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اللجنة االقتصادية تعقد اجتماعها ..وسط انقسام وزاري حول طلب الشيتان

حسم قرار «إعدام» القطاع النفطي اليوم
¶ تجفيف سيولة المؤسسة يقوّ ض
مالءتها وثقة المقرضين العالميين

بقية أخبار
الصفحة
األولى

سعد الشيتي وإبراهيم عبدالجواد
أكدت مصادر مطلعة أن قرار وزير املالية براك الشيتان تحويل األرب��اح املحتجزة
ل��دى م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ك��أح��د ال �ح �ل��ول ،ل��دع��م م��ال�ي��ة ال��دول��ةُ ،ي�ع��د ب�م�ن��زل��ة اإلع ��دام
للقطاع النفطي .ووسط انقسام وزاري ،ينعقد اليوم اجتماع مصيري في اللجنة
االقتصادية الوزارية لحسم الجدل حول قرار الشيتان.
وأبدت املصادر استغرابها الشديد من إثارة قضية طلب تحويل املبالغ املحتجزة
ُ
لدى مؤسسة البترول في هذه الفترة ،رغم أن املسألة قديمة ،وقد أثيرت منذ سنوات،
وتحديدًا في عهد وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح في لقائه بــ سبقلا ،بتاريخ
 ١٢مايو  ،٢٠٠٧والذي ذكر خالله أن املؤسسة لديها  ١٥مليار دوالر من عوائدها غير
مربحة ،وعلى الرغم من ذلك ،وطوال هذه السنوات وتعاقب الحكومات ،تم اعتماد
ميزانيات مؤسسة البترول كما هي ،وباتفاق السلطتني التشريعية والتنفيذية.
ّ
وأبدت املصادر استغرابها من أن نوابًا حاليني وسابقني يشنون هجومًا ساحقًا
على املؤسسة لقيامها باالحتفاظ بأرباحها ،وهم أنفسهم أقروا ميزانيتها طوال
السنوات املاضية من دون أي اع�ت��راض ،لنستنتج بذلك أن األداء النيابي لهؤالء
ّ
النواب تطغى عليه سياسة ردود األفعال والتأثر بضغط الشارع .وحذرت املصادر
م��ن أن سحب ه��ذه األم ��وال ف��ي ال�ف�ت��رة ال��راه�ن��ة ،وم��ع ت��راج��ع ال�ب��ورص��ات العاملية،
ِّ
سيمثل خطرًا كبيرًا على ال��دول��ة؛ ألن��ه سيتم تسييل ه��ذه االس�ت�ث�م��ارات بأبخس
األثمان ،ولن ينال الدولة إال الضرر.
وكشفت املصادر ذاتها أنه في حال سحب األم��وال من املؤسسة فالكارثة ستكون
ك�ب�ي��رة ع�ل�ي�ه��ا ،ح�ي��ث إن امل�ق��رض�ين ال�ع��امل�ي�ين مل�ش��اري��ع ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي س�ي�ب��دأون
بتسييل ضماناتهم وق��روض�ه��م؛ خ��وف��ًا م��ن أي ان�ك�ش��اف مليزانية امل��ؤس�س��ة ،التي
ّ
األمرين ،نتيجة انخفاض أسعار البترول وسحب مالءتها املالية.
تعاني

اقتصاد | ص14

مجرد سؤال
هل الهدف إحراج رئيس الوزراء؟!

ص 02

الكمامات القماشية ِّ
د .فاطمة الريس لـ سبقلاّ :
توفر للدولة الكلفة المالية
¶ قابلة للغسل واالستخدام المتكرر
¶ الطواقم الصحية أولى بالـ«ماسكات» الطبية
¶ النوع الطبي قد يحوي الفيروس  7أيام
¶ استخدامها يبطئ نشر الوباء ..وال يمنعه
الكويت | ص03

اختبار يكشف
«كورونا» بأجساد
حامليه قبل أن
ينقلوه
دولي | ص16
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دمرت هياكل االقتصاد ..وال بد من تصحيح مسارها
سياسات اإلنفاق المتعاقبة َّ

ّ
 10طرق إلنقاذ الموازنة ..وتجنب االنهيار
¶ إقرار قانون الدين العام يعالج العجز سنة أو سنتين ..لكن ماذا بعد ذلك؟
علي الخالدي
ترى اوساط اقتصادية بأن سياسة االنفاق العام املتعاقبة
منذ الستينيات ،ادت الى تدمير هياكل االقتصاد الوطني،
ُ
ب�ح�ي��ث أب � ِ�ع � َ�د االن �س ��ان ال �ك��وي �ت��ي ع��ن م�ح�ي��ط االن �ت ��اج ال��ى
الوظيفة العامة االتكالية ،ما ادى الى انكشاف االقتصاد
امام اول تحد حقيقي عاصف ،فكيف نصمد وليس لدينا
سوى النفط الذي باتت أسعاره ال تغطي ثمن استخراجه
في بعض األحيان؟.
وت� ��رى االوس� � ��اط ب��أن��ه وم �ن��ذ ت �ح��ري��ر ال �ك��وي��ت م ��ن ال �غ��زو
العراقي الغاشم ،وميزانية الدولة تتضخم سنويا ،حيث
بدأنا ع��ام  1990ب �ـ 3.5مليارات دينار ،ووصلنا اليوم الى
 22.5م �ل �ي��ارا ،ول �ي��س م�ع�ل��وم��ا ك �ي��ف س�م�ح��ت ال�ح�ك��وم��ات
املتعاقبة بتضاعف ه��ذا االن�ف��اق ،م��ن دون ان يتوافق مع
انتاجية حقيقية.
وبحسب االوساط االقتصادية ،فإن املشكلة ليست باقرار
ق��ان��ون ال��دي��ن ال�ع��ام ،او تدبير تمويل لسد عجز امليزانية
ل �ه��ذه ال �س �ن��ة او ال �س �ن��ة ال �ق ��ادم ��ة ،ان �م��ا امل �ط �ل��وب ال�ق�ض��اء
على اس�ب��اب العجز بعد ع�ب��وره ف��ي  ،2020وم��ن دون ذلك
سنواجه مشكلة تمويل متواصلة لسنوات عدة ،قد تؤدي
في النهاية الى بيع أصول تابعة لصندوق األجيال.
يدرك الجميع ان العالج ليس سهال ،وسيلقى مقاومة من
املتضررين ،لكن الكويت ومصلحة اقتصادها اسمى من
الجميع ..وم��ازال في الوقت بقية محدودة لدخول مرحلة
االن�ق��اذ من خ�لال املسالك العشرة التي حددتها االوس��اط
االقتصادية بما يلي:
 - 1إع��ادة النظر بأسعار الخدمات شبه املجانية ،والبدء
برفع الدعم التدريجي عن الكهرباء واملاء والوقود والهاتف،
مع توفير شرائح مدعومة لألسر محدودة الدخل.
 - 2إعادة تسعير رسوم معامالت الدولة.
 - 3ف��رض ضريبة دخ��ل إض��اف�ي��ة على ال�ش��رك��ات العمالقة
التي تستفيد من املرافق العامة.
 - 4إعادة النظر في الكوادر املالية للموظفني ،وتوحيدها
م��ع ال��وظ��ائ��ف ال �ع��ام��ة ،خ�ص��وص��ا روات� ��ب م��وظ�ف��ي ال�ق�ط��اع
ال �ن �ف �ط��ي ،ف �م��ن ال �ظ �ل��م ان ي �ك��ون رات � ��ب امل ��واط ��ن ف ��ي بعض
ال�ه�ي�ئ��ات  3اض �ع��اف رات ��ب ن�ظ�ي��ره ب��ال�ت�خ�ص��ص ن�ف�س��ه في
مؤسسات أخرى.
 - 5الحد من املبالغة في تمويل صفقات التسلح التي تكبد
امل��ال�ي��ة امل �ل�ي��ارات ،م��ن دون اليقني ب��آث��اره��ا االي�ج��اب�ي��ة على
االمن القومي.
 - 6وقف بعض املشروعات الكبرى التي ال مردود اقتصاديا
سريعا لها.
 - 7ف ��رض ض��ري�ب��ة ب�ن�س�ب��ة م�ع�ي�ن��ة ع�ل��ى م�ب�ي�ع��ات ال�ق�ط��اع
الخاص ،كما هو معمول به خليجيا.
 - 8دمج العديد من الهيئات والجهات الحكومة.
 - 9إعادة تسعير عقود األراضي الحكومية املؤجرة.
 - 10ت�ق�ي�ي��د األوام� � ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة ف��ي م �ن��اق �ص��ات ال��دول��ة،
واملراقبة الحازمة على تنفيذ املشروعات وعقود الصيانة.

أوروبا َّ
تخطت ذروة «كورونا»
حلقات القطامي..
ً
أسبوعيا
 4أيام
ً
ن � ��زوال ع �ن��د رغ �ب��ة امل �ش��اه��دي��ن وامل �ت��اب �ع�ين
لحلقات الصندوق األسود مع السيدة لولوة
ال�ق�ط��ام��ي ،ق ��ررت سبقلا اإلل �ك �ت��رون��ي بث
الحلقات على م��دى أي��ام الخميس والجمعة
والسبت واألحد من كل أسبوع.
وتنتهز سبقلا ه��ذه الفرصة لتوضيح ما
ورد في املقابلة مع السيدة لولوة القطامي،
التي نشرتها الصحيفة في عددها الصادر،
ال�ج�م�ع��ة ،امل ��واف ��ق  1م��اي��و ال� �ج ��اري ،م��ن أن
عائلة القطامي الكريمة في األص��ل بحارة،
لكن الصحيح أنهم نواخذة .كما ورد خطأ
مطبعي في اسم شقيقتها منيرة على أنها
نورة ،لذا لزم التنويه واالعتذار.

في العدد
نجم «سينمائيات .. »2020
حسابات وهمية تهاجمني
اليت
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نساء ّ
تعلمن مهارات
التجميل ..ورجال
لجأوا إلى «التقريع»

«الخدمة المدنية» :مباشرة العمل
مسؤولية الجهات الحكومية

«كويتيون بال رواتب»..
حائرة بين الوزراء!
المحرر البرلماني
رغم الوعود الحكومية باتخاذ خطوات لحلحلة الوضع
ُ َّ
املعلق لعدد من الكويتيني القابعني بال روات��ب؛ بسبب
َّ
ُّ
تعطل أعمال ال ��وزارات ،ف��إن ه��ذه الوعود تعثرت بسبب
ُّ
تشعب القضية بني عدد من الوزراء والجهات.
وع �ل �م��ت سبقلا أن دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة أل �ق��ى ك��رة
مباشرة العمل للموظف املنتهية إج ��راءات تعيينه في
ّ
نيابيًا ،تزامنًا
ملعب الجهات املعنية ،خالفًا مل��ا تناقل
م��ع تأكيدات وزاري��ة ب��أن ص��رف ال��رات��ب يجب أن تسبقه
مباشرة عمل فعلية ،ولو ليوم واحد.
َّ
تتمسك جهات حكومية بتعليمات السلطات
في املقابل،
ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ال �ت ��ي ت �م �ن��ع اس �ت �ق �ب��ال م��راج �ع�ين
واستئناف األعمال في الوقت الراهن.
وس �ب ��ق أن وض �ع ��ت ال �ح �ك��وم��ة أم � ��ام ال� �ن ��واب ال �خ �ط��وط
ال�ع��ري�ض��ة مل �س��ارات ال�ت�ع��اط��ي م��ع قضية الكويتيني بال
روات� � ��ب ،ل �ك��ن ه ��ذه اإلج� � � ��راءات ل ��م ت �ق �ن��ع ال � �ن ��واب؛ ف��دف��ع
بعضهم بمقترحات لصرف تعويضات ورواتب شهرية
لهذه الشرائح حتى انجالء أزمة «كورونا».

خالد جان سيز
انخفاض متواصل ألع��داد ضحايا «ك��ورون��ا» يسود أوروب��ا
منذ نحو أسبوع ،فبعد أن كانت تلك الدول تسجل يوميا أعدادا
كبيرة من الضحايا واإلص��اب��ات ،ب��دأت األرق��ام باالنخفاض،
حيث أعلنت أسبانيا ،الجمعة ،تسجيل  276وفاة بالفيروس
فقط ،والحصيلة اليومية مستقرة منذ ستة أي��ام حول 300
التوتر الصحي ،أغلقت
وفاة أو أقل .وفي مؤشر على انخفاض ُ
م��دري��د املستشفى امل�ي��دان��ي الضخم ال��ذي أن�ش��ئ ف��ي أواخ��ر

لم تمنع أزمة كورونا 700
ش� �خ ��ص ف � ��ي ال� � �ب �ل��اد م��ن
دخ � ��ول ال �ق �ف��ص ال��ذه �ب��ي.
ف� �ق ��د ك� �ش� �ف ��ت إح �ص��ائ �ي��ة
ل� � � � � � ��وزارة ال � � �ع� � ��دل أن� � � ��ه ت��م
ت�س�ج�ي��ل  350ع �ق��د زواج
خ�ل��ال  42ي ��وم ��ًا ،أي م�ن��ذ
تفاقم أزمة كورونا.
وذك��رت اإلحصائية أن��ه تم
تصديق  262عقد زواج منذ
 15م��ارس وحتى  22أبريل

مارس في موقع إلقامة املعارض التجارية.
وشهدت إيطاليا استمرار منحنى انحسار العدوى النشطة
للفيروس ،ال سيما ال�ح��االت امل��رض�ي��ة ،مقابل زي��ادة ح��االت
الشفاء ألكثر من  78ألفا منذ بداية الوباء.
من ناحيتها ،أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ،الجمعة ،تسجيل
 218حالة وف��اة بالفيروس ،في تراجع كبير بمعدل الوفيات
اليومي .كما اعلنت بريطانيا انها تجاوزت ذروة الوباء.
ويبدو أن الدول األوروبية التي عانت من الوباء ،استفادت من
الدرس ،واتخذت إجراءات كان لها مفعول في الحد من تفشي

«كورونا» ،والتمهيد إلنهاء اإلغالق ،أهمها إجراء عدد كبير من
الفحوصات ،في وقت مبكر ،إضافة إلى املتابعة االستباقية
للحاالت التي ُيحتمل إصابتها بالفيروس ،والتركيز الشديد
على التشخيص وال��رع��اي��ة ف��ي امل�ن��زل وتخفيف الضغط عن
املستشفيات.
وفي مؤشر على احتواء نسبي للجائحة ،أقدمت دول عدة
في أوروبا على تخفيف إجراءات العزل ،تدريجيا.

«كورونا» أبعَ دني عن
زوجتي ..فكيف السبيل
اليت
إلى وصالها؟

10

دولي | ص16

د.غانم الحجيالن لـ سبقلا :مناعة القطيع «صايرة صايرة»!
¶ بلوغ اإلصابات  % 60يعني الوصول إليها
¶ الفحوصات العشوائية ضرورية لمعرفة نسب التفشي
¶ حظر التجول ال يمنع انتشار الفيروس بين العمال الكويت | ص06

زواج  700شخص رغم أنف كورونا
مبارك حبيب

11

لندن تعلن تجاوزها ذروة كورونا ..وتطلق خطة تخفيف «اإلغالق العام» هذا األسبوع

الطالق مؤجل إلى ما بعد العطلة
ً
املاضيني ،فضال عن إصدار
 88إذن زواج على يد مأذون
خ � � ��ارج إدارة ال �ت��وث �ي �ق��ات
الشرعية.
وأظ� � � � �ه � � � ��رت اإلح � �ص� ��ائ � �ي� ��ة
ت��دن��ي امل��راج �ع��ات ال��زوج�ي��ة
خ�ل�ال األزم � ��ة ،ح �ي��ث بلغت
 4ح��االت ف�ق��ط .لكن الالفت
أن اإلحصائية لم تذكر عدد
ح��االت ال�ط�لاق ،ليس لعدم
وجودها خالل هذه األزمة،
ول �ك��ن ألن ال� � � ��وزارة أب�ل�غ��ت
م��ن ي��رغ�ب��ون ف��ي االنفصال

اليت

ب � �ع ��دم اس �ت �ق �ب��ال �ه��م خ�ل�ال
ه��ذه الفترة لوجود إج��ازة،
وع �ل �ي �ه ��م االن � �ت � �ظ� ��ار ح�ت��ى
انتهاء الوباء.
وق � � � � ��ال م � � �ص� � ��در م � �ط � �ل� ��ع ل �ـ
سبقلا إن «ال �ع��دل» أعطت
ت �ع �ل �ي �م��ات �ه��ا ل� �ل� �م ��أذون�ي�ن
ال� � �ش � ��رع� � �ي �ي��ن ب� ��ال � �ت � �ب� ��اع� ��د
االج �ت �م��اع��ي خ �ل�ال ت��وق�ي��ع
ع � �ق � ��ود ال � � � � � � ��زواج ،ح � �ي ��ث ال
ي� � �س� � �م � ��ح إال ب � � � ��وج � � � ��ود 4
أش �خ��اص ف��ي امل �ك��ان ال��ذي
يتم فيه توقيع العقد.

ّ
أخرت صرف رواتب موظفيها

بعد الصين..

ٌ
وفود طبية من ألمانيا وإيطاليا وكوبا
حمد السالمة
أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجاراهلل عن تنسيق يجري حاليًا بني الكويت وعدد من الدول
املتقدمة طبيًا الستضافة وفود منها من أجل تبادل الخبرات بشأن إجراءات التصدي لفيروس
ك��ورون��ا .وق��ال ال�ج��اراهلل لـ سبقلا« :إن التنسيق يجري مع دول مثل أملانيا وإيطاليا وكوبا،
لالستعانة بفرق طبية ومستلزمات صحية منها بما يعني الكويت على بناء خبرات في مواجهة
جائحة كورونا».
يأتي ذلك بعد استضافة الكويت لوفود طبية أخيرًا ،ال سيما من الصني.
وع��ن ال��وف��د الطبي األردن ��ي ال��زائ��ر حاليًا ويضم أط�ب��اء وممرضني متخصصني ف��ي مواجهة
كورونا ،أوضح الجاراهلل أنه «يعكس حرص قيادتي البلدين على التعاون في كل الظروف التي
تعيشها املنطقة».

الكويت | ص06

تسييل ضمان  5مدارس خاصة
هاني الحمادي
بينما اعتمد قطاع التعليم الخاص والنوعي
ب��وزارة التربية خططا دراس�ي��ة ل �ـ 57مدرسة
خ��اص��ة أج�ن�ب�ي��ة ل�ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي��م عن
ب �ع ��د ،أع �ل ��ن وك �ي ��ل وزارة ال �ت��رب �ي��ة امل �س��اع��د
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �خ ��اص وال �ن��وع��ي د.ع �ب��دامل �ح �س��ن
ال�ح��وي�ل��ة أن��ه ت��م ت�س�ي�ي��ل ال �ض �م��ان امل��ال��ي ل�ـ5
م� ��دارس خ��اص��ة ب�س�ب��ب ارت �ك��اب �ه��ا م�خ��ال�ف��ات
تتعلق بعدم صرف رواتب العاملني لديها.
وقال الحويلة إنه جرى اخطار الهيئة العامة
ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ب �م��ا ت �ب�ين ل � �ل ��وزارة ،م�م�ث�ل��ة

ف ��ي ق �ط��اع ال �ت �ع �ل �ي��م ال �خ ��اص وال �ن ��وع ��ي ،م��ن
م�لاح �ظ��ات ت�ت�ع�ل��ق ب �ـ 3م� ��دارس أخ ��رى ثبتت
مخالفتها للقرارات املنظمة للرواتب واجور
العاملني ،الت�خ��اذ اإلج��راء ات ال�لازم��ة بحقها
وإيقاف معامالتها.
وتلقت «التربية» في الفترة املاضية عشرات
ال�ش�ك��اوى ض��د م��دارس خ��اص��ة تقاعست عن
ص ��رف روات � ��ب م��وظ �ف �ي �ه��ا ،ض ��ارب ��ة ب �ق ��رارات
ال � � ��وزارة ع ��رض ال �ح��ائ��ط ،األم� ��ر ال� ��ذي ق��وب��ل
بإجراء ات قانونية صارمة.
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 03الكويت

كورونا

األحد  10رمضان  1441هـ  3 -مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16781

يتفشى

الطبيبة المتطوِّ عة في مركز فحص العائدين فاطمة الريس لـ سبقلا:

ِّ
ّ
الكمامات القماشية توفر للدولة الكلفة المالية
العامة
ّ
■ موفرة وقابلة للغسل واالستخدام المتكرر وتلبي حاجة
يعيش العالم مرحلة جديدة في التعاطي مع فيروس
كورونا المستجد ،وهي البدء في إعادة الحياة بمختلف
أشكالها مرة أخرى ،وألن سرعة التأقلم مع األوضاع
المتغيرة من أهم سمات اإلنسان ،دأبت الحكومات
حول العالم على دراسة التوازن ما بين إجراءات الوقاية
من المرض وإعادة النبض لقلب االقتصاد ،حيث أصبحت
تضع الخطط القصيرة والطويلة لتجاوز األزمة التي ربما
ستغير شكل العالم أجمع.
وم��ن أه��م ال �خ �ط��وات ال �ت��ي ت�م�ه��د ل�ع�ب��ور اآلث��ار
السلبية للجائحة ،هو توفير املخزون الطبي
ال �ل��ازم ،ال س�ي�م��ا ل �ل �ط��واق��م ال�ط�ب�ي��ة وال�ع��ام�ل�ين
ف��ي الصفوف األم��ام�ي��ة على نحو ع��ام ،لتقليل
ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس ب��ال �ق��در امل �س �ت �ط��اع ،ول�ي��س
م� �ن ��ع االن � �ت � �ش� ��ار ،وه � � ��ذا م� ��ا ت� ��ؤك� ��ده ال �ط �ب �ي �ب��ة
املتطوعة في مركز فحص العائدين في رحالت
اإلجالء الدكتورة فاطمة الريس لـ سبقلا ،التي
ذكرت في معرض حديثها أن الكمام القماشي
ه��و ال�ح��ل األم�ث��ل ل��ذل��ك ،ح�ي��ث إن��ه ق��اب��ل إلع��ادة
االستخدام ويوفر الكلفة املالية على الدولة.

توصية
ت� �ق ��ول ال� ��ري� ��س إن م ��رك ��ز م �ك ��اف �ح ��ة األم � � ��راض
والوقاية منها ( )CDCيوصي العامة بارتداء
ال� �ك� �م ��ام ��ات ال� �ق� �م ��اش� �ي ��ة ف� ��ي األم � ��اك � ��ن ال �ع��ام ��ة
امل ��زدح� �م ��ة ال �ت ��ي ي �ص �ع��ب ف �ي �ه��ا ت� ��رك م �س��اف��ات
ك ��اف� �ي ��ة ب�ي��ن األش� � �خ � ��اص وت� �ج� �ن ��ب اس� �ت� �خ ��دام
الكمامات الطبية للحاجة امل��اس��ة لها م��ن قبل
الطاقم الطبي وم��ن هم في الصفوف األمامية
ملواجهة فيروس كورونا.
ك �م��ا ي��وص��ي امل ��رك ��ز ن �ف �س��ه ب �ح �س��ب م ��ا ذك��رت��ه
ال� ��ري� ��س ب �ت �ج �ن��ب ال� �ط ��اق ��م ال� �ط� �ب ��ي الس� �ت� �خ ��دام
ال �ك �م ��ام ��ات ال �ق �م��اش �ي��ة وك ��ذل ��ك ل�ل�أط� �ف ��ال دون
عمر السنتني ،أي�ض��ا أي شخص ل��دي��ه مشاكل
ب��ال�ت�ن�ف��س ،أو ف��اق��د ل�ل��وع��ي أو غ�ي��ر ق ��ادر على
إزالة الكمام دون مساعدة شخص آخر.

ّ
الكمام
وظيفة

ت �ب�ين ال��ري��س أن ال �غ��رض م��ن ل �ب��س ال�ك �م��ام��ات
ال�ق�م��اش�ي��ة ك�ح��ال ب��اق��ي أن ��واع ال�ك�م��ام��ات ليس
منع الفيروس ،ولكن إبطاء سرعة نشر فيروس
كورونا وحماية األشخاص الحاملني للمرض
الذين ال تظهر لديهم أع��راض من نشر املرض،
م��ع أهمية م��راع��اة ت��رك مسافة ب�ين األشخاص
وت�ك��رار غسل اليدين باملاء وال�ص��اب��ون .وتنبه
إلى أن العدد املقدر من الكمامات التي يمكنها
تغطية ح��اج��ة ال�ن��اس ب�م�ع��دل ك�م��ام واح��د لكل
ش�خ��ص ،حيث يجب أن ي�ك��ون ال�ك�م��ام قماشيا
قابال للغسل وإعادة االستخدام دون أن يتلف
أو يتغير حجمه.

اشتراطات
وفيما يتعلق بكيفية تنظيف الكمام القماشي،

فاطمة الريس

الطواقم الصحية أولى
بالـ«ماسكات» وأقدر على
التخلص اآلمن منها
مركز مكافحة األمراض يوصي
ّ
الرضع
بها للعامة دون
الكمام الطبي قد يستضيف
ّ
الفيروس  7أيام
الكمامات عموما ً تبطئ نشر
ّ
الفيروس ..وال تمنع اإلصابة به
تشير ال��ري��س إل��ى أن م��رك��ز مكافحة األم��راض
والوقاية منها يوصي بإزالة الكمام دون ملس
العني أو األن��ف أو الفم م��ع غسل اليدين جيدا
ب��امل��اء وال �ص��اب��ون م�ب��اش��رة ب�ع��د إزال ��ة ال�ك�م��ام،
ومع تكرار استخدامه يجب غسله في الغسالة
ب��امل��اء وال �ص��اب��ون م��ع م��راع��اة ت�ج�ف�ي�ف��ه ت�م��ام��ا

بعد الغسل.
واختلفت ال��دراس��ات ح��ول م��دة عيش فيروس
ك��ورون��ا ح�س��ب اخ �ت�ل�اف األس �ط��ح ،ول ��ذا ت�ق��ول
«ن�ح��ن إل��ى اآلن نجهل اذا ك��ان ق��د ينتقل فعال
من شخص إلى آخر عن طريق األسطح ،ولكن
دراس ��ة ح��دي�ث��ة ب�ي�ن��ت أن ال �ف �ي��روس ق��د يعيش

الكمامات لم تصل أفرع التموين
أميرة بن طرف

إشادة

كشفت م�ص��ادر تعاونية أن وزارة ال�ت�ج��ارة ل��م ت��زود الجمعيات التعاونية بعد بالكمامات
لتوزيعها.
وقالت املصادر لـ سبقلا إنه على الرغم من إصدار قرار بتوزيع علبة كمام تحوي خمسني
حبة ،لكل بطاقة تموينية بمقابل السعر املحدد من الوزارة ،فإن أفرع التموين في الجمعيات
لم تتسلم الكميات بعد ،علمًا أن القرار نص على توفيرها في الشهر الجاري .ولفتت إلى أن
أفرع التموين بدأت في توزيع املواد التموينية منذ أول من أمس ،مرجحة صدور قرار بتوفير
الكمامات من مجلس الوزراء األسبوع الجاري.

المرحلة الرابعة لإلجالء تتواصل:

وث �م �ن��ت ال ��ري ��س ج �ه��ود ال �ط��اق��م ال �ط �ب��ي ال ��ذي
ي��واص��ل ال �ع �م��ل مل �ك��اف �ح��ة ال ��وب ��اء ق��ائ �ل��ة «ن�ح��ن
نجهل متى تزول هذه األزمة ،ونناشد الجميع
االل �ت��زام ب ��إرش ��ادات وزارة ال�ص�ح��ة وم�س��اع��دة
الطاقم الطبي وم��ن هم في الصفوف األمامية
ب �ع ��دم ه� ��در امل �س �ت �ل��زم��ات ال �ط �ب �ي��ة ..ن �س ��أل اهلل
ال �ع��اف �ي��ة ل�ل�ج�م�ي��ع وأن ي �ع�ين ح �ك��وم��ة ال�ك��وي��ت
على االستمرار في مواجهة هذا الوباء».

محمد المصلح

أسرة عائدة في المطار (تصوير :بسام زيدان)

وملبورن وبيرث).
ولفت الحمود الى أن املرحلة الرابعة
تشمل أي�ض��ا التشغيل إل��ى ع��دد من
امل � ��دن ف ��ي أوروب � � ��ا وآس� �ي ��ا وأم �ي��رك��ا
ال�ج�ن��وب�ي��ة وأف��ري �ق �ي��ا ،ال �ت��ي ي�ت��واج��د
فيها مواطنون كويتيون عن طريق
الحجز اإللكتروني املباشر لشركات

بينت الريس مواصفات
الكمام القماشي ،فذكرت
منها:
 مالءمة المقاس للوجه. تثبيته برباط حول األذن. استخدام طبقات قماشيةعدة.
 السماح بالتنفس المريح. القابلية للغسلوالتجفيف.

 879إصابة جديدة خالل
 3أيام  %96منها مخالطة
عبدالرزاق المحسن

الطيران العاملية ،وذلك بالتعاون مع
سفارات الكويت في الخارج.
وأش� � ��اد ال �ح �م ��ود ب �م �ش��ارك��ة ط �ي��ران
االت�ح��اد والخطوط الجوية القطرية
في الخطة الشاملة لعودة املواطنني
والتي تسير مراحلها بنجاح بفضل
تكاتف الجهود الحكومية والجهات

مواصفات

 16حالة «كورونا» فقط مرتبطة بالسفر

ً
مواطنا عادوا خالل يومين
3152
ت��واص �ل��ت امل��رح �ل��ة ال��راب �ع��ة للجسر
الجوي إلجالء املواطنني من الخارج،
واستقبل املطار خالل يومي الجمعة
والسبت املاضيني نحو  3152مواطنا
غالبيتهم م��ن ال�ط�ل�ب��ة ،ع�ل��ى م�تن 11
رح �ل��ة ج��وي��ة ق��ادم�ين م��ن  6محطات
اجنبية.
واك��د وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ أحمد
ال�ن��اص��ر ف��ي تصريح صحافي عقب
استقبال اولى رحالت املرحلة الرابعة
قادمة من مونتريال أول من امس أن
طلبة الكويت موجودون في ماليزيا
والواليات املتحدة والسعودية وكندا
واألردن واململكة املتحدة واستراليا
ونيوزلندا وفي كل دول العالم.
واوض � ��ح ال �ن��اص��ر ان ع � ��ودة ال�ط�ل�ب��ة
ط ��واع� �ي ��ة ،ف �ه��م ي �ت �س �م��ون ب��ال�ن�ض��ج
وال � ��وع � ��ي ،وك� ��ذل� ��ك م� ��درك� ��ون ل�ح�ج��م
امل �س��ؤول �ي��ة ح ��ول اذا ك��ان��ت ال �ع��ودة
ت��ؤث��ر ف��ي تحصيلهم ال�ع�ل�م��ي ام ال،
لذلك هذه العودة ليست اجبارية.
وأشار الناصر إلى أن عودة املواطنني
ت ��أت ��ي ت �ل �ب �ي��ة ألوام � � ��ر وت��وج �ي �ه��ات
س� �م ��و أم � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد وال � � ��د ال �ج �م �ي��ع
وك � ��ذل � ��ك ت ��وج� �ي� �ه ��ات س� �م ��و رئ �ي ��س
مجلس ال ��وزراء ،م��ؤك��دا أن��ه ف��ي ق��ادم
األي��ام ستعود األم��ور ال��ى طبيعتها
وسيتمكن ال�ج�م�ي��ع م��ن ال �ع��ودة ال��ى
الكويت.
ومن جهته ،قال رئيس اإلدارة العامة
ل� �ل� �ط� �ي ��ران امل � ��دن � ��ي ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
ال� �ح� �م ��ود ان امل ��رح� �ل ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة م��ن
خ �ط��ة ع� ��ودة امل��واط �ن�ي�ن م ��ن ال �خ��ارج
ت �س �ت �م��ر ح �ت ��ى  6ال � �ج � ��اري وت �ش �م��ل
(ل� ��وس أن �ج �ل��وس وم �ي��ام��ي وداالس
وواش � �ن � �ط� ��ن وم� ��ون � �ت� ��ري� ��ال وس ��دن ��ي

مل� ��دة  ٧أي � ��ام ع �ل��ى ال �س �ط��ح ال� �خ ��ارج ��ي ل�ل�ك�م��ام
الطبي ،والطاقم الطبي مدرب وقادر على إزالة
الكمام والتخلص منه بالطريقة السليمة دون
أن يكون سببا لنشر الوباء».
ومن ش��روط مركز مكافحة األم��راض والوقاية
أن «ك��ل ش�خ��ص ي��رت��دي ك�م��ام��ا ع�ل�ي��ه أن يزيله
وي �ت �خ �ل��ص م �ن��ه ب��ال �ط��ري �ق��ة ال �ص �ح �ي �ح��ة ،وم��ن
ه� � ��ذا امل� �ن� �ط� �ل ��ق ت � �ك� ��ون ال� �ك� �م ��ام ��ات ال �ق �م��اش �ي��ة
أن�س��ب ل�ل�ع��ام��ة م��ن ال�ك�م��ام��ات ال�ط�ب�ي��ة لسهولة
غسلها ب��امل��اء وال�ص��اب��ون وال تستدعي أماكن
مخصصة لرميها كحال الكمامات الطبية».

العاملة في مطار الكويت الدولي.
وذكر أن الطيران املدني يثمن ويقدر
مشاركة األش�ق��اء في االم ��ارات وقطر
ودوره��م الفاعل والواضح في اجالء
املواطنني الكويتيني من ال��دول التي
ال تشغل لها شركاتنا الوطنية حول
العالم.

 % 96من حاالت كورونا سببها
امل �خ ��ال �ط ��ة م �م ��ا ي� �ن ��ذر ب��ات �س��اع
دائ ��رة ال��وب��اء ف��ي ال�ك��وي��ت خ�لال
األيام القليلة املقبلة.
وفي ما كشفت إحصاءات وزارة
الصحة عن تسجيل  879إصابة
ج� ��دي� ��دة خ� �ل��ال األي � � � ��ام ال �ث�ل�اث��ة
املاضية ،تبني أن  845حالة منها
«م �خ��ال �ط��ة» ،ف��ي ح�ي�ن اق�ت�ص��رت
ال �ح��االت امل��رت�ب�ط��ة ب��ال�س�ف��ر بني
ال�ك��وي�ت�ي�ين ع�ل��ى  16ح��ال��ة فقط،
إض��اف��ة إل ��ى  18ح��ال��ة مجهولة
املصدر وال ت��زال تحت التقصي
ال� ��وب� ��ائ� ��ي أغ �ل �ب �ه ��ا ل �ك��وي �ت �ي�ي�ن،
وال ت� ��زال اإلص ��اب ��ات ب�ي�ن أب �ن��اء
ال �ج��ال �ي��ات ال �ه �ن��دي��ة وامل �ص��ري��ة
والبنغالية هي األعلى وبسبب
املخالطة أيضًا .وبتسجيل وزارة
الصحة  242إصابة جديدة أمس
ارت� �ف ��ع إج �م ��ال ��ي ع � ��دد ال� �ح ��االت
املسجلة إلى  4619حالة.
وق � � ��ال ال� �ن ��اط ��ق ب ��اس ��م ال� � � ��وزارة
د.ع� � � �ب � � ��داهلل ال � �س � �ن� ��د إن � � ��ه ج� ��رى
ت �س �ج �ي��ل  3ح� � � ��االت وف� � � ��اة إث ��ر
اص� ��اب � �ت � �ه� ��ا ب � ��امل � ��رض ل �ي �ص �ب��ح
مجموع ح��االت ال��وف��اة املسجلة
حتى اليوم  33حالة.
وأوض��ح السند أن حاالت الوفاة
ال �ث�ل�اث ه��ي مل�ق�ي��م م��ن الجنسية
البنغالدشية يبلغ من العمر 43
عامًا كان يتلقى الرعاية الطبية
ال�لازم��ة ف��ي العناية امل��رك��زة منذ
 11ي��وم��ًا ،وال�ح��ال��ة الثانية ملقيم
م��ن الجنسية الهندية يبلغ من
العمر  34عامًا كان يتلقى الرعاية
ال �ط �ب �ي ��ة ال �ل��ازم � ��ة ف� ��ي ال �ع �ن��اي��ة

املركزة منذ  11يومًا ،أما الحالة
األخيرة فهي ملقيم من الجنسية
األردن� � �ي � ��ة ي �ب �ل��غ م� ��ن ال� �ع� �م ��ر 71
عامًا كان يتلقى الرعاية الطبية
ال�لازم��ة ف��ي العناية امل��رك��زة منذ
ثالثة أيام.
وأض � � � � ��اف أن ع� � � ��دد ال� � �ح � ��االت
املرتبطة بالسفر بلغ  3ح��االت
هي «حالتان ملواطنني كويتيني
م ��رت� �ب� �ط ��ة ب ��ال� �س� �ف ��ر ل �ل �م �م �ل �ك��ة
امل �ت �ح��دة ،ح��ال��ة مل��واط��ن كويتي
مرتبطة بالسفر لدولة اإلمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن ج�م�ي��ع ه ��ذه ال �ح��االت ق��دم��ت
ض �م��ن رح�ل��ات اإلج �ل��اء ال �ج��وي
األخيرة».
وذك��ر أن ع��دد الحاالت املخالطة
ل� � � �ح � � ��االت ت � � ��أك � � ��دت إص ��اب� �ت� �ه ��ا
ب��ال�ف�ي��روس ب�ل��غ  232ح��ال��ة «34
ح��ال��ة مل��واط �ن�ين ك��وي �ت �ي�ين ،و93
ح� ��ال� ��ة مل �ق �ي �م�ي�ن م � ��ن ال �ج �ن �س �ي��ة
ال�ه�ن��دي��ة 31،ح��ال��ة م��ن الجنسية

امل�ص��ري��ة 21،حالة م��ن الجنسية
ال� �ب� �ن� �غ�ل�ادش� �ي ��ة 13 ،ح� ��ال� ��ة م��ن
الجنسية الفلبينية 8 ،حاالت من
الجنسية الباكستانية 7 ،حاالت
م � ��ن ال �ج �ن �س �ي ��ة ال� � �س � ��وري � ��ة ،و4
حاالت من الجنسية السودانية،
 3حاالت لكل من املقيمني بصورة
غ � �ي ��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة وال� �ج� �ن� �س� �ي ��ات
السعودية واألردنية والنيبالية،
ح ��ال� �ت ��ان ل �ك��ل م ��ن ال�ج�ن�س�ي�ت�ين
ال� �س� �ي ��ري�ل�ان� �ك� �ي ��ة وال� �ل �ب �ن ��ان� �ي ��ة،
ح��ال��ة ل�ك��ل م��ن ال�ج�ن�س�ي��ات بنني
واألن � ��دون � �ي � �س � �ي � ��ة واإلي � ��ران� � �ي � ��ة
واألفغانية والتايلندية».
وأش� � � ��ار إل � ��ى أن ع � ��دد ال� �ح ��االت
امل �ص��اب��ة ال �ت��ي ه��ي ق �ي��د ال�ب�ح��ث
ع� ��ن أس � �ب� ��اب ال � �ع� ��دوى وف �ح��ص
امل� �خ ��ال� �ط�ي�ن ب� �ل ��غ  7ح� � � ��االت (5
ح � � � ��االت مل� ��واط � �ن�ي��ن ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن)
و(حالة من الجنسية اإلماراتية)
و(ح � ��ال � ��ة مل �ق �ي ��م م � ��ن ال �ج �ن �س �ي��ة
الفلسطينية).
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الطب الصيني التقليدي أثبت
فعالية في مكافحة «كوفيد»19-

خلطات أدوية صينية تقليدية

أظهرت مالحظات سريرية أن الطب الصيني
ال�ت�ق�ل�ي��دي أث�ب��ت فعاليته ف��ي ع�ل�اج أك�ث��ر من
 %90م ��ن ح� ��االت االص ��اب ��ة امل ��ؤك ��دة ب��امل��رض
الناجم عن فيروس كورونا في البر الرئيسي
الصيني ،حسبما ذك��رت مسؤولة ف��ي مجال
الطب الصيني التقليدي.
وق��ال��ت ي��وي ي��ان ه��ون��غ ،أمينة لجنة الحزب
الشيوعي الصيني في مصلحة الدولة للطب
ال�ص�ي�ن��ي ال �ت �ق �ل �ي��دي ،ان م��ا اج �م��ال��ي 74187
م��ري �ض��ًا ب �ك��وف �ي��د 19-ت �ل �ق��وا ال� �ع�ل�اج ب��ال�ط��ب
الصيني التقليدي.
وق ��ال ��ت ي� ��وي ان ج �م �ي��ع ال��وص �ف��ات ال�ط�ب�ي��ة
بالطب الصيني التقليدي خففت األع��راض
بشكل فعال وبطأت من تطور املرض وحسنت
معدل الشفاء وخفضت معدل الوفيات وعززت
تعافي املرضى.
وأرس ��ل م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  4900ع��ام��ل ط�ب��ي من
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وامل �ع��اه��د امل�ت�خ�ص�ص��ة بالطب
ال �ص �ي �ن��ي ال �ت �ق �ل �ي��دي ف ��ي أن� �ح ��اء ال �ص�ي�ن ال��ى
امل �س��اع��دة ع�ل��ى م�ك��اف�ح��ة ال��وب��اء ف��ي مقاطعة
ه��وب��ي ،ممثلني ح��وال��ي  13ب��امل�ئ��ة م��ن جميع
العاملني الطبيني ،ال��ذي��ن ج��رى ارسالهم الى
هناك .وقالت هونغ ان «حجم فريق املساعدة
بالطب الصيني التقليدي وق��وت��ه ل��م يسبق
لهما مثيل».
وب ��دوره ،ق��ال تشانغ ب��وه ل��ي ،األكاديمي من
األك��ادي �م �ي��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ل�ل�ه�ن��دس��ة ،ان ال�ع�لاج
ب��ال �ط��ب ال �ص �ي �ن��ي ال �ت �ق �ل �ي��دي خ �ف��ض ب�ش�ك��ل
ملحوظ نسبة املرضى الذين تطورت حالتهم

الصحية من حالة طفيفة الى حالة خطيرة.
واض � � ��اف ت �ش��ان��غ ان � ��ه «ل � ��م ت �ت �ط��ور ال �ح��ال��ة
ال�ص�ح�ي��ة ألي م��ن امل��رض��ى ال� � �ـ 564ال ��ى ح��ال��ة
خ �ط �ي��رة ف ��ي امل�س�ت�ش�ف��ى امل ��ؤق ��ت ال � ��ذي ينفذ
العالج بالطب الصيني التقليدي رئيسيًا في
مدينة ووه��ان» ،موضحًا« :لذا طبقنا العالج
بالطب الصيني التقليدي ألكثر من  10آالف
مريض ف��ي مستشفيات مؤقتة أخ��رى ،حيث
انخفض معدل املرضى الذين تطورت حالتهم
الصحية الى حاالت خطيرة بشكل جوهري».
وذك� � � ��ر ه � ��وان � ��غ ل � ��و ت � �ش� ��ي ،األك � ��ادي � �م � ��ي م��ن
األك��ادي �م �ي��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ل�ل�ه�ن��دس��ة ،أن حبيبة
«شيوان في باي دو» تتمكن من زيادة معدل
استعادة خاليا اللمفاويات بنسبة  17باملئة
ومعدل الشفاء السريري بنسبة  22باملئة على
التوالي فى املالحظة الخاضعة للرقابة.
وقال ليو تشينغ تشيوان ،رئيس مستشفى
بكني للطب الصيني التقليدي ان نوعني من
األدوي � ��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،وه �م��ا حبيبة
«ج�ي�ن�ه��وا تشينغقان» وك�ب�س��ول��ة أو حبيبة
«ليانهوا تشينغون» ،اثبتتا فعاليتهما في
ع�لاج املرضى املصابني بكوفيد 19-من ذوي
ال� �ح ��االت ال�ط�ف�ي�ف��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي�م�ك��ن أن ي�س��اع��د
حقن شيوبيجينغ في ع�لاج االلتهاب وخلل
التخثر.
وب � �ه� ��ذا ال � �ص� ��دد ،أض� ��اف� ��ت ي � ��وي أن ال �ص�ين
وض �ع��ت «خ �ط��ة ص�ي�ن�ي��ة» ف��ري��دة للجمع بني
الطب الصيني التقليدي والطب الغربي.
(ووهان  -شينخوا)

بما فيها العراق وإيطاليا وصربيا

الصين تساعد  80دولة
في مكافحة الوباء المستجد

الفرق الطبية الصينية تساعد دوال ً عدة في مكافحة «كوفيد ـ »19

ب �ك�ي�ن  -ش �ي �ن �خ��وا -ق � ��ال ن ��ائ ��ب وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ص �ي �ن��ي ل� ��وه ت �ش ��او ه � ��وي ،إن ال �ص�ي�ن ت�ع�ه��دت
بتقديم م�س��اع��دات ط��ارئ��ة ال��ى أك�ث��ر م��ن  80دول��ة،
فضال عن منظمات دولية واقليمية تضم منظمة
الصحة العاملية واالتحاد االفريقي.
وق��ال ل��وه ف��ي مؤتمر صحافي إن الصني تبرعت
ب � �ـ 20م�ل�ي��ون دوالر أم �ي��رك��ي ال ��ى م�ن�ظ�م��ة الصحة
العاملية من أج��ل تسهيل التعاون الدولي في هذا
املجال.
وت �ت �ن��وع امل� �س ��اع ��دات ال �ص �ي �ن �ي��ة م ��ا ب�ي�ن إرس� ��ال
ب �ع �ث��ات ال� �ف ��رق ال �ط �ب �ي��ة وال� �ت� �ب ��رع ب��امل �س �ت �ل��زم��ات
الطبية واألم��وال واملساعدة على انشاء املختبرات
واملستشفيات.
وافتتح في األم��س املختبر البيولوجي الجزيئي
ال��ذي أنشاته الصني ،بإشراف الخبراء الصينيني
امل��وج��ودي��ن حاليا ف��ي ب�غ��داد .وبحسب السلطات
العراقية ف��إن املختبرات العراقية تستطيع حاليا
إج� ��راء أك �ث��ر م��ن  200ف�ح��ص ف��ي ال �ي ��وم ،ل�ك��ن ه��ذا
املختبر الجديد ال��ذي انشأته ال�ص�ين بإمكانه أن
يجري أل��ف اختبار ف��ي ال�ي��وم ال��واح��د ،األم��ر ال��ذي
سيعزز م��ن ق ��درات ال�ع��راق ف��ي الكشف ع��ن ح��االت
اإلص ��اب ��ة ب ��امل ��رض ال �ن��اج��م ع ��ن ف� �ي ��روس ك��ورون��ا
الجديد(كوفيد .)19 -
وفي يوم األربعاء أيضا ،غادر فريق مكون من 14
خبيرا طبيا من مقاطعة فوجيان بشرقي الصني،
على م�تن ط��ائ��رة مستأجرة ال��ى إيطاليا م��ن أجل
م�س��اع��دة ال��دول��ة األوروب �ي ��ة ع�ل��ى م�ك��اف�ح��ة تفشي
كوفيد .19 -
ويضم الفريق خبراء من عدة مستشفيات ومركز
السيطرة على األمراض والوقاية منها في مقاطعة

فوجيان ،باإلضافة إلى عالم في مجال األوبئة من
امل��رك��ز ال��وط�ن��ي ل�ل��وق��اي��ة م��ن األم� ��راض والسيطرة
عليها ،ومتخصص في أم��راض الرئة من مقاطعة
آنهوي.
وك � ��ان � ��ت ال � �ص �ي�ن ق � ��د أرس� � �ل � ��ت ف � ��ي وق� � ��ت س��اب��ق
مجموعتني طبيتني تضمان  22شخصا إلى جانب
أكثر من  20طنا من اإلمدادات الطبية لدعم إيطاليا
في مكافحة الوباء.
وبناء على اق�ت��راح مجموعة الخبراء الصينيني،
بدأت صربيا في تحويل مركز مؤتمرات ومعارض
ف��ي ب �ل �غ��راد إل ��ى مستشفى م��ؤق��ت ل �ع�لاج مرضى
مصابني بكوفيد .19 -
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،ي��واص��ل خ�ب��راء طبيون من
الصني عقد مؤتمرات بالفيديو مع خبراء طبيني
في دول متعددة لتقديم املساعدة في عالج مرضى
مصابني بكوفيد .19 -
وأظ� �ه ��رت ن �ت��ائ��ج م�ل�اح �ظ��ات س��ري��ري��ة أن ال�ط��ب
الصيني التقليدي أثبت فعاليته في عالج أكثر من
 90في املئة من حاالت االصابة املؤكدة بكوفيد 19 -
في البر الرئيسي الصيني .وقالت يو ي��ان هونغ،
امل �س ��ؤول ��ة ف ��ي م�ص�ل�ح��ة ال ��دول ��ة ل �ل �ط��ب ال�ص�ي�ن��ي
التقليدي إن «قطاع الطب التقليدي الصيني على
اس�ت�ع��داد مل��واص�ل��ة ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون وال �ت �ب��ادل مع
املجتمع الدولي ،وتبادل الخبرات في مجال الوقاية
من ال��وب��اء ومعالجته ،وتوفير األدوي��ة التقليدية
الصينية الفعالة واستشارة خبراء واملساعدة في
حدود قدراتها للبلدان واملناطق املحتاجة».
وق � ��ال ل� ��وه إن «ال� �ص�ي�ن ت �ش �ع��ر ب �ق �ل��ق ع �م �ي��ق ازاء
صعوبات البلدان املنكوبة بالجائحة ،وتطوعت
بتقديم أفضل ما يمكنها لتوفير املساعدة».

