دعت صحيفة 
فــيــروس »كــورونــا« املستجد،  مــع  التعايش 
إلى حني توافر العاج أو اللقاح، الفتة إلى أن 

الوباء دخل مرحلة جديدة.
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا إلـــــى أن 
»االقتصادات التي تم إغاقها بسبب مرض كوفيد 
بالرواد،  تمتلئ  والشواطئ  أبوابها،  فتح  تعيد   19
بالرغم من تسارع اإلصابات باملرض على نطاق 
عاملي، بما في ذلك دول بدأت في تخفيف القيود«. 
األكثر  البلدان  اإلغــاق في  أن »عمليات  وأضافت 
فعالية مما هي  وأقــل  أكبر كلفة  أنها  أثبتت  ثــراء 
ب 

ّ
عليه في االقتصادات الناشئة«، داعية إلى »تجن

فرض اإلغاق مرة ثانية لكي ال يضع ذلك الكثير 

من الشركات على حافة الهاوية«.
وأوضـــــحـــــت الــصــحــيــفــة أن »الــــســــكــــان لــن 
يــلــتــزمــوا بــالــقــيــود الــصــارمــة مـــرة أخــــرى«، 
مبينة أنـــه »يــجــب االعــتــمــاد عــلــى إجــــراءات 
التخفيف والحجر الصحي املحلي الحتواء 
رت »فايننشال تايمز« 

ّ
انتشار املرض«. وذك

تيدروس  العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  بحديث 
أدهانوم غيبريسوس، األسبوع املاضي، أن »غياب 
التضامن بني الدول في مكافحة الفيروس أخطر 
من تفشي املرض نفسه«، خاتمة: »لم يفت األوان 
على تبلور قيادة وتعاون عامليني إلحداث الفارق. 
فــمــع انــتــقــال الـــوبـــاء إلـــى مــرحــلــة أصــعــب، يصبح 
الــقــدرة أو  الــواضــح بشكل متزايد من له  من غير 
الرغبة في التحلي بهذه القيادة وإبــداء الرغبة في 

التعاون«.

تباعد جسدي
.. »رئاسي«

 المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ترحب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع في بيت الضيافة الحكومي األلماني في ميسبرغ  )ا ف ب(

٦ توصيات لدعم القطاع الخاص 
التنفيذاإلجراءات المتبعةالبرامج والسياسات

نهاية يونيو مع فتح جزئيفتح أكبر قدر من األنشطة بضوابط صحيةفتح سوق العمل

فوراًمنح غير مستردة بما ال يزيد على 10 آالف دينارالمنح السريعة

ل الدولة بسداد 100% من اإليجاراتاإليجارات تكفُّ
ابتداء من يوليو ولمدة 6 أشهر لمدة  6 أشهر ابتداء من يوليو 2020

ل الدولة بسداد 80% من الرواتباألجور تكفُّ
ابتداء من يوليو  ولمدة 6 أشهر ابتداء  من يوليو 2020

تسهيل اإلجراءات البنكية وتمديد فترات السداد القروض
وشمول المشاريع المتعثرة

فوراً

تسهيالت للشركات الكبيرة مقابل استخدام المصالح المشتركة
خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة

فوراً

إبراهيم محمد ومي السكري
أك����دت أوس�����اط اق��ت��ص��ادي��ة ل���� سبقلا 
أن ت���وص���ي���ات ل��ج��ن��ة ت��ح��س��ني ب��ي��ئ��ة 
الصغيرة  امل��ش��روع��ات  االع��م��ال لدعم 
وامل���ت���وس���ط���ة، ت��ش��ك��ل األم�����ل ال��وح��ي��د 
إلن���ق���اذ ق��ط��اع��ات االق���ت���ص���اد وع��ب��ور 
أزم��ة ك��ورون��ا ال��ى ب��ر االم���ان، مشددة 
ع��ل��ى ض�����رورة إس�����راع ال��ح��ك��وم��ة في 

اقرار الدعم املطلوب لاقتصاد.
ودع������������ت االوس����������������اط االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
الحكومة الى تسريع خطوات االنقاذ 
اسوة بدول خليجية النتشال القطاع 
ال����خ����اص م����ن ازم����ت����ه وح���م���اي���ة االف 
االس����ر ووق����ف ن��زي��ف »ال��ت��ف��ن��ي��ش��ات«، 
م��ش��ي��رة ف���ي ه����ذا ال���ص���دد ال����ى اع���ان 
ام���س انها  ال��ب��ح��ري��ن  ح��ك��وم��ة مملكة 
ال��ع��ام��ل��ني  س���ت���دف���ع 50% م����ن أج������ور 

بالقطاع الخاص في القطاعات األشد 
كورونا،  فيروس  تضررًا من جائحة 
ومل���دة 3 أش��ه��ر. ووف��ق��ًا ل��وك��ال��ة أن��ب��اء 
ال��ب��ح��ري��ن، ف���ان امل��دف��وع��ات ال��ج��دي��دة 
البحرين  ي��ول��ي��و. وك��ان��ت  ف��ي  ستبدأ 
ق��د اع��ل��ن��ت س��اب��ق��ا ان��ه��ا ستنفق 570 
مليون دوالر على دفع رواتب جميع 
م��واط��ن��ي��ه��ا امل���ئ���ة أل����ف ال��ع��ام��ل��ني في 
القطاع الخاص من ابريل إلى يونيو، 
ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���ت���داع���ي���ات االق��ت��ص��ادي��ة 

لتفشي الفيروس. 
وي��ب��دو أن ال��ك��وي��ت ب���دأت ت��دف��ع ثمن 
إن��ق��اذي��ة  ح��زم��ة  تنفيذ  ف��ي  تقاعسها 
فّعالة وسريعة إلنقاذ اقتصادها من 
فته 

ّ
براثن أزمة »كوفيد ����� 19« وما خل

ت ضمن 
ّ
إذ حل كارثية؛  تداعيات  من 

»ميد«  مؤشر  ف��ي  الثانية  املجموعة 
الق��ت��ص��ادات ال���دول األك��ث��ر اس��ت��ع��دادًا 

»ك��ورون��ا«،  من  االقتصادي  للتعافي 
ال���ث���ال���ث خليجيًا  ال��ت��رت��ي��ب  ل��ت��ش��غ��ل 

وعربيًا، محققة 3.5 نقاط.
ووفقًا ملؤشر »ميد«، فإن الدول التي 
درجت في املجموعة الثانية، وبينها 

ُ
أ

ال��ك��وي��ت وع��م��ان وم��ص��ر، ت��ع��ان��ي من 
ض���ع���ف ال���ح���واف���ز ال���ح���ك���وم���ي���ة، وق��ل��ة 
امل���ش���اري���ع، وت����راج����ع ف���ي ت��ص��ن��ي��ف��ات 
س��ه��ول��ة م��م��ارس��ة األع���م���ال، ف��ي حني 
األول  امل�����رك�����ز  ال����س����ع����ودي����ة  اح����ت����ل����ت 
ن��ق��اط، تلتها  ب����4.1  خليجيًا وع��رب��ي��ًا 
اإلمارات في املرتبة الثانية ب��4 نقاط، 
ثم  األول����ى،  املجموعة  ف��ي  وكلتاهما 
جاءت عمان في الترتيب الرابع ب�3.4 
���ت ال��ب��ح��ري��ن ف���ي امل��رك��ز 

ّ
ن���ق���اط، وح���ل

ال��خ��ام��س ب�����3 ن���ق���اط، ف���ي ح���ني ت��ذّي��ل 
العراق القائمة عربيًا ب��2.1 نقطة.

وف�������ي ت���ق���ي���ي���م���ه���ا ل���ل���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي 

تواجه االنتعاش خال فترة ما بعد 
ق��ال��ت »ميد«  املنطقة،  ف��ي  »ك���ورون���ا« 
إن تدهور التوازن املالي في الكويت 
الصحة  م��خ��اوف  على  بظاله  ُيلقي 

والسامة وسط الوباء. 
وح�������������ّددت »م������ي������د« أه��������م امل������ؤش������رات 
اإلي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��ك��س إم���ك���ان���ات 
أقوى للتعافي، منها: الثروة األعلى، 
وسهولة ممارسة األعمال التجارية، 
املشاريع،  وس��وق  التحفيز،  وتدابير 
ال��س��ك��ان، واألن��ظ��م��ة الصحية  وع����دد 
األف�����ض�����ل. أم������ا امل������ؤش������رات ال��س��ل��ب��ي��ة 
ي��ن إلى  ل ف��ي ارت��ف��اع نسب ال��دَّ

ّ
فتتمث

والبطالة،  اإلج��م��ال��ي،  املحلي  الناتج 
واالع����ت����م����اد ع���ل���ى ال���ن���ف���ط وامل���خ���اط���ر 

السياسية.

أنا غنية فهل أنظف 
البيت بنفسي

 خالل الوباء.. أم أعتمد  
على الخادمة؟

تأكيداً لما انفردت به سبقلا أمس
»الطيران المدني«: 

جددنا التعاقد  مع شركات 
»البنغالي« وجاٍر استبدالها

علي الخالدي

تأكيدًا ملا انفردت به سبقلا أمس، أوضحت 
اإلدارة العامة للطيران املدني أنها خاطبت 
جهاز املناقصات املركزية العامة بتاريخ 1 
يونيو الجاري لتجديد تعاقدها مع إحدى 
البنغالي  التابعة للنائب  النظافة  شركات 
املحجوز حاليا بتهم غسل أموال وتجارة 

إقامات.
وق���ال���ت »ال���ط���ي���ران امل���دن���ي« ف���ي ح��س��اب��ه��ا 
شركة  مع  التعاقد  تمديد  إن  تويتر  على 
ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ل��ة ف���ي امل���ط���ار ت���م ق��ب��ل أن 
ت��ح��ال إل���ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، م��ؤك��دة أن��ه��ا 
ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ًا ع��ل��ى ت��رت��ي��ب ال��ت��ع��اق��د م��ع 
لم توضح مصير  في حني  أخ��رى،  شركة 
ال���ذي ت��م ت��م��دي��ده بالفعل  ال��ث��ان��ي  ال��ع��ق��د 
خ���ال ش��ه��ر أب���ري���ل امل���اض���ي. إل���ى ذل���ك لم 
الحكومية  الجهة  من  توضيح  أي  يصدر 
تعاقدها  بتجديد  قامت  وال��ت��ي  األخ���رى، 
مع إحدى شركات النائب البنغالي خال 

املاضي. أبريل  شهر 

قالت مصادر معنية  على صعيد متصل، 
ل� سبقلا إن اإلشكالية الرئيسية ليست في 
شركات  م��ع  الحكومية  ال��ت��ع��اق��دات  تمديد 
ف��ي تبعات  ل��ك��ن  امل��ت��ه��م،  البنغالي  ال��ن��ائ��ب 
التمديد، اذ كيف لشركة محالة إلى النيابة، 
ويعتقد أن أرصدتها املالية في البنوك قد 
إل��ى ذل��ك أن تتمكن  جمدت أو ف��ي الطريق 
من دفع رواتب عمالتها؟  وتوقعت أنه في 
حال عدم تسلم العمال لرواتبهم، قد نشهد 
إض�����راب�����ات م����ن ش���أن���ه���ا اإلض��������رار ب��م��س��ار 
العمل في الجهات الحكومية املتعاقدة مع 

شركات النائب البنغالي.
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أخي عدواني تجاه 
أمي وأخشى أن 

يضربها.. فماذا 
أفعل؟

الكويت تدخل مرحلة »العسر المالي«

الحكومة تستعجل »الدين العام«

اليت   |  ص06

الخبيرة األسرية في 
»الغارديان« تجيب

خريجو الفرعيات،  ال يتحدثون 
عن المواقف الوطنية.

مختصر مفيد

في  العدد 

ومجموعة  السعودي  التجاري  األهلي  بنك  ��ع 
ّ
وق

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

البنك  يكون  االندماج بحيث  إتمامها عن طريق 
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 
إجمالي  سيتراوح  املبادلة،  معامل  نطاق  ضمن 
السعر الذي سيقوم البنك األهلي التجاري بدفعه 
ملساهمي »سامبا« ما بني 1.4 مليار و1.5 مليار 
سهم جديد تقريبًا في »األهلي«. وسجل سهما 

املالية  سامبا  ومجموعة  التجاري  األهلي  البنك 
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 
ال��خ��ض��ي��ري، إن صفقة االن��دم��اج  امل��ال��ي��ة، ع��م��ار 
السعودي  ال��ت��ج��اري  األه��ل��ي  البنك  م��ع  املحتملة 
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.

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

عمالق سعودي مصرفي  في الطريق

زكريا محمد
السيولة  بسبب شح  املالي«  »العسر  مرحلة  الكويت  دخلت 
النقدية وفق كتب رسمية متبادلة بني وزارة املالية والهيئة 
أن  م��ن  ح���ذرت  ال�����وزراء،  ناقشها مجلس  ال��ع��ام��ة لالستثمار 
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 ل� 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.
إق��رار القانون يحرم املالية  امل��ص��ادر على أن تأخر  وش��ددت 
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 
اإلص���دارات  م��ق��درة حجم  منخفضة،  بكلفة  عليها  الحصول 
امل��ت��وق��ع��ة خ���الل ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة 2021/2020 ب��ح��دود )4 – 5( 

مليارات دينار.
وأشارت إلى أن السيولة النقدية املتوقع طلبها خالل السنة 
ويجب  دينار،  مليار   20.6 تبلغ   2021/2020 الحالية  املالية 
تبني إجراءات عاجلة لتوفير السيولة في االحتياطي العام.

املالية  وزارة  ف��ي  املختصني  ب��ني  ت��واف��ق��ًا  ه��ن��اك  أن  وذك���رت 
الحالة  ظل  في  لالستثمار  العامة  الهيئة  في  واملختصني 
الراهنة  الفترة  في  الكويت  تواجهها  التي  الصعبة  املالية 
النفط وم��ا نتج عنه  ف��ي أس��ع��ار  ال��ح��اد  االن��خ��ف��اض  بسبب 

من انخفاض كبير في اإليرادات العامة.

■ سيولة االحتياطي العام ستنفد نهاية الشهر الجاري.. وإجراءات عاجلة لتوفير»الكاش«

■ كلفة االقتراض منخفضة حالياً.. والسيولة المطلوبة تبلغ 20.6 مليار دينار

اقتصاد   |  ص13

ر من هذه األساليب« ل على المقام السامي.. ونحذِّ »تقوَّ

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�����الل ب���رن���ام���ج ح����دي����ث ال���ب���ل���د م��ع 
اإلع����الم����ي م��ح��م�����د ط����الل ال���س���ع���ي���د، ب��ت��اري��خ 
ل��ه  ت���غ���ري���دة  ف����ي  ادع��������اُه  وم�����ا   ،2020/6/23
أمير  لسمو  نقل  ب��أن��ه   ،2020/6/25 ب��ت��اري��خ 
بينه  م���ا دار  األح���م���د  ال��ش��ي��خ ص��ب��اح  ال���ب���الد 

القذافي،  معمر  السابق  الليبي  الرئيس  وبني 
وب���أن س��م��وه ط��ل��ب م��ن��ه ف��ي حينه إب���الغ ذل��ك 
بن  سلمان  امل��ل��ك  الشريفني  الحرمني  ل��خ��ادم 
العربية  اململكة  م��ل��ك  س��ع��ود،  آل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال���س���ع���ودي���ة ال��ش��ق��ي��ق��ة، غ��ي��ر ص��ح��ي��ح ال��ب��ت��ة، 

السامي. املقام  ومحض تقّول وافتراء على 
ال��ج��راح ف��ي بيان صحافي أم��س أن��ه ال  وأك��د 

يجوز أن ُينسب لسمو أمير البالد أي حديث 
ل��ق��اء م���ن دون  أو ق����ول، س����واء ف���ي م��ق��ال��ة أو 
الحصول على موافقة رسمية وصريحة من 
األميري  الديوان  وأن  بذلك،  األميري  الديوان 
ر م��ن ال��ل��ج��وء إل���ى م��ث��ل ه���ذه األس��ال��ي��ب 

ّ
ي��ح��ذ

ال���ت���ي ت���وق���ع ف��اع��ل��ه��ا ت���ح���ت ط���ائ���ل���ة امل���س���اءل���ة 
القانونية.

الحكومة،  على  النيابي  الضغط  يتواصل 
بهدف إماطة اللثام عن مالبسات فضيحة 
النائب البنغالي، بعد أن كشفت التحقيقات 
نواب ومسؤولني حكوميني  األولية ضلوع 
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 
أم���وال  غ��س��ل  بشبهات  املتصلة  ال��ق��ض��اي��ا 

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

ب���دوره���ا امل���ن���وط ب��ه��ا م���ن دون ت��أخ��ي��ر أو 
مماطلة، مؤكدًا أن ذلك »سيثبت باستجواب 
ال���ذي يعتزم  ب���راك الشيتان،  امل��ال��ي��ة«  وزي���ر 
ت��ق��دي��م��ه إل���ي���ه ق���ري���ب���ًا. وق�����ال ال��ع��دس��ان��ي ل� 
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.

الكويتيون محرومون

 من »الشنغن«
الكويت   |  ص04

فضيحة تتعلق بشركات تعود ملكيتها للمتهم

الحكومة تمدد عقود »البنغالي«!
علي الخالدي ومبارك حبيب

بينما ات��س��ع��ت دائ����رة االت��ه��ام��ات واألس��م��اء 
واضحًا  وب��ات  البنغالي،  النائب  ف��ي قضية 
أن السياسيني سيتصّدرون قائمة املتهمني، 
ب�����رزت أم����س ف��ض��ي��ح��ة ح��ك��وم��ي��ة؛ إذ كشفت 
ل����� سبقلا أن ع�������ددًا م��ن  م����ص����ادر م���س���ؤول���ة 
ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة م����دد خ����الل ال��ش��ه��ري��ن 
املاضيني أكثر من 4 عقود 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����الل ال��ش��ه��ري��ن امل���اض���ي���ني، وج���رى 
ت��م��دي��ده��ا، ن��ظ��رًا إل��ى ح��اج��ة ال��ج��ه��ات إليها، 
وف����ق����ا ل������إج������راءات اإلداري����������ة االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
للتعاقدات الحكومية، التي تختصر الدورة 
جائحة  ي 

ّ
تفش بحجة  ال��ط��وي��ل��ة،  املستندية 

»ك���ورون���ا«، علمًا ب��أن قيمة ال��ع��ق��ود األرب��ع��ة 
توفير  يخص  وأغلبها  مليونية،  اإلجمالية 

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 1 يوليو إلى 19 يناير 2021 ، إال أن الجهاز 
أرجأ املناقصات للنظر فيها.  وأملحت إلى أن 

هناك جهة حكومية أخرى ذات نشاط ديني 
ق��ام��ت م���ؤخ���رًا ب��إس��ن��اد م���ه���اّم 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  .
ال���ن���ائ���ب  أن  م����س����ؤول����ة  م������ص������ادر  وك����ش����ف����ت 
البنغالي املتهم لديه 4 شركات في الكويت، 
يمارس فيها أعماله، تدور أنشطتها في فلك 
الطرق  وتنظيف  واملقاوالت  العامة  التجارة 

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������ سبقلا ع�����ن ق���ي���ام 
التحويالت  جميع  بفحص  امل��ب��اح��ث  ج��ه��از 
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 
توّرطهما  م��دى  ع��ن  البحث  يجري  القضية، 
ب���االت���ج���ار ف���ي اإلق����ام����ات؛ ل��ي��ص��ب��ح ال���ع���دد 5 
إل��ى مرشح  ن��واب سابقني وحاليني، إضافة 
النتخابات مجلس األمة، قررت النيابة أمس 
استمرار حجزه مع مسؤول آخر في »القوى 

العاملة«.
��م مجلس األم���ة أم���س رس��م��ي��ا كتابني 

ّ
وت��س��ل

م��ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة، ب��رف��ع ال��ح��ص��ان��ة ع��ن 3 
النائب  الطلب األول بقضية  ق 

ّ
ن��واب، ويتعل

ال���ب���ن���غ���ال���ي وي���ق���ض���ي ب����رف����ع ال���ح���ص���ان���ة ع��ن 
��ق برفع 

ّ
ن��ائ��ب��ني، أم���ا ال��ك��ت��اب ال��ث��ان��ي ف��ي��ت��ع��ل

الحصانة عن نائب ثالث.
وذك���رت م��ص��ادر مطلعة ل��� سبقلا أن رئيس 
الطلبات  الغانم أح��ال  م���رزوق  مجلس األم��ة 
أن  على  البرملانية،  التشريعية  اللجنة  إل��ى 
تبت فيها خ��الل اجتماع قريب، مشيرة إلى 
أن اللجنة التشريعية تتجه إلى اتخاذ قرار 

باملوافقة على رفع الحصانة عن النائبني. 
الفيلي  محمد  د.  ال��دس��ت��وري  الخبير  وأك���د 
اللجنة  ت��ع��د  أن  امل��ف��ت��رض  م���ن  أن  ل���� سبقلا 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ت��ق��ري��ره��ا ف���ي االت����ه����ام امل��س��ن��د 

للنائبني.
: ي����ف����ت����رض أال 

ً
واس�������ت�������درك ال����ف����ي����ل����ي، ق������ائ������ال

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��الل شهر من وصول 
الحصانة،  رف��ع  بمنزلة  يعتبر  فذلك  الطلب، 
وليس  ب��األص��ل،  النائبني  مع  التعامل  ويتم 
ل����ني أم����ام  االس����ت����ث����ن����اء، وي���ص���ب���ح���ان ُم����س����اَء

القضاء.

ح محجوز ■ مفاجآت جديدة: نائبان سابقان في دائرة الشبهة.. ومرشَّ

العدساني:  سأثبت تضخم حسابات نواب في استجواب الشيتان
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»كورونا« يستنزف 
الخاليا المناعية 
بالجسم.. على 

 طريقة »اإليدز«

العقارات على شفا االنهيار!
10 اقتصاد

الخبير األسري 
في »نيويورك تايمز« يجيب

¶  10 آالف مغادر يومياً.. وساعة فاصالً زمنياً بين الرحالت
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90% من طلبة الثاني عشر انضموا 
إلى الفصول التفاعلية

هاني الحمادي

  %90  من طلبة الصف الثاني 
عشر المقيدين في مدارس 

التعليم العام والديني والتربية 
الخاصة، انضموا الى المنصة 

التعليمية لتلقي الدروس 
والحصص التفاعلية، هذا ما 

كشف عنه الوكيالن المساعدان 
للتعليم العام والمناهج 

والبحوث التربوية في وزارة 
التربية أسامة السلطان وصالح 
دبشة، مشيرين إلى أن المنصة 

لم تكلف الوزارة سوى 400 دينار 
فقط. 

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في 
مبنى ديوان عام وزارة التربية أمس، 
ل��ل��ح��دي��ث ح����ول امل��ن��ص��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
 27728 انضمام  عن  السلطان  وأعلن 
الثانوية  الشهادة  في  وطالبة  طالبا 
ال�����ى امل���ن���ص���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وذل������ك م��ن 
اجمالي عدد الطلبة الذين يحق لهم 
دخ����ول اخ��ت��ب��ارات ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة، 
أن  م����ؤك����دا  ط������اب،   29908 وال����ب����ال����غ 
ال��ت��س��ج��ي��ل ف�����اق امل���ت���وق���ع وس��ي��ك��ون 

مفتوحا حتى يكتمل العدد.

مشكات وشكاوى

 وب������نّ ال��س��ل��ط��ان أن ال�������وزارة ع��م��دت 
إلى إطاق آلية التسجيل في املنصة 
ب���ا ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ل��ت��م��ك��� ال��ط��ل��ب��ة 
ا إلى أنه 

ً
»البدون« من التسجيل، الفت

في بداية إط��اق املنصة كانت هناك 
مشكات وشكاوى وردت من معلم� 
منها  وط���ل���ب���ة،  90%   أم�����ور  وأول����ي����اء 

ك��ان��ت ألخ��ط��اء ف��ردي��ة، منها تسجيل 
طالب بشكل متكرر أكثر من 17 مرة، 
املنصة  التقنية في  األم��ور  أن  مؤكدا 
والتحديث  عليها  غ��ب��ار  وال  سليمة 

عليها يتم بشكل يومي.
وذك����ر أن م��ع��اي��ي��ر ال��ق��ب��ول ب��ي��د مدير 
امل������درس������ة ال���������ذي ي���م���ل���ك ص���اح���ي���ات 
الكشوف  وفق  الطالب ورفضه  قبول 
ال���ط���اب���ي���ة امل���ع���ت���م���دة ف����ي م���درس���ت���ه، 
مبينا أن التسجيل في األيام األربعة 
األول���ى ف��اق ال��ع��دد املتوقع، وه��و أمر 

مشجع.

استمرارية التعليم

م����ن ج����ان����ب����ه، أك������د ال����وك����ي����ل امل���س���اع���د 
صاح  وامل��ن��اه��ج،  التربوية  للبحوث 
دب��ش��ة، أن ال��ه��دف م��ن اط���اق املنصة 
اس����ت����م����راري����ة ال���ت���ع���ل���ي���م ف����ي ال���ك���وي���ت 
تحت كل الظروف، وسوف يتم حسم 
ال���دراس���ي للصفوف  ال��ع��ام  م��وض��وع 

كافة بعد 15 يوليو املقبل، متوقعا ان 
تستمر الدراسة اوناين. 

وأك���د دب��ش��ة أن املنصة اع���دت بأيدي 
ك���������وادر وط���ن���ي���ة وب���م���ب���ل���غ م����ال����ي ل��م 
يتجاوز 400 دينار، موضحا أن وزارة 
التعليمية  منصتها  أطلقت  التربية 
التدريبية لطلبة الصف الثاني عشر 
إش����راف ورق��اب��ة 7267 تربويا  ت��ح��ت 

ب� موجه ورئيس قسم ومعلم. 
ث دب����ش����ة ع����ن ب���ع���ض األم�����ور  وت�����ح�����دنّ
التي  التعليمية،  امل��ن��ص��ة  ف��ي  الفنية 
أط���ل���ق���ت���ه���ا ال�����������وزارة رس���م���ي���ًا ف�����ي 15 
الطارئة  االستجابة  بهدف  ال��ج��اري، 
جائحة  خ���ال  ال��ك��وي��ت  ف���ي  للتعليم 
كورونا أو تحت أي ظرف استثنائي 
: الب����د م���ن ت��وف��ي��ر اإلط����ار 

ً
آخ����ر، ق���ائ���ا

املعرفي والرؤية املناسبة التي تقود 
ه����ذا ال��ع��م��ل، ال�����ذي ت���م ب���أي���د وط��ن��ي��ة، 
آث������رن������ا م������ن خ����ال����ه����ا االب�����ت�����ع�����اد ع��ن 

الشركات الخاصة.

السلطان ودبشة خالل المؤتمر الصحافي

تسلم »المدنية« بعد أسبوعين 
بمواعيد مسبقة

خالد الحطاب
ع��ل��م��ت سبقلا أن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 
تسمح  ج��دي��دة  آلية  تحديد  على  تعكف  املدنية 
م��ن خ��ال��ه��ا ل��ل��م��راج��ع��� ب��زي��ارت��ه��ا م��ع االل��ت��زام 

باإلجراءات الوقائية املحددة.
وذكرت مصادر مطلعة أن عودة العمل الستقبال 
املراجع� وبدء تسلم البطاقات املدنية ستكون 
بعد أسبوع�، وهي امل��دة التي حددها مجلس 
ال���وزراء، مبينة أن إتمام أي معامات بما فيها 
ت��س��ل��م ال���ب���ط���اق���ات س���ي���ك���ون ب���م���واع���ي���د م��س��ب��ق��ة 

سيعلن عنها خال الفترة املقبلة.
الهيئة  أن  ذك��رت مصادر  وع��ن تطبيق هويتي، 

امل��رك��زي  البنك  إل��ى  بالتطبيق  تعميمًا  أرس��ل��ت 
الع��ت��م��اده ف��ي امل��ع��ام��ات البنكية، الف��ت��ة إل��ى أن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ل���م ي��ع��ت��م��د ب��ع��د ل��ل��س��ف��ر وان ال��دخ��ول 
وال���خ���روج م��ن م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال��دول��ي ه��و ش��أن 

اتها. يتبع وزارة الداخلية وإجراء
����ا ع��ن ال��ف��ئ��ات غ��ي��ر امل��س��ت��ه��دف��ة ف��ي التطبيق،  أمنّ
ال��خ��ام��س��ة وال��ع��م��ال��ة  ف��ب��ي��ن��ت أن األط����ف����ال دون 
��ف��ع��ل ل��ه��ا بطاقة 

ُ
امل��ن��زل��ي��ة م���ن ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ال ت

إلكترونية عبره.
ومن املتوقع أن تتراوح أع��داد املراجع� لتسلم 
ومليون شخص  ال��ف   800 ب���  املدنية  البطاقة 
بمتوسط 9 آالف بطاقة يوميًا كان الهيئة تعمل 

على إصدارها بشكل طبيعي قبل األزمة.

نسبة التعافي تواصل االرتفاع

6 آالف إصابة بـ»كورونا« 
في »حولي الصحية« خالل 4 أشهر

عبدالرزاق المحسن
ع����دد  أن  م���ط���ل���ع���ة  م�����ص�����ادر  م�����ن  ع���ل���م���ت سبقلا 
االصابات بالفيروس في منطقة حولي الصحية 
وصلت إلى 6 آالف إصابة خال الفترة من أواخر 
ف��ب��راي��ر ح��ت��ى ظ��ه��ر ام����س، ت��م��اث��ل��ت ن��س��ب��ة كبيرة 
م��ن��ه��م ل��ل��ش��ف��اء وخ��رج��ت م��ن امل��ح��اج��ر الصحية، 

وفق ما أكدته مصادر مطلعة في وزارة الصحة.
وف���ي ح��� ب��ي��ن��ت األح���ص���اءات امل��ع��ل��ن��ة أم���س من 
م��ن  ال���ت���ع���اف���ي  ن��س��ب��ة  م���واص���ل���ة  ال���ص���ح���ة  وزارة 
ف���ي���روس ك����ورون����ا ت��ح��رك��ه��ا ال��ت��ص��اع��دي لتصل 
امل��واط��ن��� ب�  إل��ى 80%، وك��ذل��ك مواصلة نسبة 
اإلص����اب����ات ال��ي��وم��ي��ة ال���ج���دي���دة ت��راج��ع��ه��ا لتبلغ 
ال��ف��ائ��ت %61.8،  ال���ي���وم  ف���ي  ك���ان���ت  أن  ب��ع��د   %55
ت��واص��ل  ال��ص��ح��ة  ف����رق وزارة  ب��ي��ن��ت م���ص���ادر أن 
عشوائي  بشكل  ومسحاتها  فحوصاتها  اج���راء 
في عموم مناطق الباد، للكشف عن اي اصابات 
التي تماثلت  للحاالت  الوصول  او حتى  جديدة 
للشفاء دون االع��ان عن اصابتها مسبقا، الفتة 
إلى تخصيص مراكز صحية اخرى في كل منطقة 

صحية للتعامل مع املرضى مواطن� ومقيم�.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 582 
إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحاالت املسجلة 
إلى 45524 مقابل حاالت شفاء بلغت 36313 حالة 
بعد تعافي 819 إصابة لتصل نسبة التعافي إلى 
79.7%، مع تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع 

حاالت الوفاة 350 حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة د. عبداهلل 
ال���ج���دي���دة تضمنت  ال��س��ن��د إن ح�����االت االص���اب���ة 
لغير  و263   %54.8 ب��ل��غ��ت  بنسبة  م��واط��ن��ا   319
املناطق  حسب  املصاب�  أن  مضيفا  الكويتي�، 
ال��ص��ح��ي��ة ج�����اؤوا ب���واق���ع 158 ح���ال���ة ب��األح��م��دي 
بحولي  و88  بالفروانية  و115  بالجهراء  و136 

و85 بالعاصمة.
وذك�������ر أن أع����ل����ى امل����ن����اط����ق ال���س���ك���ن���ي���ة م����ن ح��ي��ث 
إصابة   25 شملت  بالفيروس  اإلص��اب��ة  تسجيل 
ف��ي س��ع��دال��ع��ب��داهلل و24 ف��ي ص��ب��اح ال��س��ال��م و21 
و17  بالساملية  و18  بالصباحية  و20  بالقصر 

بتيماء.
وب��� السند أن ع��دد املسحات امل��أخ��وذة أول من 
فحوصات  بمجموع  م��س��ح��ات،   3504 ب��ل��غ  أم���س 

بلغ 382842 فحصا.

شدد على مراعاة الظروف المعيشية للمقيمين في المناطق المعزولة

مجلس الوزراء: 
اعتماد قانوني مخاصمة القضاء والتأمينات

وب����ن����اء ع���ل���ى ق�������راره ف����ي اج���ت���م���اع���ه ال��س��اب��ق 
تقييم  تقرير  تقديم  الصحة  وزارة  بتكليف 
ال�����وض�����ع ال���ص���ح���ي ف�����ي امل����ن����اط����ق امل���ع���زول���ة 
)الفروانية، جليب الشيوخ، واملهبولة(، فقد 
استعرض املجلس في مستهل أعماله تقريرا 
ق��دم��ت��ه ال��وك��ي��ل��ة امل��س��اع��دة ب������وزارة الصحة 
ل���ش���ؤون ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة د. ب��ث��ي��ن��ة امل��ض��ف 
شرحت فيه الطبيعة الخاصة للمقيم� في 
هذه املناطق وكثافتها السكانية وأوضاعها 
امل��ع��ي��ش��ي��ة وم�����ا ي���ت���رت���ب ع��ل��ي��ه��ا م����ن س��رع��ة 
انتقال الوباء في تلك املناطق ومخاطر نقل 

العدوى إلى باقي املناطق.
 وق���د ج���رى اس��ت��ع��راض ن��ت��ائ��ج ال��ع��زل لهذه 
لحاالت  التكاثري  املعدل  واستقراء  املناطق 
اإلصابة املؤكدة التي تم تسجيلها ونتائج 
امل��س��وح��ات امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ت��م إج���راؤه���ا في 
إلى  التقرير  انتهى  وق��د  امل��ع��زول��ة،  امل��ن��اط��ق 
عدد من املقترحات التي تستهدف املحافظة 
ع���ل���ى ص���ح���ة ال���ج���م���ي���ع وض����م����ان ال��ت��ط��ب��ي��ق 
واملحافظة  الصحية  ل��اش��ت��راط��ات  ال��دق��ي��ق 
على املنظومة الصحية وذلك دون التعارض 
م����ع م���ض���ام���� خ���ط���ة ال�����ع�����ودة ال���ت���دري���ج���ي���ة 

للحياة الطبيعية بمراحلها املختلفة.
وك��ل��ف امل��ج��ل��س ال��ل��ج��ن��ة ال����وزاري����ة ل��ط��وارئ 
ك����ورون����ا ب����دراس����ة ك���ل ال��ت��ف��اص��ي��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��أوض��اع امل��ن��اط��ق امل��ع��زول��ة ف��ي »ال��ف��روان��ي��ة 
وامل���ه���ب���ول���ة وج���ل���ي���ب ال���ش���ي���وخ« واس���ت���ق���راء 
املؤشرات والنتائج واملعدالت الصحية التي 
تحققت بعد فترة العزل املاضية مع مراعاة 

جميع الظروف واالعتبارات.

مؤشرات إيجابية 

ث���م اس��ت��م��ع امل��ج��ل��س إل���ى ش���رح ق��دم��ه وزي���ر 
ال���ص���ح���ة ال���ش���ي���خ د. ب���اس���ل ال���ص���ب���اح ح���ول 
ال���وض���ع ال��ص��ح��ي ف���ي ال���ب���اد ج����راء جائحة 
ك���ورون���ا وت��ف��اص��ي��ل أع����داد ح����االت اإلص��اب��ة 
وال���ش���ف���اء وال���وف���ي���ات وامل���ت���ع���اف���� وم����ن في 
ال����ع����ن����اي����ة امل�������رك�������زة، م����ع����رب����ا ع�����ن ارت����ي����اح����ه 
ال��ت��ي ت��م تحقيقها،  ل��ل��م��ؤش��رات اإلي��ج��اب��ي��ة 
ومؤكدا على أهمية مواصلة االلتزام تطبيق 

وت��ن��ف��ي��ذ االش���ت���راط���ات ال��ص��ح��ي��ة وال��ت��ب��اع��د 
االج��ت��م��اع��ي وع���دم ال��ت��ه��اون ف��ي اإلج�����راءات 

الطبية ملا فيه مصلحة الجميع.

تشغيل املطار

كما استمع املجلس إل��ى ش��رح قدمه رئيس 
ال��ش��ي��خ  امل����دن����ي  ل���ل���ط���ي���ران  ال���ع���ام���ة  اإلدارة 
ب��ش��أن  اإلدارة  وق���ي���ادي���و  ال���ح���م���ود  س��ل��م��ان 
الخطة التشغيلية املقترحة إلعادة الرحات 
ال��ت��ج��اري��ة ف��ي م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال��دول��ي، حيث 
إلى  الخطة ثاث مراحل للوصول  تضمنت 
ال��ط��اق��ة ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ال��ق��ص��وى ل��ك��ل م��ب��ان��ي 

مطار الكويت الدولي.
ث���م ت��اب��ع م��ج��ل��س ال������وزراء آخ���ر امل��س��ت��ج��دات 
ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس 
كورونا املستجد وتدارس توصيات اللجنة 
ال�����وزاري�����ة ل����ط����وارئ ك����ورون����ا وق�����رر مجلس 

الوزراء اآلتي:
ب��ال��خ��ط��ة  ع��ل��م��ا  امل���ج���ل���س  أح���ي���ط   )1  - أوال: 
ال��ت��ج��اري��ة في  ال��رح��ات  التشغيلية إلع����ادة 
م���ط���ار ال��ك��وي��ت ال���دول���ي وم��راح��ل��ه��ا ال��ث��اث 
ل��ل��ط��ي��ران  ال���ع���ام���ة  ق��ب��ل اإلدارة  م���ن  امل���ق���دم���ة 

املدني اعتبارا من 1/8/2020.
امل��دن��ي  ل��ل��ط��ي��ران  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  تكليف   )2
باتخاذ اإلجراءات التنفيذية لتجهيز مطار 
ال���ك���وي���ت ال����دول����ي ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ج��ه��ات 
امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق االش����ت����راط����ات ال��ص��ح��ي��ة 
واإلج����������راءات ال���دول���ي���ة ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ال��ح��د من 
انتشار الوباء خال إجراءات السفر بما في 
ذل��ك اإلس���راع في تجهيز مختبرات الصحة 

العامة بمطار الكويت الدولي.
ل��ش��ؤون ذوي  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ث��ان��ي��ا: تكليف 
اإلعاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق 
االشتراطات الصحية الكفيلة بعودة العمل 
الخاصة  التأهيلية  واملؤسسات  امل��راك��ز  في 
التي تقدم خدمات تأهيلية للطلبة من ذوي 

اإلعاقات الذهنية املتوسطة والشديدة.

جملة قوان� 

وم���ن ج��ان��ب آخ����ر، ت�����دارس م��ج��ل��س ال�����وزراء 

ال��واردة بمحضر اجتماع لجنة  التوصيات 
ال����ش����ؤون ال���ق���ان���ون���ي���ة ب���ش���أن م����ش����روع ق����رار 
ال���وزراء  ق��رار مجلس  بتعديل بعض أح��ك��ام 
رقم 142 لسنة 1995 في شأن نظام مجلس 
السكنية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  امل��ؤس��س��ة  إدارة 
وال����ذي ي��أت��ي ان��س��ج��ام��ا م��ع امل��ح��ور ال��ث��ان��ي 
م��ن ب��رن��ام��ج ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة ب��ش��أن التحول 

ال���رق���م���ي ل��ل��خ��دم��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ول��ت��س��ه��ي��ل 
عملية استخدام وسائل التواصل الحديثة.

وت��������دارس ك���ذل���ك ت���وص���ي���ات ال��ل��ج��ن��ة ب��ش��أن 
مشروع مرسوم بإصدار الائحة التنفيذية 
ش���أن  ف�����ي   2019 ل���س���ن���ة   76 رق������م  ل���ل���ق���ان���ون 
ال���ج���ام���ع���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وم����ش����روع م��رس��وم 
ب��ال��ت��رخ��ي��ص ب��إن��ش��اء ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة 

الدولية وقرر املجلس املوافقة على مشروعي 
املرسوم� ورفعهما إلى سمو األمير.

ثم بحث املجلس شؤون مجلس األمة وقرر 
اع��ت��م��اد م��ش��روع��ات ال��ق��وان��� ال��ت��ال��ي��ة أدن���اه 
ورف���ع���ه���ا ل��ح��ض��رة ص���اح���ب ال��س��م��و األم��ي��ر 

حفظه اهلل ورعاه:
1( م��ش��روع ال��ق��ان��ون بتعديل ب��ع��ض أح��ك��ام 
ل��س��ن��ة 1980  رق�����م 38  ب���ال���ق���ان���ون  امل�����رس�����وم 
بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية 

)مخاصمة القضاء(.
2( مشروع القانون بشأن التوثيق.

3( مشروع قانون بتأجيل تحصيل األقساط 
املتعثرين  صندوقي  عماء  على  املستحقة 

ودعم األسرة.
4( م���ش���روع ق���ان���ون ب��ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام 
ل��س��ن��ة 1980  رق�����م 38  ب���ال���ق���ان���ون  امل�����رس�����وم 
بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية 

)اإلعان االلكتروني(.
5( م��ش��روع ال��ق��ان��ون بتعديل ب��ع��ض أح��ك��ام 
ق����ان����ون ال���ت���أم���ي���ن���ات االج���ت���م���اع���ي���ة ال���ص���ادر 
باألمر األميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 

)االستبدال(.
6( م��ش��روع ال��ق��ان��ون بتعديل ب��ع��ض أح��ك��ام 
ق����ان����ون ال���ت���أم���ي���ن���ات االج���ت���م���اع���ي���ة ال���ص���ادر 
ب���ال���ق���ان���ون رق����م 61 لسنة  ب���األم���ر األم����ي����ري 
1976 بإصدار قانون التأمينات االجتماعية 

)القرض الحسن(.

صباح الخالد مرئساً اجتماع مجلس الوزراء عبر االتصال المرئي

■ مباشرة اإلجراءات 
التنفيذية لتجهيز 

المطار وإنجاز 
المختبرات

■ دراسة نتائج العزل 

واستقراء المعدل 
التكاثري لحاالت 

اإلصابة 

■ مؤشرات إيجابية 

تحققت في 
مواجهة الوباء.. 

ويجب استمرار 
التباعد الوقائي

■  دفع عجلة النشاط 
االقتصادي

■ الموافقة 
على الالئحة 

التنفيذية للجامعات 
الحكومية وترخيص 

بإنشاء الجامعة 
األميركية الدولية

بموازاة المطالبات النيابية والشعبية بضرورة فتح الحياة على غرار ما 
حدث في الدول المجاورة، شدد مجلس الوزراء امس على ضرورة مراعاة 

جميع االعتبارات ذات الصلة بدفع عجلة النشاط االقتصادي.
وخالل اجتماعه امس برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد عبر االتصال 

المرئي، تدارس المجلس مستجدات وباء كورونا، مشددا على ضرورة 
مراعاة األوضاع والظروف المعيشية واالجتماعية للمقيمين بالمناطق 
المعزولة وعرض نتائج دراستها على مجلس الوزراء في اجتماعه الذي 

سيعقد يوم الخميس المقبل.

مصادر مطلعة لـ سبقلا:
تشغيل المطار بنسبة %100 

سيستغرق 12 شهرًا على 3 مراحل
محمد المصلح

ابتداء من أول أغسطس  كشفت مصادر مطلعة لـ سبقلا أن مراحل تشغيل املطار 
بنسبة 30% حتى التشغيل بنسبة 100% ستستغرق 12 شهرًا.

إلــى 3 مراحل كل  التجارية تنقسم  الرحالت  إعــادة تشغيل  وقالت املصادر إن خطة 
مرحلة منها كالتالي:

1- تشغيل جزئي بنسبة  % 30 في 1 أغسطس المقبل.
2- تشغيل جزئي بنسبة 40% إلى  % 50 في فبراير 2021.

3- تشغيل كامل بنسبة  % 100 في أغسطس 2021.

السلطان: 
التسجيل بال قاعدة 

بيانات لتمكين الطلبة 
»البدون«  

من التقديم

دبشة: 
حسم »العام 

الدراسي« للصفوف 
 كافة بعد

15 يوليو المقبل

»التربية«: المنصة التعليمية أنجزتها كوادر وطنية بتكلفة 400 دينار!
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النيابة العامة تحسم جدل 30 عامًا في الكويت.. وتؤكد:

مسافر عبدالكريم »تعاون«
مع االحتالل العراقي

ت���ع���ود وق����ائ����ع ال���ش���ك���اوى ال���ت���ي ت���ق���دم���ت ب���ه���ا ح���ف���ي���دة امل����دع����و م��س��اف��ر 
إل��ى جدها،  ب��اإلس��اءة  )مغردين(  5 مواطنني  اتهامها  إل��ى  عبدالكريم، 
ال��غ��زو العراقي  وق��ال��ت انها م��ن مواليد سنة 1996 ول��م تشهد أح���داث 
لدولة الكويت، وقد أبلغها املقربون أن جدها املدعو مسافر عبدالكريم 
ك���ره على التعامل معهم 

ُ
أ ال��ع��راق��ي، إذ  ل��م يتعاون م��ع ق���وات االح��ت��ال 

بشهادة الفنان جاسم النبهان، ولم تصدر في حقه أحكام قضائية، بما 
يمكن إدانته أمام الرأي العام داخل الكويت.

إليها وردت على  املشار  سيئة 
ُ
امل العبارات  إن  أقوالها  الشاكية  وأنهت 

��ت��اح 
ُ
م���رأى م��ن األغ��ي��ار ف��ي م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي »ت��وي��ت��ر« وامل

ت��رت��ب على نشرها إصابتها بضرر  وق��د  ال��ع��وام،  م��ن  االط���اع عليها 
نفسي بالغ.

شهادة القناعي
ال��ذي استبعدت فيه  العامة وق��راره��ا  النيابة  وتبني م��ن خ��ال م��ذك��رة 
جنحة اإلساءة لحفيدة مسافر عبدالكريم، إنه وبسؤال داوود سليمان 
القناعي بالتحقيقات قرر أنه شغل منصب نائب مدير مباحث محافظة 
العاصمة حتى تاريخ الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس 
الباد  سلحة داخ��ل 

ُ
امل قاومة 

ُ
امل إل��ى إح��دى خايا  سنة 1990 ثم انضم 

وقد شاعت أنباء تعاون املدعو مسافر عبدالكريم مع ق��وات االحتال 
وُمناصرته لهم ف��ي الكويت وق��ت��ذاك، وأن��ه��ى أق��وال��ه أن األخ��ي��ر أج��رى 
تلفزة املسيئة لدولة الكويت واألسرة الحاكمة 

ُ
العديد من األحاديث امل

ونظامها السياسي بكامل إرادته واختياره دونما إكراه.
ك��م��ا اش������ارت ال��ن��ي��اب��ة إل����ى ان����ه وب����س����ؤال ع��ب��دال��ع��زي��ز ع���ب���داهلل امل��س��ل��م 
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، ق���رر أن���ه أب��ص��ر امل���دع���و م��س��اف��ر ع��ب��دال��ك��ري��م إب����ان ف��ت��رة 
االحتال العراقي سنة 1990 في مقابات ُمتلفزة ُمتعددة وهو يشيد 
ُبغية  الشرعية  الكويت  حكومة  إل��ى  ويسيء  الهالك  العراقي  بالنظام 
إقناع الشعب الكويتي املرابط بشرعية االحتال وسقوط أسرة الحكم 
في الباد، وانتهى إلى أن املدعو مسافر عبدالكريم ارتكب تلك األفعال 

دونما جبر أو إكراه.

حديث الصالل
وحيث إنه بسؤال الفنان إبراهيم الصال بالتحقيقات، قرر أنه فوجئ 
ف��ي ال��ي��وم ال��س��ادس م��ن ال��ع��دوان ال��غ��اش��م بحضور مركبتني تابعتني 
ب��ق��ي��ادة ضابطني  األن��دل��س  ف��ي منطقة  إل���ى مسكنه  ال��ع��راق��ي  للجيش 
برتبتي عقيد ومقدم، وأضاف أن الضابط األول أبلغه - ُمهددًا - بلزوم 
تأسيس نقابة للفنانني الكويتيني )بصفته رئيس مجلس إدارة املسرح 
الشعبي آن����ذاك( ووج����وب اس��ت��دع��اء ك��ب��ار ال��ف��ن��ان��ني وه���م عبدالحسني 
عبدالرضا وخالد النفيسي وغانم الصالح وعلي املفيدي - رحمهم اهلل 

– وإصدار بيان تأييد لاحتال العراقي خال يومني من هذا األمر.
وأضاف الصال أنه أبصر املدعو مسافر عبدالكريم يقعد في الجانب 
أن أرشدهم  أم��ام مسكنه بعد  املتوقفتني  املركبتني  الخلفي في إح��دى 
إل��ى ع��ن��وان��ه، ح��ال ك��ون األخ��ي��ر ع��ض��وا ف��ي امل��س��رح الشعبي قبل زمن 
االحتال، وأضاف أنه وإثر انصراف الضابطني - صحبة املدعو مسافر 
عبدالكريم – قفل راجعًا إلى داخ��ل مسكنه واستحث أسرته بضرورة 
الرحيل إلى اململكة العربية السعودية خشية ُمعاودة الغزاة االتصال 
أقواله أن املدعو مسافر عبدالكريم تعاون مع  به أو ماحقته؛ وأنهى 

قوات االحتال العراقي بإرادته الحرة دونما إكراه.
وحيث إنه بسؤال الشاهد خالد إبراهيم الصال بالتحقيقات، قرر أنه 
ف��ي مركبته اآللية  ال��ص��ال  الفنان إبراهيم  ال��ب��اد صحبة وال���ده  غ��ادر 
بواقعة  األخ��ي��ر  أبلغه  وق��د  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة  إل��ى  متجهني 
إلى  عبدالكريم  مسافر  امل��دع��و  صحبة  العراقيني  الضابطني  ح��ض��ور 
مسكنه وتهديده بوجوب تأسيس نقابة للفنانني الكويتيني وإصدار 
املدعو مسافر عبدالكريم هو  ب��أن  أقواله  وأنهى  للمحتل،  تأييد  بيان 
الذي أرشد قوات االحتال ملسكن والده في منطقة األندلس، وأنه تعاون 
حتل بكامل إرادته واختياره، ال سيما وقد ظهر في شاشة التلفاز 

ُ
مع امل

غير مرة دعمًا لاحتال وتنديدًا بحكومة دولة الكويت الشرعية.

