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خفض ميزانيات اجلهات احلكومية ٢٠٪ كحد أدنى 
وإعادة دراسة السلع واخلدمات وقيمة الدعوم

مجلس الوزراء كلف »املالية« إصدار األداة القانونية لإلصالحات املالية املطلوبة 

عدم زيادة رؤوس أموال اجلهات ذات امليزانيات املستقلة ملدة ٥ سنوات

مبادئ التحفيز االقتصادي.. طرح املعاجلات الفورية واحللول العملية والعاجلة والتشارك 
بني جميع األطراف  في حتمل األعباء وعدم تقدمي تعويض عن فرص الربح  الفائتة أو اخلسائر 

اتخاذ ٢٢ تدبيرًا لتحفيز االقتصاد 
تضمن عدم تضرر املواطنني 
العاملني بالقطاعات املتضررة 

من تداعيات األزمة واحملافظة 
على استقرار أسعار السلع  
وتأمني احلد األدنى من الدخل 

معايير استحقاق التمويل 
تشمل الشركات املتأثرة 
باألزمة وكانت تعمل بكفاءة  
واقتراح إنشاء محاكم مختصة 
في املجاالت االقتصادية 

واملاليـة والتجاريـة

05

خطة متكاملة للتحفيز االقتصادي
محافظ »املركزي« شرح موجز احلزمة وبرنامج دعم وضمان التمويل

محافظ البنك املركزي د. محمد الهاشل 

دعم حكومي لكلفة التمويل امليسر للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ملدة ٤ سنوات 
١٠٠٪ للسنتني األولى والثانية و٩٠٪ للثالثة و٨٠ ٪ للرابعة بحد أقصى ٢٥٠ ألف دينار 

الدعم امليسر للشركات على ٣ سنوات.. ١٠٠٪ للسنة األولى و٥٠ ٪ للثانية و٠٪ للثالثة 
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مة على غيرها املداولة الثانية لـ «املتقاعدين» مقدَّ

احلياة تعود إلى الكويت
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة األولى)

د.محمد أبل
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إلغاء احلجر الصحي 
يخفض أسعار 

التذاكر إلى مصر.. 
وخبراء: القرار صائب

«تعبئة عامة» على مستوى أميركا تضامنًا مع جورج فلويد 
وخالف بني ترامب و«الپنتاغون» حول االحتجاجات

عواصــم - وكاالت: رفعــت مراســم تأبني 
جورج فلويد االميركي من اصل افريقي، الذي 
قتــل خنقا حتــت ركبة رجل شــرطة ابيض، 
زخم االحتجاجات التي عمت الواليات املتحدة 
األميركية أمس. وتوسعت املظاهرات املستمرة 
منذ أكثر من اسبوع بسبب مقتل فلويد والتي 
لم تشــهد مثلها اميركا منذ ١٩٦٨ عقب اغتيال 

الناشط احلقوقي مارتن لوثر كينغ جونيور، 
لتشــمل جميع الســود الذين قتلوا برصاص 
الشرطة، وأطلق ناشطون «تعبئة على مستوى 
البالد باسم جورج فلويد وأمود آربري وبريونا 
تايلــور وآخرين». في هذا الوقت برز التباين 
بني ادارة الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع 
«الپنتاغون» بشأن التعامل مع االضطرابات. 

وكان قــد أثار ترامب احتمــال تفعيل «قانون 
مكافحة العصيان» الذي يسمح بنشر القوات 
املسلحة لقمع االضطرابات، لكن وزير دفاعه 
مارك إسبر قال إن هذا اخليار يجب أن يستخدم 
فقــط «كمالذ أخير وفقط فــي احلاالت األكثر 

إحلاحا».
التفاصيل ص٢٠ -٢١

عشرات اآلالف يتظاهرون تضامنا مع جورج فلويد في لوس اجنيليس                 (ا.ف.پ)

استجواب العدساني لـ «املالية» 
على جدول اجللسة املقبلة

«التشريعية»: عدم جواز إخالء 
العني املؤجرة خالل الفترة احلالية

اجلاسم لـ «األنباء»: تشديد الرقابة على األسواق املوازية
بداح العنزي

أكــد وزير الدولة لشــؤون البلديــة م.وليد 
اجلاسم أنه وجه القائمني على اجلهاز التنفيذي 
بالعمل على مدار الساعة وتشديد الرقابة على 
األسواق املوازية التي تعمل خالل الفترة املسموح 
بهــا، ورصد أي مخالفــات والتعامل معها وفق 

القانــون وتطبيــق كل اللوائــح املنظمة لعمل 
األســواق، مع ضرورة االلتــزام ببرنامج حجز 
املواعيد. وقال م.اجلاسم لـ «األنباء» خالل جولته 
التفقدية في منطقة حولي: إن املنطقة معزولة 
والبلدية تقوم بجميع أعمالها ســواء في مجال 
النظافــة أو الرقابة واملتابعــة جلميع القرارات 

الصحية.

إعفاء «الكويتية للتموين» من رسوم جمركية

سلطان العبدان - بدر السهيل

التشــريعية  الشــؤون  وافقــت جلنــة 
والقانونيــة أمــس علــى اقتراحات بشــأن 
قانون اإليجارات من بينها عدم جواز إخالء 
العني املؤجرة إذا تخلف املستأجر عن سداد 
األجرة خالل فتــرة تعطيل أو وقف العمل 
في املرافــق العامة للدولة، وإنشــاء دائرة 
إيجارات باحملكمة الكلية تشــكل من قاض 
واحــد تتكون مــن ٣٠ دائرة إيجــارات بدال 
من ١٠ دوائر. مــن جانب آخر، قررت جلنة 
تنمية املوارد البشرية خالل اجتماعها أمس 
توجيه رسالة الى مجلس األمة بطلب إحالة 
كل االقتراحات بقوانــني املتعلقة مبعاجلة 
ملف التركيبة السكانية إلى اللجنة بعد أن 
الحظت اللجنة وجود عدة اقتراحات متعلقة 

بهذا املوضوع محالة إلى جلان أخرى. 
كما قــررت اللجنة دعوة جميع اجلهات 
احلكومية املعنية مبلف التركيبة السكانية 
حلضور اجتماعات اللجنة وتزويد اللجنة 
بالعمل الســابق الذي قامت به هذه اجلهات 

في الفترة الســابقة ورأيهــا في املقترحات 
املقدمة مــن النواب واملعطيــات والبيانات 

السكانية احلالية. 
وأمس، قــال رئيس اللجنــة التعليمية 
النائــب د.عودة الرويعــي إن مدير جامعة 
الكويت د.فايز الظفيري أكد للجنة أنه سيتم 
بتاريخ ٩ أغســطس املقبل اســتكمال العام 
الدراســي املنصرم اخلاص بالفصل الثاني 

وبعد ذلك سيتم بدء الفصل الدراسي. 
وأضاف الرويعي انه سيتم حتديد موعد 
لإلعالن عن بدء الفصل الصيفي. وأوضح ان 
اللجنة ترى ان احتمالية الوصول الى استئناف 
العام الدراســي للمرحلة الثانية عشرة في

٤ أغسطس املقبل لن تكون ممكنة بالطريقة 
التقليدية في ظل استمرار جائحة كورونا، 
مشــيرا الى أن االحتمــال األكبر هو أن تتم 
الدراسة عن طريق األونالين. وأكد أن قضية 
إنهاء العام الدراســي للمراحل الـ ٣ رياض 
األطفال واالبتدائي واملتوسط أصبحت أمرا 

ملحا. 

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر مســؤولة انه مت 
إعفاء الشركة الكويتية للتموين من رسوم جمركية 
تبلــغ قيمتها ٢١ مليون دوالر عن اســتيراد مادة 
االيثانول ومكمالتها. وذلك مبوجب تكليف الشركة 
جللب تلك الكميات، وذلك نظرا للظروف الراهنة 
التــي متر بها البالد وســبل توفير املســتلزمات 
الوقائية املســتخدمة للحد من انتشــار ڤيروس 

كورونا املستجد. وذكرت املصادر أن الهيئة العامة 
للصناعة قررت إعفاء الشركة الكويتية للتموين 
من الرسوم اجلمركية ملادة االيثانول ومكمالتها 
لعدد ٦٠٠ ألف برميل من مادة االيثانول واملقدرة 
بقيمة ١٧٫٢ مليون دوالر وعدد ٣٠ ألف كيلو غرام 
من مــادة كاربون ٩٤٠ واملقــدرة بقيمة ٧٥٠ ألف 
دوالر وعــدد ٣٠ مليون ضاغط واملقدرة بقيمة ٣ 
ماليــني دوالر، وذلك بقيمــة إجمالية تقدر بنحو 

٢١ مليون دوالر.

«األوملبية» تعلن بروتوكول عودة النشاط

مبارك اخلالدي

أعلنت اللجنة األوملبية الكويتية املواعيد املقترحة لعودة 
التدريبات لأللعاب الفردية واجلماعية كمرحلة أولى في ٢٨ 
اجلاري، واستئناف البطوالت احمللية كمرحلة ثانية في ١٣ 
سبتمبر املقبل. وحسب الكتاب الذي حصلت عليه «األنباء»، 
فقد قدمت اللجنة بروتوكول عودة النشاط (اجلداول كاملة 
على موقع «األنباء» www@alanba.com.KW)، على أن يتم 
تخصيص املرحلة الثالثة في ٤ أكتوبر لعودة التدريبات 
وذلك للفئات السنية حتت ١٦ سنة لأللعاب الفردية وحتت

١٨ سنة لأللعاب اجلماعية.

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عن تسلمه استجوابا 
من النائب رياض العدساني لوزير املالية براك الشيتان مكونا 
من خمسة محاور، مبينا أن االستجواب سيدرج في أول جلسة 
عادية قادمة لتحديد موعد ملناقشــته وفقا لالئحة. من جهة 
أخرى، قال الغامن إنه تسلم طلبا من النائب فيصل الكندري 
بإضافة ثالثة محاور إلى استجوابه املقدم إلى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.سعود احلربي. وكان النائب رياض 
العدســاني اعلن رسميا عن اســتجوابه من ٥ محاور تتعلق 
بالدين العام وجتاوزات وشبهات مالية وخسائر استثمارات 
الدولة واآلثار الســلبية لقروض االستبدال على املتقاعدين 

وبعض القضايا املالية.

الغامن تسلَّم ٣ محاور إضافية على مساءلة الكندري للحربي

«املوارد» تطلب اقتراحات «التركيبة السكانية».. و«التعليمية»: 
٩ أغسطس استكمال العام الدراسي اجلامعي املنصرم اخلاص بالفصل الثاني

عن استيراد مادة اإليثانول ومكمالتها تقدر بـ ٢١ مليون دوالر

رياض العدساني متحدثا 

«الصحة» ترتب لعودة أطبائها الوافدين العالقني باخلارج

جمعية املعلمني تدعو الستئناف
مقابالت الوظائف اإلشرافية «أونالين»

حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهللا

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن اإلدارة 
الفنية في وزارة الصحة دعت مديري املستشفيات 
واملراكز إلى تزويدها بأسماء األطباء العالقني من 
جميع األقسام في اخلارج، مشددة على ضرورة 

ذكر كل بيانات الطبيب.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أن «املسحات» مستمرة 
ولــم يتم إيقافها، مشــيرة إلى أن األمر يســير 
وفق برنامج مخطط من قبل اجلهات املختصة 

بإجراء الفحوصات.
ولفتــت الــوزارة في بيان صحافــي إلى أن 

الفحص بطريق املسحة PCR يتم عبر مسارين، 
وال يصــح طبيًا وال وقائيــا وال إداريا التداخل 
بينهما. وأوضحت أن املســار األول هو فحص 
املصابني الذين ظهــرت عليهم أعراض املرض، 
والثانــي فحص املخالطني والفحص املجتمعي 

للرصد والتقصي.
بدوره، قال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
د.عبداهللا الســند إنه مت تسجيل ٥٦٢ إصابة 
جديــدة خالل ٢٤ ســاعة مما يعــد انخفاضا 
ملحوظا في عدد اإلصابات اليومية. وأشــار 
إلــى رصــد ٦ حاالت وفاة ليرتفــع بذلك عدد 

الوفيات الى ٢٣٦ حالة.

عبدالعزيز الفضلي

 دعــت جمعيــة املعلمني الكويتيــة وزارة 
التربية من خالل مقترح تقدمت به إلى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.سعود احلربي 
الســتئناف مقابالت الوظائف اإلشرافية عن 
طريــق «األونالين» وهــو االجتاه الذي باتت 

تعتمده عدة جهات ومؤسسات ومنها املؤسسات 
التعليمية في مناقشة ومنح شهادات الدراسات 
العليــا،  على أن يتم وضــع ضوابط محكمة 
على إجراء املقابالت للوظائف اإلشرافية عن 
طريق الـ ON LINE مبا يضمن تنفيذها وفق 
اإلجــراءات الســليمة والقانونية التي حتقق 

الهدف من إجرائها.

انخفاض ملحوظ في اإلصابات مع استمرار ارتفاع حاالت الشفاء

التفاصيل ص٢٦

معاجلات عاجلة لـ «كويتيون بال رواتب»
مرمي بندق

أوضحت مصادر مطلعة تشارك في حملة 
«كويتيون بال رواتب» في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، أنه مت تسليم مجلس الوزراء 
حســب اآللية املطبقة كتابا لســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد طالبنا 
فيه بإصــدار القرار املطلــوب حلل قضية 
«كويتيون بال رواتب»، حيث مير الشــهر 
الرابع وال منلك ما نسد  به احتياجات أسرنا 
والتزاماتنــا املالية في ظــل أزمة كورونا، 
على ان يكون ذلك في أســرع وقت ممكن. 
وأعربت املصــادر عن اســتعدادها الكامل 
لتقــدمي املعلومــات املطلوبة عــن الفئات 
واألعــداد واألســماء التي لــم حتصل على 
رواتــب مؤخرا. وثمنت املصادر اخلطوات 
التي اتخذت حتى اآلن ملعاجلة بعض بنود 
الطلب والتي تضمنت إعادة صرف املكافأة 
االجتماعية لفئة اخلريجني اجلدد بعد ان مت 
إيقاف صرفها ملن سجل في ديوان اخلدمة 
املدنية ومت ترشــيحه للعمــل في اجلهات 
احلكومية ولم يتم استكمال أوراق التعيني 
أو مباشرة العمل. وزادت املصادر قائلة: أما 

الذين قدموا استقالة من الوظيفة احلكومية 
وأعادوا التسجيل في نظام التوظيف املركزي 
رغبة في ترشيحهم لوزارة جديدة وتلقائيا 
يتم إيقاف صرف رواتبهم، فقد مت السماح لهم 
بسحب االستقالة لتمكني اجلهة التي كانوا 
يعملون بها قبل االستقالة من إدراجهم في 
كشوف صرف الرواتب مرة أخرى، وبالفعل 
مت اإليعاز بإعادة صــرف الرواتب جلميع 
الذين قدموا استقالتهم ولم يسعفهم الوقت 
لتســلم العمل في مكان جديــد. وردا على 
سؤال حول املواطنني الذين أوقفت رواتبهم 
ألسباب إدارية، أجابت املصادر: أبلغونا ان 
قــرارات إيقاف الرواتب او اخلصم منها او 
إعادة صرفها ألسباب إدارية تعود إلى جهة 
العمل املختصة باإليقاف أو اخلصم او إعادة 
الصرف وفقا إلجــراءات محددة بناء على 
ســبب اإليقاف او اخلصم، لذلك فإن وقف 
اخلصم وإعــادة الصرف بناء على قرارات 
إدارية داخلية يرجع بشأنه جلهة العمل التي 
قامت باخلصم أو اإليقاف او إعادة الصرف. 
واختتمت املصادر بالقول: ندعو الى إيجاد 
احللول لبقية البنود التي تضمنها الطلب 

الذي قدمناه لسمو رئيس الوزراء.

إعادة صرف املكافأة االجتماعية للمرشحني للتوظيف الذين لم يباشروا العمل لعدم استكمال أوراق التعيني والسماح ملقدمي االستقاالت بسحبها وإعادة صرف الرواتب

مرمي بندق

قالت مصادر وزارية لـ «األنباء» إنه من الناحية الدستورية تكون املداولة 
الثانية لتعديل قانون التأمينات حول نظام االســتبدال في مقدمة جدول 
أعمال جلسة مجلس األمة، عقب بند الرسائل الواردة واالستجوابات، بعد أن 
وافق املجلس على املداولة األولى فبراير املاضي بتخفيض كلفة االستبدال، 
مستدركة: وإن كان املجلس ميلك تقدمي أو تأخير أي بند. وأعربت املصادر 
عن تيقنها من التعاون مع املجلس في معاجلة بعض محاور االستجواب 
املقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير املالية براك الشيتان، والتي منها 
قضية املتقاعدين. وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير املالية براك الشيتان 
أنه سيتم التعامل مع االستجواب وفق األطر الدستورية والالئحية كشفت 
املصادر عن ان االســتجواب حتى أمس لم يصل الى احلكومة رسميا، 
مشــيرة الى ان قرار املواجهة يعود الى الوزير. وعلى صعيد استجواب 
وزير التربية، قالت مصادر دستورية ان األحوط للحكومة ان تطلب من 
املجلس تأجيل مناقشة االستجواب املقدم للوزير من النائب فيصل الكندري، 
والذي يحني املوعد الدستوري ملناقشته في جلسة ١٦ اجلاري، وذلك لقرب 
البّت في تقرير العام الدراسي حسب توصيات السلطات الصحية يوليو 
املقبل. وناشدت املصادر الســلطتني إجناز القوانني واالقتراحات حول 

أزمة «كورونا».
ملشاهدة الڤيديو التفاصيل من ٨ - ١١

ممثل األمير: 
الكويت ملتزمة 

مبكافحة «كورونا» 
من خالل ٥ نقاط

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد
03

التفاصيل ص ١٢

الهيئة العامة للقوى العاملة

خلل التركيبة السكانية.. املشكلة 
واحلّل لدى احلكومة

د.محمد أبل  لـ «األنباء»: 
٨٠٪ من مصابي «كورونا» تظهر 

07عليهم أعراض بسيطة



اجلمعة ٥ يونيو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

رئيس الوزراء بحث 
مع نظيره اليمني القضايا املشتركة

وزير اخلارجية: الكويت ملتزمة بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد اتصاال هاتفيا من أخيه رئيس 
وزراء اجلمهورية اليمنية د.معني عبدامللك 
سعيد أعرب خالله عن بالغ التقدير ملا تقدمه 
الكويت من دعم إلرساء األمن واالستقرار 

في اجلمهورية اليمنية.
وجرى خالل االتصــال بحث العالقات 

الثنائيــة بني البلدين الشــقيقني وســبل 
تعزيزها ومناقشــة أبرز القضايا الدولية 

واإلقليمية ذات االهتمام املشترك.
كما ناقــش اجلانبان آخر املســتجدات 
حول اإلجــراءات املتخذة من قبل البلدين 
الشــقيقني ملكافحة انتشــار وباء ڤيروس 

كورونا املستجد.

أجــرى وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد اتصاال هاتفيا مع وزير خارجية 
اجلمهوريــة اليمنية محمد احلضرمي أعرب 
خالله عن ارتياحه ملخرجــات أعمال مؤمتر 
املانحني لدعم الوضع اإلنساني في اليمن الذي 
عقد الثالثاء املاضي عبر تقنية االتصال املرئي.

وجدد الشيخ د. أحمد الناصر خالل االتصال 
التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار 

اليمن وإعادة األمن إلى ربوعه.
من ناحيته، أعرب وزير خارجية اجلمهورية 

اليمنية عن بالغ التقدير لدور الكويت وإسهاماتها 
ألشــقائها في اليمن خاصة علــى الصعيد 
اإلنساني، وملساعيها الرامية إلى حتقيق األمن 
واالستقرار وتخفيف املعاناة اإلنسانية التي 
يعيشها شــعبه الشقيق. كما تناول االتصال 
مجمل العالقات التاريخية الوثيقة التي تربط 
البلدين والشعبني الشقيقني وبحث سبل تعزيز 
التعاون املشترك ملواجهة تداعيات تفشي وباء 
ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد- ١٩) واحلد 

من تبعات هذه اجلائحة والتصدي لها.

احلسيني لـ «األنباء»: القسم القنصلي 
يستقبل نحو ٦٠ مراجعًا في كل يوم دوام

جانب من املراجعني

أسامة دياب

تابعت سفارة جمهورية 
العراق لدى البالد استقبال 
املراجعــني ومتاشــيا مــع 
املرحلة األولــى من خطة 
العــودة للحياة الطبيعية 
في البالد التي اقرها مجلس 

الوزراء.
وأكــد القائم باألعمال 
في السفارة العراقية لدى 
البالد محمد احلسيني أن 
القنصلية العراقية فتحت 
أبوابها الستقبال املراجعني 

منذ ٣١ مايو املاضي.
وأوضــح أن مواعيــد 
العمل الرســمية بالقسم 
القنصلــي مــن الســاعة 
العاشــرة صباحــا حتى 
الســاعة الواحــدة بعــد 

الظهر، في أيام األحد والثالثاء واخلميس 
من كل أسبوع، كاشفا عن أن القسم القنصلي 
يستقبل نحو٦٠ مراجعا في كل يوم دوام.

وأشار احلســيني - في تصريحات لـ 
«األنباء»ـ إلى أن السفارة تطبق كل اإلجراءات 
االحترازية من استخدام املطهرات، وارتداء 
الكمام والقفازات ودخول عدد محدود لقاعة 
االنتظار، واحلفاظ على التباعد االجتماعي 
بني املراجعني الذين ينتظرون دورهم إلجناز 
معامالتهم، باإلضافة إلــى وجود حواجز 

زجاجيــة على نوافذ املوظفني، واتخاذ كل 
ما من شــأنه حمايــة املواطن الذي يراجع 
السفارة وموظفيها، مشددا على ان السفارة 
تولي التعليمــات التي تصدر من اجلهات 
الرسمية أهمية قصوى وتلتزم بتطبيقها 

بالكامل.
وتوجه بالشــكر للمواطنني العراقيني 
علــى التزامهــم التــام بإجــراءات الوقاية 
والتدابيــر الصحية اخلاصة بالتواجد في 

األماكن العامة.

القائم باالعمال في السفارة العراقية محمد احلسيني

 Face Shield املوانئ» تتسلم»
من مركز صباح األحمد للموهبة

استقبل مدير عام مؤسسة املوانئ الشيخ 
يوسف العبداهللا مدير عام مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع ومديــر إدارة دعم األعمال 
د. عمر البناي، حيث سلمه كمية من واقيات 
الوجــه Face Shield لتوزيعهــا على موظفي 
املؤسســة واجلهات احلكوميــة ذات العالقة 

املتواجدين في املوانئ الثالثة.
وأشــادت املؤسســة بجهود مركز صباح 
األحمــد للموهبة واإلبــداع بتصنيع واقيات 
الوجه بجودة عالية، والتي تعتبر من األدوات 
األساســية املســتخدمة في حمايــة العاملني 
بالصفوف األمامية في مواجهة ڤيروس كورونا.

الشيخ يوسف العبد اهللا خالل استقباله د.عمر البناي

األمير عزى خادم احلرمني بوفاة األمير سعود بن عبداهللا
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عّبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواســاته بوفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى صاحب الســمو امللكي األمير 
ســعود بن عبداهللا بن فيصــل بن عبدالعزيز آل 

ســعود، ســائال ســموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 
األسرة املالكة الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 

تعازيه وصادق مواســاته بوفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى صاحب السمو امللكي األمير سعود بن 
عبداهللا بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، سائال 
ســموه املولى تعالى أن يتغمده بواســع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

مجلس األعمال اللبناني احتفى بالسفير معكرون قبل مغادرته
احتفــى مجلــس األعمــال 
اللبنانــي ـ الكويتــي بالقائــم 
باألعمال لدى الكويت السفير 
جان معكرون، والذي سيغادر 
البالد، بعد أن أمضى قرابة السنة 
على رأس البعثة الديبلوماسية 
وذلك بحضور القنصل باســل 
عويدات وامللحــق االقتصادي 

شادي بوضاهر.
أقيم احلفــل تكرميا له في 
قاعة الســفارة مبنطقة الدعية 
مببــادرة مــن رئيــس مجلس 
األعمال واألعضــاء وبحضور 
عقيلة الســفير، وسط مظاهر 
االلتــزام بالتباعــد االجتماعي 
الذي فرضه انتشــار ڤيروس 

الكورونا.
بــدا احلفل بكلمة للســفير 
جان معكــرون اثنى فيها على 
دور مجلس األعمال واحلفاوة 

التي حظي بها وقال:
إنها خامتــة جميلة لنهاية 
خدمتي الديبلوماسية فلم أكن 
أتصور أن يتــم تكرميي بهذه 
احلفاوة التــي حظيت بها من 
مجلس األعمال اللبناني املميز 
ليس فقط برئيسه على خليل 
بل أيضا بجميع املديرين، إنه 
مجلس يكتنز حقا العلم والفكر 
والقيــم، إنه في العطاء مصدر 

وفي اخلدمة اإلنسانية ملجأ.
وأضاف انــه ثورة وثروة، 
ثــورة ألنه املبادر إلي التغيير 
اإليجابــي وألنه يخدم املواطن 
وليــس احلــزب أو الطائفــة. 
وأنه ثروة ألنه غني باملواهب 
واألفكار املثمرة. وسيعطى حتما 
صورة عن لبنان الذي نحلم به 
وعن اإلنسان الراقي الذي يفكر 
مبوضوعية ويخلق الفرح في 

مجتمعنا.
وقــال: كان التحــدي كبيرا 
في تأســيس مجلــس األعمال 
اللبناني لكن استجابة اجلالية 
كان عظيما ألنها األرض اخلصبة 

كبيــرا ويعطــون مــن مالهــم 
ووقتهم ومن راحتهم العائلية 
من أجل خدمة الوطن واجلالية 
وتعميق العالقات األخوية مع 

الكويت وشعبها الوفي.
واألجر الذي يتقاضونه هو 
تقديــر الناس لهم والشــعور 
الراقي بالسعادة ألنهم يخدمون 

اجلالية والوطن.
وأضاف في كلمته: لقد بنينا 

األعمال علي خليل كلمة أكد فيها 
أن إجنازات الســفير معكرون 
كانت مهمة جدا وبفترة زمنية 
قصيرة وأضاف انه «أقرب إلى 
منهج رجل أعمــال من القطاع 
اخلــاص، مبادر وجــريء في 
خطواته وقيادي جامع» مسجال 
أهــم إجنــاز له وهو تأســيس 
مجلس األعمال اللبناني واألول 
من نوعــه في تاريخ العالقات 
الكويتيــة -  الديبلوماســية 
اللبنانية في يناير عام ٢٠٢٠.

ووصف هذا العمل بأنه نقلة 
نوعية بدور السفارة واجلالية 
من حيث «تشجيع وتنمية بيئة 
األعمــال وترســيخ العالقــات 
االقتصاديــة واالجتماعية بني 
البلدين وقيام االغتراب اللبناني 
بلعب دور في مســاعدة وطنه 

بطريقة منهجية».
ووجه الشكر بذلك لكل من 
القنصل باسل عويدات وامللحق 
االقتصادي شــادي أبو ضاهر 
علــى دورهمــا وباألخص في 
تشكيل اللجان وإقامة الندوات 

اإللكترونية.

قصرا رائع اجلمال وســيزداد 
جماال ورونقا بأن يكون مصدرا 
ومركزا لإلجنازات االقتصادية 
الثقافيــة والنقاش  واللقاءات 

والتفاعل االجتماعي البناء.
وأعرب عن فخره للتعرف 
علــى اجلاليــة اللبنانيــة في 
الكويت، مشــيرا الى انها فخر 
اجلاليات اللبنانية في العالم.

ثــم ألقــى رئيــس مجلس 

معكرون: هدفنا تعميق العالقات األخوية مع الكويت وشعبها الوفي

محمد ناجيا والسفير جان معكرون وعلي خليل وشارل يونس

التــي ســتثمر وتنتــج أفضل 
الثمار.

وأضــاف ان الشــيء املميز 
خالل انتخــاب الهيئة اإلدارية 
هو روح التوافق الذي ساد لدى 
جميع األعضاء والتوافق نحو 
احملبــة وحيث وجــدت احملبة 

ساد السالم واستمر العطاء.
وأشار معكرون إن أعضاء 
مجلس األعمــال يبذلون جهدا 

صورة جماعية ألعضاء املجلس يتوسطهم السفير وعقيلته

ممثل األمير: الكويت ملتزمة مبكافحة «كورونا» من خالل ٥ نقاط
ترأس ممثل صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد، وفد الكويت إلى 
قمة التحالف العاملي للقاحات 
والتحصني (GAVI) لعام ٢٠٢٠ 
التي عقدت عبر تقنية االتصال 
املرئي بدعوة من رئيس وزراء 
املتحــدة لبريطانيــا  اململكــة 

العظمى وشمال ايرلندا.
وتأتي هذه القمة في سياق 
دعــم تضافر اجلهــود الدولية 
إليجاد حلول عاجلة لتســريع 
عمليــة تطويــر لقــاح فعــال 
لڤيــروس كورونــا املســتجد 
(كوفيد ـ ١٩) ومتويل البرامج 
البحثيــة واالبتكاريــة في هذا 
املجال دعما للقدرات التصنيعية 
والتوريدية ليصل العالج إلى 
كافــة دول العالم والعمل على 
تعزيز اإلجراءات التحصينية 
والتدابيــر الوقائيــة املتخــذة 
ومتكــني املنظومــات الصحية 
حول العالم من رفع مســتوى 
قدراتهــا ملواجهــة تداعيــات 

ومخاطر هذه اجلائحة.
وألقى الشيخ د.أحمد الناصر 
كلمــة الكويت في هــذه القمة 

التالي نصها:
يشهد العالم حاليا أزمة غير 
مسبوقة مما يحتم علينا تكثيف 
تنســيقنا وتعاوننا في الوقت 
احلالي وأكثر من أي وقت مضى 
لضمان ســالمة وأمن املجتمع 
الدولي ورعايــة صحة جميع 
مواطنينا. إنــه من الضروري 
مبكان أن ندعم جهود وحتالف 
Gavi لضمان متكن اجلميع من 
احلصــول على اللقاح بشــكل 

عادل سريع وآمن.
وفي هذا الصدد اسمحوا لي 
أن أوضح وأؤكد لكم على التزام 
دولة الكويت مبكافحة هذا الوباء 
ودعــم هذا التحالــف الهام من 

خالل النقاط اخلمس التالية:
أوال: إن دولة الكويت مؤمنة 
بأنه في الوقت الذي يواجه فيه 
عاملنا اليوم العديد من التحديات 
إال أن أيا منها ليس أكثر بروزا 
أو لديه تأثير أكبر من انتشار 

دعم االســتراتيجية وخريطة 
الطريق التــي وضعها حتالف 

.Gavi
ثانيــا: تؤمن دولة الكويت 
إميانا راسخا بأنه لكل شخص 
احلــق في األمن الصحي حيث 
تؤدي اللقاحات دورا محوريا 
في ضمان الصحة والســالمة 

للجميع.
إن هــذه القمة توفر فرصة 
إلرسال رسالة إلى العالم مفادها 

معدالت التطعيم فــي البلدان 
النامية وذات الدخل املنخفض.
رابعــا: تتشــرف الكويــت 
وتفخــر مبواصلــة شــراكتها 
الهامة مع حتالف Gavi، ففي عام 
٢٠١٩ أقامت دولة الكويت ممثلة 
بالصنــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية شراكة مع حتالف 
Gavi لتمويــل برامــج توزيع 
اللقاحــات لألطفال في البلدان 
منخفضــة الدخــل وحتســني 
الوضــع اإلنســاني لالجئــني 
الســوريني املقيمــني فــي دول 
أخرى وانطالقا من روح التعاون 
هذه واإلميان الراسخ بضرورة 
بأهمية التعاون والتآزر الدولي 
في معركتنا ضد جائحة كورونا 
(كوفيد ـ ١٩) ســتواصل دولة 
الكويت دعمها الســتراتيجية 

.Gavi حتالف
خامســا: وإذ تفخــر دولــة 
الكويت بشــراكتها وإجنازاتها 
مع حتالف Gavi فقد أطلقنا أيضا 
العديد من املشاريع اإلنسانية 
حتــت رعايــة كرمية مــن لدن 
حضــرة صاحب الســمو أمير 
البالد حفظه اهللا ورعاه بهدف 
دعم النظــم الصحية وتوفير 
اللقاحات مع عدد من املنظمات 
الدولية وأبرزها ما  اإلنسانية 

يلي:
١ـ  تعهدت الكويت مبنح منظمة 
الصحة العاملية مبلغ ٦٠ مليون 
دوالر لدعم جهودها في التصدي 
جلائحة ڤيروس كورونا (كوفيد 

ـ ١٩).
٢ـ  تعهدت الكويت بتقدمي مبلغ 
٤٠ مليــون دوالر إضافيــة في 
املؤمتر الدولي للمانحني إليجاد 
لقــاح لڤيروس كورونا والذي 

نظمه االحتاد األوروبي.
٣ ـ خصصت الكويت مبلغ ١٫٦ 
مليون دوالر إلنشاء مركز معني 

بعلم األوبئة في افريقيا.
تعكس كل هذه اجلهود اإلنسانية 
املذكورة أعاله سواء كانت مقامة 
بشكل ثنائي أو متعدد األطراف 
إميــان دولة الكويت الراســخ 
بأن التعاون اإلنساني الدولي 

ضروري لتحقيق أهدافنا.

أن التوزيــع العــادل للقاحات 
سيكون مضمونا وخاصة في 

البلدان النامية.
ثالثا: تؤكــد دولة الكويت 
على دعمها الكامل الستراتيجية 
(Gavi للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٥ والتي 
تتضمن خططا لتطعيم أكثر من 

مليار طفل بنهاية عام ٢٠٢٥.
ومنــذ تأسيســها فــي عام 
 Gavi ٢٠٠٠ فقــد قــام حتالــف
بدور محوري في رفع مستوى 

ترأس وفد الكويت في قمة التحالف العاملي للقاحات والتحصني

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

جائحة ڤيروس كورونا (كوفيد 
ـ ١٩) وإنــه فــي هــذه األوقات 
املضطربــة فقــد أصبحت هذه 
القمة العامليــة أكثر أهمية من 

أي وقت مضى.
ومن هذا املنطلق فإن الكويت 
تؤكــد على ضــرورة التعاون 
الدوليني من أجل  والتنســيق 
اإلســراع بتصنيــع وتوزيــع 
اللقاحــات حيث ميكن حتقيق 
ذلك وعلى أفضل وجه من خالل 

انقسام بني أهل امليدان حول «التعليم عن ُبعد»
عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية جهودها للبحث 
عن خطط لتنفيذ نظام التعلم عن بعد لطلبة 
الصف الثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي، 
وذلك للحاق بالدول املجاورة التي منها من 
أنهى العام الدراسي ومنها من طبق نظام 
التعليم عن ُبعد وباشر اختبارات نهاية العام 
الدراسي. وكشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنباء» أن عددا من املناطق التعليمية 
دعت مديري املدارس إلى تقدمي مقترحاتهم 

لتنفيذ خطط هذا النظام، وطالبتهم بسرعة 
االستجابة والتعاون ملصلحة الطلبة.

وبينت املصادر أن هناك انقســاما بني 
مديري املدارس حول هذه املستجدات منهم 
من يــرى أن الطلب جــاء متأخرا والوقت 
أصبــح ضيقا، ومنهم من حمل شــعار أن 

«تأتي متأخرا خير من أال تأتي أبدا».
ولفتت الى أن عددا من مديري املدارس 
قدمــوا اقتراحاتهم إضافــة الى انهم قاموا 
بفتح املجال ملعلميهم ملن يرغب في التدريس 
عن بعد وحصر أسماء من أبدى موافقته.

«التربية» تستنجد مبديري املدارس لوضع خطتهم



اجلمعة ٥ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

مشروع قانون إلقراض الشركات املتضررة من «كورونا».. بضمان حكومي
أحمد مغربي - مصطفى صالح

كشــف محافظ بنــك الكويت املركــزي د.محمد 
الهاشل، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز 
االقتصادي، عن أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على 
مشروع القانون اجلديد للتمويل امليسر املقدم من 
اللجنة، ضمن برنامج دعم وضمان التمويل للوحدات 
االقتصادية املتضررة من أزمة «كورونا» احلالية.

وأوضح الهاشــل خالل العــرض املرئي ملجلس 
الوزراء، أنه متت دراسة احلزم التحفيزية، ملواجهة 
تداعيات أزمة كورونا في ٣٥ دولة، حيث تشكل برامج 
التمويل امليســر وضمان القروض ٤٠٪ من تدابير 
التحفيز، مشــيرا الى ان هناك ٣ عناصر رئيســية 
لدعم مالي سريع وفاعل للوحدات االقتصادية وهي 
توافر ســيولة كافية للتمويل لدى البنوك وأسعار 
فائدة جذابة واملشــاركة في حتمل مخاطر االئتمان 

لتحفيز البنوك على زيادة التمويل.

املشروعات الصغيرة

وأوضح ان دعم كلفة التمويل امليسر للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة ملدة تصل الى ٤ سنوات، بحيث 
يبلــغ مبلغ التمويــل ٢٥٠ ألف دينــار كحد اقصى 
للعميــل الواحــد، على ان تكون أوجه االســتخدام 
في املصاريــف الدورية والتعاقديــة مثل الرواتب 
واإليجارات، والشــروط تتلخص في أجل الســداد 
احملددة في فترة أقصاها ٤ ســنوات شــاملة ســنة 
ســماحا، وان تكــون الفائدة بواقع ســعر اخلصم 

مضافا إليه ١٪ (٢٫٥٪ سنويا حاليا).
أمــا معايير االســتحقاق فتكون في الشــركات 
املتضررة من تداعيــات أزمة ڤيروس كورونا، وال 

يســتفيد من هذا التمويــل العميل غير املنتظم في 
السداد، والهدف كذلك احملافظة على العمالة الوطنية 
والوصول الى النسب املقررة في نهاية ٢٠٢١. أما الدعم 
احلكومي لكلفة التمويل فتبلغ ١٠٠٪ للسنتني االولى 
والثانية و٩٠٪ للسنة الثالثة و٨٠٪ للسنة الرابعة.

دعم الشركات 
وفي املقابل أوضح الهاشــل أن دعم الشــركات 
العادية دعم كلفة التمويل امليسر للشركات ملدة تصل 
الى ٣ سنوات وهي شريحة الشركات التي ال ينطبق 
عليها تعريف املشــروعات الصغيرة واملتوســطة 
وأوجه االســتخدام في املصارف الدوية التعاقدية 
مثل الرواتب وااليجارات وأجل السداد فترة أقصاها 
٣ سنوات شاملة سنة سماحا ومعايير االستحقاق 
وهي الشركات املتضررة من تداعيات أزمة ڤيروس 
كورونا وال يســتفيد من هــذا التمويل العميل غير 
املنتظم في السداد والهدف هو احملافظة على العمالة 
الوطنيــة والوصول الى النســب املقــررة. والدعم 
احلكومي للكلفة التمويل هي ١٠٠٪ للســنة االولى 

و٥٠٪ للسنة الثانية و٠٪ للسنة الثالثة.

رسوم سنوية للحكومة

وذكر احملافــظ انه بناء على دراســة التجارب 
العامليــة مت اعــداد برنامج ضمــان التمويل ليوائم 
االقتصاد الوطني فــي الكويت بحيث يكون هيكل 
الضمــان ان تضمــن الدولة التمويل بنســبة ٨٠٪ 
والرســوم هي ان يتم فرض رسوم سنوية لصالح 
الدولة على البنوك مبقدار ٠٫٢٥٪ على اجلزء املضمون 

من التمويل.
وقال الهاشل ان برنامج ضمان الدولة للتمويل 
يضمن فوائد عديدة لالقتصــاد والبنوك والعمالء 

املتضررين بحيث يكون التمويل دون أثر مباشــر 
على أمــوال الدولة وبكلفة ال تتخطى عشــر مبلغ 
التمويل املتاح واالشتراك في املسؤولية واملخاطرة 
بني البنوك واحلكومة مما يسمح لكل منها بالتركيز 
على دوره االساسي واحلد من املخاطر األدبية وتقليل 
الضغوط التي قد تنتج من ضخ السيولة املباشرة.
ان التأخــر في االســتجابة الســريعة ألوضاع 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة والشركات سيؤدي 
إلى انعكاســات اقتصادية سلبية كبيرة عليها مما 

قد ينتهي بإفالسها.
وقال احملافظ في العرض الذي قدمه أمام مجلس 
الوزراء بشأن برنامج دعم وضمان التمويل املقدم 
للوحــدات االقتصادية املتضررة من تداعيات أزمة 
ڤيروس كورونا، انه ال ميكن إدراك مدى عمق األزمة 
والفترة املتوقعــة للتعافي من آثارها االقتصادية، 
حيث تشير بعض املؤشرات الرئيسية في الكويت 
على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع اخلاص 

باختالف أحجامها.
وعرض الهاشل العناصر الرئيسية لبرنامج دعم 
اقتصادي واإلجراءات التحفيزية السريعة التي مت 
اتخاذهــا لدعم البنوك خالل هذه األزمة والتي أدت 
إلى ارتفــاع قدرتها على اإلقــراض وتفعيل أدوات 
السياسة النقدية التحفيزية من خالل تخفيض سعر 

اخلصم وكلفة االقتراض وتوفير الدعم.
كما عرض على املجلس برنامج التمويل امليسر، 
لدعم املشــروعات الصغيرة واملتوسطة املتضررة 
من األزمة، وذلك بحد أقصى ٢٥٠ ألف دينار للعميل 
الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية املطلوبة 
على أن تسدد خالل فترة أقصاها ٤ سنوات شاملة 

سنة سماحا، وبفائدة تبلغ ٢٫٥٪.

مــن جانبه، عبــر مجلس الــوزراء عن خالص 
الشــكر والتقدير للجهــود املبذولة من قبل اللجنة 
التوجيهيــة العليا للتحفيز االقتصادي، معربا عن 
أمله في أن تســهم اخلطوات املقترحة إلى معاجلة 
اآلثار والتداعيات االقتصادية الناجمة عن اإلجراءات 
االحترازية املتخذة ملواجهة انتشار ڤيروس كورونا 

املستجد.
وأكد أهمية احلفاظ على مواصلة القطاع اخلاص 
ألنشطته ملواصلة دورة الرئيسي في البناء والتطوير 
لتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥، الســيما احلفاظ على 
قــدرة القطاع اخلاص على اســتمراره الســتقطاب 
القوى العاملة الوطنية متاشيا مع سياسة احلكومة 
لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع اخلاص، 
وقد كلف املجلس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز 
االقتصادي بإعداد األدوات القانونية الالزمة لتنفيذ 
هذا البرنامج وحتقيق أهدافه بالتنسيق مع الفتوى 

والتشريع.

إجراءات سريعة

وقال الهاشل ان «املركزي» بادر باتخاذ اجراءات 
احترازية سريعة على صعيد السياسة التحوطية 
والسياســة النقدية والتي قــام خاللها بتخفيض 
معدالت سعر الفائدة الى مستويات قياسية تبلغ 
١٫٥٪، ومت تعميم متطلبات رأسمال أقل ملنح التمويل 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، على أن يكون 
١٫٧ مليار دينار رأس املال الرقابي االضافي الناجت 
من اإلفراج عــن املصدة الرأســمالية التحوطية، 
ونحــو ٨-٩ مليارات دينار املســاحة اإلقراضية 
املتوافــرة لدى البنوك احمللية في ضوء تخفيض 

متطلبات السيولة.

لدعم الشركات الصغيرة بفترة سداد تصل إلى ٤ سنوات.. وباقي الشركات مبدة ٣ سنوات

د.محمد الهاشل
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مجلس الوزراء: تخفيض ميزانية 
اجلهات احلكومية للسنة املالية 
٢٠٢٠ /٢٠٢١ بحد أدنى ٢٠٪

عقد مجلس الوزراء اجتماعه االستثنائي بعد 
ظهر امس عبر االتصال املرئي برئاســة ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، وبعد 
االجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح مبا يلي:
نوه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مستهل 
االجتماع بلقاء ســمو رئيس مجلس الوزراء مع 
رؤســاء حترير الصحف احمللية بحضور وزير 
اإلعالم، والذي جاء ترجمة حلرص ســموه على 
مواصلة اللقاءات الدورية التي يجريها سموه التزاما 
مببدأ الشفافية املطلقة وإظهار جميع احلقائق التي 
تلتزم بها احلكومة في كافة أعمالها، حيث استعرض 
سموه في هذا اللقاء بكل اعتزاز وفخر ما اتخذته 
احلكومة من إجراءات وقــرارات صائبة نتيجة 
عمل دؤوب ومتواصل ملواجهة ڤيروس كورونا 
املستجد ومنع انتشاره في البالد، موضحا كافة 
األبعاد والتداعيات املترتبة على هذا الوباء العاملي 
وما تتطلبه من آليات وإجراءات للتعايش مع هذا 
الوباء وجتنب مخاطره، كما أكد ســموه في هذا 
اللقــاء على اتخاذ كافة التدابير الالزمة ملضاعفة 
اجلهود وتنفيذ ما تعهدت به احلكومة أمام حضرة 
صاحب السمو األمير حفظه اهللا ورعاه ومجلس 
األمة والشعب الكويتي إلجراء اإلصالح الشامل 
والقضاء على آفة الفساد واملفسدين وهي محل 
التزام جاد داعيا اجلميع من مؤسســات وافراد 
لتجســيد التعاون اجلاد ملواجهة الفساد وحماية 
املجتمع من أضراره وآثاره وحماية املال العام، كما 
أشار سموه إلى أهم األولويات وامللفات املثارة على 
كافة األصعدة االقتصادية واالجتماعية وغيرها، 
وما تستوجبه من سرعة التعامل معها ومعاجلتها 

على نحو مدروس وجاد.
وقد أشــاد مجلس الوزراء بهذا اللقاء والذي 
مت خالله الرد على كافة التساؤالت بكل شفافية 
ووضوح مبا يسهم في بث الطمأنينة واالرتياح في 
نفوس املواطنني خاصة في هذه املرحلة الصعبة 

التي متر بها البالد.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول الوضع الصحي 
في البالد، معربا عن ارتياحه الرتفاع نسبة الشفاء 
من املصابني بڤيروس كورونا املســتجد لنسبة 

جتاوزت ٥٠٪ وهللا احلمد.
ومن جانب آخر، اطلــع مجلس الوزراء على 
العرض املرئي املقدم من محافظ بنك الكويت املركزي 
د.محمد الهاشل ـ رئيس اللجنة التوجيهية العليا 
للتحفيز االقتصادي بشأن برنامج دعم وضمان 
التمويــل املقدم للوحدات االقتصادية املتضررة 
من تداعيات أزمة ڤيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩)، 
واملتضمن شــرحا للوضع القائم جراء انتشار 
الڤيروس والذي ال ميكن إدراك مدى عمق األزمة 
والفترة املتوقعة للتعافي من آثارها االقتصادية، 
حيث تشير بعض املؤشرات الرئيسية في الكويت 
الى وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع اخلاص 
باختالف أحجامهــا، وعليه متت محاكاة البدائل 
املمكنة لتقدير األثر االقتصادي لألزمة على أعمال 
وأنشطة القطاع اخلاص، موضحا أن التأخر في 
االستجابة السريعة ألوضاع املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة والشركات ســيؤدي إلى انعكاسات 
اقتصادية ســلبية كبيرة عليهــا مما قد ينتهي 

بإفالســها. وعليه مت عرض العناصر الرئيسية 
لبرنامج دعم اقتصادي ســريع وفعال للوحدات 
االقتصادية واإلجراءات التحفيزية السريعة التي 
مت اتخاذها لدعم البنوك خالل هذه األزمة، والتي 
أدت إلى ارتفاع قدرتها على اإلقراض وتفعيل أدوات 
السياســة النقدية التحفيزية من خالل تخفيض 
سعر اخلصم وكلفة االقتراض وتوفير الدعم. كما 
عرض على املجلس برنامج التمويل امليسر لدعم 
املتضررة من  الصغيرة واملتوسطة  املشروعات 
األزمة وذلك بحد أقصى ٢٥٠ ألف دينار للعميل 
الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية املطلوبة 
على أن تســدد خالل فترة أقصاها ٤ ســنوات 
شاملة سنة سماح. وقد عبر مجلس الوزراء عن 
خالص الشكر والتقدير للجهود املبذولة من قبل 
اللجنة التوجيهية العليــا للتحفيز االقتصادي، 
معربا عن أمله في أن تســهم اخلطوات املقترحة 
مبعاجلة اآلثــار والتداعيات االقتصادية الناجمة 
عن اإلجراءات االحترازية املتخذة ملواجهة انتشار 
ڤيروس كورونا املســتجد، مؤكدا أهمية احلفاظ 
على مواصلة القطاع اخلاص أنشــطته ملواصلة 
دوره الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية 
الكويت ٢٠٣٥ السيما احلفاظ على قدرة القطاع 
اخلاص على استمراره في استقطاب القوى العاملة 
الوطنية، متاشــيا مع سياسة احلكومة لتشجيع 
الكوادر الوطنية على العمل في القطاع اخلاص، 
وقد كلف املجلس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز 
االقتصادي بإعداد األدوات القانونية الالزمة لتنفيذ 
هذا البرنامج وحتقيق أهدافه بالتنسيق مع الفتوى 

والتشريع.
من جانب آخر، أحيط مجلــس الوزراء علما 
بتوصية جلنة الشؤون االقتصادية بشأن الورقة 
الثانية (املالية العامة) اإلصالحات ومقترحات متويل 
امليزانية واملعدة من قبل وزارة املالية واملتضمنة 
جدوال باإلصالحات املالية املطلوب إقرارها بأدوات 
تشريعية أو تنفيذية، وقرر املجلس تكليف وزارة 
املالية بالتنسيق مع كل اجلهات ذات الصلة التخاذ 
القانونية  بــاألداة  الالزمة إلصدارها  اإلجراءات 
املناسبة وموافاة مجلس الوزراء مبا ينتهي إليه 

األمر خالل أسبوعني من تاريخه.
كما قرر مجلس الوزراء املوافقة على مقترح 
وزارة املالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال اجلهات 
ذات امليزانيات املستقلة مثل الهيئات واملؤسسات 
والصناديق ملدة خمس سنوات، وقرر كذلك تكليف 

وزارة املالية مبا يلي:
- التنسيق مع كل اجلهات احلكومية لتخفيض 
ميزانية كل منها للسنة املالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وذلك 

بحد أدنى ٢٠٪.
- التنســيق مع كل اجلهات احلكومية إلعادة 
دراسة السلع واخلدمات العامة وقيمة الدعومات، 
الوزراء بتقرير شامل يتضمن  وموافاة مجلس 
جدوال زمنيا لتطبيقه واألدوات القانونية الالزمة، 
واجلهات املسؤولة عن إصدارها، واملردود املالي 
املتوقع من ذلك على امليزانية العامة للدولة، وذلك 

خالل شهر من تاريخه.
 وقد حث ســمو رئيس مجلــس الوزراء كل 
اجلهات املعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي 
متر بها البالد فــي هذه املرحلة، وما تتطلبه من 
عمل لتقليص اإلنفاق وااللتزام بالتنفيذ الدقيق 
للتدابير املقترحة والتعاون اجلاد من أجل جتاوز 

هذه املرحلة بأقل األضرار.

ال زيادة لرؤوس أموال اجلهات ذات امليزانيات املستقلة مثل 
الهيئات واملؤسسات والصناديق ملدة خمس سنوات

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل االجتماع

اجلمعة ٥ يونيو ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)
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اجلمعة ٥ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

أجرت احلوار: آالء خليفة

بطل من أبطال الصفوف األمامية عمل منذ اللحظة األولى في مواجهة ڤيروس كورونا املســتجد، ولم 
يتخل عن أداء واجبه داخل مختبر الفايرولوجي مبستشــفى مبارك الكبير، انه ابن الكويت البار مسجل 
اول أمراض ڤيروسية الطبيب د.محمد أبل والذي بجانب عمله املجهد لم يبخل على أحد مبعلوماته الطبية 
وســاهم في تثقيف املجتمع عبر مواقع التواصل، حيث يقدم معلومات عن «كورونا» وطرق احلماية منه 
ويدعو الناس لاللتزام باإلجراءات الوقائية، حتى شــاء اهللا ان يصــاب بالڤيروس منذ أيام فلم يعترض 
على حكمة اهللا وأعلنها عبر حسابه بوسائل التواصل قائال: (قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا 
وعلــى اهللا فليتوكل املؤمنون).. احلمد هللا حتى يبلغ احلمد منتهاه احلمد هللا على جميل فضله وابتالئه، 

تأكدت إصابتي بڤيروس كورونا وهللا احلمد األمور طيبة حتى اآلن، ستمضي وسنرجع أقوى بإذن اهللا».
وقــال أبل املتواجد حاليا في محجر منتزه اخليران فــي لقاء خاص مع «األنباء» ان تغيير بروتوكول 
العالج بعزل املريض ١٠ أيام دون عمل مسحات زاد حاالت التشافي بنسبة ٤٩٪، مبنيا ان أغلب املتعافني 
من الڤيروس تتكون لديهم أجســام مضادة وذاكرة مناعية ونسبة إصابتهم مرة أخرى تكون قليلة الى 
معدومــة، الفتا الى ان هناك أكثر من ٧٠ تطعيما مازالت قيد التجربة غالبيتها في مرحلة ما قبل التجارب 
الســريرية، مشيرا الى ان عقار «الرميديسفير» نتائجه مبشرة بعد ثبوت فاعليته في تقليل فترة املرض 

وتسريع التشافي الى ٥ أيام.
وحتــدث أبل عــن إصابته بالڤيروس واألعراض التي ظهرت عليه كما ســلط أبــل الضوء على آخر 

البروتوكوالت العاملية اخلاصة به، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية شعرت بآالم شديدة في العضالت وصداع أمامي وآالم في العني وانخفاض حاسة الشمعقار «الرميديسفير» نتائجه مبشرة بعد ثبوت فاعليته في تقليل فترة التعافي من املرض الى ٥ أيام 
املعروف في ڤيروسات اجلهاز التنفسي أن األجسام املضادة حتمي الشخص ملدة موسم واحدهناك أكثر من ٧٠ تطعيمًا مازالت قيد التجربة غالبيتها في مرحلة ما قبل التجارب السريرية

يجب على اجلميع االلتزام باإلجراءات الوقائية واحلفاظ على التباعد االجتماعي

في البداية حدثنا عن كيفية 
إصابتك بڤيروس كورونا 

واألعراض التي شعرت بها 
في البداية؟

٭ منذ أيام شــعرت بتعب 
في جسدي بالكامل خاصة 
منطقة الظهر وآالم شديدة في 
العضالت واملفاصل وصداع 
أمامــي وآالم في العني ومن 
ثم بدأت أشعر بألم في األنف 
وانخفــاض حاســة الشــم 
وكوني مريضا بالربو شعرت 
بتهيج الربو وضيق خفيف 
في التنفــس ولم يكن لدي 
ارتفاع في احلرارة وال كحة 
ونظرا ألننا لسنا في موسم 
األنفلونــزا وال ڤيروســات 
اجلهاز التنفسي فبدأت أشك 
انني مصاب وبالفعل ذهبت 
الى مستشفى مبارك وقمت 
بعمل املسحة وكانت النتيجة 

«إيجابية».

ومتى ظهرت نتيجة املسحة؟
٭ في اليوم نفسه، فظهور 
نتيجة املسحة يحتاج حوالي 
من ٤ الى ٦ ساعات منذ تسلم 
العينة وجتهيزها وإدخالها 
في األجهــزة ومن ثم تظهر 

النتيجة.

وهل يعني ذلك ان نتيجة 
املسحة ال حتتاج الى أيام؟

٭ أحيانا يكون هناك ضغط 
في املختبرات بسبب كثرة 
العينات او نقص عدد الفنيني 
مبا قد يؤخر ظهور النتيجة 

ملدة أقصاها ٢٤ ساعة.
احلالة الصحية

نود ان نطمئن على حالتك 
الصحية في الوقت احلالي؟

٭ بفضــل اهللا لــم تتفاقم 
حالتي الصحية وبدأت أشعر 
بتحسن وخفت أعراض وجع 
جسدي واإلرهاق الذي كنت 
أشــعر به وأصبحت أفضل 
حاليا ولكــن احتقان األنف 
مازال مستمرا ومازلت فاقدا 

حلاسة الشم.

ماذا مت بعد ظهور نتيجة 
املسحة وتأكد إصابتك 

بڤيروس كورونا؟
٭ دخلت مستشــفى جابر 
ملدة يومني وأخذت بنادول 
وزيرتك وسوائل، باإلضافة 
الى «مالتــي ڤيتامني» الذي 
أخذه دائما وفي اليوم الثالث 
وعندما شــعرت بتحســن 
وضعــي الصحــي وخفــت 
األعراض وكانت حتاليل الدم 
وأشعة الصدر سليمة انتقلت 
الى محجر منتزه اخليران.

كيف أصبت بالڤيروس؟
٭ حالتــي تدخــل ضمــن 
الوبائــي  التقصــي  نطــاق 
الســيما اننــي ال أذهــب إال 
الى عملي في املستشفى او 
الى اجلمعية وفي احلالتني 
اتخذ كل اإلجراءات الوقائية 
من ارتداء الكمام والقفازات 
اليدين واستخدام  وغســل 
املعقمــات، حتــى عندمــا 
كنت أذهب الــى دوامي في 
مستشفى مبارك كنت أدخل 
من مواقف املستشــفى الى 

تطورات ڤيروس كورونا 
السيما اننا نشهد تغييرات 

في البروتوكوالت العاملية 
اخلاصة بالوباء؟

٭ سأكون إيجابيا وأحتدث 
اجلديــدة  األخبــار  عــن 
اإليجابية، السيما مع زيادة 
نسبة الشــفاء في الكويت 
التي وصلت إلى ٤٩٪ وعدد 
املتشــافني زاد على ١٤ ألف 
متشاف وذلك لعدة أسباب 
أهمهــا تغيير البروتوكول 
العالجي من عزل املريض 
فتــرة تتراوح بني ١٤ و ٢٨ 
يوما مع عمل املسحات الى 

وهي واحدة من اشتراطات 
اخلروج من املستشفى، ففي 
حال مت تطبيق تلك الشروط 
على املريض ويخرج ومن 
املمكن ان يكون املريض غير 
معد لآلخرين وهذا ال يعني 
التهاون بإجراءات الوقاية 
ووزارة الصحــة وضعــت 
اشتراطات أخرى للمريض 
بعد خروجه من املستشفى 
وأهمها غسل اليدين وارتداء 
الكمــام واحلــرص علــى 

التباعد.
واخلبــر الثاني ان دواء 
«فافيبيرافير» الياباني وهو 

فــي تقليــل فتــرة املرض 
التشــافي  وتســريع فترة 
الــى ٥ أيــام تقريبا، حيث 
أعلنت الشركة جتربة الدواء 
علــى ٥٨٠ مريضا يعانون 
مــن أعــراض خفيفــة الى 
متوســطة ووصلت نسبة 

التشافي ٧٥٪.
سياسات عالجية

هل السياسات العالجية 
املتبعة في الكويت أخذت 

من الدراسات والتوصيات 
األميركية والروسية 

وغيرها لعالج املرضى؟
٭ وزارة الصحــة علــى 
تواصل مستمر مع منظمة 
الصحة العاملية الســتقدام 
آخــر األدويــة وقــد ذكــر 
د.منذر احلســاوي ان هذا 
هــو البروتوكول الســابع 
وهــذا يعنــي ان هنــاك ٦ 
بروتوكــوالت مت تغييرها 
بناء على توصيات منظمة 
العامليــة، ودواء  الصحــة 
«الرميديســفير» لم يخرج 
مــن أميــركا والصني نظرا 
لعــدم توافــر كميــات منه 
ولكن فــي حال مت اعتماده 
فبالتأكيد ســتوفره وزارة 

الصحة في الكويت.

هل هناك لقاحات 
«تطعيمات» ضد ڤيروس 

كورونا املستجد؟
٭ أعلنــت شــركة موردنــا 
األميركية عــن الوصول الى 
نتائــج مباشــرة للقاح ضد 
الڤيــروس بعــد إجــراء عدد 
من االختبارات، حيث قامت 
بتجربته على ٤٥ شخصا في 
شهر مارس املاضي وثبت ان 
مســتوى األجســام املضادة 
لألشخاص الذين أخذوا اللقاح 
كان أعلى من مستوى األجسام 
املضادة في بالزما املتشافني 
وحاليا انتقلــوا الى املرحلة 
الثانية، حيث ستتم جتربة 
اللقاح على ٦٠٠ شــخص مت 
تقسيمهم الى مجموعتني من ١٨ 
إلى ٥٤ عاما، ومن ٥٥ فما فوق 
وستركز املرحلة الثانية على 
زيادة دراسة التأثير املناعي 
للتطعيم، وهناك تطعيم آخر 
لشركة صينية نتائجه األولية 
ممتازة باإلضافة الى تطعيم 
اكسفورد، حيث مت اختصار 
الثانية والثالثة في  املرحلة 
مرحلة واحدة ونتائجه مبشرة 
باخلير، فضال عن وجود اكثر 
من ٧٠ تطعيما مازالت حتت 
التجربة غالبيتهم في مراحل 

عزل ١٠ أيام من دون مسحات 
مبا زاد عدد املتشافني، كما 
ان آخر دراسات وتوصيات 
من منظمة الصحة العاملية 
أكدت ان أغلب املرضى بعد 
٧ الى ١٠ أيــام من اإلصابة 
تختفــي لديهــم األعراض 
وبالتالــي تقــل احتماليــة 
نقلهــم العــدوى لآلخرين 
بنسبة كبيرة جدا وبعد تلك 
الفترة ومع اختفاء األعراض 
وأهمها احلــرارة وأعراض 
التنفســي بحيث  اجلهــاز 
تكون احلرارة طبيعية بدون 
احلاجة ملخفضات احلرارة 

دواء مضاد لإلنفلونزا متت 
صناعته عام ٢٠١٤ واعتماده 
رســميا في روســيا باسم 
«افيفافير»، حيث مت جتربته 
على عــدد من املرضى ومت 
عمل العديد من الدراســات 
عليــه وهــو دواء ليــس 
جديدا فقد استخدم لعالج 
 MERS االنفلونزا وڤيروس
وكانت نتائجه ممتازة في 
عــالج كوفيد ١٩، باالضافة 
الى عقار «الرميديســفير» 
 Gilead الذي انتجته شركة
األميركيــة وكانت نتائجه 
مبشرة بعد ثبوت فاعليته 

قبل التجارب السريرية.
مرحلة التعافي

متى نستطيع القول بأن 
املريض تعافى؟

٭ بحســب ما أقرتــه وزارة 
الصحــة بعد مــرور ١٠ أيام 
من ظهور األعــراض او أخذ 
املسحة، الســيما إذا اختفت 
احلــرارة فــي الثالثــة أيــام 
األخيــرة وأصبحت طبيعية 
بــدون اســتخدام مخفضات 
احلــرارة واختفــاء أعراض 
التنفســي باستثناء  اجلهاز 
الكحة التي ميكن ان تستمر 

لفترة طويلة.

سؤال يطرحه الكثيرون حاليا، 
من وجهة نظرك العلمية متى 

ميكننا السفر؟
٭ علميــا مــع بدايــة العام 
القادم وهناك شركات طيران 
استأنفت العمل بشكل جزئي 
ولوجهــات محــددة وهنــاك 
دول فتحــت مطاراتها ولكن 
برحــالت محــدودة وهنــاك 
شــركات طيــران أعلنــت ان 
حركة الطيران الطبيعية لن 

تعود قبل سنتني.
مسؤولية مشتركة

من وجهة نظرك، متى 
سينتهي ڤيروس كورونا؟

٭ مجلس الوزراء في اجتماعه 
األخير أقر تطبيق ٥ مراحل كل 
مرحلة ستستغرق حوالي ٢١ 
يوما وبالتالي فإن املسؤولية 
مشــتركة فردية ومجتمعية 
في تطبيق إجراءات الوقاية 
وااللتزام بالبروتوكوالت التي 
وضعتهــا وزارة الصحة مبا 
يجعلنا نعبر اخلمس مراحل 

بسالسة ويسر.

هل الشخص الذي يصاب 
بالڤيروس يكون تعرضه 

لإلصابة مرة أخرى؟
٭ غالبيــة املتشــافني مــن 
الڤيــروس تتطــور لديهــم 
أجسام مضادة وذاكرة مناعية 
وبالتالي فإن نسبة إصابتهم 
مرة أخرى بالڤيروس تكون 
قليلة الــى معدومــة، ولكن 
ظهرت تقارير طبية ملرضى 
أصيبــوا بالڤيــروس ومتت 
إصابتهم مرة أخرى في الصني 
وكوريا وأميركا، «كوفيد-١٩» 
حتى اآلن مازال حتت الدراسة 
واملناعــة ضده كذلــك ولكن 
حتــى اآلن ال يعلــم أحد إلى 
متى تظل املناعة واملتعارف 
عليه في ڤيروســات اجلهاز 
التنفســي ومنهــا ضمنهــا 
كورونا املوسمية ان األجسام 
املضادة حتمي الشخص ملدة 

موسم واحد.

هل لك من رسالة تود 
توجيهها عبر «األنباء»؟

٭ أمتنى من اجلميع تطبيق 
إجــراءات الوقاية والكرة في 
ملعبنــا جميعا واشــكر كل 
شخص يدعو لي «شكرا من 
القلب وعسى اهللا يشفي كل 
مريض ويحمي كل شخص لم 
يصب وتأكدوا ان بعد العسر 
يسرا وال أراكم اهللا مكروها 

بعزيز».

د.محمد أبل مع الشيخ د.باسل الصباح في احدى املناسبات

مدخل املختبر مباشرة.
وأود التأكيــد ان جميــع 
الفنيني في املختبر يلتزمون 
باإلجــراءات الوقائية وعلى 
الرغم من اهتمامي الشــديد 
باإلجراءات الوقائية اال انني 
قد أكون ملست سطحا ملوثا 
ووضعت يدي على أنفي او 
فمي دون قصد او قد يكون 
هناك زميل مصاب بالڤيروس 
وال يعلم بسبب عدم ظهور 
أعــراض عليــه وانتقلــت 
العــدوى الــي وحتى اآلن ال 
أعلم الســبب الرئيســي في 

إصابتي بالڤيروس.
اإلجراءات الوقائية

السؤال الذي يطرح نفسك 
كونك طبيبا متخصصا في 

علم الڤيروسات واتخذت كل 
اإلجراءات الوقائية كما ذكرت 

ومع ذلك أصبت بالڤيروس 
ما رسالتك ألفراد املجتمع؟

٭ قد أكون تهاونت في حلظة 
في تطبيق إجراءات الوقاية 
دون قصد، ورســالتي عدم 
التهاون بإجــراءات الوقاية 
وااللتزام بها وعدم املخالطة 
إال  املنــزل  واخلــروج مــن 
للضرورة القصوى واحلرص 
على التباعد اجلسدي وغسل 
اليدين باســتمرار وانصح 
إيتيكــت  اجلميــع باتبــاع 
العطاس والكحة، وكل إنسان 
معرض لإلصابة ســواء من 

الطاقم الطبي او غيرهم.
وللعلــم فــإن ڤيــروس 
سارس الذي ظهر في الصني 
مت القضــاء عليه عن طريق 
اتباع إجراءات الوقاية ولم 
يكن لــه عــالج وال تطعيم 
وكذلك ڤيــروس mers الذي 

ظهر في السعودية.

إذا كانت األعراض في 
الغالب محتملة ملاذا احلديث 

عن «كورونا» بهذا الشكل 
املخيف؟

٭ عندما أصبت بالڤيروس 
لم أعان من ارتفاع احلرارة 
او الكحة وأعتبر من الـ ٨٠٪ 
الذيــن يصابون بالڤيروس 
وتظهــر عليهــم أعــراض 
بسيطة الى متوسطة وهناك 
١٥٪ تظهــر عليهم األعراض 
متوســطة الى شديدة و٥٪ 
تكون األعراض شديدة جدا 
وهم أصحاب األمراض املزمنة 

واحلوامل وكبار السن.
بروتوكوالت عاملية

نود تسليط الضوء على 

الكمام القماشي«قدها وقدود» «مناعة القطيع»
وجه أبل رســالة الى زمالئه 
األطباء في الصفوف األمامية 
قائــال: رســالتي لزمالئــي 
وزميالتي في الصفوف األولى 
اهللا يعطــي أصعــب معاركه 
ألقوى جنــوده وانتوا أقوى 
اجلنود «وقدها وقدود» ونحن 
جميعا حتت رحمة رب كرمي 

.«Stay Safe & take care»

بّني أبل ان الكمام القماشي يستخدم حلماية الشخص 
الذي يقف أمام شخص يرتدي الكمام اجلراحي، وهو 
ال يحتوي على فلتر، لذا فإن منظمة الصحة أوصت 
بأن على اجلميع ارتداء الكمامات وذلك لتقليل نسبة 
انتشار الڤيروس من األشخاص الذي ال تظهر عليهم 
أعراض، ونحن األطباء نســتخدم كمام «N٩٥» وهو 
أفضل أنواع الكمامات، وهناك كذلك كمام «N٩٩» من 
الكمامات اجليدة أما خارج الدوام فأســتخدم الكمام 

اجلراحي.

ذكر أبل ان مفهوم مناعة القطيع مأخوذ من 
التطعيمات في البداية، حيث يتم تطعيم املجتمع 
بنسبة ٩٠ الى ٩٥٪ حتى تتكون لديهم مناعة 
القطيع من أجل حماية األشخاص الذين يفترض 
أال يتم إعطاؤهم التطعيم ألي سبب كان وبالتالي 
نقضي على انتشار ڤيروس معني والهدف من 
التطعيمات تطوير مناعة القطيع في حال ما 
مت تطعيم ٩٠ـ  ٩٥٪ من األفراد، وفيما يخص 
كوفيد ١٩ فإذا جعلنا الڤيروس ينتشر دون 

تطبيق إجراءات الوقاية ستتكون لدينا مناعة 
القطيــع وبالتالي الفكرة ممتازة علميا ولكن 
أخالقيا ال يجــب ان يتم تطبيقها، فال ميكن 
املغامرة بانتشار ڤيروس في مجتمع لديه كبار 
سن وأصحاب أمراض مزمنة، في بداية األزمة 
أعلنت بريطانيا انها ســتطبق مناعة القطيع 
ولكن بعد فترة اكتشــفت انها ستسهم في 
هالك النظام الصحي لديها لذلك قاموا بتغيير 

سياستهم في التعامل مع الڤيروس.