«الكابينات المربعة» خطوة حكيمة في اللحظة الحاسمة

المستشفيات المؤقتة أنقذت الصين
من وباء «كورونا»
ب �ك�ين  -ش �ي �ن �خ��وا -اس �ت �ح �ض��ر ال��وض��ع
ال �خ �ط �ي ��ر ال � � ��ذي ي � �س ��ود ح ��ال� �ي ��ًا ب�ع��ض
الدول األوروبية وشرق األوسطية جراء
تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد،
ذكريات الصينيني املؤملة في شهر يناير
املنصرم ،فلو لم تنب بالدهم نوعًا فريدًا
م��ن امل�س�ت�ش�ف�ي��ات امل��ؤق�ت��ة املتخصصة،
ملا استطاعوا مجابهة آثار أزمة وبائية
ك �ب �ي��رة ك ��ان ��ت م �ح �ت �م �ل��ة ال � ��وق � ��وع ،ومل��ا
تمكنوا م��ؤخ �رًا م��ن تحقيق مستويات
إص � ��اب � ��ات م �ح �ل �ي��ة ي ��وم� �ي ��ة م�ن�خ�ف�ض��ة
وصلت إلى الصفر حاليًا.
وب �ي ��ن آالف ق� �ص ��ص امل � ��رض � ��ى ال ��ذي ��ن
ع��اي �ش��وا ت �ج��رب��ة اإلص ��اب ��ة ب��ال �ف �ي��روس
ال�ق��ات��ل ،ت�ب��رز قصة ف�ت��اة باغتها مرض
االل �ت �ه��اب ال��رئ��وي ال �ن��اج��م ع��ن ف�ي��روس
ك ��ورون ��ا ال �ج��دي��د ق �ب��ل ي��وم�ي�ن م ��ن عيد
امليالد التاسع البنها في مدينة ووهان،
وهي قصة من بني أكثر من  12000قصة
ملرضى ع��ادي�ين مكثوا ف��ي مستشفيات
مؤقتة مخصصة للعالج.
ف �ق �ب��ل ف �ج ��ر ي � ��وم  23ي �ن��اي ��ر امل ��اض ��ي،
أص��درت حكومة مدينة ووه��ان تعميمًا
بتعليق ح��رك��ة ال�ن�ق��ل ال �ع��ام ف��ي املدينة
ال �ت��ي يقطنها زه ��اء  10م�لاي�ين نسمة،
اع�ت�ب��ارًا م��ن ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة صباحًا،
ك �م��ا ت��م إغ �ل�اق امل �ط��ار وم �ح �ط��ة ال�ق�ط��ار
م ��ؤق� �ت ��ًا .وم � ��ا ك � ��ان م� ��ن ت �ل ��ك ال� �ف� �ت ��اة إال
أن ت �م �ن��ت ع �ب��ر ه��ات �ف �ه��ا امل �ح �م��ول عيد
م� �ي�ل�اد س �ع �ي �دًا الب �ن �ه��ا ال� � ��ذي ك � ��ان ف��ي
غ��رف��ة م �ج��اورة ف��ي ال�ش�ق��ة ن�ف�س�ه��ا ،قبل
أن ت �ت��ده��ور ح��ال�ت�ه��ا ال�ص�ح�ي��ة ب�ع��ده��ا،
حيث عانت حمى شديدة وصعوبة في
ال�ت�ن�ف��س ،وآالم ��ًا ف��ي ال �ع �ض�لات ،وحتى
غ �ي �ب��وب��ة ف ��ي األي� � ��ام ال �ت��ال �ي��ة ،م ��ن دون
أن تتمكن م��ن زي ��ارة أي مستشفى في
املدينة .لكن الوضع لم يستمر على هذا
املنوال أبدًا ،حيث وقعت تغيرات كبيرة
في الوضع يوم  5من الشهر التالي ،أي
اليوم ال �ـ 14إلصابتها بـ «كوفيد ،»19 -
ح �ي��ث ن�ق�ل�ه��ا م��وظ �ف��ون ف ��ي مجتمعها
السكني إلى صالة هونغشان الرياضية
ف� ��ي ح� ��ي ووت � �ش� ��ان� ��غ ب ��امل ��دي� �ن ��ة ،ح�ي��ث
تحولت هذه الصالة الرياضية الضخمة
إل ��ى مستشفى م��ؤق��ت ك��ام��ل التجهيز،
وبدأت رحلة العالج والشفاء من املرض
القاتل لتخرج سليمة من املشفى بعد 5

مستشفى «فانغتسآنغ» المؤقت في مدينة ووهان بعد توقف أعماله

أيام.
لقد كشفت األرقام الرسمية عن تسجيل
أك �ث ��ر م ��ن  12000م ��ري ��ض ب �م �ث��ل ح��ال��ة
الفتاة املذكورة في املدينة املغلقة ،حيث
اس�ت�ف��اد الجميع م��ن ال�خ��دم��ات الطبية
ال�ح��دي�ث��ة وامل �ج��ان �ي��ة ف��ي  16مستشفى
من هذا النوع منذ يوم  2فبراير املاضي
وح �ت��ى ي ��وم  10م� ��ارس امل ��اض ��ي ،حيث
توقفت األعمال فيها تماشيًا مع اقتراب
إجمالي عدد حاالت اإلصابة بالفيروس
في املدينة وفي جميع أرج��اء البالد من
الصفر.
ف�م��اذا ح��دث ف��ي املدينة ليقلب الوضع
تمامًا خالل أيام في الشهرين املاضيني؟
حول ذلك أجاب وانغ تشن ،نائب رئيس
األك��ادي�م�ي��ة الصينية ل�ل�ه�ن��دس��ة ،خبير
ال �ط��ب ال�ت�ن�ف�س��ي واألم� � ��راض ال�خ�ط�ي��رة،
ب��أن ق ��رار ال�ح�ك��وم��ة إن �ش��اء مستشفيات
«ال�ك��اب�ي�ن��ات امل��رب �ع��ة» وت�ن�ف�ي��ذه��ا خ�لال
تلك األي ��ام ك��ان خ�ط��وة رئيسية حكيمة
ف ��ي ال�ل�ح�ظ��ة ال �ح��اس �م��ة وق �ت �ه��ا ،م�ش�ي�رًا
إل��ى أن��ه اكتشف ه��و وزم�ل�اؤه ف��ي فريق
التحقيق الطبي في أوائل فبراير املاضي
أن أح ��د أه ��م خ �ص��ائ��ص «ك��وف �ي��د »19 -

ه��و أن م��ن  80ف��ي امل�ئ��ة إل��ى  85ف��ي املئة
م��ن امل��رض��ى ك��ان��وا ي�ع��ان��ون م��ن أع��راض
م��رض �ي��ة خ�ف�ي�ف��ة ن �س �ب �ي��ًا ،ب�ي�ن�م��ا تمكن
بعضهم م��ن ال�ش�ف��اء بشكل ت�ل�ق��ائ��ي ،إال
أن املشكلة أنهم كانوا قادرين على نقل
العدوى إلى اآلخرين.
وأضاف وانغ أن عدد املرضى املنتشرين
في مدينة ووهان تجاوز  10000شخص
ممن خرجوا من املستشفيات والبيوت
ب�ين شهري يناير وفبراير املنصرمني،
مما جعل الوضع خطيرًا جدًا.
وفي هذا الصدد ،كشفت نتائج بحوث
علماء صينيني أيضًا أن متوسط الفترة
من بداية إصابة شخص باملرض حتى
تدهور حالته إلى مستوى خطير ،حيث
ال ي �ع ��ود ق� � ��ادرًا ع �ل��ى ال �ب �ق��اء ع �ل��ى ق�ي��د
الحياة من دون مساعدة املعدات الطبية
وال � �ع �ل�اج امل �ت �خ �ص��ص ف ��ي امل�س�ت�ش�ف��ى،
تمتد لحوالي  9.82أيام فقط.
وأكد وانغ أن أهم شيء وقتها تمثل في
ضمان سبل عزل وعالج هؤالء املرضى،
واإلس � � � ��راع ف ��ي ت��وف �ي��ر ال� �ع�ل�اج ال �ط �ب��ي
املناسب لهم بشكل ف��وري وعاجل حال
تأكد إصابتهم أو االشتباه بها ،مضيفًا:

«اق�ت��رح�ن��ا إن �ش��اء م �ك��ان م �ع��زول خ��اص
ب�ه��م ي��وف��ر ل�ه��م وس��ائ��ل ال �ع�ل�اج الطبي
ال�لازم ،والتي تمثلت في هذا النمط من
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ت��ي اع �ت��اد ال �ع��ام��ة على
تسميتها الحقًا بمستشفيات الكابينات
املربعة».
وف��ي السياق ذات��ه؛ لم تتأخر الحكومة
الصينية في املوافقة على هذا االقتراح.
وب� � � ��دوره� � � ��ا ت� �س ��اب� �ق ��ت امل �س �ت �ش �ف �ي ��ات
الصينية في تلبية هذه الدعوة ،وقامت
ب ��اخ� �ت� �ي ��ار وإرس� � � � ��ال أح � �س ��ن أط �ب��ائ �ه��ا
وم �م��رض �ي �ه��ا إل� ��ى امل��دي �ن��ة ف ��ى غ �ض��ون
يومني ،مزودين بأحدث املعدات الطبية
ملستشفياتهم على منت شاحنات كبيرة،
وال� �ت ��ي ت �م �ث �ل��ت ف ��ي أج� �ه ��زة ال �ت �ص��وي��ر
امل�ق�ط�ع��ي امل �ح��وس��ب امل �ن �ق��ول��ة ،وأح ��دث
امل�خ�ت�ب��رات امل�ن�ق��ول��ة ف��ي ال �ع��ال��م إلج ��راء
اختبارات الحمض النووي.
وابتداء من يوم  5فبراير وحتى يوم 10
مارس املاضي ،عمل أكثر من  8000عامل
طبي من  94فريقًا طبيًا من عموم الصني
ف��ي ه��ذه املستشفيات امل��ؤق�ت��ة ودع�م��وا
املدينة وال�ب�لاد بأسرها لتجاوز أخطر
لحظة أمام تفشي الوباء.

خبراء صينيون :الوقاية من «كورونا»
واحتواؤه خير من عالجه
أك � � ��د خ� � �ب � ��راء ص� �ي� �ن� �ي ��ون أن ال ��وق ��اي ��ة
واالح �ت��واء الفعالني النتشار الفيروس
خ� �ي ��ر م� ��ن ع� �ل��اج امل � � ��رض ال� �ن ��اج ��م ع�ن��ه
حسب تجاربهم الواقعية ،محذرين من
أن ��ه م ��ن امل �ح �ت �م��ل ظ �ه��ور وض ��ع خطير
م��ن ج��دي��د لتفشي ال�ف�ي��روس م��ا ل��م يتم
إي�ل�اء اه�ت�م��ام كبير الك�ت�ش��اف واح�ت��واء
ال �ح��االت امل�ص��اب��ة ب��ال�ف�ي��روس م��ن دون
أع � � ��راض م �ل �ح��وظ��ة ،وذل � ��ك ب �ع��د إع�ل�ان
البالد التخلص من ذروة تفشى الوباء
وتحسن الوضع.
وق��ال دو ب�ين ،رئيس االتحاد الصيني
ألخ �ص ��ائ �ي ��ي ط� ��ب ال � �ح� ��االت ال �ح ��رج ��ة،
وزم�ل�اؤه من وف��د بكني الطبي ملساعدة
م �ق��اط �ع��ة ه ��وب ��ي وح ��اض ��رت �ه ��ا م��دي �ن��ة
ووه � � � ��ان ،ف� ��ي م ��ؤت �م ��ر ص �ح ��اف ��ي ع �ق��ده
م�ك�ت��ب االع �ل��ام ال �ت��اب��ع مل�ج�ل��س ال��دول��ة
مؤخرا لتبادل تجاربهم املكتسبة خالل
أعمالهم في املقاطعة منذ أوائ��ل الشهر
املاضي ،باللغة االنكليزية لألخصائيني
ال�ط�ب�ي�ين األج ��ان ��ب ف��ي ال� ��دول امل�ن�ك��وب��ة
ب� �ج ��ائ� �ح ��ة م � � ��رض االل � �ت � �ه� ��اب ال� ��رئ� ��وي
ال �ن��اج��م ع ��ن ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا ال�ج��دي��د
(ك��وف �ي��د ،)19-إن��ه يتعني وض��ع الوقاية
من الفيروس واحتوائه بشكل فعال في
املقام األول.
كما أك��د اطباء يشتغلون في مستشفى
جينيينتان ،أحد املستشفيات الرئيسية
ل �ع�ل�اج م��رض��ى ك ��وف �ي ��د 19-ف ��ي ووه � ��ان،
أكدوا ملراسل وكالة أنباء شينخوا أنه من
األهمية بمكان إيالء اهتمام بالغ ملشكلة
حاالت اإلصابة بالفيروس ،التي ال تظهر
عليها أي أع��راض ملحوظة في املجتمع،
إضافة إلى مشكلة «الحاالت األربع».
فما هو الفرق بني الحاالت املصابة من

مصاب في أحد مستشفيات الصين

دون أع � ��راض ،وب�ي�ن «ال �ح ��االت األرب ��ع»
التي حددتها الحكومة كمحور أعمالها
ل �ل��وق��اي��ة م��ن ال �ف �ي��روس ح�س��ب ت �ج��ارب
الصني في هذه املعركة ضد الوباء؟
لنعد إل��ى أواخ ��ر شهر يناير امل��اض��ي،
ح�ي�ن ب� ��دأ ت �ف �ش��ي وب � ��اء ك ��وف� �ي ��د 19-ف��ي
مدينة ووهان بشكل خاص ،وفي عموم
ال�ب�لاد بشكل ع��ام ،حيث اكتشف فريق
ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال� �ط ��وارئ ال�ط�ب�ي��ة أرس�ل�ت��ه
الحكومة امل��رك��زي��ة إل��ى ووه ��ان ،أن أحد
أهم خصائص كوفيد 19-هو أن من 80
باملئة إلى  85في املئة من املرضى كانوا
ي �ع��ان��ون م ��ن أع� � ��راض م��رض �ي��ة خفيفة
نسبيا ،بينما تمكن بعضهم من الشفاء
بشكل تلقائي ،إال أن املشكلة أنهم كانوا
قادرين على نقل العدوى لآلخرين.
ونظرا لذلك ،فإنه منذ  2فبراير املاضي
ب � ��دأت ووه � � ��ان ت �ن �ف �ي��ذ س �ي��اس��ة ف��ري��دة
ص ��ارم ��ة ل �ل �غ��اي��ة ل�ك�ب��ح م�ش�ك�ل��ة ان�ت�ق��ال

ال � �ف � �ي� ��روس ب �ي��ن ال� �ج� �م ��اه� �ي ��ر .وح �س��ب
متطلبات الحكومة امل��رك��زي��ة ،تتمحور
ال �س �ي��اس��ة ح� ��ول م �ن��ع وس ��ائ ��ل ان �ت �ش��ار
ال � �ف � �ي ��روس م� ��ن خ �ل��ال ال �س �ي �ط ��رة ع�ل��ى
مصادر ال�ع��دوى املتمثلة في «الحاالت
األربع» :املصابون املؤكدون بالفيروس،
وامل� �ش� �ت� �ب ��ه ب ��إص ��اب� �ت� �ه ��م ب ��ال� �ف� �ي ��روس،
وامل � �ص� ��اب� ��ون ب ��ال� �ح� �م ��ى ،واألش � �خ� ��اص
املخالطون لألنواع الثالثة املذكورة.
وتنقسم اإلج��راءات والتدابير املختلفة
مل �ع��ال �ج��ة ال� �ح ��االت األرب � ��ع ع �ل��ى ال�ن�ح��و
التالي:
ــ المصابون بالفيروس :بالنسبة
ل �ل��ذي��ن ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي�ه��م أع � ��راض خ�ط�ي��رة
ح� � ��رج� � ��ة ي � � �ج� � ��ري ن � �ق � �ل � �ه ��م ف� � � � � ��ورا إل � ��ى
املستشفيات املتخصصة التقليدية أو
مستشفيني مخصصني حديثي البناء،
وهما مستشفى هوهشنشان (جبل إله
النار) ومستشفى ليهشنشان (جبل إله

ال��رع��د)؛ أم��ا ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن أع��راض
خفيفة نسبيا ،فيجري نقلهم ف��ورا إلى
مستشفيات «فانغتسانغ» املتخصصة
امل � ��ؤق � �ت � ��ة ال � �ح� ��دي � �ث� ��ة اإلن� � � �ش � � ��اء (وه� � ��ي
م�س�ت�ش�ف�ي��ات م��ؤق�ت��ة ت��م ب �ن��اؤه��ا داخ��ل
ص � ��االت ري��اض �ي��ة وم ��راك ��ز ل �ل �م �ع��ارض
وغ �ي��ره��ا م ��ن األب �ن �ي��ة ال �ع ��ام ��ة ،وأط �ل��ق
ع�ل�ي�ه��ا ال �ص �ي �ن �ي��ون اس� ��م م�س�ت�ش�ف�ي��ات
«فانغتسانغ»).
 المشتبه بإصابتهم بالفيروس:ي � � �ج � ��ري ن� �ق� �ل� �ه ��م إل � � � ��ى امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات
املتخصصة للعالج واملالحظة الطبية.
 المرضى المصابون بالحمى:يجري نقلهم ف��ورا إل��ى ع�ي��ادات الحمى
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة
للقيام بالتشخيص والعالج.
 ال���م���خ���ال���ط���ون ل��ل��م��ص��اب��ي��نبالفيروس والحمى :ي�ج��ري نقلهم
ف ��ورا إل��ى أم��اك��ن م�ع��زول��ة معينة داخ��ل
امل� ��دارس أو ال �ف �ن��ادق ف��ي ع�م��وم امل��دي�ن��ة
للخضوع للحجر الصحي.
ويعتبر الخبراء الطبيون واملواطنون
ف��ي ووه ��ان أن ه��ذه ال�ت��داب�ي��ر املهمة قد
لعبت «دورا جوهريا» في معركة كبح
كورونا الجديد.
ولتنفيذ ه��ذه االج � ��راءات ،ق��ام موظفو
امل �ج �ت �م �ع ��ات ال �س �ك �ن �ي��ة وامل � �س� ��ؤول� ��ون
امل��دن�ي��ون ورج ��ال ال�ش��رط��ة ومتطوعون
ف��ي امل��دي�ن��ة بعمل م�س��ح ش��ام��ل لجميع
األس � ��ر ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة ،واك �ت �ش �ف��وا م �ئ��ات
األش � � �خ� � ��اص امل� � �ن � ��درج �ي��ن ض � �م ��ن ه ��ذه
الحاالت األرب��ع ،وأبلغوا عن أوضاعهم
ف ��ورا إل��ى ال�ه�ي�ئ��ات امل�ع�ن�ي��ة للتسجيل،
ث��م ن�ق�ل��وه��م إل��ى أم��اك��ن مختلفة حسب
التدابير.

ما القواعد القانونية والعلمية لهذه السياسات أو التدابير الصارمة؟
ت��أت��ي ال�ق��واع��د ال�ق��ان��ون�ي��ة مل��واج�ه��ة ت�ل��ك ال �ح��االت من
«ق ��ان ��ون ج �م �ه��وري��ة ال �ص�ي�ن ال�ش�ع�ب�ي��ة ل �ل��وق��اي��ة من
األمراض املعدية وعالجها» ،و«لوائح معالجة طوارئ
الصحة العامة» ،وتتبلور فيها خبرات الصني القيمة
ملكافحة األمراض املعدية الشديدة مثل سارس.
أم ��ا ال �ق��واع��د ال�ع�ل�م�ي��ة ف�ت��أت��ي م��ن ت �ج��ارب ال�ع��ام�ل�ين
الطبيني وامل��وظ�ف�ين ال�ي��وم�ي��ة ،ال�ت��ي تتركز ف��ي أح��دث
اإلص� ��دارات «ال �س��ادس» للبرنامج ال��وط�ن��ي الصيني
للوقاية والسيطرة على مرض االلتهاب الرئوي الناجم
عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد  ،)19 -وجرى
نشره على املوقع االلكتروني للجنة الصحة الوطنية.

وعلى سبيل املثال ،حدد البرنامج أنه يجب اكتشاف
املصابني بالفيروس من دون أعراض بشكل رئيسي
م��ن خ�لال التحقيق ف��ي ح��دوث ح��االت تفش وسط
أع��داد كبيرة ،والتحقيقات الرقابية ملصادر العدوى
وغيرها.
وأض � ��اف أن ��ه م ��ن ال � �ض ��روري ت�ج�م�ي��ع األش �خ��اص
امل �ص��اب�ين ب��ال�ف�ي��روس م��ن دون أع� ��راض ف��ي ام��اك��ن
معينة لوضعهم تحت الحجر الصحي ملدة  14يوما،
وال يمكن ال�س�م��اح بخروجهم م��ن الحجر الصحي
إال بعد الحصول على نتيجتني سلبيتني الختباري
ف�ح��ص م�ت�ت��ال�ي�ين ل�ل�ح�م��ض ال� �ن ��ووي ،ع�ل��ى أن ت�ك��ون

الفترة بينهما أكثر من  24ساعة.
وبالنسبة إل��ى ال�ح��االت املشتبه بها ،ح��دد البرنامج
أنه يجب عالجها في املستشفيات املتخصصة مثل
الحاالت املؤكدة ،ولكن يجب وضع كل حالة مشتبه
بها في غرفة واحدة معزولة عن اآلخرين ،وال يمكن
اع �ت �ب��اره��ا غ�ي��ر م�ش�ت�ب��ه ب��إص��اب�ت�ه��ا ب��ال �ف �ي��روس إال
بعد الحصول على نتيجتني متتاليتني الختبارين
م�ت�ت��ال�ي�ين ل�ل�ح�م��ض ال� �ن ��ووي ،ع�ل��ى أن ت �ك��ون ال�ف�ت��رة
بينهما أكثر من  24ساعة ،باالضافة إل��ى نتيجتني
سلبيتني الختبار فحص االجسام املضادة  IgMو
 IgGالخاص بالفيروس( .بكني  -شينخوا)
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يتفشى

كورونا

الكويت 05

مواطنون لـ سبقلا عن خطتهم عقب «فتح الحياة»:

نشتاق للمساجد ..وعيوننا على ّ
«لمة الربع»
¶ التسوق والعودة إلى الجيم في صدارة قرارات ما بعد الحظر
بعد ان غير «كورونا» وجه الحياة المعتاد ،وطالت العزلة بسبب الحظر والبقاء لساعات طويلة
في البيوت ،أصبح المواطنون والمقيمون يتطلعون إلى العودة إلى سابق عهدهم من زيارات
وخروجات ونزهات وتجمعات مع األهل واألصدقاء ،وأضحى لسان حال الكثيرين «المرء ال يعرف
قيمة الشيء إال بعد افتقاده» ،لكن األمل كبير جدا بأن تهزم الكويت الوباء وتعود مياه الحياة
إلى مجاريها.
ومع طول فترة الحظر الجزئي وما تزامن معه من إجراءات احترازية أجبرت الناس على التباعد
الوقائي ،استطلعت سبقلا اآلراء في أول شيء ينتوي أغلب المواطنين والمقيمين فعله
عقب قرار الحكومة بعودة الحياة تدريجيا إلى ما كانت عليه.

محمود الزاهي
ك�ث�ي��رون أج�م�ع��وا على أن األف �ئ��دة تشتاق إل��ى الصالة
ف��ي امل �س��اج��د ل��درج��ة تجعلها أول ق ��رار وأول م�ش��وار
سيقصده هؤالء عقب انتهاء الحظر الجزئي.
ويزيد من افتقاد تلك الروحانيات املرتبطة بالعبادة
وأداء الصالة في املسجد دخول شهر رمضان من دون
أي م�ظ��اه��ر دي �ن �ي��ة ،خ��اص��ة م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��أج ��واء ص�لاة
التراويح واملكوث في املساجد فترة العصر وحتى أذان
امل�غ��رب وه��ي ع��ادة عند كثير م��ن امل��واط�ن�ين واملقيمني
خاصة كبار السن.
األج��واء االجتماعية كذلك كانت من بني أكثر األشياء
التي افتقدها الناس ما جعل زيارة األهل وصلة األرحام
تحتل مرتبة متقدمة في أولويات الكثيرين عقب انتهاء
الحظر إذ عبر العديد ممن سألتهم سبقلا عن شوقهم
ألجواء اللمة العائلية وصلة األرح��ام وتبادل الزيارات
وج �م �ي �ع �ه��ا أش� �ي ��اء ت��راج �ع��ت ب �ش ��دة ف ��ي ظ ��ل األج � ��واء
الحالية املرتبطة بانتشار فيروس كورونا وما فرضته
من تباعد اجتماعي حتى داخل البيت الواحد أحيانا.

الهلفي :أفتقد بشدة
زيارة األقارب
مهنا :سأصطحب أصدقائي
في نزهة إلى أحد الشواطئ
الشالحي :الحظر عودنا على التعقيم
ومراعاة الصحة العامة
أم أحمد :سأستأنف صالتي
في المسجد ..ألنها أكثر
شيء أفتقده

خطة النساء
ال�ن�س��اء ك��ن األك�ث��ر اهتماما بصحتهن وال�ح�ف��اظ على
أوزان�ه��ن ،ل��ذا ف��إن معاودة الذهاب إل��ى الجيم وص��االت
اللياقة البدنية وممارسة املشي في املماشي الرياضية
عقب االنتهاء من أعمال املنزل ج��اءت من بني األشياء
التي حظيت باهتمام كبير ووضعت في مقدمة الجدول
ملعاودتها عقب عودة الحياة لطبيعتها.
وجنبا إل��ى جنب مع ممارسة الرياضة ج��اء االهتمام
ب � �م � �ع� ��اودة ال � �ت � �س� ��وق م � ��ن امل� � � � ��والت وش� � � � ��راء امل�ل�اب ��س
واالك �س �س��وارات م��ن ب�ين األم ��ور ال�ت��ي ينتظر كثير من
السيدات انتهاء الحظر للهرولة عليها ومعاودة وصل
املحبة الخاصة بها.
ويقول خالد الهلفي انه اعتاد أن يمارس حياته بشكل
طبيعي إلى حد كبير خالل الفترة الحالية لكنه يفتقد
بشدة إلى زيارة أقاربه وصلة رحمه من خالل التواصل
امل �ب��اش��ر ب� ��دال م ��ن االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
والتكنولوجيا املختلفة في الوقت الحالي.
ويضيف الهلفي إن خاله سيكون أول م��ن يذهب إلى
زيارته مباشرة في الساعة األول��ى لإلعالن عن انتهاء
الحظر الجزئي وه��ي ع��ادة ح��رص عليها ط��وال عمره
ولم تنقطع إال في الوضع الحالي.

أصدقاء ونزهات
ويتفق جاسم مهنا م��ع سابقه ف��ي افتقاد ال��زي��ارات

العائلية ،إذ ي��ؤك��د أن ل��دي��ه قائمة م��ن األه��ل سيقوم
ب��زي��ارت �ه��م ب �ع��ده��ا س �ي��ذه��ب م �ب��اش��رة إل ��ى ع ��دد من
أص��دق��ائ��ه وي�ص�ط�ح�ب�ه��م ف��ي ن��زه��ة ألح ��د ال�ش��واط��ئ
لقضاء وقت طويل وهو أمر يفتقده بشدة.
ويقول متعب الشالحي انه بالرغم من حرصه على أن
تظل حياته طبيعية وأن يمارس كل ما كان يحرص
عليه قبل الحظر إال ان األج��واء العائلية وال��زي��ارات
األسرية هي أكثر ما يفتقده حاليا لذا سيكون عليه
أن ي �ع ��اود ن �ش��اط��ه ال �خ ��اص ب �ه��ا ع �ق��ب رف ��ع ال�ح�ظ��ر
وعودة األمور لطبيعتها.
ويضيف أن الحظر كان له العديد من املكاسب ،لعل
أه �م �ه��ا زي � ��ادة اه �ت �م��ام ال�ج�م�ي��ع ب��ال�ت�ع�ق�ي��م وغ�ي��ره��ا
م��ن ال� �ع ��ادات ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ت�ص��ب ف��ي ال�ن�ه��اي��ة في
الحفاظ على الصحة العامة ،مشيدا في الوقت نفسه
بالجهود التي بذلتها الجهات الحكومية املختلفة
منذ بداية األزمة حتى اآلن.

شوق إلى املسجد
أما علي املطيري فيؤكد أن املسجد سيكون أول مكان
يقصده وأول ق��رار يتخذه ألداء الصالة فيه بعد أن
حرم من هذا األمر طوال األيام املاضية.
ويضيف أن اكثر ما آمله خالل شهر رمضان الحالي
هو افتقاد األجواء اإليمانية املرتبطة دائما بالصالة

في املسجد السيما صالتي القيام والتراويح ،مشيرا
إل��ى أنها امل��رة األول��ى في العمر التي نشهد فيها ما
يحدث حاليا وهو أمر فرق كثيرا معه «خاصة أننا
شعب روحاني ومتدين».
ويؤكد أنه إلى جانب املسجد وأداء الصالة فيه فإنه
سيخصص وق �ت��ا ط��وي�لا ل��زي��ارة األه ��ل واألص��دق��اء
خ��اص��ة م��ع اف �ت �ق��اد أج � ��واء ت �ب��ادل ال ��زي ��ارات وغ �ي��اب
الغبقات وعدم اجتماع األسرة خالل الشهر الفضيل
كما جرت العادة.
وتتفق أم أحمد مع الرأي السابق إذ تختصر إجابتها
في كلمة واح��دة هي «مساجدنا» ،مبينة أن الذهاب
ل�ل�م�س�ج��د أك �ث��ر م��ا ت�ف�ت�ق��ده ح��ال�ي��ا وه ��ي م��ن ق��ارب��ت
ال �س �ت�ي�ن م ��ن ع �م��ره��ا إذ ح ��رص ��ت ع �ل��ى ال� �ص�ل�اة ف��ي
املسجد بشكل منتظم قبل أن تحول الظروف الحالية
بينها وبني استمرار هذا األمر.
وي��ؤك��د محمد ح�م��زة أن املسجد سيكون أول مكان
ي�ق�ص��ده ع�ق��ب رف��ع ال�ح�ظ��ر إذ يشعر ب��اف�ت�ق��اد شديد
ألداء الصالة في جماعة بعدما اعتاد ط��وال سنوات
ع �م��ره ع�ل��ى ال �ن ��زول م��ن ب�ي�ت��ه وال �ص�ل�اة ف��ي املسجد
بشكل منتظم فضال عن أداء صالة القيام في املسجد
الكبير وجميعها أجواء يفتقدها حاليا.
وي �ت �ف��ق ص��ال��ح ال��رش �ي��دي م��ع م��ن س �ب �ق��وه ف��ي ك��ون
املسجد أكثر األماكن التي افتقدها ولذا سيكون أول

م�ك��ان يقصده عقب رف��ع الحظر خ��اص��ة بعد افتقاد
الروحانيات الخاصة برمضان ألول مرة في العمر.
وي�ش�ي��ر ع ��زام سبيعي إل��ى أن��ه سيقصد ال�ج�ي��م ف��ور
انتهاء الحظر وسيعاود مجددا ممارسة الرياضة،
مشيرا إلى أن فترة الحظر وتوقف الدوام تسببا في
االق�ب��ال على ت�ن��اول الطعام بشكل كبير وزائ��د على
املعتاد.
ويضيف أن��ه ي�ح��اول ال��ذه��اب إل��ى املمشى لكن األم��ر
ليس كما كان في السابق ما يحتم ض��رورة معاودة
الذهاب إلى الجيم وممارسة الرياضة بشكل أكبر.
وتتفق أم��ل التميمي مع ال��رأي السابق ،مشيرة إلى
أن ال �ج �ي��م وال� �ع ��ودة إل ��ى ال� �ن ��ادي ه �م��ا أول األم��اك��ن
التي ستقصدها ف��ور رف��ع الحظر ،مبينة أن الشعب
الكويتي بطبيعته شعب يحب األك��ل وه��و أم��ر زاد
بشكل كبير في ظل الحظر وتوقف ال��دوام الحكومي
مما نتج عنه زيادة الوزن بشكل كبير.
وب��ال �ن �س �ب��ة ألم ع �ب��د ال� �ه ��ادي ف� ��إن اج �ت �م��اع األه ��ل
أك�ث��ر م��ا اف�ت�ق��دت��ه ل��ذا ف��إن�ه��ا س�ي�ك��ون عليها القيام
بزيارة شقيقاتها الالئي حرمت منهن طوال الفترة
املاضية ،مشيرة إلى أنها بالكاد استطاعت زيارة
والدتها التي تقيم معها في نفس املنطقة السكنية
ل �ك �ن �ه��ا ت �ف �ت �ق��د ب� �ش ��دة ل�ل��أج� ��واء ال �ع��ائ �ل��ة وت� �ب ��ادل
الزيارات.

السويط لـ سبقلا :نستقبل  90بالغاً يومياً

 800اشتباه بـ«كورونا» في الجليب
خالل أسبوعين
ارتفعت نسبة البالغات التي يتلقاها مركز اسعاف الجليب إلى أكثر من
ضعفين خالل أسبوعي الحجر مقارنة بما كان قبلهما ،حيث تسجل
يوميا حاالت وتقارير مرضية ما بين  75و 90حالة ،بعد أن كان يستقبل ما ال
يتجاوز  20بالغا ،كما تعامل خالل األسبوعين مع  1000حالة مرضية بينها
نحو  800حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

خالد الحطاب
كشفت ج��ول��ة ل �ـ سبقلا ع�ل��ى منطقة
جليب الشيوخ أمس تعامل الطواقم
الطبية مع الكثير من الحاالت ،حيث
وفرت وزارة الصحة وادارة الطوارئ
ال �ط �ب �ي��ة  6م ��رك� �ب ��ات اس � �ع� ��اف مل��رك��ز
ال �ج �ل �ي��ب ب� � �ـ 13م��وظ �ف��ا ف ��ي ال ��وردي ��ة
الواحدة.
وع�ل�م��ت سبقلا م��ن ط��اق��م املسعفني
ه �ن��اك ت�ع��ام�ل�ه��م خ�ل�ال اس�ب��وع�ين مع
أل��ف حالة مرضية وب�لاغ  %80منهم
ح ��االت اش�ت�ب��اه ب��االص��اب��ة ب�ف�ي��روس
ك��ورون��ا أو م�خ��ال�ط�ين مل�ص��اب�ين وت��م
نقلهم إل��ى امل�ح��اج��ر أو املستشفيات
املخصصة.
وق � ��ال رئ �ي ��س م ��رك ��ز اس� �ع ��اف ج�ل�ي��ب
ال �ش �ي��وخ ف � ��ارس ال �س��وي��ط إن ط��اق��م
االسعاف يتعامل خالل ازمة كورونا
مع كامل منطقة جليب الشيوخ وعبد
اهلل املبارك وطلب مؤخرا اسنادا من
عدة مناطق أخرى نظرا الرتفاع اعداد
ال �ب�ل�اغ��ات وال� �ح ��االت امل��رض �ي��ة ال�ت��ي
ت �ت��وزع م��ا ب�ي�ن م�ن��زل�ي��ة ول��وج�س�ت�ي��ة
واشتباه باإلصابة بالفيروس.

حاالت متزايدة
وذك� � ��ر أن م ��رك ��ز اس � �ع� ��اف ال �ج �ل �ي��ب

السويط متحدثاً لـ سبقلا (تصوير :بسام زيدان)

استقبال  20حالة خالل
أقل من  4ساعات
الحاالت اليومية
تصل إلى 91
وال تقل عن 75

يعتبر اآلن م��ن أك�ث��ر امل��راك��ز تعامال
م � ��ع ح� � � ��االت ي� ��وم � �ي� ��ة ،ح� �ي ��ث س �ج��ل
امس وخالل اقل من  4ساعات عمل
 20ح ��ال ��ة ،ف ��ي ح�ي�ن ت �ص��ل ال �ح��االت
ال�ي��وم�ي��ة إل��ى  91ح��ال��ة وال ت�ق��ل عن
 75منذ بداية االزمة.
وأشار السويط إلى ان املركز يتعامل
كذلك مع مراكز ايواء العمالة املخالفة
لقانون االق��ام��ة بالتعاون م��ع جهات
ال� ��دول� ��ة االخ � � ��رى وت � ��م ت �ع �ي�ي�ن ن �ق��اط
داخ �ل �ه��ا ل�ت�ق�ي�ي��م ال � �ح ��االت امل��رض �ي��ة
ومدى حاجتها لعربة اسعاف لنقلها
إل � ��ى امل � ��راك � ��ز ال �ط �ب �ي��ة ن� �ظ ��را إل � ��ى أن
بعضها يمكن نقله بواسطة مركبات
أخرى أو العالج في املوقع.
وب�ي��ن أن م ��ن االم � � ��ور ال� �ت ��ي ت�ت�ع��ام��ل
م ��ع م��رك��ز اس �ع ��اف ال �ج �ل�ي��ب م ��دارس
اس �ت �ق �ب��ال م �خ��ال �ف��ي االق� ��ام� ��ة ب�ن�ق��اط
ثابتة ،مشيرا إلى أن وزارة الداخلية
ق� � ��ام� � ��ت وب � � �ع� � ��د ح� � �ج � ��ر امل� �ن� �ط� �ق� �ت�ي�ن
ب �ت �خ �ص �ي��ص م� ��وج� ��ة ب � ��ث الس �ل �ك��ي
خ��اص��ة إلس �ع��اف الجليب واملهبولة
وفصلها عن باقي املناطق ليتسنى
التعامل معها بالطريقة الصحيحة
والسرعة املمكنة.
و ل� � �ف � ��ت ا ل� � �س � ��و ي � ��ط إ ل � � ��ى أن ه� �ن ��اك
م ��ر ك ��ز ي ��ن ص� �ح� �ي�ي�ن ي� �ت ��م ا ل �ت �ع��ا م��ل
م �ع �ه �م��ا ك ��ذ ل ��ك و ت� �ل� �ق ��ي ا ل� �ب�ل�ا غ ��ات
م �ن �ه �م��ا دا خ � ��ل ا مل� �ن� �ط� �ق ��ة ،أ ح��د ه �م��ا
ل� � �ل� � �م� � �ت� � �ط � ��و ع �ي��ن وآ خ � � � � � � ��ر ل � � � � � � ��وزارة
ا ل � �ص � �ح� ��ة ،م � �ش � �ي ��را إ ل� � ��ى أن م ��ر ك ��ز
ا س �ع��اف ا ل �ج �ل �ي��ب ي �ق��وم ب �ف �ص��ل اي
اوراق ت� �خ ��ص ح� � ��االت اال ص� ��ا ب� ��ات
ب��ا ل �ف �ي��روس خ ��ارج ا مل��ر ك��ز ل�ض�م��ان
عدم نقل العدوى داخله.

جودة عالية
ي�ت�ب��ع م��رك��ز إس �ع��اف ال�ج�ل�ي��ب أع�ل��ى
اساليب املحافظة على تعقيم العاملني
واملبنى واآلليات واستخدام القفازات
ال�ط�ب�ي��ة ال �ع��ال �ي��ة ال� �ج ��ودة وال �ك �م��ام��ات
ل �ت �ف ��ادي ن �ق��ل ال � �ع� ��دوى اض ��اف ��ة إل��ى
ال��واق �ي��ات ال�ج�س��دي��ة للمحافظة على
سالمة العاملني الذين يعملون من 5
فجرا حتى  5بعد العصر.

تعقيم اآلليات
ي �ع �ق��م امل �س �ع �ف��ون ف ��ي م��رك��ز ال�ج�ل�ي��ب
اآلليات بعد التعامل مع حاالت ملخالطني
ومشتبه بإصاباتهم بالفيروس باملواد
واألدوات الضرورية تفاديا ألي عدوى،
حيث تستغرق العملية م��ا ي�ق��ارب 25
دقيقة.

خوف
أش� � � ��ار م� �س� �ع� �ف ��ون إل � � ��ى أن ك �ث �ي��را
م ��ن ال � �ح ��االت ال �ت ��ي ت� ��رد إل� ��ى م��رك��ز
اإلس�ع��اف ترتبط بهلع أو خ��وف من
االص��اب��ة بالفيروس من قبل قاطني
امل�ن�ط�ق��ة وع �ن��د وص��ول�ه��م إل��ى ال�ح��ال��ة
ي�ت�ب�ين أن �ه��ا ب�ع�ي��دة ك��ل ال�ب�ع��د ع��ن أن
ت �ك��ون م�ص��اب��ة ب��ال �ع��دوى ،ول �ك��ن يتم
ال�ت�ع��ام��ل معها وف��ق االص��ول وتنقل
إل� ��ى امل ��رك ��ز امل �خ �ص��ص ل �ل �م �س �ح��ات
للتأكد.

اهتمامات نسائية
ت��ؤك��د أم أح�م��د أن أول م��ا ستفعله بعد
رفع الحظر هو التسوق وزيارة عدد من
امل ��والت ل �ش��راء م��ا ت�ح�ت��اج��ه م��ن أغ��راض
كاملالبس وأدوات املنزل إذ اعتادت طوال
ع �م��ره��ا ع �ل��ى ال �ت �س��وق م ��رة ك ��ل  3أي ��ام
وه ��و أم ��ر ح��رم��ت م�ن��ه ل�ل�م��رة األول� ��ى مع
ف��رض الحظر وإغ�لاق امل��والت واألس��واق
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن ه ��ذا ال�ش�ع��ور
ي �ش��ارك �ه��ا ف �ي��ه ك �ث �ي��ر م ��ن ص��دي �ق��ات �ه��ا
والنساء بشكل عام.

دعاوى قضائية
أك��د محمد ال�ش�م��روخ أن أول م��ا سيفعله هو
م��راج�ع��ة ع��دد م��ن ال��دوائ��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة خاصة
قصر العدل لوجود عدد من الدعاوى القضائية
يحتاج إلى متابعتها وهو أمر لم يستطع اتمامه
مع فرض الحظر وتوقف الدوام الحكومي.

 06الكويت

يتفشى

كورونا

مناعة القطيع «صايرة صايرة»!
استشاري األمراض المعدية د .غانم الحجيالن لـ سبقلا:

او ان�ت�ش��ار امل ��رض ،مضيفا« :نتيجة
اكتظاظ السكن في مناطق معينة بما
يفوق املحدد ،وهذا يحدث في مناطق
س �ك��ن ال �ع �م��ال ال� �ع ��ازب�ي�ن ،ف� ��إن حظر
التجول ال ينفع في منع انتشاره».

توقع استشاري األمراض المعدية ،د .غانم الحجيالن ،تطبيق مناعة
القطيع في الكويت من دون أن نشعر ،الفتا إلى عدم وجود أدوية أو
تطعيمات تساعد على منع انتشار المرض.
وقال الحجيالن في تصريح لـ سبقلا إن مناعة القطيع «صايرة صايرة
وال أحد يستطيع أن يوقفها» ،ملمحاً الى انخفاض األعداد في بعض
الدول ورفع الحظر عنها بعد تكون مناعة لدى شعوبها.

عالج املتعافني

مي السكري
شدد د.غانم الحجيالن على أن مناعة
ال �ق �ط �ي��ع ت � ��ؤدي إل� ��ى ض �ع��ف ان �ت �ش��ار
فيروس ك��ورون��ا ،مشددا على اهمية
اج � ��راء ف �ح��وص��ات ع �ش��وائ �ي��ة مل�ع��رف��ة
نسبة االصابة املحددة ملناعة القطيع،
فإذا بلغت نسبة االصابة  ،%60فهذا
يعني أننا وصلنا الى مرحلة مناعة
القطيع وه��ي ال�ن�ه��اي��ة ال�ت��ي سنصل
اليها.

مناعة طبيعية
وأوض � � � � ��ح ال � �ح � �ج � �ي �ل�ان أن «م� �ن ��اع ��ة
ال �ق �ط �ي��ع» ت�ع�ن��ي امل �ن��اع��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة،
وه��ي شكل م��ن أش�ك��ال الحماية غير
امل �ب ��اش ��رة م ��ن م� ��رض م �ع��د ،وت �ح��دث
ع� �ن ��دم ��ا ت �ك �ت �س��ب ن �س �ب��ة ك� �ب� �ي ��رة م��ن
امل� �ج� �ت� �م ��ع م� �ن ��اع ��ة ل� � �ع � ��دوى م �ع �ي �ن��ة،
إم ��ا ب�س�ب��ب اإلص ��اب ��ة ب �ه��ا س��اب �ق��ا أو
ال�ت�ل�ق�ي��ح ،م�م��ا ي��وف��ر ح�م��اي��ة ل�لأف��راد
الذين ليس لديهم مناعة للمرض.

بلوغ اإلصابات % 60
يعني وصولنا إليها
الفحوصات العشوائية
ضرورية لمعرفة نسب
تفشي الوباء
حظر التجول ال يجدي في منع
انتشار الفيروس بين العمال
البشر يتأخرون بفارق 100
خطوة عن انتشار المرض

غانم الحجيالن

وب�ي�ن أن ه��ذه ال�ن�ظ��ري��ة تنطبق على
األش �خ��اص ال��ذي��ن يتمتعون بصحة
ج�ي��دة ،مثل العمالة ال��واف��دة ف��ي سن
ال�ش�ب��اب ،حيث ت�ك��ون لديهم أع��راض
االصابة خفيفة ،الفتا الى أن األدوية
م�ت��اح��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ه ��ذه األع� ��راض
البسيطة وبمعالجتها ينتهي املرض
ويمتنع انتشاره.
وذك ��ر أن م�ن��اع��ة القطيع ه��ي ح��دوث
م�ن��اع��ة الن�ت�ش��ار امل ��رض ف��ي املجتمع
ن �ت �ي �ج��ة إص� ��اب ��ة اك� �ث ��ر م ��ن  %60م��ن
األشخاص ،وهذا سيؤدي إلى توقفه،
وه��و يحدث بطريقتني ام��ا التطعيم

وتابع الحجيالن :قد ينصح البعض
وم� �ن� �ظ� �م ��ة ال� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ب �ع��دم
تطبيق م�ن��اع��ة ال�ق�ط�ي��ع ،ول �ك��ن نريد
أن ن��وض��ح ان اس �ت �خ��دام امل �ص��ل من
امل ��رض ��ى امل �ت �ع��اف�ين خ �ي��ر دل �ي��ل على
ك�لام �ن��ا وي �س �ب��ب ش �ف��اء ل�لأش �خ��اص
في العناية املركزة ،وهذا يدل على ان
األج�س��ام امل�ض��ادة تعمل على حماية
الشخص حتى ولو أصيب مرة أخرى
س �ت �ك��ون األع � � ��راض خ�ف�ي�ف��ة ج � �دًا وال
خ �ط��ورة ع�ل�ي��ه ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن أع��داد
امل �ص ��اب�ي�ن اك� �ث ��ر  20م� ��رة م ��ن امل�ع�ل��ن
عنها.
ولفت إلى أن البشر يتأخرون بفارق
 100خ � �ط� ��وة ع � ��ن ان � �ت � �ش� ��ار امل� � ��رض،
وسنرى مئات األل��وف من اإلصابات
خ�ل�ال أي� ��ام ،الف �ت��ا ال ��ى إج� ��راء دراس ��ة
م�س�ح�ي��ة ف��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق مل�ع��رف��ة
ما إذا اقتربنا من التخلص من هذه
املشكلة ،وأن�ن��ا قطعنا ش��وط��ا كبيرا
م��ن ه��ذا امل ��رض أم ال ،ك�م��ا ان��ه اق�ت��رح
أخ��ذ  200عينة ع�ش��وائ�ي��ة ف��ي بعض
املناطق.

خالفت قرارات الوزارة بشأن صرف رواتب العاملين

«التربية» ّ
سيلت ضمان  5مدارس خاصة
هاني الحمادي
ف �ي �م ��ا اع� �ت� �م ��د ق � �ط� ��اع ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �خ ��اص
وال�ن��وع��ي ب ��وزارة التربية خططا دراس�ي��ة
لـ 57مدرسة خاصة أجنبية من أجل تطبيق
نظام التعليم «عن ُبعد» ،علمت سبقلا أن
وزارة التربية تلقت عشرات الشكاوى ضد
مدارس خاصة تقاعست في صرف رواتب
موظفيها ،ضاربة ب�ق��رارات ال��وزارة عرض
الحائط ،وهو ما قوبل بإجراءات قانونية
صارمة.
وأك� ��د ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص
والنوعي د .عبداملحسن الحويلة أن الوزارة
مستمرة في تلقي التظلمات من ذوي الشأن
خالل فترة تعطيل العمل في امل��دارس عبر
الخدمة االلكترونية املخصصة لذلك ،الى
جانب متابعتها املستمرة للمدارس التي
تقرر اعتماد خططها الدراسية الستكمال
ال�ع��ام ال��دراس��ي  2019ـ�ـ  2020عبر وسائل
التعليم «ع��ن ُب �ع��د» ،لضمان رق��اب��ة فاعلة
على هذه املدارس.
وكشف الحويلة عن تلقي الوزارة تظلمات

اعتماد خطط  57مدرسة
أجنبية الستكمال
الدراسة «أونالين»
الحويلة :رفض  9خطط
دراسية تخالف ضوابط
التعليم «عن ُبعد»
عبدالمحسن الحويلة

تتعلق ب�ع��دم ص��رف روات ��ب ال�ع��ام�ل�ين في
ب �ع��ض امل � � � ��دارس ال� �خ ��اص ��ة ع �ب��ر ال �خ��دم��ة
االلكترونية املخصصة الستقبال الطلبات،
وت �ب�ي�ن ب �ع��د ال �ف �ح��ص وال �ت��دق �ي��ق م�خ��ال�ف��ة
 6م � ��دارس خ��اص��ة ل �ق��رار االل� �ت ��زام ب��أج��ور
العاملني.
وأك � ��د أن ق �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �خ ��اص أخ�ط��ر

ج�م�ي��ع امل � ��دارس ب��امل �خ��ال �ف��ة ،وح �ث �ه��ا على
االل�ت��زام بالقرارات وم��واف��اة اإلدارة العامة
للتعليم الخاص والنوعي بكشوف رواتب
شهر مارس .2020
وأض ��اف« :ب�ع��د التدقيق ت��م ات�خ��اذ ق��رارات
أهمها مباشرة إجراءات تسييل  5ضمانات
م ��ال �ي ��ة ك ��ان ��ت ق� ��د ق��دم �ت �ه��ا امل � � � ��دارس ق�ب��ل

الترخيص لها بمباشرة النشاط التعليمي
تمهيدًا إليداعها في حساب الوزارة».
وأش��ار الحويلة إلى اخطار الهيئة العامة
للقوى العاملة بما تبني ل �ل��وزارة ،ممثلة
ف��ي ق�ط��اع التعليم ال�خ��اص وال�ن��وع��ي ،من
مالحظات تتعلق بـ 3م��دارس خاصة تبني
م �خ��ال �ف �ت �ه��ا ل� �ل� �ق ��رارات امل �ن �ظ �م��ة ل �ل��روات��ب
وأج� ��ور ال�ع��ام�ل�ين ب�ه��ا الت �خ��اذ اإلج � ��راءات
الالزمة بحقها وإيقاف معامالتها.
وف�ي�م��ا يتعلق ب �ق��رار التعليم «ع��ن ُب�ع��د»،
نّ
بي الحويلة أن  66مدرسة خاصة اجنبية
أع ��رب ��ت ع ��ن رغ�ب�ت�ه��ا ف ��ي اس �ت �ك �م��ال ال �ع��ام
ال��دراس��ي عبر وس��ائ��ل التعليم «ع��ن ُبعد»
ب � ��أن ق ��دم ��ت خ �ط �ت �ه��ا ال� ��دراس � �ي� ��ة وآل� �ي ��ات
التقييم لطالبها.
وأوض ��ح أن ن�ت��ائ��ج دراس ��ة ه��ذه الخطط
أس� �ف ��رت ع ��ن اع �ت �م��اد  57خ �ط��ة دراس �ي��ة
مل � � ��دارس أج �ن �ب �ي��ة ،ف �ي �م��ا ت� �ق ��رر رف � ��ض 9
خطط دراس�ي��ة مل��دارس ال تنطبق عليها
ال �ض��واب��ط وامل�ع��اي�ي��ر امل �ق��ررة الستكمال
العام الدراسي  2019ــ  2020عبر وسائل
التعليم «عن ُبعد».

