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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

العمالة الوطنية خط أحمر
¶ النواب يحذرون من المساس بالرواتب ..والحكومة تعوِّ ض بمضاعفة دعم العمالة
ق��وب��ل السيناريو الحكومي لتعديل ق��ان��ون العمل
األه� �ل ��ي ،ب��رف��ض ن �ي��اب��ي واس � ��ع ،اع �ت��راض��ا ع �ل��ى ما
يستهدفه القانون م��ن تمكني أص�ح��اب األع�م��ال من
التفاوض لخفض رواتب العمالة.
وي�ق�ض��ي م �ش��روع ال�ح�ك��وم��ة ب�م�ن��ح وزارة ال �ش��ؤون
الحق في املوافقة ألصحاب األعمال في األحوال غير
ال�ع��ادي��ة ك��ال�ك��وارث وامل�ح��ن ال�ع��ام��ة على اإلج ��راء ات
التالية:
 1منح العمال إج��ازة خاصة بأجر مخفض ال يقلعن الحد األدنى لألجور أو من دون أجر ،وذلك خالل
املدة التي تقررها الوزارة كفترة تعثر للنشاط ،على
أن يصرف بدل البطالة املقرر للمخاطبني بأحكامه
في هذه الحالة.
 2ت�خ�ف�ي��ض أع� ��داد ال �ع �م��ال ل��دي�ه��م وت�س�ل�ي�م�ه��م كلم�س�ت�ح�ق��ات�ه��م وال �س �م��اح ل �ل �ع �م��ال غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ني
بااللتحاق بعمل ل��دى صاحب عمل آخ��ر خ��الل مدة
ت �ح��دده��ا ال� � ��وزارة وإال ك ��ان ل� �ل ��وزارة إع��ادت �ه��م إل��ى

بالدهم على نفقة صاحب العمل.
وك�ش�ف��ت م �ص��ادر ل� � سبقلا أن امل �ش��روع ال�ح�ك��وم��ي
س�ي�ت�ي��ح ألص� �ح ��اب األع� �م ��ال خ �ف��ض األج� � ��ور حتى
 ،%50مع تعويض للعمالة الوطنية بمضاعفة دعم
العمالة ،وتمكني صاحب العمل م��ن خفض روات��ب
املقيمني من دون إشكاالت قانونية.
في املقابل ،أطلق نواب أعيرة تحذيرية في الفضاء
ال �س �ي��اس��ي مل �ن��ع امل� �س ��اس ب ��روات ��ب ال �ك��وي �ت �ي��ني في
القطاع األهلي ،مشددين على ضرورة تشكيل جبهة
نيابية تحول دون خفض رواتبهم.
وك ��ان مجلس ال � ��وزراء ق��رر أول م��ن أم��س م��ن حيث
املبدأ ،إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم  6لسنة
 2010ف��ي ش ��أن ال�ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع األه� �ل ��ي ،وتكليف
وزي��رة الشؤون االجتماعية وزي��رة الدولة للشؤون
االقتصادية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع.

رئيس غرفة التجارة محمد الصقر التقى ممثلين عن قطاع المقاوالت:

بارقة أمل نحو تعديل قانوني اإليجارات والعمل
¶ إعادة تقييم الرسوم المختلفة في قطاع المقاوالت
¶ ضرورة سداد مستحقات المقاولين وتحفيز القطاع الخاص

أمة | ص04

الكندري :سنتصدى
للمساس بالكويتيين
في «الخاص»
ق ��ال ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ك��ري��م ال �ك �ن��دري «إن أي تعديل
تشريعي سيقدم ،س��واء م��ن الحكومة أو م��ن ال�ن��واب،
يمس بحقوق أو أجور أو عقود عمل املواطنن بالقطاع
الخاص يجب أن يواجه بالرفض والتصدي من النواب».
وشدد الكندري على أن «هذه الفئة تحتاج إلى ضمانات
وحماية أساسًا ال لتضييق ومحاربة ،فيكفيهم أنهم
يعملون بقطاع غير مستقر».

محمد الصقر مستقبالً عدداً من ممثلي شركات المقاوالت في غرفة التجارة بحضور فهد الجوعان وطالل جاسم الخرافي
ق ��ال رئ �ي��س غ��رف��ة ت �ج��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت محمد
ال�ص�ق��ر ،إن الحكومة ت�ب��دي اهتمامًا لجهة التعديل
ع �ل��ى ق��ان��ون��ي ال �ع �م��ل واإلي� � �ج � ��ارات .ج� ��اء ذل� ��ك خ��الل
مناقشة الصقر عددًا من األهداف مع ممثلي الشركات
الكويتية م��ن ق�طاع امل�ق� ��اوالت بحضور فهد يعقوب
الجوعان ،وط��الل جاسم الخرافي ،من مجلس إدارة

ال �غ��رف��ة ،وش� ��دد ال �ص �ق��ر ع �ل��ى ض � ��رورة إع � ��ادة تقييم
ال ��رس ��وم امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �خ��اص��ة ب��ال �ق �ط��اع خ ��الل ال�ف�ت��رة
الراهنة ،كما ناقش موضوع مستحقات ومطالبات
ش��رك��ات امل �ق��اوالت امل�ت��أخ��رة ل��دى الجهات الحكومية
وض� ��رورة س��داده��ا مل��ا ل��ه م��ن أث��ر ب��ال��غ ف��ي اس�ت�ع��ادة
ال �ح��رك��ة الطبيعية ل�ل�ش��رك��ات وك��ذل��ك رف ��ع خ�ط��اب��ات
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ال �ض �م��ان ل� ��دى ال �ب �ن��وك واإلف� � � ��راج ع �ن �ه��ا ل�ل�م�ق��اول��ني
وتحفيز القطاع الخاص لينظر له كشريك أساسي.
وأكد اهمية إعادة إحياء املشاريع الحيوية مع هيئة
الشراكة بني القطاعني العام والخاص.

اقتصاد | ص12

األفنيوز ..حكاية شوق ال تنسى

شدة وتزول (تصوير :محمودالفوريكي)

هيئة االستثمار لـ«السكنية»:

ال تلتزموا بعقود
جديدة قبل إبالغنا

محمد المصلح
علمت سبقلا أن الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار خاطبت ع��ددًا من
جهات الدولة بينها املؤسسة العامة للرعاية السكنية تطلب منها
ضرورة إعادة ترتيب أولوياتها بشأن االلتزامات املالية للدولة.
وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة أكدت أن الوضع الحالي لصندوق
االحتياطي العام يشهد انخفاضًا في اإليرادات والسيولة املتاحة
بسبب انخفاض أسعار النفط وع��دم القدرة على زي��ادة األعباء
املالية الجديدة.

ودع ��ت ال�ه�ي�ئ��ة «ال�س�ك�ن�ي��ة» إل��ى ع��دم االل �ت��زام ب�م�ش��اري��ع ج��دي��دة
ل�ح��ن االج�ت�م��اع م��ع فريقها ل��الت�ف��اق ع�ل��ى خ�ط��ة ع�م��ل السكنية
للفترة املقبلة وت��زوي��ده��ا ب�ج��دول االل�ت��زام��ات م��ع تحديد تواريخ
االستحقاق.
إل��ى ذل��ك ،ط��ال��ب ق�ط��اع ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واإلداري� ��ة ف��ي «السكنية»
املختصن في قطاع التنفيذ في خطاب حصلت عليه سبقلا
بعدم االرت�ب��اط او االل�ت��زام ب��أي عقود جديدة لحن االت�ف��اق على
خطة عمل وت��زوي��ده��م بخطة امل�ش��اري��ع الحالية «تحت التنفيذ»
توضح البرنامج الزمني للدفعات املالية لكل مشروع مع تحديد

فرق متخصصة من «الصحة» في استقبالهم

األحد بدء عودة المواطنين ً
برا

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 20صفحة •  100فلس

مشروع حكومي لخفض رواتب «القطاع الخاص» :إجازة بأجر ناقص أو من دون أجر

 20صفحة •  100فلس

محمد ابراهيم
بينما تواصل الجهات املعنية جهودها إلتمام خطة إج��الء املواطنني من
الخارج ،كشف مصدر أمني مطلع ان اجتماعا تنسيقيا ضم مسؤولني من
وزارتي الداخلية والصحة عقد أول من أمس لترتيب عملية استقبال 1800
مواطن سيعودون من السعودية برا.
وقال املصدر ل� سبقلا :إن التقارير األولية تحدثت عن وصولهم األحد املقبل،
مشيرًا الى ان االجتماع تضمن وضع آلية محددة بالتعاون والتنسيق بني
وزارتي الصحة والداخلية الستقبالهم وإجراء الفحوصات الطبية الالزمة
لهم ،وعمل املسوحات الخاصة بفيروس كورونا ،وحجز املصابني منهم،
وإلزام البقية بالحجر املنزلي.
واك��د امل�ص��در ان رج��ال أم��ن امل�ن��اف��ذ على اس�ت�ع��داد ت��ام لعملية االستقبال
وتقديم كل التسهيالت لفرق وزارة الصحة املكلفة بالحضور في املنافذ.

ً
مليونا لمخزون األدوية
 50مليون دينار للمحاجر و17
عبدالرزاق المحسن
علمت سبقلا ،م��ن م�ص��ادر مطلعة ،أن كلفة ت�ع��اق��دات وزارة
امل��ال�ي��ة م��ع ال�ف�ن��ادق وامل�ت�ن��زه��ات املستخدمة كمحاجر صحية
تصل الى  50مليون دينار ،حصلت «املالية» على موافقة الجهات
الرقابية بشأنها .وقالت املصادر ان التعاقدات تشمل متنزهي
الوطنية وخليفة ،وفنادق كراون بالزا وهوليدي ان والريجنسي،
فضال عن شركة املشروعات السياحية ممثلة بمنتزه الخيران،
ومنتجع الجون التابع للشركة الوطنية العقارية ،وفندق ومنتجع
سيشل جليعة ومنتجع اكوا مارين.

إل��ى ذل��ك ،كشفت امل�ص��ادر أن وزارة الصحة رص��دت نحو 17
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ل �ت��وري��د أدوي� ��ة وت �ج �ه �ي��زات ط�ب�ي��ة خ ��الل ال�ف�ت��رة
القليلة املقبلة ،لتعزيز املخزون الدوائي واملستلزمات الصحية
والوقائية ،ضمن اجراءاتها ملواجهة كورونا.
وذك ��رت امل �ص��ادر ان عمليات ت��وري��د االدوي ��ة متواصلة خالل
االوض��اع الحالية ول��م تتوقف ،منوهة بحرص «الصحة» على
توفير كل انواع التجهيزات واملستلزمات الطبية لعموم املرضى
وامل ��راج �ع ��ن مل��راف �ق �ه��ا ،ل �ض �م��ان ع ��دم ت��أث��ر م �س �ت��وى ال��رع��اي��ة
الصحية ،ومبينة انها تضع احتماالت إلمكانية استمرار ازمة
كورونا أكثر من  6أشهر مقبلة.

تاريخ االستحقاق لكل دفعة.
ووف ��ق م �ص��ادر سبقلا ف ��إن امل �ش��اري��ع اإلس�ك��ان�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة لن
تتوقف أو تشهد ارتباكًا ف��ي السيولة املالية ،وأن م��ا تقرر هو
ع ��دم االرت� �ب ��اط ب ��أي ع �ق��ود ج��دي��دة إال ب�ع��د ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع هيئة
االستثمار كآلية تضمن سيولة الدفعات املالية لتلك العقود في
املستقبل .وذك ��رت امل �ص��ادر أن امل�ي��زان�ي��ة ال�ج��دي��دة ل��إس�ك��ان لم
تشهد تخفيضًا في بنود املشاريع ،وأن هناك تنسيقًا سيجري
مع هيئة االستثمار قريبًا لبحث االعتمادات املالية وفق ما تقرره
«اإلسكان» ملشاريعها الحالية وعقودها املستقبلية.

تركيا تتحضر لعودة
السياح في أغسطس
تتحضر تركيا إل��ى ع��ودة السياح ،اب�ت��داء م��ن شهر اغسطس املقبل ،في
ح��ال نجحت خطة حكومة الرئيس رج��ب طيب اردوغ ��ان ف��ي فتح البالد
بعد االغ��الق ،ال��ذي ف��رض لكبح تفشي فيروس ك��ورون��ا .وأص��درت وزارة
الداخلية ام��س تعميما يقضي برفع قيود الدخول وال�خ��روج ب��را وبحرا
وجوا ،من وإلى  7واليات ،وتمديد القيود بخصوص  24والية أخرى حتى
 20مايو مع مواصلة تطبيق حظر التجول نهاية األسبوع الجاري.
وقال الرئيس أردوغان ،إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة
كورونا ،والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي خالل مايو ويونيو
وي��ول�ي��و .مشيرًا إل��ى أن م��راك��ز ال�ت�س��وق وص��ال��ون��ات ال�ح��الق��ة والتجميل
ستفتح أب��واب�ه��ا اع�ت�ب��ارا م��ن  11م��اي��و ال �ج��اري ش��رط االل �ت��زام بالتدابير
وبقواعد النظافة وتطبيق نظام املواعيد .على ان تعود الجامعات لعامها
الجامعي اعتبار من  15يونيو.
لكن أردوغ ��ان ح��ذر م��ن ف��رض إج ��راء ات أك�ث��ر ص��رام��ة إذا ل��م يتم االل�ت��زام
بخطة العودة للحياة الطبيعية.

السلطات الصحية :اكتظاظ الشوارع بالسيارات يدل على عدم اإلدراك ..والكمام ضرورة قصوى

 ..526صدمة!

¶ ال يزال الوضع الصحي تحت السيطرة ..لكننا نطالب الجميع بعدم الخروج إال للضرورة القصوى
عبدالرزاق المحسن
ب ��رق ��م ص � � ��ادم ج� ��دي� ��د ،ه� ��و األع � �ل� ��ى ف� ��ي ع ��دد
اإلص ��اب ��ات ال �ي��وم �ي��ة ،س�ج�ل��ت ال �ك��وي��ت أم��س
 526إص��اب��ة ج��دي��دة ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا خ�لال
ال �ـ �س��اع��ات ال� � �ـ 24امل��اض �ي��ة م �م��ا رف ��ع إج �م��ال��ي
اإلصابات إلى .5804
وأث � � ��ار ال� ��رق� ��م ف � ��ور إع �ل�ان� ��ه ح ��ال ��ة م� ��ن ال �ف ��زع

ف��ي ق �ل��وب ال� �ن ��اس ،وح � ��ذرت م �ص��ادر صحية
مسؤولة عبر سبقلا من أن الوضع الحاصل
ق��د ي �ن��ذر ب��ال�خ�ط��ر ،خ��اص��ة أن م��ا ن�ش�ه��ده من
ً
اكتظاظ الشوارع بالسيارات نهارًا وحتى ليال،
يدل على قلة االلتزام باإلجراءات االحترازية،
وعدم إدراك خطورة الوضع ،ومع التساهل في
جهات العمل وع��دم لبس الكمامات ،ف��إن هذا
األمر يزيد من خطر نقل العدوى والتقاطها.

إال أن امل�ص��ادر الصحية طمأنت ب��أن الوضع
ط �ب �ي �ع��ي ح ��ال� �ي ��ًا ،م��رج �ع��ة ال � ��زي � ��ادة ف ��ي ع��دد
اإلصابات إلى زي��ادة عدد الفحوص واملسوح
ال �ت��ي ت�ج��ري�ه��ا ف ��رق وزارة ال �ص �ح��ة ،ال سيما
م��ع ش �م��ول ت �ل��ك ال �ف �ح��وص ب �ن��اي��ات بكاملها
يقطنها امل�ئ��ات م��ن ال�ع�م��ال��ة .وأك ��دت امل�ص��ادر
أن ال��وض��ع ال ي ��زال ت�ح��ت ال�س�ي�ط��رة وسيبقى
كذلك لو التزمنا جميعًا اإلجراءات االحترازية

والتعليمات الصحية.
وك��ان وزي��ر الصحة الشيخ د.ب��اس��ل الصباح
ق��د أك��د ف��ي وق��ت س��اب��ق أم��س ض ��رورة ال�ت��زام
الجميع بالتعليمات وال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي،
ً
قائال« :أصبح من املهم جدًا اآلن عدم الخروج
م��ن امل�ن��زل إال للضرورة ال�ق�ص��وى ،م��ع أهمية
تغطية األن��ف والفم جيدًا بالكمام ،أو بقطعة
قماش وغسلها بعد ذلك».

الوسطاء المصريون لتجار اإلقامات ..يقبضون المال ثم يختفون!

السحت» ..من مصر
سبقلا تفتح ملف «تجار ُّ
¶  100ألف جنيه مصري ثمن اإلقامة ..والعشرات اكتشفوا الخدعة بعد وصولهم
المتكسبين
ّ
¶ االسم «فيزا حرة» ..وفي الواقع تكبيل بالديون ..والمال يذهب إلى

ج ��اءت أزم ��ة «ك ��ورون ��ا» ب�م��ا ال يشتهي
تجار اإلقامات ،الذين انكشفوا ،ووجدوا
أن�ف�س�ه��م ت�ح��ت م�ج�ه��ر وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
والجهات األخرى املعنية ،كما أصبحوا
مثار غضب ونقمة لدى املواطنني ،الذين
ضاقوا ذرع��ًا بأفعالهم ،وأصبحوا أكثر
استياء من أي وقت مضى بسبب الخلل
في التركيبة السكانية ،ال��ذي ّ
تسبب به
ه��ؤالء امل�ت��اج��رون بالبشر ،عبر جلبهم
آالف ��ًا م��ن ال�ع�م��ال��ة ال�ه��ام�ش�ي��ة ،أصبحت
صداعًا في رأس البالد.
وب �ع��د أن ان�ف�ت��ح م�ل��ف ت �ج��ارة اإلق��ام��ات
ّ
على مصراعيه ،تكشفت مفاجآت مثيرة
وت �ف��اص �ي��ل غ ��ري �ب ��ة ،ح� ��ول وس� �ط ��اء م��ن
ال�ج�ن�س�ي��ة امل �ص��ري��ة ،ي�ع�م�ل��ون ملصلحة

ت �ج ��ار اإلق � ��ام � ��ات ،أو ب� ��األح ��رى «ت �ج��ار
ُّ
السحت» ،الذين يستعينون بسماسرة،
ي �ق�ي �م��ون ف ��ي ال �ق��اه��رة وامل � ��دن امل�ص��ري��ة
الكبرى ،ويتولون عملية جلب الشباب
ال� ��راغ � �ب�ي��ن ف � ��ي ال� � �ق � ��دوم إل� � ��ى ال� �ك ��وي ��ت،
واالت �ف��اق م�ع�ه��م ع�ل��ى امل�ب��ال��غ امل�ط�ل��وب��ة،

لقاء الحصول على اإلقامة.
وب �ع��د أن أج� ��رت سبقلا ت�ح�ق�ي�ق��ات في
السابق ،كشفت فيها عن «مافيا» لتجارة
اإلق��ام��ات م��ن م�ص��ر ،ملصلحة «مجرمي
ت �ج��ارة ال�ب�ش��ر ف��ي ال �ك��وي��ت» ،ك ��ان ال بد
من فتح هذا امللف الشائك مجددًا ،وذلك
بعد التطورات األخيرة واألحداث املثيرة
التي تفجرت ،إثر تفاقم وباء «كورونا»،
واألزم ��ة الكبيرة التي حدثت ف��ي مراكز
إي��واء مخالفي اإلق��ام��ة املصريني ،الذين
وق��ع كثير منهم ضحية أبناء جلدتهم،
الذين اتفقوا معهم على بيعهم إقامات
في الكويت.
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..وتتلقى
الشكاوى والبالغات
عبر الواتس أب
ان � �ط�ل��اق� ��ًا م � ��ن م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا
اإلع�ل�ام� �ي ��ة ودوره� � � ��ا ال��وط �ن��ي
وامل�ج�ت�م�ع��ي ،ت��واص��ل سبقلا
ف � �ت� ��ح م � �ل� ��ف وس � � �ط� � ��اء ت� �ج ��ار
اإلقامات املأساوي ،وتخصص
رق��م  0096597981073على
ال ��وات ��س أب ل �ت �ل �ق��ي ال �ب�ل�اغ��ات
والشكاوى لنشرها ،انتصارًا
ل� ��دول� ��ة ال � �ق� ��ان� ��ون ،وم �س��اه �م��ة
ف��ي م�س��ان��دة ال�ض�ح��اي��ا ،ال��ذي��ن
ب��اع �ه��م أب � �ن ��اء ب �ل��ده��م ل �ت �ج��ار
السحت.

«تكاثر اإلصابات» 1 ..للكويتيين و 1.6للمقيمين
مع استمرار تفشي وباء فيروس كورونا ،برز مصطلح علمي يرمز له بحرف «»R0
وينطق آر ن��ات أو آر زي��رو ،وه��و رم��ز ما يسمى رق��م التكاثر األس��اس��ي ،ويشير إلى
متوسطعدد األشخاص الذين يتوقع أن ينقل الشخص املصاب املرض إليهم.
وعلمت سبقلا من مصادر مطلعة ان رقم التكاثر في البالد هو  1للمواطنني وهذا
يعني ان كل إصابة قائمة ملواطن تتسبب في إصابة جديدة واحدة .اما رقم التكاثر عند
املقيمني فهو .1.6
وفي بداية مارس ،قدرت منظمة الصحة العاملية رقم التكاثر األساسي لفيروس كورونا
املستجد بأنه بني  2و.2.5

فشل حكومة الخالد في معالجة الملف
االقتصادي يفتح باب المقارنة:

هكذا تجاوزت حكومة
 1992أزمة ما بعد الغزو
¶ تعاملت مع
ملفات إعادة
اإلعمار والمديونيات
وانخفاض أسعار
النفط

¶ مصاريف أول ميزانية

¶ ناصر الروضان أقنع

بعد التحرير فاقت 7

البنوك العالمية بإقراض

أضعاف اإليرادات

البالد
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تعبت من
طلبات ابنتي
الكثيرة في
«الحجر» ..فكيف
أتصرف؟
اليت | ص09
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 20صفحة •  100فلس

مشروع حكومي لخفض رواتب «القطاع الخاص» :إجازة بأجر ناقص أو من دون أجر

العمالة الوطنية خط أحمر
¶ النواب يحذرون من المساس بالرواتب ..والحكومة تعوِّ ض بمضاعفة دعم العمالة
ق��وب��ل السيناريو الحكومي لتعديل ق��ان��ون العمل
األه� �ل ��ي ،ب��رف��ض ن �ي��اب��ي واس � ��ع ،اع �ت��راض��ا ع �ل��ى ما
يستهدفه القانون م��ن تمكني أص�ح��اب األع�م��ال من
التفاوض لخفض رواتب العمالة.
وي�ق�ض��ي م �ش��روع ال�ح�ك��وم��ة ب�م�ن��ح وزارة ال �ش��ؤون
الحق في املوافقة ألصحاب األعمال في األحوال غير
ال�ع��ادي��ة ك��ال�ك��وارث وامل�ح��ن ال�ع��ام��ة على اإلج ��راءات
التالية:
 1منح العمال إج��ازة خاصة بأجر مخفض ال يقلعن الحد األدنى لألجور أو من دون أجر ،وذلك خالل
املدة التي تقررها الوزارة كفترة تعثر للنشاط ،على
أن يصرف بدل البطالة املقرر للمخاطبني بأحكامه
في هذه الحالة.
 2ت�خ�ف�ي��ض أع� ��داد ال �ع �م��ال ل��دي�ه��م وت�س�ل�ي�م�ه��م كلم�س�ت�ح�ق��ات�ه��م وال �س �م��اح ل �ل �ع �م��ال غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين
بااللتحاق بعمل ل��دى صاحب عمل آخ��ر خ�لال مدة
ت �ح��دده��ا ال� � ��وزارة وإال ك ��ان ل� �ل ��وزارة إع��ادت �ه��م إل��ى

بالدهم على نفقة صاحب العمل.
وك�ش�ف��ت م �ص��ادر ل �ـ سبقلا أن امل �ش��روع ال�ح�ك��وم��ي
س�ي�ت�ي��ح ألص� �ح ��اب األع� �م ��ال خ �ف��ض األج� � ��ور حتى
 ،%50مع تعويض للعمالة الوطنية بمضاعفة دعم
العمالة ،وتمكني صاحب العمل م��ن خفض روات��ب
املقيمني من دون إشكاالت قانونية.
في املقابل ،أطلق نواب أعيرة تحذيرية في الفضاء
ال �س �ي��اس��ي مل �ن��ع امل� �س ��اس ب ��روات ��ب ال �ك��وي �ت �ي�ين في
القطاع األهلي ،مشددين على ضرورة تشكيل جبهة
نيابية تحول دون خفض رواتبهم.
وك ��ان مجلس ال � ��وزراء ق��رر أول م��ن أم��س م��ن حيث
املبدأ ،إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم  6لسنة
 2010ف��ي ش ��أن ال�ع�م��ل ب��ال�ق�ط��اع األه �ل ��ي ،وتكليف
وزي��رة الشؤون االجتماعية وزي��رة الدولة للشؤون
االقتصادية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع.

رئيس غرفة التجارة محمد الصقر التقى ممثلين عن قطاع المقاوالت:

َ
قانوني اإليجارات والعمل
بارقة أمل نحو تعديل
¶ إعادة تقييم الرسوم المختلفة في قطاع المقاوالت
¶ ضرورة سداد مستحقات المقاولين وتحفيز القطاع الخاص
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الكندري :سنتصدى
للمساس بالكويتيين
في «الخاص»
ق ��ال ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ك��ري��م ال �ك �ن��دري «إن أي تعديل
تشريعي سيقدم ،س��واء م��ن الحكومة أو م��ن ال�ن��واب،
يمس بحقوق أو أجور أو عقود عمل املواطنني بالقطاع
الخاص يجب أن يواجه بالرفض والتصدي من النواب».
وشدد الكندري على أن «هذه الفئة تحتاج إلى ضمانات
وحماية أساسًا ال لتضييق ومحاربة ،فيكفيهم أنهم
يعملون بقطاع غير مستقر».

محمد الصقر مستقبالً عدداً من ممثلي شركات المقاوالت في غرفة التجارة بحضور فهد الجوعان وطالل جاسم الخرافي
ق ��ال رئ �ي��س غ��رف��ة ت �ج��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت محمد
ال�ص�ق��ر ،إن الحكومة ت�ب��دي اهتمامًا لجهة التعديل
ع �ل��ى ق��ان��ون��ي ال �ع �م��ل واإلي� � �ج � ��ارات .ج ��اء ذل ��ك خ�لال
مناقشة الصقر عددًا من األهداف مع ممثلي الشركات
الكويتية م��ن قـطاع امل�ق�ـ��اوالت بحضور فهد يعقوب
الجوعان ،وط�لال جاسم الخرافي ،من مجلس إدارة

ال �غ��رف��ة ،وش� ��دد ال �ص �ق��ر ع �ل��ى ض � ��رورة إع � ��ادة تقييم
ال ��رس ��وم امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �خ��اص��ة ب��ال �ق �ط��اع خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
الراهنة ،كما ناقش موضوع مستحقات ومطالبات
ش��رك��ات امل �ق��اوالت امل�ت��أخ��رة ل��دى الجهات الحكومية
وض� ��رورة س��داده��ا مل��ا ل��ه م��ن أث��ر ب��ال��غ ف��ي اس�ت�ع��ادة
ال �ح��رك��ة الطبيعية ل�ل�ش��رك��ات وك��ذل��ك رف ��ع خ�ط��اب��ات

ال �ض �م��ان ل� ��دى ال �ب �ن��وك واإلف� � � ��راج ع �ن �ه��ا ل�ل�م�ق��اول�ين
وتحفيز القطاع الخاص لينظر له كشريك أساسي.
وأكد اهمية إعادة إحياء املشاريع الحيوية مع هيئة
الشراكة بني القطاعني العام والخاص.
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األفنيوز ..حكاية شوق ال تنسى

شدة وتزول (تصوير :محمودالفوريكي)

هيئة االستثمار لـ«السكنية»:

ال تلتزموا بعقود
جديدة قبل إبالغنا

محمد المصلح
علمت سبقلا أن الهيئة ال�ع��ام��ة لالستثمار خاطبت ع��ددًا من
جهات الدولة بينها املؤسسة العامة للرعاية السكنية تطلب منها
ضرورة إعادة ترتيب أولوياتها بشأن االلتزامات املالية للدولة.
وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة أكدت أن الوضع الحالي لصندوق
االحتياطي العام يشهد انخفاضًا في اإليرادات والسيولة املتاحة
بسبب انخفاض أسعار النفط وع��دم القدرة على زي��ادة األعباء
املالية الجديدة.

ودع ��ت ال�ه�ي�ئ��ة «ال�س�ك�ن�ي��ة» إل��ى ع��دم االل �ت��زام ب�م�ش��اري��ع ج��دي��دة
ل�ح�ين االج�ت�م��اع م��ع فريقها ل�لات�ف��اق ع�ل��ى خ�ط��ة ع�م��ل السكنية
للفترة املقبلة وت��زوي��ده��ا ب�ج��دول االل�ت��زام��ات م��ع تحديد تواريخ
االستحقاق.
إل��ى ذل��ك ،ط��ال��ب ق�ط��اع ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واإلداري� ��ة ف��ي «السكنية»
املختصني في قطاع التنفيذ في خطاب حصلت عليه سبقلا
بعدم االرت�ب��اط او االل�ت��زام ب��أي عقود جديدة لحني االت�ف��اق على
خطة عمل وت��زوي��ده��م بخطة امل�ش��اري��ع الحالية «تحت التنفيذ»
توضح البرنامج الزمني للدفعات املالية لكل مشروع مع تحديد

فرق متخصصة من «الصحة» في استقبالهم

األحد بدء عودة المواطنين ً
برا
محمد إبراهيم
بينما تواصل الجهات املعنية جهودها إلتمام خطة إج�لاء املواطنني من
الخارج ،كشف مصدر أمني مطلع ان اجتماعا تنسيقيا ضم مسؤولني من
وزارتي الداخلية والصحة عقد أول من أمس لترتيب عملية استقبال 1800
مواطن سيعودون من السعودية برا.
وقال املصدر لـ سبقلا :إن التقارير األولية تحدثت عن وصولهم األحد املقبل،
مشيرًا الى ان االجتماع تضمن وضع آلية محددة بالتعاون والتنسيق بني
وزارتي الصحة والداخلية الستقبالهم وإجراء الفحوصات الطبية الالزمة
لهم ،وعمل املسوحات الخاصة بفيروس كورونا ،وحجز املصابني منهم،
وإلزام البقية بالحجر املنزلي.
واك��د امل�ص��در ان رج��ال أم��ن امل�ن��اف��ذ على اس�ت�ع��داد ت��ام لعملية االستقبال
وتقديم كل التسهيالت لفرق وزارة الصحة املكلفة بالحضور في املنافذ.

ً
مليونا لمخزون األدوية
 50مليون دينار للمحاجر و17
عبدالرزاق المحسن
علمت سبقلا ،م��ن م�ص��ادر مطلعة ،أن كلفة ت�ع��اق��دات وزارة
امل��ال�ي��ة م��ع ال�ف�ن��ادق وامل�ت�ن��زه��ات املستخدمة كمحاجر صحية
تصل الى  50مليون دينار ،حصلت «املالية» على موافقة الجهات
الرقابية بشأنها .وقالت املصادر ان التعاقدات تشمل متنزهي
الوطنية وخليفة ،وفنادق كراون بالزا وهوليدي ان والريجنسي،
فضال عن شركة املشروعات السياحية ممثلة بمنتزه الخيران،
ومنتجع الجون التابع للشركة الوطنية العقارية ،وفندق ومنتجع
سيشل جليعة ومنتجع اكوا مارين.

إل��ى ذل��ك ،كشفت امل�ص��ادر أن وزارة الصحة رص��دت نحو 17
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ل �ت��وري��د أدوي� ��ة وت �ج �ه �ي��زات ط�ب�ي��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
القليلة املقبلة ،لتعزيز املخزون الدوائي واملستلزمات الصحية
والوقائية ،ضمن اجراءاتها ملواجهة كورونا.
وذك ��رت امل �ص��ادر ان عمليات ت��وري��د االدوي ��ة متواصلة خالل
االوض��اع الحالية ول��م تتوقف ،منوهة بحرص «الصحة» على
توفير كل انواع التجهيزات واملستلزمات الطبية لعموم املرضى
وامل��راج �ع�ي�ن مل��راف �ق �ه��ا ،ل �ض �م��ان ع ��دم ت��أث��ر م �س �ت��وى ال��رع��اي��ة
الصحية ،ومبينة انها تضع احتماالت إلمكانية استمرار ازمة
كورونا أكثر من  6أشهر مقبلة.

تاريخ االستحقاق لكل دفعة.
ووف ��ق م �ص��ادر سبقلا ف ��إن امل �ش��اري��ع اإلس�ك��ان�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة لن
تتوقف أو تشهد ارتباكًا ف��ي السيولة املالية ،وأن م��ا تقرر هو
ع ��دم االرت� �ب ��اط ب ��أي ع �ق��ود ج��دي��دة إال ب�ع��د ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع هيئة
االستثمار كآلية تضمن سيولة الدفعات املالية لتلك العقود في
املستقبل .وذك ��رت امل �ص��ادر أن امل�ي��زان�ي��ة ال�ج��دي��دة ل�لإس�ك��ان لم
تشهد تخفيضًا في بنود املشاريع ،وأن هناك تنسيقًا سيجري
مع هيئة االستثمار قريبًا لبحث االعتمادات املالية وفق ما تقرره
«اإلسكان» ملشاريعها الحالية وعقودها املستقبلية.

تركيا تتحضر لعودة
السياح في أغسطس
تتحضر تركيا إل��ى ع��ودة السياح ،اب�ت��داء م��ن شهر اغسطس املقبل ،في
ح��ال نجحت خطة حكومة الرئيس رج��ب طيب اردوغ ��ان ف��ي فتح البالد
بعد االغ�ل�اق ،ال��ذي ف��رض لكبح تفشي فيروس ك��ورون��ا .وأص��درت وزارة
الداخلية ام��س تعميما يقضي برفع قيود الدخول وال�خ��روج ب��را وبحرا
وجوا ،من وإلى  7واليات ،وتمديد القيود بخصوص  24والية أخرى حتى
 20مايو مع مواصلة تطبيق حظر التجول نهاية األسبوع الجاري.
وقال الرئيس أردوغان ،إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة
كورونا ،والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي خالل مايو ويونيو
وي��ول�ي��و .مشيرًا إل��ى أن م��راك��ز ال�ت�س��وق وص��ال��ون��ات ال�ح�لاق��ة والتجميل
ستفتح أب��واب�ه��ا اع�ت�ب��ارا م��ن  11م��اي��و ال �ج��اري ش��رط االل �ت��زام بالتدابير
وبقواعد النظافة وتطبيق نظام املواعيد .على ان تعود الجامعات لعامها
الجامعي اعتبار من  15يونيو.
لكن أردوغ ��ان ح��ذر م��ن ف��رض إج ��راءات أك�ث��ر ص��رام��ة إذا ل��م يتم االل�ت��زام
بخطة العودة للحياة الطبيعية.
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جاءت أزمة «كورونا» بما ال يشتهي تجار اإلقامات،
الذين انكشفوا ،ووجدوا أنفسهم تحت مجهر
وزار ة الداخلية والجهات األخرى المعنية ،كما
أصبحوا مثار غضب ونقمة لدى المواطنين الذين
ضاقوا ذرعا وأصبحوا أكثر استياء من أي وقت
مضى ،بسبب الخلل في التركيبة السكانية ،الذي
أحدثه هؤالء المتاجرون بالبشر؛ بجلبهم آالف
العمالة الهامشية التي أصبحت صداعاً في رأس
البالد والعباد.
وبعد أن انفتح ملف تجارة اإلقامات على
مصراعيهَّ ،
تكشفت مفاجآت مثيرة وتفاصيل
غريبة حول وسطاء من الجنسية المصرية
يعملون لمصلحة تجار اإلقامات ،أو باألحرى «تجار
السحت» ،والذين يستعينون بسماسرة يقيمون
ُّ
في القاهرة والمدن المصرية الكبرى ويتولون
عملية جلب الشباب الراغبين في القدوم إلى
الكويت ،واالتفاق معهم على المبالغ المطلوبة
لقاء الحصول على اإلقامة.
وبعد أن أجرت سبقلا تحقيقات في السابق،
كشفت فيها عن «مافيا» لتجارة اإلقامات من
مصر لمصلحة «مجرمي تجارة البشر في الكويت»،
كان ال بد من فتح هذا الملف الشائك مجدداً،
وذلك بعد التطورات األخيرة واألحداث المثيرة
التي تفجّ رت إثر تفاقم وباء «كورونا» واألزمة
الكبيرة التي حدثت في مراكز إيواء مخالفي
اإلقامة المصريين ،والذين وقع كثير منهم ضحية
أبناء جلدتهم ممن اتفقوا معهم على بيعهم
إقامات في الكويت ،وصوّ روا لهم أن األمور
وردية ،وأن حلم الثراء السريع سيتحقق في زمن
قياسي ،ومن ثم سيصبح الثمن الذي دفعوه
لشراء اإلقامة في جيوبهم خالل أسابيع أو أشهر
على أقصى تقدير! وهو ما يعد بيعاً للوهم.

سبقلا تتلقى
الشكاوى

ان � � � � � � �ط � � �ل � � ��اق� � � � � � ��ًا م� � ��ن
م� � � �س � � ��ؤول� � � �ي� � � �ت� � � �ه � � ��ا
اإلع�ل�ام �ي��ة ودوره� ��ا
ال��وط �ن��ي ،خصصت
سبقلا رق � �م� ��ًا ع �ل��ى
«الواتس أب» لتلقي
الشكاوى والبالغات
م ��ن ض �ح��اي��ا ت �ج��ار
اإلقامات.
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يعملون وسطاء لبيع اإلقامات وجلب العمالة للكويت ..ويقبضون المال ثم يختفون

َّ
نصابون مصريون لمصلحة تجار البشر
■ سبقلا تعاود فتح الملف المتخم بالتجاوزات ..انطالقا ً من مسؤوليتها اإلعالمية الوطنية
القاهرة ـــــ سبقلا
كشفت التحقيقات األخ�ي��رة التي أجرتها
النيابة العامة في قضايا تجارة اإلقامات،
ع��ن م�ن�ظ��وم��ة متكاملة ودوائ� ��ر مشبوهة
الس� �ت� �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة ع �ل��ى ش ��رك ��ات «ع�ل��ى
ال� ��ورق ف �ق��ط» ،وق ��د أدل ��ى ض�ح��اي��ا ت�ج��ارة
اإلق ��ام ��ات ب��اع �ت��راف��ات وم �ع �ل��وم��ات ،ق��ادت
إل��ى ه��ؤالء السماسرة ال��ذي��ن يعملون في
مصر ملصلحة ت�ج��ار البشر ف��ي الكويت،
وي �ت��راوح سعر الفيزا ال��واح��دة ب�ين 1200
و 1800دي� �ن ��ار ،وت �ص��ل إل ��ى  2000دي �ن��ار
مل �ه �ن��ة ال� �س ��ائ ��ق ،وي �ح �ص��ل وس� �ط ��اء ه��ذه
التجارة ،التي تتنافى مع القوانني والقيم
اإلنسانية ،على نسبة كبيرة لقاء جهدهم
ف��ي االت�ف��اق م��ع العمالة وتسليمها الفيز
ح �ت��ى ق��دوم �ه��ا ال� �ك ��وي ��ت ،ب�ي�ن�م��ا يحصل
ت �ج��ار اإلق��ام��ات ف��ي ال�ك��وي��ت ع�ل��ى امل�ب��ال��غ
األخرى.
وان� �ط�ل�اق ��ًا م� ��ن م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا اإلع�ل�ام� �ي ��ة
ودوره � � ��ا ال��وط �ن��ي وامل �ج �ت �م �ع��ي ت��واص��ل
سبقلا ف � �ت � ��ح ه � � � ��ذا امل � � �ل� � ��ف امل� � � ��أس� � � ��اوي،
وتخصص «رق��م وات �س��اب» خ��اص لتلقي
ال �ب�لاغ��ات وال �ش �ك��اوى ل�ن�ش��ره��ا ،ان�ت�ص��ارًا
ل ��دول ��ة ال �ق��ان��ون وم �س��اه �م��ة ف ��ي م�س��ان��دة
الضحايا الذين باعهم أبناء بلدهم لتجار
السحت وباعوهم الوهم ،بعد أن أوهموهم
بحلم الثراء السريع في دولة الرفاهية.
وأب � �ل � �غ� ��ت م � � �ص� � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة سبقلا أن
الكثيرين م��ن ال�ش�ب��اب امل �ص��ري ت�ع� ّ�رض��وا
لعمليات نصب واح�ت�ي��ال ،حيث أوهمهم
أشخاص في القاهرة بأنهم يعملون في
مكاتب إللحاق العمالة بالخارج ،وهناك
ف� ��رص ع �م��ل ف ��ي ال �ك��وي ��ت ،وت �ق ��اض ��وا من
ك��ل واح��د منهم مبالغ تصل إل��ى  80ألف

سبقلا في  26يناير 2020

سبقلا في 1

أبريل 2019

!
ً
أمالكا
باعوا

جنيه مصري ،ثم تواروا عن األنظار ،وراح
ضحية ه��ذا ال�ن�ص��ب واالح �ت �ي��ال ع�ش��رات
األشخاص.

