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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 20صفحة •  100فلس

المتوافر  200مليون دينار «كاش» ..مرهونة بمصاريف قادمة وأعمال بناء

تسييل أصول النفط انتحار اقتصادي!
¶ اللجنة االقتصادية توصي بجدولة الـ  7مليارات لمدة  ٥سنوات
سعد الشيتي
علمت سبقلا م��ن م�ص��ادر حكومية ان السيولة
«ال �ك��اش» امل �ت��واف��رة م��ن األرب� ��اح امل�ح�ت�ج��زة ل��دى
مؤسسة البترول الكويتية والبالغة  ٧مليارات
دي �ن��ار ،وال �ت��ي ط��ال�ب��ت وزارة امل��ال �ي��ة ب�ت��وري��ده��ا
لخزائن الدولة ،ال تتجاوز  ٢٠٠مليون دينار فقط،
مرهونة بمصاريف قادمة واعمال بناء ،وان باقي
املبلغ مستثمر في أص��ول من الصعب تسييلها
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال� ��راه� ��ن ك��ون �ه ��ا س �ت �ع ��رض ال ��دول ��ة
لخسائر فادحة وتعد بمنزلة انتحار اقتصادي.
اض��اف��ة ال��ى ان�ه��ا مستثمرة ف��ي م�ش��اري��ع نفطية
مثل آب��ار ومكامن نفطية تعود ملكيتها للدولة

ال يمكن تسييلها.
وق��ال��ت امل�ص��ادر نفسها ،ان اللجنة االقتصادية
ال � ��وزاري � ��ة امل �ك �ل �ف��ة م �ن��اق �ش��ة ق � ��رار وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
ب ��راك ال�ش�ي�ت��ان ت�ح��وي��ل ارب ��اح م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�خ��زي�ن��ة ال��دول��ة س�ت��رف��ع ت��وص�ي��ة ال��ى
مجلس الوزراء العتماد الجدولة التي سبق ان تم
االتفاق عليها مع الهيئة العامة لالستثمار بان
يتم سداد األرباح املحتجزة لدى املؤسسة خالل
 ٥سنوات.
واك��دت ان��ه ك��ان هناك ت��واف��ق ب�ين جميع ال��وزراء
ح��ول ض ��رورة ج��دول��ة س��داد األرب ��اح لكي ال يتم
تعريض مؤسسة البترول ملخاطر عالية في حال
سحبت امل�ل�اءة امل��ال�ي��ة منها ،اال ان وزي��ر املالية

اعترض على الجدولة وكان له رأي مغاير ،معتبرا
ان جدولة املبلغ مخالفة للقانون ،وانه يجب على
املؤسسة إرجاع املبالغ املحتجزة لديها.
واس �ت �غ��رب��ت امل �ص��ادر اص� ��رار وزي ��ر امل��ال �ي��ة على
سحب م�لاءة املؤسسة امل��ال�ي��ة ،خصوصا اذا ما
عرفنا ان هذا الطلب سيكبد الدولة خسارة فادحة،
ألن ال��وق��ت ليس مناسبا اآلن لتسييل األص��ول،
اضافة الى ان رأي��ه مغاير للجميع والذين أيدوا
الجدولة وكأنه يضع العصا بالدوالب.
واض ��اف ��ت ان وزي� ��ر ال�ن�ف��ط وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ملؤسسة البترول كان موقفهما واضحا من هذه
املسألةّ ،
وبينا خالل االجتماع أنهما لن يسمحا
بانهيار مؤسسة البترول.

مختصر مفيد
خرق التضامن
الحكومي..
تصرّف
غير مسؤول.

تصورٌ جديدٌ للقانون يل ّبي مطالب النواب

الحكومة ُت ِّ
َّ
«الدين العام»
نقح
تأكيدا ملا نشرته سبقلا في عدد األربعاء  29أبريل ،كشفت مصادر رفيعة أن الحكومة
تعكف على وضع تصور جديد لقانون الدين العام ،يأخذ بعني االعتبار املالحظات النيابية،
مشيرة إلى أن الهدف هو حسم التعديالت األسبوع الجاري ،بغية تمرير القانون في أقرب
جلسة برملانية.
ورغم االنقسام الوزاري الذي برز أخيرا اثر القرارات االخيرة التي أصدرها الوزير الشيتان،
فإن الحكومة ترفض التخلي عن القانون ،لكنها في املقابل تعمل على تنقيحه بما يتماشى
مع املالحظات التي أبداها أعضاء مجلس األمة.
وأوضحت املصادر أن تمسك الحكومة بالقانون ال يعني جمود موقفها أو تجاهل آراء النواب،
«لكن على املجلس أيضا أن يتفهم أن إق��رار القانون ض��رورة قصوى لتمويل عجز املوازنة
ومشروعات الدولة».

األزمة أعادت رسم «الخريطة المهنية» ألعمال احتكرها المقيمون

فرصة حكومية تاريخية:
شبابنا كسر الخجل!

ُّ
للتعلم منهما
¶ «أوبر» السعودية و«التاكسي» العُ مانية نموذجان

خالد الحطاب

من «األقصى»..
اللهم ارفع الوباء

ً
ل��م ي�ع��د خ��اف�ي��ا علينا أن دوال خليجية اس�ت�ط��اع��ت أن
تكسر حاجز الخجل االجتماعي ،ملمارسة وظائف كان
للمقيمني نصيب األسد بها.
فقد استطاع الشباب في الشقيقتني السعودية وعمان
أن يزيحوا سائقي سيارات االج��رة املقيمني ،ليحجزوا
أماكنهم في سوق العمل ،بشكل عصري وجديد تحت
منصتي «أوبر» و«كريم» وغيرهما.
وكما هو معلوم فان حيزا كبيرا من تركيبتنا السكانية
يشغله سائقو الجالية اآلسيوية ،ما تسبب بتكدس في
الشوارع واملساكن العمالية ،لذا ،فان الفرصة اصبحت
م��وات �ي��ة ل �ل �م��واط �ن�ين وال � �ب� ��دون االن ،ب �ع��د أن وض�ع��ت
أزم��ة كورونا الحكومة أم��ام فرصة تاريخية ،عليها أن

تستثمرها إلع��ادة الشباب الكويتيني إلى اعتالء مهن
كانوا يخجلون منها في السابق ،فتركوها للمقيمني
م �ن��ذ ع �ق��ود م �ث��ل امل �ي �ك��ان �ي �ك��ي وال �س��ائ��ق وال �ك �ه��رب��ائ��ي
وغيرها.
فقد كشفت األزم��ة عن «فزعة» شباب الكويت والبدون
للبالد ،فأقبلوا على ممارسة مهن مثل أعمال املناولة
وال�ت�ع�ب�ئ��ة وال �ت��وص �ي��ل وال�ت�ح�م�ي��ل ،وه �ب��وا متطوعني
ملمارسة هذه األعمال وغيرها بال خجل ،بما يثبت أنهم
ذخر لوطنهم في امللمات ،وأن الطريق لتعديل التركيبة
ً
السكانية الذي ظل مقفال لعقود بات اليوم ممكنًا أكثر
م��ن أي وق ��ت م �ض��ى ،وم ��ا ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة إال اس�ت�ث�م��ار
هذه «الفزعة الشبابية الوطنية» ،وتقديم الدعم الالزم
ألبناء الكويت ،وتوفير املزايا املالية والدعوم والحماية
املطلوبة إذا توظفوا في القطاع الخاص.

عود بالستيكي يخترق األنف حتى الحنجرة

مسحة كورونا ..التجربة
مرعبة «خلكم بالبيت»
محمود الزاهي
ب�ين خ �ي��ارات ث�لاث��ة أول�ه��ا امل�ك��وث ف��ي امل �ن��ازل واالب�ت�ع��اد عن
التجمعات حفظًا للنفس واملجتمع ،وثانيها الوقوع في خانة
املخالطني ،وثالثها أن تصاب بعدوى كورونا ،وفي الخيارين
األخيرين حتمًا ستبدأ تجربتك مع أخذ املسحة.
عود بالستيكي طويل يصل بحسب تقدير األطباء إلى نحو
 10سم يتم إدخاله من األن��ف ليخترق حتى يبلغ الحنجرة
وعندها يتم تحريكه ولفه م��رات ع��دة ألخ��ذ املسحة الالزمة
للكشف عن طبيعة ما تعانيه وتقييم حالتك بدقة.
تجربة ما إن شاهدها الكثيرون عبر فيديو انتشر قبل يومني
ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ح�ت��ى اق�ش�ع��رت أب��دان�ه��م
وشعر بعضهم بالخوف الشديد للدرجة التي منعتهم حتى
ُّ
م��ن إك�م��ال امل�ش��اه��دة .وإذا ك��ان ب��اإلم�ك��ان تجنب املشاهدة
وتجاهل الفيديو م��ن األس��اس ف��ي وضعنا ك��أص�ح��اء ،فإن
انتقالنا إلى خانة املخالطني أو املرضى  -ال قدر اهلل  -يعني
قطعًا حتمية خوض التجربة مرتني على األقل في حال جاءت

الدعاء من المسجد األقصى النجالء كورونا (اإليكونوميست)

املسحة األول ��ى سلبية ورب�م��ا تمتد إل��ى  10م��رات بالنسبة
للمصابني وفقًا لرواية مرضى كتب اهلل لهم الشفاء.
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لتجهيز محاجر الستقبالهم فيها

بعد أن تفاقمت حالته الصحية خالل تواجده في المستشفى

دول مخالفي اإلقامة تطلب
بيانات رعاياها قبل إجالئهم

بريطانيا وضعت خطة طوارئ إلعالن وفاة جونسون

حمد السالمة
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في العدد

في مؤشر على ق��رب انفراج أز م��ة إجالء
م �خ��ا ل �ف��ي اإل ق� ��ا م� ��ة ا ل ��ذ ي ��ن ي �ق �ب �ع��ون ف��ي
م ��را ك ��ز اإل ي� � ��واء ح��ا ل �ي��ًا ،و ي� �ق ��در ع��دده��م
ب� �ن� �ح ��و  28أ ل� � ��ف م� �ق� �ي ��م ،ع� �ل� �م ��ت سبقلا
أن وزارة ا ل �خ��ارج �ي��ة ت �ل �ق��ت و ع � ��ودًا م��ن
م �م �ث �ل��ي دول امل �خ��ا ل �ف�ي�ن ا ل ��ذ ي ��ن س �ل �م��وا
أ ن �ف �س �ه��م خ�ل�ال م �ه �ل��ة « غ� � ��ادروا ب��أ م��ان»
الشهر املاضي ،بتسريع إجراء ات إجالء
رعاياها.
وك �ش �ف��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة أن ب �ع��ض دول
امل �خ��ال �ف�ي�ن ط �ل �ب��ت م ��ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
ت �ف��اص �ي��ل ب ��أع ��داد امل �خ��ال �ف�ين وأع �م��اره��م
واألط � � �ف� � ��ال م �ن �ه��م وال � �ن � �س� ��اء وال� �ح ��وام ��ل
واملرضى وكبار السن وذوي اإلعاقة ،وذلك

لتجهيز م�ح��اج��ر ل�ه��م ف��ور وص��ول�ه��م إل��ى
بالدهم.
وذك� ��رت امل �ص��ادر أن م��ن ب�ي�ن ال� ��دول ال�ت��ي
ط� �ل� �ب ��ت ت� �ف ��اص� �ي ��ل م � �ص� ��ر وب � �ن � �غ�ل��ادش،
م��وض �ح��ة أن إج �ل�اء امل �خ��ال �ف�ين ي�س�ي��ر في
ط � ��رق إي� �ج ��اب� �ي ��ة ،ك �م��ا أن أغ �ل �ب �ي��ة ال � ��دول
أوضحت أنها ستبدأ بإجالء رعاياها فور
تجهيز املحاجر.
وخ �ت �م��ت امل� �ص ��ادر ب ��أن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة
ت� ��وف� ��ر ك� ��ل ال � �خ� ��دم� ��ات ف� ��ي م� ��راك� ��ز إي� � ��واء
امل�خ��ال�ف�ين ب�ش�ه��ادة ال�ع��دي��د م��ن املنظمات
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ت ��وف �ي ��ر ال ��رع ��اي ��ة
الصحية املتكاملة بشكل منظم لحمايتهم
من عدوى كورونا.

ك�ش��ف رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي
ب � ��وري � ��س ج� ��ون � �س� ��ون ت� �ف ��اص� �ي ��ل،
راف�ق��ت إصابته بفيروس ك��ورون��ا،
ُ
والفترة التي أدخل فيها املستشفى
وال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة ،وق ��ال لصحيفة
«ذا ص ��ن» إن «األط� �ب ��اء اس �ت �ع� ّ�دوا
ل �ل�إع �ل�ان ع ��ن وف� ��ات� ��ه ،وال �ح �ك��وم��ة
م��ن جهتها وض�ع��ت خ�ط��ة ط��وارئ

حماة هاري
ضيفة غير
ثقيلة على
منزله الجديد
األخيرة

20

إلع� � �ل� � ��ان ذل� � � � � ��ك ،وك � � ��ان � � ��ت ل ��دي� �ه ��ا
إستراتيجية للتعامل مع سيناريو
على غرار وفاة ستالني» ،الفتًا إلى
أن م �ع��رك �ت��ه م ��ع ال� �ف� �ي ��روس ك��ان��ت
«ي �م �ك��ن أن ت ��ذه ��ب ف ��ي أي ات �ج��اه
م ��ع ه �ب��وط م��ؤش��رات��ه ال �ح �ي��وي��ة».
وذك� � ��رت «ذا ص� ��ن» أن ج��ون �س��ون
ّ
ك��ان متأثرًا وه��و يتحدث عن فترة

عالجه وتعافيه ،وأن��ه كان بصحة
ّ
ج� �ي ��دة ،وت ��أث ��ر ع �ن��د ال �ح��دي��ث ع��ن
والدة ابنه ويلفرد الوري نيكوالس
جونسون ،الذي أسماه هذا االسم،
ت�ي� ُّ�م�ن��ًا بطبيبني م��ن ال�ف��ري��ق ال��ذي
ع ��ال� �ج ��ه؛ ه �م��ا ن� �ي� �ك ��والس ب��راي��س
ونيكوالس هارت.
وك� �ش ��ف ج ��ون �س ��ون أن� ��ه ك� ��ان «ف��ي

كيف تجعل
أطفالك
يحترمونك ..مثل
معلمهم؟
اليت

08

ح��ال��ة إن �ك��ار» مل��دى خ�ط��ورة مرضه
في البداية ،فحاول مواصلة العمل،
رغ ��م أن ��ه ك ��ان ُ
«م �ش� َّ�وش��ًا ل�ل�غ��اي��ة»،
وأن � ��ه ل ��م ي �ك��ن ي ��ري ��د ال� ��ذه� ��اب إل��ى
ّ
امل �س �ت �ش �ف��ى ،ل �ك��ن األط� �ب ��اء أص� � ّ�روا
ّ
على ذلك و«كانوا محقني».
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يتفشى

َّ
تسلموا تفاصيل حاالتهم لترحيلهم
سفراء دولهم

رأي محلي

انفراجة إلجالء «المخالفين» الشهر الجاري
¶ أغلب الدول ستجلي رعاياها فور تجهيز المحاجر

موزة خليفة الجناع

أسرى كوفيد 19 -
نعم ،إن��ه أس��ر ،لكنه أس��ر من ن��وع خ��اص ،وفريد من نوعه،
فأصبحنا ب�ين ليلة وضحاها أس��رى ،اجتماعيا ،وأسريا
ت��رب��وي��ا ،وأس ��ري ��ا ت �غ��ذوي��ا ،ل�ك�ن��ه أح �س��ن أس ��ر مل��ن أح�س��ن
استغالله والتعامل معه.
فأما األسر االجتماعي ،فعلى الرغم من التباعد االجتماعي
الذي فرضه الوباء وانقطاع الزيارات العائلية بني أفراد األسرة،
لكن باملقابل هي فرصة للتخلص من بعض العالقات غير
املجدية ،وعرفنا أهمية تلك العالقات بني االس��رة ال��واح��دة،
خاصة املمتدة منها ،فعرفنا قيمتها ونقاوتها وصدقها
وتأثيرها على األحفاد ،وتعرفنا اكثر على أنفسنا وذواتنا،
وعملنا على تحقيق اه��داف�ن��ا ،فاإلنسان بطبعه اجتماعي
ول��وال ه��ذه ال�ع�لاق��ات االجتماعيه مل��ا نما وت�ط��ور وبنى هذا
املجتمع.
أما األسر الثاني ،فهو األسر التربوي ،فمع تعطيل املدارس
والكليات والجامعات عرفنا معنى العلم ،ونعمة االستيقاظ
ص�ب��اح��ا ل �ل��ذه��اب ل �ل �م��درس��ة ،وال �ع �م��ل ال ��ذي ي�ت�ض��اي��ق منه
البعض ،خاصة وقت الذروة ،عرفنا معنى ان تتسلح بالعلم،
حيث تستفيد وتحلل املعلومات بدال من ان تكون جاهال ال
تعي ماذا يحدث.
واألسر األخير ،هو األسر التغذوي ،فكم من أسرة انتبهت
ألك��ل أطفالها ومراهقيها ،بمكوثها وقتا اط��ول ف��ي املنزل
وحرصت على تغذيتهم التغذية السليمة ،وتفننت وأبدعت
بتحضير وجبات صحية وجميلة ألبنائها.
ي��ا ل��ه م��ن أس��ر جميل ب��دي��ع ،أل�ق��ى بظالله على ح�ي��اة ونمط
األسرة الكويتية في زمن الحظر ..فشكرا لكوفيد 19 -

حشد من المخالفين في آخر أيام مهلة استقبال مخالفي اإلقامة (تصوير :محمود الفوريكي)

حمد السالمة
بعد غلق ب��اب التسجيل ملغادرة مخالفي االقامة في البالد على
نحو من  28ألف مخالف ،من جنسيات مختلفة في  34مركز إيواء،
ال ت��زال املباحثات ج��اري��ة الستعجال استقبال دول�ه��م لهم وفتح
االجواء إلجالئهم خالل الشهر الجاري.
وم ��ن ال ��واض ��ح أن ب �ع��ض ال � ��دول ت �م��اط��ل ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال رع��اي��اه��ا

بحجة ع��دم ق��درة املنظومة الصحية على استيعابهم ،أو لعدم
وج��ود محاجر وغيرها من االع��ذار ،وهو االم��ر ال��ذي تعمل وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ع�ل��ى ق��دم وس ��اق للتوصل ال��ى ات �ف��اق ن�ه��ائ��ي وع��اج��ل
بشأنه ينهي تلك املعضلة ،حيث تعقد بشكل شبه يومي مباحثات
واجتماعات مع سفراء تلك الدول لحثهم على ضرورة بدء عملية
إجالء رعاياهم املخالفني الشهر الجاري.
وعلمت سبقلا ان هناك وعودا من هذه الدول واضحة باستقبال

رع��اي��اه��ا ،ح�ي��ث ط�ل�ب��ت ت�ف��اص�ي��ل م��ن وزارة ال �خ��ارج �ي��ة لتجهيز
املحاجر الالزمة الستقبالهم ،تتضمن اعدادهم واعمارهم وحالتهم
الصحية ،وهي املعلومات التي سلمتها لهم الوزارة بالفعل.
ولفتت مصادر إلى ان من بني الدول التي طلبت التفاصيل مصر
ً
وب �ن �غ�ل�ادش ،م �ش �ي��رة ال ��ى ان اج �ل�اء امل �خ��ال �ف�ين ي�س�ي��ر ف��ي ط��ري��ق
ايجابي ،كما ان اغلب الدول أوضحت انها ستبدأ إجالء رعاياها
فور انتهائها من تجهيز املحاجر.

غالبيتها خالل الشهر الماضي ..والهضيبان لـ سبقلا :حركة المبيعات لم تتأثر

 40إصابة بـ«كورونا» في  25تعاونية
خالد الحطاب
أوق� �ف ��ت م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ج �م �ع �ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
خ� ��دم� ��ات ت ��وص� �ي ��ل ال� �ط� �ل� �ب ��ات ل� �ل� �م� �ن ��ازل ن �ظ��را
لالستغناء عن املتطوعني العاملني لديها خالل
فترة األزمة الحالية بعد اكتشاف اصابات بني
ص�ف��وف العاملني أو املتطوعني وص��ل عددها
إلى  40إصابة.
وخ�ل��ال ش �ه��ر اب ��ري ��ل امل ��اض ��ي وم ��اي ��و ال �ج��اري
كانت ذروة اإلصابات في الجمعيات التعاونية،
ح�ي��ث اص�ي�ب��ت  25جمعية ت�ع��اون�ي��ة ب�ف�ي��روس
«كوفيد ـ  »19وأغلقت ابوابها للتعقيم ملدة 48
س��اع��ة ،ح�ي��ث رص ��د ف�ي�ه��ا أك �ث��ر م��ن  40اص��اب��ة
ووفاة واحدة ملتطوع في جمعية مدينة صباح
األحمد.
وملواجهة اإلص��اب��ات بني العاملني يشير نائب
رئ �ي ��س ات� �ح ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة خ��ال��د
الهضيبان لـ سبقلا إلى أن «هناك تنسيقا مع
وزارة الصحة لفحص املوظفني والعاملني في

الجمعيات التعاونية وفق جدول محدد حرصا
على سالمة الجميع».
ويلفت إلى أن اإلغالق في الجمعيات التي تعلن
اص��اب��ة ح��ال��ة أو اك�ث��ر ي�ك��ون ع��ن ط��ري��ق مجلس
ادارات�ه��ا ويتم التعامل بعد ذلك من خالل فرق
وزارة الصحة لتعقيم املبنى واملواد والتأكد من
سالمة املكان قبل اعادة فتحه.
وبشأن تأثر مبيعات األسواق املركزية من عدمه
بسبب اعالن االصابات أكد الهضيبان أنه بعد
التعقيم ه�ن��اك ث�ق��ة ب�ين املستهلك والجمعية،
ولذلك تعود األمور إلى طبيعتها.
وك ��ذل ��ك ،ي��ؤك��د رئ �ي��س م �ج �ل��س ادارة جمعية
ال �ع��دي �ل �ي��ة ع �م��ر ال ��روي ��ح االق � �ب ��ال ال ��واس ��ع م��ن
ال ��زب ��ائ ��ن ل� �ل� �ش ��راء وال� �ت� �س ��وق خ �ل��ال ال �ف �ت��رت�ين
الصباحية واملسائية ،مبينا تفعيل العديد من
ال�خ��دم��ات لتقليل االزدح ��ام ��ات وخ��دم��ة اه��ال��ي
امل �ن �ط �ق��ة وامل �س��اه �م�ي�ن اخ ��ره ��ا خ��دم��ة ت��وص�ي��ل
الطلبات الخاصة بالعائدين من الخارج.
وأض ��اف أن امل�ب�ي�ع��ات ح�ت��ى  31م ��ارس شهدت

ارت �ف��اع��ا م �ت��زاي��دا ب�ح�س��ب ت�ق��ري��ر ال��رب��ع األول،
مشيرا إلى استمرار االرتفاع حتى خالل شهر
أب��ري��ل ال� �ج ��اري ،ح �ي��ث ح�ق�ق��ت م�ب�ي�ع��ات بلغت
 3576458دينارا مقارنة بنفس العام من الربع
األول لـ  2019التي حققت فيها  2988249بزيادة
 588209دنانير.
وزاد :االرت �ف��اع اس�ت�م��ر ك��ذل��ك ف��ي أب��ري��ل ،حيث
وص�ل��ت ال��زي��ادة م�ق��ارن��ة م��ع ال�ع��ام امل��اض��ي إلى
 258086دينارا ،في حني حققت مبيعات أبريل
اج �م��ال��ي  864517دي� �ن ��ارا ،وال �ت��ي ك��ان��ت ال�ع��ام
املاضي في ذات الشهر تبلغ .606431
ب��دوره ،لفت رئيس اللجنة املالية واإلداري��ة في
ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��ري��ة م�ح�م��د ال�ع�ج�م��ي إل ��ى وج��ود
زي��ادة في االق�ب��ال واالرب��اح في الجمعية ،وهو
م��ا تثبته ال�ت�ق��اري��ر امل��ال �ي��ة ،وم �ث��ال ذل��ك تقرير
ش �ه��ر م � ��ارس ال � ��ذي ب�ي�ن وج � ��ود زي� � ��ادة بقيمة
 210آالف دي�ن��ار ف��ي املبيعات ،لكن تظل هناك
مشكلة وج��ود زي��ادة ف��ي امل�ص��روف��ات الخاصة
باستهالك املعقمات وم��واد التعقيم للعاملني

ورواد ال �س��وق وت�ج�ه�ي��ز امل� ��دارس ل�ل�ع�م��ال��ة في
ال �ج �م �ع �ي��ة مل �ن��ع اخ �ت�ل�اط �ه��م م ��ع اح� ��د وت �ف ��ادي
العدوى.
وأع� � � ��ادت ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ال �ع �م��ل ف��ي
م ��راك ��زه ��ا ب �ع��د اج � � � ��راءات ال� �ف� �ح ��وص ال�ل�ازم ��ة
وتعقيم مبانيها وغيرها من األماكن التي عثر
فيها على اصابات ،حيث عادت السبت املاضي
ج�م�ع�ي��ة ال �ش��ام �ي��ة وال �ش��وي��خ إل ��ى ال �ع �م��ل بعد
فترة اغالق لوجود عدة اصابات بني املوظفني
وامل �ت �ط��وع�ين ،ح�ي��ث ح ��ددت ال�ع�م��ل ف��ي ال�س��وق
امل��رك��زي ف�ق��ط م��ن ال�س��اع��ة  9ص�ب��اح��ا وح�ت��ى 3
ع�ص��را بحسب م��ا ق��ال��ه ن��ائ��ب رئ�ي��س الجمعية
مشعل املانع لـ سبقلا.
وذك��ر املانع أنه يجري العمل لفحص مسحات
لجميع العاملني في الجمعية وافرعها للتأكد
م ��ن س�لام �ت �ه��م م ��ن اإلص ��اب ��ة ،م�ب�ي�ن��ا أن اع ��ادة
ف�ت��ح ف ��رع ال�ج�م�ل��ة وال �ت �م��وي��ن وج�م�ي��ع ال �ف��روع
سيكون فور االنتهاء من اجراء الفحص وعودة
العاملني.

المرحلة الرابعة من الجسر الجوي تتواصل لليوم الثالث:

 1000مواطن عادوا من  4وجهات
محمد المصلح
ل�ل�ي��وم ال �ث��ال��ث ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،واص ��ل م�ط��ار
ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ام � ��س ،اس �ت �ق �ب��ال ال�ج�س��ر
الجوي إلجالء املواطنني من الخارج ،ضمن
امل��رح �ل��ة ال ��راب� �ع ��ة ل �ل �م��وج��ودي��ن ف ��ي ال� ��دول
االجنبية.
وبلغ اجمالي العائدين منذ انطالق املرحلة
ال ��راب �ع ��ة ن �ح��و  4االف م ��واط ��ن ق ��ادم�ي�ن من
ع��دة محطات اب��رزه��ا م��ون�ت��ري��ال ،واشنطن،
ميامي ،داالس ،لوس انجلوس.
وش� �ه ��د امل � �ط� ��ار ام � ��س وص � � ��ول ن �ح ��و 1000
م��واط��ن ،غالبيتهم م��ن ال�ط�ل�ب��ة ،ع�ل��ى م�تن 4
رح�لات جوية ق��ادم�ين م��ن  4محطات ،حيث
ه�ب�ط��ت اول� ��ى ال ��رح�ل�ات ف ��ي م �ط��ار ال�ك��وي��ت
ال ��دول ��ي ق��ادم��ة م��ن م�ح�ط��ة م��ون �ت��ري��ال على
متنها نحو  47مواطنًا ،تلتها رحلة قادمة
من واشنطن على متنها نحو  354مواطنًا.
وب�ل��غ ع��دد ال�ق��ادم�ين م��ن محطة داالس 269
م��واط�ن��ا على م�تن رح�ل��ة واح ��دة ،بينما بلغ
ع � ��دد ال � �ق ��ادم �ي�ن م� ��ن ل � ��وس ان� �ج� �ل ��وس 333
مواطنا.
وب � �ل� ��غ إج � �م� ��ال� ��ي ع � � ��دد ال� � ��رح� �ل��ات ال� �ج ��وي ��ة
للخطوط الجوية القطرية  3رحالت ،ورحلة
لشركة طيران االتحاد ،حيث هبطت الرحالت
في مبنى الـ ،T1وتم استخدام الطائرات ذات
الحجم الكبير من طراز بوينغ .777
وال تزال االجهزة العاملة في املطار في حالة
استنفار وعمل متواصل على مدار الساعة،
النجاح سير االجراءات التشغيلية للتعامل
مع عودة املواطنني من الخارج.

ممن تركوا العمل العسكري

إعادة تعيين ذوي الخدمات
السابقة بقوة الشرطة
محمد إبراهيم
اص��در نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية أنس
الصالح ق ��رارًا ،يتضمن ف��ي م��ادت��ه األول ��ى إع ��ادة تعيني
من لهم خدمات سابقة بقوة الشرطة من ضباط الصف
واالف � � ��راد وال �خ �ف��ر ،ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات األم �ن �ي��ة ب�ج�م�ل��ة من
ال�ش��روط ،وتتضمن امل��ادة الثانية اع��ادة تعيني م��ن لهم
خ��دم��ات سابقة م��ن الجيش وال �ح��رس ال��وط�ن��ي وح��رس
املجلس من ضباط الصف واالف��راد بجملة من الشروط
أيضًا.
ووفق القرار في مادته األولى ،فإنه يجوز تعيني ضابط
ال�ص��ف او ال�ف��رد او الخفير املنتهية خدمته م��ن العمل
بقوة الشرطة ،بسبب االستقالة او التقاعد او التسريح
ألسباب صحية ،أو بسبب االنقطاع عن العمل ،أو بسبب
االمتناع عن تنفيذ العقوبة االنضباطية املوقعة عليه،
او بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة
بالشرف او األمانة -اذا ما رد اليه اعتباره -ويعود الى
الخدمة برتبته نفسها وبراتبه السابق ،وذلك وفقا لعدة
شروط.
ويقضي من يعاد تعيينه فترة تجربة مدتها سنة ،يسرح
خاللها من يثبت انه غير صالح للبقاء في الخدمة.
ون��ص ال �ق��رار ف��ي م��ادت��ه ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ان��ه ي�ج��وز تعيني
من له خدمات سابقة في الجيش او الحرس الوطني او
ح��رس مجلس األم ��ة ،ف��ردا او ض��اب��ط ص��ف ممن انتهت
خ��دم �ت �ه��م ب �س �ب��ب االس �ت �ق��ال��ة او ال �ت �ق��اع��د او ال�ت�س��ري��ح
ألسباب صحية ،او بسبب االنقطاع عن العمل ،او بسبب
االمتناع عن تنفيذ عقوبة انضباطية موقعة عليه ،فانه
يجوز تعيينه في قوة الشرطة اذا توافر فيه  13شرطًا.
ويقضي من يعاد تعيينه فترة تجربة مدتها سنة يسرح
خاللها من يثبت انه غير صالح للبقاء في الخدمة.

مخاوف من ّ
تفشي «كورونا» في « ُنظم المعلومات»!

إصابة مهندس دعم فني
تستنفر «التربية»
هاني الحمادي
تأكيدًا ملا نشرته سبقلا ،استنفرت وزارة التربية،
ب�ع��د ت��أك��د إص��اب��ة م�ه�ن��دس دع��م ف�ن��ي ب� ��إدارة نظم
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ق �ط��اع امل �ن �ش ��آت ال �ت��رب��وي��ة
ب�ف�ي��روس ك ��ورون ��ا ،وج ��رى ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ج�ه��ات
املعنية واإلدارة العامة للدفاع املدني لتعقيم ديوان
عام الوزارة .وذكرت الوزارة في بيان لها أن املصاب
ك��ان ضمن ع��دد قليل م��ن امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن ب��اش��روا
العمل خ�لال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة لتسيير ال�ع��اج��ل من
األمور وإنجاز املعامالت املستعجلة واملهمة.
وكانت ال��وازرة قد ب��دأت أم��س ف��ور علمها بإصابة
ّ
املهندس ،ال��ذي يتلقى العالج في الحجر الصحي
وامل �س �ت �ش �ف��ى امل� �ي ��دان ��ي ب �م �ن �ط �ق��ة م� �ش ��رف ،ات �خ��اذ
اإلج ��راءات االح�ت��رازي��ة الكفيلة بعدم نشر العدوى
بني موظفيها.
وع�ل�م��ت سبقلا أن ال� ��وزارة ت��واص�ل��ت م��ع الجهات
امل� �ع� �ن� �ي ��ة الس� �ت� �ع� �ج ��ال ات� � �خ � ��اذ ج �م �ي ��ع ال� �ت ��داب� �ي ��ر
االح�ت��رازي��ة وتعقيم املبنى وإغ�ل�اق ال ��دور السابع
ً
ك��ام�لا امل�خ�ص��ص ل �ل�إدراة ال�ت��ي ع�م��ل ب�ه��ا امل�ص��اب،
إضافة الى املصاعد وجميع املمرات املؤدية إليه.
ّ
وبينت مصادر أن املهندس ال��ذي يعمل في ديوان
ع��ام ال��وزارة بأحد أقسام الدعم الفني انتقلت اليه
ع��دوى ال�ف�ي��روس قبل أي ��ام ،وت�ح��دي��دا أواخ ��ر شهر
اب��ري��ل ،من خ�لال مراجعته أح��د املستشفيات ،وقد
نقل العدوى الى شقيقه أيضًا.

فحص املخالطني
سالم باألرجل (تصوير :بسام زيدان)!

ول �ف �ت��ت إل ��ى أن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب ��اش ��رت ص�ب��اح
أم��س (األح ��د) إج ��راءات تعقيم املبنى ،كما أوقفت
«التربية» تسجيل ال��دروس اإللكترونية ،وأغلقت

غلق استوديوهات
تسجيل الدروس
اإللكترونية احترازيا ً
بدء إجراءات تعقيم مبنى
الوزارة لتوفير ضمانات السالمة
جميع االستوديوهات وبعض األقسام التي تردد
عليها املهندس املصاب أثناء عمله مؤخرًا.
ّ
وبينت أن الحالة املكتشفة خالطت بعض املوظفني
واملهندسني الذين عملوا على مدار األيام املاضية،
وم��ن ال �ض��روري أن يخضع جميع املخالطني إلى
الفحص الطبي ،للتأكد من سالمتهم قبل استئناف
العمل بالوزارة مرة أخرى ،سواء من أجل استكمال
تسجيل الحصص ال��دراس�ي��ة أو تصريف العاجل
من األمور االدارية واملالية.

قلق!..
وأكدت مصادر أن هناك حالة من القلق الشديد قد
انتابت جميع املوظفني الذين داوم��وا خ�لال األي��ام
املاضية وتعاملوا مع املخالطني للحالة املكتشفة،
مطالبني وزارة التربية بمخاطبة وزارة الصحة
سريعا للكشف الطبي عليهم ،والتأكد من سالمتهم
وتوفير أدوات تعقيم وعوامل األمن والسالمة قبل
عودتهم للدوام مجددًا.
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بين خيارات ثالثة ،أولها المكوث
في المنازل واالبتعاد عن
التجمعات حماية للصحة
ّ
وللمجتمع ،وثانيها الوقوع في
خانة المخالطين ،أما ثالثها
فهو أن تصبح أحد المصابين،
وفي الخيارين األخيرين حتماً
ستبدأ تجربتك الشخصية مع
أخذ المسحة.

كورونا

الكويت 03

يتفشى

أشخاص خضعوا لها رووا لــ سبقلا آلية أخذها ورعبهم منها:

مسحة «كورونا»

تجربة مؤلمةَّ ..
تجنبوها بالوقاية!
¶ أنبوب طوله  10سم
يدخل من تجويف األنف
حتى الحنجرة

محمود الزاهي
عود بالستيكي طويل ،يصل ـ ـ وفق تقدير األطباء ـ ـ
إلى نحو  10سم ،يتم مده من األنف ليدخل مخترقًا
ج���س���دك ح��ت��ى ي��ص��ل إل����ى ال��ح��ن��ج��رة ،وع��ن��ده��ا يتم
ّ
ت��ح��ري��ك��ه (ي���ل���ف) م����رات ع���دة ألخ���ذ امل��س��ح��ة ال�لازم��ة
للكشف عن طبيعة ما تعانيه وتقييم حالتك بدقة.
ت���ج���رب���ة م����ا إن ش���اه���ده���ا ال���ك���ث���ي���رون ع���ب���ر ف��ي��دي��و،
انتشر مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا ،حتى
اقشعرت أبدانهم ،وشعر بعضهم بالخوف الشديد،
للدرجة التي منعتهم من إكمال املشاهدة ،بل وربما
ت��رك هواتفهم النقالة لبعض ال��وق��ت ج ّ���راء التأثير
النفسي.
ّ
وإذا كان باإلمكان تجنب املشاهدة وتجاهل الفيديو
من األساس في وضعنا كأصحاء ،فإن انتقالنا إلى
خ��ان��ة امل��خ��ال��ط�ين أو امل��رض��ى ـ ـ ـ ال ق���در اهلل ـ ـ ـ يعني
ق��ط��ع��ًا حتمية خ���وض ال��ت��ج��رب��ة م��رت�ين ع��ل��ى األق���ل،
في حال جاءت املسحة األول��ى سلبية ،وربما تمتد
إل��ى  10م��رات ،بالنسبة ال��ى املصابني ،وفقا لرواية
مرضى ،كتب اهلل لهم الشفاء.

ً
كثيرا
¶ «خلك بالبيت» أهون
من التقاط الفيروس
والدخول في دوامة المعاناة
ّ
يتحملوا
¶ كثيرون لم
مشاهدة فيديو ..فكيف يكون
حالهم عند التجربة؟!
¶ الصالح :لحظات انتظار
المسحة صعبة..
ُّ
ً
ّ
ألما!
أشد
وترقب النتيجة

مسحات متكررة
داخ���ل ف��ن��دق ال��ك��وت ،ب���دأت ت��ج��رب��ة ال��وزي��ر السابق
د.ع���ب���دال���ه���ادي ال��ص��ال��ح م���ع أخ���ذ امل��س��ح��ات ،وال��ت��ي
ت�����راوح إج��م��ال��ي��ه��ا ب�ي�ن  10و 12م��س��ح��ة ف���ي ك���ل من
ال��ف��ن��دق ومستشفى ج��اب��ر ،بعدما ت��أك��دت إصابته
وقتها بفيروس كورونا.
ّ
وف���ق ال��ص��ال��ح ،ي��ت��وق��ف األم���ر ع��ل��ى م��ه��ارة الطبيب؛
ففي كثير من امل��رات يكون األل��م محتمال أو خفيفا،
ّ
يتسبب نقص الخبرة في ألم
وف��ي م��رات أخ��رى قد
مصحوب بنزيف متقطع من األنف ،كما حدث معه،
وه��و ن��زي��ف استمر ليومني متتاليني ،وف��ي جميع
األحوال فإن «الحرقان» املصاحب الدخال العود أمر
ال مفر منه.
األص���ع���ب م���ن األل����م ال��ج��س��م��ان��ي ه���و األل����م النفسي
ُّ
ال���خ���اص ب��ل��ح��ظ��ات ان��ت��ظ��ار أخ����ذ امل��س��ح��ة أوت���رق���ب
النتائج املترتبة عليها؛ إذ م��ن امل��ع��روف أن إثبات
سلبية اإلصابة يشترط وج��ود مسحتني سلبيتني
متتاليتني ،وهو ما يجعل املريض ينتظر كما لو أنه
ّ
خرج للتو من اختبار يتوقف عليه مصيره.

ُّ
ترقب وهواجس!..

ّ
يصف الصالح تلك اللحظات بالقول« :كنت أترقب
ّ
ً
خ��ط��وات الطبيب ح��ام�لا املسحة وأن��ا أم��ن��ي نفسي
ب��أن يكون ب��ارع��ًا ،ك��ي ال أشعر ب��األل��م أث��ن��اء م��د ذلك
ّ
األنبوب داخل تجويف األنف ،ثم أعود فأترقب ثانية
النتائج؛ ففي ح��ال كانت سلبية أت��رك بني ثالثة أو
أربعة أي��ام قبل أن يحني موعد املسحة التالية ،أما
إذا كانت ايجابية فيتم أخذ مسحة ثانية في اليوم
التالي مباشرة».
يؤكد ال��رج��ل أن الجلوس ف��ي امل��ن��زل والحفاظ على

¶ أم محمد:
إحساس يعور القلب أتمنى
أال يذوقه عزيز
¶ د .فواز فرحان:
ال يصل لمرحلة األلم..
لكنه شعور مزعج!
أنفسنا أهون كثيرًا ،رغم كل حاالت الضيق املرتبطة
ب��ه أو الناجمة عنه م��ن اإلص��اب��ة ب��ال��وب��اء وخ��وض
تجربة املرض.

عوار قلب
أما زوجته «أم محمد» ،وهي مريضة ،كتب اهلل لها
الشفاء كذلك ،فتصف تجربتها مع املسحة لــ 10مرات
خالل مرضها ،بقولها «إحساس يعور القلب»؛ ففي
أغلب املسحات يكون هناك شعور مؤلم ناجم عن
وج��ود كحل أو م��ادة ما في املسحة نفسها ،لدرجة
أنهم حني أخبروني لحظة خروجي من املستشفى
أنه تنبغي العودة بعد أيام عدة ،لم أكن أحمل ّ
همًا
سوى الخوف من تجربة املسحة نفسها ،على الرغم
من أن األم��ر ال يستغرق أكثر من دقيقة منذ لحظة
إدخال املسحة وحتى االنتهاء منها.

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��ج��رب��ت��ه��ا ال���ذات���ي���ة م���ع امل����رض فلم
ت��س��ت��ط��ع «أم م��ح��م��د» إك���م���ال ف��ي��دي��و امل��س��ح��ة حني
ّ
ش���اه���دت���ه ع��ل��ى «ال���س���وش���ي���ال م���ي���دي���ا»؛ إذ ت���ذك���رت
تجربتها وم��ا صاحبها م��ن أل��م نفسي ،م��ا دفعها
ّ
إلغالقه ،وهي تمني النفس بأال يمر أبناؤها بتلك
التجربة القاسية نفسيا على صاحبها.

ال ألم
ف��ي امل��ق��اب��ل ،ي��ؤك��د عضو ف��ري��ق مكافحة «ك��ورون��ا»
ف����ي م��س��ت��ش��ف��ى م����ب����ارك ال��ك��ب��ي��ر د.ف��������واز ف����رح����ان أن
م��ا ي��ح��دث ق��د ال يصل إل��ى مرحلة األل���م ،لكنه يظل
ش��ع��ورا م��زع��ج��ا ،يشعر ب��ه امل��ري��ض ،نتيجة إدخ��ال
املسحة تماما ،كمن يشعر بأن ذبابة دخلت بالخطأ
إلى مجرى األنف ،ويكون بحاجة إلى إخراجها في
أسرع وقت.

«سبقلا» رصدت إنتاج واقي الوجه في «المهندسين»:

ً
محليا..
صناعة المواد
واألولوية للمعقمات والكمامات
خالد الحطاب
أكد املدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي،
أن ال��ج��ه��ود ال��ت��ي تبذلها ال��ف��رق الهندسية ف��ي جمعية
امل��ه��ن��دس�ين ،وإن��ت��اج بعض امل���واد ملنع ان��ت��ش��ار فيروس
ك����ورون����ا م��ه��م��ة وت���ع���زز ال���ج���ه���ود امل���ب���ذول���ة ف���ي ال��ق��ط��اع
ال��ص��ن��اع��ي ،ف��ي ظ��ل بعض امل��ش��ك�لات ف��ي ال��ق��ط��اع والتي
كشفت عنها األزمة.
وذك�����ر ت���ق���ي ،خ��ل�ال ال���ج���ول���ة ال���ت���ي ش��ه��دت��ه��ا سبقلا في
جمعية املهندسني ،لالطالع على انتاج واقي الوجه ،أن
الجمعية حولت خبراتها إلى خط انتاج مهم في الفترة
الحالية باستخدام مواد بسيطة.
وأض��������اف ت����ق����ي :س���ي���ت���م ال���ع���م���ل ل�ل�اس���ت���ف���ادة م����ن خ��ب��رة
امل��ه��ن��دس�ين ف���ي ت��ط��وي��ر امل���ص���ان���ع ،م���ن خ��ل�ال اس��ت��غ�لال
خبراتهم الفنية لتشغيلها وت��ط��وي��ره��ا ،م��ؤك��دا العمل
ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ط��ل��ب ال��ج��م��ع��ي��ة ب��ت��وف��ي��ر ت��راخ��ي��ص لبعض
األجهزة لإلسهام في التصنيع.
وأش��ار إلى أن األزم��ة كشفت وج��ود مشكلة لدى القطاع
الصناعي ،ترتبط بعدم توافر امل��واد االولية التي تقوم
ب���االس���اس ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ،م���ا ي��س��ه��ل ال��ق��ي��ام بتصنيعها
داخل الكويت وعدم االعتماد على الخارج في توريدها
لإلسهام في صناعة املعقمات واملواد الطبية والكمامات
في ظل حجز هذه املواد عن الكويت.
وع��ن الكميات ال��ت��ي انتجتها الجمعية حتى اآلن ،ذكر
القائمون على املشروع لـ سبقلا أن��ه تم توزيع  30الف
«فيس شيلد» على  39جهة حكومية ،الى جانب  84نقطة
تتبع وزارة الصحة.
وأش����اروا إل��ى أن��ه ت��م اط�ل�اق تطبيق يجمع ق��اع��دة بيانات
يمكن متابعتها «أون الي���ن» ف��ي جميع النقاط الحكومية
واملشاريع الكبرى ،أو املواقع التي يوقف العمل بها أو التي
ترتبط بخدمة املواطن ،بحيث يتم تخصيص اسم املستخدم
ورق��م س��ري لكل جهة ،ويمكن ال��دخ��ول وال��خ��روج م��ن خالل
ت��دوي��ن ال��رق��م امل���دن���ي ،أو امل��س��ح ال��ض��وئ��ي للبطاقة املدنية
لقراءة البيانات ومتابعة الحركة داخ��ل كل جهة أو موقع،
مما سيدعم عملية التقصي الوبائي وفحص املخالطني.

وي��ؤك��د ف��رح��ان ل ـ سبقلا أن املسحة طولها يقارب
بالفعل  10سم ،لكن املسافة التي تدخل في تجويف
األن���ف تختلف م��ن ش��خ��ص آلخ���ر ،وم���ن ع��م��ر آلخ��ر،
فالبعض ق��د ي��ت��م األم���ر م��ع��ه ع��ن��د  5س���م ،والبعض
أكثر إذ العبرة بالوصول إلى الحنجرة.
وي���ض���ي���ف إن امل���س���ح���ة ن��ف��س��ه��ا ،ت��ن��ت��ج��ه��ا ش���رك���ات
ع��دي��دة؛ ل��ذا قد تختلف من جهة ألخ��رى ،لكنها في
املجمل تشبه ع��ود األذن ،إال أنها أرف��ع منه بكثير
ويوجد منها ن��وع��ان ،أحدهما بالستيك ُيستخدم
ملسحات «الكورونا» واآلخر معدن رفيع جدا خاص
بإنفلونزا الخنازير ،وفي حال لم تتوافر املسحات
البالستيكية قد تستخدم املسحة املعدنية.

رفع الرأس
أم���ا ع���ن وج����ود أل���م م��ص��اح��ب ف��ي��ق��ل��ل ف���رح���ان من

األم����ر ،م��ش��ي��را إل���ى أن اس��ت��خ��دام امل��س��ح��ة يحتاج
«ت��ك��ن��ي��ك��ًا» م��ع ّ��ي��ن��ًا م���ن ال��ط��ب��ي��ب ،ي��ق��وم ع��ل��ى رف��ع
ال���رأس ألع��ل��ى ،بحيث يتعامد التجويف األنفي
ع��ل��ى ال��ح��ن��ج��رة ل��ي��س��م��ح ب���وص���ول ال���ع���ود إل��ي��ه��ا
م��ب��اش��رة ،مشيرا إل��ى أن��ه أخ��ذ بنفسه منذ بداية
األزم���ة وح��ت��ى أم��س نحو  60مسحة ل��م ي��ش ُ��ك أي
مريض من ألم مصاحب لها.
وف���ي م��ا ي��خ��ص ن���وع امل��س��ح��ات ،يضيف ف��رح��ان إن
إنفلونزا الخنازير لها نوعان من املسحات؛ األول
عبر األنف واآلخر عبر الفم (البلعوم) ،أما بالنسبة
إلى فيروس كورونا ففي بداية األزم��ة كانت جميع
البلدان تأخذ النوعني من املرضى ،إال أن تعليمات
م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ق��ض��ت الح��ق��ا ب��االك��ت��ف��اء
ُ
ّ
ب��امل��س��ح��ة ،ال��ت��ي ت��ؤخ��ذ ع��ب��ر األن����ف؛ لطبيعة ت��رك��ز
ُّ
الفيروس في قنوات التنفس.

الستقبال آخرين ..بعيداً عن المصابين أو المشتبه بإصابتهم

«الصحة» :مرضى «الغرف الخاصة»
إلى أجنحة المستشفيات
عبدالرزاق المحسن
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـ سبقلا ان
ما تردد عن نقل مرضى في بعض املستشفيات من
الغرف الخاصة الى االجنحة العمومية امر تنظيمي
يستهدف املصلحة العامة ،ال سيما مع وصول اكثر
من  ٣٠الف مواطن ضمن خطة االجالء مؤخرا.
واوض���ح���ت امل���ص���ادر ان ه��ن��اك م��رض��ى ق���ادم�ي�ن من
ال��خ��ارج وك��ان��وا يتلقون ال��ع�لاج ف��ي ب��ع��ض ال���دول،
ويعانون من امراض الكلى وبعض االمراض املزمنة
وامراض يعاني منها االطفال ،مشيرة الى ان اخالء
ب��ع��ض ال��غ��رف الخصوصية ي��أت��ي تحسبًا إلدخ���ال
مرضى جدد ويحتاجون لعناية فائقة.