د.محمد أبل لـ «األنباء»: د.محمد أبل لـ «األنباء»: د.محمد أبل لـ «األنباء»: ٨٠٨٠٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» ٪ من مصابي «كورونا» 
تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني تظهر عليهم أعراض بسيطة وأغلب املتعافني 

تتكون لديهم أجسام مضادةتتكون لديهم أجسام مضادة

الطبيب في الصفوف األمامية أكد أنه اتخذ جميع اإلجراءات الوقائية وال يعلم سبب إصابته بالڤيروس حتى اآلن

تغيير بروتوكول العالج بعزل املريض ١٠ أيام دون عمل مسحات زاد حاالت الشفاء بنسبة ٤٩٪
أغلب املرضى بعد ١٠ أيام من اإلصابة تختفي لديهم األعراض وتقل احتمالية نقلهم العدوى لآلخرين

دواء «فافيبيرافير» الياباني مت اعتماده رسميًا في روسيا ونتائجه ممتازة في عالج ڤيروس كورونا 
ملشاهدة الڤيديو



اجلمعة ٥ يونيو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

خلل التركيبة السكانية.. املشكلة واحلّل لدى احلكومة

دارين العلي

في البداية، قال األســتاذ 
املشــارك في كلية الطب في 
الكويت االستشاري  جامعة 
في الطب النفســي والناشط 
د.ســليمان  االجتماعــي 
اخلضاري إن تعديل التركيبة 
الســكانية أمــر تطرقت إليه 
العديــد مــن اخلطــط التــي 
وضعت في الدولة منذ فترة 
ما بعد التحرير إلى يومنا هذا 
ولكن هذه اخلطــط لم تنفذ 

العتبارات كثيرة.
استهالك وبذخ

أن  د.اخلضــاري  ورأى 
املشكلة الكبرى عدا عن جتارة 
اإلقامات هو الواقع االجتماعي 
وواقــع بيئة وســوق العمل 
الذي تســبب بشكل أو بآخر 
في هذه املشــكلة، باإلضافة 
إلى جشــع جتــار اإلقامات. 
ولفــت إلــى أن هنــاك منطا 
للحياة يتميز باالستهالكية 
والبذخ والتركيز على املظاهر 
وليــس قيم اإلنتاج والعمل، 
ما أدى إلى عزوف الكثير من 
الشباب الكويتي عن العمل في 
املهنية واحلرفية  القطاعات 
التــي تكثــر فيهــا العمالــة 
الوافدة. وأوضح أنه ملعاجلة 
هذا اخللل يجب وضع خطة 
ذات أبعاد اقتصادية وأمنية 
وكذلــك اجتماعية ونفســية 
والهدف منها تهيئة الشباب 
الكويتــي إلــى االنخراط في 
العمل في مختلف الوظائف.

«وصمة» املهن احلرفية

وأشــار د.اخلضاري إلى 
أنه من الصعب جدا حتقيق 
نســبة ٧٠٪ كويتيني مقابل 
٣٠٪ وافدين، ولكن إذا كان هذا 
الطموح فيجب أن نســتفيد 
من جتارب دول يوجد فيها 
هذه النســب ومنها سلطنة 
عمان، حيــث يعمل املواطن 
في مختلف املهــن احلرفية 
كالسباكة واحلدادة والفندقة 
وصيانة الســيارات وأغلب 
املهــن املوجودة. متســائال: 
هل املواطن الكويتي مستعد 
لذلــك؟ وهــل هنــاك خطط 
موضوعــة إلزالــة الوصمة 
االجتماعيــة من على بعض 
املهن ودفع الشباب الكويت 
لالنخراط بها؟ وشــدد على 
أن األمــر لــن يتم بــني ليلة 
وضحاها ويحتاج إلى تهيئة 
وبرنامج نفسي واجتماعي 
يجب أن تكون الدولة منتبهة 
ألهميتــه وإال لــن تصل إلى 

مبتغاها.
كالم مكرر

وبدوره، قال الناشط في 
املجال السياسي واالجتماعي 
م.أحمد احلمد أن تكرار الكالم 
حول خلل التركيبة السكانية 
يبقى مجرد كالم سمعناه مئات 
املــرات، الفتــا إلى أن ســمو 
الرئيس لم يأت بجديد بل أن 
ما حصل في لقائه مع رؤساء 
حترير الصحف هو توصيف 
للمشكلة كما يعرفها كل الناس، 
مؤكــدا ان املواطن ال يحتاج 
إلى إحصائيات للعرض وإمنا 
ألرقــام وإحصائيــات لنبني 
عليها خطة عمل قابلة للتنفيذ 
بخطوات واضحة ومحددة وأن 
يرى الناس تطبيق ذلك على 
أرض الواقــع. وقال م.احلمد 
أنه ميكــن أن تكون اخلطوة 
األولى هي القبض على أكبر 
اإلقامــات وحتويلهم  جتــار 
للنيابة وثم القضــاء، كانوا 
من يكونون وهذا فقط ميكن 
أن يطمئــن املواطن الكويتي 
إلــى أن احلكومــة بدأت فعال 
باتخاذ اإلجراءات الصحيحة.
وحــول إمكانيــة حتقيق 
النســبة ٣٠ ـ ٧٠٪ قــال انــه 
بالطبع ال ميكن حتقيق هذه 
النســبة على املدى القريب، 
أما على املدى البعيد وعندما 
يتم تهيئة الكوادر الكويتية 
لتحل محل الوافدين بشــكل 
موضوعي وعلمــي مدروس 

فإن ذلك ممكن.
العمالة الهامشية والقانونية

وشــدد م.احلمــد علــى 

أن تبني خطتها وما هي آليات 
تنفيذها وما هــي خطواتها 
وإطارهــا الزمنــي وكل ذلك 

غير موجود.
إشكاليات احللول

الكاتب  ومن جهته، رأى 
ورجــل األعمال علــي النقي 
أن سوء تخطيط احلكومات 
الكويتية الســابقة دفع إلى 
اختالل التركيبة الســكانية 
بكل ما لها من تداعيات وما 
فيها من آثار، وباتت احللول 
املقترحــة تولد إشــكاليات 
وأزمــات عديدة، وكذلك فإن 
اســتمرار هذا اخللل شــكل 
تهديــد لألمــن الوطني كما 

شهدنا جميعا.
ولفت إلــى أن أزمة وباء 
«كورونا» أعادت هذه القضية 
إلــى الواجهة مــن جديد في 
الكويت واملنطقة، وبشــكل 
أســوأ، بعــد أن استشــرى 
وافترس البشــر بوحشــية 
صحيا واجتماعيا واقتصاديا، 
وطفــت على الســطح حالة 
استياء وســخط عارمة من 
املواطنني خاصة في مسألة 
تلقــي العــالج على ســبيل 
املثال، والتمــرد والتخريب 
الذي قــاده بعض الوافدين، 
ورفض حكومات بعض الدول 
إجالئهــم وحتمــل احلكومة 
تبعات عالجهم وترحيلهم، 
وكذلــك توجيــه االتهامــات 
الحقــا لبعض الفئــات أنهم 

نسبة أعداد الوافدين، على 
الرغم من وجود قرار حكومي 
بنســبة «تكويــت» محددة 
املواطــن  للشــركات، لكــن 
العادي، بشــكل عام، اليزال 
ينظــر للقطاع اخلاص بأنه 
بيئة عمل غير جاذبة وأيضا 
رمبا خطرة على مستقبله، 
حيــث مــن املمكــن أن يفقد 
وظيفتــه فــي أي حلظــة، 
فيلجأ من جديد للعودة إلى 

«حضن» احلكومة.
وأشار إلى أنه باملقابل ال 
ميكن إجبار الشــركات على 
اســتبدال العمالة األجنبية 
بهذه السهولة، فهو أمر غاية 
فــي التعقيــد، وال يحتمــل 
أي تبســيط أو تطــرف في 
تصور احللول وطرحها إال 
بعد استشارة وموافقة أهل 
الشــأن، فليس من الســهل 
دعوة الشركات إلى تسريح 
موظفيها األجانب وتصوير 
ذلك بأنــه هيمنة منهم على 
قوة العمل بالدولة أو يشكل 
خطــرا حقيقيــا كمــا يحب 
البعض توصيفه لهذا األمر، 
فمثلي وغيري من املالك يهمنا 
اإلنتــاج والكفــاءة والعمل 
والعطاء والبذل وحسابات 
الربح واخلسارة وما يعود 
بالفائدة والنفع لشــركاتنا، 
حيــث تعتمــد آلــة احلياة 
اليوميــة هاهنــا، بطبيعــة 
احلال، على العمالة الوافدة، 
متســائال ما إذا كان بالفعل 

يجب أن يتم على عدة محاور 
وأبرزها أزمة العمالة املنزلية 
وإعادة حتديــد أنواع وأعداد 
هــذه العملة ملفهوم األســرة، 
ويجب على احلكومة أن تراقب 
جميع العمالة املســجلة على 
القطــاع اخلــاص للتأكد من 
حقيقــة وجودهــا وحقيقــة 
عملها في مؤسساتها املسجلة 
على قوائمها. وشدد على أنه 
على احلكومة أن توقف منح 
رخــص جلــب العمالــة مــن 
اخلارج خــالل الســنوات الـ 
٥ املقبلــة وأن يكتفي القطاع 
اخلــاص بالعمالــة املوجودة 
داخل الكويت ويتم بالتوازي 
إبعاد كل من ال يتمتع بكفاءة 
إدارية وعملية ويخدم وجوده 
املجتمع. ودعا إلى تأســيس 
شركة مساهمة تستفيد منها 
احلكومة واملواطن معا وتكون 
هي املسؤولة عن جلب عمالة 
جديدة وتتحول إقامات العمالة 
ومسؤوليتها إلى هذه الشركة 
املساهمة ما يقضي على جتارة 
اإلقامــات وال يعطــي فرصة 
ألصحاب النفوس الضعيفة، 
وبنفس الوقت تكون احلكومة 
قادرة على مد القطاع اخلاص 
بالعمالة التي يحتاج اليها من 

خالل هذه الشركة.
محاربة جتار اإلقامات

بدوره، قال احملامي خلف 
العتيبي: إن اخللل في التركيبة 
السكانية تعود أسبابه ألمور 
كثيرة ومتراكمة منذ عشرات 
الســنني وأبرزها عدم ضبط 
منــح اإلقامات حســب حاجة 
ســوق العمل واالعتماد على 

الغير في جميع شؤوننا.
وأكد أن إيجاد حلول لهذه 
املشــكلة تبدأ مبحاربة جتار 
اإلقامات وتقدميهم للعدالة ومن 
ثم إصدار التشريعات الالزمة 
الســكانية  التركيبة  ملعاجلة 
وتفعيل التشريعات املوجودة 
الوظائــف  بشــأن تكويــت 
وإحــالل العنصــر الوطنــي. 
وقال العتيبي: ان كالم ســمو 
الرئيس ان ٧٠٪ وافدون و٣٠٪ 
مواطنــون من املفتــرض ان 
يكون العكــس وهو ما يؤكد 
أن هناك مشكلة فعال ويؤكد 
كالم صاحب السمو األمير في 
خطابه األخير والذي أكد فيه 
تقليــل االعتماد علــى الغير، 
مشــيرا إلى أن هذه املشــكلة 
قدميــة ليســت وليــدة أزمة 
«كورونا» التي كشفتها بشكل 
واضح. وحول إمكانية تكويت 
كافة األعمال واالستغناء عن 
الوافدين في مختلف املجاالت، 
أكد أن العنصر الوطني متوافر 
ومتمكن في مجــاالت عديدة 
ومختلفــة وعلــى احلكومــة 
أن تبــدأ في تأهيــل العنصر 
الوطني للقيام باألعمال الفنية 
واحلرفية البســيطة وصوال 
إلــى تكويــت كافــة األعمــال 

سبب تفشي الوباء.
احلكومة.. املشكلة واحلل

وقال النقي ان املشــكلة 
واحلــل كالهمــا يكمنان في 
احلكومــة ذاتهــا فمــن غير 
املنطقي أن تتحدث احلكومة 
عن املشكلة واحللول وهي 
أساس ما حصل وما يحصل، 
فاحلل يكمن لديها أوال، فعدد 
كبير من الوافدين ال يزالون 
متحكمــني فــي التأثير على 
قراراتهــا من خالل تبوؤهم 
ومتركزهم في مواقع متفرقة 
هامة معروفة بالدولة وهو ما 
يستدعي «تكويتها» فورا، ثم 
االنتقال تدريجيا للقطاعات 
األخرى دون تأخير مثل هذه 
القــرارات اجلديدة اجلريئة 
وتبريرها بصعوبة التطبيق، 
معربا عن اعتقاده بأن هناك 
من سيتعمد تعطيل مثل هذه 
القرارات لتضرره املباشــر 
منها وعدم رغبته احلقيقية 
بالعنصــر  باالســتعانة 

الوطني.
مشكلة القطاع اخلاص

أما عــن حــل األزمة في 
القطاع اخلاص، فلفت النقي 
إلى أن احلكومة مالمة أيضا 
فهي الســبب الرئيســي في 
اختالل التركيبة الســكانية 
هنــا من خــالل عجزها عن 
دمج املواطنني فيه (عدا أماكن 
قليلــة) وبالتالــي تقليص 

ميكــن إيجاد حل مشــترك 
يرضي اجلميع!.

حلحلة في األفق

من جهتــه، قال الناشــط 
السياســي املستشار عبداهللا 
خسروه ان ما أثير في اجتماع 
رئيــس مجلس الــوزراء مع 
رؤســاء حتريــر الصحــف 
يوضــح نيتــه وعزمــه على 
حلحلة الكثير من املشاكل التي 
تواجهها حكومته وعلى رأسها 
مشــكلة التركيبة السكانية. 
ولفت إلى أن سمو الرئيس بّني 
أن مشكلة التركيبة السكانية 
تكمن في وجود عمالة منزلية 
وعمالــة هامشــية وعمالة ال 
حتتاج اليها الكويت وهو ما 
أدى إلى تفاقم هذه املشــكلة، 
مــا يدل على أنــه عاقد العزم 
مع حكومته على حلحلة هذا 
امللف مستقبال.وعلى املستوى 
النظري واإلعالمي، اوضح ان 
احلكومــة تتبنى هــذا امللف، 
ولكن على املستوى التنفيذي 
علــى أرض الواقــع، فاألمــر 
يحتاج إلى شــواهد حقيقية 
وحديثة تؤسس لهذا التوجه، 
وهــذا ال ميكــن أن يظهر في 
ظل وجود أزمة كورونا التي 
سيطرت على كل أجهزة الدولة، 
وبالتالي على احلكومة االنتهاء 
من تداعيات هذه اجلائحة ومن 
ثــم وضــع احللــول العملية 
النظريــة. ولفــت  وليســت 
خســروه إلى أن تطبيق ذلك 

العنصــر  واالســتغناء عــن 
األجنبي بالكامل.

تكديس العمالة الوافدة

احملامــي  قــال  بــدوره، 
دعيــج الكنــدري ان جائحة 
«كوفيد-١٩» وّلدت العديد من 
املشاكل التي كنا نعلم عنها وال 
نعلم مدى خطورتها وصعوبة 
حلها ومنهــا تكديس العمالة 
الوافدة بشكل ال يتناسب مع 

الغرض من استقدامها.
وأشار إلى أن تصريح سمو 
الــوزراء بخصوص  رئيــس 
الســكانية  التركيبة  معاجلة 
بجعل املواطنني ٧٠٪ والعمالة 
الوافــدة تشــكل ٣٠٪، مؤكدا 
أنــه ضد الطرح الذي يالمس 
الكويتــي بنزعــة  الشــارع 
عنصرية ضد العمالة الوافدة 
مــن بعض الــدول الشــقيقة 
والعزيزة علينــا ولها فضل 
في الكثير من املواقف املشرفة 
جتاه الكويت، موضحا أنه ال 
يجب حتويل املشكلة الطبية 
أو االقتصادية إلى أزمة عمالة 
أو معاجلة تركيبة ســكانية 

بشكل غير مدروس.
حلول مدروسة

الكنــدري علــى  وشــدد 
أن فكــرة معاجلــة التركيبة 
السكانية قد تكون جيدة في 
إطارهــا العــام ولكــن القرار 
يجب أال يكون ردة فعل على 
مشــكلة معينة بــل يجب ان 
يكون القرار مدروسا وممنهجا 
ضمن خطة واضحة فإذا كانت 
احلكومة جادة في مشروعها 
فيجب ان تضع خطه عالجية 
تتناسب مع إعداد كوادر وطنية 
تساعد على سد الفراغ ضمن 
نفس املســتوى الذي نطمح 
إليه. وأشــار إلى أن املشكلة 
احلالية هي ليســت مشــكلة 
وافد بــل هي مشــكلة عمالة 
وافدة غير مثقفــة ولم تقدم 
للبلد أي فائدة او إنتاجية بل 
هي عبء حقيقي على الدولة، 
أما شــريحة العمالة الوافدة 
املتعلمة والتي لها الكثير من 
اخلبــرات فهــذه الطبقة هي 
بحقيقتها إثراء للبلد ووجودها 
مكسب حقيقي ويجب أال يتم 
االستغناء عنهم، مشددا على 
وجوب تســليط الضوء على 
من وجودهم غير منتج وغير 
آمن وكذلك محاسبة من تسبب 

بجلب هذه العمالة.
أصحاب اخلبرات

وأكــد الكندري أنــه على 
احلكومــة ان تعــي متاما ان 
اســتقدام اخلبرات من بعض 
الدول وإعداد الكوادر الوطنية 
ضمن احتياجات سوق العمل 
هو أمر أساسي ال يقبل حتديد 
نســب معينة بل يحتاج إلى 
رؤيــة تهــدف الى أمــر معني 
فإذا غاب الهدف تســقط معه 
خطــوات هــذه اخلطــة، فإذا 
كانت حكومتنا ترغب بتحويل 
دولة الكويت الى مركز مالي 
فيجب عليها محو هذه النسب 
وتسليط الضوء على املشكلة 
بشــكل تفصيلي وعميق بدال 
من وضع خطــة بال هدف او 
مــن املمكن ان يكــون الهدف 
ال يتجانــس مع رؤية الدولة 
الفرق بني أنواع العمالة. ورأى 
الكندري أن مشــكلة معاجلة 
التركية السكانية متعلقة بعدد 
من اجلوانب منها أمني وصحي 
واقتصادي كــون العديد من 
املشــاكل التــي كنــا ومازلنا 
نتابعها في مناطق عزاب منها 
القتل والدعارة وجتارة البشر 
وكثرة هذه املشــاكل قد تهدد 
اجلانب األمنــي للبلد وكذلك 
وجود عمالة سائبة بهذا الشكل 
وغير متعلمة ينكس هذا األمر 
إلى خلق جــو إجرامي وغير 
صحي وعبء على الدولة من 
الناحية االقتصادية الصحية 
بالتالي فاملشكلة تختزل في 
هــذه الفئــة وليــس العمالة 
الوافــدة املتعلمة والتي تقدم 
للدولة ما حتتاجه من خبرات 
تسد العجر الوارد في الكوادر 
الوطنية السيما ان محاسبة من 
سولت له نفسه في خلق هذه 
املشكلة هو العنصر األساسي 

في خلق ردع عام.

متخصصون أكدوا لـ «األنباء» أن تطبيق نسبة ٧٠٪ كويتيني و٣٠٪ وافدين صعب التحقيق على املدى القريب

احملامي خلف العتيبيد.سليمان اخلضاري علي النقي املستشار عبداهللا خسروه م.أحمد احلمد احملامي دعيج الكندري

أن املشــكلة اآلن تكمــن فــي 
العمالة الهامشية السائبة في 
الشوارع وليس في الوافدين 
الذين يعملون بإخالص حتت 
سقف القانون، إذ ال ميكن أن 
نقــارن بني الوافد الذي دخل 
إلى البلد عــن طريق جتارة 
اإلقامات مع الطبيب واملدرس 
واملهندس واملوظف القانوني 
من إخواننــا الوافدين الذين 
نحتاجهم ويســاهمون معنا 
فــي بنــاء بلدنــا مــن خالل 
إنتاجهم وعملهم وخدماتهم. 
واستذكر م.احلمد عندما أخذت 
احلكومة قرارا بتحديد أعداد 
العمالــة ومعاجلة اخللل في 
التركيبة السكانية منذ حوالي 
١٠ سنوات، معتبرا ان التاريخ 
يعيــد نفســه ونحــن اليوم 
نســمع نفس الكالم وسوف 
نســمعه بعد ١٠ ســنوات إذا 

بقيت آلية العمل ذاتها.
امتصاص غضب الشارع

ولفــت م.احلمــد إلــى أن 
إثارة املوضوع اليوم ليست 
باألمــر اجلديــد، فاملوضوع 
مثار وبشــكل كبير من قبل 
كل مواطــن كويتي واألرقام 
معروفة للجميع وكأن األمر 
ظهر في هــذا الوقت ليوحي 
للناس بأن احلكومة ستعمل 
شيئا وهو شيء اعتدنا عليه 
على مر احلكومات وهذا ميكن 
ان نطلق عليه ذر الرماد في 
العيون أو امتصاص غضب 
الشارع أو رمبا بالون اختبار 
أو أي تســمية أخرى ما عدا 
البدء في حل املشكلة وإغالق 
هذا امللف.وقال انه إذا كانت 
احلكومة تريد أن تتحرك فما 
الذي مينعها من إلقاء القبض 
على جتــار اإلقامــات الذين 
تعرفهــم ويعرفهم الشــعب 
كلــه، مضيفــا أنــه اذا كانوا 
ال يجــرؤون فليتركوا األمر 
ملن يجرؤ وال يخاف في اهللا 
لومة الئم من األشخاص الذين 
تتــم محاربتهم عندما يكون 
هناك تصميم على تصحيح 

األوضاع.
البدون والوافدون

وأكد أنه لو كانت احلكومة 
جادة وصادقة ولديها الرغبة 
والقدرة علــى العمل ملا كان 
وضعنــا اآلن كمــا هو عليه 
بالنسبة للتركيبة السكانية 
وغيرها الكثيــر من امللفات 
الضخمة العالقة، مشددا أنه ال 
يجب اعتبار إخواننا البدون 
مــن ضمن نســبة الوافدين 
وإمنا يجب ضمهم إلى نسبة 
الكويتيني تكرميا لهم حتى 
ولو إحصائيا وإنشائيا في 
الوقــت احلاضر.وأضــاف 
م.احلمد أنه إذا كانت احلكومة 
عازمة ومتحمسة حلل هذه 
املشكلة الوطنية االجتماعية 
االقتصادية الكبرى، فعليها 

اخلضاري: الوصمة االجتماعية على بعض املهن متنع الشباب من االنخراط فيها فهل فكرت احلكومة بذلك؟

النقي: مشكلة التركيبة السكانية وحلها بيد احلكومة وال ميكن إجبار الشركات على استبدال العمالة األجنبية 

احلمد: املشكلة في العمالة السائبة وليست في القانون وحتقيق نسبة ٧٠/ ٣٠ غير ممكن على املدى القريب

خسروه: احلكومة عازمة نظريًا.. ووقف رخص استجالب العمالة وتأسيس شركة مساهمة أولى خطوات احلل

العتيبي: على احلكومة محاربة جتار اإلقامات وتأهيل العنصر الوطني في جميع املجاالت لالستغناء عن األجنبي

الكندري: تطوير البلد ال يحتاج إلى حتديد نسب والعمالة الوافدة املتعلمة إثراء للبلد ووجودها مكسب حقيقي

«القوى العاملة» تساهم في احلّد من خلل ميزان العمل
بشرى شعبان

اكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى 
العاملة ان الهيئة كجهة تنفيذية تعمل على تنفيذ 
كل القرارات والقوانــني الصادرة عن مجلس 
الوزراء، الى جانب قيامها بالتنسيق مع اجلهات 
املعنية بتنظيم ســوق العمل اي اطراف العمل 
الثالثة اصحاب االعمال والعمال واحلكومة الجراء 
وتبني اي رؤية ذات العالقة في تنظيم ســوق 
العمل وتأمني كل ما يساهم في تطوير األعمال.

وأكد املصدر في تصريح لـ«األنباء» أن الهيئة 
ومنذ إنشائها دأبت ان تعمل على تنظيم سوق 
العمل واستقدام العمالة من اخلارج عبر العديد من 
القرارات املنظمة لسوق العمل في حصر التحويل 
التحويل من املشاريع  داخل االنشــطة ومنع 
والعقود احلكومية واالنشطة الزراعية والصناعية، 
باإلضافة الى تطبيق نسب االستقدام من اخلارج 
وفق االنشطة، وحتديد سقف لالستقدام وفق 
الفئات املهنية، ورفع نسب العمالة الوطنية لكافة 
االنشطة واملسميات الوظيفية في القطاع االهلي 

وحصر مسمى املديرين باملواطنني. وتابع املصدر 
الى جانب تنظيم اســتقدام العمالة للمشاريع 
الصغيرة مت حصر التحويل داخل انشطة املشاريع 
وبعد مرور ما ال يقل عن ثالث سنوات، موضحا 
أن الهيئة قامت بالعمل على تعديل املواد القانونية 
اخلاصة في تغليظ العقوبات على كل من يستقدم 
العمالة وال يوفــر لها العمل، اضافة الى فرض 
اختبارات الكفاءة على بعض املهن الفنية والربط 
اآللي بني الكويت وبعض الدول املصدرة للعمالة 
وإبرام العديد من االتفاقيات للحد من استقدام 

العمالة غير املاهرة ومعاجلة ملف جتارة االقامات.
وقال املصدر ان هناك الكثير من القرارات التي 
ال تتسع لها صفحات لذكرها، مؤكدا ان الهيئة على 
امت االستعداد لتنفيذ اي قرار يصدر عن مجلس 
الوزراء وله عالقة بتنظيم سوق العمل واحلد من 
اخللل في ميزان التركيبة السكانية، مشددا على 
ان الهيئة بكافة قطاعاتها على اســتعداد للعمل 
على مدار الســاعة لضمان تنفيذ كل القرارات 
والقوانني الصادرة عن احلكومة في شأن تنظيم 

سوق العمل.

الهيئة جاهزة بجميع قطاعاتها لتنفيذ قرارات احلكومة لتنظيم سوق العمل

الهيئة العامة للقوى العاملة

أثار طرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد حول التركيبة السكانية واخللل احلاصل فيها والنسب التي يجب أن تكون وما هي عليه حاليا الكثير من األخذ والرد على وسائل التواصل االجتماعي وفي املنصات 
اإلعالمية، حيث اتهم البعض احلكومات املتعاقبة بأنها السبب في ذلك، بينما حتدث البعض اآلخر عن احللول وكيفيتها.وفما يرى البعض أن نسبة ٧٠٪ كويتيني مقابل ٣٠٪ وافدين نسبة صعبة التحقيق باملطلق على املدى القريب، 
يرى أخصائيون اجتماعيون أنها حتتاج بداية إلى إزالة الوصمة االجتماعية عن بعض املهن لكي ينخرط فيها الشباب الكويتي، حيث ال يعمل بها حاليا إال العمالة الوافدة. وكذلك يرى البعض أن الوصول إلى هذه النسبة يحتاج إلى 

إحالل أصحاب اخلبرات من املواطنني مكان املستشارين املوجودين في مختلف اجلهات والذين يعطلون أي إجراء من املمكن أال يكون في مصلحتهم. وبني هذا وذاك يتفق اجلميع على ان اخللل بالتركيبة السكانية سببه جتار 
اإلقامات وأن على احلكومة التعامل بجدية في محاربة هؤالء، وكذلك االنتباه إلى أن البالد حتتاج إلى العمالة الوافدة املتعلمة التي تساهم في تطوير البالد وفي توجهات أن تكون الكويت مركزا جتاريا وماليا. هذا غيض من فيض اآلراء 

التي عادت بها «األنباء» من خالل االستطالع الذي أجرته مع عدد من الشخصيات العامة املتخصصة في الشأن السياسي واالجتماعي من أساتذة اجلامعة واحملامني والناشطني، فإلى التفاصيل:
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رياض العدساني يستجوب وزير املالية في خمسة محاور

بامليزانية، واللجوء للمناقالت املالية في 
هذه احلالــة تفعيل صحيح لهــذه األداة 

املالية.
٢ ـ فــي حال عدم كفايــة املناقالت املالية 
بــن بنــود امليزانية، يتم اللجــوء للنقل 
بن أبواب امليزانية والتي حتتاج في هذه 
احلالة إلى موافقة مجلس األمة ألنها تصدر 
بقانــون وفق ما نصت عليه املادة )146( 

من الدستور.
مع التأكيد على أهمية توافر املستندات 
املؤيدة للصرف واتباع اإلجراءات املالية 
والرقابية املعهودة دون االخالل بها بحجة 
السرعة، حيث ان جميع اجلهات احلكومية 
والرقابيــة يجب أن يكون التعاون بينها 
فــي أقصى مراحله ملواجهــة هذا الظرف 

االستثنائي. 
أما ما يتعلق مبيزانية الدولة للسنة 
املالية اجلديدة ٢٠٢1/٢٠٢٠ والتي لم تقر 
بعد من مجلس األمة، فيجب على احلكومة 

مراعاة ما يلي:
قدر سقف مصروفات هذه امليزانية بـ 
٢٢.5 مليار دينار، وهو سقف تريد احلكومة 
أن حتافظ عليه نظــرا لتآكل االحتياطي 

العام وتذبذب أسعار النفط.
وعلــى وزارة املالية في هذه الظروف 
االستثنائية القيام مبراجعة شاملة جلميع 
تقديرات مصروفات امليزانية اجلديدة التي 
بنيت على ظروف سابقة لم يكن ڤيروس 

كورونا من ضمنها، وأهمها:
1 ـ االعتمــادات املاليــة اخلاصة باملهمات 
الرسمية، حيث يجب تقليصها إلى احلد 
األدنــى كي يتواكب مــع محدودية حركة 

التنقالت في العالم.
٢ ـ تقليــص االعتمــادات املالية اخلاصة 

عدم تضخيم مصروفات امليزانية بأمور 
لن تصرف أو يكون الصرف عليها متدنيا 
وفي حال تنفيــذ امليزانية واتضح هناك 
حاجة لزيادة املصروفات فإنه يتم التقدم 
باعتماد إضافي في امليزانية مبا يتواكب مع 
احلاجة وهو تأكيد أيضا للمادة )146( من 
الدستور والالئحة الداخلية باملادة )16٢(.

الوزيــر يلجأ للدين العام وسياســة 
إقرار الضرائب مما تستوجب محاسبته 
لعدم تبنيه حلوال أخرى خاصة قدمت له 
العديــد من البدائل التمويلية تلك ذكرها 

بهذه صحيفة االستجواب.

احملور الثاني: 

تنفيع شركات على حساب املال العام

التعاقــد حتــت ظــروف  أوال: أســاليب 
االستعجال والتي لم يتم االلتزام بهذا الشأن

أبــن أنواع التعاقدات وحجمها وتكلفتها 
باإلضافة إلى عدم االلتزام بقوانن الدولة، 
وفقا للقانون رقم )49( لسنة ٢٠16 بشأن 
املناقصات العامة، هناك طريقتان تلجأ لهما 
اجلهات احلكومية في ظروف االستعجال 

وهما: 
1 ـ املمارسة.

٢ ـ األمر املباشر.

ثانيا: الفرق بني الطريقتني حسب الرسم

ثالثا: املالحظة

مما ال شك فيه أن الظروف احلالية التي 
تعيشها الكويت في ظل جائحة ڤيروس 
كورونــا تتطلــب الكثير مــن التعاقدات 
احلكومية حتت ظروف االســتعجال، إال 
أن هذا األمر يجب أن ميارس بشكل صحيح 

في ضوء القانون.
فكثافــة اللجــوء إلــى األمر املباشــر 
والتوســع فيه من قبل احلكومة لتوفير 
»اخلدمــات الفندقيــة ـ متعهــدي تقــدمي 
الطعــام Catering« في ظل وجود العديد 
من مزودي هذه اخلدمات أمر غير ســليم 
قانونا، ويثير في الوقت ذاته تساؤالت، 
واألصل هو اللجوء إلى أسلوب »املمارسة«، 
سواء كانت ممارسة محدودة أو عامة، ألن 
هذا األســلوب من التعاقد يتيح للجهات 
احلكومية اختيار إما أفضل العروض أو 
أقل األسعار، على عكس التعاقدات بنوع 
»األمر املباشر« الذي يكون فيه التفاوض 

على السعر محدودا. 

رابعا: اخلامتة والتوصيات

إن التغطيــة القانونية والرقابية في 
التعاقدات احلكومية التي متت سابقا حتت 
ظروف االستعجال بطريقة »األمر املباشر« 
ال يعني أنه ال توجد أي مالحظات حولها 

أو غير خاضعة للرقابة البرملانية.
1ـ  يجب على احلكومة اللجوء إلى أسلوب 
التعاقد )األسلم( مبا يحقق املصلحة العامة 

ويوفر على املال العام.
٢ ـ تأكــد ديوان احملاســبة من أن طريقة 
التعاقد الذي سلكته احلكومة لتوفير أي 
خدمة تتطلبها الظروف احلالية ملواجهة 
الوباء كانــت »األصح واألســلم«، وعدم 
االكتفاء بوجود موافقات من اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة، وتسجيل أي مالحظة 
أو مخالفــة مالية يرصدها في التعاقدات 
وإبالغهــا إلى مجلس األمة لتفعيل دوره 

الرقابي.
باإلشــارة ملا سبق يبن أن الوزير لم 
يلتــزم بالتوصيــات ممــا أدى إلى تراكم 
الســلبيات والتجاوزات والهدر في سوء 
استخدام السلطة ومنها استخدام حساب 

تنفيذ تلك امليزانيــة يتبن مدى تطبيق 
تلك اجلهات خلططها.

دور وزارة املالية

وزارة املالية هي املدير املالي للدولة، 
ويكمن دورها في أنها هي من تقوم بإعداد 
تقديرات امليزانية مع اجلهات احلكومية، 
وهي أيضا من يوافق للجهات على إجراء 
تلك املناقالت، األمر الذي يتبن معه سوء 

تلك اإلدارة.

أبرز احللول التي يفترض القيام بها ولكن لم 
يتم ذلك مما يبني إهمال الوزير في متابعة 

املوضوعات:

1 ـ العمل اجلاد على تنمية اإليرادات غير 
النفطية.

٢ ـ ضبط النفقات العامة.
3 ـ ترشيد اإلنفاق احلكومي.

4 ـ تنفيذ امليزانية بشكل صحيح حسب 
األبــواب والبنــود وااللتــزام بالضوابط 
والشروط واألسقف احملددة للمصروفات.

5ـ  عدم حتميل االحتياطي العام مبصروفات 
بإمكان احلكومة حتميلها على امليزانية. 

6 ـ توريد األرباح احملتجزة.
7 ـ حتصيل الديون املستحقة.

8 ـ معاجلة حساب العهد.
9 ـ دراســة كل مقترح مبهنية خاصة أن 
العديد من املقترحات بها كلفة مالية عالية 
دون تطويــر الوضــع العام وال يحســن 
اخلدمات وهــي اقتراحات عشــوائية لم 

تدرس بشكل محكم.

رأي ديوان احملاسبة فيما يتعلق

 بإدارة الدين العام

إن دولة الكويت بدأت مرحلة االقتراض 
مــن خــالل إصدار ســندات ديــن ثنائية 
الشريحة بقيمة 8 مليارات دوالر في أسواق 
الدين الدولية وتتضمن شريحتن تبلغ 
قيمة األولى 3.5 مليارات دوالر وتستحق 
في عــام ٢٠٢٢ وتبلغ قيمــة الثانية 4.5 
مليارات دوالر وتســتحق في عام ٢٠٢7، 
فقــد كان األصل توريد األرباح احملتجزة 
الى االحتياطي العام وتغذيته بدال من أن 
حتتجزها جهات حكومية لسنوات والتي 
وصلت قيمتها نحو ٢٠ مليار دينار علما 
أن مــا مت اإلعالن عنه بتحويل مبالغ إلى 
االحتياطــي العام إال مبالــغ تعد متدنية 
مقارنة باملبالغ احملتجزة واســتنادا الى 
الدســتور في املادة )141( تكون مناقشة 
امليزانيــة في مجلس األمــة بابا بابا، وال 
يجوز تخصيــص أي إيراد من اإليرادات 
العامــة لوجه معن من وجــوه الصرف 

إال بقانون.
وفيما يتعلق بأزمة »كورونا« تقدمت 
مبقتــرح وتوصيــات لتحســن الوضع 
بامليزانية إال أنه لم يتم أخذها باالعتبار 
وارتفعت املصاريف والصرف عن طريق 
حساب وسيط )العهد( والتوصيات كانت 

على النحو التالي:
فيمــا يتعلق بتنفيذ ميزانية الســنة 
املالية احلالية ٢٠19/ ٢٠٢٠ التي ستنتهي 
بتاريخ 31 مــارس ٢٠٢٠ يجب مراعاة ما 
يلي: عدم قيام أي جهة حكومية ذات الصلة 
في التعامــل مع تداعيات أزمــة مكافحة 
تفشــي وباء ڤيروس كورونــا بالصرف 
على حســاب العهد، واحلل الصحيح هو 

اللجوء لكل من:
1 ـ املناقالت املالية بن بنود امليزانية ألن 
االحتياجات املالية للبنود املنقولة إليها 
ملواجهة ألزمة ڤيروس كورونا هي أمور 
مســتحدثة ولم تكن مرصودة باألساس 

بالدورات التدريبية اخلارجية والداخلية، 
خاصة أن هذه الدورات يحدث فيها جتمعات 
بشرية، وإيجاد بدائل للتنمية البشرية عن 
طريق التدريب عن بعد على سبيل املثال. 
3 ـ إعــادة تقديــر مصروفــات البعثــات 
اخلارجية خاصة أن دول أوروبا وأميركا 
تفشى فيها الڤيروس وهي بدورها تتخذ 
إجــراءات احترازية علــى أراضيها، وفي 
هــذه احلالة قد يكون هناك توجه لزيادة 
االبتعاث الداخلي مما يتطلب توفير طاقة 

استيعابية كافية للطلبة اجلدد.
4ـ  عدم املســاس مطلقا مبكافآت موظفي 
الدولــة، وخاصة ملن عملوا في الصفوف 
األماميــة الــذي يتوجب تكرميهــم ماديا 
ومعنويا تطبيقا للرغبة األميرية السامية.
5 ـ إعــادة النظــر فــي بنــد »العــالوات 
والبدالت«، حيث انه من واقع اجتماعات 
جلنــة امليزانيــات هناك جهــات ال متنح 
موظفيها بدل العدوى والتلوث على سبيل 
املثال مببرر عــدم انطباق ظروف العمل 
عليهم، بينما هم اليوم من بن الصفوف 
األمامية ملكافحة هذا الوباء املستجد، مما 
يتطلب تصحيح هذا الوضع ومنحهم هذا 

البدل املستحق لهم.
6ـ  إعادة النظر في املصروفات الرأسمالية 
)شراء اآلالت واملعدات واملشاريع اإلنشائية 
والصيانة اجلذرية(، حيث ان األولويات 
وخاصــة الصحية منهــا تغيرت في هذه 
الظروف، مما يتطلب التركيز على األهم 
ومــن ثم املهم مــع جتميد بعض اخلطط 

إلى حن استقرار األوضاع.
وخالصة ما سبق: فإن األوضاع احلالية 
ال تتطلب زيادة في املصروفات التقديرية 
بقدر ما هي إعادة ترتيب أولويات ويجب 

وسيط وهو »حساب العهد«.

التجاوز من خالل الصرف على حساب العهد

ان اســتغالل حســاب العهد للصرف 
بالتجاوز على اعتمادات امليزانية من قبل 
اجلهات احلكومية وعدم تسوية األرصدة 

املدورة منذ عدة سنوات مالية إمنا
زاد هذا األمر في ظل أزمة وباء كورونا 
خالل فترة الوزير احلالي ســبب ســوء 
التدابيــر الالزمة وعدم االلتــزام بقواعد 

امليزانية.
وعلــى ســبيل االستشــهاد الرصيــد 
اإلجمالــي حلســاب العهــد التــي لم تتم 
تســويتها للوزارات واإلدارات احلكومية 
بلغ نحــو 4 مليارات دينــار حتى نهاية 
السنة املالية املنتهية األخيرة ٢٠18/٢٠19 
كما هي مبينة تنازليا في اجلدول أدناه.

املصدر: احلســابات اخلتامية للوزارات 
واإلدارات احلكومية للســنة املالية املنتهية 

األخيرة 2019/2018 ـ د.ك )املبالغ مقربة( 
حجم املصروفات خالل أزمة كورونا 
التي مت الصرف من حســاب العهد وهذا 
األمــر مخالف لقواعد امليزانية والتجاوز 

على الشروط املعمول فيها.

أعلن محافظ بنك املركزي التالي: 

تتحمــل امليزانية العامــة فوائدها 3٠ 
شهرا للمشروعات الصغيرة و18 للشركات 
والعمالء، من شروط منحها عدم توزيع 
العميل أرباحا على املساهمن خالل فترة 

السداد
حســب إعالن محافظ بنــك املركزي ـ 

املصدر »اجلريدة«

٭ أوال: وزيــر املاليــة هو املســؤول عن 
السياســة املالية ومحافظ البنك املركزي 
مسؤول عن السياسة النقدية مما يوضح 
تنازل الوزير املستجوب عن صالحياته.
٭ ثانيــا: اإلعالن عن حزم اقتصادية من 
املال العام دون عرضها على مجلس األمة 
ما هو إال انفراد باستخدام السلطة العبث 

باملال العام.

احملور الثالث: تأثير تكاليف االستبدال 
)الربوي( على املتقاعد املستبدل

أؤكد أن الوزير املســتجوب طلب من 
جلنة الشــؤون املاليــة واالقتصادية في 
مجلس األمة تأجيل مناقشــة االستبدال 
والفوائد الفاحشة بحجة أن املوضوع ال 
يتعلق بأزمة كورونا، مما يشــير الى أن 
الوزير يقف حجر عثرة أمام املواطن املؤمن 
له هو ما جاء ذكره بشــأن تعديل قانون 
التأمينات االجتماعية واملواضيع املتعلقة 
باالستبدال »الربوي« والفوائد العالية التي 
أرهقت ميزانية املتقاعدين واملؤمنن لهم، 
وذلك بأن نصب الوزير املستجوب نفسه 
محاربــا ملا يجب أن يقبله عقل أو منطق 
في أن تكون أموال التأمينات االجتماعية 
مخصصة لفائدة املتقاعدين وليس ملعاجلة 
اختالالت االستثمار البعيدة كل البعد عن 

أسس االستثمار.
ومثاال توضيحيا حــول كيفية تدني 
القيمة االستبدالية للمتقاعدين كلما تقدم 
بهم السن عندما يرغبون باستبدال ٢5% 
من رواتبهم البالغة 1.٠٠٠ دينار لكل واحد 

منهم على مدى 5 سنوات. 
املصدر: املوقع اإللكتروني للمؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية ـ املبالغ مقربة 
وهي مجرد عملية حسابية ترافقها اعتبارات 

قانونية أخرى
=وفي املقابل، يتعن على كل متقاعد 
مستبدل وفق معطيات املثال التوضيحي 
سداد ٢5٠ دينارا شهريا ملدة 6٠ شهرا )5 
ســنوات( كقسط ملبلغ االســتبدال الذي 
تقــدم به والبالغ 15 ألــف دينار، علما أن 
قيمة هذه األقساط تزداد تدريجيا بتقدم 
سنه كما هو مبن في الرسم البياني أدناه.

املبالغ مقربة وهي مجرد عملية حسابية 
ترافقها اعتبارات قانونية أخرى

وعليه، يتضح أن املتقاعد املســتبدل 
الــذي يبلــغ من العمــر 41 عامــا يتحمل 
تكاليف مالية قدرها 14% لسداد أصل قيمته 
االســتبدالية التي حصل عليها، في حن 
أنهــا تصل إلى ٢6% للمتقاعد املســتبدل 

البالغ من العمر 65 عاما.
النســب مقربــة وهــي مجــرد عملية 
حسابية ترافقها اعتبارات قانونية أخرى.

عدد حاالت االستبدال

البيانات اإلحصائية للمؤسسة  تبن 
العامة للتأمينات االجتماعية أن عدد حاالت 
االســتبدال محددة املدة )5 ســنوات ـ 1٠ 
سنواتـ  15 سنة( للمتقاعدين من أصحاب 
املعاشــات بلغ ما يزيد عن 7٠ ألف حالة 

حتى نهاية سنة ٢٠17.
علما أن املؤسسة توقفت عن حتديث 
موقعها االلكتروني منذ السنة املشار إليها.
املصدر: اإلحصائية السنوية للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية املنشورة على 
موقعها اإللكتروني عن السنوات املالية املشار 
إليها كما جتدر اإلشارة إلى أن 75% من حاالت 
االستبدال محددة املدة ألصحاب املعاشات 

التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة.
املصدر: التقرير اإلحصائي السنوي لسنة 
2017 للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
مبالغ االستبدال في احلساب اخلتامي

بداية، يعرف احلساب اخلتامي على أنه: 
بيان يوضح فيه اإليرادات واملصروفات 
و»صافي الربح أو اخلسارة« الفعلي لسنة 
ماليــة منتهية متهيدا إلقراره من مجلس 

األمة.
ووفقــا لبيانــات احلســاب اخلتامي 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
للسنة املالية املنتهية األخيرة ٢٠18/٢٠19 

فإنه يتضح بعد حتليلها ما يلي:
1 ـ بلــغ إجمالــي املبالغ املدفوعــة فعليا 

لالستبدال نحو 99٢ مليون دينار.
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية عن السنة املالية املنتهية 

2019/2018 ـ د.ك )املبالغ مقربة(
٢ـ  بلغ إجمالي مخصص االستبدال املكون 
ملواجهة ســقوط باقي أقســاط استبدال 

الدين العام وتنفيع شركات على حساب املال العام وتأثير االستبدال الربوي على املتقاعدين واجلانب االستثماري  و»الصندوق املاليزي والتأمينات وإيرباص«

رياض العدساني متحدثا في مجلس األمة أمس

سامح عبداحلفيظ

قــدم النائب رياض العدســاني أمس 
اســتجوابا من 5 محاور إلى وزير املالية 
براك الشيتان استنادا على املادة 1٠٠ من 
الدستور التي نصت على أن »لكل عضو 
من أعضاء مجلس األمة أن يوجه إلى رئيس 
مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن 

األمور الداخلة في اختصاصاتهم«. 
ونصــت احملــاور علــى الديــن العام 
وتنفيع شــركات على حساب املال العام 
وتأثير االستبدال الربوي على املتقاعدين 
واجلانب االستثماري  و»الصندوق املاليزي 

والتأمينات وأيرباص«.
وجاء نص االستجواب كالتالي:

)وال تلبســوا احلق بالباطل وتكتموا 
احلق وأنتم تعلمون(

من منطلــق صون األمانة وجســامة 
القضايا واحلفاظ على املال العام وتطبيق 
الدســتور وقوانن الدولــة، فإنني أتقدم 
باستجوابي هذا وذلك لكشف احلقائق أمام 
الشــعب الكويتي الوفي وتفعيل األدوات 
الدستورية حملاسبة املتسبب واملتراخي 
واملتقاعس عن دوره باإلضافة إلى إلصالح 
االعوجاج والتجاوزات الصارخة واملخالفات 
الصريحة واالختالالت املســتمرة والتي 
تتضمن اإلدارية واملالية والقانونية والفنية 
وفيما يتعلق باملشــاريع واستباحة املال 
العام التعديات عليه، والهدر باملصاريف 
وقضايا غســل أموال وتضخم حسابات 
والتكسب غير املشروع وشبهات تنفيع 
وتعارض املصالح وتكريس مبدأ استغالل 
املنصب واختــراق واضح ملبــدأ العدالة 
والشــفافية، وملا كان الدســتور قد نص 
في مادته رقم )17( على: »)لألموال العامة 
حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن« 
فقد أخذنــا على عاتقتــي حماية األموال 

العامة وصونها.
والنظر إلى البيانات واملؤشرات املالية 
املسجلة لدى اجلهات الرقابية والتي سجلت 
انحرافات مالية وإدارية قانونية وغيرها 
من املخالفات والتجاوزات في نتائج حتليل 
البيانــات املالية والتي فيهــا العديد من 
املخالفات والتجاوزات الصارخة باإلضافة 
إلى غموض السياسة املالية وفقدان خطة 
طوارئ اقتصادية، وامنا من الواضح أن 
هناك تخبطــات بالقرارات على حســاب 
املال العام وترضيات ومحسوبيات والهدر 
باملصروفــات العامة ومن املفترض أن ال 
تتماشــى مع سياســة احلكومــة املعلنة 
بترشــيد وضبط االنفاق بــل خالفت كل 
النظم والقرارات وقواعد تنفيذ امليزانية 
العامة للدولة والصرف، وقد نص الدستور 
في مادته 146 »كل مصروف غير وارد في 
امليزانيــة او زائد على التقديرات الواردة 
فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل أي 
مبلغ من باب الى آخر من أبواب امليزانية«.

إذ أؤكــد هنــاك العديــد املالحظــات 
واملخالفات والتجاوزات )جديدةـ  مستمرة( 
في اجلهات املسؤول عنها الوزير املستجوب 
سياسيا هي وزارة املالية )اإلدارة العامة( 
وزارة املالية )احلسابات العامة( واإلدارة 
العامــة للجمارك وجهاز املراقبن املالين 
الكويــت املركــزي واملؤسســة  وبنــك 
العامــة للتأمينات االجتماعيــة والهيئة 
العامة لالســتثمار ومكتب الهيئة العامة 
لالستثمار في لندن )الصندوق السيادي( 
وهيئة مشروعات الشراكة بن القطاعن 
العام واخلاص ووحدة التحريات املالية 
واخلطوط اجلوية الكويتية والشــركات 
التابعة لها، والشركات أخرى مثل شركة 
املجموعة االستثمارية الكويتية العقارية 
وشــركة وفــرة العقارية وشــركة وفرة 
لالســتثمار الدولــي والشــركة الكويتية 
لالستثمار وشركة نقل وجتارة املواشي 
وشــركة املشروعات الســياحية وشركة 
النقل العام الكويتية وشركة إدارة املرافق 

العمومية.
»إضافــة علــى ما جــاء مبقدمــة هذه 
الصحيفة، التعطيل التعمد من قبل الوزير 
املســتجوب بتأجيــل حتصيل األقســاط 
املستحقة على عمالء صندوقي املتعثرين 
ودعم األســرة، فهم األكثر ضررا من هذه 

املماطلة«.

احملور األول: الّدين العام واملالية العامة

جلوء الوزير املستجوب إلى مشروع 
الديــن العــام )القرض العــام( بقيمة ٢٠ 
مليار دينار دون إيجاد حلول يبن افتقاره 
لإلدارة املالية وخاصة هناك بدائل متويلية 
عديدة ومقترحات وتوصيات تقدمنا بها 
ولكن الوزير متمسك بالدين العام ما يزيد 
التكاليــف على الدولة ولســنا بحاجة له 
حيث أكدت التصنيفات االئتمانية متانة 
االقتصاد الكويتي، لذا يجب وضع اخلطوات 
إلقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشا 
في الوضع املالي وعدم استنزاف مقدرات 
الدولة، ومن ضمن األمور التي يفترض أن 
يتم أخذها باحلسبان هي توريد األرباح 
احملتجزة إلى اخلزانة العامة والتي تعود 
ملؤسسات طابعها امليزاني مستقل ومتول 
ذاتها، ومن املمكــن ان احتياطي األجيال 
القادمــة يقرض االحتياطــي العام، ومن 
ضمن احللول ترتيب امليزانية وحســب 
األولويــات كــون أن امليزانية أداة ضبط 
ورقابة إلعــداد التقديرات املالية للجهات 
احلكومية وال يجوز الصرف خارج أبواب 
امليزانية وتراكمها لسنوات دون معاجلة 
محاســبية أو مخالفة قواعدهــا أو كثرة 
املناقــالت بن البنــود أو حجــز ايرادات 
في مؤسســات وهيئات حكومية بدال من 
توريدهــا الى االحتياطي العام، مما يفقد 
امليزانية قيمتها باالضافة الى مخالفة النظم 
واللوائح وقواعد الصرف والتي تسببت 
بالهدر وسوء استغالل السلطة وضعف 
التنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع 

املصروفات العامة.

أهمية امليزانية

تعتبر امليزانية أهم أداة رقابية لتقييم 
أداء أي جهــة، حيــث إنها خطة ســنوية 
تضــع كل جهة بها أولوياتها، ومن خالل 

.. سأكشف كل التجاوزات باألدلة والبراهني
أعلن النائب رياض العدســاني عن تقدمه رسميا باستجواب لوزير املالية براك 
الشــيتان من 5 محاور تتعلق بالدين العام وجتاوزات وشــبهات مالية وخسائر 

استثمارات الدولة واآلثار السلبية لقروض االستبدال على املتقاعدين.
وأوضح العدســاني في تصريح مبجلس األمة ان االستجواب يتكون من 100 
صفحة يتناول احملور األول منه الدين العام بقيمة 20 مليار دينار إضافة الى األمور 
املالية املتعلقة بامليزانية العامة من جتاوزات وعدم األخذ بالتوصيات واالقتراحات 

التي قدمت للوزير إلصالح خلل اإلنفاق.
وأضاف ان البند الثاني يتكلم عن تنفيع شــركات على حساب األموال العامة 
واملثبت بالدليل واملســتندات، فيما يتعلق البند الثالث باالستبدال الربوي وآثاره 

السلبية على املتقاعدين.
وبني العدساني أن احملور الرابع من االستجواب يخص التجاوزات والسلبيات 
واملالحظات املسجلة على االستثمارات اخلارجية والداخلية، ويتعلق احملور اخلامس 
منه بقضايا مالية مثل شبهات غسيل أموال وانتفاع شخصي وتكسب غير مشروع 
وتضخم حسابات وحتويالت وعموالت مالية مشبوهة من صندوق ماليزي وكذلك 
صندوق املوانئ. وقال العدساني انه قدم رسالتني واردتني إلى مجلس األمة بخصوص 
قضية »اإليرباص« واحلكم القضائي الصادر وما ورد في هذه القضية من شبهات 
ذكر فيها اسم الكويت. وأضاف ان الرسالة األخرى تتعلق بتجاوزات املدير األسبق 
في مؤسسة التأمينات وصدر من املجلس توصيات بخصوصها، مؤكدا ان الوزير 
تقاعس عن دوره وتراخى ولم يقم بإجراء الفحص بالسجالت وأخذ تلك التوصيات 
بعني االعتبار. وذكر العدســاني ان »الوزير الشيتان أخلف الكثير من الوعود فيما 
يتعلق بصندوقي املتعثرين ودعم األســرة، حيث عطل تأجيل وترحيل أقســاط 

املتضررين من ارتفاع مستوى املعيشة وكان األصل عليه القيام بدوره«.
وأضاف »بالنســبة للقضايا املالية كان عليه ان تكون لديه شفافية في التعامل 
مع املســتندات التي توافرت لديه وإحالتها الى النيابة، مشيرا إلى انه سيؤكد خالل 
مرافعته وجود أفراد منتفعني في قضية الصندوق املاليزي وشركات وبنوك متخاذلة 
إضافــة إلى ضعف البنك املركزي ووحدة التحريــات املالية بإجراء كل التحقيقات 
وحتويل امللف الى النيابة كامال«. وأكد العدساني انه قدم بدائل متويلية للميزانية 
بعيدا عن مشروع الدين العام لم يأخذها الوزير في االعتبار كما طالبنا بوقف الهدر 
في امليزانية، الفتا الى أن الوزير لم يقدم خطة اقتصادية لفترة أزمة »كورونا« إمنا 

انتفاع لبعض الشركات، متعهدا بكشف كل ما سبق بالدليل والبرهان واملستند.

احملور األول: الدين العام واملالية العامة

جلوء الوزير املستجَوب إلى مشروع الدين العام )القرض العام( 
بقيمة 20 مليار دينار دون إيجاد حلول يبني افتقاره لإلدارة املالية

على الوزير املطالبة بتوريد األرباح احملتجزة إلى اخلزانة العامة 
ل ذاتها والتي تعود ملؤسسات طابعها امليزاني مستقل ومتوِّ

هناك بدائل متويلية عديدة ومقترحات وتوصيات تقدمنا بها 
ولكن الوزير متمسك بالدين العام مما يزيد التكاليف على الدولة

من احللول البديلة عن الدين العام أن احتياطي األجيال القادمة 
يقرض االحتياطي العام وترتيب امليزانية حسب األولويات

ضرورة تنمية اإليرادات غير النفطية وضبط النفقات وترشيد 
اإلنفاق احلكومي ُيغني الدولة عن الدين العام

ملشاهدة الڤيديو
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اختالالت إدارية ومالية في املشاريع واستباحة للمال العام 
أصحاب املعاشات واملؤمن عليهم في حالة 

الوفاة نحو 5 مالين دينار. 
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية عن السنة املالية املنتهية 

2019/2018 ـ د.ك )املبالغ مقربة(
3ـ  بلغ إجمالي أقساط االستبدال احملصلة 

فعليا نحو 375 مليون دينار. 
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية عن السنة املالية املنتهية 

2019/2018 ـ د.ك )املبالغ مقربة(

4 ـ بلغ إجمالي الرصيــد الفعلي املتبقي 
من مبالغ االستبدال املدفوعة بعد خصم 
األقساط احملصلة ما يقارب الـ 617 مليون 

دينار.
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية عن السنة املالية املنتهية 

2019/2018 ـ د.ك )املبالغ مقربة(
ويبن الرســم البياني أدناه تفصيال 
توزيع الرصيــد الفعلي للمبالغ املتبقية 

من االستبدال بعد خصم ما سدد منها.

د.ك )املبالغ مقربة(

وخالصة ما سبق: يبلغ إجمالي الرصيد 
الفعلي املتبقي من مبالغ االستبدال نحو 
61٢ مليون دينار بعد خصم املخصصات 
ومــا دفع من أقســاط كما هــي مبينة في 
املركز املالي للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية للسنة املالية املنتهية األخيرة 

.٢٠19/٢٠18
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية عن السنة املالية املنتهية 

2019/2018 ـ د.ك )املبالغ مقربة(
العامة  املصــدر: ميزانيات املؤسســة 
للتأمينات االجتماعية وحساباتها اخلتامية 

عن السنوات املالية املشار إليها

مع التنويــه إلى أن عائد االســتثمار 
الفعلي انخفض مرتن عن عائد االستثمار 
املتوقع خالل الفترة املشار إليها أعاله، كان 
آخرها في السنة املالية املنتهية األخيرة 

.٢٠19/٢٠18
العامة  املصــدر: ميزانيات املؤسســة 
للتأمينات االجتماعية وحساباتها اخلتامية 

عن السنوات املالية املشار إليها
أن بيانات احلســاب اخلتامي تكشف 
أن عــبء »مقابل التكافــل« الذي يتحمله 
املستبدل ال يقابله مخصص مالي يعكس 
املبالغة في تقدير هذا األمر رغم أهميته، 
وأن التكاليــف املترتبــة عليه ال تشــكل 
نسبة مئوية مذكورة يعتد بها كتكاليف 
إضافية يترتب عليها اختالل التوازن املالي 
لصناديق املؤسســة على نحو كبير مع 

إمكانية وجود حلول بديلة لها.
حيــث يتضح مــن اجلــدول أدناه أن 
مخصص االستبدال املكون ملواجهة سقوط 
باقي أقســاط استبدال أصحاب املعاشات 
واملؤمن عليهم يتراوح ما بن ٠.5%ـ  6.٠%، 
وهي نسبة ضئيلة جدا قياسا إلى إجمالي 
مبالغ االستبدال املدفوعة للمستفيدين من 

هذه امليزة التأمينية االختيارية.
علما أن مراقب احلســابات اخلارجي 
املســتقل املعن من قبل املؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعية يبن ســنويا في 
تقريره املرفق مع احلساب اخلتامي أن هذه 
املخصصات املكونة لـ »مواجهة ســقوط 
باقي أقســاط استبدال أصحاب املعاشات 

واملؤمن عليهم« كافية لهذا الغرض.
للمؤسسة  املصدر: احلسابات اخلتامية 
العامة للتأمينات االجتماعية عن الســنوات 

املالية املشار إليها ـ د.ك )املبالغ مقربة(
وتكشــف بيانات احلســاب اخلتامي 
أنه خالل السنوات الـ 7 املاضية حتملت 
املؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية 
مصروفات فعلية نتيجة لـ »سقوط باقي 
أقساط استبدال أصحاب املعاشات واملؤمن 
عليهم بسبب الوفاة« بلغت ما يزيد عن 8 
مالين دينار، وهي تعادل ما نسبته ٢8% 
من إجمالي قيمة املخصصات التي كونتها 

طوال تلك الفترة.
للمؤسسة  املصدر: احلسابات اخلتامية 
العامة للتأمينات االجتماعية عن الســنوات 

املالية املشار إليها ـ د.ك
وخالصة الرأي الفني فيما سبق: رغم 
وجــود مخاطر نظريــة بارتفاع معدالت 
الوفيات في األعمار املتقدمة مما يتسبب 
باسقاط مبالغ االستبدال كاملة عن املستبدل 
إال أن الواقع العملي يبن أن املبالغ املسقطة 
ال تشــكل نســبة مؤثرة وجوهرية تؤثر 
على تــوازن الصناديق ماليا مع إمكانية 

وجود حلول بديلة لها.
للمؤسسة  املصدر: احلسابات اخلتامية 
العامة للتأمينات االجتماعية عن الســنوات 

املالية املشار إليها ـ د.ك 
أن نظــام االســتبدال بصورة املطبقة 
حاليا ترهق كاهل املستفيد من هذه امليزة 
التأمينيــة االختياريــة لوجود فرضيات 
مفارقة للواقــع العملي )الفوائد الربوية 

الفاحشة(.

احملور الرابع: اجلانب االستثماري

وفق تقارير اجلهات الرقابية وأبرزها 
ديوان احملاســبة مما تشــير إلى خسائر 
فــي اســتثمارات )جهات( حتت اشــراف 
الوزير منها تتعلق باحملافظ والصناديق 
االســتثمارية نتيجة لبيــع بعضها بأقل 
من التكلفة أو النخفاض وانعدام قيمتها 
السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء 
دراسات اجلدوى االستثمارية واملراجعة 
الدورية املستفيضة ألوضاع االستثمارات 
قبــل وخالل الدخــول في االســتثمارات 
ومتابعتها بصفة دائمة وحتســن أدائها 
للحد من اخلســائر واحلفــاظ على املال 
العام وكان يتطلب على الوزير ضرورة 
املتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ 
الســليم وتوجيه اجلهات االســتثمارية 
ملتابعة القضايا اجلنائية والدعاوى املدنية 
داخل وخارج الكويت، إذ أؤكد أن العديد 
من تلك املالحظات واملخالفات والتجاوزات 
مســتمرة وقائمة دون حترك من الوزير 
وكان عليه إعداد دراســات جدوى شاملة 
للحفاظ عالــى أصول الدولة ولتخفيض 
املخاطر املالية واخلسائر وحتمل مصاريف 

املالية املنتهية األخيرة

بلغ إجمالي االستثمارات لدى املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية أكثر من 34 

مليار دينار.
ويتركز 7٢% من هذه االستثمارات في 

اخلارج.
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
املالية املنتهية  للتأمينات االجتماعية للسنة 

األخيرة 2019/2018 ـ د.ك
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
املالية املنتهية  للتأمينات االجتماعية للسنة 

األخيرة 2019/2018 ـ د.ك
وتتوزع االســتثمارات احمللية على 8 

أدوات استثمارات تفصليها كاآلتي: 
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
املالية املنتهية  للتأمينات االجتماعية للسنة 

األخيرة 2019/2018 ـ د.ك
كما تتوزع االستثمارات اخلارجية على 
8 أدوات اســتثمارات أيضــا، وتفصليها 

كاآلتي: 
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
املالية املنتهية  للتأمينات االجتماعية للسنة 

األخيرة 2019/2018 ـ د.ك
وكنظــرة مجمعــة، فإنــه يتضح: أن 
الودائع تشكل 31% من استثمارات املؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية.
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
املالية املنتهية  للتأمينات االجتماعية للسنة 

األخيرة 2019/2018 ـ د.ك
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
املالية املنتهية  للتأمينات االجتماعية للسنة 

األخيرة 2019/2018 ـ د.ك

ثالثا: تقييم األداء االستثماري

٭ مصطلحات مهمة
٭ التقييم

بتاريخ ٢4 مايو ٢٠17:
رفض مجلس األمة في جلسته املنعقدة 
كال مــن احلســاب اخلتامــي وامليزانيــة 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

وكان مــن بن أســباب الرفض أنه مت 
حتقيــق ٢1 مليــون دينار فقــط كعوائد 
اســتثمارية فــي حــن أن االســتثمارات 
اإلجماليــة التي كانت تديرها املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية آنذاك تقدر 

مبا يقارب الـ ٢9 مليار دينار.
ومن ثم حتسن األداء االستثماري في 
الســنة التي تلتها، إال أنه في الســنوات 
األخيرة بدأ ينخفض عما كان عليه، واألصل 
هو احملافظة على األداء والسعي إلى زيادته.
للمؤسسة  املصدر: احلسابات اخلتامية 
العامة للتأمينات االجتماعية عن الســنوات 

املالية املشار إليها ـ د.ك
وفي الوقت الــذي انخفض فيه األداء 
االســتثماري في الســنة املالية املنتهية 
األخيــرة عمــا كان عليــه منــذ ســنوات 
يالحــظ أن مصروفات االســتثمار تزداد 

بشكل سنوي.
للمؤسسة  املصدر: احلسابات اخلتامية 
العامة للتأمينات االجتماعية عن الســنوات 

املالية املشار إليها ـ د.ك

٭ النتيجة النهائية
يالحظ أنه ال يوجد ترابط حقيقي بن 
عوائد االســتثمار وما يدفع فــي مقابلها 

كمصروفات.
إذ إنه في السنة املالية املنتهية األخيرة 
مت حتقيق 1.3 مليار دينار كإيرادات استثمار 

إال أنه يالحظ من الرسم البياني أدناه 
أن عوائد االستثمار الفعلية أقل من النسبة 
الواجب حتقيقها، وهو ما يتسبب بوجود 

عجز اكتواري.
للمؤسسة  املصدر: احلسابات اخلتامية 
العامة للتأمينات االجتماعية عن الســنوات 

املالية املشار إليها 
علما أن املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية تؤكد بنفســها هذا األمر بأن 
عدم حتقيق عائد االستثمار املتوقع يعد 

من أسباب العجز االكتواري لديها.
وهي حقيقة مؤكــدة أيضا في تقرير 
مراقب احلسابات املستقل املعن من قبلها.

ووفقا للقانون، فــإن اخلزانة العامة 
للدولــة ملزمــة بالســداد إذا تبن وجود 
عجز في أموال املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، ولم تكف االحتياطيات املختلفة 

لتسويته.
وهــو أمر حــدث فعليا في الســنوات 
الســابقة، وحتملت اخلزانة العامة أعباء 

بـ 1٠.9 مليارات دينار.

سابعا: تقييم اخلطة االستراتيجية الستثمار 
أموال املؤسسة التأمينات االجتماعية

متهيد

بتاريخ 22 مارس 2016:

اعتمد مجلس إدارة املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية استراتيجية استثمار 
 Cambridge أموالها التي مت إعدادها من قبل

.Associate
حيث وضعت خطة استراتيجية ممتدة 

لـ 5 سنوات املبينة.
وقد أعيدت هيكلة القطاع االستثماري، 
وإعــداد خطة لتوظيف أموال املؤسســة 

لتحقيق ما يلي:
1 ـ زيادة العوائد االستثمارية.

٢ـ  خفض نسبة النقد إلى أقل من 4% عبر 
توظيف األموال استثماريا بالشكل األمثل.

حيــث راعــت اخلطة توزيــع أصول 
املؤسسة في أوعية مختلفة بأوزان متفاوتة 

وتصنيفات متباينة.
وستنتهي اخلطة في 31 مارس ٢٠٢1.

عدد السنوات التي انتهت من عمر اخلطة

مرت 3 سنوات مالية من عمر اخلطة، 
وهي فترة مالئمة لتقييمها.

التقييم 

1 ـ عدم احملافظة علــى معدل منو العائد 
االستثماري.

يتضح من الرســم البيانــي أدناه أن 
معدل العائد االستثماري لم يحافظ على 
منــوه، واألصل هو احملافظــة على األداء 

والسعي إلى زيادته.
إذ رغــم منــو احملفظة االســتثمارية 
ومصروفات االستثمار إال أن العائد على 

االستثمارات انخفض.
علما أن اخلطة االســتراتيجية كانت 
تســتهدف زيادة العوائد االستثمارية إال 

أن الواقع خالف ذلك.
٢ ـ عدم خفض نســبة النقــد إلى املعدل 

املستهدف.
رغــم أن اخلطة االســتراتيجية كانت 
تستهدف خفض نسبة النقد إلى أقل من 
4% عبر توظيف األموال استثماريا بالشكل 

األمثل إال أن ذلك لم يحدث.
حيــث إن الودائع ألجل تشــكل حاليا 

إدارة ضخمة وعالية مما ينعكس ســلبا 
على األداء االســتثماري والــذي يتطلب 
حتريك املســاءلة السياســية ومحاسبة 

الوزير املتقاعس عن دوره.

