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ابنتي ُطلقت حديثاً 
وأخاف أن تنتحر.. 

فماذا أفعل؟

دولي | ص20

اليت   |  ص10

أمة   |  ص07

اقتصاد   |  ص15
الكويت   |  ص05

اقتصاد   |  ص12 أمة   |  ص07

 الخبيرة األسرية 
في »الغارديان« تجيب

اجتماٌع أمني عالي المستوى األربعاء.. وقراٌر منتظر بضبط المتهمين وإحضارهم

الحديدة حامية على المشاهير

اللهيب لـ سبقلا:  إليجاد آلية تظهر المستفيد األخير من عقود اإلجارة

أمالك عقارية »متخفية«  وصفقات سرية
إبراهيم محمد 

كشفت مصادر مطلعة لـ سبقلا عن ثغرة حّساسة، 
ثير الكثير 

ُ
ر في شفافية التداوالت العقارية، وت

ّ
تؤث

ل فــي إبــــرام صفقات 
ّ
مــن عــامــات االســتــفــهــام، تتمث

ملكيات  وانتقال  الدنانير،  بعشرات مايني  عقارية 
من أطراف ألخرى، بعيدًا عن إدارة التسجيل العقاري 
فـــي وزارة الـــعـــدل، وهــــي خـــاصـــة بــالــعــقــود املــمــولــة 
بــنــظــام اإلجــــارة مــن قــبــل بــعــض الــبــنــوك، والــتــي من 
البنك  العقود من عميل آلخــر ضمن  خالها تتبدل 
نفسه، وهذا النوع من الصفقات ال يتم اإلعان عنه، 
امللكية  لكون  الصفقات،  يتم تسجيله ضمن  ال  كما 

تبقى للبنك، إال أنه في حقيقة األمــر هذا النوع من 
الصفقات يجب أن يندرج ضمن الصفقات العقارية، 

خصوصًا أن بعضها يتم من خال وسيط عقاري!
الحرفية  بــأن حقوق االنتفاع مثل  وأفــادت املصادر 
والــتــجــاريــة والــشــالــيــهــات واملــــــزارع أيــضــًا يشوبها 
تعتبر  ال  تداوالتها  كانت  وإن  الشفافية،  في  نقص 
األطـــراف مقابل  بــني  تــنــازل  إنما  بيعًا ونقل ملكية، 
مبلغ معنّي، لكنها في الواقع صفقات عقارية بمئات 
املــايــني، ويفترض أن تكون شفافة عبر إعــان قيم 

وعدد صفقاتها. 
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، طــــالــــب مــــديــــر شــــركــــة الــلــهــيــب 
م املعتمد، أحمد اللهيب باستحداث  العقارية، واملقيِّ

الرسمية املختصة تظهر  الجهات  آلية جديدة لدى 
حــركــة وتــــــداوالت وقــيــم مــثــل هـــذه الــصــفــقــات، ومــن 
املستفيد األخير من عقود اإلجارة، مؤكدًا أن اإلعان 
عــن مثل هــذه الصفقات واحــتــســاب تــداوالتــهــا على 
الشفافية  من  مزيدًا  سيضفي  عقارية،  سيولة  أنها 
للسوق العقاري، مضيفًا: »ال ضير من إنشاء نظام 
مشابه للنظام الحالي في وزارة العدل لإلعان عن 
أن  يجب  كما  االنــتــفــاع،  لحقوق  العقارية  الصفقات 
يتم إظهارها ضمن امللكيات في الشهادة العقارية«، 
مشيرًا إلى أن صفقات اإلجارة تحرم خزينة الدولة 

من رسومها.

صحة األمير مطمئنة 
ق��ال رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم إن ما يصل 
من أخبار بشأن صحة سمو أمير البالد مطمئن جدًا، 
 املولى تعالى أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى 

ً
سائال

وطنه وشعبه قريبًا.
وأضاف الغانم:  »ندعو املولى عز وجل بأن يكلل رحلة 

إن شاء  بالنجاح،  ال��ب��الد  أمير  ع��الج سمو  استكمال 
اهلل، وأن يعود إلى البالد ساملًا معافى في أقرب وقت 

ممكن«.
وأكد أن »األخبار التي تصل إلينا بحمد اهلل مطمئنة، 
وأنا شخصيًا متفائل، ألنه ليس فقط الشعب الكويتي 

يدعو لسموه وإنما األمتان العربية واإلسالمية والعالم 
أج��م��ع ي��دع��و ل��ه��ذا ال��ق��ائ��د ال��ع��ظ��ي��م ب��ال��ش��ف��اء ال��ع��اج��ل، 
ون���س���أل اهلل س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى امل��ج��ي��ب ل��ل��دع��وات أن 
يستجيب لهذا الدعاء«. وأوضح الغانم أنه نقل خالل 
األميركية  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  سفيرة  أم��س  استقباله 

لدى البالد ألينا رومانوسكي تقدير البرملان الكويتي 
الرئاسة األميركية والواليات املتحدة من  ملا قامت به 
إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل سمو األمير، وكل 
ما تم تقديمه من دعم وع��ون، س��واء ك��وادر أو طواقم 

طبية.

مديونية »الصحة« 350 مليون دينار لمستشفيات 5 دول

دون  بوقف  المبتعثون مهدَّ
عالجهم بالخارج

عبدالرزاق المحسن
العاج بالخارج نفقًا جديدًا، قد يقود  دخلت قضية 
ــي املــواطــنــني 

ّ
ـــف تــلــق

ّ
فـــي الــنــهــايــة إلــــى حـــرمـــان وتـــوق

لعاجهم في الخارج. فوفق مصادر صحية، وصلت 
املبالغ املستحقة على الــوزارة للمستشفيات واملراكز 
العاملية في 5 دول، هي: الواليات املتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وتايلند، واإلمارات إلى ٣٤٨.٥ مليون دينار، 
 عن 

ً
مستحقات عاجهم في السنوات األخيرة، فضا

مليونني لوزارة الخارجية.
ت مؤخرًا، عن 

ّ
وقالت املصادر لــ سبقلا: »إن الوزارة تلق

طريق املكاتب الصحية في الخارج، أكثر من مطالبة، 
ق بضرورة سداد ما عليها«، مشيرة إلى اعتذار 

ّ
تتعل

ــر 
ّ

تــأخ الــكــويــتــيــني بسبب  اســتــقــبــال  عــن  مستشفيات 
الفواتير املستحقة لها، ما استدعى تحويلهم  سداد 
إلــــى مـــراكـــز أخــــــرى، ووضـــــع املـــرضـــى فـــي مـــواقـــف ال 

يحسدون عليها.

لقاح »مودرنا«.. التجارب النهائية اليوم

راشد الشراكي
بــــاتــــت الــــحــــديــــدة حـــامـــيـــة عـــلـــى املـــشـــاهـــيـــر، فــبــعــد 
تحقيقات على مــدى شهور واســتــدعــاءات ألطــراف 
ذات صــــلــــة، دقـــــت ســــاعــــة الـــحـــســـاب عـــلـــى تــضــخــم 
أرصــدتــهــم. إذ قـــرر الــنــائــب الــعــام املــســتــشــار ضــرار 
املشاهير  أمـــوال  على  ظ 

ُّ
التحف أمــس،  العسعوسي، 

الـــ10 الذين كشفت سبقلا باغاتهم قبل أيــام، كما 
قرر منعهم من السفر.

وفور صدور قراَري النائب العام، نفذ البنك املركزي 
تجميد األرصدة فورًا، بينما قامت وزارة الداخلية 
بتعميم أسمائهم فورًا على املنافذ البرية واملطار، 

خشية هروب أي منهم.
وقال مصدر مطلع لـ سبقلا: »إن القرار املنتظر بعد 

ذلك هو الضبط واإلحضار بحق املتهمني«.
ووصــــف املـــصـــدر قــــرار مــنــع الــســفــر بــأنــه احـــتـــرازي 
خشية هروب أي متهم من الباد، وصــدوره يعني 
تــوافــر شــبــهــات وأدلــــة فــي الــجــريــمــة تــراهــا النيابة 

العامة بحسب ما لديها من مستندات.
ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤالء املتهمون دفعة 

أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في األيام املقبلة، 
نظرًا للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم 

استثناء أحد.
وكشف أن األجهزة األمنية تراقب حاليًا 27 مواطنًا 
ومــقــيــمــًا ُيــشــتــبــه بــضــلــوعــهــم فــــي عــمــلــيــات غــســل 

األموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.
ووفــق مصدر أمني، فــإن األدلــة قطعية على بعض 

هؤالء .
وقال املصدر إنه يجري جمع املعلومات والتحريات 
حــــــول أعـــــمـــــال هـــــــؤالء املـــشـــتـــبـــه بـــهـــم وأنــشــطــتــهــم 
وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، 
 مــن يثبت عليه 

ّ
كــل التحقيق  إلــى جهات  وسيحال 

هذا العمل اإلجرامي لينال عقابه وفق القانون.
وكــشــف املــصــدر عــن اجــتــمــاع حــاســم األربـــعـــاء بني 
الجهات األمنية وجهات التحقيق لتبادل املعلومات، 
موضحًا أن فريقًا أمنيًا على أعلى املستويات وصل 

إلى قناعة بأن القضية »البستهم«.
ونــوه املــصــدر بــأن الــبــنــوك الــتــي أودعـــت أكــثــر من 
5 آالف ديــنــار بــا أوراق ثــبــوتــيــة ســتــدخــل دائـــرة 

املحاسبة.

¶  النائب العام قرر تجميد حسابات 10  منهم.. ومنعهم من السفر  ¶ البنك المركزي حجز على أرصدتهم فوراً.. و»الداخلية« عممت أسماءهم على المنافذ

سعد الشيتي
يـــبـــدو أن مــلــف الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي أصـــبـــح مــفــتــوحــًا 
أمــام كل احتماالت التصعيد، في ضــوء ما تشهده 
الـــســـاحـــة مــــن تـــــطـــــّورات مـــتـــســـارعـــة، فــبــعــد إصـــــدار 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية هاشم 
هــاشــم بــيــانــًا، رّد فــيــه عــلــى تــقــريــر لــجــنــة التحقيق 
الــبــرملــانــيــة فــي تـــجـــاوزات الــقــطــاع الــنــفــطــي، وصــف 
باملستفز،  فيه  جــاء  ما  السبيعي  الحميدي  النائب 
: »لــــم نــجــلــس 8 أشــهــر إلخـــــراج هــــذا الــتــقــريــر 

ً
قـــائـــا

لن  القضية  فهذه  وتلمز،  وتغمز  وتهّدد  تأتي  لكي 
نــتــراخــى فــيــهــا، واملـــســـؤول عنها الــحــكــومــة، ممثلة 
أسبوعني  الــحــكــومــة  السبيعي  وأمــهــل  بــرئــيــســهــا«. 

إلصـــاح الــوضــع، مــلــّوحــًا بــاســتــخــدام الصاحيات 
كــامــلــة، حتى لــو بقي مــن عمر املجلس يــوم واحــد، 
ى«.

ّ
الفتًا إلى أن »عصر اللعب في القطاع النفطي ول

وأضــاف السبيعي: بيان هاشم جــاء »ألنــه يعلم أن 
العامة هو املجلس  النفطية  املسؤول عن السياسة 
رئيس مجلس  يرأسه سمو  الــذي  للبترول،  األعلى 
الحكومة،  برئيس  يخيفنا  أن  يــريــد  فــإمــا  الـــــوزراء، 
وإمـــــا يــدفــعــنــا إلــــى أن نــســتــجــوب رئـــيـــس الــــــوزراء 

ونطرح الثقة به أو عدم التعاون معه«.
املــؤســســة  أن  نــفــطــيــة  مــــصــــادر  مــــن جـــانـــبـــهـــا، رأت 

الــنــواب، مضيفة:  مع  والتصعيد  املواجهة  اختارت 
»ال مبرر لطلب تشكيل لجنة محايدة في ظل وجود 
ى التحقيق مع املسؤولني وتتيح 

ّ
نيابة عامة، تتول

لهم فرص الدفاع للرد على االتهامات«.
وأضــــــافــــــت: »كــــــــان األجـــــــــدر بـــاملـــؤســـســـة أن تــعــمــل 
عــلــى احـــتـــواء املـــوقـــف، ال إعــــان الــتــحــدي وتــوجــيــه 
االتــهــامــات، الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــقــود الــقــطــاع إلــى 

تصعيد نيابي«.

ى« »عصر اللعب  في القطاع النفطي ولَّ

السبيعي: هاشم هاشم يريد 
توجيهنا  الستجواب رئيس الوزراء

¶  أمهل الحكومة أسبوعين إلصالح الوضع 

سبقلا  تنشر 
األسماء

ك���ش���ف م����ص����در ل������ سبقلا 
ع���ن أس���م���اء امل��ش��اه��ي��ر ال����10 
املتهمني بغسل األموال، وهم 

 من: 
ٌّ

كل

1- يعقوب بوشهري
2- فوز الفهد

3-  دانة الطويرش
4- مشاري بو يابس

5- حليمة بولند
6- عبدالوهاب العيسى

7- فرح الهادي
8- جمال النجادة

9- شفاء الخراز
10- مريم رضا. 

سيدفعون ضعفها!
أش����ار امل���ص���در إل����ى أن »ت��ج��م��ي��د األرص������دة ال����ذي ط��ب��ق ف����ورًا أم����س، م��ع��ن��اه أن 
بداية من  أرصدتهم  واح��د من  املتهمني ال يستطيعون سحب دينار  املشاهير 
دينوا 

ُ
أ »إذا  نهائية بحقهم«، مضيفًا:  أحكام  أم��س، وسينتظرون حتى ص��دور 

فسيدفعون ضعف هذه املبالغ«.

»بوتيكات«  في دائرة الشبهات
 دخلت شركة بوتيكات دائرة شبهات غسل األم��وال؛ فقد كشف مصدر مطلع
 ل� سبقلا عن تقديم بالغ ضد »بوتيكات«؛ ليصبح بذلك هناك 11 بالغًا بجرائم 

مة من وحدة التحّريات. غسل األموال مقدَّ

العدساني:5 ماليين .. دخل سنوي لبعضهم
م��ن مشاهير  لعناصر  املختصة  ال��ج��ه��ات  ت��س��دده��ا  ال��ت��ي  امل��وج��ع��ة،  ال��ض��رب��ات  تعليقًا على 
السوشيال ميديا في قضايا شبهة غسل األموال، أكد النائب رياض العدساني أنه كان قد 
ى 

ّ
الذين تخط إلى مجموعة من ه��ؤالء املشاهير،  انتباه املسؤولني في ديسمبر 2018  لفت 

حجم معامالت بعضهم عتبة 5 ماليني دينار في عام واحد، وهي مبالغ ال تتناسب مع طبيعة 
التي تحدث  التحويالت  أن بعض  أم��س  العدساني  وأوض��ح  األساسية.  رواتبهم  عملهم وال 

ي دينار في عام ونصف العام.
َ
عنها، آنذاك، تضّمنت شيكات وتداوالت بأكثر من مليون

 مصدر بعض األموال من الخارج
»األموال  أن  ل� سبقلا  مطلعة  كشفت مصادر 
ال��ت��ي ض��خ��م��ت أرص���دة امل��ت��ه��م��ني ووص��ل��ت إل��ى 
ل����ت ب��ع��ض��ه��ا إل���ي���ه���م م����ن خ����ارج  امل����الي����ني، ُح����وِّ
��ظ 

ُّ
ال��ك��وي��ت، ول��ه��ذا ال��س��ب��ب ص��در ق��رار ب��ال��ت��ح��ف

ق��ب��ل ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع امل��ت��ه��م��ني، وه���و م���ا ي��س��م��ى 
»ت��ت��ب��ع األم�����وال«، ول���و ك��ان��ت ج��ري��م��ة  ق��ان��ون��ًا ب���
قرار  لصدر  الكويت  داخل  فقط  األموال  غسل 

املتهمني«. مع  التحقيق  بعد  ظ 
ُّ
التحف

ك 100 مليون شركة تحرِّ
 في أقل من سنة

الحركة  أن  سبقلا،  ل�  مطلعة  مصادر  كشفت 
امل��ال��ي��ة إلح����دى ال���ش���رك���ات ال��ت��ي ت����دور ح��ول��ه��ا 
ش��ب��ه��ات ق��وي��ة، ب��ل��غ��ت 100 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ف��ي 

سنة. من  أقل 
والفواتير  التحويالت  أن  امل��ص��ادر  وأوض��ح��ت 

الشركة. نشاط  مع  تتطابق  ال 

 

دد
لع

ي  ا
ف

هل هناك شبكة 
سرية  في القطاع 

النفطي؟
0712
اقتصادأمة

بقلم: هشام عبدالملك النوري

الفضالة: 
المشاريع الصغيرة 

»تأكل من 
لحمها الحي«

¶  27 مشتبهاً تحت الرصد.. بينهم تجار خمور ومخدرات
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اطمأن خالله على صحة صاحب السمو

نائب األمير تلقى اتصااًل من ملك البحرين

.. وأنس الصالحنائب األمير مستقبالً الخالد

1023 أثيوبيًا
غادروا الكويت

مي السكري 

أع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة ال��خ��ارج��ي��ة األث��ي��وب��ي��ة دينا 
مفتي، عودة 1023 أثيوبيًا إلى بالدهم من الكويت وحدها 
في إطار عودة 30087 من دول شرق أوسطية مختلفة بما 

في ذلك لبنان والسعودية في األسابيع االخيرة.
 CGTN Africa م���وق���ع  ن��ق��ل��ه  ت��ص��ري��ح  ف���ي  م��ف��ت��ي  وق�����ال 
»لقد  ال��دول��ي��ة  ال��ص��ن  تلفزيون  لشبكة  األف��ري��ق��ي  املكتب 
أبوظبي  م��ن  لبنان و72  م��ن  م��واط��ن��ًا   656 ع���ودة  سهلنا 
أن  مبينًا  ال��ك��وي��ت«،  م��ن  و1023  ال��س��ع��ودي��ة  م��ن  و3539 
»الجهود مستمرة إلعادة األثيوبين العالقن في بلدان 
مختلفة بما في ذلك الذين تقطعت بهم السبل في الدول 
جائحة  بسبب  الالتينية،  وأم��ي��رك��ا  واآلس��ي��وي��ة  الغربية 

.»COVID-19
وأك��������د أن ال����ح����ك����وم����ة األث����ي����وب����ي����ة م�����ن خ�������الل ب��ع��ث��ات��ه��ا 
ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة وال����ج����ال����ي����ات األث����ي����وب����ي����ة ف�����ي ال����خ����ارج 
وب���ال���ت���ع���اون م���ع امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ه��ج��رة وم��ف��وض��ي��ة 
ال���الج���ئ���ن ل���أم���م امل���ت���ح���دة ت��ع��م��ل ع��ل��ى م���س���اع���دة ه���ؤالء 

األثيوبين في جميع أنحاء العالم.

استقبل سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
قصر السيف صباح أم��س، رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم، 
ورئ��ي��س مجلس ال�����وزراء س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د، ون��ائ��ب 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون 

مجلس الوزراء انس الصالح.
من جهة ثانية، تلقى سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، عصر أمس، اتصاال هاتفيا من العاهل البحريني امللك 
ح��م��د ب��ن ع��ي��س��ى، اط��م��أن خ��الل��ه ع��ل��ى ص��ح��ة س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد، 

متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.
وأعرب سمو نائب األمير ولي العهد عن بالغ شكره للملك حمد، 
مقدرا هذا التواصل األخوي الذي يجسد عمق أواصر العالقات 
التاريخية والوطيدة بن البلدين والشعبن الشقيقن، متمنيا 

له موفور الصحة والعافية.

فتح باب القبول الجامعي مطلع أكتوبر
تأكيداً لما نشرته سبقلا.. اختبار القدرات في مواقع الحرم الجامعي

أميرة بن طرف
املقبولن للسنة  اع��داد  ردا على اسئلة ح��ول 
املقبلة، بن املطيري ان سياسة القبول مرنة 
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة، ف��ه��ي م��ل��زم��ة ب��ق��ب��ول أي طالب 
القسم  ف��ي  ع��ل��ى نسبة %70  ك��وي��ت��ي ح��اص��ل 
العلمي و%78 في القسم االدب��ي، بال تحديد 
الجامعة ستعمل قصارى  ان  لالرقام، مؤكدا 

جهدها ملنح فرص تعليمية مميزة للطلبة.
وأش�����ار امل��ط��ي��ري ال���ى ان ال��ج��ام��ع��ة ال ت��واج��ه 
ت���ح���دي���ًا ف����ي ال���س���ع���ة امل���ك���ان���ي���ة ف����ي ح�����ال ع���اد 
ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ال��ح��ض��ور امل��ن��ت��ظ��م، ب���ل ال��ت��ح��دي 
ي��ت��م��ث��ل ف���ي اع������داد أع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س 
وال��ع��بء ال��ت��دري��س��ي ل��ه��م، االم���ر ال���ذي يتطلب 

معه إعادة النظر باللوائح الجامعية.

التعليم عن بعد

وعن نظام التعليم عن بعد بن أعلن املطيري 
للعام  الثاني  الدراسي  الفصل  استئناف  عن 
امل���واف���ق  األح�����د  ي����وم   2020 /2019 ال��ج��ام��ع��ي 
التعليم  ن��ظ��ام  خ����الل  م���ن   2020 أغ��س��ط��س   9
ع��ن ب��ع��د، م��ؤك��دا ان ال��ط��ال��ب غير م��ل��زم بفتح 

ال��ك��ام��ي��را اث��ن��اء امل��ح��اض��رات، فيما ع���دا وق��ت 
االختبارات والتقييم، مع التأكيد على االلتزام 

بالسلوك واآلداب العامة واملظهر الالئق.
وف���ي رده ع��ل��ى ع��ق��د االخ���ت���ب���ارات ف��ي امل��واق��ع 
ال���ج���ام���ع���ة  ان  امل�����ط�����ي�����ري  ب������ن  ال����ج����ام����ع����ي����ة، 
اش��ت��رط��ت ف��ي ح���ال رغ���ب األس���ت���اذ الجامعي 
الجامعي، موافقة  ال��ح��رم  ف��ي  اخ��ت��ب��اره  بعقد 
م��ج��ل��س ال��ك��ل��ي��ة، م���ع االل����ت����زام ب��االش��ت��راط��ات 
ال��ص��ح��ي��ة، م��ش��ي��را إل���ى ان االم���ر ذات���ه ينطبق 
تفضل  الجامعة  ان  مضيفا  املختبرات،  على 
االم��ر مرهون برغبة  حضورها عن بعد لكن 
عضو هيئة التدريس وموافقة مجلس الكلية.
وأكد ان على أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
االك��ادي��م��ي��ة امل��س��ان��دة ال���وج���ود ف���ي ال��ك��وي��ت، 
ب��ع��د، ك���ون مهام  ح��ت��ى وان ك���ان التعليم ع��ن 
األس����ات����ذة ال ت��ق��ف ع��ن��د ال���ت���دري���س ف���ق���ط، بل 
ح��ض��ور ال��ل��ج��ان وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وغ��ي��ره��ا، 
ف��ي حال  ال��وج��ود  الطالب  م��ن  بينما مطلوب 

كانت اختباراته تعقد في الحرم الجامعي.
وعن نظام تقييم الطلبة في التعليم عن بعد، 
كشف أنه تم إعداد سياسة للتقدير النهائي 
عن  التعليم  بنظام  الثاني  ال��دراس��ي  للفصل 

انخفاض  ع���دم  ال��ط��ال��ب  بحيث يضمن  ب��ع��د، 
معدله بعد رصد الدرجات، موضحا أن هذه 
لحساسية  الجامعة  تقدير  تعكس  السياسة 
امل���رح���ل���ة م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ص��ح��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة 
ل��وائ��ح خاصة  ت��م وض��ع  ل��ذل��ك  واالجتماعية، 
بالتقدير النهائي، وقد تم إقرارها من مجلس 
ب��ت��اري��خ  رق����م 3/ 2020  ب��اج��ت��م��اع��ه  ال��ج��ام��ع��ة 

.2020 /7 /22

مخاوف األساتذة

��ق ب���م���خ���اوف أع���ض���اء هيئة 
ّ
وف����ي م���ا ي��ت��ع��ل

ال���ت���دري���س م���ن ال��ت��ع��رض ل��ق��ان��ون ال��ج��رائ��م 
االلكترونية ف��ي امل��ح��اض��رات ع��ن ب��ع��د، بّن 
امل��ط��ي��ري ان ال��ق��وان��ن ت��ك��ون ع��ل��ى مستوى 
ولكن  تغييرها،  الجامعة  تملك  وال  ال��دول��ة 
اقرت الجامعة بندين في الئحة التعليم عن 
بعد، وهما حول اعتبار منصات التدريس 
املعتمدة كالحرم الجامعي وبنفس حرمته، 
وما يدور في املحاضرة عن بعد كما يدور 
في املحاضرة التقليدية، مبينا ان البندين 
خ���ف���ف���ا م�����ن ه�����واج�����س األس������ات������ذة ف�����ي ه���ذا 

الجانب.

ال استثناء للمبتعثين 
من سياسة التحويل

ف��ي م��ع��رض رده ع��ل��ى س����ؤال سبقلا 
العالي استثناء  التعليم  عن طلب وزارة 
لجامعة  بالتحويل  ال��راغ��ب��ن  مبتعثيها 
ال���ك���وي���ت م����ن ش�������روط ال���ت���ح���وي���ل، ب���ننّ 
سياسة  اعتمدت  الجامعة  ان  املطيري 
ال��ت��ح��وي��ل ف���ي اب���ري���ل امل����اض����ي، ووف��ق��ا 
ل��ه��ذه ال��س��ي��اس��ة س��ي��ت��م ق��ب��ول ال��راغ��ب��ن 
بالتحويل للجامعة، ولم يطرأ عليها أي 

تغيير.

طلبة الميداني

أشار املطيري إلى ان هناك مقررات ذات 
امليداني،  التدريب  منها  خاصة  طبيعة 
ح��ي��ث ت���رك أم���ر تقييم ال��ط��ل��ب��ة ف��ي ه��ذه 
مع  املعنية،  واالقسام  للكليات  املقررات 
اش��ت��راط ض����رورة ان ي��ك��ون ل��ك��ل طالب 

تقييم في نهاية الفصل الدراسي.

الطلبة الخريجون

اع��ل��ن امل��ط��ي��ري ان���ه س��ي��ت��م ف��ت��ح ال��ن��ظ��ام 
ل����ل����ط����ل����ب����ة ال�����خ�����ري�����ج�����ن ف�������ي ال����ف����ص����ل 
ال����دراس����ي ال��ث��ان��ي م���ن ال���ع���ام ال��ج��ام��ع��ي 
2019/2020 لعمل إخ��اء ط��رف من 6 
بتوزيع  البدء  الى 30 سبتمبر، وسيتم 
ال��ش��ه��ادات وك��ش��وف ال���درج���ات عليهم 
يوم 14 أكتوبر، بينما لخريجي الفصل 
لعمل  لهم  النظام  فتح  الصيفي فسيتم 
إخ����اء ط���رف م���ن 18 أك��ت��وب��ر إل���ى 12 
نوفمبر، وسيتم البدء بتوزيع الشهادات 
وك����ش����وف ال�����درج�����ات ع��ل��ي��ه��م ي�����وم 25 
نوفمبر، مع توصيل هذه املستندات إلى 

الطلبة في منازلهم.

المطيري: ال مشكلة في 
السعة المكانية.. وأعداد 

األساتذة التحدي األكبر

الطالب غير ملزم بفتح 
الكاميرا في التعليم عن 
بعد باستثناء وقت االختبار

 
منصات التدريس المعتمدة 

كالحرم الجامعي.. ولها 
الحرمة نفسها

أبرز االلتزامات في الئحة التعليم عن بعد
 

األربعاء  اجتماع مجلسها  التعليم عن بعد في  الكويت الئحة  أق��رت فيه جامعة  وق��ت  في 
املاضي، حصلت سبقلا على نسخة من الائحة، وفي ما يلي ابرز ما جاء فيها:

يتم داخ��ل  بأنه  التعليمية  املنصات  م��ن خ��ال  م��ح��اض��رات ودروس  م��ن  يتم  م��ا  - يعتبر   
املحاضرات وتسري عليه أحكامها.

- تعتبر املنصة التعليمية جزءا ال يتجزأ من الحرم الجامعي. 
النوعية  والعمادات  الكليات  من  املقدمة  كالخدمات  إلكترونيا  املساندة  الخدمات  تقديم   -

واملكتبات وغيرها.

التزامات أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
األكاديمية المساندة:

- االلتزام بتعويض العبء التدريسي في حال الخلل الفني. 
- ال دمج للشعب الدراسية.

- التقيد بالقواعد القانونية لحقوق امللكية الفكرية واملالية واألدبية.
- تدريس املقررات ذات الطبيعة الخاصة، كاملختبرات والتدريب واملشاريع في املباني 

بقرار من مجلس الكلية.
- وجود االساتذة في املنصة في ساعات املحاضرة لتحقيق التفاعل املتزامن.

التزامات الطلبة:

- التدرب واكتساب املعرفة الستخدام املنصات التعليمية.
- االلتزام بقواعد الحضور والغياب. 

- التقيد بحقوق امللكية الفكرية.
- التقيد بالسلوك العام.

االختبارات ووسائل التقييم:

- تعقد االختبارات النهائية في املباني الجامعية ما لم يقرر مجلس الكلية عكس ذلك.
- تعقد االختبارات الفصلية في املنصات.

- عند االختبارات عن بعد، يتم استخدام ادوات التحقق واملراقبة اإللكترونية.
ل 20% إلى 40% من درجة املقرر.

نّ
- درجة االختبار النهائي تشك

- يجوز إلغاء االختبارات املوحدة واستبدال طرق تقييم أخرى بها.
- اختبارات او ادوات بديلة في حال ثبوت خلل في املنصات اثناء االختبارات.

تأكيداً لما نشرته سبقلا في 21 
الجاري، أكد عميد القبول والتسجيل 

في جامعة الكويت د. علي المطيري 
عقد اختبارات القدرات االكاديمية 

في مواقع الحرم الجامعي، مؤكدا 
أن السعة المكانية بمواقع الجامعة 

تسمح بتقديم االختبارات، حيث بدأ 
التسجيل أمس، وستعقد االختبارات 

بين 5 و 19 سبتمبر. 
وكشف المطيري، على هامش 

مؤتمر صحافي عقد امس عن بعد، 
ان باب القبول للعام الجامعي 2020 

- 2021 سيفتح اكتوبر المقبل، وان 
االعالن عن خطة القبول سيكون في 

األسبوع األول من استئناف الدراسة 
في أغسطس، علما ان استالم 

طلبات االلتحاق واعتماد القبول 
سيكون عبر االونالين.

منح فرص تعليمية مميزة لطلبة الجامعة
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كلمة حق

a.botrosfarag@gmail.com

حرية الفتاة )١(

المستشار عادل بطرس

مسلسل تلفزيوني مصري لم يعرض بعد على 
ش��اش��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون، وإن��م��ا ع���رض ع��ل��ى إح��دى 
منصات املشاهدة، ومع ذلك حقق نسبة مشاهدة 
لم يكن يتوقعها أحد، إلى درجة أن بعض النقاد 
واملذيعني كانوا يتعجلون عرضه، فهو مسلسل 
األخ���رى،  باملسلسالت  بالقياس  نسبيًا  قصير 
يتكون من ١٥ حلقة فقط، ولم يكن يعرض يوميًا 
وإنما كان يعرض ثالثة أيام فقط من كل أسبوع، 
أنه  ك��ان بسبب  الشديد عليه  اإلق��ب��ال  ان  واعتقد 
التي ال يكاد  يتعرض ملشكلة من أعقد املشاكل 
يخلو منها ب��ي��ت، وه���ي ح��ري��ة ال��ف��ت��اة ف��ي ات��خ��اذ 
القرارات املصيرية في حياتها ابتداء من اختيار 
الرجل  باختيار  وانتهاء  بها،  تلتحق  التي  الكلية 
أي���ام ح��ي��ات��ه��ا، م���رورًا  ال���ذي ستقضي م��ع��ه بقية 
بأشياء كثيرة غير مألوفة في مجتمعاتنا، منها 
بعيدًا  وح��ده��ا  ف��ي��ه  تعيش  بمسكن  اس��ت��ق��الل��ه��ا 
الى  تحتاج  ال  بأعمال  قيامها  ومنها  أهلها،  عن 
املؤهالت العلمية التي تحملها، كالتصوير وقيادة 

السيارات والخدمة في املطاعم.
من  تبلغ  »ع��ال��ي��ة«  ف��ت��اة  قصة  يحكي  واملسلسل 
العمر ٣١ سنة، ترك لها والدها هي وأمها وأختها 
»إنجي« شركة حديثة لصناعة املالبس الجاهزة، 
 جيدًا، كان يشاركه في ملكيتها 

ً
تدر لهن دخ��ال

أخوه »نبيل« ويعمل فيها أوالد الشريكني، فانفرد 
بمسؤولية  األم  وان���ف���ردت  ال��ش��رك��ة  ب����إدارة  نبيل 
فقد  ت��زوج��ت  إنجي  وع��ال��ي��ة، وألن  إنجي  البنتني 

تركزت مسؤوليتها في عالية.
»عالية«  ق���ران  عقد  ليلة  املسلسل  أح���داث  وت��ب��دأ 
ع��ل��ى »ش���ري���ف« ش��ري��ك زوج اخ��ت��ه��ا إن��ج��ي في 
ش��رك��ة ب��ي��ع وص��ي��ان��ة س���ي���ارات ي��م��ل��ك��ان��ه��ا م��ع��ًا، 
ففي أول مشهد ن��رى األم وه��ي ت��دق ب��اب غرفة 
لالنتهاء   تستعجلها 

ً
متواصال دقًا  عالية  ابنتها 

م��ن االس��ت��ع��داد ل��ل��خ��روج ح��ت��ى ال ي��ت��أخ��روا على 
امل���دع���وي���ن، وب���ع���دم���ا ت���زاي���د ال�����دق ت��ن��ب��ه��ت ع��ال��ي��ة 
وفتحت الباب، وتوجهت األسرة كلها الى القاعة 
التي سيعقد فيها القران وهناك تقابلوا مع أسرة 
العروس  بجمال  مبهورين  كانوا  الذين  العريس 
وأن���اق���ت���ه���ا ي��غ��ب��ط��ون اب��ن��ه��م ع��ل��ى ال�������زواج م��ن��ه��ا، 
وحني بدأت املراسم وطلبوا من العروس التوقيع 
تهم  كأنها  بالقلم  أمسكت  ال���زواج  على محضر 
بالقلم  تمسك  ف��أخ��ذت  تلكأت،  ولكنها  بالتوقيع 
وت��ح��رك��ه ب���ني أص��اب��ع��ه��ا ك��م��ا ل���و ك��ان��ت ستوقع 
ولكنها ال توقع رغم نظرات الغيظ التي تصوبها 
إليها أمها، ونظرات العريس الذي يستغرب األمر، 
أما عمها نبيل )وكيلها في عقد القران( فقد ظن 

أن��ه��ا ال ت��ع��رف م��ك��ان ال��ت��وق��ي��ع ف��أخ��ذ ي��ؤش��ر لها 
بيده ليرشدها الى املكان، وظل الوضع هكذا لعدة 
دقائق مرت ثقيلة كأنها دهر، الى ان حزمت عالية 
أمرها فخرجت من القاعة مسرعة ثم من املبني 
وانطلقت  تاكسي  اق��رب  في  بنفسها  وألقت  كله 
به، فخيم الذهول على الجميع بمن فيهم العريس، 
الى أن تطوعت أمه بالقول بانها ال بد هربت مع 

شخص آخر!
ع�����ادت ع��ال��ي��ة ال����ى امل���ن���زل وأل���ق���ت ب��ن��ف��س��ه��ا على 
ال���ف���راش ول��ح��ق��ت ب��ه��ا أم���ه���ا وخ��ال��ت��ه��ا وج��دت��ه��ا 
أمها  دخلت  وح��ني  املقربات،  وبعض صديقاتها 
الى غرفتها لم يكن على لسانها إال سؤال واحد 
تردده وهي تصرخ: »ليه عملتي كدا؟« وحني قالت 
ال��زواج انهالت عليها ضربًا وصفعًا  لها ال اري��د 
بابنتها  فعلته  م��ا  نفسها  ه��ي  وص��ف��ت  ك��م��ا  أو 
قائلة انها »جابتها من شعرها« وهددتها بأنها 
ستكرر فعلتها ما لم تسمع تبريرات مقنعة لهذه 
الفضيحة، وعبثًا حاولت خالتها أو جدتها تهدئة 
امل��ق��رب��ة »رض���وى«  ال��ى ان ج���اءت صديقتها  األم 
فاستطاعت التحدث مع »عالية« التي طلبت منها 
فنجانًا من القهوة فأعدته لها، ولكن األم ملحتها 
وهي تحمله لها فتحرك قلب األم فقالت للصديقة 
»مل��اذا القهوة وهي لم تذق اي طعام بعد.. إعملي 

لها ساندويتش أحسن«.
ه��ام على وجهه يقود سيارته  العريس فقد  أم��ا 
ب��ال ه��دى وه��و ي��ت��س��اءل: مل���اذا فعلت ذل���ك؟ ومل��اذا 
اذا كانت ال تريد  النفقات  تركتنا ننفق كل ه��ذه 
م تعرفون 

ُ
نت

ُ
ال��زواج؟ وسأل صديقه أحمد: هل ك

عنها انها مجنونة؟
أما عمها نبيل فقد كان أكثرهم حدة، فقال لألم: 
يجب ان تمنعيها من الخروج وتحرميها من كل 
الفسحة ألنها لطخت  شيء من املصروف ومن 
س��م��ع��ة األس�����رة ب��ال��وح��ل، ح��ت��ى أخ��ت��ه��ا »إن��ج��ي« 
أخ�����ذت ت��ل��وم��ه��ا ه���ي األخ�����رى ك��م��ا الم���ه���ا أي��ض��ًا 
مع صديقه وشريكه  أحرجته  ألنها  أختها  زوج 
»شريف«، وهكذا كانت ردود األفعال كلها سلبية 
ان خ��ط��ي��ب صديقتها رض����وى طلب  ال���ى درج����ة 
ان  ال���زواج  بإلغاء  وه��دده��ا  عالية  تقاطع  ان  منها 
أس��ب��وع��ني توجهت  بعد  ب��ه��ا.  اتصلت  أو  زارت��ه��ا 
ه��ي في  وال��ت��ي  فيها  تعمل  ال��ت��ي  للشركة  ع��ال��ي��ة 
ال��وق��ت ذات���ه ش��ري��ك��ة ف��ي��ه��ا، ففوجئت ب���أن عمها 
)رئيس مجلس ادارة الشركة( أمر بعدم دخولها 
الشركة وأمر بخصم مدة غيابها عن العمل من 
التي أيدت عمها على  راتبها، فاستنجدت بأمها 

طول الخط... وللحديث بقية

أخرت ممارسة الصرف 3 سنوات.. ومعاناة األهالي مع الحشرات مستمرة

البيروقراطية تهدد بتكرار غرق 
مدينة »صباح األحمد«

محمود الزاهي
ق����ال����ت م�����ص�����ادر م���ط���ل���ع���ة إن خ����اف����ا ف��ي 
املاضية  الفترة  ف��ي  النظر نشب  وج��ه��ات 
بني وزارة األشغال والهيئة العامة للطرق 
بايبات  بتمديد  الخاصة  املمارسة  أرب��ك 
الصرف الصحي والخاصة بسحب املياه 
من  القريبة  واملستنقعات  البحيرات  م��ن 
امل��دي��ن��ة، واص��ف��ة م��ا ح��دث ب��أن��ه »ن���وع من 
في  تعديات  اج���راء  عليه  ترتب  التخبط 

ش������روط امل���ش���ارك���ة ال���خ���اص���ة ب��امل��م��ارس��ة 
اختيار  دون وض���ع ض��واب��ط تضمن  م��ن 
ال���ش���رك���ات امل��ؤه��ل��ة ص��اح��ب��ة ال��خ��ب��رة في 

مجال البنية التحتية وبأقل األسعار«.

تغيير الشركات

من جهته، قال رئيس لجنة أهالي مدينة 
ص����ب����اح األح�����م�����د ت����رك����ي ال���ع���ص���ي���م���ي إن 
الهيئة العامة للطرق سبق أن أوصت في 
على  امل��م��ارس��ة  بترسية  الفنية  دراس��ت��ه��ا 

7 مايني  ن��ح��و  بتكلفة  ال��ش��رك��ات  اح����دى 
في  والتدقيق  الرقابة  قطاع  أن  إال  دينار 
أخرى  اختيار شركة  رأى  األشغال  وزارة 

بتكلفة أقل.
وأوضح أنه جرى رفع التوصية بالترسية 
إل�������ى ال����ج����ه����ات ال����رق����اب����ي����ة ال�����ت�����ي ط��ل��ب��ت 
ال��ع��دي��د م��ن االس��ت��ف��س��ارات ح���ول الشركة 
وس����اب����ق خ��ب��رت��ه��ا ف����ي امل����ج����ال وق���درت���ه���ا 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���روع ف���ي ال���وق���ت امل��ح��دد 
إال أن���ه ل��م ي��ت��م ال���رد ح��ت��ى اآلن، مبينا أن 
ملسافة  بايبات  تمديد  تتضمن  املمارسة 
10 ك���م ب��ع��ي��دا ع���ن امل��دي��ن��ة ل��س��ح��ب امل��ي��اه 
وتجميعها في بحيرات صناعية، ومن ثم 
البحيرات  تلك  م��ن  أخ��رى  أنابيب  تمديد 
تصل إلى خزانات الهيئة العامة لشؤون 
تناكر  وتوفير  السمكية  والثروة  الزراعة 

لسحب املياه من مجارير املدينة.

مخاوف األهالي

التأخير يدفع ضريبته  وذك��ر أن كل ه��ذا 
األهالي، الذين يتملكهم الخوف من تكرار 
املدينة ج��راء أمطار  ال��ذي شهدته  الغرق، 
املاضي فضا عن معاناتهم  قبل  الشتاء 
امل���س���ت���م���رة م����ن ط���ف���ح امل����ج����اري وان���ت���ش���ار 

الحشرات والبعوض.
ي��ذك��ر أن امل��م��ارس��ة ض��روري��ة إلي��ج��اد حل 
جذري ملشكلة الصرف الصحي في املدينة 
ل���ح���ني ان���ت���ه���اء م����ش����روع ت���وس���ع���ة م��ح��ط��ة 
أم ال���ه���ي���م���ان، ال���ت���ي س��ت��ن��ق��ل إل��ي��ه��ا م��ي��اه 
ال��ص��رف ال��ص��ح��ي م��ن امل��دي��ن��ة ملعالجتها 
واالستفادة منها مثلها مثل بقية مناطق 

الباد.

هل سيتكرر مشهد الغرق في مدينة صباح األحمد من جديد؟

رغم مرور أكثر من 3 سنوات على مشكلة الصرف الصحي في 
مدينة صباح األحمد وكذلك مرور نحو عامين على حادث األمطار 

الشهير، الذي أغرق المدينة ال تزال الحلول التي وضعت لمواجهة 
المشكلة جذريا بعيدة عن التنفيذ، ما يهدد بتكرار غرقها.

¶ العصيمي لـ سبقلا: ندفع ضريبة التأخير.. ونخشى تكرار »الغرقة«
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مستحقات مطلوبة من المكاتب الصحية في 5 دول.. ومرضى العالج بالخارج في مأزق

350 مليون دينار
مديونيات على »الصحة« لمستشفيات عالمية

عبدالرزاق المحسن
تلقت  ال��ص��ح��ة  وزارة  ب����أن  امل���ص���ادر سبقلا  أب��ل��غ��ت 
مؤخرًا عن طريق املكاتب الصحية بالخارج أكثر من 
مطالبة تتعلق بضرورة سداد ما عليها من التزامات 
مالية لقاء تلقي املرضى الكويتيني املبتعثني للعالج 
هناك، الفتة إلى وجود مستشفيات اعتذرت عن عدم 
استقبال الكويتيني فيها بسبب تأخر سداد الفواتير 
املستحقة لها، قبل تحويلهم إلى مراكز أخرى، األمر 
ال���ذي وض���ع امل��رض��ى ه��ن��اك ف��ي م��وق��ف ال يحسدون 

عليه.
وأش��ارت املصادر إلى أن املبالغ املطلوبة من املكتب 
إل��ى نحو 236.2 مليون  الصحي في واشنطن تصل 
دينار )774.4 مليون دوالر(، إضافة إلى 204.9 ماليني 
في  الصحي  املكتب  على  استرليني مستحقة  جنيه 
املبالغ  أم��ا  دي��ن��ار(،  )أي ما يعادل 78.9 مليون  لندن 
الكويتي في باريس  املكتب الصحي  املستحقة على 

فتصل إلى 34.4 مليون يورو، )16.4 مليون دينار(.

مستحقات متراكمة

وت��اب��ع��ت امل����ص����ادر: إن امل��ك��ت��ب ال��ص��ح��ي ف���ي تايلند 
مطالب بسداد 990.4 مليون بات تايلندي )حوالي 10 
ماليني دينار، إضافة إلى 88.6 مليون درهم )نحو 7 
ماليني دينار( للمكتب الصحي في دبي، إضافة إلى 

مليوني دينار مستحقة لوزارة الخارجية، موضحة 
أن ظروف وتحديات جائحة كورونا الحالية عقدت 

ع���م���ل���ي���ة ال�����س�����داد ل���ل���م���ك���ات���ب وم���ن���ه���ا ال���ى 
املستشفيات.

ولفتت املصادر إلى أن السداد األخير لتلك 
املكاتب الصحية فيما يتعلق ببند املبالغ 
املستحقة على ال��وزارة للمرافق الصحية 
بالخارج، كان قبل أشهر، مشيرة الى ان 
الوزارة تنتظر توافر اعتمادات مالية من 
قبل وزارة املالية لضمان استئناف سداد 
املستحقات، ولعدم عرقلة تلقي الخدمات 

في املستشفيات واملراكز العاملية.
وش������ددت ع��ل��ى ض������رورة ت��ق��ل��ي��ص أع����داد 
امل����رض����ى امل��ب��ت��ع��ث��ني ل���ل���ع���الج ب���ال���خ���ارج 
العامليني  األطباء  واستقطاب   ،

ً
مستقبال

للكويت، واالعتماد على املرافق الصحية 
االع��ت��م��اد  أن  ال��ح��دي��ث��ة، خ��اص��ة  املحلية 
امل��ال��ي ال��س��ن��وي م��ن امل��ي��زان��ي��ة، لتغطية 
اح����ت����ي����اج����ات امل���س���ت���ش���ف���ي���ات وامل�����راك�����ز 
ال���ص���ح���ي���ة ال���ت���خ���ص���ص���ي���ة ف�����ي ال����ب����الد 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار  ب���ني 350 و400  ي���ت���راوح 
س��ن��وي��ًا، وه���و ي��ق��ارب م��ي��زان��ي��ة ال����وزارة 
الكويتية في  املستشفيات  الحتياجات 

العام الواحد.

تدشين المرحلة الثانية لتقوية التيار في »الهجن« و»الفروسية«

الشمري لـ سبقلا:
فصل الكهرباء عن 25 جاخورًا مخالفًا

محمود الزاهي
أعلنت وزارة الكهرباء واملاء أمس نجاح 
ت��ش��غ��ي��ل م��غ��ذي��ت��ني وم��ح��ط��ت��ني فرعيتني 
في منطقة كبد، وذل��ك في ختام املرحلة 

األولى من خطة تقوية التيار باملنطقة.
ف��ي مراقبة  التشغيل  ق��س��م  وق���ال رئ��ي��س 
م���ح���اف���ظ���ة ال����ف����روان����ي����ة ال���ت���اب���ع���ة ل��ق��ط��اع 
ش���ب���ك���ات ال���ت���وزي���ع م. ف��ي��ص��ل م��س��ت��ك��ي: 
إن امل���رح���ل���ة االول�������ى ت��غ��ط��ي ن���ح���و %40 
م��ن امل��ن��ط��ق��ة، وج���رى خ��الل��ه��ا إض��اف��ة 12 
م��ي��غ��اواط، وك��ذل��ك تخفيف األح��م��ال عن 
املحطات القائمة، كما سيتم خالل الفترة 
املنخفض في  الجهد  املقبلة حل مشكلة 

املنطقة ذاتها.
وأض�����اف امل��س��ت��ك��ي ل���� سبقلا أن ال��ف��ري��ق 
الثانية  املرحلة  بأعمال  أم��س  ب��دأ  الفني 
التي تشمل  م��ن خطة تخفيف األح��م��ال، 
ال��ه��ج��ن وإس��ط��ب��الت  منطقتي ج��واخ��ي��ر 
ال��ف��روس��ي��ة، وم��ن امل��ق��رر أن تنتهي خالل 

أشهر.
وأشار إلى أنه من املقرر إضافة محطتني 
جديدتني في جواخير الهجن، ومحولني 
ف��ي منطقة إس��ط��ب��الت ال��ف��روس��ي��ة، وأن��ه 
سيضاف لكل منطقة منهما 8 ميغاواط 
ب��إج��م��ال��ي 16 م��ي��غ��اواط م���ن امل��ن��ت��ظ��ر أن 

تسهم بشكل كبير في تقليل االنقطاعات 
التي تشهدها.

إل�������ى ذل��������ك، أع����ل����ن ن����ائ����ب رئ����ي����س ف���ري���ق 
ال��ض��ب��ط��ي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف����ي ال���������وزارة أن 
ف��ري��ق الكشف على ج��واخ��ي��ر ك��ب��د، ال��ذي 
ب��دأ حملته أول من أم��س بالتنسيق مع 
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
ووزارة ال��داخ��ل��ي��ة، ف��ص��ل ال��ت��ي��ار ع��ن 25 

ج���اخ���ورًا م��خ��ال��ف��ًا ف���ي ال��ق��ط��ع��ة 11، كما 
أصحابها  بحق  محاضر  تحرير  ج��رى 
ن��ت��ي��ح��ة ث���ب���وت امل��خ��ال��ف��ات ال���ت���ي شملت 
تغيير أحجام املصهرات والعبث بشبكة 

الوزارة.
واض�������اف ال���ش���م���ري ل����� سبقلا أن�����ه ج���رى 
خالل اليوم األول للحملة الكشف عن 500 
حيازة من إجمالي 6500 حيازة تضمها 

ال��ح��م��ل��ة س��ت��س��ت��م��ر ملسح  امل��ن��ط��ق��ة، وأن 
كامل الجواخير الواقعة على امتداد 13 
استثناءات،  أي  ول��ن تكون هناك  قطعة، 
التعاون  إل��ى  الجواخير  داع��ي��ًا أص��ح��اب 
تسببت  بعدما  الشبكة،  وض��ع  لتعديل 
املخالفات  عن  الناجمة  ال��زائ��دة  األحمال 
الكهربائي أكثر من مرة  التيار  في قطع 

عن املنطقة.

تشغيل محطتي تقوية التيار الكهربائي في كبد )تصوير: سيد سليم(

تفاقمت أزمة العالج 
في الخارج، التي 

تناولتها سبقلا 
بعددها الصادر في 

22 يوليو الجاري تحت 
عنوان »مستشفيات 

أميركية تطالب الكويت 
بسداد 631 مليون 

دوالر«، وأصبح المرضى 
الكويتيون في الخارج 

في موقف ال يحسدون 
عليه، حيث رفضت 

بعض المستشفيات 
والمراكز الطبية 

العالمية استقبالهم 
بسبب تراكم الفواتير 

المستحقة لقاء 
عالجهم.

وكشفت مصادر مطلعة 
في وزارة الصحة 

عن وصول المبالغ 
المستحقة على الوزارة 
للمستشفيات والمراكز 

العالمية في الواليات 
المتحدة االميركية 

وبريطانيا وفرنسا وتايلند 
واالمارات الى أكثر 

من 348 مليون دينار، 
لقاء تلقي المواطنين 

للعالج بالخارج خالل 
السنوات الماضية، فضال 
عن مليوني دينار لوزارة 

الخارجية.

¶ إجمالي المبالغ 
يقارب ميزانية 

المرافق الطبية 
داخل البالد في 

العام الواحد!

¶ مراكز صحية 
اعتذرت عن 

عدم استقبال 
المواطنين

لتراكم الفواتير 

¶ أين خطة 
استقطاب أطباء 

عالميين في 
مستشفيات 

الكويت؟ 

بعد ارتفاع لـ 4 أيام متتالية.. والمتعافون أكثر من 54 ألفاً

حاالت »كورونا« الجديدة 
انخفضت إلى 464

بعد ارتفاع ملحوظ ألربعة أيام متتالية 
ف��ي أرق����ام »ك���ورون���ا« انخفضت ال��ح��االت 
امل��س��ج��ل��ة ام���س إل���ى 464 إص���اب���ة ج��دي��دة 
ال��ح��االت املسجلة  ليصبح إج��م��ال��ي ع��دد 
ت��م  ف����ي ح����ني  ال����ب����الد 63773 ح����ال����ة،  ف����ي 
تسجيل أرب��ع ح��االت وف��اة إث��ر اصابتها 
ال��وف��اة  ب��امل��رض ليصبح مجموع ح���االت 

املسجلة حتى اليوم 433 حالة.
ال���وزارة د.  وق��ال املتحدث الرسمي باسم 
عبداهلل السن إن من بني الحاالت السابقة 
ال���ت���ي ث��ب��ت��ت إص��اب��ت��ه��ا ح�����االت م��خ��ال��ط��ة 
ل���ح���االت ت���أك���دت إص��اب��ت��ه��ا وأخ������رى قيد 
ال���ب���ح���ث ع�����ن م����ص����در ال�����ع�����دوى وف���ح���ص 

املخالطني لها.
وأوضح السند أن حاالت اإلصابة ال� 464 
ملواطنني  ح���االت   303 تضمنت  ال��س��اب��ق��ة 
ك��وي��ت��ي��ني ب��ن��س��ب��ة ب��ل��غ��ت 65.3 ف���ي امل��ئ��ة 
 34.7 الكويتيني بنسبة  لغير  و161 حالة 

في املئة.
وب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ت����وزع اإلص���اب���ات حسب 
امل���ن���اط���ق ال��ص��ح��ي��ة أوض�����ح أن���ه���ا ج���اءت 
بواقع 161 في األحمدي، 87 في الجهراء، 
80 ف��ي ال��ف��روان��ي��ة، 79 ف��ي ح��ول��ي، 57 في 

العاصمة.
العناية  أقسام  املستجدات في  آخ��ر  وع��ن 
املركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية 
ليصبح  حالة   123 بلغ  بداخلها  الطبية 
ب���ذل���ك امل��ج��م��وع ال��ك��ل��ي ل��ج��م��ي��ع ال���ح���االت 
التي ثبتت إصابتها بمرض )كوفيد 19( 

الالزمة  الطبية  الرعاية  زال��ت تتلقى  وم��ا 
8967 حالة.

وع���ن م���راك���ز ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي امل��ؤس��س��ي 
ف��ت��رة الحجر  أن��ه��ى  فقد بلغ مجموع م��ن 
ال��ص��ح��ي امل��ؤس��س��ي اإلل���زام���ي خ���الل ال����24 
س���اع���ة امل���اض���ي���ة خ��م��س��ة أش����خ����اص ب��ع��د 
والتأكد  الوقائية  اإلج����راءات  بكل  القيام 
م���ن خ��ل��و ج��م��ي��ع ال��ع��ي��ن��ات م���ن ال��ف��ي��روس 
ع��ل��ى أن ي��س��ت��ك��م��ل��وا م����دة ال ت��ق��ل ع���ن 14 
يوما في الحجر الصحي املنزلي اإللزامي 
ت��اري��خ م��غ��ادرة مركز الحجر  اعتبارا م��ن 

املؤسسي.
وبني أن عدد املسحات التي تم القيام بها 
ليبلغ  2418 مسحة  بلغ  24 ساعة  خ��الل 

مجموع الفحوصات 485738 فحصا.
وج�����دد دع�����وة امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني إل��ى 
مداومة األخذ بكل سبل الوقاية وتجنب 
مخالطة اآلخرين والحرص على تطبيق 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ب��اع��د ال��ب��دن��ي، موصيا 
ب�����زي�����ارة ال���ح���س���اب���ات ال���رس���م���ي���ة ل�������وزارة 
ال��ص��ح��ة وال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة ف��ي ال��دول��ة 
ل���الط���الع ع��ل��ى اإلرش��������ادات وال��ت��وص��ي��ات 
وك���ل م��ا م��ن ش��أن��ه امل��س��اه��م��ة ف��ي اح��ت��واء 

انتشار الفيروس.
وك���ان���ت وزارة ال��ص��ح��ة أع��ل��ن��ت ف���ي وق��ت 
سابق امس شفاء 766 إصابة في األربع 
مجموع  ليبلغ  املاضية  س��اع��ة  وعشرين 
عدد حاالت الشفاء من مرض )كوفيد 19( 

54373 حالة.

236 مليونًا
لمستشفيات أميركية

79 مليونًا
لمستشفيات بريطانية 

16.4 مليونًا
لمستشفيات فرنسية

10 ماليين
لمستشفيات تايلندية

7 ماليين
لمستشفيات إماراتية 

  المبالغ المستحقة مقابل العالج في الخارج )بالدينار(

سبقلا في 22 يوليو 2020
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بعد شهرين من »العزل«.. العمالة انطلقت والشوارع ازدحمت والحياة اختلفت

الفروانية عادت.. إلى الحرية

عمالة »األشغال« أثناء فك األسالك )تصوير: بسام زيدان( مقيم يرفع علم الكويت

محال الذهب استعادت زخمها

مواطنون نحو التسوق في أحد المجمعات فرحة الحركة عادت إلى الشوارع

خالد الحطاب
ب���ع���د ع������زل ش����ام����ل اس���ت���م���ر ألك����ث����ر م��ن 
ش���ه���ري���ن، ت��ن��ف��س��ت ال���ف���روان���ي���ة ن��س��ائ��م 
ال��ح��ري��ة أم���س، وع��م��ت البهجة أوس���اط 
ال��ق��اط��ن��ن ف��ي��ه��ا ف���ي أول أي�����ام »إن���ه���اء 
ال���ع���زل« ال�����ذي ف����رض ع��ل��ي��ه��ا ألك���ث���ر من 
ش��ه��ري��ن. ع���ادت ال��ح��ي��اة إل���ى طبيعتها 
وانطلق آالف العمال إلى أشغالهم مرة 
أخ��رى، وازدحمت الشوارع ودب��ت فيها 

الحركة مجددًا، مع انسيابية مرورية.
سبقلا رصدت عودة الحياة مجددًا إلى 
منطقة الفروانية التي كانت هادئة منذ 
ساعات الصباح الباكر حيث لم تشهد 
مرورية  ربكة  أية  ومخارجها  مداخلها 
ول�����م ت���ت���ك���دس ال����س����ي����ارات ع���ل���ى ط��ري��ق 

الغزالي بن الساعة 8 و9 صباحًا.
وأشار سكان منطقة الفروانية ل� سبقلا 
إلى أن أبرز التحديات اآلن هي العودة 
فقدوا  منهم  كثيرًا  إن  العمل حيث  إل��ى 
منذ  ال��روات��ب  ال��وظ��ائ��ف ومنعت عنهم 
إغالق املنطقة، ليصبح شغلهم الشاغل 
امل���ت���راك���م���ة  اإلي��������ج��������ارات  ت����س����دي����د  اآلن 
وال����ف����وات����ي����ر واألق������س������اط ع�����ن ش��ه��ري��ن 

ماضين.

