بقية أخبار
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بات غير قادر على تلبية األعباء المالية الجديدة

هيئة االستثمار تشكو :االحتياطي العام «يجف»
سالم عبدالغفور
في ظل العجز الحاد للموازنة العامة للدولة ،أبلغت
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل��الس �ت �ث �م��ار ج� �ه ��ات ح �ك��وم �ي��ة ب��أن
صندوق االحتياطي العام «يجف» ،نتيجة انخفاض
االي� � � ��رادات وال �س �ي��ول��ة امل �ت��اح��ة ع �ل��ى وق� ��ع ان �خ �ف��اض
أسعار النفط ،وعدم القدرة على تلبية األعباء املالية
الجديدة.
ودعت الهيئة تلك الجهات إلى إعادة ترتيب أولوياتها
بشأن التزاماتها وعدم االلتزام بمشاريع جديدة ،لحني
االج �ت �م��اع معها واالت �ف��اق ع�ل��ى خ�ط��ة ال�ع�م��ل وج��دول
االلتزامات ،مع تحديد تواريخ االستحقاق.
وكانت تقارير محلية قد توقعت ارتفاع عجز املوازنة
امل�ح�ت�م��ل ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال �ج��اري��ة إل ��ى  19.3مليار
دي�ن��ار ،نتيجة انخفاض أسعار النفط بنسبة %69.7
عن السعر االفتراضي املقدر في املوازنة الحالية ب�55
دوالرًا للبرميل.
من جانبها ،ح��ذرت مصادر اقتصادية من أن تراجع
االن�ف��اق االستثماري الحكومي في مشروعات البنية
التحتية ،وتأخير دفع مستحقات املقاولني سينعكس
س �ل �ب��ًا ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ال � ��ذي ي �ع��ان��ي ض�غ��وط��ًا
شديدة بسبب أزمة كورونا.
ب��ال�ت��وازي م��ع ذل��ك ،م��ا زال��ت الحكومة تسعى جاهدة
لتمرير قانون الدين العام في مجلس األمة ،بعد إدخال
ت �ع��دي��الت ت� �ت ��واء م م��ع امل �ط��ال��ب ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ع �ل��ى ض��وء
توقعات بإدراجه على الجلسة املقبلة.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن وك��ال��ة س�ت��ان��درد آن��د ب ��ورز عندما
أق ��دم ��ت ع �ل��ى ت�خ�ف�ي��ض ت�ص�ن�ي��ف ال �ك��وي��ت ال �س �ي��ادي،
ع ��زت ذل ��ك إل ��ى أن زخ ��م اإلص ��الح ��ات ك ��ان ب�ط�ي�ئ��ا في
ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة ،وال �ت �ق��دم ف��ي اإلص ��الح ��ات امل��ال�ي��ة
م �ح��دودًا ،ب��ال��رغ��م م��ن ب�ع��ض اإلص��الح��ات ف��ي اإلن�ف��اق
ال�ع��ام بعد االن�خ�ف��اض السابق ف��ي أس�ع��ار النفط عام
 ،2014وعلى وجه التحديد تأخرت الكويت في إدخال
ال�ض��رائ��ب لفترة ط��وي�ل��ة ،كما حققت نتائج م�ح��دودة
في اإلصالحات الرامية للتنويع االقتصادي وتطوير
سوق العمل.

¶ خاطبت جهات حكومية بإعادة ترتيب أولوياتها وتحديد جدول االلتزامات
الدين العام ينتظر الفرج في مجلس األمة
¶ العجز يتفاقم وقانون َّ
يعمقان جراح القطاع الخاص
ّ
¶ تراجع اإلنفاق وتأخير مستحقات المقاولين

باريس ال تعرف ُ
الشحوب..

الهاشل :نتوقع إقرارها
في االجتماع المقبل

مضاعفة دعم
الكويتيين
في «الخاص»
أمام الحكومة
¶ تعديل قانون العمل األهلي
إلتاحة خفض الراتب
ب��دأت امل �خ��اوف م��ن ط��ول أم��د األزم ��ة وارت��دادات �ه��ا
ع �ل��ى امل� �ن ��اخ االق� �ت� �ص ��ادي داخ� ��ل ال� �ب ��اد ت�ف��رض
نفسها على مداوالت النواب ،وأمس التأمت لجنة
تحسني بيئة األعمال البرملانية بحضور محافظ
البنك املركزي محمد الهاشل ،لدراسة أثر الحزمة
االقتصادية على املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وعلمت سبقلا من مصادر داخ��ل االجتماع أن
الهاشل كشف خال االجتماع أن قرار مضاعفة
دعم املسجلني على البابني الخامس والثالث ملدة
 6أشهر أمام مجلس ال��وزراء ،ومتوقع إقراره في
اجتماعه املقبل.
وأش��ار إلى أن املؤسسات والشركات التي يعمل
ب �ه��ا ال �ك��وي �ت �ي��ون امل �س �ج �ل��ون ع �ل��ى ال� �ب ��اب ال�ث��ال��ث
س�ت�ح�ص��ل ع �ل��ى دع ��م ب �م��ا ي �ع��ادل ع ��دد ال �ك��وادر
الوطنية العاملني لديها ،شريطة عدم املساس بتلك
العمالة وال بامتيازاتها.
ولفت إل��ى أن ال�ق��رض امليسر اش�ت��رط ع��دم إنهاء
خدمات العاملني الكويتيني في العام األول وتطبيق
مقررات نسب العمالة الوطنية املحددة وفقًا لكل
قطاع في العام الثاني.
ون��وه إلى ان من ضمن اإلج��راءات الجاري العمل
ع�ل�ي�ه��ا ت �ع��دي��ل ق��ان��ون ال �ع �م��ل األه� �ل ��ي ،ب �م��ا يتيح
للمؤسسات خيارا ثالثا بالتفاوض مع املوظفني
ً
ع�ل��ى تخفيض ال��رات��ب خ ��ال األزم � ��ات ،ب ��دال من
النص الحالي الذي يقيدها بانهاء الخدمات أو دفع
ً
الراتب كاما.
وأشار إلى التسهيات التي وفرتها البنوك املحلية
ل �ل �ش��رك��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة وغ �ي��ره��ا من
الشركات للحصول على قروض ميسرة تساهم
الدولة في تحمل جزء من فوائدها.

الغانم :الحالة المالية
للدولة على جلسة
الثالثاء المقبل

وسنُساند كل التحرُّكات لمواجهتها
أمة | ص04
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رغم إعالن فرنسا تمديد حالة «الطوارئ الصحية» إلى  ٢٤يوليو ..باريس ال تعرف الشحوب.

 14رحلة جوية إلجالء المصريين من الغد

«بلوك» لمثيري الشغب ..بعد محاكمتهم
حمد السالمة ومحمد إبراهيم

 20صفحة •  100فلس

اس�ت�ن�ف��رت ح��ال��ة ال�ش�غ��ب ال�ت��ي أح��دث�ه��ا ع��دد م��ن امل�ص��ري��ني م��ن مخالفي
االق��ام��ة ف��ي م��راك��ز االي��واء الليلة قبل املاضية األج�ه��زة األمنية ،وعلمت
سبقلا أنه تم ضبط ُ 30م ِّ
حرضًا منهم على أعمال الشغب ،وتحويلهم إلى
جهات االختصاص .وكشفت املصادر أن وزارة الداخلية وضعت «بلوكًا»
على أسمائهم ملنعهم من دخول الكويت مرة أخرى.
حرضني واملشاغبني ُ
وقالت املصادر إن ه��ؤالء ُامل ِّ
سيحالون إلى النيابة،
ً
ولن ُيسمح لهم بالعودة إلى البالد مستقبال.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية عبرت للسفير املصري طارق
القوني عبر اجتماع أونالين أن ما حدث في مركز اإليواء في كبد ليس في
مصلحة البلدين ويجب أال يتكرر.
وق��ال��ت امل�ص��ادر إن القوني أوض��ح أن��ه ت��واص��ل م��ع السلطات املعنية في
مصر ،وأكد أن رحالت اإلجالء للمخالفني ستبدأ خالل  48ساعة عبر 14
رحلة تجري جدولتها.
وش��ددت املصادر على أن جميع املخالفني املصريني سيجري إجالؤهم،
ُّ
تصرف مرفوض
وأن القوني أك��د خ��الل االجتماع أن ما ح��دث من شغب
ولن يضر بعالقات وتعاون البلدين ،وإن أمن الكويت من أمن مصر.
برملانيًا ،ح� َّ�رك��ت أع�م��ال الشغب وال�ف��وض��ى ،التي شهدتها م��راك��ز اإلي��واء
املخصصة ملخالفي اإلق��ام��ة ،أع�ض��اء مجلس األم��ة أم��س على  3محاور،
تستهدف تعليق االتفاقيات الثنائية بني الكويت وال��دول املمتنعة عن
اس�ت�ق�ب��ال رع��اي��اه��ا ،ووق ��ف دف �ع��ات ص �ن��دوق التنمية (ال� �ق ��روض) ،ومنع
ً
استقدام رعاياها مستقبال .وأع��رب ن��واب ع��ن استنكارهم الشديد هذه
األع�م��ال ،وش��رع��وا ف��ي إع��داد طلب عقد جلسة خاصة ملناقشة م��ا ج��رى،
واإلجراء ات املزمع اتخاذها من قبل الكويت.
ُّ
التقدم بطلب عقد جلسة ملناقشة «موقف
وأعلن النائب ب��در امل��ال عزمه
وزارة الخارجية تجاه س�ف��ارات ال��دول التي تمتنع ع��ن إج��الء رعاياها،
ودور وزارة الداخلية ف��ي التعامل م��ع أح ��داث ال�ش�غ��ب» ،ف��ي ح��ني طالب
النائب عبداهلل الكندري وزارة الخارجية بتحريك قنواتها الدبلوماسية.

¶ جلسة برلمانية ..العين على قروض الدول «الممتنعة»

أنس الصالح:
ال تضطرونا الستخدام العنف
حاسما جاء رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح على حالة الشغب في مراكز اإليواء.
وقال الصالح خال اجتماعه مع أعضاء من السفارة املصرية وعدد من ابناء الجالية« :ال تضطرونا نستخدم العنف
لضبط األمن ،لن نسمح بالشغب وان ما لقينا الحكمة راح نفرضها».
وأضاف الصالح ان أمن الكويت خط أحمر ،ولن نسمح بأي نوع من مظاهر الشغب ،مرددا «حق املخالفني من تجار
اإلقامات راح نجيبه لهم».
وزاد :وصلتنا رسائل رسمية لإلعداد لرحات متتالية الجائكم ،مشيرا الى ان أمنكم مسؤوليتنا.
وطالبهم بالحكمة ،مشددا «اذا لم تتواجد الحكمة سنفرضها بقوة القانون».
الكويت | ص05
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ينهي

ُّ
«عش دبابير»..
¶ تجارة اإلقامات
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«كورونا»

الفاشينستات

الكويت | ص05

زوجي يؤمن بأن
«كورونا» مؤامرة..
فكيف أقنعه
بغير ذلك؟
اليت

09

أيهما أختار..
تربية ابنتي أم
العودة إلى
وظيفتي؟
اليت

09

تقرير دولي يُ شيد بأمن
الكويت الغذائي
حسام علم الدين
أشاد تقرير صادر عن «أكسفورد بزنس غروب» بجهود الكويت في تعزيز أمنها
الغذائي ،عبر االستثمار في القطاع الزراعي وتوسيع نطاق االتفاقيات الغذائية،
ً
ّ
موحدة لألمان الغذائي في
وخطوط إمداداتها ،فضال عن دورها في إنشاء شبكة
الخليج.
وأوض��ح التقرير أن��ه مع ضغط فيروس كورونا على التجارة وسالسل التوريد
َّ
تحركت الكويت لتعزيز أمنها الغذائي ،من خالل زيادة التعاون الدولي
العاملية،
ّ
واالستثمار في التكنولوجيا الزراعية ،وتبني مجلس التعاون الخليجي اقتراحها
ّ
موحدة لألمان الغذائي ،مشيرًا إلى أن جهود الكويت
في  17أبريل بإنشاء شبكة
لتحسني األمن الغذائي تأتي وسط تدابير أوسع ملواجهة االنكماش االقتصادي
الناجم عن فيروس كورونا.
وأف��اد ب��أن الكويت سعت أيضًا إل��ى زي��ادة إمداداتها الغذائية في أبريل املاضي،
من خالل إب��رام صفقة مع مصر؛ لتسهيل استيراد املنتجات الزراعية والغذائية،
ّ
بعدما كانت تخضع الختبارات مكثفة ،موضحًا أنها زادت من استثماراتها في
قطاع الزراعة ،حيث أعلنت شركة وفرة مؤخرًا استثمارها  100مليون دوالر في
ّ
شركة بيور هارفست الناشئة للتكنولوجيا الزراعية ،وهو ما يمثل أكبر التزام
استثماري في شركة من هذا النوع في الشرق األوسط.

اقتصاد | ص11

إنهاء حقبة
التكاسي الجوال..
وإفساح المجال
للكويتيين
و«البدون» 05
الكويت

أيها الكويتيون والمصريون ..الحكمة وضبط النفس!

نعلم يقينًا مدى الحنق الشديد الذي يشعر به املواطنون قاطبة ّ
جراء
انكشاف الوجه القبيح لتجار السحت واإلقامات ،ووضع املجهر على
العمالة السائبة املتكدسة ،وبشكل خاص العمالة املصرية الشقيقة،
ّ
ّ
يتجرعها بعض
بالغصة ال�ت��ي
كما أن�ن��ا نشعر ف��ي ال�س�ي��اق ذات ��ه،
إخواننا املصريني نتيجة وقوعهم ضحايا هؤالء التجار سواء في
القاهرة أو بالكويت ،فبسببهم اضطروا إلى االستدانة والدخول في
ّ
ديون ومتاهات مالية ،ظنًا منهم أنه بمجرد أن تطأ أقدامهم الكويت
سينهال عليهم الخير واملال من كل حدب وصوب.
ً
ن�ع��م ..نملك ال�ج��رأة للقول إن ثمة تعطيال صريحًا وواض�ح��ًا لدى
السلطات في مصر الشقيقة الستقبال رعاياها ،ربما يكون خارج
ن �ط��اق س�ي�ط��رت�ه��ا ،ج�ع��ل ال�ق�ض�ي��ة تتعقد ب�ش�ك��ل م�ض��اع��ف وغير
مألوف ،قبل أن تتدارك الحكومة الكويتية خطر التعطيل أمس ،وتعلن
توصلها مع السلطات املصرية لتسيير رحلتني يوميًا تبدأ خالل
 48ساعة.
ه��ذا التعطيل ال��ذي امتد ألكثر من شهرين ،ورف��ع موجات الغضب

ل ��دى ب�ع��ض امل��واط �ن�ين إل ��ى أوج �ه��ا ،وق ��د اس�ت�غ�ل�ه��ا ب�ع��ض ض�ع��اف
ال�ن�ف��وس لشحن األج ��واء مل��ا ال تحمد ع�ق�ب��اه ..وإل��ى هنا استوجب
الوقوف والتوضيح؛ فالعمالة السائبة من أبناء الجالية املصرية في
الكويت ،قطعًا ال ّ
يتحملون مسؤولية جرائم تجار السحت واإلقامات،
الذين عصفوا بمفاهيم إنسانية لم تكن تعرفها الكويت من قبل.
كما أن�ن��ا ن��درك ج�ي�دًا م��دى قلق أه��ل الكويت على إره��اق املنظومة
الصحية ،وكوادرها الطبية ،وخشيتهم عليها من االنهيار ،نتيجة
تكدس الكثير من العمال الوافدين ،وعلى رأسهم إخواننا املصريون
الذين طالتهم سهام النقد والتهم ..ونستشعر أيضًا توق مواطنينا
الشديد إلى عودة رعايانا إلى أرض الوطن ،لكننا نراهن أيضًا على
وعيهم وإدراكهم أن أمورًا كهذه ال يمكن حلها عبر تفريغ غضبنا
في وسائل التواصل ،والوقوع ضحية -من دون شعور -ألصحاب
ّ
األجندات السياسية الضيقة ،الذين يحاولون دق إسفني الفتنة بني
شعبني شقيقني أواص��ره�م��ا ممتدة عبر التاريخ وامل�ح��ن ،ونخص
بالذكر هنا بعض النواب في الكويت ،وحفنة إعالميني مصريني ال

يمثلون حتمًا أخالق مصر الحبيبة ،التي ّ
يحبها كل الكويتيني حبًا
جمًا.
ف��رغ��م ك��ل امل�ح�ب��ة العميقة ال�ت��ي تجمع ال�ب�ل��دي��ن م��ن ع�لاق��ة حميمة
على مدى عقود؛ ح��اول البعض في هذه األزم��ة االصطياد في املاء
العكر ّ
لبث سموم الفرقة والشحن وتأليب القلوب بالتحريض من
خالل أدوات إعالمية رخيصة ترعرعت كالطفيليات على مثل هذه
القضايا.
إن ما حدث أمس في منطقة «كبد» ليس إال نذير قنبلة خطيرة ،على
وشك االنفجار بني بلدين شقيقني تربطهما عالقة عظيمة ،تتطلب
منا أقصى درجات ضبط النفس ،والحكمة ،والهدوء ،والثقة الكاملة
في إجراءات حكومة الكويت متمثلة في وزارتي الداخلية والخارجية..
ُ
كما اننا ّ
نشد في الوقت نفسه على سواعد املمسكني بمنظومتنا
األمنية ،ونؤيد حزم وزارة الداخلية وتواجدها في قلب الحدث لفرض
هيبة النظام واالنضباط خدمة لجميع األط��راف ،واحترامًا ألصول
ّ
الضيافة وتأمني سالمة كل شخص على أرضنا ،فأمن الكويت ليس

«طوفة هبيطة» كما قالها معالي وزي��ر الداخلية في حادثة «كبد»..
ّ
وأمنها يعني أمن كل شخص عليها بمن فيهم أشقاؤنا املصريون،
الذين سيبقون في رعاية دولتنا إلى أن يغادروا بسالمة اهلل.
إنكم على أرض الكويت ..بلد اإلنسانية الذي ال يظلم أحدًا ..املنصف
م��ع ال�ج�م�ي��ع ،وراع ��ي رواب ��ط ال ��دم واألخ � � ّ�وة ،وال ��ذي ي�ص��ون ال�ع�ه��ود،
لكنه في املقابل لن يسمح بالتجاوز على قوانينه وانضباطه العام
ّ
صحية عصيبة يمر بها العالم أجمع وليست الكويت
في ظ��روف
فحسب ..لذلك ،املطلوب اآلن العودة إلى هدوء القلب ورجاحة حكمة
العقل وضبط النفس ّ
األم��ارة باالندفاع واالستعجال والتصرفات
غير املحسوبة العواقب.
نعم ..اطمئنوا أيها املصريون األشقاء :إنكم في بلد الرحمة والعدل
ال��ذي ال ّ
يمس حقوق أح��د ،انها كويت سمو األم�ي��ر الشيخ صباح
ّ
االحمد ،بلد اإلنسانية ،والقانون الحامي لكل الحقوق ،مواطنني كانوا
أو مقيمني ،بإذن اهلل تعالى وعونه.

سبقلا

مستشار الحكومة الكندية المصنف األول بأبحاث «كوفيد  »19إيزاك بوغوش لـ سبقلا:

الكويت في المرحلة األصعب ..لمواجهة «كورونا»
¶ من أفضل الدول تعاطياً مع األزمة ..والتباعد والوقاية يوقفان الفيروس
¶ غير دقيق على اإلطالق االفتراض بأن حرارة الصيف ستقضي على الفيروس
¶ نسبة الوفيات ستكون ما بين  %0.6و %0.8وهي مرتفعة رغم أنها أقل من %1
¶ نحتاج على األقل عاماً لكي تعود الحياة الطبيعية كما تعودنا عليها في العالم
¶ الخبر المفرح حول «كورونا» أن هناك  5عقاقير يتم اختبارها في مستشفيات عالمية
وتحمل المسؤولية
ّ
¶ قلة إصابات الدنمارك سببها التزام السكان قواعد التباعد الجسدي
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«كورونا»
ينهي
عصر
الفاشينستات
الكويت | ص06
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 20صفحة •  100فلس

بات غير قادر على تلبية األعباء المالية الجديدة

هيئة االستثمار تشكو :االحتياطي العام «يجف»
سالم عبدالغفور
في ظل العجز الحاد للموازنة العامة للدولة ،أبلغت
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ج� �ه ��ات ح �ك��وم �ي��ة ب��أن
صندوق االحتياطي العام «يجف» ،نتيجة انخفاض
االي� � � ��رادات وال �س �ي��ول��ة امل �ت��اح��ة ع �ل��ى وق ��ع ان �خ �ف��اض
أسعار النفط ،وعدم القدرة على تلبية األعباء املالية
الجديدة.
ودعت الهيئة تلك الجهات إلى إعادة ترتيب أولوياتها
بشأن التزاماتها وعدم االلتزام بمشاريع جديدة ،لحني
االج �ت�م��اع معها واالت �ف��اق ع�ل��ى خ�ط��ة ال�ع�م��ل وج��دول
االلتزامات ،مع تحديد تواريخ االستحقاق.
وكانت تقارير محلية قد توقعت ارتفاع عجز املوازنة
امل�ح�ت�م��ل ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ال �ج��اري��ة إل ��ى  19.3مليار
دي�ن��ار ،نتيجة انخفاض أسعار النفط بنسبة %69.7
عن السعر االفتراضي املقدر في املوازنة الحالية بـ55
دوالرًا للبرميل.
من جانبها ،ح��ذرت مصادر اقتصادية من أن تراجع
االن�ف��اق االستثماري الحكومي في مشروعات البنية
التحتية ،وتأخير دفع مستحقات املقاولني سينعكس
س�ل�ب��ًا ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ال � ��ذي ي �ع��ان��ي ض�غ��وط��ًا
شديدة بسبب أزمة كورونا.
ب��ال�ت��وازي م��ع ذل��ك ،م��ا زال��ت الحكومة تسعى جاهدة
لتمرير قانون الدين العام في مجلس األمة ،بعد إدخال
ت �ع��دي�لات ت �ت ��واءم م��ع امل �ط��ال��ب ال�ن�ي��اب�ي��ة ،ع�ل��ى ض��وء
توقعات بإدراجه على الجلسة املقبلة.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن وك��ال��ة س�ت��ان��درد آن��د ب ��ورز عندما
أق��دم��ت ع �ل��ى ت�خ�ف�ي��ض ت�ص�ن�ي��ف ال �ك��وي��ت ال �س �ي��ادي،
ع ��زت ذل ��ك إل ��ى أن زخ ��م اإلص�ل�اح ��ات ك ��ان ب�ط�ي�ئ��ا في
ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة ،وال �ت �ق��دم ف��ي اإلص�ل�اح ��ات امل��ال�ي��ة
م �ح��دودًا ،ب��ال��رغ��م م��ن ب�ع��ض اإلص�ل�اح��ات ف��ي اإلن�ف��اق
ال�ع��ام بعد االن�خ�ف��اض السابق ف��ي أس�ع��ار النفط عام
 ،2014وعلى وجه التحديد تأخرت الكويت في إدخال
ال�ض��رائ��ب لفترة ط��وي�ل��ة ،كما حققت نتائج م�ح��دودة
في اإلصالحات الرامية للتنويع االقتصادي وتطوير
سوق العمل.

¶ خاطبت جهات حكومية بإعادة ترتيب أولوياتها وتحديد جدول االلتزامات
¶ العجز يتفاقم وقانون الدَّ ين العام ينتظر الفرج في مجلس األمة
يعمقان جراح القطاع الخاص
ّ
¶ تراجع اإلنفاق وتأخير مستحقات المقاولين

باريس ال تعرف ُ
الشحوب..

الهاشل :نتوقع إقرارها
في االجتماع المقبل

مضاعفة دعم
الكويتيين
في «الخاص»
أمام الحكومة
¶ تعديل قانون العمل األهلي
إلتاحة خفض الراتب
ب��دأت امل �خ��اوف م��ن ط��ول أم��د األزم ��ة وارت��دادات�ه��ا
ع �ل��ى امل� �ن ��اخ االق� �ت� �ص ��ادي داخ� ��ل ال� �ب�ل�اد ت�ف��رض
نفسها على مداوالت النواب ،وأمس التأمت لجنة
تحسني بيئة األعمال البرملانية بحضور محافظ
البنك املركزي محمد الهاشل ،لدراسة أثر الحزمة
االقتصادية على املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وعلمت سبقلا من مصادر داخ��ل االجتماع أن
الهاشل كشف خالل االجتماع أن قرار مضاعفة
دعم املسجلني على البابني الخامس والثالث ملدة
 6أشهر أمام مجلس ال��وزراء ،ومتوقع إقراره في
اجتماعه املقبل.
وأش��ار إلى أن املؤسسات والشركات التي يعمل
ب �ه��ا ال �ك��وي �ت �ي��ون امل �س �ج �ل��ون ع �ل��ى ال �ب ��اب ال�ث��ال��ث
س�ت�ح�ص��ل ع�ل��ى دع ��م ب�م��ا ي �ع��ادل ع ��دد ال �ك��وادر
الوطنية العاملني لديها ،شريطة عدم املساس بتلك
العمالة وال بامتيازاتها.
ولفت إل��ى أن ال�ق��رض امليسر اش�ت��رط ع��دم إنهاء
خدمات العاملني الكويتيني في العام األول وتطبيق
مقررات نسب العمالة الوطنية املحددة وفقًا لكل
قطاع في العام الثاني.
ون��وه إلى ان من ضمن اإلج��راءات الجاري العمل
ع�ل�ي�ه��ا ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ال�ع�م��ل األه �ل ��ي ،ب�م��ا يتيح
للمؤسسات خيارا ثالثا بالتفاوض مع املوظفني
ً
ع�ل��ى تخفيض ال��رات��ب خ�ل�ال األزم � ��ات ،ب ��دال من
النص الحالي الذي يقيدها بانهاء الخدمات أو دفع
ً
الراتب كامال.
وأشار إلى التسهيالت التي وفرتها البنوك املحلية
ل �ل �ش��رك��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة وغ �ي��ره��ا من
الشركات للحصول على قروض ميسرة تساهم
الدولة في تحمل جزء من فوائدها.

الغانم :الحالة المالية
للدولة على جلسة
الثالثاء المقبل

¶ تجارة اإلقامات ُّ
«عش دبابير»..
وس ُنساند كل التح ُّركات لمواجهتها
أمة | ص04

رغم إعالن فرنسا تمديد حالة «الطوارئ الصحية» إلى  ٢٤يوليو ..باريس ال تعرف الشحوب.

 14رحلة جوية إلجالء المصريين من الغد

«بلوك» لمثيري الشغب ..بعد محاكمتهم
حمد السالمة ومحمد إبراهيم

الكويت | ص05

أنس الصالح:
ال تضطرونا الستخدام العنف
حاسما جاء رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح على حالة الشغب في مراكز اإليواء.
وقال الصالح خالل اجتماعه مع أعضاء من السفارة املصرية وعدد من ابناء الجالية« :ال تضطرونا نستخدم العنف
لضبط األمن ،لن نسمح بالشغب وان ما لقينا الحكمة راح نفرضها».
وأضاف الصالح ان أمن الكويت خط أحمر ،ولن نسمح بأي نوع من مظاهر الشغب ،مرددا «حق املخالفني من تجار
اإلقامات راح نجيبه لهم».
وزاد :وصلتنا رسائل رسمية لإلعداد لرحالت متتالية الجالئكم ،مشيرا الى ان أمنكم مسؤوليتنا.
وطالبهم بالحكمة ،مشددا «اذا لم تتواجد الحكمة سنفرضها بقوة القانون».
الكويت | ص05

في العدد

اس�ت�ن�ف��رت ح��ال��ة ال�ش�غ��ب ال�ت��ي أح��دث�ه��ا ع��دد م��ن امل�ص��ري�ين م��ن مخالفي
االق��ام��ة ف��ي م��راك��ز االي��واء الليلة قبل املاضية األج�ه��زة األمنية ،وعلمت
سبقلا أنه تم ضبط ُ 30م ِّ
حرضًا منهم على أعمال الشغب ،وتحويلهم إلى
جهات االختصاص .وكشفت املصادر أن وزارة الداخلية وضعت «بلوكًا»
على أسمائهم ملنعهم من دخول الكويت مرة أخرى.
حرضني واملشاغبني ُ
وقالت املصادر إن ه��ؤالء ُامل ِّ
سيحالون إلى النيابة،
ً
ولن ُيسمح لهم بالعودة إلى البالد مستقبال.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية عبرت للسفير املصري طارق
القوني عبر اجتماع أونالين أن ما حدث في مركز اإليواء في كبد ليس في
مصلحة البلدين ويجب أال يتكرر.
وق��ال��ت امل�ص��ادر إن القوني أوض��ح أن��ه ت��واص��ل م��ع السلطات املعنية في
مصر ،وأكد أن رحالت اإلجالء للمخالفني ستبدأ خالل  48ساعة عبر 14
رحلة تجري جدولتها.
وش��ددت املصادر على أن جميع املخالفني املصريني سيجري إجالؤهم،
ُّ
تصرف مرفوض
وأن القوني أك��د خ�لال االجتماع أن ما ح��دث من شغب
ولن يضر بعالقات وتعاون البلدين ،وإن أمن الكويت من أمن مصر.
برملانيًا ،ح� َّ�رك��ت أع�م��ال الشغب وال�ف��وض��ى ،التي شهدتها م��راك��ز اإلي��واء
املخصصة ملخالفي اإلق��ام��ة ،أع�ض��اء مجلس األم��ة أم��س على  3محاور،
تستهدف تعليق االتفاقيات الثنائية بني الكويت وال��دول املمتنعة عن
اس�ت�ق�ب��ال رع��اي��اه��ا ،ووق��ف دف�ع��ات ص�ن��دوق التنمية (ال �ق ��روض) ،ومنع
ً
استقدام رعاياها مستقبال .وأع��رب ن��واب ع��ن استنكارهم الشديد هذه
األع�م��ال ،وش��رع��وا ف��ي إع��داد طلب عقد جلسة خاصة ملناقشة م��ا ج��رى،
واإلجراءات املزمع اتخاذها من قبل الكويت.
ُّ
التقدم بطلب عقد جلسة ملناقشة «موقف
وأعلن النائب ب��در امل�لا عزمه
وزارة الخارجية تجاه س�ف��ارات ال��دول التي تمتنع ع��ن إج�لاء رعاياها،
ودور وزارة الداخلية ف��ي التعامل م��ع أح ��داث ال�ش�غ��ب» ،ف��ي ح�ين طالب
النائب عبداهلل الكندري وزارة الخارجية بتحريك قنواتها الدبلوماسية.

¶ جلسة برلمانية ..العين على قروض الدول «الممتنعة»

زوجي يؤمن بأن
«كورونا» مؤامرة..
فكيف أقنعه
بغير ذلك؟
اليت

09

أيهما أختار..
تربية ابنتي أم
العودة إلى
وظيفتي؟
09
اليت
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تقرير دولي ُيشيد بأمن
الكويت الغذائي
حسام علم الدين
أشاد تقرير صادر عن «أكسفورد بزنس غروب» بجهود الكويت في تعزيز أمنها
الغذائي ،عبر االستثمار في القطاع الزراعي وتوسيع نطاق االتفاقيات الغذائية،
ً
ّ
موحدة لألمان الغذائي في
وخطوط إمداداتها ،فضال عن دورها في إنشاء شبكة
الخليج.
وأوض��ح التقرير أن��ه مع ضغط فيروس كورونا على التجارة وسالسل التوريد
العامليةَّ ،
تحركت الكويت لتعزيز أمنها الغذائي ،من خالل زيادة التعاون الدولي
ّ
واالستثمار في التكنولوجيا الزراعية ،وتبني مجلس التعاون الخليجي اقتراحها
ّ
موحدة لألمان الغذائي ،مشيرًا إلى أن جهود الكويت
في  17أبريل بإنشاء شبكة
لتحسني األمن الغذائي تأتي وسط تدابير أوسع ملواجهة االنكماش االقتصادي
الناجم عن فيروس كورونا.
وأف��اد ب��أن الكويت سعت أيضًا إل��ى زي��ادة إمداداتها الغذائية في أبريل املاضي،
من خالل إب��رام صفقة مع مصر؛ لتسهيل استيراد املنتجات الزراعية والغذائية،
ّ
بعدما كانت تخضع الختبارات مكثفة ،موضحًا أنها زادت من استثماراتها في
قطاع الزراعة ،حيث أعلنت شركة وفرة مؤخرًا استثمارها  100مليون دوالر في
ّ
شركة بيور هارفست الناشئة للتكنولوجيا الزراعية ،وهو ما يمثل أكبر التزام
استثماري في شركة من هذا النوع في الشرق األوسط.
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إنهاء حقبة
التاكسي الجوال..
وإفساح المجال
للكويتيين
و«البدون» 05
الكويت
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اعتبر الدكتور إيزاك بوغوش
الباحث السريري في معهد أبحاث
مستشفى تورنتو العام ()TGHRI
في كندا ومستشار الحكومة
الكندية أن الكويت تسير على
الطريق الصحيح في مواجهتها
النتشار فيروس كورونا المستجد،
لكنها تمر بالمرحلة األشد صعوبة
حالياً ،مشيداً بتح ّركها المبكر
لتطبيق التباعد االجتماعي وإغالق
األماكن العامة وإجراء الفحوص
التشخيصية ،ما جعلها في وضع
صحي أفضل مما هو في كثير من
الدول.
ّ
وحذر بوغوش ،في مقابلة مع
سبقلا ،من الركون الى االفتراض
بأن حرارة الصيف كفيلة بالقضاء
على الفيروس ،مؤكداً عدم دقة
هذه الفرضية ،وأن القضاء على
الفيروس ال يتأتى إال بالوقاية
والتباعد االجتماعي وتصنيع اللقاح
المناسب.

الكويت 03

لقاء

المصنف األول بأبحاث «كوفيد  »19 -إيزاك بوغوش لـ سبقلا:

الكويت في المرحلة األصعب..
لمواجهة «كورونا»
¶ من أفضل الدول تعاطيا ً مع األزمة ..والوقاية والتباعد يوقفان الفيروس
¶ غير دقيق على اإلطالق االفتراض بأن حرارة الصيف ستقضي على الوباء

د .والء حافظ
ل� �ف ��ت ال � �ب� ��اح� ��ث ال� ��دك � �ت� ��ور إي� � � � ��زاك ب � ��وغ � ��وش إل � � ��ى أن
«ال�ك�ل��وروك��وي��ن» ال��ذي ت�ح��دث عنه ال��رئ�ي��س األميركي
دونالد ترامب ملعالجة «ك��ورون��ا» هو دواء واع��د ،لكن
م��ن امل�ب��ال�غ��ة ال �ق��ول إن ��ه ال � ��دواء ال �ف��اع��ل ل�ل�ق�ض��اء على
املرض.
وت� � �ح � ��دث ب � ��وغ � ��وش ب ��اس� �ت� �ف ��اض ��ة ع � ��ن ال � ��وض � ��ع ف��ي
ال �ك��وي��ت ،م�ب�ي�ن��ًا أن �ه��ا ات �خ��ذت ال�ك�ث�ي��ر م��ن اإلج � ��راءات
الصحيحة ،واتبعت مسارًا جعلها واح��دة من أفضل
ال ��دول ت�ع��اط�ي��ًا م��ع ه��ذه األزم� ��ة ،م�ث��ل ت��اي��وان وك��وري��ا
ال�ج�ن��وب�ي��ة وال ��دن �م ��ارك ،الف �ت��ًا إل ��ى إج� � ��راءات ال�ت�ب��اع��د
الجسدي وتعطيل امل��دارس وإغ�ل�اق املساجد وتقديم
الدعم لكبار السن إلبقائهم في امل�ن��ازل ،وف��رض حظر
ِّ
ّ
التجول والتعقيم في األماكن العامة ،وجميعها تمثل
إستراتيجية ممتازة ،ويمكنني القول إن أداء الكويت
كان أفضل في كثير من الجوانب.
وأض ��اف :األم��ر اآلخ��ر ال��ذي يجب القيام ب��ه ف��ي مجال
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ،ه ��و ت �ن �ظ �ي��م ح �م �ل��ة واس � �ع ��ة م��ن
ال �ف �ح��وص��ات ال �ت �ش �خ �ي �ص �ي��ة ،ل �ل �م��رض��ى وم� ��ن ل��دي�ه��م
أع� � � ��راض ب �س �ي �ط��ة ال ت �س �ت��دع��ي دخ � � ��ول امل �س �ت �ش �ف��ى.
ف ��إذا اق�ت��رن ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ب��إج��راء الفحوصات
التشخيصية الواسعة النطاق فستكون الكويت بحالة
أفضل مقارنة بالدول األخرى.
سألنا د .بوغوش« :على الرغم من أن الكويت من أكثر
ال��دول التي ات�خ��ذت إج ��راءات ص��ارم��ة ،ف��إن األرق��ام في
ت��زاي��د ،ف�ل�م��اذا؟ ف��رد ب��ال�ق��ول :علينا أال ننسى أن ه��ذا
الفيرس سريع االنتشار بني الناس باالتصال املباشر
وب�س�ه��ول��ة ،وه ��ذا يتمثل ف��ي م��رح�ل�ت�ين :االول ��ى وه��ي
االن �ت �ق��ال ال �ع��رض��ي ،وه ��ذا ي�ع�ن��ي ان ه �ن��اك أش�خ��اص��ا إيزاك بوغوش
يصابون بالعدوى وال يشعرون ب��أع��راض ،وبالتالي
يساهمون بنقله ،وربما بعد فترة من تطور الفيروس
داخل أجسادهم يتم الكشف والعزل ،ولكن خالل الفترة
االولى يساهمون في انتشار املرض بشكل او بآخر.
تحدث الدكتور إيزاك بوغوش عن  3نظريات حول التطورات المحتملة لفيروس كورونا وهي:
وال �ن��وع اآلخ ��ر وه��و م��ن ال ت�ظ�ه��ر عليهم أع� ��راض وال
نظرية تقول إن هذا الفيروس سيتحول من وقت آلخر ثم يخبو ليختفي في
يعرفون باألساس انهم يحملون الفيروس ،ويشكلون
غضون شهور الشتاء ،مثل فيروس االنفلونزا الموسمية.
الخطر األكبر في انتقال العدوى لآلخرين ،ولذا مع كل
االج ��راءات ال�ص��ارم��ة للحكومة يظل االن�ت�ش��ار يفرض
نظرية اخرى تقول انه سيكمل انتشاره الى أن يصل الى مستويات اضعف في
ن�ف�س��ه ،ل��ذا الب��د م��ن وع��ي االف� ��راد واالل �ت��زام بالتباعد
كل مكان.
البدني وتعقيم اليدين باستمرار.
النظرية الثالثة تقول انه سينتشر لفترة من الزمان ثم يهدأ تدريجيا ثم يختفي،
ك �م��ا ت �ح��دث ع ��ن ال �ت��داع �ي��ات ف ��ي ال �ك��وي��ت ع �ل��ى وج��ه
ً
وهذه النظرية ال يؤمن بها كثيرون ،رغم انها االكثر دقة بين النظريتين األخريين.
ال�خ�ص��وص ق��ائ�لا :إن�ه��ا أوق ��ات صعبة على املستوى
ال�ف��ردي ،فليس سهال على الناس البقاء في بيوتهم،
ف� �ه ��م ي� �ع ��ان ��ون ب �س �ب��ب ان �ف �ص��ال �ه��م ع� ��ن أص��دق��ائ �ه��م
لكني ال أعتقد أن هناك بيانات حاليًا تفيد بشكل قاطع
وج �ي��ران �ه��م ،ول ��ذل ��ك ع�ل�ي�ن��ا أن ن�ب�ق��ي ع �ل��ى ت��واص�ل�ن��ا
أنه عالج فاعل .لكنه أمر وارد.
االجتماعي من خالل املوبايل أو التواصل عبر الفيديو،
ووفق الدراسات األولية التي أجريت على  30شخصًا
إذن ،ف��امل��وض��وع ص�ع��ب ع�ل��ى األف ��راد وع�ل��ى ال�ش��رك��ات
ظ �ه��ر أن امل �ج �م��وع��ة ال �ت��ي أخ� ��ذت دواء ه��اي��دروك �س��ي
واألع �م��ال واالق �ت �ص��اد ،ول��ه ت��داع�ي��ات��ه ع�ل��ى ال�ش��رك��ات
سنة على األقل لتعود
كلوروكوين تقلصت لديها القدرة على نقل العدوى،
الصغيرة وال�ش��رك��ات الكبيرة ،وبالطبع ،فهي أوق��ات
وك ��ان ه��ذا أم �رًا م�ف�ي�دًا ،وم��ن امل�ث�ي��ر ل�لاه�ت�م��ام ف��ي تلك
صعبة على الحكومة التي عليها تنسيق التحركات
الحياة الطبيعية ..كما
ال ��دراس ��ة ،أن�ه��م اض��اف��وا دواء ي��دع��ى إزي�ث��روم��اي�س�ن��د،
وتجنيد املوارد الهائلة.
س��أل�ن��اه :ن�ح��ن ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ن��راق��ب م��ا يحدث تعوّ دنا عليها في العالم
ما أدى ال��ى تسريع عملية التعافي .لذلك ن��رى وجود
بعض املؤشرات في االتجاه الصحيح .وهذا سيساعد
ف��ي إيطاليا ال�ت��ي دق��ت ن��اق��وس الخطر للجميع ،فما
بشكل كبير.
الخطأ الذي وقع هناك؟ فأجاب :هناك دول انتشر فيها
المفرح أن هناك
الخبر ُ
املرض بسرعة كبيرة جدًا ،ومن الواضح أنه أمر محزن
خبر مفرح
مشاهدة ما يحدث في الواقع ،كانت بعض الدول
أفضل  5عقاقير يجري اختبارها في
لكن هل الدواء يساعد في تقليل نقل العدوى وتقليص
اس�ت�ع��دادًا م��ن غيرها ملواجهة امل��رض ،وه�ن��اك عوامل
لعبت دورًا في ذلك ،في بعض البلدان التي رأينا أنها مستشفيات عالمية عدة
مدة املرض أم أنه يخفف من حدة أعراض املرض؟ عن
ذل��ك ق��ال أوض��ح ب��وغ��وش أعتقد أن��ه م��ن املبكر الجزم
واجهت التحديات ،مثل إيطاليا وإي��ران ،واآلن  -على
ب ��ذل ��ك ،ألن ال� ��دراس� ��ة أج ��ري ��ت ع �ل��ى ع� ��دد م� �ح ��دود من
نحو مؤسف  -ال��والي��ات املتحدة وفرنسا وأسبانيا،
نستطيع أن نجد أسبابًا مختلفة لذلك :أولها وجود نسبة الوفيات حول العالم امل��رض��ى ،وه ��ذه إح ��دى ال �ح��االت ال�ت��ي ي�ج��ب ان نكون
فيها ح��ذري��ن ج �دًا ،وإذا تحدثنا ع��ن استنتاجات ما
بعض العقبات أم��ام الحصول على الرعاية الصحية
ستكون ما بين %0.6
وراء البيانات ،يجب التأكد من وضع هذه البيانات في
وال�ف�ح��ص التشخيصي وامل��راق �ب��ة ،ورب�م��ا ال�ت��أخ��ر في
إطارها الصحيح ،وعلينا تفادي التعميم ح��ول دواء
تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي ،التي نعرف أنها
و %0.8وهي عالية..
ُ ّ
هايدروكسي كلوروكوين في هذا الوضع ،علينا عدم
تبطئ انتشار ال �ع��دوى ،ك��ل ه��ذه ال ��دول ليست س��واء،
رغم أنها أقل من واحد
التعميم كذلك في استخدام دواء إزيثرومايسند.
لكن بينها قواسم مشتركة قد تكون أسبابًا لصعوبة
والخبر املفرح حول «كورونا» أن هناك  5عقاقير يتم
الوضع في هذه الدول مقارنة بغيرها.
في المئة!
اختبارها في عدة مستشفيات عاملية .وأظن عقب سنة
ترامب والدواء
على األقل تعود الحياة الطبيعية كما تعودنا عليها
وتعريجًا على ما قاله الرئيس االميركي دونالد ترامب
في العالم ،لكن ال يمكن تخفيف اإلج��راءات إال عندما
الدنمارك
في
اإلصابات
قلة
ح��ول دواء «ه��اي��دروك�س��ي ك �ل��وروك��وي��ن» ،ح�ي��ث جعل
نرى تراجعًا مطردًا في أعداد اإلصابات.
األمر يبدو وكأنه الحل السحري للقضاء على املرض،
سببها التزام السكان
العودة متى؟
قال د.إيزاك بوغوش -هذا سؤال مهم .كما تعلم يجب أن
قواعد التباعد الجسدي
متى نعود للحياة مرة أخ��رى؟ ..سألنا بوغوش فقال:
نكون في غاية الحرص حيال ما نسمعه في األخبار،
املفتاح يبدأ بتوافر اللقاح حتى نستطيع اإلجابة على
وأعتقد أن بعضها صحيح ،وبعضها اآلخر مبالغ فيه،
وتحمل المسؤولية
ُّ
ه��ذا ال�س��ؤال ،ويبدو االم��ر غير محدد بالوقت ،ونحن
ويجب أن ننظر إليه بتفحص اآلن ،أعتقد أن البيانات
نترقب متى سنتوصل الى لقاح؟ فهناك ما يقارب 80
األولية لدواء «هايدروكسي كلوروكوين» تبدو واعدة،
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الدراسة عن مصر ..منهجية غريبة

ً
تحدث مستشار الحكومة الكندية عن دراسته حول مصر ،قائالِ :أك ّن االحترام للشعب املصري
وكل الشعوب األخ��رى ،وأتمنى الخير لكل الشعوب في مواجهة هذا الوباء ،وأن��ا أعمل مع فريق
عمل
بحث علمي ،وه��ذه ال��دراس� ّ�ة هي نتاج جهد جماعي ،وال أنسب الفضل لنفسي فقط ،فهذا ّ
وبالتالي توقع
فريق ،وما قمنا به أننا تمكنا من تحديد كيف يمكن انتشار العدوى حول العالم،
ُّ
اتجاهها ،ومتى تنتشر ،واستخدمنا ع��ددًا من النماذج الرياضية املثيرة لإلعجاب لتوقع حجم
العدوى في بعض األماكن ،ومن ثم كانت ّهذه الدراسة ،ولنكن عادلني ،فمنهجية الدراسة غريبة،
فقد استخدمنا نماذج ذات مصداقية لتوقع حجم العدوى في مكان محدد ،وه��ذه امل��رة اخترنا
مصر ،وه��ذا ما فعلناه في إي��ران وايطاليا وال��والي��ات املتحدة ،وغيرها .سألناه :هذا يعني أنه تم
قبول الدراسة من قبل «النسيت»؟ فقال :نعم ،أعتقد أننا منفتحون ونتعامل بشفافية في هذا
الخصوص ،ولست بصدد الحديث عن السياسة ،وال إطالق األحكام ،بل للحديث عن العلم والطب
والصحة العامة ،وهدفنا الرئيس أن يكون الجميع بصحة جيدة.

؟

من هو دكتور
إيزاك بوغوش

• ت� �خ ��رج ف� ��ي ك �ل �ي��ة ال� �ط ��ب ف� ��ي ج��ام �ع��ة
ت� ��ورون � �ت ��و وق � � ��ام ب� �ع ��ده ��ا ب� ��ال � �ت� ��درب ف��ي
تخصص الباطنية في جامعة تورونتو.
• حصل على البورد الكندي واألميركي
في تخصص الطب الباطني.
• لديه الزمالة الدقيقة في األمراض املعدية
في جامعة هارفارد في الواليات املتحدة.
• ال � ��زم � ��ال � ��ة ال ��دق� �ي� �ق ��ة ف � ��ي م �س �ت �ش �ف��ى
م��اس��ات �ش��وت �ت��س ال �ع��ام ف��ي ال �ف �ي��روس��ات
واإليدز.
• حاصل على ماجستير الصحة العامة
من جامعة هارفارد.
• يرصد األوبئة في العالم ومدى تهديدها
الفعلي وكيفية انتشارها والوقاية منها.
• اخ�ت��ارت��ه مجلة ال�ف��ورب��س ف��ي مقالتها
ك��أه��م م��ن ت�ج��ب م�ت��اب�ع�ت��ه ف��ي ال �ع��ال��م في
موضوع كورونا املستجد.
• ل��دي��ه  3500اس�ت�ش�ه��اد ب�ح�ث��ي ،وذل��ك
يعكس أهميته البحثية العاملية.
• يعمل حاليًا أستاذًا مشاركًا في جامعة
تورونتو وفي مستشفى تورونتو العام.
• مستشار الحكومة الكندية.