التزم الصمت
وحيث إنه بسؤال الشاهد جاسم النبهان بالتحقيقات، قرر أنه فوجئ 
الثاني من  ي��وم  النبهان يوقظه في فجر  بنجله املرحوم ط��ال جاسم 
أغسطس سنة 1990 إبان وج��وده في مسكنه بمنطقة الرابية ويبلغه 
باالجتياح العراقي للكويت، فاتصل على فوره بأحد موظفي املسرح 
الشعبي ويدعى »خيري - مصري الجنسية« وأبلغه بضرورة مهاتفة 
أعضاء املسرح ُبغية االحتشاد واتخاذ موقف حازم في مواجهة تلك 
الكارثة. وأضاف أنه توجه في صباح يوم االجتياح إلى مبنى املسرح 
الشعبي في منطقة الشويخ الجنوبي والتقى بنحو اثني عشر عضوًا 
من بينهم الفنان الراحل أحمد الصالح وجاسم املواش واملدعو مسافر 
عبدالكريم )بصفته عضوًا في املسرح الشعبي(، ثم أزمعوا على الذهاب 
إل��ى مخفر ش��رط��ة ال��ش��وي��خ راج��ل��ني ل��ق��رب امل��س��اف��ة، ف��أب��ص��روا ضابطًا 
كويتيًا برتبة »مازم أول« استبد به القلق والتوجس، إذ أبلغهم بعدم 

ورود تعليمات من وزارة الداخلية ملواجهة هذا املوقف العسير.
وأضاف أن املدعو مسافر عبدالكريم التزم الصمت وقتذاك، ولم يشارك 
امل��س��رح الشعبي  ف��ي مبنى  ف��ي الحديث الحاصل ط��وال فترة وج���وده 
فيما  مساكنهم،  إل��ى  اختلفوا  ثم  الجنوبي،  الشويخ  شرطة  مخفر  أو 
آثر البقاء في مبنى املسرح الشعبي حتى الساعة الخامسة مساء، ثم 

انتوى الذهاب إلى مسكن أحد أقربائه في منطقة القادسية. وأضاف 
أن��ه أث��ن��اء ق��ي��ادة مركبته ف��ي ط��ري��ق ال��دائ��ري ال��راب��ع استوقفته مركبة 
آلية م��ن ن��وع »م��رس��ي��دس 280 زرق���اء ال��ل��ون« بداخلها خمسة رج��ال - 
غير معلومني - ما خا املدعو مسافر عبدالكريم الذي اقتعد الجانب 
الذهاب إلى شقته في منطقة الساملية  الخلفي من املركبة وطلب منه 

ألخذ الساح منها.
وأضاف النبهان أنه توجه في اليوم التالي إلى مسكن املدعو مسافر 
في  »فاطمة«  امل��دع��وة  زوج��ت��ه  والتقى  الساملية  منطقة  ف��ي  عبدالكريم 
غياب زوجها، فأشارت إلى خزانة خشبية تضم أسلحة نارية وبنادق 
الداخل، فأبلغها عن عزمه العودة الحقًا ُبغية  بجانب باب الشقة من 
إح��ض��ار حقيبة مناسبة لحمل األس��ل��ح��ة وإخ��ف��ائ��ه��ا )رغ���م ع��دم علمه 
ب��م��ص��دره��ا وس��ب��ب وج��وده��ا ف��ي ال��ش��ق��ة وق���ت���ذاك(، وأض����اف أن���ه ع��اود 
التالي فأبصر فتاة صغيرة في  اليوم  املذكور في  إلى مسكن  الذهاب 
الشرفة الخاصة بشقة املدعو مسافر عبدالكريم في الطابق األول من 
العراقيني في  الجنود  إلى وج��ود بعض  شير 

ُ
ت السكنية وهي  البناية 

ال��ذي ألجأه إلى االنصراف من  محل البقالة القريب من املسكن، األم��ر 
املكان من دون الحصول على األسلحة خشية افتضاح أمره أو ضبطه 
امل��دع��و مسافر عبدالكريم   مسكن 

َ
��ف

َ
ث��م ه��ات ق���وات االح��ت��ال،  م��ن قبل 

للمسكن  األخير  بمغادرة  »فاطمة«  زوجته  فأبلغته  خبره  ُمستقصيًا 
ف��ي منطقة األح��م��دي ح��ت��ى انقطعت صلتهما  أق��رب��ائ��ه  إل���ى  ُم��ت��وج��ه��ًا 
ن��ه��ائ��ي��ًا، وان��ت��ه��ى إل���ى أن امل��دع��و م��س��اف��ر ع��ب��دال��ك��ري��م ت��ع��اون م��ع ق��وات 
االحتال العراقي إثر غزو دولة الكويت في الثاني من أغسطس سنة 

.1990

رسائل للمجتمع
ل��ك��ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ل���م ت��ب��ح��ث ف���ي ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة م���ن خ���ال ال��وق��ائ��ع 
واالتهام فقط، وإنما سطرت قرارها من خال تبيان حقائق وإيصال 
رسائل للمجتمع وألس��رة املدعو مسافر عبدالكريم حيث كانت هناك 
ي��ت��واف��ق مع  ال��ن��زاع وب��م��ا  ف��ي  ال��ع��ام��ة كتوطئة للفصل  للنيابة  كلمات 

صحيح القانون.
وق��ال��ت ف��ي ب���ادئ ق��راره��ا »إن���ه م��ن امل��ق��رر ق��ان��ون��ًا أن األم���ر ال��ص��ادر من 
النيابة العامة يجب أن يشتمل في أسبابه على األسانيد والُحجج التي 
ُبني عليه واملنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ويكون ذلك في 
بيان جلي ُمفصل يستطاع الوقوف على ُمسوغات ما انتهى إليه من 
نتيجة، ويتعني عليها في سبيلها للتحقق من صحة الواقعة أو نفيها 

ورد في أسباب قرارها ما يدل على أنها فحصت ما طرح عليها من 
ُ
أن ت

أدل��ة فحصًا دقيقًا وأوفتها ما تقتضيه من عناية وسلكت في سبيل 
وصلة إلى الكشف عن أنها فهمت واقع النزاع فهمًا 

ُ
ذلك كل الوسائل امل

صحيحًا ُمستمدًا من أصل ثابت في األوراق«.
بوصفها  التهمة  إث��ب��ات  ع��بء  عليها  يقع  أن��ه  ال��ع��ام��ة  النيابة  وبينت 
ممثلة االدعاء، دون أن يعني ذلك أن ُمهمتها قاصرة على إثبات التهمة 
إث��ب��ات الحقيقة بجميع ص��وره��ا، س���واًء فيما  فقط، ألن وظيفتها ه��ي 
يتعلق ب���أرك���ان ال��ج��ري��م��ة أو ش���رط امل��س��ؤول��ي��ة وث��ب��وت��ه��ا ف��ي ح��ق من 
إج���راءات مشروعة  م��ن خ��ال  أن تبحث بنفسها  إل��ي��ه، وعليها  نسب 

ُ
ت

ال��ب��راءة، فالبراءة  عن تلك الحقيقة، دون أن تجشم املتهم ع��بء إثبات 
ترض وال محل إلثباتها أمام جهة التحقيق، وكل ما هو جدير 

ُ
أمر مف

بالبحث هو التحقق مما إذا كانت ثمة أدلة كافية يمكنها أن تدحض 
هذا األصل أم ال، أما إذا توافرت أدلة تفيد صحة االتهام، كان من حق 
النيابة  أدل��ة لدحض ما توافر ض��ده، وعلى  لديه من  املتهم تقديم ما 
األدل��ة أيضًا عند االقتضاء، ألن مهمتها هي كشف  العامة جمع ه��ذه 

الحقيقة بكل صنوفها.
واستدركت النيابة العامة »فإذا خلت التحقيقات من دليل قاطع على 
فقضاء  ت��ه،  ب��راء على  دليل  أي  بتقديم  املتهم  يلتزم  ال  االت��ه��ام،  صحة 
ال��ب��راءة ق��د يبنى على أدل��ة قاطعة تنفي االت��ه��ام، أو على ع��دم وج��ود 
أدلة قاطعة تثبت صحة االتهام، ذلك أن الشك في اإلدانة يتساوى مع 

القطع بالبراءة.

انتصار نظام الجماعة
وأشارت النيابة العامة بداءة )توطئة لبيان مفهوم القادم في ُمدونات 
ه���ذا األم����ر( إل���ى أن ال��ع��ال��م اض��ط��رب م��ن��ذ األزل ب��ني أم��ري��ن ج��وه��ري��ني 
لحياته، ينصر أحدهما حينًا وينصر اآلخر حينًا، هذان األم��ران هما 
حرية الفرد ونظام الجماعة، فالجماعة ال حياة لها إال بالنظام، والفرد 
ال حياة له إال بالحرية، فإذا تعارضت حرية الفرد ونظام الجماعة كان 
إال نظام  لها  الفرد ال كفيل  ري��ب، فحرية  الجماعة ال  لنظام  االنتصار 
هدرت حرية الفرد معه، ولكليهما 

ُ
هدر نظام الجماعة أ

ُ
الجماعة، وإذا أ

الحياة  الفرد ح��دود في  أو يحيد عنها، فلحرية  ح��دود ال يتجاوزها 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتاريخية وغيرها من ميادين 
الحيوات املختلفة، ولنظام الجماعة حدود في مظاهر الحياة األخرى 

المحامي العام مبارك الرفاعيالنائب العام ضرار العسعوسي

وأض������اف أن ت��ح��ري��ات��ه ك��ش��ف��ت ع���ن ت��ع��اون 
املذكور مع قوات االحتالل ومرافقته للضباط 
البالد، وتزويدهم  التنقل داخل  العراقيني في 
الشخصيات  ب��ب��ع��ض  ال��خ��اص��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
 
ً
الكويتية، وإرشاده عن البعض اآلخر؛ فضال

الثقافة  وزارة  ف��ي  ع��ام��ًا  م��وظ��ف��ًا  تعيينه  ع��ن 
واإلع�����الم ال��ع��راق��ي��ة، وإش���راف���ه ع��ل��ى تصوير 
ال��ت��ي ناصرت  امل��ق��اب��الت املتلفزة  ال��ع��دي��د م��ن 
املحتل وعضدت من عزم جنده بغية ترسيخ 
االح���ت���الل وإض���ع���اف امل��ق��اوم��ة ل���دى الشعب 
ال���ك���وي���ت���ي، ك���م���ا ظ���ه���ر ف����ي ل�����ق�����اءات م��ت��ل��ف��زة 
ت��ض��م��ن��ت إش�����ادة ب��ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ال��ه��ال��ك 
صدام حسني، وإساءة لألمير الراحل الشيخ 
ج��اب��ر األح��م��د ال��ص��ب��اح وال��ح��ك��وم��ة الكويتية 
الحاكمة، وقد تلقى املذكور األموال  واألس��رة 
واألعطيات من وزارة الثقافة واإلعالم وجهاز 

االستخبارات في العراق.

وثائق إدانة

وأض�������اف أن ج���ه���از أم�����ن ال����دول����ة ال��ك��وي��ت��ي 
ت���ح���ص���ل ع���ل���ى وث����ائ����ق وم���س���ت���ن���دات أك����دت 
العراقي،  ق��وات االح��ت��الل  امل��ذك��ور مع  تعاون 
م��ن��ه��ا ال���ك���ت���اب امل�������ؤرخ 18 أغ���س���ط���س س��ن��ة 
ل���دائ���رة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  1990 وال����ص����ادر ع���ن 
وي��دع��ى سعد  ال��ع��راق��ي،  والتلفزيون  اإلذاع���ة 
ت��ض��م��ن تكليف  ال�����ذي  ال����ب����زاز،  ع��ب��دال��س��الم 

الفريق  في  العمل  عبدالكريم  مسافر  املدعو 
العراقي  والتلفزيون  اإلذاع��ة  بدائرة  الخاص 
في مدينة الكويت، وإجراء املقابالت املتلفزة 
وإرسالها إلى العاصمة العراقية بغداد حال 
ت��ض��م��ن األم����ر اإلداري رق��م  إت��م��ام��ه��ا، ك��م��ا 
 ،1990 س��ن��ة  أغ��س��ط��س   18 وامل������ؤرخ   ،887
تكليف املذكور السفر إلى مدينة الكويت في 
مهمة رسمية من قبل وزارة الثقافة واإلعالم 

العراقية بوظيفة »ُمخرج تلفزيوني«.
واس���ت���ط���رد أن امل���دع���و م��س��اف��ر ع��ب��دال��ك��ري��م 

اش���ت���رك ف���ي اج���ت���م���اع خ����اص ض���م أع��ض��اء 
مخرجًا  بصفته  ال��ع��راق��ي  ال��ع��م��ال��ي  امل��س��رح 
إلعداد  توطئة  عنها،  املنوه  للفرقة  مسرحيًا 
عرض مسرحي ينال من النسيج االجتماعي 
ق بفئة غير محددي 

ّ
في دولة الكويت، ويتعل

العراقية  املخابرات  أن  إلى  الجنسية، وانتهى 
الغزو  قبل  عبدالكريم  املدعو مسافر  جندت 
ال��ع��راق��ي ل��دول��ة ال��ك��وي��ت، ت��م��ه��ي��دًا ل��الج��ت��ي��اح 
ال���غ���ادر وأن ج��م��ي��ع األف���ع���ال ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا 

املذكور تمت بإرادته الحرة دونما إكراه.

ضابط أمن الدولة للنيابة: كان عين قوات االحتالل على الشخصيات الكويتية
¶ حصلنا على وثائق ومستندات تؤكد تعاونه مع قوات االحتالل العراقي

¶ كلف بالسفر إلى مدينة الكويت في مهمة رسمية من »الثقافة« العراقية بوظيفة »ُمخرج تلفزيوني«

¶ المخابرات العراقية جندته قبل غزو دولة الكويت تمهيدًا لالجتياح الغادر
¶ جميع األفعال التي ارتكبها تمت بإرادته الحرة دونما إكراه

أكدت النيابة العامة في حيثيات قرارها، الذي 
استبعدت فيه تهم اإلساءة إلى المدعو 

مسافر عبدالكريم، إنه وبسؤال الضابط 
عبداللطيف سعد )نقيب باإلدارة العامة 

ألمن الدولة( في التحقيقات قرر أن تحريات 
جهاز أمن الدولة الكويتي أسفرت عن ثبوت 

تعاون المدعو مسافر عبدالكريم مع الجيش 
العراقي إبان احتالل دولة الكويت، خالل 

الفترة من 2 أغسطس سنة 1990 وحتى 
تاريخ تحرير البالد في 26 من فبراير سنة 1991، 

وأن اسمه الكامل هو: مسافر عبدالكريم 
الجيالوي، غير محدد الجنسية ومن أصول 

عراقية، ويحمل الملف الرقيم 1874244 في 
سجالت وزارة الداخلية.

التزموا  ما  متى  صنيعته  بوضيع  ألسرته  وزر  ال   ◄
وراء  م��ا  نبش  ع��ن  بعضهم  وأم��س��ك  ال��ق��ان��ون.. 

األكمة

ع عن الرد في منصات  ◄ ندعو العموم إلى الترفُّ
التواصل االجتماعي على هذيان الُسَفهاء وفراغ 

َصَخِبهم

الـــدولـــة ومــؤرخــيــهــا  ــى مــؤســســات  ــل ◄ ع
تاريخ  مغاليِق  فتح  في  المضي  ومفكريها 
بأحداثه وأمجاده  الوطن وتدوينه بكل صدق.. 

وصروفه ومآسيه

أبناء  إبراز سيرة قامات ال سقف لها من  ◄ يجب 
الوطن.. والعصف بكل ُمتخاذل أو جاحد أو ُمنكر 

سقف قامته دون التراب

الزمن  بجريان  ُينسخ  ال  حتى  التاريخ  تدوين  إع��ادة   ◄
أو  خــرَّاص  أو  ــزٍِق  َن كل  وينهشه  المعاصرين..  ومضي 
النْيل من الوطن  اْسَتْوحَش ضميره وابتغى  مضطرب 
رْدم  بغية  اإلفــك  ِمْعول  واْستَل  وُشُخوِصه  وتاريخه 

ُوُحوِل ماضيه باختالق األباطيل من ذميم القصص

◄ حرية الفرد ال كفيل لها إال نظام الجماعة.. وإذا 
أُهدر نظام الجماعة أُهدرت حرية الفرد معه

     رسائل في غاية األهمية من النيابة العامة:

    أقوال الشاكية:

المحرر القضائي
وضعت النيابة العامة نهاية للجدال الذي 
استمر على مدى 30 عاماً بخصوص خيانة 

المدعو مسافر عبدالكريم للكويت وتعاونه مع 
قوات االحتالل العراقي للبالد عام 1990.

وقررت النيابة العامة حفظ شكاوى قدمتها 
حفيدة مسافر عبدالكريم بحق 5 مواطنين 

)مغردين( ادعت إساءتهم الى جدها واتهامه 
بالخيانة، وقالت في المذكرة، التي حصلت 

سبقلا على نسخة منها، ان الثابت من 
التحقيقات واالطالع على المستندات أن 

عبدالكريم تعاون مع قوات االحتالل العراقي.
لكن النيابة أرست مبدأ في حيثيات قرارها 

الُمدون من المحامي العام مبارك الرفاعي 
والُمعتمد من النائب العام المستشار ضرار 

العسعوسي، وقالت انه ال ِوزَر ألسرة المتعاون 
مسافر عبدالكريم ِبوِضيِع صنيعه متى التزموا 

القوانين، وأْمسك بعضهم عن نبش ما وراء 
األكمة.

ودعت النيابة العامة ُعموم - الُمعلقين - إلى 
الترفع عن الرد في منصات التواصل االجتماعي 

على هذيان الُسَفهاء وفراغ َصَخِبهم.
وأهابت بمؤسسات الدولة ومؤرخيها 

ومفكريها المضي في فتح مغاليِق تاريخ 
الوطن وتدوينه صادقاً بأحداثه وأمجاده 

وصروفه ومآسيه، وإبراز سيرة قامات ال سقف 
لها من أبنائه، والعصف بكل ُمتخاذل أو جاحد 

أو ُمنكر سقف قامته دون التراب.

ال��غ��زو  أح������داث  ل���م أش���ه���د   ¶
المقرَّبون  وأبلغني  العراقي.. 
قوات  مع  يتعاون  لم  ج��دي  أن 

المحتل.. بل ُأكره على ذلك

ل��ج��دي  ال��ُم��س��ي��ئ��ة  ال���ع���ب���ارات   ¶
وردت على مرأى من األغيار في 
»تويتر«.. وأصابني نشرها بضرر 

البقية على الصفحة | 05 نفسي بالغ

!

اعترافات 
قة موثَّ

حديث  على  العامة  النيابة  اطلعت 
عبدالكريم  مسافر  للمدعو  ُمنفرد 
م��دت��ه 29 ث��ان��ي��ة، أوج���زت���ه ب��ال��ت��ال��ي: 
»ثروات الشعب الكويتي التي نهبها 
آل ص����ب����اح.. ث�������روات ك����ل ال����ن����اس.. 
ث��روات كل إنسان يعمل على هذه 
ال��ن��اس إال  إل���ى  ي��رم��وا  ل��م  األرض.. 
الحياة..  أشاهد  وأنا  الفتات..  فتات 
إن��ه��ا ش��م��س ت��ش��رق ع��ل��ى ال��ن��اس، 
ي���ت���ع���ام���ل���وا م�����ع ه���ذه  وع���ل���ي���ه���م أن 
ال��ش��م��س.. وال���ذي ال يحب الشمس 

فإنه يعشق الظالم«.
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األف��راد ونشبت بينهم الخافات  ومرافقها املتنوعة؛ ولطاملا تخاصم 
ب��ل إن الخصومات في  الحرية وال��ن��ظ��ام،  ب��ني ح��دود  بسبب االلتباس 
العاقات كثيرًا ما شبت ألغراض السيطرة واالستعاء وفرض الهوى، 
وب��ل��واء  ال��ح��ري��ة حينًا،  ب��ل��واء  يستظلوا  أن  املتخاصمون  يلبث  ل��م  ث��م 
ن��ظ��ام ال��ج��م��اع��ة الكفيل ل��ه��ذه ال��ح��ري��ة حينًا آخ���ر. وق���د ت��واض��ع بعض 
الجماعة  نظام  مع  تتعارض  ال  والتعبير  ال��رأي  أن حرية  على  الناس 
ما دامت محُصورة في حدود الرأي والتعبير، لكن ذلك لم يحدث فيما 
تشهده بعض اآلراء في منصات التواصل االجتماعي من حدة اللسان 
ون��ش��وب ال��خ��ص��وم��ات وال��ت��ب��اغ��ض وت��س��ف��ي��ه ال����رأي وح��ج��ب الحقائق 
وتزوير التاريخ ونهش األع��راض وقذف الناس بالباطل؛ وليستحيل 
املنصات، ويتوارى  لتلك  العتمة س��ادة  في  ندسون 

ُ
وامل الناس  أساقط 

صلحون وأولو الحكمة وأصحاب الضمير خشية الفنت؛ األمر الذي 
ُ
امل

في  الفرد  مع حق  يتماهى  وبما  الجماعة  لنظام  االنتصار  معه  يلزم 
التعبير، وال يتعارض معه.

متعاون مع المحتل
وأوضحت النيابة أن الثابت من التحقيقات أن الشاكية أقامت شكواها 
الشخصية  الحسابات  مستخدمي  بصفتهم  حقهم،  ف��ي  املشكو  قبل 
بينة في صدر شكواها بموقع التواصل االجتماعي »تويتر« وذلك 

ُ
امل

لدولة  بالخائن  ونعته  عبدالكريم  مسافر  امل��دع��و  لجدها  ت��ه��م  إلس��اء
أن  العامة  النيابة  أجرتها  التي  التحقيقات  الثابت من  وك��ان  الكويت؛ 
املدعو مسافر عبدالكريم سبق أن تعاون من قوات االحتال العراقي إثر 
غزو دولة الكويت في فجر يوم الخميس الثاني من أغسطس سنة 1990 
وعلى النحو ال��ذي ق��رره كل من وليد م��رزوق الدوسري، وعبدالرحمن 
عبداهلل  وعبدالعزيز  الرشود،  عبدالواحد  وعبدالرحمن  م��دوه،  حسني 
املسلم، وخالد إبراهيم الصال، بالتحقيقات من أنهم أبصروا املذكور 
عادي – 

ُ
في مقابات ُمتلفزة إبان االحتال الغاشم في تلفزيون العراق امل

حتلة، وشهدوا إساءته 
ُ
رسل داخل إقليم الكويت امل

ُ
وقتذاك – عبر بثه امل

لألمير الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح وحكومة الكويت الشرعية 
داوود سليمان  السيد  ق���رره  وم��ا  ال��ه��ال��ك؛  ال��ع��راق��ي  ال��ن��ظ��ام  وتمجيده 
العراقي  ال��غ��زو  ت��اري��خ  العاصمة حتى  مباحث  م��دي��ر  )ن��ائ��ب  القناعي 
ل��دول��ة ال��ك��وي��ت( بالتحقيقات م��ن ش��ي��وع أن��ب��اء ت��ع��اون امل��دع��و مسافر 
تكرر في 

ُ
امل للغزاة وظهوره  ق��وات االحتال وُمناصرته  عبدالكريم مع 

 عما قرره 
ً
إك��راه؛ فضا إرادت��ه واختياره دونما  التلفاز بكامل  شاشة 

اعتقاله  ف��ي ش��أن  ال��رن��دي بالتحقيقات  السابق فيصل ش��ارع  األس��ي��ر 
الرابع من نوفمبر سنة 1990 واقتياده لقصر  ق��وات االحتال في  من 
العراقية،  الكويت واستجوابه بمعرفة االستخبارات  نايف في مدينة 
أل��وان الضرب واإلهانة  وما اقترفه املدعو مسافر عبدالكريم قبله من 
والتنكيل ُبغية انتزاع اعترافه وإلزامه اإلباغ عن الضباط الكويتيني 
)هزاع مزعل الصال وداوود سليمان القناعي وأديب السويدان( وبما 

حتل وقتذاك.
ُ
يقطع تعاونه مع امل

وقالت النيابة العامة إنها تطمئن إلى شهادة الفنان إبراهيم الصال 
ق��وات  أرش��د  امل��دع��و مسافر عبدالكريم  أن  م��ن  ال��ص��ال(  )ونجله خالد 
االحتال إلى مسكنه في منطقة األندلس - وحضر صحبتهم - ُبغية 
إلزامه تأسيس نقابة للفنانني الكويتيني ووجوب إصدار بيان تأييد 

للمحتل ودعم جيشه الباغي وبما يقطع تعاونه من دون ريب.

افتراءات وأكاذيب
صور للمدعو مسافر عبدالكريم 

ُ
واكدت النيابة انها اطلعت على اللقاء امل

ال��ع��ب��ارات، كقوله: »في  م��ع امل��دع��و »أب���و ليلى« وم��ا تضمنه م��ن قبيح 

على  واعتدائهم  وزبانيته  األخاقية  األحمد  لجابر  املفاسد  من  كثير 
األعراض.. كيف كان باعتقادك يعتدون على الناس؟«؛ وظهوره كمقدم 
برنامج ُمصور مع املدعو »أبو فراس« وحديثه اآلثم بالقول: »حدثنا 
عن معاناتك كإنسان في ظل أيام آل صباح، وكيف كانت معاناتك؟«، 
��ع��ان��اة امل��زع��وم��ة للمقيمني األج��ان��ب في 

ُ
واس���ت���دراج ال��ض��ي��ف إلب����راز امل

بالغزاة  العراقي وافتعال ترحيب مكذوب  الكويت قبل االحتال  دولة 
صور في لقاء 

ُ
وعلى النحو الثابت في ُمدونات هذا القرار؛ وظهوره امل

ُمنفرد بنبرات واضحة ِملؤها الكذب والبهتان، بالقول: »ثروات الشعب 
الكويتي التي نهبها آل صباح.. ث��روات كل الناس... ث��روات كل إنسان 
يعمل على ه��ذه األرض.. ل��م ي��رم��وا إل��ى ال��ن��اس إال فتات ال��ف��ت��ات.. وأن��ا 
يتعاملوا  أن  وعليهم  ال��ن��اس،  على  تشرق  أنها شمس  الحياة  أشاهد 
 
ً
مع هذه الشمس.. وال��ذي ال يحب الشمس فإنه يعشق الظام«؛ فضا
عن حديث املدعو مسافر عبدالكريم املصور واملقدم من ضابط جهاز 
أم��ن ال��دول��ة وم��ا تضمنه من اف��ت��راءات وأك��اذي��ب في حق دول��ة الكويت 
هذا  م��دون��ات  ف��ي  املبني  النحو  وعلى  السياسي  ونظامها  وتاريخها 

القرار.
���ص���ورة 

ُ
واك�����دت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ان���ه���ا اط��ل��ع��ت أي���ض���ا ع��ل��ى امل��ق��اط��ع امل

واملعروضة في موقع »يوتيوب« وتحققت من صحتها وتساُوقها مع 
ما قدمه املشكو في حقه فيصل شارع الرندي وضابط جهاز أمن الدولة 
ق��رره  بما  العامة  النيابة  وت��أخ��ذ  التشكيك؛  أو  املطاعن  م��ن  وق��د خلت 
املدعو  أن  من   - التحقيقات  تناولتهم  - وجميع من  املشكو في حقهم 
مسافر عبدالكريم تعاون مع قوات االحتال بإرادته الُحرة دونما إكراه 
أو إل��زام، سيما أن العديد من فناني الكويت كانوا داخ��ل الباد طوال 
زمن االحتال، كاملرحوم عبدالحسني عبدالرضا وحياة الفهد واملرحوم 
املسلم  عبداهلل  وعبدالعزيز  املنصور  منصور  وامل��رح��وم  املفيدي  علي 
)وهم أعلى قامة وأكثر شهرة وأكبر قدرًا من املدعو مسافر عبدالكريم(، 
صرتهم 

ُ
ولم يتمكن الغزاة من إجبارهم على التعاون معهم أو لزوم ن

تكرر 
ُ
 على ظهوره امل

ً
على النحو ال��ذي ب��در من املذكور وق��ت��ذاك؛ فضا

بيده  ِحطته  دامغًا  الغازية  وقواته  للُمحتل  دعمًا  لقاءات ُمصورة  في 
ليشهد بها على نفسه وبما ينفي مظنة الجبر أو اإلكراه.

واطمأنت النيابة العامة من خال مذكرتها إلى شهادة السيدة سلوى 
حسني العبداهلل في شأن ُمحاولة املدعو مسافر عبدالكريم ُمهاتفتها 
قاومة عبر أثير اإلذاعة الكويتية 

ُ
إبان االحتال حال ُمباشرتها أعمال امل

ال��س��ري��ة وام��ت��ن��اع��ه��ا ال����رد ام��ت��ث��ااًل ل��ت��ح��ذي��ر ال��ف��ن��ان امل���رح���وم منصور 
املنصور وخشية من كمني مرصود، واستماعها للمذكور وهو يهتف 
الشيخ جابر األحمد الصباح  الراحل  الكويت  للطغيان وُيسيء ألمير 

عادية، بما يكشف عن 
ُ
وحكومة الباد الشرعية عبر إحدى اإلذاعات امل

زاة با ريب.
ُ
تعاونه مع الغ

ال ِوزَر ألسرة المتعاون
عبدالكريم  مسافر  املتعاون  ألس��رة  ِوزَر  ال  أن��ه  العامة  النيابة  وأك���دت 
ال��ق��وان��ني، وأْم��س��ك بعضهم ع��ن نبش  ال��ت��زم��وا  ِب��وِض��ي��ِع صنيعه متى 
في  الحقائق والخوض  جادلة وتأليب 

ُ
امل في  واإلي��غ��ال  األكمة  وراء  ما 

ومات 
ُ
 والشنآن؛ وأن يوقروا تضحية املكل

ُ
 واإلَحن

ُ
عِجيٍج ِملؤُه الصلف

الائذات بالْصبر والسكينة والرضا من األمهات والزوجات واألخوات 
االحتال  إب��ان   - وأزواج��ه��ن وأشقائهن  أكبادهن  بفلذات   

َ
��ِج��ْع��ن

ُ
ف ممن 

القوانني، وتسودها  دول��ة تحكمها  أو مدسوس؛ في  - بوشاية خائن 
م��ب��ادئ ال��ع��دل وال��ح��ري��ة وامل���س���اواة وب��م��ا ي��ت��واف��ق م��ع ن��ص��وص امل���واد 
مسك بمبدأ نظام الجماعة وبما 

ُ
الرقيمة 7 و29 و33 من الدستور؛ وت

ُيعد كفالة ضامنة لحقوق الفرد وحريته.

الترفع عن الرد
علقني - إل��ى ال��ت��رف��ع ع��ن ال���رد في 

ُ
كما دع��ت النيابة ال��ع��ام��ة ُع��م��وم - امل

ِبهم، 
َ

َصخ وف��راغ  هاء 
َ
الُسف هذيان  على  االجتماعي  التواصل  منصات 

وأول���ئ���ك ال���ذي���ن ام���ت���ألت ق��ل��وب��ه��م رع��ب��ًا م���ن خ��ب��اي��ا أف��اع��ي��ل أس��اف��ه��م، 
ِحيل سيرتهم 

َ
فاعتركوا الضِغينة لتاريخ الوطن ورموزه؛ وحتى ال تْست

قرين من اعتاد بذاءة القول والجهر بالسوء وإغداِق رِديء النعوت من 
أجل اْسِتجاب مجٍد زائف؛ فالصمت ُصنُو الكبار، وإن قبضت أيديهم 

على الجْمِر.

فتح مغاليق تاريخ الوطن
وأه���اب���ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب��م��ؤس��س��ات ال���دول���ة وم��ؤرخ��ي��ه��ا ومفكريها 
بأحداثه  وتدوينه صادقًا  الوطن  تاريخ  مغاليِق  فتح  في  املضي  إل��ى 
وأم���ج���اده وص���روف���ه وم��آس��ي��ه، وإب�����راز س��ي��رة ق��ام��ات ال س��ق��ف ل��ه��ا من 
قامته دون  ُمنكر سقف  أو  أو جاحد  ُم��ت��خ��اذل  بكل  والعصف  أب��ن��ائ��ه، 
ال��زم��ن وم��ض��ي املعاصرين،  ال��ت��اري��خ ب��ج��ري��ان  ال��ت��راب؛ حتى ال ُينسخ 
 ضميره وابتغى 

َ
ْوحش

َ
اص أو مضطرب اْست ��ِزٍق أو خ��رَّ

َ
ن وينهشه كل 

رْدم  ف��ك بغية 
ُ
األ ِم��ْع��ول   

َ
وِصه واْس��ت��ل

ُ
خ

ُ
الوطن وتاريخه وش النْيل من 

ُوُحوِل ماضيه، باختاق األباطيل من ذميم القصص.

بشهادة التلفزيون العراقي
من ضمن املستندات التي اطلعت النيابة العامة عليها في هذه 
القضية هي الصورة الضوئية للكتاب املؤرخ 18 من أغسطس 
سنة 1990 والصادر عن املدير العام لدائرة اإلذاعة والتلفزيون 
في العراق سعد عبدالرزاق البزاز، الذي تضمن عمل كل من: 
م��س��اف��ر ع��ب��دال��ك��ري��م ح��م��زة ال��ج��ي��الوي وأح��م��د ع��س��ل ع��ل��وان، 
م��ع ال��ف��ري��ق ال��خ��اص ب��دائ��رة اإلذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ع��راق��ي في 
املقابالت  بإجراء  الخاصة  الكويت، وبالواجبات  مجمع مدينة 
التلفزيونية التي ترسل إلى املركز في بغداد بإشراف السيد 

مدير التلفزيون.
كما اطلعت النيابة العامة على الصورة الضوئية لألمر اإلداري 
املؤرخ 18 من أغسطس سنة 1990 والصادر عن نوري صالح 
محمود في شأن إيفاد األسماء املدرجة أسفل الكتاب ملدينة 
والرقيمة  للوزارة  التابعة  بالسيارة  الكويت في مهمة رسمية 
»1218 / إعالم« اعتبارًا من تاريخ تحرير الكتاب وحتى انتهاء 

املهمة، وهم:

1 - مسافر عبدالكريم حمزة الجيالوي، مخرج.

2 - أحمد عسل علوان، مخرج.

3 - كاظم جعفر حسن، مصور.

4 - عبدالله جميل طاهر، مساعد مصور.

5 - حكمت علي، سائق.

اإلذاعة السرية..
بسؤال السيدة سلوى حسني العبداهلل في التحقيقات، قررت أنها 
الغزو  ت��اري��خ  حتى  الكويت  دول��ة  بتلفزيون  ُمذيعة  وظيفة  شغلت 
األمر   ،1990 أغسطس سنة  من  الثاني  في  الكويت  لدولة  العراقي 
ب��ث روح  ُبغية  السرية  الكويت  االنضمام إلذاع���ة  إل��ى  ألجأها  ال��ذي 
للغزاة.  التصدي  ال��ى  ودفعهم  الكويتي  الشعب  نفس  في  قاومة 

ُ
امل

وأضافت أن الفنان الراحل منصور املنصور أبلغها في بداية الغزو 
العراقي اآلثم بلزوم عدم الرد على االتصاالت الهاتفية الواردة إليها، 
باإلذاعة  مشاركتها  نبأ  بعد شيوع  الغزاة  من  استهدافها  خشية 
السرية السالفة الذكر، ال سيما وقد دأب املدعو مسافر عبدالكريم 
على االتصال بها في بداية آم��اد االحتالل إال أنها نكلت عن الرد 
املنصور حسبما  منصور  املرحوم  لتحذير   

ً
وامتثاال منه،  خشية 

تقدم.
إليها  ال��ص��ادر  ن��ف��اذًا لألمر  حتلة 

ُ
امل الكويت  غ���ادرت  أنها  وأض��اف��ت 

من حكومة الكويت الشرعية الستكمال البث اإلذاع��ي من أراضي 
املدعو  ب��إس��اءة   - الح��ق��ًا   - فوجئت  إذ  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة 
م��س��اف��ر ع��ب��دال��ك��ري��م ألم��ي��ر ال��ك��وي��ت ال��راح��ل ال��ش��ي��خ ج��اب��ر األح��م��د 
عادية، 

ُ
امل اإلذاع���ات  إح��دى  عبر  الشرعية  البالد  ولحكومة  الصباح 

وانتهت إلى أنها التقت إبان عملها ضمن فريق إذاعة صوت العراق 
أثيرها من مدينة جدة  تبث  والتي  العراقي  للنظام  عارضة 

ُ
امل الحر 

في اململكة العربية السعودية في غضون شهر ديسمبر من سنة 
مسافر  املدعو  )شقيق  عبدالكريم  نجم  الكويتي  باملواطن   1990
عبدالكريم( واستنكرت علنًا موقف األخير الشائن في حق الكويت 
ن��ج��م عبدالكريم  ال��س��ي��د  ف��أج��اب��ه��ا  ال��س��ي��اس��ي،  ون��ظ��ام��ه��ا  وشعبها 

بالقول: »أرجوك ال تكلميني عنه، أنا ُمتبرئ منه إلى يوم الدين«.

مسرح كيفان
محمد  الشاهد سعيد  بسؤال  إن��ه  مذكرتها: حيث  في  النيابة  قالت 
توفيقي بالتحقيقات قرر أنه عمل صحافيًا في جريدة الوطن منذ 
سنة 1979 وحتى تاريخ الغزو العراقي لدولة الكويت في الثاني من 
أغسطس سنة 1990، وقد التقى املدعو مسافر عبدالكريم مرة واحدة 
في سنة 1987 - أو -1988 في مسرح عبدالعزيز املسعود )مسرح 
به على انتقاده الدائم للكويت ونظامها السياسي 

ّ
كيفان حاليًا(، وأن

في مجالسه الخاصة حسبما تناهى إليه من زمالئه الصحافيني في 
... وبعدين تلقون الخير« 

ً
: »أنصفونا أوال

ً
الوسط الفني، فأجابه قائال

حتى يمكنه الكف عن انتقاد دولة الكويت وسياستها.
وأضاف أنه شاهد األخير مرة واحدة في شهر سبتمبر من سنة 
الجائلة والُبسط  أح��د األس���واق  ف��ي  العراقي  االح��ت��الل  إب��ان   1990
ال��ذي  األم��ر  العراقيني،  بعض  بصحبة  منطقة مشرف  ف��ي  املؤقتة 
ألجأه إلى غذ السير من املكان خشية التعرف عليه أو اإلبالغ عنه. 
واستطرد أن املدعو مسافر عبدالكريم ظهر غير مرة في البرامج 
العراقية املتلفزة دعمًا للمحتل وتأييدًا لقواته، وقد بدا عليه الهدوء 
تلك  ارتكابه  عن  ُينبئ  وبما  التصوير  كاميرا  مواجهة  في  والثقة 

األفعال بإرادته الحرة.

تسجيالت متلفزة لضابط جهاز أمن الدولة

املشوهة  اإلعالمية  األج��ه��زة  الكثير..  عقولنا  على  »سيطرت 
خلق  ف��ي  استعمارية  صهيونية  أميركية  ودواف����ع  بتخطيط 
النظم  الكثير من  الكويتي، كما فعلت ذلك  املواطن  العجز في 
أناسا مرضى مفرغني من  أج��ل جعلنا  األخ��رى من  العربية 
عمقنا التاريخي ومن ثقافتنا ومن إنسانيتنا ليستطيعوا أن 

يقودونا هنا وهناك«.

الخوف ويطهرنا  يطهرنا من  قائد  إلى   
ً
فعال »كنا محتاجني 

من العجز، خصوصا أمام مجموعة من القيادات الهزيلة التي 
العربي م��ن خالل  اإلن��س��ان  تريد أن تقود م��ن خ��الل تعجيز 
تهميش دوره من خالل خلق التناقضات املفتعلة في املجتمع 
العربي، مثل آل صباح الخونة الذين ج��اؤوا من رعاع القوم.. 
من رعاع الجزيرة العربية.. حقيقة ألنهم لو كانوا شرفاء ملا 

تاجروا بمصير أمتهم«.

»يقولون إن السعودية.. اآلن يسمى هذا الشخص الذي يطلق 
ألنه  الحرمني  خائن  أسميه  وأن��ا  الحرمني  خ��ادم  نفسه  على 
ب��أن يحتل املستعمر  الحرمني فكيف يرضى  ك��ان خ��ادم  إذا 
األميركي البشع الذي ال يمكن أن يستمد قوته إال من خالل 

إركاع الشعوب«.

»أرض ال���ع���راق ه���ي أرض ال���ح���ض���ارات م���ن ال��ح��ض��ارة ال��س��وم��ري��ة 
إل����ى ال���ح���ض���ارة اآلش����وري����ة وإل�����ى اآلن.. ه���ل ي��ع��ت��ق��د األوروب����ي����ون 
أن��ه��م ي��س��ت��ط��ي��ع��ون أن ي��ت��ح��دوا ه���ذا ال��ع��م��ق ال��ت��اري��خ��ي؟ إذا ك��ان��وا 
السيد  الرئيس  قال  يرجعوا كما  لكي  فليتوجهوا  فعليًا  يعتقدون 
يعني حقيقة  فإننا  أوط��ان��ه��م مكفنني  ال��ى  يرجعوا  ص��دام حسني 

مستبشرين فرحني«.

»وه����ذا اإلن��س��ان ال��ع��رب��ي ال���ذي ي��ق��ف ت��م��ام��ا مستندا إل���ى ق��وة 
العميق بسيطرته  وإيمانه  بحريته  العميق  وإيمانه  جماهيره 
على ثرواته.. وإيمانه العميق أن يكون له حيز أمام هذا العالم 
إلى  يقف  أم  واالستعمارية..  األجنبية  ال��ق��وى  م��ن  املتغطرس 
التي نصبها االستعمار  الحقيرة  جانب مجموعة من األسر 
أن  نتيجة  تركع شعوبها  أن  تريد  زال��ت  ما  والتي  البريطاني 

تأخذ بعض الفتات.. وتلقي إلى الشعوب األخرى بالفتات«.

حوار تلفزيوني يوّثق التعاون
اطلعت النيابة العامة على ملفات مصورة 

ومتلفزة من أحد المشكو بحقهم، حيث احتوى 
أحد الملفات على مقابلة متلفزة للمدعو 

مسافر عبدالكريم مدتها دقيقتان وتسع 
وخمسون ثانية مع شخص يدعى أبو فراس، 

ُنوجزه بما يلي:

� المذيع المدعو مسافر عبدالكريم: أبوفراس، 
أي��ام آل صباح.. كيف  حدثنا عن معاناتك كإنسان في ظل 

كانت معاناتك؟

ك��ل شيء  قبل  أه��ن��ئ  � الضيف المدعو أبو ف��راس: 
األم��ة  العربية ص��دام حسني رم��ز  األم��ة  القائد رم��ز  الرئيس 
العربية قاطبة، وأهنئ الشعب العراقي على التحامه مع الفرع 
 أنا كنت أدفع ألف دينار على اإلقامة.. 

ً
الكويت الحبيبة.. أوال

ويوميًا أدفع خمسة دنانير أرضية على وقوفي بالكويت.

ك��ان  وإذا  عبدالكريم:  مسافر  المدعو  المذيع   �
الشخص إنكليزيًا أو أميركيًا؟

� الضيف المدعو أبو فراس: اإلنكليزي واألميركي لهما 
معاملة خاصة لم يسبق لها مثيل في تاريخ األمة العربية، وأنا 
أتمنى من كل مواطن عربي شريف على أرض الكويت أن يعمل 
من أجل تحقيق السالم وتحقيق األمن في هذه املنطقة، ألنها 
منطقة عربية، وإن شاء اهلل ستبقى عربية، في ظل القائد صدام 
ح��س��ني. وث��ان��ي��ًا، ال نخشى األس��اط��ي��ل األميركية امل��وج��ودة مع 
ب��اإلس��الم، وهو  األس��ف الشديد على أرض من يسمي بنفسه 

الخائن العميل فهد.

� المذيع المدعو مسافر عبدالكريم: نريد منك أن 
تحدثنا عن معاناتك كإنسان عربي تعيش على أرض عربية؟ 
ك��ي��ف ك��ن��ت ت��ج��د ُس��ب��ل امل��ع��ي��ش��ة... ح��ال��ت��ك ال��ن��ف��س��ي��ة... درج���ة 
واآلن  آن���ذاك؟  األمني  الجهاز  مع  تعاملك  ك��ان  اطمئنانك؟ كيف 

ما هو شعورك؟

م��واط��ن  ك��ل   ،
ً
أوال ف��راس:  أب��و  المدعو  الضيف   �

عربي مقيم هنا يشعر أن ثمة حربا ضده، وأنا لدي ثمانية 
الكويتية  الحكومة  وترفض  الخاصة...  امل��دارس  في  أوالد 

دراستهم.

اطلعت النيابة العامة على التسجيل 
الُمتلفز المقدم من ضابط جهاز أمن الدولة 

والمتضمن حديثاً منفرداً للمدعو مسافر 
عبدالكريم؛ وكان بالعبارات التالية:

¶ األسير الرندي:
عبد الكريم ش��هد ضربي وإهانتي والتنكيل بي النتزاع 

اعترافات مني.. ما يؤكد تعاونه مع المحتل

¶ القناعي:
أج��رى العديد م��ن األحادي��ث الُمتلفزة المس��يئة لدولة 
الكويت واألس��رة الحاكم��ة ونظامها السياس��ي بكامل 

إرادته واختياره دونما إكراه

¶ المسلم:
أشاد في مقابالت ُمتلفزة بالنظام العراقي الهالك وأساء 
لحكومة الكويت الش��رعية.. ُبغية إقناع الش��عب الكويتي 

المرابط بشرعية االحتالل وسقوط أسرة الحكم

¶ الصالل:
عل��ى  إلجب��اري  منزل��ي  إل��ى  الغ��زو  ق��وات  أرش��د 
إص��دار بيان تأيي��د لالحت��الل العراقي م��ن الفنانين 

الكويتيين

¶ النبهان:
تع��اون م��ع ق��وات االحت��الل العراق��ي إث��ر غ��زو دول��ة 

الكويت في الثاني من أغسطس سنة 1990

¶ العبدالله:
اس��تمعت للمذك��ور وه��و يهت��ف للطغيان وُيس��يء 
ألمي��ر الكوي��ت وحكوم��ة الب��الد الش��رعية عب��ر إحدى 

اإلذاعات الُمعادية

      اعترافات الشهود

الصالل: حاصرت منزلي مركبتان للجيش العراقي
وكان مسافر يجلس في المقعد الخلفي إلحداهما

¶ النبهان: استوقفتني سيارة في الطريق داخلها 5 عراقيين 
بينهم مسافر وطلبوا مني إحضار أسلحة

تتمة المنشور على الصفحة | 04 
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وزير المالية: اإلصالحات ستوفر 5 مليارات دينار 

مجلس الوزراء يعتمد »وثيقة الشيتان«

زكريا محمد
ك��ل��ف  ال����������������وزراء  م����ج����ل����س  أن  سبقلا  ع����ل����م����ت 
ذات  الجهات  ك��ل  م��ع  بالتنسيق  املالية  وزارة 
ال��ص��ل��ة الت���خ���اذ اإلج���������راءات ال����ازم����ة إلص����دار 
املناسبة  القانونية  ب���األداة  اإلص��اح��ات  ه��ذه 
وم��واف��اة املجلس بما ينتهي إليه األم��ر خال 

أسبوعني.
ورف���ع ال��ش��ي��ت��ان جملة ت��وص��ي��ات إل���ى مجلس 
ال�����������وزراء ل���ت���ن���ف���ي���ذه���ا ع���ل���ى امل�����دي�����ني ال��ق��ص��ي��ر 
 106 رق��م  القانون  تعديل  واملتوسط، تضمنت 
لسنة 1976، الذي نص على استقطاع سنوي 
ن��س��ب��ت��ه 10 ف����ي امل���ئ���ة م����ن اإلي�����������رادات ال��ع��ام��ة 
القادمة،  األجيال  احتياطي  صندوق  ملصلحة 
بحيث يقتصر االستقطاع على السنوات التي 

تحقق فيها امليزانية العامة فائضًا فقط.
اح��ت��ي��اط��ي  ش�������راء  امل����ال����ي����ة  وزارة  واق����ت����رح����ت 
2.2 مليار دينار من أصول  ملا قيمته  األجيال 
االح���ت���ي���اط���ي ال����ع����ام، م��ش��ي��رة إل����ى ت��ح��وي��ل ما 
قيمته نحو 2 مليار دي��ن��ار م��ن ه��ذه األص��ول 
م���ن م��ح��ف��ظ��ة االح��ت��ي��اط��ي ال���ع���ام إل����ى محفظة 
القادمة للمساهمة في حل  احتياطي األجيال 

مشكلة السيولة. 
وف�����ي ج��م��ل��ة ال���ت���وص���ي���ات ال���ت���ي رف���ع���ه���ا وزي����ر 
املالية، طالب باملوافقة على قيام الهيئة العامة 
العام  لاستثمار ببيع أص��ول من االحتياطي 
إل���ى ص��ن��دوق اح��ت��ي��اط��ي األج��ي��ال ال��ق��ادم��ة من 
العام، واإلس��راع  أجل دعم سيولة االحتياطي 
للحكومة  اإلذن  بشأن  القانون  استصدار  ف��ي 
ب��ع��ق��د ق������روض ع���ام���ة وع���م���ل���ي���ات ت���م���وي���ل م��ن 

األس�������واق امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة )ال����دي����ن ال���ع���ام(، 
وقانون بشأن الصكوك الحكومية.

وش��دد على ض��رورة إق��رار اإلص��اح��ات املالية 
واتخاذ  تشريعات  استصدار  تتطلب  ال  التي 
اإلجراءات القانونية الازمة لوقف السحوبات 

املباشرة من صندوق االحتياطي العام. 
وفي توصيات املدى املتوسط، طالب الشيتان 
ب��ت��ب��ن��ي إص����اح����ات امل���ال���ي���ة ال���ع���ام���ة ال���ت���ي ت��م 
ع��رض��ه��ا ع��ل��ى م��ج��ل��س ال�������وزراء ف���ي م��خ��اط��ب��ة 
س���اب���ق���ة م�����ن خ������ال اس����ت����ص����دار ال���ت���ش���ري���ع���ات 
والقوانني الازمة والتي من املتوقع أن تحقق 
العامة وترشيدًا لإلنفاق  اإلي���رادات  زي��ادة في 

العام بما يقدر بنحو 5 مليارات دينار.
االقتصادية  اإلص��اح��ات  تبني  إل��ى  دع��ا  كما 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ت��ن��وي��ع م���ص���ادر ال���دخ���ل، وإص���اح 
هيكل الرواتب واألجور، وخصخصة األنشطة 
وإع���ادة  االق��ت��ص��ادي،  ال��ط��اب��ع  ذات  الحكومية 
بما  ال��ح��ك��وم��ي��ة  واإلدارات  ال��������وزارات  ه��ي��ك��ل��ة 
ي��ح��س��ن م����ن أدائ�����ه�����ا وي��خ��ل��ص��ه��ا م����ن ت���داخ���ل 
وت����ش����اب����ك االخ�����ت�����ص�����اص�����ات وغ�����ي�����ر ذل�������ك م��ن 

إصاحات.
تبني  ف��ي  ق��دم��ًا  السير  أهمية  الشيتان  وأك���د 
إصاحات املالية العامة التي قدمتها الوزارة 
في خطاب إلى مجلس ال��وزراء وتضمن عدة 
إص��اح��ي��ة مستحقة تهدف  م��ال��ي��ة  إج�����راءات 
إل�����ى دع�����م اإلي����������رادات ال���ع���ام���ة غ���ي���ر ال��ن��ف��ط��ي��ة 
أن تساهم  ال��ع��ام، متوقعًا  اإلن��ف��اق  وت��رش��ي��د 
إع��ادة  ه��ذه الخطوات على نحو ملموس في 
ال������ت������وازن إل������ى امل���ي���زان���ي���ة ال���ع���ام���ة ف����ي امل����دى 

املتوسط.

¶ هيكلة الرواتب واألجور وخصخصة األنشطة ذات الطابع االقتصادي اعتمد مجلس الوزراء وثيقة وزير المالية براك الشيتان، التي 
حملت عنوان »المالية العامة.. اإلصالحات ومقترحات تمويل 

الميزانية«، والتي تضمنت جدوالً باإلصالحات المالية المطلوب 
إقرارها بأدوات تشريعية وتنفيذية.

توصيات المدى المتوسط:
◄ تشريعات مالية وتنويع مصادر الدخل

◄ إصالح هيكل الرواتب واألجور

◄ خصخصة األنشطة االقتصادية

◄ إعادة هيكلة الوزارات واإلدارات

وقف االستقطاع إلى احتياطي األجيال إال في سنوات الفائض

بيع أصول االحتياطي العام إلى صندوق األجيال لدعم السيولة

استعجال استصدار قانوني »الدين العام« و»الصكوك الحكومية«

إصدار قرارات باإلصالحات المالية التي ال تتطلب تشريعات

إجراءات لوقف السحوبات المباشرة من صندوق االحتياطي العام

2.2
مليار دينار 
من أصول 

االحتياطي 
العام

 إلى »األجيال«

ت  صيا تو

ال���م���دى 

ال��ق��ص��ي��ر

01

02
03

04
05

بعد تكذيب الديوان األميري الدعاءاته

الفضل: محاسبة الدويلة 
بتهمة التخابر مع دول أجنبية

المحرر البرلماني

دع�������ا ال����ن����ائ����ب أح����م����د ال���ف���ض���ل 
السابق  ال��ن��ائ��ب  محاسبة  ال���ى 
ال���دوي���ل���ة، ع��ل��ى خلفية  م���ب���ارك 
ال���ب���ي���ان ال����ص����ادر ع���ن ال���دي���وان 
ب ادع����اءات 

ّ
األم���ي���ري، ال���ذي ك���ذ

الدويلة بشأن لقاء لألخير مع 
ال��زع��ي��م ال��ل��ي��ب��ي ال���راح���ل معمر 

القذافي.
وق���������ال ال����ف����ض����ل، ف�����ي ت���غ���ري���دة 
ع��ل��ى ح��س��اب��ه ف���ي ت���وي���ت���ر، إن��ه 
ب�����ات ل����زام����ًا ع���ل���ى أم�����ن ال���دول���ة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع ال��دوي��ل��ة بتهمة 
لهز  أجنبية  دول  م��ع  التخابر 
اس��ت��ق��رار البلد ون��ظ��ام��ه، وذل��ك 
ب��ع��د »ن���ف���ي ال����دي����وان األم���ي���ري 
لقائه  الدويلة بشأن  الفتراءات 
األمير  ال��ق��ذاف��ي، وأن سمو  م��ع 
على علم بهذا اللقاء وما جرى 
فيه، وأن سموه قد أرسله للقاء 

امللك سلمان«.
»ي����رف����ع  أن  ال����ف����ض����ل  واق������ت������رح 
ال����������دي����������وان األم��������ي��������ري دع�������وى 
ع��ل��ى ذل����ك امل���ف���ت���ري ن��ظ��ي��ر نقل 
م��ع��ل��وم��ات م��غ��ل��وط��ة ع���ن سمو 
األمير من دون تصريح رسمي 

له بذلك«. 