المسعود لـ سبقلا:

 6أبحاث كويتية تتأهل
في برنامج «ناسا»
هاني الحمادي
تأهلت  6أبحاث علمية مقدمة من طلبة كويتيني
ال��ى املستوى األول في برنامج «غلوب ناسا»
العاملي التابع لوكالة الفضاء األميركية .NASA
وقالت املوجهة الفنية االولى للعلوم في اإلدارة
ال �ع��ام �ل��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال� �خ ��اص ،دالل امل �س �ع��ود ،لـ
سبقلا :وزارة ال�ت��رب�ي��ة ق��د ش��ارك��ت ف��ي ه��ذا
ال�ب��رن��ام��ج ال�ع��امل��ي بتسعة أب�ح��اث م��ن مختلف
امل�ن��اط��ق التعليمية ،أح��ده��ا م�ق��دم م��ن مدرسة
الرجاء املشتركة وحمل عنوان «تأثير األمطار
الحمضية» وأختير ضمن األبحاث املتأهلة.
وأوض � �ح� ��ت امل� �س� �ع ��ود أن األب � �ح� ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
امل �خ �ت��ارة ،ال �ت��ي ت��م ت�ق��دي�م�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال�ط�لاب
والطالبات املنتسبني لبرنامج للمستوى األول
عامليا كانت تحت إشراف التوجيه الفني العام
ل�ل�ع�ل��وم ،وب��دع��م م��ن م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت للتقدم
العلمي ،مبينة أن تقييم األب �ح��اث ج��رى عبر
االن �ت��رن��ت م��ن ق�ب��ل ل�ج�ن��ة تحكيم م��ن العلماء
والخبراء املشرفني على ه��ذا البرنامج العاملي
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ال �خ��اص ب�م��راق�ب��ة ت �غ �ي��رات الطقس
واملناخ ،والتابع لوكالة الفضاء االميركية ناسا.
وذك� ��رت أن ج�م�ي��ع امل � ��دارس امل�ت��أه�ل��ة حصلت
على باجات مختلفة تبني نوع الدراسة ومدى
جودتها وكفاءتها ،وجرى االعالن عن النتائج
على املوقع االلكتروني للبرنامج ،Globe.com
م�ع��رب��ة ع��ن س�ع��ادت�ه��ا ل�ت��أه�ي��ل ث��ان��وي��ة ال��رج��اء
لبرنامج  GLOBE-NASAللمستوى األول
عامليا.
وأك� � ��دت امل �س �ع��ود ان ادارة م� � ��دارس ال�ت��رب�ي��ة
ال�خ��اص��ة ت�ح��رص على تشجيع طلبة الكويت
امل�ت�م�ي��زي��ن ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي امل�س��اب�ق��ات املحلية
واإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ،وذل ��ك ل�ص�ق��ل مواهبهم
وت��وج �ي �ه��م ل�ل�ج��ان��ب ال�ع�ل�م��ي ورف� ��ع اس ��م دول��ة
الكويت في املحافل الدولية ،متمنية املزيد من
االنجازات والتفوق لطلبة الكويت في املسابقات
العلمية املقبلة.

األحد  10رمضان  1441هـ  3 -مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16781

الجارالله لـ سبقلا:

فرق طبية ومستلزمات
من ألمانيا وإيطاليا وكوبا
حمد السالمة
ش��دد وك�ي��ل وزارة ال�خ��ارج�ي��ة خ��ال��د ال�ج��اراهلل
ع �ل��ى اس �ت �م��رار ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �ك��وي��ت ودول
العالم لتبادل الخبرات في مواجهة «كورونا»
واحتوائه في البالد.
وذكر الجاراهلل في تصريح لـ سبقلا ،ان الوفد
الطبي األردني املوجود في البالد يضم أطباء
وممرضني متخصصني ف��ي مواجهة انتشار
وب��اء كورونا باشراف وزار ة الصحة ،مشيرًا
إل ��ى أن ه ��ذا ال�ت�ن�س�ي��ق ي�ع�ك��س ع �م��ق ال�ع�لاق��ة
االخ��وي��ة بني البلدين الشقيقني ،ومنوهًا بأن
القيادتني في الكويت واألردن تحرصان على
التعاون في كل الظروف التي تعيشها املنطقة.
وت� �ط ��رق ال � �ج� ��اراهلل ال� ��ى اه �م �ي��ة زي� � ��ارة ال��وف��د
الطبي الصيني للبالد لتبادل الخبرات ،الفتًا
إل��ى ح��رص البلدين الصديقني على التعاون
ف��ي ال �ع��دي��د م��ن امل� �ج ��االت ،خ��اص��ة م��ا يتعلق
بمواجهة تداعيات كورونا.
وق��ال ان ه��ذه ال��زي��ارة ت��أت��ي بعد زي ��ارة الوفد
الصيني للمملكة العربية السعودية ،وكانت
زيارة ايجابية وناجحة.
واوضح ان الوفد الصيني بحث اوجه التعاون
وأطلع الجانب الكويتي على التجارب الصينية،
وك��ان��ت ه��ذه االج � ��راءات م�ح��ل اه�ت�م��ام م��ن قبل
السلطات الصحية التي تفهمت نتائجها في
مواجهة جائحة وباء كورونا ،منوهًا في الوقت
نفسه بأن الوفد الهندي الذي زار البالد أخيرا
ج��رت االس�ت�ع��ان��ة ب�خ�ب��رات��ه ،وك��ان��ت توصياته
الصحية مهمة ،وهو ما عكس حرص البلدين
على التعاون في كل املجاالت ،خصوصا ان هذه
ال��زي��ارة ج��اءت في ظ��روف صعبة وكانت محل
تقدير ،التي تتطلع دائما إلى املزيد من التعاون

خالد الجارالله

توصيات الوفود الزائرة
مهمة لمواجهة الوباء
في هذا املجال واملجاالت األخرى.
وذك��ر ال �ج��اراهلل ان زي ��ارة ال��وف��د البنغالدشي
ع� � ��ززت ال� �ج� �ه ��ود ال� �ه ��ادف ��ة الح � �ت� ��واء ان �ت �ش��ار
الوباء ،وكان التنسيق عاليا بني الوفد الطبي
ال� �ع� �س� �ك ��ري ال� �ب� �ن� �غ�ل�ادش ��ي وامل � �س� ��ؤول�ي��ن ف��ي
وزارتي الصحة والدفاع.
ولفت الجاراهلل الى ان التنسيق جار مع دول
متقدمة لالستعانة بفرق طبية ومستلزمات
صحية ،ومنها املانيا وايطاليا وكوبا ،وجار
التواصل معها لترتيب االتفاق بشأن التعاون
بهذا املجال.
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الكويت 07

أمة وبلدي

«الخدمات » بحثت تسريعها للقضاء على التجمعات السكنية غير المالئمة

«المدن العمالية» إلى «األشغال»
علمت سبقلا أن لجنة
الخدمات العامة في مجلس
الوزراء بحثت في اجتماعها
األخير قراراً بتكليف وزارة
األشغال العامة بإنشاء
المدن العمالية الخمس
بدال ً من طرحها عن طريق
هيئة مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص
لإلسراع في تنفيذ هذه المدن.
وكشف مصدر مطلع أن وزارة
األشغال ستقوم بعمل البنية
التحتية لهذه المدن من
محطات كهربائية وإيصال المياه
وعمل الشوارع ،إضافة إلى بناء
هذه المدن.
وأضاف :ان مسؤولين في وزارة
األشغال العامة أبلغوا بعض
الجهات الحكومية أن إنشاء
هذه المدن يحتاج إلى حوالي
 7سنوات بسبب التصميمات
والطرح وأخذ موافقات الجهات
الرقابية.

البلدية رفضت طلب
«المرافق العمومية»
المساهمة في بناء
هذه المدن
الغريب :ال يجوز استثناء
أي مستثمر من مبدأ
العدالة االجتماعية

زكريا محمد
نّ
وبي املصدر أن طرح مشروع املدن العمالية
يأتي رغبة من الدولة في إنشاء مدن متكاملة
خاصة للعمالة ذات الدخل املحدود ،تحتوي
على مجمعات سكنية ذات معايير بيئية
وب �ش �ك��ل ح� �ض ��اري ول �ل �ق �ض��اء ع �ل��ى ن �ش��وء
تجمعات سكنية غير مالئمة وصحية في
م �ن��اط��ق ال �س �ك��ن ال �ن �م��وذج��ي وح� ��ل مشكلة
سكن العزاب في مناطق السكن الخاص.

طلب «املرافق»
على صعيد آخ��ر ،رفضت اإلدارة القانونية
ف� ��ي ال� �ب� �ل ��دي ��ة ط� �ل ��ب ش ��رك ��ة إدارة امل ��راف ��ق
ال �ع �م ��وم �ي ��ة ف� ��ي رغ �ب �ت �ه��ا ب��امل �س ��اه �م ��ة م��ع
الحكومة في إنشاء مدن عمالية.
وقال مدير اإلدارة املستشار رجعان الغريب
ف ��ي خ �ط ��اب وج �ه ��ه إل� ��ى وزي � ��ر ال �ب �ل��دي��ة إن
مجلس الوزراء أصدر قراره في  4مايو 2015
بتكليف وزي��ر البلدية بالتنسيق مع هيئة
م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
وال� �خ ��اص ل�ل�إس ��راع ف ��ي ات� �خ ��اذ ال �خ �ط��وات
ال�ل�ازم ��ة إلن� �ش ��اء امل � ��دن ال �ع �م��ال �ي��ة وت�ك�ل�ي��ف
البلدية بالتنسيق مع كل الجهات املختصة
لسرعة تنفيذ أحكام مرسوم حظر سكن غير
العائالت في املناطق السكنية.
وأض��اف الغريب :أن مجلس ال ��وزراء أص��در
ق��رارًا في  27مايو  2018عمم بموجبه على
ك ��ل ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ض� � ��رورة تضمني
ال � �ش� ��روط امل��رج �ع �ي��ة ل �ع �ق��وده��ا ب� �ن� �دًا ي �ل��زم
الشركات التي سيتم التعاقد معها بإسكان
العمالة التابعة لها في املدن العمالية.

إجراءات صحيحة
وأوض� � ��ح ال �غ ��ري ��ب أن� ��ه ن� �ف ��اذًا مل ��ا ت� �ق ��دم م��ن
ق � ��رارات امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي وم�ج�ل��س ال� ��وزراء
أدرج � ��ت ال �ب �ل��دي��ة م �ش��روع إن �ش��اء وتشغيل
 5م��دن عمالية ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ة ،2019/2020
وت ��م اخ �ت �ي��ار امل ��وق ��ع رق ��م  3ج �ن��وب م��دي�ن��ة
ال �ج �ه��راء ب �م �س��اح��ة ق ��دره ��ا  101.5ه �ك �ت��ار،
ال�ط��اق��ة االستيعابية ق��دره��ا  20أل��ف عامل
ويتم طرحها لالستثمار عن طريق القطاع
ال�خ��اص بنظام ال�ش��راك��ة ،حيث قامت هيئة
م�ش��روع��ات ال�ش��رك��ة ب��إع��داد وث��ائ��ق مشروع
املدن العمالية (مدينة الجهراء) ،ومن ثم فإن

تلك اإلج��راءات السابقة هو تطبيق صحيح
ل� �ق ��رارات م�ج�ل��س ال� � � ��وزراء ،وال ي ��وج ��ود ما
يثبت أن هناك اتجاها لدى البلدية مخالفا
لذلك أو الرغبة ف��ي استثناء بعض املواقع
من نظام الطرح بالشراكة.
نّ
وبي انه بتاريخ  22أكتوبر  2019تقدمت
ش��رك��ة إدارة امل��راف��ق العمومية بطلب إلى
وزي � ��ر األوق � � ��اف وزي � ��ر ال �ب �ل��دي��ة م�ت�ض�م�ن��ًا
رغ �ب �ت �ه��ا ف ��ي امل �س��اه �م��ة م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ف��ي
إن� �ش ��اء م� ��دن ع �م��ال �ي��ة م ��ن خ�ل��ال ال ��دارس ��ة
ال�ت��ي ت�ق��وم بها الشركة ل��واق��ع احتياجات
تلك املدن العمالية املزمع طرحها من قبل
ال�ب�ل��دي��ة ل�ت�ق��وم ال �ش��رك��ة ب��ال�ب�ن��اء واإلدارة
والتشغيل والصيانة ،وتمت دراسة الطلب
من قبل قطاع املشاريع بالبلدية والعرض
ع�ل��ى امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة ،وال ��ذي ب��دوره
رفع األمر إلى وزير البلدية ،وتضمن انه ال
مانع من املوافقة على طلب شركة املرافق
ال �ع �م��وم �ي��ة م �س��اه �م��ة ف� ��ي س ��رع ��ة إن �ج ��از
امل �ش��روع ،ول�ح��ل مشكلة س�ك��ن ال �ع��زاب في
مناطق السكن الخاص شريطة اآلتي:
 تنفيذ ه��ذه امل��دن وفقًا الش�ت��راط��ات ونظمبناء املدن العمالية.
 ع� ��رض امل �خ �ط �ط��ات ع �ل��ى ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت(ق �ط��اع امل �ش��اري��ع) ق�ب��ل م��رح�ل��ة ال�ت��رخ�ي��ص
ألخ� ��ذ امل ��واف� �ق ��ة ،وع �ل �ي��ه ي �م �ك��ن ت�خ�ص�ي��ص
امل��وق��ع رق��م  5ج�ن��وب مدينة ص�ب��اح األحمد
السكنية للشركة.
وق��ال الغريب إن��ه بتاريخ  24نوفمبر 2019
ق� ��ام وزي � ��ر ال �ب �ل��دي��ة ب��إح��ال��ة امل ��وض ��وع إل��ى
رئيس املكتب الفني وقد احيل الكتاب بكل

ت�ت�ك�ش��ف ،ي��وم��ا ب �ع��د ي� ��وم ،امل �ص��اع��ب ال�ت��ي
ت �ض ��ع ف �ي �ه��ا «ج ��ائ� �ح ��ة ك � ��ورون � ��ا» ش ��رائ ��ح
ع��ري �ض��ة م ��ن امل �ج �ت �م��ع ،أم � ��ام اس�ت�ح�ق��اق��ات
تشريعية ي�ت�ن��ادى ل�ه��ا ن ��واب األم ��ة حاليًا،
ل��وض��ع األم ��ور ف��ي ن�ص��اب�ه��ا لتخفيف آث��ار
ال�ص��دم��ة ال�ن��ات�ج��ة ع��ن ال�ج��ائ�ح��ة ،وم��ن ذل��ك
قضية س��داد اي�ج��ارات ال�ع�ق��ارات التي يجد
املستأجرون صعوبة في الوفاء بالتزامهم
بضغط من الظرف
التعاقدي تجاه مالكها،
ٍ
ّ
االستثنائي الحالي ال��ذي عطل الكثير من
ً
أوج ��ه ال�ح�ي��اة وت ��رك أغلبية ال �ن��اس ع��رض��ة
لخيارات مريرة.
وإزاء ذل� � ��ك ،رم � ��ى أك� �ث ��ر م ��ن ن ��ائ ��ب س�ه�م��ه
التشريعي ،عبر اقتراحات ع��دي��دة ،تتوسم
ح�ف��ظ ح �ق��وق امل�ل�اك ووض ��ع ض �م��ان��ات ،في
ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ب �ع��دم إج� �ب ��ار امل �ت �خ �ل��ف عن
ال �س��داد ع�ل��ى إخ�ل�اء ال�ع�ين امل�س�ت��أج��رة ،لكن
على أال يعني ذل��ك اإلع �ف��اء م��ن ال �س��داد ،بل
ال� ��راج� ��ح ال �ت �م ��اس ص �ي �غ��ة أخ� � ��رى م �ف��اده��ا
تقسيط االي �ج��ار ودف �ع��ه ف��ي ح�ين م�ي�س��رة؛
ب �ع��د ان �ج�ل�اء ال �ق �ت��ال م��ع ال �ف �ي��روس ال�ق��ات��ل
وعودة الحياة الى سيرها املعتاد.
ومن االقتراحات النيابية التي القت تداوال
ملحوظا ،ما تقدم به النائب عبداهلل الكندري
و 4ن��واب آخ��ري��ن ،ويقضي بتعديل قانون
اإلي �ج��ارات  ،1978/35ب��أال ُيجبر م��ن يعجز
ع��ن ال� �س ��داد م��ن امل �س �ت��أج��ري��ن ،ع �ل��ى إخ�ل�اء
ال �ع�ي�ن امل �س �ت��أج��رة ،ف ��ي خ �ط��وة ت �ه��دف ال��ى
ُّ
تجنب االخ �ت�لاالت الصحية واالجتماعية
واألمنية التي ق��د تترتب على ذل��ك اإلج��راء
في ظل الظروف الحالية.

أصحاب عقارات اشتكوا
ضمهم إلى
من عدم ّ
«الحزمة التحفيزية»
ورأى م�ق��دم��و االق �ت��راح ان ال�ت�ع��دي��ل امل��رج��و
ع �ل��ى ال� �ق ��ان ��ون ،ي �ه��دف ال� ��ى ح �م��اي��ة ال�س�ل��م
واألم� � ��ن ال� �ع ��ام وح �م��اي��ة ل�ل�م�س�ت��أج��ر ال ��ذي
حالت ال�ظ��روف ال�ق��اه��رة دون س��داد األج��رة
امل �س �ت �ح �ق��ة ،ودون اإلخ� �ل ��ال ب �ح��ق امل��ؤج��ر
بتلك األجرة كونها مقابل انتفاع املستأجر
بالعني.

الحزمة االقتصادية
ويأتي اقتراح تقسيط القيمة اإليجارية على
دفعات ،بعد زوال آثار الجائحة ،تحسبا ألي
مشاكل ائتمانية قد يقع فريسة لها معظم
م �ل�اك ال� �ع� �ق ��ارات االس �ت �ث �م��اري��ة ف ��ي ال �ف �ت��رة
امل�ق�ب�ل��ة ،وم�ع�ظ�م�ه��م م��ن امل��واط �ن�ين األف� ��راد،
السيما بعد تعثر الكثير م��ن املستأجرين
ع��ن س��داد اي �ج��ارات اب��ري��ل ،مما أوق��ع امل�لاك
أنفسهم في دائ��رة العجز عن س��داد دفعات
البنوك املترتبة على بعضهم.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،أع �ل��ن ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ك��ري��م

الكندري عن اقتراح برملاني مماثل ،يقضي
ب��وق��ف إخ �ل��اء ال� �ع� �ق ��ارات م ��ن امل �س �ت��أج��ري��ن
العاجزين ورفع العبء عن املحاكم مستقبال،
إضافة إلى تقسيط اإليجارات املستحقة.
وك � � ��ان ع� � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن امل� �ل ��اك األف� � � � ��راد ق��د
اش� �ت� �ك ��وا م ��ن ع � ��دم ت �ض �م�ي�ن ق �ض �ي �ت �ه��م ف��ي
حلول «الحزمة االقتصادية» التي تجاهلت
تحفيزهم وتقديم ال��دع��م لهم أس��وة بباقي
ال �ق �ط ��اع ��ات األخ � � ��رى ك ��ال �ش ��رك ��ات ال �ك �ب �ي��رة
وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وك��ان ن��واب ف��ي مقدمتهم ع��ادل ال��دم�خ��ي،
ق� ��د ت� �ب� �ن ��وا ط � ��روح � ��ات أخ� � � ��رى ،دع � ��ت ال ��ى
ت �ق � ّ�دم م�ل�اك ال �ع �ق ��ارات ب �م �ب ��ادرات إلع �ف��اء
املستأجرين الذين توقفت مواردهم املالية
جراء «الجائحة» من سداد قيمة انتفاعهم
من العقار ملدة تتراوح بني  3الى  6أشهر،
ّ
واس�ت�ج��اب بعضهم إل��ى اإلع �ف��اء وخ��ف��ض
آخ � � ��رون ال �ق �ي �م ��ة ،ب �ي �ن �م��ا ت �م �س��ك آخ � ��رون
ً
ب �ح �ق �ه��م ف ��ي االي � �ج� ��ار ك� ��ام �ل�ا ،م �م��ا أس �ف��ر
ع��ن ج ��دل واس ��ع ح ��دا ال �ن��واب ال ��ى ال�ت�ق��دم
ب ��اق �ت ��راح ��ات �ه ��م الج � �ت� ��راح ح� �ل ��ول ت�ض�م��ن
ح �ق��وق امل�ل�اك وال ت��رم��ي امل �س �ت��أج��ري��ن في
دوامة املحاكم واإلخالء االجباري.

قوانني «كورونا»
ورج � �ح� ��ت م � �ص� ��ادر أن ي ��دف ��ع ن� � ��واب ب�ض��م
املقترحات املتعلقة بتعديل قانون اإليجارات
إل��ى ال�ق��وان�ين املستعجلة امل�ط�ل��وب إق��راره��ا
من قبل مجلس األمة ،نظرا الرتباطها بأزمة
كورونا ،مشيرة إلى ض��رورة تقنني العالقة
ب�ي�ن امل��ؤج��ر وامل �س �ت��أج��ر ف��ي ه ��ذه ال �ظ��روف
ل�ح�ف��ظ ح��ق امل �ل�اك وح �م��اي��ة امل�ت�خ�ل�ف�ين عن
ال� �س ��داد م ��ن اإلخ �ل��اء ال � ��ذي ي �ح �م��ل أض � ��رارا
جسيمة للمجتمع.

الهزيم :سالمة المواطنين والمقيمين خط أحمر
أك ��د م��دي��ر ف ��رع ب�ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي م.
أحمد الهزيم أن صحة وسالمة املواطنني
وامل �ق �ي �م�ين خ ��ط أح� �م ��ر ،ول� ��ن ن �ت��وان��ى عن
حمايتها وفق لوائح وانظمة البلدية.
وقال الهزيم خالل مشاركته الفرق الرقابية
ف ��ي ج ��ول ��ة ع �ل��ى امل �ط ��اع ��م وال �ك �ش ��ف ع�ل��ى
ال�س�ي��ارات وال��دراج��ات النارية املخصصة
ل �خ��دم��ة ال �ت��وص �ي��ل ف ��ي م�ن�ط�ق�ت��ي ح��ول��ي
وال �ج ��اب ��ري ��ة ب� ��أن ت �ك �ث �ي��ف ال � �ج ��والت ع�ل��ى
م ��دار ال�س��اع��ة ل��رص��د اي م�خ��ال�ف��ة وات�خ��اذ
االجراءات القانونية حيالها.

وأس�ف��رت الجولة عن غلق س��وق ملخالفته
ق � � � ��رارات م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ،وت� �ح ��ري ��ر 10
مخالفات وف��ق الئحة امل�ح��ال واالع�لان��ات،
و 4ل�ع�م��ال��ة م�خ��ال�ف��ة ،وت��وج �ي��ه  40تعهدا
لعمال توصيل خدمة الطلبات للتقيد بكل
االشتراطات الوقائية.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،ق� ��ام ال �ف��ري��ق ال��رق��اب��ي
ف��ي ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة االح� �م ��دي ب��إغ�ل�اق 3
محال ف��ي منطقة املنقف لفتح محل دون
الحصول على ترخيص وقت الحظر.
وال � �غ� ��ى ال� �ف ��ري ��ق ال� ��رق� ��اب� ��ي ب � �ف ��رع ب �ل��دي��ة

رجعان الغريب

مرفقاته إلى املستشار رئيس املكتب الفني
لوزير البلدية ،وبدوره قام ببحث املوضوع
ل �ت �ح��دي��د ال �ط��ري��ق األم� �ث ��ل ل �ط��رح م �ث��ل ه��ذا
امل� �ش ��روع ،وم� ��دى م �ش��روع �ي��ة امل��واف �ق��ة على
طلب شركة إدارة امل��راف��ق العمومية ،وبعد
ال ��دراس ��ة وال �ب �ح��ث ان�ت�ه��ى ب�ح��ق ف��ي ك�ت��اب��ه
إل��ى أن امل��واف�ق��ة على تخصيص امل��وق��ع رقم
 5جنوب صباح األحمد السكنية بمساحة
ق��دره��ا  246.5ه�ك�ت��ارًا ل�ش��رك��ة إدارة امل��راف��ق
ال �ع �م��وم �ي��ة إلن �ش ��اء م��دي �ن��ة ع �م��ال �ي��ة عليها
م �خ��ال��ف مل ��ا ان �ت �ه��ت إل� �ي ��ه ق� � � ��رارات م�ج�ل��س
ال� ��وزراء ،ال�ت��ي ح��ددت آل�ي��ة إن�ش��اء تلك امل��دن
بنظام الشركة بني القطاعني العام والخاص،

يتكون املشروع من العناصر التالية:
 مجمعات سكنية للعمالة :وتشتمل املكونات األساسية التالية (غرف نوم  -مطابح  -مخازن دورات مياه  -صاالت لالستراحة). خدمات حكومية :مخفر شرطة  -مساجد  -مستوصف (مركز صحي متكامل)  -محطةإطفاء.
 خدمات تجارية :جمعية رئيسية  -مخابز  -بقاالت  -مقاه  -مطاعم  -مكتب صرافة  -محطةبنزين.
 خدمات بيئية تحتية :جميع الخدمات األرضية مثل :صرف األمطار والصرف الصحي -خطوط التغذية باملياه العذبة  -خطوط الهاتف  -أرضية  -شوارع..
 مساحات خ�ض��راء وم�لاع��ب :مالعب ك��رة وس��اح��ات مفتوحة ملمارسة مختلف األنشطةالرياضية والترفيهية.

نواب متمسكون
ّ
ال أو آج ً
بحق المالك عاج ً
ال
تحرك نيابي لتجنيب
البالد مخاطر صحية
واجتماعية وأمنية

مشروع قومي

مكونات المشروع

التوجه التشريعي لتقسيط اإليجارات ..ال إلغائها

نزار عثمان

وما استعرضته البلدية في عرضها املرئي
املقدم أمام لجنة الخدمات بمجلس الوزراء
الصادرة بهذا الشأن ،واذا رأيتم خالفًا لذلك
يرجى إحالة املوضوع الى اإلدارة القانونية
ل��دراس �ت��ه م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة واإلف� ��ادة
بالرأي القانوني بشأنه ،وفي حال استيفائه
للشروط املطلوبة قانونًا رفع األمر ملجلس
الوزراء لبحثه على ضوء قراره.

م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ف� ��روان � �ي� ��ة ت� �ص ��ري ��ح خ ��دم ��ة
توصيل الطلبات ألح��د امل�ح��ال ،ووج��ه 11
إن��ذارا ،وحرر مخالفة أثناء التفتيش على
التصاريح بالنقاط األمنية والكشف على
املحال واملطاعم .وقال مدير إدارة التدقيق
وم �ت��اب �ع��ة خ ��دم ��ات ال �ب �ل��دي��ة ب �ف��رع ب�ل��دي��ة
محافظة مبارك الكبير ضيدان العدواني
ب ��أن ال �ج��ول��ة ال �ت��ي ت �م��ت ع �ل��ى امل �ح ��ال في
منطقتي أس��واق القرين والقصور أسفرت
عن تنبيه  4محال ،وأسواق مركزية ،ومحل
صرافة ،لتنظيم الدخول إلى محالهم.

وأك� ��د ال �غ��ري��ب أن م �ش ��روع امل� ��دن ال�ع�م��ال�ي��ة
ه��و م�ش��روع قومي استثماري ،ال�ه��دف منه
إقامة مجتمعات سكنية حضارية للعمالة
ذات الدخل امل�ح��دود ،والقضاء على ظاهرة
س�ك��ن ال �ع ��زاب ف��ي م�ن��اط��ق ال�س�ك��ن ال�خ��اص
وال� �ن� �م ��وذج ��ي ،م ��ع ج � ��ذب رؤوس األم� � ��وال
الخاصة والتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ
املشروعات االستراتيجية.
وش � ��دد ال �غ ��ري ��ب أن� ��ه ب �ع��د م ��ا ت ��م ات� �خ ��اذه
م��ن ق�ب��ل ال�ب�ل��دي��ة وال�ه�ي�ئ��ة وإع� ��داد وث��ائ��ق
امل �ش��روع «م��دي �ن��ة ال �ج �ه��راء» وم��راج�ع�ت�ه��ا
م��ن قبل اإلدارة القانونية وإدارة الفتوى
وال�ت�ش��ري��ع ب �ش��أن امل��وق��ع  3ج �ن��وب مدينة
الجهراء ،وبالتالي فال محل هنا الستثناء
أي مستثمر م��ن ال�ق�ط��اع ال �خ��اص م��ن ه��ذا
ال� �ن� �ظ ��ام وع� �ل ��ى أي م �س �ت �ث �م��ر ي ��رغ ��ب ف��ي
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي ه� � ��ذا امل� � �ش � ��روع أن ي �س �ل��ك
اإلجراء ات القانونية لدى هيئة مشروعات
ال� � �ش � ��راك � ��ة ح� �ي��ن ط� ��رح � �ه� ��ا ل� �ل� �م� �ن ��اق� �ص ��ات
ب��امل �ش��روع ،وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن امل� �ب ��ررات ال�ت��ي
أوروده��ا للموافقة على طلب شركة إدارة
املرافق العمومية هي مبررات مخالفة ملبدأ
العدالة االجتماعية ،وال��ذي يبرر التعاقد
املباشر مع تلك الشركة دون غيرها وعدم
االل� �ت ��زام ب �ن �ظ��ام ال �ط��رح ل �ل �م �ش��روع ب�ك��ام��ل
مواقعه.
وق� ��ال ال �غ��ري��ب إن اإلدارة ال �ق��ان��ون �ي��ة ت��رى
ع��دم املوافقة على طلب شركة إدارة املرافق
ال �ع �م��وم �ي��ة وع �ل �ي �ه��ا ان ت �س �ل��ك اإلج � � ��راءات
املتبعة لنظام الطرح بالشراكة وفقًا للقانون
وال�ت��أه�ي��ل امل�س�ب��ق للمشاركة ف��ي م�ث��ل ه��ذه
املشروعات ،وعلى البلدية االلتزام بقرارات
مجلس ال��وزراء ومخاطبة هيئة مشروعات
ال �ش��راك��ة ل�س��رع��ة إن �ه��اء اإلج� � ��راءات ال�لازم��ة
ول � �ط� ��رح ك� ��ل امل� ��واق� ��ع امل �خ �ص �ص��ة م� ��ن ق�ب��ل
املجلس البلدي.

مواقع المدن
العمالية
أقر المجلس البلدي في
 22أكتوبر  2007المواقع
المقترحة للمدن العمالية
الستة وفقاً للتالي:

1

حدود مدينة
الصبية بمساحة
مليون متر مربع.

2

شمال المطالع
بمساحة مليون
متر مربع.

3

جنوب الجهراء
على امتداد طريق
الدائري السادس
بمساحة  500ألف
متر مربع.

4

جنوب الجهراء
بمساحة مليون
متر مربع.

5

شرق عريفجان
بمساحة مليون
متر مربع.

6

شمال الخيران
بمساحة مليون
متر مربع.

اليت

األحد
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بعد تعرض مسلسل «سينمائيات  »2020لهجوم وانتقادات في مواقع التواصل االجتماعي

عبدالعزيز المسلم يبرر لـ سبقلا :حسابات وهمية تهاجمني
مواعيد مسلسالت رمضان

محمد علي
ب ��رر ال �ف �ن��ان ع �ب��دال �ع��زي��ز امل �س �ل��م ال �ه �ج��وم ال ��ذي
ت�ع��رض ل��ه مسلسل «سينمائيات  ،»2020على
م��وق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي «ت��وي�ت��ر» م��ع بداية
عرضه على تلفزيون الكويت ،بوقوف حسابات
«وهمية» وراء هذا الهجوم ،موضحًا في الوقت
نفسه أن��ه وج��د من جمهوره الحقيقي «ك��ل الود
والتشجيع وردودًا طيبة».
وأوض��ح املسلم أن «الحسابات الوهمية» غردت
بكثرة رافضة شراء جميع املسلسالت والبرامج،
بحجة توفير املال لشراء كمامات ،لكنها تناست
دور اإلع �ل�ام ال �ع��ام الح �ت��واء األس ��ر ف��ي بيوتهم
وال �ت��رف �ي��ه ال� �ه ��ادف ع�ن�ه��م ف��ي ظ��ل األزم� � ��ة ،ال�ت��ي
تتطلب الحجر املنزلي.
وزاد املسلم :ان «سينمائيات  »2020ك��ان نافذة
كوميدية للمشاهدين ،ال سيما في هذه الظروف
االستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وف��ي لقاء مطول فتح الفنان القدير عبدالعزيز
ً
املسلم قلبه لـ سبقلا ،وكان رحب الصدر ،متقبال
املالحظات بهدوء ومجيبًا عن األسئلة بحياد،
وك �ش��ف أن ال��رق��اب��ة أص�ب�ح��ت اآلن أش ��د ص��رام��ة
 ع�ك��س ال�س��اب��ق  -م�ت��وق�ف��ًا ع�ن��د ال �ف��ارق ال��زم�ن��يواإلن �ت��اج��ي ب�ي�ن «س �ي �ن �م��ائ �ي��ات» ب �ج��زأي��ه األول
والثاني .وفي ما يلي نص الحوار.
■ ن�ب��دأ م��ن «سينمائيات  »2020كيف ج��اءت الفكرة؟
وكيف جرى التنفيذ؟

ــ الفكرة تقوم على تقليد شخصيات من أفالم السينما
ال�ع��امل�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ،ع�ب��ر ق�ص��ة كويتية تتضمن رس��ال��ة
ه��ادف��ة م��وج�ه��ة ل�ف�ئ��ات وش��رائ��ح ع��دة م��ن امل�ج�ت�م��ع ،من
صغار السن إل��ى املراهقني والعائلة ،وطبيعة البرنامج
درام� ��ا م�ن��وع��ة ك��وم �ي��دي��ة ،ك��ل ح�ل�ق��ة ش�ك��ل م��ن أش�ك��ال
الفن السابع .والفكرة التي اعتمدتها مجموعة السالم
اإلعالمية هي امتداد لـ«سينمائيات  »1998مع تطوير
امل�ح�ت��وى ف��ي «س�ي�ن�م��ائ�ي��ات  »2020ل�ل�م��ؤل��ف وامل �خ��رج
ن�ف�س��ه ،وش� ��ارك ال�ك��ات��ب ع�ب��دال�ع��زي��ز امل�س�ل��م ف��ي كتابة
ّ
«سينمائيات  »2020سبعة كتاب هم :محمد النشمي،
ومحمد الكندري ،وأيمن الحبيل ،والسينارست محمد
املحيطيب ،ويوسف املانع ،وحمد الداوود ،وصالح سالم،
واإلخ� ��راج ن��واف س��ال��م ال�ش�م��ري ،وش ��ارك ف��ي العمل 3
م��دي��ري تصوير ه��م :خليفة ال�ح��داد ،وع�لاء الحوسني،
وجوني.

■ هل تذكر قيمة إنتاج «سينمائيات  »1998بصفتك
مدير اإلنتاج لوزارة اإلعالم لهذا املسلسل؟

ــ منذ  21عامًا كانت تكلفة إنتاجه على تلفزيون الكويت
بحدود  400ألف دينار ،وجرى تصويره خالل  5أشهر،
وك��ان اإلش ��راف امل�ب��اش��ر م��ن قبل وك�ي��ل وزارة اإلع�لام
املساعد لشؤون التلفزيون في تلك الفترة األستاذ خالد
العنزي.

■ ما الفرق بني الرقابة التلفزيونية على النصوص منذ

أحمد بدر

سبقلا تنشر لكم
جدول بث المسلسالت،
في تلفزيون الكويت
وأبرز الفضائيات العربية
بتوقيت الكويت.
تلفزيون الكويت:

■ الفكرة تقليد شخصيات من السينما العالمية والعربية عبر قصة كويتية هادفة
■ تبرعنا لتلفزيون الكويت بمكتبة تشمل  100مسرحية قيمتها مليونا دوالر
 20عامًا واآلن؟

ــ ال رقابة على النصوص في السابق ،أما اآلن فالرقابة
مشددة وصارمة ،ويطلبون حذف املشاهد شفاهية مع
كتابة تعهدات تخلي مسؤولياتهم تجاه أي طرف .وطلب
منا في «سينمائيات» حذف مشاهد األكشن واملطاردات
باعتبارها مشاهد عنف.
■ على أي أساس تم اختيار أبطال العمل؟

ه�ن��اك ن�ج��وم أس��اس�ي��ون منذ ع��ام  1998مثل انتصار
ال� �ش ��راح ،وم �ح �م��د ال �ع �ج �ي �م��ي ،وج �م ��ال ال �ش �ط��ي ،وه�ي��ا
الشعيبي ،وتم اختيار نجوم لهم حس كوميدي قادرين
على تجسيد بعض الشخصيات من السينما العاملية
مثل أحمد العونان ،ومحمد الحملي ،وعبداهلل الخضر،
وع�ب��داهلل املسلم ،وش��وق ،وفهد البناي ،والفنان حسن
اإلبراهيم ،والفنان أحمد فرج ،ومن األطفال ليلى الرندي،
وبدر العطوان.
والبطولة في «سينمائيات» جماعية وال تعتمد على نجم
ً
واحد ،وكل نجم له حلقات عدة يكون بطال فيها والبقية
أدوار ثانوية.
■ هل مثلت في «سينمائيات »2020أدوارا مساعدة؟

نعم في حلقات أك��ون ب��دور ثانوي مثل «سبايدر مان»
وفي حلقات أكون ضيف شرف أظهر فقط في مشهد

كل عام وأنتم بخير يا قرائي األعزاء..
أعلن لكم أنا أبو طبيلة صاحب هذه اليوميات ،التي تطل عليكم
كيوميات سنوية ،خالل رمضان من كل عام لتكون معكم يا
سادة يا كرام ،أنني سأصحبكم طوال أيام الشهر الفضيل ،بالنقد
والتحليل ،لكل ما هو سيئ وما هو جميل ،مما تعرضه الشاشات
من برامج ومسلسالت وأفالم ومنوعات وفوازير ومسابقات..
وطبعا شعاري االول واالخير ،ال يوجد عندي كبير أو صغير ،فالنقد
مباح في المساء والصباح ،والزعل مرفوع والعتب ممنوع.
وبما أننا نعيش زمن كورونا ،فسنختصر بكالمنا هذا العام ،ويالله
الحقونا.

■ حارس القدس

■ اختفاء البطوالت الجماعية

منذ س�ن��وات اعتمد نجوم ال��درام��ا الكويتية الكبار
ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال� �ف ��ردي ل�ل�أس ��ف ..ك ��ل م �ن �ه��م يعمل
ل��وح��ده ف��ي مسلسل يحمل اس �م��ه ،وان�ت�ه��ت بذلك
حكاية ال�ب�ط��والت الجماعية التي كانت تتميز بها
الدراما الكويتية ..تتذكرون مثال مسلسالت مثل؛
درب ال��زل��ق ،وال �غ��رب��اء ،وخ��ال�ت��ي ق�م��اش��ة ،واالق ��دار
ومحظوظة ،ومبروكة ..وكم النجوم الذين شاركوا
فيها ..اآلن؛ كل واحد بمسلسل ..ويدوبك!
■ التويجري في الليوان

تألق الشاعر ياسر التويجري في ظهوره مع عبداهلل

■ ملاذا تعرض املسلسل لهذا الكم من الهجوم؟

بداية يجب أن نذكر بأن العالم أجمع يمر بأزمة عاملية
وح �ظ��ر ج��زئ��ي ل�ل�ت�ص��دي ل �ف �ي��روس «ك� ��ورون� ��ا» ،وه��ذه
الظروف استثنائية ضمنها خ��وف الناس من العدوى،
وخ�س��ائ��ر االق�ت�ص��اد الجسيمة ،وال�ت�ب��اع��د االجتماعي،
حتى في البيت الواحد ،فكل هذه الظروف قد ال تجعل
ّ
للكوميديا م�ك��ان��ًا ،وبحمد اهلل ك��ن��ا ال�ن��اف��ذة الكوميدية
للمشاهدين .الهجوم بدأ في «تويتر» على وزارة اإلعالم
وتلفزيون الكويت على كل املسلسالت والبرامج ،وليس
مسلسل «سينمائيات  »2020فقط ،غ��ردت حسابات
رافضة شراء جميع املسلسالت والبرامج بحجة توفير
املال لشراء كمامات ،متناسية دور اإلعالم العام الحتواء
األسر في بيوتهم والترفيه الهادف عنهم في ظل األزمة،
التي تتطلب الحجر املنزلي.
ال�ه�ج��وم ال ��ذي ت�ع��رض ل��ه املسلسل ج��اء م��ن حسابات
«وه� �م� �ي ��ة» وف� ��ق ت �ق��ري��ر امل �س �ت �ش��ار خ ��ال ��د ال �ش �م��روخ،
وال �ح �س��اب��ات ال��وه �م �ي��ة ل ��م ت �ت��وق��ف ع ��ن ال �ه �ج��وم على
املسلسالت والبرامج .أم��ا جمهورنا الحقيقي فوجدنا
منه كل الود والتشجيع وردودًا طيبة.

■ ك �ي��ف ك � ��ان إس �ه��ام �ك��م اإلع�ل��ام� ��ي ل � � � ��وزارات ال ��دول ��ة
ومؤسساتها خالل أزمة «كورونا»؟

ب��ادرن��ا ب��ال�ت�ط��وع وال�ت�ب��رع ب�ك��ل س�ي��ارات�ن��ا التلفزيونية،
بخالف االستديوهات ،لعمل حمالت إعالمية إرشادية
مل�ص�ل�ح��ة وزارة اإلع �ل��ام واألوق � � ��اف ،ون �ع �م��ل م��ع هيئة
الصناعة وال�ل�ج��ان الخيرية ،كما نشكر وزارة اإلع�لام
وتلفزيون الكويت لقبولهم تبرعنا بمكتبة تلفزيونية
تشمل  100مسرحية ه��ادف��ة ت�ق��در قيمتها بمليوني
دوالر ،وذل ��ك ل�ع��رض�ه��ا م�ج��ان��ًا ع�ل��ى ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
واملقيمني طوال األزمة.

■ ما خطط مجموعة السالم اإلعالمية للمرحلة املقبلة؟

بناء مدينة سينمائية بمساحة  100ألف متر مربع في
السعودية ،على إحدى الواجهات البحرية ،والجدوى من
امل�ش��روع والخرائط ل��دى هيئة االستثمار التي يرأسها
محافظ الجبيل في اململكة العربية السعودية الشقيقة.

كوميديا مختلفة لكاملة أبو ذكري

يوميات أبو طبيلة

يعتبر مسلسل «ح��ارس ال�ق��دس» من املسلسالت
ال �ت��ي أن� �ق ��ذت امل ��وس ��م ال��رم �ض��ان��ي ه� ��ذا ال� �ع ��ام من
التقليدية والرتابة ،وخصوصا على صعيد األداء
التمثيلي وقوة السيناريو.
املسلسل يعتمد على قصة حقيقية وه��ي سيرة
امل �ط��ران ه �ي�لاري��ون ك�ب��وت�ش��ي .وح �م��ل ب�ي�ن طياته
م�ع��ال��م ال��درام��ا ال �س��وري��ة م��ا ق�ب��ل ال �ث��ورة ت�ح��دي�دًا..
نتمنى أن يستمر بهذه القوة!

واحد ،وفي «سينمائيات  »1998لم أظهر في  4حلقات،
وتركت البطولة للوجوه الجديدة وقتها.

■ البعض انتقد افتقار العمل للثراء البصري ما ردك؟

ن �ع��م ،ال �ح �ل �ق��ات االول � ��ى ال �ت��ي ع��رض��ت ك ��ان ال�ت�ص��وي��ر
ً
ال �خ��ارج��ي ف�ي�ه��ا ق�ل�ي�لا ب�س�ب��ب دخ ��ول أزم ��ة «ك��ورون��ا»
وال�ح�ظ��ر امل�ن��زل��ي ،أم��ا بقية الحلقات ال�ت��ي ص��ورت قبل
األزم ��ة وع��دده��ا  24ففيها أع�م��ال غرافيكس بالتأكيد
ستغير وجهة نظر البعض.

املديفر على «روتانا خليجية» في برنامج الليوان بآراء
جريئة بالشعر والفن والصحافة ،وأثبت التويجري
فرادة شخصيته الشعرية في ردوده على منتقديه.
التويجري كشف ع��ن خ�ب��رة تسويقية كبيرة في
اإلع�لان��ات الصحافية ،أف�ح��م فيها م�ق��دم البرنامج
عبداهلل املديفر الذي لم يستطع مجاراته!
■ شيماء في الظل

بعد سنوات من األداء الذي يعتمد على الشكل واملكياج
ب�ين مسلسل وآخ��ر ،تعود الفنانة شيماء علي ب��دور
جميل أدت ��ه ب�ب��راع��ة وه ��دوء وأث�ب�ت��ت أن�ه��ا ف��ي األص��ل
فنانة .دور شيماء بمسلسل «ف��ي ذاك��رة ال�ظ��ل» دور
يحسب لها كنقطة مضيئة في مسيرتها الفنية.
■ هل يتوقف رامز؟

بعد ق��رار نقابة اإلع�لام�ي�ين امل�ص��ري�ين منع ظهور
رام ��ز ج�ل�ال ع�ل��ى أي��ة وس�ي�ل��ة إع�لام�ي��ة ت�ب��ث داخ��ل
م �ص��ر ،أص �ب��ح ب��رن��ام�ج��ه «رام� ��ز م�ج�ن��ون رس�م��ي»
مأزقا جديدا باإلضافة الى االنتقادات الشعبية التي
بلغت قمتها ه��ذا ال�ع��ام ..فهل سيكون ه��ذا املوسم
هو موسمه االخير؟ أنا شخصيا وبعد مشاهدة كم
االعالنات الكبير في البرنامج أشك انه سيتوقف!

تغريدة اليوم
حياة الياقوت @HayatAlyaqout
مسلسالتنا انتقلت من مرحلة تسخيف عقول الناس ،وتسطيح اهتماماتهم،
واالنحدار بالذوق العام ،إلى مرحلة خلط األوراق ،والتدليس ،واألجندات املغرضة.
تفعل كل هذا بـ«القوة الناعمة»؛ قوة ال تصادم وال تجادل ،بل تغير قناعات الناس على
مهل كما يفتت ُ
املاء الجاري الصخور الصلدة.
استيقظوا!

نيللي كريم ..نصابة بـ« 100وش»
مهاب نصر
يبدو أن الكوميديا الناجحة باتت املطلب األصعب
واألكثر ندرة بني األعمال الدرامية اآلن ،خاصة في
رمضان .فإضافة إل��ى خسارة برامج املسابقات
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،وال� �ف ��وازي ��ر ذات ال �ط��اب��ع ال�ف�ك��اه��ي
والخفيف ،عاب جمهور مائدة الدراما الرمضانية
على «كوميديا» هذا املوسم كونها مفتعلة ،ومنها
العمل ال��درام��ي «رج��ال��ة البيت» ،ال��ذي اتهمه بعض
املتابعني بـ«ثقل الظل».
غ �ي��ر أن م �س �ل �س��ل ب� � � �ـ« 100وش» ب� ��دا اس �ت �ث �ن��اء
م ��ن ح �ي��ث آراء امل �ت��اب �ع�ين ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي ،حيث رأوا فيه خطوة جديدة ومختلفة
للمخرجة كاملة أبو ذكري ،التي اشتهرت بأعمال
درام �ي��ة أخ ��رى ،مثل «ب�ن��ت اسمها ذات»« ،سجن
ال�ن�س��ا» و«واح� ��ة ال �غ��روب» ،ك��ان��ت جميعها م�ث��ارا
لإلشادة والحوار.
املسلسل الجديد يتيح أيضا ظهورًا مغايرًا للفنانة
نيللي كريم بعد دورها املركب في «سجن النسا»،
ويشاركها الفنان آسر ياسني.
ق�ص��ة امل�س�ل�س��ل وإن ك��ان��ت ت ��دور ح ��ول عمليات
النصب ورغبات الصعود الطبقي السهل من خالل
السرقة واالحتيال ،فإنها تؤدى في دور كوميدي
خفيف ال يعتمد فقط على أداء املمثلني ،وإنما على
أسلوب في اإلخراج يستفيد من التقنيات الحديثة،
وم� ��ن ال �ت�ل�اع ��ب ب ��ال� �ص ��ورة ،وك ��أن �ن ��ا ن� �ق ��رأ ق�ص��ة
مصورة ،حيث يتوقف الحدث فجأة عند شخصية
تقدم نفسها قي سرد طريف يكسر اإليهام.
ك�لا ال�ب�ط�ل�ين نيللي ك��ري��م «س �ك��ر» وآس ��ر ياسني
«عمر حسني الجزار» من طبقة وظروف اجتماعية
مختلفة؛ فاألولى من حي شعبي ،تستغل جمالها
وهيأتها التي توحي بكونها م��ن طبقة أعلى في
عمليات النصب ،ويظهر في طريقها آسر ياسني،
وهو من طبقة ارستقراطية ،وقد تركه األب مخلفا
األم في معاناة .ويجسد آسر ياسني أو «عمر» دور
االبن الذي يحاول استعادة ما فقده بغياب األب.
ل�ك��ل م��ن الشخصيتني ال��رئ�ي�س�ت�ين م�ع��اون�ين من
طبقتها بالطبع .وفي عملية إعداد لجريمة نصب
كبرى باالستيالء على ميراث أحد األثرياء ،تلتقي
املجموعتان ،ويطالع املشاهد الكثير من املفارقات
بسبب الفروق االجتماعية والطبقية التي وحدها
هدف واحد.

■ ه�ي��ا وب �ن��ات �ه��ا12.10 ..
وموعد اإلعادة 6.00
■ آل دي �س �م �ب��ر21.15 ..
وموعد اإلعادة 6.40
■ جنة هلي 16.15 ..وموعد اإلعادة 7.22
■ م �س��اح��ات خ ��ال �ي ��ة 12.55 ..وم��وع��د
اإلعادة 8.02
■ رح��ى األي ��ام 17.00 ..وم��وع��د اإلع��ادة
2.30
■ ك� �س ��ر ال� �ظ� �ه ��ر 14.30 ..وم ��وع ��د
اإلعادة 1.40
■ م �ح �م��د ع �ل��ي رود 19.00 ..وم��وع��د
اإلعادة 5.00
■ سينمائيات18.35 ..
■ ذاك ��رة ال�ظ��ل 20.30 ..وم��وع��د اإلع��ادة
3.10
تلفزيون أبوظبي:
■ مانيكان 4:30
■ درويشيات 6:30
■ رجالة البيت 7:05
■ جنة هلي 8:00
■ محمد علي رود 9:00
■ الساحر 10:00
■ النحات 11:00
■ ونحب تاني ليه 12:00
قناة « MBCدراما»:
■ الحرملك  12 ..صباحًا ،و 5مساء
■ فرصة تانية  1 ..ظهرًا ،و 7مساء ،و11
مساء
■ االختيار 2 ..ظهرًا ،و 9مساء 1 ،صباحًا
■ هيا وبناتها 3 ..مساء ،و 8مساء
ً
مساء ،و 10مساء
■ شغف4 ..
ً
■ الكون في كفة + ..مساء ،و 12ليال
قناة « »mbcمصر:
■ مسلسل سكر زيادة..
ً
مساء
9
■ لعبة النسيان 10 ..مساءً
ً
مساء
■ اثنني في صندوق11 ..
■ الشركة األملانية ملكافحة الخوارق12 ..
ً
مساء
قناة «:»CBC
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
ً
مساء
■ ليالينا9 ..
■ وت �ح��ب ت��ان��ي ل �ي��ه10 ..
ً
مساء
■ تيمون وبومبا 11 ..مساءً
ً
مساء
■ فرصه ثانية12 ..

بخالف املسلسالت التي تعتمد اللقطات الطويلة
والحوارات أو املونولوجات املسهبة ،تعمد املخرجة
كاملة أب��و ذك��ري إل��ى السرعة واالخ �ت��زال ،وتقوم
ب�ت�ح��ري��ك ال �ك��ام �ي��را ب�خ�ف��ة ت �ت��رك االن �ط �ب��اع نفسه
على املشاهد .أداء املمثلني البعيد عن املبالغة في
التقمص ،إضافة إلى االنتقاالت السريعة ،منحت
املسلسل إي�ق��اع��ا رش�ي�ق��ا .ك�م��ا أن�ن��ا ال نعثر هنا
ع �ل��ى أش �ك��ال ال �ش��ر امل �ع �ت��ادة ف��ي أف �ل�ام ال�ج��ري�م��ة
(وربما يذكرنا هذا بفيلم «حلق حوش» املنتج في
ع��ام  ،)1996حيث يقود عمليات النصب مجرد
الرغبة في الصعود واإلث��راء السريع من دون نية
التورط في جرائم أكبر أو أعمال انتقامية ،وكأننا
أم��ام مجموعة م��ن ال�ه��واة الطموحني بشكل غير
مشروع.
يحسب للمخرجة كاملة أب��و ذك��ري قدرتها على
الدفع بأبطال مثل نيللي كريم وآسر ياسني وعال
رش ��دي وش��ري��ف دس��وق��ي وغ �ي��ره��م ل �ن��راه��م في
شكل جديد.
كما الب��د من إش��ادة ب��دور املونتير وس��ام الليثي،
ال��ذي حافظ على اإليقاع امل��رح للعمل ،كما لو كنا
نقرأ قصة مصورة محافظني على مسافة الخيال.
امل�س�ل�س��ل ق�ص��ة وس �ي �ن��اري��و وح� ��وار أح �م��د وائ��ل
وعمرو الدالي ،وهو من إنتاج «العدل جروب».