حركة األسواق

أم���ا ع��ن ح��رك��ة األس�����واق ف��ي ال��ف��روان��ي��ة 
الصباحية وحتى  الفترة  خ��الل  فكانت 
ساعات الظهر طبيعية، إال أنها شهدت 
ازدي����������ادًا م����ن م��س��ت��ه��ل��ك��ن ق����ادم����ن م��ن 
خ���ارج���ه���ا ق���اص���دي���ن ب��ع��ض امل��ج��م��ع��ات 
واألنشطة التجارية في حن عاد سوق 
اب��واب��ه من جديد  للحياة وفتح  الذهب 
فيه كانوا  العمالة  أن غالبية  إل��ى  نظرًا 

من خارج سكان املنطقة.
ال��وض��ع الصحي ف��ي املنطقة ذكر  وع��ن 
أن هناك إصابات بن صفوف  األهالي 
السكان إال أن الوضع بات مطمئنًا وزال 
ال���خ���وف ب��ش��ك��ل ت��دري��ج��ي وم���ن ي��ص��اب 

منهم يعزل نفسه حتى يشفى.
وأش����������اروا إل�����ى ان ح���رك���ة األم������ن خ���الل 
ف��ت��رة ال��ح��ظ��ر ك��ان��ت م��ف��ي��دة ج����دًا حيث 
ع��م��م��ت ف���ك���رة األم������ن واألم��������ان وم��ن��ع��ت 
املناطق  ف��ي  امل��خ��ال��ف��ات  م��ظ��اه��ر  جميع 
أو  املركبات  الداخلية س��واء  وال��ش��وارع 
االف������راد إال أن ال��ب��ل��دي��ة م��ط��ال��ب��ة ح��ال��ي��ًا 
بتنظيم آلية جمع النفايات وإزالتها من 
ومكافحة  والخارجية  الداخلية  الطرق 

األسواق العشوائية.

 حركة األسواق طبيعية 
في الفترة الصباحية.. 

ق بعد الظهر  وزخم تسوُّ

 عمالة سوق الذهب 
عادت إليه بعد أن 

منعها العزل من دخول 
المنطقة

مخلفات إزالة العزل 
تراكمت في الشوارع 
الداخلية والخارجية 

 مقيمون: العزل قطع 
األرزاق.. وكثيرون يعجزون 

عن دفع اإليجارات 

جولة سبقلا في سوق السمك والخضار بالجليب كشفت »أنشطة على الورق فقط«

بسطات وهمية قد تكون ستارًا لتجارة اإلقامات
خالد الحطاب

في الوقت الذي تستلزم فيه الضرورة تشديد الرقابة 
على األس��واق ملنع التالعب وحماية املستهلكن، كان 
م��ن ال��الف��ت وج���ود بسطات وهمية ف��ي س��وق السمك 
والخضار في جليب الشيوخ والواقع باتجاه منطقة 
ع���ب���داهلل امل���ب���ارك ي���س���ارا وال�����ذي ي��ش��ب��ه ف���ي تصميمه 
أس��واق املباركية وش��رق والكوت وغيرها، لكن رواده 
ق��ل��ي��ل��ون وم��ب��ي��ع��ات��ه ضعيفة وال��س��ل��ع امل��ع��روض��ة فيه 
محدودة. ويرتاد السوق بعض سكان املناطق القريبة 
ال��خ��ض��روات واألس��م��اك واللحوم  ل��ش��راء  م��ن الجليب، 
املرخصة  البسطات  م��ن  الكثير  ه��ن��اك  لكن  ال��ط��ازج��ة، 
يثير  ت��ج��اري، مما  أي نشاط  م��ن  لكنها خالية  شكال 
ع���الم���ات االس��ت��ف��ه��ام وامل����خ����اوف م���ن ت��أج��ي��ره��ا دون 
أو  اإلق��ام��ات  تجارة  في  واستغاللها  منها  االستفادة 

أمور تجارية أخرى بما يخالف القانون.
وعن قلة بسطات األسماك في السوق املفتوحة والتي 

أكثر من  أنها تبلغ  إل��ى  أش��ار عاملون  ت���زاول عملها، 
20 بسطة مؤجرة ألفراد أو شركات بمعدل 200 دينار 
يعرضون  وال  ال يحضرون  أصحابها  أن  إال  شهريا، 
م����ا ل���دي���ه���م م����ن أس����م����اك ل��ك��ن��ه��م ي���م���ل���ك���ون ت��راخ��ي��ص 

ل��ه��ا ومل��م��ارس��ة ال��ن��ش��اط س���واء ش���راء او ص��ي��د او بيع 
األسماك.

وق���ال ع��ام��ل��ون ف��ي ال��س��وق ل��� سبقلا: »ه��ن��اك ش��رك��ات 
او  ل��م تفتحها  لكنها  ال��س��وق  ف��ي  لها بسطات  ك��ب��رى 

تمارس النشاط، إال ان بعض الباعة سواء مواطنون او 
مقيمون فتحوا بسطاتهم التي ال تتجاوز 4 بسطات 
إل��ى 5 فقط ملمارسة نشاط بيع األسماك الطازجة أو 

املستوردة من الخارج«.
وع��ن األسعار في السوق بينوا أنها كما تعلن عنها 
وزارة التجارة، حيث تتراوح أسعار الزبيدي املستورد 
أم���ا  ال�����واح�����د  ل��ل��ك��ي��ل��و  دن���ان���ي���ر  ف���ل���س و7  ب����ن 6.500 
الكويتي فيصل إلى 12 دينارا. وأكدوا أنهم يستغلون 
ت��واج��ده��م ف��ي ال��س��وق مل��م��ارس��ة نشاطهم وال��ب��ي��ع من 
خالل تطبيقات التواصل االجتماعي واألونالين ويتم 
توصيل الطلبات للمنازل وحسب الرغبات، وان البيع 
اإللكتروني افضل بكثير من انتظار قدوم الزبائن لهم.
أما باعة سوق الخضار فذكروا ان مبيعاتهم لألسف 
شحيحة منذ أزمة كورونا واالعتماد على شراء املواد 
منهم اآلن بات معدوما، لكن هناك محاوالت للتسويق 
االلكتروني لها، حيث ان األسعار مميزة وارخص من 

األسواق املماثلة.

بسطات مرخصة بال نشاط   )تصوير:  بسام زيدان(



أمة وبلدي
07 الكويت
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د غداً« »موعد عقد الجلسة المقبلة يتحدَّ

الغانم: األخبار عن صحة األمير مطمئنة جدًا

الغانم لدى لقائه السفيرة األميركية نائب األمير خالل استقباله الغانم

أحمد عبدالستار 
وفهاد الشمري

وج����ه����ت ل���ج���ن���ة ت���ح���س���ن ب���ي���ئ���ة األع����م����ال 
الدعوة إلى اللجنة االقتصادية الوزارية 
لحضور اجتماعها غدا لعرض التصور 
ال���ح���ك���وم���ي ب���ش���أن ورق������ة إن����ق����اذ ال��ق��ط��اع 
ال��خ��اص وأص��ح��اب امل��ش��اري��ع الصغيرة 

واملتوسطة.
وك���ش���ف���ت م����ص����ادر م��ط��ل��ع��ة أن ال��ل��ج��ن��ة 
س��ت��ط��ال��ب ال���ج���ان���ب ال���ح���ك���وم���ي ب���إع���ان 
م��وق��ف ص��ري��ح وم��ب��اش��ر ل��دع��م امل��ش��اري��ع 
ع���ل���ى أس������اس م����ب����ادرة امل����ح����اور ال��س��ت��ة، 
وإنهاء تعليق أعمال بعض األنشطة مع 
وتقديم  الصحية،  االش��ت��راط��ات  تطبيق 
تفسيرات عن استمرار الحظر بما له من 
تداعيات سلبية على أصحاب املشاريع.

وذك��رت املصادر أن اللجنة توصلت إلى 
ق���ن���اع���ة راس����خ����ة ب����ض����رورة ال��ت��خ��ل��ي ع��ن 
سياسة ال��وع��ود ال��ف��ارغ��ة واالن��ت��ق��ال إلى 
ت��ب��ن��ي إج������راءات ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف��اع��ل��ة إلن��ق��اذ 
التي وصلت  االنهيار  املشاريع من حال 

إليه بسبب »اإلغاق االقتصادي«. 
ف���ي س���ي���اق م��ت��ص��ل، ق����ال رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ل��ج��ن��ة استهدفت  إن  ال��ف��ض��ال��ة  ي��وس��ف 
م���ن���ذ ال����ب����داي����ة ال�����وص�����ول م����ع ال��ح��ك��وم��ة 
إل�������ى ت����ق����دي����م دع�������م ح����ك����وم����ي ألص����ح����اب 
املشاريع، وأوصلنا هذه الرسالة في كل 

االجتماعات التي عقدناها خال الفترات 
املاضية.

وأض��اف الفضالة »كما اجتمعت اللجنة 
مع وزير الصحة الدكتور باسل الصباح 
وتكلمنا عن عدة مواضيع بشأن طبيعة 
ال��ح��ظ��ر امل���ف���روض، خ��اص��ة ان��ن��ا ال نعلم 
م���ا ه���و ال���ه���دف م���ن ت��ط��ب��ي��ق��ة، ط���امل���ا ك��ان 
الساعة  ال��ى  م��س��اء  التاسعة  الساعة  م��ن 
ال��ث��ال��ث��ه ف���ج���را، ف����إذا ك����ان وزي����ر ال��ص��ح��ة 
خ���ائ���ف���ا م����ن ال���ت���ج���م���ع���ات ف����ي ال�����دواوي�����ن 
وال��ت��ج��م��ع��ات، ف��ع��ل��ي��ه أن ي��خ��رج وي��ع��ل��ن 
م���ن���ع اي م���ن���اس���ب���ات، وال����ن����اس ت��ت��ح��م��ل 
امل���س���ؤول���ي���ة«، الف���ت���ا ال�����ى أن »اس���ت���م���رار 
ال��ح��ظ��ر ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ل��ي��س ل��ه اي داع، 
ألن�������ه ي�����ؤث�����ر ع����ل����ى اص�����ح�����اب امل����ش����اري����ع 

الصغيره واملتوسطة«.
وت���اب���ع ال��ف��ض��ال��ة ان اص���ح���اب امل��ش��اري��ع 
حريصون على تطبيق جميع االجراءات 
ال��ص��ح��ي��ة، وان ك���ان���ت م���ت���ش���ددة، م��ق��اب��ل 
اع��ادة افتتاح نشاطهم م��رة اخ��رى حتى 
ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ت��غ��ط��ي��ة اي���ج���ارات���ه���م، وان 
بهذا  بالنظر  وع��دن��ا  الصحة  وزي���ر  ك��ان 
امل���وض���وع ل��ك��ن��ن��ا ل���ن ن��ن��ت��ظ��ر ه���ذا ال��وع��د 
ف��ق��ط ل��ك��ي ن���ك���ون ص���ري���ح���ن، ألن ل��دي��ن��ا 
اجتماعا في لجنة تحسن بيئة االعمال 
غ���دا )ال��ث��اث��اء( م��ع اللجنة االق��ت��ص��ادي��ة 
في مجلس الوزراء للرد على ما طرحناه 
م��ن ت��ص��ورات واف��ك��ار ل��دع��م ه��ذا القطاع 

واملساعدة في فتح بعض االنشطة.
وقال ان تكلفة التأخير في اتخاذ القرار 

اص��ب��ح��ت ت��ؤث��ر ع��ل��ى كثير م��ن امل��ش��اري��ع 
ه��ذه  م��ن  ان��ق��اذ نفسها  ال��ت��ي التستطيع 
األزم�������ة الن���ه���ا ب���ات���ت »ت����أك����ل م����ن ال��ل��ح��م 

الحي«.
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى، أوض������ح ال���ف���ض���ال���ة أن 
ق����ض����اي����ا ال����ف����س����اد ال����ت����ي ب����ات����ت ت��ت��ض��ح 
حقيقتها خال الفترة األخيرة لم تكشفها 
الجهات الرقابية الحكومية، بل كشفتها 
ظروف اخرى، فقضية البنغالي كشفتها 
التركيبة السكانية، والصندوق املاليزي 
كشفته صحف ع��امل��ي��ة، وه��ن��ا ن��س��أل اين 

دور الجهات الرقابية الحكومية.
وق����ال ال��ف��ض��ال��ة ان امل��ع��ال��ج��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة 
األج��ه��زة  ت��ك��ون بتفعيل  الفساد  ألش��ك��ال 
الرقابية، فإن كنا اليوم أمام قضايا غسل 
أموال، فأين دور البنك املركزي والجهات 
ال��رق��اب��ي��ة امل��ال��ي��ة، ألن���ه م���ن غ��ي��ر امل��ع��ق��ول 
ال��ف��س��اد،  لكشف  ال��ص��دف��ة  ع��ل��ى  نبقى  ان 
وعلى الحكومة ان تبدأ بنفسها ملحاربة 

الفساد.
وع����ن م���وض���وع ع��ق��د ال��ن��ف��ط ال�����ذي أث��ي��ر 
وك��ان سيحصل بموجبه تسعة  مؤخرًا، 
م��وظ��ف��ن ف��ق��ط ع��ل��ى ت��س��ع��ة آالف دي��ن��ار 
ق��دي��م ومضى  منهم،  م��وظ��ف  لكل  يوميًا 
عليه اكثر من سنتن وتسعة اشهر، فهو 
من القضايا التي تصديت لها ايام وزير 
ال��ن��ف��ط ال��س��اب��ق ب��خ��ي��ت ال���رش���ي���دي، وت��م 
ن��ش��ر ه���ذا ال��خ��ب��ر ف��ي ج��ري��دة سبقلا في 
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أمهل الحكومة 14 يوماً لمعالجة التجاوزات

السبيعي: الخالد مسؤول 
عن العبث في القطاع النفطي

أل�����ق�����ى ال�����ن�����ائ�����ب ال���ح���م���ي���دي 
»كرة املسؤولية«  السبيعي ب�
ع����ن م���اب���س���ات ال���ت���ج���اوزات 
القطاع  في  واإلداري���ة  املالية 
ال��ن��ف��ط��ي »ف���ي م��ل��ع��ب رئ��ي��س 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
ص���ب���اح ال���خ���ال���د وح��ك��وم��ت��ه 
للبترول«،  األع��ل��ى  واملجلس 
م���ح���م���ا إي�����اه�����م م�����ا أس����م����اه 
ال��ذي خاض  العبث  »تبعات 

فيه بعض قيادات القطاع«.
وق�������������ال ال����س����ب����ي����ع����ي أم��������س: 
»س����أم����ن����ح ال���ح���ك���وم���ة م��ه��ل��ة 
أس��ب��وع��ن الص���اح ال��وض��ع، 
وب���������ع���������ده���������ا س�����ن�����س�����ت�����خ�����دم 
لو  حتى  كاملة  صاحياتنا 
ب��ق��ي م���ن ع��م��ر امل��ج��ل��س ي��وم 
واح��������د«، م���ع���رب���ا ف����ي ال���وق���ت 
ذات������ه ع����ن رف���ض���ه ل��ت��ص��ري��ح 
ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
ال��ب��ت��رول ه��اش��م ه��اش��م ال��ذي 
ق������ال ف���ي���ه ان����ن����ا م���س���ت���ع���دون 

ل��دي��ن��ا  ال���ت���ي  وال��������ردود  األوراق  ل���ع���رض ج��م��ي��ع 
ش��ري��ط��ة ع��رض��ه��ا ع��ل��ى لجنة م��ح��اي��دة، ووص��ف��ه 

بالتصريح املستفز.
وش����دد ال��س��ب��ي��ع��ي ع��ل��ى أن ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق في 
النفطي  القطاع  التجاوزات املالية واالداري��ة في 
»ه�����ي ل��ج��ن��ة ب���رمل���ان���ي���ة م��ش��ك��ل��ة ت���م���ت ت��زك��ي��ت��ه��ا 
ب����االج����م����اع ول����ي����س ب����االن����ت����خ����اب م�����ن امل��ج��ل��س 
ردودك  تعرض  لم  »مل��اذا  متسائا:  والحكومة«، 

في اللجنة لدينا ان كانت لديك ردود؟«.
واش���ار إل��ى ان امل��س��ؤول النفطي ظ��ل ي���راوغ مدة 
��ا ن��وج��ه إل��ي��ه االس���ئ���ل���ة، وم��ن 

ّ
ط��وي��ل��ة ع��ن��دم��ا ك��ن

قة بفصل موظفن أعادتهم املحكمة 
ّ
بينها املتعل

التي ستعوضهم،  الجهة  باحكام قضائية وعن 
وقال ان املوسسة ستدفعها، وعندما سألناه عن 
املسؤول الذي يفصل املوظفن ويحمل املؤسسة 

ال��ع��ام تعويضات هل  وامل���ال 
تم التحقيق معه أو فصلته، 

سكت.

ننتظر التجاوب

تصريح  ان  السبيعي  وأك���د 
ه������اش������م »ج�����������اء الن���������ه ي���ع���ل���م 
ال��س��ي��اس��ة  ان امل����س����ؤول ع����ن 
املجلس  هو  العامة  النفطية 
األعلى للبترول الذي يرأسه 
سمو رئيس مجلس الوزراء، 
فهي اما انك تريد ان تخيفنا 
انك  وإم��ا  الحكومة،  برئيس 
وط��رح  استجوابه  منا  تريد 
ال���ث���ق���ة ب����ه او ع�����دم ال���ت���ع���اون 
معه«، وزاد: »ليكن في علمك 
ت���ح���رك،  ك�����ان ه���ن���اك  اذا  ان�����ه 
ف����س����ي����ذه����ب ل����س����م����و رئ���ي���س 
ل���م يكن  ال�������وزراء ان  م��ج��ل��س 

هناك تجاوب«.
وق������ال: »ل����م ن��ج��ل��س 8 اش��ه��ر 
الخ�����������راج ت����ق����ري����ر م����ث����ل ه����ذا 
فهذه  وتلمز،  وتغمز  وتهدد  تأتي  لكي  التقرير 
ال��ق��ض��ي��ة ل���ن ن���ت���راخ���ى ف��ي��ه��ا، وامل����س����ؤول عنها 

الحكومة ممثلة برئيسها«. 
وكشف السبيعي ان »هناك محسوبية في توزيع 
املؤسسة  في  املنتدب  العضو  فمنصب  املناصب، 
غير شاغر ويشغله نائب العضو املنتدب، وعندما 
ات����ى ه��اش��م ه��اش��م ف���ي م��ح��ض��ر اج��ت��م��اع مجلس 
املؤسسة يريد تعين نائب العضو املنتدب عضوا 
منتدبا والوزير لم يضع ذلك في جدول االعمال، 
االم��ر ال��ذي جعلهم يعملون حركة ويضعون هذا 
االمر ضمن لجنة تنفيذية وعرضوها في املجلس 
وت��م��ت امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه��ا، وب��ع��ده��ا اع���ت���رض وزي���ر 
للمؤسسة  األع��ل��ى  املجلس  رئيس  بصفته  النفط 
ووزي�����را ل��ل��ن��ف��ط، واالن ي���ري���دون ع���رض ذل���ك على 

املجلس األعلى للبترول«.

نواب مع تخصيص ساعتين لمناقشة رؤية »التربية« التعليمية

الهاشم: تطوير »المنطقة الشمالية« 
شريان لالقتصاد الوطني

ت����ق����دم ال�����ن�����واب ص����ف����اء ال����ه����اش����م وم���اج���د 
امل����ط����ي����ري ون�����اص�����ر ال������دوس������ري وم��ح��م��د 
دميثير  وخلف  الصالح  وخليل  الحويلة 
ومحمد الدالل وخليل أبل وخالد الشطي 
وع����������ودة ال�����روي�����ع�����ي ب���ط���ل���ب ع����ق����د ج��ل��س��ة 
الخاص  القانون  ملناقشة مشروع  خاصة 
ب���إن���ش���اء »امل���ن���ط���ق���ة ال���ش���م���ال���ي���ة« وت��ط��وي��ر 
املالية  الشؤون  إلى لجنة  الجزر، واملحال 
 ،2019 س��ب��ت��م��ب��ر   22 ف����ي  واالق����ت����ص����ادي����ة 
مرئيا  الحكومة عرضا  فيه  تقدم  أن  على 
ت��ف��ص��ي��ل��ي��ا ل��ل��م��ج��ل��س ت���ش���رح ف��ي��ه جميع 
ال��ج��وان��ب االق��ت��ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة واإلداري����ة 
والتنفيذية والتشريعات املطلوبة وتكلفة 
املتوقعة  املشروع وآلية تمويله والعوائد 

منه وطريقة السداد.
الحكومة  لحرص  »نظرا  الهاشم  وقالت 
وت��ق��دي��م��ه��ا مل���ش���روع ال���ق���ان���ون ال��خ��اص 
ب����إن����ش����اء امل���ن���ط���ق���ة ال���ش���م���ال���ي���ة، ون���ظ���را 
ل�������ض�������رورة ع��������رض وش���������رح ه��������ذا األم������ر 
تقديمه  تم  مما  أكثر  تفصيلية  بصورة 
املالية سابقًا من  اللجنة  فى اجتماعات 
ض��ح��ال��ة وش���ح ف���ى امل��ع��ل��وم��ات، ارت��أي��ت 
ال��ن��واب تقديم طلب عقد  ومجموعة من 

جلسة خاصة وأمام الكل«.
الشمالية  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ط��وي��ر  ان  وأوض���ح���ت 
الوطني،  لاقتصاد  حيويا  شريانا  يعد 
ملا لذلك من دور حيوي في تنويع مصادر 
ال�����دخ�����ل وت����ح����س����ن امل����ك����ان����ة ال���ت���ن���اف���س���ي���ة 
فضا  والعالم،  املنطقة  دول  بن  للكويت 
عن دوره��ا امل��ح��وري في خلق ف��رص عمل 
س���ت���س���اه���م ف����ي االس����ت����ف����ادة م����ن ال����ك����وادر 

الوطنية وتخفيف أعباء البطالة بينهم.
في غضون ذلك، أعلن نواب بينهم محمد 
ت��ق��دي��م��ه��م ط��ل��ب��ا لتخصيص  ال������دالل ع���ن 

ساعتن من جلسة املجلس املقبلة لاطاع 
على رؤية وتصور وخطط وزارة التربية 
في  خصوصًا  التعليمية،  العملية  ت��ج��اه 

ظل اقتراب موعد عودة املدارس.
وق���ال ال����دالل أم���س إن ه��ن��اك اش��ك��ال��ي��ة في 
ت��ع��ام��ل ال��ح��ك��وم��ة م���ع ق��ض��ي��ت��ي ال��ت��ع��ل��ي��م 
واالق���ت���ص���اد ال��ل��ت��ن ل���م ت��ت��ب��ل��ور ال���ص���ورة 
ال��واض��ح��ة ح��ي��ال ال��ت��ع��ام��ل م��ع أي منهما 
ال��ل��ج��ن��ة  ب���م���ت���اب���ع���ة  م���ش���ي���دا  اآلن،  ح���ت���ى 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة امل��س��ت��م��رة ح��ي��ال 

القضية التعليمية. 
تتعاطى  ال  خ��اص��ة  م�����دارس  أن  وأض�����اف 
ج��ي��دًا م��ع أول��ي��اء األم���ور وت��ف��رض رسومًا 
السابقة  بالرسوم  أيضًا  وتطالب  عالية، 
رغ����م ع����دم ق��ي��ام��ه��ا ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا خ��ال 
األزم����ة، وتفكر أي��ض��ًا ب��زي��ادة ال��رس��وم في 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، م��ط��ال��ب��ا ب��م��وق��ف ص���ارم 
تجاه تلك التصرفات، كما ال يوجد حتى 
ال����دراس����ي����ة،  ال���ب���ع���ث���ات  ت����ج����اه  اآلن ح���س���م 
: ملاذا لم تكن هناك نسبة محددة 

ً
متسائا

ومقررة للبعثات تجاه من أنهى دراسته، 
خ��ص��وص��ا أن ال��ق��ب��ول اآلن ب��ه��ا أص��ب��ح به 

مشكلة في العالم كله؟

»حذرُت الحكومة كثيراً من تضخم حساباتهم«

العدساني: 5 ماليين مشبوهة.. 
دخل سنوي لبعض المشاهير

ال��ت��ي تسددها  امل��وج��ع��ة  ال��ض��رب��ات  ع��ل��ى  تعليقًا 
ال����ج����ه����ات امل���خ���ت���ص���ة ل���ع���ن���اص���ر م�����ن م���ش���اه���ي���ر 
ال���س���وش���ي���ال م���ي���دي���ا ف����ي ق���ض���اي���ا ش���ب���ه���ة غ��س��ل 
األم����وال، أك��د ال��ن��ائ��ب ري���اض العدساني ان��ه كان 
قد لفت انتباه املسؤولن في ديسمبر 2018 الى 
مجموعة من هؤالء املشاهير الذين تخطى حجم 
معامات بعضهم عتبة ال�5 ماين دينار في عام 
واحد، وهي مبالغ ال تتناسب مع طبيعة عملهم 

وال رواتبهم األساسية.
التحويات  أن بعض  أم��س  العدساني  وأوض���ح 
ال����ت����ي ت����ح����دث ع���ن���ه���ا آن��������ذاك ت��ض��م��ن��ت ش��ي��ك��ات 
وت��������داوالت ب��أك��ث��ر م���ن م��ل��ي��ون��ي دي���ن���ار ف���ي ع��ام 
املالية  الشبهات  ان  ق��ال  ال��ع��ام، وغيرهم  ونصف 
م����ن ت���ح���وي���ات واي�����داع�����ات الم���س���ت ال�������3 م��اي��ن 
الواحد  »بينهم شخصيات يحول  وق��ال:  دي��ن��ار. 
االول  امل��ت��ورط  ي��ح��ول  كبيرة، حيث  مبالغ  منهم 
20 ال���ف دي��ن��ار، ف��ي��رج��ع ال��ث��ان��ي امل��ب��ل��غ نفسه في 
تحويل آخ��ر، وهي نفس املبالغ وال يوجد مبرر 

ش��رع��ي ل��ت��ل��ك ال���ت���ح���وي���ات«.  وأض�����اف: »وم��ن��ه��م 
حول له املبالغ من شركة غير مرخص 

ُ
ايضا من ت

بنشاطها، كونها تخالف القانون داخل الكويت، 
وأخرى مخالفة ومقرها أوروبا«.  

الحكومية  الجهات  طالب  إن��ه  العدساني  وق��ال   
امللفات  تلك  املختصة »بممارسة دوره��ا واحالة 
الى النيابة، واليوم اتضح ان ما ذكرته آنذاك كان 
يتلقون  املتهمن  »بعض  أن  مضيفا  صحيحا«، 
ت��ح��وي��ات بنحو 300 ال���ف دي��ن��ار م��ن أش��خ��اص 
ب��ا راب���ط بينهم وال ت��ع��اق��دات وال حتى ت��ج��ارة، 
ب���ل ت��ح��وي��ات م��ش��ب��وه��ة، ه��دف��ه��ا إخ���ف���اء م��ص��در 
إضافة  والشبهة،  الشك  يثير  ما  الرئيسي،  امل��ال 
إلى تحويل من شركة بقيمة 180 ألف دينار إلى 
م��ت��ورط أح��ي��ل إل��ى التحقيق اآلن، وال ي��وج��د أي 
راب���ط بينه وب��ن ال��ش��رك��ة«. وش���دد على ض��رورة 
تكثيف جهود الجهات الرقابية واألجهزة األمنية 
ف���ي م��ث��ل ه����ذه ال���ق���ض���اي���ا، وأخ�����ذ ك���ل اإلج�������راءات 

القانونية وإحالة امللفات إلى النيابة.

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ان ما يصل من أخبار بشأن 
ص��ح��ة س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد مطمئنة ج���دا، س��ائ��ا امل��ول��ى ت��ع��ال��ى أن 

يعجل في شفائه ورجوعه الى وطنه وشعبه قريبا.
واض�����اف ال��غ��ان��م أم����س »ن���دع���و امل���ول���ى ع���ز وج����ل ب����أن ي��ك��ل��ل رح��ل��ة 
استكمال عاج سمو أمير الباد بالنجاح، إن شاء اهلل، وأن يعود 

إلى الباد ساملا معافى في أقرب وقت ممكن«.
وأن���ا شخصيا  ال��ت��ي تصلنا بحمد اهلل مطمئنة،  »األخ��ب��ار  وق���ال: 
م��ت��ف��ائ��ل، ألن���ه ل��ي��س ف��ق��ط ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ي��دع��و ل��س��م��وه وإن��م��ا 
األمة العربية واإلسامية والعالم أجمع يدعو لهذا القائد العظيم 
بالشفاء العاجل، ونسأل اهلل سبحانه وتعالى املجيب للدعوات أن 

يستجيب لهذا الدعاء«.
ال��والي��ات  ان��ه نقل خ��ال استقباله أم��س لسفيرة  ال��غ��ان��م  واوض���ح 
البرملان  تقدير  رومانوسكي  ألينا  الباد  ل��دى  األميركية  املتحدة 

الكويتي مل��ا ق��ام��ت ب��ه ال��رئ��اس��ة األميركية وال��والي��ات امل��ت��ح��دة من 
إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل سمو األمير، وكل ما تم تقديمه 

من دعم وعون، سواء كوادر أو طواقم طبية.
من جانب آخر قال الغانم »تشرفت اليوم )أمس( بلقاء سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد، واستمعت إلى توجيهاته 

ودعمه وتأكيده على تعزيز دولة املؤسسات وأهمية البرملان«.

وأشار الغانم إلى انه سيكون هناك لقاء ألعضاء مكتب املجلس مع 
سمو نائب األمير وولي العهد بعد غد )االربعاء(، لاستماع إلى 

توجيهاته ونصائحه.

»مخاصمة القضاء«

وف���ي ال��ش��أن ال��ب��رمل��ان��ي ك��ش��ف ال��غ��ان��م ع��ن تسلمه ك��ت��اب��ا م��ن سمو 

رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ صباح الخالد برد االقتراح بقانون 
بشأن تعديل قانون املرافعات املدنية والتجارية )قانون مخاصمة 
ال��ق��ض��اة وأع���ض���اء ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة( وذل����ك وف��ق��ًا ل��ل��م��ادة ال������66 من 

الدستور.
وذكر انه تسلم ايضا طلبا مقدما من عشرة نواب بشأن تخصيص 
املتعلقة  القضايا  م��ن  ع��دد  ملناقشة  املقبلة  الجلسة  م��ن  ساعتن 
الى  اش��ار  كما  العالي،  والتعليم  والخاص  العام  التعليم  بمسيرة 
ت��س��ل��م��ه ط��ل��ب��ا آخ���ر م��ق��دم��ا م���ن ع��ش��رة ن����واب ل��ع��ق��د ج��ل��س��ة خ��اص��ة 
ملناقشة مشروع القانون بشأن إنشاء املنطقة الشمالية املحال إلى 

لجنة الشؤون املالية واالقتصادية.
واوض����ح ال��غ��ان��م ان���ه س��ي��ك��ون ه��ن��اك اج��ت��م��اع مل��ك��ت��ب امل��ج��ل��س غ��دا 
)ال���ث���اث���اء( س��ي��ق��رر ف��ي��ه امل��ك��ت��ب م��وع��د ال��ج��ل��س��ة امل��ق��ب��ل��ة، مضيفا 

»سأخبركم مباشرة عن هذا األمر فور انتهاء االجتماع«.

■ نائب األمير سيستقبل مكتب المجلس األربعاء

■ تلقيت من الخالد مرسوم رّد قانون مخاصمة القضاء

■ نقلت للسفيرة رومانوسكي تقديرنا لما قامت به الرئاسة األميركية

ال للوعود الفارغة..
ال خيار إال إنقاذ القطاع الخاص

»تحسين األعمال« تواجه »االقتصادية الوزارية« غداً:

الحميدي السبيعي

تصريحات هاشم 
مستفزة وكأنه 

يدفعنا دفعاً إلى طرح 
الثقة برئيس الوزراء

عات  الخوف من تجمُّ
الدواوين ال يبرِّر ظلم 
المشروعات الصغيرة

الفضالة: مشاريع 
أغرقتها األزمة.. و»تأكل 

من اللحم الحي«

صفاء الهاشم

 يوسف الفضالة

»الصناعة« تطلب 
موقعًا بدياًل 

لدراكيل الرمل

زكريا محمد

العامة  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وج���ه 
خطابًا  تقي،  عبدالكريم  للصناعة 
تخزين  قسائم  بشأن  البلدية  إل��ى 
ال��ص��ل��ب��وخ وم��واق��ع دراک��ي��ل ال��رم��ل 

في منطقة ميناء عبداهلل.
وقال تقي إنه تم تخصيص موقع 
ل���ت���خ���زي���ن ال���ص���ل���ب���وخ ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
م���ي���ن���اء ع�����ب�����داهلل ب����ن����اء ع���ل���ى ق�����رار 
امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ال���ص���ادر ف���ي 30 
يوليو 1997، وتم تخصيص موقع 
ف��ي منطقة ميناء  ال��رم��ل  ل��دراك��ي��ل 
ع���ب���داهلل ب���ن���اء ع��ل��ى ق�����رار امل��ج��ل��س 
ال���ب���ل���دي امل���ت���خ���ذ ف����ي 19 أك���ت���وب���ر 
التي  امل��واق��ع  أن  إل��ى  1981، مشيرًا 
ت���م ت��خ��ص��ي��ص��ه��ا أص��ب��ح��ت ق��ري��ب��ة 
م���ن امل��ن��اط��ق ال��س��ك��ن��ي��ة، م��م��ا جعل 
ال�����ح�����وادث امل�����روري�����ة ت���زي���د ب��ش��ك��ل 

ملحوظ بسبب الشاحنات.
ودع���������ا ت����ق����ي إل�������ى امل�����واف�����ق�����ة ع��ل��ى 
ت��خ��ص��ي��ص م��وق��ع ب��دي��ل ل��دراك��ي��ل 
ال����رم����ل ول���ت���خ���زي���ن ال���ص���ل���ب���وخ ف��ي 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة وب���ال���ق���رب من 

ميناء الشعيبة.
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الجماعات السياسية في الكويت وآلية تنظيمها

منال أحمد الكندري

التي  الشعبية  التنظيمات  م��ن  السياسية  الجماعات  تعتبر 
وتستقطب  متقاربة،  وم��ب��ادئ  وأه���داف  معني  فكر  يجمعها 
العام من خالل طرق ووسائل مختلفة تستهدف بها  ال��رأي 
الحكومة، س��واء كان  داخ��ل  السياسية  السلطة  إلى  الوصول 

من خالل املناصب القيادية او االنتخابات.
األدب��ي��ات  عرفتها  التي  الضغط  بجماعات  يعرف  م��ا  هناك   
ال��ق��رار«،  صانعي  على  التأثير  تستهدف  »تنظيمات  بأنها 
وتعد الجماعات هي املكون األساسي في أغلب الدول، ومثال 
ال��والي��ات املتحدة بما يسمى بجماعة  ن��راه ف��ي  على ذل��ك م��ا 
املصالح، التي تتباين توجهاتهم ونراهم بتزايد في مؤسسات 
بوسعها  ما  كل  املصالح  وتستخدم جماعة  املدني،  املجتمع 
للتأثير على الحكومة والرأي العام وعلى عملية صنع القرارات 

واتخاذها.

 وكما عرفها دوليبر وادملان »بأنها تتجه إلى التركيز بوجه 
خاص على عنصري قوة املصلحة واستمراريتها كشرطني 

أساسيني لقيام جماعة املصالح«.
وأحيانا نرى هذه الجماعات تكون لديها اتجاهات سياسية 
للحصول على مميزات مادية ألعضائها أو مناصب قيادية، 
مشروعة  تكون  قد  وبطرق  كثيرة  مساومات  هناك  وتكون 
أو غ��ي��ر م��ش��روع��ة م��ن أج���ل تحسني ال��وض��ع االج��ت��م��اع��ي أو 

للشهرة.
ال��س��ي��اس��ي ح��ق معترف  ال��ط��اب��ع  ذات  الجمعيات  إن��ش��اء  إن   
بهذا  تتذرع  أال  أي إشكالية إلشهارها، بشرط  به وال توجد 
ال��ح��ق ل��ض��رب ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة واألم����ن ال��وط��ن��ي واس��ت��ق��رار 
البلد واح��ت��رام سيادته، وهناك واق��ع نعيشه في ح��ال بعض 

الجماعات التي خرجت عن مسارها.

وق����د ظ���ه���رت ه����ذه ال��ت��ج��م��ع��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال���ك���وي���ت في 
ورجعت  السبعينات،  منتصف  وحتى  الثالثينات  منتصف 
بقوة مرة أخرى بعد تحرير الكويت في عام 1991، ولم يجرم 
القانون وجودها ما دامت ال تسعى إلى استخدام القوة في 
تغيير األوضاع االجتماعية أو االقتصادية وإصالحها، كما 
انها تحتاج لتنظيمات وفق أطر قانونية. مع رفض قيام أي 

حزب على أساس طائفي أو قبلي أو أيديولوجي. 

ال��دول��ة  ي��رى أن وج���ود الجماعات السياسية ف��ي  وه��ن��اك م��ن 
ما هو إال سبب في انتشار ع��دم االستقرار، ول��و ن��رى نص 
املادة 43 من الدستور الكويتي على »حرية تكوين الجمعيات 
والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا 
للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، وال يجوز إجبار أحد 

على االنضمام إلى أي جمعية أو نقابة«.
فالنص الدستوري هنا ال يلزم بحرية األحزاب وال يحظرها 
وإنما يكون بتفويض األمر للمشرع العادي من دون أن يأمره 
تجمعات سياسية  هناك  ان  وبما  يمنعه.  أو  الشأن  ه��ذا  في 
فرضت نفسها وبقوة على الساحة املحلية فتنظيم عمل هذه 
التجمعات من خالل قانون فاعل صريح يضمن عدم الخروج 
ع���ن امل���س���ار وي��س��اع��ده��ا ف���ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ن��ه��ج ال��س��ي��اس��ي 

الصحيح من دون أي شبهات.

الكالم الحر

رسالة إلى
اب من فئة  الكتَّ

»هواتف العملة«

داهم القحطاني 

ه����ن����اك م����ن ي���ص���ر ع���ل���ى إج����ب����ارن����ا ع���ل���ى ن��ق��اش 
س��ي��اس��ات ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة وي��ج��ع��ل��ه��ا قضية 
ال���ق���ض���اي���ا، ف����ي ال����وق����ت ال������ذي ي���ج���ب أن ن��ن��ش��غ��ل 
ف��ي��ه ك��ك��وي��ت��ي��ني ب��ق��ض��اي��ان��ا األه����م، وه���ي بالطبع 
فهذه  والعراقية،  اإليرانية  الحكومتني  سياسات 
السياسات هي التي تحيط بنا وتؤثر فينا بشكل 

مباشر.
ن��س��ت��ه��ل��ك ط��اق��ت��ن��ا وننشغل  أن  ي��ري��دون��ن��ا  ف��ه��ل 
دع��م حكومة  في  التركية  الحكومة  ق��رار  بنقاش 
الوفاق الليبية ضد القائد العسكري خليفة حفتر، 
ونترك املحاوالت العراقية األخيرة البتزاز الكويت 
في ملف الحدود البحرية الكويتية مع إيران، التي 

كشفت عنها جريدة سبقلا؟
أم يريدوننا أن نترك ملف املشاحنات األميركية - 
اإليرانية امللتهب، الذي سنلتهب به شئنا أم أبينا، 
بتغيير  التركية  الحكومة  ق��رار  ملناقشة  ونتفرغ 
وضع متحف تركي إلى مسجد، ومناقشة عالقة 
ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب ط��ي��ب أردوغ�����ان بجماعة 

اإلخوان املسلمني؟
الكويت لديها قضايا سياسية خارجية تاريخيًا 
وبالتأكيد  ال��خ��ارج��ي��ة،  ال��ع��الق��ات  أس���اس  تشكل 
ل���ي���س م����ن ب��ي��ن��ه��ا م���ل���ف ال���ع���الق���ات م����ع األط���م���اع 
التركية، فمثل تلك امللفات الفرعية تناقش ضمن 
التعاون  أطر مجلس  اإلقليمي، أي ضمن  إطارنا 

الخليجي.
الكويتيني  الكتاب  لهذا عندما نرى مجموعة من 
الكتاب  م��ن  أخ���رى  مجموعة  ومعهم  امل��رم��وق��ني، 
ال��ك��وي��ت��ي��ني »ال���ه���ت���ي���ف���ة«، وه����م ي���ت���رك���ون ق��ض��اي��ا 
الكويت األهم مع العراق وإيران، ويركزون ضمن 
املؤسسات اإلعالمية الخليجية التي تؤويهم على 
قضايا تتعلق بالتشنيع على تركيا أو امتداحها، 
فإننا  تهمنا،  وال  أخ���رى  دوال  تهم  قضايا  وه��ي 
ندرك أن القوم غير القوم وأن هناك شيئًا ما قلب 
»ب��ال  يكتبون  وجعلهم  وأف��ئ��دت��ه��م  ه���ؤالء  ع��ق��ول 

هدى«.
م��ت��ى ت��ت��ح��رك ج��ه��ة م���ا ف���ي ال��ج��س��م ال��ص��ح��اف��ي 
وتعالج هذه اإلشكالية التي برزت مؤخرًا، وحولت 
هواتف  م��ج��رد  إل��ى  كويتيني  وك��ت��اب��ًا  صحافيني 
ل��ه��ا، وم��ت��ى تتحرك  ي��دف��ع  م��ا  ب��ق��در  عملة تنطق 
وحدة التحريات املالية في البنك املركزي لترصد 
ت��ض��خ��م أي ك���ات���ب وإع����الم����ي م���رت���ب���ط ب��ج��ه��ات 
أي  على  ل��م يحصل  أن��ه  لتتأكد  أجنبية  إع��الم��ي��ة 

تمويل غير مشروع؟
ون��ق��ول��ه��ا ب��ص��وت ع�����ال.. ال��ك��وي��ت ل���م ول���ن ت��ك��ون 
التي  فالكويت  إقليمية،  ق��وة  ألي  خلفية  حديقة 
ط��امل��ا ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ح��ي��اده��ا م���ع م��خ��ت��ل��ف دول 
الصراعات اإلقليمية والدولية، لن تقبل بأن تتجرأ 
بأن  مبرر  أي  داخلية تحت  أو  أي جهة خارجية 

تسعى لتحويلها إلى تكون بمنزلة لبنان آخر.
أما مجموعة الكتاب املرموقني، ومعهم مجموعة 
الكتاب »الهتيفة« الذين أعمى املال قلوبهم، فنقول 
العام الكويتي،  ال��رأي  أم��ام  لهم إنكم مفضوحون 
فالناس يرونكم وأنتم تنزلون من القمة إلى الدرك 
األس��ف��ل م��ن أج��ل م��ال زائ���ل، ف��ال تتصنعوا أنكم 
أصحاب قضية ومبدأ، فذلك تمثيل لم يعد ينطلي 

على أحد.
اللغوية واللفظية ستشفع  وال تظنوا أن قدراتكم 
لكم، فحقيقة الكاتب ال تكون باملعاني بل باملباني، 
فرّب كاتب ذي أسلوب ساحر ال يجد أي صدى 
ب��س��ب��ب م��ع��رف��ة ال�����رأي ال���ع���ام ب��ح��ق��ي��ق��ة ت��وج��ه��ات��ه 
ال��ن��ف��ع��ي��ة، ورّب ك��ات��ب ق���درات���ه ال��ل��غ��وي��ة م��ح��دودة، 
لكنه يجد الصدى والتأثير الكبير بسبب صدقه 

ومراعاته ملصالح وطنه العليا.

حصاد الفسـاد

حسين علي الخـرافـي

يتابع ويطالع عن كثب كل مواطن مخلص وغيور على مصلحة 
هذا البلد ما يتم تداوله، سواء على منصات التواصل االجتماعي 
أو الوسائل املسموعة واملقروءة، من قضايا الفساد التي انتشرت 
في اآلونة األخيرة انتشار النار في الهشيم.. ويعتصر األلم قلب 
كل كويتي محب لهذا البلد، عندما يرى كم قضايا الفساد التي 
الفساد هم  أن مرتكبي وقائع  الكشف عنها مؤخرا.. ويهوله  تم 
أناس كان حسن الظن بهم، أنهم حماة الوطن وحصنه املنيع، بل 
الدولة  مؤسسات  في  املسؤولني  كبار  من  الكثير  الفساد  وط��ال 
م��م��ن أغ���واه���م ح��ب امل����ال وال��ن��ه��م ف��ي ج��م��ع��ه وأع��م��ى أع��ي��ن��ه��م عن 
األوس��اط  عنه  كشفت  مما  ب���دًءا  املجتمع،  وحماية  العمل  تطوير 
األم��ن��ي��ة م��ن ك��م ال��ش��ه��ادات امل����زورة ول��م يتم ات��خ��اذ إج���راء بشأن 
أصحابها ومرتكبيها، الذين تقلدوا مناصب في مختلف األجهزة 
الحكومية، وما طال ذلك العبث من قيام البعض بالغش والتدليس 
والتزوير في الجناسي وشهادات اإلعاقة، مرورًا بقضية ضيافة 
 
ً
وص��وال والعموالت،  الطائرات  ش��راء  عن قضية   

ً
الداخلية، فضال

إل��ى م��ا كشفت عنه أزم���ة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد م��ن قضية 
االتجار بالبشر وانعكاساتها في العبث بمقدرات الدولة واإلخالل 
الدولة  تعاون بعض مسؤولي  أثير عن  السكانية، وما  بالتركيبة 
في املشاركة بالجرم الواقع على هذا البلد، عبر تمرير املعامالت 
 عن قضايا غسل 

ً
بغيض، فضال م��ال  لقاء  بشكل غير شرعي 

الكويت بأنها إح���دى أسهل  ت دول���ة 
ّ
ال��ت��ي صنف امل��ت��داول��ة  األم���وال 

البوابات لغسل األموال. 
ت��م ت��داول��ه ع��ن تخصيص أراض  إل���ى م��ا  ول���ن يفوتني أن أش��ي��ر 
وق��س��ائ��م وم����زارع ت��ق��در ب���آالف األم��ت��ار، ت��م إه��داؤه��ا كترضيات 

من قبل بعض املسؤولني واملتنفذين من دون وجه حق، والعجب 
ال����وزراء، ورغ��م  م��ؤخ��رًا سمو رئيس مجلس  العجاب، كما أش��ار 
تعدد الجهات الرقابية فإن الفساد استشرى ومازال! وهو ما دعا 
صاحب السمو أمير البالد في ثنايا النطق السامي لإلشارة الى 
مقابلة  أث��ن��اء  للفساد، وش��دد سموه  تكون مرتعًا  ل��ن  الكويت  أن 
الفساد، وطالب سموه  أمناء نزاهة على محاربة  أعضاء مجلس 

بتطبيق القانون على الجميع بحزم وشدة ومن دون تهاون.
إن رائحة الفساد باتت تزكم األن��وف، فتّبت يدا كل فاسد تناول 
األم����وال م��ن ق��وت الشعب واألج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ف��ي مقابل بيع هذا 
الوطن، الذي لم تسلم حتى رماله من تجاوزات األيادي القذرة التي 

امتدت لتطال تراب األرض للمتاجرة الصارخة والعبث به.
 وعلى الرغم من تعدد أشكال الفساد فإن معظم أساليبها ترجمة 
ع��ن ممارسات غير مشروعة خ��ارج��ة عن  تعّبر  واح���دة  لظاهرة 
القانون، بيد أن هناك عدة طرق واستراتيجيات ملكافحة الفساد، 
تطبيق  مثل  وفاعلة  قوية  م��رت��ك��زات  على  تستند  ل��م  إذا  أنها  إال 
ال��ح��وك��م��ة واالس��ت��ن��اد بثقة ع��ل��ى ق��ض��اء ن��زي��ه وع����ادل ق��ائ��م على 
وتيرة متسارعة في إصدار االحكام من جميع املحاكم، والتطبيق 
ت���ردع ك��ل من  الصحيح إلج����راءات تنفيذ تلك االح��ك��ام ب��ص��رام��ة 
األمر  الوطن،  ه��ذا  له نفسه االض��رار بمكتسبات وحقوق  تسول 
الذي نجده مناسبًا للدعوة في استعجال إنشاء محاكم تخصص 
ل��دع��اوى ج��رائ��م الفساد واالم����وال ال��ع��ام��ة، مما ي��ؤدي إل��ى سرعة 
البت في تلك القضايا واالقتصاص من الفاسدين ليكونوا عبرة 

لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم العبث باملال العام.
 لقد أصبح من األهمية اعتماد مبدأ الشفافية فال يوجد مبرر من 

قانون او نظام يجيز التستر على سراق املال العام والتعّدي على 
مقدرات الدولة، بل ان املجتمعات الطامحة الى النهوض جعلت مبدأ 
اإلفصاح والشفافية ضمن نصوص قوانينها، فمن حق الشعب 
أن يعلم من يعبث بمدخراته ويسطو على أرزاقه، لذا.. فإنني آمل 
من أخي رئيس مجلس أمناء نزاهة إلى نشر تقارير دوري��ة عن 

عمل الهيئة والضالعني في قضايا فساد.
وأخ��ي��رًا أود أن أخ��ت��م م��ق��ال��ي م��ؤك��دًا أن ج��ه��ود ال��س��ل��ط��ات ال��ث��الث 
ملحاربة الفساد، الذي لم يكن وليدًا ألزمة كورونا، ينبغي أن تتخذ 
الظروف  بانتهاء  الجهود  تلك  تقف  وأال  وممنهجًا  ج��ادًا   

ً
شكال

االستثنائية، وأن تستمر لحصد كل الرؤوس الفاسدة، ويكفي أن 
أشير إلى أن جزءًا كبيرًا من العجز املالي الحالي يمكن تغطيته من 
نتاج محاربة الفساد واسترداد أموال الوطن املنهوبة، لذا يجب أن 
تتبنى كل األجهزة الرقابية هذا النهج، وأن توقن بأن الفساد هو 
أعتى أعداء هذه األمة، وأن القضاء عليه يعد ركيزة أساسية نحو 
كويت جديدة انطالقًا من رؤية حضرة صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه.
 نسأل اهلل أن يوفق املخلصني للحفاظ على الوطن والضرب بيد 

من حديد على هؤالء املفسدين.

عولمة القبيلةوالحق يقال!

ماجدة العطار

طل أحد رموز اإلسالم السياسي قبل فترة 
َ
أ

في مقال متحدثًا عن الدور البارز للقبيلة في 
الحياة العامة وعدم قدرة املجتمعات املدنية 
على تقليص دورها. ليخلص إلى أن النزعة 
اجتثاثها،  م��ح��اوالت  أم���ام  ممتنعة  القبلية 
وأن����ه ال ب���د م���ن ت��رش��ي��ده��ا وت��وظ��ي��ف��ه��ا من 
خالل العمل االجتماعي والثقافي والخيري 
ب���ع���ي���دًا ع����ن »ال���س���ي���اس���ة«، م����ن خ�����الل رب���ط 
البلدان  تلك  ف��ي  االن��ت��ش��ار  ال��واس��ع��ة  القبيلة 
ب��رب��اط قبلي، واش��ت��راط ع��دم ت��ن��اول الشأن 

السياسي، وأن القبيلة ليست شرًا.
إن  ق���ال  وم���ن  ليست ش���رًا  القبيلة  ح��س��ن��ًا.. 

أشكال التنظيمات االجتماعية هي شر؟
ع لجماعة من أصل واحد  والقبيلة هي تجمُّ
وت��ن��ت��م��ي ل��ج��دٍّ واح����د وت��ت��ح��دث ن��ف��س اللغة 
وت��ع��ي��ش ف��ي ذات امل��ك��ان وت��خ��ض��ع ل��ع��ادات 
وت��ق��ال��ي��د خ��اص��ة ب��ه��ا وإل����ى ال��ت��رات��ب��ي��ة وإل��ى 

سلطة شيخها.
وال��ق��ب��ل��ي��ة ش���ك���ل م����ن أش����ك����ال ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
التاريخ  في  مبكرة  ب��رزت  التي  االجتماعية 
العصرية  الدولة  قبل  ما  ِحقِب  في  البشري 
التي من شروط قيامها تفكك النظام القبلي، 
على  العصرية  الدولة  لقيام  إمكان  ال  حيث 
قيم الحداثة والحرية والديموقراطية في ظل 
السياسية  وال��ق��ي��م  امل��ن��ظ��وم��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
القبلية التي تشكل العوائق أمام الدولة املدنية 

وقيمها.
����ور وت����رق����ى م��ن 

ّ
االج���ت���م���اع اإلن���س���ان���ي ت����ط

إل����ى األع�����م وم����ن أش���ك���ال التنظيم  األخ�����ص 
ال����ب����دائ����ي إل������ى ال�����دول�����ة ال���ح���دي���ث���ة ب��ب��ن��ي��ت��ه��ا 
وم��ؤس��س��ات��ه��ا ودس���ت���وره���ا. وك��ل��م��ا انتقل 
االن��س��ان إل��ى األع��م في فكره وسلوكه كان 
انصياعًا  وأك��ث��ر  وان��ف��ت��اح��ًا  معقولية  أك��ث��ر 

العامة  املصالح  تؤّمن  التي  العامة  لألخالق 
ال��خ��اص والشخصي  ُيغِفل  ب���دوره ال  وه��ذا 
وم��ص��ال��ح��ه أي���ض���ا. ل���ذل���ك ف����إن امل��م��ارس��ات 
قيام  معوقات  أحد  القبلية هي  والتنظيمات 

الدولة الحديثة وتقويض ألسس قيامها.
ول���ك���ن.. س��ؤال��ن��ا ف���ي خ��ض��م ه����ذا: م���ا ال���ذي 
الشأن  ف��ي  وازن���ة  أخ��ذ شخصية سياسية 
السياسي إن على صعيد العمل النيابي أو 
بصفتها رم���زا م��ن ال��رم��وز ال��ق��ي��ادي��ة ألكبر 
تشكيل س��ي��اس��ي إس��الم��ي ف��ي ال��ب��الد إل��ى 
س��ؤاال مستحقا  أليس  ِقبلي؟  تجّمع  قيادة 

حول مقاصد هذا الجهد وهذا النشاط؟
في مقالته يقول إن هذا التجمع هو محُض 
تجّمع اجتماعي وثقافي وخيري. والسؤال: 
ك��ي��ف ي��م��ك��ن ف��ص��ل االج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��اف��ي 
بإمكان  حقا  هل  السياسي؟  عن  والخيري 
لرابطة  ي��ك��ون ه��ذا االستثمار  ذل���ك؟ وك��ي��ف 
بعيدا  يكون  أن  املساحة  ه��ذه  تغطي  قبلية 
جماعة  قبل  م��ن  السياسي  االستثمار  ع��ن 
ال���ظ���ن ش��خ��ص��ي��ات  س���ي���اس���ي���ة أو ب��ح��س��ن 
سياسية ناشطة في مجال الدعوة إلى إقامة 

الدولة الدينية؟
السياسي  اإلس���الم  يستثمر  ال  متى  ومنذ 
االجتماعي  العمل  وف��ي  الخيري  العمل  ف��ي 
والثقافي والدعوي؟ بل ربما هم أكثر قدرة 
من كل القوى السياسية األخرى على هكذا 
والشواهد  ل��ل��دول،  عابر  سياسي  استثمار 
الزعم وأكثر  ه��ذا  للداللة على ص��دق  كثيرة 

عد وتحصى.
ُ
من أن ت

ف���ال ف��ص��ل أب����دا ب���ني ال��دي��ن��ي ال����ذي يشتمل 
البشر وجميع  بنظرهم على جميع ش��ؤون 
وج���وه ال��ن��ش��اط اإلن��س��ان��ي ف��ي ال��خ��اص كما 
في العام. ولطاملا ارتبطت بدايات أنشطتهم 

ب��االج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��اف��ي وال���دع���وي لتنتهي 
إل���ى ال��س��ي��اس��ي وح��ص��د ج��م��وع م��ن األت��ب��اع 

واملناصرين واملؤيدين.
ب����ال����ع����م����وم ال ي���م���ك���ن اع�����ت�����ب�����ار األن���ش���ط���ة 
��ص��ب في 

َ
 وت

ّ
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة إال

ر 
ّ
أن تتست السياسي، ولكن..  النشاط  خانة 

ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ت��ح��ت ع���ن���اوي���ن ال��ع��م��ل 
االجتماعي والثقافي والخيري وأنها ال تبغي 
من وراء كل ذلك أي مصالح في السياسة، 
إل��ى درج��ة كبيرة ما تقوله كثير من  يشبه 
جمعيات النفع العام التي منصوص نظامها 
أنها جمعيات ال تبغي الربح، غير أنها تجني 
ال���ث���روات ال��ت��ي ت��ت��وزع ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ني عليها 

تحت ستار العمل االجتماعي والخيري.
ف��ك��ي��ف ب��راب��ط��ة ي��ت��رأس��ه��ا س��ي��اس��ي، س���واء 
ف���ردا أو ج��م��اع��ة، وتنتشر ع��ل��ى بقاع  أك���ان 
واس��ع��ة وت��ض��م أع����دادا ك��ب��ي��رة ت��ح��ت ع��ن��وان 

قبلي وال يجمعها أفق سياسي؟
قَبلّية  بنى  خ��الل  م��ن  السياسي  العمل  ان 
ال يتوافق مع متطلبات بناء الدولة الحديثة: 
دول����ة ال���وط���ن وامل����واط����ن، دول����ة امل���س���اواة بني 
األطياف، واملكونات سواء بسواء دون النظر 

إلى اللون والدين والطائفة.
الدين وفي  أن��ه استثمار سياسي في  ن��رى 
القبيلة أي��ض��ا، ول��ك��ن ع��ل��ى ن��ط��اق ي��ب��دو أن��ه 

معْولم.

الطريق الثالث:
متالزمة اإلصالح

ومحاربة الفساد

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

ال��وزراء  رئيس  بلير  وتوني  كلينتون  بيل  األسبق  الرئيس  نشر 
في بريطانيا، في أواخر التسعينات مفهومًا للطريق الثالث، ليحل 
مكان االشتراكية الديموقراطية اليسارية ومفاهيم السوق الحرة 
ال��والي��ات  ف��ي  باالنتخابات  األح����زاب  بعض  ف���ازت  ال��ت��ي  اليمينية، 
املتحدة األميركية وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وهولندا وأملانيا، إال 
أن مجرد ذكر "الطريق الثالث" ال يزال يثير كثيرًا من التساؤالت: 
أم  االنتخابية،  للحمالت  إعالني  األفكار مجرد شعار  كانت  هل 
التقليدي  ال��ي��س��ار  امل��رع��ب مثل  اآلخ���ر  ع��ن  لتمييز نفسك  خ��دع��ة 
للمزيد من  »ن��ح��ن«؟  م��ن  إل��ى تحديد  م��ن دون أن نضطر  القديم 
ذلك مقال نشر في جريدة البيان عن أزمة البحث عن الهوية عام 

.1998
مع استمرار أزمة كورونا الصحية تتفاقم املشكالت واملعضالت 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، ب��ل أص��ب��ح ال��ح��ظ��ر ال��ج��زئ��ي هاجسًا 
صحيًا في انتشار االكتئاب ومظاهر السمنة، كما أصاب اإلغالق 
نهائية،  بصفة  ت��ع��ود  ال  رب��م��ا  ال��ت��ي  بالتعطيل  األن��ش��ط��ة  لبعض 
وسيتبني  كثيرة،  واألم��ث��ل��ة  االقتصادية  األنشطة  مظاهر  بعض 
االستماع  لكن  التشغيل،  بكامل  الطبيعية  الحياة  ع��ودة  م��ع  ذل��ك 
لتصريحات وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وتحذيراته من 
التهاون في االشتراطات الصحية، كما نوه عنها تجعل من منطق 
األمور أنه على حق في البطء باالنتقال للمراحل في عودة الحياة 
وقلة  الحظر  أره��ق��ه��م  ال��ذي��ن  أي��ض��ًا  ال��ن��اس  آراء  وتبقى  تدريجيًا، 
الحركة والتنقل، ورغم فترات السماح للمجمعات ال فائدة كبيرة 
لغياب تشغيل الجلوس في املطاعم فزادت من التجمعات الخاصة 

في البيوت والشاليهات واملزارع.
ومع انكشاف ملف الفساد باملزامنة مع انتشار فيروس كوفيد 
متعطش  جمهور  من  بالتمني  إم��ا  طردية  العالقة  أصبحت   ،19
ل��ي��رى ف��اس��دًا تمت إدان��ت��ه وم��ن ث��م ع��وق��ب بالسجن، باملقابل ما 
ن��دع��وه ب��ال��ح��راك ال��ت��وي��ت��ري ال����ذي ب���ات ك��س��وق ع��ك��اظ ت��رف��ع فيه 
الجميع،  الجميع ض��د  م��ن  الفساد  ش��ع��ارات اإلص���الح وم��ح��ارب��ة 
وب���ق���رب االن���ت���خ���اب���ات ال���ع���ام���ة مل��ج��ل��س األم�����ة ورف�����ض وت��ح��ص��ني 
القيود االنتخابية من قبل املحكمة املختصة، هناك من يدفع إلى 
تنجح  لعل  األص��ع��دة،  ك��ل  على  املبكرة  السياسية  االصطفافات 
أزم��ة  باستغالل  م��ت��وازن��ة  لكن  متصارعة  ق��وى  خلق  م��ح��اوالت 

الكورونا وقضايا الفساد.
أخيرًا للطريق الثالث رواية »األخوة األعداء« للكاتب اليوناني املبدع 
إبداعي يبشر  »نيكوس كازانتزاكيس«، وتعتبر أول عمل روائي 
الثالث،  ال��ط��ري��ق  ب��وج��ود ممر سياسي واج��ت��م��اع��ي ج��دي��د اس��م��ه 
ليس الرأسمالية املتوحشة وال املاركسية املقيدة، ولكنه مزيج من 
فضائلهما، وهناك من يراه ممرًا نفسيًا أو وهميًا كبطل الرواية 
»ميناروف« الذي أردت��ه رصاصة ضالة لم يعرف من أي طرفني 

متضادين قدر لها أن تجيء. وشكرًا.!