»طابور خامس«

ر النائب 
ّ
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، ح���ذ

محمد ال��دالل من »تزايد صور 
ال���ت���ع���دي ع���ل���ى س��م��ع��ة ال���دول���ة 
وك���رام���ات ال��ن��اس وامل��ؤس��س��ات 
واألف�����������راد م����ن خ������ال ال���ه���ج���وم 
املتعمدة  واإلس������اءات  ال��س��ل��ب��ي 
واإلشاعات السلبية في وسائل 

اإلع�����������ام امل����خ����ت����ل����ف����ة، وب���ي���ن���ه���ا 
وسائل التواصل االجتماعي«، 
من خال منصات يدار أغلبها 
م����ن خ�������ارج ال����ك����وي����ت، وال����ذي����ن 
ت��ح��ول��وا ال���ى »ط���اب���ور خ��ام��س 
وأداة ل���دى ال��غ��ي��ر ل��ه��دم أرك���ان 

الدول وتقويض مقوماتها«. 
وق����ال ال����دالل ف��ي س����ؤال وجهه 
ال��������ى وزي����������ر ال�����داخ�����ل�����ي�����ة أن����س 
»يدخل  يحدث  م��ا  إن  الصالح: 
ض����م����ن م����ف����ه����وم ت������ج������اوز أم����ن 
ال��دول��ة ال��داخ��ل��ي وال��خ��ارج��ي«، 
ق����ام����ت  اذا  ع�����م�����ا  م�����ت�����س�����ائ�����ا 
األج��ه��زة املختصة ف��ي ال���وزارة 
وأم�����ن ال����دول����ة ب���رص���د وت��ع��ق��ب 
األط����������راف وال���ش���خ���ص���ي���ات م��ن 
أو داخ���ل���ه���ا،  ال����ك����وي����ت  خ�������ارج 

�����ر ق���ل���م���ه ووس���ي���ل���ة 
ّ

م����م����ن س�����خ
الكويت  ع��ل��ى  للهجوم  إع��ام��ه 
وق��ي��ادت��ه��ا ورم���وزه���ا ونخبها 
وش���خ���ص���ي���ات���ه���ا وك���ي���ان���ات���ه���ا؟ 
م��ط��ال��ب��ا ب���ت���زوي���ده ب��م��ا ت���م في 
هذا الخصوص منذ عام 2015 

وحتى اآلن.
واس��ت��ف��س��ر ع��م��ا اذا ك����ان ل��دى 
ال����������������وزارة م������ا ي����ف����ي����د ب����وج����ود 
عاقات رسمية أو غير رسمية 
ب����ني ع�����دد م����ن ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة 
وب���ع���ض ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ع��ام��ة 
ف����ي ال����ك����وي����ت، وس���اه���م���ت ت��ل��ك 
ال�����ع�����اق�����ة ف�������ي ت�����وظ�����ي�����ف ت���ل���ك 
ال��ى  ة  االس����اء ف��ي  الشخصيات 
الكويت ورم��وزه��ا؟ وه��ل هناك 
ت��ح��وي��ات م��ال��ي��ة ت��م��ت أو تتم 
ب���ني ت��ل��ك األط�������راف ال��خ��ارج��ي��ة 
واألش�����������خ�����������اص امل�����ت�����ع�����اون�����ني 
م��ع��ه��م ف���ي ال���ك���وي���ت؟ وم����ا هي 
خ����ط����وات ال����������وزارة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ات���ج���اه ه������ؤالء؟ وه����ل خ��اط��ب��ت 
ال���ح���ك���وم���ة ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي أو 
البنوك بشأن تضخم حسابات 
ه����������ؤالء األش��������خ��������اص؟ وط���ل���ب 
إف��ادت��ه ب��إج��راءات ال���وزارة عبر 
أج���ه���زت���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، الس��ي��م��ا 
امل��ب��اح��ث اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، ل��رص��د 
وراء  ي������ق������ف  م���������ن  وت�������ح�������دي�������د 

الحسابات الوهمية املسيئة؟ 

الهاشم: تاسع تهديد بالقتل أتلقاه.. من جالية واحدة!
حمد الخلف

هو  بالقتل،  تهديدا  تلقت  أنها  الهاشم  صفاء  النائبة  أعلنت 
التاسع من نوعه الذي تتلقاه على بريدها االلكتروني.ونشرت 
الهاشم على حسابها في منصة انستغرام صورة عن ايميل 
الوافدين،  أح��د  م��ن  بقتلها  تهديدا  ويحمل  إن��ه وصلها  قالت 
التي  االٕيميالت  شكال 

ٔ
ا »ه��ذا شكل من  بقولها:  وعلقت عليه 

تصلني«، تهديد بالقتل »ألنني ببساطة نائبة كويتية تطالب 
بتعديل تركيبة سكانية وفرض رسوم على الوافدين.. هزلت 
«.  وأضافت: »شلت يد من كتب هذه الكلمات النابية في 

ً
فعال

إيميل  تاسع  فكرة هذا  البارحة، وعلى  اللي وصلني  االيميل 
شره على حكومتي اللي للحني ما 

ٔ
بنفس الفحوى«، وقالت: »ا

عندها خطوات واضحة، فعالة وحازمة لحل معضلة تركيبة 
ن كل رسائل التهديد من 

ٔ
سكانية مختلة«، وتابعت: »املصيبة ا

جالية واحدة فقط، وما زلت أقولها وأكررها علتنا في من هم 
معششني في جنبات مجلس ال��وزراء ودي��وان الخدمة املدنية 
تنفيذية  لوائح  قوانيننا عن طريق  لعبوا فى  أخ��رى،  وجهات 
حرمت الكويتيني من تسلق السلم الوظيفي صح.. وفوق هذا 
نحن )مخترقني(، معلوماتنا، بياناتنا، خططنا، ميزانياتنا«. 
وقالت: »فعال كورونا نعمة، فضحت كل الخمال املوجود اللي 

صار لي ٣ سنوات وانا اتكلم وأحذر منه«.

الدالل: 
طابور خامس 

يسعى
 إلى تقويض 

أركان الدول

محمد الداللأحمد الفضل

المنفوحي: ال استقبال مراجعين 
في أول أسبوعين

أصدر مدير البلدية العام م. أحمد املنفوحي، تعميمًا 
ب��ش��أن االل���ت���زام ب��دل��ي��ل س��ي��اس��ات وإج�����راءات وق��واع��د 
الحكومية  ال��ج��ه��ات  ف��ي  للعمل  ال��ت��دري��ج��ي��ة  ال���ع���ودة 
وق����������رارًا إداري����������ًا ب���خ���ص���وص امل���ج���م���ع���ات ال���ت���ج���اري���ة 

واألسواق املوازية ومحال التجزئة.
وق���ال امل��ن��ف��وح��ي إن ال�����دوام ال��رس��م��ي س��ي��ك��ون ب��واق��ع 
خ��م��س��ة أي�����ام ع��م��ل ف���ي األس����ب����وع، اع���ت���ب���ارًا م���ن ي��وم 
ال��ث��ام��ن��ة والنصف  ال��س��اع��ة  إل���ى الخميس م��ن  األح���د 
صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك للوحدات 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل����س����م����وح ل���ه���ا ب����ال����ع����ودة إل������ى ال��ع��م��ل 
ومباشرة أعمالها وتكليف الوحدات التنظيمية التي 
تقوم بإنجاز املعامات اإللكترونية بتنفيذ أعمالها 
من خال التراسل اإللكتروني واملنصات اإللكترونية 
وإت��م��ام اإلج�����راءات وإب���اغ ص��اح��ب ال��ع��اق��ة برسالة 

إلكترونية وإباغ إدارة العاقات العامة لإلعان عن 
الخدمات املمكن تقديمها إلكترونيًا وكيفية الوصول 

لها.
وق���ال إن م��ا يخص ح���االت اإلع��ف��اء م��ن العمل فإنها 
ت��ط��ب��ق ع��ل��ى امل���وظ���ف���ة ال���ح���ام���ل ف���ي األش���ه���ر ال��ث��اث��ة 
الذي  املرضع واملوظف  الحمل واملوظفة  األخيرة من 
ت��ت��واف��ر ف��ي��ه ش���روط تخفيف س��اع��ات ال��ع��م��ل بسبب 
ال��ذي بلغ 55 عامًا  مرضه أو رع��اي��ة معاق وامل��وظ��ف 
عدا شاغلي الوظائف القيادية والوظائف اإلشرافية 

واملوظف املريض بأحد األمراض املزمنة.
وأض���اف املنفوحي أن��ه ي��راع��ى ف��ي األس��ب��وع��ني األول 
ال���دوام بعدم استقبال املراجعني  ب��داي��ة  وال��ث��ان��ي م��ن 
على أن تستغل هذه املدة للتجهيز للعودة التدريجية 

وتهيئة بيئة العمل.
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اليت
LIGHT

خبير أسري: ال مشكلة في ذلك فهي بحاجة للمال.. لكن حافظي على التباعد

أنا غنية فهل أنظف البيت بنفسي خالل الوباء.. أم أعتمد على الخادمة؟
كوامي أنتوني أبياه - »نيويورك تايمز«

)ترجمة: محمد مراح(
أرس�����ل�����ت ام���������رأة رس�����ال�����ة إل������ى خ���ب���ي���ر أس�������ري وك���ات���ب 

وفيلسوف في صحيفة نيويورك تايمز تقول فيها:

ان��ا ام���رأة ميسورة ال��ح��ال وأع��ي��ش وح��ي��دة ف��ي منطقة 
ل��أث��ري��اء ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، م��ن��ذ أن ب���دأ ان��ت��ش��ار 
ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ي ال��ع��ال��م، ات��خ��ذت ق����رارًا ب���أن أبقي 
بشكل  االجتماعي  التباعد  وأم��ارس  عزلة  في  نفسي 
ولكني  ال��وب��اء،  بهذا  إصابتي  ع��دم  أضمن  جيد حتى 
أعاني من مشكلة، فأنا ال أحب أبدًا تنظيف املنزل وال 
أملك القوة أو العزيمة لفعل ذلك، لهذا فأنا اعتمد على 
التنظيف،  أع��م��ال  البيت وت��ق��وم بكل  إل��ى  خ��ادم��ة تأتي 
وبينها،  بيني  إجتماعيًا  تباعدًا  أضمن  أن  أج��ل  وم��ن 
فحني تأتي إلى البيت لتنظيفه أخرج أنا منه، وتبقى هي 
لتنظيفه وتقوم بكل األعمال املنزلية، وحني تنتهي من 

ذلك أعود إلى البيت.
باستخدام وسائل  تنقلها  ع��دم  أن أضمن  أج��ل  وم��ن 
النقل العام، فقد قررت أن أرسل لها سيارة في األيام 
املخصصة للتنظيف تأتي بها إلى املنزل وتعيدها إلى 

منزلها بعد االنتهاء من التنظيف.

عرفت أن بعض املنازل األخرى التي كانت تعمل لديهم، 
قرروا عدم االستفادة من خدماتها خالل هذه الفترة، 
وأط��ف��ال ووضعهم  لديها زوج  الخادمة  ه��ذه  أن  وأعلم 
 إض��اف��ي��ًا في 

ً
م���اال أق���دم لها  امل��ال��ي غير مستقر، كنت 

ك��ل م��رة ت��أت��ي إل���ّي، ألن��ي أع��ل��م أن ه��ذا ال��وق��ت سيكون 
صعبًا على الكثيرين، ممن تضررت أعمالهم وفقدوا 

وظائفهم.
عن  االجتماعي  التواصل  وس��ائ��ل  ف��ي  تحدثت  عندما 
املتعلق باالعتماد على خادمة في تنظيف  هذا األم��ر، 
املنزل أثناء فترة الوباء، كانت أغلب التعليقات سلبية، 
ووص��ف��ن��ي ال��ك��ث��ي��رون ب��أن��ي »غ��ن��ي��ة وغ��ب��ي��ة وك��س��ول��ة 
املنزل ليس خدمة  وف��وض��وي��ة«، وق��ال��وا لي أن تنظيف 
ال��وب��اء، وأن��ه من  أساسية يجب القيام بها خ��الل فترة 
اعتمد  ه��ذه وال  التنظيف  أن��ا بعملية  أق��وم  أن  األفضل 
ع��ل��ى ش��خ��ص آخ���ر ق��د ي��ك��ون م��ص��اب��ًا ب��ال��ف��ي��روس في 
تنظيف بيتي.. ولكني أرى عكس ذل��ك، أري��د أن أعرف 

من منا على حق؟

وأجاب الخبير والفيلسوف كوامي أنتوني أبياه على 
:
ً
رسالة املرأة قائال

ه��ن��اك م��ج��م��وع��ة ح��ق��ائ��ق رئ��ي��س��ي��ة ف��ي رس��ال��ت��ك ه��ذه، 
أن��ِت وال��خ��ادم��ة، تحافظان على  أن��ه إذا كنِت   

ً
وه��ي أوال

التباعد االجتماعي بينكما، )حيث إنِك تغادرين املنزل 
ت��غ��ادره عند ع��ودت��ِك(، وتحافظان  عند قدومها، وه��ي 
اليدين بشكل دائم ومستمر، وكانت هذه  على نظافة 
الخادمة ترتدي قفازات وكمامات طوال فترة تواجدها 
في املنزل وأثناء قيامها بعملها، فال يشكل أي منكما 
التنظيف،  خطرًا على اآلخ��ر، وأرى أن قيامها بأعمال 

ليس مشكلة.
ثانيًا: بما أنك تحرصني على قدوم هذه الخادمة عبر 
ال��ع��ام،  وسيلة نقل خ��اص��ة وب��ع��ي��دًا ع��ن وس��ائ��ل النقل 
ع���ددًا كبيرًا من  أن��ه��ا ال تخالط  ب��ذل��ك تضمنني  ف��أن��ِت 

الناس وهذا أمر جيد.
واألمر الثالث، هي أن هذه الخادمة محتاجة للمال في 
ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة، وبما أن��ِك ق��ادرة على دف��ع هذا 

املال فال ضرر في قدوم هذه الخادمة للقيام بعملها.
ال���ن���اس ع��ل��ى م��واق��ع   ي��ج��ب أال تلتفتي إل���ى ان���ت���ق���ادات 
الحقائق  الكثيرين يجهلون  التواصل االجتماعي، ألن 
ويقدمون تعليقاتهم بدون دراسة واعية لأمور ومن 

دون تبيان الحقائق.
فحقيقة أنِك بتصرفِك هذا تحافظني على وجود طعام 
الخادمة، وه��ذا األم��ر ذو أهمية  على مائدة عائلة ه��ذه 
التي تسبب بها  كبيرة خالل هذه األزم��ة االقتصادية 

الوباء.

بروتينات مرتبطة باألمراض تنشأ في األمعاء وتنتقل إلى الدماغ

التهاب األمعاء يزيد اإلصابة بالخرف وألزهايمر
نيكوال دافيس »الغارديان« 

ترجمة: محمود حمدان

كشف ب��اح��ث��ون ف��ي أح���دث دراس���ة ل��رب��ط صحة األم��ع��اء 
باألمراض العصبية تضاعف احتمال إصابة األشخاص 

الذين يعانون من مرض التهاب األمعاء IBD بالخرف.
تشير مجموعة متزايدة من األبحاث إلى أن التغييرات في 
الجهاز الهضمي قد تؤثر على الدماغ من خالل اتصال 

ثنائي االتجاه املعروف باسم »محور األمعاء والدماغ«.

العصب المبهم

البروتينات  أن  ع��الم��ات على  ال��س��اب��ق  ف��ي  وج��د علماء 
غ���ي���ر امل���ط���وي���ة وامل���رت���ب���ط���ة ب���م���رض »ب���ارك���ن���س���ون« ق��د 
ت��ن��ش��أ ف���ي األم���ع���اء وت��ن��ت��ق��ل إل���ى ال���دم���اغ ع��ب��ر العصب 
امل��ب��ه��م، ف��ي ح��ني أن ال��ت��غ��ي��رات ف��ي م��ي��ك��روب��ات األم��ع��اء 
تتسبب ف��ي ح���االت ت���ت���راوح ب��ني م��ش��اك��ل ف��ي الصحة 
ومرض  الحركية  العصبية  الخاليا  م��رض  إل��ى  العقلية 
باركنسون، وباإلضافة إلى ذلك، أظهرت أبحاث سابقة 
لديهم  ترتفع  األمعاء  بالتهاب  املصابني  األشخاص  أن 

احتمالية اإلصابة بمرض باركنسون.
وم�����رض ب��ارك��ن��س��ون ه���و اض���ط���راب ع��ص��ب��ي ت��دري��ج��ي 
يؤثر على الحركة، وتبدأ أعراضه تدريجيًا، وأحيانًا تبدأ 

ب��رع��ش��ة بسيطة ف��ي ي��د واح����دة ف��ق��ط، وع����ادة م��ا يسبب 
التصلب أو تباطؤ الحركة.

يقول الباحثون اآلن انهم وجدوا أن األشخاص املصابني 

التقرحي  القولون  التهاب  ذل��ك  ف��ي  بما  االم��ع��اء،  بالتهاب 
وم��رض »ك��رون«، الذين لديهم أع��راض تشمل آالم املعدة 
والبراز الدموي، لديهم فرصة أكبر لإلصابة بالخرف من 

أولئك الذين ليس لديهم.
للدراسة، وهو  الدكتور بينغ زانغ، املؤلف األول  ويضيف 
»تشير  فرانسيسكو:  س��ان  ف��ي  كاليفورنيا  جامعة  م��ن 
التهاب األمعاء  النتائج إلى أنه قد تكون هناك عالقة بني 

وضعف ووهن األعصاب«.
ال��ت��ه��اب األم��ع��اء  ال���دراس���ة ال ت��ث��ب��ت أن داء  وف���ي ح���ني أن 
يسبب الخرف، أوضح بينغ وزمالؤه عددًا من الطرق التي 
التهاب األم��ع��اء يحفز  إل��ى أن  ق��د يربط األم��ري��ن، مشيرًا 
والجلطات  ألزهايمر،  م��رض  إل��ى  تفضي  التي  العمليات 
التي يشملها  الدماغية، وهي األع��راض  الدموية والسكتة 

الخرف املرتبط باألوعية الدموية.

خطر الخرف

وكتب باحثون من تايوان والواليات املتحدة في دورية 
Gut كيفية استخدامهم لقاعدة بيانات أبحاث التأمني 
ال��ح��ال��ة الصحية  ال��ت��اي��وان��ي ملتابعة  ال��وط��ن��ي  ال��ص��ح��ي 
ل�1742 شخصًا تصل أعمارهم إلى 45 عامًا فأكثر، 
بالتهاب  ل��إلص��اب��ة  األق���ل  ع��ل��ى  تشخيصان  ول��دي��ه��م 

يكن  ل��م   ،2011 وديسمبر   1998 يناير  ب��ني  األم��ع��اء 
التهاب  ال��خ��رف وق��ت تشخيص  م��ن  أي منهم يعاني 

األمعاء.
وتمت مطابقة حالة كل مشارك مصاب بالتهاب األمعاء 
ح���س���ب ال���ع���م���ر وال���ج���ن���س وع����وام����ل أخ������رى ب����ح����االت 10 
أشخاص داخل قاعدة البيانات ال يعانون التهاب األمعاء 
بالخرف  إذا كانوا أصيبوا  ما  الخرف، وتمت متابعة  وال 

حتى نهاية عام 2013 )أو حتى وفاتهم(.
النتائج أن الخرف أكثر شيوعًا بني األشخاص  وأظهرت 
امل��ص��اب��ني ب��ال��ت��ه��اب األم���ع���اء، ح��ي��ث ت��م تشخيص %5.5 
مقارنة  املتابعة،  فترة  خ��الل  بالخرف  املجموعة  تلك  من 
التهاب األمعاء، وتم  لديهم  الذين ليس  أولئك  ب���1.4% من 
عند  بالخرف  األمعاء  التهاب  مرضى  إصابة  تشخيص 
 عن عمر 76 عامًا في املتوسط، في حني 

ً
ما يزيد قليال

أصيب به أولئك الذين ال يعانون التهاب األمعاء في سن 
أصغر بنحو 7 سنوات.

وب��ع��د األخ����ذ ف��ي االع��ت��ب��ار ال��ع��وام��ل، ال��ت��ي ت��ش��م��ل العمر 
وال���ج���ن���س واألم���������راض األخ��������رى، ك�����ان ل�����دى األش���خ���اص 
املصابني بالتهاب األمعاء عمومًا خطر اإلصابة بالخرف 
2.5 ضعف أكثر من أولئك الذين ليس لديهم هذا االلتهاب، 
م��ع زي����ادة ت��زي��د 6 أض��ع��اف ف��ي خ��ط��ر اإلص���اب���ة بمرض 

ألزهايمر على وجه التحديد.

يعمل على إيقاف وإضعاف البروتين المسبِّب للشعور باأللم

عقار يعالج آالم الظهر.. بطريقة جديدة
د. خلود البارون 

نشرت دورية األلم العاملية، دراسة عن عقار جديد 
املزمنة،  اآلالم  ع��الج  ف��ي  ج��دي��دة  سيشكل طفرة 

وبخاصة آالم الظهر. 
حيث تشارك باحثي شركتي يتزفر وإيلي ليلي 
الدوائية في دعم املرحلة الثالثة اإلكلينيكية لعقار 
يسمى تانزوماب Tanezumab بهدف الحصول 
انتاجه  لبدء  وال��غ��ذاء  العقار  فدرالية  موافقة  على 

وطرحه في األسواق.
والرقبة وخشونة  الظهر  آالم  مثل  املزمنة  اآلالل��م 
املفاصل يتم عالجها غالبًا بنوعني من العقاقير 
تحتوي  التي  األل��م  مسكنات  وه��ي  الكالسيكية، 
ع���ل���ى االف����ي����ون م���ث���ل ت�����رام�����ادول او ب���امل���ض���ادات 
االل��ت��ه��اب��ي��ة - غ��ي��ر ال��س��ت��ي��روي��دي��ة م��ث��ل اس��ب��ري��ن 

وأيبوبروفني. 
وي����ع����رف أن ت����ن����اول ه�����ذه ال��ع��ق��اق��ي��ر ل���ف���ت���رة م��ن 
ال���زم���ن ي��ق��ت��رن م���ع آث�����ار ج��ان��ب��ي��ة م���ت���ع���ددة مثل 
القلب وال��ش��راي��ني، والسكري،  اإلدم���ان، وأم���راض 
��ل��ى، ون���زف ال��ج��ه��از ال��ه��ض��م��ي. وكثير 

ُ
وت��ل��ف ال��ك

م��ن ال���ح���االت ال تستفيد م��ن ه���ذه ال��ع��ق��اق��ي��ر، ما 
ي��ض��ط��ره��ا ال����ى االس��ت��ع��ان��ة ب��ال��ت��دخ��ل ال��ج��راح��ي 
مثل عمليات استبدال الديسك، أو تثبيت العمود 
العمود  مناظير  عمليات  أو  باملسامير،  الفقري 

الفقري. 

البروتين المسبب للشعور باأللم

أم������ا ع����ق����ار »ت������ان������زوم������اب« ال����ج����دي����د، ف��س��ي��م��ث��ل 
اس��ت��خ��دام��ه ك��ع��الج آلالم ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري خ��ي��ارا 
ع��الج��ي��ا إي��ج��اب��ي��ا وم��خ��ت��ل��ف��ا ي��ض��اف إل����ى خطة 
العالج، فهو يعمل على إيقاف واضعاف البروتني 
املسبب للشعور باأللم. ويؤمل انه سيساهم في 
تقليل عدد الحاالت التي تحتاج للتدخل الجراحي، 
خاصة ان كثيرا ممن خضعوا لها عاودهم األلم 
امل��زم��ن ب��ع��د ف��ت��رة ال ت��زي��د ع��ن س��ن��ه نتيجة ال��ى 

ذاكرة االعصاب لألم.
 وع��ل��ق رئ��ي��س ف��ري��ق ال��ب��ح��ث د. ج���ون م��ارك��م��ان 
ف��ي جامعة  االع��ص��اب  ف��ي ج��راح��ة  البروفيسور 
روت���ش���س���ت���ر ال��ط��ب��ي��ة ف����ي ن���ي���وي���ورك ق����ائ����ال: »ل���م 
نكتشف عقارا يكافح ويعالج اشارات األلم املزمن 
لذا فنحن على  بطريقة جديدة منذ 10 سنوات، 

ح��اف��ة اب��ت��ك��ار ط��رق��ا ج��دي��دة ل��ع��الج اآلالم املزمنة 
وذلك عبر وقف او اضعاف حساسية االعصاب 

ومنع رسائل األلم«.
وأض����اف »ك��ث��ي��ر م��ن ش��ك��وى امل��رض��ى م��ن اآلالم 
املزمنة ال تعزى الى وجود مسببات فسيولوجية، 
بل الى احتفاظ األعصاب بذاكرة األلم، ما يجعلها 
الحاد  األل��م  اف��راز واستثارة مشاعر  تستمر في 
حتى بعد اختفاء املسبب الرئيسي. وهذا العقار 
سيفتح  ح��ي��ث  مختلفة،  ب��ص��ورة  يعمل  ال��ج��دي��د 
ام��ان��ا وفعالية،  أك��ث��ر  اب��ت��ك��ار عقاقير  ال��ب��اب على 
ما سيقلل من املرضى الذين يحتاجون للتدخل 

الجراحي«.
حقنه  هيئة  على  يعطى  تانزوماب  »عقار  وتابع 
ك��ل ش��ه��ري��ن. وأظ��ه��رت ال���دراس���ات ع���دم ارت��ب��اط��ه 
بآثار جانبية خطرة كالعقاقير الكالسيكية، فيما 
ع���دا أث���ر ي��ص��ي��ب 2% م��ن امل��رض��ى وه���و ح��دوث 
تلف تدريجي في املفاصل قد يؤدي الى الحاجة 
لعملية زراعة املفصل الحقا. وهذا األثر الجانبي 
هو سبب استمرار مراجعة فدرالية العقار والغذاء 
باستخدامه  السماح  قبل  العقار  لهذا  االميركية 
كعالج لآلالم املزمنة من قبل املصابني بخشونة 
املفاصل. فمثل أي عقار يجب ان يتم تقييم آثاره 
الجانبية ومقارنة سلبياته وإيجابيات قبل ان تتم 
اضافته الى قائمة عالجات اآلالم املزمنة. وهو ما 

يتم القيام به حاليا من قبل الفدرالية«.

د. والء حافظ

وتشمل  وال��ج��س��د،  العقل  ب��ني  تجمع  قديمة  ري��اض��ة  اليوغا 
لتشجيع  املصممة  وال��وض��ع��ي��ات  وال��ت��أم��ل  التنفس  تمارين 

االسترخاء وتقليل التوتر.
يقال إن ممارسة اليوغا تأتي مع العديد من الفوائد للصحة 
كيف  في  ال��دراس��ات  من  العديد  وبحث  والجسدية.  العقلية 
يمكن لليوغا تقليل األعراض لدى مرضى السرطان، ومدى 

مساهمتها في محاربة القلق واالكتئاب أيضًا.
وأصبحت اليوغا شائعة بشكل متزايد كعالج مساعد في 
األبحاث لتحسني نوعية الحياة للعديد من األف��راد، فيمكن 
ملمارستها ملدة 15 - 30 دقيقة فقط كل يوم أن تحدث فرقًا 
زي��ادة  م��ن خ��الل  األداء  إل��ى تحسني  يتطلعون  للذين  كبيرًا 
املرونة والتوازن. وبحسب موقع healthline إليكم مجموعة 

من فوائد اليوغا املختارة:

1 - تقلل من اإلجهاد والقلق

ت��ش��ت��ه��ر ال���ي���وغ���ا ب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف ال���ت���وت���ر وت��ع��زي��ز 
أن��ه يمكن لها  ال��دراس��ات  االس��ت��رخ��اء. فقد أظهر العديد م��ن 
اإلجهاد  بهرمون  امل��ع��روف  الكورتيزول،  إف��راز  من  تقلل  أن 
لليوغا  القوي  التأثير  ال��دراس��ات  إح��دى  وأظهرت  األساسي. 
ام��رأة اعتبرن أنفسهن  على اإلج��ه��اد من خ��الل متابعة 24 
متوترات عاطفيًا. وبعد برنامج اليوغا ملدة ثالثة أشهر، كان 
لديهن مستويات أقل بكثير من الكورتيزول. كما كان لديهن 
أيضًا مستويات أقل من اإلجهاد والقلق والتعب واالكتئاب. 

تحسني  ف��ي  وتسهم  والقلق.  التوتر  تقليل  على  وس��اع��دت 
نوعية الحياة والصحة العقلية عند استخدامها بمفردها أو 
جنبًا إلى جنب مع طرق أخرى لتخفيف التوتر، مثل التأمل.

2 - تقلل االلتهابات

ب���اإلض���اف���ة إل����ى ت��ح��س��ني ال��ص��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة، ت��ش��ي��ر بعض 
الدراسات إلى أن ممارسة اليوغا قد تقلل االلتهاب أيضًا.

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن أن االل���ت���ه���اب ي��ع��د اس��ت��ج��اب��ة م��ن��اع��ي��ة 
أن يساهم في تطور  يمكن  املزمن  االلتهاب  فإن  طبيعية، 
األمراض املؤيدة لاللتهابات، مثل أمراض القلب والسكري 

والسرطان.
البحث لتأكيد اآلث���ار املفيدة  إل��ى م��زي��د م��ن  ال��ح��اج��ة  ورغ���م 
لليوغا على االلتهاب، فإن نتائج الدراسات التي تمت في هذا 
األمر تشير إلى أن اليوغا قد تقلل من عالمات االلتهاب في 

الجسم وتساعد على منع األمراض املؤيدة لاللتهابات.

3 - تحسن صحة القلب

وتظهر  ال��ع��ام��ة.  للصحة  أس��اس��ي��ًا  مكونًا  قلبك  صحة  تعد 
القلب  ف��ي تحسني صحة  ق��د تساعد  اليوغا  أن  ال��دراس��ات 
وج��دت  القلب.  ألم���راض  الخطر  ع��وام��ل  م��ن  العديد  وتقليل 
إحدى الدراسات أن املشاركني الذين تزيد أعمارهم على 40 
عامًا والذين مارسوا اليوغا ملدة خمس سنوات لديهم ضغط 
دم وم��ع��دل نبض أق��ل م��ن أول��ئ��ك ال��ذي��ن ل��م ي��م��ارس��وا، حيث 
الرئيسية ملشاكل  األسباب  أح��د  ال��دم هو  ارتفاع ضغط  إن 
أن  يمكن  ال��دم��اغ��ي��ة.  والسكتة  القلبية  ال��ن��وب��ات  مثل  ال��ق��ل��ب، 
يساعد خفض ضغط الدم في تقليل مخاطر هذه املشاكل. 
اليوغا في نمط  إل��ى أن دم��ج  وتشير بعض األب��ح��اث أيضًا 
حياة صحي يمكن أن يساعد في إبطاء تطور أمراض القلب.

4 - تحارب االكتئاب

تظهر بعض الدراسات أن اليوغا قد يكون لها تأثير مضاد 
االكتئاب.  أع���راض  تقليل  ف��ي  تساعد  أن  ويمكن  لالكتئاب 
ق����ادرة ع��ل��ى تقليل مستويات  ال��ي��وغ��ا  ي��ك��ون ه���ذا ألن  وق���د 
ال���ك���ورت���ي���زول، ال����ذي ي��ؤث��ر ع��ل��ى م��س��ت��وي��ات ال��س��ي��روت��ون��ني 
العديد  )الناقل العصبي املرتبط غالبًا باالكتئاب(. وتوصل 
من ال��دراس��ات إلى أن اليوغا قد تقلل من أع��راض االكتئاب 

من خالل التأثير على إنتاج هرمونات التوتر في الجسم.

5 - تقلل األلم المزمن

تؤثر على  يعد مشكلة مستمرة  امل��زم��ن  األل��م  م��ع  التعايش 
ماليني األشخاص، وله مجموعة من األسباب املحتملة، من 

اإلصابات إلى التهاب املفاصل. وهناك مجموعة من األبحاث 
تقليل  في  تساعد  أن  يمكن  اليوغا  ممارسة  أن  تثبت  التي 
العديد من أنواع األلم املزمن. ومنها دراسة أثبتت أن اليوغا 
البدنية  الوظيفة  األل��م وتحسني  يمكن أن تساعد في تقليل 
لدى املشاركني املصابني بالتهاب املفاصل العظمى للركبتني 

ومتالزمة النفق الرسغي.
 

6 - تعزز جودة النوم

اليومي  الحياة  ف��ي روت��ني  اليوغا  أن دم��ج  ال��دراس��ات  تظهر 
يمكن أن ي��س��اع��د ف��ي ت��ع��زي��ز ن���وم أف��ض��ل. وب��ح��ث��ت دراس���ة 
أخرى في آثار اليوغا على النوم لدى مرضى سرطان الغدد 
حسن 

ُ
الليمفاوية، ووجدوا أنها تقلل من اضطرابات النوم، وت
جودة النوم ومدته، وتقلل من الحاجة إلى أدوية النوم.

فقد ثبت أن اليوغا تزيد من إفراز امليالتونني، وهو هرمون 
ينظم النوم واليقظة.

7 - ُتحسن التنفس والمرونة البدنية

البدنية  اللياقة  روت���ني  إل��ى  اليوغا  ال��ن��اس  م��ن  الكثير  يضيف 
لتحسني املرونة والتوازن. وهناك بحث كبير يدعم هذه امليزة، 
استخدام  م��ن خ��الل  األداء  يمكن تحسني  أن��ه  ي��دل على  مما 
أوض���اع م��ح��ددة تستهدف امل��رون��ة وال���ت���وازن. وج���دت دراس��ة 
أخرى أيضًا أن ممارسة اليوغا يمكن أن تساعد في تحسني 
التوازن والتنقل لدى كبار السن. بينما تركز ممارسة التنفس 
اليوغي، على التحكم في التنفس من خالل تمارين وتقنيات 
اليوغا  أن ممارسة  ال��دراس��ات  العديد من  التنفس. وق��د وج��د 

يمكن أن تساعد في تحسني التنفس ووظيفة الرئة.

ممارستها ُتحسن نوعية الحياة.. وتخفف التوتر واآلالم

15 دقيقة من »اليوغا« يومياً.. تساعدك على النوم
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منطقة األندلس
القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

KD 245,000

أرض فضاء 500 م2

شارع واحد - داخلي

التجديد لقياديين ممن تعدت خدمتهم 36 سنة

هؤالء مرشحون لمنصب 
العضو المنتدب للشؤون 

اإلدارية في »البترول«
سعد الشيتي 

ل��دى مجلس ادارة  علمت سبقلا من مصادر مطلعة عن توجه 
مؤسسة البترول الكويتية للتجديد لبعض القياديني النفطيني 
ممن أتموا السن القانونية أو تعدت سنوات خدمتهم ٣٦ عاما، 

ملدة سنة إضافية وللمرة الثانية على التوالي.
وق��ال��ت امل���ص���ادر ن��ف��س��ه��ا، ان ه���ذا ال��ت��وج��ه ي��أت��ي ف��ي ظ��ل وج��ود 
وج��ه��ات ن��ظ��ر ت���رى ان���ه ال ك��ف��اءات ب��ال��وق��ت ال��ح��ال��ي ف��ي القطاع 
ال��ن��ف��ط��ي ق�����ادرة ع��ل��ى س���د ه����ذه ال���ش���واغ���ر ف���ي ح����ال خ����روج تلك 

القيادات من القطاع. 
واش������ارت امل���ص���ادر ال����ى أن م��ج��ل��س اإلدارة ق����ام ال���ع���ام امل��اض��ي 
بالتجديد لكل من الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة حاتم العوضي، ونائب الرئيس 
التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية محمود أبل، ونائب العضو 
ف��ي ق��ط��اع ال��ت��س��وي��ق ال��ع��امل��ي ج��م��ال ال��ل��وغ��ان��ي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
وزي��ر  مكتب  ملدير  أيضا  التجديد  على  املؤسسة  إدارة  موافقة 

النفط سنة إضافية وذلك بعد بلوغه السن القانونية. 
وبينت أن هناك حالة من التذمر لدى بعض القيادات الوسطى 
ف��ي ال��ق��ط��اع النفطي بسبب ه���ذا ال��ت��وج��ه، ال��ذي��ن ي��ع��ت��ق��دون ان��ه 
سيتسبب في الجمود الوظيفي للكفاءات الحالية والتي صرفت 
عليها امل��ؤس��س��ة م��اي��ني ال��دن��ان��ي��ر ف��ي دورات إع���داد ال��ق��ادة مع 
ش��رك��ات عاملية )ك��ي ل��ي��د(، الفتة ال��ى ان م��ا يثير االس��ت��غ��راب أن 
عددا كبيرا من هذه القيادات الوسطى انتهت خدمتها بالتقاعد 

من دون أن تتبوأ أي منصب قيادي! 
ومع انشغال الدولة في تطبيق اإلج��راءات االحترازية لجائحة 
للمراحل  بها  امل��ع��م��ول  السياسة  وف��ق  العمل  وتنظيم  ك��ورون��ا 
التدريجية، إال أن قياديني في الشؤون اإلداري��ة في املؤسسة لم 
ينقطعوا عن العمل خال الفترة املاضية، وذلك إلعداد وتجهيز 
املنتدب  العضو  منصب  ملفاضلة  األول��ي��ة  والنتائج  املعلومات 
ع��دة أسباب  للشؤون اإلداري���ة وس��ط تكتم شديد نظرا لوجود 
املرغوب به من قبل  املرشح  الشروط على  ع��دم استيفاء  أهمها 
 58 القانونية  ال��س��ن  اكتمال  بسبب  املنصب  ه��ذا  لشغل  االدارة 

عاًما شهر أغسطس املقبل، وذلك وفقا للمصادر. 
امل��ن��ت��دب  ال��ع��ض��و  ل��ش��غ��ل م��ن��ص��ب  وت���اب���ع���ت: ان م���رش���ح االدارة 
ل��ل��ش��ؤون اإلداري����ة سبق ان وج��ه ل��ه إن���ذار خطي بحقه م��ن قبل 
اداري���ة  ت��ج��اوزات  شبهات  وج���ود  بسبب  نفطية  تحقيق  لجنة 
وم��ال��ي��ة، وه���و م���ن األس���ب���اب وراء ع���دم وج����ود اج���م���اع وت��واف��ق 
على تكليفه لهذا املنصب. وذك��رت أن من أبرز املرشحني لشغل 
منصب العضو املنتدب للشؤون اإلدارية كا من عبداهلل منسي 
الشمري، فيصل الجابر الصباح، قصي العامر، وهشام الرفاعي. 
للشواغر بمنصب  املرشحني  ان بعض  كما  امل��ص��ادر  وأض��اف��ت 
نائب الرئيس التنفيذي في بعض الشركات النفطية تم إقصاء 
عدد من املرشحني املستوفني لهذه املناصب بحجة مركز العمل 

أو التخصص. 
ل��ت امل���ص���ادر ن��ف��س��ه��ا، ه��ل س��ت��ك��ون ال��ت��رق��ي��ات بالقطاع   وت��س��اء

النفطي مشروع أزمة في املرحلة املقبلة؟

يعزِّز اإلنتاجية وُيقلِّص التكاليف بشرط توافر إدارة صارمة

العمل عن ُبعد..
نهٌج جديد للشركات في الكويت!

دينا حسان
 ���� »ك��ورون��ا«  الحالية وجائحة  ال��ظ��روف  ف��رض��ت 
في  التغّيرات  من  الكثير   ����� بالعالم  التي عصفت 
مجال األعمال وطبيعة إنجازها؛ إذ أصبح العمل 
عن ُبعد منذ بداية هذه األزمة للحفاظ على صحة 
العاملني ومنعا النتشار هذا الفيروس، والسؤال 
اعتماد نظام  ه��ل سيتم  ال��ذي يطرح نفسه هنا: 
العمل عن ُبعد في الشركات الكبيرة واملتوسطة 
والصغيرة في الكويت ؟ وإذا تم اعتماده بالفعل، 
ف��م��ا اآلل��ي��ة ال��ت��ي س��ت��ط��ّب��ق ب��ه��ا، وم���ا إي��ج��اب��ي��ات��ه 
املدير  املهندس عصام شقير  وسلبياته؟ ويقول 
التنفيذي لشركة شقير للدراسات واالستشارات 
اإلداري������ة واالق���ت���ص���ادي���ة إن���ه ن��ظ��رًا إل���ى ال��ظ��روف 
لبعض  اختياريا  وليس  إلزاميا  أصبح  الحالية 
القطاعات، وليس جميع القطاعات، فعلى سبيل 
ال��ه��ن��دس��ي ال يصلح ف��ي��ه تطبيق  ال��ق��ط��اع  امل��ث��ال 
نظام العمل عن ُبعد، الفتا إلى أن طبيعة القطاع 
أو ع��م��ل ال��ش��رك��ة م��ه��م��ا ك����ان ح��ج��م��ه��ا ه���و ال���ذي 
ي���ح���دد م���ا إذا ك����ان ه����ذا ال��ن��ظ��ام ي��ص��ل��ح إلن��ج��از 

أعمالها أو ال.
ُبعد على  ع��ن  العمل  أن تجربة  إل��ى  ولفت شقير 
ال���دول العربية ج��دي��دة، م��ق��ارن��ة ب��ال��دول األخ��رى 
ال��ت��ي ت��ت��واف��ر ف��ي��ه��ا أن��ظ��م��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا حديثة 
ت��دع��م ه��ذه التجربة. وأض���اف: »ن��ح��ن نعتبر في 
املرحلة األولى لهذه التجربة وثقافة املوظف من 
املمكن ال تتواكب مع هذا النظام، فمن املمكن أن 
األم���ر بسلبية، فتطبيق  ه��ذا  ال��ى  امل��وظ��ف  ينظر 
ن��ظ��ام ال��ع��م��ل ع��ن ُب��ع��د ي��ل��زم��ه ت��دري��ب وت����درج في 

التطبيق«.
ول��ل��ع��م��ل ع���ن ُب���ع���د ب��ع��ض ت���أث���ي���رات ف���ي ج��وان��ب 
عدة، وهي منقسمة إلى تأثير في املوظف نفسه 
الذي سيعمل عن ُبعد، وتأثير في صاحب العمل 
أيضا، الذي ستقع على عاتقه مسؤولية إنجاح 
أما  وللموظف،  للشركة  للطرفني؛  التجربة  ه��ذه 
التأثير الثالث فهو على املجتمع بشكل عام؛ لذا 

يحتاج األمر االنتقال إليه بالتدّرج.
وعّدد شقير عقبات تطبيق نظام العمل عن ُبعد، 
قائا: »أولى عقبات هذا النظام هي الرقابة على 
أداء عمل املوظف؛ فهل ستكون ذاتية؟ بمعنى هل 
سيراقب املوظف نفسه إلنجاز مهام عمله؛ ففي 
الوطن العربي تعّود املوظف على الرقابة إلنجاز 
مهام عمله، كما أن العمل عن ُبعد ال بد أن يكون 

له نظام تقني محدد، يمّكن القيادات من متابعة 
ع��م��ل امل���وظ���ف���ني واالط�������اع ع��ل��ى امل���ل���ف���ات وح��ج��م 

ر هنا«.
ّ
اإلنجاز خطوة بخطوة، وهو ما ال يتوف

وأض�����اف: »م��س��أل��ة ع���دم وض���ع ح����دود شخصية 
ل��ل��م��وظ��ف ل��ك��ي ي��ف��رق أو ي��ف��ص��ل م���ا ب���ني ح��ي��ات��ه 
في  امل��وظ��ف  ي��ك��ون  فعندما  وال��ع��م��ل،  الشخصية 
مقر عمله ي��ك��ون ت��رك��ي��زه 100 ف��ي امل��ئ��ة، لكن في 
امل���ن���زل ت���ك���ون ال��ب��ي��ئ��ة غ��ي��ر م��ؤّه��ل��ة وغ���ي���ر ك��اف��ي��ة 
إلنجاز العمل، فتوافر بيئة العمل املناسبة مهمة 

جدا للوصول الى درجة اإلنجاز املطلوبة«.
كذلك، يحتاج نظام العمل عن ُبعد قوانني جديدة 
ت��واك��ب��ه م��ن ن��اح��ي��ة ال��رق��اب��ة م��ن ال��ج��ه��ات املعنية 
ع��ل��ى أع������داد امل���وظ���ف���ني امل���وج���ودي���ن ف���ي ال��ش��رك��ة 
أو امل��ؤس��س��ة، وال��ت��ي تجبر ص��اح��ب ال��ع��م��ل على 

تواجد املوظفني في مقار أعمالهم.
ب��اإلض��اف��ة ال���ى م��ا ج���رى ذك����ره، ف���إن ع���دم وج��ود 
املوضوع  ه��ذا  ملواكبة  كافية  تكنولوجيا  أنظمة 
س��ت��ح��ول دون س��رع��ة ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام ال��ع��م��ل عن 
الصحيحة  الناس  اختيار  إلى  بعد، كما يحتاج 

لتطبيقه ومراقبة هذا األمر.
أن للعمل ع��ن بعد إيجابيات ع��دة،  وي��رى شقير 
منها توفير التكاليف وخلق فرص عمل جديدة 
واستقطاب خبراء في مجاالت حديثة، كما أنها 

مفيدة من الناحية الصحية.
من جانبه، قال الخبير الكاتب االقتصادي محمد 
رم��ض��ان إن ه��ن��اك ش��رك��ات ت��ق��ّدم خ��دم��ات؛ كنقل 
البضائع واملصانع واملطاعم ال تستطيع تطبيق 
نظام العمل ع��ن ُب��ع��د، أم��ا ال��وح��دات اإلداري���ة في 

ت��ط��ّب��ق عليها نظام  أن  ال��ش��رك��ات فممكن  ب��ع��ض 
التعليم ع��ن ُب��ع��د، وإت���م���ام امل��ه��ام ال��وظ��ي��ف��ي��ة عن 

طريق اإليميات واملراسات اإللكترونية.
ولفت إلى أن االنضباط في العمل مقرون بالنظم 
اإلداري����ة امل��وض��وع��ة ف��ي ال��ش��رك��ة، وب��ع��ض النظم 
ُب��ع��د، فطريقة  اإلداري�����ة غ��ي��ر م��ج��ّه��زة للعمل ع��ن 
اإلداري في هذا النظام مختلفة تماما عن طبيعة 
العمل العادية في مقر كل شركة، وق��ال رمضان: 
»إن ه��ذا النظام موجود ومعمول به في أوروب��ا 
وأميركا وأنظمة متطورة للغاية وطريقة إدارته 
كما  ال���ع���ادي،  ال��ع��م��ل  إدارة  ط��ري��ق��ة  ع���ن  مختلفة 
ُبعد مختلفة، ألن��ه ال  للعمل عن  إدارة  أن طريقة 
ت��وج��د رق��اب��ة ع��ل��ى امل���وظ���ف، ول��ك��ن��ه يعتمد على 

حجم الذي يتم إنجازه«.
وأضاف »من الصعب تحديد تكاليف نظام العمل 
عن ُبعد، ألنه جديد، وال نعرف هل سيستمر هذا 
العمل أم ال؟ أم سنرجع إلى طبيعة العمل العادية 
واملعتادين عليها، وهي تواجد املوظف في مقر 
ع��م��ل��ه. ك��م��ا أن ت��ك��ال��ي��ف ه���ذا األم���ر يعتمد أيضا 
على كل شركة ورؤية االدارة وإمكانيات الشركة 
امل��راد  والعمل  والتقنية،  التكنولوجية  ونظمها 

إنجازه على أكمل وجه، كما هو محدد«.
ُب��ع��د سيكون  وأش���ار رم��ض��ان إل��ى أن العمل ع��ن 
لفئات معّينة، وليس كل موظفي الشركات، وهو 
راج���ع أي��ض��ا ال��ى طبيعة عمل ك��ل م��وظ��ف، ولكن 
إذا نجح تطبيق هذا النظام واعتماد العمل عن 
ُبعد فستكون خدماته مختلفة، وسيكون تطبيقه 

مستويات على حسب عمل الشركات.

العمل عن ُبعد.. هل هو جيد كما يبدو؟

1 - توفير األموال
2 - توطيد العالقة بأسرتك

3 - االبتعاد عن التوّتر
4 - زيادة اإلنتاجية

ف الجائحة نقلت دول المنطقة من وضع التخطيط للنمو إلى التقشُّ

»ميد«: الكويت الثالثة خليجيًا 
في مؤشر التعافي االقتصادي

مي السكري
ف������ي ت���ق���ّي���ي���م���ه���ا ل����ل����ت����ح����دي����ات ال�����ت�����ي ت����واج����ه 
االنتعاش خ��ال فترة ما بعد »ك��ورون��ا« في 
املنطقة، قالت »ميد« إن تدهور التوازن املالي 
يلقي بظاله على مخاوف الصحة والسامة 

وسط الوباء. 
وأش��ارت املجلة في تقريرها الصادر مؤخرًا 
حول تقييم الصحة االقتصادية لدول منطقة 
ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا بعد م��رور 
املرحلة األول���ى م��ن أزم��ة »ك��ورون��ا« العاملية، 
إلى أن الجائحة نقلت بلدان املنطقة من وضع 
ف.

ُّ
التخطيط للنمو إلى وضع البقاء والتقش

وحّدد التقرير أهم املؤشرات اإليجابية التي 
ال��ث��روة  للتعافي منها  أق���وى  إم��ك��ان��ات  تمثل 
األعلى، وسهولة ممارسة األعمال التجارية، 
امل��ش��اري��ع، وع��دد  وت��داب��ي��ر التحفيز، وس���وق 

السكان، واألنظمة الصحية األفضل. 

ارت��ف��اع  ف��ي  فتتمثل  السلبية  امل���ؤش���رات  أم���ا 
ن��س��ب ال��دي��ن إل���ى ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي اإلج��م��ال��ي، 
واملخاطر  النفط  على  واالع��ت��م��اد  وال��ب��ط��ال��ة، 
السياسية، التي تترجم إلى ضعف التحفيز 
ت��ك��ون هناك  ال��ت��ع��اف��ي. ويمكن أن  وب���طء في  
م���وج���ة ث��ان��ي��ة م���ن اإلص����اب����ات، ل��ك��ن ك��م��ا هي 
عافيتها  تستعيد  املنطقة  ف��إن   ، اآلن  ال��ح��ال 

حسبما جاء في التقرير.
وأش�����ار ت »م���ي���د« إل���ى أن امل��ج��م��وع��ة األول���ى 
السعودية، واإلم��ارات،  العربية  اململكة  تضم 
ال��ع��ال��ي��ة، وال��ح��واف��ز  مبينة أن االح��ت��ي��اط��ي��ات 
ال����ح����ك����وم����ي����ة، وح����ج����م امل�����ش�����اري�����ع وس���ه���ول���ة 
م����م����ارس����ة األع������م������ال ال����ت����ج����اري����ة ت���م���ي���ز ه���ذه 
استعداًدا  األكثر  االقتصادات  ذات  املجموعة 

للتعافي في املنطقة. 
بينما تضمنت املجموعة الثانية الكويت )3.5 
نقاط( تلتها مصر وعمان بعدد 3.4 نقاط لكل 
منهما. ووفقًا للتقرير فإن الحوافز الحكومية 

ا، 
ً
األق���ل تخطيط امل��ش��روع  األض��ع��ف، وأنشطة 

وت��ص��ن��ي��ف��ات س��ه��ول��ة م��م��ارس��ة األع���م���ال األق��ل 
ت��ق��ّوض ال��ت��ع��اف��ي ه���ذه امل��ج��م��وع��ة. ك��م��ا تفتقر 
م��ص��ر إل����ى ال����ق����درة ع��ل��ى اإلن����ف����اق ال��ح��ك��وم��ي، 
ل��ك��ن��ه��ا ت��ع��وض��ه��ا ع���ن ط��ري��ق اق��ت��ص��اد محلي 
قوي واعتماد منخفض على النفط. وجاء كل 
من املغرب والبحرين وتونس ضمن املجموعة 
الثالثة ب�عدد نقاط 3 و 3 و 2.8 على التوالي 
ال��ب��ل��دان ضائقة مالية ح��ادة،  ، وت��ع��ان��ي ه��ذه 
وم���ع���دالت ب��ط��ال��ة أع��ل��ى ون��ق��ص��ًا ف��ي التحفيز 
البطالة  معدل  أن  من  الرغم  وعلى  الحكومي. 
ف��ي ال��ب��ح��ري��ن م��ن��خ��ف��ض، ف��إن��ه��ا م��ن ب��ني أكثر 

الدول املثقلة بالديون.
ول��ب��ن��ان  وال���ج���زائ���ر  األردن  امل��ج��ل��ة  وص��ن��ف��ت 
وإي�������������ران ض����م����ن امل����ج����م����وع����ة ال�����راب�����ع�����ة ذات 
اس��ت��ع��دادًا للتعافي بعدد  األق���ل  االق��ت��ص��ادات 
كونها  ال��ت��وال��ي،  ع��ل��ى   2.6،2.5،2.4،2.3 ن��ق��اط 
تعاني ارتفاع الديون والبطالة وقلة املشاريع.

قّيمت مجلة ميد العالمية التحديات التي تواجه االنتعاش 
في فترة ما بعد Covid 19 في المنطقة كالتالي:

● اإلم��ارات: يعتمد انتعاش أبو ظبي على أسعار النفط، بينما تحتاج دبي إلى 
انتعاش في مجال الطيران والسياحة.

● السعودية: تسبب انخفاض أسعار النفط في عجز قدره 34.1 مليار ريال في 
ميزانية الربع األول للمملكة.

املالي يلقي بظالله على مخاوف الصحة والسالمة  التوازن  تدهور  الكويت:   ●
وسط الوباء.

● عمان: اتخذت وزارة املالية تدابير لخفض نفقات الدولة بنسبة %15.

بني  م��ن  دوالر  مليار   11 قيمتها  تبلغ  ال��ت��ي  التحفيز  ح��زم��ة  تعد  البحرين:   ●
إجراءات املنامة لدعم القطاع الخاص في اململكة.

● قطر: جرى تنفيذ خطة من أربع مراحل لتخفيف القيود.

حّلت الكويت ضمن 
المجموعة الثانية 

في قائمة اقتصادات 
الدول األكثر استعداداً 

للتعافي االقتصادي 
من »كورونا« لتشغل 

الترتيب الثالث خليجياً 
 Meed وعربياً في مؤشر

للتعافي االقتصادي 
محققة 3.5 نقاط، بينما 
احتلت المملكة العربية 
السعودية المركز األول 

خليجياً وعربياً بعدد نقاط 
بـ4.1 نقاط، تلتها اإلمارات 

في المرتبة الثانية بعدد 4 
نقاط، ثم جاءت عمان في 

الترتيب الرابع بـ3.4 نقاط، 
وحّلت البحرين في المركز 

الخامس بـ3 نقاط، بينما 
تذيلت العراق القائمة 

عربياً بــ2.1 نقطة.

¶ تدهور التوازن المالي 
يلقي بظالله على 

مخاوف الصحة والسالمة 
وسط الوباء 

¶ السعودية واإلمارات 
األكثر استعدادًا للتعافي 

بدعم االحتياطيات المالية 
والحوافز الحكومية

وحجم المشاريع

   تحديات خليجية

¶ شقير: األمر يتطّلب 
توفير تكنولوجيات حديثة 

وثقافات جديدة

¶ رمضان: ال تستطيع
جميع الشركات االعتماد 

على النهج الجديد

¶ إلزامي وليس اختياريًا 
لبعض القطاعات..