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٭ نوع امليزانية
العامــة للتأمينــات  تعتبــر املؤسســة 
االجتماعية جهة حكوميــة ذات ميزانية 

مستقلة.
وتعرف امليزانية املســتقلة على أنها: 
ميزانيات تخص جهات تباشــر نشــاطا 
اقتصاديا تغلب عليه االعتبارات التجارية، 
روعي فيها تقرير أكبر قدر من االستقالل 
املالي لها في حدود ما يسمح به الدستور 
وما تستلزمه الرقابة على األموال العامة 

على نحو ميكنها من القيام بأعمالها.
وكمبدأ عام، فإن الذمة املالية للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية تعد مستقلة 
عن الذمة املالية للميزانية العامة للدولة، 
حيــث حتتفــظ بإيراداتها التــي حتققها 
لتمويل مصروفاتها، وما فاض عنها ترحل 
لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التي 

تتولى املؤسسة إدارتها.
نبــذة عن صناديق املؤسســة العامة 

للتأمينات االجتماعية
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

7صناديق:

ثانيا: البيانات املالية

الوضع املالي لصناديق املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية حتى نهاية السنة 

املالية املنتهية األخيرة:
بلغ إجمالي األموال في الصناديق أكثر 
من 35 مليار دينار. ويتميز كل صندوق 
بتمتعــه بفائض إيراداته عن مصروفاته 

منذ نشأته.
املصدر: احلساب اخلتامي للمؤسسة العامة 
املالية املنتهية  للتأمينات االجتماعية للسنة 

األخيرة 2019/2018 ـ د.ك
٭ توزيع اســتثمارات املؤسســة العامة 

للتأمينات االجتماعية
يجــب أن تكــون املؤسســة العامــة 
للتأمينات االجتماعية احتياطيا ماليا كافيا 
لكل شخص مقيد لديها يكفي لصرف معاشه 
التقاعدي، وقد ميتد توفيره للمستحقن 

ممن يعولهم ملا بعد وفاته أيضا.
مع التنويه إلى أن توازن هذا االحتياطي 

ال يتحقق من دون استثمار.
ومــن هنا تكمــن فيه أهميــة الرقابة 
البرملانية على استثمارات املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية ألنها مرتبطة بتوفير 

حياة مالية كرمية للمتقاعدين.
كما أن االستثمارات وخاصة التي تتم 
فــي اخلارج قد تعاظم دورها، وأصبحت 
رافدا أساســيا يعتمــد عليهــا االقتصاد 
الكويتي، مما يستوجب مد مظلة احلماية 

عليها، وتتبع األموال املستولى عليها.
وذلــك حتقيقــا لنصوص الدســتور 

الكويتي الذي بن في:
ـ املــادة )11(: تكفــل الدولــة املعونــة 
للمواطنن في حال الشيخوخة أو املرض 
أو العجز عن العمل.كما توفر لهم خدمات 
التأمــن االجتماعي واملعونة االجتماعية 

والرعاية الصحية.
املــادة )17(: لألمــوال العامــة حرمة، 

وحمايتها واجب على كل مواطن.

الوضع املالي لالستثمارات حتى نهاية السنة 

مقابل مصروفات بـ 37 مليون دينار.
في حن أنه في السنة التي سبقتها مت 
حتقيق 1.8 مليار دينار مقابل مصروفات 
أقل مما مت دفعه في السنة األخيرة، حيث 
كانت املصروفات آنذاك 34 مليون دينار.

وغني عن البيان أنه في الســنة التي 
رفض فيها احلساب اخلتامي كانت عوائد 
االستثمار احملققة فعليا ٢1 مليون دينار، في 
حن أنه دفع ٢9 مليون دينار كمصروفات.

رابعا: منو احملفظة االستثمارية 

ومصروفات االستثمار

خالل الســنوات الـــ 4 املاضية: زادت 
مصروفات االستثمار بنسبة أكبر من منو 

احملفظة االستثمارية.
وفي الوقت الــذي تنمو فيه احملفظة 
االستثمارية فإن إيرادات االستثمار الفعلية 

الناجتة عنها تقل.
للمؤسسة  املصدر: احلسابات اخلتامية 
العامة للتأمينات االجتماعية عن الســنوات 

املالية املشار إليها ـ د.ك
األمر الذي يكشــف عن: أهمية وضع 
السياسة االستثمارية للمؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة حتــت الرقابــة 
البرملانية ملعرفة مدى جودة االستثمارات 
التي يتم الدخول فيها، خاصة أن اإليرادات 
الفعلية تقل، مع زيادة مصروفات االستثمار 
بصورة أكبر من منو احملفظة االستثمارية.

خامسا: العجز االكتواري

٭ تعريف العجز االكتواري: تقييم مالي 
يهــدف إلــى معرفة مــا إذا كانت األصول 
املتاحــة واملتوقعة في املســتقبل في أي 
صندوق للضمــان االجتماعي أو التقاعد 
كافيــة لتغطيــة التزاماته في الســنوات 

املقبلة.
٭ طرق احتساب العجز االكتوراي: هناك 
طريقتــان حلســاب العجز االكتــوراي، 
وتســتخدم املؤسســة العامة للتأمينات 

االجتماعية الطريقة املغلقة.
٭ هــدف الفحص االكتواري: ان الغرض 
من فحص املركز املالي إكتواريا هو للتأكد 
مــن أن صناديق التأمينــات االجتماعية 
بها من األموال ما يكفي للوفاء بالتزامات 
الصناديق احلالية واملستقبلية لألجيال 
املتعاقبة ضمانا لها لتوفير ذات احلقوق 

التأمينية.
وهــذا ال يعنــي بالضــرورة أن »أي 
مؤسســة للتأمينات االجتماعية« عندما 
تعلن عن وجود عجز اكتواري لديها بأنها 
متر بوضع مالي صعب، وأنه ليست لديها 
السيولة الكافية لسداد التزاماتها احلالية 
وأهمها املعاشات التقاعدية، بل قد يكون 
لديها فوائض مالية وتتمتع بوضع مالي 
جيد فــي الوضع الراهــن إال أنها تتوقع 
مســتقبال بناء على فرضيــات معينة أن 
مصروفاتهــا املتوقعة ســتكون أكبر من 

إيراداتها التي ستحصلها.

سادسا: سبب العجز االكتواري لدى 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 

وتأثيره على امليزانية العامة للدولة والذي 
وصل إلى أكثر من 17 مليار دينار.

يجب على املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية أن حتقق سنويا 6.5% كعائد 
على احملفظة االســتثمارية التي تديرها 
كي تكون قادرة على الوفاء بااللتزاماتها 

جتاه املتقاعدين.

31% من إجمالي احملفظة االستثمارية.
وهو ما يكشف عن بطء توظيف تلك 
األمــوال فــي االســتثمارات اجلديدة، مع 
التنويه بأنه يجب دراســة كل اســتثمار 

بشكل مالئم قبل الدخول فيه.
للمؤسسة  املصدر: احلسابات اخلتامية 
العامة للتأمينات االجتماعية عن الســنوات 

املالية املشار إليها ـ د.ك
للمؤسسة  املصدر: احلسابات اخلتامية 
العامة للتأمينات االجتماعية عن الســنوات 

املالية املشار إليها.

النتائج

يتضح مما ســبق بعــد تقييم اخلطة 
االستراتيجية الستثمار أموال املؤسسة 
التأمينات االجتماعية أن هناك 3 اختالالت 

رئيسية:

1ـ  تدني نسبة العائد االستثماري عما كان 
عليه رغم منو حجم احملفظة االستثمارية.

٢ـ  زيادة مصروفات االستثمار بشكل غير 
مترابط مع العوائد االستثمارية رغم منو 

حجم احملفظة.
3ـ  عــدم االلتزام حتى تاريخه بتخفيض 
نسبة النقد إلى املعدل املستهدف وهو %4، 
حيث يجب توظيف هذه األموال في أدوات 
اســتثمارية مالئمة حتقق عوائد مجزية 

بدال من إيداعها لدى البنوك.

استثمارات املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بعدما تعرضت أموالها ملخاطر 

جسيمة بسبب بيئة العمل غير املناسبة 
لالستثمار:

1ـ  الدخــول في صناديق عقارية ومغلقة 
مببالغ ضخمة وصل عمر بعضها لعشر 
سنوات ومتديد عمر عدد منها لم تتم به 
توزيعات وعدد آخر انخفضت قيمته بنسبة 
كبيرة وتضطر املؤسسة لالستمرار فيه 

لنهاية العمر رغم ثبوت تضررها منه.
٢ ـ الدخول في استثمارات في الصناديق 
مببالغ ضخمة بإدارة مدير واحد وبإدارة 
مدير ليس لدية تعامالت مع عمالء آخرين 

وال يدير سوى أموال املؤسسة.
3 ـ املساهمة في عدد كبير من الصناديق 

دون متثيل مناسب في مجلس اإلدارة.
4 ـ املساهمة في عدد كبير من الصناديق 

االستثمارية بنسبة ملكية %1٠٠.
5ـ  وجود شخص واحد في مجالس إدارة 

بعض الصناديق.
6 ـ تغيير أســماء بعض الصناديق دون 
توفير بيانات عن االســم السابق واملدير 

السابق.
7ـ  إسناد إدارة صناديق جديدة للمؤسسة 
مع مدير رغم عدم جناحه في إدارة بعض 

االستثمارات السابقة للمؤسسة.
8 ـ الدخــول فــي صناديــق ذات اهــداف 
واســتراتيجيات اســتثمارية عاليــة مبا 
يخالف الئحة اســتثمار اموال املؤسســة 
وال يتناسب مع طبيعة أموال املؤسسة.

9 ـ عدم وضــع ضوابط تنظيم اإلقراض 
بن الصناديق االستثمارية التي يديرها 

نفس املدير.
1٠ ـ عــدم تضمن اتفاقيــات االكتتاب في 
الصناديق االستثمارية اشتراطات بعدم 
دفع اي عموالت من أموال الصناديق التي 

تساهم فيها املؤسسة ألي أطراف.
11ـ  عــدم انتظــام احلصول علــى تقارير 
بصافي قيمة األصول وتقارير مالية مدققة 

لعدد من الصناديق االستثمارية.
1٢ـ  عدم عرض أوضاع الصناديق املتعثرة 

على جلنة استثمار أموال املؤسسة.
13 ـ عدم عرض بيان جميع اســتثمارات 
أموال املؤسسة في صناديق والتي يديرها 
كل مدير وادائه على جلنة استثمار أموال 

املؤسسة.
14ـ  الدخول في اغلب الصناديق االستثمارية 
دون اجراء دراســات جــدوى وافية لكل 
استثمار مبا فيها اجلانب القانوني واخلبرة 
السابقة والتأهيل للجهاز العامل على إدارة 
االستثمار اجلديد حيث تقتصر الدراسة 
علــى تقييــم البيانات الــواردة من مدير 

االستثمار.

احملور اخلامس: القضايا املالية وأبرزها 
السرقات والرشى وغسيل األموال

تقدمت رســائل واردة ومتت املوافقة 
عليهــا مــن قبــل مجلــس األمــة إال أن 
الوزيــر املســتجوب تقاعس عــن القيام 
بدوره وذلــك في فبراير ومــارس ٢٠٢٠ 
 Airbus عن األحكام الصادرة ضد شــركة
ومنها الرشى املقدمة خالل صفقات شراء 
الطائرات باإلضافة إلى املنظومة اإلجرامية 
والتعديات املالية للمدير األسبق للتأمينات 

االجتماعية، وهي على النحو التالي:
 Airbus ٭ األحــكام الصادرة ضد شــركة
ومنها الرشى املقدمة خالل صفقات شراء 
الطائرات. حيــث أصدرت محكمة كراون 
كروت البريطانية حكما بدفع غرامة على 
الشركة املذكورة في قضية رشى على عدة 
دول كان مــن بينها الكويت، وقد مت ذكر 
وسطاء لهم أدوار مشبوهة مع مسؤولن 
كويتين ومطالبات بدفع عموالت وبضغوط 

سياسية.

شركة اخلطوط اجلوية الكويتية

بتاريخ 9 يناير ٢٠٠8:
أقر مجلس األمة قانونا في شأن حتويل 
مؤسســة اخلطوط اجلوية الكويتية إلى 

شركة مساهمة.
ومما نص عليه القانون املشــار إليه 
إعفاؤها من الرقابة املسبقة للجهات الرقابة 

في دولة الكويت.
واســتنادا إلى ما تقــدم نطلب اإلفادة 

بالقضايا اآلتية:
1ـ  استئجار وشراء شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية للطائرات من شركتي Airbus و

.Boeing
٢ـ  تعاقدت إدارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة لبيع 8 طائرات من أســطولها 
القدمي إلحدى الشركات في الواليات املتحدة 

األميركية.
3 ـ فــوز »شــركة أالفكو لتمويل شــراء 

مالحظات ومخالفات وجتاوزات  عديدة )جديدة ـ مستمرة( في اجلهات املسؤول عنها الوزير املستجوب سياسيًا

احملور الثالث - تأثير تكاليف االستبدال )الربوي( على املتقاعد املستبدل:احملور الثاني: تنفيع شركات على حساب املال العام:

كثافة اللجوء إلى األمر املباشر والتوسع فيه من قبل احلكومة أمر 
غير سليم قانونًا ويثير في ذات الوقت تساؤالت

الوزير مسؤول عن السياسة املاليـة ومحافظ البنك املركزي مسؤول 
عن السياسة النقدية مما يوضح تنازل الوزير املستجوب عن صالحياته

احلكومة لم تستطع اللجوء إلى أسلوب التعاقد »األسلم« مبا 
ر على املال العام يحقق املصلحة العامة ويوفِّ

سوء استغالل حساب العهد للصرف بالتجاوز على اعتمادات امليزانية 
من قبل اجلهات احلكومية وعدم تسوية األرصدة املدورة منذ سنوات 

الوزير طلب من اللجنة املالية في مجلس األمة تأجيل مناقشة 
االستبدال والفوائد الفاحشة بحجة أن املوضوع ال يتعلق بأزمة كورونا

الوزير نّصب نفسه محاربًا في أن تكون أموال التأمينات مخصصة لفائدة 
املتقاعدين وليست ملعاجلة اختالالت االستثمار البعيدة عن كل األسس

الوزير يقف حجر عثرة أمام املواطن املؤمن له وتسبب في إرهاق 
ميزانية املتقاعدين واملؤمنني لهم

ل نسبة مؤثرة وجوهرية تؤثر  املبالغ املقسطة للمتقاعدين ال تشكِّ
على توازن الصناديق ماليًا مع إمكانية وجود حلول بديلة لها

عدم وجود أسعار نهائية وثابتة لقيمة الصفقة بل كانت ُعرضة للتغيير دون وجود حدود لها
تضمنت عقود شراء الطائرات مع »الكويتية« وشركة Airbus بنودًا مجحفة لألموال العامة 
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غموض السياسة املالية وفقدان خطة الطوارئ وتخبط بالقرارات
وتأجير الطائراتـ  شركة مساهمة كويتية« 
باملزايدة املطروحة من شــركة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.

القضية األولى: استئجار وشراء شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية للطائرات من 

Boeingو Airbus شركتي

موجز عن القضية

تضمنت عقود شــراء الطائرات التي 
أبرمتها شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
مع شركة Airbus  بنودا مجحفة لألموال 

العامة، كان من بينها:
1ـ  عدم وجود أسعار نهائية وثابتة لقيمة 
الصفقــة بل كانت عرضــة للتغيير دون 

وجود حدود لها.
 Base إذ جــاءت قيمة الصفقة علــى أنها
Price والتي على أساسها يتم سداد %3٠ 
من قيمتها املعلنة خالل الفترة من تاريخ 
التعاقد وحتى تاريخ التســليم، في حن 
يتم سداد املبلغ املتبقي وفقا للمتغيرات 

التي تطرأ عليها بعد خصم مبلغ %3٠.
مع اإلشارة إلى أن قيمة الصفقة لم تتضمن 
الضرائب، ولم تشر إلى األسلوب أو املبالغ 
التي ستتحملها شركة اخلطوط اجلوية 

الكويتية في مقابلها.
٢ ـ املبالغــة فــي حتديد غرامــة التأخير 
على شركة اخلطوط اجلوية الكويتية في 
حال تأخرها عن سداد الدفعات املستحقة 

.)Libor + 4( للصفقة واحملددة مببلغ
وفــي الوقت ذاته، لم يتــم وضع أي بند 
للغرامات على شركة Airbus عند إخاللها 
بالتزاماتهــا في حال تأخرهــا عن موعد 

تسليم الطائرات.
3 ـ حتديــد مدة الضمان علــى الطائرات 
ملدة 4 سنوات مع حتمل شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية نســبة 35% من قطع 

الغيار خالل مدة الكفالة.

اإلفادات املطلوبة 

في هذه القضية وعددها 15

1 ـ موافقــة اجلمعيــة العامــة وجهــات 
االختصاص لشــركة اخلطــوط اجلوية 
الكويتية لإلدارة التنفيذية لســداد مبلغ 
7.75٠.٠٠٠ دوالر أميركي أثناء ابرام مذكرة 
التفاهم مع شركة Airbus، وكل املستندات 
املؤيدة لعملية السداد، واشتراطات شركة 

Airbus في هذا الشأن.
٢ ـ بيان تفصيلي عن املزايا والتسهيالت 
 Boeingو Airbus املقدمة من قبل شــركتي
لصالح شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
مقابل عقود اســتئجار وشــراء وجتهيز 
الطائرات، ومدى متاثلها مع العقود املبرمة 
من قبل اإلدارات السابقة أو شركات الطيران 
األخرى، مع ضرورة إرفاق كل املستندات 
التي تؤكد التزام الشركات املصنعة بتنفيذ 
تلــك املزايا والتســهيالت وفقــا للعقود 

املبرمة.
3 ـ بيــان تفصيلي يوضح فيه األســعار 
 Airbus النهائية لشراء الطائرات من شركتي
وBoeing مرفقا فيه اإليضاحات اآلتية وما 

يؤيدها من مستندات:
٭ حجم املبالغ املسددة منذ اعتماد مذكرة 

التفاهم وحتى تاريخ تسلم الطائرات.
٭ األســاس الــذي مت االعتمــاد عليه في 

حتديد حجم الدفعات املالية.
٭ مــدى متاثل اإلجراءات املتبعة في هذا 
الشأن مع عقود شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية السابقة أو مع نظرائها من شركات 

الطيران األخرى.
4 ـ بيان تفصيلي لكل من:

ـ حجم الغرامات املالية احملددة في العقود 
املبرمة مع شركتي Airbus وBoeing في حال 
التأخر عن سداد الدفعات املستحقة لهما.
ـ الغرامات املفروضة على شركتي Airbus و

Boeing عند اخاللهما بالتزاماتهما في تسليم 
الطائرات سواء املشتراة أو املستأجرة.

 Airbus ـ الغرامات املفروضة على شــركة
 A3٢٠neo بشأن تأخرها عن تسليم طائرات
األخيــرة، مع بيــان فترة التأخيــر بناء 
على البرنامج الزمني لتســلم الطائرات 
والغرامات املفروضة وفقا لعقود الشراء 

املبرمة.
5ـ  بيــان تفصيلي عن الضمان املقدم من 
قبل شركتي Airbus وBoeing على الطائرات 
املستأجرة واملشتراة متضمنا مدة الضمان 
وحجم التحمل على شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية عن أعمال اإلصالح وقطع الغيار 
مدعما باملســتندات املؤيدة، ومدى متاثل 
هذه البنود مع عقود الشركة السابقة أو 

نظرائها من شركات الطيران األخرى.
6ـ  محاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية وقرارات تشكيل 
جلان شراء وتأجير الطائرات، ومحاضر 
اجتماعاتها وكافة ما يتعلق بها من مرفقات 
للفترة من 1 يناير ٢٠1٢ وحتى تاريخه.

7ـ  اخلطة التشغيلية )Business Plan( التي 
مت على أساســها تقدير احتياجات شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية من الطائرات 

املستأجرة واملشتراة.
8ـ  مذكرة التفاهم بن إدارة شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية الســابقة مع األطراف 
ذات العالقة ومنها شــركة Airbus لشراء 
الطائرات من شركة JET AIRWAYS وأي 

مرفقات تتعلق بها.
باإلضافة إلى إرفاق بيان تفصيلي بأنواع 
وإعداد الطائرات وتاريخ التصنيع والتكلفة 
اإلجمالية للشراء وكل التسهيالت املقدمة 
من شركة Airbus إلمتام الصفقة، مع ارفاق 
السند الذي اعتمدت عليه اإلدارة احلالية 

للشركة في الغاء الصفقة.
9 ـ كل الدراســات املعدة من قبل شــركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية أو أي أطراف 
أخــرى ومنهــا منظمــة )IATA( لتحديد 
احتياجات الشركة من الطائرات املستأجرة 
أو املشتراة بكافة تفاصيلها، واملبالغ التي 

حتملتها مقابل تلك الدراسات.
املكاتــب  ـ بيــان تفصيلــي بأســماء   1٠
االستشــارية والقانونيــة املتعاقد معها 
لدراسة عقود شــراء وتأجير الطائرات، 
وكل املبالغ التي حتملتها شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية مقابــل تلك التعاقدات 

العــروض من الشــركات املتخصصة في 
التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل 
الترفيه، مع بيان كل العروض املقدمة لها 
بهذا الشأن، وكل الدراسات التي متت على 
العروض املقدمــة للمفاضلة فيما بينها، 
وكل الكتب واملراسالت التي مت مبوجبها 

اعتماد العروض الفائزة.
٭ بيــان تفصيلي باملواعيد املؤكدة لبدء 
أعمال التجهيــزات الداخلية والديكورات 
ووســائل الترفيــه للطائــرات والفترات 

احملددة لالنتهاء منها لكل طائرة.
٭ بيــان تفصيلي بتكاليــف التجهيزات 
الداخلية والديكورات ووســائل الترفيه 
وجداول سداد املبالغ املستحقة لكل طائرة، 
والغرامات املالية في حال إخالل الطرف 

الثاني في العقد بالتزاماته.
القضية الثانية: تعاقدت إدارة شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية لبيع 8 طائرات 
من أسطولها القدمي إلحدى الشركات في 

الواليات املتحدة األميركية

موجز عن القضية

تعاقد شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
مع إحدى الشركات في الواليات املتحدة 
األميركية لبيع 8 طائرات من أســطولها 
القدمي. وقامت شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة بتســليم املشــتري 4 طائرات 
منها في املقر الرئيسي بالواليات املتحدة 
األميركية دون استالمها للمبالغ املستحقة 
لها مقابل إمتام أعمال البيع، واليزال املوقف 

كما هو حتى تاريخه.
علما أن الشــركة توقفت عن تسليمه 
باقــي الطائرات نظرا لتخلفه عن ســداد 

املبالغ املستحقة عليه.
وبتاريــخ ٢9 ديســمبر ٢٠16، أوردت 
إدارة شركة اخلطوط اجلوية الكويتية في 
جدول أعمال جمعيتها العمومية البند الـ 
6 الذي نص على: »املوافقة على تفويض 
مجلس إدارة الشــركة بيع وشراء ورهن 
أصــول الشــركة مبا ال يزيد على نســبة 
٢5%، وعقد القروض بنســبة ال تزيد عن 
5٠% من رأس املال والكفاالت، والتحكيم 
والصلح مبــا ال يزيد على 6٠% من قيمة 
النــزاع، والتبرعات مبــا ال يزيد على ٢% 

من اجمالي اإليرادات«.
وعلى إثر ما سبق، يتبن ما يلي:

1ـ  خطــورة حجم التفويض املقرر منحه 
ملجلس اإلدارة فــي إمكانية التنازل حال 
حدوث أي نزاع عن نسبة 6٠% من قيمة 

املطالبات.
وهو اجلانب املؤكد ارتباطه مع رغبة إدارة 
شــركة اخلطوط اجلوية الكويتية إجراء 
الصلح مــع الطرف املشــتري لطائراتها 
من أســطولها القــدمي، وإمكانية التنازل 
عن 6٠% من قيمتها، وهو مبلغ يزيد عن 
قيمة الطائرات الـ 4 املتسلمة من الطرف 
املشتري في الواليات املتحدة األميركية.

٢ـ  بيع جزء كبير من أصول الشركة الذي 
قد يتضمن الطائرات املشتراة حديثا وال 
تتناســب مع متطلباتها اقتصاديا وفنيا 

للتشغيل.
وهو جانب يتوجب الوقوف عليه والتحقق 

من كل األصول املراد بيعها.

التزويد بكل املستندات املؤيدة على:

1ـ  تسلم شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
املبالغ املالية املســتحقة لها وفقا لعقود 

طائراتها القدمية بالكامل.
٢ ـ غرامــات التأخير املترتبة عن تســلم 

دوالر إلــى الشــركة األميركيــة املصنعة 
للطائرات، ومت متويل الصفقة عن طريق 
االقتراض بنســبة 5٠% ومتويل 5٠% عن 

طريق بيع وإعادة استئجار الطائرات.
وقد وافق مجلس اإلدارة في حينها على 
عرض تلك الشــركة احمللية لبيع وإعادة 
اســتئجار 4 طائرات فقــط، مع تفويض 
رئيس مجلس اإلدارة للتفاوض معها على 

بيع وإعادة استئجار طائرة خامسة.
في حن أكد مجلس اإلدارة آنذاك على 
موافقته على عرض الشــركة احمللية في 
اجتماعــه املنعقد بتاريــخ 31 مايو ٢٠17، 
وعــرض العقود التي ســتبرم معها على 

املدقق اخلارجي.
وبتاريــخ 15 فبرايــر ٢٠18، أرســلت 
 )E- MAIL( الشــركة بريدا االلكترونيــا
لـ 7 شركات من أصل 9 شركات لتحديث 
عرض سعرهم املقدم مسبقا في عام ٢٠17.

إال أن إحدى الشركات لم تقدم عرض 
سعرها، ولم تقبل شركة أخرى إال بشراء 

طائرة واحدة فقط لذا مت استبعادهما.
ومتــت موافقــة مجلــس اإلدارة على 
عرض سعر الشركة احمللية نفسها لبيع 
وإعادة استئجار الطائرة اخلامسة بتاريخ 
11إبريل ٢٠18، وذلك بعد توصية جلنة شراء 

الطائرات على قبول عرضها.

اإلفادة املطلوبة في هذه القضية 

بيان األســباب ملا هــو وارد أدناه عما 
انتهــى إليه فحص ديوان احملاســبة في 

تلك املالحظة واملتمثلة باآلتي:
٭ تأخر الشــركة في مخاطبة الشــركات 
املتقدمة لشراء الطائرات وإعادة استئجارها.

٭ عدم حتقيق الشركة ملبدأ تكافؤ الفرص 
والعدالة بــن جميع الشــركات املتقدمة 
حيث سمحت الشركة لـ 3 شركات بتقدمي 
عروضها بتاريخ الحق إلحدى الشركات.
٭ عدم قيام الشركة بتوضيح متطلباتها 
اجلديدة عند الطلب من الشركات حتديث 
عروضهم املالية واستفسار شركتن عن 

متطلبات الشركة لعدم وضوح الطلب.
٭ استمرار قبول الشركة عروض أسعار 

غير معتمدة من 4 شركات.
٭ قيام الشركة بتقدمي عرض سعر إحدى 
الشركات على مجلس اإلدارة السابق بأعداد 
طائرات غير صحيحة، األمر الذي يوضح 
عدم حتقيق النزاهة والعدالة عند عرض 

عروض أسعار الشركات املتقدمة.
٭ اتخــاذ مجلــس اإلدارة قرار تعاقد مع 
الشركة احمللية قبل تسلم العرض املالي 

النهائي منها.
٭ اســتمرار اختيار عرض ســعر إحدى 
الشــركات احمللية ببيــع 4 طائرات على 
الرغم من وجود عرض سعر أعلى لصالح 

الشركة من شركة أخرى.
حيث تقدمت إحدى الشركات احمللية بسعر 
يتراوح بن 155 و16٢ مليون دوالر لشراء 
الطائرة الواحدة مقابل إيجار شهري بلغ 
1.35٠.٠٠٠ دوالر، في حن تقدمت شركة 
أخرى لشراء الطائرة الواحدة مببلغ 15٠ 
مليون دوالر أميركي مقابل إيجار شهري 
أقل بلغ 1.٢٠4.٠٠٠ دوالر، ويؤدي اختيار 
عرض الشركة األخرى إلى تخفيض العبء 

املالي على الشركة خالل 1٢ عاما.
٭ عــدم حتديــد الشــركة للمواصفــات 
واملتطلبــات التي ترغب بهــا عند طلبها 
من الشــركات الراغبة في شراء الطائرة 

اخلامسة حتديث عروضها املالية.
٭ بيان ما ذكر مع توضيح أسباب اختالف 
البيانات املالية واإلجراءات املتخذة بشأن 
عروض األســعار واالســتئجار والشراء 

والبيع.
مع التأكيد مجددا: أن تلك االستفسارات 
سبق لديوان احملاسبة أن طلبها في تقريره 
ألنها أدت إلى عدم اختيار شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية ألفضل العروض التي 
تشتمل على أعلى سعر شراء وأقل قيمة 
إيجارية لتلك الطائرات مبا يحقق صالح 
الشركة واختيار الشركة احمللية بالرغم 

من وجود عروض مالية أفضل منها.
ومؤكــدا علــى أن هنــاك قصــورا في 
البيان املعروض على مجلس اإلدارة مما 
ترتب عليه عدم إمكانية تقرير ما إذا كان 
العرض املقــدم من الشــركة احمللية هو 

أفضل العروض من عدمه.
كان األصــل علــى الوزيــر االلتــزام 
بالدســتور وقوانــن الدولــة وتطبيــق 
التوصيات التي وافق عليها مجلس األمة 
دون التهــاون والتراخــي وعدم االلتفات 
إلــى الالئحة الداخلية ومــن األمور التي 

يفترض القيام فيها:
1 ـ طلــب نســخة من احلكــم الصادر من 
محكمة كــراون كــروت البريطانية وكل 

األوراق واملرفقات املتعلقة به.

مرفقا فيه كل املستندات املؤيدة.
11 ـ كل الضمانات املقدمة من قبل شــركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية لصالح الشركات 
املصنعة للطائرات إلمتام صفقات شراء 
وتأجير الطائرات مرفقا بها كافة املستندات 

املؤيدة.
1٢ ـ بيــان األمور املبينــة أدناه مع إرفاق 
كل املستندات والبيانات املتعلقة بتأجير 
وشراء الطائرات لصالح شركة اخلطوط 

اجلوية الكويتية:
٭ كل العروض املقدمة لشركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بشأن استئجار وشراء 
الطائــرات خالل الفترة التي تلت صدور 
القانــون رقــم )٢٢( لســنة ٢٠1٢ وحتى 

تاريخه.
٭ كل الدراسات التي متت على العروض 
املقدمــة بشــأن إيجار وشــراء الطائرات 
مــن قبل الشــركة أو أي أطراف خارجية 

للمفاضلة فيما بينها.
٭ كل الكتب واملراسالت التي مت مبوجبها 

اعتماد صفقة تأجير وشراء الطائرات.
٭ عقود تأجير وشراء الطائرات املعتمدة.

٭ بيان تفصيلي باملواعيد املؤكدة لتسلم 
الطائرات املستأجرة واملشتراة مرفقا فيه 
اجلدول الزمني لتســلمها ومــدى التزام 

الشركات املصنعة به.
٭ بيــان تفصيلي بجداول ســداد املبالغ 
املستحقة للطائرات املستأجرة واملشتراة 
منذ تاريخ اعتماد مذكرات التفاهم وحتى 
تاريخ التسلم لكل من الطائرات املستأجرة 
واملشتراة، مرفقا فيه كل املبالغ املسددة 

حتى تاريخه لكل طائرة.
٭ بيان تفصيلي يوضح تكلفة التجهيزات 
والديكــورات الداخلية والطالء اخلارجي 

واحملركات للطائرات املشتراة.
13 ـ اإلجــراءات املتخــذة من قبل شــركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حيال أسطولها 
القدمي وقطع الغيار املتعلقة فيها، وهل مت 
تضمينها ضمن صفقة شرائها للطائرات 
احلالية )استبدال الطائرات القدمية وقطع 
غيارهــا بالطائــرات اجلديــدة مع حتمل 
الشــركة لفروقات األســعار( وفقا ملا هو 
متبع مع كافة شركات الطيران، من بيان 
مدى القيام بتضمن الطائرات املشتراة من 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية في صفقة 

شراء الطائرات بعد التحرير.
14ـ  بيان األمور املبينة أدناه مع إرفاق كل 
املستندات والبيانات املتعلقة بالتعاقدات 
املبرمة من قبل شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بشأن شراء احملركات اإلضافية 
أو استأجرها، وكذلك التجهيزات اخلارجية 
والداخلية والديكورات ووسائل الترفيه 

للطائرات املستأجرة:
٭ تكاليف شــراء واســتئجار احملركات 

للطائرات املستأجرة.
٭ تكاليف التجهيزات اخلارجية والداخلية 
والديكورات ووســائل الترفيه للطائرات 
املستأجرة، والفترة املقررة الستهالكها، 
مع بيان تفصيلي عن استهالك ذات البنود 

لطائرات الشركة في اسطولها السابق.
٭ اإلجــراءات املتخــذة فــي اســتجالب 
العــروض من الشــركات املتخصصة في 
التجهيزات الداخلية والديكورات ووسائل 
الترفيــه، مع بيان كل العــروض املقدمة 
لشــركة اخلطوط اجلوية الكويتية بهذا 
الشــأن، وكل الدراســات التــي متت على 
العروض املقدمــة للمفاضلة فيما بينها، 
وكافة الكتب واملراسالت التي مت مبوجبها 

اعتماد العروض الفائزة.
٭ بيــان تفصيلي باملواعيد املؤكدة لبدء 
اعمال التجهيــزات الداخلية والديكورات 
ووســائل الترفيــه للطائــرات والفترات 

احملددة لالنتهاء منها لكل طائرة.
٭ بيــان تفصيلي بتكاليــف التجهيزات 
الداخلية والديكورات ووســائل الترفيه 
وجداول سداد املبالغ املستحقة لكل طائرة، 
والغرامات املالية في حال إخالل الطرف 

الثاني في العقد بالتزاماته.
٭ بيــان تفصيلي بكل املبالغ املســتردة 
من شــركة Airbus مقابل أعمال استئجار 

الطائرات.
٭ بيان تفصيلي بنتائــج األعمال لكافة 
تكاليــف اســتئجار الطائــرات وصافــي 
اإليــرادات التــي حتصلت عليها شــركة 
اخلطــوط اجلوية الكويتيــة بعد خصم 
مصاريف التشغيل واملصاريف اإلدارية 

لكل طائرة مستأجرة على حدة.
15ـ  بيان األمور املبينة أدناه مع إرفاق كافة 
املستندات والبيانات املتعلقة بالتعاقدات 
املبرمة من قبل شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بشــأن التجهيــزات اخلارجية 
والداخلية والديكورات ووسائل الترفيه 

للطائرات املشتراة:
٭ اإلجــراءات املتخــذة فــي اســتجالب 

مستحقاتها املالية في مواعيدها املقررة.
القضيــة الثالثة: فوز »شــركة آالفكو 
لتمويل شــراء وتأجير الطائراتـ  شركة 
مساهمة كويتية« باملزايدة املطروحة من 

شركة اخلطوط اجلوية الكويتية

موجز عن القضية

بتاريخ 9 يوليو ٢٠17، تقدمت بسؤال 
برملاني الصادر برقم KNA_1٠٠٠٢_٢٠17 كان 
نصه اآلتي: »قامت شركة االفكو لتمويل 
وشراء وتأجير الطائرات بتاريخ 11 يونيو 
٢٠17 باإلفصاح عن معلومات إلى بورصة 
الكويت، وتضمن منوذج اإلفصاح معلومات 
عن فوز الشركة املذكورة مبزايدة طرحتها 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية حسب 
التوقيــع على اتفاق مبدئي لشــراء أربع 
 3٠٠ER-B777 طائرات من طــراز بوينغ
بقيمة إجمالية 1.358.4 مليون دوالر وفق 
األسعار املعلنة لشركة البوينغ )مبا يعادل 
413.78 مليون دينار( من شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية وإعادة تأجيرها عليهم 
وذلك استنادا إلى القرار رقم 7٢ لسنة ٢٠15 
بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
7 لسنة ٢٠1٠ بإنشاء هيئة أسواق املال«.
وجاء الرد بتاريخ 19 ســبتمبر ٢٠17 
كاآلتــي: »أن البيانــات احلقيقيــة لقيمة 
العقــود املبرمة مع بوينــغ تخضع لبند 
عدم إفشاء البيانات وذلك بحكم املنافسة، 
وقــد مت الطلب من شــركة بوينــغ إبداء 
الرأي بخصوص تزويدكم ببيانات شراء 
الطائرات، وذلك بناء على شــروط العقد 
وامتنعت شركة بوينغ عن السماح للشركة 

بتزويدكم بتلك البيانات«.
وبعــد مرور مــدة على تلــك اإلجابة 
البرملانيــة عــن ســؤالنا، أســفر فحص 
ومراجعــة ديوان احملاســبة حلســابات 
وسجالت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
عن السنة املالية املنتهية 31 ديسمبر ٢٠18: 
1 ـ املالحظات التي شابت قيام شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية ببيع 5 طائرات 
B777 لشــركة محليــة مقابل 8٠4 مالين 
دوالر أميركي وإعادة استئجارها بتكلفة 
تبلغ نحو 1.٠6 مليار دوالر ملدة 1٢ سنة.
-B777 حيث اشترت الشركة 1٠ طائرات

3٠٠ER أميركيــة الصنــع بقيمة إجمالية 
بلغت 1.54 مليار دوالر، مت ســداد قيمتها 

كما هو مبن أدناه.
وبتاريخ ٢5 سبتمبر ٢٠16، قررت جلنة 
شراء الطائرات بدء إجراءات بيع وتأجير 

تلك الطائرات.
وقد فتحت اللجنة املذكورة 8 عروض 
مالية من عدة شركات متخصصة في مجال 

الطيران بتاريخ ٢7 سبتمبر ٢٠16.
وبتاريخ 1٢ ديسمبر ٢٠16 أجرت شركة 
اخلطوط اجلويــة الكويتيــة مفاوضات 
نهائية مع الشــركات املتقدمة لشــراء 4 

طائرات وإعادة تأجيرها عليها.
وبتاريخ 11 إبريل ٢٠17 خاطبت شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 9 شركات سبق 
لها أن تقدمت بعروض لشــراء الطائرات 

بهدف حتديث عروضها املالية.
وقــررت جلنة شــراء الطائرات قبول 
عرض »شركة محلية«، حيث أفاد الرئيس 
التنفيذي السابق بأنها جزء من أحد البنوك 
احمللية الذي تســاهم فيــه الهيئة العامة 
لالستثمار، وأن مجريات الصفقة ستكون 

أسرع عند اختيارها.
كما أوضح مساعد الرئيس التنفيذي 
للشــؤون املالية أنه مت سداد 1.33 مليار 

٢ ـ توضيــح سياســتها وكيفية تعاملها 
واإلجراءات املتخذة في هذا احلكم الصادر.

3ـ  توضيح كل ما مت ذكره في هذه الرسالة 
الــواردة والتي لم يتــم التوضيح مما مت 
تضمن الرسالة املشار إليها في صحيفة 

هذا االستجواب
4ـ  تزويد هيئة مكافحة الفساد بكل العقود 
واملســتندات وإجراء التحريات واإلطالع 
على جميع املراســالت املتعلقة باألحكام 
الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله 

إلى مجلس األمة.
5ـ  قيــام وزيــر املاليــة بتكليــف جهــاز 
املراقبن املالين لتشــكيل جلنة أو فريق 
عمل للتحقق من أعمال شــركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء 
وجتهيز الطائرات ضمن العقود األخيرة 
تفعيال لنص املادة )1٠( من قانون جهاز 
املراقبن املالين، وإعداد تقرير بهذا الشأن 

وإرساله إلى مجلس األمة.
6 ـ قيام مجلــس الوزراء بتكليف ديوان 
احملاسبة لفحص ومراجعة أعمال شركة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة في صفقة 
استئجار وشراء وجتهيز الطائرات ضمن 
العقود األخيرة وإرسال نتائجه إلى مجلس 

األمة.
7 ـ قيــام مجلــس األمة بإحالــة التقارير 
الثالث الواردة أعاله إلى اللجنة البرملانية 
املختصة حــال اكتمــال نتائجها ملطابقة 
نتائــج ما انتهــت إليه اجلهــات الرقابية 
في الدولة، للبت فيها بصورة مستعجلة 
التخاذ القرار املناســب بشأنها في تقرير 
متكامل عن هذه القضية إلحالتها إلى جهات 
االختصاص للتحقيق مع املتســببن مبا 
يتناسب مع األفعال املرتكبة منهم جنائيا 
أو إداريا تعزيزا ملفهوم حماية املال العام 
وصــون حرمته من العبث واالســتغالل 

اآلثم وغير املشروع.
الرســالة الواردة الثانية التي أهملها 
الوزير املستجوب ولم يقم بدوره، وهي:

٭ املنظومــة اإلجرامية للمدير األســبق 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

٭ مالحقة املتالعبن
أ ـ الدعوى املدنية املرفوعة

رفعــت املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية 3 دعاوى مدنية في بريطانيا 
على مديرها األسبق فهد الرجعان، باإلضافة 
إلى مجموعات وبنــوك للمطالبة بـ 93٠ 
مليون دوالر ، 199 مليون جنية إسترليني.
كمــا يقــوم الفريــق القانونــي الذي 
شــكلته إدارة الفتوى والتشريع بتزويد 
اإلدارة العليا للمؤسســة مبا كشفت عنه 
املســتندات واألدلة الناجتة عن عمليات 
البحث والتحري بشــأن تــورط البنوك 
وبعض مــدراء الصناديق فــي املنظومة 

اإلجرامية لفهد الرجعان.
ب ـ احلجز على األصول

قام الفريق القانوني الذي شكلته إدارة 
الفتوى والتشــريع بتكليف عدة مكاتب 
محاماة ملتابعة إجراءات احلجز على أصول 
فهد الرجعان في عدة أقاليم ملواجهة قيامه 
بتسييل األصول أو إخفائها أو نقلها ألفراد 

أسرته.
وبتاريخ 11 فبراير ٢٠٢٠، أفادت احلكومة 
في إجابة برملانية ردا على السؤال البرملاني 
لريــاض أحمد العدســاني عن اإلجراءات 
املتخذة بشأن احلكم الصادر من احملكمة 
اإلجنليزية العليا في لندن باحلجز على 
أصــول مدير عام التأمينات الســابق في 
جميع أنحاء العالم مببلغ 847 مليون دوالر 
بناء على املستندات واحلجج املقدمة لها 
متهيدا إلجراءات الدعوى املدنية ضده: ان 
وزير املالية أصدر قرارا بتشكيل جلنة تضم 
في عضويتها 1٠ جهات حكومية برئاسة 
إدارة الفتوى والتشريع حلصر املمتلكات 
العقارية واألســهم فــي الداخل واخلارج 
للمدير األسبق للتأمينات االجتماعية/ فهد 
الرجعان وزوجته نفاذا لألحكام القضائية.

واللجنة بتمام استكمال أعمالها للحجز 
على كل ممتلكات املذكور وزوجته حتى يتم 
التنفيذ العيني عليها لرد أموال املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية املســتولى 

عليها.

ثانيا: اتفاقية تسليم املجرمني 

نبذة عن االتفاقية

بتاريخ 1٢ ابريل ٢٠17:
وافق مجلس األمة في جلسته املنعقدة 
على إقرار »اتفاقية تســليم املجرمن بن 
حكومــة دولة الكويــت وحكومة اململكة 
املتحــدة لبريطانيــا العظمــى وإيرلنــدا 

الشمالية«.

مضمون االتفاقية

نصت هذه االتفاقية على: وجوب تسليم 
األشخاص إذا كان سلوكهم الذي أدى إلى 
ارتــكاب اجلرمية معاقبــا عليه مبوجب 
قوانــن الطرفن بعقوبــة أقصاها ال تقل 

عن 1٢ شهرا حبس.
االتفاقية بن حكومة الكويت وحكومة 
اململكة املتحدة وقد أوضحت احلكومة في 
األجوبة البرملانية: ان املدير العام السابق 
ملؤسسة التأمينات االجتماعية مطلوب في 
قضايا تهمها )جناية التربح غير املشروع 
من األموال العامة ـ جناية غسيل األموال 

ـ جناية تضليل العدالة(.
علما أن اجلرائم والعقوبات الواردة في 
قانون حماية املال العام ملختلسي األموال، 
واملســتولن عليها بغير حــق، وملحقي 
الضرر اجلســيم بأموال ومصالح اجلهة 
التي يعملون بها نتيجة إساءة استعمال 
الســلطة يزيد حبسها على 1٢ شهرا، مما 
يتوجب على احلكومة اتخاذ إجراءات جادة 
للمطالبة بتسليمه كي تأخذ العدالة مجراها.

دور احلكومة

يجب أن حترص احلكومة وتبن جديتها 
فــي حماية املــال العــام ومعاقبة كل من 
يعتــدي عليه عبــر تفعيل نصوص هذه 
االتفاقية وإدخالها حيز التنفيذ الفعلي.

إذ إنها تفيد بتاريخ ٢1 يوليو ٢٠19: أن 
دخــول هذه االتفاقية حيز النفاذ يتطلب 

التعطيل املتعمد من ِقبل الوزير املستجَوب بتأجيل حتصيل األقساط املستحقة على عمالء صندوقي املتعثرين ودعم األسرة.. فهم األكثر ضررًا من هذه املماطلة

احملور الرابع - اجلانب االستثماري:

كان على الوزير ضرورة املتابعة والتنسيق السليم وتوجيه اجلهات 
االستثمارية ملتابعة القضايا اجلنائية داخل وخارج الكويت

بطء توظيف األموال في االستثمارات اجلديدة ولم تتم دراسة 
كل استثمار بشكل مالئم قبل الدخول فيه

عدم االلتزام بتخفيض نسبة النقد إلى املعدل املستهدف وهو %4 
ولم يتم توظيف هذه األموال في أدوات استثمارية مالئمة حتقق عوائد 

وجود عجز في أموال املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
ولم تكف االحتياطيات املختلفة لتسويته

تقارير اجلهات الرقابية أشارت إلى خسائر في استثمارات »جهات« حتت إشراف الوزير
الدخول في صناديق عقارية ومغلقة مببالغ ضخمة وصل عمر بعضها لعشر سنوات ومتديد عمر عدد منها 
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هدفي من االستجواب إصالح االعوجاج والتجاوزات الصارخة
تصديق اجلانب البريطاني عليها، وعندما 
مت االستفســار فقد تبن أنها التزال محل 
نقاش ودراسة من قبل مجلس اللوردات.

أوضح أن تقاعس الوزير املستجوب 
عــن اجراء الالزم وعــدم االخذ باالعتبار 
التوصيات التي وافق عليها مجلس األمة 

وذلك في ٢4 مارس ٢٠٢٠.
1 ـ مواصلة اللجنة املشــكلة بقرار وزير 
املالية رقم )18 لسنة ٢٠19( برئاسة إدارة 
الفتوى والتشريع باستكمال كافة أعمالها 
في حصر املمتلكات العقارية واألسهم في 
الداخل واخلارج للمدير األسبق للتأمينات 
االجتماعيــة فهــد الرجعــان وأقاربه من 
الدرجة األولــى وغيرهم، واحلجز عليها 
ومصادرتهــا للتنفيذ العيني عليها نفاذا 
لألحــكام القضائيــة لــرد أمــوال الدولة 
املســتولى إليها، مع تنفيذ كل الغرامات 

احملكوم بها.
٢ ـ اتخــاذ إجــراءات جــادة فــي متابعة 
املتالعبن بأموال املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية قضائيا، والعمل على استرجاع 
هــذه األموال لتضــاف إلــى احتياطيات 
الصناديــق التأمينية، وتفعيل نصوص 
االتفاقيــة املوقعة مع اململكة املتحدة في 

تسليمهم للعدالة الكويتية.
3 ـ تأكــد املؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعية من قيامها بإنهاء املســاهمات 
احلاليــة التــي تخضــع إلشــراف مدراء 
الصناديق املشبوهة املتورطة في املنظومة 
اإلجرامية لفهد الرجعــان، ومتابعة عدم 
املساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة 

أو ذات عالقة بالقضية.

جتاوزات صندوق املوانئ

نوضح أن هذا البند كان في استجوابنا 
لوزير املالية السابق في محور التعديات 
والتجاوزات واالســتيالء على املؤسسة 
العامة للتأمينــات االجتماعية من خالل 
استثمارها في شركة »بترولينك« القابضة، 
إال أن التجــاوزات تفاقمــت عن الســابق 
ولم يقم الوزير احلالــي بتعديل الدفاتر 
والسجالت فال تختلف املعايير واإلجراءات 
باختالف األشخاص لذا محاسبة الوزير 
احلالي لسوء تصرفاته وتراخيه واهمال 
القضايــا املالية الضخمة ومنها صندوق 

املوانئ وما يتعلق به.
تأسست شركة قابضة في ٢9/٢٠٠7/5 
برأسمال بلغ 1.٠٠٠.٠٠٠ دينار، وقبل مضي 
عام على تأسيسها مت تعديل اسمها التجاري 
وذلك بعد موافقة اجلمعية العمومية غير 
العادية املنعقــدة بتاريخ ٢٠٠8/3/17 كما 
متت زيادة رأس املال الى مبلغ ٠٠٠.٠٠٠.٢5 
دينــار بإجراءات شــابها االحتيال، حيث 
قامت الشــركة املذكورة بزيادة رأسمالها 
مــن خالل اجراء بعض البيوع الصورية 
لالستثمارين املتعثرين اململوكن لشركة 
بتروليــة بأثــر رجعي كما هــو ثابت في 
محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة املنعقد 
بتاريخ ٢٠٠8/3/٢1، وحتويل ملكيتهم الى 
شركة قابضة وقيدهم بأعلى من قيمتهم 
الفعليــة وبواقع 18.8٢7.314 دينار، ومبا 
ميكنهم من زيادة رأســمال الشــركة من 
مليون دينار الى ٢5 مليون دينار ، وبعد 
إمتــام القائمــن علــى الشــركة املذكورة 
طرقهم االحتيالية في تضخيم راســمال 
مالها تقدموا بعرضهم للمؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعية للمشــاركة فيها، 
حيث شاركت املؤسســة في ابريل ٢٠٠8 
بنسبة 49% من رأس املال الشركة القابضة 
ومببلغ 1٢.٢5٠.٠٠٠ دينار كويتي، باإلضافة 
الــى عالوة اإلصدار البالغــة 3% ومببلغ 
367.5٠٠ دينــار كويتــي، ليصل اجمالي 
قيمة املساهمة الى مبلغ 1٢.617.5٠٠ دينار.

وتأكيــدا ملا تقــدم مت إطفاء الفرق في 
ســعر التقييم باعتباره خســائر في اول 
ســنتن ماليتن، حيث وبعد مرور فترة 
لم تتجاوز8 شهور على مشاركة املؤسسة 
مت اطفاء مبلــغ 3.37٢.7٠1 دينار كما هو 
ثابت في البيانات املالية للشركة للسنة 
املالية املنتهية في ٢٠٠8/1٢/31، فيما بلغ 
إطفاء اخلسائر في السنة املالية املنتهية 
فــي ٢٠٠9/1٢/31 مبلغ 5.64٢.645 دينار، 
واستمرت اخلسائر للسنوات املالية التالية 
حتى بلغت قيمة االستثمارين 8.475.778 
دينار وبخسارة تعادل 1٠.351.536 دينار 
وبنسبة تعادل 55% تقريبا كما هو ثابت 
في البيانات املالية للشــركة عن الســنة 
املاليــة املنتهية فــي ٢٠13/1٢/31، دون أن 
نتمكن من الوقوف على مدى صحة تقييم 

ذلك املبلغ.
واستنادا ملا تقدم نؤكد على التجاوزات 
والتعديات التي متت على األموال العامة 

من ذلك االستثمار وفقا لآلتي: 
٭ االحتيــال فــي اثبــات ســداد شــركة 
اســتثمارية حصتها في رأسمال الشركة 

القابضة:
اكدت املستندات أن الطرق االحتيالية التي 
اتبعتها الشركة االســتثمارية في اثبات 
ســدادها حصتهــا في رأســمال الشــركة 
القابضــة من خــالل عقود بيــع صورية 
الســتثماراتها املتعثــرة وادراجها بأعلى 
من قيمتها في البيانــات املالية املعتمدة 
للســنة املالية املنتهية فــي 31/٢٠٠8/1٢، 
والتي بناء عليها قامت املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية باملساهمة في تلك 
الشركة بنسبة 49% وسداد حصتها البالغة 
1٢.617.5٠٠ دينار دون إجراء أي دراســة 
على ذلك االســتثمار ممــا أدى الى تبديد 
وهــدر أموال املتقاعديــن ومبا ميثل احد 
اجلرائــم املنصوص عليها في املادة )14( 
من القانون رقم )1( لســنة 1993 بشــأن 

حماية األموال العامة. 
٭ محاولة االستيالء على أموال املؤسسة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة من قبل 
القائمــن علــى الشــركة القابضــة فور 

استالمها، ومتثلت تلك االعمال باآلتي:
بتاريــخ  القابضــة  الشــركة  ابــرام 
٢٠٠8/9/٢5عقــد اســتثمار مــع الشــركة 
االستثمارية مببلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ دينار اعتبار 
من تاريــخ ٢٠٠8/9/٢5 مبعدل عائد %7، 
حيث قامت شركة »بترولينك القابضة« 
وفور سداد املؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعية حصتها في رأســمال الشركة 

رئيــس مجلس الوزراء املصري ســالف 
الذكر بشــأن فسخ عقد شركة ديبكو مع 
هيئــة ميناء دمياط، كمــا أوضح أن هذه 
التجاوزات واملخالفات مازالت قائمة دون 
أي مبادرة أو محاولة لتحسن ومعاجلة 
األمور والقضاياالعالقة املذكورة خاصة 
أنها تتعلق بإستباحة املال العام والتعدي 
عليه ال تدع مجال للشك لتقاعس واهمال 
وتراخي الوزير احلالي بالقيام في مهامه.

عندما أرســل مدير عام املؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعية الكتاب رقم )م ع 
ت أ/1٠3٢٠/95٠/م( املؤرخ في ٢/٢7/٢٠19 
الى النائب العام مقرا تسلم املؤسسة كافة 
عوائدها املالية املستحقة عن استثمارها 
في صندوق املوانئ االســتثماري ما عدا 
مبلغ 14 مليون دوالر تقريبا، واســتنادا 
لذلك الكتاب أن طلب املتهمن في القضية 
رقــم ٢٠1٢/1496 حصر أموال عامة مثول 
مديــر عام املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية امام محكمة اجلنايات شاهدا 
لنفي االتهامات املوجهة ضدهم، وأن العوائد 
الفعلية لصندوق املوانئ االستثماري تفوق 
مبلغ 1.5٢7.٠٠٠.٠٠٠ دوالر، كونه رئيس 
جلنة تخارج مؤسســة املوانئ الكويتية 
من صنــدوق املوانئ االســتثماري، منذ 
شــهر ابريل ٢٠15 ولغاية ما اجنز تقرير 
اللجنة النهائــي في مارس ٢٠16، وميكن 
بيان تفصيل أصول الصندوق وفقا لآلتي:

1 ـ العوائــد الفعلية عن تخارج صندوق 
املوانئ االستثماري من استثماراته البالغة 
1.1٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دوالر حسبما هو منشور في 
كافة وسائل االعالم خالل السنوات األخيرة 
وأيضا ثابتا في البيانات املعتمدة للسنة 
املالية ٢٠17 واملوقع الرسمي لشركة اودينا 
التي استحوذت على استثماري صندوق 

املوانئ االستثماري وتفصيلها كاآلتي:
٭ مدينة صباح األحمد اللوجستية مببلغ 

98٠.٠٠٠.٠٠٠ دوالر.
٭ شــركة »نيجــروس« ٢GO مببلــغ 

1٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دوالر.
املوانــئ  ـ منحــت مديــرة صنــدوق   ٢
االستثماري ماريا الزاريفا في العام ٢٠٠7 
احدى شركاتها )كي جي ال الدولية للموانئ 
والتخزين( قرضا مببلغ ٢٠.6٠٠.٠٠٠ دوالر 
وفي العام ٢٠14 قامت بشطب القرض وكل 

الفوائد املقررة عليه.

البند األول

 اجنر مشعل العثمان تقرير اللجنة النهائي 
في مارس ٢٠16 شارحا فيه كل استثمارات 
الصندوق ومن ذلك القرض الذي مت حتويله 
الى أسهم في شركة دمياط الدولية للموانئ 

)ديبكو(.
3 ـ جاء ذلك التقرير على خالف احلقيقة 

لألسباب التالية:
٭ استمرار ادراج شركة كي جي ال الدولية 
للموانئ والتخزين ملكية شــركة ديبكو 
في بياناتها املالية منذ العام ٢٠٠6 وحتى 

تاريخه.
٭ اســتمرار احتفــاظ شــركة كي جي ال 
الدولية للموانئ والتخزين في أسهم شركة 
)ديبكــو( حتى تاريخه كما هو ثابت في 
البيانات املالية للشركات املالكة لها للشركة 

املذكورة وهما:
ـ شركة كي جي ال لوجستيك.

ـ شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل.
كما وافصاح الشركات املذكورة عن استمرار 
احتفاظهم بهذه امللكيــة منذ العام ٢٠٠6 
وحتــى تاريــخ وما يؤكد ذلــك اإلفصاح 

إجراءاتهــا ومتنافرا ومخالفــا إلجراءات 
اجلهات احلكومية ومنها اإلدارة السابقة 
ملؤسسة التأمينات االجتماعية ونبن ذلك 

وفقا لآلتي:
٭ كتاب مدير عام املؤسسة السابق رقم )م 
ع ت ا/74994/9٢٢/م( املؤرخ في 17/٢٠17/1٢ 
الى إدارة الفتوى والتشريع يطلب إحالة 
القائمن على صندوق املوانئ االستثماري 
الى النيابة العامة، وهو االجراء الذي مت. 
٭ بالغ مؤسســة املوانــئ الكويتية ضد 
القائمن على صندوق املوانئ االستثماري 
للمطالبة بالعوائد الفعلية املستحقة لها عن 
استثمارها في الصندوق ومببلغ يتجاوز 

553 مليون دوالر.
مع مالحظة أن تاريخ بالغ مؤسسة املوانئ 
الكويتيــة الى النائب العــام كان بتاريخ 
٢٠19/٢/18 وهو التاريخ الذي يسبق كتاب 
مدير عام التأمينات االجتماعية بـ 1٠ أيام. 
٭ القرار الوزاري رقم )37( لســنة ٢٠19 
بشأن تشكيل جلنة لتعقب أموال صندوق 
املوانئ االستثماري والتي تضمن تشكيلها 
3 أعضاء من املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية مبــن فيهم نائب املدير العام 

لشؤون االستثمار والعمليات.
حيث قامت تلك اللجنة فعليا بالتعاون مع 
إدارة الفتوى والتشريع باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة وإقامة دعاوى قانونية ضد القائمن 
على الصندوق في جزر الكامين والزالت 
متداولة السترداد العوائد الفعلية املستحقة 
للجهات احلكومية في الدولة عن استثمارها 
في صنــدوق املوانئ االســتثماري وهما 
مؤسسة املوانئ الكويتية واملؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية. 
٭ اإلجــراءات القانونيــة التــي اتخذهــا 
املســتثمرون اآلخرون ضد القائمن على 
صندوق املوانئ االستثماري ومنها مؤسسة 
اخلليــج لالســتثمار وكذلــك التأمينات 

االجتماعية القطرية.
فمن اجلهة او االفراد التي خولت مدير 
عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
إصدار مثل هذا الكتاب، وما السند القانوني 
العتمــاده واجلدوى مــن إصداره في هذا 
الوقت حتديدا؟ على الرغم من حكم محكمة 
اجلنايــات املوقرة الصــادر ضد املتهمن 
بالســجن ملدة 15 ســنة، كمــا أن القضية 
التزال منظورة امام محكمة االستئناف، 
ومــا لذلك من أثر غيــر مقبول وتصرف 
ومســلك غير قانوني للتأثير على مسار 

االحكام الصادرة في القضية.
ومن جانب آخر ما اإلجراءات التي قام 
بها مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية للتحقق من صحة وســالمة 
العوائد التي أشار اليها حسبما هو ثابت في 
كتابه الى سعادة املستشار النائب العام؟ 
وكذلك ما اإلجراءات القانونية املتخذة ضد 
القائمن على صندوق املوانئ االستثماري 
بشــأن القرض املزعوم الــذي أكد قضاء 
احملكمــة في القضية رقم )٢٠16/658٢ ت 

ك/٢٢( زيف ذلك االدعاء؟
واخيرا وليس آخــرا موافاتنا بحجم 
الفوائــد الربوية املقيدة علــى املواطنن 
املتقاعديــن كمــا هــو ثابت في ســجالت 
املؤسسة بتاريخ ٢٠٢٠/5/31 مقارنة بحجم 
األموال املتنازل عنها حسبما هو ثابت في 

الكتاب سالف الذكر.
تعديــات مجموعة »إن إم ســي« على 
بنوك وشركات خليجية من بينها كويتية

وقعت بنوك وشركات خليجية من بينها 
كويتية، ضحية خدعة قام بها رجل أعمال 
آسيوي في دولة خليجية باالستيالء على 
نحو 6.6 مليارات دوالر على شكل ديون 
غير مصرح بها ملجلس إدارة »ان ام سي« 
للرعاية الصحية واملساهمن فيها وهذه 
األرقام هي التي مت اإلعالن عنها وقد تتزايد 
مستقبال، وأكدت ذلك الوكاالت االخبارية 
احمللية والعاملية أن انكشاف بنوك خليجية 
كبرى مبئات مالين الدوالرات على مجموعة 
»ان ام سي« للرعاية الصحية التي طلب 
احد مقرضيها من محكمة بريطانية حماية 

الشركة من اإلفالس. 
وأن املادة 14 من القانون حددت الدور 
املــوكل إلى بنك الكويــت املركزي والذي 
يرتكز على إصدار التعليمات إلى اجلهات 
اخلاضعة لرقابته، وحتديد التدابير التي 
يتعن على تلك اجلهات اتخاذها اتساقا مع 
درجة املخاطر وحجم النشاط، باإلضافة 
إلى الفحص امليداني والتحقق من االلتزام 
مبتطلبــات القانون وتطبيقــا جلزاءات 
املنصــوص، إال أنــه في تاريــخ 8 ابريل 
٢٠٢٠ طلبــت من محافــظ البنك الكويت 
املركزي بالتحقيق واجراء التفتيش على 
هذا املوضوع وبحضور ٢1 نائبا و5 وزراء 
من بينهم وزير املالية إال أن احملافظ رفض 
رفضا قاطعا مما يتطلب حتريك املساءلة 

بتحويل ذلك املبلغ الى حساب شركة »كي 
جي ال« لالستثمار.

٭ التالعب في اثبات البيانات املالية لكل 
من الشركة القابضة والشركة االستثمارية 
فــي اثبــات االســتثمارات املبيعة مببلغ 

18.8٢7.314 دينار.
استخدام احلساب البنكي للشركة القابضة 
لتحويل املبالغ املستولى عليها من مؤسسة 
املوانئ الكويتية الى حساب املتهم األول 
في القضية رقم )٢٠15/194٢ حصر أموال 
عامة(، وافقت وزارة التجارة والصناعة 
على تعديل االسم التجاري للشركة القابضة 
الى اســم الشــركة اجلديد وذلك مبوجب 
الشهادة املؤرخة ٢٠٠8/3/٢٠، اال ان ما تبن 
اإلبقاء على احلساب البنكي لالسم القدمي 
قائما، حيث مت من خالله اجراء حتويالت 
مالية مشــبوهة لألموال املستولى عليها 
من مؤسسة املوانئ الكويتية، عندما قام 
نائب رئيس مجلس اإلدارة بتحويل مبلغ 
1.٠٠٠.٠٠٠ دينار لصالح احد افراد اسرة 
مدير اإلدارة املالية الســابق في مؤسسة 
املوانــئ الكويتية وهو املتهــم األول في 
اجلنايــة رقــم )٢٠15/194٢ حصر أموال 

عامة(: 
٭ صدور حكم لصالح احلكومة الباكستانية 
 )Progas limited( ضد شركة بروجاز ليمتد
في القضية املرفوعة امام احملكمة الدولية 
للتحكيم في لندن بإلزامهم سداد مبلغ 11 

مليون دوالر.
٭ التجــاوزات والتعديــات التي شــابت 
تســهيل محاولة االســتيالء علــى مبلغ 
٢٠.6٠٠.٠٠٠ دوالر مــن أمــوال صندوق 

املوانئ االستثماري.
٭ علــى الرغــم من عدم التزام مؤســس 
الصنــدوق بحصتــه فــي راس املــال اال 
انهم متكنــوا من االســتحواذ على مبلغ 
8٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دوالر أميركــي مــن عوائد 

تخارج الصندوق.
٭ صــدر قــرار وزيــر املواصــالت رقــم 
)م.م.ك/و/7-٢٠15( بتاريــخ ٢٠15/4/7 
بتشــكيل جلنة انهــاء اكتتاب مؤسســة 
املوانــئ الكويتيــة في صنــدوق املوانئ 
االســتثماري برئاســة نائــب مدير إدارة 
االســتثمار بالصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصاديــة العربية ســابقا املدير العام 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
حاليا، حيث انتهــت اللجنة في تقريرها 
املؤرخ ٢٠15/11/٢6 الى اعتماد ادعاء مدير 
الصندوق حتويل القرض املمنوح لشركة 
كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين الى 
أســهم في شركة دمياط للموانئ الدولية 
)ديبكو( التي مت تأسيسها في العام ٢٠٠8 
معللن ذلك االجراء الى اشتراط احلكومة 
املصرية وجود شركة لها خبرة في اعمال 
املوانئ مما أدى الى دخول الصندوق عن 
طريق شركة كي جي ال الدولية للموانئ 

والتخزين.
ونؤكد في هذا الصدد عدم حتري اللجنة 
املذكورة الدقة والتحقق من ادعاءات مدير 
الصندوق مستنديا واالكتفاء بذلك االدعاء 
بانها اقوال مسلمة، وهنا نشير الى عدم 

صحة تلك البيانات باآلتي:
٭ صــدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 
جمهورية مصر العربية رقم )1119( بتاريخ 
٢٠٠6/5/8 باملوافقة على التعاقد مع شركة 
دمياط للموانئ الدولية )ديبكو( إلنشاء 
وتشغيل محطة احلاويات في ميناء دمياط 
ملدة 4٠ عاما بنظام BOT ويوضح تاريخ 
التعاقد عدم صحة ما ورد في تقرير اللجنة 
بشأن تاريخ تأسيس شركة ديبكو، حيث 
إن تأسيسها جاء قبل تأسيس الصندوق 
بفترة تزيد على العام، وألسباب تعثرت 
تلك الشركة في العام ٢٠٠9 أن مت حتويل 
تلك املساهمة باسم الصندوق، وبناء عليه 
قامــت مديرة الصندوق كما هو ثابت في 
البيانات املالية للصندوق للسنة املالية 
املنتهية في ٢٠14/1٢/31 بشطب الدين وكافة 
الفوائد املقررة عليه، كما صدر قرار رئيس 
مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية 
رقم )٢799( بتاريخ ٢٠15/1٠/٢9 بفســخ 
العقد مع شــركة دمياط للموانئ الدولية 
)ديبكو(، ولم تفصح اللجنة املذكورة عن 
ذلك القرار في تقريرها املؤرخ ٢6/٢٠15/11، 
بل أدرجت معلومــة مغلوطة عن وجود 
مشــاورات ومحادثات فيما بن الشــركة 
املذكورة والسلطات املصرية ألجل معاودة 
نشاط الشركة املذكورة اال انه وحتى تاريخ 
تقريــر اللجنة لم يظهر أي جديد ومازال 
الوضع على ما هو عليه، ونشير في هذا 
الصدد الى املعلومات املغلوطة الثابتة في 
تقرير اللجنة بشــأن استمرار احملادثات 
فيما بــن احلكومــة املصرية والشــركة 
املذكــورة لكون تاريخ تقدمي التقرير من 
اللجنة املذكورة جاء بتاريخ الحق لقرار 

األخيــر لهمــا بتاريخ ٢٠٢٠/٢/18 بشــأن 
التحكيــم الدولي الصادر لصالح شــركة 
ديبكو مببلغ 4٢7 مليون دوالر باإلضافة 
الى كافــة املصاريف والفوائد منذ تاريخ 

صدوره.
4 ـ يضاف الى ما تقدم زيف ادعاء مديرة 
الصندوق بشأن القرض املزعوم لشركة 
كي جي ال الدوليــة للموانئ والتخزين، 
كمــا هو ثابت فــي تقريــر إدارة اخلبراء 
الصادر بتاريــخ ٢٠17/1٠/٢٢ في القضية 
رقم )٢٠16/658٢ ت ك/٢٢(، بعدما جحدت 
الشــركة املقترضة )كي جــي ال الدولية 
للموانئ والتخزين( القرض، وأيدت احملكمة 
في قضائها ما جاء في ذلك التقرير ورفضت 
الدعــوى في جلســتها املنعقــدة بتاريخ 
٢٠19/11/11، ويأتي ذلك احلكم مدعما ومؤيدا 
تزويــر البيانات املالية لصندوق املوانئ 
االستثماري من قبل القائمن عليه وزيف 
ادعائهم بشــأن القــرض، ومثبتا ومؤكدا 
اتهام النيابة العامة بشأن جرمية االستيالء 
على مبلغ القــرض املزعوم وكل الفوائد 

املستحقة عليه.
5 ـ كما نشــير الى ان القرض املزعوم الذي 
اتبعــوه في صندوق املوانئ االســتثماري 
ليس احلالة األولى وحتديدا مع املؤسســة 
العامــة للتأمينات االجتماعية، حيث قاموا 
بنفس التصرف مع شركة بترولنك اململوكة 
للمؤسسة بنسبة 49%، واليزال يرأس مجلس 
ادارتها أحد أعضاء مجلس االمة السابقن.

البند الثاني

أكد كتــاب الفريق القانوني لصندوق 
املوانئ االستثماري )WALKER( في ردهم 
على مؤسسة اخلليج لالستثمار وهي التي 
تساهم في الصندوق مببلغ ٢٠ مليون دوالر 
سدادهم مبالغ مالية بشكل سري لبعض 
املستثمرين الكويتين حتى يتمكنوا من 
االفــراج عن األموال في دبــي، دون بيان 

أسمائهم!
مع اإلشــارة الى ان املكتــب القانوني 
املذكور هو نفس املكتب الذي تقدم بطلب 
التحكيم ضد الصندوق لصالح شركة كي 
جــي ال كامين مطالبا مببلــغ 57 مليون 
دوالر أميركي، وصدر قرار هيئة التحكيم 
وخصم املبلغ من أموال الصندوق لصالح 

كي جي ال كامين.
ونشــير في هذا الصدد إلى أن املكتب 
القانونــي املذكور كان فــي نفس الوقت 
ميثل الطرفن الشاكي واملشكو في حقه.

