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القطاع يخضع لعملية تصحيح.. وإقبال على الشاليهات 

العقار بعد »العودة« ليس كما قبلها
أكثر من ثالثة أشهر،  دام��ت  الجمود  بعد فترة من 
س��ي��ش��ه��د ال���ق���ط���اع ال���ع���ق���اري ع������ودة م��خ��ت��ل��ف��ة ك��ل��ي��ًا 
خالل األسابيع املقبلة، على وقع استئناف الحياة 
م��ج��ددًا، وف���ّك قبضة إج����راءات »ك��ورون��ا« تدريجيًا 
ع���ن االق���ت���ص���اد ب���ب���دء امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال���ع���ودة 

التدريجية أمس.
واس���ت���خ���الص���ًا ل���ب���ع���ض ال���ن���ت���ائ���ج، ال����ت����ي ع��اي��ش��ه��ا 
ال��ق��ط��اع ك��غ��ي��ره م��ن األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة األخ���رى 
فكانت  دماؤها،  أصيبت شرايينها وتجّمدت  التي 
ال��خ��س��ائ��ر واق���ع���ًا م��ؤمل��ًا ع��ل��ى وق����ع اإلغ������الق، ي��ت��ب��ّ� 
وجود فرص متعددة قد تكون ضمن طموح البعض 

وتطلعاتهم، منذ فترة طويلة.
وي���ؤك���د ال��خ��ب��ي��ر ال���ع���ق���اري س��ل��ي��م��ان ال��دل��ي��ج��ان ان 
الفرص حاليًا للشراء بسعر  مستثمرين يتحينون 
ال يقل عن 10% ����� 15% عن سعر العقار ما قبل األزمة، 
ع 

ّ
وستنخفض هذه النسبة مع مرور الوقت.  وتوق

الشاليهات  ش��راء  أو  استئجار  على  الطلب  ارت��ف��اع 
مع  البحرية، خصوصًا  األح��م��د  ف��ي مدينة ص��ب��اح 
الكويت بنسبة  اكتمال عمل مطار  الحكومة  إع��الن 
م بقاء املواطن� 

ّ
100% خ��الل ع��ام، األم��ر ال��ذي يحت

ال��وق��ت نفسه،  ال��ب��الد. لكن ف��ي  ومعظم املقيم� ف��ي 
ليس بالضرورة أن يكون هناك ارتفاع في األسعار، 

ب��ل ت��ح��ري��ك ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع، وق���د ي��رت��ف��ع ف��ي املناطق 
القليلة العرض، مثل بنيدر والجليعة والزور.

ورجح الدليجان أن تكون هناك مرونة من الجهات 
ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ل��ت��أج��ي��ل س����داد األق���س���اط ال��ع��ق��اري��ة إل��ى 
ب���ع���ده���ا س��ت��ت��ض��ح  وم�����ن  ن���ه���اي���ة س��ب��ت��م��ب��ر 2020، 
الصورة بشكل أكبر. أما إذا كان هناك ت��داول أعلى 
التمويلية ذات  الجهات  وأسعار مرتفعة، فستكون 
س أطول مع املدين�، وربما ستبدأ من بداية عام 

َ
ف

َ
ن

العقارات املرهونة من أراض سكنية  2021 تصفية 
واستثمارية وتجارية وحرفية، خصوصًا إذا صحَّ 
ال��خ��ب��ر أن دي����ون ال��ب��ن��وك ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��� ال��ت��ج��اري 

واالستثماري فقط تقارب 9 مليارات دينار!
ول��ع��ل ه��ن��اك أم����رًا إي��ج��اب��ي��ًا ي��س��اع��د ع��ل��ى اس��ت��ق��رار 
األس�����ع�����ار، وه�����و ان���خ���ف���اض ال���ع���ائ���د ع���ل���ى ال����ودائ����ع 
يدفعان  حيث  االق��ت��راض،  على  التكلفة  وانخفاض 
ال��ب��ع��ض إل���ى ال���ش���راء ف��ي ح���ال وج����ود ع��ائ��د ال يقل 
امل���دّرة، ف��ي وق��ت يستمر الطلب  ع��ن 7% بالعقارات 
واملناطق  التطوير  بغرض  السكنية  األراض��ي  على 
السرة وأب��و فطيرة والفنيطيس  املستهدفة جنوب 

واملسايل.

زوجي ليس حنوناً 
وال يقول لي 

كلمة حب.. فكيف 
أتصرف؟

الخبيرة األسرية
في »الغارديان« تجيب

حدث تاريخي: 8  كويتيات قاضيات

بسبب رسوم اإلغراق على »السيراميك« و»البورسالن« و»األسمنت«

زيادة فاحشة في أسعار البناء
زكريا محمد وخالد الحطاب

أك���دت ال��ف��ع��ال��ي��ات االق��ت��ص��ادي��ة وال��ن��ي��اب��ي��ة أن تطبيق 
التعاون االقتصادي في مجلس  الكويت لقرار لجنة 
ال��ت��ع��اون الخليجي، ال��ق��اض��ي ب��ف��رض رس���وم إغ��راق 
الصني  م��ن  امل��س��ت��وردة  اإلنشائية  امل���واد  على بعض 
مل��دة خمس س��ن��وات، سيتسبب في  وإي����ران،  والهند 

زيادة فاحشة بأسعار البناء.
واستغرب النائب عبداهلل الكندري الصمت الحكومي 
أمام أزمة ارتفاع أسعار املواد اإلنشائية املترتبة على 

أن 3 دول تعتزم  إل��ى  الخليجي، الفتا  القرار  تطبيق 
الروضان  التجارة خالد  التطبيق، مطالبا وزير  عدم 

بتحمل مسؤولياته.
وحذر من التبعات الوخيمة للقرار على جيب املواطن 
واالرت���ف���اع ال��ق��ي��اس��ي لكلفة ب��ن��اء ال��ق��س��ائ��م ال��ج��اري 
املشروعات  إن��ج��از  وعرقلة  لها،  واملخطط  تنفيذها 

التنموية، في ظل زيادة وتيرة األوامر التغيرية.
إل��ى أن زي��ادة  م��ن جهتها، أش���ارت م��ص��ادر عقارية 
»األس���م���ن���ت« ف��ق��ط ق���د ت��رف��ع ك��ل��ف��ة ال��ه��ي��ك��ل األس����ود 
للقسيمة املكونة من دورين ونصف بنسبة 40% من 

18 إلى 30 ألف دينار، مشيرة إلى زيادة كلفة الدعم 
الحكومي للمواطنني مستحقي الرعاية السكنية.

ي���ذك���ر أن ال���ق���رار ي��ق��ض��ي ب���رف���ع رس�����وم االس��ت��ي��راد 
ع��ل��ى »ال���س���ي���رام���ي���ك« و»ال����ب����ورس����ان« و»ال���ط���اب���وق« 
امل��س��ت��وردة م��ن الصني بنسبة تتراوح  و»األس��م��ن��ت« 
بني 23.5 و76%، وبنسبة ما بني 17.6 و106% على 
على  حمائية  رسوما  ف��رض  كما  الهندية.  املنتجات 
»األس��م��ن��ت« امل��ائ��ي امل��س��ت��ورد م��ن إي���ران بكل أن��واع��ه 

بنسبة %67.5.

ت��ق��ّدم ال��ن��ائ��ب ري����اض ال��ع��دس��ان��ي أم��س 
ب��اس��ت��ج��واب��ه ال��ث��ان��ي إل���ى وزي����ر امل��ال��ي��ة 
م��ح��اور هي   3 الشيتان، متضمنًا  ب��راك 
االقتصادية  والوثيقة  املالية  »البيانات 
ال���ع���ام���ة  وامل����ؤس����س����ة   ،2020 ال����ج����دي����دة 
ل���ل���ت���أم���ي���ن���ات واالس������ت������ب������دال ال������رب������وي، 
والقضايا املالية وتضليل الرأي العام«.

الجديد  استجوابه  ان  العدساني  وأك��د 
كان  سابق  الستجواب  استكمااًل  يأتي 
قد قدمه للشيتان، مشددا على خطورة 
املستجوب،  للوزير  الحالية  املمارسات 
التسيب والتراخي واإلهمال  واستمرار 
التي أدت وستؤدي الى تفاقم القضايا 

وال����ت����ط����اول ال�����ص�����ارخ وال����ص����ري����ح ع��ل��ى 
م�����ق�����درات ال����ش����ع����ب، م�����ن خ������الل ق�������رارات 
متخبطة تتعارض مع الدستور، وتؤثر 
س��ل��ب��ًا ف���ي امل���واط���ن����، وت��ح��م��ل��ه��م أع��ب��اء 
م��ال��ي��ة ت��ع��ود ب��ال��ض��رر امل��ب��اش��ر عليهم 

وغير املباشر على االقتصاد برمته.
وأض�����اف ان ال��وث��ي��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة وم��ا 
ت��ح��م��ل��ه م����ن م���ق���ت���رح���ات ت���م���س ج��ي��وب 
ف��ي معيشتهم،  امل��واط��ن��� وت��ؤث��ر سلبًا 
وتحملهم أعباء إضافية، بما يتعارض 
م����ع ال����دس����ت����ور، م����ش����ددا ع���ل���ى أن رؤي����ة 
الوزير تدل على أنه ضد رفاهية املواطن 
التي  االستثنائية  بالظروف  متحججًا 

تمر بها البالد.
وأوضح العدساني أن ادعاء الوزير بأن 
الوثيقة تعود إلى عام 2016 أمر عار عن 
إلى  مشيرا  للحقائق،  وت��زوي��ر  الصحة 
أن ال��وزي��ر يضلل ال���رأي ال��ع��ام ومجلس 
األم������ة، وأدل������ى ب��م��ع��ل��وم��ات خ��اط��ئ��ة في 
ق��ض��ي��ة ال���ص���ن���دوق امل���ال���ي���زي، رغ����م أن��ه��ا 
أب��ع��ادًا سياسية وم��ال��ي��ة محلية  أخ���ذت 
فيها  فساد  قضية  باعتبارها  ودول��ي��ة، 
عموالت وتحويالت وإيداعات مشبوهة 

وشبهات غسل أموال.

استجواب جديد من 3 محاور لوزير المالية
العدساني: الشيتان ضد رفاهية المواطن

¶ الوزير زّور حقائق »الوثيقة االقتصادية«.. وضلل الرأي العام في »الماليزي«

16 اقتصاد

ل الروضان مسؤولياته ¶ الكندري: تبعات وخيمة على جيب المواطن.. وليتحمَّ
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االتحاد ُيعيد فتح حدوده أمام 15 دولة فقط
رسميًا.. الخليجيون ممنوعون من أوروبا بسبب »كورونا«

مجتمعة  ال���ع���رب���ي  ال��خ��ل��ي��ج  دول  ب���ات���ت 
رس��م��ي��ًا، خ���ارج ق��ائ��م��ة ال��ب��ل��دان املسموح 
مل��واط��ن��ي��ه��ا ب��ال��س��ف��ر إل����ى دول االت���ح���اد 
األوروب������ي، ح��ي��ث أع��ل��ن مجلس االت��ح��اد 
إعادة فتح حدوده أمام 15 دولة، اعتبارًا 

من اليوم. 

ال��والي��ات  خصوصًا  القائمة،  وتستثني 
املتحدة. وسيتم تحديثها كل أسبوع�، 
وه���ي ت��ض��م ح��ال��ي��ًا: ال��ج��زائ��ر وأس��ت��رال��ي��ا 
وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو 
وصربيا  وروان����دا  ونيوزيلندا  وامل��غ��رب 
وك���وري���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة وت��اي��ل��ن��د وت���ون���س، 

واألوروغ����������واي. وت��ش��م��ل ال��ق��ائ��م��ة أي��ض��ًا 
ال���ص����، ل��ك��ن ب���ش���رط أن ت��س��ت��ق��ب��ل على 
أراضيها الوافدين من االتحاد األوروبي.
ووضع االتحاد معايير عدة إلدراج دولة 
القائمة، ال سيما أن يكون  م��ا على ه��ذه 
م��ع��ّدل اإلص���اب���ات ال��ج��دي��دة ق��ري��ب��ًا أو ما 

دون ال�16 من أصل كل مئة شخص )وهو 
امل��ع��ّدل في االت��ح��اد األوروب���ي( في األي��ام 

األربعة عشر املاضية.
وب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ال��ب��ل��دان ال��ت��ي سيستمر 
ت���ط���ب���ي���ق ق����ي����ود ال����س����ف����ر ع���ل���ي���ه���ا س��ي��ت��م 
األشخاص  م��ن  التالية  الفئات  استثناء 

من القيود، وهم: مواطنو االتحاد وأفراد 
أس���ره���م وامل��ق��ي��م��ون ف���ي االت���ح���اد ل��ف��ت��رة 
طويلة، وأفراد أسرهم واملسافرون الذين 

لديهم وظيفة أو حاجة أساسية.

¶  فرص متوقعة بأسعار أقل بـ 15% مقارنة بفترة ما قبل األزمة.. وقد تنخفض أكثر 

»األفنيوز«.. حياة

تناقض أم مناورة للتغطية على قضية أخرى؟

»الكويتية قاضية« يسقط »اإلخوان« 
في فخ الدين والسياسة

ما بني املناورة وتناقض املواقف، وقع فصيل اإلخ��وان املسلمني مجددا 
في فخ التقلب على نار حسابات الشريعة والسياسة، بعد اإلعان رسميا 

أمس عن تعيني 8 كويتيات قاضيات في الباد، في سابقة تاريخية.
فرغم الفتاوى الشرعية الكثيرة التي أطلقتها املرجعيات اإلخوانية بعدم 
جواز أن تكون املرأة قاضية، بارك ممثل الحركة الدستورية اإلسامية في 
مجلس األمة النائب محمد الدالل تعيني القاضيات، معتبرا أن وصولهن 

إلى هذه املكانة يشكل خطوة تاريخية كبيرة.
يتناقض  ال��ب��اد،  ف��ي  التاريخي  للحدث  واملتحمس  امل��ؤي��د  ال���دالل  موقف 
أن��ه ال يصح أن  ي��رى  ال��ذي  النشمي،  م��ع فتوى د. عجيل  بشكل صريح 
تكون املرأة قاضية بقول جمهور الفقهاء، وانتهى في فتواه إلى أنه »اذا 
حدث وكانت املرأة قاضية أو حاكمة وأصدرت حكما نقول في مثل هذه 

الحاالت، يعتبر األمر بلوى عامة ما منها مفر«.
وبني الحكم بأن تولي املرأة منصب القضاء ب� »البلوى العامة« التي تبناها 
ب��� »الخطوة  امل���رأة قاضية  ال���دالل تنصيب  إل��ى وص��ف  النشمي، وص��وال 
مع  التماهي  أن  ع��ن  ال��ت��س��اؤالت  ب��اب  تفتح  التاريخية«، مسافة شاسعة 
اإلع���ان ال��ت��اري��خ��ي يحمل أب��ع��ادا ت��ت��ج��اوز ال��س��ق��وط ف��ي ف��خ التقلب، إلى 
م��ح��اوالت التغطية ع��ل��ى قضية اخ���رى )ق��ض��ي��ة ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق م��ب��ارك 

الدويلة( التي تتردد أصداؤها وأشغلت الرأي العام الكويتي.

»أمن الدولة« ُيخلي سبيل الدويلة 
عة بعد تحقيقات موسَّ

سُترفع نتائجها إلى الجهات المختصة

راشد الشراكي
كشف مصدر أمني رفيع ل� سبقلا 
أن ج��ه��از أم���ن ال���دول���ة أخ��ل��ى سبيل 
أمس،  الدويلة  مبارك  السابق  النائب 
ب��دأت  م��ع��ه،  م��وّس��ع��ة  تحقيقات  بعد 
أمس  أول من  استدعائه مساء  منذ 
)اإلثنني(، على خلفية ما جرى تداوله 
على مواقع التواصل االجتماعي في 
األي��ام املاضية من تسجيات له مع 

الزعيم الليبي معمر القذافي، ولقائه 
في أحد البرامج.

وق������ال امل�����ص�����در: إن »أم������ن ال����دول����ة« 
الدويلة  مع  نتائج تحقيقاته  سيرفع 

إلى الجهات املختصة.
أبلغت  ق��د  مطلعة  م��ص��ادر  وك��ان��ت 
جريت 

ُ
سبقلا أن التحقيقات، التي أ

مع الدويلة، وّجهت إليه خالها تهمة 
إذاع����ة أخ��ب��ار ك���اذب���ة، واإلس�����اءة إل��ى 

الذات األميرية.
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القيادة السياسية شكرت رجال اإلطفاء والشرطة والحرس الوطني

األمير: جهود كبيرة وراء إخماد حريق األخشاب
أع������رب س���م���و أم���ي���ر ال����ب����اد ع����ن ب���ال���غ ش��ك��ره 
رجال  بذلها  التي  الكبيرة  للجهود  وتقديره 
والحرس  والجيش  الشرطة  ورج���ال  اإلط��ف��اء 
الوطني للسيطرة وإخماد الحريق، الذي وقع 

في إحدى الشركات في غرب ميناء عبداهلل.
جاء ذلك في برقيات شكر بعثها سموه إلى 

الشيخ  الوطني سمو  الحرس  رئيس  من  كل 
الوطني  الحرس  رئيس  ونائب  العلي،  سالم 
ال���ش���ي���خ م���ش���ع���ل األح�����م�����د، ورئ����ي����س م��ج��ل��س 
ونائب  الخالد،  صباح  الشيخ  سمو  ال���وزراء 
الداخلية وزي��ر  ال����وزراء وزي��ر  رئيس مجلس 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، 

ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع 
الشيخ أحمد املنصور، ومدير اإلدارة العامة 

لاطفاء الفريق خالد املكراد.
وأش����اد س��م��و األم��ي��ر ب��ت��ف��ان��ي رج����ال اإلط��ف��اء 
الوطني  الشرطة والجيش وال��ح��رس  ورج��ال 
ف���ي أداء واج��ب��ات��ه��م ب��ك��ل م��ه��ن��ي��ة وإخ����اص، 

س��ائ��ا اهلل أن ي��ح��ف��ظ ال��وط��ن ال��ع��زي��ز م��ن كل 
سوء ومكروه ويوفق الجميع لخدمته.

وب����ع����ث س����م����و ول�������ي ال����ع����ه����د ال����ش����ي����خ ن�����واف 
األح���م���د ب���رق���ي���ات ش��ك��ر م��م��اث��ل��ة أش�����اد فيها 
اإلطفاء  رج��ال  بذلها  التي  الكبيرة  بالجهود 
الوطني  الشرطة والجيش وال��ح��رس  ورج��ال 
ل��ل��س��ي��ط��رة وإخ���م���اد ال��ح��ري��ق ال�����ذي وق����ع في 

إحدى الشركات في غرب ميناء عبداهلل.
وك��ان رج��ال اإلطفاء قد نجحوا في السيطرة 
على الحريق الكبير، الذي اندلع في مستودع 
م��ك��ش��وف ل��أخ��ش��اب ب��م��وق��ع ت���اب���ع مل��ؤس��س��ة 
امل���وان���ئ غ���رب م��ي��ن��اء ع��ب��داهلل تبلغ مساحته 

اإلجمالية مليون متر مربع.
وت��ع��ام��ل��ت م���ع ال��ح��ري��ق 8 ف����رق ل���� »االط���ف���اء« 
ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ج��ي��ش ووزارة  ب��م��ش��ارك��ة إط��ف��اء 
الطبية وشركة  والطوارئ  الوطني  والحرس 

البترول الوطنية ومؤسسة املوانئ.
وت���م���ك���ن رج������ال اإلط����ف����اء م����ن ال���س���ي���ط���رة ع��ل��ى 
ف��ي منطقة مكشوفة  ان��ه نشب  ال��ح��ري��ق رغ��م 
مساحتها نحو 8 آالف متر مربع مع وجود 
الحريق  مكافحة  عملية  ص��ع��ب  م��م��ا  ال��ري��اح 
التي تمت من دون وقوع أي اصابات بشرية.

وساهم تطبيق خطة املكافحة بعزل املنطقة 
ال�����ط�����وارئ الدارة  امل��ش��ت��ع��ل��ة وت��ف��ع��ي��ل خ���ط���ة 
ال����ح����وادث ال��ك��ب��رى وخ��ط��ة ال����ط����وارئ ال��ع��ام��ة 
ل���ل���دف���اع امل���دن���ي ف���ي ت��ق��ل��ي��ل ح��ج��م ال��خ��س��ائ��ر 
من  الناتج  البيئي  التلوث  وقلل  كبير  بشكل 

الحادث. رجل إطفاء يشارك في إخماد الحريق

تهنئة الكونغو
بعث سمو أمير البالد برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو 
الوطني  ال��ع��ي��د  بمناسبة  تشيسكيدي  فليكس  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولبلده الصديق املزيد 
ال��ت��ق��دم واالزده�����ار. وأرس���ل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف  م��ن 
االح��م��د، ورئ��ي��س مجلس األم��ة م���رزوق ال��غ��ان��م، ورئ��ي��س مجلس 

الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.

الكويت لمؤتمر دعم مستقبل سوريا:

االضطرابات يدفع ثمنها الالجئون
الناصر  أحمد  د.  الشيخ  الخارجية  وزي��ر  ت��رأس 
الرابع  الدولي  بروكسل  مؤتمر  إلى  الكويت  وفد 
ال���ذي عقد  املنطقة  ل��دع��م مستقبل س��وري��ا ودول 
أمس عبر تقنية االتصال املرئي واملسموع بدعوة 
م��ش��ت��رك��ة م���ن االت���ح���اد االوروب������ي ووك���ي���ل االم���ن 
العام لأمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق 

اإلغاثة في حاالت الطوارئ.
مؤكدا  املؤتمر،  في  الكويت  كلمة  الناصر  وألقى 
أن االجتماع يعقد في ظل ظ��روف صحية بالغة 
ال���دق���ة، إث���ر ت��ف��ش��ي ج��ائ��ج��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي م��ا زال 
كل  وارت��دادات��ه��ا على  تبعاتها  العالم يعاني من 

األصعدة.
وأض����اف: ف��ي ظ��ل ه���ذه ال��ظ��روف الصعبة نشهد 
ارتفاعا لوتيرة االضطرابات اإلقليمية والدولية 
من  وال��ن��ازح��ون  الاجئون  ضريبتها  يدفع  التي 
تعدادهم  يفوق  ال��ذي��ن  الشقيق  ال��س��وري  الشعب 

ال�13 مليون نازح والجئ.
وأشار الناصر إلى أنه استشعارا لحجم املعاناة 
التي يتعرض لها الشعب السوري بذلت الكويت 
م��دار 10 س��ن��وات ماضية، ج��ه��ودا إنسانية  على 
مؤتمرات  لثاثة  استضافتها  في  تمثلت  كبيرة 
للمانحن وشاركت في رئاسة مؤتمرين الحقن 
ع��دة مؤتمرات الحقة  ع��اوة على مشاركتها في 

يضاف إليها مؤتمرنا املنعقد اليوم.
وذك����ر أن ال��ك��وي��ت س��اه��م��ت خ���ال ت��ل��ك امل��ؤت��م��رات 

الجهود  كل  عاليا  مثمنا  دوالر،  مليار   1.7 بمبلغ 
امللف اإلنساني، مقدرا  املبذولة تجاه هذا  الدولية 
ال���ج���ه���ود ال��ح��ث��ي��ث��ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا دول ال���ج���وار 
السوري )األردن – لبنان – العراق – مصر – تركيا( 

باستضافتها لأشقاء من الاجئن السورين.
ون���وه ال��ن��اص��ر إل���ى م��ا ق���ام ب��ه ك��ل م��ن ال��ص��ن��دوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ومؤسسة 
مذكرتي  على  بالتوقيع  العلمي  للتقدم  الكويت 
ت��ف��اه��م م��ع ت��ل��ك ال����دول املستضيفة ل��اج��ئ��ن من 

الشعب السوري بغية تحسن األوضاع املعيشية 
لاجئن السورين في تلك البلدان في إطار املنح 

التي أعلنت عنها دولة الكويت.
وختم الناصر كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل 
ق��رارات مجلس األم��ن ذات الصلة وبشكل خاص 
القرار رقم 2254 والقرار رقم 2401 ودفع األطراف 
املعنية للتعاون مع املبعوث األممي إلى سوريا 
غير بيدرسون الذي يبذل جهودا مثمنة ومقدرة 

في هذا اإلطار.

أحمد الناصر خالل مشاركته في المؤتمر

الجارالله: دور فاعل
لالتحاد األوروبي تجاه قضايانا

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجاراهلل، أمس، 
مع سفير املندوبية الدائمة لاتحاد األوروب��ي لدى 
الكويت كريستيان تودور، وجرى خال اللقاء بحث 
عدد من أوجه عاقة الشراكة بن الكويت واالتحاد 

األوروبي.
وأش����ار ال���ج���اراهلل خ���ال ال��ل��ق��اء إل���ى ت��ق��دي��ر ال��ك��وي��ت 
لعاقتها مع االتحاد األوروبي وتطلعها إلى تعزيز 
ال���ش���راك���ة ال��ق��ائ��م��ة ف���ي ك���ل امل����ج����االت، م��ش��ي��دًا ب���دور 

االتحاد األوروبي الفاعل تجاه قضايا املنطقة.

م��ن ج��ان��ب��ه، أش���ار ت���ودور إل��ى التقدير الكبير ال��ذي 
تحظى ب��ه ال��ك��وي��ت ل��دى االت��ح��اد األوروب����ي بقيادة 
س��م��و أم��ي��ر ال���ب���اد وس��ي��اس��ت��ه��ا امل���ت���وازن���ة ودوره����ا 
املميز في كل املجاالت وسعي االتحاد األوروبي إلى 

تعزيز الشراكة القائمة بن الجانبن.
من جهة ثانية، اجتمع ال��ج��اراهلل، أم��س، مع السفير 
اإلماراتي صقر الريسي بمناسبة انتهاء مهام عمله، 
معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه 

املستقبلية.

الجارالله أثناء لقائه سفير االتحاد األوروبي

لجنة تحقيق

شكل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون ال��خ��دم��ات م��ب��ارك 
ال���ح���ري���ص ل���ج���ن���ة ت��ح��ق��ي��ق ع���اج���ل���ة ف��ي 
ال��ف��ت��وى  الدارة  ممثلني  ت��ض��م  ال��ح��ري��ق، 
للبيئة واالدارة  العامة  والتشريع والهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��الط��ف��اء ل��ل��وق��وف ع��ل��ى أس��ب��اب 
عنه  الناجمة  الخسائر  وتقدير  ان��دالع��ه 

ورفع تقريرها التخاذ الالزم.

طائرات عمودية

ط���ائ���رات  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اس���ت���خ���دم���ت 
عمودية في إطفاء الحريق، الذي استغرق 
الفريق في مكافحته أكثر من 5 ساعات 

حتى نجح في إخماده.

تتضمن الخوف والقلق والتوتر ورفض الروتين

متالزمة العودة من اإلجازة..
تصيب الموظفين في أول أيام العمل

الناصر:
ساهمنا بمبلغ

1.7 مليار دوالر لدعم 
الشعب السوري
خالل 10 سنوات

مع عودة الدوام الحكومي 
جزئيا قد يجد كثيرون أنفسهم 
غير متحمسين للعودة مجددا 
أو ربما يشعرون بالقلق والتوتر 

من الذهاب لمقار أعمالهم. 
هذا األمر طبيعي بحسب 

المختصين في علم النفس 
الذين يرجعونه إلى ما يعرف 

علميا بمتالزمة ما بعد اإلجازة 
pvs التي تصل بالبعض إلى حد 

االكتئاب ورفض معاودة العمل 
مجددا.

¶ تستمر لبضعة أيام

مع الموظف لكنها 
تختفي تلقائيًا

¶ يشعر بها الكارهون 

لوظائفهم.. بينما
تكون عودة المحبين 

لعملهم أسهل

¶  المكوث في المنزل
ال يعني عدم اإلصابة 

بـ»كورونا«.. ومواجهة 
الواقع حتمية

¶ العشوائية
سبب في التوتر 

واالضطراب.. والنظام 
مهم الستمرار الحياة

محمود الزاهي
ي��ق��ول أس��ت��اذ ع��ل��م ال��ن��ف��س ال��ف��س��ي��ول��وج��ي د. 
ك���ام���ل ال���ف���راج ل���� سبقلا إن���ه���ا ت���ح���دث بفعل 
أث����ر ال��ت��ب��اي��ن، وه����ي ع��م��ل��ي��ة ال ش���ع���وري���ة، إذ 
ي��ق��وم ال��ذه��ن أو ال��دم��اغ ب��أح��داث مبالغة ال 
شعورية ب��ن ف��وائ��د اإلج���ازة واالن��ق��ط��اع عن 
العمل، وبن األثر السلبي للروتن الحياتي 
والعودة مرة أخرى إلى الدوام الذي يتطلب 
ع���ادة ج��ه��دا ذه��ن��ي��ا ي��ف��وق م��ا تتطلبه فترة 

اإلجازة.
السلبي  األث���ر  ف��ي  يبالغ  العقل  أن  ويضيف 
للعمل لذا يصاحب هذه املرحلة الخوف من 
القيود التي تفرضها الحياة العملية والتي 
ليست م��ن ص��ن��ع أي��دي��ن��ا ع��ل��ى ع��ك��س ف��ت��رات 
اإلج�������ازة ال���ت���ي ن��ص��ن��ع ب��أن��ف��س��ن��ا ج��دول��ه��ا، 
الحياة،  إي��ق��اع  العمل ينظم  إن  ي��ق��ال  ول��ذل��ك 
فيما يصاحب اإلج��ازة، بالرغم من تحكمنا 

فيها، قدر كبير من الكسل.

حالة مؤقتة

وي����رى ال���ف���راج أن م��ت��ازم��ة م���ا ب��ع��د اإلج����ازة 
مؤقتة تستمر عند البعض عدة أيام وتختفي 
ب��ا ع���اج، وت��ذه��ب ب��ع��ض ال���دراس���ات إل���ى أن 
القلق من هذه املتازمة يقل لدى من يحبون 

ع��م��ل��ه��م وي��م��ت��ل��ك��ون ال����داف����ع مل��واص��ل��ت��ه على 
ع��ك��س م��ن ي��ك��ره��ون عملهم، ول���ذا ف���إن اح��دى 
ط���رق ال��ع��اج ه��ي ال��ن��ظ��رة اإلي��ج��اب��ي��ة للعمل 
وك��ون��ه ن��ش��اط��ا اج��ت��م��اع��ي��ا ل��ه ف��وائ��د ع��دي��دة، 
فضا عن دور العمل في شعورنا بأهميتنا، 

ولذا هناك ما يعرف باكتئاب التقاعد.
اإلكلينيكي  النفس  ي��رى أستاذ علم  ب���دوره، 
ف��ي ك��ل��ي��ة ال��ط��ب د. ن��اي��ف امل��ط��وع ب��ع��دا آخ��ر 
يتعلق بمخاوف البعض من اإلصابة بمرض 
كوفيد 19 حال العودة للدوام، مشيرا إلى أن 

ح��ك��وم��ات ال��ع��ال��م ك��ل��ه��ا ت��ح��اول ال��ت��ح��ك��م في 
أعداد املصابن باملرض في ظل عدم وضوح 
ال��رؤي��ة ب��ش��أن ال��وص��ول إل���ى م��ص��ل أو لقاح 

حيث يرى البعض أنها ستمتد لعام آخر.
ويضيف املطوع ل� سبقلا انه، وحتى موعد 
ت����واف����ر امل���ص���ل أو ال���ل���ق���اح، ف�����إن ال��ت��وق��ع��ات 
تشير إل��ى أن 50% من السكان قد يصابون 
ب���امل���رض، وب��ال��ت��ال��ي ف���إن ال���ع���ودة للعمل لن 
ت��ك��ون امل��ت��ح��ك��م ف���ي اإلص���اب���ة، إذ إن��ن��ا رب��م��ا 

نصاب ونحن في منازلنا.
وي��ش��ي��ر امل��ط��وع إل���ى أن���ه ف��ي ح���االت ال��خ��وف 
ال��ن��اس معلومة دقيقة  إع��ط��اء  املهم  م��ن  تلك 
م��ن��ه��ا أن امل��ك��وث ف��ي ال��ب��ي��ت ل��ن ي��ح��ول دون 
م��ن  ال����ه����دف  ألن   ،%100 ب��ن��س��ب��ة  إص���اب���ت���ن���ا 
إبقاء الناس في البيت هو التحكم في أعداد 
اإلصابات يوميا بما يتوافق وقدرة املرافق 
الطبية، وك��ذل��ك ال ب��د م��ن اع��ام��ه��م أن نسب 
التشافي تزيد على 90% وأن هؤالء يكملون 

حياتهم بشكل طبيعي بعد التعافي.

التعايش مطلوب

الجمهور  توعية  أهمية  على  ي��رك��ز  امل��ط��وع 
ب����األش����ي����اء ال����ت����ي ي��م��ك��ن��ه��م ال���ت���ح���ك���م ف��ي��ه��ا، 
ومنها ارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم 
امل����س����ت����م����ر، واق������������دام األش������خ������اص أص����ح����اب 

األم����راض امل��زم��ن��ة ع��ل��ى ال��ط��ل��ب م��ن جهاتهم 
ممارسة عملهم من املنزل.

وي����ؤك����د امل����ط����وع أن�����ه ال م���ف���ر م����ن ال��ت��ع��اي��ش 
وأن ت��ح��رك��ن��ا واق���ع���ي���ة ال���ح���ي���اة، الف���ت���ا إل���ى 
أن اإلح���س���اس ب��ال��ق��ل��ق وال��ت��وت��ر م��ن ال��ع��ودة 
للعمل مجددا يعود كذلك للتخلي التام عن 
ال��روت��ن خ��ال فترة اإلج���ازة، إذ من املهم أن 
يحتفظ اإلنسان بشيء من الروتن والتعود 
على شيء، حتى ولو كان تناول الطعام في 
الرياضة في ساعة  وق��ت محدد أو ممارسة 
بعينها ألن م��ن ت��رك��وا أن��ف��س��ه��م ب��ا روت��ن 
س���ي���واج���ه���ون ص���ع���وب���ة ك���ب���ي���رة ف����ي ال���ع���ودة 
وذلك ألهمية الروتن في الحفاظ على نظام 

الحياة واالستقرار.
يغيب  التي  العشوائية  الحياة  ب��أن  ويختم 
ع���ن���ه���ا ال����ن����ظ����ام ت����ك����ون س���ب���ب���ا ف�����ي ال���ت���وت���ر 
واالض����ط����راب وخ���ل���ق م��ش��اك��ل أخ������رى، الف��ت��ا 
ال��ت��ج��ارب املختلفة  ال��ح��دي��ث ع��ن  إل��ى أهمية 
مع املرض بن الناس وبعضهم البعض وال 
ال��ع��ودة لطبيب نفسي إال في  ي��ش��ت��رط ه��ن��ا 
ال��ض��رورة ألن الجميع أصبح لديهم  ح��االت 
خ��ب��رات ف��ي التعامل م��ع امل���رض حاليا وفي 
الخائفون  ق��د يعتمد  األم���ر  اس��ت��دع��ى  ح��ال��ة 
عبر  مجانا  املتاحة  النفسية  العيادات  على 

التطبيقات واملواقع املختلفة.
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النائب العام لـ سبقلا: نواصل خطة التكويت

حدث تاريخي.. 8 كويتيات قاضيات
مبارك حبيب

ف��ي ح��دث ت��اري��خ��ي.. اعتمد ال��ن��ائ��ب العام 
املستشار ضرار العسعوسي أمس، ترقية 
إل��ى منصب »قاضيات«  8 وك��ي��ات نيابة 
ضمن مجموعة من وكاء النيابة الذكور، 
وهو الحدث األول من نوعه من بعد فتح 

باب قبولهن في النيابة العامة.
وقال النائب العام املستشار العسعوسي 
ل���� سبقلا، بمناسبة  ت��ص��ري��ح خ���اص  ف���ي 
ه����ذا ال���ح���دث ال��ت��اري��خ��ي: ت��دع��ي��م��ًا للسلك 
وك��اء  م��ن  تأهيل مجموعة  ت��م  القضائي، 
إن�����اث ألول م�����رة، بعد  ال��ن��ي��اب��ة، ب��ي��ن��ه��م 8 
إنخراطهم في سلك النيابة منذ أكثر من 5 
سنوات، وإشراكهم في التحقيق بمختلف 

القضايا.
 :

ً
وأض�����اف امل��س��ت��ش��ار ال��ع��س��ع��وس��ي، ق��ائ��ا

س���وف ي��دخ��ل��ون دورة مل���دة ش��ه��ر ونصف 
ال���ش���ه���ر ف����ي م���ع���ه���د ال���ك���وي���ت ل���ل���دراس���ات 
القانونية والقضائية، وذلك لكسب مزيد 
م���ن ال��خ��ب��رة ف���ي م��خ��ت��ل��ف ف�����روع ال��ق��ان��ون 

وأصنافه.
: »هذه 

ً
وتابع املستشار العسعوسي، قائا

خ��ط��ت��ن��ا ال���ت���ي س���ت���ك���ون س���ن���وي���ًا ل��ت��أه��ي��ل 
النيابة، وذل��ك الستكمال  وك��اء ووكيات 

خطة تكويت القضاء«.
وعن دور وكيات النيابة منذ قبولهن في 
سلك النيابة العامة وأدائهن ومدى الرضا 
لقد  العام:  النائب  ق��ال  نتائج عملهن،  عن 
ت��ه��ن وع��ط��اءه��ن،  أث��ب��ن ج��دارت��ه��ن وك��ف��اء

ونتمنى لهن التوفيق في القضاء.
إل���ى ذل����ك، ت��ب���نّ م��ن خ���ال ك��ش��ف األس��م��اء 
امل���وق���ع أم���س م���ن ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام، ت��رق��ي��ة 4 
رؤساء نيابة إلى القضاء، ضمن 54 اسمًا، 
الغانم،  لولوه  ه��م:  بالترقية  واملشمولون 
فاطمة عبداملنعم، فاطمة الكندري، فاطمة 
الفرحان، بشاير الرقدان، رؤى الطبطبائي، 

س��ن��اب��ل ال���ح���وط���ي، ب��ش��اي��ر ع��ب��دال��ج��ل��ي��ل، 
ن����اص����ر ال�����ب�����دل، ف���ي���ص���ل امل����ط����ي����ري، خ��ال��د 
ن��اج��ي، عبدالوهاب  ب��ن  ال��ط��اح��وس، علي 
الدعيجاني،  الخلف، سعد  املعيلي، أحمد 
عبدالعزيز  امل��ا،  حسن  الصانوت،  محمد 
ال����ف����رس، ع����ب����داهلل ال���غ���ري���ب، ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال����رف����اع����ي، ع���ب���دامل���ح���س���ن ال���ض���ب���ي���ب، ف��ه��د 
العسعوسي، شمان الشمان، عبدالعزيز 
الطريجي، طارق السويط، خالد الكندري، 

فهد العتال، صهيب نبيل، احمد الهاجري، 
اح�����م�����د ال���ط���ب���ط���ب���ائ���ي، اح�����م�����د امل����ط����ي����ري، 
سليمان الشنار، عبدالرحمن الرقبة، عمر 

الهاجري،  ظافر  الظفيري،  بندر  املقاطع، 
العنزي،  ض��اري  الصرعاوي،  عبدالرحمن 
املعضادي،  عبدالعزيز  الخضاري،  محمد 

م��ح��م��د ال��ن��وي��ب��ت، ع���اي���ض امل������ري، ع��ث��م��ان 
املطيري،  ال��رش��ي��دي، احمد  ال��رب��اح، حسن 
محمد  املطيرات،  عامر  الفيلكاوي،  احمد 

العنزي، فاح الرشيدي، سلطان املطيري، 
ب���ورس���ل���ي، ع��ب��دال��ه��ادي  ف��ه��د  داود ع���ل���ي، 

العجمي، ومحمد املطيري.

النائب العام ضرار العسعوسي

عدد سبقلا الصادر في 16 سبتمبر 2012

عام  ف��ي سبتمبر  ال��ق��ض��اء  س��دة  تنسم  نحو  الكويتية  امل���رأة  ب���دأت مسيرة 
2012، عندما أصدر املجلس األعلى للقضاء حينها قرارا بقبول الكويتيات 
املتقدمات لشغل منصب وكيل النيابة، مما يمهد الطريق أمامهن للوصول 
إل���ى م��ن��ص��ب ال��ق��اض��ي��ات. وك��ان��ت سبقلا ال��ت��ي تتبنى ق��ض��اي��ا دع���م امل���رأة 
ووضعته  وقتها  التاريخي  الحدث  بذلك  احتفت  قد  املجتمع  في  وتمكينها 

على صدر صفحتها األولى.

¶ أثبتن جدارتهن مع زمالئهن الرجال.. وسنستمر في ترقية وكالء النيابة

المرّقون سيدخلون 
دورة في معهد القضاء 

لمعرفة كل صروف 
القانون وأنواعه

التحالف الوطني:
انتصار لسنوات من النضال

اع��ت��ب��ر ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي ال��دي��م��وق��راط��ي ق���رار تعيني ٨ ق��اض��ي��ات في 
من  س��ن��وات  بعد  الكويتية  ل��ل��م��رأة  تاريخيا  ان��ت��ص��ارا  الكلية  املحكمة 
مشيرا  القضائى،  السلك  في  بالرجل  بمساواتها  واملطالبات  النضال 
إلى أن محاوالت منع امل��رأة الكويتية من تولي املنصب ب��اءت بالفشل، 

كما باءت كل محاوالت اقصائها من الحياة السياسية والعملية.
وقال التحالف الوطني في بيان أمس إن املرأة الكويتية أثبتت جدارتها 
في مختلف املستويات القيادية والوظيفية، وساهمت في مسارات بناء 
لعبت  بأحداث  صفحاته  تزخر  والتاريخ  وتطويرها،  وتنميتها  الدولة 
الكويتية فيها دورا محوريا ورئيسيا ال سيما ما سطرته من  امل��رأة 

بطوالت ابان الغزو العراقي الغاشم.
امل��رأة الكويتية قاضية ك��ان من أه��م القضايا  وأك��د التحالف أن تعيني 
التي تبناها التيار الوطني، ومن املطالبات الرئيسية التي قدمها وسعى 
الى تحقيقها عبر مختلف الوسائل السياسية والنيابية والشعبية، في 
وقت كانت محاوالت إجهاض تعيني املرأة الكويتية متواصلة من قبل 

التيار اإلسالمي املتشدد ولم تتوقف.
للقاضية  وال��س��داد  التوفيق  بيانه  ختام  ف��ي  الوطني  التحالف  وتمنى 
ميزان  على  املحافظة  على  تعمل  وأن  امل��ح��اك��م،  منصة  على  الكويتية 

العدالة والدفاع عن الحريات العامة وحقوق املتقاضني.

ناشطات وحقوقيات مرحبات لـ سبقلا:

حلم طال انتظاره.. يتحقق
مي السكري

أجمعت العديد من الناشطات والحقوقيات 
على أن تولي المرأة الكويتية منصب 

القضاء بمنزلة حلم طال انتظاره طويال 
وهو يتحقق اآلن. وأعربن في تصريحات 

خاصة لـ سبقلا عن فرحتهن بهذا الحدث 
التاريخي الذي تشهده الكويت وسيضاف 
إلى سجل المرأة الكويتية الحافل بالكثير 

من اإلنجازات في مختلف المجاالت.
ورغم ابتهاجهن بالخطوة المنصفة 
للمرأة، فانهن أكدن أن هناك المزيد 

من الحقوق التي يجب أن تنالها المرأة 
الكويتية حتى تتحقق لها المساواة 

بشقيقها الرجل.
وتمنين للقاضيات أن يحظين بالدعم 

الكافي ليحققن النجاح المأمول من وراء 
توليهن هذا المنصب المهم في الدولة.

شيخة الجاسم: خطوة مستحقة تواكب عطاء المرأة

عذراء الرفاعي: تحقيق لهدف إنمائي عالمي
اعتبرت الناشطة الحقوقية املحامية عذراء الرفاعي 
أن وص��ول 8 نساء لسلك القضاء يعد فخرا للنساء، 
ووج����وده����ن م��ه��م ج����دا ي��س��ه��م ف���ي ق���ي���ام م��ؤس��س��ات 
قضائية قوية ومستقلة تراعي االعتبارات االساسية 
ف��ي امل��س��اواة وال��ع��دال��ة ب��� ال��ذك��ر واالن��ث��ى وك��م��ا انه 

هدف انمائي على الصعيد العاملي.
امل��رأة  ان  ل��دول عربية نجد  الرجوع  واضافت »وعند 
القاضية قد شكلت دورا ايجابيا ومهما في تحس� 
العمل في القضاء، وهذا ما سنشهده في االيام املقبلة 
بإذن اهلل، وال ننسى في عام ٢٠١٤ اصدر وزير العدل 
نيابة  ٢٠ وكيلة  بينهم  للنيابة  وك��اء  بتعي�  ق��رارا 
النساء  االول بعد مناضلة  القرار  تقريبا، ويعد هذا 
في  املستمر  والسعي  القضائي  للسلك  ال��وص��ول  في 
ممارسة العمل في السلطة القضائية بعد وصولها 
للسلطت� التشريعية عضوة في البرملان والتنفيذية 

وزيرة، ننتظر هذا القرار منذ فترة طويلة كون وصول 
املرأة للسلك القضائي لم يكن بتعي� مباشر بل جاء 
العامة، وبعد  النيابة  في  بالتدرج عن طريق تعي� 
التدرج للوصول الى القضاء، فاملدة املطلوبة خمس 
سنوات حتى تستطيع العمل في السلك القضائي«. 
وثمنت دور الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية 
في وصول املرأة للسلك القضائي وما بذلته من جهد 

في عقد املؤتمرات حتى تنال هذا الحق.
امل��رأة  أن نفتخر بوجود  ن��ود  بالقول: وكما  وتابعت 
ف��ي منصة ال��ق��ض��اء ع��ن ط��ري��ق التعي� امل��ب��اش��ر كما 
ورد في قانون تنظيم القضاء الذي اشترط التعي� 
املباشر ع��ن طريق اع��ان وزي��ر ال��ع��دل بعد أخ��ذ رأي 
املساواة  لتطبيق  نحتاج  وبالفعل  القضاء،  مجلس 
ولرفع مستوى العمل القضائي ان نجد التعي� ملن 

يمتلك الخبرات والكفاءة لتعتلي منصة القضاء.

آمار بهبهاني:
تعزيز للمساواة في السلطة

ال���ك���وي���ت للتنمية  أش������ادت رئ��ي��س��ة ج��م��ع��ي��ة س��وروب��ت��م��س��ت 
املجتمعية د. آمار بهبهاني بقرار تعيني 8 قاضيات كويتيات، 
الدولة في  أنه حلم لكل م��رأة قيادية أن يكون قضاء  معتبرة 
مساواة بني الجنسني، وهو ما يعزز دور املساواة في السلطة 

التي تدافع عن الحق والعدالة.
ورأت أن وجود العنصر النسائي في القضاء سيسهل اصدار 
وتحمي  وت��داف��ع  تحافظ  التي  القوانني  في  ال��الزم��ة  التغييرات 

املرأة كإنسان وكمواطن.

منى األربش: نجاح للكويت 
على الصعيد الدولي

كويتيات  نساء  ثماني  تبوؤ  أن  األرب���ش،  منى  املحامية  رأت 
وظيفة قاضية يعد قرارا يثلج الصدر ونجاحا للكويت على 
امل��رأة  على  ليس غريبا  أن��ه  كما  ب��ه،  ونفخر  ال��دول��ي  الصعيد 
 7 للمادة  ال��دس��ت��وري  للمبدأ  صحيح  تطبيق  وه��و  الكويتية، 
منه بأن العدل والحرية واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون 
وال��ت��راح��م ص��ل��ة وث��ق��ى ب��ني امل��واط��ن��ني، وت��م��ث��ل أح���د امل��ق��وم��ات 
التكامل  أن  األرب��ش  واض��اف��ت  الكويتي.  للمجتمع  األساسية 
ل��ن��ج��اح أي ج��ه��ة خ��اص��ة ف��ي السلك  ب��ني الجنسني أم���ر م��ه��م 
التي ترهق  ال��دع��اوى  القضائي، وال��ذي يشهد كما هائال من 
ال��دول��ة للتكويت ف��إن دخ��ول نساء  كاهل القضاة، وم��ع توجه 
قاضيات يدعم هذا األمر، خاصة بعد أن أثبنت جدارتهن عى 

كل األصعدة، ال سيما في النيابة العامة.
واختتمت حديثها بالقول: ان املرأة الكويتية استحقت التعيني 
جميع  ف��ي  املجتهدة  املتكررة  انجازاتها  حفر  بعد  كقاضية 

امليادين، ال سيما في النيابة العامة.

طاهرة العوضي:
حدث تاريخي مهم

األمة  ال��دول��ة لشؤون مجلس  وزي��ر  وصفت مديرة مكتب 
ادارة ج��م��ع��ي��ة س��وروب��ت��م��س��ت  س��اب��ق��ا ع���ض���وة م��ج��ل��س 
النساء  ق��رار حصول عدد من  العوضي  الكويتية طاهرة 
الكويتيات على منصب قاضيات بالحدث التاريخي املهم، 
متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق في عملهن ومنصبهن 

الجديد.
وث��م��ن��ت ال��ع��وض��ي دع���م س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد ال���دائ���م ل��ل��م��رأة 
اتخاذ  مواقع  في  أوس��ع  دور  لها  يكون  أن  آملة  الكويتية، 

القرار، خاصة أنها ذات رأي مستنير في شتى املجاالت.

   مسيرة مضيئة

ه��ن��أت ال��ن��اش��ط��ة ال��س��ي��اس��ي��ة وأس���ت���اذة ال��ف��ل��س��ف��ة في 
ال��ك��وي��ت بتعي�  ال��ج��اس��م  ال��ك��وي��ت د. شيخة  جامعة 
8 ن���س���اء ف����ي م��ن��ص��ب ق�������اٍض، ب��ق��ول��ه��ا »ن����ب����ارك ل��ه��ن 
انتظارها  الخطوة ط��ال  املسؤولية، وه��ذه  ه��ذه  على 
امل��ج��ال«.  لهذا  الكثير  أعطت  التي  امل���رأة  وتستحقها 
وفيما استذكرت الجاسم في تصريح ل� سبقلا دور 
د. بدرية العوضي التي ما زالت اسهاماتها مرجعا 
ال��خ��ط��وة تعد حلقة من  ه��ذه  أن  إل��ى  لفتت  للجميع، 

ح��ل��ق��ات امل��س��ي��رة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��رأة ال��ك��وي��ت��ي��ة وال��ت��ي 
سيتبعها املزيد من الخطوات في هذا االتجاه.

وطمحت الى تغيير وتعديل بعض القرارات اإلدارية 
كالوالية  امل��رأة،  ضد  واملنحازة  التعسفية  والقوان� 
عدم  وك��ذل��ك  األم،  منها  تحرم  التي  لألبناء  الصحية 
األخذ بموافقة املرأة باملستشفيات عند طلب عملية 
جراحية ألحد أقربائها، وكذلك اشتراط أن يكون ولي 
املرأة الثيب في زواجها الجديد ابنها البالغ ١٧ عامًا!

لولوة المال: يضعنا بمصافَّ الدول المتقدمة
النسائية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة  ادارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س��ة  ه��ن��أت 
والكويت  الكويتية  وامل��رأة  القاضيات  ��ا، 

ُ
امل لولوة  الكويتية 

بشكل عام على هذا القرار التاريخي، متمنية لهن التوفيق 
والنجاح.

ا: »لقد سعدنا جدا واستبشرنا خيرا بخبر تقلد 
ُ
وقالت امل

ا 
نّ
املرأة الكويتية سدة القضاء«، مضيفة »فهذا املنبر الذي كن

الكويتية  امل���رأة  تستحقه  وك��ان��ت  طويلة  فترة  منذ  ننتظره 
أسوة بأخواتها في الدول العربية االخرى والخليجية«.

وثمنت جهود ك��ل م��ن ساهم ف��ي دع��م ه��ذا ال��ق��رار التاريخي 
ال��دول املتقدمة،  ال��ذي يمكننا من أن نكون في مصاف  املهم 
م��ؤك��دة أن امل����رأة ن��ص��ف امل��ج��ت��م��ع وه���ي ش��ري��ك أس��اس��ي في 

انها  حيث  ووط��ن��ه��ا،  مجتمعها  ف��ي  التقدم  ومسيرة  تنمية 
ش��غ��ل��ت م��خ��ت��ل��ف ال���وظ���ائ���ف وامل���ه���ن وت���ب���وأت م���راك���ز ع��دي��دة 

بالدولة فأبدعت وتميزت وِفي كثير من األحيان تفوقت.
ا الى أن الجمعية كان لها دور أساسي في املطالبة 

ُ
ولفتت امل

القضاء وذل��ك من خال  الكويتية س��دة  امل��رأة  بأهمية تولي 
املؤتمرات والندوات العديدة التي عقدتها على مدى السنوات 
املاضية، كما سلمت ممثات عن الجمعية عام 2016 برقية 
األعلى  املجلس  لرئيس  والقضاء«  »امل��رأة  املؤتمر  توصيات 
للقضاء املستشار يوسف املطاوعة موقعة من 20 قاضية من 
الدول العربية والخليجية، تطالب باإلسراع في اتخاذ القرار 

الذي يمكن املرأة الكويتية من تولي سدة القضاء.
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»ملتقى اإلصالح«:

العودة لسجالت »المعلومات المدنية«
للتصدي لخروقات القيود االنتخابية

أك�����د امل��ل��ت��ق��ى ال���وط���ن���ي ل����إص����اح ف����ي ب��ي��ان 
أص�����دره أم����س، س��ع��ي��ه م���ن خ���ال ت��ع��ق��ب تلك 
التجاوزات وتقديم البديل إلى وضع الجميع 
أم����ام م��س��ؤول��ي��ات��ه��م ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة، 
إلى  األم���ور  املحكمة  »تعيد  أن  إل��ى  متطلعا 

نصابها الصحيح«.
وذكر البيان أن جهود امللتقى تواصلت حتى 

بلغت جلسات املحكمة الكلية - دائرة3 »التي 
التي  ب��ال��ق��ض��اي��ا«  وت��ب��ت  تنتهي  أن  ينبغي 
رفعها امللتقى »في موعد قريب قد ال يتجاوز 
تحددت  حيث   ،2020 أغسطس  شهر  نهاية 

جلسة للمحكمة بتاريخ 6 يوليو 2020«.
وشدد على أن »القضايا املرفوعة واملشفوعة 
ب���ح���اف���ظ���ة م���س���ت���ن���دات ض���خ���م���ة ت���ب���ن ح��ج��م 

األخ��ط��اء وال��ن��واق��ص ف��ي ك��ش��وف الناخبن، 
لتؤكد بطانها بما ال يدع مجاال للشك ألنها 
ت��خ��ال��ف أق���ل امل��ع��اي��ي��ر ال���ازم���ة ف��ي م��ث��ل تلك 
السجات االنتخابية، وتجعلها غير معبرة 
عن إرادة الناخبن الحقيقية، بل تمثل هدما 
مباشرا لبناء السلطة التشريعية وتكوينها، 
ويصيبها ع���وار دس��ت��وري وق��ان��ون��ي، لكون 
انتماء  واق��ع وحقيقة  يعبر عن  ال  غالبيتها 

الناخبن للدوائر االنتخابية«.

طلبات امللتقى 

وب������ن امل���ل���ت���ق���ى ان ط���ل���ب���ات���ه م�����ن امل��ح��ك��م��ة 
ت��م��ث��ل��ت ف���ي »ال���ح���ص���ول ع��ل��ى CD ج����داول 
ال��داخ��ل��ي��ة وآخ�����ر من  ال��ن��اخ��ب��ن م���ن وزارة 
لبيان  امل��دن��ي��ة  للمعلومات  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
التي  الناخبن  كشوف  ف��ي  الخلل  جسامة 
نشرت بالجريدة الرسمية الكويت اليوم«، 
و»التصريح باستخراج نسخة من محضر 
إث���ب���ات ال���ح���ال���ة ل��ك��ل ال���ط���ع���ون ال���ت���ي ق��دم��ت 
ف���ي م��خ��اف��ر ال��ش��رط��ة« و»اس���ت���ج���واب م��دي��ر 
في  الداخلية،  وزارة  ف��ي  االنتخابات  إدارة 
لبيان  الناخبن  م��دى سامة كشوف  ش��أن 
الكشوف  ش��ه��ادة خبير  و»س��م��اع  خللها«، 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ص���اح ال��ج��اس��م ل��ب��ي��ان عيوب 

تبطلها«.

العالج ال يكون بتقليص الحظر
كنت على قناعة منذ الغاء الحظر الكلي الى الجزئي وفترات هذا 
الخامسة  ال��ى  الثامنة  من  اخيرا  الحكومة  حددته  ال��ذي  التقليص 
صباحا من أمس الثالثاء بأن مثل هذا االختصار لفترات الحظر 
وب��اء غريب في سرعة  به مواجهة  ال��ذي يمكننا  العالج  ليس هو 
ما  وه��ذا  التجول،  تمديد س��اع��ات  ان  ب��ل  تأثيراته،  وق��وة  انتشاره 
ال اح��د يتمناه س��وف تزيد من ح��االت االص��اب��ة، وه��ذ ما توقعته 
منذ البدء باملرحلة االول��ى، التي اعطت الحكومة الضوء االخضر 
بالخروج حتى الخامسة والسادسة مرورا بالسابعة الى التعديل 
االخ���ي���ر، ال����ذي ج���اء ال���ى ال��ث��ام��ن��ة، وق���د اع��ط��ت��ن��ا ال���زي���ادات االخ��ي��رة 
باالصابة وتصدر املواطنني لها دليال قاطعا على ان التوسع في 
فترة الخروج انعكس بصورة مباشرة على تزايد االصابات، وهذا 
ما نخشاه في الفترة القادمة ال سمح اهلل، الن الكثير ال يزال يرى 
في البيت وكأنه فندق ال يعرفه اال عند النوم، وهذه ال احد ينكرها 

خاصة الذين يعنيهم االمر.
مشكلة الكثير من القوم انهم ما زالوا ينظرون الى املدعو كورونا 
بأنه مرض اعطوه اكثر من حقه باملطالبات االحترازية وضرورة 
ال��وق��اي��ة ب��ك��ل ال��س��ب��ل، واول��ه��ا ع���دم ال��خ��روج او ان ه���ذه ال��ف��ئ��ة ت��رى 
ال��ت��ي - خ��رع��وه��م- فيها او  ب��ال��ص��ورة  ال���وب���اء ليست  ان خ��ط��ورة 
على  ليسوا  فانهم  ولذلك  االص��اب��ة،  العدوى وحتى  يتحدون  انهم 
على  وليسوا  االح��ت��رازي��ة،  الرسمية  التعليمات  لتنفيذ  اس��ت��ع��داد 
اس��ت��ع��داد اي��ض��ا ح��ت��ى ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م واه��ال��ي��ه��م، الن ما 
يسمعونه من تحذيرات هي في نظرهم كالم ال يسمن وال يغني 
من جوع، لكنهم وهنا االهم يعرفون الحقيقة، حني يسقط الفأس 
ال��راس وبعدها اسرع الى الطبيب امل��داوي واالقامة باملحجر،  على 
وقد كان باالمكان تالفي كل ذلك لو كان العقل لدى هؤالء حاضرا، 
وان ركوب الرأس في ازمان الوباء والكوارث ال يقود االنسان اال الى 

الندم الذي قد يصل الى التهلكة ال سمح اهلل .
ازدي����اد اص��اب��ات امل��واط��ن��ني م��ؤخ��را ك��ان ام���را متوقعا بعد زي��ادة 
ساعات التجول، وربما قد تزيد وهذا ال نتمناه عند تطبيق الحظر 
الساعة الثامنة، وهذا ما عطانا اياه املرحلة السابقة، حيث االعراس 
تعرف  التي  الجماعية،  وال��والئ��م  بالسر  وال��دواوي��ن  ظهرا وعصرا 
التقارب االجتماعي اكثر من معرفتها بالتباعد، اضف الى ذلك - 
التسيورات- التي يراها الكثير اشبه بالفرض الذي يجب القيام به 

حتى وان كان الخطر بانتظار هؤالء.
فتح االس����واق ل��ع��ودة االن��ش��ط��ة املختلفة ق���رار ج��اء ف��ي وق��ت��ه وان 
الجهات  التي حددتها  ك��ان تحت ش��روط ومعايير صحية، وه��ي 
والوافد  املواطن  االخر تبقى مسؤولية  الجانب  لكن في  الرسمية، 
ف��ي كيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��وق��اي��ة واالح���ت���راز، وه���ي ال��ت��ي ستحدد 
ف��ي ق��ادم االي���ام نسبة االص��اب��ات انخفاضا او ارت��ف��اع��ا، وه��ذا ما 

ستعطينا اياه االرقام ونحن باالنتظار.