نصب واحتيال
ووف� ��ق امل� �ص ��ادر ،ف ��إن ه� ��ؤالء ال�س�م��اس��رة
والنصابني يمارسون هذا العمل املشبوه
منذ سنوات بعيدة ،وهم على صلة بكبار
ت �ج��ار اإلق ��ام ��ات ف��ي ال �ك��وي��ت ،وض��ال�ع��ون
ف ��ي ال �ت �ح��اي��ل ع �ل��ى ال �ق��ان��ون ب��اس�ت�ج�لاب
ال �ع �م��ال��ة إل � ��ى ال� �ك ��وي ��ت م ��ن ك ��ل األق��ال �ي��م
املصرية ،غير عابئني بتكريس مشكالت
العمالة الهامشية ،وزي��ادة خلل التركيبة
ّ
ُ
ال �س �ك��ان �ي��ة ،ط��امل��ا س��ت �ض��خ ف��ي خ��زائ�ن�ه��م
الدنانير!
وبرصد عمليات السمسرة والوساطة من

م �ن �ب �ع �ه��ا ف� ��ي ال � �ق� ��اه� ��رة ت �ب�ّي�نّ
وج� � � � � ��ود م� � �ك � ��ات � ��ب ووس � � �ط� � ��اء
متخصصني في بيع اإلقامات
للراغبني في السفر للكويت ،ويعملون
ملصلحة تجار إقامات مقابل عموالت ،يتم
خصمها من املبالغ التي يدفعها الحاملون
ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ف��رص��ة ع �م��ل ف��ي ال �ب�لاد
التي تعتبر قبلة لتحقيق حلم الثراء.
وت � �ب �ّي�نّ أن ه� � ��ؤالء ال ��وس� �ط ��اء ه� ��م ال ��ذي ��ن
ح�ق�ق��وا ال �ث��راء ال �ف��اح��ش م��ن وراء عملهم
ال��ذي يضعهم في دائ��رة جرائم الوساطة
لتنفيذ االتجار بالبشر ملصلحة املعدومي
ّ
الضمير ف��ي ال�ك��وي��ت ،وال��ذي��ن ت�خ��ل��وا عن
اي ح � ّ�س وط �ن��ي وإن �س��ان��ي ،وأع �م��ى امل��ال
عيونهم عما يقترفونه م��ن ج��رائ��م بحق
بلدهم الكويت.

الفيزا حرة
وقالت املصادر إن مبنيي سفارة الكويت
ف��ي ال��دق��ي وال �ج �ي��زة ،وح �ت��ى زم ��ن وج�ي��ز
ّ
يضجان بمئات
قبل أزم��ة «كورونا» كانا
امل��راج �ع�ين ك��ل ي��وم لتوثيق أوراق الفيز،
ت�م�ه�ي��دا ملجيئهم إل��ى ال �ك��وي��ت ،وأغلبهم
اش� �ت ��روا إق ��ام ��ات ي �ط �ل �ق��ون ع�ل�ي�ه��ا «ف �ي��زا
ح��رة» بمبالغ ك�ب�ي��رة ،إض��اف��ة إل��ى آخرين
حصلوا على فيز بعقود حكومية ،وأخرى
أهلية في شركات خاصة.
ويشيع في القاهرة والكثير من األقاليم
امل �ص��ري��ة م�س�م��ى «ال �ف �ي��زا ال� �ح ��رة» ،ال�ت��ي

تبيعها امل�ك��ات��ب العاملة
ف� ��ي م � �ج� ��ال إل � �ح� ��اق ال� �ع� �م ��ال ��ة امل �ص ��ري ��ة
بالكويت ،حيث يدفع الراغبون في السفر
إلى سمسار أو وسيط باملكتب لقاء شراء
ع �ق��د ع �م��ل وس �م ��ة دخ� � ��ول ،وف� ��ي ال ��واق ��ع
ت �ت �ح� ّ�ول ه� ��ذه ال �ف �ي��زا إل� ��ى ق �ي��ود م�ك� ّ�ب�ل��ة
ّ
ودي��ون ثقيلة وه� ّ�م بالليل وذل بالنهار،
ح�ين ي�ج��د ال �ع��ام��ل ن�ف�س��ه ف��ي ال �ع��راء بال
ع �م��ل ،وي �ح �ت��اج م�ب��ال��غ ل��دف��ع اإلي �ج��ارات
واإلنفاق على املأكل واملشرب وغير ذلك
من مستلزمات الحياة.

■ ي��ض��ع��ون األح��ل�ام ب��ي��ن أي����ادي العمالة
من أبناء جلدتهم ..ويتقاسمون المكاسب
مع مجرمي البشر في الكويت!

■ أزم����ة «ك����ورون����ا» ك��ش��ف��ت ت��ج��ار البشر
والعاملين نيابة عنهم في البلد الشقيق

ي�ح�ص��ل س�م�س��ار اإلق��ام��ات
ع �ل��ى ع �م��ول��ة ع ��ن ك ��ل ع��ام��ل
ي �ت �ف��ق م �ع��ه وي �ج �ل �ب��ه ل�ت��اج��ر
اإلق ��ام ��ات ف��ي ال �ك��وي��ت ،وق��د
ح� �ق ��ق ال� �ع ��ام� �ل ��ون ف� ��ي ه ��ذه
ال �ج��ري �م��ة ،ال �ت��ي ت�ت�ن��اف��ى مع
ال �ق��ان��ون واإلن �س��ان �ي��ة ،ث ��راء
ف� ��اح � �ش� ��ًا خ � �ل� ��ال س � �ن� ��وات
عملهم.

م��ع م��رور ا ل�س�ن��وات و ص��ل
ع � ��دد م �خ��ا ل �ف��ي اإل ق� ��ا م� ��ات
إ ل ��ى اآلالف دا خ� ��ل ا ل �ب�ل�اد،
ومعظمهم ضحايا لتجار
ا ل� �س� �ح ��ت م� ��ن ا ل �ك��و ي �ت �ي�ي�ن
و م� � ��ن ا مل � �ص � ��ر ي �ي��ن ،ا ل ��ذ ي ��ن
ي �ع �م �ل��ون و س �ط��اء ل �ه��م ف��ي
ا ل �ق��ا ه��رة وا مل � ��دن ا مل �ص��ر ي��ة
الكبرى.

■ ضحايا يبوحون بآالمهم :أوهمونا بحلم
الثراء السريع وسرقوا عرقنا!

■ يجلبون ال��ش��ب��اب ال��راغ��ب��ي��ن ف��ي السفر
من األقاليم المصرية

ثراء فاحش

ضحايا

■ االسم «فيزا حرة» ..وفي الواقع تكبيل
للمتكسبين!
ّ
بالديون ..والمال يذهب

ِّ
متخصصة في النصب
■ مكاتب في القاهرة
تحت غطاء إلحاق العمالة بالخارج

اضطر الكثير م��ن الشباب
املصريني إلى بيع أمالكهم
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ف �ي��ز ف��ي
ال �ك ��وي ��ت ،ب �ع��د أن أوه �م �ه��م
أق � � � � � � ��ارب ل � � �ه� � ��م ،ي� �ع� �م� �ل ��ون
س�م��اس��رة ووس �ط��اء لتجار
اإلق��ام��ات ،ب��أن م��ا يدفعونه
م � ��ن م� � ��ال س� �ي� �ج� �ن ��ون ��ه ف��ي
شهور قليلة.

 100ألف جنيه
ثمن اإلقامة ..والعشرات اكتشفوا
الخدعة بعد وصولهم
مهلة مخالفي اإلقامة كشفت عن الكثير من ضحايا تجار اإلقامات (تصوير :بسام زيدان)

إعالنات
ق� �ب ��ل أزم � � ��ة ك � ��ورون � ��ا ك��ان��ت
تنتشر إع�ل�ان��ات ب�ي��ع الفيز
وت ��وف �ي ��ر ف� ��رص ال �ع �م��ل ف��ي
ال�ك��وي��ت ب �ص��ورة ك�ب�ي��رة في
الشوارع وامليادين الرئيسية
ب ��ال� �ق ��اه ��رة ،وف � ��ي ال �ص �ح��ف
اإلعالنية.
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أمة وبلدي

جبهة نيابية تحول دون المساس بمعاشاتهم في «الخاص»:

رواتب المواطنين خط أحمر
¶ تعديالت على «العمل األهلي» :خفض رواتب وإجازات بال أجر
المحرر البرلماني
ق��وب��ل ال�س�ي�ن��اري��و ال�ح�ك��وم��ي امل �ق �ت��رح ل�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون
ال�ع�م��ل األه �ل��ي ،ب��رف��ض ن�ي��اب��ي واس� ��ع ،اع �ت��راض��ا على
م��ا يستهدفه القانون م��ن تمكني أص�ح��اب األع�م��ال من
التفاوض لخفض رواتب العمالة.
ويقضي املقترح الحكومي بمنح وزارة الشؤون الحق
في املوافقة ألصحاب األعمال في األحوال غير العادية
كالكوارث واملحن العامة على اإلجراءات التالية:
 1منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض ال يقل عنالحد األدنى لألجور أو بدون أجر وذلك خالل املدة التي
تقررها ال ��وزارة كفترة تعثر للنشاط ،على أن يصرف
بدل البطالة املقرر للمخاطبني ألحكامه في هذه الحالة.
 2ت�خ�ف�ي��ض أع � ��داد ال �ع �م��ال ل��دي �ه��م وت�س�ل�ي�م�ه��م ك��اف��ةم �س �ت �ح �ق��ات �ه��م وال � �س � �م ��اح ل �ل �ع �م��ال غ� �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين
ب��االل �ت �ح��اق ب�ع�م��ل ل ��دى ص��اح��ب ع�م��ل آخ ��ر خ�ل�ال م��دة
تحددها الوزارة وإال كان للوزارة إعادتهم إلى بالدهم
على نفقة صاحب العمل.
وك �ش �ف��ت م � �ص ��ادر ل � �ـ سبقلا أن امل � �ش� ��روع ال �ح �ك��وم��ي
سيتيح ألص �ح��اب األع �م��ال خ�ف��ض األج ��ور إل��ى ،% 50
مع تعويض للعمالة الوطنية بمضاعفة دعم العمالة،
وتمكني صاحب العمل من خفض روات��ب املقيمني من
دون إشكاالت قانونية.
وأطلق نواب أعيرة تحذيرية في الفضاء السياسي ملنع
املساس برواتب الكويتيني في القطاع األهلي ،مشددين
على ض��رورة تشكيل جبهة نيابية تحول دون خفض
رواتبهم.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال �ك��ري��م ال �ك �ن��دري ان «أي ت�ع��دي��ل
تشريعي س�ي�ق��دم ،س��واء م��ن الحكومة أو م��ن ال�ن��واب،
يمس بحقوق أو أجور أو عقود عمل املواطنني بالقطاع
ال �خ��اص ي�ج��ب أن ي��واج��ه ب��ال��رف��ض» ،م �ش��ددا ع�ل��ى ان
ه��ذه الفئة «تحتاج ال��ى ضمانات وحماية أس��اس��ًا ،ال

معاشات العمالة الوطنية في القطاع الخاص ..مشروع أزمة نيابية ــ حكومية

للتضييق وامل�ح��ارب��ة ،فيكفيهم أنهم يعملون بقطاع
غير مستقر».
م��ن جهته ،أع�ل��ن ال�ن��ائ��ب ي��وس��ف الفضالة رف�ض��ه «أي
مساس بأجور الكويتيني العاملني بالقطاع الخاص»،
م��ؤك�دًا أن أي تعديل على ق��ان��ون قطاع العمل األهلي
«يجب أن يكون ملصلحة العمالة الوطنية ال عليها».
ب ��دوره ،ش��دد ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور ع�ل��ى رف�ض��ه ألي
ت �ع��دي��ل «ي �ن �ت �ق��ص م ��ن ح �ق��وق ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال� �خ ��اص» ،م�ب�ي�ن��ا ان ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة «واج � ��ب ح�م��اي��ة
امل��وظ �ف�ي�ن ال أن ت�ج�ع�ل�ه��م ض �ح �ي��ة مل ��ا ي ��ري ��ده ال �ق �ط��اع
الخاص ،ويجب سماع وجهة نظر العاملني في القطاع
وم��ن يمثلهم من نقابات ومجموعات قبل ص��دور أي

الكندري :يحتاجون ضمانات
وحماية ..ال المحاربة والتضييق
قانون يتعلق بهم وبحقوقهم».
واعلن النائب عبداهلل فهاد ان «أي محاولة للمساس
ب�ح�ق��وق أو ع �ق��ود ع�م��ل امل��واط �ن�ين ب��ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
سنواجهها بالتصدي وال��رف��ض ألي تضييق عليهم
واستغالل الظروف لتمرير ه��ذا القانون» ،بينما رأى

النائب محمد الحويلة ان «االنتقاص من املكتسبات
ال��وظ�ي�ف�ي��ة م��رف��وض ك�ل�ي��ا ت �ح��ت أي م �س��وغ أو سبب
أي م��ن ق�ط��اع��ات ال��دول��ة ،ول��ن
ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص أو ٍ
نقبل امل�س��اس بها تحت أي ظ��رف ،تحديدا ،والكويت
اليوم تمر بظروف صعبة تتطلب تخفيف االعباء عن
املواطنني ال التضييق عليهم».
وكذلك األمر بالنسبة للنائب ماجد املطيري ،الذي أوضح
ان «موقفنا ث��اب��ت ف��ي رف��ض اي تعديل حكومي جديد
على ق��ان��ون العمل ف��ي ال�ق�ط��اع األه�ل��ي يمس وينتقص
من أجور املواطنني العاملني بالقطاع» ،فيما قال النائب
ن��اص��ر ال��دوس��ري ان أي تعديل على ال�ق��ان��ون م��رف��وض،
مطالبا الحكومة توفير الحماية للعاملني في الخاص

« % 41من المصابين بكورونا ال تظهر عليهم أعراض»

«الصحية» :ننتظر تقرير الوفد
الطبي الصيني
أع� �ل ��ن م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة ال �ن��ائ��ب
سعدون حماد ،أن اللجنة تنتظر تقريرا
تقدمه وزارة الصحة بعد ان يرفع اليها
م ��ن ال ��وف ��د ال �ص �ي �ن��ي ،ال� � ��ذي زار ال �ب�ل�اد
م ��ؤخ ��را ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ق��ري��ر آخ� ��ر ت�ع��ده
ال� ��وزارة ع��ن ال��زي��ارة ذات �ه��ا ،الف�ت��ا إل��ى أن
ال��وف��د ال�ص�ي�ن��ي ل��م ي�ص�ع��د إل ��ى اج�ن�ح��ة
املصابني بفيروس كورونا في مستشفى
ج ��اب ��ر ب� �ن ��اء ع� �ل ��ى ت �ع �ل �ي �م��ات ال� �س� �ف ��ارة
الصينية.
وأض� � ��اف ح �م ��اد ع �ق��ب اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
الصحية امس ،أن االجتماع تم بحضور
وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ال �ش �ي��خ ب ��اس ��ل ال �ص �ب��اح
ووك �ي��ل ال� � ��وزارة م�ص�ط�ف��ى رض� ��ا ،وق ��ال:
«وج �ه �ن��ا ال �ع��دي��د م ��ن األس �ئ �ل��ة ل �ل��وزي��ر،
وسألته شخصيا عن سبب عدم صعود
الوفد الصيني الى االجنحة عند زيارته
ملستشفى ج��اب��ر ل �ي��رى ح ��االت االص��اب��ة
ب�ك��ورون��ا واالط�ل�اع على طريقة ال�ع�لاج،
ف�ه��ل م�ن��ع م��ن ال��دخ��ول ل�لاج�ن�ح��ة؟ وب�ين
ال��وزي��ر ان ال �س �ف��ارة ال�ص�ي�ن�ي��ة ه��ي التي
منعت الوفد من الصعود إلى االجنحة».
وق � ��ال :ك��ذل��ك اس�ت�م�ع�ن��ا م ��ن ال � � ��وزارة عن
االج� � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب� �ه ��ا ل�ت�ج�ه�ي��ز
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات واالس� � ��رة ال�ط�ب�ي��ة ول�ف�ت��وا
إل � ��ى ت �ج �ه �ي��ز  480س� ��ري� ��را ب�م�س�ت�ش�ف��ى
ال �ج �ه��راء ال �ج��دي��د و 96س��ري��را للعناية
املركزة ستخصص للمصابني الكويتيني
بالفيروس.
وتابع «كما سألنا الوزير عن املستشفيات
امليدانية وب�ين أن مجموع االس ��رة فيها

واالستماع لوجهة نظرهم وملن يمثلهم من نقابات.
ب��دوره ،ق��ال النائب أس��ام��ة الشاهني :طلبنا م��ن مجلس
ال ��وزراء دع��م روات ��ب الكويتيني امل�ت�ض��رري��ن ف��ي القطاع
الخاص ،فإذا بالحكومة ترفع مشروع قانون بتخفيض
روات � ��ب ال �ع��ام �ل�ين ف �ي��ه! ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل م ��رف ��وض ،ودع ��م
معاشات الشركات املتضررة م�ت��اح ،دون إض��رار باملال
العام أو حقوق موظفي القطاع الخاص.
وك��ان مجلس ال ��وزراء ق��رر أول من أم��س من حيث املبدأ
إضافة مادة جديدة إلى القانون / ٦  ٢٠١٠في شأن العمل
في القطاع األهلي ،وتكليف وزيرو الشؤون االجتماعية
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل مراجعة
الصيغة النهائية للمشروع.

الشطي لتعديل قانون اإليجار:
آالف القضايا بعد إنجالء األزمة
أع� �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب خ ��ال ��د ال �ش �ط ��ي ع� ��ن ت �ق��دم��ه
ب ��اق �ت ��راح ب �ق ��ان ��ون ،ل �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
املرسوم الخاص بإيجارات العقارات.
وأوض� � ��ح ان ال �ت �ع��دي�ل�ات امل �ق �ت��رح��ة تخص
م��ادت�ين :امل��ادة االول��ى تشير ال��ى ان املحاكم
الحالية تنظر دع��اوى اإلي�ج��ارات من دائ��رة
ت �ت �ش �ك��ل م ��ن  3ق � �ض ��اة ،وع� �ق ��ب «ك� ��ورون� ��ا»
س � �ت � �ك� ��ون ل� ��دي � �ن� ��ا ع � � �ش � ��رات آالف ق �ض ��اي ��ا
اإليجارات ،وللتخفيف عن املحاكم ولحسن
س�ي��ر ال �ع��دال��ة وع ��دم إه� ��دار ح �ق��وق ال �ن��اس،

ينص التعديل على ان تكون هذه الدائرة من
قاض واحد ،ودائرة االستئناف من  3قضاة.
وأشار الى ان املادة الثانية تتعلق باألحوال
التي يقرر مجلس ال ��وزراء فيها تعطيل أو
وقف العمل حماية للمصلحة العامة للبالد،
بحيث ال تحتسب مدة التعطيل او التوقف
ضمن املواعيد اإلجرائية املنصوص عليها
في هذا القانون ،على ان يستأنف احتسابها
اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء
للعودة الى العمل حماية ملصالح الناس.

أثارت شكوك «الشؤون» فطلبت من البلدية إزالتها

أكشاك «خيرية» مجهولة!
اجتماع اللجنة الصحية أمس ..التزام جماعي بالكمامات

الشاهين :لم نجتز مرحلة الخطر
 576سريراً بينها
 96للعناية المركزة
بمستشفى الجهراء
الجديد وتخصص
للمصابين الكويتيين
وف��ي املحاجر  10800س��ري��ر ،اض��اف��ة إلى
اك �ث��ر م��ن  10االف س��ري��ر بمستشفيات
الكويت عامة ،مؤكدا أن تجهيزات وزارة
الصحة حاليا تجري على قدم وساق».

قال النائب اسامه الشاهني ان اجتماع اللجنة الصحية البرملانية امس ،بحث الوضع الصحي
ف��ي ال�ب�لاد ،مشيرا ال��ى ان الكويت ل��م تجتز مرحلة الخطر حتى االن ،ونتفق م��ع اج��راءات
وزارة الصحه بشأن االستمرار بالتباعد االجتماعي واالستمرار بأخذ الحيطة في ما يتعلق
بالكمامات والقفازات ،خاصة أن  % 41من املصابني بكورونا في الكويت ال تظهر عليهم
أعراض.
وأضاف :اكدنا في االجتماع امس اهمية الشفافية وحق اطالع املواطنني واألطباء حتى يكون
هناك تقييم وتقويم جماعي لالجراءات الصحية ،السيما اننا نواجه وباء جديدا ال توجد فيه
خبرات كبيرة ،لذا يجب ان ندعم بعضنا البعض بالشفافية.
وق��ال :يجب أال نعتمد كثيرا على االرق��ام املعلنة من الحكومات وال��دول حول العالم ،فكثير
من هذه االحصائيات تذكر ألسباب سياسية او اسباب تجارية واستثمارية ،لذلك حتى ال
تكون املقارنات ظاملة وهاضمة للجهود الرسمية والتطوعية في بلدنا ،ادعو لاللتزام ،مبينا ان
املقارنة فقط مع الدول ذات املصداقية والشفافية واملؤسسية ،واقسم واقول ان عدد االسرة
في الكويت قبل الكورونا كانت  ١٠االف سرير في املستشفيات العامة والخاصة وقد زاد
عددها خالل ازمة كورونا الى  ١٠االف و ٨٠٠سرير اضافي.

الكندري يسأل عن خضار جنوب أفريقيا
وجه النائب عبداهلل الكندري س��ؤاال برملانيا إلى
وزي ��ر ال�ت�ج��ارة خ��ال��د ال��روض��ان ،ب�ش��أن املنتجات
التي تستوردها الكويت من جنوب أفريقيا ،مبينا
ان�ت�ش��ار ص��ور ع��ن منتجات م��ن ال�خ�ض��ار وف��واك��ه
على وسائل التواصل والصحف املحلية ،تم وضع
ملصق «منتجات جنوب أفريقيا» عليها ،علما بأن
املوسم املناخي إلنتاج هذه املنتجات ال يتناسب
م��ع توقيت م�ن��اخ تلك ال��دول��ة .وت�س��اءل الكندري:

مل � ��اذا ال ي �ت��م وض ��ع امل �ل �ص��ق ال��رس �م��ي م ��ن ال ��دول
امل�ن�ت�ج��ة ع�ل��ى ه��ذه امل�ن�ت�ج��ات حينما ي�ت��م بيعها
للمواطنني ووض��ع ملصق ازرق مطبوع محليا؟،
مطالبا بتزويده بصور لشهادات املنشأ الخاصة
بهذه املنتجات ،خاصة الخضار والفواكه ،وتقرير
املختبر الغذائي الصحي املعتمد من قبل الوزارة
لهذه املنتجات ،على أن يكون من بداية شهر يناير
 2020وحتى تاريخ السؤال.

..والمطيري عن استثمارات «البترول»
ً
وج��ه النائب ماجد املطيري س��ؤاال إل��ى وزي��ر النفط
خالد الفاضل ،عن حجم االستثمارات التي نفذتها
م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ش ��رك ��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا خ�ل�ال ال�س�ن��وات ال �ـ 5األخ �ي��رة ،ونوعها
وأسماء الشركات التي نفذتها ،ومدة إنجازها ومدى
رب�ح�ي�ت�ه��ا ،واس�ت�ف�س��ر ع��ن ن�ت��ائ��ج ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات التي
جرت بخصوص استثمارات حقلي «أملا» و«غالية»،
وكم بلغ حجم الخسائر وأسبابها؟ وهل جرى اتخاذ
أي إجراءات لتالفيها وعدم تكرارها؟ وما العقوبات
التي اتخذت بحق من تسبب بالخسائر؟
وسأل املطيري عن قيمة أرباح استثمارات املؤسسة

والشركات النفطية اململوكة لها خالل الفترة نفسها،
وم �ق��دار ال�خ�س��ائ��ر ،م��ع ذك��ر ق�ي�م��ة األص� ��ول ف��ي ه��ذه
االستثمارات ،وأسباب الخسائر إن وج��دت ،مطالبًا
ب �م �ع��رف��ة امل� �س ��ؤول ع �ن �ه��ا وإذا م ��ا ت �م��ت م �س��اء ل �ت��ه،
واإلج � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ج� ��رى ات� �خ ��اذه ��ا ب� �ه ��ذا ال� �ش ��أن؟
واس�ت�ف�س��ر ع�م��ا إذا ج ��رى ت�ن�ف�ي��ذ االس �ت �ث �م��ارات في
ال ��داخ ��ل أو ال� �خ ��ارج وم ��ن ق �ب��ل ش ��رك ��ات أج �ن �ب �ي��ة أم
م�ح�ل�ي��ة؟ واألس �ب��اب ال �ت��ي اس�ت�ن��دت إل�ي�ه��ا امل��ؤس�س��ة
ل�ل�ق�ي��ام ب��االق �ت��راض م��ن ال �ب �ن��وك ب�ع��د ال �ت ��داول ح��ول
حجم اإلي ��رادات م��ن قبلها ف��ي الفترة األخ �ي��رة؟ وكم
تبلغ القروض؟ وما مدة سدادها؟ وكيف تسدد؟.

عمال البلدية يصادرون أحد األكشاك

زكريا محمد
ك �ش��ف رئ �ي��س ف��ري��ق ط � ��وارئ ال �ع��اص �م��ة وم�م�ث��ل
البلدية في اللجنة التي شكلتها وزارة الشؤون
لرصد تجاوزات اللجان الخيرية واملنشآت غير
املرخصة واألكشاك املجهولة املصدر واملخصصة
لجمع التبرعات العينية ،زي��د ال�ع�ن��زي ،ع��ن بدء
حملة إزالة األكشاك في جميع املناطق.
وقال العنزي في تصريح لـ سبقلا ،خالل حملة
إزال��ة األك�ش��اك في مدينة جابر األحمد أم��س ،ان
البلدية تلقت م��ن وزارة ال�ش��ؤون كشفًا يحتوي
على أكثر من  300منشأة عبارة عن أكشاك غير

م��رخ�ص��ة ف��ي ج�م�ي��ع امل �ن��اط��ق ،وج ��رى ال �ب��دء في
مصادرة هذه األكشاك املقامة على أمالك الدولة.
وأض��اف العنزي أن فريق ط��وارئ العاصمة قام
خ�لال األس�ب��وع املاضي بمصادرة ه��ذه األكشاك
من مناطق الروضة والدوحة وغرناطة ،ويجري
حاليًا استكمال الحملة في منطقة جابر األحمد،
مشيرًا إلى أن هذه األكشاك تخالف القرار الوزاري
 190لسنة  2008والخاص بالئحة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق ،املادة  11التي حظرت إقامة أي
منشأة ف��ي ال�س��اح��ات وامل�ي��ادي��ن العامة والطرق
وف � ��وق األرص � �ف� ��ة ق �ب��ل ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة
البلدية ،وعقوبتها تصل إلى  500دينار غرامة.

الباعة الجائلون في قبضة البلدية
استأنفت الفرق الرقابية في بلديات املحافظات
ح �م�لات �ه��ا ع �ل��ى ال �ب��اع��ة ال �ج��ائ �ل�ين ف ��ي ش� ��وارع
امل� �ن ��اط ��ق ال �س �ك �ن �ي��ة ،وأس � �ف � ��رت ح �م�ل�ات �ه��ا ع��ن
م� �ص ��ادرة ال �ب �ض��ائ��ع وت �ح��ري��ر امل �خ��ال �ف��ات ضد
الباعة املخالفني.
وصادرت بلدية محافظة الفروانية خالل حملة
ع �ل��ى ال �ب��اع��ة ال �ج��ائ �ل�ين ح �م��ول��ة ش��اح�ن�ت�ين من
الخضروات والفواكه وقامت بتحرر 6مخالفات
بائع متجول وتوجيه  3تعهدات.
على صعيد آخ��ر ،ق��ام��ت إدارة النظافة العامة
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء
ب�ج��ول��ة ف��ي منطقة س�ع��د ال�ع�ب��داهلل أس�ف��رت عن
ت�ح��ري��ر  4م�خ��ال�ف��ات ب��اع��ة ج��ائ�ل�ين ،وم �ص��ادرة
عدد من البسطات ،ومخالفة بائع متجول على
طريق كبد.
وأس � �ف� ��رت ج ��ول ��ة إلدارة ال �ت��دق �ي��ق وامل �ت��اب �ع��ة
الهندسية ب�ف��رع بلدية محافظة ال�ج�ه��راء على

ال �ع �ق��ارات االس�ت�ث�م��اري��ة ع��ن ت��وج�ي��ه  30إن ��ذارًا
لعقارات مخالفة.

مخالفات األحمدي
وحررت الفرق الرقابية في بلدية األحمدي خالل
شهر أب��ري��ل امل��اض��ي  13مخالفة ب��ائ��ع متجول،
ً
وأغلقت  93محال ومطعمًا وصالونًا ومعاهد
صحية ولعب أطفال وص��االت تسلية وصاالت
أف� ��راح م��ؤق �ت��ة ،وت��وج �ي��ه  428إن � ��ذارًا ألص�ح��اب
املحالت .ووجهت  247مخالفة ،وغسل وتعقيم
 166366ح� ��اوي� ��ة ،ورف� � ��ع  202م��رك �ب��ة م�ه�م�ل��ة
وس �ك��راب ،وح�ج��ز  17بقالة متنقلة ،وإزال ��ة 57
مخيمًا مخالفًا ،ووقف  163أعمال بناء ،وتوجيه
إنذارات بناء مخالف وإزالة تعديات على أمالك
ال��دول��ة و 289إن ��ذارًا لسكن ع ��زاب ،و 41تنبيهًا
ل�ع��دم االل �ت��زام بأنظمة ال�س�لام��ة ،وق�ط��ع التيار
الكهربائي عن  32عقارًا.
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اقتصاديون ينتقدون أداءها ويتذكرون نجاحات وزارة ما بعد :1992

ً
تخبط الحكومة اقتصاديا ..فتح باب المقارنات
¶ مصاريف الكويت في أول ميزانية بعد التحرير تفوق  7أضعاف إيراداتها ..إال أنها اجتازت األزمة
¶ ع����دم ال��ت��ض��ام��ن
ً
ح��ال��ي��ا
ال��ح��ك��وم��ي
ً
ظ�����اه�����را
أص�����ب�����ح
للعلن وم��ع��روف ً��ا..
وخ�لاف��ات الشيتان
والفاضل خير دليل

علي الخالدي
أك��دت أوس��اط اقتصادية انه بالرغم من كل الظروف االستثنائية
ال�ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا ال�ع��ال��م بسبب ان�ع�ك��اس��ات تفشي وب ��اء ك��وف�ي��د 19
م��ازال��ت ال�ك��وي��ت ل�لاس��ف تعيش ازم ��ة تخبط ع�ل��ى صعيد ات�خ��اذ
ال �ق��رارات االص�لاح�ي��ة ،ل��درج��ة ان ع��دم التضامن الحكومي اصبح
شبه معلن ،وبدا ذلك واضحا في ادارة ملف االرباح املحتجزة في
مؤسسة البترول الكويتية والبالغة  7مليارات دي�ن��ار ،حيث قام
وزي��ر امل��ال�ي��ة ب��راك الشيتان بطلب املبلغ وتحويله ال��ى صندوق
االحتياط ال�ع��ام ،ام��ام ع��دم رض��ا وزي��ر النفط رئيس مجلس ادارة
املؤسسة عن هذه الخطوة املتخذة من زميل له ،وهي لالسف اشارة
الى غياب التجانس الحكومي ،وعدم القدرة على تطويق مشاكل
امللف االقتصادي الشائك الذي ال يقل اهمية عن امللف الصحي.
وت �س��اء ل��ت امل� �ص ��ادر ك �ي��ف ل��و ك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة ال �ح��ال �ي��ة واج �ه��ت
الصعوبات التي عايشتها حكومة بعد التحرير ،التي استطاعت
ع�ل��ى امل �س �ت��وى امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي ال �ت �ص��دي ع �ب��ر وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
االس �ب��ق ن��اص��رال��روض��ان مل�ل�ف��ات ج �س��ام ،م�ث��ل م�ل��ف اع� ��ادة اع�م��ار
الكويت بالرغم من قلة امل��وارد املالية ،وس��د عجز امل��وازن��ة الكبير
م��ن خ�ل�ال اق �ن��اع ال�ب�ن��وك ال�ع��امل�ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي اق ��راض ال�ك��وي��ت،
وهي عائدة من غزو مدمر ،وال يخدمها الوضع االمني ،حيث ان
تهديدات املقبور صدام حسني مازالت قائمة وتهدد االمن الكويتي،
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ح��ل م�ل��ف امل��دي��ون �ي��ات ال�ص�ع�ب��ة وح �م��اي��ة ال�ق�ط��اع
املصرفي الكويتي؟ وم��ن امل�ع��روف ان مصروفات امليزانية العامة
للدولة اول سنة بعد الغزو بلغت قيمتها  6مليارات دينار تقريبا،
في حني كان مدخول الكويت فقط  800مليون دينار ،اي ان العجز
يفوق  7اضعاف املوارد املالية.
وأكدت انه بمقارنة بسيطة بني حكومة «كورونا» بظروفها التي
تعيشها ال�ي��وم ،وحكومة بعد التحرير وامللفات التي تواجهها،
يبدو منذ الوهلة االولى ان هناك تشابها في بعض امللفات ،اال انه
شتان بني طريقة التعامل وادارة امللفات.
وكانت الحكومات في العقود الثالثة املاضية تواجه من خالل رأس
حربتها اقتصاديا وزير املالية ،وتخلق الحلول ،ومتضامنة الى
ابعد ال�ح��دود فيما بينها ،بخالف م��ا ه��و حاصل حاليا ،اذ غاب
وزي��ر امل��ال�ي��ة ع��ن املشهد ال�ع��ام وخ�ط��ة التحفيز االق �ت �ص��ادي ،ولم
يكتف بذلك ،بل خلق بلبلة على املستوى الشعبي والحكومي ايضا
من خالل طلب تحويل ارباح مؤسسة البترول املحتجزة من دون
العودة والتنسيق مع زميله وزير النفط املعارض لهذه الخطوة.

األمير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله وإلى جانبه أحمد المشاري وناصر الروضان

جدول مقارنة التحديات التي واجهت الروضان والشيتان كل في عهده
تحديات حكومة 1992

تحديات حكومة 2020

اعادة اعمار الكويت بعد التحرير
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انخفاض اسعار النفط

انخفاض اسعار النفط

المصروفات  6مليار ات،و االيرادات  800مليون

المصروفات  22.5مليارا (العجز المتوقع  19.3مليارا)

االقتراض الخارجي

قانون الدين العام

بقيمة إجمالية تقدر بـ 100مليون دينار لمدة  6أشهر

المضف لـ سبقلا 150 :ألف مواطن
يستفيدون من تأجيل أقساط «االئتمان»
محمد المصلح
بينما اعلنت وزيرة الدولة لشؤون االسكان وزيرة االشغال
د.رن ��ا ال �ف��ارس ،ع��ن ات �خ��اذ ك��ل اإلج � ��راءات ال�لازم��ة لتأجيل
األق �س��اط املستحقة على امل��واط�ن�ين ال��راغ�ب�ين ف��ي التأجيل
ملصلحة بنك االئتمان الكويتي ،وذلك ملدة  6أشهر من تاريخ
صدور قرار مجلس ال��وزراء ،بما يضمن عدم زيادة القسط
ال�ش�ه��ري املستحق مقابل تأجيلها ،كشف م��دي��ر ع��ام بنك
االئتمان الكويتي صالح املضف في تصريح لـ سبقلا ،ان
قرار التأجيل سيشمل ما يقارب  150ألف مواطن ومواطنة،
بقيمة اجمالية تقدر بنحو  100مليون دينار ملدة  6اشهر.
في هذا السياق ،أوضحت الفارس في تصريح صحافي أنه
تم خالل االجتماع االستثنائي ملجلس إدارة بنك االئتمان
الكويتي ،الليلة قبل املاضية ،عرض الدراسة ّ
املعدة من قبل
ال�ب�ن��ك ب�ش��أن ت��أج�ي��ل أق �س��اط ال �ق��روض ل�ل�م��واط�ن�ين ،وال��ذي
ابدى تعاونًا كبيرًا للمضي في هذه الخطوة.
وبينت ال�ف��ارس ان مجلس ادارة ال�ب�ن��ك ،وخ�ل�ال االجتماع
االستثنائي العاجل ال��ذي ترأسته ،قد ق��رر تأجيل أقساط
القروض العقارية واالجتماعية واملحفظة وق��روض امل��رأة،
اعتبارًا من صدور قرار مجلس الوزراء ملدة  6أشهر.
وشددت الفارس أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للتوجيهات
السامية للقيادة السياسية ،وتنفيذا للتوجيهات الحكومية

الفارس :تأجيل أقساط
القروض العقارية
واالجتماعية والمحفظة
وقروض المرأة
بشأن التخفيف عن كاهل املواطنني ،والتيسير عليهم في
هذه الظروف االستثنائية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،اش ��ار م��دي��ر ع��ام ب�ن��ك االئ�ت�م��ان ص�ل�اح املضف
إل��ى أن��ه سيتم استئناف تحصيل األق�س��اط م��ن املواطنني
اعتبارا من نوفمبر املقبل ،متقدمًا بالتهنئة إلى املواطنني
الكويتيني املشمولني بهذا القرار.
واكد املضف حرص بنك االئتمان الكويتي الدائم واملستمر
على العمل مل��ا فيه مصلحة امل��واط�ن�ين ،كاشفًا ان العمالء
املستفيدين من خدمات بنك االئتمان االلكترونية online
خالل االجازة قد بلغ  1750عميال ،وأنه قد تم صرف دفعات
تفوق  7ماليني دينار.

صالح المضف

غير الراغبين بالتأجيل
دعا بنك االئتمان املواطنني الذين ال يرغبون في
تأجيل اق�س��اط ال�ق��روض ال��ى ارس��ال بياناتهم
ال��ى املوقع االلكتروني ،بحيث يذكر فيه االسم
الرباعي والرقم املدني ورقم الهاتف.

بعد إصابة  11من سكانها
¶ تعاونية الشعب تعلن للمرة الثانية إصابة موظفين لديها
ط �ب �ق��ت وزارة ال �ص �ح��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع وزارة
الداخلية ،أول م��ن أم��س ،الحجر الصحي على
سكان بناية في منطقة حولي ،بعد الكشف عن
إصابة  11مقيما من سكانها بفيروس كورونا.

واب�ل�غ��ت م�ص��ادر مطلعة سبقلا ان املصابني
الـ 11من الجنسية الهندية ،وعملت فرق الوزارة
على تنفيذ الحجر على سكان البناية املكونة
م��ن  5ادوار ،واغ �ل �ب �ه��م م��ن ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة،
مشيرة الى انه سيتم توفير ابرز مستلزماتهم
املعيشية طوال فترة الحجر.

م � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ� � � ��ر ،اع� �ل� �ن ��ت ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ع��ب
ال �ت �ع��اون �ي��ة ول �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة خ �ل�ال اي � ��ام ،عن
اصابة ع��دد من موظفيها ،ما استدعى اغالق
السوق املركزي واالفرع التابعة له ،وذلك حتى
اش �ع ��ار آخ� ��ر ،م ��ع اس �ت �م��رار خ��دم��ة ال�ت��وص�ي��ل
للمنازل.