في ظل الظروف الحالية

¶ التجربة جديدة على الدول 
العربية.. مقارنة بالدول 

المتقدمة تكنولوجيًا 

إيجابيات

1 - العزلة
2 - التكاسل

3 - افتقاد الروح التنافسية

 سلبيات 
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¶ إيرادات الشركة ستعود بشكل سريع تزامناً مع عودة النشاط
ت��وق��ع ال��ن��ف��ي��س��ي أن ت��ش��ه��د إي������رادات ال��ش��رك��ة 
ن���ش���اط���ًا ج����ي����دا ت����زام����ن����ا م����ع ع�������ودة ال���ن���ش���اط 
ف��ي البالد  والعجلة االق��ت��ص��ادي��ة م��رة أخ���رى 
ب���ع���د غ���ي���اب اس���ت���م���ر ألك���ث���ر م����ن ث���الث���ة أش��ه��ر 
ون��ص��ف ال��ش��ه��ر، الف��ت��ًا إل���ى أن ال��ج��م��ي��ع لديه 
اش��ت��ي��اق كبير ل��ل��ت��س��وق وب��ش��ك��ل س��ري��ع بعد 
امل��ن��ازل وف��ق��ا للتعليمات، مؤكدًا  ف��ي  االل��ت��زام 
سعيها  ستواصل  العقارية«  »الصالحية  أن 
الدائم والدؤوب نحو املحافظة على مكانتها 
ال����رائ����دة ب���ن ال���ش���رك���ات ال��ع��ام��ل��ة ف���ي ال��ق��ط��اع 
ال���ع���ق���اري ف����ي ال���ك���وي���ت وامل���ن���ط���ق���ة ب���أس���ره���ا، 
وذل������ك ع����ن ط���ري���ق ال���ع���م���ل ال����ج����اد ف����ي س��ب��ي��ل 
مساهميها  ملصلحة  النتائج  أفضل  تحقيق 

وعمالئها. 
وذك�����ر ال��ن��ف��ي��س��ي أن ال���ش���رك���ة س��ت��ق��وم ال��ي��وم 
ومركز  الصالحية  مجمع  بافتتاح  )الثالثاء( 
الراية مع مراعاة كل اإلرشادات واالشتراطات 
الرسمية  ال��ج��ه��ات  وضعتها  ال��ت��ي  الصحية 

الزبائن ورواده���ا  ال��دول��ة لضمان سالمة  ف��ي 
اف����ت����ت����اح م��ج��م��ع  م���ض���ي���ف���ا أن  وال�����ع�����ام�����ل�����ن، 
ال��ص��ال��ح��ي��ة وم���رك���ز ال����راي����ة ج����اء ب��ع��د اع���الن 
ال����وزراء ع��ن ان��ط��الق امل��رح��ل��ة الثانية  مجلس 

واالنتهاء من املرحلة االولى بنجاح.
ال��ع��ق��اري��ة وضعت  الصالحية  ان  ال���ى  وأش����ار 
اإلج��راءات  العديد من  للعودة شملت  خططًا 
ب��دأت مع عمليات تطهير  الصحية الصارمة 

وت��ع��ق��ي��م م��ج��م��ع ال��ص��ال��ح��ي��ة وم���رك���ز ال���راي���ة 
بشكل شامل قبل افتتاحهما اليوم مع تجهيز 
غ��رف��ة خ��اص��ة ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا رص���د درج���ات 
ح�������رارة ال���ج���س���م ع����ن ب���ع���د م����ن غ���ي���ر ال��ح��اج��ة 
للتالمس لكل زائر يدخل اي من املجمعن، ما 
واالل��ت��زام  االجتماعي  التباعد  أه���داف  يحقق 
بتعليمات الجهات الرسمية للدولة وفي حال 
وجود اشتباه بأعراض كورونا سيتم منعه 

من الدخول حفاظا على السالمة العامة.
وأف��������اد ال���ن���ف���ي���س���ي أن������ه ت����م وض������ع م��ل��ص��ق��ات 
ولوحات إرشادية لتذكير الزبائن باإلجراءات 
الصحية واهداف التباعد االجتماعي الواجب 

اتباعها عند االنتظار.
وف���ي ن��ه��اي��ة ت��ص��ري��ح��ه أع����رب ال��ن��ف��ي��س��ي عن 
ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة ل��ل��دول��ة 
ب���رئ���اس���ة م��ج��ل��س ال�����������وزراء، م��ث��م��ن��ا ال��ج��ه��د 

وال��داخ��ل��ي��ة  ال��ص��ح��ة  م��ن وزارات  ل��ك��ل  الكبير 
وال�����دف�����اع مل����ا ق����ام����وا ب����ه م����ن ج���ه���ود ج���ب���اره 
ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ص���ح���ة وس����الم����ة امل���واط���ن���ن 
الغالية، داعيا  الكويت  واملقيمن على ارض 
امل����ول����ى ال���ع���ل���ي ال���ق���دي���ر أن ي��ح��ف��ظ ال��ك��وي��ت 
من  الكريم  وول��ي عهدها وشعبها  وأميرها 
���زال ه��ذه الغمة عن 

ُ
ك��ل م��ك��روه وس���وء، وأن ت

االمة عاجال غير آجل.

مركز الراية يستقبل رواده اليوم غازي النفيسي مجمع الصالحية يفتتح أبوابه للجمهور

غازي النفيسي يؤكد بكل ثقة:

د الوضع المالي لـ»الصالحية العقارية« جيِّ
¶ نستعد اليوم الستقبال زبائننا في مركز الراية ومجمع الصالحية بعد غياب أكثر من ٣ أشهر ونصف الشهر

¶ اتخذنا كل اإلجراءات واالشتراطات واإلرشادات الصحية التي وضعتها الجهات الرسمية لضمان السالمة العامة 

¶ وضعنا ملصقات ولوحات إرشادية لتذكير الزبائن باإلجراءات الصحية وأهداف التباعد االجتماعي 

¶ الشركة ستواصل سعيها الدائم الدؤوب للحفاظ على مكانتها الرائدة بين الشركات العقارية 

أكّد رئيس مجلس االدارة في 
شركة الصالحية العقارية 
غازي فهد النفيسي أن 

القطاع العقاري يشهد حالياً 
تحديات كبيرة لكننا في 

شركة الصالحية العقارية 
نؤمن بأننا اتخذنا كل 

االحتياطات واإلجراءات الالزمة 
لتخطي أزمة فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد ١٩(، ولذا 
أقول وبكل ثقة إن الوضع 

المالي لشركة الصالحية 
العقارية جيد.
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»بلومبيرغ«: العداء مع الصين.. من سيئ إلى أسوأ

االقتصاد األميركي ُمعّرض للخطر
حسام علم الدين

ت���ج���ّددت ال��ح��رب ال��ت��ج��اري��ة ب��ن ال��والي��ات 
املتحدة األميركية والصن ليصبح العداء 
ب��ي��ن��ه��م��ا س��ي��ئ��ًا أك���ث���ر م����ن ال���س���اب���ق ف��ي��م��ا 
ي��ش��ب��ه ت���ب���اداًل ل��ل��ض��رب��ات، ال��ت��ي تضمنت 
االحتكار وحظر نشاط  إج���راءات مكافحة 
شركات طيران، وتهديد مجموعة واسعة 
التكنولوجيا  ف��ي��ه��ا  ب��م��ا  ال��ص��ن��اع��ات،  م��ن 
وال����ط����اق����ة، وق�����د ت�������زداد ال���ض���غ���وط���ات ب��ن 
الرئاسية  االنتخابات  اقتراب  مع  البلدين 

األميركية في شهر نوفمبر املقبل. 
ف���ي ال��ت��ف��اص��ي��ل، أدرج�����ت أم��ي��رك��ا وال��ص��ن 
شركات عاملة في كال البلدين ضمن قائمة 
سوداء، وحظرتا الرحالت الجوية وقامتا 
بلومبيرغ،  لوكالة  وفقًا  بطرد صحافين، 
التي أش��ارت إل��ى أن ه��ذه املناوشات تزيد 

توتر الشركات العاملة في البلدين. 
من جهته، قال رئيس الشؤون الدولية في 
غرفة التجارة االميركية، ميرون بريليانت، 
إن ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��رك��ات األم��ي��رك��ي��ة كانت 
ت���راه���ن ف���ي امل����دى ال��ط��وي��ل ع��ل��ى مستقبل 
ال���ص���ن ألن���ه���ا س�����وق واع������د وك���ب���ي���ر ج����دًا، 
الرهانات،  لكنها اآلن أدرك��ت مخاطر هذه 
ف��ي��م��ا ي���رى اس���ت���اذ ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة في 
ج��ام��ع��ة رن��م��ن ف��ي ب��ك��ن، ش��ي ي��ن ه��ون��غ، 
أن الصن ستتطلع إلى تجنب اإلج��راءات 
التي قد تؤدي إلى تدابير عكسية، وأن أي 
عقوبات على الشركات األميركية ستكون 
األخ��ي��ر لبكن، ألن��ه��ا بحاجة ماسة  امل���الذ 
الغنية  ال��دول  إلى االستثمار األجنبي من 

ألسباب اقتصادية وسياسية. 
وأض�����اف: ال أت���وق���ع أن ت��ص��ل ال��ع��الق��ة بن 
الفوضى، وسيقوم  من  إل��ى حالة  البلدين 
كل جانب بدرس ردود أفعاله بطريقة قد ال 
تؤدي إلى اختالل املوازين أكثر من الالزم، 
ل��ك��ن ال��ص��ن ل��ن ت��ق��دم أي ت��ن��ازالت كبيرة، 

وتنتقم كلما أمكنها ذلك. 
ال��ص��ن بالتستر على  ات��ه��م  وك���ان ت��رام��ب 
بالتجسس  اتهمها  كما  ك��ورون��ا،  فيروس 
غ���ي���ر امل�����ش�����روع ل���س���رق���ة أس��������رار ص��ن��اع��ي��ة 
أم����ي����رك����ي����ة، ووص���������ف امل�����رش�����ح ل���ل���رئ���اس���ة 
األم��ي��رك��ي��ة ج���و ب���اي���دن ال��رئ��ي��س الصيني 
الجماعي  االعتقال  واعتبر  »سفاح«،  بأنه 
ملسلمي االيغور أنه غير معقول، كما اتهم 

الصن بممارسات تجارية عدوانية.
 وف������ي م���ج���ل���س ال�����ن�����واب األم����ي����رك����ي وج���د 
أنفسهم  وال��دي��م��وق��راط��ي��ون  الجمهوريون 
م���وح���دي���ن ب��ش��ك��ل ن������ادر ف����ي م��ع��ارض��ت��ه��م 
للصن، مع حرصهم على اتخاذ إجراءات 
ض�������د ب�����ك�����ن ل����ل����ت����ع����ام����ل م�������ع »ك��������ورون��������ا« 
وان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق إن��س��ان وس��رق��ة أس��رار 
تكنولوجية وتشديد قبضتها على هونغ 

كونغ.
م��خ��اوف أمنية في  إل��ى  وتشير واش��ن��ط��ن 
منع شركة »تشاينا موبايل«، أكبر مشغل 
دخ��ول  م��ن  العالم،  ف��ي  املحمولة  للهواتف 
ال��س��وق األم��ي��رك��ي، وح��اول��ت إدارة ترامب 
أي���ض���ًا ت��ق��ي��ي��د ال����وص����ول ال���ع���امل���ي ل��ش��رك��ة 
»ه�����واوي« إل���ى أم��ي��رك��ا، وه���ي أك��ب��ر شركة 

مصنعة ملعدات االتصاالت في العالم.

خطر محدق

ال�����ت�����وت�����رات  أن  »ب�����ل�����وم�����ب�����ي�����رغ«  وت�����������رى   
املتصاعدة بن أميركا والصن قد تعرض 
االن��ت��ع��اش االق��ت��ص��ادي األم��ي��رك��ي للخطر، 
 ع���ن إم��ك��ان��ي��ة ت��ب��خ��ر م��ب��ي��ع��ات إل��ى 

ً
ف���ض���ال

دوالر بحسب  م��ل��ي��ار   200 ب��ق��ي��م��ة  ال��ص��ن 
اتفاقية بن البلدين، مما يؤشر الى أن لدى 
الضغوطات  لزيادة  كبيرة  فرصًا  البلدين 

فيما بينهما، ومن املمكن أن يدفع مشروع 
ق���ان���ون، أق����ره م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ األم��ي��رك��ي 
ال���ش���ه���ر امل�����اض�����ي، إل������ى ش���ط���ب ال���ش���رك���ات 
امل���ال���ي���ة  األوراق  أس���������واق  م�����ن  ال���ص���ي���ن���ي���ة 
للمسؤولن  السماح  يتم  لم  إذا  األميركية 
ف���ي واش��ن��ط��ن ب��م��راج��ع��ة ح��س��اب��ات مالية 

للشركات الصينية املدرجة. 
وخ��ت��م��ت »ب��ل��وم��ب��ي��رغ«: ال ت����زال ال��ش��رك��ات 
ال���ع���امل���ي���ة ت���ن���ج���ذب إل�����ى ال���ص���ن وس��وق��ه��ا 
امل��ح��ل��ي ال��ض��خ��م، وال���ت���وت���رات ب��ن أم��ي��رك��ا 
وال��ص��ن ال تنسحب ع��ل��ى ج��اذب��ي��ة ال��ق��وة 

ال��ع��ظ��م��ى ل���دول آس��ي��وي��ة أخ����رى، وبحسب 
دراس����ة أج��رت��ه��ا غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة األميركية 
ف���ي ال���ص���ن أواخ�����ر ال���ع���ام امل���اض���ي، ف����إن 5 
ش���رك���ات ف��ق��ط ن��ق��ل��ت أو ك��ان��ت ت��ف��ك��ر بنقل 
بعض عملياتها خارج الصن، لكن تفشي 
فيروس كورونا في وقت الحق دفع مزيدًا 
م���ن ال���ش���رك���ات إل����ى ال��ت��ف��ك��ي��ر ف���ي م��خ��اط��ر 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى دول���ة بعينها ف��ي سالسل 
ال��ت��وري��د وال��ت��ص��ن��ي��ع، وس���ط م��خ��اوف من 
ت��ص��اع��د ال���ت���وت���رات ب���ن ال��ب��ل��دي��ن، وال��ت��ي 

يمكن أن تهبط باالستثمارات في الصن.

ردود متبادلة

رح��الت شركات  م��ن جانبها، منعت بكن 
الطيران األميركية إليها ألكثر من شهرين، 
ق����ي����ودًا ع��ل��ى  أم���ي���رك���ا  ف�����رض  وردت ع���ل���ى 
ت��أش��ي��رات ال��ص��ح��اف��ي��ن ال��ص��ي��ن��ي��ن بطرد 
الصحافين األميركين من الصن، وكثفت 
العاملية  األميركية  الشركات  على  رقابتها 
ع���ل���ى أراض����ي����ه����ا، ك���م���ا ج��ع��ل��ت م���ن���ذ ف��ت��رة 
طويلة على شركات االتصاالت األميركية 
من الصعب دخول سوقها، مما تطلب من 
في  امل��ش��ارك��ة  املشغلة  األجنبية  ال��ش��رك��ات 
الصيني  االت��ص��االت  في قطاع  االستثمار 
 ع��ن الحصول 

ً
ف��ض��ال م��ع ش��رك��ات محلية، 

على إذن من الحكومة املركزية. 
أن صحيفة  إل����ى  »ب��ل��وم��ب��ي��رغ«  وأش�������ارت 
ت��غ��ري��دة  ن��ش��رت  ت��اي��م��ز الصينية  غ��ل��وب��ال 
على تويتر، مفادها أن الصن سترد على 
ق��ي��ود أميركية ج��دي��دة ض��د ال��ص��ن بنشر 
ق��ائ��م��ة ك���ي���ان���ات وش����رك����ات غ��ي��ر م��وث��وق��ة، 
ك��ان��ت ب��ك��ن ق���د ه����ددت ب��ه��ا ألول م���رة في 
ذروة ال��ح��رب ال��ت��ج��اري��ة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن في 
ال����ع����ام امل����اض����ي، م���وض���ح���ة أن�����ه رغ�����م ع���دم 
ت��ح��دي��د ب��ك��ن ل��ل��ش��رك��ات امل��درج��ة ف��ي ه��ذه 
التابعة  الصينية  الصحيفة  ف��إن  القائمة، 
ل���ل���ح���زب ال���ش���ي���وع���ي ال���ص���ي���ن���ي ن��ق��ل��ت ع��ن 
قد  القائمة  أن  الحكومة  من  مقرب  مصدر 
تحتوي على شركات أميركية مرموقة مثل 

»أبل« و»كوالكوم«.
وق��ال��ت إن ت��داع��ي��ات ال��ح��رب ال��ت��ج��اري��ة قد 
ت��م��ت��د إل���ى ال��ش��رك��ات األم��ي��رك��ي��ة املعتمدة 
ب����ش����ك����ل ك����ب����ي����ر ع����ل����ى س�����الس�����ل ال����ت����وري����د 
ال��ص��ي��ن��ي��ة، وك����ذل����ك ال���ع���الم���ات ال��ت��ج��اري��ة 
األم�����ي�����رك�����ي�����ة ال����ح����ري����ص����ة ع����ل����ى ت���وس���ي���ع 
ف��ي آس��ي��ا. كما أن ش��رك��ات مثل  مبيعاتها 

صانع ال��ط��ي��ران األم��ي��رك��ي »ب��وي��ن��غ«، التي 
سجلت إي����رادات ب����5.7 م��ل��ي��ارات دوالر من 
و»ت���ي���س���ال«   ،2019 ف�����ي  وح�����ده�����ا  ال����ص����ن 
أميركية تعمل  أكبر شركة س��ي��ارات  وه��ي 
بشكل مستقل ف��ي ال��ص��ن، تعتبر م��ن بن 
الشركات األكثر تعرضًا لخطر وضعها في 
قائمة وكيانات غير موثوقة من الصن في 

حال تدهورت العالقات مع أميركا أكثر.
وذك�����رت »ب��ل��وم��ب��ي��رغ« أن ت��وت��ر ال��ع��الق��ات 
ب���ن أم��ي��رك��ا وال���ص���ن وص���ل إل���ى صناعة 
ال���س���ي���ارات، وف����ي وق����ت س��اب��ق م���ن ال��ش��ه��ر 
ال������ج������اري ف�����رض�����ت ال�����ص�����ن غ������رام������ة ع��ل��ى 
املشروع املشترك الرئيسي لشركة »فورد« 
م���ع »ش���ان���غ���ان« ب��س��ب��ب ان��ت��ه��اك��ات ق��ان��ون 
م��ك��اف��ح��ة االح���ت���ك���ار وت��ق��ي��ي��د أس���ع���ار بيع 

التجزئة منذ 2013. 
كان  والسفر  الطيران  أن مجال  وأوضحت 
مصدرًا للتوتر بن البلدين مؤخرًا، وكانت 
ال���ص���ن ق�����ررت ال���ح���د م���ن ع��م��ل��ي��ات ال��س��ف��ر 
لشركات أميركية مثل »يونايتد« و»دلتا« 
و»اميركان ايرالينز« اعتبارا من 12 مارس 
بسبب فيروس كورونا، وردت أميركا في 
وقت سابق من هذا الشهر بتهديدها في 
ال���ب���داي���ة ب��ح��ظ��ر ج��م��ي��ع ال���رح���الت ال��ج��وي��ة 
برحلتن  لتسمح  تراجعت  ثم  الصن،  من 
اس��ب��وع��ي��ا ب��م��ج��رد أن ت��خ��ف��ف ال��ص��ن من 

قيودها املفروضة بسبب »كورونا«. 

سالسل التوريد

األميركية  الطائرات  ومنحت بكن مؤخرًا 
اإلذن بتشغيل 4 رحالت أسبوعيًا، وقابلت 
من  باملثل  الصينية  الخطوة  ترامب  إدارة 
خالل السماح ب�4 رحالت جوية من الصن 
إل���ى أم��ي��رك��ا. ول��ف��ت��ت »ب��ل��وم��ب��ي��رغ« إل���ى أن 
ترامب يسعى إلى جلب املزيد من شركات 
ال��ت��ص��ن��ي��ع األم��ي��رك��ي��ة م��ن ال��ص��ن، وي��ق��ول 
مايك ماكينا، املستشار السابق في البيت 
األبيض: إن سعي ترامب هذا هو جزء من 
جهود اإلدارة األميركية إلضعاف سالسل 
املتحدة.  ال��والي��ات  ف��ي  الصينية  ال��ت��وري��د 
وي����ق����ول ج��ي��م��س ل����وي����س، م���دي���ر ب��رن��ام��ج 
الدراسات  التكنولوجيا في مركز  سياسة 
إن  واشنطن،  في  والدولية  االستراتيجية 
الصن لم تعد الدولة األقل تكلفة للصناعة 
ف��ي ال��ع��ال��م، وال��ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة أصبحت 

أكثر ترددًا في االستثمار هناك.

 هل من نهاية للحرب التجارية األميركية - الصينية؟!

مع بدء المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية اليوم

»المركزي«: 86 بروتوكواًل
لعودة العمل بالقطاع المصرفي

في إطار حرص بنك الكويت املركزي على عودة 
آم��ن��ة وم��ن��ظ��م��ة مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي في 
ظ��ل ت��داع��ي��ات أزم���ة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد، 
وم���ع ب��داي��ة امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن خ��ط��ة ال��ع��ودة 
التدريجية التي ستبدأ في 30 يونيو الجاري، 
أط���ل���ق ب��ن��ك ال���ك���وي���ت امل����رك����زي دل���ي���ال إرش���ادي���ا 
األع��م��ال في مقره،  ع��ودة  لبروتوكوالت  شامال 
ك��م��ا أش�����رف ع��ل��ى إع������داد دل���ي���ل م��م��اث��ل يشمل 
البنوك  مقرات  في  األعمال  ع��ودة  بروتوكوالت 

وفروعها. 
»امل��رك��زي«، أك��د فيه نجاح  ج��اء ذل��ك ف��ي بيان ل���
األع��م��ال  انسيابية  على  املحافظة  ف��ي  ج��ه��وده 
واس��ت��م��راري��ت��ه��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
وك��ذل��ك ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي طيلة 
م��رح��ل��ة اإلغ�����الق ال��ج��زئ��ي وال���ش���ام���ل، ح��ي��ث لم 
تتوقف الخدمات املصرفية األساسية سواء تلك 
الخاص  القطاع  أو  الحكومية  للجهات  املقدمة 
اإللكترونية، نظرا  القنوات  واألف���راد، من خالل 
للدور الحيوي لهذا القطاع. وأشار البيان إلى 
الطبيعية  للحياة  التدريجية  ال��ع��ودة  م��ع  أن��ه 
ال��ت��ي أع��ل��ن��ت��ه��ا ال��س��ل��ط��ات ال��ص��ح��ي��ة، ت��ق��ع على 
ع����ات����ق ال����ق����ط����اع امل����ص����رف����ي م���س���ؤول���ي���ة ك��ب��ي��رة 
االقتصادية  اآلث��ار  من  التعافي  في  للمساهمة 
لفيروس »كورونا«. واستعدادا لعودة موظفي 
القطاع املصرفي التدريجية إلى أعمالهم، بادر 
ب��ن��ك ال���ك���وي���ت امل����رك����زي ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ات��ح��اد 

برئاسته  إل��ى تشكيل لجنة  ال��ك��وي��ت  م��ص��ارف 
وع���ض���وي���ة ب���ع���ض ال���ب���ن���وك ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��وض��ع 
وفق  التدريجية  للعودة  شامل  إرش���ادي  دليل 
أف��ض��ل م��ع��اي��ي��ر ال��س��الم��ة، م��م��ا اس��ت��دع��ى ق��ي��ام 
ال��ب��ن��وك ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ال��ت��ع��اق��د م���ع أح���د امل��ك��ات��ب 
االستشارية العاملية الذي يقدم استشاراته في 
هذا الشأن إلى أكثر من 40 حكومة حول العالم، 
بهدف املساهمة في دراسة املمارسات العاملية 
الشأن، حيث أشرف  املتبعة في هذا  والتدابير 
اللجنة لدليل  إع��داد  املركزي على  الكويت  بنك 
إرش����ادي يتألف م��ن 86 ب��روت��وك��وال مخصصا 
إلى  باإلضافة  املصرفي،  القطاع  في  للعاملن 
 البنوك على 

ّ
دليل مماثل لعمالء البنوك، وحث

وحساباتها  اإللكترونية  مواقعها  على  نشره 
ع��ب��ر ش��ب��ك��ات ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي ل��ض��م��ان 
زي���ادة ال��وع��ي ب��اإلج��راءات ال��ض��روري��ة للحفاظ 
على األمان والسالمة في بيئة العمل املصرفي. 
ه��ذا وق��د أع��د بنك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي م��ن جانبه 
موظفيه تضمن  لعودة  إرش��ادي��ا شامال  دليال 
ب���ه���دف ض���م���ان س���الم���ة بيئة  ب����روت����وك����وال،   69
ال��ع��م��ل وت��واف��ق��ه��ا م��ع أع��ل��ى امل��ع��اي��ي��ر ال��ع��امل��ي��ة، 
الوعي بأهمية  رف��ع مستوى  الحرص على  مع 
اتباع املمارسات الوقائية السليمة مثل االلتزام 
بالتباعد الجسدي واستخدام الكمامات ومواد 
ال��ت��ع��ق��ي��م وغ���ي���ره���ا م����ن امل����م����ارس����ات ل��ل��ح��د م��ن 

مخاطر انتقال العدوى.

»لجنة التجارة والنقل« تجتمع مع الصباح والجالوي

»الغرفة«: لتسهيل حركة التبادل 
التجاري في الموانئ والجمارك

ع����ق����دت ل���ج���ن���ة ال����ت����ج����ارة وال���ن���ق���ل امل��ن��ب��ث��ق��ة 
ع���ن م��ج��ل��س إدارة غ���رف���ة ت���ج���ارة وص��ن��اع��ة 
الكويت اجتماعها الثالث لعام 2020 أمس، 
التقى  حيث  الخالد،  مشاري  خالد  برئاسة 
أعضاء اللجنة في بداية االجتماع بالشيخ 
ي���وس���ف ع���ب���داهلل ص���ب���اح ال��ن��اص��ر ال��ص��ب��اح 
امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ؤس��س��ة امل����وان����ئ ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
وامل��س��ت��ش��ار ج��م��ال ه��اض��ل ال��ج��الوي امل��دي��ر 
ال��ع��ام ل����إدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��ارك، وع���دد من 
انطالقًا  الجهتن، وذل��ك  ك��ال  م��ن  املسؤولن 
من الجهود املشتركة بن الغرفة ومؤسسة 
للجمارك،  العامة  واإلدارة  الكويتية  املوانئ 
في  التجاري  التبادل  حركة  تسهيل  بهدف 
آخر  ومتابعة  الجمركية،  وامل��ن��اف��ذ  امل��وان��ئ 
باإلضافة  اللوجستية،  املنظومة  ت��ط��ورات 
إل�������ى ال���ت���ن���س���ي���ق امل����ش����ت����رك ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ه���م، 
قطاع  ت��واج��ه  التي  املعوقات  أه��م  ومناقشة 
األع��م��ال، خاصة ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف الصحية 
التي تشهدها البالد ج��راء جائحة فيروس 
ك��ورون��ا املستجد »ك���وف���ي���د19-«، وق���د سلط 
االج��ت��م��اع ال��ض��وء ع��ل��ى ع���دد م��ن امل��واض��ي��ع 
ذات االه���ت���م���ام امل���ش���ت���رك، ك����ان م���ن أه��م��ه��ا: 
ال��ت��ط��ورات بشأن دراس���ة وبناء  معرفة آخ��ر 
ميناء صناعي في جنوب الكويت، غرامات 
ال��ت��أخ��ي��ر ورس������وم االرض����ي����ات ف���ي امل���وان���ئ 
وامل����ن����اف����ذ ال���ج���م���رك���ي���ة، إع���������ادة ف���ت���ح م��ن��ف��ذ 
ال��ش��رك��ات  ال��ص��ح��ة  إل������زام وزارة  ال���ع���ب���دل���ي، 
املستوردة بالقيام بعملية اإلفراج للبضائع 

املعاد تصديرها.

كما استعرض املدير العام ملؤسسة املوانئ 
الكويتية أهم املشاريع التنموية التي تقوم 
ب��ه��ا امل���ؤس���س���ة ح��ال��ي��ًا وم����راح����ل إن���ج���ازه���ا، 
ومنها تطوير كل من املوانئ البحرية واملدن 
اللوجستية والنقع البحرية، باإلضافة إلى 
مناقشة انسياب حركة املوانئ في الظروف 

الصحية التي يعاني منها قطاع األعمال.
وتطرق املدير العام لإدارة العامة للجمارك 
ال����ى أن ال���ح���رك���ة ال��ل��وج��س��ت��ي��ة ت��ت��ج��ه نحو 
ال��دورة  بتقليص  القيام  م��ن خ��الل  التطوير 
امل��س��ت��ن��دي��ة إلج���������راءات ال���ف���س���ح ال��ج��م��رك��ي، 
والسعي إلى ضمان حركة انسياب البضائع 
من املوانئ وصواًل الى املستهلك، خصوصًا 
ف��ي ال���ظ���روف ال��ت��ي ت��ص��اح��ب أزم����ة ف��ي��روس 
ك������ورورن������ا امل���س���ت���ج���د، وم�����ؤك�����دًا اس���ت���ع���داد 
املسبق  والتنسيق  للتعاون  التام  الجمارك 
 ب��غ��رف��ة ت��ج��ارة 

ً
م���ع ق���ط���اع األع����م����ال، م��م��ث��ال

وصناعة الكويت، وأشار الى أنه يتم تطبيق 
االدارة العامة للجمارك حاليًا نظام الفسح 
ال����ذي حتمًا  ال��ف��وري��ة،  للتصفية  ال��ج��م��رك��ي 
اثر ايجابي على حركة التجارة  سيكون له 
الخالد  قّدم  اللقاء،  نهاية  االلكترونية. وفي 
ش��ك��ره إل���ى ك���ل م���ن ال��ش��ي��خ ي��وس��ف ع��ب��داهلل 
جمال  واملستشار  الصباح،  الناصر  صباح 
السريعة  تلبيتهما  على  ال��ج��الوي،  هاضل 
تم  ما  مع  البناء  وتعاونهما  الغرفة  لدعوة 
طرحه خالل هذا اللقاء، واهتمامهما الدائم 
ب���رف���ع ك����ل امل���ع���وق���ات ال���ت���ي ت����واج����ه ال��ت��اج��ر 

الكويتي.

اجتماع لجنة التجارة والنقل في »الغرفة«

وفق مقياس عدد اإلصابات بـ »كورونا«

أفضل 7 وجهات أمانًا لقضاء صيف 2020 

1 - فيتنام
الروسي، قالت ألكسندار سيمروفا إن فيتنام من  آر«  في تقرير نشره موقع »إف بي 
الدول املتاخمة للصن بتعداد سكان، يبلغ 97 مليون نسمة، بيد أنها لم تسجل سوى 

342 إصابة مع عدم وجود أي وفاة.
امل��اض��ي، وسبق لها أن  إل��ى منتصف مايو  امل���دارس من أواخ��ر يناير  وأغلقت فيتنام 
ي ف��ي��روس س���ارس وإن��ف��ل��ون��زا ال��ط��ي��ور وغ��ي��ر ذل��ك م��ن األوب��ئ��ة، وهو 

ّ
تعاملت م��ع تفش

السريرية بجامعة  األب��ح��اث  ال��وب��اء. وي��رى مدير  ق��درة على مجابهة  أكثر  م��ا جعلها 
أكسفورد البروفيسور غي تويتس أن الحكومة الفيتنامية تعاملت بسرعة مع الوباء 

وبطريقة بدت وقتها مبالغا فيها للغاية، ولكن تبّن في ما بعد أنها معقولة.

2 - اليونان
البلد  ���� 19 بنجاح. ويبلغ ع��دد سكان ه��ذا  ف��ي��روس كوفيد  أزم��ة  م��ع  اليونان  تعاملت 
األوروب��ي 10.5 مالين نسمة، بعدد إصابات مؤكدة بحدود 3203 حاالت و187 وفاة. 
وكما هي الحال في فيتنام، تعتبر اإلجراءات التي اتخذتها اليونان سريعة وحاسمة 

وفّعالة، إلى حد كبير.
بعد يوم واحد من تشخيص أول إصابة في اليونان، تم إلغاء الكرنفال السنوي. وبعد 
��رض على جميع الوافدين إليها 

ُ
أسابيع عدة، أغلقت امل��دارس واملقاهي واملتاحف، وف

الحجر الصحي اإللزامي مع دفع غرامة مالية في حال عدم االلتزام به.

3 - هونغ كونغ
الكثيرون منهم في بنايات  عدد سكان هونغ كونغ يبلغ 7.4 مالين نسمة، ويعيش 
صغيرة املساحة، لكنها متعددة الطوابق. واملثير لالهتمام أن هونغ كونغ لم تشهد 
إل��ى وف��اة 4 أشخاص فقط من  التقارير  خسائر جسيمة ج��ّراء الجائحة، حيث تشير 

أصل 1125 إصابة، علما بأن عدد املتعافن بلغ 1072.
��رت إيجابا بشكل فّعال في التعامل مع الوباء في هونغ كونغ، 

ّ
أث ومن العوامل التي 

االس��ت��خ��دام ال��واس��ع ألقنعة ال��وج��ه وال��ح��د م��ن السفر ب��ن ه��ون��غ ك��ون��غ وبقية أرج��اء 
الصن، إضافة الى النظام الصحي املجهز منذ وباء سارس عام 2003.

4 - آيسلندا
سجلت آيسلندا في بداية الوباء عدد إصابات أكثر من أي دول��ة اسكندنافية أخرى، 
وأسفرت تدابير الحجر الصحي على هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 365 ألف 

نسمة، عن استقرار عدد اإلصابات، إذ لم يتجاوز 1085 حالة بتسجيل 10 وفيات.

5 - نيوزيلندا
حصلت نيوزيلندا على ثناء دولي لتعاملها مع الوباء،؛ إذ وصل عدد الحاالت إلى 
1157 إصابة مؤكدة، و22 وفاة. أغلقت الحدود ملدة 4 أسابيع، قبل أن يتم تخفيف 

القيود تدريجيا. ولكن بعد 24 يوما من احتفال البالد بخلّوها من الفيروس، جرى 
اململكة  اإلب��الغ عن تسجيل إصابتن جديدتن بعد دخ��ول امرأتن مصابتن من 

املتحدة إلى البالد.

6 - ترينيداد وتوباغو
نظرًا إلى أن هذه الدولة واح��دة من أغنى دول منطقة بحر الكاريبي، كان من السهل 
أق��ل من 1.4 مليون نسمة. وتظهر  ال��وب��اء، خاصة أن ع��دد السكان  التعامل مع  عليها 
البيانات الرسمية أنه حتى اآلن جرى اإلبالغ عن 123 إصابة مؤكدة و8 وفيات. كما أن 
الحدود واملدارس والجامعات واملقاهي مغلقة منذ منتصف مارس إلى جانب تدابير 

الحظر.

7 - كمبوديا
كمبوديا،  ف��ي   »19  ���� »كوفيد  آث��ار  بشأن  الحسم  الصعب  م��ن  اإلحصائيات،  م��ن حيث 
وفق الكاتبة. ولكن حتى اآلن، لم يتم اإلبالغ عن أي حالة وفاة من 129 إصابة مؤكدة 
 16.7 ع��دد سكانه  يبلغ  بلد  أم��ر مثير لإعجاب في  الحال  بالفيروس، وه��ذا بطبيعة 
ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي ك��م��ب��ودي��ا، يجب  مليون نسمة. ووف��ق��ًا لبيان ح��دي��ث ص���ادر ع��ن وزارة 
على املسافرين األجانب إيداع مبلغ 3 آالف دوالر في املطار، لتغطية تكاليف الوقاية 

والعالج من »كوفيد ���� 19« في حال اإلصابة به.

مع تطلعات عشاق السفر إلى تحرير الرحالت التجارية من قبضة قيود كورونا، يبحث الكثيرين عن 
أفضل الوجهات اآلمنة لصيف هذا العام. 

ويرى خبراء  أن هناك 7 أفضل وجهات يمكن أن يقصدها الناس لقضاء العطلة، رغم محاذير بشأن 
زيارة الدول الرئيسية األشهر في مجال السياحة والتي تفشى بها الفيرس بشكل كبير.  ويفكر 

كثيرون حالياً في وجهات السفر المحتملة، رغم أن بعض الدول ال تنصح مواطنيها بذلك، ومنها 

روسيا التي ال تزال وزارة خارجيتها توصي باالمتناع عن السفر خارج البالد. وبدأت السياحة تتعافى 
ببطء بعد األزمة، ومن المتوّقع أن يتغّير الوضع خالل األسابيع المقبلة، مع إمكانية تواصل اإلجراءات 

التقييدية، وبما أن عدد اإلصابات بفيروس كوفيد ــــ 19 يختلف من بلد إلى آخر، فإن بعض الدول 
تمّثل وجهات سياحية مناسبة أكثر من غيرها. ومع اتباع التدابير واإلجراءات الوقائية، يقضي غالبية 

المسافرين عطلتهم في سالم ومن دون قلق حسبما رأى الخبراء في هذه الدول:  

أي عقوبات على الشركات 
األميركية ستكون المالذ 

األخير لبكين

إدراج شركات عاملة في 
كال البلدين ضمن قائمة 
سوداء وحظر رحالت جوية

توقعات خبراء بأال تصل 
العالقة البينية إلى حالة 

من الفوضى 

كل جانب سيدرس ردود 
أفعاله بطريقة قد ال 

تؤدي إلى اختالل الموازين

ترامب يسعى الستقطاب 
شركات التصنيع األميركية

من الصين
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VISAدراسة لـ »اتحاد المصارف « و

لون المدفوعات الرقمية  من المستهلكين يفضِّ

ي��أت��ي ال��ك��ش��ف ع���ن ن��ت��ائ��ج ال����دراس����ة ت��زام��ن��ًا مع 
»اب��ق  ال��ث��ال��ث��ة لحملة  ال��س��ن��وي��ة  النسخة  إط���اق 
آم����ن����ًا« امل���ش���ت���رك���ة ب����ن Visa وات����ح����اد م���ص���ارف 
الكويت عبر شبكات التواصل االجتماعي على 
@ وان���س���ت���غ���رام   VisaMiddleEast@ ف��ي��س��ب��وك 
بهدف  وذل��ك   ،KBAOnline@و  visamiddleeast
تسليط ال��ض��وء على م��زاي��ا األم���ان ال��ت��ي تتمتع 
بها املدفوعات الرقمية. وتأتي حملة هذا العام 
املستهلكن  بن  متزايدًا  إق��ب��ااًل  تشهد  فترة  في 
الرقمية،  امل��دف��وع��ات  اس��ت��خ��دام  على  الكويتين 
وت����وج����ه ال���ك���ث���ي���ري���ن م��ن��ه��م إل�����ى ال���ت���س���وق ع��ب��ر 
اإلنترنت للمرة األولى لشراء احتياجاتهم خال 
ه���ذه األزم����ة ال��ص��ح��ي��ة. وت��ح��ت��وي صفحة حملة 
»ابق آمنا« على مجموعة من النصائح ومقاطع 
ال��ف��ي��دي��و ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وامل���ع���ل���وم���ات ح����ول م��زاي��ا 

األمان في املدفوعات الرقمية.

تأثير كوفيد - 19   

أش������ار ن���ص���ف امل���ش���ارك���ن ف����ي ال�����دراس�����ة ب���دول���ة 
في  ال��ت��س��وق  لعمليات  تقليصهم  إل���ى  ال��ك��وي��ت 
امل��ت��اج��ر م��ن��ذ ان��ت��ش��ار ال���وب���اء، وق���ال 44% منهم 
أنهم باتوا يتسوقون أكثر عبر اإلنترنت. وعند 
التسوق في املتاجر، يفضل 65% من املستهلكن 
دف���ع ث��م��ن م��ش��ت��ري��ات��ه��م ب��اس��ت��خ��دام امل��دف��وع��ات 
الرقمية عوضًا عن النقود، حيث يستخدم %33 
الرقمية  البطاقات الاتامسية واملحافظ  منهم 

.%38
وفي ما يتعلق باملشاركن الذين يتسوقون أكثر 
 )%51( النصف  من  أكثر  يفضل  اإلنترنت،  عبر 
الدفع باستخدام البطاقات أو املحافظ الرقمية 
مقارنة بالدفع عند االستام. وتمثلت األسباب 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ت��ف��ض��ي��ل ط����رق ال���دف���ع ال��رق��م��ي��ة في 
وسهولة  وسرعتها  أمانها  ف��ي  امل��ت��زاي��دة  الثقة 
اس���ت���خ���دام���ه���ا وق���ب���ول���ه���ا ال����واس����ع وم���ح���دودي���ة 

الحاجة للتواصل البشري.

الوضع الجديد

يتوقع للتحوالت التي سببها الوباء في سلوك 
الطبيعي  »ال��وض��ع  إل��ى  تتحول  أن  املستهلكن 
الجديد«، حيث تكتسب املدفوعات الرقمية ثقة 
 %50 ويعتقد  املستهلكن.  م��ن  م��ت��زاي��دة  أع����داد 
م���ن امل��س��ت��ه��ل��ك��ن أن��ه��م س��ي��واص��ل��ون اس��ت��خ��دام 

املدفوعات الاتامسية في املتاجر بعد الوباء، 
وأك�����د 46% م��ن��ه��م م���واص���ل���ة ت��ف��ض��ي��ل��ه��م ال��دف��ع 
عند  الرقمية  املحافظ  أو  البطاقات  باستخدام 
ال��ت��س��وق ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت ع��وض��ًا ع��ن ال��دف��ع عند 

االستام.
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق، ق����ال األم�����ن ال���ع���ام الت��ح��اد 
م��ص��ارف ال��ك��وي��ت د. حمد ال��ح��س��اوي: »أظ��ه��رت 
ال��������دراس��������ة ت����غ����ي����رًا واض������ح������ًا ف������ي س���ل���وك���ي���ات 
املستهلكن نتيجة وباء كوفيد19- مثل التحول 
إل��ى ال��ت��س��وق عبر اإلن��ت��رن��ت وت��ع��زي��ز استخدام 
امل����دف����وع����ات ال���رق���م���ي���ة، وه�����ي ت����ح����والت ي���رّج���ح 
الوباء. وتنطوي هذه  انحسار  بعد  استمرارها 
النتائج على أهمية كبيرة للشركات الراغبة في 
باملستهلكن  املتعلقة  استراتيجياتها  تطوير 
وال��س��وق ع��م��وم��ًا ل��ع��ال��م م��ا ب��ع��د »ك��وف��ي��د - 19«. 
إط���ار حملة  ف��ي   Visa م��ع  نتعاون  أن  ويسعدنا 
»اب��ق آم��ن��ًا«، امل��ب��ادرة ال��ض��روري��ة التي تأتي في 
توقيت مناسب لتساعد املستهلكن على حماية 

تساعدهم  مهمة  رؤى  للتجار  وت��ق��دم  أنفسهم 
ال��ج��دي��د لقطاع  الطبيعي  ال��وض��ع  م��واك��ب��ة  على 
بالغة  خطوة  تمثل  التي  النقدية  غير  التجارة 
األه���م���ي���ة ف���ي م��س��ي��رة ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ل��دول��ة 

الكويت«.

خصوصية البيانات 

امل��ش��ارك��ن ع��ن ارتياحهم  أع���رب حتى 36% م��ن 
مل���ش���ارك���ة ب���ي���ان���ات���ه���م ال���ش���خ���ص���ي���ة م����ع ال���ب���ن���وك 
ووك�����االت ال��س��ف��ر وامل��ؤس��س��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة، وت��م 
والهوية  واالس���م  االت��ص��ال  معلومات  تصنيف 
ال���رس���م���ي���ة وامل���ع���ل���وم���ات ال���دي���م���وغ���راف���ي���ة ك��أه��م 
البيانات التي تحتاج إلى الحماية. وأشاد %59 
كما  الحيوية،  املقاييس  ب��أم��ان  املستهلكن  م��ن 
االستخدام.  إنها وسيلة سهلة  ق��ال 53% منهم 
وع��ل��ى صعيد امل��ح��اف��ظ ال��رق��م��ي��ة، ق���ال 53% من 
باستخدامها.  بالدفع  يثقون  إنهم  املستهلكن 
 Apple غ���رار  على  الرقمية  امل��ح��اف��ظ  وتستخدم 

 Visa م��ن  ال��ت��رم��ي��ز  تقنية   Samsung Payو  Pay
البطاقة الحساسة مثل  والتي تستبدل بيانات 
رق��م��ه��ا امل��ك��ون م��ن 16 خ��ان��ة وت��س��ت��خ��دم عوضًا 
ع���ن���ه رم������زًا »ت����وك����ن« م���ك���ون���ًا م����ن رق�����م ع��ش��وائ��ي 
لحماية معلومات حساب حاملي البطاقات عند 

الدفع في املتجر أو عبر اإلنترنت.
 Visa م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��دي��ر إدارة امل��خ��اط��ر ف���ي
الشرق األوسط وشمال أفريقيا نيل فيرنانديز: 
ط��ري��ق��ة  ت���غ���ي���ي���ر  إل������ى  ك�����وف�����ي�����د19-  وب��������اء  »أدى 
امل��س��ت��ه��ل��ك��ن ف����ي ال���ت���س���وق وال�����دف�����ع، ف����ي ض���وء 
تفضيل وإق���ب���ال م��ت��زاي��دي��ن ع��ل��ى ال��ت��س��وق عبر 
اإلنترنت. ونتيجة لاستخدام املتزايد للتسوق 
اإلل���ك���ت���رون���ي ب����ن امل��س��ت��ه��ل��ك��ن امل���ت���م���رس���ن أو 
ال��ج��دد، ي��ح��رص ق��راص��ن��ة اإلن��ت��رن��ت أي��ض��ًا على 
اغ��ت��ن��ام ه���ذا ال��ن��ش��اط امل��ت��زاي��د ون��ق��اط الضعف، 

خصوصًا لدى املتسوقن للمرة األولى.
وم�����ن ه���ن���ا ت����أت����ي أه���م���ي���ة ت���وع���ي���ة امل��س��ت��ه��ل��ك��ن 
بسلوكيات الدفع اآلمنة، ليس فقط خال الفترة 

الراهنة، بل تزامنًا مع مضينا قدمًا نحو التكيف 
مع الوضع الطبيعي الجديد. ويسعدنا التعاون 
م���ع ات���ح���اد م���ص���ارف ال��ك��وي��ت م���ج���ددًا مل��واص��ل��ة 
االس��ت��م��رار  م��ن  املستهلكن  تمكن  ف��ي  مهمتنا 
الدفع  وق��ن��وات  الرقمية  امل��دف��وع��ات  ب��اس��ت��خ��دام 

اإللكترونية بثقة كاملة«.

انطباعات الجيل زد

في  كبيرة  اختافات  ع��ن  أيضًا  النتائج  كشفت 
ت��ت��راوح أعمارهم  )ال��ذي��ن  الجيل زد  ان��ط��ب��اع��ات 
املستهلكن.  بعامة  م��ق��ارن��ة  ع��ام��ًا(  18 و22  ب��ن 
، م��ق��ارن��ة م��ع 50% م��ن األج���ي���ال األخ����رى، 

ً
ف��م��ث��ا

أظهرت الدراسة أن نسبة أعلى )أكثر من %80( 
من املستهلكن من الجيل زد يثقون بالبطاقات 
ال���ات���ام���س���ي���ة وامل����ح����اف����ظ ال���رق���م���ي���ة. وأش�������ارت 
م��ن املستهلكن  إل��ى تخلي نحو %63  ال��دراس��ة 
م���ن ال��ج��ي��ل زد ع���ن م��ح��ت��وي��ات ع���رب���ة ال��ت��س��وق 
ع��ن��د م��واج��ه��ت��ه��م مل��ش��ك��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��أخ��ي��ر أو 
ف��ش��ل امل��ص��ادق��ة م��ق��ارن��ة م���ع 48% م���ن األج��ي��ال 
األخ��رى. ولكسب ثقة املستهلكن من الجيل زد، 
اإللكترونية توفير  التجارة  ينبغي على مواقع 
املتصفح، في حن  وآمنة على  ش��ارات موثوقة 
األخ��رى توافر  املستهلكون من األجيال  يتطلب 
وفي  العماء.  قبل  من  موثوقة  ومقترحات  آراء 
ظ��ل دخ��ول أع���داد متزايدة م��ن الجيل زد لسوق 
ال��ع��م��ل وال���ن���م���و امل���ت���وق���ع ف���ي ق��وت��ه��م ال��ش��رائ��ي��ة 
ح��ول وج��ه��ات نظرهم  ال���رؤى  ، تحمل 

ً
مستقبا

الراغبة  فائدة ملموسة للشركات  وسلوكياتهم 
ببناء عاقات طويلة األمد معهم.

املستهلكن  أكثر من نصف  أن  ال��دراس��ة  كشفت 
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت )51%( ت��رك��وا ع��رب��ة التسوق 
عبر اإلنترنت بسبب تأخير عملية املصادقة أو 
فشلها. وقال 44% من هؤالء إنهم حاولوا تنفيذ 
عملية الشراء مرة أخرى بعد مرور وقت قصير، 
بينما توجه 31% من املتسوقن إلى الشراء من 
متاجر قريبة، وتخلى 32% منهم عن فكرة شراء 
املنتج بشكل نهائي. ويفضل 59% من املشاركن 
ب���ال���دراس���ة ع��م��ل��ي��ة م��ص��ادق��ة س��ل��س��ة ال تتطلب 
القياسية  ل��ل��م��ع��ام��ات  مل���رة واح����دة  م���رور  كلمة 
ق���ال 57% م��ن املستهلكن  وامل���ت���ك���ررة، ف��ي ح��ن 

أنهم سيثقون بعمليات أكثر ساسة.
وت��وف��ر ال��دراس��ة للتجار م��زي��دًا م��ن ال���رؤى حول 
التجارة  م��واق��ع  ف��ي  ثقة عمائهم  تعزيز  كيفية 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة. ف���ق���د ب�������رزت ال����ج����وان����ب ال��ت��ال��ي��ة 
ب��وص��ف��ه��ا أب�����رز ع���وام���ل ت��س��ه��م ف���ي ت��ع��زي��ز ثقة 
امل��س��ت��ه��ل��ك��ن ب���م���واق���ع ال���ت���ج���ارة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة: 
سهولة االس��ت��رداد النقدي )32%(؛ وع��رض آراء 
امل��وث��وق��ة )48%(؛ وتقديم  ال��ع��م��اء  وان��ط��ب��اع��ات 
م��ج��م��وع��ة واس���ع���ة م���ن خ���ي���ارات ال���دف���ع )36%(؛ 
ووجود شارات موثوقة )33%(؛ وتوفير خيارات 

الدفع بالعملة املحلية )%33(.

 Visa كشف اتحاد مصارف الكويت وشركة
العالمية، عن نتائج دراستهما لتأثير وباء »كوفيد 

19« على عادات الدفع بين المستهلكين في 
دولة الكويت، التي تتناول أيضاً وجهات نظر العامة 

بين المستهلكين وتفضيالتهم ومخاوفهم 
المتعلقة بالمدفوعات الرقمية وتقدم مجموعة 

من الرؤى البارزة للتجار.

ر واضح  في  الحساوي: تغيُّ
سلوكيات المستهلكين 

نتيجة
وباء كوفيد 19 

44% من المستهلكين
قون أكثر  في الكويت يتسوُّ

عبر اإلنترنت

51% يفضلون الدفع 
باستخدام البطاقات 

والمحافظ الرقمية مقارنة 
بالدفع عند االستالم 

36% يعربون عن ارتياحهم 
لمشاركة بياناتهم الشخصية 

مع البنوك ووكاالت السفر
وجهات حكومية

القراصنة يغتنمون النشاط 
المتزايد ونقاط الضعف.. 
قين  خصوصاً لدى المتسوِّ

للمرة األولى 

51% تركوا عربة التسوق
عبر اإلنترنت بسبب تأخير 

عملية المصادقة

63% من المستهلكين
من »الجيل زد« يتخلَّون

عن محتويات عربة التسوق 

واثقون بخروجنا
من األزمة أقوى من ذي 
قبل بدعم المساهمين

%65

البطاقات الالتالمسية

من المستهلكين صرحوا
عن قيامهم بتقليص 

مشترياتهم من المتاجر

من المستهلكين 
قاموا بإجراء المزيد 
من عمليات الشراء 

عبر اإلنترنت

استخدموا البطاقات
أو المحافظ الرقمية

بدالً من الدفع عند التسّلم 
خالل التسوق عبر COD اإلنترنت

يستخدمون طرق دفع 
رقمية أكثر

من الدفع النقدي

من المستهلكين يدفعون ثمن 
مشترياتهم من المتاجر باستخدام 

البطاقات الالتالمسية

من المستهلكين يستخدمون 
المحافظ الرقمية

محدودية قبول أوسعالسرعةالسهولةاألمان
الحاجة

إلى وجود 
تواصل بشري

األسباب الرئيسية لتفضيل المستهلكين طرق الدفع 
الرقمية:

التسوق اإللكتروني

عموميتها أقّرت توزيع 5 % نقداً و15 % منحة

السلطان: تدابير للحفاظ
على مالءة »أجيليتي«

ع���ق���دت »أج���ي���ل���ي���ت���ي« ج��م��ع��ي��ت��ه��ا ال��ع��ام��ة 
ال��ع��ادي��ة ل��ل��س��ن��ة امل��ال��ي��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة ف���ي 31 
 .%66.17 حضور  بنسبة   2019 ديسمبر 
وت����م ع��ق��د االج���ت���م���اع إل��ك��ت��رون��ي��ًا بسبب 
إج��راءات التباعد االجتماعي االحترازية 
ملكافحة  الكويتية  الحكومة  أقرتها  التي 
ك��وف��ي��د 19. وق����د واف���ق���ت ال��ج��م��ع��ي��ة على 
ج���م���ي���ع ال����ب����ن����ود امل������درج������ة ع����ل����ى ج�����دول 
األع����م����ال، ب��م��ا ف���ي ذل����ك ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة 
 ،2019 دي��س��م��ب��ر   31 ف��ي  املنتهية  للسنة 
اإلدارة  مجلس  توصية  على  وامل��ص��ادق��ة 
ب���ت���وزي���ع أرب�������اح ن���ق���دي���ة ب��ن��س��ب��ة %5 )5 
بنسبة  لكل سهم(، وأسهم منحة  فلوس 

15% )15 سهمًا لكل 100 سهم(. 
وس����وف ت���س���ري ه����ذه ال���ت���وزي���ع���ات ع��ل��ى 
امل����س����اه����م����ن امل����س����ج����ل����ن ف������ي س���ج���ات 
ال���ش���رك���ة ف����ي ن���ه���اي���ة ي�����وم االس���ت���ح���ق���اق 

امل���ح���دد ل���ه 26 ي���ول���ي���و امل���ق���ب���ل، ع���ل���ى أن 
ي��ت��م ت��وزي��ع األرب�����اح ف��ي 28 م��ن ال��ش��ه��ر 
نفسه، وذلك في حال استطاعت الشركة 
في  الصلة  ذات  ات  اإلج���راء م��ن  االنتهاء 
ظ����ل ت����داع����ي����ات امل����وق����ف ال���ح���ال���ي ألزم����ة 
ال���ت���وزي���ع���ات  ت���ت���م  أن  ع���ل���ى   ،19 ك���وف���ي���د 
ال���ن���ق���دي���ة إل���ك���ت���رون���ي���ًا ع���ب���ر ال���ح���س���اب���ات 
ال���ب���ن���ك���ي���ة ل���ل���م���س���اه���م���ن امل���س���ج���ل���ة ل���دى 
ويتوجب  للمقاصة.  الكويتية  ال��ش��رك��ة 
املساهمن  السادة  على  الصدد  هذا  في 
م��راج��ع��ة ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��م��ق��اص��ة 

إذا لزم األمر.  لتحديث بياناتهم 
وك���ان���ت »أج��ي��ل��ي��ت��ي« ق���د أع��ل��ن��ت تحقيق 
دينار  مليون   86.8 بقيمة  أرب���اح  ص��اف��ي 
أو 52.14 فلسًا للسهم الواحد لعام 2019، 
وب���زي���ادة ق��دره��ا 7% ع��ن ال��ع��ام امل��اض��ي. 
 1.578.6 ال���ش���رك���ة  إي����������رادات  ب��ل��غ��ت  وق�����د 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار، واألرب�������اح ق��ب��ل اح��ت��س��اب 
الفوائد والضرائب واالستهاك واإلطفاء 
193.1 مليون دينار بزيادة 1.8% و%24.7 

بحسب الترتيب. 
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد، أوض����ح ن��ائ��ب رئ��ي��س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال����رئ����ي����س  اإلدارة  م���ج���ل���س 
ألج��ي��ل��ي��ت��ي، ط���ارق س��ل��ط��ان: »ل��ق��د حققت 
إال  ع��ام 2019،  ق��وي��ًا خ��ال  أداًء  أجيليتي 
الجميع،  ع��ل��ى  ك���ان صعبًا   2020 ع���ام  أن 
لذا فإن أولى أولويتنا هي ضمان سامة 
املصلحة.  وأصحاب  موظفينا وعمائنا 
م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة، ن���ح���ن ن��ت��خ��ذ 
ج��م��ي��ع ال��ت��داب��ي��ر ال���ازم���ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
إدارة األعمال وعلى ماءة الشركة املالية. 
ونحن واثقون من أننا سنخرج من هذه 
األزم�����ة أق����وى م���ن ذي ق��ب��ل خ��اص��ة ب��دع��م 

املساهمن«.