عادت ريمة لعادتها القديمة

عبدالعزيز التويجري

ف��رح��ن��ا ك��ث��ي��رًا ف��ي األي����ام امل��اض��ي��ة الكئيبة، 
ل���ل���ه���ج���م���ات امل�����رت�����دة واأله������������داف امل����رج����وة 
وامل��ح��ق��ق��ة م��ن��ه��ا م��ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ي وزارات 
ال�����دول�����ة، ك���ال���ب���ل���دي���ة وال����ت����ج����ارة وال���ك���ه���رب���اء 
أه��داف  تشبه  كانت  التي  واملطاعم  للمحال 
في  العمبري  أو  الدخيل  أو  يعقوب  جاسم 
ف���ت���رة ال��ع��ص��ر ال���ذه���ب���ي ل���ل���ك���وي���ت.. ف��ك��ان��ت 
ه����ذه ال��ه��ج��م��ات ت��ت��ح��ق��ق م���ن ق��ب��ل اج��ت��ه��اد 
املوظفني الذين كان لهم األثر البالغ في الحد 
م���ن ال��ت��الع��ب ف���ي ب��ع��ض امل���ح���ال وامل��ط��اع��م 
وال���ع���م���ارات ب����إرش����ادات امل���س���ؤول���ني ال��ذي��ن 
واالجتهاد،  التفاعل  واختفى معهم  اختفوا 
وك������أن امل����وظ����ف ي��ع��م��ل ل���ل���م���س���ؤول ول��ي��س 
ل��ل��دول��ة! ف��ع��ادت ري��م��ة إل��ى ع��ادت��ه��ا القديمة 

وص��رن��ا ن��رى م��ا كنا ن���راه ف��ي السابق من 
الكسل  االس��ع��ار وبعض  تالعب في بعض 
ف���ي ع��م��ل امل��وظ��ف��ني. ف��أي��ن ه���م ال��ك��وي��ت��ي��ون 
ال��ذي��ن ك��ان��وا يعملون ف��ي األش��ه��ر املاضية 
بكل جهد وتفان؟، وأين الترجمة الحقيقية 
لألقوال والدعايات واألشعار واألغاني التي 
صرف لها الكثير من أموال الدولة، لنرى ما 
ن���راه ال��ي��وم م��ن ضعف ف��ي بعض املوظفني 
وك���ره م��ن ال��ب��ع��ض لبعض ال��ش��ع��ب وال��واف��د 

على حد سواء؟!
أو من تستعني  اإلنشائية  الشركات  بعض 
ب���ه���ا ل��ل��ع��م��ل اس���ت���غ���ل���وا ل���ألس���ف ال��ج��ائ��ح��ة 
فتمادوا بالتأخير على املوطنني في إنجاز 

األعمال املتوقفة وزيادة في أسعارها.

امللهمة  أق��وال��ك  الخالد  صباح  الشيخ  سمو 
اب��ن األس��رة الحاكمة  تنم عن وع��ي وإدراك 
بالفعل الجتثاث  ب��دأت  التي  وأفعالك  ال��ب��ار، 
بما سوف  حقيقي  ادراك  ع��ن  تنم  الفساد 
تكون كويت املستقبل التي لم ترض للخنوع 
فلكم  السابقة..  السنوات  طيلة  للفساد  وال 

منا جزيل الشكر وعظيم االمتنان.
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األسباب
د. حامد الحمود

الصديق علي حسن  م��ؤخ��رًا  إل��ي  تحدث 
صديقنا  عن  وليسألني  للتواصل،  البدر 
االت��ص��ال كان  ال��ب��دو. ولربما لكون  أحمد 
ق���ري���ب���ا م����ن ت����اري����خ 2 أغ���س���ط���س، أخ���ذن���ا 
وإلى  االحتالل  في  تجربتنا  إل��ى  الحديث 
تجولنا مع ابنتيه الصغيرتني في أسواق 
ن��ش��أت ف��ي ف��ت��رة االح���ت���الل. أح��ده��ا ك��ان 
ف���ي ال���س���اح���ة ف���ي م��ن��ط��ق��ة ب���ي���ان امل��ق��اب��ل��ة 
مل��ن��ط��ق��ة م���ش���رف. وأخ����ذن����ا ال���ح���دي���ث إل��ى 
األس��ب��وع��ي  تجمعنا  ذك���ري���ات  اس��ت��ع��ادة 
ب��ي��ان، فكنت أستضيف  ف��ي  م��ن��زل��ي  ف��ي 
األصدقاء وأتحمل مسؤولية الطبخ، وكان 
عليهم غسل الصحون. وأخذنا نستعيد 
األس����م����اء ال���ت���ي ك���ان���ت م��ع��ن��ا. واس��ت��ق��رت 
ذاك��رت��ن��ا ال��ت��ي ت��ح��م��ل��ت امل��ع��ل��وم��ة لثالثني 
س��ن��ة أن���ن���ا ك��ن��ا إض���اف���ة ل���ي واألخ ع��ل��ي، 
ف��ق��د ض��م��ت األص���دق���اء ع��ب��داهلل ب��وق��م��از، 
ص��الح ال��ع��وض��ي، وأح��م��د ال��ب��دو، وناصر 
العسعوسي. وقبل اندالع الحرب بحوالي 
فيصل  األصدقاء  إلينا  انضم  الشهرين، 
العرفج وفوزي املسلم. وكان هناك إجماع 
بيني وبني األخ علي أننا كنا بشكل عام 
من  اث��ن��ان  ه��ن��اك  لكن  متفائلة،  مجموعة 
ب��ي��ن��ن��ا ك��ان��ا أك��ث��ر ت���ف���اؤال، ف��ك��ان��ا عندما 
ي���ش���اه���دان ت���وج���ه م���ع���دات ع��س��ك��ري��ة من 
الكويت إلى العراق، يعتقدان أن العراقيني 
ب��دؤوا االنسحاب، مع أن ه��ذا ك��ان مجرد 
ت��ب��دي��ل ل��ل��ق��وات. ل��ك��ن ح��ب��ل ال���ذك���ري���ات لم 
ي��ت��وق��ف ب��ع��د ان���ت���ه���اء امل���ك���امل���ة، ف��ق��د ك��ان 
للكويتيني  ليس  م��أس��اوي��ا   1990 صيف 
ف���ق���ط، وإن���م���ا ل��ل��ع��راق��ي��ني ك���ذل���ك وال���ع���رب 

أجمعني. 
ال��ج��زء االول م��ن ص��ي��ف 1990  ق��ض��ي��ت 
ليثرهيد، وهي مدينة صغيرة  في مدينة 
ج��ن��وب ل��ن��دن، وك��ن��ت أت��اب��ع أخ��ب��ار التوتر 
»بي بي سي«  بني الكويت والعراق عبر ال�
والصحافة. ومازلت أذكر أنه في النصف 
»ال��دي��ل��ي  ن��ش��رت  ي��ول��ي��و 1990  م��ن  األول 
ت��ل��ي��غ��راف« ل��ق��اء م���ع م��م��رض��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة 
بالصحافي  ملعرفتها  بغداد  في  سجنت 

ب��ازوف��ت  اإلنكليزي - اإلي��ران��ي األص���ل – 
ال�����ذي أع��دم��ت��ه ب���غ���داد ب��ت��ه��م��ة ال��ت��ج��س��س. 
وصفت املمرضة في لقائها مع الصحيفة 
بغداد،  في  السجناء  يعانيه  ال��ذي  ال��ع��ذاب 
وكيف أن إحدى السجينات فقدت شعرها 
بعد أن حكم عليها باإلعدام، ألنها سبت 

صدام، ثم خفف الحكم عليها. 
 ب��ع��د ل��ن��دن، ت��وج��ه��ت م��ع زوج��ت��ي واب��ن��ي 
واب��ن��ت��ي ال��ص��غ��ي��ري��ن إل���ى ق��ب��رص، وأق���در 
أني وصلت إليها حوالي منتصف يوليو 
ألب��ق��ى فيها ث��الث��ة أس��اب��ي��ع ألع���ود بعدها 
الكويت الستئناف عملي في شركة  إل��ى 
رئيسي  ليتمكن  امل��واش��ي،  وت��ج��ارة  نقل 
املباشر األخ فيصل الخزام رئيس مجلس 

اإلدارة من االبتداء في إجازته. 
ال���س���اع���ة ال���ث���ام���ن���ة ص���ب���اح���ا م����ن ي������وم 2 
»بي  ال� إل��ى  استمع  أغسطس 1990، كنت 
بي س��ي«، فسمعت من املذيع عن اندفاع 
ال���دب���اب���ات ال���ع���راق���ي���ة ال����ى م��دي��ن��ة ال��ك��وي��ت 
 Iraqi tanks are rolling into Kuwait
City، فلم أخبر زوجتي وانتظرت إلى أن 
استمعت إلى نشرة أخبار التاسعة. فكنت 
ح��دودي  اعتداء عراقي  أن يحصل  أتوقع 
البتزاز الكويت، خاصة أن املفاوضات بني 
املغفور له الشيخ سعد ولي العهد ونائب 
الرئيس العراقي قد توقفت، لكني لم أتوقع 
أن يصل العدوان إلى هذه الدرجة. فكيف 
بلد  يغزى  أن  إل��ى  والغدر  الهمجية  تصل 
كان قد ُمِنح أميره أعلى ميدالية منذ ثالثة 
أشهر! ففي شهر مايو 1990، زار االمير 
امل��غ��ف��ور ل���ه ال��ش��ي��خ ج��اب��ر االح���م���د ب��غ��داد 
ومنحه وسام الرافدين من الدرجة األولى 
في العراق. وكيف تنتهك حرمة هذا البلد 
ال���ذي ك���ان امل��ع��ني ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��ع��راق أث��ن��اء 
الكويتية  امل��وان��ئ  إي���ران. فكانت  حربه مع 
دبابات  من  العراقية  »البضائع«  تستقبل 
إل����ى س����ي����ارات وإل�����ى ق���م���ح. وب���ع���د ث��الث��ني 
عاما، أطرح التساؤل على نفسي بصورة 
دورية، وهو: ملاذا حصل الغزو؟ وهل كان 

يمكن تجنبه؟

هناك سببان رئيسان للغزو، األول يرجع 
ل��ل��ح��ال��ة االق���ت���ص���ادي���ة ال���ت���ي وج����د ص���دام 
نفسه فيها بعد سنتني من انتهاء الحرب 
العراقية - اإليرانية، والسبب الثاني يرجع 
امل��ت��غ��ط��رس��ة. ففي  إل���ى شخصية ص���دام 
�� العراقية كان لدى  بداية الحرب اإليرانية 
ال���ع���راق ف��ائ��ض م��ال��ي ي���ق���ارب 60 م��ل��ي��ار 
دوالر، أما جيشه فكان مكونا من حوالي 
دب��اب��ة، و150  ج��ن��دي، و1500  أل���ف   250
العراقية  الحرب  انتهت  أما عندما  طائرة. 
- اإليرانية، فارتفع عدد الجنود العراقيني 
إل���ى امل��ل��ي��ون، وارت���ف���ع ع���دد ال��دب��اب��ات إل��ى 
إلى 450 طائرة.  والطائرات  6000 دبابة، 
ال��ع��راق عجز مالي  ل��دى  أن��ه أصبح  واملهم 
م��ل��ي��ارا. وه���ذه األرق�����ام تقريبية،  ب��ل��غ 60 
غرضها وص��ف ت��ح��ول ال��ع��راق م��ن دول��ة 
غنية قبل الحرب العراقية - اإليرانية، لديها 
قوات وعتاد عسكري يتناسب مع تطور 
ال��دول��ة  ال���ذي أس��س م��ع تأسيس  جيشها 
دول����ة مدججة  إل���ى  ع���ام 1921  ال��ع��راق��ي��ة 
ب��ال��س��الح ب��م��ا ي��زي��د ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا. 
والخطر األعظم نتج عن وجود عجز مالي 
عند دولة يحكمها دكتاتور. وقد ظهر هذا 
العجز بعد أن توقفت الكويت والسعودية 
عن تمويل الحرب العراقية - اإليرانية. وال 
بد من اإلشارة هنا الى أن صدام لم يتوقف 
ع��ن ب��ذخ��ه وب��ن��ائ��ه ل��ل��ق��ص��ور خ���الل فترة 
ال��ح��رب ال��ع��راق��ي��ة - اإلي��ران��ي��ة. وك���ان ي��رى 
والسعودية  الكويت  ابتزاز  ق��ادر على  ان��ه 

لسنوات طويلة بعد نهاية الحرب.
 ام���ا ال��س��ب��ب ال��ث��ان��ي ل��ل��غ��زو، ف��ي��رج��ع إل��ى 
شخصية صدام الغادرة، فقد غدر بأقرب 
السلطة بعد أن  إل��ى  إل��ي��ه، وتسلق  ال��ن��اس 
ت��آم��ر ع��ل��ى بعثيني أك��ث��ر خ��ب��رة وث��ق��اف��ة. 
ول��دي��ه »م��وه��ب��ة« ك��ون��ه يستطيع أن يغدر 
ال��ش��ع��ور بتأنيب  وي��ق��ت��ل رف��اق��ه م��ن دون 

الضمير.

خالد أحمد الطراح
ص����دح ب��ص��وت ال��ح��ق م���ج���ددًا وب��ع��الن��ي��ت��ه 
املعهودة األخ الفاضل الشيخ ناصر صباح 
ل��رئ��ي��س  ال���ن���ائ���ب االول  ال���ص���ب���اح،  االح���م���د 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق، مساء 
ي��ول��ي��و 2020، ضد  امل���واف���ق 23  ال��خ��م��ي��س 

الفساد واملفسدين. 
ف��ق��د ف���ّج���ر ذل����ك امل���س���اء ض��م��ائ��ر ال��ش��ع��ب 
الكويتي الوفي عبر فضاء تويتر بتغريدة 
له وعبر حسابه الرسمي، حيث قال نصًا 
ال��ف��س��اد م��ع��رك��ة ت��ب��دأ بتطهير  »م���ح���ارب���ة 
مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط 
بهم دون تمييز، خصوصًا في ظل ظروف 
اقتصادية صعبة، فال تنمية وال عدالة في 
الفاسدين في مؤسساتها.  بوجود  الدولة 
وغير ذلك ال يكون إال إفسادًا فوق إفساد، 

وما نراه أقل مما نتمناه«. 
ق��ب��ل ذل�����ك، غ�����ادر ن���اص���ر ص���ب���اح االح��م��د 
فراغًا  تاركًا  املبارك  جابر  الشيخ  حكومة 
س��ي��اس��ي��ًا، ل��ك��ن ظ���ل اس���م���ه م���ح���ف���ورا في 
وجدان الشعب الكويتي وفي صدر اهتمام 
اإلع���الم املحلي وال��ع��رب��ي وال��دول��ي، بسبب 
م��واق��ف��ه، ال��ت��ي ج��ل��ج��ل ف��ي��ه��ا أرك����ان ال��دول��ة 
التعدي  ك��ل شبهات  بإحالة  وق����رارًا،   

ً
فعال

ع��ل��ى امل����ال ال���ع���ام ب��ع��د اك��ت��ش��اف ش��ب��ه��ات 
خ��ف��اي��ا م��خ��ال��ف��ات ص��ف��ق��ات وزارة ال��دف��اع، 
م��ا يكون  ب��ص��ن��دوق أش��ب��ه  ال��ت��ي تجمعت 

.Pandora’s Box بصندوق الساحر
لم يتوان الشيخ ناصر صباح االحمد عن 
فحسب،  الرسمية  وظيفته  ليس  ممارسة 
الوطني،  ويقينه  الشخصية  وقناعته  ب��ل 
ال���ذي ك��اب��ده على م��دى زم��ن وق��ب��ل دخوله 
املعترك الوزاري.. فهو كان قريبًا ولصيقًا 
ب��م��ا ك���ان ي��ح��دث وح����دث، ق��ب��ل وب��ع��د وف��اة 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد الصباح 

طيب اهلل ثراه.
ب��ل ك���ان ن��اص��ر ص��ب��اح االح��م��د وال ي��زال 
ي���ت���ح���دث ب��ل��غ��ة امل����واط����ن ال����ن����زي����ه، ي��ع��رض 
متبنيًا  االصالحية،  غيره  ورؤى  مرئياته 
متطلبات واحتياجات االصالح السياسي 
واالق���ت���ص���ادي ك��م��ا ت����راه ع��ي��ون وض��م��ائ��ر 
ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي مل��ص��ل��ح��ة ك���وي���ت ال��ي��وم 
واالج�����ي�����ال وال����ق����ادم����ة، م����ن خ�����الل م��ج��ل��ة 
»الزمن«، التي تعود ملكيتها له شخصيًا، 
حيث لم ينكر هذه الحقيقة يومًا.. بل على 
ال��ع��ك��س ك���ان م��رح��ب��ًا وس��اع��ي��ًا لالستماع 
النظر  وتعليق بصرف  رأي  من  ملا يصله 
عن املصدر، وبتجرد من كونه أحد أعمدة 

كونه  ع��ن  الحاكمة، فضال  الصباح  أس��رة 
االبن البكر لصاحب السمو االمير الشيخ 
ورع��اه  اهلل  الصباح حفظه  االحمد  صباح 

وشافاه.
س���ط���ور ال���ت���غ���ري���دة ق��ل��ي��ل��ة ال����ع����دد، ل��ك��ن��ه��ا 
اخ��ت��زل��ت م��ا ي��ج��ول ب��ص��در ن��اص��ر صباح 
االح���م���د ك��م��واط��ن وغ���ي���ره م���ن امل��واط��ن��ني.. 
فقد جاءت التغريدة في الوقت الذي تتوالى 
فيه فضائح الفساد على الكويت كقضايا 
غسل االموال واالتجار بالبشر الى جانب 

التجاوزات في وزارة الدفاع.
بال شك تلك التغريدة تحمل هدفًا ومغزى 
والتوقيت  ب��ال��ذات  املرحلة  ه��ذه  ف��ي  وطنيًا 
ناصر  تغريد  م��ن  املقصود  ليس  اي��ض��ا.. 
ص����ب����اح االح����م����د ال���ت���ك���س���ب م����ن ال���ص���دى 
الشعبي، وإنما ايصال رسالة الى الحكومة 
وال��ش��ع��ب ف���ي آن واح�����د، وت��أك��ي��د ص��الب��ة 
 وليس 

ً
موقفه الوطني من آفة الفساد فعال

حديثًا.
 للشيخ 

ً
انني اسطر هذا الرأي ليس مجامال

ن����اص����ر ص����ب����اح االح����م����د ول����ي����س ش��ام��ت��ًا 
بغيره.. انني اض��ع ه��ذه السطور بني يدي 
االخ الفاضل الشيخ صباح الخالد، رئيس 
التوهم  استطيع  ال  ال���ذي  ال����وزراء،  مجلس 

لحظة بعدم نظافة يده. 
اتمنى ان يمعن االخ صباح الخالد بطبيعة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ح��ال��ي��ة وال���غ���اي���ة امل���أم���ول���ة من 
مطالبات أخيه ناصر صباح االحمد، وان 
ي��ت��خ��ذ ق�����رارًا م��ص��ي��ري��ًا مل��ص��ل��ح��ة ال��ك��وي��ت 
وشعبها، وحفاظًا على سمعته الشخصية 
واملهنية ايضًا.. فالكويت تعيش مرحلة ال 
او املجاملة ألي  التهاون والتأجيل  تحتمل 
ط��رف ك��ان، س��واء م��ن االس���رة الحاكمة او 

من خارجها.
ي��درك��ه��ا جيدًا  السياسي  ال��خ��ي��ار  ف��ح��دود 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د.. وه��م��ا خ���ي���اران ال 
ثالث لهما، وإنني على ثقة برجاحة العقل 
وح���ك���م���ة ال����ق����رار ف����ي ت���ق���دي���ر اح��ت��ي��اج��ات 

املرحلة الحرجة التي تعيشها الكويت.
ك��ل��ي أم���ل أن ت��ف��ت��ح رس��ال��ة ن��اص��ر صباح 
االح���م���د األب������واب ن��ح��و م��س��ت��ق��ب��ل م��زده��ر 
وآمن للكويت وشعبها، حفاظا على قوانني 
الدولة والدستور، من دون تفسير خاطئ 

او تأويل.. فكفى الكويت تراجعًا وفسادًا.

مللنا من 
الشعارات

للذين يعتقدون اننا بالغنا باالعتماد على معالي الشيخ ناصر صباح 
األحمد في ملف مكافحة الفساد، وان االمر يحتاج الى منظومة متكاملة 
ال لشخص، نقول الكالم صحيح من حيث املبدأ وال يمكن ألي عاقل ان 

يعترض عليه.
 الواقع يقول إننا اعتمدنا على مجالس االمة املتعاقبة والتيارات السياسية 
والصحافة ومؤسسات املجتمع املدني، لكن جميع هذه الجهات لم تنجح 
اع��ت��ب��ارات  ل��دي��ه��م  ن���واب  م��ن  االم���ة مشكلة  امل��ط��ل��وب، فمجالس  بالشكل 
انتخابية، فتجد النائب صلبا وعالي الصوت في مكان، وناعما وهادئ 
الصوت في مكان آخر وإذا سألت من هم حواليه، أجابوك انها واقعية 
سياسية واعتبارات اجتماعية ال يستطيع أيًا كان ان يتجاوزها، وهنا 

يعلم اهلل انني ال اقصد احدا فالكل مارس االمر لكن بدرجات متفاوتة.
كشف  ف��ي  كبيرًا  دورًا  لعبت  سبقلا،  وخصوصًا  املحلية،  الصحافه 
العديد من امللفات، نذكر منها االستثمارات والناقالت، لكن هذا الجهد 
الصدمات،  امتصاص  على  املتعاقبة  الحكومات  ب��ق��درة  يصطدم  ك��ان 
وفهمكم كفاية، فتغيير تاريخ او نقص بعض االوراق او اختفاؤها بقدرة 
ق��ادر يمكن أن يفشل أي قضية، وإذا »عصلقت السالفة« فهناك بوابة 
في املطار مفتوحة على الدوام يخرج منها من يراد له الخروج، مرة بدافع 
العمرة ومرة أخرى بسبب العالج، وسبحان اهلل لندن هي الوجهة الدائمة 

لهؤالء!
ال��ى مراكز  أفضل ح��اال، فقد تحولت  ليست  املدني  املجتمع  مؤسسات 
ال��ك��رس��ي األخ��ض��ر، وإذا ت��م ال��وص��ول  ال���ى  ل��ل��وص��ول  اجتماعية م��ؤق��ت��ة 
وتعيينات  ب��ال��خ��ارج  وال��ع��الج  العسكرية  الكليات  فقبول  ال��ك��رس��ي  ال��ى 
البراشوتات وما لذ وطاب، كفيلة بإخماد أغلبية النواب الجدد وإدخالهم 

بخانة أصدقاء الحكومة.
ن��اص��ر صباح  ك��ل ه��ذا االم���ر تغير بشكل ج���ذري عندما دخ��ل الشيخ 
األحمد الى املشهد التنفيذي بالحكومة من خالل وزارة الدفاع.. وخالل 
فترة قصيرة نسبيًا تم الكشف عن ملفات مهمة مثل صندوق الجيش 
ق��ادم��ة ستجد بصمات  ملفات  ه��ن��اك  ان  وت��ق��دي��ري  اليورفايتر،  وم��ل��ف 

الشيخ ناصر عليها بشكل كبير.
وهنا يجب ان نصارح بعضنا البعض وان نتحمل املسؤولية عما نكتب 
القضايا النتظرنا  ه��ذه  االم���ة لكشف مثل  ن��اط��ري��ن مجلس  ل��و  ل��ن��ق��ول: 
أي  على  يدلنا  ان  ناصر  بالشيخ  بإشادتنا  من يشكك  على  ل��ذا  كثيرًا، 
بديل يملك من القوة واإلرادة لكشف ملفات كبيرة بمعزل عن االسماء 
املوجودة بها، وانا اول املتعهدين بالدعم، والى ان يأتي هذا اليوم نهمس 

بأذن الشيخ ناصر صباح األحمد، ونقول له الكويت كلها معاك.
فهل وصلت الرسالة؟.. آمل ذلك.

وعكة صحية شبه  أصابتني 
لكوني  رب��ي  بسيطة، وحمدت 
في كويت العز املبتالة وللمرة 
»كوفيد  ب� حياتنا  ف��ي  األول����ى 
م��س��ح��ت��ن��ا  اهلل  ن���ح���م���د   .»19
سلبية من سيئ الذكر »كوفيد 
م���رض���ى  ك�����ل  ش����اف����ى   ..»19

املسلمني والبشرية. 
بموضوعنا..  ليس  كله  وه���ذا 
موضوعنا الغرفة التي قطنت 
ف���ي���ه���ا ط��������وال ف����ت����رة امل�������رض، 
ح���وال���ي أس���ب���وع، ه����ذه ال��غ��رف��ة 
وال��خ��دم��ة ال��ت��ي ت��ح��ي��ط ب��ه��ا ال 
ت���ش���ع���رك ب���أن���ك ف����ي ال���ك���وي���ت، 
البحر  ف��ي أح��د منتجعات  ب��ل 
األب����ي����ض امل����ت����وس����ط، م���م���رات 
املستشفى تحتاج الى خريطة 
الس����ت����خ����دام����ه����ا ل����الس����ت����دالل 
م���ن ك��ب��ره��ا وم����ن م��س��اح��ت��ه��ا 
ون����ظ����اف����ت����ه����ا.. غ������رف ال���ع���الج 
ال  وغيرها  السينية  باألشعة 
لها  اني صادفت شبيهة  أظن 
ف��ي خ��ارج ال��ك��وي��ت... ال ب��ل إن 
غ��رف��ة األش��ع��ة ي��ؤت��ى ب��ه��ا إل��ى 
غرفتك معززًا مكرمًا.. دخلت 
السينية  باألشعة  عالج  غرفة 
ك���أن���ي داخ������ل غ��رف��ة  ب����ي  وإذ 
إص�����الح ص�����اروخ ف���ي ق��اع��دة 
ك���ي���ب ك���ان���اف���ي���رال األم��ي��رك��ي��ة 
منها  تنطلق  التي  ميامي،  في 
إل��ى جميع كواكب  ال��ص��واري��خ 
ال���ف���ض���اء! خ���دم���ة ال���غ���رف من 
كأنهم  وممرضني  ممرضات 
وهكذا  ع��ق��ود!  منذ  يعرفونك 
أشعرتنا وزارة صحة الكويت 
»ال�����ك�����ورون�����ي�����ة« أن����ن����ا ن��ع��ي��ش 
ف���ي ك��وك��ب آخ����ر غ��ي��ر ك��وك��ب 

.»covid 19«
 ***

ولكن، وآه من كلمة لكن، كان 
األميري  في غرفة مستشفى 
الجديد جهاز تلفزيون جديد، 
ومل���ا ك��ان��ت وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعية الحديثة وأجهزتها 
األح�����������دث، ق����ام����ت ب����أخ����ذ ك��ل 
ساعة فراغ وغير فراغ فنحن 
ن���ف���رح ب���ال���ع���ادة ل���ل���رج���وع إل��ى 
م��ح��ط��ات ت��ل��ف��زي��ون��ن��ا ال��ع��ت��ي��دة 
وم���س���ل���س���الت���ه���ا ال����ت����ي ت��م��ث��ل 
حياتنا العادية، وليست الحياة 
التي نراها في محطات ومواقع 
خ���ي���ال���ي���ة م���ث���ل »ن��ت��ف��ل��ي��ك��س« 
Netflex وأخواتها. الزوار من 
أقارب وأصدقاء طلبوا أجهزة 
ال��ت��ح��ك��م م���ن ب��ع��د، ف��أخ��ب��ره��م 
األخ�����وة ال����واف����دون امل��ش��رف��ون 
ه��ذه األجهزة  أن  الجناح،  على 
توجد لدى املحاسبة في الدور 
األرض��ي � بعد دفع 20 دينارًا 
تأمينًا.. إلى هنا واألمر عادي! 
ل��ك��ن م���ا ه���و غ��ي��ر ال���ع���ادي أن 
األم���������ر اس����ت����غ����رق ل�������دى أح����د 
األخ����وة ال��زائ��ري��ن ال��دائ��م��ني لي 
6 أي����ام ب��ال��ت��م��ام وال��ك��م��ال من 
املواطنني حتى زودوه  اخوتنا 
ب��ج��ه��از »ت��ط��ي��ي��ر ال��ص��واري��خ« 
Remote Control بعد تقديم 
ش��ك��وى مل��دي��ر امل��س��ت��ش��ف��ى او 

للوزارة!. 
امل��ض��ح��ك امل���ب���ك���ي.. إل����ى ال���ذي 
ي����ري����د ت���ك���وي���ت ك�����ل وظ���ائ���ف 
الكويت، أحد أصدقائي، أخبره 
أني  الكويتيني  املسؤولني  أحد 
أستطيع الحصول على جهاز 
 Remote( ك��ن��ت��رول  ال��ري��م��وت 
إم���ا  ح���ال���ت���ني،  ف����ى   )control
م���غ���ادرة أح���ده���م امل��س��ت��ش��ف��ى 

وإما موت أحدهم!
ه������ذه ق���ص���ة رم����زي����ة ن��ه��دي��ه��ا 
إلخواننا الكويتيني وأنا أقولها 
مرة أخرى.. هذا اهو الكويتي.

ب���اهلل  إال  ق�����وة  وال  ح�����ول  وال 
العلي العظيم.

»هذا اهو 
الكويتي«!

جرة قلم

 علي أحمد
البغلي

قيس االسطى

ناصر صباح األحمد
من الذاكرة
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اليت
LIGHT

خبيرة أسرية: ابنتك تحاول إيجاد حب دائم.. عليِك مساعدتها

ابنتي ُطلقت حديثاً وأخاف أن تنتحر.. فماذا أفعل؟
ماريال فروستروب - »الغارديان« 

ترجمة: محمود حمدان 

إل��ى خبيرة ش��ؤون األس��رة  أرسلت قارئة رسالة 
في صحيفة »الغارديان« تقول فيها:

ل��م ي��دم  ب��ع��د زواج  ال��ص��غ��رى )26 س��ن��ة(  اب��ن��ت��ي  تطلقت 
أنها تملك منزلها ولديها وظيفة  أش��ه��ر، رغ��م  س��وى 9 
رائعة، لكن مع فشل عالقتها أصبحت متقلبة، وصارت 

تفكر في االنتحار.
قبل  وال��ده��ا  تركني  فقد  عليها،  الحزن  يغمرني  أحيانًا 
والدتها بشهرين، وكانت ابنتي الكبرى حينها تبلغ من 
العمر عامني، لذا لم يكن له دور في حياتهما، وبمجرد 
أن أصبحتا كبيرتني بما يكفي لالتصال به، فعلتا ذلك، 

لكنه لم يكن مهتمًا بهما، وال هما كذلك.
لديها  كانت  املراهقة،  في سن  ه��ذه  ابنتي  كانت  عندما 
مشاكل نفسية وقد عرضت على الطبيب، أما اآلن، فهي 
تتصل بي كثيرًا، وأحيانًا يطبق عليها الصمت لعدة أيام، 

وهذا ما أخشاه مع ما تعانيه حاليًا.
ك��ي��ف أن����ام ف��ي ح��ني أش��ع��ر ب��ال��ق��ل��ق م��ن أن��ه��ا ق��د ت��ؤذي 

ن��ف��س��ه��ا؟ رب��م��ا أح���ت���اج ف���ي س��ن��ي )56 ع���ام���ًا( أن أق��ل��ل 
اهتمامي بها، لكنني ال أستطيع، حتى أنني تقاعدت في 
إليها  أق��رب  أك��ون  لالنتقال حتى  م��ارس وأخطط  نهاية 

وإلى ابنتي الكبرى. هل من نصيحة ألصون ابنتي؟

وردت الخبيرة: 

كله فأصبحت 
ُ
ابنتك شخصية بالغة، وقد أتى استثمارك أ

لديها شقتها الخاصة، وظيفتها الجيدة، وتحاول إيجاد 
حب دائم، وهذا أمر صعب بالنسبة ملعظمنا، أضيفي إلى 

ذلك الشعور بالعزلة مع تركك لها لتعيش وحيدة.
ال��ع��الج النفسي لفهم أن  لست بحاجة إل��ى س��ن��وات م��ن 
ال��ذي تركه والدها  الكبير  الفراغ  م��لء  إل��ى  ابنتك تسعى 
تبحث  ربما  أنها  هي  املحزنة  والحقيقة  عنك،  املنفصل 
عن زوج لديه نقاط ضعف كالتي لديها، وهذا هو السبب 
نهاية  وكأنها  لها  تبدو  غير مرضية  كل عالقة  أن  في 

العالم.
أن��ه رغ��م أن ابنتك تبدي أنها ال  م��ن امل��ؤك��د أن��ك تعرفني 
تعبأ بعدم رؤية والدها، فإنها حزينة للغاية في أعماقها، 
وب��امل��ث��ل أن����ِت، إذ ال ب��د م��ن أن���ك ش��ع��رت ب��ال��ع��زل��ة عندما 
تركك في مثل هذا الوقت الصعب بالنسبة إليك، لكن ال 

بد أن الغريزة الوقائية لديك تفوقت على أكبر مخاوفك، 
إرث عاطفي  الكبرى عانت من  ابنتك  أن  أن��ا متأكد من 

مشابه، ولكن بما أنك لم تذكريها أفترض أنها تعافت.
وق��ب��ل أن ت��ب��دئ��ي ف��ي ل���وم نفسك أق���ول ل��ك إن ه���ذا ليس 
خطئك، إذ إنه من الواضح أن التزامك باألمومة قد أثمر، 
ابنتيك وح��دك  لقد ربيت  ّم���ًا رائ��ع��ة، 

ُ
أ أن��ك تبدين  خاصة 

دون والدهما ومازلت تقدمني الدعم لهما.
وأحيانًا  أح��ي��ان��ًا  كثيرًا  ب��ك  تتصل  ابنتك  أن  ذك���رت  لقد 
أخ���رى ال تتصل إط��الق��ًا، م��رح��ب��ًا ب��ك ف��ي األم���وم���ة! من 
الطبيعي تمامًا أن تتواصل معك كثيرًا وقت احتياجها 
لك، وأن تبتعد عندما تزول حاجتها. كل ما هنالك أنك 

تركزين على هذا األمر بصورة دائمة.
االنتقال للعيش قرب ابنتيك أمر جيد، لكن احذري من أن 
ُيفقدك ذلك اهتمامك بنفسك وحياتك الخاصة، ويفضل 
أال تجعلي حياتك متمحورة حول حياة ابنتيك العاطفية 

أو االجتماعية.
م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن ت��رغ��ب��ي ف���ي ح��م��اي��ة اب��ن��ت��ك، ل��ك��ن من 
حياتها  أح����داث  جميع  ف��ي  ت��ح��اص��ري��ه��ا  أن  املستحيل 
العاطفية، وفي مرحلة معينة يجب أن تكون مسؤولة عن 

نفسها، كما أنك مسؤولة عن نفسك.

د. محمد صالح: البنية الضعيفة وسوء التغذية قد يؤخران العمليات التصحيحية

عيوب القلب الخلقية عند األطفال.. 7 أعراض تجب مالحظتها
د. والء حافظ 

ازدادت  األخ�����ي�����رة  اآلون��������ة  ف����ي 
ح�����االت ال��ع��ي��وب ال��خ��ل��ق��ي��ة عند 
السبب في ذلك  األط��ف��ال، ولعل 
ي��رج��ع إل���ى ال��ت��ق��دم ف��ي األدوات 
م��زي��دًا  اكتشفت  ال��ت��ي  ال��ح��دي��ث��ة 
م������ن ال��������ح��������االت، واألس�����ال�����ي�����ب 

معظم  ص 
َّ
شخ

ُ
ت وق��د  مبكرًا،  لتشخيصها  املتطورة 

الذي  السونار،  الحمل عن طريق  أثناء فترة  الحاالت 
مكن األطباء من التدخل السريع وتقليل املضاعفات 

والوفيات بشكل كبير في السنوات األخيرة.
ال��ت��ق��ت سبقلا اخ��ت��ص��اص��ي ط��ب األط��ف��ال ال��دك��ت��ور 
محمد صالح، الذي أوضح أقسامًا من عيوب القلب 

الخلقية عند االطفال.

القسم األول: 

للقلب وال��ت��ي تظهر في  ال��خ��ط��ي��رة  ال��ِخ��ل��ق��ي��ة  ال��ع��ي��وب 
ال��والدة مباشرة أو خ��الل األشهر األول��ى  العادة بعد 
من حياة الطفل، ومن أهم األع��راض والعالمات التي 

ينبغي لألم مالحظتها:
1 - »االزرق���اق«، وهو تحول لون الجلد إلى الرمادي 

أو األزرق الباهت.
2 - التنفس السريع.

3 - تورم الساقني، أو في مناطق محيطة بالعني.

4 - ض��ي��ق ال��ت��ن��ف��س خ����الل ال��ت��غ��ذي��ة، م���ا ي����ؤدي إل��ى 
صعوبة في الرضاعة أو ضعف في الوزن.

القسم الثاني:

الثاني تكون  القسم  أك��د د. محمد ص��الح، أن عيوب 
أق���ل خ���ط���ورة ع��ل��ى ال��ق��ل��ب، وق���د ال ي��ت��م تشخيصها 

الطفل قد  الطفولة، حيث إن  حتى مرحلة مبكرة من 
ل��وج��ود مشكلة، وإذا  إش���ارات واض��ح��ة  أي  ُيظِهر  ال 
ظهرت العالمات واألعراض في األطفال الكبار، فإنها 

قد تتضمن:
1 - اإلص����اب����ة ب��ض��ي��ق ال��ت��ن��ف��س ب��س��ه��ول��ة خ��الل 

التمرين أو النشاط.

2 - ال���ش���ع���ور ب����اإلره����اق ب��س��ه��ول��ة أث���ن���اء م��م��ارس��ة 
التمارين أو األنشطة.

3 - اإلغماء أثناء ممارسة التمارين أو األنشطة.

متى تزور الطبيب؟

الِخلقية  العيوب  أن بعض  د. محمد ص��الح،  أوض��ح 
الخطيرة للقلب تشخص قبل والدة الطفل أثناء عمل 
سونار الحمل أو بعد ذلك بفترة قصيرة عن طريق 
ال��والدة  بعد  السابقة  العالمات  من  أي عالمة  ظهور 

مباشرة أو أثناء الكشف الروتيني بعد الوالدة.
املركز  مع  التواصل  فعليك  اكتشافها  يتم  لم  لو  أم��ا 
من  أي����ا  األم  الح���ظ���ت  إذا  امل��س��ت��ش��ف��ى  أو  ال��ص��ح��ي 

العالمات واألعراض املذكورة.
و أشار د. محمد إلى أن معظم حاالت العيوب الخلقية 
بالقلب في الكويت هي من النوع الثاني البسيطة التي 
ق��د ال ت��ح��ت��اج إال ع��الج��ًا دوائ��ي��ا وم��ت��اب��ع��ة أو تدخال 

جراحيا بسيطا بالقسطرة العالجية.
وأض������اف »ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ع��الج��ات ال���دوائ���ي���ة فهي 
بشكل  مهامها  ت��أدي��ة  ف��ي  القلب  تساعد عضلة 
أف��ض��ل، وم��ن ه��ذه األدوي����ة م���درات ال��ب��ول لتقليل 
على  العبء  يقلل  وبذلك  ال��دم  في  السوائل  كمية 
ال��ق��ل��ب ع���ن ط��ري��ق ض���خ ك��م��ي��ة أق����ل م���ن ال�����دم، أو 

مخفضات ضغط الدم«.
كما يوجد بعض األنواع من األدوية يجري اعطاؤها 
للطفل عن طريق الوريد تسمح بفتح القناة الشريانية 

بني األورطي والشريان الرئوي وأيضا األدوية املقوية 
ودواء  الوريد  طريق  عن  تعطى  والتي  القلب  لعضلة 

األسبرين للمحافظة على سيالن الدم. 

التغذية السليمة

أم���ا ال��ع��الج ب��واس��ط��ة ال��ج��راح��ة، ف��ق��د ش��ه��د ه���ذا امل��ج��ال 
تطورات ملحوظة، فبعد أن كان حوالي 30% من األطفال 
السبعينيات  في  املفتوح  القلب  عمليات  يموتون خالل 

فإنها تصل إلى أقل من 5% في الوقت الحاضر. 
ال��ق��ي��ام بالكثير  أم��ك��ن  الطبية  ال��ق��س��ط��رة  ت��ط��ور  وم���ع 
القلب  أم���راض  ملعالجة بعض  الطبية  اإلج����راءات  م��ن 

الخلقية من دون جراحة.
السليمة  التغذية  أن  الدكتور محمد ص��الح  وأوض��ح 
م����ن األم��������ور ال����ت����ي ي���ج���ب ال����ح����رص ع��ل��ي��ه��ا وك���ذل���ك 
اس��ت��ش��ارة ط��ب��ي��ب األط���ف���ال واخ��ت��ص��اص��ي ال��ت��غ��ذي��ة 
الطفل  بنية  لتقوية  وال��ت��وج��ي��ه��ات  ال��ن��ص��ائ��ح  لتقديم 

وتجاوز مشاكل الرضاعة.
تأثير  لهما  التغذية  أو سوء  الضعيفة  البنية  أن  كما 
سلبي على صحة الطفل، وقد تؤخر إجراء العمليات 

الجراحية التصحيحية لذلك يجب االنتباه لها.
وفي حالة -ال قدر اهلل- كانت املشكلة أكبر من ذلك، 
متوفرة  الجراحية  العالجية  التدخالت  معظم  ف��إن 
من  عالية  درج���ة  على  أط��ب��اء  بها  وي��ق��وم  بالكويت 
املهارة والدقة ونتائج هذه العمليات تضاهي النتائج 

العاملية.

د. محمد صالح

د.عزيز الفيلي: التوتر والضغط النفسي ضمن أبرز األسباب

الشد العضلي.. قد يكون بسبب الموسيقى الصاخبة
د. خلود البارون 

ت����ت����ك����رر إص������اب������ة ال���ب���ع���ض 
وآالم  ال����ع����ض����ل����ي  ب����ال����ش����د 
ان  دون  م������ن  ال�����ع�����ض�����الت 
لذلك.  م��ح��ددا  ي��ع��رف سببا 
ف����رغ����م ع������دم ق���ي���ام���ه ب���رف���ع 
ب���دن���ي  م���ج���ه���ود  أو  أث�����ق�����ال 

يصاب بألم عضلي وتشنج يستمر لفترة طويلة. 
وبني استشاري الطب الفيزيائي والتأهيل الطبيعي 
من  العضلي  بالشد  اإلص��اب��ة  أن  الفيلي،  د.ع��زي��ز 

األمور التي قد ترتبط بأسلوب الحياة الحديث. 
: »ي����ع����م����ل ال����ج����س����م ت����ح����ت ت���أث���ي���ر 

ً
وش��������رح ق������ائ������ال

الباراسمبثاوي،  الجهاز  إم��ا  عصبيني،  جهازين 
دائ��م  بشكل  للعمل  مصمم  األول  السمبثاوي،  أو 
وخ��الل أوق��ات ال��راح��ة، حتى يعزز ات��زان العمليات 
في  الثاني  يعمل  بينما  والترميم،  والبناء  الحيوية 
البقاء على  أوق��ات الخطر والتوتر لتعزيز عمليات 
ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق املستمر  ال��ح��ي��اة، بيد أن ف��رط  قيد 
الذي تتسم به الحياة الحديثة تسبب في استمرار 
ن��ش��اط ال��ج��ه��از ال��س��م��ب��ث��اوي، وإف������راز ه��رم��ون��ات 
ال��ت��وت��ر، وب��ال��ت��ال��ي ان��ق��ب��اض ال��ع��ض��الت وتشنجها 

بشكل مستمر«.
وأض������اف ال��ف��ي��ل��ي »ُي����ع����رف أن ت��ق��ل��ص وان��ق��ب��اض 
ترويتها »نقص  تقلل  التي  العوامل  العضالت من 
والفضالت  املخلفات  ترسب  وتزيد  األوكسجني«، 
فيها مما يؤدي الى تكرار اإلصابة بالشد العضلي 

واأللم )نتيجة تراكم حمض الالكتيك(«. 
مسببات تكرار الشد العضلي: 

1 - نمط الحياة الخامل 

للحفاظ على صحة وقوة العضالت يجب ان تكون 
ف��ي ح��رك��ة م��س��ت��م��رة، أم���ا ال��ج��ل��وس ل��ف��ت��رة طويلة 
عند  املشكلة  وت����زداد  وض��ع��ف��ه��ا.  تعبها  فيسبب 
الجلوس في وضعيات خاطئة والتصلب او الجمود 
الحركي لفترات طويلة. حيث يؤدي ذلك الى ضعف 
واملفاصل  الفقرات  على  الحمل  وزي��ادة  العضالت 

والتشنج والشد العضلي. 

2 - فرط التوتر 

الجهاز  ع��م��ل  ي��ح��ف��زان  النفسي  وال��ض��غ��ط  ال��ت��وت��ر 
االدري��ن��ال��ني وردة فعل  إف���راز  وزي���ادة  السمبثاوي 

فسيولوجية من ضمنها حدوث الشد العضلي. 
ال��ح��ي��اة املتوتر  ن��م��ط  وق���د بينت ع���دة دراس����ات أن 
والضغط العصبي من العوامل التي تسبب تغييرا 
في ديناميكية العضالت بحيث يؤدي الى انجذاب 
عظام املفاصل وزياد الحمل عليها وكثرة اإلصابة 
بآالم املفاصل والخشونة وعيوب القوام ومشاكل 

أخرى. 

3 - قلة ممارسة الرياضة 

م��م��ارس��ة ن��ص��ف س��اع��ة م���ن امل��ش��ي أو ال��ري��اض��ة 

يسببه  ال��ذي  العضلي  والضعف  الضرر  تلغي  لن 
يوميا.   أكثر  أو  12 ساعة  مل��دة  والخمول  الجلوس 
فاألمر يعتمد على التناسب بني املدة التي تتحرك 
خاللها في اليوم مع املدة التي تكون فيها ساكنًا 
وج��ال��س��ًا. وق���د ب��ي��ن��ت ال����دراس����ات ال��ت��أث��ي��ر ال��ض��ار 
من  اعتبر  بحيث  يوميا  طويلة  ل��ف��ت��رات  للجلوس 

العوامل التي تقصر سنوات العمر. 

4 - الوضعيات الخاطئة: 

اإلف�������راط ف���ي اس���ت���خ���دام األج����ه����زة ال���ذك���ي���ة بشكل 
خ��اط��ئ م��ن االم���ور ال��ت��ي سببت ان��ت��ش��ار االص��اب��ة 
والشد  والظهر  وال��رس��غ  الرقبة  ف��ي  متنوعة  ب���آالم 
ال��ع��ض��ل��ي. وق���د ب��ي��ن��ت ع���دة دراس������ات أن وضعية 
بميالن  تتصف  ال��ت��ي  الخاطئة  ال��ه��ات��ف  اس��ت��خ��دام 

ال��ج��ذع وال����رأس ال���ى االم����ام وأس��ف��ل )ح��دب��ة الرقبة 
وال��ظ��ه��ر( ت��ض��اع��ف ال��ح��م��ل ال���واق���ع ع��ل��ى مفاصل 
وع��ض��الت ال��رق��ب��ة ال���ى أك��ث��ر م��ن خمسة اض��ع��اف 
الحمل الطبيعي الذي يتحمله اثناء القوام الطبيعي. 
الهاتف مع آالم  مما يفسر ارتباط فرط استخدام 
الرقبة  فقرات  وانضغاط  والكتف  الرقبة  عضالت 

واالعصاب. 

5 - سبب رياضي

 رغم قوة تمتع الرياضي بالقوة العضلية، لكنه قد 
يصاب بالشد العضلي فجأة اثناء اللعب، والسبب 
ي��رج��ع ال���ى ق��ي��ام��ه ب��وض��ع ث��ق��ل ع��ل��ى ال��ع��ض��ل��ة في 

وضعيه خاطئة وغير سليمة. 

6 - نقص املعادن 

ال��دم من األمور  يعرف بأن نقص املغنيسيوم في 
لو  العضلي. وح��ت��ى  بالشد  اإلص��اب��ة  ال��ت��ي تسبب 
ال��دم،  كانت نسبة ه��ذا املعدن منخفضة قليال في 

بيد ان ذلك يرتبط مع نقصها في العضالت. 

7 - تناول بعض األدوية 

بينت ع��دة دراس���ات أن تناول بعض حبوب عالج 
مرض السكري، ترتبط بنقص املغنيسيوم وزيادة 

اإلصابة بالشد العضلي. 

8 - املوسيقى الصاخبة 

ك���ش���ف���ت ع������دة دراس�����������ات ب������أن ت����ع����رض ال��ج��س��م 
املستمر لذبذبات عالية )مثل املوسيقى الصاخبة 
وب����ع����ض ن�����ب�����رات ورت��������م األص�������������وات( وامل�����وج�����ات 
الكهرومغناطيسية له تأثير على عضالت الجسم، 
مما قد يسبب تشنجها وت��ك��رار اإلص��اب��ة بالشد 

العضلي.  
ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال، أش����ارت دراس����ة ال���ى ف��وائ��د 
تتميز  التي  الكالسيكية،  للموسيقى  االستماع 
ب���م���وج���ات 480 ه��ي��رت��ز ع��ل��ى ال��ج��س��م وراح����ة 
ال����ع����ض����الت، ب��ي��ن��م��ا ي���س���ب���ب ت����ع����رض ال��ج��س��م 
لذبذبات املوسيقى الحديثة الصاخبة )موجات 
أعلى من 500 هيرتز( آلثار سلبية وتشنجات 

عضلية.

د.عزيز الفيلي

تمارين بسط العضالت
تحمي من أمراض القلب والسكري

أحمد بدر  
أوص�����ى ب��ح��ث ج���دي���د ب��م��م��ارس��ة ت��م��اري��ن ب��س��ط ال��ع��ض��الت ن��ظ��رًا 
لفاعليته في الحماية من أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية 
أف��ادت صحيفة »ديلي ميل«  الشرايني، حسبما  من خالل توسيع 

البريطانية.
البسط  تمارين  ممارسة  على  الحفاظ  ب��أن  إيطاليون  علماء  وأف��اد 
هذه لثالثة أشهر يساعد على تحسني تدفق الدم من خالل توسيع 
الشرايني وتقليل تصلبها، فيما تظهر الدراسة فوائد تلك التمارين، 
وال��ت��ي ق��د تناسب األش��خ��اص ال��ذي��ن ي��ج��دون ال��ت��م��اري��ن الرياضية 

صعبة.
والحظ الباحثون تغيرات في األوعية الدموية التي يمكن أن يكون 
لها آثار على أمراض بما في ذلك السكر، وأمراض القلب، ويمكن أن 

تساعد في تشكيل برامج عالج رخيصة.
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مثقفون وصفوا كيف غّير عالقتهم بـمحيطهم وعاداتهم

درس »كورونا«.. الحياة حيث أنت وليست في مكان آخر
مهاب نصر

لو كنت بجوار النافذة لحظة بداية 
الحظر فستلحظ هذا التحول 

المفاجئ وكأنه غروب شمس تلّم 
ثوبها على عجل؛ حيث تخلو الشوارع 
فجأة من أي حركة أو صوت، فيستدير 

المرء إلى جدار غرفته. تتحول بيوتنا 
إلى مكان جديد، ليس هو نفسه 

الذي ألفناه، بل هو محبس إجباري. 
لقد بات من واجبنا أن ننظر بريبة إلى 

المساحات المحيطة بنا أو على األقل 
بانتباه وحذر، وكذلك إلى المسافات 

االحترازية الواجبة بيننا وبين المتحدث 
إلينا سواء أكان قريبا أم صديقا. كيف 

أثر الوباء في عالقتنا بالمكان؟ كيف 
نعيد الثقة المفقودة نسبيا بيننا 
وبينه؟ طرحت سبقلا تساؤلها 

حول كيفية التعاطي مع هذا الظرف 
الفريد، الذي يرسم حدود عالم مازال 

غامضا بالنسبة إلينا. 

يتحدث عن  الرفاعي  طالب  الكويتي  الروائي 
ك��س��ر ال���ع���ادات ال��ي��وم��ي��ة ال����ذي س��ب��ب��ه ال��وب��اء 
واالن����ق����ط����اع ع����ن األم����اك����ن امل����أل����وف����ة.. ي��ق��ول 

الرفاعي:
أرب����ك����ت ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ع���اق���ة اإلن���س���ان 
املباغت  ب��امل��ك��ان، وذل���ك م��ن خ��ال هجومها 
القتاعه من مكانه املعتاد، وأخذه إلى أماكن 
كما  املكان،  يعتاد  بطبعه  فاإلنسان  جديدة. 
يعتاد كل ش��يء، عبر التعّود م��رورًا بدهليز 
ال��زم��ن. وب��ال��ت��ال��ي ص��ار على ك��ل واح���د فينا 
أن يعتاد مكانًا جديدًا ضمن ش��روط مادية 
ونفسيه جديدة، ومؤكد أن هذا ليس باألمر 

الهّي.
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ش��خ��ص��ي أن����ا ج���د لصيق 
أتعودها. والتعود هنا  التي  ومحب ألمكنتي 
بمعنى حضور تلك األلفة التي تضفي على 
امل���ك���ان ش��ي��ئ��ًا م���ن األم�����ان وال��ح��م��ي��م��ي��ة حتى 
أق��در م��ا يكون على  امل��ك��ان  لُيخّيل إليك ب��أن 
ل��ذل��ك. تدمع  م��دِّ ي��د ال��ع��ون، متى م��ا احتجت 
عيناه لدمعك، ويرفرف معك بفرحك، وينغلق 

على س��ر أس����رارك متى م��ا أش���رت ل��ه بذلك. 
املكان يمنحك روحه الساكنة الهادئة الناطقة 
الباسمة الحنون، لحظة أن تقدم له شيئًا من 
ال��رض��ا وامل��ح��ب��ة. ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ال��ف��اص��ل��ة في 
تعّود اإلنسان على مكان ما هي التي تخلق 
وتعلقنا  لألمكنة،  وشوقنا  باألمكنة،  ولهنا 
معنا  عاشت  التي  تلك  باألمكنة، خصوصًا 

ذكرياتنا األجمل واألقسى.

، أنا الذي عشت سنواتي   عليَّ
ً
لم يكن سها

األرب�����ع ع��ش��رة األخ���ي���رة ف���ي غ��رف��ت��ي األه����دأ 
واألحب، في املدرسة القبلية، التابعة للمجلس 
وباعتياد  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني 
ح��ب��ي��ب وح��ب��ي��ب��ة، أن أج���دن���ي ب���ي ي���وم وليلة 
آخ��ر، حتى  ملكان  عنها، ومنصرفا  منقطعا 
ل��و ك��ان بيتي األح���ب. وه��ن��ا يحضرني بيت 

أبي الطيب املتنبي:

لقُت ألوفًا لو رجعُت إلى الصبا.... لفارقُت 
ُ
خ

شيبي موجع القلب باكيا

أرض معركة

الفرطوسي  ح��س��ن  ال��ع��راق��ي  ال���روائ���ي  يشبه 
ص���ورة امل��ك��ان ال��ج��دي��د ب���أرض معركة يفرد 
فيها اإلنسان في مواجهة، مؤكدا أن الحياة 
ب���ع���د »ال���ج���ائ���ح���ة« س���ت���ك���ون وف�����ق م��ن��ظ��وم��ة 

مختلفة، يقول الفرطوسي ل� سبقلا:
ل���م ي��ع��د ب��وس��ع اإلن���س���ان أن ي��ه��م��س، بحكم 
ف���روض���ات ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي. وه����ذا ق��اد 
 ..Privacy الخصوصية  فكرة  تحجيم  إل��ى 
ترفع صوتك حي  أن  إل��ى  ستكون مضطرًا 
تتحدث إلى صديقك، هذا يعني أن ما تقوله 
س��ي��ك��ون م��ب��اح��ًا ألس���م���اع اآلخ���ري���ن أي��ض��ًا. 
مجددًا  الخصوصية  الم��ت��اك  محاولة  وف��ي 
س��ت��ل��ج��أ ح��ت��م��ًا إل����ى ال���ت���واص���ل اإلل��ك��ت��رون��ي، 
يدير  ثالثا  طرفا  ثمة  أن  ستكتشف  ولكنك 
العملية كلها، يسمع وي��رى، بل يسمع ما لم 

تقله ويرى ما لم تكشفه. 
ال��ق��ض��ي��ة ه���ي أن »ك��وف��ي��د 19« ي��س��ع��ى إل��ى 
االس����ت����ف����راد ب���ض���ح���اي���اه ق���ب���ل ال����خ����وض ف��ي 
عدو  أم��ام  ليكون  املناعة،  مع جهاز  معركته 
ام���داد معنوي، كأي  »م��ق��اوم« مجرد م��ن أي 
فرقة عسكرية محاصرة ومنقطعة، ال يمكن 
أن تصل إليها أنغام األناشيد الحماسية التي 
 أفضل من جّسد 

ّ
ترافق الحروب عادة.. ولعل

البصري  امل��م��رض  املعنوي ه��و  اإلم���داد  فعل 
تسجيات  له  انتشرت  ال��ذي  الخاطر  محمد 
أثناء  فيديوية وهو يغني ملرضى »ك��ورون��ا« 
ينشد  أن��ه  لو  كما  أراه  العاجية.  مهامه  أداء 
من داخ��ل أرض املعركة التي يسيطر عليها 

العدو.
قيمية  منظومة  ف 

ّ
ستخل الجائحة  أن  أتوقع 

ج����دي����دة ل��ل��ف��ن ك��ف��ع��ل إن���س���ان���ي خ������اق، ف��ن 
ب���ص���وت م��س��م��وع وأل������وان واض���ح���ة وأف���ك���ار 
م��ع��ل��ن��ة.. اإلن���س���ان ل���م ي��ع��د ص���ن���دوق أس����رار 

مغلقا.

الفردوس المفقود 

خواتمي  س��وزان  السورية  والقاصة  الكاتبة 
تكتب عن »الفردوس املفقود« متسائلة:

م��ا ال���ذي تغير م��ع ال��ك��ورون��ا..؟ رب��م��ا وللمرة 
األولى تتساوى البشرية، نقف سواسية أمام 
ميزان واحد في مواجهة وباء نسمع باسمه 

وال نراه. 
لم يتغير الكثير في جدولي اليومي، ففي 
بالعاقات  مهتمة  عدت  ما  الثانية  غربتي 
االج���ت���م���اع���ي���ة، أث������ارت ال���ف���ت���رة األول������ى من 
ال��ح��ج��ر اس��ت��غ��راب��ي، ف��م��ن خ����ال ال��ن��اف��ذة 
العصافير يخترق  تغريد  املفتوحة أسمع 
ال��ه��دوء املسيطر ع��ل��ى ش����وارع م��ه��ج��ورة، 
ب���ي ق�����رار وض���ح���اه ت��ق��ن��ع��ت امل�����دن ب��ق��ن��اع 
األجواء الريفية، بطريقة ما صارت السماء 
أوسع، والبأس البتة لو كان اليوم »سبت« 
لحسابات  جديد  اخ��ت��راع  أو  »خميس«  أو 
برفقة  انتظاراتنا  فيه  نعايش  هامد  زم��ن 

الشاشة االخبارية. 
أسعدت  ورت��اب��ة  بكسل  تتثاءب  التي  األرض 
ج��م��اع��ة ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، ف��ق��د تعطلت 
امل�������ط�������ارات وس����ك����ن����ت ال�����س�����ي�����ارات وه����م����دت 

الصراعات وتأجلت الثورات.
وعلى نحو مواز توقف قلق تنظيم جدول ال 

يخص لحظتي اآلنية. ينهق حمار فيذكرني 
ب������دوره ال��ت��اري��خ��ي ف���ي ال��ت��ن��ق��ل. أت���أق���ل���م مع 
الكمامة ورائحة املطهرات وعادة فرك اليدين 
ف��ي فلكي  أدور  وب��ع��ده��ا،  ك��ل مامسة  قبل 
في  البيت.  بمابس مريحة وخ��ف  ال��خ��اص 
الحقيقة ربما نتعلم درسًا -فيما لو أسعفنا 
ال��ذك��اء- ب��أن ال��ح��ي��اة حيث أن��ت وليست في 

مكان آخر.