الى  90فريقًا يقومون على هذا األمر ،والى ان يتوصلوا
ستستفيد م�ج�ت�م�ع��ات ال �ع��ال��م ،خ��اص��ة أن ال��دراس��ات
جميعها تتكاتف في هذا الصدد من جامعة اكسفورد
واململكة املتحدة ومن الصني.
واع � ِّ�ول دائ �م��ًا ع�ل��ى العبقرية ال�ب�ش��ري��ة وس�ن�ص��ل ال��ى
اللقاح ف��ي غ�ض��ون ع��ام ،وال ش��ك اذا نجحنا بتبطيء
انتشار الفيروس بمزيد من التباعد البدني وااللتزام
بالحجر املنزلي  14يومًا وبتوفير العزل التام للمصاب
سنحد من أعداد االصابات وبالتدريج سنستطيع أن
نخطو خ�ط��وات حقيقية نحو حياتنا الطبيعية لكن
ببطء.
* «س��ارس» اختفى فجأة في يونيو فهل تأمل أن يقل
نشاط «كورونا» هذا الصيف؟ عن ذلك يقول د.بوغوش:
من الخطأ االعتقاد بأننا سنكون بخير في الصيف،
يجب أن نتوخى الحذر الشديد ،فعلى الرغم من اختفاء
س��ارس خ�لال الصيف ،إال أنني أعتقد أن ذل��ك بسبب
فهم جيد لكيفية انتقال الفيروس ،ال��ذي تصادف مع
انتشار ال��وب��اء وإج ��راءات وم �ب��ادرات والسيطرة على
انتشار العدوى على مستوى املستشفيات واملناطق.
وزاد :أعتقد أن االم��ر ينطبق على ه��ذه الحالة أيضًا،
وف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،ب�ع��د ان�ت�ه��اء ه��ذا ال��وب��اء وح�ي�ن تستقر
األم � � � ��ور ،م ��ن امل� �م� �ك ��ن -وه � ��ي إح� � ��دى ال� �ن� �ظ ��ري ��ات  -أن
ه ��ذه ال �ع��دوى ستصبح ع ��دوى م��وس�م�ي��ة ت�م��ام��ًا مثل
اإلنفلونزا ،وسنراها في الفصول الباردة ،لكنني أعتقد
أننا يجب أن نكون حذرين من القول إن ذلك سيحدث،
ون�ح��ن ف��ي ف�ت��رة ان�ت�ش��ار ال��وب��اء ،خ�ل�ال ه��ذه ال�ف�ت��رة ال
قوانني .وفي املاضي ،رأينا أم��ورًا كهذه تحدث ،فعلى
س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،ظ �ه��رت إن �ف �ل��ون��زا ال �خ �ن��ازي��ر ف��ي 2008
و ،2009وه��ي فيروس شتوي ،وم��ع ذل��ك ،انتشر خالل
أشهر الصيف.
وه �ك ��ذا ،ف �خ�لال ال��وب��اء أو ال �ج��ائ �ح��ة ،ال ت�ع�م��ل ق��وان�ين
ال �ف �ت��رات امل��وس�م�ي��ة ،وق ��د ي �ت �ح� ّ�ول ال��وب��اء إل ��ى ف�ي��روس
موسمي بعد انتهاء ال��وب��اء؛ ولذلك ف��إج��راءات التباعد
االج�ت�م��اع��ي وال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة ،وك��ل م��ا نفعله اآلن هو
فعليًا للسيطرة على الوضع ،ومن ثم سيأتيك في يوليو
من يقول لك :ألم أقل لك إن املرض سينتهي في الصيف؟
ف ��ي ح�ي�ن إن األم � ��ر ه ��و ف ��ي ال� ��واق� ��ع ،ن�ت�ي�ج��ة ل�ل�ت��داب�ي��ر
الصحية ،وليس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
َّ
وف ��ي م ��ا ي �ت �ع��ل��ق ب��ال �خ �ط��وات امل �ه �م��ة ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا
الدنمارك وكوريا الجنوبية ،وأثمرت نتائج جيدة في
ّ
الحد من انتشار الفيروس ،قال بوغوش :في ما يتعلق
ب��ال��دن�م��ارك ل��م ي�ك��ن ث�م��ة ش��يء س�ح��ري ف��ي امل��وض��وع،
ف�ك��ل م��ا ف��ي األم ��ر أن�ه��م أخ ��ذوا امل��وض��وع ع�ل��ى محمل
الجد منذ البداية ،والتزموا قواعد التباعد االجتماعي
والجسدي بشكل سريع ،والسكان التزموا ذل��ك األمر
ال��ذي جعل أرق��ام اإلصابات بالفيروس في تلك البالد
أقل من الدول املجاورة لها.

إيران صدّ رت إصابات إلى  3دول
تطرق د .بوغوش إلى دراسته حول طب السفر التي أش��ار فيها إلى أن إسطنبول هي املدينة األكثر
ارتباطًا بطهران ،مؤكدًا أنه خالل الوباء ،يجب على الجميع الشعور بالقلق ،فال مناعة ألحد أو دولة على
كوكب األرض ،والفيروسات تنتقل حول العالم غير مبالية بوضعك االقتصادي او السياسي أو البنية
التحتية الصحية .وأضاف :الكثير من العمل الذي نقوم به ينصب على فحص األماكن التي من املرجح
أن ينتقل اليها الفيروس ومتابعة كيفية انتشاره وتوقع العبء الذي سيقع على بعض األماكن نتيجة
انتشاره ،وفي العموم ،كانت تلك النماذج دقيقة جدًا.
ُ
وأضاف :أظهر عملنا كيف انتشر الفيروس من ووهان الى شرقي آسيا ،وكانت هناك دراسات تعنى
بالصني كدولة ،ثم انتقال الفيروس من الصني ،وعند النظر إلى إيران ،فمن الواضح أنها تواجه أوقاتًا
صعبة بسبب الوباء ،فهي متصلة بشكل كبير بدول الجوار عن طريق الرحالت الجوية ،وبالطبع ،هناك
قيود على السفر ،لكن قبل ف��رض ه��ذه القيود ،ك��ان هناك ع��دد كبير من ح��االت اإلصابة في إي��ران،
إضافة الى تصديرها حاالت إصابة الى العراق ولبنان وبالتأكيد الى تركيا.

هل نستمر
في ارتداء الكمام؟
سألنا د.بوغوش :هل يجب أن نستمر في
ارت��داء أقنعة الوجه ألكثر من ع��ام؟ فقال:
ه�ن��اك سياسات مختلفة ف��ي ه��ذا ال�ش��أن،
ّ
نتفهم ما فائدة كمام الوجه،
ولذا يجب أن
وما ال يستطيع الكمام نفسه تقديمه ،حيث
إنه بالفعل الكمام ال يحقق الوقاية الكاملة
من العدوى ،ولكن هو مهم جدا للشخص
امل��ري��ض ،حتى ال ينشر امل��رض لآلخرين،
ف� ��إذا ت ��م االل � �ت ��زام ب��ال �ت �ب��اع��د ال �ب��دن��ي على
مسافة مترين وغسل اليدين باستمرار
أو تعقيمها فلن يكون للكمام تلك األهمية
ّ
التجمعات
ال�ك�ب��رى ،ول�ك�ن��ه ذو أه�م�ي��ة ف��ي
وفي محيط العمل.

دواء المالريا
«هيدروكسين»
أشار د .بوغوش إلى دراسات صغيرة تقوم
على فائدة مادة دواء املالريا (هيدروكسني)
م��ن ع��دم �ه��ا ،ول �ك��ن ال ��دراس ��ات ال �ك �ب��رى هي
ال�ق��ادرة على االجابة عن ه��ذا السؤال خالل
االسابيع القليلة املقبلة ،لتحسم اذا كان هو
العقار االفضل ام ال؛ لذا علينا انتظار نتائج
ال �ت �ج��ارب ال �س��ري��ري��ة اوال ،وه �ن��اك عقاقير
أخ��رى قيد ال��دراس��ات وال�ت�ج��ارب السريرية
سوف يقر أفضلها لعالج فيروس كوفيد ـــــ
 19في أسرع وقت.

ُّ
تصدع النظام
الوباء كشف
الصحي األميركي
وص ��ف د .ب��وغ��وش ال��وض��ع ف��ي ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ب��أن��ه م� ��أس� ��اوي ،الف �ت��ًا إل� ��ى أن�ه��م
ي ��واج� �ه ��ون ت �ح��دي��ات ك �ب �ي��رة ،وأع �ت �ق��د أن
ال�ف�ح��ص التشخيصي إح ��دى أه��م دع��ائ��م
إدارة األزم� � ��ة ،وه� �ن ��اك ع ��وائ ��ق ل��وج�س�ت�ي��ة
وبيروقراطية واقتصادية واجهت الفحوص
التشخيصية في الواليات املتحدة ،ونظام
ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة ل��دي �ه��م ف �ي��ه ت�ص��دع��ات
ك�ب�ي��رة ،ف��ال�ب�ع��ض م�ش�م��ول بشكل ممتاز
وال�ب�ع��ض اآلخ ��ر م�ش�م��ول ج��زئ�ي��ًا وال �ج��زء
ً
الثالث ليس مشموال على اإلطالق ،والبعض
يواجهون عقبات في الوصول إلى الرعاية
الصحية.
وأض ��اف :املشكلة أن «ك��ورون��ا» إذا أص��اب أيًا
من الفئات فسيخلق مشكلة لجميع السكان
والفئات ،وهو ما يتطلب توفير الرعاية الصحية
وال�ص�ح��ة ال��وق��ائ�ي��ة للجميع ،حتى تتمكن من
ح�م��اي��ة جميع ال�س�ك��ان ،وأع�ت�ق��د أن ال�ف�ي��روس
كشف عيوب بعض األنظمة الصحية خاصة
في الواليات املتحدة.

سنرى «كورونا» مرة أخرى
سألنا د .بوغوش :منذ انتشار «س��ارس»
ف��ي  2003ك�ن��ا ع�ل��ى ع�ل��م ب��أن ف�ي��روس��ات
«ك��ورون��ا» ستعود ،وق��د ع��ادت م��رة أخرى
ف��ي  2012ول��م نشهد تطوير أي لقاحات
ألي م��ن ال�ف�ي��روس��ات األش��د فتكا ،فلماذا
نعتقد اليوم أننا بتجاوز اإلجراءات اإلدارية
لهيئة الغذاء وال��دواء األميركية سنحصل
على ل�ق��اح ق��ري�ب��ًا؟ وأج ��اب ب��ال�ق��ول :أعتقد
أن��ك تثير نقطة مهمة ،يجب أن ننظر الى
املستقبل ،فقد ظهر «سارس» ثم «ميرس»
واآلن «ك��ورون��ا» ،وال��ذي ل��ن يكون األخير،
فسنرى «كورونا» مرة أخرى أو غيره.

«كورونا»..
والعام الدراسي المقبل
قال د .بوغوش :إذا استطاعت الدول أن تحد
م��ن أع ��داد امل�ص��اب�ين ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،ال سيما
ف��ي وج��ود ال�ل�ق��اح ،يستطيع الطلبة ال��ذه��اب
إلى مدارسهم ،ولكن في حالة عدم اكتشاف
اللقاح بعد فأعتقد أنه سيكون من املهم ّ
جدًا
االل�ت��زام بالتباعد البدني والتعقيم املستمر
ّ
لألماكن وأيدي األطفال ،وذلك ألنهم يشكلون
الخطر في فرصة نقلهم ال�ع��دوى إل��ى أف��راد
املنزل .وزاد :للمدارس دور كبير في توسعة
دائ��رة انتشار امل��رض في املجتمع؛ ل��ذا ال بد
أن تكون خطوات فتح املدارس مدروسة ّ
جدا
وبإجراءات جادة في تقليص فرص العدوى.
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أمة وبلدي

شكر «الداخلية» على تعاملها الحاسم

الغانم :جلسة «تطورات كورونا»  12الجاري
¶ ندعم الصالح في دخوله «عش الدبابير» لمحاسبة تجار اإلقامات
أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،ان المجلس سيعقد جلسة في  12الجاري،
لمناقشة الحكومة في اجراءاتها المرتبطة بأزمة كورونا في جميع المجاالت ،الى جانب
بحث الحالة المالية للدولة لمعرفة تداعيات األزمة وإسقاطاتها عليها ،وسيكون هناك
عرض من الجانب الحكومي وتعقيب من النواب.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أمس ،ان الجلسة المعنية التي تأتي بناء على ما
تقرر في اجتماع المجلس ورؤساء اللجان والنواب في  27أبريل الماضي ،ستشهد أيضا
استعراض قوانين أنجزتها اللجان البرلمانية ،ال سيما المرتبط منها باألزمة الراهنة والتي
تجد توافقا حكوميا ـ نيابيا حولها.
وقال انه تلقى طلبا من النائب محمد الدالل ومجموعة
من النواب وهو يتوافق مع ما تم االتفاق عليه في ذلك
االج �ت �م��اع ،وس �ي �ك��ون ه ��ذا ال�ط�ل��ب أح ��د ب �ن��ود الجلسة
املقبلة ،إضافة إلى بند ملناقشة الحالة املالية للدولة،
وال �ت��ي ك�م��ا تعلمون دس �ت��وري��ا ي�ج��ب مناقشة الحالة
امل��ال�ي��ة ع�ل��ى االق ��ل م��رة واح� ��دة ف��ي ال�س�ن��ة ،وب �ع��د أزم��ة
كورونا وتداعياتها أعتقد أنه أصبح من الضرورة أن
يعلم ال�ن��واب م��ا ه��ي تداعيات وإس�ق��اط��ات ه��ذه االزم��ة
على الحالة املالية للدولة.
وأضاف الغانم :وبعد طلبات املناقشة ،سيتم استعراض
ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت��م إن�ج��ازه��ا م��ن ال�ل�ج��ان ،وك��ان االت�ف��اق
في اجتماع  27ابريل انه سيكون هناك معياران لهذه
القوانني وهي ارتباطها بهذه األزمة والتوافق النيابي
والحكومي عليها ،ونأمل انجاز بعض القوانني املتفق

مناقشة الحالة المالية للدولة
في جلسة الثالثاء المقبل

عليها والتي تحتاج إلى استعجال.

جهود « الداخلية»
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ� ��ر ،ت �ق��دم ال �غ��ان��م ب��ال �ش �ك��ر م ��ن ن��ائ��ب

رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية أن��س الصالح
وج �م �ي��ع م�ن�ت�س�ب��ي ال � � ��وزارة ،ل �ل �ع �م��ل امل �ت �ف��ان��ي ال ��ذي
يؤدونه ،وقال« :استثمر هذه الفرصة ألتوجه بالشكر
وال�ت�ق��دي��ر واالح �ت��رام ل�ك��ل منتسبي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
على الجهد الجبار الذي يقومون به وعلى تعاملهم
ال��راق��ي وال �ح��ازم وال �ف��وري م��ع ك��ل م��ا ي��ؤث��ر ف��ي االم��ن
ال��داخ�ل��ي ل�ل�ب�ل��د ،ون �س��أل اهلل أن ي�ق��ي ال �ب�لاد وال�ع�ب��اد
ش��ر ه��ذه ال�ف�تن» ،ف��ي إش��ارة ال��ى اح��داث الشغب التي
اثارها وافدون مخالفني لإلقامة في كبد والجليب.
وأض � ��اف« :أذك � ��ر ال �ج �م �ي��ع ب ��أن ج �م �ي��ع ه ��ذه امل �ش��اك��ل
والقالقل التي نراها ونسمع عنها اآلن جاء ت نتيجة
التساهل في أوقات سابقة مع تجار اإلقامات الذين
ي�ت��اج��رون ف��ي ال�ب�ش��ر ،ون�ش�ج��ع وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة على
امل�ض��ي ق��دم��ا ف��ي ه��ذا امل �ل��ف ،وص�ح�ي��ح أن ه��ذا امللف
ي�م�ث��ل دخ ��وال ف��ي «ع ��ش ال��دب��اب �ي��ر» وس �ت �ك��ون ه�ن��اك
عدة محاوالت إليقاف هذه الجهود ،ولكن نتمنى من
ال��وزي��ر االس�ت�م��رار وسنظل ن��راق��ب ونحاسب وندعم
ونساند ك��ل التحركات ف��ي مواجهة ومحاربة تجار
االقامات».
وت ��اب ��ع« :وال �ش �ك��ر م ��وص ��ول ل �ك��ل ك ��وادرن ��ا ال��وط�ن�ي��ة
الكويتية وغير الكويتية الذين يعملون في الصفوف
االول��ى ف��ي ك��ل ال�ق�ط��اع��ات وي�ق��وم��ون بجهود ج�ب��ارة،
نشكرهم بالنيابة عن الجميع ونقول لهم قواكم اهلل،
واهلل يجعل هذه الجهود في ميزان أعمالكم».

جلسة خاصة لشغب العمالة المخالفة..

العين على االتفاقيات الثنائية
وقروض الدول
المحرر البرلماني

الكندري:
استدعاء السفير
المصري
وتسليمه رسالة
احتجاج شديدة
اللهجة

المال:
الجلسة لمناقشة
موقفي
«الخارجية»
و«الداخلية» من
األحداث

أع��رب ن��واب ع��ن استنكارهم الشديد
ألع� � �م � ��ال ال� �ش� �غ ��ب وال � �ف� ��وض� ��ى ال �ت��ي
اق� �ت ��رف� �ه ��ا ع� � ��دد م � ��ن أف � � � ��راد ال �ج��ال �ي��ة
املصرية في مراكز اإلي��واء املخصصة
مل �خ��ال �ف��ي اإلق � ��ام � ��ة ،وط� ��ال � �ب� ��وا ب�ع�ق��د
ج �ل �س��ة خ� ��اص� ��ة مل �ن ��اق �ش ��ة م� ��ا ج� ��رى،
وس ��ط م�ط��ال�ب��ات ج ��ادة ل��وق��ف العمل
باالتفاقيات الثنائية ،ووق��ف دفعات
صندوق التنمية للدول التي ترفض
استقبال رعاياها من الكويت.
وأع� �ل ��ن ال �ن��ائ��ب ب� ��در امل �ل�ا ع��زم��ه ال �ت �ق��دم
م��ع ع ��دد م��ن ال �ن��واب ب�ط�ل��ب ع�ق��د جلسة
مل �ن��اق �ش��ة أح� � ��داث ال �ش �غ��ب ال �ت ��ي وق �ع��ت،
وأيضا ملناقشة «موقف وزارة الخارجية
ت �ج��اه س� �ف ��ارات ال � ��دول ال �ت��ي ت�م�ت�ن��ع عن
إجالء رعاياها ،ودور وزارة الداخلية في
التعامل مع من أحدث الشغب».
ب� ��دوره ،ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ال�ك�ن��دري
وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ب �ت �ح��ري��ك ق �ن��وات �ه��ا
الدبلوماسية واستدعاء السفير املصري
ل��دى ال �ب�لاد ،وتسليمه رس��ال��ة احتجاج
ش��دي��دة اللهجة على أح��داث الشغب في
كبد وجليب الشيوخ ،وإبالغه باالستياء
العام من عدم وضع خطة ج��ادة محددة
التواريخ إلج�لاء مخالفي اإلق��ام��ة أسوة
بخطط اإلجالء في الدول األخرى.

«يا غريب كن أديب»
أش��اد ن��واب ب��اج��راءات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ت�ج��اه ح��االت الشغب العمالي ف��ي كبد
والجليب ،وثمنوا تعامل رج��ال األم��ن ال�ح��ازم م��ع مخالفي اإلق��ام��ة املشاغبني
حفاظا على األمن وسالمة الجميع ،مشددين على ضرورة أن يعرف املخالفون
ان مصلحة الكويت واستقرارها وأمنها فوق كل اعتبار ،ودع��وا املخالفني الى
ُ
التمثل بالقول املأثور «ياغريب كن أديب ..احترم تحترم».

تعليق اتفاقيات
وأب � �ع� ��د م� ��ن ذل � � ��ك ،ط ��ال ��ب ن � � ��واب ب��وق��ف
املساعدات وتعليق االتفاقيات الثنائية
ب �ي��ن ال � �ك ��وي ��ت وت � �ل� ��ك ال � � � ��دول ال ��راف� �ض ��ة
الستقبال رعاياها.
وأعلن النائب عبدالكريم الكندري عزمه
ت �ق��دي��م اق � �ت ��راح ل ��وق ��ف دف� �ع ��ات ص �ن��دوق
ال�ت�ن�م�ي��ة ل� �ل ��دول ال �ت��ي ت��رف��ض اس�ت�ق�ب��ال
رعاياها في الكويت ،مشيرا الى أنه «بعد
ما حصل ومنعًا لتكراره ،سأتقدم باقتراح
ب �ق��ان��ون ي �ن��ص ع �ل��ى ت�ع�ل�ي��ق االت �ف��اق �ي��ات
الثنائية ،ووقف دفعات صندوق التنمية
ل �ل��دول ال��راف �ض��ة اس �ت �ق �ب��ال رع��اي��اه��ا من
الكويت» ،مؤكدا أن «الكويت دول��ة عطاء
لكن شعبها ال يقبل االستغالل».
ب ��دوره ،ق��ال النائب محمد ه��اي��ف :يجب
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة إب �ل��اغ ال� � ��دول امل�م�ت�ن�ع��ة

«بيئة األعمال»:

خلق سوق مشترك للمشاريع الصغيرة

الفضالة والفضل والكندري خالل االجتماع

ك �ش��ف رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ت�ح�س�ين ب�ي�ئ��ة األع� �م ��ال ال�ن��ائ��ب
ي��وس��ف ال �ف �ض��ال��ة ان اث ��ر ال �ح��زم��ة االق �ت �ص��ادي��ة في
امل�ش��اري��ع الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ،ك��ان م�ح��ور اجتماع
اللجنة ،بحضور رئيس البنك املركزي محمد الهاشل.
وأوض��ح الفضالة أمس أن اللجنة سعت إلى أن تكون
حلقة وصل بني جمعيات النفع العام املهتمة باملشاريع
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة م��ع اللجنة اإلق�ت�ص��ادي��ة ونقل

وجهات النظر بني الطرفني ،مشيرًا الى عقد اجتماعات
مماثلة مستقبال ،لخلق سوق مشترك بني املشاريع
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ،للعمل ع�ل��ى ال�ت��واص��ل ف��ي ما
بينهم ،للخروج من هذه األزمة االقتصادية التي طالت
العالم بأسره.
وأشار الى ان هناك ضررًا كبيرًا يقع على هذا القطاع،
في ظل هذه األزمة ،التي حدثت بسبب وباء «كورونا».

ع��ن اس�ت�ق�ب��ال رع��اي��اه��ا ب��ال�ت�ع��ام��ل معها
م �س �ت �ق �ب�ل�ا ب � � �ق� � ��رارات ق � ��د ت� �ص ��ل ل��وق��ف
استقبال الجنسيات املنتمية لها ،ووقف
مساعدات صندوق التنمية عنها ،وهو
ما يجب أن يتبناه أيضا أعضاء املجلس
وسنتقدم باقتراح بذلك ،ألن عدم تعاون
تلك الدول يعرض بالدنا للخطر.
ف ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ،ق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع ��ادل
الدمخي «ألن املصلحة الوطنية تسمو
ع �ل��ى امل� �ج ��ام�ل�ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ،وألن
الكويت دول��ة عطاء لكن شعبها ال يقبل
االس �ت �غ�ل�ال ،وب �ع��د م��ا ح�ص��ل م��ن شغب
ومنعا لتكراره ،سأتقدم باقتراح بقانون
ينص على تعليق االتفاقيات الثنائية،
ووق� ��ف دف �ع ��ات ص �ن ��دوق ال�ت�ن�م�ي��ة على
ال� ��دول ال��راف �ض��ة اس�ت�ق�ب��ال رع��اي��اه��ا من
الكويت».

محال تصر
على مخالفة
االشتراطات الصحية!
زكريا محمد
رغم األماني والدعوات والتحذيرات التي
أطلقتها ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ف��ي البلدية
وال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة األخ � � ��رى ل �ل �م �ح��ال،
خصوصًا خ�لال أزم��ة ف�ي��روس ك��ورون��ا،
بضرورة التقيد باالشتراطات الصحية
وق � ��رارات م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب �ش��أن العمل
وق ��ت ال�ح�ظ��ر ،ف ��إن ال �ع��دي��د م��ن أص�ح��اب
ه��ذه امل�ح��ال ي�ص��رون على مخالفة هذه
ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ،وي �ض �ع��ون أن �ف �س �ه��م أم ��ام
ات� �خ ��اذ ج � � ��زاءات ب �ح �ق �ه��م ،وال� �ت ��ي تصل
ع�ق��وب��ة م�خ��ال�ف��ات�ه��م إل ��ى إغ�ل�اق امل�ن�ش��أة
وسحب الترخيص ودفع غرامات كبيرة.
وك �ث �ف��ت األج � �ه ��زة ال��رق��اب �ي��ة ف ��ي ب�ل��دي��ة
محافظة االحمدي حمالتها على املحال
ل�ل�ت��أك��د م��ن تطبيق ال� �ق ��رارات ال��وق��ائ�ي��ة،
التي أسفرت عن تحرير  22مخالفة لعدم
االل �ت��زام ب��االش�ت��راط��ات الصحية ،وغلق
محل مخالف لقرار مجلس الوزراء.
وأسفرت حملة للفرق الرقابية في بلدية
محافظة م�ب��ارك الكبير على امل�ح��ال في
مناطق أس ��واق ال�ق��ري��ن وأبوالحصانية
وصباح السالم والقرين ومبارك الكبير
وال �ق �ص��ور ،وك��ذل��ك ع�ل��ى ع �م��ال توصيل
الطلبات في نقاط التفتيش وفي الطرق،
عن تحرير  7مخالفات خالل فترة الحظر
لعدم االلتزام باالشتراطات الوقائية.

الغانم متحدثاً للصحافيين أمس

أكد جهوزية البلدية الستئناف العمل

المنفوحي%90 :
من معامالتنا إلكترونية
أع � �ل� ��ن امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ب �ل ��دي ��ة م .أح �م��د
امل� �ن� �ف ��وح ��ي ع� ��ن خ� �ط ��ة ال� �ب� �ل ��دي ��ة ف� ��ي ح ��ال
استئناف العمل وع ��ودة دوام موظفيها،
مشيرًا إلى أن لجنتي املوافقات التنظيمية
وال �ط��اب��ع ال �خ��اص س�ت�ب��اش��ران ال�ع�م��ل في
إنجاز املعامالت إلكترونيًا خالل األسبوع
الجاري.
وق ��ال امل�ن�ف��وح��ي ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي إن
البلدية انتهت م��ن إع��داد خطة استئناف
العمل بعد دراسة لكل الجوانب استعدادًا
لعودة املوظفني وممارسة أعمالهم ،مشيرًا
إل ��ى أن ال �ب �ل��دي��ة م�س�ت�ع��دة إلن �ج��از  90في
امل�ئ��ة م��ن امل�ع��ام�لات إل�ك�ت��رون�ي��ًا ،خصوصًا
أن ه� �ن ��اك ب� �ع ��ض امل � �ع ��ام �ل�ات ل� ��م ت �ت��وق��ف
خ�لال أزم��ة وب��اء كوفيد  19لوجود البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ع�ل��ى
ن �ظ��ام إل �ك �ت��رون��ي م �ت �ط��ور ي �ت��م م ��ن خ�لال��ه
إنجاز الخدمات ومعامالت رخ��ص البناء
وإيصال التيار الكهربائي.
وأض��اف املنفوحي أن البلدية تملك بنية
تحتية إلكترونية نتيجة تخطيط وعمل
متواصل خالل السنوات املاضية يتيحان
ل� �ك ��وادره ��ا ال �ع �م��ل ع �ب��ر ن �ظ��ام إل �ك �ت��رون��ي
م� �ت� �ك ��ام ��ل إلن� � �ج � ��از خ � ��دم � ��ات وم� �ع ��ام�ل�ات
امل ��واط� �ن�ي�ن ،خ��اص��ة أن م �ع �ظ��م امل �ع��ام�لات
تنجز إلكترونيًا وهناك بعض املعامالت
ال تستطيع ال�ب�ل��دي��ة إن�ج��ازه��ا الرتباطها
بجهات حكومية أخرى كشهادة األوصاف
إال بعد موافقة وزارة العدل ،حيث يجري
التنسيق مع تلك الجهات وأخذ موافقاتها
إلنجازها إلكترونيًا.
وأك��د املنفوحي نجاح البلدية ف��ي إص��دار
رخ� ��ص ال �ب �ن��اء وإي� �ص ��ال ال �ت �ي��ار م ��ن دون
ح ��اج ��ة إل � ��ى م ��راج� �ع ��ة امل ��واط � �ن �ي�ن ،وال �ت��ي
أص � ��دره � ��ا امل � �ه � �ن ��دس ��ون إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ًا م��ن

أحمد المنفوحي

م�ن��ازل�ه��م وال �ت��ي ب�ل�غ��ت  192رخ �ص��ة ب�ن��اء
خ�لال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة رغ��م تعطيل ال��دوام
ملنع انتشار فيروس «كورونا» ،باإلضافة
إل ��ى إص � ��دار  146ت��رخ �ي��ص إي� �ص ��ال ت�ي��ار
ك �ه��رب��ائ��ي ،الف �ت��ًا إل ��ى أن ال �ب �ل��دي��ة س�ت�ب��دأ
ال�ع�م��ل ف��ي إن �ج��از م �ع��ام�لات آخ ��رى ضمن
ح��زم��ة ال�خ��دم��ات وامل�ع��ام�لات اإللكترونية
ال�ت��ي تقدمها للمواطنني ،حيث ستباشر
ل �ج �ن �ت��ا امل ��واف� �ق ��ات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة وال �ط��اب��ع
ال �خ��اص أع�م��ال�ه�م��ا إل�ك�ت��رون�ي��ًا خ�ل�ال ه��ذا
األسبوع.
وث�م��ن ع�م��ل ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة ف��ي البلدية
أثناء أزمة وباء «كورونا» لضمان استمرار
إن �ج��از امل �ع��ام�لات ل�ل�م��واط�ن�ين إل�ك�ت��رون�ي��ًا
من منازلهم مثل تراخيص البناء وإنهاء
اإلش� � � ��راف وإي � �ص� ��ال ال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي،
موضحًا أن هناك معامالت أخرى تتطلب
م� ��واف � �ق� ��ات ب� �ع ��ض ال � �ج � �ه� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وسيبدأ العمل بها خالل هذا األسبوع.

معوقات «الشراكة»
على طاولة «الخدمات» اليوم
زكريا محمد
ت�ع�ق��د ل�ج�ن��ة ال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ف��ي مجلس
ال ��وزراء اجتماعًا ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء ،تستكمل
خالله مناقشة املعوقات التي تواجه هيئة
م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق�ط��اع�ين ال �ع��ام
والخاص أثناء طرح وتنفيذ مشاريعها.
ووج��ه األم�ين العام املساعد ألمانة اللجان
في مجلس ال��وزراء صالح امل�لا خطابًا إلى
امل��دي��رة ال�ع��ام��ة لهيئة م�ش��روع��ات ال�ش��راك��ة
ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص بالتكليف
مل� �ي ��س ال� �ن� �ق� �ي ��ب أوض � � ��ح خ �ل�ال� ��ه أن ل �ج �ن��ة
ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة استمعت ف��ي اجتماعها
بتاريخ  28أبريل املاضي إلى إفادتكم بشأن
امل �ع��وق��ات ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ه�ي�ئ��ة أث �ن��اء ط��رح
وتنفيذ مشروعاتها.
وأض � � ��اف امل �ل��ا أن � ��ه اه �ت �م��ام��ًا م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
بتذليل ك��ل العقبات التي ت��واج��ه مختلف
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ف �ق��د ق � ��ررت تكليف
الهيئة بموافاتها بتقرير مفصل يبني كل
املعوقات التي تواجه الهيئة أثناء قيامها

صالح المال

ب� �ط ��رح وت �ن �ف �ي��ذ م �ش��روع��ات �ه��ا ال �ت �ن �م��وي��ة
وغيرها من املشاريع التي تتابعها الهيئة،
وت �ح��دي��د األس� �ب ��اب ال �ت��ي أدت إل� ��ى ت��أخ��ر
تنفيذها وفق الجداول الزمنية املوضوعة
لكل منها.
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مع تفاقم أزمة كورونا في
البالد وتوقف األعمال بسبب
اإلجراءات االحترازية ،انبرى
شباب الكويت وشمروا عن
سواعدهم في األزمة،
فمارسوا أعماال ً لم يعتادوا
على ممارستها في السابق،
واعتلوا مهناً كانت حكراً على
المقيمين لعشرات السنين،
األمر الذي فتح باباً لألمل في
استثمار ثروة الوطن البشرية
من أجل تعديل التركيبة
السكانية.
ومع دعوة سبقلا في عددها
أمس للشباب القتحام مجاالت
العمل التي كانت محتكرة من
قبل بعض المقيمين ،تفاعل
مواطنون و«بدون» مع الدعوة
مؤكدين استعدادهم لقيادة
الناكسي إذا قدمت الدولة
لهم الدعم الالزم.
وإذ أطلقت دول عربية وأجنبية
سياسة توطين وظائف النقل
من التاكسي الجوال أو العامل
عبر تطبيقات الهواتف مثل
«أوبر» و«كريم» لتكون حكراً
على المواطنين ،صعد نجم
المطالبات في الكويت إلعادة
المجد للتاكسي البرتقالي
الذي كان مصدر دخل لكثير من
المواطنين في الماضي في
ظل استغالل الكثير من تجار
اإلقامات لسائقي التاكسي
من المقيمين في بيع الرخص
واإلقامات عالوة على مشكالت
كثيرة أخرى كشفتها أزمة
كورونا .وتتوازى المطالبات
بتسهيل جمع المواطنين
بين وظيفتين في القطاعين
الحكومي واألهلي إلتاحة
الفرصة أمامهم لخوض غمار
حرفة جديدة ،مع مطالبات
مماثلة من الحكومة بتقديم
دعوم مالية ومزايا تفضيلية
لكل من يبتغي اقتحام مجال
الحرف المنتجة ،مع اضطالع كل
مؤسسات الدولة بدورها في
تغيير الثقافة السائدة لتصبح
داعماً لكل من يعمل في هذه
المهن.

¶ الدعوم
الحكومية مهمة
في هذا الجانب
لتسهيل تغيير
الثقافة السائدة

كورونا

الكويت 05

يتفشى

مواطنون و«بدون» يتفاعلون إيجاباً مع سبقلا:

مستعدون لقيادة «التاكسي»
إذا دعمتنا الدولة

¶ طالبوا الحكومة بتسهيل الجمع بين وظيفتين في «العام» و«الخاص»
فرص عمل
تزيد دخل الشاب الكويتي
اعتبر مواطنون شباب في حديث مع سبقلا تخصيص خدمات
التاكسي الجوال لهم «فرصة حقيقية لفتح باب راتب جديد اضافي
يزيد الدخل الشهري».
وأك��دوا أن «م��ن ي��رد العمل الجاد ال يلتفت إل��ى النظرة املجتمعية،
حيث كان الكثير من الكويتيني قديما يعملون في قيادة التاكسي
ويتجمعون ف��ي ع��دة ن�ق��اط ف��ي العاصمة لنقل العمالة إل��ى مقار
س�ك�ن�ه��م وب �ش�ك��ل ج �م��اع��ي» ،داع �ي�ن إل ��ى «االس �ت �ف��ادة ح��ال �ي��ا من
التطور التكنولوجي في تخصيص مركبات حديثة وتوزيعها على
املحافظات من خالل التطبيقات الذكية مثلما تم مؤخرا من توطني
ل�ه��ذه ال�خ��دم��ات ك�م��ا ف��ي ال�س�ع��ودي��ة واالردن وم �ص��ر» .وب�ي�ن��وا أن
«وجود الكويتيني في مثل هذه املهن يعزز الثقة بني املواطن والراكب
وربما يغني مستقبال عن وجود السائق لدى كثير من األسر».

تاكسي للبنات فقط
خالد الحطاب
ال ي�ع�م��ل إال  7ك��وي�ت�ي�ين ف�ق��ط ف��ي م�ج��ال
ع �م��ال ال�ن�ق��ل وال �ش �ح��ن وال�ت�ف��ري��غ مقابل
آالف املقيمني ،وفق إحصاءات صادرة عن
الهيئة العامة للقوى العاملة تتناول قوة
العمل الكويتية وامل��وزع��ة حسب أب��واب
املهنة وفئات العمر ،كما ال يتجاوز عدد
الكويتيني في املهن وال�ح��رف اإلنتاجية
والخدمات وامل��وزع��ة على  24بندًا 1340
فردًا .ويؤكد خبراء اقتصاديون التقتهم
سبقلا إم �ك��ان أن ي�ع�م��ل ال�ك��وي�ت�ي��ون في
ال �ح��رف املختلفة وامل �ه��ن امل�ت�ن��وع��ة التي
بينت األزمة الحالية وفي الغزو العراقي
أهمية وجودهم فيها نظرًا إلى أن هناك
نقصًا ف��ي ال�ع�م��ال��ة أح�ي��ان��ًا ف��ي املصانع
وأع�م��ال االس�ت�ي��راد والتصدير وغيرها،
األم� � � ��ر ال� � � ��ذي ي �ح �ق ��ق م � � � � ��ردودًا وع� ��ائ � �دًا
اق� �ت� �ص ��ادي ��ًا ل�ل��أف� ��راد وال � ��دول � ��ة وي �ح �ق��ق
ت�ط�ل�ع��ات ال ��دول ��ة ف ��ي زي � ��ادة ال�ك��وي�ت�ي�ين
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وإع� � ��ادة ال�ت��رك�ي�ب��ة
السكانية إلى مسارها الصحيح.

وي��رى الخبير االق�ت�ص��ادي علي العنزي
أن دخول العنصر الكويتي في القطاعات
التي كانت مغلقة على املقيمني له فائدة
كبرى ،فتلك املهن أو الوظائف االنتاجية
ذات م � ��ردود ك�ب�ي��ر وق �ي��ام ال�ك��وي�ت��ي بها
بنفسه سيرفع دخله بنسبة كبيرة.
وي�ش�ي��ر إل��ى أن ال�ح��رف واألع �م��ال ال�ح��رة
تحقق م��ردودًا ماليًا مرتفعًا للمواطنني،
كما أن االقتصاد الوطني يكسب بعامل
م � ��واط � ��ن م� �س ��اه ��م ف � ��ي ال � �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي
االج �م��ال��ي ،مبينا أن ال�ح�ك��وم��ة يمكنها
زي� � ��ادة اإلع ��ان ��ة او ب� ��دل ال �ع �م��ل امل��دف��وع
ل �ل �م��واط��ن ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص ح�س��ب
ال�ش�ه��ادة الجامعية ودع��م امل�ه��ن وامل��واد
ال�ع�ل�م�ي��ة ذات ال�ت�خ�ص�ص��ات ال �ت��ي ت��رف��ع
م��ن أع � ��داد امل��واط �ن�ي�ن ف��ي امل �ه��ن ال �ن��ادرة
وال�ش��اق��ة ب�ع�ي�دًا ع��ن امل�ه��ن املكتبية التي
يقبل عليها الكثيرون .ولفت العنزي إلى
أن «املواطن الكويتي كان يعمل في مهنة
التاكسي سابقا ،وهو املعروف بالسيارة
البرتقالية ،التي اندثرت االن ،لكن يمكن
اعادتها وتوزيعها على الشباب او العمل

ف��ي م �ه��ن امل �ط��اع��م وال �ت��وص �ي��ل وغ�ي��ره��ا
ويحقق اهداف الكويت املنظورة لتحقيق
التنمية في  2035نظرا إل��ى أنها تخفف
من الباب األول وهو بند الرواتب ويحول
العمالة من القطاع الحكومي للخاص».
وذك ��ر أن ك�ث�ي��را م��ن ال� ��دول ت�غ�ل��ق بعض
االعمال وتحولها لتكون ملواطنيها فقط
«فوظيفة التاكسي في بعضها مقصورة
فقط على املواطنني رغم أن االجانب فيها
كثر وباملاليني».
ك � ��ل ال � �ج � �ه� ��ود وال � ��رغ� � �ب � ��ات ف � ��ي ت��وج �ي��ه
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ن � �ح ��و ال � ��وظ � ��ائ � ��ف وامل � �ه ��ن
وال � �ح� ��رف ال �ش��اق��ة او ال �ص �ع �ب��ة ت�ح�ت��اج
خ�ط�ط��ا وت�س�ه�ي�لات ح�ك��وم�ي��ة ،ب ��دءا من
زيادة الدعم املالي لها وفق آليات معينة
واج ��راءات تخص الوظائف بعينها الى
جانب حملة سياسية اعالمية تثقيفية
للمجتمع حول اهمية هذه املهن وقبولها
بحسب ما قاله الخبير االقتصادي ميثم
الشخص .وأفاد الشخص بأن «الحمالت
االع �ل��ام� � �ي � ��ة وال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة ال �ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة
ستساهم ف��ي ح��ث الكويتيني للعمل في

ال��وظ��ائ��ف وامل�ه��ن املختلفة وف��ك احتكار
بعضها من قبل العمالة األجنبية نظرا
إلى أن الوظيفة باألصل محتكرة من قبل
تجار اإلقامات والتي تستغلها وتبيعها
على األج��ان��ب» .ويبني أن «أزم��ة كورونا
ك�ش�ف��ت ع��ن اه�م�ي��ة وج ��ود امل��واط �ن�ين في
كثير من الوظائف ،لكن يجب ان يسبق
ذل��ك توجيه ملخرجات ال��دول��ة التعليمية
إل� � ��ى ال� ��وظ� ��ائ� ��ف امل� �ط� �ل ��وب ��ة ف� ��ي ال� �س ��وق
واق �ت �ن ��اع ال �ط �ل �ب��ة ل ��دراس ��ة ت�خ�ص�ص��ات
تدفعهم للعمل الحر في مجاالت متعددة
تحقق الغاية املطلوبة اقتصاديا».
وي � �ل � �ف� ��ت ال � �ش � �خ� ��ص إل� � � ��ى أن «ت� ��وط�ي��ن
الوظائف خطوة سبقت بها بعض دول
الخليج الكويت منها ما أعلن في سلطنة
ع �م��ان وال �س �ع��ودي��ة» ،مبينا أن «ال�ف�ك��رة
العامة في الكويت حول عدم قبول بعض
ال ��وظ ��ائ ��ف ي �م �ك��ن ان ت �ت �غ �ي��ر ب �ع��د ب �ي��ان
وج ��ود ق�ب��ول لبعضها س ��واء ف��ي االزم��ة
ال�ح��ال�ي��ة او خ�ل�ال ال �غ��زو ال �ع��راق��ي ال��ذي
اثبت الكويتي حينها قدرته على العمل
في وظائف مختلفة».

«الداخلية» :مراكز إيواء مخالفي اإلقامة تحت السيطرة

ً
محرضا على الشغب بين المصريين
ضبط 30
¶ القوات الخاصة تعاملت بحزم مع الخارجين عن القانون
محمد ابراهيم

رحالت اإلجالء األسبوع الجاري

فيما أعلنت وزارة الداخلية ان األجهزة
األم�ن�ي��ة املعنية ق��ام��ت بفض الشغب،
ال��ذي ق��ام به ع��دد من مخالفي االقامة
املصريني املوجودين في مراكز االيواء
امل�خ�ص�ص��ة ل �ه��م ،م�ط��ال�ب�ين ال�س�ل�ط��ات
املصرية باالستجابة لطلب عودتهم
الى بالدهم ،كشفت مصادر أمنية انه
ج ��رى ض�ب��ط  30م�ح��رض��ًا م�ن�ه��م على
أعمال الشغب ،وتحويلهم الى جهات
االختصاص.
وق � � ��ال � � ��ت امل � � � �ص� � � ��ادر ل� � � �ـ سبقلا :إن � ��ه
وع�ق��ب ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى أع �م��ال الشغب
وال� �ف ��وض ��ى ،ن �ف��ذت ال� �ق ��وات ال �خ��اص��ة
حملة توقيف واسعة للمحرضني في
مراكز االي��واء املختلفة ،واحالتهم الى
ج �ه��ات االخ �ت �ص��اص ح �ت��ى ال ت�ت�ك��رر
مثل هذه األفعال خالل األيام املقبلة.
وأع�ل�ن��ت امل �ص��ادر ع��ن ق�ط��ع ال�خ��دم��ات
الهاتفية وخدمات اإلنترنت عن مقرات
اإلي � � � ��واء مل �ن ��ع ت �ص ��وي ��ر وب � ��ث م �ق��اط��ع
فيديو مخالفة للحقيقة ،مشيرة الى ان
التحقيقات دلت على ان هناك تنسيقًا
على الشغب بني املحرضني في مراكز
اإليواء املختلفة وفي أوقات محددة.
وأش� � ��ارت امل� �ص ��ادر ال ��ى ان امل�ع�ط�ي��ات
ك ��ان ��ت ت � ��دل ع �ل��ى م �ث��ل ه � ��ذه األف� �ع ��ال
الع� �ت ��راض امل �خ��ال �ف�ين ع �ل��ى إج� � ��راءات
س�ف��ارت�ه��م ال �ت��ي اع �ت �ب��روه��ا أن �ه��ا غير
م��درك��ة ملعاناتهم ،الفتة ال��ى ان مراكز
االي � � � � ��واء امل �خ �ت �ل �ف��ة ت� �ح ��ت ال �س �ي �ط��رة
الكاملة وال داعي أبدًا للقلق ،وأن مثل
ه� ��ذه ال �ت �ص��رف��ات س �ي �ج��ري ال �ت �ع��ام��ل
معها بكل حزم.
وأوض� �ح ��ت امل� �ص ��ادر أن ��ه ج ��رى إب�ل�اغ
امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن ف � ��ي م � ��راك � ��ز اإلي � � � � ��واء ب ��أن
ترحيلهم إل��ى دولهم ال دخ��ل للكويت
ب� ��ه ،وأن ال �ت��أخ �ي��ر ي �ع ��ود إل� ��ى إغ�ل�اق
امل �ج��ال ال �ج��وي امل �ص��ري وع ��دم وج��ود
رح �ل��ات ط� �ي ��ران ل �ن �ق �ل �ه��م ،وه� ��و االم ��ر
الذي تفهمته االغلبية منهم ،والتزموا
بالقانون واالجراءات املتبعة.

السفارة المصرية:
تصرُّفات غير مقبولة

جانب من احتجاج المخالفين المصريين (تويتر)

¶ قطع خدمات اإلنترنت لمنع تصوير
وبث مشاهد مغايرة للواقع
وك� �ش� �ف ��ت امل � � �ص� � ��ادر أن ال �ت �ع �ل �ي �م��ات
الصادرة لرجال األمن لن تقبل النقاش
وال ال� � �ج � ��دل وواض � � �ح� � ��ة وص ��ري� �ح ��ة،
وت �ن��ص ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل ب �ك��ل ح ��زم مع
م �ث �ي��ري ال �ش �غ��ب وال� �ف ��وض ��ى ،م�ش�ي��رة
إل� ��ى أن األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة ل ��ن ت�س�م��ح
بالفوضى أو ب�ت�ج��اوز ال�ق��ان��ون مهما
حدث.

وش � � � ��ددت امل � � �ص � ��ادر ع� �ل ��ى أن وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وج �م �ي��ع ال �ج �ه��ات األخ� ��رى
املعنية لم ولن تقصر تجاه املخالفني
من خ�لال توفير كل سبل املعيشة من
ً
مأكل ومشرب ،فضال عن توفير سبل
ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة م��ن خ�ل�ال الفحص
ال � ��دوري ل�ل�م�خ��ال�ف�ين امل �ت��واج��دي��ن في
مقرات اإليواء.

ودع ��ت امل �ص��ادر جميع امل�خ��ال�ف�ين في
م��راك��ز اإلي� ��واء ال��ى االل �ت��زام ب��ال�ق��ان��ون
وع � ��دم ن �ش��ر ال� �ف ��وض ��ى ،م ��ؤك ��دة أن �ه��ا
ستتخذ أق�ص��ى اإلج ��راءات القانونية
املتبعة مع املخالفني للقوانني.
وكانت وزارة الداخلية أكدت ،في بيان
لها أول من أمس ،أن مراكز اإليواء تحت
السيطرة ،والقانون على الجميع.

أعلن سفير مصر ل��دى الكويت طارق
ال � �ق� ��ون� ��ي ،ام� � � ��س ،أن رح � �ل ��ات إج �ل��اء
مخالفي ق��ان��ون اإلق��ام��ة ف��ي ال�ب�لاد من
الجالية املصرية ستبدأ خالل األسبوع
الجاري.
وق��ال ال�ق��ون��ي إن رح�ل�ات اإلج�ل�اء هذه
ستخصص أواله ��ا للنساء واألط �ف��ال
من نزالء مراكز إيواء املخالفني ،املزودة
بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية
وم �ش��روب��ات م�ج��ان�ي��ة ،ل�ت�ت��وال��ى خ�لال
األيام املقبلة لنقل جميع املخالفني.
وك ��ان ��ت ال �س �ف ��ارة امل �ص��ري��ة اك � ��دت أن
األح��داث املؤسفة التي شهدها مركزا
اإليواء في كبد وجليب الشيوخ أول من
أمس غير مقبولة بأي حال من األحوال،
م �ع��رب��ة ع ��ن ت �ق��دي��ره��ا ل�ح�س��ن ت�ع��ام��ل
السلطات الكويتية مع امل��وق��ف ،وثقتنا
الكبيرة بحكمة وزارة الداخلية.
وأوض� �ح ��ت ال �س �ف��ارة أن ��ه ج ��رى إي �ف��اد
مسؤولي القنصلية إلى مدرسة سلمى
بنت حمزة بجليب الشيوخ للقاء ممثلني
عن أبناء الجالية املقيمني بمركز اإليواء،
بحضور املسؤولني الكويتيني ،ودعونا
أبناء الجالية لالبتعاد عن أي مشكالت،
وك��ذا إحاطتهم بالتطورات ذات الصلة
ب�ب��دء ال��رح�لات املنتظرة لعودتهم إلى
م �ص��ر خ�ل��ال األس � �ب� ��وع ال � �ج� ��اري ،م��ع
إع ��ادة التأكيد على اس�ت�ع��داد السفير
الستقبال ممثلي مخالفي اإلقامة في
مقر ال�س�ف��ارة ف��ي أي وق��ت ،إل��ى جانب
ال� ��زي� ��ارات ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا القنصلية
ملراكز اإليواء خالل الفترة املاضية.
وق � ��ال � ��ت ال� � �س� � �ف � ��ارة إن � �ه� ��ا ت � �ت ��اب ��ع م��ع
املسؤولني الكويتيني ترتيبات تسيير
رح�ل�ات ط �ي��ران ملخالفي اإلق��ام��ة ،وق��د
واف ��ان ��ا ال �ج��ان��ب ال �ك��وي �ت��ي ب��ال �ب �ي��ان��ات
ال �خ��اص��ة ب��امل�س�ج�ل�ين ف��ي ه ��ذه امل��راك��ز
نهاية األسبوع املاضي ،وج��رت موافاة
القاهرة بها.