واشارت املصادر الى ان املرضى املنقولني لالجنحة
ال��ع��ام��ة ت��ك��ون حالتهم شبه مستقرة ،م��ع التشديد
على عدم وضعهم في اجنحة املشتبه في اصابتهم
ب��ال��ك��ورون��ا ،حيث توجد اجنحة مخصصة ف��ي كل
مستشفى لحاالت الكورونا.
واوض���ح���ت ان ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة م��ك��ف��ول��ة لجميع
امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين ،اال ان ه��ن��اك ب��ع��ض ال��ح��االت
تمكث لفترات طويلة في الغرف الخاصة واوضاعها
مستقرة ،ونقلها بالتالي يهدف إلفساح املجال امام
تلقي مواطن آخر تلك الرعاية بالغرفة الخاصة.
ولفتت ال��ى ان املستشفيات العامة تعاني اساسا
من ظاهرة مكوث بعض املرضى لفترات طويلة في
الغرف الخاصة ،بينها حاالت تعود لعام .٢٠٠٩

 364حالة «كورونا» و 5وفيات في يوم واحد

الكويت في دائرة « 5آالف إصابة»!

فتاة تعمل في تصنيع واقي الوجه (تصوير :سيد سليم)

 170جهاز تنفس من الصين
لدعم المنظومة الصحية
أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ع��ن وص��ول  170جهاز تنفس صناعي ووس��ائ��ل وقاية
شخصية ،قامت املؤسسة بشرائها من الصني ملصلحة وزارة الصحة أخيرًا.
وق��ال��ت ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ب��رام��ج امل�س��ان��دة وامل �س��ؤول ع��ن ب��رن��ام��ج ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة ف��ي ب��رن��ام��ج
االس�ت�ج��اب��ة ال �ط��ارئ��ة ف��ي امل��ؤس �س��ة ،د .أم��ان��ي ال �ب��داح« ،إن امل��ؤس�س��ة خ�ص�ص��ت  5م�لاي�ين دي�ن��ار
لشراء األجهزة ذات األولوية لدعم املنظومة الصحية ،متوقعة أن تصل األسبوع املقبل طائرتان
عسكريتان محملتان بأجهزة الوقاية الصحية لتسليح الصف األول ضد العدوى ،وتمكينهم من
أداء مهامهم في حماية املجتمع».

ً
ق��ف��زت أرق����ام «ك���ورون���ا» ،مسجلة  364إص��اب��ة ج��دي��دة
أمس؛ ليرتفع إجمالي الحاالت إلى  4983حالة.
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة ال��ص��ح��ة د.ع���ب���داهلل السند
أم��س إن��ه ج��رى تسجيل  5ح���االت وف���اة إث��ر إصابتها
باملرض؛ ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى
أمس  38حالة.
وأضاف السند إن حاالت الوفاة الخمس هي ملقيم من
الجنسية الباكستانية ،يبلغ من العمر  61عامًا ،كان
ّ
ّ
يتلقى الرعاية الطبية الالزمة في العناية املركزة منذ
 18يومًا ،والحالة الثانية ملقيم من الجنسية الهندية،
ّ
يبلغ م��ن العمر  63ع��ام��ًا ،ك��ان يتلقى ال��رع��اي��ة الطبية
ّ
الالزمة في العناية املركزة منذ  10أيام.
وأف��اد ب��أن الحالة الثالثة هي ملقيم بنغالدشي ،يبلغ
ّ
من العمر  46عامًا ،كان يتلقى الرعاية الطبية الالزمة
ّ
بالعناية املركزة منذ  18يومًا والحالة الرابعة ملقيمة
من الجنسية األردنية ،تبلغ من العمر  54عامًا ،كانت
ّ
ّ
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة في العناية املركزة منذ
يومني ،أما الحالة الخامسة فهي ملقيم هندي ،يبلغ من
ّ
العمر  43عامًا ،كان يتلقى الرعاية الطبية الالزمة في

العناية منذ  12يومًا.
وأوضح أن عدد الحاالت املرتبطة بالسفر بلغ  14حالة،
هي ملواطنني كويتيني.
وذكر أن عدد الحاالت املخالطة لحاالت تأكدت إصابتها
بالفيروس ،بلغ  348ح��ال��ة ،وه��ي « 53حالة ملواطنني
ك��وي��ت��ي�ين 122 ،ح��ال��ة ملقيمني م��ن الجنسية الهندية،
 75حالة من الجنسية املصرية 37 ،حالة من الجنسية
البنغالدشية 9 ،حاالت لكل من الجنسيتني الفلبينية
والسورية 8 ،حاالت من الجنسية الباكستانية».
وبينّ أن من الحاالت املخالطة أيضا  6حاالت لكل من
فئة املقيمني بصورة غير قانونية والجنسية النيبالية،
 5حاالت من الجنسية التركية 4 ،حاالت من الجنسية
السريالنكية 3 ،حاالت لكل من الجنسيتني السعودية
والفلسطينية ،وحالتني من الجنسية اإليطالية ،حالة
ل��ك��ل م��ن ال��ج��ن��س��ي��ات :امل���االوي���ة وال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واليمنية
واالندونيسية واالردنية ،واألثيوبية.
وأش�����ار إل���ى أن ع���دد ال���ح���االت امل��ص��اب��ة ال��ت��ي ه���ي قيد
البحث عن أسباب ال��ع��دوى وفحص املخالطني اثنان
وهما ملواطنني كويتيني.
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أمة و بلدي

«التشريعية»:

التصويت على «اإلعالن اإللكتروني» الخميس

كشف رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرملانية
خ��ال��د ال�ش�ط��ي ،أن اللجنة ن��اق�ش��ت خ�ل�ال اجتماعها
أم��س ال��ذي استمر  3س��اع��ات 8 ،اق�ت��راح��ات بقوانني
مختصة ف��ي االع�ل�ان االل�ك�ت��رون��ي ،بحضور ممثلني
من وزارة العدل وممثل لجمعية املحامني.
وأوضح الشطي عقب االجتماع ،أن النقاشات تركزت
حول أهمية االعالن االلكتروني ،والذي يمثل معضلة
حقيقية واقعية في البالد منذ ما قبل أزمة كورونا،
وه �ن��اك ع �ش��رات اآلالف م��ن االع�ل�ان��ات غ�ي��ر امل�ج��دي��ة
والكثير من الحقوق املضاعة بسبب االعالن العادي
التقليدي.
وق��ال :لذلك هناك  8اق�ت��راح��ات تقدم بها ن��واب
من أجل توفير حل لهذه املعضلة ،وظهر بعض
ال �ت �ف��اوت ف��ي وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر خ�ص��وص��ا بشأن
املادة  5من قانون املرافعات بشأن كيفية اإلعالن
وهل هو وجوبي أم ج��وازي ،وب��أي حالة يكون

وجوبيا وبأي حالة يكون جوازيا.
وذك��ر ان تلك امل�س��ائ��ل ج��رت مناقشتها ب�ين أعضاء
«ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة» ورأت ال�ل�ج�ن��ة أن م��ن ال��واج��ب دع��وة
الهيئة العامة للمعلومات املدنية ووزارة املواصالت
إل ��ى االج �ت �م��اع امل�ق�ب��ل ح�ت��ى ن�ص��ل إل ��ى وج �ه��ة نظر
صحيحة وسليمة .وتابع «املسألة املهمة والهدف
األساس لدى أعضاء اللجنة التشريعية هو ضرورة
إق � ��رار امل �ق �ت��رح��ات ال �خ��اص��ة ب ��اإلع�ل�ان االل �ك �ت��رون��ي
وال�ج�م�ي��ع ي��رى أن ه��ذه امل�س��أل��ة مهمة ل�ل�غ��اي��ة ،وف��ي
ن �ف��س ال ��وق ��ت مل �س��ت ه��اج �س��ا ل� ��دى أع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة
بأنه يجب م��راع��اة األف��راد ال سيما ممن ال يجيدون
استخدام التقنيات الحديثة مثل البريد االلكتروني
ووس��ائ��ل ال �ت��واص��ل وال��رس��ائ��ل ال�ن�ص�ي��ة خ��اص��ة من
كبار السن ،فكيف يتم إعالنهم إعالنا الكترونيا؟».
وزاد «ال�ب�ع��ض ي�ق��ول ف��ي ح��ال��ة ك�ب��ار ال�س��ن ي�ج��ب ان
ي�س��اع��ده��م أب �ن��اؤه��م ،ل�ك��ن ه�ن��اك م��ن ل�ي��س ل��ه أب�ن��اء،

ولذلك تسعى اللجنة لوضع رؤية شاملة للموضوع
وس �ن �ج��د ال �ح �ل��ول امل �ن��اس �ب��ة ل �ج �م �ي��ع االش �ك��ال �ي��ات
للحاالت التي ال تتقن التعامل مع الوسائل الحديثة،
وسنستكمل بحث االقتراحات خالل اجتماع اللجنة
ال �خ�م�ي��س امل �ق �ب��ل ،وب �ع��د ذل ��ك ي �ت��م ال �ت �ص��وي��ت على
القانون الضروري ملرفق القضاء.

إجراءات التقاضي
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ب�ي�ن ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال� � ��دالل أن ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ن��اق �ش��ت  8م �ق �ت��رح��ات ب �ق��وان�ين م�ق��دم��ة
بشأن ادخال التكنولوجيا والتعامل االلكتروني في
احد مجاالت القضاء ،والنقاش ليس فقط عن االعالن
االلكتروني بل بجميع ما يتعلق بإجراءات التقاضي
مثل قضية االرشفة وتقديم صحف الدعاوى وتقديم
امل��ذك��رات م��ن أط��راف القضايا أو محاميهم وت�ب��ادل
املعلومات وحافظة املستندات والتنفيذ وإجراءاته.

جانب من اجتماع «التشريعية»

المطيري :نرفض استغالل أراضي الدولة من دون ترخيص

«الحجاج» وحراج أمغرة مأويان لعمالة سائبة
زكريا محمد
ش�ن��ت ب�ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارت ��ي
ال �ت �ج��ارة وال��داخ�ل�ي��ة (م�ب��اح��ث ال �ه �ج��رة) وال�ه�ي�ئ��ة العامة
للقوى ال�ع��ام�ل��ة ،حملة على ح��راج ال�س�ي��ارات ف��ي منطقة
أمغرة مساء أول من أمس ،الستخدام املوقع كمقر للعمالة
ً
السائبة ،وأسفرت عن ضبط  15عامال مخالفًا.
وق��ال مدير بلدية محافظة الجهراء م .ثامر املطيري في
ت �ص��ري��ح ل �ـ سبقلا إن ��ه وردت إل ��ى ال �ب �ل��دي��ة ش �ك��اوى عن
وجود عمالة سائبة خرجت من منطقتي جليب الشيوخ
وامل �ه �ب��ول��ة ل�ل�س�ك��ن ف��ي ح� ��راج س �ي ��ارات أم �غ��رة ل�ل�م�ع��دات
ال�ث�ق�ي�ل��ة امل��ؤق �ت��ة ال � ��ذي ال ي �س �م��ح ف �ي��ه ب��امل �ب �ي��ت ،وق �م �ن��ا،
بالتعاون مع اللجنة الرباعية ،بشن حملة على املنطقة
ً
وتم ضبط  15عامال.
وأض ��اف امل�ط�ي��ري أن ال�ج�ه��ات املعنية ،كمباحث الهجرة
والقوى العاملة ،ستتخذ إجراءتها في العمالة املضبوطة،
بينما ستقوم البلدية بإزالة الشبرات واملنشآت القائمة
على أمالك الدولة من دون ترخيص.
وكشف املطيري أن الفرق الرقابية في بلدية الجهراء تقوم
حاليًا بإزالة املنشآت واملباني القديمة القائمة على أمالك

العمالة السائبة في قبضة الجهات المعنية

الدولة في مدينة الحجاج إضافة إلى املخيمات الربيعية
التي م��ا زال��ت م��وج��ودة منذ السماح بالتخييم الربيعي
ول��م يقم أصحابها بإزلتها حتى اآلن رغ��م انتهاء الفترة
امل �ح��ددة للتخييم ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن ال�ب�ع��ض يستغل ه��ذه
املبانى إليواء العمالة.

وق ��ال امل�ط�ي��ري إن ال�ب�ل��دي��ة ل��ن ت�ت�س��اه��ل ف��ي قضية إي��واء
العمالة السائبة في شبرات مقامة على أم�لاك الدولة من
دون ترخيص ،وسيتم اتخاذ اإلج ��راءات بحق املخالفني
وك��ل م��ن يستغل أراض ��ي ال��دول��ة م��ن دون ال�ح�ص��ول على
ترخيص من الجهات املعنية.

حجز  43مركبة من «خيطان والفروانية» و 23من «تيماء»

صرخوه :لن نسمح بمعدات ثقيلة
في «السكن الخاص»
دع��ا مدير بلدية محافظة الفروانية م .محمد
ص��رخ��وه إل ��ى إزال � ��ة ك��ل ال �س �ي��ارات وامل �ع��دات
الثقيلة املهملة وال��واق �ف��ة ف��ي م�ن��اط��ق السكن
ال �خ��اص ،م�ش�ي�رًا ال ��ى ان رف ��ع ه ��ذه ال �س �ي��ارات
ي �ع �ت �ب��ر ج � ��زءا م ��ن ال �خ �ط��ة ال �ت ��ي ت ��م وض�ع�ه��ا
للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه املنظر
ال �ع��ام ،ول��ن نسمح ب��وج��ود م��رك�ب��ات وم�ع��دات
ث �ق �ي �ل��ة ف� ��ي ه� � ��ذه امل� �ن ��اط ��ق إلع ��اق� �ت� �ه ��ا ح��رك��ة
املواطنني.
وقال صرخوه خالل جولة في منطقتي خيطان
والفروانية إن عمليات رفع املركبات واملعدات
الثقيلة مستمرة ،وعلى الجميع التعاون مع
فرق إدارة النظافة العامة لتمكينها من تنفيذ
عملها.
وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت
ال �ط��رق س�ع��د ال�خ��ري�ن��ج أن ��ه ب�ع��د ان�ت�ه��اء امل��دة

الدالل يسأل
عن المخزون
الطبي
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م�ح�م��د
ً
ال��دالل س��ؤاال برملانيًا
إل � � ��ى وزي� � � ��ر ال �ص �ح��ة
الشيخ باسل الصباح،
عما إذا ك��ان املخزون
ال�ط�ب��ي وامل�س�ت�ل��زم��ات
الصحية ف��ي مخازن
وزارة ال�ص�ح��ة كافية
مل� ��واج � �ه� ��ة ت� ��داع � �ي� ��ات
ف� � � �ي � � ��روس ك� � ��ورون� � ��ا
خ �ل ��ال األش� � �ه � ��ر ال� � �ـ6
املقبلة ،ويشمل تغطية
املستشفيات واملراكز
ال� �ص� �ح� �ي ��ة وم � ��راك � ��ز
ال� � � � �ع � �ل� ��اج وال� � �ح� � �ج � ��ر
امل� � � ��ؤس � � � �س� � � ��ي ،م� �ث ��ل
األدوي � � � � ��ة وامل� �ك� �م�ل�ات
الغذائية واملستلزمات
ك ��ال� �ك� �م ��ام ��ات وم � ��واد
ال �ت �ع �ق �ي��م وال� �ق� �ف ��ازات
الطبية.
واس � �ت � �ف � �س� ��ر ال � � ��دالل
ع��ن موقف «الصحة»
ال � � � � �ح� � � � ��ال� � � � ��ي ت� � � �ج � � ��اه
اإلج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
وامل � ��ال� � �ي � ��ة واإلداري� � � � � ��ة
وت � � �ح� � ��رك� � ��ات ش � � ��راء
االح �ت �ي��اج��ات ال�ط�ب�ي��ة
م��ن ش��رك��ات األدوي� ��ة
وامل � � � �س � � � �ت � � � �ل� � � ��زم� � � ��ات
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
وامل � � �ح � � �ل � � �ي� � ��ة أو م ��ن
امل �ص��ان��ع وال �ش��رك��ات
ف��ي ال� �خ ��ارج ،اع �ت�ب��ارًا
م� � � � ��ن أول م� � � � ��ارس
امل��اض��ي وح�ت��ى اآلن؟
وم � � ��ا خ� �ط ��ة ال� � � � ��وزارة
ل � �ت � �ع� ��زي� ��ز امل � � �خ� � ��زون
الدوائي واملستلزمات
ال �ص �ح �ي��ة وال��وق��ائ �ي��ة
خالل الفترة املقبلة؟
وس � ��أل ع �م��ا إذا ك��ان
ل � ��دى ال� � � � ��وزارة ج �ه��از
رق� � � � ��اب� � � � ��ي ل � �ت � �ق� ��دي� ��م
تقارير دوري��ة للوزير
وامل� � � � �س � � � ��ؤول � �ي� ��ن ف ��ي
ال � � ��وزارة ب �ش��أن م��دى
ت� ��واف� ��ر امل �س �ت �ل��زم��ات
ال� �ط� �ب� �ي ��ة وال � ��دوائ� � �ي � ��ة
وال� � � �ص� � � �ح� � � �ي � � ��ة ل � �ك ��ل
قطاعات الوزارة.

رفع شاحنة مخالفة

ال �ق��ان��ون �ي��ة ل �ل �م �ل �ص �ق��ات ال� �ت ��ى ي �ت��م وض�ع�ه��ا
ع �ل��ى امل ��رك� �ب ��ات ك� ��إن� ��ذار ي �ت��م رف� ��ع ال �س �ي ��ارات
املهملة والسكراب من مناطق السكن الخاص
والنموذجي ،مشيرًا إلى أنه تم رفع  43سيارة،
منها  26م��ن منطقة خيطان و 17م��ن منطقة
الفروانية.
على صعيد آخ��ر ،قامت إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء
بتنفيذ حملة للتصدي لكل التجاوزات ورفع
السيارات املهملة بمنطقة تيماء.
وقال مدير اإلدارة فهد القريفة إن املفتشني لن
يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي
تضمنتها الئ�ح��ة النظافة ال�ع��ام��ة وإش�غ��االت
الطرق لتحقيق انسيابية الحركة وبما يحقق
املصلحة العامة ،مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت
عن رفع  23سيارة مهملة.
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كورونا

الكويت 05

يتفشى

أطباء يروون لـ سبقلا تجربتهم في مواجهة الوباء:

كلمة حق

نعزل أنفسنا في بيوتنا
عن زوجاتنا وأطفالنا!

المستشار عادل بطرس
a.botrosfarag@alqabas.com.kw

«الشلولو» ..و«الكورونا»!..

األطقم الطبية ركيزة البالد في مواجهة الوباء (تصوير بسام زيدان)

تحفل الحقبة «الكورونية» الحالية بالعديد من الصور الحياتية الغريبة ،إحداها تجمع في كيان
تقبيلهم.
طبيعة
واحد بين المعاناة والفخر ،الخوف والجرأة ،االشتياق والعزلة ،إنها الصورة التي ترسمها
وع��ن ذل��ك ،تقول الطبيبة سلمى الهولي
إن�ه��ا انعزلت ع��ن أهلها وأبنائها خوفًا
حياة أسر األطباء.
ع �ل �ي �ه��م وح �ف ��اظ ��ًا ع �ل��ى ص �ح �ت �ه��م ،ف�ه��ي
إنهم يعانون خالل مجابهتهم للفيروس ويفخرون في الوقت نفسه بتلبية نداء الوطن،
تتبع االجراءات االحترازية بشكل صارم
يخافون على أبنائهم ولكنهم يملكون الجرأة على تركهم فترات طويلة ،يشتاقون إلى
عند دخ��ول املنزل بتعقيم الحذاء وتركه
ذويهم ،إال أنهم ينعزلون عنهم لحمايتهم من العدوى.
ف��ي ال �خ��ارج ،ث��م االغ�ت�س��ال ج�ي�دًا ووض��ع
مالبس العمل في كيس يحمل باستخدام
ال�ط�ب�ي��ب إف� �ط ��اره وح� �ي ��دا ،م� �ع ��زوال ،في
القفاز إلى موضع غسله.
يسرا الخشاب
ال��وق��ت ال� ��ذي ي�ت�ج�م��ع ف�ي��ه ع�ل��ى ط��اول��ة
مساعدة
ب �ف �ع��ل ج��ائ �ح��ة ك � ��ورون � ��ا ،وخ� �ل��ال ش�ه��ر اإلف� � �ط � ��ار م �ع �ظ ��م أف � � � ��راد ب �ق �ي ��ة األس� � ��ر،
رم�ض��ان ال�ج��اري ،تمر األس��ر ،ك��ل األس��ر ،فالطعام يصل إل��ى الطبيب في غرفته ،إجراءات احترازية لحماية
وتوضح أن األطباء هم األشد حرصا في
اتباع االشتراطات الصحية ،فيحرصون
بصعوبات عديدة ،فكثير من البيوت قد أو أثناء العمل س��واء في املستشفى أو
األهل ..والسالم
ع �ل ��ى م �س ��اف ��ة امل� �ت ��ري ��ن ع� ��ن ذوي � �ه� ��م وال
ه�ج��رت�ه��ا ال�ت�ج�م�ع��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة ،وأخ��رى ف��ي امل �ط��ار ،بعيدا ع��ن األج ��واء األس��ري��ة
عن بعد مترين
ي� �خ� �ت� �ل� �ط ��ون ب � �ه� ��م ،ك � �م ��ا أن � � ��ه ال م �ج ��ال
أص�ي��ب أح��د أف��راده��ا ب��ال�ع��دوى ،وأخ�ي��رة الدافئة التي يتميز بها الشهر الفضيل.
ل�لأح�ض��ان أو ال�ق�ب�لات ،وه��ي ال تتناول
قد أظلتها سحابة من الخوف والحذر،
تواصل عن بعد
االف �ط ��ار م��ع أه �ل �ه��ا ،وق ��د خ�ص�ص��ت لها
ومنها أسر األطباء التي تعاني وبدرجة
كل طبيب يتناول
وت��واج��ه األم�ه��ات الطبيبات ظ��روف��ا قد
ش�ق��ة ت�س��اع��ده��ا ف�ي�ه��ا إح� ��دى ال�ع��ام�لات
أكبر من غيرها.
ويعيش أهالي األطباء في قلق دائم نابع تبدو أصعب ،ملا يتميزن به من عاطفة
باملنزل ،بحيث تقوم بالغسل والتعقيم.
اإلفطار وحيداً في
م��ن طبيعة عمل الطبيب ،التي تقتضي ف��ارق��ة ،إذ ي�ض�ط��ررن إل ��ى االب �ت �ع��اد عن
الوطن يستحق
غرفته بمقر العمل
التعامل اللصيق مع املصابني بالعدوى أط�ف��ال�ه��ن ،وي�ت��واص�ل��ن م�ع�ه��م م��ن بعد،
وف��ي ال�س�ي��اق نفسه ي�ق��ول الطبيب علي
أو امل�ش�ت�ب��ه ب��إص��اب�ت�ه��م ب�ه��ا ،ح�ت��ى انهم وه ��ن غ�ي��ر ق � ��ادرات ع�ل��ى م�ع��ان�ق�ت�ه��م أو
امل�ه�ن��ا «إن �ن��ا ن��أخ��ذ ج�م�ي��ع اح�ت�ي��اط��ات�ن��ا
ي �ش �ت��اق��ون إل ��ى االس �ت �م �ت��اع ب��ال�ل�ح�ظ��ات
التي توفرها لنا الوزارة أثناء العمل ،أما
املعدودات التي يكونون فيها مجتمعني
ع�ن��د ال �ع��ودة إل��ى امل �ن��زل فنحو  %90من
بعد عناء البعد والعمل املتواصل ،مع ما
األطباء قد عزلوا أنفسهم سواء في غرفة
تفرضه عليهم التوجيهات الصحية من
بينت الهولي أن احتياجات أطفالها يتم توفيرها بشكل دائم ،رغم أنها ال تحتك بهم وال
أو دي��وان�ي��ة داخ��ل امل �ن��زل ،كما يتم غسل
تباعد اجتماعي واشتراطات صارمة.
تخالطهم لخوفها عليهم ،الفتة إلى أن «الفيروس ما زال موجودًا وال عالج له أو لقاح،
م�لاب�س�ن��ا وم�ت�ع�ل�ق��ات�ن��ا ب�ش�ك��ل منفصل،
تلبية النداء
لذا يكون الحل بالتباعد االجتماعي لتقليل عدد االصابات ،مع االلتزام باملنزل وعمل
ونأكل باستخدام أدوات بالستيكية أو
ورغ� � ��م ال� �ش� �ق ��اء ال� � ��ذي ي �ع��ان �ي��ه األط� �ب ��اء
االحتياطات الالزمة عند الخروج من املنزل».
يتم غسلها على حدة».
وأس ��ره ��م ع �ل��ى ح ��د س� � ��واء ،أوض� �ح ��وا لـ
ويوضح املهنا أن «األمر يبدو متعبًا لكن
سبقلا أنهم يجدون في الشعور بالفخر
ال��وط��ن وامل�ج�ت�م��ع يستحقان التضحية
مل��ا ي �ق��وم��ون ب��ه م��ن ت�ل�ب�ي��ة ن ��داء ال��وط��ن،
ب��ال��راح��ة ل�ع�م��ل م��ا ي �ل��زم ،أم ��ا األه� ��ل من
ي��ؤك��د املهنا أن ك��ل ان�س��ان يجب أن ي�ق��وم ب ��دوره على أك�م��ل وج��ه ،خصوصا في
واإلس�ه��ام في ال��دف��اع عن سالمة أبنائه،
اآلب � ��اء واالم� �ه ��ات واألزواج وال ��زوج ��ات
ُ
االوضاع املرهقة التي نواجهها ،ناصحا بـ«االلتزام بالتعليمات حتى تنقضي الغمة،
بلسما ينسيهم كل هم ،ويشعرهم بعظم
واألطفال فنعزل عنهم تمامًا لحمايتهم
فاألمر صعب على األف��راد وعلى األطباء على حد س��واء ،بينما سيحمينا التباعد
ال��دور ال��ذي ي��ؤدون��ه ،والتضحيات التي
والحفاظ على صحتهم» ،حتى ان «%70
االجتماعي واتباع االرشادات».
يقدمونها.
من األيام نتناول طعام االفطار في املطار
وف � ��ي ش� ��ق آخ � ��ر م� ��ن امل � �ع� ��ان� ��اة ،ي �ت �ن��اول
أو بمفردنا».

خوف على األبناء

أوضاع مرهقة

منذ أن اجتاحت الكورونا العالم ،والناس
ال هم لهم سوى متابعة األخبار ،لعل اهلل
سبحانه وت�ع��ال��ى يتحنن علينا بوسيلة
تزيح عنا تلك الجائحة ،ولهذا تسمر الناس
أم��ام ش��اش��ات ال�ت�ل�ي�ف��زي��ون يتلمسون أي
ً
خبر من هنا أو هناك لعلهم يجدون أمال
أو بصيصًا من أمل ،ولهذا أيضًا تتسابق
علماء
القنوات في العالم كله الستضافة ّ
وم�ت�خ�ص�ص�ين ي �ش��رح��ون ك��ل م��ا يتعلق
ب��ذل��ك امل ��رض :أس �ب��اب��ه ،وأع��راض��ه ،وط��رق
الوقاية منه ،ومحاوالت إيجاد مصل يقي
م��ن اإلص��اب��ة ب ��ه ،أو ع�ل�اج ي�ق�ض��ي ع�ل�ي��ه،
ول�ك��ن ح�ت��ى ال �ي��وم ل��م ت��وف��ق ال�ب�ش��ري��ة في
إي �ج��اد ع�ل�اج ن��اج��ع ل �ل �م��رض ،م �م��ا يحتم
أن ُي��واج��ه باملناعة الطبيعية ال�ت��ي خلقها
اهلل فينا ،ومن هنا بدأ البحث عن وسائل
لتقوية املناعة ،فاتجه البعض الى الرياضة
وت � �ن ��اول ب �ع��ض ال �ف �ي �ت��ام �ي �ن��ات وامل� �ع ��ادن
كفيتاميني سي ودي ،والزنك وغيرها.
وف � ��ي أح � ��د ال � �ب ��رام ��ج اس� �ت� �ض ��اف امل ��ذي ��ع
امل�خ�ض��رم طبيبًا متخصصًا ف��ي ال�غ��ذاء،
ف� �ه ��و أس � �ت� ��اذ ورئ � �ي� ��س ق� �س ��م ال �ت �ث �ق �ي��ف
ال�غ��ذائ��ي باملعهد ال�ق��وم��ي ل�لأغ��ذي��ة ،فأخذ
ي �س �ت �ع��رض األغ ��ذي ��ة امل �ق��وي��ة أو امل �ح �ف��زة
للمناعة إلى أن قال إن هناك وجبة شعبية
اكتشفها ق��دم��اء املصريني منذ أكثر من
 5000س�ن��ة اس�م�ه��ا «ال �ش �ل��ول��و» ت�ع��د من
أه��م األغ��ذي��ة امل��دع�م��ة أو امل�ح�ف��زة للمناعة
ض��د ال�ف�ي��روس��ات وم�ن�ه��ا ال�ك��ورون��ا ،وب�ّي�نّ
أن ه��ذه الوجبة تتكون من ملوخية جافة
وث� ��وم ع ��ال (أي ب�ك�م�ي��ة ك �ب �ي��رة) ول�ي�م��ون
ع��ال وم�ل��ح وش�ط��ة (ح�س��ب ال��رغ�ب��ة) وم��اء
بارد وهي تحضر وتؤكل على البارد ،ثم
ش��رح أسباب اختيار ه��ذه املكونات فقال
ان الثوم مفيد جدًا في تقوية املناعة فهو
م�ض��اد ل�لال�ت�ه��اب��ات ،وال�ل�ي�م��ون مفيد ج�دًا
ك��ذل��ك ألن��ه م�ض��اد ل�ل�ب�ك�ت�ي��ري��ا ،وامل�ل��وخ�ي��ة
ف�ي�ه��ا م ��ادة م�خ��اط�ي��ة ت�ب�ط��ن ج ��دار امل�ع��دة
ف�لا ت�ت��أث��ر ب��ال�ث��وم أو ب��ال�ل�ي�م��ون ،أم��ا العلة
م��ن تحضير الوجبة على ال�ب��ارد فهي ان
الثوم يحتوي على زيت طيار (األليسني)
هو الذي يكسبه الخواص العالجية ،وهذا
ال ��زي ��ت ي �ت��أث��ر ب ��ال� �ح ��رارة م �م��ا ي��وج��ب ان
يستخدم الثوم في هذه الوجبة نيئًا حتى
ال يفقد خواصه.
ه��ذا ك��ل م��ا ق��ال��ه ال�ط�ب�ي��ب امل�ت�خ�ص��ص في
م��وض��وع ال�ش�ل��ول��و ،وه��و ك�ل�ام ل��ه أس��اس
علمي ،فالدكتور ه��رب��رت ب�ي��رس��ون ،وهو
ع��ال��م ف��ي ع�ل��م ال �س �م��وم ،ورئ �ي��س ب��رن��ام��ج
«مصمم األطعمة» الوطني للسرطان يقول
«إن ال �ث��وم دواء ح�ق�ي�ق��ي ،ول �ه��ذا ال�س�ب��ب
ت �ج��ده ف��ي ك��ل ك �ت��اب ط�ب��ي م��ن ك��ل ثقافة
منذ آالف ال�س�ن�ين» ،ول�ق��د اس�ت�خ��دم الثوم
لعالج العديد من األمراض املزمنة املتعلقة
بالقلب ون�ظ��ام ال��دم ،كضبط ضغط ال��دم،
وارت �ف��اع ال�ك��ول�ي�س�ت��رول ،وأم ��راض القلب
ال �ت��اج �ي��ة ،وارت� �ف ��اع ن�س�ب��ة ال�ك��ول�ي�س�ت��رول
امل ��وروث ��ة ،وال �ن��وب��ات ال�ق�ل�ب�ي��ة ،وان�خ�ف��اض
ت��دف��ق ال� ��دم ب �س �ب��ب ض �ي��ق ال �ش ��راي�ي�ن ،أو
ّ
ت�ص�ل��ب ال �ش��راي�ي�ن ،ك�م��ا ي�ع�ت�ق��د أن ��ه يقلل
خطر اإلصابة بعدة أنواع من السرطانات،
ك �س ��رط ��ان ال� �ق ��ول ��ون ،وس� ��رط� ��ان امل� �ع ��دة،
وس ��رط ��ان امل �س �ت �ق �ي��م ،وس ��رط ��ان ال ��رئ ��ة،
وس��رط��ان ال �ث��دي ،وس��رط��ان ال�ب��روس�ت��ات��ا،

وس��رط��ان امل �ث��ان��ة ..وغ �ي��ره��ا م�م��ا يضيق
امل �ج��ال ب �س��رده .وم�ع�ن��ى ه ��ذا أن ال�ط�ب�ي��ب
الذي تحدث عن الشلولو لم يخطئ ،ولكن
ال�ب�ع��ض س ��واء ب�ح�س��ن ن�ي��ة أو ب�س��وء نية
ف�س��ر ه ��ذا ال �ك�ل�ام ع�ل��ى أن ال�ط�ب�ي��ب يعلن
أن� ��ه اك �ت �ش��ف ً
دواء مل �ع��ال �ج��ة ال� �ك ��ورون ��ا!
ف��راح يستضيف أط�ب��اء آخ��ري��ن أو علماء
م �ت �خ �ص �ص�ين ل �ي �س��أل ك ��ل واح � ��د م�ن�ه��م:
وم��ا رأي��ك ف��ي الشلولو كعالج للكورونا؟
ولألسف إن عددًا من العلماء الذين سئلوا
ل��م ي �ع��ن ب��ال��وق��وف ع �ل��ى ح�ق�ي�ق��ة م��ا ق��ال��ه
خبير التغذية ،فلم يطلب سماع الشريط
ً
املسجل عليه الحديث م�ث�لا ليعرف نص
الحديث أو ليقف على املناسبة التي قيل
فيها ،وإنما س��ارع بالقول إنها خرافات،
والبعض عبر عن ضيقه بقائلها فأضاف:
ول�لأس��ف إن��ه ط�ب�ي��ب! وتلقفها امل �غ��ردون
ونجوم السوشيال ميديا فاتخذوا منها
م��ادة للسخرية وال�ه��زء ،ف��أخ��ذوا يعلقون
تعليقات ساخرة ،وساعدهم على ذلك أن
اسم الوجبة غير مألوف والوجبة ذاتها ال
يعرفها إال أهل الصعيد.
وقد دعاني هذا ان أرجع الى الشريط الذي
س�ج��ل عليه ال�ح��دي��ث ف�ل��م أج��د ف�ي��ه حرفًا
واح �دًا مما روج��ه امل�ت�ن��درون ،فالطبيب لم
يقل أبدًا انه اكتشف عالجًا للكورونا ولم
يقل ان الشلولو فيه قضاء على الكورونا
وان� �م ��ا ك ��ل م ��ا ق ��ال ��ه ال ��رج ��ل ه ��و ان ه��ذه
الوجبة تعد من أهم األغذية التي تدعم أو
تحفز امل�ن��اع��ة الطبيعية ال�ت��ي خلقها اهلل
فينا لتقاوم الفيروسات ومنها الكورونا
وغ�ي��ره��ا (ه �ك��ذا ق��ال ح��رف�ي��ًا حسبما هو
م�س�ج��ل ف��ي ش��ري��ط ال�ح�ل�ق��ة ال �ت��ي أذي�ع��ت
ف��ي  ،)2020/4/5وح�ي�ن ه��اج��ت ال�ه��وج��ة
ع��اد امل��ذي��ع ن�ف�س��ه وم��ذي �ع��ون آخ ��رون ال��ى
استضافة الطبيب الذي أكد عدة مرات انه
لم يقل ابدًا انه اكتشف عالجًا للكورونا.
وق ��د ذك��رن��ي ه ��ذا ب�ت�ج��رب��ة ع�م�ل�ي��ة أج��راه��ا
أم��ام �ن��ا أح ��د امل ��درس�ي�ن ب �م��درس��ة أس �ي��وط
الثانوية ،ليثبت لنا كيف يتم تحريف الخبر
حني يتم تناقله من شخص ال��ى آخ��ر ،فقد
ك �ت��ب خ �ب �رًا ق �ص �ي �رًا ف ��ي ورق � ��ة ص �غ �ي��رة،
وناوله ال��ى التلميذ ال��ذي يجلس في أقصى
يسار الصف األم��ام��ي ،وطلب منه ان يقرأ
ه��ذا الخبر ف��ي س��ره  -أي م��ن دون صوت
 ويحفظه جيدًا ثم يعيد ال��ورق��ة لالستاذ،وبعدها يهمس بالخبر ال��ذي تلقاه للتلميذ
الجالس بجانبه ،وعلى األخير ان يهمس به
أيضًا الى الجالس بجانبه وهكذا واحدًا وراء
اآلخ��ر ،ال��ى ان وص��ل الخبر ال��ى آخ��ر تلميذ
في الفصل ،وهنا طلب منه االستاذ ان يكتب
الخبر ال��ذي وصله على السبورة ،وبعد ان
ك�ت�ب��ه ت��وج��ه االس �ت��اذ ال ��ى ال �س �ب��ورة وكتب
عليها ن��ص الخبر األص�ل��ي ال��ذي كتبه في
الورقة التي ناولها للتلميذ االول ،ثم طلب منا
ان نقارن بني الخبرين املكتوبني أمامنا على
ال�س�ب��ورة ،فتبني لنا اخ�ت�لاف كبير بينهما
الى درجة ان الخبر املنقول أصبح ال عالقة
له بالخبر األصلي!
ف ��اذا ك ��ان ه ��ذا ه��و م��ا ح ��دث ل�ل�خ�ب��ر حني
تم تناقله في فصل يضم أربعني تلميذًا
فقط ،فماذا يحدث له حني يتم تداوله بني
م �ش��اه��دي ال �ت �ل�ف��زي��ون وال �ي��وت �ي��وب ال��ذي��ن
يحصون باملاليني؟

«سبقلا» رصدت جهود متطوعي الجمعيات الخيرية

وجبات غذائية بدل الموائد الرمضانية
خالد الحطاب

العدساني لـ سبقلا:
 500سلة يومياً..
نوزعها وفق
احتياجات الجاليات
جمعية السالم وزعت
 13ألف «مجموعة»
منذ بدء رمضان
الفيلكاوي لـ سبقلا:
كوبونات تسوق
من «المنابر القرآنية»
للمتعففين

شبابا وكبارا ،مواطنني ومقيمني ،جميعهم يعملون
صفا واح��دا ،كأنهم بنيان مرصوص ،يفزعون لفعل
الخير في هذا البلد الطيب ،لتوفير احتياجات األسر
املتعففة التي تمر بضائقة خالل الفترة الحالية.
جهود ترسمها أن��ام��ل شباب متطوعني لتزين بها
ص � ��ورة ال ��وط ��ن ال �ج �م �ي��ل ،ف�ي�ن�ط�ل�ق��ون م �ن��ذ س��اع��ات
الصباح األول��ى إل��ى ص��االت املناسبات واالف ��راح او
امل��دارس املخصصة لتخزين املواد الغذائية لتجهيز
ال �س�لال ال�غ��ذائ�ي��ة ال �ت��ي أص�ب�ح��ت ب��دي�ل��ة ع��ن امل��وائ��د
الرمضانية ،بأمر من وزارة الشؤون ،التي طلبت من
الجمعيات الخيرية وامل�ب��رات االقتصار على توزيع
السالل وعدم توزيع وجبات غذائية ،او القيام بإعداد
والئ ��م اف �ط��ار ص��ائ��م داخ ��ل ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا ملنع
انتشار ع��دوى ك��ورون��ا .سبقلا رافقت مجموعة من
الجمعيات الخيرية ،بدءا من جمعية النجاة الخيرية
ال �ت��ي ت�س�ت�غ��ل م �س��رح اح� ��دى م��دارس �ه��ا ف��ي منطقة
حولي لتجهيز ال�س�لال الغذائية ،ب��وج��ود مجموعة
من املتطوعني ومسؤولي الجمعية ،كما يتم التعاون
مع لجنة التعريف باإلسالم للتوزيع على الجاليات
املوجودة في البالد وفق حاجتها.
وخ� �ل��ال اط� �ل��اع سبقلا ع �ل��ى س �ي��ر ع �م �ل �ي��ة ت�ج�ه�ي��ز
ال �س�لال ،ك�ش��ف ع�ض��و مجلس ادارة جمعية النجاة

د.إب��راه�ي��م العدساني ع��ن تجهيز  500سلة غذائية
ي��وم�ي��ا ،م�ش�ي��را إل��ى ت��وزي��ع  3آالف م�ن��ذ ب��داي��ة شهر
رمضان املبارك.
وب�ي�ن ان ج �ه��ود ت��وزي��ع ال �س�ل�ال ت��أت��ي ض�م��ن حملة
«فزعة» بمشاركة  39جمعية خيرية ،ملساندة الجهود
الحكومية في محاربة كورونا.
وذكر العدساني أن السالت الغذائية لألسر املتعففة
جاءت بديال للموائد الرمضانية ،حيث توزع لألفراد
أو االسر وفق حجمها.
وأش��ار إلى أن «النجاة أطلقت مع بداية دخول شهر
رم �ض��ان م �ش��روع  356ص��دق��ة ،ال ��ذي ي�ع��د األول من
نوعه في الكويت والعالم العربي ،إذ جعل من فعل
الخير تجربة أيسر على املتبرعني من أي وقت مضى،
حيث يتم الحصول على دينار واحد يوميا ملدة سنة
وتصرف على الكثير من أوج��ه الخير التي تنفذها
الجمعية داخل الكويت وخارجها» .وزاد :لدينا نظام
آل ��ي وإل �ك �ت��رون��ي خ ��اص ل�ت�س�ج�ي��ل األس� ��ر امل�ت�ع�ف�ف��ة،
وتسهيل عملية ايصال السالت الغذائية ومنع تكرار
توزيعها م��ن خ�لال ل�ج��ان أخ��رى أو اف��رع للجمعية،
ويمكن وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية م��ن متابعة اداء
الفرق واللجان التابعة للنجاة من دون مشكالت.
على الجهة األخ��رى ،يقوم أف��راد ومتطوعو جمعية
السالم الذين رافقتهم سبقلا خالل جولتهم الليلية
للتوزيع على األس��ر املتعففة وال�ع�م��ارات املحجورة

ف��ي  4م�ن��اط��ق مختلفة ب�ج�ه��ود ك�ب�ي��رة ،ت�ب��دأ بفريق
التجهيز عند الساعة  12ظهرا لتعبئة الطرود باملواد
التموينية ونقلها إلى ص��االت التوزيع التي تنتظر
الفرق ليال.
وع �ن ��د ال � �ـ  9ل �ي�ل�ا ت �ب ��دأ خ �ل �ي��ة ن �ح��ل امل �ت �ط��وع�ي�ن م��ن
ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي بنقل ال �س�لال وال �ط��رود ال�ج��اه��زة
ع�ب��ر م��رك�ب��ات�ه��م وش��اح �ن��ات وي �ت��م ت��وزي�ع�ه��م ع�ل��ى 4
فرق ضمن  4مناطق رئيسية ،تشمل نحو  650أسرة
متعففة يوميا وألف طرد للعمالة املتضررة.
وبلغ إجمالي ما قامت بتوزيعه جمعية السالم خالل
 5أيام  13270طردا وسلة غذائية على األسر املتعففة
والعمالة إلى جانب توفير  9آالف وجبة غذائية على
العاملني في الصفوف األولى والعمالة املتضررة.
وك ��ان لجمعية امل�ن��اب��ر ال�ق��رآن�ي��ة دور م ��واز مل��ا قامت
ب��ه جمعيتا ال�ن�ج��اة وال�س�لام الخيريتان ،حيث قال
م��دي��ره��ا ال� �ع ��ام ب� ��در ال �ف �ي �ل �ك��اوي ل� �ـ سبقلا :وزع ��ت
ال �ج �م �ع �ي��ة ال� �س�ل�ال ال �غ��ذائ �ي��ة ع �ل��ى األس � ��ر امل�ت�ع�ف�ف��ة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمعية ال �س�لام ال�خ�ي��ري��ة ،والجمعية
الكويتية ل�لأس��ر املتعففة ب��واق��ع  300سلة للعمالة
امل �ت �ض ��ررة م ��ن ال �ح �ج��ر ال �ك �ل��ي ف ��ي ج �ل �ي��ب ال �ش �ي��وخ
وامل�ه�ب��ول��ة ،وك��وب��ون��ات م ��واد غ��ذائ�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
س��وق ال��راع��ي امل��رك��زي ،اس �ت �ف��ادت م�ن�ه��ا  100عائلة
ف��ي ال �ك��وي��ت ،م��ع ت��وزي��ع أك�ث��ر م��ن  800س�ل��ة غ��ذائ�ي��ة
رمضانية على املحتاجني واألسر املتعففة.

محتويات السلة الغذائية
تحتوي السلة الغذائية على األرز ،واملعكرونة ،وال�ف��ول،
وال��ذرة ،والصلصة ،والحمص ،والتمر ،والزيت ،والسمن،
والدجاج املجمد ،وعلب اللحوم ،وعلب األجبان ،واملياه.

نظام في تجهيز السالل
ت �م��ر ت�ع�ب�ئ��ة ال� �س�ل�ال ال �غ��ذائ �ي��ة ب �ن �ظ��ام م �ح��دد ي �ق��وم به
امل�ت�ط��وع��ون ،ح�ي��ث ي�ح��دد ل�ك��ل م�ت�ط��وع ص�ن��ف م�ع�ين من
االغذية ليقوم بوضعه داخل الحقيبة أو الكرتونة ،وبعد
االنتهاء من وض��ع جميع األص�ن��اف يقوم اح��د املراقبني
ب��ال�ت��أك��د م�م��ا وض ��ع داخ ��ل ك��ل ك��رت��ون��ة وم ��ن ث��م غلقها
ووضعها ف��ي مكان نقلها عبر الشاحنات املخصصة
للتوزيع.

سالل خضار وفواكه
بجهود متطوعين
م��ا زال��ت م�ب��ادرة «نحميك» مستمرة بجهود متطوعني
كويتيني وت�ب��رع ودع��م م��ن امل��زارع�ي�ن وش��رك��ات ،وت��وزع
ي��وم�ي��ا ع �ش��رات ال �س�لال ال�غ��ذائ�ي��ة ع�ل��ى ال�ع�م��ال��ة واألس ��ر
امل �ت �ع �ف �ف��ة ،وه� ��ي امل � �ب� ��ادرة ال �ت��ي ي �ق��وده��ا رئ �ي��س ن�ق��اب��ة
التعاونيني جمال الفضلي.
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يخضع للحجر المنزلي بعد عودته من األردن ضمن رحالت اإلجالء األخيرة

عبد اإلمام لـ سبقلا :بخيل «جلدة» على زوجتي في «مساحات خالية»
مواعيد مسلسالت رمضان

محمد علي

عاد الفنان القدير عبد اإلمام عبدالله إلى الكويت من المملكة األردنية
الهاشمية ضمن رحالت اإلجالء األخيرة ،ويمضي حالياً فترة الحجر منذ
 10أيام تقريباً استعداداً للعودة إلى حياته الطبيعية .عبد اإلمام طمأن
الجمهور من خالل سبقلا ،على حالته الصحية ،مؤكداً ضرورة التزام
الجميع بتعليمات الدولة واإلجراءات االحترازية التي تفرضها في محاولة
لتقويض انتشار فيروس كورونا .عبد اإلمام يسجل حضوره الدرامي
الرمضاني هذا العام في عملين يعرضان عبر شاشة تلفزيون الكويت هما:
«مساحات خالية» و«رحى األيام».
حول نشاطه الفني وكيف يمضي يومه تحدث معنا.
يقول عبد اإلمام «أتواجد حاليًا في العزل ،صحتي
بخير وأت��واص��ل م��ع بعض ال��زم�لاء واألق ��ارب من
خ�ل�ال ال �ه��ات��ف ،ول ��م أق ��ف ب�ع��د ع�ل��ى ردود أف�ع��ال
ال�ج�م�ه��ور ت�ج��اه أع�م��ال��ي ال��درام �ي��ة ،ال سيما أنني
لست شغوفًا بمواقع التواصل االجتماعي ،وربما
بعد أن أنتهي م��ن فترة الحجر ق��د اطلع بصورة
أك�ب��ر ع�ل��ى م��ا يكتب وي �ت��داول م��ن آراء الجمهور
والنقاد حول العملني».
حالة درامية

وي��ذه��ب ال�ف�ن��ان امل�خ�ض��رم إل��ى ح�ض��وره ال��درام��ي
ب� �ش ��يء م� ��ن ال �ت �ف �ص �ي��ل ح� �ي ��ث ي� �ق ��ول «س� �ع ��دت
باملشاركة في مسلسل «مساحات خالية» ،ألنه
ح��ال��ة درام� �ي ��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ،ك��ذل��ك ال�ش�خ�ص�ي��ة ال�ت��ي
أجسدها مغايرة عن أي دور قمت به من قبل له،
وكما يتابع الجمهور حاليًا أق��دم شخصية رجل
بخيل «ج�ل��دة» على أق��رب األق��رب�ين منه ،ال سيما
زوج �ت ��ه وب� �م ��رور ال ��وق ��ت ت�ت�ك�ش��ف أب �ع ��اد أخ ��رى
للشخصية».