نغزة
ام��ام من معه  ال��ن��واة  التمر يلقي  مريض السكر حن يتناول 
على امل��ائ��دة، خشية اح��د ي���راه، وم��ن يخرج م��ن البيت يوميا 
بحجة ان ال شيء في خروجه واختاطه، فان كلتا الحالتن 
ال يدفع الثمن فيها سوى من قام بذلك الفعل، يقال ان الصحة 

تاج على رؤوس من يعرف قيمة العافية طال عمرك.

شرباكة
يوسف الشهاب

القضايا المرفوعة من الملتقى
- 8 قضايا إلبطال قيود الناخبين في الدوائر الخمس.

- طعن بإلغاء قرارات إدارية من وزارة الداخلية.
- طعنان بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 35 لسنة 

1997، يتعلق بأن المحكمة بدرجة واحدة ال 3 درجات،
 وبقاٍض واحد ال 3 قضاة.

»المالية« ترسم خريطة ترشيد لـ»التربية«:

تخفيض 25 % لعقود الحراسة و50 % للنظافة والضيافة

هاني الحمادي
ف���ي م���ؤش���ر ع��ل��ى أن ال��ت��ق��ش��ف ال��ح��ك��وم��ي ب��ات 
ط��ري��ق��ا ع��ل��ى ج��م��ي��ع ج��ه��ات ال���دول���ة أن تسلكه 
، علمت سبقلا أن وزارة املالية طلبت 

ً
مستقبا

م����ن ن��ظ��ي��رت��ه��ا »ال���ت���رب���ي���ة« ات����خ����اذ اإلج��������راءات 

لتخفيض  املناسبة  القانونية  ب���األداة  ال��ازم��ة 
ال��ن��ف��ق��ات، وال��ع��م��ل على إي��ج��اد آل��ي��ة م��ن شأنها 
إح���داث إص��اح��ات مالية تساهم ف��ي تخفيض 
بهذا  ال���وزراء  مجلس  لقرار  استجابة  امليزانية 

الشأن.
وأك���دت م��ص��ادر مسؤولة أن »امل��ال��ي��ة« اقترحت 

ع���ل���ى »ال���ت���رب���ي���ة« إل����غ����اء ع��م��ل��ي��ة ان���ت���ق���ال ون��ق��ل 
وتوصيل الطلبة إلى املدارس، وتخفيض عقود 
ال���خ���دم���ات، الس��ي��م��ا األم�����ن وال���ح���راس���ة بنسبة 
25%، والنظافة والضيافة بنسبة 50% للعقود 
للعقود  أك��ب��ر  بنسبة  تخفيضها  م��ع  ال��ق��ائ��م��ة، 

الجديدة.

طالبت  امل��ال��ي��ة  وزارة  أن  امل���ص���ادر  وأوض���ح���ت 
ك��ذل��ك ب��إل��غ��اء ك���ل ع��ق��ود ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات ع��ل��ى بند 
االستشارات، على أن يستثنى من ذلك العاملون 
على أنظمة IT، وموافاتها بالرد على املطلوب 
املشار إليه في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ 

وصول املقترحات.

 وكيلة »اإلعالم« منيرة الهويدي لـ سبقلا:

خدمات إلكترونية جديدة قريبًا

محمد المصلح
اإلع��ام منيرة  أعلنت وكيلة وزارة 
إع��داد خطة متكاملة  الهويدي عن 
ل��ت��ف��ع��ي��ل ال����خ����دم����ات اإلل���ك���ت���رون���ي���ة 
ف����ي ال������������وزارة، م����ؤك����دة أن ت��دش��ن 
ال��خ��دم��ات اآلل��ي��ة س��ي��ب��دأ بخدمتي 
إص����دار وت��ج��دي��د ت��راخ��ي��ص وزارة 
اإلع��������ام وت���ف���ع���ي���ل خ����دم����ة اإلع�����ان 

التجاري.
وق����ال����ت ال���ه���وي���دي ف����ي ت���ص���ري���ح ل��� 
سبقلا إن ال��خ��دم��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
س�����ت�����ك�����ون م�����ت�����اح�����ة ع�����ب�����ر امل�����وق�����ع 
اإلل���ك���ت���رون���ي ل����ل����وزارة ف���ي ال��ق��ري��ب 
العاجل، وإن النظام اآلل��ي سيمكن 
امل���واط���ن���ن م���ن إن���ج���از م��ع��ام��ات��ه��م 
بكل سهولة ويسر من دون الحاجة 

إلى مراجعة الوزارة.
ت���ج���دي���د  خ������دم������ات  أن  وأض�������اف�������ت 
ال���ت���راخ���ي���ص واإلع���������ان ال���ت���ج���اري 
ت���ع���ت���ب���ر إض������اف������ة وراف������������دًا ج����دي����دًا 
املختلفة،  ال������وزارة  ق��ط��اع��ات  ل��دع��م 
اإلع�����������ان  خ�������دم�������ة  أن  م������وض������ح������ة 
العماء  بتمكن  تختص  التجاري 
م���ن اإلع�����ان ف���ي ق���ن���وات وم��ح��ط��ات 
ال��������وزارة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة واإلذاع����ي����ة 
وقتًا  تستغرق  وال  سلسة  بطريقة 
 إلنجازها، وكذلك الحال في 

ً
طويا

تجديد تراخيص ال��وزارة املتنوعة 
ومنها ما يخص قطاع املطبوعات 
وال����ن����ش����ر. وب���ي���ن���ت أن������ه م�����ن خ���ال 
ال���خ���دم���ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ج��دي��دة 
س��ي��ت��م��ك��ن امل����واط����ن����ون م����ن ت��ق��دي��م 
عملها،  سير  ومتابعة  التراخيص 
في  ال��خ��دم��ات  تلك  حيث ستساهم 
تحسن بيئة األعمال وتوفر الوقت 
والجهد أمام املواطنن في تجديد 

التراخيص. 
وكشفت الهويدي عن إطاق خدمة 
للمواطنن  املواعيد  جديدة لحجز 
إل����ك����ت����رون����ي����ًا، مل�����ن ي����ري����د م���راج���ع���ة 
ال����������وزارة إلن����ج����از األع�����م�����ال، ح��ي��ث 
تتيح الخدمة اختيار نوع املراجعة 
وال��ق��ط��اع ال���ذي ي��ري��د مراجعته مع 
ت���ح���دي���د امل����وع����د ال���زم���ن���ي مل��راج��ع��ة 
ال����������وزارة ح���ف���اظ���ًا ع���ل���ى ان��س��ي��اب��ي��ة 
ال���ح���رك���ة داخ�������ل ال����������وزارة ب���ص���ورة 
ت���ض���م���ن أع����ل����ى م���ع���اي���ي���ر ال���س���ام���ة 
املتوافقة مع االشتراطات الصحية.
وأعلنت الهويدي عن تشكيل لجنة 
اإلج���راءات  تنفيذ  ومراقبة  ملتابعة 
املتعلقة  ال��ص��ح��ي��ة  واالش���ت���راط���ات 
بمكافحة فيروس كورونا املستجد 
للشؤون  املساعد  الوكيل  برئاسة 
القانونية، حيث ستختص اللجنة 

ب����م����راق����ب����ة وم����ت����اب����ع����ة اإلج������������راءات 
ال����ص����ح����ي����ة ف������ي م����ب����ان����ي ال������������وزارة 
وان�����س�����ي�����اب�����ي�����ة ح������رك������ة امل����وظ����ف����ن 
وامل����راج����ع����ن ب���ع���د إع�������ان م��ج��ل��س 
الوزراء بالعودة التدريجية للعمل 

في الجهات الحكومية.

وأثنت الهويدي على دور موظفي 
الوزارة خال أزمة جائحة كورونا، 
ح��ي��ث واص��ل��وا األع��م��ال ع��ل��ى م��دار 
ال����س����اع����ة وم������ن ك�����ل امل������واق������ع ل��ن��ق��ل 
ل��ل��م��ش��اه��دي��ن  ب������أول  أواًل  ال����ح����دث 

واملستمعن.

ITإلغاء عقود التعيينات على بند االستشارات باستثناء أنظمة الـ ¶

ال��م��وق��ع��ون
ع��ل��ى ال��ب��ي��ان

- د. محمد المقاطع

جــوهــر ــن  ــس ح د.   -

- عبدالمحسن مظفر

البناي عبدالوهاب   -

ـــال ـــم ال لــــــولــــــوة   -

الحمود د.مــوضــي   -

الـــغـــزالـــي ـــــالح  ص  -

الشايجي يوسف   -

أعرب الملتقى الوطني لإلصالح عن أمله بأن ينتصر في المعركة 
القضائية المتعلقة بـ»التجاوزات الصارخة التي تلحق بالقيود 

االنتخابية«، ال سيما مع تقديمه بديال »مقبوال محليا ومعتمدا 
عالميا )للقيد في الجداول االنتخابية( وهو العودة لسجالت 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية«.

»الكلية« ستبت 
بقضايانا في موعد 
قد ال يتجاوز نهاية 
أغسطس المقبل

القضايا المرفوعة 
تبين حجم األخطاء 

في كشوف 
الناخبين

وتؤكد بطالنها 

نطالب باستجواب 
مدير إدارة 

االنتخابات في 
»الداخلية« لبيان 

خلل كشوف 
الناخبين

منيرة الهويدي

¶ إصدار تراخيص الوزارة وتجديدها آلياً من دون مراجعة



تأهيل الشباب الكويتي أساس تعديل التركيبة السكانية

د. بدر خالد الخليفة 

أظ��ه��ر ه��ج��وم ف��ي��روس ك��ورون��ا الكثير م��ن السلبيات وأوج��ه 
القصور في الكثير من دول العالم ومنها الكويت ولعل اهمها 

الخلل الكبير في التركيبة السكانية.
الخالد قد أدت دوره��ا  الشيخ صباح  ورغ��م ان حكومة سمو 
ب��ك��ف��اءة عالية ف��ي م��واج��ه��ة االزم���ة واح��ت��ل��ت مكانة عالية بني 
دول العالم في تطبيق آليات مواجهة االزمة وبشهادة الهيئات 

الدولية ذات املكانة الرفيعة.
 كما ان اجهزة الدولة الصحية واالمنية وفرق املتطوعني ادت 
البشرية في  اك��م��ل وج��ه رغ��م كثافة االع����داد  واج��ب��ات��ه��ا على 

بعض املناطق والتي كشفت بعض اوجه القصور.
واظهرت االزمة وجود اعداد كبيرة من العمالة الوافدة وبشكل 
غير رس��م��ي منذ ع��دة س��ن��وات، وال��ت��ي اح��دث��ت ارب��اك��ا كبيرا 

الجهزة الدولة، وظهر ذلك في محاوالت تنظيم ترحيل العمالة 
وبارقام فاجأت حتى بعض املسؤولني.

السكانية،  التركيبة  لتعديل  اتخذت  حكومية  ق���رارات  وهناك 
وهذا توجه جيد، لكن املطلوب عدم التسرع في اتخاذ قرارات 
ب��اث��ار  ت��أت��ي  ال��واف��دي��ن دون دراس����ة ح��ت��ى ال  لتقليص اع����داد 
عكسية ويجب االستفادة من الدراسات املوجودة في املجلس 
االعلى للتخطيط في دورات مختلفة واعادة تحديث البيانات.

الكويتيني فقط،  فاملشكلة ليست محصورة في زي��ادة نسبة 
الشباب  تأهيل  واع����ادة  الكويتية  البشرية  امل����وارد  تنمية  ب��ل 
الوسائل  واي��ج��اد  العمل  س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  لتغطية  الكويتي 
مانع  الخاص وال  القطاع  في  الكويتيني  اع��داد  بزيادة  الكفيلة 
من تحمل الحكومة جزءا من رواتبهم للمساهمة في تعديل 

التكنولوجيا  وس��ائ��ل  اس��ت��خ��دام  ان  كما  السكانية،  التركيبة 
الخطة، فاملشكلة في االعداد  املتقدمة يساهم في تنفيذ هذه 
الكبيرة من العمالة الهامشية التي تسببت في اره��اق مرافق 

الدولة وتدني الخدمات.
م��ع ض����رورة ات��خ��اذ اج�����راءات ص��ارم��ة ت��ج��اه خ��ري��ج��ي ب��رام��ج 

التعليم التطبيقي، والذين يتسربون من سوق العمل ويتحولون 
الى الوظائف االدارية بعد ان انفقت الدولة الكثير على اعدادهم.

التعليم  في  الكويتي  الشباب  تأهيل  اع��ادة  برامج  تطوير  مع 
)االدوات  املختلفة  ال��ي��دوي��ة  ال��ح��رف  على  والتركيز  التطبيقي 
الصحية وال��ن��ج��ارة واع��م��ال ال��ك��ه��رب��اء وغ��ي��ره��ا( واس��ت��غ��ال 
امكانيات م��دارس وزارة التربية وص��االت االف��راح القامة هذه 
الجيش  امكانيات  واس��ت��غ��ال  السكنية  املناطق  ف��ي  ال����دورات 
الشباب  اع���داد  ف��ي  االل��زام��ي  التجنيد  نظام  وتطوير  الكويتي 

الكويتي على العمل اليدوي والحرف املختلفة. 
وي��م��ك��ن وض���ع خ��ط��ة ط��م��وح��ة ق��اب��ل��ة للتنفيذ ل��ل��وص��ول ال��ى 
50% كويتيني و50% وافدين كخطوة اولى لتعديل التركيبة 

السكانية.

الكالم الحر

نصيحة
إلى »المعزِّب«

داهم القحطاني

لنتكلم بلغة األرقام فهي ال تكذب، وإذا لم تعجبك 
فا تغضب فهي لن تخدعك.

الكويت، أي  العمل في  هناك خلل خطير في قوة 
أعمارهم  تبلغ  ممن  للعمل  امل��ؤه��ل��ني  األش��خ��اص 

فوق ال�15 سنة.
%85 من قوة العمل في الكويت من غير الكويتيني، 
ما يعني أن مقابل مليونني و398 ألف غير كويتي 

هناك فقط 425 ألف كويتي جاهز للعمل.
معالجته  تتم  أن  ويجب  بنيوي خطير،  ه��ذا خلل 
عبر تعديل التركيبة السكانية كحل أساسي، لكن 
العاملة  ال��ق��وى  تأهيل  على  العمل  يجب  ذل��ك  قبل 
الكويتية ليزداد املوهوبون فيهم موهبة، وليحظى 

ذوو املستوى العادي منهم بمهارات أكثر قوة.
هنا اإلصاح الحقيقي، وهنا بناء األمم كما يجب 

أن يكون.
الخلل البنيوي اآلخر يتمثل في أن 76 في املئة من 
ذات طابع  يتركزون في وظائف  الكويتية  العمالة 
إداري وأمني، في حني ال تشكل العمالة الكويتية 
واإلن��ش��ائ��ي��ة  ال��ع��ق��اري��ة  الطبيعة  ذات  األع���م���ال  ف��ي 

والخدماتية سوى 9 في املئة.
ه��ن��اك م��ن يعتبر ت��وظ��ي��ف ال��ع��م��ال��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة في 
ال��ح��ك��وم��ة ن���وع م��ن ال��ه��در وال��ب��ط��ال��ة امل��ق��ن��ع��ة، وه��ي 
ي���زال ممكنًا من  التعيني ال  ف��ه��ذا  ن��ظ��رة ق��اص��رة، 
ت���م وف����ق س��ي��اس��ة اإلح�����ال لنحو  دون ك��ل��ف��ة إن 
ال��ق��ط��اع  ف���ي  ال����واف����دون  أل���ف وظ��ي��ف��ة يشغلها   90
الحكومي، كما أنه يمكن في الوقت نفسه توجيه 
العمالة الكويتية لتزداد نسبتها في الوظائف ذات 
الطابع الفني والتقني، وهو أمر يمكن تنفيذه عبر 
تقليل وظائف الوافدين، واستخدام هذا الوفر في 

تحسني بيئة عمل الفنيني الكويتيني.
ه��ذا ال��ت��وج��ه يجب أن ي��ت��وازى م��ع ال��ه��دف األك��ب��ر، 
وه���و زي�����ادة ن��س��ب��ة ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ف���ي ال��ق��ط��اع 
التشريعي،  اإلج��ب��ار  عبر سياسة  ليس  ال��خ��اص، 
عبر  وكذلك  وج��اذب��ة،  منافسة  عمالة  بجعلها  بل 
منها  يستفيد  وإج��رائ��ي��ة  خدماتية  ح��واف��ز  خلق 
أصحاب األعمال كي يكون وجود العمالة الوطنية 
في القطاع الخاص مفيدا بالفعل لهذا القطاع من 

الناحية املالية.
ه��ن��اك م��ف��ه��وم ي��ج��ب أن ي��ت��ب��دل ل���ض���رره ال��ك��ب��ي��ر، 
ف��ح��م��اي��ة ش��ب��ك��ة األم�����ان االج��ت��م��اع��ي ع��ب��ر تقديم 
االجتماعي،  الطابع  ذات  املالية  وال��ب��دالت  ال��دع��وم، 
ورواتب الشؤون االجتماعية، ال تعني أن ذلك يجب 
أن يتم وفق مفهوم الصرف املباشر، فلماذا ال يتم 
ذل��ك عبر أس��ل��وب اس��ت��ث��م��اري ذك��ي شبيه بطرق 
االقتصادية،  للتنمية  الكويتي  الصندوق  تمويل 
وال����ذي ب���دأ بتمويل م��ن امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، ث��م أصبح 
يعمل باستقالية مالية، وبما يحقق لهذه الشرائح 
صرفا دائما ومستقرا وغير مكلف ملوارد الدولة.

وع��ل��ى ال��ق��ي��اس ب��ه��ذه ال��ح��ال��ة ي��م��ك��ن ال��ت��ع��ام��ل مع 
حاالت أخرى متعددة يمكن تحويلها من حاالت 

تستنزف املالية العامة إلى داعمة لها.
ل���س���ت م���م���ن ي���دع���و إل�����ى ال��ت��ق��ش��ف ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 
أعتبر  فشخصيا  للمواطنني،  املقدمة  بالخدمات 
أن امل���واط���ن ه��و ص��اح��ب ال���ح���ال، وه���و »امل��ع��زب« 
بها،  يتمتع  أن  وي��ج��ب  ال��ع��ام��ة  ل��أم��وال  الحقيقي 
ل��ك��ن، وه���ذا أي��ض��ا أم���ر م��ه��م ج���دا، ي��ج��ب أال يقبل 
نتيجة  أمواله  و»امل��ع��زب« بضياع  الحال  صاحب 
لصرف  ونتيجة  املستحق،  لغير  ال��دع��وم  لتوجيه 

غير مبرر.. ال يقبل بهذا أي عاقل.
إذن امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ي��ج��ب أن ت��ك��ون ل��اق��ت��ص��اد 
الرأسمالي، الذي يميل لدعم الشرائح االجتماعية 
من  الرأسمالي  الصرف  ويعزز  مبالغة،  دون  من 

دون تطرف.
فهم  البسطاء،  املواطنني  يغضب  ل��ن  املفهوم  ه��ذا 
لن يغضب  بالتمييز ضدهم، وكذلك  لن يشعروا 
بما يسميه بعضهم  ي��ش��ع��روا  ل��ن  ال��ت��ج��ار، حيث 

بالغنب والحسد والتضييق.

كم من المزايدات ُترتكب باسمك يا شريعتنا الغراءجرة قلم

علي أحمد البغلي

براك الشيتان وزير ماليتنا الجديد الذي لم نكتشف ونحس بوجوده 
إال بعد استجوابه األخير غير الناجح، واملوعود باستجواب جديد 
في الطريق من نفس النائب )رياض العدساني(، يظهر أن أزمته 
األخيرة وتربيته األصولية السابقة أرشدته »كيف تؤكل الكتف« 
في هذي الكويت صل على النبي! التي سلمت حكوماتها الرشيدة 
السابقة والحالية »الخيط واملخيط« لأحزاب االصولية واملنتمني 
ال��ح��ي��وي��ة كالتعليم واألوق����اف  ال��دول��ة  ال��ي��ه��ا ف��ي كثير م��ن م��راف��ق 

والنفط، وجاء اآلن الدور على املالية أو أموالنا العامة! 
ال��ش��ي��ت��ان وه���و م��ه��دد ب��االس��ت��ج��واب ال���ق���ادم، اك��ت��ش��ف ان أفضل 
ال��ح��ل��ول إلن���ق���اذ رق��ب��ت��ه ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ذل���ك االس���ت���ج���واب هو 
»الهروب لأمام«! والهروب لأمام هنا نقصد فيه دغدغة مشاعر 
االص��ول��ي��ني ال��ع��ام��ي��ني وامل��ج��ل��س��ي��ني، خ��ص��وص��ا أن االن��ت��خ��اب��ات 
االب���واب، حيث ط��رح مؤخرا بأنه طلب خال  النيابية قادمة على 
اجتماع اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 

والخاص »ملناقشة تعديات قانون الهيئة، ليضاف تعديل يراعي 
أن تكون عمليات االقتراض متوافقة مع أحكام الشريعة االسامية، 
لضمان تكافؤ فرص جميع املواطنني عند طرح األسهم لاكتتاب 
العام للمشاريع الحيوية املطروحة من الهيئة، مع العلم أن الشيتان 
صرح أيضا بأن مشاريع الشراكة بني القطاعني العام والخاص، 
الفني والقانوني، والتي عطلت  التي تواجه العراقيل من الجانبني 

كثيرًا من مشاريع الهيئة في املواعيد املستهدفة«. 
فالشيتان بدل أن يسرع في إزالة العراقيل أمام مشروع الشراكة 
املشروع  لذلك  أكبر معرقل  وال��خ��اص، وض��ع  العام  القطاعني  بني 
وم��ؤخ��ر ل��ه، وه��و ض���رورة ت��واف��ق عمليات االق��ت��راض م��ع أحكام 
ال��ش��ري��ع��ة! وال ن���دري م��ا ي��ق��ص��ده ال��وزي��ر امل��س��ت��ج��وب م��ن وض��ع 
ذل��ك االش���ت���راط، فنحن ف��ي ال��ك��وي��ت لدينا وق��ب��ل كثير م��ن ال��دول 
كما  الشريعة  أحكام  تلتزم  وبنكية  ومصرفية  مالية  مؤسسات 
يريدها الشيتان وأمثاله، ولدينا في الوقت نفسه املؤسسات املالية 

نبتلى  أن  قبل  الكويت  وف��ي  أجمع  العالم  في  امل��وج��ودة  التقليدية 
االقتراض  وقد جربنا شخصيا  االستنفاعي،  األصولي  بالطرح 
التكلفة على  أن  التقليدي واإلسامي، فوجدنا  النظامني  من كا 
امل��زاي��دات االصولية  املقترض هي هي ال اختاف بينهما! لكنها 
واإلص���رار على االع��ان عنها ألغ��راض نفعية شخصانية. لذلك 
ال نملك إال أن نقول: كم من املزايدات ترتكب باسمك يا شريعتنا 

الغراء.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

العودة بعد غيابكبسولة
ال أع�����رف م�����اذا س��ُي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه����ذه األزم������ة ال��ت��ي 
نعيشها اآلن، وهي فيروس كورونا، بعد سنوات 
ع�����دي�����دة، ه����ل س��ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ال����ف����ي����روس ال����ذي 
ه��ب��ط ف��ج��أة م��ن ال��س��م��اء أو ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي 
أو ال��ص��ني ه��ي ال��س��ب��ب؟! إن��ن��ي أح����اول أن أتخيل 
شعور الطاب بعد مئات السنوات وهم يحاولون 
تصور ما نعيشه اآلن، وكيفية رسمهم لصورنا 
ال��ط��اب، في  أي  البعض،  أن  أت��وق��ع  ف��ي مخيلتهم. 
التاريخ  ف��ي  ي��ق��رأون��ه  م��ا  إن  سيقولون  املستقبل 
أن  لفيروس ال نستطيع رؤيته  مبالغ فيه، فكيف 
سيغلقون  ورب��م��ا  الطريقة؟!  بهذه  البشر  يرعب 
ال��ك��ت��ب وس��ي��ض��ح��ك��ون، وس��ي��ع��ت��ب��رون م���ا ق���رأوه 
ألوم طاب املستقبل على  أسطورة. بصراحة لن 
ذلك، فنحن الذين نعيش هذه اللحظات مع وجود 
الفيروس لم نتوقع في ي��وم من األي��ام أن تتوقف 
ال��ص��ورة  ب��ه��ذه  ال��ت��ي اع��ت��دن��ا أن نعيشها  ال��ح��ي��اة 

ل��ن��ت��رك ط���اب املستقبل ون��ت��ح��دث عن  امل��ف��اج��ئ��ة. 
أنفسنا، فماذا سيحدث بعد عودة الحياة الطبيعية 
بشكل كلي؟ سأضع تصورًا وأتمنى أال يكون من 

األساطير.
ب��م��ا أن ال��ن��اس ج��ل��س��وا ف��ي بيوتهم ل��ع��دة أش��ه��ر، 
ف���ا ب���د أن��ه��م اس��ت��رج��ع��وا ح��ي��ات��ه��م ف���ي امل��اض��ي، 
وم���ّر ش��ري��ط ب��ط��يء ب��امل��واق��ف ال��ت��ي حصلت لهم، 
من  الكثير  مع  وربما  تذكروها،  طفولتهم  وحتى 
روح  بفقدان  إحساسهم  وم��ع  فلذلك  التفاصيل، 
يكونوا  أن  أنفسهم  وع����دوا  ق��د  ال��س��اب��ق��ة،  ال��ح��ي��اة 
أفضل مما كانوا عليه قبل األزمة. سنرى املوظفني 
بعد عودتهم إلى العمل بعد طول غياب وشوقهم 
إل���ى ال���روت���ني، ي��ن��ج��زون أع��م��ال��ه��م ب��ح��ب وم���ن دون 
تذمر، وسنراهم في الصباح مبتسمني في وجوه 
اآلخ��ري��ن، ول��ن نسمع جملة »ل��ت��أت بعد أس��ب��وع«. 
وفي الشوارع وبما أن الناس افتقدوا الخروج من 

املنزل من دون أن يكون هناك وقت محدد للعودة، 
ف��إن��ه��م س��ي��ك��ون��ون أك��ث��ر ال��ت��زام��ًا ب��ق��وان��ني امل���رور، 
بسرعتها  ت���ؤذي  س��ي��ارات مسرعة  نشاهد  ول��ن 
يسيرون  السيارات  بل سنجد سائقي  اآلخرين، 
ع��ل��ى م��ه��ل ألن��ه��م أدرك����وا قيمة ال��ح��ي��اة. ك��ذل��ك مع 
التباعد االجتماعي، سيكون كل شخص في حاله، 
يتدخلون  متطفلون،  أش��خ��اص  هناك  يكون  فلن 
البعض  إن  يعنيهم. سأتفاءل وسأقول  في ما ال 

سيجعلون التصورات السابقة حقيقة.

استقاللية 
نزاهة

عبدالحميد علي عبدالمنعم

طبقًا للمادة الثالثة من قانون انشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد )نزاهة( 2016، فإن الهيئة تعمل 
ت��ح��ت إش����راف وزي���ر ال��ع��دل وه���و م��س��ؤول في 
مكافحة  الهيئة  من  املطلوب  التنفيذية  السلطة 
ف��س��اده��ا. ون��ع��ت��ق��د أي��ض��ا أن امل�����ادة ال��خ��ام��س��ة 
اذ  ال��ه��ي��ئ��ة،  استقالية  م��ن  ال��ن��ي��ل  شبهة  تحمل 
ع��ل��ي��ه��ا ال���ل���ج���وء ال�����ى ج���ه���ات أخ������رى م��خ��ت��ص��ة 
في  الدعاوى  وللتحقيق والقامة  التحرى  لطلب 
أن  السادسة على  امل��ادة  الفساد. وتنص  وقائع 
يصدر مرسوم تعيني مجلس األمناء بمن فيهم 
العدل.  وزي��ر  ترشيح  على  بناء  ونائبه  الرئيس 
ومزايا  وب��دالت  مرتبات ومكافآت  أم��ا مرسوم 
رئيس الهيئة وأعضاء مجلس األمناء، فيصدر 
الوزير  اق��ت��راح  على  بناء  الثامنة  امل���ادة  بحسب 
وموافقة مجلس ال��وزراء. وتنص املادة 17 على 
التي تنظم نشاطات مجلس األمناء  أن الائحة 
بقرار من مجلس  الهيئة تصدر  في  والعاملني 
الوزراء. وتنص املادة 18 على أن ميزانية الهيئة 
املالية  ل��وزارة  وليست مستقلة وترسل  ملحقة 
ال����وزارة بشأنها يبت  وان ح��دث أي خ��اف م��ع 

فيه مجلس الوزراء.
ان ما ذكرناه في ما سبق في حدود اجتهادنا 
ي��رى أس��ات��ذة  الهيئة، وق��د  ي��ن��ال م��ن استقالية 
ال��ق��ان��ون امل��ت��خ��ص��ص��ون أك��ث��ر أو أق���ل م��ن ذل��ك. 
وهناك مسألة مهمة يمكن أن تدعم استقالية 
الهيئة بشكل أفضل، حيث تنص املادة التاسعة 
ع��ل��ى ان م����دة ال��ع��ض��وي��ة ف���ي م��ج��ل��س األم���ن���اء 
ه��ي أرب���ع س��ن��وات ق��اب��ل��ة للتجديد مل���رة واح���دة، 
واألف���ض���ل أن ت��ك��ون مل���دة أط����ول، س��ب��ع س��ن��وات 
للتجديد حتى ال يقع املجلس  مثا، غير قابلة 
في حالة مثل تلك التي يشار إليها في السياسة 
ال��ع��رج��اء« عندما  »ال��ب��ط��ة  األم��ي��رك��ي��ة بمصطلح 
ي��ف��ت��ق��ر ال��رئ��ي��س ال���ى ال���دع���م ال��ك��اف��ي ف���ي سنته 

األخيرة. 
وب���م���ن���اس���ب���ة ت��ع��ي��ني م��ج��ل��س األم����ن����اء ال��ج��دي��د 
مسألة  مراجعة  نقترح  للهيئة  رئيس  وتسمية 
بنتائج  االسترشاد  املمكن  وم��ن  استقاليتها. 
يعني  حيث  املحاسبة،  ل��دي��وان  الطويلة  التجربة 
 301964 انشائه  ق��ان��ون  بحكم  ونائبه  رئيسه 
ب���م���رس���وم أم���ي���رى ب���ن���اء ع��ل��ى ت��رش��ي��ح رئ��ي��س 
مجلس األمة واق��رار املجلس لهذا الترشيح في 
ال��وزراء وال  جلسة سرية وبعد موافقة مجلس 
األمة  مجلس  أعضاء  أغلبية  بموافقة  اال  يعزل 
املختصة، وذلك  التأديبية  السلطة  بقرار من  أو 
طبقا لنص املادتني 34 و37، وبحسب املادة 38 
ال��دي��وان وال��وك��اء امل��س��اع��دون بناء  يعني وكيل 
رئيس  وبموافقة  ال��دي��وان  رئ��ي��س  ترشيح  على 

مجلس األمة ورئيس الديوان.
ان قضايا الفساد التي أذهلت الناس بمبالغها 
وش���م���ول االت���ه���ام���ات ف��ي��ه��ا مل��ن��اص��ب ت���ب���دأ من 
سفوح السلطة التنفيذية مخترقة ذراها وعوائق 
تستدعي  وناهبيها  املنهوبة  األم���وال  اس��ت��رداد 
وبإلحاح أن تمنح هيئة مكافحة الفساد أقصى 
ق���در م��ن االس��ت��ق��ال��ي��ة ح��ت��ى ي��م��ك��ن أن تسائل 

بقدر صاحياتها.

د. نادية القناعي

ال يا حكومة.. ال نتحمل وزر أخطائك
أع��ادت لي أح��داث وتداعيات أزم��ة ك��ورون��ا ما كان 
ي��ردده أستاذي في الجامعة د. ف��ؤاد الفاح، حيث 
ك��ان ي��ق��ول دوم���ًا إن إل��ق��اء أخطائنا على اآلخ��ري��ن 
أص��ب��ح ع����ادة، وي����ردد »ن��ح��ن ك��ك��وي��ت��ي��ني ح��ت��ى في 
لهجتنا وطريقة حديثنا نلقي باللوم على اآلخرين 
املثال،  سبيل  فعلى  املسؤولية،  م��ن  نهرب  وكأننا 
)الكأس( وال نقول كسرت  القاص  انكسر  نقول: 

القاص«.
ويبدو أن هذه الثقافة انعكست على سلوك القياديني 
اع��ت��ذار مسؤول  وامل��س��ؤول��ني، حتى أصبح مشهد 
عن خطأ ما في جهته، أشبه بالحلم، صعب املنال، 
حتى جاءت أزمة كورونا لتؤكد ذلك.. فعلى الرغم 
من الكم الهائل من »الباوي« التي شهدناها خال 
٤ أشهر ونّيف، فلم نر اعتذارًا واح��دًا للشعب، بل 
على العكس، أصبح املواطن شماعة للحكومة حتى 

تلقي عليه مسؤولية أخطائها.
األول��ى  املرحلة  تمديد  تم  عندما  القريب  فباألمس 
من مراحل عودة الحياة، ألقت الحكومة اللوم على 
أن  دون  م��ن  ال���وب���اء،  تفشي  وزر  حملته  امل���واط���ن، 
أثناء  ال��ب��اد  متذبذبة شهدتها  ق���رارات  ع��ن  تعتذر 
أخطائها  ع��ن  تعتذر  أن  دون  وم��ن  الحظر،  ف��ت��رات 

التي قادت إلى التجمعات واالختاط وغيرها.
لم تعتذر الحكومة عن عدم الحزم في تطبيق الحظر 

أنها أخطأت  الكامل منذ بداية األزم��ة، ولم تعترف 
ف���ي ب��ع��ض ال����ق����رارات ك��ال��ت��أن��ي ف���ي إغ����اق امل��ط��ار، 
واملؤسسي،  املنزلي  الحجر  تطبيق  في  والتساهل 
إعطاء  في  التوسع  في  نفسها مخطئة  تر  لم  كما 
ت���ص���اري���ح ال����خ����روج ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ط��ب��ق��ت ال��ح��ظ��ر 
الكلي، فسمعنا عن أشكال متنوعة من التصاريح، 
الطني  زادت  حتى  وغيرها،  الثانية  الزوجة  كزيارة 
بلة بتصريح آخر سمح بالتجمعات في الشاليهات 

في فترة العيد! 
ول���و ك��ان��ت ال��ح��ك��وم��ة ج���ادة ف��ي تطبيق ال��ح��زم في 
الحظر، ملا ارتفعت حاالت اإلصابة وال كلفنا الدولة 

كل هذه التكاليف للمحاجر وغيرها.
ال���ي���وم، وب��ع��د م����رور أك��ث��ر م��ن ٤ أش��ه��ر ع��ل��ى أزم��ة 
ال��ع��دي��د م��ن األخ��ط��اء، وكشفنا  ك��ورون��ا، اكتشفنا 
امل���س���ت���ور ف���ي ت���ج���ارة اإلق����ام����ات وغ���س���ل األم�����وال 
وغيرها من التجاوزات، ورغم ذلك لم نشهد اعتذارًا 
واحدًا للشعب، عن تراكم أخطاء على مدى سنوات 
في هذه امللفات التي باتت نقطة سوداء في سمعة 

الكويت الدولية.
واملتوسطة  الصغيرة  أبنائنا  وم��ش��اري��ع  أش��ه��ر   ٤
م��ع��ط��ل��ة، ت��ب��خ��رت أح��ام��ه��م وت��راك��م��ت خسائرهم 
وديونهم، من دون أن يبت في أمرهم، ومن دون أن 
تسعى الحكومة بشكل جاد إلى مساندتهم ورغم 

ذلك ال اعتذار واحدًا من مسؤول لهؤالء الشباب.
٤ أشهر وأبناؤنا في التعليم الحكومي با دراسة، 
وال خطة واضحة الستكمال تعليمهم وال يسمعون 
الحربي س��وى عبارة  د. س��ع��ود  التربية  م��ن وزي���ر 
»كل الخيارات متاحة«، من دون أن يقدم لهم اعتذاره 

ألبنائه الطلبة الذين ينتظرون إكمال تعليمهم.
 ل���ل���دول���ة ب��ك��ام��ل 

ً
 ك����ام����ا

ً
٤ أش���ه���ر ن��ع��ي��ش ت���ع���ط���ا

وما  واقتصادها،  وخدماتها  وأنشطتها  مرافقها 
زال��ن��ا نسجل ح���االت ي��وم��ي��ة ل��إص��اب��ات ب��ك��ورون��ا 
تامس سقف ألف حالة، وال مسؤول خرج معتذرًا 

وموضحًا ما يحدث.
وهل بعد هذا كله.. نلقي باللوم على املواطن الذي 
خرج بأمر الحكومة واختلط وفقًا لتذبذب قراراتها 
وزار أق���ارب���ه واج��ت��م��ع وارت�����اد ال��ش��واط��ئ وف��ق��ًا ملا 
املواطن  يا حكومة..  ال  تسهيات؟!  من  له  أتاحته 

ال يتحمل وزرك!

أسرار جوهر حيات
@AsrarHayat

عالم مغلق وفوائد من ذهب

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

يقولون: رب ضارة نافعة، وهذا ما نراه ونسّجله 
م����ع ج���ائ���ح���ة ف����ي����روس ك������ورون������ا. ف����رغ����م م��اي��ني 
اإلص���اب���ات وم��ئ��ات األل����وف م��ن ال��وف��ي��ات وال��دم��ار 
استثناء،  دون  من  العالم  دول  القتصادات  الكبير 
فما زلنا نقرأ عن الكثير من اآلثار اإليجابية التي 
حياة  معها  وتحسنت  الجائحة  مع  إلينا  خرجت 
املايني منا والتي قد نتمسك بها ملستقبل أفضل. 

من تلك الفوائد:
الجائحة  أتاحته  ال��ذي  الكبير  الوقت اإلضافي   -  1
لأسر في كل بقاع العالم، فلم يحدث من قبل أن 
يمضي اآلباء واألمهات كل هذه األوقات اإلضافية 
م���ع أوالده�������م، ف��ق��د أص��ب��ح��وا ي���م���ارس���ون ري��اض��ة 
امل��ش��ي م��ع زوج��ات��ه��م وأوالده����م وي��ق��وم��ون بشتى 
األلعاب داخل منازلهم، وهي أمور ما كانت لتحدث 

من قبل.
القيام  م��ن دون  ال��ي��وم  البيت ط���وال  ف��ي  البقاء   -  2

بعمل ي��ذك��ر، وم��ع ذل��ك ل��م يشعر ال��واح��د منا بأي 
ذنب، فهذا ما كان مطلوبًا منا عمله وهذا ما كان 

يتمناه الكثير منا.
3 - بيئة ت��ج��ددت وه���واء نظيف، ف��ا ط��ائ��رات في 
السماء وال سيارات في الطرق وال مصانع تعمل 

وال تدمير للغابات. 
4 - عادت الحياة عشرات السنني إلى الوراء، وأصبح 
الجار يرى جاره ويحادثه وهم يمارسون رياضة 
املشي، وأصبحنا نرى األطفال يلعبون ويمرحون 

في الشوارع، شيء لم نره منذ زمن بعيد. 
امل��ن��ال أو ربما صور  5 - حلم تحقق وك��ان بعيد 
لنا كذلك. لقد أصبحنا قادرين على إنجاز معظم 
معاماتنا الحكومية ونحن في راحة منازلنا ومن 
دون عناء، وكل ما نريده نحصل عليه عبر الشبكة 

اإللكترونية. فماذا نريد زيادة؟ 
ن��ري��ده ون��رج��وه جميعًا ه��و أن تستمر  م��ا  أعتقد 

وتيرة التغيير إلى األفضل وأال ترجع األم��ور إلى 
ما كانت عليه قبل الجائحة، فذلك بحد ذاته جائحة 

كبرى.  
إض������اءة: ق��ب��ل ال��ج��ائ��ح��ة ك��ن��ت وم���ع���ي ال��ك��ث��ي��ر من 
املواطنني واملقيمني ال نعرف الرقم املدني املدون في 
البطاقة املدنية وكلما سئلنا عنه أخرجنا البطاقة 
وسردنا الرقم، جاء كورونا فأصبحنا ليس فقط 
نعرف الرقم املدني ونحفظه، بل والرقم املسلسل 

في ظهر البطاقة أيضًا، سبحان مغير األحوال. 
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»الشؤون«: ال إعفاء 
من الدوام لشاغلي 

الوظائف القيادية
م��ع ع����ودة ال��ع��م��ل ب��ص��ورة ج��زئ��ي��ة، 
ال�������ش�������ؤون  وزارة  خ�����ص�����ص�����ت 
االجتماعية موظفًا على مدخل كل 
املناطق، وذلك  وح��دة تابعة لها في 
الداخلني من مراجعني  لفحص كل 
وموظفني، وقياس درجات الحرارة، 
وج������رى ال���ت���ش���دي���د ع���ل���ى ض�����رورة 
وتحقيق  الكمامات  بلبس  االل��ت��زام 
ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي داخ���ل م��واق��ع 

االنتظار.
وح���������ددت ال�����ش�����ؤون اإلداري�����������ة ف��ي 
ال������وزارة ق��ائ��م��ة خ��اص��ة ب��امل��وظ��ف��ني 
امل��ط��ل��وب م��ن��ه��م ال��ح��ض��ور ل��ل��ع��م��ل، 
وم����ن����ع����ت غ����ي����ره����م م������ن ال�����دخ�����ول 
حرصًا على سالمتهم، واستجابة 

لتعليمات ديوان الخدمة املدنية.
ال�����وزارة  ف���ي  وذك����ر م��ص��در اداري 
ل��� سبقلا ان وك��ي��ل ال������وزارة ح��دد 
م����واع����ي����د ال���ع���م���ل م�����ن 9 ص��ب��اح��ا 
وح���ت���ى 1 ظ����ه����را، م����ع االس���ت���م���رار 
النوبة مع إعفاء  بالعمل وفق نظام 
6 ف��ئ��ات م���ن امل��وظ��ف��ني م���ن ال�����دوام، 
املزمنة،  االم��راض  أبرزهم أصحاب 
ال���ب���ال���غ 55 ع����ام����ا، ع���دا  وامل�����وظ�����ف 

شاغلي الوظائف القيادية.

»نزاهة«:
استمرار تلقي البالغات »أونالين«

»الداخلية«:
3 آالف مراجع لإلدارات الخدمية

ل���وزارة  التابعة  الخدمية  اإلدارات  استقبلت 
املواطنني  م��ن  م��راج��ع  آالف   3 نحو  الداخلية 
واملقيمني في اليوم األول لعودة العمل، وذلك 
ع��ق��ب ق��ي��ام��ه��م ب��ح��ج��ز م��وع��د ل��ل��م��راج��ع��ة عن 
»أونالين«،  للوزارة  اإللكتروني  املوقع  طريق 
ال����ت����ي وض���ع���ت���ه���ا وزارة  ال���خ���ط���ة  ف�����ي إط��������ار 
ال��داخ��ل��ي��ة مسبقًا ل��ع��ودة ال��ع��م��ل م��ع االل��ت��زام 

بتوصيات الجهات الصحية.
وق���ال���ت امل���ص���ادر: إن���ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى امل��راج��ع 
لقطاعات  املواعيد  إلى منصة حجز  الدخول 
الخدمية  اإلدارة  واخ��ت��ي��ار  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
التي يرغب في مراجعتها ونوع املعاملة، ثم 
املوعد والتاريخ والوقت والتحقق من  حجز 
بالباركود،  واالحتفاظ  بنجاح  العملية  تمام 
ال���ى اإلدارة املعنية إلن��ج��از  ال��ت��وج��ه  ث��م  وم���ن 

املعاملة.

بالخدمة،  املعنية  اإلدارات  ال����وزارة  وح���ددت 
الداخلية،  وزي���ر  ملكتب  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  وه���ي: 
ال��وزارة، ومراكز  واإلدارة العامة ملكتب وكيل 
ال���خ���دم���ة، وال��ج��ن��س��ي��ة وال������ج������وازات، واألدل�����ة 
اإلق��ام��ة، واإلدارة  الجنائية، ومباحث ش��ؤون 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات، وم����ب����اح����ث ال����س����الح، 
وال���ش���ؤون امل��ال��ي��ة، وال���ش���ؤون اإلداري�����ة، وأم��ن 
املطار )إج��راءات الدخول والخروج(، وتنفيذ 
واإلدارة  ل��ل��م��رور،  ال��ع��ام��ة  واإلدارة  األح���ك���ام، 

العامة لشؤون اإلقامة.
ولم يسمح موظفو االستقبال في تلك اإلدارات 
ب����دخ����ول أي م����راج����ع ي���خ���ال���ف االش����ت����راط����ات 
ال��ص��ح��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة م��ن تغطية ال��ف��م واألن���ف 
املحجوز،  باملوعد  وااللتزام  القفازات،  ولبس 
وكذلك لم يسمح بدخول أي مراجع ال يحصل 

على حجز مؤكد )الباركود(.

»الكهرباء«:
25% من العاملين داوموا

الناطق  بالتكليف  وامل��اء  الكهرباء  وزارة  وكيل  ق��ال 
امل���ئ���ة م��ن  ف����ي  ال�����ن�����وري، إن 25  ال���رس���م���ي م. ج���اس���م 
امل��وظ��ف��ني داوم������وا أم����س، وف��ق��ًا الح��ت��ي��اج��ات العمل 
وت��ط��ب��ي��ق��ًا ل���ل���ق���رارات ال���ص���ادرة م���ن م��ج��ل��س ال�����وزراء 

وديوان الخدمة املدنية بشأن العودة التدريجية.
وأوض������ح ال����ن����وري ف���ي ت���ص���ري���ح، أم�����س، أن ال������وزارة 
حرصت على اتباع التدابير واإلجراءات االحترازية 
الالزمة للحد من انتشار الوباء واستقبال العاملني 
بشكل آمن من خالل تنظيم عملية الدخول والخروج 
واس���ت���خ���دام ال���ن���ظ���ام اآلل�����ي ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ت��ص��اري��ح 
الدخول للموظفني املصرح لهم واملدرجة أسماؤهم 

من ضمن املرحلة األولى.
وأضاف أن هؤالء املوظفني تم تزويدهم بالتصاريح 

ال��ح��ال��ي��ة كما  ب��ال��ف��ت��رة  ن��ظ��ام QR code للعمل  وف���ق 
ت��م��ت م���راع���اة إج�������راءات األم����ن وال���س���الم���ة وتطبيق 
وف��ى جميع  املكاتب  في  االجتماعي  التباعد  قواعد 
املوظفني خ��الل تواجدهم في  امل��راس��الت وتعامالت 
مبنى الوزارة والحرص على ضرورة التزام املوظفني 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ص��ح��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق ق��واع��د 
ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي ول���ب���س ال���ك���م���ام ح���رص���ًا على 

سالمة الجميع.
وأشار إلى أنه لن يتم استقبال الجمهور واملراجعني 
في املرحلة الحالية عند صدور قرار بذلك، علمًا بأن 
خدمات الوزارة اإللكترونية تعمل وبإمكان الجميع 
االس��ت��ف��ادة م��ن ال��خ��دم��ات امل��ت��اح��ة ف��ي إط���ار الحفاظ 

على سالمتهم.

الحياة دبت في جهات الدولة بعد 4 أشهر من العطلة االضطرارية بسبب »كورونا«

رص���دت سبقلا ص���ور ع���ودة ال��ح��ي��اة ف��ي كثير م��ن مناحي 
ال��ت��ي يقصدها  ال��ح��ي��اة، وال��ع��دي��د م��ن امل��ؤس��س��ات الخدمية 
املراجعون مواطنني ومقيمني إلنهاء معامالتهم بعد فترة 
إدارة  الجهات منها  تلك  ف��ي بعض  زح��ام��ا  رك���ود، فشهدت 
ال��س��ج��ل امل���رك���زي ل��ل��م��وال��ي��د وال��وف��ي��ات، وال��ت��زام��ا ك��ب��ي��را من 

املوظفني الذين أكدوا ل� سبقلا أنهم ملوا البقاء في املنازل.
وك��ان م��ن ال��الف��ت أن امل��ع��ام��الت اإللكترونية أث��م��رت ع��ن قلة 
أعداد املراجعني، وبينما احتضنت املجمعات روادها مجددا 
وازدانت بالحركة والنشاط، كانت محال املالبس والهواتف 

األكثر إقبااًل من املواطنني واملقيمني. 

انضباط في »الوزارات«

املوظفني  قلة  الغالبة  السمة  ك��ان��ت  ال�����وزارات،  مجمع  وف��ي 
للمراجعني  ال��الف��ت  والتنظيم  وامل��راج��ع��ني على ح��د س���واء، 
الذين خصصت لهم كراسي النتظار ال��دور في ظل تحديد 

عدد مالئم يتالفى الزحام وطول فترة االنتظار.
وتفاوتت ساعات العمل في ال��وزارات بعد أن تركت مسألة 
كل  ع��م��ل  يتماشى وطبيعة  ب��م��ا  امل��وظ��ف��ني  دوام����ات  تنظيم 
وزارة، حيث ب��دأت في العدل واالوق��اف من الساعة الثامنة 
والنصف، اما في الشؤون فبدأت في التاسعة وكذلك غيرها 

من الوزارات.
وكان الفتا العدد املحدود من املوظفني فلم يزد عددهم عن 
موظفني في كل مكتب مع تطبيق التباعد وتوفير املعقمات 
ف��ي ك��ل أروق���ة ال�����وزارات وم��م��رات��ه��ا، ال سيما وزارات العدل 

واالوقاف والشؤون والتجاره واملالية.

التزام وقائي

وك��ان��ت ال��ق��ف��ازات وال��ك��م��ام��ات ع��الم��ات ب���ارزة ل��دى ك��ل م��ن في 
امل���ج���م���ع، م���ع م��ت��اب��ع��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق آل���ي���ات ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي 
واستخدام املعقمات بشكل دائم، والحذر من املخالطة اضافة 
الى تسيير األعمال التي تطلب متابعات عبر الهاتف، والحذر 
والحيطة عند استخدام املراسالت الورقية من وإلى اإلدارات 

داخل الوزارة.
العمل بشكل  ال�����وزارات على تقليل س��اع��ات  اغ��ل��ب  وح��رص��ت 
مبدئي على أن تتزايد مع تداخل املراحل، فاستدعت املوظفني 
الرئسيني الذين يعول عليهم في تأدية العمل، فشمل الحضور 
لتجهيز  والقانونية  وامل��ال��ي��ة،  اإلداري����ة،  ال��ش��ؤون  مثل  إدارات 
كشوف الدوام بشكل دوري بني املوظفني واملناوبات وتحديد 

من سيتم اعفاؤهم ألسباب صحية.
إل���ى العمل  ال��ع��ودة  وب��س��ؤال امل��وظ��ف��ني ع��ن انطباعاتهم ب��ع��د 
اكدوا انهم ملوا املكوث في البيت، ويتوقون إلى عودة العمل 
تعرضهم  لعدم  الصحية  االساليب  كل  وبتطبيق  بحذر  لكن 
ألي عدوى او نقلها ملنازلهم، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى 

فتح املطار للسفر.
واكدوا ان هناك تنسيقا مع مسؤوليهم بشأن الدوام والتدوير 
الخصوص،  ه��ذا  ف��ي  الجميع  بتعاون  مشيدين  وامل��ن��اوب��ات، 
االمر الذي سيسهل العمل بطريقة مثالية بعيدًا عن أي اضرار 

 زحمة مروريةأو تأخير للمراجعني.

.. وطابور مراجعين

◄ الطرق ازدحمت.. 
والمجمعات احتضنت 

روادها.. ومحال 
المالبس األكثر إقبااًل

◄ الموظفون التزموا.. 
والمعامالت اإللكترونية 

سهلت اإلنجاز وقللت 
المراجعين

◄ القفازات والكمامات 
عالمات بارزة لدى 

مراجعي مجمع الوزارات

◄ حرص على التباعد.. 
واستخدام األوراق 

بحذر.. وهاجس 
العدوى يسيطر

◄ ال تهاون مع 
المتغيبين بال عذر.. 

وتطبيق تعليمات 
مجلس الوزراء بدقة 

◄ مواطنون لـ سبقلا: 

مللنا قعدة البيوت.. 
ونتطلع للسفر

أخيراً، دبت الحياة مجدداً في أروقة جهات الدولة، بعد توقف اضطراري استمر ألكثر من أربعة 
أشهر بسبب أزمة كورونا، ومع خروج الموظفين في المصالح الحكومية والخاصة إلى الدوام 

وفق النسبة المحددة بـ 30% شهدت الطرقات والشوارع الرئيسية زحمة مرورية، وبدا أول 
أيام المرحلة الثانية من مراحل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مختلفاً تماماً عن األيام 

الماضية، حيث سادت حالة من التفاؤل باالستمرار في مراحل فتح األنشطة واألعمال لتدور 
عجلة العمل واإلنتاج.  ورغم تحديد نسبة العاملين في كل جهات الدولة خالل هذه المرحلة، 

والتشديد من قبل الكثير من الجهات الحكومية على ضرورة حجز موعد للمراجعة عبر مواقعها 
اإللكترونية، كان الزحام في الشوارع سيد الموقف، وكثر المراجعون في بعض الجهات مع 

الحرص الملحوظ على االحترازات الوقائية.

مواضيع الساعة
خالل جولة سبقلا تبني أن أهم االحاديث بني املوظفني تتناول موعد إيداع مكافأة 
الى موعد  القدم، اضافة  الكبرى لكرة  الحرارة والدوريات  املمتازة، ودرج��ة  االعمال 

فتح املجال للسفر وافتتاح املجمعات وتطورات فيروس كورونا وزيادة الوزن.

فحص على األبواب
تواجدت عند مداخل مجمع الوزارات ممرضات لفحص املراجعني وقياس 
درجة الحرارة، منعا لدخول أي مصاب بفيروس كورونا، مع وجود الفت 

لرجال األمن لإلشراف على النظام.

تجمعات.. وتبادل سالمات
والتباعد  الصحية  باالشتراطات  للموظفني  املتكررة  واملطالبات  التشديدات  رغ��م 
وتبادل  للسالمات  تجمعوا  الجهات  بعض  في  املوظفني  بعض  أن  إال  االجتماعي 

األحاديث دون اكتراث بالوباء

هال.. بالدوام

مراجعون في وزارة الكهرباء

فريق العمل: حمد السالمة - محمد المصلح - عبدالرزاق المحسن - محمد إبراهيم
هاني الحمادي - محمود الزاهي - خالد الحطاب - يسرا الخشاب 

باشرت الهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة(، 
العمل باجتماع إقليمي حول اإلطار التشريعي 
ل��ب��ي��ئ��ة األع���م���ال ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، ملناقشة 
ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث وال��ت��ق��ي��ي��م ال����ذي أج���رت���ه اللجنة 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��غ��رب��ي آس��ي��ا ح��ول 
التشريعات والقوانني الوطنية املتعلقة بحماية 
املنافسة ومكافحة الفساد. ومع عودة العمل إلى 
»نزاهة«، حددت الهيئة استمرارها في استقبال 

ال���ب���الغ���ات ع���ب���ر ال���ب���ري���د اإلل���ك���ت���رون���ي م����ن دون 
ال��ح��اج��ة إل���ى ال��ح��ض��ور إل���ى م��ق��ر الهيئة وحتى 

إشعار آخر.
وأع��ل��ن��ت ب��دءه��ا اس��ت��ق��ب��ال تلقي إق�����رارات ال��ذم��ة 
املالية ابتداء من األحد املقبل تماشيًا مع خطة 
ال���ع���ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة ل��ل��ح��ي��اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وذل���ك 
م���ن خ����الل ن���ظ���ام ح��ج��ز امل���واع���ي���د ب��م��ن��ص��ة متى 
اإللكترونية أو من خالل االتصال على رقم 118.

مراجعون بانتظار إنجاز المعامالت
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ملف

المزيد لـ سبقلا:

معامالت »القوى العاملة« 
عن طريق »أسهل«.. 

والمراجعة بموعد مسبق

ب��اش��رت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ال��ع��ودة 
إل���ى ال��ع��م��ل ض��م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ع تكثيف 
دي��وان  بتعليمات  واالل��ت��زام  الوقائية،  اإلج����راءات 
ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة ب��ش��أن ح��ض��ور 30 ب��امل��ئ��ة من 
العامة  ال��ع��اق��ات  إدارة  م��دي��ر  امل��وظ��ف��ن. وق��ال��ت 
ل�  امل��زي��د،  أسيل  الهيئة،  باسم  الرسمي  املتحدث 
سبقلا: ان استقبال املراجعن وفق آلية حجز 
ب��دخ��ول من  ول��ن يسمح  ف��ق��ط،  مواعيد مسبقة 
اس��ت��م��رار  إل���ى  ول��ف��ت��ت  م��وع��دا مسبقا.  ال يملك 
الهيئة بتقديم الخدمات املطلوبة للعمالة الوطنية 
وال��ع��م��ال��ة املقيمة عبر خ��دم��ة أس��ه��ل، وف��ي حال 
أسهل سيتاح  عبر  متوافرة  غير  الخدمة  كانت 
ال��ع��م��ل حسب  إدارة  إل����ى  ال���ح���ض���ور  ل��ل��م��راج��ع 
مسبق  موعد  على  الحصول  بشرط  املحافظة، 

وتسجيل نوع املعاملة املطلوبة.
املباني  الخدمات قامت بتعقيم  إدارة  أن  وأك��دت 
ب��وض��ع  ال��ه��ي��ئ��ة  ق���ي���ام  إل����ى  إض���اف���ة  واإلدارات، 
االرش��������ادات وامل��ل��ص��ق��ات ال���داع���ي���ة إل����ى االل���ت���زام 
على  وال��ح��ف��اظ  ال��ص��ح��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات  بتعليمات 
 ع��ن وض���ع زج��اج 

ً
ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي، ف��ض��ا

فاصل ما بن املوظف واملراجع لحماية الطرفن 
وإع�����ادة اس��ت��ق��ب��ال ال��ج��م��ه��ور. واش�����ارت إل���ى أن 
ال��خ��اص  التطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  تتحقق  ال��ب��ص��م��ة 
أو  ال��ورق��ي  للتوقيع  الحاجة  دون  من  باملوظفن 

البصمة اإللكترونية املتوافرة في املباني.

»اإلعالم«:
الدوام بالتناوب باستثناء

الوظائف اإلشرافية
االع��ام  ال��ى وزارة  العملية مجددا  الحياة  ع��ادت 
ام�����س، وس����ط ات���خ���اذ ك���ل اإلج���������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 
وال��ص��ح��ي��ة ل��ح��م��اي��ة امل��وظ��ف��ن وامل���راج���ع���ن من 
ت��داع��ي��ات ف��ي��روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، وبسبب 
طبيعة عمل الوزارة، فإن بعض قطاعات الوزارة 
لم تتوقف في السابق، ال سيما قطاعات االخبار 
والتلفزيون واإلذاعة والهندسة، اال ان الجديد هو 
ع��ودة املوظفن اإلداري��ن مرة أخ��رى الى عملهم 

بنسبة ال تزيد على %30.
وك���ش���ف���ت ج���ول���ة سبقلا ف����ي اروق�������ة ال�������وزراة 
ع����ن ال����ح����رص ع���ل���ى وض�����ع ع����ام����ات ارش����ادي����ة 
ف���ي اروق���ت���ه���ا ت���ح���دد أم���اك���ن وق�����وف امل��راج��ع��ن 
ف���ي امل����م����رات وامل���ص���اع���د، م���ع ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ب��اع��د 

االجتماعي في املكاتب اإلدارية.
 وفي هذا الصدد أص��درت وكيلة وزارة االعام 
م��ن��ي��ره ال��ه��وي��دي تعميما إداري�����ا ب��ش��أن ات��خ��اذ 
العودة  سياسات  لتطبيق  التنفيذية  اإلج����راءات 

التدريجية للعمل.
امل��وظ��ف��ن  دوام  ن���ظ���ام  ان  ال��ت��ع��م��ي��م  ف����ي  وج������اء 
س��ي��ك��ون ب���ال���ت���ن���اوب األس���ب���وع���ي ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، 
املوظفن  تسمية  القطاعات  وك��اء  يتولى  حيث 
الفترة  ه��ذه  خ��ال  واستبدالهم  بالعمل  املكلفن 
حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع 
او إدارة بنسبة ال تزيد على 30% من اجمالي 
املوظفن  بعض  تكليف  وي��ج��وز  املوظفن،  ع��دد 
دون استبدال إذا دعت الحاجة، ويكون شاغلو 

الوظائف االشرافية مكلفن بصفة دائمة.