تلقت سبقلا ردود فعل مستحسنة مل��ا طرحته ف��ي ع��دده��ا ام��س من
دع��وة ألن يقتحم الشباب الكويتي مجاالت العمل التي كانت محتكرة
من قبل بعض املقيمني ،ملا فيه من فائدة لهم برفع مدخولهم الشهري،
وللوطن بهدم لبنة من لبنات اختالل التركيبة السكانية.
وأع��رب مستخدمو موقع التواصل االجتماعي الكويتيون والخليجيون
ع��ن ال�ح�م��اس��ة وال ��رض ��ا ب�م��ا ج ��اء ف��ي خ�ب��ر سبقلا امل �ع �ن��ون «ف��رص��ة
حكومية تاريخية :شباب كسر الخجل» ،مؤكدين أن «العمل ليس عيبا
ويمكن االستفادة من الخبرات والجهود من الشباب الكويتي في عدد
من الوظائف».
وفي هذا السياق ،قالت أم عادل «ان االستفادة من تجربة الدول املجاورة
ليست عيبا فهو يساهم في تسكير مكاتب التاكسي وقصر العمل فيها
على الكويتيني أو البدون واالستغناء عن عمالة هامشية كبيرة كما انه
يخفف الزحام».
وف��ي ح�ين ق��ال آخ��ر «إن ال�ع�م��ل ف��ي وظيفتني ش��يء ج�ي��د ،ح�ي��ث يمكن
للسيدات العمل ف��ي تاكسي للبنات فقط عبر التطبيقات ال��ذك�ي��ة» ،بني
فيصل ال�ك�ن��دري ان «العمل ف��ي مجال التاكسي يمكن أن يكون جيدا
للمتقاعدين وم��ن خاللها يستفيدون ويعدلون من دخلهم ويخففون
االزدحام املبالغ فيه من التكاسي الجوالة».
ولفت صاحب حساب املطيري  90إلى أنه يعمل في النفط وال مشكلة
لديه في ان يقوم بعمل اضافي كسائق تاكسي «لكن املشكلة تكمن في
العقلية القائمة منذ الصغر التي تقول إن الكويتي ال يشتغل بأي مهنة،
لكن أزمة كورونا علمتنا الكثير ما يستدعي فتح املجاالت للمواطن او
البدون للعمل في مهن كثيرة».

شرباكة
يوسف الشهاب

ال تطلع  -اقعد
في البيت
ال أظن ان أي مناداة حكومية او صحافية وإعالمية اخرى تنادي
بضرورة الجلوس باملنزل وعدم الخروج اال ألسباب ضرورية
وف ��ي ف �ت ��رات م� �ح ��دودة وض �م��ن االح� �ت ��راز وال ��وق ��اي ��ة ف ��ي ه��ذه
الظروف الصحية التي تعصف بالعالم ،ال أظن ان هذه املناداة
ً
فيها سجن مقصود ألي إن�س��ان ،ب��ل ه��ي أوال وأخ�ي��را تهدف
للمصلحة الصحية العامة والخاصة أوال لهذا اإلنسان وحمايته
ووقايته من اي عدوى وبائية قد تصل اليه من مصاب اخر من
وباء عجز عن مكافحته حتى األطباء وعلماء العالم في كيفية
مواجهته والقضاء عليه ،بل هي مناداة ملن اصيب بهذا الوباء
الخطير بان يحفظ حياته من عواقب ليست في حسابه ،خاصة
في ظل تساقط األرواح نتيجة وباء لم تر البشرية سابقة له.
كل إنسان له حق الخروج لقضاء حاجة له او للتنزه والتسوق
او حتى «الصعلكة» في اي مكان ،فذلك حق مشروع خاصة ان
هناك من يرى في عدم الخروج من املنزل تقييدا لحريته ،وان
البيت طارد له ألي سبب من األسباب ،لكن هناك اسبابا اكثر
ّ
أهمية تتعلق بالحياة اإلنسانية التي يجب على صاحبها اال
يلقيها الى التهلكة والضياع في الوقت الذي يجب الحفاظ على
هذه الحياة بدال من استرخاصها وكأنها سلعة رخيصة غير
ذات اهمية لإلنسان وحتى لآلخرين الذين يلتقي معهم.
الحجر املنزلي لم يفرض على من لديه أعراض الوباء او الخارج
م��ن الحجر املؤسسي اال م��ن اج��ل اس�ت�م��رار ال��وق��اي��ة لصاحبه
داخ��ل املنزل وف��ي معزل عن بقية أف��راد األس��رة ومل��دة محددة،
وهي ما تحدده السلطات الصحية ،لكن حني يتمرد هذا اإلنسان
على كل هذه التعليمات ويركب رأسه بالعناد وبالتالي الخروج
من املنزل او حتى االختالط مع أسرته تحت ذريعة ما علي من
كالم الصحة ،فان ذلك لن يدفع ثمنه غاليا سوى هذا اإلنسان
أوال ثم أسرته وأيضا املجتمع الذي يخالطه ،ومن اجل هذا وغيره
فان االلتزام بالبقاء املنزلي له أهميته في هذه الظروف التي ندعو
جميعا رب العباد ان يزيلها عنا وعن أمة املسلمني والبشرية
جمعاء ،انه على ذلك قدير.
الخروج او الطلعة من البيت الحقني عليها ان شاء اهلل لكن في
مثل هذه األجواء الصحية غير املسبوقة ال أظن ان هناك عاقال
يبحث عن إصابة له اال اذا كان ال يريد الحياة له وألهله ،هذا علم
اخر ،عودوا للعقل قليال ،واتركوا العناد ان كنتم تريدون الحياة
وسالمتكم.

● نغزة
يقول بعض العلماء األميركان ان وص��ول ال�ح��رارة ال��ى ٢٢
تقضي على نصف الكمية التي يتواجد فيها هذا الفيروس،
اهلل يسمع منكم وال�ص�ي��ف عندنا على األب ��واب وال �ح��رارة
ما ش��اء اهلل تصل احيانا ال��ى اكثر من الخمسني ،وخلونا
نشوف كالم علماء املختبرات ،طال عمرك.

 06الكويت

كورونا

يتفشى
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مقابل بروز األطباء والمثقفين وأصحاب الرسائل السامية

«كورونا» ينهي عصر الفاشينستات
¶ العيسى :األزمة أوقفت  %70من المشاريع المعتمدة عليهم في التسويق
لعل من إيجابيات «كورونا» أنه كشف تهافت محتوى الفاشينستات،
حيث انتهى عصرهم في السوشيل ميديا باألرقام ،مقابل بروز األطباء
والمثقفين وأصحاب الرسائل السامية .ووفق خبراء في مجال التسويق
فقد هبطت أسعار إعالنات الفاشينستات ،وباتوا غير مطلوبين ،وانتهى
محتواهم بعدم وجود اإلعالنات ،األمر الذي فرض أسئلة من قبيل :هل
أنهت أزمة فيروس كورونا الحالية ظاهرة الفاشينستات التي تضخمت
خالل السنوات األخيرة؟ ويرى مراقبون أن فيروس كورونا دفع الناس
بعيدا عن الفاشينستات بل وربما أنهى عهدهم الذهبي بعدما باتوا
يقبلون أكثر على نوعيات أخرى من الرواد مثل األطباء أو المثقفين.

محمود الزاهي
ي ��ؤك ��د امل� ��راق � �ب� ��ون ت� ��داع� ��ي أس � �ع� ��ار االع �ل�ان� ��ات
وت��راج��ع أع ��داده ��ا ل ��دى امل�ش��اه�ي��ر ق�ي��اس��ا على
ال �ف �ت��رة ال �س��اب �ق��ة ،وت �ك �ف��ي ج��ول��ة س��ري �ع��ة على
حسابات عدد منهم للكشف عن التراجع الكبير
ف��ي أع ��داد اإلع�ل�ان��ات ل��دي�ه��م ف�ض�لا ع��ن ت��راج��ع
ت�ف��اع��ل ج�م�ه��ور امل�ت��اب�ع�ين أن�ف�س�ه��م م��ع م��ا يتم
اإلعالن عنه.
وف � � � � ��ي امل� � � �ق � � ��اب � � ��ل ،ي � � � � ��رى آخ� � � � � � � ��رون أن س � ��وق
«الفاشينستات» مثله مثل غيره تأثر بالوضع
االق �ت �ص��ادي وب ��األزم ��ة ال��راه �ن��ة ن�ت�ي�ج��ة ت��وق��ف
أكثر م��ن  %70م��ن املشاريع التي كانت تعتمد
ع �ل �ي �ه��م ف �ض�ل�ا ع� ��ن اه� �ت� �م ��ام ال � �ن� ��اس أن �ف �س �ه��م
ب��األم��ور املرتبطة ب��ال��وب��اء ومتابعة ك��ل كبيرة
وصغيرة مرتبطة به.
ترى مستشارة اإلعالم الرقمي والتسويق هند
الناهض أن الفترة التي سبقت وب��اء الكورونا
شهدت ظهور شرائح أخ��رى أكثر تخصصا أو
م��ا ي�ع��رف ب �ـ «امل�ي�ك��رو ان�ف�ل��ون�س��رز» ه ��ؤالء ب��رز
االهتمام بهم واالع�ت�م��اد عليهم منذ منتصف
 ،2019إذ رأت العديد من الشركات أن التعاقد
معهم واالستثمار فيهم ربما يكون أكثر فائدة
وتأثيرا من االعتماد على املشاهير نظرا لكون
أغلب متابعيهم هم من املتخصصني في املجال
ال��ذي توجد رغبة ب��اإلع�لان عن سلعة أو شيء
له عالقة به.
وت �ض �ي��ف ال �ن��اه��ض أن ه ��ذه ال �ش��ري �ح��ة يمكن
تعميمها على اإلع�ل�ام أو الصحة أو امل�ج��االت
الهندسية وال�ش��رك��ات املعلنة ت��درك أن كونهم
أص �ح ��اب ت�خ�ص��ص ي�ج�ع�ل�ه��م أك �ث��ر ف ��ائ ��دة من
امل �ش��اه �ي��ر ال ��ذي ��ن ت �ت �ن��وع ش ��رائ ��ح م�ت��اب�ع�ي�ه��م،
وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ف � � ��إن االس � �ت � �ث � �م� ��ار ف � ��ي ع � � ��دد م��ن
املتخصصني أكثر فائدة من اإلنفاق على إعالن
لدى أحد املشاهير.

وتلفت الناهض إلى أن أزم��ة كورونا انعكست
آثارها على الفاشينستات الذين بادر الكثيرون
م�ن�ه��م ل�خ�ف��ض أس �ع��ار اإلع�ل�ان��ات ح�ف��اظ��ا على
العمالء إض��اف��ة إل��ى انخفاض أع��داد املتابعني
ف��ي ظ��ل األزم ��ة وت��راج��ع االه�ت�م��ام بمالحقة كل
جديد لديهم على عكس ما كان في السابق.
وتشير الناهض الى أن طبيعة موقع انستغرام
ساهمت في ذلك بشكل أو بآخر بعدما أتاحت
ألص � �ح� ��اب ال� �ب� �ي ��زن ��س ال� � �ق � ��درة ع� �ل ��ى ت �س��وي��ق
منتجاتهم للشريحة املستهدفة م�ب��اش��رة من
خ�ل�ال متجر اإلن�س�ت�غ��رام نفسه ال ��ذي يمكنهم
من تنفيذ حمالت تسويقية ب��دال من االعتماد
ع �ل��ى امل �ش��اه �ي��ر وه� ��و م ��ا ان �ع �ك��س س �ل �ب��ا ع�ل��ى
الفاشينستات.

تأثير األزمة
ويرفض رائد األعمال بدر نبيل العيسى القول
ان عصر الفاشينستات انتهى ،مشيرا إل��ى ان
أزمة كورونا الحالية أوقفت  %70من املشاريع
وال �ش��رك��ات ال�ت��ي ك��ان��ت تعتمد ع�ل��ى املشاهير
ف ��ي ال �ت �س��وي��ق مل �ن �ت �ج��ات�ه��ا ،ك �م��ا أن امل�س�ت�ه�ل��ك
ن �ف �س��ه ال ي �ق �ب��ل ح��ال �ي��ا ع �ل��ى االن � �ف� ��اق ف ��ي ظ��ل
األزم��ة االقتصادية الراهنة .ويضيف أن��ه عقب
انتهاء األزمة ستعود األمور إلى طبيعتها على
م�س�ت��وى االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��م ،إذ م��ن امل �ع��روف أن
«املال يلحق العني» بمعنى أن أي حساب عليه
مشاهدة سيتم وضع إعالنات من خالله سواء
امل�ش��اه�ي��ر ال�ق��دام��ى أو ال�ش��رائ��ح ال�ج��دي��دة التي
ظهرت مع األزم��ة ،لكن في النهاية كل من لديه
مشاهدات سيكون بمقدوره بيع إعالنات.
وي�ض�ي��ف أن ع�ي��ون املجتمع ذه�ب��ت ف��ي ال��وق��ت
الحالي تجاه التلفزيون ،كونها تريد متابعة
ك��ل ج��دي��د على مستوى أزم��ة ك��ورون��ا ،إضافة
إل ��ى أن ��ه ب�ش�ك��ل ع ��ام ال ت��وج��د ح��ال��ة تسويقية
ل��وج��ود أم��ور أخ��رى أك�ث��ر أهمية تسيطر على

¶ الناهض :السوق يتجه نحو االعتماد على الشرائح األكثر تخصصا ً
¶ الغريب :أعداد المتابعين زادت بسبب المكوث في المنزل
التفكير ،وه��و ما يبرر تركز اهتمام الجمهور
بأشياء أخرى مقارنة بمتابعة املشاهير الذين
ال ي�م�ك��ن أن ن�ط�ل��ب م�ن�ه��م ال �ق �ي��ام ب ��دور م��ا في
األزمة الحالية فمن الخطأ أن ننتظر منهم دورا
معينا متعلقا بها.

وي �ت �ف��ق ال�خ�ب�ي��ر ف ��ي م �ج��ال ال �س��وش �ي��ل م�ي��دي��ا
سليمان الغريب مع الرأي السابق ،نافيا تراجع
أهمية مشاهير السوشيل ميديا في ظل األزمة
ال��راه �ن��ة ،ب��ل ي��ذه��ب ل�ل�ق��ول ان أع ��داد املتابعني
ارتفعت بشدة بسبب مكوث املاليني في املنازل

الردعان لـ سبقلا :ال لالستعانة
بالمتطوعين بال ضوابط وقائية

مجلس الوزراء :تأجيل أقساط
بنك االئتمان  6أشهر
راشد الشراكي
رحب مجلس ال��وزراء بالتعاون من قبل ال��دول الشقيقة والصديقة
إلجالء رعاياها من الكويت.
وكان املجلس قد عقد اجتماعًا برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد
ام��س واس�ت�م��ع ف��ي مستهله ال��ى ع��رض ق��دم��ه ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس

ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ان��س ال�ص��ال��ح ح��ول م��ا ق��ام��ت ب��ه االج�ه��زة
االمنية من اج��راءات للسيطرة على حالة الشغب التي حصلت من
ق�ب��ل ع��دد م��ن اب �ن��اء ال�ج��ال�ي��ة امل�ص��ري��ة ف��ي م��راك��ز االي � ��واء ،مطالبني
بسرعة اجالئهم الى بالدهم .وعقب االجتماع عقد الناطق الرسمي
ب��اس��م ال�ح�ك��وم��ة ط ��ارق امل ��زرم م��ؤت�م�رًا ص�ح��اف�ي��ًا اس�ت�ع��رض خالله
القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه وهي كالتالي:

أبرز قرارات االجتماع

1
2
3

تأجيل االقساط المستحقة لصندوقي األسرة والمتعثرين.
تكليف وزيرة الدولة لشؤون االسكان بتأجيل اقساط بنك االئتمان لمن يرغب من
المواطنين لمدة  6أشهر.
تجهيز سكن خاص للكادر الطبي المشرف على عالج حاالت المصابين بفيروس كورونا
في المستشفى الميداني.

ف��ي م�ق��اب��ل ت��راج��ع م�ت��اب�ع��ي ف�ئ��ة م �ح��دودة ج��دا
م��ن املشاهير .وي��رى الغريب أن ت��راج��ع أسعار
اإلع�لان��ات أم��ر يحسب لهم كونه ينطوي على
ن��وع م��ن التشجيع ألص�ح��اب امل�ش��اري��ع ف��ي ظل
األزمة التي تسببت في تراجع أسعار املنتجات

نفسها التي يجرى اإلعالن عنها ومن ثم تكبد
أص�ح��اب�ه��ا خ�س��ائ��ر ك�ب�ي��رة ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن��ه من
ال�ط�ب�ي�ع��ي ت��راج��ع أس �ع��ار أو ت�ك�ل�ف��ة اإلع�ل�ان��ات
نفسها بسبب وضع السوق حاليا وليس لسوء
وضع املشاهير أنفسهم.

محمد المصلح

فحص وعزل
وتباعد اجتماعي
شاركت وكيلة وزارة الصحة
امل �س ��اع ��دة ل� �ش ��ؤون ال�ص�ح��ة
ال�ع��ام��ة د .بثينة امل�ض��ف في
امل��ؤت �م��ر ال �ص �ح��اف��ي ل�ل�ن��اط��ق
ال � � ��رس� � � �م � � ��ي ،ح� � �ي � ��ث أك� � � ��دت
اس�ت�م��رار وزارة الصحة في
اج ��راءات� �ه ��ا االح� �ت ��رازي ��ة ف��ي
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع وب � ��اء ك ��ورون ��ا
متمثلة في ثالثة محاور ،هي
ال �ف �ح��ص وال� �ع ��زل وال �ت �ب��اع��د
االجتماعي.

ح��ذر أم�ي�ن ص �ن��دوق راب �ط��ة االجتماعيني
ال�ك��وي�ت�ي��ة خ��ال��د ال ��ردع ��ان ،م��ن اس�ت�ع��ان��ة
بعض الجهات باملتطوعني من دون حاجة
ً
ف�ع�ل�ي��ة ل �ه��م ،ق ��ائ�ل�ا :إن ذل ��ك ي�ت�س�ب��ب في
خطر على املتطوعني والعاملني في هذه
املؤسسات واملنتفعني منها.
وأضاف الردعان في تصريح لـ سبقلا أن
ازدي��اد أع��داد املتطوعني في بعض املراكز
ي �ت �س �ب��ب ف ��ي ت ��زاح ��م أك �ب ��ر وي ��زي ��د ف��رص
انتقال الفيروس.
وت � ��اب � ��ع« :امل � ��ؤس � ��ف غ� �ي ��اب االش� �ت ��راط ��ات
وال� �ض ��واب ��ط ع �ن��د اس �ت �ق �ب��ال امل �ت �ط��وع�ين،
ف �ه �ن��اك ش � ��روط ع��ام��ة ي �ج��ب ع �ل��ى جميع
ال �ج �ه ��ات االل � �ت � ��زام ب� �ه ��ا ،م �ن �ه��ا :االل � �ت ��زام
ب��إرش��ادات السلطات الصحية والتوعية
بها قدر اإلمكان ،ويتوجب عدم االستعانة
ب�ك�ب��ار ال�س��ن وأص �ح��اب األم ��راض املزمنة
وم��ن ه��و مكلف برعاية مسن أو الحاالت
الخاصة بأنواعها بتاتا».
وت ��اب ��ع« :ي �ج ��ب أن ت �ك ��ون األف �ض �ل �ي��ة ف��ي

االخ�ت�ي��ار لألصغر س�ن��ًا ،ويفضل األع��زب
على املتزوج ،ويجب أن يكون لدى املتطوع
غرفة خاصة به في منزله أو املسكن الذي
يعيش فيه ويستطيع أن يعزل نفسه أثناء
فترة تطوعه أو عند إصابته ال سمح اهلل».
وأعرب الردعان عن قلقه الشديد في الفترة
األخ �ي��رة م��ن إص��اب��ة ع ��دد م��ن امل�ت�ط��وع�ين
بفيروس كورونا في ع��دد من الجمعيات
ال�ت�ع��اون�ي��ة وامل �ح��اج��ر وامل ��راك ��ز ال�خ��دم�ي��ة
واملستشفيات ،وهو أمر موسف ومحزن،
ح� �ي ��ث أص � �ب ��ح امل� �ت� �ط ��وع ��ون م� ��ن ال �ف �ئ��ات
املعرضة لإلصابة بالفيروس ب�ش��دة ،لذا
يستلزم األم��ر تشديد اإلج� ��راءات ال�لازم��ة
لحمايتهم.
وب�ين أن الجمعيات التعاونية تستطيع
أن تستفيد م��ن ش�ب��اب املنطقة ف��ي إدارة
خ��دم��ات�ه��ا ال�ه��ات�ف�ي��ة واس�ت�ق�ب��ال الطلبات
واالس � �ت � �ف � �س ��ارات إل �ك �ت��رون �ي��ًا وت��وص �ي��ل
الطلبات لكبار السن عند أب��واب منازلهم
م��ع ع ��دم االح �ت �ك��اك امل �ب��اش��ر ب �ه��م مطلقًا،
فوسائل التكنولوجيا الحديثة وفرت لنا
الكثير من الحلول.

الدوام الجزئي للتوثيق العقاري في يومه الثاني:

 30دقيقة للمعاملة ..والمراجع يحضر للتوقيع
حمد السالمة

العبدالجليل لـ سبقلا:
العمل اإللكتروني قضى
على تكدُّ س المراجعين
من يتأخر عن موعده
خصص له
 10دقائق ُي َّ
موعد جديد

ب��دأ ال ��دوام ال�ج��زئ��ي ل�ق�ط��اع��ي التسجيل
العقاري والتوثيق ،أول من أم��س ،وفق
االش �ت��راط��ات ال�ص�ح�ي��ة إلن �ج��از املعاملة
الضرورية خالل  30دقيقية كحد أقصى،
خالل فترة العمل التي تمتد لـ 3ساعات
تبدأ من  11صباحا وتنتهي  2ظهرا.
وب� �ي� �ن ��ت ال ��وك� �ي� �ل ��ة امل � �س� ��اع� ��دة ل� �ش ��ؤون
ال� �ت ��وث� �ي ��ق ال � �ع � �ق� ��اري وال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل ه �ب��ة
ال� �ع� �ب ��دال� �ج� �ل� �ي ��ل ل� � �ـ سبقلا أن امل� ��راج� ��ع
ينجز جميع املتطلبات الكترونيًا ويتم
ت �خ �ص �ي��ص م ��وع ��د م �س �ب��ق ل ��ه ل�ل�ت��وق�ي��ع
ف� �ق ��ط ،إذ ت� �ك ��ون م �ع��ام �ل �ت��ه ج ��اه ��زه ق�ب��ل
ح �ض��وره ،ب �ف��ارق زم �ن��ي ب�ي�ن��ه وب�ي�ن من
يليه يبلغ ربع ساعة تجنبًا لالختالط،
م �ب �ي �ن��ة أن م ��ن ي �ت��أخ��ر ع ��ن م ��وع ��ده 10

دق��ائ��ق ي�ل�غ��ى م��وع��ده وي �ح��دد ل��ه م��وع��د
آخر.
واش� � ��ارت ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل ال� ��ى ان� ��ه «غ �ي��ر
م�س�م��وح ب��ال��دخ��ول اال مل��ن ل��دي�ه��م موعد
م�ح��دد ،ال سيما أن التصريح بالدخول
الذي يمنح للمراجع يحتوي على االسم
واملوعد».

حماية
وش� � ��ددت ع �ل��ى ان ال� � � ��وزارة ات� �خ ��ذت ك��ل
ال� �س� �ب ��ل ال� �ص� �ح� �ي ��ة ل� �ح� �م ��اي ��ة امل ��وظ� �ف�ي�ن
وامل� ��راج � �ع�ي��ن ب� �ع� �ي ��دًا ع� ��ن اي اخ � �ت �ل�اط،
ك��ال�ف�ح��ص ال �ظ��اه��ري ل �ل �ح��رارة وت��وف�ي��ر
املعقمات والكمامات والقفازات ،اضافة
ال��ى تعقيم امل�ك��ان بشكل دوري وتوفير
كراسي متباعدة بمسافة مترين.
وذك� ��رت ان وق ��ت امل �ع��ام �ل��ة ال ي��زي��د على

ن� �ص ��ف س� ��اع� ��ة ،اض� ��اف� ��ة ال � ��ى اس �ت �ق �ب��ال
املوثقني ملا بني  6و 10معامالت يوميًا،
مع توفير موثقني إلنجاز املعامالت بما
ال يعطل سير العمل.
وق � ��ال � ��ت ان ال� � � � � ��وزراة ط� � � ��ورت االن� �ظ� �م ��ة
االداري � ��ة ف��ي ق �ط��اع ال�ت�س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري
وال �ت��وث �ي��ق وت �ح ��وي ��ل اغ� �ل ��ب امل �ع��ام�ل�ات
اون الي��ن لتجنب اي تكدس للمراجعني
واالزدح� � � ��ام ب �م��ا ي �ت �ن��اس��ب م ��ع امل��رح �ل��ة
حتى ما بعد عودة االعمال بعد العطلة.
ي��ذك��ر أن ��ه ت ��م ت �خ �ص �ي��ص م �ب �ن��ى واح ��د
لكل محافظتني ،بحيث تكون معامالت
حولي والعاصمة ف��ي مجمع ال��وزارات،
والجهراء والفروانية في مجمع محاكم
ال �ف��روان �ي��ة ،واالح �م ��دي وم �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر
ف ��ي م �ج �م��ع م �ح��اك��م االح� �م ��دي ،ت�ي�س�ي��را
للعمل ومنعا للزحام.

إدارة التوثيق العقاري
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عودة غير موفقة لنجوم الصف األول في الدراما المصرية
مواعيد مسلسالت رمضان

محمد علي
رغم ما تسببت به جائحة كورونا من شلل شبه تام للحياة،
وما ترتب على ذلك من تعطيل العديد من املشاريع الفنية،
ف��إن ال��درام��ا املصرية استطاعت ان تصمد وتخرج بأقل
الخسائر من هذه املحنة ،وتجلى ذلك في العدد الكبير من
األعمال التي تعرض عبر مختلف الشاشات العربية وحجم
النجوم امل�ش��ارك�ين فيها ،حيث شهد ه��ذا ال�ع��ام حضورا
كبيرا لنخبة من نجوم الصف األول في مصر ،يتقدمهم
الفنان ع��ادل إم��ام ،وك��ل من نادية الجندي ،ونبيلة عبيد،
ويسرا ،غير أنها تعتبر ع��ودة غير موفقة ،نظرا لتواضع
مستوى األعمال التي شاركوا فيها ،فضال عن التنوع في
القوالب الدرامية ما بني الكوميدي ،والتراجيدي ،والخيال
العلمي ،والرومانسي ،كما شهد هذا العام رسوب البعض
في اختبار البطولة املطلقة مثل الفنانة ياسمني صبري،
وتراجع مستوى بعض األعمال الكوميدية ،سبقلا ترصد
أبرز الظواهر في الدراما املصرية لهذا العام.

أحمد بدر

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

محمد رمضان في مسلسل «البرنس»

تلفزيون الكويت:
■ 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

«االختيار»

ال يختلف اثنان على ان مسلسل «االختيار» الذي يلعب
بطولته ال�ف�ن��ان أم�ي��ر ك ��رارة اس�ت�ط��اع ان يسحب البساط
من تحت اق��دام الجميع ،ال سيما ان��ه يعتبر لونا مختلفا
على الدراما الرمضانية يتمثل في التوثيق الدرامي لسيرة
أح��د ابطال القوات املسلحة املصرية وه��و العقيد الراحل
أحمد صابر املنسي ،الذي اغتالته أيدي «اإلرهاب» الغاشم
في ربوع سيناء ،واعتمد مخرج العمل بيتر ميمي ،الذي
شكل ثنائيا ناجحا مع أمير كرارة ،خالل الفترة املاضية،
ع�ل��ى س��رد ح�ق��ائ��ق م��ن ح�ي��اة امل�ن�س��ي ف��ي ق��ال��ب درام ��ي،
ليستعرض أيضا قصص وب�ط��والت العديد م��ن شهداء
الجيش املصري ،بالتوازي مع سيرة منسي ،التي تشكل
القوام الرئيسي لألحداث ،ويسير العمل في خطني دراميني
متوازيني من خالل حياة منسي ،الذي وهب نفسه للوطن،
على النقيض نتابع قصة انحراف زميله في الجيش هشام
عشماوي ال��ذي جسد دوره الفنان أحمد العوضي ،عن
واجبه تجاه الوطن لينضم إلى الجماعات التكفيرية.
مواجهة الفكر التكفيري

ويعتبر العمل ملحمة درامية وطنية تكشف الوجه القبيح
للجماعات امل�ت�ط��رف��ة ،وت�ب��رز ال ��دور امل�ه��م ألب�ط��ال الجيش
املصري في مواجهة الفكر التكفيري ،ورسالة ل��ردع كل
من يحاول العبث بمقدرات األمن الوطني املصري ،ورغم
تباين اآلراء تجاه أداء بعض ابطال املسلسل ألدواره��م ال
سيما احمد العوضي ،فإن العمل شكل صدمة كبيرة بني
أوس ��اط املتعاطفني م��ع تلك ال�ت�ي��ارات ال�ت��ي ت�ح��اول العبث
بأفكار شبابنا.

عادل إمام وحمدي الميرغني في مسلسل «فالنتينو»

تلفزيون أبوظبي:
ياسمين صبري في «فرصة تانية»

أمير كرارة في مسلسل «االختيار»

األول الذين لهم باع طويل في الدراما العربية الى املنافسة
خالل شهر رمضان ،على سبيل املثال الفنان عادل إمام
بـ«فالنتينو» ،وال��ذي ك��ان أق��ل م��ن املتوقع على مستوى
ال�ح��دث أو جرعة الكوميديا او الحبكة التي طاملا اعتمد
عليها الزعيم كما يحلو للجمهور تلقيبه ،فعانى املسلسل
األيام املاضية من املط والتطويل ،األمر نفسه ينطبق على
نبيلة عبيد ونادية الجندي بمسلسل «سكر زيادة» ،حيث
ك��ان أداؤه �م��ا مبالغا ف�ي��ه ،ك�م��ا ان ال�ع�م��ل يفتقد للحدث
الدرامي حتى وان صنف على انه كوميدي ،أما مسلسل
«خ�ي��ان��ة ع �ه��د» ل�ل�ف�ن��ان��ة ي �س��را ،ف��رغ��م ان �ن��ا ش��ارف�ن��ا على
منتصف الشهر ،فإنه مر مرور الكرام.

ل �ع��دد م��ن ال �ف �ن��ان�ين ،م�ن�ه��م ي��اس �م�ين ص �ب��ري بمسلسل
«ف��رص��ة ث��ان �ي��ة» ،وال ��ذي يعتبر األض �ع��ف م��ن ح�ي��ث أداء
بطلته ،والذي كان دون املستوى ،لتقدم ياسمني دورا باهتا
وتظهر في اغلبية املشاهد قليلة الحيلة من دون رد فعل
يرقى ملستوى الحدث الدرامي.

الصف األول

«فرصة ثانية»

وك��ان الفتا ه��ذا العام ع��ودة ع��دد كبير من نجوم الصف

على الجانب اآلخر شهد هذا العام البطولة املطلقة األولى

البرنس و«الفتوة»

أما الفنان محمد رمضان في مسلسل «البرنس» ،فاستطاع
ً
أن يقدم هذا العام عمال متزنًا مقارنة بمسلسالته السابقة،
وربما ساهم في زيادة نسبة املتابعة له خالل األيام القليلة
املاضية أن املسلسل ذو طابع اجتماعي ،ويطرح قضية
ص��راع مجموعة م��ن األش�ق��اء ح��ول م�ي��راث وال��ده��م ،وهي
منطقة قلما يذهب إليها رمضان ،أيضا استطاع الفنان

يوميات أبو طبيلة
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.

■  ١٠٠وش والثنائي!
بعض املسلسالت تبدأ تحلو بعد مرور بعض حلقاتها ،ومن
أبرز هذه املسلسالت هذا املوسم مسلسل  ١٠٠وش للفنانة
نيللي ك��ري��م ال�ت��ي ف��اج��أت ج�م�ه��وره��ا ب�ق��درات�ه��ا الكوميدية
العالية ،وه��ي التي تخصصت في السنوات االخيرة ب��أدوار
«النكد».
املهم أن هذا املسلسل أكدد اهمية التفاهم بني املمثل واملخرج،
فهو م��ن اخ ��راج كاملة اب��و ذك ��ري ..ككل مسلسالت نيللي
االخيرة ..من الواضح أنهما أصبحا ثنائيًا ناجحًا جدًا!

■ لغات فنانات
تميزت الفنانة هيا عبدالسالم بإجادتها للغة العبرية في دورها
بمسلسل ام ه��ارون ،ومثلها الفنانة بثينة الرئيسي التي أدت
بعض حواراتها في مسلسل محمد علي رود باللغة الهندية.
وهذه من الحاالت الجديدة في الدراما الكويتية عموما.

■ عارفين وموافقين!
ف� ّ�ج��رت الفنانة مايا دي��اب مفاجأة عندما اعترفت ب��أن كل
ضيوف برامج رامز جالل يعرفون مسبقا أنهم سيتعرضون
مل��وق��ف م �ع�ين ،وان �ه��م م��واف �ق��ون ،ول��ذل��ك ف�ه��ي ت�س�ت�غ��رب من

انفعاالتهم ودعاويهم التي يصبونها على رأس رام��ز بعد
اكتشاف املوقف!

■ إيناس الجريئة!
كعادتها في اختيار موضوعات مثيرة في برنامجها «شيخ
ال�ح��ارة وال�ج��ري�ئ��ة» ،أث��ارت املخرجة إي�ن��اس الدغيدي قضية
التحول الجنسي خالل لقائها بالفنان هشام سليم .إيناس
سألت هشام عن ابنته ومراحل التحول وموقفه منها ،وكان
واضحا أن الفنان كان محتارا في التعامل مع املوقف املثير،
ولكنه اجاب على السؤال بالتفصيل!

■ كله من كورونا!
حاول الفنان الكبير جاسم النبهان تبرير الخطأ الذي وقعت
ب��ه الفنانة فاطمة الحوسني عندما خلطت ب�ين اس��م النبي
ي��ون��س عليه ال�س�لام وال�ن�ب��ي ي��وس��ف عليه ال�س�لام ب��أن��ه زلة
لسان ،وكان املفروض أن ينتبه بقية أفراد طاقم العمل .وان
هذه االخطاء كثرت بسبب سرعة االنجاز تحت ضغط ضيق
وقت التصوير بسبب ظروف أزمة كورونا.
الجميل ان النبهان أعلن ان مسلسله «سماء عالية» توقف عن
التصوير عندما اكتشف فريق العمل ضيق الوقت حتى ال
يقعوا بمثل تلك األخطاء!

تغريدة اليوم
عائشة املجعلي@AishaAlmajali/
ُ
إذا َ
كنت ُمخالفًا لفكر ٍة معينة أو لديك ّ
رأي مختلف في أي طرح ،فالهدف من النقاش الجماعي هو
تطوير الفكرة وإظهار االيجابيات وتحسني السلبيات.
فالنقد البناء هو عملية تقييم األعمال واألقوال ،واآلراء بهدف اإلبقاء عليها وليس نسفها.

ياسر جالل أن يلفت األنظار بمسلسل «الفتوة» والذي تقع
أحداثه في عالم األحياء الشعبية ،حيث تنظم هذه األحياء
وتدير شؤونها فئة من األش�خ��اص األق��وي��اء ،والتي كان
يطلق عليهم «الفتوة» ،الذي يتحمل مسؤولية األهالي.
«رجالة البيت»

بينما يعتبر هذا العام األقل حظا من ناحية جودة األعمال
الكوميدية التي تعرض عبر الفضائيات ،اغلبها يفتقد
ملحتوى جيد او حبكة درامية او حتى منطقية في الحدث،
وذهب بعض صناعها لتقديم اسكتشات ساذجة ،منها
على سبيل املثال مسلسل «رجالة البيت» ،وال��ذي هوجم
بضراوة عبر مختلف مواقع التواصل االجتماعي ،وهو
من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد.

باسل خياط
يطارد أشباحه في «النحات»
مهاب نصر
إذا كنت م��ن ع�ش��اق الغموض واألس��رار
وأج� � ��واء اإلث� � ��ارة ي�م�ك�ن��ك م �ت��اب �ع��ة ال�ع�م��ل
ال��درام��ي املتميز «النحات» ،بطولة الفنان
باسل خياط ،حيث يجمع املسلسل بني
ن��وع�ي�ن م ��ن األج� � ��واء ي �ب��دو م ��ن ال�ص�ع��ب
التقاؤهما؛ حياة الفنان الهادئة املتسمة
بالبحث عن الجمال ،وجو الجريمة الذي
يعترض طريقه فجأة من خ�لال رسائل
غامضة ومحيرة ،تنبئه أن أب��اه ،الراحل
ع ��ن ال �ع ��ال ��م م �ن��ذ س� �ن ��وات ط ��وي �ل ��ة ،م��ات
مقتوال ،هكذا يجد باسل خياط أو «يمان»،
بحسب دوره ف��ي املسلسل ،نفسه أم��ام
ض��رورة البحث عن سر الجريمة وقاتل
أبيه ليجد نفسه بإزاء تاريخ كامل يمس
عالم الجريمة الذي تم طمسه ونسيانه مع
مرور السنوات.
ف��ي بيت عائلته ي�ط��ارد شبح األب «يمان»
على سطوح امل��راي��ا ،لنكتشف أن��ه يشبهه
كثيرا ،يقرر يمان تقديم دورة تعليمية في
جامعة تقع ف��ي الجهة نفسها ال�ت��ي يقبع
فيها بيت األس ��رة ال��ذي ك��ان مهجورا من
قبل.
ورغ � ��م أن أح� � ��داث امل �س �ل �س��ل ت �ك �ش��ف لنا
على مهل خيوط شبكة من العالقات التي
تورطت في املاضي ،فإن ذلك يتم في إيقاع
م�ل�ائ��م ل �ح �ي��اة ف �ن��ان ي�ب�ح��ث ع ��ن ال�ح�ق�ي�ق��ة
وت��ؤرق��ه ص ��ورة وال ��ده وال �ت��زام��ه األخ�لاق��ي
تجاه مقتله.
أح��د أصدقائه «عمر» يقوم بمساعدته،
ل �ك �ن��ه ي �ت �ل �ق��ى ت � �ه� ��دي� ��دات ،ك� �م ��ا ت�ص�ل��ه
م�ع�ل��وم��ات أي�ض��ا م��ن ش�خ��ص خ��رج من
السجن حديثا ي��دع��ى جميل أب��و ال��وف��ا،
وث�م��ة م�ف��اج��أة ج��دي��دة ت��واج��ه «ي �م��ان» إذ
يكتشف أن ألبيه أخا لم يذكر أحد اسمه
م��ن ق �ب��ل ،وال األب ن�ف�س��ه وال ت��وج��د له
بيانات .فمن هذا العم الغامض؟ وهل هو
حقيقة أم وه��م؟ ومل��اذا طمست سيرته؟
وملاذا حافظت جدته على «وشم» طبعته
في سنواتها األخيرة كأنها تشير به إلى

■ مانيكان 4:30
■ درويشيات 6:30
■ رجالة البيت 7:05
■ جنة هلي 8:00
■ محمد علي رود 9:00
■ الساحر 10:00
■ النحات 11:00
■ ونحب تاني ليه 12:00
قناة « MBCدراما»:
■ الحرملك  12 ..صباحًا ،و 5مساء
■ فرصة تانية  1 ..ظهرًا ،و 7مساء ،و11
مساء
■ االختيار 2 ..ظهرًا ،و 9مساء 1 ،صباحًا
■ هيا وبناتها 3 ..مساء ،و 8مساء
ً
مساء ،و 10مساء
■ شغف4 ..
ً
■ الكون في كفة + ..مساء ،و 12ليال
قناة « »mbcمصر:
■ مسلسل سكر زيادة..
ً
مساء
9
■ لعبة النسيان 10 ..مساءً
ً
مساء
■ اثنني في صندوق11 ..
■ الشركة األملانية ملكافحة الخوارق12 ..
ً
مساء
قناة «:»CBC
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
ً
مساء
■ ليالينا9 ..
■ وت �ح��ب ت��ان��ي ل �ي��ه10 ..
ً
مساء
■ تيمون وبومبا 11 ..مساءً
ً
مساء
■ فرصه ثانية12 ..

السر أو تمنع نفسها من نسيان أن لها
ول��دا آخ��ر؟ في لقطة ارتجاعية يظهر لنا
ال �ع��م ال �غ��ام��ض «رن� ��د» ك��رج��ل ع�ص��اب��ات
خطير ،يشبه كثيرا وجه ابن أخيه ،هكذا
يظهر باسل خياط في ثالثة أدوار :يمان،
وشبح األب ،وصورة العم.
ي�ب�ت�ع��د امل �س �ل �س��ل ع ��ن ال �ص �خ��ب وال �ع �ن��ف
وي �ك �ت �ف��ي ب ��اإلي� �ح ��اء م ��ن خ�ل��ال امل �ش��اه��د
املعبرة ،ت��ارك��ا للمتابع استكمال الصورة
ك�م��ا ي�ف�ع��ل ال �ن �ح��ات ت �م��ام��ا ،ح�ي��ث م��ع كل
ض��رب��ة إزم� �ي ��ل ي�ن�ج�ل��ي أم��ام �ن��ا ج ��زء من
الحقيقة املخفية.
يتضمن املسلسل خيوطا إنسانية فرعية
أخرى ،مثل تنافس الصديقتني «الغريمتني»
على العالقة بـ«يمان» ،وعالقة األم املعقدة
بابنتها ،كما يشير بالطبع إلى الجرائم التي
تتخذ لنفسها ستارا من مؤسسات أهلية
تعليمية أو خدمية.
امل �س �ل �س��ل م ��ن إخ� � ��راج ال �ت��ون �س��ي م�ج��دي
السميري وتأليف بثينة ع��وض ،ويشارك
ف��ي العمل أم��ل ب��وش��وش��ة ،ون��دى ف��رح��ات،
وال� �ك ��و داوود ،وإي� �ل ��ي م� �ت ��ري ،وج��وزي��ف
بونصار ،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

دجاج خوريش فسنجان (إيراني)
الكمية  5-6 /أشخاص

■ المقادير:

 دجاجة وزنها كيلوغرام ونصف أو بطة وزنها كيلوغرامان ملح فلفل مطحون ملعقتا طعام سمنة أو زبدة بصلة كبيرة ،مفرومة ناعمًا كوب جوز مفروم ناعمًا  2/1كوب جوز مطحون خشنًا كوب دبس رمان  3مالعق طعام سكر أسمر عودا قرفة ملعقة طعام عصير ليمون حامض للتقديم: ّحب رمان
 أرز شيلو■ طريقة التحضير:

ّ
 ينزع الريش عن البطة أو الدجاجة املنظفة ويحرف جلدهافوق النار إذا لزم األمر للتخلص من أي شعر متبق .يزال الدهن
الفائض من بطنها ،ثم تمسح باملحارم الورقية .يربط ساقا
البطة ويرش فوقهما امللح والفلفل.
 تسخن ملعقة طعام من السمنة في قدر ثقيلة وكبيرة ّوتحمر
فيها البطة من كل الجهات على نار متوسطة .ترفع البطة من
القدر بعد أن ّ
تحمر وتوضع جانبًا وتصفى من الدهن الفائض.

سلطة الفاصولياء
الملوّ نة (إيطالي)

الشيف زياد هالل

 تضاف بقية السمنة إل��ى القدر ويقلى فيها البصل بهدوءح�ت��ى ي��ذب��ل ،ي�ض��اف ال �ج��وز ودب ��س ال��رم��ان وال�س�ك��ر وال�ق��رف��ة
ويترك الخليط على النار حتى الغليان .تخفف النار.
 تعاد البطة إلى القدر وتسكب فوقها الصلصة .تغطى القدروي �ت��رك م �ح �ت��واه��ا ي�غ�ل��ي ب��رف��ق مل ��دة س��اع �ت�ين ون �ص��ف حتى
تستوي البطة ،مع ضرورة سقيها بالصلصة بني الحني واآلخر
أثناء الطهو.
 -ت�ض��اف ال�ت��واب��ل إل��ى الصلصة بحسب ال��ذوق خ�لال الطهو،

ويضاف عصير الاليم أو عصير الليمون الحامض.
 تنقل البطة املطهوة إلى طبق التقديم وتحفظ ساخنة .يقشدالزيت الفائض عن الصلصة وتوضع الصلصة على النار حتى
تغلي.
 تسكب الصلصة الساخنة فوق البطة ويزين الطبق بالجوزّ
وحبات الرمان ويقدم مع الشيلو.
 مــالحظـــة :يمكن استعمال دجاجة أو قطع من الدجاج بدلالبطة.

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

المعكرون

الكمية 6 :أشخاص

■ المقادير

 كوبا فاصولياء حمراء مغسولة ومصفاة. كوبا فاصولياء بيضاء مغسولة ومصفاة. كوبا فاصولياء خضراء مغسولة ومصفاة أو كوبلوبياء خضراء مسلوقة ومصفاة.
  4بصالت خضرء مفرومة.  4/1كوب بقدونس طازج مفروم. الصلصة اإليطالية: كوب زيت زيتون أو زيت نباتي.  4/1كوب خل. ملعقتا طعام بصل مفروم ناعمة. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغير من الخردل.  2/1ملعقة ط�ع��ام حبق ي��اب��س أو ملعقة ط�ع��ام حبقطازج مفروم.
  4/1ملعقة صغيرة فلفل. فصا ثوم مدقوقان. ملح حسب الرغبة.■ طريقة التحضير:

ُ
 تخلط أنواع الفاصولياء مع البصل والبقدونس.ُ
ُ
 تمزج مكونات الصلصة اإليطالية مع بعضها وتصبفوق خليط الفاصولياء ،وتقلب السلطة جيدًا.
ُ
 تغطى السلطة وتوضع في البراد ملدة  3ساعات علىاألقل ،شرط تحريكها بني الحني واآلخر.

■ المقادير:

■ مقادير القدر

  400غ طحني  100غ سميد ناعم ملعقة كبيرة ينسون بودرة ملعقة صغيرة خميرة  50غ حليب بودرة  250غ ماء -ليتر زيت للقلي

  400غ ماء  1ك سكر عصرة ليمون -ملعقة كبيرة ماء زهر

النار ويترك حتى يغلي لثالث دقائق ثم يضاف
اليه ماء الزهر ثم يرفع عن النار ويوضع جانبًا.
■ تحضير العجينة

■ تحضير القدر

ي��وض��ع السكر وامل ��اء وال�ل�ي�م��ون ف��ي طنجرة على

ٌّ
يوضع في وعاء كل من الطحني والسميد والحليب
والينسون والخميرة وتخلط بعضها مع بعض ثم
يضاف اليها السمن ويفرك جيدًا ثم يضاف اليها
امل��اء ويخلط حتى تصبح العجينة متماسكة ثم

تغطى بورق نايلون ملدة  5دقائق.
تقطع العجينة الى كرات بحجم نصف حبة جوز
وت �ف��رك ب ��رأس األص ��اب ��ع ع�ل��ى ش�ب��ك ح�ت��ى ت��أخ��ذ
شكل أصابع وتصف في صينية وتوضع جانبًا.
يوضع الزيت في مقالة على النار حتى يسخن ثم
يضاف اليه أصابع املعكرونة وتحرك باستمرار
حتى تحمر ثم ترفع عن النار وتغطى في القدر
½ دقيقة ثم توضع بمصفاة ملدة  5دقائق وتقدم
بعد ذلك.