¶ ك�����ي�����ف أق����ن����ع
ن�����اص�����ر ال�����روض�����ان
ال��ب��ن��وك العالمية
ب����إق����راض ال��ك��وي��ت
ب���ع���د ال���ت���ح���ري���ر..
رغ���م ال��ت��ه��دي��دات
األمنية؟

ضمن تجربة عالمية سريرية لتحديد الدواء الناجع

الكويت ِّ
تقيم فعالية عقار
ريمديسيفير لعالج «كورونا»
تشارك وزارة الصحة في مبادرة أطلقتها منظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة وش ��رك ��اؤه ��ا ،ت�ت�ض�م��ن ت�ج��رب��ة
س��ري��ري��ة دول �ي��ة ت �ش��ارك ف�ي�ه��ا أك �ث��ر م��ن  90دول��ة
من أجل الوصول إلى عالج آمن وفعال لفيروس
كورونا ،تحت اسم «تجربة التضامن».
وب� �م ��وج ��ب ه � ��ذه امل� �ش ��ارك ��ة ،س �ت �ح �ص��ل ال �ك��وي��ت
ع �ل��ى دواء ري�م��دي�س�ي�ف�ي��ر وغ �ي��ره م��ن ال �خ �ي��ارات
العالجية إلخضاعها للتقييم ومزيد من التجارب
السريرية ،وفق ما صرح به وكيل وزارة الصحة
امل �س��اع��د ل �ش ��ؤون ال��رق��اب��ة ال ��دوائ �ي ��ة وال �غ��ذائ �ي��ة
الدكتور عبداهلل البدر.
وذك � ��ر ال� �ب ��در أن ت �ج��رب��ة ال �ت �ض��ام��ن ت� �ه ��دف إل��ى
املقارنة بني أربعة خ�ي��ارات عالجية مع مستوى
الرعاية املعتاد لعالج املرضى ،لتقييم سالمتها
وفعاليتها ،كما تهدف إل��ى التوصل إل��ى نتائج
ّ
سريعة بشأن أي األدوي��ة تبطئ تطور امل��رض أو
ّ
تحسن م��ن ح��ال��ة امل��ري��ض وف�ق��ًا ل�لارش��ادات التي
تحددها منظمة الصحة العاملية.
وأش � � ��ار إل� ��ى أن� ��ه س �ي �ج��ري إخ� �ض ��اع ال �ع�ل�اج��ات
التجريبية ،التي أثبتت فعالية بالنتائج األولية
ل �ت �ج��ارب س��ري��ري��ة ع��امل �ي��ة ،وامل �س �ت �خ��دم��ة ح��ال�ي��ا
ضمن بروتوكوالت عالج  ،COVID-19إلى تجارب
س��ري��ري��ة م�ع�ت�م��دة م��ن ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة لتنسيق
ال �ب �ح��وث ال �ط �ب �ي��ة وال �ص �ح �ي��ة ب � � ��وزارة ال �ص �ح��ة،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ش��رك��ات ال��دوائ �ي��ة املنتجة لهذه
األدوية ،بحيث يجري تجميع املعطيات والنتائج
لتقديمها إلى اللجنة.

تحديد املأمونية

حجر على بناية في حولي
عبدالرزاق المحسن

¶ح������ك������وم������ة 92
تعاملت مع ملفات
ً
ت���ع���ق���ي���دا
أك�����ث�����ر
ك����إع����ادة اإلع���م���ار
وال����م����دي����ون����ي����ات
ال���ص���ع���ب���ة وع�����دم
وجود موارد مالية

وأوض � ��ح ال �ب��در أن «ه� ��ذه ال ��دارس ��ات ت �ه��دف إل��ى
الحصول على أكبر ع��دد من املعطيات والنتائج
التي تساهم في تحديد الدواء اآلمن والفعال تحت
ظ ��روف م�ح�ك�م��ة وإش � ��راف ط�ب��ي دق �ي��ق وم�ت��اب�ع��ة
فعالة لجميع اآلثار العكسية ،التي قد تنتج عند
اس�ت�خ��دام األدوي ��ة ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة» ،م��ؤك �دًا أن «ه��ذه

د .عبدالله البدر

البدر :المبادرة تقارن
بين  4خيارات عالجية
لتقييم سالمتها
األدوية وغيرها من العالجات التجريبية تخضع
حاليًا ملزيد من التجارب السريرية في عدد كبير
من بلدان العالم للتأكد من سالمتها ومأمونية
استخدامها».
يذكر أن االشتراك في هذه املبادرة يأتي انطالقا
م��ن دور وزارة ال�ص�ح��ة وش��راك �ت �ه��ا ال�ف�ع��ال��ة مع
م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وب �ت��وج �ي �ه��ات وزي ��ر
ال �ص �ح��ة د .ب��اس��ل ال �ص �ب��اح ووك� �ي ��ل ال� � � ��وزارة د.
مصطفى رضا.

أدوية تخضع للتجربة
نّبي البدر أن العالجات التجريبية التي سيجري إخضاعها للدراسة حسب توصيات منظمة
الصحة العاملية هي ريمديسيفير؛ لوبينافير ريتونافير؛ لوبينافير ريتونافير ،باالقتران مع
إنترفيرون بيتا-1أ؛ وكلوروكني أو هيدروكسيكلوروكني.

 06الكويت
أثار تقرير سبقلا حول
استعداد الشباب الكويتي
لقيادة التاكسي ردود فعل
واسعة بين مؤ ّيد للفكرة؛
يراها فرصة لزيادة الدخل
ومجاال يسهل اقتحامه،
بدال من أن يترك حكرا على
جاليات بعينها ،في حين
أبدى آخرون تخوّ فا من
أن يتس ّبب تصدر الشباب
الكويتي للمشهد في رفع
سعر الخدمة ذاتها.

كورونا

يتفشى
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تو ِّلي الكويتي أو «البدون» للتاكسي

زبائن يخشون رفع األسعار ..
والمؤيدون ُّ
ِّ
يردون :إلكترونية ثابتة

محمود الزاهي
يؤكد مؤيدو مشروع تولي املواطنني للتاكسي
أن م� ��ن ال� �ص� �ع ��ب ف� ��ي ع� �ص ��ر ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
وت �ح��دي��د ال�ت�س�ع�ي��رة إل �ك �ت��رون �ي��ا ،وم ��ن خ�لال
التطبيقات ،أن ي�ك��ون ه�ن��اك ت�لاع��ب أو زي��ادة
في السعر ،فضال عن أن��ه في ح��ال ك��ان العمل
على تاكسي مماثل ملا هو موجود حاليًا ،فإن
ال�ض��واب��ط ال�ت��ي ستضعها الحكومة ستكون
ملزمة للجميع.
وأض� ��اف� ��وا إن� ��ه ف ��ي ح� ��ال ك� ��ان األم � ��ر ش�ب�ي�ه��ًا
ب �ت �ج��رب��ة ال� �س� �ي ��ارات ال �خ��اص��ة م �ث��ل «أوب � ��ر»
و«ك ��ري ��م» ،ف ��إن امل�ن��اف�س��ة وال��رغ �ب��ة ف��ي كسب
ً
ال��زب��ون س�ت�ك��ون��ان ع��ام�لا ح��اك�م��ًا للحيلولة
دون رف ��ع األس� �ع ��ار أو ال �ت�ل�اع��ب ،خ��اص��ة أن
مثل هذه التجارب تخضع لتقييم دوري من
م�س�ت�خ��دم�ي�ه��ا ،وي��ؤث��ر ذل ��ك ب �ش��دة ف��ي إق�ب��ال
الجمهور على استخدامها من عدمه.
وق ��ال إب��راه �ي��م ال�ع�ج�م��ي إن ف�ت��ح امل �ج��ال أم��ام
الشباب الكويتي للعمل في املهنة أم��ر شديد
اإليجابية ،خاصة أن قيادة سيارات األجرة في
أغلب بلدان العالم وحتى األوروبية منها ،أمر
يقوم عليه أبناء البلد ،ال الوافدون.
وأض � ��اف إن م ��ا ي��زي��د م ��ن ت��أي �ي��ده ه ��ذا األم ��ر
س�ه��ول��ة ال�ق�ي��ام ب��ه؛ إذ ال ي�ح�ت��اج م �ه��ارات من
نوع خاص أو شهادات علمية رفيعة املستوى،
ف�ك��ل م��ا يتطلبه ه��و م�ع��رف��ة دق�ي�ق��ة باملناطق
وقدرة على قيادة السيارة ،والشباب الكويتي
خير من يعرفون بلدهم ،وك��ل مكان فيه ،كما
أن أغلبهم ّ
تمرسوا على قيادة السيارات منذ
صغرهم.
ّ
وزاد :إن الشاب املرفه سيجد نفسه يعمل في
سيارة ّ
مكيفة ويقضي بضع ساعات ،يحصل
م ��ن خ�لال �ه��ا ع �ل��ى دخ� ��ل ،ي�ع�ي�ن��ه ع �ل��ى ش ��ؤون
ً
حياته ،متسائال عن سبب ع��دم جعلها مهنة
أس��اس �ي��ة ل �ل �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ،ك �م��ا ح ��دث في
سلطنة عمان ،وهي دول��ة شقيقة ،مشيرا إلى
أن األوض��اع االقتصادية الحالية وما نشهده

القبندي :عملت
على التاكسي
ً
عاما
البرتقالي 17

أهم مزايا الخطوة
ُّ
التخلص من تكدُّ س
الجالية اآلسيوية
وإيجاد مصدر رزق آخر
جيد للمواطنين
تسعيرة ثابتة تعتمد
على نوع السيارة
أو مسافة المشوار
م��ن ت��راج��ع ك�ب�ي��ر ف��ي أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ستجعل
الحكومة عاجزة اذا استمر التراجع عن الوفاء
بنحو  11مليار دينار ،هي تكلفة الرواتب في
ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي ،وم��ن ث��م س�ي�ك��ون توظيف
الشباب ف��ي القطاع ال�خ��اص واألع �م��ال الحرة
أمرًا ال مفر منه.
وي��ؤك��د ول �ي��د ال �ق �ب �ن��دي أن ت �ل��ك ال �خ �ط��وة أم��ر
عمل الكويتي في
مطلوب ،وبشدة ،وقد سبق أن ِ
قيادة سيارات األجرة طوال عقدي الستينيات
والسبعينيات ،وحتى قبل التاكسي البرتقالي،
لكن املشكلة برأيه هي أن القوانني الحالية قد
ال تسمح بذلك ،وبالتالي يحتاج األمر تعديال
تشريعيا يسمح بممارسة العمل إل��ى ج��وار
الوظيفة الحكومية.
ّ
وتوقع القبندي أن ينجح الشباب الكويتي في
ّ
ه��ذه التجربة ،لكنه أب��دى ت�خ��وف��ا م��ن أن يكون
لطبيعة الشاب الكويتي انعكاس على أسلوب
ممارستها ،ومن ذلك فرض «برستيج» معينّ أو
«كشخة» ّ
معينة ترتبط بالسيارة نفسها ،وما

ق��د ي�ت�س� ّ�ب��ب ف�ي��ه ذل��ك م��ن رف��ع س�ع��ر التوصيلة
للحد الذي نرى معه تكلفة خيالية ألي مشوار،
لكنه يستدرك بأن األمر يجب أن يكون محكوما،
وفق ضوابط ّ
معينة لضمان نجاحه.
وي�ش��ارك��ه ه��ذا ال�ت�خ� ّ�وف أب��و محمد؛ إذ يبدي
َّ
ق �ل �ق��ه م ��ن األس � �ع ��ار ف ��ي ح� ��ال ت ��ول ��ى ال �ش �ب��اب
الكويتي العمل ،خاصة أنه من املمكن أن يفتح
املجال لتقاليع أخرى؛ منها ــــ على سبيل املثال

ــــ استخدام سيارة ليموزين في نقل جماعي أو
تنظيم رح�لات لألطفال ،وما يترتب على ذلك
من وج��ود أسعار ُمبالغ فيها ،بحكم أن قائد
السيارة مواطن كويتي.
ّ
يتخوفون من
وال يتفق بدر الفرحان مع من
رف��ع ال�س�ع��ر ف��ي ح��ال ت��ول��ي ال�ك��وي�ت��ي العمل
سائق تاكسي ،وه��و أم��ر ي��راه أكثر مناسبة
للمتقاعدين ،مقارنة بالشباب ،مشيرا إلى

مافيا التكاسي الجوالة ستحارب المشروع
شدد عدد من املواطنني على أن أكبر عائق يمكن أن يواجه تولي املواطنني والبدون
ملشروع التاكسي ،هو ما وصفوه بمافيا التاكسي الجوال حاليا ،التي ستقف سدا
منيعا أمام تحقيق هذه الخطوة.
وقال املواطنون ان هذه املافيا هي التي ستتضرر من توطني مهنة التاكسي ،وبالتالي
ستبذل كل ما في وسعها من أجل تعطيل هذا األمر وعرقلته.

األطفال والنساء باكورة الجسر الجوي

 600مصري مخالف غادروا البالد

¶ مسافرون لـ سبقلا :شكراً من القلب للكويت بلد اإلنسانية
محمد المصلح
غ � � ��ادرت أم � ��س إل � ��ى ال� �ق ��اه ��رة أول رح �ل �ت�ين
ت� �ق�ل�ان  600م �ق �ي��م م� �ص ��ري ،م �ع �ظ �م �ه��م م��ن
النساء واألطفال من مخالفي اإلقامة ،الذين
اس�ت�ق�ب�ل�ت�ه��م وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ض �م��ن مهلة
ال�ش�ه��ر ،ال�ت��ي تتيح ل�ه��م م �غ��ادرة ال �ب�لاد من
دون تحميلهم أي تكاليف.
وتحول مطار الكويت إلى خلية نحل إلنهاء
إج� ��راءات امل �غ��ادري��ن ،ح�ي��ث وض�ع��ت اإلدارة
العامة للطيران املدني ووزارة الداخلية خطة
للتعامل مع املغادرين عبر توفير كاونترات
خاصة وممرات سير تسهل عملية تنقلهم
داخل أروقة املطار بصورة انسيابية.
وق ��ال م�ص��در م �س��ؤول ل �ـ سبقلا« :سيجري
تسيير رحلتني يوميا ال��ى القاهرة ملغادرة
م �خ��ال �ف��ي اإلق ��ام ��ة م ��ن ال �ج��ال �ي��ة امل �ص��ري��ة»،
ً
مؤكدا ان «هناك استعدادًا كامال في املطار
لتسهيل اإلج��راءات أم��ام جميع الجنسيات
والجاليات الراغبة في املغادرة».
وأض � ��اف ان االس� �ت� �ع ��دادات ج ��رت ع �ل��ى ق��دم
وس ��اق م��ن ق�ب��ل م��وظ�ف��ي امل �ط��ار ف��ي توفير
ك ��اون� �ت ��رات خ ��اص ��ة ل �ل �م �خ��ال �ف�ين امل �ص��ري�ين
لتسهيل اإلج��راءات أمامهم ،ووض��ع ممرات
ل�ت�س�ه�ي��ل ح��رك��ة ت�ن�ق�ل�ه��م م �ن��ذ ن��زول �ه��م من
ال �ح��اف�لات وص ��وال ال��ى ق��اع��ة وزن االم�ت�ع��ة،

حمد السالمة
كشفت م �ص��ادر حكومية ان س�ف��ارات
ع � ��دة دول ف� ��ي ال � �ب �ل�اد اب �ل �غ��ت وزارة
الخارجية بقرب عملية اجالء رعاياها
املخالفني على غرار ما بدأته السلطات
امل �ص ��ري ��ة .وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر ل� �ـ سبقلا

ان ه � ��ذه ال� � � ��دول ت �ع �م��ل ع �ل ��ى ت��رت �ي��ب
ع��ودة رعاياها وتجهيز املحاجر لها
وستنتهي خالل ايام ،ومن هذه الدول
الهند وبنغالدش وسريالنكا.
ولفتت املصادر الى ان عمليات اإلجالء
لرعايا ه��ذه ال��دول ستحدد وف��ق وقت
زمني.

موظفون في «التربية»..
رواتبهم مقطوعة
هاني الحمادي

مصريون في صالة المغادرة (تصوير :بسام زيدان)

وم ��ن ث��م االت� �ج ��اه ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر ال ��ى ق��اع��ة
الجوازات ،يليها الذهاب الى بوابة الطائرة
في مبنى الركاب .T1
وأك��د املصدر ان االجهزة العاملة في املطار
حرصت على فحص درجة حرارة املسافرين
واالل � �ت � ��زام ب � ��االرش � ��ادات ال �ط �ب �ي��ة م ��ن ل�ب��س
الكمامات والقفازات.

وراف � � �ق � ��ت سبقلا امل� � �غ � ��ادري � ��ن ف � ��ي امل � �ط� ��ار،
ورص � ��دت م �ش��اع��ره��م ق�ب�ي��ل س �ف��ره��م ،حيث
أع ��رب ��وا ع��ن ف��رح�ت�ه��م ب��امل �غ��ادرة ب �ع��د ط��ول
انتظار ،مثمنني ألهل الكويت الرعاية التي
أول ��وه ��ا ل �ه��م ط� ��وال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ،حيث
ق��ال أح��ده��م« :ش�ك��را م��ن القلب للكويت بلد
اإلنسانية».

وأث� �ن ��وا ع �ل��ى دور وزارة ال��داخ �ل �ي ��ة ،ال�ت��ي
م�ن�ح�ت�ه��م ه� ��ذه امل �ه �ل��ة مل� �غ ��ادرة ال� �ب�ل�اد ،مع
ت�ح�م��ل ت�ك��ال�ي��ف إع��اش�ت�ه��م وإس �ق��اط جميع
الغرامات املترتبة عليهم ،مشيدين بكل ما
شمله القرار من مزايا ،ومنها السماح لهم
بالعودة م�ج��ددًا إل��ى ال�ب�لاد متى رغ�ب��وا في
ً
العمل مستقبال.

 1896عادوا في رابع أيام المرحلة الرابعة
محمد المصلح

الهند وبنغالدش وسريالنكا
تستعد إلجالء رعاياها المخالفين

منذ  10سنوات!

من  8محطات عربية وأجنبية

بوصول  1896مواطنًا أم��س إل��ى أرض
امل � �ط ��ار ي �ب �ل��غ إج� �م ��ال ��ي ال� �ع ��ائ ��دي ��ن م��ن
الخارج  5500قادم في رابع أيام املرحلة
ال��راب �ع��ة م ��ن م ��راح ��ل إع � ��ادة امل��واط �ن�ين
من ال�خ��ارج ،التي تشمل محطات عدة،
أب ��رزه ��ا ال �ن �ج��ف وال ��دوح ��ة وواش �ن �ط��ن
وميامي وداالس ،ولوس أنجلوس.
وأغ �ل ��ب ال��واص �ل�ي�ن م ��ن ال �ط �ل �ب��ة ،ال��ذي��ن
استقلوا  7رحالت جوية ،قادمون من 8
محطات عربية وأجنبية ،حيث قدمت
اول��ى ال��رح�لات م��ن النجف على متنها
نحو  130م��واط�ن��ًا ،تلتها رح�ل��ة قادمة
من الدوحة على متنها نحو  60مواطنًا.

أن قصة السعر والتكلفة أم��ر يمكن التحكم
فيه ،من خالل الضوابط التي توضع لتنظيم
العمل ،خاصة ونحن في عصر التكنولوجيا
والتطبيقات ،التي يمكن م��ن خاللها ضبط
كل شيء.
وي� �ض� �ي ��ف إن ت� �ج ��رب� �ت ��ي «أوب � � � � ��ر» و«ك � ��ري � ��م»
املوجودتني في عدد من الدول القتا استحسان
كثير م��ن ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي امل�ب�ت�ع��ث ف��ي تلك
ال � ��دول ،أو م��ن ي �س��اف��رون ألغ� ��راض س�ي��اح�ي��ة،
ن �ظ��را إل��ى م��ا ت�ت�م��ع ب��ه م��ن م��رون��ة ،وب��ال�ت��ال��ي
يمكن أن يتم تطبيق الفكرة في الكويت أيضًا.
ّ
التخوف من رفع السعر
ويقول أبو سعيد إن
أم��ر م�ش��روع ،ولكن تمكن معالجته م��ن خالل
دراس � � ��ة أع � � ��داد ال �ت��اك �س��ي امل � ��وج � ��ودة ح��ال �ي��ا،
وت �ق �ي �ي��م دخ ��ل ال �ش��رك��ات س �ن��وي��ا ،وب��ال �ت��ال��ي
ت �ح��دي��د ع ��دد م �ع�ّي�نّ م ��ن س� �ي ��ارات األج � ��رة مع
توزيعها بشكل جغرافي ،وهنا سنضمن دخال
جيدا للعاملني في املهنة من الشباب الكويتي،
في حال تحديد التعرفة.

روى يوسف القبندي تجربته مع قيادة
التاكسي البرتقالي ،وال�ت��ي ام�ت��دت من
ع��ام  1972وح�ت��ى ع��ام  ،1989مشيرًا
إل��ى أن ترتيبه األك�ب��ر ب�ين اخ��وت��ه ،وق��د
ف��رض��ت ال� �ظ ��روف ال �ص �ع �ب��ة وق �ت �ه��ا أن
يكون له دور في مساعدة والده وأسرته
على ّ
تحمل تكاليف املعيشة.
وأضاف انه عقب حصوله على الشهادة
الثانوية عمل بوظيفة في الجمارك ،كان
يتقاضى منها  40دينارًا شهريًا ،لكنها
وإن ك��ان��ت ك��اف�ي��ة لنفقاته الشخصية
قبل زواجه فإنها لم تمنحه القدرة على
مساعدة والده في نفقات البيت ،ما دفعه
الى العمل سائق تاكسي.
وأوض ��ح أن��ه ب�م��رو ال��وق��ت زاد طموحه،
م� ��ا دف � �ع ��ه ل �ل �س �ف��ر إل� � ��ى ي��وغ �س�ل�اف �ي��ا
ل � �ل ��دراس ��ة مل � ��دة ع� ��ام�ي��ن ،وم � ��ن ب �ع��ده��ا
الواليات املتحدة للتخصص في مجال
ّ
والتحري،
التفتيش الجمركي والبحث
ليعود بعدها للعمل ّ
مدرسا في املعهد
ال� �ج� �م ��رك ��ي اإلق� �ل� �ي� �م ��ي ل � � ��دول م�ج�ل��س
التعاون حتى تقاعده.
ويضيف إن العمل في قيادة التاكسي
فرصة للشباب لزيادة دخلهم وتمضية
ال��وق��ت ،وه ��ي ت�ج��رب��ة م�ف�ي��دة ج � ّ�دًا على
املستوى الشخصي.

وب �ل��غ ع ��دد ال �ق��ادم�ين م��ن داالس 354
م��واط �ن��ا ع�ل��ى م�ت�ن رح �ل��ة واح � ��دة ،في
ح �ي�ن ب �ل ��غ ع � ��دد ال� �ق ��ادم�ي�ن م� ��ن ل ��وس
انجلوس  354مواطنا ،وكذلك الحال
ل �ل �ق��ادم�ين م ��ن م �ح �ط��ة م �ي��ام��ي ب � �ـ354
مواطنًا.
ك�م��ا ش�ه��د امل �ط��ار ع ��ودة  290م��واط�ن��ًا
من لندن وبرشلونة ،في حني بلغ عدد
القادمني من واشنطن  354مواطنًا.
وبلغ إجمالي عدد الرحالت الجوية لــ
«الخطوط الجوية القطرية»  5رحالت
ورح �ل ��ة ل �ـ �ـ «ط� �ي ��ران ال� �ج ��زي ��رة» ،حيث
هبطت ال��رح�لات ف��ي مبنى ال� �ـ ،T1في
حني هبطت رحلة واحدة لـ «الخطوط
الجوية الكويتية» في مبنى الـ.T4

علمت سبقلا أن وزارة التربية ،ممثلة
ف ��ي اإلدارة امل ��ال �ي ��ة ،أع � � ّ�دت ك �ش��وف��ات
بأسماء املوظفني املوقوفة رواتبهم ،إذ
بلغ عددهم نحو  3آالف معلم وإداري
في مختلف املناطق التعليمية.
وك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة أن وك�ي�ل��ي
ال � �ش� ��ؤون اإلداري� � � � ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ام
ّ
سلما مديري املناطق التعليمية ،في
اجتماعهم األخير قبل أيام ،الكشوفات
وت� � �ح � ��وي أس� � �م � ��اء أول� � �ئ � ��ك امل ��وظ� �ف�ي�ن
وأرق ��ام� �ه ��م امل��دن �ي��ة وت ��اري ��خ اإلي �ق��اف
وسببه ،من أجل مراجعتها والتدقيق
عليها وفرز املستحقني إلعادة الصرف
ل�ه��م ،تنفيذًا لتعليمات وزي��ر التربية
وزي �ـ �ـ��ر ال�ت�ـ�ع�ـ�ل�ي�ـ��م ال �ـ �ع �ـ��ال �ـ��ي د .س �ع��ود
الحربي.
وأش��ارت املصادر إلى أن أسباب وقف
روات � ��ب ه� ��ؤالء امل��وظ �ف�ي�ن ت� �ع ��ددت؛ ما
ب�ين ان�ق�ط��اع ع��ن ال�ع�م��ل ،وع ��دم وج��ود
م �س �ت �ن��دات ،ورع ��اي ��ة أس � ��رة وأم ��وم ��ة،
إض��اف��ة إل��ى االس�ت�ق��ال��ة وإن �ه��اء خدمة
وإشعار بالتحفظ على الراتب.
ووف� � �ق � ��ًا ل� �ل� �ك� �ش ��وف ��ات ال � �ت� ��ي ح �ص �ل��ت
سبقلا على نسخة منها ،ف��إن بعض
األس �م ��اء ال� � ��واردة ف�ي�ه��ا ي �ع��ود ت��اري��خ
وق��ف روات�ب�ه��ا إل��ى ع��ام  ،2006ومنهم
محالون إلى التقاعد منذ سنوات!

وقف العمل

وصول المواطنين من أميركا (تصوير :محمود الفوريكي)

م ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،وت��أك �ي �دًا مل ��ا ن�ش��رت��ه
سبقلا ،أعلن الناطق الرسمي ل��وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
التربوية واألنشطة فيصل املقصيد،
ع��ن إي �ق��اف ال�ع�م��ل بجميع ال�ق�ط��اع��ات
التي كانت تعمل إلن�ج��از العاجل من

المقصيد تأكيداً لما
نشرته سبقلا :وقف
العمل في جميع
القطاعات مؤقتا ً
األم� ��ور م��ؤق �ت��ا ،وذل� ��ك ل�ح�ين االن�ت�ه��اء
م� ��ن ج �م �ي��ع االج� � � � � ��راءات االح � �ت ��رازي ��ة
والوقائية التي دشنتها ال��وزارة ،فور
تأكيد إصابة أح��د املوظفني بفيروس
كورونا خالل األيام املاضية.
وق� � ��ال امل �ق �ص �ي��د إن اإلي � �ق� ��اف ش�م��ل
ج � �م � �ي ��ع اس � � �ت� � ��ودي� � ��وه� � ��ات امل� �ن� �ص ��ة
التعليمية التي كانت تقوم بتصوير
الدروس التعليمية ،تمهيدا إلذاعتها
ف��ي ال�ق��ري��ب ال �ع��اج��ل ،م��ؤك �دًا أن��ه من
م �ن �ط�ل��ق ح� ��رص ال� � � ��وزارة ب��ال �ح�ف��اظ
ع�ل��ى ص�ح��ة منتسبيها ،ف�ق��د قامت
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ف��ري��ق ال �ت �ط��وع��ي
التابع لإلدارة العامة للدفاع املدني،
ووح ��دة التعقيم والتطهير بالقوة
ال �ب �ح��ري��ة ال �ت��اب �ع��ة ل � � ��وزارة ال ��دف ��اع،
ب��ال�ع�م��ل ع�ل��ى تعقيم م�ب�ن��ى ال� ��وزارة
بالكامل بجميع مرافقه من املمرات
واملداخل واملخارج والسرداب ،حيث
س ��ارع ��ت ال� �ف ��رق ع �ل��ى ال� �ف ��ور ب�ع�م��ل
الالزم.
وت� � �ق � ��دم امل� �ق� �ص� �ي ��د ب ��ال� �ش� �ك ��ر ل� � � ��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ،م�م�ث�ل��ة ف��ي اإلدارة ال�ع��ام��ة
للدفاع امل��دن��ي ،ووزارة ال��دف��اع ممثلة
ف��ي وح� ��دة ال�ت�ع�ق�ي��م وال �ت �ط �ه �ي��ر ،على
ال� � �ج� � �ه � ��ود ال� � �ت � ��ي ب � ��ذل � ��وه � ��ا وس� ��رع� ��ة
استجابتهم لطلب الوزارة.
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ALQABAS.COM

يواصل السير في حقول ألغام منذ «طاش ما طاش» مروراً بـ«سيلفي» و«العاصوف»

«مخرج  ..»7ناصر القصبي يثير عاصفة من الجدل بسبب «المثلية»
مواعيد مسلسالت رمضان

محمد علي
يحمل الفنان السعودي ناصر القصبي،
لواء الدفاع عن الحريات ،ويقف بالمرصاد
ألصحاب الفكر المتطرف؛ يواجه حجتهم
بأعماله الفنية التي يدعو من خاللها
للوسطية واحترام اآلخر ،وتقديم الوجه
السمح المعتدل للعرب والمسلمين.
ورغم أن القصبي دأب على تبني هذه
األفكار بجرأة منذ سنوات ،وتحديدا مع
بداية رحلته في «طاش ما طاش» ،فانه
يواجه كل عام تحدياً جديداً كلما وطئ
بقدمه تلك المنطقة الملغومة فكريا،
ليتحدث عن المسكوت عنه ويستقبل
برحابة صدر جميع اآلراء من يدعمه
أو ينتقده .و ُيعد القصبي أول ممثل
خليجي يوظف الكوميديا في تعرية فكر
«داعش» وفق سياق درامي جريء تناول
هذا الفكر المتطرف ،ما ترتب عليه صدور
فتوى شهيرة عام  2000ح ّرمت «طاش
ماطاش».
رغم ما كابده القصبي على مدار سنوات ،فانه استمر
في رسالته واستطاع أن يترك بصمة مهمة في العديد
من الحلقات ع��ام  2015في «سيلفي» بجزئه األول،
حيث نجح القصبي بصحبة الكاتب خلف الحربي،
في حلقة «بيضة الشيطان» بقضية قتل األقارب ،ثم
قدم في حلقة أخرى دور رب أسرة سعودي يحاول
الذهاب إلى مناطق املعارضني في سوريا إلعادة ابنه
الجهادي إل��ى امل�ن��زل ،ف��ي قالب كوميدي يسخر من
مظاهر التطرف في اململكة وخارجها ،ليثير عاصفة
من الجدل ويواجه تهديدات عدة من الدواعش.
اعتداء جهيمان

وف � ��ي ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ،خ � ��اض ال �ق �ص �ب��ي ب�م�س�ل�س��ل
«العاصوف» في جزئه الثاني ،قصة الحادثة الشهيرة

أحمد بدر

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

العتداء «جهيمان» وجماعته على املسجد الحرام بمكة
املكرمة قبل  41عامًا ،ليعودوا بالحقبة الزمنية إلى عام
وقوع الحادثة .1979
«مخرج »7

أما هذا العام وفي مسلسل «مخرج  »7الكوميدي من
نمط ال�ـ«س�ي��ت ك ��وم» ،ال��ذي ش��ارك فيه ع��دد م��ن نخبة
نجوم الكوميديا السعودية ،والذي يسلط الضوء على
التغيرات الكبيرة واملتالحقة التي ط��رأت على املجتمع
السعودي خالل السنوات األخيرة ،وانعكاساتها على
أسرة سعودية من الطبقة الوسطى.
امل�س�ل�س��ل م��ن ب�ط��ول��ة ال�ق�ص�ب��ي وح�ب�ي��ب الحبيب
وراش� ��د ال�ش�م��ران��ي وع�ب��دامل�ج�ي��د ال��ره �ي��دي ،وري��م
ع � �ب� ��داهلل ،وري � �م� ��اس م �ن �ص ��ور ،وع� �ل ��ي ال �ح �م �ي��دي

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.

■ يعقوب في الظل
الغريب أن هذا الفنان يتذبذب في األداء بني حلقة وأخرى وبني مسلسل وآخر ..من الواضح
أنه يحتاج الى مخرج يستطيع إدارة موهبته على الوجه األكمل.

■ قفازات أم هارون
استغرب املشاهدون من مشهد للفنانة حياة الفهد ،وهي ترتدي القفازات الطبية البالستيكية
في أحد مشاهد مسلسل ام هارون.
األحداث تدور في األربعينات وهذا النوع من القفازات عرفه العالم للمرة األولى عام ..1964
فهل كانت أم هارون راكبة عجلة الزمن مثال؟!

■ حليمة ورامز
أكثر امل��واق��ف التي استغرب منها املشاهدون أخ�ي��را ،انتقاد حليمة بولند لبرنامج «رام��ز
مجنون رسمي» ،ووصفها له بأنه مستفز.
كثيرون قالوا ان حليمة ال تقل استفزازا عن رامز في برامجها السابقة او اطالالتها الحالية
عبر السوشيال ميديا ..فعلى منو يا حليمة؟!

■ الحجر والحظر
أسهم وجود املشاهدين في كل الدول العربية في الحجر املنزلي ،بتحول تركيزهم الشديد
على ما يشاهدونه ويتابعونه في التلفزيونات ،مما جعلهم يكتشوف أخطاء هائلة غفل
عنهم املمثلون واملخرجون.
كل يوم نخرج بكمية اخطاء وهفوات وبشكل غير مسبوق ..فكورونا على ما يبدو ّ
حول
الجميع إلى نقاد!

تغريدة اليوم
أحمد العنزي@ Ahmad_tv /
التعاطي اإلعالمي مع أزمة #كورونا
مسؤولية ومهنية وحرص اتبعها البعض بحس صحافي حقيقيلكنها
معايير «تاه» بعضها ما بين الفبركة والتكسب والمبالغة والتملق
واإلشاعات والتلميع.
حقبة توثيقها ضروري ،ودراستها تستحق البحث العلمي اإلعالمي
ومنهج الستخالص السلبي وااليجابي منها!

وآخرين ،وهو للكاتب خلف الحربي واملخرج أوس
الشرقي.
شخصية دوخي

وتدور األحداث حول شخصية دوخي (ناصر القصبي)
وهو أب وموظف حكومي من الطبقة الوسطى ،يمضي
وقته ب�ين عمله ف��ي تسلم ش�ك��اوى العمالء بمؤسسة
حكومية ،وبيته وعائلته .يضيء العمل على التحوالت
التي شهدها املجتمع السعودي في السنوات األخيرة،
وان�ع�ك��اس��ات�ه��ا ع�ل��ى ال �ع�لاق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة والعائلية
بشكل عام ،وما يحمله ذلك من تحديات تواجه عائلة
دوخ��ي بشكل خ��اص ،بموازاة املشكالت التي تواجهه
في عمله من شكاوى العمالء وأوامر مديرته الصارمة،
ومدى قدرته على مواكبة التكنولوجيا.

أحقيتهم في العيش

وع ��اد ال�ق�ص�ب��ي ه��ذا ال �ع��ام م��ن ج��دي��د ل�ي�ت�ص��در موقع
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي «ت��وي�ت��ر» بحلقة م�س��اء أول من
أمس ،عندما طرح قضية جدلية وهي «املثلية الجنسية»
بقالب كوميدي ساخر ،موضحا انقسام اآلراء حول
أحقيتهم بالعيش في املجتمعات العربية والخليجية
واالع �ت��راف بهم ،ولعلها امل��رة األول��ى التي يطرح فيها
عمل فني خليجي تلك القضية بهذه الجسارة.
ومن خالل األحداث نتابع كيف يبادر دوخي – القصبي-
ملهاجمة املثليني في مقطع مصور ليثير عاصفة من ردود
األف�ع��ال ب�ين منتقد طلبه بحرقهم ،وم��ؤي��د ل��رأي��ه ،ونتابع
كيف يضطر دوخ��ي لعقد جلسة صلح م��ع ممثلني عن
املثليني ،تنتهي بتهديده لهم باستدعاء الشرطة.

هل أرادت اختبار الجمهور ..أسوة بالتسجيل الشهير لكلمة «لورا» و«ياني»؟

خطأ الحوسني في «محمد علي رود»..
يتسبب في موجة سخرية
أثار خطأ الفنانة اإلماراتية فاطمة الحوسني في اسم سيدنا
ي��ون��س خ�ل�ال الحلقة ال�ع��اش��رة م��ن مسلسل «م�ح�م��د علي
رود» م��وج��ة م��ن ال�س�خ��ري��ة ع�ب��ر مختلف م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االجتماعي ،الحوسني التي ظهرت في أحد املشاهد تناجي
ً
اهلل قائلة «ي��ا منجي يوسف من بطن ال�ح��وت» ،ب��دال من أن
تقول «يونس» ،لتخلط بني اسمي النبيني في مشهد تسبب
في غضب وسخرية مستخدمي مواقع التواصل املختلفة.
وم��ن ردود األف �ع��ال ال�س��اخ��رة ال�ت��ي ف� ّ�س��ر أصحابها األم��ر
خارج سياقه التقليدي من اعتبر الحوسني لم تخطئ وإنما
أرادت اخ�ت�ب��ار معلومات الجمهور وإج�ب��اره��م على إع��ادة
املشهد أكثر من م��رة للتحقق من الكلمة الصحيحة أسوة
بالتسجيل الشهير لكلمتي «ل��ورا» و«ي��ان��ي» ،وال��ذي انتشر
ق�ب��ل ف�ت��رة ع�ل��ى م��واق��ع ال �ت��واص��ل اإلج�ت�م��اع��ي وأث ��ار حيرة
الكثيرين ،وذلك ألن البعض كان يسمع كلمة «ياني» والبعض
اآلخر كان يسمع كلمة «لورا».
وتعود الواقعة في األساس إلى التلميذة كايتي هاتزيل التي
كانت ت��درس المتحان األدب ،وك��ان��ت إح��دى الكلمات التي
يجب أن تدرسها هي  ،Laurelفقامت كايتي بالبحث عن
الكلمة ودخ�ل��ت إل��ى م��وق��ع  vocabulary.comلسماع لفظ
الكلمة ،لكنها فوجئت عندما سمعت كلمة مختلفة تمامًا
وهي  ،Yanniما جعلها تنشر الصوت على إنستغرام.
ثم ق��ام أح��د أصدقائها بنشر التسجيل عبر حسابه
ع�ل��ى إن�س�ت�غ��رام ،وط�ل��ب م��ن متابعيه ال�ت�ص��وي��ت على

تلفزيون أبوظبي:
■ مانيكان 4:30
■ درويشيات 6:30
■ رجالة البيت 7:05
■ جنة هلي 8:00
■ محمد علي رود 9:00
■ الساحر 10:00
■ النحات 11:00
■ ونحب تاني ليه 12:00
قناة « MBCدراما»:
■ الحرملك  12 ..صباحًا ،و 5مساء
■ فرصة تانية  1 ..ظهرًا ،و 7مساء ،و11
مساء
■ االختيار 2 ..ظهرًا ،و 9مساء 1 ،صباحًا
■ هيا وبناتها 3 ..مساء ،و 8مساء
ً
مساء ،و 10مساء
■ شغف4 ..
ً
■ الكون في كفة + ..مساء ،و 12ليال
قناة « »mbcمصر:
■ مسلسل سكر زيادة..
ً
مساء
9
■ لعبة النسيان 10 ..مساءً
ً
مساء
■ اثنني في صندوق11 ..
■ الشركة األملانية ملكافحة الخوارق12 ..
ً
مساء
قناة «:»CBC

الكلمة التي سمعوها ما أدى إلى انتشار التسجيل في
جميع أنحاء العالم.