الشمس في الطابق الثاني

الشاعرة البحرينية وضحى املسّجن ترسم 
الحجر،  ط��ائ��ل��ة  ت��ح��ت  للحياة  ل��وح��ة ص��ام��ت��ة 
ول��ل��م��ف��اج��أة ب����اع����ادة اك���ت���ش���اف ال���ع���اق���ة مع 

بيوتنا وغرفنا الخاصة.. تكتب املسجن:
أحب فكرة البقاء في البيت ومشاهدة األفام 
ب��م��ف��ردي أو ب��وج��ود رف��ق��ة ت��ش��ارك��ن��ي األم��ر 
نفسه، أحب هذا الشعور املدهش.. االستيقاظ 
واكتشاف أني في البيت، ويمكنني القيام بأي 
ش��يء ب��ه��دوء أو ج��ن��ون أو غ��ب��اء، بكل مافي 
الحياة من خفة وعفوّية. الشمس في الطابق 
الجدار، ظل   غريبة على 

ً
الثاني تشكل ظاال

القطة كراميل، ظل لوحة الجدار على الجدار 
اآلخر، ظال كثيرة، أصوات الحمام وأصوات 
لاستقرار  أميل  الغربان،  أص��وات  انها  أظ��ن 
ف��ي امل���ك���ان، ح��ت��ى ف��ي ال��س��ف��ر أخ��ت��ار ال��ب��ق��اء 
يومًا واحدًا -على األقل- في غرفة الفندق من 
دون القيام بأي شيء ضمن خطة البرنامج 

السياحي.
حي  اختلف؛  ب��األم��ر  إحساسي  أن  املفارقة 
طل من إحدى نوافذ البيت كما دائمًا 

ُ
صرُت أ

ف��ا أج��د ع��اب��رًا ف��ي الطريق، ك��أن األم��ر ال��ذي 
أح��ب��ه ل��م يعد م��وج��ودًا، ك��ن��ُت أح��ب شعوري 
بالثبات والهدوء والعالم يدور في الخارج بي 
ث��رث��رة وح��رك��ة وضجيج واخ��ت��اف وتزاحم 
وحب وكره وأمنيات وأحام، لكن وقد غّيرت 
الحياة مسارها وفرضت العزلة على الجميع؛ 
ل��م ت��ع��د ال��ع��زل��ة ت��غ��ري��ن��ي ك��ث��ي��رًا.. ع��ل��ى األق��ل 

بمعناها الفيزيائي.
ح��ي ش��ع��رت ب���أن خصوصية وج����ودي في 
ال��ب��ي��ت أم���ر م���ف���روض ي��ع��ي��ش��ه ال��ك��ل ش��ع��رت 
ب���ال���ن���ف���ور، ل���م أك����ن ي���وم���ًا أح����ب ال������درب ال���ذي 
يسير ف��ي��ه ال��ج��م��ي��ع. ت��ش��اب��ه ال��س��ك��ون داخ��ل 
املطابقة  ال��خ��ارج، بهذه  ف��ي  وال��س��ك��ون  البيت 

اضطربت فكرة املكان عندي.

الفرطوسي:
ستخلف الجائحة 

منظومة قيم 
جديدة

خواتمي:
ترّيفت المدن 

وصارت السماء 
أوسع 

الرفاعي: 
صار على كل

واحد أن يعتاد 
مكاناً جديداً

المسجن:
بعد »كورونا«

لم تعد العزلة 
تغريني كثيراً

تحّرش المثقفين..

حوادث فردية أم سلوك عام مسكوت عنه؟

المحرر الثقافي
وقائع التحّرش التي ُكشف عنها 

الستار مؤخراً عبر وسائل التواصل 
االجتماعي عالمياً، التي شجعت 

الكثيرات على الكشف عما 
يتعرضن له، سلطت الضوء بأثر 

رجعي على حوادث من هذا النوع 
حدثت في السابق من دون أن 

تحظى بأي ضجة حينها!

ف��ق��د ت��ش��ج��ع��ت ك���ث���ي���رات، ب��ف��ض��ل ال��دع��م 
ال��ذي حظيت به من أعلنت عن تعرضها 
للتحرش، إلى اإلقدام على الخطوة نفسها 
ل��ل��ك��ش��ف ع��م��ا ت��ع��رض��ن ل���ه م���ن ح����وادث 
ت���ح���ّرش ف���ي ال���س���اب���ق، وه���ك���ذا أص��ب��ح��ن��ا 
نسمع ك��ل ي��وم ع��ن إع���ان ج��دي��د لواقعة 
تحّرش قديمة، خاصة أن وسائل التواصل 
االج��ت��م��اع��ي سهلت ن��ش��ر ه���ذا ال��ن��وع من 
اإلع���ان���ات ذات���ي���ًا ف���ي م���ا ي��ش��ب��ه ال��ت��داع��ي 
ل���ل���ذاك���رة، كما  ال���ذات���ي أو االس���ت���رج���اع���ي 
بطريقة  معه  املجتمعي  التفاعل  سهلت 
التعليقات  كتابة  عبر  ومباشرة  سريعة 
أو حتى  )الايكات(،  أو وضع اإلعجابات 
املساهمة في إعادة النشر وفقًا لخاصية 

»الشير«! 

الشاعرة والناشر

أح���دث وق��ائ��ع ال��ت��ح��ّرش ال��ق��دي��م��ة واملعلن 
ع��ن��ه��ا ح��دي��ث��ًا واق��ع��ة ت��ح��ّرش ح��دث��ت في 
شابة  شاعرة  ضحيتها  الثقافي  الوسط 
و»بطلها« ناشر كبير، وألن الوسط الذي 
ان��ت��ش��رت ف��ي��ه ال��واق��ع��ة ج��دي��د نسبيًا في 
غريبًا  الخبر  ك��ان  فقد  التحرش،  قضايا 
وصادمًا بالنسبة لرواد هذا الوسط، الذي 

يعتبر مأوى لنخبة املجتمع عمومًا.
فقد اتهمت الشاعرة املصرية الشابة آالء 
هاشم،  املعروف محمد  الناشر  حساني 
ص��اح��ب دار ن��ش��ر م��ي��ري��ت ف��ي ال��ق��اه��رة، 
أثناء وجودها  بها  أن تحّرش  بأنه سبق 
في الدار التي يجتمع فيها عادة كثير من 
م��ن املصريي والعرب  ال��ش��ع��راء واألدب����اء 

بلقاءات ثقافية دورية. 
ال���ش���اع���رة ال���ف���ائ���زة ب��ج��ائ��زة ال��ي��ون��ي��س��ك��و 
نشرت   2015 ع��ام  ف��ي  الفصيح  للشعر 
على حسابيها في فيسبوك وتويتر، آالء 

ل��ه سنة  تعرضت  م��ا  تفاصيل  حساني، 
2019 ع��ل��ى ي��د ص��اح��ب ال����دار امل��ش��ه��ورة 
بإصداراتها الراقية في عالم الكتب. وألن 
آالء أس��رف��ت ف��ي ذك���ر ت��ف��اص��ي��ل ال��واق��ع��ة 
فقد شعر كثيرون بالصدمة، خاصة بعد 
إلقاء القبض على هاشم بالفعل وخروجه 
الكفالة،  مبالغ  دف��ع  إث��ر  النيابة  الحقًا من 
مما يعني أن القضية ما زالت مستمرة! 

بدعوة  منشورها  ختمت  الشاعرة  وألن 
ال��ن��س��اء م��م��ن ت��ع��ت��ق��د أن��ه��ن ت��ع��رض��ن ملا 
م��ن تحرش  ميريت  دار  ف��ي  ل��ه  تعرضت 
إل��ى اإلف��ص��اح والحديث عن األم��ر إلنقاذ 
كثيرات  بالفعل  تشجعت  فقد  أخ��ري��ات، 
غيرها على الحديث عن ح��وادث تحرش 
ك���ن ض��ح��ي��ت��ه��ا ف���ي م��ن��اس��ب��ات وأم���اك���ن 
مما  م��ع��روف��ي،  مثقفي  ق��ب��ل  م��ن  ثقافية 

بالتحرش  تسميته  يمكن  م��ا  ب��اب  يبقي 
ال���ث���ق���اف���ي، امل���س���ك���وت ع���ن���ه ف����ي ال���س���اب���ق، 

مفتوحًا على املزيد من االحتماالت. 
ي��ذك��ر أن دار اإلف���ت���اء امل��ص��ري��ة س��ب��ق أن 
أص����درت ب��ي��ان��ًا، أك���دت ف��ي��ه أن »ال��ت��ح��ّرش 
ح�����رام ش���رع���ًا، وج���ري���م���ة ي��ع��اق��ب عليها 
ال����ق����ان����ون«، ك���م���ا واف������ق م��ج��ل��س ال�������وزراء 
امل��ص��ري على م��ش��روع ق��ان��ون م��ق��دم من 
وزارة العدل، يضمن سرية بيانات املجني 
عليهن ك��ام��ل��ة، ف��ي ال��ج��رائ��م ال��ت��ي تتصل 
والتعرض  الخلق  وف��س��اد  ال��ع��رض  بهتك 
وال��ت��ح��رش. وه��ذا كله يشجع على  للغير 
إش����اع����ة ج����و م����ن ال���ف���ض���ح ل��ل��م��ت��ح��رش��ي 
بغض النظر عن مكانتهم االجتماعية أو 
مستواهم الثقافي.. فمن التالي في القائمة 

يا ترى؟ 

لوحة للفنانة بسمة النمري.. عن أوجاع المرأة

محمد هاشم آالء حسانين

بسبب خسائر اإلغالق وإلغاء المعارض

ناشرون كويتيون يطالبون بدعم الدولة

مهاب نصر 

»كنا نتمنى أن يكون هذا اللقاء 
قبل إصدار قرار تأجيل معرض 

الكتاب إلى العام المقبل«.. 
هكذا كان تعقيب بعض 

أصحاب دور النشر الكويتيين 
الذين شاركوا في اللقاء الذي 

عقد نهاية األسبوع الماضي 
على موقع »زووم«، مع 

أمين عام المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب د. 

كامل العبدالجليل، لمناقشة 
تداعيات قرار التأجيل الذي 

شمل أيضا المهرجانات 
الثقافية والفنية إلى نهاية 

هذا العام بسبب اإلجراءات 
الصحية االحترازية. اللقاء حضره 
أيضا د. عيسى األنصاري األمين 

العام المساعد لقطاع الثقافة 
ود. خالد رمضان أمين عام 

رابطة األدباء، وأداره الروائي 
طالب الرفاعي وشاركت فيه 

سبقلا ممثلة للجهات 
اإلعالمية. 

أع���اد األم���ي ال��ع��ام ت��أك��ي��د ق��ي��ام معرض 
املقبل مشاركة  افتراضي في أغسطس 
واالحتمال  العلمي،  التقدم  مؤسسة  مع 
ال��ق��ائ��م ب��إق��ام��ة م��ع��رض اف��ت��راض��ي بديل 
نفسه  التوقيت  ف��ي  الكتاب  ع��ن معرض 
نوفمبر  امللغى  امل��ع��رض  فيه  ي��ق��ام  ال���ذي 

امل���ق���ب���ل. أم����ا ب��خ��ص��وص م��ق��ت��رح إق��ام��ة 
العبدالجليل  أش���ار  فقد  محلي  م��ع��رض 
إل���ى إم��ك��ان��ي��ة أن ي��ق��ام ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
م��ه��رج��ان ال��ق��ري��ن ال��ث��ق��اف��ي ب���داي���ة ال��ع��ام 

املقبل إن سمحت الظروف.
اللقاء  الكويتيون خال  الناشرون  أبدى 
تقديرهم لألسباب والدوافع االضطرارية 
تأجيل  إل���ى  اإلع�����ام  وزارة  ح���دت  ال��ت��ي 
امل��ع��رض ل��ل��ع��ام امل��ق��ب��ل، لكنهم ت��م��ن��وا لو 
النشر  القرار جاء بعد مشاورة دور  أن 

لعرض حلول بديلة. 
ن��اص��ر الشمري م��دي��ر مكتبة  وط���رح د. 
آف����اق ت��س��اؤل��ه ح���ول ال��ح��ل��ول ال��وس��ي��ط��ة 
التي تجنبها، برأيه، قرار إلغاء املعرض، 
مثل إقامة معرض محلي، كما أشار إلى 
إمكان تحديد موضع آخر إلقامته، غير 
أرض املعارض، التي خصصت كمحجر 

صحي. 
م��ن ج��ه��ت��ه، أك���د س��ع��ود امل��ن��ص��ور مدير 
الكبير  امل��أزق  دار »ذات الساسل« على 
التي  الكويتية  النشر  دور  تواجهه  ال��ذي 
تعد مثاال ونموذجا للمشاريع الصغيرة 

واملتوسطة التي تعرضت ألضرار بالغة 
بسبب جائحة »كوفيد- 19«. 

وق�����ال امل���ن���ص���ور إن إم���ك���ان���ات ال��ن��اش��ر 
ال��ك��وي��ت��ي ض��ع��ي��ف��ة، وك�����ان ي��ع��ت��م��د على 
البيع  ح��رك��ة  لتنشيط  امل���ع���ارض  إق���ام���ة 
والشراء، كما عرضت هديل الحساوي، 
ممثلة ملكتبة رواق ودار الفراشة، جانبا 
آخ��ر م��ن مشكلة أص��ح��اب املكتبات في 
صعوبة الحصول على شحنات جديدة 
م���ن ال��ك��ت��ب ب��س��ب��ب ص��ع��وب��ات ال��ش��ح��ن 
املكتبات  ه��ذه  وف��ق��دان  التكلفة،  وارت��ف��اع 

سوقا كانت تتزود منه. 
املشاركي، شدد  كلمات  على  رده  وف��ي 
أن  على  العبدالجليل  كامل  ال��ع��ام  األم��ي 
ق������رارات اإلل���غ���اء واإلرج������اء وض��ع��ت في 
اع��ت��ب��اره��ا ص��ح��ة امل��واط��ن��ي وامل��ق��ي��م��ي، 
وطالب سعود املنصور، مدير إدارة »ذات 
بشكل  مقترحه  بصياغة  ال��س��اس��ل«، 
رسمي ورفعه إلى املجلس الوطني للنظر 
فيه، مثّمنًا دور الناشر الكويتي، والفتًا 
إلى ضرورة دعمه في مواجهة الظروف 

الحالية. 
في تعقيب على اللقاء قال الناقد والكاتب 
ف��ه��د ال���ه���ن���دال م���س���ؤول دار ال���ف���راش���ة ل� 
سبقلا »كنت اتمنى أن يستمر املعرض 
للكتاب وخدماته على مدار  االفتراضي 
العام، كذلك أن تسهم املكتبة الوطنية في 
دعم الناشر الكويتي في شراء اصداراته 
ال���ج���دي���دة ال���ت���ي ل���م ت���أخ���ذ ف��رص��ت��ه��ا في 
امل����ع����ارض امل���ل���غ���اة وامل����ؤج����ل����ة«.. وأش����ار 
الهندال إلى ضرورة »االتجاه نحو العمل 
االل���ك���ت���رون���ي ف����ي ت��خ��ل��ي��ص امل���ع���ام���ات 
بالرقم  تعلق  فيما  الناشر  م��ع  املرتبطة 

املعياري الدولي وااليداع«.

معرض الكتاب

ضرورة االتجاه نحو 
العمل اإللكتروني 

في تخليص 
المعامالت المرتبطة 

مع الناشر
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منطقة الصباحية
القيمة التقديرية للعقار كما في يوليو 2020

KD 207,000

أرض فضاء 600 م2

شارع واحد - داخلي

C O MA L H I S B A .

ها على تقرير »التحقيق البرلمانية« لم يراِع حساسية القطاع ودوره ردُّ

إن ت��ق��ري��ر ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ب��رمل��ان��ي��ة 
ب��ت��اري��خ 22  ���دم لرئيس مجلس األم���ة 

ُ
ق

ب����إدراج����ه في  ق����ام  ال�����ذي  ي��ول��ي��و 2020 
التقرير  إن  وح��ي��ث  املقبلة،  الجلسة  أع��م��ال  ج���دول 
لم تتم مناقشته واتخاذ قرار بشأنه على مستوى 
مجلس األمة ولم يقدم بشكل رسمي لوزير النفط، 
وإن النسخة املوجودة منه تم تداولها عن طريق 
اإلع�����ام، ف���إن إص����دار ب��ي��ان م��ن امل��ؤس��س��ة يتضمن 
نتائج  من  التقرير  ذل��ك  عليه  اشتمل  عما  دفاعها 
وت���وص���ي���ات ه���و ف���ي ال����واق����ع خ���ط���وة غ��ي��ر م��وف��ق��ة، 
إلى  رسمية  غير  وثيقة  على  ردًا  البيان  يعتبر  إذ 
نيابية  أفعال  ردود  يترتب عليها  أن  اآلن، ويمكن 
ق��د ت��ؤث��ر ف��ي م��ج��ري��ات ون��ت��ائ��ج م��ن��اق��ش��ة املجلس 

للوقائع والتوصيات الواردة بالتقرير املذكور.

ت��ض��م��ن ال��ب��ي��ان ال���ص���ادر ع���ن امل��ؤس��س��ة 
م��ق��ت��رح إح���ال���ة امل��ل��ف ال��ن��ف��ط��ي إل���ى لجنة 
تحقيق محايدة هدفها التوصل للحقيقة، 
لجنة  أن  األول:  اف��ت��راض��ن  ي��ت��ض��م��ن  امل��ق��ت��رح  وه����ذا 
محايدة  غير  التحقيق  أج��رت  التي  النيابية  التحقيق 
أن  الحقيقة ،علمًا  التحقيق  ول��م يكن هدفها من ه��ذا 

اللجنة من مشارب وتوجهات سياسية متنوعة. 
أم���ا االف���ت���راض اآلخ�����ر: ف��ل��م��اذا ي��ط��ل��ب ت��ش��ك��ي��ل لجنة 
محايدة في ظل توافر نيابة عامة تتولي التحقيق مع 
املسؤولن وتترك لهم كل فرص الدفاع لتبرئة ساحتهم 

والرد على االتهامات الباطلة أو غير الصحيحة. 

امل���ؤس���س���ة ح���ول  ال���ب���ي���ان رأي  أوض�������ح 
والترقيات،  التعيينات  في  التجاوزات 
ووف��ق مضمون تقرير لجنة التحقيق، 
ف������إن ال�����ت�����ج�����اوزات ال ت���ق���ت���ص���ر ع���ل���ى ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
والترقيات بل تضمن التقرير اتهامات بتجاوزات 
ومخالفات في عقود مبرمة كبدت ميزانية الدولة 
م���ل���ي���ارات ال����������دوالرات. ف���ل���م���اذا ل���م ت��ش��ر امل��ؤس��س��ة 
بالتعيينات  وح��ص��رت��ه��ا  ال���ت���ج���اوزات؟  ه����ذه  إل����ى 
التقليل من أهمية تقرير  والترقيات؟ وهل الهدف 

لجنة التحقيق البرملانية؟

ق���ام���ت  امل����ؤس����س����ة  أن  ال����ب����ي����ان  ت���ض���م���ن 
التحقيق  ل��ج��ن��ة  خ���ال اج��ت��م��اع ج��ل��س��ات 
األسئلة  ع��ل��ى جميع  ب��اإلج��اب��ة  ال��ب��رمل��ان��ي��ة 
الكثير  على  اح��ت��وت  ال��ت��ي  املتشعبة  واالس��ت��ف��س��ارات 
من املواضيع التي مرت عليها سنوات عديدة وخضع 
بعضها إلى لجان تحقيق خارجية، والحقيقة أن ذلك 
ال يعفى املؤسسة من استكمال اإلجراءات التي يلزمها 
املثبتة،  واملخالفات  التجاوزات  يخص  ما  في  القانون 
ورغ����م ال��ح��ض��ور وال��ت��ع��اون وت��ق��دي��م اإلج���اب���ات تبقى 
إحالتها إلى النيابة أمرًا الزمًا بمقتضى القانون، ولعل 
يعني  »م��رت عليها سنوات عديدة« ال  لفظ  استخدام 

التغاضي عنها طاملا لم تسقط بالتقادم.

»مؤسسة البترول« اختارت المواجهة

¶ اتهامات مبطنة للجنة التحقيق: نسخت ما ورد بتقارير سابقة لديوان المحاسبة

¶ لماذا تجاهلت التجاوزات المليارية في المشاريع.. وركزت على التعيينات والترقيات؟!

¶ التعاون مع اللجنة أمر الزم.. ومرور سنوات على تجاوزات ال يعني التغاضي عنها 

¶ ال مبرر لطلب تشكيل لجنة محايدة في ظل توافر نيابة عامة  

سعد الشيتي

مهارة  منظومة،  أي  إلدارة  الناجحة  القيادة  متطلبات  أهم  من 
النحو  على  استخدمت  ما  وإذا  الموقف«،  »تقدير  تقنيات  استخدام 
الصعبة  المواقف  في  الصحيح  القرار  اتخاذ  فستضمن  المطلوب 

لتجاوز الظروف الحرجة بسالم أو بأقل خسائر ممكنة.

بيان مؤسسة البترول الكويتية الذي صدر أمس للرد على تقرير لجنة 
المؤسسة  أن  إلى  مضمونه  في  أشار  الذي  البرلمانية،  التحقيق 
مصلحة  في  تصب  التي  التوصيات  جميع  الجد  محمل  على  تأخذ 
العمل، شرط أن تكون وفق أسس علمية وفنية ومهنية سليمة 
وصفته  السياسية،  والتكسبات  والشخصانية  االنتقائية  عن  بعيدة 
كان  فما  الموقف،  تقدير  سياسة  إلى  يفتقر  بأنه  نفطية  مصادر 

يجب ان يتم التعامل مع ملف بهذا الحجم واألهمية، يشرف عليه 
ممثلو األمة بهذه الطريقة. بل كان األجدر التعامل معه عن طريق 
االحتواء وتقريب وجهات النظر أكثر منه من إعالن التحدي وتوجيه 
تصعيد  إلى  النفطي  القطاع  يقود  أن  يمكن  الذي  االتهامات، 
األفعال  ردود  في  التريث  تتطلب  فترة  في  النواب  مع  ومواجهة 

وإزالة التوترات والخالفات. 

أوال:

خامسًا:

ثانيا:

سادسًا:

ثالثًا:

رابعًا:

سابعًا:

ًثامنًا:

واس�������ت�������ع�������رض�������ت ال������م������ص������ادر 
اإلش����ك����االت ال���ت���ي ت��ض��م��ن��ه��ا ب��ي��ان 
ال��م��ؤس��س��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ال��ي:

أش���ار ال��ب��ي��ان ال���ص���ادر ع��ن امل��ؤس��س��ة إل���ى أن لجنة التحقيق ال��ب��رمل��ان��ي��ة رك���زت في 
مجمل تقريرها على تكرار ماحظات وردت في تقارير ديوان املحاسبة، وأن هذه 
املاحظات سبق أن قام القطاع النفطي وبالتنسيق مع ديوان املحاسبة بمناقشتها 

وبحثها ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها، لتتم متابعتها مع الديوان بشكل دوري.
والحقيقة أن مضمون بيان املؤسسة في هذه الجزئية يتضمن كذلك محاولة إلضعاف أهمية تقرير 
لجنة التحقيق البرملانية، فالبيان لم يفرق بني مفهوم املاحظة ومفهوم املخالفة كما هو وارد بقانون 

إنشاء ديوان املحاسبة وبحسب ما جرى عليه العمل عند معالجة التقارير التي ترد من الديوان.
صحيح أن تقارير الديوان تتضمن عددًا من املاحظات وهذه تتم معالجتها بإجراءات املعالجة 
االعتيادية بإجراء التعديل في نظم أو إجراءات أو طرق العمل، إال أن تقارير الديوان تتضمن في 
بعض األحيان مخالفات وهنا يتوجب على جهة اإلدارة تشكيل لجنة تحقيق وإفادة الديوان 
بتشكيل اللجان والنتائج والقرارات املتخذة التي قد يكون من بينها اإلحالة إلى النيابة العامة 

متى ثبت ضلوع العاملني املتهمني بالتجاوز أو املخالفات املنسوبة لهم.

ب��ح��س��ب   - امل�����ؤس�����س�����ة  ب�����ي�����ان 
امل��������ص��������ادر- ت���ض���م���ن ات���ه���ام���ا 
دي��وان  األول����ى:  لجهتن؛  مبطنا 
املحاسبة الذي اكتفى بتصنيف التجاوزات 
البرملانية  التحقيق  لجنة  بتقرير  ال�����واردة 
ك��ون��ه��ا م��ج��رد م��اح��ظ��ات ول���م ي��ص��ر على 
ل��ج��ان ت��ح��ق��ي��ق وإح���ال���ة املتسبب  ت��ش��ك��ي��ل 
بالتجاوز للنيابة العامة. أما الجهة األخرى 
ال��ت��ي خ��ص��ه��ا االت���ه���ام امل��ب��ط��ن، ف��ه��ي لجنة 
التحقيق ذاتها، إذ اقتصر دورها على نسخ 
وإث��ارت��ه  املحاسبة  دي���وان  بتقارير  م��ا ورد 

أمام الرأي العام ألهداف غير موضوعية. 

تضمن البيان اإلش��ارة إل��ى إش��ادة دي��وان 
النفطي  القطاع  املحاسبة بمستوى جدية 
ف����ي ت���س���وي���ة م���اح���ظ���ات ال�����دي�����وان خ���ال 
ما  الحقيقة  ف��ي  نعلم  وال  األخ���ي���رة،  الخمسة  األع����وام 
النفطي بتسوية  القطاع  ال��دي��وان بجدية  عاقة إش��ادة 
املاحظات مع حقيقة توافر تهم بمخالفات وتجاوزات 
في عقود مبرمة وممارسات وأنشطة تخص القطاع. 
ف����اإلش����ادة وامل�����دح ف���ي م���م���ارس���ات ان��ت��ه��ج��ه��ا ال��ق��ط��اع 
ال ت��ع��ن��ي إع���ف���اء ال��ق��ط��اع م���ن ات���خ���اذ اإلج��������راءات ال��ت��ي 
أن��ش��ط��ة وم��م��ارس��ات يشتبه  ف��ي  ال��ق��ان��ون  يستلزمها 

تعرضها لحرمة األموال العامة أو مخالفتها للقانون.

تضمن ال��ب��ي��ان أن ل���دى امل��ؤس��س��ة ج��ه��ازا 
م���رك���زي���ا ل��ل��ت��دق��ي��ق ال���داخ���ل���ي ع���ب���ارة عن 
ما  نعلم  وال  ومؤهلة،  متكاملة  منظومة 
هو الهدف من تضمني البيان مثل هذه املعلومة، وإن 
القطاع، فهذا ال يكون  لنزاهة  االطمئنان  ك��ان بهدف 
من خال اإلشارة إلى مديرية للتدقيق الداخلي تتبع 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وإن��م��ا م��ن خ���ال ال��ت��زام القطاع 
ال��ق��ان��ون خ��ص��وص��ًا في  بتطبيق ن��ص��وص وأح���ك���ام 
امل��س��ائ��ل ال��خ��اص��ة ب��ح��م��اي��ة األم������وال ال��ع��ام��ة وال����ذي 
ت��ض��م��ن ال��ق��ان��ون ال���ص���ادر ف��ي��ه ب��اخ��ت��ص��اص النيابة 
العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف واالدعاء في 
الجنايات والجنح املنصوص عليها في هذا القانون.

المؤسسة استعجلت الرد.. 
فالتقرير لم ُيناقش

بعد في مجلس األمة

إعالن التحدي وتوجيه االتهامات 
يقودان إلى مزيد

من التصعيد مع النواب 

رأي 
هشام عبدالملك النوري

قبل خمس سنوات وخ��ال وج��ود علي 
ال��ع��م��ي��ر وزي�����رًا ل��ل��ن��ف��ط وع��ب��ر م��ح��اوالت��ه 
ال��ح��ث��ي��ث��ة ل��ل��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ش���رك���ة نفط 
الى  وهنا  هنا  من  قيادات  بنقل  الكويت 
ه���ن���اك، م��خ��ال��ف��ًا ب��ذل��ك ق���وان���ن مؤسسة 
البترول، التي تتيح ملجلس إدارتها فقط 
اتخاذ مثل تلك القرارات، اصطدم العمير 
تفكيره  بمراحل  يفوق  احترافي  ب��واق��ع 
في  ذل��ك  ع��ن  نتج  االنتخابي.  السياسي 
النهاية قرار حكومي متميز بإبعاده عن 
النفطي من  القطاع  لحماية  النفط  وزارة 

شبهة املصالح االنتخابية.
في تلك الفترة كتبت مقالة »تهكمية« في 
سبقلا  لجريدة  االقتصادية  الصفحة 
»ال��ش��ب��ك��ة  ب��ع��ن��وان   )2015 ي��ون��ي��و   20(
السرية في القطاع النفطي.. ما اهدافها؟ 

وكيف تعمل؟«.
في املقالة بدأت أصف الواقع االحترافي 
ل���ش���رك���ة ن���ف���ط ال����ك����وي����ت، وك���ي���ف ت��ك��ون 
م��ن شباب  )ال��ش��ب��ك��ة(  ال��ش��رك��ة  مجتمع 
وبعدها،  وقبلها  الثمانينات  في  كويتي 
)ال��ش��ب��ك��ة(  ال���رائ���دة  لشركتهم  اخ��ل��ص��وا 
م����ن خ�����ال ال���ع���م���ل ال���������دؤوب مل��وظ��ف��ي��ه��ا 

وم���دي���ري���ه���ا وق���ي���ادات���ه���ا ع���ب���ر ع���ش���رات 
ال���س���ن���وات. ووص�����ل ال��ك��ث��ي��ر م��ن��ه��م ال��ى 
ق�����ي�����ادات اب����دع����ت ب���������إدارة ش����رك����ة ن��ف��ط 
في شركات  وتنقلوا  )الشبكة(.  الكويت 
ال���ق���ط���اع وم���ؤس���س���ة ال���ب���ت���رول واك���م���ل���وا 
امل��س��ي��رة االح���ت���راف���ي���ة. وص��ف��ت اه��ت��م��ام 
االجيال املتعاقبة باملوظفن الجدد الذين 
)للشبكة( وتدريبهم  للشركة  ينضمون 
على العمل الجاد واتباع اسافهم بأخذ 
الشركة )الشبكة( الى مصاف الشركات 
االمل��ام  واجباتهم  من  ان  وكيف  العاملية، 
بجميع اجزاء الشركة )الشبكة( وجميع 
مراحل اعمالها مما يساعدهم اكثر لحل 
االمثل  واالس��ت��خ��دام  والتطوير  املشاكل 

للتكاليف.
لتشجيع  املثلى  القيادية  السبل  ذك���رت 
ال���ج���اد وسعيهم  ع��م��ل��ه��م  وان  امل��وظ��ف��ن 

للتطوير هو خدمة لبلدهم الكويت.
وذك�������رت اه���م���ي���ة ال���ع���م���ل ك���ف���ري���ق واح����د 
ال��ط��ري��ق للتطور  م��ت��ك��ام��ل، وان ذل���ك ه��و 
واالنجاز. تكلمت عن ان مصلحة الشركة 
اخرى  ف��وق كل مصلحة  )الشبكة( هي 
س�����واء ش��خ��ص��ي��ة أو مل��ق��اول��ي ال��ش��رك��ة. 

والقطاع  )الشبكة(  الشركة  ان  أوضحت 
شكلوا لجان مناقصات احترافية للتأكد 
م���ن م��ط��اب��ق��ة ال��ع��ق��ود أله�����داف ال��ش��رك��ة 

)الشبكة( وللقوانن السائدة.
والهدف من املقال ملن قرأ وراء السطور 
ان ال��ح��دي��ث ع��ن وج���ود شبكة ه��و ه��راء 
ك��ان  ان  النفطية  ال��ق��ي��ادات  وان  م��ح��ض، 
ل��ه��ا ش��ب��ك��ة، ف��ال��ش��ب��ك��ة ه���ي ف��ري��ق عمل 
م��ت��ك��ام��ل اح���ت���راف���ي ك�����ون خ���ب���رة ط��ي��ل��ة 
عشرين واكثر من السنوات. فريق ابدع 
واخلص لشركته وعمله ووطنه واستمر 
ودربهم  الكويتي  الشباب  استقبال  في 
وش��ج��ع��ه��م ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ج��اد واالب����داع 

واالنضمام لهذه املسيرة املشرفة.
الذي دفعني لكتابة هذا املقال التوضيحي 
ب���دأت تظهر في  ال��س��اب��ق��ة  ان مقالتي  ه��و 
وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي ب��س��ب��ب 
م��ا ي��دور م��ن م��ح��اوالت ج��دي��دة للنيل من 
قطاعنا النفطي الرائد واعادته مرة اخرى 
ال��ى وح��ل امل��ص��ال��ح االن��ت��خ��اب��ي��ة. ولاسف 
فان املقالة القديمة قد اسيء فهمها بسبب 
لعدم  اعتذر  ولذلك  بقراءتها.  االستعجال 

توضيح هدف املقالة للقراء.

هل هناك شبكة سرية في القطاع النفطي؟

أشادت بتقرير »التحقيق البرلمانية«

جمعية »النزاهة«: إعادة هيكلة قطاع النفط
ودمج شركات مؤسسة البترول في كيان

بتشكيل  الوطنية  ال��ن��زاه��ة  جمعية  طالبت 
لجنة فنية محايدة، للنظر في نتائج تقرير 
لجنة التحقيق البرملانية، بشأن التجاوزات 
ف���ي ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات وال���ت���رق���ي���ات ف���ي م��ؤس��س��ة 

البترول الوطنية.
كما دعت الجمعية في بيان، تلقته سبقلا 
أمس، إلى اإلس��راع في إع��ادة هيكل القطاع 
ال���ن���ف���ط���ي ك���ك���ل ودم�������ج ال����ش����رك����ات ال��ت��اب��ع��ة 
ل��ل��م��ؤس��س��ة ف���ي ك��ي��ان أك��ث��ر ك���ف���اءة وه��ي��ك��ل 
أك��ث��ر رش���اق���ة، ووض����ع ج����دول زمني  إداري 

لتحقيق االندماج.
ال���ت���ق���ري���ر اح���ت���وى  ال���ج���م���ع���ي���ة أن  وذك���������رت 
ف��ي  واردة  مل���اح���ظ���ات  م���غ���ل���ظ  ط������رح  ع���ل���ى 
امل��ح��اس��ب��ة، وأن كثيرا منها  ت��ق��اري��ر دي���وان 
م��اح��ظ��ات ج��س��ي��م��ة، إن ث��ب��ت��ت ت��س��ت��وج��ب 
هذا  نتائج  الجمعية  وتعتبر  لها  التصدي 
ال��وص��ول  سبيل  ف��ي  مهمة  مرحلة  التقرير 
ال��ى الحقيقة كاملة، وان��ه يجب ب��ذل جهود 
فة ف��ي ف��ح��ص امل��خ��ال��ف��ات وامل��اح��ظ��ات 

ّ
مكث

بتفصياتها وأخذ االجراءات القانونية في 
م��ا ثبت منها، كما تجب دراس���ة الخلل في 
االنظمة واستنباط التدابير الكفيلة لتعزيز 
ال��ح��وك��م��ة وال��ن��زاه��ة ل��ض��م��ان ع���دم ت��ك��راره��ا 

.
ً
مستقبا

الكويتية  الوطنية  النزاهة  جمعية  وتثمن 
جهود مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
في معالجة ماحظة تقارير ديوان املحاسبة 
ووص���������ول ن���س���ب���ة امل����اح����ظ����ات ال����ت����ي ت��م��ت 
الجمعية تعتبر  أن  إال  ال��ى %83،  تسويتها 
الطموح، كما  النسبة ليست بمستوى  هذه 
للقطاع  االداري  التضخم  يكون  ان  نخشى 
ال��ن��ف��ط��ي وت���ع���دد ش��رك��ات��ه وت��ش��ّع��ب ادارات�����ه 
عائقًا كبيرًا أمام كفاءة االداء، كما ان تشّعب 
االدارات وضخامة عدد القياديني يصعبان 
م��ن م��ه��ام ال��رق��اب��ت��ني ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة، 
إضافة  وامل��دق��ق��ني،  امل��راق��ب��ني  عمل  وينهكان 
 غير عادل، لتساوي 

ً
الى انهما يوفران هيكا

روات����ب وم��ك��اف��آت ال��ق��ي��ادي��ني، رغ���م ال��ت��ف��اوت 
ال���ك���ب���ي���ر ف�����ي أح�����ج�����ام ال����ش����رك����ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 

وجسامة املسؤوليات.
ل�����ذل�����ك، ف�������إن ج���م���ع���ي���ة ال�����ن�����زاه�����ة ال���وط���ن���ي���ة 
الكويتية، من خال نظرتها املهنية والفنية 
ل��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��ري��ر وب��ي��ان م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ف���ي ال����رد ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر، ت��وص��ي 

باآلتي:
للنظر  م��ح��اي��دة  فنية  لجنة  تشكيل  أواًل:   -
في نتائج تقرير لجنة التحقيق البرملانية، 
وتقييم إجراءات مؤسسة البترول الكويتية 

مل��ع��ال��ج��ت��ه��ا، وت��ق��دي��م ت��وص��ي��ات ف���ي سبيل 
ت���دع���ي���م أن���ظ���م���ة ال����ن����زاه����ة وال���ح���وك���م���ة ف��ي 
امل����ؤس����س����ة ل���ت���اف���ي م���ث���ل ت���ل���ك امل���اح���ظ���ات 

.
ً
مستقبا

- ث��ان��ي��ًا: اإلس����راع ف��ي إع���ادة هيكلة القطاع 
ال���ن���ف���ط���ي ك���ك���ل ودم�������ج ال����ش����رك����ات ال��ت��اب��ع��ة 
ل��ل��م��ؤس��س��ة ف���ي ك��ي��ان أك��ث��ر ك���ف���اءة، وهيكل 
اداري اك���ث���ر رش���اق���ة ووض�����ع ج�����دول زم��ن��ي 

لتحقيق االندماج.
تتولى  محايدة  فنية  جهة  تشكيل  ثالثًا:   -
االش�������������راف ع����ل����ى امل�������ش�������روع االس�����ت�����ش�����اري 
الكويتية  ال��ب��ت��رول  مؤسسة  هيكلة  ب��إع��ادة 
وش��رك��ات��ه��ا ب��م��ع��زل ت���ام ع���ن ت��أث��ي��ر اإلدارة 
امل��ش��روع  لحساسية  للمؤسسة  التنفيذية 
وارت�����ب�����اط�����ه امل����ب����اش����ر ب������أوض������اع ق���ي���ادي���ي 

املؤسسة.
الكويتية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��زاه��ة  وت���ود جمعية 
مع  للتعاون  التام  استعدادها  عن  التعبير 
النفط  ووزارة  الكويتية  ال��ب��ت��رول  مؤسسة 
االنظمة  تطوير  سبيل  ف��ي  االم���ة  ومجلس 
واالج��������راءات ال��ت��ي ت��ض��م��ن ت��ح��ق��ي��ق��ًا أف��ض��ل 
مل���م���ارس���ات ال��ح��وك��م��ة وال���ع���دال���ة وم��ع��اي��ي��ر 
ال���ش���ف���اف���ي���ة، ب���م���ا ي��ح��ف��ظ ع����راق����ة ال��ص��ن��اع��ة 

النفطية الكويتية.
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تهنئة
اهلل  داعيين  املبارك،  لقرب حلول عيد األضحى  بالتهنئة  العاملن  »بيتك« وجميع  إدارة  تقدم مجلس 
إنه على كل شيء  العافية  املفدى ويلبسه ثوب  البالد  أمير  السمو  أن يحفظ صاحب  العظيم  العلي 
األمة  الكويتي، وأن يرفع عنا وعن  األميين والشعب  العهد  التهنئة موصولة لسمو ولي  قدير، وكذلك 

اإلسالمية الوباء والبالء.

ص رأي متخصِّ

ص في الشؤون االقتصادية متخصِّ
m.aljouan@alqabas.com.kw
Twitter:@aljouan إدارة الثروة في زمن االضطرابات 

محمد بدر الجوعان

تحدثت في مقال سابق عن غياب الشفافية حول أداء 
الهيئة العامة لالستثمار وأصولها ولست في صدد أن 
أكيييرر الييكييالم فييي مقالي هيييذا، بييل سييأحيياول أن أطلعكم 
إدارة  أذهيييان  عيين  غائبة  تكون  أال  أتمنى  على حقيقية 
أتييصييفييح موقعها الحييظييت غياب  كيينييت  فبينما  الييهيييييئيية، 
التنفيذية.  اإلدارة  عيين  االقييتييصييادييين«  »كبير  منصب 
وبحسب معلوماتي ليس للهيئة إدارة أبحاث ودراسات 
بييأطييراف خارجية  باالستعانة  تقوم  وأنييهييا  بيياألسيياس، 
لييتييقييديييم اليييبيييحيييوث االقيييتيييصييياديييية ودراسيييييييية املييييواءمييييات 
الييسييييياسييييية، وهيييو أمييير ال بيييأس بييه إن كيينييا نييتييحييدث عن 
شركة استثمار محلية أو صغيرة، إال أن الهيئة ليست 

بمحلية وال صغيرة.
الييهيييييئيية اليييعيييامييية لييالسييتييثييمييار هيييي عييمييالقيية الييصيينيياديييق 
أول صندوق  عيين كونها   

ً
فييضييال الييعييالييم،  فييي  السيادية 

سيادي تأسس في عام 1953 فهي من ضمن أكبر 5 
صول املدارة، وهذا يجعلنا 

ُ
صناديق في العالم بقيمة األ

نتساءل، أال يجب لهذا الصرح العريق أن يكون له رأي 
مسموع في األوساط االقتصادية واملالية العاملية؟

ين العام« »الدَّ

ومناطق  متنوعة  أصييول  في  باالستثمار  الهيئة  تقوم 
جييغييرافييييية مييتييعييددة تييتييعييرض فيييي بييعييض األحيييييييان إلييى 
هزات واضطرابات تعيد رسم خريطة االستثمار بن 
ليلة وضحاها، مثل قرار خروج بريطانيا من االتحاد 
تييرامييب رئيسًا للواليات  انييتييخيياب دونييالييد  أو  االوروبييييي 
املتحدة على سبيل املثال أو تغير في النمط االستهالكي 
للبشر، كما هو الحال في العالم اليوم بعد كوفيد19-، 
الكبيرة  فإن دور »كبير االقتصادين« في املؤسسات 
دراسة هذه األحداث وآثارها على املحافظ االستثمارية 

واالشتراك في التخطيط للنهج االستثماري.
ومن املؤسف أننا نجد أن هذا الدور املهم غائب تمامًا 
عن الهيئة العامة لالستثمار، بل إنها تلتزم الصمت 
فعلى سبيل  االقييتييصييادييية،  والتطلعات  اليييرؤى  حيييييال 
املييثييال تييفييجييرت مطلع هيييذا الييعييام قضية الييدييين الييعييام 
أحد  العام،  االحتياطي  في  السيولة  لتعزيز  والحاجة 
نتساءل  أن  فلنا  الهيئة،  قبل  ميين  املييييدارة  الييصيينيياديييق 
ليينييا أن نستمع إليييى رأي صيياحييب الييشييأن )مييدييير  أميييا 

ين العام؟  الصندوق( في موضوع الدَّ
كييمييا هيييو مييييعييييروف، ان صييينييياع الييييقييييرار عييمييومييًا ليس 
لييديييهييم اليييوقيييت الييكييافييي أو املييعييرفيية املييتييخييصييصيية في 
أو رسم  الييقييرار  مييوضييع  القضايا  أو  املييجيياالت  بعض 
ودوائيير  األبحاث  مراكز  فإن  لذلك  العامة،  السياسات 

االستشارات تقوم غالبًا بإجراء األعمال البحثية من 
أجلهم، بطريقة علمية مبنية على لغة األرقام، مجردة 

من العواطف والتجاذبات السياسية.
وجود دراسة علمية للهيئة العامة لالستثمار أو رأي 
وتوفيق  االزمييية  فتيل  كييان سينزع  واضييح ومكتوب 
الييعييام الحالية  يييين  اليييدَّ تييمييرييير قييانييون  اآلراء فييي أزميييية 
واليييليييغيييط امليييصييياحيييب لييييه، خييصييوصييا خييييوف أعييضيياء 
الييرأي  سيقلب  الييذي  القانون  تمريرهذا  ميين  املجلس 
الييعييام ضييدهييم، فلو كانت هناك تقارير صيييادرة من 
دائييييرة األبييحيياث والييتييقييارييير فييي الييييذراع االسييتييثييمييارييية 
للعامة  وطرحها  لالستثمار«  العامة  »الهيئة  للدولة 
بييأسييلييوب مييوضييوعييي غييييير ميييوّجيييه واملييسيياهييميية في 
أو  املخاطر  أو  الخطأ  احتمالية  تحجيم  أو  تصويب 
الفشل في صنع القرار، ملا وصلنا إلى نقطة جفاف 

االحتياطي العام وتصفيره!

إنتاج المعرفة

التقارير والدراسات في معظم دول  أصبحت دوائيير 
وأوروبيييا بشكل خاص،  وأميركا  عييام،  العالم بشكل 
املييعييرفيية وتشكيل  إنيييتييياج  فيييي  أسيياسيييييًا  تييلييعييب دورًا 
الرأي العام وما ينتج عنه من تطبيقات على صعيد 
اقتصاديًا  للدول  العامة  السياسة  وصياغة  توجيه 
وفيييي مييخييتييلييف مييجيياالتييهييا االجييتييميياعييييية والييسييييياسييييية 
وترشيد  تعقيل  إليييى  بيياإلضييافيية  كييذلييك.  والتعليمية 
الرئيسية، وفييي كثير من  الييدوليية  ملييؤسييسييات  الييقييرار 
األحيييييان يييتييم اتييخيياذ الييقييرار ميين املييسييؤوليين وصيينيياع 
اليييقيييرار فيييي قييضييايييا مييعييييينيية وفييييق ميييا تيييحيييدده نييتييائييج 

دراسات وتقارير تلك الدوائر.
الييثييروة السيادية  تييطييور دور وأهييمييييية صيينيياديييق  لقد 
في النظام النقدي واملالي الدولي، وأصبح لها تأثير 
مييبيياشيير وكييبييييير عييلييى االسييتييقييرار املييالييي والييتييدفييقييات 
الرأسمالية في األسواق العاملية. فكثير من املحللن 
مثل  إلييى  ينظرون  الدولية  االقتصادية  واملؤسسات 
هذه الصناديق كمؤشر إيجابي فعال في االقتصاد 
العاملي وقوة نظامه املالي، حيث إنها قادرة وبشكل 
املالية،  لالزمات  املالي  الضرر  على خفض  محوري 
كييمييا تييعييمييل عييلييى مييعييالييجيية االخيييتيييالالت االقييتييصييادييية 
الييعيياميية والييركييود والييكييسيياد االقييتييصييادي،  كاملديونية 
ومن باب أولييى أن يكون لها رأي مسموع تقود من 
الييتييوازن،  خيياللييه األجيينييدة االقييتييصييادييية نحو تحقيق 
املعرفة  على  قائم  اقتصاد  فييي  واالسييتييداميية  التنوع، 

وتكون سباقة في املنطقة بهذا.

طرق التأثير
إن مييراكييز الييفييكيير واألبيييحييياث عيييادة تييمييارس دورهييييا في 
التأثير على صناع القرار، أو صياغة السياسات العامة 
ميين خيييالل عيييّدة أشييكييال أو وسييائييل، بعضها مباشر، 
وبييعييضييهييا غييييير ميييبييياشييير. بييعييضييهييا قيييد ييييكيييون تييأثيييييره 
املييدى  على  تأثيره  يكون  وبعضها  البعيد،  املييدى  على 
القصير. ويمكن تلخيص أهم أشكال وطرق ووسائل 

تأثيرها وأهمها ما يلي:

1 - عييقييد املييؤتييمييرات أو الييينيييدوات وورش الييعييمييل حييول 
قضايا اقتصادية تقع ضمن اهتمام املسؤولن وصناع 
الباحثن  بيين  املباشر  والنقاش  الييحييوار  وتفتح  الييقييرار، 
الييقييرار  ميين صيينيياع  املهتمن  ميين  أنفسهم واملييشيياركيين 
وآخرين، ويكون عادة ثريا بالنقد من جهة، والتعرف 
والييخييبييراء حول  الباحثن  لييدى  العامة  االتييجيياهييات  على 

القضايا موضوع املؤتمر أو الندوة من جهة آخرى.

 بن 
ً
2 - الحلقات البحثية ولقاءات مغلقة وتكون عادة

كبار املسؤولن أو صناع القرار مع فريق من الخبراء 
املكلفن بإعداد دراسات معينة وسياسات عامة.

اليييدراسيييات والييتييقييارييير  مييراكييز  ُيعتبر دور  أيييضييًا   -  3
الجماعي«  »التفكير  مييمييارسيية  أشييكييال  ميين  هييو شييكييل 
أو  للمشكالت  العلمي  للتحليل  والخبراء  الباحثن  بن 

األزمات، وتقديم الحلول املبتكرة ملعالجتها.
وقد أدركت الصناديق السيادية قوة ذراع الدراسات 
وأهيييمييييييية تيييعيييزييييزهيييا، وأسيييييتيييييدل هييينيييا بيييميييثيييال عييربييي 
لييلييمييؤتييمييرات يييسييتييحييق اليييثييينييياء، فييعييلييى ميييييدار الييعيياميين 
امليياضييييين يييقييوم صيينييدوق االسييتييثييمييارات الييعيياميية في 
املييمييلييكيية الييعييربييييية الييسييعييودييية )الييصيينييدوق الييسيييييادي( 
 Future املستقبلي االستثمار  بعقد ورعاية مؤتمر 
الصحراء،  بدافوس  امللقب   Investment Initiative
يييجييمييع خيييالليييه أكيييبييير وأملييييييع رجييييييال املييييييال واألعييييمييييال 
ملناقشة مستقبل االستثمار في املنطقة والقطاعات 
الصاعدة واألفكار الجديدة حتى ان بعض املسؤولن 
أما  والحديث.  للمشاركة  استدعاؤهم  يتم  الكويتين 
الصندوق السيادي السنغافوري فإنه يعقد مؤتمرًا 
في  السيليكون  وادي  فالي«  »سيليكون  في  سنويًا 
التطور  على  لييلييوقييوف  األميييييركييييية  كاليفورنيا  واليييية 
واالخييييتييييراعييييات اليييجيييدييييدة فيييي ميييجيييال الييتييكيينييولييوجيييييا 
املتطورة، ناهيك عن البحوث الصادرة من الصندوق 
الييينيييروييييجيييي حيييييييييال الييييييييرؤى واليييتيييطيييليييعيييات وربيييطيييهيييا 

بالتحديات العاملية.

تحليل الواقع
إن كان الهدف األساسي من الصندوق السيادي 
هييييو ضيييميييان مييسييتييقييبييل األجيييييييييال اليييقيييادمييية عييبيير 
استثمارات طويلة األجل، فإن النظرة املستقبلية 
بتوجهاته جزء ال يتجزأ من  واإلملييام  لالقتصاد 
أغلبية  أن  الالفت  من  أنييه  إال  االستثمار،  فلسفة 
اليييجيييهيييات االسيييتيييثيييمييياريييية فيييي امليينييطييقيية تييلييجييأ إلييى 
بنوك  مثل  خارجية  لجهات  والييبييحييوث  التقارير 
أميركية وأوروبية وغيرها، وتعتمد على مالحظة 
الفرص أو املشكالت لدى صناع القرار في البيئة 
اليييتيييي تييعييمييل فيييييهييا وبيييذليييك تييسييتييقييطييب االهييتييمييام، 
والغريب أن تلك الجهات االستثمارية في الكويت 
وامليينييطييقيية تييكيياد تييفييوق فيييي أصييولييهييا وتيياريييخييهييا 
وخيييبيييراتيييهيييا كيييثيييييييرًا ميييين اليييبييينيييوك االسيييتيييثيييمييياريييية 
األجنبية ولها سمعة طيبة في الجوار، خصوصًا 
ألذرع امليييال الييكييويييتييييية االسييتييثييمييارييية، والييتيينييمييوييية، 

والتقاعدية.
والقدرات  العقول  نملك  أننا  األمر  في  املستغرب 
السمعة  حييسيين  ونمتلك  اإلداريييييية،  قييبييل  الييبييشييرييية 
واليييتيييارييييخ قييبييل كييثييييير مييين الييصيينيياديييق الييسيييييادييية 
والييبيينييوك الييعيياملييييية الييتييي تييضيياهييي أصييولييهييا امليييدارة 
أكيييبييير صييينيييادييييق اليييعييياليييم، وميييين هيينييا تيييأتيييي فييكييرة 
الييهيييييئيية  ليييليييدراسيييات واليييبيييحيييوث فيييي  إنيييشييياء إدارة 
في  االستثمار  رائييدة  كونها  لالستثمار،  العامة 
وتقديم  الواقع،  لتحليل  وعمليًا  تاريخيًا  املنطقة 
رؤى مستقبلية من أجل النهوض بواقع جديد أو 
وذلك  أفضل،  إلى مستوى  الحالي  الواقع  تطوير 
بعيدًا  واستراتيجية  أكيياديييمييييية  مرجعيات  وفييق 

عن االرتجال أو النظرة األحادية.
والتقارير  للدراسات  ذراع  إلييى  نحتاج  وختامًا، 
لنا االستثمار  تطلعنا على االتجاهات وتصوب 
االستثماري  العالم  في  الجديدة  القطاعات  نحو 
الييقيييييميية وامليينييفييعيية االجيييتيييمييياعييييييية. ونيييجيييد أن  ذات 
مييين أتيييى بييعييدنييا بيييرعيييوا فيييي هيييذا امليييجيييال بفضل 
تييينيييوع االقيييتيييصييياد االسيييتيييثيييمييياري وقيييلييية اعييتييميياده 
عييلييى الييبييتييرول فييي اسييتييثييميياراتييهييم، ووجيييود إطييار 
دراسيييييياتييييييي وبيييحيييثيييي ميييتيييكييياميييل يييييحييييدد أهييييييداف 
الييصيينييدوق وصييالحيييييات الييقييائييميين عييليييييه، وميينييع 
استثمار  السياسي مع إستراتيجية  االستغالل 
واضييييحيييية املييييعييييالييييم، وتيييتيييميييتيييع امليييؤسيييسييية املييكييلييفيية 
من  عالية  بمستويات  الدولة  استثمارات  بييإدارة 
الكفاءة، وتوافر قدر عال من الشفافية في إدارة 

الصندوق.

غياب منصب »كبير 
االقتصاديين« عن اإلدارة 

التنفيذية أو إدارة األبحاث 
م دور هيئة االستثمار يحجِّ

أال يجب لهذا الصرح 
العريق أن يكون له رأي 
مسموع في األوساط 

االقتصادية العالمية

نحتاج ذراعاً للدراسات 
والتقارير لتصويب 

االستثمار نحو 
القطاعات الجديدة

 في العالم

لم نسمع رأياً للهيئة 
حول قضية الدين

 العام أو مقترحات لتعزيز 
سيولة االحتياطي 

التقارير والدراسات
تلعب دوراً أساسياً 
في إنتاج المعرفة 
في أميركا وأوروبا 

: إن ك���ان  ب����ي����ان ص���ح���اف���ي  ف�����ي  أض��������اف »ب����ي����ت����ك« 
مجلس إدارة البنك قد تمسك فيما سبق بالهدوء 
ت���ج���اه ح���م���ات م��غ��رض��ة وم��وج��ه��ة ح���اول���ت ال��ن��ي��ل 
م���ن م��ص��داق��ي��ة ال��ب��ن��ك وع��رق��ل��ة م��ش��اري��ع ال��ت��ط��وي��ر 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ال���ت���ي رس���م���ت ل��ل��ن��ه��وض ب��أع��م��ال��ه 
املستقبلية بعد أن حقق نجاحات واضحة للعيان 
بفضل اهلل والسياسة التي وضعها مجلس اإلدارة 
ون��ف��ذه��ا ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��ال��ب��ن��ك ب��ك��ل م��س��ت��وي��ات��ه��م، 
والتي انعكست بكل وضوح على أداء البنك خال 
ال��س��ن��وات ال��س��ت امل��اض��ي��ة، واض���ع���ًا ن��ص��ب عينيه 
من  ل��زام��ا  أص��ب��ح  أن��ه  إال  البنك وسمعته.  مصالح 
ات امل��ت��ك��ررة أن  ا ل���إس���اء ب���اب إح���ق���اق ال��ح��ق ودرء
ن��ض��ع ال��ن��ق��اط ع��ل��ى ال���ح���روف ح��ف��اظ��ًا ع��ل��ى سمعة 
ا 

ً
وحفاظ املصرفي  العمل  ب��أص��ول  وال��ت��زام��ًا  البنك 

املعنية،  واألط���راف  »بيتك«  مساهمي  حقوق  على 
نوجزها فيما يلي:

أواًل: يقع على عاتق إدارة »بيتك« وجميع العاملني 
به االلتزام التام بأحكام القانون خاصة املادة 196 
من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والتي تمنع 
اإلف���ص���اح ع��ن أس����رار وأع���م���ال ال��ش��رك��ة إال ل��ل��س��ادة 

املساهمني ومن خال الجمعية العامة فقط.

ثانًيا: إن املحافظة على سرية املعلومات هي جوهر 
وصلب العمل املصرفي ويتعني على القائمني عليه 
لم يكن  إن  التحلي بروح املسؤولية تجاه املؤسسة 
من واقع الوفاء لتلك املؤسسة، فمن واقع املسؤولية 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي أف���رد ل��ه��ا امل��ش��رع ب��ن��دًا خ��اص��ًا بها 
وهي املادة 85 مكرر من قانون بنك الكويت املركزي 
رقم 32 لسنة 1968 التي نصت على عقوبات مغلظة 
ع��ل��ى م��خ��ال��ف��ة م���ن ي��ن��ت��ه��ك ال���س���ري���ة، وه����ي ع��ق��وب��ات 
وبالتالي  الوظيفة،  عن  الوجوبي  العزل  إل��ى  تصل 
فإن مسؤولية القائمني كافة وفقًا للقانون ولعقود 
ال���ع���م���ل امل���ب���رم���ة م���ع���ه���م ه����ي ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى س��ري��ة 
م��ع��ل��وم��ات »ب��ي��ت��ك« واألط�����راف ال��ت��ي ي��ت��ع��ام��ل معها 
بالبنك  أي معلومات خاصة  ت��داول  وااللتزام بعدم 
يكون  عندما  القانونية  املسؤولية  تلك  وتتضاعف 
بانتقاص  السرية مصحوبًا  املعلومات  الكشف عن 
عمدي ومضلل في محاولة للسعي لإضرار بالبنك 
ة إلى مجلس إدارته من خال  ومساهميه أو اإلساء

تصريحات غير مسؤولة.