«رحى األيام» تجربة
جديدة ومختلفة..
وأتمنى للجمهور
االستمتاع بها
«رح ��ى األي� ��ام» ف��ي ت�ج��رب��ة ج��دي��دة وم�خ�ت�ل�ف��ة ،إذ
يذهب العمل إلى حقبة زمنية سابقة صاغ أحداثها
الكاتب مشاري العميري ،ويخرجه حمد النوري
وبمشاركة مجموعة من الزمالء األعزاء ،وظهوري
في العمل لم يتجاوز الحلقتني بدور رجل يسعى
ليأخذ الثأر ممن قتل شقيقه».
وزاد «اعتز بهذه اإلطاللة وأتمنى للجمهور متابعة
ممتعة للعمل».
قاعدة واحدة

وح��ول رأي��ه ف��ي ظ�ه��ور الفنان ف��ي أك�ث��ر م��ن عمل

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.

ب�ع��ض ال�ف�ن��ان�ي�ين م�م��ن اع� �ت ��ادوا ع�ل��ى أداء األدوار
الثانوية يقدمونها بطريقة تتفوق على أبطال العمل
ب�م��راح��ل ،م��ن ه ��ؤالء ال�ف�ن��ان��ة س�ل��وى ع�ث�م��ان ،التي
ق��دم��ت مشهدًا كبيرًا ورائ �ع��ًا ف��ي الحلقة التاسعة
من مسلسل البرنس ،وهو املشهد الذي علمت فيه
بإجرام ابنها ..نرفع القبعة لسلوى ،والكبير كبير
حتى لو كان الدور صغير!

■ حوار جميل
تميز مسلسل ح��ارس ال�ق��دس ب�ح��وارات��ه الجميلة
ول�غ�ت��ه ال��رف�ي�ع��ة ،وم�ع�ظ��م ال �ح��وارات ال�ت��ي ت��رد على
ألسنة شخصيات العمل نجدها مكتوبة بعناية
شديدة ..في إحدى الحلقات لفتتني عبارة ملهمة
تقول« :من السهل أن نكون مؤمنني إذا كان الخير
يعم الدنيا».

■ عتيج الصوف
يبدو أن الشعور بالحنني للزمن الجميل هو سبب
ن �ج��اح ال �ق �ن��وات ال �ت��ي تعتمد ع�ل��ى ع��رض األع �م��ال

■ 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

لن أغامر بتاريخي لمجرد
التواجد في أعمال
فنية ..فإما الحضور
المؤثر وإما االكتفاء
بمقعد المتفرج

يوميات أبو طبيلة

■ الكبير كبير

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

طابع درامي مشوق

وي �ض �ي��ف «ي �ن��اق��ش امل�س�ل�س��ل ق �ض��اي��ا إن�س��ان�ي��ة
واجتماعية عبر طابع درامي مشوق ،وذي أحداث
م�م�ت�ل�ئ��ة ب��امل �ف��اج��آت ،وي �ق��دم ص� ��ورة ع��ن ال�ح�ي��اة
الحالية من حيث اللهث وراء امل��ال واملصالح ،من
دون األخ� ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ال �ع�ل�اق��ات األس ��ري ��ة،
وص�ل��ة ال��رح��م ،ف��ي ظ��ل س�ي�ط��رة األف �ك��ار الدخيلة
على املجتمع ،وتحديدًا الشباب ،وتتناول القصة
ال�ص��راع على امل��ال ،ويتخلله بعض ال�ج��رائ��م التي
يكتنفها الكثير من الغموض».
وتوقف عبد اإلمام عند مشاركته الدرامية الثانية،
موضحًا «أحل ضيف شرف على أسرة مسلسل

أحمد بدر

تلفزيون أبوظبي:

عبد اإلمام عبدالله

درام� � ��ي خ �ل�ال ش �ه��ر رم� �ض ��ان ،أوض � ��ح «ل�ي�س��ت
هناك قاعدة واحدة تحكم هذا األمر ،ألنه في رأيي
يعتمد على قدرة املمثل على التنقل بني أكثر من
شخصية من دون أن يخل بأي منها ،لذلك هناك
من لديه الطموح والرغبة في أن يشارك في أكثر
من عمل ،وهناك من يكتفي بعمل واح��د ،وربما
تلعب ال�ظ��روف دوره��ا في تصوير الفنان بأكثر
من عمل على م��دار العام ،ثم يفاجأ بتغير موعد
العرض لتظهر كلها خالل شهر رمضان».
وال يجد الفنان املخضرم أي إشكالية في غيابه
ع��ن ال�ش��اش��ة ل�ف�ت��رة إذا ل��م ي �ص��ادف دورًا يقدمه
بصورة جيدة ،مضيفًا «أبحث عن الكيف وليس

ال �ك��م ،وه ��ذا ش �ع��اري دائ �م��ًا ف��ي ال�ح�ي��اة ل��ن أغ��ام��ر
بتاريخي ملجرد التواجد ،فإما الحضور املؤثر في
أي عمل درامي ،أو االكتفاء بمقعد املتفرج».
ي��ذك��ر أن مسلسل «م�س��اح��ات خ��ال�ي��ة» م��ن إنتاج
شركة «دال ميتا» للفنان منقذ عبد العزيز السريع،
ومن تأليف علي فريج ،وإخراج محمود الدوايمة،
ومن بطولة عدد من النجوم بينهم إبراهيم الحربي،
زهرة الخرجي ،عبير أحمد ،ساملى سالم ،شيالء
س �ب��ت ،ع �ب��داهلل ال� �ط ��راروة ،أح �م��د ح�س�ين ج��اس��م،
شهد عبد اهلل ،يوسف الحشاش ،باالشتراك مع
الفنانني القديرين محمد جابر وعبد اإلم��ام عبد
اهلل.

«فرصة تانية»..
الحياة بعد فقدان الذاكرة

رغ��م شهرة العمل الخيري الكويتي عامليا إال أننا
نفتقد ل�ب��رام��ج تنقل ص��ورة ه��ذا العمل والسمعة
الطيبة بشكل فني احترافي ،فلماذا ال يكون لدينا
برنامج على غرار البرنامج االماراتي الجميل «قلبي
اطمأن» والذي يقدمه شاب مجهول وال نعرف نحن
املشاهدين عنه غير اسمه األول غيث؟ ملاذا ال يوجد
لدينا غيث كويتي؟

تغريدة اليوم
الجوهرة القويضي/@aljawhrhsaud
الدراما والكوميديا الخليجية حان الوقت أن تكون ثقافة متحررة من كل السقطات ،ثقافة مجتمعية بحتة
متحررة من التعصب ومن االنتقاد العام الذي يؤدي باآلخر لسقطات إعالميه ،سوى القيم اإلنسانية
واألخالق بعيدة عن السخرية املجتمعية ،ال حاجه لنا بنبش شخصيات هامشيه تثير الشعوب!

■ 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

■ 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 ..

■ وين الكوميديا؟

■ غيث الكويتي

قناة « MBCدراما»:

قناة « »mbcمصر:

التلفزيونية القديمة ،مثل قناة القرين في الكويت
وقناة ذكريات في اململكة العربية السعودية ،الغريب
ان عشاق هذه القنوات ال ينتمون لشريحة املسنني
فقط ،بل يتابعها حتى الشباب واألطفال الصغار..
وصج لي قالوا :عتيج الصوف وال جديد البريسم!

ً
حتى اآلن لم نجد عمال كوميديا واحدا استطاع أن
يجذب انتباه املشاهدين في هذا املوسم الرمضاني.
كلنا اع�ت��دن��ا ع�ل��ى مسلسالت ك��وم�ي��دي��ة ف��ي فترة
ما بعد اإلفطار لكن منذ غياب عبد الحسني عبد
الرضا رحمه اهلل وهذه الفترة ميتة تلفزيونيا!

■ 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

مهاب نصر
ض�م��ن ق��ائ�م��ة األع �م��ال ال��درام �ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة على
املائدة الرمضانية هذا العام يأتي مسلسل «فرصة
تانية» ،ال��ذي ب��دأت الحلقة األول��ى منه بفقدان ذاك��رة
إح ��دى ب�ط�لات��ه «م �ل��ك» ،ال�ت��ي ت�ق��وم ب��دوره��ا الفنانة
ياسمني صبري ،إثر حادثة ،بعد أن هجرت خطيبها
متصورة خيانته لها وإص��راره��ا على ع��دم العودة
إليه ،ما يدفعه إلى الزواج من أخرى.
املسلسل حظي بكثير م��ن التعليقات على مواقع
ال�ت��واص��ل ال�ت��ي تجتزئ بعض ال�ع�ب��ارات امل��ؤث��رة في
ح � ��وارات األب� �ط ��ال ،ك �م��ا ام �ت��دح ال �ب �ع��ض أغ �ن �ي��ة تتر
املسلسل التي يؤديها رامي عصام.
يبدو املسلسل مثل غيره من املسلسالت الرمضانية
هذا العام معرضًا لألناقة واألزياء ،كما أنه يتضمن
م �ف��ارق��ات وم ��واق ��ف ي�ص �ع��ب ت�ق�ب�ل�ه��ا .ب �ع��ض ه��ذه
املواقف أشار إليها رواد موقع تويتر ،حيث وجدوا
األحداث عشوائية وغير مبررة.
ً
فهل من املنطقي مثال أن تعلن زوج��ة لزوجها في
حضور أبيها أنها حامل بينما ينكر زوج�ه��ا ذلك
ويتهمها بالكذب حتى بعد أن أك��د الطبيب صحة
كالمها من دون أن يتدخل األب ،بل فقط يهنئ ابنته
ً
واعدًا إيها بهدية كبيرة ،ومتجاهال االتهام الواضح

في كالم الزوج؟
هل من املنطقي أن يصفع زوج زوجته على مرأى
م��ن ال �ن��اس ف��ي م �ك��ان ع ��ام م�ث��ل أح ��د م ��والت دب��ي،
وح �ي �ن �م��ا ي �ت��دخ��ل رج� ��ل األم � ��ن ي �ن �ه��ره ب� �ش ��دة؟ مع
ه��ذا رأى ب�ع��ض امل�ت��اب�ع�ين ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل أن
ش�خ�ص�ي��ات امل�س�ل�س��ل ت�ش�ي��ر إل ��ى ن �م��اذج حقيقية
م��ن ال��واق��ع ،وق��د علق البعض على الشخصية التي
تؤدي دورها الفنانة أينت عامر بـأنها نموذج معروف
للمرأة التي تحاول التقرب إل��ى الرجال رغ��م علمها
أنهم متزوجون وذل��ك بسبب رغبتها املريضة في
هدم العالقات األسرية السعيدة واآلمنة.
اإلط��ار العام للمسلسل ي��دور ح��ول الفرصة الثانية
التي تمنح لبعض الناس في الحياة ،فبعضهم يضيع
ف��رص�ت��ه ت�ل��ك ،غ�ي��ر أن آخ��ري��ن ال ي�ف��وت��ون الفرصة
الثانية بل يستغلونها ،مستأنفني حياتهم من جديد
بروح مغايرة.
كما يتطرق املسلسل إلى مشكالت بعض العالقات
العاطفية والعائلية ،حيث نجد ال�ن�م��اذج التي تحب
االستحواذ ،واألخ��رى الغيورة أو العنيفة .املسلسل
ت��أل�ي��ف مصطفى ج �م��ال ه��اش��م ،وم�ع��ال�ج��ة درام �ي��ة
مل�ح�م��د س�ي��د ب�ش�ي��ر وإخ � ��راج م��رق��س ع� ��ادل ،ي�ق��وم
ببطولته ياسمني صبري ،أحمد مجدي ،أينت عامر،
إدوارد وآخرون.

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

فخذ الخروف المحشي بالفريكة
استمتعوا في «رمضان في المنزل
مع فتافيت» يوميا ً على قناة
فتافيت «قناة »beIN 351
@ fatafeatchannel
Fatafeat
@Fatafeat
https://www.youtube.com/fatafeat

سحور :سلطة اللبنة

■ المقادير

ً
تقريبا (مسحب من العظم)
 1فخذ خروف وزن  2كلغ
½ كلغ م��ن الفريكة الخشنة (مغسولة ومصفاة) 1
حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح  1حبة
بصل مفرومة  1ملعقة صغيرة من السمن  2ملعقة
صغيرة من زيت الزيتون  2ملعقة كبيرة من الزيت
النباتي  4أك��واب من مرق الدجاج أو اللحم  2ملعقة
كبيرة من امللح  1ملعقة صغيرة من الفلفل األسود
(مطحون)  1ملعقة صغيرة من القرفة (مطحونة) 1

ملعقة صغيرة من الهال (مطحون)  1ملعقة كبيرة
من البهارات املشكلة (مطحونة)  1ورقة غار كبيرة 1
عود قرفة كبير صنوبر ولوز محمص.
■ الطريقة

ي�غ�س��ل ال�ل�ح��م ب��امل��اء وي�ج�ف��ف ج �ي� ً�دا ،وي �ف��رك من
الداخل والخارج بكل البهارات ويترك في الثالجة
مل ��دة س��اع �ت�ين أو أك �ث��ر .ف��ي ق ��در ي �ش��وح ال�ب�ص��ل
امل� �ف ��روم م��ع ال �س �م��ن وزي� ��ت ال��زي �ت��ون ورش� ��ة ملح

وف �ل �ف��ل أس� ��ود ح �ت��ى ي ��ذب��ل ،ث ��م ت �ض��اف ال�ف��ري�ك��ة
وتقلب ،ثم يضاف املرق وتغطى القدر ويعدل امللح
وي�ت��رك الخليط على ن��ار عالية مل��دة عشر دقائق،
ث��م تخفض ال �ح��رارة إل��ى ه��ادئ��ة وت �ح��رك الفريكة
ً
تقريبا
وتغطى وتترك لتنضج ملدة نصف ساعة
مع التقليب من آن آلخ��ر وإض��اف��ة بعض من املاء
الساخن إذا لزم األمر حتى تنضج ،ثم تترك لتبرد.
ً
مفتوحا وي��رش بامللح م��ن الداخل
يوضع الفخذ
وال�خ��ارج ،ثم توضع الفريكة في املنتصف ويلف
الفخذ ج�ي� ً�دا ويثبت بخيط امل�ط�ب��خ .يحمر الفخذ

ف��ي ال��زي��ت النباتي م��ن ك��ل الجهات ،ث��م يضاف له
البصل الشرائح وورقة الغار وعود القرفة وتقلب
معه ،ثم يضاف ماء ساخن فقط حتى ثلث ارتفاع
ال�ف�خ��ذ .ي�غ�ط��ى ال �ق��در وي �ت��رك ع�ل��ى ن��ار متوسطة
مل��دة ساعتني م��ع قلب الفخذ وإض��اف��ة امل��زي��د من
املاء الساخن القليل ً
جدا بحيث ينضج الفخذ من
دون أن يسلق .يرفع الفخذ من القدر إلى صحن
التقديم ،ويصفى املرق املتبقي ويوضع في وعاء
صغير عميق .يقطع الفخذ إلى شرائح ويقدم مع
اللنب الرائب والصنوبر واللوز املحمص.

ورق دوالي وكوسة
■ المقادير

■ المقادير

500غ لبنة ناشفة (قليلة املاء)
 1حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعما
 1حبة طماطم كبيرة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة
 2ملعقة ك�ب�ي��رة نعنع ن��اش��ف م�ط�ح��ون أو زع�ت��ر ج��اف
(باإلضافة إلى كمية إضافية لتغليف اللبنة)
 1ملعقة صغيرة شطة
 1ملعقة صغيرة ملح
 1ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
 2ملعقة كبيرة زيت زيتون
جوز مكسر للتزيني
■ الطريقة

500غ من لحم الخروف أو العجل (مفروم وسط)
500غ من األرز متوسط الحبة (مغسول ومنقوع
مل��دة ن�ص��ف س��اع��ة)  1ك�ل��غ م��ن ال�ك��وس��ة صغيرة
الحجم (مغسولة ومفرغة) 500غ من ورق الدوالي
(مغسول ومسلوق ملدة خمس دقائق حتى يطرى)
 2ملعقة ك�ب�ي��رة م��ن ال�س�م��ن  2ملعقة ك�ب�ي��رة من
ال��زي��ت النباتي  2ملعقة كبيرة م��ن زي��ت الزيتون
 4مالعق صغيرة م��ن امل�ل��ح ½ كلغ م��ن الطماطم
الناضجة (مقطعة إلى حلقات)  2ملعقة صغيرة
م��ن ال�ف�ل�ف��ل األس� ��ود امل �ط �ح��ون  2ملعقة صغيرة
من البهارات املشكلة ½ملعقة صغيرة من الهال
املطحون ¼ ملعقة صغيرة من القرفة املطحونة.

 .1يخلط ال�ب�ص��ل م��ع امل�ل��ح وال�ف�ل�ف��ل وال�ط�م��اط��م والشطة
والنعنع أو الزعتر (أو مزيج منهما)
 .2يخلط نصف الكمية مع اللبنة
 .3تشكل اللبنة باليد على شكل ك��رات ق�ط��ره��ا  4سم
تقريبا
 .4تغط كل ك��رة في كمية إضافية من النعنع أو الزعتر
الجاف بحيث تغلفها
 .5ت�ص��ف ال �ك��رات ف��ي ص�ح��ن ال�ت�ق��دي��م وح��ول�ه��ا الخليط
املتبقي ويدار فوقها زيت الزيتون والجوز
 .6تقدم مع الخبز
م�لاح�ظ��ة  :إذا ل��م ت�ت��واف��ر اللبنة ال�ن��اش�ف��ة تخلط اللبنة
الطرية ببعض امللح وتوضع داخ��ل فوطة مطبخ وتلف
وتوضع في الثالجة مدة نصف ساعة ،ثم تخرج ويضغط
على الفوطة بحيث تمتص كمية م��ن امل��اء امل��وج��ود في
اللبنة فتصبح متماسكة.

■ مقادير مرق الطبخ

 8أك��واب من م��رق الدجاج (أو مخلوط مع م��اء) 1
ملعقة كبيرة من معجون الطماطم  2ملعقة كبيرة
من عصير الليمون  1ملعقة كبيرة من امللح.

عصير الفراولة والبرتقال

■ الطريقة

يذوب السمن ،ثم يخلط اللحم واألرز مع السمن
وزيت الزيتون والزيت النباتي وامللح والبهارات
ويخلط املزيج ً
جيدا .تغسل الكوسة املحفورة
م��ن ال��داخ��ل ب��امل��اء وامل�ل��ح وت�ص�ف��ى ،ث��م تحشى
ب��امل��زي��ج دون ال �ض �غ��ط ،ب��ل ف�ق��ط ب ��أن ت�ه��ز كل
ً
حبة قليال وتحشى فقط حتى ¾ الحبة حتى
يتسنى للحشو أن يتمدد وينضج باملرق .تفرد
ك��ل ورق ��ة دوال ��ي بحيث ت�ك��ون ال�ج�ه��ة الالمعة
إل ��ى األس� �ف ��ل ،وي��وض��ع ع �ل��ى ال �ج��زء ال�ع��ري��ض
منها بعض الحشو وتلف إلى األعلى مع ثني
األط��راف الجانبية ،ويجب أن يكون اللف ً
رخوا
وغير مشدود حتى ينضج الحشو ويتشرب
من املرق .في طنجرة ذات حجم مناسب يوضع

القليل م��ن ال��زي��ت النباتي أو السمن ،ث��م ت��وزع
قطع الطماطم وت��رش بقليل م��ن امللح والفلفل
األس� � ��ود ،ث ��م ت �ص��ف ح �ب��ات ال �ك��وس��ة وف��وق�ه��ا
حبات ورق الدوالي .توضع الطنجرة على النار.
ي�خ�ل��ط امل� ��رق م��ع م �ع �ج��ون ال �ط �م��اط��م وع�ص�ي��ر
الليمون وامل�ل��ح ج�ي� ً�دا وي��دار ف��وق ال��ورق بحيث
ً
جانبا حتى يضاف
يغمر فقط ويحفظ الباقي

ً
الحقا .يوضع صحن كبير الحجم على الورق
ً
ليشكل ث�ق�لا بحيث يتماسك ال ��ورق وتغطى
الطنجرة وت�ت��رك على ن��ار عالية ال �ح��رارة ملدة
ً
تقريبا ،ثم يرفع الصحن وتغطى
نصف ساعة
الطنجرة وتترك ملدة ربع ساعة أخرى على نار
ً
عالية ويضاف بعض املرق ساخنا إذا نقص.
تخفف ال�ن��ار ج� ً�دا وت�ت��رك الطنجرة مل��دة ساعة

ونصف أو أكثر مع االنتباه إل��ى وج��ود القليل
من املرق في أسفلها حتى تنضج حبات الورق
ً
كليا .تترك ملدة نصف ساعة ،ثم تقلب وتقدم
مع عصير الليمون واللنب الرائب.
م�لاح�ظ��ة :م��ن امل�م�ك��ن وض��ع ق�ط��ع م��ن ال�ل�ح��م في
القاعدة مع مراعاة رشها بامللح والبهارات وسوف
تكون قد نضجت ً
تماما مع نضج الورق.

بافلوفا مع ثمار الصيف
■ المقادير

500غ م ��ن ع �ج�ين ال �ب ��اف ب �س �ت��ري ال �ج��اه��ز (ل�ين
خارج الفريزر) 400غ من جنب الكريمة للحلويات
(بدرجة حرارة الغرفة)  1علبة من التوت األزرق 2
حبة تفاح مقشرة ومقطعة إل��ى شرائح رقيقة 2
ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة  1ملعقة كبيرة من
السكر البني.
■ الطريقة

ت �ف��رد ال�ع�ج�ي�ن��ة ف��ي وع ��اء ب��اي��رك��س إل ��ى سمك
½ س��م .ي��وزع الجنب على العجني بحيث تترك
مسافة  2سم على الحواف .يوزع التوت األزرق
فوق الجنب .تمزج شرائح التفاح بالزبدة الذائبة،
ث��م ت��رت��ب ف��وق ال �ت��وت األزرق وت ��رش بالسكر
ال �ب �ن��ي .ت�خ�ب��ز ف��ي ف ��رن م�ت��وس��ط ال� �ح ��رارة مل��دة
ربع ساعة حتى تنتفخ الحواف وتصبح ذهبية
اللون .تقدم دافئة أو باردة.

■ المقادير

 3أكواب من الفراولة املقطعة إلى قطع صغيرة  2كوب من
عصير البرتقال  1كوب من ماء الصودا  2ملعقة كبيرة
من السكر العادي  1ملعقة كبيرة من مركز عصير الرمان
(غرينادين)
■ الطريقة

تخلط جميع املقادير في الخالط الكهربائي ،مع مراعاة
ت�ق��دي��م العصير ف � ً
�ورا ح�ت��ى ت�ح��اف��ظ ال �ص��ودا ع�ل��ى ال�غ��از
املوجود فيها .يقدم مع قطع الثلج.

 08اليت

اإلثنين  11رمضان  1441هـ •  4مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16782

منوعات

خبراء وأطباء ينصحون :جهز ركناً في بيتك ..واجعله شبيهاً بالمدرسة

كيف تجعل أطفالك يحترمونك ..مثل معلمهم؟
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،ووق ��ت ل�ع��ب ،ه��ي ج��وائ��ز ي�ق��دم�ه��ا اآلب��اء
ألبنائهم في ال�ع��ادة ط��وال ال�ي��وم ،لكن يمكن حصرها
فقط بإنجاز شيء ما أو إنهاء عمل مدرسي ،أو إتمام
مهمة في املنزل.
وي �ق��ول ال��دك �ت��ور ب�ي��ري�ن��ز« :ل �س��وء ال �ح��ظ ،ف ��إن معظم
األطفال لديهم وصول غير محدود إلى كل ما يريدون،
ويفقدون ه��ذا ال��وص��ول عند ح��دوث السلوك ،وتشير
العلوم السلوكية إلى أنه يجب قلب هذه املمارسة :يجب
أن يحصل األط�ف��ال على امتيازات عندما يساعدون
ف��ي جميع أن�ح��اء امل�ن��زل أو يقومون بعملهم م��ن دون
شكوى».

دانيال براف « -نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
مع استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء
العالم ،وبقاء الجميع في منازلهم ،يتوجب على اآلباء
محاولة الحفاظ على التحصيل ال��دراس��ي ألبنائهم،
ً
لكن األمر ليس سهال ،فمن الصعب جدًا على الوالدين
القيام بمهام املعلم ،حتى وإن ك��ان��ا يقدمان رش��وة
لألطفال قد تكون عبارة عن قطع شوكوالتة أو حلوى
أو غيرها من األشياء التي يمكن استخدامها إلغراء
الصغار للقيام بواجباتهم الدراسية.
الحقيقة ليست لدي أي فكرة عن كيفية إقناع أطفالي
بالقيام بعملهم امل��درس��ي ف��ي امل�ن��زل ،ودوم��ًا م��ا أفكر
في طريقة لجعلهم يحترمونني مثل ما يفعلون مع
معلمهم في املدرسة.
أخبرتني معلمة حضانة ابنتي ذات م��رة أنها طالبة
مثالية ،إنها تستمع ،وه��ي مهذبة وصديقة للجميع،
ه��ذا أم��ر رائ��ع ،لكن في امل�ن��زل ،عندما أك��ون معلمتها،
أعاني الويالت معها.
ت �ح��دث��ت م ��ع امل �ع �ل �م�ين وخ� �ب ��راء آخ ��ري ��ن ل �ي �ق��دم��وا لي
نصائح عن كيفية جعل أطفالي يعاملونني كمعلمهم،
خصوصًا خالل أيام الحجر املنزلي:

 - 5استخدم المؤقت ..لضبط وقت طفلك

يقول الدكتور بيرينز « :إن أحد األشياء األكثر ضررًا
لألطفال هو الوقت ،عندما يكون من غير الواضح ما
إذا كان يجب عليهم العمل ،أو التحديق في الفضاء ،أو
العبث أو أي ش��يء آخ��ر .ل��ذا ،يجب تمييز وق��ت العمل
ب��وض��وح ع��ن وق��ت االس �ت��راح��ة ،وامل��ؤق��ت ه��و الطريقة
األكثر فعالية للقيام بذلك ،عندما يحتاج طفلك للعمل
في مهمة مدرسية ،اضبط مؤقتًا وشاهد الوقت الذي
يستغرقه طفلك عادة للخروج من املهمة».
ويضيف بيرينز« :ق��د تكون ه��ذه الفترة قصيرة ملدة
ث�لاث دق��ائ��ق لبعض األط�ف��ال ،م��ن املهم أن تختار في
ال �ب��داي��ة ف �ت��رة زم�ن�ي��ة ي�م�ك��ن لطفلك تحقيقها بشكل
معقول».

 - 1حدد منطقة المدرسة في المنزل

غالبًا ما يقترن أي شخص مع أي موقع ،وفق سلوك
م�ع�ين ،وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ت�ق��ول ،جيسيكا ليشتويتز
محللة سلوك واختصاصية تنمية الطفل املعتمدة في
هاكنساك بوالية نيوجيرسي« :قد يعرف الطفل كيف
ي�ك��ون ه��ادئ��ًا ف��ي املكتبة ،ولكنه ف��ي امللعب ل��ن يكون
هادئًا بل سيصرخ بصوت ع��ال» ،مضيفة« :تقليديًا،
يرى الطفل املنزل كمكان لالسترخاء واللعب ،واملدرسة
كمكان للقيام بالعمل».
وتابعت« :لكي يستمع الطفل إلى والديه أثناء تقمص
أحدهما دور املعلم في املنزل ،يجب على اآلب��اء جعل
منطقة في هذا املنزل كمكان جديد للقيام بالواجبات
امل��درس�ي��ة ..ح��دد منطقة واح��دة للعمل امل��درس��ي ،وإذا
أم�ك��ن ،يجب أال ت�ك��ون املنطقة ه��ي نفس امل�ك��ان ال��ذي
يلعب فيه الطفل عادة».
وأضافت جيسيكا« :إن الحصول على طاولة أو مكتب
جديد يشبه ما يجلس عليه الطفل في املدرسة يمكن
أن يكون مفيدًا جدًا».

 - 2ضع جدوالً زمنيا ً ليتبعه األطفال

ي�ق��ول ال��دك�ت��ور رون س�ت��ول�ب��رغ وه��و دك �ت��ور ف��ي علم
ال�ن�ف��س اإلكلينيكي وم�ق�ي��م ف��ي ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ومعالج
عائلي وش��ارك في تأليف كتاب «تعليم األطفال على
التفكير» «ع ��ادة م��ا يتم ع��رض ال �ج��داول الزمنية في
الغرفة ويتم ذكرها عدة مرات في اليوم .يتم التخطيط
ل�ل�ت�ح��والت ومناقشتها ف��ي كثير م��ن األح �ي��ان .على
سبيل املثال ،قد يقول أحد املعلمني :حسنًا ،يا أطفال،
ف��ي غ�ض��ون خ�م��س دق��ائ��ق ،سننظف األدوات الفنية
حتى نتمكن من بدء وقت القصة ،كلما قمنا بالتنظيف
بشكل أسرع ،كان لدينا املزيد من الوقت للقصة».
ول �ك��ن ح�ت��ى م��ع وج ��ود ج ��دول زم �ن��ي وت��ذك �ي��رات ،فمن
املحتمل أنه في البداية كان على املعلمني أن يثبتوا للطالب
أن القواعد والجدول الزمني لم يكونا مجرد توصيات.

ويضيف الدكتور رون« :إذا لم يتابع األطفال ،فسيواجهون
عواقب ،مثل الجلوس خارجًا أثناء سرد القصة ،أو غيرها
من العواقب ،ويمكن للوالدين خلق عقوباتهما الخاصة
أي�ض��ًا» ،ويتابع« :إن ال�ج��دول الزمني ال��ذي تحدده يمكن
أن يتناسب مع مسؤوليات عملك .يمكن القيام بالعمل
املدرسي في املساء وفي عطالت نهاية األسبوع طاملا أن
طفلك يعرف الجدول الزمني».
 - 3ال تستسلم لبكاء الطفل

ي�ق��ول ال��دك�ت��ور كيمبرلي بيرنز املتخصص ف��ي علم
السلوك وم��ؤس��س مؤسسة « :Fit Learningعندما
ك��ان األط �ف��ال رض�ع��ًا ،تعلموا أن ال�ب�ك��اء س�ي��ؤدي إلى
تغذيتهم وتغيير الحفاضات املبللة ،وعلى الرغم من
أن األط�ف��ال الصغار يتعلمون سلوكيات أكثر تكيفًا

 م�ث��ل ال�ت�ح��دث  -ف��إن�ه��م م��ا زال ��وا ي�ب�ك��ون وي�ت��ذم��رونولديهم نوبات الغضب ألن هذه السلوكيات متبقية من
الطفولة».
ويضيف« :يمكن للوالدين كبح األنني والبكاء والشكوى
عند قيام الطفل بواجباته امل��درس�ي��ة ،م��ن خ�لال عدم
االستسالم عند حدوث كل ما سبق» ويتابع« :إذا كان
الطفل يشتكي من إتمام مهمة أو واجب منزلي وسمح
له أح��د الوالدين بتجنب إكمال ه��ذه املهمة أو الهروب
منها ،فعندئذ ستتعزز لديه غ��ري��زة ،وي��زداد احتمال
حدوث هذا األمر مرة أخرى عندما ُيعرض على الطفل
شيء ال يريد فعله».
 - 4تقديم امتيازات لألطفال

االه�ت�م��ام م��ن ق�ب��ل ال��وال��دي��ن ،وال��وص��ول إل��ى األج�ه��زة

د .فيصل الشطي :تناول األطعمة الدسمة والسكرية خالل فترة قصيرة ..يسبب التلبك المعوي

أمراض هضمية كثيرة ..تتحسن مع الصيام
 - 6االل� �ت ��زام ب �ت �ن��اول ال �ع�ل�اج ق �ب��ل وج �ب �ت��ي ال�ف�ط��ور
والسحور ،وقد يحتاج البعض الى زيادة الجرعات او
تناول جرعة قبل النوم.
 - 7ت�ف��ادي ال�ت��دخ�ين وامل��دخ�ن�ين ألن��ه ي��رف��ع حموضة
املعدة ويسبب ارتخاء صمام املعدة.

د .خلود البارون
م ��ن أه� ��م ف ��وائ ��د ال �ص �ي��ام ه ��و أن��ه
يريح الجهاز الهضمي ،ما يسمح
ل�ل�ج�س��م ب��ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى عمليات
الترميم والتنظيف وتعزيز القوة
امل �ن��اع �ي��ة .وذل� ��ك ي�ع�ل��ل اس �ت �ف��ادة امل��رض��ى امل�ص��اب�ين
ب��االل �ت �ه��اب��ات ال�ه�ض�م�ي��ة واح �ت �ب��اس غ � ��ازات وع�س��ر
الهضم وتشحم الكبد من الصيام.
يقول اس�ت�ش��اري األم ��راض الباطنية ف��ي مستشفى
املواساة د .فيصل الشطي :للحصول على هذه الفوائد
يشترط تناول الصائم غذاء متوازنًا وبكمية مناسبة،
ل�ك��ن امل�ش�ك�ل��ة ه��ي ان ال�ب�ع��ض ي �ت �ن��اول ك�م�ي��ة كبيرة
ومتنوعة من األطعمة الدسمة والسكرية خالل فترة
قصيرة ،ما يسبب له تلبكا معويا ومغصا وأعراضا
وأمراضا هضمية متعددة كان يمكن تفاديها.
نصائح للمصابين بارتجاع المريء

وأوضح الشطي أن صيام املصابني باالرتجاع املريء
مفيد لهم ،ولكن عليهم ات�ب��اع ع��دة محاذير لتفادي
اإلصابة بالحموضة وحرقة الصدر وأعراض أخرى،
مثل:
 - 1تجنب األط�ع�م��ة ال��دس�م��ة وامل�ق�ل�ي��ة ،ألن هضمها

نصائح للمصاب بالقرحة

يستغرق وقتا طويال ويزيد حموضة املعدة.
 - 2ت�ج�ن��ب امل �ش��روب��ات ال �غ��ازي��ة واالط �ع �م��ة الحريقة
واملخلالت والحمضيات واالغذية الغنية بالبهارات.
 - 3االبتعاد عن الشاي والقهوة والشوكوالتة.
 - 4ع��دم ال�ن��وم او االستلقاء على الظهر بعد تناول
الوجبة مباشرة بل االنتظار من  2-3ساعات قبل ذلك.
 - 5تقسيم الوجبات الكبيرة الى عدة وجبات صغيرة
حتى ال تتخم املعدة.

هناك نوعان من قرح الجهاز الهضمي وهما :قرحة
املعدة وقرحة االثني عشر .والنصيحة الطبية تختلف
بحسب نوع القرحة ،فغالبا ما يكون الصيام مفيدا
وم��ري �ح��ا ل�ل�م�ص��اب ب�ق��رح��ة امل �ع��دة ،ألن آالم ��ه تخف
وتخفتي ع�ن��د خ�ل��و امل �ع��دة م��ن ال�ط�ع��ام .ام��ا امل�ص��اب
بقرحة االثني عشر ،فيشعر بااللم عند خلو معدته
م��ن ال �ط �ع��ام .وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ال ي�س�م��ح للمصاب
بالقرحة الحادة قبل رمضان او خالل شهر رمضان
ب��ال �ص��وم ،ألن ع�ل�ي��ه ت �ن��اول ال �ع�ل�اج��ات ف��ي م��واع�ي��د
محددة ووجبات صغيرة متعددة طوال اليوم حتى ال
يترك املعدة خالية.
ومن الخطأ االعتقاد بأن الصيام قد يسبب االصابة
بالقرحة ،ألن أسبابها هي :وجود بكتيريا (بايلوري)
ف��ي ال �ج �ه��از ال�ه�ض�م��ي ،واالف� � ��راط ف��ي ت �ن��اول بعض
العقاقير مثل العقاقير غير الستيرويدية ومسكنات
االلم.

المصابون بالقولون العصبي

تتحسن أثناء الصيام صحة معظم املصابني بالقولون
العصبي ،الن توقفهم عن الطعام لساعات طويلة يريح
الجهاز الهضمي ويقلل احتباس ال�غ��ازات ويزيل ما
ترسب في االمعاء من بقايا طعام .ولكن عليهم اتباع
حمية صحية وت �ف��ادي االغ��ذي��ة ال�ت��ي ي�ع��رف��ون بأنها
تهيج أعراضهم مثل املعجنات أو األطعمة الحريقة أو
الحليب أو أي طعام يتحسسون منه.
نصائح لمرضى القولون

 ق��د يشكو مرضى القولون العصبي م��ن املشاكلفي بداية رمضان ،نتيجة لتهيجهم العصبي من جراء
الجوع والتعب وتوتر تحضير الطعام واختالل النوم.
فينصحون باالسترخاء والتفكير بالجانب الروحاني
والديني ،إلى جانب الخطوات التالية:
 - 1ش ��رب  2ل�ي�ت��ر س��وائ��ل وم ��اء ع�ل��ى االق ��ل يوميا
لتفادي اإلمساك وتهيج القولون العصبي.
 - 2االك �ث��ار م��ن ت�ن��اول ال�خ�ض��ار وال�ف��واك��ه والسلطة
لتفادي االصابة باالمساك.
 - 3م �م��ارس��ة ري��اض��ة امل �ش��ي ب�ع��د االك ��ل بساعتني
مل �س��اع��دة ال �ج �ه��از ال �ه �ض �م��ي ع �ل��ى ال �ه �ض��م وح ��رق
السعرات الحرارية.

 - 6استخدم طريقتك الخاصة في التعليم

تقول كارين غروس وهي مؤلفة ومعلمة في واشنطن
إن «التعليم يحدث ف��ي العديد م��ن األم��اك��ن ،ال سيما
اآلن ،اآلب��اء يمكنهم تعديل غرفهم الدراسية لتناسب
احتياجاتهم».
أح ��د أس �ب��اب س �ل��وك األط� �ف ��ال ف��ي امل ��درس ��ة ه��و أن�ه��م
محاطون بأقرانهم ،إذا كنت تريد أن يتصرف طفلك
كما لو كان في املدرسة ،فتظاهر بأنك في املدرسة.
وت �ق��ول ج��ول�ي��ا س��واي �ج�ين وه ��ي م�ع��ال�ج��ة ل ��دى ع�ي��ادة
 Attuned Familiesفي تورونتو« :تظاهر أنها جزء
من الفصل كأن تقول حسنًا يا أصدقائي ،فلنجلس
جميعًا على الطاولة معًا لتناول طعام الغداء  -أتطلع
إلى رؤية كل أصدقاء يجلسون بلطف على الطاولة»،
مضيفة« :اق�ت��رح أيضًا السماح لطفلك بالقيام ب��دور
املعلم ،ومنحه خيارات حول ما يريد تعلمه».

مايو كلينك
ّ
وفعال..
هل النارنج آمن
إلنقاص الوزن؟
في حني تشير بعض األبحاث إلى أن النارنج يمكن أن
يساعد في فقدان ال��وزن بدرجة بسيطة عند دمجه مع
الحمية والتمارين الرياضية ،إال أن ف��وائ��ده ال تستحق
املجازفة .وأثبتت أبحاث مايو كلينك أن النارنج يمكن
أن يسبب عدة مشكالت صحية خطيرة محتملة .لذا ،إذا
حاولت إنقاص ال��وزن ،فالتزم بوسائل أفضل للصحة،
وتجنب النارنج.
ُيستخدم مستخلص النارنج ع��ادة في مكمالت إنقاص
السينفرين ،وهو مشابه للمادة
الوزن .يحتوي النارنج على
َْ
الكيميائية الرئيسية َفي عشبة َالعلندة .ma-huang
ْ
ُح �ظ��رت ع�ش�ب��ة ال� َ�ع��ل��ن��دة م��ن ق�ب��ل إدارة ال �غ��ذاء وال� ��دواء
األم �ي��رك �ي��ة ألن �ه��ا ت��رف��ع ض�غ��ط ال� ��دم ،وت ��م ال�ك�ش��ف عن
الدماغية.
ارتباطها بالنوبات القلبية والسكتات
َْ
ك�م��ا ه��ي ال �ح��ال ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ع�ش�ب��ة ال� َ�ع��ل��ن��دة ،ق��د ُي �س� ِّ�رع
السينفرين من معدل ضربات القلب ويرفع ضغط الدم.
وقد تم اإلبالغ عن حدوث سكتات دماغية ونوبات قلبية
لبعض األشخاص بعد تناول النارنج وحده أو مع غيره
من املنبهات ،مثل الكافيني .باإلضافة إلى ذلك ،قد يتفاعل
النارنج مع بعض األدوية املصروفة بوصفة طبية.
ت��ذك��ر ،م�ج��رد ك��ون أح��د امل�ك�م�لات العشبية طبيعيًا ال
يعني أن��ه آم��ن .استشر طبيبك قبل تناول أي مكمالت
عشبية.

اإلفطار االفتراضي ..بدائل المسلمين للتجمعات الرمضانية
هاريت شيروود (الغارديان)

ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة ف��ي ص�ل�اة ال �ج �م��اع��ة واإلف� �ط ��ار مع
العائلة واألصدقاء خالل شهر رمضان كان «تحديًا
عاطفيًا ومحبطًا وغريبًا من الناحية الثقافية».

البريطاني إن املسلمني الذين يعملون لفترات طويلة
في الخدمات األساسية «يجب أن يكونوا عمليني في
نهجهم» في الصيام.

أص �ب ��ح م �س �ج��د «ف �ي �ن �س �ب��ري ب� � ��ارك» ف ��ي ش �م��ال
لندن نموذجًا للتسامح والتواصل مع املجتمع ،إذ
تبشر الليلة األولى من رمضان بشهر من الصالة
الجماعية وتناول الطعام والعمل الخيري ،ويحضر
نحو  2000شخص إلى الصالة كل يوم ،ويتوافد
امل �ت �ط��وع��ون ف ��ي م�ط�ب�خ��ه إلع � ��داد اإلف� �ط ��ار ل � �ـ300
شخص كل ليلة.
وي�ق��ول األم�ين ال�ع��ام للمسجد محمد ك��وزب��ر« :ليس
ه��ذا ال�ع��ام ..وسنفتقد كل ذل��ك» ،إذ إن أب��واب املبنى
مقفلة ،حيث يقوم ح��راس األم��ن فقط بدوريات في
ق��اع��ات ال �ص�لاة ،ويضيف «زرت املسجد األس�ب��وع
املاضي وكان من املحزن رؤيته فارغًا وصامتًا».
وي�ع�ي��ش امل�س�ل�م��ون ف��ي ال �ع��ال��م ال �ب��ال��غ ع��دده��م 1.8
مليار نسمة شهر رم�ض��ان امل �ب��ارك ،أه��م ف�ت��رة في
السنة اإلسالمية ،تحت اإلغالق بسبب وباء فيروس
كورونا.
وامل �س ��اج ��د ف ��ي م �ع �ظ��م ال �ب �ل ��دان م�غ�ل�ق��ة وت� ��م حظر
التجمعات ،فيما تخضع األم��اك��ن املقدسة في مكة
واملدينة في السعودية لحظر التجول ،كما تم إغالق
املسجد األقصى وقبة الصخرة في البلدة القديمة في
القدس وتعليق الصالة.

غير اعتيادي

فرصة للتفكر

وقالت شيلينا جان محمد ،مؤلفة كتاب «الجيل م:
ال�ش�ب��اب امل�س�ل�م��ون ي�غ�ي��رون ال�ع��ال��م» ون��ائ�ب��ة رئيس
التسويق اإلس�لام��ي في «أوجيلفي لالستشارات»:
«سيكون هذا أكثر رمضان غير اعتيادي في حياتي،
وأعتقد في الذاكرة الحية للمسلمني في بريطانيا».
وأض ��اف ��ت« :ل �ق��د ك ��ان ش�ه��ر رم �ض��ان ال �ك��ري��م وق��ت
ت�ج�م��ع روح� ��ي .ت�ل��ك ه��ي أس��اس �ي��ات رم �ض��ان ،وم��ا
تراكم من حنني للتقاليد والطقوس .حتى أولئك الذين
ق��د ال يصنفون أنفسهم ع��ادة كمسلمني ملتزمني
ي �ش �ع��رون ب ��االن �ج ��ذاب إل ��ى رم �ض ��ان ألن م�ش��اع��ر
التضامن هذه متأصلة فينا منذ الطفولة».
ويستخدم املسلمون التكنولوجيا ملواجهة تحديات
ً
اإلغ�لاق ،إذ تنقل الصالة وت�لاوة القرآن الكريم ليال
عبر اإلنترنت ،فيما ستكون عملية جمع التبرعات
ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ال �خ �ي��ري��ة رق �م �ي��ة أي �ض ��ًا ،وت�س�ت�ض�ي��ف
منصات مثل «زووم» حفالت اإلفطار.
ويقدم العلماء املسلمون إرش��ادات بشأن اإلعفاءات
من الصيام لألشخاص املعرضني لفيروس كورونا،
إذ قال هارون خان األمني العام للمجلس اإلسالمي

وق ��ال خ ��ان« :س�ي�م��ر ش�ه��ر رم �ض��ان ب��وت�ي��رة أب�ط��أ،
وسيعطينا املزيد من الوقت للتفكر والفرصة لتكون
ً
أقرب إلى اهلل» .وبدال من زيارة املساجد املختلفة كل
يوم ،سيمضي خان رمضان في املنزل مع عائلته.
وب�ح�س��ب ع��اص��م ف��إن��ه «م ��ن امل�ح�ت�م��ل أن ت �ك��ون ه�ن��اك
مجموعة صغيرة من األشخاص املتحمسني الذين قد
يحاولون تنظيم إفطارات وصلوات جماعية في منازلهم.
رسالتي إليهم هي أن األنانية ليس لها مكان مع اهلل».
وف��ي مسجد فينسبري ب��ارك ،هناك خطط لتوزيع
وجبات اإلفطار لألشخاص املحتاجني أو من يأتون
ع��ادة بشكل شخصي ،وق��ال ك��وزب��ار« :األشخاص
ال��ذي��ن ي�ت�ط��وع��ون م�ع�ن��ا ك��ل ش�ه��ر رم �ض��ان ي��أت��ون
ليعرضوا املساعدة».
وس �ي �ق ��وم امل �س �ج��د ب �ب��ث امل� �ح ��اض ��رات وال� �ص�ل�اة،
وت�ق��دي��م امل �ش��ورة ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت وت�ن�ظ�ي��م توصيل
الطعام للموظفني في املستشفيات القريبة .وأضاف
كوزبار« :هذا اإلغالق شيء جديد بالنسبة لنا ،مثل
أي شخص آخر .إنه وقت صعب للغاية ،لكننا نريد
أن نقوم بواجبنا».

ترجمة :محمود حمدان

استجابة مبكرة

وف��ي بريطانيا ،دع��ا املجلس اإلس�لام��ي البريطاني
إل��ى تعليق جميع األنشطة الجماعية ف��ي املساجد
وامل��راك��ز اإلسالمية في  16م��ارس ،قبل أسبوع من
إعالن الحكومة أنه يجب إغالق جميع أماكن العبادة
ب�م��وج��ب أم��ر اإلغ�ل��اق .وق ��ال امل�ج�ل��س االس�ت�ش��اري
الوطني للمساجد واألئمة إن املقار اإلسالمية ستظل
مغلقة خالل شهر رمضان حتى يتم رفع اإلغالق.

م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ق��اري ع��اص��م ،إم��ام ل�ي��دز ،ورئيس
املجلس« :سيعتبر التجمع ألداء صالة الليل أو عقد
تجمعات دينية خالل شهر رمضان في أي مسجد
أو م �ن��ازل م��ع أش �خ��اص ل�ي�س��وا م��ن أف� ��راد األس ��رة
ً
امل �ب��اش��رة ف �ع�لا غ�ي��ر م �س��ؤول .خ�ل�ال ال��وب��اء ،تأتي
الرغبة في ص�لاة الجماعة في املسجد في األهمية
في املرتبة الثانية بعد إنقاذ األرواح».
وأض ��اف أن��ه بالنسبة للمسلمني ،ف��إن ع��دم ال�ق��درة

09 بورصة

16782  • العدد49  • السنة الـ2020  مايو4 •  هـ1441  رمضان11 اإلثنين

20203


6,500




600



500

6,000

400
5,500
300
5,000
200
4,500

100

0

52
(.)

 









 

)
 



(
() (.) (%)

May-2020

Apr-2020

Mar-2020

Feb-2020

Jan-2020

Dec-2019

Nov-2019

Oct-2019

Sep-2019

Aug-2019

May-2019

Jun-2019

Jul-2019

4,000











 

.


(22.26%)

(1.82%)

(1.8%)

28,254.9

▼

(12.39%)

(0.23%)

(0.2%)

225.9

▼

(23.18%)

(1.63%)

(1.6%)

620.7

▼

(20.67%)

(1.23%)

(1.2%)

2,610.6

▼

13.37%

(1.28%)

(1.3%)

223.8

▼

(3.76%)

0.00%

0.0%

422.1

═

(32.64%)

(3.30%)

(3.3%)

371.7

▼

(12.69%)

(2.22%)

(2.2%)

2,985.1

▼

(25.53%)

(2.16%)

(2.2%)

16,378.6

▼

(1.47%)

(0.03%)

(0.0%)

342.3

▼

(21.15%)

(0.79%)

(0.8%)

1,782.0

▼

(17.43%)

(0.85%)

(0.8%)

2,285.4

▼

(3.39%)

0.00%

0.0%

6.8

═



(%)

(%)

()



(24.77%)

(2.02%)

(2.02%)

(108.2)

5,248.07

▼

NA

(2.04%)

(2.04%)

(85.6)

4,101.66

▼

50

(15.02%)

(1.26%)

(1.26%)

(53.4)

4,173.04

▼



(%)


















(22.24%)

(1.81%)

(1.81%)

(89.9)

4,885.51

▼



(22.26%)

(1.82%)

(1.82%)

(523.4)

28,254.93

▼

(.)


2019


%

2020





88.6

193.5

(32.2%)

149.7

()

16.9

40.0

(30.1%)

30.3

(..)