(م .ع)

هند صبري تتعاقد مع Netflix
على عمل من بطولتها وإنتاجها
محمد علي
كشفت شبكة  Netflixعن تعاقدها مع الفنانة التونسية
هند ص�ب��ري ،لتقديم عمل درام��ي ج��دي��د ،وذل��ك ف��ي سابقة
تحدث للمرة األولى ،بأن يكون التعاقد مع الفنان نفسه.
املسلسل ينتمي لنوعية األعمال الكوميدية ،ويحمل رؤية
ج��دي��دة ح��ول امل� ��رأة ال�ع��رب�ي��ة ،وس�ي�ت��م ع��رض��ه ع�ب��ر منصة
 Netflixالعام املقبل  ،2021من بطولة هند صبري ،وستتولي
تنفيذه أيضًا من خالل شركتها .Salam production
م��ن جهتها ،أع��رب��ت صبري ع��ن فرحتها الكبيرة بالخبر،
وقالت إنها تشعر «بالحماسة والسعادة ..خصوصا أنني
وللمرة األولى سأكون منتجًا منفذًا ملسلسل عربي يعرض
على نطاق عاملي».
وكانت  Netflixقد اختارت هند صبري الشهر املاضي ضمن
 55نجمة عاملية بالتعاون م��ع األم��م امل�ت�ح��دة ،ضمن مشروع
ّ
«ألنها شاهدت» ،وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي
ً
ّ
قدمن لنا أعماال استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت ،مع كل من
صوفيا ل��وري��ن ،وسلمى ح��اي��ك ،وي��ال�ي�ت��زا أب��اري�ش�ي��و ،وميلي
بوبي ب��راون ،ول��وري ن��ان ،والن��ا كوندور ،وبيترا كوستا ،وآفا
دوف��رن��اي��ر ،كما عرضت الشبكة ع��ددًا كبيرًا م��ن أع�م��ال هند

■ 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

ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
ً
مساء
■ ليالينا9 ..
■ وت �ح��ب ت��ان��ي ل �ي��ه10 ..
ً
مساء
■ تيمون وبومبا 11 ..مساءً
ً
مساء
■ فرصه ثانية12 ..
قناة «:»ON TV
ً
مساء
■ رجالة البيت8 ..
■ فرصة ثانية 9 ..مساءً
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
ً
مساء
■ النهاية11 ..
ً
مساء
■ االختيار12 ..
قناة «:»dmc

صبري ،آخرها فيلما «الكنز» و«الجزيرة».
وأنتجت صبري بالفعل من خالل شركتها الفيلم التونسي
«زه��رة حلب» وال��ذي ك��ان م��ن بطولتها أيضًا وأع��اده��ا إلى
السينما التونسية بشخصية سلمى بعد مشوار طويل في
السينما املصرية .وحصل فيلم «زهرة حلب» على جائزتي
أف�ض��ل ممثلة للفنانة هند ص�ب��ري وأف�ض��ل م�خ��رج لرضا
الباهي م��ن مهرجان اإلسكندرية السينمائي ل��دول البحر
املتوسط في عام .2017

ً
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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أرز الثوم المقليGarlic Fried Rice/
■ المقادير:

 األرز على البخار 150غ
 ثوم  100غ ص�ل�ص��ة ال �ص��وي��ا 10مل
 بصل أخضر  5غ زبدة  10غ ملح  1غ -فلفل أسمر  1غ

يصادف شهر رمضان المبارك هذا العام ظاهرة غير
مسبوقة أدت إلى الحجر المنزلي الوقائي ،ما وضعنا
أمام تحد أكبر لتقديم ما هو مناسب لهذه المرحلة،
وحفزنا على اإلبداع في المطبخ وتحضير وجبة
مشبعة ،خفيفة ،ومغذية ،أو باألحرى ،وجبة يابانية.
يقدم لكم مطعم ماكي وصفات مثالية لشهر
رمضان تحتوي على كم وافر من الغذاء المثالي بما
فيها تمبورا ،وأودون ،وترياكي وبعض السلطات
الصحية اللذيذة المقترحة من قبل الطاهي
التنفيذي المتميز دايسوكي يوشيزاكي الذي انضم
إلى عائلة ماكي أخيراً.
خدمة توصيل ماكي متوافرة يومياً خالل شهر
رمضان الكريم من الساعة  5مساء حتى  11مساء.
للطلب بإمكانكم االتصال على  ،1823080أو
بإمكانكم زيارة موقعنا.www.olivermaki.com :

■ الطريقة:

 س �خ��ن م �ق�ل�اة ك�ب�ي��رةوأض � ��ف ال ��زب ��دة واألرز
ع � �ل� ��ى ال� � �ب� � �خ � ��ار وامل � �ل� ��ح
وال�ف�ل�ف��ل األس �م��ر .اخلط
جيدًا.
 أض � ��ف ال � �ث� ��وم امل �ق �ل��يوص � � �ل � � �ص� � ��ة ال� � �ص � ��وي � ��ا
واخلط جيدًا.
 أض��ف البصل أخضروانقل املحتوى إلى طبق
التقديم.

سوربيه الليمونLemon Sorbet /

دجاج كوشي ياكيChicken Kushi Yaki/

■ المقادير:

 عصير الليمون  500مل شراب السكر ليتر واحد (مكون من :سكر  2كيلوغرام،ماء  4ليترات ،برتقال  4حبات)
 عصير اليوزو  350مل■ الطريقة:

ّ
 اخلط املاء والسكر وعصير البرتقال في قدر صغيرّ
وسخن على حرارة معتدلة ،مع التحريك إلذابة السكر.
بمجرد أن يذوب السكر تمامًا ويكون الشراب واضحًا،
قم بإخراج املقالة من النار وقم بتقليب الشراب في كوب
لتبريده إلى درجة حرارة عادية.
 اض��ف عصير الليمون وال �ي��وزو وش ��راب السكر إلىمكينة االيس كريم وشغلها ملدة  10دقائق.
 قم بتحويل الخليط إلى عبوات ثم ضعها في الثالجةحتى تصلب.

ياكي أودن بالخضار
Vegetable Yaki Udon

■ المقادير:
 أفخاذ الدجاج  180غ فطر أبيض  30غ بصل أحمر  4غ صلصة الترياكي  50مل -شيشيمي توجاراشي (القليل)

 نودلز األودون  250غم. ملح  1غم وفلفل أسمر  1غم. خضار التيبان  120غم. ثوم مقلي  5غم. صلصة األودون  50مل. زيت السمسم  10مل.■ الطريقة:
 - 1سخن املقالة وأضف زيت الذرة.
 - 2أضف الخضار (ملفوف ،ج��زر ،فطر أبيض ،بصل
أخضر ،الكراث) واخلط جيدًا.
 - 3ق��م ب��إض��اف��ة ن��ودل��ز األودون وامل �ل��ح وال�ف�ل�ف��ل وزي��ت
السمسم وصلصة األودون والثوم املقلي .اخلط جيدًا.
 - 4اسكب املحتوى إلى طبق التقديم.

■ الطريقة:
 قم بغلي أفخاذ الدجاج املنزوعة الجلد والعظم. -قطعها إلى  6مكعبات ،اصنع ثالثة أسياخ ،سيخ قطعة فطر ،دجاج،

فطر بورتوبيلو مع كينوا Quinoa Portobello Mushroom/
■ المقادير:

■ المقادير:

 سمسم (القليل) -بصل أخضر (القليل)

بصل ،دج��اج ،فطر بالتناوب ف��ي األس�ي��اخ وأغلقها ف��ي امل�ق�لاة ملدة
 3 - 2دقائق.
 أض��ف صلصة الترياكي ،وق��م بطهيها لبضع دقائق أخ��رى وأدرأسياخها ،بحيث تكون مغمورة بالتساوي بالصلصة.
 قلل صلصة الترياكي إلى النصف أو حتى تصبح سميكة. انقل األسياخ إلى طبق التقديم واسكب صلصة الترياكي عليها. ُت ّزين بالسمسم والتوجاراشي والبصل األخضر.

 الكينوا البيضاء فطر – بورتوبيلو نبات الهليون بروكلي الكمأ املغربي جزر صنوبر* كزبرة طازجة
 زيت الزيتون فطر شيميجي ملح فلفل اسود صلصة الصويا■ الطريقة:
 سخن املقالة ،أضف زيت ال��ذرة ،الكينوا األبيضامل�ط�ب��وخ ،ال�ك�م��أة ،ال�خ�ض��ار ،امل�ل��ح ،الفلفل ،صلصة
ال�ص��وي��ا ،زي��ت ال�س�م�س��م ،صلصة امل�ي�س��و وال�ث��وم
املقلي ،اخلطهم جيدًا.
 اطبخ فطر البورتوبيللو بالكامل (منظف ومقطعةإلى مكعبات) بزيت الذرة وامللح والفلفل على املقالة.
 أض��ف الكينوا املطبوخة في طبق التقديم ورتبفطر البورتوبيللو في األعلى.
ّ -زين الطبق بالكزبرة.

األربعاء  13رمضان  1441هـ •  6مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16784

اليت 09

منوعات

أنت زوجته ولست أمه ..حدثيه بصراحة ووبخيه
خبير أُسري يجيبِ :

زوجي حنون ورومانسي لكنه ال يهتم بنظافته ..فما العمل؟
ستيف ألموند وشيريل سترايد « -نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
ُ
أرسلت قارئة رسالة إلى خبيرين أسريني في صحيفة
«نيويورك تايمز» تقول فيها:
أن��ا ام��رأة متزوجة منذ س�ن��وات م��ع رج��ل ه��و اآلن في
الخمسينيات ،ويعاني من مشكلة كبيرة ،كنت أحاول
احتمال ه��ذه املشكلة وص��رف النظر عنها ،لكن اآلن
أصبحت ال أستطيع التحمل أك�ث��ر ،ه��و ف��ي الحقيقة
ش�خ��ص ج�ي��د ،ل��دي��ه مهنة ج�ي��دة ويعتني ب��ي بشكل
واض� ��ح ،ح �ن��ون م�ع��ي ب��ل ح�ت��ى أن��ه روم��ان �س��ي ،لكني
والتي
أج��د صعوبة ف��ي التعامل م��ع روائ�ح��ه املختلفة ّ
ال تحتمل ،كما أن��ه يرفض بشكل دائ��م كل ما يتعلق
بمسألة النظافة.
مقاعد سيارته ممتلئة بفتات الكوكيز ،مالبسه ذات
رائحة كريهة وكثيرًا ما تكون قذرة ،دومًا ما أجد بقعًا
متسخة على قمصانه وسراويله ،وف��ي م��رات عديدة
ً
يرتدي قميصًا أو س��رواال باليًا وبه ثقوب ،تعبت وأنا
أحاول أن ألفت نظره إلى هذا األمر ،لم أكلمه بصراحة
حتى ال أجرح مشاعره ،لكني تعبت من كتمان األمر
في نفسي.
ل�ق��د أث��ر ع�ل� ّ�ي ه��ذا األم ��ر وأص�ب�ح��ت ال أح��ب حتى
رؤيته ،رغم أنه شخص جيد وحنون ،لكني بدأت
أنفر منه ،وقد بدأ يحس بذلك ،لكنه لم يتصرف ولم
يفعل شيئًا بشأن معضلته هذه ..فكيف أتصرف
معه؟
ورد الخبير األس��ري ستيف أملوند على رسالة
املرأة وقال:
إذا ك� � ��ان ه � �ن ��اك أم� � ��ل ل� �ن� �ج ��اح ع�ل�اق� �ت ��ك م� ��ع زوج� ��ك
واس�ت�م��راره��ا ،ف��ذل��ك يكمن ف��ي ق��درت��ك على التواصل
بطريقة لطيفة لكنها ت�ك��ون واض �ح��ة وص��ري�ح��ة في
نفس الوقت مع ه��ذا ال��رج��ل ،أن��ت في الحقيقة زوجته
ولست والدته ،واعلمي أنه من الصعب على الشخص
التغير في سن الشباب فما بالك وأنت تقولني إن زوجك
اآلن ت�ج��اوز الخمسينيات م��ن ال�ع�م��ر ،ستصلني إلى
طريق مسدود معه إذا واصلت التعبير عن خيبة أملك
بشكل غير مباشر ،ألن هذا الرجل لن يعرف ما يدور

في رأسك ،خاطبيه بصراحه بل وحتى وبخيه.
إذا كنت ال تريدينه أن يتصرف مثل الطفل ،فتوقفي
عن معاملته مثل الطفل ،إنه رجل بالغ ،وهو يستحق
أن يسمع الحقيقة حتى تتاح له الفرصة لتنظيف نفسه
واالهتمام بهذا الجانب.
بعبارة أخرى يجب على كليكما أن يتغير وينمو عقليًا
لتنجح عالقتكما ويستمر زواجكما ،سيكون عليك
أن تكوني أكثر صراحة ،وسيتعني عليه التوقف عن
التمثيل وعدم االكتراث ،فاألكيد أن نفورك منه سيدفعه

لطرح تساؤالت عن السبب وسيعرف بالتأكيد أن قلة
نظافته هي املشكلة.
في حني ردت الخبيرة األسرية شيريل سترايد
على رسالة املرأة وقالت:
أتفق مع ما قاله ستيف ،إذا كنت تريد أن يغير زوجك
حياته ،فيجب أن تتحدثي معه بشكل مباشر ،يمكنك
أن تقولي له «أن��ا أحبك واستمتع بقضاء الوقت معك،
لكن قلة نظافتك وع��دم اهتمامك بنفسك يجعالني

أصل إلى حد التفكير في هجرك وطلب الطالق».
تشير رس��ال�ت��ك إل��ى أن��ك ح��اول��ت أن ت�ظ�ه��ري ل��ه األم��ر
ولكن طريقتك ل��م تنجح ،فطريقة التجاهل واإله�م��ال
يمكن أن يفهمها الرجل بشكل خاطئ ،لذا حاولي مرة
أخرى ،وقومي بذلك بشكل ال لبس فيه وبشكل قاطع
هذه املرة.
هناك تغييرات نود أن يقوم بها شركاؤنا في الحياة
ألنها ستجعلنا أكثر سعادة ،وهناك تغييرات نود أن
يقوم بها شركاؤنا ألنه ما لم يفعلوا ذلك ،فسنختار

د .جابر العلي :الصيام مفيد لمرضى كرونز والتهاب القولون التقرحي

بعض المصابين بحصى المرارةُ ..يمنعون من الصيام
الصحية .ل��ذا ،على ال�ج��راح وطبيب الجهاز الهضمي
مناقشة حالة املريض وأمان صيامه.

د .خلود البارون
مرض كرونز والتهاب القولون
ال � �ت � �ق� ��رح� ��ي م� � ��ن األم � � � � ��راض
ال�ه�ض�م�ي��ة  -امل�ن��اع�ي��ة امل��زم�ن��ة
ال�ت��ي يتطلب السيطرة عليها
ع��ادة تناول عقاقير عالجية،
واتباع إرشادات خاصة.
ومع دخولنا شهر رمضان ،يرغب كثير من املصابني
ب�ه��ذه األم ��راض ال�ص�ي��ام ،وال�خ�ب��ر الجيد أن غالبيتهم
يمكنهم الصيام من دون مشاكل.
وش ��رح اس �ت �ش��اري ال�ج�ه��از ال�ه�ض�م��ي وامل�ن��اظ�ي��ر في
مستشفى وارة د .ج��اب��ر ال�ع�ل��ي ،ق��ائ�لا« :ال�ص�ي��ام من
املمارسات املفيدة التي تثبط تهيج والتهابات األمعاء
وي �خ �ف��ف أع � ��راض م ��رض ك ��رون ��ز ،وال �ت �ه��اب ال �ق��ول��ون
التقرحي ،بل ووسيلة لعالج نوباتها الحادة أيضا .لذا،
يسمح للمرضى الذين استقرت حالتهم ولم تحدث لهم
مضاعفات مؤخرًا بالصوم ،ولكن من املهم ان يستشير
امل��رض��ى معالجهم حتى تتم إع ��ادة ج��دول��ة جرعاتهم
الدوائية لتناسب مع وجبات االفطار والسحور.
ال يمنع من شيء

ب�ين د .ج��اب��ر أن امل�ص��اب ب��أم��راض ال�ج�ه��از الهضمي
املناعية ليس لديه أي موانع غذائية وقال« :بشكل عام،
يسمح للمرضى ب�ت�ن��اول جميع أن ��واع ال�ط�ع��ام (م��ال��ح،
حلو ،دهني وغيره) في رمضان وجميع أي��ام السنة،
لكن ينصح بمالحظة ان كان تناوله ألي نوع من الطعام

مايو كلينك

المصاب بحصى المرارة

يسبب له ردة فعل تحسسية او اعراض مزعجه ،وذلك
حتى يتفادى تناوله».

رغم قدرة املصابني بحصى املرارة على الصيام ،فإن
بعضهم ينصح ب��اإلف �ط��ار خ��وف��ا عليهم م��ن ح��دوث
مضاعفات خطرة نتيجة لتحرك الحصى وخروجها
من املرارة ودخولها في القنوات الصفراوية.
وت��رت �ف��ع ف��رص��ة ح� ��دوث ذل ��ك ل ��دى م��ن ل��دي��ه ح�ص��وات
صغيرة الحجم مقارنة بمن لديه حصوه او حصوتني
كبيرتي الحجم .وذل��ك ألن اح��دى الحصى الصغيرة قد
تتحرك فتدخل في القناة الصفراوية الرئيسية لتسبب
انسدادها وبالتالي التهاب البنكرياس او الكبد .وتعتبر
ه��ذه م��ن ال �ح��االت ال�خ�ط��رة .وب��امل�ق��اب��ل ،فحجم الحصى
الكبير لن يسمح بدخولها في القناة الرئيسية ،ولكنها قد
تسد قناة املرارة الصفراوية وتسبب التهاب املرارة فقط.

 3حاالت ُتمنع من الصيام

الصوم وزيادة آالم حصى المرارة

 - 1من يسبب له الصيام تعبا وأملا او مشاكل تجعله
يعاني من مشقة الصوم.
 - 2م��ن اصيب منذ فترة قصيرة او خ�لال رمضان
بنوبة االعراض الحادة .ألن جسمه خسر كمية كبيرة
م��ن ال�س��وائ��ل عبر ال�ن��زف واالس �ه��ال وي�ع��ان��ي م��ن آالم
شديدة .لذا ،عليه عالج ذلك عبر تناول كمية كبيرة من
السوائل واالدوية في مواعيدها املنتظمة طوال اليوم.
 - 3يعتمد ق��رار ام��ان الصيام على من خضع لعملية
جراحية على مكان العملية وسببها وح��ال��ة املريض

وأضاف د .جابر :تزداد فرصة االصابة بآالم حصى
املرارة في رمضان .فاالمتناع عن تناول الطعام لفترة
طويلة ثم تناول وجبة افطار غنية بالدهون والنشويات
سيحفز جدار امل��رارة على التقلص بشكل قوي حتى
تفرز كمية كبيرة من عصارتها ،ما قد يسبب خروج
الحصى من امل��رارة ودخولها الى القنوات الصفراوية
فتسدها .وأحيانا يكون ذلك هو سبب بدء نوبة االلم
واك�ت�ش��اف وج��ود حصى امل ��رارة مل��ن ل��م ي�ع��ان م��ن أي
اعراض قبل الصيام.

نصائح لقفز آمن لألطفال على «الترامبولين»

يشكل القفز على الترامبولني خطرًا كبيرًا على األطفال ،ويمكن أن يؤدي اللعب
به إل��ى ال�ت��واءات وكسور في ال��ذراع�ين أو الساقني ،باإلضافة إل��ى إص��اب��ات في
الرأس والرقبة.
تقول «مايو كلينك» إن «خطر اإلصابة نتيجة اللعب بالترامبولني مرتفع جدًا لدرجة
أن األكاديمية األميركية لطب األطفال تحذر بشدة من استخدامه في املنازل .كما
أن هناك ت��زاي�دًا ف��ي إص��اب��ات الترامبولني ف��ي املنشآت الترفيهية» ،مضيفة «إذا
سمحت لطفلك باستخدام الترامبولني ،فاتبع قواعد السالمة املهمة التالية»:

تدريبها على أن تكون هادئة ومتعاونة..
يحتاج إلى صبر

تعبت من طلبات ابنتي الكثيرة
في «الحجر» ..فكيف أتصرف؟

مايكلين دوكليف «الغارديان»

ثقافات عالمية

ترجمة :محمود حمدان

أما أنا ،فعلى مدى السنوات الثالث املاضية ،كنت
أقوم بتقديم تقارير حول ثقافات العالم في تربية
األطفال املتعاونني الذين يقفزون طواعية من طاولة
العشاء ويبدأون في غسل األطباق .األطفال الذين
يرغبون في مشاركة الحلوى مع أخ أصغر سنًا.
في هذه الثقافات ،تجد أمرًا مشتركًا الفتًا للنظر،
ف��األم�ه��ات واآلب ��اء ال ي�ش�ع��رون بالحاجة للترفيه
واللعب مع األط�ف��ال باستمرار ،وال ي��رى اآلب��اء أن
عملهم أن يخبروا األطفال بما يتعلمونه ،وكيف
ً
ومتى يتعلمون .وبدال من ذلك ،يمنح اآلباء األطفال
في بعض الثقافات فرصة للمشاركة في أعمال
الكبار ،إذ يرحب اآلباء باألطفال في العالم الراشد
وم��ن ث��م ي�ث�ق��ون ف��ي أن األط �ف��ال س��وف يتعلمون
وي �ن �م��ون ،ب��ال �س��رع��ة ال �ت��ي ت�ن��اس�ب�ه��م ،م��ن خ�لال
م�ش��اه��دة ال�ب��ال�غ�ين وم �س��اع��دة ال�ك�ب��ار وم�س��اع��دة
األطفال اآلخرين.
على سبيل املثال ،في العديد من مجتمعات املايا
(ف ��ي أم �ي��رك��ا ال��وس �ط��ى) ي �م��ارس اآلب� ��اء أع�م��ال�ه��م
اليومية  -الطهي وغسل املالبس ورعاية املاشية
 بينما يلعب األطفال من جميع األعمار جنبًا إلىجنب وبعيدًا ع��ن البالغني ،وب�ين الحني واآلخ��رق��د
تطلب األمهات واآلباء من األطفال املساعدة ،ولكن
بشكل عام ال يتحكم الكثير من اآلباء في ما يفعله
الطفل أو كيف يفعله.
أخبرتني الطبيبة س��وزان جاسكينز من جامعة
ن � ��ورث إي �س �ت��رن إل �ي �ن��وي ،ال �ص �ي��ف امل ��اض ��ي في
ق��ري��ة م��اي��ا ف��ي ي��وك��ات��ان (امل �ك �س �ي��ك)« :ل�ك�ن�ه��م ال
يخبرون األط�ف��ال بما يجب االن�ت�ب��اه إل�ي��ه ،وكيف
يجب أن يتصرفوا ،وما يجب عليهم فعله .هم ال
يستمتعون بذلك».
ونتيجة لذلك ،يصبح األط�ف��ال ماهرين بشكل ال
يصدق ف��ي إي�ج��اد وس��ائ��ل الترفيه بأنفسهم من
دون مساعدة ،في سن مبكرة ،وتقول جاسكينز:
«يمكن لطفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا أن يكون
سعيدًا تمامًا وح��ده مل��دة س��اع��ة ،ويفعل م��ا يريد
القيام به .يراقبه الكبار للتأكد من سالمته .لكنه ال
يغير ما يفعله بتدخل أي شخص».

تبدأ ابنتي روزي ذات األربع سنوات يومها بطلب
مشاهدة فيديو وال تلبث إال أن تطلب شيئًا آخر،
فاملكوث معها في مكان واحد هو الجنون في حد
ذاته فهي ال تتوقف عن طلب األشياء.
أش �ع��ر أن ��ه ي �ج��ب ع �ل� ّ�ي م ��لء ك ��ل دق �ي �ق��ة ب�ن�ش��اط
ترفيهي أو تعليمي ،وفي غضون أيام ،تحولت من
كاتبة إلى منظمة فعاليات لطفلة عمرها  4سنوات،
وأق��ول لنفسي إنني لن أنجز أي عمل خ�لال هذا
ال��وب��اء وامل�ك��وث ف��ي امل�ن��زل .وف��ي أح��د األي ��ام ،أثناء
الطهي ،ت�ب��ادر إل��ى ذهني وميض أم��ل ،إذ تذكرت
مشهدًا من كتاب أنثروبولوجي قرأته قبل عامني،
وبدأت أعتقد أنه ربما يمكنني تدريب ابنتي على
أن تكون هادئة ومتعاونة.
تجربة القطب الشمالي

 - 1استخدم الوسائد والشبكات الواقية:

بالنسبة إلى الترامبولني املستخدم في املنزلِّ ،
سور الترامبولني بسياج شبكي
ِّ
مخصص لذلك الغرض ،وغط إطار الترامبولني ونوابضه واألسطح املحيطة به
بوسائد واقية .تحقق بانتظام من أجزائه للكشف عن أي تمزقات أو انفكاكات
أو تآكالت.
 - 2ضع الترامبولين المنزلي على مستوى األرض:

يزيد السقوط من سطح مرتفع َ
خطر اإلصابة .تأكد من وضع الترامبولني على
مسافة آمنة من األشجار واألخطار األخرى.
 - 3ضع ضوابط للعب على الترامبولين:

 - 4ال تسمح بالقفز ما لم يكن تحت اإلشراف:

ال تسمح باستخدام الترامبولني لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  6سنوات .اسمح
لشخص واح��د فقط باستخدام الترامبولني ف��ي ك��ل م��رة .ال تسمح بالتشقلب
الهوائي أو الحركات األخرى املحتملة الخطورة على الترامبولني من دون إشراف
وتوجيه أو من دون استخدام معدات الحماية بشكل سليم ،مثل الحزام.

إذا كنت تستخدم سلمًا للترامبولني ،فأزله دائمًا بعد االستخدام ملنع وصول
األطفال من دون وجود من يشرف عليهم.
ضع في اعتبارك أن إصابات الترامبولني شائعة الحدوث حتى تحت إشراف
الكبار.

إنهاء العالقة حتى لو كانت عشرة طويلة من الزواج.
يبدو لي أن هذا هو الحل األخير بالنسبة لك ،فإن كنت
واضحة معه فاعتقد أن��ه هو أيضًا سيكون واضحًا،
ف��إم��ا سيكون مستعدًا للتغيير أو إلخ�ب��ارك أن��ه غير
مستعد لذلك.
واعلمي أن إهمال إخباره بالحقيقة ومواجهته بها لن
يؤديان إال إلى زيادة استيائك ،وبروز مشاكل جديدة
بينكما سببها اإلهمال والنفور ،وهو ما سيؤدي على
األرجح إلى نهاية عالقة الزواج بينكما.

ف��ي نوفمبر م��ن ع��ام  ،1963انتقلت عائلة شابة
للعيش في القطب الشمالي حيث تنخفض درجات
الحرارة عن سالب  10درجات فهرنهايت ،ومعها
ب�ع��ض ال�ت�ج�ه�ي��زات للحفاظ ع�ل��ى درج��ة ال �ح��رارة.
وبقيت عاملة األنثروبولوجيا األميركية جني بريغز
مع هذه العائلة ملدة  17شهرًا ووثقت تجربتها في
كتاب «ال تغضب أبدًا».
ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األح �ي ��ان ،ك ��ان ي �غ��ادر رب األس ��رة
املنزل لفحص شباك الصيد وفخاخ الثعالب ،في
ح�ين تبقى األم ف��ي امل�ن��زل م��ع ابنتيهما ريجيلي
 6س �ن��وات وس� ��اراك  .3أم ��ا ال�ب�ن��ت ال �ك �ب��رى ،فهي
فتاة هادئة ولطيفة ،لكن أختها الصغيرة ساراك
متطلبة للغاية.
ف��ي بعض األي ��ام ،ل��م تتمكن الفتيات م��ن الخروج
للعب ألن الطقس شديد البرودة أو ألسباب أخرى،
إذن ماذا يفعلون طوال اليوم وليس لديهم مقاطع
فيديو وال كتب أطفال وال تلوين؟ وجد األب واألم
ط��رق��ًا ع��دي��دة إلم�ض��اء ال��وق��ت ،إن�ه��م م�ب��دع��ون في
ابتكار األلعاب وإمتاع أطفالهم.
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ّ
كتاب وآراء

الباب ِي َفوِّ ت بعارين!

جرة قلم

الكالم الحر

الكويت ليست
«طوفة هبيطة»
يا افندم
داهم القحطاني
الكويت ل��م تكن ،ول��ن ت�ك��ون« ،ط��وف��ة هبيطة» ،وال يفكر ف��ي ذل��ك إال ك��ل بائس
أحمق.
ومن يعتقد ذلك فسيجد نفسه فجأة ،ومن دون مقدمات ،محط سخرية الوطن
العربي بأسره؛ فالدبلوماسية الكويتية الهادئة والحكيمة ال تعني مطلقًا السكوت
على من يتطاول من ِّ
املحرضني في فضائيات الكذب والدجل و«البلطجة».
يوم أول من أمس في مركز إي��واء «كبد» كانت الرسالة الكويتية واضحة؛ من
يتطاول على س�ي��ادة الكويت ،وي�ح��اول م� ّ�س أمنها ،فسيجد نفسه بمواجهة
ّ
الحزم الكويتي ،الذي وإن تأخر العتبارات عدة فإنه يحضر ،وبقوة حني تصل
األمور إلى منتهاها.
ومن يعتقد أنه يستطيع تهديد الكويتيني بالصوت العالي ،والبذاءة ،وبالطرح
ُ
التأجيجي نقل له إن لدينا ما قد ال يعجبك من العبارات التي تجعلك محط
سخرية اإلعالم العربي ،لكننا ال نشغل أنفسنا بفطريات اإلعالم العربي؛ ففي
ّ
النهاية العربي الحر يترفع عن الصغائر ويطيل الصبر حتى يضطر إلى الرد.
ّ
في أواخر شهر أكتوبر  1999كنت من الصحافيني الذين غطوا أحداث الشغب
التي أثارها عمال مصريون في منطقة خيطان ،واستطعت أن أدخل املنطقة التي
تمت محاصرتها من ِقبل قوات الشرطة الكويتية لثالثة أيام ،ورأيت كيف تطاول
هؤالء على سيادة الكويت وأمنها ،وكيف كانت تتعامل الكويت بصبر وحكمة.
ولكن ،وحني فلتت األم��ور ،اضطرت الدولة الكويتية إلى انهاء هذا الشغب ولم
تلتفت إلى كل التحذيرات الدبلوماسية ،فتم اقتحام ش��وارع عدة عبر القوات
الخاصة ،وتم نقل مئات ّ
املحرضني من هؤالء املشاغبني إلى مواقع تتبع الجيش
الكويتي ،وتم إخماد أعمال الشغب خالل ساعات.
ولم تهتم الكويت بتقارير وكالة أنباء عاملية شهيرة ،التي كانت تنقل األخبار
ّ
بتحيز وتحريض ضد الكويت ،بسبب انتماء مراسلها لنفس جنسية العمال،
ّ
ولم تكترث أيضًا للحمالت املحرضة التي كانت تنشرها الصحافة املصرية
ضد الكويت ،وكأنما هذا الشغب حرب وطنية.
ّ
في صبيحة يوم إنهاء الشغب تشكل وضع جديد ،وعرف الجميع أن الحكمة
ً
الكويتية ليست ضعفًا ،وأن الصبر الكويتي ليس ذال ،وأن التسامح الكويتي
النابع من األخالق العربية الكريمة ال يعني أن َّثمة «طوفة هبيطة».
وف��ي ك��ل ذل��ك ،ك��ان للصحافة الكويتية دور مفصلي ف��ي تعبئة ال ��رأي العام
الخليجي والعربي ضد هذا الشغب ،وضد الحمالت الصحافية ّ
املحرضة ضد
الكويت.
بعد أن ه��دأت األم��ور أطلقت الحكومة الكويتية س��راح أولئك العمال وعالجت
التبعات بدافع ذاتي ،لكن رسالة الحزم الكويتية وصلت للجميع.
ومصر وشعبها كانوا ـــــ وسيبقون ــــــ محل تقدير الكويت وشعبها ،ولكن من
دون أن يعتقد البعض أن املروءة العربية والتسامح املحمود يعنيان أننا «طوفة
هبيطة» ُيقفز عليها.

رمضان ..بين
العادة والعبادة

ب�ع��د أن ك�ش��ف م��ؤخ �رًا ال �ص��رف ال �ب��ذخ��ي غ�ي��ر امل�ب��رر
إلحدى الشركات النفطية في مرتبات عمال شركة نفط
الكويت ،التي ارتفعت من  12مليونًا الى  38مليون دينار
دفعة واحدة ،بحجة أن أولئك العمال املرهقني من العمل
ّ
يتوجب إعطاؤهم زي��ادة في
أثناء « 5أي��ام» باألسبوع،
مرتباتهم تبلغ  200في املئة فقط ال غير ،ألنهم عملوا
ف��ي أي��ام راح��ة ،ع� ّ�دوه��ا ه��م ورؤس��اؤه��م عطلة رسمية!
مع أن الجميع في الكويت أثناء أزمة «كورونا» الطاحنة
ّ
يعملون ليل ن�ه��ار م��ن دون م��ن��ة وال ف�ض��ل؛ م��ن رج��ال
الشرطة الى موظفي وزارة الصحة الى الحرس الوطني
وال �ج �ي��ش ،ن��اه�ي��ك ع��ن اآلالف م��ن امل�ت�ط� ّ�وع�ين ال�ش��اب��ات
والشبان ألج��ل عيون ه��ذا ال��وط��ن ،ال��ذي اعتبرته بعض
القيادات النفطية ومن يرأسها بقرة حلوبًا!
***
ثم ترد إلينا أخبار عن طلب وزير املالية من وزير النفط
«امل �ت �ف��رج» ان ي��رس��ل أو ي �ح� ّ�ول م��ن ح �س��اب امل��ؤس�س��ة
األم� � ��وال امل �م �ل��وك��ة ل �ل��دول��ة ،وال �ت��ي ت�ك�ت�ن��زه��ا امل��ؤس�س��ة
وت �ص��رف منها م��ن دون حسيب وال رق �ي��ب ،وذل ��ك له
أساس في القانون بموجب املرسوم رقم  6لسنة 1980
ال�خ��اص بإنشاء املؤسسة وامل��رس��وم األم�ي��ري الخاص
بأسس التحاسب ،ينص على «حيث تقوم العالقة على
أس��اس قيام املؤسسة ب��إدارة وإنشاء وتشغيل نشاط
استكشاف وإنتاج النفط والغاز داخل الكويت بالنيابة

عن الدولة ،أي إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم بدور
املشغل لهذا النشاط؛ لذا تقوم املؤسسة بالتحصيل من
الدولة التكاليف التشغيلية إلنتاج النفط الخام والغاز،
وتحويل كل االي ��رادات الناتجة عن عمليات بيع النفط
ال �خ��ام وال �غ��از ل�ل��دول��ة ،وال تحتفظ ب�ش��يء ل��دي�ه��ا اال ما
نظمه لها القانون واملرسوم ،وهو رسوم تسويق النفط
الخام» ..انتهى.
ف�ه��ل ه�ن��اك أوض ��ح م��ن ذل��ك ال�ن��ص ف��ي ان اي� ��رادات بيع
البترول والغاز تتم ملصلحة الدولة ،ويجب أن ّ
تحول لها
ايراداته؟!
ونحن نعلم بأن اجراءات الدولة حبالها طويلة وروتينها
قاتل ،وقد يتطلب توريد مبالغ من املال منها للمؤسسة
ألغراض تشغيلية بعض الوقت؛ لذا نقترح ان ُيترك لديها
– أي املؤسسة – جزء من املليارات القابعة في خزائنها،
وال�ت��ي تغرف منها على اس��اس «م��ال عمك ال يهمك»!
وما «بط الجربة» هو قرار إحدى شركات النفط الكويتية
ُ
العريقة ،التي أصبحت تدار من قبل بعض االصوليني،
ّ
وال نستبعد تدخل أحزابهم بالقرار لتنفيع املنتسبني
لهذه الشركات .وتضمن القرار الكارثي دفع مبلغ يوازي
ضعفي مرتب العامل اذا عمل في زمن «الكورونا» ،الذي
ّ
لتصحح ذلك
اعتبرته الحكومة اول األمر اجازة رسمية،
القرار العبثي في ما بعد لتعلن ان هذه االيام أيام راحة،
بمعنى انه اذا عمل فيها العامل فال يستحق أي زيادة.

ُ
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ،ذلك الشهر الفضيل والكبير في خيراته وبركاته،
ليس كبقية الشهور لعظم ما يحمل من بركات مضاعفة من اهلل عز وجل في شتى
العبادات القولية والفعلية ،مما يجعل شعار اإلنسان العمل والجد بال كلل وال ملل.
يأتي رمضان في هذه املرة ،وليس كعادة السنوات املاضية ،في ظل اجتياح فيروس
كورونا ،من غير غبقات وال زيارات وال مناسبات ،واألهم تلك املساجد التي نعهدها
ممتلئة على اآلخ��ر ف��ي رم�ض��ان ،والتسابق لصالة ال�ت��راوي��ح وال�ق�ي��ام وغيرها من
الفروض ،مما يجعل هذا الشهر صفحة جديدة للبعض ،وغير جديدة للبعض اآلخر
املمارس لحياته االعتيادية من غير أي تغير أو عزم على تغير الواقع الحياتي والديني
من والى تحول ايجابي وملموس.
ّ
ففي ظل أزمة كورونا ،هناك الكثير ِممن عزموا على ما كانت به أنفسهم من عزم
وخطط ،من ختمات للقرآن وعطاء وقيام ونحوها من العبادات ،املزروعة في القلوب
ال العادات ،تلك العادات املرتبطة بهذا الشهر ،والتي نرى البعض فيها ،وما ان ينتهي
ُ
الشهر تغلق تلك الصفحة وكأنها لم تكن.
ه��ذه األزم��ة ووج��ود رمضان ودخوله عليها ،لهي ٍّ
تحد بني النفس وصاحبها ،من
الحرص على استثمار هذا املوسم بكل تفاصيله ،وعدم وضع تلك الحجج بإغالق
املساجد وعدم التزاور وموائد اإلفطار ونحوها ،لكسر الهمم والعزم الذي يكون في
كل موسم من مواسم رمضان املعتادة ،وفي كل سنة.
فكونوا أعزائي القراء رمضانيني كعادتكم ،وليس للعادات واتخاذ الظروف الحالية
شماعة لتعليق التكاسل وعدم الجد واالجتهاد ،الذي يكون بدوره في رمضان وغير
ُ
رمضان ملا تبنى به شخصية اإلنسان املسلم للطاعات وعالقته برب األرب��اب عز
وجل.

علي أحمد البغلي
وف ��ي ال �خ �ت��ام ،ل �ي��س ل��دي �ن��ا م��ا ن �ق��ول��ه ع��ن ال �خ �ب��ر ال��ذي
نشرته سبقلا على ص��در صفحتها األول��ى الجمعة
امل��اض��ي ،األول م��ن م��اي��و ،م��ن أن «م��وق��ف مجلس ادارة
املؤسسة واض��ح تجاه االحتفاظ ب��األرب��اح ،ول��م يسمح
بانهيار املؤسسة وتفريغها من السيولة الالزمة لتكملة
مشاريعها االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،وإذا م��ا ت��م ه��ذا األم��ر فإن
مجلس االدارة سيرفض االستمرار في قيادة القطاع
النفطي».
ون�ح��ن ن�ق��ول ل �ق �ي��ادات امل��ؤس�س��ة إن ص��ح ص ��دور ه��ذا
التهديد منهم بعد أن استفاد الكثير منهم م��ن أم��وال
امل��ؤس�س��ة ل�ع�ق��ود م �ض��ت :ن�ح��ن ك�ش�ع��ب ك��وي�ت��ي امل��ال��ك
ّ
الحقيقي للثروة النفطية التي تشكل  90في املئة من
دخل بلدنا الكويت ،سنعتبر «فراق بعضكم عيدًا» ،كما
أن الباب ال��ذي دخلتم منه للمؤسسة وشركاتها اذا ما
َ ِّ
«ج� َ�م��ال» وليس
قررتم مغادرتها ِ«ي��ف��وت بعارين» ..أي ِ
ً
جمال واحدًا ،كما يقول إخواننا املصريون!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

ترشيح السادة
الوزراء

كبسولة

مشكالت خيالية

ّ
رغم أن البعض قد حذر من الشفقة ،من بينهم
ال�ك��ات��ب ستيفان زف��اي��ج ال ��ذي أل��ف رواي ��ة ت��دور
«حذار من
حول هذا املعنى ،وكان عنوان الرواية
ِ
الشفقة» ،ورغم أننا نمر بمراحل التطور السريع
في هذا العصر الذي أصبح فيه العالم بني أيدينا،
ف��إن�ن��ا سنشفق ع�ل��ى أن�ف�س�ن��ا .ل��ن نشفق على
أنفسنا بسبب ضعفنا اإلنساني الذي تتهاوى
بسببه قوتنا أم��ام أصغر األش�ي��اء ،ول��ن نشفق
على أنفسنا ألننا نصادف في حياتنا من نمد
ُ
لهم أيدينا لننقذهم ثم نفاجأ أنهم افترسوا تلك
األي��دي امل�م��دودة ،ول��ن نشفق على أنفسنا ألننا
نسمي األش�ي��اء بغير أسمائها أو ألننا نصف
األشياء بصفات معينة بغير وجود تلك الصفات
فيها ،ولن نشفق على أنفسنا ألننا اعتدنا على
أن ن ��رى ال �خ �ط��أ ص��واب��ا وال� �ص ��واب خ �ط��أ ،ول��ن
نشفق على أنفسنا ألننا ال نستطيع أن نسير
م��ع العمالقة ،ألن أق��دام�ن��ا س� ُ�ي��داس عليها يوما
م��ا ،ول��ن نشفق على أنفسنا بسبب املشكالت
التي لسنا السبب في حدوثها كالكوارث ،لكننا
سنشفق على أنفسنا ألننا نخلق مشكالت من

د .نادية القناعي
ال شيء.
ّ
إن معظم الناس يهتفون مع أي شخص يقف على
املنصة ،وب�م��ا أن وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي
قد أتاحت للجميع فرصة الوقوف على املنصة،
ف �ق��د أص �ب��ح م ��ن ال �س �ه��ل إث � ��ارة امل �ش �ك�ل�ات بني
الناس ،ونرى من يصفق لها ،لكن إذا نظرنا إلى
مضمونها ن��رى أن�ه��ا مشكالت خيالية ترتبط
باألنا ،فاملشكالت الحقيقية كما يقال هي التي ال
ترتبط باألنا .الخالصة هي أال نكون كأصحاب
القصة التالية ،حيث تحكي القصة أن شخصني
أحمقني ك��ان��ا يسيران ف��ي إح��دى ال�ط��رق ،فقال
أح��ده �م��ا ل�لآخ��ر ل�ي�ت�م�ن��ى ك��ل واح� ��د م �ن��ا شيئا
ُ
ف��إن الطريق تقطع بالحديث ،فقال أحدهما :أنا
أت�م�ن��ى ق�ط��ائ��ع غ�ن��م أن�ت�ف��ع ب�ه��ا ،وق ��ال اآلخ ��ر :أن��ا
أتمنى قطائع ذئ��اب أرسلها على غنمك حتى ال
تترك منها شيئا! فتخاصما بعد ذلك واشتدت
الخصومة بينهما وانتظرا أن يحكم أحد بينهما!