تفاؤل وثقة في أول دوام تعقيم إلكتروني

»التربية«: 4 آالف موظف باشروا أعمالهم
موظفيها  دوام  التربية  وزارة  استأنفت 
من الهيئة اإلدارية أمس بعد عطلة طارئة 
ام��ت��دت ق��راب��ة 4 أش��ه��ر، إث��ر أزم���ة انتشار 
ف���ي���روس ك����ورون����ا، وب���اش���ر ن��ح��و 4 آالف 
التعليمية  املناطق  ف��ي  أعمالهم  موظف 

واإلدارات املختلفة وديوان عام الوزارة.
وك��ش��ف��ت ج��ول��ة سبقلا ف���ي ال���ي���وم األول 
ال���ع���ط���ل���ة، ع��ن  ب���ع���د  امل���وظ���ف���ن  م����ن داوم 

ال����ت����زام ال��ت��رب��ي��ة ب��ت��ط��ب��ي��ق االش���ت���راط���ات 
واإلج�����������راءات ال���وق���ائ���ي���ة وال���ص���ح���ي���ة ف��ي 
مبانيها وكذلك بن منتسبيها وااللتزام 
الكمامات  ووض��ع  االجتماعي  بالتباعد 
مع إج��راء فحص الحرارة لكل من يدخل 
إل����ى م��ب��ان��ي��ه��ا، وال��ت��ق��ي��د ب���ق���رار مجلس 

الوزراء.
واستقبلت ص��االت املراجعن في دي��وان 

عام ال��وزارة واملناطق التعليمية عشرات 
املعطلة،  معامالتهم  إلن��ج��از  املنتسبن 
وت��رك��زت أب��رز امل��راج��ع��ات على ال��ع��الوات 
وال��ت��ن��ق��الت وت��وق��ي��ع ع��ق��ود امل��ع��ل��م��ن من 
غ���ي���ر م����ح����ددي ال���ج���ن���س���ي���ة، إض����اف����ة إل���ى 

تجديد اإلقامات للمقيمن.
العالي  التعليم  التربية وزير  وأكد وزير 
ي��ك��ون  أن  ال���ح���رب���ي ض��������رورة  د. س���ع���ود 
ب���ال���ت���ن���اوب وب��ن��س��ب��ة ال  امل���وظ���ف���ن  دوام 
تزيد على 30% خالل املرحلة األول��ى من 
إج��م��ال��ي ع��دد امل��وظ��ف��ن داخ���ل ك��ل وح��دة 
ال���واح���د. ج���اء ذل��ك  تنظيمية ف���ي امل��ب��ن��ى 
سياسة  تطبيق  ب��ش��أن  وزاري  ق����رار  ف��ي 
واج������راءات وق���واع���د ال���ع���ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة 
ل��ل��ع��م��ل، وح��ص��ل��ت سبقلا ع��ل��ى نسخة 
م��ن��ه، وش���دد ع��ل��ى اس��ت��م��رار وق���ف العمل 
ب��ن��ظ��ام ال��ب��ص��م��ة ع��ل��ى أن ي���ك���ون اث��ب��ات 
التوقيع  بموجب  واالن��ص��راف  الحضور 
بالكشوف املعدة في كل وحدة تنظيمية، 
مؤكدًا على عدم االخ��الل بالحد األقصى 
ل��ل��ع��ام��ل��ن وع�����دم االخ������الل ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

الصحية واالجراءات االحترازية.
وأضاف: »على املصابن بأحد األمراض 
اإلع���اق���ة  ذوي  أو  ال���خ���ط���ي���رة  أو  امل���زم���ن���ة 
ال��ش��دي��دة وامل��ت��وس��ط��ة أو امل�����رأة ال��ح��ام��ل 
وم��م��ن ل��دي��ه تخفيف س��اع��ات ع��م��ل وم��ن 
تجاوز عمره 55 عامًا أن يتقدموا لجهات 
عملهم بما يفيد ذلك للنظر في اعفائهم 

من العمل خالل تلك الفترة«.

فحص حراري تطبيق التباعد في صالة إنجاز المعامالت

المصورون: حسني هالل  - سيد سليم - محمود الفوريكي  - بسام زيدان

احتضنت أسواق املباركية روادها أمس بكثافة، حيث 
كان من الافت في أول أيام املرحلة الثانية لعودة الحياة 
الطبيعية تدريجيًا تقاطر الكثير من املواطنن واملقيمن 
على هذه املنطقة التراثية للتسوق، وقضاء بعض الوقت 

للترفيه عن النفس بعيدًا عن العزلة داخل البيوت التي 
املباركية عن  وع��ّب��ر رواد  ك��ورون��ا.  أزم��ة  طالت بسبب 
تفاؤلهم باستكمال مراحل عودة الحياة، مشيرين إلى 
وارت��داء  التباعد  تطبيق ضوابط  على  أنهم حريصون 

ال��ك��م��ام��ات وال��ق��ف��ازات تجنبًا ل��ل��ع��دوى ب��ه��ذا ال��ف��ي��روس 
ال��ف��ت��اك. وش��ه��دت أس���واق ال��خ��ض��ار وال��ف��اك��ه��ة والتمور 
 ك��ب��ي��رًا م��ن امل��واط��ن��ن 

ً
واألس���م���اك ف��ي امل��ب��ارك��ي��ة إق���ب���اال

واملقيمن الذين اشتكوا من ارتفاع األسعار.

أسواق المباركية ازدحمت مع عودة الحياة

»الصحة«: زحمة كثيفة
على شهادات المواليد والوفيات

وسط اجراءات صحية وقائية، استقبلت وزارة الصحة 
عددًا من املراجعن في مبناها الرئيسي صباح امس، 
خ���ال ال��ف��ت��رة م���ن ال��ث��ام��ن��ة وال��ن��ص��ف ص��ب��اح��ًا حتى 

الواحدة والنصف ظهرا.
ورغم ان اعداد املراجعن لم تكن كبيرة مقارنة بااليام 
االخ����رى ال��ت��ي س��ب��ق��ت ازم����ة ك���ورون���ا، ك��ان��ت م��ع��دالت 
حضور املوظفن متوافقة مع النسبة املحددة من قبل 
مجلس الوزراء، كما لوحظ التزام اغلبية املوجودين في 
وتطبيق  والقفازات،  الكمامات  بارتداء  ال��وزارة  ادارات 
التوصيات من  أروقتها، وفق  التباعد االجتماعي في 
قبل الجهات الصحية ملواجهة تفشي فيروس كورونا.
ت��م استثناء  ان���ه  ل��� سبقلا  وأك����دت م��ص��ادر مطلعة 
ب��ع��ض امل��وظ��ف��ن م��ن م��ب��اش��رة ال��ع��م��ل خ���ال املرحلة 
ال��خ��اص��ة  ال���ث���ان���ي���ة، خ���ص���وص���ا ذوي االح���ت���ي���اج���ات 
واملوظفات الحوامل »في االشهر الثاثة االخيرة من 
الحمل« ومن لديه رعاية معاق، فضا عن املوظفن 
الذين لديهم شهادات بتخفيف ساعات العمل، مبينه 
ان اي تقارير طبية يجب ان تكون معتمدة وصادره 

من املجلس الطبي العام.
وأش����ارت امل��ص��ادر ال���ى ان م��ع��دل ح��ض��ور امل��راج��ع��ن 
ادارات  لديها  ال����وزارة  ان  خ��اص��ة  متوقعا،  ك��ان  ام��س 
وم��ن��اط��ق ص��ح��ي��ة وم���راف���ق اخ����رى ت��اب��ع��ة ل��ه��ا خ���ارج 
العامة  املستشفيات  الرئيسي، بخاف  ال��وزارة  مبنى 
وامل���راك���ز ال��ص��ح��ي��ة، وه���و االم���ر ال���ذي ي��س��اه��م ف��ي قلة 
اعداد املراجعن، قياسا بالوزارات والجهات الحكومية.

وفي سياق آخر، تقاطرت اعداد كبيرة من املراجعن 
في  وال��وف��ي��ات  للمواليد  امل��رك��زي  السجل  إدارات  على 
م���ي���دان ح��ول��ي وص��ب��ح��ان ص��ب��اح ام����س، الس��ت��خ��راج 
ش��ه��ادت��ي امل��ي��اد وال���وف���اة ب��ع��د ت��وق��ف ع��ن إص��داره��ا 
الدولة،  الرسمي ملؤسسات  ال��دوام  خال فترة تعطيل 
حيث قام موظفو االدارتن بتنظيم املواطنن واملقيمن 
ع��ل��ى ق��س��م��ن األول ل��ط��ال��ب��ي ش��ه��ادة امل���ي���اد، واآلخ���ر 
التباعد  على ض���رورة  التشديد  م��ع  ال��وف��اة،  لشهادات 
االجتماعي الذي لم يلتزم به بعض مراجعي االدارتن، 
بسبب حرص كل مراجع على محاولة انجاز معاملته 

سريعا.

المباركية ازدانت بروادها

مجمع 360 ازدان برّواده

الجامعة: ممرضون لفحص العاملين والطلبة
موقع  وشهد  االدارات،  مختلف  في  أعمالهم  الكويت  جامعة  موظفي  من   %30 باشر 
الجامعة بالخالدية تقاطرا من قبل بعض العاملن والطاب الذين يحتاجون إلى استخدام 
املختبرات العلمية في كليتي الهندسة والعلوم، كما توافد عدد من األساتذة الراغبن في 

الدخول إلى مكاتبهم الشخصية. 
ورص��دت سبقلا تطبيق أف��راد األمن والسامة تعليمات وزارة الصحة بشأن فحص 
مرتادي الحرم الجامعي، إذ فعلت عدد من البوابات في مختلف املواقع الجامعية للتحكم 
في دخول وخروج األف��راد ليتسنى فحصهم، إذ وضعت الجامعة لوحة ارشادية على 
واالل��ت��زام  اليدين  الطبي وغسل  الكمام  ارت���داء  للتأكيد على ض���رورة  ال��ب��واب��ات  م��داخ��ل 

بالتباعد االجتماعي. 
وبينت اللوحة االرشادية أرقام الطوارئ الخاصة باألمن والسامة داخل الجامعة للتعامل 
مع الحاالت الطارئة، بينما أبلغ أفراد األمن والسامة بعض الطلبة املراجعن لادارات بأن 
موظفي الجامعة يجيبون على االستفسارات من خال التواصل االلكتروني بااليميل 

أو باالتصال الهاتفي. 
املوظفن  لفحص  الجامعة  ف��ي  العاملن  امل��م��رض��ن  بعض  الجامعة  ادارة  وخصصت 
بارتداء  ملتزمن  املمرضون  بدا  إذ  الرئيسية،  البوابات  الجامعة عند  والطلبة ومرتادي 
الزي الوقائي الكامل، كما تم فحص الحرارة للزائرين عن طريق إيقافهم من قبل أفراد 

األمن والسامة قبل الدخول بالسيارات أو عبر املشاة. 

»األشغال«: شخصان 
فقط في كل مصعد

أروق��ة وزارة األشغال  الحياة مجددًا في  دب��ت 
أمس، مع عودة ال��دوام، وشهدت ال��وزارة زيادة 
أع��داد املوظفن املتواجدين مقارنة باأليام  في 

السابقة.
وح���رص���ت ال��������وزارة ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اإلج�������راءات 
االح����ت����رازي����ة ب�����دءًا ب����إل����زام امل���وظ���ف���ن ب���ارت���داء 
الكمام واالنتظار على بعد مسافة كافية عند 
عملية  تنظيم  ج��رى  التي  املصاعد،  استخدام 

استخدامها بواقع شخصن فقط.
وش���م���ل���ت اإلج�����������راءات م���ن���ع ال������زي������ارات داخ����ل 
للمديرين  املوظفن  بدخول  والسماح  املكاتب، 
وامل���س���ؤول���ن ف���ي أض��ي��ق ال����ح����دود، م���ع ت��وس��ع 
قاعدة املعامات االلكترونية فيما بن العاملن 

وبعضهم البعض.
ال��وزارة والهيئة  وق��ال املتحدث الرسمي باسم 
العامة للطرق والنقل البري، عبداهلل العكشان: 
إن األش����غ����ال ب������دأت ص���ب���اح أم�����س اس��ت��ق��ب��ال 
 %30 بنسبة  العمل  إل��ى  ال��ع��ائ��دي��ن  موظفيها 
املدنية ومجلس  الخدمة  دي��وان  ل��ق��رارات  وفقا 
الوزراء، وسط اجراءات احترازية ووقائية، بداية 

من بوابة الوزارة وحتى مكاتب املوظفن. 
العكشان، في تصريح صحافي: إن  وأض��اف 
بعد  موظفيها  الستقبال  اس��ت��ع��دت  األش��غ��ال 
املعقمات وأجهزة  وف��رت  اإلج���ازة، حيث  فترة 
ال��ب��واب��ات، إض��اف��ة إلى  ال��ح��راري��ة على  الكشف 
ت��ع��ق��ي��م امل��ب��ن��ى ق��ب��ل ال���ب���دء ف���ي ال���ع���ودة للعمل، 
وال���ح���رص ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي، وع���دم 
تكدس املوظفن أو املراجعن في مبنى الوزارة. 
وأش��ار إلى أنه لن يتم استقبال املراجعن في 
م��ب��ن��ى ال������وزارة مل���دة أس��ب��وع��ن، وس��ي��ت��م تلقي 
أي ش���ك���اوى أو م��ع��ام��ات ع���ن ط��ري��ق م��واق��ع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة، وع���ن طريق 

املراسات اإللكترونية الازمة لذلك. 
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وق������ال ال���ع���دس���ان���ي ان اس���ت���ج���واب���ه ال���ج���دي���د ي��أت��ي 
استكماال الستجواب سابق كان قد قدمه للشيتان، 
م��ش��ددا ع��ل��ى خ��ط��ورة امل��م��ارس��ات ال��ح��ال��ي��ة ل��ل��وزي��ر 
املستجوب، واستمرار التسيب والتراخي واإلهمال 
ال��ى تفاقم القضايا والتطاول  ال��ذي أدى وس��ي��ؤدي 
ال�����ص�����ارخ وال����ص����ري����ح ع���ل���ى م�����ق�����درات ال���ش���ع���ب، م��ن 
خ����ال ق������رارات م��ت��خ��ب��ط��ة ت��ت��ع��ارض م���ع ال��دس��ت��ور، 
أعباء مالية  املواطنني وتحملهم  وتؤثر سلبًا على 
على  املباشر  وغ��ي��ر  عليهم  املباشر  بالضرر  ت��ع��ود 

االقتصاد برمته.
وال��ت��ج��اوزات  امل��اح��ظ��ات واملخالفات  ان  إل��ى  ولفت 
ب��ع��ض��ه��ا ج��دي��د وب��ع��ض��ه��ا اآلخ����ر م��س��ت��م��ر وأخ����رى 
ت��ف��اق��م��ت، وط���ال���ت ع���دة م��ف��اص��ل وج���وان���ب، أب��رزه��ا 
متعلقة  وقضايا  وفنية،  وقانونية  ومالية  إداري���ة 
باستباحة املال العام وهدر املصاريف وغسل أموال 
وتضخم حسابات وتكسب غير مشروع وشبهات 

تنفيع وتعارض مصالح واستغال سلطة ونفوذ.
عن  التراخي  مسؤولية  الشيتان  العدساني  وحّمل 
توفير حلول لوقف خسائر في استثمارات جهات 
تحت إشرافه، يتعلق بعضها باملحافظ والصناديق 
االس����ت����ث����م����اري����ة، وت���ق���اع���س���ه ع����ن ت���وج���ي���ه ال���ج���ه���ات 

مدنية  ودع���اوى  جنائية  قضايا  ملتابعة  املختصة 
داخل الكويت وخارجها، ناهيك عن انحرافات مالية 
وإداري������ة وق��ان��ون��ي��ة ص���ارخ���ة، إض��اف��ة إل���ى غموض 

السياسة املالية وفقدان خطة طوارئ اقتصادية.
املستجوب  ال��وزي��ر  التي يتبعها  السياسة  أن  وأك��د 
شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالني 
وال���ه���در ب��امل��ال ال��ع��ام واس��ت��ب��اح��ت��ه، وع���دم ال��ح��رص 

وال��ت��ج��اوزات  واملخالفات  املاحظات  معالجة  على 
ال���ص���ارخ���ة، ال�����ذي اس��ت��م��ر ال���ع���دي���د م��ن��ه��ا م���ن دون 
إجراءات حقيقية خاصة من قبل الجهات الرقابية، 
إض��اف��ة إل���ى ال��غ��م��وض ف��ي امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة وال��خ��ط��ة 
االقتصادية وميزانية الدولة، وكلها تؤكد التخبط 
الواضح في سياسة الوزير، مما يتطلب محاسبته 

وتحريك املساءلة السياسية ضده.

ت��ن��م��ي��ة اإلي�����������رادات غ��ي��ر 
النفطية من دون المساس 

بجيوب المواطنين. 

ضبط النفقات العامة.

ترشيد اإلنفاق الحكومي.

للميزانية  الصحيح  التنفيذ 
األسقف  بضوابط  وااللتزام 

المحددة للمصروفات.

االحتياطي  تحميل  ع��دم 
باإلمكان  مصروفات  العام 

تحميلها على الميزانية. 

توريد األرباح المحتجزة.

تحصيل الديون المستحقة.

معالجة حساب العهد.

دراسة كل مقترح بمهنية، 
من  ال��ع��دي��د  أن  خ��ص��وص��ًا 
كلفة  ب��ه��ا  ال��م��ق��ت��رح��ات 
مالية عالية من دون تطوير 
تحسن  وال  ال��ع��ام  ال��وض��ع 
اقتراحات  وه��ي  الخدمات 
بشكل  ُتدَرس  لم  عشوائية 

محكم.

العام  االحتياطي  اقتراض 
م���ن اح��ت��ي��اط��ي األج���ي���ال 
ال��ق��ادم��ة، ون��ق��ل األص���ول 
ف��ي ال��ص��ن��دوق ال��س��ي��ادي 
وإيقاف  االحتياطيات  بين 
المئة  ف��ي   10 اس��ت��ق��ط��اع 
لتعزيز  ال��ق��ادم��ة  ل��أج��ي��ال 
خصوصًا  العام،  االحتياطي 
ما  في  السيولة  وضع  في 

يتعلق بالخزانة العامة.

العدساني يحاصر الشيتان مجدداً بـ3 محاور:

»وثيقة الدمار«..والتضليل

رياض العدساني براك الشيتان

◄ تراخي الوزير وإهماله 
سيؤديان إلى ممارسات خطرة

◄ قرارات متخبطة.. وتطاول 
على مقدرات الشعب

◄ سياسته المالية غامضة.. 
وال يملك خطة طوارئ 

اقتصادية

◄ مخالفات وتجاوزات جّمة.. 
وانحرافات صارخة

◄ غسل أموال وشبهات 
تنفيع وهدر في المصروفات

المحور األول - البيانات المالية والوثيقة االقتصادية الجديدة

المحور الثاني – »التأمينات« واالستبدال »الربوي«

المحور الثالث - القضايا المالية وتضليل الرأي العام
الصارخة  وال��ت��ع��دي��ات  الجسيمة  وامل��خ��ال��ف��ات  القضايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
ال��وزي��ر تتضمن ت��ج��اوزات وتعديات  ال��ت��ي م��ن صميم م��ه��ام وم��س��ؤول��ي��ة 
صارخة منها غسل أموال واستباحة املال العام وتضخم األرصدة البنكية 
وتعامالت مشبوهة وعموالت وتحويالت وايداعات ولم تقم الجهات املعنية 
بدورها األصيل، ومنها التأخر في تقديم البيانات أو املماطلة فيها أو عدم 
تقديم تقارير أو مستندات ثبوتية إلى الجهات املختصة، ما يعطل سير 
القضايا  من  وع��دد  مللفات  الثبوتية  األوراق  ونقصان  وعرقلتها  األعمال 
املهمة والحساسة، إن عدم اتباع األساليب السليمة وفق املعايير الصحيحة 

واملستندة على قوانني الدولة يضر باملصلحة العامة.

قضايا معلقة 
على مشروع  اع��ت��راض��ي   2019 ع��ام  استجوابنا  ف��ي  ناقشنا  أن  وس��ب��ق 
اندماج بيت التمويل واألهلي املتحد في البحرين، وأؤكد انني على موقفي 
ال��س��اب��ق نفسه ف��ي م��ع��ارض��ة م��ش��روع »االس��ت��ح��واذ« ل��أس��ب��اب السابقة 
نفسها، كما أوضح أن وزير املالية الحالي ضلل ال��رأي العام بأنه هو من 
على  املترتبة  للتداعيات  االس��ت��ح��واذ  لصفقة  شاملة  تقييم  إع���ادة  طلب 

كورونا للنظر في جدوى االستحواذ، وهذا »غير صحيح إطالقا«.
املقابلة )األوف��س��ت(، وات��خ��اذ االج���راءات  العمليات  وف��ي م��وض��وع برنامج 
املالية  ال���وزراء على توصيات وزي��ر  الشركة، وبعد موافقة مجلس  لكيان 
إنشاء  ف��ي  لالستثمار  ال��ع��ام��ة  الهيئة  تفويض  على  نصت  ال��ت��ي  ال��ح��ال��ي 
شركة الدارة »االوفست« ووضع النظام االساسي لها، لكن سبق للهيئة 
العامة لالستثمار ودون إطالع وموافقة مجلس ادارتها، بتأسيس الكيان 
باملخالفة لإلجراءات القانونية املعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ولم يتم 
إشهار الكيان، ما دفع الهيئة الى اعتبار موظفي الكيان موظفني عموميني 

وتعويضهم من املال العام تفاديًا للتقاضي حتى ال ينكشف االمر. 
هناك قضايا مالية وشبهات غسل أموال وتضخم حسابات وتكسب غير 

مشروع في عدة ملفات وقضايا لم يتخذ اإلج��راء الصحيح بحقها وتم 
املثال ال  التعامل بشكل خاطئ جدا على سبيل  أو  البعض منها  تجاهل 
الحصر شركات استثمارية لم تقم الجهات الحكومية التي لديها حصص 
في الشركة باإلجراء السليم، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بشركات 
م��س��ؤول��ون وسياسيون  وأف����راد، ومنهم  اعتبارية  وك��ي��ان��ات  وم��ؤس��س��ات 
حاليون وسابقون، فيها تحويالت وشبهات مالية وغسل أموال وتعديات 
ص���ارخ���ة م���ن ت��ح��وي��الت واي����داع����ات، وغ��ي��ره��ا م���ن ال���ت���ج���اوزات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املاليزي  الصندوق  مثل  املشروع،  والتكسب غير  الشخصية  واالستفادة 
والحكم القضائي الصادر بحق شركة ايرباص وتجاوزات املدير األسبق 
للتأمينات والحسابات البنكية املشبوهة التي لم يقم الوزير بدوره في هذه 
وت��ج��اوزات وتعديات  أخ��رى  مالية  إل��ى قضايا  الضخمة، اضافة  القضية 
ال��رق��اب��ي��ة  اج����راء حقيقيا، خ��اص��ة م��ن األج���ه���زة  ل��م يتخذ فيها  ص��ارخ��ة 
واملسؤولة، وأبرزها بنك الكويت املركزي ووحدة التحريات املالية كقضية 

تورط نواب وآخرين مع آسيوي سياسي في شبهات مالية جسيمة.
األمة  كان يضلل مجلس  انما  بالتوصيات،  املستجوب  الوزير  يلتزم  ولم 
وال��رأي العام حينما أكدت بأنه أخذ بعض البيانات من الصحف، وهذا ال 

يليق برد وزير بهذا الحجم على القضايا املالية والتجاوزات الصارخة.
ب��دوره األص��ي��ل، تتعلق باملدير  ان��ه أهمل رسالة واردة مني ول��م يقم  كما 
باملنظومة  املسؤولة  الجهات  قبل  تم وصفه من  ال��ذي  للتأمينات،  األسبق 
اإلج��رام��ي��ة، ح��ي��ث رف��ع��ت امل��ؤس��س��ة 3 دع����اوى م��دن��ي��ة ف��ي بريطانيا على 
ب�  الرجعان، إضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة  مديرها األسبق فهد 

)930 مليون دوالر، 199 مليون جنية إسترليني(، وفي فبراير من هذه 
السنة أفادت الحكومة في إجابة برملانية ردا على سؤال برملاني تقدمت به 
عن اإلجراءات املتخذة بشأن الحكم الصادر من املحكمة اإلنكليزية العليا 
في لندن بالحجز على أصول املدير العام السابق في جميع أنحاء العالم 
بمبلغ 847 مليون دوالر بناء على املستندات والحجج املقدمة لها تمهيدا 

إلجراءات الدعوى املدنية ضده.
وبخصوص صندوق املوانئ، احيط وزير املالية علمًا بما تضمنته وثيقة 
االستجواب املقدمة بتاريخ 4/6/2020 في املحور الرابع منها بشأن تبديد 
العامة  املتقاعدين واألم��وال  أم��وال  التأمينات  الحالي ملؤسسة  العام  املدير 
عندما تنازل من دون وجه حق عن 300 مليون دوالر من املبالغ التي تمثل 
املوانئ  في صندوق  استثمارها  عن  للمؤسسة  املستحقة  املالية  العوائد 

وفقا ملا هو ثابت في كتاب ملدير املؤسسة.
ويعلم مدير املؤسسة يقينًا أن العوائد الفعلية لصندوق املوانئ االستثماري 

تفوق ال�1.5 مليار دوالر.
وعلى الرغم من إحاطة وزير املالية علمًا بكل تفاصيل هذا التجاوز منذ 
تاريخ تقديم صحيفة االستجواب، وعلمه املسبق بزيف ما جاء في رده 
وأي��د  ردد  عندما   16/6/2020 بتاريخ  االس��ت��ج��واب  منصة  اعتلى  عندما 
املستثمرة  املبالغ  اس��ت��رداده��ا  بشأن  »التأمينات«  موقف  سالمة  م��ؤك��دًا 
بالكامل على خالف الحقيقة فيما عدا مبلغ 14 مليون دوالر فقط، كما 
ناقض نفسه عندما أكد على الدعوى املقامة من قبل الدولة ضد القائمني 

على صندوق املوانئ االستثماري في جزر الكايمن.

الصندوق الماليزي
ودولية،  محلية  ومالية  أب��ع��ادًا سياسية  أخ��ذت  املاليزي  الصندوق  قضية 
وإي��داع��ات مالية  التي فيها عموالت وتحويالت  الفساد  وه��ي من قضايا 
أم��وال وجرائم مالية ضخمة إال أن املؤسسات  مشبوهة وشبهات غسل 
القضية  ه��ذه  تتعامل مع  لم  ال��وزي��ر  إش��راف  التي تحت  املحلية  املختصة 
بحكمة، وأؤكد أن الوزير املستجوب أدلى بمعلومات خاطئة وضلل الرأي 
تناقضت  املستجوب  ال��وزي��ر  ردود  وأن ضمن  ال��ن��واب،  فيهم  بمن  ال��ع��ام 
البالغ بحق املتورطني واملخالفات في  الواقع حينما طلبت منه إظهار  مع 
استقاللية، وفي  املالية«  التحريات  »ل��وح��دة  ذك��ر  ال��وزي��ر  أن  إال  الصندوق 
للنيابة تم عرضه على  البالغ املقدم  للنواب أن  الوزير  الوقت نفسه يؤكد 
مجلس الوزراء، والسؤال كيف للوزير أن يعرض البالغ املعني على السلطة 
السلطة  أع��م��ال  ت��راق��ب  ال��ت��ي  التشريعية  السلطة  ع��ن  ويحجبه  التنفيذية 

التنفيذية.
 وإنما هذا هو التراخي والتمادي على 

ً
أؤكد أن ملف اإلحالة لم يتم كامال

القانون.
أؤك���د أن ه��ن��اك ت��ح��وي��الت م��ش��ب��وه��ة، وف���ي س��ن��ة واح����دة وف���ي ال��ك��وي��ت تم 
ف��اق 300  قدرها  بمالغ  وإي��داع��ات  مالية من تحويالت  مبالغ  مع  التعامل 
 بكل امل��ت��ورط��ني وع��دم 

ً
مليون دي��ن��ار، وك���ان األص���ل تحويل امل��ل��ف ك��ام��ال

التستر أو التراخي أو اإلهمال أو التقاعس.

■ تعامالت مشبوهة في الصندوق الماليزي لم يحركها الوزير بالشكل القانوني السليم

■ حديث غير دقيق عن »العجز االكتواري« إلثقال الموظفين باالستقطاعات
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1
حلول أهملها الوزير:

بالفعالية،  املستجوب  املالية  وزي��ر  سياسة  تتسم  ال 
وذل����ك م���ن خ���الل ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح��ص وامل���راج���ع���ة ول��ج��وء 
الوزير إلى إقرار مشروع الدين العام بقيمة 20 مليار 
دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر 
بجيوب املواطنني، علمًا بأن مثل هذه اإلج��راءات، التي 
 
ً
تمس بمكتسبات وحقوق الجميع، لم ولن تكون حال

مثاليًا.
ل��ذا يجب وض��ع ال��خ��ط��وات إلق���رار بعض ال��ن��ق��اط التي 
تسبب ان��ت��ع��اش��ًا ف��ي ال��وض��ع امل��ال��ي وع���دم اس��ت��ن��زاف 
م��ق��درات ال��دول��ة. وم��ن ضمن األم���ور التي يفترض أن 
ي��ت��م أخ��ذه��ا ف��ي ال��ح��س��ب��ان، ت��وري��د األرب����اح املحتجزة 
إل�����ى ال���خ���زان���ة ال���ع���ام���ة وال����ت����ي ت���ع���ود إل�����ى م��ؤس��س��ات 
املمكن  وم��ن  ذات��ه��ا،  وت��م��ول  ميزانيتها مستقل  طابع 
الحتياطي األجيال القادمة أن يقرض االحتياطي العام، 
ومن ضمن الحلول ترتيب امليزانية بحسب األولويات 
وعدم جواز الصرف خارج أبوابها، وتراكمها لسنوات 
من دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة 
إي��رادات في مؤسسات  البنود أو حجز  املناقالت بني 
االحتياطي  إل��ى  توريدها  م��ن   

ً
ب��دال حكومية  وهيئات 

العام، مما يفقد امليزانية قيمتها، إضافة إلى مخالفة 
النظم واللوائح وقواعد الصرف التي تسببت في الهدر 
وال��رق��اب��ة،  التنفيذ  وضعف  السلطة  استغالل  وس��وء 

وكل ذلك يؤدي إلى ارتفاع املصروفات العامة.
لكن  صحيح،  إج��راء  املالية  املناقالت  أن  الوزير  أكد 
أبني خطورة كثرة استخدام هذا النوع من األساليب، 
األم���ر ال���ذي ي��ش��ي��ر إل���ى ع���دم إج����راء دراس�����ات فنية 
املصروفات  هذه  تقدير  قبل  وكافية  مالئمة  ومالية 
البيانات تخص فقط  تلك  أن  بالذكر  الجدير  للبنود. 
ت��م��ت إض��اف��ة  ول���و  ال��ح��ك��وم��ي��ة،  واإلدارات  ال������وزارات 
لذا  س��ي��زداد،  العدد  ف��إن  واملستقلة  امللحقة  الجهات 
األصل هو االلتزام بتنفيذ امليزانية في كل نواحيها، 

الدستور.  إلى  استنادًا 
واستمر ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات 
بأقل  بعضها  لبيع  نتيجة  وال��ص��ن��ادي��ق  امل��ح��اف��ظ  ف��ي 
السوقية  قيمتها  وان��ع��دام  الن��خ��ف��اض  أو  التكلفة  م��ن 
عن تكلفتها مما يستوجب إج��راء دراس��ات الجدوى 
االستثمارات  املستفيضة ألوضاع  الدورية  واملراجعة 
ال��دخ��ول فيها،  ل��ل��دول��ة قبل وخ���الل  التابعة  واألص����ول 
من  للحد  أدائ��ه��ا  وتحسني  دائ��م��ة  بصفة  ومتابعتها 
العام، وه��ذا ال يعني أن  امل��ال  الخسائر والحفاظ على 
إلى  السعي  ف��ي  الحكومة  إخ��ف��اق��ات  يتحمل  امل��واط��ن 
املالية  التي تقدم بها وزير  الوثيقة االقتصادية  إق��رار 

الحالي ملجلس الوزراء في مايو 2020.
»اإلص��الح��ات  ب�  سميت  التي  االقتصادية  الوثيقة  إن 

والنقاط  الجوانب  وم��ن  امليزانية«  تمويل  ومقترحات 
املواطنني  بجيوب  املساس  الوثيقة  ه��ذه  تحملها  التي 
وال��ت��أث��ي��ر ال��س��ل��ب��ي ع��ل��ى م��ع��ي��ش��ت��ه��م، م��م��ا ي��ت��ع��ارض 
تعارضًا صريحًا مع نص الدستور حسب املادة 20 

»تحقيق الرخاء وتحسني املعيشة«.
أن��ه��ا ض��د رفاهية  ت��ؤك��د  ال��وزي��ر املستجوب  إن رؤي���ة 
الراهنة  االستثنائية  الحالة  ظل  في  ويتحجج  املواطن 
 ،»19 - الكويت بسبب جائحة »كوفيد  تواجهها  التي 
االحتياجات  اقتضتها  التي  اإلضافية  املالية  واألعباء 
الطارئة للجهات الحكومية ذات العالقة في مواجهتها 
لهذه الجائحة، وتزامن هذه األزمة مع االنخفاض الحاد 

في أسعار النفط.
ال�����وزي�����ر ال ت��ن��س��ج��م م����ع ال���دس���ت���ور  أؤك�������د أن رؤي�������ة 
املواطنني  وت��ق��وم على تحميل  م���واده  م��ع  وت��ت��ع��ارض 
أع��ب��اء مالية ه��و أم��ر م��رف��وض واألص���ل الحفاظ على 
عدم  ويفترض  بالخدمات  واالرت��ق��اء  امل��ال��ي  وضعهم 

رف��ع أس��ع��ار ال��خ��دم��ات وال زي���ادة ال��رس��وم، ف��ال يجوز 
معالجة اختالالت امليزانية وتنمية اإليرادات وتخفيض 

املصاريف من خالل جيوب املواطنني.
أن النقطة 15 من الوثيقة والتي تنص على »تجميد كل 
الحكومية  الجهات  لكل  السنوية  والترقيات  ال��زي��ادات 
التابعة« ما هي إال تعد صارخ  واملستقلة وشركاتها 
املوظفني واالنتقاص من رواتبهم وتؤثر  على حقوق 
بشكل مباشر في معيشتهم وغيرها من املقترحات 
العمالة وكل ما يتعلق بالوثيقة من زيادات  مثل دعم 
أسعار  زي��ادة  مثل  إضافية  أعباء  املواطنني  وتحميل 
الخدمات والرسوم كالبنزين والكهرباء واملاء والسعي 
الدراسية  البعثات  أخ��رى مثل  وأم��ور  إلق��رار ضرائب 
ل��ل��خ��ارج وال��ع��الج ب��ال��خ��ارج وت��أم��ني »ب��ط��اق��ة ع��اف��ي��ة«.. 

وغيرها من األمور التي تخص معيشة املواطنني.
تخفيض  إل��ى  تشير  ال��ت��ي  الوثيقة  م��ن   13 النقطة  إن 
نسبة 5 في املئة من مشاركة الحكومة في »التأمينات« 

وتحميلها على املوظف.
أؤكد أن معظم ما جاء في الوثيقة االقتصادية عبارة 
عن قرارات تنفيذية وليس تشريعات، إضافة إلى أنها 
وثيقة جديدة تم إعدادها في مايو 2020 وتخص وزير 
املالية الحالي وليس كما ادعى الوزير املستجوب أنها 

وثيقة 2016 هذا عار من الصحة وتزوير للحقائق.

الوزير ضد رفاهية المواطن.. 
بدليل »وثيقته االقتصادية«

تنص املادة 11 من دستور الدولة على: »تكفل الدولة 
امل��ع��ون��ة ل��ل��م��واط��ن��ني ف��ي ح��ال��ة ال��ش��ي��خ��وخ��ة أو امل��رض 
التأمني  خ��دم��ات  لهم  توفر  كما  العمل.  ع��ن  العجز  أو 

االجتماعي واملعونة االجتماعية والرعاية الصحية«.
ان قانون االستبدال »الربوي« األخير والتعديالت التي 
طرأت عليه فيه حرمان لشريحة كبيرة من املتقاعدين 
امل��ي��زة، كونهم ال يتعاملون  م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه 
التي  الشرائح  النظر والحرص على  بالربا، ويفترض 
ال تتعامل مع الربا، والدليل أن وزير املالية الحالي أحد 
املصوتني باملوافقة على القانون الربوي، ويتناقض مع 
ما ذكر الوزير املعني في جلسة مناقشة االستجواب 
السابق، مما يؤكد صحة ما جاء في صحيفته، التي 
تضمنت أن ال��وزي��ر ي��ق��ف ح��ج��ر ع��ث��رة أم���ام امل��واط��ن 
امل��ؤم��ن ل���ه، وه���و م��ا ج���اء ذك���ره ب��ش��أن ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
»الربوي«،  باالستبدال  املتعلقة  واملواضيع  التأمينات 

علما ان وزير املالية الحالي أعلن عن إنشاء كيان وفق 
الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بقروض املتقاعدين، 
ل��م يتم وال ي��وج��د ب��دي��ل إال بالنظام  إال أن ه��ذا األم���ر 

»التقليدي الربوي«.
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن 75% م��ن ح��االت االستبدال 
متركزة  التقاعدية  املعاشات  ألصحاب  امل��دة  محددة 
في مدة 15 سنة، ومن الطبيعي سيجري حرمان من 
تتعامل  التي ال  الشرائح  م��ن  الخدمة  ه��ذه  ف��ي  يرغب 

مع الربا.
»ال��ت��أم��ي��ن��ات« م��ع هيئة  ب��ني  ال��ج��دي  التنسيق  ف��ق��دان 
ب��رات��ب كامل  ال��ت��ق��اع��د  ق����رار  ش����ؤون اإلع���اق���ة لتنفيذ 
ل 

ّ
عط مما  كويتي،  غير  معاقًا  ترعى  التي  للكويتية، 

تنفيذ هذا القرار، وهنا تقع املسؤولية على املؤسسة 
في هذا الشأن وتعطيل مصالح الناس.

أسفرت النتائج عن صافي عجز يبلغ 17.406 مليار 

دينار، ويأتي االهتمام بفحص املركز املالي لصناديق 
امل��ؤس��س��ة اك���ت���واري���ًا وه����و ت���ق���دي���ري، وم����ن ح��ي��ث ان��ه 
يضيف ب��ع��دًا خ��اص��ًا ب��إل��ق��اء ال��ض��وء ع��ل��ى مستقبل 
هذه الصناديق ومستقبل الوفاء بالتزاماتها بالنسبة 

للجيل الحالي واألجيال القادمة.
ما  م��ع   IFRS للمحاسبة  ال��دول��ي��ة  املعايير  تتفق  وال 
ت��ق��وم ب��ه امل��ؤس��س��ة م��ن تطبيق س��ي��اس��ات محاسبية 

خاصة على استثماراتها معتمدة من مجلس اإلدارة 
منذ عام 2004، ويرى ديوان املحاسبة ضرورة إعادة 
مع  لتتماشى  املطبقة  املحاسبية  السياسات  دراس���ة 
على  جوهريا  ب��دوره��ا  ستؤثر  التي  الدولية،  املعايير 
إظهار أصول املؤسسة بصورة معبرة عن الواقع، مما 
سينعكس على املركز املالي ونتائج أعمال املؤسسة، 

ويكون له تأثير كذلك على مبالغ العجز االكتواري.
وتعزيزًا ملبدأ الشفافية وإيجاد آلية مؤسسية فعالة 
لرسم  »ال��ت��أم��ي��ن��ات«  ف��ي  االس��ت��ث��م��اري  العمل  إلدارة 
س��ي��اس��ات واض���ح���ة، وت��ح��ق��ي��ق ال��رق��اب��ة واإلش����راف 
خاصة  املصالح،  تعارض  حالة  في  ال��وق��وع  لتجنب 
 ضخمة 

ً
اس��ت��ث��م��ارات وأص�����وال ت��م��ل��ك  امل��ؤس��س��ة  أن 

ت��ت��ط��ل��ب ح��ي��ادي��ة ال����ق����رارات وال���ت���وص���ي���ات، ي��ج��ب ان 
ت����ش����ارك غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة ب��م��م��ث��ل ل���ه���ا ف����ي ال��ل��ج��ن��ة 

باملؤسسة. االستثمارية 

تقّدم النائب رياض العدساني أمس، باستجواب إلى وزير المالية براك الشيتان، 
يتألف من 3 محاور، ضم المحور األول البيانات المالية والوثيقة االقتصادية الجديدة 

2020 )والتي كان العدساني قد سماها وثيقة الدمار(، والثاني مؤسسة التأمينات 
واالستبدال »الربوي«، والثالث القضايا المالية وتضليل الرأي العام.

الشيتان يقف 
حجر عثرة أمام المواطن 

ن له المؤمَّ

مجلس األمة
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مسحات للنواب اليوم وغداً تمهيداً الستئناف الجلسات

الغانم: استجواب وزير المالية الجلسة المقبلة
أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم عن تسلمه 
أمس استجوابا من النائب رياض العدساني إلى 
وزير املالية براك الشيتان مكونا من ثالثة محاور.
وأض����اف ال��غ��ان��م ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي بمجلس 
األمة أنه وفقا لإلجراءات الالئحية تم إبالغ سمو 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء ال��ش��ي��خ ص���ب���اح ال��خ��ال��د 
ووزي��ر املالية بهذا االستجواب وإدراج���ه في أول 

جلسة قادمة.
الحصانة  ل��رف��ع  إل��ى تسلم طلبات  الغانم  وأش���ار 
اث��ن��ان منهما مرتبطان بقضية  ن���واب،  ث��الث��ة  ع��ن 
والثالث مرتبط بقضية مختلفة، الفتا الى أنه تم 
تحويل الطلبات للجنة التشريعية حتى يتسنى 
لها رفع تقريرها بذلك ومناقشته في أول جلسة 

للمجلس.
كانت  ال��ت��ي  باألسئلة  يتعلق  »فيما  الغانم  وق���ال 
م��ع��ط��ل��ة خ���الل أزم����ة ك���ورون���ا ب��ن��اء ع��ل��ى ال���ق���رارات 
ب��ال��وزارات،  األعمال  بتعطيل  الرسمية  الحكومية 
العامة ملجلس  األم��ان��ة   على 

ً
أي��ض��أ وك���ان ينطبق 

األم������ة، ف���ال���ي���وم ي��ف��ت��رض أن ي��ص��ل ل��ل��ح��ك��وم��ة من 
املجلس ما يزيد على 400 سؤال برملاني موجهة 

من النواب«.
أن  الغانم  أوض��ح  القادمة  الجلسة  موعد  وبشأن 
اج����راء م��س��ح��ات ال���ن���واب س��ت��ك��ون ال��ي��وم األرب��ع��اء 
وغدا الخميس من الساعة الحادية عشرة وحتى 
األح��د  »ي��وم  مضيفا  الظهر،  بعد  الثانية  الساعة 
س��ي��ك��ون ه��ن��اك اج��ت��م��اع مل��ك��ت��ب امل��ج��ل��س، وطبعا 
ن��ت��ائ��ج امل��س��ح��ات ت��ك��ون م��ع��روف��ة واالج��ت��م��اع هو 

ت��م��ه��ي��د ل��ت��ح��دي��د م���وع���د ع���ق���د ال��ج��ل��س��ة ال���ق���ادم���ة 
للمجلس«.

العامة ملجلس  األم��ان��ة  أعلنت  ف��ي سياق متصل، 
األمة أنه بناء على تعليمات رئيس املجلس سيتم 
امل��ج��ل��س وموظفي  أخ���ذ م��س��ح��ات طبية ألع��ض��اء 
األم����ان����ة، وذل����ك ل��ل��ت��أك��د م���ن خ��ل��وه��م م���ن ف��ي��روس 
)كورونا( تمهيدًا الستئناف عقد جلسات مجلس 

األمة.
وذك�����رت األم���ان���ة أن ط���واق���م ط��ب��ي��ة س��ت��ت��واج��د في 
امل��ج��ل��س ل��ل��ق��ي��ام ب��أخ��ذ امل���س���ح���ات، وذل����ك ب��ع��د أن 
انتهت فترة الحجر الصحي للذين حضروا جلسة 

مجلس األمة األخيرة.
وأوض��ح��ت أن ال��ط��واق��م الطبية س��ت��ت��واج��د ال��ي��وم 
وغ�����دا م���ن ال��س��اع��ة ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة إل����ى ال��س��اع��ة 

مرزوق الغانمالثانية ظهًرا لهذا الغرض.

الحويلة: 
لـ»تكويت« التعاونيات

ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب م��ح��م��د ال��ح��وي��ل��ة ب���اق���ت���راح ب��رغ��ب��ة، لتطبيق 
التعاونية  الجمعيات  جميع  ف��ي  اإلح���الل  سياسة  وتنفيذ 
ف���ي ال����ب����الد، م��ش��ي��رًا إل����ى أن ال���ق���ط���اع ال���ت���ع���اون���ي واح�����د من 
القطاعات الكبرى ويشهد أعداًدا كبيرة من العمالة الوافدة 
ف���ي ال���وظ���ائ���ف اإلش���راف���ي���ة ال���ت���ي ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى إح���الل 
 منها لتطوير العمل التعاوني ودعمه 

ً
العمالة الوطنية بدال

بالكفاءات الوطنية لتحقيق أهداف الدولة التنموية وزيادة 
ن��س��ب��ة ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ف���ي ال��ق��ط��اع ال���خ���اص وال���ح���د من 

العمالة الوافدة.

المنفوحي متفقداً إجراءات السالمة في »األفنيوز«

الشاهين: 
حماية اإلعالم

من »الذباب اإللكتروني«
���ه ال��ن��ائ��ب أس��ام��ة ال��ش��اه��ن س����ؤااًل ب��رمل��ان��ي��ًا إل���ى وزي��ر  وجَّ
اإلع������الم م��ح��م��د ال���ج���ب���ري، ع���ن إج��������راءات ح��م��اي��ة اإلع����الم 

الوطني والرأي العام من »الذباب اإللكتروني« األجنبي.
وق�����ال ف���ي س����ؤال����ه: ن���ظ���رًا مل���ا ش��ه��دت��ه ال���س���اح���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
مؤخرًا من انتشار كبير للصحف والحسابات اإلخبارية 
أخبار ومعلومات  يبثه بعضها من  قد  اإللكترونية، وما 
به من وجوب 

ّ
ال توافق القانون والشرع، وتخالف ما تطل

تحري الدقة واملصداقية، وحفاظًا على اإلعالم الكويتي من 
»الذباب  يسمى  ما  وتأثير  الخارجي،  التغلغل  محاوالت 
اإلل��ك��ت��رون��ي« األج��ن��ب��ي ف��ي ال����رأي ال��ع��ام ال��وط��ن��ي، يرجى 
إف��ادت��ن��ا وت��زوي��دن��ا ب��اآلت��ي: ك��م ع��دد الصحف وال��خ��دم��ات 
واملسجلة  املرخصة  اإللكترونية  اإلع��الم  وسائل  وجميع 

لدى الوزارة؟
واستفسر أيضًا عن دور »وزارة اإلع��الم« في تنظيم تلك 
الصحف والوسائل اإللكترونية غير املرخصة التي تبث 
أخبارًا من داخل الكويت باملخالفة للقانون؟ مع تزويدي 
ال��ص��ادرة ضدها خ��الل آخر  بجميع املخالفات واألح��ك��ام 
التراخيص  استمرار  في  املخالفات  تأثير  وم��دى  سنتن، 

من عدمه.

ل في »األفنيوز« ومجمع 360.. ووصف المرحلة بالتفاؤل الحذر تجوَّ

المنفوحي: ال نريد االنتكاسة 
والعودة إلى الحظر الشامل!

زكريا محمد 
أس����ت����أن����ف����ت امل����ج����م����ع����ات ال����ت����ج����اري����ة أم����س 
اس��ت��ق��ب��ال رواده����ا م��ن امل��واط��ن��ن واملقيمن 
التي وضعتها  وف��ق اإلج���راءات االحترازية 
ال����ج����ه����ات ال���ص���ح���ي���ة وم����ؤس����س����ات ال����دول����ة 
امل���ع���ن���ي���ة م�����ن أج�������ل ال����ح����ف����اظ ع����ل����ى ص��ح��ة 

املتسوقن فيها. 
وأب���������دى امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل���ل���ب���ل���دي���ة م. أح���م���د 
املنفوحي خالل جولة قام بها في عدد من 
األف��ن��ي��وز ومجمع  بينها  وم���ن  امل��ج��م��ع��ات، 
360 ل��ل��ت��أك��د م����ن م�����دى االل�����ت�����زام ب��ت��ط��ب��ي��ق 
االشتراطات الصحية والتباعد االجتماعي 
بحضور رئيس مجلس إدارة شركة التمدين 
العقارية محمد جاسم املرزوق ونائب املدير 
العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء م. 
فيصل الجمعة ونائب املدير العام لشؤون 
الشتيلي  م. فهد  بلديتي حولي واألحمدي 
ورئ����ي����س ف���ري���ق ال�����ط�����وارئ امل����رك����زي رش��ي��د 
البدر وعدد من املسؤولن -سعادته لعودة 
الحياة الطبيعية، التي تعتبر إحدى مراحل 
الخطة التي وضعتها الحكومة، معربًا عن 
سعادته برؤية الفرح والسعادة على وجوه 

م����رت����ادي امل���ج���م���ع���ات، خ���ص���وص���ا أن���ن���ا ف��ي 
مرحلة التفاؤل الحذر حاليًا.

وق���ال امل��ن��ف��وح��ي إن��ن��ا ن��ق��وم ح��ال��ي��ًا بتقييم 
األوضاع في ظل عودة حوالي 250 مجمعا 
ت����ج����اري����ا ل���ل���ع���م���ل، إض�����اف�����ة الف����ت����ت����اح آالف 
املحال، وقد أدت الجهات الحكومية دورها 
ف���ي وض����ع االش����ت����راط����ات ال����الزم����ة ل��ح��م��اي��ة 
عليهم  يتوجب  ال��ذي��ن  واملقيمن  املواطنن 
العمل بهذه االشتراطات للوصول للمرحلة 
الطبيعية على  للحياة  العودة  األخيرة من 
كل االص��ع��دة »وال نريد أن ننتكس ونعود 

مجددًا إلى الحظر الشامل«.
خصصت  البلدية  ب��أن  املنفوحي  وأض���اف 
ف�����رق�����ا دائ������م������ة ل���ل���ك���ش���ف ع����ل����ى امل���ج���م���ع���ات 
التجارية للتأكد من تطبيقها لالشتراطات 
ال��ص��ح��ي��ة، م��ش��ي��دًا ب���ال���ت���ع���اون ال�����ذي أب����داه 
املحافظة على  أصحاب املجمعات من أجل 
املسؤولية  في ظل  للجميع  العامة  الصحة 
امل��ش��ت��رك��ة ب��ن امل��واط��ن وامل��ق��ي��م وال��ح��ك��وم��ة.  
واوض����ح امل��ن��ف��وح��ي أن ال��ف��رق ال��رق��اب��ي��ة في 
ح���ال اك��ت��ش��اف��ه��ا وج����ود م��خ��ال��ف��ات م��ت��ك��ررة 
فسيتم  ت��ج��اري  ي��وم��ي ألي مجمع  وبشكل 

إغالقه بشكل احترازي فورًا.

إنهاء الخدمات

ع���ل���ى ص��ع��ي��د آخ������ر، ك���ش���ف امل���ن���ف���وح���ي ع��ن 
إص�������دار ق���������رارات االس���ت���غ���ن���اء ع����ن خ���دم���ات 
لسياسة  تنفيذا  الوافدين  املوظفن  بعض 
اإلح������������الل وت�����ك�����وي�����ت ال������وظ������ائ������ف وص������وال 
بالتنسيق  الوطنية  الكوادر  لالعتماد على 
م��ع دي����وان ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة، وذل���ك تطبيقا 
ال��واف��دي��ن،  محل  الكويتين  توظيف  ل��رؤي��ة 
ق���رارات إن��ه��اء الخدمة الى  حيث ت��م تسليم 
املوظفن املستغنى عن خدماتهم الستكمال 
إجراءات إنهاء الخدمة. وأكد أن اعداد الذين 
ت��م االس��ت��غ��ن��اء ع��ن خ��دم��ات��ه��م م��ن املوظفن 
ال��واف��دي��ن ت��ف��وق االع����داد امل��ط��ل��وب��ة م��ن قبل 
ديوان الخدمة املدنية وذلك تنفيذا لسياسة 

اإلحالل.
 وك���ش���ف امل��ن��ف��وح��ي ع���ن م��خ��اط��ب��ت��ه دي����وان 
الخدمة املدنية لتوفير مهندسن كويتين 
البلدية  للعمل في  ف��وري  وتعيينهم بشكل 
وتوفير بدائل عن املوظفن الوافدين الذين 
ت���م االس��ت��غ��ن��اء ع���ن خ��دم��ات��ه��م، م��ش��ي��رًا إل��ى 
ط��ل��ب��ه ب��ت��وف��ي��ر 400 م���وظ���ف وم���وظ���ف���ة من 
ال��ك��وي��ت��ي��ن ف����ي ج��م��ي��ع ال��ت��خ��ص��ص��ات ف��ي 
مجموعات الوظائف املختلفة، سواء املالية 
أو االقتصادية اوالقانونية او تقنية ونظم 
املعلومات، اضافة إلى الوظائف الهندسية 

لسد النقص في هذه الوظائف.
وأكد سعي البلدية لتطويرالعمل واالعتماد 
على نهج جديد لبناء كويت املستقبل عبر 
خ���ط���وات ف��اع��ل��ة ت��ن��س��ج��م م���ع ه����ذه امل��رح��ل��ة 
وت��داع��ي��ات��ه��ا وت��غ��ل��ي��ب امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة 
اع��ت��ب��ار م��ن خالل  ك��ل  ف��وق  العليا وجعلها 
ت��ك��وي��ت ال���وظ���ائ���ف ب��ك��ل ال��ت��خ��ص��ص��ات في 

البلدية.

المجلس يحيل 400 سؤال 
برلماني إلى الحكومة

طلبات رفع الحصانة 
عن 3 نواب على أول جلسة

الكندري يسأل عن عقد »ماكينزي«:

الحكومة تمتلك شركة استشارات عالمية وتتعاقد مع منافستها!
وج���ه ال��ن��ائ��ب ع��ب��د اهلل ال��ك��ن��دري س����ؤااًل إل��ى 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية 
امل���ال���ي���ة  وزارة  ن���ف���ي  ح������ول  ال����ص����ال����ح  أن������س 
تعاقدها مع شركة ماكينزي لالستشارات، 
على الرغم من وجود طلب موجه من مجلس 
التعاقد  املحاسبة على  دي���وان  ال��ى  ال����وزراء 

لتحفيز االقتصاد.
وق����ال ال��ك��ن��دري ف���ي س���ؤال���ه »إن����ه ب��ت��اري��خ 3 

نفي  ن��ش��رت ص��ح��ي��ف��ة سبقلا   2020   /  6   /
ماكينزي  »ش��رك��ة  م��ع  التعاقد  املالية  وزارة 
لالستشارات«، وأكدت الصحيفة في تاريخ 
ال��ج��ه��از  إدارة  م��ج��ل��س  أن   2020   /  6   /  9
امل�����رك�����زي ل���ل���م���ن���اق���ص���ات واف��������ق ع���ل���ى ط��ل��ب 
»أول��ي��ة«  استشارة  لتقديم  املباشر  التعاقد 
مع الشركة بقيمة 250 ألف دينار تشمل 15 

دراسة أخرى تتفرع منها.

وتساءل: ما األسباب التي دعت الى اختيار 
شركة ماكينزي؟ ومن هم املسؤولون الذين 

أوصوا بالتعاقد مع هذه الشركة؟
وأضاف: ملاذا لم يستعن مجلس الوزراء منذ 
تشكيله أو اللجان املشكلة باملجلس األعلى 
األول  امل��س��ت��ش��ار  ك��ون��ه  ول��ج��ان��ه  للتخطيط 

للحكومة بهذه الشركة؟
مل��اذا لم تتعاقد الحكومة مع شركة  وت��اب��ع: 

لالستثمار  ال��ع��ام��ة  للهيئة  اململوكة   TICG
وه����ي م���ن أك���ب���ر ش���رك���ات االس���ت���ث���م���ارات في 
ال��ع��ال��م وه���ي م��ن ت��ع��د ال��خ��ط��ة التنموية في 

الكويت وآخر خطة السنة الحالية؟
واستفسر عن األسباب التي تجعل الحكومة 
ت���ؤس���س ش���رك���ة اس���ت���ش���ارات ب��ال��ش��راك��ة مع 
ال��ع��امل��ي اول��ي��ف��ر واي��م��ان ث��م تقوم  املستشار 

بالتعاقد مع منافسها.

المرزوق: القطاع الخاص يلملم جراحه 
امل����رزوق ع���ودة العمل  ال��ع��ق��اري��ة محمد ج��اس��م  ال��ت��م��دي��ن  وص���ف رئ��ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة 
باملجمعات التجارية أمس مع بداية العمل باملرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية بأنه 

فريد من نوع، وسنضع أيدينا مع الحكومة وندعم خططها االحترازيه.
وأعرب املرزوق عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والعاملني في الخطوط األمامية والبلدية، 
وعلى رأسهم مديرها العام م. أحمد املنفوحي على جهودهم والتنسيق املسبق لتحقيق النجاح 

املطلوب من خطة العمل.
وتمنى املرزوق أن يتم االنتقال إلى املراحل األخرى ليستطيع أن »يلملم« القطاع الخاص جراحه.
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اليت
LIGHT

خبيرة أسرية: البعض ال يقول أبداً »أحبك«.. لكنه يظهره بطرق أخرى

زوجي ليس حنوناً وال يقول لي كلمة حب.. فكيف أتصرف؟
أناليزا باربيري »الغارديان«

ترجمة: محمود حمدان

أرس��ل��ت ق��ارئ��ة رس��ال��ة إل��ى خبيرة ش���ؤون األس���رة في 
صحيفة الغارديان تقول فيها:

عالمة  عليه  تظهر  وال  إط����راء  أي  زوج���ي  يعطيني  ال 
إعجاب ب��ي، وه��ذا ليس ج��دي��دًا، فقد ك��ان هكذا دائمًا، 
لطيفة«،  »تبدين  السنة:  ف��ي  م��رات  يقول بضع  ورب��م��ا 
وه��ذا كل ش��يء. بالطبع كل ه��ذا له تأثير سلبي على 

حياتنا الزوجية التي تضررت كثيرًا.
يزعجني ذلك كثيرًا، حتى أنه تنتابني نوبة بكاء مرة 
في السنة، وأتساءل كيف يمكنني قضاء بقية حياتي 
مع شخص يشعرني وكأنني زميلة له؟ وتشغلني عن 
هذه الحالة النفسية أمور الحياة األخرى، مثل األطفال 

وغيرهم.
لقد شرحت كل هذا لزوجي - نحن متزوجان منذ 14 
أن��ه غير  عامًا - وه��و يكره رؤيتي غاضبة، لكن يبدو 
قادر على فعل أي شيء حيال ذلك، ويقول إنه صعب 

للغاية، ال يعرف م��اذا يقول أو ال يريد أن يقول شيئًا 
خاطئًا، وفي بعض األحيان، بعد أن أهدد بتركه، يتغير 
، ما يدل على أنه يمكنه القيام بما أريد إذا رغب 

ً
قليال

إل��ى نقطة الصفر مرة  ف��ي ذل��ك، ولكن بعد ذل��ك نعود 
أخرى لعام آخر.

أشعر  ليجعلني  أي ش��يء  يفعل  وال  ليس حنونًا  ه��و 
ب��أن��ن��ي م��م��ي��زة، م��ث��ل ش���راء ه��داي��ا ع��رض��ي��ة أو ترتيب 
هذه  أهمية  إلى  أنبهه  املفرحة. كيف  املفاجآت  ببعض 

اإلطراءات في حياتنا؟

وردت الخبيرة:

تقولني إنكما متزوجان منذ 14 عامًا وهو دائما هكذا، 
ل���ذا أت���س���اءل م��ا ال���ذي دف��ع��ك لطلب االس��ت��ش��ارة اآلن؟ 

بطريقة ما، أشعر أن ذلك أصبح مهما بالنسبة لك.
استشرت الطبيبة النفسية شارون برين، التي تساءلت 
أي���ض���ًا ع��م��ا ي���ح���دث م����رة واح�����دة ف���ي ال��س��ن��ة ليجعلك 
تشعرين بخيبة أمل وتبكني بسبب كل هذا؟ وقد ظنت 
 بينكما«، 

ً
أنه »من الواضح أن هذا كان إحباطًا متبادال

كما بدا أن كليكما »عالق«.

وترى أنه »من الخطأ التهديد باالنسحاب واملغادرة، إذ 
لن يكون ذلك مفيدًا، رغم أنه أمر مفهوم«.