املغلوطة  التصريحات  تلك  خاضت  لقد  ا: 
ً
ثالث

امل���ش���ار إل��ي��ه��ا ف���ي ص���در ه���ذا ال��ب��ي��ان ف���ي ش��أن 
ال��ب��ن��ك األه��ل��ي املتحد  اس��ت��ح��واذ »ب��ي��ت��ك« ع��ل��ى 
م����ا ي���خ���ال���ف ال���ح���ق���ائ���ق ال���ث���اب���ت���ة ب���إف���ص���اح���ات 
رس��م��ي��ة أص���دره���ا »ب��ي��ت��ك« وث��اب��ت��ة ب��ال��وث��ائ��ق 

الرسمية.

ف��ف��ي ش����أن م���ا أث���ي���ر ع���ن اس���ت���ح���واذ »ب���ي���ت���ك« على 
»األهلي املتحد« نشير إلى ما يلي:

1 - لقد التزم مجلس إدارة »بيتك« في خصوص 
م����ش����روع االس����ت����ح����واذ ب���ات���ب���اع ال���ق���واع���د ال��ع��ل��م��ي��ة 
واألص�������ول امل��ص��رف��ي��ة وامل���ه���ن���ي���ة، ول����م ي��ت��م ات��خ��اذ 

أي ق������رار إال ب����ن����اًء ع���ل���ى دراس��������ات ع��ل��م��ي��ة وف��ن��ي��ة 
محليون  مستشارون  بها  قام  ووافية  متخصصة 
ب��ه��ا  ي���ش���ه���د  وع����امل����ي����ون ذوو خ����ب����رة وت���خ���ص���ص 
القاصي والداني، شارك فيها كذلك جهات رقابية 
وك�����ان ذل����ك م��ح��ل ت��رح��ي��ب ل��دي��ن��ا ن���ظ���رًا إلي��م��ان��ن��ا 
ال���راس���خ ب��ج��دوى االس���ت���ح���واذ، ح��ي��ث أس��ف��رت تلك 
الدراسات املستفيضة عن الحصول على املوافقات 
ال���رق���اب���ي���ة ال���ع���ام امل����اض����ي. وس�����وف ت��ظ��ل ال��ق��واع��د 
ال��ع��ل��م��ي��ة واألص������ول امل��ص��رف��ي��ة ه���ي أس����س إص����دار 
ال����ق����رارات ب��ع��ي��دًا ع���ن أي أه�����واء ش��خ��ص��ي��ة ك��م��ا قد 

يتوهم البعض.

ال���ه���دف منه  ات���خ���اذه ك����ان  ق����رار ج����رى  2 - إن أي 
البنك  مل��س��اه��م��ي  م��ت��اح��ة  مصلحة  أق��ص��ى  تحقيق 
وتحت مظلة موافقة املساهمني والجهات الرقابية 

املعنية سواء داخل الكويت أو خارج.

3 - إن جائحة »كوفيد - 19« وتأثيرها على أعمال 
ال��ب��ن��ك ع��ام��ة وع��ل��ى م���ش���روع االس���ت���ح���واذ خ��اص��ة، 
ك��ان��ت وم��ا زال���ت تحت نظر إدارة ال��ب��ن��ك، ول��م يكن 
 عن 

ً
القرار بالتأجيل حتى ديسمبر 2020 منفصا

وامل��واف��ق��ات  االستشارية  اآلراء  وال  الفنية  أسبابه 
الرقابية.

4 - إن ما تم تداوله في مواقع التواصل االجتماعي 
ح��ول ع��دم رغ��ب��ة مجلس اإلدارة ف��ي إع���ادة النظر، 
التقييم،  ال��ت��ي تمت أو سعر  ال���دراس���ات  ف��ي  س���واء 
هو افتراء على املوقف الحقيقي للبنك، تدحwضه 
منها  »بيتك«  عن  ال��ص��ادرة  الرسمية  اإلفصاحات 

ما يلي:
أ - أفصح البنك بتاريخ 12 أبريل 2020 عن تأجيل 

اإلجراءات حتى ديسمبر 2020.
ب - أفصح رسميًا مرة أخرى في 3 مايو 2020 ودرءًا 
املتخذ وأنه ال  القرار  أكثر عن   

ً
للشائعات تفصيا

يقتصر على تأجيل مجرد وإنما كان »لدراسة كل 
املخاطر املحتملة أو التي تنتج عن جائحة كورونا 
ق���د تنتج  ت��غ��ي��ي��رات ج��وه��ري��ة  - 19( وأي  )ك��وف��ي��د 
أي  تحديث  ع��ن   

ً
البنكني، فضا أص��ول  على  عنها 

دراسات تم إجراؤها سابقًا«.
ج - إف���ص���اح ب��ت��اري��خ 7 م��اي��و 2020 ب��ك��ل وض���وح 
وصراحة أن قرار بنك الكويت املركزي بإعادة تقييم 
ل��ل��م��ش��روع يتفق وي��ت��م��اش��ى م��ع توجهات  ش��ام��ل��ة 
اإلف��ص��اح��ات  ه��ذه  »ب��ي��ت��ك«، وجميع  إدارة  مجلس 
ثابتة بتواريخها لدى الجهات الرسمية املختصة 

ومتاحة للكل من خال موقع بورصة الكويت.

5 - ف����ي ظ����ل ه�����ذه ال���ح���ق���ائ���ق ال���ت���ي أف���ص���ح ع��ن��ه��ا 
»بيتك« ملساهميه وللكل من بعدهم، فإن الحمات 
ال���ت���ي ت��ت��م ب��امل��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون ص���راح���ة وع��ان��ي��ة 
ع��ل��ى م���واق���ع ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي ل���ن ت���ن���ال من 
األدل�����ة ال��ك��ت��اب��ي��ة وال��ح��ق��ائ��ق ال��ث��اب��ت��ة س����واء ضمن 
اإلف���ص���اح���ات ال��رس��م��ي��ة أو غ��ي��ره��ا م��م��ا ال ي��ج��وز 
اإلع����ان ع���ن م��ض��م��ون��ه ط��ب��ق��ًا ل��ل��ق��ان��ون وجميعها 
مصالح  على  الشديد  »بيتك«  إدارة  ح��رص  تثبت 
م��س��اه��م��ي��ه وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ت��ل��ك امل��ص��ال��ح ب��ال��ط��رق 

املشروعة.
وإن ك���ان االل���ت���زام ب��امل��ه��ن��ي��ة وال��ق��ان��ون ي��م��ن��ع على 
الخاصة  التفاصيل  ف��ي  ال��خ��وض  اإلدارة  مجلس 
بقراراته، فإن املجلس لن يتردد في استخدام الردع 
ال��ق��ان��ون��ي ل��ان��ت��ه��اك��ات ال��خ��اص��ة ب��س��ري��ة أع��م��ال��ه 
أخرى  أط��راف  مع  البنك  أبرمها  التي  واالتفاقيات 

وعقود العمل الخاصة بالبنك.
أخ���ي���رًا، س���وف ت��ظ��ل إدارة »ب��ي��ت��ك« ع��ل��ى ال��ت��زام��ه��ا 
الدائم مع املساهمني، ولن تتزعزع عن موقفها في 
الحفاظ على حقوق ومصالح املساهمني والتمسك 

بما يحقق رفعة اسم بيت التمويل الكويتي.

الحمالت المخالفة للقانون 
صراحة وعالنية لن تنال

 من األدلة الكتابية 
والحقائق الثابتة 

 انتقاص عمدي ومضلل 
لإلضرار بالبنك ومساهميه

 أو اإلساءة إلى مجلس اإلدارة 

المحافظة على سرية 
المعلومات صلب العمل 

المصرفي.. وال بد من التحلي 
بروح المسؤولية

لن نتردد في استخدام الردع القانوني النتهاك سرية المعلومات

»بيتك«: مصلحة المساهمين فوق أي اعتبار
قال بيت التمويل الكويتي )بيتك(: »تداولت بعض مواقع التواصل االجتماعي 
مؤخراً بعض التصريحات التي تهدف إلى إخفاء المواقف الحقيقية لمجلس 

اإلدارة تجاه العديد من األمور الخاصة بالبنك وتنطوي على انتهاك لخصوصية 
وسرية المعلومات الخاصة بأعمال »بيتك« وآالف المساهمين والعاملين 

في البنك ومجلس إدارته بالمخالفة لصريح القانون واتفاقيات السرية التي 
أبرمها البنك وعقود العمل الخاصة به«.



هبة حماد
ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة ت��س��ك��ن األول�����ى ال��ع��ق��اري��ة 
عبدالوهاب سهيل العيسى، إن أسعار التداوالت في منطقة 
ميناء عبداهلل تتراوح من 190 دينارًا إلى 205 دنانير للمتر، 
التحديد تكثر فيهما  إل��ى وج��ود قطعتن على وج��ه  الفتًا 
حركة التداوالت، باإلضافة الى أن هناك قرابة ال� 300 قسيمة 
تبلغ مساحات التخزين فيها من 100 متر إلى 25 ألف متر.

أزمة تخزين
وأكد العيسى وجود أزمة في التخزين خصوصًا للشركات 
املتوسطة والصغيرة، حيث انها تعاني من صعوبة شراء 
املكان  يجعل  ما  القريبة،  املناطق  في  وتأجيرها  القسائم 
إل���ى منطقة  ه��و توجههم  وال���ش���راء  للتأجير  ل��ه��م  األف��ض��ل 
املنطقة  االت��ف��اق على تشغيل  أن  إل��ى  ع��ب��داهلل، الفتا  ميناء 
امل��ق��س��وم��ة زاد ف��ي ع���دد ال��ط��ل��ب للتأجير وال���ش���راء م��ن قبل 
املقاولن، والشركات التي تشتغل فيها، ناهيك عن أن عقود 
ال��ط��رق ال��ج��ن��وب��ي��ة س��اه��م��ت أي��ض��ًا ف��ي زي����ادة ال��ط��ل��ب على 
تتفاوت  التأجيرية  التخزين  أس��ع��ار  ب��أن  علما  التخزين، 
من 2.250 دينار إلى 3 دنانير للمتر، ووفقا آلخر تداوالت 

املنطقة خالل أزمة كورونا كانت 240 دينارًا لسعر املتر. 
وبننّ العيسى أن االستثمار في ميناء عبداهلل ناجح جدًا، 
حيث تبلغ نسبة العوائد التي يتم تحقيقها 11%، متوقعا 
التخزينية  األراض���ي  قلة  بسبب  الطلب  زي��ادة  استمرارية 

املتوافرة في الدولة.
من جانبه، قال الخبير العقاري سعد الديحاني: »بالنسبة 
للمخازن املوجودة في منطقة الشويخ، فإن الطلب عليها 
خالل فترة ما قبل حدوث جائحة كورونا كان ممتازًا، علما 
بأن كل عقار يتم تقييمه بحسب دخله، فكلما ارتفع الدخل، 
فإن سعره يرتفع أيضا«، مشيرا إلى أن املنطقة بشكل عام 

حيوية وتتمتع بموقع جغرافي متميز. 
وأضاف: »إذا كان موقع العقار مميزا كأن يكون على ثالثة 
ش����وارع ودخ��ل��ه م��رت��ف��ع، ف���إن نسبة ال��ب��ي��ع ف��ي��ه ت��ت��راوح ما 
املثال  »ه���« على سبيل  الشويخ  7.5% و9%، ومنطقة  بن 
مساحتها ألف متر وموقعها مميز، ما يجعل سعرها يبلغ 
نحو 1.6 مليون دينار، والسعر كما أشرت سابقا مرتبط 

بشكل مباشر بدخل العقار«.
وتابع الديحاني: »وأما املنطقة الواقعة على شارع الغزالي، 
فهي كذلك عليها طلب، وال ننسى أن كل عقار قيمته على 
حسب نشاطه، فالبعض على سبيل املثال نشاطه صناعي 
أو مرخص ليكون غذائيا، وبالتالي فإن مساحة 2000 متر 
إذا  أم��ا  ال��دخ��ل.  اعتمادا على حسب  م بمليوني دينار  تقينّ
م بمليون دينار  كان »هدام«، فإن مساحة ال� 1000 متر تقينّ
تقريبا، علما بأن هذه حسبة ما قبل الجائحة. وبالنسبة 
ف��إن أسعارها متقاربة م��ع م��ا سبق ذك��ره«،  ال���ري،  ملنطقة 
مضيفا أن اإلقبال على إيجار املخازن عادة ما يكون بشكل 

أكبر من عمليات البيع والشراء.

التركيبة السكانية
نسب  من  بالحد  الحكومة  قامت  »إذا  الديحاني  وأوض��ح 

ال���ع���م���ال���ة م����ن خ�����الل ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل��خ��ط��ة ت���ع���دي���ل ال��ت��رك��ي��ب��ة 
في  املتخصصة  العمالة  باستهداف  والتوجه  السكانية، 
العقار  على  التأثير  الصناعية، حتما سيكون  النشاطات 
بشكل سلبي وس��ي��ؤدي إل��ى ن���زول قيمة ال��ع��ق��ارات، س��واء 
القيمة اإليجارية أو قيمة العقار الفعلية«، مؤكدًا في الوقت 
ذاته أن »كورونا« لم يساهم في زيادة الطلب على املخازن، 

بل أحدث حالة من الركود.
وع���ن ت��وق��ع��ات��ه ملستقبل ع���ق���ارات امل���خ���ازن ق���ال: »ف���ي ح��ال 
طبقت الحكومة سياستها املزمعة سيكون هناك انخفاض 
في اإلقبال على الشراء وانخفاض في القيمة اإليجارية«. 

اإلق��ب��ال  ف��إن  الصناعية  الصليبية  منطقة  »أم���ا  وأض����اف: 
أس��ع��ار  إل���ى  وبالنسبة  ك���ان ضعيفًا.  ك��ورون��ا  ق��ب��ل  عليها 
إيجار املخازن، فإن سعر املتر فيها يتراوح بن 700 فلس 
إل��ى دي��ن��ار تقريبًا. أم��ا ال��ج��ه��راء، إذا ك��ان��ت ال��ع��ق��ود تابعة 
متر  األل��ف  ف��إن سعر  والنشاط صناعي،  الصناعة  لهيئة 
تعادل  فيها  البيع  نسبة  أن  كما  نشاطها  حسب  يتفاوت 

.»%10
وفي ما يتعلق بمنطقة النعايم، أشار الديحاني إلى أنها 
أراض  بها  وت��وج��د  ال��س��ي��ارات  منطقة مخصصة لسكراب 
كمخازن وأراض لتجميع السكراب، علما بأن هذه املنطقة 
بعيدة نسبيا عن املدينة وهي منطقة صحراوية ال تحتوي 
لها  الكهربائي  التيار  ول��م يتم توصيل  على بنية تحتية 

وطرقها غير معبدة. 
وأض�����اف: »ب��ال��ت��ال��ي ف���ي ح���ال ك��ان��ت األرض )ف���ض���اء( ف��إن 
سعر املتر االيجاري فيها 500 فلس، أما إذا كانت األرض 
ف��إن سعر  السيارات  لتجميع  قائم  مستغلة وبها سكراب 
امل��ت��ر ال��س��ن��وي ي��ت��ف��اوت م��ا ب��ن 800 فلس إل��ى دي��ن��ار على 
ح��س��ب م��وق��ع��ه��ا، وس��ع��ر ال��ب��ي��ع ل��أل��ف م��ت��ر ق��د ي��ص��ل إل��ى 
ال���واح���د، وه���ي بشكل ع��ام  ي��ق��ارب 1.500 دي��ن��ار للمتر  م��ا 
أق��ل رغ��ب��ة م��ن امل��ن��اط��ق األخ���رى ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي، إال إذا 
م��ع وضع  تنظيمها  وت��م  مناسبة  تحتية  بنية  ت��م وض��ع 
لالرتفاع. وبشكل  قابال  السعر  الخدمات، حينها سيكون 
عام، فإن مصير معظم الصناعيات أو مخازن الصناعة أو 
الغذاء مرتبط في الحالة العامة التي سيشهدها االقتصاد 

بعد كورونا«.
وبننّ الديحاني أن سعر البيع للقسيمة ذات مساحة 500م 

والواقعة على الشارع العام يتراوح ما بن 60 ألف دينار 
و70 ألف دينار. أما القسائم الداخلية ذات نفس املساحة 
500م، فإنها تكون ع��ادة أق��ل سعرا، حيث تتفاوت ما بن 
40 أل��ف دي��ن��ار إل��ى 50 أل��ف دي��ن��ار، اع��ت��م��ادا على النشاط 
أو ن��وع��ي��ة ال���س���ك���راب، م��وض��ح��ا أن ه���ذه األس���ع���ار سجلت 
ق��ب��ل ح����دوث ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، واآلن ف��ه��ي ت��ش��ه��د بعض 

االنخفاض.

الري والشويخ
ق���ال الخبير ال��ع��ق��اري ع��ب��داهلل ال����وزان إن أس��ع��ار امل��خ��ازن 
تتراوح بن 2.500 دينار و5 دنانير للمتر التأجيري، وذلك 
ب��ح��س��ب ج����ودة امل��ب��ن��ى م���ن ح��ي��ث ال��ع��م��ر وارت���ف���اع السقف 
ووج���ود اش��ت��راط��ات األم���ن وال��س��الم��ة وغ��ي��ره��ا م��ن األم��ور 
مثال  مناطق  هناك  حيث  أيضًا،  املنطقة  وبحسب  الفنية، 

يسمح فيها بالتخزين الغذائي وهي األعلى سعرا.
وأض�����اف: »ي��ج��ب األخ����ذ ب��ع��ن االع��ت��ب��ار أي��ض��ا أن ارت��ف��اع 
أسعار بعض املخازن في الري والشويخ يعود الى إمكانية 

تأجيرها تجاريا وحرفيا، وليس فقط بغرض التخزين«.
وعن أع��داد القسائم واملساحات، قال ال��وزان: »ال أعتقد أن 
الخصوص، ألن هناك كثيرا  هناك إحصائية دقيقة بهذا 
من املخازن غير مرخصة أص��ال، لكن بشكل ع��ام ال توجد 
وفرة باملخازن واألعداد محدودة وإال ما وصلت إلى هذه 

األسعار«.
التأجير، هناك تأثر سلبي  ال��وزان »بالنسبة لطلب  وب��ننّ 
ن���وع���ا م����ا، ول���ك���ن ل��ي��س ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر، وذل�����ك ل��ت��أث��ر بعض 
إيجابية  نلمس  ب��دأن��ا  ولكننا  ك���ورون���ا،  ب��أزم��ة  امل��ش��اري��ع 
ح���ال���ي���ا ب����ع����ودة ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ال���ت���أج���ي���ر ورغ����ب����ة امل���ش���اري���ع 
باالستمرار مع رجوع الوضع تدريجيا للحياة الطبيعية، 

وهذا أمر طبيعي ومتوقع«.
باملنطقتن هي  الداخلية  الرئيسية  ال��ش��وارع  أن  وأوض��ح 
األع���ل���ى ط��ل��ب��ا، س����واء ب���ال���ش���راء أو ال��ت��أج��ي��ر وك����ل بحسب 
ن��ش��اط��ه، الف��ت��ا إل��ى أن ك��ورون��ا ل��م تساهم ب��زي��ادة الطلب، 
إذ كان هناك إغ��الق لفترة 3 أشهر تقريبا، ما عدا منطقة 
األنشطة الغذائية التي شهدت زخما غير عادي وازدي��ادا 

في حركة الطلب.

¶ منطقة ميناء عبدالله 
أفضل األماكن للتأجير 

والشراء 

¶ االتفاق على تشغيل 
المنطقة المقسومة زاد 

من الطلب 

¶ الشويخ منطقة
حيوية تتمتع بموقع 

جغرافي متميز

¶ انخفاض اإلقبال
على الشراء في حال 

تعديل التركيبة السكانية 

¶ إمكانية التأجير التجاري 
والحرفي تساهم في 

رفع األسعار باإلضافة 
لغرض التخزين

يشهد قطاع عقارات المخازن تحسناً 
بطيًئامع عودة الحياة تدريجياً، بعدما 

أثبتت األحداث الراهنة واإلجراءات 
االحترازية أنه لم يفلت من مخالب 

هذه األزمة أي قطاع كان.

طول مدة اإلجراءات واإلغالق الواسع 
النطاق جعال القطاع العقاري 

في مرمى األزمة، إذ ال تزال العديد 
من الشركات، خصوصاً الصغيرة 

والمتوسطة، تواجه صعوبات في 
عمليات الشراء والتأجير في األماكن 

القريبة، ما يجعلها تتسابق على بعض 
المناطق البعيدة وهو دافع إيجابي 

لهذا القطاع الحيوي وفقا لمراقبين.

واتفقت آراء الخبراء أن كالً من 
منطقتي الشويخ والري ال تزاالن في 

الصدارة من حيث األسعار والتداول 
العقاري، كما أن تأثير األزمة لم يكن 

عميقاً لقطاع عقارات التخزين نتيجة 
محدوديته وكثرة الطلب عليه.

وبالنسبة إلى األسعار بشكل عام، فإن 
نوعية النشاط وتميز الموقع يظالن 

العنصرين األساسيين في تحديدها، 
ناهيك أن قوة القطاع تكمن في 

أنه يشتمل على األنشطة الصناعية 
والحرفية، باإلضافة إلى الغذائية، األمر 

الذي يدعم ثبات أدائه رغم التحديات 
التي يواجهها االقتصاد في الوقت 

الراهن.

ومع عدم قدرة العديد من الشركات 
على سداد مستحقات اإليجار، أو 

تسديد الدفعات اإليجارية لألصول 
الرأسمالية لديها، رأى البعض أن خطة 

إعادة التركيبة السكانية قد تكون 
عامال قد يشكل تحديا آخر أمام تصاعد 

وتيرة األداء، خصوصا في حال عملت 
الحكومة على تقليص األيدي العاملة 

في األنشطة الصناعية والحرفية. 
سبقلا استطلعت آراء الخبراء، وفي 

ما يلي التفاصيل:

 مناطق الطلب

أشار الوزان إلى أن الشويخ 
وال��������ري ه���م���ا م����ن امل���ن���اط���ق 
التي تشهد طلبا من حيث 
الشراء وااليجار في أغلبية 
ال��������ظ��������روف، وذل����������ك ي���رج���ع 
لحيوية موقعهما الجغرافي 
والن���ف���راده���م���ا ت��ق��ري��ب��ا في 
ال�����دول�����ة ب���خ���دم���ة األن���ش���ط���ة 
ال����ت����ج����اري����ة وال���ت���خ���زي���ن���ي���ة 
وال���ت���ي تشمل  وال���ح���رف���ي���ة، 
واألجهزة  السيارات  تجارة 
ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة واألس�����������واق 
املركزية والكراجات وورش 
وغيرها  واملناجر  األملنيوم 
ال��ط��ل��ب  زال  وم�����ا  ال����ع����دي����د، 
أزم��ة  رغ���م  م��م��ت��ازًا  عليهما 

كورونا.

الشويخ والري في الصدارة.. والتخزين الغذائي األعلى سعراً

عقارات المخازن..
 مؤشرات انفراج تتحدى األزمة

أمغرة الجنوبية
ب�����نّ ال��دي��ح��ان��ي أن م��ن��ط��ق��ة أم��غ��رة 
ال����ج����ن����وب����ي����ة ت����خ����ت����ص ب����م����خ����ازن 
الصناعية  وامل���خ���ازن  ال��س��ي��رام��ي��ك 
وس�����ك�����راب ال����س����ي����ارات وم����خ����ازن 
األخ����ش����اب، وي����ت����راوح س��ع��ر امل��ت��ر 
االي��ج��اري ب��� 800 فلس ودي��ن��ار. 
وأما القسيمة إذا كانت مساحتها 
التابعة  1000 متر خصوصًا تلك 
ل��ه��ي��ئ��ة ال���ص���ن���اع���ة، ف������إن س��ع��ره��ا 
يتراوح من 70 إلى 100 ألف دينار 
بحسب ميزة املوقع. وأما األسعار 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ش��ع��ي��ب��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة 
ال���ش���رق���ي���ة )ت���رخ���ي���ص ص���ن���اع���ي(، 
ب�  ي��ت��راوح  فيها  البيع  ف��إن سعر 
ال��واح��د  للمتر  دن��ان��ي��ر  و710   650
على حسب املوقع، وسعر االيجار 
املتر  امل��وق��ع، ويكون سعر  بحسب 

شهريا دينارا واحدا.

الطلب واألسعار
 ذكر عبدالله الوزان أن استمرار الطلب على عقارات المخازن وارتفاع أسعارها

يعتمد على عوامل عدة، أبرزها: 
رجوع الحياة الطبيعية ومدى تأثير تداعيات جائحة كوفيد- 19 على المديين 

المتوسط والبعيد على االقتصاد، حيث ما زالت الرؤية غير واضحة.

استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع اإلسكانية والتنموية.

انخفاض تكلفة التمويل وتوافره.

2

1

3

عبدالوهاب العيسى:

صعوبة التأجير
في المناطق القريبة 

تدفع إلى ظهور ضائقة

عبدالله الوزان: 

المتر التأجيري
يتراوح بين 2.5

و5 دنانير 

سعد الديحاني: 

»كورونا« أحدث حالة 
من الركود ولم يساهم 

في زيادة الطلب

تحقيق عقاري
heba_heather@alqabas.com.kw
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هل ينتعش قطاع المخازن مع عودة الحياة والفتح التدريجي؟

تغريدة عقارية
 

شركة أحمد األحمد العقارية

العقار  أس��ع��ار  ارتفعت 
األزم��ة  بعد  الكويت  في 
 ،2008 ف�����ي  ال����ع����امل����ي����ة 
نشاهد حاليًا ارتفاعات 
غ�����ي�����ر م�����س�����ب�����وق�����ة ف���ي 
السكني  القطاع  أسعار 

خالل كورونا 2020.
ه�������ل ن�����ش�����اه�����د س����وق����ًا 
ع������ق������اري������ًا )س����ك����ن����ي����ًا( 
مختلفًا بأسعار فلكية 
 ج������دي������دة أك�����ث�����ر خ����الل

القادمة؟  10 سنوات  ال� 
ت��وق��ع��ات��ي وب��ك��ل تأكيد 

نعم.
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ثغرة تؤثر في شفافية التداوالت

أمالك عقارية »متخفية« وصفقات بعيدة عن األنظار

ابراهيم محمد 
ك��ش��ف��ت م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة ل���� سبقلا، ع���ن ث��غ��رة 
القطاع  ف��ي  ال��ع��م��ل  ��ن��غ��ص شفافية 

ُ
ت ح��س��اس��ة 

ثير الكثير من عالمات االستفهام، 
ُ
العقاري، وت

تتمثل بابرام صفقات عقارية بعشرات ماليني 
أط��راف ألخرى  الدنانير، وانتقال ملكيات من 
وزارة  في  العقاري  التسجيل  إدارة  عن  بعيدًا 
ال��ع��دل، وه��ي خ��اص��ة بالعقود امل��م��ول��ة بنظام 
االج������ارة م���ن ق��ب��ل ب��ع��ض ال���ب���ن���وك، وال���ت���ي من 
خ��الل��ه ت��ت��ب��دل ال��ع��ق��ود م��ن عميل آلخ���ر ضمن 
ال��ب��ن��ك ن��ف��س��ه، وه�����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ص��ف��ق��ات ال 
ع��ن��ه، كما ال يتم تسجيله ضمن  اإلع���الن  يتم 
الصفقات، كون امللكية تبقى للبنك ولم تتغير 
من طرف إلى آخر، إال أنه في حقيقة األمر هذا 
ال��ن��وع م��ن ال��ص��ف��ق��ات ي��ج��ب ان ي��ن��درج ضمن 
الصفقات العقارية، خصوصا ان بعضها يتم 

من خالل وسيط عقاري!
وأف������ادت امل���ص���ادر ب����ان ح��ق��وق االن���ت���ف���اع مثل 
ال��ح��رف��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة وال��ش��ال��ي��ه��ات وامل�����زارع 

أيضا يشوبها نقص في الشفافية، وإن كانت 
إنما  ملكية،  ون��ق��ل  بيعا  تعتبر  ال  ت��داوالت��ه��ا 
تنازل بني األط��راف مقابل مبلغ معني، لكنها 
في الواقع صفقات عقارية ويتم تداول سيولة 

كبيرة فيها بمئات املاليني.
العقارية  اللهيب  شركة  مدير  أك��د  جهته،  م��ن 
وامل��ق��ي��م امل��ع��ت��م��د أح��م��د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف اللهيب 
ل��� سبقلا، ان االع���الن ع��ن مثل ه��ذه الصفقات 
واحتساب تداوالتها على انها سيولة عقارية 
سيضفي مزيدا من الشفافية للسوق العقاري، 
م��ض��ي��ف��ًا »ال ض���ي���ر م����ن ان����ش����اء ن���ظ���ام م��ش��اب��ه 
للنظام املوجود حاليًا في وزارة العدل لإلعالن 

كما  االنتفاع،  لحقوق  العقارية  الصفقات  عن 
ي��ج��ب أن ي��ت��م إظ���ه���اره���ا م���ن ض��م��ن امل��ل��ك��ي��ات 
انتفاع  كانت حق  وإن  العقارية،  الشهادة  في 

لكونها نوعا من أنواع التملك العقاري«.
وط���ال���ب ال��ل��ه��ي��ب ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب���ض���رورة 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى خ��ل��ق آل��ي��ة واض���ح���ة إلظ���ه���ار ه��ذا 
ال����ن����وع م����ن ال���ص���ف���ق���ات ل��ل��ع��ل��ن واالس����ت����ف����ادة 
م���ن ت���أث���ي���ره ع��ل��ى م����ؤش����رات ال���س���وق ك��م��ا هو 
التي تنشرها وزارة  الصفقات  به في  معمول 
ال��ع��دل. وأض���اف: ألي شخص الحق باالطالع 

السوق واألسعار وحجم  عليها ملعرفة حركة 
السيولة وعدد الصفقات.

ان��ع��ك��اس��ات اس��ت��م��رار مثل تلك  وع���دد اللهيب 
الصفقات بعيدًا عن ادارة التسجيل العقاري: 

حرم خزينة الدولة من 
ُ
1 - صفقات االج��ارة ت

رسومها. 
2 - عدم ظهور ملكية الشخص العقارية في 
ال��ش��ه��ادة ال��ت��ي يتم تقديمها ل���وزارة اإلس��ك��ان 
وبنك االئتمان لطلب فتح ملف إسكاني لبيت 
ال��ب��ن��اء، وهنا  حكومة أو ش��راء بيت أو ق��رض 
تبرز امكانية ان ينافس املستفيدون من عقود 
االج������ارة وح���ق���وق االن���ت���ف���اع م���ن ل��ي��س ل��دي��ه��م 

امالك عقارية عند التقدم لطلب بيت العمر. 
3 - في حاالت رفع قضية ضد شخص ما، ال 
تظهر عقود االجارة ضمن ملكية الشخص في 

الشهادة العقارية.
: ال��ح��ل يكمن ف��ي اس��ت��ح��داث آلية 

ً
وت��اب��ع ق��ائ��ال

جديدة لدى الجهات الرسمية املختصة تظهر 
حركة وتداوالت وقيم مثل هذه الصفقات ومن 
ه��و املستفيد األخ��ي��ر م��ن ال��ع��ق��ار، م��ش��ي��رًا ال��ى 
أن طلب ش��ه��ادة األوص���اف ل��ت��داوالت االج��ارة 
ل��ي��س��ت اج���ب���اري���ة، وال���ت���ي ت��ب��ني إن ك����ان ه��ن��اك 

مخالفات على العقار أم ال. 
وت����س����اءل ال���ل���ه���ي���ب:ه���ل ي��ع��ق��ل اب�������رام ص��ف��ق��ات 
ب��ع��ش��رات امل��الي��ني بعيدا ع��ن األن��ظ��ار؟ مشيرا 
ال����ى ان ه����ذا األم����ر ي��ن��ع��ك��س س��ل��ب��ا ع��ل��ى واق���ع 
س��ي��ول��ة ال��س��وق ال��ع��ق��اري، ك��م��ا أن امل��ع��ل��وم��ات 
تكون  بالسوق  ن��اش��ط  أي  اليها  يستند  ال��ت��ي 
منقوصة سواء كان مواطنا يرغب في البيع أو 
الشراء أو تاجرا أو وسيطا أو مقّيما عقاريا، 
ن��اه��ي��ك ع���ن آث����اره����ا ال��س��ل��ب��ي��ة ف���ي ال����دراس����ات 

العقارية بالسوق املحلي.

¶ اللهيب لـ سبقلا: ال بد من آلية إلظهار المستفيد األخير من عقود اإلجارة 

¶ حقوق االنتفاع يفترض أن تكون شفافة.. عبر إعالن قّيم وعدد صفقاتها 
¶ تداوالت وصفقات في الظل بمئات الماليين.. والدولة ُتحرم من رسومها 

¶ المستفيدون منها ال تظهر أسماؤهم في الشهادة العقارية المطلوبة لفتح ملف إسكاني

مساهمة النفط ارتفعت من 53 إلى 54.2 %

انكماش الناتج المحلي 1% في الربع األول
قالت اإلدارة املركزية لالحصاء إن الناتج املحلي 
اإلج���م���ال���ي ال��ك��وي��ت��ي رب����ع ال��س��ن��وي ب��األس��ع��ار 
الثابتة ت��راج��ع واح���دا ف��ي امل��ئ��ة ف��ي ال��رب��ع األول 
م���ن ال���ع���ام ال��ح��ال��ي م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��ت��رة ذات���ه���ا من 
عام 2019 بالغا 9.7 مليارات دينار. وأضافت 
»اإلح����ص����اء« ام����س، أن ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي ال��رب��ع��ي 
باألسعار الجارية تراجع 8.8 في املئة في الربع 
إذ  ع��ام 2019  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  األول 

التقديرية للناتج املحلي اإلجمالي  القيمة  بلغت 
9.1 مليارات دينار.

وأوض���ح���ت أن م��س��اه��م��ة ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي من 
ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي اإلج���م���ال���ي ب���األس���ع���ار ال��ج��اري��ة 
بالربع األول من عام 2020 بلغت 3.7 مليارات 
الناتج املحلي،  دينار بنسبة 40.3 في املئة من 
ال��ى 5.2 مليارات  القيمة  ارتفعت ه��ذه  في حني 
دينار )نحو 17 مليار دوالر( وبنسبة مساهمة 

بلغت 54.2 في املئة باألسعار الثابتة. وأشارت 
إل����ى أن ال���ن���ات���ج امل��ح��ل��ي ل��ل��ق��ط��اع غ��ي��ر ال��ن��ف��ط��ي 
باألسعار الثابتة في الربع األول من عام 2020 
أظهر تراجعا بنسبة 3.5 في املئة مقارنة بالربع 
النظير من عام 2019، إذ بلغت القيمة التقديرية 
)نحو  دينار  النفطي 4.4 مليارات  للقطاع غير 
14.5 مليار دوالر( بمساهمة في الناتج املحلي 
وبينت  امل��ئ��ة.  ف��ي   45.8 م��ق��داره��ا  األول  ل��ل��رب��ع 

»اإلح���ص���اء« أن���ه ع��ن��د ت��ت��ب��ع أداء أه���م األن��ش��ط��ة 
االقتصادية خالل الربع األول مقارنة مع الفترة 
ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي ي��الح��ظ أن مساهمة 
ال��خ��ام وال���غ���از الطبيعي ارت��ف��ع��ت  ال��ن��ف��ط  إن��ت��اج 
الثابتة،  ب��األس��ع��ار  امل��ئ��ة  إل���ى 54.2 ف��ي  م��ن 53 
وذلك للزيادة البسيطة في الكميات املنتجة من 
لهذا  املضافة  القيمة  أن  وذك���رت  ال��خ��ام.  النفط 
القيمة  ع��ن  امل��ئ��ة  ف��ي  انخفضت 16.9  ال��ن��ش��اط 

التي حققتها في الربع األول من العام املاضي 
وذلك باألسعار الجارية ومع التراجع الحاصل 
في أسعار النفط العاملية مقارنة مع تلك الفترة.

وعن الصناعة التحويلية أفادت بأنه وفقا لنفس 
بلغت  والثابتة  الجارية  وب��األس��ع��ار  التقديرات 
م��س��اه��م��ة ه���ذا ال��ن��ش��اط ال����ذي ي��ش��م��ل صناعة 
النفط والكوك واملنتجات النفطية املكررة نسبة 
املئة  ف��ي  املحلي و6.3  الناتج  م��ن  امل��ئ��ة  ف��ي   7.1

وأش��ارت  الثابتة.  ب��األس��ع��ار  املحلي  الناتج  م��ن 
اإلح��ص��اء إل���ى أن ال��ب��ي��ان��ات امل��ق��درة ب��األس��ع��ار 
والتجزئة  الجملة  تجارة  تراجع  أظهرت  الثابتة 
املئة  الربع األول بنسبة مقدارها 10.2 في  في 
املضافة  القيمة  بلغت  إذ  س��ن��وي،  أس��اس  على 
دي���ن���ار مشكلة  م��ل��ي��ون   339.8 ال��ن��ش��اط  ل���ه���ذا 
الناتج املحلي اإلج��م��ال��ي ربع  امل��ئ��ة م��ن  ف��ي   3.5

السنوي. )كونا(

مليونيرات ُينافسون.. على طلب إسكاني! 
 

ي دينار ومجّمعًا 
َ
األح��ي��ان يكون شخص واح��د يمتلك شاليهًا بمليون إن��ه في كثير من  اللهيب  ق��ال 

 بمليون دينار وعقاراٍت بنظام اإلجارة بعشرات املاليني، وتجده 
ً
تجاريًا بعشرة ماليني دينار ومزرعة

ينافس على طلب إسكاني للحصول على منزل، ويفّوت الفرصة على الكثيرين من املستحقني الذين ال 
يملكون بيتًا! مؤكدًا ضرورة سن تشريعات وآليات جديدة إلظهار املستفيد األخير من عقود اإلجارة.

أحمد اللهيب
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استغلت ثغرة قانونية بأميركا

شركات مفلسة تصرف مكافآت بالماليين!

سليمة لبال 

يمنع قانون اإلف��اس األميركي ال��ذي تمت 
ن���ظ���ري���ا ذل����ك،  ف����ي 2005،  امل���ص���ادق���ة ع��ل��ي��ه 
ل��ك��ن ه���ذه ال��ش��رك��ات اس��ت��ف��ادت م���ن ال��ف��راغ 
امل��دف��وع��ات قبل  ه���ذه  ال��ق��ان��ون��ي لتخطيط 

اإلفاس. 
 JC التوزيع الطريقة تمكنت شركة  وبهذه 
7.5 مليون دوالر على  ت��وزي��ع  م��ن   Penney
سولتو  جيل  رئيستها  بينهم  مسؤوليها 
لحضهم على ال��ب��ق��اء ف��ي ال��ش��رك��ة ف��ي هذه 

الظروف الصعبة. 
االدارة موهوبة  أن  ال���ى  ال��ش��رك��ة  وأش����ارت 
ال��وب��اء، وفي  وحققت رق��م أعمال جيد قبل 
الوقت ذاته أغلقت سلسلة املحال هذه 152 
نقطة بيع وسرحت ألف موظف، فيما وجد 
78 أل��ف موظف م��ن أص��ل 85 أل��ف أنفسهم 

في بطالة مقنعة.
احدى  م��ارك��وس  نيماس  وقامت مجمومة 
بالشيء   JC Penney ل���  املنافسة  ال��ش��رك��ات 
للرئيس  نفسه، إذ صرفت 4 مايني دوالر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ج��ي��وف��ري��و ف����ان راي���م���دون���ك و4 
م���اي���ني أخ�����رى مل��ع��اون��ي��ه امل���ق���رب���ني، بينما 
ت���م غ��ل��ق 67 م��ح��ا ب��ش��ك��ل م���ؤق���ت وأح��ي��ل 
11 أل������ف م����وظ����ف ل���ل���ب���ط���ال���ة، وأم�������ا ش��رك��ة 
ه��رت��ز امل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ت��أج��ي��ر ال��س��ي��ارات 
ف��ق��د م��ن��ح��ت م��س��ؤول��ي��ه��ا م���ك���اف���آت بقيمة 
ألف   14 س��رح��ت  بينما  دوالر،  مليون   1.5

موظف ووزعت مكافآت بقيمة 16.2 مليون 
ي��ح��م��ل��ون مسمى  م��وظ��ف��ا  ع��ل��ى 340  دوالر 
 Chesapeake وأخ��ي��را صرفت شركة  م��دي��ر. 

للطاقة 25 مليون دوالر ملسؤوليها. 
وه���رت���ز و6   JC Penney ش���رك���ة  ح����ال  ف��ف��ي 
شركات أخرى، فقد تم إقرار صرف املكافآت 
وف���ق ل��ي��زي��ك��و، أس��ب��وع��ا واح����دا ق��ب��ل اي���داع 
كانت  بينما  املحكمة،  أم���ام  اإلف���اس  ملف 

االشاعات بشأن مشاكلهم املالية تتردد في 
ك��ل م��ك��ان. وق��ال محامي JC Penney خال 
ج��ل��س��ة االس��ت��م��اع ف��ي امل��ح��ك��م��ة ان ق����رارات 
ص���رف امل��ك��اف��آت اع��ت��م��دت ف���ي ه���ذا ال��وق��ت 

بالتحديد حتى ال يتم إدراجها في امللف. 
من جهتها، كشفت بلومبيرغ أن الشركات 
األميركية املفلسة وزعت في املجموعة 131 

مليون دوالر مكافآت على مسؤوليها. 

مكافآت كاش 

هذه املمارسة ليست فعا معزوال، فقبل أيام 
من إعانها االفاس وإغاق جميع محالها، 
ق��ررت شركة األل��ع��اب Toys R Usص���رف 8.2 
املقربني.  ومعاونيه  ملديريها  دوالر  مايني 
وت��م��ت امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى ال��خ��ط��ة ف��ي املحكمة 
التي ال تستطيع أن تعارض قرارات الشركة 

إال بعد أن تعلن إفاسها. 
وي���ط���ال���ب ب���ع���ض ال���دي���م���ق���راط���ي���ني ب��ت��غ��ي��ي��ر 
ال��ق��ان��ون حتى يتم ص��رف امل��ك��اف��آت متى تم 

البدء في تنفيذ إجراءات الحماية. 
وتفضل الشركات دفع هذه املكافآت »كاش«، 
ألنها تدرك أنها ستتعرض إلى مضايقات، 
وت��ب��رر ذل���ك ع��م��وم��ا ب��ض��رورة ال��ح��ف��اظ على 
نوع من االستقرار في وقت األزمة، حتى وان 

أمر  مكافآت  منح  استراتيجية  ان  يثبت  ل��م 
مربح. 

وفي الحقيقة كانت بعض شركات التوزيع 
األميركية تعاني من مشاكل مالية قبل وباء 
كورونا، ألنها لم تتكيف مع املنافسة خاصة 
ف���ي م��ج��ال ال��ب��ي��ع االل���ك���ت���رون���ي، ف��ج��اء وب���اء 
كورونا ليقضي عليها وينهي نشاطها في 

السوق.

فضيحة توزيعات األرباح دفعت إلى المطالبة بتغيير القوانين

شلّ وباء كورونا، االقتصاد األميركي خالل الشهور القليلة الماضية، مما خّلف 
موجة إفالس غير مسبوقة، تعرضت لها العديد من الشركات، خاصة العاملة 
في قطاع التوزيع، لكن هذا الوضع لم يمنع بعض الشركات التي وضعت تحت 

طائلة إجراءات الحماية من تحويل مكافآت لمسؤوليها، مما شكل فضيحة 
بحسب ليزيكو الفرنسية، دفعت البعض الى المطالبة بتغيير القانون. 

وأشارت الصحيفة في تقرير كتبه مراسلها في الواليات المتحدة الى أن الكثير 
من موظفي بعض الشركات األميركية فوجئوا، قبل أو بعد وضع هذه الشركات 

تحت طائلة قانون اإلفالس، باستفادة المسؤولين من مكافآت مما أصابهم 
بالصدمة، ووفق تحليل أجرته رويترز فإن حوالي ثلث الشركات التي طلبت 

اخضاعها لقانون اإلفالس خالل فترة الوباء، وزعت مكافآت بعد شهر من إيداع 
ملفاتها، فيما انتظرت شركات أخرى ستة شهور. 

»بلومبيرغ«: 
وزعت 131 مليون دوالر

على قياداتها 

ثلث الشركات التي 
طلبت إخضاعها لإلفالس 

قامت بالتوزيعات

تفضل دفع المكافآت 
بالكاش درءاً للتعرض إلى 

مضايقات

»الوطني«: سجل أدنى تراجع في 3 سنوات

الدوالر يتكّبد خسائر فادحة
لم يشهد األسبوع املاضي أحداثًا تذكر على 
أسبوعًا هادئًا  وك��ان  االق��ت��ص��ادي،  الصعيد 
بصفة استثنائية، إال أنه على الرغم من ذلك 
كان هناك تحول محوري في سوق العمات 
األجنبية. وعاد اإلقبال على املخاطر مجددًا 
ال���ذي أدى إلى  ال��س��اح��ة، األم���ر  للظهور على 
ت��ك��ب��د ال������دوالر خ��س��ائ��ر ف���ادح���ة ع��ل��ى ن��ط��اق 
واس����ع. وس��اه��م ذي���وع أن��ب��اء إي��ج��اب��ي��ة ح��ول 
ت��ط��وي��ر ل���ق���اح مل��ك��اف��ح��ة ال���ف���ي���روس وت��ع��زي��ز 
ال����وح����دة ب����ني أع����ض����اء االت����ح����اد األوروب��������ي، 
ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ت���ص���اع���د ح������االت اإلص���اب���ة 
ال���ي���وم���ي���ة ب���ف���ي���روس ك����ورون����ا امل��س��ت��ج��د ف��ي 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، ف��ي تمهيد الطريق أم��ام 
ه���ذا ال��ت��ح��ول امل���ح���وري. وم���ا ت���زال ال��والي��ات 
امل���ت���ح���دة ت����ح����اول ج����اه����دة اح�����ت�����واء ح����االت 
اإلص���اب���ة وال���وف���ي���ات ال��ج��دي��دة ال��ن��ات��ج��ة عن 
الجائحة، وبالتالي فإن التأثير السلبي على 
االنتعاش االقتصادي األميركي في األشهر 
ال��ق��ادم��ة يتم أخ���ذه بعني االع��ت��ب��ار. م��ن جهة 
أخ��رى، ستتوقف ال��والي��ات املتحدة عن دفع 
البطالة اإلضافية بقيمة 600 دوالر  إعانات 
أسبوعيًا، والتي من املقرر أن تنتهي مدتها 
ارتفعت مطالبات  ف��ي ح��ني  ال��ج��اري،  الشهر 
الحصول على إعانات البطالة للمرة األولى 
أربعة أشهر. وق��د نتج عن ذلك  منذ حوالي 
ت��راج��ع م��ؤش��ر ال����دوالر األم��ي��رك��ي ب��ح��دة إلى 
م��ن��ذ سبتمبر  امل��س��ج��ل��ة  أدن�����ى م��س��ت��وي��ات��ه 
2018. وي��ت��داول املؤشر حاليا عند مستوى 
من   %8.05 بنسبة  أدن��ى  يعد  فيما   ،94.692
أع���ل���ى م��س��ت��وي��ات��ه امل��س��ج��ل��ة ل��ل��ع��ام ال��ح��ال��ي 

والبالغة 102.992.
ووف��ق��ًا ل��ق��ان��ون امل��س��اع��دات واإلغ��اث��ة واألم��ن 
االق����ت����ص����ادي ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن أث������ار ف���ي���روس 
 31 ي���ك���ون  أن  امل���ق���رر  م���ن   ،CARES ك����ورون����ا
الحصول  برنامج  انتهاء  تاريخ  هو  يوليو 
على املزايا اإلضافية. إال أن جميع الواليات 
ستتوقف عن دف��ع ذل��ك املبلغ بعد 25 أو 26 
يوليو نظرًا للتقويم اإلداري، وفقًا ملا أعلنته 
الجمهوريون  ال��ن��واب  وك���ان   .CNBC شبكة 
في الكونغرس وإدارة ترامب قد أقروا حزمة 
تريليون  بقيمة  االق��ت��ص��ادي  لتحفيز  إغ��اث��ة 
دوالر، إال انهم يواجهون معارضة قوية من 
قبل الديموقراطيني. وكان استكمال التشريع 
ال�����ازم إلق�����رار ح��زم��ة ال��ت��ح��ف��ي��ز م���ن امل��ش��اك��ل 
ال��ذي  الكونغرس  لها  ت��ع��رض  ال��ت��ي  الفعلية 
بعد  خاصة  الديموقراطيون،  عليه  يسيطر 
تمريرهم مسودة قانون بقيمة 3 تريليونات 
تمرير  يقبلوا  أن  املستعبد  م��ن  وك��ان  دوالر 
بكثير. وبمجرد  ذل���ك  م��ن  أق���ل  بقيمة  ح��زم��ة 
ان���ت���ه���اء اس���ت���ح���ق���اق���ات ال���ب���ط���ال���ة، س��ت��ت��ف��اق��م 
الضغوط على الحكومة إلبرام صفقة في ظل 
تزايد مخاطر التباطؤ االقتصادي. ونتيجة 
اتجاهه  األميركي  ال��دوالر  يواصل  قد  لذلك، 
ال���ك���ون���غ���رس  إل������ى أن ي���ت���وص���ل  ال���ه���ب���وط���ي 

األميركي إلى اتفاق. 
ولفت التقرير إلى تصاعد حالة عدم اليقني 

ف��ي س��وق العمل م��ع ت��زاي��د ح���االت اإلص��اب��ة 
امل���واط���ن���ني  ع�����دد  ازداد  ح���ي���ث  ب���ال���ف���ي���روس، 
الحصول  بطلبات  تقدموا  ممن  األميركيني 
ما  منذ  األول���ى  للمرة  البطالة  إع��ان��ات  على 
ي��ق��رب ح��وال��ي 4 أش��ه��ر، وت���م اإلع����ان أيضًا 
عن حوالي 32 مليون شخص تقريبًا كانوا 
يحصلون بالفعل على تلك اإلعانات. ويشير 
ارتفاع عدد املطالبات من 1.3 مليون إلى 1.4 
مليون، إلى أن التعافي املستمر الذي شهده 
املاضية  القليلة  األش��ه��ر  العمل خ��ال  س��وق 
ق����د ت����وق����ف. ف����ي ال����وق����ت ذات�������ه، ت����ج����اوز ع���دد 
أكثر  بكوفيد19-  االجمالية  اإلصابة  ح��االت 
من 4 مايني حالة في الواليات املتحدة، بما 
ساهم في إشعال املخاوف من تسريح املزيد 

من املوظفني في ظل إغاق الشركات.

بصيص أمل

 أظهرت التجارب األولية التي أجرتها شركة 
أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد 
لتطوير لقاح ملكافحة فيروس كورونا نتائج 
التي ص��درت  النتائج  أظ��ه��رت  واع���دة، حيث 
كان  التجريبي  اللقاح  أن  امل��اض��ي  األس��ب��وع 
مناعية  استجابة  تحفيز  على  وساعد  آمنًا 
في التجارب السريرية املبكرة. ووصف كبير 
اللقاح  العاملية  الصحة  منظمة  في  العلماء 
الرئيسي  امل��رش��ح  ب��أن��ه   AZD1222 امل��س��م��ى 
ف����ي س���ب���اق ع���امل���ي ل���وق���ف ال���ج���ائ���ح���ة. إال أن 
ال��ل��ق��اح��ات في  س���ارة جيلبرت، أس��ت��اذة علم 
جامعة أكسفورد قد صرحت بأنه: »ما زلنا 
ال نعرف مدى قوة االستجابة املناعية التي 
نحتاج إلى تحفيزها للحصول على حماية 
فعالة ض��د ع��دوى م��رض )س���ارس-ك���وف2-(، 
كما يحتاج الباحثون إلى معرفة املزيد عن 

مرض كوفيد19-«.

الكونغرس يناقش 
خطة تحفيز مالي جديدة 

لدعم االقتصاد

االتفاق المالي لالتحاد 
األوروبي يعكس التضامن 

والتكامل بين الدول األعضاء

ملحمة انفصال المملكة 
المتحدة عن االتحاد األوروبي 

ما زالت مستمرة

تصاعد وتيرة التوترات مجدداً 
بين الواليات المتحدة والصين

29.4 مليار دوالر إصدارات كويتية 
من السندات والصكوك

أصدر املركز املالي الكويتي )املركز(، تقرير 
ب����ع����ن����وان: »أس���������واق ال���ص���ك���وك وال���س���ن���دات 
ال���ذي   ،»2020 األول  ال��ن��ص��ف   - ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
ي��س��ل��ط ال����ض����وء ع���ل���ى إص���������دارات ال��ص��ك��وك 
والسندات املصدرة في منطقة دول مجلس 
ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي خ����ال ال��ن��ص��ف األول 
من ع��ام 2020. وأش��ار التقرير إل��ى أن��ه على 
الرغم من انخفاض حجم اإلصدارات األولية 
تداعيات  2020 بسبب  م��ن  األول  ال��رب��ع  ف��ي 
ان���ت���ش���ار ج��ائ��ح��ة »ك���وف���ي���د 19«، ف����إن س��وق 
الربع  في  نشاطه  استعاد  األول��ي  السندات 
السيادية  اإلص�����دارات  بلغت  حيث  ال��ث��ان��ي، 
النصف  دوالر خال  مليار   42.3 الخليجية 
األول 2020 بنسبة نمو 40 في املئة، وتسبب 
ان��ت��ش��ار جائحة »ك��وف��ي��د 19« واالن��خ��ف��اض 
ال���ح���اد ف���ي أس���ع���ار ال��ن��ف��ط ف���ي ت���راج���ع نمو 
اق���ت���ص���ادات ال�����دول ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، م��م��ا س��اه��م 
وارت��ف��اع  لديها  امل��ي��زان��ي��ات  تفاقم عجز  ف��ي 

حاجتها إلى التمويل.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ح��ج��م اإلص������دارات ال��ق��ائ��م��ة في 
ق��ي��م��ة اإلص�����دارات  ب��ل��غ��ت  ي��ون��ي��و 2020،   30
السعودية 233.9 مليار دوالر أو ما نسبته 
إص����������دارات  ق���ي���م���ة  ب���ل���غ���ت  ح�����ني  ف�����ي   .%36
املؤسسات الكويتية من السندات والصكوك 
29.4 مليار دوالر أو ما يمثل 5% من إجمالي 

حجم اإلصدارات القائمة.
ول��ق��د ك����ان ألس�����واق ال���دي���ن ال���ع���ام دور مهم 
بلغ  ال���دول، حيث  لتلك  التمويل  توفير  ف��ي 
إج���م���ال���ي إص���������دارات ال���ص���ك���وك وال���س���ن���دات 
خال  دوالر  مليار   70.7 الخليجية  األول��ي��ة 
ق��دره  بارتفاع  ع��ام 2020  م��ن  األول  النصف 
9% ع��ل��ى أس���اس س��ن��وي م��ق��ارن��ة بإجمالي 
م��ل��ي��ار دوالر خ��ال   65.0 ب��ق��ي��م��ة  إص������دارات 
ع���دد  ب���ل���غ  ك���م���ا   .2019 م����ن  األول  ال���ن���ص���ف 
اإلص������������دارات األول�����ي�����ة 174 إص���������دارًا خ���ال 
 229 ب�����  م���ق���ارن���ة   2020 م����ن  األول  ال���ن���ص���ف 

إصدارًا خال النصف األول من 2019.

إصدارات الصكوك

 بلغ إجمالي اإلصدارات في سوق الصكوك 
دوالر  م��ل��ي��ار   70.7 ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة  وال���س���ن���دات 
خال النصف األول من 2020 بارتفاع قدره 
9% مقارنة بإجمالي إص��دارات بقيمة 65.0 

مليار دوالر خال النصف األول من 2019.
تصّدرت اإلم��ارات العربية املتحدة إجمالي 
إص��������������دارات س�������وق ال�����س�����ن�����دات وال����ص����ك����وك 
الخليجية في النصف األول من 2020 بقيمة 
 %35 أو  دوالر  م��ل��ي��ار   24.6 بلغت  إج��م��ال��ي��ة 
الخليجية  ق��ي��م��ة اإلص�������دارات  إج��م��ال��ي  م���ن 
م���ن خ���ال 95 إص������دارًا. وت��ل��ت��ه��ا ال��س��ع��ودي��ة 
اإلص���دارات  قيمة  إجمالي  م��ن   %28 بنسبة 
الثالث  امل��رك��ز  ف��ي  قطر  الخليجية، وج���اءت 

اإلص���دارات  قيمة  إجمالي  م��ن   %26 بنسبة 
الخليجية، في حني بلغت حصة اإلصدارات 
الكويتية 2.8 مليار دوالر أو 4% من إجمالي 

قيمة اإلصدارات الخليجية.

السندات التقليدية 

وتصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي 
ب��ق��ي��م��ة  ع�����ام 2020،  ف����ي  ق��ي��م��ة اإلص����������دارات 
ما  أي  دوالر،  م��ل��ي��ار   42.3 ب��ل��غ��ت  إج��م��ال��ي��ة 
ي��م��ث��ل 60% م���ن إج��م��ال��ي امل��ب��ال��غ امل��ج��م��ع��ة. 
ف����ي ح����ني ح����ل ال���ق���ط���اع امل����ال����ي ف����ي امل���رت���ب���ة 
مليار   26.4 بلغت  إجمالية  بقيمة  الثانية، 
ال��ص��ك��وك  ب��ن��س��ب��ة 37% م���ن إج��م��ال��ي  دوالر 

والسندات. 
وه��ي��م��ن��ت اإلص��������دارات ال��ت��ي ت���راوح���ت م��دة 
اس��ت��ح��ق��اق��ه��ا م��ن خ��م��س إل���ى ع��ش��ر س��ن��وات 
ع��ل��ى إج��م��ال��ي إص������دارات ال���س���ن���دات، بقيمة 
مليار دوالر من خال   21.3 بلغت  إجمالية 
31 إصدارًا، بما يمثل نسبة 30% من السوق. 
ف��ي ح��ني ب��ل��غ��ت االص������دارات ال��ت��ي ت��راوح��ت 
إل���ى ثاثني  ب��ني ع��ش��ر  م��ا  م���دة استحقاقها 
سنة 21.3 مليار دوالر من خال 23 إصدارًا.

حجم اإلصدارات

املقومة بالدوالر على  وهيمنت اإلص���دارات 
والسندات في دول مجلس  الصكوك  س��وق 
األول من  النصف  الخليجي خال  التعاون 
مليار   59.0 ب��ل��غ��ت  إج��م��ال��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة   ،2020
دوالر بنسبة 83% وذلك من خال عدد 109 
من اإلص���دارات. وتلتها اإلص���دارات املقومة 
بالريال السعودي بقيمة تعادل 5.5 مليارات 
م��ج��م��وع  م����ن  ن��س��ب��ة %8  ي��م��ث��ل  ب���م���ا  دوالر 

املبالغ املصدرة من خال 5 إصدارات.

التصنيفات االئتمانية 

ح��ص��ل   ،2020 م����ن  األول  ال���ن���ص���ف  وخ������ال 
م���ا ن��س��ب��ت��ه 80% م���ن إص��������دارات ال��ش��رك��ات 
واح��د  ائتماني  تصنيف  على  والحكومات 
أو أك��ث��ر م��ن ق��ب��ل إح���دى وك����االت التصنيف 
آند  وس��ت��ان��درد  م��ودي��ز،  التالية:  االئتمانية 
ب����ورز، وف��ي��ت��ش، وك��اب��ي��ت��ال إنتلجنس. وت��م 
إدراج 113 إصدارا من أصل 174 إصدارًا من 
الصكوك والسندات الخليجية أو ما نسبته 
إجمالية  بقيمة  اإلص�����دارات  ع���دد  م��ن   %65
لندن  س��وق  ويعد  دوالر.  مليار   67.6 بلغت 
ل������أوراق امل��ال��ي��ة ال���س���وق األك���ب���ر ح��ج��م��ًا من 
حيث قيمة اإلص��دارات األولية، حيث بلغت 
القيمة اإلجمالية 32.7 مليار دوالر من خال 

50 إصدارًا. 
وفي 30 يونيو 2020، بلغ إجمالي إصدارات 
ال���س���ن���دات وال���ص���ك���وك ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة 
اإلص�����دارات  وه��ي��م��ن��ت  دوالر.  م��ل��ي��ار   643.3
اإلص����دارات  قيمة  إج��م��ال��ي  ع��ل��ى  الحكومية 
ق��ي��م��ة  إج����م����ال����ي  م�����ن   %58 ن���س���ب���ت���ه  م�����ا  أو 
املالي  القطاع  اإلص��دارات. وباملقابل، هيمن 
على ق��ط��اع ال��ش��رك��ات، حيث اس��ت��ح��وذ على 

23% من إجمالي قيمة اإلصدارات.