قناة «:»ON TV
ً
مساء
■ رجالة البيت8 ..
■ فرصة ثانية 9 ..مساءً
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
ً
مساء
■ النهاية11 ..
ً
مساء
■ االختيار12 ..
قناة «:»dmc
ً
مساء
■ فرصة ثانية8 ..
ً
مساء
■ فالنتينو9 ..
■ ملا كنا صغيرين 10 ..مساءً
ً
مساء
■ البرنس11 ..
■ رجالة البيت 12 ..مساءً
قناة «الحياة»
الحمراء:
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
ً
مساء
■  100وش9 ..
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
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سفرة

يخنة األرضي شوكي (لبناني)
الكمية  3-4 /أشخاص

■ المقادير:

 250غ لحمة عجل أو غنم هبر ،مقطعة شقف  10إلى  12بصلة صغيرة ومقشرة ملعقة صغيرة ملح /2 1ملعقة صغيرة فلفل حلو /4 1ملعقة صغيرة قرفة ملعقة صغيرة دقيق  3إلى  4مالعق طعام عصير ليمون حامض /4 1ك��وب زي��ت نباتي أو ملعقتا ط�ع��ام سمن نباتيللقلي
 6 -إلى  8رؤوس أرضي شوكي

الشيف زياد هالل

■ الطريقة:

 تنظف قواعد األرض��ي شوكي وتقطع كل قاعدة إلىأرب��ع قطع وتوضع في امل��اء املمزوج مع عصير الليمون
الحامض
 يحمى الزيت في قدر وتقلى فيه شقف اللحمة حتى ّيتغير
لونها.
 ي�ض��اف ال�ب�ص��ل وي�ت��اب��ع ال�ق�ل��ي مل��دة  7إل��ى  10دق��ائ��قأخرى.
 تصفى قطع األرضي شوكي من املاء وتضاف إلى اللحمة.ترش فوقها التوابل والدقيق وامللح وتسكب كمية ماء تكفي
لغمر محتويات القدر.

شوربة كريما الفطر
(فرنسي)

 تغطى ال�ق��در وتطهى على ن��ار متوسطة مل��دة  45إل��ى 60دقيقة حتى تنضج اللحمة واألرضي شوكي.
 ّيقدم هذا الطبق مع األرز أو البرغل املفلفل.

 أث �ن��اء تحضير ال�ي�خ�ن��ة ،ت�ج��ب إض��اف��ة امل ��اء بكمية واف��رةللحصول على يخنة غنية باملرقة على أن يكون املاء ساخنًا
حتى ال ينكمش اللحم.

مع حلول شهر رمضان المبارك وضمن تجهيزاته
للشهر الفضيل قام مطعم ميس الغانم سفري
بإعداد قوائم اإلفطار الشهية مع العديد من
االختيارات كما هي العادة في كل عام.
والجديد لدى ميس الغانم هذا العام هو تقديمه
تجربة فريدة وجديدة من نوعها من خالل توفير
أصناف الشواء من اللحوم المثلجة والمتبلة
والمقبالت الرمضانية المثلجة والجاهزة للطهي
في المنزل لعمالئه ومحبيه.
بدورها ،ميس للطلبات الخارجية وفرت قائمة غنية
ومختارة بعناية مع مجموعة مميزة من المأكوالت
الشهية تعد بعناية حسب الطلب وجاهزة للتوصيل
إلى باب المنزل مقدمة في عبوات ذات جودة عالية
تستخدم لمرة واحدة فقط ،لضمان تجربة ضيافة
بكل ثقة وأمان .للطلب1821155 :

ملوكية بالقشطلية

الكمية /  3أشخاص

■ المقادير:

كوب فطر مفروم أو مقطع إلى شرائح (طازج أو معلب).
  5أكواب مرقة دجاج.  3مالعق طعام دقيق.  3مالعق طعام زبدة. رشة جوزة الطيب. /2 1ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض. كوب من الكريما الطازجة. مـالحظة :عند استعمال الكريما السائلة العادية ال يغلىّ
ّ
ال�ح�س��اء ،ول�ك��ن يسخن فقط لتفادي تشكل الكتل .وهناك
كريما خاصة بالطهو تباع في السوبر ماركات ،وهي أكثر
مالءمة للطهو ألنها ال تتخثر.
■ الطريقة:

 ت ��ذوب ال��زب��دة ف��ي ق ��در ع�ل��ى ال �ن��ار .ي �ض��اف إل�ي�ه��ا ال��دق�ي��قويقليان معًا حتى تفوح رائحة الدقيق اللذيذة.
 تضاف مرقة ال��دج��اج ويطهى الخليط جيدًا ،مع التحريكً
ب��اس�ت�م��رار ح�ت��ى تتكثف امل��رق��ة ق�ل�ي�لا وت �ب��دأ ال�ف�ق��اق�ي��ع في
الظهور.
 يضاف الفطر ويطهى الخليط على نار خفيفة ملدة  10إلى 15دقيقة.
 تضاف جوزة الطيب املبشورة والفلفل األبيض. تطفأ النار وتضاف الكريما الطازجة .يخلط الحساء قبلالتقديم.

■ المقادير:

  300غ سميد وسط  130غ سمن ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة حليب رشة فانيليا رشة كربونات  120غ ماء■ مقادير القدر:

 ½ -كوب ماء

 كوب سكر ملعقة كبيرة ماء زهر عصرة ليمون■ مقادير القشطلية:

  600غ ماء  150غ حليب بودرة  60غ نشا ماء ورد  +ماء زهر ملعقة من كل نوع رشة فانيليا -رشة كربونات

■ الطريقة:

■ تحضير العجينة

ت��وض��ع ج�م�ي��ع امل �ك��ون��ات ف��ي ط�ن�ج��رة ع�ل��ى ال�ن��ار
وت�ح��رك ب��اس�ت�م��رار حتى يغلي ويجمد ث��م ترفع
م��ن ع�ل��ى ال �ن��ار وت��وض��ع ف��ي صينية ح�ت��ى تبرد
(ملحوظة :تحرك القشطلية في الصينية بني الحني
واآلخر حتى تبرد)

توضع جميع املكونات في وعاء بدون املاء والسمن
وت�خ�ل��ط ج�ي�دًا ث��م ي�ض��اف ال�س�م��ن وت �ف��رك ج�ي�دًا ثم
يضاف املاء وتخلط حتى تصبح عجينة متماسكة.
تقسم العجينة الى نصفني يمد النصف األول على
صينية دائرية قطرها  32سم ثم تخلط القشطلية
باليد جيدًا وتسكب ف��وق الصينية وتمد ثم تمد
نصف العجينة الثاني على ورق��ة نايلون وتقلب
على الصينية ف��وق القشطلية وتدخل الفرن عند
درجة حرارة  220من فوق وتحت حتى تحمر ثم
تخرج من الفرن وترش بالقدر حسب الرغبة.

■ تحضير القدر

توضع املقادير في طنجرة على النار حتى تغلي
ملدة  3دقائق ثم ترفع عن النار حتى تبرد.

أفخاذ الدجاج بالصلصة اإليطالية
الكمية  4-5 /أشخاص

■ المقادير:

 كيلوغرام أفخاذ دجاج مع جلودها (من دون عظم)  5إلى  6مالعق طعام زيت زيتون بصلة متوسطة الحجم ،مفرومة  4إلى  5فصوص ثوم مدقوقة كيلوغرام بندورة حمراء طازجة مقشرة ومفرومة ملعقة طعام معجون بندورة ملعقة صغيرة معجون فلفل كوبان من مرقة الدجاج ملح وفلفل أسود ملعقة طعام توابل إيطالية زيتون أخضر للزينة■ الطريقة:

 ت�ق�ل��ى أف �خ��اذ ال��دج��اج ف��ي زي��ت ال��زي �ت��ون ح�ت��ى ت�ح�م� ّ�ر م��ن كلالجهات .تصف األفخاذ في طبق زجاجي مقاوم للحرارة .يترك
ً
الزيت في املقالة ويقلى فيه البصل والثوم قليال .تضاف بعدها
بقية املكونات املذكورة أعاله وتطهى مع بعضها للحصول على
صلصة لذيذة.
 تسكب هذه الصلصة فوق أفخاذ الدجاج وتخبز معها في فرنمعتدل الحرارة حتى تتكثف الصلصة وينضج الدجاج.
 ي� ّ�زي��ن الطبق ب��ال��زي�ت��ون األخ�ض��ر وي �ق� ّ�دم ف��وق طبقة م��ن األرز
املفلفل.

 10اليت
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منوعات

ب ُتسعِ دُ ها
الخبيرة األسرية تنصح :تواصل معها بالفيديو ..وحدثها بكلمات حُ ٍ

«كورونا» أبعَ دني عن زوجتي ..فكيف السبيل إلى وصالها؟
في أوقات الحظر.
ال�ع�ب��رة م��ن امل��وض��وع أن��ه ي�ج��ب اح �ت��رام األش �خ��اص اآلخ��ري��ن
وال �ن �ظ��ر إل ��ى س�لام�ت�ه��م ،وع ��دم ال �ت��وج��ه ل�ل�ق��اء زوج �ت��ك خ�لال
الحجر ،خصوصًا إن كانت هي األخرى تعمل في مكان بعيد
وتقيم مع أشخاص آخرين يعملون معها.

فانيسا مارين  -نيويورك تايمز
ترجمة :محمد مراح
ت�س�ب��ب ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ف ��ي ف �ص��ل ال �ك �ث �ي��ر منا
وإبعادهم عن أحبائهم ،بسبب إج��راءات التباعد االجتماعي
واإلغ�لاق التي انتهجتها كل دول العالم ،بل إن هذا الفيروس
ت�م�ك��ن ح�ت��ى م��ن ف�ص��ل ب�ع��ض األزواج ب�ع�ض�ه��م ع��ن ب�ع��ض،
بصفتي طبيبة معالجة ومتخصصة في العالقات األسرية،
فقد تلقيت الكثير من الرسائل من أشخاص أجبرتهم الظروف
املحيطة بهذه الجائحة على االبتعاد عن أحبائهم ،لكن شخصًا
واحدًا لفت انتباهي وتطرقت إلى رسالته وأثرت ّ
في.
هو عامل طبي يعالج املرضى املصابني بالفيروس كل يوم،
ويقف دائمًا في الخطوط األمامية ،وبسبب ذلك اختار العيش
ً
منفصال عن زوجته حتى ال يعرض أسرته لخطر اإلصابة
بهذا املرض.
في األيام العادية ،كان الزوجان يسافران بشكل منفصل ،لكن
عندما اندلعت األزم��ة ،لم تكن لديهما القدرة على العودة إلى
نفس املكان ،لذلك هما يقيمان اآلن بعيدين عن بعض ،ويقول
الرجل إنه اشتاق لزوجته وال يعرف كيف يتصرف حيال هذا
الشوق.
إن االب�ت�ع��اد ع��ن ش��ري��ك حياتك خ�لال وق��ت األزم ��ة ه��ذا يمثل
ت�ح��دي��ًا ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن امل�س�ت��وي��ات ،ول�ك��ن ال ي ��زال االت�ص��ال
موجودًا أثناء هذا االنفصال ،إليك بعض االستراتيجيات التي
يمكنك تجربتها:

استفد قدر اإلمكان من التكنولوجيا
ال توجد هناك طريقة أفضل للبقاء على اتصال بزوجتك
م��ن ب��رام��ج ال��دردش��ة املرئية ،فهي تمكنك م��ن الحصول
على لحظات يومية معها ،وتستطيع من خاللها الحفاظ
على بعض روتينك الزوجي (مثل طهي العشاء معًا أو
مشاهدة برنامجكما املفضل معا) ،أوص��ي باستخدام
ً
الدردشة املرئية ب��دال من االتصال بالهاتف أو الرسائل
النصية ،ألن هناك شيئًا قويًا في رؤية وجه شريكك في
الحياة.
نصائح سريعة

قبول قرارات الحجر الصحي بتفهم
تكون منزعجًا ومستاء من أن هذا األمر أدى إلى البعد بينكما،
ومن املفهوم أنك تتمنى أن تكون في هذه األوقات مع زوجتك.
ومع ذلك ،من املهم أيضًا إدراك ان هذا كان على األرجح قرارًا
صعبًا للغاية ،كان عليك اتخاذه تحت ضغط مرتفع ،وفي وقت
قصير جدًا ،يمكنك أن تعبر عن خيبة أملك عما يحدث ،لكن
بهدوء ،وحاول االستمرار في الحياة ،القرار الذي اتخذته أنت أو

عندما بدأت ال��دول في تبني سياسات اإلغ�لاق ،لم يكن هناك
الكثير م��ن ال��وق��ت الت�خ��اذ ق ��رارات بشأن مكان اإلق��ام��ة ،ولقد
اتخذ العديد من األشخاص خيارات صعبة وصارمة لالنتقال
والعيش مع أفراد العائلة أو البقاء مع زمالء الغرفة.
واج��ه ال�ع��ام�ل��ون الطبيون ق ��رارات صعبة ح��ول العمل نوبات
إضافية أو السفر إلى مواقع بحاجة إلى املزيد من املوظفني ،قد

زوجتك ال يمكن تغييره في الوقت الحالي فحاوال التأقلم معه.
احترم اآلخرين ..خالل الحجر المنزلي
إذا كنت تعيش بشكل منفصل عن زوجتك ،ويعيش أحدكما
أو كالكما مع زمالء في الغرفة أو أفراد العائلة ،فأنت بحاجة
إلى التفكير في سالمة اآلخرين ،هناك طرق مختلفة من أجل

ضمان سالمة الحجر الصحي ،وكل شخص في املنزل يحتاج
إلى املوافقة على نهج واحد.
ك��ان أح��د األشخاص الذين تواصلوا معي غاضبًا من أن
زميله في الغرفة ترك صديقه يقضي الليل في البيت رغم
أن ال��وض��ع ال يقبل دخ��ول أش�خ��اص آخ��ري��ن ،ف��ي ح�ين أن
ام��رأة أخ��رى اكتشفت أن زميلتها في الغرفة كانت تخرج

نجيبة المتروك :المصابون بالنوع األول من المرض ..يمكنهم الصيام بشروط

ً
فورا
إذا وصل معدل سكر الدم إلى  ..4افطر
انتظام سكر الدم.
وشرحت أ .نجيبة قائلة :أسهل طريقه ملعرفة األصناف
ال�ت��ي يجب تناولها ه��و تقسيم الصحن إل��ى  3أق�س��ام،
نصف للسلطة والخضار وربع للنشويات وربع للبروتني.

د .خلود البارون
ف � ��ي ال � �س� ��اب� ��ق ك � � ��ان األط � �ب � ��اء
ي �ج �م �ع��ون ع �ل��ى ع ��دم ال�س�م��اح
للمصابني بالسكر م��ن ال�ن��وع
األول بالصيام ،لكن الدراسات
الحديثة أثبتت أمان صيام هذه الفئة التي تعالج بحقن
االنسولني ( 4حقن في اليوم) أو مضخة األنسولني
حتى لألطفال ،وفق شروط.
وش ��ددت اختصاصية التغذية العالجية ف��ي معهد
دس �م ��ان ن�ج�ي�ب��ة امل� �ت ��روك ع �ل��ى ض � ��رورة اس �ت �ش��ارة
امل��ري��ض أو ول��ي أم��ره للطبيب حتى ل��و ت�ع��ود سابقًا
على صوم رمضان ،فمع تقدم العمر وتقدم الحالة قد
تحدث تغييرات تسبب إعادة تقييم أمان صيامه .وال
يغفل هنا التنويه إلى توفير معهد دسمان خطوطًا
ساخنة ،لتسهيل ت��واص��ل امل��رض��ى م��ع جميع أف��راد
الطاقم الطبي لالستفسار عن الصيام وأي مشاكل
او مضاعفات.
توصيات لمرضى السكري
 - 1ت�ك��رار ش��رب امل��اء وال�س��وائ��ل الخالية م��ن السكر
وقليلة السعرات الحرارية طوال فترة اإلفطار ،لتفادي
الجفاف ومضاعفاته الصحية الخطرة.
 - 2تكرار قياس سكر ال��دم ع��دة م��رات في اليوم (7
مرات على األقل) الكتشاف حدوث أي هبوط.
 - 3ممارسة الرياضة لتفادي زي��ادة ال��وزن ولهضم
الطعام بعد االفطار.
 - 4االل�ت��زام بحساب الكربوهيدرات لتحديد جرعة
االنسولني املناسبة للوجبة .وينصح بفحص السكر
ب�ع��د ال��وج �ب��ات ل�ل�ت�ع��رف ان ك ��ان ع�ل�ي�ه��م اخ ��ذ ج��رع��ة
أنسولني لتصحيحه.

الحلوى
م��ن الصعب منع الطفل ع��ن ت�ن��اول الحلوى ،ل��ذا ،يسمح
ل��ه ب�ت�ن��اول ح�ب��ة أو حبتني ف�ق��ط م�ن�ه��ا .وك�ب��دي��ل يفضل
دائما تحضير طبق حلوى صحي مثل سلطة الفاكهة او
املهلبية او أيس كريم خال من السكر.
توصيات للسحور
أهم وجبة للمصاب بالسكر هي وجبة السحور ،فهي التي
تمد جسمه بالطاقة طوال وقت الصيام الطويل .وشرحت
االخ�ت�ص��اص�ي��ة ق��ائ �ل��ة« :ن�ن�ص��ح ب��اع�ت�ب��اره��ا م�ث��ل وج�ب��ة
ال��ري��وق ،فتحتوي على خ�ي��ارات م�ث��ل :ب�ي��ض ،ج�بن ،لبنة،
خبز أسمر ،سلطة خضار ،الشوربة ،البقوليات والروب».

افطر فوراً

توصيات لإلفطار

أطعمة تسبب ارتفاع السكر بعد  5 - 3ساعات

م��ن ال �ض ��روري أن يتقبل م��ري��ض ال�س�ك��ري «ك�ب�ي��را أو
صغيرًا» ب��أن عليه اإلف�ط��ار ف��ورًا ف��ي أي وق��ت يكتشف
فيه وص��ول معدل سكر ال��دم إلى  4أو أقل حتى لو قبل
اإلفطار بعدة دقائق .فنوبة الهبوط تتدهور سريعا وقد
يدخل الطفل في غيبوبة هبوط السكر خالل عدة دقائق
إن لم يتناول ما يرفع سكره سريعا .وتعالج نوبة الهبوط
عبر تناول طعام يحتوي على سكر سريع االمتصاص
مثل  3مكعبات س�ك��ر ،أو ملعقة ط�ع��ام س�ك��ر ،أو عبوة
عصير صغيرة ( 125ملي) ث��م يعاد قياس سكر ال��دم
بعد ربع ساعة.
ف��إذا ل��م يرتفع السكر فتعاد ذات الخطوة السابقة ،اما
إذا ارتفع ال��ى أكثر من  4فينصح بتناول وجبة خفيفة
لتثبيت سكر الدم مثل شريحة توست مع لبنة أو جبنة.

■ بدء اإلفطار بشرب كأس ماء أو لنب مع تمرواحدة ثم
الراحة لعدة دقائق.
■ يفضل ب��دء الوجبة الرئيسية بطعام سائل كشوربة
ال �ع��دس او ال �خ �ض��ار (ت �ف��اد ال �ش��ورب��ة ال �ج��اه��زة لغناها
باألمالح واملواد الحافظة الكيميائية).
■ تفاد املشروبات السكرية الفقيرة باملغذيات كالعصائر
السكرية واستبدل شرب املاء أو لنب بها.
■ ط�ب��ق سلطة ال�خ�ض��ار م�ه��م ف��ي أي وج �ب��ة ،ف�ه��ي تمد
الجسم بما يحتاجه من مغذيات وتحافظ على انتظام
سكر الدم والشعور بالشبع نتيجة لغناها باأللياف.
■ تناول كمية مناسبة من البروتني كاللحوم والبقول
(لكن البقول تحتوي على كمية من الكربوهيدرات).
ف��ال�ب��روت�ين ي �ع��زز ال �ش �ع��ور ب��ال�ش�ب��ع وي �ح��اف��ظ على

تناول البروتني وال��ده��ون ال يسبب ارتفاعا مباشرا في
س�ك��ر ال ��دم ب��ل غ�ي��ر م�ب��اش��ر .وش��رح��ت االخ�ت�ص��اص�ي��ة
ق��ائ�ل��ة :ع�ن��د ت �ن��اول وج�ب��ة ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ب��روت�ين وده��ون
وكربوهيدرات مثل الهمبرغر ،أو البيتزا ،أو أرز باللحم،
حيث يبدأ الجهاز الهضمي أوال بهضم البروتني والدهون
التي تأخذ وقتا طويال في الهضم (ما بني  6 - 3ساعات).
وب �ع��د ه�ض�م�ه��ا س�ي�ت�ف��رغ ل�ت�ح�ل�ي��ل ال �ك��رب��وه �ي��درات ،ما
يفسر ارتفاع معدل سكر الدم بعد تناول الوجبة بـ 5 - 3
ساعات .لذا ،فإن أخذ املصاب جرعة االنسولني وتناول
الهمبرغر سيجد أن معدل سكر الدم لديه يكون طبيعيا
بعد ساعتني من الوجبة ،لكنه سرعان ما يلبث أن يرتفع
سريعا بعد  4ساعات .وعليه ،فمن املهم ان يتعلم املريض
تأثير محتويات األكل ومتى عليه اخذ حقنة االنسولني.

■ عندما تتحدث بالفيديو مع زوجتك حاول أن تكون موجودًا
معها بكل جوارحك ،ويفضل عدم القيام بأي شيء آخر خالل
الدقائق األولى من املحادثة سوى التركيز في كالمك معها.
■ عبر عن تقديرك لها وحدثها بكلمات حب تدخل البهجة
والسعادة على قلبها.
■ أكثر من املجامالت وأنت تتحدث معها.
■ استرجع ذكرياتك املفضلة التي قضيتها معها.
■ تحدث معها كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم.
■ يمكن أن تقوم بنشاط افتراضي معها كأن تقومان بزيارة
متحف عبر اإلنترنت مع بعض.
■ إذا كنتما تحبان ال�ق��راءة فيمكن أن يقرأ كل منكما نفس
الكتاب.
■ االبتعاد عن زوجتك في الوقت الحالي أمر صعب ،يمكنك
التخطيط ل�ق�ض��اء إج ��ازة م��ع ب�ع��ض ،ع�ن��د االن�ت�ه��اء م��ن حالة
الحجر الصحي أو إعداد قائمة باملطاعم التي ستزورانها ،هذه
أم��ور ج�ي��دة ،فالقليل م��ن األم��ل يمكن أن يبقي ش��رارة الحب
مشتعلة.

مايو كلينك
هل تؤثر الصويا ًّ
حق ًا في
خطورة اإلصابة بسرطان الثدي؟
توضح الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بأطعمة الصويا
طوال العمر يقلل من خطر سرطان الثدي لدى النساء .في
حني يقل هذا األث��ر الواقي لدى النساء الالتي يأكلن قدرًا
أقل من الصويا أو الالتي يبدأن في تناول الصويا في عمر
الح��ق .وتحتوي الصويا على البروتني واأليزوفالفونات
واأللياف ،وكلها لها منافع صحية.
ت��ؤك��د «م��اي��و كلينك» أن��ه ك��ان م��ن املعتقد ف��ي ال�س��اب��ق أن
أطعمة الصويا ترفع من خطر سرطان الثدي ،إال أن تناول
كميات متوسطة من األطعمة التي تحتوي على الصويا ال
يزيد م��ن خطر اإلص��اب��ة بسرطان ال�ث��دي ،أو أي ن��وع آخر
من السرطان.
وتتراوح الكمية املتوسطة من وجبة واحدة إلى وجبتني في
اليوم من األطعمة التي تتكون بالكامل من الصويا ،كحلوى
التوفو ولنب الصويا واإلدامامي.
إذن من أين جاءت فكرة أن الصويا تزيد من خطر اإلصابة
بسرطان الثدي؟
ت �ع��د األي� ��زوف�ل��اف� ��ون� ��ات ،وامل � ��وج � ��ودة ف ��ي ال� �ص ��وي ��ا ،م��ن
اإلستروجني النباتي ،وثمة صلة بني املستويات املرتفعة
من اإلستروجني وزي��ادة خطر اإلص��اب��ة بسرطان الثدي،
إال أن املصادر الغذائية للصويا ال تحتوي على مستويات
ع��ال �ي��ة ب �م��ا ف �ي��ه ال �ك �ف��اي��ة م��ن اإلس �ت��روج�ي�ن ل ��زي ��ادة خطر
اإلصابة بسرطان الثدي.
تحتوي امل�ك�م�لات ال�غ��ذائ�ي��ة م��ن ال�ص��وي��ا أو األي��زوف�لاف��ون
كذلك على مستويات أعلى عمومًا من األيزوفالفونات .وقد
أش��ارت بعض ال��دراس��ات إل��ى وج��ود ارت�ب��اط بني املكمالت
الغذائية من الصويا أو األيزوفالفون وزيادة خطر سرطان
الثدي لدى النساء الالتي لديهن تاريخ أسري أو شخصي
من اإلصابة بسرطان الثدي أو مشاكل الغدة الدرقية.
وشددت «مايو كلينك» على ضرورة استشارة الطبيب أو
اختصاصي التغذية قبل تناول أي مكمالت غذائية.

د .محمد الجارالله 4 :نصائح للتغلب على الخمول واإلرهاق

ال ننصح بالصيام بعد األشهر األولى من جراحات السمنة
■ أحرص على شرب املاء على غيره من السوائل لتعويض
نقص السوائل بما ال يقل عن  2لتر وعلى فترات متباعدة
وليس دقيقة واحدة.
ّ
■ ق��ل��ل م��ن م �ص��ادر ال�ك��اف�ي�ين ك��ال�ش��اي وال�ق�ه��وة ح�ت��ى ال
تتعرض للجفاف أثناء صيام اليوم التالي.
■ ّ
قسم وجبة الفطور على مرحلتني ليتسنى لك تناول كل
العناصر الغذائية الالزمة للجسم دون أن تثقل على معدتك
وتتناول كمية كبيرة في وجبة واحدة.
■ تناول الطعام ببطء وامضغ الطعام جيدًا بما ال يقل عن
 20مضغة لكل لقمة.
■ من املهم تناول املكمالت الغذائية من فيتامينات ومعادن
خالل رمضان وعدم إهمالها.

د .والء حافظ
بعد  8س��اع��ات تقريبًا م��ن آخر
وجبة تم تناولها ،يدخل الجسم
ف� ��ي ح ��ال ��ة ال� �ص� �ي ��ام أو ال� �ج ��وع،
فيبدأ اس�ت�خ��دام جميع مصادر
الغلوكوز (السكر) في العضالت
والكبد وغيرها إل��ى أن تشارف
على النفاد ،ثم يبدأ استخدام مخزون الدهون.
وإذا اس�ت�م��ر ال�ص�ي��ام أي��ام��ًا أو أس��اب�ي��ع ،ي�ب��دأ ال�ج�س��م في
تكسير البروتني في العضالت والعظام والجلد والشعر،
وتكوين الهرمونات واإلنزيمات واألج�س��ام املضادة التي
تقوي مناعة الجسم ،وهذه الحالة تدعى (حالة املجاعة).
أم��ا في رمضان فإننا نصوم ما يقارب  15ساعة ع��ادة،
وب�ع��ده��ا ن�ت�ن��اول ال�ط�ع��ام وال �ش��راب ،فيستعيد الجسم ما
فقده من العناصر وامل��واد الغذائية الضرورية الستمراره
واكتمال صحته.
لكن من أجريت له جراحات السمنة حديثًا قد ال يقوى على
الصيام ،وحول ذلك التقينا استشاري السمنة وجراحات
الجهاز الهضمي ال��دك�ت��ور محمد ال �ج��اراهلل ،ف�ق��ال« :ال��ذي
يحدد متى نستطيع الصيام هو القدرة على تناول السوائل
في فترة ما بني الفطور والسحور ،بمقدار  2لتر ،وكذلك
معدل فقدان السوائل ،وعادة ال ننصح من أجرى جراحة
سمنة ح��دي�ث��ًا ب��ال�ص�ي��ام ف��ي ف�ت��رة ال�ش�ه��ر األول وال�ث��ان��ي
عمومًا ،وعملية تحويل املسار والتحويل املصغر يستطيع
املريض الذي أجرى إحداهما تناول السوائل بفترة أقصر
من جراحة التكميم».
مشكالت رئيسة
وحول املشكالت الرئيسة التي قد يواجهها من أجريت له
عملية سمنة حديثًا ،أفاد الجاراهلل « :يواجهون مشكلتني
رئيستني هما الجفاف وهبوط السكر ،وكلتاهما تؤديان
إلى الخمول واإلرهاق ،وللتغلب عليهما يجب:
 - 1التدرج في الفطور.

إرشادات السحور

 – 2ش��رب ل�ت��ري م��اء م��ا ب�ين ال�ف�ط��ور وال�س�ح��ور لتفادي
اإلمساك.
 - 3االب �ت �ع ��اد ع ��ن امل �م �ن��وع��ات م �ث��ل (ال �ح �ل��وي��ات  -ال ��رز
واملعكرونة  -الشاي والقهوة  -املخلل  -البهارات القوية -
املشروبات الغازية).
 - 4إطالة السحور (ساعة) ومضع الطعام جيدًا لتفادي
عسر الهضم».
وأض ��اف ال �ج ��اراهلل« :ل�ك��ي ي�ت�ف��ادى ال ��ذي أج ��رى ال�ج��راح��ة
مشكلة ال�ج�ف��اف خ�ل�ال ف�ت��رة ال�ص�ي��ام ع�ل�ي��ه اإلك �ث��ار من
امل�ص��ادر الغنية بالبوتاسيوم مثل امل��وز ،التمر ،الحليب،
املشمش املجفف ،األف��وك��ادو ،القرع ،الفاصوليا ،الفستق،
الكاكاو الداكن.

وع ��ن امل �ك �م�لات وال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات خ�ل�ال رم� �ض ��ان ،أوض��ح
االس�ت�ش��اري ان الفيتامينات وال�ب��روت�ين أك�ث��ر أهمية في
رمضان ،ألن فترة األكل محدودة.
أم ��ا ح ��ول أه ��م إرش� � ��ادات ال �ص �ي��ام ب�ع��د ع�م�ل�ي��ات ج��راح��ة
السمنة ،فقال إن فترة اإلفطار قصيرة لذلك من الضروري
كاف
قدر ٍ
أن يكون طعامنا صحيًا ومتوازنًا ويحتوي على ٍ
م��ن ال�س��وائ��ل واألم �ل�اح لتعويض م��ا ف�ق��ده ال�ج�س��م خ�لال
فترة الصوم ولتحقيق ذلك يفضل عدم إلغاء أي وجبة في
رمضان.
توصيات الفطور
وق ��دم ال �ج��ار اهلل م�ج�م��وع��ة ت��وص�ي��ات ب��ال�ن�س�ب��ة للفطور،

تشمل ما يلي:
■ ال تمارس الرياضة العنيفة قبل اإلفطار تجنبًا لهبوط
السكر ،وأفضل وق��ت ملمارستها بعد اإلفطار بساعتني،
وإن كان ال بد فتكفي الرياضة الخفيفة مثل املشي على
أال يكون الجو حارًا.
■ أب��دأ بالتمر ألن��ه يحتوي على سكر الغلوكوز وينصح
باالعتدال في تناوله من  3 - 1حبات حتى تتجنب زيادة
الوزن.
■ شرب اللنب أو الحليب (قليل أو خالي الدسم) لتعويض
السوائل املفقودة خالل نهار الصيام.
■ ث��م ط�ب��ق ال �ش��ورب��ة ال�س��ائ�ل��ة ل�ت�ع��وي��ض ن�ق��ص ال�س��وائ��ل
وتهيئة املعدة الستقبال الطعام.

وف��ي م��ا يتعلق ب��اإلرش��ادات ال�خ��اص��ة ب��ال�س�ح��ور ،أوض��ح
الجاراهلل:
■ ت�ن��اول وج�ب��ة س�ح��ور ت��دم��ج ب�ين ال�ب��روت�ين وال�ن�ش��وي��ات
والخضار ألنها بطيئة الهضم ،وتشعرك بالشبع لفترة
أطول.
■ خ��ذ ق�س�ط��ًا ك��اف�ي��ًا م��ن ال��راح��ة وال �ن��وم ل�ص�ح��ة أف�ض��ل،
ولتستطيع القيام بعاداتك كما يجب.
■ يفضل عدم اإلكثار من الحلويات ملا تسببه من زيادة
في الوزن.
■ التنويع في أصناف الطعام على أن يكون صحيًا.
ّ
■ تجنب نزول السكر الذي يؤدي إلى الخمول.
■ تجنب العطش والجفاف الذي يؤدي إلى الخمول.
ولفت الجار اهلل إلى أن السحور األفضل يتضمن:
■ البيض ،منتجات األلبان ،املكسرات ،الخضروات ،اللحوم
(قليلة الدهون والبهارات).
■ ال �ف��ول وال�ب�ق��ول�ي��ات (قليلة امل�ل��وح��ة وال�ف�ل�ف��ل) الحمص،
ال � �ب ��ازالء ،ال �ف��اص��ول �ي��ا ،واح � ��رص ع �ل��ى ال �ف��واك��ه (ل �ت �ف��ادي
االم� �س ��اك) ،وم�ن�ه��ا ال�ع�ن��ب وال �ج��واف��ة وال �خ��وخ وال�ب��رت�ق��ال
والكيوي.
■ الحبوب (ذات النخالة) الشوفان ،الخبز األسمر ،الذرة.
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رمضان وكورونا

بعد إغالق الصالونات بسبب كورونا

نساء ّ
تعلمن مهارات التجميل ..ورجال لجأوا إلى «التقريع»
مي السكري
تسبب فيروس كورونا في توقف نشاط بعض املحال
التجارية وأبرزها مراكز التجميل للسيدات ،وصالونات
الحالقة للرجال ،مما دفع العديد من النساء والرجال
إلى االعتماد على أنفسهن وتعلم مهارات صالونات
التجميل.
ثمة وص�ف��ات للعناية بالشعر والبشرة تغرق برامج
اليوتيوب ومواقع التواصل االجتماعي على اختالفها،
ب�ط�لات�ه��ا ال�ش�خ�ص�ي��ات امل ��ؤث ��رة أو م��ا ي�ط�ل��ق عليهن
بـ«االنفلونسيرز» ،من اللواتي تعتبرهن نساء كثيرات
أي �ق ��ون ��ات ل �ل �ج �م��ال ،ح �ي��ث دف �ع��ت ال �ن �س��اء وال �ف �ت �ي��ات
ال �ب��اح �ث��ات ع��ن ال�ع�ن��اي��ة ب��ال�ج�م��ال وامل �ظ �ه��ر ال �ع��ام إل��ى
االق �ت��داء بهن ومحاكاتهن كوسيلة بديلة تعوضهن
غياب الصالونات ،ال سيما في فترة اإلغالق والحجر
املنزلي.
أم ��ا ال ��رج ��ال ،ف�م�ن�ه��م م��ن اس �ت �ع��ان ب��زوج �ت��ه م��ن أج��ل
مساعدته ،وآخرون استغنوا عن أحدث الصيحات في
َ
قصات الشعر ليعتمدوا حالقة شعر موحدة «الزيرو»
أو «التقريع».
سبقلا استطلعت آراء عدد من النساء والفتيات حول
أثر غياب الصالونات ومراكز التجميل عليهن ،وكيف
تغلنب عليها خالل البحث عن بدائل آخ��رى لالعتماد
على أنفسهن للمحافظة على جمال مظهرهن.

البيت اآلخر للمرأة
ترى منى العازمي أن صالونات التجميل تعتبر البيت
اآلخر للمرأة ،وإغالقها ترك أثرًا بالغًا في نفوس العديد
من السيدات ،خصوصًا الالتي اعتمدن عليها في كل
شيء ،لكن رب ضارة نافعة ،فأحيانًا ،خصوصًا في
الوقت الذي تزدحم فيه الصالونات بالزبائن ،ال يكون
ال�ع�م��ل متقنًا بالشكل امل�ط�ل��وب ن�ظ�رًا ل�ك�ث��رة ال��زب��ائ��ن
وضيق الوقت ،مضيفة «ولكن بعض النساء يتشبثن
بالصالون انطالقًا من إيحاء داخلي بأن التجميل لن
يكتمل إال بلمسات الصالون رغم علمهن بقلة جودة
األدوات وتدني كفاءة العمل».
وأض��اف��ت ال �ع��ازم��ي :م�ن��ذ س �ن��وات وامل � ��رأة وال �ص��ال��ون
ت��رب�ط�ه�م��ا ع�ل�اق��ة وث �ي �ق��ة ت � ��زداد ع�م�ق��ًا ك�ل�م��ا ازدادت
السنون تقدمًا ،فالصالونات التي ب��دأت بتقديم أكثر
الطرق التجميلية تعقيدًا من طريقة تسريحة الشعر،
وطريقة خط الكحل ،ورسم العيون ،تطورت خدماتها
م ��ع ت �ط ��ور وس ��ائ ��ل ال��رف��اه �ي��ة ل �ت �ش �م��ل أك �ث ��ر ال �ط��رق
التجميلية صعوبة وأبسطها ً
أداء ،ب��دءًا بالحمامات
املغربية ،مرورًا باملكياج ،وتنظيف البشرة ،وتصفيف
ً
الشعر ،والبدكير ،واملنكير ،ونقش الحناء ،وصوال إلى
جلسات املساج واالسترخاء.

تدليل النفس

غياب المناسبات االجتماعية

ماسكات العناية بالوجه

وع ��زت ال�ع��ازم��ي أث��ر االس�ت�غ�ن��اء ع��ن ال�ص��ال��ون��ات إل��ى
غياب املناسبات االجتماعية ،مشيرة إل��ى أن��ه لم تعد
هناك الحاجة لوضع مكياج كامل أو تصفيف الشعر
ً
ما دمنا في املنازل امتثاال لتطبيق التباعد االجتماعي،
الفتة إلى أن هذه الخطوة تذكر املرأة بقدراتها الدفينة
فتجعلها تحد م��ن إيحائها النفسي ال�ق��اض��ي بعدم
اكتمال الجمال إال من خالل الصالون.

واختلفت معها في الرأي فاطمة يوسف ،حيث وجدت
أن غياب الصالونات لم يؤثر كثيرًا ،ألن غالبية املحال
وفرت البدائل ،مشيرة إلى أن الحجر الصحي والحظر
ل��م يثنياها ع��ن االهتمام بمظهرها ال��ذي تهتم ب��ه في
األيام العادية.
كما لفتت إلى البدائل التي تعتمدها خالل فترة الحظر،
منها اس�ت�خ��دام ج�ه��از الليزر امل�ن��زل��ي ،مجفف الشعر
(السشوار) ،إضافة إلى شراء ماسكات العناية بالوجه
والشعر من الصيدليات أو املحال أو استخدام الخلطات
املنزلية.

وزادت ب��ال�ق��ول« :ل��م تكتف ال�ص��ال��ون��ات بالخدمات
التي تقدمها لزبائنها ،ب��ل فهمت م��زاج مرتاداتها
ف��أص�ب�ح��ت ت�ط�ع��م خ��دم��ات�ه��ا ب �ش��يء م��ن امل�غ��ري��ات
كتقديم القهوة وإيقاد الشموع واملوسيقى الهادئة
لتنتقل حاجة امل��رأة من مجرد التجميل إلى الراحة
واستدعاء التصوير تحت مفهوم «تدليل النفس» ،أو أدوات البدكير والمنكير
«ادلع نفسي» ،فكيف ال وهي التي خلقت مناسبات
تدفعها للذهاب إلى الصالون ،ابتداء من مناسبات ولم تختلف شريفة الغانم في الرأي عنها ،حيث أكدت
ال ��زف ��اف ،واالس �ت �ق �ب��االت ،وان �ت �ه��اء ف �ت��رة ال �ن �ف��اس ،أن إغ�ل�اق ال�ص��ال��ون��ات ك��ان ل��ه تأثير على ال�ع��دي��د من
ً
واألع �ي��اد ،ورم �ض��ان ،واح�ت�ف��االت امل ��دارس ،وص��وال السيدات ،خصوصًا الباحثات عن الجمال واملهتمات
إلى عطلة نهاية األسبوع ،وبداية الدوامات ،وما قبل باملظهر العام ،مشيرة إلى أنه في الوقت الراهن أغلب
السفر ،وما بعد السفر ،وحتى العزاء أكثر املناسبات ال�ن�س��اء ل��دي�ه��ن ال��وع��ي ال�ك��اف��ي ح��ول كيفية االه�ت�م��ام
تعبيرًا عن الحزن خلق له نكتة جديدة تسمى مكياج وال�ع�ن��اي��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة ،وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق االط�ل�اع على
العزاء ،ليخلقوا للصالونات دورًا في كل املناسبات وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي وال �ح �س��اب��ات املهتمة
ب�ج�م��ال امل ��رأة ،إض��اف��ة إل��ى اس�ت�خ��دام ب�ع��ض األج�ه��زة
بل ومناسبة طوال أيام العام».
وت��اب�ع��ت« :وف �ج��أة ،وم��ن دون م�ق��دم��ات ،أغ�ل��ق ه��ذا املعينة ،مثل مجفف الشعر وأدوات البدكير واملنكير
البيت بابه في وجه مرتاداته كمن يسحب البساط وت�ط�ب�ي��ق ب�ع��ض ال�خ�ل�ط��ات الطبيعية للعناية بنعومة
من تحت أجساد كانت عالقة بني السماء واألرض الشعر وماسكات للعناية بالبشرة.
فتسقط ،فمنهن من استطعن النهوض وآخريات وف�ي�م��ا أش� ��ارت ال�غ��ان��م إل��ى ع��دم ت��واص�ل�ه��ا م��ع خ�ب�ي��رات
نهضن بخطى متثاقلة ،وم�ن�ه��ن م��ن ع�ج��زن عن تجميل ومصففات الشعر أون�لاي��ن ،لفتت إل��ى حرصها
ال �ن �ه��وض ،ل�ت�ج��د امل� ��رأة ن�ف�س�ه��ا ت�ع�ي��ش ع�ص��ر ما على االعتماد على ذاتها أنها وقد تستعني ببعض البرامج
قبل الصالون مع فارق التوقيت واإلمكانات ،فبعد في اليوتيوب لتعلم طريقة صبغ الشعر في املنزل.
أن كانت امل��رأة تعتمد على األدوات الطبيعية غير وبينت ال�غ��ان��م أن�ه��ا حريصة على االه�ت�م��ام باملظهر،
العملية أصبحت تعتمد على األدوات الكهربائية خصوصًا في ظل الحظر ،عن طريق العناية اليومية
ً
العملية» ،مشيرة إلى الوسائل البديلة ،خصوصًا واالهتمام باملظهر الخارجي وتصفيف الشعر ،فضال
الكهربائية منها وال�ت��ي تتصف بالدقة والسهولة عن ممارسة بعض التمارين الرياضية وات�ب��اع نظام
غذائي صحي.
والسرعة.

برامج العناية بالمظهر
واتفقت معها د .م��روة حسني ،مشيرة إل��ى أن غياب
الصالونات لم يؤثر عليها؛ ألن األعمال التي تقوم بها
في الصالون محدودة وتستطيع القيام بها في املنزل.
وبحسب ما ذكرته حسني ،فإن هذه التجربة دفعتها
إل��ى امل��زي��د م��ن االط �ل�اع ع�ل��ى ب��رام��ج ال�ع�ن��اي��ة باملظهر
ً
لالعتماد على ذاتها بدال من الصالون.
واعتبرت أن االهتمام باملظهر ليس له ارتباط بالصالون
إنما ارت�ب��اط بالشخص نفسه إذا ك��ان يهتم بمظهره
ف�ه��و ع ��ادة م��ن ع��ادات��ه ،وب��ال�ت��ال��ي ل��م يغير ال�ح�ظ��ر من
اهتمامي في مظهري.

استخدام بدائل منزلية
وعلى النقيض ،أقرت علياء أحمد أن إغالق الصالونات
أث��ر عليها بشكل كبيرة ،خصوصًا أنها كانت تعتمد
عليه بشكل أساسي قبل األزم��ة ،األم��ر ال��ذي دفعها إلى
اللجوء إل��ى اس�ت�خ��دام ب��دائ��ل منزلية آخ��رى ولكنها أقل

كفاءة من أجهزة الصالونات ومكلفة مقارنة باالستخدام
القليل لها في سبيل املحافظة على جمال مظهرها.

تكاسي ،وال توجد أدوات ،وك��ل األماكن مغلقة ،حتى
األجهزة املنزلية ال أستطيع شراءها».

تراكم الديون

ماذا يفعل الرجال؟

بدورها ،قالت حنان الكندري ،وهي صاحبة صالون،
إن إغ�ل�اق ال�ص��ال��ون��ات أدى إل��ى ت��راك��م ال��دي��ون عليها،
خصوصًا أن ليس لها دخل آخر سوى هذا الصالون.
«وق �ف��ت ك��ل ش��يء ح��ال�ي��ًا بسبب خ��وف��ي ع�ل��ى بناتي،
وع �ل��ى ن�ف�س��ي وزب��ائ �ن��ي م��ن ال� �ع ��دوى» ،ه �ك��ذا ع�ب��رت
ال�ك�ن��دري ع��ن ت�ض��رره��ا م��ن األزم ��ة ال�ت��ي تسببت في
إغالق مصدر رزقها.
وأشارت إلى أن أصعب شيء تعاني منه حاليًا بسبب
اإلغ �ل�اق ه��و اإلي �ج��ار ودف ��ع روات ��ب ال �ع��ام�لات ،وق��ال��ت
«مشروعي خاص وليس من الدولة ،وصاحبة الشقة
ال ترغب في إعفائي من اإليجار ،وهؤالء العامالت أنا
مسؤولة عنهن ،وال يوجد لدي مصدر دخل آخر ،لذا
اضطررت إلى االستغناء عن راتبي لتغطية ديوني».
ورأت أن األزم ��ة ل��ن ت��دف��ع ال�ن�س��اء إل��ى االس�ت�غ�ن��اء عن
الصالونات بشكل نهائي ،الفتة إلى توقف تواصلها
مع زبائنها عبر السوشيال ميديا «سواء االنستغرام
أو الواتس اب».
وأضافت «ليس لي دور في خدمة الزبائن حاليًا ،وال
أستطيع االس �ت �ف��ادة م��ن امل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،بسبب
ت��وق��ف خ��دم��ة امل� �ن ��ازل وإغ �ل��اق ال �ص��ال��ون��ات ،ك �م��ا ال
أستفيد من بيع منتجاتهي لزبائني عبر السوشيال
ميديا نظرًا لعدم توافر األدوات التي أستخدمها لبيع
منتجاتي وتوقف وسائل النقل (التاكسي) لتوصيل
الطلبات».
وزادت بالقول« :هناك صالونات لديها سائقون وعلب
وأك �ي��اس وأدوات تساعد على بيع منتجات للزبائن
لالستخدام امل�ن��زل��ي ،وأن��ا ليس ل��دي سائق وال توجد

في املقابل ،يلجأ غالبية الرجال هذه األيام إلى الحالقة
ف ��ي ب�ي��وت�ه��م ت�ج�ن�ب��ًا ل �ل �ع��دوى م ��ن ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا،
ويقومون باالستعانة بأحد أفراد األسرة للقيام بهذه
املهمة ،وهذا ما قام به سالم عبد اهلل مع والده وشقيقه
بعد قرار إغالق صالونات الحالقة.
وب��رر عبد اهلل السبب ف��ي اختيار ه��ذه الطريقة ،بأن
الحالقة في الصالونات العامة وارتيادها قد يشكالن
خطرًا على الزبائن والحالقني على حد س��واء ،بسبب
ما تتطلبه عملية الحالقة من اقتراب الحالق من الزبون
بدرجة كبيرة ،وكذلك استخدام أدوات الحالقة نفسها
تقريبًا مع مختلف الزبائن.
وأيده في الرأي أبو أحمد ،الفتًا إلى أنه يفضل االعتماد
على نفسه في إنجاز املهام الشخصية ولكن ال بأس
من وجود البديل.
وزاد ب��ال �ق��ول «وف � ��ي ظ ��ل ه� ��ذا ال � �ح ��دث ،وم� ��ع إغ�ل�اق
صالونات الحالقة ،وفي ظل وقت الفراغ ،وجدت نفسي
مضطرًا إلى تعلم مهارة جديدة فقمت بشراء ماكينة
حالقة وبدأت التجربة على أبنائي وقمت بتوحيد شكل
رؤوسهم وقرعتهم على الصفر ما اضطر االوالد إلى
ارت��داء الكبوس ،كما حد ذلك من خروجهم من املنزل
خشية الشماتة».
وعلى الرغم من اعترافه بعدم إتقان القصات الرجالية،
كشف عن أنه بصدد تعلمها عن طريق اليوتيوب.
فيما استعان صالح محمد ،ال��ذي اعتاد على الذهاب
إل��ى ال �ح�لاق م��رت�ين ب��ال�ش�ه��ر ،ب��زوج�ت��ه مل�س��اع��دت��ه في
ح�لاق��ة ش�ع��ره بعد أن ق��ام ب�ش��راء أدوات الحالقة عن
طريق أحد املواقع.