وأوض��ح��ت برين أن بعض األش��خ��اص »ال يقولون ما 
نريد، وقد يكون هناك سوء فهم، وربما يجد زوجك 
ه��ذا محرجًا أو م��رب��ك��ًا، ه��و س��ي��ح��اول م��دح��ك وإب���راز 
الطبيعي أو  إعجابه بك، لكن قد ال يأتي ذلك بالشكل 

املتعارف عليه«.
تقولني إنه »قادر على التفكير جيدًا إذا حاول«، لكنني 
أن��ه ق��ادر على قول  ال أعتقد أن ه��ذا ما يحدث. أعتقد 
املطلوب منه قوله لفترة قصيرة من الوقت، ولكن هذا ال 

يخرج منه بشكل طبيعي.
ت��ض��ي��ف ب��ري��ن: »إن��ه��ا ع��الم��ة ج��ي��دة أن���ه ي��ك��ره رؤي��ت��ك 
بها  يحاول  التي  الطريقة  في  الحال  هو  كما  غاضبة، 

قول ما تطلبني منه عندما تهددينه باملغادرة«.
كيفية  على  كبيرة  ب��ص��ورة  حالتكما  إص���الح  يعتمد 
إظهارك الحب له، وبعض الناس ال يقولون أبدًا »أحبك« 
املقابل  وف��ي  ع��دة،  مختلفة  بطرق  يظهرونها  ولكنهم 
يقول البعض »أنا أحبك« طوال الوقت، لكن هذا ال يعني 

بالضرورة ما يقول.

9 خطوات للتأقلم مع أزمة كورونا.. بينها المحافظة على صحتك النفسية والجسدية

الخوف من الغموض وعدم اليقين.. كيف تتعامل معه؟
د. خلود البارون 

وب��اء كورونا هلعا عامليا وتخبطا مفاجئا  سبب 
ل��ه مثيل.  ل��م يسبق  البشر بشكل  ف��ي رت��م ح��ي��اة 
ورغ�����م ت��وف��ي��ر ال��ع��ل��م��اء وخ����ب����راء ال��ص��ح��ة بعض 
التكهنات، ول��ك��ن ال ي��وج��د ع��ام��ل م��وث��وق ب��ه عند 
التعامل والتنبؤ بكل ما يرتبط بهذا الوباء، ما عدا 
انه سيستمر ملدة طويلة وعلينا التعايش معه. ومع 
مرور الوقت، كثرت التساؤالت وانتشر الغموض 
ح���ول ب��ع��ض األم����ور ال��ت��ال��ي��ة: م���اذا سيحصل في 
ال��ى وضعها  ال��ت��ال��ي؟، متى ستعود حياتنا  ال��ي��وم 
ال��ط��ب��ي��ع��ي؟، ك��ي��ف س��ت��ت��غ��ي��ر ح��ي��ات��ن��ا ب��ع��د أزم���ة 
كورونا؟، هذا الغموض والتخبط وعدم اليقني بما 
مشكالت  انتشار  سبب  املستقبل  ف��ي  سيحدث 
نفسية عديدة ونوبات هلع واكتئاب، وخاصة بني 
من يعانون مسبقا فرط التوتر واضطرابات املزاج 

والوسواس. 
وت����ش����رح د. ج��ي��س��ي��ك��ا ل���ي���ن���ك، ط��ب��ي��ب��ة ع���ل���م ال��ن��ف��س 
االك��ل��ي��ن��ي��ك��ي ف���ي مستشفى ن���ي���وي���ورك، ق��ائ��ل��ة »م��ن 
حياتنا  ملسيرة  ونخطط  نتحرك  ان  علينا  الصعب 
اليومية إن لم نعرف ما سيحدث غدا. فكيف نتأقلم 
م��ع وض��ع إن ل��م نكن ن��ع��رف م��ا ال���ذي علينا التأقلم 
م��ع��ه أص����ال. وج��س��م ال��ب��ش��ر م��ب��رم��ج أوت��وم��ات��ي��ك��ي��ا 

لالستجابة ملثيرات خارجية عبر تقسيمها الى أمور 
الى أمور غير منطقية وخطرة  او  منطقية وطبيعية 
اليقني والغموض  لذا، فهو يتعامل مع عدم  ومقلقة. 
وامل��ج��ه��ول ك��م��ص��در ل��ل��ت��ه��دي��د وال��خ��ط��ر. ب��م��ع��ن��ى أن 
به  التنبؤ  ويمكنك  تعرفه  م��ا  م��ع  وال��ت��أق��ل��م  التعامل 
امرا  اما عندما تواجه  يشعرك بالسيطرة والتحكم. 
سيحصل  بما  التنبؤ  يمكنك  وال  وغامضا  متغيرا 

ال��ع��ص��ب��ي وي��زي��د  ت��ال��ي��ا فسينشط وي��ق��ل��ق ج���ه���ازك 
افرازه لهرمونات التوتر، ويجعله متيقظا وفي بحث 
دائم عن إشارات الخطر والهجوم. وهذا االمر منهك 

جدا ومدمر للقوة النفسية.
ووفق سجالت مستشفى نيويورك، فأعداد املصابني 
ب��اض��ط��راب��ات ال��ت��وت��ر ون��وب��ات الهلع وره���اب األم��اك��ن 

العامة واملفتوحة تضاعف أخيرا الى ارقام مخيفة. 

ماذا لو؟ 

وازدح���ام  االع��ص��اب  ت��دم��ر  البشر  م��ن  يعاني كثير 
ال��ع��ق��ل ب��أف��ك��ار مخيفة وس��ي��ن��اري��وه��ات »م����اذا ل��و؟« 
االف���ت���راض���ي���ة وغ���ي���ر امل���ع���روف���ة. ف��ف��ي دراس������ة، وج��د 
ال��ب��اح��ث��ون أن���ه ب��اإلض��اف��ة ال���ى ال��خ��وف م��ن اإلص��اب��ة 
اإلج��اب��ة  ه��و  حاليا  البشر  يقلق  م��ا  فأكثر  ب��ك��ورن��ا، 
عن األسئلة التالية: هل سأفقد أعز أصدقائي وأفراد 
أسرتي بسبب هذا الوباء؟ كيف سأواجه مشكالتي 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة؟ ك��ي��ف س��أع��ي��ل اس��رت��ي 
حاليا ومستقبال؟  متى سأرجع الى العمل او كيف 

سأتخرج في الجامعة؟ 

9 خطوات للتأقلم

1 - ثق بأنه ال يمكنك السيطرة ومعرفة كل شيء 
والتغيير هي جزء  فاملفاجأة  الحياة.  في  يحدث 

طبيعي فيها. 
2 - تذكر بأن كل ما يمكنك السيطرة عليه هو نفسك 
وما تقوم به وكيف تتعامل مع اآلخرين. وذلك يؤكد 

أهمية ان تحافظ على صحتك النفسية والجسدية.
3 - ت��ع��ام��ل م��ع م��ج��ري��ات ال��ي��وم واالح������داث بطريقة 
تتابعية وفورية، وتوقف عن االستعداد والتنبؤ بما 

سيحدث غدا. 
4 - احرص على اخذ فترات كافية من الراحة والنوم 

واالس��ت��رخ��اء، ف��ه��ذا ام���ر م��ه��م إلع����ادة ش��ح��ن الطاقة 
اإلن��ج��اب��ي��ة وال��ح��ف��اظ على ال��س��ك��ون ال��داخ��ل��ي وال��ق��وة 

النفسية. 
5 - تذكر ب��أن االض��ط��راب النفسي ليس دليال على 
ض���ع���ف ال��ش��خ��ص��ي��ة، ب����ل ع���ل���ى اص���اب���ت���ك ب���ع���ارض 
ح��ق��ي��ق��ي روح������ي. ف��م��ث��ل��م��ا ي���م���رض ال��ج��س��د نتيجة 
لإلنهاك والخلل، فالروح تمرض ان اجهدت وتعرضت 

للضغط الشديد. 
أساسية  بأمور  بالقيام  نفسك  تلهي  ان  ح��اول   -  6
واف��راد  يومي. فاجعل رعاية نفسك  اعمال  وج��دول 

اسرتك امرا أساسيا. 
لتقليل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��ب��ع��ض  ال���خ���ب���راء  ي���وص���ي   -  7
اليوغا  التوتر مثل:  او فرط  الذعر  بنوبات  الشعور 
وال��ه��م��ه��م��ة وال��ت��ن��ف��س ال��ع��م��ي��ق وش����رب امل����اء ال��ب��ارد 

وجلسات املساج. 
8 - اشارت عدة دراسات الى فائدة تغييرات بسيطة 
في بيئة املنزل في إضفاء مشاعر إيجابية والشعور 
بالراحة بني افرادها. مثل وضع ازهار في الغرف او 
تغير ديكورها او االستماع الى موسيقي كالسيكية 

هادئة )من دون كلمات(. 
9 - ابتعد عن مقارنة ما يحدث في دولتك مع الدول 
او حتى مقارنة ما يحدث في اسرتك مع  األخ��رى 

االسر األخرى.

مايو كلينك

هل يمكن أن تصاب الحيوانات 
األليفة »بكوفيد- 19«؟

ف���ي ح���ني أن م����رض ف���ي���روس ك���ورون���ا 
ي��ن��ت��ق��ل ف���ي ال��غ��ال��ب ب���ني ال��ب��ش��ر، إال أن��ه 
إلى  البشر  م��ن  أي��ض��ا  ينتقل  أن  يمكن 

الحيوانات.
أن���واع الفيروسات  ك��وف��ي��د- 19 ه��و أح��د 
»التاج«  ك��ورون��ا  كلمة  تعني  إذ  التاجية، 
ب��ال��ع��رب��ي��ة. وال���ف���ي���روس���ات ال��ت��اج��ي��ة هي 
ع����ائ����ل����ة م������ن ال������ف������ي������روس������ات. وي���س���ب���ب 
لدى  ل��ل��زك��ام  مشابهة  أم��راض��ا  بعضها 
امل��رض  اآلخ���ر  ال��ب��ش��ر، ويسبب بعضها 
باإلضافة  الخفافيش.  مثل  للحيوانات، 
إل����ى ذل�����ك، ت��ص��ي��ب ب��ع��ض ال��ف��ي��روس��ات 
ال��ت��اج��ي��ة ال��ح��ي��وان��ات ف��ق��ط. ف���ي ح���ني أن 
مصدره األصلي غير معروف بالتحديد، 
ُيعتقد أن الفيروس املسبب لكوفيد- 19 
قد بدأ في الحيوانات وانتقل إلى البشر 

ثم انتشر بني الناس.

الكالب والقطط

والوقاية  األم��راض  مكافحة  ملراكز  وفقا 
الحيوانات  م��ن  قليل  ع��دد  أصيب  منها، 
والكالب  القطط  ذل��ك  ف��ي  بما  األليفة — 
— ب��ال��ف��ي��روس امل��س��ب��ب ل��ك��وف��ي��د- 19. 
ح������دث ذل������ك ف�����ي م���ع���ظ���م ال�����ح�����االت ب��ع��د 

ال��ح��ي��وان��ات  ب��ني ه���ذه  امل��خ��ال��ط��ة اللصيقة 
وأشخاص مصابني بكوفيد- 19.

استنادا إلى املعلومات املحدودة املتاحة، 
ُي��ع��ت��ب��ر خ��ط��ر ان���ت���ق���ال ك���وف���ي���د- 19 من 
الحيوانات للبشر منخفضا. وال يبدو أن 
الحيوانات تلعب دورا ملحوظا في نشر 
ال  19، حيث  لكوفيد-  املسبب  الفيروس 
يوجد دليل على أن الفيروسات يمكن أن 
تنتقل للحيوانات األخرى أو للبشر عن 
فرائها  أو  األليفة  الحيوانات  جلد  طريق 

أو شعرها.
وم��ع ذل��ك، ض��ع ف��ي اعتبارك أن األطفال 
املصابني بضعف  الصغار واألشخاص 
ج��ه��از امل��ن��اع��ة واألش���خ���اص ال��ذي��ن تبلغ 
أع��م��اره��م 65 س��ن��ة أو أك��ث��ر م��ع��رض��ون 
الجراثيم  ببعض  ل��ل��ع��دوى  أك��ب��ر  بمعدل 
األخرى التي يمكن أن تحملها الحيوانات.

وتؤكد »مايو كلينك« أنه يجب أن تعزل 
بكوفيد-  أصبت  إذا  الجميع  عن  نفسك 
واطلب  األل��ي��ف.  ع��ن حيوانك  19، وحتى 
يعتني  أن  ف��ي منزلك  آخ��ر  م��ن شخص 
أو احتضانه، وال تدعه  به وتجنب ملسه 
تشارك  وال  عليك،  فمه  يضع  أو  يلعقك 

طعامك أو فراشك معه.

د. والء حافظ

م����ن خ������الل ال�����ن�����دوة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ال��ت��ي 
أق��ام��ت��ه��ا ش��رك��ة »ب��وه��رن��ج��ر إن��ج��ه��اي��م« 
الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا  ملنطقة 
بعنوان »املخاطروالوقاية« من كوفيد- 19 
وال��س��ك��ري م��ن ال��ن��وع 2، وال��ت��ي ش��ارك��ت 
ف��ي��ه��ا ك��وك��ب��ة م���ن األط���ب���اء واالع��الم��ي��ني 
والتي تضمنت أهم املخاطر التى يواجهها 

ت��ح��دث، ال  ق��د  التي  ال��ن��وع 2 واملضاعفات  مريض السكري م��ن 
سيما بعد اإلصابة بفيروس كوفيد- 19، وكيف يمكن ملرضى 
ال��س��ك��ري وق��اي��ة أنفسهم خ��الل ال��وب��اء وأح���دث ال��ح��ل��ول الطبية 
العيسى  ثامر  الدكتور  بها  ان��ف��رد  وال��ت��ي  املنطقة،  ف��ي  امل��ت��واف��رة 
اختصاصي أول في قسم الغدد الصماء في مستشفى مبارك 

الكبير ومعهد دسمان للسكري. 

املخاطر واملضاعفات

بداية، ذكر استشاري أول في الغدد الصماء في دبي الدكتور 
محمد حسانني، خالل مشاركته في الندوة، أن مريض السكري 
م��ن ن���وع 2 ل��ي��س األك��ث��ر ع��رض��ة ل��الص��اب��ة ب��ك��وف��ي��د19-، وإن��م��ا 
ه��و األك��ث��ر ع��رض��ة للمضاعفات ورب��م��ا ل��ل��وف��اة ب��ع��د االص��اب��ة 

بالفيروس.
ووف��ق��ا ملنظمة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، ف���إن م��ع��دل ال��وف��ي��ات ف��ي مرضى 
السكري بعد االصابة بفيروس كورونا 12 مرة أكثر من االشخاص 

املصابني بأمراض اخرى.
وأك����د أن ب��رت��وك��ول ال���ع���الج م���ن ك��وف��ي��د- 19 مل��رض��ى ال��س��ك��رى 2 
امل��رض  ع��ن  املستجدة  للمعلومات  وفقا  دائ��م  تحديث  إل��ى  يخضع 

ومضاعفاته. 

مقاومة األنسولني

الباطني والسكري  أوض��ح د. يحيى غانم رئيس قسم  من جهته، 
واألي���ض ف��ي جامعة االس��ك��ن��دري��ة أن أك��ث��ر م��ا يمثل خ��ط��ورة على 
ت��ؤدي الى  التي بدورها  مريض السكري 2 هو مقاومة األنسولني 

رفع الضغط ومضاعفات في القلب، قد تؤدي الى الوفاة.
ب��االض��اف��ة ال��ى امل��ض��اع��ف��ات ال��ت��ي ت��ح��دث ف��ي الكلى بسبب ارت��ف��اع 

السكر في الدم. 

تقوية املناعة 

ل��رف��ع مناعة  أف��ض��ل وس��ي��ل��ة  أن  ع��ل��ى  غ��ان��م  بينما ش���دد د. يحيى 
مريض السكري من النوع 2 هو ضبط السكر في الدم وممارسة 
الرياضة يوميًا واملشي والتغذية السليمة وااللتزام بنوع وجرعات 

الدواء املوصوف له واالبتعاد عن السكريات.

أحدث العالجات 

ف��ي مستشفى  الصماء  ال��غ��دد  ف��ي قسم  أول  اختصاصي  أوض��ح 
العيسى أن طرق  الكبير ومعهد دسمان للسكري د. ثامر  مبارك 
العالجات االعتيادية ملرضى السكري 2 تتلخص في النقاط التالية:

1 - ممارسة الرياضة والتغذية فقط في بداية التشخيص. 
2 - استخدام عالجات لتخفيض وضبط معدل السكر في الدم.
3 - متابعة ضبط السكر باستمرار لتفادي حدوث مضاعفات.

أم���ا ال��ط��ري��ق��ة ال��ح��دي��ث��ة ف���ي ع���الج م��رض��ى ال��س��ك��ري م���ن ال���ن���وع 2، 
فتتلخص في:

1 - اضافة عالج دوائي تصاحبه الرياضة ونظام التغذية.
2 - عالج السمنة املسببة ملرض السكر باألدوية أو بالجراحات. 

3 - عالج ملنع حدوث مضاعفات ملرض السكر.

وتحدث العيسى عن نوعني من العالجات الحديثة: 
SGLT-( 1 - مثبطات بروتينات نقل الجلوكوز والصوديوم

على  ال��ك��ل��ى  ق���درة  زي����ادة  ع��ل��ى  تعمل  ح��ي��ث   ،)2 inhibitors
ال��دم الى البول، تؤخذ مرة  تصريف وازال��ة السكر الزائد من 
اليوم وتعمل على م��دار 24 ساعة، ويوجد منها  واح��دة في 
»امليتفورمني« وتؤخذ مرة  التصنيع مع عالج  نسخ مدمجة 

او مرتني باليوم.

فوائد العالج: 

القلب ووفياته وتقلل من  القلب وضعف عضلة  أم��راض  تقلل من 
مخاطر الفشل الكلوي.

مل��ن يعاني مشاكل ح��ادة في  م��وان��ع االس��ت��خ��دام: يمنع استخدامه 
الكلى - الحمل والرضاعة - الحساسية من مكونات العالج.

)GLP-1 receptor aqonist( 2 - مشابهات هرمون األنكريتني
■  تعمل على انتاج األنسولني من البنكرياس ومنع افراز الجلوكوز 

من الكبد.
■ ترفع مستوى هرمون الشبع وتبطئ تصريف الطعام من املعدة 

وتقلل من الشهية.
■ يمكن اخ��ذه��ا ك��ع��الج وح��ي��د مل��ري��ض السكر أو ب��االش��ت��راك مع 

عالجات السكر األخرى.

فوائد العالج: 

تقليل مخاطر القلب واألوعية الدموية )النوبات القلبية - السكتات 
الدماغية( وتقليل الشهية والوزن وتقليل نسبة الزالل.

موانع االستخدام: 
يمنع م��ن اس��ت��خ��دام��ه امل��ص��اب ب��س��رط��ان ال��غ��دة ال��درق��ي��ة النخاعي  
املصاب باألورام الصماوية املتعددة النوع الثاني - الحمل والرضاعة.

نصائح للوقاية 

وختمت الندوة االفتراضية الدكتورة واختصاصية الغدد الصماء 
ف��ي امل��رك��ز ال��ط��ب��ي ب��ج��ام��ع��ة س��ان��ت ج���ورج ب��ل��ب��ن��ان ب���اوال ع��ط��ا اهلل 
ببعض النصائح للوقاية من اإلصابة بكوفيد- 19 ملرضى السكري 

من النوع 2.
1 - التزام مريض السكري باملكوث بالبيت قدر املستطاع.

2 - غسل اليدين وتعقيم ادواته الشخصية بانتظام.
3 - ق��ي��اس ال��س��ك��ر ب��ش��ك��ل ي��وم��ي )ي��ج��ب ت���واف���ر ج���ه���ازه ال��خ��اص 

بالبيت(.
4 - ال��ت��غ��ذي��ة ال��س��ل��ي��م��ة وان���ت���ظ���ام م��واع��ي��د ال��ط��ع��ام واالب���ت���ع���اد عن 

السكريات.
5 - ممارسة الرياضة يوميا على االقل 20 دقيقة.

د. ثامر العيسى

د. ثامر العيسى: مثبطات بروتينات نقل الجلوكوز والصوديوم من العالجات الحديثة لسكري النوع الـ2

ضبط معدل السكر في الدم.. أهم عوامل تقوية مناعة المريض
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المنتج إذا لم يكن مثقفاً يتحول إلى مقاول.. ويؤثر في جودة العمل الفني

المهنا لـ سبقلا: يجب دعم صناعة الفن قبل أن تلتهمنا المنصات الرقمية
محمد علي

استطاع املخرج يعقوب يوسف 
امل��ه��ن��ا أن ي��ع��ب��ر ع���ن ن��ف��س��ه من 
خ��ال م��ا يقدم م��ن أع��م��ال فنية 
بدأها بالبرامج التلفزيونية ومن 
األغنيات  مرحلة  إل��ى  انتقل  ث��م 
ليتعاون مع نخبة من  املصورة 
ن��ج��وم األغ��ن��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، منهم 

 
ً
راشد املاجد والشاب خالد ونادية مصطفى، وصوال

إل����ى ت��ج��ارب��ه ال���درام���ي���ة وال���ت���ي ك����ان آخ���ره���ا مسلسل 
»مامجي« الذي عرض عبر منصة »شاهد vip« وحقق 
ردود أفعال طيبة. املهنا في حديثه مع سبقلا توقف 
عند العديد من القضايا الفنية، مؤكدًا أهمية أن تدعم 
دول الخليج صناعة الفن في مواجهة املنصات الرقمية 
الجميع  يلتهم  س���وف  ضخمًا  منتجًا  يعتبرها  ال��ت��ي 

خال الفترة املقبلة. 
بدأ يعقوب حديثه معنا من مشروعه الدرامي األخير 
ع��رض عبر منصة »شاهد  ال��ذي  »مامجي«  مسلسل 
vip«، حيث قال »يحمل رسالة سامية، والهدف منه دق 
ناقوس الخطر بضرورة أن يوازن اإلنسان بني حياته 
البعض  على  تسيطر  ال��ت��ي  اإللكترونية  األل��ع��اب  وب��ني 
والعمل مستوحى من  وتستحوذ على كل تفكيرهم. 
لعبة معروفة في السوق. ويتناول العمل فكرة الشباب 
املدمن لهذه األلعاب، وتقع أحداثه حول قصة مجموعة 
من الشباب العربي يدخلون منافسة عاملية عن طريق 
شركة صاحبها عربي ولكنه يعيش في إحدى الدول 
األج��ن��ب��ي��ة ول��ك��ن��ه ي��ع��ان��ي م��ن م��ش��ك��ات نفسية لكون 
االن��ت��ق��ام من  ف���أراد  ك��ان يعامله بطريقة سيئة،  وال���ده 
لذلك سعى  ينبغي،  كما  يعشها  ل��م  التي  فترة شبابه 
العالم  ف��ي  الاعبني  أمهر  م��ن  اس��ت��دراج مجموعة  إل��ى 
في ألعاب الكمبيوتر إلى مكان مجهول ووضعهم في 

تحدي لعبة باألسلحة الحقيقية.

سوق الدراما

وأضاف »قالب املسلسل مختلف تمامًا عن السائد في 
وقتًا  تنفيذه  تطلب  أكشن  ه��و  العربية،  ال��درام��ا  س��وق 

التي كانت ع��ن طريق ورش��ة  الكتابة  ب��دءًا م��ن   
ً
ط��وي��ا

واس��ت��غ��رق��ت 3 أش��ه��ر ت��ق��ري��ب��ًا، وال��ت��ص��وي��ر أي��ض��ًا تم 
واسعة  أف��ع��ال  ردود  املسلسل  ش��ه��ري��ن. حقق  خ��ال 
عند عرضه عبر منصة »شاهد« من مختلف الشرائح 
انتشرت  التي  املقاطع  من  ذل��ك  على  أبلغ  وال  العمرية، 
للعمل عبر مواقع التواصل االجتماعي«. وتوجه املهنا 
بالشكر إلى املنتج حسن عسيري وشركة ام بي سي 
ليظهر  اإلن��ت��اج  م��ن حيث سخاء  للعمل  على دعمهما 

ب��ه��ذه ال��ص��ورة. وق���ال »ال��ش��ك��ر أي��ض��ًا لبطل املسلسل 
ف��ي��ص��ل ال��ع��ي��س��ى وال���ن���ج���م ال���ع���رب���ي س���ام���ر امل��ص��ري 

ملشاركته معنا«.
املهنا »دور  الفني، يقول  العمل  املخرج في  وح��ول دور 
امل���خ���رج ه���و ت��رج��م��ة م���ا ي��ك��ت��ب ف���ي ال��ن��ص إل���ى ص���ورة 
ي��ش��اه��ده��ا امل���ت���ف���رج، وامل���خ���رج ي��ج��ب أن ي��ت��م��ت��ع ب��رؤي��ة 
تشترك فيها كل عناصر العمل الفني من ديكور وأزياء 

وتمثيل وتدار هذه العناصر تحت إشرافه وقراراته«.

ال��ق��رار في  املنتج أص��ب��ح ص��اح��ب  وي���رى املهنا أن 
العمل الفني وهو ما يخالف األعراف، موضحا »مع 
األس���ف أص��ب��ح املنتج ه��و ص��اح��ب ال��ق��رار وال��رؤي��ة 
وي��ت��دخ��ل ف��ي ج��م��ي��ع ع��ن��اص��ر ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي حتى 
لم  اذا  املنتج  ألن  أزم��ة  نحن بصدد  وهنا  املونتاج، 
املال  يكن مثقفا فإنه يتحول إلى مقاول، ويصبح 
العمل  والتوفير شغله الشاغل ما يؤثر في ج��ودة 

الفني.

التخصص 

وي���ش���ي���ر ي���ع���ق���وب ال�����ى أن���ن���ا ن��ف��ت��ق��د ل��ل��ت��خ��ص��ص ف��ي 
ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي وي��ض��ي��ف »غ���اب ع��ن��ا التخصص وه��و 
ال��ع��ال��م، هناك مخرج  أم��ر معمول ب��ه ف��ي جميع أن��ح��اء 
فنفتقر  ن��ح��ن  ام���ا  وم��س��رح��ي  وسينمائي  تلفزيوني 
تجربة  أي  ي��ك��ررون  العظمى  والغالبية  اإلب����داع،  ل���روح 
ما  تجديد،  دون  من  استنساخها  ويحاولون  ناجحة 
لديهم  املشاغبني،  مدرسة  مسرحية  بطاب  يذكرني 
خبرة من إعادة العام الدراسي أكثر من مرة، ولكنهم 
املهنا على  املرحلة«. وش��دد  عاجزون عن تخطي تلك 
أنه ال يقيم تجارب زمائه ولكنه يبدي رأيه كمشاهد 

ألي عمل فني.
يعبر  أن  البيئة يستطيع  اب��ن  »امل��خ��رج  املهنا  وق��ال 
بصورة أفضل عن مفردات مجتمعه وبشكل اقدر 
م��ن أي م��خ��رج آخ���ر، ن��ع��م ث��م��ة ت��ق��اط��ع ف��ي ال��ع��ادات 
ل��ك��ل مجتمع  ول���ك���ن  ال��خ��ل��ي��ج  ب���ني دول  وال��ت��ق��ال��ي��د 

خصوصية يلم بها ابن البلد«.

المردود المادي

وكشف املهنا ان املخرج قد يجد نفسه مضطرا لانتقال 
بني أكثر من قالب، منها املسرح والتلفزيون والسينما، 
واستطرد »نعم قد أجد نفسي كمخرج مضطرا للعمل 
امل��ردود  في  املتعة  والسينما ألن نصف  التلفزيون  بني 
املادي، وإذا لم يجد املخرج مردودا ماديا من عمله فما 

الفائدة منه؟! هناك التزامات حياتية«.
لدعم حكومات دول  أن هناك ض��رورة  وي��رى يعقوب 
ل��ل��ف��ن، م��ض��ي��ف��ا »ألن ه���ن���اك م��ن��ت��ج��ا ضخما  ال��خ��ل��ي��ج 
سوف يلتهمنا جميعا وهي املنصات الرقمية، إما أن 
ونعمل  ننجرف معهم  أن  وإم���ا  اإلن��ت��اج  ف��ي  نجاريهم 

وفق شروطهم«.
وح���ول عاقته م��ع ال��ف��ن��ان ال��ع��امل��ي ال��ش��اب خ��ال��د يقول 
املهنا »تربطني به عاقة إنسانية قبل ان تكون فنية، 
هو قامة عربية كبيرة نفخر بها جميعا، وصل للعاملية 
الفنية  االعمال  العديد من  في  تعاونت معه  أن  وسبق 
وحققنا معًا نجاحات عدة والشك اننا نسعى لتكرار 

ما قدمنا مستقبا«.

 المخرج يعقوب المهنا

Spotlight

كشفت شبكة Netflix عن األعمال املقرر 
وعن   ،2020 يوليو  خ��ال شهر  عرضها 
والتي  يوليو،  لشهر  البرامجية  خريطتها 
ت���ض���م ع������ددًا م����ن األف�������ام وامل���س���ل���س���ات 

املميزة.
على  نتفليكس  م��ش��اه��دو  يصبح  وال���ي���وم   
 THE والتشويق  الغموض  فيلم  م��ع  موعد 
ب��ي��ل،  ك��ري��س��ت��ي��ان  ب���ط���ول���ة   ،PRESTIGE
ه���ي���و ج���اك���م���ان، دي���ف���ي���د ب������وي، س��ك��ارل��ي��ت 
ج���وه���ان���س���ون، وم�����ن إخ�������راح ك��ري��س��ت��وف��ر 
ن�����والن، وال��ف��ي��ل��م م���أخ���وذ ع���ن رواي�����ة تحمل 

االسم نفسه للكاتب كريستوفر بريست.
وف����ي ال���ي���وم ن��ف��س��ه، ت���ع���رض ال��ق��ن��اة ال��ف��ي��ل��م 
 ،SCENT OF A WOMAN ال��ت��راج��ي��دي 
ب��دور عميد  يقوم  ال��ذي  باتشينو  آل  بطولة 
م��ت��ق��اع��د أع��م��ى ي��راف��ق��ه ش���اب أث��ن��اء قضاء 
األخير لإلجازة الصيفية من الجامعة، وهو 
باتشينو  آل  ف��ي��ه   

َ
ن���ال ال���ذي  ال��وح��ي��د  الفيلم 

جائزة األوسكار ألفضل ممثل، والفيلم من 
إخراج مارتن برست وصدر عام 1992.

وف���ي ال��ت��اري��خ ذات����ه، ت��ع��رض امل��ن��ص��ة الفيلم 
الفيلم  أج��ل سما«،  »م��ن  الوثائقي  ال��س��وري 
ي������روي ق���ص���ة ح���ي���اة وع�����د ال��خ��ط��ي��ب خ���ال 
خمسة أع��وام من ان��دالع األح���داث في حلب 
وت����ت����ن����اول األح��������داث رح���ل���ة ال����زوج����ني م��ن��ذ 
وقوعهما في الحب ثم الزواج وإنجاب الطفلة 
سما، وهو من إخراج وعد الخطيب وإدوارد 
وات���س، وع��رض ف��ي أكثر م��ن 35 مهرجانًا 

سينمائيًا، أبرزها مهرجان كان.

وفي 3 يوليو، تعرض املنصة املوسم األخير 
م���ن ال���ج���زء ال���ث���ان���ي ل��ل��م��س��ل��س��ل األس��ب��ان��ي 
ال��ذي ت��دور أح��داث��ه في   ،CABLE GIRLS
أربع  تشعل  العشرينيات، حيث  في  مدريد 
نساء يعملن في »شركة االتصاالت الوطنية« 
ث����ورة ف��ك��ري��ة وه����ن ي��واج��ه��ن ال��روم��ان��س��ي��ة 

والصداقة ومقار العمل املعاصرة.
امل��وس��م  نتفليكس  ت��ع��رض  ي��ول��ي��و،  وف���ي 9 
 THE ال�����ت�����رك�����ي ال�������راب�������ع م������ن امل����س����ل����س����ل 
أولسوي،  شاتاي  بطولة   ،PROTECTOR

آيتشا آيشني، هازار إيرجوتشل.
 THE وفي 10 يوليو، تعرض املنصة فيلم
ثيرون،  تشارليز  بطولة   ،OLD GUARD
كيكي الي���ن، م��ات��ي��اس ش��وي��ن��ارت��س، إخ��راج 
من  مأخوذة  والقصة  برنس-بيثوود،  جينا 

الكتاب الهزلي الذي يحمل االسم نفسه.
وف���ي 17 ي��ول��ي��و، ال��ج��م��ه��ور ع��ل��ى م��وع��د مع 
املوسم األول من مسلسل CURSED، وهو 
مسلسل درامي أميركي، مأخوذ عن الرواية 
لفرانك  االس���م نفسه  ال��ت��ي تحمل  امل��ص��ورة 

ميلر وتوم ويلر.
املوسم  املنصة  يوليو، فتعرض  أم��ا في 21 
 HOW TO( الثاني من املسلسل الكوميدي
SELL DRUGS ONLINE (FAST، وتم 
عرض املوسم األول من املسلسل في مايو 

.2019
وت��ض��م ال��ق��ائ��م��ة ع����ددًا ك��ب��ي��رًا م���ن األع��م��ال 
 
ً
امل��م��ي��زة ي��ص��ل إل����ى 14 ف��ي��ل��م��ًا وم��س��ل��س��ا

جديدًا.

أفالم ومسلسالت تعرض
على NETFLIX ابتداًء من اليوم 

قائمة بأعمال شبكة »Netflix« الجديدة

التأجيالت تعصف بالعديد من األفالم خوفاً من الخسائر

»كورونا« تربك حسابات صّناع السينما في هوليوود

راشد الماجد »ترند«
مع اقتراب طرح ألبومه الجديد

املاجد  السعودي راش��د  املطرب  انتهى 
م���ن ت��س��ج��ي��ل ن��ص��ف أغ��ن��ي��ات أل��ب��وم��ه 
الجديد، ويعمل حاليًا لتسجيل الجزء 
ال��ث��ان��ي، حيث ي��ت��واج��د راش���د ف��ي أحد 
االس���ت���ودي���وه���ات ل��ت��س��ج��ي��ل م���ا سيتم 
الفترة  خ��ال  لطرحه  تمهيدًا  اختياره، 
امل���ق���ب���ل���ة. وت����ص����در ال���س���ن���دب���اد م��وق��ع 
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي ت��وي��ت��ر م��س��اء 
احتفى جمهوره  أم��س، حيث  م��ن  أول 
ب����اق����ت����راب����ه م�����ن ط�������رح األل������ب������وم ع��ل��ى 

طريقتهم الخاصة.
 وي�����ت�����ع�����اون راش����������د خ��������ال األل�����ب�����وم 
ال��ج��دي��د م���ع ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن ال��ش��ع��راء 
وامل�����وزع�����ني وامل���ل���ح���ن���ني، م��ن��ه��م امل�����وزع 
رأف������ت، وس����ي����روس، وج���اس���م م��ح��م��د، 
والشعراء خالد العوض، ويحمل العديد 
م���ن امل���ف���اج���آت، وك�����ان آخ����ر أل��ب��وم��ات��ه 
»مصيبة«، الذي طرحه قبل 7 سنوات 
اس��ت��ط��اع  امل����اج����د  أن  إال   ،2013 ف����ى 
تعويض ج��م��ه��وره م��ن خ��ال األغ��ان��ى 
ب��ش��ك��ل مستمر  ي��ط��رح  إذ  ال��س��ي��ن��غ��ل، 

األعمال الغنائية املنفردة.
امل��اج��د طرح  راش���د  أن  بالذكر  الجدير 

»شيسوى«،  بعنوان  أغنيه  ف��ت��رة  قبل 
م����ن ك���ل���م���ات خ���ال���د ال����ع����وض، وأل���ح���ان 
ن���اص���ر ال���ص���ال���ح، وت����وزي����ع س���ي���روس، 
وأع�������اد راش�������د، ت����وزي����ع أغ���ن���ي���ة ت��ح��م��ل 
اس��م »ك��ذاب« وه��ي من كلمات وألحان 
العروج، وتوزيع رأفت، ومكس  مشعل 
وم���اس���ت���ر ج����اس����م م���ح���م���د، وج���ي���ت���ار 

شريف فهمي.

راشد الماجد

بعد أكثر من ثاثة أشهر من إغ��اق دور السينما 
املتحدة األميركية بسبب  الواليات  أنحاء  في جميع 
السينما  جائحة كورونا، ال يزال مستقبل صناعة 
ف���ي م��ه��ب ال���ري���ح، ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت ح�����االت اإلص���اب���ة 
ب���ال���ف���ي���روس ال���ت���اج���ي ف����ي والي��������ات، م���ث���ل ت��ك��س��اس 
عن  التراجع  في  ب��دأت  التي  وكاليفورنيا،  وفلوريدا 
امل��رض،  انتشار  إلبطاء  الفتح  إع��ادة  استراتيجيات 
م��م��ا ان��ع��ك��س ع��ل��ى اس���ت���ع���دادات ك��ب��ري��ات ش��رك��ات 
التي كانت تطمح لطرح أعمالها السينمائية  اإلنتاج 

الجديدة خال النصف األول من شهر يوليو.
ال��راب��ط��ة الوطنية ألصحاب  ال��ص��دد، قالت  وف��ي ه��ذا 
دور ال��ع��رض ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن ه��ذا الشهر إنها 
ت��ت��وق��ع أن ي��ت��م ف��ت��ح 90% م���ن ال���س���وق امل��س��رح��ي 
ال��ع��امل��ي ف��ي ال��وق��ت امل��ن��اس��ب، وك���ان ت��اري��خ اإلص���دار 
ذلك  ولكن منذ  يوليو.  ف��ي 17   Tenet لفيلم  األول���ي 
الحني، تم تأجيل عرض الفيلم مرتني، كما أن اثنني 
من أكبر األسواق الفنية في العالم - الواليات املتحدة 
ي����زاالن ف��ي ح��ال��ة تغير مستمر، وت��م  وال��ص��ني - ال 
يناير،  منذ  الصني  ف��ي  دار سينما   70000 إغ��اق 
مما كلف املايني من شباك التذاكر الصينية مقارنة 

بالعام املاضي.

راسل كرو
 

ت��ق��اري��ر إع��ام��ي��ة ع��ن تأجيل م��وع��د طرح  وكشفت 
ل���31  ك���رو  راس���ل  ال��ع��امل��ي  للنجم   Unhinged فيلم 
يوليو، وذلك بعدما كان من املقرر عرضه 10 يوليو 
الجاري، في إطار استعداد دور العرض السينمائي 

حول العالم لبدء تخفيف قيود فيروس كورونا.
بينما أعلنت شركة والت ديزني عن تأجيل العرض 
م��والن حتى 21  فيلم  الجديدة من  لنسختها  األول 
أغسطس املقبل، فى ضربة لدور العرض السينمائي، 
التي تسعى الى أن تجتذب األفام الرائجة الجماهير 
من منازلهم وسط تفشى فيروس كورونا املستجد.

 وكان من املقرر عرض موالن في مارس، لكن تقرر 
الفيروس دور  أرغ��م  تأجيله حتى 24 يوليو عندما 

السينما في أنحاء العالم على اإلغاق.

ارتفاع اإلصابات
 

ع��ن تأجيل  ن��والن  امل��خ��رج كريستوفر  بينما كشف 
عرض فيلمه الجديد Tenet بدور العرض السينمائي، 
وذلك بسبب ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا، 
ل���ي���ع���رض ال���ف���ي���ل���م ف����ي م��ن��ت��ص��ف ش���ه���ر أغ��س��ط��س، 
وتحديدا في 12 أغسطس املقبل، خاصة أن ميزانية 
ارتفاع  بسبب  الخسائر  من  وتخوفا  الفيلم ضخمة 

ع��دد امل��ص��اب��ني بالفيروس ح��ول ال��ع��ال��م، وه��و م��ا قد 
يتسبب في عزوف الجمهور عن دخول السينمات.

 وك���ان���ت ال���ش���رك���ة امل��ن��ت��ج��ة اس���ت���ق���رت ع��ل��ى ع��رض 
الفيلم في 17 يوليو املقبل، ثم تم تأجيله إلى نهاية 
الثالثة  للمرة  تأجيله  ليتم   31 ي��وم  وتحديدا  يوليو، 
ل��ي��ع��رض ف���ي أغ���س���ط���س، ال��ع��م��ل م���ن ب��ط��ول��ة آرون 
تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، 
بويسي،  كليمنس  ك��ني،  مايكل  ديبيكي،  إليزابيث 
هيميش باتل، أن��درو ه��وارد، جون ديفيد واشنطن، 
ي���وري ك��ول��وك��ول��ن��ي��ك��وف، م��ارت��ن دون���وف���ان، كارينا 
ف��ي��ل��ف��ا، دي��م��ب��ل ك���اب���ادي���ا، ج��ون��اث��ان ك���ام���ب، وك��ات��ي 

ماكابي.

Tenet من فيلم كريستوفر نوالن الجديد المنتظر

محمد المسباح: مشاريع 
جديدة مع »صوت الخليج« قريباً

محمد علي 

املسباح على صياغة مجموعة  القدير محمد  الفنان  يعكف 
قريبا  عنها  أن يكشف  امل��ت��وق��ع  م��ن  الغنائية،  امل��ش��اري��ع  م��ن 
بالتعاون مع إذاعة صوت الخليج في قطر، وقال املسباح في 
تصريحات خاصة ل� سبقلا: اعمل على قدم وساق لانتهاء 
الخليج، من  إذاع���ة ص��وت  م��ع  بالتعاون  األغنيات  م��ن بعض 
العديد من  نقدم  املقبلة،  الفترة  خ��ال  النور  ت��رى  أن  املتوقع 
األلوان الغنائية بالتعاون مع زماء من شعراء وملحنني اعتز 
ب��ه��م، جميعها أغ��ن��ي��ات ف��ي ط��ور اإلع����داد س��وف أت��ح��دث عن 

تفاصيلها بمجرد االنتهاء منها.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، ق����ال امل��س��ب��اح ان����ه ح��ري��ص ع��ل��ى االل���ت���زام 
بالتدابير االحترازية التي أقرتها السلطات الصحية في الباد، 
وأضاف »واجب علينا جميعا ان نتكاتف لنعبر هذه األزمة، 
وأن نحترم قرارات الدولة والسلطات الصحية، سواء بالحفاظ 
الجزئي،  التجول  بحظر  االلتزام  او  االجتماعي  التباعد  على 
بروتوكوالت  التي تنص عليها  الوقائية  التدابير  واتخاذ كل 

وزارة الصحة.
يذكر ان املسباح كان قد شارك أخيرا في أوبريت »انتو لها« 
الذي جمعه مع نخبة من نجوم األغنية الخليجية، من كلمات 

الشاعرة الكوت ومن ألحان فهد الناصر.

مشهد من مسلسل »مامجي«
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العقار بعد عودة الحياة.. مختلف!
يشهد السوق العقاري حالة ترقب شديدة خالل 

األشهر المقبلة، وما قد تسفر عنه انعكاسات 
األزمة على حجم الطلب ومستوى السعر في 

جميع القطاعات العقارية، نستخلص منها ما يلي: 

ترقب ومتابعة ألخبار السوق، تحينُّ فرصة مناسبة 
للشراء بسعر ال يقل عن 10% - 15% عن سعر العقار 
م���ا ق��ب��ل األزم������ة، س��ت��ن��خ��ف��ض ه����ذه ال��ن��س��ب��ة م���ع م���رور 
الوقت. بينما سيتم الطلب على االستئجار أو الشراء 
للشاليهات ومدينة صباح األحمد البحرية، خصوصًا 
مع إعالن الحكومة اكتمال جاهزية مطار الكويت في 
داخل  املواطني  بقاء  على  وتأثيرها   2021 أغسطس 

الدولة!! 

 ليس بالضرورة أنه سيكون هناك ارتفاع في األسعار، 
بل سيكون هناك تحريك لهذا القطاع وقد يرتفع في 
املناطق القليلة العرض مثل بنيدر والجليعة والزور.

لتأجيل سداد  التمويلية  الجهات  من  مرونة  املتوقع 
ن��ه��اي��ة سبتمبر 2020 وم��ن  إل���ى  ال��ع��ق��اري��ة  األق���س���اط 
ب��ع��ده��ا ستتضح ال���ص���ورة ب��ش��ك��ل أك��ب��ر. أم���ا إذا ك��ان 
هناك تداول أعلى وأسعار مرتفعة، فستكون الجهات 
ْس أطول مع املديني. أما إذا كانوا 

َ
ف

َ
التمويلية ذات ن

غير ذلك، فستبدأ من بداية عام 2021 تصفية العقارات 
امل���دي���ن���ة م���ن أراض س��ك��ن��ي��ة واس��ت��ث��م��اري��ة وت��ج��اري��ة 
البنوك  دي��ون  أن  الخبر  إذا ص��حَّ  وحرفية، خصوصًا 
على القطاعي التجاري واالستثماري فقط تقارب ال� 

9 مليارات دينار!!!

هناك أمر إيجابي يساعد على استقرار األسعار وهو 
انخفاض العائد على الودائع وانخفاض التكلفة على 
االقتراض حيث يدفعان البعض إلى الشراء في حال 

وجود عائد ال يقل عن 7% بالعقارات املدرة.

يستمر الطلب على األراضي السكنية غرض التطوير 
وامل���ن���اط���ق امل��س��ت��ه��دف��ة ج���ن���وب ال����س����رة وأب������و ف��ط��ي��رة 

والفنيطيس واملسايل. 

ن��ت��ي��ج��ة ت���راك���م ال��ط��ل��ب��ات خ����الل ال����� 3 أش���ه���ر األخ���ي���رة 
س��ي��رت��ف��ع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��س��ك��ن ال����خ����اص، خ��ص��وص��ًا 

املواقع املميزة. 

ان���ط���ل���ق أم������س ال����ن����ش����اط ال���ف���ع���ل���ي ب���ف���ت���ح امل���ج���م���ع���ات 
واألس�������واق م���ن ال��س��اع��ة 10 ص��ب��اح��ًا – 6 م��س��اء وف��ق 
الشهر  3 أشهر ونصف  اشتراطات صحية بعد غلق 
ل��م يشابهه ف��ي اإلغ����الق إال ف��ي ف��ت��رة ال��غ��زو ال��ع��راق��ي 
الذي أمتد 7 أشهر. لكن خسائر القطاع الخاص خالل 
ف��ت��رة ك��ورون��ا أك��ب��ر م��ن ف��ت��رة ال��غ��زو ال��ع��راق��ي ألسباب 
عدة، منها ارتفاع أع��داد الكويتيي بالقطاع الخاص 
املختلفة وتوسع  بأنواعها  التجزئة  وزي��ادة وح��دات 
إذا  والتجارية، خصوصًا  اإلنشائية  باألعمال  الدولة 
أو  التسريح  إل��ى  أن 439 شركة كويتية لجأت  علمنا 
خفض الرواتب في الفترة الحالية، لذلك فإن الوضع 
حاليًا أسوأ خسارة من آثار الغزو العراقي عام 1990 

واألزمة املالية العاملية 2008.

سليمان الدليجان هل يشهد القطاع حركة تصحيحية بعد »كورونا«؟
s.aldilaijan@alqabas.com  @ aldilaijan

   في ظل الغياب الكامل لالتحاد

شركات المقاوالت تبحث عمن يمثلها

إبراهيم محمد

إل��ى أن جميع األنشطة االقتصادية  امل��ص��ادر  أش���ارت 
املمثلة باتحادات فعالة نشطت خالل الفترة األخيرة 
ال��ت��ي خلفتها جائحة  االق��ت��ص��ادي��ة  األوض����اع  بسبب 
كورونا، إال اتحاد شركات املقاوالت، ال��ذي لم يكن له 
ال��س��اح��ة ألس��ب��اب غير  أي دور ف��ع��ال ول��م يظهر على 

مفهومة.
اتحاد  املاسة لوجود  الحاجة  ذاتها  امل��ص��ادر  وأك��دت 
ي��ض��م ش��رك��ات امل���ق���اوالت ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن أج���ل رع��اي��ة 
م��ص��ال��ح��ه��م وت��ل��ق��ي ال��ش��ك��اوى وال��ت��ظ��ل��م��ات وال��س��ع��ي 
اليجاد حلول لها وتذليل العقبات التي تواجه قطاع 
نشاط  تنمية  ي��خ��ص  فيما  اآلراء  وت��ب��ادل  امل���ق���اوالت، 
م��ن أجل  السلطة املختصة  ل��دى  امل���ق���اوالت، وال��س��ع��ي 
اصدار القواني والتشريعات التي تنظم كل أمور هذا 
القطاع املهم أسوة باتحادات القطاعات األخرى مثل 
التعاونية وغيرها، وذلك بداًل  الصناعة والجمعيات 
م��ن ال��واق��ع ال��ح��ال��ي ال���ذي أص��ب��ح ف��ي��ه االت��ح��اد مجرد 
الشؤون االجتماعية بال  ورق��ة اشهار فقط في وزارة 

أي دور بارز.
وق��ال��ت: ان ات��ح��اد امل��ق��اول��ي ال��ح��ال��ي وع��ل��ى ال��رغ��م من 
اش���ه���اره ق��ب��ل 10 س��ن��وات ف���ان ال��ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة في 
املجال لم تستشعر له أي وجود أو نشاط وعجزت عن 
األمر  فيه،  املسؤولي  مع  للتواصل  طريقة  أي  إيجاد 

إل��ى اللجوء للجهات  ال��ش��رك��ات  ال���ذي دع��ا الكثير م��ن 
الحكومية من أجل ايجاد حل لهذه االشكالية، إال أن 
التواصل مع  املعنية فشلت هي األخ��رى في  الجهات 
العاملة  االتحاد، األمر الذي زاد من معاناة الشركات 
في املجال، والتي واجهت أوقاتًا صعبة خالل الفترة 
األخ����ي����رة ب��س��ب��ب غ���ي���اب أي م���وق���ف م���وح���د ل��ش��رك��ات 
الصادرة والخاصة  الحكومية  القرارات  املقاوالت في 

التي تخص القطاع.
وأش��ارت إلى وجود عدد من اإلشكاليات التي تواجه 
شركات املقاوالت في الكويت والتي تحتاج معه تلك 
إل��ى حلول  للوصول  إل��ى توحيد جهودها  ال��ش��رك��ات 

سريعة ومنها على سبيل املثال:
- ت���أخ���ر ال���دف���ع���ات ال���ح���ك���وم���ي���ة امل��س��ت��ح��ق��ة ل��ش��رك��ات 
املقاوالت والتي وصلت إلى حوالي مليار دينار، األمر 

الذي أثر في الوضع املالي لتلك الشركات.
- دخول الشركات األجنبية وهيمنتها على جزء كبير 

من قطاع األعمال.
- االش����ت����راط����ات ال���ص���ع���ب���ة ال���ت���ي ت���ف���رض���ه���ا ال��ج��ه��ات 
ال���رق���اب���ي���ة ع���ل���ى امل���ق���اول���ي م����ن أج�����ل ال���ح���ص���ول ع��ل��ى 
من  ال��ع��دي��د  وج���ود  إل���ى  ول��ف��ت��ت  البنكية.  التسهيالت 
القضايا األخ��رى التي يمكن التدخل فيها وحلها لو 
ت��واج��د ات��ح��اد ق��وي يتحدث باسم ش��رك��ات امل��ق��اوالت 
وينقل تصوراتهم وشكواهم إلى الجهات الرقابية من 

خالل التواصل معهم.

شركات غير مصنفة

وف���ج���رت امل���ص���ادر م��ف��اج��أة ك��ب��ي��رة ع��ن��دم��ا أك�����دت أن 
امل����ق����اوالت ي��ض��م فيه  ات���ح���اد ش���رك���ات  م��ج��ل��س إدارة 

ال��ع��دي��د م���ن ال���ش���رك���ات غ��ي��ر امل��ص��ن��ف��ة م���ن ق��ب��ل لجنة 
املناقصات، حيث أهمل مجلس اإلدارة تواجد العديد 
م��ن ال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى وب��ال��ت��ال��ي ف��إن ه��ذا االت��ح��اد ال 
يمثل قطاع امل��ق��اوالت وال يتحدث عنه ب��أي ح��ال من 

األحوال.
إل��ى أن العديد م��ن ش��رك��ات امل��ق��اوالت حاولت  ولفتت 
خ���الل ال��س��ن��وات األخ���ي���رة ال��ت��واص��ل م���ع االت���ح���اد من 
األغ��راض  إليه واملساهمة في تحقيق  أجل االنضمام 
نشئ من أجلها، إال أن جميع محاوالتهم باءت 

ُ
التي أ

لهذه  االت��ح��اد  على  القائمي  تجاهل  بسبب  بالفشل 
امل��ط��ال��ب��ات وق��ي��ام��ه ب��إغ��الق ك��ل س��ب��ل ال��ت��واص��ل معه، 
منوهة إلى أن الكثير من الشركات سهل وجود اتحاد 
يتكلم باسمه وال يعرف عنه شيئًا بسبب الغياب شبه 
بالتدخل فعليًا  القضايا س���واء  ع��ن  ل��الت��ح��اد  ال��ك��ام��ل 
لدى الجهات املعنية أو حتى الظهور اإلعالمي لنصرة 

موقف الشركات التي يمثلها.
وأش����ارت إل���ى أن ال��ع��دي��د م��ن ال����دول امل���ج���اورة سبقت 
الكويت في تفعيل اتحاد املقاولي بها وكان لها دور 
واالهتمام  املقاولي  مصالح  حماية  في  وكبير  فعال 
ب��ت��ط��ل��ع��ات��ه��م وت��ن��ظ��ي��م أوض��اع��ه��م ووض����ع ال��ض��واب��ط 

الخاصة بحماية املهنة بما يكفل رفع مستواها.
ل��وج��ود مثل هذا  ال��ك��وي��ت نتطلع  وت��اب��ع��ت: نحن ف��ي 
االتحاد وال يكفي مجرد وجوده اسما فقط وانما يجب 
التي  األغ���راض  املطلوب وتحقيق  ب��دوره  القيام  عليه 
ت��م إن��ش��اؤه م��ن أجلها خاصة ان��ه ف��ي اآلون���ة األخيرة 
أجمع  والعالم  الكويت  بها  تمر  التي  األزم��ة  وبسبب 
ب��س��ب��ب ان��ت��ش��ار وب����اء ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، ف��ق��د ظهرت 
الحاجة املاسة لوجود اتحاد فعال لهذا القطاع املهم 
ملناقشة األضرار التي أصابت هذا القطاع واملقترحات 
مل��ع��ال��ج��ة اآلث�����ار ال��ت��ي ت��رت��ب��ت وال���ت���ي ت��ؤث��ر س��ل��ب��ًا في 

الشركات املحلية وفي االقتصاد الوطني.
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اإلرث العقاري
م ال����دول ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى إرث��ه��ا ال��دي��ن��ي   ُي��ق��اس أح���د م���ؤش���رات ت��ق��دنُّ
املتقدمة تخصص ميزانيات  ال��دول  فإن  لذلك  والتاريخي والثقافي، 
ض��خ��م��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ق��ص��ورال��ق��دي��م��ة وامل��ت��اح��ف ك��م��ا ه���و في 
املوضوع  ه��ذا  ع��ن  والحديث  وغيرها،  وفرنسا  وبريطانيا  إيطاليا 
يطول. تُهمنا هنا املحافظة على اإلرث العقاري بالكويت أو ما ُيسّمى 

باألرشيف العقاري. 

عن  ال��م��س��ؤول  م��ن  ن��ح��ّدد  أن  علينا 
توفير األرشيف والمحافظة عليه؟

ما الداعي للمحافظة عليه؟

أم  حقيقية  اســتــفــادة  هــنــاك  ــل  ه
ظاهرية فقط؟

ال ش��ك ف��ي أن توفير األرش��ي��ف بمعلوماته وأرق��ام��ه م��ن مهام وزارة 
العدل التي كانت متمثلة ب��إدارة املحاكم إلى ما قبل إنشاء ال��وزارات 
ب��داي��ة االس��ت��ق��الل ع���ام 1961، ت��داخ��ل��ت وزارة ال��ش��ؤون ف��ي ف��ت��رة من 
هذه  اإلس��ك��ان  وزارة  لتتولى  انسحبت  ث��م  البيوت  بتوزيع  ال��ف��ت��رات 
ال��داع��ي للمحافظة  م��ا  امل��اض��ي، لكن  ال��ق��رن  املهمة بالسبعينيات م��ن 

عليه؟ 
بعدما  الدولة  تقدم  يبينِّ  العقاري  األرشيف  على  املحافظة  الجواب: 
في  الكويت  داخ���ل مدينة  أث��ري��ة  قديمة  م��ب��ان  انتهى ظاهريًا وج���ود 
وما  منها،  القليل  إال  السبعينيات،  إلى  امتدت  الخمسينيات  نهاية 
زال���ت ال��رغ��ب��ة ت��ت��أرج��ح ب��ه��دم س��وق ال��ج��ت وب��ع��ض األس����واق القديمة 

داخل مدينة الكويت املمتد ُعمر أسواقها إلى أكثر من 100سنة!!
أما جدوى االستفادة من األرشيف، اإلجابة: توفر األرشيف العقاري 
��ل بجذب 

ّ
ي��ج��ب أن ي��ش��م��ل اآلث����ار ال��ق��دي��م��ة، ل��ذل��ك ف���إن ج����دواه ت��ت��م��ث

السياح لالطالع واملعرفة، كما أن االستفادة تتمثل بمعرفة تاريخ 
كل عقار والحقبة التي ارتفعت بها األسعار أو انخفضت واألسباب 

التي دعت لذلك واالستفادة من تأثير الظروف املختلفة إلسقاطها 
على الظروف التي مّرت على العقار املحلي خالل السنوات املاضية. 
في إحدى املدن األميركية، نستطيع بضغطة زر واحدة أن نتعرف 
انتهاء  الستينيات  أو  الخمسينيات  منذ  مشّيد  مبنى  تاريخ  على 
العقاري  األرشيف  الحديث عن  ذل��ك، يمتد  إل��ى  االفتراضي.  بعمره 
إل���ى ال��ت��ن��ادي وال��ب��ح��ث ع��ن األوراق ال��ق��دي��م��ة ع��ن��د وس��ط��اء ال��ع��ق��ار 
الخمسينيات  بالوساطة منذ نهاية  امتّد عملهم  الذين  الكويتيي 
بما يملكون من معلومات وصور ووثائق عقارية قديمة، شخصيًا 
العقار  لم أشهد على مقابلة واح��دة قديمة مع وسيط من وسطاء 
السوق  املاضي في  ليدلو بدلوه ح��ول خبراته وأخ��ب��ار  السن  كبار 
العقاري. وجدير باإلشارة تبني وزارة اإلعالم في عهد الشيخ جابر 
العلي رحمه اهلل في سبعينيات القرن املاضي املحافظة على التراث 
الكويتي، إذ قامت الوزارة بمقابلة كبار النواخدة والتجار وغيرهم 
ليستفيد الجيل الجديد من خبراتهم، بينما لم نشهد إلى اآلن شيئًا 

 لذلك؟
ٍّ
من ذلك في سوق العقار.. فهل من متنب

ال��دف��ع��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��م��ت��أخ��رة   ¶
لشركات المقاوالت وصلت مليار دينار

¶ غياب االتحاد فتح الباب أمام هيمنة 

الشركات األجنبية على القطاع محليًا

تسهيالت  منحها  ف��ي  ال��ت��ش��دد   ¶

ائتمانية.. يعمق أزمتها

¶ الجهات الحكومية عاجزة
عن التواصل مع مسؤولي االتحاد

¶ مفاجأة: مجلس إدارة اتحاد شركات 

المقاوالت يضم شركات غير مؤهلة

استغربت مصادر اقتصادية عدة من الغياب الكامل التحاد شركات المقاوالت عن المشهد 
العام في الكويت خالل الفترة األخيرة، خاصة مع ظهور العديد من المشكالت التي تواجه 

الشركات العاملة في مجال المقاوالت، والتي أثرت بشكل كبير فيها، وأدخل الكثير منها 
في دوامة بسبب عدم وجود اتحاد قادر على الدفاع عنها والتكلم بلسانها أمام الجهات 

المعنية.

أواًل:

ثانيًا:

ثالثًا:

فرص متوقعة للشراء بأسعار ال تقل عن 

%15 - %10
عما كان قبل األزمة

¶ انخفاض العائد على الودائع

وتراجع التكلفة على االقتراض 

يدفعان البعض نحو الطلب

¶ توقعات بمرونة الجهات 

التمويلية لتأجيل األقساط العقارية 

إلى نهاية سبتمبر المقبل

¶ الدول تتقدم بأرشيفها

وإرثها العقاري..

أين الكويت من ذلك؟

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

KD 400,000

أرض فضاء 500 م2

شارع واحد - داخلي

منطقة الدعية

توحيد صفوف شركات المقاوالت من شأنه حلّ مشاكل القطاع !
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إفصاحات
KIB: تمديد مهلة العضوين المستقّلين

ح لعضوية مجلس 
ّ

ر استكمال طلبات الترش
ّ
أوضح بنك KIB أنه تعذ

اإلدارة، علمًا بأن هذا األمر قد ينتج عنه تجاوز الفترة املحددة لتضمني 
مجلس اإلدارة بعضوين مستقلني بداية من 30 يونيو املنصرم، وفقًا 
لتعليمات بنك الكويت املركزي الصادرة في 10 سبتمبر 2019، بشأن 

قواعد الحوكمة ونظمها.