3,810

9,142

(19.8%)

7,138







 




 



 

)
 



(
() (.) (%)












 
    


() 
 
() (.) (%)



0.700

0.930

105.0

1.81

31.9

2.1%

0%

0

0

0%

0.0

0.700 ═



0.654

1.062

4,986.9

1.50 12.5

4.5%

10%

6,463

4,752

-1.8%

-13.0

0.728 ▼



-0.2

0.025 

0.016 



0.672

0.777

12.1

6.05

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.707 



0.180

0.323

637.1

1.00 12.4

5.0%

18%

3,874

818

-3%

-7.0

0.209 



-5%

-3.1

0.059 



1.220

1.260

305.0

8.36

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

1.220 



0.500

0.650

996.0

1.39 15.3

4.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.500 



0

0%

0.0

0.021 



422

4.37

NM

0.5%

0

0

0.0%



0.159

0.345

273.6

0.47

9.0

4.1%

4%

1,467

247

-1%

-1.0

0.169 



2,760

30

-3%

-0.3

0.011 



0.739

1.050

66.2

0.86

7.8

7.0%

0%

0

0

-5%

-32.0

0.655 



0.236

0.365

602.1

1.35 11.3

4.7%

3%

344

99

-9%

-27.0

0.278 



0%

7

0

7%

2.0



0.095

0.110

5.8

1.17

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.100 



0.181

0.327

200.5

0.72 11.0

3.4%

46%

13,587

2,420

-3%

-5.0

0.177 



0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.029 
0.350 



0.036

0.061

30.4

0.73

NM

0.0%

5%

20

1

-3%

-1.4

0.053 

.

0.181

0.359

527.6

0.71

6.7

6.0%

8%

2,996

607

-3%

-7.0

0.201 



8.1

0.0%

2%

0

0

0%

0.0

0.064 



0.012

0.030

0.5

0.52

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.014 



0.520

0.837

4,489.4

2.25 18.0

3.1%

13%

9,583

5,621

-2%

-11.0

0.585 



0.78

14.9

0.0%

7%

2

0

0%

0.0

0.100 



0.039

0.073

21.6

0.68

NM

0.0%

1%

6

0

3%

1.0



0.380

0.638

1,587.7

2.80 26.0 16.3%

3%

743

366

-3%

-13.0

0.487 



1,782

0.62

23.3

2.6%

20,405

1,048

-0.8%

0.095

0.134

40.5

0.58

10.3

4.9%

3%

13

1

-3%

-2.9

0.034 

0.100 



0.172

0.293

301.5

1.43 18.0

0.0%

19%

6,155

1,242

-5%

-10.0

0.201 



0.064

9.4

0.34

7.6

0.0%

16%

31

1

-3%

-1.6

0.048 

0.311

1,708.5

1.38

7.7

0.0%

16%

33,056

6,423

-2%

-3.0

0.193 



0.025

67.6

2.16

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.022 



1.52 13.2

4.7%

78,267

22,596

-2.2%



()





0.018

0.036

3.6

0.15

NM

0.0%

19%

582

15

4%

0.9

0.015

0.048

4.9

0.22

NM

0.0%

8%

170

3

-1%

0.054

0.086

10.6

0.45

NM

8.5%

26%

0

0

0.016

0.026

1.7

0.29

NM

0.0%

0%

0

0.010

0.016

2.3

0.20

NM

0.0%

62%

0.030

0.074

2.9

0.34

NM

0.0%

0.333

0.385

17.5

2.71

NM

0.040

0.162

9.3

0.60

0.094

0.124

10.0







()



52
(.)









()







()

52
(.)




()


()






0.095

0.172

56.2

0.47

6.2

9.7%

13%

143

15

0%

0.0

0.102 



0.042



0.182

0.185

0.235

103.1

0.64

7.6

8.4%

4%

19

4

-4%

-7.0

0.192 



0.372

1.110

118.6

2.88

8.3

5.9%

12%

261

156

-5%

-30.0

0.593 



0.021

0.035

0.060

9.3

0.42

NM

0.0%

24%

1,972

65

15%

4.6



0.096

0.129

40.5

0.64

11.7

4.9%

3%

2

0

-5%

-4.9

0.100 



0.085

0.155

92.9

0.52

11.3

6.9%

11%

2,478

264

-3%

-3.0

0.035 

0.106  

0.075

0.115

10.0

0.50

28.0 13.8%

0%

0

0

0%

0.0

0.086 



0.014

0.030

3.3

0.23

NM

0.0%

14%

2

0

-3%

-0.5

0.017 



0.153

0.231

340.0

0.99

11.1

6.9%

2%

106

18

-1%

-1.0

0.170 



0.029

0.049

8.6

0.63

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.037 



0.395

0.497

70.7

0.74 12.1

7.7%

0%

0

0

0%

0.0

0.375 



0.026

0.045

18.8

0.36

NM

0.0%

16%

11

0

0%

0.0

0.030 



0.029

0.065

11.6

0.30

8.2

0.0%

7.7%

0

0

0%

0.0

0.033 



0.903

1.389

114.0

3.00

9.3

6.0%

0%

0

0

0%

0.0

1.140 



0.027

0.077

18.2

0.46

NM

0.0%

15%

440

14

1%

0.3



0.039

0.091

8.0

0.46

5.7

0.0%

3.2%

9

1

3%

2.1

0.015

0.037

12.1

0.48

NM

0.0%

1%

100

2

-1%

-0.2

0.016 



0.047

24.5

0.25

6.2

0.0%

107%

2,817

85

-1%

-0.4

0.031 



372

0.83

NM

4.6%

342

161

(3.3%)

0.080 



0.022

0.033 



0.012

0.031

7.5

0.18

NM

0.0%

115%

3,411

56

-4%

-0.6

0.017 



0.082

0.121

41.1

0.45

25.8

5.8%

17%

667

57

-4%

-3.3

0.086 



0.407

0.604 2,228.4 1.75

10.5

5.8%

10%

2,834

1,464

-3%

-15.0

0.515 



0.062

0.100

18.4

0.29 12.6

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.076 



0.032

0.108

23.3

1.50

49.1

0.0%

5%

85

7

1%

0.7



0.560

0.835

327.1

0.58

8.8

7.7%

1%

0

0

0%

3.0

226

0.81 16.9

5.4%

3,513

58

-0.2%

0.081

8.5

0.51

11.3

0.0%

10%

0

0

0%

0.0

0.057 



0.009

0.021

9.9

0.34

14.1

0.0%

84%

1,511

17

-1%

-0.1

0.649 



0.050

0.088 

0.011 



0.192

0.615

18.3

0.84 24.9 15.8%

1%

0

0

0%

0.0

0.253 



0.024

0.045

16.5

0.19

NM

0.0%

121%

2,574

65

-2%

-0.4

0.025 



0.680

0.860

414.5

2.04

9.3

6.0%

2%

32

27

-1%

-10.0

0.830 



0.395

0.995

264.7

1.01 23.3

9.8%

9%

200

99

-2%

-9.0

0.495 



0.008

0.018

3.1

0.39

NM

0.0%

51%

253

2

3%

0.3



0.025

0.100

5.1

0.50

18.0

0.0%

3%

374

18

15%

7.1

0.850

0.850

81.5

2.64 13.4

6.2%

0%

0

0

0%

0.0

0.808 



0.078

31.1

0.86

2.5

0.0%

6%

1

0

7%

3.0

2,985

1.43

10.1

6.0%

4,751

1,526

-2.2%

0.055 



0.038

0.010 



0.163

0.393

256.1

0.60

5.6

6.5%

7%

445

103

-2%

-5.0

0.233 



0.033

0.066

31.9

0.40

NM

0.0%

66%

5,509

217

-8%

621

0.84

9.8

8.2%

644

202

-23.2%

0.031

0.053

13.5

0.38

NM

0.0%

3%

6

0

0.32

5.7

0.0%

14%

311

19

0%

-0.1

0.062 



0.063

0.095

14.3

0.65

10.2

0.0%

9%

0



0.034

0.058

13.9

0.35

59.1

0.0%

7%

0.060

0.111

24.3

0.73

10.0

0.0%

0.051

0.085

15.4

0.39

6.8

0.035

0.066

9.2

0.41

0.082

0.161

17.1

0.010

0.022

0.018

16,379







-3.4

0.048 

0.039 



0.298

0.420

63.8

0.65

6.4

8.7%

0%

0

0

0%

0.0

0.329 



0%

0.0

0.035 



0.585

0.730

117.8

1.16

9.8

5.8%

0%

0

0

0%

0.0

0.630 



0.057

0.086

9.3

0

0%

0.0

0.091 



0.385

0.450

77.0

0.73

8.0

8.9%

1%

0

0

0%

0.0

0.385 



0.148

0.320

117.3

0.58 24.7

9.1%

1%

500

80

1%

1.0

187

8

4%

1.6



0.053

0.080

13.5

0.36

9.3

0.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.078 



0.355

0.517

100.8

0.60 18.7

5.6%

16%

205

98

0%

-2.0

0.480 



6%

120

8

0%

-0.1

0.043 

0.160 

0.071 



0.131

0.185

34.9

0.67

8.2

2.7%

0.1%

0

0

0%

0.0

0.171 



0.298

0.423

69.6

1.18

6.6

7.8%

8%

33

13

-1%

-2.0

0.386 



6.5%

3%

0

0

10%

6.4

0.031

0.056

4.6

0.46

5.5

0.0%

1.2%

0

0

0%

0.0

0.044 



0.685

1.459

77.2

1.11

8.9

13.0%

3%

98

76

-4%

-30.0

0.770 



NM

0.0%

4%

0

0

4%

1.5

0.071  

0.79

4.8

6.0%

5%

0

0

5%

3.6

0.76

5.1

0.0%

5%

10

0

0.043

6.0

0.19

29.5

0.0%

52%

914

0.011

0.019

3.6

0.27

NM

0.0%

8%

0.009

0.025

4.6

0.37

NM

0.0%

0.076

0.184

48.3

0.85

2.2

0.241

0.400

80.7

0.33

0.022

0.077

5.1

0.030

0.041

0.052





0.019

0.040

2.0

0.17

NM

0.0%

0%

13

0

-4%

-0.8

0.018 



0.122

0.196

14.1

0.79 25.0

7.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.140 



3.5

0.039 



0.190

0.220

28.6

0.96

11.5

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.200 



0.012

0.089

4.8

0.39

NM

0.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.048 



-5%

-1.0

0.018 



342

0.77

8.4

5.9%

13

0

0.0%

0.081

0.159

37.2

0.37 15.8

0.0%

4%

21

2

0%

0.0

0.117 



20

1%

0.2



0.023

0.040

15.1

0.31

NM

0.0%

14%

111

3

-2%

-0.5

0.026 



0.070

0.146

7.3

0.56 32.6 20.8%

0%

0

0

0%

0.0

0.072 



736

8

-3%

-0.4

0.022 

0.011 



0.069

0.115

71.1

0.53

8.4

0.0%

10%

101

8

0%

0.0

0.075 



0.149

0.197

54.0

0.66 14.1

6.6%

0%

15

2

0%

0.0

0.150  

96%

5,196

59

-3%

-0.4

0.011 



0.052

0.066

61.8

0.31

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.052 



0.013

0.028

1.8

0.28

NM

0.0%

11%

0

0

0%

0.0

0.014 



4.3%

35%

847

98

-3%

-4.0

0.117 



0.061

0.095

92.6

0.35

9.8

0.0%

10%

699

47

-4%

-2.8

0.068 



0.010

0.100

4.0

0.50 70.9

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.045 



8.0

5.1%

0%

1

0

0%

0.0

0.234 



0.323

0.460

191.8

1.28

13.1

5.2%

3%

0

0

0%

0.0

0.374 



0.028

0.052

3.0

0.37

NM

0.0%

15%

125

3

-1%

-0.2

0.029 



0.25

NM

0.0%

24%

0

0

0%

0.0

0.029 



0.270

0.400

136.1

0.77

17.5

3.1%

0%

0

0

0%

0.0

0.315 



0.410

0.860

1,115.9

1.06 13.0

2.3%

13%

2,272

1,436

-2%

-10.0

0.633 



26.4

0.37

NM

0.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.033 



0.121

0.224

23.9

0.19

10.1

0.0%

2%

479

63

-5%

-7.0

0.129 



0.228

0.475

71.1

1.68

9.2

20.3%

1%

0

0

0%

0.0

0.290 



0.063

8.1

0.72

NM

0.0%

2%

0

0

0%

0.0

0.054 



0.031

0.041

7.9

0.36

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.033 



0.047

0.088

14.2

0.39

7.9

8.6%

16%

2

0

1%

0.7



0.030

0.087

6.9

0.70

10.4

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.038 



0.020

0.035

12.6

0.23

NM

0.0%

15%

155

4

1%

0.3

0.087

13.8

0.21 15.1

0.0%

9%

119

6

1%

0.7

0.075

0.147

91.9

0.41

3.3

9.5% 25.0%

1,444

117

-1%

-1.1

0.081 



0.034

0.079

21.4

0.47

NM

0.0%

8%

315

15

5%

2.3

0.025 

0.057 

8%

98

26

1%

4.0

0.002

0.012

0.3

0.05

NM

0.0%

0.0%

0

0

0%

0.0

0.005 



0.460

0.930

655.8

1.43

11.8

1.9%

11%

1,046

657

-1%

0.020

0.048

12.3

0.68

NM

0.0%

9%

362

10

-3%

-0.9

0.029 



0.064

0.091

24.3

0.40

7.2

9.7%

1%

1

0

0.121

0.261

239.9

0.67

10.3

7.1%

23%

4,999

843

-2%

-3.0

0.168 



0.007

0.017

7.8

0.31

NM

0.0%

0.045

0.068

1.2

0.14

NM

0.0%

34%

0

0

0%

0.0

0.056  

0.083

0.102

158.5

0.54

12.1

5.5%

5%

0.069

0.337

34.2

1.38

NM

0.0%

3%

0

0

0%

0.0

0.198  

0.030

0.050

3.9

0.41

NM

0.0%

0.039

0.061

25.3

0.29

NM

0.0%

4%

44

2

-2%

-0.9

0.042  

0.052

0.080

24.7

0.35

3.6

0.013

0.037

4.8

0.89

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.029 



0.059

0.089

16.1

0.57

0.334

0.500

491.7

3.02

18.0

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.480  

0.023

0.034

6.0

0.043

0.079

176.7

0.54

5.1

0.0%

1%

84

4

-2%

-1.0

0.048  

0.047

0.067

0.050

0.077

15.9

0.38

7.8

9.0%

3%

10

1

-2%

-1.2

0.053 



0.034

0.100

0.110

46.4

1.17

30.1

0.0%

3%

250

27

0%

0.0

0.106 



0.025

0.066

9.7

0.56

NM

0.0%

10%

0

0

0%

0.0

0.048 

0.035

0.060

15.4

0.46

19.5

0.0%

6%

1

0

-1%

-0.5

0.050 

2,285

0.67

10.4

3.6%

32,285

2,019

-0.8%

6.8

0.53

NM

5.8%

0

0

0%

7

0.53

NM

5.8%

0

0

28,255

1.16

13.06

4.6%

0.051

0.114

1%

149,690 30,251

0.080 





0.042



0.189

0.300

27.4

1.07

6.3

7.1%

-7.0

0.048 

0.629 



1.944

3.500

345.9

4.90

9.8

6.5% 20.0%

17

48

-1%

-5%

-3.6

0.070 



0.001

0.188

2.4

0.79

NM

0.0%

0%

0

0

148

6%

0.7



0.007

0.016

2.8

0.15

NM

0.0%

28%

1,539

28

3

0%

0.3

0.013 



0.150

0.264

33.2

0.71

6.3

9.8%

25%

1%

0

0

0%

0.0

0.090 
0.032 



0.362

0.512

84.8

1.15

8.8

4.0%

8.3%

1%

1

0

-1%

-0.4

0.059 



0.138

0.305

151.4

0.47

8.6

10.2

6.6%

1%

0

0

0%

0.0

0.066 



0.050

0.089

8.8

0.43

0.56

39.9

0.0%

8%

0

0

0%

0.0

0.031 



0.025

0.043

19.6

33.7

0.39

NM

0.0%

11%

205

10

-3%

-1.6

0.049 



0.360

0.735

0.055

13.0

0.33

10.9

5.7%

0%

0

0

0%

0.0

0.035 



0.042

0.013

0.046

3.9

0.22

17.5

0.0%

52%

761

12

-8%

-1.4

0.016 





0.075

0.092

20.1

0.57

27.2 10.0%

5%

0

0

0%

0.0

0.080 



0.071

0.176

28.4

0.32

57.8

4.5%

0%

0

0

0%

0.0

0.005

0.016

5.8

0.12

NM

0.0%

23%

0

0

0%



0.052

0.095

17.6

0.38

NM

0.0%

4%

0

0

0.0%



0.026

0.055

32.8

0.44

NM

0.0%

16%

507

-1.8%



0.028

0.046

17.9

0.26

6.3

0.0%

14%

0.086

0.179

9.8

0.64

NM

0.0%

0.021

0.043

3.5

0.17

2.6

0.015

0.029

1.6

0.12

NM


0.0

0.068 

 .20193012 :
 .2018 .201930
NMNA .

0.050 




-19.0

0.273 

0%

0.0

0.060 



15

-1%

-0.1

0.010 



41

8

-2%

-5.0

0.203 



0%

0

0

0%

0.0

0.430 



5.0%

6%

2,690

428

-4%

-7.0

0.159 



6.3

9.1%

48%

128

7

-3%

-1.5

0.054 



0.19

4.2

0.0%

16%

186

5

-1%

-0.4

0.027 



90.2

1.33

8.8

7.3%

14%

388

160

-2%

-10.0

0.410 



0.080

25.7

0.22 17.4

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.042 



0.032

0.066

31.1

0.37

NM

0.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.038 





0.052

0.091

24.2

0.45 13.3

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.067 



0.107 



0.038

0.058

15.3

0.18 18.5

0.0%

3%

0

0

0%

0.0

0.043 



0.0

0.005 



0.053

0.080

32.5

0.53 23.0

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.065 



0%

0.0

0.055 



2,611

0.84 11.8

4.8%

8,785

2,434

-1.2%

16

2%

0.5



0.025

0.075

3.0

0.44

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.057 



310

9

-4%

-1.3

0.033 

0.029 



0.152

0.201

38.8

0.99

NM

0.0%

1%

352

63

1%

1.0



0%

0

0

0%

0.0

0.089 



0.010

0.040

1.5

0.29

NM

0.0%

48%

90

1

-1%

-0.1

0.179 

0.014 



0.0%

50%

217

5

-3%

-0.9

0.025 



0.428

0.645

180.6

1.64 22.4

2.7%

10%

242

141

-2%

-10.0

0.580 



0.0%

24%

0

0

0%

0.0

0.016 



1.39

2.2%

685

205

-1.3%

170% 11,949

224

NM

2.830  





10

منطقة العقيلة
أرض فضاء500

م2

شارع واحد  -داخلي

A L H I S B A . C O M

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

KD 269,000

اإلثنين  11رمضان  1441هـ •  4مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com • 16782

خبراء لـ سبقلا :بضوابط احترازية

القطاع الخاص جاهز لفتح االقتصاد
◄ مؤسساته وشركاته
على أتم االستعداد
والجهوزية للعمل
بأبجديات التعايش
مع «كورونا»

بـالل بـدر
هل القطاع الخاص على أهبة
االستعداد والجهوزية لمرحلة
استئناف النشاط االقتصادي
بأبجديات مختلفة وفقاً للقواعد
والضوابط الجديدة لمواكبة زمن
«كورونا» ،حال سمحت الحكومة
بعودة الحياة بعد عيد الفطر
المبارك؟
سؤال تردد كثيراً لدى قطاع
عريض في المجتمع ،خصوصاً مع
المحاذير الصحية واإلجراءات التي ال
نستطيع االنفكاك عنها بأي حال
من األحوال ..خبراء ومسؤولون
في القطاع يؤكدون لـ سبقلا،
الجاهزية التامة الستئناف عجلة
النشاط مجدداً ،ويرى البعض أن
«الخاص» استطاع أن يستفيد من
األزمة بتطوير نفسه إدارياً تجاه
التعامل مع المتغيرات اآلنية ،وأنه
قادر على التكيف مع الواقع بأسرع
وقت ،السيما أن مرحلة ما بعد
كورونا ستشهد استحداث أنظمة
اقتصادية جديدة ونهج عملي
حديث.
وفي حين يرفض البعض سن
قوانين ردة الفعل المؤقتة
لمعالجة قضية خفض الرواتب
واإليجارات ،وأن المطلوب دراسة
متكاملة عن التأثيرات االقتصادية
والحلول المنصفة ،يرى آخرون
ضرورة إعداد تشريعات مؤقتة
لخفض الرواتب واإليجارات وأقساط
القروض ..وإال فهناك أثر سلبي
مدمر.
ويرى أحد االقتصاديين معالجته في
أن سداد الشـركات لرواتب العاملين
سـوف ینهي الجزء األكبر لقضية
اإليجارات في البالد.
واتفق الجميع على أن األزمة
تستوجب معالجة عميقة
للمصروفات الضخمة حتى وإن كانت
مؤلمة ،فالكويت مقبلة على فترة
عصيبة ستشهد انحساراً كبيراً جداً
في اإليرادات يصل الى أكثر من 60
في المئة  ،ولفتوا الى أنه ال مبرر
إللغاء خطط الدعم حتى في حال
عودة النشاط االقتصادي ،سواء غداً
أو بعد العيد.
وأكدوا ضرورة العمل في إطار
واحد من دون اختالل أي من
المنظومتين الصحية واالقتصادية،
فهما مرتبطتان ببعض ،وانتكاسة
إحداهما تعني انتكاسة شاملة
لكل القطاعات في البالد ،مما
يستلزم مراعاة الضوابط الصحية
خالل العمل.
تساؤالت كثيرة مطروحة أيضاً على
أهل القطاع ،فهل الفترة الحالية
بحاجة إلى سن قوانين استثنائية
لمجابهة المخاطر والتحديات التي
تعيشها القطاعات المختلفة؟
وعما إذا كانت هناك خطط لدى
الشركات والمؤسسات للتكيف
مع واقع «كورونا» وانطالق «عجلة»
النشاط من جديد ..وفيما يلي
التفاصيل:

◄ آليات تشغيلية
ُّ
للتكيف
وإدارية جديدة
مع الظروف الراهنة..
وتجاوزها
أزمة «كورونا» ستغ ّير نمط االقتصاد وأوجه العمل التجاري!

العميري :مقبلون على فترة عصيبة
ي �ق��ول رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
ال�ح�ظ��ر ال�ج��زئ��ي ف��ي ال�ب�لاد،
شركة االستثمارات الوطنية
بدأنا بتطبيق ه��ذه الخطط
ح � � �م� � ��د ال � � �ع � � �م � � �ي � � ��ري :وف� � ��ق
وال � � �س � � �ي� � ��اس� � ��ات اإلداري � � � � � � ��ة
ال� �ق ��راءات ال�ح��ال�ي��ة الن�ت�ش��ار
وش� � ��رع � � �ن� � ��ا ف � � ��ي م � �م� ��ارس� ��ة
ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا ،ف ��إن ه��ذا
أع �م��ال �ن��ا االع �ت �ي��ادي��ة ضمن
الوباء سيظل منتشرًا بيننا
ضوابط معينة ،مع تقليص
لفترة طويلة لحني اكتشاف
وج� � ��ود ع � ��دد ال �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
لقاح يمنع ظهور امل��رض أو
الشركة ،ومزاولة جزء منهم
عالج له ،وبالتالي فالقطاع
أع�م��ال�ه��م م��ن خ�ل�ال وس��ائ��ل
حمد العميري
الخاص البد له من أن يعود
االت �ص ��ال ع��ن ب �ع��د ،ب�م��ا في
ل�ل�ع�م��ل ض �م��ن ض��واب��ط م�ع�ي�ن��ة ،وإال ف��ان ذل��ك اجتماعاتنا س��واء كانت بالكويت أو
التوقف الكامل للقطاعات اإلنتاجية في خارجها .لكن في الوقت نفسه شدد على
البلد خ�لال فترة طويلة ،وف��ي ظ��ل أسعار وجوب التعامل مع هذه األزمة بحذر.
النفط الحالية ق��د يقود ال�ب�لاد إل��ى وضع ويقول «نحن مقبلون على فترة عصيبة،
خطر على القطاعني الخاص والعام.
تتمثل في انحسار كبير جدًا في اإليرادات
ويرى العميري أن القطاع الخاص استفاد يصل إلى أكثر من  %60مقابل مصروفات
م��ن ه ��ذه األزم� ��ة ف��ي ت�ط��وي��ر ن�ف�س��ه إداري ��ًا ض �خ �م��ة ،ف�ل�ا ب ��د م ��ن م �ع��ال �ج��ة ع�م�ي�ق��ة قد
ت �ج��اه ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل �ت�غ�ي��رات ال�ح��اص�ل��ة ،ت �ك��ون م��ؤمل��ة ل�ك�ن�ه��ا ت�ح�ف�ظ�ن��ا م��ن ان�ه�ي��ار
وأخ � ��ذ ال ��وق ��ت ال �ك��اف��ي ل �ع �م��ل ال �ت��رت �ي �ب��ات ميزانية الدولة» .ويؤكد العميري ضرورة
ال�لازم��ة للعودة للنشاط ضمن الضوابط سن تشريعات جديدة تعالج الوضع غير
ال� �ص� �ح� �ي ��ة .وح � � � ��ول ت ��وق� �ع ��ات ��ه ف� �ي� �م ��ا إن الطبيعي ال�ح��اص��ل ح��ال�ي��ًا ،وم��ن ضمنها
ً
ك��ان��ت ال�ق�ط��اع��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة أع ��دت خططا ص�ل�اح �ي��ة خ �ف��ض ال� ��روات� ��ب واإلي � �ج� ��ارات
وسياسات إدارية الستعادة عجلة اإلنتاج وأق � �س ��اط ال � �ق� ��روض ،وإال ف �ل��ن ت�س�ت�ط�ي��ع
وال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي ،ي�ج�ي��ب ال�ع�م�ي��ري امل �ح ��اك ��م ت �ح �م��ل ال �ق �ض��اي��ا ال �ت ��ي س�ت��رف��ع
ً
بنعم ،متوقعًا ح��دوث ذل��ك وه��و م��ا جرى مستقبال ،ول��ن يمكن تحمل األث��ر السلبي
ً
ب��ال �ف �ع��ل ف ��ي ش ��رك ��ة «االس � �ت � �ث � �م ��ارات» ،إذ امل ��دم ��ر ال � ��ذي س �ي �ح��دث ن �ت �ي �ج��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ
ق��ال :نحن منذ األس�ب��وع األول من تطبيق القسري لألحكام التي ستصدر.

صرخوه:
ً
مجددا
قادرون على المنافسة
أك� ��د ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
سيستغرقها الخروج من
لـ«كامكو إنفست» فيصل
هذه األزمة ،لكن بالتأكيد
م� �ن� �ص ��ور ص� � ��رخ� � ��وه ،أن
ل��ن ت �ك��ون ف �ت��رة ق�ص�ي��رة،
القطاع الخاص الكويتي
م� � � ��ا ي � � �ح � � �ت � ��اج ت � �ع� ��اض� ��د
ع� �ل ��ى اس � �ت � �ع� ��داد إلع � ��ادة
الجميع وتحمل أصحاب
العمل مجددًا ،ولديه من
امل �ص��ال��ح م�س��ؤول�ي��ات�ه��م،
امل��رون��ة م��ا ي�ك�ف��ي للعمل
وب � � � � ��األخ � � � � ��ص ال� � �ق� � �ط � ��اع
ف � ��ي ظ � ��ل أي ق � ��واع � ��د أو
امل� � �ص � ��رف � ��ي ف � � ��ي ت ��وف� �ي ��ر
ض � ��واب � ��ط ج� � ��دي� � ��دة ،ف �ق��د
السيولة لدعم القطاعات
فيصل صرخوه
أثبت ع��دد من القطاعات
التشغيلية.
خ� �ل ��ال األش� � �ه � ��ر امل� ��اض � �ي� ��ة إم �ك ��ان �ي ��ة وي �ش �ي ��ر ص� ��رخ� ��وه إل � ��ى ع � ��دم وج� ��ود
اس� �ت� �م ��راري ��ة ال �ع �م��ل وال �ت �ع ��اي ��ش م��ع أي م �ب��رر إلل� �غ ��اء خ �ط��ط ال ��دع ��م حتى
فيروس كورونا.
ف��ي ح ��ال ع ��ودة ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي
واس �ت��درك ب�ق��ول��ه :ال أع�ت�ق��د أن جميع غ� �دًا ول �ي��س ب �ع��د ال �ع �ي��د ،وب��اإلض��اف��ة
ال �ق �ط��اع��ات وال �ش��رك��ات أع ��دت خططا إل� � ��ى ت� ��أث� ��ر ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال� �ق� �ط ��اع ��ات
وس �ي��اس��ات إداري � ��ة الس �ت �ع��ادة عجلة وال � � �ش� � ��رك� � ��ات ،ب � ��األخ � ��ص ال � �ش ��رك ��ات
اإلن�ت��اج وال�ن�ش��اط االق�ت�ص��ادي ،ولكن الصغيرة واملتوسطة ،بشكل كبير من
م��ن امل��ؤك��د أن ال �ش��رك��ات التشغيلية ه��ذه األزم��ة غير املسبوقة ،ف��إن عجلة
وال�ن��اج�ح��ة أع ��دت ه��ذه ال�خ�ط��ط وه��ي االقتصاد ستأخذ وقتًا ليس بقصير
ع �ل��ى أت� ��م االس� �ت� �ع ��داد ل�ل�م�ن��اف�س��ة من للعودة إلى ما كانت عليه.
ج ��دي ��د ،ف� ��األزم� ��ة س �ت �ظ �ه��ر ال �ش��رك��ات وي� � � � ��رى أن ه � �ن� ��ال� ��ك م� � �ع � ��ادل � ��ة ال ب��د
ذات النماذج القابلة للنمو ،وبالتالي م � ��ن وج � ��وده � ��ا ه � ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع�ل��ى
س�ت�خ�ل��ق ف��رص��ًا اس �ت �ث �م��اري��ة ع��دي��دة استمرارية قطاع األعمال دون التأثير
وواعدة .ويضيف :رغم عدم قدرة أحد الكبير على ال�ق��درة الشرائية لضمان
ع�ل��ى ال�ت�ك�ه��ن ب��ال�ف�ت��رة ال��زم�ن�ي��ة ال�ت��ي انسيابية الدورة االقتصادية.

ً
خططا إدارية الستعادة عجلة اإلنتاج
البدر :نحتاج
ي� � �ق � ��ول ن � ��ائ � ��ب ال � �ع � �ض� ��و امل� �ن� �ت ��دب
األس�ب��ق للهيئة العامة لالستثمار
ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج
س� ��اب � �ق ��ًا ع � �ض ��و امل � �ج � �ل� ��س األع � �ل� ��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ع �ل��ي رش �ي��د ال� �ب ��در :إن
ال �ـ �ق �ط��اع ال �ـ �خ��اص ال�ـ�ك��وی�ـ�ت��ي ق �ـ��ادر
ع �ـ �ل��ى إع� � ��ادة ت�ـ�ش�غ�ی��ل م�ـ��ؤس�ـ�س��ات��ه
الـتي اض�ط��رت إل��ى اإلغ�ل�اق بسبب
توجیهات الحكومة ،والــكثیر مــن
ت�ـ�ـ�ل��ك ال�ـ�ـ�م��ؤس�ـ�ـ�س��ات م�ـ�ـ�ث��ل ال�ـ�ـ�ف�ن��ادق
والــمصانــع وش��رك��ات ال�ت�ج��ارة لم
ً
تقفل أبوابها أصال.
أم � ��ا ال �ـ �م �ح ��ال ال �ـ �ت ��ي ت �ـ �ت �ع��ام �ـ��ل م��ع
الجـمهور كـمعارض األزياء واألثاث
وغ�ـ�ی��ره�ـ��ا ،فـاتـوقـع أن�ه��ا تسـتطیع
مـراعـاة تـوجـیهات وزارة الـصحة
ب �خ �ص��وص ال�ـ�ت�ب��اع�ـ��د االج�ـ�ت�م��اع�ـ��ي

واإلج � � ��راءات ال�ـ��وق�ـ��ائ�ي��ة ،ب�ـ��ل أت��وق��ع
أن أغلـبیة الـزبائـن حریصون على
تطبیق مثل تلك الضوابط حرصًا
على صحتهم.
وف� � ��ي م � ��ا ي� � ��رى ال� �ب� �ع ��ض ض� � ��رورة
إع � ��داد خ�ـ�ط��ط وس �ـ �ی��اس �ـ��ات إداری �ـ ��ة
الستعادة عجلة اإلن�ت��اج والنشاط
االق �ت �ص��ادي ،ف ��إن ال �ب��در ي�ع�ت�ق��د أن
األم��ر ال یـحتاج  -فـي تـقدیـره  -إلى
وض�ـ��ع مثل ه��ذه الخطط الجـدیـدة
م��ن قبل تـلك الشـركـات الســتئناف
العمل ،بينما املطلوب مــنها اتباع
م ��ا اع �ـ �ـ �ت��ادت ع �ل �ي��ه م �ـ��ن س�ـ�ی��اس�ـ��ات
تـسویـقية وتحسـینها ،باإلضافة
إل��ى تـقلیص ت�ل��ك ال�ـ��وظ�ـ��ائ��ف الـتي
تبنی ع�ـ��دم الـحاجة الـماسة إليها،
ب� �ح� �ی ��ث ی � �ـ � �ك ��ون ع � �ـ� ��دد ال �ـ �ع��ام �ـ �ل�ی�ن

علي رشيد البدر

یتناسـب مـع حجـم العمل الجدید،
وض� �ب ��ط ال �ت �س �ه �یل��ات ال� �ت ��ي ت�م�ن��ح
عادة باألجل للمشترین.
ولم يخف البدر قناعته بعدم وجود
خ� �ط ��ط دع � � ��م وت� �ح� �ف� �ي ��ز ل�ل�أن �ش �ط��ة
االقتصادية املتضررة م��ن فيروس

كورونا ،بعد أن قال« :لـم تـكن هـناك
خـطط دع�ـ��م م�ح�ـ��ددة س�ـ��وى تـعدیـل
بـعض إجراءات البنك الـمركـزي فـي
ش��أن سـعر ال�ـ�خ�ص��م ،وك �ـ��ذا ش�ـ��روط
اإلقراض والـمخصصات ،باإلضافة
إل � � ��ى ت ��دب � �ی ��ر ال � �س � �ی ��ول ��ة ال � �ت� ��ي ق��د
تحتاجها البنوك خالل تلك الفترة،
وهي خطط مستمرة یحددها البنك
املركزي بحسب حاجة البنوك».
وع� � ��دد ال� �ب ��در ب �ع �ض��ًا م ��ن امل �ط��ال��ب
واإلج � ��راءات ال�ت��ي يتعني ات�خ��اذه��ا
للمرحلة املقبلة في ما يلي:
ً
أوال :تـنفیذ خـطة إصالح االقـتصاد
بـشكل رئیسي عبر تقليص حجـم
ال�ـ�ت��زام�ـ��ات ال�ـ��دول��ة امل��ال�ي��ة واالداری ��ة
تـجاه االقـتصاد والـمواطـننی.
ث��ان �ي��ًا :ت�خ�ف�ي��ض ه�ي�م�ن��ة ال�ح�ك��وم��ة

الـمفرطـة عـلى االقـتصاد الـوطـني
حاليًا.
ً
ث��ال��ث��ا :ت�ـ�ن��وی�ـ��ع م�ـ�ص��ادر االق�ـ�ت�ص��اد
وإع� ��ادة هـیكلة الـمیزانـية الـعامـة
ل �ـ �ل��دول��ة ل�ـ�ت�خ�ف�ی��ض ال�ـ�م�ص��روف�ـ��ات
الـعامـة ،وتسهـیل األم��ر للشـركـات
وال� �ـ� �م ��ؤس� �ـ� �س� �س ��ات ال� �ـ� �خ ��اص� �ـ ��ة ف��ي
تخفیض مصروفاتها.
وبشأن قضية تخفيض اإليجارات
يقول البدر« :فـي الـمرحـلة الـحالـیة،
فإن قـیام الشـركـات الـخاصـة بسـداد
ال �ـ��روات �ـ��ب امل�س�ـ�ت�ح�ق��ة ع �ـ �ل��ی جميع
ال�ش��رك��ات ف��ي ال�ب�لاد س�ـ��وف یـعالـج
الجـزء األكبر مـنها ،وذلـك في ضوء
الـتوصـیات الـخاصـة لـدعـم الدولة
الح �ت �ی��اج��ات ال �ش��رك��ات امل�ت��وس�ط��ة
والصغیرة».

◄ تعافي الكويت
من األزمة الحالية قد
يستغرق  3سنوات
◄ الصحة واالقتصاد
منظومتان مرتبطتان
 ..وانتكاسة إحداهما
ُتفشل الجميع
◄ مقبلون على فترة
عصيبة ..تنخفض فيها
اإليرادات ألكثر من % 60
◄ األزمة تستوجب
معالجة عميقة
للمصروفات الضخمة..
وإن كانت مؤلمة
◄ ال لقوانين ردة
الفعل ..بل دراسة
متكاملة عن تأثيرات
األزمة ..وحلول منصفة
◄ مرحلة ما بعد
«كورونا» ستشهد
موجة تطوير للتشريعات
واألنظمة االقتصادية
◄ استمرار سداد
الشركات لرواتب
العاملين يسهم
في تماسك العقار
وقطاعات أخرى
◄ ضرورة التعاطي
مع األزمة بحذر للخروج
منها بأقل خسائر
بشرية ومادية ممكنة

الثامر :الكويت بمقدورها االستمرار
في اإلغالق ..ولكن!

الشطي:
استعدوا إلجراءات العودة!

السبيعي :مصلحة االقتصاد
تتطلب التعايش مع األزمة

اإلغ�ل�اق بشكل ك��ام��ل مل��دة أط��ول،
رب � �م � ��ا ت �خ �ت �ل ��ف رؤي � � � ��ة ال �خ �ب �ي��ر
ً
ك ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال �ت��ي تعيش
االق �ت �ص��ادي محمد ال�ث��ام��ر قليال
فيها األسر الصغيرة واملتوسطة،
ع � ��ن ك �ث �ي ��ر م � ��ن االق � �ت � �ص ��ادي �ي�ن،
وه��م ال�غ��ال�ب�ي��ة ،أك�ث��ر م��ن ش�ه��ر أو
لجهة ع��ودة ال�ح�ي��اة تدريجيًا إلى
اثنني بحد أقصى من دون نشاط
حيث ك��ان��ت قبل جائحة فيروس
ألن مكونات االقتصاد األساسية
ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د «ك��وف �ي��د»19 -
وال �ق��واع��د ال �ت �ج��اري��ة ت�ع�ت�م��د على
ف �ي �ق��ول :ض ��رب ال �ف �ي��روس ن��وع�ين
السوق بشكل لحظي.
من االقتصادات في العالم أولهما:
ورغ��م ذل��ك ،ي��رى ال�ث��ام��ر أن إع��ادة
ف��ي ال��دول املتقدمة ويمثل القطاع
ال �خ��اص فيها نسبة  90ف��ي املئة محمد الثامر
فتح االقتصادات جزئيًا مهمة جدًا
ح�ت��ى تمكن م��ن ال�ت�ع��ام��ل اليومي
م ��ن ن��ات �ج �ه��ا امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي،
والثاني في منطقتنا وتحديدًا بالخليج حيث ال ل�ل��دول��ة ،لكن ف��ي ال��وق��ت عينه نالحظ أن متخذي
يجاوز دور «الخاص» الـ 30في املئة ،إذ تعتمد دول ال �ق��رار ف��ي ج�م�ي��ع دول ال�ع��ال��م ق��درت�ه��م ضعيفة
على إص��دار ال�ق��رارات املستقبلية ،وذل��ك لضعف
التعاون على القطاع العام.
في ه��ذا السياق ،يشرح الثامر الفرق بني نوعي امل�ع�ل��وم��ات ع��ن ال��وب��اء وم�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة العاملية
ً
االق� �ت� �ص ��اد امل� ��ذك� ��وري� ��ن ،وأي� �ه� �م ��ا ل ��دي ��ه ال� �ق ��درة م �ث��اال .وي�ت��وق��ع ال�ث��ام��ر اس�ت�ح��داث أن�ظ�م��ة ج��دي��دة
ع�ل��ى االس �ت �م��رار ف��ي ات �ب��اع ال�ت�ع�ل�ي�م��ات الصحية فيما بعد «كورونا» ،خصوصًا أن األزمات دائما
االحترازية للوصول إلى القضاء على «كورونا» ،يعقبها نهج عملي جديد ،وليس أدل على ذلك من
م��وض �ح��ا أن ال� �ن ��وع ال �ث ��ان ��ي ،ال � ��ذي ي�ع�ت�م��د على األزمة املالية العاملية في  ،2008حيث الكويت بال
مصدر دخل وحيد كالنفط ،من السهل على تلك نظام رقابي لسوق األوراق املالية ،وعندما وقعت
ال��دول االس�ت�م��رار ف��ي إغ�ل�اق األنشطة التجارية ،األزمة وفي  2010 2009-بات لدينا نظام رقابي
الس �ي �م��ا أن دول ال�خ�ل�ي��ج ل �ي��س ل��دي �ه��ا اق�ت�ص��اد متكامل عبر إنشاء هيئة أسواق املال ،فقد نشهد
متنوع ومتوازن سوى النفط ،وبالتالي بمقدورها ن�ظ��ام��ا ج��دي��دا ب�ع��د «ك��ورون��ا» يتضمن سلسلة
االستمرار في تنفيذ تعليمات السلطات الصحية ،م��ن اإلج� ��راءات ال�ت��ي رب�م��ا نعيشها للمرة األول��ى
ب�ي�ن�م��ا اق �ت �ص��ادات ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة ال �ت��ي تعتمد ف��ي ت��اري�خ�ن��ا ،ب�ح�ي��ث ي�ك��ون ش�ك��ل ال �س��وق أكثر
األنشطة املتنوعة واملصادر املتعددة ال تستطيع ديموقراطية.

ي �ق��ول ال�خ�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي رئ�ي��س
البنك ال�ت�ج��اري األس�ب��ق عبداملجيد
ال�ش�ط��ي :إن االس �ت �ع��دادات تختلف،
ف��ال�ب�ع��ض ع�م�ل��ه ل��م ي�ن�ق�ط��ع وت��أق�ل��م
م ��ع ال� ��وض� ��ع ،وآخ� � � ��رون ي �ن �ت �ظ��رون
اإلجراءات الحكومية ،وربما البعض
اآلخر ليست لديه املوارد للتأقلم مع
ال��وض��ع ال �ج��دي��د ،امل�ش�ك�ل��ة األخ ��رى
التي من املمكن أن يواجهها البعض
ه��و ع ��دم ت��واف��ر ال�ب�ض��اع��ة أو امل ��واد عبدالمجيد الشطي
األولية.
ودع��ا الشطي إل��ى ض��رورة ال�ب��دء ف��ي االس�ت�ع��دادات للعودة إلى
العمل ،مع مراعاة أن الوضع لن يكون كما عليه سابقًا ،الفتًا إلى
أن هناك كثيرين مستعدون للعودة ،لكن هناك أيضًا من ينتظر
إج��راءات الحكومة ،وال بد من االستعداد والتخطيط بافتراض
سيناريوهات مختلفة ،حتى ال يكون الوضع مفاجئًا ويمكن
ال�ت�ح��وط وال �ع��ودة إل��ى م�م��ارس��ة األع �م ��ال .وي�ض�ي��ف :م��ن دون
تعاون الجميع واالل�ت��زام ب��إج��راءات الحكومة وإج ��راءات الوقاية
ً
ستخلق مشاكل ك�ث�ي��رة ،على الجميع أن يضحي قليال لكي
يجني املجتمع فوائد كثيرة ،مؤكدًا عدم الحاجة إلجراءات الدعم
إذا عادت األم��ور إلى طبيعتها ،لكن هذا يستغرق بعض الوقت
ولربما إلى آخر العام.
وي�ش�ي��ر إل��ى ت��أي�ي��ده س��ن ق��وان�ين ت�س��د نقصًا ف��ي التشريعات
ُ
وت �س �ه��ل ال�ت�ع��ام��ل م��ع ت��داع �ي��ات األزم � ��ة ،ب �ش��رط أال ت �ك��ون في
مصلحة ط��رف على حساب اآلخ��ر ،وأال تكون سببًا في خلق
مشاكل في املستقبل.

ك�م��ا ي �ق��ول ال�س�ب�ي�ع��ي -ف�م��وض��وع
يشير الرئيس التنفيذي للشركة
ال �ت �ع ��اف ��ي س �ي ��أخ ��ذ أك� �ث ��ر م� ��ن 3
الكويتية لالستثمار بدر السبيعي،
س �ن��وات وال �ت��اري��خ ال �ق��ري��ب يثبت
إلى أن هذه الجائحة مختلفة كليًا،
ً
ذل� ��ك ،ف �م �ث�لا أزم� ��ة  2008ت�ع��اف��ت
ول��م يشهد العالم مثلها م��ن قبل،
م �ع �ظ��م ال� � ��دول م �ن �ه��ا خ�ل��ال س�ن��ة
م��ؤك �دًا أن ال �ق �ط��اع ال �خ��اص أق��در
وسنتني حتى ال��دول في إقليمنا،
بكثير عن غيره إلعادة العمل وفقًا
أم ��ا ال �ك��وي��ت ف �ب �م �ج �ه��ودات ذات �ي��ة
لكل القواعد وال�ض��واب��ط الجديدة،
وغياب السلطتني استطاعت بعد
مثال ذلك أننا في الشركة الكويتية
ح��وال��ي  6س�ن��وات ال�ب��دء بالتعافي
لالستثمار ل��م نتوقف ع��ن العمل
خ�لال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة س��وى يوم بدر السبيعي
وال �ع��ودة م��ن ج��دي��د ،الف�ت��ًا إل��ى أن
م��ا ت��م ط��رح��ه م��ن تحفيز لبعض
واحد فقط ،منذ بداية األزمة.
وي ��ؤك ��د ج ��اه ��زي ��ة ال �ق �ط ��اع ال � �خ� ��اص ،ف��امل �ص��ال��ح ال �ق �ط��اع��ات ال ي �ع ��دو ك ��ون ��ه ت �س �ه �ي�لا وت �ي �س �ي��را
االقتصادية تتطلب التعايش مع الوضع الجديد وتأجيال فقط الغير ،وليس دعمًا.
والبدء وفقًا ألبجديات مختلفة عن ذي قبل من ويرفض السبيعي ما يطرح حول ضرورة سن
ُ
جهة اإلنتاج ودوران الحركة والنشاط من جديد ،تشريعات مؤقتة بالقول :إن أسوأ شيء أن تسن
ورغم أن الوقت قصير ،فشركات القطاع الخاص ق��وان�ي�ن ك ��ردة ف �ع��ل ،ف�ي�م��ا امل �ط �ل��وب ه��و دراس ��ة
عمدت ،ط��وال الفترة املاضية منذ أق��رت الحكومة م�ت�ك��ام�ل��ة ع��ن ال �ت��أث �ي��رات االق �ت �ص��ادي��ة وم��اه�ي��ة
إج��راءات�ه��ا في منتصف م��ارس ،إل��ى وض��ع إطار الحلول املطلوبة ،التي تنصف العامل واملنشأة
عملي ج��دي��د يتماشى م��ع ال �ظ��رف االستثنائي ،معًا.
وه� ��ي ب��ال �ت��ال��ي ت�س�ت�ط�ي��ع ال �ت �ك �ي��ف م ��ع امل��رح �ل��ة وأخيرًا يرى السبيعي ،أن كل دول العالم املتقدم
املقبلة .ويتوقع أنه إذا ما سارت األم��ور بالطريق تتحرك ضد هذه الجائحة غير املسبوقة باتجاهني
الصحيح ف��ي مسألة ال�ع�لاج والتطعيمات وب��دأت م�ت��وازي�ين وب�ش�ك��ل كبير وم�ك�ث��ف ،للمنظومتني
األنشطة التجارية والصناعية في العالم بالتحرك الصحية واالقتصادية ،ألنهما في ه��ذه الظروف
والتعايش م��ع ال�ظ��روف ،اعتقد التعافي يبدأ في بشكل خاص مرتبطتني مع بعضهما وانتكاسة
.2021
إحداهما تعني انتكاسة شاملة ليس للمنظومة
أما في الكويت ومن خالل تجاربنا مع املعنيني -الصحية فقط ،بل لجميع القطاعات.
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ورقة اقتصادية
مروان سالمة
خبير وناقد اقتصادي

العجز واالقتراض ..مشاكل وحلول!
أسس غير سليمة ينتهي
■ االقتراض على
ٍ
بأوضاع مأساوية ..فهل سنغامر ونراهن
ٍ
ً
مجددا؟!
على ارتفاع النفط

هناك جدل متزايد حول عجز الميزانية الكويتية وكيفية
التعامل معها .أنقترض من األسواق العالمية؟ أم نس ّيل
أصول االحتياطيات؟ أم نستولي على األموال المنسية لدى
مؤسسات الدولة وفروعها ،أم ماذا؟

■ ن��ح��ت��اج تقليص ص���رف ال�����دوالرات
الواردة والمتناقصة من بيع النفط..
والحفاظ على ج��زءٍ منها الستيراد
السلع الضرورية

المفاهيم األساسية
ً
لنتفق أوال على بعض املفاهيم األساسية (أو ربما ال نتفق!):
االقتراض يعني ّ
التعهد بسداد املبلغ املقترض (مع فوائده) ،وإال فقد تفقد
 1سيارتك أو بيتك أو شركتك ..أو حتى حريتك!