تقليد ُمح َّبب في دول إسالمية عدة

مدفع رمضان 3 ..روايات عن تاريخ استخدامه ألول مرة
يتابع الكويتيون واملقيمون يوميًا خالل رمضان
م��دف��ع اإلف �ط��ار ،ال ��ذي ب��ات ص��وت��ه س�م��ة مهمة في
هذا الشهر الفضيل ،فعلى الرغم من التطور الذي
تشهده الحياة ،فإن املدفع ظل تقليدًا سنويًا ،منذ
أط�ل�ق��ت أول ��ى ق��ذائ�ف��ه ع��ام  ،1907ف��ي ع�ه��د الشيخ
مبارك الصباح (حكم البالد منذ  1896إلى .)1915
ولكن كيف ب��دأت قصة مدفع رم�ض��ان؟ وف��ي أي
بلد؟ وفي أي فترة زمنية؟
ت�ط��ورت أش �ك��ال تنبيه الصائمني مل��وع��د اإلف�ط��ار
وال �س �ح��ور ،ف�ف��ي ف�ج��ر اإلس�ل��ام ك ��ان ال�ص�ح��اب��ي
الجليل ب�لال ب��ن رب��اح ي��ؤذن ف��ي املسلمني أوق��ات
امل�غ��رب (اإلف �ط��ار) ،والفجر (اإلم �س��اك) ،واستمر
ذل��ك حتى وصلنا إل��ى مدفع رم�ض��ان ،ال��ذي بات
ت�ق�ل�ي�دًا متبعًا ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول اإلس�لام�ي��ة،
بحيث ي�ق��وم جيش البلد ب��إط�لاق قذيفة مدفعية
صوتية لحظة مغيب الشمس ،معلنًا انتهاء صيام
اليوم ،إلخبار العامة بهذا املوعد.
ب��دأ اس�ت�خ��دام امل��دف��ع ف��ي رم�ض��ان ف��ي م�ص��ر ،ثم
انتقل إلى مدن الشام الكبرى مثل دمشق والقدس،
وب �غ��داد .وه �ن��اك رواي� ��ات ع��دة ل�ن�ش��أة ال�ق�ص��ة في
مصر ،األولى تفيد بأن إطالق مدفع رمضان بدأ

في عصر دولة املماليك البرجية (الشراكسة) عام
 865ه �ـ ،أث �ن��اء ح�ك��م ال�س�ل�ط��ان خ��و ش �ق��دم ،حيث
أرادوا اختبار صالحية أح��د امل��داف��ع عند غ��روب
شمس أول أي��ام رم�ض��ان ،فظن ال�ن��اس أن��ه تقليد
جديد ب��دأه السلطان للتنبيه إل��ى موعد اإلف�ط��ار،
فتوجهوا إل��ى قصره بالقلعة ،ووجهوا له الشكر
ع�ل��ى األم ��ر ،ف�ق��رر اس �ت �م��رار إط�ل�اق امل��دف��ع ط��وال
الشهر الكريم.
أما الرواية الثانية فتقول إن إطالق مدفع رمضان
بدأ في مصر إبان حكم محمد علي باشا مؤسس
مصر الحديثة عام  ،1805حيث أراد تجربة أحد
املدافع الذي وصل إليه من أملانيا في ساعة الغروب
أول أي��ام رمضان ،فقرر استمرار التقليد بعد أن
ص��ادف قبوال واستحسانا من املصريني ،بينما
تشير ال��رواي��ة الثالثة إل��ى أن ه��ذا التقليد ب��دأ في
عهد الخديوي إسماعيل ،عند صيانة أحد املدافع،
حيث انطلقت منه قذيفة على سبيل الخطأ ،وقت
ال �غ��روب ،أول أي ��ام رم �ض��ان ،وأن األم �ي��رة فاطمة
إسماعيل بنت الخديوي ،أم��رت باستمرار املدفع
بعد أن صادف القبول عند املصريني.
وإلى اليوم ،تظل دول إسالمية عدة محافظة على

ُ
ه��ذا التقليد ،وم�ن�ه��ا ال�ك��وي��ت ،ف�ف��ي تقليد ت��راث��ي
سنويُ ،يطلق املدفع الصوت في مشهد احتفالي
يبث من قصر نايف.
ويعتبر ع�ل��ي ب��ن ع�ق��اب ب��ن ع�ل��ي ال �خ��زرج��ي أول
م��ن أط �ل��ق م��دف��ع رم �ض��ان ف��ي ال �ك��وي��ت .وي�ت��ول��ى
ال�ج�ي��ش ال�ك��وي�ت��ي إح �ض��ار ه��ذا امل��دف��ع إل��ى قصر
نايف قبل رم�ض��ان امل�ب��ارك بيومني ،وي�ق��وم على
مدفع رمضان ضابط و 3جنود ،ويفتح القصر
أبوابه أمام الجمهور بعد صالة العصر (بالتوقيت
املحلي) حتى يشاهدوا لحظة إطالق املدفع معلنًا
لحظة اإلفطار.
وقد أصبح قصر نايف معلمًا رمضانيًا ،بوجود
امل��دف��ع ،ي ��زوره ع �ش��رات م��ن امل��واط�ن�ين وال��واف��دي��ن
ي�ت��رق�ب��ون ال�ل�ح�ظ��ات امل��دوي��ة مل��دف��ع اإلف� �ط ��ار ،كما
ي � � ��زورون س��اح �ت��ه الل �ت �ق��اط ال� �ص ��ور ال �ت��ذك��اري��ة
واملشاركة في مسابقات ولقاءات تلفزيونية.
لكن أزمة «كورونا» هذا العام حالت دون حضور
الجمهور ومتابعة مدفع رمضان ،وأمنياتنا بزوال
ه��ذا ال �ف �ي��روس ،وع ��ودة الكويتيني وامل�ق�ي�م�ين إل��ى
قصر نايف ملتابعة ذلك التقليد الجميل في قصر
نايف ،في رمضان املقبل إن شاء اهلل.
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دمرت هياكل االقتصاد ..وال بد من تصحيح مسارها
سياسات اإلنفاق المتعاقبة َّ

10

قالت مصادر موثوقة إن سياسة االنفاق
العام منذ الستينيات أدت الى تدمير
هياكل االقتصاد القديمة التي كانت
تقوم عليها الكويت ،والتي أبعدت
اإلنسان الكويتي عن محيط االنتاج الى
الوظيفة العامة االتكالية ،وعلى هذه
الوتيرة انتهى الدور االيجابي للعنصر
البشري الكويتي طوال العقود الماضية،
وخير دليل على ذلك هو انكشاف
االقتصاد الكويتي امام اول تحد حقيقي
عاصف ،فكيف نصمد وليس لدينا سوى
النفط الذي باتت أسعاره ال تغطي ثمن
استخراجه في بعض األحيان.

طرق إلنقاذ الموازنة
ُّ
وتجنب االنهيار

¶ إقرار قانون الدين العام يعالج العجز سنة أو سنتين ..لكن ماذا بعد ذلك؟

¶ من أين ستسدِّ د الحكومة الديون إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية؟

وأضافت المصادر :منذ تحرير الكويت من
الغزو العراقي الغاشم وميزانية الدولة
تتضخم سنويا ،إذ كانت عام  1990تناهز 3.5
مليارات دينار ،ثم بدأت القفزات الكبيرة
في العقدين الماضيين وصوال الى 22.5
مليار حاليا ،وليس معلوما كيف سمحت
الحكومات المتعاقبة بهذا النمو العالي
في الموازنة العامة ،دون ان يتوافق ذلك
مع انتاجية حقيقية.

علي الخالدي
م� �ن ��ذ ال� �ث�ل�اث�ي�ن ع ��ام ��ًا امل ��اض� �ي ��ة ت �ش �ك �ل��ت ل� �ج ��ان اق �ت �ص��ادي��ة
متخصصة ،كما جرت االستعانة ببيوت الخبرة االستشارية
العاملية ،وق��دم��ت توصيات ع��دي��دة بهدف تصحيح اعوجاج
ه �ي��اك��ل االق �ت �ص��اد امل �ح �ل��ي ،ل �ك��ن ألس� �ب ��اب س �ي��اس �ي��ة ل ��م يجر
التعامل مع توصياتها بجدية ،بل على العكس جرى السماح
بزيادة معدالت اإلنفاق وفق وتيرة عالية ،وساعدها على ذلك
االرتفاع الحاد في أسعار النفط ،وهذا ما يمكن تسميته بنقمة
املوارد!
وتابعت املصادر :اآلن نحن أمام وضع يتطلب إصالحًا هيكليًا
وليس ترقيعيًا ،وأال نراهن على عامل الوقت ،وأماني ارتفاع
أسعار البترول مرة أخ��رى ،فاملشكلة في الكويت ليست إقرار
ق��ان��ون ال��دي��ن ال�ع��ام عبر مجلس االم��ة ،او تدبير تمويل لسد
عجز امليزانية لهذه السنة او القادمة ،انما املطلوب القضاء
على اسباب العجز الكبير في املوازنة ،ومن غير ذلك سنواجه
مشكلة تمويل متواصلة ولسنوات عديدة ،وه��ذا م��ؤداه نفاد
موارد صندوق احتياطي األجيال القادمة ليس على مستوى
السيولة ،بل سيصل الى بيع األصول.
وق��ال��ت امل �ص��ادر :ينبغي ان ي�ع��ي ال�ج�م�ي��ع ان��ه ب�ن�ف��اد سيولة
وأص � ��ول ص� �ن ��دوق االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام( ،ح ��ائ ��ط ال �ص��د األول
للموازنة العامة للدولة وحسابها ال�ج��اري) ،فإن أي اقتراض
ل�ت�م��وي��ل ع�ج��ز امل �ي��زان �ي��ة ،ي�ع�ن��ي ب��داي��ة ال�س�ح��ب م��ن ص�ن��دوق
ً
األجيال القادمة ،وأي تسمية أخرى تعتبر تحايال وتالعبًا في
األل�ف��اظ املالية لتمويل العجز ،فاالقتراض الخارجي ان طال
أمده من اين سيسدد؟ ،وكيف سيتم ارجاعه للصندوق طاملا
ان العجز مستمر ويتمدد؟ وتساءلت املصادر :هل توجد إرادة
سياسية ق��ادرة على ات�خ��اذ ق ��رارات مؤملة لكي تعبر الكويت
وضعها الراهن نحو الوقوف على أرضية اقتصادية صلبة؟
وه��ل ه�ن��اك اس�ت�ع��داد لتبنى ت�ح��والت هيكلية تترتب عليها
قرارات ربما ال تعجب البعض من أفراد او كيانات تجارية؟
وأوضحت املصادر ان الوضع االقتصادي الصعب ال��ذي كان
سائدًا قبل تفشي وب��اء كورونا املستجد سيظل كما هو بعد
انقضاء ه��ذه الجائحة ،كما ان ع��ودة الحياة الطبيعية التي
كانت سائدة الى ما كانت عليه في املستقبل القريب  -ان شاء
اهلل -ال تعني أي تحسن في الحالة االقتصادية واملالية للدولة،
وان صاحب ذلك ارتفاع في أسعار النفط ،على اعتبار ان الخلل
موجود ولم يجر إصالحه.
واستطردت املصادر :البدء في عملية العالج قد ال تكون سهلة،
وق��د تلقى م�ق��اوم��ة ف��ي ال�ب��داي��ة م��ن امل�ت�ض��رري��ن ،ل�ك��ن الكويت
وم�ص�ل�ح��ة اق�ت�ص��اده��ا اس �م��ى م��ن ال�ج�م�ي��ع ..وت �ط��وي��ق نزيف
موازنة الدولة يتطلب تعاون الحكومة والبرملان واملواطنني،
مع إص�لاح فعال للسياسة املالية للدولة ،وعلى رأسها وقف
الهدر ال��ذي يعرف الكل مكامنه ،ومكافحة كل أوج��ه الفساد،
والتصرف غير املشروع باألموال العامة.

¶ الحالة المالية للدولة تسير وفق نهج خاطئ منذ الستين ّيات ..وحان وقت تقويم االعوجاج!
ليس معلوما ً كيف سمحت الحكومات
السابقة بتضخيم موازنة الدولة
من دون ُّ
توقع تبعات ذلك!
ثروة النفط أبعدت المواطن الكويتي
عن اإلنتاج إلى الوظيفة العامة
االتكالية ..وأدت إلى تدمير هياكل
االقتصاد القديمة
إلعادة النظر في تمويل صفقات
التسليح التي تك ِّبد المالية العامة
مليارات من الدنانير..
وكذلك بعض المشروعات الكبرى
إعادة تسعير رسوم الخدمات
وعقود األراضي الحكومية المؤجَّ رة
بنظام حقوق االنتفاع بما يتناسب
وسعرها السوقي

الى ذلك ،قالت أوساط اقتصادية إنه ال يزال في الوقت متسع محدود ،ويمكن الدخول لمرحلة المستقبل
نحو انقاذ االقتصاد الكويتي ،عبر طرق عدة يمكنها أن تساعد بإسعاف ميزانية الدولة النازفة ،وتؤدي الى
تقليص العجز لمستويات معقولة ،ومنها على سبيل المثال اآلتي:

حماية أصحاب الدخول المتوسطة قدر 01

إع��ادة النظر بصورة جذرية في أسعار الخدمات التي تقدمها
الدولة بتسعيرة شبه مجانية ،والبدء برفع الدعم التدريجي عن
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وال��وق��ود وال�ه��ات��ف ،م��ع توفير ش��رائ��ح مدعومة
بشكل مناسب لألسر ذات الدخول املتوسطة وما دونها.

02

إع� ��ادة ت�س�ع�ي��ر رس� ��وم م �ع��ام�لات ال ��دول ��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى امل ��رور
والهجرة والعمالة ال��واف��دة وامل �ط��ارات ،خصوصا رس��وم السفر
واملغادرة.
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03

ف ��رض ض��ري�ب��ة دخ ��ل إض��اف �ي��ة ع�ل��ى ال �ش��رك��ات ال�ع�م�لاق��ة ال�ت��ي
تستفيد من املرافق العامة.

08

04

إع��ادة النظر في كل ال�ك��وادر املالية للموظفني ،والتي ج��اءت في
غفلة من الزمن ،وتوحيدها مع الوظائف العامة من حيث املزايا
املالية ،خصوصا روات��ب موظفي القطاع النفطي ،فمن الظلم ان
يكون راتب املواطن باملؤهل نفسه في بعض الهيئات  3اضعاف
راتب نظيره بالتخصص نفسه في مؤسسات الدولة األخرى ،اذ
ان استمرار هذا االمر ال يشكل عبئا على امليزانية العامة فحسب،
انما ينطوي على ظلم يخرق مبادئ الدستور الذي يؤكد املساواة.

دم ��ج ال �ع��دي��د م��ن ال�ه�ي�ئ��ات وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم��ة
ذات االختصاصات املتشابهة لترشيق الجهاز
ال �ح �ك��وم��ي ،وب��ال �ت��ال��ي ت�ق�ل�ي��ص ت�ك�ل�ف��ة ال��روات��ب
ال �ك �ب �ي��رة ل �ل �ق �ي��ادات ف ��ي ه� ��ذه ال� �ج� �ه ��ات ،وال �ت��ي
بعضها ليس لها دور استثنائي لخدمة الدولة،
م��ع تخفيض مل�خ�ص�ص��ات وم �م �ي��زات ال�ق�ي��ادات
الحكومية السنوية.
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الحد م��ن املبالغة ف��ي تمويل صفقات التسلح التي تكبد املالية
العامة مليارات من الدنانير ،دون اليقني بآثارها االيجابية على
األم��ن القومي او الحاجة إليها ،خاصة ان��ه يتم التعاقد بشأنها
بأسعار عالية جدا ال تتفق مع نظيراتها في الدول األخرى.

إعادة تسعير عقود األراضي الحكومية املؤجرة
ب �ن �ظ��ام ح �ق��وق االن �ت �ف��اع ب �م��ا ي �ن��اس��ب س�ع��ره��ا
السوقي.

10

تقييد األوام��ر التغييرية ف��ي مناقصات ال��دول��ة،
واملراقبة الحازمة على تنفيذ املشروعات وعقود
الصيانة املرتبطة بها.

اإلمكان من اآلثار السلبية لإلصالحات
االقتصادية المطلوبة

الوضع المالي للدولة حرج ..ويتطلب
حلوالً غير ترقيعية ..وال يمكن الرهان
على عامل الوقت وارتفاع النفط
لـلقضاء على أسباب العجز
في الموازنة ..وإال فستمتد اليد
إلى صندوق األجيال وسنضطر
لبيع جزء من أصوله
عملية العالج ليست سهلة
وقد تلقى مقاومة من المتض ِّررين..
لكن الحفاظ على اقتصاد الكويت
يبقى الهدف األسمى

حسام علم الدين

َّ
حلت الكويت في املرتبة الـّ 22
عامليًا والثالثة
خ�ل�ي�ج� ّ�ي��ًا ف��ي م��ؤش��ر ال �ق��وة امل��ال �ي��ة ل�ل��دول
الناشئة ،وفقًا لتصنيف «إيكونوميست»،
ال��ذي يشير إل��ى أن الكويت تملك مستوى
ق� ّ
�وي ��ًا ج � � ّ�دًا ف ��ي ال � َّ�دي ��ن ال� �ع ��ام ،وم�ت��وس�ط��ًا
ّ
ف��ي ال��دي��ون ال �خ��ارج �ي��ة ،وق��وي��ًا ف��ي تكلفة
ً
االق �ت��راض ،وضعيفًا قليال ف��ي املدفوعات
األجنبية املحتملة لهذا العام.
وي �ش �م��ل ت�ص�ن�ي��ف م �ج �ل��ة إي�ك��ون��وم�ي�س��ت
ألكثر األس��واق الناشئة ّ
تعرضًا للمخاطر
املالية أكثر من  66دولة ناشئة ،وذلك بناء
ع�ل��ى  4م�ق��اي�ي��س أس��اس �ي��ة ل�ل�ق��وة امل��ال�ي��ة،
ه � ��ي :ال ��دي ��ن ال � �ع� ��ام ،ال� ��دي� ��ون ال �خ��ارج �ي��ة،
ت�ك�ل�ف��ة االق� �ت ��راض وامل ��دف ��وع ��ات األج�ن�ب�ي��ة
امل �ح �ت �م �ل��ة ل� �ه ��ذا ال � �ع� ��ام (ع� �ج ��ز ال �ح �س��اب
ال�ج��اري ،باإلضافة إل��ى مدفوعات الديون

الترتيب خليجيا

 ..وعالميا

 -1السعودية

8

 -2االمارات

17

 -3الكويت

22

 -4قطر

35

-5عمان

58

 -6البحرين

63

الخارجية).
ع ��امل� �ي ��ًا ،ت � �ص� � ّ�درت ب ��وت� �س ��وان ��ا وت� ��اي� ��وان
وك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة أك�ث��ر ال ��دول الناشئة
ق ��وة ،وف �ق��ًا ل�ل�م�ق��اي�ي��س األرب� �ع ��ة ،وج ��اءت
بيرو وروسيا والفلبني في كل من املركز

ال � ��راب � ��ع وال � �خ ��ام ��س وال � � �س� � ��ادس ،ت�ل�ي�ه��ا
تايلند والسعودية وبنغالدش والصني
في امل��راك��ز ال �ـ 7وال �ـ 8وال �ـ 9وال �ـ .10في حني
جاءت زامبيا ولبنان وفنزويال في املراكز
الثالثة األخيرة.

فرض ضريبة بنسبة معينة على مبيعات القطاع
الخاص ،كما هو معمول به في كل دول مجلس
التعاون الخليجي العربي.

كما يمكن النظر في عشرات المصادر التي من الممكن ان تعزز موارد المالية العامة غير النفطية ،مع
األخذ بعين االعتبار تحييد آثارها السلبية قدر اإلمكان عن أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

ّ
خليجي ًا
الكويت الثالثة
ِّ
مؤشر القوة المالية لألسواق الناشئة
في
الترتيب الخليجي في مؤشر القوى المالية للدول الناشئة

06

وقف بعض املشروعات الكبرى التي ال مردود
اق �ت �ص��ادي��ا س��ري �ع��ا ل �ه ��ا ،وال ع ��ائ ��د ي�ت�ن��اس��ب
وكلفتها العالية على املدى القصير ،مثال بعض
الجسور واملنشآت عالية التكلفة.

وقالت «إيكونوميست» إن ديون األسواق
ال �ن��اش �ئ��ة ت �ب �ل��غ  17ت��ري �ل �ي��ون دوالر م��ن
ال ��دي ��ون ال �ح �ك��وم �ي��ة و %24م ��ن إج �م��ال��ي
ال��دي��ون اإلج�م��ال�ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م .وأك ��دت أن
ّ
تفشي فيروس كورونا يضر باالقتصادات
الناشئة بثالث ركائز أساسية ،على االقل،
ه ��ي ح � ��االت اإلغ� �ل��اق ال �ت��ي ح��دث��ت ف�ي�ه��ا،
ه�ب��وط ال �ص��ادرات وال��رس��ام�ي��ل األجنبية،
مشيرة الى انه حتى لو تالشى الوباء في
النصف الثاني من العام الحالي فإن الناتج
امل �ح �ل��ي االج �م��ال��ي ف��ي ال �ب �ل��دان ال�ن��اش�ئ��ة،
والذي يتم قياسه بتعادل القوة الشرائية،
سيكون أقل بـ %6.6في  ،2020استنادًا إلى
ّ
توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر
ّ
املاضي .وتوقعت أن تحتاج االقتصادات
الناشئة ح��وال��ي  2.5تريليون دوالر على
األقل من مصادر أجنبية أو احتياطياتها
املتراكمة.

انتعاش ملحوظ لخدماتها في الخليج

مصائب كورونا االقتصادية..
فوائد لشركات الـ «فينتك»
حسام عبدالرحمن
توقع تقرير ملوقع «ك��راودف��ان��د ان�س��اي��در» ان
تشهد دول الخليج زيادة كبيرة في استخدام
ت�ق�ن�ي��ة «ف�ي�ن �ت��ك» ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �خ��دم��ات
املالية ،واشار الى ان تلك الزيادة املتوقعة قد
ت�ع��زى بسبب اس�ت�خ��دام امل��دف��وع��ات الرقمية
بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا واغالق
ال �ن �ش��اط��ات االق �ت �ص��ادي��ة ف ��ي م�خ�ت�ل��ف دول
العالم.
وي �س �ي ��ر ق� �ط ��اع ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل ��ال� �ي ��ة ف��ي
الشرق االوسط وشمال افريقيا على الطريق
ال �ص �ح �ي��ح ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى رس �م �ل ��ة س��وق �ي��ة
بمليارات ال ��دوالرات خ�لال ال�س�ن��وات القليلة
امل�ق�ب�ل��ة ،وم��ن امل�ت��وق��ع ان تلعب دول الخليج
دورا رئيسيا في نمو صناعة التكنولوجيا
امل��ال �ي��ة ف��ي ال �ش��رق األوس� � ��ط .وذك� ��ر ال�ت�ق��ري��ر
أن امل�ح�ف�ظ��ة ال��وط�ن�ي��ة ال��رق�م�ي��ة ف��ي البحرين
( )Benefitpayأعلنت م��ؤخ��را ع��ن زي ��ادة عدد

عملياتها بنسبة  %1257في مارس املاضي،
وعالجت معامالت رقمية بقيمة  273مليون
دوالر في الشهر نفسه.
ب��دوره ،اشار ديفيد باركر الرئيس التنفيذي
امل �س��اع��د ف ��ي ق �ط��اع االس �ت �ث �م��ار ف ��ي مجلس
التنمية االقتصادية في البحرية ال��ى وجود
زي��ادة كبيرة في االنشطة املصرفية الرقمية
واس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي امل��دف��وع��ات .واض � ��اف :في
ال ��وق ��ت ال� ��ذي ت�م�ك��ن ع ��دد ق�ل�ي��ل م ��ن ال�ع�م�لاء
م��ن ال��وص��ول ال��ى اج ��راء عمليات دف��ع مادية
ف��ان منصات «فينتك» في جميع انحاء دول
الخليج تشهد طفرة في استخدامها ونتوقع
استمرارها خالل الصيف.
وراى باركر ان تفشي كورونا طرح تحديات
كبيرة للبنوك واملؤسسات املالية االخرى في
املنطقة ،اال ان ال��وب��اء وح ��االت االغ�ل�اق التي
تم فرضها جعل «فينتك» اق��وى واصبح يتم
استخدامها بشكل اكبر من السابق.
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يعمق جراح الموازنة العامة ..ويصيب القطاع الخاص في مقتل
«كورونا» ّ

خطط خلق الوظائف الجديدة في خطر

5

تداعيات «كورونا» تهدد
بأزمة بطالة في الكويت
هل من آلية حكومية
الستيعاب  35ألف وظيفة
جديدة سنوياً؟
القطاعان العام والخاص
مطالبان بالحفاظ على
مستويات التوظيف
السابقة وخلق فرص جديدة
تضييق الخناق على
الحكومة بعدم إقرار
الدين العام يقلص
قدرتها على اإلنقاذ
واإلنفاق االستثماري
انهيار القطاع الخاص
جزئيا ً أو كليا ً يصيب
القطاع المصرفي بأضرار
جسيمة 22 ..مليار دينار
إجمالي مديونيته
القطاع العقاري نموذجاً..
يسهم بنسبة %8
من الناتج المحلي ومدين
للبنوك بنحو  8مليارات دينار
أمالك الدولة غائبة..
لماذا ال تعفي المتعاقدين
معها شريطة إعفاء
المستأجرين؟!
نتائج كارثية في حال
توقف المستأجرين
والمستثمرين عن السداد
لمدة ستة أشهر
 450مليون دينار ديون
مستحقة على  4شركات
عقارية فقط خالل 2020

1
2
3
4
5
ّ
معقدة !
بعد أزمة كورونا  ..مهمة تأمين الوظائف قد تصبح

حذرت مصادر اقتصادية من مخاطر تعرض االقتصاد الكويتي
لهزة قوية تقوّ ض قدرة القطاعين العام والخاص على خلق
فرص عمل جديدة جراء تداعيات فيروس كورونا وتبعاتها
الكارثية بالتزامن مع انهيار اسعار النفط .وأشارت المصادر إلى
أن خطط المعالجة الحكومية يجب أن تأخذ في عين االعتبار
الحفاظ على مستويات التوظيف التي كانت قائمة قبل أزمة
كورونا مع زيادة تواكب نمو عدد فرص العمل الستيعاب أعداد
الخريجين الجدد المتوقع دخولهم الى سوق العمل والمقدر
عددهم نحو  35الف مواطن سنوياً.

سالم عبدالغفور
أف� ��ادت امل� �ص ��ادر ب ��أن اس �ت �م��رار عجز
امل� � ��وازن� � ��ة وت� �ض� �ي� �ي ��ق ال� �خ� �ن ��اق ع�ل��ى
الحكومة بعرقلة إق��رار ق��ان��ون الدين
العام الجديد ،في ظل اقتراب سيولة
صندوق االحتياطي العام من النفاد،
سينعكس سلبًا على ق��درة الحكومة
في معالجة تداعيات األزمة ،ويقلص
اإلن � �ف ��اق االس �ت �ث �م ��اري وف� ��ي امل �ق��اب��ل
س � �ت� ��زي� ��د ال � �ض � �غ� ��وط ع � �ل� ��ى ال� �ق� �ط ��اع
ً
ال�خ��اص لتخفيض العمالة ب��دال من
خلق فرص عمل جديدة.
كما حذرت املصادر من مغبة انهيار
مؤسسات في القطاع الخاص جزئيًا
أو كليًا تأثيره على القطاع املصرفي
خ �ص��وص��ًا وان إج� �م ��ال ��ي م��دي��ون �ي��ة
القطاع الخاص بلغت  22مليار دينار
حتى نهاية يناير املاضي ،مؤكدة أن
كلفة اإلصالح حينها سوف تتجاوز
مبلغ ال��ودائ��ع وإع��ادة هيكلة رؤوس
أم � � ��وال ال� �ب� �ن ��وك .وض� ��رب� ��ت امل� �ص ��ادر
ً
مثاال بالقطاع العقاري ،الذي يساهم
تقريبا بنسبة  %8من الناتج املحلي،
م��ا ي�ع��ادل مبلغ  3.2م�ل�ي��ارات دي�ن��ار،
بينما تبلغ قيمة مديونيته للبنوك
ن �ح��و  8م �ل �ي��ارات دي� �ن ��ار ،وف� ��ي ح��ال

استفحلت أزم��ة «كورونا» فقد تكون
تداعياتها أقسى من التوقعات وأكثر
خطورة.
وقالت املصادر انه في حالة عدم قيام
م �س �ت��أج��ري وم �س �ت �ث �م��ري ال �ع �ق��ارات
وامل�ج�م�ع��ات ب �س��داد القيم اإلي�ج��اري��ة
مل��دة ستة أش�ه��ر ،ف��إن ذل��ك سينعكس
سلبًا على القطاع كاآلتي:



 - 1ع� � ��دم ق � ��درت � ��ه ع� �ل ��ى س � ��داد
أق�س��اط ال �ق��روض والتسهيالت
ال �ب �ن �ك �ي��ة ال �ت��ي ت�س�ت�ح��ق خ�لال
سنة .2020



 - 2عدم قدرته على سداد فوائد
القروض والتسهيالت املصرفية
ف��ي م��واع�ي��د استحقاقها خ�لال
عام .2020



 - 3ع � � ��دم ق � ��درت � ��ه ع� �ل ��ى س � ��داد
التزاماته للموردين واملقاولني.



 - 4ع� � ��دم ق � ��درت � ��ه ع� �ل ��ى س � ��داد
ال� �ت ��زام ��ات ��ه ات� �ج ��اه ال� ��دول� ��ة ع��ن
عقود  BOTأو حقوق االنتفاع
أي � ��ا ك ��ان ��ت ورس� � � ��وم ال �ك �ه��رب��اء
واملاء.

ول �ف �ت��ت امل � �ص� ��ادر إل� ��ى أن  4ش��رك��ات
كبرى فقط في القطاع العقاري مدينة
بقروض ودفعات مستحقة للموردين
تبلغ نحو  450مليون دينار جميعها
دي � ��ون واج� �ب ��ة ال � �س� ��داد خ�ل��ال .2020
وذكرت أن تضرر هذا القطاع سيلحق
أضرارًا مباشرة على النظام املصرفي
ً
ب ��أك� �م� �ل ��ه ،ف � �ض �ل�ا ع� ��ن األض� � � � ��رار غ�ي��ر
املباشرة على معظم القطاعات التي
تساهم في الناتج املحلي.

أضرار غير مباشرة
وب �ي �ن��ت امل � �ص� ��ادر أن األض� � � ��رار غ�ي��ر
امل� �ب ��اش ��رة ال� �ت ��ي س �ت �ق��ع ع �ل��ى م�ع�ظ��م
ال� �ق� �ط ��اع ��ات امل� �س ��اه� �م ��ة ف� ��ي ال �ن��ات��ج
امل � �ح � �ل� ��ي ،ف � ��ي ح � � ��ال ت� �ع� �ث ��ر ال� �ق� �ط ��اع
ال� � �ع� � �ق � ��اري س � � ��وف ت � �ت� ��وال� ��ى ت� �ب ��اع ��ا،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى األض� ��رار ال �ت��ي س��وف
تسببها إل��ى النظام املصرفي ،وهي
ح �ل �ق��ة أض � ��راره � ��ا م �ت �ص �ل��ة ب�ع�ض�ه��ا
ببعض على معظم القطاعات .وقالت
ان ح ��دوث ذل��ك ال سمح اهلل م��ن دون
التدخل املباشر من الدولة بحزمة من
الدعم واإلصالحات والتشريعات قد
يتسبب في وقف عجلة االقتصاد في
معظم قطاعات ال��دول��ة املساهمة في
الناتج املحلي.
على صعيد متصل ،قالت املصادر ان
القطاع العقاري يعاني من الفوضى،
الس� �ي �م ��ا ال� �ت� �ج ��اري واالس� �ت� �ث� �م ��اري،
ف��ي ظ��ل م�ن��ح ب�ع��ض م�ل�اك املجمعات
إع� � �ف � ��اء ات ل �ل �م �س �ت��أج��ري��ن ،وت �م �س��ك
آخ� ��ري� ��ن ب �م �س �ت �ح �ق��ات �ه��م ،م� ��ع غ �ي��اب
ن� �ص ��وص ق ��ان ��ون �ي ��ة واض � �ح� ��ة ت�ن�ظ��م
ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال �ط ��رف�ي�ن ف ��ي ظ ��ل ه��ذه
األزم� � ��ة ،وغ� �ي ��اب أي دور ل �ل��دول��ة في
التدخل املباشر ،حتى من خالل ادارة
أم�لاك ال��دول��ة ،التي بمقدورها إعفاء
امل�ت�ع��اق��دي��ن م�ع�ه��ا ل�ي�ق��وم��وا ب��دوره��م
باعفاء املستأجرين.

إدراج «الزور» األول لمشروعات الشراكة

«هيئة األسواق» :تقارير دورية
إلدراج الشركات المساهمة
في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسيير وإنجاز األعمال املهمة
ال�ت��ي ت�ص��ب ف��ي مصلحة ودع ��م االق�ت�ص��اد وأس ��واق امل ��ال ف��ي دول��ة
الكويت ،وتعزيز الفرص االستثمارية املتاحة فيه في ظل الظروف
االستثنائية التي تمر بها دول��ة الكويت والعالم أجمع في الوقت
الحالي ،أص��درت هيئة أس��واق امل��ال ق��راره��ا باملوافقة على توصية
ش��رك��ة ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ل �ل�أوراق امل��ال�ي��ة ب�ش��أن إدراج أس�ه��م شركة
ش�م��ال ال ��زور للطاقة وامل �ي��اه (ع��ام��ة) ف��ي ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ل�ل�أوراق
املالية – ف��ي ال�س��وق األول ،وذل��ك بعد استكمال الشركة ملتطلبات
اإلدراج الواردة في الكتاب الثاني عشر (قواعد اإلدراج) من الالئحة
التنفيذية للقانون رق��م  7لسنة  ،2010ب�ش��أن إن�ش��اء هيئة أس��واق
املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالتهما وقواعد البورصة.
ويمثل ه��ذا ال�ح��دث اإلدراج األول م��ن نوعه لشركة ج��رى انشاؤها
تحت مظلة قوانني هيئة الشراكة بني القطاعني العام والخاص.
وتقوم الهيئة بمتابعة ملف إدراج الشركات التي يجري تأسيسها
كشركات مساهمة عامة بشكل مستمر من خالل طلب تقارير دورية
لتقييم الجدول الزمني لتقديم طلبات إدراجها ،وذلك إعماال ألحكام
املادة  2-1-1من الكتاب الثاني عشر (قواعد اإلدراج).

السهم متداول حالياً في الـ OTC

شروط إضافية
إلدراج شركة البورصة
سالم محمد
في الوقت الذي وافقت هيئة األسواق على إدراج شركة شمال
ال��زور ،أف��ادت مصادر مطلعة أن هيئة األس��واق بصدد إق��رار
ش��روط إض��اف�ي��ة إلدراج ش��رك��ة ال�ب��ورص��ة ،باعتبارها شركة
فريدة من نوعها تحمل اسم الكويت.
وقالت املصادر ان الهيئة حريصة على ادراج شركة البورصة
في أقرب وقت ممكن ،لكن بعد االنتهاء من الشروط االضافية
الخاصة بها ،على غرار الشروط الصارمة التي وضعتها في
اختيار املستثمر االستراتيجي .ولفتت الى ان إدراج الشركة
ّ
في سوق الشركات غير املدرجة  OTCمكن املكتتبني الراغبني
في بيع السهم من بيعه خالل الفترة املاضية وبأرباح قياسية،
ّ
ك�م��ا وف ��ر ف��رص��ة قيمة ل�ل��راغ�ب�ين ف��ي اق�ت�ن��اء ال�س�ه��م ب��ال�ش��راء
بخالف شركة شمال الزور التي لم يجر تداولها نهائيًا.

أضرار لتوقف الشركات العقارية عن دفع الرواتب

أشارت المصادر إلى أنه في حال عدم قدرة الشركات العقارية على
سداد الرواتب واألجور وملحقاتها إلى موظفيها ،فقد ينعكس ذلك
على القطاعات األخرى المساهمة في الناتج المحلي كما يلي:

عدم قدرة الموظفين على سداد إيجارات مساكنهم.
عدم قدرة الموظفين على سداد أقساط قروضهم الشخصية.
عدم قدرة الموظفين على سداد أقساط سياراتهم.
عدم قدرة الموظفين على سداد أقساط مدارس أوالدهم.
إنخفاض القدرة الشرائية للمستلزمات المعيشية من المأكل
والملبس والسلع االستهالكية...إلخ.
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البنوك العالمية قد ُتس ِّيل ضماناتها حال انكشاف ميزانية المؤسسة

سحب أرباح «البترول»
سيتسبب في كارثة كبرى!

رئيس الوزراء زار مركز العمليات

بدر الخرافي :تطبيق  Shlonikحقق
كفاءة في الحماية والحجر المنزلي

¶ احتفاظ المؤسسة بأرباحها «مسألة قديمة» ..وهجوم نواب حاليين وسابقين يثير عالمات استفهام
سعد الشيتي وإبراهيم عبدالجواد
أبدت مصادر مطلعة استغرابها الشديد من
إث ��ارة قضية طلب تحويل امل�ب��ال��غ املحتجزة
ل��دى مؤسسة ال�ب�ت��رول ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة ،رغم
أن امل�س��أل��ة ق��دي�م��ة ،وق��د أث�ي��رت منذ س�ن��وات،
وتحديدًا في عهد وزير النفط السابق الشيخ
علي الجراح في لقائه مع سبقلا بتاريخ ١٢
م��اي��و  ،٢٠٠٧ال ��ذي ذك��ر خ�لال��ه أن «امل��ؤس�س��ة
ل��دي �ه��ا  ١٥م �ل �ي��ار م �ل �ي��ار دوالر ..ع��وائ��ده��ا
غير م��رب�ح��ة» ،وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك وط��وال هذه
ال �س �ن ��وات وت �ع��اق��ب ال �ح �ك��وم��ات ف��إن��ه ج��رى
اعتماد ميزانيات مؤسسة البترول كما هي
وباتفاق السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وق��ال��ت امل �ص��ادر ذات �ه��ا :إن م��ا يثير الدهشة
شن ن��واب حاليني وسابقني هجومًا ساحقًا
على املؤسسة لقيامها باالحتفاظ بأرباحها،
ب��ال��رغ��م م ��ن أن �ه ��م أق� � ��روا م �ي��زان �ي �ت �ه��ا ط ��وال
ال �س �ن ��وات امل��اض �ي��ة م ��ن دون أي اع� �ت ��راض،
ل�ن�س�ت�ن�ت��ج ب��ذل��ك أن األداء ال �ن �ي��اب��ي ل �ه��ؤالء
ال �ن��واب ت�ط�غ��ى ع�ل�ي��ه س�ي��اس��ة ردود األف �ع��ال
والتأثر بضغط الشارع.
وأوض�ح��ت أن وزراء النفط السابقني ،الذين
ك��ان��وا ي�م�ث�ل��ون ت� �ي ��ارات س�ي��اس�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة،
ث�ب�ت��وا م�س��أل��ة اح �ت �ف��اظ امل��ؤس �س��ة ب��أرب��اح�ه��ا
إل ��ى إب ��ان ت��ول��ي ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي األس�ب��ق
للمؤسسة ن��زار العدساني ،ال��ذي أوج��د آلية
ج��دي��دة تتمثل ف��ي أن ��ه رغ ��م ت��واف��ر السيولة
الكافية لدى املؤسسة لتمويل مشاريعها تم
اللجوء الى االقتراض.
وتابعت :وبعد ذل��ك لجنة امليزانيات أع��ادت
إحياء املسألة من جديد ،وج��رى االتفاق بني
وزارت��ي النفط واملالية على تقسيط املبالغ،
محذرة من أن سحب ه��ذه األم��وال في الفترة
ال��راه �ن��ة ،وم ��ع ت��راج��ع ال �ب��ورص��ات ال�ع��امل�ي��ة،
سيمثل خطرًا كبيرًا على الدولة ،ألنه سيجري
تسييل ه��ذه االس�ت�ث�م��ارات بأبخس األث�م��ان،
ولن ينال الدولة إال الضرر.
وك�ش�ف��ت امل �ص��ادر ذات �ه��ا أن��ه ف��ي ح��ال سحب
األم � � � ��وال م� ��ن امل ��ؤس� �س ��ة ف ��ال� �ك ��ارث ��ة س �ت �ك��ون
ك �ب �ي��رة ع �ل �ي �ه��ا ،إذ إن امل �ق ��رض�ي�ن ال �ع��امل �ي�ين
ملشاريع القطاع النفطي سيبدأون بتسييل
ضماناتهم وقروضهم خوفًا من أي انكشاف
مليزانية املؤسسة ،التي تعاني األمرين نتيجة
ان�خ�ف��اض أس�ع��ار ال�ب�ت��رول وس�ح��ب مالءتها
املالية.
وتساءلت :من سيمول املشاريع النفطية بعد
سحب األموال من املؤسسة؟ وكيف ستصحح
املشاريع النفطية العمالقة التي كانت متأخرة
أو التي شابتها بعض األخطاء بسبب سوء
التنسيق بني وزارت��ي النفط والكهرباء ،مثل
م�ش��روع ال��وق��ود البيئي ال��ذي ج��رى إن�ش��اؤه
على أسس غير تجارية إلنتاج زيت الوقود،
وال ��ذي ب�ع��د أن ش ��ارف ع�ل��ى االن �ت �ه��اء حولت
وزارة الكهرباء استخداماتها من زيت الوقود
ُ
إلى الغاز ،واتهم القطاع النفطي وقتها بأنه
بسبب سوء التصميم تكبدت الدولة خسارة
وأرباحًا غيرمحققة قاربت الـ ١٧مليار دوالر.
وف ��ي ح ��ال س�ح��ب أم� ��وال امل��ؤس �س��ة ،ف ��إن ه��ذا
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ال �ق �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ان� �ت� �ص ��ارًا ل ��وزي ��ر امل��ال �ي��ة ،األرباح املحتجزة كاملة لدى «البترول» لسد
øWÐd−²�« Ác¼ s� …d³F�« U�Ë æ
ø ö�UM�« ”√— vKŽ w�Ëd�« tK�«b³F� b¹b−²�« r²OÝ q¼ æ
متناسني أن وزراء ه ��م ك��ان لهم دور رئيسي عجز سنة واحدة من دون فائدة مستقبلية ملا
øp�cÐ V�UÞ s� „UM¼ æ
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في ذلك من مثالب ،أهمها:
باحتفاظ املؤسسة بأرباحها.
ضرورة ابتعاد السياسة
?ÆÆÂUل��ى ان تجريد مؤسسة البترول من
‰U*UÐش�«��Fار إ
«*�?? WIKF?²?� W�UŠ µ∞ v�≈ ¥∞ „UM¼ ÊU?� ¡U??C?I?�« u¼ wI??O? I?(«Ë `O??×? B�« —Uوا
عن النشاط
ّ
املؤسسةøU¼d?? O? ž ÊËœ U?? NMO?? FÐ …b??Š«Ë —U?? O? ²? ?š
إعدام« - «–U* t?? ? ²
االقتصادي½«œ« X³?? ? ¦ð v?²? ? ?Š ¡ÍdÐ rN?? ? ²? ? ?� ..
q�Ë
lOÐ WOKLŽ
q¼ æ
«)øWOł—Uسيولة
«��«—UL¦²Ýôوف��ر
�ارات ت
«�XH�Ëم�
�×`Oس«½�pت�ث
املالية (ا
م��وارده��ا
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ّ
إل��ى ذل��ك ،أك��د املستشار في القطاع املصرفي
«)�WOł—Uم�ل�ي��ات
««—UL¦²Ýôه �م��ا ال�ع
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«�tKل �ج�
?Ž ‰Q??Ý« r� „UM¼ q¼ ¨wDH?M�« ŸUDI�« w� å U¹—uÞ«d?³?�ô«ò sŽ ÂöJ�« W?³?ÝUM0 æم?�?³ح�?bم��د ا
واملشاريع النفطية ،ما سيؤدي إلى إفالس
�راك(? ? ?� ? ??Ê« UÐU
?« o�b
«��Ëdو�ع�?�wانO? ý
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�ؤ?½u
�دى�« W??Fا?Iمل�?½U
ج�?�Wزة«*ل�ÐU?? ²
�?HK
w?�B
?wب � � �×¹
?�ÊQي �¼?ت?�?«c
تجريد «البترول» من
م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول ك��أح��د ال�ح�ل��ول ،م��ن وجهة النفط لن يكون إال لدفع الرواتب ملدة عام من
الدولةł،في?¡e
?X¹uJ²
دون�أي?w� Ÿd
?‡‡‡‡‡²�« ÆÆr
لدعم?qمالية الدولة ،يعد بمنزلة½‡‡‡F
نظرهO? ? ? ?،
سيؤدّ??dي«�?�d?? ? ? ? ³
المالية? ? ? F? ? ? ? Ý
مواردها∞≤• �?s
اإلعدام
حال استمرت
فائدة «�على
سيهدد
�Jاح
األرب�
القادمة ? األزم�
للقطاع?? O? ? ÝU
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إلى«u?? ?F?Ð oK?F
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ّ
تنفيذه.
عليه
واملقاولني
دين
القطاع
w� Õ«d?'« wKŽ
واملور?Í√— U
الخاص «�?L?� ÆÆX¹uJ²
&?w� Ÿd?�?²?�« sŽ W
أيضًا?U½ Î«d?šR?� XKB
¼Š w²?�« W?ODHM�« Àœ«u?(« iFÐ Ê« ‰u??I¹ s� „UM
حالW?I DM?* « w� W?O
في «� �? ?Ý U?O
«*«d?Ł R
qþ w� w½U?¦ �« lÐd?� « w� s×½Ë jHM�« —U?F ? Ý ô tð¡«d?� sŽ Õ«d?' « wKŽ d¹“u?� « UM�Q?Ý
–�øp
�∫‰UI
«∫rN� XK� …—«œô
�fK−� w
«dOš_« UMŽUL²ł
«w�Ë ¨p�– w� nK²š
?¨d
ع�F Ý
�و?UN
«� ÃU²½ô
«� ËË ÃU²½ô
«(¨WIOIم��ًا ôËما
W?OM�_«Ëف��KLŽËي WO?q¦9دراس ��ة ح�≠�دي¼�«cث��¡ełةs�:دائ�
�ان
�ال?…dال�ج�
� W?OKLŽË ÃU?²½ô« WO?L� ¨U?NÐ qšb²ð q�«u?Ž …bŽ „UM¼ Ê« jHM�« —U?FÝ« WKJ?Aوق�
للشباب الكويتي.
العمل
فرص
ويهدم
≠ «½·u?�?� q(« w� „b?ŽU?�ð r� u� v²?Š wN?� ¨W?O*U?Ž «d?³?�Ð 5F?²?�½ Ê« lM1 ô «c¼ sJ?� ¨W?O²?¹uJ�« «—b?I�« w� pý« ô U
«�WO?Ý U?O ��« q�«u?F �« Ê« v�M½ ô sJ� ¨ŒUM*« W�Q?� * W?� U{ôUÐ ¨dŁRð U?C ¹« VKD�« WK�Ë V?K D�« …d¦?�Ë VKD
ÂU¹ô« s� Âu¹ w�Ë ÆÆ «d³?)UÐ ¡w:« b{ W?OÝU�?Š UM¹b� ÊuJð ô« V−¹Ë ¨rOŽb²?�«Ë X¹uJ²�« l� s×½ ÆÆ`O×B�« o?¹dDK� pNłuð
d¹“Ë l� f¹«— U�O�«b½u� ŸUL²łQ� ¨Êu�u�?² � ”UM�« sJ�Ë
«ÃU²½ô
�w
…d�Ë
¼„UM
�ÂuO�U
«��¨dF
�s
∞≤•
sŽ
qI¹
�ô U
المؤسسة ساهمت
«(�WOÝUفي
مشكلة
الدولة� ??qOعندها
ننتقد
«*�5×ýdادي��ة
دول �«�bŠة أح�
 B.PËال ��UN¹bك��وي�
�¨åœuMN�«òف،
��ÊËdHOAع �sاألس� �
���ÊË—UA²ع :م�
اإلدارة„U?MN� ¨Â“ö�«،وت��اب�
�ت„UM¼Ë
¨åÊU�dO�«ò
s� d¦�« åXGÞò
¼Ác
�أنd??³ ?� « lHðd¹ U?¹
?? O ½ wب�d??O ? ?−
� å5� ·—U??Ž g?� ò «u??H D?š «–«Ë ÆÆ—ôËb�« nB½Ë «—ôËœ q?O ? �d?? ³ �« ‰e½« Ê«d¹« W?? O ? ł —U?? š
�tłU?²×½ UL?� ¨p�– w� `$Ë UNðUÐU�?Š UN� ‰bF¹ w?½UM³� ‡Ð ¡Uł ÊU�?O½ W�dý Æp�– s� W?OÝU�?Š błuð ö� ¨w�d?O�« B.P w�u²
Æl³D�UÐ …dŁR� q�«uF�« Ác¼ ÆÆs¹—ôËœ
�«d³)« iFÐ s
«*¨WOMN
�bO�Q²�UÐ ÆÆö³I²�� —UFÝô« —«dI²ÝUÐ WKzUH²� pÐË« sJ
�VKDðا،
�W¹œuF��Uج��¦öه�ه�
ح ��د أو
«½ÆUNłU²ي ��ر امل��ال �ي��ة ه� ¼�uو أ
��…œU¹eه وز
�Íuم ��vKŽا ي�«pÐËف�ع�ل�
احتياطي jG{ „UM¼ ÊuJOÝو
الدخل؛ إذ ان النفط يمثل  ٩٢%من إي��رادات
في تكوين
حيث يفترض على ال��وزي��ر أن ت�ك��ون ق��رارات��ه ال��دول��ة ،فكيف ل��وزي��ر ماليتها العبث بهذا
األجيال بتحويالت جاوزت
م �ب �ن �ي��ة ع� �ل ��ى خ � �ط� ��وات م ��ؤس �س �ي ��ة ،ت�ع�ك��س الكيان بصورة غير مهنية وسط استغراب
 ٣٤٠مليار دينار
مصداقية الدولة وشفافيتها ،مضيفًا :ال وقت وزير النفط إعالميًا؟!
اآلن مل�ن��اورات سياسية ،ليست لها أي أبعاد وأك��د الجوعان أن ما جعل الدولة في مركز
ّ
�ال اليوم،
اقتصادية ،وال مجال للتفرد بالقرار أيضا ،مالي متني ،وتصنيف ائتماني ع� ٍ
الوقت الحالي فرصة
تحت ظل الحوكمة.
هو ما قامت به مؤسسة البترول باملساهمة
ذهبية لتعزيز االستثمارات وأوض ��ح أن األرب ��اح املحتجزة ل��دى الجهات ف� � ��ي ت � �ك� ��وي� ��ن اح � �ت � �ي� ��اط� ��ي أج � � �ي� � ��ال ق� ��ادم� ��ة
الحكومية ذات امليزانيات املستقلة التي أقر واحتياطي ع��ام ج��راء تحويالت فاقت ٣٤٠
ال تسييلها ..ولنا في
ترحيلها من قبل مجلس األمة إلى االحتياطي مليار دينار ،ما يدفعنا إلى املحافظة على
السعودية خير مثال
ال� �ع ��ام ،وف ��ق م ��ا ه ��و م�ع�ل��ن م ��ن ق �ب��ل مجلس ه��ذا الكيان ،ال أن نكون معول ه��دم يقضي
ُ
ّ
األم��ة قبل ف�ت��رة ،ت �ق��در ب�ـ  ٨.٧م�ل�ي��ارات دينار عليها.
Y�U¦?�«Ë w½U¦�« 5H?B�« «œUOI?� U�d� wDŽQ?ÝË ÆÆq¼d²?� ŸUDI�« º

≠ l³ð« U½Q?� ¨ÊU?�dÐu?Ý Ë« «d?ŠU?Ý X�� U½« ¨`O?×?� ÂöJ�« «c¼ pý öÐ
�°ådOš wÐ— tO� wMMJ� U�ò ZNM

≠ �U??� ¨j?HM�« w� q?B??×¹ r� d???�ô« «c¼ ¨sJ?2 ¡wý q� ¨sJ?2 ¡wý q
w� «u�U??�ƒ ¡ö??�Ë WŁöŁ w?KŽ qšœ ‰Ëô« Âu??O�« w� u¼ ¡U?Ðd?N?J�« w� qB??Š
ÆUNFM9 —bIðôË `�UB� ÁcN� UC¹« p�– Àb×¹ b� jHM�« w� ål�Ëò

°wÝdJ�« vKŽ TJð√ ô U½√ æ

≠ p�UÐ UL?� ÆÆ¡UÐdNJ�« w� WKzU¼ s� d¦?�« U¹dG*« ÆÆ…dO¦?� U¹dG*« tK�«Ë
�Ær�U×�Ë rOłË 5Ý w� qšb½ U¼bFÐ ¨d¦�« qšb½ Ê« b¹d½ ôË jHM�« w

≠ «½W?×O?×?� W?�uKF� q?�Ë« Ê« œ—«Ë ¨Ÿu{u*« vN?²½« w� W?³?�M�UÐ U
�wI?O?I??(«Ë `O?×?B�« —U?�?*« Ê« b?I?²?Ž« U½«Ë ÆÆ‚«—Ëô« jKš Âb??ŽË ÆÆ”UMK
�Æt²½«œ« X³¦ð v²Š ¡ÍdÐ rN²*«Ë t¹b� UHK*« q�Ë ÆÆ¡UCI�« u¼ Ÿu{uLK