محطات

طالل سعود المخيزيم
@T_ALMUKHAIZEEM
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الكويت تحارب على جبهات عدة
في البداية ،نتقدم بالشكر الجزيل لجميع املشاركني
ف ��ي ال �ت �ص��دي ل �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا م ��ن ال �ص �ف��وف
األم��ام �ي��ة ول�غ��اي��ة ال�خ�ل�ف�ي��ة ،خ�ص��وص��ا أن الكويت
ب�ع�ك��س ال � ��دول األخ � ��رى م �ث��ل امل� �ج ��اورة وال�ع��رب�ي��ة
واألج�ن�ب�ي��ة ،فهي ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ت�ح��ارب على عدة
جبهات ،مثل رعاية الوافدين الذين رفضت دولهم
استقبالهم ،فهؤالء توفر لهم الدولة السكن واملأكل
والرعاية الطبية ..كما أن الدولة توزع جهودها على
الشاليهات وال�ف�ن��ادق واملنتجعات واملستشفيات
امليدانية في كل أنحاء البالد ،والتي هي عبارة عن
محاجر طبية ،إضافة إلى مشاكل جليب الشيوخ
واملهبولة وغيرهما من العمارات املوزعة في عدد
من مناطق البالد ،واملحجور عليها لتفشي كورونا
ب�ي�ن س �ك��ان �ه��ا ،إض��اف��ة إل ��ى خ �ط��ة إج�ل��اء ال��رع��اي��ا
الكويتيني م��ن ال�خ��ارج ،وال�ت��ي ل��م تقم بها أي دول��ة
بمثل م��ا تقوم ب��ه الكويت ،وهنا ال ب��د م��ن تكاتف
الجميع ملساعدة بلدنا على تخطي هذه األزمة.
وبهذه املناسبة ،ال بد أن يتغير خطاب املسؤولني
في الكويت تجاه الدول التي ال تريد إجالء رعاياها،
فالشعب ال يتحمل العبارات الدبلوماسية والكالم

عبد الله النجار
املبطن والجمل املنمقة وتبادل التحيات ،فهذه الدول
ي�ج��ب أن ي�ع��ي امل �س��ؤول��ون ف�ي�ه��ا أن ال�ك��وي��ت دول��ة
إنسانية بمعنى الكلمة ،ولكن يجب أال تسكت عن
تصرفات دول ال تريد إج�لاء رع��اي��اه��ا ،وبالتالي
ال ب��د م��ن اس �ت �خ��دام أدوات ت�ع�ي��ده��ا إل��ى صوابها
مثل عدم تقديم مساعدات في املستقبل ،وسحب
االتفاقيات واملطالبة بالقروض وغيرها ،وهي أمور
يمكن أن تجعل الشعب الكويتي مرتاحا بدال من
الضيقة ال�ت��ي يعاني منها م��ن ج��راء مماطلة تلك
الدول.
***
بسبب الظروف االستثنائية التي يعيشها العالم،
بما فيه الكويت ،من عدم وجود زيارات وغيرها .لذا
نتقدم بأجمل التهاني للواء أن��ور البرجس واللواء
محمد الشرهان واللواء عبدالعزيز الرشيدي على
ترقيتهم وشغلهم للمناصب ال�ج��دي��دة ،والتهنئة
موصولة لجميع قيادات الداخلية التي تمت ترقيتها.

عبدالحميد علي عبدالمنعم
على مدى عدة فصول تشريعية ،قدم نواب األمة العديد من
املقترحات القانونية التي تنظم تعيني الوظائف القيادية في
الدولة ،متضمنة معايير وآليات توفر الحياد واملوضوعية
الواجبة ،وهو أمر يمكن أن ينسحب أيضًا على املستويات
اإلش��راف�ي��ة م��ع بعض امل�لاءم��ة .ولكن ه��ذه املقترحات ل��م تر
النور حتى اآلن رغم تكرار تقديمها في عدة أدوار انعقاد،
ون��أم��ل أن ت�ق��وده��ا ال��ى ال �ن��ور اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة هيئة مكافحة
الفساد للسنوات  2019ـ�ـ  2024ال�ت��ي تنص ف��ي محورها
األول الخاص بالقطاع العام على مبادرتني ،تختص األولى
بإرساء معايير موضوعية على أساس الكفاءة للدخول الى
الوظيفة العامة والتدرج فيها ،بينما تنص الثانية على إقرار
آلية خاصة الختيار شاغلي املناصب العليا بشكل شفاف
وفق معايير موضوعية .ويجدر بالذكر أن جائحة كوفيد -
 19تستدعي صدور بيان من الهيئة إليضاح أي مستجدات
ق��د ت�ك��ون أدخ�ل��ت على م��واع�ي��د ان�ج��از ه��ذه االستراتيجية
واحتماالت التغاضي عن بعض أولوياتها أو إعادة ترتيبها.
وبالنسبة للسادة ال��وزراء ،فمن املعلوم أن تعيينهم يخضع
ل �ل �م��ادة  56م��ن ال��دس �ت��ور ،ف�ب�م��وج�ب�ه��ا ي�ع�ين س�م��و األم�ي��ر
رئيس مجلس الوزراء ،بعد املشاورات التقليدية ،ويعفيه من
منصبه ،كما يعني الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على
ترشيح رئيس مجلس ال ��وزراء ،وي�ك��ون تعيني ال ��وزراء من
أعضاء مجلس األمة ومن غيرهم.
وف��ي مجلس ال��وزراء ،هناك أمانة للمعلومات ودع��م القرار،
وفيما أذكر فإن هذه األمانة ،وربما كانت تحمل اسمًا مختلفًا
في ذلك الوقت ،قد طلبت عدة مرات في العقود املاضية إنشاء
قاعدة بيانات عن الشخصيات والخبرات الكويتية وطلب
منهم تقديم سيرهم ال��ذات�ي��ة .واض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،ف��إن هناك
مجموعة غير قليلة من وزراء سابقني تم اختبارهم عمليا
في مناصبهم وقد أثبتوا فيها جدارة وكفاءة عاليتني جدا،
إال أن سرعة تغيير الوزارات واملناورات البرملانية مع اختالف
شخوصها وأدواتها ومبرراتها دفعتهم قسرا الى مغادرة
مناصبهم ،بل ودفعت كثيرين من أمثالهم إلى اإلحجام عن
قبول املنصب عندما عرض عليهم .وال ت��زال هناك أسماء
كبيرة م��ن ه��ؤالء يذكرها ال�ن��اس ج�ي��دا ق��ادرة على العطاء
املتميز ،وبعضهم ال يزال يمارس دوره في مؤسسات عامة
وخاصة .وال يبدو أنه تتم االستفادة فعليا من كم املعلومات
املتوافرة ،بل هناك بعض من يتم تعيينهم من الواضح أنه ال
يستعان بتقارير األجهزة الرقابية للتعرف على نجاحاتهم
واخفاقاتهم في الهيئات واملؤسسات التي كانت منوطة بهم
قبل التعيني مباشرة واملناصب التي تقلدوها حتى داخل
ال ��وزارة التي تم تعيينهم فيها ،ول��و تم ذل��ك لتجنبت البالد
كثيرا من اه��دار الوقت والجهد وامل��ال في لحظات مصيرية
كالتي نعيشها اآلن.

التطوُّ ع ..قمة اإليثار
هناك الكثير من األفعال واملواقف ال يجرؤ الزمن أن ينساها
أو يتجاهلها حتى لو أراد ذلك ،هي مدونة في قلوب ونفوس
م��ن يحترم اإلن�س��ان ويسعى لسعادته ،دع��ون��ا فقط نتناول
نموذجا ،على سبيل املثال وليس الحصر أطباء بال ح��دود،
ف�ه��م ينتمون ل ��دول وأدي ��ان مختلفة ،وق��د ت�ك��ون انتماءاتهم
السياسية مختلفة وم�ت�ب��اع��دة ،ه��م أس��ات��ذة وع�ل�م��اء وأط�ب��اء
متميزون ،تتمتع حياتهم العادية بكم هائل من رغد العيش،
ولكننا نجد الكل ينصهر عند الحاجة في بوتقة عالية السقف
اسمها ال�ت�ط��وع ،البعض منهم ي�ع��اد لوطنه وأه�ل��ه وق��د ف��ارق
الحياة ،والبعض اآلخر قد ينتهي به األمر وعلى أكتافه إعاقة
ق��د تحرمه م��ن مواصلة عمله ونشاطه كما ك��ان ف��ي سابق
عهده ،فهم غالبا ما يتوجهون عند تطوعهم إلى بيئة تنشط
فيها ال�ح��روب والقتل وال��دم��ار ،أو إل��ى مناطق تتفشى فيها
أوبئة خطيرة ،فقط لتتسنى لهم املساهمة في عالج مجموعة

م��ن األب��ري��اء املغلوبني على أم��ره��م ،ه��م فئة رائ�ع��ة م��ن البشر
في داخلهم رصيد ال ينضب من روح الفدائية ونكران الذات
واح �ت��رام اإلن �س��ان أي��ًا ك ��ان .ه�ن��اك الكثير الكثير م��ن دواف��ع
ً
التطوع املختلفة تجسدها نخب من املواطنني ،رجاال ونساء،
كما هو حال النموذج املفخرة في وطننا العزيز ،فكلنا يتذكر
تلك الفدائية واملالحم النادرة في النفس والنفيس أثناء الغزو
ال�غ��اش��م ،وال�ي��وم ن��رى تلك الشجاعة وال�ف��دائ�ي��ة ،وه��ي تتجلى
بأجمل صورها في الجموع التي تتسابق ،همها األبرز خدمة
الوطن واملواطن ،تلك أمثلة شجاعة وكريمة سجلت أسماءها
في سجل التاريخ.
ك �ن��ا ن��ري��د ب �ع��د ه ��ذه امل �ق��دم��ة أن ن �ص��ل مل ��ا ه ��و أم��ام �ن��ا اآلن
«كورونا» ،كلنا يتابع وبشغف كيف تسير األمور في مراكز
األب�ح��اث والجامعات وم��ا يضخ بسخاء من أم��وال للوصول
سريعا لنتائج تبشر بالخير لإلنسانية جمعاء ،كان آخرها

سامي فهد اإلبراهيم
م��ا أعلنت عنه جامعة أوك�س�ف��ورد ومعاهدها م��ن خ�لال ما
قاله البروفيسور مدير معهد الوراثة عن قرب وصولهم للقاح
وإطالق مراحل التجارب البشرية بالتعاون مع سبعة معاهد
تعمل معا للوصول لنتائج ت�خ��دم اإلن�س��ان أي��ًا ك��ان جنسه.
عظيم ،دع��ون��ا ننتقل ملرحلة وه��ي األه��م ،يقول مدير املعهد
املعني إن أول ما تحتاجه تلك البحوث هو متطوعون إلجراء
التجارب البشرية عليهم ،ويؤكد أن هناك أكثر من خمسمئة
متطوع ،تتراوح أعمارهم ما بني  18و 55سنة أتوا متطوعني

إلج��راء ه��ذه التجارب ،وه��م على علم مسبق بمدى الخطورة
التي قد تصل بهم ملرحلة املعاناة على إثر تعقيدات صحية
مزمنة قد يتسبب بها هذا اللقاح التجريبي .دوافعهم إنسانية
بحتة ،يريدون حياة هانئة لغيرهم ويعرفون أن التاريخ هو
من سوف ينصفهم .هنا نسأل ماذا عسانا أنا وأنت واآلخر
أن ن�ف�ع��ل ت�ك��ري�م��ًا وع��رف��ان��ًا ب�ج�م�ي��ل أف�ع��ال�ه��م وف��دائ�ي�ت�ه��م؟!
هل نكتفي مثال برسائل موقعة من األل��وف كبارًا وصغارًا
ً
رج��اال ونساء ألس��ر أولئك األب�ط��ال ،مضمونها يقول شكرًا،
أبناؤكم دونوا أسماءهم في عقولنا ،هديتكم لإلنسانية كبيرة،
أحسنتم تربية أبنائكم وقدمتم لإلنسان خدمة خلدتكم في
تاريخ اإلنسانية املعاصر ،أنتم الكرماء ،لن ننساكم ،ذلك هو
َ
َُ ْ ُ َ َ َ ُ
ون َعل ٰى أنف ِس ِه ْم َول� ْ�و
أضعف اإلي�م��ان ..يقول تعالى« :وي��ؤ ِث��ر
لمْ
ُ
ْ
َ َ ْ َ َ َ ٌ ََ ُ َ
وق ُش َّح َن ْفس ِه َف ُأ َٰولئ َك ُه ُم ا فل ُحون»َ
كان ِب ِهم خصاصة ومن ي
ِ
ِ
ِ
(سورة الحشر).
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منطقة اليرموك
أرض فضاء  750م

2

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

شارع واحد  -داخلي

KD 578,000
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مبادرون وأصحاب مشاريع صغيرة لـ«الحكومة»:

لمعالجة األزمة بحزمة متكاملة وشمولية
◄ دعوات إلعادة

طالب مبادرون وأصحاب مشاريع صغيرة
ومتوسطة ،الحكومة بإيجاد آلية معينة لمعالجة
إشكالية اإليجارات ورواتب الموظفين ،وذلك
لفترة مؤقتة إلى حين انجالء ُغمة األزمة التي
وصفوها بأنها أزمة كوارث طبيعية «فرمت»
قطاع المشروعات الصغيرة وقطاعات كبرى أيضاً،
وليست أزمة اقتصادية متعلقة بالبنوك أو سوق
األسهم ،وبالتالي البد أن تكون المعالجة غير
تقليدية ،إذ إن أصحاب المشاريع ليسوا بحاجة إلى
قروض بقدر حاجتهم لمعالجة الدولة لإليجارات
والرواتب فقط ،حيث لم يستفد من القروض
الميسرة سوى  2في المئة إلى  3في المئة فقط
من إجمالي المشاريع التي تنطبق عليها شروط
االستفادة من القروض.

النظر في مفهوم

األزمة الراهنة
واعتبارها كارثة
طبيعية لمعالجة
أوضاع المشروعات
◄ ال نريد قصر

المعالجات بطريقة
تقليدية كضخ
السيولة بقروض
ستمثل عبئا ً ماليا ً

بـالل بـدر
أوضحت مصادر من أوساط رواد األعمال ،أن التأخر في إقرار
القوانني الخاصة باألزمة ،قد يفاقم تعثر أصحاب األعمال وال
يسهم ف��ي ان�ق��اذه��م م��ن األزم ��ة ال�ح��ال�ي��ة ،الف�ت�ين إل��ى أن ال��وب��اء
نجمت عنه أزمة حصلت خارج إرادة الجميع ،وسببت قرارات
إغ�ل��اق ج�م�ي��ع امل��ؤس �س��ات وامل �ن �ش��آت ف��ي ال ��دول ��ة ت �ح��ت ال �ق��وة
القاهرة.
واستذكر ه��ؤالء كيفية املعالجة إب��ان ال�غ��زو العراقي الغاشم،
وال� �ت ��ي ت �م �ث �ل��ت ف ��ي ال �ت��وق��ف ع ��ن دف� ��ع اإلي� � �ج � ��ارات وال� ��روات� ��ب
وااللتزامات ،كونها جاءت خارج إرادة الشعب كما هو حاصل
ُ
اآلن ،ف�ل� َ�م ال ت�ق��ر املعالجة نفسها خصوصًا ون�ح��ن أم ��ام أزم��ة
قاهرة خارجة عن اإلرادة ،أثبتت أن أكثر املتضررين في جميع
دول العالم قطاع املشروعات الصغيرة الذي القى دعمًا سريعًا
وليس تقليديًا على نحو ما جرى في الكويت ،فالتعاطي هناك
كان أفضل ،لجهة حل ومعالجة اإليجارات والرواتب ونحو ذلك.
أما أن تترك اإليجارات ملالك العقارات ليقرروا اإلعفاء منها من
ع��دم��ه ،وه��و م��ا تعانيه امل�ش��روع��ات الصغيرة م��ن ع��دم تعاون
غالبية أصحاب العقارات مع أصحاب املشروعات الصغيرة ولم
توجه إليهم أي مساعدات قانونية.
وأردفت املصادر بالقول «على الحكومة أن تتخلى عن تركيزها
بضخ األموال بطريقة عشوائية ،ومن ثم وضع رقاب املبادرين
وأصحاب املشروعات الصغيرة تحت أيدي البنوك» ،مشددين
على ضرورة شمولية القرارات املتعلقة باألزمة ،على أال تكون
ال�ن�ظ��رة م�ج��رد سيولة وض��خ ق ��روض ،وق��د ت��دخ��ل فيها إع��ادة
النظر لبعض القوانني.
ُ
من جهة ثانية ،يرى ه��ؤالء أن اللجنة التوجيهية التي شكلت
لغرض التحفيز واملعالجة ،كان يفترض أن تضم في عضويتها
جميع األطياف من أصحاب األعمال وممثلني عن قطاع العقار
والبنوك والحكومة ،كذلك الصندوق الوطني لرعاية املشروعات
الصغيرة ال��ذي ل��م يكن م��وج��ودا على ط��اول��ة النقاش أو ج� ً
�زء ا
من القرار بشأن الحزمة التحفيزية ،لكن مع ذلك فإن الحكومة
أعلنت تحملها عبئا كبيرا من مخاطر القروض امليسرة املقدمة
من الحزمة وحملت هذه املخاطر للصندوق الوطني.
ودع��ا ه��ؤالء إل��ى أهمية إع��ادة النظر ف��ي بعض ق��وان�ين العمل
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت�س��ري��ح ون �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة ،إل ��ى ج��ان��ب م��ا يتعلق
ب ��اإلي� �ج ��ارات ع �ل��ى أن ت �ك��ون ب�ص�ف��ة م��ؤق �ت��ة ت�ق�ل��ل ال �ع��بء على
صاحب العمل حتى يستطيع النهوض وال��وق��وف على قدميه
وت�خ�ط��ي ه ��ذه األزم� ��ة ،وب��ال�ت��ال��ي اإلج� � ��راءات امل�ط�ل��وب��ة تحتاج
تحركا من الحكومة إلرسال هذه االقتراحات ملجلس األمة ،على
أن تكون هذه الحزمة متكاملة وأال تعتمد على الشق املالي فقط.
وشركات كثيرة لن تأخذ هذه القروض نظرًا ملا سترتب عليها
م��ن ع ��بء م��ال��ي ش��دي��د ل�ج�ه��ة س ��داد ت�ل��ك ال �ق ��روض ،م��ع ض��روة
مشاركة الجميع في األل��م ،وليس وض��ع املشروعات الصغيرة
كشماعة.
ولفتت املصادر إلى تعديل القوانني بوقت الكوارث الطبيعية،
فأي عقد إيجار أو تأمينات يتضمن دائمًا بند كوارث طبيعية
يعفي الكل من االلتزامات ،ومن ثم يتم فسخ العقد ،فكيف يتم
تطبيق العالقة التعاقدية بني مؤجر ومستأجر وال ينطبق على
قرارات حكومية؟.
تقول املصادر :إن الحكومة عقدت اجتماعات مع ممثلي النقابات
واالت �ح��ادات ف��ي ب��داي��ة األزم��ة قبل تشكيل اللجنة التوجيهية،
وج��رت تطمينات على أن يتم األخ��ذ بجميع االق�ت��راح��ات التي
نوقشت في االجتماعات ،لكن لألسف فيما بعد اتضح لنا أنه لم
ُ
يؤخذ بكل ما طرح ،ولم تكن هناك أية ردود أفعال أو مساعدات
ب�ه��ذا ال �ش��أن ،خصوصًا بعد تشكيل اللجنة التوجيهية التي
ترأسها محافظ بنك الكويت املركزي.

كبيراً بعد األزمة

◄ اللجنة التوجيهية

التأخر

خلت في عضويتها

في إقرار

من ممثلين

القوانين

عن أصحاب

الخاصة باألزمة

المشروعات

قد يفاقم

الصغيرة أو

تعثر أصحاب

الصندوق الوطني

المشاريع
الصغيرة

 %2الى %3

القروض الميسرة
جزء من الحل والبد من
إيجاد آلية لمعالجة اإليجارات
ورواتب الموظفين

فقط من إجمالي المشاريع
الصغيرة تنطبق عليها شروط
االستفادة من القروض

◄ اإلجراءات

المطلوبة تحتاج
تحركا ً جديا ً
لمناقشتها
في المجلس
والحكومة

مع بدء رفع إجراءات العزل عالمياً

مالمح تحسن وانتعاش في سوق النفط
¶ «غولدمان ساكس» يرفع توقعاته لخام برنت إلى  55.3دوالراً في 2021
واص �ل��ت أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ارت�ف��اع�ه��ا ف��ي األس � ��واق اآلس�ي��وي��ة
أم ��س ،ف��ي م��ؤش��ر ع�ل��ى تحسن ال�ط�ل��ب م��ع ب��دء ال ��دول ذات
االق �ت �ص��ادات الكبيرة بتخفيف ق�ي��ود ال �ع��زل ،وم��ع خفض
املنتجني الرئيسيني لإلنتاج .وارتفع سعر برميل خام غرب
تكساس الوسيط األميركي تسليم يونيو بنسبة %7.26
إلى  21.87دوالرًا للبرميل بينما ارتفع سعر برميل برنت
بحر الشمال ،املرجعي في السوق العاملية ،تسليم يوليو
بنسبة  %3.86إلى  28.25دوالرًا.
واعتبر ستيفن إينيس خبير األسواق العاملية في مؤسسة
«أك�س��ي ك ��ورب» أن «امل��ؤش��رات الرئيسية ف��ي س��وق النفط
تظهر أخ�ي�رًا معالم تحسن ،واألس �ع��ار تتفاعل إيجابيًا».

وأض � ��اف «ب � ��دأت االح �ت �ي��اط �ي��ات ب��االن �خ �ف��اض س��ري �ع��ًا مع
م ��ؤش ��رات ت �ح �س��ن ف ��ي ال �ط �ل��ب ف ��ي وق� ��ت ات� �خ ��ذت ف �ي��ه أه��م
االقتصادات الخطوة األولى نحو تنشيط الحركة».
وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع اإلثنني للجلسة الرابعة
ً
على ال�ت��وال��ي ،مستفيدة م��ن دخ��ول ات�ف��اق خفض حصص
اإلنتاج بني ال��دول الرئيسية املنتجة للذهب األس��ود حيز
ال�ت�ن�ف�ي��ذ أواخ� ��ر األس �ب��وع امل��اض��ي .وذك ��ر ب�ن��ك االس�ت�ث�م��ار
األم�ي��رك��ي «غ��ول��دم��ان س��اك��س» أن��ه متفائل بشكل متزايد
بشأن صعود أسعار الخام العام القادم بسبب تراجع إنتاج
وتعاف جزئي في الطلب على النفط.
الخام
ٍ
ورفع البنك توقعاته لعام  2021لسعر خام برنت القياسي

ال�ع��امل��ي إل��ى  55.3دوالرًا للبرميل م��ن  52.50دوالرًا .وزاد
أي�ض��ًا ت�ق��دي��رات��ه ل�خ��ام غ��رب ت�ك�س��اس ال��وس�ي��ط إل��ى 51.38
دوالرًا للبرميل من  48.50دوالرًا في توقعاته السابقة.
وت�ح�س�ن��ت ت��وق �ع��ات ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال��وق��ود م��ع ب ��دء والي ��ات
أم�ي��رك�ي��ة ودول ع��دة منها إي�ط��ال�ي��ا وأس�ب��ان�ي��ا وال�ب��رت�غ��ال
وال �ه �ن��د وت��اي �ل �ن��د ب��ال �س �م��اح ل�ل�ب�ع��ض ب ��ال� �ع ��ودة لعملهم
واستئناف العمل.
لكن محللني قالوا إن الطلب العاملي على النفط تهاوى على
األرجح بنحو  30في املئة في أبريل ،وإن التعافي من املرجح
أن يكون بطيئًا خاصة مع توقعات باستمرار توقف أغلب
عمليات خطوط الطيران الدولية ألشهر(.رويترز ،أ.ف.ب)

عائدات بـ 36.4مليار دوالرَّ ..
تبخرت!

مطارات الشرق األوسط دخلت المرحلة األكثر خطورة
أفاد مجلس المطارات الدولي ( )ACIبأن مطارات اإلمارات
والشرق األوسط دخلت المرحلة األكثر خطورة من العام ،بسبب
ّ
متوقعا انخفاض
االضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا،
إيراداتها بأكثر من النصف وهبوط حركة الركاب بمئات الماليين.

حسام علم الدين
ق � ��ال امل� �ج� �ل ��س :إن امل� �ح� �ط ��ات ال��رئ �ي �س��ة
ل �ل �ط �ي��ران ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق األوس� ��ط
ّ
وآسيا واملحيط الهادئ ستشهد تبخر
عائدات بـ 36.4مليار دوالر هذا العام.
وك� �ش ��ف أن م � �ط� ��ارات ال � �ش ��رق األوس � ��ط
س�ت�س�ج��ل ان �خ �ف��اض��ًا ب�ن�س�ب��ة  %53في
اإلي��رادات هذا العام ،وهو أقل بقليل من

االنخفاض املتوقع بنسبة  %59في آسيا
واملحيط الهادئ ،مشيرًا إلى أن مطارات
الشرق األوس��ط وآسيا واملحيط الهادئ
ستخسر ملياري مسافر؛ أي بزيادة 400
ّ
مليون مسافر عن توقعات سابقة.
وأظ� � �ه � ��رت ال� �ب� �ي ��ان ��ات األول� � �ي � ��ة مل�ج�ل��س
امل� �ط ��ارات ال ��دول ��ي ان ح��رك��ة ال �س �ف��ر في
 26م �ط ��ارًا ف ��ي ال �ش ��رق األوس � ��ط وآس �ي��ا
واملحيط الهادئ ال تزال منخفضة جدا،

حركة  26مطاراً في
المنطقة هبطت
 %92الشهر الماضي
تفقد مليا َري مسافر
في  2020بزيادة 400
ُّ
التوقعات
مليون عن
السابقة

وهبطت بنسبة سنوية ،بلغت  %92في
اب ��ري ��ل .وق� ��ال امل �ج �ل��س :ف��ي ض ��وء ه��ذه
الخسائر امل �ق� ّ�درة ملختلف امل �ط��ارات في
الشرق االوس��ط وآسيا واملحيط الهادئ
ندعو الحكومات الى تقديم حزم تحفيز
اضافية لشركات هذا القطاع ،بما فيها
إع�ف��اءات من الضرائب ورس��وم االمتياز
وت�س�ه�ي�لات ل �ق ��روض ،ل�ل�م�س��اع��دة على
نهوض القطاع من أزمته.
ّ
لكن في املقابل ،أكد أن املطارات العاملية
ُ
ستكافح للبقاء ،وع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ات في
منطقة آسيا واملحيط ال�ه��ادئ والشرق
االوس ��ط ب��ذل امل��زي��د م��ن ال�ج�ه��د ف��ي ه��ذا
امل � �ج� ��ال .وق � ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام للمجلس
مل �ن �ط �ق ��ة امل� �ح� �ي ��ط ال � � �ه� � ��ادئ س �ت �ي �ف��ان��و

ب��ارون�س��ي :إن صناعة ال�ط�ي��ران وقطاع
امل �ط��ارات ف��ي امل��رح�ل��ة األك �ث��ر ح��رج��ًا من
ّ
العام ،نتوقع ان يكون الربع الثاني من
العام الحالي أكثر تحديا من الربع األول،
خصوصًا في املطارات التي يغلب عليها
الطابع ال��دول��ي للمرور ،أي التي تعتبر
محطات رئيسة في مناطق متعددة.
وذك ��ر م��وق��ع زاوي� ��ة أن االت �ح��اد ال��دول��ي
للنقل الجوي (اياتا) قال في وقت سابق
إن ع��دد رك��اب ال�ش��رق األوس ��ط انخفض
الى النصف في مارس ،وهو أكثر األشهر
ً
ك ��ارث � �ي ��ة ،ال �ن �س �ب��ة إل � ��ى ش ��رك ��ات ال �ن �ق��ل
الجوي ،نتيجة اإلجراءات الصارمة التي
فرضتها الحكومات العاملية ،للحد من
انتشار فيروس كورونا.
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«الغرفة» استقبلت ممثلي شركات مقـاوالت

الصقر :بارقة أمل لتعديل قانوني اإليجارات والعمل
¶ إعادة تقييم الرسوم المختلفة لقطاع المقاوالت خالل الفترة الراهنة
رفع خطابات الضمان
لدى البنوك واإلفراج
عنها للمقاولين

محمد الصقر مستقبالً عدداً من ممثلي شركات المقاوالت في غرفة التجارة بحضور فهد الجوعان وطالل جاسم الخرافي

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر:
إن الحكومة تبدي اهتمامًا لجهة التعديل على قانوني
العمل واإليجارات.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م�ن��اق�ش��ة ال �ص �ق��ر ع� ��ددًا م��ن األه � ��داف مع
ممثلي الشركات الكويتية من قـطاع املقـاوالت بحضور
فهد يعقوب الجوعان ،وطالل جاسم الخرافي ،من مجلس

إدارة الغرفة .وكان على رأس مسؤولي الشركات كل من:
ض��اري برجس البرجس ،إي��اد الثويني ،ط�لال أن��ور املال،
وخ��ال��د ف�ي�ص��ل امل �ط ��وع .وذك ��ر ال�ص�ق��ر أن ال�غ��رف��ة التقت
مختلف قطاعات االقتصاد واالت �ح��ادات النوعية ،وذل��ك
في ض��وء جهودها خ�لال األزم��ة الصحية الراهنة ،وأنها
تحرص على مد يد العون للقطاع الخاص الكويتي للعمل

على تحسني الوضع الحالي لشركات القطاع الخاص.
وقد تطرق اللقاء إلى مناقشة ما يخص قطاع املقاوالت
ف��ي الكويت وك��ذل��ك تمت مناقشة ض��رورة إع��ادة تقييم
ال��رس��وم املختلفة ب�ش��أن ال�ق�ط��اع خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال��راه�ن��ة،
وم ��وض ��وع م�س�ت�ح�ق��ات وم �ط��ال �ب��ات ش��رك��ات امل �ق��اوالت
املتأخرة ل��دى الجهات الحكومية وض��رورة س��داده��ا ملا

شركات عقارية :اإلعفاء من اإليجار
رهن تجميد فوائد القروض
إبراهيم عبدالجواد
ط��ال��ب ع ��دد م��ن ال �ش��رك��ات ال �ع �ق��اري��ة ،إل �غ��اء أو
ت�ج�م�ي��د «ال� �ف ��وائ ��د امل��رك �ب��ة ع �ل��ى ت�س�ه�ي�لات�ه��م
املصرفية القائمة ،التي مازالت تحتسب عليها،
وذلك حتى يتسنى لهم إعفاء املؤجرين لديهم
من سداد األجرة عن شهري مارس وأبريل وما
يستجد منها خصوصًا أصحاب املشروعات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،ط��امل��ا ك��ان��ت ال �ح �ي��اة
االقتصادية شبه متوقفة بسبب حظر التجوال
الذي تسبب به تفشى وباء كوفيد .19
وقالوا في اتصاالت مع سبقلا :إن قرار البنك
املركزي األخير حول تأجيل استحقاق أقساط
ال� �ق ��روض مل ��دة  6أش �ه��ر ج �ي��د ،إال أن �ه��م تمنوا
بأن يتم تحديثه ليشمل التنازل أو على األقل
تجميد ف��وائ��د ال�ق��روض التمويلية املسحوبة
م �ن �ه��م ب �ض �م��ان ع �ق��ارات �ه��م ،خ��اص��ة أن «ع� ��داد
ال �ف��وائ��د ش �غ��ال» ب�ش�ك��ل ش �ه��ري ول ��م ي�ت��وق��ف،
إذ إن بعض ال�ش��رك��ات خصوصًا ال�ت��ي تمتلك
عقارات تجارية واستثمارية وحرفية يترصد
ف��ي ذم �ت �ه��ا ق��روض��ًا م�ل�ي��ون�ي��ة مل�ص�ل�ح��ة ب�ن��وك
سحبتها ل�ش��راء ذات ال�ع�ق��ار ،ال��ذي أص�ب��ح بال
مدخول حاليًا ،وفوائد التمويل الشهرية التي
ُ
مازالت جارية تقدر بمئات اآلالف من الدنانير،
وه � ��ي م �ب��ال��غ م �ح �ت �س �ب��ة ط� � ��وال ف� �ت ��رة ت��أج �ي��ل
األقساط على قروضهم ولم تتوقف ،وستكون
ق �ي �م��ة إض ��اف� �ي ��ة ع �ل��ى أص � ��ل ال ��دي ��ن امل �ط��ال �ب�ين
بسداده إلى البنوك.
ولفتوا إلى أن أغلب مالك العقارات خصوصًا
ال �ت �ج��اري��ة وال �ح��رف �ي��ة ل �ي��س ل��دي �ه��م م��ان��ع في
إعفاء املؤجرين من الدفع ،خصوصًا أصحاب
املشروعات الصغيرة واملتوسطة الذين تعثروا
جراء إغالق محالتهم ،لكن في املقابل شركات
العقار أصحبت «م�خ�ن��وق��ة» ،وتتكبد خسائر
ك��ارث �ي��ة س ��واء م��ن ن��اح�ي��ة ع ��دم تجميد ف��وائ��د
ق��روض�ه��م ،وم��ن جهة أخ��رى ان�ع��دام تدفقاتهم
امل��ال �ي��ة ،وف��ي امل�ق��اب��ل ه��ي م�ل��زم��ة ق��ان��ون��ًا بدفع
«ف ��ائ ��دة» األق �س��اط ع�ل�ي�ه��ا ط ��وال ف �ت��رة تأجيل

فوائد القروض العقارية
«عدادها شغال» ولم
يتوقف ..رغم تأجيل األقساط
تنازل البنوك
عن الفوائد المركبة
أو تجميدها له محاسن كبيرة
سيل من القضايا المتوقعة
بسبب خالفات دفع األجرة
عند بدء عودة الحياة
ال� �س ��داد ال �ت��ي أق ��ره ��ا ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي م��ؤخ��را،
وامل �ن �ت �ه �ي��ة ف� ��ي س �ب �ت �م �ب��ر امل �ق �ب��ل م �م ��ا ي�ع�ن��ي
تضاعف أصل الدين عليها.
وت�م�ن��ى م�ل�اك ال �ع �ق��ارات أن ي�ق��وم ب�ن��ك الكويت
امل��رك��زي بأخذ امل �ب��ادرة وال�ت��واص��ل م��ع البنوك
امل �ح �ل �ي��ة واالت � �ف� ��اق م �ع �ه��ا ل �ح��ل ت �ل��ك امل�ش�ك�ل��ة،
وال �ن �ظ��ر ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ب�ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ن��ازل عن
فائدة قروضهم خالل مدة سريان قرار تأجيل
األقساط ،أو على األقل تجميد فوائد القروض
ال �ع �ق��اري��ة ب �ن �ف��س ف �ت��رة ت��أج �ي��ل األق � �س� ��اط ،أو
ترحيل استحقاقها بالتزامن مع انتهاء فترة
التأجيل.
وأك� � � ��دوا أن ق � ��رار امل� ��رك� ��زي وال� �ب� �ن ��وك امل�ح�ل�ي��ة
ب ��ال� �ت � �ن ��ازل أو ت �ج �م �ي��د ف � ��وائ � ��د ال �ت �س �ه �ي�ل�ات
االئتمانية املستحقة على الشركات العقارية أو
ترحيلها ،سيكون له انعكاسات جدًا إيجابية،
ح �ي��ث س �ي �ق��وم ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن م�ل�اك ال �ع �ق��ارات

بإعفاء املؤجرين لديهم من األج��رة ،خصوصًا
أص �ح��اب امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة،
ع �ل ��ى اع� �ت� �ب ��ار أن � ��ه ل� ��ن ي� �ك ��ون ع �ل ��ى ال �ش ��رك ��ات
ال� �ت ��زام ��ات م��ال �ي��ة ات� �ج ��اه ال �ب �ن��وك خ �ل�ال ف �ت��رة
ال�ت��أج�ي��ل ،وب��ال�ت��ال��ي يتم تخفيف ال�ض��رر على
الجميع من مالك عقارات أو مؤجرين.
كما أن مثل هذا القرار سيكون له األثر اإليجابي
بتخفيف الضغط الكبير املتوقع على املحاكم
ب�ع��د «ع ��ودة ال�ح�ي��اة» ورف ��ع ال�ح�ظ��ر ،ح�ي��ث من
امل��رج��ح أن ت��واج��ه املحاكم سيال م��ن القضايا،
خصوصًا املتعلقة بمشاكل اإلي �ج��ارات س��واء
ب�ين مستثمرين أو م��ؤج��ري��ن أف ��راد بمواجهة
الشركات وم�لاك العقارات بغالبية قطاعاتها
الذين تضرروا بشكل كبير من األزمة الحالية.
وقالت بعض الشركات :إن املحاكم سترهق من
كم القضايا التي ينوي جميع األطراف رفعها
ع �ق��ب ان �ت �ه��اء ال�ع�ط�ل��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة اإلج �ب��اري��ة،
وس��وف يستمر ت��داول�ه��ا ف��ي املحاكم لسنوات
طويلة مما يعني إرهاق وإشغال مرفق القضاء.
الجدير بالذكر أن بنك الكويت املركزي أصدر
ق � ��رارًا ب �ت��أج �ي��ل االس �ت �ح �ق��اق��ات امل �ت��رت �ب��ة على
ال�ع�م�لاء امل�ت�ض��رري��ن م��ن ك��ورون��ا ل��دى البنوك
ستة أش�ه��ر ،اعتبارًا م��ن مطلع م��ارس املاضي
وحتى شهر سبتمبر املقبل من دون أي رسوم
ج��زائ�ي��ة أو غ��رام��ات ت��أخ�ي��ر ،إال أن ��ه ل��م يشمل
الفائدة.
وال � � �ق� � ��رار ال� �ج ��دي ��د ي� ��أت� ��ي اس � �ت � �م� ��رارًا ل �ح��زم��ة
اإلج � � � � � ��راء ات ال � �ت� ��ي ات� �خ ��ذه ��ا ال� �ب� �ن ��ك امل� ��رك� ��زي
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ب�ن��وك املحلية مل��واج�ه��ة اآلث��ار
االقتصادية لتفشي فيروس كورونا املستجد
«كوفيد .»19 -وكان بنك الكويت املركزي َّ
وجه
ال �ب �ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي  12م ��ارس امل��اض��ي إل��ى
تأجيل االستحقاقات املترتبة على املتضررين
مل ��دة ث�لاث��ة أش �ه��ر م��ن دون ت�ط�ب�ي��ق أي رس��وم
ج��زائ �ي��ة ،وذل ��ك ض�م��ن ح��زم��ة ق� ��رارات مل��واج�ه��ة
ت��داع�ي��ات «ك��ورون��ا» ع�ل��ى االق�ت�ص��اد الكويتي
والشركات املحلية في ظل الظروف التشغيلية
الصعبة.

له من أثر بالغ في استعادة الحركة الطبيعية للشركات
وإع� � ��ادة ن �ش��اط �ه��ا ،ك��ذل��ك رف ��ع خ �ط��اب��ات ال �ض �م��ان ل��دى
البنوك واإلفراج عنها للمقاولني وتحفيز النظرة للقطاع
الخاص عن طريق أن ينظر له كشريك أساسي وإع��ادة
إحياء املشاريع الحيوية مع هيئة الشراكة بني القطاعني
العام والخاص ،واإلسراع بها.

بسبب انخفاض أسعار النفط واإلغالق

االقتصاد العراقي ينهار
بفعل «الضربة المزدوجة»!

أفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست األميركية أن
االقتصاد العراقي ينهار بفعل الضربة املزدوجة
الن� �خ� �ف ��اض أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط وإج� � � � ��راءات اإلغ �ل��اق
ال�ت��ي ت�ف��رض�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة بسبب تفشي ف�ي��روس
«كورونا» املستجد ،حيث يقف البلد بكامله على
حافة الكارثة.
وأكدت الصحيفة أن تفشي الوباء أدى إلى هبوط
أسعار النفط العاملية وعائدات النفط التي تبقي
العراق على قيد الحياة ،ثم جاءت الضربة الثانية
بإعالن إجراءات اإلغالق التي دمرت سبل العيش،
ووضعت بعض األسر تحت خط الفقر وفي دائرة
الجوع.
وأملحت إلى أن هذه األزمة ليست وليدة اليوم ،بل
تكونت خ�لال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،بسبب الفساد
وان �ش �غ��ال رج ��ال ال�س�ي��اس��ة بمصالحهم وزي ��ادة
ث ��روات � �ه ��م .وب �ف �ع��ل ال �ح �ظ��ر أص� �ب ��ح امل �ل�اي �ي�ن م��ن
العراقيني الذين يعيشون على وظائف املياومة،
ع��ال �ق��ون ف��ي م �ن��ازل �ه��م غ �ي��ر ق ��ادري ��ن ع �ل��ى إط �ع��ام
أسرهم.

انهيار أسعار النفط

تجميد فوائد القروض العقارية أو إلغاؤها يخفف العبء عن أصحاب المشاريع

سداد مستحقات
ومطالبات الشركات
المتأخرة

في الوقت نفسه ،أدى الوباء إلى انخفاض الطلب
ع �ل��ى ال �ن �ف��ط ،ف �ق �ب��ل أش �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة ف �ق��ط ،ك� ��ان من
امل�ت��وق��ع أن ت��أت��ي ح��وال��ي  90ب��امل�ئ��ة م��ن ميزانية
الدولة املؤقتة لعام  2020من صادرات النفط ،مع
احتساب سعر  56دوالرًا للبرميل.
ول�ك��ن م��ع ت��وق��ف االق �ت �ص��ادات ،ت��راج�ع��ت ع��ائ��دات
ال �ن �ف��ط إل ��ى أدن� ��ى م �س �ت��وى ل �ه��ا م �ن��ذ ع �ق��د ،وف�ق��ًا
لألرقام التي نشرها تقرير النفط العراقي ،وقال
أح�م��د طبقجلي ،كبير م�س��ؤول��ي االس�ت�ث�م��ار في
صندوق آسيا فرونتير كابيتال العراق« :أعتقد أن
الشهرين املقبلني سيكونان مرعبني للغاية على
الجميع».
وأض � ��اف ل�ل�ص�ح�ي�ف��ة أن ��ه ف ��ي ال �ن �ظ��ام ال�س�ي��اس��ي
ل �ل �ع��راق ب�ع��د  ،2003ي �ج��ري ت��وزي��ع ال�س�ل�ط��ة بني
مختلف الجماعات العرقية والدينية ،وأن كل طرف
يسعى ال��ى استغالل م��وارد ال��دول��ة ،وخ��اص��ة في
الوظائف الحكومية ،لتطوير شبكات محسوبية
واسعة النطاق ،حتى أصبحت النتيجة هي قطاع
عام متضخم ،يستنزف ما يقدر بنحو  50مليار
دوالر ك��ل ع��ام ل�ل��روات��ب واالس�ت�ح�ق��اق��ات وح��ده��ا،
وهي تشكل غالبية ميزانية الدولة.
وأش � � ��ارت إل� ��ى أن� ��ه ح �ت��ى ق �ب��ل ت �ف �ش��ي ال �ف �ي��روس
ال�ت��اج��ي ،ك��ان��ت الحكومة العراقية ت��واج��ه أزم��ات
متعددة ،أهمها تصاعد العنف ب�ين امليليشيات
املدعومة من إي��ران والقوات األميركية ،ومحاولة
تنظيم داع��ش ال�ع��ودة م��رة أخ��رى ،باإلضافة إلى
ع��زل رئيس ال��وزراء السابق ع��ادل عبداملهدي في
أكبر تظاهرات شهدتها البالد.
ً
وبالرغم من أن الشارع قد هدأ قليال بسبب الوباء،

فإن املشاكل التي دفعت عشرات اآلالف من الشباب
والشابات الى االحتجاج ال تزال دون حل ،والتي
يأتي في مقدمتها ارتفاع نسبة البطالة.

خفض الرواتب
ق��در معهد جيفريز ل�ل�خ��دم��ات امل��ال�ي��ة أن ال�ع��راق
سيحتاج إلى تمويالت خارجية بنحو  40مليار
دوالر ف��ي ع ��ام  ،2020وف ��ي ح�ي�ن أن ال�ح�ك��وم��ات
األج �ن �ب �ي��ة وامل ��ؤس �س ��ات ال ��دول �ي ��ة ،م �ث��ل ص �ن��دوق
النقد ال��دول��ي ،على اس�ت�ع��داد لتقديم ال��دع��م ،فإن
مساهمتهم وح��ده��ا ل��ن تكون كافية لتوفير هذا
املبلغ ،على حد قول علياء مبيض ،املدير اإلداري
الستراتيجية الدخل الثابت في «جيفريز».
وأف � ��ادت م �ب �ي��ض« :ال� �ع ��راق أك �ب��ر م��ن أن يتحمله
م �ج �ت �م��ع امل ��ان� �ح�ي�ن ،س �ي �ح �ت��اج ال� �ع ��راق� �ي ��ون إل��ى
االع �ت �م��اد ع�ل��ى أن�ف�س�ه��م م��ن خ�ل�ال ت��داب�ي��ر ضبط
م ��ال ��ي م ��ؤمل ��ة ،وت �ق �ل �ي��ل ح �ج��م ال �ح �ك��وم��ة ،ورب �م��ا
إض� �ع ��اف ال �ع �م �ل��ة أك �ث��ر ل�ت�ق�ل�ي��ل ال �ت��آك��ل ال �س��ري��ع
الحتياطياتها من العمالت األجنبية».
أم��ا املسؤولون العراقيون فيشعرون بالقلق من
أن األزم��ة االقتصادية املتفاقمة ف��ي ال�ب�لاد يمكن
أن تدفع باملزيد من املتظاهرين إلى الشوارع في
األش �ه��ر امل�ق�ب�ل��ة م��ع ارت �ف��اع درج� ��ات ال� �ح ��رارة في
ال�ص�ي��ف وت�ع�ث��ر إم � ��دادات ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي ��اه ،كما
فعلوا مرارًا وتكرارًا في السنوات األخيرة.
وعلى الرغم من أن املسؤولني العراقيني يقولون
إن�ه��م ي��درس��ون مقترحات لتعزيز ال��وض��ع املالي
للبالد م��ن خ�لال تخفيض روات ��ب ال�ق�ط��اع ال�ع��ام،
فإن الخبراء يؤكدون أنه من غير املحتمل أن تقوم
الحكومة بتغييرات شاملة على املدى القصير.
أما عن الحل لهذه األزمة ،فقد صرح نبيل جعفر،
ال�خ�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي ف��ي ب �غ��داد« :ال �ح��ل ال��وح�ي��د
ه��و خ�ف��ض روات ��ب امل��وظ�ف�ين ،ل�ك��ن تخفيض ه��ذه
الرواتب ستكون له نتائج كارثية ،باإلضافة إلى
تحقيق مراجعات اقتصادية ،وهذا لن يحدث إال
إذا تخلى السياسيون عن املحسوبية ،أهم مصدر
حيوي ملكانتهم الشعبية».
ووف �ق��ًا مل�س��ؤول�ين ح�ك��وم�ي�ين ،ف��إن ال �ج��دل املحيط
ب�خ�ف��ض امل��رت �ب��ات ي�ت�م�ح��ور ح ��ول م��ن سيخفض
رات �ب��ه وك� ��م ،وع � ��ادة م��ا ي �ج��ري اس �ت �ك �م��ال روات ��ب
العاملني ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ع��ام بمدفوعات إضافية،
وتعويض الفرد عن السفر أو نفقات األسرة ،وقد
ارتفعت هذه املدفوعات اإلضافية من  3.8مليارات
دوالر ف��ي  2005إل��ى  36مليار دوالر ال�ي��وم ،وفقًا
لدراسة أجرتها كلية لندن لالقتصاد.
ب��دوره ،أكد عبدالحسني الهنني ،مستشار رئيس
ال� � ��وزراء ال �ع��راق��ي امل��ؤق��ت ع� ��ادل ع �ب��دامل �ه��دي ،أن��ه
يوجد برنامج لخفض جميع موظفي الحكومة،
وأن ال �ت �خ �ف �ي �ض��ات األك� �ث ��ر أه �م �ي��ة س �ت �ك��ون على
رواتب املوظفني وغيرهم من كبار املسؤولني.
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أميركا فشلت بشكل مذهل في القيادة ..والصين لم تسد الفجوة

من سيفوز بسباق إدارة العالم؟
¶ األزمة جلبت إمكانات إلعادة رسم خريطة القوة والنفوذ

وسع صالحياته إلى ما بعد األنشطة النقدية والمالية

¶ واشنطن ستحد من النفوذ الصيني في المنظمات الدولية

¶ بكين تتعرض لضغوط متزايدة ..وسط استفحال عدم الثقة
¶ «الصحة العالمية» ..كرة قدم سياسية يتقاذفها الجميع

وليد منصور
في عام  ،2018قال الرئيس شي جني بينغ إن الصني ستقوم
بدور نشط في قيادة إصالح نظام الحكم العاملي ،كجزء من
جهد لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.
ك��ان��ت ه��ذه ال��رس��ال��ة غامضة بما يكفي ل�ج��ذب القليل من
االه �ت �م ��ام ،ح �ت��ى وص �ل��ت ج��ائ �ح��ة «ك� ��ورون� ��ا» ،م �م��ا جلب
االضطرابات وعدم اليقني ،إلى جانب إمكانية إعادة رسم
خريطة القوة والنفوذ العامليني .ثم أصبح ال�س��ؤال :كيف
سيكون دور الصني في إصالح الحوكمة العاملية؟
وفي تقرير ملوقع «إس سي إم بي» رأى أن منظمة الصحة
العاملية كانت في طليعة هذا النقاش ،وأصبحت كرة القدم
السياسية ،بالنظر إل��ى دوره��ا في الخطوط األمامية في
تنسيق م�ك��اف�ح��ة امل ��رض .ل��م يعجب امل�ن�ت�ق��دون (ال��رئ�ي��س
األميركي دون��ال��د ت��رام��ب ال�ب��ارز بينهم) بمنظمة الصحة
ال�ع��امل�ي��ة ،قائلني إن�ه��ا أش ��ادت ب��رد فعل بكني على تفشي
امل ��رض بينما ك��ان��ت ت�ت�ج��اه��ل ت��أخ��ر عملها ع�ن��دم��ا ظهر
الفيروس التاجي ألول مرة في مدينة ووهان الصينية.
إن ال� �ص ��راع ب�ي�ن واش �ن �ط��ن وب �ك�ي�ن ح� ��ول س �ل��وك منظمة
ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ق��د ت�م��ت معالجته بشكل ح��اد ألن ه��ذا
ال��وب��اء ق�ت��ل أك�ث��ر م��ن  217أل��ف ش�خ��ص وأص ��اب أك�ث��ر من
 3م�لاي�ين ،م��ع حصيلة كبيرة بشكل خ��اص ف��ي ال��والي��ات
املتحدة .ومع ذلك ،فهي مجرد رمز للنضال األوسع نطاقا
من أجل القلوب والعقول بني القوتني ،األمر الذي يثير اآلن
سؤاال آخر :من هو الفائز؟

النفوذ الصيني
ق ��ال ري �ت �ش��ارد ج� ��وان م��دي��ر األم� ��م امل �ت �ح��دة ف��ي مجموعة
األبحاث إنترناشيونال كرايسس غروب ومقرها بروكسل:
«ل�ق��د فشلت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بشكل م��ذه��ل ف��ي ال�ق�ي��ادة
خ�لال ه��ذه األزم ��ة ،لكن الصني ل��م تتمكن م��ن س��د الفجوة
بشكل ّ
فعال كما كانت تأمل بكني».
وأض��اف ج��وان «م��ن امل��رج��ح أن تكثف واشنطن جهودها
للحد من النفوذ الصيني في املنظمات الدولية بعد الوباء،

ل�ك��ن ح�ل�ف��اء ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ف��ي أوروب� ��ا وأم��اك��ن أخ��رى
يفضلون على األرجح تجنب املواجهة مع بكني على الرغم
م��ن استياء العديد م��ن ال�ح��زم الصيني الجديد ف��ي األم��م
املتحدة».
وأش ��ار ج��وان إل��ى كيفية سعي ال�ص�ين لتوسيع نفوذها
ف��ي املنظمة ال��دول�ي��ة ف��ي ال�س�ن��وات األخ�ي��رة ،لتصبح أكبر
مساهم في ميزانيتها وعمليات حفظ السالم بعد الواليات
امل�ت�ح��دة .وت�ش�م��ل ه��ذه ال��دف�ع��ة تعيني م��واط�ن�ين صينيني
على رأس أربع من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة الـ،15
مقارنة بواحدة من الواليات املتحدة.
وأث ��ار ت�ع�ي�ين ال�ص�ين ف��ي م�ج�ل��س ح�ق��وق اإلن �س��ان ال�ت��اب��ع
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ف��ي أب��ري��ل ش �ك��اوى م��ن م�ج�م��وع��ات عاملية

خلق فراغ
أوقفت واشنطن تمويل منظمة الصحة العاملية ،كما أنها ابتعدت
عن االتفاقات العاملية املتعددة األط��راف ،مثل االت�ف��اق النووي
اإليراني واتفاقية باريس بشأن املناخ ،وعرقلت التعيينات في
منظمة التجارة العاملية لتعكس استياءها من كيفية عملها .في
حني أن هذا السلوك من قبل إدارة ترامب يبدو أنه يخلق نوعًا
من الفراغ الذي يمكن أن تتدخل فيه بكني ،إال أنه لم ينجح تمامًا
بهذه الطريقة للحزب الشيوعي الصيني.

الكثير من التراجع
ق��ال ه��ارش بانت رئيس برنامج ال��دراس��ات االستراتيجية
في مؤسسة أوب��زرف��ر ريسيرش في نيودلهي« :إن الوباء
أض��ر بمصداقية منظمة الصحة العاملية ،لكن ذل��ك لم يكن
سوى جزء من تفكك هياكل الحوكمة العاملية التي نشأت
منذ نهاية الحرب العاملية» .وأضاف« :ستستمر الصني في
أن تكون ج��زءًا من هذه املنظمات ،حيث ال يوجد بديل من
بعض النواحي سوى جعل الصني جزءًا من هذه املنظمات
إذا كنت جادًا في مواجهة التحديات العاملية ،ولكن سيكون
هناك الكثير من التراجع من اآلن فصاعدًا».

بشأن سجل حقوق اإلنسان في البالد .كما تراجعت األمم
املتحدة عن السماح لشركة االتصاالت الصينية العمالقة
تينسنت بتوفير أدوات التداول بالفيديو بمناسبة الذكرى
 75للمنظمة بعد أن قال منتقدون إن الشركة ساعدت في
فرض رقابة على اإلنترنت في الصني لبكني.

هل الصني مستعدة؟
في ه��ذه األث�ن��اء ،تتزايد لعبة اللوم على «ك��ورون��ا» ،حيث
تقول بعض األصوات في واشنطن إن الصني مسؤولة عن
تفشي املرض ويجب أن تكون مسؤولة.
وق��ال��ت ك��ري�س�ت�ين ل��ي زم�ي�ل��ة م�ش��ارك��ة ف��ي م��رك��ز األب �ح��اث
الفكري من الحزبني ومقره واشنطن« :إن أزمة كوفيد19 -
التي تكشفت على م��دار األشهر القليلة املاضية تثير في
نهاية املطاف مسألة ما إذا كانت الصني مستعدة للقيادة
العاملية التي سعت إليها ،ألمن أميركي جديد».
وعلى الرغم من كل االنتقادات املوجهة إلى منظمة الصحة
العاملية ،فإن لديها مدافعني عنها ،بما في ذلك بيل غيتس
الذي غرد أن العالم بحاجة إلى وكالة الصحة أكثر من أي
وقت مضى وقال إن قطع التمويل خطير.
وق��ال معلقون سياسيون إن هجمات ترامب على منظمة
الصحة العاملية كانت محاولة لتفادي االنتقادات املوجهة
إل��ى ت�ع��ام��ل إدارت� ��ه م��ع ال��وب��اء واالرت �ف��اع الكبير ف��ي ع��دد
القتلى في الواليات املتحدة ،والذي تجاوز عدد القتلى في
أي دولة أخرى ،بما في ذلك الصني .في الوقت الذي يواجه
فيه ترامب إعادة انتخابه هذا العام ،أصبح إلقاء اللوم على
الصني جزءًا من برنامج حملته االنتخابية ،كما يقولون.
وقدمت الصني املساعدة الطبية والدعم ألكثر من  120دولة
ومنظمة دولية ،وأرسلت فرق خبراء طبيني إلى الخارج.
وقال مسؤولون صينيون إن اإلجراءات املضادة للوباء في
البالد «اشترت وقتًا ثمينًا وقدمت الخبرة للجميع».
ورف�ض��ت ال�ص�ين ال��دع��وات إلج ��راء تحقيق دول��ي مستقل.
وقال تشني ون وهو دبلوماسي صيني بارز في بريطانيا
ف��ي مقابلة م��ع ب��ي ب��ي س��ي ،الجمعة امل��اض��ي ،إن املطالب
بإجراء مثل هذا التحقيق لها دوافع سياسية.

أطنان مكدَّ سة في موانئ ساحل العاج

ل صادرات الكاكاو والكاجو
«كورونا» يش ُّ
سليمة لبال
ل � ��م ت �ن �ق �ط��ع ص � � � � ��ادرات س� ��اح� ��ل ال � �ع � ��اج م � ��ن امل �ن �غ �ن �ي��ز
والبوكسيت واملطاط إلى دول العالم على الرغم من أزمة
وب��اء ك��ورون��ا ،فيما توقفت ص��ادرات الكاكاو والكاجو
بسبب ت��راج��ع الطلب ،على ال��رغ��م م��ن أن ساحل العاج
أول منتج في العالم لهذين املادتني.
وتصل يوميا بواخر إلى موانئ ساحل العاجل محملة
باألرز والسكر والقمح ولكنها نادرا ما تغادر في هذه
األي��ام ،وع��ادة ما تقلع باخرة أو حاملة حاويات ميناء
اب �ي��دج��ان م�م�ل��وءة ب��أك�ي��اس ال �ك��اك��او م��رة ك��ل ث�لاث��ة أو
أربعة أيام في األيام العادية ،ولكن منذ أبريل املاضي لم
تقلع أي سفينة واألمر ذاته في ميناء سان بيدرو الذي
يعد امليناء األول عامليا في تصدير الكاكاو.
وأدى ه��ذا ال��وض��ع إل��ى ت��راج��ع ن�ش��اط ميناء ابيدجان،
ح�ي��ث ت�ج��ري  90ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�ت�ب��ادالت ال�ت�ج��اري��ة في
البالد ،إذ أحيل  3000عامل من بني  8آالف الى البطالة
ف�ي�م��ا ط �ل��ب م��ن ع �م��ال األرص� �ف ��ة ،أخ ��ذ إج � ��ازة م��ن دون
مكافأة.
واك�ت�ظ��ت م�ح��ال وم��راك��ز ال�ت�خ��زي��ن ف��ي م�ي�ن��اءي ساحل
العاجل منذ بضعة أسابيع بأكياس الكاجو والكاكاو
املكدسة ف��ي انتظار م��ن يشتريها .وق��ال عامل رصيف
ف��ي م�ي�ن��اء اب �ي��دج��ان لصحيفة ل��وم��ون��د ال�ف��رن�س�ي��ة إن
غالبية ه��ذه الطلبيات ألغيت أو تم تأجيلها ال��ى وقت
غير معلوم.
حتى اآلن ما تزال زراعة الكاكاو تقاوم الوباء في ساحل
العاج ،فآخر موسم بدأ في أكتوبر  2019وانتهى نهاية
مارس املاضي قبل بدء األزمة الصحية .ووفق الرئيس
امل��دي��ر ال�ع��ام لصندوق االستثمار «اإلي �ف��واري بولسار
بارتنرز» يوسف كاريوس أن ما حمى موسم الكاكاو
م��ن األزم� ��ة ال�ص�ح�ي��ة ق�ص�ي��رة امل ��دى ه��و أن امل�ع��ام�لات
انتهت وت��م دف��ع ك��ل التكاليف لعناصر السلسلة ،لكن
املشكلة اليوم في نظام البيع على امل��دى البعيد ،وهو

مصدِّ رو الكاكاو لم ِّ
يوقعوا أي
عقود تخص المحصول الجديد
فيتنام والهند الغارقتان
في مكافحة الفيروس..
أبرز مستوردي الكاجو
 3ماليين شخص يعملون في
إنتاج الكاكاو في ساحل العاج

ال��ذي يحكم قطاع انتاج الكاكاو ويحمي الفاعلني فيه
من املزارعني الى املصدرين.
ويقول ك��اري��وس إن ما يحصل اآلن هو تأجيل لألزمة
ألن عقود بيع املواسم املقبلة تتم في هذه الفترة في زمن
الوباء ،لذلك هناك مخاوف كبيرة وقلق لدى املنتجني
من استمرار األزمة ليس فقط ألشهر ،وإنما لسنوات.

خسائر الكاجو
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ك��اج��و ف��ال�خ�س��ائ��ر ك �ب �ي��رة ،ألن م��وس��م
ال �ح �ص��اد ب ��دأ ف��ي  6ف �ب��راي��ر ،ب�ي�ن�م��ا ك ��ان امل �س �ت��وردون
اآلس �ي��وي��ون ي��واج�ه��ون أزم ��ة ك��وف�ي��د  ،19وي �ق��ول امل��دي��ر
ال�ع��ال��م ل�لات�ح��اد ال��وط�ن��ي ملنتجي ال�ك��اج��و ف��ي ساحل
ال�ع��اج ساليف تينينا« :ف��ي  2017اش�ت��رت فيتنام 450
ألف طن من اإلنتاج الكلي الذي بلغ  700ألف طن فيما
استوردت الهند  150ألف طن ولكن اليوم انهار الطلب

؟

هل يتورط «الفدرالي»
في قرارات سياسية

ولم يوقع أي منتج أو مصدر إيفواري أي عقد شراء مع
زبون آسيوي».
وتصدر ساحل العاج غالبية إنتاجها من املواد األولية
ألن الصناعات التحويلية قليلة ،إذ يتم تحويل  10أقل
في املئة فقط من الكاجو و 30في املئة من الكاكاو داخل
البلد ،على الرغم من وج��ود رغبة لتحويل  50في املئة
م��ن إن�ت��اج الكاكاو حتى نهاية  2020و 50ف��ي املئة من
إنتاج الكاجو في .2023
وبسبب هذا الوضع أنشأت الحكومة مؤخرا صندوقا
لدعم قطاع الصناعات التحويلية التي تهتم بالكاكاو
لضمان تنافسية في القطاع.
وعالوة على تراجع الطلب العاملي على مادة الكاكاو،
يعاني القطاع أيضا بسبب اإلج ��راءات الصحية التي
اتخذتها الحكومة فحظر التجول من الساعة التاسعة
مساء الى الخامسة صباحا يمنع تحميل ونقل االنتاج
وفق االستشاري في اإلمداد دنيس كوردال.
ّ
وأم��ا على مستوى امل ��زارع فقد عقد التباعد الجسدي
الكثير من األمور ،إذ وجد املزارعون أنفسهم بمفردهم
بينما يعملون في العادة جماعات تأتي من عدة قرى،
وال �خ��وف م��ن امل ��رض ،ح��ال دون ال�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي ه��ذه
امل��رة بحسب أغنيس ي��اوو التي تدير تعاونية زراعية
في شمالي أبيدجان.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن دع ��م ال��دول��ة ي�خ�ش��ى ال�ج�م�ي��ع م��ن أن
تتحول األزم��ة االقتصادية إلى أزم��ة اجتماعية خاصة
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �ع��ائ�لات ال �ت��ي ت�ع�ي��ش م��ن إن �ت��اج ال �ك��اك��او
والكاجو ،وفي الشمال ،حيث األغلبية مسلمة ويتركز
إنتاج الكاجو ،دفعت الظروف وشهر رمضان املنتجني
إل��ى بيع محصولهم ومخزونهم بأبخس األس�ع��ار من
أجل توفير احتياجاتهم في الشهر الفضيل.
ويعمل ف��ي إن�ت��اج ال�ك��اك��او  3م�لاي�ين نسمة ف��ي ساحل
العاج يعيلون أكثر من  8ماليني ف��رد ينتظرون بفارغ
ال�ص�ب��ر ب��داي��ة رف ��ع ال�ح�ج��ر ت��دري�ج�ي��ا ف��ي ب�ل�اد ال�ع��ال��م
الستئناف عمليات التصدير.

أطلق االحتياطي الفدرالي عمليات إقراض واسعة
ال �ن �ط��اق ل �ل �ش��رك��ات وال� ��والي� ��ات وامل � ��دن ف ��ي إط ��ار
الجهود لتحفيز االقتصاد األميركي املتضرر من
تداعيات فيروس «كورونا».
وب�ه��ذه ال��وت�ي��رة م��ن اإلق� ��راض ،يكسر «ال�ف��درال��ي»
قاعدة عمرها أكثر من  100عام بشأن من يحصل
ع�ل��ى ال�ت�م��وي��ل وال��دع��م ال �ل�ازم م��ن ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
خ�ل�ال األزم� � ��ات وم� ��دى ال �خ �ط��ورة امل�ح�ي�ط��ة ب�ه��ذا
األم��ر .ف��ي ظ��ل املشتريات بشكل غير م�ح��دود من
سندات الخزانة األميركية واألوراق املالية ،يوسع
«ال � �ف ��درال ��ي» ح� � ��دوده وص�ل�اح �ي��ات��ه إل� ��ى م ��ا بعد
األنشطة النقدية واملالية ،بل ربما إلى التورط في
قرارات سياسية عادة ما يتجنبها.
ب��ال�ط�ب��ع ،ال ي��ري��د م �س��ؤول��و «ال �ف ��درال ��ي» ال �ت��ورط
في هذه األم��ور أو اإلج��راءات غير التقليدية ،لكن
ال ي��وج��د ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �خ �ي��ارات ع �ل��ى ط��اول�ت�ه��م،
كما أنهم ال يمتلكون الرفاهية لالختيار في ظل
التحديات.
وي�ت��وق��ع محللون ارت �ف��اع ح�ج��م ب��رام��ج ال�ق��روض
وال� � �س� � �ن � ��دات واألوراق امل� ��ال � �ي� ��ة إل � � ��ى م � ��ا ب �ي��ن 8
تريليونات و 11تريليون دوالر مقارنة بأقل من
أربعة تريليونات دوالر في العام املاضي .وبهذه
اإلجراءات ،يكون «الفدرالي» قد اضطلع بدور أكبر
بكثير مما كان عليه أثناء الركود الكبير أو الحرب
العاملية الثانية بناء على حسابات «وول ستريت
ج��ورن��ال» .وي��رى مراقبون أن «ال�ف��درال��ي» أسندت
إليه مهمة غير مسبوقة ،فنتيجة الصدمات املالية

واالقتصادية التي سببها الفيروس التاجي ،وقع
أع �ض��اء ال�ب�ن��ك امل��رك��زي وس ��ط م�ت��اه��ة ال يمكنهم
الخروج منها في الوقت الحالي.
ويتحمل «ال �ف��درال��ي» الكثير م��ن امل�خ��اط��ر بسبب
البرامج التمويلية التي أطلقها ،ومن بينها شراء
س �ن��دات ال تتمتع ب��ال �ج��دارة االئ�ت�م��ان�ي��ة الكافية
لبلوغ درجة استثمارية.
بعد خفض الفائدة قرب الصفر منتصف مارس،
بدأ البنك املركزي األميركي في تنفيذ برامج شراء
السندات من أجل تحقيق االستقرار في األسواق،
وخالل شهر واحد فقط من منتصف مارس حتى
ً
منتصف أب��ري��ل ،اش�ت��رى أص��وال بقيمة  79مليار
دوالر مقارنة بشراء أصول بقيمة  85مليار دوالر
شهريًا بني عامي  2012و .2014تسهم مشتريات
«ال �ف��درال��ي» م��ن ال�س�ن��دات ف��ي م�س��اع��دة الحكومة
ع �ل��ى ت �م��وي��ل دي ��ون �ه ��ا امل� �ت ��زاي ��دة م ��ع األخ � ��ذ ف��ي
االعتبار تنفيذ برنامج حكومي إلرس��ال شيكات
بأموال مباشرة لألسر.
يستعد البنك امل��رك��زي على األرج��ح ملوجة ثانية
م��ن ب��رام��ج التحفيز ال�ن�ق��دي ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة
ال �خ��زان��ة األم �ي��رك �ي��ة ل �ت��وص �ي��ل ق � ��روض م�ب��اش��رة
للشركات والواليات والحكومات البلدية.
وت�ش�ي��ر ال�ت��وق�ع��ات إل��ى أن «ال �ف��درال��ي» سيتعهد
بتنفيذ ك��ل م��ا يلزم م��ن إج ��راءات لدعم االقتصاد
األميركي ،وذل��ك بعد ضخ تريليونات ال��دوالرات
في شكل تمويل طارئ ملواجهة تداعيات كورونا.
(وول ستريت جورنال ،رويترز ،أرقام)

لتمويل خطة إنعاش االقتصاد

الخزانة األميركية تقترض  3مليارات دوالر

ّ
أعلنت وزارة الخزانة األميركية أول من أمس (اإلثنني) أنها ستقترض مبلغًا قياسيًا ،قدره 2999
ُ
مليار دوالر ،من خ�لال سندات خزينة ،ستصدرها في الربع الثاني من العام ،وتهدف بالدرجة
ّ
ّ
املتضرر بشدة من وباء «كوفيد ــــ  ،»19ويتجاوز هذا املبلغ
األولى إلى تمويل خطة إنعاش االقتصاد
بكثير قيمة ما تقترضه الحكومة الفدرالية األميركية عادة على امتداد عام كامل.
وعلى سبيل املثال ،خالل السنة املالية املنصرمة التي انقضت في  30سبتمبر ،اقترضت وزارة
الخزانة  1280مليار دوالر .،وشرحت الوزارة في بيان أن هذا االرتفاع في املبلغ «يرجع أساسًا إلى
تداعيات وباء كوفيد ــــ  ،19بما في ذلك نفقات القانون الجديد ملساعدة األسر والشركات»( .أ.ف.ب)

في 2020

أكبر انخفاض في الطلب العالمي
ً
عاما
للطاقة منذ 70
بالل بدر
يسير الطلب العاملي على الطاقة ف��ي طريقه إلى
االن�خ�ف��اض بنسبة س�ت��ة ف��ي امل�ئ��ة ف��ي ع��ام ،2020
وهو أكبر انخفاض له منذ  70عاما ،وفقا لتقرير
وك��ال��ة ال�ط��اق��ة ال��دول �ي��ة ال ��ذي يقيم ت��أث�ي��ر جائحة
الفيروس التاجي .وتقول وكالة الطاقة الدولية إن
تأثير م��رض ف�ي��روس «ك��ورون��ا» على الطلب على
الطاقة في عام  2020سيكون أكبر بأكثر من سبعة
أضعاف تأثير األزمة املالية لعام  .2008وبالقيمة
املطلقة ،فإن هذا االنخفاض يعادل خسارة الطلب
الكامل على الطاقة في الهند ،ثالث أكبر مستهلك
للطاقة في العالم.وتستند التوقعات إلى افتراض
أن ع�م�ل�ي��ات اإلغ �ل�اق ي�ت��م تخفيفها ت��دري�ج�ي��ًا في
م �ع �ظ��م ال �ب �ل ��دان ف ��ي األش� �ه ��ر امل �ق �ب �ل��ة ،م�ص�ح��وب��ة

بانتعاش اقتصادي تدريجي.
وم��ن املتوقع أن تأثير ال��وب��اء بكل ج��زء م��ن قطاع
الطاقة تقريبا ،وفقا للتقرير .في الربع األول من
ع ��ام  ،2020ان�خ�ف��ض ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ط��اق��ة بنسبة
 %3.8على أساس سنوي ،ومحو جميع النمو من
عام .2019
وم ��ن امل�ت��وق��ع أن ينخفض ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ك�ه��رب��اء
بنسبة  %5في عام  ،2020وهو أكبر انخفاض منذ
الكساد الكبير في الثالثينيات .كما من املتوقع أن
ينخفض الفحم بنسبة  %8ه��ذا ال�ع��ام ،وه��و أكبر
عدد منذ الحرب العاملية .وحتى الطلب على الغاز
الطبيعي من املتوقع أن ينخفض بنسبة  %5في
عام  2020بعد عقد من النمو املتواصل.
وق ��ال ال�ت�ق��ري��ر إن م�ص��در ال�ط��اق��ة ال��وح�ي��د املتوقع
نموه في عام  2020هو الطاقة املتجددة.

 14اقتصاد وأعمال
عبر قنواته المختلفة ووسائل التواصل

«وربة» يواصل نشر
التوعية الصحية
أع �ل��ن ب �ن��ك ورب � ��ة ع ��ن ات� �خ ��اذ ك ��ل اإلج � � ��راءات
االح� �ت ��رازي ��ة وال��وق��ائ �ي��ة ،وال �ت��رت �ي �ب��ات ال�ت��ي
ط��ال �ب��ت ب �ه��ا وزارة ال �ص �ح��ة ،وب �ن��ك ال�ك��وي��ت
امل��رك��زي ،ملواجهة ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد
(ك��وف �ي��د  )19 -ل�ح�م��اي��ة امل��وظ �ف�ين ،وال�ع�م�لاء
بتوفير م ��واد التعقيم ،وال�ك�م��ام��ات وجميع
التجهيزات الوقائية الالزمة.
وص��رح املدير التنفيذي لالتصال املؤسسي
في بنك وربة أيمن املطيري أن بنك وربة قام،
ومنذ اليوم األول ،باإلعالن عن ظهور حاالت
ف �ي��روس ك��ورون��ا ف��ي ال �ب�ل�اد ب��أع �م��ال تعقيم
جميع أجهزة السحب اآلل��ي ،وتعقيم الفروع
وامل �ب��ان��ي ال��رئ�ي�س�ي��ة ب�ج��ان��ب ت��رك�ي��ب أج�ه��زة
تعقيم بجميع املواقع الخاصة بالبنك.
وأوضح املطيري أن البنك ومن خالل قنواته
امل �خ �ت �ل �ف��ة ع �ل��ى م ��وق ��ع االن� �ت ��رن ��ت ،ووس ��ائ ��ل
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي ،ق� ��ام ب �ن �ش��ر ال �ع��دي��د
م��ن ال��رس��ائ��ل ال�ت��وع��وي��ة ال�ت��ي ت��وج��ه الجميع
ل�ل�ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة ان �طل��اق��ا من
أهمية الوقاية ،كونها خيرًا من العالج ،كما
أط �ل��ق ال �ع��دي��د م��ن ال �ح �م�لات ال �ت��وع��وي��ة على
م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،م�ن�ه��ا حملة
«م�ح��ارب��ة االش��اع��ات» و كيفية ق�ض��اء الوقت
خالل فترة الحجر حملة «صار عندك وقت»،
وإرشادات الوقاية الصحية ونشر التعليمات
ال �ص ��ادرة م��ن ال �ج �ه��ات ال��رق��اب�ي��ة بخصوص
ه� ��ذه األزم � � ��ة وذل � ��ك م ��ن م �ن �ط �ل��ق امل �س��ؤول �ي��ة
االجتماعية تجاه املجتمع.
وأض � � � � ��اف امل � �ط � �ي� ��ري أن ب � �ن ��ك ورب � � � ��ة ال � �ت ��زم
بتعليمات بنك الكويت املركزي ،وتوجيهاته
التي حرصت على سالمة العمالء واملوظفني،
باإلضافة ال��ى ض��رورة ت��واف��ر م��واد التعقيم،
وال �ك �م��ام��ات ،وج�م�ي��ع ال�ت�ج�ه�ي��زات ال��وق��ائ�ي��ة
ال �ل��ازم � ��ة ع� �ن ��د أج � �ه� ��زة ال � �ص� ��رف اآلل � � � ��ي ،م��ع
توجيه العمالء إلى ضرورة استخدامها قبل
استعمال أجهزة الصرف اآللي وبعده.

أيمن المطيري

وأشار املطيري الى أن بنك وربة حث عمالءه
ع �ل��ى االس �ت �ف��ادة م��ن ال �ق �ن��وات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة،
ع �ب��ر ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ،أوامل ��وق ��ع
اإللكتروني إلنجاز معامالتهم دون الحاجة
إل� ��ى م��راج �ع��ة ال � �ف� ��روع م ��ا ل ��م ت� ��دع إل� ��ى ذل��ك
ال� �ض ��رورة ،م��ع ح��ث ال �ع �م�لاء ع�ل��ى اس�ت�خ��دام
ً
البطاقات املصرفية ب��دال من النقود الورقية
وذلك حرصا على سالمتهم.
واخ�ت�ت��م امل�ط�ي��ري تصريحه بتوجيه الشكر
ال� ��ى ال �ع��دي��د م ��ن ال �ج �ه��ات وامل ��ؤس� �س ��ات ف��ي
ال��دول��ة ،وع�ل��ى رأس�ه��ا بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي،
ووزارة ال �ص �ح��ة ،وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،ووزارة
التجارة والصناعة ،على الجهود التي تقوم
ب�ه��ا ف��ي ه ��ذا االط � ��ار ب��ال �ت �ع��اون م��ع مختلف
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة ،م��ؤك��دا على
أن ب�ن��ك ورب ��ة وب �ن��اء ع�ل��ى ت��وج�ي�ه��ات اإلدارة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال�ع�ل�ي��ا س�ي�ض��ع ك��ل إم�ك��ان��ات��ه في
خ��دم��ة ال�ج�ه��ات الحكومية م��ن أج��ل مواجهة
هذه االزمة ،راجيًا العلي القدير ان ينعم على
دولة الكويت والعالم بنعمة الصحة.