شيش برك (لبناني)
الكمية  4-5 /أشخاص
■ المقادير:

 كوبا دقيق نصف كوب حليب ملعقتا طعام زيت نباتي  2/1ملعقة صغيرة ملح كوب من الدقيق لرق العجينة■ الحشوة:

 400غ لحمة غنم مفرومة ناعمًا بصلة متوسطة ،مفرومة ناعمًا ملعقتا طعام سمنة أو زب��دة أو زيتنباتي
  4/1كوب صنوبر  2/1ملعقة صغيرة بهار حلو  4/1ملعقة صغيرة فلفل أسود  4/1ملعقة صغيرة فلفل أحمر  4/1ملعقة صغيرة قرفة  2/1ملعقة صغيرة ملح■ اللبن المطهو:

 كيلوغرام ونصف لنب زبادي -ملعقة ون�ص��ف ط�ع��ام ن�ش��اء م��ذوب

باملاء
  2/1ملعقة صغيرة ملح  2أو  3فصوص ثوم مدقوقة م�ل�ع�ق��ة ط �ع��ام ن�ع�ن��ع ي��اب��س أو ب��اق��ةكزبرة طازجة مفرومة
  2او  3م�ل�اع ��ق ط �ع ��ام زب � ��دة ل�ق�ل��يالكزبرة
 تحضير الحشوة: ّيحمى ال��زي��ت ويقلى فيه الصنوبر
ّ
حتى يقشر ،يوضع الصنوبر جانبًا.
 ي�ق�ل��ى ال �ب �ص��ل وال �ل �ح �م��ة ف��ي ال��زي��ت.تضاف التوابل وتقلى ملدة  10دقائق.
 ت ��رف ��ع ال � �ق� ��در ع� ��ن ال � �ن� ��ار وي �ض ��افال�ص�ن��وب��ر ،وي�ت��رك امل��زي��ج جانبًا حتى
يبرد.
■ طريقة التحضير:

 يخلط الدقيق مع الحليب والزيت وامللحفي الخالط حتى تتكتل العجينة على
ج��ان��ب واح ��د م�ن��ه وت�ص�ب��ح متوسطة
ال�ل�ي��ون��ة .تقسم العجينة إل��ى قسمني،
وت��وض��ع ف��ي وع� ��اء م�ك�س��و ب��ال��دق�ي��ق.
ت�غ�ط��ى ال�ع�ج�ي�ن��ة وت �ت��رك ل �ت��رت��اح م��دة
 20إل��ى  30دقيقة .إذا كانت العجينة

رخ��وة ج�دًا ،يضاف املزيد من الدقيق،
وإذا كانت قاسية ج�دًا ،يضاف املزيد
من الحليب ،كما يمكن دع��ك العجينة
باليدين في حال عدم وجود خالط.
 ت� ��رق ال�ع�ج�ي�ن��ة ف� ��وق س �ط��ح مكسوب��ال��دق�ي��ق ح�ت��ى ت�ص�ب��ح ب�س�م��اع��ة 2/1
سم.
 تستعمل قطاعة بسكويت صغيرةأو فنجان ق�ه��وة لتقطيع العجينة إلى
دوائر صغيرة بقطر  3أو  4سم.
 ت �ح �ش��ى ك ��ل دائ� � ��رة ع �ج�ي�ن ب �م �ق��دارنصف ملعقة صغيرة من الحشو ،ثم
تطوى الدائرة على شكل قبعة.
 ت�ص��ف ق�ب�ع��ات ال�ع�ج�ين ف��ي صينيةمدهونة بالزيت وتخبز ّ
لتحمر.
 يطهى اللنب مع النشاء امل��ذوب وامللححتى يبدأ اللنب بالغليان.
 يضاف الشيش برك إلى اللنب ويتابعالطهو لربع ساعة .ثم تطفأ النار.
ّ
 ت �س��خ��ن ال ��زب ��دة ف ��ي م �ق�ل�اة وي�ق�ل��ىف �ي �ه��ا ال� �ث ��وم وال� �ك ��زب ��رة امل� �ف ��روم ��ة .أو
يمكن تذويب الزبدة وقلي الثوم فيها
مل��دة دقيقتني أو ث�لاث دق��ائ��ق ،وم��ن ثم
ي�ض��اف ال�ن�ع�ن��اع .ت�ط�ف��أ ال �ن��ار ويصب
املزيج فورًا فوق اللنب ّ
ويقدم.
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اليت 09

منوعات

خبير أسري يجيب :ال تضيعي وقتك في الجدال معه ..إنه مريض

زوجي يؤمن بأن «كورونا» مؤامرة ..فكيف أقنعه بغير ذلك؟
* كوامي أنتوني أبياه « -نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
أرس�ل��ت ق��ارئ��ة رس��ال��ة إل��ى خبير أس��ري
وك� � ��ات� � ��ب وف � �ي � �ل � �س� ��وف ف� � ��ي ص �ح �ي �ف��ة
«نيويورك تايمز» تقول فيها:
ل� ��دي م �ش �ك �ل��ة م ��ع زوج� � ��ي ،إن� ��ه ي�ع�ت�ق��د
أن ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا ،ال� ��ذي ق �ت��ل آالف
األش�خ��اص لحد اآلن ،م��ا ه��و إال خدعة
س �ي��اس �ي��ة ع��امل �ي��ة ،ه��دف �ه��ا ال �ت �ح �ك��م ف��ي
ال � �ن� ��اس .ان ��ده� �ش ��ت ل� �س� �م ��اع ه � ��ذا م �ن��ه،
حاولت أن أشرح له أن هذا املرض ليس
خ��دع��ة ،ف��أن��ا أع��رف أط�ب��اء يقاتلونه في
ال �خ �ط��وط األم��ام �ي��ة ،وأع� ��رف أش�خ��اص��ًا
أص�ي�ب��وا ب��ال�ف�ي��روس ،ب��ل وح�ت��ى آخرين
ل�ق��وا حتفهم بسببه ،ل�ك��ن ال ش��يء من
الذي أقوله أقنعه.
إنه ملن املرهق أن تجادل شخصًا يؤمن
بنظرية املؤامرة ،ال أشعر أنني سأخسر
الكثير من خالل إهماله وتجنب الجدال
م �ع��ه ،ول �ك��ن م��ا م �ق��دار امل �س��ؤول �ي��ة ال�ت��ي
يجب أن أجعله يفهمها تجاه هذا الوباء
واالحتياطات التي يجب أن يتخذها؟
وأجاب الخبير كوامي أنتوني أبياه ،في
رده على سؤال القارئة:
يعتقد زوج��ك أن ه�ن��اك م��ؤام��رة عاملية
ُ
ت �ح��اك ب�ش�ك��ل م��ذه��ل ،ق��د ت �ن �ط��وي ه��ذه
املؤامرة على صفقة سرية بني الرئيس

وت �ع �ي��ش م� ��ع اث� �ن�ي�ن آخ� ��ري� ��ن م� ��ن أف � ��راد
أسرتها ولديها إم��دادات غذائية تكفيها
ملدة شهر ،لكن على الرغم من ذلك ،يصر
أحد أفراد أسرتها على الخروج ألسباب
تافهة ،مثل أن نوع التفاح الذي لديهم في
البيت ال يعجبه ،رغ��م أن ال �خ��روج خطر
عليه ألنه يبلغ من العمر  92عامًا.
وت� �ق ��ول إن� �ه ��ا ج ��رب ��ت أن ت �ت �ح��دث م�ع��ه
وت� �ش ��رح ل ��ه أن ب �خ��روج��ه ه ��ذا ف��ال�خ�ط��ر
ي�ح��دق ب��ال�ع��ائ�ل��ة ك�ل�ه��ا ،ل�ك��ن ال ح�ي��اة ملن
تنادي.
وقد أخبرتها أن هناك بعض األشخاص
ممن يصعب التحكم فيهم وإقناعهم
بأن األمر جدي ،ويحتاج إلى تفهم من
كل أفراد العائلة ،فيجب أن تصل فكرة
التباعد االجتماعي إلى الجميع ليقوموا
ب �م �م��ارس �ت �ه��ا ب �ش �ك��ل ص �ح �ي��ح ،ف�خ�ط��أ
واح� ��د ق��د ي�ت�س�ب��ب ف��ي ك��ارث��ة ل�ل�ع��ائ�ل��ة
كلها.
أه��م ما يجب أن أقوله أن تحرصي على
أن زوج ��ك ي �م��ارس ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي
ويهتم بأمور النظافة الشخصية (غسل
اليدين بشكل مستمر) ،حتى وإن كان ال
يؤمن بأن فيروس كورونا مرض اجتاح
ال �ع��ال��م ،ل�ك��ن ي�ج��ب عليه ات �ب��اع النصائح
حتى تتم حماية العائلة.

األم � �ي� ��رك� ��ي دون � ��ال � ��د ت� ��رام � ��ب ون� �ظ� �ي ��ره
ال �ص �ي �ن ��ي ش� ��ي ج�ي��ن ب �ي �ن��غ وع� �ش ��رات
ال� �ق ��ادة ال �س �ي��اس �ي�ين اآلخ ��ري ��ن ف ��ي ك��ل
ق ��ارة ص��ال�ح��ة ل�ل�س�ك��ن ،وس�ي�ش�م��ل ذل��ك
األط � �ب� ��اء ف ��ي ج �ن �ي��ف ال �ت��اب �ع�ي�ن مل�ن�ظ�م��ة
الصحة العاملية ،وفي أتالنتا في مركز
السيطرة على األمراض ،واملستشفيات
ف��ي جميع أن�ح��اء العالم ،أيضًا سيكون
ه ��ؤالء امل �ت��آم��رون م��ن ع �ل �م��اء ال�ب�ي��ان��ات
ف��ي ج��ام�ع��ة ج��ون��ز ه��وب�ك�ن��ز ،أو ف��ي كل
بلد يعلن ع��ن ح��االت إص��اب��ة أو وفيات
بالفيروس!
جنون العظمة

إذا ك��ان زوج��ك يعتقد أن ك��ل م��ا يقوله
هؤالء السياسيون والعلماء والعاملون
ف ��ي م� �ج ��ال ال �ص �ح��ة ه ��و ك�ل��ام م��وج��ه،
فسيتطلب ذل��ك ق��درة مذهلة م��ن جانب
ش� �خ ��ص واح� � ��د ل �ل �ت �ح �ك��م ف� ��ي وس ��ائ ��ل
اإلع� �ل��ام واإلن� �ت ��رن ��ت ،زي� � ��ادة ع �ل��ى ذل��ك
م��ا ال �غ��رض امل�م�ك��ن ال ��ذي ت�خ��دم��ه ف�ك��رة
املؤامرة هذه؟
ً
أف� �ت ��رض أن ه �ن��اك اح �ت �م��اال أن زوج ��ك
ي � �ع� ��ان� ��ي م � ��ن م � � ��رض ج � �ن � ��ون ال �ع �ظ �م��ة
ال�س��ري��ري ويحتاج إل��ى مساعدة طبية،
إذا ك ��ان ه ��ذا م ��ا ي �ح ��دث ،ف �ل �ي��س ه�ن��اك
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال ��ذي ي�م�ك�ن� ِ�ك ف�ع�ل��ه م �ع��ه ،ال
ض��رر في أن تبقي عالقتك معه ،ولكن
ال ف ��ائ ��دة م ��ن اس �ت �ك �ش��اف أوه� ��ام� ��ه أو

مشاركته فيها.
ي �ع �ت �ق��د ع � ��دد ق �ل �ي��ل م� ��ن ال � �ن� ��اس ب �ه��ذه
امل ��ؤام ��رة ال �ت��ي ي �ت �ح��دث ع �ن �ه��ا زوج ��ك،
وك �ل �ن��ا ل �س�ن��ا ع �ل��ى اس �ت �ع��داد إلض��اع��ة

ال��وق��ت ف��ي ال�ج��دال معهم ،ون�ف��س األم��ر
ب��ال �ن �س �ب��ة إل ��ى زوج � ��ك ،إذا ك��ان��ت ه��ذه
ق�ن��اع��ات��ه ف�لا داع��ي إلض��اع��ة وق�ت��ك في
الجدال معه.

مثال حي

ً
دعيني أس��رد عليك م�ث��اال :فقد أرسلت
لي قارئة أخرى تقول إنها تبذل قصارى
ج�ه��ده��ا ل�ت�ج�ن��ب االت �ص��ال االج�ت�م��اع��ي،

سمية اإلبراهيم :الطماطم ليست ممنوعة لمرضى ضغط الدم بل صلصاتها

«الحجر» ..فرصة للتحكم في تغذيتك وخسارة الوزن
وضع كمية كبيرة من البهارات أو امللح عليه.
■ ال�س�ل�ط��ة ال �خ �ض��راء (م �ث��ل خ �ي��ار وط�م��اط��م وخ��س
وب ��روك� �ل ��ي وج� � ��زر وك � ��وس � ��ه) .وي �ف �ض ��ل االب �ت �ع ��اد
ع��ن ال �خ �ض��ار ال��ورق �ي��ة ال��داك �ن��ة وال ��زه ��رة وامل �ل �ف��وف
والباذنجان ألنها تسبب العطش.
■ أفضل فواكه السحور هي التمر واملوز الحتوائهما
ع �ل��ى ن �س �ب��ة م� �ت ��وازن ��ة وم� �ف� �ي ��دة م ��ن ال �ب��وت��اس �ي��وم
والصوديوم والفسفور والكالسيوم.

د .خلود البارون
شددت اختصاصية التغذية
العالجية سمية اإلب��راه�ي��م،
على ضرورة تناول املصاب
ب��ارت�ف��اع ضغط ال��دم تغذية
صحية ت�ع��زز ات ��زان صحة
قلبه وش��راي�ي�ن��ه ،ب��اإلض��اف��ة
إلى الحرص على تناول األدوية ،موضحة أن الصيام
مفيد للتحكم في مرض ارتفاع ضغط الدم ،نظرًا ملا
يرافقه من العادات والسلوكيات التالية:
 - 1التحكم في الشهية وفقدان الوزن الزائد وخفض
معدل الدهون والكوليسترول.
 - 2الهدوء وقلة االنفعال أو الغضب ،مما يقلل إفراز
األدرينالني وهرمونات التوتر.
 - 3أث �ن��اء ال�ص�ي��ام يفقد ال�ج�س��م كمية م��ن م�خ��زون
املعادن التي من ضمنها الصوديوم ،مما يزيد اتزان
ضغط الدم.
 - 4ممارسة الرياضة البدنية ،سواء باملشي أو تكرار
الصالة (التراويح وقيام الليل) ،مفيدة لخفض ضغط
الدم.
 - 5منع التدخني أثناء الصيام ،يعطي املدخن حافزًا
لإلقالع عنه.
إرشادات لتقليل الصوديوم

 - 1تفاد املأكوالت املالحة كاألجبان املالحة واملكسرات
املالحة واملخلالت والبسكويت والصلصات (كاتشب
وباربيكيو وصويا).
 - 2االبتعاد عن األطعمة املعلبة واختيار األصناف
الطازجة أو املثلجة.
 - 3تفاد تناول اللحوم الباردة كاملرتديال ،البسطرمة،
السالمي والوجبات الجاهزة.

ال تمنع الطماطم

م��ن امل�ع�ل��وم��ات ال�ق��دي�م��ة ال �ت��ي ال ت ��زال م�ن�ت�ش��رة منع
ت �ن��اول ال�ط�م��اط��م م��ن ق�ب��ل امل�ص��اب�ين ب��ارت�ف��اع ضغط
ال ��دم .لكن ثبت حديثًا أن الطماطم م��ن ال�خ�ض��روات
املفيدة لهم ،فهي تحتوي على فيتامينات ألف وإي.
ً
لذا ،يجب تقنني تناولها ،ولكن املمنوع فعال هو تناول
صلصات الطماطم الجاهزة مثل املعجون والصلصة
الحارة (الشطة) الحتوائها على كيميائيات وملح.
 - 4تفاد الشوربات والصلصات الجاهزة ومساحيق
النكهة ،وتحضير الشوربة منزليًا من املواد الطبيعية
كالخضروات ،والعدس ،والشوفان ،والقمح.
 - 5وضع أقل قدر من امللح في الطعام.
 - 6غ �س��ل األط �ع �م ��ة امل �ع �ل �ب��ة ب ��امل ��اء ج� �ي� �دًا ل�ت�ق�ل�ي��ل
الصوديوم قبل استخدامها في الطبخ.
 - 7الحرص على قراءة امللصق الغذائي عند التسوق،
واختيار األطعمة القليلة بالصوديوم.
 - 8شرب جرعات متكررة من املاء.
محظورات وجبة السحور

■ الوجبات السريعة والجاهزة (حتى لو طبخت في
املنزل كالهمبرغر والنقانق).

■ الصلصات والفلفل (البهارات الحريقة) واملخلالت.
■ الكريمة البيضاء الدسمة.
■ م�ش��روب��ات ال�ك��اف�ي�ين؛ ألن�ه��ا م��درة للبول وتسبب
الجفاف وتزيد الحمل على الكلى.
خيارات مفضلة للسحور

■ اللنب والروب من دون إضافة امللح.
■ األرز أو بطاطا مشوية أو مسلوقة أو خبز أسمر.
■ البقوليات من دون إضافة البهارات الحريقة وامللح
(يفضل الليمون والكمون والكركم).
■ أفضل البروتينات هو الدجاج والسمك .ومن الخطأ
االعتقاد بأن السمك يسبب العطش فذلك يرجع إلى
تتبيله بامللح وال�ب�ه��ارات وال�ق�ل��ي .ل��ذا ،ت�ف��اد القلي أو

رمضان «هالسنة غير»

نصحت االختصاصية سمية املصابني باالستفادة
م��ن ق ��رار م�ن��ع ال �ع��زائ��م وال ��زي ��ارات ه ��ذه ال�س�ن��ة عبر
االل �ت��زام بالتغذية الصحية وخ�س��ارة ال ��وزن .وقالت:
ً
«نتيجة ملنع الزيارات والخروج ليال قد يشعر كثيرون
بالتوتر والحزن ويفتقدون أحبابهم ،ولكني أنصح
الجميع بالهدوء والسكينة والتفرغ للعبادات للحفاظ
على ات��زان ضغط ال��دم .وان�ظ��ر إل��ى وضعك بصورة
إي �ج��اب �ي��ة ،ف��اع�ت�ب��ره��ا ف��رص��ة ل�ل�ت�ح�ك��م ف��ي تغذيتك
وخ� �س ��ارة ال � ��وزن .ول �ك��ن أي �ض��ًا ال ت �ن��س اس �ت �ش��ارة
الطبيب أثناء رمضان ،خصوصًا في نهايته ،وذلك
لتعديل ج��رع��ات��ك ال��دوائ �ي��ة أث �ن��اء ال�ص�ي��ام ،فخسارة
ال��وزن يجب أن يرافقها خفض للجرعة الدوائية وإال
فقد يعاني من نوبات الهبوط».

* خبير وفيلسوف أميركي ،بريطاني
امل ��ول ��د ،ت�ت�م�ح��ور أع �م��ال��ه ح ��ول فلسفة
اللغات والعقل والتاريخ الفكري.

مايو كلينك
تغيرات الثدي الكيسية..
هل تزيد من خطر اإلصابة
بالسرطان؟
ت �ق��ول «م��اي��و ك�ل�ي�ن��ك» إن ت �غ �ي��رات ال �ث��دي
ً
الكيسية الليفية شائعة .وع��ادة ما تكون
ل��دى ال�ن�س��اء امل�ص��اب��ات ب�ه��ذه ال�ح��ال��ة غير
ٌ
ٌ
وعقد في
تكتالت
السرطانية (الحميدة)
الثدي ،كما ُي َص نْ َ
ب بألم في الثدي يتفاوت
خ�ل�ال ال � ��دورة ال �ش �ه��ري��ة ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن
األط �ب��اء ل��م ي�ص�ل��وا إل��ى األس �ب��اب الدقيقة
لإلصابة بتغيرات الثدي الكيسية الليفية،
ول �ك��ن م��ن امل�ح�ت�م��ل أن ت �ك��ون ه��ذه ال�ح��ال��ة
نتيجة للتغيرات الهرمونية خ�لال ال��دورة
الشهرية ،والتي تؤثر على نسيج الثدي.
وتابعت «على الرغم من أن تغيرات الثدي
الكيسية الليفية ال تزيد من خطر اإلصابة
ب �س��رط��ان ال �ث��دي ،ف��إن��ه ق��د ت��زي��د صعوبة
اإلحساس بالتكتالت الجديدة أو التغيرات
غ �ي��ر ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة األخ � ��رى ف��ي ال� �ث ��دي ،مثل
تكتالت الثدي املستمرة التي ال ت��زول مع
ق ��دوم ال � ��دورة ال�ش�ه��ري��ة ال�ت��ال�ي��ة ،أو زي ��ادة
سمك أو صالبة نسيج الثدي املتكتل».
وش��ددت على أن��ه من املهم معرفة امللمس
الطبيعي للثدي حتى تتمكني من التمييز
ف ��ي ح� ��ال ظ �ه ��ور أي ش� ��يء غ �ي��ر س�ل�ي��م.
اكتشفت شيئًا خارجًا عن املألوف،
وإذا
ِ
ف �ح ��ددي م��وع �دًا ل ��زي ��ارة ال�ط�ب�ي��ب إلج ��راء
التقييم.

أيهما أختار ..تربية ابنتي أم العودة إلى وظيفتي؟
ماريال فروستروب (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان
أرسلت قارئة هذا السؤال ملحررة شؤون األسرة في
صحيفة الغارديان تقول فيه:
لدي ابنة تبلغ من العمر  9أشهر وبدأت في العودة إلى
العمل ،وقبل أن أنجب ،كنت على يقني من أن هذا لن
يكون قرارًا صعبًا؛ لم أكن أميل لألمومة أبدًا وكانت
مسيرتي املهنية دائمًا أولوية ،ومع ذلك ،كانت رؤيتها
تنمو أك�ب��ر متعة ف��ي حياتي وأش�ع��ر ب��ال��ذن��ب ،فهي
تحب الحضانة ،لكن فكرة تفاعلها مع اختصاصيي
الرعاية أكثر مني تجعلني مستاءة للغاية.
أش�ع��ر وكأنني سأتخلى عما جنيته ف��ي السنوات
األول��ى ،ويتمنى زوجي أن يخصص بعض ساعات
يومه للبنت ،لكن عمله لن يسمح بذلك ،في حني أن
لدي الكثير من املرونة ،ويبدو أنها ميزة بالنسبة ّ
إلي
أن أتخذ هذا الخيار ،لكني أشعر أن هويتي بأكملها
قد تغيرت وكل شيء اعتقدت أنه مهم توضع أمامه
العوائق.
وتقول كل أم تحدثت معها إنني على األرجح سأندم
على ال��وق��ت ال��ذي ل��م أق�ض��ه م��ع ابنتي ،وأعتقد أنهم
على حق .أشعر وكأنني أقامر مهما كان القرار الذي
أتخذه.
وكانت إجابة الخبيرة األسرية كالتالي:
مرحبًا بك في األمومة وامل��أزق املستمر الذي تقعني

ف �ي��ه ح �ت��ى ي �خ��رج ط�ف�ل��ك إل ��ى ال �ع��ال��م م ��ع ق�ل�ي��ل من
االكتراث بآبائهم الذين يضحون بأنفسهم! ال يعني
ه��ذا إم�ل�اء ال �ق��رار ال��ذي يجب أن تتخذيه ،ول�ك��ن قد
يكون أمرًا يجب أخذه بعني االعتبار.
عالم متغير

من ال��ذي لديه اليقني؟ ففي العالم دائ��م التغير الذي

نعيش فيه ،من التفاؤل أن نبحث عن حاالت عاطفية
دائمة ومستقرة من أي ن��وع .والسعادة  -كما أذكر
نفسي مرارًا وتكرارًا  -تظل واحدة من أكثر الحاالت
االنتقالية.
لقد م��ررت بواحدة من أعمق التجارب في حياة أي
ام� ��رأة؛ ل��دي��ك الكثير م��ن ال�ه��رم��ون��ات ال�ت��ي تقلل من
مستويات التوتر لديك ،وتشوش الفكر وتجعل من
املمكن أن تخصصي وقتك لحياتك الجديدة ،ورعاية

طفل وإي�ص��ال��ه ب��أم��ان ملرحلة الطفولة ليست نزهة
وليس من املفاجئ أنك ،مثل العديد من اآلباء (خاصة
األم�ه��ات) ،يترددون في التخلي عن مشروعهم في
هذه املرحلة املبكرة.
واألمومة ملدة  24ساعة في اليوم ليست خيارًا
ً
س �ه�لا ،أو ال�ط��ري�ق��ة ال��وح �ي��دة ل�ض�م��ان حصول
ط �ف �ل��ك ع �ل��ى م ��ا ي �ح �ت��اج��ه ،وب �غ��ض ال �ن �ظ��ر عن
ال �ض �غ��وط ال �ت��ي ت �ش �ع��ري��ن ب �ه��ا ،إن� ��ه ب��ال�ت��أك�ي��د
استثمار ،إذا اخترت القيام ب��ه ،ستشعرين أن
املكافآت صعبة املنال ،وال يوجد حل مثالي وأيًا
كان اختيارك فستكون هناك تحديات لحالتك
الذهنية.
وتربية الطفل ه��و سيناريو متطور ،لذلك سيكون
هناك الكثير م��ن املحطات التي ستفكرين بها في
ال�ق��رار م��ع م��رور السنني .وم��ا أن��ت مخيرة فيه اآلن
ل�ي��س ك�ي��ف س�ت�ب��دو بقية ح�ي��ات��ك؛ فيمكنك ال�ع��ودة
إل��ى ال�ع�م��ل وق�ت�م��ا أردت ،وإن ك��ان ذل��ك ب��درج��ة من
التضحية.
إنه أمر محبط للغاية أن يأتي الحمل وما بعده
تبعات مهنية ،فمتوسط متحصالت امل��رأة في
بريطانيا  76000جنيه إسترليني عند التقاعد،
وه��و مبلغ أق��ل م��ن م�ت��وس��ط م��ا يحصل عليه
الرجل ،حسبما جاء في إع�لان ج��ريء لشركة
س �ك��وت��ش وي� �ن ��دوز ل�ل�ت��أم�ين ف��ي ال �ي��وم ال�ع��امل��ي
للمرأة.
وه��ذا مجرد واح��د م��ن ال�ع��وائ��ق املالية ال�ع��دي��دة التي

تواجهها النساء الالتي يستغرقن بعض الوقت في
تربية األطفال.
خيار الموازنة

تقدم إج��ازة األب��وة مساهمة كبيرة في املسؤوليات
األبوية املشتركة ،لكن في جميع أنحاء العالم ،هناك
ع ��دد ق�ل�ي��ل م��ن ال �ن �س��اء ل��دي �ه��ن خ �ي��ار امل ��وازن ��ة بني
ال �ض��رورات البيولوجية وال�ح�ي��اة املستقلة ،ودوري
كسفيرة في منظمة «أنقذوا األطفال» التذكير دائمًا
بهذا األمر.
وبالنسبة للعديد من النساء ،ف��إن البقاء دون عمل
أم��ر مستحيل ألس �ب��اب م��ال�ي��ة ،أو أن ال�ع�م��ل نفسه
محظور بسبب مجتمعهن .لذا ،فإن أقلية محظوظة
م�ن��ا (ك�ن�س��اء) ح��رة ف��ي م��وازن��ة دواف�ع�ن��ا العاطفية
م��ع ال �ض��رورات املالية ،وخططنا املهنية م��ع رفاهية
أطفالنا ،ونأمل أن نتوصل إلى حل وسط يبقي على
حالة التفاؤل لدى جميعنا.
ي �ب��دو أن ��ه ت��م تقييمك ف��ي وظ�ي�ف�ت��ك ب �ص��ورة ج�ي��د،
م��ن قبل ص��اح��ب ال�ع�م��ل ،وه��و وض��ع رائ��ع يجب أن
ً
يمنحك الثقة التخاذ أفضل قرار بالنسبة لك ،وبدال
من ال�ق��رار ال��ذي تشعرين أن��ك مجبرة على اتخاذه،
ربما يكون ه��ذا ه��و أصعب خيار ف��ي حياتك وهو
خيار يجب على غالبية جنسنا مواجهته في مرحلة
ما ،وببساطة فإن إخبارك بما يجب عليك فعله ليس
مطروحًا إنه خيار شخصي تمامًا.
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خبراء لـ سبقلا  :نواقص تشوب المقترح النيابي

ً
قانونا يضبط فوضى اإليجارات
نحتاج
¶ الصفقات متوقفة ..والتحوُّ ل للعمل اإللكتروني قد ُينعشها

السوق العقاري المحلي بحاجة ماسة إلى بعض التشريعات المنظمة

على الرغم من المبادرات
اإلنسانية التي قام
بها عدد من المؤجّ رين
ومالك العقارات
االستثمارية والتجارية تجاه
مستأجريهم ،من خالل
خفض اإليجارات أو اإلعفاء
من السداد ،فإن البعض
ال يزال متمسكا ً بتحصيل
حقوقه ،األمر الذي دفع
ببعضهم إلى تضييق
الخناق على المستأجرين
وطردهم من شققهم
أو قطع الكهرباء والماء
عنهم!
ودفعت جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد ـــــ
 )19إلى خسارة الكثيرين من
األفراد وظائفهم ،وتع َّرض
آخرون لخفض الرواتب
وتقليص في األجور ،ما
أدى إلى عجز البعض عن
سداد اإليجارات ،ما نجم
عنه إحداث فوضى بسوق
العقار المحلي.
وقد قامت الكثير من الدول
الخليجية باتخاذ قرارات ،من
شأنها دعم المستأجرين،
وعلى ضوئها تقدّ م أخيراً
عدد من نواب مجلس األمة
بمقترح قانون ،يحمي
المستأجرين من «الطرد»،
في حال عدم سداد األجرة،
كما يضمن حق المؤجر
خالل فترة التعطيل أو
وقف العمل ،وفقا ً لرأي
خبراء ،فقد وصفوها
بأنها خطوة إيجابية ،إال أن
القانون غير كافٍ  ،مؤكدين
أن المقترح ينقصه نص
صريح بخفض اإليجار أو وقف
السداد بسبب الكوارث.
ّ
وتوقع الخبراء لـ سبقلا
أن القطاع العقاري سيتأثرّ
بشكل واضح ،في ظل
انخفاض أسعار النفط وما
شهده السوق المحلي
من تغييرات نتجت عن أزمة
الوباء ،األمر الذي ستكون
له انعكاسات واضحة على
أداء كل من القطاعين
االستثماري والتجاري ..وفي
ما يلي التفاصيل:

حيدر:

الدغيشم:

العتيقي:

األزمة ستؤثر
سلباً في
حركة المشاريع
المحلية

األراضي السكنية
واالستثمارية
والتجارية الخالية
ستكون الضحية

األسعار ستهبط
بين  % 20و % 25
خالل العام
الحالي

¶ مقترح حماية المستأجر من
كاف ..ينقصه
ٍ
الطرد جيد لكن غير
ّ
نص صريح بخفض اإليجار أو وقف
السداد في األزمات!
هبة حماد
قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقارعماد حيدر:
�اف! ،ح�ي��ث ينقصه
إن امل�ق�ت��رح ج�ي��د ،لكنه غ�ي��ر ك � ٍ
ن��ص ص��ري��ح ب�خ�ف��ض اإلي� �ج ��ار أو وق ��ف ال �س��داد
ب�س�ب��ب ال � �ك� ��وارث ،إال أن اإلي �ج��اب �ي��ة م ��ن امل�ق�ت��رح
ّ
ّ
لتحرك نيابي ،يبشر بتشريع
تعكس بداية جيدة
لرفع العبء عن املحاكم مستقبال ،كما هو متوقع،
ناتج عن ع��زوف املستأجرين وع��دم قدرتهم على
س� ��داد اإلي � �ج ��ارات امل�س�ت�ح�ق��ة ،م��ا س�ي�ت�س� ّ�ب��ب في
زي� ��ادة ق�ض��اي��ا اإلي� �ج ��ارات ال �ت��ي س�ت�م�لأ امل�ح��اك��م.
وبالتالي ،فإن هذا املقترح يراعي املؤجر بحصوله
ع �ل��ى اإلي � �ج � ��ارات ب ��إع ��ادة ج ��دول ��ة امل��دي��ون �ي��ة أو
ّ
اإليجارات املتأخرة على املستأجر ،وكذلك يحفظ
ً
حق املستأجر بعدم اإلخ�لاء ،كما كان معموال به
ّ
سابقًا في حال االلتزام بسداد اإليجارات املتأخرة
باألقساط.
وأض � ��اف :ل�ك��ن ل��م ُ
�راع االق �ت ��راح ال��وض��ع ال��راه��ن
�
�
ي
ِ
والحالة التي تمر بها الدولة ،وجميع دول العالم،
من ظ��روف قاهرة خارجة عن إرادة الجميع ومن
ضمنهم امل�س�ت��أج��ر ،وه��ي ظ ��روف ال �ك��وارث التي
ي �ج��ب أن ي �ه �ت��م ب �ه��ا امل� �ش � ّ�رع ف ��ي ه� ��ذا االق� �ت ��راح؛
ً
فالكوارث باإلمكان أن تتكرر مستقبال ،فاملادة 25
من الدستور الكويتي تنص على أن تكفل الدولة
تضامن املجتمع ف��ي ّ
تحمل األع�ب��اء الناجمة عن
الكوارث واملحن ،وال بد أن يشمل االقتراح قانونًا
يضمن ظروف الكوارث.
وع �ن��د س��ؤال��ه ع��ن م�ص�ي��ر ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري ،في
ظ��ل م��ا ت�ش�ه��ده أس �ع��ار ال�ن�ف��ط م��ن ان�خ�ف��اض ،ق��ال
حيدر :عند انخفاض أسعار النفط تتأثر جميع
القطاعات االقتصادية ،ومنها القطاع العقاري،

¶ ندعم المبادرة النيابية ونأمل
في موافقة المجلس على تعديل
ق��ان��ون اإلي���ج���ارات ل��ص��ون مصالح
الجميع

خصوصًا في الكويت ودول الخليج ،حيث يعتبر
البترول املصدر الوحيد أو األكبر للناتج والدخل
ال �ق��وم��ي ،وع �ن��د ت�ب�خ��ر ال �ث��روة ت�ت��وق��ف امل�ش��اري��ع
العمالقة واملناقصات في البنية التحتية ومحطات
ّ
والتوسع العمراني ،وبالتالي فإن
الطاقة والطرق
ّ
املناطق اإلسكانية الجديدة ستتوقف ،موضحًا
أن السيولة هي مفتاح النشاط االقتصادي ،وعند
ان �ت �ع��اش االق �ت �ص��اد ي�ن�ت�ع��ش ال �س ��وق ب��ال �ك��ام��ل،
والعكس صحيح ،وال��واض��ح أن القطاع العقاري
ي��واج�ه��ه أث��ر م ��زدوج م��ن خ�ل�ال ان�خ�ف��اض أس�ع��ار
ّ
ال �ن �ف��ط وت ��وق ��ف ال �ن �ش��اط ب��ال �ك��ام��ل ،ب�س�ب��ب أزم��ة
«ك ��ورون ��ا» ،وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ق ��وة االح�ت�ي��اط�ي��ات
وامل��رك��ز امل��ال��ي ال�ق��وي للبنوك ومتانتها ف��إن هذا
ال��وض��ع س� ُ�ي�ض�ع��ف ح�ج��م ال �ت ��داوالت وال�ص�ف�ق��ات
العقارية وستزيد الحالة سوءًا ،في حال استمرار
ال��وض��ع ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،وي �ك��ون بشكل كبير على
الصفقات الكبيرة املليونية واملشاريع اإلسكانية
ثم تظهر ارتداداتها على الصفقات الصغيرة ،وقد
تصل في نهاية املطاف إلى القطاع السكني.
ّ
وأك� ��د ح �ي��در أن ت��وق��ف ح��رك��ة ال� �ت ��داول ال �ع �ق��اري
بالكامل منذ ب��داي��ة أزم��ة «ك��ورون��ا» ج��اء ألسباب
ع��دة؛ أهمها تعطل األج�ه��زة الحكومية املرتبطة
ب ��إت �م ��ام ال �ص �ف �ق��ات ال� �ع� �ق ��اري ��ة ،م �ث��ل «ال �ب �ل��دي��ة»
و«امل� � �ط � ��اف � ��ئ» وال �ت �س �ج �ي ��ل ال � �ع � �ق� ��اري ،وال � �ق� ��رار
ال �ح �ك��وم��ي ب ��إغ �ل�اق األن� �ش� �ط ��ة ،وم �ن �ه��ا امل �ك��ات��ب
ّ
�رق��ب وت � ّ
�ري ��ث ال�ب��ائ��ع
ال �ع �ق��اري��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت�
وامل �ش �ت��ري وت�ف�ض�ي�ل�ه�م��ا االن �ت �ظ��ار إل ��ى م ��ا بعد
األزم��ة ،ملعرفة أسعار العقارات في الفترة املقبلة،
واأله��م من ذل��ك كله ،والكل يعلم أن «ال�ك��اش» هو
«امللك» في األزمات ،فالكل يحرص على االحتفاظ
بـ«الكاش» القتناص الفرص املتوقعة بعد األزمة،

التباعد ..سلبي
قال طارق العتيقي :إن القوانني الجديدة الخاصة بالتباعد االجتماعي ستنعكس سلبًا
على دخل املحال التجارية ،ومن القوانني املقترحة للمحال واملطاعم للفترة املقبلة إذا
ٌ
مطعم لديه  ٢٠طاولة فاملسموح له استقبال  10طاوالت فقط ،وبالتالي سيشهد ضررا
مباشرا على مدخوله ،ناهيك عن ضرورة ّ
التقيد بالشروط واملعايير الصحية الحالية؛
كاستخدام الصحون البالستيكية وغيرها ،فجميع هذه العوامل ستزيد من التكلفة.
وأشار إلى أنه في الدول الكبيرة التي ينشط فيها قطاع املخازن الصغيرة واملتوسطة
الحجم ،والتي ع��ادة ما تتواجد داخليا ،وعلى أط��راف األح�ي��اء وامل��دن ،وذل��ك للطلب
العالي على التوصيل ،باإلضافة إلى سكن الطلبة وهذه القطاعات غير موجودة في
الكويت.

ّ
س���ي���ح���د م����ن أزم����ة
¶ ال���ق���ان���ون
ال��م��ح��اك��م ..وال ب���د م���ن تحديد
ً
تالفيا للعواقب
نسبة خصم %50
الوخيمة!

ّ
وه ��ذه ه��ي أه��م أس �ب��اب ت��وق��ف ال �ت��داول ال�ع�ق��اري
بالكامل.
وأض� ��اف :م��ن إي�ج��اب�ي��ات أزم ��ة «ك��ورن��ا» ال�ت�ح� ّ�ول
الفعلي للعمل اإللكتروني والحكومة اإللكترونية؛
فتفعيل «األونالين» الجزئي في التسجيل العقاري
و«ال �ب �ل��دي��ة» ،م��ن خ�ل�ال إن �ش��اء ش �ه��ادة األوص ��اف
وك �ت��اب ال�ت�ح��دي��د وال�س�م��اح للمكاتب الهندسية
باستخراج رخ��ص البناء واالرت�ب��اط اإللكتروني
ب�ي�ن ال � � � ��وزارات امل �ع �ن �ي��ة ب �س ��وق ال �ع �ق��ار بعضها
ببعض ،بما ُيعرف بالحكومة اإللكترونية ،سوف
يساعد على تسهيل التداوالت العقارية ،وأعتقد
ّ
وتحول
أنه آن اآلوان بالفعل التخاذ وزارة التجارة
املكاتب العقارية إل��ى عقد الوسيط اإللكتروني،
ال ��ذي ط ��ال ان �ت �ظ��اره ،وي �ج��ب ال �ب��دء ح�ت��ى يصبح
ال�ع�م��ل ب��ال�ك��ام��ل ب��آل�ي��ة إل�ك�ت��رون�ي��ة واح ��دة تشمل
ال�ج�ه��ات الحكومية وال�ق�ط��اع ال�خ��اص واالرت �ق��اء
بسوق العقار.

ال تنازل!
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ال �خ �ب �ي��ر ال� �ع� �ق ��اري ع �ب��دال �ع��زي��ز
الدغيشم :بالنسبة إلى مقترح النائب عبدالكريم
الكندري فنراه مقترحًا جيدًا ،ونحن داعمون له،
ونتمنى أن يوافق مجلس األمة على تعديل قانون
االي � �ج ��ارات ،ب�م��ا ف�ي��ه م��ن م�ص�ل�ح��ة ت �خ��دم جميع
األط��راف ،ولكن هناك بعض املالحظات ال بد من
ذكرها ،على سبيل املثال :إيجارات القطاع الخاص
تختلف عن إيجارات القطاع الحكومي ،حيث إن
ّ
يتحمل تكلفة املباني واألرض ،وال
القطاع الخاص
يستطيع التنازل عن اإليجارات إال إذا كان هناك
تفاهم بينه وبني الحكومة ،ألن الحكومة في أمالك
ال��دول��ة تستطيع ت�ح� ّ�م��ل ع��بء ال�ت�ن��زي��ل م��ن قيمة

!

اإلي�ج��ارات الخاصة بها ،وبالتالي يضطر املالك
إلى تخفيض اإليجارات.
وأض� ��اف :بالنسبة إل��ى تقسيط اإلي �ج ��ارات فمن
ّ
الصعب اعتمادها ،ولكن بإمكان املالك أن يخفض
م��ن قيمة اإلي�ج��ار  ٥٠%أو أق��ل أو أكثر أو يتنازل
ع��ن ش �ه��ر م �ع�ّي�نّ  .أم ��ا ف �ك��رة ت��أج �ي��ل اإلي� �ج ��ار إل��ى
األشهر املقبلة فستكون صعبة وسيترتب عليها
حمل ثقيل ،وبالنهاية نحن ندعم تعديل قانون
اإليجارات ،بما يحفظ مصلحة جميع األطراف.
وتوقع الدغيشم أن هبوط أسعار النفط سيكون
ل��ه ت��أث�ي��ر ف��ي األراض � ��ي ال�س�ك�ن�ي��ة واالس�ت�ث�م��اري��ة
والتجارية الخالية أكثر من العقارات ّ
املدرة؛ لذلك
آت فسيكون على
إن كان هناك تباطؤ أو انخفاض ٍ
األراضي الخالية أكبر من املؤجرة.
وبينّ الدغيشم :نحن دائما نردد مقولة إن «العقار
ي� �م ��رض وال ي � �م� ��وت» ،وق � ��د ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك ب�ع��ض
ال�ت�غ� ّ�ي��رات املقبلة ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ع�ق��اري م��ن حيث
ّ
األول ��وي ��ة ف��ي ال� �ت ��داول ،إال ان �ن��ي أت��وق��ع ان�ت�ع��اش
ال�ع�ق��ار ت��دري�ج�ي��ا وزي� ��ادة ال�ط�ل��ب ع�ل��ى مساحات
ال �ت �خ ��زي ��ن ،اض ��اف ��ة ال � ��ى ع � ��دم ت �غ� ّ�ي��ر أس��اس �ي��ات
ّ
االس�ت�ث�م��ار ف��ي األص ��ول ال�ع�ق��اري��ة ،وع ��ودة ت��دف��ق
االستثمارات في القطاع بعد فترة من التذبذبات.
وأكد ان حركة التداول كانت ضعيفة جدا ،وتكاد
ت�ك��ون متوقفة؛ ذل��ك الن�ن��ا ل��م نلحظ اي ت ��داول تم
خالل الفترة السابقة ،وان كان فقد تكون تداوالت
وصفقات سابقة تم إنجازها خالل تلك الفترة.
وأش � � ��ار ال��دغ �ي �ش��م ال � ��ى ان ه� �ن ��اك م �ج �م��وع��ة م��ن
الخدمات اإللكترونية التي تقدمها وزارة العدل،
ومنها خدمات التسجيل العقاري ،وهي خدمات
مرتبطة ب��اخ�ت�ص��اص إدارة التسجيل ال�ع�ق��اري،
ت�ش�م��ل خ��دم��ات ن �ق��ل م�ل�ك�ي��ة األراض� � ��ي وخ��دم��ات

التعديل التنظيمي ،باإلضافة إلى خدمات أخرى؛
م �ث��ل :ك�ش��ف امل�ل�ك�ي��ة ،وت�ق��دي��م ط�ل�ب��ات تخصيص
األراضي ،وذلك وفقًا الختصاص لجنة التسجيل
العقاري .وقد تم مؤخرا تفعيل العمل اإللكتروني
ل �ت �ق��دي��م امل �ع ��ام�ل�ات ال �ع �ق��اري��ة م ��ن ط �ل��ب ش �ه��ادة
أوص� � ��اف وب �ي ��ع ك ��ام ��ل ال �ع �ق��ار او ن �س �ب��ة م �ن��ه او
معامالت الهبة وغيرها ،ومن خاللها أيضًا يمكن
العمل على توثيق ال�ت��داوالت العقارية ،ثم حركة
التداول العقاري.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،أك� ��د ال �خ �ب �ي��ر ال� �ع� �ق ��اري ط ��ارق
العتيقي أن تأجيل اإليجارات يعد اقتراحا جيدا،
وه� ��ي م � �ب ��ادرة م ��ن ش��أن �ه��ا ال �ح ��د م ��ن ال �ف��وض��ى،
ً
واملتوقع أن تشهدها املحاكم مستقبال ،ولذلك ال
بد من قرار يصدره مجلس الوزراء لتحديد نسبة
ً
خصم ب�ح��دود  ٥٠%م�ث�لا ،ليتم إغل��اق ه��ذا امللف
ُ
ال��ذي إن ت��رك على حاله فسيخلق مشكلة ُمرهقة
ومكلفة للجميع.
وأوض��ح أنه على الرغم من الخطوات االحترازية
ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ب�ت�خ�ف�ي��ض نسبة
الفائدة الى  %1.5التي تعد األدنى تاريخيًا ،فإنها
لن تمنع هبوط أسعار العقار السكني ،والسبب
الرئيس هو أن سعر النفط انهار بشكل كبير جدا
من  ٥٤دوالرًا ،نزوال الى  ١١.٧٠دوالرًا ،األمر الذي
ّ
سيؤثر سلبًا ،بكل تأكيد .وفي اعتقادي ،ستهبط
أس �ع��ار ه��ذه ال �ع �ق��ارات م��ا ب�ين  ٢٠%و ٢٥%حتى
نهاية السنة ،وق��د شهدنا إلغاء صفقات عقارية
وخسارة املشتري للعربون املدفوع ،وهو  ٥%من
قيمة الصفقة ،متوقعًا استمرار الهبوط ،في حني
يعتبر «الكاش» اآلن هو األفضل للمستثمرين.
وبينّ أن املناطق الخارجية التي اعتاد املستثمرون
املضاربة عليها ،ك��األراض��ي ،ف��إن النشاط عليها
ّ
س �ي �ق ��ل ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى أن األم� � ��ر ال � �خ ��اص ب��ال�س�ك��ن
االستثماري في املهبولة ،خاصة العمارات التي
ك��ان��ت م��ؤج��رة ل�ش��رك��ات ،فبسبب األزم ��ة ستتأثر
بشكل واضح ،أما اإليجارات الرخيصة بالساملية
ل�ل�ع��وائ��ل فسيظل ت��أث�ي��ره��ا م �ح��دودًا .أم��ا السكن
االس �ت �ث �م��اري ذو اإلي� �ج ��ارات ال�ع��ال�ي��ة ف��إن��ه أيضًا
ّ
ّ
سيتأثر ،حيث من املتوقع أن يحصل فيه إخالءات
بشكل كبير من قبل املستأجرين الذين سيبحثون
ع��ن ش�ق��ق أرخ� ��ص .وأوض� ��ح ال�ع�ت�ي�ق��ي أن ال�ع�ق��ار
التجاري شهد تأثرًا قبل جائحة «كورونا» ،ومع
تفاقم األح ��داث الحالية ف��إن مجموعة كبيرة من
امل�ح��ال ،خصوصًا الصغيرة منها ،س��وف تعاني
ع�ل��ى امل��دي�ي�ن ال�ق�ص�ي��ر وامل �ت��وس��ط .وأض � ��اف :أم��ا
العقار التجاري ـــــ مكاتب ،بالنسبة إلى الشركات
الكبيرة غالبًا ،فإنه سيتجاوز األزم��ة ،أما املكاتب
ُ
ال�ص�غ�ي��رة ال�ت��اب�ع��ة ألن�ش�ط��ة أغ�ل�ق��ت خ�ل�ال الفترة
امل��اض �ي��ة ف �س��وف ت �ع��ان��ي ،إال إذا اس �ت �ف��ادت من
القروض ّ
امليسرة.

«األوصاف»« ..أونالين»
أكد عماد حيدر أن االتحاد الكويتي لوسطاء العقار يعمل حاليا على التواصل مع املسؤولني
في بلدية الكويت ،للعمل على إنشاء شهادة األوصاف ،من خالل «األونالين» ،أو من خالل
الدخول على موقع وزارة العدل اإللكترونية لتسهيل استمرارية الصفقات العقارية ،ثم
تحويلها إل��ى التسجيل العقاري عبر الربط اإللكتروني ،كما سبق أن تم التنسيق بني
االتحاد ومدير إدارة التسجيل العقاري للبدء الجزئي في التسجيل العقاري ،من خالل
التواصل بني املكاتب العقارية والتسجيل العقاري برقم الوزارة بــ «الواتس اب» ،ومن خالل
املوقع اإللكتروني للتسجيل العقاري ،وتكون البداية للمعامالت الجاهزة للتوقيع النهائي
ومعامالت الهبة ومعامالت تسجيل حق اإلرث ،على أن يتم ّ
التدرج بالسماح للعمل بباقي
املعامالت ،وأيضًا باقي املحافظات.
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«اكسفورد بزنس غروب»:

ً
خططا إستراتيجية
الكويت تنفذ
لألمن الغذائي

رأي متخصص
يعقوب يوسف الجوعان

رحمة بالعقار
ً
ورفضا للمدن العمالية !
..
ارح�م��وا عزير ق��وم ذل ،فمسيرة العقار الظافرة استمرت منذ سبعني عاما وبانت عليه
أعراض الهرم وأصابه «كورونا» بمقتل اآلن ،لست من املالك وكالمي هو للمصلحة العامة
ليس إال.
استمعت مؤخرًا لوزير املالية السعودي على قناة العربية وكعادة املسؤولني في الشقيقة
الكبرى الذين يتحلون بالكفاءة والحزم ،حيث شرح على مدى ربع ساعة الوضع القائم نّ
وبي
بشكل مجمل اإلجراءات املقبلة التي وصفها انها ستكون مؤملة وستطول جميع املستويات.
أس��اس��ات العقار بالكويت تنذر دائمًا بحدوث أزم��ة ،فاملواطن مؤمن له السكن ،وم��ا هذه
الغابات من البنايات التي مألت الصحراء إال لسكن الوافدين فوصل العقار بأنواعه إلى
مستويات بالغة االرت �ف��اع ،علمًا بأنه بالسعودية واإلم ��ارات وب��اق��ي دول الخليج انخفض
خالل السنوات الثالث املاضية إلى ما يقرب من النصف ،ويقول لي أحدهم ان شقته بجدة
أصبحت بمئة دينار بعدما كانت ضعف ذلك ،فمن الواضح ان هناك أمورا ستتغير بصورة
كبيرة منها:

¶ عززت استثماراتها الغذائية ووسعت نطاق
اتفاقيات االستيراد وخطوط اإلمدادات
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أشاد تقرير صادر عن «اكسفورد بزنس غروب» بجهود الكويت في تعزيز أمنها الغذائي عبر االستثمار
في القطاع الزراعي وتوسيع نطاق االتفاقيات الغذائية وخطوط إمداداتها فضالً عن دورها في إنشاء
شبكة موحدة لألمان الغذائي بالخليج.