2

االق�ت��راض يفترض أن ل��دى املقترض م��وارد وإي��رادات حالية أو مستقبلية
ّ
مضمونة ،تمكنه من سداد القرض وفوائده ...من دون التأثير في قدرته على
العيش والبقاء ..والنمو.
ّ
االق �ت ��راض ل�س��د ع�ج��ز ط ��ارئ أو م�ف��اج��ئ وغ �ي��ر م �ت��وق��ع ف��ي ا ّل�ع�م�ل�ي��ات أو
امل �ي��زان �ي��ات ،ي �ك��ون ق�ص�ي��ر امل ��دى ل� ُ�ي� َ�م� ِّ�ك� َ�ن امل �ق �ت� َ
�رض م��ن ت�خ��ط��ي ال �ظ��روف
االستثنائية املعاكسة .أما العجز املزمن ،فعالجه ليس باالقتراض.

4

6

تتسم اإلصالحات الهيكلية في أي اقتصاد بأنها طويلة األمد ،وتمتد على
مراحل ،وقد تحتاج عقدًا أو أكثر من الزمن إلتمامها وقطف ثمارها ..وذلك
على افتراض أن اإلصالحات أساسًا صائبة وسليمة.
ّ
ال�ت��وق�ع��ات متشائمة على مستقبل صناعة النفط (خ�ص��وص��ًا ف��ي امل��دى
األطول  2030ـــــ .)2040
ّ
كذلك ،متشائمة التوقعات بشأن أسعار النفط وكميات املبيعات في املدى
القصير (سنة) واملدى املتوسط ( 2ــــــ  3سنوات).

7

باستثناء النفط ،ال تنتج الكويت أي كميات مؤثرة من السلع أو الخدمات التي
يمكن تصديرها ..أو حتى االستعاضة بها عما تستورده.

8

أما بالنسبة إلى ما ينتج من سلع أو خدمات ،فيتم بواسطة العمالة األجنبية،
التي أغلبها متوسط أو غير ماهر.

9

تعتمد إي��رادات القطاع الخاص بشكل كبير على ما تصرفه الحكومة على
املشاريع واملشتريات ورواتب موظفي الدولة.

10

مصاريف ميزانية الدولة في نمو مستمر ..بغض النظر عن مدى صحتها
أو صوابها لتنمية االقتصاد واملجتمعّ .
وتغير ذلك يتطلب معركة اجتماعية
وبرملانية وسياسية طويلة ومؤملة.

11

املجتمع استهالكي بامتياز .وقد بدأ ذلك يؤثر في أقدس ما لدينا اقتصاديًا:
«ميزان املدفوعات» ،الذي بدأ ّ
يتحول إلى السالب!

3

5

■ سد عجز سنة مقدور عليه
عبر االقتراض أو إع��ادة تبويب
بنود الميزانية أو تأجيلها..
لكن ماذا بعد؟!

أسئلة تحتاج أجوبة

◄

القصير ،أو حتى امل��دى األط��ول .وق��د نكتشف في النهاية
أن ال مفر من االنقضاض على صندوق األجيال القادمة،
وربما بشراهة .فال ننسى أن اقتراضنا سيكون بالدوالر،
ّ
في حني ايراداتنا النفطية الدوالرية في تقلص .كما أننا ال
ّ
ننتج أي سلع أخرى تولد عملة صعبة ،فمن أين سنسدد
االقتراض؟ كيف سنوفر الدوالرات الواردة من النفط لسداد
ق��روض �ن��ا ودف ��ع ق�ي�م��ة اس �ت �ي��رادن��ا م��ن ال�س�ل��ع وال �خ��دم��ات
الضرورية وغير الضرورية؟

◄

 - 1ل��دي �ن��ا م�ش�ك�ل��ة ع �ل��ى امل� ��دى ال�ق�ص�ي��ر
(س �ن��ة) ل�س��د ال�ع�ج��ز ال �ح��ال��ي .وق��د تعالج
م ��ؤق �ت ��ًا وج ��زئ� �ي ��ًا م� ��ن خ �ل��ال ال �ع �م �ل �ي��ات
وامل � � �ن� � ��اورات امل ��ال� �ي ��ة وامل �ح ��اس �ب �ي ��ة؛ م�ث��ل
االقتراض ،أو تجميع أموال الدولة السائبة
ل� ��دى ف ��روع �ه ��ا ،أو االق � �ت� ��راض م ��ن ه�ي�ئ��ة
االستثمار أو ص�ن��دوق االج�ي��ال القادمة،
أو إعادة تبويب بنود امليزانية أو تأجيلها..
إلخ.

◄

 - 2ل��دي�ن��ا مشكلة ع�ل��ى امل��دي�ين املتوسط
واألط � � � � ��ول ل� �س ��د ال� � �ع� � �ج � ��وزات امل �ت �ت��ال �ي��ة
ً
مستقبال ،وال تصلح لها ال�ح�ل��ول املالية
واملحاسبية العادية.

◄

 - 3لدينا مشكلة على املدى الطويل ّ
لتغير
ش�ك��ل االق �ت �ص��اد ون �م �ط��ه( .اإلص�ل�اح��ات
امل��ال�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ه��ي ف�ق��ط ج��زء من
ذلك).

◄

 - 4ن �ح �ت ��اج ك �س � ً�ب ال� ��وق� ��ت ع �ل ��ى امل� ��دى
ال �ق �ص �ي��ر ،وح �ك �م ��ة ع �ظ �ي �م��ة ع �ل��ى امل ��دى
الطويل.

■ الحلول المالية والمحاسبية
العادية ال تعالج مشكلة سد
ال���ع���ج���وزات ال��م��ت��ت��ال��ي��ة على
المديين المتوسط واألطول
■ لدينا مشكلة على المدى
الطويل لتغيّ ر شكل االقتصاد
�����زء م����ن ذل���ك
ون���م���ط���ه ..ج� ٌ
ف��ق��ط اإلص��ل�اح����ات ال��م��ال��ي��ة
واالقتصادية

◄  - 1إن كان الهدف من االقتراض هو سد العجز ،فمن املنطق
أن يكون قصير املدى ،أي من سنة إلى  3سنوات .ال ملدة 20
سنة! إذا كان للصرف على املشاريع ،فذلك يتطلب أسلوبًا
آخر من التقييم والتمويل .فكيف نواجه هذه الحقيقة؟
 - 2م��ن الصعب ت�ص� ّ�ور ق��درة س��داد االق �ت��راض على امل��دى

االستنتاج

◄

 - 3كيف ستتم معالجة ال�ع�ج��وزات ف��ي ال�س�ن��وات ال�لاح�ق��ة ،وه��ي شبه
م��ؤك��دة؟ أنقترض مبالغ إض��اف�ي��ة؟ وإل��ى متى؟ إل��ى أن نسلم املقرضني
ب��وب�ي��ان وفيلكا ورب�م��ا أك�ث��ر؟ فجميع دول ال�ع��ال��م ال�ت��ي اق�ت��رض��ت على
ً
ابتداء من أفريقيا إلى
�اع مأساوية؛
ٍ
أسس غير سليمة انتهت في أوض� ٍ
أميركا الجنوبية وكذلك الوسطى ،وم��رورًا بأوروبا الشرقية واليونان
وتركيا وباكستان ..إلخ .فهل سنغامر ونراهن على ارتفاع أسعار النفط؟

◄

 - 4هل يكمن الحل في رفع الرسوم وصك الضرائب ،وهل تم بذل أي
جهد لتقدير حجم إيرادات الدولة اإلضافية املحتملة لهكذا قرارات،
هل يمكن لها مجمعة ،في أحسن األحوال ،أن تزيد على نصف مليار
دينار في السنة؟ وذلك قبل خصم مصاريف تطبيقها.
ً
 - 5هل يمكن إلغاء الدعومات بأنواعها فجأة أو خالل سنوات قليلة
من دون خلق مشكلة جديدة ،وربما أكبر؟

◄

ل
الح ّ
ك��ل الحلول امل�ط��روح��ة تتطلب وق�ت��ًا للتفكير
فيها ،والتخطيط لها ،وإقرارها ،ثم إنجازها.
وح�ت��ى ع�ن��دئ� ٍ�ذ ،ل��ن ت�ك��ون النتيجة مضمونة،
وقد تتطلب تعديالت ،وربما العودة إلى نقطة
الصفر .فإلى أن يتم ذلك نحتاج تقليص صرف
ال ��دوالرات واستهالكها ،ال ��واردة واملتناقصة
�زء منها
م��ن ب�ي��ع ال�ن�ف��ط ،وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ج � ٍ
الستيراد السلع والخدمات ال�ض��روري��ة .ولن
يتم ذلك إال من خالل إعادة النظر في الرسوم
الجمركية املنخفضة وبسعر صرف الدينار
العالي .أم��ا بالنسبة إل��ى كيف؟ وك��م؟ فيأتي
ً
الحقًا ،فلنتفق أوال على املبدأ.
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تأسست في جزر فيرجن البريطانية وتعمل في  9دول عربية
َّ

«الخليج للتأمين» تستحوذ
على  %9.6في«يال كومبير»
أع �ل �ن��ت م �ج �م��وع��ة ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ت��أم�ين أن�ه��ا
اس �ت �ح��وذت ب�ن�ج��اح ع�ل��ى  9.6ف��ي امل �ئ��ة من
ش��رك��ة  compareit4meالقابضة امل�ح��دودة
« »BVIاملعروفة باسم .yallacompare
وق � ��ال � ��ت ال � �ش� ��رك� ��ة ف � ��ي ب � � �ي � ��ان :إن ش ��رك ��ة
 compareit4meال �ق��اب �ض��ة امل � �ح ��دودة هي
شركة تجارية في جزر فيرجن البريطانية،
م �ق��ره��ا ف ��ي ش ��رك ��ة Maples Corporates
 ،services «BVI» limitedغ� ��رف ت �ج��ارة
ك �ي �ن �غ �س �ت��ون ،ج� ��زر ف �ي��رج��ن ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة،
ت �ش ��ارك ال �ش��رك��ة وال �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة لها
في اإلم��ارات العربية املتحدة ومصر (معًا
امل �ج �م��وع��ة) م��ن خ�ل�ال األع �م ��ال واألن �ش �ط��ة
ال��رئ �ي �س��ة ف ��ي ت �ق��دي��م خ��دم��ة االس �ت �ش��ارات
ّ
التسويقية عبر اإلنترنت .وتوفر املجموعة
خ��دم��ة امل�ق��ارن��ات املالية م��ن خ�لال موقعها
ع�ل��ى شبكة اإلن �ت��رن��ت yallacompare.com

وه��ي م��ن ش��رك��ات امل�ق��ارن��ات املالية ال��رائ��دة
في الشرق األوس��ط ،وتساعد املستخدمني
ف ��ي اخ �ت �ي��ار وم �ق ��ارن ��ة ب �ط��اق��ات االئ �ت �م��ان
وال�ق��روض الشخصية وال�ق��روض العقارية
وق��روض ال�س�ي��ارات والتأمني والحسابات
امل�ص��رف�ي��ة م��ن م�ج�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة ال�ب�ن��وك
وامل ��ؤس � �س ��ات امل ��ال� �ي ��ة امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة
واملؤسسات املالية.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى االس� �ت� �ح ��واذ ،ق ��ال ال��رئ�ي��س
التنفيذي ملجموعة الخليج للتأمني ،خالد
س �ع��ود ال �ح �س��ن« :إن اس �ت �ح��واذ مجموعة
ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ت��أم�ين ع �ل��ى أس �ه ��م م ��ن ش��رك��ة
 yallacompareي �ع � ّ�د ج � ��زءًا ال ي �ت �ج��زأ م��ن
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة رق �م �ن��ة م �ج �م��وع��ة ال�خ�ل�ي��ج
ل �ل �ت��أم�ين ،ال �ت��ي ت �ه��دف إل ��ى ت �ع��زي��ز ق �ن��وات
التوزيع الرقمية وتوفير بوابة للمجموعة،
ل�ت��وس�ي��ع خ��دم��ات �ه��ا ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة لعمالئها

عبر اإلنترنت ،وتحرص مجموعة الخليج
ل �ل �ت��أم�ين ع �ل��ى ت �ق��وي��ة خ��دم��ات �ه��ا ال��رق�م�ي��ة
وتطويرها ،ويعد ه��ذا االس�ت�ح��واذ خطوة
ب � � ��ارزة ل �ل �م �ج �م��وع��ة ف ��ي اع �ت �م ��اد ال��رق �م �ن��ة
لنواكب بذلك مسيرة التطور التكنولوجي
الذي يعد من سمات هذا العصر».
ّ
وأضاف« :أود أن أهنئ الجميع في مجموعة
ال�خ�ل�ي��ج ل�ل�ت��أم�ين وش ��رك ��ة yallacompare
ع�ل��ى ه ��ذا االس �ت �ح��واذ وال �ت��وس��ع ال�ج��دي��د،
معربًا عن ثقته بأن هذه الشراكة ستحقق
ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ق � �ص ��ص ال � �ن � �ج� ��اح ال� �ج� �ي ��دة
واالزده� ��ار ب�ين مجموعة الخليج للتأمني
وش ��رك ��ة  yallacompareوال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
مصالح مساهمينا وعمالئنا» .وتتواجد
 yallacompareحاليًا ف��ي  9دول :اإلم��ارات،
قطر ،البحرين ،الكويت ،السعودية ،مصر،
لبنان ،سلطنة عمان ،واألردن.

إيمان الموسوي
مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
انستغرامdr.emsa@ :
إيميلcontact@emanalmousawi.com :

نهاية العالم الذي نعرفه!

خالد الحسن

اتحاد المصارف:

ستكون مخطئا إذا كنت تظن أن ما تعرفه
ً
ف���ي إدارة األع���م���ال س��ي��ج��ع��ل��ك ت���ق���ود ع��م�لا
ناجحًا في عالم اليوم!
وستكون مخطئًا أكثر إذا لم تتحرك بسرعة
لتعلم أدوات االبتكار وريادة األعمال أيًا كان
موقعك ،سواء في منصب حكومي رفيع ،أو
موظفا في قطاع خاص أو صاحب مشروع
صغير ،ألنك اليوم باختصار عليك أن تمتلك
م��ه��ارات ال��ح��رك��ة ف��ي ع��ال��م ض��ب��اب��ي يتطلب
سرعة التوجيه وتغيير املسار.
أول���ئ���ك ال���ذي���ن اع���ت���م���دوا ال��ت��خ��ط��ي��ط وع���ق���دوا
مجالس له ،هل تصوروا يومًا وضع خططهم
عندما تجتاح العالم جائحة تعطلها؟ إننا ال
نستطيع التنبؤ بوضع األسواق بعد أسبوع
م��ن ال��ي��وم فكيف بخطط خمسية وعشرية
طويلة املدى؟

لن نحكم واقعنا بالنسق القديم!

بنوك أفصحت عن إصابات «كورونا»
أكد اتحاد مصارف الكويت حرص البنوك،
منذ بداية األزمة ،على تنفيذ كل اإلجراءات
االحترازية والتدابير الوقائية وإج��راءات
التعقيم ملواجهة انتشار فيروس كورونا
ّ
امل�س�ت�ج��د ،ب�م��ا ي��ت�س��ق وت�ع�ل�ي�م��ات وزارة
ال�ص�ح��ة وال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب �ه��ذا ال �ش��أن،
حيث قامت بتعقيم كل ماكينات السحب
اآلل ��ي امل��وج��ودة ف��ي ش�ت��ى أن �ح��اء ال��دول��ة،
وفي فروع البنوك ،ووضع العبوات التي
تحتوي على امل�ط� ّ�ه��رات ف��ي أف��رع البنوك
وبجوار جميع املاكينات.
وق��ال ف��ي ب�ي��ان :ب��اإلش��ارة إل��ى أن م��ا يتم
تداوله مؤخرًا من إصابة بعض موظفي
البنوك بفيروس ك��ورون��ا املستجد ،فإن
أف ��رع ال �ب �ن��وك ق��ام��ت ب ��إج ��راءات ال�ت�ب��اع��د
االجتماعي ،وفحص درجة حرارة العمالء
قبل دخولهم األفرع ،باإلضافة إلى التزام
جميع موظفي ال�ب�ن��وك وال�ع�م�لاء ارت��داء

ريادة

خاصا ً
تتبع بروتوكوالً ّ
عند تأكدها
أو اشتباهها
في إصابة أي موظف
بمكان العمل
الكمامات والقفازات ط��وال فترات العمل
الرسمية.
وأك� � ��د االت � �ح� ��اد أن ال� �ب� �ن ��وك ،وال� �ت ��زام ��ًا
منها بمبدأ الشفافية ،وف��ور اكتشافها
ل�ح��االت إص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا ضمن
موظفيها ،قامت باإلفصاح عن ذلك على

م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ال�خ��اص��ة
ب� �ه ��ا ،ل �ت��وع �ي��ة ج� �م� �ه ��ور ال � �ع � �م �ل�اء ،ك�م��ا
ق��ام��ت ب��إغ�ل�اق األف � ��رع أو اإلدارات ال�ت��ي
ت��م اك�ت�ش��اف ح��االت اإلص��اب��ة ب�ه��ا ،لحني
ت�ط�ه�ي��ره��ا وتعقيمها ب��ال�ك��ام��ل م��ن قبل
ال�ش��رك��ات املتخصصة قبل إع��ادة العمل
بها ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى إخ�ط��ار بنك الكويت
امل��رك��زي بالواقعة والتدابير االحترازية
التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
ً
وأوض� � ��ح أن ال �ب �ن��وك ت �ت �ب��ع ب ��روت ��وك ��وال
خ� ّ
�اص��ًا ع �ن��د ت��أك��ده��ا أو اش�ت�ب��اه�ه��ا في
إصابة أي من موظفيها املتواجدين في
مكان العمل بفيروس كورونا املستجد،
يتضمن ه��ذا ال�ب��روت��وك��ول تطبيق خطة
االس �ت �ع��داد ال�خ��اص��ة ب��ال�ب�ن��ك واالت �ص��ال
ف� ��ورًا ب��ال �خ��ط ال �س��اخ��ن ل� � ��وزارة ال�ص�ح��ة
وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� �ع� �ه ��ا ،الت� � �خ � ��اذ اإلج � � � ��راء
امل �ن��اس��ب ،س � ��واء ب �ت��وج �ي��ه امل ��وظ ��ف إل��ى

ال �ع��زل امل�ن��زل��ي أو إل��ى أح��د مستشفيات
وزارة الصحة.
وف��ي ح��ال ت��أك��دت إص��اب��ة امل��وظ��ف خ��ارج
أوق ��ات ال�ع�م��ل ،فيتم إب�لاغ��ه ب��ال�ب�ق��اء في
املنزل ،وطلب العناية الطبية ،كما يقوم
البنك بمتابعة حالته ،وف��ي ح��ال تأكدت
إص��اب�ت��ه ب��ال �ف �ي��روس ،ي�ت��م ال �ت��واص��ل مع
وزارة الصحة لالستفسار عما إذا كان
ه �ن��اك أي إج� ��راء واج ��ب ات �ب��اع��ه م��ن قبل
ال �ب �ن��ك .وي �ت ��م ال �ت �ن �ب �ي��ه ع �ل��ى امل�خ��ال�ط�ين
ل�ل�ح��ال��ة امل�ش�ت�ب��ه ب�ه��ا امل �ص��اب��ة ب �ض��رورة
ات� �ب ��اع ت �ع �ل �ي �م��ات وزارة ال �ص �ح��ة ب �ه��ذا
الشأن.
ّ
وشدد االتحاد على أن البنوك ،باعتبارها
ج � ��زءًا م ��ن ال �ن �س �ي��ج ال ��وط �ن ��ي ،ل ��ن ت��دخ��ر
ج�ه�دًا ف��ي ات �خ��اذ أي ت��داب�ي��ر وإج � ��راءات،
من شأنها الحفاظ على سالمة عمالئها
وموظفيها.

إن ح���ال���ة االق���ت���ص���اد ال���ي���وم أش���ب���ه ب��س��ق��وط
حر ،والنسق العاملي برمته قد دخل مرحلة
االحتضار ،وال يمكن للعالم أن يستعيض
ع��ن النسق ال��ح��ال��ي بما يماثله ،إن��م��ا يتعني
على الجميع استخدام م��وارده إلنتاج نسق
جديد يتناسب مع عالم متغير ،تواجه فيه
معظم ن��م��اذج األع��م��ال س���واء ال��ح��ك��وم��ي��ة أو
ال��ت��ج��اري��ة أو االج��ت��م��اع��ي��ة ،ت��ح��دي��ا ملرونتها
وتكيفها م��ع ظ���روف تغير س��ل��وك العمالء
نتيجة ف��رض التباعد االجتماعي والحجر
الصحي ،التي ولدت أنماطًا سلوكية جديدة
ووع���ي���ا م��خ��ت��ل��ف��ا ع���ن س��اب��ق��ه ،وواق�����ع تغير
بيئة األع��م��ال ،وال��س��ي��اس��ات ال��دول��ي��ة ،وط��رق
استخدام التكنولوجيا ،مع كل هذه التطورات
نحتاج إلى بناء تصورات جديدة حول الواقع،
وفهم أعمق للطريقة التي يعمل بها العالم
ال��ج��دي��د ب��ع��ي��دا ع��ن امل��س��ل��م��ات ال��ت��ي ارت��ك��زت
عليها أنماطنا املعرفية السابقة.

التحرر من الوهم
من الوهم أن نعتقد أن العالم سيعود لسابق
عهده ،وم��ن غير املعقول أن نعيد تكرار ما
فشلنا فيه ونتوقع نتائج مختلفة!

إن الوصول إلى اليقني في تنفيذ ما خططنا
له هو أمر خادع ومحبط ،في ظل املعلومات
املضللة ال��ت��ي ت��ت��داول��ه��ا الكثير م��ن وس��ائ��ل
اإلع��ل�ام وال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،والحقيقة
ال��ي��وم ه��ي أن��ن��ا ل��م ن���ؤت م��ن ال��ع��ل��م إال قليال،
فنحن ال نعلم الكثير وعندما ال نعلم علينا
أن ن��ج��رب العديد م��ن األم���ور لنحصل على
ش���يء م��ن ال��وض��وح لنستمر ون��ت��ط��ور .لقد
أصبحت معظم املعلومات التي بنينا عليها
ن��م��اذج أعمالنا القديمة منتهية الصالحية،
وع��ل��ي��ن��ا ال��ت��خ��ل��ص م���ن ج��م��ي��ع ال��ف��رض��ي��ات
القديمة عن العمالء والقيم وأنظمة األعمال
لنتعلم ظروف الواقع الجديد.
وي��ب��رز ال��س��ؤال هنا :م��اذا بوسعنا أن نفعل
في الوقت الحاضر؟

اإلجراءات العاجلة لرواد األعمال
ف��رض��ت األض�����رار ال��ك��ب��ي��رة ع��ل��ى االق��ت��ص��اد
وانتشار جائحة «ك��ورون��ا املستجد» واقعا
يتطلب اج�����راءات س��ري��ع��ة ت��رك��ز ع��ل��ى ث�لاث
ق��وائ��م ،األول����ى ه��ي ض��م��ان اس��ت��م��رار العمل
مع الحفاظ على سالمة العمالء واملوظفني،
ال��ث��ان��ي��ة ه���ي إع�����ادة ت��ش��ك��ي��ل ن���م���وذج ال��ع��م��ل
ل��ي��ت��واف��ق م���ع ف��رض��ي��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��واق��ع
ال���ج���دي���د ،واألخ����ي����رة ه���ي االخ���ت���ب���ار ال��س��ري��ع
لنموذج العمل املعدل ومدى مرونته وتكيفه
مع الواقع الجديد.

الخروج من النفق املظلم
إن قدرة املؤسسات والشركات على النجاة
واالس��ت��م��رار م��ره��ون��ة ال��ي��وم بسرعتها في
إع������ادة ت��ص��م��ي��م ن���م���وذج ع��م��ل��ه��ا ،وال��ت��ح��دي
ال��ذي أمامها يكمن في الوقت ال��ذي تحتاجه
إلع������ادة ال��ت��ص��م��ي��م ال�����ذي ي��ض��م��ن ع��ب��وره��ا
ذل���ك ال��ن��ف��ق امل��ظ��ل��م ب��أق��ل خ��س��ائ��ر ،واألدوات
التي تستخدمها إلع��داد اختبارات صغيرة
ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ف���رض���ي���ات ال��ع��م��ل امل��س��ت��ج��دة
والقدرة على التقييم السريع ملا نجح وما لم
ينجح في سياساتها الجديدة.
وإن كانت ترى ضوءا في نهاية النفق ،فعليها
التحرك نحو العالم الجديد بوعي جديد.
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«وول ستريت جورنال» :سيتم ّيز باحتكار أكبر وعولمة أوسع

العالم بعد «كورونا» ..أكثر شراسة
سليمة لبال
يعتقد المستثمرون ،وفق تقرير نشرته «وول ستريت جورنال» ،أن
االحتكار والعولمة والتكنولوجيا عوامل سيتعزز وجودها في عالم
ما بعد «كورونا» بعد النتائج التي حققتها كل من «تسال» و«أمازون» و
 ،Procter & Gambleعكس ما يردده بعض الخبراء االقتصاديين ،الذين
يرافعون لمصلحة اضمحالل العولمة والعودة الى التركيز على اإلنتاج
المحلي.
ووفق «وول ستريت جورنال» لن يكون االنهيار عاما في الواليات
المتحدة والعالم ،والدليل هو ظهور بعض الرابحين من األزمة ،وبينهم
عمالقة سيليكون فالي والشركات العاملة في قطاع بيع وإنتاج
المواد االستهالكية ،وأما القطاعات الخاسرة فهي الطاقة والنقل
والشركات الصغيرة والمتوسطة ،لكن هناك أيضا رابحون بين الخاسرين
بحسب الصحيفة األميركية ،مثل إيكسون أو شيفرون اللتين تستطيعان
االستفادة من إفالس منتجي النفط المستقلين في تكساس.

¶ البنوك األميركية أكثر قوة ..وألول مرة
ً
سببا في األزمة االقتصادية
ليست
¶ االندماج الخيار األفضل للشركات النفطية
األميركية لتجنب اإلفالس

¶ «نتفليكس»
أثبتت قوة
نموذجها
االقتصادي مقارنة
بـ«ديزني»

الترفيه
م��ع ب��داي��ة األزم��ة لجأ األف��راد
ف� � ��ي ال � �ح � �ج� ��ر امل � �ن� ��زل� ��ي إل� ��ى
متابعة شاشاتهم ،فيما هرع
املتداولون في البورصة الى
متابعة أداء نتفليكس .وكان
ال� ��ره� ��ان راب � �ح� ��ًا ،إذ ت�م�ك�ن��ت
ال �ش ��رك ��ة م ��ن اس �ت �ق �ط��اب 16
مليون مشترك ج��دي��د خالل
ال� �ف� �ص ��ل األول م� ��ن ال �س �ن��ة،
أي أك �ث��ر م ��ن ض�ع�ف��ي ال �ع��دد
امل �ن �ت �ظ ��ر ل �ي ��رت �ف ��ع اج �م��ال��ي
امل �ش �ت��رك�ين ال ��ى  183م�ل�ي��ون
مشترك حول العالم.
وف � ��ي غ� �ي ��اب إن � �ت� ��اج ج ��دي ��د،
اس� � � �ت� � � �ف � � ��ادت ال � � �ش� � ��رك� � ��ة م ��ن
ك��ات��ال��وج�ه��ا ال�ض�خ��م ،لكنها
في النهاية ستتأثر من شلل
استديوهات التصوير ،لكن
نموذجها االقتصادي أثبت
قوته مقارنة بديزني التي لم
ينقذها موقعها اإللكتروني
( 50مليون م�ش�ت��رك) بسبب
ق�ل��ة امل�ح�ت��وى وت�س��ري��ح 100
ألف موظف ،اذ تعتزم اعادة
ف� �ت ��ح م� �ك ��ات� �ب� �ه ��ا ل� �ي ��س ق �ب��ل
.2021
وي � �ب ��دو أن ال� �ن� �ش ��اط األك �ث��ر
ت � �ض� ��ررا ف� ��ي ع ��ال ��م ال �ت��رف �ي��ه
ه� � ��و ال � � ��رح� �ل ��ات ال � �ب � �ح� ��ري� ��ة،
ال � ��ذي أن �ق��ذت��ه ف ��ي ال ��والي ��ات
املتحدة تدخالت االحتياطي
الفدرالي ،الذي سمح لشركة
ك��ارن �ي �ف��ال ب��ال �ح �ص��ول على
ق� ��رض ب � �ـ 6م� �ل� �ي ��ارات دوالر.
وم � ��ن امل � �ق� ��رر أن ي� �ك ��ون ع ��ام
 2021واع � � �دًا وف� ��ق ال��رئ �ي��س
امل��دي��ر ال �ع��ام ارن��ول��د دون��ال��د
ب �س �ب��ب ال� �ح� �ج ��وزات ال �ق��وي��ة
منذ اآلن .وهذا دليل على أن
العالم لن يتغير بعد الوباء.

البنوك
خرجت البنوك األميركية قوية بعد أزم��ة  ،2008ولم تخضع لنسب فوائد
سالبة مثل البنوك األوروبية ،لكن النتائج التي نشرتها مطلع أبريل بدت
جيدة ومفاجئة .جيدة ألن رقم أعمالها ارتفع خالل هذه الفترة ،إذ ارتفع
رق��م اعمال املؤسسات األرب��ع األول��ى ،وه��ي :جي بي م��ورغ��ان وسيتي بنك
وغولدمان ساكس وبنك اوف اميركا ،ليصل الى  23مليار دوالر.
واعتبرت النتائج سيئة ،ألن على هذه البنوك توفير ق��روض للمؤسسات
الصغيرة واملتوسطة بقيمة  6.8مليارات دوالر بالنسبة لجي بي مورغان،
و 3مليارات بالنسبة لويلز فارغو.
ُ
وألول مرة لم تتهم البنوك بأنها سبب األزمة ،لذلك لم يجد الرئيس املدير
العام لغولدمان ساكس حرجا في رفع راتبه السنوي بنسبة  20في املئة
ليصل الى  27.5مليون دوالر سنويا مما اغضب املساهمني ،الذين رفضوا
في  30أبريل املاضي التوقيع على القرار باإلجماع ،وكأن العالم فيما سبق
يشبه بشراسته العالم ما بعد «كورونا».

النفط
التكنولوجيا
أعلن جيف بيزوس في  30أبريل املاضي ارت�ف��اع رق��م أعمال
ش��رك�ت��ه ب�ن�س�ب��ة  26ف��ي امل �ئ��ة خ�ل�ال ال�ف�ص��ل األول م��ن السنة
الجارية ،ومثل «أم��ازون» حقق عمالقة التكنولوجيا أرباحا
ك�ب��رى ،فغوغل وأب��ل وفيسبوك وم��اي�ك��روس��وف��ت ،ال�ت��ي تقدر
قيمتها السوقية بأكثر من  5200مليار دوالر ،أثبتت مقاومة
استثنائية في هذه الظروف التي يعيشها العالم.
ف �ـ«أب��ل» ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ج�ن��ت ث�م��ار استراتيجيتها التي
ل��م ت��راه��ن فيها ع�ل��ى اآلي �ف��ون ف�ق��ط ،ال ��ذي ت��راج�ع��ت مبيعاته
بنسبة  7في املئة بسبب إغالق املصانع الصينية ،وإنما من
الخدمات املرافقة ،ومايكروسوفت نجحت بفضل نشاطاتها
في املعلوماتية والعمل عن بعد وأيضا ألعاب الفيديو ،فيما
حلق فيسبوك بفضل اإلعالنات.

السيارات
ح�ي�ن ن �ت �ح��دث ع��ن ق �ط��اع��ات ال �س �ي��ارات ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األميركية لن نقول ديترويت وإنما «تسال» ،التي تجاوزت في
يناير امل��اض��ي القيمة السوقية لفولسفاغن ف��ي ال�ب��ورص��ة ،إذ
نما نشاطها بنسبة  67في املئة .وزرعت «تسال» أكثر من ثلث
إنتاجها من السيارات خ�لال الفصل األول من السنة الجارية،
حني تراجع س��وق السيارات بنسبة  40في املئة .وتصل قيمة
الشركة إلى  144مليار دوالر ،أي  25مرة ضعف رينو ،وأكثر من
ضعفي جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر مجتمعة.
وأش��ارت وول ستريت جورنال أن الخطر األكبر ،الذي تواجهه
«ت�س�لا» ه��و رئيسها امل��دي��ر ال�ع��ام أي�ل��ون م��اس��ك ،فهذا املسؤول
سبب خسائر للشركة بقيمة  14مليار دوالر ،بسبب سلسلة
تغريدات ،اعتبر فيها أن سعر تداول سهم الشركة كان مرتفعا
جدا.

ألول م��رة أع�ل�ن��ت «إي �ك �س��ون» ع��ن خ�س��ائ��ر خ�ل�ال ال�ف�ص��ل األول ت�ق��در ب �ـ640
مليون دوالر ،كما خفضت  10مليارات من استثماراتها خالل عام ،2020
أي ال�ث�ل��ث ،خ��اص��ة ف��ي ت�ك�س��اس ،واألم ��ر نفسه بالنسبة ل�ش�ي�ف��رون ،ولكن
هاتني الشركتني يمكن أن تراهنا على استغالل الغاز والنفط الصخري في
تكساس وأوكالهوما إلى غاية وايومنغ.
وق�ب��ل األزم��ة ك��ان��ت ه��ات��ان الشركتان تقسمان اإلن�ت��اج على اث�ن�ين لتجنب
اإلف�لاس الحتمي ،وتواجه  100ألف وظيفة خطر اإللغاء في تكساس ،كما
تواجه نصف الشركات األميركية املستقلة ،البالغ عددها  60شركة وفق
رويترز ،خطر العجز عن دفع الرواتب.

الطيران
تشكل أزمة كورونا مأساة بالنسبة لبوينغ ،التي ألغت صفقة االستحواذ
على الشركة البرازيلية أمبراير ،وعلى الرغم من إع�لان الرئيس الجديد
للمجموعة ،ديفيد كالهوم ،استمرار األزم��ة لسنوات ،ف��إن ذل��ك ل��ن يمنع
إع� ��ادة ف�ت��ح امل �ص��ان��ع ف��ي س�ي��ات��ل ب�ع��د ح �ص��ول ال �ش��رك��ة ع�ل��ى م�س��اع��دات
فدرالية بقيمة  50مليار دوالر .وأما شركات الطيران فقد تلقت هي األخرى
مساعدات من الدولة بقيمة  25مليار دوالر شرط دفع رواتب املوظفني ،وال
يبدو أن قطاع الطيران سيشهد اندماجا لشركات في ال��والي��ات املتحدة
بسبب أربعة متعاملني كبار« :أميركان» و«يوناتيد» و«دلتا» و«س��اوث
اي�س��ت» ،وفيما أعلن ع��ن ع��ودة محتشمة للطيران ال�ت�ج��اري ف��ي يونيو،
توقعت «دلتا» أن تعود الى عملها الطبيعي ليس قبل  3اعوام.

السلع االستهالكية
تراجعت مبيعات امل�ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة ف��ي ال��والي��ات املتحدة بنسبة 5
في املئة بسبب إغالق املطاعم ،لكن في املقابل ارتفعت مبيعات شيبس
وأنواع أخرى من الوجبات الخفيفة ،وأما  Procter & Gambleاملختصة
في صناعة السلع االستهالكية ،كالصابون والشموع وغيرهما ،فقد
ارتفعت مبيعاتها بنسبة  10ف��ي املئة بسبب زي��ادة الطلب على ورق
الحمام واملنظفات.
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حوافز مالية سخية القت استجابة سريعة في مواجهة «كورونا»

«المعجزة األلمانية» ..دروس اقتصادية مشهودة
وليد منصور
ال �ن �م��وذج األمل��ان��ي ت �ح��ول إل ��ى ق�ص��ة ن�ج��اح
ف��ي العالم ،بينما ال ت��زال ال��دول األوروب�ي��ة،
صاحبة االقتصاد األقوى ،تصر على الحذر
وق� ��واع� ��د ال �ت �ب��اع��د االج� �ت� �م ��اع ��ي ،وال� �ع ��ودة
ال �ت��دري �ج �ي��ة ل�ل�ح�ي��اة ب �ق��واع��د ج ��دي ��دة ،ف��إن
ّ
النموذج األملاني ذاته دل على خلل وتباين
كبير ب�ين دول االت�ح��اد األوروب ��ي م��ن حيث
الخدمات واألولويات.
ف � �م ��ا ال � �س� ��ر وراء ه � � ��ذا ال � �ت � �ف� ��وق األمل� ��ان� ��ي
االقتصادي والصحي؟ س��ؤال حير الجميع
وف �ت��ح امل �ج��ال ل�ل�ب�ح��ث ع��ن إج��اب��ات مقنعة،
ّ
خصوصًا أن أزمة فيروس «كورونا» شكلت
ص��دم��ة ع��امل �ي��ة ،وب ��ات ��ت دول ال �ع��ال��م ت�ب��ذل
قصارى جهدها للتعامل مع تداعياته.
ورغ� � ��م أن وب� � ��اء «ك � ��ورون � ��ا» ض � ��رب أمل��ان �ي��ا
بشدة ،إذ أصيب أكثر من مئة ألف شخص،
لكن النسبة املئوية للحاالت املميتة كانت
م �ن �خ �ف �ض��ة ب �ش �ك��ل م �ل �ح��وظ م �ق ��ارن ��ة ب�ت�ل��ك
املوجودة في العديد من البلدان املجاورة.
ف ��ي ب ��داي ��ة األزم � � ��ة ب��أمل��ان �ي��ا ج � ��رى ت�ج�ه�ي��ز
األط�ب��اء م��ع م�ع��دات واق�ي��ة ،حيث يتجولون
ف��ي ال �ش��وارع ال�ف��ارغ��ة للتحقق م��ن امل��رض��ى
ف��ي م�ن��ازل�ه��م ،ب�ع��د خمسة أو س�ت��ة أي ��ام من
اإلص��اب��ة ب��ال�ف�ي��روس ال�ت��اج��ي ،ويخضعون
امل ��ري ��ض ل�ف�ح��ص ال � ��دم ،ب�ح�ث��ًا ع ��ن ع�لام��ات
ت�ش�ي��ر إل ��ى أن امل��ري��ض ع�ل��ى وش ��ك ال��دخ��ول
ف��ي ان �خ �ف��اض ح ��اد ،وق ��د ي�ق�ت��رح��ون دخ��ول
املستشفى ،حتى للمريض ال��ذي يعاني من
أعراض خفيفة فقط ،إذ يجري تحسني فرص
النجاة من هذا االنخفاض إلى حد كبير من
خالل الوجود في املستشفى.
وه��ذه ه��ي م �ب��ادرة واح ��دة صحية ف�ق��ط في
م��دي�ن��ة واح� ��دة ،لكنها ت��وض��ح م�س�ت��وى من

الوظائف ،أي صعوبات.
ك �م��ا واف � ��ق م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء األمل ��ان ��ي ع�ل��ى
تشريع ُيسهل على السلطات منع عمليات
االستحواذ األجنبية على الشركات املهمة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ًا ،وي� �ه ��دف ه� ��ذا اإلج� � � ��راء إل��ى
جعل القواعد في أملانيا ،التي تشتمل على
أق � ��وى اق �ت �ص��اد ف ��ي أوروب � � ��ا ،ت �ت �م��اش��ى مع
ت��وج�ي�ه��ات االت �ح��اد األوروب � ��ي امل�ع�ل�ن��ة منذ
عام بشأن مراقبة االستثمار األجنبي .هذه
ال �خ �ط��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة س �ب �ق��ت األزم� � ��ة ال �ت��ي
ّ
خلفها فيروس ك��وف�ي��د ،-19لكنها تأتي في
الوقت ال��ذي تعهدت فيه الحكومة األملانية
«بالوقوف إلى جانب شركاتها في مواجهة
املستثمرين الذين قد يأملون اآلن في دخول
غمار االستثمار برؤوس أموال ضعيفة».

األولوية لدعم السياسة النقدية

آلية ألمانيا االقتصادية في التعامل مع األزمة قد تصبح نموذجا يُحتذى

االلتزام باملوارد العامة في مكافحة الوباء،
ال �ت��ي ت �س��اع��د ف��ي ت�ف�س�ي��ر واح � ��دة م��ن أك�ث��ر
األلغاز إثارة للوباء :ملاذا معدل الوفيات في
أملانيا منخفض جدًا؟

حزمة مساعدات
ص ��ادق ��ت ال �ح �ك��وم��ة األمل ��ان� �ي ��ة ع �ل��ى ح��زم��ة
مساعدات بقيمة  750مليار يورو ،تهدف الى
تخفيف اآلث ��ار السلبية مل�س��اع��دة الشركات
واألشخاص املتضررين من تفشي فيروس
«كورونا».
وخولت الحكومة وزارة املالية اقتراض مبلغ
إض��اف��ي ق ��دره  156م�ل�ي��ار ي ��ورو لتعويض
الخسائر الناجمة عن «ك��ورون��ا» ،وستوزع
حزمة املساعدة ،البالغة قيمتها  750مليار
ي ��ورو ،ع�ل��ى ال �ش��رك��ات ال�ص�غ��رى وأص�ح��اب
امل �ه��ن ال� �ح ��رة ،ع �ل��ى م ��دى  3أش �ه��ر ،وامل�ب�ل��غ

 750مليار يورو لدعم
حصنتها
المتضررين ّ
من عواقب وخيمة
منعت عمليات
االستحواذ األجنبية
على الشركات المهمة
استراتيجيا ً

امل� �خ� �ص ��ص س �ي �ت��م ت ��وف� �ي ��ره م� ��ن ص� �ن ��دوق
االستقرار االقتصادي في أملانيا.
وتهدف الخطة إلى تفادي موجة انهيارات
في املؤسسات في أكبر اقتصاد في أوروبا،
ال � ��ذي ي �ع �ت �م��د خ �ص��وص��ًا ع �ل��ى ال �ت �ص��دي��ر،
وامل � �ع� ��رض أك� �ث ��ر م ��ن غ� �ي ��ره ل� �ض ��رر ت�ق�ل��ص
التبادالت الدولية إثر تفشي «كورونا».
وفي هذا اإلط��ار ،لم يستثن وزي��ر االقتصاد
ب �ي �ت��ر أل �ت �م ��اي ��ر م �س��اه �م��ة م ��ؤق �ت ��ة ل �ل��دول��ة
ف � ��ي ش � ��رك � ��ات ت � ��واج � ��ه ص � �ع� ��وب� ��ات وت � �ع� � ّ�د
استراتيجية ،كشركات القطاع التكنولوجي
على وجه خاص .وقال ألتماير« :هذه مبادرة
غير مسبوقة في تاريخ البالد منذ مرحلة
ما بعد الحرب» .وأكد أن مساعدة الشركات
ل��ن ت�ف�ش��ل ال ب�س�ب��ب امل ��ال وال ب�س�ب��ب نقص
اإلرادة السياسية ،وه��ذا يعني أنه يجب أال
تواجه الشركات التي هي في حالة جيدة وال

من الشركات املرشحة على األرجح للحصول
ع�ل��ى م�س��اع��دة م��ن ال�ح�ك��وم��ة األمل��ان �ي��ة ،تلك
العاملة ف��ي ق�ط��اع السياحة وال�خ��دم��ات ،إذ
انها من األكثر تضررا جراء الوباء الذي أدى
إلى إغالق القسم األكبر من أوروبا.
وأع�ل�ن��ت مجموعة «ت��ي ي��و آي» للسياحة
وال � �ف � �ن� ��ادق أن� �ه ��ا س �ت �ط �ل��ب م� �س ��اع ��دة م��ن
ال�ح�ك��وم��ة األمل��ان �ي��ة مل��واص�ل��ة أع�م��ال�ه��ا ،في
وق ��ت ع�ل�ق��ت ال �ق �س��م األك �ب��ر م��ن عملياتها
ب � �س � �ب� ��ب ال� � � �ف� � � �ي � � ��روس .وأرغ � � � �م� � � ��ت ش ��رك ��ة
«ل��وف �ت�ه��ان��زا» ل�ل�ط�ي��ران ع�ل��ى إل �غ��اء القسم
األكبر من رحالتها خالل األسابيع املقبلة،
ف��ي وق ��ت ح �ظ��رت ال �ع��دي��د م��ن ال � ��دول ،بما
فيها ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ال��رح�لات القادمة
من أوروبا.
وأدرج سقف الديون ضمن الدستور األملاني
عام  ،2009وهو ّ
يحد عجز امليزانية الفدرالية
بـ %0.35من إجمالي الناتج الداخلي.

!

صندوق االستقرار االقتصادي

ص ��ادق ال �ب��رمل��ان األمل��ان��ي ع�ل��ى إن �ش��اء ص�ن��دوق
ب� � �ـ 600م �ل �ي��ار ي� ��ورو إلن �ق��اذ ال �ش��رك��ات ال�ك�ب�ي��رة
ملواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا املستجد،
ُويعرف باسم «صندوق االستقرار االقتصادي».

عمليات االستحواذ
وض�ع��ت أملانيا تشريعًاُ ،ي ّ
سهل على السلطات
منع عمليات االستحواذ األجنبية على الشركات
امل�ه�م��ة إس�ت��رات�ي�ج� ّ�ي��ًا ،وي �ه��دف ه ��ذا اإلج � ��راء إل��ى
جعل القواعد في أملانيا ،التي تشتمل على أقوى
اق �ت �ص��اد ف��ي أوروب � � ��ا ،ت�ت�م��اش��ى م��ع ت��وج�ي�ه��ات
االتحاد األوروب��ي املعلنة منذ عام بشأن مراقبة
االستثمار األجنبي.

تحريك عجلة االقتصاد
ب ��دأت أمل��ان �ي��ا ب�ش�ك��ل ت��دري �ج��ي ب��رف��ع إج � ��راءات ال�ع��زل
التي فرضتها منذ أسابيع للحد من انتشار فيروس
«ك ��ورون ��ا» ،ف��ي م�ح��اول��ة م�ن�ه��ا إلع� ��ادة ت�ح��ري��ك عجلة
االقتصاد ،ما يجعل البلد ال��ذي اعتبر الوباء «wتحت
السيطرة» أمام تحد كبير بعد اعتباره نموذجًا ملواجهة
الوباء وتسجيله معدل وفيات منخفضًا.

احتواء التأثير المالي
قال وزير املالية األملاني أوالف شولتس إن أملانيا
رب �م��ا ت�ت�م�ك��ن م��ن اح �ت ��واء ال �ت��أث �ي��ر امل��ال��ي ألزم��ة
ف �ي��روس «ك��ورون��ا» م��ن دون ت �ج��اوز مستويات
ال ��دي ��ن ال �ت ��ي ت �م��ت امل ��واف� �ق ��ة ع �ل �ي �ه��ا ،إذا ت�ع��اف��ي
االقتصاد في النصف الثاني من العام.

«المزايا» :البقاء لألذكى في ظل تداعيات «كورونا»

أطراف المعادلة العقارية..
أمام واقع جديد
ذك ��ر ال �ت �ق��ري��ر ال �ع �ق��اري األس �ب��وع��ي ل�ش��رك��ة
امل��زاي��ا ال�ق��اب�ض��ة أن جميع أط ��راف امل�ع��ادل��ة
ال�ع�ق��اري��ة أم��ام واق��ع ج��دي��د فرضته جائحة
«ك��ورون��ا» ،وي�ج��ب التعامل معه ب��ذك��اء في
سبيل الصمود في وجه التحديات املتأتية
جراء هذه الجائحة ،فقد رصد تقرير املزايا
س��وق اإلي �ج��ارات ف��ي دول مجلس التعاون
الخليجي ،التي سجلت حالة من املرونة في
ال�ع�لاق��ات التعاقدية ب�ين امل�ل�اك م��ن شركات
وأف ��راد وامل�س�ت��أج��ري��ن ،حيث الح��ظ التقرير
م��رون��ة م��ن ق�ب��ل امل�ل�اك ف��ي م�ن��ح تخفيضات
ع�ل��ى القيمة اإلي �ج��اري��ة ال�س�ن��وي��ة ،أو إع�ف��اء
املستأجرين من اإلي�ج��ارات لبعض األشهر،
أو حتى تقديم تسهيالت بتأخير الدفعات
اإليجارية.
ك �م��ا ظ �ه��رت ب �ع��ض األص � ��وات امل �ن��ادي��ة إل��ى
إج� ��راء ب�ع��ض ال�ت�ع��دي�لات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة على
ال � �ق� ��وان�ي��ن امل �ن �ظ �م ��ة ل �ل �ع�ل�اق ��ة ال �ت��أج �ي��ري��ة
وب��ال �ش �ك��ل ال� � ��ذي ي �غ �ط��ي ب �ع��ض ال �ج��وان��ب
التعاقدية ،وبخاصة خ�لال فترات األزم��ات،
وه��و م��ا دف��ع بعض الحكومات إل��ى دراس��ة
ق��ان��ون�ي��ة ب�ع��ض امل �م��ارس��ات اإلي �ج��اري��ة من
قبل بعض امل�لاك تجاه املستأجرين ،والتي
ظهرت على السطح خالل الفترة األخيرة.