طارق السلطان

أقرت زيادة رأس المال إلى 17.1 مليون دينار

عمومية »المشتركة«توزيع 5% منحة
أق������رت ع��م��وم��ي��ة ش���رك���ة امل���ج���م���وع���ة امل��ش��ت��رك��ة 
للمقاوالت في اجتماعها أمس، توصية مجلس 
ع��ام  ع��ن  مجانية  منحة  أس��ه��م  ب��ت��وزي��ع  اإلدارة 
امل��ال املدفوع بواقع  2019 بنسبة 5% من رأس 

5 أسهم لكل 100 سهم.
ماليني سهم   8.17 املجانية  التوزيعات  وتعادل 
بمبلغ  الواحد،  للسهم  بقيمة إسمية 100 فلس 

قدره 817.03 ألف دينار تقريبًا.
ت��س��ت��ح��ق  األرب������������اح  أن  ال����ش����رك����ة  وأوض������ح������ت 
قيدين بالسجالت يوم 22 يوليو 

ُ
امل للمساهمني 

2020، على أن يتم ت��وزي��ع األرب���اح ي��وم 27 من 
الشهر ذاته.

وأق�������رت ال��ع��م��وم��ي��ة ت���وص���ي���ة امل���ج���ل���س ب��ص��رف 
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام املاضي 

بقيمة إجمالية تصل إلى 276.83 ألف دينار. 
ك��م��ا ص��ادق��ت ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ن��ص امل����ادة ال�����6 من 
ال�5 من النظام األساسي  عقد التأسيس وامل��ادة 
وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��رأس��م��ال ال��ش��رك��ة ب��زي��ادت��ه ب��م��ق��دار 
أسهم املنحة من 16.34 مليون دينار إلى 17.15 

مليون دينار، بزيادة 817 ألف دينار .

حمد الحساوي

إفصاحات

»كامكو«: تجديد تسهيالت
بـ 5 ماليين دينار

أف�����ادت ش��رك��ة ك��ام��ك��و إن��ف��س��ت ب��ق��ي��ام��ه��ا ب��ت��ج��دي��د تسهيالتها 
االئتمانية املمنوحة من قبل أحد البنوك املحلية وزيادة حدود هذه 
التسهيالت بمقدار خمسة ماليني دينار فقط، علمًا بأنه سوف 
تستخدم هذه التسهيالت لغرض تمويل أنشطة الشركة الحالية 

واملستقبلية. 

»المنار«: تأجل أقساط العمالء

للتمويل واإلجارة استمرار تأجيل أقساط  املنار  أعلنت شركة 
»املنار« في  وقالت   .2020 يونيو  ليشمل شهر  الشركة  عمالء 
ل��ل��ب��ورص��ة أم���س، إن إج��م��ال��ي األق��س��اط امل��ؤج��ل��ة للعمالء  ب��ي��ان 
ويونيو.  ومايو  أبريل  اشهر  أقساط  هي  التأجيل  تمديد  بعد 
األق��س��اط  تأجيل  امل��ال��ي الس��ت��م��رار عملية  األث��ر  أن  وأوض��ح��ت 
سيتم توضيحه في وقت الحق فور إعداده وبعد التنسيق مع 

الرقابية. الجهات 

»أسمنت بورتالند« توزع 40 % نقدًا 

توصية  أم��س،  اجتماعها  ف��ي  الكويت  بورتالند  أسمنت  لشركة  العمومية  الجمعية  أق��رت 
مجلس اإلدارة بتوزيع 40% أرباحًا نقدية عن العام املاضي بواقع 40 فلسًا للسهم، بقيمة 

قدر بنحو 4.01 ماليني دينار.
ُ
إجمالية ت

قيدين بالسجالت في تاريخ االستحقاق 
ُ
وأوضحت الشركة أن األرباح تستحق للمساهمني امل

يوم 15 يوليو املقبل، على أن يتم توزيع األرباح 23 من الشهر نفسه.
العام  ع��ن  اإلدارة  مجلس  ألع��ض��اء  مكافأة  ب��ص��رف  املجلس  توصية  العمومية  أق���رت  كما 

املاضي بقيمة إجمالية تصل إلى 260 ألف دينار.

»نور لالتصاالت« توافق على االندماج 

املالي عن موافقة مجلس إدارة شركة نور لالتصاالت على  أعلنت شركة نور لالستثمار 
ب��ي��ان، إن  م��ش��روع االن��دم��اج املحتمل م��ع »ن��ور لالستثمار«. وق��ال��ت »ن��ور لالستثمار« ف��ي 
مجلس إدارة الشركة التابعة انعقد أول من أمس، ووافق على تقرير مقوم األصول الخاص 

بشركة نور لالتصاالت )املندمجة(.
وقام مجلس اإلدارة باالطالع واملوافقة على تقرير مستشار االستثمار عن مقترح االندماج 
بطريقة  )املندمجة(  لالتصاالت  ن��ور  )الدامجة(، وشركة  املالي  لالستثمار  ن��ور  بني شركة 

الضم.
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بعد التعافي القياسي الذي تجاوز %200

»الصخري« شبح
يهدد استمرار تعافي النفط

العاملي مكانًا بارزًا  النفط  ضمن سوق 
في كتب التاريخ خالل األسابيع القليلة 
التاريخي  االنهيار  من  بداية  املاضية، 
الصفر  األم��ي��رك��ي��ة دون  ال��ن��ف��ط  ل��ع��ق��ود 
القياسي  بالتعافي  ون��ه��اي��ة  م��رة  ألول 
الذي تجاوز 200% في غضون أسابيع 

قليلة.
وب���ع���د أن ش���ّك���ل ال���ع���ش���رون م����ن أب���ري���ل 
عالمة بارزة في تاريخ الخام مع هبوط 
سعر العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
األميركي إلى سالب 40 دوالرًا، لم يمر 
النقيض  ل��ط��رف  ليصل  شهرين  س��وى 
ويمحو عالمة السالب محتفظًا بنفس 
الثاني  ف��ي  امل��وج��ب  بنطاقه  لكن  ال��رق��م 

والعشرين من يونيو.
ومثلما تضافرت للوصول النهيار غير 
مسبوق تاريخيًا في األسعار، تكاتفت 
ق���وى ال��ع��رض وال��ط��ل��ب ل��ت��ع��ود بالنفط 
ل��ط��ري��ق ال��ت��ع��اف��ي ال��ن��س��ب��ي وف����ي وق��ت 

أسرع مما توقعه الكثيرون.
أس��ب��وع��ًا متتاليًا  ع��ش��ر  وط����وال خمسة 
النفط في  ع��ن  التنقيب  ق��ام��ت ش��رك��ات 
الواليات املتحدة بإيقاف عمل منصات 
إلى  اإلجمالي  العدد  لينخفض  ال��خ��ام، 
189 م��ن��ص��ة ف��ي األس���ب���وع امل��ن��ت��ه��ي في 
19 ي��ون��ي��و م��ق��ارن��ة ب��� 789 م��ن��ص��ة قبل 
عام واحد، ما يعني أن العدد وصل إلى 
أقل مستوى مسجل منذ عام 1987 على 

األقل.
األميركية  التنقيب  وكان عدد منصات 
ع����ن ال���ن���ف���ط ي���ق���ف ع���ن���د م���س���ت���وى 683 

منصة في شهر مارس املاضي.
وان��ع��ك��س��ت ه���ذه ال��ح��ق��ائ��ق ع��ل��ى إن��ت��اج 
النفط األم��ي��رك��ي وال���ذي ت��ه��اوى ألدن��ى 
مستوياته منذ عام 2018 ووصوله إلى 
يوميًا  برميل  ماليني   10.500 متوسط 
ف���ي األس����ب����وع امل��ن��ت��ه��ي ف���ي 12 ي��ون��ي��و 
القياسي  األسبوعي  الرقم  عن  مبتعدًا 
امل��س��ج��ل ق��ب��ل ظ���ه���ور وب�����اء ك���وف���ي���د19- 

والبالغ 13.100 مليون برميل.
ب���ي���ن���م���ا ع���ل���ى ج����ان����ب ال����ط����ل����ب، ت��ع��اف��ى 
اس��ت��ه��الك ال���خ���ام ع��امل��ي��ًا خ��ص��وص��ًا في 
ال���ص���ني م���ع ع�����ودة ت��دري��ج��ي��ة ل��ل��ن��ش��اط 
االق��ت��ص��ادي وتخفيف ت��داب��ي��ر اإلغ��الق 
ال��وق��ود  ال��وط��ن��ي وص��ع��ود الطلب على 

مجددًا.
ب����ل وب�������دأ ال���ح���دي���ث م����ؤخ����رًا ع����ن ع��ج��ز 
النفط م��ع انخفاض  ف��ي س��وق  محتمل 
امل��ع��روض وت��ع��اف��ي ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي من 

مستوياته املتدنية املسجلة في أبريل.

األسوأ خلفنا اآلن

إذن ه���ل ع����اد س����وق ال��ن��ف��ط ل��وض��ع��ه 

الطبيعي؟ بالطبع ال يزال سعر الخام 
أقل من مستوياته املسجلة في بداية 
ال��ج��اري حينما بلغ سعر خام  ال��ع��ام 

برنت 66 دوالرًا للبرميل.
وي���ت���ف���ق امل���ح���ل���ل���ون ع���ل���ى أن ص��دم��ة 
ال��ط��ل��ب ال���ع���امل���ي ع��ل��ى ال��ن��ف��ط وال����ذي 
ذروة  ف����ي   %20 م����ن  ب���أك���ث���ر  ت����راج����ع 
وبالتالي  انتهت،  ق��د  اإلغ���الق  تدابير 
ي���ب���دو االت����ج����اه امل���ت���وق���ع ل��الس��ت��ه��الك 

مائال لالرتفاع.
في  الطلب  ال��وص��ول ملستويات  لكن   
مرحلة ما قبل الوباء قد يستغرق وقتًا، 
مع توقعات استمرار الطلب الضعيف 
طلب  وبالتبعية  ال��ج��وي  السفر  على 
باإلضافة  ب��ال��ط��ي��ران،  ق 

ّ
املتعل النفط 

إلى معدالت البطالة التي ارتفعت في 
األش���ه���ر امل��اض��ي��ة وت���ه���دد ب��اس��ت��ه��الك 

أقل وإنتاج أقل.
ورغ�����م ال��ت��ع��اف��ي ال���ق���وي امل���ت���وق���ع في 

ب��ني الطلب  ف��إن الفجوة  ال��ع��ام املقبل، 
اإلج����م����ال����ي ع���ل���ى ال���ن���ف���ط ف�����ي ال���ع���ام 
م��ل��ي��ون   2.4 س��ي��ب��ل��غ  و2019  امل���ق���ب���ل 
برميل يوميًا وهو ما يفسره الوضع 
الصعب لقطاع الطيران والذي سيظل 

يعاني من تبعات األزمة خالل 2021.
لكن ماذا عن الشق الثاني من املعادلة؟ 
تشير التوقعات إلى أن العام الجاري 
س��ي��ش��ه��د ان��خ��ف��اض��ًا ل��ل��م��ع��روض من 
الخام بنحو 7.2 ماليني برميل يوميًا 

في املتوسط.
في حني تقف املستويات املرتفعة من 
املخزونات عائقًا أمام التعافي القوي 
ل��أس��ع��ار، ح��ي��ث ت��ظ��ه��ر ال��ب��ي��ان��ات أن 
امل��خ��زون األم��ي��رك��ي م��ن ال��خ��ام وص��ل 
إل��������ى م����س����ت����وى ق����ي����اس����ي ف������ي ش��ه��ر 
ي��ون��ي��و ال���ج���اري، ك��م��ا أن م��خ��زون��ات 
ال���ت���ع���اون االق���ت���ص���ادي  دول م��ن��ظ��م��ة 
الخمس  متوسط  تتجاوز  والتنمية 
سنوات املاضية وتغطي 90 يومًا من 

الطلب.
هل يعود النفط الصخري؟ 

ي���م���ث���ل ال���ن���ف���ط ال���ص���خ���ري األم���ي���رك���ي 
ال��ش��ب��ح ال���ذي ي��ه��دد اس��ت��م��رار تعافي 
النفط، مع ماليني البراميل من الخام 
التي قد تدخل األسواق مجددًا وتعيد 

معضلة تخمة املعروض.
وي���ح���ت���اج م���ع���ظ���م ال���ن���ف���ط ال���ص���خ���ري 
للبرميل  دوالرًا   50 ت��ت��ج��اوز  ألس��ع��ار 

ال����ت����ع����ادل، أي أن  ل��ن��ق��ط��ة  ل����ل����وص����ول 
دوالرًا   40 إل��ى  حاليًا  السعر  وص���ول 
ال ي��ك��ف��ي ل����ح����دوث زي��������ادة م��ل��ح��وظ��ة 

لإلنتاج األميركي من الخام.
ووفقًا لشركة »جي.بي.سي إنيرجي«، 
النفط الصخري األميركي  ع��ودة  فإن 
ملستويات ما قبل الوباء وأزمة انهيار 
ق��د تستغرق حتى سبتمبر  األس��ع��ار 

.2023
لكن ه��ذا ال يعني أن ج��زءًا م��ن النفط 
األم���ي���رك���ي ل���ن ي��ع��ود أس����رع م���ن ذل���ك، 
إدارة  ب����ي����ان����ات  أظ�����ه�����رت  وب����ال����ف����ع����ل 
املنتهي  ل��أس��ب��وع  ال��ط��اق��ة  معلومات 
ف���ي 19 ي��ون��ي��و ارت���ف���اع إن���ت���اج ال��خ��ام 
500 ألف برميل ليصل إلى 11 مليون 

برميل يوميًا.
اإلنتاج  في  األخير  الصعود  ويعتبر 
األم��ي��رك��ي ه��و األول ف��ي 13 أس��ب��وع��ًا 
م��ت��ت��ال��ي��ًا، ك��م��ا ي��أت��ي ب��ع��د ه��ب��وط 20 
في املئة في إم��دادات الخام للواليات 

املتحدة منذ مارس.
ل���ك���ن ال���ت���وق���ع���ات ال ت������زال ت��ش��ي��ر إل���ى 
أن م��ت��وس��ط إن���ت���اج ال��ن��ف��ط األم��ي��رك��ي 
سيتراجع في العام الجاري إلى 11.6 
م���ل���ي���ون ب���رم���ي���ل ي���وم���ي���ًا، ب��ان��خ��ف��اض 
0.7 م��ل��ي��ون ع���ن ال���ع���ام امل���اض���ي، كما 
س��ي��واص��ل ال��ه��ب��وط إل���ى 10.8 ماليني 
برميل في 2021. )بيكر هيوز، وكالة 
م��ع��ل��وم��ات  إدارة  ال����دول����ي����ة،  ال���ط���اق���ة 

الطاقة، أويل برايس، أرقام(

ف 50% من العمالة في الواليات المتحدة توظِّ

المشروعات الصغيرة.. نبض االقتصاد الحقيقي
رنا فروهر »فايننشال تايمز« 

ترجمة: إيمان عطية 

إذا كنت تتطلع إلى توقع شكل االنتعاش 
االقتصادي األميركي، سواء كان ذلك على 

شكل V أو W أو L أو حتى K، فال تنظر إلى 
األسواق. انظر بدالً من ذلك إلى الشركات 

الصغيرة والمتوسطة التي توظف %50 
من العمالة في الواليات المتحدة، وتعد 

أفضل مؤشر اقتصادي في أميركا اآلن. 
وهي في مأزق حقيقي. 

وساعدت اإلعانات الطارئة التي وفرتها 
اإلدارة األميركية منذ بداية الوباء أكثر من 
70% منها. لكن هذه اإلعانات ستنتهي 
هذا الشهر، على الرغم من أن الشركات 

الصغيرة لديها احتياطيات نقدية ال 
تكفيها إال لتغطية تكاليف أسبوعين 

فقط من دون أي إيرادات تدخل عليها. 

ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه، س��ي��ع��ود ب��رن��ام��ج دع���م امل��ش��روع��ات 
الصغيرة من خالل تقديم القروض املضمونة فدراليًا 
على  واإلب��ق��اء  املشاريع  لتلك  النقدية  السيولة  لتأمني 
قدرتها لدفع روات��ب العاملني فيها، إلى مستويات ما 
ي��ول��ي��و. وه��ذا  - 19« بحلول نهاية  »ك��وف��ي��د  قبل وب���اء 
إل��ى حوالي %40  البطالة ستنكمش  إعانات  أن  يعني 
أقل مما هي عليه اآلن، مما سيؤدي ب��دوره إلى تأثير 

كبير على إنفاق املستهلكني.
وب���اف���ت���راض ع���دم وج����ود ح���واف���ز أو م��س��اع��دات مالية 
أخ������رى، س���ي���ؤدي ه����ذا امل���زي���ج إل����ى م���وج���ة ج���دي���دة من 
إف�����الس ال���ش���رك���ات ال��ص��غ��ي��رة. وت���دع���و ب��ع��ض األرق�����ام 
األخيرة إلى التشاؤم. إذ أظهرت دراسة أجرتها شركة 
 1.3 املاضي شملت  جي بي مورغان تشيس األسبوع 
مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، أن أرصدتها 
من السيولة النقدية تراجعت بنحو 13% قبل أن يبدأ 

برنامج التحفيز.
شركات  ع��ائ��دات  انخفضت  أب��ري��ل،  منتصف  وبحلول 
ال��خ��دم��ات ال��ش��خ��ص��ي��ة، ال��ت��ي ع����ادة م���ا ت��ك��ون مملوكة 
لشخص واحد، مثل صانع األقفال أو صالونات الحالقة 

وتصفيف الشعر أو محال العناية بالحيوانات األليفة، 
ما  ق��ال  يونيو،  شهر  منتصف  وبحلول   .%80 بنسبة 
التجارية الصغيرة  يقرب من نصف أصحاب األعمال 
ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة إن��ه��م ال ي��ت��وق��ع��ون ال���ع���ودة إل��ى 
العمل بشكل طبيعي خالل األشهر الستة املقبلة، وفقًا 

الستطالع أجراه مصرف كريديت سويس. 
مثل هذه الشركات، من النوادي الصحية إلى املطاعم 
وتجار التجزئة، توظف حوالي نصف القوى العاملة 
األم���ي���رك���ي���ة. وه�����ي ل��ي��س��ت م����ن ن�����وع ال���ش���رك���ات ذات 
التي  امل��رت��ف��ع  النمو  ذات  أو  اإلستراتيجية  األه��م��ي��ة 
إلى  ع��ادة  واالقتصاديون  السياسات  يسعى صناع 
كبيرة  مشكلة  يمثل  أمل��ه��ا  لكن  وتشجيعها.  دعمها 
لالقتصاد الكلي، بحسب ما يقول كبير االقتصاديني 
ف��ي دوي��ت��ش��ه ب��ن��ك ل�����أوراق امل��ال��ي��ة ت��ورس��ن س��ل��وك، 
ليس أقلها أنها توفر وظائف أكثر بكثير من شركات 
ال��ت��ي تمثل 10% فقط من  س��ت��ان��درد آن��د ب���ورز 500، 
إج��م��ال��ي ك��ش��وف ال����روات����ب غ��ي��ر ال���زراع���ي���ة )ش��رك��ات 
ال��س��ل��ع وال��ب��ن��اء وال��ت��ص��ن��ي��ع ف���ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، 
وال يشمل ذل��ك عمال امل��زارع أو العاملني في املنازل 

ال��خ��اص��ة أو م��وظ��ف��ي امل��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر ال��رب��ح��ي��ة( في 
الواليات املتحدة.

انفصال عن الواقع

أداء العديد من تلك الشركات الكبيرة جيد جدًا، ال سيما 
وإيراداتها  ثرواتها  زادت  التي  التكنولوجيا  شركات 
عما كانت عليه قبل الوباء، وأسعار أسهمها في ارتفاع 
مستمر. لكن األس��واق ال عالقة لها بالواقع في الوقت 
االحتياطي  مجلس  ضخها  ال��ت��ي  فالسيولة  ال��ح��ال��ي. 
الفدرالي أدت إلى التغطية على مسألة اكتشاف ومعرفة 
األسعار الحقيقية والفعلية في األسواق من خالل دعم 
ك��ل أص��ل يمكن ت��ص��وره. إذ ارت��ف��ع، على سبيل امل��ث��ال، 
سعر سهم شركة هيرتز على الرغم من إعالن إفالسها. 
املراهقني  واملضاربني  املركزية  البنوك  محافظي  وبني 
في موقع روبت هود، هل يمكن ألحد فعال أن يعتقد أن 

األسواق تقدم حاليا تقييما دقيقا لالقتصاد؟
الحقيقي يمكن أن يستمر  ال��واق��ع  االن��ف��ص��ال ع��ن  ه��ذا 
امل��ؤرخ االقتصادي تشارلز  لبعض الوقت. فكما أش��ار 
كيندلبيرغر في كتابه عن االنهيارات واالزدهار املالي، 

امل��ن��ط��ق��ي لفترة  أداء األس������واق غ��ي��ر  ي��س��ت��م��ر  أن  ي��م��ك��ن 
طويلة قبل أن تبدأ عمليات التصحيح. وإال كيف يمكن 
انتعاشا  حاليا  تفترض  التي  األص��ول  أسعار  تفسير 
ع��ل��ى ش��ك��ل ح����رف V، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن ال���ع���دي���د من 
الواليات األميركية تبدو وكأنها ستشهد موجة ثانية 
م��ن اإلص���اب���ات ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا؟ ك��م��ا ح���ذر ص��ن��دوق 
تباطؤا  يواجه  العاملي  االقتصاد  أن  من  الدولي  النقد 
أعمق من الركود الذي يشبه الكساد الكبير الذي توقعه 

الصندوق بالفعل.
ل��ي��س ه���ن���اك ح���اج���ة ال����ى ت��ح��ل��ي��ل إح����ص����اءات ال��ص��ح��ة 
كيف  لفهم  ال��واض��ح��ة  غير  املحللني  تقارير  أو  العامة 
ي��ب��دو االق��ت��ص��اد ال��ح��ق��ي��ق��ي ف���ي أم��ي��رك��ا. م���ا ع��ل��ى امل���رء 
سوى السير في الشارع الرئيسي، حيث يمثل العديد 
م��ن ال��ش��رك��ات ال��ص��غ��ي��رة، ال��ت��ي أغ��ل��ق��ت أب��واب��ه��ا، ثلثي 
منذ  مليون وظيفة   20 ف��ق��دت وبلغت  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف 
ة  تفشي الوباء. وفي حني يعاد فتح بعض املدن املوبوء
السابقة، مثل نيويورك، بحذر شديد، بيد أن توقعات 
اإليرادات ملعظم الشركات الصغيرة ليست حتى قريبة 

من مستوياتها في الوضع الطبيعي.
وم��ن املؤكد أن موجة ثانية من امل��رض ستطلق جولة 
أخرى من اإلفالسات وتسريح املوظفني. وفقا ملجلس 
االحتياطي الفدرالي في نيويورك، يمكن لواحدة فقط 
م��ن ب��ني ك��ل خمس ش��رك��ات صغيرة أن تنجو م��ن عدم 
وجود دخل ملدة شهرين. حتى أن العديد من الشركات 
الصغيرة تقلص من عملية إعادة التوظيف عند إعادة 
فتحها. وبالنسبة للقطاعات األكثر تضررا، قد ال تعود 
األم���ور إل��ى طبيعتها أب���دا. ووج���د امل��س��ح ال���ذي أج��راه 
مصرف كريديه سويس أن 17% من الفنادق واملطاعم 
تعتقد أن إي��رادات��ه��ا ل��ن ت��ع��ود أب���دا إل��ى مستويات ما 
قبل كوفيد 19.  تأثير ذلك سيكون هائال. فالعديد من 
الشركات الصغيرة موجودة في مبان ومحال وليست 
اف��ت��راض��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت، ون���م���وذج عملها لم 
أنها ال  اإلغ��الق والحظر. كما  ليواكب عمليات  يصمم 
ال��ع��امل��ي. فهي  امل���ال  إل��ى رأس  ال��وص��ول  تملك إمكانية 
م��ش��روع��ات م��ت��ج��ذرة ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ات واألح���ي���اء ال��ت��ي 

تخدمها.
وأي م��س��ت��ث��م��ر ي���ري���د ف���ع���ال م���ع���رف���ة ن���ب���ض االق���ت���ص���اد 
ال��ح��ق��ي��ق��ي ألم���ي���رك���ا، م���ا ع��ل��ي��ه س����وى أن ي��ت��ح��دث ال��ى 
أو صالة  التجميل  أو ص��ال��ون  املحلي  املقهى  صاحب 
ق��راءة مختلفة تماما  السينما. حينها سيحصل على 

عما تقدمه وول ستريت.

قراءة نبض االقتصاد الحقيقي ألميركا بيد صاحب المقهى المحلي

¶ مستويات المخزونات تقف
عائقًا أمام عودة األسعار المرتفعة

مخاوف جدية من 
معضلة تخمة 

المعروض بسبب 
النفط الصخري

!

%70 
استفادوا من اإلعانات 
الطارئة منذ بداية الوباء

 %13
تراجع أرصدة السيولة 

النقدية لـ 1.3 مليون شركة 

 %80
انخفاض عائدات شركات 

الخدمات الشخصية

مقابل 5 مليارات دوالر

»BP« تبيع ذراع البتروكيماويات
وافقت »بي.بي« على بيع نشاطها العاملي في مجال 
للملياردير  اململوكة  إنيوس  إلى  البتروكيماويات 
ج���ي���م رات���ك���ل���ي���ف م���ق���اب���ل خ��م��س��ة م����ل����ي����ارات دوالر، 
ل��ت��ن��س��ح��ب م���ن ق��ط��اع ُي��ع��ت��ب��ر ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر م��ح��رك��ا 
رئيسيا لنمو الطلب على النفط في العقود املقبلة.

تعني ه���ذه ال��خ��ط��وة امل��ف��اج��ئ��ة أن »ب���ي.ب���ي« حققت 
هدفها ملبيعات األصول البالغ 15 مليار دوالر قبل 
امل��ح��دد، إذ ُيعد الرئيس التنفيذي  امل��وع��د  ع��ام م��ن 
ب�����رن�����ارد ل����ون����ي ال����ش����رك����ة ل���ت���ح���ول ص������وب ال���ط���اق���ة 

املنخفضة الكربون.
وأق���ر ل��ون��ي ب���أن ب��ي��ع ال��ن��ش��اط، ال���ذي ي��وظ��ف 1700 
شخص وأنتج 9.7 ماليني طن من البتروكيماويات 

العام املاضي، سيكون بمنزلة مفاجأة.
الناحية اإلستراتيجية،  وق��ال لوني في بيان »من 
ف����إن ال���ت���داخ���ل م���ع ب���اق���ي ش���رك���ة ب���ي.ب���ي م���ح���دود، 
وك��ن��ا س��ن��ح��ت��اج إل���ى رأس���م���ال ك��ب��ي��ر ل��ت��ن��م��ي��ة ه��ذه 
اليوم  »ات��ف��اق  وأض��اف  البتروكيماوية«،  األنشطة 
خ��ط��وة م��دروس��ة ج��دي��دة على ط��ري��ق جعل بي.بي 
النشاط  ويشمل  وال��ن��ج��اح«.  املنافسة  على  ق���ادرة 
ح��ص��ص��ا ف���ي م��ص��ان��ع إن���ت���اج ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
وترينيداد وتوباغو وبريطانيا وبلجيكا والصني 
وم���ال���ي���زي���ا وأن���دون���ي���س���ي���ا. وه����و ال ي��ش��م��ل مصنع 
للنفط  بي.بي  بمصافي  املرتبط  البتروكيماويات 

في غيلسنكيرشن ومواليم بأملانيا. )رويترز(

»أمازون«: مكافآت بـ500 مليون دوالر 
قالت أمازون دوت كوم أمس )االثنني( إنها ستدفع 
500 مليون دوالر في مكافآت ملرة واحدة ملوظفيها 
ف��ي ال��خ��ط��وط األم��ام��ي��ة وش��رك��ائ��ه��ا ال��ذي��ن يعملون 

أثناء أزمة فيروس كورونا.
وأض���اف���ت أم������ازون ف���ي م��ن��ش��ور ع��ل��ى م��دون��ت��ه��ا أن 
امل���وظ���ف���ني وال����ش����رك����اء ال����ذي����ن ي��ع��م��ل��ون ف����ي ش��رك��ة 
التجارة اإللكترونية حتى يونيو سيحصلون على 

مكافآت تتراوح من 150 دوالرا إلى 3000 دوالر.
ويواجه أكبر بائع تجزئة على اإلنترنت في العالم، 
املنتجات  من  مليارات  يسلم حوالي عشرة  وال��ذي 

سنويا، تمحيصا شديدا من أعضاء في الكونغرس 
األم��ي��رك��ي ون��ق��اب��ات عمالية أم��ي��رك��ي��ة ح���ول م��ا إذا 
جائحة  م��ن  موظفيه  لحماية  يكفي  م��ا  يفعل  ك���ان 

كوفيد19-.
وف�����ي وق�����ت س����اب����ق، ق�����رر ال���ع���م���ال ف����ي س���ت���ة م���واق���ع 
ألم���������ازون ف����ي أمل���ان���ي���ا اإلض���������راب اح���ت���ج���اج���ا ع��ل��ى 
إج��راءات السالمة بعد أن أثبتت الفحوص إصابة 
بفيروس  اللوجستية  امل��راك��ز  ف��ي  العاملني  بعض 
ك��ورون��ا، وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه نقابة )ف��ي��ردي( العمالية 

يوم األحد.

 بغياب السياح األميركيين

»للموظفين في الخطوط األمامية«

إيطاليا: خسارة 1.8 مليار يورو 
ق����ال����ت ن���ق���اب���ة امل������زارع������ني ف����ي إي���ط���ال���ي���ا، إن غ��ي��اب 
بسبب  الصيف  م��وس��م  ف��ي  األم��ي��رك��ي��ني  السائحني 
ال��ح��دود األوروب��ي��ة نتيجة جائحة كورونا،  إغ��الق 
س��ي��ت��س��ب��ب ف����ي خ����س����ارة ق����دره����ا 1.8 م���ل���ي���ار ي����ورو 
ل���الق���ت���ص���اد اإلي����ط����ال����ي. ووف����ق����ا ل���ب���ي���ان���ات م��ص��رف 
بلغت  األميركيني  ف��إن ح��ج��وزات  امل��رك��زي،  إيطاليا 
12.4 مليون ليلة في الربع الثالث من العام املاضي.

ضاف إلى تلك 
ُ
وأوضحت النقابة أن هذه الخسارة ت

مع  ال���روس، خاصة  السائحني  غياب  ع��ن  الناجمة 
أملانيا ودول شمال  الحركة الضعيفة من  استمرار 
أوروب��ا رغ��م إع��ادة فتح الحدود الداخلية لالتحاد 
األوروبي. وبحسب النقابة، فإن السياحة الداخلية 
للبالد تراجعت أيضا ب���13% خالل موسم الصيف 

الحالي.

البحرين تدفع 50% من أجور 
الشركات الخاصة

قالت وكالة أنباء البحرين إن الحكومة أعلنت 
أم���س )اإلث���ن���ني( أن��ه��ا س��ت��دف��ع 50 ف��ي امل��ئ��ة من 
أجور العاملني بالقطاع الخاص في القطاعات 

األشد تضررًا من جائحة فيروس كورونا.
وأوض���ح���ت ال��وك��ال��ة ال��رس��م��ي��ة أن امل��دف��وع��ات 
ال����ج����دي����دة س���ت���ب���دأ ف����ي ي����ول����ي����و، م��ض��ي��ف��ة أن 
ال��ح��ك��وم��ة س��ت��م��د ي���د امل���س���اع���دة ل��ل��م��واط��ن��ني 

ل فواتير الكهرباء  البحرينيني عن طريق تحمُّ
واملياه. 

وكانت البحرين قالت من قبل إنها ستنفق 570 
مليون دوالر على دفع رواتب جميع مواطنيها 
املئة ألف العاملني في القطاع الخاص من أبريل 
االقتصادية  ال��ت��داع��ي��ات  لتخفيف  يونيو  إل��ى 

لتفشي الفيروس. )رويترز(
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          أبرزها التفكير في إطار دائرة ضيقة

خرافات تمنع االستثمار العقاري
أدى ت��ف��ش��ي ال����وب����اء إل�����ى إل����ح����اق ال���ض���رر 
ب�����االق�����ت�����ص�����ادات وأس������������واق ال����ن����ف����ط غ��ي��ر 
املستقرة وأسواق الصرف املضطربة، لكن 
ق���ادرا على تحقيق  العقاري يظل  ال��س��وق 
ال��ذي  م��ا  ا، 

ً
إذ االستثمار.  على  ق��وي  عائد 

ي��م��ن��ع امل��س��ت��ث��م��ري��ن، خ��ص��وًص��ا م���ن جيل 
األل��ف��ي��ة وال��ج��ي��ل زد، م���ن االس��ت��ث��م��ار في 

العقارات؟
هناك ثمانية خرافات شائعة تمنع الناس 
من دخول عالم االستثمار وفقًا لفوربس 
الشرق األوس��ط. وهناك أسباب عدة وراء 
ه�����ذه األس����اط����ي����ر، ب���م���ا ف����ي ذل�����ك ال��ع��ق��ل��ي��ة 
لكن،  وال���رؤي���ة.  امل��ن��اس��ب  التعليم  ون��ق��ص 
الناس  م��ن  الكثير  ال��ح��ظ، ُيضيع  ول��س��وء 
ف����رًص����ا ال ت���أت���ي س�����وى م�����رة واح�������دة ف��ي 
ال��ع��وائ��ق. وت��ؤث��ر هذه  العمر بسبب ه��ذه 
القلق  بني مجرد  ت��ت��راوح  التي  الحواجز، 
ب���ش���أن ال���ع���واق���ب امل���ال���ي���ة وح���ت���ى ال���وص���م 
االجتماعي، على الناس من جميع األعمار 

والخلفيات االجتماعية.

1 - أنا أصغر من أن أستثمر

ال��خ��راف��ة بشكل خ��اص بجيل  ترتبط ه��ذه 
األلفية والجيل زد. من السهل أن ننظر إلى 
املستثمرين باعتبارهم أشخاصًا محنكني 
ل��دي��ه��م م���ه���ارات خ��اص��ة، وال��ت��ي غ��ال��ًب��ا ما 
تخيف الشباب. لكن في الواقع، بدأ أنجح 
املستثمرين ورواد األعمال عملهم وهم في 

أوائل العشرينات من عمرهم.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ب��ع��ض ال���ط���رق ال���ت���ي يمكنك 
م��ن خاللها ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك، وال��ت��ي سبق أن 

نشرتها فوربس:
- استثمر وعلم نفسك.

- إدارة مدخراتك الخاصة.
- ركز على خطط االستثمار الطويلة املدى.
- ت��ع��ام��ل م���ع امل����ال ب��اع��ت��ب��اره أداة ول��ي��س 

.
ً
أصال

2 - ستكفيني وظيفتي

تشعر هذه املجموعة من األشخاص بالندم 
م��ع ت��ق��دم��ه��م ف��ي ال��س��ن ف��ي امل��ع��ت��اد، حيث 
وظائفهم  ف��ي  م���ة  وامل���الء ال��راح��ة  تمنحهم 
الحالية شعوًرا بالرضا اللحظي. لكنهم ال 
يدركون حقيقة أن الحياة يمكن أن تنقلب 
رأًس����ا ع��ل��ى ع��ق��ب، أو أن تفلس ال��ش��رك��ات، 
أو أن ح��ادث سيارة يمكن أن يسلبهم كل 
وخاصة  لالستثمار،  يمكن  بينما  ش���يء. 
ف���ي ص��ن��اع��ة م��ت��ن��ام��ي��ة م��ث��ل ال���ع���ق���ارات، أن 

ينقذهم عندما تتغير الظروف.

3 - عملية معقدة للغاية

يتطلب أي عمل أو صناعة مستوى من 
الفهم والرؤى. هذا ال يعني أنك بحاجة 
إل��ى أن ت��ك��ون ع��ال��م ص��واري��خ للبدء في 
املعرفة  من  كبير  ق��در  االستثمار. هناك 
امل���ت���اح���ة ع���ل���ى اإلن����ت����رن����ت ل���أش���خ���اص 
الراغبني في التعلم، حيث تقدم منصتي 
في  متعددة  دورات   Courseraو  Udemy

االستثمار واالستثمار العقاري.

4 - مخاطرة كبيرة

يشعر الكثير من األشخاص بأن االستثمار 
ف����ي ال����ع����ق����ارات أم�����ر م���ح���ف���وف ب���امل���خ���اط���ر، 
كبيرة  احتمالية  أن هناك  وسيخافون من 
على  سريعة  نظرة  لكن  أموالهم.  لخسارة 
العقارات من حولك، بغض النظر عن املكان 
ال�����ذي ت��ع��ي��ش ف���ي���ه، س��ت��ظ��ه��ر ل���ك أن قيمة 

العقارات قد تضاعفت، إن لم تكن تضاعفت 
ثالث مرات، على مدى العقد املاضي. هناك 
ا 

ً
طلب ونمو دائم للعقارات، وهي أكثر أمان

من املعادن الثمينة والبترول.

5 - ال أملك مااًل كافيًا

ي��ع��د ذل���ك ع�����ذًرا أك��ث��ر م���ن ك��ون��ه خ��راف��ة. 
في الواقع، أنت بحاجة إلى املال للبدء، 
ك��ان لديك مصدر دخ��ل يوثق  إذا  ولكن 
ب���ه، ف��ي��م��ك��ن��ك ال���ب���دء ف���ي االس��ت��ث��م��ار في 
ال���ع���ق���ارات. أن���ت ل��س��ت ب��ح��اج��ة إل���ى دف��ع 
ث��م��ن ال��ع��ق��ار ن���ق���ًدا. اع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ب��ن��ك، 
حيث يمكنك الحصول على قرض يصل 

إلى 70% من قيمة العقار.

6 - يجب أن يكون لديك منزل

 يشكل ال��خ��وف أك��ب��ر عقبة أم���ام األع��م��ال 
ال��ت��ج��اري��ة، وي��م��ك��ن أن ي��ك��ون ال��خ��وف من 

ت���وف���ي���ر امل��ت��ط��ل��ب��ات األس���اس���ي���ة ال��ت��ح��دي 
ف��ي االستثمار. هذا  الراغبني  أم��ام  األك��ب��ر 
الخوف ال أس��اس ل��ه. إن األم��ر مثل قولك: 
»أح���ت���اج إل���ى ام���ت���الك س���ي���ارة ألت��م��ك��ن من 
القيادة«. امتالك عقار في معظم الحاالت 
ال يعد ميزة في حد ذات��ه. يعيش العديد 
م���ن األش���خ���اص ف���ي م���ن���ازل ي��م��ت��ل��ك��ون��ه��ا، 
، بل 

ً
وبالتالي فإن العقار هنا ليس أص��ال

هو التزام.

7 - يستغرق االستثمار وقتًا طوياًل

 
ً

�����ا ط���وي���ال
ً
ي���س���ت���غ���رق االس����ت����ث����م����ار وق�����ت

بالنسبة ملعظم الناس. وعادة ما يرجع 
السبب وراء ذلك إلى أنهم ال يحصلون 
على املعلومات الصحيحة، ويتصرفون 
ب��ن��اًء ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة وال��خ��ط��أ. يمكن أن 
ت��ف��ش��ل ف��ي ط��ه��ي وج��ب��ة بسيطة إذا لم 
أن  ويمكن  مناسب.  بشكل  لها  تستعد 
العمل مع املرشدين املناسبني،  يساعد 
وإي��ج��اد ال��س��وق امل��ن��اس��ب، املستثمرين 

على تحقيق أهدافهم بشكل أسرع.

8 - لم تعد هناك استثمارات متبقية

دائ���������رة  إط�����������ار  ف�������ي  ت����ف����ك����ر  ك�����ن�����ت  إذا 
ض���ي���ق���ة، ف���ه���ن���اك اح���ت���م���ال ب���ال���ف���ع���ل أن 
االس�����ت�����ث�����م�����ارات ال�����ج�����ي�����دة ق������د أخ������ذت 
ب��ال��ف��ع��ل. ول��ك��ن ص��ن��اع��ة ال��ع��ق��ارات هي 
دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة، وه����ن����اك دائ����ًم����ا م��ن��اط��ق 
ف��رًص��ا ج��دي��دة. ج��رب منطقة أو  ت��ق��دم 
املناطق  ك��ان��ت  إذا  آخ��ر  ب��ل��ًدا  أو  مدينة 

مشبعة. بك  املحيطة 

الكثير يشعر بأن االستثمار في العقارات أمر محفوف بالمخاطر

الصين تمتلك ثلثي المسار العالمي

أطول شبكات السكك 
الحديدية عالية السرعة

نتيجة عالقاتهما االقتصادية المتشابكة

لبنان وسوريا.. كالهما يفاقم مشاكل اآلخر
سليمة لبال

م��ن��ذ ذل����ك ال���ح���ني ل���م ي��ع��د م���ن امل��م��ك��ن ال���ح���ص���ول على 
مبالغ هائلة ضرورية الستيراد الحبوب عبر املوانئ 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف���ي ب���ي���روت أو م��ي��ن��اء ال���الذق���ي���ة ال���س���وري. 
ال��س��وري، ولكن  وساهم ه��ذا الوضع في خنق النظام 
ك���ان ل��ه ب��ال��غ األث���ر ع��ل��ى ال��ش��ع��ب، ال���ذي ي��ع��د التموين 

بالقمح من األولويات.
ل��س��وري��ا، تقول  ل��ب��ن��ان رئ���ة م��ص��رف��ي��ة بالنسبة  وي��ع��د 
ب��ي��ك��ار إن ال���ن���ظ���ام امل���ص���رف���ي ال����س����وري ب����دأ ي��ت��ده��ور 
منذ ف��ك االت��ح��اد الجمركي وال��ن��ق��دي ب��ني البلدين في 
ب���دأ رج����ال األع���م���ال، واألف������راد من  1950. وم��ن��ذ 1960 
عامة السوريني، يضعون كل مدخراتهم بالدوالر في 
مصارف بيروت، ومع بداية سبعينيات القرن املاضي، 
أص��ب��ح م���ه���اج���رون س���وري���ون ف�����ارون م���ن ال��س��ي��اس��ات 
املصارف  أكبر  ثلث  ي��دي��رون  ب��الده��م،  ف��ي  االشتراكية 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وف���ي ع���ام 1990 أص��ب��ح ث��ل��ث األص����ول في 

البنوك اللبنانية ملكا للسوريني.
وب���وص���ول ب��ش��ار األس����د ل��س��دة ال��ح��ك��م ف��ي ع���ام 2000، 
وع��م��ل��ي��ة ال��خ��ص��خ��ص��ة ال���ت���ي ش����رع ف���ي ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، لم 
األدوات  بتطوير  الكفيلة  الوسائل  تملك  سوريا  تكن 
امل��ص��رف��ي��ة ال���ض���روري���ة ل��الق��ت��ص��اد ال���ح���ر، ل��ذل��ك بقيت 

بيروت مكانا أساسيا.
تداعيات على لبنان 

لكن كيف أثرت معاناة االقتصاد السوري على لبنان. 
تقول الخبيرة الفرنسية ان شلل بعض الشركات التي 
التي واجهت  لم يتم تدميرها في سوريا، والحواجز 

األنشطة غير القانونية لرجال النظام، تمثل خسارة ال 
جدال فيها للشركاء للبنانني، وفي مقدمتهم البنوك. 
ف��خ��الل عملية اع����ادة ب��ن��اء ل��ب��ن��ان ال��ت��ي ق��اده��ا رئيس 
ال������وزراء رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال��ح��رب االه��ل��ي��ة 
)1975 - 1990( ت��م ض��خ أم����وال ك��ب��ي��رة ف��ي االق��ت��ص��اد 
اللبناني، ومع انفجار فقاعة املضاربة وهروب رؤوس 
الغربية منذ 2019، على  البنوك  أم��وال هائلة باتجاه 
أكتوبر، خسر  ب��دءًا من شهر  التحويل  الرغم من منع 
يبدو  كما  مدخراتهم.  السوريون،  وكذلك  اللبنانيون، 
الفساد  ال��ن��ات��ج ع��ن  امل���ال  أن  الفرنسية  ال��خ��ب��ي��رة  وف���ق 

السياسي في البلدين تبخر.
وع�������الوة ع���ل���ى ه�����ذه امل����ش����اك����ل، ه���ن���اك م��ش��ك��ل��ة أخ����رى 
ظهرت بسبب وب��اء ك��ورون��ا، وه��ي وق��ف حركة امل��رور 
البلدين. ولفتت بيكار إلى  الحدودية بني  املنطقة  في 
فعالوة  اآلخ���ر،  مشاكل  يفاقم  البلدين  م��ن  بلد  ك��ل  أن 
ع��ل��ى ال��دم��ار وال��ق��ت��ل��ى ال��ذي��ن س��ق��ط��وا خ���الل ال��س��ن��وات 
التسع املاضية بسبب الحرب في سوريا، يزيد تدفق 
لبنان،  في  واالقتصادي  االجتماعي  الدمار  الالجئني 
ما بني مليون ومليون ونصف  إل��ى  ارتفع عددهم  إذ 
م��ق��ارن��ة ب��ع��دد س��ك��ان ل��ب��ن��ان ال��ب��ال��غ 6 م��الي��ني نسمة. 
وأض��اف��ت »غ��ال��ب��ي��ة ه���ؤالء ال��الج��ئ��ون ف��ق��راء ويمثلون 

ك��امل��دارس  اللبنانية  ال��ع��ام��ة  امل��راف��ق  على  ثقيال  عبئا 
واملستشفيات وسوق العمل أيضا«.

وفي املقابل، لن يستطيع لبنان بسبب األزمة املالية أن 
يستمر في ممارسة دور الرئة املصرفية أو بنك سوريا 

وال توفير مناصب عمل للسوريني مثل السابق.
ف��ف��ي ب���داي���ة ع����ام 2000، ك���ان���ت 15 ف���ي امل���ئ���ة م���ن ق��وة 
لبنان، خاصة في  بانتظام في  السورية تعمل  العمل 
القطاعات التي ال تحتاج الى عمالة ماهرة مثل البناء 
والزراعة، ولكن أيضا في قطاعات أخرى مثل التجارة 

والتكنولوجيات الجديدة.  

شروط غير واقعية

ي��ج��ري ل��ب��ن��ان م��ف��اوض��ات م��ع ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى م���س���اع���دات، وم���ن ب���ني ال���ش���روط ال��ت��ي 
يبحثها الطرفان وقف الخسائر الناجمة عن التهريب 
بيكار  أليزابيت  وتشير  سوريا.  مع  الحدود  ومراقبة 
إلى أن هذا األمر يبدو غير واقعي، فالحدود اللبنانية 
ال��س��وري��ة رس��م��ت خ��الل االن��ت��داب الفرنسي م��ن 1920 
إلى 1943 في لبنان ومن 1920 الى 1946 في سوريا، 
ولم يسبق أن تم ترسيمها أو معالجة وضعها ال من 
ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ات ال��ف��رن��س��ي��ة وال ل��ب��ن��ان أو س��وري��ا بعد 

التي  السورية  القوات  قبل  من  استقاللهما، وال حتى 
كانت في لبنان حتى 2005.

ال��ق��وات، انشغلت بيروت بمراقبة  بعد انسحاب ه��ذه 
حدودها لكن مخاوفها تزايدت منذ اندالع الحرب في 
سوريا مع وجود خطر انتقال الصراع إلى أراضيها، 
ل����ذل����ك س���ع���ى ل���ب���ن���ان ب���م���س���اع���دة ال����ق����وى األوروب�����ي�����ة 
وع��ل��ى ال��خ��ص��وص امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ل��ت��أم��ني ح����دوده، 
وق����د ت���م ذل����ك ف��ع��ال ع��ل��ى ط����ول ال���ج���زء ال��ش��م��ال��ي لكن 
منطقة جبلية  وغالبيته  ال��ح��دود  من  الشرقي  القسم 
العالقات  أن  ع��الوة على  بالكامل  تغطيتها  فيصعب 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وغ��ي��ر القانونية  االج��ت��م��اع��ي��ة وامل���ب���ادالت 
ك��ث��ي��ف��ة ه���ن���اك م���ن ال��ج��ه��ت��ني، ل���ذل���ك ي��س��ت��ح��ي��ل إي��ق��اف 
عمليات التهريب، خاصة في هذا الظرف الذي يواجه 
أمنية  اللبنانية مشاكل  السوري والدولة  النظام  فيه 

تتجاوز تأمني الحدود.
ويعيش لبنان وسوريا على وقع أزمة نقص في العملة 
ال��ص��ع��ب��ة، م��ا ش��ج��ع ت��ه��ري��ب ال��ع��م��ل��ة. ووف���ق اليزابيث 
مقربون  نظمها  تهريب  عمليات  رص��د  ت��م  فقد  بيكار 
م��ن ح���زب اهلل، ح��ي��ث س��ه��ل��وا ت��ه��ري��ب ال����دوالر باتجاه 
سوريا، لكنها تشير إلى أن رؤوس أموال كبيرة أخرى 

تم تهريبها باتجاه البنوك الغربية من خريف 2019.

البلدين،  إذا كان قانون قيصر يهدد اقتصادي  وعما 
ق��ال��ت ب��ي��ك��ار إن ال��ق��ول إن ق��ان��ون ق��ي��ص��ر وال��ع��ق��وب��ات 
األس��د وتغير  أن تخنق نظام بشار  األوروب��ي��ة يمكن 
املعطيات في سوريا، فيه غرور. فهذا القانون املستلهم 
املتحدة، يشبه  الواليات  املهاجرين في  السوريني  من 
إل���ى ح���د م���ا ص����ورة ال��ش��ت��ات ال��ع��راق��ي ال����ذي دف���ع إل��ى 
ال��ت��دخ��ل األم��ي��رك��ي ف��ي ال���ع���راق، وق��ان��ون قيصر يضع 
اش��ت��راط��ات ع��ام��ة وغ��ي��ر واق��ع��ي��ة م��ث��ل س��ق��وط النظام 
لسوريا،  اإلي��ران��ي��ني  م��غ��ادرة  أو  السياسي  واالن��ت��ق��ال 
بينما خرج الوضع السوري في جزء كبير منه من بني 

يدي الفاعلني الغربيني منذ بضعة أعوام.
كما أن قدرة الغرب ضعيفة مقارنة باستثمارات ثالثة 
فاعلني أجانب في سوريا وهم روسيا وإيران وتركيا، 
لكن يبقى أن لهذا القانون قيمة أخالقية ألنه قائم على 

جرائم ارتكبها النظام السوري.
وأشارت بيكار إلى أن العقوبات ضد القادة السوريني 
إع���ادة بناء  آف��اق  وأق��ارب��ه��م تضاعفت منذ 2014، وأن 
البالد تبتعد يومًا بعد ي��وم. ووف��ق تقديرات الخبراء 
االقتصاديني، فقد خسر لبنان سوقًا كانت واعدة في 
عام 2000 بعدد مستهلكني يتجاوز 20 مليون شخص. 
ولفتت الخبيرة الفرنسية إلى أن مستثمرين لبنانيني 
وس����وري����ني وإم����ارات����ي����ني ت��خ��ل��و ع���ن ب��ع��ض امل��ش��اري��ع 
العقارية مثل مشروع ماروتا سيتي في جنوب دمشق 

بسبب العقوبات ولكن أيضًا بسبب األزمة املالية.
وال�����وض�����ع ل���ي���س أف����ض����ل ف�����ي ل���ب���ن���ان ب���ح���س���ب ب��ي��ك��ار 
حيث ال��دع��م امل��ال��ي ال��غ��رب��ي م��ش��روط ب��امل��ص��ادق��ة على 
إصالحات بنيوية محفوفة باملخاطر ألنها تشكك في 
املجتمعية  النخبة  بني  للتوافق  الدستورية  الصيغة 

واالقتصاد القائم على الربح املالي.