حسام علم الدين
أوض ��ح ال�ت�ق��ري��ر ان ��ه م��ع ض�غ��ط ف�ي��روس
كورونا على التجارة وسالسل التوريد
العاملية ،تحركت الكويت لتعزيز أمنها
الغذائي من خالل زيادة التعاون الدولي
واالستثمار في التكنولوجيا الزراعية،
وت� �ب� �ن ��ي م �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
الق�ت��راح�ه��ا ف��ي  17اب��ري��ل ب��ان�ش��اء شبكة
م��وح��دة ل�لأم��ان ال�غ��ذائ��ي ،مشيرا ال��ى ان
ج�ه��ود ال�ك��وي��ت لتحسني االم��ن الغذائي
ت ��أت ��ي وس � ��ط ت ��داب� �ي ��ر أوس � � ��ع مل��واج �ه��ة
االن � �ك � �م� ��اش االق� � �ت� � �ص � ��ادي ال � �ن� ��اج� ��م ع��ن
ف �ي��روس «ك ��ورون ��ا» .وأف� ��اد ب��ان ال�ك��وي��ت
سعت أيضا الى زيادة امداداتها الغذائية
في ابريل املاضي من خ�لال اب��رام صفقة
م��ع م�ص��ر ل�ت�س�ه�ي��ل اس �ت �ي��راد امل�ن�ت�ج��ات
الزراعية والغذائية بعدما كانت تخضع
الخ �ت �ب��ارات مكثفة ،م��وض�ح��ًا ان�ه��ا زادت
م ��ن اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا ف ��ي ق �ط ��اع ال� ��زراع� ��ة،
ح� �ي ��ث اع� �ل� �ن ��ت ش ��رك ��ة «وف � � � ��رة» م ��ؤخ ��را

استثمارها  100مليون دوالر في شركة
«بيور هارفست» الناشئة للتكنولوجيا
ال ��زراع� �ي ��ة ،وه� ��و م ��ا ي �م �ث��ل اك �ب ��ر ال �ت ��زام
استثماري ف��ي شركة م��ن ه��ذا ال�ن��وع في
الشرق االوسط.
وق � ��ال ال �ت �ق��ري��ر ان� ��ه م ��ع ض �غ��ط ف �ي��روس
كورونا على التجارة وسالسل التوريد
العاملية تحركت ال�ك��وي��ت لتعزيز امنها
الغذائي من خالل زيادة التعاون الدولي
واالستثمار في التكنولوجيا الزراعية،
م��وض �ح��ًا ان دول ال�خ�ل�ي��ج واف �ق ��ت على
وض� � ��ع ت ��رت� �ي� �ب ��ات خ� ��اص� ��ة ف � ��ي امل� ��راك� ��ز
ال� �ح ��دودي ��ة وال� �ج� �م ��ارك ل�ت�س�ه�ي��ل ح��رك��ة
امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة االس��اس �ي��ة واالم� � ��دادات
الطبية داخل مجلس التعاون.
وأش ��ار ال��ى ان ال�ك��وي��ت سعت أي�ض��ا الى
زي� � ��ادة ام ��دادات� �ه ��ا ال �غ��ذائ �ي��ة ف ��ي اب��ري��ل
املاضي من خ�لال اب��رام صفقة مع مصر
ل�ت�س�ه�ي��ل اس �ت �ي��راد امل �ن �ت �ج��ات ال��زراع �ي��ة
والغذائية منها (علما انها كانت تخضع
الخ�ت�ب��ارات مكثفة) ،كما واف�ق��ت الكويت

على اس�ت�ي��راد ل�ح��وم البقر م��ن ال�ب��رازي��ل
الى جانب خطوطها القائمة من استراليا
وجنوف افريقيا.
واوضح ان الكويت زادت من استثماراتها
ف ��ي ق �ط��اع ال� ��زراع� ��ة ،ح �ي��ث اع �ل �ن��ت ش��رك��ة
«وفرة» في  6ابريل املاضي انها ستستثمر
 100م� �ل� �ي ��ون دوالر ف � ��ي ش� ��رك� ��ة «ب� �ي ��ور
هارفست» الناشئة للتكنولوجيا الزراعية،
وه��و م��ا يمثل اك�ب��ر ال�ت��زام استثماري في
شركة م��ن ه��ذا ال�ن��وع ف��ي ال�ش��رق االوس��ط،
مضيفا :رغ��م ان مقر الشركة ف��ي ابوظبي
ف� ��ان م�م�ث�ل��ي ال �ش��رك��ة ق ��ال ��وا ان ال�ت�م��وي��ل
سيستخدم للتوسع ف��ي مختلف اس��واق
الشرق االوسط من بينها الكويت.
وقال تقرير «اكسفورد بزنس غروب» ان
ه ��ذا االس�ت�ث�م��ار س�ي��دع��م خ�ط��ط ال�ش��رك��ة
لبناء ب�ي��وت بالستيكية عالية التقنية
وي �ت��م ال �ت �ح �ك��م ب ��درج ��ات ال� �ح ��رارة فيها
وت �س �ت �خ ��دم ض � ��وء ال �ش �م ��س ال �ط �ب �ي �ع��ي
وت � �ن � �ت� ��ج ف� � ��واك� � ��ه وخ � � � �ض � � ��روات خ ��ال �ي ��ة
م ��ن امل� �ب� �ي ��دات ال� �ح� �ش ��ري ��ة ،ك �م��ا ان ه��ذه

ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ت�ش�ك��ل ت �ط��ورا م�ه�م��ا في
ال�ك��وي��ت ال�ت��ي تتمتع بمعدل مرتفع من
ض��وء ال�ش�م��س ع�ل��ى م ��دار ال�س�ن��ة ،لكنها
تعاني من نقص حاد من االمطار.
واض � � � � ��اف :ان ت� �ط ��وي ��ر ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
الزراعية واالنتاج املحلي للكويت ودول
خليجية اخ ��رى أص �ب��ح ق�ض�ي��ة رئيسية
ف ��ي ال� �س� �ن ��وات االخ � �ي � ��رة ،ح �ي��ث س�ل�ط��ت
ح �ك��وم��ات امل�ن�ط�ق��ة ال �ض��وء ع �ل��ى أه�م�ي��ة
االمن الغذائي.
ورأى التقرير ان تغيير األنماط املناخية
ف��ي ال �ع��ال��م ض �غ��ط ع �ل��ى س�ل�س�ل��ة ال �غ��ذاء
ال �ع ��امل �ي ��ة م� ��ا ي� �ت ��رك ال � �ب � �ل ��دان ال ��زراع� �ي ��ة
منخفضة االن �ت��اج م�ث��ل ال�ك��وي��ت ت��واج��ه
خ� �ط ��را م� ��ن ن �ق ��ص ال� � �غ � ��ذاء ،ك �م ��ا ت�ع�ط��ل
سالسل التوريد العاملية بسبب كورونا
اثر بشكل سلبي على العديد من الروابط
الغذائية بني الدول.
وق� ��ال :ان ه ��ذه ال�ت�ح��دي��ات دف �ع��ت بعض
ال �ب �ل��دان ال��ى اخ��ذ قضية االم ��ن ال�غ��ذائ��ي
ع �ل��ى م �ح �م��ل ال� �ج ��د الول م� � ��رة ،وك��ان��ت
الكويت من بني ال��دول التي تحرز تقدما
كبيرا على ه��ذا الصعيد .ووف�ق��ا ملؤشر
االم ��ن ال �غ��ذائ��ي ال�ع��امل��ي ل �ع��ام  2019فقد
احتلت الكويت املرتبة  27من اص��ل 113
دول � ��ة وال ��راب� �ع ��ة م ��ن اص� ��ل  15دول � ��ة في
الشرق االوسط.

السعودية واإلمارات تمثالن  %85من سوق األغذية الخليجي
حسام عبد الرحمن
قدر تقرير متخصص سوق االغذية واملشروبات في االم��ارات والسعودية بنحو  14.5مليار دوالر حتى نهاية  ،2020بنمو سنوي
مركب بنسبة  ،%10.9الفتا الى ان البلدين يمثالن معا  %85من سوق األغذية الخليجي.
واشار التقرير الصادر عن «فروست اند سوليفان» الى ان قطاع املشروبات في الخليج نما بمعدل اسرع من السوق العاملي بـ،%6.2
متوقعا ان يظهر قطاع الوجبات الخفيفة واالطعمة اعلى معدل لنمو سنوي مركب بنسبة .%7.2
وقال :ان الشركات الغذائية العمالقة في الشرق االوسط تتبع نهج االنتظار والترقب ملعرفة امكانات وفرص السوق ،كما ان الالعبني
االقليميني في القطاع يملكون استراتيجيات واضحة لتلبية الطلب املتزايد للمستهلكني.

«المركزي» %1.7 :نمو االئتمان في الربع األول

 288مليون دينار زيادة الودائع الحكومية
سالم عبد الغفور
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��داع �ي��ات ك ��ورون ��ا ،بلغ
معدل نمو االئتمان املصرفي  %1.7في
ال��رب��ع األول م��ن ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،ليرتفع
إجمالي القروض املمنوحة إلى  39مليار
دينار ،في حني تراجعت الودائع بنسبة
 %0.4لتستقر ع�ن��د  43.4م�ل�ي��ار دي�ن��ار،
ع �ل��ى وق� ��ع ق � � ��رارات امل ��رك ��زي بتخفيض
أسعار الفائدة مرتني في مارس املاضي
لينخفض سعر الخصم إلى .%1.5
ووفقًا لبيانات صادرة عن بنك الكويت
املركزي ،فقد شهدت القروض املمنوحة
ل �غ��ال �ب �ي��ة ال� �ق� �ط ��اع ��ات ن� �م� �وًا م �ت �ف��اوت��ًا،
ب �ص��دارة ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��ارة والصناعة
والعقار والنفط والغاز ،في حني سجلت
ق �ط��اع��ات اإلن� �ش ��اء وامل��ؤس �س��ات امل��ال�ي��ة
غير البنكية والشخصية تراجعًا طفيفًا.
وت � ��وق� � �ع � ��ت م � � �ص� � ��ادر م � �ص ��رف � �ي ��ة ن �م��و
االقتراض خالل األشهر التالية ،ال سيما
مع بدء تفعيل حزمة اإلنقاذ الحكومية
ال�ت��ي ت�ق��وده��ا ال�ب�ن��وك م��ن خ�ل�ال تقديم
ق��روض ميسرة .وارتفع رصيد الودائع
الحكومية بقيمة  288مليون دينارعلى
م �س �ت��وى ش �ه��ري ل�ت�ب�ل��غ  7.5م �ل �ي��ارات
دي �ن��ار ف��ي ن�ه��اي��ة م ��ارس امل��اض��ي ،كما

ارتفعت ودائع القطاع الخاص من 35.5
إلى  35.8مليارات دينار.
ع�ل��ى صعيد م�ت�ص��ل ،ارت�ف�ع��ت ال��ودائ��ع
ألج � ��ل ل � ��دى ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي وال � �ت� � ُّ
�ورق

امل �ق��اب��ل إل ��ى  1.5م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار ،ب�ع��دم��ا
كان رصيدها صفرًا في فبراير املاضي،
ل�ك�ن�ه��ا ان�خ�ف�ض��ت ب�ن�ح��و ن�ص��ف مليار
دينار مقارنة مع شهر ديسمبر املاضي.

سندات بـ 240مليون دينار
أعلن بنك الكويت املركزي أمس اإلثنني عن تخصيص إصدار لسندات
ُّ
وتور ق بقيمة إجمالية بلغت  240مليون دينار.
وقال «املركزي» في بيان تلقت سبقلا نسخة منه إن أجل اإلصدار
لـ  3أشهر وبمعدل عائد .%1.25

العمالة التي سببها تجار اإلقامات ستذهب إن شاء اهلل إلى غير رجعة.
االستجابة إلى االنخفاض املؤلم ملوردنا األساسي ستقابله إجراءات حثيثة
لخفض العمالة ،ومنها التخصيص وغيره.
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مطالبة الحكومة من جهات متعددة التوقف عن الصرف على املشروعات،
س��واء كانت مجدية أو غير ذل��ك ،ومثال ذل��ك دار األوب��را التي كلف بناؤها
مئتني وخمسني مليون دينار وأرضًا مساحتها  250ألف م 2يقدر املتر منها
بخمسة آالف دينار ،وممكن بناؤها على الحزام األخضر بكلفة تفوق ثالثني
مليونا.
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وضع العمالة تعايشنا معه ،وعندما يرحل جزء كبير من العمالة الوافدة
س��وف ت�ك��ون ه�ن��اك ف��رص��ة ألن ت�ص��در الحكومة تعليمات ب��أال ي��زي��د سكان
الشقة من غرفتني عن عشرة ،وإذا انخفضت اإليجارات إلى  150دينار تكون
كلفة سكن العامل معقولة جدًا.

كنت أتمنى دائمًا لو أن الحكومة اعطت تعليمات من خ�لال البلدية واإلس�ك��ان بأن
يكون مستوى الشقق في بعض املناطق مالئمة لسكن الكويتي ،حيث ان��ه عندما
ال تستطيع ال��دول��ة االس�ت�م��رار بتوفير السكن امل�ك�ل��ف ،عندها ب��دع��م منها يصبح
هناك طلب من املواطنني على تملك هذه الشقق ،وللمقارنة ،ولو انه مثال بعيد عن
ممارستنا املترفة ،فلقد ساهمت جزئيًا بمشروع صغير جنوب لندن مكون من 45
شقة  FIRST BUYERيكون للشخص فرصة كمشتر ألول م��رة ب��أن يدفع %5
من قيمة العقار ،وتدفع الدولة عنه  %40يدفعها من دون فائدة خالل خمس سنوات
ويقوم البنك بإقراضة  ،%55والالفت أن الشقة من غرفتني مساحتها  43م 2وغرفة
واحدة مساحتها  30م.2
* مالحظة :أول قرار اتخد بتأجيل األقساط لستة أشهر كان غير مبرر ،فرواتب املقترضني
مستمرة من ال��دول��ة وم��ن كثير من الجهات األخ��رى وم�ص��روف األف��راد انخفض فما هو
املبرر؟

«الخير العالمية» تظل أكبر المالك

«الكابالت» تتجه لبيع  %5من أسهمها
أفصحت شركة الخير العاملية لبيع وشراء
األسهم أمس ،عن تغيير الهدف من التملك
ف��ي ش��رك��ة الخليج للكابالت والصناعات
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة «ال � �ك� ��اب �ل�ات» م ��ن اس �ت �ح��واذ
ال��ى بيع ج��زء م��ن امللكية .وأف��ادت مصادر
م �ط �ل �ع��ة ل � �ـ سبقلا ب � ��أن ن �س �ب��ة ال� �ت� �خ ��ارج
س�ت�ك��ون ض�ئ�ي�ل��ة ورب �م��ا أق��ل م��ن  5%وف��ي

ح� � ��ال ات � �م� ��ام ال� �ب� �ي ��ع ي� �ظ ��ل ب� � ��در ال� �خ ��راف ��ي
أك �ب��ر م��ال��ك ف��ي ال �ش��رك��ة .وي��ذك��ر ان حصة
ب��در ال �خ��راف��ي وم�ج�م��وع�ت��ه (ش��رك��ة الخير
ال�ع��امل�ي��ة لبيع وش ��راء األس �ه��م) تمتلك في
«الكابالت» حصة تبلغ  28.7%من رأسمال
الشركة ،وفقًا لبيانات كبار امل�لاك املعلنة
في البورصة.
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ديوان المحاسبة استطاع توفير  3.8ماليين دينار للخزانة العامة

 653مليون دينار مصروفات
ً
يوما
حكومية طارئة في 51

 ..2020أفضل فرصة لشراء
الديون المتعثرة في الخليج
حسام علم الدين

مجلس الوزراء

ابراهيم عبد الجواد
كشفت دراسة حديثة عن قيام ديوان املحاسبة بدرس 447
موضوعًا بقيمة تقارب  653مليونًا خالل فترة  52يومًا من
تاريخ  12مارس وحتى  2مايو .2020
وأش��ارت ال��دراس��ة إل��ى أن املوضوعات املرتبطة بالجهود
الحكومية ملواجهة فيروس ك��ورون��ا بلغت نسبتها %37
من إجمالي ع��دد العقود التي وصلت إل��ى  161موضوعًا
بقيمة  270مليون دينار.
وأوضحت الدراسة قيام الديوان باكتشاف  3موضوعات
مخالفة ،وأب��دى عدم موافقته على  17موضوعًا ،فيما رد
أوراق  81موضوعًا للجهات الحكومية م��رة أخ��رى لعدم
موافقته عليها ،واس�ت�ط��اع ال��دي��وان تحقيق وف��ر مباشر
بقيمة  3.8ماليني دينار للخزانة العامة خالل تلك الفترة.
وتضمنت املوضوعات املعروضة على الديوان التالي:
  175موضوعًا تخص وزارة الصحة بقيمة  196مليوندينار ،منها  113تعاقدًا تخص «كورونا».
  41ل��وزارة الدفاع ب�ـ 41مليون دينار ،منها  13موضوعًابشأن مكافحة كورونا.
  34م��وض��وع��ًا ل ��وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء تصل قيمتها 73مليون دينار.
  26ل � ��وزارة امل��ال �ي��ة ب�ق�ي�م��ة  30م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،م�ن�ه��ا 23ملكافحة «كورونا».
  21م��وض��وع��ًا تخص مجلس ال ��وزراء بقيمة  39مليوندينار ،منها  12موضوعًا ملكافحة «كورونا».
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63%
موضوعات
طارئة أخرى

ً
موضوعا
 270مليون د.ك لعدد 161
مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا

ً
موضوعا للحاالت الطارئة
 653مليون د -ك لعدد 447

  20موضوعًا لوزارة الداخلية بقيمة إجمالية  48مليوندي�ن��ار ،و 130موضوعًا لجهات أخ��رى تصل قيمتها 226
مليون دينار.
وأشارت الدراسة إلى صندوق املساهمات النقدية املؤقت
التابع ملجلس ال ��وزراء ،حيث واف��ق دي��وان املحاسبة على
ص��رف  8.5م�لاي�ين دي �ن��ار م��ن ال �ص �ن��دوق م��ن أج��ل توفير
أجهزة ومعدات طبية وأدوي��ة ومستهلكات لحاجة وزارة

ال�ص�ح��ة ،ك�م��ا ت��م ت��وف�ي��ر محجر ص�ح��ي متكامل الح�ت��واء
 5000عامل بوزارة األشغال العامة.
ول�ف��ت ال��دي��وان إل��ى أن ال�ع��دي��د م��ن امل��وض��وع��ات تضمنت
تعاقدات يمتد تنفيذها لعدة سنوات مالية ،منها املوافقة
ل � ��وزارة األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة ع �ل��ى إن �ش��اء وإن� �ج ��از وص�ي��ان��ة
الحزمة رقم  2ملبنى الركاب الجديد  T2بمبلغ  169مليون
دينار.

«المركز» %8.6 :نمو مؤشر  S&Pلدول التعاون في أبريل

الحزم التحفيزية ُت ّ
عوض خسائر
األسواق الخليجية والعالمية

¶ ارتفاع مؤشر قطاع البنوك الكويتية بنسبة  %2خالل الشهر المنصرم
ق ��ال امل ��رك ��ز امل ��ال ��ي ال �ك��وي �ت��ي (امل� ��رك� ��ز) ،في
ت �ق��ري��ره ال �ش �ه��ري ع��ن أداء األس � ��واق لشهر
اب � ��ري � ��ل  :2020إن األس � � � � ��واق ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة،
باستثناء البحرين ،حققت مكاسب مدفوعة
ب�س�ي��اس��ات ال�ت�ح�ف�ي��ز امل��ال �ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
وت �خ �ف �ي��ف إج� � � � ��راءات ال �ح �ظ ��ر ب ��ال ��رغ ��م م��ن
التراجع التاريخي ألس�ع��ار النفط وضعف
التوقعات االقتصادية.
وأوض� ��ح ت�ق��ري��ر «امل ��رك ��ز» ،أن امل��ؤش��ر ال�ع��ام
لألسهم الكويتية قد حقق مكاسب بنسبة
 %3.2في شهر أب��ري��ل ،بينما أعلن مورغان
ستانلي كابيتال إنتلجنس  MSCIتأجيل
إدراج بورصة الكويت إل��ى مؤشر األس��واق
ً
ال�ن��اش�ئ��ة إل��ى نوفمبر  2020ب ��دال م��ن مايو
بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وذكر تقرير «املركز» أن وكالة فيتش الدولية
ل �ل �ت �ص �ن �ي��ف االئ �ت �م ��ان ��ي أك� � ��دت ت�ص�ن�ي�ف�ه��ا
االئ �ت �م��ان��ي ط��وي��ل األج� ��ل ل�ل�ج�ه��ة امل �ص��درة
بالعملة األجنبية للكويت عند املرتبة ()AA
م��ع ن�ظ��رة مستقبلية مستقرة ،مشيرة إلى
األوض ��اع املالية وال�خ��ارج�ي��ة القوية بشكل
استثنائي للكويت .وت��وق��ع ص�ن��دوق النقد
ال��دول��ي انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي
للكويت بنسبة  %1.1ف��ي ع��ام  .2020وم��ن
ب�ي�ن ال �ش��رك��ات ال �ق �ي��ادي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ك��ان��ت
ش ��رك ��ة «أج �ي �ل �ي �ت��ي ل �ل �م �خ��ازن ال �ع �م��وم �ي��ة»
األك�ث��ر رب� ً�ح��ا بنسبة  .%13.0كما أعلن بنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ع��ن ح��زم��ة م��ن اإلج� ��راءات
ال�ت�ح�ف�ي��زي��ة خ�ل�ال ال�ش�ه��ر ل��دع��م االق �ت �ص��اد،
وتشمل تلك اإلج��راءات تخفيض متطلبات
ك �ف��اي��ة رأس امل � ��ال ل �ل �ب �ن��وك وخ �ف��ض أوزان
مخاطر االئتمان ملحفظة املشاريع الصغيرة
واملتوسطة وزيادة الحد األقصى لإلقراض.
وارت �ف��ع م��ؤش��ر ق�ط��اع ال�ب�ن��وك بنسبة %2.0
للشهر .وتأجل إدراج أسهم بورصة الكويت
وعملية ان��دم��اج «ب�ي��ت التمويل الكويتي -

االتجاهات العامة لألسواق – أبريل 2020
حقوق الملكية

آخر إغالق

أبريل %

2020%

ستاندرد آند بورز أسواق الخليج

94.72

8.6

18.4-

السعودية (تاسي)

7112.90

9.3

15.2-

قطر (مؤشر بورصة قطر)

8764.05

6.8

15.9-

أبوظبي (مؤشر أبوظبي)

4230.37

13.3

16.7-

الكويت (مؤشر السوق العام)

4975.39

3.2

20.8-

دبي (مؤشر سوق دبي العام)

2026.61

14.4

26.7-

البحرين (مؤشر البحرين العام)

1310.73

3.0-

18.6-

عُ مان (مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية)

3539.46

2.6

11.1-

السلع

-

-

-

خام برنت (دوالر أميركي)

25

11.1

61.7-

الذهب (دوالر أميركي)

1.680

6.9

10.8

البنك األهلي املتحد» بسبب تفشي فيروس
كورونا .بينما كان قطاع السلع االستهالكية
ً
ه��و ال �ق �ط��اع األك �ث��ر ت�ح�ق�ي��ق��ا ل�ل��رب��ح بنسبة
 ،%16.9ف��ي ح�ين سجل ق�ط��اع التأمني أكبر
خسارة بانخفاض نسبته .%1.8

حالة تفاؤل
وع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د اإلق �ل �ي �م ��ي ،أش� � ��ار ت �ق��ري��ر
«امل��رك��ز» إل��ى أن م��ؤش��ر س�ت��ان��درد آن��د ب��ورز
ُ ّ
امل ��رك ��ب ل� ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
ق��د ارت �ف��ع ب�ن�س�ب��ة  %8.6ل �ه��ذا ال �ش �ه��ر .كما
أعلنت جميع األس��واق ،باستثناء البحرين،
ع��ن ت�ح�ق�ي��ق أرب � ��اح .وع� ��ززت ح��ال��ة ال�ت�ف��اؤل
ال �س��ائ��دة ن�ت�ي�ج��ة إب � ��رام ص�ف�ق��ة أوب� ��ك بلس
وس �ي��اس��ات التحفيز امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة

وتخفيف إج��راءات الحظر من حجم الطلب
على األس ��واق .وسجلت دب��ي أك�ب��ر معدالت
رب ��ح ب��ارت �ف��اع ب�ن�س�ب��ة  ،%14.4وت�ل�ي�ه��ا أب��و
ظ �ب��ي ال �ت��ي س�ج�ل��ت رب �ح��ا ب�ن�س�ب��ة .%13.3
ه��ذا وق��د أعلنت اإلم ��ارات عن إج ��راءات مثل
رف��ع ال�ح��زم التحفيزية إل��ى  70مليار دوالر
وتمديد فترة سداد ضريبة القيمة املضافة.
كما تم إرج��اء معرض اكسبو دب��ي مل��دة عام
حتى أكتوبر  ،2021بينما أعلنت السعودية
ع��ن تحقيق رب��ح بنسبة  %9.3لهذا الشهر،
في حني أنهت البحرين تعامالت هذا الشهر
ب�م��ؤش��رات سلبية مسجلة ت��راج�ع��ا بنسبة
 .%3.0وأصدرت السعودية وقطر وأبو ظبي
س �ن��دات س �ي��ادي��ة ب�ل�غ��ت ق�ي�م�ت�ه��ا  24مليار
دوالر في ابريل .كما أعلنت السعودية ودبي

ً
ُ
وعمان والبحرين عن خفض اإلنفاق تزامنا
مع توقع انخفاض عائدات النفط .وخففت
ال ��دول إج � ��راءات ال�ح�ظ��ر ف��ي س�ب�ي��ل اح�ت��واء
ال �ت��داع �ي��ات االق �ت �ص��ادي��ة .وت��وق��ع ص�ن��دوق
ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي أن ي�ن�ك�م��ش ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلج�م��ال��ي الحقيقي ل��دول مجلس التعاون
الخليجي بنسبة  %2.7في عام .2020
ك�م��ا أش ��ار ت�ق��ري��ر «امل ��رك ��ز» إل ��ى أن ال�ش��رك��ة
ال�ع��امل�ي��ة ال�ق��اب�ض��ة «اإلم � ��ارات» ك��ان��ت أفضل
ال �ش��رك��ات ال �ق �ي��ادي��ة ً
أداء ف ��ي دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،ح�ي��ث ح�ق�ق��ت مكاسب
بنسبة  ،%87.4بينما س�ج��ل ب�ن��ك أبوظبي
ً
تراجعا بنسبة  ،%4.1ل��دى البنك
التجاري
انكشاف بمبلغ وقدره  981مليون دوالر في
شركة إن إم سي للرعاية الصحية املتعثرة.
وس� � � ��ادت ح ��ال ��ة م� ��ن اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ف� ��ي أداء
أس��واق األس�ه��م العاملية م��ع ارت�ف��اع مؤشر
 MSCIالعاملي بنسبة  %10.8خالل الشهر،
وارت�ف�ع��ت األس �ه��م األم�ي��رك�ي��ة (إس أن��د بي
 )500ب �ن �س �ب��ة  %12.7ف ��ي أب ��ري ��ل .وأغ �ل��ق
س� ��وق امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة «م ��ؤش ��ر ف��وت�س��ي
 »100على ارتفاع بنسبة  %4.0خالل شهر
أب��ري��ل ،وحققت األس ��واق مكاسب مدفوعة
ب��ال �ح��زم ال �ت �ح �ف �ي��زي��ة ل �ل �ح��د م ��ن ت��داع �ي��ات
تأثير فيروس كورونا في ظل وجود أنباء
ع ��ن ت�خ�ف�ي��ف إج � � ��راءات ال �ح �ظ��ر .وب��ال��رغ��م
م��ن ذل��ك ،ف��إن امل��ؤش��رات االق�ت�ص��ادي��ة تبدو
سلبية ،ح�ي��ث م��ن امل�ت��وق��ع أن ي�ص��ل معدل
ال�ب�ط��ال��ة ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف��ي أب��ري��ل
إل��ى  %16وم��ن املتوقع أن ينخفض الناتج
امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي ل �ل��رب��ع ال �ث��ان��ي م��ن ع��ام
 2020بنسبة  .-%40 30كما أنهت األسواق
الناشئة تعامالتها لهذا الشهر بمؤشرات
إي � �ج� ��اب � �ي� ��ة ،ح� �ي ��ث س� �ج ��ل م� ��ؤش� ��ر MSCI
ل�لأس��واق الناشئة أرب� ً
�اح��ا شهرية بنسبة
.%9.0

عموميتها أق ّرت توزيع  % 5نقداً و % 3منحة

معرفي« :التجارية»
لحفظ مصلحة جميع األطراف في األزمة
ق��ال رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية
ال�ع�ق��اري��ة ،ع�ب��دال�ف�ت��اح م�ع��رف��ي :ان ال�ش��رك��ة
تمكنت من تحقيق صافي أرب��اح بلغ 14.5
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،وب �ل��غ ال �ع��ائ��د ع �ل��ى ح�ق��وق
املسـاهمني  ،%4.95وعائد األرب��اح املجمعة
إل��ى إجمالي امل��وج��ودات  ،%3وال�ع��ائ��د على
رأسمال الشركة املدفوع .%8.2
وأف��اد معرفي ب��أن الجمعية العامة العادية
صادقت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
أرب��اح نقدية بنسة  %5من القيمة االسمية
للسهم ،وتوزيع  %3أسهم منحة مجانية من
رأس املال املدفوع ( 3أسهم لكل مئة سهم).
أم��ا بالنسبة للجمعية العامة غير العادية،
ونظرًا لعدم اكتمال النصاب ملناقشة بنود
جدول األعمال ،ومن ضمنها اعتماد زيادة
رأس �م��ال ال �ش��رك��ة ب�ق�ي�م��ة ت��وزي �ع��ات أس�ه��م
امل �ن �ح��ة ،وع�ل�ي��ه وط�ب�ق��ًا ل�ل�ق��واع��د وال �ق��وان�ين
الخاصة بهذا ال�ش��أن ،فسيتم عقد جمعية

جانب من عمومية «التجارية العقارية»

عامة غير عادية في األوقات التي تم اإلعالن
عنها والتي يحددها القانون.
وع�ق��د اج�ت�م��اع الجمعية بمقر ال�ش��رك��ة في
م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق ب �ح �ض��ور  %70.59م��ن
امل �س��اه �م�ي�ن ف ��ي ظ ��ل إج � � � ��راءات اح �ت ��رازي��ة
ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا
طبقًا للتعليمات التي أقرها مجلس الوزراء.

ّ
وأك� � � ��د م �ع ��رف ��ي أن «ال � �ت � �ج ��اري ��ة» م �ل �ت��زم��ة
باستراتجيتها لتحقيق أه��داف ومصلحة
مساهميها ،إضافة إلى التزامها بالشفافية
في اإلفصاح عن حقوق املساهمني ،وإظهار
ال �ق �ي �م��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ألص � ��ول ال �ش��رك��ة .كما
تسعى الشركة التجارية العقارية دائمًا الى
اقتناص الفرص االستثمارية املجزية التي

فرص في التجزئة والصحة والتعليم والعقارات

ت�ع��د ب��زي��ادة أرب ��اح ال�ش��رك��ة وزي ��ادة حقوق
املساهمني.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�أوض ��اع ال��راه �ن��ة واألزم � ��ة
ال �ن��ات �ج��ة ع ��ن ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د
 ،Covid-19فقد شدد معرفي على ضرورة
ال�ت�ع��اون م��ن أج��ل ت �ج��اوز ه��ذه االزم ��ة غير
املسبوقة.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال �ش ��رك ��ة ع �ل��ى وع � ��ي ت��ام
بالظروف التي تمر بها البالد وكل من عليها،
وب ��األخ ��ص امل �س �ت �ث �م��ري��ن وامل �س �ت��أج��ري��ن،
م�ش�ي�رًا إل��ى أن ال�ش��رك��ة س��وف تعمل على
دراس��ة كل االحتماالت ،التي من شأنها أن
تحفظ مصلحة جميع األط��راف ،خصوصًا
ف��ي ح ��ال اس �ت �م��رت األزم� ��ة ل�ش�ه��ور أخ��رى
ووف�ق��ًا ل�ل�ق��رارات ال�ت��ي ت�ص��در ب�ه��ذا ال�ش��أن،
م��ؤك �دًا إي �م��ان��ه ب � ��إدارة ال �ش��رك��ة وال�ع��ام�ل�ين
عليها في اتخاذ اإلج��راءات الالزمة في ظل
هذه الظروف.

نقلت وك��ال��ة بلومبيرغ ع��ن مجموعة سانكتا
ك��اب�ي�ت��ال غ ��روب الدارة االص� ��ول ان ت��داع�ي��ات
فيروس كورونا وانهيار اسعار النفط ستوفر
افضل فرصة منذ أزمة  2008ملستثمري الديون
املتعثرة في الخليج في العام الحالي.
وق� ��ال ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�م�ج�م��وع��ة اح�م��د
ال �ع �ن ��ان ��ي :ق �م �ن��ا ب �ت �ن �ق �ي��ح ق��ائ �م��ة م�س�ت�ه��دف��ة
وواس�ع��ة من االع�ت�م��ادات واالس�ه��م لالستثمار
وال �ت��ي ت�ش�ك��ل ل �ن��ا ف��رص��ة اس �ت �ث �م��اري��ة ك�ب�ي��رة
ونتوقع ان تستمر هذه القائمة في النمو.
واض��اف :ان اكثر القطاعات التي تشكل فرصا
اس �ت �ث �م��اري��ة ف ��ي ت �ل��ك ال �ق��ائ �م��ة ه ��ي ال �ت �ج��زئ��ة
والرعاية الصحية والتعليم والعقارات.
وك�ش��ف ان «س��ان�ك�ت��ا» اش�ت��رت م��ؤخ��را سندات
دي��ن ف��ي ش��رك��ات تجزئة وع �ق��ارات ف��ي منطقة
الخليج وال�ت��ي ت��م ت��داول�ه��ا ب��أس�ع��ار منافسة،
مشيرا الى ان الشركة تخطط لشراء التزامات

الديون للشركات التعليمية ومشغلي الفنادق
التي قد تضطر الى اعادة الهيكلة.
وذك � � ��رت «ب �ل ��وم �ب �ي ��رغ» ان ف � �ي ��روس ك ��ورون ��ا
ي�ت�س�ب��ب ب �ض �غ��وط��ات ك �ب �ي��رة ع �ل��ى ال �ش��رك��ات
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وخ �ف��ض ال�ت�ص�ن�ي�ف��ات االئ�ت�م��ان�ي��ة
ل�ه��ا ول ��دول امل�ن�ط�ق��ة ح�ي��ث ت�ف��رض ال�ع��دي��د من
ال ��دول عمليات اغ�ل�اق ،مشيرة ال��ى ان العديد
من صناديق االصول املتعثرة العاملية جمعت
ام��واال اضافية من املستثمرين لشراء سندات
دي � � ��ون ش� ��رك� ��ات ت� �ك ��اف ��ح ب �س �ب��ب ال� �ت ��داع� �ي ��ات
االقتصادية للفيروس.
من جهته ،توقع غوس شهيب رئيس االستثمار
في سانكتا ان تمر اغلب الشركات الخليجية
بموجة ج��دي��دة م��ن اع��ادة الهيكلة ،خصوصا
في قطاعات مثل السياحة والضيافة والترفيه،
م��وض�ح��ا ان ال �خ��وف واالن �ك �م��اش االق�ت�ص��ادي
سيفسحان الطريق ف��ي نهاية امل�ط��اف لتعقب
واج ��راء صفقات راب�ح��ة واع ��ادة تمويل اص��ول
وصوال لالنتعاش االقتصادي.

«الوطني لالستثمار»:

أسواق المنطقة حققت
مكاسب واسعة النطاق
عوائد المؤشرات العالمية لشهر أبريل 2020
12.7%

11.1%
11.1%
10.6%

ستاندرد
آند بورز 500
نفط برنت
مؤشر داو جونز 30
الصناعي
مؤشر مورغان ستانلي
ألسواق العالم

9.0%

مؤشر مورغان ستانلي
لألسواق الناشئة

8.0%
6.9%
6.7%
6.2%

ذك� � ��ر ت� �ق ��ري ��ر ص � � ��ادر ع � ��ن ش� ��رك� ��ة ال ��وط �ن ��ي
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ،ال� � � ��ذراع االس �ت �ث �م ��اري ��ة ل�ب�ن��ك
ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي ،أن ب � � ��وادر إع � � ��ادة ف�ت��ح
القطاعات االقتصادية في األسواق العاملية،
إل��ى ج��ان��ب خطط التحفيز امل��ال��ي والنقدي
غير املسبوقة ملواجهة آثار «كورونا» ،ساهم
ف��ي االن �ت �ع��اش ال �ق��وي ل�ل�أس��واق األم�ي��رك�ي��ة
خ�ل�ال ش�ه��ر أب��ري��ل ،ح�ي��ث ت�ف��وق��ت األس ��واق
األم �ي��رك �ي��ة ب�ش�ك��ل ع ��ام ع �ل��ى ن�ظ�ي��رات�ه��ا في
األس��واق املتقدمة خالل الشهر أبريل ،حيث
أضاف مؤشر  ،MSCI EAFEالذي يمثل أداء
األس ��واق املتقدمة خ��ارج أميركا الشمالية،
 %6.3ل�ل�ش�ه��ر م �ق��اب��ل ت �ق��دم  %10.6مل��ؤش��ر
 MSCI ACلألسهم العاملية.
وذك��ر التقرير أن األس ��واق العاملية تمكنت
في جميع أنحاء العالم من تنفس الصعداء
وأخذ فترة استراحة كانت في أمس الحاجة
إليها خالل شهر أبريل مع بدء ظهور خطط
إلع ��ادة ف�ت��ح االق �ت �ص��اد ت��دري�ج�ي��ًا ،ف��ي وق��ت
ي �ب��دو أن ال �ع��دي��د م��ن ال �ب �ل��دان ق��د ت �ج��اوزت
الذروة من حيث اإلصابات الجديدة ،وبدأت
في شق طريقها إلى هبوط املنحنى.

األسواق الخليجية
ح� ��ول ت �ح��رك��ات األس � � ��واق ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ،ق��ال
ال �ت �ق��ري��ر إن أس � ��واق دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ت �م �ك �ن��ت م� ��ن ت �ح �ق �ي��ق م �ك��اس��ب
واس �ع ��ة ال �ن �ط��اق ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن اس �ت �م��رار
ال�ض�ع��ف ف��ي أس �ع��ار ال�ن�ف��ط .وارت �ف��ع مؤشر
س�ت��ان��درد آن��د ب��ورز ل��دول مجلس التعاون
الخليجي ومؤشر ستاندرد آند بورز للدول
ال �ع��رب �ي��ة ب�ن�س�ب��ة  %8.2ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا خ�لال
أبريل ،مدفوعني بأداء قوي ألسواق األسهم
ف ��ي اإلم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة وامل �م �ل �ك��ة
العربية السعودية.
وأض ��اف ال�ت�ق��ري��ر أن األس� ��واق ف��ي اإلم ��ارات
ت �ص��درت ق��ائ�م��ة ال��راب �ح�ين ف��ي دول مجلس
التعاون الخليجي بمكاسب بنسبة %14.4
مل��ؤش��ر س� ��وق دب� ��ي امل ��ال ��ي ال� �ع ��ام ،و%13.3

مؤشر مورغان ستانلي
ألسواق الخليج
الذهب
مؤشر نيكي 225

4.0%
4.0%

مؤشر ستوكس
اوروبا 600
مؤشر فايننشال
تايمز 100
مؤشر مركب
شنغهاي

اإلمارات تصدرت قائمة
الرابحين بمكاسب % 14.4
بوادر إعادة فتح القطاعات
االقتصادية ساهمت
في االنتعاش
ملؤشر  ADXالعام في أبو ظبي .كما انتعش
مؤشر السوق الرئيسي لألسهم السعودية
ب�ق��وة بنسبة  ،%9.3وتبعه م��ؤش��ر بورصة
قطر الذي أضاف  %6.8للشهر.
أم ��ا ف��ي ال �ك��وي��ت ُ
وع� �م ��ان ،ف ��إن أداء أس ��واق
األس�ه��م ك��ان ضعيفًا بشكل إج�م��ال��ي ،حيث
أضاف مؤشر السوق العام في الكويت %3.2
ف��ي أب ��ري ��ل ،ب �ع��د ت�س�ج�ي�ل��ه خ �س��ائ��ر بنسبة
 %20.6في م��ارس ،فيما ارتفع مؤشر سوق
مسقط  MSM 30بنسبة .%2.6
وكانت البحرين السوق الوحيد الذي سجل
خسائر في دول مجلس التعاون الخليجي
مع تراجع مؤشر السوق العام بنسبة .%2.9
وذك� � ��ر ال �ت �ق��ري��ر أن أرق � � ��ام ال� �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي
اإلجمالي األولية لألسواق األوروبية أظهرت
خ�ل�ال ال��رب��ع األول م��ن ع ��ام  2020انكماشًا
بنسبة  %3.8مقارنة بالربع السابق .وكذلك
أظهرت التقديرات األولية انخفاض الناتج
امل �ح �ل ��ي اإلج� �م ��ال ��ي ل�ل�اق �ت �ص ��اد ال �ف��رن �س��ي
بنسبة ق�ي��اس�ي��ة ع�ن��د م�س�ت��وى  %5.8خ�لال
ال��رب��ع األول م��ن ع��ام  2020م�ق��ارن��ة ب��ال��رب��ع
األخ� �ي ��ر م ��ن ع� ��ام  .2019وان �خ �ف��ض م��ؤش��ر
مديري املشتريات التصنيعي األولي ألكبر
اقتصادات أوروبا ،فرنسا وأملانيا ،إلى 31.5
و 34.4ف��ي أب��ري��ل مقارنة ب �ـ 43.2و 45.4على
التوالي في الشهر السابق.

ً
ً
تنفيذيا
رئيسا
الخرجي
لمجموعة «بيتك» بالوكالة
أف �ص��ح ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي أن مجلس
إدارته في اجتماعه أمس ،قام بتكليف أحمد
س �ع��ود ال �خ��رج��ي ل �ي �ك��ون رئ �ي �س��ًا ت�ن�ف�ي��ذي��ًا
ل�ل�م�ج�م��وع��ة ب��ال��وك��ال��ة .ك �م��ا وج ��ه امل�ج�ل��س
رس ��ال ��ة ش �ك��ر خ��اص��ة ال ��ى م� ��ازن ال �ن��اه��ض،
الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة ،على
الجهود التي بذلها خالل فترة عمله املاضية
في «بيتك» متمنيًا له التوفيق والسداد.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال �خ��رج��ي ق��د ت ��درج في
مناصب عديدة في بيت التمويل الكويتي
ليصل الى منصبه األخير كرئيس الخدمات
امل �ص��رف �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات ل �ل �م �ج �م��وع��ة ،وال� ��ذي
يشغله منذ ع��ام  ،2016كما تقلد الخرجي
ف ��ي ال �س ��اب ��ق م �ن �ص��ب ال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
وال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب ف��ي ب�ي�ت��ك م��ال �ي��زي��ا منذ
عام  2015وحتى عام  ،2016وشغل منصب
نائب املدير العام للتمويل املهيكل في بيتك

أحمد سعود الخرجي

ال�ك��وي��ت م�ن��ذ ع��ام  2014وح�ت��ى ع��ام ،2016
وك��ذل��ك ت��م ان �ت��داب��ه للعمل ف��ي بيتك تركيا
م�ن��ذ ع ��ام  2006وح �ت��ى ع ��ام  2008كرئيس
املصرفية لالستثمار.
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«كورونا» يقف عاجزاً أمام النمو الصيني

بكين تعزز نفوذها التجاري في الخليج
وليد منصور
أظ �ه��رت ب �ي��ان��ات ال �ج �م��ارك ال�ص�ي�ن�ي��ة ل�لأش�ه��ر
الثالثة األولى من عام  2020زيادة في الصادرات
وال ��واردات من الخليج على الرغم من انكماش
 6.8ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي في
ب �ك�ي�ن ب �س �ب��ب وب � ��اء ك � ��ورون � ��ا ،وت �ش �ي��ر م��رون��ة
ال �ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة ل�ل�ص�ين م��ع دول الخليج،
على الرغم من االضطرابات ذات الصلة بالوباء،
إلى قدرة بكني على تعزيز نفوذها في املنطقة.
ووف��ق ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي ك��ان نمو الناتج
املحلي اإلجمالي الحقيقي بني الكويت والصني
في  2019عند  0.7في املئة ،وتراجع النمو خالل
عام  2020مع أزمة كورونا إلى  -1.1في املئة ،لكن
من املتوقع أن يصعد في العام املقبل إلى  3.4في
املئة ،كما ذكر تقرير «راديو فاردا».
وم ��ع وج� ��ود اح �ت �ي��اط �ي��ات واف � ��رة م��ن ال�ع�م�لات
وال�ط�ل��ب امل�ت��زاي��د على ال�ن�ف��ط ،يمكن للصني أن
تكون بمنزلة عميل موثوق به لصادرات النفط
الخام التي تعتمد عليها االقتصادات اإلقليمية.
ويمثل االنخفاض في الناتج املحلي اإلجمالي
ال�ص�ي�ن��ي أول ان �ك �م��اش أب�ل�غ��ت ع�ن��ه ب�ك�ين منذ
أن ب ��دأت ف��ي ن�ش��ر أرق ��ام ال�ن�م��و ف��ي ع��ام .1992
وب��امل �ث��ل ،ي�ت��وق��ع ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي ن�م�وًا
سلبيًا في عام  2020للدول الثماني في املنطقة،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال�ص�ن��دوق ي�ت��وق��ع انتعاشًا
قويًا في عام .2021
ويعكس تأثير ال��وب��اء على اقتصادات الخليج
انخفاضًا حادًا في أسعار النفط ما ضاعف من
تأثير تدابير الصحة العامة ،وانخفض الطلب
األج �ن �ب��ي ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ب�ش�ك��ل ح ��اد ،ل�ك��ن إغ ��راق
ال �س��وق ك��ان ل��ه دور أس��اس��ي أي�ض��ًا ف��ي خفض
سعر البرميل ال�خ��ام إل��ى  20دوالرًا تقريبًا ،أو
ثلث سعره في نهاية يناير.
وفي حني أدى تقلص الناتج املحلي اإلجمالي
ال �ص �ي �ن��ي إل � ��ى ان �خ �ف ��اض ال� � �ص � ��ادرات ب�ن�س�ب��ة
 13.3ف��ي املئة وانخفاض ال ��واردات بنسبة 2.9
ف��ي امل �ئ��ة ب�ش�ك��ل ع ��ام ف��ي ال��رب��ع األول ،ارت�ف�ع��ت
ص � ��ادرات ب�ك�ين إل ��ى امل�ن�ط�ق��ة وك��ذل��ك واردات �ه ��ا
في تلك الفترة .وارتفعت ال��واردات  4.5في املئة،
ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة  14.2في املئة من
حيث قيمة مشتريات النفط الخام .كما ارتفعت
ال �ص��ادرات إل��ى املنطقة بشكل رئ�ي�س��ي بسبب
زيادة عمليات الشراء من قبل السعودية وإيران،
ما ّ
عوض األعداد املتراجعة للدول الست األخرى
في املنطقة.
ال �ع�ل�اق��ات ال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن ب �ك�ين وامل �ن �ط �ق��ة غير
م �ت��وازن��ة ،إذ ت��رس��ل دول املنطقة ال�ث�م��ان��ي إل��ى
الصني ضعف حجم ال�ص��ادرات التي تشتريها
م��ن ال � ��واردات .وف��ي ال��رب��ع األول م��ن ع��ام ،2020
ت�ح�ص�ل��ت امل�ن�ط�ق��ة ع�ل��ى  17.9م�ل�ي��ار دوالر من
ال��واردات الصينية ،في حني أع��ادت  37.1مليار
دوالر م��ن ال �ص��ادرات .م��ن ه��ذا ال�ع��دد ،ك��ان 27.9
مليار دوالر ،أو ثالثة أرب��اع ،يتألف م��ن النفط
ال�خ��ام .واس �ت��وردت الصني  59مليار دوالر من
ّ
النفط ال�خ��ام خ�لال ال��رب��ع األول ،ل��ذا ش��ك��ل نفط
الخليج ما يقرب من نصف الواردات الصينية.
وه �ن��اك أي �ض��ًا ت �ف��اوت ف��ي ع�ل�اق��ات ال �ص�ي�ن مع

أزمة حوكمة ُمنبثقة من نظام يعاني من خلل بنيوي

كيف وصل لبنان إلى مصاف
الدول األكثر مديونية؟

الصين اشترت  27.9مليار دوالر من النفط من المنطقة

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول المنطقة ()%
البلد
البحرين
إيران
العراق

الكويت
عُ مان
قطر
السعودية
اإلمارات

2016
3.5
12.5
15.2
2.9
4.9
2.1
1.7
3.1

ال ��دول الثماني ال�ت��ي تحد الخليج ال�ع��رب��ي ،إذ
تستحوذ اململكة العربية السعودية واإلم��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ع �ل��ى ن �ح��و ث�ل�ث��ي ال�ب�ض��ائ��ع
ال �ص �ي �ن �ي��ة ،ب �م��ا ي �ت �م��اش��ى م ��ع ال �ح �ج��م األك �ب��ر
القتصاداتهما مقارنة بجيرانهما .في غضون
ذل � ��ك ،ي �ب �ي��ع ال �س �ع��ودي��ون أك �ث��ر م ��ن ث �ل��ث ن�ف��ط
الخليج الذي يذهب إلى الصني.
وأدى االرت� �ف ��اع ال �ح��اد ف��ي اإلن� �ف ��اق ع �ل��ى نفط
ال�خ�ل�ي��ج إل ��ى ال ��زي ��ادة اإلج�م��ال�ي��ة ف��ي ال � ��واردات
ال�ص�ي�ن�ي��ة م��ن امل�ن�ط�ق��ة ،واش �ت ��رت ال �ص�ين 27.9
مليار دوالر من النفط من املنطقة ،ارتفاعًا من
 24.4مليار دوالر في الربع األول من عام ،2019
بزيادة قدرها  14في املئة من حيث القيمة.
من حيث الحجم ،اس�ت��وردت الصني  59مليون
طن من النفط الخام من املنطقة في الربع األول

2017
3.8
3.7
2.54.70.3
1.6
0.70.5

2018
2.0
5.40.61.2
1.8
1.5
2.4
1.7

2019
1.8
7.63.9
0.7
0.5
0.1
0.3
1.3

من هذا العام ،بزيادة  11.5في املئة عن  53مليون
طن استوردتها في الربع األول من عام .2019
ثم في م��ارس ،تشير البيانات إل��ى أن ال��واردات
تبلغ  41مليون طن بتكلفة  16.7مليار دوالر فقط
 وهو انخفاض بنسبة  20في املئة في القيمةعلى الرغم من انخفاض بنسبة  5في املئة فقط
ف��ي ال�ح�ج��م .وم��ن امل�ح�ت�م��ل أال تفسر التقلبات
في القيمة سبب ارتفاع حصة دول املنطقة من
واردات الخام الصينية بنسبة  47.2في املئة في
الربع األول ،ارتفاعًا من  43.8في املئة في نفس
ال�ف�ت��رة م��ن ع��ام  .2019وه��ذه ال��زي��ادة ملحوظة
بشكل خاص في ضوء انخفاض بنسبة  83في
امل�ئ��ة بحلول ع��ام قيمة ال� ��واردات الصينية من
إيران ،تاركة إيران بحصة سوقية تقل عن  1في
املئة من حيث القيمة.