لتوزيع  5000قسيمة شراء

 stcتزور مطار الكويت
ومراكز اإلسعاف
أع � �ل � �ن� ��ت ش � ��رك � ��ة االت � � �ص � ��االت
ال �ك��وي �ت �ي��ة  ،stcال � ��رائ � ��دة ف��ي
تمكني التحول الرقمي وتقديم
الخدمات املبتكرة واملنصات
امل �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �ع �م�لاء ف ��ي دول ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ،ع� ��ن ت� ��وزي� ��ع 5000
قسيمة ش ��راء ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
ال �ع��ائ��دي��ن ال� ��ى ارض ال��وط��ن
وأب �ط��ال ال�ص�ف��وف األول ��ى من
م��راك��ز اإلس �ع��اف ،وذل ��ك خ�لال
زي � ��ارات ق��ام��ت ب�ه��ا ش��رك��ة stc
تحت إش ��راف أح�م��د النويبت
م ��ن إدارة ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة
الستقبال اهل الكويت وتقديم
التقدير املناسب للمسعفني.
وت� � �ت � ��أل � ��ف ق� � �س � ��ائ � ��م ال � � �ش� � ��راء
م ��ن ع � ��دد م ��ن ال � �ع� ��روض غ�ي��ر
امل �س �ب��وق��ة ال �ت ��ي ت��وف��ره��ا stc
ب��ال�ت�ع��اون م��ع أش�ه��ر منصات
عاملة في الصفوف األمامية مع قسيمة الشراء
ت��وص �ي��ل ال �ط �ع��ام وامل�ن�ت�ج��ات
االستهالكية ،في مبادرة من اج��ل الترحيب العائدين ال��ى ارض ال��وط��ن ،وقامت بتوزيع
ال�ل�ائ��ق ب �ع��ودة أه �ل �ن��ا ال ��ى دي ��اره ��م وأي �ض��ا البطاقات عليهم الستخدامها في التواصل
ت�ق��دي��را ألب �ط��ال ال�ص�ف��وف األول ��ى ف��ي م��راك��ز مع أحبائهم خالل فترة العزل الصحي.
اإلس �ع��اف ،وت�ق��دي��م ال��دع��م ال��ى الحكومة في ومن جهتها ،أوضحت دانة فيصل الجاسم،
م�س��اع�ي�ه��ا ن�ح��و م��واج �ه��ة ت�ف�ش��ي ال�ف�ي��روس امل ��دي ��رة ال �ع��ام��ة إلدارة ات� �ص ��االت ال �ش��رك��ات
وحث الجميع على البقاء في املنزل.
ف��ي « :stcقمنا ب��ال�ت�ع��اون م��ع أرب��ع منصات
وي � ��أت � ��ي ه� � ��ذا ال � �ن � �ش ��اط ف � ��ي إط � � ��ار م � �ب� ��ادرة لتقديم ال�خ��دم��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي الكويت
«س�لام �ت��ك ت�ه�م�ن��ا» ال �ت��ي اط�ل�ق�ت�ه��ا  stcمنذ م��ن أج ��ل ت��وف �ي��ر ه ��ذه ال �ق �س��ائ��م ال �ت��ي تمنح
تفشي فيروس كورونا في سبيل خدمة اهل أهلنا العائدين الى ارض الوطن واملسعفني
الكويت شعبًا وح�ك��وم��ة ،حيث قامت ايضًا ف��ي امل��راك��ز خصومات بنسبة  %50على أي
بتوزيع  25000خط مجاني مدفوع بالكامل طلب من تطبيق كوفي ،وبنسبة  %35على
ً
ل�ل�م�س��اف��ري��ن ال �ق��ادم�ي�ن إل ��ى ال �ك��وي��ت ،حيث الطلبات من منصة كفاراتي ،فضال عن ذلك
اس�ت�ق�ب�ل��ت ال �ش��رك��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�خ�ط��وط توفير خدمات توصيل الطلبات باملجان من
الجوية الكويتية ووزارة الصحة املواطنني تطبيقي طلبات ،ودروبس.
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ينفرد بتقديمها محلياً عبر أجهزة السحب و«بوبيان دايركت»

إصدار بطاقة السحب اآللي وتجديدها
لعمالء «بوبيان» خالل دقائق
أعلن بنك بوبيان أنه قد قام بزيادة عدد
املواقع التي يمكن لعمالئه من خاللها
تجديد بطاقة السحب اآلل��ي أو إص��دار
بطاقة جديدة خالل دقائق عبر تطبيق
ال�ب�ن��ك ع�ل��ى ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ،وم ��ن ثم
تسلم البطاقة من أي من أجهزة السحب
اآلل��ي أو أجهزة بوبيان داي��رك��ت ،وذلك
ف ��ي أك� �ث ��ر م ��ن  30م��وق �ع��ًا ف ��ي م�خ�ت�ل��ف
أنحاء الكويت ،وهي الخدمة التي ينفرد
ب�ن��ك ب��وب �ي��ان بتقديمها ل�ع�م�لائ��ه على
مستوى الكويت.
وقال مساعد املدير العام إلدارة القنوات
املباشرة في البنك ،خالد الشمري «في
ظل الظروف الحالية التى تستلزم منا
االل � �ت� ��زام ب�ت�ع�ل�ي�م��ات ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة
ب��ال �ب �ق��اء ف� ��ي امل � �ن� ��ازل وال� � �خ � ��روج ف�ق��ط
ل �ل �ض��رورة ال �ق �ص��وى ،ف��إن ب�ن��ك بوبيان
ق��د ق��ام ب��زي��ادة ع��دد امل��واق��ع التى تمكن
ال � �ع � �م �ل�اء م � ��ن إص � � � ��دار ب� �ط ��اق ��ات� �ه ��م أو
تجديدها عبر تطبيق بوبيان للهواتف
الذكية».
وأض � � ��اف أن� ��ه ب �ع��د ط �ل��ب ال �ب �ط��اق��ة ع��ن
طريق تطبيق البنك ال يحتاج العميل
إال إل � ��ى ال� �ت ��وج ��ه إل � ��ى أي م� ��ن أج �ه ��زة
ب��وب�ي��ان داي��رك��ت املنتشرة ف��ي مختلف
أن� �ح ��اء ال �ك��وي��ت أو ب �ع��ض م ��ن أج �ه��زة
السحب اآللي لتسلم بطاقته ،مؤكدًا أن

ذلك يعنى أن العميل لم يعد بحاجة إلى
زيارة الفرع لهذا اإلجراء.
وأك� ��د ال �ش �م��ري أن ه ��ذه ال �خ��دم��ة ت��أت��ي
ض �م��ن س �ل �س �ل��ة ك �ب �ي��رة م ��ن ال �خ��دم��ات
املصرفية وغير املصرفية الرقمية التى
ي�ق��دم�ه��ا ال�ب�ن��ك ،س ��واء م��ن خ�ل�ال موقع
ال �ب �ن��ك  www.bankboubyan.comأو
م��ن خ�لال تطبيق البنك على الهواتف
الذكية.
وأضاف أنه على سبيل املثال ال الحصر
يمكن للعمالء م��ن مستخدمي تطبيق
ب��وب�ي��ان إن �ج��از أي ع ��دد م��ن امل�ع��ام�لات
امل �ص��رف �ي��ة م �ث��ل ف �ت��ح ح �س��اب أون�ل�اي��ن
بالعمالت الرئيسية وإن�ش��اء ك��ل أن��واع
ال ��ودائ ��ع وإص� ��دار وت�ف�ع�ي��ل ال�ع��دي��د من
بطاقات بوبيان خالل دقائق.
ويمكن من خالل تطبيق البنك واألون
الي��ن الحصول على مجموعة خدمات،
وم� �ن� �ه ��ا ال� �ت� �ح ��وي ��ل امل� �ح� �ل ��ي وال� ��دول� ��ي
وخ��دم��ة ال�ت�ح��وي�لات وي�س�ت��رن يونيون
وخ��دم��ة  pay meوخ��دم��ة ال �س �ح��ب من
دون بطاقة م��ع إمكانية دف��ع الفواتير
امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ل�ات � �ص ��االت وال �ت �ط �ب �ي �ق��ات
واأللعاب ،كما يمكن من خالل التطبيق
واألون الين التبرع للعديد من الجهات
الخيرية.
وق � � � ��ال ال � �ش � �م� ��ري إن ت� �ق� �ن� �ي ��ات خ ��دم ��ة

وغيرها من الخدمات املصرفية األخرى.
وأك� � ��د ال� �ش� �م ��ري أن ك� ��ل ق � �ن� ��وات ال �ب �ن��ك
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ت �ع �م��ل ب �ك ��ام ��ل ط��اق �ت �ه��ا
لخدمة عمالئنا بجانب خدمات األفرع
التسعة املفتوحة حاليًا وخدمات مركز
االت �ص ��ال  1820082ب�ج��ان��ب ال�ت��واص��ل
عبر الواتس اب.

البطاقات الرقمية املسبقة الدفع

خالد الشمري

«م �س��اع��د» أول ش��ات ب��وت ف��ي الكويت
ي �م �ك ��ن م � ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا ال � �ق � �ي� ��ام ب � �ع� ��دد ال
نهائي من الخدمات املصرفية الرقمية
ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ،ح � �ي ��ث ي� �م� �ك ��ن ل �ل �ع �م�ل�اء
إت�م��ام ال�ع��دي��د م��ن امل�ع��ام�لات املصرفية
وإيجاد الردود على الكثير من األسئلة
واالستفسارات التي تخص حساباتهم
امل �ص��رف �ي��ة ،وم �ن �ه��ا ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل �ث��ال
االس � �ت � �ف � �س � ��ار ع� � ��ن رص� � �ي � ��د ال� �ح� �س ��اب
واالس� �ت� �ف� �س ��ار ع� ��ن رص� �ي ��د ال �ب �ط��اق��ات
االئتمانية والتحويالت بكل أشكالها

وي�م�ك��ن ل�ع�م�لاء ب��وب�ي��ان ح��ال�ي��ًا إص��دار
وت�ف�ع�ي��ل واس �ت �خ��دام ال�ب�ط��اق��ة الرقمية
املسبقة الدفع عن طريق تطبيق بوبيان
 Boubyan Appل �ي �ت �م �ك��ن ال �ع �م �ي��ل م��ن
خ�لال �ه��ا م ��ن إص � ��دار وت�ف�ع�ي��ل ال�ب�ط��اق��ة
خ�لال دق��ائ��ق واستخدامها على الفور
في عمليات التسوق والشراء عن طريق
اإلنترنت بشكل آمن وسهل ومريح من
دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو االتصال
على مركز خدمة العمالء ليؤكد البنك
ان �ف��راده ب�ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات وامل�ن�ت�ج��ات
الرقمية التي يطرحها لعمالئه.
كما يوفر تطبيق بوبيان خدمة تحويل
األم��وال في أي وق��ت من خ�لال ويسترن
يونيون ،حيث تتميز الخدمة بكونها
م�ت��واف��رة على م��دار ال�س��اع��ة ط��وال أي��ام
األس� � �ب � ��وع ح� �ت ��ى ال� �ع� �ط ��ل األس �ب ��وع �ي ��ة
واإلجازات الرسمية.

الشركة حريصة على تعزيز العمل الخيري في رمضان

ّ
لمنصة  Giveللتبرّع اإللكتروني
«زين» شريك رئيسي

أع�ل�ن��ت زي��ن امل � ّ
�زود ال��رائ��د للخدمات
ال��رق �م �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ع��ن ش��راك�ت�ه��ا
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة مل �ن� ّ�ص��ة  Giveغ�ي��ر
الربحية ،وه��ي املنصة اإللكترونية
ُ
ال� � ��وح � � �ي� � ��دة امل � �خ � �ص � �ص � ��ة ح� �ص ��ري ��ًا
ل �ل �م �ش��اري��ع ال �خ �ي��ري��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت،
وت �ه��دف إل��ى تسهيل عملية التبرع
وتشجيع العطاء ع��ن طريق إيصال
ال ��راغ� �ب�ي�ن ب��ال �ت �ب��رع م ��ع ال�ج �م�ع �ي��ات
ُ ّ
الخيرية املرخصة في الكويت.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي
ّ
املنصة غير الربحية
أن شراكتها لهذه
أت � ��ت ت �م��اش �ي��ًا م ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة
ت �ج��اه ال �ق �ط��اع��ات ال �خ �ي��ري��ة ،وت�ح��ت
ّ
مظلة حملتها الرمضانية السنوية
«زين الشهور» التي تزخر بالبرامج
واملبادرات اإلنسانية املختلفة ،وذلك
ع��ن ط��ري��ق دع��م ال�ع��دي��د م��ن الجهات
واملؤسسات التي خصصت جهدها
لألعمال الخيرية واإلنسانية.
وب �ي �ن��ت زي� ��ن أن م �ن� ّ�ص��ة  Giveغ�ي��ر
ُ
الربحية تعتبر املنصة اإللكترونية
ال� � ��وح � � �ي� � ��دة امل � �خ � �ص � �ص� ��ة ح� �ص ��ري ��ًا
ل �ل �م �ش��اري��ع ال �خ �ي��ري��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت،
وت�ه��دف بشكل رئيسي إل��ى تسهيل
عملية التبرع وتشجيع العطاء عن
طريق إي�ص��ال الراغبني بالتبرع مع

منصة  GIVEللتبرع اإللكتروني

ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة امل��رخ �ص��ة في
ال �ك��وي��ت ،وم �س��اع��دة امل�ت�ب��رع�ين على
ال�ب�ح��ث ع��ن م�ش��اري��ع خ�ي��ري��ة وف��رص
ل �ل �ت �ب��رع ف� ��ي م� �ك ��ان واح � � ��د ،وإت� �م ��ام
عملية الدفع إلكترونيًا بشكل آمن.

وتعتبر جميع امل��ؤس�س��ات الخيرية
ال �ت��ي تشملها م�ن� ّ�ص��ة  Giveرسمية
ومعتمدة من قبل الجهات الرسمية
ف��ي ال ��دول ��ة ،وت �ن��درج ت�ح�ت�ه��ا ح��ال�ي��ًا
 108مشاريع خيرية ُمختلفة ،وتشمل

مساء حتى  12صباحاً
من 8
ً

ال� �ق ��ائ� �م ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال
األح �م��ر ال �ك��وي �ت��ي ،وج�م �ع�ي��ة ال �ع��ون
امل �ب��اش��ر ،وج �م �ع �ي��ة ال �ش �ي��خ ع �ب��داهلل
ال �ن��وري ال�خ�ي��ري��ة ،والهيئة الخيرية
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ال � �ع ��امل � �ي ��ة ،وال �ج �م �ع �ي��ة
الكويتية لإلغاثة ،وجمعية الصداقة
الكويتية اإلنسانية ،وجمعية رحماء
بينهم ،والجمعية الخيرية العاملية
للتنمية والتطوير ،وجمعية سدرة
للرعاية النفسية ملرضى السرطان،
وجمعية النجاة الخيرية ،وجمعية
الرحمة العاملية.
وت� �ش� �م ��ل م �ن �ص��ة Give) give.org.
 )kwال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن امل � �م � �ي� ��زات ال �ت ��ي
ي �م �ك��ن ل �ل �م �ت �ب��رع االس� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��ا،
مثل سهولة ال�ت�ع��رف على املشاريع
امل� �ت ��اح ��ة ع� �ب ��ر امل� ��وق� ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي
وتطبيق الهواتف الذكية ،واستخدام
أداة ال�ت�ص�ف�ي��ة ل�ل�ب�ح��ث ع��ن م�ش��اري��ع
م� �ع� �ي� �ن ��ة ،وامل � �ق� ��ارن� ��ة ب�ي��ن امل� �ش ��اري ��ع
م ��ن م �خ �ت �ل��ف ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة
واالخ� �ت� �ي ��ار ب �ي �ن �ه��ا ،واالط� �ل ��اع ع�ل��ى
م �ع �ل��وم��ات ش��ام �ل��ة وواض� �ح ��ة ح��ول
املشاريع ليتمكن املتبرع م��ن اتخاذ
القرار الذي يناسبه ،ومتابعة سجل
ت� �ب ��رع ��ات ��ه ،وت �ل �ق��ي إش � �ع � ��ارات ح��ول
ت �ح��دي �ث��ات وت �ق��اري��ر امل �ش��اري��ع ال�ت��ي
شارك فيها.

مواعيد عيادات الطوارئ في «المواساة» أثناء الحظر
أع �ل ��ن م �س �ت �ش �ف��ى امل� ��واس� ��اة ال �ج��دي��د،
ان �ط�لاق��ًا م��ن م�س��ؤول�ي�ت��ه امل�ج�ت�م�ع�ي��ة،
وب� � �ن � � ً
�اء ع� �ل ��ى م �ق �ت �ض �ي��ات امل �ص �ل �ح��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ،وال � �ت � ��زام � ��ًا ب� �ت� �ح ��دي ��ث آل �ي��ة
ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال �ط �ب��ي األه� �ل ��ي،
ع��ن استقبال ع�ي��ادات ال�ط��وارئ ف��ي 3
ت�خ�ص�ص��ات ط�ب�ي��ة ل�ل�م��راج�ع�ين خ�لال
فترة حظر التجول ،وذلك من الساعة
ال�ث��ام�ن��ة م�س��اء ح�ت��ى ال�س��اع��ة الثانية
ع� �ش ��رة ص� �ب ��اح ��ا ،م ��ع االل � �ت� ��زام ال �ت��ام
باإلجراء ات الوقائية.
وش�م�ل��ت ال�ت�خ�ص�ص��ات ال �ت��ي ع��اودت
اس� �ت� �ق� �ب ��ال امل ��راج� �ع�ي�ن خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
م��ن ال �س��اع��ة  8م �س��اء وح �ت��ى ال�س��اع��ة

 12ص �ب��اح��ًا ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ت��ال �ي��ة:
ال�ن�س��اء وال ��والدة األط �ف��ال واألم ��راض
ال � �ب� ��اط � �ن � �ي� ��ة ،وي � � �ق� � ��وم ع � �ل� ��ى ت� �ق ��دي ��م
ال�خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة ف��ي ه��ذه ال�ع�ي��ادات
نخبة م��ن االس�ت�ش��اري�ين م��ن أصحاب
ال � �خ � �ب� ��رات ال� �ك� �ب� �ي ��رة ،ك� ��ل ف� ��ي م �ج��ال
تخصصه .
وإذ أه � � � ��اب امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ب� � �ض � ��رورة
االلتزام والتقيد باإلجراء ات الوقائية
ع�ن��د م��راج�ع��ة ع �ي��ادات ال �ط��وارئ ،أك��د
ّ
ب��أن امل�س�ت�ش�ف��ى ي�س��خ��ر ك��ل ام�ك��ان��ات��ه
لخدمة عمالئه في ظل ه��ذه الظروف
ال � ��راه � �ن � ��ة ال � �ت� ��ي ت � �م ��ر ب � �ه ��ا ال� �ك ��وي ��ت
والعالم.

مستشفى المواساة الجديد
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األطفال ليسوا بمأمن
مع بداية تفشي وباء كورونا ،زعمت دراسات أن األطفال أقل عرضة للعدوى ،مقارنة بالكبار .لكن دراسة
جديدة أجراها كريستيان دروس�تن كبير علماء الفيروسات بمستشفى شاريتيه في برلني ،وفريقه،
تقول إن نسبة تركيز الفيروس ال تختلف من فئة عمرية إل��ى أخ��رى .ونقلت مواقع أملانية مثل «تي
أونالين» عن دروسنت أن «نسبة تركيز الفيروس في الحلق لدى األطفال يمكن أن تكون أعلى  10آالف
مرة مقارنة باألشخاص البالغني» ،موضحًا أنه عند اإلصابة باإلنفلونزا والعديد من أم��راض البرد
األخرى «نعرف أن األطفال تكون لديهم نسبة تركيز عالية من الفيروس في الحلق» ألن جهازهم املناعي
ال يمكنه فعل الكثير ضد مسببات األمراض ،لذلك تتكاثر لديهم بقوة.

األربعاء  13رمضان  1441هـ •  6مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16784

مدمرات
ّ
األولى تدشن قريباً قاذفة صواريخ نووية والثانية تح ّرك

الصين وأميركا ..استنفار على وقع «كورونا»
¶ تقرير استخباراتي صيني :بكين تواجه موجة عداء متزايدة عقب تفشي الوباء
وسط حرب كالمية متصاعدة بينها وبين واشنطن بشأن فيروس
«كورونا» المستجد ،واتهامات دولية لها بالمسؤولية عن نشره
في العالم ،تستعد الصين لإلعالن عن قاذفة الصواريخ األسرع من
الصوت ،في وقت الحق هذا العام.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل اإلنكليزية ،فإن قاذفة الصواريخ
الجديدة  the Xian H-20ستجعل الصين الدولة الثالثة بعد الواليات
المتحدة وروسيا ،القادرة على إطالق األسلحة النووية من البر أو
البحر أو الجو ،أو ما ُيعرف بـ«الثالوث النووي».
أك�����دت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن ه����ذه ال���ق���اذف���ة من
املقرر أن تظهر للعلن للمرة األول��ى في
معرض تشوهاي الجوي ،الذي ُ
سيعقد
ف����ي ن��وف��م��ب��ر امل���ق���ب���ل ،وم�����ن امل���ت���وق���ع أن
يصبح منصة للترويج للصني وكيفية
نجاحها في السيطرة على الوباء.
ووف��ق وك��ال��ة امل��خ��اب��رات األميركية ،فإن
ق���اذف���ة ال���ص���واري���خ ال��ص��ي��ن��ي��ة ال��ج��دي��دة
م��م��اث��ل��ة ل��ق��اذف��ة ال���ص���واري���خ األم��ي��رك��ي��ة
 ،B-2 Spiritوراجمة الصواريخ الروسية
 .B-21ك��م��ا أن ق���درة ص��واري��خ��ه��ا يمكن
أن ت���زي���د ع���ل���ى  5300م���ي���ل ،وس��ي��ج��ري
تجهيزها بالقذائف النووية والتقليدية
التي يصل وزنها إلى أكثر من  200طن.
ويعتقد الخبراء أن قاذفة الصواريخ قيد
التطوير منذ أوائل العقد األول من القرن
الحادي والعشرين ،ولكن جرى اإلعالن
عن املشروع للمرة األولى عام .2016

زيادة التوترات
وم������ن امل���م���ك���ن أن ي��������ؤدي ه������ذا ال���س�ل�اح
ال��ج��دي��د إل���ى زي����ادة ح���دة ال��ت��وت��رات بني
ال��ص�ين وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،خ��اص��ة أن
صواريخ هذه القاذفة يمكنها أن تصل
إل�����ى ال����ق����واع����د األم���ي���رك���ي���ة ف����ي امل��ح��ي��ط
ال����ه����ادئ ب��س��ه��ول��ة .وك�����ان ك�ل�ا ال��ب��ل��دي��ن
زاد م��ن ال���دوري���ات البحرية ف��ي مضيق
تايوان وبحار جنوب وشرق الصني.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،كشف وك��ال��ة روي��ت��رز
ّ
أن ت��ق��ري��رًا اس��ت��خ��ب��ارات��ي��ًا ص��ي��ن��ي��ًا ح���ذر
من أن بكني تواجه موجة عداء متزايدة
ف��ي أع��ق��اب ت��ف��ش��ي «ك����ورون����ا» ،ال����ذي قد
يقلب عالقاتها مع الواليات املتحدة إلى
مواجهة .وخلص التقرير إلى أن املشاعر
العاملية املناهضة للصني وصلت أعلى
مستوياتها منذ حملة ميدان تيانانمني
عام .1989

ّ
تحرك أميركي
في املقابل ،وفي سابقة من نوعها منذ
م��ن��ت��ص��ف ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل���اض���ي،
ق��ال س�لاح البحرية األميركية إن ثالث
مدمرات هي «ي��و.إس.إس .دونالد كوك»
و«ي��������و.إس.إس .ب���ورت���ر» و«ي�������و.إس.إس.
روزفلت» ،باإلضافة إلى سفينة التموين
«ي�������و.إس.إن.إس س���اب�ل�اي» ،دخ��ل��ت بحر
بارنتس ق��رب امل��ي��اه ال��روس��ي��ة ،ترافقها
ال���ف���رق���اط���ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة «إت�����������ش.أم.إس.
ك���ن���ت» ،ت��أك��ي��دًا ع��ل��ى ح��ري��ة امل�ل�اح���ة في
امل��ح��ي��ط امل��ت��ج��م��د ال��ش��م��ال��ي ،ب��ع��د إب�لاغ
موسكو بذلك.
وأعلن وزير الدفاع األميركي مارك إسبر
أنه في الوقت ال��ذي يحد فيه الوباء من
تحركات الجيش األميركي ،فإن خصوم
ّ
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة م����ا زال�������وا ي��م��ث��ل��ون
تهديدًا.

َ
لخ َ
صمني
متابعة

وت���اب���ع إس���ب���ر« :ن��ح��ن ن��ش��ه��د زي�����ادة في
نشاط الصني في بحر الصني الجنوبي..
ن��رى ال���روس يواصلون اختبار دفاعنا
ال�����ج�����وي ف�����ي أالس�����ك�����ا وع����ل����ى ال����ح����دود
الشمالية».
ّ
ووفق إسبر ،فقد كثف الجيش األميركي
أي��ض��ًا م��ن عملياته ف��ي املحيط ال��ه��ادئ
مل���واج���ه���ة ت����زاي����د ال���ن���ف���وذ ال��ص��ي��ن��ي ف��ي
املنطقة.
وأف���������اد وزي��������ر ال������دف������اع األم����ي����رك����ي ب���أن
ال����ص��ي�ن وروس������ي������ا ت���س���ت���غ�ل�ان ال���ح���ال���ة
الطارئة بسبب انتشار «كورونا» للدفع
بمصالحهما في أوروبا ،واصفًا جهود
الصني للترويج لشبكة هاتف محمول
ب���م���ع���دات م����ن ش���رك���ة «ه���������واوي» ب��أن��ه��ا
«خبيثة».

جانب من عملية إطالق صاروخ جديد ّ
يمثل اختباراً مهماً لطموحات الصين في تشغيل محطة فضاء دائمة وإرسال رواد فضاء إلى القمر (رويترز)

فاوتشي يعارض ترامب بشأن مصدر «كورونا»

«الصحة العالمية» :تصريحات بومبيو تكهنات
أع�ل�ن��ت منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة أن ت�ص��ري�ح��ات وزي��ر
الخارجية األميركي مايك بومبيو التي أشار فيها إلى
وجود «أدلة» على أن فيروس كورونا املستجد خرج من
مختبر في مدينة ووهان بالصني مجرد «تكهن» ،داعية
إلى إجراء تحقيق يعتمد على أسس علمية.
وق ��ال م��اي��ك ري ��ان امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ب��رن��ام��ج ال �ط��وارئ
خ ��اص ب�ب�ي��ان��ات من
ف��ي امل�ن�ظ�م��ة« :ل ��م ن�ت�ل��ق أي دل �ي��ل ّ
حكومة الواليات املتحدة في ما يتعلق باألصل املزعوم
للفيروس .لذلك ،ومن وجهة نظرنا ،ما زال األمر مجرد
تخمني».
من جهته ،عارض أنتوني فاوتشي مدير املعهد الوطني

األم�ي��رك��ي للحساسية واألم ��راض املعدية تصريحات
ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،ف ��ي ش ��أن أص��ل
ً
ومصدر الفيروس ،قائال إن��ه ال يوجد «دليل» على أن
ال�ف�ي��روس ج��اء م��ن مختبر صيني ،كما أس�ق��ط ادع��اء
ترامب بأن الفيروس القاتل «سيختفي».
وخ�ل��ال م�ق��اب �ل��ة م ��ع «ن��اش �ي��ون��ال ج �ي��وغ��راف �ي��ك» ،أك��د
ف��اوت�ش��ي أن ك��ل ال��دالئ��ل تشير إل��ى أن ال �ف �ي��روس «ل��م
ُيصنع في مختبر في الصني» ،ولم يخرج من مختبرات
الفيروسات في ووهان .ورفض فاوتشي «أمل» ترامب
ف��ي أن ي�ت�لاش��ى ال�ف�ي��روس «ب��أع�ج��وب��ة» ،م��وض�ح��ًا« :ال
أعتقد أن هناك فرصة لتالشي هذا الفيروس ..سيظل

خطوة كبيرة في طريق التوصل إلى عالج

باحثون يكتشفون الجسم المضاد للفيروس
اك��ت��ش��ف مجموعة م��ن ال��ع��ل��م��اء ف��ي أوروب����ا الجسم
املضاد الذي يمكنه منع اإلصابة بفيروس كورونا
املستجد ،وفقا لصحيفة «ديلي ميل» .ويستهدف
هذا الجسم املضاد املعروف باسم « »47D11بروتني
سبايك الذي يستخدمه الفيروس لالتصال بالخلية
ال��ب��ش��ري��ة وإص��اب��ت��ه ون��ق��ل م���ادت���ه ال���وراث���ي���ة إل��ي��ه��ا.
وأظ��ه��رت االخ��ت��ب��ارات التي أجريت على الفئران أن
الجسم املضاد نجح في االرتباط بـ«بروتني سبايك»
ومنعه مع االتصال بالخلية ّ
وحيد الفيروس بشكل
ّ
فعال .وأكد العلماء أن هذا االكتشاف الذي تم نشره
في مجلة «نيتشر كومينيكيشنز» ٌيعد إنجازا كبيرًا
ويعطي أمال في التوصل لعالج للمرض ،مشيرين
إل��ى أن ه��ذا الجسم امل��ض��اد إذا ت��م حقنه ف��ي البشر
يمكن أن يغير مسار ال��ع��دوى ويحمي األشخاص
غير املصابني أيضا.
وكان هذا الجسم املضاد هو الذي استهدف فيروس
ال��س��ارس ال���ذي تفشى ف��ي  ،2003وأك���د العلماء أنه
فعال ضد فيروس كورونا الذي ينتمي لنفس عائلة
ال��ف��ي��روس��ات ال��ت��اج��ي��ة ،ح��ي��ث ان���ه يستهدف امل��واق��ع
الضعيفة على سطح بروتينات ف��ي��روس ك��ورون��ا،
وأظ��ه��ر ف��ع��ال��ي��ة ف��ي ع�ل�اج ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ف��ي��روس��ات،
فضال عن الثورة العالجية ملرض السرطان من قبل.
وق��ال البروفيسور بيريند غ��ان املؤلف املشارك في
الدراسة والباحث في جامعة أوتريخت الهولندية:
«ي��ع��ت��م��د ه�����ذا ال���ب���ح���ث ع���ل���ى ال���ع���م���ل ال������ذي أن��ج��زت��ه
مجموعاتنا ف��ي امل��اض��ي ب��ش��أن األج��س��ام امل��ض��ادة
التي استهدفت م��رض ال��س��ارس ،وباستخدام هذه
امل��ج��م��وع��ة م���ن األج����س����ام امل����ض����ادة ح���ددن���ا جسما
مضادا يحيد أيضا عدوى كورونا».
وأض����اف أن ه���ذا ال��ج��س��م امل��ض��اد ل��دي��ه ال��ق��درة على
ت��غ��ي��ي��ر م���س���ار ال���ع���دوى ف���ي امل���ص���اب أو دع����م إزال����ة
الفيروس أو حماية شخص غير مصاب يتعرض
للفيروس.
وف�������ي ال����ت����ج����رب����ة ،ق�������ام ال����ب����اح����ث����ون ب���ح���ق���ن خ�ل�اي���ا
ال��ف��ئ��ران بمجموعة متنوعة م��ن بروتينات ارت��ف��اع
الفيروسات التاجية املختلفة بما في ذلك السارس
وم���ي���رس وك����ورون����ا .ث���م ق����ام ال���ف���ري���ق ب���ع���زل  51من

يمكن صنعه
في المختبر بدالً من تنقيته
من دم المصابين
سيغير مسار العدوى ويحمي
األشخاص غير المصابين أيضا ً

األجسام املضادة املعادلة التي تنتجها خاليا الفأر
التي تستهدف بروتينات هذه الفيروسات أحدها
هو « »47D11ال��ذي يمكن أن يمنع إصابة الخاليا
بمرض السارس.
ويرتبط ه��ذه الجسم املضاد بإنزيم يسمى ACE2
وه���و م���وج���ود أي��ض��ًا ف���ي ف���ي���روس ك���ورون���ا ويعمل
بمنزلة «مدخل» الفيروس إلى الخاليا البشرية.
وأوض����ح ف��ران��ك غروسفيلد امل��ؤل��ف امل��ش��ارك اآلخ��ر
للبحث إن االكتشاف ق��دم «أس��اس��ا قويا ألي بحث
إضافي من أجل املزيد من التعرف على هذا الجسم
امل���ض���اد ،وب����دء ت��ط��وي��ره ك��ع�لاج م��ح��ت��م��ل ل��ف��ي��روس
ك��ورون��ا املستجد» .وأض���اف أن «األج��س��ام املضادة
امل��س��ت��خ��دم��ة ف��ي ه���ذا ال��ع��م��ل ب��ش��ري��ة ب��ال��ك��ام��ل ،مما

ي��س��م��ح ب��ت��ط��ور ال��ب��ح��ث ب��ش��ك��ل أس������رع ،وي��ق��ل��ل من
احتمال حدوث آثار جانبية مرتبطة باملناعة».
أس��ت��اذ ع��ل��م األح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة ال��خ��ل��وي��ة ف��ي جامعة
ريدينغ البريطانية ال��دك��ت��ور سيمون ك�ل�ارك ال��ذي
ل���م ي���ش���ارك ف���ي ال����دراس����ة ق�����ال« :ف����ي ه����ذه ال���دراس���ة
ط��ور ال��ب��اح��ث��ون أج��س��ام��ا م��ض��ادة ترتبط بالطفرة
وتمنع دخول الفيروس إلى الخاليا ،ويمكن صنع
ً
األجسام املضادة هذه في املختبر بدال من تنقيتها
من دم الناس ويمكن استخدامها كعالج للمرض،
ولكن هذا لم يتم إثباته بعد».
وأكد أنه رغم أهمية املوضوع ،فإن حقن األشخاص
باألجسام املضادة ال يخلو من املخاطر وسيحتاج
إلى الخضوع للتجارب السريرية املناسبة.

كشف صور تفصيل ّية لشكل الفيروس
ك���ش���ف ع���ل���م���اء ب���ري���ط���ان���ي���ون ع����ن أول ص���ور
مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا املستجد،
ال��ذي أص��اب وأودى بحياة مئات اآلالف في
مختلف دول العالم ،ووف��ق صحيفة ذا صن
البريطانية ،فإن فريقا من كلية علوم الحياة
ب��ج��ام��ع��ة دن�����دي ن���ش���روا ص�����ورا ه���ي األول����ى
م��ن ن��وع��ه��ا امللتقطة ب��دق��ة ع��ال��ي��ة للفيروس.
واشتغل علماء كلية علوم الحياة مع معهد
ه���وب���ري���خ���ت ف����ي أوت�����رخ�����ت وامل�����رك�����ز ال��ط��ب��ي
ب��ج��ام��ع��ة إراس����م����وس ف���ي روت�������ردام وج��ام��ع��ة
م��اس��ت��رخ��ت ل��ع��زل وت��ح��ل��ي��ل ال���ص���ور .وتظهر
ال���ص���ور ،امل��ل��ت��ق��ط��ة ب��اس��ت��خ��دام م��ج��ه��ر ق���وي،
شكل وت��ك��وي��ن ج��زي��ئ��ات «ك��وف��ي��د ،»-19داخ��ل
األمعاء البشرية ،وطريقة انتشاره وتكاثره.
واكتشف العلماء أن كورونا يمكن أن يصيب
خاليا األمعاء ويتكاثر فيها .وقال الباحثون
إن هذه النتائج يمكن أن تفسر سبب مواجهة
ما يقرب من ثلث مرضى كورونا أعراضا في
الجهاز الهضمي ،مثل اإلسهال والغثيان.

صورة مجهرية لفيروس كورونا في األمعاء هي األولى من نوعها الملتقطة بدقة عالية

م��وج��ودا ،وإذا م��ا أت�ي�ح��ت ل��ه ال �ف��رص��ة ،ف��إن��ه س�ي�ع��اود
الظهور».
إلى ذلك ،عاد مجلس الشيوخ األميركي إلى االنعقاد في
ظل إرشادات جديدة ملنع تفشي الفيروس.
وأع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ال��ذي��ن ت��م ت�ش�ج�ي�ع�ه��م ع �ل��ى وض��ع
ال �ك �م��ام��ات ال��واق �ي��ة م ��ن دون أن ي �ف��رض ع�ل�ي�ه��م ذل��ك
سيسعون لحل الخالفات حول سبل التصدي للعدوى
والتقليل من آثارها االقتصادية املدمرة.
وع�ق��د املجلس امل�ك��ون م��ن  100عضو جلسته للمرة
األول��ى منذ  25م��ارس ،بينما قرر مجلس النواب الذي
يضم  435عضوًا عدم االنعقاد هذا األسبوع( .رويترز)

انخفاض األكسجين دون
المصاب
معرفة ُ

الفيروس
يفتك بصمت!
أث���ارت حالة غريبة تنتاب املصابني بفيروس
«ك����ورون����ا» امل��س��ت��ج��د ح��ي��رة األط���ب���اء ،ودف��ع��ه��م
للتشكيك في املبادئ األساسية لعلم األحياء،
ب���ع���د أن رص������د ع������دد م���ن���ه���م ان����خ����ف����اض ن��س��ب��ة
األكسجني في الدم لدى عدد من املصابني دون
شعورهم بذلك ،مما قد يسبب تبعات خطيرة.
وذك���������رت ص���ح���ي���ف���ة ال�����غ�����اردي�����ان ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة
أن ب���ع���ض م����رض����ى «ك������ورون������ا» ت����ك����ون ل��دي��ه��م
مستويات منخفضة من األكسجني بما يكفي
إلح��داث فقدان الوعي أو حتى امل��وت ،مما فتح
باب التساؤالت بشأن كيفية مهاجمة الفيروس
للرئتني ،وما إذا كان يمكن أن تكون هناك طرق
أكثر فعالية لعالج هؤالء املرضى.
وتشير القواعد الطبية إلى أن الشخص السليم
ّ
تشبع باألكسجني بنسبة  95باملئة
يكون لديه
على األق��ل ،وح��ال انخفاض األكسجني إل��ى 75
ب��امل��ئ��ة ي��ف��ق��د امل���رض���ى وع��ي��ه��م ،ح��ي��ث يتعرض
ال��ق��ل��ب وال���دم���اغ واألع���ض���اء ال��ح��ي��وي��ة األخ���رى
ل��ل��خ��ط��ر ،أم����ا ف���ي ع����دد م���ن ح�����االت «ك����ورون����ا»
فتكون نسبة األكسجني في حدود  50باملئة.
وذك��رت الصحيفة البريطانية أنه من املحتمل
أن ي����ؤدي ال���ت���ورم واالل���ت���ه���اب ف���ي ال��رئ��ت�ين إل��ى
ص��ع��وب��ة دخ����ول األك��س��ج�ين إل����ى م��ج��رى ال����دم،
وهناك أيضا أدل��ة ناشئة على أن «كوفيد»-19
ي��م��ك��ن أن ي��س��ب��ب ت��خ��ث��ر ال����دم ال����ذي ي����ؤدي إل��ى
الجلطات.
واقترح البعض أنه نظرا ألن األشخاص غالبا
م���ا ي��ك��ون��ون غ��اف��ل�ين ع���ن ان��خ��ف��اض م��س��ت��وي��ات
األكسجني ،فينبغي إعطاء أولئك الذين يعانون
م��ن أع����راض ال��ف��ي��روس م��ق��ي��اس��ًا ل��ل��ن��ب��ض ،وه��و
جهاز بسيط يجري تثبيته على اإلصبع ويمكن
استخدامه للكشف عن مستويات األكسجني.
وم��ع ذل��ك ،ال يوجد حتى اآلن أي دليل على أن
االك��ت��ش��اف املبكر لنقص األك��س��ج�ين سيساعد
على تجنب النتائج الشديدة.
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حصد أرواح أكثر من ربع مليون عبر العالم

ُ
خسائر الوباء لم تحدثها حروب أو هجمات إرهابية
بعد أن حوّ لتها مأساة كورونا إلى مقابر

عائالت ضحايا دور المسنين
األسبانية تبحث عن الحقيقة
ترجمة  -أنديرا مطر

حفارو قبور بمعدات الحماية الشخصية حاملين تابوتاً أثناء دفن ضحية «كورونا» في مقبرة على مشارف سانت بطرسبرغ بروسيا (رويترز)

وسط خسائر لم تس ّببها حروب وهجمات إرهابية ،وقد تقود إلى تغيير مسارات دول عدة ،أوصل
فيروس كورونا المستجد عدد وفياته على مستوى العالم إلى أكثر من  250ألفاً ،منذ ظهوره في
ديسمبر  2019في الصين ،في حين تجاوز إجمالي اإلصابات المسجلة  3.5ماليين ،لكن معدل الوفيات
ّ
مؤخراً.
تباطأ
معظم ال��وف�ي��ات واإلص��اب��ات ت��م تسجيلها
في أميركا الشمالية والدول األوروبية ،لكن
األع ��داد ت�ت��زاي��د ف��ي ب��ؤر أص�غ��ر ف��ي أميركا
الالتينية وأفريقيا وروسيا.
في غضون ذلك ،أظهر تقرير داخلي ملراكز
السيطرة على األمراض والوقاية منها في
أم�ي��رك��ا ـــــ اطلعت عليه صحيفة نيويورك
ّ
تايمز ـــــ أن ه��ذه الهيئة الحكومية تتوقع
حصول طفرة ج��دي��دة ف��ي ال�ع��دوى بحلول
منتصف الشهر الجاري ،مع تضاعف عدد
الوفيات اليومية تقريبًا في مطلع يونيو؛
لتبلغ  3آالف .لكن البيت األبيض ّ
شدد على
َّ
أن الحكومة الفدرالية لم تتنب هذا التقرير
رسميًا .وفي تصريح لوكالة فرانس برس،
قال أستاذ اإلحصاء البيولوجي في جامعة
م��اس��ات �ش��وس �ت��س ،ن �ي �ك��والس راي � ��ش« :ف��ي
ت�ق��دي��ري الشخصي سنصل إل��ى  100ألف
وفاة مطلع يونيو».
وال ي��أت��ي ه ��ذا ال�ت�ق��دي��ر م��ن ف� ��راغ؛ إذ ّ
طبق
م�خ�ت�ب��ر ج��ام �ع��ة م��اس��ات�ش��وس�ت��س ن �م��اذج
إحصائية كبرى وجمع نتائجها للحصول
على م�ع��دل .وتشير النتائج إل��ى ب�ل��وغ 90
ألف وفاة بحلول  23مايو.