»المركز«: تمثل 5 % من اإلجمالي الخليجي في يونيو

 % 40
نمو اإلصدارات السيادية في 
دول التعاون بالنصف الثاني

 643.3
مليار دوالر إجمالي 

اإلصدارات القائمة في 
يونيو 85% منها حكومي

 % 37
نصيب القطاع المالي 

في المرتبة الثانية 
بـ 26.4 مليار دوالر 

23.8 مليار دوالر إصدارات البنوك المركزية 
اإلصدارات املحلية للبنوك املركزية هي سندات تصدرها البنوك املركزية في دول 
األج��ل  قصيرة  االستحقاقات  ذات  املحلية  بالعمالت  الخليجي  التعاون  مجلس 
وبغرض تنظيم مستويات السيولة املحلية. وخالل النصف األول من العام الحالي، 
أصدرت البنوك املركزية الخليجية في كل من الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة 
)املعلومات غير  بلغت 23.8 مليار دوالر  ُعمان سندات وصكوك بقيمة إجمالية 
متوفرة إلصدارات البنوك املركزية للدول الخليجية األخرى(. وتصدر بنك الكويت 
املركزي تلك اإلصدارات، حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراته 14.1 مليار دوالر، وتاله 

بنك البحرين املركزي بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليارات دوالر.
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البناء والتشييد في الصدارة بإيرادات 2.5 تريليون دوالر

أكبر 10 صناعات نجاحًا في الصين

البناء والتشييد
شهدت صناعة البناء والتشييد في الصني 
املاضية وحتى  الخمس سنوات  م��دى  على 
لتصل   ،%4.8 يبلغ  ن��م��ًوا سنوًيا   2020 ع��ام 
هذا  دوالر  تريليون   2.5 الصناعة  إي����رادات 
العام، ومن املتوقع أن تشهد صناعة تشييد 
امل��ب��ان��ي زي����ادة ف��ي اإلي������رادات بنسبة %5.6 
خ���ال ال��ع��ام ال��ح��ال��ي. ه��ن��اك ن��ح��و 32.9 أل��ف 
ش��رك��ة إن���ش���اءات ف���ي ال���ص���ني، وم��ع��ظ��م ه��ذه 
ال��ش��رك��ات لديها أع��م��ال ف��ي ق��ط��اع الهندسة 
امل���دن���ي���ة وال���ت���ط���وي���ر ال����ع����ق����اري وال���خ���دم���ات 
ال��ه��ن��دس��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة وت��ص��ن��ي��ع م����واد ال��ب��ن��اء، 
وتتمكن ه��ذه الشركات من خ��ال العمل في 
قطاعات عدة من خفض التكاليف، والحفاظ 

على مصادر إمدادات مستقرة.
 

تطوير وإدارة العقارات

وإدارة  ت���ط���وي���ر  إي�����������رادات ص���ن���اع���ة  ب���ل���غ���ت 
 ،2020 ف���ي  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   1.96 ال���ع���ق���ارات 
وت���ش���ي���ر ال����ت����ق����دي����رات إل�����ى زي��������ادة إي��������رادات 
ه���ذه ال��ص��ن��اع��ة ع��ل��ى م���دى ال��خ��م��س س��ن��وات 
 ،%10.3 بنسبة   2019 ع���ام  وح��ت��ى  امل��اض��ي��ة 
في  زي���ادة  الصناعة  أن تشهد  املتوقع  وم��ن 

اإلي��رادات بنسبة 7.5% خال العام الحالي. 
وق����د س��اه��م��ت زي�����ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل��س��اك��ن 
ف��ي نمو  الكبير  ال��ص��ني  ع���دد س��ك��ان  بسبب 
ه�����ذه ال���ص���ن���اع���ة ب���س���رع���ة ع���ل���ى م�����دى ال��ع��ق��د 
امل����اض����ي، ك���م���ا س���اه���م���ت زي�������ادة م��س��ت��وي��ات 
تمكني  في  الفائدة  معدل  وانخفاض  الدخل 

املزيد من األشخاص من شراء املساكن.

التسوق عبر اإلنترنت

التسوق  نمو صناعة  إل��ى  التقديرات  تشير 
عبر اإلنترنت في الصني بنسبة 22.5% على 
مدى الخمس سنوات املاضية وحتى 2020، 
ت��ري��ل��ي��ون دوالر،   1.8 إل���ى  إي��رادات��ه��ا  لتصل 
وهناك توقعات بنمو الصناعة بنسبة %20
1. خال العام الحالي. ويرجع النمو السريع 
التجارة  ت��زاي��د شعبية  إل��ى  الصناعة  ل��ه��ذه 
اإللكترونية في الصني، باإلضافة إلى تزايد 
ع����دد م��س��ت��خ��دم��ي اإلن���ت���رن���ت ع��ب��ر ال��ه��وات��ف 
امل����ح����م����ول����ة ع����ل����ى م�������دى ال����خ����م����س س����ن����وات 
املاضية، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز 
التجارة  مبيعات  زادت  كما  الصناعة،  أداء 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر؛ ب��س��ب��ب تفشي 

فيروس كورونا.

 العقارات السكنية

ب��ل��غ��ت إي�������رادات ق���ط���اع ال���ع���ق���ارات ال��س��ك��ن��ي��ة 
وت��ش��ي��ر  دوالر،  ت���ري���ل���ي���ون   1.5 ال���ص���ني  ف����ي 
التقديرات إلى نمو هذه الصناعة على مدى 
بنسبة   2019 ع����ام  وح���ت���ى  س���ن���وات  خ��م��س 

7.8% سنوًيا.

البريد والتسوق

تشير ال��ت��ق��دي��رات إل���ى ن��م��و ص��ن��اع��ة الطلب 
البريد والتسوق عبر اإلنترنت بنسبة  عبر 
15.9% س��ن��وًي��ا ع��ل��ى م����دى خ��م��س س��ن��وات 
تريليون   1.3 إل��ى  لتصل   ،2020 ع��ام  وحتى 
تنمو  أن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  ال����ع����ام،  ه����ذا  دوالر 
9.3% خال  بنسبة  الصناعة  ه��ذه  إي����رادات 

العام الحالي.
 

الجسور واألنفاق

تريليون   1.3 الصناعة  ه��ذه  إي����رادات  بلغت 
ن����م����ًوا س��ري��ًع��ا  ال���ص���ن���اع���ة  دوالر، وش����ه����دت 
ب��ف��ض��ل زي�����ادة ال��ت��وس��ع ال��ح��ض��ري، وزي����ادة 
ت��دف��ق ال��س��ك��ان، وت��زاي��د ال��ط��ل��ب ع��ل��ى البنية 
التحتية. وتشير التقديرات إلى نمو صناعة 
تشييد ال��ج��س��ور واألن���ف���اق وم��ت��رو األن��ف��اق 
ع���ل���ى م�����دى خ���م���س س����ن����وات وح����ت����ى 2020 

بنسبة 11.3% سنوًيا.
 

تطوير البرمجيات

البرمجيات  تطوير  صناعة  إي���رادات  بلغت 
وت��ش��ي��ر  دوالر،  ت���ري���ل���ي���ون   1.1 ال���ص���ني  ف����ي 
الصناعة بنسبة  ه��ذه  إل��ى نمو  ال��ت��ق��دي��رات 
10.1% ع��ل��ى م����دى خ��م��س س���ن���وات وح��ت��ى 
ب���زي���ادة اإلي������رادات  2019، وه���ن���اك ت��وق��ع��ات 

بنسبة تبلغ 10.3% خال العام الحالي.
وقد دعم زي��ادة الطلب من جانب مستخدمي 

البرمجيات والحكومة أداء هذه الصناعة على 
م��دى ال��س��ن��وات الخمس امل��اض��ي��ة، كما دعمت 
الحكومة الصينية وشجعت تطوير الصناعة. 

 

لفائف الصلب

زادت إي������رادات ص��ن��اع��ة ل��ف��ائ��ف ال��ص��ل��ب في 
الصني خال هذا العام بنسبة 4.2%، لتصل 
إل��ى 1.1 تريليون دوالر، وق��د زادت إي��رادات 
السنوات  م��دى  الصلب على  لفائف  صناعة 
الخمس املاضية بمعدل سنوي يبلغ %4.5.

يرجع نمو هذه الصناعة إلى زي��ادة الطلب 
العالية  ال��ج��ودة  ذات  الصلب  على منتجات 
من جانب قطاع الصناعات التحويلية مثل 
قطاع تصنيع السيارات، وتشييد العقارات.

 

الخدمات الهندسية

الصني  ف��ي  السريع  االق��ت��ص��ادي  النمو  أدى 
إلى خلق سوق رئيسي للخدمات الهندسية 
خ��ال ال��ع��ق��ود األخ��ي��رة، وق��د بلغت إي���رادات 
هذه الصناعة 827.7 مليار دوالر، بما يمثل 

زيادة قدرها 7.8% مقارنة بعام 2018.
وم�����ن امل���ت���وق���ع ت���ب���اط���ؤ ن���م���و إي����������رادات ه���ذه 
وذلك  السابقة،  بالسنوات   

ً
مقارنة الصناعة 

نتيجة لتباطؤ نمو قيمة إنتاج قطاع البناء 
والهندسة املدنية على مدار العام.

النفط

ب��ل��غ��ت إي�������رادات ص��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط ف���ي ال��ص��ني 
إلى  التقديرات  وتشير  دوالر،  مليار   797.7
ال��ص��ن��اع��ة بنسبة %2.2  إي�����رادات  ان��خ��ف��اض 
على مدى خمس سنوات وحتى 2019. ومن 
املتوقع أن ترتفع إيرادات صناعة النفط في 
 ،%12.7 بنسبة  الحالي  ال��ع��ام  خ��ال  الصني 
 ،IBISWorld( النفط.  أس��ع��ار  ارت��ف��اع  بسبب 

أرقام(

صناعة التسوق عبر اإلنترنت في الصين وصلت إيراداتها إلى 1.8 تريليون دوالر

60 % من المطاعم مغلقة 
بشكل دائم في أميركا

أظ��ه��ر مسح ج��دي��د أص��درت��ه »ييلب« 
التي  املطاعم  أن 60% من  أميركا  في 
أغ��ل��ق��ت أب���واب���ه���ا إث����ر ان��ت��ش��ار ال��وب��اء 

ستبقى مغلقة لألبد.
وق�������ال ت���ق���ري���ر »ي����ي����ل����ب« إن ص��ن��اع��ة 
م��ع��دل  أع����ل����ى  ت���ع���ك���س  امل���ط���اع���م اآلن 
إق���ف���ال ت���ج���اري إج���م���ال���ي، م��ت��ج��اوزة 
وقد  م��ؤخ��رًا.  التجزئة  مبيعات  بذلك 
التكيف  امل��ط��اع��م  م��ن  الكثير  ح��اول��ت 
م��ع أس��ل��وب العمل ع��ن طريق طلبات 

اإلنترنت والتوصيل إلى املنازل.
»ييلب«، فإنه حتى 10 يوليو،  ووفقًا ل�
أغلق أكثر من 26 ألف مطعم، ب�2179 
عملية إغاق إضافية منذ 15 يونيو، 

وم��ن بني جميع املطاعم املغلقة، فقد 
دائ��م  بشكل  املطاعم  م��ن   %60 أغلقت 

حتى اآلن.
وت���ت���ب���ع إم���ي���ل���ي ك���ات���ال���ون م����ن م��وق��ع 
اتجاهات   GoodFoodPittsburgh.com
امل��ط��اع��م، إذ تقول إن  افتتاح وإغ���اق 
ص��ن��اع��ة امل��ط��اع��م »ت��ق��ت��رب م���ن ح��اف��ة 
املطاعم  قطاع  يبقى  ولكن  االنهيار«. 
م�����ج�����ااًل ص���ع���ب���ًا ح���ت���ى ف�����ي األوق��������ات 
ال���ع���ادي���ة، إذ ي��ش��ه��د م��ن��اف��س��ة ك��ب��ي��رة 
وه������وام������ش رب�������ح م���ن���خ���ف���ض���ة، وف���ق���ًا 
لكيليب سبيفاك، الذي تغطي شركته 
م��ت��اج��ر  غ��������روب«  م���ي���دي���ا  ن�����او  »وات 

التجزئة واملطاعم. )سي.إن.إن(

فرنسا تخصص 30 مليار يورو 
لالنتقال البيئي
صرح وزير االقتصاد الفرنسي برونو 
ل��وم��ي��ر أن ث��اث��ني م��ل��ي��ار ي����ورو سيتم 
ت��خ��ص��ي��ص��ه��ا ل���ان���ت���ق���ال ال���ب���ي���ئ���ي ف��ي 
فرنسا، ف��ي إط��ار خطة اإلن��ع��اش التي 
خفض  تشجيع  إل��ى  بمجملها  تهدف 

الكربون في االقتصاد.
نشرتها  تصريحات  ف��ي  لومير  وق���ال 
ص��ح��ي��ف��ة ل����و ج�����ورن�����ال دو دي��م��ان��ش 
م����ع وزي�������رة االن���ت���ق���ال ال��ب��ي��ئ��ي ب���رب���ارا 
ثاثني  تخصيص  »ن��ق��ت��رح  بومبيلي 
م���ل���ي���ار ي�������ورو م����ن أص������ل امل����ئ����ة م��ل��ي��ار 
االنتقال  في  لاستثمارات  املخصصة 
ال��ب��ي��ئ��ي«. وأض�����اف »س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى أن 

ت��ك��ون ك���ل ق������رارات اإلن���ع���اش مشجعة 
ل���ن���م���وذج ج���دي���د ل��ل��ن��م��و ي��ع��ت��م��د على 
ت���ق���ل���ي���ص ال����ك����رب����ون واالق�����ت�����ص�����اد ف��ي 
البيئة«،  ف��ي حماية  واالب��ت��ك��ار  الطاقة 
مؤكدا أن خطة اإلنعاش ستكون خطة 
خ���ض���راء ت���راع���ي ال��ب��ي��ئ��ة. وأش������ار إل��ى 
ث���اث���ة ق��ط��اع��ات ت��ش��ك��ل أول����وي����ات هي 
ال��ت��ج��دي��د ف��ي م��ج��ال ال��ط��اق��ة ووس��ائ��ل 
ال��ن��ق��ل وال���ط���اق���ة. وس���ت���ع���رض ال��خ��ط��ة 
ال���ح���ك���وم���ي���ة ل����إن����ع����اش االق����ت����ص����ادي 
ال��ت��ي ت��ب��ل��غ قيمتها م��ئ��ة م��ل��ي��ار ي��ورو 
خ���ال ج��ل��س��ة مل��ج��ل��س ال������وزراء ف���ي 24 

أغسطس. )أ ف ب(

الكونغرس يستمع لمديري 
كبريات شركات التكنولوجيا

ت������ن������ع������ق������د ج�������ل�������س�������ة االس��������ت��������م��������اع 
امل��ن��ت��ظ��رة مل���دي���ري ك��ب��ري��ات ش��رك��ات 
ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا األم�����ي�����رك�����ي�����ة ف���ي 
ال��ك��ون��غ��رس األرب���ع���اء، وف���ق م��ا ورد 
القضائية  اللجنة  أعمال  ج��دول  في 

في مجلس النواب.
يأتي ذلك عقب إعان اللجنة الجمعة 
ت��أج��ي��ل جلسة االس��ت��م��اع ال��ت��ي ك��ان 
ي���ف���ت���رض ع���ق���ده���ا االث�����ن�����ني، إلث������راء 
ممارسات  حول  البرملاني  التحقيق 

محتملة ضد قواعد املنافسة.
ووفق وسائل إع��ام، أجلت الجلسة 
ب��س��ب��ب ج����ن����ازة ج�����ون ل����وي����س، رم���ز 
ورفيق  املدنية،  الحقوق  ع��ن  ال��دف��اع 
االب�������ن،  ك���ي���ن���غ  ل�����وث�����ر  م�����ارت�����ن  درب 
 ،1986 م���ن���ذ  ال����ك����ون����غ����رس  وع����ض����و 
ال��ت��ي س��ت��ب��دأ االث��ن��ني ف��ي واش��ن��ط��ن. 

وج��ل��س��ة االس���ت���م���اع ل���ق���ادة ع��م��ال��ق��ة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا األرب����ع����ة ت��ن��ت��ظ��ره��ا 
ب���ف���ارغ ال��ص��ب��ر ال����دوائ����ر ال��س��ي��اس��ي��ة 
����ح����دة، 

ّ
وامل����ال����ي����ة ف�����ي ال������والي������ات امل����ت

امل��ن��اه��ض��ة   األص������وات 
ّ
أن وال س��ّي��م��ا 

بها هذه  ع 
ّ
تتمت التي  املطلقة  للقّوة 

امل��ن��ّص��ات ال ت��ن��ف��ّك ت��ع��ل��و، س���واء في 
وأحيانًا  اليسار  أو  اليمني  صفوف 

داخل هذه الشركات.
وواف���ق رؤس���اء »غ��اف��ا« األرب��ع��ة على 
أسئلة  وال���رّد على  الجلسة  ح��ض��ور 
ال����ل����ج����ن����ة ال����ق����ض����ائ����ي����ة ف������ي م��ج��ل��س 
ال���ن���واب. وال��ش��خ��ص��ي��ات األرب����ع ه��ي: 
الشركة  )ألفابيت،  بياتشي  سوندار 
األم لغوغل( وتيم كوك )آبل( ومارك 
زوكربرغ )فيسبوك( وجيف بيزوس 

)أمازون(. )أ ف ب(

تعد الصين قوة اقتصادية كبرى، فهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
ورغم تأثر اقتصادها في بداية العام بسبب جائحة فيروس كورونا 

المستجد، فإن التقارير االقتصادية التي صدرت مؤخًرا تشير إلى تعافي 
اقتصادها في الربع الثاني من 2020.

وسّجل االقتصاد الصيني نمًوا بنسبة 3.2% خالل الفترة من أبريل وحتى 
يونيو مقارنة بالفترة نفسها خالل العام الماضي، وذلك بعد مرور 

االقتصاد الصيني في بداية العام بأسوأ ثالثة أشهر منذ عقود.
 ويعتمد االقتصاد الصيني على صناعات متنوعة، وقد حلل الخبراء في 

شركة IBISWorld المتخصصة في أبحاث السوق قاعدة بيانات تضم 280 
صناعة في الصين، وتوصلوا إلى أكبر الصناعات من حيث اإليرادات بها. 

وفيما يلي أكبر الصناعات من حيث اإليرادات في الصين في 2020:

1

4

8

9

10

5

6

7 2

3

علي الخالدي
طالبت شريحة واسعة من رواد األعمال 
وامل��ب��ادري��ن ع��ب��ر سبقلا أع��ض��اء اللجنة 
امل���ال���ي���ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة ب����إدخ����ال 3 ت��ع��دي��ات 
الخاص  بقانون  امل��ش��روع  على  جوهرية 
ب���دع���م ض���م���ان ال����دول����ة ل��ل��ت��م��وي��ل امل���ق���دم 
إل����ى امل���ت���ض���رري���ن م���ن ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة 
»ك��ورون��ا«، وال��ذي يعاني من 3 مثالب ال 
تتمثل  األعمال،  رواد  تصب في مصلحة 
ف��ي م���دة س���داد ال��ق��رض، وف��ت��رة ال��س��م��اح، 
 ع��ن س��داد 

ً
وال��ت��ص��رف ف��ي األرب����اح ب��دي��ا

 ح���ال تعثر صاحب 
ً
ك��ام��ا ال��ق��رض  قيمة 

العمل عن سداد أي من األقساط.
وع������ب������روا ع�����ن رف���ض���ه���م ل���ل���ق���ان���ون ال�����ذي 
ت��ن��اق��ش��ه ال��ح��ك��وم��ة م���ع »م���ال���ي���ة مجلس 
األمة« خال األسبوع الجاري، موضحني 

ق بمدة 
ّ
أنه بخصوص املطلب األول املتعل

ال��ق��رض، فيجب أن تمتد إل��ى 10 سنوات 
ش��ام��ل��ة ف��ت��رة ال��س��م��اح ال��ت��ي م��ن املنطقي 
األق��ل، على اعتبار  أن تكون سنتني على 
أن م�����دة ال������ 4 س����ن����وات م��ت��ض��م��ن��ة »س��ن��ة 
س���م���اح« ك��م��ا ج����اء ف���ي م���ش���روع ال��ق��ان��ون 
ال��������ذي س���ت���ت���ق���دم ب�����ه ال���ح���ك���وم���ة مل��ج��ل��س 
كافية  ليست  فترة  أنها  معتبرين  م���ة، 

ُ
األ

إط���اق���ًا، وق���د ت��س��اه��م ف��ي ت��ع��ث��ر أص��ح��اب 
األعمال جّراء قصر املدة، ال سيما أن مدة 
السداد  السنوات األرب��ع تجعل من قسط 
امل��ف��ت��رض أن ي��دف��ع��ه امل��س��ت��ف��ي��د م��رت��ف��ع��ًا، 
م���ا ُي���رب���ك ال��ت��دف��ق��ات ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��م��ش��روع، 
 بالغًا لالتزامات الشهرية 

ً
ويسبب خلا

للمستفيد، ال سيما أن األزمة االقتصادية 
طاحنة، وعلى ما يبدو أنها ما زال��ت في 

بداياتها.

وأضافوا أن زيادة فترة سداد القرض من 
وتجعل  القسط  قيمة  تخفض  أن  شأنها 
س�������داده م���ري���ح���ًا، ك���م���ا أن ه�����ذه ال��خ��ط��وة 
ت��ت��م��اش��ى ب��ش��ك��ل س��ل��س م���ع االل���ت���زام���ات 

ال��ش��ه��ري��ة، م��وض��ح��ني أن ف���ت���رة ال��س��م��اح 
املطلوبة والتي تمتد الى سنتني مناسبة 

لدواعي األزمة التي قد تطول.
واستغرب املبادرون مما ورد في املشروع 

بالقانون بمنع صاحب العمل من توزيع 
أرباح، واإلبقاء على أرباحه محجوزة في 
حساب املنشأة لدى البنك لسنوات ومنع 

التصرف فيها إال بعد سداده القرض!
وأك�������دوا أن أص���ح���اب األع����م����ال امل��ق��ي��دي��ن 
الخامس« ليس لهم مصدر  »ال��ب��اب  على 
ي��دي��رون��ه��ا،  ال��ت��ي  س���وى مشاريعهم  رزق 
ومتى ما تم منعهم من استخدام األرباح 
أع��م��ال��ه��م فكيف سيقومون  م��ن  ال��ن��ات��ج��ة 
مثل  ال��خ��اص��ة،  حياتهم  ش���ؤون  بتسيير 
ال������زواج، وب���ن���اء ال��ب��ي��ت، وش�����راء ال��س��ي��ارة 

وغيرها، ما قد يخلق مشكلة اجتماعية.
وش����دد ه����ؤالء ع��ل��ى ض�����رورة إل���غ���اء م���ادة 
وال��س��م��اح لصاحب  األرب���اح  الحجز على 
العمل باستخدام أرباحه طاملا أنه ملتزم 
بسداد أقساط التمويل املقدم له. وفي ما 
ق بحال تعثر 

ّ
يخص املطلب الثالث املتعل

التعثر وارد  أن  ف��أك��دوا  ال��ع��م��ل،  ص��اح��ب 
ج����دًا ف���ي ح�����االت امل���ش���روع���ات ال��ص��غ��ي��رة 
ل���ي���س م�����ن ال�����ض�����روري  وامل����ت����وس����ط����ة، إذ 
أن ي��ك��ون ن��ات��ج��ًا ع���ن س����وء أداء ص��اح��ب 
ال��ع��م��ل، وي��ج��ب وض���ع اع��ت��ب��ار أن األزم���ة 
االقتصادية الحالية التي يمر بها سوقنا 
امل��ح��ل��ي ط���اح���ن���ة، وال����ظ����رف االق��ت��ص��ادي��ة 
م��ت��غ��ي��رة ف��ي ظ��ل تفشي ج��ائ��ح��ة كوفيد- 
إل��ى مرحلة م��ن مراحل  19، ورب��م��ا نصل 
االن��ك��م��اش، وال��ت��ع��ث��ر وارد ج���دًا. وأف����ادوا 
ب���أن ه���ذا ال��ش��رط ال��ج��زائ��ي ي��ج��ع��ل سيف 
ال����ب����ن����ك م���س���ل���ط���ًا ع����ل����ى رق���������اب أص����ح����اب 
األعمال، وتجب حماية أصحاب األعمال 
من سيف البنوك )عند التعثر(، ال سيما 
ف��ي املئة من  ال��دول��ة تتكفل بنسبة 80  أن 
لقانون  طبقًا  التعثر  عند  ال��ق��رض  قيمة 

الضمان املالي. 

تعديالت قانون الضمان المالي باتت مطلباً ملحاً قبل إقراره

جوهرية لقانون »الضمان المالي«
3 تعديالت

¶ مبادرون يطالبون »مالية البرلمان« باعتمادها 
لمعالجة مثالب في مشروع القانون 

¶ زيادة مدة سداد القرض ُتخّفض
قيمة القسط وتتماشى بشكٍل سلس

مع االلتزامات الشهرية

¶ ضرورة إلغاء مادة الحجز على األرباح..
والسماح لصاحب العمل باستخدامها

حال التزامه السداد

مرونة حكومية 
أك��دت مصادر معنية أن الحكومة ستكون مرنة تجاه أي تعديل يتقدم 
ب��ه ال��ن��واب على م��ش��روع ق��ان��ون دع��م ض��م��ان ال��دول��ة للتمويل امل��ق��دم إلى 

املتضررين من تداعيات تفشي جاحة كورونا.
وطالب النواب سماع الشباب املبادرين أصحاب العالقة وإقرار تعديالت 
ال��ق��ان��ون م��ق��دم م��ن أجلهم،  اع��ت��ب��ار أن ه��ذا  تصب ف��ي مصلحتهم، على 

وملصلحة إنقاذ مشاريعهم من التعثر.

مدة سداد القرض.. فترة السماح.. والتصرُّف في األرباح
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خدمة المساعدة الشخصية

الجائزة 1000 دينار

إلى برامج تأمين السفر

»الوطني« يوفر »الكونسيرج« 
على مدار الساعة

»المتحد« يعلن الفائزين 
في »الحصاد اإلسالمي«

»برقان« يعلن الرابحين 
الخمسة بجائزة »يومي«

»الخليج للتأمين«
تضيف تغطية »كورونا«

أع��ل��ن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي عن 
تقديم خدمة املساعدة الشخصية 
الساعة  مدار  على  »الكونسيرج« 
ط���وال أي���ام األس��ب��وع، ال��ت��ي توفر 
الخدمات  م��ن  متنوعة  مجموعة 
ت���ض���م���ن ت���ل���ب���ي���ة اح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
ف����ي ظ����ل ال����ظ����روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال���ح���ال���ي���ة. وُي����ق����دم ب���ن���ك ال��ك��وي��ت 
 من 

ً
ال��وط��ن��ي ب��رن��ام��ج��ًا م��ت��ك��ام��ا

املصرفية  ال��خ��دم��ات  لعماء  املميزة  ال��خ��دم��ات 
امل����م����ت����ازة )ال�����خ�����دم�����ات امل���ص���رف���ي���ة ال���خ���اص���ة، 
ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة امل��م��ي��زة وب��اق��ة ال��ذه��ب��ي(، 

وذلك بالشراكة مع شركة بيكوك كونسيرج.
الخدمات  لعماء  »الكونسيرج«  خدمة  وتوفر 
املصرفية املمتازة كافة احتياجاتهم، التي يتم 
بإمكانهم  ح��ي��ث  م��ن��زل��ه��م،  ب���اب  إل���ى  توصيلها 
م 

ّ
االستفادة من خدمة التوصيل السريع لتسل

أو  منازلهم  إل��ى  وتوصيلها  طلباتهم  م��ن  أي 
إلى الشاليه في اليوم نفسه. 

»ال��ك��ون��س��ي��رج«: توصيل  خ��دم��ة  ك��م��ا تتضمن 
امل��ب��ال��غ ال��ن��ق��دي��ة ح��ت��ى 10000 دي���ن���ار ك��وي��ت��ي 
)ل�����ع�����م�����اء ال������خ������دم������ات امل����ص����رف����ي����ة ال����خ����اص����ة 

وال���خ���دم���ات امل��ص��رف��ي��ة امل��م��ي��زة(، 
توصيل  ال��س��ي��ارة،  تأمني  تجديد 
أغ�����راض ال��ج��م��ع��ي��ة وم��س��ت��ل��زم��ات 
ال���ص���ي���دل���ي���ة، ت���ع���ق���ي���م امل�����ن�����زل أو 
امل�����ك�����ت�����ب، ح��������ج��������وزات ال�����ف�����ن�����ادق 
واملطاعم، خدمة الليموزين ونقل 

األمتعة من مطار الكويت.
وب�����ه�����ذه امل����ن����اس����ب����ة، ق����ال����ت آم�����ال 
ال����دوي����س����ان، م���دي���ر ت��ن��ف��ي��ذي ف��ي 
م���ج���م���وع���ة ال����خ����دم����ات امل���ص���رف���ي���ة ال��ش��خ��ص��ي��ة 
ف��ي »ال��وط��ن��ي«: »ت��ع��ك��س ال��ق��ائ��م��ة ال��ط��وي��ل��ة من 
الكونسيرج  خ��دم��ة  ال��ت��ي تتضمنها  ال��خ��دم��ات 
إمل�����ام�����ن�����ا ال�����ك�����ام�����ل ب�����اح�����ت�����ي�����اج�����ات ع���م���ائ���ن���ا 
طريق  ع��ن  عليها  نتعرف  وال��ت��ي  وتطلعاتهم، 
العديد من قنوات االتصال واألدوات التحليلية 
املتطورة، كما تؤكد حرصنا على تحقيق مزيد 
ال��ت��ي تناسب نمط ح��ي��اة عماء  ال��رف��اه��ي��ة  م��ن 

الخدمات املصرفية املمتازة«.
وأك���م���ل���ت ال����دوي����س����ان: »ن���ح���رص ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
خ��دم��ة ال��ك��ون��س��ي��رج، وإض��اف��ة م��ا يتناسب مع 
اح��ت��ي��اج��ات ع��م��ائ��ن��ا، وخ��اص��ة ف��ي ظ��ل ق��واع��د 

التباعد االجتماعي الحالية«.

ال��ت��ام بكل اإلرش�����ادات الوقائية  م��ع االل��ت��زام 
م���ن ال���ج���ه���ات ال��ص��ح��ي��ة، ق����ام ال��ب��ن��ك األه��ل��ي 
امل���ت���ح���د ي�����وم األرب������ع������اء، ف����ي 22 م����ن ي��ول��ي��و 
ال���ج���اري ب���إج���راء ال��س��ح��ب األس���ب���وع���ي على 
السحب  اإلس��ام��ي، حساب  الحصاد  جوائز 
الكويت،  ف��ي  األول  اإلس��ام��ي  ال��ج��وائ��ز  على 
والحاصل على »جائزة أفضل برنامج ادخار 
ف���ى ال��ك��وي��ت ل��ع��ام 2019« م���ن م��ج��ل��ة ب��ان��ك��ر 
ميدل إيست املرموقة، وذلك نظرًا للعديد من 
املميزات التي ينفرد بها، حيث يقدم لعمائه 
أك��ب��ر ع��دد م��ن ف��رص ال��ف��وز على م���دار العام 
م��ن خ��ال م��ا يزيد على 800 ج��ائ��زة سنويًا، 
واس��ت��ط��اع أن ي��ع��ي��د رس���م ح��ي��اة اآلالف من 

الرابحني من سعداء الحظ.
وأس��ف��ر ال��س��ح��ب ع��ن ح��ص��ول 20 ف��ائ��زًا على 
1000 دي���ن���ار ك��وي��ت��ي ل��ك��ل م��ن��ه��م: غ���ا ب��در 
ال���راج���ح���ي، ف��ه��د الف����ي ال���ح���رب���ي، ع��ب��داإلم��ام 
جاسم عبداهلل، محمد عصام علي، أمل عيد 
ال��ش��ري��ك��ة، إي��م��ان ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��دال��رح��ي��م، 
الكندري،  عبداهلل  مهلب  ش��اه حاجي،  أحمد 
ملحان عبداهلل العجمي، علي حسن يعقوب، 

سميرة محمد االهاجري، بدر حبيب محمد 
ال����ع����وض، ص��ف��ي��ة ح��س��ن غ���ل���وم، ح��ص��ة عبد 
اهلل امل��ط��ي��ري، إب��راه��ي��م فيصل ال��ه��ول��ي، فهد 
أحمد محمد، فاطمة سامي الكياني، فيروز 
أن����ور ع��ب��دال��ع��زي��ز، ح��م��ود س��ع��ود ال��ش��م��ري، 

وعبدالستار عبدالصمد تقي.
وال���ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن س���ح���وب���ات ال��ح��ص��اد 
تتضمن العديد من الجوائز، التي من بينها 
جائزة قيمتها 100 ألف دينار كويتي في كل 
السنوية  رب��ع  الجائزة  وتبقى  العيدين.  م��ن 
أهم  دي��ن��ار كويتي  أل��ف  بقيمة 250  ال��ك��ب��رى 
م���ا ي��ط��م��ح إل��ي��ه ال��ع��م��اء لتحقيق أح��ام��ه��م 
وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود سحب شهري 
على جائزة بقيمة 100 ألف دينار، باإلضافة 
دينار  أل��ف  بقيمة  أسبوعية  ج��ائ��زة   20 إل��ى 
كويتي لكل رابح. وباإلضافة إلى هذه الباقة 
من الجوائز الجذابة، يحظى العماء بأرباح 
س��ن��وي��ة م��ت��وق��ع��ة ع��ل��ى أس����اس ع��ق��د ال��وك��ال��ة 
ضمن ه��ذا الحساب، وه��و ما يجعل حساب 
الحصاد اإلسامي مفيدًا لألسرة وللراغبني 

في التوفير بوجه عام.

أع��ل��ن ب��ن��ك ب��رق��ان ع��ن أس��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن في 
ال��س��ح��وب��ات ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى ح��س��اب ي��وم��ي، 
وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار.
وك��������ان ال����ح����ظ ف�����ي ه�������ذه ال����س����ح����وب����ات م��ن 
نصيب: عوض غياض عبيد العنزي، احمد 
اس��م��اع��ي��ل ع��ب��داهلل ال��ب��ن��اي، ع��ب��داهلل اس��ام��ة 
علي رمضان،  غدير محمد  ال��ج��اراهلل،  فهد 

عبدالرحمن محمد البسام.

بنك  يوفر  اليومي،  السحب  إل��ى  باإلضافة 
برقان سحبًا ربع سنوي لحساب »يومي« 
ل���ل���ف���وز ب���ج���ائ���زة ن���ق���دي���ة ب��ق��ي��م��ة 125 أل���ف 
السنوية  رب��ع  للسحوبات  وللتأهل  دي��ن��ار. 
ال��ع��م��اء أال يقل رص��ي��ده��م عن  يتعني على 
500 دينار ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة 

واحدة لدخول السحب.

 أع����ل����ن����ت م���ج���م���وع���ة ال���خ���ل���ي���ج 
ع��ن إضافة  ال��ك��وي��ت   – للتأمني 
ضمن  جديدة  تأمينية  تغطية 
ب�����رام�����ج ت����أم����ني ال����س����ف����ر، ال���ت���ي 
ت��ت��ع��ل��ق ب����اإلص����اب����ة ب���ف���ي���روس 
كورونا املستجد »كوفيد 19-«. 
التغطية  إن  امل��ج��م��وع��ة  وق��ال��ت 
ت����ش����م����ل امل������ص������اري������ف ال���ط���ب���ي���ة 
ال����ط����ارئ����ة ف����ي ح����ال����ة اإلص����اب����ة 

ب����ف����ي����روس ك������ورون������ا ح���ت���ى اس����ت����ق����رار ال���ح���ال���ة، 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ال��ت��غ��ط��ي��ات األخ������رى امل���وج���ودة 
م��س��ب��ق��ًا ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ب���رام���ج ت��أم��ني ال��س��ف��ر 
ض��م��ن ب��اق��ات ال��ت��أم��ني ال��ت��ي ت��وف��ره��ا املجموعة 
لعمائها. وأضافت املجموعة أن وثيقة التأمني 
املستجد  ك��ورون��ا  بفيروس  ب��اإلص��اب��ة  الخاصة 
- ك��وف��ي��د 19، ت��س��م��ح ل��ح��ام��ل��ه��ا ب��ت��ق��دي��م��ه��ا إل��ى 
ال���س���ف���ارات وه��ي��ئ��ات ال���ط���ي���ران امل���دن���ي وخ��ط��وط 
ال��ط��ي��ران إلت��م��ام إج����راءات السفر، كما أوضحت 
العالم  دول  جميع  تغطي  الوثيقة  أن  املجموعة 
ومتاحة لجميع األف��راد والعائات، حيث يمكن 
للوثيقة تغطية األعمار من 3 أشهر الى 75 عامًا.

وأش��ارت املجموعة الى أن الوثيقة توفر تغطية 
خ��اص��ة ب���دول االت��ح��اد األورب���ي »ش��ن��غ��ن«، حيث 
ت��ب��دأ ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة األس��اس��ي��ة ب�����30 أل��ف 
ي�����ورو ح��ت��ى ت��غ��ط��ي��ة ب��ات��ي��ن��ي��ة ب��ن��ص��ف م��ل��ي��ون 

دوالر أميركي.
 وذك�������رت امل���ج���م���وع���ة أن األس����ع����ار ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى 
أسبوع  م��ن  تبدأ  وال��ت��ي  للسفر،  التأمينية  امل��دة 
ح��ت��ى وث��ي��ق��ة س��ن��وي��ة ت��غ��ط��ي س���ف���رات م��ت��ع��ددة، 
وه��ي ال��ب��اق��ة ال��ت��ي ت��ب��دأ أس��ع��اره��ا م��ن 4 دنانير 

كويتية للفرد الواحد للتغطية 
األساسية ملدة أسبوع، إلى 146 
طبقًا  ال��ع��ائ��ل��ة  لتغطية  دي���ن���ارا 
تغطي  ال��ت��ي  السنوية  للوثيقة 
 ع��ن 

ً
س����ف����رات م����ت����ع����ددة، ف����ض����ا

أن��واع  مختلف  إضافة  إمكانية 
الرياضات الشتوية إلى وثائق 

السفر.
وي������م������ك������ن ل����ج����م����ي����ع ال�����ع�����م�����اء 
عليها  الحصول  الوثيقة،  ه��ذه  ب��ش��راء  الراغبني 
من خال عدة قنوات بكل سهولة وُيسر، وأبرزها 
تطبيق الخليج للتأمني gig-Kuwait إضافة إلى 
gig. الكويت  ف��ي  للمجموعة  االلكتروني  امل��وق��ع 
com.kw، أو من خال زيارة احد فروع املجموعة 
ال��ت��ي تعمل حاليًا وذل���ك م��ن خ��ال حجز موعد 
ع��ل��ى  ح����رص����ًا   skiplino ت���ط���ب���ي���ق  ع���ب���ر  م���س���ب���ق 
الصحية  والتعليمات  الطبية  االرش���ادات  اتباع 
الجميع،  لسامة  االجتماعي  التباعد  لتحقيق 
كما يمكن للعماء االستفسار بغرض الحصول 
عليها عبر التواصل مع مركز االتصال وخدمة 

العماء الخاصة املتوافرة على مدارالساعة.
ملواكبة  امل��ه��م��ة  التأمينية  ال��خ��دم��ة  ه���ذه  وت��أت��ي 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال���س���ل���ط���ات ال���ص���ح���ي���ة ف����ي ال���ك���وي���ت، 
امل��دن��ي ض��رورة  للطيران  العامة  اإلدارة  وإع���ان 
توافر هذا النوع من التأمني للمسافرين بدءًا من 
على  املجموعة  املقبل. وتحرص  أغسطس  شهر 
التى  التطورات  ومواكبة  منتجات جديدة  طرح 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة املواطنني واملقيمني 
اليومية، وتقديمها وفق أفضل املعايير مع أعلى 

مستويات الخدمة وأفضل األسعار للعماء.

في محافظتي الجهراء واألحمدي

■ الرشدان: نتابع تطبيق االشتراطات الصحية في المواقع اإلنشائية

أوقات العمل من 8:30 صباحاً حتى 1 ظهراً

سحبا »النجمة« وحساب الراتب

■ هدية نقدية فورية لمن يقومون بتحويل رواتبهم لـ »التجاري«

■ خدمة جهاز الصراف اآللي من السيارة في فرع حوّلي

»ضمان« تستأنف أعمال بناء مستشفياتها

»األهلي« يعيد افتتاح جميع فروعه

»التجاري« يعلن عن رابحين جدد لهذا األسبوع

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة م��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ض��م��ان 
الصحي عن استئنافها أعمال تشييد 
محافظتي  ف���ي  مستشفياتها  وب���ن���اء 
ال�����ج�����ه�����راء واألح��������م��������دي، ح����ي����ث ت��ب��ل��غ 
املساحة الكلية لكل مستشفى 82 ألف 
متر مربع، مكونة من 5 أدوار وسرداب، 
عمليات  غرفة  و14  سرير   300 بسعة 
و21 وح���دة ع��ن��اي��ة م���رك���زة، ب��اإلض��اف��ة 
إل�����ى أق����س����ام امل���خ���ت���ب���رات وال���ت���ص���وي���ر 
ال��ت��ش��خ��ي��ص��ي وال���ع���ي���ادات ال��خ��ارج��ي��ة 
وال���ص���ي���دل���ي���ة امل����رك����زي����ة، وك����ذل����ك ق��س��م 
الطوارئ الذي يرتبط بمهبط لطائرات 
اإلس���ع���اف ال���ج���وي، م���ع وج�����ود مبنى 
مل��واق��ف ال��س��ي��ارات وس��اح��ات مفتوحة 

تتسع ملا يزيد على 500 سيارة.
وص�����رح امل���ه���ن���دس م������رزوق ال����رش����دان، 
ف���ي »ض���م���ان«،  امل���ش���اري���ع  م��دي��ر إدارة 
باستئناف أعمال البناء والتجهيزات 
الفنية ملشروعي مستشفيي األحمدي 
وال����ج����ه����راء، م����ع م����راع����اة ال��ت��وص��ي��ات 
ال����ص����ح����ي����ة وال������ض������واب������ط ال���ق���ي���اس���ي���ة 
ل��ل��م��واق��ع االن��ش��ائ��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
س����ام����ة ال����ع����ام����ل����ني، ول����ت����ج����اوز ف���ت���رة 
ال��ت��أخ��ي��ر ف���ي امل����ش����روع ب��س��ب��ب حظر 
ال��ت��ج��ول ف���ي ال��ف��ت��رة ال��س��اب��ق��ة بسبب 
ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك����ورون����ا امل��س��ت��ج��د، 
تعمل شركة ضمان مع مقاول املشروع 
بوضع خطة عمل ليتم تسليم املشروع 

في الوقت املعتمد.
القائمة  امل��ش��اري��ع  أن  ال���رش���دان  وذك����ر 

ه��دف��ه��ا اس��ت��ك��م��ال امل��ن��ظ��وم��ة الصحية 
الصحي  الضمان  لشركة مستشفيات 
وه���ي مستشفيات  األول�����ى،  ل��ل��م��رح��ل��ة 
ب���ط���اق���ة 600 س���ري���ر وخ���م���س���ة م���راك���ز 
رع����اي����ة ص���ح���ي���ة أول����ي����ة م����وزع����ة ع��ل��ى 
الكويت، منوها بأن شركة  محافظات 
تراعي  الصحي  الضمان  مستشفيات 
ج��م��ي��ع امل��ع��اي��ي��ر اإلن���ش���ائ���ي���ة ال��دول��ي��ة 
تم  كما  م��راف��ق��ه��ا،  ف��ي جميع  والطبية 

تجهيز البنية التحتية للمستشفيات 
ل�����ت�����ك�����ون م�����ائ�����م�����ة ألح�����������دث وس�����ائ�����ل 

التكنولوجيا.
الضمان  مستشفيات  ش��رك��ة  وت��ع��ت��زم 
الثانية،  للمرحلة  االستعداد  الصحي 
وهي التوسع في منظومتها الصحية 
في الزيادة بعدد األسّرة وأعداد املراكز 
ال���ص���ح���ي���ة األول�����ي�����ة، وف�����ق ال�����دراس�����ات 

والخطط املعتمدة.

 أع���ل���ن ال���ب���ن���ك األه����ل����ي ال���ك���وي���ت���ي ع��ن 
بالكامل،  فروعه  افتتاح جميع  إعادة 
وال���ت���ي ي��ص��ل ع���دده���ا إل����ى 32 ف��رع��ًا، 
 عن إضافة خدمة جديدة وهي 

ً
فضا

»الصراف اآللي من السيارة« في فرع 
ي.

ّ
حول

تتوافر خدمة جهاز  ذل��ك،  إل��ى جانب 
ال����ص����راف اآلل������ي ال���ت���ف���اع���ل���ي امل��ش��غ��ل��ة 
ب���ال���ك���ام���ل ح���ال���ي���ًا ف����ي م���اري���ن���ا م����ول، 
وم����ول 89، وم��ب��ن��ى ط��ي��ران ال��ج��زي��رة. 
الفروع  ك��ل  فتح  إع��ادة  وت��أت��ي عملية 
ف���ي ال��ف��ت��رة ال��ح��ال��ي��ة ف���ي ظ���ل اإلق��ب��ال 
امل���ت���زاي���د ع���ل���ى اس���ت���خ���دام امل���ع���ام���ات 
ال���رق���م���ي���ة وال����خ����دم����ات اإلل���ك���ت���رون���ي���ة، 
وه����������و م�������ا ي����ع����ك����س ال��������ت��������زام ال����ب����ن����ك 
ب����اس����ت����م����راري����ة ال�����خ�����دم�����ات وت���ق���دي���م 
تلبية  للعماء من خال  الازم  الدعم 
في  ال��ي��وم��ي��ة  امل��ص��رف��ي��ة  احتياجاتهم 

التشغيل.  لبيئة  الجديد  الواقع  ظل 
أوق��������ات  أن  إل��������ى  اإلش�������������ارة  وت������ج������در 
ال���ع���م���ل ف���ي ك���ل ال����ف����روع س���ت���ك���ون م��ن 
 1 وح�����ت�����ى  ص����ب����اح����ا   8:30 ال�����س�����اع�����ة 
ب���ع���د ال���ظ���ه���ر، ب��اس��ت��ث��ن��اء ف����رع م��رك��ز 
ال��س��اع��ة 10  ال���ذي سيعمل م��ن  ال��ب��ح��ر 
ص��ب��اح��ا وح��ت��ى 2 ب��ع��د ال��ظ��ه��ر. وكما 
��ب��ع ج��م��ي��ع 

ّ
ه���و م���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه، س��ت��ت

ال����ف����روع ال���ت���ي أع���ي���د ف��ت��ح��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق 
املعمول  والسامة  الصحة  إرش��ادات 
ب���ه���ا. ك���م���ا س��ي��س��ت��م��ر ت��ط��ب��ي��ق إج����راء 
ق���ي���اس درج������ة ح�������رارة امل���وظ���ف���ني م��ن 

خ����ال أج���ه���زة ق���ي���اس ال����ح����رارة ال��ت��ي 
تعمل من دون تامس، باإلضافة إلى 
والتقيد  وال��ق��ف��ازات  الكمامات  ارت��داء 
ب���ال���ت���ب���اع���د االج����ت����م����اع����ي، واالل�����ت�����زام 
ك����ذل����ك ب���ال���ت���ب���اع���د امل����ك����ان����ي ل��ل��ع��م��اء 
ال���ذي���ن ي��ق��ف��ون ف���ي ال���ط���اب���ور إلن��ج��از 
معاماتهم من خال وضع امللصقات 
األرض�����ي�����ة اإلرش������ادي������ة ح���ف���اظ���ًا ع��ل��ى 

سامتهم.
وب�����ال�����رغ�����م م������ن إع����������ادة ف����ت����ح ج��م��ي��ع 

ه  ال�����ف�����روع، ف�����إن ال���ب���ن���ك ي���ح���ث ع���م���اء
مجددًا على االستمرار في االستفادة 
املتاحة على  االفتراضية  القنوات  من 
كل  لتلبية  وامل��ص��م��م��ة  ال��س��اع��ة،  م���دار 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م امل��ص��رف��ي��ة. وم���ن خ��ال 
ال���خ���دم���ات امل���ص���رف���ي���ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 
اإلنترنت  عبر  الكويتي  األهلي  البنك 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال، ب��إم��ك��ان 
ال���ع���م���اء االس����ت����ف����ادة م����ن ال���خ���دم���ات 
 ،ABKPay الدفع  خدمة  مثل  الرقمية 

Global View وخدمة  ع��امل��ي  وخ��دم��ة 
 ،ABK SecurePay اآلم���������ن  ال������دف������ع 
ح���ي���ث ي���س���ت���ف���ي���د ال����ع����م����اء م�����ن م���ي���زة 
إن����ج����از م���ع���ام���ات���ه���م امل���ص���رف���ي���ة ع��ن 
ُب���ع���د ب��س��رع��ة وس���ه���ول���ة، م��ث��ل ال��ق��ي��ام 
ب�����امل�����دف�����وع�����ات ع����ب����ر اإلن������ت������رن������ت، أو 
ال��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ق��رض 
ف���ت���ح ح��س��اب  أو  ائ���ت���م���ان،  ب���ط���اق���ة  أو 
ودي��ع��ة ث��اب��ت��ة أو ط��ل��ب دف��ت��ر شيكات 
وغير ذلك. وباإلضافة إلى ذلك، يقدم 
إلى  التوصيل  خ��دم��ة  لعمائه  البنك 
امل��ن��ازل امل��ت��واف��رة ل��ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان 
الجديدة،  املباشر  الخصم  وبطاقات 
عن  ال��ص��ادرة  تجديدها  يتم  ال��ت��ي  أو 
ال��ب��ن��ك األه��ل��ي ال��ك��وي��ت��ي، ح��رص��ًا منه 
ع��ل��ى ال��ح��د م��ن زي����ارات ال��ف��روع خ��ال 

الفترة. هذه 
الكويتي  األه��ل��ي  البنك  يحققه  م��ا  إن 
م������ن ت�����ق�����دم م������ن ح����ي����ث االس����ت����ج����اب����ة 
لتوفير  امل��ب��ذول��ة  وال��ج��ه��ود  املستمرة 
دون  من  عمل  وبيئات  تعامل  تجربة 
ت���م���اس ي��ع��ك��س م���س���ت���وى ال��ج��اه��زي��ة 
ف��ي ال��ب��ن��ك. ك��م��ا أن اس��ت��ث��م��اره ال��ذك��ي 
ف��ي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، س���واء ف��ي امل��ج��ال 
ال��رق��م��ي أو ال��ع��م��ل ع��ن ُب��ع��د ل��ل��م��واق��ع 
ال��ف��ع��ل��ي��ة، ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال���ف���روع وم��راك��ز 
أج��ه��زة ال��ص��راف اآلل���ي ال��ت��ف��اع��ل��ي، قد 
ج��ع��ل م���ن ال��س��ه��ل ال��ت��ح��ول وال��ت��أق��ل��م 
بسرعة  ال��ج��دي��دة  التشغيل  بيئة  م��ع 

ة. وكفاء

أج����رى ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري س��ح��وب��ات��ه 
»أكثر  وحملة  النجمة  حساب  على 
م��ن رات����ب«. وق���د ت��م إج����راء السحب 
ي���ول���ي���و   26 امل�������واف�������ق  األح���������د  ي��������وم 
ال��رئ��ي��س��ي،  ال��ب��ن��ك  م��ب��ن��ى  ف���ي   2020
وزارة  ع�������ن  م����م����ث����ل����ني  وب�����ح�����ض�����ور 
املنيع  )ابتسام  والصناعة  التجارة 
وش���ي���خ���ة ال����رش����ي����دي(، م���ع االل���ت���زام 
والوقائية  الصحية  ب��االش��ت��راط��ات 

االجتماعي.  التباعد  في  املتمثلة 
السحوبات  بتغطية  البنك  قام  وقد 
م����ب����اش����رة ع���ب���ر وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل 
ت ن���ت���ي���ج���ة  االج������ت������م������اع������ي. وج��������������اء

التالي: النحو  السحب على 
جائزة  االسبوعي  النجمة  حساب   
م��ح��م��د  ن���ص���ي���ب  م�����ن  دي�����ن�����ار   5000
سيد ابراهيم القاف، وفاطمة سيد 

القاف. ابراهيم 
 س���ح���ب ح����س����اب ح���م���ل���ة »أك����ث����ر م��ن 
س���ع���د  دالل  ن����ص����ي����ب  م�������ن  رات������������ب« 

العازمي.
وأوض������ح ال���ب���ن���ك ب����أن ح��م��ل��ة »أك���ث���ر 
م��ن رات����ب« م��وج��ه��ة ل��ل��ع��م��اء ال��ذي��ن 
البالغة  رواتبهم  بتحويل  يقومون 
ع��ل��ى  أك���ث���ر  أو  ك���وي���ت���ي  دي����ن����ار   500
ال��ب��ن��ك، وب��ص��ف��ة خ���اص���ة امل��وظ��ف��ون 
ال��ك��وي��ت��ي��ون وامل��ق��ي��م��ون ال��ع��ام��ل��ون 
ف��ي ال��ق��ط��اع��ني ال��ح��ك��وم��ي وال��ن��ف��ط��ي 
وال�����ش�����رك�����ات امل�����درج�����ة ل������دى ال��ب��ن��ك 

من  واالستفادة  املتقاعدون،  وكذلك 
على  والحصول  الحملة  هذه  مزايا 
ه���دي���ة ن���ق���دي���ة ف���وري���ة م���ن 250 إل���ى 
500 دينار أو قرض من دون فائدة 
ب��ق��ي��م��ة 5 أض����ع����اف ال����رات����ب وب��ح��د 
أقصى 10000 دينار، باإلضافة إلى 

ال���ه���داي���ا ال��ن��ق��دي��ة، وس��ي��ك��ون ه��ن��اك 
الكويتيني  للعماء  أسبوعي  سحب 
ال���ح���ال���ي���ني وال����ج����دد م���م���ن ي��ق��وم��ون 
ب����ت����ح����وي����ل روات�����ب�����ه�����م ع����ل����ى ال���ب���ن���ك 
ي��ع��ادل رات��ب��ا واح��دا من  لربح مبلغ 

يتقاضونها شهريا. التي  الرواتب 

النجمة«  »ح��س��اب  ج��وائ��ز  أن  ي��ذك��ر 
م����م����ي����زة ب���ح���ج���م م����ب����ال����غ ال����ج����وائ����ز 
امل����ق����دم����ة، ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ت��ن��وع��ه��ا 
ط����������وال ال�����س�����ن�����ة، وال������ت������ي ت���ت���ض���م���ن 
س��ح��وب��ات أس��ب��وع��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 5000 
دي����ن����ار ك����وي����ت����ي، وش����ه����ري����ة ب��ق��ي��م��ة 
ب��اإلض��اف��ة  ك���وي���ت���ي،  دي���ن���ار   20000
ال����ى ج���ائ���زة ن��ص��ف س��ن��وي��ة ب��ق��ي��م��ة 
وس���ح���ب  دي����ن����ارك����وي����ت����ي،   500000
أك��ب��ر ج��ائ��زة نقدية  ال��ع��ام على  آخ��ر 
م����رت����ب����ط����ة ب����ح����س����اب م����ص����رف����ي ف��ي 
م���ل���ي���ون دي���ن���ار   1.5 ب��ق��ي��م��ة  ال���ع���ال���م 

كويتي. 
وع������ن آل����ي����ة ف���ت���ح ح����س����اب ال��ن��ج��م��ة 
وال��ت��أه��ل ل��دخ��ول ال��س��ح��وب��ات، فمن 
امل���ع���روف أن���ه ي��م��ك��ن ف��ت��ح ال��ح��س��اب 
ك��وي��ت��ي  دي����ن����ار   100 ب�����إي�����داع  ف���ق���ط 
ال����ح����س����اب  ف������ي  ي�����ك�����ون  أن  وي�����ج�����ب 
كويتي  دينار   500 عن  يقل  ال  مبلغ 
السحوبات  جميع  ودخ��ول  للتأهل 
ع���ل���ى ك����ل ال����ج����وائ����ز ال����ت����ي ي��ق��دم��ه��ا 
العميل  رصيد  زاد  فكلما  الحساب، 
 عن املزايا 

ً
زادت فرصة الفوز، فضا

اإلضافية التي يوفرها الحساب، إذ 
سحب  بطاقة  على  العميل  يحصل 
آل�������ي وي���س���ت���ط���ي���ع ال����ح����ص����ول ع��ل��ى 
ب��ط��اق��ة ائ���ت���م���ان ب��ض��م��ان ال��ح��س��اب 
الخدمات  كل  على  الحصول  وكذلك 

التجاري. البنك  من  املصرفية 

مقر البنك األهلي الرئيسي في العاصمة

جانب من عمليات اإلنشاء والبناء في أحد مستشفيات »ضمان«

ملصق حملة »أكثر من راتب«

■ الدوام في فرع مركز 
البحر  من 10 صباحًا 

وحتى 2 بعد الظهر

 كل مستشفى يتسع 
لـ300 سرير و14 غرفة 

عمليات و21 وحدة 
عناية مركزة

آمال الدويسان



محرر الشؤون الدولية
الصحة  ملنظمة  وفقًا  التطوير،  قيد  لقاحًا   160 من  أكثر  هناك 
العاملية، على الرغم من أن 25 فقط حاليًا قيد الدراسات البشرية. 

وتبدأ بعض اللقاحات املرشحة اآلن تجارب املرحلة األخيرة. 
تبدأ  الحكومة  فيها  تستثمر  التي  األميركية  م��ودرن��ا  فشركة 
اليوم اإلثنني املرحلة الثالثة واألخيرة من التجارب على البشر. 
الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو بأميركا  وتجرى كلية 
»م��ودرن��ا«،  لقاح  فعالية  لتقييم  اليوم تجربة سريرية سريعة 
التي   CoVPN الوقاية  شبكة  ترعاها  التي  التجربة،  وتستند 
أن��ش��أت��ه��ا امل��ع��اه��د األم��ي��رك��ي��ة للصحة NIH، إل���ى ن��م��وذج أول��ي 
ت��ط��وي��ره ب��واس��ط��ة م��ودرن��ا. وق���ال ستيفن سبيكتور  ت��م  للقاح 
الكلية  املعدية في  األم��راض  املتميز بقسم  األطفال  أستاذ طب 

والباحث الرئيسي في تجارب اللقاح: »نحن متحمسون«.
وكانت البيانات املبكرة من التجربة السريرية للمرحلة األولى 
الذين  فاملشاركون  الكفاية،  فيه  بما  لقاح مودرنا مشجعة  من 
تلقوا اللقاح ذا الجرعتني أنتجوا أجسامًا مضادة أكثر تحييدًا 

للفيروس. 
وأع��ل��ن��ت م��ودي��رن��ا ام���س ع��ن ت��ع��دي��ل ع��ق��ده��ا م��ع ه��ي��ئ��ة البحث 
)ب�����اردا( للحصول على  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ح��ي��وي��ة  الطبية  وال��ت��ط��وي��ر 
ال���ت���زام إض���اف���ي ي��ص��ل إل���ى 472 م��ل��ي��ون دوالر ل��دع��م ال��ت��ط��وي��ر 
املوسعة  الثالثة  املرحلة  املتأخر بما في ذلك دراس��ة  السريري 
تقوم  امل��ع��دل  العقد  ش���روط  وبموجب   .)-1273 )م��رن��ا  للقاحها 
باردا بتوسيع دعمها لتنفيذ االختبارات على 30 الف مشارك 
في املرحلة الثالثة بقيمة اجمالية تصل إلى 955 مليون دوالر.