البند الثالث

تخارج صندوق املوانئ االستثماري من 
شركة »نيجروس« ٢GO مببلغ 1٢٠ مليون 
دوالر أميركي، ومت توزيع مبلغ 3٠ مليون 
دوالر فقط على املساهمن بادعاء وجود 
مصاريف على الصندوق ومن ذلك قرض 
مببلغ 5٠ مليون دوالر على مشروع مدينة 

صباح األحمد اللوجستية في الفلبن.
ومت استئجار شــاهد أجنبي )لويس 
فريه مدير املخابرات األميركية السابق( 
لتقدمي شــهادة مكتوبــة امام احملكمة في 

الكويت بهذا الشأن.
واملؤكد عــدم صحة ادعائهم حيث ان 
البيانات املاليــة املعتمدة للصندوق منذ 
العــام ٢٠٠7 وحتــى ٢٠14 لم تتضمن أي 

بند يتعلق بذلك القرض.
جاء كتاب مدير عام املؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة متعارضــا مــع 
املصالــح العليــا للدولــة ومتناقضا مع 

السياسة لعدم حترك الوزير املستجوب 
ويشير لقبوله بهذا األمر وخاصة أن ودائع 
البنــوك مضمونة من الدولة، واألصل أن 
يكون وزير املالية ومحافظ بنك الكويت 
املركزي أكثر حرصا وعدم التراخي وتكون 
األمــور قائمة على التعاون الدائم والتام 
مع جميع السلطات واجلهات واملؤسسات 
املعنية والقيــام في تفعيل دورهما وفق 

القانون.

1MDB الصندوق املاليزي

املمارسات املشبوهة في هذا الصندوق 
فيها شــبهات مالية وتعديات وجتاوزات 
صارخة لها عالقة مباشرة وغير مباشرة 
بشركاء وشركات مقرها الكويت، تتعلق 
مبشروعات تشوبها شبهات فساد وغسل 
أموال وايداعات وحتويالت وعموالت مالية.

وقد أكــدت احلكومــة متمثلة بوحدة 
التحريــات املالية الكويتية إلــى النيابة 
كما أشار بنك الكويت املركزي إلى حرصه 
املطلق على مكافحة عمليات غسيل األموال 
ومتويــل اإلرهــاب، ومتابعتــه اللصيقة 
للجهات اخلاضعــة لرقابته للتحقق من 
التزامها التــام بتطبيق جميع املتطلبات 
املنصــوص عليها في القانون وأنه لن ال 
يتــردد في توقيع اجلزاءات الصارمة في 
حال وقوع أي مخالفة، وأنه ال يتوانى عن 
اتخاذ كل اإلجراءات التي من شأنها تعزيز 
متانة القطاع املصرفي واملالي ونزاهته.

علــى ســبيل االستشــهاد أن اجلهات 
املعنية التابعــة للحكومة كثيرا ال تقوم 
بدورها وبدليل أن جتاوزات بند الضيافة 
التابع لوزارة الداخلية واســتباحة املال 
العــام لم يطبق اجلــزاءات على بنوك إال 
بعد ما مت إثارة املوضوع في مجلس األمة 
احلالي وعلما أن الواقعة حصلت في السنة 

املالية ٢٠14/٢٠15.
أؤكــد أن ملف اإلحالة لم يتم حتويله 
كامال وامنا هذا هو التراخي والتمادي على 
القانــون حيث إن هنــاك تعامالت مالية 
مشــبوهة بعمالت مختلفــة وحتويالت 
مليونيــة تصــل إجماليها إلــى مليارية 
وتشــير إلــى عــدم وجود نشــاط فعلي 
إلحدى الشــركات التي مقرهــا في دولة 
الكويت، باإلضافة إلى عدم وجود مبررات 
لتلك التحويــالت دون مراعاة متطلبات 
املعايير الدولية وحدد األدوار املرسومة 
جلميع اجلهات املعنية ومن بينها البنك 
الكويت املركزي، واجلهات الرقابية األخرى 
والتي يتعن عليها أيضا التحقق من التزام 
اجلهــات اخلاضعة لرقابتهــا مبتطلبات 
القانون حرصا على ســمعة الكويت في 
هذا الشــأن، وفيمــا يتعلــق بالصندوق 
املاليزي متت إيداعات بحسابات شخصية 
وشركات وحتويالت إلى حسابات أشخاص 
وشــركات دون حترك اجلهــات الرقابية 
والوزير احلالي لم يقم بدوره حول أبسط 
اإلجراءات املطلوبة مثل اجراء حتقيق أو 

حتى إيقاف املتقاعسن عن العمل.
التحقيقات الدولية تشير إلى تعديات 
صارخة واتهامات بحق املمارســات التي 
متت بالصندوق املاليزي ومنهم كويتيون 
وشــركات محلية اســتغلت األمور أبشع 
استغالل لتحقيق مكاسب شخصية إال أن 
اجلهات احلكومية املعنية لم تتحرك باملسار 
الصحيح كما ذكرت في هذه الصحيفة متت 

إحالة امللف )ناقص( إلى النيابة.
كما أؤكــد أن هناك حتويــالت واردة 
وصادرة تتعلق بشــركة أخرى مع دول 
وأطــراف منتفعن بدون ال يكون لهم أي 
نشاطات جتارية أو اقتصادية وفي مختلف 
العمالت وال تتناسب مع رأسمال الشركة 

وال يوجد لديها أعمال جتارية مزاولة.
وأن أحد صفقات الفساد استغالل النفوذ 
والتكسب غير املشروع وشبهات رشاوي 
وغسل أموال وذلك من خالل تضخيم أسعار 
املشاريع باإلضافة إلى حتويالت مشبوهة 
من بنك محلي إلى شركات خارجية منها 
يعادل 6٠ مليون دوالر ودفعة أخرى مبا 
تعادل 45٠ مليون يوان صيني والفاتورة 
تشــير إلى ضعف املبلغ املذكور مما يدل 
على عملية غسل أموال واستغالل األوضاع 

لتحقيق مكاسب شخصية.
حتويالت مشبوهة أخرى منها فاق 5٠ 
مليون دينار إلى شركة أخرى وإعادة املبلغ 
بالكامل للشركة التي قامت بالتحويل كما 
أنه في سنة واحدة وفي الكويت مت التعامل 
مع مبالغ ماليــة من حتويالت وايداعات 
مبالغ قدرها فاق 3٠٠ مليون دينار كل ذلك 
من خالل تعامالت مشــبوهة ال تتناسب 

مع طبيعة عمل الشركة املعنية.
كما أوضح التعديات املذكورة تورط 
فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت 
وخارجها، شملت حتويالت مالية ضخمة 
جــدا مت بعضها خــالل فتــرات متقاربة، 
وتخللتها محاولة عمل فواتير مشبوهة 
لتغطية هذه األعمال املجرمة ماليا، إضافة 
إلى أن التحويالت متت مبختلف العمالت، 
وبعضها مت داخل الكويت باإليداع والسحب 
والتحويــل للخــارج وغســيل األمــوال 
واالستيالء العمد والتكسب غير املشروع، 
وكلها كان بطريقة مشبوهة فكان األصل 
حتويل امللف كامال يتضمن كل املتورطن 
من أفراد وشركات وبنوك وعدم التستر 
أو التراخي أو اإلهمال أو التقاعس خاصة 
أن القضية أصبحــت دولية كان يتطلب 

حتركا جادا في هذا الشأن.
وفي قوله تعالى )ليحق احلق ويبطل 

الباطل(
سياســة الوزير املســتجوب شــابها 
الغمــوض وعــدم الشــفافية والكيــل 
مبكيالن والهدر باملال العام واستباحته 
وعدم احلرص علــى معاجلة املالحظات 
واملخالفات والتجاوزات الصارخة خاصة 
من قبل اجلهات الرقابية وخاصة تقرير 
ديوان احملاســبة وبدليل اســتمرار هذه 
املالحظات واملخالفات دون معاجلة حقيقية 
باالضافة إلى عدم وضع احللول واملعاجلات 
الصحيحة فيما يتعلق باخلطة االقتصادية 
وميزانية الدولة وامنا تخبط واضح في 
سياسة الوزير مما يتطلب محاسبته وفق 

املادة 1٠٠ من دستور الكويت.

االستجواب لكشف احلقائق أمام الشعب الوفي وتفعيل األدوات الدستورية حملاسبة املتسبب واملتراخي واملتقاعس عن دوره

احملور اخلامس - القضايا املالية 

التالعب في إثبات البيانات املالية لكل من الشركة القابضة والشركة 
االستثمارية في إثبات االستثمارات امُلباعة مببلغ 18.827.314 دينارًا

املبالغة في حتديد غرامة التأخير على »الكويتية« في حال تأخرها 
)Libor + 4( عن سداد الدفعات املستحقة للصفقة واحملددة مببلغ

املمارسات املشبوهة في الصندوق املاليزي فيها تعديات وجتاوزات 
صارخة لها عالقة مباشرة وغير مباشرة بشركاء وشركات مقرها الكويت

التحقيقات الدولية تشير إلى تعديات صارخة واتهامات بحق املمارسات 
التي متت بالصندوق املاليزي ومنهم كويتيون وشركات محلية

تدني نسبة العائد االستثماري عما كان عليه رغم منو حجم احملفظة االستثمارية
زيادة مصروفات االستثمار بشكل غير مترابط مع العوائد االستثمارية رغم منو حجم احملفظة
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سلطان العبدان

فيصــل  النائــب  تقــدم 
الكنــدري إلى رئيس مجلس 
األمــة مــرزوق الغــامن امس 
 ٢٠٢٠/٠٦/٠٤ اخلميــس 
بطلب إضافــة ثالثة محاور 
الســتجواب وزيــر التربيــة 
ووزير التعليم العالي د.سعود 
احلربي بصفتــه إضافة إلى 
احملور املقدم في وقت سابق 
بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ واملتعلق 
مبوضوع «سوء إدارة العملية 

التعليمية خالل أزمة كورونا مما تسبب بالضرر 
اجلسيم على أبنائنا الطلبة». ويتعلق احملور 
األول بتحصيــل الرســوم من طلبــة املدارس 
اخلاصة رغم عدم فتح املدارس أبوابها واقتصار 

االمر على التعليم عن ُبعد.
أما احملور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب 
للسؤال عن عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة 
تتواكب مع تطورات األوضاع خالل أزمة كورونا.

واحملور الثالث موضوعه 
هو غياب الرؤية في آلية تنفيذ 
التعليم عن بعد ومدى حتقيق 
النجاح فيه من عدمه خاصة 
في ظــل عدم تأهيــل الطلبة 
واملعلمني وأولياء األمور وعدم 
التقنية  توفير املســتلزمات 

لتطبيقه.
وفي هــذا الشــأن نصت 
املــادة (١٠٠) مــن الدســتور 
على ان «لكل عضو من أعضاء 
مجلــس األمــة أن يوجه الى 
رئيس مجلس الوزراء والى 
الوزراء اســتجوابات عن األمــور الداخلة في 
اختصاصاتهم». وقد أعلن رئيس مجلس األمة 
مرزوق علي الغامن في وقت سابق إدراج طلب 
االستجواب املقدم من النائب فيصل الكندري 
املوجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود احلربي بصفته علــى جدول أعمال 
أول جلســة عادية مقبلة املقرر انعقادها يوم 

الثالثاء ٢٠٢٠/٦/١٦.

د.عودة الرويعي

الغامن: استجواب العدساني لـ«املالية» على جدول 
اجللسة القادمة لتحديد موعد ملناقشته

سامح عبداحلفيظ

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
عن تســلمه اســتجوابا من 
العدســاني  النائــب رياض 
لوزير املالية براك الشيتان 
مكونــا من خمســة محاور، 
مبينا أن االستجواب سيدرج 
في أول جلسة عادية قادمة.

وأضاف الغامن في تصريح 
صحافي مبجلس األمة أمس: 
«اتخذت اإلجراءات الالئحية 
بــأن أدرج على أول جلســة 
عادية قادمة ومت إبالغ سمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

املالية وفقا للمادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية». 
وأوضح الغامن ان «االســتجواب ســيكون 
على جدول أعمال اجللسة العادية القادمة 
لتحديد موعد ملناقشته وفقا 

لالئحة».
من جهة أخرى، قال الغامن 
إنه تســلم طلبا مــن النائب 
فيصل الكندري بإضافة ثالثة 
محاور إلى استجوابه املقدم 
إلى وزيــر التربيــة ووزير 
التعليــم العالــي د.ســعود 
احلربــي، مضيفــا أنــه «مت 
إبالغ الوزير بذلك وإرســال 
كل الكتــب املتعلقة بإضافة 
احملاور إلى الوزير املعني».

تسلم طلباً من فيصل الكندري بإضافة ثالثة محاور إلى استجوابه لوزير التربية ووزير التعليم العالي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

فيصل الكندري يضيف ٣ محاور 
جديدة على استجوابه للحربي

فيصل الكندري

«التشريعية»: عدم جواز إخالء العني املؤجرة خالل الفترة احلالية

ماضي الهاجري

وافقــت جلنة الشــؤون 
التشريعية والقانونية اليوم 
على اقتراحات بشأن قانون 
االيجــارات مــن بينها عدم 
جواز إخالء العني املؤجرة 
إذا تخلف املستأجر عن سداد 
األجــرة خالل فترة تعطيل 
أو وقف العمــل في املرافق 
العامة للدولة، وإنشاء دائرة 
ايجــارات باحملكمــة الكلية 
تشكل من قاض واحد تتكون 
مــن ٣٠ دائرة ايجارات بدال 

من ١٠ دوائر.

عن سداد األجرة خالل الفترة 
التي يقــرر مجلس الوزراء 
تعطيل ووقف العمل خاللها 
العامــة  بجميــع املرافــق 
بالدولة، حماية لألمن والسلم 
العام أو الصحة العامة التي 
تقتضيهــا املصلحة العليا 
للبالد على ان حتدد احملكمة 
طريقــة ســداد املســتأجر 
األجرة املتأخرة وفقا لظروف 

الدعوة».
وأوضح الشطي ان قاضي 
موضوع قضية االيجارات إذا 
تبني له بأن األجرة متأخرة 
في قانون االيجارات العادي 

وغيرهم لم ميكنوا، وهناك 
مــن قد تخفضــت أجورهم 
فــي القطاع اخلاص، مؤكدا 
أن مــن هــم بهــذا الوضــع 
يســتطيعون ان يشــرحوا 
ظروفهــم للمحكمة بحيث 
تقســط هــذه املبالــغ دون 
دفعها مرة واحدة كاملة كما 
هــو املعمول به في الوضع 

الراهن.
وأضاف أن هناك مسألة 
أخــرى وهــي أن تنشــئ 
الكليــة دائــرة  باحملكمــة 
ايجارات تشــكل من قاض 
واحد وذلك للتسهيل، فبدال 

املواعيد املنصوص عليها في 
هذا القانون على ان يستأنف 
حســابها اعتبارا من اليوم 
الذي يعلنه مجلس الوزراء 

بالعودة الى العمل.
وبــني الشــطي ان هــذه 
التعديالت من خالل مجموعة 
اقتراحات قدمت إلى اللجنة 
التشريعية، وخرجت اللجنة 
بهذا املخرج، وذلك من باب 
اإلنصــاف والعدالة حماية 
حلقــوق جميــع األطــراف 

بحيث انه ال يتضرر أحد.
يــوم  أن  الــى  واشــار 
املقبــل سيشــهد  الثالثــاء 

بعد انتهاء مدة العشــرين 
يوم يستطيع أن يخلي العني 
املؤجرة في الوضع الراهن، 
إذا صدر هذا التشــريع في 
ظل تعطيل الدولة ملرافقها 
ال  واإلدارات  والــوزارات 
يستطيع املستأجر ان يخلي 
العني املستأجرة وال يجوز له 
عمل قضية اخالء للمستأجر، 
وحتــى غير ذلك فــإن اآلن 
األجــرة أصبحــت متراكمة 

ملدة ٣ أو ٤ اشهر أو أكثر.
وتابع الشــطي أن هناك 
أشخاصا اضطروا للخروج 
من أعمالهم ومنهم من فصل 

ان يكــون لدينــا ١٠ دوائر 
ايجارات في احملكمة سيكون 
هناك ٣٠ دائرة، مؤكدا أن هذا 
األمر من شأنه تسهيل األمر 

على مرفق القضاء.
وأوضــح ان املــادة «٢٦ 
مكررا - د» في االحوال التي 
يقرر فيهــا مجلس الوزراء 
العمــل  أو وقــف  تعطيــل 
فــي املرافق العامــة للدولة 
حماية لألمن والسلم العام 
أو الصحــة العامــة والتي 
تقتضيهــا املصلحة العليا 
للبــالد، ال حتتســب مــدة 
التعطيــل أو الوقف ضمن 

اجتماعا آخر للجنة لبحث 
املقدمة بشــأن  االقتراحات 
القانــون املدنــي واملتعلقة 
أيضا مبوضوع اإليجارات 
بشأن من لم ينتفع من العني 
املؤجرة كاحملالت العقارية 

واملجمعات التجارية.
وأشــار الشــطي إلى ان 
هنــاك أصحــاب األمــالك 
تعاونوا مع املســتأجرين، 
ولكن هناك شريحة اكبر لم 
يكن فيها اتفاق بني الطرفني 
فيجب ان حتل هذه املسالة 
من خالل قانون حتى يضمن 

حقوق جميع األطراف.

أقرت تعديل القانون وزيادة عدد دوائر اإليجارات باحملكمة الكلية

خالد العتيبي وأحمد الفضل واحلميدي السبيعي وعبداهللا الكندري اثناء االجتماع

وقــال رئيــس اللجنــة 
النائــب خالد الشــطي في 
تصريــح صحافي مبجلس 
األمة إن اللجنة ناقشــت ٤ 
اقتراحات، الفتا إلى أن هناك 
اقتراحات مت قبولها تسهم 
في تقليل العبء الذي يقع 
على كاهل املســتأجر، فيما 
اقتراحات  اللجنــة  رفضت 

أخرى.
وأشار إلى موافقة اللجنة 
علــى املــادة ٢٠ التي تنص 
على «انه في جميع األحوال 
ال يجوز احلكم بإخالء العني 
املؤجرة اذا تخلف املستأجر 

محمد الدالل ود.خليل عبداهللا  فيصل الكندري وخالد الشطي خالل اجتماع اللجنة

«املوارد» تطالب باقتراحات «التركيبة السكانية»

بدر السهيل

قررت جلنة تنمية املوارد البشــرية خالل 
اجتماعها توجيه رســالة ملجلــس األمة بطلب 
إحالة كل االقتراحات بقوانني املتعلقة مبعاجلة 
ملف التركيبة الســكانية إلــى اللجنة، بعد أن 
الحظت اللجنة وجــود عدة اقتراحات متعلقة 

بهذا املوضوع محالة للجان أخرى.
كما قــررت اللجنــة دعوة جميــع اجلهات 
احلكوميــة املعنية مبلف التركيبة الســكانية 
حلضور اجتماعات اللجنة وتزويد اللجنة بالعمل 
الســابق التي قامت به هذه اجلهات في الفترة 
السابقة ورأيها في املقترحات املقدمة من النواب 

واملعطيات والبيانات السكانية احلالية.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهني إن 
االجتماع الذي حضــره أعضاء اللجنة النواب 
خليل الصالح ود.محمد احلويلة ومبارك احلجرف 
ود.بــدر املال إضافــة إلى احلضــور من خارج 
اللجنة ممثال في النائبني عبداهللا الكندري وأحمد 
الفضل، كان مكرسا لالقتراحات بقوانني املتعلقة 
مبعاجلــة التركيبة الســكانية، معتبرا أن هذا 

املوضوع مبنزلة جرح نازف.
وأعرب عن أمله في جناح اللجنة بصياغة 
تشــريع متكامل وشــامل لعالج هذه القضية، 
مشــيرا الى ان املســؤولية عن هــذا املوضوع 
تتوزع على الكثير من اجلهات احلكومية التي 
الحظت اللجنــة أن محصلة إجنازاتها ضئيلة 
وال تنســجم مع الطموحات الشــعبية وال مع 
الشعار الذي رفعه سمو رئيس مجلس الوزراء 
خالل لقائه مع رؤساء حترير الصحف احمللية 

بخفض نسبة املقيمني إلى ٣٠٪.
وبــني ان من هذه اجلهــات احلكومية التي 
تتوزع عليها التركيبة السكانية، هيئة القوى 
العاملة وديوان اخلدمة املدنية ووزارة الداخلية 
واملجلــس األعلى للتخطيط والتنمية واإلدارة 
املركزية لإلحصاء وغيرها من اجلهات احلكومية.

وأوضح ان االقتراحات بقوانني املقدمة من قبل 
النواب تنقسم ما بني استحداث جهة جديدة تكون 

مسؤولة عن معاجلة ملف التركيبة السكانية، 
واقتراحات ترى التنسيق والعمل املشترك بني 
هــذه اجلهات القائمة. وأعرب عــن أمله في أن 
تنجح اللجنة باجتماعاتها املقرر عقدها يومي 
األربعاء واخلميس املقبلني في صياغة الشكل 
اخلتامي للمقترحات. وأعلن ان اللجنة قررت في 
االجتماع دعوة جميع اجلهات احلكومية املعنية 
مبلف التركيبة الســكانية حلضور اجتماعات 
اللجنــة وتزويد اللجنة بالعمل الســابق الذي 
قامت به هذه اجلهات في الفترة السابقة ورأيها 
فــي املقترحات املقدمة مــن النواب واملعطيات 

والبيانات السكانية احلالية.
وأشار الى ان هذا امللف غاية في احلساسية 
نظرا لوجود ٣٦ ألف مقيم يعملون في القطاع 
الصحــي احلكومي و٢٤ ألف مقيم يعملون في 
قطاع التربية والتعليم غير احلكومي، معتبرا 
انها أعداد ضخمة في قطاعات أساســية يوجد 
عليها طوابير من العاطلني عن العمل وليست 
وظائف هامشية ال يقبل عليها الكويتيون مما 
يدل على وجود تقصير حكومي كبير بهذا امللف.

ومتنى جناح املجلس في إصدار تشريعات 
ملزمــة للحكومــة تعقبهــا رقابة ومســؤولية 
سياســية عند التقاعس، مبينا ان االقتراحات 
النيابية تتضمــن عقوبات جزائيــة وجنائية 
على أي مسؤول حكومي يوقع معاملة خاطئة 
خالف التركيبة والنسب واإلحصائيات املقررة.

من جانب آخر، أعلن الشــاهني عن توجيه 
سؤال برملاني لوزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان يطلب تزويده باألعداد احلالية للكوادر 
القانونية في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشــروعات الصغيــرة من الكويتيــني وغير 
الكويتيــني وإجراءات التحقيق وضمانات عدم 
تكرار هذه املخالفة في هذا الصندوق احليوي 
واملهم والذي يعول عليه في تكويت الوظائف.

وبني ان الوزير أبلغه شفاهة أنه ألغى الكتاب 
املوجه إلى الفتوى والتشريع بطلب مستشارين 
غيــر كويتيني للعمل اإلضافي خارج ســاعات 

العمل في الصندوق.

جانب من اجتماع جلنة املوارد البشرية

الرويعي: مدير اجلامعة أبلغ «التعليمية» باستكمال العام 
الدراسي املنصرم اخلاص بالفصل الثاني ٩ أغسطس

سلطان العبدان

ناقشت جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد في اجتماعها 
أمــس اســتعداد وزارة التربية 
الدراســة للمراحل  الســتئناف 
املختلفة وفق البرنامج املعلن، 
بحضور وزيــر التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود احلربي 

والفريق املرافق.
وقــال رئيس اللجنة النائب 
د.عــودة الرويعــي في تصريح 
مبجلس األمــة إن مدير جامعة 
الكويــت د.فايــز الظفيــري أكد 
للجنــة أنــه ســيتم بتاريــخ ٩ 
أغسطس املقبل استكمال العام 
الدراسي املنصرم اخلاص بالفصل 
الثانــي وبعــد ذلك ســيتم بدء 

الفصل الدراسي.
وأضاف الرويعي ان اللجنة 
ناقشــت أيضا موضوع اإلعالن 
عن الفصــل الصيفي مع األمني 
العام ملجلس اجلامعات اخلاصة 
د.حبيب أبل، وسيتم حتديد موعد 
لإلعالن عن بدء الفصل الصيفي.
وأوضح ان اللجنة اجتمعت 
مع وزير التربية ووكيل وزارة 
التربية والفريــق املصاحب له 
ملناقشــة خطة واســتراتيجية 
الــرؤى  الســتكمال  الــوزارة 
الســابقة، مبينا ان اللجنة ترى 
ان احتمالية الوصول الستئناف 
العام الدراسي للمرحلة الثانية 
عشرة في ٤ أغسطس املقبل لن 
تكون ممكنة بالطريقة التقليدية 
في ظل استمرار جائحة كورونا.
وأوضح أن االحتمال األكبر 
هو ان تتم الدراســة عن طريق 
األونالين، معتبرا أن هذه اآللية 
هي اخليــار الوحيد نظرا لعدم 
تطبيق التباعــد االجتماعي في 

املدارس ورياض األطفال.
وأكد ان قضيــة إنهاء العام 
الدراســي للمراحل الـ ٣ رياض 
األطفال واالبتدائي واملتوســط 
أصبحــت أمرا ملحــا، مبينا أن 
على وزير التربية أن يســتثمر 
الوقت وينهي العام الدراسي قبل 
حلول ١٥ يوليو املقبل الذي حدده 

محمد الدالل

الســداد، وبهذا القانون القاضي 
ال يستطيع إصدار حكم اإلخالء 
في هذه األزمة، حيث مت اعتماد 
القانون، والقاضي له احلق في 
النظر باملوضوع بشكل أو بآخر.

وتوقع الدالل بأنه ستشــهد 
التــي ســتعود فيهــا  الفتــرة 
األعمال آالف القضايا املختصة 
باإليجــارات، مضيفا ان الدوائر 
كما هو اليوم تتكون من ٣ قضاة 

لتسهيل املهمة.
وأكــد أن هنــاك رأيــا تبناه 
مرفق القضاء وعدد من النواب 
والقانونيني بــأن تكون الدائرة 
مشكلة من قاض واحد تسهيال 

لإلجراءات وسيرها بسالسة.
ولفــت إلى أن هــذا القانون 
ســوف يرفع إلــى مجلس األمة 
وســيكون على جــدول األعمال 
وســيناقش في اجللسة املقبلة 

الثالثاء ١٦ اجلاري.
وفــي ســياق مختلــف، بني 
الدالل أنه تقدم بســؤال برملاني 
لوزير اخلارجية حول اإلساءات 
بحق الكويت وضــرورة اتخاذ 
اإلجــراءات جتــاه مــن يســيء 
للكويــت ســواء كان كويتيا أو 
غيــر كويتي، الســيما أن هناك 
أشخاصا يسيئون للكويت من 

دول أخرى.
الــدالل: مــا دور  وتســاءل 
باخلــارج  الكويــت  ســفارات 
ملواجهة من يسيء للكويت وما 
اإلجراءات التــي تتخذ بحقهم؟ 
وشــدد الدالل علــى ضرورة أن 
يكــون للكويت موقــف قانوني 
وسيادي وديبلوماسي، مشيرا 
إلــى أنه خرجــت مؤخرا بعض 
اإلساءات واملمارسات والتجاوزات 
من قبل أشخاص في بعض الدول 
جتــاه الكويت. وطالــب الدالل 
وزارة اخلارجية بضرورة حماية 
الكويت من اإلســاءة والتجاوز، 
واتخــاذ اإلجراءات في كل مكان 
مبا يكفلــه القانون واالتفاقيات 
الدولية حتى ال يســاء للكويت 
وأهلها ألي ســبب من األسباب، 
والتحرك واإلجابة الواضحة عن 

التساؤالت بهذا الشأن.

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

الوزير موعــدا لتقييم الوضع، 
خاصة ان املرحلتني الدراسيتني 
العاشر واحلادي عشر تختلفان 
عن املرحلة الثانية عشرة، مشيرا 
إلى ان كل ذلك يعتمد على مدى 
استعداد وزارة التربية لتطبيق 

التعليم عن بعد.
وقال: فيما يخص اســتعداد 
وزارة التعليــم العالي خارجيا 
حتدثنا مع وكيل وزارة التعليم 
العالي د.صبيح املخيزمي الذي أكد 
لنا التعاون بكل ما يخدم الطلبة 
والسماح بتلقي املواد إلكترونيا 
في اجلامعات بحيث ال يكون هناك 
تضخم للمواد التي تؤخذ بالفصل 
الصيفي وتشكل طفرة في عدد 
الوحدات مقارنة مع عدد الوحدات 
في الفصــل التقليدي. وأضاف 
الرويعي «نتحدث عن أخذ هذه 
الوحدات بطريقة مقبولة أكادمييا 
ووفق اللوائح املعمول بها، وكذلك 
االستعداد الستقبال الطلبة الذين 
يرغبون في اســتكمال الدراسة 
بالداخــل، واملــدارس اخلاصــة 
الثانويــة والذيــن انهــوا العام 
الدراســي وســيتم اســتقبالهم 
ســواء فــي البعثــات الداخلية 
واجلامعات احلكومية أو البعثات 
اخلارجية»، مؤكدا أهمية إتاحة 
الفرصة جلميع الطلبة وحتقيق 
العدالة واملساواة. وقال ان جامعة 
الكويت والتطبيقي لديها رؤية 
مشــتركة في أن يكون يوم ٨/٩ 

الستكمال الفصل الراسي الثاني 
ومــن ثم بدء الفصــل الصيفي. 
وأضاف ان اللجنة اقترحت انه 
في حال احلاجة للمسارعة ببدء 
الفصل الدراسي اجلديد ان يكون 
هناك أكثر من فصل دراسي وان 
يكــون نظام ٣ فصول في العام 
بدال مــن فصلــني وأيضا يكون 
هناك فصالن دراسيان للصيف.

وأوضح ان االجتماع ناقش 
احتياجات الدولــة من مختلف 
التخصصات والتنسيق فيما بني 
األمانة العامة للتخطيط وديوان 
اخلدمة واجلامعات لتحديد هذه 
االحتياجات، مشيرا إلى التأكيد 
على أهمية توفير العدد الكافي 
من أعضاء هيئــة التدريس في 
التطبيقي واجلامعة مبا يواكب 
أعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم 
هذا العام. وبني انه فيما يخص 
رســوم املــدارس اخلاصــة فقد 
طلبت وزارة التربية مراجعتها 
بشكل مباشر فيما يخص رسوم 
املواصالت واألنشطة والتي مت 
فصلها عن رســوم الدراسة في 
الفصل األخير. وأضاف ان اللجنة 
شددت على أهمية وجود برنامج 
واضح لوزارة التربية وملموس 
للجميــع والطلب من الوزير ان 
ميد اللجنة بهذا البرنامج، مشيرا 
الــى عقد اجتماع آخر ملناقشــة 

هذه القضية.
من جانبه، قال عضو جلنة 

شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد 
النائب محمــد الدالل إن اللجنة 
استعرضت خالل اجتماعها نشاط 
وأدوار وبرامــج وزارة التربية 
والتعليم العالي وكافة املؤسسات 
التعليمية في التعامل مع األزمة 

احلالية وما بعدها.
وأضــاف الدالل في تصريح 
صحافــي مبجلــس األمــة أن 
االجتماع شهد في بدايته حضور 
ممثلــني عــن الطلبــة كاالحتاد 
الكويتــي لطلبــة الكويــت من 

مختلف اجلامعات.
وأوضــح ان الطلبــة أبــدوا 
رأيهم في التعليم وقدموا مذكرات 
يشــكرون عليهــا وأخذت بعني 
االعتبــار خصوصا مــا يتعلق 
بالكــورس الصيفــي بجامعــة 

الكويت أو اجلامعات اخلاصة.
التقــت  اللجنــة  وقــال إن 
عقب ذلك وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود احلربي 
ومجموعــة مــن القياديــني في 
الوزارتــني، ودار النقاش حول 
الترتيبات التي تتبع. وأشار إلى 
أن اللجنة تعتبر موضوع التعليم 
عن بعد غير واضح املعالم وأنها 
حتمل املسؤولية للحكومة ككل 
بأن يكــون هناك تصور ورؤية 
واضحة وليس أجزاء من اخلطة 

غير واضحة املالمح.
وبــني أن اإلجابــات بشــأن 
التعليم العام واخلاص واألدوار 
التــي قامــت بها الــوزارة كانت 
واضحة ولكن التعليم عن بعد 
«اإللكتروني» وتقدمي اخلدمات من 
املشاكل التي تواجهها الوزارة.

وفيما يخص اجتماع جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
كــون الــدالل مقررا لهــا قال إن 
اللجنة ناقشت قانون اإليجارات 
املقدمــة  املقترحــات  وحتديــدا 
من األعضاء بــأال تصدر أحكام 
قضائية ملزمة لإلخالء أو بالدفع 
أثناء قيام األزمــة إلى أن تعلن 

احلكومة عودة األعمال.
وأشــار الــدالل إلــى أنه في 
الفترة احلالية فإن هناك ضائقة 
لــدى املســتأجرين وال ميكنهم 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
 يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

 د. خالد املرداس

(فاسألوا  أهل الذكر

إن كنتم ال تعلمون) ڈ

اخلالدي: الفرج قريب وبوادره الحت في األفق والناس في إقبال

الشطي: لم أمتالك نفسي فكانت العيون تذرف الدموع

املرداس: واجب علينا أن نكون قدوة للناس والتعاون مع وزارات الدولة

الشمري: شعور ال يوصف من الفرحة والبهجة واللهج بحمد اهللا وشكره

جابر: الشوق يحدونا ويلج بنا إلى عنان احملاريب والقباب والسواري وأماكن السجود

حراس املساجد في الزمن الكوروني:  سعادتنا ال توصف بعودة األذان والصالة
بعد أيام ستعود الصالة في 
املساجد والتي اوقفت احترازا 
من ڤيروس كورونا، ونودي 
في االذان «صلوا في رحالكم» 
بــدال من حــي علــى الفالح. 
كانــت فترة عصيبة عاشــها 
املؤذنــون واألئمة في جميع 
املساجد ولكنهم موقنون بأن 
هذا حماية للناس من العدوى 
دعــوا اهللا تعالــى أال يطول 
عليهم هذا احلال واســتجاب 
اهللا للمسلمني جميعا وستبدأ 
الصــالة والعودة للمســاجد 
بخطــوات احترازيــة.. فماذا 

قال األئمة واملؤذنون؟
يعبر إمام وخطيب مسجد 
سعد الدين التفتازاني د.بسام 
الشطي عن مشاعره قائال: ملا 
أغلقت املساجد لم أمتالك نفسي 
فكانت العيون تذرف الدمع، 
ولكــن عزاءنا ان هذا بالء وال 
بد ان نصبر ونسمع ونطيع 
للمصلحــة العامة حماية لنا 
وحمايــة لآلخريــن. وكذلــك 
فتاوى العلماء دلت على مرونة 
وفسحة في ديننا وهذا يدعم ان 
ديننا صالح لكل زمان ومكان، 
وبعد تنفيذ القرار بالعودة الى 
الصالة غمرتني الفرحة، وددنا 
أن نكحل عيوننا بفتح املساجد 
فقلوبنا معلقة بها، مع تنفيذ 
اخلطة التي تريدها الوزارة منا 
من وضع مســافة ال تقل عن 
مترين، وغسل اليدين ولبس 
الكمام، وعدم ملس املصاحف، 
وكل مصــل يأتــي بجهازه أو 
مصحفه وســجادته، وكذلك 
عدم الدخول الى اخلالء وكذلك 
إعطاء الدروس واملواعظ مع 
االستمرار في أخذ اإلجراءات 
االحترازيــة، وأكد ان عودتنا 
هي فرحة وسجود شكرهللا. 
وندعو اهللا عز وجل أال يجعل 
مساجدنا تخلو من املسلمني.

الدعاء بزوال الوباء

إمــام وخطيــب  ويقــول 
مســجد ســلمة بــن األكــوع 
مبنطقة الفردوس الشيخ سعد 
الشمري: إعادة فتح املساجد 
من أعظم األمنيات التي يتمناها 
كل مســلم يعلم قدر املسجد 
وعظيم رسالته، حيث النور 
والرحمــة والبركة، وال شــك 
ان شــعور املســلم وهو يقرأ 
او يســمع بقرار إعادة فتحها 
شعور ال يوصف من الفرحة 
والبهجة واللهــج بحمد اهللا 
وشــكره علــى هــذه النعمة، 
ونســجد هللا شكرا وأن يتمم 

علينا بزوال هذا البالء. 
وعــن خطتهم بعــد فتح 
املساجد، قال الشيخ الشمري: 
ننوي بإذن اهللا تعالى تطبيق 
خطة وهي اإلشراف على نظافة 
املســجد قبــل أداء أول صالة 
التــي يقررها  واالحتــرازات 
املعنيون بهذا األمر بوزارتي 
األوقــاف والصحــة وكذلــك 
توجيــه جمهور املصلني بعد 
اول صالة تــؤدى وتذكيرهم 
بحمــد اهللا وشــكره والدعاء 
وتذكيرهــم  ســبحانه  لــه 

حالنا خيرا مما كانت عليه، وال 
شك أن الفرج من اهللا قريب، 
وبوادره قد الحت في األفق، 
والبشرى بفتح املساجد قريبة 
بحول اهللا، والناس في إقبال 
على اهللا، وسترتوي القلوب 

من ظمأ الفراق بحول اهللا.
منعًا النتشار املرض

ويقول إمام مسجد نشمية 
املطيري د.خالد املرداس: في 
البدايــة يجــب ان نعلــم ان 
اإلســالم اعتنى منــذ الوهلة 
األولى باملساجد فأعطاها بالغ 
األهمية، حيــث عّلق القلوب 
بهــا حبــا وتقديــرا وإجالال 
وتعظيما فكانت مكانا للعبادة، 
تكون لهم أمنا وأمانا وإميانا 
وانشراحا للصدور وسعادة 
للقلوب، قــال اهللا عز وجل: 
(إمنا يعمر مســاجد اهللا من 
آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام 
الصــالة)، وعمارة املســاجد 
تكــون بإقامــة الصــالة فــي 
املساجد مع املؤمنني وهذا دليل 

وغيرهما ولعلمنا اليقني بأن 
اهللا عز وجل ســيرفع الغمة 
عــن األمة بــإذن اهللا وتعود 
احلياة تدريجيا شيئا فشيئا 

الى طبيعتها.
هنا يجــب علينا احليطة 
التعليمات  واحلذر وتطبيق 
الصحيــة مــن التباعد وعدم 
التصافح والوضوء، والصالة 
النفل تكون في البيت مع غسل 
اليدين باملاء والصابون ومع 
لبس الكمامات والقفازين وهذه 
من أسباب الوقاية والسالمة 
لنفسك ولغيرك من املصلني، 
وهذا من بــاب التعاون على 
البر والتقوى الذي أمر اهللا عز 
وجل به في كتابه (وتعاونوا 
على البر والتقوى وال تعاونوا 
على اإلثم والعدوان)، حيث ال 
ميكن ان تكون هناك ســالمة 
تامــة او كاملــة بــال تعاون 
وتعاضد وتكاتف على العزم 
في إنهاء أزمة هذا الڤيروس، 
ونسأل اهللا العظيم ان يرفع 
الغمة عن األمة ويحفظ اجلميع 

من كل بالء وســوء ومرض، 
وآخــر دعوانــا أن احلمد هللا 

رب العاملني.
املساجد ترمومتر األمة

ويقــول مــؤذن مســجد 
شــرحبيل بن حســنة، أمني 
جابر: كشفت األحداث األخيرة 
جلائحة كورونا عن مدى تعلق 
األمة ببيوت اهللا، ورمبا اكثر 
ممــا كان يتوقعــه املصلون 
أنفسهم، فمن الذي كان يتوقع 
ان تتعطل أهم مساجد الدنيا 
فــي مكة واملدينــة فضال عن 
املســاجد في حواضر العالم 

املسلم؟ 
ولفت الى مشاعره كمؤذن، 
وقــال: ان الشــعور املخنوق 
باملشــاعر حني يدخل املؤذن 
او اإلمــام الى املســجد فيجد 
مــكان دوي القــراءة بالقرآن 
ومــكان  القاتــل  الســكون 
ابتسامات املصلني اخلاشعة 
فــراغ األمكنة، ومــكان عبث 
األطفال البريء حني يوجههم 
الكبار للصالة الفراغ األخرس 
العبرات حني يرفع  وتسكت 
املؤذن صوته فال يسمع أحدا 
حوله يجيب ويردد وينتهي 
البيضاء  اللحــى  فــال يــرى 
آلبائنا تتســابق على الدعاء 
وعلى أداء الســنة ثــم يردد 
الطــرف في جنبات املســجد 
فيستشــعر نعمة اهللا عليه 
أن حرم الناس كلها من دخول 
املســجد واختاره من بينهم 
جميعا فلم يحرمه وانها لفرحة 
مشوبة ببعض األسى. وقال 
انهــا عودة حميدة، وكما هي 
سنة اهللا في احلياة والكون 
فكل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر 
إال االبتالءات فإنها تبدأ كبيرة 
ثــم تصغر، وهــذه اجلائحة 
العاملية التي مسنا فيها طرف 
في هــذا البلد املبارك صارت 
بعدما كانت كبيرة تصغر كل 
يوم بفضل اهللا ثم بجهود أهل 
احلل والعقد وأبطال الصفوف 
األمامية وصــار الطريق الى 
املسجد واألذان أقرب للناظر 
هذه املرة من كل مرة مع أخذ 
االحتياطات وبذل األســباب 
وإن الشــوق ليحدونا حدوا 
ويلج بنا الى عناق احملاريب 
والقباب والســواري وأماكن 
السجود وإن املآذن واألسماع 
والقلــوب لظمأى الى ارتفاع 
التــالوة وإلــى دوي الصوت 
بـ «آمني» خلف اإلمام ويا له 

من شوق!

اإلميان بفرضية الصالة وحب 
إقامتها في املساجد والشعور 
بالراحة النفسية واالطمئنان 
من الوساوس واألوهام ومن 
متاعب احلياة. ومما ال شك فيه 
ان إغالق املساجد كان بسبب 
ڤيروس كورونا وهو احلفاظ 
علــى األنفــس واألرواح من 
اإلصابة بهذا املرض اخلطير، 
ألن بيوت اهللا عز وجل يأتيها 
الصغير والكبير ويدخلها كل 
مسلم من اي بلد كان فاخللطة 
وقتها تعني انتشار الڤيروس 
وتفشــيه، فكان احلرص من 
وزارة األوقاف على أن تغلق 
املســاجد مع مــا أصابنا من 
احلــزن لعدم التمكن من أداء 
الصلوات في املساجد ألن بيوت 
اهللا عز وجل هي أماكن الراحة 
النفسية والسعادة واالطمئنان 
لكن كان واجبــا علينا نحن 
أئمة املساجد أن نكون قدوة 
لنــاس بالتعاون مع اجلهات 
العاملــة مــن وزارات الدولة 
األخرى كالصحة والداخلية 

د.خالد املرداسد.بسام الشطي الشيخ أمني جابرالشيخ سعد الشمري الشيخ خالد اخلالدي

بالتوجيهات املناسبة وسنقوم 
بتكرمي املــؤذن الفاضل الذي 
ما تــرك األذان فتــرة احلظر 
رمزيــة،  وبهديــة  معنويــا 
وكذلك العاملون باملسجد على 
حفاظهم على املسجد ونظافته 
مدة احلظر، أسأل اهللا تعالى ان 
يشرح صدورنا وييسر أمورنا 
وأن يحفظنا بحفظه ويكألنا 

برعايته.
ظمأ الفراق

املساجد بيوت اهللا تعالى 
ومنزلتها في قلوب املسلمني 
مستمدة من نصوص الوحيني 
كتابا وســنة، ويكفي أن من 
تعلــق قلبه بها من الســبعة 
الذيــن يظلهــم اهللا في ظله 
يوم ال ظل إال ظله، ومن كانت 
هــذه حاله فال شــك في تأمله 
وحزنه على إغالقها بســبب 
هذا الوبــاء، مــع ثقته باهللا 
تعالى وإقباله عليه يدعوه أن 
يرفع هذه الغمة، ويدفعها عنا 
وعن العالم أجمع، وأن تعود 

الصالة في البيوت

ما حكم الصالة في البيوت بعد فتح املساجد في ظل 
تزايد اعداد االصابة بكورونا؟

٭ عمال بالقاعدة الفقهية «درء املفاسد مقدم على جلب 
املصالح» والتي استنبطها العلماء من األدلة والنصوص 
الشــرعية يجوز أن يصلي في بيته كل من خاف على 
نفســه أو على أهل بيته أو على والديه كبار الســن أو 
علــى إصابة غيره من النــاس باملرض أو نقل ڤيروس 
كورونا، قال اهللا تعالى: (وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). 
وقال سبحانه وتعالى: (فاتقوا اهللا ما استطعتم). وقال 

تعالى: (ال يكلف اهللا نفسًا إال وسعها).
أصحاب األمراض

إذا طلب كبير السن وصاحب األمراض املزمنة من أبنائه 
الذهاب به إلى املساجد في ظل هذه األوضاع، فهل 

يلزمهم الذهاب به؟
٭ إذا طلب كبير السن من أبنائه الذهاب به إلى املسجد 
يبني له حكم جواز الصالة في البيت، وأنه قد يعرض 
نفســه للهالك أو اخلطر، لكن بالتي هي احسن بالرفق 
واحللم واحلكمة مع اإلقناع وجاء في الســنة املطهرة 
عن عبادة بن الصامت ے أن رســول اهللا ژ «قضى 

أن ال ضرر وال ضرار».
رد املصافحة

إذا مد احد املصلني في املسجد يده ليصافحني فكيف 
اتعامل معه؟

٭ أما بالنسبة للمصافحة فأمرها سهل جدا، ألن اجلميع 
تفهم بأن انتقال الڤيروس من شخص الى آخر قد يكون 
من املصافحة ومن التقارب والتعانق، فتبيان ذلك ملن 
اراد الســالم باملصافحة انها ســبب نقل املرض وبإذن 

اهللا تسلم القلوب من سوء الظن وأسبابه.
من انقطع راتبه

ما حكم إعطاء الزكاة ملن انقطع راتبه بسبب جائحة 
كورونا؟

٭ امــا بالنســبة ملن توقــف راتبه ألســباب إدارية أو 
بسبب ڤيروس كورونا او غيره من اسباب فهل يعطى 
من الزكاة ام ال يعطى، فهذه مسألة حتتاج الى تفصيل 
وتبيان خاصة اذا عليه ديون لشركات او ألشخاص فقد 
يكون غارما لهم وال يستطيع الدفع او السداد، فهذا له 
حكمه اخلاص والطارئ في ظروف خاصة واستثنائية، 
فهذا يعطى من اموال الزكاة حلني عودة راتبه، قال اهللا 
تعالى: (إمنــا الصدقات للفقراء واملســاكني والعاملني 
عليهــا واملؤلفــة قلوبهم وفي الرقــاب والغارمني وفي 
ســبيل اهللا وابن الســبيل فريضة من اهللا واهللا عليم 
حكيم)، فهؤالء يعطون من اموال الزكاة والصدقات من 
اللجــان اخليرية ومن جلــان النفع العام، وهنا واجب 
على اللجان ان تقوم بدورها على اكمل وجه وأمته وهي 
التي ائتمنها الناس على صدقاتهم وزكواتهم وأموالهم 
وهي املعنية اآلن بالتكافل االجتماعي بأن تتفقد هؤالء 
وأسرهم وتسد من حاجاتهم وما ينقصهم حتى تنقضي 
الغمة عن األمة، قال اهللا تعالى: (وقل اعملوا فســيرى 

اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون).
صعوبة التطهر

كيفية صالة من يشق عليه التطهر بسبب مرض 
كورونا؟

٭ أما بالنسبة ملن يشق عليه التطهر للصالة او الصالة 
نفسها بسبب إصابته بڤيروس كورونا فهنا يأخذ حكم 
املريض بأن يصلي في بيته وفي مكانه قائما او قاعدا 
او علــى جنبه او إمياء برأســه او كما اجاز بعض اهل 
العلم الصالة بالعني او بالقلب وإن شــق عليه الصالة 
على وقتها له ان يجمع بني صالتي الظهر والعصر وبني 
املغرب والعشــاء، وله أن يتيمم للصالة بدل الوضوء 
باملاء ان كان يعسره الوضوء، قال اهللا تعالى: (ال يكلف 

اهللا نفسا إال وسعها). التباعد بني املصلني في صالة اجلماعة داخل املساجد ضمن االجراءات االحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا

د.عجيل النشمي: نحتاج إلى استمرار اجلهود ملواجهة وجتاوز «كورونا»
ليلى الشافعي

ڤيروس كورونا هل سيغير 
العالــم فــي قضايــاه  نظــرة 
االقتصادية والعالقات الدولية؟ 
كيف ســتكون احليــاة بعد هذا 
الوباء؟ كيف ستكون العالقة بني 

االقتصاد واألخالق؟
هذا ما يحدثنــا عنه العميد 
الشــريعة  لكليــة  الســابق 
والدراســات اإلسالمية د.عجيل 

النشمي.
يقول د.النشمي: مازال العالم 
في مرحلة البحث عن عالج ودواء 
لهذا الڤيروس وألول مرة يعيش 
العالــم حالــة وظروفــا واحدة 
ويواجه حدثا واحدا وهو ڤيروس  
كورونا، لقد أوقف هذا العدو الذي 
ال يرى بالعني املجــردة، معظم 
املصانــع في الــدول الصناعية 
وأفلس كثيرا من الشركات على 
مستوى العالم وبخاصة الشركات 
العاملية، وهناك شــركات دولية 
كبيــرة ومخاطــر تهــدد العالم 
تنبأ بها احملللون السياســيون 
واالجتماعيون وأخطرها قضية 
االحتباس احلراري، وهي قضية 
عاملية تتحمل مسؤوليتها الدول 
الكبرى، ولكن آثارها مدمرة لدول 

العالم كله.
والقضية الثانية التخوف من 

سوقا تسويقيا جتاريا لتلك الدول 
العظمى ومتدها باملواد األولية، 
وتقوم هذه الدول بشكل أو بآخر 
مبنع هذه الدول االخرى من متلك 
اسباب واسرار الصناعات وليس 
هذا فحســب، بــل ان هذه الدول 
العظمــى متنع غيرهــا من هذه 
الدول من نيل حقوقها العادلة، 
واملثال الصارخ على الظلم هو ما 
اسموه (الڤيتو) وهو حق خالص 
ادعوه ألنفسهم وهي خمس دول 
من بني دول العالم كله، تستطيع 
اي من هذه الدول اخلمس وقف 
ورفض اي قرار ال ترتضيه، ولو 
كان حقا عادال واضحا وهذا بال 
شــك مطلق الظلم العاملي وهو 
ما ضيــع حقوقا كثيــرة عادلة 
للشــعوب والــدول، وأضر ذلك 

الظلم القضية الفلسطينية.
ال بــد ان يعــاد النظــر فــي 
الــدول وقيــام  بــني  العالقــات 
العربيــة واإلســالمية  الــدول 
خاصــة بتوحيــد جهودهــا مع 
الــدول االخــرى لقيام سياســة 
عادلــة في العالقات االنســانية 
والدوليــة، واالســالم هو الدين 
الذي يقيم عالقــات الناس على 
العدل واملساواة حقا، وحقيقة ال 
نظرية، قال تعالى: (وال يجرمنكم 
شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى)، هذا هو ميزان 

سوف يأخذ وقتا طويال ستتوقف 
معه املصانع واإلنتاج الرأسمالي، 
وتتوقف حركة املال وسوق املال، 
فكان خيار هذه الدول ان تستمر 
املصانــع وعجلة االقتصاد ولو 
انتشر هذا الوباء، وحصد حياة 
البشر وهو ما ســموه سياسة 
(مناعة القطيع) وهو ان ينتشر 
الوباء ويقتل اآلالف بل املاليني 
فسوف تكون نتيجته حصانة 
ذاتيــة للشــعوب وفــي الوقت 
ذاته لن تتوقف حركة االقتصاد 
وجباية املال، وقال خبراؤهم ان 
٧٠٪ من الشعب فقط سيصابون 
وان مليونا سيموتون على سبيل 
املثال في اجنلترا - وهذه سياسة 
مناعة القطيــع التي صرح بها 
البريطانية  الدولــة  مستشــار 
وغيره وهي فلســفة رأسمالية 
يقدم فيها االقتصاد على االخالق، 
وهي نظرة بال شك غير إنسانية 
قطعــا، اإلســالم يرفــض هــذه 
السياسة ويرفض هذا التفكير 
املادي الالإنساني فإن النفوس 
محترمة ومكرمة ومتكافئة قال 
تعالى: (ولقــد كرمنا بني آدم) 
أي تكرمي جنس البشر، مسلما، 
او غير مسلم، واإلسالم يعتبر 
حفــظ النفوس مقدمــا على كل 
شــيء مادي من مــال او جتارة 
فهو مقدم على املال وهو احد اهم 

له إال كان له مثل أجر الشهيد»، 
وهو بشارة لكل من يجلس في 
بيته وينفذ تعليمات الســلطة 
وكذلــك في نفس الوقت له اجر 
الشــهيد، ســواء أصيــب أو لم 
يصب، مــع االخذ باالحتياطات 
بعدم املصافحة وعدم االختالط 
وما اشبه ذلك، لذا النبي ژ شرع 
لنــا اال نتصافح وال نقترب مما 
اصيب بالوباء، فقد جاء وفد من 
ثقيف بينهم رجل مجذوم فأرسل 
إليــه النبي ژ إنــا قد بايعناك 

فارجع.
دين الطهارة

وقال د.النشمي: ديننا علمنا 
النظافــة وقــد هــذب اإلســالم 
املسلمني وعلمهم وأوجب الطهارة 
والنظافة عليهم فالصالة ال تقبل 
من املســلم إال أن يكــون طاهرا 
(يأيهــا الذيــن آمنــوا إذا قمتــم 
إلى الصالة فاغســلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى املرافق وامســحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبني 
وإن كنتــم جنبًا فاطهــروا....)، 
ففي الوضوء وفي الغســل وفي 
الطهارة وقاية من املرض، فمن 
حقق في املرض قال ان املضمضة 
بني كل صــالة وصالة ال جتعل 
احليــاة للڤيروس وهذا كله من 
االستنشاق واملضمضة والغسل 

العــدل والعالقــات العادلة بني 
البشر وبني غيرها من الدول.

االقتصاد واألخالق

وتطرق د.النشمي الى قضية 
مهمة اظهرها بشكل واضح هذا 
الوباء العاملي، فقد كشف عن ان 
ميزان الدول الرأسمالية خاصة، 
تقوم على االقتصاد اوال واألخالق 
اخيرا او مبعنى آخر املهم عجلة 
االقتصاد ودورانها دون توقف 
وأنــه مقدم على حياة البشــر. 
وقــال د.النشــمي اننــا نتذكــر 
انفلونــزا اخلنازير عــام ٢٠٠٩ 
فقد مت اكتشاف وتصنيع املضاد 
والعالج بشكل ســريع، وإنقاذ 
أرواح اآلالف من البشر، ألن هذا 
املرض ال عالقة له بدوران عجلة 
االقتصاد، فلم تتوقف املصانع 
الكبرى يومئذ أو أســواق املال 
والبورصات، بينما احلسابات في 
ڤيروس كورونا شيء آخر، فقد 
كان ڤيروس  كورونا شرسا هدد 
عجلة ودوران املصانع وأوقفها 
فعــال، وكذلك هــدد البورصات 
العاملية، وكان املفترض املسارعة 
إلى عالجه وإيجاد املضاد بشكل 
سريع، ولكن الذي حدث ان الدول 
الكبــرى وخاصــة األوروبيــة 
وأميركا تباطأت عمدا في العالج 
ألن العمل على اكتشاف العالج 

مكونات احلياة وهي: حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل واملال.

والترابط بني االحتاد األوروبي 
اشتكت منه بريطانيا بان االحتاد 
االوروبي لم يقدم شيئا، وعندما 
طلبــت صربيــا معونة رفضوا 
وحــوادث كثيــرة تكشــف عن 
احلاجة املاســة لعالقات دولية 

فيما بعد هذا الوباء.
مشاكل نفسية

وأوضح د.النشمي ان هناك 
آثــارا ســتظهر للعالــم كله في 
اجلانب النفسي ويؤكد ذلك علماء 
النفس. وأكــد أن الذي ميلك أن 
يقدم للبشرية النظام العادل هو 
اإلسالم بال ريب (وما أرسلناك 
إال رحمــة للعاملني). العالم كله 
محتــاج إلــى رحمــة اإلســالم، 
املســلمون مرجعهم كتاب اهللا 
والسنة، لذا لم يفاجأوا باحلدث 
ألن ديننــا بني ان هنــاك احداثا 
جســاما مثل هــذه األوبئة التي 
قد تظهــر، والرســول ژ قال: 
«إذا سمعتم بهبأرض فال تقدموا 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فال تخرجوا فــرارا منه»، وهذا 
احلجر الصحي، قال رسول اهللا 
ژ «ليس من رجل يقع الطاعون 
فيمكث في بيته صابرا محتسبا 
يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهللا 

أوجبه علينا االسالم.
دين الرحمة

وأشــار الى ان تعاليم الدين 
االسالمي حتتاج اليها البشرية 
كلهــا فاإلســالم ديــن الرحمــة 
واملســامحة والعدالة احلقيقية 
وليســت املســاواة مبا يســمى 
باإلخاء الصوري وفي احلقيقة 
ال جند املساواة وال االخاء الذي 
يدعونه. وقال د.النشمي: نحن 
نحتاج الن نعيد العالقات بشكل 
جيــد، فالــدول االســالمية دول 
غنيــة، ينبغــي ان تقوم بكل ما 
حتتاج اليه، ففي اجلانب الزراعي 
نقوم بالتصنيع احمللي ونطوره 
لينافس السوق العاملي، ينبغي ان 
نعمل بكل ما نستطيع بأنفسنا، 
فاحلياة بعــد الوباء حتتاج الى 
جهــود دول فقــد رأينــا عندما 
اجتمعــت اجلهــود االجتماعية 
وجمعيات النفع العام واجلمعيات 
اخليريــة في مــوازاة احلكومة 
استطعنا ان نقلص من هذا الوباء 
الذي تشافت منه نسبة كبيرة، 
وهــا نحن نحتاج الان نســتمر 
في هذا التكاتف االجتماعي بني 
اجلهود االجتماعية الفردية وجهد 
الدولة. نسأل اهللا العلي العظيم 
ان نخــرج من هذا الوباء بفوائد 

تنفع البالد والعباد.

أكد أن اإلسالم هو الذي ميلك النظام العادل للبشرية.. وأن احلياة بعد الوباء حتتاج إلى تضامن دول.. وأفتى بأن من مات في احلجر الصحي فله مثل أجر الشهيد ولو كان في بيته

د. عجيل النشمي

تزايد احلرب النووية والتسارع 
فيها بني الــدول الكبرى خاصة 

العالقات الدولية والعدالة.
قضية مهمة

وقال د.النشمي هناك قضية 
مهمة قد ال تعيرها الدول الكبرى 
أهميــة، هــذه القضية ســتظهر 
على الســطح العاملــي بعد هذا 
الوباء هي طبيعة العالقات بني 
الــدول وخاصة الــدول الغربية 
واإلســالمية والــدول عامــة في 
عالقاتها مع الدول الكبرى التي 
الشــعوب،  تتحكــم مبقــدرات 
وتصنف العالم الى دول عظمى 
ودول نامية او فقيرة، وإن هذه 
االخيرة مستغلة لتزويد الدول 
العظمى باملواد األولية، وتعتبر 
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علي جنم: العمل في ظل اجلائحة حتدٍّ كبير
على أي إذاعة أخرى غير «مارينا إف إم»

سماح جمال 

«مارينا اف ام» اكبر من مجرد إذاعة، 
بل هي مؤسسة إعالمية استطاعت أن 
تثبت مدى قوتها وتغلبها على اآلخرين 
في زمن كورونا. فهناك حلقات على 
قناة «مارينا اف ام» جتاوزت مشاهدتها 

اآلالف في وقت قياسي.
هكــذا اســتهل اإلعالمي علي جنم 
نائب املدير العام ومدير البرامج في 
إذاعة «مارينا اف ام»ـ  قائال: العمل في 
ظل جائحة مثل كورونا يعتبر حتديا 
كبيــرا جدا على أي إذاعة أخرى غير 
«مارينا اف ام»، ففي الواقع نحن أول 
إذاعة عربية متكاملة من خالل قناتنا 
التلفزيونيــة التي حتظــى مبتابعة 
جيدة، منصتنا على مواقع التواصل 
االجتماعي حتظــى مبتابعة وتفاعل 
كبير، قناتنــا على اليوتيوب تعتبر 
األولى في الكويت مبليون مشترك، 
تطبيقنا وصل عدد مشتركيه ملا يقارب 
مليون مشــترك، وكل هــذه احللول 
الذكية واحلديثــة فكرنا بها وعملنا 
عليها حتى ننوع سبل متابعتنا وعادت 
علينا بنتائج ايجابية، ولم يخطر في 
بالنا أن منر مبثل هذه الظروف التي 

مير بها العالم.
ونفــى أن تكون اإلجــراءات التي 
تتطلبهــا املرحلة احلالية أثرت على 
مدى قربهم مــن متابعيهم، فقال: كل 
هذه الظروف لم متنع «مارينا اف ام» 
من أن تكون جــزءا من حياة الناس 

اليومية، فمثــال برنامج «الديوانية» 
من اول احلظــر اجلزئي وهو يوميا 
على الهوا مع الناس، ليكون مبنزلة 
إحدى املنصات األساسية للمسؤولني 
مثــل رئيــس مجلــس األمــة، وزير 
التجارة، والكثير من القيادين ليكونوا 
متواصلني بصــورة أكبر مع الناس. 
ففريق الديوانية (علي خاجه، شعلة 
القرشي، بشــار اجلزاف، فهد كميل) 
كانوا حريصني منــذ اللحظة األولى 

على أن يستمر البرنامج.
وحول جنــاح الكبيــر واألصداء 
االيجابية التي حققها برنامجه «ساعة 
واحدة مع علي جنم»، قال: كنا ننوي 
تقدمي ١٥ حلقة فقط، لكن بفضل النجاح 

واجلمهور استطعنا أن نصل إلى ١٩ 
حلقة، باإلضافة إلى ٥ حلقات «عيدية» 
التي قدمناها في عيد الفطر السعيد.

وإذا كانت املنافسة أسهل هذا العام، 
قــال: كانت هناك منافســة قوية هذا 
املوسم، ولكن قدرة فريق عمل «مارينا 
اف ام» على التفكير دائما بأفكار جديدة 
وغير متوقعة حتســم املنافســة في 
صاحلنا، وال ننســى هنا أيضا الثقة 
الكبيرة التي وضعها الضيوف فينا، 
فكان ظهورهم احلصري في رمضان 

معنا.
وتابــع: واحلمــد هللا أن أحد أهم 
عوامل القوة لدينا هي اجلمهور الذي 
اعتاد متابعتنا ببرامجنا احلوارية التي 

نقدمها سنويا في رمضان، ورمبا كان 
االختــالف هذا العام أننا قدمناه عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، وبفضل 
الرصيــد الكبير من الثقة التي لدينا 
مع جمهورنا وجدنا منهم هذا التفاعل 
الكبير طوال احللقات التي قدمناها، مما 
جعل البرنامج يأخذه وضعه ومكانته 
ويكون من بــني أفضل البرامج التي 

قدمت في شهر رمضان املاضي.
وعــن مــدى ســهولة حــوارات 
الـــ «اليــف» علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــي مقارنــة بالتقــدمي فــي 
االذاعات، قال: احلوار الـ «اليف» ليس 
باألمر السهل، ففي اإلذاعة نستطيع أن 
نأخذ استراحة، فهناك فاصل إعالني، 
األغاني.. وغيره، ولكن في الاليف كل 
هذا لم يكن موجودا مما جعل احلمل 
األكبــر يقع على فريــق اإلعداد دانة 
احلمادي وموسيقى، في جعل احملاور 
قوية ومتنوعة وغنية باحملتوى الذي 
تقدمه فينقسم بني الكوميديا، اجلدية 
واملعلومات التي نقدمها طوال احللقة، 
تواصل بني اجلمهور والضيف الذي 
اضفناه على احملــاور والذي يعتبر 
مبنزلة إضافــة جديدة في برنامجنا 
من خالل االســئلة التي كان يضعها 
اجلمهور في كل حلقة للضيف وكنا 
نضمنها في اســئلتنا مع ذكر اســم 
الشــخص الذي طرح السؤال، وهذه 
األمور مجتمعة جعلت احلوار مختلفا 
فــي الاليف ورجعــت علينا بصورة 

ايجابية.

أكد لـ «األنباء» أن رصيد احملطة عند اجلمهور جعلها في الصدارة

ملشاهدة الڤيديو

تغلبنا على منافسينا بفارق شاسع.. والضيوف اختاروا أن يكون ظهورهم احلصري معنا

«البا» تطلق «اجلوهر» األسبوع املقبل
مفرح الشمري

الفنون  أكادميية  تستعد 
التابعــة  «البــا»  األدائيــة 
ملؤسسة لوياك إلطالق برنامج 
«اجلوهر» ضمن موسم ثقافي 
وفني حافل يتحــدى أجواء 

احلظر.
يتضمن «اجلوهر» حزمة 
من الــورش اإلعالميــة التي 
تتوجه للشباب بشكل احترافي 
ومبشاركة كبار اإلعالميني في 

العالم العربي.
تنطلق احللقة األولى من 
«اجلوهــر» األســبوع القادم 
بإشــراف وتقــدمي اإلعالمية 
اللبنانيــة املرموقة املرموقة 
جيزال خــوري والتــي تعد 
من أبــرز اإلعالميات العرب 
خالل العقدين األخيرين حيث 
حاورت كبار الزعماء وامللوك 
والرؤساء واملبدعني عبر كبرى 

القنوات العربية.
وعن هذه املشاركة قالت 
خــوري: أعتبــر «لويــاك» 
منظمة إنسانية رائعة ويكاد 
ال يوجد لها مثيل في العالم 
العربي ألنها تساعد الشباب 
مــن مختلف الــدول العربية 
إضافــة إلــى مــد يــد العون 
للموهوبني ممن يعانون في 
حياتهــم أو اضطروا للجوء 
لظروف احلروب. وعندما زرت 
«لوياك» في الكويت أعجبت 
جدا مبا تقدمه للشــباب في 
الكويــت وهو أهم مشــروع 

للثقافة.
وحول طبيعة «اجلوهر» 
قالت: سعيدة جدا بأن تتاح 
لي فرصة االلتقاء بالشــباب 

بالتعاون مع لوياك العربية.
وأضافــت: نســعى مــن 
خــالل البرنامــج إلــى بنــاء 
جســور ثقافية بني األجيال 
العربيــة عبــر  والشــعوب 
استضافة شخصيات عربية 
مؤثرة بهدف تعريف الشباب 
برموز ســابقة ســاهمت في 
تكوين جوهر الثقافة العربية، 
واالرتقاء باملستوى الثقافي 
وخلق كوادر إعالمية متمرسة 
من خالل تدريبهم على البحث 
واحملــاورة على أيــدى كبار 

اإلعالميني.
حول شــروط االشــتراك 
قالت السقاف: البرنامج خدمة 
للشباب املوهوبني واجلادين 

ونوهت بحرص «لوياك» 
علــى تقــدمي املنــح والدعم 
للشباب خصوصا من لوياك 
لبنان واألردن والكويت، حيث 
ستكون هناك ست منح بواقع 
اثنتني من كل بلد، سواء من 
شباب لوياك أو املقيمني العرب 
في هذه البلدان، إميانا بدور 
لويــاك فــي خدمة الشــباب 

الكويتي والعربي.
وختمت السقاف تصريحها 
بالتعبير عن سعادتها باإلقبال 
الذي شــهده «اجلوهر» منذ 
اإلعــالن عنــه، مؤكــدة أنــه 
ســوف يســتمر عبر العديد 
من احللقات بــإدارة وتقدمي 

كبار اإلعالميني.

واخلطة تتضمن حوالي ١٢-١٤ 
ورشة خالل العام وستكون 
هنــاك امتيازات تشــجيعية 
ملن يلتزم بأكثر من ورشــة 
خالل العام حيث ســيحصل 
امللتزمون على شــهادة جيل 
اجلوهر ومنح مستقبلية في 
مجال التدريب االعالمي داخل 

وخارج الكويت.
كمــا أكــدت الســقاف أن 
البرنامج مفتوح في حلقاته 
املختلفة للشباب من الكويت 
والعالــم العربي حيث يقبل 
في كل ورشة ما بني ١٠ و ١٤ 
متدربا، وستكون مدتها مبعدل 
ساعتني على مدى خمسة أيام، 

عبر تطبيق «زوم».