≠ «½Ác¼ Ê« vKŽ b?Š« nK²�¹ qN?� ¨WÝU?O��« w� UM²KJA?� ÆÆåwKGýu?�ò U
«'ÆÆÊö�Ë Êö?�Ë Êö� rÝ« Ã“ U?NO?� œuB?I� øW?OÝU?OÝ W?�Kł X½U� W?�K
�°ø…œb×� WOC� —UO²š« - «–ULK� ¨ÂUF�« ‰U*UÐ oKF²ð W�UŠ µ∞ Ë« ¥∞ „UMN
«½© ö?�UM�« W�d?ý fOz—® w�Ëd�« tK?�«b³?Ž «c¼Ë ¨Ÿu?{u*« w� qšbð« r� U
«Æt�«R�Ð o(« w� ÊQÐ UÎ LKŽ ¨5F� Ÿu{u� w� UÎ �u¹ t²�QÝ XM� «–« Áu�QÝ
≠ �Æ UMOOF²�« rÝu* UÎ �“ö� UŽu{u� `³�« ö�UM�« Ÿu{u
≠ �°øÆÆ‰U� s

≠ ¼…—«œ« fK−?� ÆÆwDHM�« ŸU?DI�« w� —U?� w²�« U¹—uÞ«d?³?�ô« w¼ Ác
�?ÆÆ ö?�UM�« W?OC?I� W?O½u½U?I�« nO�UJ²�« Êô« v²?Š ·dF¹ ô ‰Ëd?²?³�« W?�ÝR
«�?r?� ·d?????Ž« ô U½« t?K?�«Ë ø·d?????F½ Ê« …—«œô« f?K?−?????� oŠË w?I?????Š s?� fO
«�v²?Š W?OC?� Í« `Ðd¹ r�Ë ¨ÎU?¹uMÝ —UM¹œ n�« ±∞∞ c?šQ¹ w�U?;«Ë ¨nO�UJ²
«�W?�Kł d?š¬ w�Ë ¨r?KF¹ ô …—«œô« fK−?� °w³Młô« w�U?;U?Ð p�UÐ U?L?� °Âu?O
ô ö?�UM�« …—«œ« fK?−?� Êô ¨ UÐU?�?(« o�b?� s� p�– …—«œô« f?K−?� VKÞ
…—«œô« fK−??� ¡U?C?Ž« «u�Q??Ý« ÆÆnO�UJ²�UÐ W??�U?)« ÂU?�—ô« wD?F¹ Ê« b¹d¹
�Ædš« ¡wý «cN� åjKžò wMKBð w²�« U�uKF*« X½U� «–« ô« ¨p�– s� b�Q²K

≠ ÂU?¹ô« Ác¼ w?� nÝö?�Ë ¨‰Q?????Ý«Ë Y?×Ð« ÆÆ—d?????�« r?� Êô« v�« U?½« tK?�«Ë
v�« b?Š«u�« Êu?K�u¹ UÎ ½U?O?ŠQ??� ¨W?×?O?B?M�« w� p½u?�b?B?¹ ô ”UM�« iFÐ

«��d¦JðË W³O?B� wDHM�« ŸUDI�UÐ Àb×¹ UL� ÆåÂ«bŽ«ò d?šô« ÊuDF¹Ë ¨¡UL
�?s×½Ë ¨…b?Š«Ë W?�dAÐ wDH?M�« UN?ŽUD� d¹bð W¹œu?F?��« ¨ U?OÝU?�?(« tO
½ÆœuIH� wÝUÝô« oO�M²�« Ê« qO�ð«Ë ¨W�dý ±¥ ‡Ð Ád¹b

«½W?�d?A??� ¨ U?�d?A�« lO?L??ł 5Ð ‚d?H�« U?� ô«Ë ¨U?N?�??H½ W?ŽU?C?³�« l?O?³¹ t
«�vKŽË W?�b)UÐ ‚d?H�U� t?�H?½ dF?��UÐ U−?²M*« UN?ODFð W?OMÞu�« ‰Ëd²?³
«�Æf�UM²� UNðU�bš —uDð Ê« U�dA

≠ �qO³?Ý vKŽ W�dA�« V¼c?²� ¨åWH?�u²�ò X�«“U?� 5½«uI�« Êô ¨U¼—uDð r
«*¦?Âb?B?²?� d?O?G?� X�—U?� dÐu?Ý Ë« e??³?�?� Ë« å»u?ý w�u?�ò ÕU?²?²?�ô ‰U
ÆhOš«dð vKŽ Êô« v²Š qB% r�Ë W¹bK³�« w� «¡«dłôUÐ

≠ �W?B?�?B?)« v�« q�« wJ� sJ�Ë ÆÆÂu?L?F�UÐ W?×?łU½ d?O?ž U?N½« q�√ r
b¹—« ô ÆÆ‚u???I??(«Ë W�U??L???F�« wL???% w²�« pK?ð q¦??� 5½«u???� „UM¼ ÕU???−MÐ
«UMBBš ∫Îö¦� ÂUF�« ŸUDI�« UN�bI¹ w?²�« UN�H½ WOÝUÝô« WFK��« —UJ²Š
«;U*UÞ W??�b?)« —uD¹ Ê« b?¹d¹Ë sL?¦�« l�œË ’U??)« ŸUDI�« ¡U??łË UD

≠ «�hO??B??�?²�« Ÿu??{u??� lÐU??²¹ “U??N?ł „U?M¼ ÊuJ¹ Ê« bÐô t½« …d??³??F

’Uš “UN?ł ‰öš s� hOB�?²�« Ÿu{u� vKŽ WÐU�dK� «—«d?� —b�QÝË
*UC¹« ‰U¦*« qO?³Ý vKŽ d�–« ÆÆWÐd−²?�« tł«uð w²�« U�uF*« lOL?ł WFÐU²
«½åfKHðò Ê« UMJ2 ÊU�Ë p�cÐ m�U³� W�dA�« XF�œË u¹e�« lMB� UMFÐ UM
q³?� U¼uDF¹ r�Ë X¹e�« U?NM� lMBð w²�« …œU*« ÊËb¹d¹ «u½U?� rN½ô U¼b?FÐ
r¼UMODŽ« «–« ∫Êu�uI?¹ rN½« p�– w� V³��«Ë ¨OK ‡�« rN²?ODŽ« jI� 5�u¹
«*øö³I²�� u¹e�« w� WŽUM� qLŽ s×½ lOD²�½ nO� …œU
gO� u¹e?�« w� W?ŽUM� qL??Fð Ê« b¹dð XM� «–« ÆÆwš√ U¹ò ∫ÊU??� wÐ«u?ł
øåUÝUÝ« lMB*« XFÐ

≠ ¼å’U??š ŸUD�ò √b?Ð W??OMÞu�« ‰Ëd??²??³?�U??� ¨l¹—U??A*« s� b¹b??F?�« „UM
�ø’U)« ŸUDI�« …dOE( œuFð ô «–ULK
s� WzU?*« w� ±∞∞ W?�U??š √bÐ ö??�UM�«Ë ÆÆU??C¹« w*U??F�« o¹u??�??²�«Ë
ÆUNOKŽ dDOÝË W�uJ(« UNÐ XKšœ rŁ dIB�« e¹eF�«b³Ž rF�« ‰öš
½×u�ò ö??¦??L?� ÆÆU¼U?MKL??Ž w²�« ¡U??O?ýô« iF?Ð v�M½Ë Êô« W??L?F?½ w� s
iF³�« ‰Q�¹ UN³½U−Ð W¹cžö� U½e�� XKLŽË åX�—U� dÐuÝ s� d¦�« „bMŽ
*UM�b�²Ý« s×½ ¨Êe<« «c¼ fOÝQð »U³Ý« Í—b¹ ô uN� øÊe<« «c¼ «–U
«�Í« Íb� f?O�Ë ådDš W???I?DM�ò W???I?DM*« X½U???� ÂU?¹ô« s� Âu¹ w� ö???�U?M
øjHM�« lO³½ Ê–« nOJ� WIDM*« qšb²� W³ž— ö�U½ W�dý
«�Ác¼ W??×¹d???� d??O??ž U??N½« W??O??ł—U??)« UD?;« vKŽ ‰U??I¹ t??�??H?½ ¡wA
«;ÆWO−Oð«d²Ý« «—UL¦²Ý« X½U� UD
≠ ÆrF½ ÆÆU³¹dIð

≠ ½w�U?B� ¡«u?Ý W?ÝË—b� l¹—U?A?� ‰öš s?� UŽUDI�« lO?L?ł w�Ë rF
«d¹uD?²� WK�UJ?²*« W??OKL??F�« s� ¡e??ł «c?¼ Êô ¨U¼d??O??žË W??ODH½ U??�d??ý Ë
«�«—U?L?¦?²??ÝôU?� ¨lz«œË d¹œ« Ê« ‰Ëd?²Ð W?�??ÝR?L?� åwKG?ýu?�ò U?½Q?� ŸUDI
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الخالد ُمطلعاً على عمليات «شلونك» بحضور عدد من الوزراء وبدر الخرافي

أعلنت زي��ن امل��زود ال��رائ��د للخدمات الرقمية
في الكويت ،أنها تضع قدراتها وإمكاناتها
التكنولوجية تحت تصرف الدولة ،لإلسهام
في تفعيل إج��راءات الوقاية والسالمة التي
تقوم بها وزارة الصحة والهيئات املختصة
ّ
األخ � ��رى مل �ك��اف �ح��ة ت �ف��ش��ي ف �ي ��روس ك��ورون��ا
ُ
املستجد.
ّ
وكشفت الشركة أنها تسخر جميع مواردها
ل �ت �ك��ون ج � ��زءًا م ��ن ال �ج �ه��ود ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي
ت �ق��وم ب�ه��ا أج �ه��زة ال ��دول ��ة ،وال �ت��ي ت��أت��ي في
إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
الجابر الصباح ،حفظه اهلل ورعاه ،للتصدي
لهذا الوباء.
جاءت تصريحات الشركة بمناسبة الزيارة
التفقدية التي ق��ام بها سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح،
ملركز العمليات ووح��دة االت�ص��ال واملتابعة
ل�ت�ط�ب�ي��ق «ش �ل��ون��ك» ،وال �ت��ي راف �ق��ه خ�لال�ه��ا
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال� ��وزراء أن��س
ال �ص��ال��ح ،ووزي � ��ر ال �ص �ح��ة ال �ش �ي��خ ال��دك �ت��ور
ب ��اس ��ل ال� �ص� �ب ��اح ،ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش ��ؤون
البلدية ورئ�ي��س ف��ري��ق ال��دع��م التكنولوجي
ال�خ��اص بتطبيق «ش�ل��ون��ك» ول�ي��د الجاسم،
وب� �ح� �ض ��ور ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة
والرئيس التنفيذي في مجموعة زي��ن ،بدر
الخرافي.
وخ �ل��ال ال �ج ��ول ��ة ال �ت �ف �ق��دي��ة ل �ل �م��رك��ز ،اط �ل��ع
سموه على آليات عمل «شلونك» ،حيث قام
امل�س��ؤول��ون ع��ن م��رك��ز االت�ص��ال ب�ش��رح رؤي��ة
التطبيق ك��أداة فاعلة للتصدي لهذا الوباء،
وامل� �س ��اع ��دة ف ��ي ت �م �ك�ين ال� �ب�ل�اد م ��ن ال �ع��ودة
ال�ت��دري�ج�ي��ة ل�ل�ح�ي��اة الطبيعية ب�ش�ك��ل أكثر

أمانًا ،وأعرب سموه في تصريحات صحافية
ع ��ن ت �ق��دي��ره إلج � � ��راءات امل��راق �ب��ة وامل �ت��اب �ع��ة
للحجر املنزلي ،مؤكدًا أن توجيهات حضرة
صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل ورعاه،
ب��ات �خ��اذ ك ��ل اإلج � � � ��راءات واإلس� � � ��راع ب �ع��ودة
املواطنني خالل شهر رمضان املبارك ،ترتب
عليها ال�ع��دي��د م��ن االل �ت��زام��ات لتنفيذ ه��ذه
التوجيهات السامية.
ك� �م ��ا أش � � ��اد س � �م� ��وه ب �ت �ط �ب �ي��ق «ش � �ل ��ون ��ك»،
وب��ال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة م��ن ج�م�ي��ع ال�ق�ط��اع��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة واأله �ل �ي��ة امل �ش��ارك��ة ف ��ي عملية
ال �ت ��دش�ي�ن وامل �ت ��اب �ع ��ة واالت � �ص � ��ال ال �خ��اص��ة
بالتطبيق.
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ق � ��ال ب � ��در ال� �خ ��راف ��ي «إن م ��ا ت�م��ر
ب ��ه ال� �ب�ل�اد م ��ن ظ � ��روف اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ب�س�ب��ب
جائحة ك��ورون��ا ف��رض على الجميع القيام
بالتزاماتهم ملواجهة هذا الوباء».
وأوضح الخرافي أن الكويت من أوليات الدول
التي اتخذت إجراءات احترازية مشددة للحد
ً
م��ن ان �ت �ش��ار ه ��ذا ال ��وب ��اء ،واس �ت �ك �م��اال ل�ه��ذه
الجهود ،دخلت زي��ن في تعاون مشترك مع
وزارة الصحة والجهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات إلطالق التطبيق الجديد.
وأش��ار ال�خ��راف��ي إل��ى أن تطبيق «شلونك»
ح �ق��ق ك� �ف ��اءة ع��ال �ي��ة ف ��ي ع �م �ل �ي��ات ال �ت��أك��د
م � ��ن م � � ��دى ال � � �ت� � ��زام ال � �خ ��اض � �ع �ي�ن ل �ل �ح �ج��ر
امل�ن��زل��ي ،ومتابعتهم صحيا ،حيث أسهم
بشكل كبير ف��ي تفعيل إج� ��راءات التباعد
االجتماعي لحصر العدوى والحماية ،فهو
ي�ه��دف إل��ى تقليل ف��رص االخ �ت�لاط بتتبع
حركة الخاضعني للحجر ،وبالتالي يمكن
معرفة األماكن التي قاموا بزيارتها خارج
املنزل ،كما يسهل تتبع املخالطني لهم عند
الحاجة.

«الشال»:
العجز سيصل  19.3مليار دينار
استعرض تقرير الشال أداء النفط واملالية العامة
خ�ل�ال أب��ري��ل امل �ن �ص��رم ،ال ��ذي ي�ع��د ال�ش�ه��ر األول
م��ن ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة /2021 ،2020حيث
ب�ل��غ م�ع��دل س�ع��ر ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط ال�ك��وي�ت��ي خالله
نحو  16.7دوالرًا ،وه��و أدن��ى بنحو  38.3دوالرًا
للبرميل ،أي بما نسبته نحو  %69.7عن السعر
االف�ت��راض��ي امل�ق��در ف��ي امل��وازن��ة الحالية والسعر
االف �ت��راض��ي للسنة امل��ال�ي��ة ال�ف��ائ�ت��ة ،وال �ب��ال��غ 55
دوالرًا ل�ل�ب��رم�ي��ل .وك��ان��ت ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة الفائتة
/2020 ،2019ال�ت��ي ان�ت�ه��ت بنهاية ش�ه��ر م��ارس
الفائت ،قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل
سعر بلغ نحو  61.6دوالرًا ،ومعدل سعر البرميل
لشهر أبريل  2020أدنى بنحو  %72.9عن معدل
سعر البرميل للسنة املالية الفائتة ،وأدنى بنحو
 69.3دوالرًا للبرميل م��ن سعر ال�ت�ع��ادل الجديد

للموازنة الحالية البالغ  86دوالرًا وفقًا لتقديرات
وزارة امل��ال �ي��ة وب �ع��د اق �ت �ط��اع ال � � �ـ %10ملصلحة
احتياطي األجيال القادمة.
وي�ف�ت��رض أن ت�ك��ون ال�ك��وي��ت ق��د حققت إي ��رادات
نفطية ف��ي ش�ه��ر أب��ري��ل ب�م��ا قيمته ن�ح��و 107.2
ماليني دينار ،وإذا افترضنا استمرار مستويي
اإلنتاج واألسعار على حاليهما  -وهو افتراض
قد ال يتحقق ــ فمن املتوقع أن تبلغ جملة اإليرادات
النفطية بعد خصم تكاليف اإلنتاج ملجمل السنة
املالية الحالية نحو  1.3مليار دينار ،وهي قيمة
أدن ��ى بنحو  11.6م�ل�ي��ار دي �ن��ار ع��ن ت�ل��ك امل�ق��درة
ف��ي امل ��وازن ��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة ،وال�ب��ال�غ��ة
ن�ح��و  12.9م�ل�ي��ار دي �ن��ار .وم��ع إض��اف��ة ن�ح��و 1.9
مليار دينار إي��رادات غير نفطية ،ستبلغ جملة
إي��رادات املوازنة للسنة املالية الحالية نحو 3.2

مليارات دينار .وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات
املصروفات البالغة نحو  22.5مليار دينار ،فمن
املحتمل أن تسجل املوازنة العامة للسنة املالية
/2021 2020عجزًا قيمته  19.3مليار دينار ،ولكن
شهرًا واحدًا ال يصلح سوى الستخدامه مؤشرًا
على الحجم االف�ت��راض��ي لعجز امل��وازن��ة ف��ي ظل
االنخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب
ال��وب��اء ال �ح��ال��ي ،وي�ب�ق��ى ال�ع�ج��ز ال�ف�ع�ل��ي متغيرًا
تابعًا لحركة أسعار وإنتاج النفط خالل ما تبقى
من السنة املالية ،وإننا ال ننصح إطالقا باعتماد
رقم العجز املذكور ،واستمرار أسعار النفط عند
ه��ذا امل�س�ت��وى امل�ن�خ�ف��ض مستحيل ،ذل��ك يعني
خروج معظم النفوط التقليدية وغير التقليدية
من اإلنتاج ألن تكلفته أعلى من هذا املستوى من
األسعار.

النفط يلتقط أنفاسه ..نهاية العام
ت �ن��اول «ال �ش��ال» ت��وق�ع��ات ال�ن�م��و ل ��دول مجلس
التعاون الخليجي م��ن تقرير «ص�ن��دوق النقد
ال��دول��ي» ب�ق��ول��ه :يمضي ال�ص�ن��دوق ف��ي نظرته
السلبية ألداء اق �ت �ص��ادات ال�ع��ال��م لتشمل تلك
النظرة أداء اق�ت�ص��ادات دول مجلس التعاون،
لتتحول توقعاته لها جميعًا من نمو موجب في
تقرير أكتوبر  ،2019إلى نمو سالب لها ،وإن
بدرجات متفاوتة .ويشير إلى أن أعلى معدالت
ال �ن �م��و ال �س��ال��ب امل �ت��وق �ع��ة ك��ان��ت ل �ق �ط��ر ،وك ��ان
املتوقع القتصادها أن ينمو بنحو  %2.8في
عام  2020كما في تقرير شهر أكتوبر ،2019
بينما عدلت أرقام تقرير شهر أبريل  2020إلى
نمو سالب بنحو  ،%-4.3ومن ثم نمو موجب
لعام  2021إلى نحو  .%5.0ثاني أعلى معدالت
ال�ن�م��و ال�س��ال��ب امل�ت��وق�ع��ة ك��ان��ت للبحرين ،التي
خفض ال�ص�ن��دوق ت�ق��دي��رات��ه لنموها م��ن نحو

 %2.1في أكتوبر  ،2019إلى نمو سالب بنحو
 %-3.6في أبريل  ،2020ترتفع مجددًا إلى نمو
موجب بنحو  %3.0في عام .2021
وجاءت اإلمارات ثالثة بخفض لتقديرات نموها
م��ن  %2.5ف��ي أك�ت��وب��ر  2019إل��ى نمو سالب
 %-3.5في أبريل  ،2020وترتفع تلك التقديرات
إل��ى نمو موجب بنحو  %3.3ف��ي ع��ام .2021
وتأتي ُعمان رابعة بخفض في تقديرات النمو
م��ن  %3.7ف��ي أك�ت��وب��ر  2019إل��ى نمو سالب
 %-2.8في أبريل  2020ثم ترتفع إل��ى %3.0
ف��ي ع��ام  ،2021وف��ي ال�ت��رت�ي��ب ال�خ��ام��س تأتي
ال�س�ع��ودي��ة أك�ب��ر اق �ت �ص��ادات اإلق�ل�ي��م ليخفض
صندوق النقد الدولي تقديراته لها من %2.2
ف��ي أكتوبر  2019إل��ى نمو سالب  %-2.3في
أب��ري��ل  ،2020ث��م ت��رت�ف��ع إل ��ى  %2.9ف��ي ع��ام
 .2021وأخ �ي �رًا ت��أت��ي ال�ك��وي��ت ح�ي��ث خفضت

تقديرات نموها من  %3.1في أكتوبر  2019إلى
نمو سالب بنحو  %-1.1في أبريل  ،2020ثم
ترتفع إلى نمو موجب  %3.4في عام  ،2021أي
طالها التخفيض األدنى .وتبقى تلك التقديرات
مشوبة بدرجة عالية من احتماالت الخطأ ،فال
أحد في الوقت الحاضر يعرف وبدرجة مقبولة
من اليقني مسار أداء االقتصاد العاملي ،وال أحد
يعرف مسار سوق النفط املتأثر بموقف شبه
ك��ام��ل ل�ل�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي تعتمد ع�ل�ي��ه ،وضعف
كبير لالقتصادات األكثر استيرادًا له .والكويت،
كما هي حال معظم دول النفط ،ال تملك سوى
افتراض األسوأ وتخطيط سياساتها ملواجهته،
وال بأس باألمل باألفضل ،حيث من املستحيل
استمرار املستوى الضعيف جدًا ألسعار النفط
إل��ى أب�ع��د م��ن ال��زم��ن القصير ،أو رب�م��ا ال��ى ما
يتبقى من العام الجاري.
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خطوة تؤكد سرعة تفاعله في تخفيف االنعكاسات السلبية لألزمة

ً
ارتياحا واسع النطاق
الغانم :تعديالت «المركزي» القت
حزمة «المركزي»
التحفيزية
تساعد البنوك
على أداء دورها
في االقتصاد
السياسات
التحوطية
والحصيفة جعلت
القطاع المصرفي
يتمتع بأوضاع
قوية
اإلجراءات
من شأنها أن
تختصر مدة تعافي
االقتصاد أكثر
من النصف

أشاد الرئيس التنفيذي في بنك
وربة ،شاهين حمد الغانم ،بخطة
بنك الكويت المركزي السريعة،
لتحفيز االقتصاد المحلي ،لمواجهة
اآلثار االقتصادية لتفشي فيروس
كورونا المستجد «كوفيد ،»19 -
التي توفر خمسة مليارات دينار،
كمساحة تمويل إضافية من أموال
البنوك المحلية واحتياطاتها
االحترازية ،وتوجيه البنوك إلى تأجيل
االستحقاقات المترتبة على العمالء
المتضررين من «كورونا» لدى البنوك
لمدة ستة أشهر.

شاهين الغانم

أوضح الغانم ،في تصريح صحافي ،أن هذه الحزمة التي جرى
إص��داره��ا م��ؤخ��را ،ستساعد البنوك على أداء دوره��ا الحيوي،
في االقتصاد املحلي ،وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض،
والتمويل للقطاعات االقتصادية املنتجة ،والعمالء الذين هم
ِّ
بحاجة إل��ى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف،
في ضوء هذه الظروف تجنبًا ملشكالت طويلة األمد قد تؤثر في
املالءة املالية.
وذك ��ر ال�غ��ان��م أن ه��ذه خ�ط��وة ت��ؤك��د س��رع��ة ت�ف��اع��ل ب�ن��ك الكويت
املركزي في تخفيف حدة االنعكاسات السلبية ألزمة تفشي وباء
كورونا املستجد على االقتصاد املحلي ،موضحًا أن توجيهات
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ان�ص�ب��ت ع�ل��ى أه�م�ي��ة ت �ص��دي ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي
لتداعيات األزمة الراهنة ،وأن تتقدم إلى واجهة الجهود املبذولة
لدعم االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي ،الفتًا إل��ى أن مثل ه��ذه اإلج ��راءات من
شأنها أن تختصر مدة تعافي االقتصاد أكثر من النصف ،ذلك
أن انتعاش القطاع املصرفي واالستثماري والعقاري ،سيعيد
الثقة من جديد إلى السوق املحلي واالقتصاد بشكل عام.

وأف��اد الغانم أن التعديالت الرقابية األخيرة من قبل «املركزي»
القت ارتياحًا مصرفيًا واسع النطاق ،ورضا حكوميًا عميقًا عن
ال��دور الوطني ال��ذي تلعبه البنوك ،وم��ن خلفها البنك املركزي
في دعم جهود الدولة في مواجهة األزمة ،مشيرًا إلى أنه بفضل
ال �س �ي��اس��ات ال �ت �ح��وط �ي��ة ال �ح �ص �ي �ف��ة ،ال �ت��ي ت �ب �ن��اه��ا «امل ��رك ��زي»
منذ األزم��ة املالية العاملية في  2008تحسبًا ملواجهة مثل هذه
ال �ظ��روف ،جعلت ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ال�ك��وي�ت��ي ،يتمتع ب��أوض��اع
قوية ،تعكسها مؤشرات السالمة املالية للبنوك الكويتية التي
تتخطى املعدالت العاملية ،مما أدى إلى بناء رصيد قوي ومتني
م��ن ال�ق��واع��د ال��رأس�م��ال�ي��ة وامل�خ�ص�ص��ات االح �ت��رازي��ة وامل�ص��دات
التحوطية ،خصوصا على النحو ال��ذي ج��اء في حزمة معايير
«بازل.»3
وأف��اد ب��أن بنك الكويت امل��رك��زي لعب دورًا كبيرًا وت�ع��اون��ًا غير
محدود مع جميع البنوك املحلية لتعزيز حماية القطاع املالي
واملصرفي وترسيخ مفاهيم الشفافية ،واإلفصاح بما ينعكس
إيجابًا على العمالء.

«فانغارد» تفضل سندات أبوظبي وقطر
حسام علم الدين
نقلت وك��ال��ة بلومبرغ ع��ن ش��رك��ة ف��ان�غ��ارد إلدارة األص��ول
تفضيلها شراء سندات دين أبوظبي وقطر ،وتجنبها شراء
سندات السعودية ،مشيرة إلى أن الدول الثالث الغنية بالنفط
تمتلك أق��وى التصنيفات االئتمانية في األس��واق الناشئة،
وباعت الشهر املاضي سندات باليورو قيمتها  24مليار
دوالر.
وقالت بلومبرغ :لكن بالنسبة لـ«فانغارد» التي تدير اصوال

بقيمة  6.2تريليونات دوالر ،فان السعودية في هذه الفترة
تعتبر االك�ث��ر ضعفا بعد انهيار اس�ع��ار النفط ه��ذا العام،
وتجنبت شركة ادارة االص��ول ش��راء س�ن��دات اململكة قبل
اسبوعني ،رغم الطلب العاملي عليها الذي تجاوز  50مليار
دوالر ،بينما تعتقد صناديق اخرى ان السندات السعودية
تبقى جاذبة على خالف رأي «فانغارد».
وقال نك ايزينغر الرئيس املشارك لـ«فانغارد» :ربما تكون
سندات أبوظبي األفضل في الخليج ،ورغم امتالك السعودية
احتياطيات نفطية ومالية أجنبية وأصوال ضخمة للتعامل

مع األزم��ات ،فاننا نعتقد أنها أق��ل ق��وة من أبوظبي وقطر.
ول�ف�ت��ت «ب�ل��وم�ب��رغ» إل��ى أن االق �ت �ص��ادات الخليجية تعاني
ضغوطا كبيرة بسبب تفشي ك��ورون��ا ،وانخفاض أسعار
النفط التي انخفضت إلى  25دوالرًا للبرميل ،أي أقل بـ%60
مقارنة بنهاية العام املاضي ،مشيرة إلى أنه بحسب صندوق
النقد ال��دول��ي ف��إن السعودية تحتاج إل��ى سعر برميل نفط
بـ 76دوالرا ملوازنتها هذا العام ،وهو أعلى من سعر التعادل
في أبوظبي الذي يقل عن  70دوالرًا للبرميل ،وضعف سعر
التعادل القطري البالغ  39دوالرًا تقريبا للبرميل.

16

بوتين تحت رقابة صحية مشددة
يخضع الرئيس الروسي فالديمير بوتني ملراقبة صحية مشددة ،عقب إصابة رئيس
ال��وزراء ،ميخائيل ميشوستني ،بفيروس كورونا .املتحدث باسم الكرملني ،ديميتري
َّ
بيسكوف ان الحماية الصحية للرئيس ستعزز وهي «بالفعل في أعلى مستوى» .وكان
ميشوستني ،أبلغ بوتني بإصابته و خضوعه للخجر ،مرشحًا نائبه األول ليقوم بأعمال
رئيس الحكومة.
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التدابير أثمرت ..وتخفيف اإلغالقات يعكس تفاؤال ً

ً
ً
أوروبا تشهد انخفاضا متواصال لضحايا «كورونا»
ما أسباب التراجع؟

خالد جان سيز
م �ن��ذ ن �ح��و أس� �ب ��وع ،ت�ش�ه��د دول أوروب �ي��ة
م��وب��وءة ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ت��راج�ع��ًا كبيرًا
ف��ي ال��وف�ي��ات واإلص��اب��ات ،ف��ي م��ؤش��ر على
اح � �ت� ��واء ن �س �ب��ي ل �ل �ج��ائ �ح��ة ،خ ��اص ��ة ب�ع��د
تخفيف إجراءات العزل تدريجيًا.
وب�ع��د أن ك��ان��ت ت�ل��ك ال ��دول تسجل يوميًا
أع ��دادًا كبيرة م��ن الضحايا ،ب��دأت األرق��ام
باالنخفاض ،فقد أعلنت أسبانيا ،الجمعة،
تسجيل  281وفاة بالفيروس ،في انخفاض
واضحُ .
وسجل الخميس أدنى عدد وفيات
ي��وم��ي م�ن��ذ ال�ع�ش��ري��ن م��ن م ��ارس م��ع 268
وفاة.
وال�ح�ص�ي�ل��ة ال �ي��وم �ي��ة م�س�ت�ق��رة م �ن��ذ ستة
ّ
أي ��ام ح ��ول  300وف ��اة ف��ي ع ��دد أق ��ل بكثير
من ال��ذروة التي بلغتها البالد بتسجيلها
ُ
 950وفاة في  24ساعة مطلع أبريل .وأعلن
شفاء  2628شخصًا إضافيًا ما يرفع العدد
اإلجمالي للمتعافني إلى .114678
وفي مؤشر على انخفاض التوتر الصحي،
أغلقت م��دري��د املستشفى امل�ي��دان��ي الهائل
ُ
ال� ��ذي أن �ش��ئ ف��ي أواخ� ��ر م� ��ارس ف��ي م��وق��ع
ّ
وسيتم اإلبقاء
إلقامة املعارض التجارية.
ع �ل��ى ال �ت �ج �ه �ي��زات ل �ل �ت �م �ك��ن م ��ن م��واج �ه��ة
موجة إصابات جديدة محتملة.

يبدو أن الدول األوروبية التي عانت
من الوباء استفادت من الدرس،
واتخذت إجراءات كان لها مفعول
ّ
تفشي «كورونا»،
في الحد من
منها:

 - 1إج��راء ع��دد كبير م��ن الفحوص للحاالت
التي ظهرت عليها أع��راض اإلص��اب��ة والتي لم
تظهر عليها ،في وقت مبكر.
ُ
 - 2املتابعة االستباقية للحاالت التي تحتمل
إص��اب �ت �ه��ا ب��ال �ف �ي��روس ،وإذا أظ �ه ��رت نتيجة
الفحص إصابة الشخص يتم إخضاع جيرانه
للفحص.
 - 3التركيز الشديد على التشخيص والرعاية
في املنزل؛ إذ كانت ّ
العينات تؤخذ مباشرة من
منزل املريض ثم يجري تحليلها في مختبرات.
 - 4حماية العاملني في القطاعات الصحية،
وتخفيف الضغط ع��ن املستشفيات ،وتقديم
الدعم املالي لها ،واستيراد املعدات الطبية املهمة.
 - 5م� ��راع� ��اة خ �ص��وص �ي��ة ك ��ل م �ج �ت �م��ع ف��ي
م��ا يتعلق ب��إج��رات اإلغ�ل�اق ،فهناك م��ن ّ
طبق
الحجر الصحي اإلج�ب��اري (فرنسا وإيطاليا
وبلجيكا) واإلرادي (أملانيا وه��ول�ن��دا) ،ومنها
م��ن اعتمد على سياسة التباعد االجتماعي
واتباع سلوكيات وقائية في األماكن العامة.

إيطاليا :زيادة أعداد املتعافني
وشهدت إيطاليا استمرار منحنى انحسار
ال � �ع� ��دوى ال �ن �ش �ط��ة ل� �ل� �ف� �ي ��روس ،ال س�ي�م��ا
ال� �ح ��االت امل��رض �ي��ة ،م �ق��اب��ل زي � ��ادة ح ��االت
الشفاء ألكثر من  78ألفًا منذ بداية الوباء.
وق��ال��ت ه�ي�ئ��ة ال�ح�م��اي��ة امل��دن �ي��ة إن ح��االت
العدوى اإليجابية بالفيروس استمرت في
التراجع خ�لال آخ��ر  24ساعة بمقدار 608
ح� ��االت ل�ي�ن�خ�ف��ض م�ج�م��وع�ه��ا ال �ك �ل��ي ال��ى
 100943مصابًا من دون احتساب حاالت
الوفاة والتعافي.
وأوضحت أن هذا التراجع اليومي اشتمل
ع�ل��ى ت�ن��اق��ص ال �ح��االت ال�ح��رج��ة بالعناية
املركزة بمعدل  116حالة الى  1578مريضًا
وان �خ �ف ��اض ع� ��دد ال ��ذي ��ن ي �ت �ل �ق��ون ال �ع�لاج

كمامات يتن ّزهون على «كورنيش» البحر بعد تخفيف إجراءات اإلغالق في نابولي (رويترز)
إيطاليون مرتدين ّ

باملستشفيات من  580الى  17569مريضًا،
ً
ف ��ي ح�ي�ن ُوض � ��ع  88ح ��ام�ل�ا ل �ل �ع��دوى قيد
ال �ع��زل امل �ن��زل��ي ،ليبلغ م�ج�م��وع�ه��م 81796
مصابًا.
وأش��ارت ال��ى استمرار تزايد ع��دد الذين
ت �م��اث �ل��وا ل �ل �ش �ف��اء ال� �ت ��ام ب �م �ق��دار 2304
م� �ص ��اب�ي�ن ،ل �ي �ب �ل��غ م �ج �م��وع �ه��م 78249
م�ق��اب��ل ه�ب��وط وت �ي��رة ال��وف�ي��ات اليومية
املتصلة باالصابة بالفيروس ال��ى 269
ح ��ال ��ة وف� � ��اة ،ل �ي �ب �ل��غ اج �م��ال��ي ال��وف �ي��ات

املسجلة  28236حالة.
ك �م��ا أش� ��ار ال ��ى اس �ت �م��رار وت �ي��رة ال �ت��راج��ع
امل �ل �م��وس مل�ح�ص�ل��ة ال ��زي ��ادة ال �ي��وم �ي��ة في
ح� � � ��االت االص� � ��اب� � ��ة ،ب� �م ��ا ف �ي �ه ��ا ال ��وف� �ي ��ات
واملتعافني الى  1965حالة جديدة ،ليرتفع
امل�ج�م��وع ال�ك�ل��ي ل�لاص��اب��ات امل�س�ج�ل��ة منذ
اندالع العدوى الى  207428اصابة.

تراجع بمعدل الوفيات في فرنسا
وق � � � ��ررت ف ��رن� �س ��ا أم� � ��س ت� �م ��دي ��د ح��ال��ة

ال �ط��وارئ الصحية امل�ف��روض��ة ملكافحة
كورونا لشهرين حتى  24يوليو ،وفق
ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.
وجاء في مقترح سيعرض على البرملان
االثنني أن رفع حالة الطوارئ التي بدأت
ف� ��ي  24م � � ��ارس ه� � ��ذا ال� �ش� �ه ��ر س �ي �ك��ون
«س��اب �ق��ا ألوان � ��ه» وق ��د ي�ت�س�ب��ب ب��زي��ادة
«خ �ط��ر ت �ف �ش��ي» ال ��وب ��اء .م��ن ن��اح�ي�ت�ه��ا،
أع �ل �ن��ت وزارة ال �ص �ح��ة ،ت�س�ج�ي��ل 218
حالة وفاة بالفيروس ،في تراجع كبير

ربما يؤدي إلى نتائج أبكر من اختبارات المسحة

«الغارديان» :اختبار يكشف الفيروس
بأجساد حامليه قبل أن ينقلوه
ت��وص��ل ع �ل �م��اء ي �ع �م �ل��ون ف ��ي ال�ج�ي��ش
األميركي إل��ى فحص جديد لفيروس
«ك ��ورون ��ا» امل�س�ت�ج��د ،يمكنه ال�ت�ع� ّ�رف
ع�ل��ى حامليه ق�ب��ل أن ي�ن�ش��روا امل��رض
ف��ي م�ح�ي�ط�ه��م ،ف��ي اك �ت �ش��اف إذا ثبت
نجاحه فإنه سيؤدي إلى تقليل ّ
معدل
ّ
اإلص ��اب ��ات ،وال �ت�غ��ل��ب ع�ل��ى واح ��د من
أكثر الجوانب املقلقة في الفيروس.
وذك � ��رت ص�ح�ي�ف��ة ال� �غ ��اردي ��ان أن ه��ذا
االخ� �ت� �ب ��ار ال� �ج ��دي ��د ي �م �ك��ن أن ي �ك��ون
ً
إنجازًا كبيرًا ،مشيرة إلى أن القائمني
على ه��ذا امل�ش��روع يأملون ب��أن يكون
االخ �ت �ب��ار ال�ق��ائ��م ع�ل��ى ف�ح��ص ّ
عينات
ال��دم ق��ادرًا على الكشف عن الفيروس
ف� ��ي وق � ��ت م �ب �ك��ر ب �ع ��د  24س ��اع ��ة م��ن
اإلص��اب��ة ب��ه ،أي قبل ظ�ه��ور األع��راض
ع �ل��ى امل �ص��اب�ي�ن ،وق �ب��ل أي � ��ام ع� ��دة من
اعتبار حامل الفيروس قادرًا على نقله
إلى اآلخرين.
وهذا يعني أيضًا أن االختبار الجديد
يسبق ق��درة االختبارات الحالية على
كشف الفيروس بنحو أربعة أيام ،وقد
نبع ه��ذا االخ�ت�ب��ار م��ن م�ش��روع أعدته
«وك ��ال ��ة م �ش��اري��ع ال �ب �ح��وث امل �ت �ط��ورة
ال��دف��اع �ي��ة» (دارب� � ��ا) ال�ت��اب�ع��ة للجيش
األميركي ،بهدف التشخيص السريع
لتسمم الجراثيم أو الحرب الكيماوية.
ل�ك��ن س��رع��ان م��ا أع�ي��د ت��وظ�ي��ف غ��رض
ه ��ذه األب �ح��اث ب�ع��د ظ �ه��ور ال�ج��ائ�ح��ة،
وم��ن امل�ت��وق��ع ط��رح االخ�ت �ب��ار الجديد
للحصول على املوافقة على استخدامه
في ح��االت ال�ط��وارئ من «إدارة الغذاء
وال ��دواء األميركية»  FDAف��ي غضون
أسبوع.

سد الثغرة
رئ�ي��س مكتب التقنيات البيولوجية
في «داربا» ،الدكتور براد رينجيسني،
قال للصحيفة إن «هذا املشروع سيسد
الثغرة ف��ي التشخيص على مستوى
ال �ع��ال��م ،ح�ي��ث م��ن امل �ف �ت��رض أي �ض��ًا أن
يسد ثغرات الفحص في مراحل الحقة

عامل طبي يأخذ مسحة لفحص الفيروس من زائر منتجع تشيسينغتون وورلد أوف أدفينشرز جنوب غربي لندن (أ ف ب)

نقطة تحوّ ل كبيرة..
وإذا ثبت نجاحه
فسيؤدي إلى تقليل
معدّ ل اإلصابات
م��ن اإلص��اب��ة» .وأض��اف أن��ه إذا حصل
االخ �ت �ب��ار ع �ل��ى م��واف �ق��ة إدارة ال �غ��ذاء
وال� � ��دواء األم �ي��رك �ي��ة ف�م��ن امل�ح�ت�م��ل أن
يكون «نقطة تحول كبيرة».
وف ��ي ح�ين أن اك �ت �ش��اف ح��ام��ل امل��رض

ق �ب��ل أن ي �ت �م �ك��ن م� ��ن ن �ق �ل��ه ل�ل�آخ��ري��ن
س �ي��رف��ع م ��ن ك� �ف ��اءة ب ��رام ��ج االخ �ت �ب��ار
والتتبع ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تخفف فيه
الحكومات عمليات اإلغالق.

نتائج أبكر
من جانبه ،قال البروفيسور ستيوارت
س �ي �ل �ف��ون ،ال� ��ذي ي �ق��ود ف��ري��ق ال�ب�ح��ث
ف� ��ي م �س �ت �ش �ف��ى م� ��اون� ��ت س �ي �ن��اي ف��ي
ن � �ي� ��وي� ��ورك ،إن ن� �ه ��ج ه � ��ذا االخ� �ت� �ب ��ار
ال��ذي يفحص استجابة الجسم أثناء
محاربته ل�ـ«ك��وف�ي��د »-19من املفترض
أن يؤدي إلى نتائج أبكر من اختبارات
م�س �ح��ة األن� ��ف ال �ح��ال �ي��ة ال �ت��ي تبحث
ع��ن ال �ف �ي��روس ن�ف�س��ه .وأش� ��ار إل ��ى أن��ه
«نظرًا ألن االستجابة املناعية للعدوى

تتطور فورًا بعد اإلصابة ،فمن املتوقع
أن ي��وف��ر تشخيصًا مبكرًا وأك�ث��ر دقة
لإلصابة بكوفيد.»-19
أم� � ��ا ال� ��دك � �ت� ��ور إري � � ��ك ف� � ��ان ج �ي �س ��ون،
ال � � � � � ��ذي أن� � � �ش � � ��أ ب� � ��رن� � ��ام� � ��ج «دارب� � � � � � � ��ا»
ال�ل�اج� �ي� �ن ��ي ل �ل �ت��وص �ي��ف وامل�ل�اح� �ظ ��ة
 ،Echoل �ت �ش �خ �ي��ص ض �ح��اي��ا ال �ح��رب
البيولوجية ،ف�ق��ال« :ل��دي�ن��ا أدل��ة على
أن ال�ت�ش�خ�ي��ص ي �ح��دث ف��ي ال�س��اع��ات
ال� � �ـ 24األول � ��ى ل�لإن �ف �ل��ون��زا وال �ف �ي��روس
الغدي .وما زلنا نحاول إثبات ذلك مع
كوفيد.»-19
وي ��رى ج�ي�س��ون أن��ه ب��إم�ك��ان ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة إج� ��راء م��ا ي�ص��ل إل ��ى مليون
اختبار يوميًا ف��ي ح��ال ن��ال االختبار
الجديد املوافقة.

بمعدل الوفيات اليومي.
وق��ال��ت إن إجمالي ال��وف�ي��ات ارت�ف��ع إلى
 24594وف��اة ،في حني بلغت اإلصابات
 167346ح ��ال ��ة ،وإن ال� �ع ��دد اإلج �م��ال��ي
ل�ل�م��رض��ى ف��ي وح� ��دات ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة
بلغ  ،3878وذل��ك بانخفاض ق��دره 141
حالة.
وت�ش�ي��ر ه ��ذه األرق � ��ام إل ��ى ت��راج��ع الف��ت
في وتيرة الوفيات بالفيروس ،مقارنة
بإحصائيات األيام السابقة.

 - 6ت �ع �ل �ي��ق امل� �ف ��وض� �ي ��ة ال� �ع� �م ��ل ب �س �ي��اس��ة
ّ
التقشف ،وات�ب��اع قانون  3في املئة ملوازنتها،
إل� ��ى ج��ان��ب ض ��خ امل� �ل� �ي ��ارات ل��دع��م ال �ش��رك��ات
املتوسطة الحجم ،إضافة إلى تقديم ضمانات
مالية أوروبية ،لألطراف الراغبة في االقتراض
على مستوى البنوك غير األوروبية.
 - 7االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي ب ��دأ إع � ��ادة ص�ي��اغ��ة
س�ي��اس�ت��ه االق �ت �ص��ادي��ة ،ف��ال�ش��راك��ة األوروب �ي��ة
الصينية تسير على الطريق املخطط له ،ولكن
ضمن ضوابط محددة.

المتحدثة باسم ترامب تعد بـ«عدم الكذب»

البيت األبيض يمنع فوتشي
من الشهادة أمام الكونغرس
منعت إدارة ال��رئ�ي��س دون��ال��د ت��رام��ب خبير
ال� �ف� �ي ��روس ��ات األك � �ب� ��ر ف� ��ي ال � �ب�ل��اد أن �ت��ون��ي
ف��اوت �ش��ي م��ن اإلدالء ب�ش�ه��ادت��ه أم ��ام لجنة
ّ
ّ
فرعية في مجلس النواب ،تحقق في تفشي
ال�ف�ي��روس ال�ت��اج��ي ،بحجة أن��ه س�ي�ك��ون من
«غ� �ي ��ر امل � �ج� ��دي» ب��ال �ن �س �ب��ة إل� �ي ��ه أن ي�ظ�ه��ر
األس �ب��وع امل�ق�ب��ل أث�ن��اء م�ش��ارك�ت��ه ف��ي جهود
االستجابة الحكومية للوباء .وقال املتحدث
ب��اس��م ال �ب �ي��ت األب �ي��ض ج ��ود دي � ��ري« :ن�ح��ن
م �ل �ت��زم��ون ال �ع �م��ل م ��ع ال �ك��ون �غ��رس ل�ت�ق��دي��م
ش�ه��ادات في الوقت املناسب» .وك��ان يتوقع
أن ي�م�ث��ل ف��اوت �ش��ي ف��ي ج�ل�س��ة اس �ت �م��اع في
م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ ،ت �ت �ع �ل��ق ب��االخ �ت �ب��ار ف��ي
األسبوع التالي ،وفقًا ملسؤول رفيع املستوى
ف ��ي اإلدارة األم �ي ��رك �ي ��ة ،ت �ح ��دث ل�ص�ح�ي�ف��ة
واش�ن�ط��ن ب��وس��ت ،شريطة ع��دم الكشف عن
هويته.
يأتي ذلك في وقت توجه الرئيس ترامب إلى
كامب ديفيد بوالية ماريالند لقضاء عطلة
نهاية األسبوع في املنتجع الرئاسي ،وذلك
ب�ع��د أن ق�ض��ى أس��اب�ي��ع ف��ي ال�ب�ي��ت األب�ي��ض،
ب�س�ب��ب إج � ��راءات ال �ع��زل امل�ت�ع�ل�ق��ة بمكافحة
«كورونا» .وهذه هي املرة األولى التي يغادر
فيها ت��رام��ب البيت األب�ي��ض منذ  28م��ارس
عندما زار نورفولك بوالية فرجينيا لرؤية
السفينة الطبية التابعة للبحرية األميركية
(ك ��وم � �ف ��ورت) ل� ��دى م �غ ��ادرت �ه ��ا إل� ��ى م�ي�ن��اء
نيويورك .وقال ترامب إنه سيمارس التباعد
االجتماعي أثناء وجوده في كامب ديفيد.
ُ
وف ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،أع �ل �ن��ت ف ��ي واش�ن�ط��ن
ع ��ودة امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي للمتحدثة باسم
البيت األبيض بعد اكثر من ع��ام على قطع
ت��رام��ب ت�ق�ل�ي��د ع �ق��د امل��ؤت �م��رات ال�ص�ح��اف�ي��ة

ماكيناني تحمل طفلها في الحديقة
الجنوبية للبيت األبيض (أ ب)

ل �ل �م �ت �ح��دث�ين ب ��اس ��م ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ال ��ذي
ام �ت��د ل�ع�ق��ود ،ب�ح�ج��ة ان ه ��ذه امل��ؤت �م��رات لم
ت�ك��ن م�ه�م��ة ،ألن ت��رام��ب ن�ف�س��ه ي�ت�ح��دث إل��ى
الصحافيني .ووع��دت السكرتيرة اإلعالمية
ال �ج��دي��دة ك��اي�ل��ي م��اك�ي�ن��ان��ي ( 31ع��ام��ا) في
أول م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ل� �ه ��ا ،ب� �ع ��دم ال �ك��ذب
«أب��دا» وقالت إنها تصلي من أج��ل ضحايا
فيروس كورونا املستجد .ووقفت ماكيناني
ّ
على املنصة بأدب ،متجنبة استخدام ألفاظ
مهينة ،كالتي يلجأ إليها ترامب مثل «أخبار
ك ��اذب ��ة» .وت��أت��ي م��اك�ي�ن��ان��ي اآلن ك�م�س��اع��دة
فعالة لديها الخبرة ،في وقت يسعى ترامب
ل �ت �خ �ط��ي االس� �ت� �ي ��اء ال ��واس ��ع ل �ت �ع��اط �ي��ه م��ع
ّ
ت �ف��ش��ي ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د .وق��ال��ت
«أن��ا بطبيعة ال�ح��ال م��ع الرئيس ف��ي املكتب
البيضاوي؛ لذا أنا باستمرار معه واستوعب
تفكيره وأنقل إليكم أفكاره».