األسواق العقارية
لفت تقرير املزايا إل��ى أن األس��واق العقارية
ت��زدح ��م ب �ك��م ك�ب�ي��ر م ��ن ال ��وح ��دات ال�س�ك�ن�ي��ة
وال� �ت� �ج ��اري ��ة امل � �ع� ��روض� ��ة ،وه � �ن� ��اك ع� ��روض
وصفقات استثنائية على مستوى األسعار
وال �ت �س �ه �ي�لات امل �ق��دم��ة م ��ن ق �ب��ل امل �ط��وري��ن،
وه��و م��ا يفتح ال�ب��اب أم��ام ت��رق��ب م��وج��ة من
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال �ع �ق��ارات ،وب�ش�ك��ل خ ��اص من
ق�ب��ل امل�س�ت�خ��دم ال�ن�ه��ائ��ي ح ��ال االن �ت �ه��اء من
ه� ��ذه األزم � � ��ة ،وذل � ��ك ض �م��ن م �ب��دأ اس �ت �غ�لال
الفرص ،في الوقت الذي نجد فيه أن األسعار
السائدة والعروض املنوعة أصبحت تتالءم
م��ع شريحة أوس��ع م��ن أف ��راد املجتمع ،على
ال��رغ��م م��ن ش��ح السيولة أو الحالة النفسية
امل �س �ي �ط ��رة وال� ��رام � �ي� ��ة إل � ��ى ع � ��دم امل �ج ��ازف ��ة
بالسيولة املتوفرة في ظل ضبابية املوقف
االستثماري العام.
في املقابل ،وفي ظل تراجع األداء االقتصادي
الكلي وفي حال استمرت إج��راءات االغالق،
فإن توقف التدفقات املالية سيعزز من حالة
الركود االقتصادي وسيفاقم من الوضع في
ظل التوقف الكلي لعمليات البيع والشراء
وس� �ي ��ؤدي ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال إل ��ى ت�ع�ط�ي��ل أو
تأجيل الكثير من املشاريع العقارية الجاري
تنفيذها ،والتي ستفرض صعوبات وتعثًا
ماليًا ل��دى ال�ش��رك��ات ال�ع�ق��اري��ة نتيجة عدم
قدرتها على ال��وف��اء بالتزاماتها التعاقدية
ع�ل��ى م�س�ت��وى ت�س�ل�ي��م ال ��وح ��دات امل �ب��اع��ة أو
حتى تغطية نفقاتها التشغيلية واإلدارية.
إال أن ت �ق��ري��ر امل� ��زاي� ��ا اس �ت �ب �ع��د أن ت��واج��ه
شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة
األصول العقارية ذات املالءة املالية الصلبة
أو اإلي�ج��اب�ي��ة ت�ح��دي��ات م��ال�ي��ة عميقة على
م��راك��زه��ا امل��ال�ي��ة حتى نهاية ال�ع��ام الحالي
جراء الخلل الحادث في املنظومة التأجيرية
بشقيها التجاري والسكني ،وبشكل خاص
ال �ش��رك��ات ال�ك�ب�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة م�م��ن لديها

العالقات التعاقدية بين
المالك والمستأجرين
في الخليج ..سجلت
مرونة
توقف التدفقات المالية
سيعزز حالة الركود
االقتصادي
عدم توزيع األرباح وإعادة
جدولة الديون ..خياران
متاحان
خ �ب ��رة ط��وي �ل��ة ف ��ي ال � �س ��وق ،وت �ع �ت �م��د ع�ل��ى
م ��زي ��ج م �ت �ن��وع م ��ن م� �ص ��ادر ال� ��دخ� ��ل .ح�ي��ث
تمتلك ه��ذه ال�ش��رك��ات الكثير م��ن الخيارات
للحفاظ على مركزها املالي ،وفي مقدمتها
عدم توزيع األرب��اح واالحتفاظ بها لتوفير
السيولة ،باإلضافة الى خيار إع��ادة جدولة
ال��دي��ون ب��االت�ف��اق م��ع امل �ص��ارف وف��ق آل�ي��ات
تسديد تتناسب والتدفقات النقدية الحالية
واملتوقعة.
من جهة ثانية ،يرى تقرير املزايا في الحراك
املسجل ل��دى ب��ورص��ات املنطقة كاستجابة
ف��وري��ة ل �ح��ال��ة ال� �ت ��درج ف��ي ف �ت��ح ال�ق�ط��اع��ات
االق �ت �ص��ادي��ة ،ك ��ون ه ��ذه ال �ب��ورص��ات تمثل
م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات وت �ع �ك��س أي ت �ط��ورات
إي�ج��اب�ي��ة وسلبية ب�س��رع��ة ،لتتصدر أسهم
ق � �ط ��اع ��ات امل� � �ص � ��ارف وال � �خ � ��دم � ��ات امل ��ال �ي ��ة
والنقل وقطاع العقار والصناعة والرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ق��ائ �م��ة األس �ه ��م ذات االس �ت �ج��اب��ة
األس� � ��رع ل �ل �ت �ح��رك��ات ذات ال �ع�ل�اق��ة ب��آل �ي��ات
وأدوات خ� �ط ��ط ال� �ت� �ع ��اي ��ش م� ��ع ت ��داع� �ي ��ات
فيروس كورونا ،فيما بقيت قطاعات السلع
وإن�ت��اج األغ��ذي��ة تحت الضغوط والتقلبات
ب�ين جلسة وأخ ��رى .وال�ج��دي��ر ذك��ره هنا أن
م��ؤش��رات األداء االق�ت�ص��ادي يمكن قراءتها
م��ن خ�ل�ال االغ�ل�اق��ات ال�ي��وم�ي��ة ألس ��واق امل��ال
وبالتالي ف��إن امل��ؤش��رات املتوفرة تشير إلى
ب��داي��ة ال �ت �ع��اي��ش واالس �ت �ج��اب��ة ال�ت��دري�ج�ي��ة
خالل األيام القليلة القادمة.
واخ� �ت� �ت ��م ت� �ق ��ري ��ر امل � ��زاي � ��ا ال � �ق� ��ول إن ق �ط��اع
العقارات التجارية هو األكثر تأثرًا من بني
ال�ق�ط��اع��ات ال�ع�ق��اري��ة األخ ��رى نتيجة التأثر
املباشر بحالة االغالق ،التي أضعفت املالءة
املالية للشركات العاملة .ومع االتجاه نحو
إعادة فتح القطاعات االقتصادية تدريجيًا،
ف �م��ن امل �ت��وق��ع أن ي �ت �ف��ادى ق �ط��اع ال �ع �ق��ارات
التجارية الكثير م��ن التحديات والعقبات،
وفي مقدمتها اإلفالس واالغ�لاق ،باإلضافة
إل��ى إم�ك��ان�ي��ة تحسن ق ��درة ش��رك��ات القطاع
على سداد التزاماتها املالية.
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 KGLتمدد مبادرة
«معفي من الرسوم» لنهاية مايو

نجاح الفت لعملية اإلجالء بمختلف مراحلها

س ُيعلن عن رحالت أخرى إذا دعت الحاجة

«الكويتية»:
تشغيل  95رحلة ضمن مراحل اإلجالء الكبرى
في إطار جهودها املبذولة لتلبية النداء
الوطني ،أعلنت شركة الخطوط الجوية
الكويتية عن استكمال تشغيل  95رحلة،
وذل� � � ��ك ض� �م ��ن خ� �ط ��ة إج � �ل ��اء امل ��واط� �ن�ي�ن
ال�ع��ال�ق�ين ف��ي ال �خ��ارج وال �ت��ي ت�ع��د االك�ب��ر
بتاريخ ال�ك��وي��ت ،وق��د ج��اءت بحسب ما
أق ��رت ��ه ال �ح �ك��وم��ة ج � ��راء ت �ف �ش��ي ف �ي��روس
ك��ورون��ا املستجد (كوفيد  )19في أنحاء
العالم.
وق��ال��ت ال�ش��رك��ة ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي إنها
ق ��ام ��ت ب�ت�ش�غ�ي��ل  36رح �ل ��ة ف ��ي امل��رح �ل��ة
االول � ��ى م��ن ت��اري��خ  -21 19اب��ري��ل 2020
تضمنت امل ��دن ال�ت��ال�ي��ة( :دب ��ي ،أب��وظ�ب��ي،
م�س�ق��ط ،ال��دوح��ة ،ال��ري��اض ،ج ��دة ،ل�ن��دن،
ع � ّ�م ��ان ،وال� �ق ��اه ��رة ،اس �ط �ن �ب��ول ،ج�ن�ي��ف،
ب ��اري ��س ،وأن� �ق ��رة) ،وق��ام��ت ب�ت�ش�غ�ي��ل 34
رح� �ل ��ة ف ��ي امل ��رح �ل ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ت��اري��خ
 25 – 23اب ��ري ��ل  2020ت �ض �م �ن��ت امل ��دن
ال �ت��ال �ي��ة( :ال� � ��دار ال �ب �ي �ض��اء  -ن��واك �ش��وط،
فيينا ،ع�م��ان ،ال�ق��اه��رة ،ن�ي��وي��ورك ،لندن،
اس �ط �ن �ب��ول ،ب��روك �س��ل ،ب ��اري ��س ،م��ان�ي�لا،
باكو ،دكار ،بانكوك – ترافندروم ،الرنكا
– بيروت ،تونس – ملقا ،بومباي – دلهي،
امستردام ،وباريس – ميونيخ) ،وقامت
ب�ت�ش�غ�ي��ل  25رح �ل��ة م��ن ت��اري��خ 29 – 27
ابريل  2020تضمنت املدن التالية( :دبلن،
ن �ي��وي��ورك ،ل �ن��دن ،م��ان�ش�س�ت��ر ،غ�لاس�ك��و،
ح��ائ��ل ،وأب��وظ �ب��ي) ،ذل ��ك ب��االض��اف��ة إل��ى
ت �ش �غ �ي��ل ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لرحالت اجالء استثنائية منذ تاريخ 25

كابتن من «الكويتية» يعبر عن فرحه بنجاح اإلجالء

االستعداد كان متميزاً لجهة
تجهيز مركز فحص العائدين
وجهوزية األسطول وتعقيمه
شغلت رحالت إجالء استثنائية
من مشهد وطهران والنجف
وبانكوك وروما وميالنو

فبراير  2020ومنذ بداية االزم��ة تحديدًا
وتضمنت املدن التالية( :مشهد ،طهران،
النجف ،بانكوك ،روما ،وميالنو).
وذك��رت الخطوط الجوية الكويتية أنها
تحرص كل الحرص على تنفيذ األوام��ر
األبوية السامية لحضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر
الصباح ،حفظه اهلل ورعاه ،برغبة سموه
ل� �ع ��ودة أب �ن ��ائ ��ه وب �ن ��ات ��ه امل ��واط� �ن�ي�ن إل��ى
أرض الوطن ،قبل وف��ي االي��ام األول��ى من
شهر رم�ض��ان امل �ب��ارك ،وذل��ك بالتنسيق
م ��ع ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص
كوزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة

الداخلية واالدارة العامة للطيران املدني
وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ج�ه��ات ذات ال�ص�ل��ة ،وذل��ك
بداية من  19ابريل وحتى تاريخ  7مايو
 2020كما تم االع�لان عنه وما سيعقبها
من أيام في حال دعت الحاجة.
ونوهت الشركة إلى أنها وبجميع فرقها
العاملة ف��ي مطار الكويت ال��دول��ي ،ومن
جميع قطاعاتها التشغيلية واملساندة
م��ازال��ت على أت��م االس�ت�ع��داد والجاهزية
الج �ل��اء امل ��واط �ن�ي�ن م ��ن ال � �خ� ��ارج ،مبينة
أنها قامت باالستعداد على ق��دم وساق
في االسابيع املاضية إلتمام انجاز تلك
ال ��رح�ل�ات ب�ش�ك��ل ن��اج��ح وم�ت�م�ي��ز ،س��واء
م��ن خ�لال تجهيز امل��رك��ز الطبي الخاص
بفحص املواطنني العائدين أو من خالل
جهوزية أسطولها وتعقيمه وتطهيره،
وفق املعايير العاملية التي تحتوي على
أح� ��دث امل �ق��اي �ي��س امل �ع�ت �م��دة م��ن ش��رك�ت��ي
التصنيع بوينغ وايرباص.
واخ�ت�ت�م��ت ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة الكويتية
ب �ي��ان �ه��ا ب �ت��أك �ي��د م��واص �ل �ت �ه��ا وس�ع�ي�ه��ا
الدؤوب في خدمة الوطن وأبنائه ،مثمنة
الدور البارز الذي بذله أبناء «الكويتية»
ف��ي اس �ت �ك �م��ال رح�ل��ات اج�ل��اء امل��واط �ن�ين
بنجاح كبير والخاص بالشركة ،معربة
في الوقت نفسه عن بالغ أمانيها بأن يتم
إجالء املواطنني الذين مازالوا عالقني في
ال�خ��ارج بنجاح ويسر ،متمنية للجميع
ال�س�لام��ة واالم ��ان وع��ودت�ه��م سريعًا إلى
أرض الوطن بني أهلهم.

تنازلت عن إيجارات  4أشهر

«يوباك» تعفي جميع المستأجرين
في مجمع ديسكفري
أع �ل �ن ��ت ش ��رك ��ة امل� �ش ��اري ��ع امل �ت �ح��دة
للخدمات الجوية (ي��وب��اك) ،الشركة
امل �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي إدارة ال� �ع� �ق ��ارات
وامل� ��راف� ��ق ال� �ت� �ج ��اري ��ة ب ��ال� �ت �ن ��ازل ع��ن
إيجارات  4أشهر لجميع املستأجرين
بمجمع ديسكفري في ظل تداعيات
وب ��اء ك��وف�ي��د  ،19وت�ب�ع��ات��ه السلبية
ع�ل��ى م�ع�ظ��م ال�ق�ط��اع��ات االق�ت�ص��ادي��ة
التي تتحملها العديد من الشركات
الصغيرة.
وق��د أوض �ح��ت ال �ش��رك��ة أن �ه��ا أط�ل�ق��ت
هذه املبادرة لتقديم الدعم للشركات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة امل� �ت� �ض ��ررة
ال� �ت ��ي ي ��واج ��ه أص �ح ��اب �ه ��ا ت �ح��دي��ات
عديدة من هذه األزمة ،وإيمانًا منها
ب��أه�م�ي��ة دع��م ع�م�لائ�ه��ا وم�س��ان��دت�ه��م

عقيل :ندعم
مستثمرينا بأفضل ما
نستطيع خالل هذه
األوقات الصعبة
خالل هذه الفترة الحرجة التي تمر
بها البالد.
وف ��ي ه ��ذا ال� �ص ��دد ،أوض �ح ��ت ن��ادي��ة
ع �ق �ي��ل ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ي��وب��اك
«في ظل هذه األوق��ات غير املسبوقة
ال� �ت ��ي أوج � � ��دت ع� � ��ددا م ��ن امل �ص��اع��ب

االق �ت �ص��ادي��ة ل�ل�ع��دي��د م��ن ال �ش��رك��ات،
وب� � ��األخ� � ��ص ال � �ش � ��رك � ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة
وامل �ت��وس �ط��ة وب �ح ��اج ��ة ل �ل �م �س��اع��دة،
وم � ��ن امل� �ه ��م إي � �ج� ��اد ح� �ل ��ول ل �ض �م��ان
استدامة األعمال على املدى الطويل.
ل ��دي� �ن ��ا ف � ��ي ي � ��وب � ��اك ع�ل��اق� ��ة ط��وي �ل��ة
األم � ��د م ��ع م �س �ت �ث �م��ري �ن��ا ف ��ي م�ج�م��ع
دي�س�ك�ف��ري ،ون �ح��ن ن��أم��ل أن نستمر
ف� ��ي دع � ��م م �س �ت �ث �م��ري �ن��ا ب ��أف� �ض ��ل م��ا
نستطيع خالل هذه األوقات».
والجدير بالذكر أن مجمع ديسكفري
ي � �ق� ��ع ف� � ��ي ق � �ل� ��ب م� ��دي � �ن� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت،
وي� �س� �ت� �ض� �ي ��ف م� �ج� �م ��وع ��ة م �ت �ن��وع��ة
م��ن األن �ش �ط��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
وال�ت��رف�ي�ه�ي��ة امل��وج�ه��ة ن�ح��و األط �ف��ال
والشباب.

نادية عقيل

أع �ل �ن��ت ش��رك��ة راب� �ط ��ة ال �ك��وي��ت وال �خ �ل �ي��ج
ل�ل�ن�ق��ل «ك��ي ج��ي ال» ت�م��دي��د ف �ت��رة م �ب��ادرة
«#م� �ع� �ف ��ي_م ��ن_ال ��رس ��وم» ش� �ه ��رًا إض��اف �ي��ًا
ل �ت �ك ��ون ن �ه��اي��ة امل� � �ب � ��ادرة ف ��ي ش �ه ��ر م��اي��و
الحالي ،وذلك للمبالغ املترتبة واملستحقة
ع �ل��ى أص� �ح ��اب امل ��رك �ب ��ات امل �ح �ج ��وزة ل��دى
اإلدارة العامة للمرور ملركباتهم املحجوزة
بكراجات الحجز التابعة لشركة «كي جي
ال» وال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم�ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
لهذا الغرض.
وجاءت مبادرة الشركة باإلعفاء من الرسوم
من منطلق املسؤولية االجتماعية والوطنية
لتخفيف العبء عن كاهل املواطن واملقيم في
ظ��ل أزم��ة تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا ،ال سيما
أن س �ل �س �ل��ة امل � �ب � ��ادرات امل� �ط ��روح ��ة م�ن�ب�ث�ق��ة
م��ن ال� ��دور املجتمعي ل�ل�ش��رك��ة وامل�س��ؤول�ي��ة
ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ب�ن��اه��ا ف��ي ه ��ذه ال �ظ��روف
ال �ط��ارئ��ة واس�ت�ج��اب��ة وت�ل�ب�ي��ة ألم ��ر صاحب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د
الجابر الصباح «بفزعة كويتية عامة».
وت ��وج� �ه ��ت امل� �ج� �م ��وع ��ة ف � � ��ورًا ف� ��ي ت �ل �ب �ي��ة
االس�ت�ج��اب��ة الوطنية وإط�ل�اق ال�ع��دي��د من

امل�ب��ادرات في دع��م املجتمع الكويتي وما
ت �م��ر ب��ه ال� �ب�ل�اد ،م �ن��ذ ب��داي��ة ه ��ذا ال��وض��ع
االستثنائي ،حيث س�خ��رت «ك��ي ج��ي ال»
كل إمكاناتها وخبرتها ووضعتها تحت
ت� �ص ��رف ال� ��دول� ��ة ل �ل �م �س��اه �م��ة ب��ال �ج �ه��ود
ال � � ��دؤوب � � ��ة وامل� � �ت � ��واص� � �ل � ��ة امل� � �ب � ��ذول � ��ة م��ن
الحكومة.
في حال االستفسار عن املركبة يمكن االتصال
بمركز االستعالم على الرقم  1811181أو زيارة
املوقع Kuwaitimpound.com

أمثال األحمد زارت الكلية

 KCSTتضع مختبرات التطوير
«فابالب» تحت تصرف «الصحة»

أمثال األحمد الصباح خالل الزيارة وإلى جانبها خالد البقاعين

وضعت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
م�خ�ت�ب��رات ال�ت�ط��وي��ر (ف��اب�ل�اب) ال�ت��اب�ع��ة لها
تحت تصرف وزارة الصحة ،وذل��ك لتوفير
االدوات ال ��وق ��ائ� �ي ��ة ل�ل�أط� �ب ��اء وال� �ص� �ف ��وف
األم� ��ام � �ي� ��ة ف � ��ي امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وامل� �ح ��اج ��ر
بالتعاون مع حملة «شيلد» الوطنية لدعم
الطواقم الطبية في التصدي لوباء كورونا.
ك �م��ا ص ��رح رئ �ي��س ك�ل�ي��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ع�ل��وم
والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعني
ب ��أن ��ه م ��ن امل� �ح ��زن إص ��اب ��ة ب �ع��ض ال �ط��واق��م
الطبية والعاملني في املستشفيات واملحاجر
الصحية بمرض ك��ورون��ا ،وف��ي تلك الحالة
يستلزم التجهيز الكامل لألطباء والعاملني
ف��ي ال�ص�ف��وف األم��ام�ي��ة بالحماية الكافية.
ومن هذا املنطلق قامت الكلية بتسخير كل
املعدات واملختبرات بالتعاون مع املتطوعني
ف� ��ي ح �م �ل��ة ش �ي �ل��د ل �ت��وف �ي��ر اك� �ب ��ر ق � ��در م��ن
املستلزمات الوقائية لجميع العاملني في
الصفوف األمامية.
وق� � ��ال ب� �ي ��ان م �م �ث �ل��و «ش� �ي� �ل ��دز ال� �ك ��وي ��ت»:
«ان �ن��ا ب��ال�ت�ع��اون م��ع ك�ل�ي��ة ال �ك��وي��ت للعلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،ق�م�ن��ا ب��ال �ع �م��ل ال�ت�ط��وع��ي
ك�ح�م�ل��ة وط�ن�ي��ة ل�ل�م�ه�ن��دس�ين ،وامل�ه�ن��دس�ين
امل� �ع� �م ��اري�ي�ن ،وامل �ص �م �م�ي�ن ،ون ��اش� �ط�ي�ن م��ن
امل �ج �ت �م��ع ،وذل� � ��ك ع �ل��ى أم � ��ل ت �ق��دي ��م ح �ل��ول
للمجتمع الطبي الكويتي في كفاحهم ضد
 .Covid- 19وكان هدفنا املشترك هو تصميم
وط �ب ��اع ��ة ث�ل�اث �ي��ة األب � �ع� ��اد وق� ��ص ب��ال �ل �ي��زر
وت��وج�ي��ه جميع م ��وارد رأس امل ��ال البشري
املتاحة إلنتاج معدات الحماية الشخصية
للمجتمع الطبي الكويتي واحتياجاتهم.
كما قام قسم التسويق والعالقات العامة

بفتح باب التطوع لطلبة الكلية الحريصني
ع�ل��ى ت�ق��دي��م امل�س��اع��دة ل�ب�ل��ده��م وال�ص�ف��وف
األم��ام�ي��ة بكل ال�ط��رق امل�ت��اح��ة ،م��ع الحفاظ
على تطبيق التباعد االجتماعي وتزويد
الطلبة امل�ت�ط��وع�ين ب�ك��ل األدوات الوقائية
أث � �ن� ��اء ال �ع �م ��ل وال � �ح� ��رص ال� �ش ��دي ��د ب �ع��دم
ت��واج��د ع��دد كبيرمن املتطوعني ف��ي مكان
واحد».
وفي مبادرة طيبة من الشيخة أمثال األحمد
ال �ص �ب��اح رئ �ي �س��ة امل ��رك ��ز ال �ت �ط��وع��ي ،ق��ام��ت
ب��زي��ارة ح��رم ال�ج��ام�ع��ة ي��وم ال�س�ب��ت الفائت
لتفقد اوض ��اع امل�ت�ط��وع�ين واالن �ت ��اج ،حيث
استقبلتها ادارة الجامعة بجانب اعضاء
حملة شيلد وبعض املتطوعني من الطلبة.
وقامت الشيخة امثال بتفحص اجهزة الـFab
 Labواالق�ن�ع��ة ال�ت��ي ت��م انتاجها وتغليفها
وتجهيزها لتسليمها ملستشفيات ومحاجر
ال �ك��وي��ت ال �ت��ي ت �ت �ص��دى ل �ف �ي��روس ك��ورون��ا
بشكل مباشر.
وص ��رح رئ �ي��س ق�س��م ال�ت�س��وي��ق وال �ع�لاق��ات
العامة اب��راه�ي��م امل�ط��وع ب��أن زي��ارة الشيخة
أمثال األحمد الصباح تعمل كحافز إضافي
ل �ل �م �ت �ط��وع�ين وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ع �ل ��ى امل � �ش� ��روع،
ك�م��ا ان �ه��ا ت�ل�ق��ي ال �ض��وء ع�ل��ى أس ��س العمل
التطوعي وكيفية زي��ادة ال��دق��ة واالنتاجية
ل��دي �ه��م ،ح �ي��ث ان ��ه م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال �ع �م��ل على
ه��ذه األقنعة الوقائية إل��ى ه��ذا اليوم قامت
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بانتاج
 ١٠٠٠قناع وتوزيعها على مستشفيات عدة
ومحاجر صحية كمستشفى جابر األحمد
وم�س�ت�ش�ف��ى م� �ب ��ارك وامل �س �ت �ش �ف��ى األم �ي��ري
وفندق النخيل وغيرها.
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زيادة قياسية لإلصابات في روسيا
في زي��ادة قياسية ليوم واح��د ،أعلنت روسيا أم��س ،تسجيل أكثر من  10آالف و 600إصابة جديدة
بفيروس كورونا املستجد ،ما يرفع الحصيلة اإلجمالية إلى  134ألفًا و 687إصابة .ورغم أن معدل
الوفيات املعلن رسميًا أقل من املعدل في دول ،مثل إيطاليا واسبانيا ،وأيضًا الواليات املتحدة ،فإن
ّ
تسجل عدد إصابات جديدة .وارتفع العدد اإلجمالي
روسيا أصبحت أكثر دولة في القارة األوروبية
للوفيات في روسيا إلى .1280
ّ
وأشار رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانني إلى أن العاصمة لم تتجاوز بعد ذروة الوباء؛ وذلك
بعد ان سجلت وحدها  5948إصابة جديدة ،بإجمالي  68606إصابات .ورغم االرتفاع املطرد لعدد
ّ
ّ
اإلصابات ،فإن الحكومة قالت إنها قد تخفف قيود العزل تدريجيًا ،بدءًا من  12مايو.
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تجهد حكومات الدول
الغنية وشركات األدوية
ومعامل إنتاج اللقاحات
الكبرى حول العالم
ّ
التوصل في
بغية
أسرع وقت ممكن إلى
لقاح لفيروس كورونا
المستجد ،لكن الحصول
على لقاح لعالج مرض
«كوفيد »-19ليس التحدي
الوحيد ،إذ سيعقبه تحدٍّ
هائل آخر هو ضمان
توصيل مليارات الجرعات
إلى كل ركن من أركان
العالم في وقت تضع
فيه الدول مصالحها
فوق أي شيء آخر.
وكالة بلومبيرغ األميركية
نشرت تقريراً بعنوان:
ّ
التخلص
«إستراتيجية
من كوفيد -19تعتمد
على حصول العالم
بأسره على اللقاح»،
تناول سيناريوهات جعل
اللقاح متاحاً للجميع
بشكل عادل ومتزامن.
وفي ما يلي التفاصيل.

«كوفيد أورغانكس»
دول تطلب من مدغشقر
«المشروب المعجزة»

الماليين ينتظرون لقاح «كورونا»

هل سيكون متاحاً للفقراء؟ وماذا لو ُطلب الدفع مقدَّ ماً؟

التوزيع العادل..
ّ
التحدي األصعب من ابتكار لقاح «كورونا»
¶ هل يتكرر سيناريو إنفلونزا الخنازير عام  2009حين جرى احتكار اللقاحات؟
¶ ارتفاع سعر اللقاح مشكلة ّ
تذكر بما حدث خالل أزمة نقص المناعة المكتسبة «اإليدز»
¶ قد تنشأ فجوة بين وقت الحصول على اللقاح والقدرة على حماية  7مليارات شخص

تجري دراس��ة مجموعة متنوعة من أدوات
ال�ت�م��وي��ل لتحفيز إن �ت��اج ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة من
اللقاحات املحتملة وضمان توزيعها بشكل
ِّ
ع ��ادل ،وت��واف��ق ال�ج�ه��ات امل�ص��ن�ع��ة ف��ي أح��د
البرامج على تقديم جرعات بأسعار معقولة
مقابل التزام الحكومات أو الجهات املانحة
األخرى بالتمويل.
وف��ي ظل إصابة أكثر من  3ماليني شخص
ب��ال�ف�ي��روس ،تعد امل�خ��اط��ر ه��ائ�ل��ة ،حتى في
ظل احتماء املليارات من الناس بمنازلهم،
ويشعر نشطاء الصحة بالقلق من احتكار
البلدان الغنية لإلمداد العاملي من اللقاحات
إذا ن�ج�ح��ت ال �ش��رك��ات ف��ي ال �ت��وص��ل إل�ي�ه��ا،
وهذا السيناريو ظهر خالل جائحة إنفلونزا
ال�خ�ن��ازي��ر ع ��ام  ،2009وي �ق��ول��ون إن ت��وزي��ع
اللقاحات على كل دول العالم ليس الشيء
الصحيح ال��ذي يجب فعله فحسب ،ولكنه
عامل حاسم في كبح انتشار العدوى أيضًا.

ال يفهم ك�ث�ي��رون ب��امل�ث��ل ف�ك��رة أن�ن��ا بحاجة
ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ت��وزي��ع ال �ل �ق��اح ب �ط��ري �ق��ة تضمن
الصحة العامة».
وعدم تمكن دول العالم الفقيرة من الحصول
على ال��دواء يمثل مشكلة مزمنة ،فقبل أكثر
من عقدين أثار ارتفاع أسعار أدوية فيروس
نقص املناعة البشرية (اإليدز) ضجة هائلة،
ح �ي��ث م ��ات امل�ل�اي�ي�ن ف ��ي أف��ري �ق �ي��ا وم�ن��اط��ق
أخ��رى ال تستطيع ُّ
تحمل شرائها ،ما أدى -
في وق��ت الح��ق  -إل��ى إنشاء برامج ملساعدة
س�ك��ان ه��ذه امل �ن��اط��ق .وي �س��ود ال�ق�ل��ق م��ن أن
تقدم الدول الغنية مصالحها الخاصة على
الوحدة العاملية.

هل يتكرر سيناريو «اإليدز»؟

ما أهمية دور املانحني؟

ي � �ق� ��ول غ� ��اف �ي�ن ي� ��ام� ��ي م� ��دي� ��ر م� ��رك� ��ز ت��أث �ي��ر
السياسات في الصحة العاملية في جامعة
«ديوك» إن «كثيرين يعون فكرة الظلم وعدم
َ
امل � �س ��اواة امل �ح �ت �م��ل�ين ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ،ول�ك��ن

م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ي� ��ذك� ��ر م ��اي� �ك ��ل ك �ي �ن ��ش خ�ب�ي��ر
اللقاحات والنائب املساعد لرئيس جامعة
واشنطن في سانت لويس« :قد تسوء األمور
ك �ث �ي �رًا ،وس �ت �ن �ش��أ ف �ج��وة ب�ي�ن ال ��وق ��ت ال ��ذي

نتمكن فيه من الحصول على اللقاح والقدرة
ع�ل��ى ح�م��اي��ة  7م �ل �ي��ارات ش �خ��ص» ،م��ردف��ًا:
«لكن ثمة طرقًا ملنع ذل��ك م��ن ال�ح��دوث ،مثل
إن�ش��اء م��راف��ق التصنيع ف��ي مختلف أنحاء
ال �ع��ال��م» .وأف ��اد «ت�ح��ال��ف اب �ت �ك��ارات التأهب
للوباء»  ،CEPIوهو مجموعة مقرها أوسلو،
ت �م��ول ع� ��ددًا م��ن ل �ق��اح��ات ف �ي��روس ك��ورون��ا
التجريبية ،إن هذا هو الهدف.
ووفق الرئيس التنفيذي للتحالف ريتشارد
ً
هاتشيت ،يرى التحالف مستقبال واعدًا في
ما يسمى التزامات السوق املسبقة ،ففي هذا
ال �ن��وع م��ن ال �ب��رام��ج ،ي� ِ�ع��د امل��ان�ح��ون بتقديم
أموال لضمان سعر اللقاحات فور التوصل
إليها.

ملاذا الدفع مقدمًا أحد الحلول؟
أن �ش��أت «ج��اف��ي ،ت�ح��ال��ف ال �ل �ق��اح��ات» وه��ي
مجموعة تعمل على مكافحة األم��راض في
البلدان الفقيرة ،برنامجًا مشابهًا للتصدي

َّ
لإليبوال في أفريقيا ،إذ وقعت املنظمة غير
ال��رب�ح�ي��ة ع�ل��ى ت�ع�ه��د ش ��راء ب��دف��ع م �ق��دم مع
شركة «ميرك» ،ما أدى إلى توافر مخزون من
الجرعات املستخدمة في جمهورية الكونغو
الديموقراطية ،ووافقت «ميرك» في البداية
على توفير  300ألف جرعة من اللقاح املتاح
لالستخدام في التجارب السريرية املوسعة
أو ع�ل��ى أس��اس ط ��ارئ ،بينما اس�ت�م��رت في
تطوير لقاحها.
ّ
وفي اتفاقية مع «جافي» قبل عقد ،خفضت
شركتا فايزر وغالكسو سميث كالين سعر
ل�ق��اح��ات�ه �م��ا ال �خ��اص��ة ب��االل �ت �ه��اب ال��رئ��وي
بنسبة ت�ص��ل إل��ى  %90ف��ي ال ��دول النامية،
وتعهدت كل منهما بتوفير  30مليون جرعة
سنويًا ملدة عقد.
وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ي�ت�ح��ول ت�ص�ن�ي��ع وت��وري��د
اللقاحات لتلبية الطلب العاملي إل��ى تعبئة
غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة ،وف �ق ��ًا ل �ج��و س �ي��ري��ل امل��دي��ر
اإلداري للسياسة العاملية وأنشطة الدعوة

في مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» .وتابع
إن مرفق التمويل ال��دول��ي للتحصني ،الذي
يجمع األم��وال لشراء اللقاحات وتوصيلها
عن طريق بيع السندات ،خيار آخر يمكن أن
ينجح مع «كوفيد.»-19

نحتاج إلى نظام عاملي
ت � �ت � �ح ��اور ش� ��رك� ��ة غ�ل�اك� �س ��و ف � ��ي ل � �ن� ��دن م��ع
ال�ح�ك��وم��ات ف��ي ش��أن مسألة ال�ت��وري��د ،وفقًا
إلي�م��ا واملسلي الرئيس التنفيذي للشركة:
«ن��ؤم��ن ب ��أن ه ��ذا ي �ح �ت��اج إل ��ى ن �ه��ج ع��امل��ي،
ون �ت��وق��ع أن ت�س�ت�م��ر ه� ��ذه امل� �ح ��ادث ��ات قبل
استنباط البيانات ،وأثناءها ،ونتطلع إلى
ال �ت �ع��اون م��ع ال �ح �ك��وم��ات ل �ت �ك��ون ج� ��زءًا من
الحل».
وذك� � ��رت غ ��اي ��ل س �م �ي��ث ،ال �ت ��ي ت �ق ��ود ح�م�ل��ة
«ون» ،وهي مجموعة ناشطة ،أن اللقاح يعد
ّ
ً
ع��ام�لا ح��اس�م��ًا ف��ي إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة التخلص
م��ن ال ��وب ��اء ،إال أن ال �ع��ال��م ي�ف�ت�ق��ر إل ��ى ن�ظ��ام
عاملي إلدارة ت��وزي��ع اللقاحات ف��ي األزم��ات.
وأض ��اف ��ت أن ��ه م ��ن امل �ه��م أن ي �ت��واف��ر ال�ل�ق��اح
«بشكل منصف وب��ال�ت�س��اوي ف��ي ك��ل مكان.
وال يمكننا اعتبار هذه الجائحة شيئًا داخل
حدودنا فحسب».

ّ
تقلل القيود مطلع األسبوع
 15بلداً قد

التخفيف التدريجي للعزل مستمر
في أوروبا

بعد اعالن معهد البحوث التطبيقية في مدغشقر،
عن تطويره «دواء» استخلصه من نبات الشيح الذي
يستخدم ف��ي ع�ل�اج امل�ل�اري��ا ،وم��ن ن�ب��ات��ات أخ��رى،
مطلقا على هذا الدواء اسم «كوفيد أورغانكس» في
إش��ارة ملواجهته فيروس «كوفيد  »19أو كورونا،
طلبت السنغال وغينيا بيساو وغينيا اإلستوانية،
وج �م �ه ��وري ��ة ال �ك ��ون �غ ��و ،م ��ن م��دغ �ش �ق��ر إم ��داده ��ا
بـ«املشروب املعجزة» الذي طورته.
وق��ال وزي��ر االتصال الكونغولي ،تيري مونغاال إن
اتصاال مرئيا جرى بني رئيس بالده ديني ساسو-
نغيسو ،مع نظيره امللغاشي أندري راجولينا ،بحثا
فيه مكافحة ك��ورون��ا ،معربا عن رغبته باستيراد
«ك��وف�ي��د أورغ��ان �ك��س» وأن ب�ل�اده س�ت��رس��ل ط��ائ��رة
شحن إلى مدغشقر ،الستقدام هذا «الدواء».
وس �ب��ق ل�ل��رئ�ي��س امل �ل �غ��اش��ي ،أن� ��دري راج��ول �ي �ن��ا ،أن
وص��ف ه��ذا الشاي العشبي بـ«املشروب املعجزة»،
ّ
وحث مواطنيه على شربه ،وأكد أنه يعطي مفعوله
الناجع في غضون  7أيام.
مصنوع من
عشبي
شاي
و«كوفيد أورغانكس» هو
ّ
نبات الشيح ،ورغم أن منظمة الصحة العاملية ،أقرت
بأن بعض األدوي��ة العشبية والطب التقليدي ،تقلل
من أعراض فيروس كورونا؛ فانها أكدت عدم وجود
دليل على أن هذه املواد تمنع ،أو تشفي من املرض.

االستماع لـ«مدح األئمة» دون
الترجل من السيارات

إيران تفتح أبواب
المساجد في % 30
من المناطق
أع�ل��ن ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ،ام��س ،أن
املساجد املغلقة منذ منتصف مارس الحتواء وباء
ك��وف �ي��د ،-19ستفتح اع�ت�ب��ارًا م��ن ال�ي��وم االث�ن�ين في
 %30م��ن امل�ن��اط��ق .وق ��ال ف��ي كلمة خ�ل�ال اجتماع
للجنة م�ك��اف�ح��ة ال��وب��اء «ق��ررن��ا ف�ت��ح امل�س��اج��د في
 132منطقة منخفضة الخطورة اعتبارًا من الغد،
واس�ت�ئ�ن��اف ص �ل��وات ال�ج�م�ع��ة ،م��ع اح �ت��رام املعايير
الصحية».
وقال روحاني ّإن «احترام التباعد االجتماعي أهم
من املشاركة في الصالة الجماعية» .ولم يوضح أي
مقاطعات ستكون مشمولة بالقرار الجديد وال عدد
املساجد التي ستكون ّ
مخولة فتح ابوابها االثنني.
ومن املتوقع أال يطبق القرار على العاصمة إيران وال
على مشهد وقم ،إذ تعتبر األكثر تضررًا بتفشي
الوباء.
وفرضت أزمة كورنا نفسها على التجمعات الدينية.
حيث ال تزال املساجد واألضرحة في ايران مغلقة،
ويؤدي مقدم ابتهاالت دينية يدعى سعيد حدادين
ع��روض��ه ال��رم �ض��ان �ي��ة م��ن دون اح �ت �ك��اك م�ب��اش��ر
ب��ال�ج�م�ه��ور ،بحسب ت�ق��ري��ر مل��وق��ع «رادي� ��و ف ��اردا».
ويصدح «م��داح األئمة» بأغنياته في «حديقة إرام»
وه��و مجمع فاخر يقع ف��ي غ��رب العاصمة طهران
أمام الحاضرين من دون أن ينزلوا من سيارتهم.
ويتفاعل الجمهور ويجهشون في البكاء مع املغني
وه��و ي�ق��دم أغنيات دينية ح��ول امل��آس��ي ال�ت��ي حلت
باألئمة الشيعة.
ّ
وسجلت الجمهورية اإلسالمية  6156وفاة ،حسب
اإلع �ل�ان ��ات ال��رس �م �ي��ة ،م ��ن أص ��ل  96440إص��اب��ة
بكوفيد -19منذ  16فبراير ،حني أعلنت السلطات
أول� ��ى ال��وف �ي��ات .وس �م �ح��ت ال �س �ل �ط��ات ب ��إع ��ادة فتح
االق�ت�ص��اد ت��دري�ج��ا م�ن��ذ  11أب��ري��ل ورف �ع��ت بعض
القيود على التنقل داخل البالد.

«حاصد األرواح» على
شواطئ فلوريدا..
للتحذير من «كورونا»

!

المحامي دانييل أوفيلدر احتجّ على عودة
سكان فلوريدا إلى الشواطئ بطريقته
الخاصة (تويتر)

الناس يعبرون جسر توليدو في مدريد لممارسة الرياضة ألول مرة منذ سبعة أسابيع (أ ب)

تستمر أوروبا ،القارة التي خسرت أكبر عدد من الضحايا
ج��راء ً وب��اء «ك��وف�ي��د ،»-19بالخروج التدريجي من العزل،
خشية من موجة ثانية من اإلصابات ،إذ يتوقع أن يخفف
 15بلدًا فيها مطلع األسبوع املزيد من القيود.
وف��ي أس�ب��ان�ي��ا ،ح�ي��ث سجلت  164وف ��اة ب��ال�ف�ي��روس في
أقل حصيلة من نوعها منذ  18م��ارس ،استمتع السكان
البالغ عددهم  47مليون نسمة من جديد ،أمس ،بممارسة
ال��ري��اض��ة وال �ت �ن��زه ف��ي ال �ه��واء ال �ط �ل��ق ،ف �خ��رج ال �ع��دي��د من
السكان في مدريد وبرشلونة وغيرهما من املدن ملمارسة
رياضة الجري أحيانًا في مجموعات.

وروى م��ارك��وس أبيتوا ،املستشار امل��ال��ي ( 42ع��ام��ًا) في
ّ
حي شويكا ،أنه استيقظ استثنائيًا عند السابعة صباحًا.
وقال« :بعد أسابيع من العزل ،كنت أرغب كثيرًا في الخروج
والركض ورؤية العالم .أمس (الجمعة) كنت كطفل عشية
عيد امليالد».
لكن املتقاعد خوسيه أن�ط��ون�ي��و( 65ع��ام��ًا) م��ن برشلونة
كان أكثر قلقًا« :اذا اراد الناس أن يصابوا ،فليصابوا لكن
النتيجة هي انه في غضون  15الى  20يوما سيرغموننا
على العزل مجددًا».
ويفترض أن يتواصل رف��ع العزل في البالد على مراحل

حتى نهاية يونيو .واعتبارًا من اليوم ،تفتح بعض املتاجر
ال�ص�غ�ي��رة م�ث��ل مصففي ال�ش�ع��ر ،ال��ذي��ن ب ��ات بإمكانهم
اس�ت�ق�ب��ال ال��زب��ائ��ن ب�ش�ك��ل ف ��ردي وب �م��وع��د م�س�ب��ق ،كما
سيحق للحانات واملطاعم بيع منتجاتها وكذلك الحانات
واملطاعم التي سيسمح لها ببيع منتجات جاهزة بطلبات
خارجية.
وفي أملانيا ،حيث رفع القيود بات في مرحلة متقدمة ،تفتح
املدارس ،بدءًا من اليوم ،في بعض الواليات.
وف��ي النمسا ،ع��ادت الحياة للشوارع التجارية في فيينا
مع فتح بعض املتاجر ،بينما يتواصل تخفيف العزل في

ال��دول اإلسكندنافية ،التي ال ت��زال تفرض قيودًا وتباعدًا
اجتماعيًا.
وفي أوروبا الشرقية ،تفتح املقاهي واملطاعم أبوابها ،اليوم،
في سلوفينيا واملجر ،باستثناء العاصمة بودابست .وفي
ب��ول�ن��دا ،يستأنف ال�ع�م��ل ف��ي ال�ف�ن��ادق وامل��راك��ز التجارية
واملكاتب وبعض املتاحف أيضًا.
ّ
وتستعد فرنسا وإيطاليا لبدء رفع العزل .وفي بريطانيا،
ب �ل��غ ال ��وب ��اء ذروت� � ��ه وف� ��ق ق� ��ول رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء ب��وري��س
ج��ون �س��ون ،ال� ��ذي وع ��د ب��ال�ك�ش��ف ع��ن خ �ط��ة رف ��ع ال �ع��زل
األسبوع املقبل( .أ.ف.ب)

لم يجد املحامي االميركي دانييل أوفيلدر طريقة
ل�لاح �ت �ج��اج ع �ل��ى ع� ��ودة ال �ن��اس إل ��ى ال �ش��واط��ئ اال
ّ
بتقمص شخصية مخيفة ،حيث ظهر على الناس
ّ
ّ
ُملثمًا ،بعد أن ت��وش��ح ب ��رداء أس��ود وح�م��ل منجال
معه ،ليظهر كحاصد األرواح ،بعد ان ع��اد سكان
والية فلوريدا لالستمتاع بوقتهم على الشواطئ مع
إعادة فتح جزئي للنشاط بالوالية .ويقول أوفيلدر
انه ح��اول من خالل ما قام به لفت نظر املتوافدين
إلى الشواطئ نحو ض��رورة البقاء في منازلهم في
ال�ف�ت��رة ال�ح��ال�ي��ة .ون�ق�ل��ت ش�ب�ك��ة «س��ي إن إن» عنه
قوله« :نحن اآلن لسنا في املرحلة التي نمتلك فيها
فحوصًا كافية وبيانات كافية وتحضيرًا كافيًا ملا
سيأتي إلى واليتنا من جميع أنحاء العالم جراء هذه
الجائحة».
ويعتبر أوف�ي�ل��در أح��د املحامني الناشطني بالدفاع
ع��ن ح��ق املواطنني بالوصول إل��ى الشواطئ العامة
في الوالية ،لكنه يعتقد أن السماح لهم باستخدامها
ح��ال�ي��ا أم��ر خ�ط��أ ،وي �ع� ِّ�رض ح�ي��اة املجتمع بأكمله
للخطر.
ورص� � ��دت والي � ��ة ف �ل ��وري ��دا  43728ح ��ال ��ة إص��اب��ة
بفيروس كورونا على أراضيها منذ بداية األزم��ة،
بينها  1314حالة وفاة.
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إجماع في األوساط العلمية:

ال أساس لفرضية تصنيع فيروس كورونا
بيتر بيومونت (الغارديان)
ترجمة محمد أمين
ن� �ش ��رت ص �ح �ي �ف��ة ال � �غ� ��اردي� ��ان ت �ق ��ري �رًا ل�ب�ي�ت��ر
ب �ي��وم��ون��ت ،رأى ف �ي��ه أن ه �ن ��اك إج �م��اع��ًا ف��ي
األوس��اط العلمية على ان��ه ال أس��اس لفرضية
تصنيع فيروس كورونا املستجد ،مشيرًا إلى
الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب ضغط على
م�خ��اب��رات ب�ل�اده ل�ك��ي تتبنى ن�ظ��ري��ة امل��ؤام��رة
تجاه الصني في مسألة نشأة الفيروس .وفي
ما يلي التفاصيل.
أص�ب�ح��ت م�س��أل��ة ب��داي��ة م��رض «ك��وف�ي��د »19 -
مصدر خالف بشكل متزايد ،مع اتهام الواليات
املتحدة وبعض حلفائها للصني بأنها لم تكن
شفافة ف��ي ش��أن أص��ل ن�ش��أة ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد.
لقد أع�ط��ى الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب مصداقية
ل �ف �ك��رة وج� ��ود م �ع �ل��وم��ات اس �ت �خ �ب��اري��ة تشير
إل� ��ى أن ال �ف �ي ��روس رب �م��ا ي �ك��ون ق ��د خ� ��رج من
أح��د مختبرات ووه ��ان ،على ال��رغ��م م��ن رفض
م �ج �ت �م��ع امل� �خ ��اب ��رات األم �ي��رك �ي��ة ت��أي �ي��د ه��ذه
ال�ف��رض�ي��ة ،ح�ي��ث ي��ذه��ب املجتمع العلمي ال��ى
عدم وجود دليل يثبت هذا االدعاء.

ّ
الخفاش» تنفي انشقاقها
«المرأة

شي زنغلي

ترامب ضغط
على المخابرات األميركية
لكي تتبنى
نظرية المؤامرة
ُ
تظهر بشكل ال يمكن دحضه أن مرض كوفيد
  19ل �ي��س م�ش�ت�ق��ًا م ��ن أي ف �ي ��روس س��اب��ق».وأشاروا إلى أنه على األرجح أن الفيروس ظهر
بشكل طبيعي وأصبح أقوى من خالل االنتقاء
ال �ط �ب �ي �ع��ي« :ن �ق �ت��رح س �ي �ن��اري��وه�ين ي�م�ك��ن أن
ّ
يفسرا بشكل معقول أصل الفيروس :االنتقاء
الطبيعي في املضيف الحيواني قبل االنتقال
من الحيوان إلى اإلنسان ،واالنتقاء الطبيعي
عند البشر بعد انتقال املرض إليهم».
ك �م ��ا ش � ��رح ب �ي �ت��ر ب� ��ن إم� � �ب � ��ارك ال �خ �ب �ي��ر ف��ي

منظمة الصحة العاملية في انتقال األم��راض
م��ن ال�ح�ي��وان إل��ى اإلن �س��ان ،واختصاصيون
آخ� � � � � ��رون ،أن � � ��ه إذا ك � � ��ان ه � �ن� ��اك أي ت�ل�اع ��ب
بالفيروس ،فستظهر أدلة في كل من التسلسل
الجيني وت�ش��وي��ه ف��ي ب�ي��ان��ات ش�ج��رة عائلة
ال �ط �ف��رات ،أو م��ا يسمى ب�ت��أث�ي��ر «ال�ش�ب�ك�ي��ة».
وف��ي تصريح لصحيفة «ال �غ��اردي��ان» ،سكب
ج�ي�م��س ل��و دوك رئ �ي��س مختبر غالفستون
ال��وط �ن��ي ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وه ��و أك�ب��ر
م� ��رف� ��ق ن� �ش ��ط ل� �ل� �ت ��واص ��ل ال� �ب� �ي ��ول ��وج ��ي ف��ي
ال �ج��ام �ع��ات األم �ي��رك �ي��ة ،م ��اء ب� ��اردا ع�ل��ى ه��ذا
االف�ت��راض .وق��ال« :هناك أدل��ة مقنعة على أن
ال �ف �ي��روس ال �ج��دي��د ل��م ي �ك��ن ن�ت�ي�ج��ة ه�ن��دس��ة
وراثية مقصودة ،وأنه من شبه املؤكد أنه نشأ
من الطبيعة ،نظرا لشبهه العالي بفيروسات
كورونا املعروفة املرتبطة بالخفافيش».