اإلعالمية جيزيل خوري رئيس مجلس «لوياك» فارعة السقاف

املوهوبني ومتحمسة جدا ألن 
أعطيهم خبرتي بعد كل هذه 
السنوات. وأمتنى أن أفيدهم 
وألول مــرة أحضر لورشــة 

إعالمية بهذه السعادة. 
وختمت خوري تصريحها 
بأن «اجلوهر» جتربة فريدة 
التدريــب  نتجــاوز مجــرد 
اإلعالمي واملهني إلى اكتشاف 
الشخصيات التي ساهمت في 
نهضة الكويت وإلقاء الضوء 

عليها.
مــن جانبها، قالت رئيس 
مجلس «لوياك» فارعة السقاف 
ان «اجلوهر» برنامج تثقيفي 
إعالمي للشــباب يدرب فيه 
كبار اإلعالميني وتطرحه البا 

تأييد حبس أحمد الفيشاوي في قضية «لينا»
أيــدت محكمة مصريــة حبس 
الفنــان أحمد الفيشــاوي ملدة عام 
بســبب االمتنــاع عن ســداد نفقة 
ابنته «لينا»، وذلك بقرارها رفض 
املعارضة التي أقامها الفيشاوي من 

حيث املوضوع.
وكانــت محكمــة جنــح الدقــي 
باجليزة قد قضت في وقت ســابق 
مبعاقبة أحمد الفيشاوي، باحلبس 
ملــدة عام فقــط، وذلك فــي جنحة 
امتناعــه عن تنفيذ أحــكام نفقات 
وأجور ابنته «لينا»، وكان الفنان قد 
أقام دعوى قضائية ضد ابنته ملنعها 
من السفر، قبل أن تسافر إلى إجنلترا 
مع والدتها هنــد احلناوي لتدرس 
فــي لندن، متهمــا طليقته هند في 
دعوته القضائية باإلهمال في رعاية 
ابنتهما، وفي نوفمبر املاضي، صدر 
حكم قضائي بإلغاء قرار منع السفر، 

وكان لهــذا األمر تأثيره في نشــأة 
وتصرفات حفيــدة الفنان الراحل 
فاروق الفيشاوي والتي استقبلت 

اخلبر بالبكاء فرحا.
وجاء احلكم في القضية بقبول 
التظلم املقدم من هند احلناوي والدة 
الفتاة شــكال، وإلغاء األمر الوقتي 
(املنع من السفر وترقب الوصول) 
واعتبــاره كأن لم يكن وإلغاء كافة 

آثاره.
الفنــان فــاروق  ومنــذ وفــاة 
الفيشاوي، بدأ اسم «لينا الفيشاوي» 
بالظهور بشــكل مســتمر، وكانت 
«لينا» كشفت عن سبب عدم تواجدها 
في جنازة جدها، وذكرت أن والدها 
هو السبب، وسيطرت «لينا» على 
حديث اجلمهور لفترة طويلة بسبب 
نشــرها صورة خادشــة، وقوبلت 

الصورة بعاصفة من االنتقادات.

صبا مبارك تكشف سبب غيابها

رسالة حتذير من دينا الشربيني

قالت الفنانة صبا مبارك إن سبب غيابها 
عن الدراما املصرية في الفترة املاضية منذ 
تقدميها مسلســل «طايع» مع الفنان عمرو 
يوســف، النشــغالها خــالل العــام املاضي 
بإنتاج مسلســل «عبور» عــن الالجئني في 
األردن، وكذلك انشغالها بإنتاج فيلم «بنات 
عبدالرحمن» مع املخرج زيد أبو حمدان وفيلم 
«أميرة» مع املخرج محمد دياب، وأنها تنتظر 
عودتها للدراما املصرية قريبا وللسينما أيضا.

وعن تأثير كورونــا على ضعف بعض 
األعمــال التي عرضت في الفتــرة املاضية، 
قالت صبا، بحسب مجلة «لها»: الكورونا أثر 
جدا، ولكن ال يجب علينا أن نلقي اللوم عليه 
بالكامل، رمبا يكون مسؤوال عن عدم الدقة 
والتسرع والتباعد بني الشخصيات، لكن ال 
يجب أن يتســبب الكورونا في اإلسفاف أو 
االستسهال، كذلك كانت فرصة جيدة لصناع 
الدراما، ألن الناس في املنزل يشاهدون كل 
محتوى تتم صناعته، ولهذا ليس مصادفة 
أن املنصات حتقق جناحات استثنائية في 

هذا الظرف.
وعن آخر تطورات فيلم «الراهب» الذي 
تشــارك فيه مع الفنان هاني سالمة والذي 
توقف تصويره منذ فترة، ردت: ليس لدي 
معلومة عن الفيلم حاليا، وأمتنى أن يعود 
خاصة أن السيناريو مميز ويقف وراءه فريق 

عمل متمكن بقيادة املخرجة هالة خليل.

في أولى حلقات البرنامج التلفزيوني 
اجلديد «مني يكون» عبر شاشة «أم بي سي»، 
أطلت النجمة دينا الشــربيني بأول حلقة 
من البرنامج لتكشف عن حالتها الصحية 
وآخر التطورات حلالة الفنانة رجاء اجلداوي 
التــي أصيبت قبل أيــام بڤيروس كورونا 
بعد انتهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث 
مسلسلها الرمضاني «لعبة النسيان»، كما 
كشفت بعض التفاصيل اخلاصة بضيوف 
البرنامج في أول موســم منه عبر شاشة 

احملطة.
ووجهت دينا في بداية احللقة رســالة 
شــكر الى كل جمهورها ورسالة اطمئنان 

بعد أن أكدت انها بصحة جيدة ولم تصب 
بالڤيروس، لكنها في حالة عزل خوفا على 
كل مــن حولها، وأضافت أنها تطمئن على 
صحة الفنانة رجاء اجلداوي بشكل يومي، 
حيث تتصل بهــا مرتني يوميا لالطمئنان 
على حالتها وهي في حتسن مستمر، مشيرة 
إلى أن رجاء اجلداوي هي أفضل شخصية 

قابلتها بحياتها.
كما وجهت رسالة حتذير إلى كل اجلمهور 
بضرورة اتباع كل اإلجراءات الوقائية خوفا 
من انتشار العدوى بينهم، وكشفت عن أنها 
كانت تشعر بالقلق جتاه كل من حولها لكن 
احلمد هللا نتيجة التحاليل كلها مطمئنة.

مجموع مشاهدات بعض احللقاتاألسئلة خط أحمر واملواقف عفوية
وصل إلى ٢٠٠ ألف مشاهدة نفى اإلعالمي علي جنم أن يكون 

ضيوفه على معرفة مسبقة باالسئلة 
أو أن املواقف الطريفة التي حدثت 
كان مرتبا لها مسبقا. وقال: العفوية 
التي كانت موجودة في الاليف كانت 
طبيعية واملواقف التي حدثت كانت 
وليدة اللحظة ولم يتم اإلعداد لها 
مسبقا، وفي كل برامجنا التي نقدمها 
ال يتم إطالع الضيف على االسئلة 
أو احملاور قبل املقابلة، فهذا يعتبر 
من اخلطوط احلمراء لدينا التي ال 

نقبل بتجاوزها، والسيناريوهات 
املعدة مسبقا ليست الطريقة التي 
نتبعهــا في العمل في برامجنا في 
«مارينــا اف ام»، ولن تكون أبدا. 
ولهذا فكل املواقف التي حدثت كانت 
عفوية وعلى حسب السؤال املطروح 
ولهذا كان عفويا ووصل إلى الناس 
والناس شعرت به ولهذا شاهدنا هذا 
الكم من التفاعل الكبير من الناس، 
وانتشار املقاطع من هذه املقابالت 

بصورة كبيرة.

بأرقام املشــاهدات  فيما يتعلق 
للحلقات، قال جنــم: ال نعتمد على 
املشاهدات التي تكون موجودة أثناء 
النهائي  الـ«اليف» بل على املجموع 
الذي يكون موجودا في نهاية الـ«اليف» 
والذي لم يقل عــن ١٠٠ ألف طوال 
١٩ حلقة، وفي حلقة الفنان حســن 
البالم وصل عدد مشــاهداته إلى ١٨ 

ألف مشــاهدة، ومن بينهم ١٥ ألف 
مشاهدة ملدة ساعة، وكانت حلقات نور 
الغندور، رحمة رياض، ليلى عبداهللا من 
بني أعلى احللقات مشاهدة مبجموع 
٢٠٠ ألف مشاهدة أو متفاعل. وفي 
احملصلة فالتفاعل وأعداد املشاهدات 
التي وصلنا لها جعلتنا نتغلب على 

منافسينا بفارق شاسع.

رحمة رياض نور الغندورحسن البالم
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عبداهللا الرويشد لـ «األنباء»: حفلي في «مكملني معاكم».. قريبًا
ياسرالعيلة

التقى «ســفير األغنية اخلليجية» 
عبداهللا الرويشد بجمهوره ومحبيه عن 
طريق «انستغرام اليف» مساء األربعاء 
في حوار استمر ساعتني وربع الساعة، 
وتابعــه اآلالف من محبي بوخالد في 
الكويت بشكل خاص والعالم العربي 
بشــكل عام، وقبل بدء البث حرصت 
«األنباء» على االتصال بالرويشد ملعرفة 
ســبب اتخاذه قرار الظهــور «اليف» 
خــالل هــذا التوقيــت، فقــال: الفكرة 
كانت تراودني منــذ فترة لكي التقي 
مــع جمهوري ألني «ولهــان» عليهم، 
فاحبيت نسولف ونغني ونضحك بعيدا 

من روتني حياتنا احلالي.
«مكملني معاكم»

وعن سبب عدم ظهوره حتى اآلن 
في احلفالت «االونالين» التي اطلقتها 
الهيئــة العامــة للترفيه فــي اململكة 
العربية السعودية بالتعاون مع شركة 
روتانا للصوتيات واملرئيات واملكتب 
الفني ملجموعة MBC، والتي انطلقت 
فــي عيد الفطر املاضــي حتت عنوان 
«معيدين معاكم» وتستمر الى اآلن حتت 
شــعار «مكملني معاكم» وشارك فيها 
العديد من النجوم اخلليجني والعرب، 
قال بوخالد: قريبا ســتكون لي حفلة 
ضمن حفالت «مكملني معاكم» القادمة.

وبالعودة الى «انستغرام اليف»، فقد 
حرص الرويشد على الظهور مبصاحبة 
آلة العود، وشاركه عازفا ايقاعات من 
فرقة املاص، وهما فهد املاص وحسني 
اخللف، بوجود جاسم العازمي واحمد 

ملك من ادارة مواقع «السفير».
بدأ الرويشد «الاليف» بتقدمي االغنية 
الوطنية اخلاصة باألبطال في الصفوف 
األماميــة، والتــي حملت عنــوان «يا 
أهل الكويت»، وشدا على مدار الوقت 
وبناء على رغبات متابعيه بالكثير من 
اغنياته الشــهيرة، مثل «دنيا الوله» 
و«هجرتك» و«حسبتي ضاعت» و«يا 
ساري الليل» و«عيني لغير جمالكم» 
و«القلوب الساهيه» و«اغار من قلبي» 

و«اى معزة»، وغيرها.
وفــي معرض اجاباته عن اســئلة 
اجلمهور، كشف الرويشد انه يقضي 
وقت احلجر املنزلي في البيت، وقال انه 
يشغل وقته مبتابعة املسلسالت، خاصة 
خالل شهر رمضان، حيث اعتبر نفسه 
متابعا جيدا جدا لالعمال الفنية، قال: 
بالنسبة لالعمال العربية فقد شاهدت 
مسلسل «االختيار» للنجم امير كرارة 
واوجه له حتية كبيرة ولفريق العمل 
على هذا املسلسل األكثر من رائع، كما 
اشاد بالفنان محمد رمضان ومسلسله 

«البرنس»، مشيرا الى ان رمضان جنم 
كبير، وانه من املتابعني ألعماله، وكل 
عام يقدم عمال يحرك اشــياء بداخله 
مثل كل املشــاهدين، وحرص بوخالد 
على اإلشــادة بأداء الفنان أحمد زاهر 
لشخصية «فتحي»، وداعبه قائال «يا 
فتحي ملا اشــوفك هخنقــك»، وبعدها 
قدم الرويشد واجب العزاء في رحيل 
الفنان املصري الكبير حســن حسني 

الذي وافته املنية منذ ايام.
رسائل

وبالنسبة لألعمال الكويتية وجه 
الرويشد مجموعة من الرسائل لعدد من 
النجوم، بدأها برسالة للنجمة الكبيرة 
سعاد عبداهللا، قائال: أم طالل شهادتي 
فيك مجروحة، وانت ابدعت في مسلسل 
«جنــة هلي»، ووجه رســالة للنجمة 
الكبيرة حياة الفهد، وقال: ام سوزان 
حبيبة قلبي قدمت شــي مختلف بكل 
املقاييس، ومتيزت في مسلســل «ام 

هارون» بشــكل كبير واحداث العمل 
جميلة، كما وجه رســالة للنجم داود 
حســني، جاء فيهــا: وبعدين معاك يا 
بوحسني، العام قدمت لنا قصة كرهناك 
فيها، وهذا العام قدمت شي غير عادي 
من خالل مسلسلك «في ذاكرة الظل»، 

العمل وايد حلو وانت مبدع دائما.
أحلان جديدة

وكشــف الرويشــد عن العديد من 
االخبار اجلديدة، ابرزها انه يجهز حاليا 
مجموعة من األحلان اجلديدة لكل من 
املطربة اصالة نصري واملطربة نوال 
الزغبي، كما رحــب بتقدمي «دويتو» 
غنائي مع اي جنمة من جنمات الطرب 
مثل نوال واصالة واحالم في حال توافر 

عمل يكون مدروسا بشكل صحيح.
وقــال بوخالد انه يرتب حاليا مع 
رئيس شركة «روتانا» سالم الهندي 
لتقدمي حفل غنائي بنظام اجللسة في 
الكويت قريبا، كما كشف عن ان مطربه 

املفضل هو «موسيقار االجيال» محمد 
عبدالوهاب، حيــث قال: «هو الوحيد 
اللي كان يترس راســي»، مشيرا الى 
وجود تعــاون جديد يجمعه بامللحن 
احمد الهرمي، وانه ينتظر وعد املطرب 
الكبير عبادي اجلوهر بتقدمي حلن له، 
كما حتدث عــن تعاون جديد يجمعه 
بالشاعرة البحرينية فتحية العجالن 

ومن احلان امللحن خالد الشيخ.
ولم يتخل الرويشــد عن خفة دمه 
املعتــادة و«قفشــاته» الطريفة خالل 
«الاليف»، حيث قال ردا على سؤال «ماذا 
تعلمت من احلجر املنزلي؟»: لم اتعلم 
الطبخ مثل غيري، وال اعرف اسوي غير 
بيض عيون وشاي. واضاف (ضاحكا): 
امــا عن هواياتي وقت احلجر املنزلي 
فهي اني اصبحت «البس بچامات وايد»، 
الفتــا الى انــه كان يرغب في الظهور 
«اليف» مــن فترة. واردف (ممازحا): 
«لكن ماكو حالقني»، وطالب املسؤولني 
قائال: «تكفون افتحوا محالت احلالقة»، 
مؤكــدا انه ال يحــب صوت املطر، كما 
حرص على تقدمي اغنية للمرة األولى 
من البومه اجلديد من كلمات الشاعر 
علي مساعد وأحلان الرويشد بعنوان 

«هجرتك».
«صاحبة السعادة»

وردا على سؤال من احد املتابعني له: 
متى نشوفك ضيف في برنامج «صاحبة 
السعادة»؟ اجاب: حبي للنجمة الكبيرة 
اسعاد يونس ال يوصف واتشرف بأن 
اكون ضيفها في البرنامج، وان يضاف 
هذا اللقاء في الـ CV اخلاص بي بأنني 
طلعت معاها. واوضح في جانب آخر 
انه كان من املفترض ان يقدم «دويتو» 
غنائيــا مــع املطرب التركــي ابراهيم 
تاتلــس، خاصــة ان اللحن جاهز من 
احلان امللحن مشــعل العروج، حيث 

قال: «لكن اهللا ما قسم».
وعن «فنــان العرب» محمد عبده، 
قال: ابوعبدالرحمن هو االخ واحلبيب 
والفنان األسطورة الذي لن يتكرر ابدا، 
فهو انسان مبعنى الكلمة، وانا سعيد 

بأنني تعرفت على انسان مثله.
وحــرص الرويشــد علــي الدعاء 
للمطــرب الكبيــر شــادي اخلليــج، 
متمنيا له بالشفاء العاجل، وكعادته 
دائمــا ضرب بوخالد مثــال في معنى 
الوفــاء، حيــث حرص على االشــادة 
بالــدور الــذي قــام به عدد مــن كبار 
امللحنني والشعراء الذين تعاون معهم، 
وســاهموا في شهرته، وخص بالذكر 
امللحن الراحل راشد اخلضر والشعراء 
الكبار عبداللطيف البناي وبدر بورسلي 
وسامي العلي والراحل مبارك احلديبي 

وامللحن سليمان املال، وغيرهم.

ألنه «ولهان» على جمهوره حرص على الغناء و«السوالف» والضحك معهم من خالل «إنستغرام اليف»

هواياتي فترة احلجر «لبس البچامات» وطبخ بيض عيون وشاي

كرارة رائع.. ورمضان فنان كبير.. و«لو شفت فتحي هخنقه»
أتشرف بالظهور مع «صاحبة السعادة» ويضاف لرصيدي

أجهز حلنني ألصالة ونوال الزغبي.. وعبدالوهاب مطربي املفضل

أم طالل أبدعت.. وأم سوزان متميزة.. وبوحسني غير عادي

«طمني بس»
كشف «سفير االغنية اخلليجية» عن أن اغنية «طمني بس» كانت للمطرب 
عبداملجيد عبداهللا وانه اتصل على عبداملجيد بأنه يرغب في تقدميها فرد عليه 
قائال: «حاللك يابوخالد». وحرص النجم عبداهللا الرويشد في نهاية «الاليف» 
على توجيه الشــكر والتقدير لكل األبطال في الصفوف األمامية، قائال: «اهللا 

يبيض وجوهكم وما قصرمت وفي ميزان حسناتكم»
يذكر ان عددا من الفنانني واملشــاهير حرصوا على متابعة بوخالد خالل 
«الاليف» منهم مشــعل العروج وعبود اخلواجة وخالد البريكي ومنى شداد 
وعبداهللا بوشهري وبثينة الرئيسي وبشار الشطي واالعالمي حمد قلم وآخرون.

مصطفى رشيد: سعيد بنجاح «الشهد املر»

قال املخــرج البحرينــي مصطفى 
رشيد انه سعيد بردود أفعال املشاهدين 
جتاه مسلسل «الشهد املر» الذي عرض 
على قنوات تلفزيون «ابوظبي» والذي 
كتبه إســماعيل عبداهللا وشــارك فيه 

مجموعــة من النجوم منهــم: إبراهيم 
احلساوي وحبيب غلوم وزهرة عرفات 
وهيفاء حسني وفخرية خميس وعبداهللا 
الطراروة وغيرهم، موضحاـ  في تصريح 
صحافيـ  ان فريق العمل وطوال فترة 

التصوير التزم بخطة العمل ولم يواجه 
كمخــرج الى صعوبات، رغم مســألة 

كورونا واإلجراءات االحترازية.
وأضاف: اي مخرج يكون ســعيدا 
عندما يرى املشاهد يشيد بالعمل الذي 

اجنزه، وكذلك الفنان، ناهيك على ان 
القصة الشعبية التي كتبها اسماعيل 
عبداهللا كانت جميلة ومشوقة، واعدا 
املشاهدين مبزيد من االعمال التي حتمل 

بني طياتها التشويق واإلثارة.

مشهد من العمل املخرج البحريني مصطفى رشيد

مكسيم خليل: أتعرض حلرب منّظمة منذ 
سنوات.. ولم يستطيعوا تهميشي في «أوالد آدم»

أعلن املمثل مكسيم خليل أن هناك حربا 
إعالمية منظمة ضده منذ ســنوات حتمت 
تهميشا مقصودا للعديد من أعماله، لكنه 
أشار إلى أن الظرف في مسلسل «أوالد آدم» 
الذي شارك فيه رمضان املاضي بشخصية 
«غســان يونس» كان فاقعا ولم يســتطع 

أحد تهميشه.
وعبر مكسيم، في حوار مع اإلعالمي إيلي 
نخلة ضمن برنامج «The insider بالعربي» 
عن ســعادته بردة الفعــل حيال دوره في 
املسلســل، وأكــد أن الهدف األساســي من 
كل شخصية يقدمها هو استمتاعه كممثل 
بالدرجة األولى ال إمتاع الناس، مشيرا إلى 
أن شخصية «غســان أدخلته في متاهات 

جديدة».
هذا ورفض مكسيم منطقيا أن تكون له 
مشاركة في اجلزء الثاني من العمل في حال 
أنتج ألن «احلدوتة خلصت»، على حد قوله، 
الفتــا الى ان فكرة إعــداد جزء ثان للعمل 
علــى خلفية جناح اجلزء األول ســتدخل 
في مطبات، وقــد تتطلب تنازالت كثيرة، 

خاصة في شخصية «غسان»، ملمحا إلى 
أن العمل قد يتحول إلى مسلسل رعب ألنه 
سيعمد إلى قتل األبطال الواحد تلو اآلخر.

وفي سؤال عن تغريدة إليسا بأن الدور 
الــذي قدمه مــن أجمل األدوار فــي الدراما 
العربية، قال مكسيم إنه ليس بصدد تقييم 
نفســه، مشــيرا إلى أنه قدم في السنوات 
املاضية شــخصيات يحترمها ولها مكانة 
خاصة عنده، لكن لم يحظ بعضها بالطريق 
التسويقي الصحيح كشخصيته في «صانع 
األحالم»، مشددا على اعتزازه بالشخصيات 
التــي قدمها في «زمن العار»، «الوالدة من 
اخلاصرة»، «لعنة الطني»، «حالوة الروح» 

و«غدا نلتقي».
وأكد مكســيم ان شخصية «غسان» ال 
تشبهه أبدا وهناك «ميليميترات» داخلية 
بني شخصيته احلقيقية والدور الذي قدمه، 
ولم يسمح لهما بالتقارب أبدا، موضحا أن 
هناك مشاهد حذفت عن ماضي الشخصية 
كانت ســتبرر للنــاس أفعالها، لكنه أبدى 

سعادته لعدم تصويرها.

جومانا مراد: جتربة «يوم ١٣» رائعة

«الشك» يبقي قصي خولي في بيروت

أكدت الفنانــة الســورية جومانا مراد 
أن خوضهــا جتربة فيلم «يوم ١٣» بتقنية 
٣D، كانت رائعة، مؤكدة أنها كانت سعيدة 
بوجودها بها، مضيفة: ستشــاهدون فيلم 
رعب وتشــويق مختلفا ومصورا بطريقة 

جديدة ومختلفة بالسينما.
وعن جتربــة األمومة التي أبعدتها عن 
الســاحة افنية ملدة ســت ســنوات، قالت 
جومانــا، بحســب مجلــة «لهــا»: األمومة 
جعلتني أشــعر باملســؤولية بشكل أكبر، 
وأصبحت أكثر نضجا، فإحساس األمومة 
أحلى إحساس بالكون، يا رب ال يحرم أحد 

منه، ويخلي لي ابني.
وحول أعمالها اجلديدة في الفترة املقبلة، 
ردت: أحضر لبطولة مسلسل جديد، لكن 
بسبب ضيق الوقت مت تأجيل التحضيرات 
حتى أنتهي من تصوير مسلســل «خيانة 
عهد» الذي تواجدت به في رمضان املاضي، 
فعندمــا عرض علي وجدته فرصة جميلة 
للعمل مع حبيبتي الفنانة يسرا، وأحببت 
كثيرا حب اجلمهور لشخصية «شيرين» 
التــي جســدتها، وال أفضــل احلديــث عن 

تفاصيل املسلسل اجلديد حاليا.

وقع الفنان قصي خولي عقدا ملصلحة 
مسلسل جديد تنتجه منصة «شاهد» قريبا 
بعنوان «الشك»، ونشر خولي على صفحته 
بـ «انســتغرام» ڤيديو يؤكد فيه أنه دخل 
فــي جتربة جديدة، وظهر بشــعر مجدول 
طويــل، وهي املرة األولى التي يؤدي فيها 
مثل هذا الدور، واملسلسل مؤلف من ١٤ حلقة 
ويصور في لبنان إلــى جانب فريق عمل 
لبناني ومجموعة من املمثلني السوريني، 
وبحســب موقــع «نواعم» فــان قصي آثر 

البقاء في بيروت بعد إقفال مطار العاصمة 
بسبب انتشار جائحة كورونا.

من جهــة اخرى، بــات إنهــاء تصوير 
مسلسل «عشرين عشــرين» مسألة أيام، 
ويــؤدي خولي فيــه دور رئيس عصابة، 
وتعمل شــركة صادق الصباح حاليا على 
ترويج وإعالن خطة خاصة بتاريخ عرض 
املسلســل لينال النجــاح املتوقع، بعد أن 
خرج من ســباق رمضــان املاضي لتأجيل 

التصوير بسبب ازمة «كورونا».
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اتهام مواطن بتمكني متهم من الهرب وإهانة وسّب موظف 
عام والشروع في دهس أحد رجال األمن بصباح السالم

محمد اجلالهمة

متكن رجال مباحث مبارك الكبير 
من ضبط مواطــن وابنه بعدما قام 
األول بارتــكاب عــدة جرائــم وهي 
متكني متهم من الهرب وإهانة موظف 
عام والشــروع في دهس أحد رجال 
األمــن ومتت إحالتهمــا الى اجلهات 
املختصة واعترف املذكور بارتكابه 

للجرائم املســندة إليه، وقام املجني 
عليه بالتعرف علــى املتهمني، فيما 
أكــد مصدر امني ان وزارة الداخلية 

لن تتساهل في حماية منتسبيها.
واســتنادا الى مصــدر امني فإن 
دورية مرور بها رجــال أمن تقدموا 
الــى مخفر شــرطة صباح الســالم 
وقاال انهما وخالل جولة تفقدية في 
املنطقة فوجئا بشاب يدخن سيجارة 

ويقوم بإلقائها على الدورية بشكل 
فيه اســتفزاز والمباالة، حيث قاما 
بتوقيف الشــاب وتبــني انه كويتي 
حيث مت الطلب منه النزول من املركبة 
لتفتيشها وحترير مخالفة مرورية له، 
وأضاف املبلغان بأنهما وبعد دقائق 
فوجئا مبواطن يأتي حيث يتوقفان 
وقــام بالتدخل في الواقعــة، وأفادا 
بأنه والد الشــاب، وقد قــام بإهانة 

رجلي األمن وأخــذ بتهديدهما ومن 
ثم قام األب وابنه بالتوجه ملركبتهما 
واإلسراع بها وخالل الهروب كاد ان 

يدهس احد رجال األمن.
وأضــاف املصدر: فور تســجيل 
القضية مت عمل التحريات اســتنادا 
الى لوحة مركبة األب وابنه وحتديد 
مكان سكنهما وضبطهما وتسجيل 

قضايا بحقهما.

ُضبط وابنه بعد متكنه من الهرب عقب ارتكاب جرائمه

مشاجرة بني ٣ عسكريني و«بدون» في نقطة أمنية بـ«الزور»
محمد اجلالهمة

شــهدت إحدى النقــاط األمنية في 
منطقــة الزور مشــادة عنيفــة انتهت 
بإصابة ٤ أشــخاص منهم ٣ عسكريني 
في وزارتي الدفاع والداخلية واحلرس 
الوطني، وخلصت املشاجرة التي أعقبت 
مشــادة كالمية الى تســجيل القضية 
باعتبارهــا جناية وأرفــق في امللف ٤ 
تقارير طبية جميعها حافلة باإلصابات، 
وأخذت القضية رقــم ٤/٢٠١٢ جنايات 
الزور. واســتنادا الى مصدر أمني فقد 

تقدم مواطن من مواليد ١٩٩٧ ويعمل في 
احلرس الوطنــي وأحضر معه تقريرا 
طبيا جاء في كسر بالسالمية الطرفية 
لالصبع اخلامت باليد اليسرى، وآخر من  
مواليد ١٩٥٨ ويعمل في وزارة الداخلية 
وأحضر معه تقريرا طبيا جاء فيه جروح 
وتورم فــي فروة الرأس مــن الناحية 
اليمنى وجرح طعني في أعلى الظهر، 
وثالث من مواليد ١٩٧٧ ويعمل في وزارة 
الدفاع وأحضــر تقريرا طبيا جاء فيه 
جرح قطعي بفروة الرأس للجهة اليمنى 
وجرح قطعي باألنف، حيث أبلغوا عن 

تعرضهم للضرب من قبل شخص من 
غير محددي اجلنسية من  مواليد ١٩٩٧ 
وأحضــر تقريرا طبيا جاء فيه كســر 
باألنف وعمل اشعة مقطعية على حجر 
العني توضح كسر حجر العني اليسرى 
مع اتساع بعضلة العني، وينصح بحجر 
املريض على عيادة حجر العني إلمكانية 
التدخــل اجلراحي، حيث متت الواقعة 
مقابــل جالبوت وعلى هذا مت االتصال 
على وكيــل نيابة األحمدي، حيث أفاد 
بتسجيل قضية حتت مسمى «جناية»، 

وأحيلت إلى جهة االختصاص.

ُسجلت «جناية» وأُرفقت فيها ٤ تقارير طبية حافلة باإلصابات البالغة

تسليم الرخص يبدأ من ٨ صباحا وحتى ٥ مساءً

«املرور»: استقبال من جددوا رخص قيادتهم
من ٨ صباحا حتى ٥ من عصر غٍد السبت

محمد الدشيش

أعلنت وزارة الداخلية عن استقبال املواطنني 
واملقيمني ممــن انتهت رخص القيادة اخلاصة 
بهم يوم غد السبت في مبنى األلعاب الرياضية 
في نادي النصر لتســلم رخــص القيادة التي 
قاموا بتجديدها «أون الين». وأشارت الوزارة 
في بيان لها الى أن تسلم الرخص سيكون من 
الساعة الثامنة صباحا وحتى اخلامسة عصرا.

الى ذلك، أكد مصدر أمني أن قاطني املناطق 
احملظورة عليهم االنتظار حلني فك العزل عليهم، 
مشيرا الى أن تعليمات صدرت الى رجال املرور 
بعدم حترير مخالفات ملن يتم ضبطهم وبحوزتهم 
رخص قيــادة منتهية الصالحية، الفتا الى أن 
لرجال املرور احلق في االســتعالم عن رخص 
الســوق عبر احلاســب اآللي، وفــي حال قيام 
الشــخص بعدم جتديد رخصة الســوق، يتم 
حترير مخالفة مرورية له، وهي قيادة مركبة 
برخصة سوق منتهية، الفتا الى حتمية التفرقة 
بني عدم جتديد رخصة السوق وجتديد الرخصة 
وعدم التمكن من تســلمها نظرا للظروف التي 

متر بها البالد.

قاطنو املناطق املعزولة مطالبون باالنتظار حلني فك احلظر

مبنى األلعاب الرياضية جاهز الستقبال املواطنني واملقيمني

ملشاهدة الڤيديو

«الداخلية» تبث مقاطع بلغات مختلفة
للحّث على التباعد االجتماعي

عبداهللا قنيص

في إطــار حرص وزارة الداخلية 
على مســاندة وزارة الصحة ونشر 

التوعيــة الصحيــة بــني املواطنني 
واملقيمني، خاصة فيما يتعلق بارتداء 
أدوات الوقاية والتباعد بني األشخاص 
جتنبا النتشار ونقل ڤيروس كورونا 

املســتجد، قامــت وزارة الداخليــة 
بنشــر مقاطع توعويــة بعدة لغات 
منها العربية واألجنبية واآلسيوية. 
وأكدت الوزارة في املقاطع التوعوية 

أن اجلميــع عليه مســؤولية كبيرة 
في مساندة وزارة الصحة وحتقيق 
األهداف املنشودة بإحكام السيطرة 

على الڤيروس.

.. وأثناء ممارسة رياضة املشي أيضا ملشاهدة الڤيديوالتباعد داخل مراكز التسوق أمر حتمي

«اإلعالم األمني»: القبض على شخصني حاول 
أحدهما تهريب آخر من منطقة حولي املعزولة

املتورط في حادث اقتحام نقطة أمنية 
على «اخلامس»: لم أنتبه

محمد الدشيش

ذكرت اإلدارة العامــة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية ان رجال األمن (إدارة 
شرطة جندة حولي) ألقوا القبض على شخص 

حاول الهروب عن طريق السياج.
وأوضحــت اإلدارة ان شــخصا مــن 
جنســية عربية قفز من ســياج منطقة 

حولي (املعزولة) علــى الدائري الثالث 
محاوال الهروب وكان هناك شخص آخر من 
نفس جنسيته بانتظاره للقيام بتهريبه 
باملركبــة ولكن رجــال األمن متكنوا من 
إلقاء القبض عليهما، حيث اعترفا بعملية 

التهريب.
ومتــت إحالتهمــا الى جهــة االختصاص 
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما.

سعود عبدالعزيز

أكد مصدر امني ان حادث اقتحام نقطة 
تفتيش على الدائري اخلامس لم يكن متعمدا 
وأن الوافــد وهو عربي اجلنســية قال في 
التحقيقات معه انه لم يكن منتبها وفوجئ 
ـ علــى حــد قولهـ  بوجــود نقطة تفتيش 
ويوجد عدد من السيارات أمامه، ما دعاه الى 
تفادي االصطدام باملركبات فانحرف جانبا 
وكاد يدهس عسكريا متوقفا لإلشراف على 

احلملة، وقال املصدر ان الوافد مت احتجازه 
على خلفية عدة تهم منها القيادة برعونة 
وعدم االنتبــاه وإتالف مال الدولة إلتالفه 

دورية مرور.
وبحسب املصدر، فإن رجال احدى النقاط 
األمنية على الدائري اخلامس فوجئوا مبركبة 
تتجه سريعا الى النقطة وتنحرف الى حارة 
األمان حيث كان احد العســكريني متوقفا 
لينجو العسكري من الدهس بأعجوبة بالقفز 

على احلاجز االسمنتي.

الهارب واملتهم الذي حاول متكينه من الهرب

املركبة لدى انحرافها إلى حارة األمان

املركبة التي كانت بانتظار الهارب من حولي

.. وكادت تدهس رجل األمن

احتجز ملخالفات عدم االنتباه وإتالف مال الدولة

ملشاهدة الڤيديو

٢٠ مخالفًا حلظر التجول في ٤ محافظات
أحمد خميس

أســفر االنتشار األمني في أرجاء البالد 
لتطبيق حظر التجول املناطقي واجلزئي عن 
توقيف ٢٠ مخالفا للحظر بواقع ١٦ مواطنا 
و٤ أشخاص من جنسيات أخرى، ومت ضبط 
مخالفي احلظر في ٤ محافظات، فيما خلت 
محافظتي الفروانية ومبارك الكبير من أي 
مخالفني، وبحســب بيان لوزارة الداخلية 
على تويتــر، فإن ٨ مخالفــني ضبطوا في 
محافظة األحمدي و٦ ضبطوا في محافظة 
العاصمة، و٥ مخالفني في اجلهراء ومخالف 
واحد في حولي، وشــدد مصدر أمني على 
ضرورة التزام املواطنني واملقيمني باحلظر 
الذي أقره مجلس الوزراء، مشــيرا الى أن 
التعليمات الصادرة لألجهزة األمنية بضرورة 

تطبيق احلظر والتأكد من صالحية تصاريح 
التجول خالل احلظر.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق
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خفض الدعوم وزيادة الضرائب.. أصبحا أمرين واقعني باخلليج في زمن «كورونا»

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد انه في مواجهة العجز املتزايد 
في امليزانيات، بات حريا باحلكومات اخلليجية 
إيجاد طرق جديدة للحفاظ على النمو مع موازنة 
ميزانياتها، ولم تكن مفاجأة عندما أعلنت السعودية 
عن خفض اإلنفاق العام مبقدار ٢٧ مليار دوالر 

في ٢٠٢٠. 
ولم يقتصر هذا االمر على الرياض وحدها، 
ففي مواجهة تراجع اإليرادات من انهيار أسعار 
النفط مع تقليص الدعم املالي والتزامات اإلنفاق 
التحفيزي للحفــاظ على االقتصاد خالل فترة 
اإلغالق الحتواء ڤيروس كورونا، تواجه احلكومات 
قفزة في عجوزات امليزانية وعجز احلســاب 

اجلاري.
واضافت املجلة انه على افتراض ٣٥ دوالرا 
ملتوسط اسعار النفط في ٢٠٢٠، و٤٥ دوالرا في 
٢٠٢١، تتوقع وكالة موديز للتصنيف االئتماني أن 
تواجه الكويت عجزا ماليا بنسبة ٤٠٪ من الناجت 
احمللــي اإلجمالي في ٢٠٢٠ ارتفاعا، من ١٥٫٨٦٪ 
في ٢٠١٩، ليعاود العجز ارتفاعه في ٢٠٢١ ليصل 

الى ٢٤٫٤٢٪.
مخاطر هبوط النفط

ويقول محلل املخاطر السيادية في موديز 
ثاديوس بيست: «إن حكومة الكويت أكثر عرضة 
ملخاطر هبوط اســعار النفط من غيرها، حيث 
ميكن أن يستنزف اجلزء السائل من صندوق 

االحتياطي العام، املستخدم في متويل العجز خالل 
السنة املالية احلالية، لذلك ال ميكنها التعويل على 
الكثير من التحفيز املالي، وليس هناك الكثير من 
الوضوح حتى اآلن حول ما يجري التخطيط له، 
رمبا يصار الى تخفيضات في اإلنفاق الرأسمالي، 
لكن معظم اإلنفاق الكويتي ينصب على الرواتب».

وتوقعت وكالة موديز أن السعودية ستسجل 
عجزا ماليا يبلغ حوالي ١٢٫٣٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي في ٢٠٢٠، ارتفاعا من ٤٫٥٪ في ٢٠١٩، 
وستسجل اإلمارات عجزا يقل عن ٤٪ فقط من 
النــاجت احمللي اإلجمالي في ٢٠٢٠، وعمان ٢٠٪. 
وستشكل القدرة املالية كيفية استجابة احلكومة 
لألزمة، ميكن أن يكون للتباين بني دول اخلليج 
عواقب أوسع نطاقا. وتقول الباحثة املقيمة في 
معهــد أميركان إنتربرايز، كارين يونغ: «أتوقع 
رؤية املزيد مــن التباين في السياســة املالية 
والسياســة اخلارجية، وهو امر جيد بالنسبة 
لالبتكار والسياسة االقتصادية، لكنه ليس كذلك 
بالنسبة للطموحات املتعلقة بالتكامل اخلليجي، 
وأعتقد أن دول مجلــس التعاون اخلليجي لن 
تكون فعالة كمنظمة، صحيح ان هناك مجاالت 
تنطوي على الفرص لكنني اآلن لست متفائال، 

حيث أرى مشهدا أكثر تنافسية».
تخفيضات ال مفر منها

وترى املجلــة أن تخفيضات اإلنفاق أمر ال 
مفر منه، وان اشــد التخفيضات عمقا وتأثيرا 
ستجريها البلدان ذات امليزانيات الضعيفة، ومنها 

البحرين التي أعلنت خططا خلفض اإلنفاق في 
عام ٢٠٢٠ بنســبة ٣٠٪ وإعادة جدولة مشاريع 
البناء، باالضافة الى دبي ومسقط، ومن شان ذلك 
ان تؤدي التخفيضات في اإلنفاق احلكومي إلى 
انكماش في االقتصاد غير النفطي في املنطقة 
في عام ٢٠٢٠. وتقول وكالة فيتش: «نحن نتوقع 
ركودا في اداء القطاع غير النفطي يتراوح بني 
انخفاض بنسبة ١٪ في الكويت إلى ٥٪ في عمان». 
وتبدو النظرة املستقبلية للقطاع اخلاص قامتة، 
ألن الطلب من حيث استهالك املغتربني مشكلة 
قصيرة األجل في دول كاإلمارات، اما املشكلة 

األخرى فهي النمو السكاني. 
زيادة الضرائب

برغم الضغوط املالية، ال ميكن ملجلس التعاون 
اخلليجي أن تتوقف ببساطة عن اإلنفاق، إن االمر 
يحتاج إليجاد طرق أكثر كفاءة لتحقيق النمو، 
وقد نشهد إعادة هيكلة في الربع االخير تتمثل 
في مبيعات األصول واخلصخصة وعمليات البيع 
املكشوفة. ويقول يونغ: «ستكون هذه اخلطوة 
الذكية». من جانبه، يقول كبير االقتصاديني في 
بنك لومبار أودير اخلاص في جنيڤ سامي الشعار 
ان مجلس التعاون اخلليجي يواجه التحدي املتمثل 
في التنويع بعيدا عن عائدات النفط، إنها بحاجة 
إلى تسريع خططها واالستفادة من وضعها املالي. 
هناك مســاحة مالية لتخفيف الصدمة الدورية 
الناجتة عن زيادة الضرائب، لكنها ال تســتطيع 

تقويض الطلب الكلي.

البناء، باالضافة الى دبي ومسقط، ومن شان ذلك 

. وتقول وكالة فيتش: «نحن نتوقع 

٪ في عمان». 

برغم الضغوط املالية، ال ميكن ملجلس التعاون 
اخلليجي أن تتوقف ببساطة عن اإلنفاق، إن االمر 

في مبيعات األصول واخلصخصة وعمليات البيع 

بنك لومبار أودير اخلاص في جنيڤ سامي الشعار بنك لومبار أودير اخلاص في جنيڤ سامي الشعار 
ان مجلس التعاون اخلليجي يواجه التحدي املتمثل 

إلى تسريع خططها واالستفادة من وضعها املالي. 

الكويت أكثر عرضة ملخاطر هبوط النفط.. وقد تلجأ خلفض اإلنفاق الرأسمالي ملواجهة عجز امليزانية

«البورصة» متفائلة بعودة احلياة وارتفاع النفط
شريف حمدي

حافظت بورصة الكويت 
بنهاية تعامالت األســبوع 
على استقرارها في املنطقة 
اخلضراء منذ األسبوع الذي 
ســبق عيد الفطر املبارك، 
وذلــك بتحقيــق مكاســب 
محدودة على مستوى كل 
املؤشــرات واملتغيرات في 

مقدمتها القيمة السوقية.
البورصــة  أنهــت  إذ 
تعامــالت األســبوع على 
إضافــة ٢٣ مليــون دينار 
مكاســب ســوقية بنسبة 
إجمالــي  ليصــل   ٪٠٫٠٨
إلــى ٢٨٫٦١٦ مليار  القيمة 
دينــار ارتفاعا من ٢٨٫٥٩٣ 
مليار دينار بنهاية تعامالت 
التــي  األســبوع املاضــي 
اقتصــرت تعامالتــه على 
جلستني فقط بسبب عطلة 

العيد.
وبلغت السيولة املتدفقة 
للســوق بنهايــة تعامالت 
األسبوع ١١٣ مليون دينار 
مبتوسط يومي ٢٢٫٦ مليون 
دينار مقارنة مع ١١٧ مليون 
دينار مبتوسط يومي ٢٣٫٥ 
مليون دينار في األسبوع 

األخير قبل العيد.
واستمر تركز السيولة 
حول األسهم القيادية خاصة 
بيتك وأهلي متحد والوطني 
واجيليتي والدولي وزين، 
حيث كانت األسهم األكثر 
تداوال مــن حيــث القيمة 
ليس فقط خالل تعامالت 
املنتهــي أمس،  األســبوع 
وإمنا منذ فترة وهذه األسهم 
هو محور تداوالت السوق 
وهي األكثر استحوذا على 
القيمة بنسب مرتفعة من 

اإلجمالي.
ويحظى الســوق بعدة 
مقومات تدعم اســتقراره 

ارتفاع سعر برميل النفط 
الكويتي الذي بات قريبا من 
مستوى ٣٥ دوالرا للبرميل. 
البورصــة  وأنهــت 
الكويتية تعامالت األسبوع 
على ارتفاع جماعي محدود 
للمؤشــرات، وذلــك علــى 

النحو التالي:
٭ حقق مؤشر السوق األول 

للمكاسب احملققة ليرتفع 
املؤشر إلى ٤١٦٢ نقطة من 
٤١٥٧ نقطة األسبوع املاضي.

٭ حقق مؤشر السوق العام 
ارتفاعا بنسبة ٠٫٠٧٪ من 
خالل مكاسب بلغت ٤ نقاط 
ليصل املؤشــر إلــى ٥٠٢٢ 
نقطة ارتفاعا من ٥٠١٨ نقطة 

األسبوع املاضي.

مكاســب محدودة بنسبة 
٠٫٠٥٪ بإضافــة ٣ نقــاط 
فقط ملكاسبه السابقة ليصل 
إلــى ٥٤٥٨ نقطــة ارتفاعا 
من ٥٤٥٥ نقطة األســبوع 

املاضي.
٭ ارتفع مؤشــر الســوق 
الرئيســي بنســبة ٠٫١٢٪ 
مــن خالل إضافــة ٥ نقاط 

أنهت تعامالتها باملنطقة اخلضراء محافظًة على األداء اجليد بأول أسبوع بعد احلظر الكلي

في املنطقة اخلضراء، أهمها 
عودة النشاط االقتصادي 
تدريجيا مع عودة احلياة 
لطبيعتها في الكويت نسبيا 
بعــد رفــع احلظــر الكلي 
واســتبداله بحظر جزئي، 
هذا باإلضافة إلى استمرار 
النفــط  حتســن أســعار 
بالســوق العاملي ومن ثم 

«التجارة»: نيكوتني السجائر اإللكترونية 
لن ُيباع ملن دون ٢١ عامًا

أسعار الغذاء العاملية 
ألدنى مستوى في ١٧ شهرًا

باهي أحمد

أصدرت وزارة التجارة 
والصناعة قرارا باعتماد 
البيانــات  اشــتراطات 
اإليضاحية للمواصفات 
اإلماراتية بشأن استيراد 
النيكوتــني  منتجــات 
االلكترونية، حيث سيتم 
الســماح بدخــول تلــك 
املنتجات حتى بداية العام 
املقبــل مبــا ال تتعارض 
مع القرارات الصادرة من 

اجلهــات األخرى أو حلني اعتماد الالئحة 
الكويتية الفنية اخلاصة، بشرط أن يتم 
اجــراء تعديــالت خاصــة بالكويت على 
بنود البيانات االيضاحيــة املذكورة في 
املواصفات القياســية االماراتية اخلاصة 
باملنتج، وهي استبدال عبارة «للبيع في 
االمــارات» بعبارة «للبيــع في الكويت»، 
على ان يتم استبدال كل ما يشير إلى سن 

١٨ عاما لتصبح السن ٢١ عاما.

رويترز: قالت منظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم املتحدة (فاو) أمس إن أسعار 
الغــذاء العاملية انخفضت لرابع شــهر على 
التوالي في مايو، إذ تضررت بفعل التداعيات 
االقتصاديــة جلائحة ڤيروس كورونا التي 

حدت من الطلب.
وبلغ متوسط مؤشر «فاو» ألسعار الغذاء، 
الذي يقيس التغيرات الشــهرية لســلة من 
احلبوب والزيوت النباتية ومنتجات األلبان 
واللحوم والســكر، ١٦٢٫٥ نقطة بانخفاض 
١٫٩٪ عن أبريل. وتلك هي أقل قراءة شهرية 

منذ ديسمبر ٢٠١٨.
وتراجع مؤشر فاو ألسعار منتجات األلبان 
٧٫٣٪ بقيــادة انخفاضات حادة في أســعار 
الزبد واألجبان مبا يعود جزئيا النخفاض 

في طلبيات االستيراد.
كما تراجع مؤشــر أســعار احلبوب ١٪ 
بعــد أن واصلت أســعار احلبــوب الصلدة 
انخفاضاتهــا، فيما تراجعت أســعار الذرة 
األميركيــة ١٦٪ منذ بدايــة العام وتراجعت 

وأضافــت انــه يجب على مســتوردي 
املنتجات تقدمي تصميم عبوة املنتج للهيئة 
العامــة للصناعــة، للتأكد مــن مطابقتها 
الشتراطات البيانات االيضاحية للمواصفة 
االماراتيــة للموافقة عليهــا حلني صدور 
الالئحــة الفنية الكويتيــة اخلاصة بنظم 
إيصال النيكوتني وما شابهها، على ان يسود 
هــذا القرار على جميع القرارات الســابقة 

التي تتعارض معه.

أسعار تصدير القمح وسط توقعات بوفرة 
في اإلمدادات العاملية. وشهدت أسعار األرز 

ارتفاعا في السوق الدولية.
وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 
٢٫٨٪ ألقل مستوى في عشرة أشهر كما هبط 

مؤشر أسعار اللحوم ٠٫٨٪.
وعلى النقيض من بقية املؤشرات، سجل 
مؤشر فاو ألسعار السكر قفزة نسبتها ٧٫٤٪ 
مبا يعود بشــكل أساسي حملصول يقل عن 
املتوقع في بعض كبرى الدول املنتجة على 

األخص الهند وتايلند.
ونشرت فاو أيضا أولى توقعاتها ملوسم 
احلبوب في ٢٠٢٠ متوقعة أن يبلغ اإلنتاج 
العاملــي ٢٫٧٨٠ مليار طــن بزيادة ٢٫٦٪ عن 
مستوى احلصاد القياسي املسجل في ٢٠١٩.

وتوقعت أن يشهد إنتاج القمح العاملي في 
٢٠٢٠ انخفاضا ألسباب على رأسها ترجيح 
حدوث تراجعات لإلنتاج من االحتاد األوروبي 
وأوكرانيا والواليات املتحدة مبا قد يبدد أثر 
زيادات متوقعة لإلنتاج من روسيا وأستراليا.

اعتماد املواصفات اإلماراتية.. ووضع عبارة «للبيع في الكويت» على العبوات

انخفضت لرابع شهر على التوالي في مايو املاضي

أخبار السوق

«السينما» تقترح على مساهميها تخفيض 
التوزيعات لتدعيم مركزها املالي

عمومية «أعيان العقارية» تقر توزيع ٥٪ 
منحة باستخدام أسهم اخلزينة

قرر مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية في اجتماعه أول من 
أمس تخفيض توزيعات األرباح اخلاصة بعام ٢٠١٩، حيث قالت «السينما» 
فــي بيان على موقع البورصة أمس إن املجلس قرر تخفيض التوزيعات 
النقدية إلى نسبة ٣٥٪ من القيمة االسمية للسهم بواقع ٣٥ فلسا لكل سهم.

وكانت الشــركة أعلنت في منتصف فبراير املاضي عن نتائج ٢٠١٩، 
محققة أرباحا بقيمة ٨٫٥٧ ماليــني دينار، مقابل ربح قدره ٨٫٣٤ ماليني 

دينار في ٢٠١٨، بارتفاع ٢٫٨٪.
وأوصى مجلس إدارة الشــركة آنذاك بتوزيــع أرباح نقدية عن عام 
٢٠١٩ بنســبة ٥٠٪ من القيمة االسمية للســهم بواقع ٥٠ فلسا للسهم. 
وقالت «الســينما» في البيان الصادر أمس، إن تخفيض التوزيعات جاء 
في ضوء الظروف الراهنــة التي متر بها الكويت، وبهدف تدعيم املركز 
املالي للشركة. وأكد البيان أن االقتراح اجلديد بالتوزيعات يخضع ملوافقة 

اجلمعية العامة للمساهمني.

عقدت شركة أعيان العقارية جمعيتها العمومية العادية وغير العادية 
أمس ملناقشــة البيانات املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩، حيث وافق مساهمو الشركة على توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع ٥٪ أسهم منحة مجانية، باستخدام أسهم اخلزينة دون أن يترتب 

على ذلك زيادة في رأسمال الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان على موقع البورصة أمس، أن املساهمني 
الذين سيستفيدون من هذه األسهم املجانية، هم املساهمون املسجلون 

في سجالت الشركة بتاريخ يوم االستحقاق املوافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠.
كما وافقت العمومية علــى كل بنود جدول العمال والتي من بينها 
املوافقة على إضافة أغراض جديدة لألغراض التي أسســت من أجلها 
الشركة في املادة ٥ من عقد التأسيس، واملادة  ٤ من النظام األساسي، 
وكذلك تعديل املادة رقم ٤٧ من النظام األساســي. وكانت الشركة قد 

حققت أرباحا بنهاية عام ٢٠١٩ بلغت نحو ٢٫١٢ مليون دينار.

ركود متوقع للقطاع غير النفطي اخلليجي.. بانخفاض بني ١٪ بالكويت و٥٪ في عمان«موديز» تتوقع قفزة بعجز امليزانية الكويتية في ٢٠٢٠ إلى ٤٠٪ من الناجت احمللي 

٠٫٠٥ ٪ ارتفـاع مؤشر السوق األول و٠٫٠٧٪ للعـام و٠٫١٢٪ للرئيسـي
٣٤ ٪ زيادة في سيولة السوق ومتوسط السيولة اليومي ٢٢٫٦ مليون دينار
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إلغاء احلجر الصحي يخفض أسعار التذاكر إلى مصر.. وخبراء: القرار صائب
أسامة أبوالسعود - باهي أحمد

كما أشارت «األنباء» قبل 
القاهرة  أيام، ألغــى مطــار 
الدولــي أول من أمس، قرار 
احلجــر الصحي للمصريني 
العائدين مــن اخلارج على 
الرحالت االســتثنائية التي 
تنظمها وزارة الطيران املدني 
ملدة ٧ أيام، واالكتفاء بتوقيع 
الركاب علــى القيام بالعزل 
املنزلي لعدة أيام، للتأكد من 
خلوهم من ڤيروس كورونا 

املستجد.
وقالــت مصــادر مبطار 
القاهرة الدولي، إن سلطات 
احلجر الصحي بدأت بالفعل 
فــي تطبيق توصيــة إلغاء 
احلجر الصحــي على قرابة 
٤٥٠ عالقــا، وصلــوا علــى 
مــنت ٣ رحالت اســتثنائية 
من بيــروت يــوم األربعاء، 
حيــث مت إخضــاع الــركاب 
العائدين من اخلارج إلجراء 
اختبارات ڤيروس كورونا، 
داخل صالــة الوصول، ولم 
تظهــر عليهم أي أعراض أو 
اشتباه في إصابتهم بڤيروس 
كورونا، وعليه مت الســماح 
لهم مبغادرة املطار، لقضاء 

مده العزل مبنازلهم.
وأضافت املصادر ان من 
يشتبه في إصابتهم بڤيروس 
كورونا خالل الكشف عليهم 
في صــاالت الوصول عقب 
عودتهم من اخلارج، سيتم 
علــى الفــور عزلهــم داخل 
املستشفيات املخصصة لذلك، 
وسيخرجون من املطار حتت 
حراسة وإشراف طبي كامل.

انخفاض األسعار

وبالتزامــن مــع ذلــك، 
شهدت أسعار تذاكر الطيران 
املغــادرة مــن الكويــت إلى 
مصر، انخفاضــا كبيرا في 
األسعار لتهوي إلى متوسط 
١٢٠ دينارا للمسافر الواحد، 
وذلك بعد ان كانت تتراوح 
خالل الفترة املاضية بني ٢٥٠ 
دينارا و٣٠٠ دينار للمسافر 
الواحد شاملة فترة احلجر 
الصحــي اإللزامــي في أحد 
الفنادق مبصــر، لتنخفض 

بنسبة بني ٥٢٪ و٦٠٪.
وفي هذا السياق، تواصلت 
«األنباء» مع مصدر مسؤول 
فــي اإلدارة العامة للطيران 

وأشــار كبشــة إلــى أن 
االرتبــاك وصل إلى رحالت 
يــوم امس ٤ يونيــو، وهو 
اليــوم األول للرحــالت إلى 
القاهرة بعد اتخــاذ القرار، 
العمــالء  كافــة  طالــب  إذ 
باسترداد الفرق النقدي بني 
سعر التذكرة وقيمة «بكج» 
السفر الذي يتضمن احلجر 
الصحي، وذلك قبل الســفر 

بساعات قليلة.
مضاعفة الطلب

وأكد أن اتخاذ ســلطات 
إدارة أزمة كورونا في مصر 
قرار احلجر املنزلي للعائدين 
من اخلارج ضاعف معدالت 
الطلب على السفر، وأنعش 
السياحة  عمليات شــركات 
والسفر في الكويت ومصر، 
حيث يشهد السوق طلبات 
للتشــغيل علــى مطــارات 
إقليمية مثل مطار سوهاج، 
ولكــن عمليــات التشــغيل 
املتاحــة حتــى اآلن علــى 
القاهــرة، فيمــا ســتنعدم 
الرحــالت على مرســى علم 

لتوقف احلجر.
وشدد على أن اتخاذ القرار 
بتلك الصورة املفاجئة، ومن 
دون ترتيب مســبق يراعي 
عمليــات الشــركات العاملة 
في السوق عبر فترة زمنية 
فاصلة بني اإلقرار والتنفيذ 
دفع نحو حالة من الفوضى 
في السوق تدفع ثمنها شركات 

السياحة والفنادق حاليا.
وتطــرق كبشــة إلى أن 

شــركة اخلليــج للســياحة 
والســفر منشــان النمشان 
بقــرار الســلطات املصرية، 
معتبــرا انــه قــرار صائب 
ويصب فــي مصلحة زيادة 
الســفر الــى القاهــرة وفي 
خفض أسعار التذاكر ملصلحة 

املسافرين.
ولفت النمشان في حديثه 
مع «األنباء» الى ان املسافر 
متعطش لرؤية أهله وااللتزام 

الكويت. وأشار شرشر الى 
أن الطلب على التذاكر للعودة 
الى مصر، بــدأ في االرتفاع 
مقارنة بالفترة السابقة، حيث 
إن إلغاء احلجر املؤسســي 
ساهم في ارتفاع نسبة الطلب 
علــى التذاكر خــالل الفترة 

املقبلة.
ولفت إلى أن عدد الرحالت 
التي ســيتم تشــغيلها من 
الكويت الى مصر، ســيصل 
إلى ٩ رحــالت يومية حتى 
منتصــف يونيــو اجلاري، 
حيث مت حجز معظمها، مشيرا 
الى أنها مرشــحة لالرتفاع 
بعد االنتهاء من جتهيز مطار 
الكويــت ملغادرة أعداد اكبر 
من اجلاليــة املصرية عقب 

منتصف الشهر.
الرحــالت  وأوضــح أن 
ستقسم على شركات الطيران، 
حيث ستوزع على ٥ شركات 
طيــران، هــي: «الكويتية»، 
«طيــران اجلزيرة»، «مصر 
للطيران» و«طيران النيل»، 

و«اير كايرو».
موسم الصيف

وفي أحاديث متفرقة لـ 
«األنباء»، مع عدد من أبناء 
اجلالية املصرية في الكويت 

إقــرار احلجــر املنزلــي في 
مصــر يحمل فائــدة واحدة 
وهي تقليل كلفة السفر على 
املواطنني الراغبني في العودة 
إلى البالد، بحيث تنخفض 
تكلفة تذكرة العودة لتتراوح 
بــني ١٢٠ و١٧٠ دينارا خالل 

األيام املقبلة.
قرار صائب

مــن جانبه، أشــاد مالك 

بقرار السلطات الصحية في 
منزله أفضل بالنسبة له من 
الفنادق، وكذلك االســتفادة 

القصوى من اإلجازة.
وأشــار الــى ان أســعار 
القاهرة امس،  الــى  التذاكر 
و١٢٠   ١١٠ بــني  تراوحــت 
دينارا، بعدما كانت في اول 
األزمة تصل الى ١٠٠٠ دينار 
للطائرات اخلاصــة، و٥٠٠ 
للحجر الفندقي حتى وصلت 

الى ٣٠٠ دينار.
وأكد النمشان ان الرحالت 
احلاليــة جميعهــا رحــالت 
شــارتر وليســت مجدولة، 
متوقعــا ان يتم فتح املجال 
للرحالت املجدولة مع بداية 

شهر يوليو املقبل.
زيادة اإلقبال

وفي السياق نفسه، أكد 
مدير مكتب مزايا للسياحة 
والســفر محمد شرشــر ان 
الــذي  الكبيــر  االنخفــاض 
التذاكــر  أســعار  شــهدته 
يعــود إلى إلغاء قيمة حجز 
الفنــدق مــن إجمالــي قيمة 
التذكــرة والتي كانت تصل 
منذ يومــني إلى ٣٠٠ دينار، 
إال أن قرار السلطات املصرية 
بإلغاء احلجر املؤسسي ساهم 
في انخفاض أسعار التذاكر 
بشــكل كبير لتصل إلى ١٢٠ 
دينارا، وهو سعر أعلى من 
املعتاد، ولكنه يرجع الى أن 
الرحالت القادمة من القاهرة 
بــدون مســافرين  ســتأتي 
نظرا الستمرار إغالق مطار 

حول رؤيتهم لهــذا القرار 
اجلديد، أكدت وفاء الســيد 
(معلمة) ان القرار يصب في 
مصلحة املقيمني املصريني 
انــه  بالكويــت، وخاصــة 
يتزامن مع موسم الصيف 
والسفر، مشيرة الى حرص 
السلطات املصرية ومراعاتها 
للضوابط الصحية، بدءا من 
الكشــف الطبي في املطار 
املنزلي  وااللتزام بالعــزل 

ملدة أسبوع.
أما حازم حســني فشدد 
على ضــرورة توفير أكثر 
من رحلــة طيــران يومية 
ملختلف املطارات وخاصة 
الصعيــد، حتــى تنخفض 
التذاكر، مشيرا في  أسعار 
الوقــت ذاته الى املشــكلة 
األكبر التي تواجه االســر 
العــام هــي عــدم انتهــاء 
الدراسي في الكويت حتى 

اآلن.
من جهتهــا، عبرت هند 
محمود عن ســعادتها بهذا 
القــرار الــذي يتزامــن مع 
موســم الصيف، لكنها في 
الوقت ذاته أبدت مخاوفها 
مــن عدم فتــح االجواء في 
مطار الكويت للعودة حتى 

اآلن.

االكتفاء بتوقيع الركاب على إقرار بالعزل املنزلي لعدة أيام لتأكيد خلوهم من «كورونا»

املدني، والذي أكد انه ليس 
هنــاك عدد معــني للرحالت 
التي ســتغادر مــن الكويت 
إلــى القاهرة، بل ســيعتمد 
األمــر على عمليــة العرض 
والطلــب، حيث لــم تتقدم 
شركة الطيران بعد بطلبات 
لـ «الطيران املدني» من أجل 
حتديد عــدد ثابت للرحالت 

يوميا.
وأوضح املصدر أنه بناء 
على ذلك، ســتعمل شركات 
الطيران على تسيير رحالتها 
إلى مصر وفق آلية العرض 
والطلــب، حيــث كان مــن 
املقــرر وجــود ٤ رحالت لـ 
«مصر للطيران» للمغادرة 
إلى القاهرة، إال ان الشــركة 
تواصلت مع اإلدارة العامة 
للطيــران املدنــي وطالبــت 
بإلغاء رحلتني منهما، لعدم 
وجــود طلب كبيــر عليها، 
إضافــة إلى توافر رحلة من 
قبل «طيــران النيل» و«اير 
كايرو» وكذلك الرحالت التي 
ستغادر على منت «الكويتية» 

و«اجلزيرة».
وحــول عــودة الرحالت 
التجاريــة وإمتــام عمليــة 
التشغيل في مطار الكويت، 
أكد انه مت إرســال خطة من 
قبل اإلدارة العامة للطيران 
ملجلــس الــوزراء، علــى ان 
تبــدأ حركة الســفر للعمل 
مــرة أخــرى مطلــع شــهر 
يوليو املقبل وبنســبة ٣٠٪ 
مــن إجمالي الوجهات حول 
العالم، إال أن مجلس الوزراء 
والسلطات الصحية لم تقرر 
بشكل نهائي املوعد األخير 

إلعادة حركة السفر.
ارتباك باحلجوزات

إلــى ذلك، أشــار اخلبير 
الســياحي كمال كبشــة الى 
وجــود حالة مــن االرتباك 
بعمليات شركات السياحة 
والســفر وتعاقداتهــا مــع 
الفنــادق املصريــة، والتــي 
اشــتدت بعدمــا مت إتاحــة 
الفرصة للخاضعني للحجر 
فعليــا فــي مصر ملغــادرة 
الفنادق قبل إمتام فترة الـ ٧ 
أيام، لتنشأ مطالبات استرداد 
نقدي متفاوتة القيمة، حتتاج 
الى وقت إلعادة التعامل معها 
محاســبيا والوفاء بقيمتها 

للعمالء.

الكشف على الرحلة 
يستغرق ٤٥ دقيقة فقط

القاهرة- ناهد إمام 

أكدت مصادر طبية باحلجر الصحي في مطار القاهرة لـ 
«األنبــاء»، على أن الطواقم الطبية باحلجر بدأت بتنفيذ إلغاء 
العزل الطبي اخلاص بالقادمني إلى مصر من اخلارج، موضحة 
أن عملية الكشــف على الرحلة الواحــدة بعد القرار اجلديد 
أصبحت ال تستغرق سوى ٤٥ دقيقة، ليتم إنهاء كل اإلجراءات 
الطبية اخلاصة بها. وأضافت املصادر أن مطار القاهرة بصاالته 
الثالث، يعمل بأكبر طاقة ممكنة مع مراعاة التباعد االجتماعي 
واإلجراءات االحترازية الكاملة، طبقا لتعليمات منظمة الصحة 
العاملية، مشيرة إلى أن الطائرات التي تصل مطار القاهرة يتم 
اســتقبالها في أي من املباني الثالثة من خالل طواقم احلجر 
الصحي املدربة على التعامل مع كل احلاالت. وأضافت أن هناك 
بعض الرحالت اخلاصة التي تصل على صالة ٤ واملخصصة 
للطيران اخلاص واملعروفة بصالة «VIP»، ويتم التعامل معهم مثل 
التعامل مع أي راكب قادم وفق نفس اإلجراءات، موضحة أنه 
يتم تطبيق بروتوكول طبي معتمد على جميع الركاب القادمني، 
وفي حالة وجود نتيجة إيجابية إلصابة أحد املسافرين بڤيروس 

كورونا، يتم حتويله على املستشفى فورا.

«اليوان الرقمي».. هل يتحدي «بيتكوين» وهيمنة الدوالر؟
اعتــاد الكثير من مواطني الصني على أنظمة 
الدفع الرقمي عبر خدمات «علي باي» وأيضا تطبيق 
«ويشات» عبر اجلوال، وذلك بدال من حمل نقود 

سائلة من اليوان.
وبدأت احلكومة الصينية بالفعل برنامجا جتريبيا 
لطرح نســخة رقمية من عملتها، وعلى األرجح، 
ستكون التجربة أوسع نطاقا أثناء فعاليات دورة 
األلعاب األوملبية الشتوية «بكني ٢٠٢٢»، وفقا لـ 
«بلومبيرغ». ال شك أن الصني تتمدد في العديد 
من دول العالم بأذرعها االقتصادية، وهو ما جعل 
مراقبني يرجحون أن عملتها الرقمية الســيادية 
«اليوان الرقمي» تعد مبنزلة أداة جديدة لبســط 
نفوذها على النظام املالي لها وأيضا متددها حول 
العالم، حيث يجري تصميم النقد الرقمي الصيني 
ليكون نسخة إلكترونية من النقد التقليدي، وال 

يتم التعامل رقميا في الصني إال عبر محافظ على 
اجلوال تدعمها احلكومة.

لكن عند إطالق اليوان الرقمي، سيكون األمر 
مختلفا، فستكون التعامالت املالية أسرع وأكثر 
يسرا من التعامل بالنقود التقليدية، كما أن العملة 
الرقمية السيادية املنتظرة ستعطي لبكني درجة 

أكبر من التحكم في املعروض النقدي.
وكان قد بدأ برنامج جتربــة اليوان الرقمي 
على نطاق ضيق خالل أبريل وبشــكل محدود 
في مدن «شنتشــن» و«سوشو» و«شيوجنان»، 
وذلــك عن طريق منح احلكومة أمواال رقمية في 

شكل دعم لألفراد.
وعند تعميم جتربة النقد الرقمي، سيكون على 
البنوك الصينية تغيير منط تعامالتها مع العمالء 
ائتمان رقمية وأيضا السماح  وإنشــاء خطوط 

بتنافس القطاع املصرفي للبالد مع كيانني ناجحني 
في هذا املعترك همــا «علي باي» من «علي بابا» 

و«ويشات» من «تينسنت».
وفي هذا اإلطار، أعــرب محللون في الصني 
عن قلقهم حيال حتكم شركات التكنولوجيا في 
أموال املواطنني والتدخل في النظام املالي للدولة 

مما يشكل مخاطر وحتديات مالية واحتكارية.
ورغم أن األمر رمبا يســتغرق ســنوات إلى 
حني طرح عملة رقمية سيادية في دولة ما، إال أن 
التحركات الصينية أثارت قلق الساسة في الواليات 

املتحدة بشأن تهديد الهيمنة املالية األميركية.
وقال أكادمييون إن تطوير الصني لنسخة رقمية 
من عملتها «اليوان» يشــكل خطورة مالية بشكل 
كبير، وميكن أن يساعد دوال تخضع لعقوبات دولية 
كإيران وكوريا الشمالية في التحايل على العقوبات.

التحركات الصينية أثارت قلق الواليات املتحدة بشأن تهديد الهيمنة املالية األميركية

منذ ظهور ڤيــروس كورونا حتى اآلن برزت 
الكثير من األحداث واملشــاكل كانت موجودة من 
ســنوات ولكن لم يتم حلها سواء من احلكومة أو 
مجلس األمة، ولكن وصلت الى حد ال ينبغي جتاهلها 
وال تأجيلها، ألن أزمة «كورونا» اثبتت مدى عمقها 
وانتشارها وتأثر بها وبشكل ملحوظ كل من املواطن 
الكويتي والوافد واالقتصاد واستقرار وأمن الكويت.