»األهلية للتأمين« ترفع رأس المال
إلى 21 مليونًا

زيادة  للتأمني  األهلية  للشركة  العادية  غير  العمومية  الجمعية  أق��ّرت 
رأس املال من 20 مليون دينار إلى 21 مليونًا، عن طريق توزيع أسهم 
منحة مجانية، بنسبة 5 في املئة من رأس املال املصّرح به واملصدر 
واملدفوع على املساهمني املقّيدين في سجالت مساهمي الشركة في 
يوم االستحقاق وفق الجدول الزمني. ووافقت »العمومية« التي ُعقدت 
أمس، على تعديل امل��واد: 6 من عقد التأسيس و7 و8 و25 و31 و87 

من النظام األساسي. 

»الوطنية للتنظيف«: استقالة وتعيين
على  واف��ق  اإلدارة  مجلس  ب��أن  للتنظيف  الوطنية  الشركة  أف��ادت 
للشركة،  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ب��وش��ه��ري  محمد  محسن  اس��ت��ق��ال��ة 
على أن يزاول عمله ومهامه وصالحياته حتى تاريخ 28 سبتمبر 
املقبل. وأضافت الشركة في بيان للبورصة أمس انه جرى خالل 
علي  ح��س��ني  تعيني  ع��ل��ى  أي��ض��ًا  امل��واف��ق��ة  اإلدارة  اج��ت��م��اع مجلس 
من   

ً
بدال للعمليات،  التنفيذي  الرئيس  بمنصب  بهبهاني،  ناصر 

الرطيب. نمالن  محمد حمود 
ول��ف��ت إل���ى م��واف��ق��ة »امل����رك����زي« ع��ل��ى ت��م��دي��د امل��ه��ل��ة امل���ح���ددة في 
الستيفاء  الكويتية  البنوك  ف��ي  الحوكمة  ونظم  ق��واع��د  تعليمات 
ديسمبر   31 حتى  يونيو   30 من  ني 

ّ
املستقل العضوين  متطلبات 

املقبل.

بسبب رسوم اإلغراق على »السيراميك« و»البورسالن« و»األسمنت«

ترقبوا قفزة جنونية في أسعار البناء

الرسمية  الكتب  إن  لـــ سبقلا  الــكــنــدري  قــال 
الــجــهــات الحكومية أكـــدت أن  املــتــبــادلــة بــن 
تطبيق هذا القرار سينعكس سلبًا على قدرة 
الحكومية  املــشــاريــع  إنــجــاز  الــشــركــات على 
الــتــنــمــيــة، وســيــؤدي  الــتــي تضمنتها خــطــة 
التغييرية  إلى زيــادة مضطردة في األوامــر 
يـــصـــعـــب عــــلــــى االقـــــتـــــصـــــاد امـــتـــصـــاصـــهـــا. 
وأضــــــــــاف »رغــــــــم اإلقـــــــــــرار الــــحــــكــــومــــي بــمــا 
ســيــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن زيــــادة فــاحــشــة في 
أسعار البناء خصوصا مع الزيادة الكبيرة 

القرار  فإن  بنائها،  املتوقع تسليمها والبدء في  الصناعية  القسائم  في 
دخل حيز التنفيذ من دون أن تحرك الحكومة ساكنًا«.

الــروضــان بتحمل مسؤولياته  الــتــجــارة خــالــد  الــكــنــدري وزيـــر  وطــالــب 
ووقــــف هـــذه األزمــــة الــتــي ســتــتــرتــب عــلــيــهــا تــبــعــات وخــيــمــة عــلــى جيب 
املواطن ال يمكن القبول بها، مؤكدًا أن 3 دول خليجية تعتزم وقف هذا 

القرار، مستدركًا »وزير التجارة يقف موقف املتفرج!«.
وتخفيف  الــتــجــارة مسؤولياته،  وزيــر  يتحمل  أن  على ضـــرورة  وشــدد 
التكاليف على املجتمع، والحرص على استقرار أسعار األسمنت، وعدم 
املــواطــن،  الــى تكاليف عالية يتحملها  زيـــادة األســعــار، والــتــي ســتــؤدي 
ات  باإلجراء القيام  وعليه سرعة  وتفصيال،  مرفوض جملة  االمر  وهذا 
الـــالزمـــة وعــــرض املـــوضـــوع عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء حــتــى ال تــتــم زيــــادة 

االسعار وبالتالي صعوبة خفضها مستقبال.
وأكد الكندري أنه سيتابع املوضوع لتخفيف التكاليف على املواطنن 
متمثلة  الــحــكــومــة  مــطــالــبــًا  لتثبيتها،  والــســعــي  االســـعـــار  زيــــادة  وعـــدم 
املواطنن في  زيــادة االسعار علي  بالحرص على عدم  التجارة  بــوزارة 

كل السلع واملنتجات.
مــن جــهــتــه، خــاطــب وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة خــالــد الـــروضـــان األمــن 
املاضي لوقف  الحجرف في شهر مايو  د. نايف  التعاون  العام ملجلس 
تــطــبــيــق الـــقـــرار الــــذي رفــضــتــه الــعــديــد مـــن الــشــركــات وهــيــئــة الــصــنــاعــة 
وغرفة التجارة والصناعة، ال سيما في ظل الظروف االستثنائية التي 

يعيشها العالم بسب أزمة كورونا.
الخليجي قد  الــتــعــاون  فــي مجلس  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  وكــانــت لجنة 
أصــدرت قــرارًا بفرض رســوم نهائية ملكافحة االغــراق على بعض املواد 
اإلنشائية املــســتــوردة مــن الــصــن والــهــنــد وإيــــران، ملــدة خمس ســنــوات، 
والتي القت رفضا من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في 

الكويت. 

وقــضــى الــقــرار بــرفــع رســـوم االســتــيــراد عــلــى الــســيــرامــيــك والــبــورســالن 
والطابوق واألسمنت املستوردة من الصن بنسبة تتراوح بن %23.5 
وتصل إلى 76% على بعض املواد، وبنسبة ما بن 17.6% و106% على 
املنتجات الهندية. كما فرض رسومًا حمائية على األسمنت املائي بكل 
إيــران بنسبة 67.5%، في حن من املحتمل ان يتم  أنواعه املستورد من 

فرض ضرائب على الحديد املستورد.
قـــرارات مجلس  إن تطبيق  عــقــاريــة  مــصــادر  قــالــت  على صعيد متصل، 
الجمركية  الرسوم  برفع  القاضية  اإلغــراق  ملكافحة  الخليجي  التعاون 
على األسمنت من شأنها زيادة تكلفة بناء القسيمة السكنية - الهيكل 
األسود - لدورين ونصف بنسبة 40% لتقفز من 18.3 إلى 30 ألف دينار، 
»الــســيــرامــيــك«  عــلــى  أيــضــًا  املــتــوقــعــة نتيجة تطبيقها  الـــزيـــادة  بــخــالف 

و»البورسالن«.
األســود مع  )الهيكل  400 متر  القسيمة مساحة  أن  إلى  املصادر  ولفتت 

املساح( تتراوح بن 50 و60 الف دينار.
وقالت إن القرار سيتسبب في زيادة تكلفة بناء القسائم السكنية على 
الــعــام، اذ سترتفع كلفة  املــال  بــالــغ على  آثــر  لــه  املــواطــنــن، كما سيكون 
الدعم الحكومي للمواطنن مستحقي الرعاية السكنية، في حن قد يتم 
استبعاد دعم بعض املواد لتغطية الزيادة الجديدة الناجمة عن ارتفاع 

الرسوم على املوردين.

3
دول خليجية 
تعتزم عدم 

التطبيق.. وعلى 
»التجارة« تحمل 

مسؤولياتها

زكريا محمد وخالد الحطاب 

استغرب النائب عبدالله الكندري الصمت 
الحكومي أمام أزمة ارتفاع أسعار المواد 

اإلنشائية المترتبة على تطبيق قرار فرض رسوم 
مكافحة اإلغراق على واردات دول مجلس 
التعاون من الصين والهند وإيران، مشددا 

على أن تبعات القرار ستكون جسيمة على 
المواطنين، وستؤدي إلى ارتفاع مهول في 

األسعار سيتحمله المستهلك في النهاية.

!
زيادة متوقعة في كلفة الهيكل األسود
للقسيمة بسبب ارتفاع »األسمنت« فقط

%40

¶ عبد الله الكندري: الروضان عاجز.. وعلى مجلس الوزراء االنحياز للمواطنين

¶ ارتفاع قياسي لكلفة 

بناء القسائم الجاري 

تنفيذها والمخطط لها

¶ توقعات بعرقلة 

في إنجاز المشروعات 
التنموية وزيادة 
األوامر التغييرية 

رسوم مكافحة اإلغراق كنسبة أسماء المنتجين / المصدرينالدولة
CIF مئوية من القيمة

- Guangdong Winto ceramics Co. Ltd.جمهورية الصين الشعبية
.Honghai ceramics Industrial co. Ltd -

%23.5

Enping FENGZE Ceramics Co. Ltd%58
Jiangxi SUN Ceramics Co. Ltd%53

الشركات المتعاونة غير المختارة ضمن 
العينة )مرفق رقم 1(

%23.5

76%أخرى
Lexus Granito India. Ltd%70.2جمهورية الهند

Sunshine Tiles Company Pvt. Ltd%37
Comet Granito Pvt. Ltd%17.6

الشركات المتعاونة غير المختارة ضمن 
العينة )مرفق رقم 2(

%41.2

106%أخرى
67.50%كل الشركاتالجمهورية اإلسالمية اإليرانية

»العمل الدولية«: خسائر سوق العمل.. تتفاقم

فقدان 400 مليون وظيفة في الربع الثاني
قـــالـــت مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، إن تــأثــيــر 
جائحة فيروس »كورونا املستجد - كوفيد 
أكــثــر شدة  العمل سيكون  19« على ســوق 
الخسائر  أن  إلــى  كــان متوقعًا، منبهة  مما 

تفوق التقديرات السابقة.
وأضــافــت املنظمة فــي تقرير لها أمــس، أن 
»االنتعاش غير املؤكد للغاية في النصف 
الثاني مــن الــعــام يعني عــدم وجــود فرص 
عــمــل كــافــيــة لـــلـــعـــودة إلــــى مـــا كـــانـــت عليه 
األوضـــــــــــاع قـــبـــل الــــجــــائــــحــــة، بـــــل إن أكـــثـــر 

الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات تــــفــــاؤال تــحــمــل مــخــاطــر 
ســتــواجــه اســتــمــرار فــقــدان الــوظــائــف على 

نطاق واسع«.
وشرح التقرير وجود انخفاض بنسبة 14 
العاملية خالل  العمل  املئة فــي ســاعــات  فــي 
الربع الثاني من عام 2020 وهو ما يعادل 
فقدان 400 مليون وظيفة بدوام كامل وهو 
ما يمثل زيادة حادة على تقديرات املنظمة 
السابقة بانخفاض في حدود 10 في املئة.

ولـــفـــت إلـــــى أن األرقــــــــام الـــجـــديـــدة تــعــكــس 

الــوضــع املــتــدهــور فــي الــعــديــد مــن املناطق 
خـــــالل األســــابــــيــــع املــــاضــــيــــة، حـــيـــث بــلــغــت 
الخسائر في ساعات العمل حدها األقصى 
في األميركيتن بنسبة 18.3 في املئة مقابل 
13.9 في املئة بأوروبا وآسيا الوسطى في 
حن وصلت في آسيا واملحيط الهادئ الى 
13.5 في املئة. وأوضــح أن نسبة الخسائر 
فــــي ســــاعــــات الـــعـــمـــل فــــي الــــــــدول الــعــربــيــة 
املئة فــي حن  فــي  املقابل 13.2  فــي  وصلت 

بلغت في أفريقيا 12.1 في املئة.

وذكر املنظمة أن 93 في املئة من العمال في 
العالم يستمرون في العيش في بلدان بها 
نوع من اإلغالق في مكان العمل مع تعرض 

األميركيتن ألكبر القيود.
ويـــتـــوقـــع الـــتـــقـــريـــر ثـــالثـــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
من  الثاني  النصف  فــي  للتعافي  محتملة 
النتيجة  أن  عــلــى  مـــشـــددًا  الـــحـــالـــي،  الـــعـــام 
طــــويــــلــــة األجـــــــــل ســـتـــعـــتـــمـــد عــــلــــى املــــســــار 
وســيــاســة  الــجــائــحــة  لــخــيــارات  املستقبلي 

الحكومة. )كونا(

عبدالله الكندري
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مواطنون ينفقون ما ادخروه أثناء الحجر على الماركات العالمية

حشود »الشراء االنتقامي«

سعد الشيتي 

 ليس غريبًا هذا املشهد على املجتمع الكويتي، فإن رؤية 
املراقبني للمجمعات التجارية أمس مع بدء عودة الحياة 
ل���أس���واق ل��ط��واب��ي��ر امل���واط���ن���ني امل��ص��ط��ف��ني ع��ن��د م��ن��ص��ات 
»ل���وي���س ف��ي��ت��ون« و»ش���ان���ي���ل« و»ه���ي���رم���س« و»غ��وت��ش��ي« 
الفاخرة،  العالمات  من  وغيرها  و»رول��ك��س«،  و»كارتييه« 
ت��ع��ك��س م���دى ش��غ��ف ال��ك��وي��ت��ي��ني ب��اق��ت��ن��اء ال��س��ل��ع ال��ف��اخ��رة 
وعشقهم ه��ذه املنتجات وان��ه��م على اس��ت��ع��داد إلن��ف��اق ما 
ادخ��روه خالل األشهر املاضية عليها، ويتحدث محللون 
ع��ن »ال���ش���راء االن��ت��ق��ام��ي« بحيث ينفق األغ��ن��ي��اء ب��ص��ورة 

مختلفة للغاية في عالم ما بعد الوباء.
راحة نفسية 

ويقول مدير متاجر »كارتييه« في الكويت عبيده طه: إن 
بالكويت أمس كان  كارتييه  ال��ذي شهدته متاجر  اإلقبال 
م��ن 3  ام��ت��دت ألكثر  إغ���الق،  متوقعا، خصوصا بعد فترة 
أش��ه��ر ت��ق��ري��ب��ا، م��ت��وق��ع��ا اس��ت��م��رار ه���ذا اإلق���ب���ال ل��أس��ب��وع 
املقبل.  وأرجع أسباب اإلقبال الواسع إلى توافر السيولة 
ل��دى كثير م��ن امل��واط��ن��ني وع���دم وج���ود م��وس��م سفر خالل 
هذا الصيف، األمر الذي سيساهم في إقبال املواطنني على 

التسّوق.
 وأوض����ح ان عميل ال��س��ل��ع ال��ف��اخ��رة ع���ادة م��ا يقتني ه��ذه 
السلع ليشعر بالتمّيز والفخامة، أو أن يكون من أصحاب 
ل راحة 

ّ
ال��ذوق الرفيع، مبينا أن ش��راء السلع الفاخرة يمث

نفسية لكثير من الزبائن، خصوصًا بعد فترة الحظر التي 
عاشوها خالل الفترة املاضية.

 وتابع: الحظنا أمس، وبعد توافر السيولة لدى الكثيرين 
من املواطنني، إقباال من شريحة عمالء جديدة للمنتجات 
الفاخرة، حيث لم يكونوا عمالء سابقني لهذه البوتيكات 

العاملية.
وتوقع طه ان ترتفع املبيعات خالل الفترة املقبلة، مقارنة 
ب��م��ب��ي��ع��ات ال��س��ن��ة امل���اض���ي���ة، خ��ص��وص��ا ف���ي ش��ه��ر ي��ول��ي��و 
الجاري، الذي عادة ما يشهد انخفاضا باملبيعات نتيجة 
موسم السفر، الفتا إلى ان كثيرًا من السلع نفدت أمس، وان 
والساعات  امل��ج��وه��رات  على  ت��رك��زت  املواطنني  مشتريات 
العاملية  العالمات  من  »كارتييه«  إن  وأض��اف:  والحقائب. 
من  ال��رغ��م  فعلى  الكويتيني؛  ل��دى  مكانة خاصة  لها  التي 
إغ��الق متاجرنا خالل الفترة املاضية فإننا حافظنا على 
بالسنوات  مقارنة  الجزئي،  الحظر  فترة  خ��الل  مبيعاتنا 
املاضية، من خالل التواصل مع عمالئنا وإرس��ال الصور 

لهم وتوفير خدمة التوصيل.

مبيعات قياسية

مدير أحد البوتيكات العاملية، قال إن إنفاق املواطنني أمس 
الفاخرة كان قياسيا، وان متاجرهم لم  على ش��راء السلع 
يسبق لها ان حققت مبيعات يومية بهذا الحجم، الفتا إلى 
.out of stock أن كثيرًا من سلعهم نفد مخزونها وأصبحت

وأشار إلى أن هذا اإلقبال ليس مستغربا بعد إغالق املحال 
الفاخرة ملدة 4 أشهر، خصوصًا أن الكويتيني يعتبرون من 
أكثر شعوب العالم إنفاقًا على السلع الفاخرة، وباإلمكان 
ال��ت��ي تحتلها متاجر السلع  ال��ت��م��اس ذل��ك م��ن امل��س��اح��ات 

الفاخرة بالبالد.

وبسؤاله عن أكثر السلع التي شهدت إقبااًل من املستهلكني 
أمس، قال: الساعات والشنط النسائية الفاخرة جاءت في 

املرتبة األولى.
 وأض����اف: إن خ���الل ف��ت��رة ج��ائ��ح��ة »ك���ورون���ا« أف��رع��ه��م في 
الكويت حققت مبيعات استثنائية، من خالل »األونالين« 

وتواصل مسؤولي املبيعات مع زبائننا.
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��امل��ي، ن��ق��ل��ت ش��ب��ك��ة »س���ي إن ب���ي س��ي« 
األم��ي��رك��ي��ة ع���ن ك���ل���ودي���ا دارب���ي���زي���و، ال��ش��ري��ك��ة ف���ي »ب��اي��ن 
أكبر  إن  الفاخرة، قولها  السلع  التي تركز على  وش��رك��اه« 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ف��ي ال��ص��ني - ب��م��ا فيها ذل���ك »ل��وي��س 
ف��ي��ت��ون« و»ج��وت��ش��ي« و»ب������رادا« - ت��ش��ه��د ت��ع��اف��ي��ًا سريعًا 
ال��ص��ني، مضيفة  ف��ي املبيعات م��ع إع���ادة فتح املتاجر ف��ي 
أن��ه بعد االن��خ��ف��اض ال��ح��اد وامل��ف��اج��ئ ف��ي مبيعات الربع 
األول، ستختم العديد من العالمات التجارية الكبرى العام 

الحالي بنتائج إيجابية بالنظر إلى املبيعات القوية.
وع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ب��ل��غ��ت م��ب��ي��ع��ات م��ت��ج��ر »ه��ي��رم��ي��س« 
إع��ادة  ي��وم  ف��ي  2.7 مليون دوالر  بالصني  قوانغتشو  ف��ي 
افتتاحه في أبريل املاضي، ويعتقد أنه رقم قياسي ملتجر 
في الصني. وقد أوج��دت القفزة في مبيعات التجزئة بعد 
اإلغ�����الق م��ص��ط��ل��ح��ًا ج���دي���دًا، وه���و »اإلن���ف���اق االن��ت��ق��ام��ي«، 
إلى  كانوا يتوقون بصورة كبيرة  املستهلكني  أن  وفكرته 
التسوق أثناء الحجر الصحي وأنهم يعوضون ذلك بشكل 

مفرط عبر الزيادة الكبيرة في اإلنفاق.
وتتوقع شركة »باين« أن تنخفض مبيعات السلع الفاخرة 
في جميع أنحاء العالم بنحو 100 مليار دوالر هذا العام، 
أي بنحو الثلث، لتسجل ما بني 200 مليار إلى 240 مليارًا 
مقارنة بنحو 300 مليار مسجلة في عام 2019، كما أنه ال 
املاضي  العام  إلى مستويات  املبيعات  تتعافى  أن  ُيتوقع 

حتى 2022 أو 2023.

   دول المنطقة مثاالً يحتذى في التصدي للجائحة

هذه آالم »كورونا« اقتصاديًا في الخليج!

حسام علم الدين

وهبوط  كورونا  عن  املترتبة  النتائج  أدت 
أسعار النفط الى الضغط على امليزانيات 
قوية  ب��روز مخاوف  مع  الخليجية  العامة 
م��ن ان دول امل��ن��ط��ق��ة س��ت��ح��ت��اج ال���ى وق��ت 

طويل لتعويض بعض الخسائر املالية.
وشهدت بعض دول الخليج ضعفا شديدا 
والسفر  السياحة  على  اعتمادها  بسبب 
)االم��������ارات خ��ص��وص��ا( وع���ل���ى س��اس��ل 
ال���ت���وري���د ال���دول���ي���ة. وم����ع ذل����ك ط��ب��ق��ت دول 
الخليج في معظم االحيان استراتيجيات 
فعالة ادت حتى االن الى الحد من انتشار 

فيروس كورونا بشكل كبير. 
الخليج  ان دول  ال��ى  وأش��ار فرولوفسكي 
ت��ش��ه��د ان��خ��ف��اض��ا ف���ي ع����دد االص���اب���ات 
اخرى  بمناطق  مقارنة  نسبيا  والوفيات 
م��ن ال��ع��ال��م، ب��االض��اف��ة ال��ى ارت��ف��اع ح��االت 
ال��ش��ف��اء م��ن ال��ف��ي��روس بنسب ت��ص��ل ال��ى 
100% في بعضها. وقال ان الخليج يعد 
موطنا ملايني العمال االجانب بمن فيهم 
يعيشون  ال���ذي���ن  امل��ن��خ��ف��ض  ال���دخ���ل  ذوو 
غالبا في ظروف قاسية ومنازل مزدحمة 

م����ا ي���ع���رض���ه���م ل��خ��ط��ر االص�����اب�����ة ون��ش��ر 
الفيروس بشكل كثيف. 

ولفت الى ان عمليات االغاق االقتصادي 
ف����ي دول ال��خ��ل��ي��ج ان���ت���ج���ت اث�������ارا س��ل��ب��ي��ة 
االصلية  ال��دول  في  مضاعفة، خصوصا 
ل��ل��م��ق��ي��م��ني ب���س���ب���ب ه����ب����وط ال���ت���ح���وي���ات 
امل���ال���ي���ة ال���ي���ه���ا ال�����ى ادن������ى م���س���ت���وى ع��ل��ى 
االط������اق ب��ح��س��ب ت��ق��ري��ر ل��ل��ب��ن��ك ال���دول���ي 
املدمر  التأثير  الى  نشرمؤخرا، باالضافة 
األجانب  العمال  معيشة  مستويات  على 
االخ���رى.  الضعيفة  االجتماعية  وال��ف��ئ��ات 
ال��ح��ظ ظهرت  ل��س��وء  فرولوفسكي:  وق���ال 
ففي  خليجية،  دول  ف��ي  ال��ت��وت��رات  بعض 
ال��ك��وي��ت ط��ال��ب��ت ال��ن��ائ��ب��ة ص��ف��اء ال��ه��اش��م 
ب���ت���رح���ي���ل ال����ع����ّم����ال األج�����ان�����ب امل��خ��ال��ف��ني 

لاقامة. 
واصفة هذا االج��راء بانه محاولة لتطهير 
ال���ب���اد م���ن خ��ط��ر ن��ق��ل ال���ف���ي���روس، بينما 
تنتشر في البحرين اشاعات عن انتشار 

ك��ث��ي��ف ل��ل��ف��ي��روس ب��ني األج���ان���ب، م��ا اث��ار 
ال��رع��ب ع��ل��ى وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل واج��ب��رت 
وزارة الصحة على اصدار بيانات لدحض 

هذه االدعاءات.
وم��ن  خ��ل��ي��ج��ي��ة  وزارات ص��ح��ة  ان  وذك����ر 
اج�����ل ال���ح���د م����ن ان���ت���ش���ار ال���ف���ي���روس ب��ني 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني، دم���ج���ت ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال��ج��دي��دة ب��اج��راءات��ه��ا ال��ص��ح��ي��ة للكشف 
عن املصابني من خال إج��راء أكبر عدد 

ممكن من الفحوصات وتتبعهم.
وق�����ال: أج�����رت ال��ب��ح��ري��ن ال���ت���ي ي��ب��ل��غ ع��دد 
سكانها أقل من 2 مليون نسمة اكثر من 
367 الف اختبار اي نحو خمس سكانها، 
فيما اجرت االم��ارات التي تضم نحو 10 
االختبارات  م��ن  ع��دد  اكثر  نسمة  مايني 
ف���ي ال��ع��ال��م وت���ج���اوزت م���ؤخ���را 3 م��اي��ني 
فحص، كما قامت بوضع وحدات متنقلة 
ل��ل��ف��ح��ص ل��ت��س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة ال��ك��ش��ف عن 

الحاالت بشكل اسرع. 

واض������اف: ك��م��ا س���اع���دت ت��ق��ن��ي��ات تعقب 
امل���ص���اب���ني م���س���ؤول���ي ال���ص���ح���ة ف����ي دول 
ال��خ��ل��ي��ج ع��ل��ى م��راق��ب��ة ال����ح����االت، وط����ورت 
ك��ت��ل��ك  امل���ص���اب���ني  ل��ت��ت��ب��ع  اداة  االم����������ارات 
ويطورها  اوروب����ا  ف��ي  تنفيذها  يتم  ال��ت��ي 
عمالقة التكنولوجيا االميركية مثل »ابل« 
الكويت والبحرين تبنتا  ان  اال  و»غوغل«. 
اكثر مركزية  نهجا  التقنية  بدال من هذه 
لتتبع ب��ي��ان��ات م��وق��ع امل��ص��اب م��ن خ��ال 
نظام تحديد املواقع العاملي )جي بي إأس( 
ونقلها الى قاعدة بيانات مركزية بشكل 

فوري ولحظي. 
ومع ذل��ك، قد تشكل هذه التقنية ساحا 
ذا ح���دي���ن، اذ رغ����م ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا ف���ي اب���اغ 
بشأن  الصحية  والسلطات  املستخدمني 
تفشي محتمل في منطقة معينة وجعل 
ه�����ذه ال��������دول م���س���اه���م���ة ف����ي االس���ت���ج���اب���ة 
ق��د تعرض  ان��ه��ا  اال  ل��ل��ف��ي��روس،  للتصدي 
خصوصية وام��ن االف��راد لخطر محتمل 
االنسان  تدافع عن حقوق  وفق جماعات 

ابرزها منظمة العفو الدولية.
وخ����ت����م: ق���ام���ت ب���ع���ض ال�������دول ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
ب����م����ب����ادرات اي���ج���اب���ي���ة دول����ي����ة ل��ل��ت��ص��دي 
للفيروس رغم معاناتها من تفشيه فيها، 
وت��ب��رع��ت االم�������ارات م��ث��ا ب����آالت اخ��ت��ب��ار 
في  شركاء  ملساعدة  تكنولوجية  وادوات 
واالردن  اميركا  مثل  او خارجها  املنطقة 
وكولومبيا وغيرها، ما جعل دول الخليج 
بقعة مشرقة ون��ادرة في مجال التصدي 
ل���ف���ي���روس ك����ورون����ا ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق 

االوسط برمتها.

¶ توافر السيولة وعدم وجود 
موسم سفر مبكر ساهما في 

إنعاش سوق السلع الفاخرة

¶ سلع نفدت.. ومشتريات 
المواطنين ترّكزت على 
المجوهرات والساعات 

و»الشنط« 

¶ خبراء: مع توافر السيولة 
ُوِلدت شريحة جديدة من 

عمالء الماركات الفاخرة

¶ 240 مليار دوالر مبيعات 
 السلع الفاخرة  المتوقعة 

عالميًا في 2020 

يقل ال  الخليج  في  األزم��ة  مع  التعامل  مستوى   ¶
ونيوزيلندا الجنوبية  كوريا  مثل  متقدمة  دول  عن   

طوابير بشرية أمام متجر كارتييه أمس )تصوير: بسام زيدان(

القت دول الخليج استحساناً عالمياً بسبب الحزم في سياساتها النموذجية لمواجهة كورونا 
وسياسات الصحة العامة، وشهدت نتائج ايجابية، بنفس القدر الذي القته دول متقدمة مثل 

كوريا الجنوبية ونيوزيلندا. ويقول ديمتري فرولوفسكي المحلل االستراتيجي لمنطقة الشرق 
االوسط وآسيا االوسط في موقع »اسيا تايمز« ان هذا النجاح تضمن بعض اآلالم بسبب االثار 
االقتصادية السلبية لـ»كورونا« وهبوط اسعار النفط، وتعطيل الحياة واألنشطة االقتصادية 

القائمة على الخدمات بشكل كبير في منطقة الخليج، ما أدى الى تسريح عمال وإلغاء وظائف 
بأعداد كبيرة.

من رأى الطوابير البشرية أمام متاجر العالمات الفاخرة في المجمعات التجارية أمس، 
يعلم أن الدنيا ما زالت بألف خير، فالحياة عادت لألسواق من جديد تزامناً مع بدء 

المرحلة الثانية من العودة ، وانتعشت الحركة في المجمعات والمحال التجارية، 
بعد توقف وإغالق منذ منتصف مارس الماضي، بسبب اإلجراءات االحترازية والتدابير 

الوقائية لمواجهة »كورونا«. وبدت األسواق بحالة رواج، وذلك مع توافر »الكاش« 
وفائض السيولة لدى المواطنين خالل الفترة الماضية، مع تأجيل تحصيل أقساط 

البنوك لمدة 6 أشهر، وتوفير الكثير من النفقات على مدى أكثر من شهرين ونصف 
الشهر، باإلضافة الى عدم وجود موسم سفر مبكر خالل هذا الصيف، ما جعل 

اإلنفاق االستهالكي يتلقى دعماً قوياً من توافر »الكاش« لدى المواطنين. 
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1.6 مليون دينار أرباحها الصافية

عمومية »المقاوالت البحرية« توزع 5 % نقدًا
واف������ق������ت ال���ج���م���ع���ي���ة ال����ع����م����وم����ي����ة ل���ش���رك���ة 
امل����ق����اوالت وال���خ���دم���ات ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى كل 
بنود جدول األعمال، أبرزها املوافقة على 
أرب���اح نقدية بنسبة 5% م��ن رأس  ت��وزي��ع 
املال، بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، وذلك 
عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 

 .2019
وال���رئ���ي���س  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  وق������ال 
التنفيذي في الشركة، علي دغيم الشمري: 
 2019 لعام  املساهمني  حقوق  إجمالي  إن 
 47.3 م��ع  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار،  بلغ 48.2 مليون 
ك���م���ا ح��ق��ق��ت  ل���ع���ام 2018،  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون 
مليون   1.6 بلغت  صافية  أرب��اح��ًا  الشركة 
فلوس   7.12 السهم  ربحية  وبلغت  دينار، 
مقارنة مع أرباح صافية لعام 2018 بمبلغ 
 4.24 ب��رب��ح��ي��ة  دي���ن���ار  دي���ن���ار  أل����ف   969.1

فلوس للسهم الواحد.
وأضاف الشمري، في حديثه أمام الجمعية 
العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة 
حضور 96.7%، ان الشركة دشنت األعمال 

التشغيلية لشركة »زون غلوبل للخدمات 
ال��ل��وج��س��ت��ي��ة«، إح����دى ش��رك��ات��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة 
املتخصصة في مجال األعمال اللوجستية 
للسنة  رب��ح  وال��ت��ي حققت صافي  والنقل، 
األول��ى رغم بدء العمليات بها خالل شهر 
أبريل من السنة املالية 2019، لتنضم بذلك 
كالشركة  للشركة،  اململوكة  الشركات  إل��ى 

 ،%51 ملكية  بنسبة  للحفريات  الكويتية 
وش����رك����ة اإلن������ش������اءات ال���ب���ح���ري���ة ال��ع��امل��ي��ة 

اململوكة بالكامل للشركة.
وأك�������د ال���ش���م���ري أن ال����خ����ب����رات امل���ت���راك���م���ة 
ل��ش��رك��ة امل����ق����اوالت وال���خ���دم���ات ال��ب��ح��ري��ة، 
والتي تتجاوز 50 عامًا، تتيح لها خوض 
األعمال واملناقصات العمالقة في مجاالت 

الحفر والخدمات املساندة للقطاع النفطي 
وت���ق���دي���م أف���ض���ل ال���خ���دم���ات امل��ح��ل��ي��ة ذات 
إليها،  املوكله  للمشاريع  العاملية  الصبغة 
وت���س���ع���ى ال���ش���رك���ة ال�����ى اق���ت���ن���اص ال���ف���رص 
االستثمارية الواعدة من خالل االستحواذ 
على وكاالت مع مؤسسات وشركات عاملية 

متخصصة في مجاالت النفط والغاز.

الشمري مترئساً عمومية المقاوالت البحرية

وضعنا أسس عمل واضحة في 2019 

»بيت االستثمار الخليجي«:
نجحنا في مواجهة تحديات سنوات سابقة

إبراهيم عبدالجواد
ب��ي��ت  إدارة ش���رك���ة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ك���ش���ف 
أن  السند  عبدالعزيز  الخليجي  االستثمار 
الخليجي نجحت  االس��ت��ث��م��ار  ب��ي��ت  ش��رك��ة 
ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات خ��الل 
ال���ش���رك���ة  ال����س����اب����ق����ة، إذ س���ع���ت  ال����س����ن����وات 
خ�����الل ع�����ام 2019 إل�����ى وض�����ع أس�����س ع��م��ل 
واض��ح��ة، تهدف م��ن خاللها إلع���ادة هيكلة 
االس����ت����ث����م����ارات ال����خ����اص����ة ب���ه���ا م�����ن خ���الل 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى االس���ت���ث���م���ار ف���ي ال��ق��ط��اع��ات 
التشغيلية واملدرة للدخل، ودراسة أسواق 
املال القتناص الفرص املناسبة التي تحقق 
ع���وائ���د ج��ي��دة م���ن خ���الل اس��ت��ث��م��ارات آم��ن��ة 

ومحدودة املخاطر.
 وأوض�������ح ال���س���ن���د أم������ام ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 

للشركة التي عقدت األحد املاضي، ووافقت 
ع��ل��ى ك���ل ب���ن���ود ج�����دول أع���م���ال���ه���ا، وأه��م��ه��ا 
ع����دم ت���وزي���ع أرب���اح���ًا ع���ن واق�����ع أداء ال��ع��ام 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ارات  2019، أن����ه ت���م 
الشركة في الشركات التابعة ومنها شركة 
»بيت  ل� الصناعية  ال����ذراع  ال��ق��اب��ض��ة  أف��ك��ار 
االس���ت���ث���م���ار ال��خ��ل��ي��ج��ي« م���ن خ����الل ال��ق��ي��ام 

ب����ع����دد م����ن االس�����ت�����ح�����واذات ع���ل���ى ك���ي���ان���ات 
صناعية في قطاعات واعدة يتم من خاللها 

تحقيق عوائد ممتازة.
وذك�����ر ال��س��ن��د أن إج���م���ال���ي اإلي���������رادات بلغ 
أل��ف دي��ن��ار ف��ي ع��ام 2019 مقارنة   987.750
ب��م��ب��ل��غ 16.8 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ف���ي ع���ام 2018 
)تضمن الربح الناتج عن تحويل الدين إلى 
دي��ن��ار(،  مليون   17.7 بقيمة  امللكية  ح��ق��وق 
كما بلغ إجمالي املصروفات 757.433 ألف 
في  دينار  3.7 ماليني  بمبلغ  مقارنة  دينار 
عام 2018، وتم تحقيق ربح بقيمة 228.089 
ألف دينار مقارنة بربح مقداره 13 مليون 
دي����ن����ار ف����ي ع�����ام 2018. ك���م���ا ب���ل���غ إج��م��ال��ي 
قيمة األص��ول 45.1 مليون دينار، في حني 

إجمالي حقوق امللكية 44.2 مليون دينار.
الشركة عملها على ترسيخ  وق��د واصلت   

أن���ظ���م���ة ال���ش���ف���اف���ي���ة وال���ح���وك���م���ة وال���رق���اب���ة 
ال���داخ���ل���ي���ة، ال���ت���ي ت�����ؤدي ب���دوره���ا إل����ى رف��ع 
م��س��ت��وى ال��ع��م��ل امل��ؤس��س��ي، وذل����ك تطبيقًا 
مل��ت��ط��ل��ب��ات ه��ي��ئ��ة أس�������واق امل������ال وال���ج���ه���ات 
ال���رق���اب���ي���ة، إض����اف����ة إل�����ى ال���ت���زام���ه���ا ق���واع���د 
نزاهة  بضمان  املتعلقة  ال��ش��رك��ات  حوكمة 

التقاريراملالية.
ولفت إلى أن فريق عمل »بيت االستثمار 
أن يعدل من نموذج  الخليجي« استطاع 
أوض��اع  مع  تتماشى  لكي  الشركة  أعمال 
ال���س���وق ف���ي ال��ح��اض��ر وامل��س��ت��ق��ب��ل، حيث 
ع����م����ل ع����ل����ى اس����ت����ك����م����ال اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
امل��وض��وع��ة م��ن ق��ب��ل م��ج��ل��س اإلدارة عبر 
السيولة،  م��ع��دالت  تحسني  على  التركيز 
املركز  ال��ى املحافظة على س��الم��ة  إض��اف��ة 

املالي للشركة.

عبدالعزيز السند

رأي نفطي

خبير متخصص في تكرير النفط وتسويقه

هل ندرك مخاطر السيارات الكهربائية على النفط؟

عبدالحميد العوضي

مرت الصناعة النفطية الكويتية بتحديات عديدة منذ بدء 
تصدير النفط في منتصف عام 1946 بمعدل إنتاج يومي 
16 ألف برميل، وعملت جاهدة على رفع مستوى إنتاجها 
ل��ت��ح��س��ن ال���دخ���ل ال���ع���ام وت���زوي���د ال��ع��ال��م ب��ال��ن��ف��ط ب��أس��ع��ار 
مقبولة، جاء قرار التأميم عام 1975 لتحرير الثروة الوطنية 
التي تحكمت أيضًا  الكبرى،  النفطية  من قبضة الشركات 
بأسعاره من خالل اتفاقيات االمتياز املبرمة لعقود امتدت 
إلى منتصف السبعينات، وبدأت الكويت بيع نفطها بسعر 
لتتناسب  السعرية  املعادلة  وتغيرت   ،GSP معلن  رسمي 
م��ع م��ت��غ��ي��رات ال��س��وق ت��رت��ب��ط ب��م��ؤش��رات س��ع��ري��ة ع��امل��ي��ة، 
وب��ع��د التجربة امل��ري��رة ب��ح��رق أك��ث��ر م��ن 730 ب��ئ��رًا نفطية 
ه��در فيها ما يقارب ملياري برميل مكافئ، 

ُ
أ ع��ام 1991، 

تبنت املؤسسة إستراتيجيات متعددة نجحت في بعضها، 
وأخفقت في البعض اآلخر لوضع أهداف غير واقعية ثبت 
فشلها في إستراتيجية 2020، املؤسسة تعمل حاليًا على 
اإلنتاج  تصحيح توجهاتها االستراتيجية بخفض سقف 
وسقف التكرير في استراتيجية 2040 املعدلة، ولكن ماذا 

عن التوجهات العاملية؟ يمكن إيجازها فيما يلي:

توقعت »أوب��ك« أن يرتفع الطلب العاملي على النفط عام 
2040 إلى 115 مليار برميل يوميًا، وتمت مراجعة تلك 
األرقام على ضوء تداعيات وباء كورونا وحرب األسعار 
العقيمة بن منتجي النفط، خفضت توقعات الطلب إلى 
ما دون 90 مليار برميل يوميًا، وتوقع البعض أسعار 
النفط بحدود 55 دوالرًا حتى عام 2040، كما خفض 
النرويجي مساهمته في مشاريع  السيادي  الصندوق 

إنتاج النفط.

تتوقع شركات نفطية كبرى، مثل اكسون موبيل وشل، 
أط��ول  لفترات  منخفضًا  سيظل  النفط  على  الطلب  أن 
املتصاعد  الطلب  التوجه  مما كان متوقعًا، ويدعم هذا 
على البدائل األخرى، مثل الطاقة الشمسية والبطاريات 
البريطانية  البترول  مؤخرًا شركة  وأعلنت  الكهربائية، 
بسبب  مل��ش��اري��ع��ه��ا  دوالر  م��ل��ي��ار   17.5 خ��ف��ض   BP
تداعيات كورونا وتأثيرها على االقتصاد العاملي، كما 
املليارات،  أن هناك مشاريع استثمارية تقدر بعشرات 
قمة  ق���رارات  بسبب   

ً
مستقبال اقتصادية  تكون  ال  ق��د 

والبيئة  الصحة  تدعم  مشاريع  على  والتركيز  باريس 
كالطاقة املتجددة.

األوروب���ي  البنك   ،WB ال��دول��ي البنك  مثل  عاملية،  بنوك 
لالستثمار EIB، جي بي مورغان، تقرر وضع معايير 
تنسجم  للطاقة  االستثمارية  املشاريع  لتمويل  جديدة 
مع قرارات مؤتمر باريس للحد من االنبعاثات الغازية 
الضارة الناتجة عن استخدام الطاقة املتولدة من الوقود 
األح��ف��وري )نفط، غ��از، فحم(، واش��ت��راط حد أدن��ى في 
إنتاج كيلوواط واحد، على أال تزيد انبعاثات غاز ثاني 
التطبيق  الكربون على 250 غرامًا، كان مقررًا  أكسيد 

اعتبارًا من مطلع 2020 وأرجئ إلى عام 2021.

اقتراض مليار دينار
 

تتجه املؤسسة إلى اقتراض مليار دينار 
بفائدة  سنة   15 مل��دة  املحلية  البنوك  م��ن 
الخارجي  متغيرة! كما تتجه لالقتراض 
استراتيجيتها  تصحيح  إع��الن��ه��ا  رغ���م 
كميات  إب��ق��اء  بمعنى  اإلن���ت���اج،  وخ��ف��ض 
تحت األرض تصل إلى 750 ألف برميل 
 !2040 ع��ام  ف��ي  تستخرجها  ل��ن  يوميًا 
وي����ق����در إج���م���ال���ي ال����ق����روض ب���ح���وال���ي 8 
م��ل��ي��ارات دي���ن���ار خ���الل ال��س��ن��وات ال��س��ت 
فيتنام  م��ص��ف��اة  تعثر  ت��اب��ع��ن��ا  امل��اض��ي��ة! 
م��ال��ي��ًا وف��ن��ي��ًا وم��ص��اع��ب س����داد دي��ون��ه��ا 
ل���ل���ب���ن���وك ال���ع���امل���ي���ة! وت����أخ����ر م���ش���روع���ي 
ال�����زور وال���وق���ود ال��ب��ي��ئ��ي، وه���ن���اك ت��خ��وف 
قد  التجاري،  التشغيل  بدء  عند  حقيقي 
ال ي��ح��ق��ق��ان األرب�����اح امل���رج���وة ف���ي ض��وء 
استمرار وباء كورونا وضعف االقتصاد 
ال���ع���امل���ي وان���خ���ف���اض أس���ع���ار امل��ش��ت��ق��ات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة، إض���اف���ة إل���ى م��ش��اري��ع اإلن��ت��اج 
لم  الثقيل وتطوير الحقول  املبكر والنفط 
الضخم  العدد  زي��ادة  الهدف، رغم  تحقق 
في منصات الحفر، هذه املشاريع كلفت 

حوالي 45 مليار دوالر!
املشاريع الرأسمالية الناجحة عادة تنجز 
من دون زيادة في األوامر التغييرية ومن 
دون ت��أخ��ي��ر ي�����ؤدي إل����ى زي������ادة األع���ب���اء 
املالية، ومن ثم تؤثر على اقتصاداتها في 
امل��ال وجدوى  العائد على رأس  احتساب 

االستثمار الرأسمالي؟ 
م��ن خ���الل ه���ذا امل��ن��ظ��ور ن��ت��س��اءل: م��ا هو 
كيف  للمؤسسة؟  االئ��ت��م��ان��ي  التصنيف 
ت��س��ت��ط��ي��ع ت��ح��ق��ي��ق ت��ص��ن��ي��ف ائ��ت��م��ان��ي 
إي���ج���اب���ي؟ ع��ل��ى ض����وء ال��ت��دف��ق��ات امل��ال��ي��ة 
غير املستقرة من عوائد بيع النفط ومن 
إن حجم  واملستقبلية؟  الحالية  املشاريع 
 104 ح��وال��ي  الكويتي  النفطي  االح��ت��ي��اط 
مليارات برميل، وهو عامل إيجابي مؤثر 
العاملية  ال��ت��وج��ه��ات  ول��ك��ن  التقييم،  ل��رف��ع 
واملنافسة  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  لتقليل 
م���ن ال���ب���دائ���ل ت���ؤث���ر ب��ش��ك��ل س��ل��ب��ي على 
التصنيف! هل ما تقوم به املؤسسة يعد 
ن��م��وذج��ًا ن��اج��ح��ًا ل��ل��ت��دف��ق امل��ال��ي يؤمنها 
ي��ت��وج��ب م��راج��ع��ة  م���ن أي م���خ���اط���ر؟ أال 
األسس واالفتراضات التي بنيت عليها؟ 
ال��س��ي��ارات  ستخدمت 

ُ
ا ل��و  م���اذا سيحدث 

املقبل  العقد  ف��ي  الكويت  ف��ي  الكهربائية 
 م����ن ال���ب���ن���زي���ن امل���ن���ت���ج م����ن ال����وق����ود 

ً
ب�������دال

البيئي؟!

معدل انتاج 
 النفط 

مليون برميل 
باليوم

االنتاج 
التراكمي

مليار برميل

متوسط سعر 
 النفط 

دوالر / برميل

 عائد المبيعات
مليار دوالر 

امريكي

1959 – 19460.7513.7061.475.44

1969 – 19602.26711.981.4211.75

1979 – 19702.64621.648.6783.75

1989 – 19801.23526.1524.88112.21

1999 – 19901.59432.0315.5591.43

2009 – 20002.29540.4147.64399.2

2019 – 20102.76750.4975.49760.9

2029 – 20203.24562.3365.00770.0

2040 - 2030478.4080.001,285

¶ ماذا سيحدث لو 

استخدمت في الكويت 
خالل العقد المقبل 

بداًل من البنزين؟! 

¶ هل ما تقوم به 

»المؤسسة« ُيعد 
نموذجًا ناجحًا للتدفق 
المالي يؤمنها من أي 

مخاطر؟ 

¶ ما التصنيف االئتماني 

لها؟ وكيف تستطيع 
تحقيق تصنيف 

إيجابي؟

104
مليارات برميل حجم االحتياطي 

النفطي في البالد عامل إيجابي 

مؤثر لرفع التقييم.. ولكن؟

أال تتوجب مراجعة األسس 
واالفتراضات التي بنيت 
؟عليها »البترول« 

55
دوالرًا  توقعات أسعار النفط

حتى 2040 

   الصناعة النفطية الكويتية 2040!!

1

2

3

املصادر : شركة البترول البريطانية، منظمة اوبك، ادارة معلومات الطاقة االمريكية 
IMF وصندوق النقد الدولي EIB اسعار النفط 2020-2040: هي متوسط اسعار توقعات بنك االستثمار االوروبي

انتاج النفط 2040-2020 : وفق اتفاق اوبك واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية

عموميتها أقّرت عدم توزيع أرباح عن 2019

»يوباك«: لتعزيز المركز 
المالي وتغطية التوسعات

عقدت شركة املشاريع املتحدة لخدمات الطيران »يوباك«، 
الشركة  مقر  في  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  أمس، 
وبنسبة حضور 95.214%. ووافقت الجمعية على جميع 
البنود املدرجة على جدول األعمال، بما في ذلك النتائج 
عن   

ً
فضال  ،2019 ديسمبر   31 في  املنتهية  للسنة  املالية 

املصادقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح 
ن��ق��دي��ة ل��ل��س��ن��ة امل��ال��ي��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة ف���ي 31 دي��س��م��ب��ر 2019، 
توسعات  وتغطية  للشركة  امل��ال��ي  امل��رك��ز  تعزيز  ب��غ��رض 
الشركة وبالتحديد استثمارها املستمر في مشروع ريم 

مول في أبوظبي.
وك���ان���ت »ي���وب���اك« ق���د أع��ل��ن��ت ع���ن ت��ح��ق��ي��ق ص��اف��ي أرب���اح 
ب���9.75  مقارنة   ،2019 ع��ام  ف��ي  دي��ن��ار  8.95 ماليني  بقيمة 
 13.42 إي��رادات��ه��ا  بلغت  بينما   ،2018 ف��ي  دي��ن��ار  م��الي��ني 
مليون دينار في عام 2019 مقارنة ب�13.72 مليون دينار 

في العام السابق له. 
وف����ي ه����ذا ال���ص���دد، ق���ال���ت ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة يوباك، نادية عقيل: »كان عام 
فقد  بالتحديات،  مليئًا  كان  2019 مستقرًا نسبيًا، ولكنه 
الركاب  مباني  إل��ى  املسافرين  بتحول  عملياتنا  ت��أث��رت 
الطيران في مطار  الجديدة املخصصة لعدد من شركات 
العام. وخالل فبراير  الدولي في وقت سابق من  الكويت 
السيارات  م��واق��ف  عمليات  ب��إط��الق  قمنا   ،2019 ع��ام  م��ن 
ف����ي م��ب��ن��ى ال����رك����اب T4 )امل���خ���ص���ص ل��ل��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة 
الكويتية(، وعلى الرغم من كونها عمليات جديدة، فإننا 
من  ج��زء  وت��ع��وي��ض  إض��اف��ي��ة  إي���رادات  استطعنا تحقيق 

عملياتنا«.  على  التغييرات  هذه  تأثير 
وال��ج��دي��ر ذك���ره أن ال��ش��رك��ة ت��دي��ر ح��ال��ي��ًا أرب��ع��ة م��ش��اري��ع 
رئيسية في الكويت، إضافة إلى مشروع واحد في إمارة 
ال��ت��ط��وي��ر. ت��ق��وم ال��ش��رك��ة ب���إدارة العمليات  أب��وظ��ب��ي ق��ي��د 
ال��دول��ي،  الكويت  بمطار   T1 الرئيسي  ال��رك��اب  مبنى  ف��ي 
السيارات  املطار ومواقف  مرافق مول  إدارة  ذلك  في  بما 
واملرافق األخرى ذات الصلة، باإلضافة إلى إدارة مواقف 
الشيخ  T4، وكذلك في مطار  الركاب  السيارات في مبنى 

سعد وإدارة مجمع ديسكفري في مدينة الكويت.
الدولي، نعمل حاليًا  الكويت  وأضافت عقيل: »في مطار 
ع��ل��ى ت��وف��ي��ر خ���دم���ات رق��م��ي��ة ج���دي���دة وم���واق���ف س��ي��ارات 
T1 و ال��رك��اب  م��ن مبنيي  ك��ل  ف��ي  دف��ع مميكنة  بإمكانات 
T4، غ��اي��ت��ن��ا ف��ي ذل���ك ت��ح��س��ني ت��ج��رب��ة ال��ع��م��الء م��ن خ��الل 
ال��وص��ول ال��س��ل��س وال��س��ري��ع ع��ن��د ال��س��ف��ر أو زي���ارة امل��رك��ز 
ال��ت��ج��اري ف��ي امل���ط���ار«. وت��ت��ق��دم أع��م��ال اإلن���ش���اء وال��ب��ن��اء 
تبلغ  الذي  أبوظبي،  في  الضخم  مشروعنا  مول  ريم  في 

1.2 مليار دوالر بخطى ثابتة وحثيثة. قيمته 

نادية عقيل

عقيل: نعمل 
على توفير 

خدمات 
رقمية جديدة 

ومواقف 
سيارات

T4و T1 في

العام الماضي 
شهد تحقيق 
إيرادات إضافية 

وتعويض
جزء من تأثير

عملياتنا 
الجديدة

أعمال اإلنشاء 
والبناء في ريم 

مول تتقدم
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ق آمن المجمع استقبل زّواره مؤكداً حرصه على اإلجراءات الصحية لضمان تسوُّ

»األفنيوز«.. حياة
¶ خطة متكاملة 

وفق الضوابط 
الصحية يجري 

تنفيذها بالتعاون 
مع المستثمرين

¶ فتح المحال 

التجارية.. 
والمطاعم 

والمقاهي التي 
توفر خدمة 

الطلبات الخارجية 
والتوصيل 

¶ مراكز الترفيه 

كالسينما وأماكن 
ترفيه األطفال 

ستكون مغلقة 

¶ إرشادات توعوية 
في كل أنحاء 

المجمع وتوفير 
مات  المعقِّ

¶ طاقم من 

المسعفين 
والعيادات الصحية 

لخدمة الزّوار 
والموظفين

عاود »األفنيوز« - وجهة التسوق والسياحة األول��ى في الكويت - فتح 
أبوابه أمام الزوار أمس )الثالثاء( خالل أوقات العمل التي تم تحديدها 
من الساعة ال�10 صباحا إلى الساعة ال�6 مساء، وذلك بعد استيفاء كل 
شروط اإلجراءات الوقائية الالزمة للحفاظ على سالمة الزوار واملوظفني 

الخاصة بإعادة تشغيل املراكز التجارية.
مرة  األف��ن��ي��وز  زوار  باستقبال  ع��ن سعادتها  األف��ن��ي��وز  إدارة  وأع��رب��ت 
أخرى بعد حالة اإلغالق التي شهدتها البالد في الفترة املاضية ضمن 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة جائحة فيروس كورونا املستجد، مؤكدة 
الصحية لضمان تجربة  ال��ض��واب��ط  ت��م وض��ع خطة متكاملة وف��ق  إن��ه 
أنه تم  تسوق آمنة، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع املستثمرين. وبينت 
فتح جميع املحال التجارية، وكذلك املطاعم واملقاهي التي توفر خدمة 
الطلبات الخارجية والتوصيل، إال أن مراكز الترفيه كالسينما ومراكز 

ترفيه األطفال ستكون مغلقة.
الوقائية  التعليمات واالشتراطات  ال��زوار بكل  التزام  إلى أهمية  ولفتتت 
التباعد  تطبيق  منها  والحكومية،  الصحية  السلطات  بها  أوص��ت  التي 
وارت���داء  األش��خ��اص،  ب��ني  مترين  على مسافة  باملحافظة  االج��ت��م��اع��ي 
الكمامات داخل األفنيوز من قبل املوظفني وال��زوار، وإلزامهم بفحص 
درج��ة ال��ح��رارة عند أب���واب ال��دخ��ول حيث ل��ن يسمح ب��دخ��ول م��ن تزيد 
درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية، مع التأكيد على أنه ال يوجد نظام 

للحجوزات املسبقة أو فئات عمرية محددة.
يذكر أنه تمت إزالة جميع املقاعد املنتشرة في أنحاء األفنيوز وفي ردهة 
التي يقتصر استخدامها  آلية الستخدام املصاعد  املطاعم، وتم وضع 
فقط لذوي االحتياجات الخاصة وعربات التسوق، على أن ال يزيد عدد 

األشخاص على أربعة أشخاص داخل املصعد.
 ك��م��ا ت��م وض���ع إرش�����ادات ت��وع��وي��ة ف��ي ك��ل أن��ح��اء األف��ن��ي��وز م��ن خ��الل 
الشاشات وامللصقات األرضية، وتوفير املعقمات لتشجيع الزوار على 
تعقيم أيديهم طوال فترة تواجدهم في األفنيوز، باإلضافة إلى وجود 
طاقم املسعفني والعيادات الصحية طوال أوقات العمل لتقديم الخدمات 

الصحية للزوار واملوظفني.
وفي إطار هذه اإلج��راءات االحترازية أيضا فقد أوصت إدارة األفنيوز 
ال������زوار ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن اس��ت��خ��دام األوراق ال��ن��ق��دي��ة واس��ت��ب��دال��ه��ا ب��ال��دف��ع 

اإللكتروني عند التسوق في جميع محال األفنيوز.
فيما يخص التعقيم الدوري، أوضحت إدارة األفنيوز أن عمليات التعقيم 
األف��ن��ي��وز، س���واء باملناطق  م��راف��ق  ب��ص��ورة دوري���ة ومستمرة لكل  تتم 

املختلفة املتعلقة بالزوار، أو مناطق التحميل الخاصة بالبضائع.
أنها حريصة على دع��م اإلج���راءات الصحية ملا  األفنيوز  إدارة  وأك��دت 
اتباع هذه اإلج��راءات  فيه مصلحة املواطنني واملقيمني، وستستمر في 
الوقائية للحفاظ على صحة وسالمة الزوار واملوظفني لحني انتهاء أزمة 
جائحة فيروس كورونا وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، كما تدعو 
ال��ش��روط واللوائح  االل��ت��زام بكل  إل��ى ض���ىرورة  إدارة األفنيوز زواره���ا 

الصحية لضمان السالمة للجميع.

االلتزام بتعليمات واشتراطات السلطات الصحية والحكومية

تطبيق التباعد االجتماعي )مسافة مترين بين األشخاص(

ارتداء الكمامات داخل »األفنيوز« من قبل الموظفين والزّوار

إلزامهم بفحص درجة الحرارة عند أبواب الدخول 

لن يسمح بدخول من تزيد درجة حرارته على 37.5 درجة مئوية

ال نظام للحجوزات المسبقة أو فئات عمرية محددة

01

02

03

04

05

06

   شروط الدخول إلى »األفنيوز«: 

عندما تتحول »الغترة« إلى كمام رواد األفنيوز عادوا إلى مكانهم المفّضل ..بانتظار القهوة

 المطاعم فتحت أبوابها.. للطلبات الخارجية والتوصيل التزاٌم باإلجراءات واالشتراطات الصحية

المجمع ينبض بالحياة مجدداً )تصوير: بسام زيدان(
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وسط تهاوي سعر النفط

االقتصاد السعودي ينكمش %1
أظهرت بيانات رسمية أمس )الثالثاء( 
واح��دا  السعودي  االقتصاد  انكماش 
في املئة في الربع األول من العام، لكن 
األرقام لم تتضمن غير تأثير هامشي 
النفط وأزم��ة فيروس  النهيار أسعار 

كورونا التي تفاقمت في مارس.
وقالت الهيئة العامة لإلحصاء »يرجع 
ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو 
ف���ي ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي ب��م��ق��دار 4.6 في 
القطاع غير  املئة، بالرغم من تحقيق 
ف��ي املئة«،  ق��دره 1.6  ارت��ف��اع��ا  النفطي 

مستشهدة بتقديرات أولية.
ص������ادرات  ه�����وت  األول،  ال����رب����ع  وف�����ي 

دوالر  م���ل���ي���ار   11 ن���ح���و  ال���س���ع���ودي���ة 
ع��ل��ى أس����اس س��ن��وي. وت��ف��ي��د ب��ي��ان��ات 
بأنها  الحالي  الشهر  رسمية ص��درت 
ان��خ��ف��ض��ت ن��ح��و 12 م��ل��ي��ار دوالر في 

أبريل وحده.
وم�����ن امل����رج����ح أن ت���ؤث���ر ت��خ��ف��ي��ض��ات 
إن�����ت�����اج ال����ن����ف����ط ال����ك����ب����ي����رة ف�����ي م���اي���و 
وي��ون��ي��و ب���ه���دف رف����ع األس����ع����ار، على 
ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي اإلج��م��ال��ي ف���ي ال��رب��ع 
الثاني، وأظهرت األرقام الصادرة عن 
البنك املركزي هذا األسبوع أن معاناة 
في  ستستمر  النفطي  غير  االقتصاد 

مايو. )رويترز(

باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب
أعلنت مصر أمس )الثالثاء( عن تحقيق 
ك���ش���ف ت����ج����اري ل���ل���ذه���ب ف����ي ال���ص���ح���راء 
ال��ش��رق��ي��ة، ب��اح��ت��ي��اط��ي ي��ق��در ب��أك��ث��ر من 

مليون أوقية )أونصة( من الذهب.
وال����ث����روة  ال���ب���ت���رول  وزارة  وأوض����ح����ت 
الجديد  الكشف  أن  ب��ي��ان،  ف��ي  املعدنية 
ام��ت��ي��از ش��رك��ة شالتني  ف��ي منطقة  يقع 

للثروة املعدنية.
 95 تبلغ  االستخالص  إن نسبة  وقالت 
ف��ي امل��ئ��ة، وال��ت��ي تعتبر م��ن أعلى نسب 
االس��ت��خ��الص، وب��إج��م��ال��ي اس��ت��ث��م��ارات 
على مدار السنوات العشر القادمة أكثر 

من مليار دوالر.
وتسهم في شركة شالتني كل من الهيئة 
املصرية العامة للثروة املعدنية، وجهاز 
م���ش���روع���ات ال���خ���دم���ة ال���وط���ن���ي���ة، وب��ن��ك 

املصرية  وال��ش��رك��ة  ال��ق��وم��ي،  االستثمار 
للثروات التعدينية.