ال تقدم في حل أزمة اقتصاد لبنان

بينما يعاني االقتصاد السوري، بعد تسع 
سنوات من الحرب، يشهد لبنان أزمة مالية 

غير مسبوقة. وقد تحدثت مديرة البحث في 
المركز الفرنسي للبحث العلمي، اليزابيت بيكار، 

وُتعد خبيرة في الشأنين السوري واللبناني، 
في مقابلة مع صحيفة لوموند، عن تداعيات 

تدهور الوضع االقتصادي في لبنان على 
سوريا، إذ قالت إن الكثير من رجال األعمال 

السوريين نقلوا نشاطاتهم وأموالهم إلى 
لبنان منذ 2013، حين تفاقم الوضع في سوريا 

مما تسبب في موجة هروب جديدة لرؤوس 
األموال السورية باتجاه البنوك اللبنانية، لكن 

هذه األموال محجوزة اليوم، سواء بالنسبة 
للمودعين أو رجال األعمال أو كبار المستوردين 

من المقربين من النظام.

ما الذي يمكنك القيام به؟
فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها للدخول في االستثمار العقاري بعد أن 

أزحنا الخرافات بعيًدا عن الطريق:
ا وركز عليه.

ً
1 - حّدد هدف

2 - ابحث عن مرشد قيم واستفد من خبرته.
3 - ابحث عن مصدر دخل موثوق، أو استخدم مدخراتك.

4 - ال تماطل. تزداد قيمة العقارات طوال الوقت.
5 - ال يتطلب األمر سوى وقت واجتهاد للنجاح في االستثمار العقاري. يمكن 
أن يؤدي امتالك العقلية الصحيحة وشبكة من املوجهني إلى النجاح تماًما مثل 

أي عمل تجاري آخر.

■ الدعم المالي الغربي مشروط بإصالحات محفوفة بالمخاطر
■ أزمة لبنان المالية المستمرة تحرم دمشق من رئة مصرفية 

■ بيروت تخسر سوقاً واعدة.. وإعادة إعمار سوريا تبتعد كثيراً 

 أميركا تتخلف كثيراً عن 
أوروبا بالكيلومترات
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اليابان

أسبانيا

اليابان

فرنسا 

ألمانيا

فنلندا

إيطاليا

كوريا الجنوبية

الواليات المتحدة

تركيا

 35.388

3.330

3.041

2.734

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

كم

1.571

1.120

921

893

735

594

مالحظة: فنلندا ليس لديها خطوط السكك الحديدية عالية السرعة مخصصة ولكن أجزاء 
من شبكة السكك الحديدية قادرة على تشغيل سرعة 200 كم / ساعة 

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، منظمة السكك الحديدية العاملية

شبكات السكك الحديدية عالية السرعة

وليد منصور

ف���ي ال���ع���ام امل���اض���ي، ت���م إل���غ���اء م��ن��ح��ة بقيمة 
الحديدية  السكك  لنظام  دوالر  مليون   929
ع��ال��ي��ة ال��س��رع��ة ف��ي ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ف��ي ضربة 
عالية  ال��ح��دي��دي��ة  السكك  لطموحات  خ��ط��رة 

األميركية.  السرعة 
وت��ت��ب��ع ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ب��ال��ف��ع��ل ال��ك��ث��ي��ر 
م���ن ال���ع���ال���م امل���ت���ق���دم ف���ي ال��س��ك��ك ال��ح��دي��دي��ة 
ع��ال��ي��ة ال��س��رع��ة، م��ت��خ��ل��ف��ة ك��ث��ي��رًا ع��ن ال��ص��ني 
بالكيلومترات  األمر  يتعلق  عندما  وأوروبا 
موقع  تحليالت  وفق  التشغيلي.  املسار  من 

»ستاتيستا«.
وت����م����اش����ي����ا م������ع ص�����ع�����وده�����ا االق�����ت�����ص�����ادي 
ال��ن��ي��زك��ي، أح����رزت ال��ص��ني ت��ق��دم��ا ك��ب��ي��را في 
ب��ن��اء ش��ب��ك��ة س��ك��ك ح��دي��دي��ة ع��ال��ي��ة ال��س��رع��ة 
ع��ل��ى م��دى ال��س��ن��وات ال����15 امل��اض��ي��ة، إذ ك��ان 
كيلومتر  أل��ف   35 ع��ن   

ً
قليال ي��زي��د  م��ا  لديها 

تمثل  والتي   2020 فبراير  في  التشغيل  في 
جميع  ف��ي  السرعة  عالي  امل��س��ار  ثلثي  نحو 

العالم. أنحاء 
في غضون ذلك كانت اليابان الدولة األولى 
التي طورت خطوط السكك الحديدية عالية 
ال���س���رع���ة ف���ي ال���وق���ت ال���ح���ال���ي، ح��ي��ث ي��ع��م��ل 
على  ال��س��ري��ع  ال��ق��ط��ار  أو  شينكانسن  ق��ط��ار 
3 آالف كيلومتر من السكك الحديدية.  طول 
وت��م��ت��ل��ك أس���ب���ان���ي���ا ش��ب��ك��ة ط���وي���ل���ة م��م��اث��ل��ة 
فرنسا  تمتلك  بينما  كيلومترًا،   3330 بطول 
كيلومترًا  و1571  ك��ي��ل��وم��ت��رًا   2734 وأمل��ان��ي��ا 
ع��ل��ى ال���ت���وال���ي. وف���ي ب���داي���ة ه���ذا ال���ع���ام، ك��ان 
ل����دى ال����والي����ات امل���ت���ح���دة 735 ك��ل��م ف��ق��ط م��ن 
أن يرتفع  املرجح  رق��م من غير  امل��س��ار، وه��و 

في أي وقت قريب.
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أع��ل��ن ال��ب��ن��ك ال��ك��وي��ت��ي للطعام 
واإلغ���اث���ة ع��ن ت��دش��ن م��ش��روع 
»مصرف تسبيل املياه«، وذلك 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
ل���أوق���اف، وي��ع��د امل���ش���روع من 
أكبر املشاريع في املنطقة التي 
كبيرة  شريحة  منها  تستفيد 
خاصة  الكويتي،  املجتمع  م��ن 
في مناطق العزل الشامل التي 
ت��ض��م ع����ددًا ك��ب��ي��رًا م���ن ال��ع��م��ال 

املحتاجن  واملتعففن.
وأض��������������اف ب�����ن�����ك ال������ط������ع������ام أن 
املياه  تسبيل  مشروع مصرف 
س���ي���ن���ف���ذ م�����ن خ�������ال س����ي����ارات 
واملجهزة  املتنقلة  الطعام  بنك 
ب������أح������دث أس�����ال�����ي�����ب ال���ت���ب���ري���د 

امل��ش��روع  ه���ذا  لتنفيذ  ال���ازم���ة 
الخيري. من جانبه، قال نائب 
ال��ب��ن��ك  ادارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س 
ال���ك���وي���ت���ي ل��ل��ط��ع��ام واإلغ����اث����ة، 
مشعل األنصاري: »يوفر البنك 
ماًء  واإلغاثة  للطعام  الكويتي 
املعايير  ألعلى  مطابقًا  نظيفًا 
ال����ع����امل����ي����ة، وذل�������ك ف�����ي ع���ب���وات 
مبردة وجاهزة حتى يستفيد 

م��ن��ه��ا ال��ج��م��ي��ع م����ن ال��ع��ام��ل��ن 
ب����ال����خ����ط����وط االول����������ى ب���������وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة، ال��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون في 
م���خ���ت���ل���ف ش�����������وارع وم���ن���اط���ق 
ال����ك����وي����ت م����ن أج������ل امل��ح��اف��ظ��ة 
الوقاية  اج���راءات  على تطبيق 
والسامة في ظل ح��رارة الجو 
املرتفعة، باالضافة إلى العمال 
العزل  مناطق  ف��ي  املتواجدين 
السيارات  تقوم  الشامل، حيث 
امل��ج��ه��زة ب��االن��ت��ق��ال إل��ى أماكن 
ون�����ق�����اط ال���ت���ف���ت���ي���ش ال���خ���اص���ة 
ب��ال��ع��ام��ل��ن ب������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
الذين يعملون في هذه األجواء 
وت������زوي������ده������م ب������امل������اء ال������ب������ارد، 
وخاصة في األماكن الحيوية«.

سحب »يومي« ربع السنوي

يوفر عبوات مياه مبردة

»برقان« يعلن الفائز الجديد 
بـ125 ألف دينار

»الكويتي للطعام«
يدّشن مشروع »تسبيل المياه«

أع���ل���ن ب���ن���ك ب����رق����ان ع����ن ال��ف��ائ��ز 
ال����ج����دي����د ف�����ي س����ح����ب ح���س���اب 
»ي����������وم����������ي« رب�����������ع ال������س������ن������وي، 
ح��ي��ث ف����از ف��ي��ص��ل ف���ال���ح ع��اي��د 
السبيعي بجائزة نقدية بقيمة 
وق��د  ك���وي���ت���ي.  دي���ن���ار   125000
عّبر الفائز عن سعادته بالفوز 
بجائزة حساب يومي من بنك 
للسحوبات  وللتأهل  ب��رق��ان.  
رب�������ع ال����س����ن����وي����ة ي���ت���ع���ن ع��ل��ى 
ي����ق����ل رص���ي���ده���م  أال  ال����ع����م����اء 
ع���ن 500 دي���ن���ار مل����دة ش��ه��ري��ن 
ك��ام��ل��ن ق��ب��ل ت���اري���خ ال��س��ح��ب، 
وك��م��ا أن ك��ل 10 دن��ان��ي��ر تمثل 
فرصة واحدة لدخول السحب. 
الحساب 500  وإذا كان رصيد 
دينار كويتي وما فوق، سوف 
 
ً
يكون صاحب الحساب مؤها
للدخول في كل من السحوبات 

اليومية وربع السنوية.
ول��ل��م��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح��ول 
ال����ع����روض  أو  ي����وم����ي  ح����س����اب 
األخ�����رى، ي��ت��ع��ن ع��ل��ى ال��ع��م��اء 
أو االتصال  البنك  أف��رع  زي���ارة 

ب�������م�������رك�������ز خ��������دم��������ة ال������ع������م������اء 
م��ن  ومل�����زي�����د   .1804080 ع���ل���ى 
ال��ت��ف��اص��ي��ل، ب���إم���ك���ان ال��ع��م��اء 
زي��ارة موقع البنك االلكتروني 

.www.burgan.com

ملصق سحب »يومي« ربع السنوي

ب��م��ن��اس��ب��ة إن���ه���اء ال���ح���رس ال��وط��ن��ي م��ه��ام��ه 
الخالدية  جمعية  تموين  ف��رع  تشغيل  ف��ي 

التعاونية.
الخالدية  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  قام 
خ����ال����د ج���م���ع���ة ال����ي����اس����ن، ب���ت���ك���ري���م م��م��ث��ل 

الوطني الحرس 
قائد  عصام  نايف  عصام  املهندس  العميد 

بالتكليف. اإلداري  اإلسناد 
وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، 

دالل دحام الشمري مديرة إدارة التموين.

بمناسبة انتهاء مهامه في تشغيل فرع التموين

جمعية الخالدية
تكّرم الحرس الوطني

سحب »الدانة« ربع السنوي

بعد الكويت والسعودية

■ نحرص على تبني أحدث التقنيات لمصلحة مجتمعاتنا وعمالئنا من األفراد والشركات

أعلن عن 53 رابحاً جديداً

محمد البوص ربح 250 ألف دينار من »الخليج«

الخرافي: »زين« تطلق شبكة 5G في البحرين

لة »وربة« يواصل سحوبات »السنبلة« المؤجَّ

»األولى للوقود« تطبق أعلى معايير السالمة
والصحة في محطاتها

التزاماً بتعليمات الجهات المعنية

الفائت  األح���د  ي��وم  الخليج  بنك  أج���رى 
س��ح��ب ال���دان���ة رب���ع ال��س��ن��وي ع��ن ال��رب��ع 
األول من هذا العام، والذي فاز من خاله، 
محمد فهد راج��ح البوص بجائزة 250 
ألف دينار كويتي. كما أجرى البنك في 
ال��ي��وم ن��ف��س��ه س��ح��ب ال���دان���ة األس��ب��وع��ي 
عن الفترة من 21 حتى 25 يونيو 2020، 
وأع����ل����ن ي���وم���ه���ا ع����ن أس����م����اء ال���ف���ائ���زي���ن 
منها  كل  قيمة  نقدية  بجوائز  الخمسة 

1000 دينار كويتي أسبوعيًا.
وفيما يلي أسماء الفائزين: عبدالرضا 
ع����ب����دال����رس����ول ع���س���ك���ر ال����ص����ف����ار، ع��م��ر 
عبداهلل  ن���واف  ب����دران،  مصطفى طلعت 
ع����ب����داهلل ع���ب���دال���ك���ري���م، ص����ف����وان م��ح��م��د 

فارس، حسام محمود سامي املصري.
هذا وقد أعلن بنك الخليج عن أن الدانة 
ال���ك���ب���رى لسحب  ال���ج���ائ���زة  وأن  ك���ب���رت، 
ال����دان����ة ال���س���ن���وي س���ت���ك���ون 1.5 م��ل��ي��ون 
دي���ن���ار ك��وي��ت��ي، وس��ي��ع��ق��د ال��س��ح��ب في 
ت��اري��خ 14 ي��ن��اي��ر 2021، وس��ت��ك��ون آخ��ر 
في  اإلي����داع  عبر  فيه  للمشاركة  ف��رص��ة 
حساب الدانة في يوم 30 سبتمبر 2020.

ويشجع بنك الخليج عماء الدانة على 
زي����ادة ف���رص ف��وزه��م ع��ن ط��ري��ق زي���ادة 
الحساب،  في  إيداعها  يتم  التي  املبالغ 
ب��اس��ت��خ��دام خ��دم��ة ال���دف���ع اإلل��ك��ت��رون��ي 
ال����ج����دي����دة امل���ت���اح���ة ع���ب���ر م���وق���ع ال��ب��ن��ك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

أع��ل��ن��ت م��ج��م��وع��ة زي���ن أن ش��رك��ت��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة زي��ن 
الجيل  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  شبكتها  أط��ل��ق��ت  ال��ب��ح��ري��ن 
الخامس )5G( في اململكة، التي ستوفر من خالها 
ات��ص��االت ف��ائ��ق��ة ال��س��رع��ة ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة، وأح���دث 
ال���ح���ل���ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 

قاعدة العماء ومجتمع قطاع األعمال.
وذكرت املجموعة في بيان، أن إطاق شبكة الجيل 
في  لها  الثالث  ه��و  البحرين  مملكة  ف��ي  الخامس 
أس��واق الشرق األوس��ط بعد الكويت والسعودية، 
مبينة أن شركة زين البحرين نجحت في تصميم 
مع  الخامس  الجيل  لخدمات  كاملة  شبكة  وبناء 
الدولية  املعايير  أفضل  وف��ق  تحتية  بنية  توفير 

بالتعاون مع شركة اريكسون.
وأوض����ح����ت زي�����ن ال���ت���ي ت��م��ل��ك وت����دي����ر 8 ش��ب��ك��ات 
ات���ص���االت م��ت��ط��ورة ف���ي أس�����واق ال���ش���رق األوس����ط 
البحرين  في  الخامس  الجيل  شبكة  أن  وأفريقيا 
ستطلق ك��ام��ل إم��ك��ان��ات��ه��ا ف��ي امل��ج��ت��م��ع ال��رق��م��ي، 
وستعزز من أوجه التعاون في مجال تكنولوجيا 
امل���ع���ل���وم���ات واالت������ص������االت، ح���ي���ث س��ت��ف��ت��ح آف���اق���ا 

ال�  املشاريع واألع��م��ال  أم��ام خدمات قطاع  جديدة 
والبيانات  األشياء،  إنترنت  الذكية،  امل��دن   ،)B2B(

الضخمة.
التقنيات ستساعد  ه��ذ  ب���أن  امل��ج��م��وع��ة   وأف����ادت 
ع��ل��ى اب��ت��ك��ار ن��م��اذج أع��م��ال ج��دي��دة، وف��ت��ح امل��زي��د 
م��ن ال��ف��رص أم����ام ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات: امل��ال��ي��ة، 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص�����االت، ال���زراع���ة، 
التعليم،  الصحة،  ال��س��ي��ارات،  الترفيه،  السياحة، 
وال���ك���ي���ان���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة، وم����ن امل���ت���وق���ع أي���ض���ا أن 
ف��ي جهود  ال��خ��ام��س  ال��ج��ي��ل  ت��س��اه��م تكنولوجيا 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ة، وه����و م���ا س��ي��س��اع��د على 

توفير اآلالف من فرص العمل في اململكة.
في  ال��خ��ام��س  الجيل  شبكة  أن  املجموعة  وبينت 
املعلومات  ملجتمع  حقيقية  قيمة  ستقدم  اململكة 
تشهدها  التي  الهائلة  ال��زي��ادة  ومواكبة  الرقمية، 
ش���ب���ك���ات االت�����ص�����االت ف����ي اس����ت����خ����دام اإلن���ت���رن���ت، 
الذكية،  لأجهزة  السريع  االنتشار  مع  خصوصًا 
وخ���دم���ات ال��ف��ي��دي��و ع��ب��ر اإلن���ت���رن���ت، ك��م��ا س��ي��زود 
عالية  إنترنت  بخدمات  العماء  الخامس  الجيل 

والبرامج  باألفام  االستمتاع  لهم  لتتيح  الجودة 
والتسوق  اإللكترونية  واأللعاب  الحية  الرياضية 

عبر اإلنترنت وإنهاء األعمال بشكل سريع.
ال���رئ���ي���س  اإلدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  ن����ائ����ب  وق��������ال 
الخرافي:  ناصر  بدر  زين  في مجموعة  التنفيذي 
»إط����������اق ش���ب���ك���ة ال����ج����ي����ل ال����خ����ام����س ف�����ي م��م��ل��ك��ة 
في  باالستثمار  املستمر  التزامنا  يبرز  البحرين 
التكنولوجيا الرقمية، وحرصنا على تبني أحدث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات مل��ص��ل��ح��ة م��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا وع��م��ائ��ن��ا من 

األفراد والشركات«.
إل���ى أن تساهم  ق��ائ��ا »نتطلع  ال��خ��راف��ي  وأض����اف 
الجيل  التي ستوفرها خدمات  الهائلة  االمكانات 
ال���خ���ام���س ف����ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
الرفاه  تحقيق  تستهدف  التي  باململكة،  الخاصة 
ال��دائ��م وال��رخ��اء، وتحقيق نمو مستدام من خال 
ال���س���ي���اس���ات ال���ت���ي ت���ع���زز روح امل�����ب�����ادرة وال��ن��م��و 

واالبتكار«.
وم��ن ناحيته، ق��ال ف��ادي فرعون رئيس إريكسون 
الشرق األوسط وأفريقيا »نواصل العمل عن كثب 

مع مجموعة زين لتوسيع الشراكة االستراتيجية، 
ح��ي��ث ي��أت��ي اإلط�����اق ال���ت���ج���اري ل��خ��دم��ات ال��ج��ي��ل 
ال��خ��ام��س ف���ي م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ت��ع��ب��ي��را ع���ن ه��ذا 

التعاون املشترك في املجاالت التكنولوجية«.
ستقوم شركة زين البحرين بتوسيع تغطية شبكة 
أن��ح��اء اململكة خ��ال  ال��خ��ام��س ف��ي جميع  ال��ج��ي��ل 
العام الحالي، وستستمر في أعمال التوسعة حتى 
ال��ش��رك��ة مشاريع  ت��ج��ري  2021، ع���اوة على ذل���ك، 
الرابع، حتى  الجيل  تحديث مستمرة على شبكة 
تضمن توفير أفضل تجربة اتصاالت في اململكة.

وكانت زين أعلنت قبل فترة أنها دخلت في تعاون 
مشترك مع شركة اريكسون لتمهيد الطريق لنشر 
اتفاقية  وأبرمت  الخامس،  الجيل  وتطوير شبكة 
بغرض تطوير شبكات الجيل الخامس والوصول 
ال���ى متطلبات وس��ي��ن��اري��وه��ات ال��ن��ش��ر ف��ض��ا عن 
تقييم األداء وامكانيات تطبيق تكنولوجيا الجيل 
الخامس، واكتساب فرص جديدة للنمو، وتقديم 
تغيير  ف��ي  األث��ر  بالغ  لها  مبتكرة سيكون  حلول 

نماذج األعمال بشكل جذري.

أع���ل���ن ب��ن��ك ورب������ة، م���واص���ل���ة اس��ت��ئ��ن��اف 
س���ح���وب���ات ال��س��ن��ب��ل��ة األس���ب���وع���ي���ة بعد 
توقفها بسبب جائحة كورونا )كوفيد 
- ١٩( التي أملت بالباد، وسيستمر بنك 
وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحن 
أس���ب���وع���ي���ًا ب���ح���ض���ور م��م��ث��ل ع����ن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وب���ال���ن���س���ب���ة ل���ل���ع���م���اء ال����ذي����ن ح��ال��ف��ه��م 
الحظ خال سحب السنبلة األسبوعي 
التاسع، فقد توج 10 رابحن من عماء 
ب��ن��ك ورب���ة ح��ص��ل ك��ل منهم ع��ل��ى 1000 
دينار كويتي وهم: علي السيد يوسف 
محمد علوي، زيد أحمد زيد السرحان، 
ع���ب���د اهلل ص���ال���ح إب����راه����ي����م ال���ش���ع���ب���ان، 
ال��دوس��ري، ناصر  ك��ري��دي  محمد سالم 
مبارك ناصر العازمي، سعد جابر نهار 
العجمي،  فرهود  علي  خالد  العدواني، 
مشعل حمد عقله عبيد، عبد اهلل عيسى 
ش���ع���ي���ب ال����ع����ل����ي، وف����اي����ز ت����رك����ي وق����اف 

العنزي.
الحظ خال  الذين حالفهم  العماء  أم��ا 
سحب السنبلة األسبوعي العاشر، فقد 
ت���وج 10 راب��ح��ن م��ن ع��م��اء ب��ن��ك ورب��ة 
حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي 
وه���م: أح��م��د السعيد ح��س��ن ن��ي��ده، عبد 
فاضل  اهلل، حمد  العبد  ح��م��دي  ال��ك��ري��م 
حميد البام، محمد علي فهد العجمي، 
علي حميد عبد اهلل خلف، مريم أحمد 
اسفنديار حسن قاسم، محمد منصور 
ش���وي���رب ال��ع��ج��م��ي، م��ي��ث��ه راش����د ج��دي��ع 

ال��ه��اج��ري، س��ع��د ظ��اي��ف س��ع��د امل��ن��خ��ي، 
وبدرية أحمد أيوب القوز.

الحظ خال  الذين حالفهم  العماء  أم��ا 
س���ح���ب ال��س��ن��ب��ل��ة األس���ب���وع���ي ال���ح���ادي 
ع��ش��ر، ف��ق��د ت���وج 10 راب��ح��ن م��ن عماء 
ب��ن��ك ورب���ة ح��ص��ل ك��ل منهم ع��ل��ى 1000 
دينار كويتي وهم: جاسم فهد إبراهيم 
ال�����زاي�����د، ع���ب���د ال���ع���زي���ز س��ل��ي��م��ان رح��ي��ل 
ال��ف��دغ��وش، أح��م��د م��ط��ر ن��ه��ار ال��ش��م��ري، 
فهد  اللطيف،  عبد  محمد  خلف  ي��اس��ر 
فهيد  نايف  فهد  العازمي،  فهد رجعان 
العنزي،  راش��د  العجمي، حمد عويهان 
مناير عبد اهلل مطر العيدان، فتوح عبد 
ال��وه��اب إب��راه��ي��م ال��ق��اف، ومحمد عبد 

اهلل براك العتيبي.
الحظ خال  الذين حالفهم  العماء  أم��ا 

سحب السنبلة األسبوعي الثاني عشر، 
ف��ق��د ت����وج 10 راب���ح���ن م���ن ع���م���اء بنك 
وربة حصل كل منهم على 1000 دينار 
كويتي وهم: يوسف عبدالقادر يوسف 
الشريع،  راشد رغيان  اليعقوب، مشعل 
مترك زايد دواس العجمي، عبد العزيز 
ول��ي��د ح��س��ون��ي ال��ش��م��ري، ص��ال��ح سعد 
م��زي��د امل��ط��ي��ري، ع��ب��د اهلل ن��اص��ر صالح 
امل��ج��روب، ن��ج��اء م��زي��د خلف املطيري، 
م��ح��م��د ع��ب��د ال��ك��ري��م ج��م��ع��ة ال��ص��ي��رف��ي، 
م��س��اع��د ع��ب��دال��س��ام ال��ش��ط��ي، م��س��اع��د 

سلطان محمد شاش.
الحظ خال  الذين حالفهم  العماء  أم��ا 
س���ح���ب ال���س���ن���ب���ل���ة األس����ب����وع����ي ال���ث���ال���ث 
ع��ش��ر، ف��ق��د ت���وج 10 راب��ح��ن م��ن عماء 
ب��ن��ك ورب���ة ح��ص��ل ك��ل منهم ع��ل��ى 1000 

دينار كويتي وه��م: أحمد خالد صالح 
الغنيم، خالد مصطفى إسماعيل خالد، 
رامي سلمان املقداد، سامي نهار محمد 
أبوصاع،  طاهر  محمود  وليد  العنزي، 
ساجدة يعقوب تعيب الشاهن، ناصر 
الرحمن  العتيبي، عبد  شبيب جريبيع 
م��ص��ط��ف��ى ال���ك���ن���دري، ح��م��د خ��ال��د حمد 
أشقير، وأمل عبد الهادي فهد الردعان.

الحظ خال  الذين حالفهم  العماء  أم��ا 
الثالث،  الشهري   Kids السنبلة  سحب 
فقد توج 3 رابحن من عماء بنك وربة، 
وهم: عبد العزيز مشاري محمد البدر، 
ع��ب��د ال���ع���زي���ز م��ح��م��د ص����اح ال���دي���ه���ان، 

وعيد محمد مبارك الدوسري.
األمثل  الخيار  السنبلة  حساب  ويمثل 
األم��وال وتحقيق  الراغبن بتوفير  لكل 
عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في 
الوقت نفسه، باإلضافة إلى فرص للفوز 

بجوائز نقدية طوال العام.
وتحديث  بتطوير  رغبته  مع  وتماشيًا 
خ�����دم�����ات�����ه وح�����ل�����ول�����ه امل����ص����رف����ي����ة ب��م��ا 
والفائدة  املصلحة  تحقيق  مع  يتوافق 
ق��اع��دة  لتنامي  ون��ظ��رًا  لعمائه  األك��ب��ر 
ع��م��ائ��ه وال���ت���ج���اوب ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي ل��ق��اه 
الحساب، يعيد بنك وربة إطاق حساب 
��ة ج���دي���دة وم��ت��ط��ورة 

ّ
»ال��س��ن��ب��ل��ة« ب��ح��ل

ف���ي 2020 ت��ط��وي ف���ي ث��ن��اي��اه��ا ج��وائ��ز 
ن��ق��دي��ة أك��ب��ر، ح��ي��ث ق���ام بتعديل وت��ي��رة 
السحوبات والقيمة اإلجمالية للجوائز 

النقدية التي يحصل عليها العماء.

العاملية  الصحية  األزم��ة  بداية  منذ 
اتخذت  ك��ورون��ا؛  بفيروس  املتعلقة 
ش��رك��ة األول�����ى ل��ل��وق��ود س��ل��س��ل��ة من 
ات االح��ت��رازي��ة املوصى بها  اإلج���راء
م���ن ق��ب��ل ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، وع��م��ل��ت 
محطاتها  جميع  في  تطبيقها  على 
ح��رص��ًا م��ن��ه��ا ع��ل��ى س��ام��ة موظفي 

املحطات والعماء.
ف���م���ن���ذ دخ��������ول ال���ع���م���ي���ل ل��ل��م��ح��ط��ة، 
ي���ك���ون  أن  ع����ل����ى  ال����ش����رك����ة  ت����ح����رص 
مسلتزمات  بجميع  ملتزما  العامل 
ال�����وق�����اي�����ة م�����ن ك����م����ام����ات وق�����ف�����ازات 
امل���ض���خ���ة  ت����ك����ون  وأن  وم����ع����ق����م����ات، 
ينصح  كما  مستمر،  بشكل  معقمة 

ال��ع��م��ي��ل ب��ال��دف��ع ع��ن ط��ري��ق تطبيق 
»أولى« وذلك ملنع احتمالية حدوث 

أي تامس.
هذا وقد كانت شركة األولى للوقود 
سّباقة بوضع الحلول الذكية لطرق 
ال����دف����ع وت���ط���وي���ره���ا ع���ب���ر ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
الذكية.  الهواتف  أجهزة  على  املتاح 
بالوقود،  التزّود  من  االنتهاء  فعند 
يقوم املوظف بمسح QR Code على 
وسهل  سريع  بشكل  العميل  هاتف 
ج����دًا وح���ت���ى م���ن دون ال��ح��اج��ة إل��ى 
ف��ت��ح زج���اج ال��س��ي��ارة امل��غ��ل��ق. يجدر 
ب��ال��ذك��ر أن أج��ه��زة ال��دف��ع ع��ن طريق 
التطبيق متاحة في جميع محطات 

»األولى« دون استثناء. 
ب����اإلض����اف����ة ال������ى ذل��������ك، ل�����م ت���ت���وق���ف 
العمل  ع��ن  ل��ل��وق��ود  األول���ى  محطات 
منذ بداية األزمة لتلبية احتياجات 
واملعايير  الضوابط  وف��ق  عمائها، 
املختصة؛  الجهات  قبل  من  املحددة 
تخصيصها  تم  محطات   10 فهناك 
الساعة،  م��دار  على  ال��ع��م��اء  لخدمة 
وأثناء ساعات حظر التجول لخدمة 
ال���ع���ام���ل���ن وال����ع����ام����ات ب��ال��ص��ف��وف 
األول��������ى وه�������ي: ق����رط����ب����ة، ال����ش����ه����داء، 
الساملية الدائري الخامس، الساملية 
ال���دائ���ري ال���راب���ع، ال���وف���رة، ال��ع��ب��دل��ي، 
امل��س��ي��ل��ة، ال���ش���دادي���ة، ال���ع���دان وغ���رب 

ال��ش��ع��ي��ب��ة. أم���ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق بباقي 
ك��ان��ت تستقبل وف��ق  ف��ق��د  امل��ح��ط��ات 
ال������س������اع������ات امل�����س�����م�����وح�����ة ال����ع����م����اء 
الراغبن بالتزّود بالوقود أو خدمة 

الغسل اآللي. 
ك��م��ا ح���رص���ت ش���رك���ة أول����ى ل��ل��وق��ود 
ع���ل���ى إب�����ق�����اء ال����ع����م����اء ع���ل���ى اط�����اع 
وبشكل مستمر، حول عملياتها عبر 
مواقعها الرسمية ومواقع التواصل 
االج����ت����م����اع����ي ف����ي ح������ال ح�������دوث أي 
تعديل على ساعات الحظر والعمل، 
ال��رس��ائ��ل  تعميمها  ال���ى  ب��اإلض��اف��ة 
التعامل  بكيفية  املتعلقة  التوعوية 

مع فيروس كورونا.

ملصق سحب الدانة األسبوعي من بنك الخليج

ملصق سحب حساب السنبلة

جانب من مراسم التكريم

مشعل األنصاري

بدر الخرافي
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0.1400.00%000%0.0%44.10.8014.10.1800.1220.0240.00%001%0.0%NM0.222.60.0350.0180.0800.00%1106%6.0%12.30.7517.10.1480.062

0.0450.00%002%0.0%NM0.495.30.0700.0200.2000.00%000%0.0%13.10.9428.60.2200.1900.0180.42%015%0.0%NM0.803.60.0220.010

0.1090.00%005%0.0%13.00.3232.90.1590.0811.7%101883.6%8.40.743520.023-0.10%1014,311107%0.0%NM0.206.30.0430.018

0.0750.00%060%0.0%NM0.657.60.1180.0630.0260.10%2183418%0.0%NM0.3115.10.0400.0220.0140.54%422,96413%0.0%NM0.334.50.0190.010

0.159-6.0-4%160%6.1%13.80.7059.20.1850.1480.081-0.10%3138013%0.0%10.90.6077.10.1150.0700.0120.11%9796119%0.0%NM0.414.80.0190.009

0.0140.00%0011%0.0%NM0.271.80.0240.0130.0500.00%001%0.0%NM0.3259.40.0660.0500.1381.01%0242%4.3%7.10.8857.00.1840.076

0.0550.00%000%0.0%NM0.614.90.1000.0100.076-0.10%1301,72014%0.0%9.10.38103.90.0950.0600.2460.00%020%4.9%10.30.3084.90.4000.222

0.032-0.2-1%618221%0.0%NM0.443.30.0510.0260.37712.03%2115674%6.4%9.01.18193.30.4600.3240.0430.00%0024%0.0%NM0.377.60.0440.022

0.735-5.0-1%1,3721,85720%0.6%14.91.181,295.80.8600.4100.253-12.0-5%4150%1.9%14.30.56109.30.3750.2480.0320.00%001%0.0%17.10.3625.80.0410.029

0.2950.00%001%20.1%8.71.7172.40.4750.2280.1330.00%191443%0.0%12.30.2024.60.2240.1210.056-0.4-1%1213%0.0%71.90.748.40.0630.052

0.0550.00%36321%0.0%7.70.3813.70.0880.0470.029-1.7-6%51671%0.0%NM0.336.80.0400.0280.0380.00%000%0.0%14.00.706.90.0560.030

0.048-2.1-4%11910%0.0%15.20.2113.90.0840.0420.023-1.2-5%939118%0.0%7.10.2011.90.0330.0200.091-0.30%2932230.6%0.0%5.20.48103.30.1470.071

0.340-4.0-1%18353920%0.0%6.91.2634.10.3590.1890.0461.23%92069%0.0%20.50.4620.80.0790.0360.0050.00%000.0%0.0%NM0.050.30.0070.004

2.752-33.0-1%67224425.0%0.0%9.44.18336.43.4901.9440.680-5.0-1%15422514%1.9%13.31.59751.50.8780.4340.029-1.9-6%2568,38721%0.0%18.80.6412.60.0480.021

0.0680.00%001%0.0%NM1.072.70.1790.0010.0770.00%001%0.0%NM0.5126.60.0910.0610.164-3.0-2%2781,68331%6.1%5.10.65234.20.2610.121

0.0160.43%543,41466%0.0%NM0.294.50.0170.0070.0130.00%6455206%0.0%NM0.678.20.0170.0070.0550.00%008%0.0%NM0.625.50.0700.045

0.1862.01%7624,08857%0.0%8.40.6530.40.2640.1500.1000.00%005%5.1%11.70.58171.00.1060.0850.1980.00%003%0.0%NM1.3834.20.3370.072

0.4850.00%000%0.0%10.31.2695.70.5120.3670.0300.00%002%0.0%40.80.383.70.0450.0270.0430.00%005%0.0%NM0.3025.90.0590.037

0.1690.00%4526813%4.7%7.20.50160.90.3050.1380.053-0.5-1%1161%0.0%10.40.3122.00.0800.0520.0320.00%000%0.0%NM0.985.30.0370.013

0.0640.00%4975958%7.7%10.30.5110.50.0890.0490.0770.00%001%5.6%7.50.6518.90.0890.0620.3750.00%000%0.0%12.92.36384.20.5000.318

0.0280.31%1967218%0.0%4.40.2020.80.0430.0240.0310.00%008%0.0%50.80.576.00.0340.0230.0480.61%2351%0.0%10.00.80243.60.0780.042

 0.429-4.0-1%368417%7.0%11.91.3894.40.6200.3600.0520.41%48513%0.0%NM0.4535.70.0670.0470.0540.00%003%0.0%7.50.3916.20.0720.044

0.0420.00%000%0.0%25.70.2225.70.0740.0420.0500.00%000%6.0%13.10.4718.50.0550.0340.1060.00%002%0.0%36.51.9280.00.1100.100

0.0380.00%001%0.0%NM0.3831.10.0630.0320.019-1.8-9%402,09861%0.0%NM0.294.50.0340.0130.0520.00%0011%0.0%44.90.6010.50.0660.025

0.0670.00%000%0.0%13.00.4524.20.0870.0520.0910.00%161808%8.8%9.80.6522.90.0950.076 0.0540.00%1106%0.0%13.90.4916.70.0600.037

0.0400.72%92194%0.0%19.90.1714.30.0570.0350.079-12.6-14%030%0.0%26.60.2421.00.1590.060-1.5%1,52430,3972.2%16.40.702,339

0.0650.00%000%0.0%20.30.5232.50.0800.0530.0090.00%698,13439%0.0%NM0.199.40.0160.0050.068-0.30%011%0.0%NM0.536.80.0860.051

8.1%4,48615,5001.6%13.20.892,8590.0520.00%005%0.0%19.10.3516.70.0860.0473.8%010.0%NM0.537

0.0600.00%000%0.0%NM0.513.10.0700.0250.0370.00%821922%0.0%40.60.5037.00.0550.0263.0%14,99698,6593.5%14.671.2130,042

0.189-1.0-1%11598%0.0%34.91.0240.90.2000.1520.0290.00%401,37220%0.0%7.50.2718.30.0460.027

0.012-0.1-1%650497%0.0%NM0.251.30.0320.0100.0880.00%010%0.0%NM0.679.70.1790.060

0.594-6.0-1%7112013%0.0%32.81.75184.90.6450.4280.0270.21%623663%0.0%NM0.193.70.0430.021

2.1%896830.0%NM1.472300.0160.00%0024%0.0%NM0.121.60.0290.015
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بحسب صحيفة »لوموند« الفرنسية، فإن كل عناصر 
السوري  ال��ن��زاع  في  متوافرة  املشوقة  العربية  ال��درام��ا 
والقوة،  الثروة واملجد  االس��د ومخلوف:  املستجد بني 
وم���ن خ��ل��ف ه���ذه ال��واج��ه��ة ال���ب���راق���ة، ت��ت��ب��دى ال��ك��راه��ي��ة 
والغدر. عشيرة تلتهم بعضها البعض في سيرة أشبه 
إلى  اش��ارة  في  »داالس«.  الشهير  االميركي  باملسلسل 
املالكة  ال��ع��ائ��ل��ة  ح���ول  }داالس{  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي  املسلسل 
املشاهدين 14  رافقت  التي  النفط في تكساس  لحقول 
عاما تقريبا ويحكي قصة رجل شرير ال شيء يردعه 
ع��ن ف���رض م��ص��ال��ح��ه، وع���ن ص���راع اإلخ����وة وال��زوج��ات 

واالب املحتال واألبن الضائع.
من  انقلبت  ومخلوف  األس���د  ب��ني  املضطربة  فالعالقة 
استعادة  بعد  ل��دودي��ن،  ع��دوي��ن  ال��ى  قريبني صديقني 
االس���د ملناطق امل��ع��ارض��ة بفضل دع��م روس��ي��ا واي���ران، 
وبفعل ط��م��وح زوج��ت��ه اس��م��اء االس���د ال��ت��ي تسعى الى 
ت���أم���ني وص�����ول أب��ن��ائ��ه��ا وان��س��ب��ائ��ه��ا، ك��م��ا ف��ع��ل��ت من 
ق��ب��ل ان��ي��س��ة م��خ��ل��وف وال����دة ب��ش��ار. وت��ش��ي��ر »ل��وم��ون��د« 
ال��ى ص���راع ش��رس ب��ني ال��ط��رف��ني ت��ت��داخ��ل فيه العوامل 

السياسية والشخصية.
ل��ك��ن، وف���ق م��ص��ادر »ل��وم��ون��د«، ل��م تنقطع االت��ص��االت 
ال��ت��وس��ط بينهما شخصيتان  ��ى 

ّ
ال��ط��رف��ني. وي��ت��ول ب��ني 

علويتان؛ هما غسان مهنا، قريب مخلوف، وسليمان 
الى  ال��ل��ذان يسعيان  السابق في برلني،  السفير  ح��داد، 
ايجاد تسوية ألصول وممتلكات مخلوف في الخارج. 
في روسيا وبيالروسيا واإلمارات، وفي آسيا وبعض 
ال��دول األوروبية. فما يملكه مخلوف في سوريا ليس 
س���وى ج���زء ص��غ��ي��ر م���ن ث���روت���ه اإلج��م��ال��ي��ة. »م��خ��ل��وف 
ي 

ّ
مستعد للتباحث بشأن سيرياتل، لكنه ال يريد التخل
عن أي من أصوله في الخارج«، وفق مسؤول سوري.

رام��ي سيتمكن  ك��ان  إذا  ما  املفاوضات  نتيجة  ستقرر 
من البقاء في سوريا، أم أنه سيضطر إلى حزم أمتعته 
واالن��ض��م��ام إل���ى وال����ده ف��ي م��وس��ك��و. ول��ك��ن، م��ا يمكن 
اس��ت��خ��الص��ه م���ن ه���ذا ال���ن���زاع أن ب��ش��ار األس����د ال ي���زال 

مسيطرا على أجهزته األمنية.
ه��ذا االختبار، كما فعل مع  النظام قد اجتاز  أن  يبدو 
انشقاق الجنرال مناف طالس في 2012. وكما تعامل 

م���ع خ��ل��ي��ة االزم�����ة، ح��ي��ث ج���رت ت��ص��ف��ي��ة ع���دد م���ن ك��ب��ار 
فيهم  بمن  انشقاقهم،  في  املشتبه  األمنيني  املسؤولني 
آصف شوكت، نائب وزير الدفاع وزوج بشرى األسد. 
وهو أخيرًا يوّجه تحذيرا الى مجموعة االوليغارشيني 
ال��ج��دد، ال��ذي��ن اس��ت��غ��ل��وا ال��ح��رب لجمع ال���ث���روات، مثل 
س��ام��ر ف���وز، ب��أن ال��ن��ظ��ام ل��ن يسمح لهم ب��االرت��ق��اء إلى 

مرتبة رامي مخلوف، الذي ظن نفسه حاكم سوريا. 

الثنائي والتصفية املستحيلة

مخلوف كان يرّوج البن عمته كقائد عظيم تحت شعار 
»منحبك ومعك دائما« قبل االستفتاء على والية ثانية 
له في 2007 لاليحاء بأن سوريا تؤيد الرئيس العصري. 

ال��ذه��ب��ي. ثنائية بشار  ف��ي عصره  آن���ذاك  وك��ان النظام 
مكّرسة  السياسة  ش���يء.  أي  يعكر صفوها  ل��م  ورام���ي 
لألول، واألعمال للثاني. وشّكل رامي رافعة للنظام في 
حني امنت حماية الرئيس له االستيالء على االسواق 
املنتجة، في مقابل تبرعه بجزء من أرباحه إلى خزينة 

النظام وحسابات الثنائي بشار وأسماء. 
ام���ا ال��ي��وم ف��ال��وض��ع ت��غ��ّي��ر درام��ات��ي��ك��ي��ًا، وي��ق��ول أيمن 
عبدالنور، املستشار السابق لألسد: »أحد غيره كانت 
ال��ف��ور«. لكن مخلوف ينتمي  من املمكن تصفيته على 
لعائلة معروفة تحميه، ولديه ثروة ضخمة مودعة في 
حسابات خارجية وشركات اوفشور. »هذا هو تأمينه 
فستنتقل  اآلن  منه  ص 

ّ
التخل ج��رى  إذا  ال��ح��ي��اة«.  على 

كل ممتلكاته الى زوجته وأبنائه املقيمني في الخارج. 
»رام������ي ج���ري���ح، ل��ك��ن��ه ل���م ي��س��ت��س��ل��م ب���ع���د«. ي���ق���ول أح��د 

العارفني بأبطال هذا الصراع.

أسماء.. السنية الطموحة

بعد وقت قصير من وصول حافظ االسد إلى السلطة 
في عام 1970 عني شقيق زوجته أنيسة مديرا ملؤسسة 
ث��روة  رام���ي«  »أب���و  ه���ذا، حصل  التبغ. وبفضل موقعه 
ف��ي وق���ت ق��ص��ي��ر، ورب����ى م��ح��م��د اب��ن��ه رام����ي ع��ل��ى فكرة 
»أن���ه���م ج����زء ال ي��ت��ج��زأ م���ن ال��س��ل��ط��ة« وف����ق اي���م���ن عبد 
النور. واستنسخ بشار االسد هذا النموذج مع توليه 
ال��رئ��اس��ة واع��ط��ى عقد االت��ص��االت ل��رام��ي لضمان عدم 

ظهور منافس جاد.
وفي 2001، تزوج بشار من أسماء األخرس، التي فتنت 
ال��س��وري��ني ب��ج��اذب��ي��ت��ه��ا وع��م��ل��ه��ا كمحللة م��ال��ي��ة. لكن 
ال���واف���دة ال��ج��دي��دة ل��م تعجب آل م��خ��ل��وف ال��ذي��ن ك��ان��وا 

يأملون أن يتزوج وريث حافظ من كندة، أخت رامي.
ي��ن��ق��ل اح���د امل��ق��رب��ني م���ن ال��ع��ائ��ل��ة أن ب��ه��ج��ت س��ل��ي��م��ان، 
رئ��ي��س ج��ه��از االم���ن وع���راب ب��ش��ار ف��ي ب��داي��ت��ه، ه��و من 
تولى اقناع انيسة والدة االسد وخاله محمد باملوافقة 
السنة،  انفتاحا مهما على  ال��زواج باعتباره  على هذا 
اغ��ل��ب��ي��ة امل��ج��ت��م��ع. وي����روي اق��ت��ص��ادي س���وري كبير أن 
»ال��ع��الق��ات ب��ني رام���ي وأس��م��اء ك��ان��ت سيئة منذ اليوم 
األول«. فهي سنية ولديها طموحات. فيما آل مخلوف 

»مدرسة قديمة«.
وعام 2006، أنشأ رامي مخلوف شركة قابضة عمالقة 
االعمال.  اليه سبعون من كبار رج��ال  »ش���ام«، وانضم 
وب���ال���ت���زام���ن، أن����ش����أت أس����م����اء م��ج��م��وع��ت��ه��ا ال���خ���اص���ة، 
الفئة  من  القابضة« ضمت عشرين مستثمرا  »سوريا 
الثانية. كما افتتحت جمعية خيرية )سوريا تراست( 

كانت أول منظمة غير حكومية في تاريخ البالد. يشير 
عبد النور الى ان أنيسة وابنتها بشرى وقفتا باملرصاد 
امام طموحات اسماء. فيما كان رامي يواصل صعوده 
الجوي  والنقل  املالية  والخدمات  النفط  إلى  ويتوسع 
والتأمني. وهذا التوسع لم يلق ترحيبا دائما من قبل 
بشار، فبرز أول توتر بني الرجلني مع توجه رامي الى 

دبي في عام 2004 لالستثمار في العقارات والفنادق.

الخوف من التضحية بهم

مع انطالق الثورة، واحراق مكاتب سيرياتل في درعا 
التضحية  تتم  م��ن  أول  يكونوا  أن  آل مخلوف  تخوف 
ال��ن��ظ��ام، وط��ال��ب��وا الرئيس بقمع  بهم ف��ي ح��ال سقوط 

املتظاهرين بوحشية.
وأشرف حافظ مخلوف، شقيق رامي االصغر. وهو 
ف��ي درع��ا  القمع  امل��خ��اب��رات على عمليات  ف��ي  عقيد 
ال����ى ج���ان���ب م���اه���ر االس�����د. وك���ان���ا ي��ق��وم��ان ب��اط��الق 
ال���ن���ار ش��خ��ص��ي��ا ع��ل��ى امل��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ن��دم��ا يتمنع 
الجنود عن ذلك. وانتقل رامي الى مجال آخر. وفي 
ي��ون��ي��و 2011، أع��ل��ن ان��س��ح��اب��ه م��ن االع��م��ال مكرسًا 
البستان  نفسه لألعمال الخيرية من خالل جمعية 
ملساعدة أسر املقاتلني الذين لقوا حتفهم في سبيل 
الالعب  وك��ان  الساحل.  النظام، وخصوصا علويي 
ال��س��وري، وف��ق خبير  النظام  ف��ي ص��م��ود  الرئيسي 
ام��ن��ي اج��ن��ب��ي. ف��ي م��ق��اب��ل ه���ذه ال��خ��دم��ات الثمينة، 
خفضت الحكومة حصتها من أرب��اح سيرياتل من 

60 إلى 20 في املئة. 

»الخال« في موسكو

»الخال« فقد انتقل  أما االب محمد مخلوف املعروف ب�
ل��الق��ام��ة ف���ي م��وس��ك��و وأص���ب���ح م���س���ؤوال ع���ن شحنات 
األسلحة الروسية إلى سوريا. في عام 2014، انضم اليه 
ابنه حافظ بعد خالف مع الرئيس. صحيفة فايننشال 
ت��اي��م��ز ذك���رت ان »ج���الد درع����ا« واخ��وي��ه إي��ه��اب وإي���اد 
وشقيقتهما كندة قاموا في وقت الحق بشراء نحو 20 

شقة فاخرة في موسكو، بقيمة 40 مليون دوالر.
����د ال��ع��الق��ة م��ن جديد 

ّ
 ال��خ��وف م��ن ان��ه��ي��ار ال��ن��ظ��ام وط

ب���ني ب��ش��ار ورام�����ي ال����ذي ب��ق��ي ف���ي دم���ش���ق. ول��ك��ن بعد 
بعد  بينهما  يتغير  املناخ  بدأ  لحلب  النظام  استعادة 
ال��ص��ح��راء«  »ص��ق��ور  ميليشيا  بتفكيك  االس����د  أم���ر  ان 
ال��ت��ي ي��ق��وده��ا االخ����وان أي��ه��م ومحمد ج��اب��ر وه��م��ا من 
رجال أعمال الساحل، فتخلى عنهما النظام بني عشية 
وضحاها. برغم قربهما من بشار وانخراط رجالهما 
ف��ي م��ع��ارك ح��ل��ب. ك���ان االس����د ي��رس��ل رس��ال��ة واض��ح��ة: 
ال خ��ي��م��ة ف����وق رأس أح�����د. وي���ق���ول رام�����ي م��خ��ل��وف أن 
امل��ض��اي��ق��ات ب���دأت ف��ي ص��ي��ف ع���ام 2019 وان��ه��ا لحظة 
لتأمني  تسعى  التي  االس��د،  ألسماء  بالنسبة  االنتقام 
امل��دى الطويل. اما االس��د فيريد  مصالح أطفالها على 
اليه كان رامي  اللعبة. »بالنسبة  تذكير قريبه بقواعد 
دائما موظفا وليس شريكا. وس��وء الفهم هذا هو في 
اصل االزم��ة«. والنظام في حاجة ماسة إلى ال��دوالرات 
للشعب  الشرائية  القوة  وانهيار  الليرة  انهيار  لوقف 
ايضًا تهدئة حلفائه في موسكو  السوري. وهو يريد 
ل��ه على  ع��ن دعمهم  امل��ق��اب��ل  لتلقي  املتلهفني  وط��ه��ران 

مدى السنوات التسع املاضية.

»داالس« في دمشق

أسماء تريد تأمين أبنائها.. 
وروسيا وإيران تريدان الثمن

األسد يحذر األوليغارشيين 
الجدد: ال رامي مخلوف ثانيًا

النظام يشن حملة اعتقاالت 
بين كبار بتهمة التجسس 

لدول أجنبية 

ر.. والشعب سيتضرر! المدير العام لـ»المال« يستقيل: سلوك الُحكم متهوِّ

اللبنانيون يجوعون.. وحكومتهم تتخندق مع إيران
بيروت ـــ سبقلا 

أصبح واضحًا أن لبنان بات في قلب الصراع اإليراني ����� 
ي روسيا 

ّ
األميركي، بعد تهدئة الجبهة العراقية، وتول

الغارق  البلد  ه��ذا  ول��م يكن ينقص  ال��س��وري��ة،  الجبهة 
في أزم��ة مالية معيشية عميقة إال تحويله إل��ى كبش 
فداء في تصفية الحسابات ضمن الصراع االقليمي مع 
مخاوف من دخ��ول اسرائيل على هذا الخط، في حني 
املواطن ال يلقى ثمن خبزه، وبات مصيره معلقا على 

فاعلي الخير من العرب والغرب. 
وبدا جليًا أن الحكومة التي يقودها عمليًا »حزب اهلل« 
تظهر طاعتها لشروط هذا الحزب وترمي نفسها في 
القضائي،  بالقرار  ى 

ّ
ام��ر تجل وه��و  االي��ران��ي،  الخندق 

يمنع فيه السفيرة األميركية في لبنان دوروث��ي شيا 
من الحديث لوسائل اإلعالم. وفي املقابل، بدأت الدول 
العربية والغربية تحّركات باتجاه بيروت الستطالع 
ال��ت��ط��ورات وال��ت��ش��دي��د على ض���رورة خ���روج لبنان من 
»ال��ن��أي بالنفس«، كي  إل��ى  وال��ع��ودة  االيرانية  العباءة 

يحصل على املساعدة قبل فوات األوان.
وب������دت الف���ت���ة ام�����س ح���رك���ة ال��س��ف��ي��ر ال���س���ع���ودي ول��ي��د 
ال��ب��خ��اري، ان��ط��الق��ًا م��ن دارة ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ميشال 
»اع����الن ب��ع��ب��دا« ال���ذي  س��ل��ي��م��ان، ح��ي��ث ت���م ال��ت��ذك��ي��ر ب�����
يتطّرق الى استراتيجية دفاعية، تلجم جموح »حزب 

اهلل« االقليمي والوطني.
رئ��ي��س ال��ح��زب »ال��ت��ق��ّدم��ي االش��ت��راك��ي« ول��ي��د جنبالط 
������ االميركية ستظهر   ان »املواجهة االيرانية 

ً
ق قائال

ّ
عل

نتائجها ربما بعد يونيو ٢٠٢١، فهل ننتظر في لبنان 
ون��غ��رق اك��ث��ر ام���ام ال��ح��ائ��ط امل���س���دود، ام نسلك طريق 

التالقي لتفادي االنهيار؟«.