٭ التركيبة السكانية والعمالة الوافدة مت مناقشتها 
وتداولها في اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس 
األمة منذ ســنوات ملا فيها من سوء وفساد في 
اإلجراءات احلكومية التي رخصت للشــركات 
الوهميــة وغيرها، وكان هدف تلك الشــركات 
واصحابها الربح السريع واحلرام بحيث جلبوا 
عمالة هامشــية وأعدادا كثيرة فوق املقرر لكل 
رخصة ومشروع داخل الكويت وساعدهم في 
ذلك شركات وأشخاص من خارج الكويت، مما 
أدى الى خلل في التركيبة السكانية ومشاكل أمنية 
وصحية واستنزاف البنية التحتية وخدماتها من 
كهربــاء وماء وخدمات صحية وتعليمية. ولهذا 
يجب على احلكومة الغاء جميع التراخيص لهذه 
الشركات وكذلك األفراد الذين يجلبون العمالة 
بوصفهم كفالء وعدم قبــول أي طلبات جلب 
عمالــة وافدة إال بعد حل هذه املشــكلة واحالة 
أصحاب هذه الشركات والكفالء الى النيابة العامة 
وإرجاع املبالغ التي اخذوها من العمالة الوافدة، 
وتعويض هذه العمالة تكون مشــتركة بني من 
اتفق معهم في بالدهم ومن جلبهم الى الكويت، 
باالضافة الى وضع خطة حكومية عادلة وواقعية 
في اعادة التركيبة السكانية والعدد املطلوب من 
العمالة املؤهلة والفنية واملهنية حسب املشروع 
احلكومي وحسب احلاجة الفعلية للقطاع اخلاص.
٭ املوظفون الكويتيون في القطاع اخلاص، حيث 
برزت مشاكل عدم االستقرار واألمان الوظيفي بشكل 
واضح لهم منذ ظهــور ڤيروس كورونا، بعضهم 
مت تخفيض رواتبهم وبعضهم مت االستغناء عنهم 
بســبب انخفاض إيرادات القطاع اخلاص وزيادة 
مصروفاتهم وقد حصلت مشاكل مشابهة لهم كما 
في االزمة املالية ٢٠٠٨ وقدمنا مقترحات سواء بنشر 
مقاالتي أو كمستشــار في جلنة املوارد البشرية 
البرملانية ومنها تعديل قانــون العمل في القطاع 
األهلي وقانــون دعم العمالة الكويتية مبا يضمن 
استمرارهم في وظيفتهم وحصولهم على راتبهم 

دون مشاكل.
٭ الكويتيــون أصحاب املشــروعات الصغيرة 
لديهم مشاكل دفع اإليجارات والرواتب مع توقف 
مشروعاتهم وليس لديهم ايراد شهري فقط دعم 

العمالة، أين احلل ملشاكلهم؟
٭ الكويتيون أصحاب الشركات اخلاصة التي لديهم 
نشاطات وأعمال ومشــاريع توقفت بعد كورونا 
وعليهم إيجارات ورواتب موظفيهم وليس لديهم 

إيرادات، أين احلل ملشاكلهم؟

٭ العمالة الوافدة الذين لم يتسلموا رواتبهم ولديهم 
إيجارات والتزامات ومصاريف وخاصة الذين لديهم 
عائلة وأوالد بسبب توقف أعمال كثير من نشاط 

القطاع اخلاص، أين احلل ملشاكلهم؟
٭ املليارات واملاليني من الدنانير التي اســتولى 
عليها الفاســدون من املال العام، اين هي وملاذا لم 

يتم استرجاعها حتى تسد عجز امليزانية؟
٭ أعداد ميزانية الدولة يجب تعديل آليتها وإعادة 
النظر في إجراءات اعتمادها من البداية حيث تعتمد 
وزارة املالية ما يتم اقتراحه من كل جهة حكومية 
مع أن هناك جتارب سابقة أوضحت أن امليزانيات 
املقترحة مــن اجلهات احلكومية مبالغ فيها وهدر 
غير مبرر ويظهر ذلك اثناء الصرف وفي مالحظات 
ديوان احملاسبة ومن محاولة بعض اجلهات احلكومية 
صرف املتبقــي الفائض من امليزانية قبل انتهائها 
بشــهرين يعني خالل شهري فبراير ومارس من 
كل ســنة دون مبرر ولهذا في حالة اعتماد البديل 
االستراتيجي لسياسة الرواتب اجلديدة عند اعداد 

امليزانية ستوفر وتضبط ميزانية الدولة.
٭ نظام التعليم في الكويت يجب تعديله وتطويره 
سواء في التعليم العام أو التعليم العالي ومنها تطبيق 
التعليم عن بعد وتطوير املناهج واضافة مواد تفيد 
وتثقف طالب املرحلة الثانوية مبعلومات عن االقتصاد 
وسوق العمل واملهارات والتخصصات املطلوبة قبل 
دخولهم اجلامعات والكليات واملعاهد وكما يجب على 
التعليم العالي تطوير مناهج وتخصصات جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والبعثات 
الدراسية احمللية واخلارجية مبا يتوافق مع متطلبات 

سوق العمل حاليا ومستقبليا.
٭ تنويع مصادر الدخل بحيث ال تعتمد الكويت على 
النفط فقط في ميزانية احلكومة وهذا تأكد بشكل 
واضح اثناء ازمة كورونا بحيث شحت امليزانية وزاد 
العجز وأصبحت تفكــر الدولة في االقتراض بعد 
استنزاف الصناديق االحتياطي واألجيال القادمة، 
كما على الدولة تشــجيع ودعم املنتجات الزراعية 

احمللية والغذائية واملصانع.
٭ طبعــا، وهناك الكثير من األولويات ال تعد وال 
حتصى مثل االستعانة باملتقاعدين الكويتيني لتقدمي 
االستشارات واألبحاث والدراسات التي حتتاج اليها 
احلكومة من خالل خبراتهم ومؤهالتهم ومعرفتهم 
بالقوانــني والقرارات وإجــراءات عمل احلكومة 
ومتطلبات حل الكثير من الظواهر واملشاكل وهم 
أقدر وأمكن من املستشــارين الوافدين واألجانب 
ويراعون مصلحة الكويت وأهلها، كما يجب على 
الشعب الكويتي اختيار عضو مجلس األمة املناسب 
والذي يتمتع بحسن السيرة والسلوك وليس عليه 
شــبهات فســاد أو انتفاع. وأعتقد ان الكثير من 
الكويتيني قد متكنوا من املعرفة اجليدة لكل نائب 
وخاصة اثناء األزمات وما مت اجنازه من برنامجه 
االنتخابي الذي فيه مصلحة املواطن والوطن وليس 

مصلحة شخصية.

املستشار الكويتي

أولويات يجب 
تطبيقها أثناء
وبعد «كورونا»

Abumishari١@yahoo.com د. عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تنظيم وإدارة

إثر إعالن حكومة اإلمارات العربية املتحدة رفع 
القيود على حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، 
ســتوفر طيران اإلمــارات اعتبارا مــن ١٥ يونيو 
اجلــاري خدمات ركاب إلــى ١٦ مدينة أخرى على 
طائراتها البوينغ ٧٧٧-٣٠٠ER. ونظرا إلى أن القيود 
املفروضة على الســفر ال تزال سارية في غالبية 
دول العالــم، فإن طيران اإلمــارات تنبه عمالءها 
بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى 

الوجهة املقصودة قبل الرحلة.
ويتوافر اآلن على املوقع الشبكي لطيران اإلمارات 
emirates.com وعن طريق وكالء الســفر إمكانية 
احلجز للســفر بني دبي واملدن التالية: البحرين، 
مانشستر، زيوريخ، ڤيينا، أمستردام، كوبنهاغن، 
دبلن، نيويورك جيه اف كيه، سيول، كواالملبور، 

سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث، 
وبريسنب. كما توفر طيران اإلمارات اعتبارا من ٨ 
يونيو أيضا رحالت من كراتشي والهور وإسالم 
آباد إلعادة املقيمني في دولة اإلمارات واملسافرين 
من باكســتان الراغبني في مواصلة ســفرهم إلى 
إحدى محطات الناقلة املتاحة. ومع اإلعالن اجلديد، 
سيرتفع عدد احملطات التي تغطيها طيران اإلمارات 
على رحالت الشحن املنتظمة من دبي إلى ٢٩ مدينة، 
مبا في ذلك الرحالت التي تعمل حاليا إلى كل من: 
لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميالنو، مدريد، 
شــيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، باإلضافة 

إلى مانيال اعتبارا من ١١ يونيو.
وأصبح بإمكان عمالء طيــران اإلمارات أيضا 
احلجز للســفر بسهولة عبر دبي بني وجهات في 

منطقة حوض احمليط الهادئ اآلسيوية وأوروبا 
واألميركتني، طاملا كانوا يلفبون متطلبات السفر 

ودخول الوجهة املقصودة.
وتواصل طيــران اإلمارات العمل والتنســيق 
مع السلطات احلكومية التخاذ مقاربات ومناهج 
محســوبة ومدروسة بعناية الستئناف الرحالت 

وإعادة بناء شبكة خطوطها بني دبي والعالم.
وتطبق طيران اإلمارات سلسلة من اإلجراءات 
والتدابير االحترازية الشــاملة في كل مرحلة من 
مراحل الرحلة، سواء على األرض أم في األجواء، 
لضمان ســالمة عمالئها وموظفيها. وتشمل هذه 
اإلجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجانا على 
الركاب حتتوي على كمامات وقفازات ومعقم لليدين 

ومناديل مضادة للجراثيم.

«طيران اإلمارات» توفر رحالت للمسافرين إلى ٢٩ مدينة

استئناف الترانزيت عبر دبي وقيود السفر باقية في معظم الوجهات

منشان النمشان

النمشان: القرار 
يدعم تخفيض 
األسعار وزيادة 

أعداد املسافرين 
ملصر خالل 

الفترة املقبلة

كمال كبشة

كبشة: ربكة 
بشركات السياحة 

ملطالبة املسافرين 
باسترداد حجز 

الفندق املضاف 
للتذكرة في السابق
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باهي أحمد 

قالــت رئيســة جمعيــة 
ريادة األعمال التنموية غدير 
اجلمعة إن التركيز واالهتمام 
بالذكاء االصطناعي سيكون 
نقطة حتول لالقتصاد العاملي 
الذي بدوره يهدف إلى تسليط 
الضوء على الثورة الصناعية 
الرابعة من فرص وحتديات 
في القطاعني العام واخلاص 
مــع التركيــز علــى أهميــة 
مواكبة الواقع اجلديد وأبرز 
االبتكارات والتطورات العاملية 
التي حتدث نقالت نوعية في 
مختلف القطاعات واملجاالت، 
والتــي حتمل أساســا كبيرا 
في تطوير وتنمية االقتصاد 

املستدام.
حديث اجلمعة جاء خالل 
تنظيم جمعية ريادة األعمال 
التنموية ألول مؤمتر الكتروني 
بعنــوان «املؤمتــر اخلليجي 
األول للثــورة الرابعــة فــي 
مواجهة جائحة كورونا ودور 
ريادة األعمال في متكينها» على 
قناتها على اليوتيوب أول من 
أمس وبشراكة استراتيجية مع 
عدد من اجلهات احلكومية منها 
الشــؤون االجتماعية  وزارة 
والصندوق الوطني للمشاريع 
الصغيرة واملتوسطة وهيئة 
العربــي  الشــباب واملعهــد 
للتخطيــط، ومبشــاركة من 

عربية في الثورة الصناعية 
الرابعة، مشيرة إلى ان املؤمتر 
سيكون بداية انطالقة للمؤمتر 
الثانــي اخلليجــي لرائــدات 
األعمــال والــذي سيســلط 
الضــوء على دعــم املرأة في 
الذكاء االصطناعي وسيكون 
بعنــوان «واقــع احلاضنات 
التكنولوجية لرائدات األعمال 

وأثره اقتصاديا».
وشــهد املؤمتر مشــاركة 
واســعة لنخبة من اخلبراء 
واملعنيني بأوضاع املؤسسات 
إلــى  االقتصاديــة، إضافــة 
مجموعة من األكادمييني من 
اخلليج العربي، وذلك بهدف 
استطالع آرائهم واستعراض 
اخلبرات والتجارب الوطنية 
لهــم، مبــا يهــدف لتعظيــم 
التفاعل بني املشاركني، وإعطاء 
فرصــة للحضــور للتعرف 

في املستقبل القريب ليست 
معروفة فــي الوقت احلالي، 
لذلك يجــب تطوير املهارات 
وصقلها لدى األجيال الناشئة.
 بــدوره، لفــت الرئيــس 
التنفيذي للصندوق العماني 
م.يوســف  للتكنولوجيــا 
أنــه يجــب  الــى  احلارثــي 
التركيز على عنصر صناعة 
اإلبداع كأحد العناصر املهمة 
لالقتصاد املعرفي في الوقت 
احلالي لقدرتهــا على توليد 
قيمــة مضافــة وخلق فرص 
عمل كثيرة ألعــداد أكبر من 
التخصصــات،  مخرجــات 
ولتنميــة املواهــب املختلفة 
بهدف إيجاد حلول للمشاكل 
االقتصاديــة التي قد تواجه 

املنطقة في املستقبل.
مــن جانبــه، قــال خبير 
التقنيــة واألمــن  األنظمــة 

التدريب والتطوير املؤسسي 
في قطر د.درع الدوسري على 
أهميــة إدمــاج رواد األعمال 
الشباب في جلان إدارة األزمات 
ملا ميلكونه من فكر ابتكاري 
وواقــع عملــي مــع ضرورة 
احتضان املؤسسات احلكومية 
الشــباب  األعمــال  لــرواد 
واملشاركة الفاعلة معهم في 
بناء وتكوين مشاريع مبتكرة 

تخدم الوطن واملواطن.
من جانبهــا، قالت عضو 
مجلــس إدارة غرفة التجارة 
والصناعــة ورئيس مجلس 
ســيدات أعمال عجمــان في 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
د.آمنــة آل علــي ان تعزيــز 
الشــراكة بني ريادة األعمال 
والــوزارات  واملؤسســات 
احلكومية يعتبر مهما بشكل 
كبيــر، إضافــة إلــى توجيه 

التطــورات  علــى مختلــف 
والعلــوم والطرق واملهارات 
التي متكنهم من املساهمة في 
الثورة الصناعية الرابعة وما 
حتدثه من حتوالت نوعية، مع 
تشجيعهم على اعتماد االبتكار 
التكنولوجي كوسيلة لالرتقاء 

بواقع الريادة واإلنتاجية.
وفــي هــذا الســياق، أكد 
اخلبير في مجال تكنولوجيا 
املعلومات م.قصي الشطي انه 
يجب بناء القدرات البشرية 
بكل فئاتها العمرية لتصبح 
ذات كفــاءة عاليــة ولديهــا 
اإلمكانية من االســتفادة مما 
تتيحــه الثــورة الصناعيــة 
من فرص عمل ومشــروعات 
ومبادرات، والوظائف املطلوبة 
اليوم بعضها لم يكن معروفا 
أو مألوفا في املاضي القريب، 
وستكون هناك وظائف جديدة 

السيبراني ومؤسس وثائق 
حمايــة وأمــن املعلومــات 
ومستشــار الســبراني فــي 
عدد مــن اجلهــات احلكومة 
والقطاع اخلاص في اململكة 
العربية السعودية د.عصام 
القبيســي «علينــا البدء في 
تنفيــذ خطــة اســتراتيجية 
للثــورة الصناعية  متكاملة 
الرابعــة تقوم علــى حتليل 
التطور  البيانات وتســخير 
التقني في املجاالت احلديثة 
كاجليل اخلامس واحلكومة 
الذكية واملدن الذكية وإنترنت 
األشياء والذكاء االصطناعي 
وتشــتمل على إطار حوكمة 
على املستوى العربي وإدارتها 
ضمــن خطط الرؤيــة لدول 
اخلليج بشكل خاص والعالم 

العربي عامة».
بدوره، شــدد مستشــار 

رواد األعمــال باالعتماد على 
املشاريع القائمة على العلوم 
والتكنولوجيــا وعلى أهمية 
التنافسي  االقتصاد املعرفي 

املبني على االبتكار.
بدورها، شددت استشارية 
تطويــر األعمــال وخبيــرة 
اجلودة والتميز في البحرين 
زهراء باقر على ضرورة البدء 
بإنشــاء احلاضنــة في إطار 
أكادميي واســتثمار األبحاث 
التطبيقية لتعزيز أداء القطاع 
الصناعي، مع ضرورة تبني 
سياسات وطنية كفيلة بإحداث 
نقلة نوعية في بنية االقتصاد 
لالنتقال من اقتصاد قائم على 
الريع واألنشطة االقتصادية 
التقليديــة منخفضة القيمة 
املضافــة إلى بنيــة تنموية 
جديدة تنطلق من اقتصادات 

املعرفة.

خالل اختتام فعاليات «املؤمتر اخلليجي األول للثورة الرابعة في مواجهة جائحة كورونا»

د. آمنة آل عليد. عصام القبيسيغدير اجلمعة زهراء باقرم.قصي الشطي د. درع الدوسريم.يوسف احلارثي

اجلهات اخلاصة إميانا منهم 
بأهمية مواكبة الواقع اجلديد 
وأبرز االبتكارات والتطورات 

العاملية.
وأضافت اجلمعة ان املؤمتر 
يهــدف إلى احلد مــن اعتماد 
الدولــة علــى العائــدات من 
صادرات النفط والتوجه إلى 
تعزيز بيئة فكرية متطورة 
للجيــل احلالــي واألجيــال 
الشــباب  القادمــة وإعطــاء 
فرصة إلثبــات مهاراتهم في 
تلك التنميــة لرؤية اقتصاد 
محلي قادر على االســتدامة، 
إضافة إلى نشر الوعي املعرفي 
بالذكاء االصطناعي ودوره في 
التقدم العلمي والتكنولوجي 
وتبادل اخلبرات العربية في 
هذا املجال، إلى جانب التركيز 
على بيئة حاضنة لإلبداعات 
واالبتــكارات وتقدمي مناذج 

«املركزي األوروبي» 
يرفع  حزمة اإلنقاذ 

إلى ١٫٣ تريليون يورو
وكاالت: قــام البنك املركزي األوروبي أمس 
بتثبيت أسعار الفائدة عند ٠٪ وفائدة اإليداع 

عند -٠٫٥٪.
وأعلن البنك أنه سيزيد من برنامج الشراء 
الطــارئ جلائحة كورونا (PEPP) مبقدار ٦٠٠ 
مليــار يورو أو ما يعادل ٦٧٢ مليار دوالر، في 
الوقت الذي يحاول فيه تعزيز اقتصاد املنطقة 

في أعقاب أزمة ڤيروس كورونا.
ويأتي هذا املبلــغ باإلضافة إلى ٧٥٠ مليار 
يورو من مشــتريات السندات احلكومية التي 
أعلن عنها البنك املركزي األوروبي في مارس، 
ليصل إجماليها إلى ١٫٣٥ تريليون يورو، كما قال 
البنك املركزي إن مدة برنامج شراء السندات في 
األزمة ستنفق من نهاية ٢٠٢٠ حتى يونيو ٢٠٢١.

وقد ساعد برنامج الطوارئ على إبقاء تكاليف 
االقتراض أقل بالنسبة للبلدان في منطقة اليورو، 
حيــث تضم املنطقة ١٩ دولة والتي تســتخدم 
اليورو كعملة مشتركة، كما اتخذ البنك املركزي 

األوروبي تدابير لتعزيز اإلقراض املصرفي.
ويأتي القرار األخير بعد أن كشفت البيانات 
عن شدة تأثير أزمة كورونا في أوروبا، حيث 
ارتفــع معــدل البطالة في منطقــة اليورو إلى 
٧٫٣٪ فــي أبريل، من ٧٫١٪ فــي مارس، بعد أن 

أثرت قيود اإلغالق على الوظائف.

التحدي اجلديد.. «أوپيك+» تريد كبح النفط الصخري األميركي
رويتــرز: عندمــا اتفقــت منظمة 
أوپيك وروسيا وحلفاؤهما في أبريل 
علــى خفض إنتاج النفط لم يكن أي 
منهــم يتوقع أن تلقى تلــك املبادرة 
الرامية لرفع أســعار النفط املنهارة 
الدعم من انخفاض سريع في اإلنتاج 
األميركي. واآلن وبعد انتعاش النفط 
بفضل هذه التخفيضات من مستواه 
دون ٢٠ دوالرا للبرميل إلى أكثر من 
٤٠ دوالرا أصبحت مجموعة «أوپيك+» 
تواجــه حتديا جديدا يتمثل في منع 
إنتــاج النفــط الصخــري األميركي 
من حتقيــق مفاجأة أخرى من خالل 
االرتفاع بالسرعة نفسها. وقال مصدر 
روسي مطلع على مباحثات أوپيك+ 
في هذا الشــأن «اخلطة هي االلتزام 
بأسعار بني ٤٠ و٥٠ دوالرا للبرميل 
ألنها مبجرد أن ترتفع مرة أخرى، لنقل 
إلى ٧٠ دوالرا للبرميل، فستشجع على 
زيادة اإلنتاج مبا في ذلك إنتاج النفط 
الصخري األميركي». وقال مصدران 
مطلعــان على مباحثــات «أوپيك+» 
إن املخاوف من انتعاش إنتاج النفط 
الصخري األميركي الذي ظهرت بالفعل 
بوادر على عودته كانت من األسباب 
التي دفعت موسكو إلى تأييد إطالة أمد 

التخفيضات إلى يوليو بدال من املوافقة 
على متديد أطول. وكانت منظمة أوپيك 
وشركاؤها ترسم السياسة لعدة أشهر 
على األقل غير أن كريستيان مالك من 
«جيه.بــي مورجان»، قــال إن النهج 
الشــهري هو «أهون الضررين» مع 
انتعــاش الطلب العاملي بعد انهياره 
بسبب أزمة ڤيروس كورونا. وأضاف 
ان «الســعودية وروسيا في مرحلة 
احلد من الضرر، فاألمر ال يتعلق فقط 
بقيــاس الطلب، بــل مبتابعة النفط 
الصخري األميركي على أساس شهري 
حتى ال يتم السماح له باالنتعاش مرة 

أخرى بسرعة».
وفي السنوات األخيرة، حتى مع 
دعم تخفيضــات أوپيك+ اإلنتاجية 
لألســعار، صعــد اإلنتــاج األميركي 
من النفط اخلام وغيره من السوائل 
ليصــل إلى ٢٠ مليون برميل يوميا. 
إال أن انهيار األســعار هذا العام دفع 
اإلنتاج األميركي للتراجع مبا يصل 
إلى مليوني برميــل في اليوم خالل 
أبريل، وفقا لبعض التقديرات إذ إن 
الســعر الذي تتعــادل عنده تكاليف 
اإلنتــاج ملنتجي النفط الصخري في 

حدود ٥٠ - ٧٠ دوالرا للبرميل.

االلتزام بأسعار بني ٤٠ و٥٠ دوالراً للبرميل احلل األمثل في الوقت احلالي

توجيه املبادرين والتغلب على صعوبات املشاريع الصغيرة
«تقشير البرتقال» ملصق فكاهي انتشر في وسائل 
االتصال االجتماعي، غيــر مصحوب بأي معلومات 
اتصال مما يدل على عدم جدية اإلعالن، لكن للتدليل 
على بعض املشاريع الصغيرة التي يتوجه لها بعض 

املبادرين والتي ال تلبي حاجة حقيقية للمستهلك.
أيضا انتشــرت التعليقات الفكاهية على بعض 
املشروعات الصغيرة وتلقيبها مبشروعات الـ «كب 
كيك» لبساطتها وانخفاض القيمة املضافة التي حتققها 
لالقتصاد الكلي. لكن بادئ ذي بدء فإن املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة هي محرك أساسي في أي اقتصاد، 
فكل مشــروع كبير يتكون من مشاريع صغيرة في 
داخله، كون أصحابها شخصية واحدة اعتبارية كانت 

أو طبيعية ال يغير من األمر شيئا.
إذن، فنجاح املشــاريع الصغيرة عامل مهم جدا 
لنجاح أي قطاع سواء صناعي، خدمي، جتاري، زراعي، 
إنشائي، وبالتالي جناح اقتصاد البلد الذي يتكون منهم.
وفي الكويت اقتصادنا يعتمد على مصدر وحيد 
وناضــب وهو النفط واحلمد هللا الــذي رزقنا إياه. 
لكــن كنا نرجو أال يكون جل االعتماد عليه، ألن هذا 
االعتماد جعل اقتصاد الكويت استهالكيا وغير منتج، 
وانحصرت معظم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في 
االســتيراد وفي جتارة التجزئة والوكاالت، واجلزء 
الباقي هو قطاع اخلدمات، والصناعات اخلفيفة وعدد 

وكميات محدودة من املنتجات الزراعية.
السؤال املهم هو: هل هذه املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة املذكورة أعاله موجودة في الكويت أم غير 
موجودة؟ وهل نعاني في الكويت من عدم توافر هذه 
اخلدمات أو عدم وجود محالت البيع بالتجزئة مثال؟

اجلــواب: ال، فكل اخلدمات والصناعات اخلفيفة 
والزراعية وغيرها متوافرة وأحيانا إلى حد التخمة.

إذن، ملــاذا احلديث الدائم عن دعم املشــروعات 
الصغيرة وإنشــاء صندوق وطني لدعم املشروعات 
الصغيرة، ووجود حاضنات لرواد األعمال املبتدئني 
ووجود دعم ملشــاريع الشــباب في وزارة الشباب 
والرياضة وغيرها الكثير مما تقدمه حكومة الكويت 

لتشجيع املشاريع الصغيرة؟!
اجلواب، هو وجود عمالة كويتية متزايدة كل عام 

الشطي: ضرورة بناء القدرات البشرية بكل فئاتها العمرية لتصبح لديها إمكانية االستفادة من الثورة الصناعية

«أوپيك+» قد جتتمع خالل األسبوع اجلاري

النفط يتراجع بسبب شكوك خفض اإلنتاج

رويترز: قالت ٣ مصادر في «أوپيك+» أمس إن منتجي النفط 
باملجموعة قد يعقدون اجتماعا وزاريا افتراضيا هذا األسبوع إذا 
وافق العراق وغيره من األعضاء الذين لم يلتزموا بالكامل بخفض 
إمدادات اخلام على تعزيز امتثالهم. وذكر مصدر في أوپيك+ «هناك 
مناقشــات بني الوزراء بشأن إمكانية تعويض االمتثال الضعيف 

في شهور مايو ويونيو ويوليو».
وكان مســتوى التزام العراق ونيجيريــا، اللذان تراخيا في 
تطبيق تخفيضات ســابقة ألوپيك+، بالتخفيضات املطبقة منذ 
مايو أقــل مقارنة بدول أوپيك في اخلليج. وأضافت املصادر أنه 
قد تتم الدعوة لعقــد اجتماع وزاري بإخطار قبله بفترة وجيزة 

هذا األســبوع إذا كان هناك اتفاق، مشيرين إلى إمكانية ترتيب 
عقد اجتماع اليوم اجلمعة.

وذكرت وكالة إنترفاكس لألنباء أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك قال إن سوق النفط العاملية قد تواجه عجزا يتراوح بني ٣ 
و٥ ماليني برميل يوميا فــي يوليو مبا يعتمد على االتفاق الذي 

ستتوصل إليه أوپيك+.
وقال دميتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملني إن الرئيس 
فالدميير بوتني ال يعتزم التحدث مع نظيره األميركي دونالد ترامب 
أو رؤساء دول آخرين بشأن األمر لكنه أشار إلى استقرار أسواق 

النفط في األسابيع األخيرة.

رويترز: تراجعت أســعار النفط خالل تداوالت أمس متخلية 
عن مكاســب حققتها في اجللسة السابقة بسبب مخاوف بشأن 
ما إذا كان منتجون كبار للخام ســيتمكنون من التوصل التفاق 
لتمديد خفض اإلنتاج، وهو ما تفاقم بفعل قلق إزاء زيادة كبيرة 
في مخزونات نواجت التقطيــر األميركية. وهبطت العقود اآلجلة 
خلام برنت ٤٧ ســنتا أو ١٫١٨٪ إلى ٣٩٫٣٢ دوالرا للبرميل، بينما 

تراجعت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األميركي ٦٧ 
سنتا ما يعادل ١٫٨٠٪ إلى ٣٦٫٦٢ دوالرا للبرميل. وأظهرت بيانات 
إدارة معلومات الطاقة األميركية أن مخزونات البنزين في الواليات 
املتحدة زادت ٢٫٨ مليون برميل األســبوع املاضي مبا يقارب ٣ 
أضعاف ما توقعه احملللون كما زادت مخزونات نواجت التقطير ٩٫٩ 

ماليني برميل مبا يعادل نحو ٤ أمثال املتوقع تقريبا.

هائلة، بل املطلوب كحد أدنى هو أن يستغني هذا 
املواطن عن العمل في الوظيفة احلكومية مبدخول 
شهري يقارب دخله من الوظيفة باإلضافة لعامل 
األمان. لكن ما يحتاج اليه الكل من الدولة هو تذليل 
العقبات كالروتني اإلداري، والعقبة األهم هي توفير 
األماكن املناسبة بأسعار مناسبة ملمارسة العمل في 

املشروعات الصغيرة. 
التخطيط التأشيري وأثره في توجيه املبادرين

تبني التخطيط التأشيري يأتي بالتكامل مع كل 
وزارات الدولة تقريبا، باستخدام الرسوم، اإلعفاءات 
اجلمركية، دعم العمالة، الترخيص مبزاولة النشاط 
في اجلمعيات التعاونية ومرافقها، دخول املناقصات، 

تخصيص األراضي وغيرها.
هذه األدوات يكون اســتخدامها إما لتشجيع 
املبادرين نحو املشاريع املفيدة، أو لكبح االندفاع نحو 
تأسيس مشاريع معينة ال تشكل إضافة لالقتصاد 
الكلي لوجود تشبع في السوق أو لضعف الروابط 
األمامية واخللفية لهذه املشــاريع، على أن ميتاز 
استخدام أدوات التخطيط التأشيري هذه باملرونة 
والتوقيت املناسب، وأن يكون لها أثر زمني محدد.

العالم اآلن يكافح جائحة ڤيروس كورونا، وكل 
التوقعات تشير الى أن االقتصاد العاملي سيكون 
بعد كورونا غيره قبل كورونا! حيث ســتتوجه 
رؤوس األموال إلى قطاعات جديدة وتنحسر عن 
أخرى، وسيتم التركيز على اخلدمات اإللكترونية 

بشكل أكبر وكذلك الصحية.
بالنســبة للكويت كدولة مســتوردة للعمالة 
ومنكشفة على الدول املصدرة للعمالة، من صاحلها 
أن تركز على امليكنة في القطاع الزراعي والصناعي 

واخلدمي.
وتوجيه القطاع اخلاص للمشاريع قليلة العمل/ 
كثيفة رأس املال Capital Intensive، وكذلك التوسع 
في اســتخدام اخلدمات اإللكترونية، وهنا يأتي 
دور الدولة في توجيه املبادرين لألنشطة املطلوبة 
ومساعدتهم فنيا وإداريا وقانونيا بجانب املساعدة 

املالية.

كما أدى زيادة معروض العمالة الوافدة وانخفاض 
املستوى التعليمي لها إلى االنخفاض النسبي في 
أجر اليد العاملة، وخلق حاجز أمام العمالة الوطنية، 
وميكن التغلب على هذه احلواجز بزيادة دعم العمالة 
للمواطن واالستثمار في متكني املواطنني معرفيا 

في القطاعات اإلنتاجية.
املبادرون والرسائل اإلعالمية

الرسائل اإلعالمية املوجهة للشباب تصور النجاح 
في العمل التجاري منحصرا فقط في الربح املادي 
الهائل وفي عدد األفرع وحجم العمل الكبير! والسؤال 

هنا: هل جميع الناس عندهم هذا الهدف؟
اجلواب: كال، فهناك بعض الشباب يخيفه هذا 
الهدف! أي أن يكون مسؤوال عن أكثر من فرع وعدد 
من العمالة ونشاط يومي مزدحم، تقابله مخاطر 
عالية حتتاج الى حس عال من روح املغامرة. لذلك 
من األفضل أن تتنوع الرسائل اإلعالمية املوجهة 
للشــباب بحيث تناسب األغلب مبختلف طباعهم 

وميولهم وقدراتهم.
عبارات تسبب خوفًا

«بادر وكن صاحب عمل وستصبح من األثرياء 
واملشاهير مثل فالن وفالن».. هذه جملة تشجيعية 
حلث املواطنني على ولوج عالم العمل احلر وترك 

الوظيفة احلكومية.
وفي ظني أنها ال تخدم الهدف العام، والسبب: 
أوال: هدف احلكومة هــو حتويل مجاميع كبيرة 
من املواطنني المتــالك عملهم اخلاص، إذن ال بد 
من مخاطبة جميع الشــرائح السكانية أي الذكور 
واإلناث، الشباب في العشرينيات مرورا بالشباب 
في اخلمسينيات، املتحفظني واملغامرين، عدميي 
اخلبرة واخلبراء، املتعلمني وغير املتعلمني، وليس 
فقط مخاطبة شريحة الشاب املغامر الطامح لتكوين 
ثروة كبيرة وإدارة شــركات عابرة للقارات، ألن 
هذه العبارات تســبب خوفا لشرائح كبيرة العدد 
ال حتبذ تعدد املسؤوليات وتكره السفر املتكرر.

ثانيا: ليــس الهدف هو حتقيق جناحات مالية 

الوطني في استغالل املورد البشري واملالي املتوافر 
في الكويت إلعادة هيكلة االقتصاد بشــكل عام 

وهيكلة سوق العمل بشكل خاص.
لكن عندما نسلط الضوء على قطاع املشاريع 
الصغيرة في الكويت سنالحظ احلواجز التي متنع 
املواطــن من دخول هذا القطاع للعمل فيه وليس 

فقط االستثمار فيه، وهي:
١ - انخفاض األجور، وهو احلاجز األهم (علما أن 
انخفاضها من صالح املستهلك في األمد القصير).

٢ - ساعات عمل طويلة خالل اليوم.
٣ - املشقة وظروف العمل في األماكن املكشوفة.

٤ - عــدم ثبات املردود املــادي ألصحاب العمل، 
وانخفاض األمان الوظيفي للعاملني.

٥ - تكلفة الفرصة البديلة opportunity cost، حيث 
التضحية بالعمل احلكومي. 

ال يستوعبها القطاع احلكومي للعمل لديه، والسلطة 
التشريعية والتنفيذية في الكويت تقدم احلوافز وترغب 
املواطن للعمل في القطاع اخلاص لتقليل العبء على 
القطاع العام من جهة واســتغالل طاقات الشــباب 
وإبداعاتهم من جهة أخرى بعيدا عن البطالة املقنعة.

لذلك فإن املشــكلة في الكويت ليست في نقص 
املشاريع الصغيرة واملتوســطة، لذلك ال يوجد داع 
للحديث عن أهمية املشروعات الصغيرة، فهي موجودة 
والعمل قائم عليها. ولكن من يدير ومن ميلك هم العمالة 
الوافدة وليس املواطن الكويتي! ومحاولة تشــجيع 
املواطن لتملك مشروع صغير ومتوسط تعني مزاحمته 

مشروعات قائمة وناجحة.
وكما ذكرنا في مقالة بحثية سابقة أن غالبية األنشطة 
التجارية فــي الكويت محتكرة من قبل جالية ما من 
اجلاليات الوافدة، ومن الصعوبة إحالل املواطن مكان 
الوافد في هذه األنشطة من دون دراسة جدية توجه 
املبادر للفرص املتاحة وللفرص التي تناســب ميوله 
وقدراته وخبرته. وقد يكون وجود عمالة وافدة ماهرة 
شــيئا طيبا يجب عدم التفريط فيها، كما أن التكامل 
بني املبادرين الكويتيني والعمالة الوافدة املاهرة محبذ 

وفي صالح تقوية االقتصاد الكويتي.
الوافد.. واملشاريع الصغيرة

يهدف الصندوق الوطني إلى دعم مشاريع جديدة 
ميلكها مواطن، ولكن من وجهة نظري فإن مآل هذه 
املشاريع هو تغيير أســماء املالك من مواطن ميلك 
مشــروعا بدعم من الصندوق ثم يضمنه لوافد في 
نهايــة األمر، وكأن الهدف هو إعــادة توزيع الثروة 
وتبادل أدوار. املشــكلة ليست في كيفية دعم إنشاء 
املشــروعات الصغيرة ومن ثم جناحها ماليا، بل في 
كيفية إحالل املواطن الكويتي محل الوافد فيها بالقدر 
الذي يعالج مشكلة البطالة عند املواطنني (وأيضا من 
ناحية اقتصادية هذا اإلحالل له إيجابيات أخرى خالف 

حل مشكلة البطالة).
معوقات متنعك دخول القطاع

يستفيد االقتصاد الكويتي من عمل الصندوق 

وقفات اقتصادية

بقلم: غادة عبداهللا الفارس
q٨ghd٣@gmail.com

@GhadaALKuwait
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»العسكر« يقفون بوجه ترامب.. واالحتجاجات تعود لسلميتها
عواصم - وكاالت: وصلت 
ارتدادات مقتــل األميركي من 
أصول أفريقية جورج فلويد، 
ومــا خلفــه مــن احتجاجات 
مستمرة ضد العنصرية، إلى 
عقــر دار الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب، وأصبح يواجه 
ما يشــبه التمرد الداخلي من 
»العسكر« احمليطني به، رغم 
تراجع حدة العنف الذي رافق 
املظاهرات خالل أيامها العشرة 

املاضية.
وبعد أيام من انتقاده تراخي 
حــكام الواليات فــي التعامل 
مع االحتجاجــات وما رافقها 
من أعمــال عنــف، وتلويحه 
باستخدام اجليش الستعادة 
األمن، تراجع ترامب خطوة إلى 
الوراء، وقال إنه ال يعتقد أنه 
سيحتاج إلى االستعانة بقوات 
اجليش للتصدي لالحتجاجات 
التي رفعت شــعارات »حياة 
الســود مهمة« و»ال أستطيع 
التنفــس« وهــي آخــر عبارة 
نطقهــا فلويد قبــل ان ميوت 
خنقــا حتــت ركبة الشــرطي 

األبيض، في مينيابوليس.
وقــال ترامب فــي مقابلة 
مــع تلفزيون نيوزماكس ردا 
على سؤال عما إذا كان سيرسل 
اجليش إلى أي مدينة »ال أعتقد 

أننا سنضطر لذلك«.
وساهم هذا التهديد على ما 
يبدو في تأجيج احملتجني الذين 

مترد آخر، على ترامب ظهر 
بتخلي وزير الدفاع األميركي 
الســابق جيــم ماتيــس عــن 
حتفظه ليشــن هجوما الذعا 
على الرئيس ويتهمه بالسعي 
إلى »تقسيم« الواليات املتحدة.

وقــال إن: »دونالد ترامب 
هــو أول رئيس في حياتي ال 
يحاول توحيد األميركيني، بل 
إنه حتى ال يدعي بأنه يحاول 

فعل ذلك«.
وأضاف: »بدال من ذلك، فإنه 
يحاول تقسيمنا«، في تصريح 

مرارا توجيه أي انتقاد لترامب 
ألنه كان يعتبــر أنه من غير 
املناســب انتقاد رئيس أثناء 
توليه منصبه. ولكن اجلنرال 
املتقاعــد دافــع فــي مرافعته 
االتهامية عن املتظاهرين الذين 
قال إنهم يطالبون »عن وجه 

حق« باملساواة في احلقوق.
وقــال إن الكيــل قد طفح، 
إذ يدفع األميركيون »عواقب 
3 ســنوات من غيــاب القيادة 
الناضجة«. ولم يتأخر ترامب 
عن الرد، مرسال تغريدة وصف 
فيها ماتيس بأنه »اجلنرال الذي 
يحظى بأكثر تقدير مبالغ به في 
العالم« وبأنه »كلب مسعور«. 
وقال: »أنا سعيد ألنه غادر!« 

منصبه.
وبصفتــه أول مــن تولى 
وزارة الدفــاع بعــد وصــول 
ترامب إلى البيت األبيض، حتى 
برأي األوساط اجلمهورية، كان 
جيم ماتيس يعد أحد »البالغني 
القالئل« القادرين على احتواء 
اندفاعات رجل األعمال السابق.

وقــدم اســتقالة كان لهــا 
صد قوي في ديســمبر ٢٠18 
في اليوم التالي إلعالن ترامب 
انســحابا أحاديا من سورية، 
دون استشارة حلفاء واشنطن 
في احلرب ضد تنظيم داعش 

املتطرف.
فــي هذه األثنــاء، يواصل 
آالف األميركيــني التظاهر في 

نشرته مجلة »ذي أتالنتيك« 
على موقعها اإللكتروني.

وهذا أول انتقاد من نوعه 
يصدر عــن ماتيس، اجلنرال 
الســابق فــي ســالح املارينز 
والــذي يحظــى بتقدير كبير 
في بالده وفي صفوف ضباط 
وزارة الدفاع »الپنتاغون« ما 
يظهر حالة التوتر التي تعيشها 
أوساط الوزارة بحسب ما قالت 
صحيفة »واشــنطن بوست« 

األميركية.
وســبق ملاتيس أن رفض 

لوس أجنيليــس ونيويورك 
وواشــنطن ومدن أخرى، في 
احتجاجات عــاد إليها الطابع 
الســلمي بعد أيــام من النهب 
والسلب الذي تخلل بعضها.

أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
املتظاهريــن حتــدوا حظــر 
التجــول، إال أنــه كان هنــاك 

انخفاض في أعمال العنف.
وردد متظاهرون أمام البيت 
األبيض هتافــات، بينها »من 
الــذي تقومــون بحمايته؟«، 
ورفع متظاهر الفتة كتب عليها 

»اذكروا أسماءهم«.
وفي نيويورك، جتمع مئات 
األشــخاص في وقفة سلمية 
صامتة احتجاجــا على وفاة 
جــورج فلويــد. وقــال عمدة 
نيويورك بيل دي بالسيو إن 
النهب املتفشي في نيويورك 
أفسح املجال لـ »صورة مختلفة 
للغايــة« فــي الليلــة الثانية 
للمدينة حتت حظر التجول، 
مشــيرا إلــى أن االحتجاجات 
ظلت »سلمية إلى حد كبير«.

وأضــاف دي بالســيو في 
مؤمتــر صحافــي إنــه التزال 
احلــوادث  »بعــض  هنــاك 
التي قرر فيهــا الناس القيام 
بشــيء غير قانوني« وبعض 
احملاوالت ملهاجمة ممتلكات، 
لكن االستراتيجيات اجلديدة 
التي استخدمتها الشرطة كانت 

فعالة.

البيت األبيض ينفي إقالة إسبر بعد رفضه نشر اجليش وماتيس يتهم الرئيس بـ »تقسيم« الواليات املتحدة

واصلوا حتدي الرئيس وحتدي 
قرارات حظر التجول في معظم 
املــدن األميركيــة، ناهيك عن 
موجة االنتقادات التي أثارها 

حتى من أقرب احللفاء.
فقد حــاول وزيــر الدفاع 
األميركــي مارك إســبر النأي 
بنفســه عن ترامب، قائال إنه 
ال يعتقــد أن الوضــع احلالي 

يستدعي نشر جيش نشط.
وقــال إســبر إن القــوات 
أال  الفعليــة يجــب  العاملــة 
تســتخدم إال »كمــالذ أخير«. 
وأضــاف إنه ال يؤيــد تفعيل 
الفيدرالــي يخــول  القانــون 
للرئيس احلق في اســتدعاء 
القوات املسلحة ونشرها على 

األراضي األميركية.
واعتبر إسبر أن العنصرية 
في الواليات املتحدة »حقيقية« 
وأنــه مــن املهــم التحدث عن 
هــذا املوضــوع، وتعهــد بأن 
وزارة الدفــاع ملتزمة بإنهاء 

العنصرية.
وســرت مخاوف من إقالة 
اســبر على غــرار مــا يفعله 
ترامب مع مخالفيه في الرأي، 
لكــن املتحدثــة باســم البيت 
األبيــض كايلــي ماكينانــي 
أكدت للصحافيني: »في الوقت 
احلالي، الوزير إسبر اليزال هو 
الوزير إسبر.. وإذا فقد الرئيس 
إميانه به فسوف نعرف جميعا 

ذلك في املستقبل«.

)أ.ف.پ( عشرات االف املتظاهرين في سيفيك بارك بدينفر كولورادو.. وفي االطار نواب اميركيون يجثون على ركبهم خالل دقيقة صمت تضامنا مع فلويد في مبنى الكابيتول بواشنطن 

البيت األبيض يستحضر تشرشل 
للرد على انتقادات »صورة الكنيسة«

عواصم - وكاالت: دافع البيت األبيض بشــدة عن قيام 
الرئيس االميركي دونالد ترامــب باخلروج والوقوف أمام 
كنيســة سانت جون، بالقرب من مقر الرئاسة حامال الكتاب 
املقدس بيده، بعدمــا قامت قوات األمن بتفريق املتظاهرين 
بالغاز املسيل للدموع لفتح الطريق أمامه. وقالت املتحدثة باسم 
البيت األبيض كايلي ماكيناني إن »الرئيس أراد توجيه رسالة 
قوية«، مؤكدة أنه ســار بذلك على خطى شخصيات عظيمة 
مثل رئيس الوزراء البريطاني الســابق ونستون تشرشل. 
وأوضحت أنه »عبر العصور رأينا رؤســاء وقادة شهدوا 
حلظات قيادة ورموزا قوية جدا كانت مهمة لبلد ما )...( مثل 
تشرشل الذي ذهب لتفقد األضرار الناجمة عن القنابل« في 
لندن خالل احلرب العاملية الثانية، مؤكدة أن ذلك »كان رسالة 

قيادة قوية للشعب البريطاني«.

الرئيس املؤيد للقوة يرى 
االحتجاجات بـ »منظور حربي«

حتليل إخباري

واشنطن - أ.ف.پ: أصدر الرئيس األميركي دونالد 
ترامب تعليمات صريحة، اعتبرها البعض مثيرة للقلق، 
بـ»السيطرة« حلكام الواليات الذين يواجهون احتجاجات 
في الشوارع في جميع أرجاء البالد ضد العنف الذي 

متارسه الشرطة.
وأبلغ ترامب حكام الواليات »إذا كنتم ال تسيطرون، 
فأنتم تضيعون وقتكم«، ،قتل اجاب وقال »حينها سأقوم 

بنشر اجليش األميركي وحل املشكلة لهم بسرعة«.
لطاملا كان لدى ترامب إعجاب بالقوة املادية وإعجاب 
بقادة العالم الذين ال يخشون استخدامها، وهو ما يعتبر 

في كثير من األحيان هذه مسألة أسلوب.
منذ أيام بنائه للعقارات، صاغ ترامب صورة لنفسه 
كرجل أعمال متهور ومتسلط سيفعل أي شيء للفوز، 
فهو يحب مشاهدة نزاالت املصارعة والفنون القتالية 
املختلطة. وكرئيس، ميأل خطاباته بكلمات مثل: »قوية« 

و»صارمة«.
وعمد ترامب الى كســر املعايير الديبلوماســية 
األميركية من خالل تعبيره عن اإلعجاب بالقادة األقوياء، 
مثل: زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس 

الروسي فالدميير بوتني.
ومع تبقي خمسة أشــهر فقط حتى االستحقاق 
االنتخابي، يخشى نقاد أن يكون ترامب يستخدم أزمة 

وطنية في معرض نزعته االستبدادية.
بعد أن أعلن ترامب نفسه رئيسا في زمن احلرب 
في مواجهة جائحة كوفيد-19، ينخرط اآلن في وضع 

عسكري فعلي في شوارع الواليات املتحدة.
وعوضا عن التركيز على ما يقوله احملتجون من 
أن أصل االضطرابات، يتمثل في عقود من العنصرية 
والعنف ضد األميركيني من أصل افريقي، صوب ترامب 
على أعمال الشغب التي تقوم بها أقلية، واصفة ذلك 

بـ»اإلرهاب احمللي«.
وفي واشنطن، حلقت املروحيات العسكرية على 
ارتفاع منخفض فوق املتظاهرين، فيما انتشرت مجموعة 
من وحدات األمن املختلفة في شوارع العاصمة الفدرالية.
اليزال ترامب متأخرا في استطالعات الرأي قبل 
االنتخابات الرئاســية املقررة في 3 نوفمبر املقبل، 
ويعتقد محللون أنه يأمل أن ينقذه شــعاره اجلديد 
»القانون والنظام«، الذي ســبق واستخدمه الرئيس 
ريتشارد نيكسون في العام 1968 املضطرب وساعده 
على الفوز بعد أن شجع قاعدته على التصويت بكثافة.
وفي هذا الصدد، شــبهت املتحدثة باســم البيت 
األبيض كايلي ماكناني صورة ترامب خارج الكنيسة 
برئيس الوزراء البريطاني األسبق ونستون تشرشل 
في حقبة احلرب العاملية الثانية أثناء جولته في حطام 

لندن خالل القصف النازي.
وأوضحت أنه »عبر العصور رأينا رؤساء وقادة 
شهدوا حلظات قيادة ورموزا قوية جدا كانت مهمة لبلد 
ما )...( مثل تشرشل الذي ذهب لتفقد األضرار الناجمة 

عن القنابل« في لندن خالل احلرب العاملية الثانية.
لكن كثيرين اليزالون حتــت وقع الصدمة، فقد 
اتهمت النائبة الدميوقراطية أبيجيل سبانبرغر التي 
كانت تعمل في أجهزة االســتخبارات ترامب بخيانة 
أسس حكم القانون، وقالت بصفتي ضابطة سابقة في 
وكالة االستخبارات املركزية أعرف هذه االستراتيجية.

وفي كثير من األحيان مع ترامب، من الصعب متييز 
أين ينتهي أسلوب تلفزيون الواقع اخلاص به وحيث 

يبدأ الواقع احلقيقي.
وعلى مدى السنوات الثالث املاضية، فجر األزمات 
في شكل متكرر على األزمات التي تتراوح من محاولته 
بناء جدار على احلدود املكســيكية إلى التهديد بشن 

حرب ضد إيران.
 سياسيا، يشعر ترامب أنه في الصف الرابح فقد 
صرح لتلفزيون نيوزماكس اليميني بأن الدميوقراطيني 
سيخســرون االنتخابات ألنهم ضعفاء فيما يتعلق 

باجلرائم، مضيفا أنا القانون والنظام ليسا كذلك.

جميع األحياء من رؤساء أميركا السابقني يصدرون بيانات إلدانة التمييز العنصري
واشنطن - د.ب.أ: أدلى جميع األحياء من 
رؤساء الواليات املتحدة السابقني بتصريحات 
تدين العنصرية املستمرة في البالد، حيث 
أصــدر كل من جيمي كارتر وبيل كلينتون 
وجورج دبليو بوش وباراك أوباما بيانات 
تدين استمرار عدم املساواة والتمييز ضد 
ذوي البشرة السمراء في الواليات املتحدة.
وبــدا الكثير منهــم ينتقــدون الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بشــكل مباشــر أو 
غير مباشــر. وقد أدان ترامب مقتل فلويد 
في العديد من املرات، لكنه تعرض النتقادات 
بســبب عدم اتخاذه موقفا ضد العنصرية 
وإظهاره تفهمه غضب املواطنني من وحشية 
الشــرطة ضد األميركيني من ذوي األصول 

األفريقية.
وقال الرئيس األســبق جيمي كارتر في 
بيــان له أمــس األول إنه يجــب بذل املزيد 
ملعاجلة نظام الشرطة والعدالة التمييزي 
العنصــري، معربا عن إدانتــه لـ »الفوارق 
االقتصادية غير األخالقية بني ذوي البشرة 

البيضاء وذوي البشرة السمراء«.
وأضــاف كارتر: »نحن مســؤولون عن 
خلق عالم يســوده الســالم واملساواة، من 

أجلنا ومن أجل األجيال القادمة«.
من ناحية أخرى، قال جورج دبليو بوش 
في بيان له الثالثاء املاضي: »مازال فشــال 
ذريعــا أن يتعرض الكثيــر من األميركيني 
من ذوي األصول األفريقية، والسيما شباب 
األميركيــني مــن ذوي األصــول األفريقية، 

ملضايقات وتهديدات في بلدهم«.
في الوقت نفســه، وصف بيل كلينتون 
مقتل فلويد بأنه »األحدث في سلسلة طويلة 
من املآسي والظلم، وتذكير مؤلم بأن عرق 
الشخص مازال يحدد كيف سيتم التعامل معه 
في كل جانب من جوانب احلياة األميركية 

تقريبا«.
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هل يفلح تغليظ العقوبة على رجال الشرطة الـ٤ في تهدئة الشارع؟

منيابوليــس - وكاالت: 
شــدد ممثلو االدعاء العام في 
الواليــات املتحــدة االتهامات 
اجلنائيــة لضبــاط شــرطة 
مدينــة منيابوليــس األربعة 
الذي تسببوا في وفاة جورج 

فلويد أثناء اعتقاله.
الســلطات يوم  واعتقلت 
اجلمعة ضابط الشرطة ديريك 
تشوفني )44 عاما(، الذي جثم 
بركبته على عنق فلويد )46 
عاما(، بتهمتي القتل من الدرجة 
الثالثة والقتل غير العمد، لكن 
تشوفني وزمالءه في الدورية 
أصبحــوا مالحقــني قضائيــا 
بعدمــا أعيد توصيــف موته 
بـ »اجلرمية« كما كان يطالب 
مئــات اآلالف مــن احملتجــني 
األميركيني. ومت توجيه تهمة 
القتل من الدرجة الثانية اليهم 
واملســاعدة والتحريض على 
القتــل غيــر العمــد، وفق ما 

أظهرته وثائق قضائية.
التهمــة  وتصــل عقوبــة 
اجلديدة إلى السجن 4٠ عاما، 
وهي أطول 1٥ عاما من العقوبة 
القصــوى لتهمــة القتــل من 

الدرجة الثالثة.
وقــد تســمح االتهامــات 
اجلديــدة في إطــار التحقيق 
فــي مــوت فلويــد، بتهدئــة 

االحتجاجات في الشارع.
وطالــب احملتجون، الذين 
تدفقــوا علــى شــوارع املدن 
الرئيسية في الواليات املتحدة 
خالل األيام املاضية، بتوسيع 
القضية لتشــمل كل الضباط 
الذين كانوا موجودين خالل 
احلادث. وكان رجال الشرطة 
الثالثــة املرافقون لتشــوفني 
التواطــؤ،  مالحقــني بتهمــة 
وجميعهم أصبحوا موقوفني 

ما أثار ارتياح عائلة فلويد.

»املشــكلة هي أننا اضطررنا 
لننزل إلى الشــوارع ولنقطع 
اجلســور والطرق الســريعة 

لتحقيق العدالة«.
ورأى حاكم والية مينيسوتا 
أن اتهــام الشــرطيني األربعة 
يشكل فرصة »ملعاجلة مشكلة 
العنصرية املؤسسية واإلفالت 
من العقــاب« اللذين أديا إلى 

االحتجاجــات وهو تخفيض 
ميزانية الشرطة لالستثمار في 
البرامج االجتماعية والتعليمية 

للمجتمعات السوداء.
وتخلــى رئيــس البلديــة 
الدميوقراطي عن زيادة ميزانية 
الشــرطة العام املقبــل وقرر 
تخصيص ٢٥٠ مليون دوالر 

ملثل هذه البرامج.

موت جورج فلويد. وأضاف: 
»إنهــا على األرجــح فرصتنا 
األخيرة ملعاجلة األمر كدولة 

وكأمة«.
وفــي لــوس أجنيليــس، 
وافــق رئيس البلديــة إيريك 
غارســيتي على أحد املطالب 
الرئيســية حلركــة »حيــاة 
التــي تنظــم  الســود تهــم« 

قتلة فلويد قد يواجهون السجن ٤٠ عاماً  بعد تشديد االتهامات املوجهة إليهم

)أ.ف.پ( صورة مركبة لعناصر الشرطة االربعة املتهمني بقتل جورج فلويد وهم من اليسار ديريك شوفني الذي جثا على رقبته وتو تاو وألكسندر كوينغ وتوماس كيرنان 

وكانت هذه املالحقات في 
صلب مطالب املتظاهرين الذين 
يعبرون عن غضبهم في جميع 

أنحاء البالد.
وقــال األميركــي األســود 
برايــن كارتر )٢9 عاما( الذي 
التقتــه وكالــة فرانس برس 
فــي واحــدة مــن التظاهرات 
التــي نظمت في نيويورك إن 

االحتجاجات تعم الدول الغربية تنديدًا بالعنصرية

عواصم - وكاالت: ال تزال 
أصداء االحتجاجات احلاشدة 
في أميركا التي أججها مقتل 
املواطــن من أصول افريقية 
جــورج فلويــد تتــردد في 
معظم الدول الغربية تضامنا 

ورفضا للعنصرية. 
 فقــد حثــت احلكومــة 
الســويدية أمــس املواطنني 
علــى تنظيــم احتجاجاتهم 
عبــر اإلنترنت بعدما كســر 
اآلالف إجراءات العزل املطبقة 
ملكافحة كورونا في العاصمة 
وخرجوا لالحتجاج على عنف 

الشرطة األميركية.
وجتمع محتجون يحملون 
الفتات كتب على بعضها »حياة 
الســود مهمة« لعدة ساعات 
في ميدان بوسط ستوكهولم 
بعد ظهــر أمس األول تعبيرا 

في االحتجاج على العنصرية 
على اللجوء لإلعالم الرقمي 
بدال من ذلك وإال فسيخاطر 
الكثيــر من الناس باإلصابة 

باملرض أو الوفاة«.
من جهتها، ألقت الشرطة 
اليونانيــة القبــض على 17 
شــخصا خــالل اشــتباكات 
وقعــت بني قوات الشــرطة 
ومتظاهرين، أثناء مســيرة 
احتجاجية مت تنظيمها وسط 

أثينا.
الشــرطة، فــي  وقالــت 
تصريحات نقلتها صحيفة 
»كاثيميرينــي« اليونانيــة، 
إن مجموعة من املتظاهرين 
هاجمــوا ضبــاط الشــرطة 
بقنابــل حارقــة وحجــارة 

وصناديق قمامة.
وأشارت الصحيفة إلى أن 

احلياة« واستخدام احلركة 
لتحفيز التغيير االجتماعي 

على املدى الطويل.
وقال بوييجــا، املعروف 
بدوره في آخــر أفالم حرب 
النجوم »ســتار وورز« »أنا 
لن أنتظر! لقد ولدت في هذا 
البلد. عمري ٢8 عاما، ولدت 

ونشأت في لندن«.
وتابع في خطاب عاطفي 
بدا خاللــه قريبا من البكاء: 
»كل شخص أسود هنا يتذكر 
- أول مــرة - عندما ذكرك 

شخص آخر بأنك أسود«.
وأكــد بوييجا »أريدك أن 
تفهــم كم هو مؤلــم أن يتم 
تذكيــرك كل يوم بأن عرقك 
ال يعني شيئا«، داعيا إلى أن 
تظل االحتجاجات »ســلمية 

ومنظمة قدر اإلمكان«.

املسيرة التي نظمتها جماعات 
يسارية جتمعت عند ميدان 
ســينتاجما وســط أثينا ثم 
اجتهت إلى السفارة األميركية 

مساء أمس األول.
ورفع املتظاهرون الفتات 
مكتوبا عليها »ال أســتطيع 
التنفس«، كما رددوا شعارات 
ضد ما وصفوه بعنف الشرطة 

والعنصرية في أميركا.
وفي لنــدن تظاهر آالف 
األشخاص من أنصار حركة 
»حياة السود مهمة«، قبل أن 
يقوم املتظاهرون باجلثو على 
ركبهم في أنحــاء البالد في 
تقليد للحركة التي أصبحت 
رمزا لالحتجاجات األميركية. 
وحث املمثل جون بوييجا 
املتظاهريــن فــي هايد بارك 
بلندن على إظهار »التزام مدى 

السويد تدعو الحتجاجات »افتراضية« تضامنًا مع فلويد

)أ.ف.پ( محتجون مستلقون على االرض أمام السفارة االميركية في وارسو 

عن تعاطفهم مع جورج فلويد 
الذي توفي بعد تعرضه لعنف 
من رجل شــرطة فــي مدينة 

منيابوليس األميركية.
وحتظــر الســويد التــي 
يجتاحها ڤيــروس كورونا 
مثــل بقيــة بلــدان العالــم 
العامة ألكثر من  التجمعات 
٥٠ شخصا. وعلى الرغم من 
تباطؤ وتيــرة الوفيات منذ 
ذروتها في مطلع أبريل فإن 
مــوارد الرعايــة الصحية ال 

تزال تواجه ضغوطا.
الداخليــة  وقــال وزيــر 
ميكائيل دامبرغ إن االحتجاج 
حق دميوقراطي لكن يتعني 
مراعاة قواعد هيئة الصحة 

العامة.
وذكر في تصريح مكتوب 
لرويترز »أحث جميع الراغبني 

باراك أوباما يدعو إلى »تغيير أميركا«

واشــنطن - أ.ف.پ: رحــب الرئيــس 
األميركي الســابق باراك أوباما مبا وصفه 
»تغيير العقلية« لدى املتظاهرين األميركيني 
ضــد العنصريــة والعنف الذي متارســه 
الشرطة، معتبرا أنه قد يؤدي إلى إصالحات 
علــى املســتوى الوطني. ودعــا بصراحة 
إلى التعاون بــني األفراد »لتغيير أميركا« 

ومساعدتها على التوافق مع قيمها.
كما حث ســلف دونالد ترامب سلطات 
الواليات والسلطات احمللية على مراجعة 
سياستها بشأن اســتخدام القوة، في أول 
رد فعل له منذ وفاة جورج فلويد على يد 

شرطة مينيابوليس في ٢٥ مايو.
وقال أوباما خالل مؤمتر عبر الڤيديو مع 
نشطاء »من املهم جدا بالنسبة لنا أن ننتهز 

هذه الفرصة على صعيد املجتمع والدولة، 
وأن نستخدم ذلك للتأثير في نهاية املطاف«، 
باإلشارة إلى آالف األشخاص الذين خرجوا 
إلى الشــوارع للتنديد بوحشــية الشرطة 

والعنصرية وعدم املساواة االجتماعية.
وأضاف »يجري اآلن تغيير في العقلية 
ووعي أكبر بأنه ميكننا القيام بشيء أفضل«.

وقال أوباما )٥8 عاما(، الذي اليزال يتمتع 
بشــعبية كبيرة لــدى الدميوقراطيني، إن 
االحتجاجات احلالية ترسم »صورة أكثر 
متثيال ألميركا« من حركات احلقوق املدنية 

التي حدثت في ستينيات القرن املاضي.
وأشار أوباما إلى أن الشباب بشكل خاص 
كانوا حاضرين، وميكن لدوافعهم أن تؤدي 

إلى تغيير أعمق.

الرئيس السابق باراك أوباما متحدثا مع نشطاء في مؤمتر افتراضي عبر تقنية الڤيديو كونفرانس       )أ.ف.پ(

ميغان: حياة السود مهمة.. واألحداث في أميركا »مدمرة«
لندنـ  رويترز: قالت ميغان، دوقة ساسكس 
البريطانية، إنها تشعر باألسف ألن الصغار 
ينشأون في عالم اليزال مشوبا بالعنصرية، 
وأضافت تعقيبا على وفاة األميركي األسود 
جورج فلويد إثر اعتقال الشرطة له أن األحداث 
التي تشهدها الواليات املتحدة حاليا »مدمرة«.

وأضافت في مقطع ڤيديو سجلته لطالبات 
مبناســبة تخرجهن في مدرســتها الثانوية 
القدمية في لوس اجنيليس ومت بثه اول من 
امس »أدرك أنكن تعرفن أن حياة السود مهمة«، 
في اشارة الى شعار االحتجاجات التي اججها 

مقتل فلويد في جميع أنحاء البالد.
وذكــرت ميغان زوجة األمير هاري حفيد 
ملكة بريطانيا »خالل األسابيع القليلة املاضية، 
كنــت أعتــزم أن أوجــه إليكن بضــع كلمات 
مبناســبة التخــرج، لكن وكمــا رأينا جميعا 

خالل األســبوع املاضي، مــا يحدث في بلدنا 
وفــي واليتنا وفي مدينتنــا لوس اجنيليس 
مدمر متامــا«. يذكر أن والدة ميغان أميركية 

من أصل أفريقي ووالدها أبيض.

دوقة ساسكس ميغان ماركل تعلق على مقتل جورج فلويد )رويترز(

األنتيفيــون خرجــوا للعالــم في 
الثالثينيات ثم ناموا »نومة أهل الكهف« 
ورجعوا اآلن ملثمني يحملون شــنطا 

خلف ظهورهم.. فمن هم؟
يذكر القراء الكــرام أنني كثيرا ما 
كتبت عن »الفوضى اخلالقة« التي حاولت 
الواليات املتحــدة األميركية تصديرها 
لنا على شــكل »الربيع العربي« وياما 
قلــت )وميكرون وميكر اهلل واهلل خير 

املاكرين - األنفال: 30(.
شن الرئيس ترامب في تغريداته مؤخرا 
على منظمة أنتيفا وحملها مســؤولية 
تأجيج األوضاع فــي الواليات املتحدة 
املواطن األميركي  األميركية بعد مقتل 
اعتقالــه في مينابوليس  أثناء  )فلويد( 

بوالية مينيسوتا.
فما هي »أنتيفا«؟ وما تاريخها؟ خاصة 
بعد أن وصمها الرئيس األميركي ترامب 

باإلرهاب.
يسجل لهذه املنظمة اليوم أنها خرجت 
في عز اجتياح وباء كورونا للعالم لتعلن 
موقفا جديدا في ســنة 1441هـ املوافق 

2020م.
في الســبعينيات مع املــد القومي 
والبروز اليساري وتأثر كثير من الشعوب 
العربية باملد القومي واليساري سمعنا 
بحركــة »أنتيفا« اليســارية املناهضة 
للرأسمالية، ويقال  للفاشية واملعارضة 
إنها حركة ظهرت معادية للفاشــية في 
إيطاليا في العشرينيات ثم انتقلت إلى 
البلدان األخرى مثل الواليات املتحدة. وقد 
ظهرت في بداية الثمانينيات تندد بسيادة 
البيض وحركة »حليقي الرؤوس« وضد 
أنصار »كوكلوكس« البيض الذين ظهروا 
في الواليات املتحدة وكندا احلاملني لواء 

العنصرية البيضاء ضد السود.
أيضا كشفنا بعد سقوط جدار برلني 
ظهور )مع - ضد( مع الفاشية والنازية 
واليمني املتطــرف.. وآخرون يرفعون 

الشيوعية والفكر اليساري.
»أنتيفا« حركة كانت ســرية وليس 
لها زعمــاء معروفون وإمنا أنصار في 
كل العالم ويصعب حصر عددهم، وقد 
نشطوا قبل وبعد وصول الرئيس ترامب 
لوصفهم إياه بالعنصرية واالستبدادية 

وكراهية األجانب وباستخدام العنف.
أعضاء »أنتيفا« يسعون أثناء حراكهم 
العاملي الى منــع )اليمني املتطرف( من 
ترويج أفكاره، وهذا أحدث في أكثر من 

مكان عنفا.
لقد ظهرت »أنتيفا« بعد نهاية احلرب 
العاملية الثانية نتاجا لسياسات الديكتاتور 
اإليطالي بينيتو موسوليني حينها ظهرت 
حركات مناهضة للفاشــية في إيطاليا 

وأملانيا وأميركا.
أول مــن دعم حركــة أنتيفا حركة 

إلى  املهاجرين  النقابيني االشــتراكيني 
إيطاليا وأخذوا علــى عاتقهم معارضة 
سيادة البيض واالنتصار للجنس واللون 
التي  على حســاب احلقوق اإلنسانية 

يتساوى فيها اجلميع.
ومع مرور الزمان صارت اليوم مصدر 
»إلهام« للحركات املناهضة للعنصرية في 

أوروبا وأميركا.
الرئيس ترامب أعطى »أنتيفا« اليوم 
صك احليــاة من جديد، وإذا عمل على 
تسميتها بـ»منظمة إرهابية« فسيواجه 
حتديــا خطيرا فيمــا يخص احلريات 

والرأي.

٭ ومضة: ظهــور »أنتيفا« في الزمن 
الكوروني حمل الكثير من الدالالت التي 
ميكن أن تضع الرئيس ترامب في مأزق 
حقيقي ومستقبله السياسي، خاصة أن 
من يراقب شاشــات التلفاز يعي حجم 
التظاهرات املنتشرة ضد سياسات ترامب 
واملواجهة إلدارته والتي نالحظ أن رقعتها 

تزداد داخل أميركا.
حاولت أن أفكك اسم »أنتيفا« فوجدت 
أنها  تتكون من جزأين مضمونهما )العداء 
: Anti( و)الفاشية: FA( وهناك من يصفها 
بأنها منظمة شيوعية اشتراكية فوضوية.

 ٭ آخر الكالم: يتميز أعضاء أنتيفا بارتداء 
أغطية الوجه ومالبس سوداء ويتحركون 
مجموعات بشرية صغيرة ويحاولون لفت 
الى مواقفهم للتعبير  األنظار واالنتباه 
بنوع من التمرد والعنف، ومن شــاهد 
أنهم ميارســون  بعض األفالم يعرف 
العنف وينبغــي أال يصل إلى القتل أو 

سفك الدماء.

٭ زبدة احلچي: اســتمعت إلى الكثير 
من محطات التلفاز في الواليات املتحدة 
االميركية التي تخالف توجهات الرئيس 
وحسب خبرائها القانونيني الدستوريني 
يقولون: ينبغــي للرئيس ترامب عدم 

تسمية »أنتيفا« منظمة إرهابية.
ال يوجد لـ »أنتيفا« هيكل تنظيمي 
للحركة بسبب سريتها، لكنها مكونة من 
مئات اجلمعيات احلركية غير املركزية 

واملنتشرة في الواليات املتحدة.
رغم أن خطاب »أنتيفا« الرسمي يشدد 
على مناهضة العنف إال أن أعضاء في 
احلركة يصرحون ويقولون إنهم يعتبرون 
العنف واألسلحة ضروريني للدفاع عن 

النفس.
لقد أشعلوا أميركا اآلن بأعمال عنف 
ونهب، والرئيس ترامب يطالب اجليش 

بعدم التدخل.
األيــام القادمــة حبلــى باألحداث 

الكورونية.. في أمان اهلل.

ومضات

»أنتيفا« الكورونية!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن
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حكومة الوفاق الليبية تعلن السيطرة
على كامل احلدود اإلدارية لطرابلس

فرنسا حتيي عيدها الوطني بحفل
في «الكونكورد» بدًال عن العرض العسكري

عواصم - وكاالت: أعلنت قوات حكومة 
الوفاق الوطني الليبية املعترف بها من 
األمم املتحدة امس استعادة السيطرة على 
طرابلس وضواحيها بالكامل، بعد متكنها 
من إخراج القوات املوالية للمشير خليفة 

حفتر من جنوب العاصمة.
وقال املتحدث باســم قــوات حكومة 
الوفــاق العقيــد محمد قنونــو في بيان 
صحافي إن «قواتنا تســيطر على كامل 

احلدود اإلدارية ملدينة طرابلس».
بــدروه، أكد وكيــل وزارة الدفاع في 
حكومة الوفاق العقيد صالح النمروش 
في بيان «مواصلة قواتنا التقدم ومطاردة 
قــوات حفتــر وطردها من على أســوار 
طرابلــس الكبــرى، وهــروب عدد ممن 
يقودونهــا إلى مطار مدينــة بني وليد» 

جنوب شرق طرابلس.
وبثت مواقع وقنوات إخبارية محلية 
صورا تظهر انتشارا ضخما لقوات حكومة 
الوفاق في أبرز املواقع التي كانت حتت 

سيطرة قوات حفتر جنوب طرابلس.
وفي السياق نفسه، أكد املتحدث باسم 
عملية بركان الغضــب التابعة للوفاق، 
مصطفــى املجعي «اســتمرار قواته في 
التقدم باجتاه مدينة ترهونة أكبر معاقل 

قوات حفتر في الغرب الليبي».
وقــال املجعــي، في تصريــح لوكالة 
األنبــاء األملانيــة (د.ب.أ) امس: «قواتنا 
على مشارف بوابة (فم ملغة) وهي البوابة 
الشمالية الغربية واملدخل الرئيسي ملدينة 

ترهونة».
وأضاف: «قواتنا لن تقتحم البوابة إال 

بخطط عسكرية محكمة، ومسألة الوصول 
إلى ترهونة مرهونة بالوقت فقط».