تقلبات أسعار النفط
تظهر البيانات الشهرية لعام  2020التأثير الكبير لتقلبات األسعار على تكلفة مشتريات النفط،
إذ تظهر بيانات الجمارك أن الصني استوردت نحو  86مليون طن من النفط الخام بتكلفة تبلغ
نحو  42.2مليار دوالر في الشهرين األولني من عام .2020

2020
3.66.04.71.12.84.32.33.5-

2021
3.0
3.1
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5.0
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¶ المصدر :صندوق النقد الدولي ¶

ارتفاع الصادرات
والواردات في الربع
األول خالل 2020
 %14.2زيادة قيمة
مشتريات النفط الخام
انتعاش التبادل التجاري
رغم انكماش الناتج
المحلي لبكين %6.8

ألغت الريال وحذفت  4أصفار من أوراقها النقدية

إيران ّ
تغير عملتها إلى التومان!
¶ العقوبات األميركية أثرت سلبا ً في قيمتها
أوردت وسائل إع�لام إيرانية رسمية أن البرملان اإلي��ران��ي وافق
على م�ش��روع ق��ان��ون يسمح للحكومة بحذف أرب�ع��ة أص�ف��ار من
الريال ،وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات
األم �ي��رك �ي��ة ،وه ��و األم ��ر ال ��ذي س �ي��ؤدي إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر ع�م�ل��ة إي ��ران
الوطنية.
وق��ال��ت وك��ال��ة الطلبة اإلي��ران �ي��ة ل�لأن�ب��اء إن ق��ان��ون ح��ذف أرب�ع��ة
أص �ف��ار م��ن ال�ع�م�ل��ة ال��وط �ن �ي��ة واف� ��ق ع�ل�ي��ه امل �ش��رع��ون ،وي�ح�ت��اج
م �ش��روع ال�ق��ان��ون م��واف�ق��ة هيئة م��ن رج ��ال ال��دي��ن ت�ت��ول��ى فحص
ً
القوانني قبل أن تصبح سارية.
وب�م��وج��ب امل �ش��روع ،ستتغير عملة إي ��ران ال��وط�ن�ي��ة م��ن ال��ري��ال
إل��ى ال�ت��وم��ان ،ال��ذي ي�س��اوي  10آالف ري��ال ،لكن ه��ذا التغيير لن
يتم على الفور ،فقد أف��اد التلفزيون الرسمي بأنه سيكون أمام
البنك املركزي اإليراني عامان لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى
التومان.
ُي��ذك��ر أن ف�ك��رة ح��ذف أرب �ع��ة أص �ف��ار م�ت��داول��ة م�ن��ذ  ،2008لكنها
ازدادت إل�ح��اح��ًا بعد  ،2018عندما انسحب ال��رئ�ي��س األميركي
دونالد ترامب من االتفاق النووي املبرم في  2015وأع��اد فرض
عقوبات ،إذ فقد الريال أكثر من  %60من قيمته.
وب �ح �س��ب م ��واق ��ع ألس� �ع ��ار ال� �ص ��رف األج �ن �ب ��ي ،س �ج �ل��ت ال�ع�م�ل��ة
اإليرانية حوالي  156ألف ريال للدوالر في السوق غير الرسمية
أمس (اإلثنني).
مما ال ش��ك فيه أن الجائحة التي ضربت العالم ،ألحقت ض��ررًا
كبيرًا بكثير من البلدان ،من ناحية اقتصادية ،بما في ذلك الدول
العظمى ،وبالتالي فإن الضرر الذي لحق بدول املنطقة بما فيها
إيران كان مضاعفًا.
وتعد إيران أكثر دول الشرق األوسط تضررًا بفيروس «كورونا».
ُي��ذك��ر أن امل �ص��رف امل��رك��زي ف��ي إي� ��ران ك ��ان ق��د ط �ل��ب ،ف��ي م��ارس
امل��اض��ي ،ق��رض��ًا ب�ق�ي�م��ة  5م �ل �ي��ارات دوالر م��ن م �ب��ادرة ال�ت�م��وي��ل
السريع التابعة لصندوق النقد ال��دول��ي ،وه��و برنامج ملساعدة
ال��دول في مواجهة ال�ك��وارث واألزم ��ات املفاجئة ،إال أن الواليات
املتحدة األميركية ،أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي ،أعاقت
تمرير القرض ،وبالتالي ُرفض الطلب اإليراني.
ك�م��ا وض�ع��ت أزم ��ة ال �ف �ي��روس ال�ح�ك��وم��ة اإلي��ران �ي��ة أم ��ام معضلة
االختيار بني الحفاظ على صحة املواطنني أو إنقاذ االقتصاد.
ل �ك��ن م ��ع اس �ت �م��رار ال �ج��ائ �ح��ة ل �ع��دة أش �ه ��ر ،اض �ط ��رت ال�ح�ك��وم��ة
إل��ى ال��ذه��اب للخيار ال�ث��ان��ي ،عندما أعلنت استئناف األنشطة
االقتصادية بالتدرج ،في مخاطرة كبيرة قد ستزيد من تفشي
«كورونا» في البالد ،بحسب خبراء الصحة.

ّ
أقرت الحكومة اللبنانية األسبوع املاضي خطة
إص�لاح�ي��ة ت�ق��دم��ت ع�ل��ى أس��اس�ه��ا ب�ط�ل��ب إل��ى
ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي مل �س��اع��دة ال �بل��اد على
الخروج من دوام��ة انهيار اقتصادي متسارع
جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وباشر لبنان بعد انتهاء الحرب األهلية (1975
ـ�ـ�ـ  )1990االق �ت ��راض ل�ت�م��وي��ل إع� ��ادة اإلع �م��ار،
وأع� ��اد ب �ن��اء اق �ت �ص��اد اع�ت�م��د ب��ال��درج��ة األول ��ى
على الخدمات والسياحة وج��ذب االستثمارات
الخارجية ،وهي قطاعات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا
ب��ال��وض�ع�ين ال�س�ي��اس��ي واألم �ن��ي وتقلباتهما،
م �ح �ل �ي��ًا وإق �ل �ي �م �ي��ًا .ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ل ��م ت�ح�ص��ل
إص�لاح��ات بنيوية ف��ي اإلدارة وامل��راف��ق العامة
ب�س�ب��ب ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة وامل �ح �س��وب �ي��ات ون�ظ��ام
املحاصصة الطائفية الذي ّ
تكرس بعد الحرب.
وتراكم الدين تدريجيًا ،وبالتالي خدمة الدين
امل�ت��رت�ب��ة عليه ج ��راء ال�ف��وائ��د امل��رت�ف�ع��ة ،تزامنًا
مع انتفاخ فاتورة اإلنفاق الحكومي .ورصدت
الحكومات على م� ّ�ر السنوات اعتمادات مالية
إلص�ل�اح ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء ت �ع��ادل ن�ح��و نصف
ال��دي��ن ال�خ��ارج��ي ،وف��ق تقديرات البنك ال��دول��ي.
ّ
ويشكل هذا القطاع أبرز مكامن الهدر ،وحتى
ال �ي��وم م��ا زال ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ي��دف �ع��ون ف��ات��ورت��ي
كهرباء ،واحدة للدولة وثانية ألصحاب املولدات
التي يستخدمونها لدى انقطاع التيار.
وازداد العجز ف��ي م�ي��زان امل��دف��وع��ات على ّ
مر
س�ن��وات م��ن النمو املتباطئ وق�ط��اع مصرفي
ّ
م�ت�ض��خ��م ي�م�ن��ح ف��وائ��د خ�ي��ال�ي��ة ع�ل��ى ال��ودائ��ع.
وتجاوز الدين العام أكثر من  170في املئة من
الناتج اإلجمالي املحلي.
ومع تراجع احتياطيات املصرف املركزي ،الذي
ُ
لطاملا اع��ت�ب��ر ع � ّ�راب اس�ت�ق��رار ال�ل�ي��رة منذ عام
 ،1997بدأت مالمح االنهيار املتسارع منذ عام
تقريبًا مع أزمة سيولة حادة وشح في الدوالر.
وفرضت املصارف منذ نهاية الصيف املاضي
ق �ي��ودًا ع�ل��ى س�ح��ب ال ��دوالر وت�ح��وي��ل األم ��وال.
وتزامن ذلك مع انهيار الليرة التي المس سعر
صرفها مقابل ال��دوالر عتبة األربعة آالف في
السوق السوداء الشهر الجاري ،بينما السعر
الرسمي مثبت على  1507ليرات.
ويلخص م��رك��ز «ك��ارن�ي�غ��ي» للشرق األوس��ط
ف��ي أح��د منشوراته األزم��ة االقتصادية بأنها
«ف��ي جوهرها أزم��ة حوكمة ُمنبثقة من نظام
يعاني م��ن خلل ُبنيوي ،مما ح��ال دون صنع
س �ي��اس��ات ع�ق�لان�ي��ة وس �م��ح ب��ان �ت �ش��ار ث�ق��اف��ة
الفساد والهدر».
ّ
أقرت الحكومة في نهاية أبريل خطة إصالحية،
وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي .وتأمل
ب��ال�ح�ص��ول ع�ل��ى أك �ث��ر م��ن  20م�ل�ي��ار دوالر.
وتقترح الخطة التقشفية املمتدة على خمس
سنوات إصالحات على مستويات عدة ،بينها

الحكومة أق ّرت خطة
إصالحية للحصول
على  20مليار دوالر
تجميد التوظيف في
القطاع العام ..وخفض
عدد المتعاقدين
الفئات االجتماعية الفقيرة
والطبقة الوسطى
هي من ستدفع الثمن
ال�س�ي��اس��ة امل��ال �ي��ة وم �ي��زان امل��دف��وع��ات وال�ب�ن��ى
التحتية ،وإعادة هيكلة للديون واملصارف.
لكنها تلحظ إج��راءات موجعة تطول املواطنني
مباشرة على غرار تجميد التوظيف في القطاع
العام ،وخفض عدد املتعاقدين ،وعدم ملء آالف
ال��وظ��ائ��ف بعد تقاعد م��ن يشغلها باستثناء
املواقع الحساسة .وتعتمد تقدير سعر الصرف
ب� � �ـ 3500ل �ي��رة م�ق��اب��ل ال� � ��دوالر .وت �ق��دم الخطة
تشخيصًا ع��ن حقيقة األزم��ة ،إال أنها ال تعد
متكاملة ،وف��ق م��ا يشرح مدير معهد عصام
ف��ارس للسياسات ال�ع��ام��ة وال �ش��ؤون ال��دول�ي��ة،
ّ
ناصر ياسني ،ويقول« :هي محاولة حل لألزمة
الشائكة عبر أدوات مالية ومحاسبية للحصول
ع �ل��ى ال��دع��م ال �خ��ارج��ي ع �ب��ر ص �ن��دوق ال�ن�ق��د،
بينما ت�ف��رض ش��روط��ًا ق��اس�ي��ة ع�ل��ى مستوى
التقديمات االجتماعية واإلج��راءات التقشفية.
وبالتالي ،ومع أخذها وصفة الصندوق كاملة،
ف� ��إن ال �ف �ئ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ف �ق �ي��رة وال�ط�ب�ق��ة
ال��وس �ط��ى ه ��ي م ��ن س �ت��دف��ع ال �ث �م��ن :م ��ع ت��وق��ع
تضخم مرتفع وانكماش في االقتصاد».
ً
وال يبدي ياسني ت�ف��اؤال إزاء إمكانية تطبيق
ال�خ�ط��ة ال�ت��ي ي��رى أن�ه��ا ك��ان��ت ت�ح�ت��اج ت�ش��اورًا
مع فئات واسعة ،كونها تعيد إنتاج االقتصاد
وت �ص �م �ي��م اإلدارة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة ب �ع �ي �دًا ع��ن
ّ
االقتصاد الحر ،الذي لطاملا ّميز لبنان وشكل
عامل جذب للرساميل .لكن باريس التي لعبت
دورًا أس��اس �ي��ًا خ�ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة في
حشد دع��م م��ن ج�ه��ات مانحة للبنانّ ،
رحبت
بالخطة ودعت الى تنفيذ فوري لإلصالحات.
(أ.ف.ب)

 14اقتصاد وأعمال
على مدار شهرين ومنذ اتخذت أزمة
فيروس كورونا المستجد منحى
تصاعديا وبنك بوبيان يتخذ اجراءات
وخطوات فعالة تؤكد مدى قدرته
على التعامل مع االزمات ،سواء
فيما يتعلق بخدمة العمالء او أداء
دوره االجتماعي مع مختلف شرائح
المجتمع.
وكانت البداية مع مشاركة بنك بوبيان
في تمويل الصندوق الذي اعلن
عن تأسيسه بنك الكويت المركزي
بقيمة  10ماليين دينار ،تموله البنوك
الكويتية لدعم المساعي الحكومية
في مكافحة انتشار فيروس كورونا
المستجد.
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BUSINESS

زيارة وفد «بوبيان» للهالل األحمر

«بوبيان» في زمن فيروس كورونا المستجد

قدرة عالية على التعامل مع األزمات باحترافية ومرونة
حرصًا من بنك بوبيان على مراعاة ظروف العمالء
وفي اطار قرار اتحاد مصارف الكويت الذي يسعى
ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف ع ��ن ال �ع �م�ل�اء وظ� ��ف ب �ن��ك ب��وب �ي��ان ك��ل
االمكانيات لتنفيذ القرار القاضي بتأجيل جميع
أق �س��اط ال�ت�م��وي��ل وأق �س��اط ال�ب�ط��اق��ات االئ�ت�م��ان�ي��ة
لجميع العمالء إلى جانب تأجيل أقساط الشركات
الصغيرة واملتوسطة مع إلغاء كل األرباح املترتبة
على ه��ذا التأجيل وأي��ة رس��وم أخ��رى وذل��ك مل��دة ٦
اشهر ،اعتبارا من شهر ابريل .2020
وق � ��ال ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ب �ن��ك ب��وب �ي��ان،
عبداهلل التويجري ان هذه الخطوة من البنك التي
ت�ش�م��ل ج�م�ي��ع ع �م�لاء ال�ب�ن��ك ،س ��واء م��ن امل��واط�ن�ين
أوامل�ق�ي�م�ين ت��أت��ي ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف ال�ت��ي ت�م��ر بها
الكويت والتي تتطلب مبادرات تساهم في تخفيف
األعباء وتقليل حدة االنعكاسات السلبية لألزمات
ال�ن��اج�م��ة ع��ن ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا املستجد
عامليًا.
واشار الى ان بوبيان خالل هذه االزمة جنى ثمار
استثماراته في قطاع الخدمات املصرفية الرقمية،
ح�ي��ث وض��ح وم�ن��ذ ب��دئ�ه��ا ت��زاي��د االق �ب��ال م��ن قبل
ع�م�لاء ال�ب�ن��ك ع�ل��ى اس�ت�خ��دام ال�خ��دم��ات املصرفية
ال��رق �م �ي��ة ،س � ��واء م ��ن خ�ل��ال م ��وق ��ع ال �ب �ن��ك www.
 bankboubyan.comاو من خالل تطبيق البنك على
ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ،ح�ي��ث أص �ب��ح ب��ام �ك��ان ال�ع�م�لاء
اج��راء أكثر العمليات املصرفية دون الحاجة الى
زي��ارة الفرع من خ�لال البقاء في منازلهم ،خاصة
اثناء الحظر.
ومنح البنك ع�م�لاءه فرصة اص��دار بطاقة سحب
آل��ي ج��دي��دة او تجديد البطاقة عبر تطبيق بنك
ب��وب�ي��ان ع�ل��ى ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة واس�ت�لام�ه��ا خ�لال
دق��ائ��ق م��ن اي م��ن اج�ه��زة السحب اآلل��ي او اجهزة
ب��وب �ي��ان داي ��رك ��ت امل �ن �ت �ش��رة ف ��ي م�خ �ت �ل��ف ان �ح��اء
الكويت.
وحول خدمة العمالء في الفروع قال التويجري انه
ومنذ االعالن عن تعطيل كل املؤسسات الحكومية
وتعطيل البنوك ،فقد قام بنك بوبيان باالستمرار
ف ��ي خ ��دم ��ة ع �م�ل�ائ��ه م ��ن خ �ل��ال  9ف � ��روع ارت �ف �ع��ت
تدريجيا حتى وصلت الى  16فرعا حاليا.

التمويل للشركات بشروط َّ
ميسرة

من ناحية اخ��رى ،اوضح نائب الرئيس التنفيذي
للبنك ع�ب��دال�س�لام ال �ص��ال��ح ان ال�ب�ن��ك ب ��دأ الشهر
املاضي استقبال طلبات التمويل بشروط ميسرة
التي أعلن عنها بنك الكويت املركزي ضمن الحزمة
االقتصادية لدعم الشركات والعمالء املتضررين
وامل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة امل �ت �ض��ررة من
جراء االزمة الحالية.
واضاف ان جميع خطوات التمويل تتم الكترونيا
ب� �س� �ه ��ول ��ة وي � �س� ��ر م � ��ع ض � �م� ��ان ال � �س� ��ري� ��ة وح �ف��ظ
املعلومات والبيانات وبما يحقق االه ��داف التي
وضعها بنك الكويت املركزي في تسهيل وسرعة
الحصول على التمويل للقطاعات املحددة ضمن
برنامج الحزمة االقتصادية بهدف دعم القطاعات
الحيوية واالنشطة التي تتميز بقيمتها املضافة
لالقتصاد الكويتي والتي كانت تعمل بكفاءة قبل
االزمة.
وك��ان البنك وف��ي اط��ار دعمه للشركات الصغيرة
ق��د أع�ل��ن ع��ن تقديم خ��دم��ة ال��دف��ع  e payلتحصيل
األم� ��وال ال�ك�ت��رون�ي��ا (ع��ن ط��ري��ق ارس ��ال راب ��ط دف��ع
ل �ل �م �ش �ت ��ري) ل �ع �م�ل�ائ ��ه م� ��ن أص � �ح� ��اب ال� �ش ��رك ��ات
الصغيرة واملتوسطة مجانًا وم��ن دون أي رسوم
مل� ��دة  ٣اش� �ه ��ر ،م �س��اه �م��ة م �ن��ه ف ��ي دع� ��م م �ش��اري��ع
ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ،ح �ي��ث ي�ت�ض�م��ن ذل ��ك م�ج��ان�ي��ة

مسابقة «ر ِّتل مع بوبيان»

جميع العمالء واملوظفني بالفروع واملباني.

تطوير املوارد البشرية

التويجري :تأجيل أقساط
التمويل للجميع بهدف
مساندة عمالئنا
في هذا الظرف
الميسر
َّ
الصالح :التمويل
لدعم القطاعات التي كانت
تعمل بكفاءة قبل األزمة
الياقوت :نشكر كل
من هم في الصفوف
األولى وجميع المتطوعين
المحري :تهيئة بيئة العمل
من المنزل لموظفينا
التزاما ً بتعليمات «الصحة»
الحماد :دورات «أون الين»
لموظفي البنك الستمرار
تطوير مهاراتهم

رسالة توعوية من بنك بوبيان

رس��وم التفعيل ورس��وم كل عملية دف��ع ،باإلضافة
ال ��ى االع �ف��اء م��ن رس ��وم اج �ه��زة ن �ق��اط ال�ب�ي��ع POS
وب��واب��ة ال��دف��ع ع�ب��ر االن�ت��رن��ت Payment Gateway
للفترة نفسها.

استمرار العمليات والعمل من املنزل
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات عبداهلل املحري
ان م�ج�م��وع��ة ال�ع�م�ل�ي��ات امل�ص��رف�ي��ة ح��رص��ت على
ت��وف �ي��ر ج �م �ي��ع ال �خ ��دم ��ات امل �س ��ان ��دة ل �ل �ف��روع م��ن
ال �ت �ح��وي�لات واالع� �ت� �م ��ادات امل �ص��رف �ي��ة م ��ع ال�ع�م��ل
على استمرار إيصال جميع البطاقات االئتمانية
امل� �ج ��ددة ل�ل�ع�م�لاء وف �ق��ا ل�ل�ت�ع�ل�ي�م��ات وال �ض��واب��ط
املعمول بها لتوفير مستوى عال من خدمة عمالء
البنك.
واضاف «في ظل استمرار مناشدة الجهات املعنية
الجميع بالبقاء في املنزل ومع التوجهات العاملية
للعمل من املنزل لضمان استمرار العمل ،فقد قام
قطاع تكنولوجيا املعلومات بتوفير الحاسبات
املحمولة للموظفني الستمرار العمل من املنزل مع

العمل على اتخاذ أعلى مستويات االمن والحفاظ
على سرية املعلومات.

جهوزية منذ البداية
م��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى ق��ال امل��دي��ر ال �ع��ام لبنك بوبيان
ول�ي��د خ��ال��د ال�ي��اق��وت ان اس �ت �ع��دادات ال�ب�ن��ك ومنذ
اليوم األول لالعالن عن ظهور أول حالة لفيروس
ك��ورون��ا الجديد في الكويت ،تمت وف��ق تعليمات
وزارة الصحة وال�ج�ه��ات امل�س��ؤول��ة ،وذل��ك حفاظًا
على صحة العمالء واملوظفني واملجتمع.
وقال ان بنك بوبيان بدأ بالفعل بتنفيذ التعليمات
الصادرة من الجهات املسؤولة والخاصة بالقيام
بأعمال تعقيم جميع أجهزة السحب اآللي وتعقيم
الفروع واملباني الرئيسية بجانب تركيب أجهزة
ت�ع�ق�ي��م ب�ج�م�ي��ع امل ��واق ��ع ،ح�ي��ث ت��م ت��رك�ي��ب اج�ه��زة
التعقيم لجميع اج�ه��زة السحب و ITMوالسحب
اآلل��ي الخاصة ب��ال�ف��روع ال��ى جانب م��ا ت��م تركيبه
داخ��ل ال �ف��روع وامل�ب��ان��ي الرئيسية للبنك ،ك�م��ا تم
اي�ض��ا تجهيز ك�م��ام��ات وق �ف��ازات ل�ت��وزي�ع�ه��ا على

من جانبه قال املدير العام ملجموعة املوارد البشرية
عادل الحماد «حرصًا من البنك على االستمرار في
تطوير م��وارده البشرية في ظل ال�ظ��روف الراهنة
قامت مجموعة امل��وارد البشرية ،ممثلة في إدارة
ال�ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر بتقديم مجموعة م��ن برامج
التدريب االلكترونية وال�ن��دوات املتخصصة التي
تغطي جميع م�ج��االت العمل امل�ص��رف��ي وتناسب
موظفي البنوك».
واضاف ان ذلك تم بالتعاون مع مؤسسة الكويت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي وم �ع �ه��د ال � ��دراس � ��ات امل �ص��رف �ي��ة
وال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن م ��ؤس � �س ��ات ال � �ت� ��دري� ��ب امل� �ع ��روف ��ة
باستخدام تطبيق امل��وارد البشرية على الهواتف
ال��ذك �ي��ة وت�ش�ج�ي��ع امل��وظ �ف�ين ع�ل��ى االس �ت �ف��ادة من
ال�ف��رص امل�ت��اح��ة وت�ط��وي��ر م�ه��ارات�ه��م بما ينعكس
على مستوى خدمة العمالء في البنك.
وعبر وسائل التواصل االجتماعي ،قام البنك ببث
العديد من الرسائل التوعوية الخاصة بمحاربة
ف �ي��روس ك��ورون��ا وس�ب��ل ال��وق��اي��ة م�ن��ه ،ال��ى جانب
اج � ��راء ال �ع��دي��د م ��ن امل �س��اب �ق��ات االس �ب��وع �ي��ة ال�ت��ي
تربط ب�ين البنك ومتابعيه على مختلف وسائل
التواصل االجتماعي.
كما اطلق البنك خالل االزمة برنامج «قوي مناعتك
وأنت بالبيت» بالتعاون مع تطبيق MyNutribox
ال � ��ذي ي�ت�ض�م��ن دل �ي�ل�ا ك��ام�ل�ا ل �ت �ق��وي��ة امل �ن��اع��ة مع
ال �ن �ص��ائ��ح واالس � �ت � �ش ��ارات مل �ج �م��وع��ة م �م �ي��زة من
االخ �ت �ص��اص �ي�ي�ن ف ��ي م �ج ��ال ال �ت �غ��ذي��ة ال �ع�لاج �ي��ة
والحياة الصحية لتقوية مناعة الجسم ملواجهة
فيروس كورونا املستجد ،وتمت اتاحة البرنامج
مجانا للجميع باللغتني العربية واالنجليزية.

«بوبيان» والصفوف األمامية
خالل الشهر الفضيل قام وفد من االدارة العليا
لبنك بوبيان و«فريق بوبيان التطوعي» بزيارة
الى االدارة العامة للدفاع املدني ومطار الكويت
ال � ��دول � ��ي  T 4ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال � �ه�ل��ال االح� �م ��ر
الكويتي لتقديم الشكر لهم ولجميع املتطوعني
على الجهود التي يبذلونها.
وق��ال الياقوت «ت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة ضمن برنامج
يقوم به بنك بوبيان ومتطوعيه لتقديم الشكر الى
أهم الجهات التي تقف حاليا في الصفوف االولى
مل��واج�ه��ة خ�ط��ر ف �ي��روس ك ��ورون ��ا» ،م�ش�ي��را ال��ى ان
متطوعي الكويت ضربوا أروع االمثلة في مواجهة
ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ف��ي مختلف القطاعات
وامل � �ج� ��االت م��واص �ل�ي�ن ال �ل �ي��ل ب��ال �ن �ه��ار ل �ل �ت �ع��اون
والعمل معا للقضاء عليه حتى ترجع االم��ور الى
ما كانت عليه.

زيارة الدفاع المدني

أنشطتنا
االجتماعية
«أون الين»
ت�م��اش�ي��ًا م��ع ال ��دع ��وات امل�س�ت�م��رة
م��ن ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ب�ق��اء في
امل�ن��ازل فقد استمر بنك بوبيان
ف��ي تنظيم ال�ع��دي��د م��ن فعالياته
وانشطته الرمضانيه باستخدام
وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي او
من خالل االون الين.
ومن ابرز هذه الفعاليات ماراثون
القراءة الخيري السابع الذي نظمه
البنك من خالل وسائل التواصل
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ،ح� �ي ��ث ب� �ل ��غ ع ��دد
امل �ش��ارك�ين ف�ي��ه م��ن خ�ل�ال وس��م
ماراثون القراءة الخيري اكثر من
 2000مشارك ،شاركوا بحوالي
 5آالف ت�غ��ري��دة ،حيث ت��م التبرع
ب��ري��ع امل ��اراث ��ون مل�ص�ل�ح��ة االس��ر
املتعففة.
ك� �م ��ا أع � �ل� ��ن ب� �ن ��ك ب� ��وب � �ي� ��ان ع��ن
التسجيل في مسابقته السنوية
«رت� � � ��ل م � ��ع ب ��وب � �ي ��ان  »6ل �ح �ف��ظ
وت�ل�اوة ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وال �ت��ي تم
ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا ه ��ذا ال� �ع ��ام ألب �ن��اء
ال �ع �م�ل�اء ،وت ��م ال�ت�س�م�ي��ع واج� ��راء
امل�س��اب�ق��ة ع�ب��ر وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
عن بعد ،مثل الزووم والفيس تايم
وغيرها.
ك �م��ا أط �ل��ق ب �ن��ك ب��وب �ي��ان تطبيق
«خ� �ط ��وات ب��وب �ي��ان» ال� ��ذي يمكن
الجميع بعد تحميله من املشاركة
ب��ال �ح��رك��ة وال��ري��اض��ة ف��ي امل �ن��زل
ف��ي حملة «خ �ط��وات» ،التي اعتاد
البنك تنظيمها سنويا في مركز
ال �ح �م��راء ال �ت �ج��اري ،ح�ي��ث يمكن
من خ�لال التطبيق املشاركة في
ال �ح �م �ل��ة ال �ت ��ي ي �خ �ص��ص ري�ع�ه��ا
ملصلحة عمليات العيون واع��ادة
النظر للمحتاجني.
كما أطلق البنك «دل�ي��ل الخدمات
وال�ت�س��وق» ال��ذي ض��م العديد من
املعلومات حول فيروس كورونا
والتواصل مع الجهات الحكومية،
الى جانب قائمة بأهم الصيدليات
وج� �م� �ي ��ع ال� �ج� �ه ��ات وال� �ش ��رك ��ات
وامل� � �ح � ��ال ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��دم خ ��دم ��ات
التوصيل.

لتحقيق استفادة العمالء منها بعد انتهاء الظروف االستثنائية الراهنة

«الوطني» يمدد صالحية نقاط مايلز ومكافآته حتى إشعار آخر
الجناح :نسعى من خالل هذه الخطوة إلى ضمان حقوق عمالئنا
يحرص بنك الكويت الوطني على البقاء بالقرب من
عمالئه في كل األوقات ،لذلك يعمد في ظل الظروف
الراهنة في البالد والعالم بسبب فيروس كورونا
املستجد إل��ى ات�خ��اذ ع��دة إج ��راءات لحماية حقوق
العمالء وتلبية جميع احتياجاتهم.
م ��ن ه� ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ،ع �م��د ال �ب �ن��ك إل� ��ى ت �م��دي��د ف �ت��رة
ص�لاح�ي��ة ن �ق��اط م��اي�ل��ز ال��وط�ن��ي ل�ح��ام�ل��ي ب�ط��اق��ات
ال��وط �ن��ي االئ�ت�م��ان�ي��ة امل��ؤه �ل��ة ال �ت��ي ان�ت�ه��ت ب�ع��د 1
أب ��ري ��ل  2020ون� �ق ��اط م �ك��اف��آت ال��وط �ن��ي ل�ح��ام�ل��ي
بطاقات الوطني االئتمانية واملسبقة الدفع املؤهلة
واملنتهية صالحيتها بعد  24م��ارس  2020وحتى
إشعار آخر ،وذلك ملنح العمالء املجال الستخدامها
ف��ي وق��ت الح��ق .ويمكن بذلك لعمالء بنك الكويت
ال��وط�ن��ي اس�ت�خ��دام ن�ق��اط م�ك��اف��آت ال��وط�ن��ي ونقاط
مايلز ال��وط�ن��ي بعد ان�ت�ه��اء ال �ظ��روف االستثنائية
ال �ح��ال �ي��ة وع� � ��ودة ال �ح �ي��اة ل�ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي

االستفادة في وقت الحق من تلك النقاط .ويحصل
ال�ع�م�لاء على ن�ق��اط مايلز ال��وط�ن��ي عند استخدام
ب� �ط ��اق ��ات ال ��وط� �ن ��ي االئ �ت �م ��ان �ي ��ة ال� �ت ��ال� �ي ��ة :ب �ط��اق��ة
مايلز  ،World Mastercardبطاقة Visa Signature
(اختياري) ،بطاقة  World Elite Mastercardوبطاقة
 Visa Infiniteال��وط �ن��ي االئ�ت�م��ان�ي��ة .ف�ي�م��ا يحصل
العمالء على نقاط مكافآت الوطني عند استخدام
بطاقات الوطني االئتمانية واملسبقة الدفع املؤهلة
لدى املحالت املشاركة في البرنامج.
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ،ق ��ال ب ��در ال �ج �ن��اح م��ن ال�خ��دم��ات
امل�ص��رف�ي��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة ف��ي ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي:
«نسعى في بنك الكويت الوطني وفي ظل الظروف
االستثنائية التي نعيشها إل��ى تلبية احتياجات
ال �ع �م�ل�اء ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ال� �ح ��رص ع �ل��ى س�لام�ت�ه��م
واالستمرار في تقديم لهم تجربة مصرفية متميزة
ومتكاملة كما اعتادوا ،من دون أن تتأثر بالظروف

بدر الجناح

االستثنائية التي نمر بها».
وأش��ار الجناح إلى أن تمديد فترة صالحية نقاط
مكافآت الوطني ونقاط مايلز الوطني حتى إشعار
آخ��ر تأتي ف��ي إط��ار سعي البنك خ�لال ه��ذه الفترة
لضمان حقوق العمالء ولتقديم الدعم ال�لازم لهم
بكل الوسائل وذلك كي يستفيدوا من نقاطهم بكل
سهولة وراحة بعد انتهاء الظروف الحالية.
وأض ��اف ال�ج�ن��احُ :
«ي�ع��د ب��رن��ام��ج م�ك��اف��آت الوطني
أح � ��د أب� � ��رز ب ��رام ��ج ال � � ��والء امل� �م� �ي ��زة ال� �ت ��ي ن�ق��دم�ه��ا
ل�ع�م�لائ�ن��ا وال ��ذي ��ن ن �ع��ده��م ب��ال �ت��زام �ن��ا ب��اس �ت �م��رار
ب �ت �ط��وي��ر ال �ب��رن��ام��ج وإض ��اف ��ة ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��زاي ��ا
وإطالق الحمالت الحقًا التي تناسب احتياجاتهم
املتنوعة».
وأك��د الجناح أن بطاقات الوطني االئتمانية توفر
فرصة للمشاركة في الحمالت التي يطلقها البنك
على م��دار العام ،إضافة إلى ما توفره للعمالء من

أس�ل��وب ح�ي��اة ف��ري��د بما تقدمه م��ن م��زاي��ا متعددة
لحامليها ،األم��ر ال��ذي يساهم ف��ي إث��راء تجربتهم
املصرفية.
ويحصل العمالء على نقاط مايلز الوطني في كل
ّ
بالتسوق في املحالت التجارية أو
مرة يقومون بها
عبر اإلنترنت ،أو السحب النقدي املسبق ،أو إجراء
أي ع�م�ل�ي��ة دف ��ع أخ� ��رى س� ��واء ك�ن��ت داخ� ��ل ال�ك��وي��ت
أو خ��ارج�ه��ا وك��ذل��ك ع�ن��د اس�ت�خ��دام ال�ب�ط��اق��ة أث�ن��اء
ال�س�ف��ر ،ك�م��ا يمكن اس�ت�ب��دال ن�ق��اط م��اي�ل��ز الوطني
عبر اإلنترنت من خالل حجز تذاكر السفر لدى 800
شركة طيران أو حجز اإلقامة ل��دى  150أل��ف فندق
حول العالم ،باإلضافة إلى استئجار السيارات من
أهم معارض السيارات عامليًا .ويمكن للعمالء أيضًا
استبدال النقاط مع أي من برامج املكافآت األخرى
ل��دى ش��رك��ات ال�ط�ي��ران امل�ش��ارك��ة ف��ي برنامج مايلز
الوطني.
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مصر :استئناف السياحة وفق ضوابط صارمة
أعلنت الحكومة املصرية استئناف عمل الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية ،واملشروعات الكبرى ،حيث
اعتمدت الحكومة في بيان ص��ادر عن اجتماع مصغر ملجلس ال��وزراء ع��ددًا من ضوابط اإلق��ام��ة بالفنادق
بالنسبة للسياحة الداخلية ،وفقًا إلرشادات منظمة الصحة العاملية ،وذلك ملواجهة فيروس كورونا .ووفق
ه��ذه ال�ض��واب��ط ،يجري توفير ع�ي��ادة وطبيب بالفندق ،وع��دم إق��ام��ة أي حفالت أو أف��راح ،وحظر ك��ل أن��واع
النشاط الليلي بالفندق .كذلك تخصيص فندق صغير ،أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي
مع مراجعة طبية مستمرة للنزالء والعاملني ،وحظر تقديم الشيشة ،والتباعد االجتماعي .وسيجري تشغيل
الفنادق بنسبة حدها األقصى  %25حتى أول يونيو .في سياق متصل ،وجهت الرئاسة باستمرار العمل
بمختلف األعمال واملشروعات القومية الجاري تنفيذها مع االلتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية.
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بريطانيا :عليها اإلجابة عن التساؤالت حول «كورونا»  ..والتحقيق التفصيلي الحقاً

بكين تواجه االتهامات بسياسة «المحارب الذئب»
تتواصل االتهامات الدولية للصين
بشأن مسؤوليتها عن نشر فيروس
«كورونا» المستجد ،في انعكاس
الهتزاز ثقة العالم بها ،في وقت ردت
بكين باعتماد سياسة من ّ
شقين،
تشمل المساعدات الط ّبية المقدّ مة
للبلدان األخرى ،والخطاب القومي
الحاد.

ترامب متفائل وبرلين متشائمة
إزاء قرب ابتكار اللقاح
ّ
توقع الرئيس األميركي دونالد ترامب ّأن لقاحًا ضد فيروس
ّ
«ك��ورون��ا» املستجد سيكون متاحًا بحلول نهاية ع��ام 2020
وبأن تكون سنة « 2021مذهلة» على الصعيد االقتصادي.
وقبل ستة أشهر من االنتخابات الرئاسية ،قال ترامب «أعتقد
أننا أنقذنا ماليني األرواح .نحن واثقون جدًا من أننا سنحصل
على ل�ق��اح بحلول نهاية ال �ع��ام» .وأض��اف «األط �ب��اء سيقولون:
يجب أال تقول هذا .أنا أقول ما أعتقده» .في املقابل ،اعتبر ينس
سباهن وزي��ر الصحة األمل��ان��ي ،أن ال�ت��وص��ل للقاح ق��د يتطلب
«س�ن��وات» ،مردفًا «سأكون سعيدًا لو ك��ان األم��ر ممكنًا خالل
أشهر ،لكن أعتقد أن علينا أن نكون واقعيني ،األمر قد يتطلب
سنوات ألن الخيبات ممكنة ،شهدنا ذل��ك مع لقاحات أخ��رى».
وأضاف «تطوير اللقاحات واحد من أصعب املهام في الطب».

وف ��ق ت �ق��ري��ر ن �ش��رت��ه ص�ح�ي�ف��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز»
ّ
األم�ي��رك�ي��ة ،ف��إن ال�ص�ين ح��ت��ى ق�ب��ل أزم ��ة ال�ف�ي��روس
ّ ً
أب��دت نهجًا ش��رس��ًا للعالقات ال�ع� ّ�ام��ة؛ متمثال في
أسلوب عدواني ُيعرف باسم دبلوماسية «املحارب
َ
ّ
باسمي َ
َ
ال��ذئ��ب»ّ ،
مغاليني
صينيني
فيلمني
تيمنًا
ّ
ف ��ي ال��وط �ن �ي��ة ،ت �م��ي��زه �م��ا ح �ب �ك��ات ال �ش��ر وال� � ��زوال
ُ
لتهب للمرتزقة األجانب بقيادة الواليات املتحدة.
امل ِ
وب�ت�ش�ج�ي��ع ص��ري��ح م ��ن ال��رئ �ي��س ش ��ي ج�ي�ن�ب�ي�ن��غ،
ّ
وإدارة ال��دع��اي��ة ال�ت��ي ت�ت�م��ت��ع ب�ن�ف��وذ ك�ب�ي��ر وتتبع
ال�ح��زب الشيوعي الصيني ،أث�ب��ت جيل أص�غ��ر من
الدبلوماسيني الصينيني والء ه��م برسائل تهديد
ّ
تتمتع بنبرة ٍّ
تحد ّ
ّ
تارة أخرى،
تارة ،ورسائل قومية
ّ
ف��ي ال �ب �ل��دان ال�ت��ي ي�ق�ي�م��ون ف�ي�ه��ا ،ح��ت��ى األوروب �ي��ة
منها.
ّ

ّ
ذكروا بالتمرد على األقنعة عام 1918

أميركيون يرفضون الكمامات..
ّ
ويهددون بالسالح

جدية الخطر

وتتابع الصحيفة أنه منذ أزمة الفيروس ،أصبحت
النبرة أكثر صرامة ،األم��ر ال��ذي يمثل مؤشرًا على
ّ
م��دى ّ
جدية الخطر ال��ذي مثله الفيروس على قادة
الصني داخل البالد ،إذ أجج الغضب داخليًا ّ
ودمر
النمو االقتصادي ،مثلما هو الحال على الصعيد
الخارجي .في حني تحرك جمهوريون في الواليات
املتحدة لدعم هجمات الرئيس دونالد ترامب على
الصني؛ إذ رف��ع املدعي العام بوالية ميزوري إريك
شميت دع��وى قضائية ف��ي محكمة فدرالية ترمي
إلى تحميل بكني مسؤولية تفشي املرض.

فقدان الثقة
وق��ال��ت أن�ج�ي�لا س�ت��ان��زي��ل ،ال�خ�ب�ي��رة الصينية في
املعهد األملاني للشؤون الدولية واألمنية ،إنه حتى
في ال��دول األوروب�ي��ة مثل أملانيا «تسارعت وتيرة
فقدان الثقة في الصني إثر الفيروس الذي ال تعرف
ّ
أي وزارة طريقة التعامل معه».
ّ
أم��ا داخليًا ،فثمة تعاسة في الصني إزاء الخطاب
ال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي ال � �ح� ��ال� ��ي؛ ف� �ف ��ي م� � �ق � ��ال ،ي� � ��رى زي
ّ
تشونغيون ،وهو خبير ُمحنك في الشأن األميركي

الصين اعتمدت خطاباً قومياً حاداً للرد على اتهامها بنشر «كورونا» (رويترز)

ّ
تسترت على الفيروس لتخزين اإلمدادات الطبية
■ تقرير استخباري أميركي:
■ إسبر :الصين وروسيا تستغالن أزمة الوباء للدفع بمصالحهما في أوروبا
ل��دى األكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية ،أن
ث� ّ�م��ة ت�ش��اب�ه��ا ب�ين خ �ط��اب ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ال�ق��وم��ي
ال �ح��اد ال �ك��اره ل�لأج��ان��ب امل�س�ت�ل�ه��م اس �م��ه م��ن فيلم
 Wolf Warriorsم��ن ن��اح�ي��ة ،وال�ف�ت��رة ال�ت��ي أحاطت
بحرب انتفاضة املالكمني  -التي تأججت بني 1899
و 1901ض��د النفوذ الغربي ف��ي الصني م��ن ناحية
أخرى.

اتهامات متواصلة
وأم ��س ،ق��ال وزي��ر ال��دف��اع ال�ب��ري�ط��ان��ي ب��ن واالس
إن ه �ن��اك أس �ئ �ل��ة ع �ل��ى ال �ص�ي�ن أن ت �ج �ي��ب ع�ن�ه��ا،
ب�خ�ص��وص امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي أت��اح�ت�ه��ا ع��ن تفشي
ً
«ك��ورون��ا» ،لكن تحليال تفصيليًا ل��دوره��ا يجب

أن يجري في وقت الحق.
من جهته ،أف��اد وزي��ر الدفاع األميركي م��ارك إسبر
ب ��أن ال �ص�ي�ن وروس� �ي ��ا ت�س�ت�غ�لان ال �ح��ال��ة ال �ط��ارئ��ة
بسبب انتشار «ك��ورون��ا» للدفع بمصالحهما في
أوروب� � ��ا ،واص �ف��ًا ج �ه��ود ال �ص�ي�ن ل �ل �ت��روي��ج لشبكة
هاتف محمول بمعدات من شركة «ه��واوي» بأنها
«خبيثة».
واألح � � ��د ،ذك� ��ر وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم� �ي ��رك ��ي م��اي��ك
بومبيو أن هناك «ع��ددًا كبيرًا م��ن األدل ��ة» على أن
الفيروس خرج من مختبر صيني.
إل ��ى ذل ��ك ،أوض ��ح ت�ق��ري��ر اس�ت�خ�ب��ارات��ي ص ��ادر عن
وزارة األمن الداخلي في الواليات املتحدة أن القادة
الصينيني ت�س�ت��روا ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات ال�خ��اص��ة عن

ال �ف �ي��روس م��ع ب��داي��ة ان �ت �ش��اره ،وع ��ن م ��دى ع��دوى
املرض ،لتخزين اإلمدادات الطبية من جميع أنحاء
العالم.
في املقابل ،طالبت الصني الرئيس األميركي دونالد
ترامب ووزي��ر خارجيته بإثبات ادعاءاتهم القائلة
ب ��أن م�ن�ش��أ «ك ��ورون ��ا» م��ن أح ��د م�خ�ت�ب��رات ووه ��ان
الصينية.
وف ��ي م �ق��ال اف�ت�ت��اح��ي ن�ش��رت��ه ال�ص�ح�ي�ف��ة الرسمية
ل �ل �ح��زب ال �ش �ي��وع��ي ال �ص �ي �ن��ي ،ردًا ع �ل��ى ات �ه��ام��ات
بومبيو «ال�ت��ي ال أس��اس لصحتها» ،أوض�ح��ت أن
بومبيو مارس الخداع بشأن مختبر ووهان ،متهمة
إدارة ترامب بشن «حرب دعائية غير مسبوقة» ضد
الصني( .نيويورك تايمز ،رويترز ،أ.ف.ب)

الوباء سيستمر حتى  ..2022ودراسة بدائل إذا فشل تطوير اللقاح

 3سيناريوهات ..وتوصية باالستعداد لألسوأ
تستمر جائحة فيروس كورونا المستجد بوضع العالم امام تحد
كبيريتعلق بإعادة فتح االعمال والتكيف مع الفيروس او اعالن
االنتصار عليه من خالل ايجاد لقاح او دواء فعال للعالج .وفي
وقت أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك نحو 76
لقاحا محتمال لفيروس كورونا يجري العمل على تطويرها ،إال
أن العلماء يدرسون خططا بديلة في حال فشلهم في إيجاد
لقاح آمن وفعال.
ي�ش�ي��ر ال��دك �ت��ور دي�ف�ي��د ن ��اب ��ارو أس�ت��اذ
الصحة العاملية في لندن إلى احتمالية
ً
عدم إنتاج لقاح ،قائال ان «هناك بعض
ال �ف �ي��روس��ات ال �ت��ي ال ي��وج��د ل �ق��اح لها
ح�ت��ى اآلن» وم��ن ال �ض��روري للغاية أن
يتم تجهيز املجتمعات لتكون مستعدة
وق� � ��ادرة ع �ل��ى ال ��دف ��اع ع��ن ن�ف�س�ه��ا ضد
ك � ��ورون � ��ا إذا أص� �ب ��ح ب �م �ن��زل��ة ت �ه��دي��د
ث��اب��ت ،وت�ع�ل��م كيفية م �م��ارس��ة ال�ح�ي��اة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة ف� ��ي ظ��ل
انتشار ال��وب��اء بيننا ،بحسب تصريح
لشبكة «سي ان ان».
وك��ان��ت جامعة أوك�س�ف��ورد ال�ت��ي تعمل
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ل �ق��اح أع �ل �ن��ت أن ��ه ق��د يتم
إنتاجه على نطاق واسع بحلول نهاية
س�ب�ت�م�ب��ر امل �ق �ب��ل ،ل �ك��ن ال ��دك� �ت ��ور ب�ي�ت��ر
ه��وت�ي��ز عميد امل��درس��ة ال��وط�ن�ي��ة للطب
االس�ت��وائ��ي ف��ي كلية ب��اي�ل��ور للطب في
هيوسنت ق��ال «إن��ه ل��م يتم أب��دا تسريع
لقاح ليتم إنتاجه في عام إلى  18شهرا
وإذا حدث ذلك فسيكون عمال بطوليا».
مضيفا ان هناك حاجة إلى الخطة «أ»
والخطة «ب».
الخطة «أ» عندما ال يعمل اللقاح ،فرغم
أن العلماء وعدوا مرارا وتكرارا بتطوير
ل � �ق � ��اح ض � ��د ف� � �ي � ��روس ن � �ق ��ص امل� �ن ��اع ��ة
ال �ب �ش��ري��ة «اإلي� � � ��دز» ،ف ��إن ال �ع��ال��م حتى
اآلن ال ي��زال يبحث عن لقاح منذ أربعة
ع �ق��ود ،ت��وف��ي ف�ي�ه��ا ب�س�ب�ب��ه  32مليون
شخص على وجه األرض.
وت �س �ب �ب��ت أم� � � ��راض أخ� � ��رى ف� ��ي إرب � ��اك
العلماء على مدى عقود إلى أن نجحوا
ف ��ي ت �ط��وي��ر ل� �ق ��اح ض ��ده ��ا م �ث��ل ح�م��ى
الضنك وتبني الحقا أن اللقاح يزيد من
أعراض املرض بشكل سيئ.
اما الخطة «ب» ،فتتعلق بتطوير عالج

ل�ل�م��رض ،اذ يبحث ال�ع�ل�م��اء ح��ال�ي��ا عن
الخطة ،بالتزامن مع التجارب الجارية
لتطوير لقاح ،ومن ضمن ما تم الحديث
ع�ن��ه ع�ل�اج «رم��دي �س �ف �ي��ر» ،وه ��و ال ��دواء
املخصص في األص��ل ملصابي فيروس
إي �ب ��وال ،ك �م��ا ي �ت��م ال �ح��دي��ث ع��ن ال �ع�لاج
ب �بل��ازم��ا دم ال ��ذي ��ن ت �ع��اف��وا م ��ن م��رض
كوفيد ،-19فضال عن عالج هيدروكسي
ك�ل��وروك��وي��ن ،لكن ال��دراس��ات على هذه
ال �ع�لاج��ات ال ت ��زال م�س�ت�م��رة ،وت��رف��ض
بعضها.