خروجه من املختبر؟
خ��روج الفيروس م��ن أح��د املختبرات ع��ن غير
قصد محط تركيز معظم العلماء ،على الرغم
من أن «األدلة» املقدمة هي في أفضل األحوال،

ظرفية للغاية.
وسبق لصحيفة «واشنطن بوست» أن أشارت
ع��ام  2018ال��ى تحذير السفارة األميركية في
بكني بشأن ضعف إجراءات األمن واإلدارة في
معهد ووهان لعلم الفيروسات ،على الرغم من
أن الصحيفة خلصت أي�ض��ا ال��ى ع��دم وج��ود
دليل قاطع على أن املختبر هو مصدر تفشي
املرض.
وا ع � �ت � �ب ��رت م� ��ور ي� ��ن م �ي �ل �ل��ر ع ��ا مل ��ة األو ب� �ئ ��ة
ا ل�ت��ي ع�م�ل��ت م��ع ب��ر ن��ا م��ج أ ب�ح��اث ف�ي��رو س�ي��ة
تموله ا ل��وال ي��ات املتحدة أن فرضية هروب
الفيروس من املختبر هي «نظرية مؤامرة
بامتياز».
تشير الحالة ال��راه�ن��ة م��ن املعرفة بالفيروس
وأصله إلى أن التفسير األكثر ترجيحًا هو أنه
طبيعي .فقد انتشر ف�ي��روس مثل فيروسات
«ك � ��ورون � ��ا» األخ � � ��رى إل � ��ى ال �ب �ش��ر ع �ب��ر ح��دث
طبيعي .وقد ي��ؤدي املزيد من االختبارات في
الصني في األشهر املقبلة إل��ى تحديد مصدر
املرض في نهاية املطاف ،لكن اآلن من السابق
ألوانه الوصول إلى إجابة جازمة.

عشقه اللبنانيون وباتوا اليوم يريدون التخلص منه

رياض سالمة ..إفالس «الساحر»
ترجمة أنديرا مطر
أث� � ��ار ح ��اك ��م م� �ص ��رف ل �ب �ن��ان ري� � ��اض س�لام��ة
( 69ع��ام��ا) ،زوب�ع��ة م��ن ال�س�ج��االت ف��ي الفترة
األخيرة .فجأة انهارت الهالة التي أحيط بها
على مدى ثالثني عاما ،وبات بنظر اللبنانيني
ً
رجال مكروها ومتآمرًا جراء هندساته املالية
ّ
التي عجلت بإغراق البالد في أزمة عميقة.
صحيفة «لوموند» الفرنسية ّ
أعدت «بورتريه»
مفصال عن سالمة ،مستعرضة أبرز املحطات
التي أنزلته من مصاف «القديسني» الى متآمر
ب� ّ�دد م��دخ��رات الشعب .بينما يستمر االخير
في منصبه معاندا الرياح العاتية.
تصف «ل��وم��ون��د» ري��اض س�لام��ة ب��أن��ه الرجل
الذي عشقه اللبنانيون وباتوا اليوم يريدون
حرقه .فحاكم املصرف املركزي جسد بالنسبة
اليهم على مدى  3عقود حلم إحياء حقبة ما
قبل الحرب األهلية ،بفعل تثبيت سعر صرف
الليرة تجاه الدوالر ،األمر الذي أتاح للبنانيني
قوة شرائية كبيرة .لكن حاليًا ،يلتصق اسمه
نفسه بإفالس الدولة.
وت�ض�ي��ف «ل��وم��ون��د» ان «س��اح��ر» تسعينات
ال � �ق� ��رن امل� ��اض� ��ي وال� �ع� �ق ��د االول م� ��ن االل �ف �ي��ة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ب � ��ات ب �ن �ظ��ر ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن امل� �ه ��ددة
ودائعهم بالتبخر ،كمشعوذ محترف ،أفضت
«هندساته» املالية الشهيرة إل��ى أزم��ة مالية
بأبعاد مرعبة ،يلخصها رقم فلكي 68 :مليار
دوالر خسائر تراكمية للقطاع املصرفي ،منها
 50م�ل�ي��ار دوالر للبنك امل��رك��زي و  18مليار
دوالر للبنوك الخاصة.

ك�ش��ف رئ�ي��س ال � ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي ب��وري��س
ج��ون �س��ون ،ال� ��ذي ع ��اد إل ��ى ال �ع �م��ل االث �ن�ين
امل��اض��ي ،ع��ن بعض التفاصيل ال�ت��ي رافقت
إصابته بفيروس كورونا ،وعن الفترة التي
ُ
أدخ� ��ل ف�ي�ه��ا إل ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى وإل ��ى العناية
املركزة بعد تدهور صحته.
وق � � � � � ��ال ج� � ��ون � � �س� � ��ون ل� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ذا ص��ن
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة إن األط �ب��اء اس�ت�ع��دوا ل�لإع�لان
ع��ن وف��ات��ه ،وال�ح�ك��وم��ة م��ن جهتها وضعت
خ�ط��ة ط ��وارئ إلع�ل�ان ذل ��ك ،م��ؤك��د أن��ه ُمنح
األكسجني إلبقائه على قيد الحياة ،وتابع:
«ك��ان��ت ل��دي �ه��م اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
س�ي�ن��اري��و ع�ل��ى غ ��رار وف ��اة س �ت��ال�ين ،ك��ان��ت
لحظة صعبة».
ول� ��م ي �ن �ك��ر ج��ون �س��ون أن �ه��ا ك��ان��ت «ل�ح�ظ��ة
صعبة ّ
جدًا» وأن معركته مع الفيروس كانت
«يمكن أن تذهب في أي اتجاه» ،مشيرًا إلى
أن «مؤشراته الحيوية استمرت بالهبوط»،
وق� ��ال« :خ�ل�ال ن�ض��ال��ي ب�ي�ن ال �ح�ي��اة وامل ��وت
في مستشفى سانت توماس كان ما يشغل
بالي س��ؤال :كيف سأخرج من ه��ذا؟ إال أني
لم افكر في أي لحظة بأني سأموت».
وع � ّ�ب ��ر ع ��ن ش� �ع ��وره ب ��اإلح �ب ��اط ب �س �ب��ب م��ا
حصل ل��ه ،وق��ال« :ك��ان من الصعب تصديق
أن ��ه ف��ي غ �ض��ون أي ��ام ق�ل�ي�ل��ة ف�ق��ط ت��ده��ورت
صحتي إلى هذا الحد ،شعرت باإلحباط«».
وذك��رت «ذا ص��ن» أن جونسون ك��ان متأثرًا
وهو يتحدث عن فترة عالجه وتعافيه الذي
وص�ف��ه «ب��األم��ر امل��ذه��ل» ،م�ش�ي��رة إل��ى أنها
حني التقت جونسون في مكتبه كان بصحة
ج� �ي ��دة ،وان � ��ه ت �ع��اف��ى ف ��ي ال ��وق ��ت امل �ن��اس��ب
ل��رؤي��ة والدة ابنه ويلفرد الوري نيكوالس
ج ��ون �س ��ون .وأث� �ن ��اء ال �ح��دي��ث ع ��ن م��ول��وده
ّ
الجديد تلفت الصحيفة إلى ان صوته تعثر
واحمرت عيناه ،وتوقف ألخذ أنفاسه وقال:
«أشعر بالعاطفة حيال ذلك ،انه شعور غير
عادي».
ً
وأطلق على ابنه هذا االسم نسبة لطبيبني
م��ن ال�ف��ري��ق ال ��ذي ع��ال�ج��ه؛ ه�م��ا ن�ي�ك��والس
ب � ��راي � ��س ون � �ي � �ك� ��والس ه � � � ��ارت ،وك�ل�اه �م ��ا

أسمى مولوده
ويلفرد الوري نيكوالس
تيمنا ً
جونسون ُّ
بطبيبين عالجاه
خ �ب �ي��ران ب ��األم ��راض امل �ع��دي��ة واإلن� �ع ��اش.
ون �ش ��رت خ�ط�ي�ب�ت��ه ك� ��اري س �ي �م��ون��دز (32
ع��ام��ًا) على «إن�س�ت�غ��رام» ،ص��ورة لطفلها،
وأرف �ق �ت �ه��ا ب�ت�ع�ل�ي��ق ق��ال��ت ف �ي��ه« :وي�ل�ف��ري��د
ه��و اس��م ج��د ب��وري��س ،ل��وري ه��و اس��م جد
س�ي�م��ون��دز ،ب�ي�ن�م��ا ن�ي�ك��والس ي�ع��ود الس��م
طبيبني نيك ب��راي��س ون�ي��ك ه��ارت ،اللذين
س� ��اع� ��دا ب ��إن� �ق ��اذ ح � �ي ��اة ب� ��وري� ��س ال �ش �ه��ر
املاضي».
وش �ك��ر ج��ون �س��ون أك �ث��ر م��ن م ��رة ال�ع��ام�ل�ين
ف ��ي خ ��دم ��ة ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
اله�ت�م��ام�ه��م ب ��ه .وأش � ��ار إل ��ى ان ��ه ك ��ان «ف��ي
ح ��ال ��ة إن� � �ك � ��ار» مل � ��دى خ � �ط� ��ورة م ��رض ��ه ف��ي
البداية ،فحاول مواصلة العمل ،رغم أنه كان
«مشوشًا للغاية» .كما قال إنه لم يكن يريد
ّ
الذهاب إلى املستشفى ،لكن األطباء أصروا
ع�ل��ى ذل ��ك ،ن �ظ �رًا إل ��ى ان �خ �ف��اض م�س�ت��وي��ات
األكسجني في جسده ،مضيفًا «بالنظر إلى
األم��ر اآلن ،ك��ان��وا محقني ف��ي إرغ��ام��ي على
الذهاب».
وأك ��د ج��ون �س��ون أن ال�ت�ج��رب��ة ج�ع�ل�ت��ه أك�ث��ر
عزمًا على مكافحة الوباء وإعادة البالد إلى
الحالة الطبيعية ،مشيرا إلى إنه سيعلن عن
«خريطة طريق» نحو تخفيف القيود التي
ف��رض��ت أواخ� ��ر م ��ارس ف��ي وق ��ت الح ��ق ه��ذا
األس �ب��وع .وأع�ل�ن��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا ع��ن أك�ث��ر من
 621وفاة جديدة السبت ،ما يرفع الحصيلة
اإلجمالية إلى  ،28131العدد األعلى للوفيات
في أوروبا بعد إيطاليا.

فتح المطاعم بـ  %30من قدرتها

لبنان يبدأ المرحلة الثانية
من تخفيف التعبئة

فارس هبط باملظلة
وتنقل «لوموند» أن الرجل املتحدر من بلدة
كفرذبيان في جبل البنان ،هبط باملظلة على
رأس املؤسسة النقدية عام  1993وكان في 43
من عمره ،بعد ان عمل سابقًا في بنك ميريل
ل�ي�ن��ش ل�ل�أع �م��ال ،م��دي �ن��ا ب�ت�ع�ي�ي�ن��ه ل�ص��دي�ق��ه
رئيس الوزراء رفيق الحريري.
آن��ذاك ،ك��ان��ت ال�ح��رب األهلية ()1975-1990
قد وضعت أوزراها وانطلقت عملية السالم
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة -ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة .وك � ��ان ل�ب�ن��ان
ي�ح�ل��م ب��أن ي�ص�ب��ح م��رك �زًا ل�ل�م�ن�ط�ق��ة .وراه��ن
ال� �ح ��ري ��ري ع �ل��ى ال ��دي ��ن ل �ل �ت �ع �ج �ي��ل ب ��إع ��ادة
اإلع� �م ��ارُ .
وع�ّي��نّ س�لام��ة ع �ل��ى رأس امل �ص��رف
امل ��رك ��زي ك�م�ن�ق��ذ ل�ل�ع�م�ل��ة ب �ع��د ان �ه �ي��ار سعر
ص��رف الليرة .وف��ي ظ��ل ه��ذه االج��واء ،وصل
ال�ف��ارس األبيض ال��ذي سيعمل على تثبيت
س �ع��ر ال �ص ��رف وح �م��اي��ة ال ��ودائ ��ع ،وي�س�م��ح
للبنوك بإقراض الدولة.
ال �ف��وائ��د امل��رت�ف�ع��ة وغ �ي��ر ال�ق��اب�ل��ة ل�ل�ف�ه��م20( ،
ف��ي امل�ئ��ة ل�ل�ح�س��اب��ات ،ت�ص��ل ال��ى  40ف��ي املئة

جونسون:
وضعوا خطة إلعالن وفاتي

جونسون يعرض بطاقات أرسلها له أطفال عندما كان مريضاً بـ «كوفيد ( »19 -أ ف ب)

ضغط ترامب
يأتي هذا بعد تقارير تفيد بأن البيت األبيض
كان يضغط على أجهزة املخابرات األميركية
لتبني هذا االدعاء ،وهو ما يعيد الى األذهان
ال�ض�غ��وط ال�ت��ي مارستها إدارة ج��ورج بوش
(االب��ن) على املخابرات األميركية قبل الحرب
على ال �ع��راق ،لتأييد فرضية امتالكه أسلحة
للدمار الشامل.
املشكلة في الرواية الصينية عن أصل املرض
ّ
أن�ه��ا غير متسقة م��ع مقياس علم األوب �ئ��ة ،ال
س�ي�م��ا ح� ��االت اإلص ��اب ��ة امل �ب �ك��رة ال �ت��ي ليست
لها صلة واض�ح��ة ب�س��وق ووه ��ان للمأكوالت
البحرية ،حيث تقول بكني إن اإلصابات األولى
ب ��دأت ف�ي��ه .ف ��إذا ل��م ي�ك��ن ه ��ؤالء األش �خ��اص قد
ال �ت �ق �ط��وا ال� �ع ��دوى ف��ي ال� �س ��وق ،أوع �ب��ر أن��اس
ُ
اصيبوا فيه ،فما تفسير هذه الحاالت؟
املوقف العلمي ال��ذي يرفض فرضية تصنيع
ال�ف�ي��روس ي�ك��اد ي�ك��ون ب��اإلج�م��اع ،ففي رسالة
إل��ى م�ج�ل��ة  Natureف��ي م ��ارس ،ق��ال ف��ري��ق في
كاليفورنيا بقيادة أستاذ علم األحياء الدقيقة
ك��ري�س�ت�ي��ان أن��درس��ن إن «ال �ب �ي��ان��ات ال��وراث �ي��ة

ن �ف��ت ش ��ي زن� ��غ ل� ��ي ،ع ��امل ��ة ال �ف �ي��روس��ات
الصينية ،انشقاقها ،وفقًا ملا ذكرته شبكة
فوكس نيوز األميركي ،التي اوضحت أنها
ّ
ّ
فرت مع عائلها إلى أوروبا ،وسلمت وثائق
ّ
سرية إلى السفارة األميركية في العاصمة
الفرنسية باريس.
وكتبت الباحثة في حسابها على خدمة
الرسائل الصينية  WeChatأنها لم ولن
تنشق «بصرف النظر عن م��دى صعوبة
األم � ��ور ،ل��ن ي �ح��دث (االن �ش �ق��اق) أب � �دًا .لم
نرتكب أي خطأ .مع اإليمان القوي بالعلم،
س�ن��رى ال �ي��وم ال ��ذي تنقشع ف�ي��ه السحب
وتشرق الشمس».
وشي عاملة فيروسات مشهورة بتعاملها
م��ع ف �ي��روس��ات ال�خ�ف��اف�ي��ش ال �ت��اج �ي��ة في
م �خ �ت �ب��ره��ا ف� ��ي م �ع �ه��د م ��دي� �ن ��ة ووه� � ��ان
ل �ل �ف �ي��روس��ات .وأف � ��ادت ت �ق��اري��ر ب�م�ح��اول��ة
النظام الشيوعي الصيني إسكاتها.

«سيناريو على غرار موت ستالين»

ل �س �ن��دات ال �خ��زان��ة) أغ� ��رت ال �ع��دي��د م��ن رج��ال
األع � �م� ��ال ال� ��ذي� ��ن ق� ��ام� ��وا ب �ت �ص �ف �ي��ة أع �م��ال �ه��م
وتحولوا الى مودعني .وبنتيجة ذلك تقلصت
ال �ق �ط��اع��ات امل�ن�ت�ج��ة ال�ض�ع�ي�ف��ة اس ��اس ��ا .لكن
تعطل عملية السالم قرع جرس االن��ذار االول
ّ
ل�ه��ذا امل �س��ار ،ف�ت��راج��ع النمو ع��ط��ل ال��دول��ة عن
تغطية خ��دم��ة ال��دي��ون ال�ت��ي ب��دأت تنفد .وفي
تلك األثناء خرجت بعض األصوات داعية إلى
استثمار أكثر انتاجية.
ّ
تشبه الصحيفة تثبيت سعر ص��رف ال��دوالر
ع �ل��ى  1507ل �ي��رة ب��ال��رب��ط ال� ��ذي ب ��دأ ي�ت�ح��ول
إل��ى «ه� َ�وس وطني ش��اذ» .وتنقل عن الخبير
االق� �ت� �ص ��ادي وامل� �ص ��رف ��ي دان ق� ��زي أن س�ع��ر
ً
ال � �ص� ��رف ه� � ��ذا أص � �ب ��ح ض� �م ��ان ��ا اج �ت �م��اع� ً�ي��ا
ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين« .ق ��دم ل�ن��ا م�س�ت��وى معيشة أعلى
ب�ك�ث�ي��ر م �م��ا ي �س �م��ح ل �ن��ا اق �ت �ص��ادن��ا .غ �ي��ر ان
ً
املقابل ك��ان مكلفا .فالدفاع ع��ن ه��ذا «ال��رب��ط»
ف��ي س��وق ال �ص��رف األج�ن�ب��ي وإع ��ادة ال �ت��وازن

مل�ي��زان امل��دف��وع��ات ،ف��رض على مصرف لبنان
اج�ت��ذاب العمالت بشكل دائ��م ،وبخاصة تلك
امل��وج��ودة ف��ي دول االغ �ت��راب .وب�م�ج��رد إي��داع
هذه االموال في املؤسسات املالية كان يجري
امتصاصها من قبل البنك املركزي من خالل
نظام من القروض عالية األج��ر .هذا ما صنع
ثروة البنوك ومساهميها ،ومن بينهم العديد
م��ن امل �س��ؤول�ين .ت�ض�ي��ف ال�ص�ح�ي�ف��ة ان ال��دي��ن
العام ارتفع من  2.3مليار دوالر في عام 1992
ً
إلى  35مليار دوالر في نهاية عام  .2004وبدال
م��ن وق��ف النزيف ،قامت الجهات املانحة في
مؤتمري باريس )2002( -2وباريس،)2007( -3
بتغذية اآللة الجهنمية.

غطرسة أم حماية أميركية؟
ت�ع��دد «ل��وم��ون��د» ع��وام��ل ب ��ددت ه��ذا ال�س��راب
وأبطأت تدفق رؤوس األم��وال ب��دءًا من ،2014
م �ن �ه��ا ال� �ح ��رب ف ��ي س ��وري ��ا ،وت ��راج ��ع أس �ع��ار

ال �ن �ف��ط ،وف �ت ��ور ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن دول ال�خ�ل�ي��ج
وب �ي��روت .ازاء ه��ذا ال�ت�ب��اط��ؤ ،لجأ س�لام��ة الى
هندساته املالية بهدف مواصلة ض��خ أم��وال
املدخرين ،وبالتالي تمويل الدولة.
غ�ي��ر ان خ�ط��ة اإلص�ل��اح امل��ال��ي ال �ت��ي قدمتها
الحكومة في  30أبريل بإعادة هيكلة املصارف
وت �ح��ري��ر س �ع��ر ال �ل �ي��رة ،ي �ض��ع ان �ج��از س�لام��ة
ال�ع�ظ�ي��م ف��ي ارس � ��اء االس �ت �ق��رار ال �ن �ق��دي على
امل� �ح ��ك .ورغ � ��م م �ط��ال �ب��ة ال �ب �ع��ض ب��اس�ت�ق��ال�ت��ه
يتشبث سالمة حتى اآلن بموقعه علما بان
واليته تنتهي في .2023
تختم الصحيفة مقالها بتساؤالت عن سر
عناد سالمة ،وتكتب «هل هي الغطرسة؟ ام
ه��ي حماية ال��والي��ات املتحدة للرجل ال��ذي
ن�ف��ذ س�ي��اس��ة ال �ع �ق��وب��ات االم �ي��رك �ي��ة وق�ط��ع
التمويل ع��ن ح��زب اهلل؟ أم بسبب معرفته
الكثير عن ق��ادة البالد لدرجة أنه أصبح ال
يمكن املساس به؟».

بدأ لبنان امس املرحلة الثانية من خطة
ع ��ودة ال �ح �ي��اة االق �ت �ص��ادي��ة ،وتخفيف
ال�ت�ع�ب�ئ��ة ال �ع��ام��ة ال �ن��اج �م��ة ع ��ن تفشي
ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا امل� �س� �ت� �ج ��د .ال �خ �ط��ة
ع� �ل ��ى خ� �م ��س م � ��راح � ��ل ،ب �ش �ك��ل ي ��راع ��ي
املخاطر املحتملة ضمن فئات االنشطة
االق �ت �ص ��ادي ��ة ،ت�ن�ت�ه��ي ف ��ي ال �ث��ام��ن من
يونيو املقبل وتشمل عودة املؤسسات
التعليمية والثقافية للعمل.
وك ��ان ��ت امل��رح �ل��ة االول � ��ى ب � ��دأت ف ��ي 17
ابريل ،وشملت عودة بعض القطاعات
ال��زراع �ي��ة االس��اس�ي��ة وب�ع��ض امل�ص��ان��ع.
وأم� ��س أص� ��در وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة محمد
فهمي م��ذك��رة ع��دل بموجبها مواقيت
الفتح واإلق �ف��ال للمؤسسات التجارية
والصناعية ،إيذانًا ببدء املرحلة الثانية
التي تشمل فتح املطاعم واملقاهي طيلة
اي � ��ام االس� �ب ��وع م ��ن ال �س��اع��ة ال�خ��ام�س��ة
ً
م�س��اء ح�ت��ى ال�ت��اس�ع��ة ل�ي�لا ل�ك��ن ب �ـ%30
ف �ق��ط م ��ن ق��درت �ه��ا االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ع�ل��ى
اال ت�ق��دم النرجيلة ،وص��ال��ون��ات تزيني
ال�ش�ع��ر ل�ل��رج��ال اي ��ام االث �ن�ين وال�ث�لاث��اء
واالرب� � �ع � ��اء ،ول �ل �ن �س��اء اي � ��ام ال�خ�م�ي��س
والجمعة والسبت ،وميكانيك السيارات
ومعارض السيارات طيلة ايام االسبوع،
وم � �ص ��ان ��ع امل� �ن� �ت� �ج ��ات ال �ب�لاس �ت �ي �ك �ي��ة
وص �ن��اع��ة امل� ��ول� ��دات .ل �ك��ن ف�ه�م��ي اب�ق��ى
على اقفال املالعب الرياضية الداخلية
وال �خ��ارج �ي��ة ،م��ع ال �س �م��اح ل�ل�م��واط�ن�ين
ب��امل�ش��ي ع�ل��ى ال �ك��ورن �ي��ش ال �ب �ح��ري من

ً
مساء،
الساعة الخامسة لغاية السابعة
مع التقيد بوضع كمامة تغطي االنف
وال� �ف ��م ،وال �ت �ق �ي��د ب ��ال �ش ��روط ال�ص�ح�ي��ة
واج � ��راءات ال��وق��اي��ة وال �س�لام��ة ال�ع��ام��ة،
والحفاظ على مسافة آمنة من التباعد
االجتماعي.
ّ
وأفادت تقارير بأن فتح املحال املسموح
ل �ه��ا ت�ب�ع��ًا ل�ل�م��رح�ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن خطة
الحكومة م��دة  3أي��ام ف��ي األس�ب��وع هي
في إطار التجربة ،فإذا لم ترتفع نسبة
ح � ��االت امل �ص��اب�ي�ن ب �ك ��ورون ��ا سيسمح
لها بالفتح  5أيام بدءًا من  11الجاري،
وإذا تبينّ العكس ُ
فسيتخذ قرار بإعادة
اإلغالق فورًا.
واص� � � � � � ��درت ن � �ق� ��اب� ��ة اط � � �ب� � ��اء االس� � �ن � ��ان
ت��وج �ي �ه��ات ألط �ب��اء األس� �ن ��ان ال��راغ �ب�ين
ب ��إع ��ادة ف �ت��ح ع �ي��ادات �ه��م ل �ل �ح��االت غير
ال� �ط ��ارئ ��ة ،ب �ع��د ان �ت �ه ��اء م � ��دة ال�ت�ع�ب�ئ��ة
العامة واملقررة حتى اآلن يوم  10أبريل.
واعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس
عن تسجيل  4اصابات جديدة بفيروس
كورونا ،لتبلغ حصيلة االصابات منذ
 21ف�ب��راي��ر ال�ف��ائ��ت  737اص��اب��ة .وقالت
ال � � ��وزارة ان �ه��ا ل ��م ت�س�ج��ل ح� ��االت وف ��اة
ج��دي��دة ليستقر ع��دد ال��وف�ي��ات عند 25
حالة وفاة خالل الفترة نفسها.
واشارت الى ارتفاع عدد حاالت الشفاء
الى  200حالة شفاء ،بينما بلغ مجموع
ال �ف �ح��وص��ات ال �ت��ي اج��ري��ت خ�ل�ال ال� �ـ24
ساعة املاضية  1358فحصا.
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حدث في األول من مايو في شيكاغو

من الذاكرة

بوابة التعليم..
مغلقة ضد
التطوير!
خالد أحمد الطراح
ال شك في أن بوابة التعليم هي األس��اس نحو
تحقيق كل اإلص�لاح��ات وف��ي مختلف ميادين
ال �ح �ي��اة ال��رئ�ي�س�ي��ة ،ف�م��ن ن��اف��ذة ال�ت�ع�ل�ي��م يمكن
االنطالق باإلصالح الشامل.
ك �ل �م��ا ارت � �ق� ��ى م� �س� �ت ��وى ال �ت �ع �ل �ي��م م� ��ن خ�ل�ال
مناهج ه��ادف��ة ت��واك��ب التحديات واالحتياجات
االجتماعية واالق�ت�ص��ادي��ة والسياسية ،يمكن
خلق جمهور من أولياء األمور وطلبة ومعلمني
أيضًا من املؤيدين لتطوير مناهج وسياسات
التعليم للمصلحة العامة.
م �ن��اه��ج ال�ت�ع�ل�ي��م ف ��ي ال ��دول ��ة ه ��ي م ��ن ال��رك��ائ��ز
األساسية التي تتطلب تطويرًا وتحديثًا مستمرًا،
وكذلك النظم التربوية واإلدارة املدرسية وتنظيم
عالقة الطالب م��ع املعلم م��ن أج��ل القضاء على
التلقني.
لدينا قصور في مناهج التعليم ،ولدينا أيضًا
عقود لم تستفد منها وزارة التربية ،كاالتفاقية
م��ع ال�ب�ن��ك ال��دول��ي بقيمة م��ا ي �ق��ارب  45مليون
دوالر ،بسبب ت��أث��ر ال �ق��رار ال�ت��رب��وي بالضغط
السياسي!
م �ش��روع ك�ه��ذا ي�ف�ت��رض أن ي�ت��م تقسيمه على
مراحل وليس االنتظار إل��ى اكتمال كل أجزائه
وم��ن ث��م ترجمة التقارير م��ن اللغة اإلنكليزية
إل� ��ى ال �ع��رب �ي��ة ،ح �ي��ث ه �ن ��اك ج ��وان ��ب ت�س�ت�ل��زم
ال�ح�ل��ول ال�ت��دري�ج�ي��ة ،ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن مصدر
التطوير ،فقضية تطوير التعليم أصبحت ملحة
ج �دًا إلن �ق��اذ امل�س�ت��وى ال�ت��رب��وي ال ��ذي ه�ب��ط إل��ى
مستويات متدنية (شبيه ب��دول فقيرة) وفقًا
لتقارير علمية.
هناك ج��وان��ب منهجية ف��ي ال�ت��اري��خ والسياسة
واالق�ت�ص��اد وال��دي��ن تتطلب إص�لاح��ًا وتطويرًا
من أجل تحقيق إص�لاح شامل يخدم املجتمع
ً
ال� �ي ��وم وم �س �ت �ق �ب�ل�ا ،ح �ي��ث ي�ل�اح ��ظ أن أج� ��زاء
تاريخية ك��ال�غ��زو ت��م اج�ت��زاؤه��ا وك��ذل��ك مناهج
كالتاريخ والتربية اإلسالمية لم تأخذ حقها في
عملية التحديث!
الديموقراطية الكويتية أيضًا ينبغي أن تكون
منهجًا قائمًا بذاته ،خصوصًا في دولة دستور
مكتوب ،فمن خالل بوابة التعليم ممكن إنقاذ
الديموقراطية مما تواجهه من تعثر عبر نشر
الوعي بالواجبات الوطنية والحقوق الدستورية
بلغة مبسطة تحاكي عقول األط�ف��ال والشباب
أي �ض��ًا ح�ت��ى ت�ت��ول��د ق �ن��اع��ات ل ��دى ه ��ذه ال�ف�ئ��ات
للنهوض بالدولة على كل املستويات.
وكذلك الحال في التنمية ،فالقضاء على ثقافة
االستهالك واالت�ك��ال على الحكومة ال يتم من
خ�ل�ال ب �ي��ان��ات وزاري� � ��ة ،ب��ل ي�ت�ح�ق��ق م��ن خ�لال
شراكة متساوية بني املدرسة واملجتمع.
ليس املطلوب ث��ورة تعليمية أو انقالبًا تربويًا،
وإن � �م ��ا امل� �ط� �ل ��وب ت �ط��وي��ر وت� �ح ��دي ��ث ل�ل�م�ن��اه��ج
وحمالت إعالمية تسبق التنفيذ حتى يصبح
النجاح ممكنًا من خالل قاعدة جماهيرية داعمة
لإلصالح التعليمي تمهيدًا إلصالح شامل.
م �ل �ف��ات ك �ث �ي��رة ت �ع �ث��رت ب �س �ب��ب غ �ي��اب ال �ق��رار
ال�ح�ك��وم��ي ال�ش�ج��اع وال�ع��زي�م��ة ف��ي التنفيذ ول��م
يعد الوقت يسعف ملزيد من التأجيل والتأخير،
فـ«حضارة الصفر» يجب أن تحذف من قاموس
العمل الحكومي!
ونتيجة ه��ذا ال �ت��ردد ب��ات ه�ن��اك جيل ال يعرف
أن هناك جماعات كويتية من الشباب والكبار
ان�ت�م��ت إل��ى «ال �ق��اع��دة» و«داع� ��ش» بسبب الغلو
والتشدد الديني ،وأصبحت لدينا بيوت يتيمة
من ضحايا اإلرهاب الفكري!
«لن تنبعث شرارة اإلصالح الحقيقي في وسط
هذا الظالم الحالك ،إال إذا تعلمت الشعوب العربية
وعرفت حقوقها ،ودافعت عنها بالثورة القائمة
على العلم والعقل» (جمال الدين األفغاني).

بالمرصاد

ّ
كتاب وآراء
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ي��ذك��رن��ي األول م��ن م��اي��و ب��زي��ارت��ي مل�ت�ح��ف م��دي�ن��ة ش�ي�ك��اغ��و منذ
ث�لاث س�ن��وات ،واملتخصص ف��ي حفظ ذاك��رة املدينة خ�لال القرنني
األخيرين ،فهناك جزء منه يغطي تاريخ الحركة العمالية في املدينة
خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر .وهذه الفترة هي األهم
لتاريخ الحركة العمالية ،ليس في ال��والي��ات املتحدة فقط ،وإنما في
العالم ،وهي الفترة التي أصدر فيها كارل ماركس وفريدريك إنجلز
«البيان الشيوعي» ،وفيها كذلك ماركس «رأس املال» وإنجلز «أصل
العائلة».
وق��د لفت نظري عند زي��ارة املتحف أن أح��د أه��م القياديني للحركة
العمالية وال��ذي ج��اء مهاجرًا من أملانيا وعمل في الطباعة ويدعى
أدول ��ف فيشر  ،Adolph Fischerق��د ه��اج��ر إل��ى ال��والي��ات املتحدة
ع��ام  1873ع��ن عمر يبلغ خمس ع�ش��رة س�ن��ة ،مما يعني أن��ه كان
معاصرًا لكارل ماركس ومتأثرًا بأفكاره .لكن أدولف فيشر ورفاقه
في شيكاغو لم يدعوا إلى االشتراكية وال إلى دكتاتورية البروليتارية
كما ن��ادى بها «البيان الشيوعي» ،ب��ل إن همهم ك��ان منصبًا على
تقليص ساعات العمل إلى ثماني ساعات .ولهذا كان أن أضرب أكثر
من  300أل��ف عامل في ال��والي��ات املتحدة في األول من شهر مايو
عام  .1887واعتبر هذا التاريخ عيدًا للعمال في االتحاد السوفيتي
والصني وأوروبا ،بينما اختارت الواليات املتحدة أن يكون يوم العمال
فيها االثنني األول من شهر سبتمبر من كل سنة ،حيث إن األول من
مايو يذكر بالعنف الذي واجهت فيه الشرطة التظاهرات العمالية في
شيكاغو وغيرها من املدن األميركية.
وال بد أن أعترف كذلك أن تذكري لزيارة متحف مدينة شيكاغو ال
يرجع لكون عيد العمال يصادف األول من مايو فقط ،وإنما إلى املعنى
الذي أعطاه دانييل جيلبرت  Daniel Gilbertملوت أدولف فيشر في
كتابه «التعثر على السعادة»  ،Stumbling On Happinessحيث كان

فيشر من القيادات العمالية املثقفة في مدينة شيكاغو آنذاك .والذي
استغربته أن يكون أملانيا قائدًا للحركة العمالية في شيكاغو آنذاك،
وأنه كان يوزع منشوراته على العمال باللغتني األملانية واإلنكليزية،
ما يدل على أن الكثير من أف��راد الطبقة العاملة في شيكاغو آنذاك
كانوا أملانيني ،ولم يتمكنوا من اللغة اإلنكليزية بعد.
يقارن جيلبرت بني حياتي :أدول��ف فيشر وج��ورج إيستمان؛ األول
تم اعتقاله بتهمة التحريض على العنف في  ،1886وقد حكم عليه
باإلعدام من قبل محلفني ينتمون إلى الطبقة الغنية في شيكاغو،
ولم يطلب الرأفة من حاكم الوالية لتخفيف الحكم ،وقبل تنفيذ حكم
اإلعدام فيه؛ كانت «هذا اليوم أسعد يوم في حياتي» آخر كلماته .أما
جورج إيستمان ،الذي كان مقعدًا ،ومالكًا ثلث أسهم شركة كوداك،
ومخترعًا ورائ �دًا ف��ي أع�م��ال الخير ومحبوبًا ل��دى عمال وموظفي
ال�ش��رك��ة مل�ش��ارك�ت�ه��م ف��ي األرب � ��اح ،ف�ق��د ص ��دم ال�ع��ال��م ع�ن��دم��ا أطلق
الرصاص على نفسه في  14مارس  ،1932بعد أن دخن سيجارة
وكتب خطابًا.
ويشرح جيلبرت أن فيشر كان سعيدا في آخر يوم من حياته بعد
حياة من املعاناة ،أما جورج إيستمان فكان سعيدًا على مدى حياته
الطويلة ،لكنه كان تعيسًا في آخر يوم من حياته .قدم جيلبرت هاتني
الشخصيتني ليشكك ف��ي ق��درة اإلن�س��ان على تخيل أن يكون في
وضع إنسان آخر لكي يفهمه ،ويشكك في قدرته على التعرف على
معنى السعادة ،مضيفًا أنه« :إذا لم يكن هذان الرجالن مخطئني حول
معرفة مشاعرهما ،فإنه البد من اعتبار أننا نحن املخطئون ،بمعنى
أن خيالنا لم يحقق الفهم لحالتيهما»
ويرى جيلبرت أن الخيال وسيلة قوية ،لكنها مثل معظم الوسائل ،لها
نقاط ضعفها ،فالخيال كما هي الذاكرة تقوم بغشنا أحيانًا .فالدماغ
ال يخزن شريطًا من األحداث املتواصلة ،وإنما صورا متقطعة يعاد

ما ال نريد أن نسمعه ()2 - 2
نكمل في الجزء الثاني من املقال ركائز االستراتيجية املتكاملة
لإلصالحات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ّ
املكمل بعضها
بعضًا:
 - 2موظفو القطاع العام:
• تمكني املواطن الكويتي ،الذي تتطابق عليه املواصفات ،في كل
املناصب املشغولة حاليًا من ِقبل الوافدين في القطاع العام.
• تشجيع القطاع الخاص بتمكني الكويتيني مقابل تخفيض نسبة
الضرائب على هذه الشركات (مطروحة الحقًا أدناه) ورفع نسبة
التكويت.
ّ
• البطالة املقنعة داء ف��ت��اك ألي مجتمع ك��ان ،ودواء ال�ك��ي خطر
في الوقت الحالي ،وعليه لنبدأ في بناء مراكز تدريب على أعلى
املستويات متخصصة في وظائف التكنولوجيا الحديثة ،سواء
تلك ال�خ��اص��ة بمتطلبات الحكومة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة أو تلك الخاصة
بمتطلبات القطاع الخاص وإعادة تأهيل نسبة من موظفي القطاع
الحكومي للمساهمة في هذا املجال في القطاعني الخاص والعام.
• تخفيض امل�ع��اش��ات وال �ب��دالت ف��ي ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،وت�ب��دأ بنسب
معينة ،من  ٢٥في املئة إلى  ٣٥في املئة على سبيل املثال للدرجات
العليا؛ مثل ال ��وزراء واملستشارين ووك�ل�اء ال� ��وزارات وال��رؤس��اء
ّ
وتتدرج لألدنى وفق دراسة شاملة لكل قطاعات الدولة.
التنفيذيني،
 - 3الدعم الحكومي:
• رفع دعم العمالة عن املعاشات التي تزيد على حد معينّ (على
سبيل املثال  ٢٥٠٠دينار كويتي).
• إلغاء بند األبناء من دعم العمالة.
• إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي ب �ن��د دع ��م ال �ع �م��ال��ة ال �خ��اص ب��ال�ت�خ�ص�ص��ات
وتحديثها لتتطابق مع احتياجات الدولة الحديثة.
• تخفيض الدعم تدريجيًا (على مدى خمس سنوات على سبيل
املثال) عن الخدمات ،وباألخص الكهرباء واملاء.
 - 4تنويع مصادر الدخل:
• ف��رض ضريبة على ال�ق�ط��اع ال�خ��اص م�ت��درج��ة م��ن حيث حجم
الشركة (للتفرقة بني الشركات الصغيرة واملتوسطة من جانب
والشركات الكبيرة والبنوك من جانب آخ��ر) ،ونوع عملها (للحد
ّ
من تضخم السلع الضرورية للمستهلك) ،وتبدأ من  ١٠في املئة
من صافي األرباح على سبيل املثال.
• ف��رض ض��ري�ب��ة ع�ل��ى ش ��راء ال�س�ل��ع الفخمة ( )luxury taxمن
سيارات فاخرة ومجوهرات وغيرها.
• فرض ضريبة القيمة املضافة أسوة بالدول الخليجية األخرى.
• فرض ضريبة تحويل عمالت للخارج.
• كشف سنوي ضمن بند خاص في بيانات الدولة املالية يوضح
وبكل شفافية استخدامات الدولة لألموال املحصلة من الضرائب.
كما يجب تطوير خدمات الدولة بشكل أكبر بكثير كون املواطن
اآلن شريكًا مع الدولة في فاتورة هذه خدمات.
• االس �ت �ف��ادة م��ن ت �ج��ارب ال� ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة األخ� ��رى ف��ي م�ج��ال
السياحة ال��ذي يتطلب انفتاحًا وتوعية اجتماعية تتماشى مع
مفهوم السياحة الصحيح.
• تشجيع الصناعة املحلية وال��زراع�ي��ة الفعلية ،س��واء باإلعفاء
الضريبي أو غيرها م��ن التحفيزات األخ ��رى ،وض�م��ان جودتها
بالرقابة ّ
الفعالة.
• رف��ع نسبة الرسوم السنوية على أم�لاك الدولة املستخدمة من
القطاع الخاص واملواطنني ،مثل الشويخ الصناعية والشاليهات
وغيرها.
• أي ع �م �ل �ي��ة ت �خ �ص �ي��ص ي �ج��ب أن ت� �ك ��ون م �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى أس��س
استراتيجية أعمق وأكبر من مجرد تحصيل أموال لخزانة الدولة

د .حامد الحمود
نسج ما بينها .فالفيلم الذي يبلغ طوله مئة ثانية ،يخزن مثال على
شكل عشر صور طولها ثانية واح��دة .وما بني كل صورة وأخرى
يمأل من الخيال إلعادة تكوين الشريط الكامل الذي طوله مئة ثانية.
فخيالنا يخترع التفاصيل التي لم تسجلها الذاكرة .ويرى جيلبرت
أن ما يخترعه الدماغ مللء الفراغات أقل ضررًا من التفاصيل التي
يتركها .فعندما يصف مفتش حالة بيت مسروق لديه كلب ،فاملهم
ليس وجود الكلب ،وإنما عدم نباحه ،ما يعني أن السارق على معرفة
بأهل البيت.
هذا ومن متحف مدينة شيكاغو ،نتعرف على الدور املهم لهذه املدينة
ف��ي ت�ج��ارة الحبوب وال�ل�ح��وم ،ليس على مستوى ال��والي��ات املتحدة
فحسب ،وإن�م��ا على مستوى ال�ع��ال��م .كما ي��ؤرخ املتحف الزده��ار
موسيقى الجاز في املدينة في األربعينيات والخمسينيات من القرن
املاضي .ولعل أفضل وصف لتاريخ املدينة يأتي من شاعرها كارل
س��ان��دب�ي��رغ ال��ذي ول��د لتسع س�ن��وات قبل إع ��دام أدول ��ف فيشر عام
:1887
مسلخ األب�ق��ار للعالم  /مصنع األدوات ومخزن الحبوب  /عاصفة
مبحوحة وعنيفة  /أنا أصدقهم عندما يخبروني أنك شريرة  /فقد
رأيت نساءك املتبرجات يغوين أبناء الفالحني األبرياء /يقولون إنك
خبيثة  /فقد رأيت القتلة يطلق سراحهم ليقتلوا مرة أخرى  /ويقولون
إنك متوحشة  /فقد رأيت الجوع الجائر على أوجه األطفال....

القيادة
في األزمات ()1

محمد أحمد السقاف
وسد عجوزات مالية.
• رؤي��ة تطوير الجزر واستغالل موقع الكويت الجغرافي ال شك
ّ
تستحق املتابعة مع التأكد من تحقيق املنفعة العامة وسالمة خطة
التطبيق.
 - 5اإلسكان:
• ال��دف��ع بهيئة ال�ش��راك��ة ب�ين القطاعني ال�خ��اص وال�ع��ام بمشاريع
إس �ك��ان �ي��ة ت�ك�ف��ل ل �ل �م��واط��ن ح��ق ال �س �ك��ن ال �ك��ري��م ت �ح��ت منظومة
معمارية وإنشائية متطورة مع رقابة صارمة على الشريك من
القطاع الخاص من أجل تأمني سكن العائلة الكويتية الحديثة من
حيث الحجم والتصميم .هذه الشراكات التي أيضًا ستحصل على
تمويل من البنوك ستساهم في دف��ع عجلة التنمية االقتصادية
واالجتماعية في البلد.
• االستفادة من وسائل إنشائية جديدة وصديقة للبيئة وسريعة
اإلنجاز مثل الطباعة الثالثية األبعاد ( ،)3D printingعلمًا بأنها
مستعملة وبنجاح في العالم ،ومنذ فترة قريبة قامت إمارة دبي
ببناء أكبر مبنى بهذا األسلوب ّ
مكون من طابقني بعمالة محدودة
تعد على أصابع اليد الواحدة وخالل أسبوعني فقط.
• رفع الحجر عن أراض��ي الدولة الفضاء على قدر اإلمكان لبناء
مدن سكنية جديدة وتصويب السعر العادل لألراضي.
 - 6مصادر الطاقة الجديدة:
• ال ش��ك ف��ي أن م�ص��ادر الطاقة الجديدة ق��ادم��ة ال محالة والعلم
والتكنولوجيا ف��ي تطور س��ري��ع .االستثمار ف��ي م�ص��ادر الطاقة
البديلة حماية لنا وألجيالنا القادمة.
• االس�ت�ث�م��ار ف��ي م �ج��ال ال�ط��اق��ة ال�ب��دي�ل��ة م�ث��ل ال�ط��اق��ة الشمسية
وت��ورب�ي�ن��ات ال��ري��اح واألم� ��واج قطعت م�س��اف��ات كبيرة ف��ي كفاءة
استخدامها وتكلفتها وتستخدم بشكل أوسع اآلن في كثير من
ً
الدول املتقدمة مقارنة بالعشرين سنة السابقة.
• ّ
التوسع في استخدام ه��ذه البدائل على املستوى املجتمعي له
إيجابيات عديدة ،أبسطها تقليل التكلفة على املواطن والحكومة.
ليس بالضرورة كل هذه االقتراحات ستكون مقبولة واالختالف
ف��ي ال ��رأي ح��ق م �ش��روع وص� ّ�ح��ي ول�ك��ن امل��وض��وع ال ي�ح�ت��اج إل��ى
اخ�ت��راع ّذرة وإن�م��ا يحتاج إل��ى استيعاب ج��اد ل��واق��ع ال�ح��ال ّ
ونية
ص��ادق��ة ل�ل�إص�ل�اح .أن �ص��اف ال �ح �ل��ول وال �ت��رق �ي��ع أث �ب �ت��ت فشلها
وتكلفتها على الدولة.
من أجل الكويت تجب مساهمة الجميع .لن ينفع أي حل من دون
املرونة والتعاون والتضحية من الجميع .إن من يقول هم ونحن،
ّ
تجار وشعب ،حكومة ومجلس ..إلخ ،يجب أن يعي بأننا مجتمع
ً
ّ ّ
متكامل يحتاج كل منا إلى اآلخ��ر .إن أردن��ا مستقبال مستدامًا
للكويت فعلينا أن نتشارك جميعًا ف��ي ّ
تحمل املسؤولية وعلى
الحكومة أن تكون القدوة في ذلك والسباقة له ،ليس من دافع دورها
القيادي فحسب بل من أجل إعادة الثقة.
َ
ما سبق هو رؤوس أقالم فقط؛ ألننا نحتاج إلى ِفرق عمل علمية
وطنية للنظر في منظومة سياسية اقتصادية اجتماعية جديدة
للكويت في ظل املتغيرات القادمة التي قد ال تأتي في الحال ولكنها
ً
ً
قادمة ال محالة ،عاجال أم آجال.

عبدالعزيز يوسف الرومي
في ظل تفشي جائحة كورونا ،التي تعتبر من أصعب التحديات في
ُ
ه��ذا العصر ،يكون ال�ق��ادة واإلداري ��ون ف��ي وض� ٍ�ع ال يحسدون عليه
ّ ّ
أزمة ظرفًا وطابعًا
لعدم وضوح الرؤية .ويكمن التحدي في أن لكل ٍ
مختلفًا عن سابقاتها ،وبالتالي تمثل أزمة كورونا تحديًا جديدًا على
كل القطاعات بشكل عام وللقيادة الحالية بشكل خاص ،خصوصا
َّأن األزم��ات العاملية تكون ن��ادرة ال�ح��دوث وال يمكن معرفة أبعادها
وأضرارها ،ولكل أزمة ٌ
طابع خاص ،فقد تكون أزمة سمعة مثل شركة
أنرون أو إفالس مثل شركة نوكيا ،وقد تكون أزمة صحية مثل أزمة
ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد التي سببت مشكلة عاملية واقتصادية
وغيرها من األضرار الجسيمة في العالم كله ،وبحسب الكاتبة جني
كالن في كتابها «القيادة في األزمات» فإن الجميع يريد أن تمر عليه
األزم ��ات ب��أق��ل خسائر ممكنة ،س��واء أك��ان��ت على مستوى امل��وارد
املالية والبشرية أم على مستوى استمرارية العمل بالشكل الطبيعي
(ب�ق��در امل�س�ت�ط��اع) ،وقسمت الكاتبة ال�ق�ي��ادة الفعالة وق��ت األزم��ات
إل��ى خمسة عناصر ،أول�ه��ا ال�ق��درة على التأقلم م��ع ال��وض��ع الحالي،
ً
فكلما كان القائد متفاعال ومرنًا في مواجهة املشاكل ،فسيساعد
هذا على تجاوز املرحلة األصعب من املشكلة ،ويكون ذلك بتحديد
األول��وي��ات وال�ت�ف��اع��ل م��ع امل�س�ت�ج��دات ،ك�م��ا رأي �ن��ا ف��ي ب��داي��ة جائحة
كورونا ،فقد اتخذت الحكومة ومعالي وزير الصحة الشيخ د .باسل
الصباح اإلجراءات االحترازية بالحجر وتوقف القطاعات الحكومية،
باإلضافة إلى تواجده الشخصي ملباشرة اإلجراءات عن قرب للتأكد
من صحة التطبيق من قبل وزارة الصحة .العنصر الثاني وهو التأكد
من صحة املعلومات الواردة عن املشكلة ،على سبيل املثال في أزمة
ك��ورون��ا ،هناك مصادر رسمية ملتابعة الحاالت املصابة باإلضافة
إلى القوانني التي اتخذتها الدولة في هذا املوضوع ،وعليه فإن اإلدارة
ستكون قادرة على وضع خطط قريبة األجل للمنظومة ،حتى تقوم
بما يلزم لحفظ سير العمل والحفاظ على امل��وارد ،وبالتالي نحافظ
على فريق العمل م��ن اإلش��اع��ات م��ن خ�لال إخ�ط��ار جميع العاملني
بما ستقوم ب��ه اإلدارة للحفاظ على املنظومة بمن فيها ،وهنا أود
أن أن��وه إلى ما قدمته وزارة الصحة من خطة إعالمية واضحة عن
طريق د .عبداهلل السند في تقريره اليومي أو التقرير املسائي للسيد
طارق املزرم املتحدث باسم الحكومة ملا يبثان من طمأنينة بني كل
طبقات الشعب على سير اإلج ��راءات واملستجدات ف��ي ه��ذا الشأن،
وهذا ينقلنا الى العنصر الثالث وهو تحديد الخطط الواقعية القصيرة
امل��دى لتخطي ال��وض��ع ال�ح��ال��ي ،وإن استطاعت املنظمة أو الشركة
تقديم الخطط بشكل واقعي وفعلي ،فإنه سيكون أكبر دافع للعاملني
والشركاء ليعززوا ثقتهم في القيادة الحالية ،وعليه فعلينا القيام
بالعنصر الرابع بالشكل الصحيح وهوالتواصل بكل الطرق املمكنة،
عبر جميع وسائل التواصل املتاحة في الشركة (حساب االنستغرام
وتويتر ،املذكرات الداخلية ،التواصل املرئي واملباشر ،وغيرها) حتى
نتأكد من أن الجميع استقبل الرسالة بالشكل الصحيح ومع التذكير
املستمرعن طريق التواصل املفتوح بني العاملني واإلدارة لإلجابة
على تعليقات وأسئلة العاملني ،حتى ال يكون هناك مجال لإلشاعات
واإلح�س��اس ب��أي ن��وع من الظلم أو التحييز بني املوظفني .يتبع في
املقال القادم...