وقال البيان إنه سيجري تكوين شركة 
ج����دي����دة ب����ني ش���الت���ني وه���ي���ئ���ة ال���ث���روة 
منطقة  في  العمليات  ملباشرة  املعدنية 
الكشف، لتصبح ثالث شركة في مصر 
ت��ع��م��ل ف��ي اس��ت��خ��راج ال��ذه��ب وامل��ع��ادن 
امل��ص��اح��ب��ة، إل���ى ج��ان��ب ش��رك��ة السكري 
مل��ن��اج��م ال���ذه���ب وش���رك���ة ح��م��ش مصر 
املستهدف  »م��ن  ال��ذه��ب. وت��اب��ع  ملناجم 
ج�����ذب اس���ت���ث���م���ارات أج��ن��ب��ي��ة م��ب��اش��رة 
خ�����الل ع���ام���ني ف����ي ق���ط���اع ال���ت���ع���دي���ن ف��ي 
م��ص��ر ت��ق��در ب��ن��ح��و 375 م��ل��ي��ون دوالر، 
وزيادة االستثمارات املباشرة املتوقعة 
في عام 2030 من 700 مليون دوالر إلى 

مليار دوالر«. )رويترز(

ارتفع إلى 0.3 % في يونيو

التضخم بمنطقة اليورو
يخالف التوقعات

ارت���ف���ع ال��ت��ض��خ��م ب��م��ن��ط��ق��ة ال����ي����ورو في 
ي��ون��ي��و م��ن أدن����ى م��س��ت��وى ل��ه ف��ي أرب��ع 
س��ن��وات ف��ي م��اي��و، م��خ��ال��ف��ا ال��ت��وق��ع��ات 
السلبي  التأثير  تراجع  مع  الستقراره، 

النخفاض أسعار الطاقة.
وق����������ال م����ك����ت����ب إح��������ص��������اءات االت�����ح�����اد 
أس����ع����ار  إن  ي������وروس������ت������ات  األوروب��������������ي 
املستهلكني في ال�19 دولة املشتركة في 
ال���ي���ورو ارت��ف��ع��ت 0.3 ب��امل��ئ��ة ف��ي يونيو 
مقارنة مع مايو، وزادت 0.3 باملئة على 

أساس سنوي، بعد أن بلغ التضخم 0.1 
باملئة فقط الشهر املاضي.

ال��رئ��ي��س��ي أعلى  التضخم  م��ع��دل  وج���اء 
من متوسط   توقعات ب��أال يتغير، وفقا 
الس��ت��ط��الع آلراء االق��ت��ص��ادي��ني أج��رت��ه 

رويترز.
وم����ع ذل�����ك، ف���إن���ه م�����ازال أق����ل ب��ك��ث��ي��ر من 
هدف البنك املركزي األوروب��ي لتضخم 
أقل بقليل فحسب من اثنني باملئة على 

املدى املتوسط.

في ظل خطط حماية المناخ

هل يصبح الهيدروجين وقود المستقبل؟
في أيام الشتاء الباردة تعتمد 

المملكة المتحدة بشكل كبير 
على الغاز الطبيعي كوقود 
للتدفئة، لكن هذا االعتماد 
سيتغير بمرور الوقت، نظراً 

النخراط لندن وغيرها من الدول 
حول العالم في خطط مكافحة 

التغيرات المناخية وعدم 
التسبب في أي انبعاثات كربونية 

بحلول عام 2050.

ب���أه���داف مشابهة  ال��ت��زام��ه��ا  أع��ل��ن��ت دول ع���دة 
ام��ت��ث��ااًل الت��ف��اق��ي��ة ب��اري��س مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��غ��ي��رات 
امل��ن��اخ��ي��ة، م��ن خ��الل البحث ع��ن ب��دائ��ل نظيفة 
للطاقة، وهو ما سيجعل شركات النفط والغاز 
األخرى  األحفوري  الوقود  الطبيعي ومصادر 

في موقف ال تحسد عليه.
للحصول  ال��ه��ي��دروج��ني  ح��رق  عند  ببساطة، 
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة، ف���إن االن��ب��ع��اث��ات ال��ن��ات��ج��ة عنه 
ه��ي امل���اء ف��ق��ط، وم���ن ث���م، ي��م��ث��ل ال��ه��ي��دروج��ني 
مصدرًا نظيفًا للطاقة ليس فقط للحكومات، 
ب�����ل أي����ض����ا ل����ش����رك����ات ال���ن���ف���ط ال����ت����ي ت���ح���اول 

املشاركة في خطط حماية املناخ.
وأنفقت شركات كبرى للنفط والغاز الطبيعي، 
م��ث��ل روي�����ال دات����ش ش���ل وإك���وي���ن���ور وب����ي ب��ي، 
عشرات املاليني من الدوالرات على مشروعات 

تجريبية ترتبط بالهيدروجني.
اآلن، تواجه شركات النفط الكبرى تحديًا يكمن 
ف���ي ان��خ��ف��اض أس���ع���ار ال���خ���ام وأزم�����ة ف��ي��روس 
ك���ورون���ا، ال��ت��ي ت��ض��ر بالطلب ال��ع��امل��ي وأي��ض��ا 
املساهمني  م��ن  الضغوط  وت��زاي��د  السفر  قيود 
ال��ك��رب��ون��ي��ة، ول���ذل���ك، ربما  بسبب االن��ب��ع��اث��ات 

ترى في الهيدروجني طوق النجاة لها.
وي��ت��م��ي��ز ال���ه���ي���دروج���ني أي���ض���ًا ب���وف���رة ال��ط��اق��ة 
للصناعات  مفيدا  يجعله  مما  ع��ن��ه،  الناتجة 
الثقيلة عالية التلوث مثل األسمنت والصلب، 
وهي صناعات لطاملا اعتمدت منذ عقود على 
ال��ف��ح��م، ول���م ت��ف��ل��ح م���ص���ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 
ك��ت��ورب��ي��ن��ات ال���ري���اح واألل������واح ال��ش��م��س��ي��ة في 

تلبية احتياجاتها.
ب���ال���ت���ال���ي، ي���م���ك���ن اس����ت����غ����الل ش����رك����ات ال��ن��ف��ط 
ال���ك���ب���رى ه�����ذه امل����ي����زة وامل���س���اه���م���ة ف����ي ت���وري���د 
ال��ه��ي��دروج��ني للصناعات األخ����رى ب��دال  وق���ود 
م��ن ال��وق��ود األح��ف��وري، كما أن ه��ذه الشركات 
ت��م��ت��ل��ك م���ن ال���ق���درة م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ت��ه��ي��م��ن على 
سوق إم��دادات الهيدروجني سريعًا، مع األخذ 
في  وخ��ب��رات��ه��ا  التحتية  بنيتها  االع��ت��ب��ار  ف��ي 

نقل وبيع الوقود.

ت�����رى ب���ع���ض ش����رك����ات ال���ط���اق���ة ال���ه���ي���دروج���ني 
بمنزلة ش��ري��ان ح��ي��اة وط���وق ن��ج��اة م��س��ت��دام، 
ويحميها من مخاطر خطط التغيرات املناخية 
وال����ض����غ����وط ع���ل���ي���ه���ا م�����ن ج����ان����ب امل���س���اه���م���ني 

والحقوقيني املدافعني عن البيئة.
أوروب������ي������ة خ��ط��ط��ا  وأع����ل����ن����ت ح����ك����وم����ات دول 
بعشرات امل��ل��ي��ارات م��ن ال����دوالرات ضمن خطة 
إن���ف���اق ج���دي���دة إلع�����ادة ت��ش��غ��ي��ل اق��ت��ص��ادات��ه��ا 
وااللتزام بتعهداتها املناخية في الوقت نفسه، 
فقد  كبير،  نصيب  للهيدروجني  يكون  ورب��م��ا 
خ��ص��ص��ت أمل���ان���ي���ا ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال تسعة 
مليارات يورو )حوالي عشرة مليارات دوالر( 

إلنتاج وقود الهيدروجني.
وس����ت����م����ث����ل خ����ط����ط اإلن�������ف�������اق ع�����ام�����ال ح���ي���وي���ًا 
ف���ي ت��ط��وي��ر واس���ت���خ���دام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا إن��ت��اج 
متزايد  بشكل  عليه  واالع��ت��م��اد  ال��ه��ي��دروج��ني 
في  به  والتنافس  بل  الصناعات،  في مختلف 

األسواق الدولية.

عقبات رئيسية

بالرغم من كل هذا االهتمام والخطط الواعدة، 
ف����إن ه���ن���اك ع��ق��ب��ات رئ��ي��س��ي��ة ت���ع���وق اس��ت��ب��دال 
ال�����وق�����ود األح������ف������وري ب���ال���ه���ي���دروج���ني ف����ي أي 
ماليني   110 نحو  حاليًا  العالم  وينتج  قطاع، 
ال��ه��ي��دروج��ني سنويًا، وأغلبها  ط��ن م��ت��ري م��ن 
إت����ش3« بصناعة  »إن  األم��ون��ي��ا  ف��ي  يستخدم 
األس����م����دة، وأي���ض���ًا ف���ي ص��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط ال��خ��ام 

وتحويله إلى منتجات كالبنزين والديزل.
كما أن ث��الث��ة أرب���اع اإلن��ت��اج ال��س��ن��وي امل��ذك��ور 

 م���ن ال��ت��ح��ول 
ً
م���ن ال���ه���ي���دروج���ني م��ش��ت��ق أص�����ال

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ل��ل��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي - أي ال��ح��ص��ول 
على مركب امليثان »سي إتش 4« املنتج لثاني 
إنتاج  عملية  ف��إن  وبالتالي،  الكربون،  أكسيد 
الهيدروجني نفسها تنتج عنها عوادم ملوثة 

للمناخ.
ع��ن��د إط����الق ث��ان��ي أك��س��ي��د ال��ك��رب��ون - ال��ن��ات��ج 
الجوي،  الغالف  في   - الهيدروجني  توليد  عن 
التقاط  وعند  ال��رم��ادي،  بالهيدروجني  يسمى 
ث���ان���ي أك��س��ي��د ال���ك���رب���ون ودف���ن���ه ت��ح��ت األرض 
أف��ض��ل  أم������ا  األزرق،  ب���ال���ه���ي���دروج���ني  ي���س���م���ى 
ه���ي���دروج���ني ف���ه���و »ال����ه����ي����دروج����ني األخ���ض���ر« 

املشتق من املاء.
التكلفة، حيث  ف��ي  أخ���رى تكمن  ه��ن��اك مشكلة 
إن س��ع��ر إن���ت���اج ك��ي��ل��وغ��رام م���ن ال��ه��ي��دروج��ني 
األخضر يصل إلى 7.50 دوالرات مقارنة بسعر 
ال��ه��ي��دروج��ني  م���ن  ك��ي��ل��وغ��رام  ل��ك��ل  2.40 دوالر 

األزرق.
وت��ع��د روي����ال دات����ش ش��ل م��ن أوائ����ل ال��ش��رك��ات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة، ال���ت���ي اه��ت��م��ت ب��ال��ه��ي��دروج��ني، فقد 
راه����ن����ت ق���ب���ل ع���ش���ري���ن ع���ام���ًا ع���ل���ى ال���س���ي���ارات 
ال��ع��ام��ل��ة ب���وق���ود ال���ه���ي���دروج���ني ع��ن��دم��ا ك��ان��ت 

بطاريات أيونات الليثيوم باهظة التكلفة.
وي���ظ���ل ال���ه���ي���دروج���ني م��ف��ي��دا ل��ص��ن��اع��ة ال��ن��ق��ل 
ل��ت��ش��غ��ي��ل ال��ح��اف��الت وال���س���ي���ارات وال���دراج���ات 
ال���ن���اري���ة وأي���ض���ًا ف���ي ص��ن��اع��ة ال���ت���دف���ئ���ة، وم��ن 
ل���ل���وق���ود  امل���ن���ت���ج���ة  ال����ش����رك����ات  ال���س���خ���ري���ة أن 
األح���ف���وري )ش���رك���ات ال��ن��ف��ط( رب��م��ا ت��ك��ون هي 
امل���ن���ت���ج���ة ل���ل���ه���ي���دروج���ني ك����وق����ود ن���ظ���ي���ف ف��ي 

املستقبل.
وأف��اد محللون ب��أن 95% من الهيدروجني في 
الواليات املتحدة يتم إنتاجه بواسطة امليثان، 
كما أن مد خطوط أنابيب الهيدروجني يكلف 
ال��ح��ك��وم��ات س��ت��ة أض���ع���اف خ��ط��وط األن��اب��ي��ب 

للغاز الطبيعي.
ه����ن����اك ت���وص���ي���ات ب���ب���ن���اء ش���ب���ك���ة واس����ع����ة م��ن 
م����ح����ط����ات ال������وق������ود ل����ت����زوي����د وس�����ائ�����ل ال���ن���ق���ل 
ب��ال��ه��ي��دروج��ني، وت���م���دد ذل���ك إل���ى ال��ص��ن��اع��ات 
األخ������������رى، وم�������ن امل����م����ك����ن اس����ت����غ����الل ش����رك����ات 
ال���ن���ف���ط ل��ب��ن��ي��ت��ه��ا ال���ت���ح���ت���ي���ة وامل���س���اه���م���ة ف��ي 
الهيدروجني.  لنقل  وخطوط  محطات  تدشني 

)بلومبيرغ، فوربس، أرقام(

الهيدروجين.. طوق نجاة شركات النفط

اتفاقية باريس وضعت 
الشركات في موقف

ال تحسد عليه

انبعاثات حرق الهيدروجين 
للحصول على الطاقة..

الماء فقط

ألمانيا خصصت
10 مليارات دوالر إلنتاج 

وقود الهيدروجين

     العتبارات مناخية

»شل«: تخفيض أصول إلى 22 مليار دوالر
إن��ه��ا ستقلص  ق��ال��ت »روي�����ال دات����ش ش���ل« 
22 مليار دوالر  إلى  قيمة أصول بما يصل 
ألسعار  األم��د  طويلة  التوقعات  خفض  بعد 

والغاز. النفط 
ال��خ��ط��وة ج��زء م��ن م��راج��ع��ة واس��ع��ة أجرتها 

ال��ش��رك��ة اإلن��ك��ل��ي��زي��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة ل��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا، 
ب���ع���دم���ا ط����رح ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب����ن ف���ان 
ب����وردن خ��ط��ة ف��ي أب��ري��ل ل��خ��ف��ض ان��ب��ع��اث��ات 
ال���غ���ازات امل��س��ب��ب��ة ل��اح��ت��ب��اس ال���ح���راري إل��ى 

الصفر بحلول عام 2050.

السوقية  قيمتها  تصل  ال��ت��ي  »ش��ل«  وق��ال��ت 
إن���ه���ا  دوالر،  م���ل���ي���ار   126.5 إل������ى  ح���ال���ي���ا 
بني  الضرائب  بعد  األصول  قيمة  ستخفض 
أك��ب��ر شركة  وق��ال��ت  دوالر.  م��ل��ي��ار  و22   15
العالم، إنها تتوقع  لبيع الوقود بالتجزئة في 

امل��ئ��ة في  ف��ي   40 ال��وق��ود  ان��خ��ف��اض مبيعات 
ال���رب���ع ال���ث���ان���ي م���ن ال����ع����ام، ب��س��ب��ب ال���ت���راج���ع 
السفر  لقيود  نتيجة  االس��ت��ه��اك  ف��ي  ال��ح��اد 
العالم.  أنحاء  في  كورونا  بفيروس  املرتبطة 

)رويترز(

سليمة لبال  
املنتجات  ملقاطعة  الهند تخطط  أن  م��ف��اده��ا  إش��اع��ة  أي���ام  منذ  ت��ت��ردد 
ال��ص��ي��ن��ي��ة، ل��ك��ن ذل���ك ت��ج��س��د فعليا م��س��اء اإلث��ن��ني امل���اض���ي، م��ع إع��الن 
الوزير الهندي لتكنولوجيات اإلعالم حظر 59 تطبيقا صينيا من على 
االت��ص��االت ويشات  ت��وك وهيلو وخدمة  تيك  بينها  النقالة،  الهواتف 

وويبو.
وب��ع��د أس��ب��وع��ني م��ن ان���دالع م��واج��ه��ات ح��دودي��ة مسلحة أسقطت 20 
قتيال، قررت نيودلهي اتخاذ إجراءات ذات طابع اقتصادي ضد الصني 

بعد العمليات العسكرية في كاشمير والتبت.
وقال الوزير الهندي في بيان إن الحكومة قررت إيقاف الترخيص على 
استخدام بعض التطبيقات لضمان أمن وسالمة فضاء اإلنترنت في 
التطبيقات تشارك في نشاطات  أن هذه  الهند  الهند. ورسميا تعتبر 

تضر بسيادة ووحدة الهند وبأمن الدولة والنظام العام.
ومنذ صباح 30 يونيو بدأت تطبيقات مثل تيك توك تختفي من على 
مالية كبيرة  تداعيات  له  لن تكون  الحظر  ه��ذا  أن  متاجر غوغل، غير 
الهند تمثل  أن  له رمزية كبيرة، ذل��ك  أو الصني، ولكن  بالنسبة للهند 

سوقا عمالقة وفي خضم النمو بالنسبة للشركات الصينية.
كما أن الصني تستحوذ أيضا على سوق الهواتف الذكية في الهند من 
خالل شياومي وفيفو وريالم وأوبو التي تستحوذ اليوم على 65 في 

املئة من املبيعات وفق وكالة األنباء الفرنسية.
 SHAREit ملجموعتي  بالنسبة  كذلك  سيئا  خبرا  التطور  ه��ذا  ويعد   
التوالي 200 مليون و130 مليون  اللتني تملكان على   UC Browser و 
أيضا  ولكن  تايمز،  ايكونوميك  صحيفة  بحسب  الهند  في  مستخدم 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ت��ي��ك ت����وك، ف��ه��ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق امل���وج���ه ل��أش��خ��اص ال����ذي تقل 
أعمارهم عن 25 عامًا، واج��ه مصاعب في الهند في ع��ام 2019 بسبب 
املحتوى الذي اعتبر غير الئق، ما دفع محكمة محلية إلى حظره ملدة 

أسبوعني.
ويحقق تيك توك اململوك من قبل مجموعة بايت دنس نحو ثلث رقم 
أعماله في الهند بعدد 120 مليون مستخدم، وقد فرض هذا التطبيق 
نفسه بعد أن طرح نسخا مترجمة إلى 15 لغة منتشرة في شبه القارة 
ال��ه��ن��دي��ة، م��س��ت��ف��ي��دا م���ن ش��غ��ف ال��ش��ب��اب ال��ه��ن��ود ب��ال��ف��ي��دي��وه��ات على 

الهواتف املحمولة.
وفي بيان صحافي أكدت بايت دانس أن تيك توك يواصل احترام األمن 

عن  معلومات  أي  يتشارك  وال  ال��ه��ن��دي،  ال��ق��ان��ون  وف��ق  والخصوصية 
املستخدمني الهنود مع حكومات أجنبية بما فيها بكني.

استثمارات ضخمة 

آسيا،  أوس��ع بني عمالقي  إط��ار  الصينية في  التطبيقات  يدخل حظر 
ف��ق��ب��ل أن ت��ظ��ه��ر أول ال��ت��وت��رات ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي ال��ه��م��االي��ا م��ط��ل��ع شهر 
مايو املاضي، عاتبت الهند الصني على طريقة إدارتها لوباء كورونا 

وتزويدها بتجهيزات طبية معطلة تخص مكافحة وباء كورونا.
وفي أبريل املاضي، شدد جهاز الترويج للصناعة في وزارة التجارة 
الهندية شروط دخول االستثمارات املباشرة للهند خاصة من الدول 
الهندية. ورسميا  الدولة  من  ترخيص  على  الحصول  وف��رض  الجارة 
ال��ش��رك��ات الهندية  إل��ى الحيلولة دون االس��ت��ح��واذ على  ال��ق��رار  ي��ه��دف 
ب��أس��ع��ار م��خ��ف��ض��ة ف���ي ظ���ل األزم�����ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ف��رض��ه��ا م��رض 

فيروس كورونا املستجد.
لكن اإلجراء فهم الحقا بأنه أداة تهدف إلى سد الطريق أمام الصينيني، 
في  دوالر  م��ل��ي��ارات   5.5 نحو  الصينيون  استثمر  و2019،   2015 فبني 
ال��ه��ن��د، كما أن��ه��م يملكون أسهما ف��ي رأس��م��ال 16 ش��رك��ة م��ن أص��ل 29 

شركة تفوق قيمتها السوقية مليار دوالر.
»السور العظيم« 

لم ترد الصني رسميا على اإلجراءات الهندية حتى اآلن، فيما تغاضت 
وس��ائ��ل إع��الم��ه��ا ع��ن امل��وض��وع، م��ا ع��دا م��ق��اال واح���دا نشرته النسخة 

الصينية من غلوبل تايمز.
وم��ن��ذ ب���داي���ة ال���ن���زاع ال����ح����دودي، ف��رض��ت ال��ص��ني رق���اب���ة ش���دي���دة على 

املوضوع لتجنب النفخ في جمرة القومية الصينية.
وفي املقابل، يصعب على الصني أن تتهم الهند بالقومية االقتصادية، 
ألن هذه املمارسات واملقاربة استخدمتها الصني قبل عشرة أعوام مع 
اب وغوغل  األميركية مثل فيسبوك ووات��س  والتطبيقات  املواقع  أه��م 
ويوتيوب وتوتير، التي ما زالت محظورة في الصني من قبل »السور 

العظيم« الرقمي باإلضافة الى أكبر وسائل اإلعالم الغربية.
اإلباحية واملحافظة على  املواقع  الرقابة بمكافحة  وتبرر الصني هذه 
الصيني  ال��واب  بتطوير عمالق  لها  ما سمح  اإلنترنت،  في  سيادتها 
تنسنت، مبتكر تطبيقات التحادث الفوري ويشات و QQ وبايدو، الذي 

يعد أبرز محرك بحث صيني استفاد من إقصاء غوغل في 2010.

!حرب تجارية في الشرق
يتجه النزاع الحدودي بين الصين والهند إلى التحول الى حرب اقتصادية، بعد ان بدأت 

الهند في مقاطعة المنتجات الصينية وفق تقرير لصحيفة لوموند، وذلك في خضم 
أزمة وباء كورونا، التي دفعت عددا من الشركات العالمية إلى التفكير في االنسحاب 

من السوق الصيني والتفكير في وجهات ثانية لالستثمار بينها الهند.

% 65
من مبيعات

 الهواتف الذكية
في الهند..

لشركات صينية

5.5
مليارات دوالر 

استثمارات بكين
 في 4 سنوات 

بنيودلهي

ال��ه��ن��د ت��ش��رع 
مقاطعة  في 
ال���م���ن���ت���ج���ات 
ال����ص����ي����ن����ي����ة
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  نجحوا في الحصول على أكثر من مليون دوالر فدية

قراصنة »نيتووكر«
يبتزون جامعة كاليفورنيا

رائ���د، يطور عالجًا  أق��ر معهد بحوث طبية 
مل��رض ك��وف��ي��د19-، ب��أن��ه دف��ع لقراصنة 1.14 
م��ل��ي��ون دوالر ف��دي��ة ب��ع��د م��ف��اوض��ات سرية 

تمكنت »بي بي سي« من متابعتها.
وك���ان���ت ع��ص��اب��ة ت��ع��رف ب��اس��م »ن��ي��ت��ووك��ر« 
ق���د ه��اج��م��ت ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ف���ي س��ان 
واضطر  يونيو.  م��ن  األول  ف��ي  فرانسيسكو 
م��وظ��ف��و ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات إل����ى ع��زل 
أج����ه����زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ع����ن ال���ك���ه���رب���اء ل��وق��ف 

انتشار الفيروس اإللكتروني املهاجم.
وت����م����ك����ن����ت »ب��������ي ب������ي س��������ي« م������ن م���ت���اب���ع���ة 
في محادثات  تمت  التي  الفدية،  مفاوضات 
حية في جزء سري من اإلنترنت، بعد تلقيها 

بالغا من مصدر مجهول.
وي�����ق�����ول خ�����ب�����راء أم������ن إل����ك����ت����رون����ي إن م��ث��ل 
ت��ل��ك امل���ف���اوض���ات ت���ح���دث ح��ال��ي��ا ف���ي أن��ح��اء 
وأح��ي��ان��ا مقابل مبالغ  ال��ع��ال��م،  م��ن  مختلفة 
أك�����ب�����ر، ف�����ي م���خ���ال���ف���ة ل���ن���ص���ائ���ح ال����ش����رط����ة، 
األمن  ومركز  ال��ف��درال��ي،  التحقيقات  ومكتب 

اإللكتروني الوطني.
وق���د ش���ارك���ت ش��ب��ك��ة ن��ي��ت��ووك��ر وح���ده���ا في 
ال��ج��ام��ع��ات خالل  األق���ل على  هجومني على 

الشهرين املاضيني.
وت�����ب�����ني ال�����ن�����ظ�����رة األول�����������ى إل��������ى ص��ف��ح��ت��ه��ا 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ف��ي ال��ج��زء امل��ظ��ل��م م��ن اإلن��ت��رن��ت، 
وه��و ال��ج��زء غير امل��ت��اح إال ب��واس��ط��ة برامج 
معينة، أنها مثل غيرها من صفحات مواقع 
ال��زب��ائ��ن، وفيها زر خ��اص باألسئلة  خ��دم��ة 
التي يتكرر طرحها، وعرض لعينة »مجانا« 
إج��راء  مع خيار  اإللكتروني،  برنامجها  من 

محادثة حية.
ولكن ه��ن��اك، إل��ى جانب ذل��ك، ع���دادًا يحسب 
الوقت حتى اللحظة التي يحددها القراصنة، 
والتي إما يضاعفون فيها قيمة الفدية، وإما 
أن ي��ل��غ��وا ب��ي��ان��ات أج��ه��زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر التي 

هاجموها بالفيروسات اإللكترونية.
وت���ت���ل���ق���ى ال����ض����ح����ي����ة، وه�������ي ه����ن����ا ج���ام���ع���ة 
تعليمات  ف��ران��س��ي��س��ك��و،  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا-س��ان 
ع��ادة إما عن طريق رسالة بريد إلكتروني، 
وإما بواسطة مذكرة فدية. وتلقت الجامعة 
رسالة في 5 يونيو، ثم بعد ست ساعات من 
تمديد  الجامعة  طلبت  التعليمات  اتباعها 
ال��وق��ت امل��ت��اح أم��ام��ه��ا، وط��ل��ب��ت أي��ض��ا محو 

البيانات التي تشير إلى قرصنة موقعها.
ون��ظ��را ألن دخ���ل ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا س��ان 
ف���ران���س���ي���س���ك���و ي���ب���ل���غ م����ل����ي����ارات ال���������دوالرات 
س���ن���وي���ا، ط���ل���ب ال���ق���راص���ن���ة م��ن��ه��ا 3 م��الي��ني 

دوالر.
الذي  امل��ف��اوض��ات،  في  الجامعة  ولكن ممثل 
كان متخصصا في التفاوض، شرح لهم أن 
ف��ي��روس ك��ورون��ا ق��د دم��ر »الجامعة« ماليا، 

وتوسل إليهم أن يقبلوا 780000 دوالر.
وع���ق���ب ي�����وم ك���ام���ل م����ن امل����ف����اوض����ات، ق��ال��ت 
الجامعة إنها جمعت كل ما هو متاح لديها 
م��ن أم����وال تستطيع دف��ع��ه��ا، وح����ددت مبلغ 
1.2 مليون دوالر، ولكن العصابة رفضت أن 

تقبل أي مبلغ أقل من 1.5 مليون دوالر.
ال��ج��ام��ع��ة بتفاصيل  وب��ع��د س���اع���ات ع����ادت 
امل����ب����ل����غ ال��������ذي اس����ت����ط����اع����ت ت�����دب�����ي�����ره، وه����و 

1.140895 مليون دوالر.
وفي اليوم التالي حول إلى حساب نتووكر 
اإللكتروني 116.4 بيتكوين، وأرس��ل بعدها 

برنامج لفك شفرة القرصنة إلى الجامعة.
التحقيقات  مكتب  اآلن  ال��ج��ام��ع��ة  وت��س��اع��د 
ال��ف��درال��ي ف��ي التحقيق ال���ذي ي��ج��ري��ه، وه��ي 

تعمل على استعادة األنظمة التي تضررت.

املواد املشفرة

»ب���ي ب���ي س����ي«: »ب��ع��ض  وق���ال���ت ال��ج��ام��ع��ة ل����

امل����واد امل��ش��ف��رة مهمة ف��ي ال��ع��م��ل األك��ادي��م��ي 
الذي نقوم به لخدمة الناس. ولذلك اتخذنا 
ق��������رارا ص���ع���ب���ا ب����دف����ع ج������زء م����ن ال����ف����دي����ة مل��ن 
ال��ح��ص��ول على  ال��ه��ج��وم، نظير  ف��ي  تسببوا 
وسيلة لفك ش��ف��رة ال��ب��ي��ان��ات، وإع���ادة امل��واد 
اف��ت��راض  الخطأ  وم��ن  عليها.  ال��ت��ي حصلوا 
أن جميع البيانات واالدع��اءات املذكورة في 

املفاوضات دقيقة«.
ولكن شركة جان أوب جني أوورث األوروبية، 
التي تدير مشروعا يدعى »ال فدية بعد اآلن«، 
تقول: »ال ينبغي أن تدفع ضحية فدية، ألن 
هذا يشجع هؤالء املجرمني على االستمرار 
في أنشطتهم غير املشروعة. وبدال من ذلك، 
وتعطل  تتدخل  ال��ش��رط��ة حتى  إب���الغ  يجب 

املشروع اإلجرامي«.
وقال بريت كالو، محلل التهديدات في شركة 
أمام  »ليس  اإللكتروني:  لألمن  إمسيسوفت 
امل��ن��ظ��م��ات ف��ي ت��ل��ك ال��ح��االت خ��ي��ار آخ���ر. إم��ا 
البيانات  أن تمحى  وإم��ا  املطلوب،  تدفع  أن 
امل����س����روق����ة. ول����ك����ن مل�������اذا ي���م���ح���و امل���ج���رم���ون 
ب��ال رح��م��ة ال��ب��ي��ان��ات، ال��ت��ي ق��د يستطيعون 

الحصول على أموال مقابلها فيما بعد؟«.

وت�����ب�����دأ م���ع���ظ���م ه���ج���م���ات امل���ط���ال���ب���ة ب��ف��دي��ة 
أن  البحوث  وتظهر  ملغم،  إلكتروني  ببريد 
العصابات اإلجرامية تستخدم أدوات يمكن 
الكمبيوتر  أنظمة  إلى  الوصول  بواسطتها 
ع��ن ط��ري��ق تحميلها م��ن م���رة واح�����دة. وف��ي 
األس��ب��وع األول م��ن ه���ذا ال��ش��ه��ر وح����ده، بلغ 
ع���دد رس���ائ���ل ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي امل��ل��غ��وم��ة 
أكثر من مليون رسالة، تحتوي على عدد من 
وسائل الخداع والتصيد، من بينها »نتيجة 
ف��ح��ص ك���وف���ي���د19-«، أرس���ل���ت إل���ى منظمات 
ف���ي ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، وف���رن���س���ا، وأمل��ان��ي��ا، 

واليونان، وإيطاليا.
وت��ن��ص��ح امل��ن��ظ��م��ات دائ���م���ا ب��ح��ف��ظ ن��س��خ ال 
تتطلب اإلنترنت من بيانتها بطريقة دورية. 
ولكن خبراء يقولون إن الجامعات قد تكون 
ب��ي��ئ��ة ص��ع��ب��ة ب��ال��ن��س��ب��ة إل�����ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املعلومات.
إذ إن تغير الطالب باستمرار في الجامعات، 
املعلومات  ومشاركة  باالنفتاح  واتصافهم 
ب����ني ب��ع��ض��ه��م ال���ب���ع���ض، ق����د ي���ت���ع���ارض م��ع 
قواعد التحكم املطلوبة لحماية املستخدمني 

واألنظمة من أي هجوم.

مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في القضية.. والجامعة تساعده

¶ مليون رسالة إلكترونية ملغومة في األسبوع األول من يونيو 
¶ ضرورة إبالغ الشرطة حتى تتدخل وتعّطل المشاريع اإلجرامية

القراصنة طلبوا

3 
ماليين دوالر 

من دخل 
الجامعة البالغ 

مليارات 

!

138 مليار دوالر يمكن توفيرها بحلول 2030
النفايات.. حافز اقتصادي جديد لمدن الخليج!

وليد منصور 

يذكر تقرير للمنتدى االقتصادي العاملي أن 
التطورات املهمة نحو الحكومة اإللكترونية، 
والتجارة اإللكترونية، وآخرها التكنولوجيا 
التحتية  البنية  املالية، شهدت ظهور بعض 
الحضرية املتقدمة، إذ تجسد مدينة الكويت 
وأبو ظبي والدوحة ودبي واملنامة والرياض 
وال��ش��ارق��ة كيف ت��واص��ل امل��دن إع���ادة اختراع 
في  هي  بيئًيا  املستدامة  واملشاريع  نفسها، 

صميم الخطط االستراتيجية.
ول���ك���ن م����ع ت��ح��س��ن ن���وع���ي���ة ال���ح���ي���اة وزي������ادة 
ال���ن���ش���اط االق�����ت�����ص�����ادي، ت����أت����ي ن��ت��ي��ج��ة غ��ي��ر 
م���رغ���وب ف��ي��ه��ا: ال��ن��ف��اي��ات ال��ح��ض��ري��ة. أث��ن��اء 
اإلغ����������الق، ق����د ت����ك����ون ك���م���ي���ات ال���ن���ف���اي���ات ق��د 
ا، ولكن زادت النفايات الطبية 

ً
انخفضت مؤقت

أن تصبح  يمكن  ه��ل  ول��ك��ن  م��ل��ح��وظ.  بشكل 
أو  الخليج؟  مل��دن  اقتصادية  م��ي��زة  النفايات 
حتى حافزًا اقتصاديًا جديدًا للمساعدة في 

إنعاش األسواق املتضررة من الوباء؟
واالستهالكي  الصناعي  ال��ن��م��وذج  ويعتمد 
الحالي على عملية االستخراج - االستخدام 
- ال���ت���خ���ل���ص - امل����ع����روف����ة ب����اس����م »ال���ن���م���وذج 
الخطي«، بحيث سيطر مسار اإلنتاج أحادي 
الصناعية.  ال��ث��ورة  منذ  العالم  على  االت��ج��اه 
ول��ك��ن إذا وص���ل ع���دد س��ك��ان ال��ع��ال��م إل���ى 9.6 
مليارات نسمة بحلول عام 2050، كما تقول 
األم����م امل���ت���ح���دة، ف��س��ت��ك��ون ه��ن��اك ح��اج��ة إل��ى 
ثالثة كواكب للحفاظ على أنماط االستهالك. 
ال��ن��م��وذج الخطي ضغوطًا على  م���ارس  وق��د 
امل���ع���روض م��ن امل����واد ال���خ���ام، م��م��ا تسبب في 
زيادة أسعار السلع األساسية وظلت متقلبة. 
ونتيجة لذلك، هناك توجهات متزايدة إلعادة 
ال��ت��ف��ك��ي��ر ف��ي ال��ن��م��وذج واس��ت��ب��دال��ه ب��ن��م��وذج 
استخراج - استخدام - إعادة تدوير - ُيعرف 

ا باالقتصاد الدائري.
ً

أيض
ذات  الخليجي  التعاون  مجلس  م��دن  تواجه 
ال��دخ��ل امل��رت��ف��ع زي����ادة م��ط��ردة ف��ي ال��ن��ف��اي��ات 
ل���ك���ل ف������رد، إذ ق�����در ب���رن���ام���ج األم������م امل��ت��ح��دة 

الصلبة  ال��ن��ف��اي��ات  أن  امل��اض��ي  ال��ع��ام  للبيئة 
التعاون  مجلس  دول  ف��ي  امل��ت��ول��دة  السنوية 
ط��ن في  م��ل��ي��ون  بلغت ح��وال��ي 27  الخليجي 
نهاية عام 2016، بزيادة تصل إلى 5 في املئة 
ع��ل��ى أس����اس س��ن��وي. وت��خ��ص��ص ه���ذه امل��دن 
م��ي��زان��ي��ات ك��ب��ي��رة ك��ل ع���ام إلدارة ال��ن��ف��اي��ات، 
في  م��ت��زاي��دة  بيئية  تكاليف  ��ا 

ً
أي��ض وتتحمل 

شكل مدافن.
وت��ش��ي��ر دراس����ة إل���ى وج���ود ع��الق��ة ق��وي��ة بني 
الدخل املرتفع وتوليد النفايات املرتفع. وفي 
غضون ذلك، قدر تقرير قمة الحكومة العاملية 
أن  يمكن  الخليجي  التعاون  دول مجلس  أن 
توفر 138 مليار دوالر بحلول عام 2030 من 

خالل اقتصاد دائري. 
وي���ب���دو أن ك���ل امل����ب����ادرات ت��س��ي��ر ف���ي االت��ج��اه 
ال��ص��ح��ي��ح. ول���ك���ن م���ا ال�����ذي ي��م��ك��ن أن تفعله 
م����دن دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي في 
الثروة كجزء  إلى  النفايات  رحلتها لتحويل 
م���ن االق��ت��ص��اد ال����دائ����ري؟ ف���ي م���ا ي��ل��ي بعض 

االستراتيجيات املحتملة:

استراتيجية »100 دائرة«

تتمتع مدن دول مجلس التعاون الخليجي 
ن��ظ��ام بيئي دائ���ري  م��ث��ال��ي لتطوير  ب��م��وق��ع 
م���ت���ك���ام���ل، ح���ي���ث ي���ج���ب أن ت����ك����ون األع����م����ال 
ف��ي صميمها، وعلى  ال��دائ��ري��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
كل مدينة أن تعطي لنفسها هدفًا للتطوير، 
ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال، 100 رائ���د أع��م��ال دائ���ري 
ف��ي خمس س��ن��وات، ف��ي م��ج��االت االقتصاد 

الدائري املتخصصة.
تستهدف صفر  ال��ت��ي  امل���دن  على  يجب  كما 
أن  الكربون  منخفضة  انبعاثات  أو  نفايات 
تعطي أولوية لنجاح رواد األعمال الدائرية 

كهدف رئيسي.

عمل المدن كرجال أعمال

الخليجي  ال��ت��ع��اون  م���دن دول مجلس  ع��ل��ى 

ال��ن��ظ��ر ف���ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة دائ���ري���ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
ل���ل���ت���ع���اون وال���ت���ك���ام���ل ب��ع��ض��ه��ا م����ع ب��ع��ض، 
الفريدة. بحيث عند  بناًء على نقاط قوتها 
ت��ص��م��ي��م ه����ذا ال���ن���ظ���ام ال��ب��ي��ئ��ي، ي��ج��ب على 
التفكير والتصرف مثل رجال  امل��دن نفسها 

األعمال. 
كل  في  الجوانب  متعددة  سياسة  وستوفر 
م��دي��ن��ة ال���ن���ظ���ام ال��ب��ي��ئ��ي امل���ن���اس���ب ل��ألع��م��ال 

الدائرية املبتكرة. 

شراكات عالمية 

ت��س��اع��د ب���رام���ج دع����م امل���ؤس���س���ات األف���ك���ار 
ه������ذه  ت�������رب�������ط  إذ  ش����������رك����������ات،  ل�����ت�����ص�����ب�����ح 

ال���ب���رام���ج األف����ك����ار ب����األس����واق ب��اس��ت��خ��دام 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ات ال���ح���ض���ان���ة وال���ت���س���ري���ع. 
ونظًرا ألن اآلثار السلبية للنموذج الخطي 
للشركات  م��ك��ان، يمكن  ك��ل  ف��ي  محسوسة 
ال��دائ��ري��ة التوسع بشكل أس��رع ف��ي جميع 
ال���ت���ع���اون  م���ج���ل���س  م���ن���ط���ق���ة دول  أن�����ح�����اء 

الخليجي.

 سالسل أكثر كفاءة

ال����ن����ف����اي����ات ح����ال����ي����ا ب����ن����د ت���ك���ل���ف���ة ك���ب���ي���ر ف��ي 
امل���ي���زان���ي���ات ال���وط���ن���ي���ة. ل��ك��ن ال��ف��ص��ل األك��ث��ر 
ك��ف��اءة يمكن أن ي��ح��ول ال��ن��ف��اي��ات إل���ى م��واد 

خام قيمة.

وي���م���ك���ن أن ي���س���اع���د ف���ص���ل ال���ن���ف���اي���ات ع��ل��ى 
م��س��ت��وى األس����رة ف��ي إن��ش��اء سلسلة بقيمة 
اقتصادية أكثر كفاءة، حيث يمكن للشركات 
الناشئة املحلية أن تتعاون مع رواد األعمال 
لجمع  التكنولوجيا  استخدام  في  العامليني 

النفايات وفصلها.

 التعريفات الجمركية 

ي���ت���م ب���ي���ع ع�����دد م����ن ال���س���ل���ع االس��ت��ه��الك��ي��ة 
وامل����س����ت����وردة ب��ف��ض��ل أس���ع���اره���ا ال��ج��ذاب��ة 
ولكن يتم تجاهل هذا العبء على ميزانية 
إدارة النفايات، إذ إن املنتجات ذات العمر 
النفايات.  إدارة  ن��ظ��ام  ف��ي  األق��ص��ر تضيع 

ال���س���ن���وي���ة إلدارة  ال���ت���ك���ل���ف���ة  ع���ل���ى  وب�����ن�����اًء 
النفايات، يمكن ملدن دول مجلس التعاون 
الخليجي تطوير استراتيجية للتعريفات 
وت��ن��ف��ي��ذه��ا ت��دري��ج��ًي��ا. ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى دول 
برنامج  يقدر  الخليجي،  التعاون  مجلس 
األمم املتحدة للبيئة تكلفة إدارة النفايات 
لكل مقيم بنحو 31 دوالًرا. يمكن أن يكون 
ه����ذا ب��م��ن��زل��ة خ���ط األس�����اس ل��ت��ط��وي��ر آل��ي��ة 
دول  م���دن  ف��ي  امل��ث��ل��ى  الجمركية  التعريفة 

مجلس التعاون الخليجي.

 تعميم التمويل الدائري

ي������ج������ب ع������ل������ى ال�������ح�������ك�������وم�������ات ال������ف������ردي������ة 
ه���ذه  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���س���ي���اس���ة  أدوات  إص�������دار 
االستراتيجية املتكاملة. بعد وضع إطار 
قائمة  تمويل  آليات  السياسات، ستظهر 

على السوق.
التمويل املختلط إحدى  ويمكن أن يكون 
قابلية  لتعزيز  السياسية،  األدوات  ه��ذه 
ت��م��وي��ل امل��ش��اري��ع وامل���س���اع���دة ف���ي إط���الق 

االستثمارات الخاصة.

¶ الكويت والرياض ودبي والدوحة والمنامة تواصل إعادة تطوير نفسها

¶ النفايات الصلبة السنوية في دول الخليج بلغت 27 مليون طن
¶ عالقة قوية فعلية بين الدخل المرتفع وتوليد النفايات المرتفع

¶ »برنامج البيئة«: 31 دوالرًا تكلفة إدارة النفايات لكل شخص 
¶ االنتعاش االقتصادي يحفز االستفادة من االقتصاد الدائري الرقمي

مدن مجلس التعاون الخليجي استثمرت بشكل كبير في تحسين 
البنية التحتية إلدارة النفايات، إذ يتم تطوير مشاريع تحويل النفايات 

إلى طاقة، بينما بدأت مصانع إعادة التدوير في فصل النفايات إلعادة 
استخدام تقنيات اإلدارة المتكاملة للنفايات.  

مراجعة بث المحتوى مدفوع الثمن

»فيسبوك« تواجه حملة 
»العقاب الكبرى«

املقاطعة،  لحملة  استجابة  البعض  اعتبره  فيما 
أع��ل��ن��ت ش��ب��ك��ة ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي فيسبوك 
عن خطوات جديدة بشأن مراجعة بث املحتوى 

مدفوع الثمن.
من  جماعي  عقاب  لحملة  فيسبوك  وتعرضت 
شركات عمالقة لوقف خروقات مارك زوكربيرغ 
ب��دأت منذ ع��ام 2015  التي  لسياسات فيسبوك 
الستيعاب تصريحات الرئيس األميركي دونالد 

ترامب املثيرة للجدل.
وف���ي رد ف��ع��ل س��ري��ع لحملة م��ق��اط��ع��ة ش��رك��ات 
ل��ل��م��وق��ع، ان��خ��ف��ض��ت أس��ه��م فيسبوك  إع���الن���ات 
زوكربيرغ  م��ارك  وخسر   ،%8.3 بنحو  الجمعة 
مؤسس فيسبوك واملدير التنفيذي للشركة أكثر 
بلومبيرغ،  نقلته  من 7 مليارات دوالر، وف��ق ما 

وهو االنخفاض األكبر في نحو 3 أشهر.
وقضى انخفاض أسعار األسهم على 56 مليار 
وخفض  لفيسبوك  السوقية  القيمة  م��ن  دوالر 
ث��روة زوكربيرغ إلى 82.3 مليار دوالر،  صافي 

وفقا ملؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
فيسبوك  االجتماعي  ال��ت��واص��ل  شبكة  وتعتزم 
مراجعة سياسات الشراكة وبث املحتوى مدفوع 
الثمن والتحكم في عالمة األمان التي يتم منحها 
للمنتجني كجزء من جهود الشبكة لضمان بيئة 
فيسبوك  منصات  يستخدم  شخص  لكل  آمنة 
املختلفة.  وأش��ارت وكالة بلومبيرغ لألنباء إلى 
أن ش���رك���ة ف��ي��س��ب��وك س��ت��ص��در ف���ي أغ��س��ط��س 
املقبل اإلصدار الجديد من تقرير فرض املعايير 

املجتمعية على محتوى منصاتها. 
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طريق دائري للمستقبل

ال��ح��ال ح��ول  س��ت��ط��رح األس��ئ��ل��ة بطبيعة 
من  البيئي  النظام  ه��ذا  مثل  بناء  تكلفة 
النفايات إلى الثروة في هذه املدن. يمكننا 
الحصول على فكرة عادلة عن ذلك من 
إلدارة  السنوية  التكاليف  تحديد  خ��الل 
ال��ن��ف��اي��ات، وزي�����ادة ال��ب��ط��ال��ة، وان��خ��ف��اض 
امل��واد الخام  نمو السوق، وارتفاع تكلفة 
والسلع. وبعبارة أخرى، فإن تكلفة بناء 
مثل هذا النظام البيئي هي تكلفة البقاء 
ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل - ول��ي��س ف��ق��ط أن ت��ك��ون 
ذات ص��ل��ة ف���ي ال��ع��ق��ود ال���ق���ادم���ة. ي��ق��در 
البنك الدولي أن اقتصادات دول مجلس 
االنتعاش  في  الخليجي ستبدأ  التعاون 
ال���وق���ت  ح������ان  ل����ذل����ك،   .2021 ع������ام  ف����ي 
أفضل  ف��ي  التفكير  ل��ب��دء  اآلن  امل��ن��اس��ب 
الطويلة  االق��ت��ص��ادي��ة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
األج������ل ل���ض���م���ان ال���ن���م���و ل���الق���ت���ص���ادات 
لرجال  إشراقا  أكثر  ومستقبل  املحلية 

األعمال الشباب.

تدوير النفايات صناعة واعدة تساهم في تعزيز االقتصاد
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0.3400.00%5816920%0.0%6.91.2634.10.3590.1890.0460.00%009%0.0%20.50.4620.80.0790.0360.0050.00%000.0%0.0%NM0.050.30.0070.004

2.78836.01%52418925.2%0.0%9.54.24340.83.4901.9440.677-3.00%10816014%1.9%13.31.58748.10.8780.4340.0290.10%531,79422%0.0%18.90.6412.70.0480.021

0.0680.00%001%0.0%NM1.072.70.1790.0010.0770.00%001%0.0%NM0.5126.60.0910.0610.163-1.0-1%3191,94531%6.1%5.00.65232.70.2610.121

0.016-0.6-4%251,56066%0.0%NM0.284.30.0170.0070.0130.22%876,454207%0.0%NM0.688.30.0170.0070.0582.65%078%0.0%NM0.655.80.0700.045

0.184-2.0-1%2451,31258%0.0%8.30.6430.10.2640.1500.096-3.4-3%484935%5.3%11.30.56165.20.1060.0850.1980.00%003%0.0%NM1.3834.20.3370.072

0.465-20.0-4%120%0.0%9.81.2191.70.5120.3670.0300.00%002%0.0%40.80.383.70.0450.0270.042-0.10%1155%0.0%NM0.3025.90.0590.037

0.167-2.0-1%13580313%4.8%7.10.50159.00.3050.1380.0530.20%011%0.0%10.40.3122.10.0800.0520.0320.00%000%0.0%NM0.985.30.0370.013

0.0640.30%6094059%7.6%10.40.5110.50.0890.0490.0770.00%001%5.6%7.50.6518.90.0890.0620.3750.00%000%0.0%12.92.36384.20.5000.318

0.028-0.6-2%1970918%0.0%4.30.2020.40.0430.0240.029-2.9-9%0118%0.0%46.10.525.40.0340.0230.047-0.3-1%4911%0.0%9.90.79242.10.0780.042

 0.425-4.0-1%327617%7.1%11.81.3693.50.6200.3600.0520.00%0013%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%NM0.3831.10.0630.0320.0190.74%191,02462%0.0%NM0.304.60.0340.0130.0520.00%0011%0.0%44.90.6010.50.0660.025

0.0670.00%000%0.0%13.00.4524.20.0870.0520.0965.05%1171,2369%8.3%10.40.6824.10.0950.076 0.0540.00%006%0.0%13.90.4916.70.0600.037

0.040-0.20%3654%0.0%19.80.1714.20.0570.0350.0866.89%010%0.0%28.90.2622.80.1590.060-1.9%2,38334,0592.2%16.30.692,330

0.0650.00%000%0.0%20.30.5232.50.0800.0530.008-0.6-7%9011,00840%0.0%NM0.188.70.0160.0050.0680.00%001%0.0%NM0.536.80.0860.051

7.8%2,6759,0221.6%13.20.892,8510.0520.10%2365%0.0%19.20.3516.70.0860.0473.8%000.0%NM0.537

0.0600.00%000%0.0%NM0.513.10.0700.0250.037-0.5-1%718922%0.0%40.10.4936.50.0550.0262.7%18,084125,4113.5%14.631.2129,961

0.185-4.0-2%301608%0.0%34.11.0040.10.2000.1520.029-0.10%1034820%0.0%7.40.2718.30.0460.027

0.012-0.2-2%757097%0.0%NM0.251.30.0320.0100.084-4.4-5%010%0.0%NM0.649.20.1790.060

0.592-2.00%9115413%0.0%32.71.75184.30.6450.4280.027-0.4-1%281,05864%0.0%NM0.183.60.0430.021

1.4%1288830.0%NM1.462290.0160.00%0024%0.0%NM0.121.60.0290.015
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الحكومة ترفع سعر الخبز.. والجيش يحذف اللحوم من طعامه

لبنان يفقد أسس الحياة.. تدريجيًا
بيروت ـــــ أنديرا مطر

ع���ل���ى وق�����ع ت��ح��ل��ي��ق س���ع���ر ص�����رف ال��������دوالر ف����ي ل��ب��ن��ان، 
الخانقة  املعيشية  األزم��ة  ليرة، وصلت   8000 متخطيًا 
إل����ى ل��ق��م��ة ال��ع��س��ك��ري��ن، ح��ي��ث ب���ات���ت وج��ب��ات��ه��م خ��ال 
ال��خ��دم��ة خ��ال��ي��ة م���ن ال��ل��ح��وم؛ إذ ق����ررت ق���ي���ادة الجيش 
ف عن استخدام اللحوم في وجبات الطعام، التي 

ّ
التوق

ت��ق��ّدم للعسكرين أث��ن��اء وج���وده���م ف��ي ال��خ��دم��ة، ج���ّراء 
ارتفاع غير مسبوق في ثمنها، بعد أن شهدت أسعار 
ال��س��ل��ع وامل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ع��م��وم��ًا، وال��ل��ح��وم خصوصًا، 
ارتفاعًا جعل شريحة واسعة من اللبنانين غير قادرة 
سعر  ويبلغ  اليومية.  وجباتها  ف��ي  استخدامها  على 
كيلو غرام لحم الغنم ثمانن ألف ليرة. وأعلنت نقابة 
بيع  60 %، من محال  أكثر من  إقفال  القصابن  اتحاد 
اللحوم، »بسبب« االرتفاع الصاروخي للدوالر. في حن 
يلجأ لبنانيون إلى نظام املقايضة لتأمن احتياجاتهم 
 تعرض 

ً
األساسية، ويعمد البعض إلى بيع ثيابه، فمثا

س��ي��دة ث��وب��ًا م��ق��اب��ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى حليب وح��ف��اض��ات 
ل��رض��ي��ع��ه��ا، بينما ت���وّد أخ���رى اس��ت��ب��دال م���واد غذائية 
االقتصاد  وزي��ر  اعلن  ذل��ك  ف��ي غضون  بثياب طفلتها. 
 2000 إل��ى  الخبز  رب��ط��ة  ان��ه سيرفع سعر  نعمة  راؤول 

ليرة، وذلك بعد اجتماعه بنقابة اصحاب األفران. 
ف��ي امل��ق��اب��ل، ال��س��ل��ط��ة غ��ائ��ب��ة ع��ن ال��س��م��ع وت��ت��خ��ّب��ط في 
للمواطن،  املعيشي  ال��ه��م  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيدة  ملفات 
غ��ي��ر ع��اب��ئ��ة ب����رأي ال��ش��ع��ب، وال ب��ث��ورت��ه، ح��ي��ث سجل 
مساء أمس قطع طرقات احتجاجات ودع��وات للنزول 
ال��ش��ارع، وتجمع املحتجون تحت جسر املشرفية  إل��ى 
سعر  ارتفاع  على  احتجاجا  الجنوبية؛  الضاحية  في 

صرف الدوالر ورفع سعر الخبز واللحوم.
ف��ي امل��ق��اب��ل، أرج����أ م��ج��ل��س ال�����وزراء ال��ب��ت ف��ي استقالة 
ل��وزارة املالية آالن بيفاني، مع ترجيحات  املدير العام 
الوفد  أعضاء  أب��رز  كونه  إل��ى  نظرًا  االستقالة،  برفض 
النقد، وُمطلع على ك��ل امللفات  امل��ف��اوض م��ع ص��ن��دوق 
املالية للدولة منذ 20 عامًا. وسط تساؤالء في الشارع 
اللبناني حول وضع استقالة بيفاني وقبله مستشار 
ال��ري��ح وتضع  ف��ي مهب  امل���ال، الخطة الحكومية  وزي��ر 

املفاوضات مع الصندوق أمام الحائط املسدود. 
على  اعتراضًا  الرجلن،  استقالة  أن  اآلن  فاألكيد حتى 
ال��ب��اد دخلت  أن  السلطة، تعني  ال��ذي تنتهجه  امل��س��ار 
ف���ي ان��ه��ي��ار ل���م ت��ك��ن أي ج��ه��ة ت��ت��وق��ع أن ي��ت��س��ارع على 
املباشر  السبب  أوض���ح  بيفاني  ك��ان  وإذا  ال��ن��ح��و.  ه��ذا 
ووزي��ر  رئيسًا  الحكومة  انصياع  إل��ى  ورده  لاستقالة 
مالية إلى أرقام لجنة تقّصي الحقائق النيابية، بعدما 
تبّن له أن رئيس التيار الوطني الحر، الذي شّكل حماية 
ودعمًا له طيلة مسيرته املالية، سيحجم عن دعمه في 
امل��ال إبراهيم كنعان..  املالية مع رئيس لجنة  املواجهة 
ف��ي ح��ن ب��دا ال��وزي��ر وزن��ي ع��اج��زًا ع��ن ال��دف��اع ع��ن خطة 

الحكومة ويتعّرض النتقادات قد تؤدي إلى استقالته!
القسم  االقتصادي  للتعافي  الحكومة  خطة  حّمل 

ُ
ت إذ 

األكبر من الخسائر للمتسّببن املباشرين في االنهيار 
والنهب، )أي املستفيدين من املقامرة بالودائع والذين 
املصارف وحلفائهم  كارتل  من  الطائلة  األرب��اح  جنوا 
السياسين(، وسعت جزئيًا إلى الحد من منحى بيع 
الطبقة  لكن  ال��ذه��ب..  تسييل  وبينها  العامة،  امللكيات 

ال��س��ي��اس��ي��ة ال���ت���ي أوص���ل���ت إل����ى ك���ل ه����ذه امل��ن��ه��ب��ة في 
انتفضت  النيابية،  املجالس  عليها  م��وازن��ات صادقت 
وأع���ادت تمتن تحالفها م��ع ك��ارت��ل امل��ص��ارف، وق��ررت 

تحميل املواطنن الثمن مرة ثانية.

الوضع إلى األسوأ 

ال��خ��ب��ي��ر االق���ت���ص���ادي م������روان إس���ك���ن���در أك����د ل���� سبقلا 
أن »ب��ي��ف��ان��ي م���ن ك���ب���ار امل��وظ��ف��ن ال��ن��ظ��ي��ف��ي ال���ك���ف في 
لبنان«، معتبرًا أن��ه »م��ن أج��ل ذل��ك تمت إزاح��ت��ه، ألنهم 
أن يعّكر عليهم«. وفي  م��ن شخص نظيف  ي��ري��دون  ال 
»الوضع  إسكندر:  أض��اف  الحالية،  للمرحلة  توصيفه 
ال��ه��اوي��ة، ول��ن يكون  ف��ي لبنان سّيئ ج���ّدًا، وعلى شفا 
ق��ادرًا على تمويل مستوردات  امل��رك��زي  لبنان  مصرف 
املقبلة،  الثاثة  األش��ه��ر  خ��ال  وال����دواء،  والقمح  النفط 
وبالتالي، سننتقل إلى أزمة كبيرة جّدًا، وإذا لم نؤّمن 
ات النفطية فسيؤدي ذلك الى انقطاع الكهراباء 

ّ
املشتق

واإلنترنت وتحّول لبنان إلى دولة من دول القرن الرابع 

عشر«.
ورب���ط ال��خ��ب��ي��ر االق��ت��ص��ادي أزم���ة ل��ب��ن��ان ب��ال��وض��ع في 
س��وري��ا: »ه��ن��اك ت���ازم ب��ن األزم���ة الطاحنة ف��ي لبنان 
واألزم������ة ف���ي س���وري���ا؛ ألن ال���س���وري���ن ك���ان���وا ي��أخ��ذون 
»أعتقد  لبنان«، مضيفًا:  نفطية مدعومة من  مشتقات 
أننا وصلنا إلى الهاوية. كل يوم يمر ينتظر اللبنانيون 
أس��وأ منه ف��ي ال��ي��وم التالي، وه��ذه األزم���ة ل��م يشهدها 

لبنان، حتى في أيام الحرب األهلية«.

حجة السيادة

ق إسكندر على اتهام السفيرة األميركية دوروثي 
ّ
وعل

شيا »حزب اهلل« »بابتاع مليارات الدوالرات من أموال 
: إنه »عندما تتحدث السفيرة األميركية 

ً
الدولة«، قائا

عن ضرورة إصاح الكهرباء، ويجب إصاحها، تنبري 
ج��م��اع��ة ح���زب اهلل مل��ه��اج��م��ت��ه��ا، ت��ح��ت ح��ج��ة ال��س��ي��ادة 
أنفسهم  ي��رون  ال  ولكنهم  اللبناني،  بالشأن  ل 

ّ
والتدخ

وك��ل كامهم وتصّرفاتهم  في سوريا،  لون 
ّ

يتدخ حن 

ي��دل إال على رغبة في السيطرة على لبنان وجعله  ال 
ضمن محور املمانعة«. 

بيفاني يعرف الجميع

ال��خ��ب��ي��ر امل���ال���ي واالق���ت���ص���ادي ال���دك���ت���ور ح��س��ن خ��ل��ي��ل، 
ق���ال ل��� سبقلا إن أه��م��ي��ة اس��ت��ق��ال��ة ب��ي��ف��ان��ي ل��ي��س��ت في 
املالية فحسب، بل ألن��ه أحد  ل���وزارة  العام  املدير  كونه 
عناصر النظام في لبنان، ويعرف كل خفايا الحكومات 
وامل���ج���ال���س ال��ن��ي��اب��ي��ة وامل����ص����ارف وامل���ص���رف امل���رك���زي، 
وعاقات هؤالء مع الطبقة السياسية. وهو باستقالته 

عّرى كل املنظومة الحاكمة.
ويشيد د. خليل بحكمة بيفاني، غير املدعوم من أحد، 
ف��ي��وم ت��ج��رأ ع��ل��ى ات��ه��ام رئ��ي��س ال�����وزراء ال��س��اب��ق ف��ؤاد 
السنيورة اعتقد أنه يحظى بدعم سياسي، ثم اكتشف 
ال��ح��ر(  ال��وط��ن��ي  الح��ق��ًا أن ح��م��اي��ت��ه املسيحية )ال��ت��ي��ار 

أصبحت شريكة في الفساد.
ويضيف د. خليل: إن جرائم املصارف بحق املواطنن 

أن تتحّمل  ت��ري��د  امل���ص���ارف ال  »ب���ع���ض«  ت���ت���وال���ى، ألن 
إدارت��ه��ا، ومنها من يرفض  الخسائر وتعترف بفساد 
استعادة األموال التي هربتها إلى الخارج، وهي نحو 

17 مليار دوالر، كما قال بيفاني. 
ويذكر خليل بأنه ناقش موضوع الهندسات املالية مع 
حاكم املصرف املركزي، وما إذا كان الهدف منها إنقاذ 
م��ص��ارف م��ت��ع��ّس��رة نتيجة ان��ف��اش��ه��ا ف��ي ال���خ���ارج، إال 
أن سامة نفى األم��ر، معترفًا بأنه يعّومها لكي تلتزم 

معايير »بازل«.