علماء أميركيون:
الوباء سيستمر عامين على األقل
رج��ح علماء أم�ي��رك�ي��ون ،أن يستمر وب��اء ك��ورون��ا «ك��وف�ي��د  ،»19لعامني على األق ��ل ،ول��ن يجري
احتواؤه إال حني يصير ثلث سكان العالم محصنني مناعيًا ضد العدوى .وأضاف الباحثون من
مركز بحوث األمراض املعدية في جامعة مينيسوتا ،أن السيطرة على الفيروس أمر صعب جدًا؛
ألن��ه ينتقل عن طريق أشخاص ال تبدو عليهم أي أع��راض للمرض .وأض��اف التقرير الطبي أن
األشخاص الحاملني للفيروس ،قد يصلون إلى أوج نقل العدوى لآلخرين قبل أن تظهر األعراض.
وأك��د العلماء أن على املسؤولني أن يدركوا أن الفيروس لن ينتهي عما قريب ،كما يتوجب على
«تفش موسمي» بني الفينة واألخرى خالل العامني املقبلني.
الناس أيضًا أن يعرفوا أنه قد يكون ثمة
ٍ
ويخشى العلماء أن يؤدي االنحسار املؤقت للفيروس إلى السماح بعودة الحياة بشكل طبيعي ،ألن
هذا األمر من شأنه أن يؤدي لعودة منحى اإلصابات إلى ما كان عليه في وقت سابق.
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المجتمعات الشا ّبة تمنحها أفضلية في المناعة

ما سر انخفاض إصابات كورونا في آسيا
ان �خ �ف ��اض ح� � ��االت اإلص� ��اب� ��ة ب �ف �ي��روس
ك � ��ورون � ��ا ف� ��ي ج� �ن ��وب آس� �ي ��ا ب � ��دأ ي�ث�ي��ر
التساؤالت ،ال سيما في الدول املتقدمة،
ّ
التي تفشى فيها الوباء بطريقة كارثية.
وع� ��ن س �ب��ب ذل � ��ك ،ق ��ال ��ت م �ج �ل��ة ف��وري��ن
بوليسي في تقرير ملدير تحريرها رافي
أغ ��راوال :إن الجميع ك��ان يتوقع األس��وأ
ه �ن��اك ،ل �ك��ن ب �ع��د أك �ث��ر م��ن ث�لاث��ة أش�ه��ر
م��ن تسجيل أول ح��ال��ة ف��ي ج�ن��وب آسيا
ال يوجد في املنطقة سوى  60ألف حالة
مؤكدة ،في حني يوجد في أميركا أكثر
م��ن مليون ح��ال��ة ،ف��ي وق��ت أك��دت ك��ل من
أس �ب��ان�ي��ا وإي �ط��ال �ي��ا أك �ث��ر م��ن  200أل��ف
ح��ال��ة .أي إن ج�ن��وب آس�ي��ا ال�ت��ي يعيش
ف �ي �ه��ا رب� ��ع س� �ك ��ان ال� �ع ��ال ��م ،ل �ي��س ف�ي�ه��ا
سوى  %2من ح��االت اإلصابة بفيروس
كورونا ..فلماذا؟
ويضيف أغراوال إنه لو ّ
تفحصنا األرقام
فسنجد أن هناك لغزا في عدد الحاالت
القليل ،خاصة إذا م��ا أخ��ذن��ا باالعتبار
ال �ك �ث��اف��ة ال �س �ك��ان �ي��ة ال �ع��ال �ي��ة واألن �ظ �م��ة
الصحية الضعيفة هناك.
ق ��د ي �ك ��ون ال �س �ب��ب ه ��و ق �ل��ة ال �ف �ح��وص،
حيث قامت الهند بإجراء نحو  831ألف
فحص ،أو ما يعادل  614من كل مليون،
وه� ��و م ��ن ب�ي�ن أدن � ��ى م� �ع ��دالت ال�ف�ح��ص
ّ
ف��ي ال�ع��ال��م .ل�ك��ن إن ك��ان امل �ع��دل امل�ت��دن��ي
ّ
للفحص في الهند يخفي تفشيا ضخما،
فإن ذلك سيظهر بطرق أخرى؛ فقد كانت
 %4ف�ق��ط م��ن ف�ح��وص ف �ي��روس ك��ورون��ا

عمال ينتظرون إعادتهم إلى مسقط رأسهم خالل إغالق فرضته الحكومة الهندية كإجراء وقائي ضد «كورونا» (أ ف ب)

إيجابية ،مقارنة بــ  %17في أميركا ،ما
يشير إلى أن انتشار الفيروس في الهند
أقل منه في الواليات املتحدة.
وف ��ي م��ؤش��ر ال��وف �ي��ات ت�ظ�ه��ر ال�ب�ي��ان��ات
أيضًا أن جنوب آسيا في صورة أفضل،
ففي حني سجلت أميركا أكثر من  60ألف

وفاة بسبب مرض «كوفيد ــــ  ،»19لم يمت
في الهند من املرض سوى  1079تقريبًا.
وباستخدام البيانات من الهند ،كتمثيل
للمنطقة ،فاالحتمال هو أن دول جنوب
آسيا نجحت ف��ي تسطيح املنحنى إلى
ّ
اآلن ،أو أنها ال تزال في بدايات التفشي.

وإن كان هو األخير ،فإن اإلغالق يضمن
أال ينتشر املرض بشكل سريع.
وعن نجاح الهند وبنغالدش في فرض
إغ �ل��اق أك �ث��ر ص ��رام ��ة م ��ن ال� �غ ��رب ي�ق��ول
التقرير انه حتى هذا ال يمكنه أن ّ
يفسر
ّ
تماما العدد املتدني من الحاالت .فحتى

ب�ع��د إغ �ل�اق ال �ح ��دود زاد ع ��دد ال �ح��االت
داخ�ل�ي��ا ،كما أن الكثير م��ن دول جنوب
آس�ي��ا ق��ام��ت ب��أخ�ط��اء خ�ط�ي��رة؛ فالهند ــــ
ً
مثال ــــ أعلنت عن اإلغ�لاق على مستوى
ال�ب�ل��د م��ن دون ت�ح��ذي��ر ،م��ا ت��رك ماليني
ال�ع�م��ال امل�ه��اج��ري��ن ن��ازح�ين وم�ع� ّ�رض�ين
ل�ل�إص��اب��ة .وف ��ي ك ��ل أن� �ح ��اء امل �ن �ط �ق��ة تم
ع �ق��د م��ؤت �م��رات دي �ن �ي��ة ف��ي أوائ � ��ل شهر
م��ارس ،ما أدى إل��ى كثير من اإلصابات
بالفيروس.
وإح� � � � ��دى ال � �ن � �ظ� ��ري� ��ات ح � � ��ول ق� �ل ��ة ع ��دد
اإلص � ��اب � ��ات ،م �ق ��ارن ��ة ب ��ال� �غ ��رب ،ه ��ي أن
امل�ج�ت�م�ع��ات ال �ش��اب��ة للمنطقة تمنحها
أف�ض�ل�ي��ة؛ ف�م�ت��وس��ط األع �م��ار ف��ي الهند
م �ث�ل�ا ،ه ��و  28ع ��ام ��ًا ،م �ق��ارن��ة ب �ـ �ـ  38في
أم� �ي ��رك ��ا( .م �ت ��وس ��ط ال �ع �م��ر ف ��ي ك ��ل م��ن
أفغانستان وب�ن�غ�لادش وباكستان هو
 18و 26و 24بالترتيب) .ولكن حتى مع
ذلك ،لو كان هناك الكثيرون من املصابني
بالفيروس ،الذين ال تبدو عليهم أعراض
بني الشباب ،فإن هذه ستظهر على كبار
السن ،وهو ما لم ُيسجل بعد.
وتتناول املجلة نظريات أخرى ،تصفها
ً
ب� �ـ«ال� �ض� �ع� �ي� �ف ��ة» .م � �ث�ل��ا ،ت� �ق ��ول م�ن�ظ�م��ة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة إن ��ه ال دل �ي��ل ع �ل��ى أن
ال �ل �ق��اح امل �ض��اد ل �ل �س��ل ،امل �س �ت �خ��دم على
ن �ط��اق واس� ��ع ف ��ي ب �ل ��دان ج �ن��وب آس �ي��ا،
ّ
ي��وف��ر حماية م��ن ف�ي��روس ك��ورون��ا .كما
أن��ه ال دليل على أن األج��واء األكثر دفئًا
ُ ِّ
تبطئ انتشار الفيروس.

بعد غياب ألسابيع ..ظهور زعيم كوريا الشمالية
في أول ظهور علني له ،بعد أسابيع من اإلشاعات حول
وض�ع��ه ال�ص�ح��ي ،ش ��ارك ال��زع�ي��م ال �ك��وري ال�ش�م��ال��ي كيم
جونغ أون ،الجمعة ،في افتتاح مصنع لألسمدة.
ّ
وأف ��ادت وك��ال��ة األن�ب��اء ال�ك� ّ
الشمالية الرسمية بأن
�وري��ة
كيم «قص شريط افتتاح مصنع سون تشون لألسمدة
ّ
الفوسفاتية» .كما نشرت الوكالة ،أمس ،صورًا للحدث،
وك��ان إلى جانب كيم شقيقته كيم يو جونغ ،التي ُتعدّ
واحدة من أقرب مستشاريه.
وأش ��ارت ال��وك��ال��ة إل��ى أن كيم «ح�ض��ر االح�ت�ف��ال» وسط
ّ
هتاف املشاركني وتصفيقهم ،الفتة إلى أنه تفقد املصنع
أيضًا ،حيث جرى «إطالعه على عملية اإلنتاج» فيه.
ول� ��م ي �ظ �ه��ر ك �ي��م ع �ل �ن��ًا م �ن��ذ أن ت � ��رأس اج �ت �م��اع امل�ك�ت��ب
السياسي لحزب ّ
العمال في  11أبريل املاضي ،وفي اليوم
ّ
التالي أفادت وسائل اإلعالم الرسمية بأنه تفقد طائرات
ّ
الجوي.
مقاتلة في وحدة للدفاع

وتزايدت التساؤالت في األيام األخيرة حول صحة كيم
بعد غيابه ع��ن احتفاالت ذك��رى ميالد مؤسس النظام
الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في  15أبريل ،وهي أبرز
ّ
سياسية في البالد.
مناسبة
وب ��دأت ال�ت�ك� ّ�ه�ن��ات ب�ش��أن ص�ح��ة ك�ي��م ج��ون��غ أون ف��ي 21
أب��ري��ل على م��وق��ع «داي�ل��ي إن ك ��اي» ،ال��ذي ي��دي��ره بشكل
أساسي كوريون شماليون منشقون.
ً
ونقال عن مصادر كورية شمالية مجهولة الهوية ،قال
امل��وق��ع إن ك�ي��م ( 35ع��ام��ًا) ك��ان ف��ي وض��ع م�ق�ل��ق ،إذ إن��ه
يعاني من مشكالت مرتبطة «بتدخينه الشديد وبدانته
وإرهاقه».
وأف � � ��ادت ش �ب �ك��ة «س� ��ي إن إن» األم �ي��رك �ي��ة ح�ي�ن�ه��ا ب��أن
ال��والي��ات املتحدة «تتبع معلومات استخبارية» تفيد
بأن كيم ّ
معرض للموت بعد خضوعه لعملية جراحية.
(رويترز ،أ.ف.ب)

كيم يزور مصنع األسمدة الفوسفاتية في مقاطعة جنوب بيونغان

أداؤه يجعل جونسون يبدو أفضل

ً
حربا
ترامب يشعل
باردة مع الصين
للفوز باالنتخابات؟

رأت صحيفة اإلندبندنت البريطانية أن ال�ت�ع��اون العاملي
ضروري ملكافحة وباء فيروس كورونا غير أن هناك «العديد
من الدول القومية يقودها قادة شعبويون من نوع الرئيس
االميركي دونالد ترامب» ،ما يضر باملكافحة.
ويعبر باتريك كوكبيرن في مقاله عن اعتقاده بأن ترامب
«يشعل ح� ً
�رب��ا ب��اردة م��ع الصني للفوز باالنتخابات» ،وإن
ه�ن��اك إش� ��ارات ع�ل��ى أن ت��رام��ب «ي�ح�ق��ق ب�ع��ض ال�ن�ج��اح في
شيطنة الصني :فهو يقول إن لديه (درج��ة عالية من الثقة)
ف��ي أن ال�ف�ي��روس ال�ق��ات��ل نشأ م��ن مختبر ف��ي ووه ��ان ،على
الرغم من أنه ال يستطيع الكشف عن مصدر معلوماته».
ويعتبر باتريك أن «مستوى ك��ذب ت��رام��ب أعلى بكثير من
ذل��ك املستخدم ف��ي تسويق ح��رب ال�ع��راق م��ن خ�لال االدع��اء
بأن صدام حسني كان يمتلك أسلحة دمار شامل ،ثم كانت
ه �ن��اك أي �ض��ا ق �ص��ص ع��ن م �خ �ت�ب��رات س��ري��ة ت �ط��ور أسلحة
بيولوجية».
ويضيف املقال أن «ت��رام��ب يتخلص من رؤس��اء املخابرات
األميركية ويستبدلهم بأنصار ل��ه ،لكنهم لم يتمكنوا من
تقبل نظرية املؤامرة األخيرة التي يروج لها».
ويقول باتريك إن «الغرض من أكاذيب ترامب ليس اإلقناع
ب��ال�ح�ج��ج ال �ع �ق�لان �ي��ة ،ب��ل ل�ل�س�ي�ط��رة ع �ل��ى أج �ن��دة األخ �ب��ار
بمزاعم شائنة».
ويضيف «نجحت خدعة العالقات العامة البسيطة هذا في
السابق بشكل جيد بالنسبة ل��ه ،لكن تقديم الصني كبش
ً
كافيا لتحويل االنتباه ع��ن الثمن ال��ذي
ال�ف��داء ق��د ال يكون
دفعه األميركيون بسبب سوء تعامله الفادح مع الوباء».
ويتوقع باتريك بأن «يزعم» املوالون لترامب «بأن الصينيني
يكذبون» فيما يتعلق ب��أرق��ام املصابني وال��وف�ي��ات مقارنة
بأرقام الواليات املتحدة ،واصفا استراتيجية ترامب بأنها
«فجة» ،مشيرا إلى أن «تشويه صورة الصني بأنها (الخطر
األصفر) قد يكون فعاال فقط يوم االنتخابات».
وف��ي سياق متصل ،ق��ارن جوناثان فريدالند ف��ي صحيفة
ال �غ��اردي��ان ب�ي�ن أداء دون��ال��د ت��رام��ب وأداء رئ �ي��س ال� ��وزراء
البريطاني بوريس جونسون في التعامل مع الوباء ،ويقول
إن «الشيء الوحيد الذي يحمي رئيس الوزراء من االنتقادات
القاسية إلخفاقاته هو أن رئيس الواليات املتحدة أس��وأ»،
ويضيف «تعامل ت��رام��ب م��ع ف�ي��روس ك��ورون��ا بشكل سيئ
للغاية يجعل جونسون يبدو جيدا».

باريس وواشنطن :اإلصالحات أوالً ..واألموال ليست مجانية

لبنان :البحث عن غطاء سياسي لخطة الحكومة االقتصادية
بيروت  -أنديرا مطر
«ل ��م ي�ع��د م��ن ح��ل س ��وى ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دول ��ي» ،ي�ق��ول
دبلوماسي لبناني ،تعليقًا على طلب الحكومة اللبنانية
مساعدة الصندوق« ،مرغمة ال بطلة ،كآخر فرصة لالنقاذ
بعد اهدار لبنان جميع الفرص وآخرها مؤتمر سيدر».
ك ��ان واض �ح ��ًا ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ع��دد م ��ن ال �س �ي��اس �ي�ين وخ �ب��راء
االق �ت �ص��اد أن االزم ��ة امل�ت�م��ادي��ة ،ال�ت��ي بلغت ذروت �ه��ا في
اكتوبر الفائت مع ان��دالع االنتفاضة وصوال الى تشكيل
حكومة اللون الواحد تحت مظلة حزب اهلل ،سيؤدي حتمًا
الى طرق ابواب صندوق النقد الدولي .لكن هذا األمر تأخر
قليال بسبب مجابهته بمعارضة شديدة من قبل الحزب
ال��ذي يرفض الخضوع «ألدوات استكبارية ف��ي العالج»
وفق نائب أمينه العام نعيم قاسم.
اذًا ،وب �ع��د اق��ل م��ن  24س��اع��ة ع�ل��ى اق ��رار ال�ح�ك��وم��ة خطة
االنقاذ االقتصادي ،وق��ع رئيسها حسان دي��اب مع وزير
امل��ال غ��ازي وزن��ي طلب م�س��اع��دة ال�ص�ن��دوق .وق��ال دي��اب
اثر التوقيع «هذه اللحظة مفصلية ،بدأنا الخطوة األولى
نحو ورشة حقيقية إلنقاذ لبنان من الهوة العميقة التي
يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة».

التوقيع ال يفترض حكما حصول املساعدة ،لكنه خطوة
أول� ��ى م��ن م �س��ار ط��وي��ل ي �ب��دأ ب ��دراس ��ة م�ج�ل��س امل��دي��ري��ن
التنفيذيني ف��ي ال �ص �ن��دوق ال�ط�ل��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف ��إذا واف��ق
عليه يرسل وفدا إلى لبنان ليدرس مدى التزام الحكومة
االص�لاح��ات ال�ت��ي أق��رت�ه��ا ،وال�ت��ي دأب��ت ال�ج�ه��ات املانحة
على تكرارها ،وف��ي طليعتها تحقيق إص�لاح��ات جذرية
في الكهرباء والجمارك ومكافحة التهرب الضريبي .علما
بأن خطة حكومة دياب ترمي الى مكافحة الفساد ،واعادة
هيكلة ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ،وس��د ال�ث�غ��رات امل��وج��ودة فيه،
وتأمل الحصول على عشرة مليارات دوالر من الخارج،
إضافة الى  11مليارا من مؤتمر سيدر.

ماذا بعد؟
وفق خبراء اقتصاديني ،يبدأ مطلع االسبوع االستشاريان
القانونيان للدولة الزارد وكليري غوتليب التواصل مع
ال�ج�ه��ات ال��دائ �ن��ة الط�ل�اق امل �ف��اوض��ات م�ع�ه��م ع�ل��ى إع��ادة
هيكلة ال��دي��ن .ع�ل��ى خ��ط م ��واز ي�ف�ت��ح االس �ت �ش��اري��ان خط
ت�ف��اوض م��ع ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي ي��رج��ح ان يسهم في
تسهيل التفاوض مع الدائنني بهدف شطب  75في املئة
من ال��دي��ون الخارجية .وسيتسلم صندوق النقد الخطة

التي اعدتها الحكومة لتقييمها ووضع مالحظاته عليها،
لتنطلق بعدها املفاوضات مع شركة الزارد ووفد لبناني
يمثل رئاستي الجمهورية والحكومة بعد تأمني الغطاء
السياسي للخطة االقتصادية داخليا بعد ح��وار رئيس
الجمهورية مع الكتل النيابية.
من شبه املؤكد أن وفد صندوق النقد سيضع مالحظاته
ع�ل��ى ال�خ�ط��ة ال �ت��ي ت �ت��واف��ق ب�ع��ض ال �ش��يء م��ع م�ع��اي�ي��ره،
ً
وصوال الى اتفاق نهائي .ويرجح االقتصاديون ان تطال
هذه املالحظات االصالحات في قطاع الكهرباء ،وتحسني
االي� ��رادات وال�ج�ب��اي��ة واق �ص��اء الصفقات واملحسوبيات،
وت��رش �ي��د ال �ق �ط��اع ال �ع��ام وزي � ��ادة ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى القيمة
املضافة وعلى البنزين ،وضبط التهرب الجمركي ،اضافة
الى «مرونة» في سعر صرف الليرة ،بمعنى آخر تحريره.
ونقلت وك��ال��ة «امل��رك��زي��ة» ع��ن أوس ��اط اقتصادية مطلعة
انه «فور االعالن عن الخطة واهدافها ومراميها ،صدرت
اش� ��ارات ض��وء اخ�ض��ر مشجعة ج ��دا ،م��ن دول مجموعة
الدعم لصندوق النقد ،من اجل تقديم مساعدة استثنائية
للبنان ملواجهة كورونا واالزم��ة االقتصادية تقدر بنحو
 10مليارات دوالر».
خ��ارج�ي��ا ،ب��رز م��وق��ف للخارجية الفرنسية اع�ت�ب��رت فيه

ان م��ن ال� �ض ��روري اآلن ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين ت�ط�ب�ي��ق االص�ل�اح��ات
لتمكني ال�ب�لاد م��ن ال�ت�ع��اف��ي .م��ن ناحيته ،اعتبر مساعد
وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوس��ط ديفيد
ش�ن�ك��ر ،أن ت�س�ل��م ال �ص �ن��دوق ال��دول��ي ط�ل��ب م �س��اع��دة من
لبنان يمثل اعترافًا من الحكومة اللبنانية بحجم األزمة
امل��ال �ي��ة ،م��وض�ح��ًا ان ب �ل�اده ت�ن�ظ��ر ف��ي ال�خ�ط��ة اإلن �ق��اذي��ة
للحكومة ،لكنه قال إن األمر يعتمد في نهاية املطاف على
م��دى اس�ت�ع��داده��ا للقيام ب��ال�خ�ط��وات ال�لازم��ة للحصول
ع�ل��ى م�س��اع��دة ال�ص�ن��دوق .وأض ��اف أن أي أم ��وال ستقدم
ه��ي ل�ي�س��ت م �س��اع��دات م�ج��ان�ي��ة ،ب��ل م�ش��روط��ة ب�خ�ط��وات
إص�ل�اح �ي��ة ت �س��اع��د ع �ل��ى إي �ج ��اد ع ��وائ ��د ل �ل��دول��ة وت�ت�ي��ح
للصندوق ممارسة الرقابة.

اجتماع بعبدا املزمع
رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال ع � ��ون ،اب � ��دى خ �ش �ي �ت��ه م��ن
اس�ت�غ�لال ب�ع��ض ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة لنقمة ال �ش��ارع ال��ذي
انفجر في وجه الفساد ،قائال انه يفهم أن الناس يريدون
ت �غ �ي �ي��رات س��ري �ع��ة وم �ل �م��وس��ة ،ل �ك��ن م �ع��ال �ج��ة ت��داع �ي��ات
السنوات الثالثني املاضية لن تحصل بني ليلة وضحاها.
وفي انتظار ما سيؤول اليه اجتماع عون مع رؤساء الكتل

النيابية األربعاء املقبل ،تتوجه االنظار الى كتل نيابية
وازن ��ة ه��ي خ��ارج الحكومة ،مثل كتلة املستقبل واللقاء
الديموقراطي والقوات اللبنانية التي تبلور موقفها من
تلبية دع��وة ال��رئ�ي��س .علما ب��أن كتلة املستقبل ،أطلقت
موقفا عالي اللهجة؛ اذ لفتت انتباه رئيس الجمهورية
والحكومة إلى ضرورة قراءة التاريخ القريب ،وانه ليس
لهما الحق في القفز فوق الحقائق الدامغة واالدعاء بأنها
املرة األولى التي تقر فيها خطة اقتصادية ،ويتم تناسي
ُ
الخطط االقتصادية السابقة التي لو نفذت لكان لبنان
بألف خير.
رئيس حزب القوات سمير جعجع رأى ان الخطة «ليست
س��وى عبارة عن ت�ص� ّ�ورات ووع��ود وتمنيات» .ام��ا كتلة
اللقاء ال��دي�م��وق��راط��ي فاعتبرت الخطة «ناقصة وعليها
م�لاح�ظ��ات ك �ث �ي��رة» .وح��ده��ا جمعية امل �ص��ارف ع��ارض��ت
ّ
خ��ط��ة ال�ح�ك��وم��ة ،ووصفتها بأنها ان �ف��رادي��ة ،معتبرة أن
«عملية إعادة الهيكلة املحلية ،كما وردت في الخطة ،من
شأنها اإلمعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودوليا».
مؤكدة ان ثمة بدائل ذات مصداقية ،وانها تعتزم أن تقدم
قريبا للحكومة خطة كفيلة بتخفيف ال��رك��ود وتمهيد
الطريق لنمو مستدام.
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فتح بيوت
الله أولى

د .حمد محمد المطر
م��ع ن �ج��اح اإلج � � ��راءات ال�ح�ك��وم�ي��ة في
احتواء وباء كورونا املستجد ،وزيادة
ح� ��االت امل �ت �ع��اف�ين ،م �ق��اب��ل ان�خ�ف��اض
ن �س �ب��ة امل �ت��وف�ي�ن ن�ت�ي�ج��ة ه� ��ذا ال ��وب ��اء،
ون�ج��اح إج ��راءات التباعد االجتماعي
وإج � � � ��راءات ال� �ع ��زل ال �ت ��ي ات� ��ت أك �ل �ه��ا،
تتعالى األص��وات املطالبة بإعادة فتح
األن �ش �ط��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،ب ��دع ��وى أن
االق�ت�ص��اد الكويتي ال يتحمل مزيدًا
م��ن اإلغ�ل�اق ،وق��د يترتب على توقف
ال�ن�ش��اط االق �ت �ص��ادي ل�ف�ت��رات طويلة
كثير م��ن ال�ن�ت��ائ��ج السلبية؛ ك��ارت�ف��اع
امل ��دي ��ون � �ي ��ات وت � �ض� ��رر امل ��ؤس� �س ��ات
االق �ت �ص��ادي��ة ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة،
وإف �ق��ار ال�ش��رائ��ح االج�ت�م��اع�ي��ة األك�ث��ر
ارت � �ب� ��اط� ��ًا ب ��األن� �ش� �ط ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال �ي��وم �ي��ة ،وه ��و أم ��ر ص �ح �ي��ح ،وب��ات��ت
نتائج اإلغالق االقتصادي مشكلة كل
دول العالم ،ولعلها املشكلة األكبر التي
س�ت��واج�ه�ه��ا ال ��دول وامل�ج�ت�م�ع��ات بعد
انحسار خطر الوباء.
ت �ص��ري �ح��ات ب �ع��ض امل� �س ��ؤول�ي�ن ع��ن
توجه حكومي لرفع تدريجي للحظر
امل �ف��روض ع�ل��ى ب�ع��ض األن�ش�ط��ة بعد
ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك ،ت�ت�ح��دث عن
ال �س �م��اح ل�ب�ع��ض األن �ش �ط��ة ال�ح��رف�ي��ة،
وف �ت��ح امل �ط��اع��م وال� �ك ��راج ��ات وم �ح��ال
قطع الغيار وغيرها ،بضوابط معينة،
ل�ك�ن�ه��ا ال ت �ت �ح��دث ال م ��ن ق��ري��ب وال
من بعيد عن فتح املساجد والسماح
ل�ص�لاة ال�ج�م��اع��ة فيها وف��ق ض��واب��ط
معينة ..أل�ي��س م��ن األول ��ى تقديم فتح
بيوت اهلل على فتح الكراجات ومحال
قطع الغيار واملطاعم وغيرها؟!
بالطبع ال نقترح فتح جميع املساجد،
بل يمكن فتح بعضها ،أو مسجد في
كل قطعة سكنية ،مع تطبيق إجراءات
ال��وق��اي��ة امل �ع��روف��ة؛ ب��ارت��داء ال�ك�م��ام��ات
بحيث يمنع ال��دخ��ول إل��ى املسجد من
دون ارت � ��داء ال�ك�م��ام��ة ،وك��ذل��ك توفير
املطهرات أم��ام ب��اب املسجد للداخلني
إل � �ي� ��ه؛ وت �ط �ب �ي��ق إج � � � � ��راءات ال �ت �ب��اع��د
االج�ت�م��اع��ي داخ ��ل امل�س��اج��د ك�م��ا هو
م �ع �م��ول ب ��ه اآلن ف ��ي ال� �ح ��رم امل �ك��ي،
بحيث تكون الصفوف غير متراصة،
واش�ت��راط مسافة معينة بني املصلني
داخ��ل الصف الواحد ،ومسافة معينة
تفصل الصفوف بعضها عن بعض؛
وك��ذل��ك ع ��ودة ص�ل�اة ال�ج�م�ع��ة بنفس
االشتراطات ،وبإجراءات محددة تؤمن
سالمة املصلني.
الناس يحتاجون إل��ى ع��ودة استقبال
بيوت اهلل للمصلني واملتعبدين ،ففي
األزم� � � ��ات ت � � ��زداد ح ��اج ��ة امل �س �ل��م إل��ى
اإلي �م��ان �ي��ات وال �ع �ب��ادة وال��روح��ان �ي��ات
ل�ت�ع�ي�ن��ه ع �ل��ى ال �ص �ب��ر وت �ع �ط�ي��ه األم ��ل
ب��ان�ف��راج ال�غ�م��ة ،أك�ث��ر م��ن ح��اج�ت��ه إل��ى
املحال الحرفية والكراجات وقطع الغيار
وسواها؛ يحتاج الناس إلى الدعاء في
املساجد وإلى العبادة ليستعينوا بها
على هذه املحنة ،ويمكن االستفادة من
تجربة القائمني على الحرم املكي في
السماح للمصلني بدخوله مع تحقيق
اشتراطات الوقاية والسالمة.
***
َّ
كاتالست «مادة حفازة»
ع� ��ودة ج��زئ �ي��ة  +اح �ت �ي��اط��ات = فتح
بيوت اهلل
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

مال عمك ال يهمك في زمن الكورونا

الحكومة الرشيدة ،بعد أن أج��ادت في أداء عملها أوائ��ل االزم��ة التي
أصابتنا وال�ع��ال��م أج�م��ع م��ن وب��اء ك��ورون��ا ،ع��ادت ل�ع��ادات�ه��ا القديمة
لألسف ،من تذبذب أسعار الكمامات ،الى حجز الفنادق واملنتجعات
إلي ��واء الكويتيني ال�ع��ائ��دي��ن ب�م�ئ��ات االالف م��ن ال��دن��ان�ي��ر ،ان ل��م يكن
ب��امل�لاي�ين ،وإرس ��ال ه��ؤالء – أي الكويتيني العائدين – ال��ى منازلهم
بسوار صحي ،وبوسعنا ضرب أكثر من مثل على أن الحكومة او
كبار موظفيها «ساردينها» باألمر املباشر ـ ألنها مطمئنة ان ال رقابة
عليها االن ف��ي زم��ن ال�ك��ورون��ا ،ال��ذي اص�ب��ح نقمة علينا كمواطنني
والعالم أجمع.
وللتدليل على ع��ودة الحكومة ملمارساتها املعتادة وردت�ن��ي رسالة
الكترونية من أح��د ال�ن��واب الشرفاء في مجلسنا ..الرسالة املرسلة
للنائب الفاضل من أحد قياديي القطاع النفطي وهو قيادي ذو ضمير
صاحي ،الرسالة تقول:
«خاص وسري»

«مؤسسة البترول وشركاتها التابعة مقبلة على ت��وزي��ع ف��ي بداية
شهر يونيو القادم مكافأة أعمال ممتازة  ..Incentiveوغالبا ما تكون
بمبالغ مجزية لكبار املوظفني ،أما صغار املوظفني فغالبا ال يعطونهم،
وم��ن يستحوذ على حصة األس��د باألعمال املمتازة ه��م م��ا يسمى
 Team Leadersوأعلى أي «رؤس��اء ال�ف��رق» ..وأق�ت��رح أن تلغى تلك
املكافأة هذه السنة عن الجميع وتحول املبالغ للصرف على «كورونا»
وق��د أك��ون أح��د املتضررين م��ن ه��ذا امل�ق�ت��رح ،ولكن الكويت أعطتنا
الكثير والكويت تستاهل.
الزبدة :اضغط عليهم وخلهم يوقفون «توزيع» مكافأة االعمال املمتازة
ه��ذه السنة ،وللعلم الصرف غير ملزم لجهة العمل» ..انتهت رسالة
القيادي النفطي ذي الضمير الصاحي للنائب املحترم.
ونحن نرفع القبعات ألمثال هؤالء املواطنني ولهذا القيادي ،وذلك النائب
الذي نتمنى منه اتخاذ االجراءات الالزمة لقيادات القطاع النفطي ،من
الوزير الى العضو املنتدب للمؤسسة الى االعضاء املنتدبني لشركات

علي أحمد البغلي
املؤسسة ،ونقول لهم :ال «يخوفونكم» قيادات النقابات الذين نادى
أحدهم منذ أيام بأن يقوم وزير النفط بالدفاع عنهم ،نقول لكل هؤالء
ح��رام عليكم ما تفعلونه باملال العام ..الدولة مشرفة على االف�لاس،
وبرميل البترول ال��ذي تفخرون باستخراجه أصبح سعره بالكاد
يغطي مصاريفكم ،وه��ي ال�ت��ي تنظرون اليها – أي مصاريفكم –
املتزايدة بنظرة «مال عمك ال يهمك»!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

ما ال نريد أن نسمعه ()2 - 1

ارت �ف��ع م�ق�ي��اس ال�س�خ��ط وال �ت� ّ
�ذم��ر ف��ي وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي على أوض��اع البلد خالل
هذه الفترة ،ألن الصورة بدأت تتضح والحديث
ّ
ب ��دأ ي � ��زداد ع��ن ض��واب��ط ت �ق��ش��ف س�ت�م�ت��د إل��ى
ك��ل ف�ئ��ات املجتمع ن�ظ�رًا للحالة امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة،
س��واء اآلن�ي��ة منها ،وه��ي السيولة وكيفية سد
عجز امل��وازن��ة ،أو األخ�ط��ر منها وه��و استدامة
االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي وص �ح��ة ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة
للدولة على املستقبل الطويل ،وهذا هو الجانب
ال � ��ذي س��أت �ط��رق إل �ي��ه ن �ظ �رًا أله �م �ي��ة ت��داع �ي��ات��ه
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة .أه ��م ث�لاث��ة اح �ت �ي��اج��ات ل�لإن�س��ان
البدائي هي األم��ان وامل��أك��ل واملسكن .بعد ذلك
ّ
ّ
والتطور
التقدم
باحتياجات أخرى تأتي عوامل
في الحياة لتحقيق تطلعات هذا اإلنسان والتي
ّ
تتطلب أرضًا خصبة لتحقيقها تواكب الحقبة
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال �ج��دي��دة ،وف ��ي ه ��ذا ال �ش��أن نحن
معنيون بالكويت .ولذلك ،وباعتقادي املتواضع،
ّ
الحل يتطلب استراتيجية متكاملة تتمثل في
إص�ل�اح ��ات اق �ت �ص��ادي��ة (ج ��ان ��ب امل �ص��روف��ات
واإلي��رادات معًا) وسياسية واجتماعية ّ
مكملة
بعضها لبعض وتكون ركائزها كالتالي:
• الحفاظ على االستقرار السياسي وبناء الثقة
في الحكومة.
• إعادة تأهيل موظفي القطاع العام.
• معالجة الدعم الحكومي للخدمات لتخفيض
مصاريف الدولة.
• تنويع مصادر الدخل لدعم اإليرادات النفطية.
• م�ش��ارك��ة ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ف��ي م��دن إسكانية
جديدة.
• االستثمار في مصادر طاقة جديدة.
ولتحقيق ه��ذه األه ��داف على ال��دول��ة النظر في
اإلج ��راءات املقترحة التالية لكل بند من البنود
أعاله:
 - 1االستقرار السياسي وبناء الثقة:
• خطوات فعلية وسريعة تعكس للشعب جدية
الحكومة ف��ي محاربة الفساد .مثال على ذلك
ما قام به الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح

والحق يقال

بعد تنزيل تصنيف الدولة االئتماني من قبل مؤسسة ستاندرد
آند بورز ،إثر تراجع أسعار النفط واستمرار ضغط أزمة «كورونا»
على االقتصاد العاملي ،والطلب على املشتقات النفطية ،يجب علينا
ان نعي كمواطنني كويتيني حجم الخطر االقتصادي القادم إلينا،
وان نكون سندا لبعضنا ،كما هو الحال اليوم ،في ظل هذه الظروف
الصحية االستثنائية التي شلت النشاط االقتصادي في البالد،
وب��دأت الخسائر بالتضاعف اسبوعا تلو اآلخ��ر على اقتصادنا
الوطني ،كما هو واضح لنا جميعا.
م ��اذا يمكن فعله م��ن ق�ب��ل ك��ل م��واط��ن ك��وي�ت��ي ل�ي��دع��م االق�ت�ص��اد
ال��وط�ن��ي؟ ال�خ�ط��وة األول ��ى ه��ي ش ��راؤك للمنتج ال��وط�ن��ي للحاجات

محمد أحمد السقاف
تطبيقهّ ،أدت إل��ى قيام ال��دي��وان األم�ي��ري بمهام
بعض الوزارات واملؤسسات الحكومية .االبتعاد
عن تشابك االختصاصات بني موظفي الديوان
األم�ي��ري وش��ؤون الحكومة في شتى املجاالت
يحمي موظفي ال��دي��وان األم �ي��ري م��ن املساءلة
إن وج ��دت .ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة االه �ت �م��ام بمعالجة
إجراءات وزارات الدولة والتي من ضمنها الدورة
املستندية .وقد شهدت الكويت نهضة معمارية
وعلمية وص�ح�ي��ة س��ري�ع��ة ف��ي ب��داي��ات�ه��ا ول��ذل��ك
الخلل الحالي مفتعل وقابل ّ
جدًا لإلصالح.
• برنامج تطوير اجتماعي مبني على التسامح
الديني وترسيخ مبدأ الوطنية.
• توعية اجتماعية مكثفة لتصحيح الكثير من
التصرفات االجتماعية الناتجة من االعوجاج
العقلي والنفسي املتراكم ال��ذي ال يتماشى مع
مبدأ «هذا الكويتي» الصحيح.
• ت��وج�ي��ه امل�ش��اري��ع الحكومية للبنية التحتية
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة وال �ص �ح �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة .ول �ي��س
مفهوم البنية التحتية هنا فقط البناء الجامد
ولكن أيضًا بناء العنصر البشري ،خصوصًا
بالنسبة إلى البرنامج التعليمي والتربوي ليكون
ً
جديدًا ومتكامال في مناهجه وأدوات ��ه العلمية
ّ
واملعلمني لخلق جيل جديد يستطيع تحقيق
ت�ط��ور مستدام للبلد وي��واك��ب متغيرات العالم
وتطوره.
• مع وسائل التواصل االجتماعي واإلشاعات،
ّ
على الحكومة التركيز على التحكم في الرسائل
ال�ت��ي ت��ري��د توصيلها للمواطنني messaging
 controlمثلما فعلت خالل هذه األزمة وبشكل
أكبر ومتواصل.

زوبعة «أم هارون»

ل�ي��س «أم ه� ��ارون» إال حلقة ف��ي سلسلة ط��وي�ل��ة من
حلقات التطبيع العربي الثقافي والسياسي مع العدو
ال�ص�ه�ي��ون��ي م�ن��ذ زم ��ن ب�ع�ي��د .ول �ي��س ب�م�س�ت�غ��رب أن
تظهر أعمال ومبادرات في هذا الشأن وفي هذا الوقت
بالذات ،حني يكون مواتيًا ومتصالحًا مع التوجه العام
لسياسات ما يسمى بصفقة القرن .وق��د سبقت أم
ه ��ارون أع�م��ال كثيرة ف��ي الثقافة وال�س�ي��اس��ة والفن
ُ
قبل أن ت�ط��رح م��ا سمي بصفقة ال�ق��رن بكثير ،وفي
أكثر من بلد عربي وأكثر من جهة سياسية وفكرية
وثقافية .إنما املستغرب واملثير للجدل أن يرتبط عمل
كهذا وفي هذا الوقت بالذات بالفنان الكويتي ،وكذلك
محاولة اقتحام التاريخ االجتماعي ف��ي الكويت من
خالل هذه الحبكة عن بعض اليهود الذين عاشوا في
الكويت.
ذلك أن الكويت هي من أكثر البلدان االعربية حصانة
في مواجهة التطبيع الفني والثقافي والسياسي.
ف �ق �ي��ادة ال �ب�ل�اد امل�ل�ت��زم��ة ع��رب�ي��ًا وإن �س��ان �ي��ًا بقضايا
أمتها ،وب��األخ��ص القضية الفلسطينية واملقدسات
ّ
اإلس�لام�ي��ة ،وال ت�ش��ذ املنظومة السياسية الكويتية،
على اختالف مشاربها وتنوعاتها ،وغالبية الشعب
الكويتي عن املواقف املبدئية املعلنة .ولم نسمع أو نر
أي إش��ارة إلى أي إمكانية تطبيعية س��واء رسمية أو

لنبن اقتصاداً أقوى
ِ

بإحالة ملف ال��دف��اع إل��ى النيابة العامة .الشعب
ب�ح��اج��ة إل ��ى أن ي ��رى أس �م��اء ك ��ان ُي�ع�ت�ق��د أنها
غير قابلة للمس تحاسب وف��ق ال�ق��ان��ون على
أي شبهات فساد إن ثبتت عليها .وهنا فرصة
ك�ب�ي��رة إلث �ب��ات ذل��ك ف��ي م�ل��ف ت �ج��ارة اإلق��ام��ات
كمثال واحد فقط.
• التسريع في تحويل ملفات الفساد إلى النيابة
ال �ع��ام��ة ون �ق��ل ت�ط��ورات�ه��ا إل ��ى ال� ��رأي ال �ع��ام بكل
شفافية .ول�ع��ل ال�ت��وص�ي��ات السامية لصاحب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد  -حفظه اهلل ورع ��اه  -في
تطبيق العدالة على الكبير قبل الصغير حافز
كبير لإلسراع في تنفيذ ذلك.
ّ
• التخلص من عادة إعادة تدوير األسماء ذاتها
التي ساهمت ف��ي حكومات سابقة فشلت في
مهامها .هناك وجوه في الصف األمامي وكذلك
خ�ل��ف ال �ك��وال �ي��س اس�ت�ن�ف��دت ص�لاح�ي�ت�ه��ا أم��ام
عامة الشعب وآن لها أن تترك امل�ج��ال لغيرها.
آل �ي��ة االخ �ت �ي��ار ف ��ي امل �ن��اص��ب ال �ح �ك��وم �ي��ة وك��ل
مؤسساتها يجب تغييرها لتكون محايدة وعلى
مسافة آمنة من املحاباة أو أي توازن سياسي أو
صداقة /قرابة اجتماعية كانت أم سياسية حتى
ي��رى ال�ش�ع��ب أن اآلل �ي��ة ال�س��اب�ق��ة ان�ت�ه��ت وي��ؤم��ن
ّ
ويتقبل املتغيرات القادمة.
بنهج الدولة الجديد
• إط�ل�اق رس��ال��ة واض �ح��ة تصم اآلذان ملجلس
األمة للتوجه الجديد تجعل من عضوية املجلس
وظيفة غير مجدية مل��ن ي��ري��د تكوين ال �ث��روات
واالنتفاع الشخصي وليس لديه أي ُبعد سياسي
أو حس وطني ،وذل��ك يتطلب رف��ع يد الحكومة
ّ
عن األداة الديموقراطية وتبني أساليب أخرى
أق��ل ض��ررًا لتحقيق عملية ال �ت��وازن السياسي
ّ
الذي تسعى إليه .كما يتطلب األمر إغالق باب
امل �ع��ام�لات م��ن ن ��واب امل�ج�ل��س وت�ي�س�ي��ر إن�ج��از
م�ع��ام�لات امل��واط��ن .ول�ع��ل إع ��ادة ط��رح موضوع
األحزاب السياسية مطلوبة اآلن لتحقيق أهداف
هذا البند.
• ت�ع��ان��ي وزارات ال��دول��ة م��ن إج � ��راءات عقيمة،
ب �ع �ض �ه��ا رق� ��اب ��ي ف� ��ي م �ن �ظ��وم �ت��ه وم � �غ� ��ال ف��ي

استحواذ بيت
التمويل وأزمة
«كورونا»

شعبية ،انطالقًا من املوقف الكويتي املبدئي الذي يقوم
على الحل العادل لقضية الصراع العربي اإلسرائيلي.
وع ��ودة إل��ى "أم ه� ��ارون" ال ��ذي أخ��ذ ح� ّ�ي��زا ك�ب�ي�رًا في
اإلع�ل�ام ل��درج��ة أن اإلع�ل�ام الصهيوني ب��دأ ي ��روج له
ويدافع عنه ،وهو عمل يتحدث عن البعض اليهودي
الذي أقام في الكويت لفترة محدودة..
فليس هناك تاريخ موثق وال إجماع وال توثيق علمي
أو أي دراس ��ة ح��ول ه��ذا امل��وض��وع ،س��وى م�ح��اوالت
البناء على رواي ��ات ف��ردي��ة ألش�خ��اص ،منهم موظف
بريطاني ،كمصدر ّقدم ما ليس يعتد به ،وعلى فرد
آخ��ر ب �ن� ً�اء ملعرفته ب��أش�خ��اص م�ح��دودي��ن وأح��ادي��ث
أح��ادي��ة وأق� ��وال ع��ن ح��ي وك��ذل��ك ع��ن م�ق�ب��رة خاصة
باليهود ،والتضارب في األقوال عن أعدادهم وتحديد
َ
دخولهم إلى الكويت ،إال انه ٌ
امتهن
ثابت أن بعضهم
ال �ت �ج��ارة واش �ت �ه��ر م�ن�ه��م ب �ع��ض أس �م��اء ف��ي ال�غ�ن��اء
تميزت بلقب «ال�ك��وي�ت��ي» ،خصوصا بعد رجوعهم
إل��ى بلدانهم خصوصًا ف��ي ال �ع��راق ب�ه��ذا ال��وق��ت ولم
يكن يشكل هذا الوجود أث�رًا في التاريخ االجتماعي
والثقافي والسياسي الكويتي.
إذن ،نريد أن نعرف ما الدوافع إلنتاج مسلسل يذيع
صيته يتحدث عن عدد قليل جدًا من األشخاص أتوا
إلى الكويت وعاشوا فيها بكرامتهم ،كما كل الناس

االس��اس�ي��ة م��ن غ��ذاء وم ��واد استهالكية ،مساهمتك ول��و بتكلفة
بسيطة ستدفع هذه الشركات للنمو والتوسع وتستثمر في ذاتها
لنقلل من وارداتنا الخارجية ونمط اقتصادنا االستهالكي البحت.
ما تعلمناه من هذه االوضاع أن ظروف الحياة ليست دائمة؛ فاليوم
املطاعم العاملية واملقاهي أغلقت ابوابها ول��م تعد هناك مجمعات
على مستوى عاملي تستقبل زوارها وتخدمهم بكل ما يشتهون،
ول ��م ن�ع��د نستطيع م �غ��ادرة ال �ب�ل�اد ل�ق�ض��اء ع�ط�ل��ة ن�ه��اي��ة اس�ب��وع
ف��ي املنتجعات وال��وج�ه��ات السياحية ال�ت��ي اع�ت��دن��ا على زيارتها
ككويتيني ،فحتى النوادي الصحية أغلقت أبوابها قسرا ،ما جعل
الكثير يتعلم اساليب التمرين املنزلي للمحافظة على روتني يومه.

ماجدة العطار
وكطبيعة أه��ل ال�ك��وي��ت ،وح�ص�ل��وا على رغ��د العيش
وه ��اج ��روا ب �م��لء إرادت �ه ��م إل ��ى دول �ه��م ،وف ��ي م��ا بعد
اخ�ت��اروا أن يكونوا ج��زءًا م��ن االح�ت�لال الصهيوني،
متنكرين لبلدانهم التي عاشوا فيها والتي أتوا منها؟.
إنه حدث تدور حوله الشبهة زمانيًا ومكانيًا .زمانيًا
في وقت ما زال َّ
يسوق لصفقة القرن التي تعمل على
تصفية ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية ،وه��ي ق�ض�ي��ة شعب
ّ
ّ
مهجر ملصلحة شعب حل مكانه باالحتالل وبالقوة
وبدعم من قوى الشر والهيمنة العاملية.
م��ا ف��ائ��دة ط��رح م��وض��وع ع��ائ�ل��ة ي�ه��ودي��ة ع��اش��ت في
ال�ك��وي��ت ف�ت��رة معينة ،ف��ي ح�ين أن ال�ك��وي��ت استقبلت
جاليات كثيرة حملت للكويت الحب وال��وف��اء وال��والء
ول��م يتحدث عنها مسلسل بهذا االهتمام؟ إن��ه عمل
ّ
ً
ُي�ث�ي��ر ال�ش�ب�ه��ات ك�ت��اب��ة وإن �ت��اج��ًا وت�م�ث�ي�لا وال يمثل
ح��س ال�ك��وي��ت ال�ع��رب��ي امل�س��ان��د للحق ال�ع��رب��ي والحق
الفلسطيني ..والحق يقال!

فراس عادل السالم
م��ا دور ال �ش��رك��ات االس�ت�ث�م��اري��ة ال�خ��اص��ة ف��ي ه ��ذا ال��وق��ت؟ وم��ا
ال ��ذي ي�م�ك��ن ان ت�ق��دم��ه ل�ل��وط��ن؟ ه��ذه ال �ش��رك��ات اع �ت��ادت ع�ل��ى ان
توفر استشارات استثمارية للفرص الخارجية ،فهي اقتنصت
الكثير من الفرص الخارجية ،وأعدت دراسات جدوى كثيرة جدا،

د .خالد محمد بودي
ح �س �ن��ا ف �ع �ل��ت إدارة ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ب�ت��أج�ي��ل
إجراءات االستحواذ إلى نهاية العام ،لقد تغيرت
ال�ص��ورة تماما بعد جائحة ك��ورون��ا ،فاملخاطر
امل�ص��اح�ب��ة ل�لاس�ت�ح��واذ ت�ع��اظ�م��ت اآلن وعملية
االس�ت�ح��واذ ق��د تجلب معها أع�ب��اء مالية نتيجة
األزم��ة االقتصادية املصاحبة لجائحة كورونا،
ما يجعل عملية االستحواذ ليست غير مجدية
فقط ،وإنما تحمل معها تبعات ال حاجة لبيت
ال�ت�م��وي��ل ل�ح�م�ل�ه��ا ،ف�ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ،ب��ال��رغ��م من
مالءته املالية وجودة أصوله ،فإنه بحاجة كغيره
من البنوك إلى املواجهة والتعامل مع آثار األزمة
االق �ت �ص��ادي��ة امل �ق �ب �ل��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ف �ه��و ل �ي��س في
وضع يتحمل معه أعباء بنك آخر واالستحواذ،
ول��و تم في ه��ذه الحالة ألصبح خطرا على بيت
التمويل ،لذلك لو أعيدت دراسة الجدوى املالية في
هذه الظروف لخرجت بنتيجة شبه مؤكدة بأن
االستحواذ ليس في مصلحة بيت التمويل.
لقد دع��ا السيد وزي��ر املالية إل��ى إع��ادة دراس��ة
ج � ��دوى االس� �ت� �ح ��واذ ،وه � ��ذا ال �ط �ل��ب ف ��ي م�ح�ل��ه،
فهنالك العديد من املتغيرات والتطورات التي ال
ب��د أن ت��ؤخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار للتوصل إل��ى ال�ق��رار
ال��ذي يحقق مصلحة املودعني واملساهمني .لقد
حقق بيت التمويل العديد من اإلن�ج��ازات خالل
ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ،ح�ي��ث ارت�ف�ع��ت ل��دي��ه حقوق
املساهمني وزاد حجم ال��ودائ��ع مع نمو مستمر
في األرباح وأصبح من أبرز املصارف اإلسالمية
ل�ي��س ف��ي ال�ك��وي��ت ،وإن �م��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ع��ال��م.
إن ه ��ذه اإلن� �ج ��ازات ي�م�ك��ن أن ت�م�ح��ى وت�ت�ح��ول
املؤشرات إلى سلبية نتيجة الدخول في عملية
استحواذ في هذه الظروف.
كما أن بيت التمويل الكويتي وصل إلى مرحلة
وح�ج��م ال ي�ح�ت��اج معهما إل��ى أي اس �ت �ح��واذ أو
ان��دم��اج ،ف��ال�ت��وس��ع ف��ي ال�ح�ج��م ف��ي ه��ذه املرحلة
يجلب معه العديد من املخاطر ،حتى في األوضاع
االق�ت�ص��ادي��ة الطبيعية ،ف��امل�خ��اط��ر ال�ت��ي تترتب
على زي��ادة الحجم ه��و صعوبة سيطرة املركز
ع�ل��ى األط � ��راف ،ك�م��ا أن زي ��ادة االن�ت�ش��ار تجلب
م�ع�ه��ا ت�ع�ق�ي��دات ق��ان��ون�ي��ة ق��د ي�ص�ع��ب ال�ت�ع��ام��ل
معها أحيانا .إن التطور التكنولوجي والتوسع
في الخدمات اإللكترونية في املصارف قلل من
الحاجة إل��ى زي��ادة حجم املؤسسة ،فيمكن من
خ�ل�ال التكنولوجيا ال�ح��ال�ي��ة تحقيق االن�ت�ش��ار
اإللكتروني وخدمة عدد أكبر من العمالء من دون
الحاجة إلى زيادة عدد الفروع ومراكز الخدمة ،ما
يساعد على ضبط النمو في املصاريف ويرفع
الكفاءة ويحسن املؤشرات املالية ،وهذا يعني أن
عمليات الدمج واالستحواذ بدأت تفقد أهميتها،
ح �ي��ث ت �ج �ل��ب م �ع �ه��ا ال� ��زي� ��ادة ف ��ي امل �ص��روف��ات
واألع �ب��اء امل��ال�ي��ة ال�ت��ي يمكن تالفيها م��ن خ�لال
التوسع اإللكتروني مع زيادة بسيطة في األعباء
امل��ال�ي��ة ..ن��أم��ل أن تصل إدارة بيت التمويل إلى
القرار السليم في ظل املستجدات الحالية ،وباهلل
التوفيق.