وتلك المناورات ..جائحة أخرى!

كنت وما زلت وسأبقى مؤمنا إيمانًا ال يلني بأن الذي يجمع ما
بني واشنطن وطهران أكثر مما يفرقهما ،هذا إن كان هناك أمر
يختلفان عليه؛ باعتبارهما ضلعي ذلك املثلث وال��ذي يشكل
فيه الكيان الصهيوني البغيض الضلع الثالث بكل جدارة.
وإذا كنت ق��د تعرضت م��ؤخ�رًا إل��ى واب��ل م��ن االستفسارات
والعديد من األسئلة من قبل بعض اإلخ��وة القراء وكذلك من
بعض املعارف واألصدقاء عما إذا كنت ال أزال مؤمنًا بوجود
هذا التحالف الثالثي بعد أن قامت اإلدارة األميركية مؤخرًا
بتصفية قاسم سليماني ومعاونيه في مفاجأة أذهلت كل من
لم ي��درك بعد وج��ود هذا املثلث الخطير ،فأقول وبكل ثقة إن
إيماني بهذا التحالف ،وبعد هذه املسرحية املكشوفة ،قد ازداد
يقينًا من خالل هذه الخدمة الجليلة التي قدمها هذا الحليف

القاتل لشركائه وحلفائه من طهران ،كيف ال وهو الذي أوصل
معظمهم إلى سدة الحكم هناك قبل أربعة عقود ،خصوصًا
بعد أن أدرك هؤالء أنه ال قبل لهم في إيقاف أو مقارعة ثورة
ال�ش�ع��ب ال�ع��راق��ي ال�ع��ارم��ة ال�ت��ي ه��زت كيانهم وأط��اح��ت بكل
أحالم عمالئهم الذين سيطروا ،في غفلة من الزمن ،على كل
مفاصل الدولة العراقية بتاريخها وحضارتها وثقلها الديني
وموقعها الجغرافي ومكامن خيراتها الال محدودة ،فكان ال
بد لهم أن يجعلوا من أسطورتهم تلك كبش فداء حتى إذا ما
تجلت الوحدة الوطنية بني شعب الرافدين في أجمل صورها
وقام بانتفاضته املباركة وطالبت برأسه بكل صراحة بعد أن
أصبح هو سيد املوقف في هذا البلد العربي الحر بعد أن أهدته
واشنطن إلى دهاقنة طهران على طبق من ذهب.

عبدالرحمن خالد الحمود
نعم إن النظام اإليراني ولكي يحافظ على سيطرته على بغداد
فإنه وبرأيي املتواضع مستعد للتضحية بطهران وضواحيها
ول �ي��س ب�ش�خ��ص ف�ح�س��ب ،وذل ��ك ل�ت�ح�ق�ي��ق ال�ح�ل��م ال ��ذي ب��ات
ي��راوده��م منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا ولعل فطنة القارئ
الكريم تجعلني ال أسهب في أسباب هذا الحلم الفارسي.

إن ما يؤكد حقيقة التحالف بني أضالع املثلث هذا هو التكرار
املستمر ملسرحية ال�ع��داء اإلع�لام��ي األميركي اإلي��ران��ي التي
ن��راه��ا ب�ين أساطيلهم على م�ي��اه خليجنا ال�ع��رب��ي ومواصلة
ال �ع��زف ع�ل��ى أس �ط��وان��ة ال �ع �ق��وب��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت��دع��ي
واشنطن تطبيقها عليهم ليل نهار وعلى مبدأ «اكسر واجبر»،
بدليل أنه ومع بداية وباء كورونا كان الرئيس األميركي يعاني
م��ن نقص ح��اد ف��ي األج �ه��زة امل�س��اع��دة على التنفس إلنقاذ
مواطنيه فإذا به وبعد أيام قالئل من هذه املعاناة يعرض على
عمالئه في إيران تزويدهم بالكمية التي يحتاجون إليها من
هذه األجهزة على الرغم من أن بالده ال تزال تئن من هذا الوباء
حتى أصبحت في مقدمة الدول التي تقدم القرابني لهذا الوباء
وبشكل يومي.
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بلجيكا ستمدد عقد مارتينيز
سيمدد االتحاد البلجيكي لكرة القدم عقد مدربه االسباني روبرتو مارتينيز حتى مونديال
قطر  ،2022وفق ما اعلنت وسائل اعالم محلية عدة أمس.
وكشفت صحيفة «ال درنيير اور» ان املدرب الكاتالوني ( 46عاما) توصل الى اتفاق مبدئي مع
االتحاد البلجيكي قبل ثالثة اسابيع مع بقاء بعض التفاصيل الضرائبية.
وبحسب وسائل اعالمية ع��دة ،فإن مارتينيز ال��ذي تلقى عروضا من اندية اوروبية عدة في
االشهر االخيرة ،سيضاعف اجره السنوي الذي يتقاضاه حاليا وقدره 1.2مليون يورو.
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«البوندسليغا» على
أعتاب العودة

بوطبيلة

زهقان
لما نشوف الشخص بالحظر كفران
ولما تشوف البيت شوي خربان
اعرف انك من الوضع زهقان
والعادات والتقاليد تعطلت في رمضان
ألن «كورونا» الملعون لعب باإلنس والجان
ولخبط المشاريع وشيء مو بالحسبان
عطونا الشاي ومعاه شوية زعفران

لقيمات
لقطة من لقاء سابق بين دورتموند وبايرن ميونخ

ب� � ��دأت ال � �ص� ��ورة ت �ت��وض��ح أك� �ث ��ر ف��أك �ث��ر ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
باستئناف مباريات الدوري االملاني لكرة القدم ،ليصبح
بالتالي أول بطولة أوروبية كبرى تعاود نشاطها بفضل
ال��وض��ع امل�لائ��م أك�ث��ر ف��ي أمل��ان�ي��ا م�ق��ارن��ة م��ع س��ائ��ر ال��دول
االوروب� �ي ��ة ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م��واج�ه��ة ت��داع �ي��ات ف�ي��روس
كورونا املستجد.
وتلقت رابطة ال��دوري االملاني جرعة قوية من قبل وزير
ال��داخ�ل�ي��ة وال��ري��اض��ة االمل��ان��ي ه��ورس��ت س�ي�ه��وف��ر ،ال��ذي
اع��رب ع��ن دعمه الستئناف ال ��دوري االمل��ان��ي لكرة القدم
خالل الشهر الجاري.
وج � ��اء م ��وق ��ف س �ي �ه��وف��ر ال ��داع ��م ف ��ي ح ��دي ��ث ل�ص�ح�ي�ف��ة
«بيلد» الواسعة االنتشار أمس  ،وقال «أجد ان البرنامج
امل��وض��وع م��ن قبل راب�ط��ة دوري ك��رة ال�ق��دم ج�ي��د ،وأدع��م
استئناف ال ��دوري ف��ي م��اي��و» ،وذل��ك قبل ث�لاث��ة اي��ام من
اج �ت �م��اع ل �ل �س �ل �ط��ات االمل ��ان �ي ��ة ل �ل �ب��ت ف ��ي م �ص �ي��ر دوري
بوندسليغا.

شروط للعودة
لكن سيهوفر الذي يلعب دورا محوريا داخل الحكومة،
كونه يحمل حقيبتني وزاريتني ،اشار الى انه يتعني على
الفرق والالعبني احترام شروط عدة ،ولن يحصلوا على
اي «استثناء».
واض��اف في ه��ذا الصدد« :ف��ي ح��ال وج��ود حالة كورونا
واحدة في صفوف الفريق او جهازه الفني ،يتوجب على
النادي بأكمله والفريق املنافس له الذي واجهه في آخر
مباراة ان يدخلوا في حجر صحي لفترة  14يوما».
وت ��اب ��ع« :وب ��ال �ت ��ال ��ي ث �م��ة م �خ��اط��ر ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ب��رن��ام��ج
وب��ال�ت��رت�ي��ب» ف��ي ح ��ال ان�ت�ق��ال ال �ع��دوى «م �م��ا يستدعي
انضباطا كبيرا في اطار مكافحة كورونا».
كما رفض الوزير منح افضلية لالندية مقارنة باآلخرين

¶ وزير الداخلية يدعم االستئناف بشروط مشددة
¶ الرابطة مصممة على اإلنهاء في  30يونيو
في اط��ار الخضوع للفحوصات ،في الوقت ال��ذي طالبت
ف�ي��ه االن��دي��ة ب�ف�ح��وص��ات دوري� ��ة ل�لاع�ب�ي�ه��ا ع�ل��ى سبيل
الحماية .وجاء كالم سيهوفر قبل ثالثة ايام من اجتماع
للمستشارة االملانية االملانية انجيال ميركل مع رؤساء
 16والي��ة املانية ،حيث من املرجح منح الضوء االخضر
الستئناف الدوري املحلي في  16او  23مايو الجاري من
دون جمهور.
وكانت وزارة العمل االملانية وافقت على خطط استئناف
دوري بوندسليغا ،وقال بيورن بوهنينغ ،سكرتير وزارة
ال�ع�م��ل ملجموعة «أر أن دي» اإلع�لام �ي��ة« :ي�م�ك��ن ضمان
سالمة الالعبني ،املدربني وباقي االجهزة إلى حد كبير،
إذا تم تنفيذ الفكرة بشكل كامل».
وعاودت االندية الـ 18في دوري الدرجة االولى تدريباتها
في االسابيع الثالثة االخيرة ،لكن بمجموعات صغيرة
مع اعتماد التباعد االجتماعي حتى على ارضية امللعب.
وتبدو رابطة الدوري االملاني مصممة على انهاء الدوري
في  30يونيو لضمان حصول االن��دي��ة على اي��رادات من
حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ 300مليون يورو ،في ظل
تقارير تشير الى ان  13ناديا من اصل  36في الدرجتني
االولى والثانية على شفير االفالس.
وت ��وق ��ف ال� � ��دوري االمل ��ان ��ي ف ��ي م�ن�ت�ص��ف م� ��ارس بسبب
تفشي وباء «كوفيد.»-19

الدوريات األخرى
وك ��ان ��ت راب� �ط ��ة ال � � ��دوري ال �ف��رن �س��ي اس ��دل ��ت ال �س �ت��ار

دي بروين يلمح بترك سيتي
أمل� ��ح ص ��ان ��ع أل� �ع ��اب ن � ��ادي م��ان �ش �س �ت��ر س�ي�ت��ي
البلجيكي كيفن دي بروين إلى إمكانية الرحيل
ع ��ن ف��ري �ق��ه ف ��ي ح � ��ال ق � ��ام االت � �ح� ��اد األوروب � � ��ي
(ي��وي�ف��ا) بتثبيت عقوبة االستبعاد ع��ن دوري
أبطال أوروبا في السنتني املقبلتني.
وج ��اء ك�ل�ام دي ب��روي��ن ( 28ع��ام��ًا) ف��ي ح��دي��ث
لصحيفة «هيت التستي نيوز» البلجيكية عبر
تقنية ال�ف�ي��دي��و ،وق ��ال «أن ��ا أن�ت�ظ��ر..ق��ال لنا
النادي إنه سيستأنف القرار ،وهم متأكدون
بنسبة مئة في املئة أنهم على صواب».
وت��اب��ع «س�ن�ن�ت�ظ��ر ل �ن��رى م� ��اذا س�ي�ح�ص��ل..
عندما يتم اتخاذ القرار ،سأنظر في األمر..
س�ن�ت��ان م��ن دون خ��وض دوري أب �ط��ال أوروب ��ا
ً
ت�ع�ت�ب��ر وق �ت��ًا ط ��وي�ل�ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل� ��ي .أس�ت�ط�ي��ع
التأقلم مع سنة واحدة».
وستنظر محكمة التحكيم الرياضي باستئناف
نادي مانشستر سيتي مطلع الصيف.
واستبعد االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)
مانشستر سيتي عن املشاركة في مسابقاته ملدة عامني ،ملخالفته قواعد اللعب املالي النظيف .لكن النادي
اإلنكليزي الشمالي تقدم باستئناف موجه ضد ق��رار غرفة الحكم التابعة للجنة املراقبة املالية لألندية
الصادر في  14فبراير  .2020وال يزال دي بروين مرتبطًا بعقد لثالث سنوات مع سيتي ،وقد أشار إلى أنه
في حال نجح ناديه في االستئناف سيبقى في صفوفه حتى ولو حاول ناديا برشلونة أو ريال مدريد ضمه
إليهما .وقال في هذا الصدد «ألعب في صفوف أحد أفضل الفرق في العالم ،ألعب في الدوري اإلنكليزي الذي
أعتبره أفضل الدوريات».

على ال ��دوري املحلي بعد ق��رار الحكومة بمنع اقامة
امل�ب��اري��ات الرياضية حتى سبتمبر ،واعلنت باريس
سان جيرمان بطال للدوري املحلي.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ق �ض��ت ال �ح �ك��وم��ة االي �ط��ال �ي��ة ع �ل��ى أي
آم��ال ب�ع��ودة مبكرة للنشاط ،بعد أن منعت اقامة
التدريبات الجماعية قبل  18م��ن مايو على أق��رب
تقدير ،مما جعل من الصعب استئناف الدوري قبل
منتصف يونيو.
وم��ع تبقي  12مرحلة على نهاية ال ��دوري وتوصية
االتحاد االوروبي لكرة القدم (يويفا) بأواخر أغسطس
موعدا إلنهاء البطوالت املحلية ،بدأ الطريق «يضيق
أكثر فأكثر» بشأن استئناف املباريات ،وف��ق ما أفاد
وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا األربعاء.
وف��ي أس�ب��ان�ي��ا ،ل��م ي�ت��م ت�ح��دي��د اي م��وع��د الستئناف
ن �ش��اط امل��وس��م ال� �ك ��روي ،ل �ك��ن ال �ح �ك��وم��ة اع�ل �ن��ت ان�ه��ا
س�ت�س�م��ح ل�ل��ري��اض�ي�ين امل �ح �ت��رف�ين ،ب�م��ن ف�ي�ه��م الع�ب��و
ال� � ��دوري امل �ح �ل��ي ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،ب��اس�ت�ئ�ن��اف ال�ت�م��اري��ن
الفردية بدءًا من الرابع من مايو .واعتبر رئيس الوزراء
ب �ي��درو س��ان�ش�ي��ز ان ه ��ذا ال �ق��رار ه��و ال �خ �ط��وة االول ��ى
ضمن إط��ار تخفيف إج��راءات االغ�لاق التام املفروض
ف��ي ال �ب�ل�اد ،وال �ت��ي س�ت�ح��دث ع�ل��ى أرب ��ع م��راح��ل على
امتداد شهرين.
أم ��ا ف��ي ان �ك �ل �ت��را ،ف �ت �ح��اول راب �ط��ة ال � ��دوري اس�ت�ئ�ن��اف
ال� ��دوري ف��ي  8ي��ون�ي��و ،ش��رط ان ت�ق��ام امل �ب��اري��ات وراء
ابواب موصدة وفي مالعب محايدة.

جوزيف بالتر

بشأن صفقة منح حقوق بث تلفزيوني مثيرة للجدل
الى االتحاد الكاريبي لكرة القدم (سي أف يو).
وأش��ار تقرير الشرطة ال��ى ان شبهات القضاء كانت

السليم والعتيبي :

قرار البقاء أو الرحيل
مازال تحت الدراسة

األندية اإليطالية تعود
إلى التدريبات
ستفتح أن��دي��ة إيطالية مالعبها الخارجية لالعبني
ال��راغ�ب�ين ب�خ��وض ال�ت�م��اري��ن بعد تعليق املنافسات
ب�س�ب��ب ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د ،اث ��ر نيل
ال � �ض� ��وء االخ � �ض� ��ر م� ��ن م �ن �ط �ق��ة ام� �ي� �ل� �ي ��ا -روم ��ان� �ي ��ا
(ش �م��ال) ،ب�ح�س��ب م��ا ذك ��رت أن��دي��ة ب��ول��ون�ي��ا وب��ارم��ا
وس��اس��وول��و السبت .وك��ررت ان��دي��ة ال��دوري الجمعة
رغبتها بانهاء املوسم الكروي ،بحال سمحت بذلك
السلطات الرسمية التي يتوقع ان تتخذ قرارها في
االيام القليلة املقبلة .رسميا ،ال يمكن خوض تمارين
ال��ري��اض��ات الجماعية ع�ل��ى غ ��رار ك��رة ال �ق��دم ق�ب��ل 18
مايو ،واالثنني في الرياضات الفردية.
لكن اميليا -رومانيا ،الجمعة ،ثم كامبانيا (جنوب)
قدمتا رأي��ا ايجابيا ح��ول فتح م��راك��ز ال�ت��دري��ب ،في
سياق توترات بني الحكومة املركزية وبعض املناطق
حول ايقاع تخفيف قيود االغالق.
وترتبط اندية بارما وسبال وساسولو باملنطقة األولى،
ون��اب��ول��ي بالثانية ال��واق�ع��ة ف��ي ال�ج�ن��وب .وك ��ان ن��ادي��ا
ساسولو وبولونيا أول من يعلن عن فتح ابواب مراكز
ال�ت��دري��ب لالعبني قبل ان يلحق بهما ب��ارم��ا .واوض��ح
س��اس��وول��و ان امل�لاع��ب املفتوحة فقط ستكون متاحة
لالعبني الراغبني .ويمكن ان يخوض ستة العبني فقط
التدريب في وقت واحد من دون استخدام غرف املالبس
لتحاشي تفشي الفيروس ،مع احترام مسافة التباعد
االجتماعي ومن دون وجود الجهاز الفني.

حرب قضائية بين «فيفا» وبالتر
ط�ل��ب االت �ح��اد ال��دول��ي ل �ك��رة ال �ق��دم (ف�ي�ف��ا) م��ن مكتب
امل��دع��ي ال�ع��ام السويسري متابعة تحقيق يستهدف
رئ �ي �س ��ه ال� �س ��اب ��ق ج� ��وزي� ��ف ب�ل�ات ��ر ك � ��ان ال� �ق� �ض ��اء ق��د
اس�ق�ط�ه��ا ،وف��ق م��ا ذك ��رت املنظمة ال��دول�ي��ة م��ؤك��دة ما
نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية.
أكد «فيفا» في بيان «لقد قدمنا مالحظات رسمية إلى
مكتب املدعي العام في االتحاد السويسري مناشدين
بقوة استمرار التحقيقات».
وت ��اب ��ع «ف� ��ي ال� ��واق� ��ع ،ي �ف �ك��ر ف �ي �ف��ا ف ��ي ك ��ل ال �خ �ي��ارات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ض��ام �ن��ة ت�ح�م�ي��ل االش� �خ ��اص امل�ع�ن�ي�ين
امل�س��ؤول�ي��ة» ،م��ؤك��دا م��ا اش��ارت اليه لوموند بـ«حرب
قضائية» بني «فيفا» ورئيسه السابق.
وك� ��ان ت�ق��ري��ر ل�ل�ش��رط��ة ال�س��وي�س��ري��ة أك ��د ان ال�ش�ك��وك
«راس� �خ ��ة» ح ��ول س ��وء ت �ص��رف وس ��وء ام��ان��ة ل�ب�لات��ر،

العب شارك زميله بكرة عالية وأصيب برأسه ونقل
للمستشفى ،وهناك سأل الدكتور :اليوم السبت
وال األحد يا دكتور؟ أجاب الدكتور« :اإلثنين» ،فعلق
الالعب :والله ممتاز جمعوا اليومين مع بعض!

ت �ت �م �ح��ور ح � ��ول ت��وق �ي��ع ب�ل�ات ��ر «ع� �ق ��دا ال ي �ص��ب ف��ي
م�ص �ل �ح��ة ف �ي �ف��ا» م ��ع االت� �ح ��اد ال �ك��اري �ب��ي ،ال � ��ذي ك��ان
برئاسة الترينيدادي جاك وارنر ،املوقوف مدى الحياة
من االتحاد الدولي واملتهم من القضاء األميركي.
ُ
وي �ع��د وارن ��ر أح��د أب ��رز وج ��وه فضيحة ال�ف�س��اد التي
هزت الفيفا منذ  ،2015وأدت الى إطاحة رؤوس كبيرة
أبرزها بالتر نفسه ،الذي تولى رئاسة الفيفا في العام
 ،1998بعدما تولى أمانته العامة لنحو  17عاما أيضا.
وتشير التقارير الى ان بالتر منح االتحاد الكاريبي
َ
حقوق البث ملونديالي جنوب أفريقيا  2010والبرازيل
 ،2014بمبلغ  600ألف دوالر أميركي ،أي أدنى بكثير
من قيمتها السوقية .وك��ان ه��ذا العقد ال��ذي ألغي في
 ،2011سيتيح ل��وارن��ر تحقيق أرب� ��اح شخصية من
إعادة بيع الحقوق.

عبدالرحمن العتيبي

محمد سليمان
ي�ت��رق��ب ن�ج�م��ا ال �ك��رة ال �ط��ائ��رة ع��ام��ر السليم،
الع��ب القادسية املنتهية إع��ارت��ه م��ع الكويت
ه ��ذا امل ��وس ��م ،وع �ب��دال��رح �م��ن ال�ع�ت�ي�ب��ي الع��ب
ال �ع��رب��ي ،ان� �ط�ل�اق امل ��وس ��م ال �ج��دي��د م ��ن أج��ل
تحديد الوجهة القادمة لكل منهما ،وفق قرار
ات�ح��اد ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة بإعطاء الحرية كاملة
ل�لاع��ب ال��ذي بلغ  30ع��ام��ا ب��االن�ت�ق��ال إل��ى أي
ناد دون الرجوع إلى ناديه.
وفي هذا الشأن أكد عامر السليم أنه في حال
تقرر إلغاء املوسم الحالي بشكل رسمي ،فإنه
سيبحث ع ��ددا م��ن ال �ع��روض ال�ت��ي ق��دم��ت له
بشكل جاد لتحديد وجهته القادمة ،موضحا
أن االول � ��وي � ��ة س �ت �ك ��ون ل� �ن ��ادي ��ي ال �ق��ادس �ي��ة
وال �ك��وي��ت ،ح�ي��ث ق�ض��ى فيهما س �ن��وات ع��دة
وي ��دي ��ن ب��ال �ف �ض��ل ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا ف ��ي م �ش ��واره
وتاريخه الرياضي كالعب للكرة الطائرة.
وأض ��اف السليم أن ن��ادي ال�ق��ادس�ي��ة شهد
ان�ط�لاق�ت��ه ك�لاع��ب ،وت �ط��ور م�س�ت��واه بشكل
الف� � ��ت وأس� � �ه � ��م ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
اإلن� �ج ��ازات ،إل ��ى أن ج ��اءت ف��رص��ة انتقاله
للكويت على سبيل اإلع ��ارة لعدة مواسم،
حيث نجح مع زمالئه الالعبني في تقديم
مستوى وأداء قوي وضع الكويت على هرم
اللعبة ،وهو ما يعتز به في تاريخه ،مشيدا
ب �م��ا ق��دم �ت��ه إدارة األب� �ي ��ض م ��ن دع� ��م فني
وم �ع �ن��وي م �ت��واص��ل ل �ل��وص��ول إل ��ى أف�ض��ل

عامر السليم

النتائج وتحقيق العديد من البطوالت.
وأملح السليم الى أنه حتى اآلن وفي ظل أزمة
ف�ي��روس ك��ورون��ا وت��وق��ف النشاط الرياضي،
ل��م ي�ح��دد وج�ه�ت��ه املقبلة ع�ل��ى اإلط�ل�اق ،غير
أنه سيعلن عن كل التفاصيل في وقت الحق
وعقب الخروج من األزم��ة الحالية ،وعن رأيه
ف��ي ق��رار إع�ط��اء ح��ري��ة االن�ت�ق��ال لالعبني بعد
س��ن  30ق ��ال إن ه ��ذا ال �ق��رار ج ��اء ل�ي�ض��ع ح��دا
الحتكار بعض األندية لالعبني وفتح املجال
لخوض تجارب جديدة ،ومنح حرية االختيار
كاملة وفق ما يراه كل العب مناسبا ملستواه
واملرحلة العمرية التي يمر بها.

العتيبي :القرار مؤجل
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أك ��د الع ��ب ال �ع��رب��ى ع�ب��دال��رح�م��ن
ال�ع�ت�ي�ب��ي ان ق ��رار رح�ي�ل��ه ع��ن ال �ع��رب��ي م ��ازال
م��ؤج�ل�ا ف ��ي ظ ��ل ع ��دم وض � ��وح ال ��رؤي ��ة خ�لال
ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة ،م�ش�ي��دا ب�م��ا ي�ح�ظ��ى ب��ه من
تقدير من قبل اإلدارة والجماهير العرباوية
التي يكن لها كل حب واحترام.
وأوض� ��ح ال�ع�ت�ي�ب��ي أن وج� ��وده داخ ��ل القلعة
الخضراء يعد مسألة ارتباط وثيق ،غير أنه
في حال تلقيه عروضا جيدة سيناقشها مع
اإلدارة في أجواء إيجابية للوصول إلى أفضل
الحلول التي ترضي جميع األطراف.
وأش ��اد العتيبي ب �ق��رار ح��ري��ة ال�لاع�ب�ين بعد
الـ ،30مؤكدا أنه يعد بمتزلة رئة يتنفس منها
من عانوا االحتكار خالل الفترة املاضية.

سجال مثير بين كاسياس وبيكيه
احتفل جيرارد بيكيه ،مدافع برشلونة ،بمرور
 11س�ن��ة ع�ل��ى س�ح��ق ف��ري�ق��ه ل��ري��ال م��دري��د في
أرض األخير  6ــ  ،2حيث أحدثت تلك النتيجة
عاصفة كبيرة لدى الفريق امللكي .
ون �ش��ر ب�ي�ك�ي��ه ع �ل��ى ح �س��اب��ه ف��ي م��وق��ع ت��وي�ت��ر
مقطع فيديو ُيسجل فيه ال�لاع��ب نفسه هدف
ف��ري �ق��ه األخ� �ي ��ر ،وك �ت��ب ف ��وق ه ��ذه امل �ق �ط��ع «11
سنة».

وأح��دث��ت ت�غ��ري��دة بيكيه جلبة كبيرة بمواقع
ال�ت��واص��ل االجتماعي ،وأث ��ارت غضب جمهور
ريال مدريد وحارسه األسطوري إيكر كاسياس،
وفقا ملا ذكرت صحيفة «أس» األسبانية.
ول� ��م ي �ك��ن م ��ن ك��اس �ي��اس س� ��وى أن أع � ��اد نشر
تدوينة بيكيه ،وكتب فوقها « ،»13 =11+2في
إشارة إلى عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي
حققها الفريق طوال تاريخه.

الحرارة

اإلثنين

الطقس
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حار وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح
متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية إلى
معتدلة السرعة ( 8ـــ  30كلم /ساعة).
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ً
صباحا

مساءً
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فجر

الصــــالة

مساءً

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  3أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

3.21
عصر

6.26 5.04
شروق

مغرب

7.50 11.45
ظهر

عشاء

ً
األمير هاري سيشتري منز ً
جديدا..
ال
و«حماته» ستعيش معه

كالم الناس
أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

الليبرالي والجيولوجي
الليبرالي ،بشكل عام ،هو اإلنسان الحر الذي يعمل بما يمليه عليه ضميره،
دون ت�ج��اوز للقوانني .وي��رف��ض الليبرالي تدخل ال��دول��ة ف��ي ش��ؤون��ه ،وهو
عموما ال ينتمي أو يتعصب ألي جماعة دينية أو مذهبية ،ويؤمن بالنظام
الديموقراطي ،وبحرية االعتقاد ويناصر حقوق اإلنسان بقوة.
ول��م يكن مستغربا بالتالي ،خاصة في مجتمعات العالم الثالث ،تعرض
تسمية الليبرالي للمضايقة ،تبعا لدرجة تخلف املجتمع.
كما تقوم الجهات املتشددة دينيا ،وخاصة الزائفة منها ،بنعت الليبراليني
بأشنع الصفات ،وكيف أنه غير ملتزم أخالقيا ،وال يؤدي واجباته الدينية،
ويجيز ما ال تقبله مجتمعاته ،وهذا كالم فارغ بالطبع.
أم��ا في الجانب اآلخ��ر ،ف��إن من املفترض أن امللتزم أو املتشدد دينيا هو
عكس الليبرالي ،وال يتوقع ان يصدر عنه فعل غير أخالقي ،ولكن بالنظر
لخلفيات مرتكبي الجنح والجرائم ،بمختلف أنواعها ،نجد أن نسبة كبيرة
من خلفيات هؤالء تعود إما لبسطاء القوم ،تعليما وثقافة ،او ملتشددين،
وليس مهما هنا النسبة ،على ضوء الحقيقة التي تنتشر في املجتمعات
املتخلفة ،ومنها مجتمعاتنا من أن الليبرالي منحل أساسا ،واملتشدد أو
املتدين ملتزم أساسا! ولهذا نجد الفضائح املالية أو الجنسية للمتشددين
دينيا تلقى رواجا أكبر من مثيالتها املرتكبة من ليبراليني مثال! والسبب
طبعا ان املجتمع املتخلف يفترض أو يتوقع الصالح واالستقامة من الفئة
األولى ،أكثر مما يتوقعها من الفئة الثانية.

***

في الصحافة ،قيام كلب ب ّ
ـ«عض» شرطي ليس خبرا ،ولكن قيام شرطي
ب ّ
ـ«عض» كلب يعتبر خبرا .وبالتالي كان مثيرا لالنتباه ما نشر مؤخرا في
الصحافة عن قيام لجنة تحقيق في جامعة الكويت بفصل طالبة بعد ثبوت
سرقتها العلمية في مجال «الحديث الشريف»!
كما ورد قبلها في وسائل اإلعالم املصرية ان اإلم��ارات طلبت من األزهر
إرس��ال مئة م��ن أفضل رجالها ليعملوا وع��اظ��ا وائ�م��ة مساجد ،فتنافس
الكثيرون على البعثة ،وتم في النهاية اختيار أحسنهم.
وحيث ان األوض��اع في اإلم��ارات ليست «خري م��ري» ،كما هي في الكثير
من مؤسساتنا الدينية ،فقد قرروا تكليف لجنة تتولى دراسة مستويات
املبتعثني لتقرير أم��اك��ن عملهم ،خ��اص��ة ان بينهم م��ن يحملون درج��ات
ماجستير ودك �ت��وراه ،ول��دي�ه��م س�ن��وات خ�ب��رة ط��وي�ل��ة ،وس�ت�ك��ون مهمتهم
«تعليم» الدين والشريعة والوسطية لشعب اإلمارات.
كانت النتيجة صادمة ،فقد سقط جميع الوعاظ واألئمة املئة في االختبار،
ولم يتمكن أي منهم من اجتيازه.

محمد مراح
يخطط األم�ي��ر البريطاني ه��اري،
وزوج� �ت ��ه م �ي �غ��ان م ��ارك ��ل ،ل �ش��راء
م � �ن� ��زل ي� �ب� �ل ��غ ث� �م� �ن ��ه  13م �ل �ي��ون
دوالر (أي أك � �ث� ��ر م� ��ن  4م�ل�اي�ي�ن
دي �ن��ار ك��وي �ت��ي) ،وس �ي �ك��ون ه�ن��اك
ملحق خ��اص ف��ي امل�ن��زل لحماته،
وال � � ��دة م� �ي� �غ ��ان ،وف � ��ق م� ��ا ك�ش�ف��ت
ع�ن��ه م �ص��ادر م�ق��رب��ة م��ن ال��زوج�ين
لصحيفة  The Sunالبريطانية.
وك �ش �ف ��ت امل � �ص � ��ادر أن ال ��زوج�ي�ن
يخططان ل�ش��راء ه��ذا امل�ن��زل ال��ذي
وص��ف ب��أن��ه «م�ت��رام��ي األط� ��راف»،
وي �ت �ك��ون م��ن  6غ ��رف ن� ��وم ،وي�ق��ع
بالقرب من حي Pacific Palisades
ال� � �ف� � �خ � ��م ف� � � ��ي ل� � � � ��وس أن � �ج � �ل� ��وس
األميركية ،وتخطط ميغان لجلب
والدتها «دوريا» للعيش معها.
وقالت مصادر الصحيفة« :بمجرد
انتهاء الحجر الصحي وعمليات
اإلغ�لاق املفروضة بسبب انتشار

***

ّ
متكسب من موضوع اإلعجاز ،وله عشرات آالف
ويقول جيولوجي مصري
األت�ب��اع ،في اح��دى مبالغاته الكثيرة ،إن هتلر طلب من مساعديه تزويده
بمقدمة لخطبة يهز بها الجماهير األملانية ،فنصحه أحدهم ،وكان مسلما
من أصل عربي (!!) بأن يبدأ خطبته بـ :اقتربت الساعة وانشق القمر! وهذا
ما فعله هتلر ،وهزت خطبته الجموع!
وطبعا صدقت جماهيرنا هذا الخريط من الداعية األرزقي.

a.bishara@alqabas.com.kw

محمد الصقر..
عازف األلحان في الغرفة
ف�ي��روس ك��ورون��ا ،سينتقل ه��اري
وم�ي�غ��ان إل��ى ه��ذا امل �ن��زل ال�ج��دي��د،
وهم يريدان أن تكون جدة ابنهما
أرتشي موجودة معهما ،وسيكون
لديها ملحق خاص في املنزل».
وأض ��اف ��ت امل � �ص� ��ادر« :إن م�ي�غ��ان
ت��ري��د إب �ق��اء وال��دت �ه��ا ،ال�ب��ال�غ��ة من
العمر  63سنة ،قريبة منها ،ألنها
تثق فيها وتستند عليها ،واآلن ال
تثق ف��ي الكثير م��ن ال�ن��اس خ��ارج
دائرة العائلة واألصدقاء».

وت��اب �ع��ت امل� �ص ��ادر« :ب�ي�ن�م��ا ُي �ق��ال
ان ه��اري ابتعد كثيرًا ع��ن عائلته
امل� �ل� �ك� �ي ��ة ب � �ع� ��د ص � ��دم � ��ة خ� ��روج� ��ه
م�ن�ه��ا ،ف�ق��د أق ��ام ع�لاق��ة وث�ي�ق��ة مع
ال �ج��دة دوري ��ا وي�س�ع��د بإدماجها
ف��ي أس��رت��ه ال�ج��دي��دة ،التي تتطلع
إل ��ى ت��أس�ي��س ج��ذوره��ا ف��ي ل��وس
أنجلوس» ،مضيفة« :هاري أصبح
قريبًا من الجدة دوريا ،صدقوا أو
ً
ال تصدقوا ،لقد كان متقبال لفكرة
العيش مع حماته».

«ديزني» تطلق «كمامات»
تحمل صور شخصياتها الشهيرة
أحمد بدر
أطلقت شركة «ديزني» األميركية ،أقنعة جديدة للوجه
«كمامات» ،تحمل صور شخصياتها الشهيرة ،القديمة
والحديثة ،وذلك بهدف املساهمة في الوقاية من فيروس
كورونا املستجد.
ووف ��ق ش�ب�ك��ة «س ��ي إن إن» اإلخ �ب��اري��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ف��إن
ال �ش��رك��ة وض �ع ��ت ص� ��ور ش �خ �ص �ي��ات �ه��ا ال �ش �ه �ي��رة ع�ل��ى
ال �ك �م��ام��ات وم� ��ن ب �ي �ن �ه��ا م �ي �ك��ي وب � �ط� ��وط ،إض ��اف ��ة إل��ى
شخصيات مارفل وبيكسار وحرب النجوم املفضلة لدى
األط �ف��ال وال�ك�ب��ار ،حيث عرضتها للبيع على متجرها
اإللكتروني بسعر  19.99دوالرًا لكل  4كمامات ،أي نحو
 6دنانير.
وأتاحت الشركة األميركية الكمامات بأحجام مختلفة
ص�غ�ي��رة وم�ت��وس�ط��ة وك �ب �ي��رة ،ل�ت�ن��اس��ب ج�م�ي��ع ال�ف�ئ��ات
العمرية ،معلنة أنها ستتبرع ملنظمة «ميد شير» بمليون
كمام ،كما ستتبرع بجميع أرباح مبيعات الكمامات لها،
التي من املتوقع أن تصل إلى مليون دوالر ،وذلك حتى
 30سبتمبر املقبل.

***
وفي السياق نفسه تقريبا يخوض العاملان ،العربي واإلسالمي ،ما يشبه
الصراع اإلعالمي والثقافي مع إسرائيل منذ ما يقارب املئة عام ،كانت الغلبة
فيه غالبا للجانب اإلسرائيلي ،حتى عندما لم يكن عدد ه��ؤالء يزيد عند
إعالن دولتهم عام  1948على  600ألف بكثير ،مقابل ثالثة اضعاف ذلك
تقريبا من الفلسطينيني ،وبحر من العرب ومحيط من املسلمني ،والسبب
أننا لم نفهم منذ اليوم األول ان الصراع حضاري ،وليس عسكريا فقط،
وأدوات االنتصار التي كانت متاحة لحضارات ما قبل ألف أو ألفي عام قد
تغيرت كثيرا ،وكل حديث عن تآمر الشرق السوفيتي والغرب األميركي
البريطاني علينا لخلق دولة إسرائيل ال يعدو أن يكون هذرًا ال معنى له ألننا
لم نتغير او نتقدم حضاريا كثيرا منذ عقود طويلة ،فما زال حتى عشرة
منا عاجزين عن تشكيل طابور بسيط أمام بائع فول ،إن لم يكن هناك من
يفرض علينا ذلك.

عبدالله بشارة

الوفيات
● غضبان م��ش��اري عبدالله محمد81( ،
عامًا) ،تم الشييع ،ت.97780097 - 66665156 :
● وضحة دغيم الجفيرة ،أرملة مطلق زاعر
الجفيرة 82( ،عامًا) ،شيعت ،ت.99811362 :
● أمينة ياسين صالح الربيعة ،أرملة عيدان
سالم عبداهلل العيدان 68( ،عامًا) ،شيعت ،ت:
.97777572 - 553551111

● ألطاف جابر سالم المخلف السعيدي،

زوج ��ة م�ح�م��د ش �ب��اب ال��زام��ل ال�س�ع�ي��دي41( ،
عامًا) ،شيعت ،ت.99575098 - 55003999 :
● محمود خالد محمود حسين 30( ،عامًا)،
شيع ،ت.69396469 - 99844119 - 99611633:
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

اختار مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية السيد محمد
ج��اس��م الصقر رئيسًا ل�ه��ا ،بعد أن تقاعد ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق علي
محمد ثنيان الغانم ،الذي حافظ على وقارها خالل رئاسته ،ووفر
لها كل جهده وتابع تفاصيل مسارها بأرفع أحاسيس املسؤولية
وق��اده��ا مل��رح�ل��ة ج��دي��دة تلقفها ال��رئ�ي��س ال�ج��دي��د ب��وع��ي بمعاني
الفصل الجديد.
أرسلت إلى األخ محمد الصقر عندما وصل خبر اختياره لرئاسة
ال�غ��رف��ة ه��ذه الكلمات« :أص ��دق التهاني ،أن��ت ف��ي مقعد يستوحي
مجد عبدالعزيز الصقر ،قائدًا حكيمًا ،وقاضيًا منصفًا ،وموجهًا
أخ�لاق�ي��ًا ،مجسدًا همة ال��وط��ن ،ول�س��ان��ًا فصيحًا ،وطنيًا وصلبًا،
ً
وعربيًا نقيًا ،وتاجرًا قانعًا ،متواصال وحنونًا ،قائدًا مقنعًا ،شريفًا
عفيفًا ..هكذا كان.
وتحدياتك أن تستوعب محتوى عبدالعزيز الصقر ،والتحصن
بهذه الصورة الباهرة ،واالستنجاد بها ،مع تسكني املوضوعية في
كل قرار وفي كل قول».
وي��أت��ي ال��رئ�ي��س محمد الصقر م��ن بيئة ال�ت�ج��ارة القديمة العابرة
ل �ل �ق��ارات ،م�ت�س�ل�ح��ًا ب �ه��ذا ال �ت ��راث وم�ت�ش��رب��ًا ب�ك�ث��رة م��ن أح ��واض
السياسة في محليتها وعروبيتها وبعدها العاملي.
ولهذا فإن جدول األعمال املنتظر ليس بالحجم املعتاد وستتسرب
إلى هذا الجدول هموم السياسة وتعقيدات التجارة العاملية ،وبودي
أن يظهر اهتمامًا ببعض املالحظات التي أدونها:
ً
أوال :أن يسعى بكل الطرق وبعمل جماعي ومن دون كلل ،ليبدد ما
يراه الكثيرون من أبناء الكويت بأن الغرفة بقعة مدللة من السلطة
تتوافر لها املناقصات ،وتفتح لها األبواب وتتقبلها كوادراملوظفني،
وأنها واحة محاطة بأسالك شائكة ال يعبرها سوى أعضاء البقعة
املدللة.
ج ��اء ح��دي��ث ع��ن م�س��ان��دة ال�ح�ك��وم��ة ل�ل��وض��ع االق �ت �ص��ادي ال�ق��ائ��م
لتجاوز الوباء ،فانفجر املكتوم من مشاعر الشكوك تجاه الغرفة
باتهامات نحو الحكومة لتنفيع التجار ومحيطهم ،عبر مقاالت
جاءت من خزان بمشاعر ليس فيها مودة للغرفة ،ونابع من تصور
بأن الغرفة بالط القادرين املحظوظني مع تهمة ضيق انفتاح الغرفة
على الرأي العام وضعف مخالطته وتمركز نشاطاتها في قضايا
املال والتجارة ،هذه أول حالة التحديات.
ثانيًا :تملك الغرفة اإلمكانات الفكرية واملعلوماتية ،وال�ك��وادر التي
تؤهلها ألن تتقرب من الدبلوماسية الكويتية بالقيام بدور يؤكد هوية
الكويت اإلنسانية ،تنقل في جوالتها معاني الكويت بدستوريتها
ومتانتها في ال��والء الوطني وسخائها في املساهمات والحضور
العاملي ،فالغرفة هيئة مؤثرة من هيئات دبلوماسية الكويت الناعمة،
وتمتلك طاقات تضيف للمخزن الدبلوماسي الرسمي.
ش��اه��دت ال�ت�ج��رب��ة ال�س�ع��ودي��ة ف��ي تسخير غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة لخدمة
املصلحة العامة عبر وفود تصل إلى الكونغرس األميركي لتوضح
األهلية السعودية لالستفادة من الرأسمال والتكنولوجيا واألسواق.
يملك الرئيس الصقر آليات مؤثرة ،مثل مجلس العالقات العربية
والدولية ،وصحيفة الجريدة ،وخبرة طويلة في اإلعالم والسياسة،
م��ع رادار سياسي راص��د ،وي�ع��رف ب��أن الغرفة ص��رح وط�ن��ي واع
لدوره في الوفاء بمختلف املسؤوليات.
ثالثًا :أرجو أن تكثف غرفة التجارة والصناعة تواصلها مع رئيس
مجلس األم��ة واألع �ض��اء ،فلن تخطو الحكومة بتبني مقترحات
الغرفة ما لم تشعر بتقبلها من املجلس ،ومعظم هذه املقترحات
ت�خ��رج ع��ن فلسفة ال��دول��ة ال��رع��وي��ة ،ال سيما ف��ي تخفيف ال��دع��م
والخصخصة واالستماع إل��ى صندوق النقد العاملي ،وسيقابلها
املجلس بالنشافة ،وهنا يبرز دور الغرفة ف��ي تنوير ال��رأي العام
وتهيئته ملستجدات الضرورة بالحوار املسؤول املتواصل مع جميع
الطبقات ،ال سيما إرساء تبادلية التعاطف مع أعضاء املجلس.
رابعًا :بودي أن أستذكر املنظور الكويتي اإلستراتيجي تجاه آسيا،
ال��ذي استند ف��ي أهميته على رح�ل��ة سمو األم�ي��ر إل��ى ه��ذه ال��دول
ودعوته املجموعة اآلسيوية إلى قمة آسيوية استضافتها الكويت
برعاية سمو األمير ،وفيها تمت صياغة وثيقة الترابط االقتصادي،
ومهما ك��ان��ت املسببات ال�ت��ي أدت إل��ى ان�خ�ف��اض ال�ض��وء ع��ن هذا
املجرى ،فإن مكانة الغرفة في املعرفة واللياقة الفنية والسياسية
توفر اآللية املناسبة ،لتنشيط عناصر التواصل وبما يتناسب مع
املنظور اإلستراتيجي الكويتي ،وقد تكون الغرفة مستودع اللقاءات
وماكنة املتابعة والتنفيذ ،املهم أال يتعرض التالقي االقتصادي
اإلستراتيجي مع آسيا إلى هزات التوقف واالنقطاع.
�رض بالواقع
خامسًا :ل��دى الرئيس محمد الصقر إمل��ام مريح وم� ٍ
السياسي واالج�ت�م��اع��ي واالق �ت �ص��ادي ال�ك��وي�ت��ي ،ول�ي��س فينا من
يدعي بوصول الكويت إل��ى خط تنافس فيه ال��دول املتقدمة ،ومع
ذل��ك فيها ما يستحق أن ينشر عامليًا ويقدم إل��ى ال��رأي العام في
مختلف الدول ابتداء بجواهر الدستور في الحرية وفصل السلطات
وآدمية اإلنسان وصون كرامته ،مع نظام اجتماعي فيه الكثير من
توفير األم��ان واالطمئنان ،وللغرفة دور في وضع رسالة الكويت
وتسويقها أم��ام العالم بعرض م��ا تتميز ب��ه بحريتها وتجمعات
امل� ��رأة ،وم�ن�ظ�م��ات ال�ن�ف��ع ال �ع��ام ،وغ�ي��ره��ا م��ع ت�ق��دي��م ل��وح��ة كويتية
متكاملة ،املريح منها واملتعب ،بما فيها تطور الكويت السياسي
من محمية إلى االستقالل ،وشرح اآلمال واآلالم ،رحلة الكويت فيها
عواصف التهديد واالدع ��اءات ،نعني تقديم مختصر تثقيفي عن
معاناة الكويت .The Saga of Kuwait
الغرفة ليست تجارة وأرباحًا ،الغرفة أداة فعالة مؤثرة في ترسانة
الدفاع عن الكويت.
سمعت الكثير من األصدقاء األميركيني عن تقصير دول الخليج
في الوجود داخل الكونغرس ،واألجهزة املتفرعة منه ،تشرح آمالها
وت�ط��رح آالم �ه��ا ،ال سيما أن ال�ك��وي��ت مرتبطة بمنظومة ال�ش��راك��ة
اإلستراتيجية مع واشنطن ،وأن��ا واث��ق ب��أن ذل��ك لن يغيب عن بال
الرئيس الجديد.
س��ادس��ًا :ض ��رورة ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أه�م�ي��ة مجلس ال�ت�ع��اون وحماية
مقوماته م��ن الضعف ،واإلي�م��ان برسالته واالع �ت��راف بضرورته،
والسعي للتنسيق مع الغرف الخليجية األخ��رى للترافق في جهد
جماعي إلعادة الحيوية والفعالية ،مع االعتراف بدوره في منجزات
تاريخية أمنية وإستراتيجية ،مثل تحرير الكويت ،وصون سيادة
ال�ب�ح��ري��ن ،وال�غ�ي��رة ال�ج�م��اع�ي��ة للحفاظ ع�ل��ى أم��ن اململكة العربية
السعودية.
مالحظة للعلم ،في األمم املتحدة تصنيف الكويت أنها دولة سيولة
 ،Liquid Stateليست م��ن ال��دول النامية وال م��ن ال��دول املتقدمة،
مثل دول الخليج األخ��رى ،أسيرة مصدر وحيد للحياة ،ال يتجدد
وتتحكم فيه قوى خارج اإلرادة ،في السعر واإلنتاج واألسواق ،وال
مفر من البحث عن مصادر أخرى ،هذه الحقيقة مصدر أحالمنا
امل �ف��زع��ة ،ول�ل�غ��رف��ة دور ف��ي التفتيش ع��ن ال �ب��دائ��ل ب��ال�ت�ع��اض��د مع
الهيئات األخرى.
يدخل األخ محمد الصقر مرحلة ج��دي��دة ف��ي حياته ،تحمل ثقل
املسؤولية في مسارين ،صون ت��راث املرحوم عبدالعزيز الصقر،
واتساع دور الغرفة في الهموم الكويتية مع تكاثر امللفات وتنوع
إشكالياتها.