أكبر عملية احتيال

وف���ق ال��خ��ب��ي��ر امل���ال���ي، ال ت��ري��د ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، وال 
التصديق على  النقد؛ ألنه يتطلب  املصارف، صندوق 
اإلص����اح����ات امل��ط��ل��وب��ة ال���ت���ي ت���ض���رب رأس���م���ال بعض 
املصارف. ويصف ما حدث في لبنان بأنه أكبر عملية 
احتيال ف��ي ت��اري��خ الشعوب وال���دول. واألن��ك��ى أن هذه 
أنها  »امل��اف��ي��وي��ة«، وتظن  ت��واص��ل سياستها  املنظومة 

قادرة على خداع الخارج، كما خدعت الشعب.
ويقول: »استخدموا لعبة الفوائد، بحجة الحفاظ على 
ال��ل��ي��رة، حتى م���أوا جيوبهم بما ال يقل عن  اس��ت��ق��رار 
30 مليار دوالر، نهبوا أم��وال البلد وأم��وال املؤتمرات، 
ولغاية اآلن ال معالجة للكهرباء والطرق والنفايات وال 

خدمات«.

أكثر الدول تخلفًا

وي��ع��ت��ب��ر خليل أن ت��ح��ال��ف ال��زع��ام��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة ح��ّول 
فًا. 

ّ
لبنان من »جنة اهلل على األرض« إلى أكثر الدول تخل

 :
ً
وط���ال���ب خ��ل��ي��ل رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ب��االس��ت��ق��ال��ة، ق��ائ��ا

أشهر   3 في  وإال فسوف يحملونك  واستقل«،  »اخجل 
م��ا أف��س��دوه ف������30 س��ن��ة. واع��ت��ب��ر أن امل��ج��ال��س النيابية 
ذ 

ّ
تاريخيا شريكة أساسية؛ ألنها تخطط وتسّهل وتنف

وتمرر كل موازنات وتعيينات العار. وقال: »فليسمح 
لنا رئيس لجنة املال واملوازنة النائب إبراهيم كنعان، 
الذي يرفع صوته ليقول إنه جريء. أنت وبعض النواب 

ممثلون لبعض املصارف، كمحامن، ونعرفكم«.
أما الحاكم رياض سامة، فيتهمه خليل بأنه اشترى 
أعلى مرجعية قضائية في لبنان، وأعطى ما تيّسر من 
مال الناس إلنقاذ املصارف، كما قام بتمويل صحافين 
الناس،  وسياسين بقروض مدعومة، استباح ودائ��ع 

من أجل طموح شخصي.

أبو سليمان: نكسة!

 وزي����ر ال��ع��م��ل ال��س��اب��ق ك��م��ي��ل أب����و س��ل��ي��م��ان اع��ت��ب��ر أن 
استقالة بيفاني نكسة؛ ألنه وضع الخطة االقتصادية 
 وزارة املال، 

ً
مع »الزار«، وهو كان أحد املفاوضن ممثا

م��ع��ت��رف��ًا ب���أن ب��ي��ف��ان��ي ض��ل��ي��ع ب���األرق���ام، وي��واف��ق��ه على 
نقاط كثيرة. وأشار أبو سليمان إلى أن ال عّراب لخطة 
واملطلوب  بيفاني،  استقالة  بعد  خصوصًا  الحكومة، 

إعادة تكوين الوفد املفاوض مع صندوق النقد.
رئيس الحكومة حّسان دي��اب، أكد أن حكومته تواجه 
الجوانب، وح���اّدة وغير مسبوقة، ودعا   متعددة 

ً
أزم��ة

������������� خ���ال م��داخ��ل��ت��ه ف���ي م��ؤت��م��ر ب��روك��س��ل ال���راب���ع ل��دع��م 
لبنان عن  إل��ى تحييد  العالم  ����� »دول  مستقبل سوريا 

التداعيات السلبية للعقوبات على النظام السوري«.

»الغارديان«: تعمل على وقف حصار الحقول وحل أزمة العائدات

أميركا إلحباط سيطرة روسيا
على نفط ليبيا

خالد جان سيز
سعت الواليات املتحدة إلى منع حصار أو استهداف 
عدم  أج��ل  من  ليبيا،  في  النفطية  والحقول  املنشآت 
استخدامها ورقة مساومة سياسية من قبل روسيا، 

للتحكم في مستقبل ليبيا، وإقامة قواعد عسكرية.
وب������رز ال�������دور ال����روس����ي ف����ي ه�����ذا امل����ج����ال ح����ن دخ���ل 
أنها  د 

َ
ُيعتق ال��ت��ي  »ف��اغ��ن��ر«،  مجموعة  م��ن  مقاتلون 

تعمل بموافقة موسكو وتدعم الجنرال خليفة حفتر، 
حقل نفط الشرارة العماق.

إن روسيا  وقالت صحيفة »وول ستريت ج��ورن��ال« 
أرسلت لحفتر، األسبوع املاضي، 100 طن من األوراق 
ال��ن��ق��دي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، وت���ع���زي���زات ج���دي���دة م���ن امل��رت��زق��ة، 
ملساعدته في السيطرة على أكبر حقل نفطي بليبيا، 
وه���و ح��ق��ل ال��ج��ف��رة، الف��ت��ة إل���ى ق��ي��ام ط���ائ���رات شحن 
روس��ي��ة أخ��ي��رًا ب��رح��ات ذه���اب وإي����اب منتظمة بن 
قاعدة جوية في سوريا وليبيا تنقل جنودًا وأسلحة. 
وط����رح إق���ح���ام روس���ي���ا مل��رت��زق��ة »ف���اغ���ن���ر« ت��س��اؤالت 
لفرض  النفط  ورق���ة  باستغال  ت��ق��وم  ك��ان��ت  إذا  عما 
امللتهبة عبر سعيها إلنشاء  الساحة  حضورها في 

قواعد عسكرية وتمركزات.
وذكر الكاتب واملدون من الشرق الليبي فرج فركاش 
أن امل���وق���ف األم���ي���رك���ي واألوروب���������ي واض�����ح ف���ي ه��ذا 
»الناتو«  وم��ن خلفها دول حلف  فواشنطن  الصدد، 
ل��ن تسمح ب��أي وج��ود عسكري روس��ي يهدد قواعد 

حلف األطلسي الجنوبية في أوروبا.

تحرك واشنطن

وأش�������رف�������ت أم�����ي�����رك�����ا م������ع األم���������م امل�����ت�����ح�����دة ع��ل��ى 
مفاوضات، على مدار األسبوعن املاضين، بن 
امل��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط وح��ك��وم��ة »ال���وف���اق« 

وعدد من الدول اإلقليمية. وأعلنت املؤسسة قرب 
التوصل إلى اتفاق الستئناف التصدير.

وذك������رت ص��ح��ي��ف��ة »ال����غ����اردي����ان« أن امل���ح���ادث���ات 
التي رعتها أميركا تضمنت أن تذهب العائدات 

النفطية مباشرة إلى مصرف ليبيا املركزي، في 
ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س، ال���ذي ي��زع��م معسكر حفتر 
العادلة من األرب���اح. كما  مه حصته 

ّ
بأنه لم ُيسل

تضمنت تقسيم اإلي�����رادات ب��ن م��ا ي��ص��ل إل���ى 3 
بنوك تمثل مناطق مختلفة، مع االتفاق على عدم 
استخدامها ألغراٍض عسكرية، ويجري التشاور 

مع زعماء القبائل الشرقية بشأن هذه الخطط.
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، أف���������ادت ص���ح���ي���ف���ة »ن���وف���وس���ت���ي« 
ال��روس��ي��ة ع��ن ال��س��ن��وس��ي ال��ح��ل��ي��ق، ن��ائ��ب رئيس 
»امل��ج��ل��س األع���ل���ى مل��ش��اي��خ وأع���ي���ان ل��ي��ب��ي��ا« ب��أن 
لعائدات  جديد  مصرفي  حساب  فتح  نية  هناك 
ال��ن��ف��ط ف��ي م��ص��رف روس����ي، ع��وض��ا ع��ن مصرف 
ليبيا املركزي. وذكر الحليق أن القبائل تعارض 
إي��داع جميع األم��وال العائدة من تصدير النفط 
في مصرف ليبيا املركزي، وأن هذه املسألة كانت 
أح����د األس���ب���اب ال��رئ��ي��س��ة ل���وق���ف ت��ش��غ��ي��ل ح��ق��ول 

النفط. 

مقاربة أميركا

ويرى أستاذ العاقات الدولية في جامعة باريس 
د. خطار أب��و دي��اب أن األول��وي��ة الرئيسة للواليات 
النفط،  إنتاج  باستمرار  تتمثل  ليبيا  في  املتحدة 
ومنع ال��ص��دام ب��ن حلفائها، وح��رم��ان روس��ي��ا من 
االس��ت��ف��ادة م��ن ذل����ك. وي��ض��ي��ف ان���ه »ل��وح��ظ أخ��ي��را 
امل����زي����د م����ن ن���ش���اط ال����ج����ن����رال س��ت��ي��ف��ن ت��اون��س��ن��د 
أفريقيا  ف��ي  األميركية  العسكرية  القيادة  م��س��ؤول 
)أفريكوم(، إذ ال يستغرب السعي األميركي للتمركز 
في ليبيا، خاصة إذا حافظ الروس على تمركزهم. 
ومن الواضح أن القواعد الليبية الجوية والبحرية 
القواعد  م��دار تنازع يذّكر بحقبة  يمكن أن تصبح 

الخارجية خال الحقبة امللكية«.

السودان: تظاهرات لتصحيح
مسار الفترة االنتقالية

العاصمة  في  السودانين  آالف  عشرات  تظاهر 
ب�  أم����س، للمطالبة  أخ����رى،  ال��خ��رط��وم ووالي�����ات 
»ت��ص��ح��ي��ح م��س��ار« ال��ف��ت��رة االن��ت��ق��ال��ي��ة، وتسليم 
السلطة فورًا للمدنين، وذلك تزامنًا مع الذكرى 
األول الحتجاجات 30 يونيو من العام املاضي، 
ال���ت���ي ط��ال��ب��ت ب��ال��ق��ص��اص ل��ض��ح��اي��ا اع��ت��ص��ام، 
ك����ان ق��ائ��م��ا أم����ام م��ق��ر ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة للجيش 

بالخرطوم، وتم فضه بالقوة.
العاصمة  والجيش وس��ط  األم��ن  ق��وات  وأغلقت 
ت��م��ام��ا ب��األس��اك ال��ش��ائ��ك��ة وال��س��ي��ارات امل��درع��ة، 
ومنعت مرور حتى حملة تصاريح املرور أثناء 
ح���ظ���ر ال����ت����ج����وال، ال������ذي ف���رض���ت���ه ال���س���ل���ط���ات م��ن 
الثالثة عصرا وحتى السادسة صباحا  الساعة 
ك�����إج�����راء اح�����ت�����رازي مل���ح���اول���ة اح�����ت�����واء ان���ت���ش���ار 

»كورونا«.
إلى  املسيرات تهدف  إن  املهنين«  وق��ال »تجمع 
والتحقيق  االن��ت��ق��ال��ي��ة  ال��ف��ت��رة  م��س��ار  »تصحيح 

العاجل ملطالب الثورة«.
املدني  ال���وزراء  بتولي مجلس  التجمع  ويطالب 
العدلية وع��زل  املنظومة  ال��س��ام، وإص���اح  مللف 
ع��ن��اص��ر ال��ن��ظ��ام ال��ق��دي��م م��ن ال��ق��ض��اء وال��ن��ي��اب��ة، 
وتكوين  االنتقالية،  السلطة  هياكل  واستكمال 

املجلس التشريعي، وتعين والة مدنين.
وك����ان����ت ت���م���ت اإلط����اح����ة ب���ال���رئ���ي���س ال���س���ودان���ي 
السابق عمر البشير في أبريل من العام املاضي 
بعد موجات من االحتجاجات. واتفقت املعارضة 
وال��ج��ي��ش ع��ل��ى ت��ق��اس��م ال��س��ل��ط��ة ب���ن ال��ج��ان��ب��ن 

خال فترة انتقالية تستمر ثاثة أعوام.
م��ن جهته، ق��ال رئ��ي��س ال����وزراء ع��ب��داهلل حمدوك 
إن املطالب بتعديل املسار االنتقالي هي مطالب 
مشروعة واستحقاقات الزمة، داعيا املتظاهرين 
إلى التعبير السلمي عن مطالبهم، ومحذرا مما 
وص��ف��ه ب��اس��ت��غ��ال ال��ب��ع��ض ل��ل��ت��ظ��اه��رات بهدف 

إحداث حالة من عدم االستقرار.

متظاهرون في شارع الستين شرقي العاصمة الخرطوم أمس )أ ف ب(

تظاهرات وتمزيق صور األسد في درعا
عادة الثورة  على النظام السوري بقوة إلى محافظة درعا جنوبي الباد، حيث تواصلت التظاهرات 
ق عدد من الشبان في بلدة صيدا 

ّ
في بلدات عدة بريف درعا الشرقي مطالبة بإسقاط النظام، ومز

صور بشار األسد، من على أحد الحواجز في املنطقة. واندلعت االحتجاجات بعد مقتل عدد من 
عناصر »الفيلق الخامس«.

من جهة ثانية، حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نتانياهو األسد من »املخاطرة بمستقبل« 
باده ونظامه حال »سمح إليران بتثبيت وجودها في األراضي السورية«.

!

الوضع سّيئ جّدًا..
وبيفاني ُأزيح ألنه نظيف

و»ال يريدونه أن يعّكر عليهم«

موسكو أرسلت مرتزقة 
وأمواالً لحفتر لمساعدته في 

السيطرة على حقل الجفرة

مجلس قبائل ليبية ينوي فتح 
حساب لعائدات النفط في مصرف 

بروسيا بدل البنك المركزي

استغالل الروس ورقة النفط 
إلقامة قواعد سُيقاَبل برفض 

من أميركا وحلف الناتو

أولوية واشنطن إنتاج النفط 
ومنع صدام حلفائها وحرمان 

روسيا االستفادة من ذلك

مروان إسكندر لـ سبقلا:

بيفاني قدوة.. وسالمة دّمر 
البلد من أجل طموحاته والزعامة 

المسيحية شريكة في الفساد

د. حسن خليل لـ سبقلا: 

لبنانيون يقطعون الطريق عند تقاطع كورنيش المزرعة وفردان..  احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدوالر والغالء
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ِقَيُمها منافية لكل ما يمّثله ترامب.. وستكون ضربة قاضية له

اختيار بايدن لداكويرث سيكون »مثاليًا«

فرانك بروني - »نيويورك تايمز«
ترجمة: محمد أمين

إنها نموذج للقيم املنافية لكل ما يمثله دونالد ترامب، 
ب��ه داك��وي��رث: »التضحية«  ولعل م��ن أفضل م��ا توصف 
و»ال������ص������دق« و»ال�����ت�����واض�����ع«، وه�����ي م����ن أك����ث����ر ال���ن���س���اء 
ملنصب  للترشيحات  بايدن  قائمة  على  االستثنائيات 
الذي  للقبح  وترياقا  لترامب،  مناهضة  الرئيس،  نائبة 

يها.
ّ
يتباهى به والعبثية التي يغذ

لتذكرة  للتصويت  ب��ال��رض��ا  األم��ي��رك��ي��ون  ورب��م��ا يشعر 
نتوق  ونحن  فيها،  طرفا  داك��وي��رث  تكون  ديموقراطية 
الى ذلك.  وتتفوق داكويرث على بقية مرشحات بايدن 
إل��ي��زاب��ي��ث وارن وك���ام���اال ه��اري��س وف����ال ديمينغز  م��ث��ل 
وموقفها  والخبرة  والعمر  العرق  مثل:  عديدة  بميزات 

السياسي ما بني التقدمية واالعتدال.
داكويرث، كانت ضابطة سابقة في الجيش برتبة مالزم 
وفقدت ساقيها أثناء أداء مهمة قتالية في العراق، وهي 
خ��ي��ار منطقي ع��اط��ف��ي وأخ���الق���ي رائ����ع، إل���ى ح��د كبير، 

ولذلك، جزئيا، تمثل معنى استراتيجيا أيضا.

صعود منطقي

انتخبت داكويرث )52 عامًا( لعضوية مجلس الشيوخ 
ث��الث سنوات، وقضت قبلها واليتني في مجلس  قبل 
النواب. لذلك، على عكس العديد من املرشحني اآلخرين 
ملنصب ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س، ت��ك��ون ق��د ص��ع��دت س��ل��م ال��ه��رم 

السياسي بشكل منطقي.
لكن قصة حياتها هي ما يجعلها تبرز حقا. صحيح، 
إن��ه الفصل امل��روع من حياتها في ال��ع��راق، ولكن ما ال 
أهمية، هو ردة فعلها عليه، وكيف تتحدث عنه،  يقل 

إنه موقفها وحكمتها.
وك���م���ا أوض����ح����ت زم��ي��ل��ت��ي ج��ي��ن��ي��ف��ر ش���ت���اي���ن���ه���اور ف��ي 
سيرة ذاتية عن داك��وي��رث في ه��ذه الصحيفة مؤخرا، 
ال��ج��ي��ش، ب��ل أصبحت طيارًا  ل��م ت��خ��دم فقط ف��ي  فإنها 
النساء.  من  القليل  فعلته  ما  وه��و  هليكوبتر،  لطائرة 
وقد أصيبت طائرة بالك هوك التي كانت تقودها في 
منطقة قريبة من بغداد عام 2004، بقذيفة صاروخية 

كادت تودي بحياتها.
ح��ص��ل��ت داك����وي����رث ع��ل��ى م��ي��دال��ي��ة ال��ق��ل��ب األرج����وان����ي، 

بطلة.  بأنها  لكنها تشعر بخجل شديد حني توصف 
ويعود الفضل، كما أش��ارت في كثير من األحيان، إلى 
مساعد الطيار، دان ميلبيرغ، وغيره من الرفاق الذين 
انتشلوها من حطام الطائرة وأوصلوها إلى بر األمان.
»أستيقظ  مع شتاينهاور:  املقابلة  في  داكويرث  قالت 
ك��ل ي���وم وأق����ول ف��ي ن��ف��س��ي: »ل���ن أج��ع��ل دان ي��ن��دم على 
باالمتنان لآلخرين  الشعور  باب  إنقاذ حياتي«. ومن 
وم����واص����ل����ة ال����ع����م����ل، داف�����ع�����ت ع�����ن ق�����دام�����ى امل���ح���ارب���ني 

وترشحت ملجلس النواب ثم مجلس الشيوخ.

ضربة قاضية

أخبرني كيف ستقف حملة ترامب أمامها؟ وكيف سيسخر 
الخصوم؟  م��ع  التعامل  ف��ي  ال��وح��ي��دة  منها وه��ي طريقته 
وإن فعل، كيف سيبدو أم��ام ال��رأي ال��ع��ام؟ بل وحتى أمام 
ب���ه؟. داك���وي���رث ع��ل��ى بطاقة  ال��ن��اخ��ب��ني املتمسكة  ش��ري��ح��ة 
القاضية  بالضربة  أش��ب��ه  ستكون  ال��دي��م��وق��راط��ي  ال��ح��زب 

لترامب. 
العسكرية  الكلية  بأنه »طالب  الرئيس  وكانت قد وصفت 
املتمارض لكي يتخلف عن حرب فيتنام«، وبأنه »متنّمر 
ال��ذي يعدونه  ذات��ه  السم  أن يتجرعوا  وامل��ت��ن��م��رون، يجب 

لآلخرين«.
وكذلك، فإن إليزابيث وارن أيضًا رائعة في معركة التصدي 
ل��ت��رام��ب. ق��د ي���ؤدي اخ��ت��ي��اره��ا ملنصب ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س إلى 
لكنها  بايدن بحذر.  إلى  الذين ينظرون  التقدميني،  إث��ارة 

ا في الحكم.
ً
يمكن أن تكون شريًكا ممتاز

ولكن، أليس من املمكن أن تدفع وارن الناخبني املعتدلني 
ال����ى ال���ت���س���اؤل ع���ن ع��م��ره��ا وال���ت���وق���ف ع���ن���ده؟ ح��ي��ث تبلغ 
الحادية والسبعني، وبايدن في السابعة والسبعني. وهل 
يمكن لحزب التغيير والحداثة، الذي كان آخر رئيسني له 
تحت سن الخمسني عند انتخابهما ألول مرة، أن يخوض 
؟ االنتخابات بمرشحني )رئيس ونائب رئيس( سبعينينينْ
لم  إذا  الرئيس ليست مهمة  ن��ائ��ب  امل��رش��ح ملنصب  ه��وي��ة 
يحقق ب��اي��دن االن��ت��ص��ار. أن ت��ح��ك��م. وك���ي ال ت��ق��ع ال��ك��ارث��ة 
وُي��ع��اد ان��ت��خ��اب ت��رام��ب مل���دة أرب���ع س��ن��وات أخ����رى، يتعنّي 
على بايدن توخي الحذر في اختيار األفضل ملنصب نائب 

الرئيس.

محاولة فاشلة

وت��ع��ت��ب��ر ك��م��اال ه��اري��س م��ن امل��ق��ت��دري��ن ت��م��ام��ا على 

خ������وض ال����س����ب����اق ض�����د ت�����رام�����ب. ل���ك���ن ال����ع����دي����د م��ن 
التقدميني لديهم مشاكل معها، وفكرة أنها ستؤمن 
إق����ب����اال ك���ب���ي���را ب����ني ال���ن���اخ���ب���ني ال����س����ود ال ت��دع��م��ه��ا 
محاولتها الفاشلة لخوض االنتخابات التمهيدية 

ل��ل��ح��زب ال��دي��م��وق��راط��ي. ك��ان��ت تفتقر إل���ى ال��ت��أي��ي��د، 
حتى في أوساط األميركيني من أصل أفريقي. وفي 
نيويورك  مؤسسة  أج��رت��ه  حديث  وطني  استطالع 
ناخبني،  أربعة من كل خمسة  أكثر من  ق��ال  تايمز، 
بما ف��ي ذل��ك ث��الث��ة م��ن ك��ل أرب��ع��ة ناخبني س���ود، إن 
 ف���ي اخ��ت��ي��ار ب��اي��دن 

ً
ال���ع���رق ي��ج��ب أال ي���ك���ون ع���ام���ال

ملنصب نائب الرئيس.
التقدميني وال عدوة لهم.  داكويرث ليست معبودة 
وي��ع��ك��س ه����ذا ج��زئ��ي��ًا ص����ورة ف��ي��ه��ا م���ن ال��س��ل��ب��ي��ات 
واالي���ج���اب���ي���ات. وي��م��ك��ن ل��ل��ن��اخ��ب��ني ال���ذي���ن س��ئ��م��وا 

ترامب أن يقرأوا فيها ما يريدون.
ومن املؤكد أنه ال يمكن تجاهل تقدم سن داكويرث، 
لكنها تعتبر رم��زا لتنوع أميركا. فهي مولودة في 
أول  تايلندية. وس��ت��ك��ون  أم��ي��رك��ي وأم  ب��ان��ك��وك ألب 
أميركية آسيوية وأول امرأة ملونة تترشح ملنصب 

نائب الرئيس في كال الحزبني الرئيسيني.
كانت أول سيناتور في الواليات املتحدة تلد أثناء 
أح��ض��رت طفلها  م��ن  ف��ي منصبها وأول  وج��وده��ا 
إلى قاعة مجلس الشيوخ. ولديها طفالن تحت سن 

ال��س��ادس��ة. إن��ه��ا أم ع��ام��ل��ة. وه���ي ت��ن��ح��در م��ن عائلة 
عانت أوق��ات��ا صعبة في ه��اواي وه��ي يافعة، حتى 
ان��ه��ا اض��ط��رت ل��ب��ي��ع ال���زه���ور ع��ل��ى ق��ارع��ة ال��ط��ري��ق، 
درج��ة  على  حصلت  حتى  كفاحها  واص��ل��ت  لكنها 

املاجستير في الشؤون الدولية.
سألتها ذات يوم، إن كانت تعتبر ترامب وطنيًا. قالت 
ان��ه سوف  األميركي. وقالت  بالعلم  إن��ه يلف نفسه 
م��ا، ألس��ب��اب مختلفة. وسألتها  يوما  نعشها  يلف 
كيف تشعر لطرح اسمها كمرشحة محتمل ملنصب 
نائب الرئيس. قالت: »إنه أمر خيالي، أليس كذلك؟« 
وق��ال��ت، م��ش��ي��رة إل���ى األي����ام ال��ت��ي ك��ان��ت فيها طفلة 
جائعة أغمي عليها في الفصل بسبب سوء التغذية 
»إن����ه أم���ر ال ي��ص��دق ح��ت��ى أن��ن��ي ع��ض��و ف��ي مجلس 

الشيوخ األميركي«.
 وأض��اف��ت: »إن���ه ف��ري��ق واح���د ومعركة واح����دة«، في 
إش������ارة إل����ى ال��س��ع��ي ال���دي���م���وق���راط���ي ل��ل��ت��غ��ل��ب على 
ت����رام����ب. »س���أع���م���ل ب��أق��ص��ى م���ا أس��ت��ط��ي��ع م���ن أج��ل 
انتخاب ج��و ب��اي��دن ألن ال��ب��الد تحتاج إل��ي��ه. ال يهم 

أين سيكون موقعي ضمن هذا الفريق«.

»جي 4« ظهر في الصين
نوع جديد من إنفلونزا 

 الخنازير قد يتسبب
في جائحة

■ 15 دولة يسمح لمواطنيها بدخول فضاء الشنغن اعتبارًا من اليوم

اك���ت���ش���ف ب���اح���ث���ون ف����ي ال����ص����ن ن��وع��ًا 
ج���دي���دًا م���ن إن��ف��ل��ون��زا ال��خ��ن��ازي��ر ق����ادرًا 
التسبب في جائحة، وفقًا لدراسة  على 
ن���ش���رت ف���ي م��ج��ل��ة ال���ع���ل���وم األم��ي��رك��ي��ة 
»ب��ن��اس«. وي��ن��ح��در ه��ذا ال��ف��ي��روس ال��ذي 
يطلق عليه »ج��ي 4« وراث��ي��ًا م��ن ساللة 
»إتش 1 ان 1« التي تسببت في جائحة 
جامعات  ف��ي  علماء  وق���ال   .2009 ع��ام 
ص��ي��ن��ي��ة وامل�����رك�����ز ال���ص���ي���ن���ي مل��ك��اف��ح��ة 
األم���راض وال��وق��اي��ة منها إن��ه يملك »كل 
السمات األساسية للتكيف بشكل كبير 
إلص���اب���ة ال���ب���ش���ر«. ب���ن ال��ع��ام��ن 2011 
و2018، أخذ الباحثون 30 ألف مسحة 
أنفية م��ن خ��ن��ازي��ر ف��ي امل��س��ال��خ ف��ي 10 
مقاطعات صينية مما سمح لهم بعزل 
179 ف��ي��روس��ًا م��ن إن��ف��ل��ون��زا ال��خ��ن��ازي��ر 
انتشر  ن��وع ج��دي��د  ك��ان��ت غالبيتها م��ن 
م��ن��ذ ع���ام 2016. ث���م أج����رى ال��ب��اح��ث��ون 
تجارب مختلفة بما في ذلك على النمس 
ال����ذي ي��س��ت��خ��دم ع��ل��ى ن��ط��اق واس����ع في 
أعراضًا  اإلنفلونزا ألنه يظهر  دراس��ات 
مشابهة ألع��راض اإلن��س��ان، خصوصا 
الحمى وال��س��ع��ال وال��ع��ط��س. ول��وح��ظ أن 
»ج���ي 4« ش��دي��د ال���ع���دوى وي��ت��ك��اث��ر في 
أكثر  أعراضًا  البشرية ويسبب  الخاليا 
خ���ط���ورة ل���دى ال��ن��م��س م���ن ال��ف��ي��روس��ات 
أن  أيضًا  األخ��رى. وأظهرت االختبارات 
أي مناعة يكتسبها البشر من التعرض 
الحماية  ت��وف��ر  ال  املوسمية  لالنفلونزا 
ضد »جي 4«. وتبن أن الفيروس ينتقل 
دليل  ال  لكن  البشر  إل��ى  الحيوانات  م��ن 
ينتقل  أن  ي��م��ك��ن  أن����ه  ع��ل��ى  اآلن  ح��ت��ى 
الباحثون  إل��ى آخ��ر. وش��رح  من إنسان 
»ال�����ع�����دوى ال���ب���ش���ري���ة ب���ف���ي���روس ج����ي 4 
من  وتزيد  له  البشري  التكيف  ستعزز 

خطر انتشار جائحة«.

بصرف النظر عن تذبذب مواقفه، فإن ُحكما واحدا أطلقه المرشح الديموقراطي 
لرئاسة أميركا 2020 جو بايدن، منذ بداية حملته، كان صحيحا تماما، وهو أن انتخابات 

2020 هي معركة من أجل روح أميركا. هذا ليس مجرد شعار جميل، بل انه أصاب كبد 
الحقيقة المؤلمة، وهو اإلطار الذي يجب أن يحكمه في اختيار مرشحه لمنصب نائب 

الرئيس، ولهذا السبب عليه اختيار السيناتورة تامي داكويرث عن والية إلينوي.

ق   السيناتورة عن إلينوي تتفوَّ
على بقية مرشحات بايدن 

بالعمر والخبرة واالعتدال

 ضابطة سابقة في الجيش 
وفقدت ساقيها أثناء مهمة 

في العراق

داكويرث على الكرسي خالل تأدية اليمين مع بايدن نائب الرئيس آنذاك في مجلس الشيوخ في 3 يناير 2017   )أ.ف.ب(

منظمة الصحة: اللقاح ليس حالً سحرياً لكورونا.. ولنتصرف من دونه

مواطنو الخليج لن يدخلوا أوروبا قريبًا

محرر الشؤون الدولية 
لها  الغير مسموح  ال���دول  م��ن  العربي  الخليج  دول  رسميًا 
بالسفر إل��ى دول االت��ح��اد األوروب���ي في وق��ت قريب بسبب 
جائحة كورونا، حيث أعلن املجلس األورب��ي، املوافقة على 
ال��ب��دء ف��ي رف��ع القيود املفروضة على سفر املقيمني ف��ي 15 
دول���ة خ���ارج االت��ح��اد األورب����ي بشكل ت��دري��ج��ي اع��ت��ب��ارا من 

اليوم. 
واع��ت��م��د امل��ج��ل��س ت��وص��ي��ة ب��ش��أن ال��رف��ع ال��ت��دري��ج��ي للقيود 
إل��ى االت��ح��اد األوروب���ي  ال��ض��روري  املؤقتة على السفر غير 
من بلدان الجزائر، أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، الجبل 
األسود، املغرب، نيوزلندا، رواندا، صربيا، كوريا الجنوبية، 
تايالند، تونس، أوروج����واي، وال��ص��ني. وره��ن املجلس رفع 

القيود عن املقيمني في هذه الدول ب�«املعاملة باملثل«.
مارينو  وم��ون��اك��و وس���ان  »أن����دورا  ف��ي  املقيمون  وسيعتبر 
والفاتيكان«، من املقيمني في االتحاد األوروبي بما يتعلق 
بتخفيف ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ال��س��ف��ر. وال��ب��ل��دان األخ����رى ي��ج��ب أن 
مقارب  »ع��دد  القائمة منها  في  تستوفي معايير إلدخالها 
ل��ل��ح��االت ال��ج��دي��دة ب��ال��ف��ي��روس ل��ل��م��ع��دل األوروب������ي أو أق��ل 
منه«، واتجاه مستقر أو متناقص للحاالت الجديدة خالل 
االختبار  مثل  للفيروس  الشاملة  واالستجابة  الفترة،  هذه 

واملراقبة وتعقب املخالطني والعالج واإلبالغ. 
وتقول كاتيا آدلر في شبكة »بي بي سي« إن عملية التقييم 
ك��ان��ت ش��اق��ة وم��ث��ي��رة ل��الن��ق��س��ام؛ إذ جمعت م��ا ب��ني ع��وام��ل 
العامة  الصحة  ع��الوة على موضوع  واقتصادية  سياسية 
وأس��ب��ان��ي��ا فضلتا توخي  ك��أمل��ان��ي��ا  ف����دول  ال���ح���ال.  بطبيعة 
ال��ح��ي��ط��ة وال���ح���ذر، وط��ال��ب��ت ب���إص���دار ق��ائ��م��ة ق��ص��ي��رة تضم 
ال��دول التي شهدت معدالت منخفضة لإلصابة. ولكن ذلك 

لم يرق لليونان والبرتغال. أما فرنسا، فكانت تصر على 
مبدأ املعاملة باملثل. وهناك أخيرًا االعتبارات الدبلوماسية. 
ولكن، وبعد أيام من املساومات، ظهرت القائمة التي تمثل 
 وسطًا، مع الخروج بوثيقة استرشادية لتعديل القائمة 

ً
حال

بشكل دوري.

الوقاية خير من العالج 

تحذير جديد تطلقه منظمة الصحة العاملية بشأن فيروس 
ك��ورون��ا املستجد، ي��دق ن��اق��وس الخطر وي��دع��و ال���دول إلى 
التحرك. فقد حذرت املنظمة من أن وباء كوفيد19- »أبعد ما 
ا من دون  يكون من نهايته«، داعية العالم إلى التصرف بدء
انتظار لقاح. ففي وقت اعلنت املنظمة عن إرسال فريق إلى 
الصني، األسبوع املقبل، للتحقيق في أصل الفيروس، قالت 
إن تتبع مخالطي املصابني بكورونا هو الخطوة األهم في 
مكافحة ال��ج��ائ��ح��ة، وإن ال���دول ال��ت��ي تفشل ف��ي ذل��ك ال عذر 
لها. وحذرت من أنه ال يمكن االعتماد على لقاح، وأن غسل 
اليدين والتباعد االجتماعي قد يكونان السبيل للتعامل مع 
الفيروس على املدى البعيد، وقد يمثالن السبيل ملكافحته.

وق�����ال ه���ان���ز ك���ل���وغ امل���دي���ر اإلق��ل��ي��م��ي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ف���ي أوروب�����ا 
لصحيفة دي��ل��ي م��ي��ل: إن���ه م��ن امل��م��ك��ن أن ي��ت��م ت��ط��وي��ر ل��ق��اح، 
لكن ذلك لن يكون »حال سحريا« سوف يقضي تماما على 
ال���وب���اء، ق���ائ���ال: إن���ه ال ض��م��ان��ات ل��ف��اع��ل��ي��ت��ه م���ع ك���ل شخص 
يتناوله، وذلك يعنى أن إجراءات مثل غسل اليدين والتباعد 
مواجهة  ف��ي  فاعلية  األسلحة  أكثر  م��ن  تكون  ق��د  الجسدي 
الفيروس. واضاف ان الوباء الحالي »سوف يكون في هذه 
ال��ح��ال��ة م��رض��ا م��ت��وط��ن��ا م��ث��ل اإلن��ف��ل��ون��زا ال��ع��ادي��ة يتوجب 

علينا أن نتعلم كيف نتعايش معه«.
هذا، وحسم علماء وخبراء صحة في بريطانيا الجدل حول 
ق����درة ف��ي��ت��ام��ني »د« ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل ف���رص اإلص���اب���ة ب��ف��ي��روس 
مدير  ع��ن  »ال��غ��اردي��ان«  ونقلت صحيفة  املستجد.  ك��ورون��ا 
امل���ب���ادئ ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ف��ي امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي للصحة وج���ودة 
الرعاية في بريطانيا بول كريسب: »في حني أن هناك فوائد 
صحية مرتبطة بفيتامني »د«، فإننا لم نتوصل ألدلة كافية 
للقول إن هذا املكمل ذو جدوى للعالج أو الوقاية من كوفيد- 

.»19

الدراسات السوفيتية

وفيما يدأب الكثير من العلماء للبحث عن لقاح، يجد آخرون 

بينهم روس واي��ران��ي��ون اإلل��ه��ام ف��ي أب��ح��اث قديمة أجراها 
أطباء سوفيتيون للقضاء على الفيروسات، ويتساءلون: لم 
ال نقوم بتطوير وتطويع لقاحات موجودة بني أيدينا مثل 

لقاح شلل األطفال للقضاء على كورونا؟
ص��ح��ي��ف��ة ن����ي����وي����ورك ت���اي���م���ز ق����ال����ت ف����ي ه������ذا ال���س���ي���اق ان���ه 
ف���ي خ��م��س��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل����اض����ي، ك���ان���ت ال��ط��ب��ي��ب��ة م��اري��ن��ا 
فوروشيلوف وزوجها يحاوالن تطوير لقاح »موهن« ضد 
بأنه أمصال تحتوي على فيروسات  األط��ف��ال، يتميز  شلل 
حية، لكنها ضعيفة أو موهنة وتعطى للمرضى عن طريق 
تستخدم  ال��ت��ي  الخاملة،  اللقاحات  عكس  على  وه��ي  ال��ف��م، 
مناعة  لتطوير  امل��ري��ض  ج��س��م  ف��ي  ف��ي��روس��ات ميتة تحقن 
ضدها داخل الجسم. فعام 1955، حاول طبيب يدعى ألبرت 
سابني تطوير لقاح »موهن« ضد املرض من املمكن تناوله 
��وه��ن 

ُ
عبر ال��ف��م، وق��د منح ُس��الالت��ه ال��ث��الث م��ن ال��ف��ي��روس امل

ل���زوج���ني م���ن ُع��ل��م��اء ال��ف��ي��روس��ات ف���ي االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ت��ي 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ل���ق���اح، وه���م���ا ال���دك���ت���ور م��ي��خ��ائ��ي��ل ش��وم��اك��وف 
م���ؤس���س م��ع��ه��د ب���ح���وث مل����رض ش��ل��ل األط����ف����ال، وال���دك���ت���ورة 
مارينا فوروشيلوف. في البداية، تناول الدكتور شوماكوف 
اللقاح، بيد أن اللقاح كان بحاجة إلى أن ُيختبر على أطفال، 
ل���ذا ق���رر ال���زوج���ان ت��ج��رب��ة ال��ل��ق��اح ع��ل��ى أط��ف��ال��ه��م��ا، ولحسن 

الحظ لم يصب األطفال أي أذى، وتمكن الزوجان من إقناع 
أدى  ما  التجارب،  باستكمال  السوفيتيني،  املسؤولني  كبار 
األطفال  للقاح شلل  الضخم  اإلنتاج  إل��ى  املطاف  نهاية  في 
الفموي. وكبر أطفال عائلة فوروشيلوف ليصبحوا أطباء 
بالفيروسات،  قة 

ّ
املتعل باألبحاث   – كوالديهما   – مهتمني 

أحدهم يدعى الدكتور بيتر شوماكوف الذي يعتقد أن هذا 
 ضد 

ً
ال��ل��ق��اح ال���ذي ط���وره وال����داه ق��د ي��ك��ون س��الح��ًا ُم��ح��ت��م��ال

كورونا.
اللقاح قد  العلماء اآلخ��ري��ن كذلك أن ه��ذا  م��ن  ويعتقد ع��دد 
الدكتور  الحالية. وتقول  الجائحة  إيقاف  له دور في  يكون 
���ع���اف���ى ي��ح��ت��ض��ن ح��ف��ن��ة م��ن 

ُ
م���اري���ن���ا إن ال���ط���ف���ل ال��س��ل��ي��م امل

ق��دٍر ضئيٍل من  التي قد تتسبب في  التنفسية  الفيروسات 
امل���رض أو ق��د ال تتسبب ب��أي على اإلط����الق، إال أن األط��ف��ال 
ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا ل��ق��اح ش��ل��ل األط��ف��ال ال��ف��م��وي ال يملكون أي��ًا 
من هذه الفيروسات. لذا تعتقد أن اللقاح قد يكون ناجحًا 
كذلك بحالة فيروس كورونا املستجد، وقد تحمس زوجها 
ال��ط��ب��ي��ب ش��وم��اك��وف ك��ذل��ك ل��ل��ف��ك��رة ل��درج��ة أن���ه ت��ن��اول ه��ذا 

اللقاح كوقاية محتملة من كورونا.
قرر 

ُ
وقد بدأت تجارب لقاح شلل األطفال في روسيا ومن امل

بدؤها في إيران وجمهورية غينيا بيساو. 
امل��وج��ة األول���ى م��ن تفشي الفيروس  إي���ران تشهد  ت���زال  وال 
حسبما أك���دت الحكومة أم��س ل��دى اإلع���الن ع��ن ق��راب��ة 150 

وفاة إضافية غداة تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات.

عودة إلى الكمام

واالرتفاع القياسي في أعداد اإلصابة في الواليات املتحدة 
وض���ع ال��رئ��ي��س دون���ال���د ت���رام���ب ت��ح��ت م��زي��د م���ن ال��ض��غ��وط 
مايك  ون��ائ��ب��ه  ت��رام��ب  ال��ت��ي تجاهلها  بالكمام  ق 

ّ
تتعل ال��ت��ي 

بنس وال��ق��ادة ال��ج��م��ه��وري��ون ف��ي ب��داي��ة ال��ج��ائ��ح��ة. واصبح 
الجمهوريون يطالبون اليوم بقانون لفرض الزامية ارتداء 
ال��ك��م��ام. ف��م��س��اء االح����د ط��ال��ب ب��ن��س األم��ي��رك��ي��ني ب��ض��رورة 
ارت��داء الكمام، خالل تواجده في تكساس مع حاكم الوالية 

الجمهوري جريج أبوت.
رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��م��ل وامل���ع���اش���ات في 
أليكساندر  الم��ار  الجمهوري  السيناتور  الشيوخ   مجلس 
ف��ي مسألة  الحقيقية  ال��ق��ي��ادة  ب��إظ��ه��ار روح  ت��رام��ب  ط��ال��ب 

ارتداء الكمام.
 
ً
الكمام، قائال ارت���داء  القاطع  م���رارًا رفضه  ت��رام��ب أعلن  ك��ان 
ال��خ��وف، وس��خ��ر من  ان��ط��ب��اع��ًا بالضعف أو  إن ذل���ك يعطي 

منافسه جو بايدن بسبب ارتداء األخير للكمام.
وف���رض���ت م��دي��ن��ة ف���ي ف��ل��وري��دا ال��ن��ي ستستضيف امل��ؤت��م��ر 
الكمامات. وقال  إلزامية وضع  الجمهوري  للحزب  الوطني 
إن��ه يتعني على ترامب  ان���درو كومو حاكم والي��ة نيويورك 
الناس بوضع كمامات. وتعليقا  يلزم  تنفيذي  أم��ر  إص��دار 
على تلك الدعوات، قال البيت األبيض إن ترامب يعتقد بأن 

قرار وضع كمام قرار شخصي.

بريطانيون يصطفون إليداع اختباراتهم الذاتية في حاوية بمحطة في مدينة ليستر التي أعيد فرض اإلغالق فيها   )أ.ف.ب(

¶ غسل اليدين والتباعد والكمامات أكثر األسلحة فاعلية 
¶ هل تنقذ الدراسات السوفيتية القديمة العالم من »كوفيد19-«؟

¶ ضغوط على ترامب إلصدار قرار بإلزامية ارتداء الكمامة
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كجزء من خطة التحّول الرقمي المستمرة للبنك

»مع االلتزام بالنسبة المقررة للموظفين«

التويجري: الفترة المقبلة ستشهد إطالق خدمات ومنتجات جديدة

الشركة تتضامن مع عائالت ضحايا »كوفيد 19« حول العالم

»برقان« يطلق منصة »التعلم والتطوير« 
اإللكترونية المتخصصة

»بوبيان«: عودة إداراتنا للعمل وفق تعليمات »الصحة«

»الحمراء« تنهي استعدادها إلعادة 
افتتاح برج األعمال ومركز التسوق

ف��ي س��ع��ي��ه ل��ل��ت��ط��ور وال��ن��م��و امل��س��ت��م��ر مل��وظ��ف��ي��ه، يوفر 
امل��ّرك��زة  التعليمية  ال����دورات  م��ن  ب��رق��ان مجموعة  بنك 
ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت م��ن خ���ال »ب��واب��ة التعلم وال��ت��ط��وي��ر«، 
املنصة  تقدم  حيث  للبنك،  اإللكتروني  التعلم  منصة 
ال��ت��ي ي��ش��رف ع��ل��ي��ه��ا ق��س��م ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ط��وي��ر ال��ت��اب��ع 
الحلول  م��ن  واس��ع��ة  البشرية مجموعة  امل���وارد  إلدارة 
التعليمية للموظفني، والتي تشمل املهارات السلوكية 
التكنولوجية  والعمليات  امل��م��ارس��ات  عبر  والتقنية 
ال��ح��دي��ث��ة ك���ج���زء م���ن إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي 

املستمرة للبنك.
رئيسي،  بهدف  والتطوير  التعلم  ب��واب��ة  اعتماد  وت��م 
وه����و م��واص��ل��ة ت��ع��زي��ز وت��رس��ي��خ م��ش��ارك��ة امل��وظ��ف��ني 
وتطويرهم من خال برامج التعلم املتنوعة خال هذه 
تعاونه  في  برقان  بنك  استمر  كما  الصعبة.  األوق���ات 
 Cross وش��ري��ك��ت��ه��م��ا   IQuad learning solutions م���ع 
Knowledge التي تعتبر من الشركات الرائدة في العالم 
املعرفة  ب��ه��دف تمكني  اإلل��ك��ت��رون��ي،  التعلم  م��ج��ال  ف��ي 
املتغيرة.  األع��م��ال  بيئة  ف��ي  س��ري��ع  وبشكل  املستمرة 
العالم  يواجهها  التي  الحالية  الظروف  مع  وللتكّيف 
بسبب ان��ت��ش��ار ج��ائ��ح��ة »ك���وف���ي���د19-«، اس��ت��ج��اب بنك 
برقان بسرعة لهذه التغيرات وبشكل إستراتيجي عبر 
الكترونية  بوابة  إل��ى  والتطوير  التعلم  مركز  تحويل 

متاحة بسهولة ليستفيد منها موظفوه.
في هذا السياق، قالت هالة الشربيني، رئيس مديري 
املوارد البشرية والتطوير ملجموعة بنك برقان: »كجزء 
م���ن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ل��ب��ن��ك ب���رق���ان، ق���ام ف��ري��ق 
املوارد البشرية باالستعداد للتحول الرقمي املطلوب 

م والتطوير املتوافرة لجميع املوظفني، 
ّ
في حلول التعل

حيث سمح لنا هذا النهج االحترازي بأن نقف بقوة، 
وأن ن��ض��م��ن اس��ت��م��راري��ة ال��ت��ع��ل��ي��م، وك���ذل���ك ال��ت��واص��ل 
خال هذه املرحلة الصعبة. كما يرتكز نجاحنا بشكل 

رئ��ي��س��ي ع��ل��ى س��رع��ة ات��خ��اد ال���ق���رار، وإي��م��ان��ن��ا ال��ق��وي 
بتمكني ورع���اي���ة م��وظ��ف��ي��ن��ا م��ن خ���ال ت��وف��ي��ر وس��ائ��ل 

مبتكرة باستمرار لخلق ثقافة أساسها املعرفة«. 
والتطوير  التعلم  قسم  أول  م��دي��ر  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
في بنك برقان، غ��ادة القاضي: »لقد نجحنا في إدارة 
في  بشكل سلس  اإللكتروني  والتطوير  التعلم  بوابة 
الفترة الصعبة، وذل��ك بفضل تخطيطنا املسبق  ه��ذه 
املتطورة  التعلم  احتياجات  لتلبية  املكثف  وسعينا 
ولقد  ال��ف��وري.  التنفيذ  موضع  ووضعها  للمجموعة 
أك��ث��ر م��ن 80% م��ن موظفينا م��س��ت��وي��ات عالية  أظ��ه��ر 
الرقمية  التفاعل وسرعة التعلم واكتساب املعرفة  من 
وإظ��ه��ار امل���ه���ارات امل��ط��ل��وب��ة. ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك، ف��إن 
هدفنا الرئيسي من إنشاء املنصة الرقمية هو العمل 
مهاراتهم  وتطوير  املوظفني  ت��دري��ب  إلع���ادة  املستمر 

وابقائهم على اتصال كامل بأحدث التقنيات«.
ك��م��ا ي��ق��وم ب��ن��ك ب���رق���ان ب���إط���اق ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��رام��ج 
القائمة  األخ����رى  املكثفة  ال��ب��رام��ج  ال��ج��دي��دة وت��ح��وي��ل 
للموظفني  اإلل��ك��ت��رون��ي، كما يمكن  التعلم  إل��ى ح��ل��ول 
ال��ت��س��ج��ي��ل ف���ي ن���م���اذج ال��ت��ع��ل��م امل���ت���ع���ددة، م��ث��ل التعلم 
امل�����ت�����زام�����ن وغ�����ي�����ر امل�����ت�����زام�����ن، إل�������ى ج�����ان�����ب األن���ش���ط���ة 
ة  ق��راء ن���وادي  مثل  اإلن��ت��رن��ت،  عبر  للبنك  االجتماعية 

الكتب، مشاهدة األفام وتبادل املعرفة.
وف���ي إط����ار ال��ت��زام��ه ب��ال��ت��م��ي��ز م���ن خ���ال ت��وف��ي��ر ف��رص 
مع  ش��راك��ات  عقد  برقان  بنك  يواصل  املبتكرة  م 

ّ
التعل

م��ؤس��س��ات ع��ل��م��ي��ة م��ح��ل��ي��ة وع��امل��ي��ة ع��ري��ق��ة، لتطوير 
العمليات  ومعايير  الداخلية،  املهارات  ورفع مستوى 

واملمارسات بهدف توفير الخدمات األمثل لعمائه.

أع���ل���ن ب��ن��ك ب���وب���ي���ان ع���ن ع�����ودة ال��ع��م��ل 
م��ا  ال������ى  ال���ب���ن���ك  إدارات  م���خ���ت���ل���ف  ف����ي 
ك���ان���ت ع��ل��ي��ه ق���ب���ل اإلغ������اق ه����ذا ال���ع���ام 
ال��������ذي ش����ه����دت����ه ال����ك����وي����ت ف�����ي م�����ارس 
امل���������اض���������ي، وذل������������ك وف����������ق م���ت���ط���ل���ب���ات 
للمرحلة  املعنية  ال��ج��ه��ات  وت��وص��ي��ات 
ال��ث��ان��ي��ة ل���ل���ع���ودة ل��ل��ع��م��ل م���ع االل���ت���زام 
ب��ال��ن��س��ب��ة امل���ق���ررة ل��ل��م��وظ��ف��ني وات��خ��اذ 
ات ال��ص��ح��ي��ة وال���وق���ائ���ي���ة  ك���ل اإلج���������راء

املطلوبة.
عبداهلل  التنفيذي  الرئيس  نائب  وقال 
السابقة  ال��ت��وق��ف  ف��ت��رة  إن  ال��ت��وي��ج��ري 
ت ن��ت��ي��ج��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��س��ل��ط��ات  ج�����اء
ال��ص��ح��ي��ة، اال ان��ه��ا ل���م ت��ؤث��ر ف���ي سير 
في  البنك  استمر  حيث  بالبنك،  العمل 
أداء غ��ال��ب��ي��ة أن��ش��ط��ت��ه س���واء م��ن خ��ال 
من خال  او  املنزل،  من  املوظفني  عمل 
فتح بعض الفروع للعمل او من خال 

الرقمية. البنك  خدمات 
واض������اف »ت���م���ث���ل ال����ع����ودة م����رة أخ����رى 
وفق الضوابط املعلنة الى بيئة العمل 

ف����ي م��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات 
ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة وال�����ق�����ط�����اع 
ال�������خ�������اص ت�����أك�����ي�����دا ع���ل���ى 
ت�����ج�����اوز ال����ك����وي����ت، ب�����اذن 
ف��ي  ص���ع���ب���ة  م���رح���ل���ة  اهلل، 
فيروس  انتشار  مواجهة 
ك�������ورون�������ا ال����������ذي اج����ت����اح 
ال����ع����ال����م وب������داي������ة ل����ع����ودة 

طبيعتها«. الى  الحياة 
ال��ب��ن��ك  إدارة  ف������إن  ذل������ك  »رغ�������م  وأش��������ار 
جاهزة لجميع السيناريوهات املتوقعة 
ب��م��ا ي��ض��م��ن اس���ت���م���رار خ���دم���ة ال��ع��م��اء 

باملستوى نفسه الذي تعودوا عليه«.

املقبلة  الفترة   

وح�������ول أه���م���ي���ة ال����ف����ت����رة امل���ق���ب���ل���ة، ق���ال 
ت��ش��ه��د  ان  ي����ت����وق����ع  ان�������ه  ال����ت����وي����ج����ري 
ان���ط���اق���ة م���ه���م���ة ل��ل��ب��ن��ك ب���ع���د ال���ع���ودة 
م������ن خ�������ال ط�������رح م����ج����م����وع����ة ج����دي����دة 
م����ن ال���خ���دم���ات وامل���ن���ت���ج���ات، وأض�����اف 
االزمة ستخلق  أن هذه  إنكار  »اليمكن 

ال���ك���ث���ي���ر م�����ن ال����ت����ط����ورات 
ف����ي م���ج���ال ع���م���ل ال��ق��ط��اع 
امل���ال���ي وامل���ص���رف���ي، وه��ي 
ال��ت��ى ستشهد  ال��ت��ط��ورات 
ت�����غ�����ي�����ي�����رات ج�������دي�������دة ف���ي 
آل����ي����ة ال����ع����م����ل وال���ت���ع���ام���ل 
م�����ع م���خ���ت���ل���ف خ���دم���ات���ن���ا 
وم���ن���ت���ج���ات���ن���ا ب����ن����اء ع��ل��ى 
آثار  من  االزم��ة  ما خلفته 
أكثر  منها  االيجابية  تكون  ان  نتوقع 

من السلبية خاصة بإدارة االعمال«.
وح����������ول ع����������ودة ال�����ب�����ن�����ك ل����ل����ع����م����ل ق�����ال 
ال��ب��ن��ك  إدارات  ج��م��ي��ع  ان  ال���ت���وي���ج���ري 
ع���ادت للعمل م��ن خ��ال امل��ك��ات��ب، وف��ق 
ال���ن���س���ب���ة امل����ق����ررة وه�����ي اق�����ل م����ن %30 
الصحية،  املتطلبات  بكل  االل��ت��زام  م��ع 
ال���ى ج��ان��ب اس��ت��ق��ب��ال ال���ف���روع ال��ع��ام��ل��ة 

الكويت. أنحاء  للعماء في مختلف 

لم ننقطع عن عمائنا 

ان  التويجري  ق��ال  اخ��رى،  ناحية  من 

البنك  انتهجها  التي  االستراتيجية 
منذ سنوات في االستثمار والتوسع 
في الخدمات الرقمية، أكدت نجاحها 
واه���م���ي���ت���ه���ا ف����ي ظ����ل ال����ظ����روف ال��ت��ي 
من  حاليا،  والعالم  الكويت  بها  تمر 
الخدمات  على  االعتماد  تزايد  خال 
البنك  قنوات  تقدمها  التي  املصرفية 

الرقمية.
واض����������اف »م�����ن�����ذ ب�������دء االزم����������ة ال���ت���ي 
س���ب���ب���ه���ا ف�����ي�����روس ك������ورون������ا ال���ش���ه���ر 
امل����اض����ي واالق�����ب�����ال ي���ت���زاي���د م����ن ق��ب��ل 
عماء البنك على استخدام الخدمات 
امل��ص��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة، س���واء م��ن خ��ال 
www.bankboubyan. ال��ب��ن��ك  م���وق���ع 

البنك على  او من خال تطبيق   com
الذكية«. الهواتف 

ل��م  ال���ب���ن���ك  ان  ي���ع���ن���ي  ذل������ك  ان  واك�������د 
ي��ن��ق��ط��ع ع��ن ع��م��ائ��ه، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ح���ج���م االزم��������ة وق����وت����ه����ا ال����ت����ي أث����رت 
ف���ي غ��ال��ب��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��ادي��ة 

العالم. انحاء  بمختلف 

 أعلنت شركة الحمراء العقارية، الشركة 
ال���رائ���دة ف��ي م��ج��ال إدارة ال��ع��ق��ارات، عن 
اس���ت���ع���داده���ا الس��ت��ق��ب��ال ال��ع��ام��ل��ني في 
م��رك��ز  وزوار  ل���أع���م���ال  ال���ح���م���راء  ب�����رج 
الحمراء للتسوق بشكل رسمي وكامل، 
م��ع االل���ت���زام ال��ت��ام ب���إرش���ادات ال��س��ام��ة 
والهيئات  الصحة  وزارة  حددتها  التي 
وال���س���ل���ط���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة في 

دولة الكويت. 
وب���������ه���������دف ت�������أم�������ني أق�������ص�������ى درج������������ات 
امل��ب��ان��ي  ال��ص��ح��ة وال��س��ام��ة، ستخضع 
وامل���ن���ش���آت ل��ل��ت��ع��ق��ي��م ال���ي���وم���ي امل��ن��ت��ظ��م 
وسيتم  املعتمدة،  للبروتوكوالت  وفقًا 
الوقائية  االحترازية  اإلج��راءات  تطبيق 
للموظفني والعماء. باإلضافة إلى ذلك، 
س��ي��ت��ول��ى ف��ري��ق ع��م��ل خ���اص بالصحة 
وال��س��ام��ة وال��ح��م��اي��ة م��راق��ب��ة عمليات 
تعقيم املرافق وتطبيق املبادئ الصحية 
ع���ل���ى ك�����ل م������ن: ال�����������زوار، امل���س���ت���أج���ري���ن، 
وامل����وظ����ف����ني ف����ي ب�����رج األع�����م�����ال وم���رك���ز 

التسوق. 
وب��ه��ذا ال���ص���دد، ق���ال ع��ب��داهلل امل��ن��ص��ور، 
الحمراء  شركة  باسم  الرسمي  الناطق 
العقارية: »بهدف تأمني سامة الجميع، 
ن���ح���ت���اج إل�����ى ال���ت���ك���ّي���ف م����ع اإلج��������راءات 
ال��ت��ي ت��وص��ي بها الهيئات  االح��ت��رازي��ة 
ال��ص��ح��ي��ة ال��رس��م��ي��ة، إض��اف��ة إل���ى تبني 
أس��ل��وب ح��ي��اة ج��دي��د. إذ ت��ب��ق��ى سامة 
م��س��ت��أج��ري��ن��ا وزائ���ري���ن���ا ه���ي األول���وي���ة 
األولى لدينا«. وأضاف املنصور: »لدى 
ف����ري����ق ال���ص���ح���ة وال����س����ام����ة ت��ع��ل��ي��م��ات 
صارمة حول فرض استخدام الكمامات، 
اإللزامي، وتعقيم  والتباعد االجتماعي 
ال���ي���دي���ن، ألن���ن���ا ن��ع��م��ل ل���ض���م���ان ت��ن��ف��ي��ذ 
ج���م���ي���ع ال����ب����روت����وك����والت واإلرش�����������ادات 
الصحة،  وزارة  م��ن  امل��ع��ت��م��دة  الصحية 
ل���ذل���ك ن���دع���و ال��ج��م��ي��ع ال�����ى ات����ب����اع ه���ذه 
ال���ب���روت���وك���والت واإلرش����������ادات ل��ض��م��ان 

سامة الجميع«.

ف��������ي إط��������������ار ال������ت������ض������ام������ن م��������ع ال�����������دول 
األك����ث����ر ت����أث����رًا ب��ج��ائ��ح��ة »ك���وف���ي���د 19«، 
املتحدة  الواليات  البرازيل،  »جمهورية 
األم��ي��رك��ي��ة، روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة، اململكة 
الجمهورية  أس��ب��ان��ي��ا،  مملكة  امل��ت��ح��دة، 
االتحادية  أملانيا  جمهورية  االيطالية، 
الشركة  تقوم  الفرنسية«،  والجمهورية 
ب��ع��رض راي���ات ه��ذه ال���دول على واجهة 

برج الحمراء لأعمال.
وأض��������اف: »ف�����ي ال����وق����ت ال�����راه�����ن، ن��دع��و 
ال��ج��م��ي��ع ال����ى ت��ط��ب��ي��ق ق���واع���د ال��ت��ب��اع��د 
التجمعات.  م��ن  والتقليل  االج��ت��م��اع��ي، 
ك��م��ا ن���دع���و ب��ال��ش��ف��اء ال���ع���اج���ل لجميع 
امل��ص��اب��ني، ون��أم��ل بظهور ل��ق��اح وع��اج 
دائم للفيروس. وأود أن أشيد بالجهود 
ال�����ج�����ب�����ارة ال����ت����ي ت����ق����وم ب����ه����ا ال���ج���ه���ات 
سعيًا  الكويت،  في  املختصة  والهيئات 
م��ن��ه��ا ل���ض���م���ان ت��ط��ب��ي��ق وح���س���ن س��ي��ر 

ال���ع���م���ل ب��������اإلج��������راءات ال���ص���ح���ي���ة ال���ت���ي 
وضعتها الحكومة بناًء على توصيات 
الوباء  محاصرة  بهدف  الصحة  وزارة 
ال��ع��دوى. وبصفتنا  انتشار  م��ن  وال��ح��د 
 ف����ي امل��ج��ت��م��ع 

ً
ش���ري���ك���ًا وع����ض����وًا ف����اع����ا

وبقناعة  نؤمن  نحن  وال��دول��ي،  املحلي 
ت��ام��ة أن���ه يمكننا م��ع��ًا أن ن��ت��ع��اي��ش مع 
هذا الوباء، شريطة تطبيق االحترازات 

ال��ص��ح��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة، ون��أم��ل ب��ال��ع��ودة 
إلى أي��ام أفضل مع انحسار هذا الوباء 
وتخطي  آث���اره،  وتافي  عليه  والقضاء 
النتائج  بأفضل  وتداعياته  انعكاساته 
واح���س���ن األح������وال. وف���ي ال��خ��ت��ام، ت��ؤك��د 
الذين  كل  مع  تضامنها  الحمراء  عائلة 
ف����ق����دوا أح���ب���ائ���ه���م ف����ي ال���ك���وي���ت وح����ول 

العالم«.