حتى 2022
وف� ��ي س �ي ��اق م �ت �ص��ل ،ق ��ال ��ت م�ج�م��وع��ة
م��ن الباحثني املتخصصني ب��األم��راض
املعدية واألوب�ئ��ة في دراس��ة إن جائحة
ك ��ورون ��ا ل��ن ت�ن�ت�ه��ي ق �ب��ل  ،2022وذل ��ك
بعد أن يتحصن  60إلى  70في املئة من
الناس ضد الفيروس.
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أسباب النتشار الوباء
في دول دون جاراتها

ّ
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سبب تفشي فيروس كورونا
ف��ي ع��دد م��ن ال ��دول أك�ث��ر م��ن ج��ارات �ه��ا ،ب��ات ل�غ�زًا ك�ب�ي�رًا ّ
يحير
العلماء .وتشير املقابالت التي أجرتها الصحيفة إلى أربعة عوامل
رئيسة ،يمكن أن تساعد في تفسير اختالف تأثير الفيروس من
مكان آلخر ،وهي:

 - 1التركيبة السكانية
أكد الخبراء أن الدول التي يكون فيها الشباب الفئة العمرية األكثر
ّ
هي األق��ل تأثرًا بالفيروس؛ ففي أفريقيا لم يتم تسجيل سوى
 45أل��ف ح��ال��ة ف�ق��ط .وأوض ��ح غ��وزي��ب ك��ار ،الخبير ف��ي السكان
والصحة العاملية في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة
أن الشباب يميلون إلى امتالك أجهزة مناعة أقوى ،والتي يمكن أن
ً
تؤدي إلى أعراض أكثر اعتداال .وعلى سبيل املثال ،في سنغافورة
وال �س �ع��ودي��ة ت �ك��ون م�ع�ظ��م اإلص ��اب ��ات ب�ي�ن ال �ع �م��ال امل�ه��اج��ري��ن
األجانب ،والكثير منهم من الشباب ذوي اللياقة البدنية ،إال أنهم
لم يحتاجوا دخول مستشفى.

 - 2الثقافة
بكمامتين يرقصان تحت جسر في ووهان احتفاال ً بالعودة إلى الحياة (أ ف ب)
رجل وامرأة ّ

الحياة من دون لقاح؟
غير ان الحياة لن تعود إل��ى طبيعتها
امل � �ع � �ت� ��ادة ،م �ث �ل �م��ا ك ��ان ��ت ق� �ب ��ل ظ �ه��ور
ال��وب��اء الجديد ،أو على األق��ل ل��ن تعود
بسرعة .ويقول نابارو «علينا أن نكون
مستعدين ل�ل��دع��وة إل��ى تطوير (العقد
االج�ت�م��اع��ي) ب�ين أف ��راد األم ��ة ،يكونون
فيه م�س��ؤول��ون ع��ن سالمتهم وسالمة
غ �ي��ره��م» .م��وض �ح��ا ان «ه� ��ذا ي�ع�ن��ي أن
ثقافة تجاهل السعال أو أع��راض البرد
الخفيف يجب أن تنتهي».
وي�ش�ي��ر ال �خ �ب��راء إل ��ى أن ال�ت�غ�ي��ر ال��ذي
ح� ��دث ف ��ي ال �ع �م��ل ل �ي �ك��ون ع ��ن ب �ع��د ق��د
ي�ك��ون دائ �م��ا أو ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،أو على
األقل سيكون هناك تحفيف للزحام في
أماكن العمل.

أع �ل �ن��ت ش��رط��ة ن �ي��وي��ورك أن �ه��ا غ� ّ�رم��ت ال �ع �ش��رات الن�ت�ه��اك�ه��م
إرشادات التباعد االجتماعي بعدما توافدوا إلى شواطئ املدينة
وحدائقها لالستمتاع بالطقس املعتدل في عطلة نهاية األسبوع.
وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شي إن عناصر الشرطة
أص��دروا  51مخالفة ،معظمها بسبب انتهاكات قواعد التباعد
االجتماعي في املدينة .ب��دوره��ا ،اضطرت مدينة س ِتلواتر إلى
تعديل قرار يلزم بارتداء أقنعة أو كمامات في املحالت التجارية
واملطاعم ،بعد تلقي تهديدات بالعنف.
وق ��ال امل �س��ؤول ف��ي إدارة امل��دي�ن��ة ن��ورم��ن ك��ان�ي�ك��ل :ف��ي الفترة
القصيرة التي ب��دأت في األول من مايو ،التي ك��ان فيها ارت��داء
أغ�ط�ي��ة ل�ل��وج��ه إل��زام�ي��ًا ع�ن��د دخ ��ول م�ح�لات ت�ج��اري��ة وم�ط��اع��م،
ت�ع��رض ع��ام�ل��ون ف��ي م�ح�لات (ح��اول��وا تطبيق ال �ق��رار) لتهديد
بالعنف الجسدي وتعرضوا للعنف اللفظي .إضافة إل��ى ذلك،
كان هناك تهديد واحد بالعنف باستخدام سالح ناري ..وحدث
ه��ذا بعد ث�لاث س��اع��ات فقط على دخ��ول ال�ق��رار حيز التنفيذ.
ويجعل التعديل ارتداء أغطية للوجه في املحالت التجارية أمرًا
اختياريًا بدل كونه إلزاميًا للزبائن ،على الرغم من أنه ال يزال
يوصى به بشدة ،بينما ال يزال العاملون في املحالت التجارية
ملزمني بوضع أقنعة أو غيرها ،وفق القرار الذي يستمر حتى
ِّ
ُّ
 31ال�ج��اري .من جهة اخ��رى ،تذكر اإلج ��راءات الحالية لتجنب
ُ
ع� ��دوى «ك� ��ورون� ��ا» ب� ��اإلج� ��راءات ال �ت��ي ف��رض ��ت مل�ك��اف�ح��ة وب ��اء
اإلنفلونزا األسبانية بني َ
عامي  1918و ،1920وجعلت أميركيني
يتمردون على ارت��داء األقنعة ،ووص��ل األم��ر إل��ى أن ق��ام بعض
املواطنني بثقب األقنعة من أجل تدخني السجائر.

التك ُّيف مع الحياة
من دون لقاح يعني
إنهاء ثقافة تجاهل
السعال وأعراض البرد
من الضروري تجهيز
المجتمعات لتكون
مستعدّ ة وقادرة
على الدفاع
عن نفسها
ووض � � ��ع ب ��اح� �ث ��ون م� ��ن م ��رك ��ز أب� �ح ��اث
وسياسات األم��راض املعدية ()CIDRP
مجموعة م��ن السيناريوهات اعتمادا
ع� �ل ��ى ه � � ��ذا األم� � � � ��ر ،م� �ش� �ي ��ري ��ن إل � � ��ى أن

السيناريو األرجح حدوث موجة ثانية
م��ن اإلص��اب��ات ف��ي خ��ري��ف  .2020ودع��ا
الباحثون ،بحسب تقرير لـ«سي ان ان»
إل��ى ض ��رورة اس �ت �ع��داد ال ��دول للموجة
الثانية م��ن الفيروس قبل نهاية العام
ال � �ح� ��ال� ��ي ،وال � �ت� ��ي ي �ع �ت �ق��د أن ح��دت �ه��ا
ستكون أكبر من املوجة األولى.
وق� � � ��ال م ��اي � �ك ��ل أوس� � �ت � ��ره � ��ول � ��م ،ع ��ال ��م
متخصص باألوبئة أن تاريخ األوبئة
يكشف أن العدوى واالنتشار من هذا
ال �ن��وع ال ي�ت�لاش��ى م��ع ال�ص�ي��ف مثلما
ي �ح �ص��ل م� ��ع اإلن� �ف� �ل ��ون ��زا امل��وس �م �ي��ة.
وأكدت الدراسة أن الوصول لحصانة
لدى غالبية البشر وفق أرقام االنتشار
الحالية يعني استمرار تفشي الوباء
م��ا ب�ي�ن  18ش �ه��را إل ��ى  24ش �ه��را على
األقل.

االستعداد لألسوأ
ودع � ��ت ال� ��دراس� ��ة إل� ��ى ض � � ��رورة ت��وق��ف
امل �س��ؤول�ي�ن ال �ح �ك��وم �ي�ين ع ��ن ال �ق ��ول إن
الجائحة ستنتهي قريبا ،ألن انتشار
الفيروس قد يستمر لفترة أط��ول ،وفق
ثالثة سيناريوهات مختلفة:

السيناريو األول
امل ��وج ��ة األول � ��ى ال �ت��ي ب � ��دأت ف ��ي مطلع
 2020س �ت �ت �ب��اط��أ ف� ��ي ال� �ص� �ي ��ف ،ل�ك��ن
س�ي�ت�ب�ع�ه��ا م ��وج ��ات ان �ت �ش��ار ل�ف�ي��روس
كورونا املستجد متالحقة تستمر حتى
.2021

السيناريو الثاني
س �ت �ح �ص��ل م ��وج ��ة ان� �ت� �ش ��ار ك� �ب ��رى ف��ي
ال� �خ ��ري ��ف ح��دت �ه��ا س �ت �ك��ون أك� �ب ��ر م�م��ا
ح� �ص ��ل ف � ��ي ال � ��رب � ��ع األول م � ��ن ،2020
وس �ي �ت �ب �ع �ه��ا م ��وج ��ات ان �ت �ش ��ار أص �غ��ر
ف��ي  .2021وه��ذا األم��ر سيتطلب إع��ادة
تدابير االختالط والتباعد االجتماعي
في الخريف.

السيناريو الثالث
وهو استمرار موجة العدوى وانتشار
ف �ي��روس ك��وف�ي��د  ،19وس�ي�ش�ه��د ال�ع��ال��م
ارتفاعا ف��ي ع��دد اإلص��اب��ات والوفيات،
وفي هذه الحالة على الدول االستعداد
ل�ل�أس ��وأ ،ووض � ��ع خ �ط��ط ل �ل �ت �ع��ام��ل مع
ذروة اإلص � ��اب � ��ات ع �ن��د ح ��دوث �ه ��ا وم��ا
سيرافقها من املآسي املؤملة.

أف��اد علماء األوبئة بأن العوامل الثقافية ،مثل البعد االجتماعي
املبني ف��ي مجتمعات ّ
معينة ،ق��د تمنح بعض ال ��دول امل��زي��د من
الحماية .في تايلند والهندّ ،
يرحب الناس بعضهم ببعض عن
بعد ،مع وجود راحتني متالزمتني كما في الصالة ،أما في اليابان
وكوريا الجنوبية فينحني الناس ،وقبل وقت طويل من وصول
الفيروس التاجي ،يميلون إلى ارتداء أقنعة الوجه عندما يشعرون
بأي مرض ،ما ّ
يفسر االنخفاض في هذا الدول.

 - 3البيئة

ّ
يبدو أن الفيروس الذي ضرب العالم خالل فصل الشتاء أثر في
املناطق الباردة ،مثل إيطاليا وأميركا ،أكثر من البالد الدافئة ،مثل
تشاد وغانا ،إال أن الباحثني يؤكدون أن فكرة أن الحرارة تقتل
الفيروس ال أدلة عليها.
ب��دوره��ا ،ق��ال م��ارك ليبسيتش ،مدير مركز ديناميكا األم��راض
امل�ع��دي��ة ف��ي ج��ام�ع��ة ه ��ارف ��ارد« :أف �ض��ل تخمني ه��و أن ال�ظ��روف
الصيفية ستساعد ،ولكن من غير ّ
املرجح أن تؤدي في حد ذاتها
إلى تباطؤ كبير في النمو أو انخفاض في الحاالت».

 - 4اإلجراءات المبكرة

ّ
تمكنت البلدان التي أغلقت في وقت مبكر ،مثل فيتنام واليونان،
ّ
من تجنب العدوى الخارجة عن السيطرة.
ّ
وفي أفريقيا ،تمكنت البلدان التي لديها خبرة مريرة مع األوبئة،
م�ث��ل ف �ي��روس ن�ق��ص امل �ن��اع��ة ال�ب�ش��ري��ة وال �س��ل امل �ق��اوم ل�لأدوي��ة
واإليبوال من التفاعل بسرعة.
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بين مثال يحتذى وآخر يثير المخاوف ..وجهان متعارضان في مقاربة الجائحة

أسئلة لفهم اإلشكالية اليابانية
تشديد اإلجراءات اآلن

انديرا مطر

في حين تعمل كثير من الدول على تخفيف إجراءات العزل العام بسبب جائحة
كورونا ،أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تمديد حالة الطوارئ في البالد
إلى نهاية مايو ،في أعقاب اجتماع مع فريق العمل الحكومي الذي يتعامل
مع الفيروس لوقف انتشاره والحيلولة دون أن ينوء النظام الصحي بحمل كبير
يفوق طاقته .وثمة إشارات متناقضة يرسلها األرخبيل الياباني في مواجهته
جائحة كورونا ،ففي حين سجل عدد قليل من االصابات اال ان المستشفيات
مشغولة بالكامل ،ورغم تجاوزه ذروة الوباء تستمر المدارس مقفلة ،اما حالة
الحجر العام فتسير وفق الطلب.
وازاء هذا الواقع تساءل المراقبون :هل تعتبر اليابان مثاال ً يحتذى أم بلداً يثير
المخاوف؟ ،خصوصاً أنها قدمت وجهين متعارضين في مقاربة الجائحة .من
ناحية ،تسجل أرقاماً منخفضة في عدد اإلصابات ،لم يتجاوز  15الف إصابة ونحو
 540حالة وفاة ،وتعلن عن تباطؤ في تفشي الوباء على أراضيها وعن خطة
حجر طوعية .ومن ناحية أخرى ،تمدد حالة الطوارئ.
وقد اجاب اختصاصيون عن تساؤالت صحيفة لوموند الفرنسية في محاولة
لفهم االشكالية اليابانية.

ما حقيقة الوباء في اليابان؟
ب � ��دأت اع � � ��داد االص� ��اب� ��ات م �ن��ذ ب ��داي ��ة م��اي��و
ب��االن �خ �ف��اض ،ب �ع��د ت �ج��اوزه��ا ذروة ت�ف�ش��ي
الوباء في  12أبريل الفائت .وتؤكد الباحثة
ف� � ��ي ال � �ج � �غ� ��راف � �ي� ��ا االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة س �ي �س �ي��ل
أسانوما-برايس أن «منحنى االص��اب��ات في
ال�ي��اب��ان ي�ش�ه��د ان�خ�ف��اض��ًا واض�ح��ًا رغ��م ع��دم
انتظامه».
غ�ي��ر ان ال�ي��اب��ان ل��م تنتصر ب�ع��د ع�ل��ى ال��وب��اء،
وف� ��ق ب ��رن ��ار ت ��وم ��ان م��دي��ر امل �ع �ه��د ال�ف��رن�س��ي
ل�لأب�ح��اث ح ��ول ال �ي��اب��ان ف��ي ال�ب�ي��ت الفرنسي
الياباني .وينبه ت��وم��ان م��ن ردة فعل السكان
خ�لال اج��ازات «األس�ب��وع الذهبي» -عطلة ملدة
أس �ب��وع ت�ب��دأ ف��ي مطلع م��اي��و وي �ق��وم خاللها
اليابانيون بالتنقل وزي��ارة األق��ارب -ما يثير
الخشية من انتشار الوباء في مناطق لم تتأثر
حتى اآلن.

هل األرقام موثوقة؟
يشير الخبراء ال��ى وج��وب التعامل بحذر مع
األرق ��ام ال��رس�م�ي��ة ف��ي ال �ي��اب��ان .ذل��ك أن  6آالف
اختبار فقط ت�ج��رى يوميًا ،ف��ي ظ��ل معارضة

الحكومة سياسة االخ�ت�ب��ار املنهجي .ويتهم
الرأي العام الحكومة بسعيها إلى التقليل من
خطورة الوباء في بدايته بهدف املحافظة على
اجراء األلعاب األوملبية في موعدها في يوليو،
قبل ان يتم تأجيلها.
وه�ن��اك نقطة غامضة أخ��رى غ��ذت االش��اع��ات
ح��ول صحة االرق ��ام ،ه��ي الوفيات ف��ي امل�ن��ازل،
حيث ان العديد من األشخاص ،خصوصا من
املسنني ،توفوا في منازلهم خوفًا من وصمهم
بالعدوى واستبعادهم من قبل محيطهم ،في
مؤشر على الضغط االجتماعي.

ل��م تشدد اليابان اج��راء ت�ه��ا الوقائية بفعل
ت� �ط ��ور ال� ��وب� ��اء ف �ح �س��ب ،وان� �م ��ا اس �ت �ج��اب��ة
لتحليل ال��وض��ع ف��ي أوروب ��ا وال�ت�خ��وف من
انفجار مفاجئ في عدد الحاالت يخرج عن
السيطرة .بعض التقديرات تشير إلى وفاة
 400الف شخص باليابان في حال حصول
هذا األمر.

أقل تأثراً بالوباء

يابانيون مرتدين كمامات يمشون بالقرب من متاجر في منطقة سكنية في طوكيو أمس ( ا ف ب)

■ مددت الطوارئ في وقت تعمد دول كبرى على تخفيف حاالت اإلغالق
■ ّ
تعول على روح التعاون والمواطنة الصالحة ولم تفرض الحجر اإللزامي
■ لم تشدد إجراءاتها بفعل تطور الوباء فحسب وإنما استجابة لتحليل الوضع في أوروبا
■ ثقافة ارتداء الكمامة متجذرة لدى اليابانيين كما التباعد االجتماعي والنظافة

هل أغلقت المدارس؟

لماذا تزدحم المستشفيات؟

ي�لاح��ظ امل��راق �ب��ون أن ع ��ددًا م��ن امل� ��دارس في
جميع أنحاء البالد لم يفتح في بداية العام
الدراسي الياباني (يبدأ في ابريل) واكتفت
بإرسال الدروس لطالبها بالبريد .ويضيف
ه � � ��ؤالء ان امل� �ق ��اط� �ع ��ات ف� ��ي األرخ � �ب � �ي� ��ل ه��ي
صاحبة ال�ق��رار ،لذلك ن��رى تطبيقًا تدريجيًا
وم�ت�ف��اوت��ًا لتوصياتها ع�ل��ى األراض ��ي .ففي
ح�ين أغلقت بعض امل��ؤس�س��ات ال�ت��رب��وي��ة في
فبراير ،ظلت مؤسسات أخرى مفتوحة حتى
مارس.

ت �م �ت �ل��ك ال� �ي ��اب ��ان ال ��رق ��م االع� �ل ��ى م ��ن أس� � ّ�رة
امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل � �ع� ��دد ال� �س �ك ��ان
ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ( 12س ��ري ��را ل �ك��ل أل � ��ف ن �س �م��ة،
م �ق��ارن��ة ب � �ـ 6ف �ق��ط ف ��ي ف ��رن� �س ��ا) .وم� ��ع ذل ��ك،
ت �ش �ه ��د امل �س �ت �ش �ف �ي ��ات اك� �ت� �ظ ��اظ ��ًا ب ��ال ��رغ ��م
م� ��ن ع � ��دد اإلص � ��اب � ��ات امل �ن �خ �ف ��ضُ .
وي ��رج ��ع
االخ�ت�ص��اص�ي��ون ه��ذا الخلل إل��ى نقص في
ع� ��دد األط� �ب ��اء وق �ل��ة ع� ��دد األس � � � ّ�رة امل �ج �ه��زة
ب��أج �ه��زة ال�ت�ن�ف��س ،وال �ت��ي ان�خ�ف�ض��ت م��ن 9
آالف سرير في  1998إلى  1870حاليًا جراء

خفض املوازنة .وبنتيجة هذا األمر وصلت
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال� ��ى ح��ال �ت �ه��ا االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة
القصوى منذ منتصف أبريل ،ما اضطرها
ال��ى رف��ض ع��دد من املرضى .ولتخفيف هذا
ال�ع��بء ،لجأت الحكومة إل��ى تحويل فنادق
إلى مستشفيات.

لماذا الحجر طوعياً؟
هناك عامالن ،األول ،اضطرار الحكومة الى
ام�ت�ص��اص تكلفة ت��أج�ي��ل األل �ع��اب األومل�ب�ي��ة،
واملصاعب املتأتية عن توقف االقتصاد كليًا

ملدة غير محدودة؛ أما السبب الثاني فنابع
م��ن تمتع امل�ق��اط�ع��ات ال�ي��اب��ان�ي��ة باستقاللية
م�ع�ي�ن��ة م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر ت�ش��ري�ع�ي��ة .ح�ت��ى ان
ال �ح �ك��وم��ة ال ي �م �ك �ن �ه��ا أن ت� �ف ��رض ال �ت �ب��اع��د
االجتماعي قانونيًا .وت�ع��ول ال�ي��اب��ان بشكل
أس� ��اس� ��ي ع� �ل ��ى روح ال � �ت � �ع� ��اون وامل ��واط � �ن ��ة
ال� �ص ��ال� �ح ��ة .ع � ��دد م ��ن ال� �ش ��رك ��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة استمر في العمل بشكل طبيعي
ال � ��ى ح� ��د م � ��ا ،ف� ��ي ح�ي��ن ت� �ح ��ول ��ت ال� �ش ��رك ��ات
ال �ك �ب �ي��رة إل� ��ى ال �ع �م��ل ع ��ن ب� �ع ��د .امل �ط��اع��م ال
ت � ��زال ت �ع �م��ل ح �ت��ى ال �س��اع��ة  8م� �س � ً
�اء ،ول �ك��ن
ص ��االت االل �ع��اب ان�ت�ه��ى ب�ه��ا األم ��ر ل�لال�ت��زام
بالتوصيات الوطنية.

ت�ب��دو ال �ي��اب��ان بسبب تركيبتها السكانية
املسنة ،واكتظاظ املدن الضخمة ،الى جانب
وج� ��ود م �ت��رو األن �ف ��اق األك �ث��ر ازدح � ً
�ام ��ا في
ال �ع��ال��م ،دول ��ة ق��اب�ل��ة ل�ت�ف�ش��ي ال��وب ��اء بشكل
كبير ،غير أن�ه��ا نجحت ف��ي تجنب األس��وأ
ح� �ت ��ى اآلن .ي �ش �ي��ر ال � �خ � �ب� ��راء ال� � ��ى ع ��وام ��ل
ّ
مكنت اليابان م��ن إدارة املرحلة األول��ى من
ال��وب��اء ،منها ع��ادة ارت ��داء ال�ق�ن��اع املتجذرة
ل��دى اليابانيني ،ال��ى ج��ان��ب ثقافة التباعد
االجتماعي والنظافة.
ي �ض��اف ال� ��ى ك ��ل ذل� ��ك أن ال� � ��دول اآلس �ي��وي��ة
ت��أث��رت م�ن��ذ ال �ع��ام  2000ب �ع��دد م��ن األوب �ئ��ة
م�ث��ل ال �س��ارس وأن�ف�ل��ون��زا ال�ط�ي��ور و H1N1
وغ � �ي� ��ره� ��ا ،وق � ��د ت �ك �ي �ف��ت وأص� �ب� �ح ��ت اك �ث��ر
جهوزية على مجابهتها .في فصل الشتاء،
ال يخلو م�ك��ان ع��ام م��ن امل�ع�ق�م��ات ،وال�ن��اس
يرتدون األقنعة ملجرد اصابتهم باألنفلونزا،
لدرجة ان املرء ال يمكنه أن يسعل او يعطس
في مترو األنفاق من دون ارتداء القناع وإال
يكون مخالفًا.
وفي وسائل النقل العام يتم تطهير املقاعد
ب��ان �ت �ظ��ام .وي �ف �س��ر ال �ب��اح��ث ب ��رن ��ار ت��وم��ان
ه ��ذه ال�ث�ق��اف��ة ب��ان�ه��ا إح ��دى ت�ج�ل�ي��ات اإلرث
التاريخي للدولة-األمة اليابانية التي ولدت
في القرن التاسع عشر بعد اتصالها املتجدد
م��ع ال �ق��وى ال �ت �ج��اري��ة ال �غ��رب �ي��ة وأم��راض �ه��ا
الجديدة (الكوليرا والطاعون والسل )..حيث
استشعرت أن بناء دول��ة حديثة ال يقتصر
على الدفاع العسكري وإنما على بناء دفاع
ضد الجراثيم الوافدة.

ً
«أخيرا في الخارج»
بعد أسابيع من التزام المنازل ،أعلنت دول عدة أوروبية عن استئناف أنشطتها التي ال تزال جزئية،
وتحت مراقبة مشددة .في ما يلي عرض للوضع في كل دولة حيث بات وضع الكمامات إلزامياً:

إيطاليا
أع ��ادت امل�ص��ان��ع وال� ��ورش وامل �ك��ات��ب ف�ت��ح أب��واب �ه��ا أم ��ام  4.5ماليني
إيطالي دع��وا الستئناف العمل .وقالت ايزابيال فيراري ( 61عاما)،
وهي عاملة تنظيف في ميالنو« :لم أواجه مشكلة في القطار ،كنا 5
الى  6أشخاص في العربة التي كنت فيها» .وبات وضع الكمامة التي
سيحدد سعرها بنصف ي��ورو ،إلزاميا في وسائل النقل .في روما
املعروفة بازدحام السير ،كانت هناك حركة سيارات «رغم انها ال تزال
بعيدة عن الوضع املعتاد» .واستؤنف العمل في قطاعات الصناعات،
والبناء وتجارة الجملة ،وكذلك في املطاعم والحانات انما تلبية الطلبات
التي يأتي الزبائن ألخذها .واعادة فتحها بالكامل ستتم في  1يونيو،
كما هي الحال بالنسبة ال��ى صالونات التجميل .وستبقى امل��دارس
مغلقة حتى سبتمبر.

أسبانيا
فتحت بعض املتاجر الصغيرة أبوابها مثل صالونات تصفيف الشعر
التي بإمكانها استقبال الزبائن بحسب املوعد وكل على حدة .ويحق
للحانات واملطاعم تلقي طلبيات بيع على ان يأخذها الزبائن .وفي
عدد من جزر الباليار والكناري ،سيصير متاحًا أمام غالبية املتاجر،
املتاحف وشرفات الحانات واملطاعم ،أن تفتح أبوابها شرط استقبال
أعداد محددة ،وكذلك األمر بالنسبة إلى الفنادق.

ألمانيا
فتحت امل��دارس تدريجيا في بعض املقاطعات .وصالونات الحالقة،
وكذلك أماكن العبادة واملتاحف فتحت ايضا .لكن االماكن الثقافية
والحانات واملطاعم وأماكن االلعاب والرياضة تبقى مغلقة.

النمسا
رفعت القيود على التنقالت ،وسمح بالتجمعات التي ال يزيد عديدها
على  10اشخاص ،ولكن وسط احترام قيود التباعد االجتماعيّ .
ويعد
وضع القناع الواقي اجباريًا في وسائل النقل واملتاجر .ويعود طالب
الصفوف النهائية الى مقاعدهم اإلثنني.

بلجيكا
ت�م�ك��ن م��وظ�ف��و ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ال تستقبل زب��ائ��ن م��ن ال �ع��ودة إل��ى
مكاتبهم .وق��ال ج��ان باتيست ب��رن��ار ،وه��و مهندس م�ع�م��اري« ،ان��ا
م �س��رور للتمكن م��ن ال �خ��روج م��ن م�ن��زل��ي .ك��ان ل��دي ش�ع��ور بامللل،
وسئمت ال �ع��زل» .وق��د خ��رج للمرة االول��ى منذ ال�ع��زل ف��ي  18م��ارس
للتوجه الى ورش��ة .ووضع الكمامات إلزامي في وسائل النقل .ويتم
الصعود الى الحافالت من الباب الخلفي من أجل عزل السائق.

البرتغال
فتح وكالء بيع السيارات واملكتبات أبوابهم ،وكذلك املتاجر التي تقل
مساحتها عن  200متر مربع .وستتمكن صالونات تصفيف الشعر
والتجميل م��ن العمل م�ج��ددا تبعا مل��واع�ي��د مسبقة .وال�ق�ن��اع ال��واق��ي
إلزامي في وسائل النقل العام.

المجر
أعيد فتح مقاهي األرصفة واملطاعم كما الشواطئ واملسابح العامة في
مختلف انحاء البالد باستثناء بودابست .القناع الواقي اجباري في
وسائل النقل واملتاجر.

تجمع في ساحة سان ماركو في البندقية أمس (رويترز)
ّ

بولندا
فتحت الفنادق واملراكز التجارية ،وقسم من املؤسسات الثقافية ،بما
في ذلك املكتبات العامة وبعض املتاحف ،أبوابها .وفي وارسو ،توجه
البولنديون ،واضعني األقنعة الواقية ،الى املراكز التجارية.

الدول اإلسكندنافية
في إيسلندا أع��ادت الجامعات واملتاحف وصالونات التصفيف فتح
أب��واب�ه��ا .وك��ان��ت ال��دن�م��ارك وال�ن��روي��ج الخاضعتان إل��ى نظام «نصف
حجر» من بني أولى الدول األوروبية التي عمدت الى تخفيف القيود.

البلقان
في كرواتيا ،فتحت محال تستوجب االحتكاك املباشر مع الزبائن،

ع�ل��ى غ��رار ص��ال��ون��ات ال�ح�لاق��ة ،أب��واب�ه��ا م �ج��ددا .ف��ي ص��رب�ي��ا فتحت
املطاعم واملقاهي لكن مع االل�ت��زام بالتباعد االجتماعي .واستؤنفت
حركة وسائل النقل العام مع وضع القناع الواقي بشكل الزامي .لكن
حظر التجول ال يزال ساريا .في سلوفينيا ،فتحت املقاهي واملطاعم
وصالونات تصفيف الشعر واملتاحف واملكتبات مجددا.

اليونان وقبرص
فتحت م�ت��اج��ر ب�ي��ع ال�ك�ت��ب وص��ال��ون��ات ال�ش�ع��ر وال�ت�ج�م�ي��ل ومتاجر
األدوات االلكترونية والسلع الرياضية ،كما متاجر بيع لوازم الحدائق.
وق��ال نيكوس كونتوس ،وه��و مالك متجر م�ع��دات الكترونية« :فقط
 %10من السكان استأنفوا فعليا العمل».
وع��ادت ش��وارع نيقوسيا اإلثنني الى حركة شبه عادية للمرة االولى
منذ شهر ونصف الشهر مع حركة سير نشطة .وشوهدت صفوف
انتظار أمام بعض املتاجر التي أعادت فتح ابوابها(.أ ف ب)
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سعاد فهد المعجل
ّ
ش� َّ�دن��ي منظر ،بثته إح��دى ال�ق�ن��وات اإلخ�ب��اري��ة
مل�ص��ان��ع «ج �ن��رال م ��وت ��ورز» ،وه ��ي ت� ّ
�وج��ه دف��ة
ّ
صناعتها الثقيلة باتجاه إنتاج أجهزة التنفس
االصطناعي والكمامات الواقية لتلبية الحاجة
املتصاعدة لها.
ال � �ي ��وم وم � ��ع اس� �ت� �م ��رار «ال � �ك� ��ورون� ��ا» ت�ت�غ� ّ�ي��ر
اح�ت�ي��اج��ات ال �س��وق ..فلم يعد ال�ن��اس يتابعون
أح ��دث م��ا أن�ت�ج�ت��ه م�ص��ان��ع ال �س �ي��ارات ،وال ما
تعلن عنه دور األزياء واملوضة ..ولم تعد للكثير
من السلع االستهالكية أهمية أو أولوية قصوى؛
ف��ال �ن��اس ف��ي ال �ع��ال��م ك �ل��ه أص �ب �ح��وا م�ش�غ��ول�ين
ب �م�ل�اح �ق��ة أف� �ض ��ل ال� �ك� �م ��ام ��ات ول� �ي ��س أف �خ��م
ّ
األزي��اء ،ولم يعد همهم العطورات بل املعقمات
ّ
واملطهرات.
ف��ي ث�لاث�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن امل ��اض ��ي ،وب��ال�ت�ح��دي��د
مرحلة ما قبل الحرب الثانية ،ضاعفت القوى
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي أمل��ان �ي��ا اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا امل��ال �ي��ة
لتطوير القوات املسلحة الالزمة لدعم األه��داف
ّ
فانصبت كل ال�ق��درات االقتصادية
السياسية؛
والبحثية لدعم جيش قادر على تحقيق أهداف
طويلة امل��دى بالنسبة إل��ى أملانيا آن��ذاك ..كذلك،
ف�ع�ل��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ع دخ��ول �ه��ا ال �ح��رب،
وح� �ي ��ث أن �ت �ج��ت أك� �ث ��ر م ��ن ال � �ق� ��وات وامل � �ع ��دات
العسكرية املطلوبة منها .أما بريطانيا وفرنسا
ف�ق��د وض�ع�ت��ا ط�ل�ب�ي��ات ك�ب�ي��رة ل�ل�ح�ص��ول على
ّ
ال�ط��ائ��رات م��ن الشركات املصنعة ف��ي أميركا..
ح �ت��ى إن روزف� �ل ��ت دع ��ا إل ��ى إن �ت ��اج 185000
ّ
مضاد
طائرة ،و 120000دبابة و 55000مدفع
للطائرات ،والكثير من السفن التجارية ،وذلك
في زمن قياسي لم يتجاوز العامني.
لقد قلبت الحرب العاملية الثانية وما أعقبها من
تداعيات ،احتياجات وأولويات البشر رأسًا على
عقب؛ ففي حني ّ
تدمرت اقتصادات دول بارزة،
وان �ه��زم��ت ع�س�ك��ري��ا واق �ت �ص��ادي��ا ،ف ��إن هنالك
من استوعب ال��درس وأع��اد النظر في أولوياته
بشكل ،جعله ال�ي��وم ف��ي ص��دارة ال��دول املنتجة
واملتقدمة ..كما هي الحال مع اليابان وأملانيا.
ل��ذل��ك ،علينا ال �ي��وم ف��ي ال�ك��وي��ت أن ن�ع��ي درس
«الكورونا» جيدا ..ون��درك أن املشاريع التي تم
تخصيص مبالغ هائلة لدعمها ،أغلبها أثبت
أنها غير مجدية ،واكتشفنا فجأة أننا نبحث
عن مصنع للكمامات او للمعقمات وسط غابة
من عشرات آالف املطاعم واملقاهي ..ومثلها من
ّ
األسواق واملجمعات التي تزدحم لتغذي هوسا
استهالكيا غريبا أص�ب��ح س��ائ��دا ف��ي العقدين
املاضيني ،وبشكل الفت!
ل�ط��امل��ا ح ��ذر خ �ب��راء ف��ي االق �ت �ص��اد م��ن ع��بء
ت �ج��ارة االس�ت�ه�لاك وال�ت��رف�ي��ه امل�ف��رط��ة ع�ل��ى أي
ب��رن��ام��ج يطمح إل��ى ت�ع��زي��ز التنمية امل�س�ت��دام��ة
في أي مجتمع ..تنمية تسعى ال��ى خلق ت��وازن
واستقرار مالي لكل قطاعات املجتمع ،مع األخذ
في االعتبار حماية ّ
التنوع البيولوجي ،واملناخ،
وطرق الزراعة املستدامة وغيرها.
ّ
إذا ك��ان��ت ال��دول��ة ح��ق��ا ج ��ادة ف��ي إع ��ادة النظر
في مسارها التنموي ،فعليها أوال أن تتعامل
م��ع اح�ت�ي��اج��ات ال �ن��اس األس��اس �ي��ة ،وال �ت��ي ك��ان
ل� �ـ «ك � ��ورون � ��ا» دور ف ��ي إث ��ارت� �ه ��ا .ص �ح �ي��ح أن
ال�ك��وي��ت ليست دول��ة ص�ن��اع�ي��ة ،ل�ك��ن ب��اإلم�ك��ان
دع��م ص�ن��اع��ات بسيطة ت�ص� ّ�ب ف��ي احتياجات
املستقبل ،وليس الحاضر فقط ،ونحن لسنا
دول � ��ة زراع � �ي� ��ة ،ل �ك��ن ب ��اإلم �ك ��ان رع ��اي ��ة ب�ع��ض
املشاريع الزراعية املثمرة واملالئمة لبيئتنا.
ّ
فيروس كورونا أتى ليحذرنا من أننا كمجتمع
علينا أن نتعلم إنتاجًا آمنًا من املصانع واملزارع
واملعامل ،والورش اإلنتاجية.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

الباحثون عن جنائز في زمن الكورونا!

وكأننا ما فينا اللي مكفينا وزود ..فنحن محبوسون في منازلنا ،واملشتركني فيه بشراسة!
***
ت��وق�ف��ت أع�م��ال�ن��ا ،وف�ق��د اآلالف م��ن م��واط�ن�ين ومقيمني م�ن��ا مصدر
رزقهم ،ومنع علينا االجتماع ال بمسجد وال ديوانية وال بحسينية ..املسلسل الثاني هو مسلسل «أم ه��ارون» ،وبطلته سيدة الشاشة
كما منع علينا السفر ..فالكويتي بطبعه يعشق السفر وقائمة كبيرة الخليجية حياة الفهد ..هذا املسلسل هوجم من أول حلقة بحجة أنه
من املمنوعات املسببة للمكدرات ..وبالرغم من كل تلك البالوي ،فإن يدعو ال��ى التطبيع مع إسرائيل ..بينما املسلسل يحكي عن قصة
تاريخية في االربعينيات والخمسينيات لسيدة يهودية تعمل قابلة
البعض منا يأبى إال أن يبحث عما يكدر الخاطر وكأننا ناقصني!
وأعني هنا الضجة حول مسلسلني تلفزيونيني أثارا جدال وهما (أي مولدة النساء) ،عاشت في البحرين في االربعينيات وتاريخها
«محمد علي رود» و«أم هارون» ..فاملسلسل الكويتي «محمد علي معروف ،وكان أهل البحرين أو ذلك البلد الخليجي يعيشون بوئام
رود» أث��ار ضجة عند البعض بعد مشاهدتهم ل �ـ 3حلقات فقط وس �ل��ام ..م�س�ل�م�ين وي �ه��ودًا وم�س�ي�ح�ي�ين ..ح�ت��ى أت ��ت ك��ارث��ة اق��ام��ة
منه ..تقول فيه إحدى بطالته ،التي ستعمل «مساعدة منزلية» لدى اسرائيل على أرض فلسطني وما تلتها من فظائع ارتكبها اليهود في
أحد منازل العائالت الكويتية ،أنها أتت من جزيرة فيلكا ،فقامت تلك االرض العربية املحتلة ..وقصة التطبيع مع اسرائيل هي قصة
الدنيا ولم تقعد على ذلك ،فأهل فيلكا كويتيون بطن وظهر ..وكان شائكة للكثيرين ،والكويتيون قد يكونون الوحيدين من أهل الخليج
ال �ن��اس ق�ب��ل  70س�ن��ة ي�ع�م�ل��ون ،الجميع يمتهنون مختلف أن��واع ال��ذي��ن ل��م يشاركوا بها – والحمد هلل – فضحكت عندما شاهدت
الحرف واملهن والكل يعمل ..فأين املشكلة في ذلك؟! مخرج العمل م�ح��اوالت للتطبيع ف��ي ال��زم��ن امل�ع��اص��ر ،ن��ام أو تغاضى الباحثون
وبطلته قاال ان هذه الجملة أخرجت عن سياقها ..وانتظروا لتعرفوا عن جنائز عنها ،بينما في املسلسل السعودي «مخرج  ،»7وبطله
الحقيقة ..لكن بعض اخواننا لم ينتظروا ذلك ،فهاجموا املسلسل الكوميدي «ناصر القصبي» ،يدعو فيه أحد أبطاله الى التطبيع!

إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة!..
مضايقتها والتضييق عليها لغاية ش��راء
م�ن��زل�ه��ا ،وح ��اول ��ت ال �ش �ك��وى ع�ل�ي��ه بمخفر
املنطقة ،ولكن من دون جدوى! وهي في أشد
الحاجة للحماية.
ال �س ��ؤال ه �ن��ا :ه��ل س�ك��ن ال �ع ��زاب ه ��ذا ال��ذي
ي �ت �ن��اق��ض م ��ع م� �ب ��دأ ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي
موبوء؟
وهل هذه األسرة الكويتية َّ
محصنة من هذا
الوباء؟
أما بالنسبة إلى وضع ابنها ،أليس وفق املادة
الـ 8من الفصل الثالث للقانون ،املذكور أعاله،
«أن تلتزم الحكومة توفير الفرق املتخصصة
لتقديم ال��رع��اي��ة الصحية وال�ع�لاج الطبيعي
للشخص ذي اإلعاقة في منزله»..؟!
علما ب��أن تلك املواطنة الكبيرة بالعمر غير
ّ
التحرك ،ألنها املسؤولة الوحيدة
قادرة على
ع��ن اب�ن�ه��ا ،ول �ي��س ل��دي�ه��ا ع��ام��ل ي�س��اع��ده��ا،
وال سائق يقضي احتياجاتها ،وهو حقها
املكفول بالقانون ذات��ه في امل��ادة ال �ـ« 45التي
ُيمنح بموجبها الشخص ذو اإلعاقة مقابال
ماديا لالستعانة بسائق أو خادم».
ه��ل ت�ق�ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة ب�ت�ل��ك ال �ظ��روف املعيشية
البائسة وغيرالصحية التي تمكث بها تلك
األس��رة الكويتية؟ أم بالفعل لم تتم معاينة

إيمان جوهر حيات
_@the0truth

هذا املكان من ِقبل فرق الهيئة املتخصصة،
كما لفتت إلى ذلك املواطنة؟
وما مصير هذا االبن ،لو ــــ ال قدر اهلل ــــ حدث
م �ك��روه ل��وال��دت��ه ال�ت��ي يعتمد عليها بشكل
ّ
التحرك من
كلي ،فهو ال يستطيع النطق وال
مكانه؟
وكم أسرة أخرى تعيش الظروف نفسها؟
علينا جميعا مسؤولية تجاه املجتمع ،تحتم
ن�ص��رة ك��ل إن�س��ان مظلوم ،واألخ ��ذ بيد كل
متعثر ،ومساعدة املضطر ،ليس ألجل أخذ
لقطة ت�ص��وي��ري��ة للتباهي ول�ف��ت ال�ن�ظ��ر ،بل
من منطلق االلتزام باملسؤولية االجتماعية،
واإلي �م��ان ب��امل�ب��ادئ اإلن�س��ان�ي��ة ،ه�ك��ذا تتآلف
قلوب أفراد املجتمع ،ويسود االستقرار.
ف��ي ح�ي��ازت��ي ب�ع��ض امل�س�ت�ن��دات ال�ت��ي توثق
ً
املعلومات أع�لاه ،وأنتظر تفاعال من الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ووزارة الداخلية
إلن�ص��اف ه��ذه األس ��رة الكويتية ال�ت��ي تقبع
تحت خط الحياة.
«عسى ما يطول االنتظار».

مدونة مسافر

العقار ما بعد الجائحة ()2

ّ
تكلمنا ف��ي امل �ق��ال ال�س��اب��ق ع��ن ت��أث�ي��ر أزم��ة
وب��اء «ك��ورون��ا» على قطاع العقار التجاري،
وال �ي��وم أت�ك�ل��م ع��ن االس �ت �ث �م��اري ،ف�م��ن قبل
األزمة وهذا القطاع َمخزن للمخالفات ،وأكيد
امل�س��ؤول األول ع��ن تلك الفوضى املعمارية
هم بعض املواطنني والبلدية ،الذين جعلوا من
الكويت الجميلة أكواما من اإلسمنت القبيحة
لاّ
أسميناها عمارات ،وما الكثير منها إ رمز
لكسر القانون وتجارة شهادات األوص��اف،
والتي من خاللها تتحول تلك العقارات من
ع�ه��دة املخالفني إل��ى مستثمرين ،وال�ق��ان��ون
ُ
ما يرحم لو ط ّبق ،والكارثة سوف تقع على
ّ
رأس امل�س�ت�ث�م��ر ال��ل��ي وث ��ق ب��أج �ه��زة ال��دول��ة
وال��وث��ائ��ق ال�ت��ي ت�ص��در عنها ،وك��ل ه��ذا أم��ام
أع�ين البلدية ،وج��اءت تلك الجائحة لتكشف
لنا هشاشة الوضع ،وأش��وف البلدية شغالة
زين بحمالتها ضد سكن ُالع ّزاب والعمارات
وامل �ح�لات امل�خ��ال�ف��ة ،وح �م�لات التعقيم وك��ل
ه��ذا م�م�ت��از ،ب��س ال �س��ؤال وي�ن�ك��م م��ن قبل؟
وه ��ل ن�ح�ت��اج إل ��ى ج��وائ��ح ع�ل�ش��ان ت�ق��وم��ون
لاّ
ب��واج�ب��ات�ك��م؟ و ف��ي ش��يء م��ا ن�ع��رف��ه ك��ان
م��ان�ع�ك��م؟ امل�ه��م ب��رج��ع للعقار االس�ت�ث�م��اري
وهل ستنخفض اإليجارات ويرتفع الشاغر

الخبر الثاني التطبيعي ،الذي لم يهز شعرة في رأس أولئك الالطمني،
هو ما نشرته الصحف عن تلقي عدد من األطباء الفلسطينيني من
قطاع غزة التابع لحركة حماس االصولية تدريبات في اسرائيل حول
كيفية مكافحة كورونا وطرق عالج املصابني منه ..وجرى التدريب
في مركز طبي (شيبا) في «رمان غات» بإسرائيل ..فحماس ومن
لف لفها (عمياني) تشجب ما يعمله غيرها من تطبيع مع اسرائيل
ولكنها تنسى نفسها ..وه��ذه هدية مني للباحثني عن جنائز لكي
يشبعوا فيها لطمًا!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الكالم الحر

ومضات الحرية
ّ
ف��ي منطقة مهملة ،أزقتها ضيقة وممتلئة
ّ
ّ
متصدعة ،هناك منزل
باملخلفات ،وبيوتها
ص�غ�ي��ر ،ي�ت�ك� ّ�ون م��ن م�م��ر ض�ي��ق وال �ج��دران
ّ
متشققة ،واألبواب مكسرة ،والحمام ــــ وأنتم
بكرامة ــــ مكشوف باملمر ،وغ��رف��ة ن��وم بها
امل�ط�ب��خ ،وه��ي ك��ذل��ك ص��ال��ة! وس �ي��دة كبيرة
تبلغ من العمر  76سنة تصرخ مستنجدة
من أذى جيرانها املزعجني!
ه��ذا ه��و ح��ال أم ك��وي�ت�ي��ة ت�ع�ي��ش ف��ي سكن
م�ش��اع ف��ي منطقة م�ح�ظ��ورة ،لديها اب��ن تم
تشخيصه في شهادة إثبات إعاقة صادرة
ع��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة،
وص�لاح�ي�ت�ه��ا م��دى ال �ح �ي��اة ،أن ل��دي��ه إع��اق��ة
ذهنية شديدة ودائمة ،وتنطبق عليه أحكام
ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2010ب�ش��أن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
ال تتقاضى هذه املرأة وابنها ــــ وفق ما ذكرت
ــــ أي م�خ� ّ�ص�ص��ات م��ال�ي��ة م��ن الهيئة أع�ل�اه،
وكل ما تتقاضاه هو رات��ب زوجها املتوفى
من «التأمينات» ،وقدره  500د.ك ،وللعلم لم
تطلب هذه املرأة أي إعانة مالية ،وهي قنوعة
بما لديها ،ومطلبها األساسي هو رفع األذى
عنها من صاحب السكن اللصيق بمنزلها،
ال��ذي يحاول بطرق مختلفة ــــ كما ذك��رت ــــ

علي أحمد البغلي

م ��ن ال �ش �ق��ق وت �ن �خ �ف��ض ال �ق �ي �م��ة ال �س��وق �ي��ة؟
الجواب :نعم وال في نفس الوقت ،فالعقارات
املحترمة والجيدة التشطيب ما راح يصير
عليها شيء ،أما العمارات الرديئة واملخالفة
سوف تواجه هزة مؤقتة إذا كانت الحكومة
ج ��ادة ف��ي التخلص م��ن ال�ع�م��ال��ة الهامشية،
وأع �ت �ق��د أن ��ه ب��امل �ق��اب��ل ه �ن��اك ق��وان�ي�ن س��وف
تحظر ّ
تكدس العمالة ،يعني صاحب العمل
ّ
اللي عنده  500عامل مكدسهم ف��ي عمارة
واحدة راح يضطر إلى تأجير عشر عمارات
إلسكانهم ،وم��ع ال��وق��ت س��وف ي��زداد الطلب
ع�ل��ى م�ث��ل ت�ل��ك ال �ع �م��ارات ال�ع�م��ال�ي��ة إل��ى حني
ُ
أن ن��رى م��دن��ا عمالية تبنى الستيعاب تلك
العمالة ،وبالتوازي إذا البلدية ق��ررت تطبيق
القانون فإن العديد من تلك العمارات سوف
ُ
ت ��زال م��ن أس��اس�ه��ا ع��دا ال �غ��رام��ات الفلكية.
وبالنسبة لإليجار في االستثماري فهو ومن
قبل الجائحة ك��ان متجها إل��ى االن�خ�ف��اض،
وذل ��ك ل��زي��ادة ال �ع��رض ع�ل��ى ال�ط�ل��ب وس��وف
ي�س�ت�م��ر ف��ي ه ��ذا االت �ج��اه ول �ك��ن ف��ي ح��دود
مقبولة لن تزيد على  %20وكذلك الشاغر،
وفي واقع األمر  %20نسبة للشاغر ليست
ُ ّل�اّ
ب��األم��ر ّ
السيئ ب��ل س��وف تحفز امل� ك على

عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

املنافسة وتحسني الخدمات ،اما عن القيمة
السوقية فيتميز هذا القطاع بعالقة عكسية
م��ع ال �ع��وائ��د ع �ل��ى ال ��ودائ ��ع وال �ت��ي ي �ت��وق��ع ان
ت�ظ��ل ب�ن�س��ب م�ت��دن�ي��ة ل �س �ن��وات ،ف��ان�خ�ف��اض
ال �ع��ائ��د ع �ل��ى ال ��ودائ ��ع ي�ن�ص��ب ف��ي مصلحة
قيمة ال�ع�ق��ار ارت�ف��اع��ا ،فيحافظ على قيمته
ال�س��وق�ي��ة وي�س�ت��وع��ب ال�ش��اغ��ر واالن�خ�ف��اض
بااليجار ،اما انخفاض أسعار النفط وتوقف
مشاريع الدولة ،فأنا اعتقد معظم املشاريع
الحيوية اما انتهت او قيد االنتهاء ،ومرصود
ل�ه��ا م��ن امل�ي��زان�ي��ات ال�س��اب�ق��ة ،وه�ن��اك متسع
للدولة لتقليص مصاريفها اللي مالها داعي،
واعادة هيكلة اقتصادها وبكل سهولة ،وبما
ال يضر باملشاريع التنموية ،فالوضع ليس
بهذا السوء كما يحاول ان يصوره البعض!
وأختم« :العقار غير املخالف ما عليه خوف
واملخالف اهلل يعني صاحبه عليه».
ُ ّ
وفي املقال القادم نغطي السكن الخاص.
وتسلمون.