وأفــاد املجعي بقيــام الطيران التابع 
للوفاق بطلعات قتالية ملساندة القوات 

على األرض.
ولم يشــر املجعي لوجــود ألغام في 
املناطق التي متت السيطرة عليها، لكنه 
أفاد بوجود جثــث مت العثور عليها في 
ثالجات مستشفى السبيعة، مرجحا أن 
تكون جثامني بعض مقاتلي حكومة الوفاق 

املفقودين.
وأكد املجعــي بدء قــوات الوفاق في 
إعداد خطط ما بعد السيطرة على كامل 
املنطقة الغربية، مفيدا بأن هذه اخلطط 
تهدف الحقا إلى السيطرة على مدينتي 
سرت واجلفرة وسط وجنوب وسط ليبيا.

على صعيد آخر، أعلن جمع غفير في 
بلدة األصابعة استمرار تبعيتهم حلكومة 

الوفاق الوطني في طرابلس.
وقال اجلمع «الذين أشــاروا إلى أنهم 
يتحدثون باســم أبنــاء األصابعة بكامل 
مكوناتهــا»، في بيان مصور من وســط 
البــــلدة: «حفــــاظا منا على مدينــــتنا 
وأرواح أهلهــا، وحلقن الدماء، وســعيا 
منا إلى وحدة تراب الوطن، نعلن استمرار 
تبعيتنا حلكومة الوفاق الوطني وتأييدنا 

لها».
ودعا اجلمع املجلس البلدي املنتخب 
فــي األصابعة الــى ممارســة مهامه من 
اآلن، ومديرية األمن في البلدية ملباشرة 
أعمالها ورفض وجود املظاهر والتشكيالت 

املسلحة من أي جهة كانت.

الرئاســة  باريــس- أ.ف.پ: أعلنــت 
الفرنسية أن العرض العسكري التقليدي 
الذي يقام في جادة الشانزليزيه في باريس 
مبناســبة العيد الوطني الفرنســي في ١٤ 
يوليو سيتم استبداله العام احلالي بحفل 
في ســاحة الكونكورد، امتثاال للمتطلبات 

الصحية.
وقــال اإلليزيــه في بيان امــس ان هذا 
االحتفال العسكري، حيث سيتم فيه تكرمي 
مقدمي الرعاية الطبية، ســيتضمن «عددا 
مقتضبــا يبلغ ألفي مشــارك ونحو ٢٥٠٠ 

مدعو»، وفق تدابير التباعد االجتماعي.
وأضاف: «سيشهد االحتفال، الذي يتضمن 
عرضا جويا تكرميا ملشاركة جيوشنا في 

مكافحة وبــاء كوفيد-١٩ وســيكرم كذلك 
مقدمو الرعاية الذين صفق لهم الفرنسيون 
كل مساء خالل فترة العزل وجلميع الفاعلني 

الذين انخرطوا ضد الڤيروس».
ولفتت الرئاسة الفرنسية في بيانها الى 
انــه ال توجد خطط حاليا إلفســاح املجال 
أمام اجلمهور حلضور احلدث، ولكن «ميكن 
إعادة تقييم الوضع بحلول ١٤ يوليو» إذا 

حتسن الوضع الصحي.
ومتنى الرئيــس إميانويل ماكرون في 
١٣ مايو املنصرم أن تكون العطلة الوطنية 
«مناسبة إضافية للتعبير عن عرفان األمة 
وتقديرها جلميع املنخرطني مبكافحة وباء 

كوفيد-١٩».

(رويترز) مقاتلو حكومة الوفاق الليبية يرفعون عالمة النصر بعد استعادة السيطرة على مدينة طرابلس 

هونغ كونغ ُتقر قانونًا مينع إهانة النشيد الوطني الصيني
عواصــم - وكاالت: أقــر 
التشــريعي  نــواب املجلس 
بهونغ كونغ امس، مشــروع 
قانــون تدعمه بكني «يجرم» 
إهانة النشيد الوطني الصيني، 
في خطوة يشير معارضوها 
إلى أنها ستزيد قمع املعارضني 
في املدينة التي تتمتع بحكم 

شبه ذاتي.
امــس  وبــدأت اجللســة 
بصورة اعتيادية، ورفع الكثير 
من النــواب لوحــات حتيي 
الســنوية احلادية  الذكــرى 
والثالثــني ملذبحــة ســاحة 
«تيانامنني»، التي وقعت في 
بكني في الرابع من يونيو من 
عام ١٩٨٩ ومت التصويت على 
مشروع القانون، بأغلبية ٤١ 
صوتا، بينما امتنع نائب واحد 
عن التصويت، لكــن الكتلة 
املدافعة عن الدميوقراطية في 
التصويت  البرملان رفضــت 

وهتفت شعارات منددة به.
وقــال النائب عن احلزب 
بــاري تيــد  الدميوقراطــي 
هوي، لوكالة األنباء األملانية 
(د.ب.أ)، متحدثا من املجلس، 
إن القانون اجلديد «غامض» 

وميكن التالعب به.
املقصــود  أن  وأوضــح 
بـــ «اإلهانة» ليــس واضحا، 
وبســبب هذا الغموض فإنه 
ميكن استخدام القانون كأداة 
من قبل الســلطات لســجن 

املعارضني لسنوات.
وجرت اجللسة في أجواء 
هادئــة، علــى النقيــض من 
االجتماعات األخيرة التي كانت 

وأكد نائب آخر أن هذه هي 
املرة األولى منذ التسليم (من 
بريطانيــا عام ١٩٩٧) التي ال 
يتمكــن فيهــا ســكان هونغ 
كونغ مــن إضاءة الشــموع 
في فيكتوريا بارك، مشــددا 
على أنه ال ميكن إجبار شباب 
املدينــة علــى حــب الصــني 
املعنــوي للقانون  باإلكــراه 

اجلديد.
وأثار سكان هونغ كونغ، 
وخصوصــا جماهيــر كــرة 
القدم، الذين أصدروا أصواتا 
للتشويش لدى عزف النشيد 
الوطني في مؤشر على عدم 

حشود هائلة في ذكرى تدخل 
اجليش الصيني الدموي ضد 
املتظاهرين ليــل الثالث إلى 
الرابــع من يونيــو ١٩٨٩ في 
محيط هذه الساحة الشهيرة 
بوسط بكني، لكنها منعت هذه 
السنة بسبب انتشار ڤيروس 
كورونــا املســتجد كما قالت 

السلطات.
وبحسب فرانس برس دخل 
نحو ١٠٠ شــخص فيكتوريا 
بارك بعد إزالة احلواجز حوله 
وبدأوا يحتشدون في مالعب 
كــرة القدم بداخلــه مرددين 

شعارات وحاملني الشموع.

رضاهــم عــن حكــم الصني، 
حفيظة بكني.

الى ذلك، أحيت هونغ كونغ 
امس، ذكــرى قمع تظاهرات 
ساحة تيانامنني قبل ٣١ عاما 
فيمــا يعــد حتديا مــن قبل 
املتظاهرين لقرار الســلطات 
منع التجمع الســنوي الذي 
ينظــم فــي املدينــة ودخلوا 
متنزهــا مــن معالــم املدينة 
متجاوزيــن احلواجــز التي 

وضعت حوله.
وفــي كل ســنة تنظــم 
هــذه الوقفة في املســتعمرة 
البريطانية السابقة مبشاركة 

سكانها أحيوا ذكرى «تيانامنني» بالرغم من منع االحتفاالت بسبب «كورونا»

(أ.ف.پ) املئات في هونغ كونغ يحتفلون بذكرى «تيانامنني» 

تشهد حالة من الفوضى بني 
معســكرات املعارضة، وذلك 
رغم اخلالفات الشــديدة بني 
النواب بشأن تفاصيل القانون 

اجلديد.
النائــب املؤيــد  ووجــه 
للدميوقراطيــة راي تشــان 
انتقــادات لرئيــس املجلس 
التشريعي إلجرائه التصويت 
بالتزامــن مع ذكــرى مذبحة 
تيانامنني. وقال: «أود أن أقول 
ألندرو ليوجن، تهانينا. بسبب 
إدارتك، سنصوت اليوم دون 
كل األيام على مشروع قانون 

النشيد الوطني».

شقيقة كيم جونغ أون تهدد سيئول
بدفع «ثمن باهظ» ما لم تسكت «الكالب الشاردة»

عواصم - وكاالت: هددت 
كوريا الشمالية بفض االتفاق 
العسكري مع جارتها اجلنوبية 
وإغــالق مكتــب االرتباط بني 
البلدين إذا لم متنع ســيئول 
ناشطني شــماليني من إرسال 
منشــورات إلى اجلانب اآلخر 
من احلدود. وجرى إرسال نحو 
خمسني ألف منشور، تتضمن 
انتقادات لزعيم كوريا الشمالية 
بســبب تهديده بـــ «حتركات 
فعلية صاعقة بسالح نووي 

استراتيجي جديد».
وصدر هذا التهديد عن كيم 
يو جونغ الشقيقة الصغرى 
الشــمالي  الكــوري  للزعيــم 
كيم جونغ أون، بينما تشــهد 
العالقات بني الكوريتني فتورا 
علــى الرغم من ثالث قمم بني 
كيم والرئيس الكوري اجلنوبي 

مون جاي-إن في ٢٠١٨.
وجــاء ذلــك بعدمــا قــام 
منشــقون كوريون شماليون 
وناشــطون آخرون بإرســال 
بالونــات إلى اجلانــب اآلخر 
من احلدود، حتمل منشورات 

يو-جونغ إنــه «حان الوقت 
حملاسبة مالكيهم»، في إشارة 
إلى حكومة كوريا اجلنوبية.

وهــددت بإغــالق مكتــب 
االرتباط عبر احلدود وإلغاء 
االتفــاق العســكري الذي مت 
توقيعه خالل زيارة ملون إلى 
بيونــغ يانغ فــي ٢٠١٨ بهدف 
تهدئــة التوتر علــى احلدود، 
مشــددة علــى أنــه ال ميكــن 
للنية احلسنة واملصاحلة أن 
يسيرا معا في ظل هذه األنشطة 

األميركي دونالد ترامب.
ومن دون الرد مباشرة على 
تهديد بيونغ يانغ، دعت وزارة 
الوحــدة الكوريــة اجلنوبية 
مواطنيهــا إلى وقف أنشــطة 

املنشورات.
وقال املتحدث باسم الوزارة 
يوه ســاجن كي إن املمارســة 
تعرض سكان املنطقة احلدودية 
للخطر، مضيفا أن هناك قانونا 
في طور اإلعداد، مشيرا إلى أن 
سيئول تسعى إلى «حل جذري 
املثيرة للنزاعات».  لألنشطة 
مــن جهتها، أوضحــت وزارة 
الدفاع في كوريا اجلنوبية، أنها 
تتمسك باحلفاظ على االتفاق 
العســكري بــني الكوريتــني، 
بحســب ما صرحت املتحدثة 
باسم الوزارة «تشوي هيون-

سو» في موجز صحافي دوري 
امــس ونقلته وكالــة األنباء 
الكورية اجلنوبية «يونهاب».

وردا على االنتقادات بشأن 
فاعلية االتفاق، أكدت املتحدثة 
أن الــوزارة تعتقــد أن هناك 
أجزاء مت تنفيذها بشكل فاعل.

العدوانية. لكن معظم االتفاقات 
التي وقعت خالل هذه القمة لم 
تنفذ وواصلت كوريا الشمالية 
التجــارب  إجــراء عشــرات 
العسكرية، أما نشاطات مكتب 
االرتباط فهي معلقة بســبب 

وباء كوفيد-١٩.
كما هــددت كيم يو جونغ 
التي تشــغل منصــب النائب 
األول لرئيس اللجنة املركزية 
حلزب العمال احلاكم، بإلغاء 
عشرات املشاريع االقتصادية 
بني البلدين نهائيا، وخصوصا 
منطقة كايســونغ الصناعية 

وزيارات جبل كومغانغ.
وكان املشروعان املربحان 
لبيونــغ يانغ علقا لســنوات 
نظــرا للعقوبــات املفروضة 
على كوريا الشــمالية بسبب 
برنامجهيا النووي والبالستي 

احملظورين.
وكانت بيونغ يانغ قطعت 
إلــى حــد كبيــر عالقاتها مع 
اجلنــوب بعد القمة الفاشــلة 
التي عقدت فــي فبراير ٢٠١٩ 
في هانوي بني كيم والرئيس 

منشقون شماليون أرسلوا منشورات تتهم «الزعيم» بانتهاك حقوق اإلنسان

كيم يو جونغ

تتهم الزعيم الكوري الشمالي 
بانتهاك حقوق اإلنسان وتدين 

سياسته النووية.
وأكدت كيم يو جونغ التي 
تتمتع بنفوذ كبير في البالد أن 
«السلطات الكورية اجلنوبية 
ستدفع ثمنا باهظا إذا سمحت 
باستمرار هذا الوضع مع تقدمي 

أعذار من كل االشكال».
وبعدما وصفت املنشــقني 
بأنهم «حثالة» و«كالب شاردة 
فاسدة» خانت وطنها، قالت كيم 

«الهيدروكسي كلوروكني» ُيظهر تخبط األوساط الطبية العاملية
عواصــم - وكاالت: في 
دليل واضح على التخبط 
الــذي تعيشــه األوســاط 
العامليــة وعلى  الصحيــة 
رأســها منظمــة الصحــة 
العامليــة، بســبب جائحة 
ڤيــروس كورونــا «كوفيد 
املنظمــة  أعلنــت   ،«١٩-
الدولية معــاودة التجارب 
الســريرية حــول عقــار 
«الهيدروكسي كلوروكني» 
بعد تسعة أيام على تعليقها 
بناء على دراســة نشرتها 
مجلة «ذي النسيت»الطبية 

العريقة.
وكانــت املنظمة أعلنت 
في نهاية أبريل مباشرتها 
جتــارب ســريرية حــول 
الهيدروكســي كلوروكــني 
خصوصا، سميت «تضامن» 
بهــدف إيجاد عــالج فعال 

ملرض كوفيد-١٩.
وفــي ٢٥ مايــو، أعلنت 
منظمــة الصحــة تعليــق 
التجارب علــى العقار إثر 
نشر مجلة «ذي النسيت» 
الطبيــة ذائعــة الصيــت، 
اعتبرت أن هذا العقار غير 
مفيــد، ال بل مضــر أحيانا 
وبناء على الدراســة أيضا 
الدول  العديد مــن  علقــت 

وقارنــت بني حالــة الذين 
تلقوا العالج بوضع املرضى 
الذين لم يحصلــوا عليه، 
ووجدت انه قد يكون مضرا.

لكــن ذلــك ال يبــدو أنه 
ســيخفف اجلدل حول هذا 
العقار املســتخدم أساســا 
لعــالج املالريــا، حيث أكد 
باحثون في الواليات املتحدة 
وكندا إثر جتربة سريرية أن 
تناول هذا الدواء بعد فترة 
قصيرة من التعرض للمرض 

ال يتيح منع اإلصابة به.
مــن  فريــق  واختــار 
العلمــاء حتــت إشــراف 

بعد التعرض لكوفيد-١٩».
وفيمــا يســتمر تخبط 
االوســاط الطبية، يواصل 
ڤيروس كورونا املســتجد 
انتشاره في أميركا الالتينية 
وفي مقدمها البرازيل التي 
ســجلت حصيلة قياســية 
جديدة من الوفيات، خالفا 
ألوروبــا التي بــدأت بفتح 
حدودها مجددا كما حصل 

في النمسا أمس.
وسجلت البرازيل ١٣٤٩ 
وفاة بكورونا في ٢٤ ساعة، 
في رقم قياســي جديد في 
هذا البلد األكثر تضررا في 

وال شيء يوحي بإمكان وقف 
انتشار الڤيروس في البالد.
التــي  األرقــام  وهــذه 
تعتبرها املجموعة العلمية 
أقــل مــن الواقــع، جتعــل 
الرابعة  الدولــة  البرازيــل 
عامليا من حيث عدد الوفيات 

بعد الواليات املتحدة.
والبرازيــل التــي يدعو 
رئيسها جاير بولسونارو 
بانتظــام الى رفــع القيود 
للحفــاظ علــى االقتصــاد 
أكثر  والوظائــف، تشــكل 
من نصــف حاالت اإلصابة 
والوفيــات بكوفيد-١٩ في 

أميركا الالتينية.
بـدورهــــا، جتــــاوزت 
املكســيك عتبة األلف وفاة 
خــالل يــوم واحــد، للمرة 
األولى منذ بدء انتشار الوباء 
لتصل احلصيلة اإلجمالية 

الى أكثر من ١١ ألف وفاة.
أمــا أوروبا فقــد عادت 
املزيد من دولها إلى احلياة 
الطبيعية تدريجيا. وفتحت 
النمسا حدودها باستثناء 
اجلانــب اإليطالــي منهــا. 
وتعتــزم أملانيــا وبلجيكا 
القيام بذلــك في ١٥ يونيو 
اجلاري. من جهتها، أعلنت 
هولندا عن تخفيف حتذير 

جامعة مينيسوتا أشخاصا 
بالغــني كانوا على تواصل 
مع شخص مصاب بڤيروس 
كورونا املستجد ملدة زادت 
على عشــر دقائــق وعلى 

مسافة مترين أو أقل.
وقــد حصــل اجلميــع 
عشوائيا على الهيدروكسي 
كلوروكــني أو عقار وهمي 
بعد لقائهم املصاب. وخلص 
إلــى أن  الدراســة  معــدو 
العشوائية هذه  «التجربة 
لم تظهــر أي فائدة كبيرة 
الهيدروكســي  الســتخدام 
كلوروكــني كعــالج وقائي 

أميركا الالتينية. ومت فرض 
حظر جتول أيضا اعتبارا 
من أمس األول في عشرين 
منطقة في والية باهيا في 
شمال شــرق البرازيل في 
محاولة الحتواء االنتشار 
السريع للوباء. وحذر حاكم 
والية باهيا روي كوستا من 
أنه «اذا لم نتحرك فقد نشهد 
ارتفاعا كبيرا للطلب على 
األسرة في العناية املركزية 

ال ميكننا تلبيته».
والبرازيــل التــي باتت 
البــؤرة اجلديــدة للوبــاء 
تسجل أكثر من ٣٢ ألف وفاة 

السفر الى عدة دول أوروبية 
اعتبارا من نفس التاريخ.

وتقدمــت إيطاليا حيث 
يعتبــر القطاع الســياحي 
حيويا، على كل دول العالم 
بإعادة فتــح حدودها أمام 
الســياح اعتبارا من أمس 
األول. والرســالة واضحة: 
«أهــال بكــم فــي إيطاليا» 
حيث قال رئيس احلكومة 
جوســيبي كونتــي «هناك 

حماسة في األجواء».
مــن جهتهــا، ســجلت 
الواليــات املتحــدة أقل من 
ألف وفــاة جراء الڤيروس 
خــالل ٢٤ ســاعة، ليصــل 
الناجمة  إجمالي الوفيــات 
عن الوباء في هذا البلد إلى 
أكثــر مــن ١٠٧ آالف وفاة، 
بحســب حصيلــة أعدتها 
جامعــة جونــز هوبكنــز. 
ولتبقى البلد األكثر تضررا 
بعدها بريطانيا بـ (٣٩ ألفا 
و٧٢٨) وفاة وإيطاليا (٣٣ 
ألفا و٥٣٠) وفــاة. وأودى 
الڤيــروس الفتــاك بأرواح 
٣٨٦ ألف شخص على األقل 
حول العالــم وجتاوز عدد 
اإلصابــات الـــ ٦٫٥ ماليني 
إصابــة، بحســب نفــس 

اجلامعة.

منظمة الصحة العاملية تستأنف التجارب على العقار..وباحثون أميركيون يؤكدون عدم فائدته في منع العدوى

ومنهــا فرنســا وإيطاليــا 
استخدام العقار.

إال أن مجلة «ذي النسيت» 
عــادت قبــل يومــني ونأت 
بنفسها عن الدراسة وأقرت 
فــي تنبيــه رســمي وجود 

«تساؤالت كبيرة» حولها.
وأوضــحـــت سمــــية 
ســواميناتان كبيرة علماء 
العاملية  منظمــة الصحــة 
خالل مؤمتــر صحافي من 
مقــر املنظمــة فــي جنيڤ 
«نحن واثقون إلى حد كبير 
اآلن بعــدم وجود فرق في 

الوفيات».
العــام  املديــر  وأكــد 
للمنظمة تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس أنه بعد حتليل 
«البيانــات املتوافرة حول 
الوفيــات»، رأى أعضــاء 
جلنــة الســالمة واملتابعة 
في املنظمة «عدم وجود أي 
سبب لتعديل بروتوكول» 
التجــارب الســريرية على 

العقار.
وكانــت املجلة نشــرت 
الدراسة في ٢٢ مايو وهي 
تســتند إلــى بيانــات من 
٩٦ ألــف مريــض أدخلــوا 
املستشــفى بني ديســمبر 
وأبريل في ٦٧١ مستشفى. 

طبيب البيت األبيض: ال آثار جانبية لـ «الهيدروكسي» على ترامب
واشــنطن - أ.ف.پ: قــال طبيب 
البيت األبيض أن أي آثار جانبية لم 
تظهر على الرئيس األميركي دونالد 
ترامب خــالل تلقيه ملدة أســبوعني 
عقار هيدروكسي كلوروكني الذي قرر 
تناولــه في إجــراء وقائي من مرض 

كوفيد-١٩.
وأوضح الطبيب شون كونلي في 
بيان تناول صحة الرئيس األميركي 

«أنهى الرئيس هذا العالج بكل أمان 
ومن دون آثار جانبية».

وأضاف «يواصل اخلضوع بانتظام 
لفحوصات كوفيــد-١٩ وقد أتت كل 
نتائج الفحوصات سلبية حتى اآلن».
وأعــرب الرئيــس األميركــي في 
األشــهر األخيرة عن حتمســه حيال 
فعالية هــذا العقار. وقال في مارس 
«أظن انه قادر على تغيير املعطيات» 

لكنه أضاف «ورمبا لن يفعل ذلك».
وفي نشــرته املقتضبــة، أوضح 
كونلي أن ترامب (٧٣ عاما) يزن ١١٠ 
كيلوغرامــات فيما طولــه ١٫٩٠ مترا 
أمــا نبضات قلبه فهي ٦٣ نبضة في 

الدقيقة.
وختم الطبيب قائال إن «البيانات 
تشير إلى أن الرئيس اليزال في صحة 

جيدة».

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء لبنانية

احلكومة اللبنانية متدد التعبئة شهرًا..واحلشد مستمر لـ«انتفاضة» الغد
بيروت - عمر حبنجر 

تبنــى مجلــس الــوزراء 
اللبنانــي توصيــة املجلس 
األعلى للدفــاع بتمديد حالة 
التعبئــة العامة ٤ أســابيع 
إضافية، فضال عن االجراءات 
األمنيــة الواجبــة، ملواجهة 
الثــورة املتجــددة، غدا ضد 
«وباء الفســاد املستشــري» 
فيما تأجل اجراء التعيينات 
االداريــة واملالية، ريثما يتم 
التوافــق عليهــا، األســبوع 

املقبل.
واستهل رئيس اجلمهورية 
ميشال عون اجللسة بدعوة 
املواطنــني الــى التشــدد في 
التقيــد باإلجــراءات ضــد 
كورونا، فيما أوضح رئيس 
احلكومة حســان ديــاب ان 
اخلطــر مــازال داهمــا، وفي 
النهايــة تقــرر متديد إعالن 
التعبئة العامة الى اخلامس 
من يوليو املقبل، مع اإلبقاء 
النشاطات االقتصادية  على 
ضمــن البرامج احملددة، كما 
طالــب األجهزة العســكرية 
واألمنية كافة بالتشدد ردعيا 

في قمع املخالفات.
واستبق املكتب االعالمي 
لرئاسة اجلمهورية جلسات 
األمس، بإذاعة بيان ينفي فيه 
كل ما يقال عن هيمنة رئيس 
اجلمهورية على صالحيات 

رئيس مجلس الوزراء.
وقد كرر الرئيس عون هذه 
اإلشــارة في مستهل جلسة 
مجلــس الــوزراء قائــال انه 
ميارس صالحياته مبوجب 
الدستور، وانه لم يعد مقبوال 
االتهامــات التــي توجــه له 
ولرئيس احلكومة وللحكومة، 
داعيا الوزراء الى التضامن.

وكان الرئيس عون ترأس 
اجتماعــا صباحيا ماليا في 
حضور رئيس احلكومة دياب 
والــوزراء وحاكــم مصرف 
لبنان خصــص للبحث في 
إلزامية توحيد األرقام املالية 
اللبناني، في  لدى اجلانــب 

الحقا، ان عكر فرضت اقامة 
مكتب لها وملستشاريها في 
القصر احلكومي، كأول نائبة 
لرئيس احلكومة حتظى بهذا 

االمتياز.
في غضون ذلــك، اصدر 
مجلــس النــواب بيانــا اكد 
فيه انه بناء على اقتراح من 
رئيس احلكومة، مت فتح دورة 
استثنائية للمجلس تبدأ في 
٨ من الشهر اجلاري وتنتهي 

في ١٩ من أكتوبر املقبل.
عــون  الرئيــس  وكان 
أبلغ ســفراء الــدول الدائمة 
العضويــة في مجلس األمن 
خالل لقائهم مع ممثل األمني 
العام لألمم املتحدة في بعبدا 
امس االول، بحضور الرئيس 
ديــاب ووزيــر اخلارجيــة 
ناصيف حتي، ان الدســتور 
اللبناني ينص على احترام 
امللكيات اخلاصة التي تتطلب 
الدخول إليها احلصول على 
موافقات مسبقة ومواكبة من 
السلطات اللبنانية املختصة.

حــزب ٧، ومختلــف أنــواع 
احلراك املدني والطالبي، فضال 
عن العســكريني املتقاعدين 
الذين وجهوا نداء للمشاركة 

العامة بالتحرك اجلديد.
ولفــت تنحــي احلــزب 
التقدمي االشتراكي بزعامة 
وليد جنبالط، جانبا عن هذا 
التحرك العتبــارات تتعلق 
بالظروف الداخلية واإلقليمية 

املعقدة.
الــى ذلك، تقدم احملامون 
هاني األحمدية وواصف حركة 
وجــاد طعمــة وعلي عباس 
بشكوى أمام النيابة العامة 
التميزية ضد النائب جميل 
السيد بجرم التحريض على 
القتل وانتهاك احلقوق املدنية 
للمواطنني. وكان السيد دعا 
السياســيني وهو منهم الى 
إطالق النار على كل متظاهر 
يقترب من منزله «ودعسه...» 
والحقا غرد السيد عبر تويتر 
مؤكدا على ما قاله وبأنه ليس 

ذلة لسان.

أمــا بالنســبة للحوادث 
احملــدودة التــي وقعت بني 
اليونيفيل وعدد من املواطنني 
فــي بعــض القــرى فإنها ال 
تعكس أي مناخ سلبي ضد 
القوات الدولية، حيث تبقى 
نسبة هذه احلوادث ضئيلة 

جدا.
في هذه األثناء، انتشرت 
املقــرر  املرتقبــة  للثــورة 
انطالقها غدا في السادس من 
يونيو، شعارات كثيرة، وآمال 
كبيــرة منها..«كي ال تتكرر 
الطائفية واملذهبية»، و«كي 
ال تســتمر الدولة الفاشــلة 
والصفقات والسمســرات»، 
كي ال يستمر املأجورون في 
مقدمة الصفوف، والنهابون 
في موقع احلكم، واملنهوبون 

خلف القضبان.
االنتفاضــة  وحتظــى 
املســتجدة بدعــم أحــزاب 
وتيارات عدة أبرزها: القوات 
اللبنانيــة، حــزب الكتائب، 
اللبناني،  احلزب الشيوعي 

دورة استثنائية لـ «النواب» تبدأ ٨ اجلاري..وعون ينفي االتهامات بالهيمنة على صالحيات رئيس احلكومة..وشكوى أمام النيابة ضد حتريض السيد على قتل املتظاهرين

إطار املفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي بشــأن اخلطة 
احلكوميــة للتعافي. وتقرر 
عقد اجتماع ثان االثنني املقبل 
للبت بهذه األرقام تســهيال 
للمفاوضــات مــع صندوق 

النقد.
ويبــدو ان ما أشــيع عن 
إجــراء تعديــل وزاري لــم 
يكــن مجــرد فكــرة عابرة، 
بــل كانــت مشــروعا جديا، 
اصطدم مبواقف غير سهلة، 
وقد شاع ان املطروح إعادة 
النظر بوجود اكثر من وزير 
لم يثبــت جدواه، أو جتاوز 
اخلطوط املرسومة حلكومة 
التكنوقراط، كما احلالة مع 
وزيــرة الدفاع نائبة رئيس 
احلكومــة زينة عكــر، التي 
كانــت املبادرة الــى توزيع 
نص قانون «قيصر» األميركي 
على الوزراء لدراسته متهيدا 
التخاذ موقف منه، وذلك في 
أعقاب زيارة لها من السفيرة 
األميركية في بيروت، ليتبني 

السنة الدراسية املقبلة في لبنان
بني مطرقة «كورونا» وسندان الدوالر

بيروت - جويل رياشي

انتهت الســنة الدراسية في لبنان على 
مشــكلة مفتوحة: ماذا عن السنة الدراسية 
اجلديدة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، املفترض انطالقها في 
سبتمبر املقبل؟ وماذا عن الذيول العالقة من 
سنة دراسية غير مكتملة، خصوصا جلهة 
تسديد األقساط املدرسية، وخروج مدارس 

من أزمات مالية مفتوحة تهدد مصيرها؟
أســئلة كثيرة تصب فــي غالبيتها في 
مواضيع مالية أكثر منها تربوية، مع الترويج 
إلقفال قسري يطاول اكثر من ٢٠ مدرسة 

تنتمي الى مؤسسات تربوية معروفة.
سنة دراسية حالية غير مكتملة عرفت 
مطبات عدة، بدأت مع احتجاجات ١٧ أكتوبر 
٢٠١٩ غير املســبوقة في تاريخ البالد، وما 
تالها من تعطيل الــدروس من جراء قطع 
الطرقات، وصوال الى تعليق كامل للدروس 
اعتبارا من األول من مارس املاضي بسبب 

ڤيروس كورونا.
قلة من املدارس تعاملت مع األمر بتعويض 
مقبول عبر التدريس عن بعد، الذي طبق مع 
تالمذة الصفوف في املرحلتني املتوســطة 
والثانوية، علما ان هذا النوع من التدريس 
كان متاحا فقط للتالمذة املجهزين بأجهزة 
كمبيوتر وألواح الكترونية، واعتادوا استخدام 
برامج خاصة بذلك، وهم أساسا اعتمدوا على 
تطبيقات لتنفيذ أجندتهم (الواجبات) املدرسية.

قلة من املدارس تواصل تدريس تالمذتها 
عن بعد حتى نهاية الشــهر اجلاري، فيما 
البعض من املدارس التي اعتمدت التدريس 
عبر جداول ترسل عبر تطبيق «واتس اب»، 
رفعت العشرة نتيجة إضراب اساتذتها عن 
التعليم بســبب عدم تلقيهم رواتبهم، كما 
حصل مع اســاتذة مدرسة راهبات القلبني 

األقدسني في جبيل.
الكباش االبرز حاليا غير تربوي، بل تقني 
مالي يتعلق بتسديد األقساط كاملة، وصوال 
الى اللجوء الى القضاء، كما احلال مع جلنة 
األهل في مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية 
في فردان، التي حصلت على قرار قضائي 

بالتريث في تسديد القسط الثالث، في انتظار 
بت أمور عالقة.

والغالب ان قسما كبيرا من املدارس سيلجأ 
الى حســم نسب متفاوتة من قيمة القسط 
األخير، على ان يلتزم البعض ممن تقاضوا 
القســط كامال بإعادة مبلغ مالي وقيده في 
حساب التلميذ للسنة املقبلة، كما شرح مدير 
مدرسة الليسيه الفرنسية الكبرى (األشرفية)، 
وهي الفرع الرئيســي األم لبعثة املدارس 
العلمانية الفرنســية في لبنان. املدير عينه 
أملح الى احتمال إغالق أحد فروع املدرســة 
في املناطق (يتأرجح اخلبر بني ليسيه نهر 
ابراهيم وليسيه النبطية) بسبب تراجع في 

عدد التالمذة.
وقبل ذلك كله، يبقى السؤال عن شكل 
السنة الدراسية املقبلة في غياب الوصول 
الى لقاح لفيروس كورونا. والثابت ان أشياء 
عدة ســتتبدل، جلهة عدم حشر عدد كبير 
من التالمذة في الصفوف (يبلغ املعدل ٣٠ 
تلميذا في الصف حاليا)، ما يعني ترجيح كفة 
حضور نصف عدد التالمذة وبقاء النصف 
اآلخر في املنازل مداورة، على ان يســتمر 
التعليم عن بعد للتالمذة في منازلهم. وهذا 
األمر تفرضه أساليب الوقاية من الفيروس، الى 
عدم قدرة املدارس على فتح صفوف إضافية 
واالستعانة مبزيد من املعلمات واملعلمني في 

ظل الضائقة املالية.
والشيء عينه ينسحب على وسائل النقل 
(الباصات) جلهة قدرتها االستيعابية في حال 
احترام تطبيق املسافة اآلمنة، علما ان بعض 
املدارس أملح الى خيــار التخلي عن تأمني 

الباصات، وترك األمر لألهالي.
شكل ومضمون يتجاوزان اإلطار التربوي 
ويتحكمان بالسنة الدراسية في لبنان، البلد 
الذي متيز مبستواه التعليمي الذي لم تنل منه 
أعوام احلرب األهلية (١٩٧٥ - ١٩٩٠)، وما تالها 
من خضات وحروب وأزمات أرخت بثقلها 
على البالد، وصوال الى أزمة غير مسبوقة في 
مئوية دولة لبنان الكبير (١ سبتمبر ١٩٢٠)، 
التي ستتغير مع مفاعيلها اشياء عدة، ورمبا 

شكل احلياة عموما في البلد.

قانون «قيصر» يعصف بالليرة قبل أن يدخل حيز التنفيذ 
انهيار تاريخي.. والدوالر يحّلق فوق الـ ٢٠٠٠

«الصحة» تنفي حتصيل مستشفيات احلكومة 
مبالغ مالية من مصابي «كورونا» مقابل العالج

عواصــم - وكاالت: ســجلت العملة 
الســورية انهيارا تاريخيا بعد أسبوع 
من التذبذب، قبل أيام من دخول قانون 
العقوبــات األميركي اجلديد املعروف بـ 
«قانون قيصر» على دمشق، حيز التنفيذ 

الفعلي.
وللمرة األولى في تاريخها كســرت 
الليــرة حاجز الـــ ٢٠٠٠ مقابل الدوالر. 
وبحسب موقع الليرة اليوم املتخصص 
بأسعار العمالت األجنبية، فقد وصل سعر 
الصرف في دمشق أمس الى ٢٠٧٠ للبيع 
و٢٠٢٠ للشراء مقابل الدوالر الواحد. وفي 
حلب بلغ سعر الصرف حاجز الـ٢٠٥٠ 
للبيع. أما في ادلب فقد استقر لفترة حتت 

الـ ٢٠٠٠ وسجل ١٩٦٥ للبيع. 
وتراجعت قيمة الليرة السورية خالل 
االســبوع املاضي، بأكثــر من ٢٠٠ ليرة 
حيث كانت انخفضت الى نحو ١٨٥٠ في 

مطلع االسبوع. 
ويأتي هذا االنهيار رغم سلسلة من 
اإلجراءات التي قام بها املصرف املركزي 
السوري للحد من هذا التدهور، لكن تلك 
اإلجراءات لم تستطع كبح شهية املتداولني 

عن عدم شراء الدوالر األميركي.
وكان البنــك املركزي قــام في بداية 
تداول األســبوع بدعم منشآت الصرافة 
بكمية معينة من القطع األجنبي بسعر 
١٤٥٠ ليرة ســورية لكل دوالر أميركي، 
وقام املركزي أيضا بتحديد املبالغ التي 

ميكــن للمواطنني أن ينقلوها باليد بني 
احملافظات السورية بـ ٥ ماليني ليرة ال 
أكثر، لضبــط حركة وكميات احلواالت 
املالية، في سبيل احلد من انخفاض قيمة 
الليرة، وفي وقت ســابق قامت «الهيئة 
الناظمة لالتصاالت» بإغالق ست شركات 
للصرافة بسبب مخالفتها للقوانني بناء 
علــى كتاب من املصــرف املركزي. وقد 
شــهدت الليرة الســورية سلســلة من 
التذبذبات العنيفة بني ارتفاع وانخفاض 
منذ منتصف الشهر املاضي، لتفقد الليرة 
السورية ما يقارب ١٢٠٪ من قيمتها منذ 

مطلع السنة احلالية ٢٠٢٠.
وبحسب مطلعني فإن الليرة السورية 
وصلت إلــى هذا احلد مــن االنهيار في 
قيمتها بســبب عدة عوامل، منها متديد 
العقوبات األوروبية على حكومة دمشق 
لســنة إضافية. إلى جانب الڤيديوهات 
واملنشــورات والتهديدات األخيرة التي 
قام بها رجل األعمال وابن خال الرئيس، 
رامي مخلوف، وحذر فيها من أن االقتصاد 
السوري ميكن أن ينهار إذا أصرت احلكومة 
على مطالبته باملستحقات املترتبة على 
شركة سيريتل لالتصاالت اخلليوية، وما 
تبعها من قــرارات باحلجز على أمالكه 
وأمالك عائلته املنقولة وتوقيف أســهم 
شركة «سيرياتل» عن التداول في سوق 

دمشق لألسواق املالية. 
وتتزامن جميع تلك العوامل، بحسب 

مراقبني مــع العامل األهــم وهو قانون 
ســيزر «قيصــر»، والــذي مبوجبه مت 
فرض عقوبات دولية على البنك املركزي 
السوري وعلى شخصيات في احلكومة 
الســوري، وعلى كل من يقدم للحكومة 
الســورية دعما مباشرا، وقد مت اإلعالن 
أن هــذه العقوبات ستســري ابتداء من 

منتصف الشهر اجلاري.
وتسود الشــارع السوري حالة من 
الترقب واخلوف من اآلثار االقتصادية 
احملتملة مع بدء تطبيق قانون العقوبات 

األميركي اجلديد.
ورغم أن عقوبات قيصر تستهدف في 
مضمونها النظام الســوري ومسؤوليه 
ومؤسســاته، إال أن السوريني مبناطق 
سيطرة النظام واملعارضة على حد سواء 
يخشــون من أن تعمق العقوبات تردي 

حالتهم املعيشية.
 وتأمل املعارضة السورية، بأن تشكل 
هــذه العقوبات ضربة موجعة حلكومة 
دمشــق وداعميها تدفعها إلى الرضوخ 

للقيام بتغيير حقيقي في سورية.
في املقابل، أدانــت وزارة اخلارجية 
الســورية، في بيان نقلته وكالة األنباء 
«ســانا»، مــا وصفتــه بقيــام «اإلدارة 
األميركية بتشــديد اإلجراءات القسرية 
املفروضة على ســورية عبر ما يسمى 
قانون قيصر» معتبرة أنه «يستند إلى 
جملة من األكاذيب واالدعاءات املفبركة».

القاهرة - ناهد إمام

نفــت وزارة الصحة ما تردد من 
أنبــاء حول حتصيل املستشــفيات 
احلكوميــة مبالغ مالية من مصابي 
ڤيروس كورونا مقابل العالج، مؤكدة 
أنه ال صحة لتحصيل املستشفيات 
احلكومية أي مبالغ مالية من مصابي 
ڤيروس كورونا مقابل العالج، وأن كل 
خدمات الرعاية الطبية الالزمة جلميع 
مصابي ڤيروس كورونا تقدم مجانا 
داخل جميع املستشفيات احلكومية 
التي مت تفعيل تلك اخلدمة الطبية 
بهــا، وذلك في إطار حرص الوزارة 
على القيام بدورها للتصدي ألزمة 

انتشار ڤيروس كورونا.
وتواصل الوزارة رفع استعداداتها 
بجميع احملافظات، ومتابعة املوقف 
أوال بأول بشــأن ڤيروس «كورونا 
املســتجد»، مع اتخاذ كل اإلجراءات 
الوقائية الالزمة ضد أي ڤيروسات 
أو أمراض معدية، حيث وصل عدد 

املستشــفيات التــي مت تخصيصها 
للتعامل مع حاالت ڤيروس كورونا، 
بجانب مستشفيات العزل إلى ٣٤٠ 
مستشفى، وجار جتهيز ٣٦ مستشفى 
أخرى وإضافتها إلى املستشــفيات 
العاملة حاليا ليصبح إجمالي عدد 
املستشــفيات املتعاملــة مع حاالت 
ڤيروس «كورونا» ٣٧٦ مستشفى، 
هذا باإلضافة إلى املستشفيات التابعة 
للمجلس األعلى للجامعات، والتي 
مت تخصيصهــا الســتقبال مصابي 
ڤيروس كورونا، ويتم التعامل مع 
جميع احلاالت التي يثبت إيجابيتها 
للڤيــروس برعاية طبيــة متكاملة 
مبختلــف املستشــفيات باملجــان 
طبقا لبروتوكوالت العالج املعمول 
بها داخــل جمهورية مصر العربية 
متاشيا مع توجيهات منـــظمة الصحة 
العاملية، وذلك حتى متام شـــفاء كل 

املصابني.
كـــــما نفت الــــوزارة في تقرير 
رصــد الشــائعات للحكومة ما يتم 

تداولــه مــن منشــورات ورســائل 
التواصــل  مســجلة علــى مواقــع 
االجتماعي لشــخص ينتحل صفة 
مدير إحدى املستشــفيات ويشــيع 
أخبــارا كاذبة ومعلومات زائفة عن 
موقف التعامل مع ڤيروس كورونا 
فــي مصــر، مؤكــدة أن الشــخص 
صاحب تلك املنشــورات والرسائل 
املســجلة غير تابع للوزارة متاما، 
وأن تلك املنشــورات والتسجيالت 
مزيفة وغير حقيقية، مشددة على 
أن كل البيانات واملعلومات املتعلقة 
بڤيروس كورونــا يتم إعالنها عبر 
املنصات الرســمية للوزارة، سواء 
من خــالل موقعهــا اإللكتروني، أو 
عبر حســاباتها الرســمية على كل 
مواقع التواصل االجتماعي، محذرة 
املواطنــني من االنســياق وراء مثل 
تلك الشائعات واملعلومات املغلوطة 
التي تســتهدف إفقاد املواطن ثقته 
في احلكومة والتشــكيك في صحة 

(أ.ف.ب)البيانات التي تصدرها الدولة. قوات أميركية وروسية جنبا الى جنب في قرية املالكية بريف احلسكة  

«األوقاف»: لم نحدد 
موعد فتح املساجد

القاهرة - هناء السيد

أكـــدت وزارة األوقاف أنــها لم تدل 
بأي معلومات، ولن تدلي، حول حتديد 
موعد عودة العمل باملساجد سواء اجلمع 
أو اجلماعات، وأن األمر سيتم اتخاذ القرار 
فيه كمــا أعلن بيان مجلس الوزراء في 
اجتماع جلنة إدارة أزمة كورونا مبجلس 
الوزراء والتي ستجتمع األسبوع املقبل، 
وأن الــوزارة ملتزمة متــام االلتزام مبا 

يصدر عن هذه اللجنة.
وقالــت الوزارة، في بيان إنه لم يتم 
اإلدالء بــأي معلومــات عــن طبيعة ما 
قدمتــه الــوزارة ملجلس الــوزراء أو ما 
متت مناقشته بشــأن خطتها، طاملا أن 
األمر مازال قيد الدراســة باللجنة، كما 
تؤكد أنه ال ميثلها إال البيانات الرسمية 
التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع 

مجلس الوزراء.

اقتراح برملاني بجدولة صرف 
«التموين» ملنع التكدس

القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكاالت

طالب النائب عمــرو غالب، عضو اللجنة االقتصادية مبجلس 
النواب، م.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ود.علي مصيلحي 
وزير التموين، بدراســة شــكاوى املواطنني مــن جتمعات األهالي 
مع بداية كل شــهر على مدار عدة أيام أمام مقرات صرف التموين 

مبختلف احملافظات.
جاء ذلك فــي تصريحات للمحررين البرملانــني، مؤكدا أنه مع 
بداية كل شهر يتوافد األهالي إلى مقرات صرف التموين مما يشكل 
جتمعات كبيرة من الوارد أن تكون بيئة مناسبة النتشار العدوى، 
مع تزايد معدالت اإلصابة التي جتاوزت الـ ٢٠ ألف إصابة بالشارع 
املصــري، ومن ثم مواجهة هذه التجمعات مع احلفاظ على صرف 

التموين في مواعيده ضرورة مهمة.
ولفت عضــو اللجنة االقتصادية مبجلس النــواب إلى أنه من 
املمكن أن يتم تطبيق ما مت من أعمال متعلقة بتدابير كورونا أمام 
هذه املقرات، مثلما حدث في البنوك ومقرات صرف املعاشــات، أو 
توزيع صرف التموين على أيام «جدولة»، كما حدث من قبل وزارة 
التضامن في صرف املعاشات على مدار الشهور املاضية، وأن يتم 

تقسيم البقالني على مقرات «جمعيتي» نظرا التساع املساحة.

عمال وموظفو شركة الترابة الوطنية ”إسمنت السبع“  خالل اعتصامهم امام السرايا احلكومي   (محمود الطويل)
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جولد سميث أوليفر (١٧٢٨ ـ ١٧٧٤)

كاتب مسرحي وشاعر ايرلندي له العديد من 
األعمال األدبية ذات املغزى الفلسفي، ويعتبر فولتير 
رائدا من الرواد الفرنسيني وصاحب املواهب املتعددة، 
له العديد من األعمال منها Candide وتعتبر أعمال 
الباعث احلقيقي  الكتاب هي  فولتير وغيره من 
الذي حدث بعد  التغيير االجتماعي اخلطير  على 
احلملة الفرنسية، ومن جراء كتاباته داخل سجن 
الباستيل أضخم السجون الفرنسية عاش فولتير 
آخر أيامه في سويسرا ثم عاش نحو ٣ سنوات في 
 The age of اجنلترا، كتب العديد من األعمال منها
louis xiv كان فولتير صديقا لالمبراطور فردريك 
العديد من األفكار  العظيم امبراطور يورسيا، له 
بالتغيير االجتماعي  التي ينادى فيها  الفلسفية 

والعدالة االجتماعية.

سويسرا

مبارك املانع

مدينة طلميثة

تقع مدينة طلميثة الليبية، او بطوليهاس الدرسية 
في بقعة حتظى بالهدوء وجمال الطبيعة، بني البحر 
ومرتفعات اجلبل األخضر، وهي تبعد عن مدينة 
املرج (برقة) بنحو ٢٩ كيلومترا شرقا، وتتميز هذه 
املدينة بكثرة معاملها األثرية التي تعود الى عهود 
مختلفة من التاريخ. ويعود سبب إنشاء مدينة الرسية 
الى حاجة مدينة برقة (املرج) الى ميناء تستطيع من 
خالله االتصال بالعالم اخلارجي بحرا وبخاصة وأن 
مدينة املرج قد بدأت في االزدهار في أواخر القرن 
التاريخ  امليالد، وصارت منذ ذلك  السادس قبل 
مركزا جتاريا مهما، ومن هنا جاءت أهمية إنشاء 
ميناء خاص بتلك املدينة، تستطيع عبره تصدير 
حاصالت املنطقة التي كان من بيها نبات السلفيوم 
الشهير، كما تشير املصادر القدمية الى وجود ميناء 
مبوقع الدرسية، باسم «ميناء مدينة برقة» ويرى 
بعض العلماء ان عهد بطليموس الثالث (٢٤٦ـ  ٢٢١ 
ق.م) هو العهد املرجح لتأسيس هذه املدينة، وذلك 
بعد زواجه من برتيغي، اميرة مدينة «قورينا»، وقد 
البطاملة والرومان، وامتلك  املدينة زمن  ازدهرت 
اسطوال بحريا احتل مكانة مرموقة بني أساطيل 
البحر االبيض املتوسط، وازداد سكانها في العهد 
البطلمي، وأصبحت عاصمة املنطقة خالل القرنني 
الرابع واخلامس، وعندما جاءها العرب عام ٦٤٢م، 
وحافظت املدينة على أهميتها كموقع عسكري حصني 
وميناء جتاري تربطه عالقات جتارية متينة بعدة 
موانئ، وبخاصة ميناء االسكندرية الذي كان يبعث 
بالسفن محملة بالقماش الى ميناء الدرسية لتعود 
اإلقليم، كالعسل والسمن  بكميات من حاصالت 
واحلبوب، ومن أشهر آثار املدينة مدافن البطاملة 
وشبكة إمدادات املياه والنقوش الكتابية على ألواح 
التاريخية  أهم األحداث  التي تسجل  الرخام  من 
التي مرت بها املدينة، فضال عن نقش يبني تعريفة 
األسعار الصادرة في عهد اإلمبراطور دقلديانوس 

(٢٤٨ ـ ٣٠٥).
مدينة صبراتة

تقع مدينة صبراتة التاريخية على بعد ٦٧ كم 
غرب العاصمة الليبية طرابلس، على ساحل البحر 
األبيض املتوسط، وسط وشاح أخضر تلتقي عنده 
الفاصل بني حواف اجلبل  نهايات سهل جفارة 
الغربي ومياه املتوسط، وعلى بعد كيلومتر واحد 
من شوارع املدينة، ويوجد بها آثار فينيقية رومانية، 
ومدافن فينقية بأعمدة من املرمر، ومسرح كبير 

مفتوح مت ترميمه، ورصف ممراته.
واألضرحة الفينقية تتجاوز مع اآلثار الرومانية 
الكثير من قسمات  التي حتمل  املتجهمة  الهائلة 
الرومان أنفسهم، ويخبرنا موقع املدينة الساحر 
الفينقيني  واالستراتيجي مبدى حنكة مؤسسيها 

وشاعريتهم.
وليس ثمة اتفاق بني املؤرخني على حتديد دقيق 
لتاريخ تأسيس مدينة صبراتة، وإن كان البعض 
يرجح أن تكون أسست في القرن السادس قبل 
امليالد، ويؤيد هذا الكالم احلفريات التي أجريت 
حديثا مبدينة صبرات، حيث وجدت بها آثار فينيقية 
تتمثل في مصاطب رملية كان الفينيقيون يقيمون 

فوقها أكواخا مؤقتة لفترة قصيرة من العام.
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ـ تسترق النظر ـ للنصب، ٦ ـ أرهقاه (معكوسة) 
ـ للمساحة (معكوسة)، ٧ـ  قاتلـ  مرض، ٨ـ  إعادة 
إجابات ـ دقة  ـ  وتكرار، ٩ ـ دفن ـ منفردة، ١٠ 

اجلرس (معكوسة).

املتنبي
قاهر
سن

االحتماالت
االختبار

احلماسة
الراحلون
القفازات
مناورة

النور

خبر
مر

الوردة
الكماليات

االستراحات

النزهة
نغمة

١ ـ شائعة ومنتشرة ـ فرح، ٢ ـ أحياؤهم ـ حب، ٣ 
ـ في الصحراء (معكوسة) ـ من األشجار ٤ ـ يتحمل 
املشاق ـ من األطراف، ٥ ـ عكس أطاعه (معكوسة)، ٦ 
ـ للنفيـ  تأمله، ٧ـ  حقدـ  تقال على الهاتف (معكوسة) 
ـ تشتاق، ٨ ـ غزاالن ـ للنوم، ٩ ـ ثبات ـ نوم، ١٠ ـ 

جوابي ـ وجهتا أمرا.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ رحلة الغوص، ٢ ـ ا ا ا ـ العمر، ٣ ـ ارميه ـ دول 
(معكوسة)، ٤ ـ جارة الوادي، ٥ ـ تتلصص ـ لن، ٦ ـ 
أتعباه (معكوسة) ـ ار (معكوسة)، ٧ ـ سم ـ سقم، ٨ ـ 
اجترار، ٩ـ  ووريـ  وحيدة، ١٠ـ  ردودـ  رنة (معكوسة).

١ـ  رائجةـ  سرور، ٢ـ  حاراتهمـ  ود، ٣ـ  الرمال (معكوسة) 
ـ سرو، ٤ـ  يتصبرـ  يد، ٥ـ  عصاه (معكوسة)، ٦ـ  ال 
ـ ترجوه، ٧ ـ غل ـ ألو (معكوسة) حتن، ٨ ـ وعالن ـ 

سرير، ٩ ـ صمود ـ رقاد، ١٠ ـ ردي ـ أمرتا.

الفرق بني الصورتني واضح لنا..
فما االختالفات اخلمسة بنظرك وبأسرع وقت؟ عينك .. عينك

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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نعود بحذر ملقار 
العمل... كيف 

نحتاط من كورونا؟

عالم اآلراء

samirrumman@hotmail.com
د.سامر أبورمان 

ونحن نعيش في زمن طغى فيه منسوب األنانية بشكل الفت 
أشــعر بأنه من الواجب علينا أن نغوص في زمن األوائل.. ذاك 
الزمن اجلميل واملبارك بأهلــه الطيبني.. ذاك الزمن الذي يكاد 
يخلو من كل طباع األنانية.. فســوف نغوص به ونستحضر 
بعض مواقفه النبيلة والنادرة.. والتي قد ال يصدقها البعض في 

هذا الزمن بسبب تفاصيلها 
العظيمة والالفتة..

أتوقف  أن  لذلك أحببت 
معكم مع موقف كبير وجميل 
يحمل في طياته معاني سامية 
كثيرة، وأبرزها (الشــهامة) 
وخلو القلــب من األنانية.. 
وذاك املوقف هو لرجل من 
أهل الكويت األوائل، وهو العم 
شمالن عبدالعزيز احلساوي، 
رحمه اهللا.. وسأروي لكم هذا 
املوقف وسأقف عند تفاصيله 
الدقيقة لكي يتضح لنا جميعا 
صالبة رجال (أول) ومعدنهم 

النفيس املفعم بالتضحية والشهامة والوفاء والكرم الالمحدود.
كان للراحل شمالن احلساوي - طيب اهللا ثراه - أرض في 
منطقة حولي قام ببيعها مببلغ (٣٠٠٠.٠٠٠ روبية) وكانت الروبية 
آنذاك هي العملة الرســمية للكويت كما هو معلوم، وفي اليوم 
الــذي يريد أن يذهب به الراحل إلى دائرة العدل - وزارة العدل 
حاليا - لتسلم املبلغ جمع أســرته، وقال لهم: «تامرون بشي؟ 
في أحد بخاطره شــي أجيبه له؟» فهو يريد أن يلبي رغباتهم 
ويشتري لهم ما يتمنون بعدما يستلم املبلغ من دائرة العدل.. 
فيروي لي ابنه البكر الســيد ياســني احلساوي الذي كان  
يبلغ عمره آنذاك ١٢ سنة تقريبا الطلبات التي طلبوها فيقول:

الوالدة طلبت «مضاعد» وأنا طلبت «سيكل»، وشقيقي طلب 
«قاري» وشقيقتي طلبت «فستان وحذاء»، واألخرى طلبت «لعبة 
عروســة».. ثم ذهب الوالد لدائرة العدل لتوقيع البيع وتسلم 
املبلغ.. وانتظرناه أمام املنزل حتى الثالثة عصرا! ونحن نقاوم 
حرارة الشــمس احلارقة.. وأحالمنا تراودنا وقلوبنا متشوقة 

لقدوم الوالد.. ولكنه رحمه اهللا عاد خالي الوفاض..!
فكان االستغراب يتسيد املشهد.. وكان رحمه ال يريد البوح 

مبا حدث.. ولكن بعد إحلاح شديد منا.. 
أخبرنا بأنــه وجد صديقا له في «دائرة العدل».. وكان ذاك 
الصديق قد صدر عليه حكم باحلبس إن لم يقم بدفع ما عليه من 
ديون «كبيرة».. فقام ودون أي تردد مبساعدته، وبدفع كل ما 
لديه من أموال حتى يحظى صديقه بالسالمة من احلكم الصادر، 

ويعود ألوالده فورا! فموعد العيد سيحل بعد يومني.. آنذاك!
اخوتي الكرام.. بعدما سمعت هذا املوقف العظيم عن الراحل 
«الكرمي» شمالن احلساوي قررت ودون أي تردد أن أبرز هذا 
املوقف لكم.. فمثل هــذه املواقف يجب أن تذكر، ومثل هؤالء 
الرجال يجب أن يكرموا وأن يبرز فعلهم املجتمعي املشــرف 
والنادر، لكي يســتفيد جيلنا احلالي الذي عصفت به أخالق ال 

مكان لها في مواضع اإليثار والتضحية والوفاء!.
رحم اهللا العم الكرمي شمالن بن عبدالعزيز بن صالح الدحيالن 
احلساوي الذي توفي عام ١٩٨٢ وترك خلفه سيرة عطرة ال متوت 
وبإذن اهللا مستمرة بأبنائه الكرام، وهذا الفعل النبيل ال يستغرب 
من هذه العائلة الكرمية التي سطرت أروع معاني الوفاء واحلب 
لهذا الوطن وألبناء هذا الوطن.. على مستوى الصعيد االجتماعي 

والسياسي واالقتصادي وغيرها من املجاالت..
لذلك هي دعوة مني لكم بالتأسي بأخالق هؤالء الكرام..الذين 
نسجوا وكونوا أخالقهم من مبادئ ديننا احلنيف الذي يدعو 
إلى مكارم األخالق بكل صورها، ويبقى اخلير بإذن اهللا متصل 

في زمننا هذا إلى األبد.. فاخلير باق ما بقية احلياة.. ودمتم.

«الرجال مخابــر ما هي مناظر» واملذكور بخير ما عليه من 
الغير، فما بالك فارس وقائد ملحمة اجلســور ومعركة اإلرادة 
العسكرية كما يرويها زمالء ذلك امليدان بتوقيته يوم عدوان بعث 
صدام مصائبها بدخوله الكويت مبثلث جوارهم ما بني جزيرة 
العرب وخليجها آمنــة مطمئنة قرابة ٤٠٠ عام يزيده تاريخ ما 
قبلها بعمق تاريخها وجغرافية موقعها شاهد لها وعليها قرون 
موغلة القدم لذلك التاريخ بغزواته وحروبه عربية االسم، اسالمية 
املسمى، تاريخية التقارير، جغرافية األصول ما بني جوار عربي 
وأعجمي، تاريخ وأصول تــروي مالحم تلك الفصول لغزوات 
التتار وغطرسة مسميات االستعمار املتواصل الحتاللها، آخرها 
«بربسة» استعمار بعث عصابة األهواز مشتركة األدوار حتى 

هذه الساعة! تاريخها موثق بآالمها للباحثني فيها!
 تدفعنا معركة جسور فارسها عنوان هذه الرسالة ببصمات 
«بومسعود» ترويها أقالم زمالئه فرسانها للجوانب العسكرية 
البحتة بأسرارها التي لم يرِو كثيرها العمالق اللواء ركن متقاعد 
سالم مسعود سرور، رحمه اهللا، الحترام كل معانيها، كرا وفرا 
عســكريا في مواجهة جحافل مليون عســكري بعثي راجلني 
ومحمولني بأعتى دباباتهم وطائراتهم وأنواع أسلحتهم الجتياح 
جارتهم وشقيقتهم، تاريخه، ولغته، وديانته، وقوميته لألسف.

ولم يكن للعدو حدود كما كان يقول في خطاباته االستعراضية، 
لكن فارسنا بومسعود تصدى على أرض املعركة بفكره وحساباته 
وتقديراته العسكرية الراجحة لتروى لكل األجيال بدايتها ونهايتها 
لتلك األجيال التي حدثني عنها الراحل بكل وقار واختصار بديوان 
املفرج في منطقة الروضة، حيث كان أحد رواده وزمالء خندقه 
رواد هذا الديوان العامر وأمثاله من ديوانيات بومسعود بزياراته 
األســبوعية املترابطة وأهدافها االجتماعية الكويتية املعروفة 
أفراحا وأتراحا ال يتأخر فيها الراحل الشــهم كما االعتبارات 

الكويتية املعروفة.
وكان فارسنا الراحل يطرح أفكاره للساحة العسكرية وتربيتها 
ومنها ما تعارف عليه باسم «تربية عسكرية» لألجيال احلالية، كما 
يحدث بالعالم الواعي الراقي اسما ومسمى لالرتباط املطلوب والء 
وانتماء ال غبار عليه، وما تخطط له الدولة االستفادة واملردود من 
أهدافه واإلعداد والتنفيذ واملتابعة ألهدافها املنشودة (تربية عسكرية 
أصال وصورة وحتاشي ســلبيات السابق واالستعداد للنفير 
العسكري الدولي الراقي املطلوب) وأمانة ميزانياته املرصودة.

بهاجس الراحل العســكري القدوة بومسعود خالل حياته 
العامرة وأمثاله هو وزمالؤه وجيله العســكري الوفي لألجيال 
ثــروة بالدها للدفاع عنها أصال وفصــال ال يضيع بأمثالك يا 
فارس العسكرية واألصول املدنية لالستفادة من طاقات الشباب 
وإمكانياتهم بكل ظروف البالد ســلما وحربا تترحم عليكم يا 
رمز اإلخالص بومسعود وعزمية لإلخالص ال جتود فيها سوى 
جهودكم املتبقية بعدكــم، ودعواتنا جنة الفردوس لكم أمني يا 
رب العاملني والصبر والثواب ألسرتكم الكرمية بفراقكم الغائب 

احلاضر بطيب سمعتكم.

العاملي  التوجــه  في ظل 
الستئناف العمل في مختلف 
القطاعــات، بعــد إجراءات 
اإلغالق، بسبب جائحة كورونا، 
التي استمرت قرابة ٣ أشهر، 
تطرح أســئلة عديدة حول 
أفضل املمارسات التي ينبغي 
ألصحاب األعمال واملستخدمني 
اتباعها لوقاية أنفسهم وبيئة 

العمل من خطر الوباء!
وقد طرحــت العديد من 
اجلهات املعنية باملوارد البشرية 
تصوراتها بهذا اخلصوص، 
فاقترح بعضها إعطاء األولوية 
لفتح القطاعات التي ال ميكن 
فيهــا اعتماد العمل عن بعد، 
والعودة التدريجية للعاملني، 
األكثر  الفئات  مع اســتبعاد 
عرضة لإلصابة بكورونا من 
حيث العمر أو السيرة املرضية، 
أو من يتولون رعاية آخرين، 
العمل عن  وتشجيعهم على 
بعد، وتطبيق املسح احلراري 
العائدين، وسؤالهم عن  على 
احتمالية تعرضهم لشخص 
مصاب، أو وجود فرد مريض 
من العائلة في املنزل، أو وجود 
األعــراض املميزة لڤيروس 

كورونا عليهم!
أمــا داخل بيئــة العمل، 
والتي تتصف بقدر كبير من 
اخلصوصيــة، فقد كان من 
املثير لإلعجــاب ما قامت به 
بعض اجلهات في بداية األزمة 
من احترازات صحية، ومن ثم 
في مرحلة التعايش مع الوباء 
األيام حيــث أصدرت  هذه 
الرسمية  العديد من اجلهات 
أدلة إرشــادية مهمة ملوظفي 
القطاع احلكومي واخلاص، 
ومنها بروتوكوالت األعمال 
الصادر  اإلداريــة واملكتبية 
عن وزارة املوارد البشــرية 
والعمل في السعودية، حتت 
شعار«نعود بحذر»، وأيضا 
شعار «عودة آمنة» في الكويت 
كما جاء في وثيقة «خطة العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية»، 
وفي األردن صدر دليل بعنوان 
للعمل  العودة  خارطة طريق 
بعد جائحة كورونا، وكل هذه 
اإلصدارات وغيرها متوافرة 
مجانا على شبكة اإلنترنت، كما 
تناولت مقالة هارڤارد بزنس 
ريفو مؤخرا املوضوع بعنوان 
«ثمانيــة أســئلة يجب على 
أصحاب العمل طرحها حول 
إعادة فتح األعمال»، ويالحظ 
أن هذه املصادر تشترك فيما 
تقدمه مــن توصيات، والتي 
ميكن أن نشير لبعضها هنا 

بإيجاز.
ينبغي تقسيم املساحات مبا 
يسمح بتباعد العاملني بست 
باألقنعة  أقدام، مع تزويدهم 
الطوابير قدر  الواقية، ومنع 
الوجبات  اإلمكان، وتنــاول 
بشــكل فردي، والتشجيع 

املستمر على غسل اليدين.
كما يوصى بتقسيم غرف 
االجتماعات مبا يحقق التباعد 
االجتماعي، واعتماد االتصال 
عن بعد في حال ضيق املكان، 
حتى بالنســبة للمتواجدين 
داخل املبنى، وميكن استخدام 
مقسمات زجاجية للفصل بني 

إدارات العمل املختلفة.
العاملني  ويجــب علــى 
اســتخدام مناديــل مطهرة 
بانتظام على األسطح املشتركة 
مثل الطابعات املشتركة، وعدم 
مشاركة املعدات املكتبية مثل 
املفاتيح أو سماعات  لوحات 

الهاتف!
بيئة  وفي حال تعــرض 
أو االشــتباه  للوباء،  العمل 
بإصابة فعليه مغادرة مكان 
العمــل وطلــب الفحص أو 
الرعاية الطبيــة، مع تطويق 
التي اســتخدمها  املناطــق 
لفترات طويلة في  الشخص 
املاضي وتطهيرها  األسبوع 
وتهويتها، وحتديد من أمضوا 
أكثر من ١٠ دقائق ضمن مسافة 
٦ أقدام من الشخص املصاب 
خالل اليومني السابقني لظهور 
األعراض، ويجب على هؤالء 
أيضا مغــادرة مكان العمل، 
الذاتــي ومراقبة  واحلجــر 
األعــراض حتى ١٤ يوما بعد 

تعرضهم األخير.
التوصيــات  ستســاعد 
الكثيرة املهمة املبثوثة في هذه 
املنشورة على حماية  األدلة 
املوظفني واملجتمع وسمعة جهة 
العمل وأخيرا تضمن انتقال 
أكثر سالسة لعودة آمنة إلى 

مكان العمل.

وتقنني االستهالك واحلفاظ على التباعد 
االجتماعي، وغيرها من السلوكيات التي 
حتول دون انتقال العدوى باملرض، وهو 
ما نحن بحاجة ماسة لالستمرار عليه، 
ألن التساهل قد يدفع السلطات الصحية 
إلى العودة مرة أخرى إلى احلظر الشامل، 
إذا ساءت األمور أو زاد معدالت انتشار 

الڤيروس - ال قدر اهللا.
اخلالصة، في كل أزمة تكون هناك 
مســؤوليات ملقاة على عاتق اجلهات 
القطاع اخلاص  احلكومية ومؤسسات 
املدني وغيرهم  املجتمع  ومؤسســات 
من اجلهات واألفراد، والتزام كل جهة 
مبســؤولياتها كفيل أن يجعل أي أزمة 
تنجلي، وفي أزمتنــا وكفاحنا احلالي 
ضد ڤيروس كورونا املستجد، وحتديدا 
الكبرى  في املرحلة احلالية، املسؤولية 
ملقاة على عاتــق املواطنني واملقيمني، 
وهما مفتاح جناحها حاليا، لذلك أدعو 
نفسي واجلميع إلى االلتزام بالتعليمات 
واإلرشادات الصحية في هذا الشأن، حتى 
منضي قدما نحو املراحل الثانية والثالثة 
والرابعة، وصوال إلى املرحلة اخلامسة 

وعودة احلياة إلى طبيعتها بإذن اهللا.

املتحدة يحاول  الواليات  تشهدها مدن 
اليهود األميركيون من خالل منظماتهم 
التظاهر أمام األميركيني بأنهم يتعاطفون 
مع جورج فلويد وينددون مبقتله مع أن 
العنصرية  السياسة  غالبيتهم يؤيدون 
الصهيونية في األراضي الفلســطينية 
وعمليات اغتيال الفلسطينيني التي تنفذها 
الشرطة الصهيونية والتي ال تختلف عن 
نظيرتها األميركية وهي مواقف تكشف 
عن نفاقهم السياسي وازدواجية مواقفهم 

وممارستهم للخداع. 
وال يخفى امتنانهم لدعم ترامب للكيان 
الصهيوني، وفي ضمه ملرتفعات اجلوالن 
ونقل سفارته إلى القدس واعترافه بها 
عاصمة موحــدة للكيــان الصهيوني 
ومالحقته ملنتقدي السياسة الصهيونية 
في أروقة اجلامعات األميركية إذا استثنينا 
القلة القليلة من اليهود األميركيني الذين 
يعتبــرون ترامب خطــرا على اليهود 
لعنصريته وتعاطف البيض العنصريني 
معه الذين يكرهون اليهود ويتوعدونهم 
على أساس أنهم يحظون مبعاملة خاصة 
ال يتمتع بها غيرهم في املجتمع األميركي.