ويتم إجراء دراسة املرحلة الثالثة بالتعاون مع املعهد الوطني 
الدكتور  ال��ذي يرأسه   )NIAID( للحساسية واألم��راض املعدية

انطوني فاوتشي.
وقالت الشركة انها ال تزال على املسار الصحيح لتكون قادرة 
ما  يقرب من 500 مليون جرعة سنوًيا، وربما  ما  تقديم  على 
ا من عام 2021، مشيرة إلى  يصل إلى مليار جرعة سنوًيا، بدًء
انها تعاقدت شركة »لونزا« للتصنيع والتعاون االستراتيجي 
ب��االض��اف��ة إل���ى ت��ع��اون��ه��ا م���ع ش��رك��ة ك��ات��ال��ن��ت لتصنيع م���واد 
إلى 1.3 مليار  أنها تحتاج  الشركة  التعبئة والتغليف. وتقول 

دوالر كتمويل اولي للبدء في إنتاج إمدادات اللقاح.
التي  أسترازينيكا  البريطانية  الحيوية  األدوي��ة  وكانت شركة 
انها  ق��ال��ت  البريطانية  اك��س��ف��ورد  جامعة  ت��ط��وره  لقاحًا  تنتج 
حصل  والسبت  الثالثة،  املرحلة  ت��ج��ارب  اغسطس  ف��ي  ستبدا 
م��ع��ه��د أم���ص���ال ال��ه��ن��د ع��ل��ى امل��واف��ق��ة واالذن إلج�����راء ال��ت��ج��ارب 
حيث  أكسفورد،  لقاح  من  الثالثة  للمرحلة  البشرية  السريرية 
إن ح���وال���ي 1600 م���ش���ارك م��م��ن اع���م���اره���م أك���ث���ر م���ن 18 ع��اًم��ا 

سيشاركون في التجربة. 
أك��س��ف��ورد برئاسة  ف��إن فريق  م��ي��ل«،  وبحسب صحيفة »دي��ل��ى 
ال��ب��روف��ي��س��ورة س���ارة ج��ي��ل��ب��رت ينتظر ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ج��ائ��زة 

نوبل، حال نجاح التجارب النهائية واألخيرة للقاح.

ماذا لو فشل اللقاح؟

بعض الخبراء عبروا عن قلقهم من تعميم اعتقاد أن لقاحا أو 
أن هذا  األب���واب، مؤكدين  بمنزلة معجزة على  عالجا سيكون 
االع��ت��ق��اد وس���ط ت��ف��ش ح���اد ل��ل��ف��ي��روس ق��د ي���ودي ب��ح��ي��اة مئات 
األشخاص كل يوم، وطالبوا بضرورة وضع خطط بديلة. حيث 
بعد ستة  نكون على  ق��د  السيناريوهات،  أفضل  ف��ي  ان��ه حتى 
فرايزير،  ك��ني  النطاق.  وح��ذر  تلقيح واس��ع  م��ن  أكثر  أو  أشهر 
أي  أن  م��ن  ل��أدوي��ة،  العمالقة  ميرك  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
شخص يبادر إلى تحقيق تقدم طبي قبل عام 2021 »يخاطر 
وإدارة  تطوير  ف��ي  املتأصلة  للتحديات  ن��ظ��ًرا  ال��ن��اس«  بحياة 

اللقاح.
ال��ن��اس أن اللقاح  أن��ن��ا عندما نخبر  ف��راي��زر: »أع��ت��ق��د  وأوض���ح 
سيتوفر قريبا، فإننا نسمح بطريقة غير مباشرة بالتخفيف 
م��ن اإلج�����راءات االح��ت��رازي��ة مثل التباعد االج��ت��م��اع��ي، وارت���داء 

األقنعة«.

الخطة ب

فهناك  والفعالية،  السالمة  اللقاح في تجارب  إذا نجح  وحتى 
اح��ت��م��ال أن ت��ك��اف��ح ال��ح��ك��وم��ات ل��ت��وزي��ع��ه ب��س��رع��ة. وي���رى توبر 
س��ب��ي��رو، ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��س��ي��اس��ة ال��ص��ح��ي��ة ف���ي م��رك��ز ال��ت��ق��دم 
األم��ي��رك��ي، أن هناك مشاكل أخ��رى ق��د ت��واج��ه الحكومات، مثل 
عدم توافر قوارير زجاجية كافية لتعبئة اللقاح وإقناع الناس 

بأن اللقاح آمن.
أما بالنسبة إلى الخطة البديلة أو الخطة »ب«، فيرى الخبراء 
أن��ه��ا ي��ج��ب أن ت��ت��ض��م��ن م��ض��اع��ف��ة ال��ج��ه��ود ال��ح��ال��ي��ة مل��واج��ه��ة 
ال��ف��ي��روس، م��ث��ل ت��وف��ي��ر االخ��ت��ب��ارات للكشف ع��ن ال��ح��االت قبل 
أن ي��خ��رج ال��ع��دد ع��ن ال��س��ي��ط��رة، وت��وظ��ي��ف امل��زي��د م��ن متتبعي 
االت���ص���ال وت��دري��ب��ه��م، وض�����رورة ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ع��الج��ات فعالة 

تسرع الشفاء وتزيد من القدرة على البقاء.

مشكلة النقل

بأن  يتكهنون  األدوي���ة  في مجال  التنفيذيني  املسؤولني  كبار   
توزيع اللقاح سيشكل التحدي األكبر للجميع. وتقر صناعات 
ش��ح��ن ال��ب��ض��ائ��ع ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال���ع���ال���م ع��ل��ى م���ن ال��س��ف��ن 
وال���ط���ائ���رات وال��ش��اح��ن��ات ب��أن��ه��ا غ��ي��ر م��س��ت��ع��دة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
النهائي  ك��ورون��ا  لقاح  في شحن  املتمثلة  امللحمية  التحديات 

من شركات األدوية إلى مليارات البشر حول العالم.
وكالة بلومبيرغ قالت في تقرير أمس، إن شركات الشحن، التي 
تعاني بالفعل بسبب الوباء، تواجه مشاكل تتراوح من تقلص 
السعة على سفن الحاويات وطائرات الشحن إلى انعدام الرؤية 
حول موعد وص��ول اللقاح. كما أن شركات الشحن تعاني من 
م��ش��اك��ل ب��ي��روق��راط��ي��ة وت��أخ��ر ف��ي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، م��ا سيبطئ 
سباق التتابع لنقل قوارير اللقاح الهشة بكميات غير مسبوقة.

8 آالف طائرة شحن

ق��ّدر جوليان س��ات��ش، رئيس قسم األدوي���ة ف��ي شركة اإلم���ارات 
ل��ل��ش��ح��ن ال���ج���وي )س���ك���اي ك����ارج����و( م����ؤخ����رًا، أن ط���ائ���رة شحن 
واحدة من طراز بوينغ 777 يمكنها حمل مليون جرعة فردية 
الجرعات  ال��ج��وي ألنظمة  الشحن  أن  ال��ل��ق��اح. وه���ذا يعني  م��ن 
العالم يتطلب حوالي  الالزمة لحماية نصف سكان  امل��زدوج��ة 

8 آالف طائرة شحن.
وهناك مشكلة أخرى تتمثل في التبريد، فاللقاح يحتاج على 
األرج��ح إل��ى الحفظ عند 2 إل��ى 8 درج��ات مئوية  ط��وال عملية 
اللقاحات  م��ن  الحديثة  التقنيات  بعض  تتطلب  وق��د  الشحن. 
ح��رارة  درج���ة  عند  اللقاح  حفظ  يمكنها  تقدمًا  أك��ث��ر  مجمدات 
منخفضة، وأي انحراف في هذا األمر يمكن أن يتسبب في تلف 

جرعات اللقاح.
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ف 30 مليار دوالر سنويًا الحد من تفشي األوبئة يكلِّ
حماية العالم من تفشي مرض سببه الحيوانات بعد جائحة فيروس كورونا سيكلف سنويا ما بني 22  إلى 
30 مليار دوالر سنويًا، وهي أقل من 2% من اإلنفاق العسكري من قبل أكبر 10 دول في العالم، حسبما 
كشفت دراسة أميركية، نشرت في املجلة األكاديمية للعلوم. وهذه الكلفة هي أقل بكثير من الخسائر التي 
العالم نتيجة تفشي كورونا والتي بلغت 8.1 تريليونات دوالر. وقال أندرو دوبسون، أستاذ علم  تكبدها 
الجديدة تظهر  األوبئة  أن  للدراسة  الرئيسي  واملؤلف  برينستون  التطوري في جامعة  األحياء  البيئة وعلم 
كل أربع أو خمس سنوات. وأضاف أن هذا الجهد يجب أن يكون مكثفًا، وأن يستثمر في مراكز األبحاث 
 عن تقليص إزالة الغابات وتقييد ومراقبة الثروة الحيوانية 

ً
والفيروسات لتسريع تطوير اللقاحات، فضال

وتجارة الحياة البرية.

المرحلة الثالثة من التجارب على البشر تبدأ اليوم 

عيون العالم على لقاح »مودرنا«  المضاد لـ»كورونا«

سياحة وزير بريطاني في أسبانيا تقوده للحجر

أول إصابة في كوريا الشمالية.. 
وكيم يعلن »الطوارئ القصوى« 

أع�����ل�����ن�����ت ك�������وري�������ا ال����ش����م����ال����ي����ة ح����ال����ة 
اشتباهها  بعد  القصوى«  »ال��ط��وارئ 
ب��أول إص��اب��ة، ووص��ف��ت وك��ال��ة األنباء 
اإلص��اب��ة  الشمالية  ال��ك��وري��ة  امل��رك��زي��ة 
بأنه مصاب  ُيشتبه  »شخص  ل� بأنها 
ب��ال��ف��ي��روس امل��اك��ر ع���اد ف��ي 19 يوليو 
ب��ع��د أن اج��ت��از ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر ش��رع��ّي��ة 
ال��ح��دود«. وكانت بيونغ   ترسيم 

ّ
خ��ط

ي���ان���غ ق���ال���ت ف����ي وق�����ت س���اب���ق إن�����ه ل��م 
��س��ج��ل أي إص��اب��ة وان ح���دود ال��ب��الد 

ُ
ت

ال ت������زال م��ق��ف��ل��ة. وأوض����ح����ت ال���وك���ال���ة 
أن ال��ش��خ��ص امل��ع��ن��ي »ف�����ار ذه����ب إل��ى 
ال��ج��ن��وب قبل ٣ س��ن��وات« وُع��ث��ر عليه 
ف����ي ب���ل���دة ك���اي���س���ون���غ ال����ح����دودي����ة م��ع 

كوريا الجنوبية.
ون��ق��ل��ت ع���ن ال��رئ��ي��س ك��ي��م ج��ون��غ أون 
أن الحكومة اتخذت »اإلجراء الوقائي 
 ع���ل���ى ب��ل��دة 

ً
ب���ف���رض���ه���ا إغ����الق����ًا ك����ام����ال
كايسونغ« في 24 يوليو.

إلى ذلك، فوجئ وزير النقل البريطاني، 
غ����ران����ت ش����اب����س، ال�������ذي ك�����ان ي��ق��ض��ي 
ب��إع��الن حكومة  ف��ي اس��ب��ان��ي��ا،  عطلته 

ب������الده أن�����ه س��ي��ت��ع��ني ع���ل���ى ال���ق���ادم���ني 
وه��و  أنفسهم ألس��ب��وع��ني،  ع���زل  منها 
األم����ر ال����ذي أث����ار س��خ��ري��ة ف��ي اململكة 
امل��ت��ح��دة، ب��س��ب��ب ع���دم إخ���ب���ار ال��وزي��ر 
وآخ������ري������ن ب�����ذل�����ك ق����ب����ل س����ف����ره����م إل����ى 
ل هذا القرار  األراضي االسبانية. وشكَّ
امل��ف��اج��ئ ض��رب��ة ل��ل��ب��ري��ط��ان��ي��ني ال��ذي��ن 
توجهوا لقضاء عطلة بعد أشهر من 
اإلغالق، ومن ضمنهم شابس، بحسب 
لذا اضطر  صحيفة »صنداي تايمز«. 
ش���اب���س إل�����ى االت����ص����ال م����ن اس��ب��ان��ي��ا 
»اجتماع األزمة« الذي عقده الوزراء  ب�
وش���ط���ب���وا خ����الل����ه ال���ب���ل���د امل����ط����ل ع��ل��ى 
املستثناة  ال���دول  قائمة  م��ن  امل��ت��وس��ط 
من الحجر الصحي اإلل��زام��ي، ما أثار 
سخرية جديدة ومزيدًا من االنتقادات 

»كوفيد19«. الستجابة الحكومة ل�
بدورها، قالت صحيفة الديلي ميل إن 
الوزير شابس سيتعني عليه الدخول 
ف����ي ال���ح���ج���ر ال���ص���ح���ي اإلل�����زام�����ي ب��ع��د 
عودته من إجازته في اسبانيا، وملدة 

14 يومًا.

أنواع من مرض »كوفيد - 19«
توصلت دراسة حديثة، قادها باحثون من كينغز كوليج لندن 

)كلية الملك في لندن(، ونشرت على الموقع اإللكتروني 
للكلية، إلى أن هناك 6 أنواع من مرض »كوفيد19-« الناجم 

عن اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:
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 النوع األول:
يشبه اإلنفلونزا، لكن من دون اإلصابة بحمى، 
ومع أعراض الصداع وفقدان حاسة الشم وآالم 
ال��ع��ض��الت وال��س��ع��ال وال��ت��ه��اب ال��ح��ل��ق وأل����م في 

الصدر.

 النوع الثاني:

يشبه اإلنفلونزا، لكن مع حمى وفقدان الشهية 
وم����ع أع������راض ال����ص����داع وف����ق����دان ح���اس���ة ال��ش��م 

والسعال والتهاب الحلق وبحة في الصوت.

 النوع الثالث:

هضمي، حيث يعاني املريض من اإلسهال، مع 
أع���راض ال��ص��داع وف��ق��دان ح��اس��ة ال��ش��م وف��ق��دان 
دون  وم��ن  الصدر  وآالم  الحلق  والتهاب  الشهية 

سعال.

 النوع الرابع:

ح���اد م��ن امل��س��ت��وى األول، م��ع ال��ت��ع��ب وأع����راض 
والحمى  والسعال  الشم  وفقدان حاسة  الصداع 

وبحة في الصوت وألم في الصدر.

 النوع الخامس:

ح����اد م���ن امل���س���ت���وى ال���ث���ان���ي م���ع ارت����ب����اك وت��ع��ب 
وص���داع وف��ق��دان ح��اس��ة ال��ش��م وف��ق��دان الشهية 
والسعال والحمى وبحة الصوت والتهاب الحلق 

وآالم الصدر وألم العضالت.

 النوع السادس:
ح�����اد م����ن امل���س���ت���وى ال���ث���ال���ث، 
بطني وتنفسي، حيث يصاب 
التنفس  الشخص بضيق في 
ف��ي  ش����دي����دة  وآالم  وإس����ه����ال 
ال���ب���ط���ن م����ع ص��������داع، وف���ق���دان 
الشهية  وف��ق��دان  الشم  حاسة 
وال��س��ع��ال وال��ح��م��ى وب��ح��ة في 
ال��ص��وت وأل���م ف��ي ال��ح��ل��ق وأل��م 
ف���ي ال���ص���در وت���ع���ب وارت���ب���اك 

وآالم في العضالت.
وعن حاجة املرضى املصابني 
ب���أح���د األم��������راض ال���س���ت���ة إل���ى 
ج���ه���از ال���ت���ن���ف���س ال���ص���ن���اع���ي، 
ك��ان��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ال��ي: ال��ن��وع 
ال��ث��ان��ي:  ال���ن���وع   .%1.5 األول: 
 .%3.3 ال��ث��ال��ث:  ال��ن��وع   .%4.4
ال���ن���وع   .%8.6 ال�����راب�����ع:  ال����ن����وع 
ال�����ن�����وع   .%9.9 ال������خ������ام������س: 

السادس: %19.8.
وب��ش��ك��ل ع���ام تصيب األن���واع 
ال���راب���ع وال��خ��ام��س وال���س���ادس 
األش��������خ��������اص األك�������ب�������ر س���ن���ا 

واألكثر ضعفا.
وس���ت���ك���ون ل���ن���ت���ائ���ج ال����دراس����ة 
آثار كبيرة على كيفية اإلدارة 
ال��س��ري��ري��ة ل��ل��م��رض��ى، وت��وق��ع 
من هم األكثر عرضة للخطر 
يحتاجوا  أن  املحتمل  وال��ذي��ن 
إل��ى الحصول على رعاية في 

املستشفى.

ر السلوك  اكتشاف عامل يفسِّ
الخطير للفيروس

كيفية  لكشف  ال��دراس��ات  تستمر 
ال��ذي يجعله  الفيروس وم��ا  انتقال 
م��م��ي��ت��ًا، ح��ي��ث اك��ت��ش��ف ب��اح��ث��ون 
أم���ي���رك���ي���ون ع���ام���ال م��ه��م��ا ي��ف��س��ر 
ال���س���ل���وك ال��خ��ط��ي��ر ال�����ذي ي���ق���وم به 
»ك�����ورون�����ا«، وال�����ذي ق���د ي�����ؤدي في 
ب��ع��ض ال����ح����االت إل����ى وف������اة. وق���ال 
الصحية  العلوم  م��رك��ز  م��ن  علماء 
ب����ج����ام����ع����ة ت����ك����س����اس ف������ي س����ان 
أن��ط��ون��ي��و، إن االك��ت��ش��اف ال��ج��دي��د، 
ال��������ذي ن���ش���ر ف�����ي م���ج���ل���ة ن��ي��ت��ش��ر 
الطبية، يمكن أن يسهم في تطوير 
ع ف����ي ال���ق���ض���اء ع��ل��ى  أدوي�������ة ت����س����رِّ
إلى  العلماء  الوباء. وتوصل هؤالء 

أن الفيروس يمتلك طريقة للتمويه 
وال��خ��داع م��ن أج��ل ال��دخ��ول لخاليا 
قبل  من  اكتشافه  وتجنب  الجسم 
ال��ج��ه��از امل���ن���اع���ي. وح�����دد ال��ع��ل��م��اء 
ينتجه   »nsp16« ي��س��م��ى  إن��زي��م��ا 
ي��س��ت��خ��دم��ه لتعديل  ث��م  ال��ف��ي��روس 
الحمض النووي الريبي الخاص به. 
ومن شأن هذا االكتشاف أن يؤدي 
إلى صنع أدوي��ة جديدة تستهدف 
ملنع   ،»nsp16« إن���زي���م  ب��ال��ت��ح��دي��د 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��م��وي��ه، وب��ال��ت��ال��ي يمكن 
ل���ل���ج���ه���از امل���ن���اع���ي ال���ت���ع���رف ع��ل��ى 
والقضاء  أس��رع  ال��ف��ي��روس بشكل 

عليه.

تجاوز عدد اإلصابات بفيروس 
كورونا المستجد أمس حاجز 

16 مليون إصابة على مستوى 
العالم، كما بلغ عدد من ُتوفوا 

من جراء هذا الفيروس أكثر من 
640 ألف إنسان. 

وسجلت نحو 40 دولة في العالم 
زيادات قياسية في عدد حاالت 

اإلصابة الجديدة، في مؤشر على 
أن الجائحة تتفشى بوتيرة أسرع.

وفي األيام األخيرة، أعلنت 
شركات ومختبرات عدة عن 

»أخبار سارة« بشأن اقتراب موعد 
الوصول إلى لقاح للفيروس ما 

دفع الناس إلى االعتقاد أنه حتى 
مع فشل الحكومات في احتواء 
الفيروس، فإن هناك آلية قادمة 
إلنقاذهم إذا استطاعوا الصمود 

لفترة كافية.

الشركة حصلت على 472 مليون 
دوالر مكافأة  تمويالً إضافياً 

لتوسيع نطاق التجارب

مطالبات بخطة بديلة في حالة 
فشل الحصول على اللقاحات

في وقت قريب

إيصال اللقاحات إلى مليارات البشر 
يحتاج آالف الطائرات وظروف

نقل خاصة جداً 

في ظل إجراءات احترازية ضد »كورونا«

ضيوف الرحمن إلى مكة ألداء »حج استثنائي«
أعلنت السعودية بدء توافد حجاج بيت 
اهلل ال��ح��رام على م��ك��ة، قبيل أي���ام م��ن بدء 
م���ن���اس���ك ح����ج م����ح����دود، وس�����ط إج�������راءات 

احترازية بسبب »كورونا«.
وُيعدُّ ذلك أول إعالن لوصول وفود حجاج 
ملكة، في ظل قرار سابق للمملكة بتنفيذ 
املقيمني،  م��ن  آالف  لبضعة  م��ح��دود  ح��ج 
ت����ف����ادي����ًا ل����ت����داع����ي����ات ت���ف���ش���ي ال����ف����ي����روس. 
وتتوقع السعودية أن يكون عدد الحجاج 
أقل من 10 آالف حاج، وملن هم أقل من 65 

عاما، وال يعانون من أمراض مزمنة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها فرضت طوقا 
أم���ن���ي���ا م��ح��ك��م��ا ع���ل���ى امل���ش���اع���ر امل���ق���دس���ة، 
ال��ق��ي��ام بالحج دون تصريح  م��ن  م��ح��ذرة 
م��س��ب��ق. وأوض���ح���ت أن��ه��ا ض��ب��ط��ت خ��الل 

أسبوع 16 شخصا مخالفا.
ال���س���ع���ودي���ة خطتها  أع��ل��ن��ت  وال����ث����الث����اء، 
للمقيمني  امل���ح���دود  ال��ح��ج  إق��ام��ة  لتنفيذ 
ف��ي أراض��ي��ه��ا، عبر وس��ائ��ل ع���دة، أب��رزه��ا 
ب��أف��واج وبمسافات آمنة،  ال��ط��واف  إق��ام��ة 
وت��ك��ث��ي��ف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ق��ي��م وال��ت��ط��ه��ي��ر 
لتصل إل��ى 10 م��رات ف��ي ال��ي��وم، وتجنيد 
ع��ل��ى 3 وردي������ات.  ي��ع��م��ل��ون  ع���ام���ل   3500

عامل طبي مرتدياً كماماً يتحقق من درجة حرارة أجسام الحجاج الواصلين في فندق بمكة المكرمة )أ.ف.ب()واس(
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تساؤل حول توقيت زيارة ليفي »عراب الحروب«

حشد مرتزقة وقوات بحرية..
هل اقتربت معركة سرت

محرر الشؤون الدولية
ال��ل��ي��ب��ي املستشار  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  زار رئ��ي��س 
عقيلة ص��ال��ح، أم���س، امل���غ���رب، ف��ي وق���ت التقى 
رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��وف��اق ف��اي��ز ال��س��راج الرئيس 
ال��ت��رك��ي رج���ب ط��ي��ب أردوغ�����ان، ف��ي إسطنبول، 
التفاهم العسكرية والبحرية  وناقشا مذكرتي 

املوقعتني في نوفمبر املاضي.
وتزامنًا مع املساعي السياسية، واصلت تركيا 
إل���ى ليبيا، وتحدثت  ال��س��وري��ني  امل��رت��زق��ة  ن��ق��ل 
قوات  قبل  من  عسكرية  تحشيدات  عن  تقارير 
ح���ك���وم���ة »ال�������وف�������اق«، ف�����ي امل�����ش�����روع ال�����زراع�����ي 

بوقرين، لخوض معركة مدينة سرت.
وك��ش��ف »امل���رص���د ال���س���وري ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان« 
 400 املاضي، نحو  األسبوع  أرسلت،  تركيا  أن 
مرتزق إلى ليبيا، بينما عاد إلى سوريا نحو 

250 آخرين في الفترة ذاتها.
وب��ه��ذه األرق�����ام، أص��ب��ح إج��م��ال��ي ع���دد امل��رت��زق��ة 
السوريني الذين أرسلوا إلى ليبيا نحو 16500، 
علما بأن العدد كان في األسبوع قبل املاضي 
ال��ل��ي��ب��ي نشر  ال��وط��ن��ي  ال��ج��ي��ش  16100. وك����ان 
مقاطع فيديو جديدة تظهر نقل مرتزقة جدد 

من سوريا إلى ليبيا، عبر الطائرات التركية.
وأف��ادت صحيفة »صومالي غارديان« املحلية 
أل��ف��ي صومالي انضموا بالفعل  م��ن  أك��ث��ر  ب��أن 
لحكومة  ال��داع��م��ني  وامل��رت��زق��ة  امليليشيات  إل��ى 

»الوفاق«، بانتظار نشرهم في جبهات القتال.
وك������ان م���دي���ر ال���ت���وج���ي���ه امل���ع���ن���وي ف����ي ال��ج��ي��ش 
الوطني الليبي خالد املحجوب أكد نشر قوات 
ب��ح��ري��ة ل��ح��م��اي��ة س���واح���ل ل��ي��ب��ي��ا ق��ب��ال��ة ال��ه��ال 

النفطي من أي اختراق. 
والفرنسية  امل��ص��ري��ة  البحرية  ال��ق��وات  وك��ان��ت 
أج����رت ت��دري��ب��ا م��ش��ت��رك��ا ف��ي ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط، 

ب��ني تركيا من  ت��وت��رات سياسية  م��ع  بالتزامن 
جهة، وفرنسا ومصر اللتني عارضتا تهريبها 
لألسلحة واملرتزقة إلى ليبيا بحرا وجوا، على 

مدار الشهور األخيرة.
من ناحية أخرى، وعلى خلفية تصعيد التوتر 
للتنقيب  أنقرة وأثينا، ج��راء خطط تركيا  بني 
قبالة سواحل جزيرة كاستيليريزو اليونانية، 
أفادت وسائل إعام يونانية بأن أنقرة سحبت 
سفنا حربية عدة من منطقة متنازع عليها مع 

أثينا.
أن  تقرير  ف��ي   Greek City Times م��وق��ع  وذك���ر 
البحري  امل��ج��ال  إل��ى  التسلل  ع��ن  »ع��ج��ز تركيا 
الخميس وانسحاب سفنها  لليونان منذ يوم 
الحربية يظهر عدم رغبتها في مواجهة خطر 
ان����دالع ح���رب م��ع دول���ة ل��م ت��ت��ض��رر ج���راء ح��رب 
مستمرة لسنوات، مثل ليبيا أو سوريا، وذلك 
ملا قد يجلب هذا من قضايا عسكرية داخلية«.

اإلمبريالية اإلقليمية

من جهته، قال وزير الخارجية اإلماراتي أنور 
 ال��خ��ط��ر األك���ب���ر ع��ل��ى منطقتنا 

ّ
ق���رق���اش: »ل���ع���ل

وسيادتنا أن يكون عنوان املرحلة هو مصطلح 
اإلمبريالية اإلقليمية وهيمنتها. ولكي ال يكون 
هذا قدر املنطقة، فالتضامن والتكاتف ضرورة 

وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي«.
وف���ي وق���ت س��اب��ق، غ����ّرد ق���رق���اش: »ال ي��م��ك��ن أن 
يكون عاملنا العربي وعواصمه مشاعًا للتدخل 
ع���ق���اب، وال بد  أو  م���ن دون ح���س���اب  اإلق��ل��ي��م��ي 
واملرتزقة  وامليليشيات  الحشود  ت��دخ��ل  ل��زم��ن 
ي. وسيحكم التاريخ بقسوة 

ّ
االنكشارية أن يول

ع���ل���ى م����ن ف������ّرط ف����ي س���ي���ادت���ه وم�����ن ي��س��ت��ق��وي 
ب��ال��ق��وى اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��ه��وى ح��زب��ي أو م��ت��ذرع��ًا 

بضعف النظام العربي«.

زيارة برنارد ليفي

إل�����ى ذل������ك، أث�������ارت زي�������ارة امل���ف���ك���ر وال��ص��ح��اف��ي 
ال��ف��رن��س��ي ال��ي��ه��ودي ب���رن���ارد ل��ي��ف��ي إل���ى ليبيا 
م��وج��ات غ��ض��ب ل��ي��ب��ي��ة، م��ص��ح��وب��ة ب��ت��س��اؤالت 
 - املصري  التقارب  مع  املتزامن  توقيتها  ح��ول 
البحر  في  التركية  ال��ت��ج��اوزات  لصد  الفرنسي 
املتوسط، وتحركات أنقرة في دولة النيجر ذات 

الحدود املشتركة مع جنوب ليبيا.
والسبت، وصل ليفي إلى مطار مدينة مصراتة، 
قادما على منت طائرة خاصة أقلعت من مطار 
ليون الفرنسي، بتأشيرة من خارجية »الوفاق« 

برئاسة فايز السراج عبر سفارته في باريس.
ورغ���م ن��ف��ي »ال���وف���اق« علمها ب��ال��زي��ارة، وف��رت 
ح��ك��وم��ة ال���س���راج م��وك��ب��ا أم��ن��ي��ا ك��ب��ي��را استقبل 
ل��ي��ف��ي ب��م��ط��ار م���ص���رات���ة، وي���راف���ق���ه ف���ي جميع 

تنقاته.
وأفادت مصادر ليبية بأن ليفي دخل إلى ليبيا 
»وول ستريت جورنال«  في  بصفته صحافيا 

األميركية و»لو بان« الفرنسية.
»رس��ول  اس��م  الليبيني  م��ن  كبير  ويطلق قطاع 
الخراب« أو »ع��راب الفوضى« على ليفي نظرا 
ل�������دوره ف����ي دع�����م ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات امل��س��ل��ح��ة ال��ت��ى 

صاحبت التحرك الشعبي في فبراير 2011.

أسعارها متفلتة رغم دعمها من الحكومة.. و»الصوملة« على األبواب

لبنان: سلة غذائية.. فوق طاقة الفقير
بيروت - أنديرا مطر

وق�����ف�����ت ري�����ت�����ا ف�����ي ق����س����م األل������ب������ان ف�����ي اح�����دى 
األسعار  متفحصة  لبنان  في  السوبرماركات 
ل���ت���ش���ت���ري ال���ح���ل���ي���ب األق�������ل ث���م���ن���ًا الب���ن���ه���ا ذي 
السنوات الثاث من عمره. لم تكن هذه حالها 
ق���ب���ل س���ن���ة، ح����ني ك���ان���ت ت���ش���ت���ري ع���ل���ى ال���ف���ور 
ال��ح��ل��ي��ب امل��ف��ض��ل الب��ن��ه��ا، ل��ك��ن ارت���ف���اع س��ع��ره 
إلى 70 الف ليرة أرغمها على استبداله بنوع 
أرخ����ص، ال س��ي��م��ا ب��ع��د ت��ق��ل��ص رات����ب زوج��ه��ا، 
العامل في شركة تأجير سيارات، إلى النصف.
وبالرغم من ان السلة الغذائية املدعومة تشمل 
ال��ح��ل��ي��ب، ف���إن س��ع��ره ال ي����زال ب��ع��د التخفيض 
ف���وق ق��درت��ه��ا ال��ش��رائ��ي��ة. وت���ق���ول ل���� سبقلا ان 
املصنعة  تلك  فيها  بما  األس��اس��ي��ة،  السلع  ك��ل 
عائلتها.  متناول  بعيدة عن  محليا، أصبحت 
 ارت���ف���ع س��ع��ره��ا م���ن 2500 

ً
ع��ل��ب��ة ال��ت��ون��ة م��ث��ا

كانت  ال��ت��ي  الباستا  ل��ي��رة، وعلبة  آالف   8 إل��ى 
ب���1500 أصبحت ب�7 آالف ليرة، حتى الحبوب 
العدس  وكيلو  سعرها،  تضاعف  والبقوليات 

الذي كان ب�4 آالف ارتفع إلى 10 آالف ليرة.

نزلت السلة.. ولم تنزل األسعار

ان��ت��ظ��رت ه��ذه ال��س��ي��دة ك��س��واه��ا م��ن املواطنني 
الحكومة،  من  املدعومة  الغذائية  السلة  ن��زول 
ال��ت��ي ُوع�����دوا ب��ه��ا ق��ب��ل ش��ه��ري��ن. وه����ذه السلة 
أقرتها وزارة االقتصاد لتخفيف وطأة ارتفاع 
األسعار على الطبقات الفقيرة، وتتضمن نحو 
أول��ي��ة للصناعة  333 س��ل��ع��ة اس��اس��ي��ة وم����واد 
والصناعيني من  امل��زارع��ني  لتمكني  وال��زراع��ة، 
ان���ت���اج س��ل��ع غ���ذائ���ي���ة. ووع����د وزي����ر االق��ت��ص��اد 
ب���أن���ه���ا س��ت��غ��ط��ي 80 ب���امل���ئ���ة م����ن اح���ت���ي���اج���ات 

املواطن األساسية. 
»ن��زل��ت ال��س��ل��ة« أخ��ي��را ل��ك��ن األس���ع���ار ل��م تنزل 
ب��ش��ك��ل واض������ح، واخ��ت��ل��ط��ت ال��س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة 
امل���دع���وم���ة م����ع آالف األص����ن����اف األخ�������رى غ��ي��ر 
البقاالت  ان  السوبرماركات. كما  املدعومة في 
ال��ص��غ��ي��رة ل���م ت��ت��م��ك��ن م���ن ال���ح���ص���ول ع��ل��ي��ه��ا. 
ف��ال��س��ل��ع امل���دع���وم���ة ك�����ان ي���ف���ت���رض ان ي��ت��دن��ى 
سعرها بنحو 30 باملئة، وبالرغم من ان سعر 
ص����رف ال������دوالر س��ّج��ل ان��خ��ف��اض��ًا ف���ي ال��س��وق 
ال��س��وداء وص��ل ال��ى ح��دود 8 آالف ليرة بعدما 
وامل������واد  ال���س���ل���ع  أس����ع����ار  ف�����إن  ن���اه���ز 10 آالف، 
ال���غ���ذائ���ي���ة ل���م ت��س��ج��ل ان��خ��ف��اض��ا م����وازي����ا، بل 
بالعكس واصلت ارتفاعها او بأحسن األحوال 

بقيت على سعرها.

ارتفاع 300 باملئة

ب��ح��س��ب ج��م��ع��ي��ة ح��م��اي��ة امل��س��ت��ه��ل��ك ارت��ف��ع��ت 
أس�����ع�����ار امل����������واد امل�����س�����ت�����وردة ال�������ى ن����ح����و 300 
ب��امل��ئ��ة. وت���رب���ط ال��ج��م��ع��ي��ة ب���ني اح��ت��ك��ار بعض 
ارتفاع  املستوردة وبني  للشركات  السياسيني 

األسعار بهذا الشكل الجنوني.
���ِص���رت ق��ل��ي��ا م��ش��اوي��ر ال��س��وب��رم��ارك��ت«. 

ُ
»اخ���ت

الزبون  ان  السوبرماركت  أصحاب  اح��د  يقول 
الذي كان يأتي مرة يوميا اصبح يزورنا مرة 

في األسبوع يشتري فيها السلع األساسية.
وف����ق أرق�����ام ص�����ادرة م���ن ال���ج���م���ارك ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة 
ت بنحو 

ّ
يتبني أن واردات لبنان من السلع تدن

42 ف���ي امل��ئ��ة ف���ي األش���ه���ر األرب���ع���ة األول�����ى من 

العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي، ما يشير الى »تدني القدرة الشرائّية 

للبنانّيني، وتراجع قدرتهم على االستهاك«.

استبدال األجنبي بالوطني 

في املتاجر الكبرى زحمة زبائن اعتيادية. لكن 
األه��واء تغيرت وعملية التسوق طرأت عليها 
تعديات كبيرة. تقول منى املوظفة في القطاع 
ليرة  ال��ف  ب���300  العربة  انها كانت تمأل  العام 
بيدها  تحمل  اليوم  لكنها  املاضية  السنة  في 
»كيسني« ببضع سلع بهذا املبلغ. وتشير الى 
انها استبدلت كل السلع األجنبية التي كانت 

تستخدمها بأخرى »وطنية« بسعر أدنى. 
العائات  كلفة؟  أق��ل  املحلي  ان  ق��ال  م��ن  ول��ك��ن 
ال��ف��ق��ي��رة أل��غ��ت ال��ل��ح��وم امل��ح��ل��ي��ة م��ن وجباتها 
ضمن  بشمولها  االق��ت��ص��اد  وزارة  تعهد  رغ���م 
السلة املدعومة. كيلو لحم البقر 60 الف ليرة، 
ال��ف��ا، حتى ان ع��ددا  ال��ض��أن فبلغ 90  ام��ا لحم 
من الجزارين توقف عن بيع اللحم بعد تراجع 

الطلب عليه.

انهيار شامل.. وتعنت سياسي

والحال أن اللبنانيني بمعظمهم تأثرت أحوالهم 
االجتماعية بفعل االنهيار االقتصادي والذي 
لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية. فمع 
انفجار األزمة االقتصادية املالية خال األشهر 
امل���اض���ي���ة، ان���ه���ار س��ع��ر ص����رف ال���ل���ي���رة م��ق��اب��ل 
ال����دوالر ال���ذي ب��ات ف��ج��أة عملة ن����ادرة، وخسر 
عشرات اآلالف وظائفهم أو قسما من رواتبهم، 
أل��ف دوالر قبل أشهر  ك��ان راتبه يساوي  فمن 
أصبح اليوم يساوي مئتي دوالر او أقل، وبات 
الفقر،  خ��ط  تحت  يعيشون  اللبنانيني  نصف 
في ظل توقعات عن وصول عدد العاطلني عن 

العمل الى 65 في املئة.
وي��ح��ذر خ��ب��راء اق��ت��ص��اد ل��ب��ن��ان��ي��ون ودول��ي��ون 
م����ن أن ل���ب���ن���ان ي��س��ي��ر ن���ح���و ال����ه����اوي����ة ب��س��ب��ب 
ت��ص��ل��ب ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة وت���ص���دي���ه���ا ألي 
إصاحات اقتصادية تحد من مكتسباتها، في 
وق��ت ب��ات تفشي وب��اء ك��ورون��ا خطرًا حقيقيا 
دوام��ة  ف��ي  العالقني  اللبنانيني  صحة  يتهدد 

المتناهية من األزمات.

أرقام صادمة

وف������ق دراس���������ة أع�����ده�����ا ن����اص����ر ي�����اس�����ني، م���دي���ر 
األبحاث في »معهد عصام فارس للسياسات 
ال���ع���ام���ة وال�����ش�����ؤون ال����دول����ّي����ة« ف����ي ال��ج��ام��ع��ة 
األميركّية في بيروت، مجموعة أرقام صادمة 
ل��ه روات����ب اللبنانيني وأج��وره��م  مل��ا ت��ع��ّرض��ت 

نتيجة االنهيار املالي في الباد. 
النموذجي«  السنوي  »ال��رات��ب  قيمة  وبحسب 
في لبنان بني سعر الصرف الرسمي واملوازي، 
ان  يتبني  املنطقة  ف��ي  م��ع س��ت دول  ومقارنته 
ه��ن��اك ان��خ��ف��اض��ا ه��ائ��ا ف���ي ق��ي��م��ة ال���رات���ب من 
شهريا،  دوالرا   279 ال��ى  شهريا  دوالرا   1333
اذا احتسبنا سعر الصرف امل��وازي 7000 ليرة 

للدوالر كما تم تداوله مؤخرا.
وتراجعت قيمة »الراتب النموذجي« في لبنان 
م��ت��أخ��رًا ع���ن م��ع��ظ��م دول امل��ن��ط��ق��ة، ب��اس��ت��ث��ن��اء 
إيران وسوريا، بعد ما كان لبنان يتقدم عليها 

جميعًا في هذا الترتيب.
ووف���ق أرق����ام ال��ب��اح��ث ن��ف��س��ه، ف���إن أك��ث��ر م��ن 60 
في املئة من اللبنانيني يعتاشون بأقل من 1.3 
دوالر ف��ي ال��ي��وم ال��واح��د، وأن أك��ث��ر م��ن 64 في 
 
ّ
امل��ئ��ة م��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني سيصبحون ت��ح��ت خ��ط

 األمم املتحدة تعّرف 
ّ
الفقر املدقع. مع العلم أن

الفقراء املدقعني باألشخاص الذين يعتاشون 
على أقل من 1.9 دوالر في اليوم الواحد.

الهجرة.. ملن استطاع 

األمل  فقدان  على  معطوف  االقتصادي  التأزم 
من أي انفراج قريب، إضافة الى مآالت انتفاضة 
17 أك���ت���وب���ر ال���ت���ي رف���ع���ت ش����ع����ارات ط��م��وح��ة 
ب��ال��ت��غ��ي��ي��ر وب���ج���رف ك���ل ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، 
الباد،  بهجرة  التفكير  ال��ى  بالكثيرين  دفعت 
ل��ك��ن ه����ذه ال��ه��ج��رة ب��ق��ي��ت م���ح���دودة ف���ي اط���ار 
ان كثيرين ال يملكون  ذل���ك  وال��ت��م��ن��ي،  ال��رغ��ب��ة 

ال��ق��درة على السفر في ظل اوض��اع اقتصادية 
صعبة يتخبط فيها العالم كله بسبب جائحة 
ك���ورون���ا. وف���ي ظ��ل م��واص��ل��ة ال��س��ف��ارات اق��ف��ال 
أب���واب���ه���ا أم�����ام ط��ل��ب��ات امل����غ����ادرة، وح���ده���م من 
في  ويقيمون  أجنبية  ج���وازات سفر  يحملون 
ال��ب��اد ح��ال��ي��ا، وي���ت���راوح ع��دده��م ب��ني 40 و45 
أل���ف���ًا، ي��س��ت��ط��ي��ع��ون امل����غ����ادرة م���ن ج���دي���د، غير 
أن��ه��م ي��واج��ه��ون مشكلة ف��ي س��ح��ب ودائ��ع��ه��م 
من املصارف اللبنانّية بسبب تداعيات األزمة 

االقتصادية.

واالنتحار رفضًا للمهانة

ال����س����واد األع����ظ����م م����ن ال���ش���ع���ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ي��ئ��ن 
منذ أشهر تحت وط��أة اقسى أزم��ة اقتصادية 
يعانيها، فيما أبواب الحل الداخلية والخارجية 
مسدودة. واالفظع من هذا كله ان االنهيار أتى 
م��ب��اغ��ت��ًا وع��ن��ي��ف��ًا رغ����م م���ؤش���رات ب�����دأت تطفو 
الطبقة  تطمينات  تبددها  ك��ان��ت  سنتني  منذ 
السياسية واملصرفية بأن الليرة بخير وبأنه 
ال داع���ي للهلع. ول��ي��س أدل على ت��داع��ي األم��ن 
االجتماعي واالقتصادي والنفسي للمواطنني 
التي نشهدها في  ت��زاي��د ح��االت االنتحار  م��ن 
دائمًا  دافعها  يكون  ال  والتي  األخ��ي��رة،  الفترة 
بل  اليومي،  القوت  تأمني  عن  والعجز  الجوع 
الخوف من املهانة والذل اللذين وصل إليهما 

اللبنانيون اليوم.

النموذج الصومالي؟

ف����ي األي�������ام ال���ف���ائ���ت���ة، ت����داول����ت وس����ائ����ل اع����ام 
وص��ح��ف لبنانية اخ��ب��ارا ت��ح��ذر م��ن »صوملة 
دبلوماسية في  إلى مصادر  لبنان«، مستندة 
ب��ي��روت ت��ق��ول ان��ه��ا تلقت م��ع��ل��وم��ات اوروب��ي��ة 
انهيار لبنان وتهاوي كل  »تحذر من خطورة 
واالجتماعية  وامل��ال��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  املنظومة 
وتفشي البطالة والغضب في الشارع وحاالت 

االنتحار وانتشار الفوضى«.

رائحة »سفايف« تنذر 
بفقدان المكابح

يصلي يوسف العامل في متجر لألدوات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ك��ي ال ت��ت��ع��ط��ل س��ي��ارت��ه أو 
ه��ات��ف��ه ف��ي��م��ا ال��ط��ع��ام ال��ي��وم��ي »م���ق���دور« 
ع��ل��ي��ه. ف��ب��ط��اري��ة ال���س���ي���ارة ال��ت��ي ك��ان��ت ب� 
150 ألف ليرة اصبح ثمنها 800 الف، إذا 
رض���ي ال��ت��اج��ر ب��اح��ت��س��اب س��ع��ر ال���دوالر 
ع��ل��ى 8000 ل���ي���رة. وي���ق���ول ال��ع��ام��ل ال���ذي 
تعطل  إن  ك��رات��ب  ل��ي��رة  م��ل��ي��ون  يتقاضى 
اي قطعة في سيارته سيوقفه عن العمل. 
الخانقة انتشرت نكتة  وفي هذه االج��واء 
ساخرة على مواقع التواصل بأن »رائحة 
في  األج����واء،  تعم  )ال��س��ف��اي��ف(  الكولييه« 
داللة على ان اللبنانيني يقودون سياراتهم 
ال��ف��رام��ل،  سفايف  تعطل  رغ��م  مغامرين 
ألن تغييرها أصبح يعادل قيمة رواتبهم 
الشهرية.. وهم بذلك يتماثلون مع بالدهم 

التي تسير نحو الهاوية بال مكابح.

مواطنة لـ سبقلا: 
السلع األساسية

بما فيها »المنتج 
الوطني« بعيدة

عن متناول عائلتي

الهجرة أصبحت
 لمن استطاع.. 

أو »االنتحار« رفضاً 
للذل والمهانة

»كورونا« يتسّلل إلى بيوت السياسيين
أرجأت األمانة العامة ملجلس النواب اللبناني جلسات اللجان النيابية، التي كانت مقررة يومي اإلثنني والثالثاء الواقعني في 27 و28 
يوليو الجاري، إلى موعد يحدد الحقًا، وذلك بعد تغريدة النائب جورج عقيص التي أعلن فيها إصابته بفيروس كورونا. وكان مدير 
مكتب وزير الخارجية هادي الهاشم أعلن أنه تلقى نبأ سيئًا بإصابته بمرض كوفيد19-، خالل غداء مع وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان الذي كان في زيارة إلى لبنان. وكشف عقيص أنه التقى »بأناس كثر في البرملان وخارجه، بينهم الرئيس نبيه 

بري ورئيس حزب القوات سمير جعجع«.
وفور إعالن عقيص عن إصابته، أجرى بري وجعجع فحص كورونا وج��اءت النتيجة سلبية، وطلب بري من جميع النواب إجراء 

الفحوصات اليوم.
 وزيرة الدفاع زينة عكر من جهتها أعلنت عبر تويتر قائلة: »قمت وعائلتي بإجراء فحوص كورونا وتبنينّ أنها سالبة. وللتأكد أعدنا 

الفحوص بعد أيام. وتبنينّ أن فحص ابنتنا موجب وفحوصنا سالبة«.
ر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي من أن الوضع بالنسبة النتشار الفيروس أسوأ من السيئ، موضحًا أنه من اآلن حتى 15 

نّ
وحذ

أغسطس املقبل، إذا استمرت اإلصابات بالوتيرة ذاتها، فلن يكون هناك من مستشفى قادرًا على استقبال أي حالة جديدة.

مسّنة رافعة ذراعيها أمام مكاتب البنك الدولي وسط بيروت حيث تظاهر المئات ضد مشروع سد بسري الذي يموله البنك جزئياً )أ. ف.ب(

اختار قانونياً مستقالً لرئاسة الحكومة

رسالة مهمة بعثها الرئيس التونسي قيس 
النهضة، باختيار هشام  إلى حركة  سعّيد 
م��ش��ي��ش��ي مل��ن��ص��ب رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة، ف��ق��د 
ب األس��م��اء امل��ق��ت��رح��ة، خ��اص��ة م��ن قبل 

ّ
تجن

الخصوص  وج��ه  على  واعتمد  »النهضة«، 
على أسماء تحظى بثقته شخصيًا.

وق��ب��ي��ل اإلع������ان ع���ن ال����ق����رار، أش�����ار رئ��ي��س 
»ال���ن���ه���ض���ة« راش������د ال���غ���ن���وش���ي إل�����ى ح��اج��ة 
ال��ب��اد إل��ى رج��ل اقتصاد، وليس إل��ى رجل 
ق�����ان�����ون، ي����ك����ون »ل�����ه خ����ب����رة ول����ي����س م��ج��رد 

نظريات«.
واملرشح الجديد يشغل حاليًا منصب وزير 
ال��داخ��ل��ي��ة ف���ي ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع���م���ال، 
 
ً
وي�����رى م��ح��ل��ل��ون أن ال��رئ��ي��س اخ���ت���ار رج���ا

ق��ان��ون��ي��ًا - ع��ك��س م��ط��ل��ب ال��ن��ه��ض��ة - م��ق��ّرب��ًا 
منه، فقد شغل مشيشي منصب املستشار 

األّول للرئيس سعّيد للشؤون القانونّية.

تحجيم األحزاب

وي��ع��ت��ق��د م���راق���ب���ون أن ال��رئ��ي��س ال��ت��ون��س��ي 
األح���زاب  دور  ح��ّج��م  للمشيشي  ب��اخ��ت��ي��اره 
ر الى إجراء انتخابات 

ّ
والبرملان، ما قد يؤش

مبكرة، وه��و م��ا أعلنه ص��راح��ة ف��ي خطاب 
التكليف: »آن األوان ملراجعة الشرعية حتى 
 عن 

ً
ت��ك��ون ب��دوره��ا تعبيرًا ص��ادق��ًا وك��ام��ا

املشيشي،  تكليفه  وخ��ال  األغلبية«.  إرادة 
قال سعيد: »إن كان البعض فّكر في الخروج 
التفتت  إل��ى  بالباد  وال��ذه��اب  القانون  ع��ن 
واالق����ت����ت����ال ف���ه���و واه��������م«، م���ت���ط���ّرق���ًا ل���ألزم���ة 
إن  بالقول  الباد  التي تشهدها  السياسية 
خطاب األزم���ات ت��ح��ّول إل��ى أداة م��ن أدوات 
الحكم عند البعض )دون ذكرهم(. وأضاف: 

»ال مجال للتسامح مع أي أحد كان في أّي 
م��ل��ي��م م���ن أم�����وال ال��ش��ع��ب ال��ت��ون��س��ي، مهما 
ك��ان. ق���ادرون بإمكاناتنا على ال��خ��روج من 
ه���ذه األزم�����ة ال��ت��ي ي��خ��ت��ل��ق��ون��ه��ا ب���ني ال��ح��ني 
والحني. أعرف أن املسؤولية جسيمة، ولكن 
وسنعمل  أثقالها،  من  بالرغم  سنتحّملها 

على تحقيق إرادة شعبنا«.
أكثر  في  إل��ى تصريحات سعّيد  وبالعودة 
م���ن م��ن��اس��ب��ة ع���ن »م����ؤام����رات ل��زع��زع��ة أم��ن 
ال����دول����ة م���ن ال�����داخ�����ل«، ي��س��ت��ن��ت��ج م��راق��ب��ون 
ي��ع��ن��ي أن أول���وي���ات  أن اخ���ت���ي���ار م��ش��ي��ش��ي 
ال����ح����ك����وم����ة س����ت����ك����ون أم����ن����ي����ة، إل�������ى ج���ان���ب 

اإلصاح االقتصادي واالجتماعي. 
وأم������ام م��ش��ي��ش��ي ش��ه��ر ل��ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة، 
وعليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرملان، 
 

ّ
ب��األغ��ل��ب��ّي��ة امل��ط��ل��ق��ة، وإذا ف��ش��ل، س��ي��ت��ّم ح��ل
ال��ب��رمل��ان وت��ن��ظ��ي��م ان��ت��خ��اب��ات ج���دي���دة، في 
غضون ثاثة أشهر، قد تفرز نتائج مغايرة 

وفق   - تصب  ال��ح��ال��ي،  السياسي  للمشهد 
»الحزب  ف��ي مصلحة   - ال���رأي  استطاعات 
ال���دس���ت���وري ال���ح���ر« وال���ق���ائ���م���ات امل��س��ان��دة 

للرئيس سعّيد. 
ال��ت��ي تعيشها تونس  ال��س��ي��اس��ي��ة  واألزم�����ة 
ح���ال���ي���ًا ن���ت���ي���ج���ة ت����ص����اُع����د ال����خ����اف����ات ب��ني 
السياسيني، تجعل مهمة مشيشي  الفرقاء 
تتسم بالتعقيد، فالبرملان ليس متجانسًا، 
التشتت، في ظل غياب حزب  ويغلب عليه 
دون  ق����رارات  إلص���دار  تكفي  أغلبية  يمتلك 
االض��ط��رار للدخول ف��ي م��س��اوم��ات، إضافة 
الغنوشي  إقالة  إلى  إلى سعي كتل نيابية 
م���ن رئ���اس���ة ال���ب���رمل���ان. وع����دم وج����ود خلفية 
وفق   - املكلف  الحكومة  لرئيس  اقتصادية 
مراقبني - يمثل نقطة ضعف، حيث تعاني 
بسبب  تفاقم  صعبا،  وضعًا  العامة  املالية 
أزمة »كورونا«، وتحتاج الباد إلصاحات 

عاجلة يطالب بها املقرضون الدوليون.

الرئيس التونسي يحّجم 
األحزاب والبرلمان ؟

اإلمارات: الخطر األكبر 
على منطقتنا اإلمبريالية 

اإلقليمية وهيمنتها

سعيد يكلف مشيشي تشكيل الحكومة في قصر قرطاج )أ.ف.ب(
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هاليب تنسحب من دورة باليرمو
أعلنت املصنفة ثانية عامليًا الرومانية سيمونا هاليب، انسحابها من دورة باليرمو اإليطالية أوائل 
الشهر املقبل، والتي ستكون أولى املنافسات االحترافية لالعبات التنس بعد التوقف بسبب فيروس 

كورونا املستجد.
وكتبت هاليب عبر حسابها على »تويتر«: »نظرًا لالرتفاع الراهن في حاالت كوفيد - 19 في 
القرار الصعب باالنسحاب من  الفترة، اتخذت  رومانيا ومخاوفي حيال السفر دوليًا في هذه 

باليرمو«.

تعاقدات المدربين والمحترفين.. 
لمن القرار؟!

 عمر بركات

 ف����ي دوري�����ن�����ا امل����ح����ل����ي، ن���ج���د ان س���م���ة ع���دم 
املدربني  مع  خاصة  التعاقدات  في  استقرار 
الرافد  والتي تعتبر  املتنافسة  الفرق  لقيادة 
بالالعبني،  الوطنية  منتخباتنا  ملد  األوح��د 
وب��ال��ت��ال��ي ف��ي��ت��م ب��ن��اء م��ا ي��ت��وق��ع م��ن نتائج 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات وف���ق���ًا ل���ق���وة، وت���ط���ور ال�����دوري 

ر بإيجابية.
ّ

املحلي، االمر الذي ربما ال يبش
 فعلى م��س��ت��وى ال�����دوري امل��ح��ل��ي امل��ؤل��ف من 
10 فرق، نجد ان نسبة التغيير في القيادات 
ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ف��رق ك��ب��ي��رة ج����دًا، ح��ي��ث ات��خ��ذت 6 
ان���دي���ة م���ن اص����ل 10 ت��ق��ري��ب��ًا ق�����رار ال��ت��غ��ي��ي��ر، 
ح��ي��ث ت��ع��اق��د ال���ك���وي���ت م���ع ال���ه���ول���ن���دي رود 
كرول »خلفًا لكل من وليد نصار، وبوزيدار، 
وح���س���ام ال���س���ي���د«، وال���ع���رب���ي م���ع ال��ل��ب��ن��ان��ي 
باسم مرمر، »خلفًا لكل من خوان مارتينيز، 
ودارك�������و«، وك��اظ��م��ة م���ع االس���ب���ان���ي بيانكي 
وال��ش��ب��اب  ب��ون��ي��اك،  ب��وري��س  للصربي  خلفًا 
خالد  للوطني  خلفًا  م��ات��روك،  الروماني  مع 
الزنكي، والساحل مع الوطني يوسف جالي 
فيما  العتيبي،  ال��رح��م��ن  عبد  ل��ل��م��درب  خلفًا 
يواصل مسؤولو التضامن مفاوضاتهم مع 

مدربني لتحديد هوية مدربه.

 4 مستقرة

ع��ل��ى مدربيها  ان��دي��ة  ارب��ع��ة  اس��ت��ق��رت   فيما 

وهي القادسية والساملية والنصر واليرموك.

 املسؤولية 

الفنية خاصة  االج��ه��زة  اس��ت��ق��رار  ع���دم   ومع 
على مستوى الفرق املنافسة، فيبقى السؤال 
عن كيفية اتخاذ قرار التعاقد من قبل االندية 
النادي في  ادارة  التي تقع على  واملسؤولية 
االختيار، فمن املفترض ان يكون هناك سمة 
ل��ج��ن��ة ف��ن��ي��ة ت��ق��وم ب��اخ��ت��ي��ار ال���ك���وادر الفنية 

خ���اص���ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ف��رق االول������ى م���ن خ��الل 
ال��س��ي��ر ال���ذات���ي���ة س�����واء مل���درب���ني وط��ن��ي��ني او 
الخبرات  تشمل  ان  يفترض  وال��ت��ي  اج��ان��ب، 
امل���ط���ل���وب���ة ل���ل���م���درب م����ن خ�����الل ق����درت����ه ع��ل��ى 
العبني  اداء  وتطوير  وتنمية  الفريق  ق��ي��ادة 
بناء على معطيات وتجارب سابقة في فرق 
تشابه الى الحد املطلوب فرقنا املحلية بعيدًا 
ع��ن االس���م���اء ال��ت��ي ت��ب��دو رن��ان��ة لكنها تجد 
العبينا،  م��ع  والتعامل  التأقلم  ف��ي  صعوبة 

االم��ر ال��ذي سينعكس على االستقرار الفني 
ل��ل��ف��رق وال���الع���ب���ني ب��ع��ي��دًا ع���ن ال��ت��ش��ت��ت بني 
ال��ط��رق ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ع��دي��د م��ن امل���درب���ني من 

خالل سياسة التغيير املوسمي.
وكما هو معلوم أن العربي قد تعاقد رسميًا 
مع اللبناني باسم مرمر، ال��ذي سبق أن فاز 
مع العهد اللبناني بكأس االتحاد اآلسيوي 
2019.. وسبق أن أشارت الصحف إلى توّجه 

»األخضر« ملرمر.
وحدد قيمة التعاقد مع مرمر 11 الف دوالر 

شهريا وملدة موسم واحد قابل للتجديد.

 املحترفون

املحلي، فنجد  بدورينا  املحترفني   اما عن 
ان ن��س��ب��ة االس��ت��ق��رار ف��ي ص��ف��وف��ه��م تبقى 
ضئيلة وتنحسر في اسماء بعينها تتنقل 
ب��ني ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��رق على م���دار امل��واس��م 
االخيرة بينما تأتي االسماء الجديدة في 
زيارات او كمحطات انتقالية لفرق اخرى، 
بعيدًا ع��ن االس��ت��ف��ادة م��ن ج���ودة املحترف 
يحدث  ك��ان  كما  املحلية  للكرة  واض��اف��ت��ه 
سابقًا من خالل استقدام العديد من الفرق 
ألس����م����اء اض����اف����ت ب��ش��ك��ل ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ك��رة 
الكويتية وانعكست خبراتها على الالعب 

املحلي.
املباشرة  املحترف   وتبقى مسؤولية اختيار 
م���ن اخ��ت��ص��اص م���درب���ي ال���ف���رق م���ع ام��ك��ان��ي��ة 
االس���ت���ع���ان���ة ب������آراء ل��ج��ن��ة ف��ن��ي��ة ُم��ش��ك��ل��ة في 
ووفقًا  اعضائها،  ب��رأي  لالستئناس  االندية 
ول��ي��س ملجرد  ل��ل��ف��رق  الفعلية  ل��الح��ت��ي��اج��ات 
س��د ال��خ��ان��ة وش��غ��ل م��ك��ان ال��الع��ب االجنبي 

بعيدًا عن االستفادة الحقيقية.

 تفعيل األدوار

 ومن هنا يجب على االندية تفعيل وتشكيل 
لجان فنية متخصصة من ابناء اللعبة سواء 
كرة القدم او االلعاب االخرى تكون مختصة 
بمناقشة وتحليل النتائج على مدار املوسم، 
باالضافة الى اختيار االجهزة الفنية بشكل 
متخصص وبما يفيد الكرة الكويتية بشكل 
حقيقي بعيدًا عن االندفاع وراء اسماء ربما 

تستفيد وال تفيد.

60 % نسبة التغيير!