ّ
وسوقتها ونجحت في استقطاب املليارات من الدنانير على مدى
عقود من الزمن وضختها كاستثمارات خارجية للقطاع الخاص
ال�ك��وي�ت��ي ،ف��ال�ي��وم نحن نحتاج مساهمتها بخبراتها التحليلية
ومواردها وعالقاتها الخارجية الستحداث فرص استثمارية ذات
طابع خاص استراتيجي للدولة ،فنحن أم��ام مفترق ط��رق ،إما ان
نعمل اآلن وسط هذا الزخم الشعبي املؤيد لخدمة الوطن لنخرج
أقوى مما كنا عليه ،وإما ان نستمر في موجة هبوط بالتصنيفات
االقتصادية مع توقعات كبرى املؤسسات الدولية دخول العالم في
مرحلة كساد اقتصادي مظلم ،قد يلقي علينا تبعات سلبية ثقيلة
جداّ ،
تؤزمنا ،وتظلم أجيالنا القادمة.

19

 12مليار دوالر حجم خسائر الرياضة األميركية
أظهر تقرير لشبكة «اي اس بي ان» األميركية أن حجم خسائر إي��رادات القطاع الرياضي في
الواليات املتحدة جراء اإلغالق التام الناتج عن انتشار وباء فيروس كورونا املستجد سيبلغ
 12مليار دوالر ،مع إمكانية ازدي ��اده في ح��ال إلغاء دوري ك��رة القدم األميركية (ان اف ال)،
والبطوالت الجامعية .ويشمل حجم الخسائر التجارية ال��روات��ب التي سيدفعها الالعبون
لعمال املالعب ،لكنه قد يكون تقديرا متحفظا ألن��ه ال يشمل الرياضة الترفيهية في الهواء
ال�ط�ل��ق ،وامل��راه�ن��ات أو ال��ري��اض��ات ال�ف��ردي��ة مثل ال�غ��ول��ف وال�ت�ن��س وس�ب��اق��ات ن��اس�ك��ار األكثر
شعبية في سباقات السيارات في الواليات املتحدة.
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الصج ينقال
جاسم أشكناني

مصاصو الدماء
● ي�ق��ول امل�ث��ل الشعبي «يبني ق�ص��ر ..ويهدم
م�ص��ر»ُ ،وي�ض��رب مل��ن ال ُيحسن ال�ت�ص� ّ�رف ،أو
ملن يهتم بصغائر األم��ور دون كبارها ..وياما
في الرياضة اهتمام بالصغائر وت��رك الكبائر
«مثلما تترك الجمعيات العمومية ذات الدمار
ُّ
الشامل للتحكم في الرياضة».
وك�م��ا ق��ال املتنبي« :وت�ع�ظ��م ف��ي ع�ين الصغير
صغارها ..وتصغر في عني العظيم العظائم».
● امل� �خ ��ال� �ف ��ون ..امل� �خ ��ال� �ف ��ون ..وم� ��ا أدران � � ��ا م��ا
امل�خ��ال�ف��ون ل �ق��وان�ين اإلق��ام��ة وال �ب �ل��د! أص�ب�ح��وا
مثار ج��دل «وصيحة وطنطنة» ف��ي عهد وب��اء
«ك ��ورون ��ا» ال �ل �ع�ين ،..أم��ا م��ن زرع ه��ذه القنبلة
املوقوتة «شبح غير ظاهر أو م �ع��روف»!! أتوا
بضابط {مافيه بهالبلد ..إال هالولد} ومن معه،

وأتهم بانه تاجر إقامات بمساعدة معاونيه -
تلك صغائر األم��ور  -أما من مأل أرض الخير
فسادًا وجلب  165ألف مخالف لإلقامة و142
أل�ف��ًا ي��رف�ض��ون االس�ت�ف��ادة م��ن مهلة الحكومة
«الن ب �ل��دان �ه��م ت��رف��ض اس �ت �ق �ب��ال �ه��م» ،وج�ع��ل
الحكومة تضطر الى إيوائهم في أكثر من 29
مركزًا «بالعي البيزه» ،فهؤالء لم يفكروا في
ال�ب�ل��د ب�س�ب��ب أط�م��اع�ه��م وك �ن��ز م�ب��ال��غ ضخمة،
تقدر بني  3و 5مليارات دوالر ،حسب ما ذكره
زميلنا أحمد الصراف في مقاله على الصفحة
األخيرة (اإلثنني  20أبريل) ،ولن يحاولوا إبطال
مفعول هذه القنبلة املوقوتة متى ما جاعت.
● اع��ذرون��ا ل�ل��ذه��اب بعيدًا ع��ن ال��ري��اض��ة؛ ففي
زمن املرض الوبائي القاتل «كورونا» ..طفح معه

«خياس» مخالفي اإلقامة ومصاصو دمائهم،
ول��و التفتنا ال��ى كل أجهزة اإلع�لام وضيوفها
وب�ع��ض ال�ت�ج��ار وب�ع��ض أع�ض��اء مجلس األم��ة
وبعض من له عالقة بالشأن السياسي واملجال
االق � �ت � �ص� ��ادي ل ��وج ��دن ��اه ��م ي �ه��اج �م��ون ت �ج��ار
اإلقامات !..يا سالم «فص ملح وذاب»! ..ذكرونا
بالفيلم العربي «الشيطان يعظ» عام  81عندما
دخ��ل ال�ك��وم�ي��دي ال��راح��ل سعيد ص��ال��ح وبيده
«عجرة الفتوات» ،وقال لتوفيق الدقن أنا الفتوة
الجديد ..ورد عليه الدقن «كلكم فتوات ..امال مني
اللي ح�ي�ن�ض��رب؟!» ،وك��ل الكويتيني يشيرون
ُ
إلى تجار اإلقامات ..ترى ،أين هم؟ «ومني منهم
ال�ل��ي ح�ي�ت�م�س��ك؟!» ،ال ش��يء ف��ي األف� ��ق ..ك��أن
املطلوب اآلن حل معضلة املخالفني ..وبعدين

نزاعات قضائية تهدد الدوريات الملغاة
ع��اص �ف��ة م��ن ال �ن��زاع��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة ت�ه��دد
دوريات كرة القدم في اسكتلندا وبلجيكا
وهولندا ،حيث االتجاه اللغاء املوسم او ما
تبقى منه بسبب تفشي فيروس «كوفيد
 ،»19ف��ي ظ��ل سخط االن��دي��ة غير املتأهلة
ال��ى ال�ب�ط��والت االوروب �ي��ة او امل�ح��روم��ة من
ال�ص�ع��ود ال��ى ال��درج��ة االول ��ى ومواجهتها
قرارات اعتبرتها تعسفية بحقها.
وك� ��ان االت� �ح ��اد ال �ه��ول �ن��دي أول م ��ن أل�غ��ى
رس�م�ي��ا م��وس�م��ه م��ن دون اع�ت�م��اد البطل
او هبوط وتصعيد االن��دي��ة ب�ين الدرجتني
االولى والثانية.
وارت� �ض ��ى اي��اك��س وال �ك �م��ار ،امل �ت �ص��دران
بفارق االهداف ،ان ينتهي املوسم من دون
تتويج أحدهما.
ل�ك��ن خ�ل�ف�ه�م��ا ،ت�ب�خ��رت ب�ط��اق��ة أوت��ري�خ��ت
االوروب �ي��ة ،إذ ك��ان يحتل امل��رك��ز السادس

بفارق  3نقاط عن املركز الخامس املؤهل
وخ � ��اض م� �ب ��اراة أق � ��ل .ك �م��ا ك ��ان يستعد
ل� �خ ��وض ن �ه��ائ��ي م �س��اب �ق��ة ال � �ك ��أس ض��د
فينورد روتردام.
من جهة ،ضمن ادو دن هاغ وفالفيك بقاء
ي��ائ�س��ا ،وم��ن ج�ه��ة أخ ��رىُ ،ح ��رم كامبور
ليوفاردن ودي غرافشاب ال�ل��ذان كانا قد
ضمنا منطقيا ال�ص�ع��ود م��ن ال �ع��ودة ال��ى
الدرجة األولى.
قرر كامبور ايصال املسألة إلى القضاء،
م�ن�ت�ق��دا «ان� �ع ��دام ال�ش�ف��اف�ي��ة ل ��دى االت �ح��اد
ال �ه ��ول �ن ��دي» وق � � ��رارا «م �خ��ال �ف��ا ل�ل�أخ�ل�اق
الرياضية» سيحرم ال�ن��ادي «م��ن عائدات
م � �ق� � ّ�درة ب� � � �ـ 1.5م �ل �ي��ون ي � � ��ورو» ف ��ي ح��ال
صعوده.
ُوينتظر أن ُي�ب��ت ال�غ��اء ال ��دوري البلجيكي
ف ��ي  4م ��اي ��و ،ل �ك��ن ب �ع��ض االع� �ت ��راض ��ات

بدأت بالظهور ،على غرار انتويرب الراغب
بخوض نهائي الكأس ضد بروج .في حال
ف ��وزه ،سيحجز موقعا م�ب��اش��را ف��ي دور
املجموعات ضمن «يوروبا ليغ».
في اسكتلندا ،اعتقدت رابطة ال��دوري انها
قامت بعمل جيد من خالل تقديم مشروع
ايقاف ف��وري للدرجات الدنيا وبتصويت
م ��ن االن ��دي ��ة ال � � �ـ ،42وي �س �م��ح ل �ه��ا ب��اي�ق��اف
الحق لدوري النخبة بحال استحالة عودة
املباريات.
وتعينّ على املشروع الحصول على موافقة
 %75من اندية كل درجة كي يتم اعتماده.
لكن ظروفا ال تصدق ،على غرار تصويت
سلبي من دندي يونايتد لم تتلقه الرابطة
ل ��وص ��ول ��ه ف ��ي ال �ب ��ري ��د االل� �ك� �ت ��رون ��ي غ�ي��ر
املرغوب فيه ،ثم تصويت ايجابي ّ
غير فيه
النادي رأيه بعد خمسة أيام ،أغرقت الكرة

ّ
االسكتلندية في وضع معقد.
ُ
خ� ��ل� ��ص ت ��دق� �ي ��ق أول ب � ��إش � ��راف م �ك �ت��ب
«دي �ل��وي��ت» إل��ى ص��واب�ي��ة ال�ت�ص��وي��ت ال��ذي
حصل على  %80من الدعم لالقتراح.
لكن رينجرز القادر حسابيا على اح��راز
اللقب ،اذ يحتل امل��رك��ز الثاني ب�ف��ارق 13
نقطة وم �ب��اراة أق��ل م��ن سلتيك املتصدر
وح � ��ام � ��ل ال� �ل� �ق ��ب ف � ��ي آخ � � ��ر  8م� ��واس� ��م،
باالضافة الى هارتس وسترانرير اللذين
حكم عليهما القرار بالهبوط الى الدرجتني
الثانية والرابعة تواليا ،تطالب بفتح تحقيق
م�س�ت�ق��ل ج ��دي ��د ،م�ت�ه�م��ة راب� �ط ��ة ال � ��دوري
بممارسة الضغوط على بعض االندية.
ووعد رينجرز بتقديم أدلة ُ«محكمة» على
«مضايقة» مارستها الرابطة قبل جمعية
ع�م��وم�ي��ة ف��ي  12م��اي��و ي�ن�ت�ظ��ر أن ت�ك��ون
ملتهبة.

«يصير خ�ي��ر» ،ال��زم��ن ُي ّ
نسي املتضايقني مع
األصوات التي ارتفعت ضد هؤالء التجار ،علمًا
بأن سبقلا شاركت بهذه الصيحة عام ،1996
«وش ��وف ��وا» ك��م ح�ك��وم��ة متتالية ح�ف�ظ��ت ه��ذه
القضية الخطيرة باألدراج؟!
***
● ال �ف �س��اد ه��و أع �م��ال غ�ي��ر ن��زي �ه��ة ،ي �ق��وم بها
أص �ح ��اب ال �ن �ف ��وذ ..وه �ن ��اك ش �ك�ل�ان ل�ل�ف�س��اد:
ثانوي «تمرير معامالت ..اختالسات ..رشى..
ت ��زوي ��ر» وك�ب�ي��ر وه ��و ق�ن�ب�ل��ة ،ي�ف� ّ�ج��ر امل�ج�ت�م��ع،
وأمده طويل« ،وظائف ألشخاص غير مؤهلني
 ت�م��ري��ر م �ش��اري��ع  -م�ن��ح ع �ط��اءات  -اخ �ت��راقالقوانني  -ويظهر الفساد عند زي��ادة االطماع
 -ان�خ�ف��اض ال��وع��ي  -ضمير ن��ائ��م أو م�خ��در -

عدم وجود شجاعة {أو فتوة} ملواجهة الفساد
والفاسدين  -قوانني غير رادعة».
***
● إن لم نكن مخطئني فنحن بالكويت نستنشق
الفساد مع الهواء.
● اتصال األخ حسني املسلم أم�ين سر اللجنة
األومل�ب�ي��ة أك��د ان التفاهم ب�ين راش��د وراش ��د له
ميزانه؛ فقد تم االتفاق على خريطة طريق بيننا
رياضيًا وإع�لام�ي��ًا ..وط��اح الحطب ي��ا بوعلي.
وشكرًا على مبادرتك باالتصال.
● نقاء القلب ليس عيبًا ..والتغافل ليس غباء..
وال �ت �س��ام��ح ل�ي��س ض�ع�ف��ًا «اس� �م ��ع ..واق� � ��رأ ..ثم
ابتسم وتجاهل».
ولنأت للنهاية والسالم.
انتهى الكالم..
ِ

بوطبيلة

صداع ..شنهو المستطاع؟!
الواحد حزين على رمضان ويحس بالضياع
في زمن «الكورونا» حكرة وشنهو المستطاع؟!
فلتان الفيروس يخوف والرعب بين األضالع
وعدم التزام هاآلسيويين جايب لنا صداع
الله يحفظ الكويت وأهلها والمقيمين البتاع
نقصد اللي ملتزمين ومو مخالفين األوضاع
قلبي معك يا حكومة ومن الخطر ملتاع

لقيمات

«المالعب المحايدة»..

اثنان جالسان يتابعان مباراة منقولة على الهواء
مباشرة ،واحد اسمه عيد والثاني زيد ،عيد عينه
حارة ،وكل ما يقول فاول يصير فاول ..يقول بلنتي
عصب عليه زيد وقال له :لو كنت شفت
يصير بلنتيّ ،
المباراة من قبل اسكت وخلني أتابعها أول مرة.

خطة إلنقاذ «البريميرليغ»

 3مصابين في كولن

ضربة موجعة لـ«بوندسليغا»

أغويرو وفان دايك في صراع على الكرة خالل لقاء سابق بين سيتي وليفربول

وض � �ع ��ت راب � �ط� ��ة ال� � � � ��دوري اإلن �ك �ل �ي ��زي
املمتاز خطة ج��دي��دة قائمة على اللعب
في مالعب محايدة ،من أج��ل استئناف
امل��وس��م ال �ج��اري م��ن املسابقة رغ��م أزم��ة
تفشي فيروس كورونا املستجد.
وت� ��وق� ��ف «ال �ب ��ري �م �ي ��رل �ي ��غ» ف� ��ي م� ��ارس
املاضي بسبب جائحة فيروس كورونا،
الذي ظهر في الصني قبيل نهاية العام
امل��اض��ي ،وأص�ي��ب ب��ه م��ا يزيد على 171
ألف حالة في بريطانيا حتى اآلن.

خطة جديدة
وذك��رت صحيفة ميرور البريطانية أنه
ج��رى إخ�ب��ار األن��دي��ة أنها ستلعب ال�ـ92
مباراة املتبقية في املوسم على مالعب
م �ح��اي��دة ،وأش � ��ارت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن��ه
ال ي��وج��د ات �ف��اق م�ح��دد ح�ت��ى اآلن ح��ول

طريقة اختيار املالعب.
امل�ق�ت��رح ق��د ي��واج��ه م�ع��ارض��ة م��ن بعض
األندية للعب مبارياتها خارج مالعبها،
ل �ك��ن ج ��رى إخ �ب��ار األن ��دي ��ة أن ه ��ذه هي
الطريقة الوحيدة التي ستمنح تصاريح
السالمة الالزمة إلقامة املباريات.
ون �ق �ل��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ت �ص��ري �ح��ات ل�ب��وب
باربر ،املدير التنفيذي لنادي برايتون
عن هذا االقتراح ،حيث ق��ال« :فكرة عدم
ل�ع��ب امل �ب��اري��ات ع�ل��ى أرض ال �ن��ادي هو
خ �ط��أ ،ت �م��ام��ا ك��إق��ام��ة امل� �ب ��اري ��ات خلف
األبواب املغلقة دون حضور الجماهير».
وم � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ،ذك � � ��رت ه �ي �ئ��ة اإلذاع � � ��ة
البريطانية «ب��ي بي س��ي» أن استكمال
امل ��وس ��م ال � �ج� ��اري م ��ن ال� � � ��دوري امل �م �ت��از
ق��د ي �ج��ري ب��اس�ت �خ��دام  10م�لاع��ب فقط
كحد أقصى .ومن املقرر أن تعقد رابطة

ال��دوري اإلنكليزي املمتاز اجتماعا يوم
 15مايو الجاري ،من أجل تحديد املوعد
ُ
النهائي لعودة املسابقة ،وهو املتوقع أن
يكون يوم  8يونيو املقبل.
ووف�ق��ا لهذا السيناريو ،ستعود الفرق
للتدريبات يوم  18مايو ،لتحصل على
ن�ح��و  3أس��اب�ي��ع ق�ب��ل ان �ط�لاق املسابقة،
ُ
على أن تختتم املنافسات يوم  27يوليو.

إصرار جماعي على العودة
وك��ان��ت أن��دي��ة ال ��دوري امل�م�ت��از ق��د أك��دت
ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا ،ال ��ذي ع�ق��د ال�ج�م�ع��ة مع
راب�ط��ة «البريميرليغ» ،أن األول��وي��ة في
امل ��رح� �ل ��ة امل �ق �ب �ل��ة ه� ��ي ص �ح ��ة وس�ل�ام ��ة
الالعبني واملدربني واملديرين وموظفي
األندية والجماهير.
وش ��ددت األن��دي��ة ع�ل��ى ال�ت��زام�ه��ا بإنهاء

م��وس��م  2019ـ �ـ �ـ  ،2020وال �ح �ف��اظ على
نزاهة املنافسة ورحبت بدعم الحكومة
البريطانية.
وت � � � � ��درس األن � � ��دي � � ��ة أول� � � � ��ى ال � �خ � �ط� ��وات
ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة الس �ت �ئ �ن��اف امل �س��اب �ق��ة ،وأن
ال �ع ��ودة ل�ل�ت��دري�ب��ات م��ره��ون��ة ب�م��واف�ق��ة
الحكومة تحت إشراف طبي متخصص
وب �ع��د ال �ت �ش��اور م��ع ال�لاع �ب�ين ورؤس� ��اء
األندية.
ورح �ب��ت األن��دي��ة بتشكيل ف��ري��ق العمل
الطبي الحكومي من أجل عودة النخبة
الرياضية التي اجتمعت للمرة األول��ى
الجمعة.
ول��م يجر اتخاذ أي ق��رارات في اجتماع
األن � ��دي � ��ة ،ح �ي��ث ج � ��رى ت� �ب ��ادل وج �ه��ات
ال�ن�ظ��ر ح ��ول امل �ع �ل��وم��ات امل �ق��دم��ة ب�ش��أن
استئناف املسابقة.

تعرضت آم��ال استئناف ال��دوري
االمل��ان��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ،امل�ع�ل��ق منذ
م� � ��ارس ب �س �ب��ب ت �ف �ش��ي ف �ي��روس
كورونا املستجد ،لصفعة كبيرة
ب �ع��د اع�ل��ان ن� ��ادي ك��ول��ن اص��اب��ة
ثالثة من أفراده.
ق ��ال «ك ��ول ��ن» ان ��ه س�ي�ض�ع�ه��م في
حجر صحي ملدة  14يوما ،مشيرا
ف��ي ب �ي��ان ع �ل��ى م��وق �ع��ه ال��رس�م��ي
«خضع كامل فريق كولن وجهازه
التدريبي مع موظفيه ،الخميس،
الخ�ت�ب��ارات +ك��وف�ي��د .-19+ج��اءت
نتيجة ثالثة أشخاص ايجابية،
وجميعهم دون أع��راض» رافضا
الكشف عن اسمائهم.
وت��اب��ع «ب�ع��د تقييم ال �ح��االت من
قبل الهيئات الصحية املسؤولة،
س� �ي ��دخ ��ل االش � � �خ� � ��اص ال� �ث�ل�اث ��ة
امل �ص��اب��ون ب�ع��زل ص�ح��ي مل��دة 14
يوما في منازلهم».
وب ��رغ ��م ذل � ��ك ،أع �ل ��ن ال � �ن� ��ادي ان��ه

س � �ي� ��واص� ��ل ت � �م ��اري � �ن ��ه ت �م �ه �ي��دا
الستئناف مباريات الدوري.
ووف��ق صحيفة «بيلد» الواسعة
االن � �ت � �ش � ��ار ،ف� � ��ان امل � �ص ��اب �ي�ن ه��م
العبان ومعالج فيزيائي.
وي � �ش � �ك� ��ل إع � �ل� ��ان ن � � � ��ادي ش� �م ��ال
ال � ��راي � ��ن-وي � �س � �ت � �ف � ��ال � �ي � ��ا ض ��رب ��ة
م ��وج� �ع ��ة ل�ل��أن � �ص� ��ار امل �ت �ل �ه �ف�ي�ن
الستئناف ال��دوري املوقوف منذ

منتصف م ��ارس بسبب جائحة
«كوفيد.»-19
ويعتبر الدوري األملاني املسابقة
األق� ��رب إل ��ى ال �ع��ودة إل ��ى ال�ل�ع��ب،
ح�ي��ث أع �ل��ن وزراء ال��ري��اض��ة في
الواليات اإلقليمية في البالد عن
إم�ك��ان�ي��ة ال �ع��ودة إل ��ى ال�ل�ع��ب في
منتصف م��اي��و أو آخ ��ره وخلف
األبواب املغلقة.

دراسة علمية تعيد األمل للكرة
ال ي� � ��زال ال� �ع ��دي ��د م ��ن الع� �ب ��ي ك��رة
القدم في العالم ،واالتحاد الدولي
ل�ل�ع�ب��ة ،م �ت��رددي��ن ف��ي ال �ع��ودة إل��ى
امل� �ن ��اف� �س ��ات؛ ب �س �ب��ب ع � ��دم وج ��ود
ضمان كامل للحماية من اإلصابة
بفيروس كورونا الجديد.
لكن حسب تقرير لصحيفة «آس»
األسبانية ،تشير دراس��ة ،أجرتها
جامعة آره ��وس ال��دن�م��ارك�ي��ة ،إلى
أن خطر اإلص��اب��ة بالعدوى خالل
 90دق�ي�ق��ة م��ن ال�ل�ع��ب ه��و «ضئيل
جدًا».

ووفق الدراسة التي نشرها املوقع
ّ
العلمي  ،Videnskab.dkفإن العبي
ك ��رة ال �ق��دم ي�ق�ض��ون ف �ت��رة اق �ت��راب
ف��ي املتوسط تبلغ دقيقة ونصف
ت �ق��ري �ب��ًا ،وه ��ي م ��دة ل�ي�س��ت ك��اف�ي��ة
لنقل العدوى.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أك��د ال�ب��روف�ي�س��ور آالن
ران � � � ��دروب ،م ��ن ق �س��م ع �ل��م امل �ن��اع��ة
وامل� �ك ��روب� �ي ��ول ��وج� �ي ��ا ف� ��ي ج��ام �ع��ة
كوبنهاغن« :بالنسبة لي ،ال ينبغي
أن ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك م �ش��اك��ل م �ع��دي��ة
خطيرة ف��ي ك��رة ال�ق��دم التقليدية.

نعم ،ف��ي الرغبي أو ف��ي ك��رة القدم
األم �ي��رك �ي��ة ،ي �ك��ون االت� �ص ��ال أك�ث��ر
شيوعًا .لكن في كرة القدم ال يوجد
سوى اتصال جسدي قصير املدى،
لذلك فهو آمن تمامًا».
وي� � �ع� � �ت� � �ب � ��ر امل � � �ج � � �ل� � ��س ال � ��وط� � �ن � ��ي
ّ
الدنماركي للصحة أن العدوى من
املمكن أن تنقل ف��ي ح��ال االق�ت��راب
ملسافة مترين ملدة  15دقيقة ،لذلك
ليس هناك شك في أن الوقت الذي
س�ي�ق�ض�ي��ه ال�ل�اع �ب ��ون ف ��ي امل�ل�ع��ب
ليس خطرًا ،بحسب هذه الدراسة.
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حار والرياح متقلبة االتجاه إلى شمالية غربية
إلى معتدلة السرعة ( 10ـــ  32كلم /ساعة).
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االتحاد و«ديوان السبيل»

الوزير وترقيات «التطبيقي»!

يقول صديق عاصر العمل الخيري لعقود وعرف الكثير من
خفاياه ،إن تأسيس اتحاد للجمعيات واملبرات الخيرية جاء
لالستفادة من وضع معني ،فال يعقل أن الهدف منه الدفاع عن
كل تصرفات أعضائه ،البالغ عددهم  59جمعية ،في السراء
والضراء!
ويستطرد أن��ه على استعداد لقص «ي��د شيبوب اليمنى» إن
ك��ان هناك م��ن يصدق أن «ج�س��دا خيريا» بهذا ال�ع��دد وه��ذا
الحجم ،وبكل ما لدى أعضائه من مليارات ،وخضوع غالبيتهم
ألح��زاب دينية مسيسة ،يمكن ان ي��دار بأمانة واق�ت��دار كامل
من خالل املراقبة الذاتية ،وترك أمر اإلشراف ومراقبة كل هذه
الجمعيات الثنني أو ثالثة من موظفي وزارة الشؤون ومكتب
تدقيق الحسابات؟
فمن املجنون الذي يصدق هذه الترهات ،ولم كل هذه الشراسة
في منح الجمعيات الخيرية مثل هذه الحصانة؟
يقول الصديق إن الجمعيات وامل�ب��رات نفسها ربما لم تحلم
يوما بما اقترحه االتحاد ،وإن مبادرة االتحاد ذكرته بمسلسل
ش�ه�ي��ر ع ��رض ق �ب��ل س �ن��وات ف��ي رم� �ض ��ان ،ل�ل�م�ب��دع ال��راح��ل
عبدالحسني بعنوان «ديوان السبيل» ،الذي دارت أحداثه حول
رجل فقير يتطوع بحمل كوز ماء على ظهره ،وسقي الناس
منه مجاناُ ،فيعجب رئيس املدينة بنشاطه الخيري فيأمر
بإنشاء سبيل له ليقوم بتوزيع املاء من خالله من دون مشقة.
ّ
تتطور أح��داث املسلسل ويصبح لهذا السبيل م�س��ؤول في
ديوان رئيس املدينة ،يتابع أموره يساعده جيش من املوظفني
والسكرتارية وميزانية وتبرعات ،ويتوسع تاليا بفتح فروع له
في القرى واملدن األخرى ،ليتضخم جهازه ويصبح له صوت
ونفوذ!
ات�ح��اد «الجمعيات وامل �ب��رات الخيرية» ال يختلف ع��ن دي��وان
السبيل ،فلديه اآلن  60عضوا ،وأمني عام ومجلس إدارة ومركز
رئيسي في الساملية ،وقام مؤخرا بافتتاح باكورة فروعه في
منطقة الشهداء! فما حاجة مثل هذا االتحاد لفروع؟
في مقال رائع كتبه املحامي والزميل بسام العسعوسي قال:
كفل اإلس�لام حرية ال��رأي والفكر .وكثيرًا ما ك��ان املسلمون
ينتقدون الحكام والقضاة والوالة في األمصار املختلفة ،وكان
ّ
ويتقبلون النقد ب�لا غضاضة ،فلم أصبح
ه��ؤالء يسمعون
العمل الخيري بنظر البعض مقدسا بحيث يجب أال يخضع
لرقابة الرأي العام؟
وأض ��اف أن��ه ي�ت�ع�ّي�نّ علينا ال�ت�ف��رق��ة ب�ين ال�ج�م�ع�ي��ات الخيرية
الحقيقية وال�ج�م�ع�ي��ات ال�ح��زب�ي��ة ،م��ع ض� ��رورة اإلش � ��ارة إل��ى
ً
أن ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ت �ل��ك ال�ج�م�ع�ي��ات أوال وأخ� �ي� �رًا ب �ش��ر غير
�ن حق الناس أن يطمئنوا إل��ى أين
معصومني من الخطأ ،وم� ّ
تذهب ّ
تبرعاتهم ،وه��ذا يحقق ت��وازن��ًا حقيقيًا ،ويحمي أمن
املجتمع والدولة .وبالتالي كان مثيرا لالستغراب لجوء اتحاد
ّ
الجمعيات الخيرية إلى الشكاوى الجزائية ،مما يشكل خروجًا
سافرًا عن تعاليم اإلس�لام السمحة؛ فاملفروض بالجمعيات
أن �ه��ا «إس�لام �ي��ة» ال �ه��وي��ة ،ول �ي��س ت�خ��وي��ف ال �ن��اس وإره��اب�ه��م
ومالحقتهم جزائيًا ،فهذا سيؤدي لتنفيرهم من التبرع ،فمن
غير املعقول االفتراض أن كل نقد أو رأي يقصد به االزدراء
وال يلزم أن يالقي الفكر وال ��رأي ذاتهما فكر القائمني على
العمل الخيري ورأيهم؛ ففي ذلك حجر على العقول ومصادرة
ل�ل�آراء .كما أن التدين املغشوش ق��د ي�ك��ون أن�ك��ى ب��األم��م من
اإللحاد الصارخ.
وعلى مسؤولي االتحاد ،والجمعيات املتشددة التي تحركه ،أن
يعلموا أن األصل هو الحرية ،والقيد هو االستثناء ،ويجب أال
يجزعوا من النقد ،كما أن القوانني الرادعة أمامهم ملن يسيء
للعمل الخيري.

الصحة والغذاء والتعليم واألمن ،عجالت أربع من الخطورة
بمكان أن يتوقف دوران �ه��ا ف��ي أزم��ة م��ن ه��ذا ال �ن��وع .نعم،
فالحكومة وجهت جل طاقاتها لثالث منها ،ولكنها ،على ما
يبدو ،أهملت التعليم في تخبط منذ حلول الوباء ،فأصدرت
ق ��رارا ب�ت��اري��خ  26ف �ب��راي��ر ،وت��أك��د ف��ي  19م ��ارس ،بوقف
التعليم بالعام والخاص حتى أغسطس ،ثم عدلت عن ذلك
واستبشرنا بعد بيان أطلقناه مع ثالث وعشرين جمعية
نفع ل�ع��دم ال�ت��وق��ف ،متزامنًا م��ع ت�ح��رك سبقلا ،ليصرح
الوزير في  31مارس «أن التعليم لن يتوقف» وأنه سيحيل
خطة خ�لال  10أي��ام لرئيس اللجنة التعليمية م��ع انطالق
التعليم التجريبي ،زار قبلها بيوم استديوهات املتابعة .ثم
في  4أبريل طالب الوزير الجامعة والتطبيقي بتقديم خطة
للتعليم عن بعد خ�لال  10أي��ام ،وف��ي  9أبريل طالب 111
دكتورا جامعيا في عريضة باستئناف الدراسة عن بعد،
وإن الجامعة لديها القدرة واألدوات ،وفي  17أبريل صرح
الوزير «بجهوزية الوزارة» ،والتعليم عن بعد جاهز خالل 6
أسابيع ،متضمنا خطط الجامعة والتطبيقي وإجراءاتهما،
ثم هدوء ونحن نترقب ،وفجأة تستسلم ال��وزارة ،ويصدر
قرار الجامعة  21أبريل بأن الدراسة لن تبدأ قبل أغسطس،
في تضارب ص��ارخ ،فالرواتب مستمرة والعمل متوقف،
رغم قدرة الجامعة على العمل الذي أكدته عريضة أعضاء
هيئة التدريس ،في حني كان من املفترض أن يصدر قرار
استمرار التعليم من مجلس الوزراء ،أي من خارج صندوق
الجامعة! كما قد ظل ق��رار وق��ف التعليم العام ساريا ،أي
كانت جعجعة تصريحات من غير طحني! وهو ما يؤكد
برأينا عدم أهلية القائمني على ال��وزارة لقيادة التعليم ،بما
يلقي باملسؤولية كاملة على مجلس الوزراء.
َ ُ َ َ ْ َ
لاَسمو ال��رئ�ي��س ت� ْق��ول اآلي��ة كريمة َ«ول � ْ�و ك�ن� ُ�ت أ ْع��ل� ُ�م ال��غ� ْ�ي� َ�ب
ْس َت ْك َث ْر ُت ِم َن ال َخ ْير َو َما َم َّس ِن َي ُّ
الس ُ
وء» ،فهل كان يعلم
ِ
ال�غ�ي��ب م��ن ح��دد ش�ه��ر أغ�س�ط��س ك�م��وع��د ل �ع��ودة ال��دراس��ة
ع��امل��ا ب�م��وت ال�ف�ي��روس حينها؟ م ��اذا ل��و استفحل أو ظل
على وتيرته في العدوى؟ هل سنحبس أبناءنا في سجون
الجهل لسبعة أشهر أخرى؟

إسالم شكري
ب� ��دأ ص��ان �ع��و س � �ي ��ارات ص �ي �ن �ي��ون ت �ق��دي��م م� �ي ��زات وت�ص�م�ي�م��ات
ج��دي��دة ،ي�ع��دون بأنها ستساعد ف��ي الحد م��ن انتقال البكتيريا
والفيروسات ،بما في ذل��ك فيروس «ك��ورون��ا» املستجد ،وف��ق ما
ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأطلقت شركة «جيلي» م�ب��ادرة بقيمة  52مليون دوالر تسمى
«م� �ش ��روع ال �س �ي��ارة ال �ص �ح �ي��ة» ،ال �ت��ي ت �ع��د ب��ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ي��زات
ال� �ج ��دي ��دة ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف إل � ��ى ح �م��اي��ة ال� ��رك� ��اب م ��ن ال �ف �ي��روس��ات
وال�ب�ك�ت�ي��ري��ا .وس�ي�ت��م تجهيز ال �س �ي��ارات امل�ن�ت�ج��ة ب�ن�ظ��ام خ��اص
لتنقية الهواء ،تشير «جيلي» إلى أنه سيوفر الدرجة نفسها من
فحص الجسيمات مثل أقنعة الوجه.
وم �ت �ح ��دث ��ًا ل � �ـ«ب� ��ي ب� ��ي س� � ��ي» ،ق � ��ال ن ��اط ��ق ب ��اس ��م «ج� �ي� �ل ��ي» ،إن
ً
«املستهلكني ي�ق�ض��ون وق�ت��ًا ط��وي�لا ف��ي س�ي��ارات�ه��م ف�ه��ي بمنزلة
منزلهم الثاني ،ولذلك وجب صنع منتجات أكثر صحية ،تلبية
لطلب املستهلكني».
ووعدت الشركة أيضًا بطرح «مواد جديدة مستدامة بيئيًا» وتكون
لها فعالية ف��ي ال�ق�ض��اء على البكتيريا وال�ف�ي��روس��ات ،خصوصًا
أنظمة مكيفات الهواء وعلى
األس � �ط� ��ح ال � �ت� ��ي ي� �ت ��م مل�س�ه��ا
كثيرًا مثل األزرار واملقابض.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ذك� � ��رت ش��رك��ة
صناعة ال�س�ي��ارات الصينية
«سايك» أنها ستتيح للعمالء
خيار إضافة مصباح األشعة
فوق البنفسجية إلى فتحات
تكييف هواء السيارات ،التي
ت��دع��ي أن �ه��ا س�ت�ع�ق��م ال �ه��واء
بمقصورة القيادة.

***
إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

إياك وتعنيفها..
خبيرة األسرة تنصحِ :
وخصصي وقتاً أطول معها

؟

ُمطلقة وال أعرف كيف أتحكم
في ابنتي المراهقة ..فكيف أتصرف

على ج��دو ل��ك املمتلئ بالفعل ،لكن
و ق� �ت ��ك م ��ع ا ب �ن �ت��ك م � �ح ��دود .و ه ��ذه
س �ن��وات ث�م�ي�ن��ة ال ي �ج��ب ت�ب��د ي��د ه��ا
في تعنيف ال لزوم له.
وم��ن ال��واض��ح أن��ك ت�ع��ان�ين ألس�ب��اب
ل �ي �س��ت م �ف �ه��وم��ة ف �ح �س��ب ب ��ل إن �ه��ا
اش � ��اع � ��ة ،ف �ن �ح ��ن ن �ع �ي ��ش ف� ��ي ع��ال��م
م �ض �غ��وط ،ف ��وج ��وب ت��وف �ي��ر ن�ف�ق��ات
امل�ع�ي�ش��ة م��ع ت��رب�ي��ة أط �ف��ال أص�ح��اء
وسعداء يمثالن تحديًا يوميًا.
ح ��اول ��ي أن ت �ت��ذك��ري أن ال �ض �غ��وط
ال� �ت ��ي ت �ع��ان �ي �ن �ه��ا أك� �ب ��ر ب �ك �ث �ي��ر م��ن
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راح عهد المزاح

إن ع �ل��ى س �م��وك��م ات� �خ ��اذ ق � ��رار ح��اس��م ب� �ع ��ودة امل�ع�ل�م�ين
واألساتذة والدكاترة إلى مكاتبهم ،فمن غير مقبول هدر
امل��ال ال�ع��ام ب��روات��ب لطاقات بشرية معطلة ،ع��ودة سريعة
باالحتياطات الصحية ال�لازم��ة ،لوضع برامج التعليم عن
بعد وتشغيل منصاتها اإللكترونية وال�ق�ن��وات التعليمية
وال �ت��درب عليها ف��ي الجامعة والتطبيقي والتعليم ال�ع��ام،
بمعايير جودة تضمن أال يكون التعليم اإللكتروني جسرا
لعبور الفشل للعام الدراسي القادم بنجاح طلبة لم يتعلموا
وأساتذه لم يعلموا! مع تجاهل من يدعي صعوبة تحقيق
ذل��ك ،فنحن في بلد ال يوجد طفل ،فقيرًا كان أو غنيًا ،إال
ويحمل في يده جهازًا يصله بالعالم عبر اإلنترنت ،فتوقف
التعليم معاناة ألول�ي��اء األم ��ور ،وآث ��اره النفسية والذهنية
خطيرة فيما لو استمر لهذا الحد.
سمو الرئيس في ظل عجز امليزانية العامة للدولة واضطرار
ال �ح �ك��وم��ة ال ��ى االق� �ت ��راض ،ال� ��ذي ن �ع��ارض��ه ،ه��ل ي�ع�ق��ل أن
يأتي وزي��ر تربية ويوقف كل مؤسسات التعليم ويعطي
توجيهاته ملعالي املدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
باستمرار لجان الترقيات بالكليات واملعاهد ألجل الكسب
امل��ادي؟ ترقيات قد تطولها شبهة قانونية بسبب تعطيل
الدولة!
وه�ن��ا ن�ت�س��اءل :ه��ل ك��ان وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة معكم ع�ل��ى ط��اول��ة
مجلس ال��ورزاء؟ هل يعلم ما معنى عجز امل��وازن��ة العامة؟
هل سمع عن انهيار أسعار النفط؟
إن أكثر ما يحزننا أن يقرأ أطباؤنا خبر ترقية أن��اس في
بيوتهم ،بينما هم في الصف األول ملواجهة الوباء بخفارات
م �ت��واص �ل��ة الث �ن �ت��ي ع �ش��رة س��اع��ة غ �ي��ر م��دف��وع��ة األج� ��ر،
يشاهدون زم�لاءه��م يتساقطون بالعدوى ك��أوراق التوت،
وكذلك هو حال العسكريني.
إنه من غير الجائز أن يصدر قرار كهذا ،لذا نطالب سموكم
بوقف قرارات الترقيات في التطبيقي.

أرس �ل��ت ق��ارئ��ة ه ��ذا ال �س��ؤال لخبيرة
ش � � � � � � ��ؤون األس� � � � � � � � ��رة ف � � � ��ي ص� �ح� �ي� �ف ��ة
«الغارديان»:
أنا أم مطلقة لطفلني ،ول��دي خالفات
مستمرة مع ابنتي البالغة املراهقة،
وأشعر أنني أخفق في تربيتها ،كما
أن �ن��ي ال أع�ت�ق��د أن ��ه م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن
أشتاط غضبًا في وجهها بسرعة وال
أريد أن تكون هذه عالقتنا ،أنا أعمل
وأج ��د ص�ع��وب��ة ف��ي تحقيق ال �ت��وازن
بني كل شيء ،ويمكن أن أكون متعبة
ج� � �دًا وم �ن �ه �ك��ة ع��اط �ف �ي��ًا ث ��م ال أم �ل��ك
الصبر الذي أحتاجه ألكون األم التي
أريدها.
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كالم الناس

سيارات مضادة لـ «كورونا»!

الصــــالة

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

زاوية حادة

بها مرشحات هواء و«أشعة» للتعقيم

فجر

ً
ظهرا

رنة قلم

وكان رد املحررة:
بالطبع ليس لديك الوقت الكافي،
و ه ��ذا ه��و ا ل �س �ب��ب ف��ي أن ر س��ا ل �ت��ك
م ��ؤ مل ��ة ل �ل �غ ��ا ي ��ة .م ��ن ا ل� ��وا ض� ��ح أ ن ��ك
ت � �ح � �ب�ي��ن ا ب� � �ن� � �ت � ��ك وأ ن� � � � � ��ا س � �ع � �ي� ��دة
ج � ��دًا أل ن � ��ك ا خ � �ت ��رت ا ل �ك �ت ��ا ب ��ة إ ل � � ّ�ي ،
و ن� �ص� �ي� �ح� �ت ��ي األو ل� � � ��ى ت �ت �م �ث ��ل ف��ي
ا ل �ع �ث��ور ع �ل��ى م �س �ت �ش��ار ل �ت��زو ي��دك
ب ��ا ق� �ت ��را ح ��ات ا ل �ت ��أ ق �ل��م وا مل� �س ��ا ع ��دة
ا ل �ع �م �ل �ي��ة ح � ��ول ك �ي �ف �ي��ة ا ل �ت ��وا ص ��ل
بشكل أفضل.
و ق� ��د ي� �ب ��دو األ م � ��ر ع �ب �ئ��ًا إ ض��ا ف �ي��ًا

3.39

3.21

ح� � ��دود إدراك اب� �ن� �ت ��ك ،وأن اب �ن �ت��ك
أيضًا تقترب من سن املراهقة ،وهي
ع�م�ل�ي��ة ت �ب��دأ غ��ال �ب��ًا ف��ي وق ��ت م�ب�ك��ر
ع �ن��دم��ا ي �ح��دث ان �ف �ص��ال ال��وال��دي��ن،
وف ��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ت �ح��دي��دًا ،ح�ي��ث
يفتقر الشباب إلى القيود السلوكية
واالن� �ض� �ب ��اط ال ��ذات ��ي ال � ��ذي ي�ج�ل�ب��ه
ال �ن �ض��ج ،ل� ��ذا ف �م��ن أك �ث��ر ال �ن �ص��ائ��ح
البناء ة التي يمكنني تقديمها هي
عدم أخذ ردود أفعال املراهقني على
محمل شخصي.
(ترجمة :محمود حمدان)

مايو كلينك

الصداع النصفي ..هل يمكن لمضادات
االكتئاب المساعدة في العالج؟
تؤكد أبحاث «مايو كلينك» أن م�ض��ادات اكتئاب معينة يمكن أن تفيد في
وحدتها ،ومنها الصداع النصفي.
تقليل تكرار بعض أنواع الصداع ِ
وتعتبر مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات ،مثل أميتريبتيلني ،أكثر فاعلية،
وتتمثل آلية عملها املحتملة في التأثير على مستوى السيروتونني واملواد
الكيميائية األخرى في الدماغ.
وبينت األبحاث وجود أدلة قليلة على أن األنواع األخرى ملضادات االكتئاب،
مثل مثبطات إع��ادة امتصاص السيروتونني االنتقائية ( )SSRIومثبطات
إع��ادة امتصاص السيروتونني والنورابينفرين ( ،)SNRIفعالة في الوقاية
من الصداع النصفي.
شخص
ومن
آخر
إلى
دواء
من
االكتئاب
ملضادات
الجانبية
وتختلف اآلثار
ٍ
إلى آخر .من ضمن اآلثار الجانبية زيادة الوزن واإلرهاق واإلمساك وجفاف
الفم .يمكن أن ُت ِّ
صعب تلك اآلثار الجانبية من االلتزام بالعالج .إذا كان الدواء
غير مناسب لك أو يسبب آثارًا جانبية مزعجة ،فتحدث إلى الطبيب .ولكن ال
ً
تتوقف عن تناول الدواء املوصوف من دون استشارة الطبيب أوال.

نحن مقبلون بالكويت على فترة لم نتعود عليها ما بعد
كورونا شئنا أم أبينا ..رفضنا أم رضينا .ويتضح من
تصريحات املسؤولني املتخصصني في مجال االقتصاد
واملال أنه على الدولة عبء كبير في إصالح الوضع املالي
العام والحد من املصروفات ق��در اإلمكان وإيجاد بدائل
للدخل إل��ى جانب النفط ال��ذي سجل أرق��ام��ًا قياسية في
انخفاضه هذه األيام.
م��ن ال�ض��روري ج�دًا أبينا أم قبلنا ال�ب��دء بالتفكير جديًا
بالبدء ببحث موضوع التخفيف من جرعة التدليل التي
تعودنا عليها كمواطنني في حياتنا خالل سنوات الرخاء.
وم��ن ال��واج��ب علينا نحن كشعب كويتي أن نتعاون مع
حكومتنا في سبيل إنقاذ كويت أبنائا وأحفادنا .ومن
املهم ج�دًا أن نعترف أن الوقت ح��ان للنظر في موضوع
رفع رسوم املاء والكهرباء وتقليل الدعم لبعض الخدمات
التي نتمتع بها سنوات طويلة ،لدرجة أننا فقدنا أهميتها
واعتبرناها تحصيل حاصل في حياتنا العادية ولم نعد
نشعر بأنها خدمات متميزة عن غيرنا في دول أخرى.
مل� ��اذا ال ت �ف��رض ض��ري �ب��ة م�ب�ي�ع��ات ك �ح��ال م�ع�ظ��م ال ��دول
الخليجية؟! وملاذا ال تفرض ضريبة على الشركات تذهب
للحكومة مباشرة بدل أن تذهب كما هو حاليا؟! ..ملاذا ال
توجه القيمة كاملة إلى الدولة ..ولو لسنوات محددة إلى أن
نجتاز أزمة تخلخل ميزانية الدولة.
أع��رف أن هناك أصواتًا سترتفع هنا وهناك لتعلن أنها
ض��د ه ��ذه امل �ق �ت��رح��ات واإلج� � � ��راءات ،وأن� ��ه م��ن ب ��اب أول��ى
استعادة السرقات واالختالسات التي قام بها أشخاص
عاديون او مسؤولون من كل املستويات والجهات.
نعم انا معكم ،لكن هذا ال يمنع أن نبدأ بالفكير حاليًا في
سياسة عامة تنتشلنا من األزمة التالية القادمة التي إن لم
نخطط لها بشكل صحيح فإننا لن نحافظ على مستوى
حياتنا ومستوى عملتنا وعلى مستوى الخدمات املقدمة
لنا.
بعد خ��روج أع��داد كبيرة من الوافدين أو املخالفني وبعد
ترتيب أم��ور الدخول للكويت ..والقضاء  -إن ش��اء اهلل -
على تجار اإلقامات ..فإن الضغط على الخدمات العامة،
وخاصة في املجال الصحي ،سيعود إل��ى سابق عهده..
وإذا ما تم ذلك ..وعادت الطاقة االستيعابية للمستشفيات
إل��ى مستوياتها ق�ب��ل االن�ف�ج��ار ال�س�ك��ان��ي ،ال ��ذي حصل
بسبب مهاترات اإلقامات وفوضاها ..فهنا سنصل إلى
مرحلة لن نحتاج فيها إل��ى تأمني عافية ..ألن مشكلتنا
بالسابق كانت في شدة الضغط على الخدمات الصحية.
ك �م��ا أن م � ��واد ال �ت �م��وي��ن ال �ت��ي ت �ق��دم ل�ل�أس ��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة
يمكن تقليصها واإلب�ق��اء على امل��واد العامة والضرورية
واألساسية فقط ..وما عداها فال حاجة له.
ب��ال�ن�ه��اي��ة ال ب��د أن��ه ح��ان ال��وق��ت لتقليص ب�ع��ض ال��دع��وم
الحكومية للمواطن بشكل ال ي��ؤدي إل��ى إره��اق��ه ..فرفع
سعر املاء والكهرباء بضعة فلوس لن يزيد السعر عليه..
ألنه بالنهاية سيعمل حساب إضاءة بيته واستخدام املياه
في غسل سياراته وحوش منزله كل يوم ..فتتقلص قيمة
فاتورته تلقائيًا ..مقارنة بالوضع السائب.
ملخص امل��وض��وع أن ال�ف�ت��رة ال�ق��ادم��ة وب�ع��د ان�ج�لاء أزم��ة
كورونا ..تستدعي من الحكومة وقفة جادة في موضوع
إشراك املواطن وبطريقة بسيطة ..ومن دون أن يشعر بها
صاحب الدخل الضعيف ..حتى ننجح كلنا في إنقاذ ما
يمكن إنقاذه وبأسرع وقت.
راح عهد املزاح ..بعد أزمة كورونا.

«تيك توك» يخطط إلطالق
برنامج تلفزيوني واقعي
أحمد عبدالفتاح
كشفت وكالة بلومبيرغ األميركية أن هناك مناقشات داخل شركة «بايت
دان��س» ،املالكة لتطبيق الفيديو الشهير «تيك ت��وك» ،إلن�ت��اج برنامج
تلفزيوني واقعي ،قائم على فكرة التطبيق ،حيث نقلت عن شخصني
ع�ل��ى دراي ��ة بخطط ال�ش��رك��ة أن ه��ذه ال�خ�ط��وة ج��زء م��ن حملة لتوسيع
شعبية التطبيق ،وإيجاد طرق مختلفة الستخدام مقاطع الفيديو.
ونقلت ال��وك��ال��ة األميركية ،ع��ن م�ص��ادره��ا ،التي رفضت الكشف عن
ه��وي�ت�ه��ا ،أن ال�خ�ط��ط م��ا زال ��ت ف��ي م��رح�ل�ت�ه��ا األول �ي��ة ،ح�ي��ث ت��واص��ل
«ت �ي��ك ت ��وك» م��ع ش��رك��ات إن �ت��اج م�س�ت�ق�ل��ة ،م��ن أج ��ل م�ن��اق�ش��ة بعض
األفكار ،إال أن الشركة الصينية املالكة للتطبيق  ByteDanceلم تقرر
ب�ع��د ال�ش�ك��ل ال ��ذي س�ي�ك��ون ع�ل�ي��ه ال �ب��رن��ام��ج أو ال �ض �ي��وف وامل��واه��ب
ال��ذي��ن س�ي�ع��رض��ون ف�ي��ه .وب�ح�س��ب ال��وك��ال��ة ،ف��إن��ه ل�ي��س م��ن ال��واض��ح
بعد الشكل ال��ذي سيعمل ب��ه ع��رض  ،TikTokم��ؤك��دة أن امل�ش��روع لن
يخرج إلى النور من دون الحصول على موافقة من كبار املسؤولني
واملديرين التنفيذيني في الشركة ،الذين يبدو أنهم منجذبون إلى
فكرة عرض كيفية تشغيل مقاطع الفيديو الشائعة من التطبيق في
أماكن أخرى.
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