إما الدبلوماسية
الحازمة..
وإما «مناعة
القطيع»
داهم القحطاني
اليوم بدأت مواجهة الكويت لوباء «كورونا» ،وكل ما سبق كان مجرد
االستعداد امليداني واللوجستي لهذه اللحظات الحرجة واملرعبة التي
تعيشها الكويت اليوم.
ِّ
تخلي دول ع��دة عن استقبال مواطنيها املخالفني لقانون اإلقامة،
وع��دم ق��درة الحكومة الكويتية على إجبارها على ذل��ك ،وقبل ذلك
السماح بدخول عشرات اآلالف للبالد بداية األزم��ة ..كل ذلك جعل
شعب الكويت يواجه أكبر أزمة ّ
تهدده منذ الغزو العراقي اآلثم.
لنستنطق لغة األرقام
حتى موعد كتابة هذه املقالة هناك  4619مصابًا بفيروس كورونا
ّ
في الكويت ،يشكل الكويتيون منهم  17في املئة فقط ،ومع ذلك تكاد
تصل الطاقة االستيعابية للنظام الصحي الكويتي كامل طاقتها.
ِّ
املرضى من ثالث جنسيات فقط (الهند ،مصر ،بنغالدش) يشكلون
 66في املئة من املرضى.
ماذا يعني كل ذلك؟
يعني وفقًا ملعدالت اإلصابات الحالية ،وباتباع السياسات نفسها،
ُ
ست َّ
طبق ال محالة،
أن ما ُيعرف بسياسة «مناعة القطيع» املحظورة
وإال فانهيار النظام الصحي سيحصل ال محالة ،ليس فقط على
مرضى «كورونا» ،بل على كل املرضى ،وهنا املحذور األخطر ،وهو
أن يموت مرضى مصابون بأمراض أخرى غير «كورونا» بشكل
متسارع.
ّ
هل هذا يعني أن الحكومة الكويتية ستتخلى عن معالجة املقيمني
ُ
إذا أصيبوا بفيروس كورونا ،والتركيز على الشعب الكويتي فقط؟
بالطبع ال ،فهذا النمط ّ
املطبق في معظم دول العالم حاليا ،ومن بني
ّ
ذل��ك ال��دول ال�ث�لاث التي يشكل مرضاها  66ف��ي املئة م��ن مرضى
«كورونا» في الكويت ،بالتأكيد لن يتبع هنا ،فنحن مسلمون وعرب،
ولدينا قدر كبير من الرحمة واإلنسانية.
ول�ك��ن ه�ن��اك ب��دائ��ل ع��دي��دة يجب اتباعها ف��ورًا ملنع ان�ه�ي��ار النظام
ال�ص�ح��ي ف��ي ال �ك��وي��ت ،أول �ه��ا :ت�ح��وي��ل ق�ض�ي��ة رف ��ض ب�ع��ض ال ��دول
استقبال مواطنيها إلى قضية سياسية عن طريق مخاطبة األمم
امل�ت�ح��دة وم�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ،وت��وض�ي��ح أن ال�ن�ظ��ام الصحي
الكويتي لم يعد قادرًا على مواجهة نسبة الـ 83في املئة من املرضى
املقيمني ،وأن استقبال دولهم لهم أمر يجب أن يتم فورًا.
ثم تجب إعادة تنظيم مسألة دخول مرضى «كورونا» ،بحيث يتاح
للمواطنني ،ولشرائح ّ
معينة من املقيمني ،وتتم متابعة باقي املرضى
عبر نظام «شلونك» ونقل املريض الذي يصل الى مرحلة حرجة.
وم�ي��دان�ي��ًا ،يجب توسيع تطبيق الحظر املناطقي؛ ليشمل مناطق
العمالة ،خصوصا في مدينة الكويت ومناطق املنقف والفحيحيل
وخيطان والفروانية ،وتكليف الجيش الكويتي والحرس الوطني هذه
املهام.
كما تجب مداهمة أي ّ
تجمع للدواوين واملناسبات ،ويجب تطبيق
حظر التجوال الجزئي بصرامة.
ّ
فليتفرغ ك��ل امل�س��ؤول�ين ملهامهم
للتو ب ��دأت معركتنا الحقيقية،
ّ
وليركزوا على القضايا األهم ،وليترك بعض املسؤولني البحث عن
التلميع اإلعالمي؛ فبالفعل ليس هذا بوقته.

َّ
علمنا كورونا أن العالم وطن الجميع
انتشار كورونا تسبب في كارثة عاملية؛ قتل اآلالف ،وأجبرنا
على تحمل اإلجراءات الوقائية الصارمة وتبعاتها الصحية
والنفسية وأضرارها االجتماعية واالقتصادية التي عصفت
بالناس .تراكمت املأسي بتدهور االقتصاد وانهياره ،توقف
التعليم والحياة االجتماعية وغيرها الكثير ولكن «رب ضارة
ُ
نافعة» ،فقد علمتنا التجربة امل��رة قيمة النعم والحرية التي
كنا نستمتع بها ونعتبرها واقعًا حتميًا وأمرًا مفروغًا منه.
لجأنا إلى منازلنا ،وأوصدنا األب��واب حفاظًا على صحتنا،
بينما تسرح الطيور والحيوانات وتمرح بحريتها.
ُ
ُ
التوقف الفجائي لعجلة الحياة املتسارعة بشكل جنوني
ع��رى شعورنا بالتفوق ،ومنحنا فرصة للتأمل والتفكير
ُ
ف��ي ط ��رق معيشتنا ب�ع��د ت��راج��ع ع��دد ال�ج��رائ��م وان�خ�ف��اض
التلوث البيئي الناجم عن عوادم املركبات وانبعاثات املصانع
ومخلفاتها واالستغالل العبثي للموارد الطبيعية وتفاخر
البعض بذلك وغرورهم.

َّ
ع��ل�م�ن��ا ك��ورون��ا ال�ك�ث�ي��ر ،وأث �ب��ت وح ��دة ال �ع��ال��م ل�ك��ون��ه وط��ن
ُ
ال�ج�م�ي��ع ،أظ�ه��ر أه�م�ي��ة ال�ع�ي��ش امل�ش�ت��رك وض ��رورة ال�ت�ع��اون
للسير بمركب األرض نحو شاطئ السالم ،فالعالم كالجسد
ُ
ُ
والبشر أعضاؤه ،كرس مبدأ املساواة بهذا املصاب الذي لم
يأمنه أحد .أكدت الظروف أن وحدة العالم والتعاون الدولي
ُ
ُ
سبيلنا الوحيد ملواجهتها ،كما أثبتت التجربة املؤملة أن ق ْد َرة
ُ
ال��دول وعظمتها تتمثل في ما تقدمه من خدمات أساسية
وحيوية لشعوبها وليس في قوتها العسكرية وسطوتها،
فالقوة الفتاكة ل�ك��ورون��ا شلت أنظمة الحياة وقضت على
مظاهرها.
ساهم الفيروس غير املرئي في مضاعفة ساعات الجلوس
باملنزل ودعم أواص��ر املحبة وتعزيز العالقات األسرية بلم
ُ
الشمل والتواصل الحميم .امل�ك��وث باملنزل أظهر ابتكارات
الوالدين للتعامل مع األطفال ببرامج وفعاليات مفيدة ،وسهل
ُم�ش��اه��دة حقيقة دور رب��ة امل�ن��زل وح�ج��م أعمالها وأهمية

عرفان أمين
جهودها الجبارة ،كما علمتنا التجربة مراعاة خصوصية
األفراد واحترام مساحتهم الشخصية.
شاهدنا جهود العاملني في الخطوط األمامية وتضحياتهم
اليومية التي أظهرت أصالة معدنهم وطيب معدن الراغبني في
التطوع لخدمة البشر وتقديم التبرعات السخية للمساهمة
في مواجهة األزم��ة التي أجبرتنا على تطبيق «النظافة من
اإليمان» واالهتمام باالحتياطات الصحية ومراعاة النظافة
ال��وق��ائ �ي��ة .ال �ت �ح��دي ال �ص�ح��ي أظ �ه��ر أص��ال��ة ال�ط�ي�ب�ين ال��ذي��ن
سارعوا ملساعدة الناس من دون أدنى تمييز بينهم ،وكشف

عمن استغل الفرصة للمكاسب الشخصية .كشف الوباء
عن أهمية تطابق الدين والعلم وضرورة تطوير االختراعات
ُ
املفيدة لحياة اإلنسان ورفاهيته ووقف الصناعات املضرة
ب��ال �ن��اس ب�ع��د تسخير ال� ��دول م ��وارده ��ا ف��ي ب �ن��اء األس�ل�ح��ة
امل �ت �ط��ورة وال�ف�ت��اك��ة «ل��درج��ة وج ��ود أس�ل�ح��ة ل�ت��دم�ي��ر ال�ك��رة
األرضية مرات عدة» في سعيها لتأمني تفوقها العسكري
والبقاء في السلطة والتحكم في ال��دول .لقد أثبت الفيروس
امليكروسكوبي أن وحدة العالم اإلنساني أعظم قوة بالكون
ٌ
حل ناجع ملواجهة التحديات العاملية بعدما جمع الناس ووحد
ُ
مساعيهم ملحاربة ال��وب��اء وإن�ق��اذ البشرية ،تاركني خلفهم
الصراعات املذهبية والطائفية والعرقية لالنشغال بالتصدي
للوباء والتركيز على محاربته عبر اكتشاف الدواء.
ال �ت �ف��اؤل يمنحنا ق ��وة األم ��ل ل��رؤي��ة ال �ن��ور ف��ي آخ ��ر ال�ن�ف��ق،
ُ
ويساعدنا في تفادي الحزن والكآبة من الواقع األليم الذي
ُ
فرض على الجميع.
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إرجاء مونديال السباحة إلى 2022
ُ
أرجئت بطولة العالم للسباحة ،التي كانت مقررة في صيف  ،2021الى مايو  ،2022وذلك بعد قرار
تأجيل أوملبياد طوكيو حتى صيف  ،2021وفق ما أعلن االتحاد الدولي للسباحة (فينا) أمس.
وح��دد االت�ح��اد ال��دول��ي امل��وع��د الجديد ملونديال السباحة ،ال��ذي تستضيفه اليابان أي�ض��ًا ،لكن في
فوكووكا على جزيرة كيوشو جنوب ال�ب�لاد ،بني  13و 29مايو  ،2022موضحا على لسان رئيسه
األوروغواياني خوليو ماليوني في بيانه «بعد التواصل مع املعنيني والوقوف على مالحظاتهم،
ليس لدينا شك في أن القرار املتخذ سيوفر أفضل الظروف املمكنة لجميع املشاركني في هذه البطولة».
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 11سبتمبر..
استئناف دوري فيفا

بوطبيلة

قرقيعان
قرقيعان سنفتقدك بهالرمضان
قرقيعان يا محال غناك واأللحان
آه من «كورونا» ..الفيروس الفلتان!
ّ
يفكنا شره ويصحّ ح األبدان
الله
ع ّيشنا أيام كلها حكرة وحرمان
معقولة فرحة قرقيعان والحلوان
راحت على أوالدنا وأبناء الخالن!
لنتحمل؛ فهذه إرادة ومشيئة الرحمن
ّ
..

لقيمات
لقطة من لقاء سابق بين الكويت والقادسية  ..وفي اإلطار فهد الهمالن

عمر بركات
أع�ل��ن ات�ح��اد ال�ك��رة ع��ن خطته الستئناف املوسم
ال �ح��ال��ي م��ن ب�ط��ول�ت��ي ال � ��دوري امل �م �ت��از وال��درج��ة
االولى باالضافة الى كأس سمو أمير البالد ،حيث
من املفترض ان تنتهي منافسات دوري فيفا في
االول من اكتوبر املقبل ،ولكن تبقى كل االجراء ات
الستئناف النشاط الكروي مشروطة بالحصول
على الضوء األخضر من السلطات الصحية.
وكشف رئيس لجنة املسابقات في االت�ح��اد فهد
ال�ه�م�لان ع��ن خ�ط��ة اس�ت�ئ�ن��اف ال�ن�ش��اط ب�ن��اء على
خطاب موجه الى االتحاد اآلسيوي للعبة ،والذي
ط�ل��ب ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن ك��ل االت �ح��ادات تحديد

موعد استئناف املوسم الرياضي .2019-2020
واش� ��ار ال �ه �م�لان ال ��ى ان االت� �ح ��اد ق ��رر اس�ت�ئ�ن��اف
الدوري في  11سبتمبر املقبل ،وذلك باقامة مباراة
الكويت والنصر املؤجلة ضمن مسابقة الدوري.
وأضاف «بعد ذلك ،تتبقى  4جوالت على النهاية،
وقد حدد االتحاد مواعيدها بالفعل ،على أن تقام
آخر جولة في األول من أكتوبر».
وف� � ��ي م � ��ا ي� �خ ��ص م� �س ��اب� �ق ��ة ك� � ��أس األم � � �ي � ��ر ،ف ��إن
منافسات الدور ربع النهائي منها تقام ابتداء من
 17أكتوبر ،على أن يجرى نصف النهائي في 22
منه ،بينما سيتحدد موعد املباراة النهائية في
وقت الحق.
كما اوض��ح أن االت�ح��اد سيلتزم ب�ق��رارات مجلس

ال��وزراء ووزارة الصحة بشأن سالمة الرياضيني
ف��ي ح��ال ع��دم السماح ب�ع��ودة النشاط خ�لال تلك
ال �ف �ت��رة ،م ��ا ي�ع�ن��ي ان ك ��ل ه ��ذه االج� � � ��راء ات ت��أت��ي
بشكل مبدئي وتبقى قابلة للتعديل ،خصوصًا ان
االتحاد كان مجبرًا على ارسال رده على االسيوي
أم ��س ،ال�ت��اري��خ ال�ن�ه��ائ��ي ل�ك��ل االت �ح��ادات االهلية
لتحديد موقفها من منافسات املوسم الحالي.
يذكر ان النشاط الكروي في البالد كان قد توقف
في مارس املاضي بسبب تفشي فيروس كورونا
املستجد ،حيث ك��ان ال�ك��وي��ت ف��ي ص ��دارة ترتيب
الدوري برصيد  30نقطة من  13مباراة ،فيما جاء
القادسية ثانيًا بالرصيد نفسه من  14مباراة ،مع
بقاء أربع مراحل على ختام املوسم.

فيحان يعتذر عن إدارة
«كرة خيطان»

لعيون برشلونة
نيمار يتنازل عن الماليين

سعد عايد

كشفت تقارير صحافية أن الالعب البرازيلي نيمار ،مهاجم فريق باريس
سان جيرمان الفرنسي ،على استعداد للموافقة على خصم  50في املئة من
راتبه من أجل العودة مرة أخرى لفريق برشلونة هذا الصيف.
وارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع نيمار قبل انطالق املوسم الحالي ،ولكن
أشيع أن النادي ال يرغب في دفع  200مليون يورو ،وهو املبلغ الذي يطلبه
سان جيرمان.
ولكن ،وفق ما أفادت به صحيفة موندو ديبورتيفو ،على صفحتها األولى،
فإن الالعب ( 28عامًا) عازم على العودة لفريق برشلونة الذي يدربه كيكي
سيتيني.
ويفيد التقرير ب��أن نيمار رف��ض بالفعل عرضا لتجديد عقده بقيمة 100
مليون يورو من سان جيرمان ،من أجل الضغط بقوة للعودة ألسبانيا.
وربما يقوم سان جيرمان بتخفيض طلباته املادية إلى  150مليون يورو في
األسابيع املقبلة ،خصوصا أن نيمار ال يرغب في تجديد العقد الحالي الذي
يبقيه مع الفريق الفرنسي حتى يونيو .2022
وق��د ي�ك��ون ب��رش�ل��ون��ة منفتحا إلع ��ادة الع��ب س��ان�ت��وس ال�ب��رازي�ل��ي السابق
للدوري األسباني ،ولكن ارتبط اسم الفريق أيضا برغبته في ضم الوتارو
مارتينيز مهاجم إنتر ميالن ،إذ يوجد شرط جزائي بقيمة  111مليون يورو
في عقد مارتينيز مع إنتر ميالن ،وهو الشرط الذي سيصبح نشطا في أول
أسبوعني من يوليو املقبل.

ق � � ��دم م � ��دي � ��ر ال � �ف� ��ري� ��ق األول
ل � � �ل � � �ك� � ��رة ب � � � �ن� � � ��ادي خ � �ي � �ط� ��ان
م�ش��اري فيحان ،اع�ت��ذاره عن
االستمرار في منصبه ،معزيًا
ذلك ألسباب شخصية.
وق� � � � � ��ال ف � � �ي � � �ح� � ��ان :ت� �ق ��دم ��ت
ب��اع �ت��ذار إل��ى مجلس إدارة
ن� � � � ��ادي خ � �ي � �ط� ��ان ع� � ��ن ع� ��دم
االس � � �ت � � �م� � ��رار ف� � ��ي امل ��رح� �ل ��ة
امل�ق�ب�ل��ة ألس �ب��اب شخصية،
م�ت�م�ن�ي��ًا ال �ت��وف �ي��ق ل�لاع�ب�ين
والجهازين اإلداري والفني
مشاري فيحان
في املنافسات املقبلة.
وأضاف :كما أتقدم بالشكر لرئيس النادي عبداهلل مزعل العتيبي على
دعمه وتعاونه معي في الفترة املاضية ،متمنيًا له النجاح رفقة مجلس
اإلدارة.
وتولى فيحان منصب إدارة الكرة بالنادي منذ مايو .٢٠١٨

على حساب رونالدو

كورونا «ينحاز» لميسي
اع� �ت ��اد ع �ش��اق ك ��رة ال� �ق ��دم ال�ج�م�ي�ل��ة خ �ل�ال أك�ث��ر
م� ��ن ع �ق ��د ع �ل ��ى ال �ت �ن ��اف ��س ال �ك �ب �ي��ر ف� ��ي األل� �ق ��اب
واإلن � � �ج� � ��ازات ال� �ف ��ردي ��ة ب �ي�ن ال �ن �ج �م�ي�ن ل �ي��ون �ي��ل
ميسي وكريستيانو رون��ال��دو ،غير أن فيروس
كورونا قد يقلب موازين بشكل واضح ملصلحة
«البرغوث» في األعوام القادمة.

عامل السن
فميسي ،بحسب خ�ب��راء ري��اض�ي�ين ،ق��د يستفيد
م��ن عامل السن ف��ي مقارنته م��ع رون��ال��دو بشأن
امل�ت�ض��رر أك �ث��ر بينهما ب�س�ب��ب ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا
وتأثيرها على الثنائي في مسيرتهما الكروية.
فالساحر األرجنتيني أصغر سنًا من رونالدو،
فميسي يبلغ م��ن العمر  32ع��ام��ًا وسيصل إلى
عامه  33في يونيو املقبل .أما «صاروخ ماديرا»،
ف�ي�ك�ب��ره س �ن��ًا ،ح�ي��ث ي�ب�ل��غ  35ع��ام��ًا وي �ص��ل إل��ى
عامه  36في فبراير القادم.
ف �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا م ��ن ش��أن��ه أن ي �ح��رم ع�ش��اق
الساحرة املستديرة م��ن خ��دم��ات رون��ال��دو لعدة
أس��اب �ي��ع ،ول ��ن ي �ك��ون ب �م �ق��دور رون ��ال ��دو ال �ع��ودة
بالتاريخ إل��ى ال��وراء فللسن أح�ك��ام .أم��ا ميسي،
فلديه املتسع من الوقت ،على األقل للوصول إلى
ما بعد سن رون��ال��دو لعام أو اثنني على اقصى
ت�ق��دي��ر ل�ك��ي ي�ع�ت��زل ب�ع��ده��ا ،وف�ق��ا مل��ا ذك��ر موقع
«سبورت .»360
م��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ف ��إن اس �ت �م��رار رون ��ال ��دو في
املالعب ملا بعد  36عامًا سيكون أمرًا غير واقعي،
خصوصًا في ظل التراجع البدني املتوقع لالعب،

!

الجانب املادي
وي��رى موقع «س�ب��ورت  »360أن الجوانب املالية
ستكون ملصلحة ميسي ،فمعظم األندية تعاني
م��ن أزم ��ات اقتصادية بسبب جائحة الفيروس
التاجي ،ما يعني أن رونالدو لن يكون بمقدوره
الحصول على راتب ضخم كما يرغب دومًا.
كما أن يوفنتوس قد يجد صعوبة في ضخ املال

المسفر في ذمة الله
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى حكم كرة القدم الدولي السابق أحمد
املسفر «ب��وط�لال» بعد ص��راع ط��وي��ل م��ع امل ��رض ..وامل �ع��روف ان
الفقيد من املنتمني لنادي الكويت الرياضي وكان العبًا في نادي
الكويت وشارك في تحكيم دورة الخليج الخامسة ببغداد ،1979
وق��د ت��رك مجال التحكيم أواخ��ر الثمانينيات .تغمد اهلل الفقيد
بواسع رحمته ،وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.
«إنا هلل وإنا إليه راجعون».

أحمد المسفر

«الكالتشيو» يعود
إلى نقطة الصفر
ب �ع��دم��ا أم� ��ل ال �ك �ث �ي��رون ف ��ي إم �ك��ان �ي��ة ع ��ودة
م�ن��اف�س��ات ال ��دوري اإلي�ط��ال��ي ل�ك��رة ال �ق��دم في
وق ��ت ق��ري��ب ن�ت�ي�ج��ة ق ��رار ال�ح�ك��وم��ة ال�س�م��اح
ب�ع��ودة التمارين الفردية لجميع الرياضات
اع � �ت � �ب� ��ارًا م � ��ن أم� � ��س (االث� � � �ن� �ي ��ن) ،ب� �م ��ا ف �ي �ه��ا
ال�ج�م��اع�ي��ة ،أع ��اد وزي ��ر ال��ري��اض��ة األم ��ور إل��ى
نقطة الصفر بقوله إن أح �دًا ل��م يتحدث عن
استئناف املوسم.
وج��دد فينتشنزو سبادافورا موقفه السابق
ب�ـ «ع��دم السماح ب�ع��ودة تمارين ال�ف��رق حتى
 18م��اي��و» ف��ي ظ��ل اس �ت �م��رار ت�ف�ش��ي ف�ي��روس

كورونا املستجد.
وي �ش �ك��ل م��وق��ف س �ب ��اداف ��ورا ض��رب��ة محبطة
للذين يأملون ف��ي استئناف امل��وس��م والذين
اعتبروا ما صدر عن وزارة الداخلية مؤشرًا
إيجابيًا.
لكن وزي��ر الرياضة تمسك باملوقف الصادر
س� ��اب � �ق� ��ًا ع� � ��ن ال � �س � �ل � �ط� ��ات ب� ��أن � �ه� ��ا س �ت �س �م��ح
باستئناف التدريبات للرياضات الجماعية
في  18مايو الحالي مقابل الرابع من الشهر
ذات��ه للرياضات ال�ف��ردي��ة ،امل��وع��د امل�ق��رر لبدء
تخفيف إجراءات اإلقفال التام.

رئيس كريستال :إلغاء الدوري
سيؤدي إلى المجهول
ق� ��ال س �ت �ي��ف ب� ��اري� ��ش ،رئ� �ي ��س «ك��ري �س �ت��ال
ب � � � ��االس» ،إن أن� ��دي� ��ة ال � � � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي
امل �م �ت��از ل �ك��رة ال �ق��دم ت�خ�س��ر أم� ��واال ط��ائ�ل��ة،
وستصل أوضاعها املالية إل��ى «املجهول»
لو لم يكتمل املوسم املتوقف بسبب جائحة
فيروس كورونا.
وتوقف الدوري منذ منتصف مارس بسبب
ت�ف�ش��ي ال �ف �ي��روس ،ال� ��ذي س �ب��ب وف� ��اة أك�ث��ر
م��ن  28أل ��ف ش�خ��ص ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة،
ول��م يتحدد موعد استئناف البطولة بعد
اجتماع جميع أندية الدوري يوم الجمعة.
وأجبرت الخسائر بعض األندية على منح

موظفيها عطالت إجبارية من دون رواتب،
بينما ات�ف�ق��ت أن��دي��ة أخ ��رى ع�ل��ى تخفيض
أج� ��ور الع �ب �ي �ه��ا .وق� ��ال ب��اري��ش إن ��ه مقتنع
بأن الخطط املوضوعة الستئناف البطولة
س� �ت ��وف ��ر ال � �س �ل�ام� ��ة ل�ل�اع� �ب�ي�ن وامل ��وظ� �ف�ي�ن
والحكام ،وإن الحالة املالية السيئة لألندية
ف��ي ال �ب�لاد ال ي�م�ك��ن ت�ج��اه�ل�ه��ا ع�ن��د ات�خ��اذ
القرار بشأن استكمال املوسم.
وكتب رئيس ب��االس ف��ي صحيفة صنداي
تايمز «ي�ج��ب علينا كلنا االه�ت�م��ام ب��امل��ال.
س ��أق ��ول ل �ك��م مل � ��اذا .ألن� ��ه ل ��ن ي �ف��وز أح� ��د لو
حصلت رابطة الدوري على أموال أقل».

«البريميرليغ» بال جمهور..
لفترة طويلة

ميسي ورونالدو

ولذلك قد يذهب للعب في دوريات أقل تنافسية
مثل ال��دوري األميركي ف��ي ال�ع��ام املقبل أو ال��ذي
يليه بعد نهاية عقده مع يوفنتوس.

العب شعر باالكتئاب من الحظر ،فذهب إلى طبيب
نفساني وقال له :ما العمل يا دكتور؟
وكيف نتصرف مع «كورونا»؟ رد الدكتور:
«طق إصبع وهز وسطك ألنه ماكو حل!».

لخزينة رون��ال��دو وربما قد يضطر إل��ى الرحيل
عن «السيدة العجوز» من دون إكمال عقده مثلما
حدث من قبل مع فريقه السابق ريال مدريد الذي
رحل عنه بسبب الرغبة في الحصول على راتب
ضخم.
أما ميسي في هذا الصدد ،فما زال أمامه عامان
على األق��ل لكي تصبح فكرة حصوله على راتب
ضخم أمر مستبعد الحدوث من قبل إدارة ناديه،
ليو ال يمكن رفض طلباته في الوقت الحالي فهو
ال��ذي يحمل فريق برشلونة على عاتقه ف��ي كل
املناسبات.

استبعد رئيس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
غريغ كالرك بأن ُيسمح للمشجعني بحضور
املباريات «في أي وقت قريب» ،محذرا من أن
جائحة فيروس كورونا املستجد قد تكلف
اتحاده خسائر تصل الى  300مليون جنيه
استرليني ( 373مليون دوالر).
وتوقفت كرة القدم اإلنكليزية منذ منتصف
م� � ��ارس ب �س �ب��ب ت �ف �ش��ي ف � �ي� ��روس ك� ��ورون� ��ا،
وات �خ��ذ ال �ق��رار ب��ان�ه��اء م��وس��م 2020 - 2019
ف��ي ك��ل م��ن ال��دوري��ات دون ال��درج��ات األرب��ع
األولى ،لكن آثار «كوفيد »-19قد ال تنحصر

ب��امل��وس��م ال �ح��ال��ي ،ب��ل ه �ن��اك إم �ك��ان �ي��ة لكي
تمتد حتى موسم  2021 - 2020بحسب ما
ح��ذر ك�لارك ف��ي رس��ال��ة موجهة ال��ى مجلس
االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم.
وقال كالرك «مع االستمرار بتطبيق التباعد
االج �ت �م��اع��ي ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ،ف��إن �ن��ا ن��واج��ه
ت �غ �ي �ي��رات ك �ب �ي��رة ف ��ي ال �ن �ظ��ام االق �ت �ص��ادي
ال � �ك� ��روي ب��أك �م �ل��ه .ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،م��ن
الصعب توقع حشود م��ن املشجعني الذين
هم شريان حياة اللعبة ،تعود الى املباريات
في أي وقت قريب».
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حار وغائم جزئياً إلى غائم مع غبار مثار وفرصة
ألمطار متفرقة والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية
إلى معتدلة السرعة ( 20ـــ  55كلم /ساعة).
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حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  3أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.
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مليارات القذافي
وماليين ُ
الخمس

العزيز «أبومعاذ» ..وكشف الذمة المالية
للعاملين بـ«الخيري»

شيئان كانا دائ�م��ا مثار فضول كبير ل��دي ،مصير أم��وال
ُ
القذافي ،ومصير أموال الخمس.

أخي العزيز أبومعاذ،
ب��داي��ة نشكركم على م��ا أب��دي�ت�م��وه ف��ي خطابكم امل�ف�ت��وح لنا
م��ن إط ��راء ال نستغربه مل��ا ملسنا ف��ي تعاملنا معكم ألع��وام
من خلق رفيع وتواضع جم ،كانا يشكالن إطارًا لشخصية
واث�ق��ة ح��ادة ملتزمة ،رس�م��ت م�لام��ح إن�ج��ازات�ك��م السياسية
وتأثيركم االجتماعي التي لن تسعنا هذه السطور لحصرها
كي نوفيها حقها.
الزميل أبومعاذ،
فإن كل ما أردنا تحقيقه في العريضة التي القت تأييدًا منقطع
النظير ،هو إضفاء مزيد من الثقة على املؤسسات الخيرية،
التي يستحق نخبة العاملني فيها كل الشكر والدعاء ،لقطع
الطريق على من سميتموهم خصوم العمل الخيري .فالعمل
ً
ينمو وص��ار يدير أم��واال ضخمة تتطلب مزيدًا من معايير
الرقابة ،فال تزال هناك ضبابية بقواعد ونسب االستقطاعات
التي يجب أن تتدخل بها وزارة الشؤون ،وعدم وضوح في غير
املنجز من املشاريع ومصير الفوائض ،كما أن املتبرع على
غير علم بنسب العموالت ،خاصة أثناء املواسم ،التي يحظى
بها املسوقون الذين نسميهم «فاشينستات العمل الخيري»
وبني بعض العاملني بالجمعيات الذين  -برأينا  -ال يستحقون
أي عمولة ،فنشاطهم من صلب عملهم ،وكذلك تداخل ملكية
بعض املشاريع واألوقاف بني الجمعية والعاملني فيها .إن هذا
كله إضافة إلى أمور عدة بحاجة إلى معايير محاسبية إدارية
وتنظيمية تتطلب من القائمني على العمل الخيري قبولها من
منطلق ما أشرتم إليه وهو «ال تبوق وال تخاف».
العزيز أبومعاذ،
إن الشفافية هي من أه��م مقومات الثقة بالعمل املؤسسي،
وبما أنكم في ريادة العمل التجاري فأنتم على علم بمعايير
الشفافية املحاسبية  Accounting Transparencyوالحوكمة

***
ش��ارك��ت ع��ام  1977ف��ي دورة مصرفية طويلة نسبيا في
«وارت� ��ون س�ك��ول  »Wharton Schoolبمدينة فيالدلفيا.
نّ
بمصرفيي ليبيني كبيرين ،وسمعت منهما
التقيت هناك
ق�ص�ص��ا ع��ن غ��ري��ب أط� ��وار «س ��ي م �ع �م��ر» ،ق��ائ��د االن �ق�لاب
ال�ع�س�ك��ري ال�ل�ي�ب��ي ،أو ث ��ورة ال �ف��ات��ح م��ن س�ب�ت�م�ب��ر! وك��ان��ا،
ك�م�ص��رف�ي�ين ،ي�س�ت�غ��رب��ان م��ن ت �ص��رف��ات ال �ق��ذاف��ي امل��ال�ي��ة،
ورف�ض��ه ال�ص��رف ع�ل��ى وط�ن��ه ،أو ح�ت��ى اس�ت�ث�م��ار م��ا تحت
ي��ده من أم��وال في مشاريع في ال��داخ��ل أو ال�خ��ارج ،بخالف
استثمار بسيط في أسهم شركتني إيطاليتني ،إيني النفطية
وفيات للمحركات والسيارات.
بعدها بعشر سنوات ،التقيت في لندن ،حيث كنت أعيش،
ب��رج��ال أع �م��ال ك �ب��ار ي�ن�ت�م��ون ف��ي غالبيتهم ل ��دول نفطية
خ�ل�ي�ج�ي��ة ،وغ �ي��ره��ا ك��ال �ج��زائ��ر وال� �ع ��راق وم �ص��ر ،ول �ك��ن لم
أص ��ادف أو أس�م��ع ،حتى ال �ي��وم ،ب�ث��ري ليبي م�ع��روف على
مستوى العالم ،ممن اث��روا من «ال�ب�ت��رودوالر» أو من عقود
املقاوالت والتسليح في وطنهم ،وكان ذلك دائما أمرا مثيرا
لالهتمام ومدعاة لالستغراب.
سقط القذافي ،غير مأسوف عليه ،بعد ان حكم ليبيا منفردا
ألكثر من أربعة عقود ،وتبني بعد سقوطه أن ليبيا لم تتطور،
ح�ت��ى ع�م��ران�ي��ا ،ف��ي ع �ه��ده ،وب�ق�ي��ت تقريبا ك�م��ا ك��ان��ت أي��ام
السنوسي ،فأين ذهبت ثروات ليبيا؟
فال أثرياء ليبيني معروفني ،وال استثمارات وال صرف في
الداخل؟ وما زلت بانتظار الجواب.

***
أما األمر اآلخر املثير للفضول فقد تعلق بمصير ما يجمع
ُ
من أموال الخمس ،أو نسبة الـ  %20التي يدفعها املقتدرون
الشيعة للمراجع الكبار للصرف على شؤون دينهم ودنياهم.
وحيث ان الشيعة يشكلون نسبة مؤثرة ،بالرغم من كونهم
أقلية ،فنسبتهم ال تزيد على  %20من مسلمي العالم ،فإن
ما يدفعونه ملراجعهم ال شك كبير .والخمس يدفع لحساب
شخصية دينية ول�ي��س مل��ؤس�س��ة ،ع��ن ط��ري��ق «وك�لائ�ه��م»!
وغالبا ما تؤول أم��وال املرجع ملن يأتي بعده من ذريته ،إال
في حاالت قليلة ،وللمرجع مطلق الحرية في التصرف بما
يتلقى من أموال ،وغير ملزم حتى بإعطاء وصل ملن يدفع له.
ويمكن ال�ق��ول ،بشيء من ال�ح��ذر ،أن ال أح��د تقريبا يمكنه
الجزم بمصير ما يتم دفعه من أموال للمراجع ،ولن أخوض
هنا في موضوع أجهله ،لكني أتساءل فقط ،من باب العلم
ب��ال �ش��يء ،مل ��اذا ل��م تتحسن أوض ��اع امل ��دن ال �ت��ي ي��وج��د بها
املراجع الكبار منذ عشرات السنني؟ وملاذا تفتقد جميعها،
وحتى سنوات قليلة وربما حتى اآلن ،ألكثر األم��ور أهمية
من ش��وارع نظيفة ونصف جيدة ،وفنادق ومطاعم مقبولة
ودورات م�ي��اه م�ع�ق��ول��ة ،دع ع�ن��ك ال�ن�ق��ص ال��ره�ي��ب ف��ي دول
العلم واالستشفاء؟ وه��ذه الظاهرة نجدها تقريبا في كل
م��دن ال �ع��راق ،وف��ي ال �ش��ام ول�ب�ن��ان وإي � ��ران ،ول��و ان أوض��اع
املدن األخيرة تغيرت في السنوات القليلة املاضية مع زيادة
السياحة الدينية ،وما أصبحت تدره على الحكومة من أموال
طائلة.
سألت بعض كبار رجال األعمال الشيعة ،الذين ال يزالون،
تأسيا بآبائهم وأجدادهم ،على عادتهم في «إخراج الخمس»،
عن مصير ما يدفعونه ،فقال بعضهم ان هذا ليس مطلوبا
منهم .وق��ال آخ��رون انهم ال ي��زال��ون يخرجون تلك النسبة،
ولكنهم يقومون بالتصرف بها حسب معرفتهم ،وأنهم
ق��ام��وا وغ�ي��ره��م ب�ب�ن��اء امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وامل � ��دارس م��ن أم��وال
خمسهم في امل��دن الشيعية الفقيرة ،التي «تمتاز» بارتفاع
نسب البطالة فيها ،والتي تفتقد أشياء كثيرة.
ويبقى ال�س��ؤال :أي��ن تذهب كل تلك األم��وال التي يقال إنها
بمئات املاليني؟ علما بأنني لم ألتق أو اعرف أو أسمع بمن
استفاد بشكل «خيالي» من أموال الخمس ،بخالف مظاهر
ال�ث��راء ال�ت��ي ن��راه��ا على أب�ن��اء أو أح�ف��اد بعض رج��ال الدين
الكبار وانسبائهم ،متمثلة في األم��ور امل��ادي��ة ،من سيارات
وبيوت وغالبا في العواصم األوروبية ،ولكن جميعها ،على
كثرتها ،ال ترقى ملستوى املبالغ التي يدور الحديث حولها.
وبالتالي أتمنى أن أعرف ،قبل ان تقتلني الكورونا ،مصير
أموال القذافي من نفط ليبيا على مدى  42عاما؟ وأين ذهبت
أم��وال الخمس على مدى السنوات الخمسني األخيرة ،على
األقل؟

الوفيات
● فيصل صالح محمد الحبشي 64( ،عامًا) ،شيع،
ت.99331223 – 99973676 :
● أس��م��اء حمد عبدالله الخميس 27( ،ع��ام��ًا)،
شيعت ،ت.97633143 :
● معصومة عبدالهادي عبدالله 90( ،ع��ام��ًا)،
شيعت ،ت.99587811 – 99558899 :
● ب��دري��ة شنيشل عبيد ،أرم �ل ��ة س�ل�ي�م��ان دخ�ي��ل
الهليل 80( ،عامًا) ،شيعت ،ت.66499009 :
● يوسف عبـداللـه زيد الصانع 55( ،عامًا) ،شـيــع،
ت.97550473 :
● جهــاد مقـذل سـفر العازمي 79( ،عامًا) ،شيع،
ت.99021680 – 99944581 :
● محــمـد مـطر سـالم الفضـلي 82( ،عامًا) ،شيع،
ت.65557070 – 99039209 :
● يوسف أحـمـد محـمـود فناهي 72( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.55799737 – 66624230 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

املؤسسية  Corporate Governanceال�ل��ذي��ن يستوجبان
أمورًا عدة منها إعالن البيانات املالية املفصلة للعامة ،كما هو
الحال بالبنوك والشركات ،وتقديم كشف إقرارات الذمة املالية
للعاملني ،كما هو ح��ال لدينا ألكثر من عشرة آالف قيادي
ومسؤول رفيع بالدولة ،يقدمون إقرارتهم عبر «نزاهة» ،فهو
ليس تشكيكًا ب��ال��ذم��م ب�ق��در م��ا ه��و إب ��راء لها وك�ش��ف غير
امل�ش��روع منها ،فالناس بالنهاية ليسوا بمالئكة فنعطيهم
الحصانة ونفترض عدم ارتكابهم لألخطاء ،كما أن للمتبرع
الحق بأن يكون أكثر إطالعًا ومشاركة وفاعلية.
ول�ق��د وردت �ن��ا ات �ص��االت ك�ث�ي��رة ب�ع��د ن�ش��ر امل �ق��ال ،س ��واء من
قياديي العمل الخيري أو غيرهم ،انتهت بقناعة مفادها أن
أه ��داف حملتنا تصب ف��ي مصلحة تطوير العمل الخيري،
�أت مطالبتنا بتغليظ عقوبات املتطاولني على األم��وال
ول��م ت� ِ
الخيرية م��ن ف��راغ ،فهناك ح��االت يعرفها البعض وه��م أعلم
بمالبساتها ،ولدينا تفاصيلها ،ال يزال منها ما هو منظور
باملحاكم وهي خير مثال على ما نقول.
أخي العزيز،
إن مطالبنا هي ملزيد من الشفافية من دون استثناء بما
فيها الجهات التي أشرتم بخروج مساعداتها لتنظيمات
م��رت�ب�ط��ة ب ��إي ��ران وال� �ع ��راق ول �ب �ن��ان ،أم ��ا ج�م�ع�ي��ة ال �ص��داق��ة
اإلن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي يترأسها زميلنا ال�ف��اض��ل أب��وط��ارق فهي
ال ��وح �ي ��دة ال �ت��ي اس �ت �ج��اب��ت ل�ط �ل�ب�ن��ا ب��ال �ك �ش��ف ع ��ن ن�س�ب��ة
االستقطاعات ،واستحقت إشادتنا من ه��ذه ال��زاوي��ة التي
ن��ود أن نلتقي فيها ع��ن قريب م��ع بقية مؤسسات العمل
الخيري.

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

ستعيد إطالق نسخة جديدة من مدونتها الخاصة بالموضة والجمال

هل ستصبح ميغان ماركل« ..فاشينستا»؟!
محمد مراح
يبدو أن ميغان ماركل دوقة ساسكس
وزوجة األمير هاري ،تخطط الدخول
إل � ��ى ع ��ال ��م «ال� �ف ��اش� �ي� �ن� �س� �ت ��ات» ،ف�ق��د
ك �ش �ف��ت م � �ص ��ادر أن م� ��ارك� ��ل ،ت �ن��وي
إع� � � ��ادة إط� �ل ��اق ن �س �خ��ة ج� ��دي� ��دة م��ن
مدونة املوضة وأسلوب الحياة ،التي
ك��ان��ت تملكها ،وق��ام��ت بإغالقها في
أبريل  ،2017قبل اإلعالن عن خطبتها
لألمير هاري.
وتقول املصادر لصحيفة «ديلي ميل»
البريطانية أن ميغان ( 38عامًا) تملك
مدونة  The Tigالتي أطلقتها في عام
 ،2014وق��د كانت املدونة الشخصية

للممثلة ال�ت��ي ش��ارك��ت فيها العديد
من املواضيع واألشياء املفضلة لها،
ب� ً
�دء ا من الطعام والسفر إلى املوضة
والجمال و حتى السياسة.
وت� ��وق � �ع� ��ت ال � �خ � �ب � �ي� ��رة ف � ��ي ش � ��ؤون
ال�ع��ائ�ل��ة امل�ل�ك�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ميكا
م��اي��ر ،وف��ق «دي�ل��ي م�ي��ل» ،أن ميغان
التي انتقلت إلى مسقط رأسها في
ل��وس أن�ج�ل��وس م��ع ه��اري وابنهما
ً
شهرا،
أرتشي البالغة من العمر 11
ً
ي�م�ك�ن�ه��ا أي��ض��ا ف �ت��ح ح �س��اب ج��دي��د
على أنستغرام ،بعد إجبارها على
إغ �ل��اق ح� �س ��اب س ��اس� �ك ��س ،ع �ن��دم��ا
ت�ن�ح��ت ه��ي وزوج �ه��ا ع��ن مهامهما
في العائلة املالكة.

6.26 5.03
شروق

مغرب

7.51 11.45
ظهر

حصاد السنين

عصر

عشاء

m.alduwailah@alqabas.com.kw

تحديات أمام
سمو الرئيس
أ م��ام الشيخ صباح ا ل�خ��ا ل��د ،رئيس مجلس ا ل��وزراء،
ّ
تصر ف لتجديد
تحديات عاجلة تحتاج منه سرعة
أو تثبيت ثقة الناس في أدائه وقدراته!
ا ل�ت�ح� ّ�د ي األول :ن�ج��اح حكومته ف��ي ا ل�ت�ص� ّ�د ي ملرض
« ك��ورو ن��ا» وا ل�س�ي�ط��رة ع�ل�ي��ه م��ن اال ن �ت �ش��ار ،و ت��أ م�ين
ح�ي��اة ا ل�ن��اس و م�ع�ي�ش�ت�ه��م و ض�م��ان ص�ح�ت�ه��م ،و ه��ذا
م�ت�ح�ق��ق ح�ت��ى ا ل �ي��وم ،ل�ك��ن ا ل�ع�ب��رة ب��ا ل�خ��وا ت�ي��م ،فهل
ي��ؤدي ا ل�خ�لاف ب�ين بعض ا ل��وزراء ف��ي خلية األز م��ة،
ك �م��ا ن �س �م��ع ،إ ل ��ى ا ن �ه �ي��ار ا ل �ن �ظ��ام ا ل �ص �ح��ي و خ �ط��ة
ا مل��وا ج �ه��ة؟! ه��ذا ي�ح�ت��اج ُح�س��ن ت �ص� ُّ�ر ف م��ن ا ل�ق��ا ئ��د
الرئيس.
ا ل �ت �ح� ّ�د ي ا ل �ث��ا ن��ي :إ ع ��ادة ر س��م ا ل�ت��ر ك�ي�ب��ة ا ل�س�ك��ا ن�ي��ة،
وذ ل��ك ب�ع��د خ��روج م�ئ��ات اآلالف م��ن ا ل��وا ف��د ي��ن ،فهل
سنضرب بيد م��ن حديد منظومة اال ت�ج��ار بالبشر
ّ
املتفشية في املجتمع الكويتي ،هل ّ سيتمكن وزير
الداخلية ووز ي��رة الشؤون من التغلب على ضغوط
و ن �ف��وذ ت �ج��ار اإل ق��ا م��ات و ي �ق��د م��ان ص �غ��ار ه��م ك�ب��ش
ف� ��داء ل� � ّ
�ذر ا ل ��ر م ��اد ب��ا ل �ع �ي��ون ،ه ��ل س �ن �س �م��ع أ س �م��اء
ر ن��ا ن��ة م�ت��داو ل��ة ا ل�ي��وم ع�ل��ى ك��ل ل�س��ان و ن��را ه��م خلف
القضبان؟ أم أننا سنشاهدهم بعد انفراج املحنة،
و ه� ��م ي� �م ��ار س ��ون ه��وا ي �ت �ه��م ب ��إ ع ��ادة ك ��ل ا مل �ب �ع��د ي��ن
ومضاعفة أعدادهم؟
ال�ت�ح� ّ�دي ال�ث��ال��ث :ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية ،وك�ي��ف سيعالج
ه��ذه امل�ع�ض�ل��ة؟ ه��ل سيستمر أب �ن��اؤن��ا ف��ي إج��ازت�ه��م
املدرسية الطويلة ،أم هناك وسيلة لتعويض ما فاتهم؟
ال �ت �ح� ّ�دي ال ��راب ��ع :ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة ،ك �ي��ف س�ت�ت��م
م�ع��ال�ج��ة ال�ع�ج��ز ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ،ف��ي ظ��ل ه ��ذا االن�ه�ي��ار
ف��ي أس�ع��ار النفط ،خاصة بعد أن تراجعت الحكومة
ف��ي ق��راره��ا باالستدانة م��ن البنوك لسد ه��ذا العجز؟
ه��ل س�ت�س�م��ع ال�ح�ك��وم��ة إل ��ى رأي أه ��ل االخ �ت �ص��اص،
أم ستساير رأي رج��ل ال�ش��ارع ،أم ستمرر مشاريع
البعض ورؤيتهم في عالج األزمة االقتصادية؟!
ه��ذه بعض التحديات العاجلة أم��ام رئيس الحكومة،
فهل يثبت للجميع أن��ه ال يخضع للضغوط املرتبطة
ب��امل�ص��ال��ح ال�ف�ئ��وي��ة ،أم ان��ه ال ج��دي��د ف��ي ع�ق�ل�ي��ة إدارة
الدولة؟

تاجر الكمامات
ب�ع��د أن ط��ال��ب ت��اج��ر ال�ك�م��ام��ات ب��زي��ادة س�ع��ر ال�ك�م� ّ�ام،
ك�م��ا ذك��ر ذل��ك ص��راح��ة ف��ي إح ��دى م �ق��االت��ه ،وت�ح��ق��ق
ل ��ه ذل � ��ك ،وت� �م ��ت ال� ��زي� ��ادة خ �م �س�ي�ن ف ��ي امل� �ئ ��ة ،ق��ام��ت
وزارة ال �ت �ج��ارة ،م�ش�ك��ورة ،ب��إع�لان ت��وزي��ع ال�ك�م��ام��ات
م��ع ال�ب�ط��اق��ة ال�ت�م��وي�ن�ي��ة ،ل�ك��ن ذل��ك ،ك�م��ا ي�ب��دو ،ل��م ي��رق
ل �ص��اح �ب �ن��ا ،ف �ق��ام ب��ال �ض �غ��ط م ��رة أخ� ��رى ،ون �ج��ح ف��ي
صدور ق��رار ،تراجعت فيه ال��وزارة عن بيع الكمامات
م��ع ال�ب�ط��اق��ة ال�ت�م��وي�ن�ي��ة! ال�غ��ري��ب أن ه��ذا ال�ت��اج��ر ال��ذي
يبحث ع��ن ّمصلحته ال�ت�ج��اري��ة على ح�س��اب امل��واط��ن
ّ
ويوزع ألف سلة غذائية
املسكني يترأس لجنة خيرية
على الوافدين (وليس «البدون»)! ال ،ويقول إنه يحفظ
القرآن مثل« :قل هو اهلل العظيم»!! أستغفر اهلل.