صفحة مؤسفة طويت

���ي ال��ت��ق��ى 
ّ
وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة وامل��غ��ت��رب��ني ن��اص��ي��ف ح���ت

القرار  ال��ى  وتطّرقا  دوروث��ي شيا،  األميركية  السفيرة 
ي على حرية 

ّ
ال��ذي ص��در اخ��ي��را. وش��دد حت القضائي 

اإلع����الم وح���ق التعبير، ف��ي ح��ني ق��ال��ت ش��ي��ا إن اللقاء 
ك���ان إي��ج��اب��ي��ا، وج����رى ال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى ض����رورة تقوية 
ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، م��ع��ت��ب��رة ان ال���ق���رار القضائي 
املؤسف صفحة وطويت، وهي ترى فيه حرفًا لألنظار 

عن األزمة االقتصادية. 
أم������ام وزارة  اع���ت���ص���م���وا  م���ح���ور »ح������زب اهلل«  أن����ص����ار 
قت 

ّ
الخارجية للتنديد بالتدخل االميركي، في حني عل

ب��ي��روت قائلة ان شيا »ال يحق  ف��ي  السفارة االي��ران��ي��ة 
لها ان تنال من بلد آخر، من خالل اختالق األراجيف«.

انهيار الفريق الواحد 

ال���راب���ع  ُع���ق���د ف���ي وزارة امل�����ال االج���ت���م���اع  وف����ي وق����ت 
��ف��ة م��ت��اب��ع��ة امل��واض��ي��ع 

ّ
ل��خ��ل��ّي��ة األزم����ة ال����وزاري����ة امل��ك��ل

انطالقة  لتقييم  وزني،  غازي  الوزير  برئاسة  املالية، 
ع���م���ل امل���ن���ّص���ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ال����ت����ي ت���ن���ظ���م ال����ت����داول 
ب���ني ال��ص��ي��ارف��ة ع��ل��ى أس���ع���ار ال��ع��م��ل��ة، ت��ل��ق��ى ال��ف��ري��ق 
ال���ح���ك���وم���ي ال�����ذي ي���ف���اوض ص���ن���دوق ال���ن���ق���د ال���دول���ي 
ض��رب��ة ج���دي���دة ب��اس��ت��ق��ال��ة ث��ان��ي م���س���ؤول م��ه��م ف��ي��ه، 

فبعد استقالة هنري شاوول مستشار وزارة املالية، 
ب��س��ب��ب ان »أج���ن���دة ش��ع��ب��وي��ة« ل��ل��س��ل��ط��ة، ق���دم امل��دي��ر 
ال���ع���ام ل�����وزارة امل��ال��ي��ة امل��ح��س��وب ع��ل��ى ف��ري��ق رئ��اس��ة 
يرفض  انه  قائال  استقالته،  بيفاني  آالن  الجمهورية 
أن ي���ك���ون ش���ري���ك���ا أو ش���اه���دا ع���ل���ى االن���ه���ي���ار. وأك���د 
أن  األس���ود«  امل��ال��ي  »ال��ص��ن��دوق  ال��ذي يعتبر  بيفاني 
»امل���ق���ارب���ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ه��ا خ��ط��ة ال��ح��ك��وم��ة وض��ع��ت 
وحصلت  باإلجماع،  إقرارها  وتم  صحيحا،  تقويما 
ع����ل����ى ت����رح����ي����ب م�����ن امل�����ؤس�����س�����ات امل����ال����ي����ة ب���ال���ج���دي���ة 
ض��رورة  تناولت  »الخطة  أن  ال��ى  مشيرا  اللبنانية«، 
استرداد األموال املنهوبة وضرورة اإلصالح الشامل 

األنواع  استخدم شتى  النظام  أن  يبدو  لكن  للنظام، 
لضرب الخطة«. وأضاف انه ال صحة إطالقًا للمزاعم 
ت��ري��د االقتصاص  الخطة  ب��أن  ال��ت��روي��ج لها  ت��م  ال��ت��ي 
م��ن أم����وال امل���ودع���ني. وق����ال ب��ي��ف��ان��ي ان امل��س��ار ال��ذي 
سوف  الشعب  ف��إن  وبموجبه  متهّور،  الحكم  يسلكه 

سالفه«. »يحترق 

املجاعة آتية 

ف��ي امل��ق��اب��ل، ق��ط��ع م��ح��ت��ج��ون غ��اض��ب��ون ال���ط���رق، كما 
أغ���ل���ق أص���ح���اب امل���ت���اج���ر أب���واب���ه���م. م��ن��ظ��م��ة »م��ي��دي��ا 
اللبنانيون  ي��واج��ه  أن  إم��ك��ان��ي��ة  ع��ن  ل��ت  ت��س��اء الي���ن« 
خطر املجاعة. وتقول املنظمة إن بيروت قد ال تتمكن 
قريبًا من توفير ما يكفي من القمح إلنتاج الخبز أو 
الكهرباء، ما يؤدي في حال  الوقود لتشغيل معامل 

البلد.  الى توقف خدمة االنترنت في  انقطاعها 
الشهير  اللبناني  املمثل  ظهر  تحذيرية،  رس��ال��ة  وف��ي 
ميشال أبوسليمان في مقطع فيديو، وهو ينبش في 
ال��ق��م��ام��ة ق��ب��ل أن ي��ق��ول إن���ه ي��أك��ل م��ن��ه��ا. وك��ت��ب معلقًا: 
»ي��ا ث���ورة وح��ق��وق، ي��ا زب��ال��ة«، وأض����اف: »ت��س��أل��ون إذا 
نعتاد  أن  علينا  بنعم،  أجيب  النفايات؟  م��ن  آك��ل  كنت 
إل��ى الثورة  ل��م ننزل  على األك��ل م��ن النفايات، ألن��ه إذا 
وأخذنا بحقوقنا فبعد 6 و8 أشهر سنأكل جميعًا من 

النفايات«.
وب���دأ ل��ب��ن��ان��ي��ون ف��ي إي��ج��اد ب��ع��ض ال��ح��ل��ول ال��ت��ي رأوا 
أنها مؤقتة، لكنها تساعدهم على البقاء أحياء، ومنها 
مقايضة األغراض الشخصية مقابل حفنة من الغذاء، 

اللبنانيني باتوا عاجزين حتى  ال سيما أن كثيرًا من 
عن ملء بّراداتهم بالطعام.

التهويل بالحرب 

وف�����ي امل���ق���اب���ل، ت���ت���ه���ّرب ال��س��ل��ط��ة م����ن االص�������الح ب��رف��ع 
عناوين كبيرة ومخيفة، حيث دعا رئيس الجمهورية 
ميشال عون املجلس األعلى للدفاع الى اجتماع اليوم، 
للبحث في األوضاع األمنية والتطورات على الحدود 
الجنوبية، واعلن عن بدء إسرائيل التنقيب عن النفط 
والغاز في املنطقة املتنازع عليها قرب »البلوك رقم 9«، 

معتبرا ان هذه املسألة في غاية الخطورة.
وبينما تستبعد اوساط سياسية امكان نشوب حرب 
سيما  ال  الجنوب،  جبهة  اشتعال  م��ن  تخّوفت  اهلية، 
ب��ع��د ال����ق����رار االس���رائ���ي���ل���ي ب���ب���دء ال��ت��ن��ق��ي��ب ف���ي ال��ب��ل��وك 
ال��ت��اس��ع، ف���ي ح���ني ان »ق��ط��ع ش��ج��رة ع��ل��ى ال���ح���دود قد 
يشعل الحرب«، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، 
التي قالت ان األشجار تنمو بجوار الجدران الحدودية 
وتحجب الرؤية عن كاميرات املراقبة اإلسرائيلية، وهو 
ما يزعج العدو ويدفعه إلى ازالة بعض هذه األشجار، 
ما يؤدي إلى توتر، تحاول األمم املتحدة التوسط ملنع 
الناطقة  تينينتي،  أن��دري��ا  وق��ال��ت  إل��ى ص���راع.  تحوله 
ب��اس��م ال��ق��وة امل��ؤق��ت��ة ل��ألم��م امل��ت��ح��دة ف��ي ل��ب��ن��ان: »قطع 
فرع شجرة هنا قد يؤّدي إلى حرب«. وتتهم اسرائيل 
منظمة »غرين بال ح��دود« بالتحالف مع »حزب اهلل«، 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���اري���ع غ����رس األش����ج����ار ف���ي األم����اك����ن ال��ت��ي 

يحددها الحزب ملراقبة إسرائيل.

ماكرون يواجه هزيمة في االنتخابات المحلية
م��اك��رون هزيمة، األح���د، في  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ال��وس��ط بزعامة  ال��ذي يمثل  ال��ح��زب  واج��ه 
االنتخابات املحلية، في حني وصل »حزب الخضر« للسلطة في مدن كبيرة. وأسفرت االنتخابات عن 
نتيجة قاسية بالنسبة للرئيس، الذي قد يخرج من االنتخابات من دون الفوز في انتخابات واحدة 
في مدينة كبيرة، وذلك قبل عامني من خوض انتخابات للفوز بفترة جديدة. وفي نقطة مشرقة نادرة 
ملاكرون، فاز رئيس وزرائه إدوار فيليب في سعيه لكي يصبح رئيس بلدية مدينة لو هافر الساحلية 
الواقعة بشمال البالد، وقد يؤدي هذا إلى تعديل حكومي على الرغم من أن الدستور يسمح لفيليب 

بتعيني شخص آخر للعمل كرئيس بلدية في الوقت الذي يبقي فيه هو رئيسا للوزراء. )رويترز(

مسلسل تمزُّق عشيرة  األسد يتواصل

 انتزاع األسواق الحرة آخر فصول 
صراع الرئيس مع ابن خاله

أنديرا مطر 
تتفاقم يوما بعد يوم أزمة النظام السوري المالية واالقتصادية، تحت ضغوط قانون »قيصر« 

األميركي، واالحتجاجات العنيفة في مناطق سيطرته، وإحساس الرئيس بشار األسد بأن 
شعبيته بين أنصاره بدأت بالتضاؤل وأصبحت مهددة، وعلى وقع صراعه المفتوح مع ابن خاله 

رجل األعمال رامي مخلوف الذي سبق ان هدد األسد بانهيار اقتصادي، ردا على اإلجراءات 
المتخذة ضده. في وقت حذر برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة من أن سوريا 

ستواجه خطر مجاعة ضخمة أو نزوحا جديدا للسكان، أفادت تقارير بأن النظام يشن حملة 
اعتقاالت بين ضباطه، بتهمة التجسس لمصلحة »دول أجنبية«، بعد ضغط من ايران بسبب مقتل 

قاسم سليماني وتعرض مواقع إيرانية لضربات متكررة. 
في المقابل، يرى متابعون أن النظام لجأ لموضوع شبكة التجسس ونظرية المؤامرة كعادته، 
للتغطية على فشله في حل األزمة االقتصادية، وسط حديث عن وجود انشقاق داخل أسرة 

األسد بعد الخالف العلني بين بشار وابن خاله رامي مخلوف، وتوسع الخالف داخل البيت العلوي. 
وفي آخر حلقات الصراع، أصدرت حكومة النظام قراراً بفسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة 

مخلوف إلدارة واستثمار األسواق الحرة بتهمة تهريب االموال والفساد.
وأصبح المال والسلطة والخيانات والعالقات المضطربة بين األسد ومخلوف مكونات لمسلسل 

طويل، حيث أن الرئيس السوري ينظف حاشيته بعيداً عن ضعف النظام.

أسماء تعانق أمهات قتلى جيش النظام في محاولة لكسب ود العلويين

الرئيس الراحل حافظ األسد وزوجته أنيسة مخلوف وأبناؤهما بشرى ومجد وباسل وبشار وماهر

حركة عربية وغربية باتجاه 
بيروت.. النأي بالنفس قبل 

فوات األوان

تهويل حول جبهة الجنوب 
 بعد بدء إسرائيل التنقيب

 عن النفط.. وشجرة
قد ُتشعل حرباً!
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أعداد ضحايا »كورونا« تضاعفت في أقل من شهرين

صراع عالمي إليجاد لقاح.. والصين تتقدم
محرر الشؤون الدولية 

وص���ل ع���دد ال��وف��ي��ات ج���راء اإلص��اب��ة بفيروس 
ك���ورون���ا إل���ى أك��ث��ر م���ن ن��ص��ف م��ل��ي��ون شخص 
حول العالم، وجاءت أوروبا وأميركا على رأس 
رويترز  وكالة  وتشير  املتضررين.  أكثر  قائمة 
إل��ى أن أكثر من 4700 شخص يموتون كل 24 
ساعة. أما أعداد اإلصابات املعلن عنها رسميًا 
في العالم فقد تضاعف منذ 21 مايو، في حني 
س��ّج��ل��ت م��ل��ي��ون إص���اب���ة ج���دي���دة خ����ال األي����ام 

ة األخيرة.
ّ
الست

وأظ���ه���رت آخ���ر اإلح���ص���اءات ت��ج��اوز امل��ص��اب��ني 
مل��ع��ه��د  ����ا 

ً
وف����ق م���اي���ني إص�����اب�����ة.  ح���اج���ز 10.25 

ب���اس���ت���ور، ف�����إن ن��س��ب��ة امل���ص���اب���ني ب��ال��ف��ي��روس 
تتراوح بني 3 و7 في املئة، وهي نسبة بعيدة عن 
املئة الضرورية لتحقيق  إل��ى 70 في  نسبة 60 
على  الجميع  يتفق  لذلك  الجماعية«،  »املناعة 
أنه »سيتعني علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع 
تفاؤل  اللقاح. وسط  الى حني توافر  الفيروس 
طبي بوجود لقاحات متاحة مع حلول 2021«.

صراع عاملي

وي��ح��ت��دم ال���ص���راع ب��ني امل��خ��ت��ب��رات ال��ك��ب��رى في 
ال��ع��ال��م ع��ل��ى اك��ت��ش��اف ل���ق���اح، واآلث�����ار امل��ت��رت��ب��ة 
ال��دواء املنتظر إلى تجارة مربحة.  عن تحويل 
صحيفة »لوموند« الفرنسية اعتبرت ان إيجاد 
ل��ق��اح قبل 2021 ي��ب��دو ه��دف��ا غير واق��ع��ي، لكن 
املختبرات من ترويج منتجاتها  لم يمنع  ذلك 
التي لم تظهر بعد، والتي تتنافس الدول على 

الحصول عليها بمايني الدوالرات.
بر اللقاح سلعة استراتيجية 

ُ
ولم يسبق أن اعت

وض����������������رورة ل������أم������ن ال������ق������وم������ي واالن������ت������ع������اش 
االق��ت��ص��ادي وال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ك��م��ا ه��و ال��ي��وم، 
وتؤكد الصحيفة أن هناك معركة حقيقية بني 
القوى العاملية العظمى من أجل تطوير اللقاح، 
وق���د ت��م رص���د ت��م��وي��ات ب��م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات 
ل���ل���ف���وز ب���ه���ذه امل���ع���رك���ة ال���ت���ي ت��م��ث��ل ال����والي����ات 
الرئيسية.  أطرافها  والصني  وأوروب���ا  املتحدة 
فالرئيس األميركي دونالد ترامب يرى أن على 
األميركيني أن يبحثوا لوحدهم عن اللقاح، أما 
املفوضية األوروبية فقد أعلنت جمع قرابة 10 

مليارات يورو لهذا الغرض.
���ب���ر ت���ط���وي���ر ل���ق���اح »أول����وي����ة 

ُ
وف�����ي ال����ص����ني، اع���ت

أن  مطلقة«، وقطعت بكني خطوات كبيرة بعد 
تجندت الجامعات والشركات الخاصة وقوات 

الجيش إلنجاح هذه املهمة. 

بيع الوعود!

ل���ك���ن امل���خ���ت���ب���رات ت����ق����وم ح���ال���ي���ا ب���ب���ي���ع وع����ود 
املعهد  مدير  وبحسب  بعد.  ُيكتشف  لم  بلقاح 
ال���وط���ن���ي األم���ي���رك���ي ل��ل��ح��س��اس��ي��ة واألم�������راض 
امل���ع���دي���ة ال���دك���ت���ور أن���ت���ون���ي ف���اوت���ش���ي، ف���إن���ه ال 
أن��ه ذكر  إال  اللقاحات،  ف��ي علم  ش��يء مضمون 
التي اطلع عليها تعطي إش��ارات  أن املعطيات 

أن��ه يمكن  ب��ح��ذر  أن��ا متفائل  إيجابية. وت��اب��ع: 
عام  مع حلول  متاحة  لقاحات  لدينا  تكون  أن 

.2021
ال��ص��ني  ك���ان���ت  إذا  ع���م���ا  ع����ن س������ؤال  رّده  وف�����ي 
س��ت��ص��ل إل�����ى ل���ق���اح ل����ك����ورون����ا ق���ب���ل ال����والي����ات 
املتحدة، قال: »أتمنى أن يحصلوا على اللقاح، 
ل��ق��اح، األم��ر ال  إل��ى  أتمنى أن يتوصل الجميع 

ق بمنافسة للفوز في مباراة«.
ّ
يتعل

لقاح الجيش الصيني 

الضوء  بالفعل على  الصيني  الجيش  وحصل 
األخ�����ض�����ر الس�����ت�����خ�����دام ل����ق����اح ط�����ورت�����ه ش���رك���ة 
»ك��ان��س��ي��ن��و ب��ي��ول��وج��ي��ك��س« م��ع وح���دة أب��ح��اث 
ع��س��ك��ري��ة، ب��ع��دم��ا أث��ب��ت��ت ال��ت��ج��ارب ال��س��ري��ري��ة 
أن��ه آم��ن وف��ّع��ال إل��ى حد م��ا. والخطوة هي أول 
ل��ك��ورون��ا يطلق عليه  م��ض��اد  للقاح  اس��ت��خ��دام 
اسم )إيه دي 5 إن كوف( وهو واحد من أصل 8 
لقاحات تطورها شركات وباحثون في الصني، 

حصلت على موافقة لتجربتها على البشر.
وق��ال��ت »ك��ان��س��ي��ن��و ب��ي��ول��وج��ي��ك��س«، أم����س، إن 
صادقت  الصينية  املركزية  العسكرية  اللجنة 
ع��ل��ى اس��ت��خ��دام ال��ج��ي��ش ل��ل��ق��اح ف��ي 25 يونيو 
الشركة ومعهد  واللقاح من تطوير  مل��دة سنة، 
التابع ألكاديمية  الحيوية  للتكنولوجيا  بكني 

العلوم الطبية العسكرية.
ب��ي��ول��وج��ي��ك��س«: »يقتصر  وق���ال���ت »ك��ان��س��ي��ن��و 
العسكري،  االستخدام  على  حاليا  استخدامه 

وال يمكن توسيع استخدامه من دون الحصول 
التابعة  اللوجستي«  الدعم  إدارة  موافقة  على 

للجنة العسكرية املركزية.
والثانية  األول���ى  املرحلتني  إن  ال��ش��رك��ة  وق��ال��ت 
اللقاح لديه  من التجارب السريرية أظهرتا أن 
ال����ق����درة ع��ل��ى م��ن��ع اإلص����اب����ة ب����األم����راض ال��ت��ي 
ك��ورون��ا، لكن ال يمكن ضمان نجاحه  يسببها 
تجاريا، فلم يحصل أي لقاح بعد على املوافقة 
لاستخدام التجاري، لكن توجد 12 لقاحا من 
اختبارها  العالم يتم  أن��ح��اء  ف��ي  م��ن 100  أكثر 

على البشر.
من جانبه، أعلن معهد للمنتجات البيولوجية 
في بكني تحقيق نتائج إيجابية للقاح يطوره 

في املرحلة األولى من تجارب سريرية.

لقاح أميركي - إسرائيلي

 – أميركية  ش��رك��ة  أعلنت  عينه،  ال��س��ي��اق  وف��ي 
السريرية  االختبارات  ستبدأ  أنها  إسرائيلية 
ل��ل��ق��اح م��ض��اد ل��ك��ورون��ا ف���ي أغ��س��ط��س امل��ق��ب��ل. 
ون���ق���ل���ت ص���ح���ي���ف���ة ج����ي����روزال����ي����م ب����وس����ت ع��ن 
»أرت��ش��رز« جوزيف  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
ب���اي���ن ق���ول���ه إن ل���ق���اح »ل����ون����ار ك�������وف19«  يعد 
األول من نوعه وال��ذي يعتمد على استنساخ 
ب����روت����ني م��ن��خ��ف��ض ال���ج���رع���ة م����ن ك�����ورون�����ا، إذ 
إلى جرعة واحدة  أن يحتاج الشخص  يتوقع 
فقط من أجل حمايته. وقامت الشركة بشحن 
أول��ى ال��دف��ع��ات م��ن اللقاح إل��ى كلية الطب في 
س��ن��غ��اف��ورة م��ن أج���ل إج����راء ت��ج��ارب س��ري��ري��ة. 
وامل����������ادة ال���ف���ع���ال���ة ف�����ي ال����ل����ق����اح ت����ع����رف ب���اس���م 
»mRNA« وه��ي امل���ادة ال��وراث��ي��ة امل��وج��ودة في 
في  املناعية  االستجابة  تثير  التي  الفيروس، 
ال��ج��س��م، إذ إن ال��ج��رع��ة م��ن��ه س��ت��ح��ث ال��ج��ه��از 
لتلك  مشابهة  بروتينات  إن��ت��اج  على  املناعي 
تمكنه  والتي  الفعلي،  الفيروس  في  املوجودة 
الفيروس ويتدرب على  ه��ذا  التعرف على  من 

محاربته.
وارت���ف���ع���ت ق��ي��م��ة ال���ش���رك���ة ال��س��وق��ي��ة م��ن��ذ ب��دء 
تجاربها وإعان النتائج التي توصلت لها من 

50 مليون دوالر إلى حوالي مليار دوالر.
مع  تتعاون  ال��ت��ي  أسترازينيكا  ش��رك��ة  وك��ان��ت 
ج��ام��ع��ة اك��س��ف��ورد إلن���ت���اج ل���ق���اح، اع��ل��ن��ت ان��ه��ا 
ستبيع لقاحها الذي طورته بحوالي دوالرين 
ل��ل��ج��رع��ة، وق����د ط��ل��ب��ت ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 400 
م��ل��ي��ار دوالر. وف��ي  م��ق��اب��ل 1.2  م��ل��ي��ون ج��رع��ة 
��ع تحالف يضم أملانيا وفرنسا 

ّ
13  يونيو، وق

وإي��ط��ال��ي��ا وه��ول��ن��دا ع��ق��دا للحصول على 300 
مليون جرعة مقابل 750 مليون يورو، مع خيار 

الحصول على 100 مليون جرعة إضافية.
وفي 16 يونيو الجاري، زار الرئيس الفرنسي 
إي���م���ان���وي���ل م����اك����رون ع���م���اق ص��ن��اع��ة األدوي�����ة 
»م���ارس���ي ل��ي��ت��وال« ال����ذي ي��ع��ت��زم اس��ت��ث��م��ار ما 
ي��ورو، إلنشاء مصنع  يقارب من نصف مليار 
»تأمني ما تحتاجه فرنسا وأوروبا من  جديد ل�

لقاحات«. 

بكين تعزل نصف مليون شخص
عزلت الصني، حوالي نصف مليون شخص قرب العاصمة بكني التي سجلت منذ منتصف يونيو زيادة في حاالت كوفيد- 19 
التي تصفها السلطات بأنها ال تزال »خطيرة ومعقدة«. يأتي ذلك بعد ظهور نحو 300 إصابة جديدة في املدينة في غضون أكثر 
من أسبوعني، وهو ما زاد املخاوف من موجة ثانية من اإلصابات. كما عزلت »كانتون أنغني« الواقعة على بعد 60 كلم جنوب 
بكني في محافظة هوباي )شمال(، فيما سيسمح لفرد واحد من كل أسرة بالخروج مرة في اليوم لشراء الطعام والدواء. وتبني 
أن سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفواكه والخضار في بكني، مصدر حاالت العدوى الجديدة، وأعلن متحدث باسم 

سلطات املدينة من جهته أّن »الوضع الوبائي في العاصمة بكني خطير ومعقد«.

الجيش الصيني يبدأ 
استخدام أول لقاح

»آمن وفاعل إلى حد ما«

فاوتشي متفائل بحذر: 
األمر ال يتعلق بمنافسة 

للفوز في مباراة

مختبرات عدة تبيع
وعوداً بلقاح لم تثبت 

كفاءته بعد

شركة أميركية – إسرائيلية 
ستبدأ اختبارات لـ»لقاح 

بجرعة واحدة« في أغسطس 

عقوبات وحظر تسّلح وتراجع عملة و»كورونا«

الضغوط »النوعية« قد تدفع إيران
إلى مفاوضة ترامب

محرر الشؤون الدولية

عليها  تمارسها  التي  القصوى  الضغوط  حملة  ضمن 
إلرغ���ام���ه���ا ع��ل��ى ال���ت���ف���اوض، ت��ن��ش��ط ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
��ح امل���ف���روض ع��ل��ى إي�����ران، بموجب 

ّ
ل��ت��م��دي��د ح��ظ��ر ال��ت��س��ل

أكتوبر  أن ينتهي 18  ي��ف��ت��رض  ال���ذي  ال���ن���ووي،  االت��ف��اق 
النزاع«  فض  »آلية  بتفعيل  واشنطن  تلّوح  كما  املقبل، 
الخاصة باالتفاق النووي الذي انسحبت منه، ما يهّدد 

بإعادة فرض العقوبات األممية على إيران.
وم���ع ه���ذه ال��ض��غ��وط ال��خ��ارج��ي��ة، ت��ع��ان��ي إي����ران داخ��ل��ي��ًا 
نتيجة وباء »كورونا« وتراجع عملتها واقتصادها إثر 
روحاني  بالرئيس حسن  ح��دا  ما  األميركية،  العقوبات 

إلى اعتبار 2020 العام األصعب على باده.
أبو  السياسية حميد  للشؤون  أعلن مستشاره  وأم��س، 
أنه  غير  السبب،  ذك��ر  دون  م��ن  استقالته  تقديم  طالبي 
داف����ع، ال��س��ب��ت امل��اض��ي، ع��ن »م��ب��دأ ال��ت��ف��اوض باعتباره 
إحدى الركائز السياسية الخارجية إلي��ران«، في إشارة 

منه إلى الدعوات األميركية للتفاوض مع طهران. 
وي��رى مراقبون أن ك��ل ذل��ك ق��د يساهم ف��ي إرغ���ام جناح 
امل��ح��اف��ظ��ني امل��ت��ش��ّددي��ن ع��ل��ى ت��ل��ي��ني م��وق��ف��ه��م وال��ق��ب��ول 
��ل دع���م���ًا ل��ل��م��ع��ت��دل��ني 

ّ
ب���ال���ت���ف���اوض م���ع أم���ي���رك���ا، م���ا ي��م��ث

ف الضغط على إيران، 
ّ
وللرئيس حسن روحاني، ويخف

خصوصًا م��ع رغ��ب��ة ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د ترامب 
بالحوار مع طهران.

جولة هوك

وت��زام��ن��ًا م��ع اجتماع مجلس األم���ن، ال��ي��وم، ح��ول ق��راره 
براين هوك  إي���ران، يجري  على  ح 

ّ
التسل الخاص بحظر 

املمثل األميركي الخاص بشؤون إيران جولة في املنطقة 
ح 

ّ
التسل تمديد حظر  ب��اده  لسعي  دول��ي  تأييد  لحشد 

السعودي  الخارجية  أم���س، وزي���ر  وال��ت��ق��ى،  إي����ران.  على 
فيصل ب��ن ف��رح��ان. وق��ب��ل ذل���ك، ال��ت��ق��ى وزي���ر الخارجية 

والتعاون الدولي اإلماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد.
وقال هوك: »أنا في جولة في منطقة الشرق األوسط ملواجهة 
قليلة من  أشهر  بعد  األف���ق، فنحن على  ف��ي  الظاهر  الخطر 
انتهاء حظر األسلحة على إيران املطبق من سنوات«. وتابع: 

»الحظر الدولي على إيران يجب أن يظل مفروضا«. 
في املقابل، كشف الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية 

ع��ب��اس م��وس��وي أن ط��ه��ران ت���درس ث��اث��ة خ��ي��ارات للرد 
على أي تمديد محتمل لحظر التسلح. وقال إن باده »لن 
والصاروخية«،  الدفاعية  قدراتها  بشأن  أحد  مع  تمزح 
ف��ي تمديد حظر  ب��أن دع��م األوروب��ي��ني ألميركا  متوعدًا 

الساح ستكون »له عواقب، عليهم تحّملها«.
وتراهن طهران على املوقفني الصيني والروسي إلفشال 

جهود اإلدارة األميركية لتمديد حظر األسلحة.

تقوقع نتيجة األزمة

وم��ع معاناتها م��ن ال��ض��غ��وط داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا، يبدو 
أن إي����ران ب��ات��ت ت��ت��ق��وق��ع ع��ل��ى ن��ف��س��ه��ا، وت��ن��أى بنفسها 
ال��ت��وّرط أكثر في ملفات دول أخ��رى، أهمها العراق،  عن 

الذي يشهد حملة من رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي، 
ال��ب��اد وهيبتها، بعد  امل��دع��وم أميركيًا، إلع���ادة س��ي��ادة 

التغلغل الواسع لطهران وميليشياتها فيها.
وف��ي إع���ان م��ف��اج��ئ، اعتبر م��وس��وي أن م��داه��م��ة ق��وات 
جهاز مكافحة اإلرهاب في العراق ملقر تابع مليليشيات 
ك��ت��ائ��ب ح���زب اهلل امل��م��ول��ة م��ن ال��ح��رس ال��ث��وري »قضية 
في  التدخل  بصدد  ليست  وإي���ران  بالعراقيني..  قة 

ّ
متعل

شؤون العراق الداخلية وإبداء الرأي حولها«.
ك����ذل����ك، ق�����ال م����وس����وي إن ت����زام����ن ال����ض����رب����ات ال��ت��رك��ي��ة 
واإلي��ران��ي��ة »ل��إره��اب��ي��ني« ف��ي إقليم ك��وردس��ت��ان العراق 
أخيرًا »ربما جاء مصادفة«. وتابع: »إيران على اتصال 

مع املسؤولني العراقيني في هذا املجال«.

¶ مراقبون: التحديات ربما تلّين موقف المحافظين
¶ هوك في المنطقة لتشديد الخناق على إيران
¶ طهران عن مداهمة »حزب الله«: شأن عراقي

تريد من مصر تسليحها لمواجهة تركيا

القبائل ورقة رابحة
لحسم الصراع في ليبيا

م���ج���ددًا، ب���رز ال��ح��دي��ث ع���ن دور ال��ق��ب��ائ��ل 
القائم،  الليبية كجهة وازن��ة في الصراع 
عات بأن موقفها سيرّجح كفة 

ّ
وسط توق

أح����د ال��ف��ري��ق��ني امل��ت��ن��اف��س��ني ع��ل��ى اآلخ����ر. 
ال��ق��ب��ائ��ل ف��ي ش���رق ليبيا أكثر  ر 

ّ
وت��ت��ج��ذ

من غربها، وأغلبها يدعم املشير خليفة 
حفتر، وأعلنت استعدادها لتلبية دعوة 
ال��رئ��ي��س امل���ص���ري ع��ب��دال��ف��ت��اح السيسي 
بتسليحها لتشارك في القتال ضد تركيا 
ال��ت��ي ت��دع��م ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ف���ي ال��غ��رب 

الليبي.
األول  النائب  درب���وك،  بلقاسم  أعلن  فقد 
الليبية  للقبائل وامل��دن  للمجلس األعلى 
للذهاب  وف��د  تشكيل  ب��ص��دد  القبائل  أن 
ل 

ّ
للتدخ للتصّدي  إلى مصر، والتنسيق 

ال���ت���رك���ي ف���ي ل��ي��ب��ي��ا، ك��م��ا ك��ش��ف��ت ع��ل��ي��اء 
ال���ع���ب���ي���دي، م����س����ؤول����ة ل���ج���ن���ة ال���ع���اق���ات 
قبائل  »م��ج��ل��س  ف��ي  الليبية   ����� امل��ص��ري��ة 
لقبائل  ب��ّران��ي  س��ي��دي  ملتقى  أن  ليبيا« 
ليبيا في مصر، الذي سُيعقد خال أيام، 
وتسليح  ت��دري��ب  ف��ك��رة  تنفيذ  سيبحث 
تلبية  مصر  ف��ي  الليبية  القبائل  ش��ب��اب 

لدعوة السيسي.
القبائل ليبيا لثاثة عقود، في  وس��ادت 
ع��ه��د م��ع��م��ر ال���ق���ذاف���ي، ال�����ذي ب��ن��ى ن��ظ��ام 
ح��ك��م��ه ع��ل��ى دع���م���ه���ا، خ��ص��وص��ا قبيلة 
واملنتشرة  إليها،  ينتمي  التي  القذاذفة، 
ف������ي م���دي���ن���ت���ي س�������رت )غ�����������رب( وس���ب���ه���ا 
في  املنتشرة  املقارحة  وقبيلة  )ج��ن��وب(، 
الورفلة،  الشاطئ )جنوب(، وقبيلة  براك 
امل��ن��ت��ش��رة ف��ي م��دي��ن��ة ب��ن��ي ول��ي��د )غ���رب(، 
وت�����وص�����ف ب���أن���ه���ا أك����ب����ر ق���ب���ائ���ل ال���غ���رب 

الليبي.
وه�������ذه ال���ق���ب���ائ���ل ال�����ث�����اث ك����ان����ت األك���ث���ر 
ت���س���ل���ي���ح���ًا، وأب�����ن�����اؤه�����ا ي����ت����ول����ون أرق�����ى 
وقبل  والعسكرية.  السياسية  املناصب 
القذافي، اعتمدت اململكة الليبية املتحدة 
ال��ت��ي أس��س��ه��ا امل��ل��ك إدري�����س ال��س��ن��وس��ي 

على دعم قبائل الشرق.

وت��أك��ي��دًا ل����دور ال��ق��ب��ائ��ل ذك����رت صحيفة 
خبر ترك التركية أن ليبيا هي أهم بوابة 
التاريخ،  مر  األفريقية، وعلى  القارة  إلى 
ال تمكن السيطرة على الصحراء الليبية 

من دون دعم القبائل املحلية.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا، أف�������ادت م��ج��ل��ة ن��اش��ي��ون��ال 
إن��ت��رس��ت ب����أن م��ص��ر أص��ب��ح��ت ت����رى في 
الوجود التركي تعارضا مع مصالحها، 
امل�����ص�����ري  ال�����ط�����رف�����ني  أن  إل���������ى  ول�����ف�����ت�����ت 
والتركي ال يستبعدان الخيار العسكري 
للمواجهة، إال أنها اعتبرت أنه لن ُيطّبق 

في الوقت الحالي. 
وذك���رت املجلة أن��ه رغ��م دع��وة مصر إلى 
وقف النار، فإن هذا ال يعني عدم تحّركها 
على اإلطاق، فقد تستخدم إستراتيجية 
ل��ل��ق��ب��ائ��ل الليبية  ال���دع���م  أخ����رى ب��ت��وف��ي��ر 
التي أعلنت دعمها أصا ملوقف القاهرة. 
ويرى متابعون للشأن الليبي أن للقبائل 
وزن���ًا م��ه��ّم��ًا، وأن ت��ح��ّرك��ه��ا بشكل ف��اع��ل، 
ع��ق��ب ت��س��ل��ي��ح��ه��ا ودم��ج��ه��ا ف���ي ال��ج��ي��ش 

الوطني، قد يقلب املعادلة.

»ناشيونال إنترست«:
لها بشكل  بدالً من تدخُّ

مباشر قد تدعم 
القاهرة القبائل

للقبائل وزن تاريخي
منذ الملكية..

واستمر لعقود
في عهد القذافي

اتهمته و35 شخصاً بالتوّرط في قتل سليماني

طهران ستالحق ترامب قضائيًا
أعلن املدعي العام في طهران، أمس، تحديد هوية 36 شخصًا متورطني في اغتيال الجنرال قاسم سليماني القائد 
السابق لـ »فيلق القدس« التابع للحرس الثوري اإليراني »وجرى إصدار مذکرة اعتقال وإعالن الشرطة الدولية الوضع 

األحمر بحقهم«، وفق وكالة »الطلبة« اإليرانية.
وأضاف: »سيكون على رأس القائمة الرئيس األميركي دونالد ترامب، وستتم متابعة مالحقته حتى بعد انتهاء فترة 

واليته«، متهما هؤالء األشخاص »بالقتل« وتنفيذ »عمل إرهابي«.
يشار إلى أن سليماني قتل بغارة أميركية على مطار بغداد، في الثالث من يناير املاضي، برفقة أبو مهدي املهندس 

النائب السابق لرئيس هيئة »الحشد الشعبي« في العراق.
الركاب  التحقيقات في حادثة إسقاط طائرة  أفــاد املدعي العسكري في طهران غالم عباس تركي بأن  من ناحيته، 
األوكرانية أوائل يناير املاضي خلصت إلى أن الكارثة نتجت عن خطأ بشري، موضحًا أن التحقيقات كشفت عدم 
صدور أي أوامر عن مسؤولني عسكريني رفيعي املستوى بإسقاط الطائرة. وتابع أن ستة أشخاص اعتقلوا ضمن 

إطار التحقيقات في القضية، وال يزال ثالثة منهم قيد الحبس، بينما أفرج عن الثالثة اآلخرين بكفالة مالية.



تكويت األذان

سعاد فهد المعجل

ل��خ��ب��ط ك����ورون����ا ك���ل ش������يء.. أول���وي���ات���ن���ا.. 
والصحية..  االجتماعية  عاداتنا  ثقافتنا.. 
ك���ل ش����يء أص���ب���ح م��خ��ت��ل��ف��ا.. وك����ل ق���رار 

أصبح معرضا إلعادة النظر!
وف���ي ظ���ل أم�����واج ال��ع��م��ال��ة ال��ف��ائ��ض��ة بفعل 
غ���ي���اب ض��م��ي��ر ب��ع��ض امل��ت��ن��ف��ذي��ن.. ب���دأت 
األص���������وات ت���ت���ع���ال���ى م���ط���ال���ب���ة ب��ال��ت��ك��وي��ت 
أغلبها  ع��ن  تغيب  وه��ي مطالب  ال���ف���وري.. 
ال���رؤي���ة وال��خ��ط��ة امل����دروس����ة ال��ت��ي تضمن 
كان  تكويت سابقة  تكرار محاوالت  عدم 
ن��ف��ع��ه��ا.. وكما  ض��رره��ا أك��ب��ر بكثير م��ن 

حدث في قطاعي التعليم والصحة.
اليوم يتحدثون عن تكويت األئمة واملؤذنني، 
وهي مسألة تتكرر كل عام مع فتح وزارة 
األوق��اف باب القبول للكويتيني للعمل في 
هاتني الوظيفتني في ظل العزوف التام من 
ق��ب��ل امل��واط��ن��ني، م��م��ا دع���ا وزارة األوق���اف 
مل��خ��اط��ب��ة دي�����وان ال��خ��دم��ة مل���س���اواة األئ��م��ة 

واملؤذنني باملعلمني.
ي���وج���د ف���ي ال��ك��وي��ت 1600 م��س��ج��د، ه��ذا 
ب���خ���اف امل���س���اج���د امل���ؤق���ت���ة م���ن ال��ك��ي��رب��ي 
وغيره، وع��دد املعينني في وظيفة إم��ام أو 
أغلبهم  ال� 200 مواطن!  م��ؤذن ال يتجاوز 
من  أو  امل��ق��دم��ة  االم���ت���ي���ازات  م���ن  يستفيد 
استثناءات مقربني في وزارة األوقاف ومن 
دون ممارسة جادة للعمل، بدليل أن أغلب 
مؤذني املساجد لصاة الفجر خاصة، ُهم 
اذانهم  يكون  ما  غالبا  الذين  املقيمني  من 
أو إق��ام��ت��ه��م ل��ل��ص��اة ب��ل��ه��ج��ة رك��ي��ك��ة وال 
لكن  ال��ل��غ��وي��ة،  ق��درات��ه��م  فتلك  عليهم،  ل���وم 
مرتادي  من  املتدينني  عشرات  على  اللوم 
املساجد والقاطنني بجوار املساجد الذين 
ال تدفعهم غيرتهم على الدين بأداء األذان 

بشكل صحيح تقربا من اهلل.
فقد حدثتني شقيقتي عن املسجد املجاور 
لسكنها، حيث يرفع أحدهم األذان مناديا، 
أو هكذا تسمع بلكنته الواضحة »حي على 
أم ف��اح« و»ح��ي على أم ص��اح«، محاوال 
ما استطاع أن يتقن مخارج األلفاظ والتي 

غالبا ما تخونه لهجته في إتقانها.
ه��ؤالء ف��ي نهاية األم��ر ال ل��وم عليهم، فهم 
م�����أم�����ورون وي����ح����اول����ون ج���ه���ده���م وب���ق���در 
استطاعتهم، لكن من يتحمل األمر هنا هو 
وزارة األوقاف التي من الواضح أنها تعاني 
من فشل متكرر في ضبط عملية األذان في 
املساجد. وبعد أن استحدثت هذه الوظيفة 
إلرضاء سياسي أو حزبي مؤقت وبشكل 
البلد تسمى  أصبحت معه بعض مساجد 
وفقا للهوية السياسية والحزبية ملرتاديها!

ذك��رت��ه��ا ف��ي ب��داي��ة ح��دي��ث��ي؛ ه��ي ح��ال��ة من 
التخبط في األولويات أفرزها كورونا ولم 
يخلقها، بحيث أقام البعض الدنيا وهددوا 
باستجوابات لبعض الوزراء املعنيني على 
ما أسموه خروجا عن الذوق العام بارتداء 
امل���اي���وه���ات ف���ي ال��ش��واط��ئ ال��ع��ام��ة وإق��ام��ة 
ال��ح��ف��ات ال��غ��ن��ائ��ي��ة ف���ي ال��ش��ال��ي��ه��ات على 
ال���رغ���م م���ن ك��ون��ه��ا م��م��ارس��ات شخصية 
ت��ض��م��ن��ه��ا م����واد ال��دس��ت��ور ال��ت��ي تحّصن 

الحقوق والحريات.
ف��ي��ب��ق��ى امل��ل��ب��س ح��ري��ة ش��خ��ص��ي��ة بمعنى 
أن��ه ال ي���ؤذي اآلخ���ر، وال ي��م��ّس عقيدته أو 
فكره، لكن أن يتم توظيف السلطة اإلدارية 
الح���ت���ك���ار م���ه���ام امل�������ؤذن وت����وزي����ع ال�����دور 
معروفني،  ومتنفذين  أقطاب  من  بأذونات 
ي��ع��ت��ب��ر ض������ررا ي���م���س أث������ره ك����ل ش���رائ���ح 
ألداء  للمسجد  يذهب  م��ن  س��واء  املجتمع، 
الصاة أو من يوقظه صوت املؤذن مناديا: 

»حي على أم فاح«!

»أسمع كالمك يعجبني.. أشوف أفعالك أستغرب«!جرة قلم

علي أحمد البغلي

ك���ورون���ا بطريقة  أزم����ة  ل��ن��ا  أدارت  ال��ت��ي  ال���رش���ي���دة  ال��ح��ك��وم��ة 
مثيرة للجدل والتذمر في آن واحد، تعلن لنا منذ اندالع أزمة 
Covid19 ونزول أسعار النفط أنها لم تعد تملك تلك املليارات 
التي كانت تحتكم عليها ما قبل األزمة املشؤومة، فهي أحيانًا 
تقول إنها ستلجأ إلى صندوق األجيال القادمة، وأحيانًا أخرى 
العام، وفجأة تصحو على مديونيات وزارات  إلى االحتياطي 
التي ترقد عليها ابنتها  ومؤسسات منها وفيها )كاملليارات 
ن��دري ما هو مصيرها في ظل  البترول، وال  املدللة مؤسسة 
قياداتها وقرارات معظمهم التي ما أنزل اهلل بها من سلطان!(، 
املسبوقة  املالية غير  الحاجة  أي  »الحفو«؛  ذل��ك  إزاء  نملك  وال 
أن  لدرجة  معها  نتعاطف  أن  إال  منها حكومتنا،  تعاني  التي 
أو  نفسه،  ب��ه  تجود  بما  لها  للتبرع  اس��ت��ع��داده  يبدي  بعضنا 
التي  يجمع لها »ملية« على طريقة »ع��ان اهلل من عان السيد« 

نقوم بها في املساجد والحسينيات! 
 ***

العوز والحاجة  التي تدعي  الحكومة  لكن، نفس  لكن، وآه من 
نراها »تفسفس« األموال بمناسبة وغير مناسبة! وسنضرب 
مثالني على ذلك على سبيل االستدالل والبرهنة على ما نقول، 

ألن األمر ال يقتصر على هذه األمثلة. 
اإلس��ام��ي��ة  وال����ش����ؤون  األوق������اف  وزارة  أع��ل��ن��ت  األول:  امل���ث���ال 

أكثر من 2000  إع��داد كشوفات ملكافأة حوالي  انتهاءها من 
ن��ق��ول ملعالي وزي��ر  ون��ح��ن  امل��م��ت��ازة!  م��ن موظفيها ألعمالهم 
العدل واألوق��اف: أي أعمال ممتازة قام بها موظفوك؟ ونذكر 
ال��وزارة  أي��ام على ط��رح تلك  ال���وزارة بما كتبته منذ  مسؤولي 
العامة  أكثر من 5 ممارسات أو مناقصات ستكلف امليزانية 
مايني الدنانير عن فعالية مسابقات حفظ القرآن الكريم أو ما 
شابه! فإذا كان موظفو هذه الوزارة ال يفقهون أن يرتبوا ألمر 
لكي  بها  قاموا  التي  املمتازة  األعمال  فما هي  فعالية مماثلة، 
نمنحهم مئات اآلالف عليها؟ يكفي أن مساجدنا مغلقة منذ 
ال��وزارة  أكثر من 4 أشهر، وهو النشاط األهم وامللموس لتلك 

التي ال لزوم لها! 
يتصور مسؤولوها  التي  البترول  الثاني: هو مؤسسة  املثال 
والعاملون فيها أنهم ومن خال مجهوداتهم يصرفون على 
ال���دول���ة وي���م���أون خ��زائ��ن��ه��ا ب��امل��اي��ني، وي��دي��ن ل��ه��م امل��واط��ن��ون 

والوافدون بحياة العز والثروة التي يتمتعون بها! 
ال��خ��ب��ر ن��ش��رت��ه ال��زم��ي��ل��ة ج���ري���دة األن���ب���اء ي��ق��ول »إن مؤسسة 
تعليمات  أص���درت  لها،  التابعة  وال��ش��رك��ات  الكويتية  البترول 
ب���ض���رورة ص����رف ال��ب��ون��ص ال��س��ن��وي ل��ل��ع��ام��ل��ني ف���ي ال��ق��ط��اع 
أن يصرف  أغسطس 2020، وض���رورة  النفطي خ��ال شهر 
البونص لكل الشركات واملوظفني في وقت واحد، وأن أقصى 

مكافأة تشجيعية )بونص( ستكون بواقع 4 أشهر من الراتب 
األساسي وفقًا للتقويم السنوي«. 

ونحن ال نملك إزاء ذلك التصرف غير املسؤول إال أن نقول: 
حسبنا اهلل ونعم الوكيل. فالجميع يعرف أن مرتبات عمالكم 
وم��وظ��ف��ي��ك��م ال��ف��ل��ك��ي��ة ه���ي أم����ور غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ف���ي ال��ك��وي��ت 
بل  عليكم  ن��ش��ره  ال  لكننا  تشبعون.  ال  ولكنكم  وخ��ارج��ه��ا، 
سنلقي العبء على سمو رئيس مجلس ال��وزراء إليقاف ذلك 
ليل نهار  العامة، فالحكومة تخبرنا  املنظم لأموال  اإلس��راف 
أنتم  لتأتوا  معها،  فنتعاطف  األم���وال،  م��ن  خ��وت  أن خزائنها 
وتثبتوا عكس ذلك الكام وأن حكومتنا غير صادقة! لذلك ال 
نملك إال أن نقول للرشيدة: »أسمع كامك يعجبني.. أشوف 

أفعال أعضائك أستغرب«!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

ومضات الحرية

ا وإمَّ
أال نكون!

إيمان جوهر حيات
@The0Truth_

في يونيو 2006 أطلقت وزيرة الخارجية األميركية السابقة كوندوليزا 
رايس مصطلح »شرق أوسط جديد« من تل أبيب!

ل��م ي��ك��ن ه���ذا ال��ت��ص��ري��ح ول��ي��د ال��ل��ح��ظ��ة ب��ل سبقه ال��ع��دي��د م��ن الخطط 
وال��خ��رائ��ط ال��ت��ي ت���دور ح���ول امل���وض���وع ذات����ه، م��ث��ال خ��ري��ط��ة ال��ج��ن��رال 
األميركي رالف بيترز Ralph Peters الذي كتب في املجلة العسكرية 
 Blood ال���دم ب��ع��ن��وان ح���دود  املتخصصة 2006 دراس����ة  األم��ي��رك��ي��ة 
الشرق  بمنطقة  ال��ح��دود  رس��م  إع���ادة  ب��ض��رورة  موصيًا   ،Borders
األوسط، ليعم السام على املنطقة املهترئة بالصراعات، وطبعًا حماية 
مصالح الدول املتنفذة، فتلك هي السياسة.. ال صديق وال عدو دائم 

لها.
أنظارنا، فأين فلسطني  أم��ام  الجديد ترتسم  الشرق األوس��ط  مامح 

وماذا يحدث للضفة الغربية؟
وأين سوريا ولبنان والعراق وليبيا واليمن؟

وأين تعاضد دول مجلس التعاون الخليجي؟
شهدنا أحداث »الربيع العربي« عام 2011 الذي اجتاح أغلب دول الشرق 
األوسط، وتكرر هذا املشهد في العام املاضي، حني عّمت التظاهرات 
املشهد حتى  ه��ذا  يتكرر  ولبنان. وسيظل  وال��ع��راق  الجزائر  ش��وارع 
مطالب  وتتحقق  السياسي،  النظام  في  تغييرات جذرية  إح��داث  يتم 

الشعوب التي كل ما ترغبه هو العيش بكرامة والحرية في أوطانهم.
ت أسعار النفط إلى مستوى 

ّ
وشهدنا ما حدث في مارس، عندما تدن

قياسي وتوجه كل من روسيا والسعودية إلى إغراق السوق بالنفط 
الرخيص تزامنًا مع انخفاض الطلب الدولي على النفط جّراء تفشي 

كوفيد 19. وتأثرت بعض الدول املنتجة من جراء هذا القرار.
االتجاه  أننا نقف في  النكبات حتى نستوعب  املزيد من  هل نحتاج 

الخطأ؟! 
نماذج االقتصاد الريعي الذي أسسته الدول املنتجة للنفط لن تتمكن 
من توفير نفس مستويات التنمية االقتصادية واالستقرار السياسي 
في املنطقة، وهذا الواقع إن لم يجِر استيعابه بشكل صحيح فسيؤدي 
إلى تفاقم التوترات اإلقليمية بني دول املنطقة التي أصبحت منقسمة 
بني معسكرين! وطبعًا يجب عدم إغفال جمهورية إيران فهي كذلك 

لها مصالح تريد تحقيقها.
تحظى  الجائحة، حيث  بعد  كبيرة خاصة  املنطقة معضات  تواجه 
االقتصادي  النمو  ي��زال  وال  مرتفعة،  سكاني  نمو  بمعدالت  املنطقة 
غير مستقر وهشًا للغاية، وال يستطيع سوق العمل استيعاب الكثير 
التي لجأ أغلبها  البشرية  العاملني الشباب، وهذا تبديد للطاقات  من 
للهجرة أو اللجوء للخارج أو االنضمام لعصابات اإلرهاب أو أقدموا 

على االنتحار. 
الخاصة، لم تعد الواليات املتحدة التي صرحت عن نيتها للحد من 
وجودها العسكري في املنطقة. وغيرها من القوى الفاعلة في الشرق 
دول  م��ن  للعديد  الداخلية  السياسة  ف��ي  ح��اس��م  تأثير  ذات  األوس���ط 
املنطقة املدججة بالصراعات والخافات واالنتهاكات، والتي أصبحت 
لقمة سائغة لكل عابث وجائع وال تحتاج لتكتيكات ومخططات فذة.