وهم ال يراجعون مستشفيات احلكومة.
ال أدري إلــى متى ســيتم حتميل 
اآلخريــن أي عقبات تعتــري الدولة، 
وخاصة أن ارتفاع نسبة البطالة يحملون 
مسؤوليته إلى وجود العمالة الوافدة وهو 
على خالف ذلك، ألن العزوف عن العمل 
في القطاع اخلاص أتى من املواطن وليس 
بسبب الوافدين، فالكويتيون يفضلون 
العمل في القطاع احلكومي ألنهم يشعرون 
بالراحة اكثر ووظائفهم ورواتبهم مؤمنة 
من املخاطر وساعات العمل فيها مرونة 
وعدد اإلجازات اكبر وليس بسبب العاملني 

الوافدين في القطاع اخلاص.
حيــث إن احلكومــة رواتبها أعلى 
ومميزات التدرج الوظيفي وتقلد املناصب 
أكبر، وعليه فإن احلل يكون بدوره بزيادة 
عدد املرافق العامة الســتيعاب العمالة 
الوطنية، وهنا سنحد من البطالة بشكل 
كبير، خاصــة أن عددا كبيرا من الذين 
يعانون من البطالــة تكون باختيارهم 
حني يوزعهم ديوان اخلدمة على أماكن 

ال يرغبون فيها.
لذا فال أزمــة حقيقية في التركيبة 
إنعاش  إلــى  انها أدت  الســكانية، بل 
االقتصاد ودعم أصحاب األعمال بشكل 

كبير.

عليه هو وعي املواطنني واملقيمني، فال 
يتصــور البعض أن العودة إلى احلظر 
اجلزئي تعنــي التهاون فــي االلتزام 
باإلرشــادات واخلروج والتجول في 
الشــوارع دون احلاجة، بل إن االلتزام 
هو الهدف األساسي الذي يجب احلرص 

عليه في الفترة املقبلة.
اإلجراءات االحترازية في أوجها في 
هذه املرحلة، فاجلميع قد تدربوا واكتسبوا 
سلوكيات وعادات جديدة خالل احلجر 
اجلزئي أو الكلي، مثل ارتداء الكمام وإلقاء 
التحية عن بعد وتنظيم اخلروج من املنزل 

لم يتوقف الرئيس األميركي ترامب 
عند حد التهديد والوعيد وظهر متحديا 
وهو يرفع اإلجنيل أمام كنيسة سانت 
جونز بطريقة مســتفزة كمــا لو أنه 
يستنجد بقاعدته الشعبوية من اليمينيني 
اإلجنيليني ضد الشعب األميركي  رغم أنه 
ال يتمتّع بأي أخالقيات دينية جتعله مثاال 
العنصرية   الغطرسة  لكنها  لإلجنيليني، 
التي ال يستطيع أن يتخلّص منها وجعلته 
مثاال للسخرية أمام شعبه وشعوب العالم.
فــي هذه األجــواء املضطربة التي 

املدارس اخلاصة ســيغلقون  أصحاب 
مدارســهم ألنه ال أحد ســيلتحق بها، 
وباألخص أن أغلب أبناء الكويتيني في 
احلكومة، وعليه فمــا مصير مدارس 
التعليم اخلاص في هذه احلالة هل ستغلق 

أبوابها وتؤدي إلى اإلفالس؟
من جانب آخر، فــإن الوافدين في 
الكويت لديهم عاملهم اخلاص بهم وهم 
بالتالي ال يزاحمون الكويتيني بأي شيء 
فالتعليم منفصل واملناطق التي يقطنونها 
مختلفة، وال يوجد سوى فئة قليلة تراجع 
املستشــفيات، وهنا يكمن التذمر على 
الرغم من دفعهم للتأمني الصحي، وإذا 
كان األمر مزعجا لهذه الدرجة فلتتم زيادة 
عدد املستشفيات اخلاصة ويتحمل بالتالي 
أصحاب األعمال تكلفة عالجهم في هذه 
املستشفيات، وخاصة أن هناك الكثير من 
الشركات تقدم تأمينا صحيا للعاملني لديها 

أراها علــى صواب تام، فهذا الڤيروس 
مازال مجهوال للعالــم أجمع، وبالتالي 
العودة املفاجئة للحياة الطبيعية ستكون 
مغامرة كبيرة وغير محسوبة، ومع أي 
انتكاسة قد حتدث ســتكون العواقب 
وخيمة وكارثيــة، وبالتالي فاألفضل 
واألمن أال يتم االســتعجال في العودة 

للحياة الطبيعية.
األهم في املرحلة املقبلة هو أن اخلطة 
التي أعلن عنها مجلس الوزراء ال تعتمد 
على اجلهات احلكومية ومؤسسات الدولة 
فقط، وإمنا العنصر األساسي الذي تقوم 

دولة من دول العالم الثالث بعد أن اتهمهم 
بسلب احملالت وإتالف املمتلكات دون 
اإلشارة إلى ضرورة مراقبة سلوكيات 
رجال األمن وضمان عدم اعتدائهم على 
أرواح املواطنني أو تطمينهم بأنه شخصيا 
ســيهتم مبتابعة  التحقيق حتى يأخذ 
التحقيق مجــراه العادل وجتنّب تكرار 
إفالت رجال األمن من العدالة عندما تكون 
الضحية من األميركيني الســود أو من 
باملواطنة  تتمتّع  التي  األقليات األخرى 

األميركية.

السكنية، وهذا سيؤدي إلى خلل وأزمة 
كبيرة في سوق العقار.

أيضا أصحاب األعمال الذين يعتمدون 
على العمالة الوافدة في القطاع اخلاص 
بشكل كبير، وذلك بسبب عزوف العديد 
من املواطنني عــن القيام بهذه األعمال 
التي يؤديها الوافدون، وعليه ستتعطل 
أعمالهم وســيؤدي تقليص العمالة إلى 
زيادة في األجور، حيث بدال من أن يتم 
دفع مبلغ على ثالثة عمال سيتم دفعه 
لعامل واحد الذي بدوره لن يتمكن حتى 

من القيام بالعمل منفردا.
هذا فضال عن أن أجور العمالة الوافدة 
ال ترضي الكويتيني وبالتالي متى ما متت 
الوطنية  للعمالة  الوطنية  النسبة  زيادة 
في القطاع اخلاص فسيؤدي إلى زيادة 

األعباء االقتصادية وليست معاجلتها.
من جانب آخر، فإن عددا كبيرا من 

بعد عشــرين يوما، التزمنا خاللها 
في بيوتنا خــالل فترة تطبيق احلظر 
الشامل في الكويت بناء على توجيهات 
السلطات الصحية، عادت حياتنا اليومية 
تتنفس الصعــداء من جديد، بعد إنهاء 
مجلس الوزراء احلظر الشامل واالنتقال 
إلــى احلظر اجلزئي اعتبــارا من يوم 
األحد املاضي، لتكون هذه بداية العودة 

التدريجية للحياة الطبيعية.
خمــس مراحل تدريجيــة ضمنها 
مجلس الــوزراء وأعلن عنها في خطة 
عودة احليــاة إلى طبيعتها، خطة أراها 
مدروسة بشكل كبير، ويبدو جليا أنه مت 
وضعها بشكل مدروس ومحكم - على 
الرغم من حتفظي على نقاط بســيطة 
كانت يجب أن تتضمنها - إال أن ما يظهر 
للعيان أن اخلطة تستهدف أوال وأخيرا 
صحة وسالمة املواطنني واملقيمني على 

أرض الكويت احلبيبة.
البعــض يراها خطــة طويلة األمد 
ألنها متتد لبعد منتصف شهر أغسطس 
املقبل، في حني أن دوال أخرى وضعت 
خططا للعودة خالل شــهر واحد فقط 
والبعض خالل أقل من شهر، ولكنني 

اغتال جنود صهاينة بدم بارد الشاب 
إياد احلالّق الذي يعاني من مرض التوّحد 
بعد أن فــّر خائفا منهم واختفى خلف 
حاوية قمامة فــي الوقت الذي جتتاح 
املتحدة مظاهــرات عارمة  الواليــات 
تندد بخنــق رجل أمن أميركي مواطنه 
األســود جورج فلويد حتى املوت. ال 
فرق بني دوافع اجلرميتني رغم اختالف 
موقعيهما ألنهما ذات جذور عنصرية 
معبأة بالكراهية واحتقار حياة اآلخرين. 
في األولى لــن يحظى إياد، رحمه اهللا، 
مبن يدافع عنه أمام غطرسة الصهاينة 
فهي سياســة رسمية ممنهجة للقضاء 
على الفلسطينيني وتتمتع بتغطية ودعم 
مــن اإلدارات األميركية املتعاقبة، لكن 
في الثانية لن تستطيع  اإلدارة احلالية  
التغطية عليها وإغالق ملفها ألنها خرجت 
إلى  العالنية وأثارت حفيظة الشــعب 
األميركــي الذي خرج فــي العديد من 
الواليات معبرا عن سخطه عليها وعلى 
الرئيس ترامب الذي لم يفعل ما فيه الكفاية 
للتهدئة واكتفى بتهديد املتظاهرين بإرسال 
اجليش األميركي ملعاقبتهم وكأنه رئيس 

في كل أزمة ينتج عنها سلبيات ما، 
نحمل تبعاتها إلى التركيبة الســكانية 
ونعــول على ارتفاع أعــداد الوافدين 
وبالتالي نحملهم مســؤولية أي ظرف 
طارئ يعتــري الدولة، إال أن األمر في 
حقيقته على خالف ذلك، وذلك ألنه غالبا 
ما ينتج عن الظــروف الطارئة ارتباك 
لكل احلكومــات وكل األنظمة الصحية 
واألمنية وعليه فلن نحمل طائفة باملجتمع 
مسؤولية أي ارتباك حدث في أي مرفق 

عام.
بل على العكس من ذلك فإن تغيير 
التركيبة السكانية إلى ما يقل عن ٣٠٪ 
فقط من الوافدين ســيؤدي إلى ضعف 
القوة الشرائية في الكويت بشكل كبير، 
وبالتالي فإننا بدال من أن نعالج األزمة 

االقتصادية فسنزيدها سوءا.
فاليوم التاجر الذي يوجه نشاطه أو 
بضاعته ألربعة ماليني ويبيع عليهم بسعر 
واحد هو بالتالي يحقق أرباحا أكثر من 
لو مت جعل التركيبة السكانية ال تتجاوز 
املليونني، هذا فضال عن قطاع العقارات 
فالقيام بتقليل أعداد الوافدين سيؤدي إلى 
ضرر كبير بالعقارات، حيث إن عمارات 
كثيرة ستخلو من السكان، وبالتالي فلن 
يجد أصحاب العقارات مؤجرين لعماراتهم 

ومضة

الشهم.. شمالن 
بن عبدالعزيز 

احلساوي
@HaniAlnbhanالكاتب األديب: هاني عبدالرزاق القعود النبهان

نقش القلم

اللواء ركن متقاعد 
سالم مسعود 

سرور رحل شامخًا
محمد عبداحلميد الصقر

فكرة

بني إياد احلّالق 
وجورج فلويد

سلطان إبراهيم اخللف

تعديل التركيبة السكانية
ستكون هذه نتائجها!

عزة الغامدي

رؤية قلم

عودة.. والتزام

Ghadeer.r.alabdali@gmail.comغدير العبدلي

املغفور له بإن اهللا شمالن احلساوي

سيادية واستشارية عليا لم يأتوا الكويت 
على ظهر دبابة او عبر باراشــوت، بل 
كان قرارا كويتيا، ألنه لألسف ال يوثق 
فيمن يضاهيه او يفوقه علما وخبرة 
من الكويتيني الذين ال يعرفون لغة «البيه 

عاوز ايه؟»
وتسريب وباء الدروس اخلصوصية 
من مصر هو بســبب تــردي اإلدارة 
التعليمية الكويتية املتراخية من الناظر 

إلى الوزير!
التي  الهامشــية  والعمالة املصرية 
جتوب الشــوارع وترهــق اخلدمات 
واملرافق العامة، فــي حقيقتها جتارة 
يدعمها القانون الكويتي غير املكتوب 

«غض النظر!».
أيهــا الســبابون مــن الكويتيني 
واملصريني: دعوها فإنها العصبية املنتنة! 
وعفوا ألسنتكم، واشغلوا أنفسكم بعالج 

عيوبكم وفسادكم اإلداري.

في حروب املصريــني ضد الصهاينة 
اإلسرائيليني، وأن الكويت ساهمت في 
استيعاب جزء كبير من مشكلة البطالة 
العوائل املصرية؟ ليس هذا من  ودعم 
باب املنة، ولكــن من خلق القرآن (وال 

تنسوا الفضل بينكم).
املصريون الذين تقلدوا لدينا مناصب 

الكويتيني معهم في دعم التنمية املصرية 
واملشاريع اإلنشائية والتي بلغت حتى 
اآلن آالف املاليني من الدوالرات، وكلها 
من قوت الشعب الكويتي الذي يرضخ 
كثير منه حتت الديون والقروض، ومن 
القادمة؟ وأبت  أجياله  ادخار  حســاب 
النخوة الكويتية إال أن تشارك بدم أبنائها 

يؤسفنا هذا التالسن البغيض املتبادل 
بني بضعة مــن الكويتيني واملصريني، 
انحــدرت إلى البــذاءة املنافية للغيرة 

الوطنية!
لن نتنكر للمعلمات املصريات في 
روضة املهلب وهن يرتدين العباءة احتراما 
لألعراف الكويتية أيام اخلمسينيات، وال 
ننســى الصحافة املصرية التي تصل 
الكويت بصناديق اخلشــب عبر شق 
األنفس، وما زلنا نخشع مع سماع مشايخ 
قراء القرآن الكرمي املصريني عبدالباسط 
البنا واملنشاوي.  عبدالصمد ومحمود 
وهل ميل الكويتيون مسلسلهم احملبوب 
«درب الزلــق» والذي أخرجه املصري 
حمدي فريد؟ وهل ننسى دور القاهرة 
في إدارة القمة العربية لصالح الكويت 
احملتلة من البعث العراقي عام ١٩٩٠؟ وكل 
الشكر للكوادر الطبية املصرية املخلصة. 
وهل ينســى املصريــون وقوف 

م. ٣٦

إمنا املصاروة 
والكوايتة إخوة

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح
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هادي العنزي

طالبت اللجنة األوملبية الكويتية، 
في كتاب رسمي وجهه أمينها العام 
حسني املســلم إلى الهيئة العامة 
للرياضة، بضرورة تعديل النظام 
األساسي لـ«الهيئة» فيما يخص 
الكويتية  الوطنية  الهيئة  اعتماد 
للتحكيم الرياضي (NSAT) كهيئة 
رسمية مختصة في فض وتسوية 
النزاعات الرياضية بالكويت، على 
أن يكــون أحــد أطرافها أيا من 
الرياضيــة  االحتادات واألندية 
أو أحد  الشاملــة واملتخصصة 
أعضائهــا أو منتســبيها وفقا 
للمادة رقم ٤٤ للقانون رقم ٨٧ 

لعام ٢٠١٧م.
اللجنـــــة  وأوصــــــت 

األوملبية بوضع عدد من املعايير 
الفنية واإلدارية في عقود املدربني 
واحملترفــني الذين تتعاقد معهم 
االحتــادات احملليــة واألندية 
املتخصصة والشــاملة على حد 
سواء، وذلك في كتاب قدمته إلى 
الهيئة العامــة للرياضة، ضمانا 
حلقــوق الطرفــني املتعاقدين، 

والنسيابية العمل الرياضي.
وشـــددت اللجنــــة األوملبية 
فــي توصياتها على ضرورة أن 
تكون هناك فترة جتربة للمدرب أو 
الالعب مع اجلهة الرياضية بحيث 
تكون مبعزل عن العقد، وبفترة ال 
تقل عن ١٥ يوما وال تزيد على مائة 
يوم، يشترط فيها توفير مكافأة 
مادية، وسبل اإلعاشة من مسكن 
وتذكرة سفر.. الخ، باإلضافة إلى 

إرفاق تقرير طبي من املدرب أو 
الالعب املطلوب التعاقد معه يفيد 
بخلوه من أي أمراض أو إصابات 
رياضيــة تعيقه عن تأدية عمله، 
وفي حــال وجود خالف بينهما 
اللجوء  التجربة يتم  خالل فترة 
لهيئة التحكيم الرياضية الكويتية 
الهيئات احمللية  دون غيرها من 

والدولية.
هيئة التحكيم فقط

وفيما يتعلق بالتعاقد بعد انتهاء 
القصيرة، ذكرت  التجربة  فترة 
اللجنــة األوملبية أن العقود ذات 
طابع رياضي خاص، وعليه فإنه 
من الضرورة مبكان أن يضاف 
بند في العقد املبرم بني الطرفني 
ينص صراحة على التزام الطرفني 

بالنظام األساســي للمؤسســة 
الرياضية التي تربطهما، باإلضافة 
إلى التزامهــا بقوانني االحتادات 
الرياضية الدولية، ولوائح الهيئة 
للتحكيـــــم  الكويتية  الوطنية 
الرياضــــي (NSAT)، وفي حال 
وجود خالف أو نزاع بني الطرفني 
يتم اللجوء لـ NSAT دون غيرها 
وفقا للقانون رقم ٨٧-٢٠١٧، على 
أن يصاغ العقد بطريقة قانونية 

بني الطرفني.
بنود لفسخ التعاقد

وحددت اللجنة األوملبية عددا 
من البنود التي تســمح للهيئات 
أول) بفســخ  الرياضية (طرف 
التعاقــد مع املــدرب أو الالعب 
احملترف (طرف ثان) دون االلتزام 

بالوفاء بالشروط املنصوص عليها 
عقدا وذلك في حال مخالفته ألي 
منها، ومن بينهــا عدم االلتزام 
باللوائح والقوانني لتلك املؤسسات 
الرياضية احمللية والدولية التابع 
بالقوانني  التزامــه  لها، وعــدم 
والثقافـــة الكويتيـــة واألخالق 
الرياضية واللعب النظيف، وعدم 
حرصــه على ســمعة ومصالح 
الهيئة الرياضية التابع لها عقدا، 
وعدم ترويج أو تشجيع أو تناول 
املنشــطات التي حددتها مدونة 
الوكالة الدولية ملكافحة املشطات 
(وادا)، الفتــة إلــى ضرورة أن 
يتضمن العقد املبرم بني الطرفني 
الراتب الشهري، واملكافآت املادية 
التي يحصل عليها  واالمتيازات 

الطرف الثاني.

حسني املسلم

.. وتطالب باعتماد هيئة التحكيم لفّض النزاعات الرياضية

يقيــم منتخب قطر لكــرة القدم 
معسكرا تدريبيا من ١٢ اجلاري إلى 
٣ يوليــو املقبــل فــي أول جتمع له 
منذ نوفمبر املاضي، حيث استدعى 
مدربه اإلســباني فيليكس سانشيز 

قائمة مؤلفة من ٣٤ العبا.
وذكر احلساب الرسمي لالحتاد 
القطــري علــى تويتــر: «التجمــع 
سيتم وفق تنسيق مسبق بني إدارة 
املنتخبات ومؤسســة دوري جنوم 

قطر وكذلك األندية».

وأضاف: «سوف ينخرط الالعبون 
خالل تلــك الفترة ببرنامج تدريبي 
يتماشــى مــع البروتوكــول الطبي 
اخلاص الذي مت إعداده بالتنســيق 
مع اجلهات املعنية بالدولة وخصوصا 
وزارة الصحــة، ويراعــى تطبيــق 
إجــراءات احترازية بشــأن التباعد 
االجتماعي واحلفاظ على املسافات 

اآلمنة بني الالعبني».
إطــار  فــي  املعســكر  ويأتــي 
التحضيــرات لعمليــة االســتكمال 

احملتملــة للتصفيــات املزدوجــة 
املؤهلة الــى نهائيــات كأس العالم 
٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣ خالل فترات 
التوقف املدرجة على أجندة االحتاد 
الدولي لكرة القدم اعتبارا من شهر 
سبتمبر املقبل. وتتبقى للعنابي ٣ 
مباريات في تلك التصفيات من أجل 
حسم التأهل الى النهائيات القارية، 
وخــاض املنتخــب القطــري آخــر 
مبارياته بالتصفيات في نوفمبر أمام 
أفغانستان ضمن املجموعة اخلامسة.

أول جتّمع ملنتخب قطر في ١٢ اجلاري بتواجد ٣٤ العبًا

فيليكس سانشيز

اللجنة األوملبية تعلن بروتوكول عودة النشاط الرياضي: 
٢٨ اجلاري للتدريبات.. واستئناف البطوالت ١٣ سبتمبر
باإلجراءات واإلرشادات السالمة الصحية.

٤- تشكيل فريق عمل مشترك (الهيئة العامة للرياضة، 
وزارة الصحة واللجنة االوملبية الكويتية) للتدقيق على 
الهيئات الرياضية واملشــاركني (العبني، مدربني، اداريني 
وهيئات رياضية) بشكل دوري للتأكد من تطبيق اإلجراءات 
واإلرشــادات الســالمة الصحية لتفادي انتشار ڤيروس 
كوفيــد - ١٩ ويحــق لهذا الفريق اتخاذ ما يراه مناســبا 
ضد أي احتاد أو ناد غير ملتزم باإلجراءات واإلرشــادات 
الصحية ومن ضمن هذه اإلجراءات إغالق املقرات الرياضية.
٥- وضع آلية لعدم مخالطة العمالة املســاندة باملنشآت 

الرياضية مع (العبني، مدربني، إداريني).
٦- السماح فقط لالعبني واملدربني املسموح لهم مبزاولة 
التدريب بالتواجد في أماكن التدريب وإداري واحد فقط 

والطاقم الطبي اخلاص بالفريق.
٧- مينع التجمعات االجتماعية داخل اللجنة األوملبيــــة 
الكويتيـــــة، االحتـــادات واألنديـــــة الرياضية ويسمح 
فقط لعدد محدود لكل هيئة رياضية للتواجد مبقراتها.

٨- يســمح بإجراء اجتماعات ملجالــس ادارة الهيئات 
الرياضيــة بعــدد ال يزيد عن أعضــاء مجالس االدارة 
على أن تطبق إجراءات واإلرشــادات الصحية املتبعة 

من قبل وزارة الصحة.
٩- يسمى عدد ٥ العبني فقط لكل تدريب لاللعاب الفردية 
و١٢ العبا لأللعاب اجلماعية خالل فترة التدريب الواحد.
١٠- مينع تواجد اجلمهور واالعالم خالل فترة التدريب.

مواعيد عودة النشاط 

وبشكل عام جاءت مواعيد استئناف النشاط الرياضي 
على النحو التالي:

٭ املرحلــة األولــى عــودة تدريبات األلعــاب الفردية 
واجلماعيــة بأعداد محددة في ٢٨ اجلــاري، وذلك من 
سن ١٦ سنة وما فوقها الى الدرجة األولى، ولن يسمح 
بالتدريب خالل هذه املرحلــة باألكادمييات الرياضية 

التجارية وجميع املراحل السنية.
٭ املرحلة الثانية في ١٣ سبتمبر تشهد عودة البطوالت 
احمللية لأللعاب اجلماعية وأيضا استئناف البطوالت 

احمللية لأللعاب الفردية.
٭ تخصيــص املرحلــة الثالثــة في ٤ أكتوبــر لعودة 
التدريبــات للفئــات الســنية حتت ١٦ ســنة لأللعاب 
الفردية و١٨ سنة لأللعاب اجلماعية، حيث سيتم تطبيق 
اإلجراءات االحترازية لالعبني واإلداريني واملدربني كافة.

ڤيروس كورونا (كوفيد - ١٩).
١٠ مالحظات 

وقالت اللجنة ان هناك مجموعة من املالحظات العامة 
التي يجب االلتزام بها وهي: 

١- ســيتم تقييم كل مرحلة من قبل فريق عمل مشــترك 
مكون من الهيئة العامة للرياضة، اللجنة األوملبية الكويتية 
ووزارة الصحة يتم من خاللها دراسة وتقييم اإلجراءات 

الصحية قبل االنتقال للمرحلة املقبلة التالية.
٢- يجب جتهيز مركز الطب الرياضي مبنطقة اخلالدية 

بشكل صحيح.
٣- علــى كل هيئة رياضية (احتادات وأندية) التأكد من 
تطبيق اإلجراءات واإلرشــادات السالمة الصحية حسب 
معاييــر وزارة الصحــة واملذكورة بهــذا املقترح لتفادي 
انتشــار ڤيروس كوفيد ١٩ بشكل يومي، وتتحمل الهيئة 
الرياضية (احتادات وأندية) أي نتائج سلبية ممكن اتخاذها 
ضدها من اجلهات املختصة في حال عدم اتباع  أو االلتزام 

مبارك الخالدي

كما انفردت «األنباء» امس، أعلنت اللجنة االولمبية 
في ختام أعمال اللجنة الثالثية التي تضم معها الهيئة 
العامة للرياضة ووزارة الصحة امس بشــكل رســمي 
مواعيــد عودة اســتئناف النشــاط الرياضي لاللعاب 
الفردية والتدريبات لاللعاب الجماعية ومنها كرة القدم، 
وذلك بعد أن انتهت من وضع اللوائح الصحية الواجب 

اتباعها ومراعاتها قبل الدخول في التدريبات.
وحســب الكتاب الصادر من اللجنة والذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، فقد تم تقديم مقترح اللجنة 
لعودة النشــاط (أو كما يطلق عليــه برتوكول) وهو 
قابل للتعديل من قبل وزارة الصحة حسب مستجدات 
األمــور الصحيــة في البــالد، كما ارفقت جــداول بهذا 
المقترح (الجداول كاملة على موقع «األنباء» االلكتروني 

.(www@alanba.com.KW)
وقالت اللجنة انه ومن خالل الجداول المبينة، فإن 
الهيئة العامة للرياضة واللجنة االولمبية الكويتية تقدم 
وجهة نظرها بخصوص العودة التدريجية للنشــاط 
الرياضي انطالقا من عودة التدريبات الى موعد استئناف 
البطوالت المحلية (النشاط المحلي) وأهم اإلجراءات 
الصحية والوقائية الواجب اتباعها من قبل جميع مكونات 
الحركــة االولمبية الكويتيــة (العبين، مدربين، طاقم 
طبي، طاقم إداري، طاقم فني، حكام، وجمهور...الخ).
وأكدت اللجنة أن وقف ممارســة النشاط الرياضي 
بجميع أشــكاله التنافســي ومتطلباته للتدريب (منذ 
ثالثة شهور) من شهر مارس حتى شهر يونيو ٢٠٢٠ 
ورغــم قيام بعــض الالعبين بالتدريب بشــكل فردي 
منزلي باستخدام بعض التمارين الرياضية التنشيطية 
البسيطة خالل فترة الحجر الصحي، إال أن تعتبر هذه 
المبادرة محدودة الفائدة وهذا يؤكد على أهمية استئناف 
التمارين بشكل منظم ومدروس علميا وبشكل احترافي 
مــن قبل مدربين معتمدين لــدى االتحادات الرياضية 
واألنديــة الرياضية بقصد تفادي االصابات الرياضية 
ورفع اللياقة البدنية عند استئناف المنافسات الرياضية.

وشدد الكتاب على ضرورة حماية الالعب من التعرض 
للعــدوى بڤيروس كورونا كوفيــد - ١٩، وأيضا على 
ضــرورة الحماية من االصابــات التي قد تحدث خالل 
المنافســات الرياضية وبالتالي ضرورة تجهيز مركز 
طب رياضي بمنطقة الخالدية بأدوات وأجهزة فحص 

جتهيز مركز طب رياضي باخلالدية إلجراء فحص «كورونا».. و١٠ مالحظات مهمة على اجلميع التقيد بها
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مقتر
ح لعودة النشاط الرياضي     

 مقدمة: 

لقد تسببت جائحة كورونا كوفيد  
-19  

في توقف النشاط الرياضي  

بدولة الكويت منذ منتصف شهر مارس  
2020  ،

ونظرا للفوائد الصحية واالجتماعية واالقتصادية الكبيرة التي توفرها الرياضة لألفراد والمجتمع ككل فان العديد 
الستئناف    يات لآعلى وضع    عملت من الدول  

النشاط الرياضي عن طريق  
قواعد   تضمن  ةصحي  اجراءات   تطبيق  السالمة والصحة الواجب اتخاذها من قبل جميع مكونات الحركة األولمبية. 

 

وعليه، فان استئناف النشاط الرياضي يعتبر عامال 

من ع  هاما
وامل عودة الحياة الطبيعية

  من بلدان بأي بلد  

العالم
، هذا المقترح قابل للتعديل 

من قبل وزارة الصحة  

خالل أي فترة من الفترات. 
 

استئناف المقترح  -1
نشاط الريا

ضي بدولة الكويت: 
 تقدمأدناه  ةول المبين امن خالل الجد  
الهيئة العامة للرياضة و

اللجنة االولمبية الكويتية وجهة
بخصوص  ها نظر 

العودة التدريجية 
للنشاط الرياضي
بالنسبة  

للنشاط الرياضي
 

انطالقا بعودة التدريبات الى 
استئناف  موعد 

)النشاط المحلي( المحلية ت البطوال
 

كما سنستعرض أهم االجراءات الصحية والوقائية الواجب اتباعها من 

 قبل

جميع مكونات الحركة االولمبية
 الكويتية 

)العبين، مدربين، طاقم طبي، طاقم اداري

، طاقم فني، حكام، 
 ...الخ(. جمهورو

لقد تم وقف ممارسة النشاط الرياضي  

بجميع أشكاله  
تطلباته للتدريب( مو)التنافسي  

)من شهر    ثالثة شهور منذ    

كل فردي منزلي  شبب  يدرتالالعبين بالوقد قام بعض    . (2020يونيو  حتى شهر  مارس  
ارين  تمبعض الباستخدام  

تنشيطية البسيطة الرياضية ال
خالل فترة الحجر الصحي

، إال أن تعتبر هذه المبادرة محدودة الفائدة 

وهذا يؤكد  

على 
تمارين الأهمية استئناف 

بشكل منظم ومدروس علميا وبشكل احترافي 

من قبل مدربين معتمدين 
  لدى 

االتحادات الرياضية واألندية الرياضية 
بقصد 

تفادي االصابات 
 الرياضية 

ورفع اللياقة البدنية 
عند استئناف  

 الرياضية. المنافسات 

 األهداف: 

يجب على 

الالعب ممارسة رياضته دون مخاطرة وذلك من خالل:

 
اية الحم -

من التعرض للعدوى بفيروس كورونا
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تجهير مركز طب رياضي بمنطقة الخ

الدية إلجراء فحص كوفيد 
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البناي: اشتراطات على األندية مراعاتها قبل انطالق التدريبات
عبدالعزيز جاسم

اللجنة  حتــدث رئيــس 
الطبيــة باحتاد كــرة القدم 
البنــاي فــي  د.عبداملجيــد 
تصريــح لـــ «األنبــاء» عن 
االجراءات واالرشادات التي 
يجــب أن تراعيها وتتبعها 
االندية والفرق قبل استئناف 
التدريبــات خــالل الفتــرة 
املقبلة، مشيرا إلى أنه سبق 
ان ارســل كتابا الى االحتاد 
يبلــغ مــن خاللــه األندية 
بضرورة تطبيــق عدد من 
االجراءات الوقائية والصحية 

قبل انطالق التدريبات.

اليومي، وأن تكون مسؤولية 
الكــوادر الطبيــة مباشــرة 
باألنديــة عن صحة الالعب 

وأكد أن سالمة الالعبني 
مهمة خــالل الفترة املقبلة، 
لذلك يجــب أن تكون هناك 
فحوصات شاملة لكل العب 
قبل التدريب جتنبا لإلصابات 
بسبب فترة التوقف الطويل، 
الفتا إلى أن عودة املباريات 
في شهر ســبتمبر تتوقف 
بشكل كبير على املعطيات 
الصحية خالل الفترة املقبلة 
بســبب عدم اســتقرار هذا 
الڤيــروس ومعطياته حتى 
اآلن، ونحــن علينــا باملقام 
األول احلفاظ على الالعبني 
الذين هم باألساس جزء من 

املجتمع.

ومن خاللها يتم اتخاذ القرار 
املناسب في حال عدم االلتزام 
بتطبيق اإلرشادات الطبية 
واالحترازيــة التــي أقرتها 

وفرضتها وزارة الصحة.
وأشــار البنــاي الــى أن 
هذه االجــراءات جاءت بناء 
علــى توجيهــات االحتــاد 
الدولــي «فيفــا» واللجنــة 
الطبية فــي االحتاد وعليه 
فإن صحة الالعبني هي املبدأ 
التوجيهي بذلك. إضافة إلى 
تعقيم منشآت األندية وغرف 
الالعبني قبل ٤٨ ســاعة من 
بدء التدريبــات املقررة في 

األندية.

منها تعقيم املالبس واملنشآت وغرف الالعبني وعمل مسحات للجميع

د.عبداملجيد البناي

وأوضح البناي أن هناك 
عددا من االجراءات املهمة من 
أجل العودة للتدريبات بشكل 
صحــي وســليم للمحافظة 
علــى ســالمة جميــع مــن 
يتواجد فــي النادي وليس 
الالعبني وحدهم وأولها عمل 
مســحات لڤيروس كورونا 
العاملني واإلداريني  جلميع 
املصاحبــني لالعبي األندية 
قبــل موعد بــدء التدريبات 

اليومية.
ومــن هــذه االجــراءات 
تعقيــم املالبــس الرياضية 
وتعرضها ألشــعة الشمس 
قبل ٢٤ ســاعة من التدريب 

ميرزا: الغضروف حرمني من احتفالي 
مبوسمي األخير مع الشباب

مثل فهد العنزي وحراس حتت ٢٠ ســنة 
وعلي فاضل املعــار من نادي كاظمة وهم 
نواة مركز احلراسة وأمتنى لهم مزيدا من 

التطور والتألق.

مبارك اخلالدي

خرج يوم امس من مستشفى طيبة كلينك 
حارس مرمى الفريق االول لكرة القدم بنادي 
الشباب سليمان ميرزا بعد ان أجرى عملية 
فــي الرباط اخللفــي للركبة ومعاجلة متزق 
في الغضروف، ومن املقرر أن يخضع الالعب 
اخللوق الى برنامج تأهيلي خالل ثالثة أسابيع 
مقبلة متهيدا لعودته الى التدريبات اجلماعية 

مطلع أغسطس املقبل.
 وقال ميرزا لـ «األنباء»: كانت بداية اإلصابة 
في احد التمارين في النادي في شــهر يناير 
املاضــي وحاولت التغلب عليهــا بأخذ االبر 
واملســكنات أمال في استكمال املوسم والذي 
كان من املقرر أن يكون االخير لي بعد سنوات 
ولكن قدر اهللا وما شاء فعل لم أستطع استكمال 
املشوار ليتوقف بعدها املوسم بسبب تفشي 

وباء كورونا.
وأضاف انه كان من املتفق عليه أن أنهي 
املوسم مبباراة اعتزال أمام نادي الكويت 
أو العربي، وذلك بعد جهود مشــكورة من 
إدارة نادي الشــباب التــي لم تقصر معي 
ولهم كل التحية والتقدير، وســأعود الى 
التدريبات عبر برنامج تأهيلي ملدة ثالثة 
أسابيع، وآمل أن ادخل التدريبات اجلماعية 
مطلع أغسطس املقبل ليكون ختام املوسم 
في حال مت استئناف النشاط وعادت احلياة 
الطبيعية لكل قطاعات احلياة في البالد.

وأشاد ميرزا مبستوى احلراس بالنادي، 
مؤكدا انه ال خوف على مستقبل احلراسة في 
النادي، فهناك شباب واعدون ويحتاجون 
الى االحتكاك واخلبرة ومزيد من التدريبات 

خرج من املستشفى ويأمل العودة في أغسطس املقبل
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اليابان تدرس تقليص األوملبياد

«ويفا» يوقف طرابزون 
ملخالفته اللعب النظيف

الدوري الروماني  ١٢ يونيو

مارادونا باٍق مع خيمنازيا 
حتى ٢٠٢١

تدرس اليابان خيارات تقليص حجم دورة أوملبياد طوكيو العام 
املقبل، وذلك في إطار اجلهود املبذولة ملنع انتشار ڤيروس كورونا 

املستجد (كوفيد-١٩)، وفق ما أعلنته مصادر حكومية أمس.
ونقلت وكالة كيــودو اليابانية لألنباء عن املصادر احلكومية، 
قولها إن هذه التغييرات ميكن أن تشمل احلد من عدد املتفرجني 
وتقليص حجم مراسم االفتتاح واخلتام لكل من األلعاب األوملبية 
واخلاص. يشار إلى أنه في مارس املاضي، أجلت اللجنة األوملبية 
الدولية واحلكومة اليابانية األلعاب األوملبية، التي كان من املقرر أن 
تبدأ يوم ٢٤ يوليو املقبل ملدة عام واحد بسبب تفشي الفيروس، 
لكن مت تأجيلها لتنطلق في ٢٣ يوليو إلى ٨ أغسطس من العام 
املقبل، مع دورة األوملبياد اخلاص بني ٢٤ أغسطس و٥ سبتمبر.

ولم يؤكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا 
أمس ما إذا كانت احلكومة التزال ملتزمة بتعهدها بشأن تقليص 
حجم األلعاب. وقال املتحدث باسم احلكومة اليابانية في مؤمتر 
صحافي «من املهم للغاية أيضا ضمان اســتضافة ألعاب آمنة 

ومأمونة».

أعلن االحتاد االوروبي لكرة القدم (ويفا) عن اســتبعاد نادي 
طرابزون سبور متصدر الدوري التركي من مسابقاته القارية 

لعام واحد خلرقه قواعد اللعب املالي النظيف.
وسيغيب بالتالي الفريق عن أي مسابقة أوروبية يتأهل اليها تاليا، 
أكان في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ او ٢٠٢١-٢٠٢٢، وعوقب طرابزون 
ســبور لعدم احترامه اتفاقا أبرم عــام ٢٠١٦ وعد فيه بتحقيق 

توازن مالي في حساباته لعام ٢٠١٩.
ويتصدر طرابزون سبور ترتيب الدوري التركي «سوبر ليغ» 
بفارق املواجهات املباشرة مع باشاك شهير، علما أن املنافسات 
ستستأنف في ١٢ يونيو اجلاري بعد أن توقفت بسبب تفشي 
ڤيروس كورونا املستجد، ويتأهل بطل تركيا مباشرة الى دور 
املجموعات من دوري أبطال أوروبا، لذا ســتكون ضربة قوية 

في حال توج طرابزون سبور باللقب.

اعلن االحتاد الروماني لكرة القــدم بأن دوري الدرجة االولى 
سيعاود نشاطه في ١٢ يونيو بعد توقف دام قرابة ثالثة اشهر 

بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد.
وســتجمع املباراة االولى بني جامعة كرايوفا وبوتوساني وراء 

ابواب موصدة.
لكن انظار عشاق الكرة الرومانية ستكون موجهة الى لقاء القمة 
بني كلوج حامل اللقب ومتصدر الترتيب حاليا ومنافسه املباشر 
ستيوا بوخارست الذي يتخلف عنه بفارق ٤ نقاط واملقرر لها 

في ١٤ يونيو اجلاري على ملعب االخير.
ويأتي قرار االحتاد الروماني للعبة بعد سماح احلكومة احمللية 
بالتدريبات في الهواء الطلق ومعاودة النشاطات الرياضية تدريجيا، 
لكن وزير الرياضة ايونون ستروي أكد أنه لن يسمح للجمهور 
في حضور املباريات، مشــيرا الى ان الالعبني ســيخضعون 
للفحص للكشف عن وباء «كوفيد-١٩» قبل يومني او ثالثة من 

انطالق املباريات ثم مرة كل اسبوعني بعد ذلك.

اعلن نادي خيمنازيا دي ال بالتا االرجنتيني أنه جدد عقد مدربه 
دييغو مارادونا لعام واحد حتى ٢٠٢١، وقال النادي في بيان له 
على مواقع التواصل االجتماعي مرفقا بعبارة «جيمنازيا ٢٠٢١ 
مارادونا»، مضيفا «لقد عرفت باسم بيلوزا، باريليتي، كوزميكو، 
دييغو، دييغوتي، كابيتان، لكن بالنســبة الينا، فأنت تريبيرو 
(لقب أنصار النادي) آخر، وقلبك أكثر زرقة وبياضا من قلبنا».

ورد مارادونا الذي سيحتفل بعيد ميالده الـ٦٠ في اكتوبر املقبل 
«تهانينا الى خيمنازيا الذي احتفل في ٣ يونيو بذكرى تأسيسه، 

قلبي ازرق وأبيض، لقد بدأنا صفحة جديدة».
واستلم مارادونا منصبه في سبتمبر عام ٢٠١٩ وخاض الفريق 
حتت إشرافه ٢٠ مباراة حقق خاللها ٧ انتصارات و٥ تعادالت 

و٨ هزائم.
واســتفاد الفريق الذي كان يكافح من اجل البقاء ضمن اندية 
النخبة من الغاء الدوري االرجنتيني بســبب ڤيروس كورونا 

املستجد وقرار عدم اسقاط اي فريق الى الدرجة الثانية.

ميسي يقلق برشلونة.. وسواريز جاهز وينتظر سيتني
انطلقت أجراس اإلنذار بنادي برشلونة 
علــى بعد أيــام قالئــل من خــوض النادي 
الكتالونــي ألول مبارياته مع عودة بطولة 
الــدوري اإلســباني بعــد أكثر من شــهرين 
 «TVونصف من التوقف، وبحســب قناة «٣
اإلســبانية، فإن ليونيل ميســي يعاني من 
متزق طفيف، وذلــك بعد خضوعه لفحص 
بالرنني املغناطيســي لتحديد مدى إصابته، 
ووفقا للمصدر ذاته، فإن األرجنتيني يحتاج 
فتــرة للتعافي متتد بــني ٧ إلى ١٠ أيام، مما 
سيجعل قائد برشلونة يغيب عن أول مباريات 
النادي الكتالوني عنــد عودة «الليغا» أمام 

ريال مايوركا.
وسيتعني على اجلهاز الطبي في برشلونة 
وضع كافة جهوده الستعادة ميسي، خاصة 
بالنظر إلى أنه بداية من ١٣ يونيو سيواجه 
برشــلونة حلقة نارية مــن ١١ مباراة في ٥ 
أســابيع فقط، والتي ســتحتاج جهدا بدنيا 

استثنائيا من معظم الالعبني.
وعاني ميسي خالل املوسم احلالي العديد 
من اإلصابات، لعل أبرزها بداية املوسم وفي 
أول حصــة تدريبية، حيث اضطر للخروج 
مــن امللعب بعد تعرضــه إلصابة في القدم، 
مما جعله يغيب لقرابة شهرين عن املالعب، 

واآلن تبدو اإلصابة أقل من ذلك بكثير، لكن 
على أي حال يحتاج ميسي إلى تأهيل جيد 

من أجل العودة إلى امللعب.
إلى ذلك، كشف تقرير صحافي إسباني، 
أمس، عن نبأ سار لبرشلونة، حيث وبحسب 
صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية، فإن 
املهاجم األوروغوياني لويس سواريز، تعافى 
من اإلصابة متاما، وبات جاهزا للمشــاركة 

في املباريات.
وكان ســواريز قد تعــرض لإلصابة في 
يناير املاضي، خالل مواجهة أتلتيكو مدريد 
بكأس السوبر اإلسباني، وأجرى على أثرها 

جراحة في ركبته، وكان من املتوقع أن يعود 
النجم األوروجواياني في األمتار األخيرة من 

املوسم، قبل أزمة ڤيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة، أن سواريز يتدرب 
مع زمالئه بشــكل طبيعــي وبجدية كبيرة، 
من أجل إقناع كيكي سيتني بجاهزيته، ومن 
املتوقع، أن يحصل سواريز خالل األيام القليلة 
املقبلة على التصريح الطبي اخلاص باملشاركة 
في املباريات، ليصبح جاهزا رسميا ملباراة 
مايوركا، ويتصدر برشلونة جدول ترتيب 
الدوري اإلسباني برصيد ٥٨ نقطة، وبفارق 

نقطتني فقط عن ريال مدريد الثاني.

فرانكفورت يزيد معاناة برمين بثالثية
متكــن البديــل شــتيفان 
إيلسانكر من تسجيل هدفني 
في غضون عشر دقائق ليقود 
اينتراخت فرانكفورت للفوز 
٣-٠ على مستضيفه فيردر 
برمين الذي استمر في منطقة 
الهبوط بدوري الدرجة األولى 

األملاني لكرة القدم.
وضع املهاجم أندريه سيلفا 
الفريــق الزائــر فــي املقدمة 
بضربة رأس (٦١) من املباراة 
التــي شــهدت كفاحــا بدنيا 
وأفلت إيلســانكر من الرقابة 
ليضاعف الغلة (٨١) بعد أقل 
من دقيقة مــن نزوله بديال، 
النمســاوي  الالعب  وأضاف 
الهدف الشــخصي الثاني له 
والثالث لفريقه بضربة رأس 

بعدها بثماني دقائق. 
ويقبع فيــردر برمين في 
املركز الـ ١٧ من بني ١٨ فريقا، 
برصيــد ٢٥ نقطــة مــن ٢٩ 
مباراة بينما تقدم اينتراخت 
فرانكفورت املركز ١١ برصيد ٣٥ 
نقطة، وسيطر الفريق صاحب 
الضيافة على الشــوط األول 
واقترب املهاجم فارع الطول 
دافي سيلكه من التسجيل في 
مناسبتني لكن احلارس كيفن 
تراب تصدى للمحاولة األولى 
بينمــا تدخل ديڤيــد أبراهام 

بنجاح في الثانية.
وأعتقــد فيردر انه حصل 

مراجعة طويلة حلكم الفيديو 
املساعد استغرقت ثالث دقائق 
قرر حكــم املبــاراة أن العب 

برمين كان متسلال.

برأسه من ركلة حرة ليكمل 
ليلة حزينة أخرى لبرمين.

مباراة واحدة 
في افتتاح املرحلة الـ ٣٠

مبــاراة  اليــوم  وتقــام 
واحدة في افتتاح املرحلة ال 
٣٠ ل «البوندســليغا» حيث 
الثامن  يستضيف فرايبورغ 
(٣٨ نقطة) نظيره بروســيا 
الرابع (٥٦  مونشــنغالدباخ 
نقطة)، ويدخل الفريق الضيف 
املواجهة متســلحا بفوز مهم 
فــي اجلولــة املاضيــه علي 
فريق يونيــون برلني بأربع 
أهداف مقابل هدف واحد، فيما 
يلعــب فرايبورغ مبعنويات 
مهزوزة جــراء الهزمية التي 
تلقاها في املباراة املاضية أمام 
باير ليفركوزن بهدف نظيف، 
بعد مواجهة مثيرة في أحداثها 
ومتكافئة بصورة كبيرة أغلب 

فتراتها.
املواجهــة علي  وســتقام 
ملعب فرايبورغ «شوارزوالد 
شــتاديون» وبدون حضور 
التزاما بتوصيات  اجلماهير 
منظمة الصحة األملانية مبنع 
أي جتمعــات ومنع انتشــار 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 
التباعــد  علــى  وحرصــا 
االجتماعــي لتقليل إنتشــار 

العدوي.

وهيمن فرانكفورت عقب 
االستراحة وألغى احلكم هدفا 
لصاحله بداعي التسلل قبل 
أن يتقدم من الهجمة التالية.
ماكوتــو  واســتحوذ 
هاســيبي علــى الكــرة فــي 
وســط امللعــب لتصــل إلى 
فيليــب كوســتيتش الــذي 
لعب متريرة عرضية متقنة 
من جهة اليسار قابلها سيلفا 

برأسه في الشباك وهو الهدف 
الرابع للمهاجم البرتغالي في 
خمــس مباريات أقيمت منذ 

استئناف املسابقة. 
واحتاج إيلسانكر إلى ١٩ 
ثانية فقط بعد نزوله بديال 
ليضيف الهدف الثاني لفريقه 
بعد أن أفلت من الرقابة ليضع 
الكرة بهــدوء في الشــباك، 
وكررها ثانيــة ليحرز هدفا 

فرايبورغ املهزوز يستضيف «مونشنغالدباخ» في افتتاح املرحلة الـ ٣٠

على ركلــة جــزاء حني ملس 
أبراهــام الكــرة فــي منطقة 
جزاء فريقه أثناء محاولة قطع 
الكرة من دافي كالسن لكن بعد 

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي

أملانيا (املرحلة الـ ٣٠)

٩:٣٠beIN Sports HD١فرايبورغ ـ بروسيا مونشنغالدباخ

رسميًا.. ٥ تبديالت في «البرمييرليغ» 
و٩ العبني في دكة البدالء

كوستا ينجو من السجن 
بدفع ٥٠٠ ألف يورو

قررت رابطة الدوري اإلجنليــزي املمتاز لكرة 
القدم (البرمييرليغ) أمس السماح مؤقتا بخمسة 
تبديالت لكل فريق في كل مباراة باإلضافة إلى 
وجود تسعة العبني على دكة البدالء عوضا عن 
سبعة، عندما يستأنف املوسم في منتصف الشهر 
اجلاري. وكتبت الرابطة في بيان لها «بالنسبة لبقية 
موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، سيتم زيادة عدد التغييرات 
التي ميكن لكل فريق القيام بها خالل املباراة من 
٣ إلى ٥»، مشيرة إلى أن هذا اإلجراء «يتوافق مع 
التعديالت املوقتة في اللوائح التي أقرها مجلس 

االحتاد الدولي (إيفاب) الشهر املاضي».
وأوضحت الرابطة أنه يتعني على املدربني القيام 
بهذه التبديالت ثالث مــرات فقط كحد أقصى 
خالل مجريات املباراة أو في فترة التوقف، حتى 

ال يتسبب ذلك في الكثير من الوقت اإلضافي.
وتســتأنف منافسات الدوري اإلجنليزي في ١٧ 
يونيو اجلاري مع مباراتــني مؤجلتني جتمعان 

مان ســيتي حامل اللقب بأرسنال وأستون ڤيال 
بشيفيلد يونايتد، على أن يتم االنتهاء من املراحل 
التســع الكاملة املتبقية (٩٠ مبــاراة) قبل نهاية 
يوليو املقبــل. وللتخفيف من آثار هذه البرامج 
املضغوطة، خاصة بعد ثالثة أشــهر من التوقف 
بسبب ڤيروس كورونا املستجد وثالثة أسابيع 
فقط من التدريبات باالحتــكاك، اقترح االحتاد 
الدولي للعبة «فيفا» زيادة عدد التبديالت وهو ما 
صادق عليه «إيفاب». وذهبت رابطة «البرمييرليغ» 
إلى أبعد من ذلك أيضا بقبول طلب نادي تشلسي 
رفع عدد الالعبني املسجلني في ورقة املباراة من 
١٨ إلى ٢٠ العبا، وذلك حتى نهاية املوسم فقط.

وشهد هذا االقتراح معارضة األندية الصغيرة التي 
رأت أنه يصب في صالح األندية الكبيرة املدججة 
بالنجوم، لكن نتيجة التصويت كما أوردتها وسائل 
اإلعالم البريطانية كشــفت عن موافقة ١٦ ناديا 

مقابل اعتراض اربعة.

أقر دييغو كوســتا، مهاجم أتلتيكو 
مدريــد، باالحتيال علــى اخلزانة 
اإلســبانية بأكثر من مليون يورو، 
ليتوصل إلى دفع غرامة مالية قدرها 
٥٤٣ ألف يورو وذلك بعد إقراره، وذلك 
فيما يتعلق بضريبة الدخل الشخصي 
في عام ٢٠١٤، وهو الدين الذي قام 
الالعب بتســديده في أغسطس من 

العام املاضي.
ومت االتفاق على استبدال غرامة احلبس 
ملدة ٦ أشهر بدفع غرامة مالية قدرها 
٣٦ ألف يورو، وذلك خالل محاكمة 
كوســتا في محكمــة مدريد أمس، 
باإلضافة إلــى الغرامة املوقعة عليه 
بقيمة ٥٠٧ آالف يورو (إجمالي ٥٤٣ 

ألف يورو).
وتوصلــت النيابة اإلســبانية لهذا 

القرار بعدما قام كوســتا في الثامن 
من أغسطس عام ٢٠١٩ بتسديد مليون 
و١٤٢ ألــف و٨٨٨ يورو، وهي قيمة 

ديونه الضريبية التي أقر بها.
وبحسب الالعب نفسه، ففي عام ٢٠١٣ 
كان قد وقع عقد عمل كالعب محترف 
مع الروخيبالنكوس، يسري حتى ٣٠ 
يونيو عام ٢٠١٨، وفي ١٣ يونيو عام 
٢٠١٤ اتفق مع النادي على تســوية 
الرصيد والعقد، نظرا الســتعداده 
لالنتقال لنادي تشيلسي اإلجنليزي، 
وبعد ١٢ يوما اتفق الناديان على انتقاله 
للبلوز، ومن ثم قام الالعب بنقل محل 
إقامته إلى بريطانيا في ٢٠ يوليو عام 
٢٠١٤ التزاما بتعاقده، ولكن ضريبة 
املقيم ظلت قائمة لهذا العام في إسبانيا 

وعليه التزامات ضريبية.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة

واحد أبواللطف

«الصحة العاملية» تستأنف 
التجارب على عقار «هيدروكسي 

كلوروكني» وباحثون أميركيون 
يؤكدون عدم فائدته.

مجلس الوزراء: تخفيض 
ميزانيات اجلهات احلكومية 

للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
بحد أدنى ٢٠٪.

  اهللا يسترنا من «كورونا»   وما آخرة هذا التخبط؟!
وبالويها.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

حمد مصطفى محمد احلمد املجرن: ٦٨ عاما ـ ت: ٩٩٠٤٠٩٠١ ـ ُشيِّع.
لطيفة عبدالعزيز يوسف البالول: ٩١ عاما ـ ت: ٦٦٦٦٠٠٠٣ ـ ُشيِّعت.

ابتسام أحمد شهاب القالف: ٥١ عاما ـ ت: ٩٦٦٩٦٥١٤ ـ ُشيِّعت.
خالد رجا البغيلي الرشيدي: ٨٧ عاما ـ ت: ٩٩٦٧٤٧٩٩ ـ ُشيِّع.

مشاعل عبداهللا بديوي البديوي: ٥٢ عاماـ  ت: ٩٩٠٢٨٩٩٩ـ  ٥٥٧٥٥٨٥٨ 
ـ ٩٩٦٧٣٩٣٩ ـ ُشيِّعت.

عباس حسني ياسني احلداد: ٧٣ عاما ـ ت: ٦٠٠٥٧٥٣٧ ـ ٩٩٩٨١٥٦٢ 
ـ ٩٩٨٧٥٣٠٦ ـ ٩٤٩٤٢٨٧٧ ـ ُشيِّع.

فاطمة أحمد اليوسف ، ارملة علي عبداهللا املنصوري: ٨١ عاما ـ ت 
٥٠٨١٨٠٨٠ ـ ُشيِّعت.

أحمد عبداهللا احمد بورحمه: ٧٥ عاما ـ ت: ٩٧٧٩٩٤٧٩  ٩٩٧٨٠٨٠٣ 
ـ ٩٧٧٣٦٦٩٣ ـ ٩٧٦٨٨٨٩٣ ـ ُشيِّع.

عبداهللا بدر عبداهللا امليلم: ٥٤ عاماـ  ت: ٩٩٢١٨٨١١ـ  ٩٩٧٢٥٥٨٨ـ  ُشيِّع.

أبعد من الكلمات

«نزلت المخبأ السري لفحصه ال لالختباء»

الرئيس االميركي دونالد ترامب عن 
التقارير التي أكدت نزوله املخبأ السري 
أسفل البيت األبيض أثناء املظاهرات.

«بابا غير العالم»

جيانا، ابنة جورج فلويد (٦ أعوام)، 
تهتف بفرح، بعد أن شرحت لها األسرة 

ما حدث لوالدها.

«نظام العدالة األميركي منحاز بطبيعته 

للشرطة على حساب المواطن»

احلقوقي األميركي ديريك جونسون.

«المتظاهرون فقدوا ثقتهم في قدرة النظام 

االنتخابي األميركي على التعبير عنهم»

اســتيد هرندون، املراسل السياسي 
جلريدة «نيويورك تامي».
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تابعونا وتواصلوا معنا

مفرقعات في األناناس تودي 
بأنثى فيل حامل في الهند!

ر بسم الضفادع توقيف ممثل إسباني بتهمة قتل مصوِّ

نيودلهــيـ  (أ.ف.پ): نفقت أنثى فيل حامل بعدما 
تناولــت فاكهة مليئــة مبفرقعات في جنــوب الهند، 
وفق ما أعلنت السلطات احمللية األربعاء، ما أدى إلى 

غضب واسع.
وغامرت هذه الفيلة في ٢٧ مايو ودخلت قرية قريبة 
من متنزه «ســايلنت فاليه» الوطني في والية كيراال 
باحثــة عن طعام، لكنها تناولــت على األرجح فاكهة 

أناناس حتوي مفرقعات أدت إلى نفوقها.
وقال ســوريندرا كومار أحد املسؤولني عن حماية 
احلياة البرية في والية كيراال «انفجرت فاكهة األناناس 
املليئة باملفرقعات في فمها ما تسبب بتعرضها إلصابات 

خطرة».
وأضــاف: «نحن نحقق في هــذه احلادثة ونحاول 
حتديد من يقف وراءها والظروف التي أدت إلى نفوق 

احليوان».
ويضع بعض القرويني الذين يسكنون في املنطقة 
مفرقعات في الفاكهة حلماية محاصيلهم من احليوانات 
البريــة، أو يلجأون إلى نصب أســوار مكهربة بهدف 
حتويل مسار األفيال من حقولهم الواقعة قرب الغابات.

وأثار خبر نفوق الفيلة األسبوع املاضي غضبا في 
الشارع الهندي بعدما نشره مسؤول في إدارة الغابات 

على «فيسبوك».
وجابــت هذه الفيلة التــي أصيبت بجروح خطرة 
القرية لساعات قبل أن تدخل خرطومها وفمها في نهر 
في محاولة إلبعاد الذباب واحلشرات التي حطت على 

جروحها. وتوفيت بعد ساعات عدة.

أعلــن  مدريــد - أ.ف.پ: 
احلرس املدني اإلسباني توقيف 
ممثل بتهمة القتل غير العمد 
بعــد وفاة رجل تنشــق ســم 
ضفادع مسببا آلثار نفسانية 
خالل ممارسة طقوس غريبة.

وقد أوقف ناتشــو فيدال 
فــي منطقة ڤالنســيا شــرق 
إسبانيا األسبوع املاضي على 
خلفية وفــاة رجل في يوليو 

٢٠١٩ عرفــت عنــه الصحافة 
بأنه مصور املوضة خوسيه 

لويس أباد.
وخــالل طقــس عالجــي 
الضحيــة  توفــي  مزعــوم، 
بعدما تنشــق ســم نوع نادر 
مــن الضفادع يســمى «بوفو 
ألفاريوس» ينتشر في صحراء 
سونورا املكسيكية. ويعرف 
هذا الســم بآثاره النفســانية 

القويــة. وعزيــت الوفاة في 
بادئ األمر إلى نوبة قلبية لكن 
الشرطة فتحت حتقيقا أسفر 
الثالثــاء عن توقيف ناتشــو 
فيدال وفرد من عائلته وموظفة 
لالشتباه بضلوعهم في القتل 

غير العمد.
وأشــار احلرس املدني في 
بيان إلى أن ناتشو فيدال كان 
ينظم باستمرار هذه الطقوس 

متحدثــا عــن مزايــا عالجية 
مزعومة لها.

غيــر أن هــذه «الطقــوس 
غيــر املؤذيــة فــي الظاهــر» 
حتمل «مخاطر صحية جدية» 
وتســتقطب أشخاصا «ميكن 
التأثيــر عليهــم بســهولة أو 
ضعفاء أو يطلبون املساعدة 
بسبب مرض أو حاالت إدمان 

عن طريق أساليب بديلة».

جانب من إخراج أنثى الفيل من النهر  (أ.ف.پ)

أين نشأ ڤيروس «كوفيد - ١٩» وكيف؟

االستخباراتية والعلمية. وتنقل 
عن مكتب مدير االستخبارات 
الوطنية األميركية تأكيده بأنه 
يتفق مع اإلجماع العلمي الواسع 
بأن «ڤيروس كوفيد-١٩ ليس 
مصنعا او معدال وراثيا». وهو 
ما أكده وزير الصحة البريطاني 
بقوله ان حكومته لم تطلع على 
اي دليل على ان الڤيروس نشأ 

في مختبر. هذا ال ينفي الدالئل 
الكثيرة على انتقال الڤيروس 
مــن احليوانات الى اإلنســان 
عن طريق ســوق اللحوم في 
مدينة ووهان الصينية وهو 
ما تنفيه الســلطات الصحية 
في الصني ولكن بحدة أقل من 
نفيها لنظرية تسرب الڤيروس 

من مختبر في املدينة.

هل ڤيروس كورونا مُصنّع معمليا؟

البحــث وجــرى تعديله عدة 
مرات وأزيلت منه أي إشارات 
تتهم الصني قبل ان ينشر في 
احدى الدوريات. وذكر املقال ان 
الباحث النرويجي طلب إزالة 

اسمه كأحد مؤلفيه االثنني.
ويشير املقال الى التفاوت 
بــني تصريحات السياســيني 
حــول الڤيــروس والتأكيدات 

٨٠٪ من البريطانيني زاد 
دخلهم مع اإلغالق الكوروني

علــى الرغم من كارثة كورونا يســتطيع كثير من 
البريطانيني أن يهنئوا أنفسهم على حتسن اوضاعهم 

املالية بسببها.
فقــد أظهــر اســتطالع أجرتــه وكالة «كنســيومر 
انتلجنس» ونشر خالصته موقع «ميل اون الين» ان 
١٦٪ من البريطانيني يشــعرون بأنهم أفضل حاال من 
الناحيــة املالية وان انفاق نحو نصــف البريطانيني 

انخفض منذ اجراءات االغالق.
هذا بالطبع يعني فرصة لالدخار االجباري بالنسبة 
للبريطانيني املرتاحني ماليا ولكنه يعني ضائقة مالية 
غير مسبوقة للفئة التي فقدت أعمالها ومصادر دخلها.
وأظهر االســتطالع ان نحــو ٨٠٪ من البريطانيني 
يقولون ان دخلهم الشــهري املتاح ازداد منذ االغالق. 
ويتفــق هذا مع االرقــام التي نشــرها البنك املركزي 
االجنليزي والتي تفيد بأن بريطانيا ادخرت في ابريل 
١٦٫٢ مليار جنيه في حني ان متوسط ادخار البريطانيني 
في االشهر الستة السابقة لفبراير كان ٥ مليارات جنيه. 
وفي مقابل متوسط شهري لسداد ديون بطاقات االئتمان 
كان يبلغ نحو ٣٠٠ مليون جنيه سجل مجموع املبالغ 
املســددة منذ االغالق ٥ مليارات جنيه مقارنة مببلغ 

٢٫٤ مليار جنيه في مارس.
ونقل املوقع عن خبير في التأمني قوله ان االغالق 
أدى الى احداث انقسام مالي «حيث إن البعض يعانون 
نتيجة تقلص دخلهم مقابل آخرين يستمتعون بتحسن 

مدخراتهم».
وذكر املوقع ان اختفاء مجاالت االنفاق الكبيرة مثل 
العطــل واملواصالت والترفيه منــح العائالت فرصة 

تاريخية للتوفير واالدخار.

مدخرات البريطانيني زادت خالل العزل

يبدو أن اجلدل حول ظهور 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
«كوفيــد-١٩» ســيبقى قائما 
العتبارات علمية وسياســية 

حتى بعد السيطرة عليه.
هذا اجلدل اكتســب دفعة 
جديــدة بعــد أن أعلــن مدير 
ســابق جلهاز االســتخبارات 
اخلارجيــة البريطاني «إم آي 
٦» أن الڤيروس لم ينتقل من 
الصني فحسب، بل ُصنع فيها 
أيضا، ولكنه أفلت من املختبر 

عن غير قصد.
ونقــل موقــع «اندبندنت 
أون الين» عن السير ريتشارد 
ديرالف الذي كان مديرا لـ «ام 
آي ٦» حتى عام ٢٠٠٤ اعتقاده 
ان جائحة كورونا رمبا بدأت 
بشكل غير مقصود. واستشهد 
املسؤول األمني السابق بدراسة 
لباحثــني احدهمــا بريطانــي 
واآلخــر نرويجــي قــاال فيها 
انهما اكتشفا دالئل على إدخال 
عناصر أساسية في السلسلة 
الوراثية للڤيــروس. والحظ 
املقال ان هــذه النظرية القت 
معارضــة من جانــب معظم 
العلماء الذين يدرسون تكوين 
الڤيــروس. ورفضــت العديد 
من املجالت املتخصصة نشر 

ملشاهدة الڤيديو

األمير تشالز عن إصابته بـ«كورونا»: أنا محظوظ!
لندن - أ.ف.پ: اعتبر وريث العرش 
البريطاني األمير تشالز أنه «محظوظ» 
ألن إصابته بڤيروس كورونا املستجد 
اقتصرت على بعض األعراض الطفيفة، 
في جتربة جعلته أكثر «تصميما» على 
العمل من أجل وضــع الطبيعة «في 

صلب كل ما نقوم به».
وقــال األمير البالــغ ٧١ عاما في 
تصريح عبر الڤيديو لقناة «ســكاي 
البريطانيــة «كنت محظوظا  نيوز» 
في حالتي وخرجت من هذا الوضع 
بأعراض طفيفة. لكني تعرضت لإلصابة 

وأستطيع فهم ما قاساه اآلخرون».
وأضــاف في املقابلــة «أتعاطف 
خصوصــا مع أولئــك الذين فقدوا 
أحبــاء لهم ولم يتمكنوا من الوقوف 
إلى جانبهم في هذه املرحلة. هذا األمر 

األقبح بنظري».
االبن  وكان األمير تشــالز وهو 
البكــر للملكة إليزابيــث الثانية قد 
أصيب بڤيروس كورونا املستجد في 
مارس لكن لم تظهر عليه سوى بعض 
األعراض الطفيفة قبل أن يشفى في 
احلجر خالل ســبعة أيام نزوال عند 

التوصيات الرسمية من دون إدخاله 
إلى املستشفى.

وفي احملصلة، قضى نحو ٤٠ ألف 
شــخص جراء وباء (كوفيد-١٩) في 
بريطانيا. وقد تفوق احلصيلة ٤٨ ألف 
وفاة مع احتساب احلاالت املشتبه فيها.
وأضاف «لتفــادي حصول ذلك 
مع أنــاس أكثر، أنا مصمم حقا على 
إيجاد حل». وأشــار إلى أن «الناس 
بدأوا يدركون ضرورة إعادة الطبيعة 
إلى صلــب كل ما نقوم به وفي قلب 

اقتصادنا».

طقس اليوم والغد شديد احلرارة ورياح مثيرة للغبار
التنبؤات  توقع مراقب 
اجلوية في إدارة االرصاد 
اجلوية عبدالعزيز القراوي 
أن يكون طقس البالد خالل 
األيام املقبلة شديد احلرارة 
والريــاح شــمالية غربية 
تنشط على فترات مثيرة 

للغبار.
وقال القراوي لـ«كونا» 
البالد  أمس اخلميــس إن 
تتأثر بامتداد منخفض الهند 
املوسمي مصحوبا مبوجة 
حارة ليكون الطقس خالل 
هذه الفترة شديدة احلرارة 
نهارا ومائال للحرارة ليال 
والريــاح شــمالية غربية 
خفيفة إلى معتدلة السرعة 
تنشط على فترات مثيرة 

إلى نشــيطة الســرعة ما 
بــني ٢٠ و٥٠ كيلومتــرا 
في الساعة مثيرة للغبار 
ودرجات احلرارة العظمى 
املتوقعــة ما بــني ٤٧ و٤٩ 

درجة مئوية. 
أن  القــراوي  وتوقــع 
يكون الطقــس ليال مائال 
للحرارة والرياح شمالية 
غربية خفيفة إلى معتدلة 
السرعة تنشط على فترات 
على املناطق الساحلية ما 
بني ٢٠ و٤٥ كيلومترا في 
الســاعة ودرجة احلرارة 
الصغرى املتوقعة ما بني 

٣١ و٣٣ درجة مئوية.
وذكــر أن طقس البالد 
نهار غد الســبت سيكون 

شــديد احلــرارة والرياح 
شــمالية غربيــة معتدلة 
إلى نشــيطة الســرعة ما 
بــني ٢٠ و٤٥ كيلومتــرا 
في الساعة مثيرة للغبار 
ودرجات احلرارة العظمى 
املتوقعــة ما بــني ٤٦ و٤٨ 
درجــة مئوية، فيما توقع 
أن يكون الطقس ليال مائال 
للحرارة والرياح شمالية 
غربية خفيفة إلى معتدلة 
الســرعة تنشــط أحيانــا 
علــى املناطق الســاحلية 
ما بــني ١٥ و٤٠ كيلومترا 
في الساعة مثيرة للغبار 
ودرجة احلرارة الصغرى 
املتوقعــة ما بــني ٣٠ و٣٢ 

درجة مئوية.

عبدالعزيز القراوي

للغبار في أغلب األنحاء.
وأضاف أن الطقس نهار 
اليــوم اجلمعة ســيكون 
شــديد احلــرارة والرياح 
شــمالية غربيــة معتدلة 

مسلسالت تركية تستكمل تصويرها عبر «زووم»: 
ممثل واحد في موقع التصوير والبقية من املنزل

أ.ف.پ: يعرف األتراك بشغفهم الكبير باملسلسالت التلفزيونية 
احمللية، ومن غير الوارد أن يوقف منتجو مسلســل «املهمشون» 
تصوير هذا العمل الذي يعرض في وقت الذروة منذ يناير على أبرز 
قناة عامة في تركيا. واحتراما ملبادئ التباعد االجتماعي، صورت 
آخر ست حلقات من املسلسل على أساس سيناريو جديد مع تبادل 
احلوارات بصورة شبه كاملة عبر منصة «زووم» ملؤمترات الڤيديو. 

كذلك يؤدي املمثلون أدوارهم منفردين في نقاط مختلفة.
جنم املسلسل دوغو دمييركول هو املمثل الوحيد الذي يتوجه 
إلى موقع التصوير، فيما زمالؤه يؤدون أدوارهم من املنزل. وفي 
موقع التصوير، يصحح الفنيون مبالبسهم الواقية وضعية الكاميرا 
ويجرون عمليات الضبط الالزمة قبل االنسحاب إلى حجرة يسيرون 
فيها العمل عن بُعد. وقد حققت املسلسالت التركية جناحا كبيرا في 
السنوات األخيرة لم يقف عند حدود البلدان العربية واالسالمية. 
وأحدث األمثلة عن هذا النجاح مسلسل «قيامة أرطغرل» الذي يروي 

قصة والد مؤسس السلطنة العثمانية.
دوغو دمييركول املمثل الوحيد مبوقع 
ملشاهدة الڤيديوتصوير «املهمشون»                 (أ.ف.پ)
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