محمد الرشدان يحصل على 12 ضعف راتبه

من 10 صباحاً حتى الـ6 مساًء

Enviroserve بالشراكة مع

»الخليج« يعلن الفائز 
في سحب حساب الراتب

»صفاة هوم« تعيد افتتاح 
معارضها وتطلق عروضًا حصرية

»المتحد« يواصل تدوير 
النفايات اإللكترونية

أع�����ل�����ن ب����ن����ك ال����خ����ل����ي����ج ع��ن 
ال���ف���ائ���ز ف���ي س��ح��ب ح��س��اب 
الراتب الشهري املؤجل عن 
ش���ه���ر م������ارس ل���ه���ذا ال���ع���ام. 
وق����د ح���ال���ف ال���ح���ظ، محمد 
م���ن���ص���ور راش������د ال����رش����دان، 
ح��ي��ث ف����از ب���ج���ائ���زة ن��ق��دي��ة 
ت�����ص�����ل ق����ي����م����ت����ه����ا إل���������ى 12 
ض��ع��ف ال���رات���ب. وت���م إج���راء 
السحب في الفرع الرئيسي 

ب��ح��ض��ور وإش����راف ممثل من  ال��خ��ل��ي��ج،  لبنك 
وزارة التجارة والصناعة.

ي���وف���ر ع����رض ح���س���اب ال����رات����ب ل���ع���ام 2020 
إل�����ى ج��م��ي��ع ال���ع���م���اء ال���ك���وي���ت���ي���ني ال���ج���دد 
م���م���ن ي����ق����وم����ون ب���ت���ح���وي���ل روات����ب����ه����م إل���ى 
في  تلقائيا  ال��دخ��ول  ف��رص��ة  الخليج،  بنك 
ب� 12 ضعف  وال��ف��وز  الشهرية  السحوبات 
ال��س��ن��وي على أكبر  ال��رات��ب، وف��ي السحب 
ج��ائ��زة لحساب ال��رات��ب ف��ي ال��ك��وي��ت وهي 

100 ضعف الراتب.
ال��ج��دد، ممن  العماء  ال��رات��ب  ويمنح ح��س��اب 
الخليج،  بنك  إلى  رواتبهم  بتحويل  يقومون 

ف��رص��ة ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��ق��دي��ة ف��وري��ة 
ق��رض من دون  أو  قدرها 100 دينار كويتي، 
ف��وائ��د لغاية 15000 دي��ن��ار كويتي، ش��رط أال 
يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج 

عن 500 دينار كويتي. 
وب����إم����ك����ان ال���ع���م���اء ال����ج����دد ال���ح���ص���ول ع��ل��ى 
بطاقات فيزا وماستركارد االئتمانية من دون 
ال��ع��ام األول، م��ع إمكانية  رس���وم س��ن��وي��ة ف��ي 
الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70 ألف 
دينار وتسديده خال مدة 15 سنة، أو قرض 
اس��ت��ه��اك��ي ت��ص��ل قيمته إل���ى 25 أل���ف دي��ن��ار 

كويتي.

ت����ح����ت����ف����ل »ص�������ف�������اة ه�������وم« 
ب������إع������ادة اف�����ت�����ت�����اح ج��م��ي��ع 
م��������ع��������ارض��������ه��������ا ب�����ت�����ق�����دي�����م 
ع���روض ح��ص��ري��ة وأس��ع��ار 
ت���ن���اف���س���ي���ة ع���ل���ى م��خ��ت��ل��ف 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا، ال���ت���ي ت��ت��ن��وع 
ما بني أطقم غرف املعيشة 
وغ�������رف ال�����ن�����وم وط�������اوالت 
ال�������ط�������ع�������ام، ع�������������اوة ع���ل���ى 
ع���������روض اإلك������س������س������وارات 
ال����ت����ي ي���م���ك���ن ل��ل��ع��م��ي��ل م��ن 

خ���ال���ه���ا ش������راء ق��ط��ع��ت��ني وال���ح���ص���ول ع��ل��ى 
ال���ث���ال���ث���ة م����ج����ان����ا. وت���ت���ي���ح ه������ذه ال����ع����روض 
منازلهم  لتأسيس  لعمائها  الفرصة  أيضًا 
بقيمة  م��ش��ت��ري��ات  قسيمة  ع��ل��ى  وال��ح��ص��ول 
200 دينار من جميع منتجات الصّحي لكل 
تشكيلة  م��ن  م��ش��ت��ري��ات��ه��م  م��ن  دي��ن��ار   1000

السيراميك. 
 ت���س���ري ه����ذه ال����ع����روض ل���غ���اي���ة 21 ي��ول��ي��و 
ف���ي ج��م��ي��ع م���ع���ارض ص���ف���اة ه����وم ال��ك��ائ��ن��ة 
والجهراء  والفحيحيل  وال��ري  الشويخ  ف��ي 
وم��ج��م��ع امل���خ���ي���ال، ب���اإلض���اف���ة إل����ى م��ع��رض 

الدبوس.  بشارع  الجديد  الفحيحيل 
وف������ي ه������ذا اإلط��������ار ت���ط���ّب���ق »ص�����ف�����اة ه�����وم« 
تتمثل  والتي  الازمة،  الوقائية  التعليمات 
يومي  بشكل  التعقيم  عمليات  مواصلة  في 
وم���س���ت���م���ر، ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ف���ح���ص درج����ة 

ال���ح���رارة ع��ن��د امل���داخ���ل، وارت�����داء ال��ك��م��ام��ات 
لدخول  رئيسيا  ش��رط��ا  لكونها  وال��ق��ف��ازات 
امل���ع���ارض ل��ض��م��ان أع��ل��ى درج����ات ال��ح��م��اي��ة 

والعاملني.  للزوار 
ك��م��ا ت���ؤك���د »ص���ف���اة ه�����وم« أه��م��ي��ة االل���ت���زام 
ب��ال��ت��ب��اع��د ب��ني األف����راد وع���دم ال��ت��ج��م��ع، مما 
يسهل على املعارض عملية إعادة االفتتاح 
ب��ي��س��ر وس��ه��ول��ة ب��م��ا ي��خ��دم امل��ت��س��وق��ني، مع 
م����راع����اة أوق������ات إع������ادة اف���ت���ت���اح امل����ع����ارض، 
وال���ت���ي س��ت��ك��ون م���ن ال��س��اع��ة ال�����10 ص��ب��اح��ًا 

ال�6 مساًء. وحتى 
وتقدير  شكر  رسالة  ه��وم«  »صفاة  وتوجه 
ألب��ط��ال��ن��ا ف��ي ال��ص��ف��وف األول����ى ل��ج��ه��وده��م 
امل���ب���ذول���ة م���ن أج����ل س���ام���ت���ن���ا. ك���م���ا ت��ت��ط��ل��ع 
ل�����رؤي�����ة ج���م���ي���ع ع���م���ائ���ه���ا وت����دع����وه����م إل���ى 

الازمة. واإلرشادات  بالتعليمات  االلتزام 

ك���ج���زء م���ن األن��ش��ط��ة ال��ت��ن��م��وي��ة خ����ال ف��ت��رة 
بعد  الطبيعية  للحياة  ال��ت��دري��ج��ي��ة  ال��ع��ودة 
ت��ع��ط��ي��ل األع���م���ال ب��س��ب��ب ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة 
ف���ي���روس ك����ورون����ا، ي��س��ت��أن��ف ال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
امل����ت����ح����د ب����رن����ام����ج����ه امل���ت���م���ي���ز ل���ل���م���س���ؤول���ي���ة 
اإللكترونية  ال��ن��ف��اي��ات  بتجميع  املجتمعية 
وت��ح��وي��ل��ه��ا إل���ى م��ن��ت��ج��ات م��ف��ي��دة وص��دي��ق��ة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ب�����داًل م���ن ال��ت��خ��ل��ص م��ن��ه��ا ب��ال��ط��رق 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، وذل�������ك ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ش���رك���ة 
تدوير  إع���ادة  ف��ي  املتخصصة   Enviroserve

هذا النوع من النفايات.
البنك  لنجاح  اس��ت��م��رارًا  الخطوة  ه��ذه  تأتي 
األه��ل��ي امل��ت��ح��د ف��ي ش��راك��ت��ه االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
لتحقيق  خطوة  ف��ي   Enviroserve شركة  م��ع 
ال������ه������دف امل�����ن�����ش�����ود وه�������و ت���ق���ل���ي���ل ال���ت���أث���ي���ر 
ال��ض��ار ل��ل��ن��ف��اي��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ع��ل��ى البيئة 
املعادن  م��ن  وم��ا تحتويه  واالس��ت��ف��ادة منها 

واألدوات.
وفي هذا اإلطار، قالت سحر دشتي، املديرة 
ورئ���ي���س���ة  ال���ع���م���اء  ح���م���اي���ة  إلدارة  ال���ع���ام���ة 
ف����ري����ق امل���س���ؤول���ي���ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ف����ي ال��ب��ن��ك 
ن��واص��ل دورن��ا  أن  املتحد: »يسعدنا  األه��ل��ي 
امل��ج��ت��م��ع��ي م����ن خ�����ال ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ال��ت��ي 

ت��ع��ك��س ح���رص���ن���ا ع���ل���ى االه����ت����م����ام ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
وال���ت���ي ت��ش��ك��ل أح���د أه���م امل���ح���اور ال��رئ��ي��س��ي��ة 
يتفق مع تحقيق  بما  املجتمعي  لبرنامجنا 
رؤي���ة وال��دن��ا ص��اح��ب السمو األم��ي��ر الشيخ 
- حفظه اهلل  الصباح  الجابر  صباح األحمد 
ي��ش��ار إليها  ل��ك��وي��ت ج��دي��دة ٢٠٣٥   - ورع����اه 
ب��ال��ب��ن��ان وي��ض��رب ب��ه��ا امل��ث��ل م��ن خ��ال بيئة 

سليمة وصحية«.
وأض���اف���ت دش��ت��ي: »ل��ق��د ك��ان��ت ف��ت��رة الحظر 
ف����ي امل����ن����ازل ف���رص���ة ج���ي���دة إلع�������ادة ت��رت��ي��ب 
األشياء غير  والتخلص من  املنازل  وتنظيم 
الضرورية، مما ساهم في توفير مخزون من 
االستفادة  التي يمكن  اإللكترونية  النفايات 
منها وتحويلها إلى مواد جديدة من خال 

.»Enviroserve هذه الشراكة مع شركة
وأشارت دشتي إلى أن البنك األهلي املتحد 
يولي اهتمامًا كبيرًا لحماية البيئة والحفاظ 
عليها خالية من التلوث، مؤكدة أن البرنامج 
بشغف،  أنشطته  ي��واص��ل  للبنك  املجتمعي 
خ��ص��وص��ًا ف���ي ه���ذه ال���ظ���روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
املجتمع  أف���راد  ك��ل  إل��ى تكاتف  ال��ت��ي تحتاج 
والعمل معًا كيد واحدة للحفاظ على البيئة 

والحياة في عالم أفضل.

عبدالله التويجري

ملصق سحب حساب الراتب من »الخليج«

جانب من عملية التدوير

تحديد مسافة التباعد لعمالء المطاعم والمقاهي

تعقيم يومي 
للمباني والمنشآت 
وتطبيق اإلجراءات 

الوقائية على 
الموظفين والعمالء

المنصور: تعليمات 
صارمة حول استخدام 

الكمامات والتباعد 
اإللزامي وتعقيم 

اليدين

هالة الشربيني غادة القاضي

الشربيني: نهجنا االحترازي ضمن 
لنا استمرارية التعليم والتواصل 

في هذه الفترة الصعبة 

القاضي: 80 % من موظفينا 
أظهروا مستويات عالية من 

التعلم واكتساب المعرفة الرقمية



القناةالتوقيتالفريقان

الدوري اإلنكليزي )المرحلة الثانية والثالثون(

8.00beIN Sports HD 1 مساءأرسنال × نوريتش سيتي

8.00beIN Sports HD 2 مساءبورنموث × نيوكاسل

8.00beIN Sports HD 5 مساءإيفرتون × ليستر سيتي

10.15beIN Sports HD 2 مساءوست هام × تشلسي

الدوري األسباني )المرحلة الثالثة والثالثون(

8.30beIN Sports HD 3 مساءفالنسيا × أتلتيك بلباو

8.30beIN Sports HD 5 مساءبلد الوليد × ليفانتي

11.00beIN Sports HD 3 مساءريال بيتيس × فياريال

الدوري اإليطالي )المرحلة التاسعة والعشرون(

8.30beIN Sports HD 6 مساءبولونيا × كالياري

8.30beIN Sports HD 4 مساءإنتر ميالن × بريشيا

10.45beIN Sports HD 4 مساءسبال × ميالن

10.45beIN Sports HD 7 مساءليتشي × سامبدوريا
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»كاف« يرجئ كأس األمم األفريقية عامًا
أع��ل��ن رئ��ي��س االت��ح��اد األف��ري��ق��ي ل��ك��رة ال��ق��دم )ك���اف( أح��م��د أح��م��د إرج���اء نهائيات ك��أس األم��م 
األفريقية املقررة في الكاميرون عامًا واحدًا، بسبب تبعات فيروس كورونا املستجد، لتنطلق 

في يناير 2022 بداًل من مطلع 2021.
تقنية  عبر  أم��س  لالتحاد  التنفيذية  للجنة  اجتماع  إث��ر  مؤتمر صحافي  خ��الل  أحمد  وق��ال 

االتصال بالفيديو إن االتحاد اتخذ هذا القرار ألن »الصحة هي األولوية املطلقة«.

كاظمة يؤجل تدريباته بسبب »كورونا«
عمر بركات

 قرر نادي كاظمة تأجيل انطالقة تدريباته لجميع 
األل����ع����اب ح���ت���ى إش����ع����ار آخ������ر، وذل������ك ب���ع���د ظ��ه��ور 
ن��ت��ائ��ج ال���ف���ح���وص���ات ال���ت���ي ت���م إج����راؤه����ا م��ؤخ��رًا 
لالعبي النادي وإدارييه وعماله لفيروس كورونا 
املستجد، حيث أظهرت النتائج إصابة 10 العبني 
م��ن األل��ع��اب املختلفة، واث��ن��ني م��ن اإلداري����ني و13 

 ممن يقطنون سكن العمال في النادي.
ً
عامال

الرياضية  إغ��الق جميع مرافقه  النادي  أعلن   كما 
والتجهيز،  التعقيم  عملية  إتمام  واإلداري���ة حتى 

ك��م��ا أه�����اب ال����ن����ادي ب��ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��الث��ي��ة ض����رورة 
إخ����ض����اع ال���ع���م���ال امل���ص���اب���ني ل��ل��ح��ج��ر امل��ؤس��س��ي 

تجنبًا لتفشي الفيروس بني بقية العمال.
 من جانب آخر كشفت الهيئة العامة للرياضة عن 
نتائج املسحات الدورية التي يتم إجراؤها، حيث 
جاء مجمل عدد املسحات التي أجريت للرياضيني 
خالل الفترة السابقة 1970 مسحة أظهرت إصابة 
84 حالة مقابل 1790 حالة سلبية و96 حالة غير 

واضحة تتطلب إعادة املسحة مرة أخرى.
أظ����ه����رت 19 ح��ال��ة  م��س��ح��ة  أم�����س 354   وأج����ري����ت 

إيجابية و303 حاالت سلبية و32 غير واضحة.

عالء عباس يرفض عرض »الشرطة«
فشل ن��ادي الشرطة العراقي في ضم محترف نادي 
الكويت عالء عباس املوسم املقبل حسب ما أشارت 

اليه مصادر اعالمية عراقية.
ولعب عباس في صفوف نادي الزوراء قبل احترافه 
في نادي الكويت ملوسم واحد، ويسعى الشرطة الى 
تدعيم صفوفه من اجل املشاركة في منافسات دوري 

أبطال اسيا وأيضا املنافسة على األلقاب املحلية.
وبدأ الفريق العراقي تحركاته لتعزيز صفوفه ومن 
ق��ب��ل اسابيع  ب���دأ  بينها صفقة ع���الء ع��ب��اس وال����ذي 
قليلة مسلسل املفاوضات معه، اال ان الالعب رفض 
ال��ع��رض وف��ض��ل االس��ت��م��رار م��ع االب��ي��ض ف��ي ال��وق��ت 

الحالي.

بعد صفقة بيانيتش وآرثور التبادلية..

محظوظون زاملوا رونالدو وليونيل

الع�����ب�����ون زام������ل������وا اث����ن����ني م�����ن أف���ض���ل 
ال���الع���ب���ني ال����ذي����ن م������روا ب���ت���اري���خ ك���رة 
����روا ت��اري��خ��ا 

ّ
ال���ق���دم وس���ي���ط���روا وس����ط

ف��ي ال��س��اح��رة امل��س��ت��دي��رة، فاستحقوا 
ال���ذي���ن ستخلد  ل��ق��ب »امل���ح���ظ���وظ���ني« 

الجماهير أسماءهم.
أنجزت  التي  التبادلية  الصفقة  وم��ع 
ان���ت���ق���ل ال���ب���رازي���ل���ي آرث�������ور م��ي��ل��و م��ن 
والبوسني  يوفنتوس  إل��ى  برشلونة 
م��ي��رال��ي��م ب��ي��ان��ي��ت��ش ب��ال��ع��ك��س، يصل 
إلى 14 عدد الالعبني الذين لعبوا إلى 
النجمني كريستيانو رونالدو  جانب 
ول����ي����ون����ي����ل م����ي����س����ي ف������ي ب���رش���ل���ون���ة 
وري����ال م��دري��د وم��ان��ش��س��ت��ر يونايتد 
واملنتخبني البرتغالي واألرجنتيني.

ف��رن��ان��دو غ��اغ��و: زام��ل  ● األرجنتيني 
رونالدو في ريال مدريد، وميسي في 

منتخب التانغو.
هاينتسه:  غ��اب��ري��ي��ل  األرج��ن��ت��ي��ن��ي   ●
زامل رونالدو في مانشستر يونايتد، 

وميسي في منتخب بالده.
● األس���ب���ان���ي ج����ي����رارد ب��ي��ك��ي��ه: زام����ل 
رون�����ال�����دو ف����ي م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د، 

وميسي في برشلونة.
● ال��ب��رت��غ��ال��ي أن���دري���ه غ��وم��ي��ز: زام���ل 
ميسي ف��ي ب��رش��ل��ون��ة، ورون���ال���دو في 

منتخب »برازيل أوروبا«.
● األرجنتيني أنخيل دي ماريا : زامل 
رونالدو في ريال مدريد، وميسي في 

منتخب األرجنتني.
زامل  تيفيز:  ك��ارل��وس  األرجنتيني   ●
م��ي��س��ي ف����ي امل���ن���ت���خ���ب، ورن�����ال�����دو ف��ي 

مانشستر يونايتد.
- األرج��ن��ت��ي��ن��ي ب���اول���و دي����ب����اال: زام���ل 

رون��ال��دو في يوفنتوس، وميسي في 
منتخب »ألباسيليستي«.

● األرج��ن��ت��ي��ن��ي غ��ون��زال��و ه��ي��غ��واي��ن: 
زام���������ل رون�������ال�������دو ف������ي ري���������ال م����دري����د 
ف���ي منتخب  وي���وف���ن���ت���وس، وم��ي��س��ي 

بالده.
● ال���س���وي���دي ه���ن���ري���ك الرس�������ن: زام����ل 
ميسي ف��ي ب��رش��ل��ون��ة، ورون���ال���دو في 

مانشستر يونايتد.
● البرتغالي نيلسون سيميدو: زامل 
رون���ال���دو ف���ي امل��ن��ت��خ��ب، وم��ي��س��ي في 

البرشا.
زامل  غ���اراي:  إزيكييل  األرجنتيني   ●
رون������ال������دو ف����ي امل���ل���ك���ي، وم���ي���س���ي ف��ي 

منتخب األرجنتني.
● البرتغالي ديكو: زامل رونالدو في 

املنتخب، وميسي في »البلوغرانا«.

آرثور انتقل إلى يوفنتوس.. وبيانيتش انضم إلى برشلونة

العربي يطالب بتصاريح أمنية 
لخوض التدريبات

حكم عبدالمولى 
أعلن رئيس جهاز الكرة عضو مجلس اإلدارة في 
انطالق  تأجيل  ع��ن  مندني  علي  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ادي 
تدريبات الفريق األول لكرة القدم لحني استكمال 
ال��ف��ح��وص��ات الخاصة  ال��الع��ب��ني واإلداري�����ني  بقية 
الطبي  املركز  في  تجري  والتي  كورونا  بفيروس 

الرياضي. 
وق����ال م��ن��دن��ي إن ال��الع��ب��ني األرب���ع���ة ال���ذي���ن أك���دت 
عليهم  تظهر  لم  بكورونا  إصابتهم  الفحوصات 

أعراض املرض وملتزمون بالحجر في منازلهم. 
وأك���د م��ن��دن��ي أن���ه م��ن ال��ص��ع��ب إج����راء ال��ت��دري��ب��ات 
ال���ري���اض���ي���ة ع���ل���ى امل����الع����ب أث����ن����اء ف���ت���رة ال��س��م��اح 
ل��ل��ت��ج��ول ب��س��ب��ب ارت���ف���اع درج����ة ال���ح���رارة، مطالبًا 
وزارة الداخلية باستخراج تصاريح أمنية خاصة 
ل���الع���ب���ني واألج�����ه�����زة ال��ف��ن��ي��ة واإلداري����������ة ل��خ��وض 
 من الساعة الثامنة وحتى العاشرة 

ً
التدريبات ليال

والتي تشهد انخفاض درجة الحرارة نسبيًا.

استكمال كأس األمير فقط

كأس  استكمال مسابقة  يفضل  إن��ه  مندني  وق��ال 

على  غاليًا  اسمًا  تحمل  ألنها  فقط،  األم��ي��ر  سمو 
ال��ج��م��ي��ع ب��ي��ن��م��ا م��س��اب��ق��ة ال������دوري امل��م��ت��از يمكن 
إل��غ��اؤه��ا، معربًا ع��ن اع��ت��راض��ه على إق��ام��ة دوري 
ال��دم��ج ف��ي امل��وس��م امل��ق��ب��ل بسبب اآلث����ار السلبية 
امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ي��ه م���ن ق��ت��ل روح امل��ن��اف��س��ة وض��ع��ف 
امل��س��ت��وى ال��ف��ن��ي وان���ح���ص���ار امل��ن��اف��س��ة ع��ل��ى ف��رق 

معينة بعد مرور فترة وجيزة من املسابقة.

علي مندني

لعيون نيمار

ميسي يضحي بثالثي برشلونة
ي��ب��دو أن م��س��ل��س��ل ع����ودة ن��ج��م ب��اري��س 
نيمار  البرازيلي  الدولي  سان جيرمان 
إل���ى ف��ري��ق��ه ال��س��اب��ق ب��رش��ل��ون��ة، وال���ذي 
اس����ت����أث����ر ب���امل���ت���اب���ع���ة ف�����ي االن����ت����ق����االت 
الصيفية املاضية، لم يصل إلى نهايته 

بعد.
ف��������ق��������د ك��������ش��������ف ت��������ق��������ري��������ر ل������ب������رن������ام������ج 
»ال��ش��ي��رن��غ��ي��ت��و« األس���ب���ان���ي، أم����س، عن 

ميسي  ليونيل  األرجنتيني  اس��ت��ع��داد 
ل��ل��ت��خ��ل��ي ع����ن خ����دم����ات ث����الث����ي ه��ج��وم 
ب��رش��ل��ون��ة، أن���ط���وان غ��ري��زم��ان وم��ارت��ن 
ب��راي��ث��واي��ت وع��ث��م��ان ديمبلي، م��ن أجل 

إعادة نيمار إلى »كامب نو«.
وس���ب���ق أن أش�������ارت ت���ق���اري���ر ص��ح��اف��ي��ة 
إدارة  على  ك��ان يضغط  ميسي  أن  إل��ى 
ب����رش����ل����ون����ة، خ������الل ال���ص���ي���ف امل����اض����ي، 

للتوقيع مع نيمار مرة أخرى.
ويرتبط ميسي بعالقة صداقة قوية مع 
ي��زال الثنائي يتحدثان معًا  نيمار، وال 
باستمرار، رغم رحيل الالعب البرازيلي 
البرازيلي  ال��الع��ب  وك��ان  ع��ن برشلونة. 
ق��ري��ب��ًا م���ن ال���ع���ودة إل����ى »ال��ب��ل��وغ��ران��ا« 
ت���ن���ه���ار  أن  ق����ب����ل  امل�������اض�������ي،  ال����ص����ي����ف 

املفاوضات في آخر لحظة.

عامًا، قضى   28 البالغ  نيمار،  أن  يذكر 
4 م���واس���م ن��اج��ح��ة ف���ي ص���ف���وف ن���ادي 
و2017،   2013 ع���ام���ي  ب����ني  ب���رش���ل���ون���ة 
وتوج معه بالعديد من األلقاب املحلية 
الفريق في  أن يرحل عن  والقارية، قبل 
صيف عام 2017 لينضم لسان جيرمان 
مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم 

بلغت 222 مليون يورو.

هل يعود نيمار إلى بيته القديم؟

بيرلو يدخل عالم التدريب
س���ي���ت���ول���ى ال����ن����ج����م ال����س����اب����ق ل���ك���رة 
أولى  بيرلو  أندريا  اإليطالية  القدم 
ب��اإلش��راف على  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  مهامه 
ل���ن���ادي���ه  ع����ام����ًا   23 دون  م�����ا  ف����ري����ق 
تقارير  السابق يوفنتوس، بحسب 

صحافية محلية.
ال���ت���ق���اري���ر، وم��ن��ه��ا لشبكة  وأف������ادت 
»س���ك���اي إي���ط���ال���ي���ا«، أن ب��ي��رل��و )41 
ع����ام����ًا( امل����ت����وج م����ع م��ن��ت��خ��ب ب����الده 
س��ي��خ��ل��ف   ،2006 م���ون���دي���ال  ب��ل��ق��ب 
املدرب الحالي فابيو بيكيا اعتبارًا 

من املوسم املقبل.

وي�������خ�������وض ف������ري������ق ال������ش������ب������اب ف���ي 
»السيدة العجوز«، واملعروف باسم 
الدرجة  منافسات  ب«،  »يوفنتوس 

اإليطالية الثالثة.
وس������ي������ع������اون ب����ي����رل����و ف������ي م��ه��م��ت��ه 
املدرب  بارونيو،  روبرتو  الجديدة، 
ال��ح��ال��ي ل��ف��ري��ق ت��ح��ت 19 ع��ام��ًا في 

نابولي.
ويعد صانع األلعاب السابق بيرلو 
م��ن أس��اط��ي��ر ك���رة ال��ق��دم اإلي��ط��ال��ي��ة، 
وت���ن���ق���ل خ�����الل م���س���ي���رت���ه ب����ني أب����رز 
أن���دي���ت���ه���ا، ال س��ي��م��ا م����ي����الن، ح��ي��ث 

أم���ض���ى ع���ش���رة أع�������وام، وي��وف��ت��وس 
ينتقل  أن  قبل  أرب��ع��ة،  حيث أمضى 
إل�����ى ن���ي���وي���ورك األم���ي���رك���ي ل��ع��ام��ني 
في  بعدها  ويعتزل  ال��ع��ام،  ونصف 

صيف عام 2018.
وحقق بيرلو خالل مسيرته سلسلة 
أل���ق���اب أب���رزه���ا م��ون��دي��ال 2006 مع 
املنتخب، ودوري أبطال أوروب��ا مع 
وال������دوري  و2007(،   2003( م���ي���الن 

اإليطالي ست مرات.
ونال بيرلو شهادة في التدريب في 

سبتمبر عام 2018.

    المباريات المنقولة اليوم

طالق نهائي 
بين بريشيا 
وبالوتيللي

ك��ان ره��ان��ًا مثلما ه��ي ال��ح��ال دائ��م��ًا مع 
م���اري���و ب��ال��وت��ي��ل��ل��ي، وخ���س���ره، ك��م��ا في 
ك��ث��ي��ر م���ن األح����ي����ان، امل����وه����وب األب����دي 
ال��ق��دم اإليطالية..  ب آم��ال ك��رة  ال��ذي خيَّ
ف��ي م��دي��ن��ة بريشيا ح��ي��ث ن��ش��أ، فشل 
املهاجم في استعادة تألقه، وقصته مع 

فريقها تقترب من خاتمة سيئة.
لبالوتيللي  ال��ق��ص��ي��رة  امل��غ��ام��رة  ن��ه��اي��ة 
فيديو  شريط  يختصرها  بريشيا  مع 
ان���ت���ش���ر ب���ش���ك���ل واس�������ع ع���ل���ى امل����واق����ع 
االل��ك��ت��رون��ي��ة اإلي��ط��ال��ي��ة ف��ي ال��ت��اس��ع من 
العمر  م��ن  البالغ  ال��اع��ب  يظهر  يونيو. 
29 عاما وق��د وض��ع قناعًا طبيًا واقيًا 
ع��ل��ى وج���ه���ه، واق���ف���ًا ق���رب م��دخ��ل مقر 
ال���ت���دري���ب، ل��ك��ن أح����د م��وظ��ف��ي ال���ن���ادي 

يمنعه من الدخول.
ي���ت���ح���دث ب���ال���وت���ي���ل���ل���ي ل���ل���ح���ظ���ات ع��ل��ى 
الهاتف، تمر سيارة عبر البوابة قبل ان 

تغلق مجددًا.. واملهاجم يغادر املكان.
ممنوع من التدريب؟ على مدى أسابيع، 

تبادل النادي والاعب االتهامات.
أك������د ال������ه������داف ال����س����اب����ق ألن�����دي�����ة إن���ت���ر 
اإلنكليزي،  سيتي  مانشستر  م��ي��ان، 
وم��رس��ي��ل��ي��ا ال��ف��رن��س��ي، أن����ه ع��ان��ى من 
ال���ت���ه���اب ف���ي امل���ع���دة واألم����ع����اء، ث���م آالم 
ال��ظ��ه��ر، ول���ه���ذا غ���اب ع���ن ال��ت��واص��ل مع 
ال���ف���ري���ق. أم����ا ال����ن����ادي، ف��ق��د ان��ت��ق��ل إل��ى 
خ���ط���وة أخ��������رى، ب���ع���ث ب���خ���ط���اب ف��س��خ 
اإلج��راء  يونيو، وبينما  بداية  العقد في 
ف����ي ط���ري���ق���ه ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ، ي����داف����ع ال��ف��ري��ق 
ال��ب��ق��اء. وك��ان  ع��ن فرصه الضئيلة ف��ي 
األوروغ��وي��ان��ي  لبريشيا  الجديد  امل��درب 
دييغو لويس لوبيز، قد أوضح منتصف 
ال�������ن�������ادي س��ل��ك  أن  امل������اض������ي  ال����ش����ه����ر 
ط��ري��ق��ًا وه���و )ب��ال��وت��ي��ل��ل��ي( س��ل��ك طريقًا 
االت���ص���ال  )م��ن��ص��ة  »زوم«  ع��ل��ى  آخ�����ر. 
ب���ال���ف���ي���دي���و(، خ������ال ف��ت��رة 
نره.  لم  الصحي،  الحجر 
ح��ت��ى ل��و ق��ال 
ان����������ه ي���ش���ع���ر 
ب��ح��ال��ة ج��ي��دة، 
ف��ه��و ل��ي��س في 
مستوى زمائه.

البحوه: عودة مدرب الطائرة 
والمحترف مازالت مجهولة

محمد سليمان 
أك��د خ��ال��د ال��ب��ح��وه م��دي��ر لعبة ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة في 
ي��ع��ان��ي بعض  للعبة  األول  ال��ف��ري��ق  أن  »ك��اظ��م��ة«، 
األزم����ات ال��ت��ي يمكن أن ت��ؤث��ر ف��ي امل��س��ت��وى العام 
له، أثناء منافسات استكمال املوسم الحالي وذلك 

بسبب جائحة كورونا. 
وأوض������ح ال���ب���ح���وه أن ه���ن���اك غ���ي���اب���ات ك��ث��ي��رة في 
ص���ف���وف ال���ف���ري���ق، ي��ت��ق��دم��ه��ا امل�������درب وامل���ح���ت���رف 
امل��وج��ودان خ��ارج ال��ب��الد، والي��وج��د موعد محدد 
لعودتهما في ظل الظروف الحالية التي يمر بها 
العالم، إضافة إلى وجود عدد من الالعبني ضمن 
ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة م��ن رج���ال ال��دف��اع وال��داخ��ل��ي��ة 
وال��ح��رس ال��وط��ن��ي، مضيفا أن ق���وام ال��ف��ري��ق بات 
ي��ع��ان��ي ت��ل��ك ال��غ��ي��اب��ات ال��ت��ي ت��ه��دد اس��ت��م��راره في 

املنافسات.
وأضاف البحوه أن قرار عودة النشاط واستكمال 
امل��وس��م امل��ق��ب��ل، ه��و ق����رار م��ح��ف��وف ب��امل��خ��اط��ر في 
ظ��ل ت��زاي��د أع���داد امل��ص��اب��ني ب��ني ال��ري��اض��ي��ني، بعد 
من  املشكلة  ال��ث��الث��ي��ة  اللجنة  خ���الل  م��ن  فحصهم 
الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية ووزارة 
ال���ص���ح���ة، وع�����دم وض�����وح ال����رؤي����ا ح����ول ج��ه��وزي��ة 
املنشآت واإلجراءات الوقائية واالحترازية لحماية 

الرياضيني، وهواألهم بالنسبة لنا جميعا.
وأمل��ح إل��ى ض��رورة االل��ت��زام التام من قبل الجميع 
التي أقرتها  ب��اإلج��راءات واالش��ت��راط��ات الصحية 

على  الحفاظ  ب��ض��رورة  مطالبا  الثالثية،  اللجنة 
تجهيز  مع  االجتماعي  للتباعد  املقررة  املسافات 
أطقم طبية للتعامل مع أي ط��ارئ وف��ق ما قررته 
مع  التعاقد  إمكانية  وح���ول  الصحية.  السلطات 
أي من الالعبني املحليني املسموح لهم باالنتقال 
من دون ش��روط أو موافقة من قبل أنديتهم، قال: 
ن��ن��ت��ظ��ر ان��ت��ه��اء امل���وس���م ال��ح��ال��ي ون��ت��اب��ع ب��ج��دي��ة 
التجديد  م��ن  وموقفهم  الالعبني  بعض  مستوى 
مع أنديتهم من عدمه، على أن يكون القرار األخير 
للجهاز الفني الذي يقرر احتياجات الفريق خالل 

املوسم الجديد.

خالد البحوه

بالوتيللي
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الصــــالة 

3.17
فجر

3.26
عصر

4.52
شروق

6.52
مغرب

11.52
ظهر

8.23
عشاء

حالة البحر: خفيف إلى معتدل الموج )1 ـــ 3 أقدام(.
مالحظة: النشرة لـ12 ساعة فقط.

 مساًءصباحًا
7.55

صباحًا
9.05

مساًء
1.292.52

البحـــــــر

حار والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية 
إلى معتدلة السرعة )8 ـــ 30 كلم/ ساعة(.

28
الصغرى

46
الكبرى

%25
الطقس

أدنى جزرأعلى مد الرطوبةالحرارة

رنة قلمكالم الناس

الوفيات

إقبال األحمد

a.alsarraf@alqabas.com.kwI.alahmad@alqabas.com.kw

أحمد الصراف

 سؤال عميق

أص����درت »ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة« م��ذك��رة خ��ط��ي��رة ج���دًا مطلع ه��ذا 
تشريعيًا صارخًا، سيحول  أن قصورًا  مفادها  األس��ب��وع؛ 
و»غسل  اإلق��ام��ات«  »تجار  من مجرمي  كثير  تجريم  دون 

األموال«؛ في الكويت.
املثير للشفقة؛ أن هناك من ال يزال يعلق آماله على النواب، 
لتعديل هذه التشريعات القاصرة؛ في حني أن هؤالء النواب 
هم أنفسهم، من تلقوا رشاوى »النائب البنغالي«، ومارسوا 
تجارة اإلق��ام��ات؛ وهندسوا صفقات »اإلي��رب��اص«، وم��رروا 

معامالت غير قانونية؛ من أجل حفنة أصوات.
ولن يصلح حال البالد إال بتغيير قانون النظام االنتخابي 
ال��ف��ردي ال��ذي ح��ّول ش��رف تمثيل األم��ة ال��ى مهنة »مندوب 
ك ش��ع��ب��ي��ًا ن��ح��و إق�����رار ق���ان���ون ن��ظ��ام  م���ع���ام���الت«.. وال���ت���ح���رُّ

وبرامج  النسبية«  »القوائم  على  قائم  »جماعي«؛  انتخابي 
القائمة  إن��ج��ازات  على  عندئذ  املحاسبة  فتكون  انتخابية؛ 
الناجحة لتلك البرامج ككتلة واحدة.. ال على الوعود النيابية 

اف.
َّ
الفردية؛ التي سرعان ما تتحول إلى سراب هف

إلى ذلك الحني؛ دعونا نتفرج على فضائح النائب البنغالي؛ 
والشيوخ،  ال��ن��واب،  أسماء  وق��ع  على  دوليًا  ونندب سمعتنا 
وامل���س���ؤول���ني؛ ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا ال����رش����اوى م���ن���ه.. ك��م��ا أدع��وك��م 
وكوريني؛  باكستانيني،  ن��واب  ب الستقبال  التأهُّ إل��ى  أيضًا 
وأوروب�����ي�����ني؛ وغ���ي���ره���م؛ س��ي��ش��دون رح��ال��ه��م إل��ي��ن��ا؛ لنشر 

غسيلهم على هذه األرض الطيبة.

هل فضحت رشاوى »النائب البنغالي« نظامنا االنتخابي؟!

��
��� �� ����� ���

عبدهللا غازي
زي � ����هللا ��

إلى متى السكوت عنهم 
بالرغم من عظيم خطرهم؟

املسلمني  اإلخ���وان  تآمر  البعض بخبر  مل��اذا فوجئ  أع��رف  ال 
على أوطانهم؟ وال سبب كل هذه الضجة املثارة بعد تسريب 
ت��س��ج��ي��الت ال���ق���ذاف���ي، وث���ب���وت ت���آم���ره وب��ع��ض ق���وى اإلس���الم 
السياسي على قلب أنظمة الحكم في املنطقة... فهل كان االمر 

سرًا لهذه الدرجة؟
ي��ق��ول م���ب���ارك ال���دوي���ل���ة، ال����ذي ي��ص��ف ن��ف��س��ه ب��ع��ض��و امل��ك��ت��ب 
ف��ي مقابلة  ال��ك��وي��ت،  ف��ي  املسلمني  اإلخ���وان  السياسي ملكتب 
تلفزيونية: »نحن إخوان مسلمني الكويت، نعم »حنا« إخوان 
م��س��ل��م��ني ال���ك���وي���ت... ن��ع��م ل��ن��ا ت��ن��ظ��ي��م��ن��ا، ول��ك��ن��ن��ا »م��رت��ب��ط��ني« 

تنظيميا بالتنظيم العام لإلخوان املسلمني)!!(«.

***

توجد في الكويت عدة تنظيمات سياسية، غالبيتها ال تعلن 
وأخ��رى  أح���زاب سلفية  ب��وض��وح، منها  أه��داف��ه��ا  أو  أجندتها 
التجارية وثالثة ليبرالية ورابعة شيعية من هنا  تمثل الطبقة 
ال��ذي يلف غايات  الغموض  م��ن  ذل��ك. وبالرغم  وه��ن��اك، وغير 
تسعى  ال  الظاهر  فإنها، حسب  غالبيتها،  انتماءات  وحقيقة 
لالنقضاض على الحكم، واالستيالء عليه، بل تسيرها أهداف 
املسلمني،  اإلخ����وان  ج��م��اع��ة  وح��ده��م  أو مصلحية،  ع��ق��ائ��دي��ة 
األكثر تحركا ونشاطا وقوة على الساحة، أعلنوا صراحة عن 

أهدافهم وانتماءاتهم.
فكونهم جزءا من التنظيم الدولي فإن هذا التنظيم لم يحاول 
ي��وم��ا أن يخفي أن ه��دف االخ����وان األه���م ه��و إع���ادة »الخالفة 
ال���راش���دة«، وت��ع��ي��ني امل��رش��د، ال���ذي ي��دي��ن ل��ه اإلخ����وان بالسمع 

والطاعة، خليفة على املسلمني.
الدولي،  التنظيم  الكويت ج��زء ال يتجزأ من  وحيث ان إخ��وان 
ب��ش��ه��ادة زع��م��ائ��ه��م، فمن امل��ف��روغ منه أن دول���ة ال��خ��الف��ة التي 
ي��س��ع��ون ل��ت��أس��ي��س��ه��ا، ع��ل��ى أن���ق���اض ال��خ��الف��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة، لن 
تكون في الصني أو زيمبابوي بل في أوطاننا، وهذا ال يمكن 
دولة  وبناء  الحالية«  »األنظمة  على  القضاء  بغير  يتحقق  ان 
الخالفة على انقاضها، هذا هدف اإلخوان املسلمني، كان وال 
يزال وسيبقى، فكيف يمكن فهم املوقف الحكومي املتخاذل 
منهم، وفوق ذلك تسليمهم الكثير من مفاصل الدولة املهمة، 
القضاء عليهم وقتما  ق��ادرة على  الحكومة  ب��أن  ذل��ك  وتبرير 
ش���اءت، وق��د نكتشف قريبا إن ه��ذا وه��م، ومطلب ال يسهل 

تحقيقه، إن قويت شوكتهم أكثر.
أتساءل فقط: لو أعلنت دولة في العالم أنها ال تعترف بالكويت 
الدبلوماسية  العالقات  فهل سنقيم  كيانا سياسيا مستقال 

معها؟
الجواب ال، بطبيعة الحال!

وه��ذا هو موقف اإلخ��وان بالضبط، فهم ال يعترفون بأنظمة 
جميع الدول اإلسالمية التي ينشطون فيها، ألنهم بكل بساطة 
يعتقدون بأنها أنظمة فاسدة وكافرة ويجب اقتالعها وبناء 
يشكل  عنهم  السكوت  ف��إن  وبالتالي  مكانها.  الخالفة  دول���ة 
للقلق  أكثر  األم��ر مدعاة  ال��دول��ة، ويصبح  خطرا محققا على 
عندما نعلم بأن قوة اإلخوان بازدياد، محليا وعامليا، بخالف 
انحسار نفوذهم في دول الخليج، عدا قطر، فهو متواجدون 
ف��ي أك��ث��ر م��ن 70 دول����ة، ول��دي��ه��م أم����وال ط��ائ��ل��ة، وع���الق���ات مع 
مخابرات عدة دول، ولن يتخلوا عن حلم »دولة الخالفة«، فما 
السعودية  ف��ي  ع��دم حظر وج��وده��م كليا، كما حصل  م��ب��رر 

ومصر واإلمارات وغيرها؟
والحكومة  السياسية،  اللعبة  من  إنهم جزء  قائل  يقول  ربما 
تستقوي بهم في صراعها مع معارضيها، ولكن »اإلخ��وان« 
بحيث  الديموقراطية  باللعبة  ت��ؤم��ن  سياسية  ح��رك��ة  ليسوا 
ي��م��ك��ن ت��ق��ري��ب��ه��ا وإب����ع����اده����ا ع����ن ال��س��ل��ط��ة ح���س���ب ال���ظ���روف 
السياسية، بل تنظيم عقائدي معقد وله مؤيدون وعمق، وال 
يتحرك إال في اتجاه واحد يخدم غرضه النهائي وهو »استالم 

السلطة«!
ل��ق��د ت��س��اه��ل��ت ال��ح��ك��وم��ة م��ع��ه��م ك��ث��ي��را ف��س��ل��م��ت��ه��م ال��ت��رب��ي��ة 
فخربوها، وسلمتهم اإلعالم فخلفوه، وسلمتهم املالية فلعنوا 
األوق��اف  وسلمتهم  فنهبوها،  الكهرباء  وسلمتهم  أسالفها، 
من  العشرات  إلحالة  الحكومة  دف��ع  مما  فسادا،  فيها  فعاثوا 

مسؤوليها للتحقيق.
إن ال���ظ���روف امل��ح��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة م��وات��ي��ة ت��م��ام��ا ل��ح��ظ��ر ه��ذا 
ف��ائ��دة تعتقد  ف��ي أضعف ح��االت��ه محليا، وك��ل  التنظيم، فهو 
الحكومة أنها تعود عليها من استمرار بقائهم ال تتناسب ابدا 

مع خطرهم الحالي واملستقبلي.

ت:  شيعت،  ع��ام��ًا(،   25( العميري،  فرج  يوسف  شيخة   ●
.97449914

)52 عامًا(، شيعت، ت:  ● سعاد صالح حمدان العدواني، 
.99713567 - 99668465

● فاطمة محمد مختاري، زوج��ة ناجي مسعود عبداهلل، 
)72 عامًا(، شيعت، ت: 99223771 - 99440402.

ت:  ش���ي���ع،  ع����ام����ًا(،   54( الحسن،  محمد  سعيد  ــالء  ع  ●
.98807111

ت:  ش��ي��ع،  ع��ام��ًا(،   70( البلوشي،  محمد  علي  جاسم   ●
.99929963 - 99858800

ت:  ش��ي��ع،  ع���ام���ًا(،   80( الحربي،  فرحان  عبيسان  عيد   ●
.99884766 - 99446890

راض��ي  ع��ب��داهلل  زوج����ة  معلث،  حمود  سالم  مرزوقة   ●
بولبقه، )60 عامًا(، شيعت، ت: 99442446.

ت:  ش���ي���ع،  ع����ام����ًا(،   80( قــاســم،  علي  جاسم  خليفة   ●
.51051085

للرجال،  عامًا(، شيع،   78( ● أحمد عمران أحمد القالف، 
ت: 66242001 - 66686264 - 65888588، للنساء ت: 66094477.

● معصومة عبدالحميد الحمر، زوجة محمد غلوم حاجي 
عبداهلل، )65 عامًا(، التشييع غدًا )الخميس(، ت: 99599591.

● رقــيــة دهـــام الــســيــف، أرم����ل����ة م��ح��م��د ج���اس���م م��ح��م��د 
العماوي، )87 عامًا(، شيعت، ت: 66284486 - 50222458.

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

»كورونا« في المجلس
إذا ثبت.. أعيد وأك��رر إذا ثبت ما نشرته صحيفة سبقلا 
ط خمسة نواب سابقني وحاليني  مؤخرًا حول احتمال ت��ورُّ
ح النتخابات مجلس األمة، فإن موضوع مجلس أمتنا 

ّ
ومرش

يحتاج وقفة جادة.
وفق الصحيفة.. نائبان حاليان متهمان والبحث جاٍر لثبوت 
االتهام بحق نائب ثالث.. وورود اسَمي نائبني سابقني في 

قضية النائب البنغالي.
»الشر  إن  املعلومات، وانطالقًا من مقولة  الكالم وه��ذه  ه��ذا 
ي��ع��م وال��خ��ي��ر ي��خ��ص«، ك��ف��رن��ا ن��ح��ن ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي بهذا 
الجانب من الديموقراطية.. خاصة عندما يكون بعض نواب 

في قاعة عبداهلل السالم هم حاملي لواء الفساد!
ف��ي أيامنا ه��ذه، وف��ي خضم تعاملنا م��ع ف��ي��روس ك��ورون��ا، 
ت��ع��ل��م��ن��ا ان����ه م��ج��رد اك��ت��ش��اف اي ح��ال��ة م��ص��اب��ة ب��ف��ي��روس 
كورونا في اي مكان عام او خاص، ُيغلق فورًا ليتم تطهيره 

وتعقيمه قبل ان يعود ويستأنف العمل فيه.
هذا ما يجب أن يتم في مجلس األمة الحالي.. نحتاج إخالءه 
ليتم تعقيمه وتنظيفه من البالء الذي جلبه لنا بعض النواب 
ال��ف��اس��دي��ن ال��ذي��ن اس��ت��غ��ل��وا عضويتهم واس��ت��غ��ل��وا ارت��ع��اب 
بعض ضعاف الوزراء وكبار املسؤولني في بعض الوزارات 
وال��ج��ه��ات م���ن أص��وات��ه��م ال��ع��ال��ي��ة، أو اس��ت��غ��ل��وا ت��ه��دي��دات��ه��م 
باستجواب هذا الوزير أو ذاك، أو إغ��راءات توزيع نسب من 

األرباح لهذا املسؤول أو ذاك.
ُي��ع��ّرى وأن ينشر غسيله؛  أن  املجالس يجب  النوع من  ه��ذا 
بإعالن أسماء النواب املجرمني الذين أساءوا إلى الديموقراطية 

وإلى مجلس األمة والكويت وسمعتها الخارجية.
خلى من هؤالء.. وأن نعّوضها 

ُ
قاعة عبداهلل السالم يجب أن ت

بوعينا وحرصنا وخوفنا على بلدنا بنواب أصحاب ضمير 
نظيفة وضمائرهم وطنية،  ن��واب جيوبهم  ذم��ة..  وأصحاب 

ومصلحة الوطن ال ُيعلى عليها بأي حال من األحوال.
كلوروكس  فيه  أط��ل��ب  س��ن��وات،  قبل   

ً
م��ق��اال كتبت  أن  سبق 

الشديد  التعقيم  أن  أري  ف��أن��ا  ال��ي��وم  أم��ا  امل��ج��ل��س،  لتنظيف 
ب��م��ع��ن��اه ال��ض��م��ن��ي وك���ل م���ا تتطلبه إج������راءات ال��ت��ع��ق��ي��م من 
خطوات.. تمامًا كما يتم حاليًا مع إصابات اكتشاف أي حالة 

»كورونا« في أي مكان عام.. هذا هو املطلوب.

***

لتاريخ  اضافة  سجلن  الالتي  الكويتيات  للقاضيات  نبارك 
املرأة الكويتية.. 

الحق  اظ��ه��ار  ال��ع��ادل��ة واالص����رار على  وب��ان��ت��ظ��ار احكامكن 
مهما كان اسم املتهم او املتهمة وتاريخه ومن يقف وراءه.

بسبب االستشارات عن ُبعد

15 مليار دوالر خسائر مراكز الرعاية 
الصحية األميركية

محمود حمدان
م���ع ان��ت��ش��ار وب�����اء ف���ي���روس ك���ورون���ا اب��ت��ع��د األم��ي��رك��ي��ون 
ع��ن زي���ارات األط��ب��اء، وب���داًل م��ن ذل��ك ل��ج��أوا إل��ى الخدمات 

الصحية عن ُبعد، حسبما ذكرت شبكة »بلومبيرغ«.
ال��وب��اء، أعطت أنظمة الرعاية  امل��راح��ل املبكرة من  وف��ي 
الصحية األولوية للحاالت الطبية الحرجة لتتأخر بقية 

ال��ح��االت ف��ي سلم األول���وي���ات، م��ا أدى إل��ى تراجع 
الخارجية  ال���زي���ارات 

امل�������������ب�������������اش�������������رة 
ل��������أط��������ب��������اء 

ب�����ن�����س�����ب�����ة 
في   %60
أب�������ري�������ل، 
ف������ي ح��ن 

ارت����������������ف����������������ع 
اإلق����������ب����������ال 
ع�����������������ل�����������������ى 

إل��ى %14،  ُب��ع��د بنسبة تصل  االس��ت��ش��ارات الطبية ع��ن 
وفقًا لبيانات من جامعة »هارفارد« األميركية وشركة 

»فريزيا« لبرمجيات الرعاية الصحية.
وتسبب ذلك بصورة مباشرة في إحداث ضغوط مالية 
على األطباء، إذ تظهر أبحاث أن مراكز الرعاية األولية 
األم��ي��رك��ي��ة ق��د تخسر 15.1 م��ل��ي��ار دوالر م��ن اإلي����رادات 
ه��ذا ال��ع��ام بسبب »ك���ورون���ا«، إذ 
الصحية عن  الخدمات  إن 
ُب����ع����د ل���ي���س���ت م��رب��ح��ة 
ع���ام وع���ادة  بشكل 
م��ا ي��ك��ون هناك 
ت�����أخ�����ي�����ر ف���ي 
ال�������������س�������������داد 
م�����������ن ق����ب����ل 
ش��������رك��������ات 
ال������ت������أم������ن 
ع���������������������ب���������������������ر 

اإلنترنت.

»بلومبيرغ«: قيمة الصفقة قد تصل إلى 2.6 مليار دوالر

»أوبر« تجري محادثات لشراء Postmates لتوصيل الطعام
محمود عبدالحليم

ذك��رت وكالة »بلومبيرغ« أن شركة أوب��ر تجري محادثات لشراء شركة 
Postmates األميركية لخدمات توصيل الطعام، سعيًا منها إلى التوسع 
األميركية، مستفيدة  املتحدة  الواليات  في  الطعام  في خدمات توصيل 
من زيادة طلبات توصيل الطعام خالل جائحة فيروس كورونا املستجد.
 ع��ن م��ص��ادر مطلعة - إل��ى أن »أوب��ر« 

ً
وأش���ارت الوكالة األميركية - نقال

تناقش شراء Postmates مقابل 2.6 مليار دوالر. ورفض ممثلو الشركتن 

التعليق على أي محادثات جارية حول الصفقة. 
الشركات  أول���ى  م��ن  واح���دة  وك��ان��ت  ع��ام 2011،  ف��ي   Postmates تأسست 
الطعام  وج��ب��ات  بتوصيل  املتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  للعمالء  التي سمحت 

باستخدام تطبيق في الهواتف الذكية.
تجدر اإلش��ارة إلى أن فيروس كورونا أثر على أعمال »أوب��ر« الرئيسية 
ربع  األميركية حوالي  الشركة  األخيرة، وبعدها خفضت  األشهر  خالل 
م��وظ��ف��ي��ه��ا، وت��خ��ل��ت ع��ن ب��ع��ض أع��م��ال��ه��ا ال��ج��ان��ب��ي��ة، وال��ن��ق��ط��ة املضيئة 

الوحيدة للشركة خالل هذه األزمة كانت سوق توصيل الطعام.

»نيويورك تايمز« تنسحب من »أبل نيوز«
إسالم شكري

مع  إن��ه��اء شراكتها  ع��ن  األميركية  تايمز«  »ن��ي��وي��ورك  أعلنت صحيفة 
تطبيق »أب���ل ن��ي��وز« بسبب ع��دم إح��ال��ت��ه ال��ق��راء إل��ى م��واق��ع الناشرين 
واالحتفاظ بهم بداًل من ذلك على التطبيق إلمكانية تصفح األخبار من 

خالله، وهو ما يخالف نهج الصحيفة.
وب��ح��س��ب م��وق��ع »إن���غ���ادج���ي���ت« ال��ت��ق��ن��ي، ف��إن��ه ف���ي ح���ن أن ال��خ��دم��ات 
األخ���رى، مثل »غ��وغ��ل ن��ي��وز« تحيل ال��ق��راء إل��ى م��واق��ع الناشرين على 
الويب، فإن »أبل نيوز« ال تقوم بذلك وهو ما يخالف هدف الصحيفة 
يدفعون  الذين  القراء  مع  مباشرة  عالقات  بناء  في  املتمثل  األميركية 
مقابل الخدمة. وقالت ميريديث كوبيت رئيس العمليات في الصحيفة 
إن التعاون الصحي بن »نيويورك تايمز« واملنصات يحيل القراء إلى 
موقع الصحيفة، حيث نتحكم في عرض تقريرنا، والعالقات مع قرائنا، 

وطبيعة قواعد عملنا، وهذا ما ال يتوافر في عالقتنا مع »أبل نيوز«.

باعت 6 ماليين قطعة خالل 6 سنوات

 »سيلبي« للمالبس المستعملة
تطلق أعمالها في ألمانيا

عماد غازي
انطلقت أعمال متجر »سيلبي« السويدي للمالبس املستعملة 
عبر اإلنترنت في أملانيا، في ظل رهانه على املتسوقن الذين 
يوصف استهالكهم بأنه أكثر استدامة، بحسب موقع »بزنس 
إن��س��اي��در«. وت��ن��ظ��م ال��ش��رك��ة ال��ن��اش��ئ��ة امل��م��ل��وك��ة بنسبة %70 
ل��ش��رك��ة »إت����ش آن���د إم« ع��م��ل��ي��ات ش����راء بضائعها م��ن م��ن��ازل 
البيع  وإع��ادة  ملا جمعته  الفوتوغرافي  والتصوير  البائعن، 
أنها ستضاعف سعة  مايو  في  وأعلنت »سيلبي«  والشحن. 
تخزينها في السويد إلى ما يقرب من 8 مالين قطعة مالبس 
س��ن��وي��ًا، ب��س��ب��ب ال��ط��ل��ب ال���ق���وي. وم��ن��ذ ت��أس��ي��س ال��ش��رك��ة ع��ام 

2014، تم بيع أكثر من 6 مالين قطعة عبر منصتها.

3 مليارات دوالر أرباح الشركة 
المالكة لـ »تيك توك« في 2019

عصام عبدالله

ت��خ��ط��ت األرب�������اح ال��ص��اف��ي��ة ل��ش��رك��ة »ب��اي��ت 
دان��س« املالكة لتطبيق »تيك ت��وك« الشهير 
ح��اج��ز ال��� 3 م��ل��ي��ارات دوالر، ف��ي ح��ن فاقت 
ال���ع���ام  خ�����الل  دوالر  م���ل���ي���ار   17 إي����رادات����ه����ا 
امل������اض������ي، وه�������ي األرق�����������ام ال����ت����ي ت���ظ���ه���ر أن 
الشركات الناشئة األكثر قيمة في العالم ال 

تزال تنمو بمعدل سريع، وفقًا ملصادر مطلعة.
وحسبما ذكرت شبكة »بلومبيرغ« فإن عائدات العام املاضي فاقت 
ض��ع��ف إي������رادات ال���ع���ام ال��س��اب��ق ع��ل��ي��ه، 2018، وال���ت���ي ب��ل��غ��ت ح��وال��ي 
ع��دد املستخدمن  ف��ي  ال��ه��ائ��ل  م��دف��وع��ة بالنمو  م��ل��ي��ارات دوالر،   7.4
شركتي  ع��ن  ليبتعدوا  إليها  املعلنن  ج��ذب  م��ا  ال��ش��رك��ة  لتطبيقات 
»تنسنت« و»بايدو«. وفرضت »بايت دانس« نفسها كقصة نجاح في 
صناعة التكنولوجيا، وهي شركة صينية تتحدى الهيمنة العاملية 
ل��ع��م��ال��ق��ة اإلن��ت��رن��ت األم��ي��رك��ي��ن، وت���ج���ذب إل��ي��ه��ا ح���وال���ي 1.5 مليار 
التي تتضمن  التطبيقات  إل��ى مجموعة من  مستخدم نشط شهريًا 

منصة »تيك توك« و»دوين« وخدمة األخبار »توتياو«.

إطالق لعبة »هاري بوتر«
أواخر العام المقبل

أحمد اسماعيل

األلعاب  أكثر  »ه��اري بوتر« من  لعبة  تعد 
امل���ن���ت���ظ���رة، ل���ك���ن م���ط���وره���ا »وارن���������ر ب����روز 
إن���ت���رأك���ت���ف إن��ت��رت��ي��ن��م��ي��ن��ت« ل����م ي���ق���ر ب��ع��د 

بوجودها من األساس. 
كبيرة إلنتاج  تم تخصيص ميزانية  أن��ه  »بلومبيرغ«  وذك��رت شبكة 
اللعبة، لتسمح لالعبن بلعب أدوار مختلفة مستوحاة من القصص 
الشهيرة. وأكد مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن 
املشروع الذي يروج له منذ فترة طويلة سيتم العمل عليه، مضيفن 
أن اللعبة قيد التطوير في استوديو مملوك لشركة »وارنر بروز«، ومن 
املقرر إطالقها في أواخر العام املقبل ملنصات تشمل »بالي ستيشن 5« 

و»إكس بوكس سيريس إكس«.
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