ما بعد الوباء ليس كما قبله، وهذا يعني إما أن يكون اإلصاح جذريًا 
ا أال نكون.   ومتوافقًا مع التغيير، وإمَّ

ً
وشاما

مدونة مسافر

»الشؤون«.. وربيبتها!
»ال����ق����وى  ورب���ي���ب���ت���ه���ا  ال�����ش�����ؤون  وزارة 
فكل  السائبة،  العمالة  منبعا  العاملة« 
ت��ل��ك ال��ع��م��ال��ة وم��ن��دوب��ي ش��رك��ات��ه��م قد 
مّروا عليكم، ومو معقولة كل جهازكم 
بريء مما حصل من خلل، والحمد هلل 
الطاولة  قلبت  البنغالي  ال��ن��ائ��ب  قضية 
وأظ���ه���رت امل��خ��ف��ي، وب���دأن���ا ن��س��م��ع عن 
السكانية  للتركيبة  وب��رج��ع  ال���ب���اوي، 
ألبناء  هنا  والحديث  الحاصل  واللغط 
 وعلمًا وأخاقًا 

ً
وطني فأنتم أكثر ثقافة

وا إلى معارك جانبية  َجرُّ
ُ
وال ُيمكن أن ت

قد ُيقصد بها طمس الحقائق والتهّرب 
م����ن امل���س���ؤول���ي���ة وال���ق���ف���ز م����ن س��ف��ي��ن��ة 
��ل امل��ت��س��ب��ب  غ����ارق����ة، وع��ل��ي��ن��ا أن ن��ح��مِّ
ال���ح���ق���ي���ق���ي م���س���ؤول���ي���ة م�����ا ح�����ل ب���ه���ذا 
الباد  ال��واف��دون دخلوا  ال��وط��ن، فهؤالء 
ب��ط��ري��ق��ة ش��رع��ي��ة، وم����ن خ����ال م��ن��اف��ذ 
رسمية واألغلبية منهم ناس يشتغلون 
وي��خ��دم��ون ب��ش��رف وأم���ان���ة س����واء في 
ال��ح��ك��وم��ة أو ب��ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ول��ي��س 
عن  والسؤال  الدولة،  في  عملهم  ذنبهم 
وج����وب ال��ت��ك��وي��ت، ي��ج��ب أن ي��وج��ه إل��ى 
ال���دول���ة وق��ي��ادي��ي��ه��ا ول��ي��س إل��ي��ه��م، وق��د 
تكويتها  َيصُعب  وظائف  هناك  تكون 
لعزوف الكويتيني عنها، أو لعدم توافر 
الكوادر الكويتية لتغطية الشواغر منها، 
مثل األط��ب��اء وامل��درس��ني، وأيضًا هناك 
سألتهم  وإذا  ال��ق��ي��ادي��ني  م���ن  ت��ق��ص��ي��ر 

الوافد  »إنتاجية  وبهمس:  ق��ال��وا  ليش؟ 
أك��ث��ر م��ن ال��ك��وي��ت��ي«، وه���ذا أح��ي��ان��ًا فيه 
عنده  القيادي  وأحيانًا  جانب صحيح، 
الحقًا،  عنها  نتكلم  راح  ثانية  حسبة 
ن��ظ��ام  ه���و  امل���س���ؤول األول  أن  وأع��ت��ق��د 
دي����وان ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة ال��ق��ات��ل ل��إب��داع 
والتنافس؛ فاألقدمية هي معيار الترقية، 
وس���ي���اس���ة ال��ض��ب��ط وال����رب����ط م��ف��ق��ودة، 
الفكر  لم يتغير  الحال، ما  ولن يستقر 
القطاع  عمل  ق��واع��د  طبق 

ُ
وت الحكومي 

ال����خ����اص، ي��ع��ن��ي ال���زي���ن ي��ظ��ل وي��ت��رق��ى 
ر 

ُ
ط

ُ
والشني يتوكل على اهلل، ومن خال أ

إب��داع  نشوف  راح  فقط  وهنا  قانونية، 
ال��ع��ن��ص��ر ال��ك��وي��ت��ي ك��م��ا ه���و م��ب��دع في 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص، وع���دا ع��ن ذل��ك دعونا 
ُصّب غضبنا على من ال يستحق 

َ
أال ن

نتج 
ُ
ونا نفرق بني الوافد امل

ّ
الغضب، وخل

وال��واف��د ال��ع��ال��ة ال���ذي س��وف نتكلم عنه 
اليوم، وما راح أتكلم عن العمالة السائبة 
��ّج��ار اإلق��ام��ات، حيث إن هناك نوعًا 

ُ
وت

��ون��ا نشوف 
ّ
ث��ان��ي��ًا وث��ال��ث��ًا وراب���ع���ًا، وخ��ل

املقيمني، فهؤالء ناس  الثاني من  النوع 
ُبسطاء ما لهم حس، ولكن يستنزفون 
ال���دول���ة ووج����وده����م ال يعطي  م���ق���درات 
ذكر، وبتكلم عن بعض 

ُ
قيمة ُمضافة ت

ال��ع��ائ��ات اآلس��ي��وي��ة ال��ت��ي ن���رى الكثير 
ن البيوت القديمة في مناطق 

ُ
منها تقط

ال���س���ك���ن ال���ن���م���وذج���ي، ف���ت���اق���ي ال��ب��ي��ت 

ر لشخص آسيوي وبدوره يؤجره  مؤجَّ
ل��ع��ش��رات ال��ع��ائ��ات اآلس��ي��وي��ة، فتاقي 
وزوجته وخمسة  زوج  فيها  غرفة  كل 
ل��ه��م ط��ري��ق��ة ب��ال��ت��غ��ل��غ��ل،  أوالد وه�����ؤالء 
وع��ن��د دخ����ول ه���ذه ال��ج��ال��ي��ة إل���ى ف��ري��ج 
ب��ع��د س��ن��ة ت��اق��ي ال��س��ك��ان ط��ل��ع��وا منه 
الذي  ودخ��ل املزيد منهم. وسؤالي: من 
أع��ط��ى ل��ه��ؤالء ت��أش��ي��رة ال��ت��ح��اق بعائل، 
على الرغم من تدني أجورهم؟! وكيف 
لوافد  بعائل  لالتحاق  ال��س��م��اح  ي��ك��ون 
��رت��وا 

ّ
رات��ب��ه ٣٥٠ دي���ن���ارًا؟ يعني م��ا ف��ك

الشقة كم بتكلفه وأكله وشربه وصرفه 
ع��ل��ى أب��ن��ائ��ه وم���دارس���ه���م؟! وه��ن��ا ن��رى 
ظر »الشؤون«، التي كان عليها 

َ
ِقصر ن

��ف ج��ه��ة اج��ت��م��اع��ي��ة وأك��ادي��م��ي��ة 
ّ
��ك��ل

ُ
أن ت

عن  مجتمعية  ميدانية  دراس���ة  ب��إع��داد 
ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ون���ش���وف ش���ل���ون ع��اي��ش��ني 
إقاماتهم  ومنو كفاؤهم ومنو يسهل 
وم��ن��و أع��ط��اه��م ُرخ����ص ال���ق���ي���ادة؟ وك��م 
عددهم، وكم تكلفتهم على الدولة؟ وهل 
وجودهم ذو فائدة للبلد؟ يعني الشغلة 
وتصوير  استعراض  مو  عقل،  يبيلها 
سلفيات، وبرجع للنوع الثالث في املقال 

القادم.
وتسلمون.

أُمنية رئيس )3(

توظيف البدون
م��ن��ذ اي����ام ت���داول���ت وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي خ��ب��را م��ف��اده، ان اح��دى 
ال���س���ف���ارات األوروب�����ي�����ة ت���ع���اق���دت مع 
م���ئ���ات األط����ب����اء وامل���م���رض���ني ال���ب���دون 
الدنيا ولم  للعمل في بادها، فقامت 
تقعد، كيف وملاذا واين وزارة الصحة 
خ��ّون  م��ن  منهم  معهم؟  التعاقد  م��ن 
أعطاها بعض  الفئة ومنهم من  ه��ذه 

املبررات.
ان��ه��ا  ت��ق��ول  ب���دوره���ا  ال��ص��ح��ة  وزارة 
ه����ذه  ت�����ق�����وم  ان  ج������اه������زة ش����ري����ط����ة 
امل��ج��م��وع��ة ب��اس��ت��ي��ف��اء االش���ت���راط���ات 
اإلدارية، وهنا مربط الفرس. الن هذه 
اللجنة  م��واف��ق��ة  تتطلب  االش��ت��راط��ات 
امل���رك���زي���ة ل���ل���ب���دون، وق���ص���ة ال��ب��ط��اق��ة 
االمنية التي اذلوا خلق اهلل بها لدرجة 
ان���ه���ا اخ����رج����ت ب���ع���ض امل����رض����ى م��ن 

غرف العمليات وحرمت أطفاال بسن 
السادسة والسابعة من التعليم، كما 
ان��ه��ا ح��رم��ت خ��ري��ج��ي ث��ان��وي��ة عامة 
مع  والتطبيقي  ال��ج��ام��ع��ة  دخ���ول  م��ن 
التسعني،  ف��اق��ت  امل��ئ��وي��ة  نسبتهم  ان 
وه�����ي ل��ج��ن��ة ب���ت���ق���دي���ري ال��ش��خ��ص��ي 
أس��س��ت ل��ل��ض��غ��ط ع��ل��ى ال���ب���دون لكي 
تجعلهم يغادرون البلد، او تضطرهم 
الس����ت����خ����راج ج���������وازات اج���ن���ب���ي���ة ك��ي 
ت���خ���رج���ه���م م����ن م��ص��ط��ل��ح امل��ق��ي��م��ني 
ذلك  معتبرة  ق��ان��ون��ي��ة،  غير  ب��ص��ورة 

إنجاز املئة مليون دينار.
االن ب��ع��ي��دًا ع���ن ال��ض��ع��ف ال��ح��ك��وم��ي 
ف���ي م��واج��ه��ة ال��ج��ه��از وع����دم ال��ق��درة 
ع���ل���ى إص���������دار ت���ع���ل���ي���م���ات واض���ح���ة 
االرادة  ع��ن  وبعيدًا  الخصوص  بهذا 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة مل���ج���ل���س االم�������ة ف����ي ح��ل 

القضية، يطرح السؤال: ما املنطق في 
اس��ت��ج��اب م��ئ��ات م��ن األط��ق��م الطبية 
م���ن ك��وب��ا وب��ن��غ��ادش وع����دم تعيني 
ه��ؤالء مع ان ال��دول��ة هي من علمتهم 

في مدارسها؟!
فلنكن واضحني، نحن ال نتحدث عن 
تجنيس، بل نتحدث عن تعيني األطباء 
االخ��ت��ص��اص��ات  وذوي  وامل��م��رض��ني 
امل���ه���م���ة، ك���م���ا ن���ت���ح���دث ع����ن ال��ت��ع��ل��ي��م 

والطبابة في بلد االنسانية.
فهل وصلت الرسالة؟.. امل ذلك.

»وقفية العجيري«.. ودخوله القرن الثاني

محمود حربي

الثاثاء  العجيري  دكتور صالح  الكبير  الفلكي  العالم  احتفل 
املاضي بدخوله القرن الثاني من عمره املديد، كما احتفل بهذه 
املناسبة أصدقاؤه ومحّبوه على وسائل التواصل االجتماعي 
املختلفة، بسبب االوضاع الحرجة التي تمر بها الكويت والعالم 
في مواجهة جائحة »كورونا« والتزام قواعد الصحة العامة في 

التباعد االجتماعي.
ع��دة،  ولسنوات  املناسبة  ه��ذه  لحضور  الحظ  أسعدني  ولقد 
عندما يقام االحتفال في ديوانية البرجس العامرة، بحضور 
سمو الشيخ ناصر املحمد الذي حرص العام املاضي على ان 
الفضائي  للمنظار  مجّسم  هيئة  على  االحتفال  كعكة  تكون 

تكريمًا إلسهامات د. العجيري في علم الفلك.
لقد كانت لنا ذكريات جميلة مع د. العجيري مساء كل سبت 
الصبا  أي��ام  البرجس، عندما يتحدث عن ذكرياته  دي��وان  في 
والشباب، وكيف قدم خبرته في التعليم لجيل الرواد من أبناء 

الكويت.
ولقد سعدت بشكل خاص بالتواصل معه لسنوات طويلة في 
ديوانه العامر بمنزله بمنطقة اليرموك، وقد أجريت معه لقاءات 
صحافية ع��دة ون��ش��رت ف��ي ج��ري��دة سبقلا ووك��ال��ة رويترز 
وتحدث  الكويتية،  ال��زم��ن  ومجلة  الثقافي  القسم  ف��ي  العاملية 
النشاط  بداية  في  القديمة ومشاركته  الكويت  في  عن حياته 
العجيري،  روزن��ام��ة  املباركية، وقصة  امل��درس��ة  في  املسرحي 
العراق ومصر، والكويت، وما رافق ذلك  ل طباعتها بني 

ّ
وتنق

من اح��داث، وقد تم اعتمادها تقويما رسميا ملجلس ال��وزراء 
املوقر.

كم حضرت لقاءات عدة في ديوانه مع باحثني عرب، وال أنسى 
 
ً
كرمه معنا؛ ففي كل زي��ارة كان ال بد أن يقّدم لضيفه هدية

قيمة؛ إما مصاحف وإما كتبًا وإما خرائط تذكارية، وإما غير 
ذلك.

الجليل أود طرح مقترح لتجسيد  العالم  وفي مناسبة مئوية 
ت��ك��ري��م م��ج��ت��م��ع��ي ل��ش��خ��ص��ة ال���ك���ري���م، أط�����ال اهلل ف���ي ع��م��ره، 
رئيسٍة  بمساهمٍة  الفلكية«،  العجيري  »وق��ف��ي��ة  إن��ش��اء  وه��و 
ب��داي��ة حياتهم  ف��ي  ي��دي��ه  تعلمت على  ال��ت��ي  الشخصيات  م��ن 
املجتمعية وأصدقائه ومحبيه،  املؤسسات  الدراسية، وبعض 

وتهدف الوقفية الى:
- ال��ع��م��ل ع��ل��ى اس��ت��م��رار ال��روزن��ام��ة م��ع ال��ت��ط��وي��ر إل���ى نسخة 

إلكترونية. 

الفلك  ال��ب��ح��وث وال���دراس���ات ف��ي م��ج��ال علم  - دع��م وتشجيع 
واألرصاد الجوية. 

- إنشاء جائزة العجيري السنوية لتكريم املتميزين الكويتني 
والعرب في هذا املجال. 

- ت��ط��وي��ر م��ت��ح��ف ال��ف��ل��ك امل���وج���ود ف��ي م��ن��زل ال��ع��م د. ص��ال��ح؛ 
ليصبح متاحًا لطلبة العلم والباحثني. 

- تشجيع الشباب الكويتي على دراسة الفلك.
الحديثة في  ب���اإلص���دارات  وم��ده��ا  ال��ع��ام��رة،  تطوير مكتبته   -

الفلك مع نسخ الكترونية، تكون متاحة للباحثني.
العلمية  بالوسائل  ودع��م��ه  للفلك  العجيري  متحف  تطوير   -

الحديثة. 
- إن��ش��اء م��وق��ع ال��ع��ج��ي��ري االل��ك��ت��رون��ي، ي��ض��م س��ي��رة حياته 
والتلفزيونية  الصحافية  ولقاءاته  املختلفة  املناسبات  وصور 

وأحاديثه املختلفة وإسهاماته العلمية، والثقافية.

قيس األسطى

كّتاب وآراء
الكويت18
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ي���م���ر ن�������ادي ب���رش���ل���ون���ة ب���م���رح���ل���ة ش��ك 
ب��ع��د ت��راج��ع ن��ت��ائ��ج ال��ف��ري��ق وخ��س��ارت��ه 
ص���دارة ال����دوري األس��ب��ان��ي، وانعكست 
كيكي  امل���درب  ع��اق��ة  على  النتائج  تلك 
س��ي��ت��ن ب��ال��اع��ب��ن، وأث�����ارت ت��س��اؤالت 
ب��ش��أن ق���درت���ه ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م ف���ي ن��ج��وم 

الفريق.
وذكرت تقارير صحافية في أسبانيا أن 
الفريق  سيتن يتجنب مواجهة نجوم 
ويتفادى  الفريق،  على  سيطرته  وفقد 
اس��ت��ف��زازه��م ح��ت��ى ف��ي ت��غ��ي��ي��رات��ه خ��ال 
امل����ب����اري����ات، ح���ي���ث ي��ك��ت��ف��ي ب��ت��غ��ي��ي��رات 

تشمل العبي الصف الثاني.
بمقطع مصور  ال��ت��ق��اري��ر  تلك  وت��ع��ززت 
جديد بثته قناة موفيستار، ويظهر فيه 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي وهو 
إدي��ر س��اراب��ي��ا مساعد  يتجاهل حديث 
م����درب ال���ن���ادي ال��ك��ت��ال��ون��ي خ����ال ف��ت��رة 

توقف مباراة برشلونة وسلتا فيغو.
وت���ف���وه م��ي��س��ي ب��ك��ل��م��ات ق��ب��ل أن ي��دي��ر 
ظ���ه���ره ل��س��اراب��ي��ا خ����ال امل����ب����اراة، ال��ت��ي 
ب��ال��ت��ع��ادل 2-2، وال��ت��ي سمحت  ان��ت��ه��ت 
ل�����ري�����ال م�����دري�����د ب�����االن�����ف�����راد ب�����ص�����دارة 

الترتيب بفارق نقطتن عن برشلونة.
ك�����ان امل���ه���اج���م ل���وي���س س�����واري�����ز أط��ل��ق 
همت بأنها هجوم مباشر 

ُ
تصريحات ف

ع���ل���ى س���ي���ت���ن، ح����ن أج������اب ع����ن س����ؤال 
خ��ارج  للفريق  السلبية  النتائج  بشأن 
ملعبه خ��ال ه��ذا امل��وس��م، وق��ال »يجب 

أن يقوم املدربون بإيجاد حل لذلك«.
ال��ن��ادي  إدارة  أن  أك���دت صحيفة »أس«   
ال���ك���ت���ال���ون���ي غ���ي���ر راض����ي����ة ع����ن س��ي��ت��ن، 
ول����م ت��ت��ق��ب��ل ع�����ددا م���ن ت��غ��ي��ي��رات��ه خ��ال 
املواجهات السابقة، وأشارت الصحيفة 
إل���ى أن ف��ش��ل سيتن ف��ي ال��ت��ت��وي��ج ب��أي 
ل��ق��ب ي��ع��ن��ي رح��ي��ل��ه ف���ي ن��ه��اي��ة امل��وس��م 

الحالي.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت صحيفة م��ارك��ا إن 
س��ي��ت��ن ف���ق���د ث���ق���ة ال���اع���ب���ن ف����ي غ��رف��ة 
ت��غ��ي��ي��ر امل���اب���س، وت��وق��ف��ات االن��ت��ع��اش 
التي تتخلل املباريات مثال واضح على 
ذل���ك، ح��ي��ث ان امل����درب ال ي��ك��اد يتحدث 
إل����ى ال���اع���ب���ن وي���ت���رك األم�����ر مل��س��اع��ده 

سارابيا، ألن هناك العديد من الاعبن 
يتجاهلونه عندما يتحدث إليهم.

وش������ددت ع��ل��ى أن ه����ذا امل���وق���ف ي��ح��دث 
أي��ض��ا ف��ي ال��ت��دري��ب، وه��و م��ا ال يعجب 

املجموعة بشكل عام.
وق������ال������ت ال����ص����ح����ي����ف����ة إن��������ه ف������ي ب��ع��ض 

م��ن أصحاب  غ��ادر الع��ب��ون  املناسبات، 
الوزن الثقيل في الفريق ملعب التدريب، 
الوقت وتحدثوا  بإهدار  وهم يشعرون 

عن ذلك بصوت عال.
ولفتت »ماركا« إلى أن مستقبل سيتن 
بات تحت التهديد في برشلونة، ولقب 
ال��وح��ي��د  ال���خ���ي���ار  ه����و  األب����ط����ال  دوري 
لبقائه في املوسم املقبل، ال سيما بعد 

أن فقد ثقة الفريق.
وذكرت الصحيفة أنه إذا كانت العاقة 
ب����ن س���ي���ت���ن وال����اع����ب����ن ق����د ان����ه����ارت، 
فهذا يعني أن الرئيس جوسيب ماريا 
ب���ارت���وم���ي���و خ��س��ر ره���ان���ه ع��ل��ى امل����درب 

الذي تعاقد معه إلنقاذ املوسم.
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تشخيص خطأ يصيب بيالردو بـ»كورونا«
أعلن خورخي بياردو، شقيق كارلوس بياردو، مدرب املنتخب األرجنتيني الفائز بمونديال 
1986 لكرة القدم، أن تشخيص إصابة شقيقه في نهاية األسبوع بفيروس كورونا املستجد، 

تم عن طريق الخطأ.
وكتب خورخي على حسابه في »تويتر«: »شقيقي ال يعاني من شيء، املختبر )ال��ذي أجرى 

الفحص( ارتكب خطأ«.
دخل كارلوس بياردو إلى املستشفى السبت بعد اختبار إيجابي لفيروس »كوفيد19-«.

ُ
وأ

اختبار مصيري لبرشلونة
يخوض برشلونة اختبارًا مصيريًا في 
ال��ن��ق��اط، عندما  سعيه إل���ى وق���ف ن��زي��ف 
في  ال���ي���وم،  م��دري��د  أتلتيكو  يستضيف 
اف���ت���ت���اح امل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة وال���ث���اث���ن من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
وخسر النادي الكاتالوني أربع نقاط منذ 
التي توقفت ألكثر  املنافسات  استئناف 
من ثاثة أشهر بسبب فيروس كورونا 
املستجد، فوجد نفسه في املركز الثاني 

التقليدي  غريمه  خلف  نقطتن  ب��ف��ارق 
متقدما على  ك��ان  بعدما  م��دري��د،  ري���ال 

األخير بالفارق ذاته.
وي��درك برشلونة أن إه��دار أي نقطة في 
كبير  بشكل  سيضعف  ال��غ��د  م��واج��ه��ة 
حظوظه في الدفاع عن لقبه للعام الثالث 
على التوالي، خصوصا أن النادي امللكي 
ي���خ���وض اخ���ت���ب���ارا س��ه��ا ن��س��ب��ي��ا أم���ام 
خيتافي السادس، الذي تراجعت نتائجه 

عقب استئناف املنافسات، حيث حصد 
أرب���ع ن��ق��اط ف��ي خمس م��ب��اري��ات ل��م يذق 

فيها طعم االنتصار.
وس���ي���ك���ون ب��رش��ل��ون��ة م��ط��ال��ب��ا ب��ت��ف��ادي 
خ��س��ارة النقاط، وه��ذه امل��رة على أرض��ه 
أم������ام أت��ل��ت��ي��ك��و م����دري����د، ال������ذي اس��ت��ع��اد 
أتلتيك  أم���ام  مخيب  ت��ع��ادل  بعد  عافيته 
متتالية  انتصارات  أربعة  وحقق  بلباو، 

انتزع بها املركز الثالث من إشبيلية.

املعنويات  استغال  أتلتيكو  وسيحاول 
امل����ه����زوزة ل��اع��ب��ي ال����ن����ادي ال��ك��ات��ال��ون��ي 
مل��واص��ل��ة ان��ت��ص��ارات��ه امل��ت��ت��ال��ي��ة، وت��أم��ن 
أب��ط��ال  م��ش��ارك��ت��ه ف���ي م��س��اب��ق��ة دوري 
أوروب�������ا امل���وس���م امل���ق���ب���ل، وه����و م���ا أك���ده 
دي��ي��غ��و سيميوني  األرج��ن��ت��ي��ن��ي  م��درب��ه 
ب��ال��ق��ول: »ل��م نفز أب���دا ف��ي ك��ام��ب ن��و في 
الليغا، وبالتالي سنحاول استغال هذه 

الفرصة«.

المباريات المنقولة اليوم
القناةالتوقيتالفريقان

الدوري االنكليزي )المرحلة الثانية والثالثون(

10.15beIN Sports HD 2 مساءبرايتون × مانشستر يونايتد

الدوري االسباني )المرحلة الثالثة والثالثون(

8.30beIN Sports HD 1 مساءريال مايوركا × سيلتا فيغو

8.30beIN Sports HD 3 مساءليغانيس × إشبيلية

11.00beIN Sports HD 3 مساءبرشلونة × أتلتيكو مدريد

الدوري االيطالي )المرحلة التاسعة والعشرون(

8.30beIN Sports HD 4 مساءتورينو × التسيو

10.45beIN Sports HD 4 مساءجنوى × يوفنتوس

»كعب« بنزيمة
يثير جنون النجوم واإلعالم

خطف الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال 
م��دري��د، األض���واء بعد صناعته ه��دف فوز 
ليسهم  »الكعب«،  ب� إسبانيول  على  فريقه 
ف��ي ان��ف��راد »امل��ي��ري��ن��غ��ي« ب��ص��دارة ال���دوري 

األسباني.
اعتلى الريال ص��دارة الترتيب برصيد 71 

نقطة، بفارق نقطتن أمام برشلونة.
ه��دف ال��ري��ال ج��اء ع��ن طريق الع��ب وسطه 
الدقيقة األخيرة  البرازيلي كاسيميرو في 
من  مميزة  تمريرة  بعد  األول،  الشوط  من 
ال��ك��رة داخ���ل منطقة  ال���ذي تسلم  ب��ن��زي��م��ة، 
الجزاء، قبل أن يمررها بالكعب بن قدمي 
م����داف����ع ال���ف���ري���ق ال���ك���ت���ال���ون���ي، ل��ت��ص��ل إل���ى 
ك��اس��ي��م��ي��رو ال����ذي س���دده���ا داخ����ل ال��ش��ب��اك 

بيسراه.
ال��ف��رن��س��ي زي���ن ال���دي���ن زي�����دان م����درب ري���ال 
م��دري��د أث��ن��ى ك��ث��ي��را ع��ل��ى ال��ل��ق��ط��ة ال��ف��ردي��ة 
قائا خال  بنزيمة،  املذهلة ملواطنه كريم 
املؤتمر الصحافي عقب املباراة »هو العب 

يخترع أشياء ال تصدق«.
الكعب  ثم  ال��ك��رة،  »السر في تمهيد  وتابع 
الكرة  أن  أدرك  ال��ذي  وكاسيميرو،  ال��رائ��ع، 
كانت  بنزيمة  تمريرة  ولكن  إليه،  ستأتي 

عبقرية«.
وأك���د ال��ب��رازي��ل��ي ك��اس��ي��م��ي��رو، الع���ب وس��ط 
ريال مدريد، أن هدفه الذي حسم مواجهة 

إسبانيول ينسب فيه الفضل لبنزيمة.
وقال كاسيميرو في تصريحات تلفزيونية 
»ك��ري��م ه��و ص��اح��ب ال��ه��دف، احتفلنا معه 
ألن الكعب الرائع كان تمريرة مذهلة، هذه 
هي ألعاب بنزيمة«. وأوضح »اعتدنا على 
كانت  لقد  منه،  الفنية  اللقطات  ه��ذه  مثل 

تمريرة مذهلة لاعب كبير«.
وأث�����ن�����ى إي���م���ي���ل���ي���و ب���وت���راغ���ي���ن���ي���و، م���دي���ر 
ال��ع��اق��ات املؤسسية ب��ن��ادي ري���ال م��دري��د، 
في تصريحات  قائا  نزيمة،  »كعب«  على 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة »ه�����ي إح������دى أف���ض���ل ل��ع��ب��ات 

املوسم، لقد كانت لقطة رائعة للغاية«.
وأك����م����ل »ه�������ذا ي���ع���ط���ي ف����ك����رة ع����ن م��وه��ب��ة 
الاعب في لحظة كان ظهره للملعب، وملح 
ت��ق��دم ك��اس��ي��م��ي��رو م���ن ال��خ��ل��ف. ل��ق��د ك��ان��ت 

لقطة مذهلة«. 
ألن  مفاجئة،  بحركة  ق��ام  »بنزيمة  وأردف 

من الصعب توقع أن تنتهي بهذه الطريقة. 
هي أحد أفضل لعبات املوسم«.

ب�������دوره�������ا، خ����رج����ت ع����ن����اوي����ن ال���ص���ح���اف���ة 
امل�����دري�����دي�����ة وه������ي ت���ت���غ���ن���ى ب���م���ا ي����ق����وم ب��ه 
ب���ن���زي���م���ة، ب��ش��ك��ل خ�����اص م���ن���ذ اس��ت��ئ��ن��اف 
امل��س��اب��ق��ة م��ن��ت��ص��ف ال��ش��ه��ر ال���ح���ال���ي، بعد 
ت���وق���ف 3 أش���ه���ر ب��س��ب��ب ت��ف��ش��ي ف���ي���روس 

كورونا املستجد.
»ال��ع��ب��ق��ري��ة تحكم  م��ارك��ا  وق��ال��ت صحيفة 
ص�������دارة ال���ل���ي���غ���ا«، ف����ي إش�������ارة مل����ا ق�����ام ب��ه 

احتال  ف��ي  رئيسيا  دورا  ولعبه  بنزيمة، 
فريقه صدارة املسابقة.

وك��ت��ب��ت ص��ح��ي��ف��ة آس »ل��ق��ط��ة ت���وض���ع في 
متحف عظماء ريال مدريد.. بنزيمة العب 
عبقري«، وأض��اف��ت »يبدو أن ري��ال مدريد 
أصبح مسجا باسم بنزيمة، هذه حقيقة«.
وأك���������د ص�����اح�����ب ال������������32 ع�����ام�����ا أن�������ه ل������م ي��ر 
ك��اس��ي��م��ي��رو داخ������ل امل���ن���ط���ق���ة، ول���ك���ن���ه ك���ان 
التي  اللقطة  أن��ه سيتقدم خلفه في  يعرف 

حسمت اللقاء.

بنزيمة لحظة لعبه »الكعب« الذي جاء منه هدف الفوز

وفق اإلجراءات االحترازية والوقائية

تدريبات البولينغ انطلقت 
بعد أن استوفى نادي البولينغ جميع اإلجراءات 
االح��ت��رازي��ة وال��وق��ائ��ي��ة واالش���ت���راط���ات الصحية، 
الهيئة  م��ن  املشكلة  الثاثية  اللجنة  أقرتها  التي 
األومل����ب����ي����ة ووزارة  وال���ل���ج���ن���ة  ل���ل���ري���اض���ة  ال���ع���ام���ة 
املنتخب تحت  ت��دري��ب��ات  أم��س  انطلقت  ال��ص��ح��ة، 
ان��درو ليو فراولي،  الفني االسترالي  قيادة املدير 
وذل����ك اس��ت��ع��دادا ل��اس��ت��ح��ق��اق��ات امل��ق��ب��ل��ة وج���اءت 
إدارة  األول��ى بعدما استكملت  التدريبية  الحصة 
ال���ن���ادي ك���ل اإلج�������راءات امل��ط��ل��وب��ة، ب���داي���ة بتعقيم 
املقر وتطهيره، إضافة إلى تزويد املبنى بأجهزة 
ك��ش��ف ال���ح���رارة وج��ه��از التعقيم ال���ذات���ي، وف��ري��ق 
خاص إلجراء عملية التعقيم والتطهير على مدار 
الساعة، وفق أعلى املعايير املتبعة من أجل سامة 

الجميع وحرصا على صحة الاعبن.
ك��م��ا تضمنت اإلج������راءات ق��ي��ام ال��اع��ب��ن ب��إج��راء 
الثاثية  اللجنة  أقرتها  التي  مسحات وفق اآللية 

وجاءت جميعها سلبية. 
وتم التنبيه على ضرورة االلتزام بتعميم اللجنة 
النادي  ال��ى مقر  الاعبن  األومل��ب��ي��ة، بعدم دخ��ول 
إال مل���ن ي��ح��م��ل ع��ل��ى ه��ات��ف��ه رس���ال���ة، ت���ؤك���د خ��ل��وه 
م��ن اإلص��اب��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا وال��ت��ش��دي��د خ��ال 
التدريبات على االلتزام باملسافات املقررة للتباعد 

االجتماعي.
الفني  الجهاز  سعي  التدريبية  الحصة  وشملت 

الس����ت����ع����ادة ال����اع����ب����ن ل���ل���ت���رك���ي���ز ال����ذه����ن����ي ورف����ع 
املستوى البدني، وجاءت في أجواء إيجابية تؤكد 
الرياضة  ج��اء ملصلحة  التدريبات  ع��ودة  ق��رار  أن 

بشكل عام.
»الثاثية«  قبل  من  املكلفة  العليا  اللجنة  وقامت 
باملرور على األندية للتأكد من االلتزام بالضوابط 
نادي  مقر  إلى  مفاجئة  بزيارة  املقررة،  والشروط 
ال��ب��ول��ي��ن��غ، ح��ي��ث ش��اه��دت ال��ت��داب��ي��ر واإلج������راءات 
الوقائية التي أعدتها إدارة النادي لضمان سامة 
العمل منذ استقبال  آلية  الاعبن، واطلعت على 
الاعبن وأثناء التدريبات حتى الخروج من املقر، 
املقررة من  الشروط والضوابط  وف��ق  تأتي  وأنها 

قبل الجهات املعنية.

كلوب لمشجعي 
ليفربول: وقت 

االحتفاالت لم يحن

حض امل��درب األملاني يورغن كلوب مشجعي 
ف���ري���ق���ه ل���ي���ف���رب���ول ع���ل���ى االن����ت����ظ����ار م����ن أج���ل 
االح��ت��ف��االت ال��ج��م��اع��ي��ة ب��ف��وز ف��ري��ق��ه��م بلقب 
للمرة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  املمتاز  اإلنكليزي  ال���دوري 
األولى منذ ثاثن عاما، في ظل أزمة فيروس 

كورونا املستجد.
األحمر  ال��ن��ادي  مشجعي  م��ن  اآلالف  وتجمع 
م��رارا، وفي أكثر من منطقة من املدينة خال 
ال��ف��ري��ق لقب  امل��اض��ي، بعدما حسم  األس��ب��وع 
البطولة املحلية ملصلحته للمرة األولى منذ عام 
احترام  ع��دم  االح��ت��ف��االت شابها  لكن   .1990
املطبقة خال هذه  التباعد االجتماعي  قواعد 
ال��ف��ت��رة ل��ل��ح��د م���ن ت��ف��ش��ي ال���ف���ي���روس، إض��اف��ة 
الى مناوشات مع الشرطة وترك النفايات في 

أماكن عامة.
وب���ع���دم���ا س���ب���ق ل���ل���ن���ادي وس���ل���ط���ات امل���دي���ن���ة 
وال��ش��رط��ة إص�����دار ب��ي��ان م��ش��ت��رك ف���ي نهاية 
األس���ب���وع، ن��ش��ر ك��ل��وب رس���ال���ة م��ف��ت��وح��ة ال��ى 
أكد  إيكو«،  »ليفربول  املشجعن في صحيفة 

فيها ان طريقة االحتفال »لم ترق لي«.
وتابع: »أنا انسان وشغفكم هو أيضا شغفي، 
لكن اآلن من املهم أال نقيم مثل هذه التجمعات 
ال��ع��ام��ة«، م��ض��ي��ف��ا: »ن��ح��ن ن��دي��ن ب��ع��دم ال��ق��ي��ام 
ب��ذل��ك )االح���ت���ف���االت( ال���ى األش���خ���اص األك��ث��ر 
ضعفا )على الصعيد الصحي( في مجتمعنا، 
الذين قدموا  الصحي  املجال  العاملن في  الى 
املحلية  والسلطات  الشرطة  والى   ،)...( الكثير 

التي تساعدنا«.
وش������دد ك���ل���وب ع���ل���ى ان�����ه »ل�����و ك���ان���ت األم�����ور 
م��خ��ت��ل��ف��ة، ل��ك��ان األح����ب إل���ى ق��ل��ب��ي ان نحتفل 
معا، ان ننظم مسيرة تكون أكبر من تلك التي 
العام  أوروب���ا  أب��ط��ال  دوري  لقب  بعد  أقمناها 
املاضي، لنتمكن جميعا من ان نتشارك هذه 

اللحظة املميزة، لكن ذلك ليس ممكنا«.
وأك�����د ان����ه »ع���ن���دم���ا ي��ص��ب��ح ال���وق���ت م��ن��اس��ب��ا، 
ونصبغ  اللحظة  بهذه  سنستمتع  سنحتفل.. 
الراهن،  املدينة باللون األحمر. لكن في الوقت 

أرجوكم أن تبقوا في منازلكم قدر االمكان«.

يوفنتوس لتعزيز صدارته
لتعزيز  ام��ام يوفنتوس  الفرصة مواتية  تبدو 
ص�����دارت�����ه، ع���ن���دم���ا ي���ح���ل ض��ي��ف��ًا ع���ل���ى ج��ن��وى 
التاسعة والعشرين  املرحلة  افتتاح  اليوم، في 
م��ن ب��ط��ول��ة اي��ط��ال��ي��ا ل��ك��رة ال��ق��دم، ال��ت��ي تختتم 

الخميس بقمة أتاالنتا وضيفه نابولي.
واس��ت��ع��اد ي��وف��ن��ت��وس ت���وازن���ه ع��ق��ب خ��س��ارت��ه 
على  املحلية  الكأس  النهائية ملسابقة  امل��ب��اراة 
يد نابولي في 18 يونيو الجاري، وحقق فوزين 
متتالين في ال���دوري، ال��ذي يسعى إل��ى الظفر 

بلقبه للعام التاسع على التوالي، آخرهما كان 
برباعية نظيفة على ضيفه ليتشي.

ي��ذك��ر أن ال��ب��رازي��ل��ي أرث����ر الع���ب ب��رش��ل��ون��ة قد 
وص����ل أم����س إل����ى ت��وري��ن��و ب��ع��د أن وق����ع ع��ق��دا 

قيمته 72 مليون يورو.
وب�����ات ي��وف��ن��ت��وس ي��ب��ت��ع��د ب���ف���ارق أرب�����ع ن��ق��اط 
أمام  ال��ذي خسر  املباشر التسيو،  عن مطارده 
فيورنتينا  على  يتغلب  ان  قبل   3  ���  2 أتاالنتا 

.1 ��� 2

4 أسباب دفعت حكيمي إلى اختيار اإلنتر

ارت���داء  نحو  حكيمي  أش���رف  امل��غ��رب��ي  النجم  جه 
ّ
يت

���دت وس��ائ��ل إعامية 
ّ
أك ن��اد ج��دي��د، بعد أن  قميص 

ميان  وإنتر  مدريد  ري��ال  توّصل  موثوقة  إيطالية 
وذل��ك  »الكالتشيو«،  نحو  بانتقاله  يقضي  الت��ف��اق 
رغم العروض الكثيرة من بايرن ميونخ ومانشستر 
وهو  امللكي  ال��ن��ادي  إل��ى  ع��ودت��ه  وإمكانية  يونايتد، 

.
ً
الخيار الذي رفضه جملة وتفصيا

وكشفت صحيفة »أس« عن األسباب الحقيقية التي 
دفعت الظهير األيمن الختيار الرحيل عن أسبانيا، 
فذكرت أن أولها كان عدم رضاه بلعب دور ثانوي 
ال��دي��ن زي����دان، ال��ذي  ف��ي تشكيلة امل��دي��ر الفني زي��ن 

 عن داني كارفاخال.
ً
يضعه بديا

ق بعد أن نال فرصة اللعب 
ّ
وذاق املغربي حاوة التأل

ليفرض نفسه معه في  األمل��ان��ي،  ال��ن��ادي  م��ع  كاملة 
التشكيلة األساسية، ويجّسد إمكاناته على أرضية 
امل��ي��دان، فأضحى أح��د أب��رز الاعبن ال��واع��دي��ن في 

أوروبا.
وق��ّدم كونتي مشروعًا أثار اهتمام حكيمي كثاني 

إذ جعله  لإلنتر،  ال��ذه��اب  إل��ى  التي دفعته  األس��ب��اب 
يعتمد  ال���ذي  التكتيكي  ف��ي رس��م��ه  أس��اس��ي��ة  قطعة 
على خطة 2-5-3، حيث يتفّوق على منافسيه اللذين 
يشغان منصبه في الوقت الراهن وهما النيجيري 

فيكتور موزيس واإليطالي أنتونيو كاندريفا.
ثالث إلدراك��ه  لإلنتر كسبب  أش��رف  اختيار  وج��اء 
قيمة إنتر ميان، وإصرار إدارة النادي على تجسيد 
بعدما  األل��ق��اب،  جميع  على  باملنافسة  مشروعها 
أص����ّر ك��ون��ت��ي ع��ل��ى ال���دخ���ول ف��ي س���وق االن��ت��ق��االت 
بقوة، وضم مجموعة من الاعبن املتألقن إلنجاح 

مشروعه، وعلى رأسهم حكيمي.
امل��ادي اهتمام املغربي أيضًا كسبب  العرض  وأث��ار 
����ه س��ي��ن��ال قيمة 

ّ
راب����ع الخ��ت��ي��اره »ال���ن���ي���رات���زوي«، ألن

مقّدرة بستة ماين يورو ملدة خمس سنوات كاملة، 
وه���و امل��ب��ل��غ ال���ذي ي��ف��وق ال���ذي ك���ان يتلقاه م��ع ري��ال 
بعد  للتحّسن  يكن مرشحًا  ول��م  بأضعاف،  مدريد 
النادي  تأثير فيروس كورونا على  عودته، في ظل 

األسباني.

حكيمي )لليسار( في كرة مشتركة مع مولر

سيتين.. يفقد السيطرة

سيتين ال يحظى باإلجماع داخل النادي الكتالوني )رويترز(

جانب من تدريبات البولينغ

◄ »أس«: اإلدارة غير راضية عن كيكي
◄ »ماركا«: بارتوميو خسر رهانه 

◄ ميسي يتجاهل حديث سارابيا

تنفيذي سابق إلى »نزاهة«
منصب  ص��اح��ب  أن  سبقلا   علمت 
ت���ن���ف���ي���ذي س����اب����ق ف�����ي ات�����ح�����اد ل��ع��ب��ة 
جماعية اقترب من الذهاب إلى الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( لتبرئة 
نفسه مما ي��دور ع��ن خ��اف االتحاد 

الذي كان فيه مع اتحاد خليجي آخر 
��ِص��ح 

ُ
ن تسويقية.  وقد  م��ب��ال��غ  بسبب 

هذا العضو بالتريث إال أنه أصر حتى 
ال ُيَجر اسمه في أي مشكلة من هذا 

النوع.

زيارة مفاجئة
للجنة المكلفة

للتأكد من االلتزام 
بالضوابط والشروط



 تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر، الكويت ص.ب 21800 الصفاة • الرمز البريدي 13078 برقياً: سبقلا
فاكس: 24816941 • البدالة: ٤/22/24812819 خطوط • التحرير: 24812823 • االشتراكات: 1807111 - 24844578

EMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :االعالن: 24842818 و24834310 • المطابع التجارية: 201/24812822 • االنترنت

الثالثاء
9 ذو القعدة 1441 هـ • 30 يونيو 2020 • السنة الـ 49 • العدد 16829 • الكويت

الصــــالة 

3.16
فجر

3.25
عصر

4.51
شروق

6.51
مغرب

11.51
ظهر

8.24
عشاء

حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )1 ـــ 3 أقدام(.
مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.

 ظهرًاصباحًا
7.05

صباحًا
7.20

مساًء
12.141.40

البحـــــــر

حار والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية 
إلى معتدلة السرعة )8 ـــ 32 كلم/ ساعة(.

27
الصغرى

45
الكبرى

%21
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

a.alsarraf@alqabas.com.kw

كالم الناس
أحمد الصراف

بشرى.. بشرى غريبة!
ب��ك��ل ش���يء، عن  املتخمة  األوق�����اف،  أع��ل��ن��ت وزارة 
إقبال »تاريخي« من املواطنني للعمل بوظيفة إمام 
أو م��ؤذن، حيث استجاب أكثر من ألف في اليوم 
األول لفتح باب التسجيل، الذي سيبقى مفتوحا 

حتى الثاني من الشهر املقبل!

***

ت��ص��ري��ح األوق������اف، امل��ت��خ��م��ة ب��ك��ل ش����يء، مبشر 
بالخير من جهة ومثير للحيرة واالستغراب، من 

جهة ثانية.
فأين كان كل هذا اإلقبال »التاريخي« عن مهنتني 
ط���اردت���ني، ك��ل ه���ذه ال��س��ن��ني، لنكتشف ف��ج��أة أن 
وم��ؤذن��ني؟  العمل كأئمة  ت��ود  أع���دادًا كبيرة  هناك 

وملاذا اآلن؟ 
ه����ل ي��ع��ن��ي ذل�����ك أن ط������وال س����ن����وات ك�����ان ه����ؤالء 
املواطنون يتقدمون بالفعل للعمل بهاتني املهنتني 
ال���وزارة كانت  الوقورتني، ولكن »ق��وى خفية« في 
ت���رف���ض ت��وظ��ي��ف��ه��م س������واء الخ����ت����اف ت��وج��ه��ات 
املرشح لوظيفة »إمام« مثا عن توجهات املسؤول 

عن التوظيف؟
أم ألن الوزارة كانت، وربما ال تزال، تفضل التعامل 
مع »الوافد«، السهل وغير املسيس، من العمل مع 

مواطن مشاكس وصاحب توجهات؟
أم ألن توظيف املواطن سيقطع رزق البعض داخل 
العاملني  الوافدين  آالف  رزق  أو سيقطع  ال���وزارة، 

في هاتني املهنتني؟
أم ال��خ��وف م��م��ا »ق���د« يسببه امل��واط��ن م��ن »وج��ع 
امل���ؤذن���ون م��ث��ا أو األئ��م��ة إع��ان  ق���رر  راس«، إن 

اإلضراب عن العمل، وهذا وارد؟
وه����ل ه���ن���اك ض��م��ان��ة م���ن ع����دم ت���ح���ول امل��س��اج��د 
»لخليات« لزرع أفكار مناهضة لنظام الدولة، متى 

ما أصبح أمر »اإلمامة« بيد املواطن؟ 
إل��ى شيء  م��ن ك��ل ذل��ك نجد أن الحكومة بحاجة 
م����ن امل���ن���ط���ق وال���ش���ج���اع���ة ف����ي م���واج���ه���ة م��ش��ك��ل��ة 
أن  الحالية، خاصة  الظروف  في  املؤذنني  توظيف 
القرارات  الى  اللجوء  وضعها املالي يجبرها على 
العقانية والصائبة، فليس من املعقول االستمرار 
في االستعانة بآالف املؤذنني، مواطنني ومقيمني، 

لوظيفة يمكن أن تؤدى بكفاءة من خال أجهزة 
بطريقة  ب��ه��ا  وال��ت��ح��ك��م  إدارت���ه���ا  يسهل  تسجيل 
جميل،  رائ��ع  بصوت  األذان  يخرج  بحيث  دقيقة، 
وفي وقت واحد، من خال أجهزة ال تطلب زيادة 

راتب وال تعلن االضراب.
أع��ت��ق��د أن ك���ل اع����ت����راض ع��ل��ى االس��ت��ع��ان��ة ب��ه��ذه 
الوسيلة العصرية والراقية غير مفهوم وال مبرر. 
لقد سبق أن حّرم البعض االستعانة برفع األذان 
من خال مكبرات الصوت، واإلصرار على األذان 
من دونها، لكن الوقت أثبت ان حجة املعترضني ال 

أساس لها، دينيا.
أداء  اع��ت��راض��ات مشابهة على  ه��ن��اك  ك��ان��ت  كما 
ف��ري��ض��ة ال���ح���ج ب���ال���ط���ائ���رات، وم����ع ال���وق���ت أص��ب��ح 
الفريضة  ألداء  غ��ي��ره��م  ي��س��اب��ق��ون  امل��ع��ت��رض��ون 

بالطائرات.. الخاصة!
وكانت هناك اعتراضات على استخدام الهواتف، 
وأخ����ذ ال���ص���ور ال��ش��خ��ص��ي��ة، ورك�����وب ال��س��ي��ارات، 
التي أصبحت  األخ��رى  املوانع  أو مئات  وعشرات 
م���ع ال���وق���ت ل��ي��س��ت ف��ق��ط غ��ي��ر م��ح��رم��ة ب���ل رائ��ع��ة 

وضرورية وال بد منها.
في  التكنولوجيا  لتطبيق  ج��دا  مناسب  الوقت  إن 
بل ومطلوبة في  فالظروف مواتية، ال  االذان،  رفع 
ظل الشح املالي الذي تشكو موازنة الدولة منه، وكل 
للوقت  األس��ل��وب مضيعة  ه��ذا  ف��ي تطبيق  تأخير 

واملال، فعاجا أم آجا سيطبق شئنا أم أبينا.

***

األم���ر املحير وامل��رب��ك اآلخ���ر أن األوق����اف، عندما 
أعلن وزيرها، شخصيا، في إعان غير مسبوق 
يحمل اسمه عن حاجة الوزارة ألئمة ومؤذنني لم 
تقم بتحديد العدد.. ولكن عندما فوجئت الوزارة 
ب��ال��ع��دد »غ���ي���ر امل���ت���وق���ع« م���ن امل���واط���ن���ني ال��راغ��ب��ني 
ف���ي ال��ع��م��ل ف���ي ه��ات��ني ال��وظ��ي��ف��ت��ني، ت���راج���ع���ت، أو 
»تاحقت« نفسها وصرحت بأن حاجتها حاليا 

هو لعدد ثاثمئة إمام ومؤذن.. فقط!
ف��ه��ل خ����اف م���س���ؤول���و ال��������وزارة م���ن أن اإلح����ال 
هياكل  واألئ��م��ة سيهدم  امل��ؤذن��ني  لكامل  ال��ف��وري 

الوزارة عليهم؟

الوفيات
● وضــحــة حــمــود الـــروضـــان، أرم���ل���ة 
خ��ل��ي��ف��ة ي���وس���ف ع���ب���داهلل ال����روم����ي، )81 

عامًا(، شيعت، ت: 99070703.

الهاجري،  سعيد  سالم  سعود   ●
 -  99889750 ت:  ش����ي����ع،  ع������ام������ًا(،   34(

.65556650

● محمد مرضي سعيد العنزي، )54 

عامًا(، شيع، ت: 98555712 - 97878745.

 93( العنزي،  جازع  رمضان  زحزيح   ●
عامًا(، شيع، ت: 97133322 - 99645525 

.99826899 -

● سعود عبدالعزيز راشد الفوز، )63 
عامًا(، شيع، ت: 66277117 - 60666371.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

لماذا يصل سعر كلغ الزعفران إلى 10 آالف دوالر
محمود حمدان 

ُي��ع��د ال��زع��ف��ران م��ن أغ��ل��ى ال��ت��واب��ل امل���وج���ودة في 
العالم، ولكن هل فكرت يومًا ما سبب غالء هذه 
عزا  األميركي  إنسايدر«  »بزنس  موقع  التوابل؟ 
الرقيقة ذات  الشعيرات  أن ه��ذه  إل��ى  ال��غ��الء  ه��ذا 
اللون البرتقالي املائل إلى األحمر تتطلب الكثير 

من الجهد الستخراجها.
وأوض������ح أن ال���ك���ي���ل���وغ���رام م���ن ت���واب���ل ال���زع���ف���ران 
األص��ل��ي م��ن املمكن أن يتكلف أكثر م��ن 10 آالف 
عليها  التي تحصل  الكمية  أن  إل��ى  الفتا  دوالر، 
م���ن ك���ل زه�����رة ت��ب��ل��غ ن��ح��و 0.006 غ�����رام ت��ق��ري��ب��ًا، 
وي��م��ك��ن أن ي��ت��ك��ون كيلو ال��زع��ف��ران م��ن 450 أل��ف 

خيط، وقد تنتج مساحة »ف��دان« كامل نحو 1.8 
كيلوغرام منه.  

وأفاد التقرير بأنه يجب انتقاء هذه الخيوط من 
الزهور بعناية كبيرة باليد، إذ ال يمكن ألي آلة 
القيام بهذا العمل الدقيق املطلوب لحصاد هذه 
الخيوط الرفيعة، ويمكن أن يستغرق استخالص 
الكيلو ال��واح��د م��ن ال��زع��ف��ران نحو 40 ساعة من 

العمل اليدوي الشاق.
وتعتمد ج���ودة ال��زع��ف��ران ع��ل��ى ه��ط��ول األم��ط��ار، 
ودرجة الحرارة، والتربة، لذا، على سبيل املثال، 
على  مباشرة، نحصل  الحصاد  قبل  أمطرت  إذا 
زهور أكبر، أما إذا كان هناك جفاف قبل الحصاد، 

فالزهور تكون أصغر.

؟

»ديلي ميل«:

محمود عبدالحليم
النقد من  أن كثرة توجيه  ع��ن  كشفت دراس���ة حديثة 
ل بوفاة  عجِّ

ُ
الزوج إلى الزوجة، أو العكس، يمكن أن ت

د.
َ
ق

َ
الشخص املنت

وأوض�����ح�����ت ال�������دراس�������ة، ال����ت����ي ن���ق���ل م����وق����ع ص��ح��ي��ف��ة 
الذين  أول��ئ��ك  أن  منها،  جانبًا  البريطانية  ميل  ديلي 
ي��ت��ع��ّرض��ون ل��ل��ن��ق��د ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر ت���زي���د اح��ت��م��ال��ي��ة 

وفاتهم بما يصل إلى الضعف.
الرجال كان هو  النقد في  أن تأثير  الدراسة  وكشفت 

نفسه بالنسبة إلى النساء.
إن  ب��وك��واال  للدراسة جميلة  الرئيسة  املؤلفة  وق��ال��ت 
ل ضغطًا مدّمرًا على 

ّ
االنتقادات املتكررة يمكن أن تمث

الجسم.

»غوغل« تعرف عنكم أكثر مما تتصورون
إسالم شكري 

ي��ج��م��ع م���ح���رك ال��ب��ح��ث ال���ع���امل���ي »غ����وغ����ل« ب��ي��ان��ات 
ش��خ��ص��ي��ة ع���ن م��س��ت��خ��دم��ي��ه أك���ث���ر م��م��ا ق���د ي��درك��ه 
الكثيرون، إذ تسجل الشركة كل عملية بحث يقوم 
بها املستخدم من خالل منصاتها، وكل فيديو على 

»يوتيوب« تتم مشاهدته. 
وب��ح��س��ب ش��ب��ك��ة »س����ي ن����ت« ال��ت��ق��ن��ي��ة، ف��إن��ه س���واء 
ك����ان امل��س��ت��خ��دم ل���دي���ه أج���ه���زة آي���ف���ون أو األج���ه���زة 
ال���ت���ي ت��س��ت��خ��دم ن���ظ���ام ت��ش��غ��ي��ل »أن������دروي������د«، ف���إن 
خرائط »غوغل« تسجل ايضا األماكن التي يذهب 
للوصول  يسلكه  ال��ذي  والطريق  املستخدم،  إليها 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م���دة امل��ك��وث ف��ي األم��اك��ن املختلفة، 

حتى لو لم يفتح املستخدم التطبيقات مطلقًا. 
وعندما يلقي املستخدم نظرة فاحصة على كل ما 

تعرفه »غوغل« عنه، يمكن أن تكون النتائج مذهلة، 
. واب���ت���داء م��ن ال��ش��ه��ر ال��ج��اري، 

ً
ورب��م��ا مقلقة ق��ل��ي��ال

بدأت حسابات »غوغل« الجديدة بحذف البيانات 
ذل��ك كل 18 شهرًا  لكن سيتم  تلقائيًا،  بك  الخاصة 
بشكل افتراضي، ومع ذلك سيختلف األمر مع 2.5 
مليار شخص يستخدمون »أندرويد«، حيث سيتم 

االحتفاظ بالبيانات ما لم يتم تغيير اإلعدادات.

كثرة انتقاد الزوجة 
تقتلها
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