المدرب بونياك

 مع بداية كل موسم جديد، 
او اقتراب فترات االنتقال 

لالعبين بين االندية »الصيفية، 
والشتوية« تتسابق االندية 
على الدخول في صفقات 

جديدة لتدعيم الصفوف، وهو 
بالطبع امر مشروع، وظاهرة 

تبدو صّحية في المالعب 
كافة، وهو االمر ذاته بالنسبة 

لتعاقدات المدربين وإن 
اختلفت نوعاً ما.

فياليني )الثاني من اليسار( مسجالً برأسه هدفاً )أ.ف.ب(

ميسي باٍق في برشلونة
كونتي  أنتونيو  اإليطالي  ميالن  إنتر  م��درب  نفي  ب��ني 
وثقة رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، تشير 
املؤشرات إلى أن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي باق 
في النادي الكاتالوني على الرغم ما أبداه من امتعاض 
ب��ع��د ت��ن��ازل »ال��ب��ل��وغ��ران��ا« ع��ن ل��ق��ب ال�����دوري األس��ب��ان��ي 

ملصلحة غريمه ريال مدريد.
انتقال ميسي من  ع��ن احتمال  ُي��ش��اع  م��ا  ونفى كونتي 
أف��ض��ل العب  أن  »ن��ي��رات��س��وري«، معتبرًا  ال��ى  برشلونة 
في العالم »بعيد جدا عما نريد بناءه«، في حني أبدى 
بارتوميو ثقته ببقاء أفضل العب في العالم في »كامب 

نو«.
وج����اء ح��دي��ث ك��ون��ت��ي ب��ع��د ف���وز إن��ت��ر ع��ل��ى ج��ن��وى 3 �� 
صفر السبت مما سمح له بأن يصعد إلى املركز الثاني 
أت��االن��ت��ا، وردًا  ال���دوري املحلي على حساب  ف��ي ترتيب 
ميسي  ق���دوم  إمكانية  ع��ن  تتحدث  ال��ت��ي  التقارير  على 
إل��ى الفريق األس��ود واألزرق، بعد أن ق��ام وال��ده ووكيل 
أعماله، خورخي، بشراء منزل في ميالنو سينتقل إليه 

أوائل الشهر املقبل وفق وسائل إعالم إيطالية.
وق��ال كونتي: »ال أعتقد أن هناك مجنونًا في العالم ال 
ه..  ب��ن��اء ي��ري��د ميسي، لكنه بعيد ج��دا عنا وع��م��ا ن��ري��د 

إشاعات وضرب من الخيال«.
وذكرت قناة »راي« الرسمية أن والد ميسي سيدخل في 
م��ف��اوض��ات م��ع إنتر م��ن أج��ل انتقال نجله إل��ى الفريق 
���� 2022 بعد انتهاء  اإلي��ط��ال��ي اع��ت��ب��ارًا م��ن موسم 2021 
أف��ادت صحيفة  فيما  عقده مع برشلونة صيف 2021، 
»غازيتا ديلو سبورت« الرياضية بأن أفضل العب في 
العالم ست مرات يفضل االنتقال إلى »نيراتسوري« ألن 

ضريبة الدخل في إيطاليا أقل بكثير من أسبانيا.
ل��ك��ن ك��ون��ت��ي ق��ل��ل م���ن أه��م��ي��ة م���ا ت���م ت���داول���ه ف���ي األي����ام 
ال��ذي يبدو ممتعضًا من وضع  األخ��ي��رة بشأن ميسي، 
برشلونة، السيما بعد أن تنازل األخير عن لقب الدوري 
األسباني ملصلحة غريمه ري��ال م��دري��د، وك��ان صريحًا 
ف���ي ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ذل����ك ح���ني دع����ا ب��ع��د أن ح��س��م ال��ل��ق��ب 
إل��ى عملية »نقد ذات��ي تبدأ من  النادي امللكي  ملصلحة 
يستحق  ري��ال  ذات��ي شاملة.  نقد  عملية  لكن  الالعبني، 
امل��ب��اري��ات، لكننا ب��رش��ل��ون��ة وعلينا واج��ب  ال��ف��وز ب��ك��ل 

الفوز بكل املباريات«.
وحذر ميسي من أنه »في حال واصلنا بهذه الطريقة، 
س��ي��ك��ون م��ن ال��ص��ع��ب ج���دا علينا ال��ف��وز ب����دوري أب��ط��ال 
أوروب�����ا )ت���ع���ادل ف���ي ذه����اب ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي م���ع ن��اب��ول��ي 
� 1(.. يجب أن يحصل تغيير في العمق إذا  اإليطالي 1 
أردن���ا أن نقاتل م��ن أج��ل دوري األب��ط��ال، وإال سنخسر 

املباراة ضد نابولي أيضًا«.
وج��اءت تصريحات ابن ال���33 عامًا في أعقاب فترة من 

التوتر وعدم اليقني في النادي الكاتالوني الذي يشرف 
على تدريبه كيكي سيتيني.

وأش��������ارت ت���ق���اري���ر ص��ح��اف��ي��ة أس���ب���ان���ي���ة إل�����ى ت��وق��ف 
املفاوضات بشأن تجديد العقد بني برشلونة والنجم 
النادي  عن  بالرحيل  يفكر  األخير  وأن  األرجنتيني، 
اإلدارة  املقبل، بعدما سئم من فشل  العام  في صيف 
الحالية في بناء فريق قادر على املنافسة وتعب من 

التسريبات التي تخرج من النادي وتشوه صورته.

بارتوميو يطمئن

 ل��ك��ن ه����ذه امل��ش��اك��ل ل���ن ت��دف��ع م��ي��س��ي ال����ى ال��رح��ي��ل عن 
ب��رش��ل��ون��ة، ب��ح��س��ب م���ا ط���م���أن ب��ارت��وم��ي��و ف���ي م��ق��اب��ل��ة 
الرياضية،  ديبورتيفو«  »م��ون��دو  م��ع صحيفة  أج��راه��ا 
أن��ه يريد  ك��رر في العديد من املناسبات  قائال: »ميسي 

أدن��ى  ل��دي  )ف��ي برشلونة(، وليس  إن��ه��اء مسيرته هنا 
شك بأنه سيمدد«.

وفي حال عجز بارتوميو عن اإلبقاء على ميسي، وفي 
حال قرر األخير فعال الرحيل عن النادي الذي نشأ في 
أل���وان فريقه األول  ال��دف��اع ع��ن  صفوفه منذ 2001 وب��دأ 
منذ 2004، فلن تكون وجهته إنتر بحسب ما أكد املدير 
الحديث  ن��اف��ي��ا  م���اروت���ا،  ل��أخ��ي��ر جوسيبي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
عن أن الفريق الشمالي يريد ضم األرجنتيني من أجل 
ال��ب��رت��غ��ال��ي كريستيانو  ون��ج��م��ه  ي��وف��ن��ت��وس  م��ن��اف��س��ة 
ال��ذي كان غريم األرجنتيني، حني كان يدافع  رونالدو، 
ع��ن أل���وان ري��ال م��دري��د قبل أن يترك األخ��ي��ر ف��ي صيف 
2018. وقال ماروتا »ليو )ميسي( ليس هدفنا وال أعتقد 

أنه يريد مغادرة برشلونة«.

 عودة نيمار مرتبطة بصفقات تبادل 

 وف����ي امل��ق��ل��ب ال���ك���ات���ال���ون���ي، ه���ن���اك اه��ت��م��ام��ات م��م��اث��ل��ة 
على  الفريق،  في  بشأن العبني موجودين حاليا  إلنتر 
غ��رار الحارس األملاني م��ارك أندريه تير شتيغن، الذي 
ما  أول��وي��ة، بحسب   2022 بعد  مل��ا  معه  التمديد  يشكل 

أف��اد بارتوميو بالقول: »إن��ه أح��د أرك��ان غ��رف املالبس 
)الفريق( واملستقبل. بعمر الثامنة والعشرين، هو أحد 

أفضل ثالثة حراس مرمى في العالم«.
وك��������ان ب����ارت����وم����ي����و م���ط���م���ئ���ن���ا ب����ش����أن وض�������ع ال����ه����داف 
األوروغ����وي����ان����ي ل��وي��س س����واري����ز، ال����ذي ي��ن��ت��ه��ي ع��ق��ده 
الصيف امل��ق��ب��ل، ك��اش��ف��ا: »اس��ت��ن��ادا ال��ى ع��دد امل��ب��اري��ات 
بالنسبة  تلقائي  بشكل  ع��ق��ده  سيجدد  يلعبها،  ال��ت��ي 

ملوسم 2021 �� 2022«.
الى ذلك، كشف رئيس النادي الكاتالوني أن املفاوضات 
مع إنتر ميالن بشأن التعاقد مع املهاجم األرجنتيني 
الوت�������ارو م��ارت��ي��ن��ي��ز »ت�������راوح م���ك���ان���ه���ا«، راب���ط���ًا أي��ض��ًا 
موضوع عودة البرازيلي نيمار الى الفريق، الذي تركه 
ف���ي ص��ي��ف 2017 ل��الن��ت��ق��ال ال���ى ب���اري���س س���ان ج��رم��ان 
ي��ورو،  مليون   222 بلغت  قياسية  في صفقة  الفرنسي 
القرارات،  نتخذ  نحن  »اآلن،  تبادل، موضحًا  بصفقات 
تبادل، فسيكون  الالعبون ضمن صفقات  يأت  لم  وإذا 
من الصعب جدًا عليهم املجيء« الى النادي الكاتالوني 
ق��ان��ون اللعب  ال��ت��ي يفرضها  امل��ال��ي��ة  ال��ض��واب��ط  بسبب 

املالي النظيف.

كونتي ينفي انتقال ميسي إلى إنتر ميالن

نصف الفريق للبيع
ينوي فريق برشلونة بيع نصف عدد العبي الفريق للبيع لسد العجز املالي الذي خلفته تداعيات فيروس كورونا، 

وتوفير األموال لشراء املهاجم األرجنتيني الوتارو مارتينيز من إنتر ميالن.
وبحسب صحيفة ماركا، فإن البرشا ينتظر عروضا لـ12 العبا، في مقدمتهم البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي 
عثمان ديمبلي رغم علمه أنه لن يستطيع بيعهم جميعا هذا الصيف، وقد يكون خيار اإلعارة أقرب للتحقق في 
ظل هذه الظروف. وإضافة إلى كوتينيو وديمبلي تضم القائمة الكرواتي إيفان راكيتيتش والحارس اإلسباني 
نيتو والبرتغالي نيلسون سيميدو والفرنسي صامويل أومتيتي واإلسباني فيربو جونيور والتشيلي أرتورو 

فيدال والنرويجي مارتن براتويت واإلسباني كارليس ألينيا والبرازيلي رافينيا والفرنسي جان كلير توديبو.
ويؤمن البرشا -بحسب الصحيفة اإلسبانية- بأنه يستطيع تأمني عروض لجميع الالعبني عدا كوتينيو وديمبلي 

بسبب سعرهما وراتبهما املرتفعني.

.. ويختار بييلسا
كــشــفــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 

لــيــونــيــل مــيــســي قــائــد  أن 
برشلونة حدد اسم املدير 
الفني الذي يريده أن يتولى 
تدريب الفريق خلفًا لكيكي 

سيتني.
وخـــســـر الـــفـــريـــق الـــكـــتـــالـــونـــي لــقــب 

ـــــدوري املــحــلــي ملــصــلــحــة غــريــمــه الــتــقــلــيــدي ريـــال  ال
مدريد في املراحل األخيرة، مما وضع سيتني في 
 عن 

ً
الجماهير فضال االنــتــقــادات من جانب  دائــرة 

بــعــض الــالعــبــني. وكـــانـــت وســـائـــل إعــــالم أســبــانــيــة 
الفني، فيما تبقى  املــديــر  إلــى قــرب رحيل  أشـــارت 
أوروبـــا عنصرًا  أبــطــال  فــي دوري  برشلونة  نتائج 
حاسمًا في تحديد مصيره. إال أن صحيفة »صن« 
البريطانية قالت إن ميسي يريد أن يتولى مواطنه 
مارسيلو بييلسا تدريب برشلونة، بعد أن قاد ليدز 

يونايتد إلى العودة إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ينتهي عقد بييلسا )65 عامًا( مع ليدز هذا الشهر، 
وســـط تــكــهــنــات بــإمــكــانــيــة تــمــديــده، ال ســيــمــا بعد 

»بريميرليغ«. إنجاز الصعود إلى الـ
األرجنتني  منتخب  تدريب  بييلسا  قــاد  أن  وسبق 
بني عامي 1998 و2004، لكن هذه الفترة كانت قبل 

انضمام ميسي إلى »راقصي التانغو«.

فياليني يقهر 
»كورونا« بـ»هاتريك تاريخي«

الوباء يلغي مباراة في اليابان 

فريق  الع��ب  فياليني،  م���روان  البلجيكي  أك��د 
شاندونغ لونينغ، تعافيه تمامًا من أي تبعات 
ل���ف���ي���روس ك����ورون����ا، ب��ع��دم��ا س��ج��ل 3 أه����داف 
)ه���ات���ري���ك( ف���ي م��واج��ه��ة ف��ري��ق��ه أم����ام ن��ظ��ي��ره 
دال��ي��ان ب���رو، ف��ي ال��ج��ول��ة األول����ى م��ن ال���دوري 
الصيني، لحساب املجموعة األولى باملسابقة. 
وحول فياليني تأخر فريقه بهدف نظيف إلى 
فوز 3 �� 1 في 7 دقائق فقط، بتسجيله ثالثية 
ال��دق��ائ��ق 79 و83 و86، تعد األول���ى خالل  ف��ي 

م��س��ي��رت��ه ال��ك��روي��ة ال��ط��وي��ل��ة. وك����ان فياليني، 
السابق،  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  نجم 
ق�����د ت����ع����رض ل����إص����اب����ة ب����ف����ي����روس ك����ورون����ا 
املستجد في نهاية شهر مارس املاضي، قبل 
أن يتعافى في منتصف شهر أبريل. وبحسب 
لأنباء،  الرسمية  الصينية  شينخوا  وك��ال��ة 
فإن فياليني هو العب كرة القدم الوحيد الذي 
الدرجة  التاجي في دوري  أصيب بالفيروس 

األولى الصيني.

اضطر الدوري الياباني لكرة القدم إلى إرجاء 
ال���دوري  استئناف  األول���ى منذ  للمرة  م��ب��اراة 
املحلي »جاي ليغ« أوائل شهر يوليو الجاري، 
بعد ت��وق��ف منذ أواخ���ر ف��ب��راي��ر، وذل���ك بعدما 
ت��ب��ني إص��اب��ة الع��ب��ني م��ن ن��اغ��وي��ا غ��رام��ب��وس 
بفيروس كورونا املستجد. وكان من املفترض 
أن يحل ناغويا غرامبوس أم��س، ضيفًا على 
سانفريتشي هيروشيما، لكن رابطة الدوري 
ق����ررت إرج����اء ال��ل��ق��اء ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ت��واج��ه 

»كوفيد  اليابان تصاعدًا في حاالت اإلصابة ب�
19«، ال سيما في مدن مثل طوكيو وأوساكا، 
أث��ار املخاوف من موجة ثانية. واتخذت  مما 
رابطة ال��دوري قرار إرج��اء اللقاء بعدما تبني 
إص���اب���ة امل����داف����ع ك����ازوي����ا م���ي���اه���ارا ب��ف��ي��روس 
ل����م ت���ك���ش���ف ع��ن  »ك���وف���ي���د 19«، والع�������ب آخ�����ر 
هويته، إض��اف��ة إل��ى عامل ف��ي ط��واق��م الفريق 
ال����ذي أخ��ض��ع 60 م��ن الع��ب��ي��ه وال��ع��ام��ل��ني فيه 

للفحوص.

تنبيه..!
تردد أن هناك نية او مقترحا ضمن خطة ترشيد االنفاق لرفع 
الدعم عن االندية الرياضية.. والسؤال هنا: »حتصرفوا وتاكلوا 

وتشربوا.. ازاي؟؟«.



دوري  ببطولة  مقعديهما  وتشلسي  يونايتد  مانشستر  فريقا  حجز 
أب��ط��ال أوروب���ا لكرة ال��ق��دم ف��ي امل��وس��م ال��ق��ادم، بعدما حسما املركزين 
ال��دوري  الترتيب ملصلحتهما في ج��دول ترتيب  الثالث وال��راب��ع على 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وه��ب��ط ف��ري��ق��ا ب��ورن��م��وث ووات����ف����ورد ل�����دوري ال���درج���ة األول�����ى )دوري 
ال��ب��ط��ول��ة( باحتاللهما امل��رك��زي��ن ال��ث��ال��ث م��ن ال��ق��اع وق��ب��ل األخ��ي��ر على 
الترتيب في جدول البطولة، فيما نجا أستون فيال من الهبوط باحتالله 
املركز السابع عشر )الرابع من القاع(. وتغلب مانشستر يونايتد 2 - 
ذاتها  بالنتيجة  تشلسي  ف��از  كما  ليستر سيتي،  على مضيفه  صفر 
)األخيرة(  والثالثني  الثامنة  املرحلة  في  وولفرهامبتون  ضيفه  على 
للدوري اإلنكليزي، ليمثال الكرة اإلنكليزية في دوري األبطال املوسم 
املقبل برفقة ليفربول )بطل املسابقة( ومانشستر سيتي )الوصيف(، 

اللذين ضمنا مشاركتهما باملسابقة القارية في وقت سابق.
لبطولة  امل��ج��م��وع��ات  م��رح��ل��ة  ف��ي  ليستر سيتي  امل��ق��اب��ل، سيلعب  ف��ي 

الدوري األوروبي في املوسم القادم، بحصوله على املركز الخامس في 
جدول الترتيب.

ك��م��ا ي��خ��وض ت��وت��ن��ه��ام ال�����دور امل���ؤه���ل مل��رح��ل��ة امل��ج��م��وع��ات ب���ال���دوري 
األوروبي، بعدما جاء في املركز السادس بجدول الترتيب، إثر تعادله 

1 - 1 مع مضيفه كريستال باالس.
وبقي أستون فيال في املسابقة، عقب تعادله 1 - 1 مع مضيفه وست 

ه���ام ي��ون��اي��ت��د، بينما ه��ب��ط ب��ورن��م��وث رغ���م ف����وزه ال��ك��ب��ي��ر 3 - 1 على 
مضيفه إيفرتون، وواتفورد الذي خسر 2 - 3 أمام مضيفه أرسنال.

وأسفرت باقي مباريات املرحلة عن فوز ليفربول 3 - 1 على مضيفه 
نيوكاسل يونايتد، ومانشستر سيتي على ضيفه نورويتش سيتي 
1، وساوثمبتون على   -  2 بيرنلي  وبرايتون على مضيفه  - صفر،   5

ضيفه شيفيلد يونايتد 3 - 1
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أليسون: لن أعود إلى البرازيل

قرار حكومي يهدد 
مباراة سيتي والريال

ت��واج��ه م���ب���اراة م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي وض��ي��ف��ه ال��ث��ق��ي��ل ري��ال 
مدريد في إياب دور ال� 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، 
التي توقفت نتيجة فيروس  القارية  بعد ع��ودة املنافسة 
كورونا، تهديدًا جديدًا بسبب قرار مفاجئ من الحكومة 

البريطانية.
بريطانيا  أن  األس��ب��ان��ي��ة،  »م���ارك���ا«  صحيفة  وأوض���ح���ت 
ق�����ررت ب�����دءًا م���ن األح�����د وض����ع امل���س���اف���ري���ن ال���ق���ادم���ني من 
أسبانيا في حجر صحي إج��ب��اري مل��دة 14 يومًا، بسبب 

املخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا.
إل��ى مدينة  للسفر  أسبانيا،  م��دري��د، بطل  ري��ال  ويستعد 
السابع  املباراة يوم  املقبلة لخوض  األي��ام  مانشستر في 
م��ن ش��ه��ر أغ��س��ط��س امل��ق��ب��ل، ل��ت��ع��وي��ض خ��س��ارت��ه بهدفني 
مقابل هدف وحيد في ملعب »سانتياغو برنابيو«، قبل 

توقف املوسم في مارس.
وإذا ل��م يحصل ري���ال م��دري��د ع��ل��ى اس��ت��ث��ن��اء م��ن حكومة 
بريطانيا، فإن املباراة في استاد »االتحاد« ستكون تحت 
التهديد، وقد يضطر »اليويفا« إلى تغيير مكانها، بينما 
 
ّ
تبدو البرتغال مستعدة الستضافة املباراة إذا لم تتسن

إقامتها في مانشستر بسبب القرار الحكومي.
وستستضيف البرتغال مباريات دوري األبطال بداية من 
ربع النهائي، ويلعب كل دور من مواجهة واح��دة، وتقام 

املباراة النهائية في لشبونة.

كارفخال يعرقل ستيرلينغ في لقاء الذهاب )رويترز(

»يا فرحة ما تمت«
إيفانوفيتش حامال الكأس.. وفي اإلطار لحظة سقوطه

فرانكفورت يستهدف
20 ألف متفرج

آينتراخت  ن���ادي  إدارة  مجلس  عضو  هيلمان  أكسيل  ق��ال 
فرانكفورت ، إن النادي يأمل أن يتم السمح له بحضور 20 
ألف متفرج في كل مباراة تقام على أرضه في املوسم الجديد 

من الدوري األملاني لكرة القدم )بوندسليغا(.
في  الجديد  امل��وس��م  ب��داي��ة  قبل  »كيكر«  ملجلة  هيلمان  وأف���اد 
سبتمبر املقبل: »خطتنا مبنية على حضور 20 ألف متفرج، 
رغم أن هذا يعتمد على األوضاع، يمكن أن أيضًا أن يحضر 
مفهوم  آينتراخت  وتعكس خطط  ألفًا«.   24 أو   15 املباريات 
الجزئي  ال����دوري األمل��ان��ي للسماح  ب��راب��ط��ة  ال��خ��اص  ال��ن��ظ��اف��ة 
األن��دي��ة  م��ن  ال��راب��ط��ة  وطالبت  امل��ب��اري��ات.  للجماهير بحضور 
اع��ت��م��اد امل��ف��اه��ي��م ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن ي��ت��م ال��س��م��اح ل��ه��ا م��ن قبل 
لعدوى  اإلقليمية  امل��س��ت��وي��ات  ض��وء  ف��ي  الصحية  السلطات 

فيروس كورونا.

!»VAR« عجائب
اس��ت��ق��ب��ل ن�����ادي ن���اب���ول���ي ض��ي��ف��ه س��اس��ول��و، 
السبت، خالل مباراة األسبوع 36 من الدوري 
اإلي���ط���ال���ي، ف���ي م��واج��ه��ة ح��م��ل��ت ال��ع��دي��د من 
ال��ع��ج��ائ��ب ال���ت���ي ك����ان ب��ط��ل��ه��ا ح��ك��م امل���ب���اراة، 
جيانلوكا أوريليانو، بعد أن استعان بتقنية 

الفيديو »VAR« في أكثر من مّرة.
وح���رم الحكم اإلي��ط��ال��ي ن���ادي س��اس��ول��و من 
أربعة أهداف كاملة، بعد أن استنجد بتقنية 
ل��ش��ك��وك ك��ان��ت ت��ح��وم ح����ول ح��ال��ة   ،»VAR«
أن يؤّكدها  الحاالت، قبل  ل في جميع 

ّ
التسل

رغم أن الفارق بني الهدافني وآخر مدافع كان 
بعض املليمترات فقط.

ال����ه����دف األول ع��ن��د  ال���ت���م���اس  وأل����غ����ى ح���ك���م 
 حكم الساحة قّرر أن يعود 

ّ
الدقيقة 32، غير أن

للتقنية قبل اعتماد القرار، وفي الدقيقة 37 
ثم الدقيقة 48، وبعدها عند الدقيقة 59، قّرر 

حكام »VAR« إلغاء األهداف الثالثة األخيرة 
بحّجة التسلل، بعد استشارة أوريليانو.

وجاءت هذه الحادثة الغريبة لتكون األولى 
من نوعها منذ اعتماد الفيديو في مساعدة 
ال��ح��ّك��ام، إذ ل��م تشهد أي م���ب���اراة إل��غ��اء ه��ذا 
ال���ع���دد ال���ه���ائ���ل م���ن األه��������داف، وه����و م���ا أث���ار 
غضب املدير الفني لساسولو، روبيرتو دي 
زي��رب��ي، ال��ذي عّبر عن ذل��ك باحتجاجه على 

القرارات بالقرب من الحكم الرابع.
مبكرًا،  النتيجة  في  »البارتينوباي«  وت��ق��ّدم 
ف��ي ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ام��ن��ة، ع��ب��ر امل���داف���ع األل��ب��ان��ي 
أل��س��اي��د ه��ي��س��اي، ال���ذي س��ج��ل أول ه���دف له 
ف��ي مسيرته ب��ال��دوري اإلي��ط��ال��ي، كما سجل 
ن���اب���ول���ي ه���دف���ًا ث��ان��ي��ًا ق��ب��ل ال��ن��ه��اي��ة ب��ع��دم��ا 
إلغاء  بسبب  باليأس  شعر العبو ساسولو 

العبا ساسولو معترضيِن على قرارات الحكماألهداف!

كابيللو: مسؤولية الريال 
ثقيلة على هازارد

ال���دوري  ل��ري��ال م��دري��د بطل  ق��ال فابيو كابيللو امل���درب األس��ب��ق 
األس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم إن إي���دن ه�����ازارد ع��ان��ى ك��ث��ي��را م��ن أج��ل 
الوصول ملستوى التوقعات الكبيرة التي كانت منتظرة منه عقب 
انتقاله إلى النادي امللكي قادما من تشلسي االنكليزي في العام 
ال��دوري االنكليزي  املاضي. وق��اد ه��ازارد تشلسي للفوز بلقب 
م��رت��ن خ���ال وج����وده ف��ي س��ت��ام��ف��ورد ب���ري���دج، ل��ك��ن��ه ف��ش��ل في 
تعثرت  أن  بعد  األسبانية  العاصة  في  مماثلة  ان��ج��ازات  تحقيق 
مسيرته بسبب اإلصابات التي تقلصت بسببها مشاركته إلى 
»لم  األسبانية  ماركا  لصحيفة  كابيللو  وق��ال  فقط.  م��ب��اراة   21
يكن نفس الاعب الذي كان في تشلسي وتعرض إلصابات ملدة 

طويلة.. لم يندمج تمامًا )في أسبانيا(«.
اللعب  أعتبره العبا كبيرا، لكن مسؤولية  وأض��اف »دائما كنت 
في ريال ثقيلة، وتعثر هازارد تحت وطأة هذا العبء هذا املوسم. 

بالتأكيد سيكون أفضل في املوسم املقبل«.

ش���ه���دت اح���ت���ف���االت ن������ادي زي���ن���ي���ت س��ان��ت 
القدم،  لكرة  ك��أس روسيا  بلقب  بطرسبرغ 
ب���ع���د ف�������وزه ع���ل���ى م���ن���اف���س���ه خ���ي���م���ك���ي، ف��ي 
امل��واج��ه��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ت بينهما 
ب����ه����دف م���ق���اب���ل ال ش�������يء، ح�����ادث�����ة غ��ري��ب��ة 
ك����ان ب��ط��ل��ه��ا ال��ن��ج��م ال���ص���رب���ي ب��ران��س��الف 

إيفانوفيتش.
وب���ع���د ان���ت���ه���اء ال����وق����ت األص����ل����ي م����ن ع��م��ر 
امل��واج��ه��ة النهائية ف��ي ك��أس روس��ي��ا لكرة 
للمباراة،  املنظمة  اللجنة  س��ارع��ت  ال��ق��دم، 
وامل��ت��واج��دة ف��ي أرض امل��ل��ع��ب إل���ى تجهيز 
ال��ب��ط��ول��ة، ك��ي يحتفل ن��ج��وم ن��ادي  منصة 
زي��ن��ي��ت س��ان��ت ب��ط��رس��ب��رغ ب��ال��ل��ق��ب ل��ل��م��رة 

الرابعة في تاريخهم.
ورف������������ع ال�����ن�����ج�����م ال������ص������رب������ي ب�����ران�����س�����الف 
إي��ف��ان��وف��ي��ت��ش ق���ائ���د ن�����ادي زي��ن��ي��ت س��ان��ت 
بطرسبرغ الكأس الزجاجي كي يحتفل به 
مع زمالئه، لكنه انزلق من بني يديه ووقع 
ال���ع���ل���وي،  غ����ط����اؤه  ل��ي��ن��ك��س��ر  األرض،  ع���ل���ى 
إلى  الذين س��ارع��وا  رفاقه  وس��ط استغراب 

إزالة الزجاج املكسور.
وأع�����اد م��ش��ه��د ال��ف��رح��ة، ال��ت��ي ل���م ت��ت��م، إل��ى 
األذهان ما فعله املدافع األسباني سيرجيو 
رام����وس ق��ائ��د ري���ال م��دري��د ف��ي ع���ام 2011، 
ع���ن���دم���ا أوق������ع ك�����أس م���ل���ك أس���ب���ان���ي���ا ت��ح��ت 
عجالت الحافلة، التي هشمته بشكل كامل.

ول�������م ي���م���ن���ع ف�����ق�����دان ال�����ج�����زء ال����ع����ل����وي م��ن 
ال���ك���أس الع��ب��ي زي��ن��ي��ت س��ان��ت ب��ط��رس��ب��رغ 
م��ن االح��ت��ف��ال، ل��ي��رف��ع��وا ال��ك��أس امل��ك��س��ورة 
على  بالفوز  فرحتهم،  ع��ن  معبرين  عاليًا، 
م��ن��اف��س��ه��م خ��ي��م��ك��ي ب��ه��دف ن��ظ��ي��ف سجله 
الروسي أرتيم دزيوبا قبل نهاية املواجهة 

بسبع دقائق عن طريق ركلة جزاء.
ن���ادي زي��ن��ي��ت س��ان��ت بطرسبرغ،   

ّ
ي��ذك��ر أن

ك��أس روس��ي��ا لكرة  تمكن م��ن تحقيق لقب 
ال��ق��دم ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة ف��ي ت��اري��خ��ه، ب��ع��د أن 
استطاع نيل املسابقة املحلية 3 م��رات في 
أع���وام 1999، و2010، و2016، وع��اد بعد 4 

سنوات ليضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه.

ساني الوافد الجديد خالل تدريبات بايرن )موقع بايرن(

بافار يتعرض لإلصابة

بايرن يستأنف تدريباته
ع���اد ف��ري��ق ب��اي��رن م��ي��ون��خ إل���ى ال��ت��دري��ب��ات ال��ج��م��اع��ي��ة، أم��س، 

تحسبًا الستئناف مشواره في دوري أبطال أوروبا.
وخاض بايرن حصة املران بكامل قوته الضاربة، لكن سرعان 

ما انسحب املدافع الفرنسي بنيامني بافار بسبب اإلصابة.
وبدا أن بافار تعرض إلصابة في الكاحل بحسب ما أظهر البث 
الحي لتدريبات الفريق، ليتم نقله من امللعب بواسطة سيارة 

مخصصة.
وقال هانسي فليك املدير الفني لبايرن خالل مؤتمر صحافي: 
»علينا أن ننتظر لحني فحصه بشكل دقيق ملعرفة ما إذا كان 

سيغيب عن الفريق، وإذا كان األمر كذلك فإلى متى«.
وش��اه��د ف��ل��ي��ك ج��م��ي��ع الع��ب��ي��ه ال�����26 ب��ج��ان��ب ال���ح���راس األرب��ع��ة 

للفريق خالل حصة املران من دون حدوث أي مشاكل.
واس����ت����ع����اد ن���ي���ك���الس ش���ول���ه وال����ب����رازي����ل����ي ف��ي��ل��ي��ب ك��وت��ي��ن��ي��و 
عافيتيهما م��ن اإلص��اب��ة ك��م��ا ت��واج��د ال��واف��د ال��ج��دي��د ل��ي��روي 
س��ان��ي ف��ي امل����ران رغ���م ع���دم ق��درت��ه ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة م��ع ال��ن��ادي 

البافاري في دوري أبطال أوروبا بسبب اللوائح.
وحصل بايرن على فترة راح��ة ألسبوعني عقب حسم ثنائية 
ال�����دوري وال���ك���أس ف���ي ن��ه��اي��ة ي��ون��ي��و وم��ط��ل��ع ي��ول��ي��و، ث���م ع��اد 

الفريق إلى التدريبات الفردية في األسبوع املاضي.
وأشاد فليك باملستوى الذي ظهر به الفريق خالل التدريبات 

»هم في قمة التركيز ومستوى التدريب مرتفع للغاية«.
ويتطلع بايرن إلى حصد الثالثية في تكرار إلنجازه التاريخي 
عام 2013، حيث تعود بطولة دوري أبطال أوروبا بعد توقف 

طويل بفعل جائحة كورونا.
إي���اب دور  ف��ي  ف��ري��ق تشلسي اإلن��ك��ل��ي��زي  ب��اي��رن  ويستضيف 
ي��وم الثامن من أغسطس بعد أن  ل��دوري األبطال  الستة عشر 

حسم مباراة الذهاب التي جرت في فبراير بثالثية بيضاء.

يخشى حارس مرمى ليفربول، أليسون بيكر، العودة إلى بلده البرازيل خال فترة توقف املوسم، بعد أن حثه بطل الدوري اإلنكليزي، على تجنب تلك الرحلة 
بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد. وقال أليسون »لقد أوصوا )ليفربول( بالطبع بتجنب البرازيل، حيث إن الباد في ذروة الجائحة.. لن أذهب على أي 

حال، حتى مع ضوئهم األخضر، ألن ذلك سيكون خطيرا على أسرتي.. لذا سننتظر األمور حتى تتحسن قبل زيارة العائلة واألصدقاء«.
وأثنى أليسون على املدير الفني للفريق يورغن كلوب في إحداث ثورة بالنادي، كما أشاد بمهارات قائد الفريق جوردان هندرسون، وتحدث عن كيفية تجنب 

التأثر باألخطاء، بعد األخطاء األخيرة التي ارتكبها حراس مرمى الدوري املمتاز.

بورنموث وواتفورد يهبطان

»الشياطين« و»البلوز«..

فرنانديز يسجل هدف يونايتد األول من ركلة جزاء )ا.ف.ب(

مونت وأزبيليكويتا محتفليِن بالتأهل )أ.ف.ب(

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

شديد الحرارة ورطب نسبياً على المناطق الساحلية 
وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية غربية إلى 

متقلبة االتجاه إلى معتدلة السرعة )8 ـــ 35 كلم/ ساعة(.
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أحمد الصراف

 هل من رقابة
على »الخيرية العالمية«؟

تأسست الهيئة الخيرية اإلسالمية العاملية، وهي هيئة مستقلة 
وواحدة من كبريات املؤسسات العاملية في الحقل اإلنساني، عام 
الدول  مختلف  في  للمحتاجني  خدماتها  بتقديم  لتقوم   ،1984
من دون تمييز أو تعصب، وبعيدا عن التدخل في السياسة أو 

الصراعات العرقية.. وال أعتقد أنهم التزموا حرفيا بذلك!ّ
الكبير  الدعم السياسي، ورأسمالها  الهيئة قوتها من  اكتسبت 
ف��ي تأسيسها، وكانت  التي ش��ارك��ت  ال���دول اإلسالمية  وت��ع��دد 

الكويت، دولة املقر، أكبر املتبرعني لها!
كان من املمكن أن تكون هذه الهيئة، بما تتمتع به من احترام في 
للمحتاجني  العون  الحربة في تقديم يد  العالم اإلسالمي، رأس 
ف��ي مختلف أن��ح��اء ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي ب��دال م��ن ت��رك األم���ر لكل 
جمعية خ��ي��ري��ة ف��ي ال��ك��وي��ت ل��ت��ق��وم ب��م��ه��ام امل��س��اع��دة واإلغ��اث��ة 
الريبة،  بالعشوائية وحتى  اتسمت  الخارج، بطرق غالبا ما  في 
التي ترسل  الدولة  الضطرار غالبيتها ألن يكون لها ف��روع في 
لها معوناتها، والتي تقوم بخصم حصتها من مبلغ التبرع قبل 

تسليمه للجهة املتبرع لها.
ي��ق��ول امل��ث��ل إن ال��س��ل��ط��ة امل��ط��ل��ق��ة ت����ؤدي غ��ال��ب��ا مل��ف��س��دة مطلقة. 
فبالرغم من أن قانون إنشاء الهيئة ذكر بأنها تخضع للقوانني 
ال��س��اري��ة ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت، وي��ص��در ق���رار م��ن مجلس ال���وزراء 
تاريخيا  أنها  إال  عليها،  اإلش���راف  تتولى  التي  الجهة  بتحديد 
وبحكم الواقع، لم تقم أي جهة رقابية بتدقيق حسابات الهيئة 
أي مخالفات عليها. نكتب ذلك من  أو تسجيل  فعالة،  بصورة 
منطلق ع��دم ج��واز وج��ود جهات بهذا الحجم واتساع األعمال 
من دون أن تخضع لرقابة مالية وإدارية صارمة، فغياب الرقابة 
أن  التمادي، خاصة  على  النفوس  بعض ضعاف  ربما يشجع 
أخ��رى، وغير  يمثلون دوال  الهيئة  إدارة  غالبية أعضاء مجلس 
مقيمني في الكويت. ولهذا لم نجد تحركا منهم فيما أثير قبل 
فترة مثال عن استيالء أحد »أعضاء مجلس اإلدارة« على قطعة 

أرض منحتها حكومة أذربيجان للهيئة، وتسجيلها باسمه!
وعلى ضوء كل أخبار الفساد التي لم تترك جهة إال وطالتها، 
ف���إن م���ن ال���ض���روري ق��ي��ام ج��ه��ة م���ا ب��ال��ت��دق��ي��ق ف��ي��م��ا ي��ث��ار من 
العاملية.  اإلسالمية  الخيرية  الهيئة  في  وإداري��ة  مالية  تجاوزات 
فعلى سبيل املثال، أصدرت نيابة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
في السودان، أمرا بالقبض على رئيس مجمع الفقه اإلسالمي 

السابق، عصام البشير، بتهمة غسل األموال.
وقالت صحيفة »السوداني« إن توقيف القيادي »اإلخواني« كان 
م��ن حسابه  مالية  بتحويالت  قيامه  ف��ي  االشتباه  خلفية  على 
ألف   680 بلغت  تركي  ببنك  إل��ى حسابه  املحلية  البنوك  بأحد 
يورو. وتم بناء على ذلك حجز أرصدته وحظر سفره، علما بأن 
عصام البشير كان يحظى بحماية وتعاطف النظام الدكتاتوري 
املليون دوالر في  ي��ق��ارب  أي��ن جمع م��ا  السابق وال��ف��اس��د، فمن 
حساب واحد، وهو الذي كان طوال حياته موظفا، ومنها لفترة 
ومنح رجال  تركيا  تدخل  يكن مستغربا  لم  كما  الكويت؟  في 

نظام البشير السابق، اللجوء السياسي، ومنهم األخ عصام! 
املشكلة هنا أن الجماعة في الهيئة العاملية استمروا في التجديد 
لعصام البشير عضوا في مجلس إدارة الهيئة، بالرغم من كل 
التهم التي تالحقه، فمن يتحمل مسؤولية هذا التجاوز األخالقي 

الخطير؟

 الثورة المصرية..
متعة االنتصار ولؤم االنحسار

منذ أيام استذكرنا ثورة يوليو املصرية، فبعد مرور 68 عامًا، ما زالت الثورة 
املصرية موضوعًا دائمًا للحوار وتاريخًا مثيرًا للقراءة، وانتصارات تستوجب 
االن���ش���راح، وان��ت��ك��اس��ات تستدعي اإلي���ض���اح، ف��آث��اره��ا غ��ّي��رت ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، 
وحيويتها مست أفريقيا، وتوجيهاتها عبرت قارات ومحيطات، وطموحاتها 
العالم  الكويت وفي كل بقاع  العالم، وألننا جميعًا في  أق��وى قيادات  استفزت 
العربي تفاعلنا مع أهدافها، وتحمسنا ملسيرتها، وقرأنا معظم أدبياتها، وألن 
لها بصمة كلها أضاءت في تاريخ الكويت، فقد كانت املشاعر رسميًا وشعبيًا 

مشدودة نحو مصير الثورة في حرص دائم على سالمتها.
أه��م ما كتب عنها من مصر، من بريطانيا ومن  الكثير عن  ق��رأت شخصيًا 
أميركا، وجميع مذكرات قادتها وكبار ضباطها ومؤلفات مفكريها، وأهم من 
كل هذا، أوراق الرئيس جمال عبدالناصر الخاصة التي جمعتها ابنته د. هدى 
عبدالناصر في خمسة مجلدات، أهمها الجزء الخامس. وسأدون أربع منجزات 

غير عادية تظل محصنة من تآكل الزمن. 
: أيقظت الثورة املشاعر الوطنية وأشعلت جذوة الوعي السياسي في مصر 

ً
أوال

والعالم العربي بصيحتها للخروج من الذل، وتأكيد حقوق الشعوب في نظام 
يوفر لها الكرامة ويعترف بحقوق املواطنة الكاملة، وفي تأمني مستوى مقبول 
ويناضل  الفقر  أجيالها من  الكريم، ويحصن  والعيش  السياسية  الحرية  من 
ب��ال��س��ي��ادة ويعمق  ال��خ��ارج��ي��ة، ويعتز  ال��ت��دخ��الت  ال��وط��ن��ي م��ن  ال��ق��رار  لتحرير 

استقاللها.
الشعوب  ل��دى  الوطنية  الطاقات  تفجير  في  املصرية  الثورة  إنجاز  أن  وأعتقد 
تبدالت  م��ن  األذى  أو  للتهميش  يتعرض  ول��ن  سيصمد  واألف��ري��ق��ي��ة  العربية 
النظام  الثالث ضد  العالم  في  الوطنية  القوى  تحريك  ث��ورة مصر هي  الحياة، 

االستعماري العاملي القديم.
ثانيًا: ال شك في أن الثورة املصرية في رفعها شعار االستقالل الوطني املتكامل، 
القوى املؤثرة عامليًا، لكنها لم تذعن في إيمانها  تعرضت ملواجهات من قبل 
بالتخلص من النفوذ األجنبي، فكان تأميم قناة السويس خطوة محورية في 
التخلص من النفوذ األجنبي، وستبقى عملية التأميم من أملع إنجازات الثورة 
املصرية، حيث تعرضت بسببها إلى تدخل بريطاني - فرنسي - إسرائيلي 
عسكري، يعود فشله إلى قوة املؤازرة العاملية لحقوق مصر وصمود شعبها.

كانت خطوة التأميم أبرز الرافعات السياسية واالقتصادية التي حملت هموم 
مصر وطموحاتها إلى جميع عواصم العالم، مع ما كسبته من إعجاب وشهرة، 
ليس فقط في شجاعة القيادة وإنما في كفاءة اإلدارة املصرية الجديدة للقناة. 
ث��ال��ث��ًا: ب��ن��اء ال��س��د ال��ع��ال��ي، م��ث��ل عملية ال��ت��أم��ي��م، م��ر امل���وض���وع ب��ع��دة ع��واص��م 
واعترفت  ال��س��د،  لبناء  مصر  ح��اج��ة  على  أجمعت  عاملية،  مالية  وم��ؤس��س��ات 
بضرورته، إال أنها لم تتناغم مع البرنامج السياسي للثورة املصرية في املنطقة، 
البداية، إال أن صفقة األسلحة مع  وفي خارجها، وكانت واشنطن مؤيدة في 
روسيا واالعتراف بالصني والحمالت اإلعالمية املصرية على نفوذ بريطانيا 
في الجنوب العربي، ومناصرتها كفاح الجزائر، كل هذه العناصر السياسية 
أفشلت املساهمة في بناء السد، ولم تتعثر الثورة املصرية ولم يذعن قادتها 
ف��اس��ت��م��روا ف��ي ال��ت��ح��دي متجهني نحو م��وس��ك��و، وت��م ب��ن��اء ال��س��د، األم���ر ال��ذي 
أضاف الكثير إلى شهرة الثوار وملعان قائدهم في تفكيك املنظومة التقليدية 

في العالقات الدولية.
رابعًا: اإلصالح الزراعي، والفجوة بني حياة من يملك وحياة الفالح، وأكثر ما 
فيها  البريطانية.. تصور  الوثائق  املوضوع ما صدر من  لفت نظري في هذا 
بؤس الفالح املصري ومعاناته وصبره، بينما تحقر هذه التقارير من أسلوب 

الباشوات في الحياة وتعاليهم على الغالبة املطحونني.
ورغم أن اإلقطاع في مصر محدود ال يقترب من مفهومه األوروبي، فإن املثير 
فيه ضيق األمل لدى الفالح في تحسن مستقبلي، كان باب األمل شبه مقفول.

ويمكن رافق عملية االصالح بعض الغالظة وأن البعض تعرض للظلم، إال أن 
اإلنجاز كان ضروريًا ملصر ولفالحيها وملستقبلها.

وإذا كانت هذه أبرز اإليجابيات، فيمكن لنا أن ننتقل إلى أربع هفوات ومطبات 
قاتلة، واملؤلم فيها أنه كان باإلمكان تحاشيها:

: كانت دبلوماسية الثورة املصرية تجاه الدول العربية ال تتوافق مع مصالح 
ً
أوال

ببريق  املحمل  فاالندفاع  لتراثها،  م��زاج شعبها، وغير مناسبة  مصر وال مع 
ال��ش��ع��ارات ل��م ي��ك��ن مناسبًا ل��ل��ع��الق��ات امل��ص��ري��ة - ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي ت��ج��زأت إل��ى 
تجمعات رجعية وتكتالت ثورية، بينما الواقع أن العالقات العربية - املصرية 
مجذرة تاريخيًا، وال يمكن إخراجها من عمق التربة التي تحصنها، لذلك لم 
ال��خ��رط��وم -  ال��ع��رب ف��ي - قمة  ال��ت��أم  ال��ش��ع��ارات،  تنجح، وعندما تساقط ملعان 
صامدين متشاركني في الدعم ملصر واألردن، وكنت من ضمن وفد الكويت 
في مؤتمر الخرطوم، وشاهدت شحنات األحزان على وجوه الثوار الذين التقوا 
مع قيادات عربية استهدفوها من دون اعتبار لشرعيتها التاريخية وتوافقها 

مع شعوبها.
كانت الحمالت اإلعالمية الثورية ضد أنظمة عربية تشكل أسوأ ما جاءت به 
الثورة، في تجاهل تام ملا يمكن أن تحققه الثورة لو اتجهت إلى التفاهم بدل 

املواجهة.
 قبيحًا في سجالت الثورة مهما كانت االدعاءات. 

ً
كان ذلك فصال

ثانيًا: رتبت الثورة برنامجها للبقاء في الحكم، ورسمت آليات تؤمن هذا الوضع 
عبر بناء نظرية جيش الثورة وليس جيش الدولة والوطن، ببقاء قيادات موالية 
ومناصرة من دون اعتبار للكفاءة، وتجسد ذلك في تثبيت عبدالحكيم عامر 
قائدًا للجيش، يساعده موالون من كتائب املناصرين دون محتوى علمي قدير، 
وكانت املأساة أن يدخل الجيش املصري في حرب 1967 ووزير دفاعه شمس 
بدران، بينما وزير دفاع إسرائيل الجنرال موشى ديان، فال استغراب لحجم 

املصيبة التي وقعت فيها الثورة.
تواجد  وتالشي  الكاسحة،  واملناصرة  الثورة  مع  الشعبي  التفاعل  رغم  ثالثًا: 
الزعامات القديمة، وتسيد الثورة بمفردها الفضاء السياسي، لم تتردد في بناء 
هيئات مخابراتية رادعة منتشرة ومتسيدة وفي ترسانتها كل ما يمكن من 
آليات غير شرعية وغير قانونية خرجت من خيال جهاز املخابرات، وانكشفت 
أس��راره في محاكمات ص��الح نصر، كما انكشفت املالحقات وإغ��الق نوافذ 
تحقيق صيغة  ف��ي  ال���ث���ورة  ك��م��ا فشلت  امل���ؤذي���ة،  ال��ب��ط��ان��ات  وظ��ه��رت  التعبير 
االشتراكي،  االت��ح��اد  وال  القومي  االت��ح��اد  ينجح  فلم  النظام،  لحماية  تنظيمية 
والحقيقة أن الثورة تتمتع بالحماية الشعبية التلقائية ال تحتاج إلى مؤسسات 

كلها شكليات من دون حماس شعبي.
ال��ق��رار فيه، وب��ال��ذات الرئيس  ال��ث��ورة أن أص��ح��اب  راب��ع��ًا: أس��وأ م��ا ف��ي نظام 
العالقات  في  االدارة  حسن  إلى  يفتقران  عامر،  ونائبه  عبدالناصر  جمال 
لعدوان  تعرضت مصر  العاملية،  املنظمات  ومع  الكبرى،  القوى  مع  املصرية 
بموقفها  املتحدة  الواليات  وأخرجت  سيناء،  احتالل  وتم   1956 اسرائيلي 
إسرائيل من سيناء في مارس عام 1957، باتفاق عبر األمم املتحدة يشكل 
تعهد حرية املرور في معبر تيران وشرم الشيخ للسفن االسرائيلية مقابل 
األمم  في  مسجلة  واالتفاقية  املتحدة،  الواليات  بضمان  الكامل  االنسحاب 
كيوت  هنري  األميركي  املندوب  تكلم  حيث  جميعها،  الوفود  أمام  املتحدة، 
ل���ودج ب��أن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة تضمن ح��ري��ة امل���رور م��ق��اب��ل االن��س��ح��اب ال��ت��ام 
على  إسرائيل  بموافقة  إسرائيل،  خارجية  وزيرة  مائير،  غولدا  عليه  وترد 
ذلك، كان ذلك يومي 28 فبراير وأول مارس 1957، وموثق هذا الضمان في 

العاملية. املنظمة  سجالت 
وبصورة مفاجئة يطلب عامر سحب القوات الدولية، لم يستطع العاقلون مثل 
محمود رياض الوزير املصري، عمل أي شيء، كان منظره مؤملًا أمام الوفود 
 ،1967 ح��رب  نتائج  ملعالجة  دورة خاصة  ف��ي  املتحدة  األم��م  اجتمعت  عندما 

كارثة أصابت عبدالناصر بالشلل الذي رافقه حتى دفنه عام 1970.
وتعود مصر بعدها إلى طبيعتها في مصاحبة الجميع من عرب وغيرهم.
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»إنا لله وإنا إليه راجعون«

 ..HBO Max 4.1 ماليين مشترك في
خالل الشهر األول من إطالقها

أحمد بدر
لشركة  اململوكة   ،HBO Max خ��دم��ة  إط���اق  منذ 
ومحتوى شركة   HBO بني تجمع  التي   ،AT&T
وارن����ر م��ي��دي��ا، ال��ش��ه��ر امل��اض��ي، حصلت الخدمة 
ب��ت��ن��ش��ي��ط  ق�����ام�����وا  ع���ل���ى 4.1 م����اي����ني م����ش����ت����رك، 
حسابات »ماكس« الخاصة بهم؛ ليصل مجموع 
مليون   36.3 إل���ى  م��ع��ًا   Maxو  HBO اش���ت���راك���ات 

مشترك أميركي، قبل نهاية الربع الثاني.
ون���ق���ل م���وق���ع ت���ك ك���ران���ش ال��ت��ق��ن��ي امل��ت��خ��ص��ص، 
للخدمة،  املالكة  للشركة  التنفيذي  الرئيس  ع��ن 

 إن 
ً
ج���ون س��ت��ان��ك��ي، تعليقه ع��ل��ى األرب�����اح، ق��ائ��ا

ال��رق��م ال���ذي حققته ال��خ��دم��ة ق��د ن��م��ا بنسبة %5 
ل رقم 4.1 مايني 

ّ
من 34.6 مليون مشترك. ويمث

طوا حساباتهم من إجمالي 26.5 مليون 
َّ

من نش
مشترك، جرى منحهم حق الوصول إلى الخدمة.
وأوض���ح���ت ش��رك��ة وارن�����ر م��ي��دي��ا أن ه��ن��اك نحو 
م��ل��ي��ون م��ش��ت��رك ي��س��ت��خ��دم��ون خ��دم��ة »إت����ش بي 
أو م���اك���س«، ع��ب��ر إح����دى خ��ط��ط ال��ش��رك��ة امل��ال��ك��ة 
ال��اس��ل��ك��ي��ة، أو ع��ب��ر ال��ن��ط��اق ال����ت����رّددي، وأي��ض��ًا 
خ��دم��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون امل��دف��وع��ة، ح��ي��ث ي��ت��م تجميع 

هذه األرقام.

بعد مراجعة أكثر من 95 دراسة:

5 أكواب من »القهوة« يوميًا.. 
تحمي من األمراض المزمنة

أحمد عبدالفتاح
بينما ت��ح��ت��وي ال��ق��ه��وة، ال��ت��ي ت��ع��د امل���ش���روب األك��ث��ر 
شهرة ورواجا في العالم، على أكثر املواد ذات التأثير 
النفسي شيوعًا، ومئات املركبات النشطة بيولوجيًا، 
ال يزال الباحثون حتى اليوم يعملون على فهم كيفية 

تأثيرها على جسم اإلنسان.
وب��ح��س��ب م��راج��ع��ة ج���دي���دة، ن��ش��رت��ه��ا ش��ب��ك��ة »س��ي 
أن��ك إذا كنت  ال��س��ار،  ف��إن الخبر  إن إن« اإلخ��ب��اري��ة، 
واح�����دًا م���ن امل���اي���ني ال���ذي���ن ي��ش��رب��ون ال��ق��ه��وة ح��ول 
ع��ل��ى صحتك على  ل��ن تمثل أي خ��ط��ر  ف��ه��ي  ال��ع��ال��م، 
امل�����دى ال���ط���وي���ل، ول����ن ت���زي���د م���ن اح���ت���م���االت ح���دوث 
أو السرطان، رغم أن مزيدًا من  القلب،  مشكات في 

للتوتر. قد يؤدي  الكافيني 
وق��ال��ت امل��راج��ع��ة، ال��ت��ي أع��ده��ا ع���دد م��ن ال��خ��ب��راء في 
كليات الطب، بما في ذلك جامعة هارفارد، ومدرسة 
ت��ش��ان للصحة ال��ع��ام��ة، وال��ت��ي راج��ع��ت أك��ث��ر م��ن 95 
اآلث��ار  ال��ع��ال��م ع��ن  م��ا يعرفه  دراس���ة مختلفة، لتقييم 
الصحية للقهوة، فقد وج��د أن ش��رب ما يصل إل��ى 5 

أكواب من القهوة يوميًا، ال يضر على املدى الطويل، 
بل يحمي من األمراض املزمنة.

القهوة  يشربون  من  أن  اإلخبارية،  الشبكة  وأضافت 
 م��ن السمنة وأم����راض القلب 

ً
ل��دي��ه��م خ��ط��ر أق���ل ق��ل��ي��ا

وبعض أشكال السرطان والخرف، كما ترتبط القهوة 
الفوائد الصحية، مثل خفض  بمجموعة واسعة من 
خطر اإلصابة بالسمنة، ألن الكافيني يمكن أن يعزز 
عملية التمثيل الغذائي ويزيد من قوة حرق السعرات 

الحرارية.

استحوذت على الشركة المنتجة لـ »سيريال« مقابل 25 مليون دوالر

إسالم شكري
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة »ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��ز« امل��ال��ك��ة للصحيفة 
ال��ت��ي تحمل االس���م ذات����ه، أن��ه��ا أب��رم��ت ات��ف��اق��ي��ة ل��ش��راء 
تنتج  التي   ،Serial Productions الصوتي  البث  منصة 
في  ع  للتوسُّ محاولة  في  نفسه،  باالسم  شهيرًا   

ً
مسلسا

عالم اإلنتاج الصوتي.
أعلنت  التي  الصفقة  إن  التقني:  إنجادجيت  موقع  وذك��ر 
عنها الشركة املالكة لواحدة من أشهر الصحف األميركية، 
اإلنتاج  ستجلب  دوالر،  مليون   25 بنحو  قيمتها  وت��ق��ّدر 

امل��ن��ت��ج م���ن أوائ�����ل 2017، ك��م��ا سيصبح  ن��ف��س��ه  ال��ص��وت��ي 
املبدعان جولي سيندر وسارة كونيج من موظفي »تايمز« 

كمحرر تنفيذي، ومنتج تنفيذي.
 PRX وأوض����ح امل��وق��ع أن االس��ت��ح��واذ ش��م��ل أي��ض��ًا ع���رض
املفضل الدائم باسم »أميركان اليف«، حيث كان البرنامج 
اإلذاعي الذي استضافته Ira Glass بمنزلة منصة انطاق 
لسلسلة البودكاست األولى، ومثل Serial، لن تكون شكوك 
»نيويورك  وق��ّراء  البرنامج،  التداخل بني مستمعي  بشأن 
أي��ض��ًا بعد اس��ت��ح��واذ »نيويورك  ت��اي��م��ز«. وت��أت��ي الصفقة 

تايمز« على شركة »أودم« الناشئة للصوتيات.

هل ضحكت 
بما يكفي 

اليوم
��ع��د ال��ف��ك��اه��ة ط��ري��ق��ة رائ���ع���ة ل��ت��خ��ف��ي��ف ال��ض��غ��ط ال��ن��ف��س��ي. فُيطلق 

ُ
ت

الشعور  التي تساعدك على  الطبيعية  اإلن��دورف��ني وامل��واد  الضحك 
ح��اول.  انطلق.  اإليجابي. هيا  االتجاه  والحفاظ على  أفضل  بشكل 
علق الصور املضحكة أو قصاصات فكاهية مصورة في مكان عملك. 
اجعل قضاء وقت مع أصدقائك الذين يجعلونك تضحك من ضمن 

عاداتك. من يعلم؟ اضحك تضحك لك الدنيا.

؟

ع في عالم اإلنتاج الصوتي »نيويورك تايمز« تتوسُّ

للتخفيف عن سكان باريس بعد أشهر من اإلغالق

عماد غازي 
على ضفاف نهر السني، افتتح مهرجان شواطئ 
باريس سينما عائمة، لعرض األفام في الهواء 
األفام  متابعة  املشاهدين  بإمكان  الطلق، حيث 
وال����ع����روض م���ن ال��ب��ح��ر؛ ف���ي خ���ط���وة ت���ه���دف إل��ى 
ت��ع��وي��ض غ��ي��اب دور ال��س��ي��ن��م��ا، بسبب ف��ي��روس 

كورونا.
ووف���ق م��وق��ع ي���ورو ن��ي��وز اإلخ��ب��اري، ف��إن الفكرة 
ه��ي ن��ت��اج ت��ع��اون ب��ني ش��رك��ة MK2 املتخصصة 
ف��ي دور السينما وب��ل��دي��ة ب��اري��س، وت��ه��دف إلى 
بعد  الفرنسية،  العاصمة  س��ك��ان  ع��ن  التخفيف 
أش��ه��ر ط��وي��ل��ة م��ن اإلغ����اق ال����ذي اض��ط��ره��م إل��ى 

التزام منازلهم.
ون���ق���ل امل����وق����ع ع����ن إل���ي���ش���ا ك���ارم���ي���ت���ز، ال��رئ��ي��س��ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ش��رك��ة إم ك���ي 2، ق��ول��ه��ا إن ال��ش��رك��ة 
ت��س��ع��ى م��ن��ذ س���ن���وات ل���ل���خ���روج ب��ال��س��ي��ن��م��ا من 
القاعات، وذلك ضمن أدواتها للترويج السياحي، 
وب���ع���د اإلغ������اق ال�����ذي ح����دث ب��س��ب��ب »ك����ورون����ا«، 
وك��وس��ي��ل��ة ل��ج��ذب األن���ظ���ار، ال سيما أن ب��اري��س 

واحدة من العواصم العاملية للسينما.
وق�����ال امل���وق���ع األوروب���������ي: إن م���ش���اه���دي األف����ام 
ق��ارب��ًا مخّصصة   38 م��ن  التواجد على  يمكنهم 
ل���ل���م���ش���اه���دة، ب����اإلض����اف����ة إل������ى ب���ع���ض امل���ق���اع���د 
املوجودة على شاطئ النهر؛ وذلك بهدف منحهم 
شعورًا باألمان، طاملا أنهم يشاهدون الفيلم في 
الهواء الطلق، الفتًا إلى أن البداية كانت بالفيلم 

.»Sink or Swim« الكوميدي

»سينما عائمة« على ضفاف نهر السين
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