ال تغيير
وأض��اف راي��ش« :يمكن أن نبلغ ذل��ك قبيل

البيت األبيض تبرأ من
نموذج يتوقع  3آالف
وفاة يوميا ً بأميركا في
يونيو
ه��ذا امل��وع��د أو ب�ع��ده بقليل .لكننا نالحظ
ح��دوث ما بني  5و 10آالف وف��اة أسبوعيا،
وم � ��ن غ �ي��ر امل� � ّ
�رج� ��ح أن ي �ت �غ� ّ�ي��ر ه � ��ذا األم ��ر
ق��ري�ب��ا» .وم��ن ب�ين تسعة ن�م��اذج إحصائية
ذك��رت �ه��ا م ��راك ��ز ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى األم � ��راض
ّ
والوقاية منها في أول مايو ،توقعت ثالثة
منها بلوغ عتبة مئة ألف وف��اة بعد أربعة
أسابيع.
ً
وم ��ع ذل ��ك ،ي �ب��دي ال�ب�ع��ض ت� �ف ��اؤال؛ إذ ق��در
«م �ع �ه��د ال �ق �ي��اس��ات ال �ص �ح �ي��ة وال �ت �ق �ي �ي��م»
ال �ت��اب��ع ل �ج��ام �ع��ة واش �ن �ط��ن ب �ل��وغ  72أل��ف
وف ��اة ب�ح�ل��ول م�ط��ع ي��ون �ي��و ،وه ��و رق ��م ق��ال
املسؤولون عنه إنهم سيراجعون املنهجية
التي بني عليها.
وي � � �ق � � ّ�در آخ � � � ��رون أن ت � �ت � �ج ��اوز ال � ��والي � ��ات
امل�ت�ح��دة عتبة  100أل��ف وف ��اة ب�ح�ل��ول ذل��ك

ال � �ت� ��اري� ��خ ،خ ��اص ��ة ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ن �م��وذج�ي�ن
أص��درت�ه�م��ا ج��ام�ع��ة ك��ول��وم�ب�ي��ا .أم��ا معهد
ّ
م��اس��ات �ش��وس �ت��س ل �ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ف �ت��وق��ع
ال��وص��ول إل ��ى  113أل ��ف وف ��اة ب�ح�ل��ول ذل��ك
التاريخ .لكن ،يجب التعامل مع هذه األرقام
بحذر الحتوائها على هامش خطأ كبير،
يصل إلى عشرات آالف الوفيات في بعض
التوقعات.

تخفيف العزل
ت��أت��ي ه��ذه امل �خ��اوف ف��ي وق��ت ب��دأت بعض
ال ��دول ف��ي تخفيف إج� ��راءات ال �ع��زل ال�ع��ام،
وال �ت��ي ُي�ن�س��ب إل�ي�ه��ا ال�ف�ض��ل ف��ي امل�س��اع��دة
على اح �ت��واء ال�ف�ي��روس ،فبعد ت��راج��ع عدد
ال��وف �ي��ات ال�ي��وم�ي��ة ف��ي األي� ��ام األخ �ي ��رة في
أوروب � ��ا ب�ش�ك��ل م �ل �ح��وظ ،ع�م�ل��ت ال�س�ل�ط��ات
على رف��ع بعض ال�ق�ي��ود ،لكنها أب�ق��ت على
ل��زوم التباعد االجتماعي وفرضت تدابير
ج��دي��دة؛ مثل االرت ��داء اإلل��زام��ي للقناع في
وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل ال �ع��ام أو امل�ت��اج��ر واألم��اك��ن
العامة ،تفاديًا ملوجة إصابات جديدة.
وفي الواليات املتحدة ـــــ أكثر الدول تضررًا
م��ن ال ��وب ��اء ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ق� ��ررت ب �ع��ض ال ��والي ��ات رف��ع
إجراءات العزل.
ُ
وس �ج��ل ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة أك �ب��ر ع��دد
وف�ي��ات ف��ي ال�ع��ال��م ،بلغ  69أل�ف��ًا حتى اآلن،

إال أن�ه��ا سجلت أدن��ى ع��دد وف�ي��ات يومية،
اإلث �ن�ين ،منذ مطلع أب��ري��ل ،م��ع وف��اة 1015
شخصًا ف��ي ال�س��اع��ات ال� �ـ 24األخ �ي��رة ج� ّ�راء
إصابتهم بـ «كوفيد ـــــ .»19

خسائر هائلة!
إلى ذلك ،ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس ،فإن
«كورونا» أحدث خسائر لم ّ
تسببها حروب
وهجمات إرهابية ،الفتة إلى أن التعامل مع
آث��ار ال��دم��ار ال�ب�ش��ري ال��ذي أح��دث��ه سيكون
ً
فصال زلزاليًا آخر في تاريخ األزمات املؤملة
للشعوب ،وم��ن املمكن أن ّ
يغير امل�س��ار في
بعض الدول إلى األبد.
فبالنسبة إل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،م��ات 69
ألف شخص بسبب الوباء وهو أكبر بكثير
من رقم القتلى األميركيني في حرب فيتنام،
ّ
أما إي��ران فتضررت من تفشي امل��رض ،كما
كانت تعاني أثناء الحرب مع العراق ،حيث
تم اإلبالغ عن أكثر من  6200قتيل ،في حني
يعاني العراق خسائر فادحة بسبب تراجع
أسعار النفط ،إثر الوباء.
ُ
وف� � ��ي « 11س �ب �ت �م �ب ��ر» ،ق � �ت ��ل  3آالف ف��ي
ن�ي��وي��ورك .وال �ي��وم ،تعد املدينة واح��دة من
أكثر امل��دن ت�ض��ررًا م��ن ال�ف�ي��روس ،وسجلت
وف � �ي ��ات أك� �ب ��ر ب �ك �ث �ي��ر م ��ن ال ��وف� �ي ��ات ال �ت��ي
سجلتها ف��ي  11سبتمبر ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
الخسائر االقتصادية الفادحة.
ك �م��ا أن ال �ه �ج �م��ات ال �ت��ي اس �ت �ه��دف��ت ب��ال��ي
وم� � ��دري� � ��د ول� � �ن � ��دن وب� � ��اري� � ��س وب ��روك� �س ��ل
وم��وم�ب��اي ف��ي ال�س�ن��وات التالية ل��م ّ
تسبب
ال �خ �س��ائ��ر ال �ب �ش��ري��ة ال �ت��ي س�ب�ب�ه��ا ال��وب��اء.
(رويترز ،أ.ف.ب ،أ.ب)

نجح في احتواء «كورونا» ..وال إصابات لليوم السابع على التوالي

ّ
لتخطي تبعات الوباء
األردن المتعافي..
محرر الشؤون الدولية
ن �ج��ح األردن ن �ج��اح��ا ب��اه ��را ف ��ي م��واج�ه��ة
فيروس كورونا على املستويني االجتماعي
والطبي ،ولكنه يسعى إلى نجاحات موازية
لتخطي تبعات ك��ورون��ا ،السيما الناجمة
عن االغالق وقرار حظر التجول الكلي ،الذي
ساهم بالتصدي لتفشي الوباء ،وقد اتخذ
حزمة ق��رارات خ�لال األسبوعني املاضيني،
وص � ��ل ب �ه��ا ت��دري �ج �ي��ًا إل � ��ى إع � � ��ادة ال �ع �م��ل
بمختلف القطاعات االقتصادية ،وبكامل
طاقتها اإلنتاجية ،بينما أبقى حتى اآلن
على غلق الحدود واألج��واء ودور العبادة
وت�ع�ط�ي��ل امل��ؤس �س��ات ال��رس�م�ي��ة وم��واص�ل��ة
التعليم األكاديمي «عن ُبعد».
واإلث� �ن�ي�ن ،ول �ل �ي��وم ال �س��اب��ع ع�ل��ى ال �ت��وال��ي،
أعلن األردن ع��دم تسجيل إصابات محلية
جديدة بالفيروس ،فيما رصدت  4إصابات
ألشخاص قادمني من خارج اململكة ليرتفع
عدد اإلصابات الكلي إلى .465
وك� �ث� �ف ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي اآلون � � � ��ة األخ � �ي ��رة
خ�ط��وات�ه��ا إلع� ��ادة ال �ح �ي��اة إل ��ى طبيعتها،
وسمحت ملعظم الشركات بالعودة للعمل،
ب �ع��د إج � � ��راءات ع� ��زل .وق� ��ال وزي � ��ر ال�ص�ح��ة
سعد جابر إن السلطات الصحية مستمرة
ب��رف��ع ت��وص �ي��ات اإلب� �ق ��اء ع �ل��ى االج� � ��راءات
االحترازية ،وعدم االلتفات إلى أي ضغوط
اجتماعية ال تضمن مصلحة السكان من
الناحية الطبية.
وك � ��ان � ��ت ال � �ح � �ك ��وم ��ة ق � � � � � ّ�ررت ف � �ت ��ح ج �م �ي��ع
ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��ادي��ة ب�ع��د س��اع��ات من
إعالن وزير املالية عن ظروف مالية صعبة
ج� ًّ�دا قادمة في الطريق.في وقت يقود امللك
ًّ
شخصيا مشروعا وطنيًا
ع�ب��داهلل الثاني
ّ
لصناعة أجهزة تنفس على صعيد تجاري
ّ
يغطي السوق املحلية ويسمح بالتصدير،
وق� ��د ظ �ه��ر ف ��ي اج �ت �م��اع خ� ��اص ب��ال �ق �ي��ادة
العامة لألركان برفقة ّ
ولي العهد وجنراالت
ك �ب��ار وي��رت��دي ال�ج�م�ي��ع ال �ك �م��ام��ات بعدما
أعلنت السلطات ع��ن غ��رام��ة مالية ض��د كل
م��ن ال ي��رت��دي ك �م��ام��ة أث �ن��اء ال �ع �م��ل أو في

■ إعادة العمل في مختلف القطاعات ..وتغريم كل من ال يرتدي كمامة

طفلة تبيع الكمامات في احد شوارع عمان (رويترز)

خبر قديم تداوله ناشطون إلعالن وزير الصحة األسبق احتواء وباء الكوليرا قبل نصف قرن

ّ
ّ
التسوق والظهور
العامة أو خالل
األماكن
العام ،بحسب صحيفة «رأي اليوم».
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ذك � � ��ر وزي� � � ��ر اإلع� � �ل� ��ام أم �ج��د
العضايلة أن الجهات الحكومية املختصة
ت �ق��وم ب��إع��داد دل �ي��ل إرش� ��ادي للمؤسسات
الحكومية لتحديد أول��وي��ات العمل خالل
امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،وإع� � ��داد خ �ط��ة ت��دري�ج�ي��ة
لعودة املؤسسات الحكومية لنشاطها ،بما
يضمن صحة وسالمة املوظفني واملراجعني،
الفتا إلى أن قرار تعطيل الدوائر الرسمية

مستمر حتى نهاية رمضان.
وت��راه��ن اململكة ه��ذا ال�ع��ام على السياحة
الداخلية لتعويض جزء من خسائر القطاع
ب �ع��د ت��وق��ف ت ��واف ��د ال �س �ي��اح ن�ت�ي�ج��ة أزم ��ة
الوباء ،بحسب عبدالرزاق عربيات ،رئيس
هيئة تنشيط السياحة.
وكانت إربد أول منطقة ّ
سجل فيها إصابة
بالفيروس في  15م��ارس املاضي ،وظهرت
الحقًا فيها ب��ؤر للوباء ،ك��ادت ان تجعلها
كمدينة ووه��ان الصينية ،إال أن الحكومة

ص� ّ�ب��ت التركيز عليها ،وتفاعل األردن�ي��ون
مع سكانها ،حتى تجاوزت املحنة واحتوت
الجائحة.
وبعد أن أصبحت في عني عاصفة الوباء،
عزلت الحكومة  6مناطق فيها ،ووضعتها
تحت إش��راف ال�ق��وات املسلحة ،من دون ان
تغفل عن توفير احتياجات سكانها.
وب �ي �ن��ت دراس � � ��ة أن م �س �ت��وى ال ��رض ��ا ع��ن
ع��دال��ة اإلج � ��راءات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي التعامل
م� ��ع أزم� � ��ة «ك� � ��ورون� � ��ا» م� ��ع ك� ��ل ال �ق �ط��اع��ات
وش��رائ��ح املجتمع وص��ل إل��ى  ،80.8%فيما
كان 9.7%من املستجيبني غير راضيني عن
عدالة اإلجراءات الحكومية.
وأج� ��رى ال ��دراس ��ة «ت�ح��ال��ف ع�ين املجتمع»
املنبثق من مركز الحياة – راص��د ،ال��ذي تم
إشهاره مع بداية األزمة.
وت � ��داول ن��اش �ط��ون ع�ل��ى «ت��وي �ت��ر» ،ص��ورة
لقصاصة ج��ري��دة ع��ن إع�لان وزي��ر الصحة
االسبق قبل نحو نصف ق��رن احتواء وباء
الكوليرا ،قائلني إن التاريخ أعاد نفسه مع
وباء كورونا.

ت� �ح ��ول ��ت ق �ض �ي��ة وف � � ��اة امل� �س� �ن�ي�ن ف� ��ي دور
الرعاية في اسبانيا ،جراء فيروس كورونا،
الى قضية رأي عام في اسبانيا ،بعد لجوء
ع ��ائ�ل�ات ال �ض �ح��اي��ا إل ��ى ال �ق �ض��اء للتحقق
م ��ن اس� �ب ��اب وف ��ات� �ه ��م .ص �ح �ي �ف��ة ال �ب��اي �ي��س
االسبانية نقلت صورة مؤملة من أحد هذه
املراكز حيث تكدست عشرات أكياس القمامة
وب��داخ�ل�ه��ا م�لاب��س وأدوات شخصية ،هي
كل ما تبقى من اشخاص لقوا حتفهم خالل
األزم��ة .وستبقى ه��ذه االك�ي��اس في مكانها
ش ��اه ��دة ع �ل��ى امل� ��أس� ��اة ،ب��ان �ت �ظ��ار ال �س �م��اح
لعائالت املتوفني باستعادتها ،بعد ان يتم
تطهيرها .او ق��د تلجأ االدارة ال��ى حرقها
كما حصل في مراكز أخرى.
وف�ق��ًا الح �ص��اءات ،ت��وف��ي أك�ث��ر م��ن  16أل��ف
مسن بسبب الفيروس ف��ي م��راف��ق الرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة ،ع�ل�م��ًا ب ��أن ع ��ددًا ك�ب�ي�رًا م�ن�ه��م لم
ت�ش�م�ل��ه اإلح � �ص� ��اءات ب �س �ب��ب ع� ��دم وج ��ود
اختبارات لهم .وفي مدريد وحدها ،سجلت
حصيلة جديدة للوفيات في دور املسنني
أك �ث��ر م��ن  5800ح��ال��ة ،ب�م�ع��دل واح ��د على
عشرة من السكان .اما في اقليم كاتالونيا،
فبلغت الوفيات  3000شخص.

تحقيقات أولية
ل��م ي�ح��ل اس �ت �م��رار ت�ف�ش��ي ال��وب��اء م��ن دون
لجوء عائالت الضحايا الى القضاء ملعرفة
الحقيقة حول أسباب رحيل أحبتهم .حاليًا،
ي�ق��وم ج�ه��از االدع� ��اء ال �ع��ام بالتحقيق في
أكثر م��ن مئة شكوى لتحديد مسؤوليات
اإله � �م� ��ال ال � ��ذي أودى ب �ح �ي��اة ال �ك �ث �ي��ري��ن.
وتستهدف التحقيقات  42دار رع��اي��ة في
مدريد و 24في كاتالونيا.
وك�ش�ف��ت ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات األول �ي��ة اف �ت �ق��ار ه��ذه
امل��راك��ز ال��ى التجهيزات وامل�ع��دات واألطباء
وامل � ��وظ� � �ف �ي��ن ،وك� �ش� �ف ��ت ك� ��ذل� ��ك ع � ��ن غ �ي��اب
ال �ش �ف��اف �ي��ة ف� ��ي ع �م �ل �ه��ا .ط �ب �ي��ب ف� ��ي أح ��د
مستشفيات مدريد ق��ال لصحيفة لوموند
الفرنسية إن دور املسنني كانت متدهورة
ق�ب��ل وص ��ول ك��ورون��ا ،ول�ك��ن «ع�ن��دم��ا دخ��ل
الفيروس إليها تحولت إلى مقابر».
في غضون أي��ام ،ت��ده��ورت األوض��اع داخل
ه��ذه امل��راك��ز .ف��ي  4م��ارس ال�ف��ائ��تُ ،سجلت
أول حالة وفاة في مأوى «الباز» في مدريد
المرأة تبلغ من العمر  99عامًا ،بعد يومني
ق ��ررت ال�س�ل�ط��ات االس �ب��ان�ي��ة إغ�ل�اق م��راك��ز
األنشطة الخاصة باملسنني .وفي  8مارس،
ات� �خ ��ذ ال � �ق� ��رار ب �ح �ظ��ر ال � ��زي � ��ارات إل� ��ى دور

ال��رع��اي��ة منعًا لنقل ال �ع��دوى ال��ى ن��زالئ�ه��ا.
ول �ك��ن ل��م ي�ت�ض��ح ح�ج��م امل��أس��اة اال ف��ي 17
م � ��ارس ،ب �ع��د ث�ل�اث��ة أي � ��ام م ��ن إع �ل��ان ح��ال��ة
الطوارئ.
ف � ��ي ذل� � ��ك ال � � �ي� � ��وم ،أب � �ل� ��غ م� � � ��أوى «م ��ون� �ت ��ي
هيرموسو» في مدريد ،وبصورة مفاجئة،
عن وفاة  19من نزالئه.
وف� � � ��ي  19م� � � � � ��ارس ،أص� � � � � ��درت ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ّ
االسبانية تعميمًا يحظر الزيارات الى دور
الرعاية والتزمت العائالت بتطبيقه على
نطاق واسع .وفي  22مارس ،أصبحت دور
ال��رع��اي��ة ال�خ��اص��ة تحت وص��اي��ة السلطات
امل�ح�ل�ي��ة ب �م��وج��ب م ��رس ��وم ،وق� ��ام ال�ج�ي��ش
بتطهير املراكز التي تفشى فيها الوباء.
ف ��ي ال �ي ��وم ال �ت��ال��ي ،ك�ش�ف��ت وزي � ��رة ال��دف��اع
م ��ارغ ��ري� �ت ��ا روب� �ل� �ي ��س أن ال� �ج� �ن ��ود ال��ذي��ن
ب � ��اش � ��روا م �ه �م �ت �ه��م ف� ��ي دع � ��م دور رع ��اي ��ة
املسنني اكتشفوا جثثا في عدد من املراكز
مل �ت��وفي��ن ب �ق �ي��ت ف ��ي غ� ��رف أص �ح��اب �ه��ا إل��ى
جانب مقيمني فيها ،وهو ما أثار الذعر في
قلوب العائالت.
وت �ت��ذك��ر رئ �ي �س��ة ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��ات��ال��ون �ي��ة
مل� ��وارد ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة أن املستشفيات
ف��ي م��دري��د وف ��ي ك��ات��ال��ون�ي��ا ل��م ت�ع��د تقبل
بإدخال املسنني ألنها وصلت الى طاقتها
االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة ال �ق �ص��وى ف��ي ن�ه��اي��ة م��ارس
واص�ب�ح��ت ف��ي ال��واق��ع أم��اك��ن للموت ال��ذي
تسلل اليها بطريقة بشعة.
وب � �س � �ب� ��ب ال � �ن � �ق� ��ص ف � ��ي ال � �ط� ��اق� ��م ال �ط �ب��ي
وال�ت�م��ري�ض��ي وع ��دم تجهيز املستشفيات
ملكافحة ال��وب��اء بالسرعة املطلوبة ،وع��زل
ال �ح��االت اإلي�ج��اب�ي��ة ،استمر تفشي ال��وب��اء
وأدرك امل� ��وظ � �ف� ��ون أن � �ه� ��م س� �ب ��ب ان �ت �ش��ار
ال� �ف� �ي ��روس .ي �ق��ول اح ��د ال �ع��ام �ل�ين «ال أح��د
ي��دخ��ل ال ��ى امل �س �ن�ين غ �ي��رن��ا ..ول ��م نخضع
الخ � �ت � �ب ��ارات مل �ع��رف��ة م ��ا إذا ك �ن��ا ح��ام �ل�ين
للفيروس من دون أعراض ،وال نملك بدالت
واقية وال أقنعة.»..
ومع بداية شهر أبريل ،بدأ الوضع يتحسن
ت��دري �ج �ي��ًا ،م��ع ان �ص ��راف ع ��دد م��ن االط �ب��اء
ف��ي م��دري��د لالهتمام ب�ه��ذه امل��راك��ز واع��ادة
ال �ن �ظ��ام ال �ي �ه��ا .ت ��م ت ��وزي ��ع أج� �ه ��زة تنفس
وم�ل�اب ��س واق� �ي ��ة ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى  14أل��ف
اختبار للموظفني.
ب �ح��زن ت� ��روي م��دي��رة إح� ��دى دور ال��رع��اي��ة
ُ
في مدريد تجربتها قائلة« :ت��رك املسنون
وح ��ده ��م ف ��ي غ��رف �ه��م ،ح��زي �ن�ين وخ��ائ �ف�ين.
نحن نتحدث عن أشخاص عايشوا الحرب
وال��دك�ت��ات��وري��ات ون��اض�ل��وا م��ن أج��ل إح�لال
الديموقراطية ..ماذا قدمنا لهم؟».

تهديد العاملين فيها بمحاكمة جنائية إذا تحدثوا

«طيران ماهان» اإليرانية نشرت
الفيروس في الشرق األوسط!
ف ��ي ت �ق��ري��ر ص� � ��ادم ،أج � ��رت ش �ب �ك��ة «ب� ��ي ب��ي
سي» البريطانية تحقيقًا في كيفية إسهام
شركة طيران إيرانية واح��دة ــــ شركة طيران
ماهان ــــ في انتشار «كوفيد ــــ  »19في أنحاء
الشرق األوس��ط ،منتهكة بذلك ق��رارات حظر
فرضتها دول ع��دة .وحلل التحقيق بيانات
ّ
تعقب الرحالت وتحدثت إلى مصادر داخل
«طيران ماهان» إليضاح كيفية تحدي هذه
الشركة ،ملئات امل��رات ،ق��رارات حظر حكومية
ب�ين أواخ ��ر يناير ون�ه��اي��ة م ��ارس ،م��ن خالل
ت �س �ي �ي��ر رح �ل��ات م ��ن وإل � ��ى إي� � ��ران وال� �ع ��راق
واإلمارات العربية املتحدة وسوريا ،ولبنان.
وأش � ��ار إل ��ى اس �ت �م��رار رح�ل��ات ال �ش��رك��ة من
ال �ص�ي�ن وإل �ي �ه��ا ،رغ� ��م ف� ��رض ال �ح �ظ��ر ه�ن��اك
ّ
بسبب تفشي املرض.
ُ َّ
وت��ت�ه��م ال�ش��رك��ة ،ال�ت��ي ترتبط بشكل مباشر
م� ��ع ال � �ح� ��رس ال � �ث � ��وري وم �ع ��اق �ب ��ة أم �ي��رك �ي��ًا،
بأنها كذبت بشأن الرحالت الجوية بعد 31
ي �ن��اي��ر ،ح�ي��ث ك��ان��ت ال�س�ل�ط��ات اإلي��ران �ي��ة قد
منعت السفر م��ن الصني وإليها ف��ي حينها.
ووفق التقرير ،فإن بيانات الرحالت القادمة
وامل � �غ � ��ادرة ف ��ي م �ط ��ار اإلم� � ��ام ال �خ �م �ي �ن��ي ف��ي
ط�ه��ران وم�ط��ارات صينية استمرت ألسبوع
كامل ف��ي فبراير وحتى ف��ي م��ارس .وأع��ادت
إحدى الرحالت في  6فبراير  70طالبًا إيرانيا
كانوا يعيشون في ووهان إلى طهران قبل أن
ّ
تتوجه إلى بغداد في اليوم ذاته.
وك � ��ان ال �س �ف �ي��ر ال �ص �ي �ن��ي ف ��ي إي� � ��ران ت�ش��ان��غ
ه��وا قد نشر ،في تغريدة ،لقاءه مع الرئيس
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة م ��اه ��ان ف ��ي ال �ث ��ان ��ي م��ن
فبراير ،والتي أخبره فيها أنه يريد مواصلة
العمل مع الصني.
وان �ت �ق��دت وس ��ائ ��ل إع�ل��ام إي��ران �ي��ة اس �ت �م��رار
ال��رح�لات الجوية م��ع ال�ص�ين ،ف��ي ح�ين كانت
ق��د أع�ل�ن��ت «م��اه��ان إي ��ر» أن�ه��ا أوق �ف��ت جميع
ال��رح�لات ف��ي  5فبراير ،إال أن ق��واع��د بيانات
ال�ط�ي��ران تظهر اس�ت�م��رار ال��رح�لات ح�ت��ى 23
فبراير إلى  4وجهات صينية رئيسة ،وهي:

في ذروة انتشار
«كوفيد ـــ  »19واصلت رحالتها
بين إيران والمدن الصينية
بكني ،شنغهاي ،غوانغتشتو ،وشنتشن.
وي�ظ�ه��ر ت�ح�ق�ي��ق «ب ��ي ب��ي س ��ي» أن ال �ح��االت
األول��ى في لبنان وال�ع��راق ج��اءت من رحالت
«ماهان إير» ،كما كانت طائرات هذه الشركة
ت �ه �ب��ط ف� ��ي م� � �ط � ��ارات ف� ��ي ال� �ص�ي�ن وط� �ه ��ران
وبرشلونة ودبي وكوالملبور ،وإسطنبول.
وت��زع��م ال �ش��رك��ة أن رح�لات �ه��ا ك��ان��ت متوقفة
إل ��ى ال �صي��ن ،وال ��رح�ل�ات ال �ت��ي أج��ري��ت ك��ان��ت
ب�ط��ائ��رات شحن تحمل م�س��اع��دات إنسانية،
ف� ��ي ح �ي�ن ت �ظ �ه��ر ق� ��واع� ��د ب� �ي ��ان ��ات ال ��رح�ل�ات
العكس.

إسكات العاملني في «ماهان»
وح�ص�ل��ت «ب��ي ب��ي س��ي» ع�ل��ى نسخة ات�ف��اق
ّ
على االلتزام بالسريةُ ،وزع على العاملني في
«طيران ماهان» ،يهددهم بمحاكمة جنائية
ُ
القلق
إذا جاهروا بمخاوفهم ،وأسكتوا رغم
ٍ
املتزايد بخصوص ال��دور ال��ذي كانت تلعبه
«م ��اه ��ان» ف ��ي ن �ش��ر ال� �ف �ي ��روس .وف ��ي أواخ ��ر
فبراير ،ذكرت مصادر داخل شركة ماهان أن
أع��راض اإلص��اب��ة بالفيروس ق��د ب��دأت تظهر
على أكثر من  50فردًا من أفراد طاقمها .فلجأ
أفراد الطاقم إلى وسائل التواصل االجتماعي
ل �ل �ش �ك��وى م ��ن ع ��دم م�ن�ح�ه��م م� �ع ��دات خ��اص��ة
أو م�ل�اب��س واق� �ي ��ة .وف� ��ي  27ف �ب��راي��ر ت�ح��دث
ال�ع��ام�ل��ون ف��ي ش��رك��ة ال �ط �ي��ران ألول م��رة عن
قلقهم من عدم السماح لهم بالعزل االنفرادي
ُ
بعد عودتهم من الصني وأنهم أج�ب��روا على
مواصلة العمل.

18

نادال ..متشائم
ال يتوقع رفاييل نادال عودة مباريات التنس التنافسية حتى  2021بسبب جائحة فيروس
كورونا ،التي تسببت في إيقاف أغلب املنافسات الرياضية.
وقال نادال ،املصنف الثاني عامليا ،لصحيفة «إلباييس» األسبانية أمس« :أتمنى أن يكون
بوسعنا العودة قبل نهاية العام ،لكن لسوء الحظ ال أتوقع أن يحدث ذلك».
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االتحادات تسارع الخطى للمقرات الجديدة
ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ل��دع��م ال��ري��اض��ة
وت��ذل �ي��ل ك ��ل ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا،
وك��ذل��ك امل�ت��اب�ع��ة الحثيثة مل�ج�ل��س إدارة
االتحاد خالل الفترة املاضية.

محمد سليمان
ت�س��ارع االت �ح��ادات الخطى إلخ�لاء مبنى
اللجنة األومل�ب�ي��ة ،ال��ذي يعد م�ق�رًا حاليًا
ل�ه��ا ،لتنتقل إل��ى امل �ق��رات ال�ج��دي��دة عقب
ان�ت�ه��اء أزم ��ة ك��ورون��ا ،ب�ع��دم��ا ت�ق��رر إزال��ة
م �ب �ن��ى ح ��ول ��ي وإع� � � � ��ادة ت �ش �ي �ي ��ده وف ��ق
م �ن �ظ��وم��ة إداري� � ��ة اس �ت �ث �م��اري��ة ت�ت�م��اش��ى
م��ع املرحلة املقبلة ،ال�ت��ي تسعى خاللها
اللجنة األوملبية إلى دفع عجلة االستثمار
ً
الرياضي ليصبح بديال للدعم الحكومي.
وأع� �ل� �ن ��ت «األومل � �ب � �ي� ��ة» ف ��ي وق � ��ت س��اب��ق
أن �ه ��ا س�ت�ن�ت�ق��ل إل� ��ى م �ق��ره��ا امل ��ؤق ��ت ف��ي
م��رك��ز ش�ب��اب ج��اب��ر األح�م��د عقب انتهاء
أزم��ة ك��ورون��ا ،فيما أك��د اتحاد السباحة
االنتقال إل��ى مقره الجديد داخ��ل مجمع
ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د ال �ص �ب��اح ب �ن��ادي
النصر عقب انتهاء األزمة.
وف� � � ��ي ال � �س � �ي � ��اق ن � �ف � �س� ��ه ،ق � � ��ررع � � ��دد م��ن
االت � � �ح� � ��ادات ات � �خ� ��اذ خ � �ط� ��وات م �م��اث �ل��ة،
ح�ي��ث سينتقل ات �ح��ادا ال�س�ل��ة وال�ط��ائ��رة
إل ��ى م�ق��ره�م��ا ال �ج��دي��د ف��ي م�ج�م��ع سعد
ال �ع �ب��داهلل ،ف�ي�م��ا ينتظر ل�ت�ح��اد امل�لاك�م��ة
الخطوة األخ�ي��رة من قبل الهيئة العامة
للرياضة بتأسيس الصالة الخاصة به
ف��ي منطقة صباح السالم ليتم االنتقال
إليها بشكل نهائي.

«الطائرة» جاهز
م��ن جهته ،ق��ال أم�ين س��ر ات�ح��اد الطائرة
ف� � � ��وزي امل � �ع � �ت� ��وق ،إن االت � � �ح� � ��اد ج ��اه ��ز
ل�لان�ت�ق��ال إل ��ى م �ق��ره ال �ج��دي��د ف��ي مجمع
س�ع��د ال�ع�ب��داهلل ع�ق��ب ع ��ودة ال�ن�ش��اط في
ظ��ل ج�ه��وزي��ة امل �ك��ان وت��أس�ي�س��ه م��ن قبل
الهيئة بشكل جيد.
وأك��د امل�ع�ت��وق أن مجلس إدارة االت�ح��اد
ت ��اب ��ع ب �ش �ك��ل م� �ت ��واص ��ل خ� �ل��ال ال �ف �ت��رة
املاضية معالجة بعض املالحظات داخل
امل�ل�ع��ب امل�خ�ص��ص ل�ل�ك��رة ال�ط��ائ��رة وس��ط
ت �ج��اوب كبير م��ن ق�ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة لالنتهاء
م�ن�ه��ا ف��ي ظ��ل ح��رص�ه��ا ع�ل��ى أن يصبح
املقر مطابقًا لجميع املواصفات.

«املالكمة» ينتظر «أساس املكاتب»

مالحظات «السلة»
م��ن جهته ،أك��د أم�ين ال�س��ر ال�ع��ام التحاد
ال�س�ل��ة ع�ب��د ال��رح �م��ن ح �س�ين ،أن الهيئة
العامة للرياضة أن�ه��ت املرحلة األخ�ي��رة
من تأسيس الصالة وفق أفضل املعايير،
وأص �ب �ح��ت ج ��اه ��زة الس �ت �ق �ب��ال ال� �ك ��وادر
اإلداري ��ة الخاصة باالتحاد عقب انتهاء

صالة المالكمة في صباح السالم

األزم� � � ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ،إال أن ه� �ن ��اك ب�ع��ض
امل�لاح �ظ��ات داخ ��ل امل �ل �ع��ب ،م�ن�ه��ا عملية
تأمني ال�ج��دار الكائن خلف أح��د األب��راج
ب��وس��ائ��ل أم � ��ان م ��ن أج� ��ل ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى
الالعبني بسبب قربه الشديد من البرج.

وأوض� � ��ح أم�ي��ن س ��ر ال �س �ل��ة أن االن �ت �ق��ال
للمقر سيكون عقب انتهاء أزمة كورونا
ليمارس مجلس اإلدارة عمله م��ن هناك
مع متابعة املعالجة الخاصة باملالحظات
ع��ن ق ��رب م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ،م�ش�ي�دًا ب��ال�ج�ه��ود

م��ن جهته ،توجه رئيس ات�ح��اد املالكمة
م�ح�م��د م�ن�س��ي ،ب��ال�ش�ك��ر للهيئة ال�ع��ام��ة
ل �ل��ري��اض��ة ع �ل��ى دع �م �ه��ا ال �ك �ب �ي��ر ل�ل�ع�ب��ة
وس� � ��رع� � ��ة االن� � �ت� � �ه � ��اء م� � ��ن ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات
ال�خ��اص��ة ب��ال�ص��ال��ة املخصصة لالتحاد
ف��ي منطقة ص�ب��اح ال�س��ال��م .وأك��د منسي
أن الصالة شهدت خ�لال الفترة املاضية
ً
ً
ع� �م�ل�ا م� �ت ��واص�ل�ا ت� ��م خ�ل�ال ��ه اس �ت �ك �م��ال
أعمال التشطيب وتجهيز الحلبات ولم
ي �ع��د ي�ن�ق�ص�ه��ا س ��وى األس � ��اس ال �خ��اص
ب ��امل �ك ��ات ��ب وع� �ن ��ده ��ا س �ت �ص �ب��ح ج��اه��زة
ل�لان�ت�ق��ال إل�ي�ه��ا ك�م�ق��ر رس �م��ي ل�لات�ح��اد،
معربًا عن أمله في أن يتم ذل��ك في أقرب
فرصة عقب انتهاء أزمة كورونا.

بوطبيلة

أزمة مرور
رمضان سريع الخطى ويومه بالعبادة ممهور
ما كو زيارات ..بس نتمنى للجميع الراحة والسرور
وأنا بصراحة من وضع الحظر والحبسة مقهور
بس «كورونا» اللعين ّ
فكنا ور ّيحنا من أزمة المرور

لقيمات
إداري كرة قال لحماته« :ماذا تودين أن تكوني؟»،
فردت« :آه لو كنت عصفورة» ،ثم سألته:
«طيب وأنت؟» ،أجاب بسرعة« :آه لو كنت بندقية»!

رونالدو يعود إلى تورينو

«بوندسليغا» ينتظر الضوء األخضر للعودة
سيكون ال ��دوري األمل��ان��ي لكرة ال�ق��دم أول
مسابقة ف��ي ال�ب�ط��والت املحلية الخمس
الكبرى في أوروبا يقرر استئناف املوسم،
ب�ع��د ت��وق��ف أغ �ل��ب األن�ش�ط��ة ال �ك��روي��ة في
العالم منذ منتصف مارس.
بلغ م�س��ؤوالن رياضيان لوكالة رويترز
أن دوري ال��درج��ة األول ��ى األمل��ان��ي حصل
على الضوء األخضر الستئناف املسابقة،
وم ��ن امل��رج��ح أن ي �ك��ون ذل ��ك ب ��دءًا م��ن 15
م��اي��و ض �م��ن إج � � ��راءات ال �ب�ل�اد لتخفيف
القيود املفروضة بسبب فيروس كورونا.
وب��ات��ت أمل��ان �ي��ا ع�ل��ى وش ��ك امل��واف �ق��ة على

استئناف املوسم ،وسيجري اتخاذ القرار
خالل اجتماع عبر الهاتف مع املستشارة
أنجيال ميركل اليوم (االرب�ع��اء) ،وفقًا ملا
ذكرته مصادر.
وستقام املباريات في ظل شروط صارمة،
وستكون من دون مشجعني ،مع تقسيم
الالعبني ملجموعات صغيرة ،والخطوة
التالية ستكون السماح ببدء التدريبات
الجماعية.
وق��دم��ت راب�ط��ة ال ��دوري خطة للمحافظة
ع �ل��ى ص �ح��ة وس�ل�ام ��ة ال�ل�اع �ب�ي�ن ت�س�م��ح
ب ��إق ��ام ��ة م � �ب ��اري ��ات م� ��ن دون ج �م��اه �ي��ر،

وت �ت �ض �م��ن إج � � ��راء ف �ح ��وص ��ات م�ن�ت�ظ�م��ة
ل�لاع�ب�ين دون وض��ع بقية التشكيلة في
ال� �ح� �ج ��ر ال� �ص� �ح ��ي ح� � ��ال ظ � �ه ��ور ح� ��االت
إيجابية.
ورغ��م ذل��ك ،ف��إن ال��راب�ط��ة ق��ال��ت« :ف��ي حال
إص ��اب ��ة أي الع� ��ب ب ��ال� �ع ��دوى ،س�ي�ت��وق��ف
ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات ب �خ�ص��وص اإلج � ��راءات
على سلطات الصحة املحلية».
وك �ش �ف ��ت راب � �ط� ��ة أن� ��دي� ��ة امل �ح �ت ��رف�ي�ن ف��ي
أملانيا عن عشر حاالت إيجابية لفيروس
كورونا بعد إج��راء  1724اختبارا في 36
ناديا بالدرجتني األولى والثانية.

وت� �ك� �ه� �ن ��ت ت � �ق� ��اري� ��ر إع�ل��ام � �ي� ��ة أن آم � ��ال
اس �ت �ئ �ن��اف امل �س��اب �ق��ة ت �ع��رض��ت ل�ض��رب��ة
بسبب تصرف بعض الالعبني في هيرتا
برلني.
ون �ش��ر س��ال��وم��ون ك��ال��و ،م�ه��اج��م ه�ي��رت��ا،
م�ق�ط��ع ف �ي��دي��و ع �ل��ى ف �ي �س �ب��وك ظ �ه��ر فيه
وهو يصافح زمالءه في الفريق من دون
مراعاة إلجراءات مكافحة الفيروس.
وق ��رر ال �ن��ادي إي �ق��اف ال�لاع��ب ال �ق��ادم من
ساحل العاج ،وال��ذي تقدم باالعتذار عن
تصرفه ،وأكد أن ذلك ال يعكس تعليمات
النادي للعاملني.

بعد حادثة سواريز

ً
تهديدا بالقتل
إيفرا :تلقيت

سواريز (يسار) في مواجهة الفرنسي باتريس ايفرا بعد الحادثة عام 2011

كشف الفرنسي باتريس ايفرا ،املدافع
السابق لنادي مانشستر االنكليزي
ل � �ك ��رة ال� � �ق � ��دم ،ان� � ��ه ت �ل �ق��ى ت� �ه ��دي ��دات
بالقتل عقب الحادثة العنصرية مع
االوروغ��وي��ان��ي لويس س��واري��ز ،حني
كان األخير العبا في صفوف الغريم
ليفربول عام .2011
وأوق� � ��ف االت� �ح ��اد االن �ك �ل �ي��زي للعبة
سواريز لثماني مباريات بعد ادانته
بسوء السلوك وتوجيه كالم عنصري
الى ايفرا ،تضمن تعليقات عن بشرة
الفرنسي السوداء خالل شهر أكتوبر
على ملعب «انفيلد» من ذاك العام.
اال ان ليفربول قاد حملة دفاع علنية
عن سواريز في فترة شهدت تصاعد
التوتر بني الناديني الغريمني .وزادت
النقمة على العب برشلونة االسباني
ال � �ح ��ال ��ي ع� �ن ��دم ��ا رف� � ��ض م �ص��اف �ح��ة

َّ
تطرقت رابطة الالعبني املحترفني في الدوري اإلنكليزي
ل�ك��رة ال�ق��دم إل��ى إمكانية تقصير وق��ت امل�ب��اري��ات ،في
ح��ال استئناف النشاط الكروي ه��ذا الصيف ،في ظل
استمرار انتشار وباء «كورونا» املستجد.
وت� �ج ��ري راب� �ط ��ة ال � � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي امل �م �ت��از ح��ال�ي��ا
األندية
محادثات مع خبراء طبيني والحكومة وممثلي ّ
وال�لاع�ب�ين إلي�ج��اد طريقة ّإلن�ه��اء امل��وس��م ،ال��ذي توقف
منذ التاسع من مارس ،وتبقت منه تسع مراحل .وتبقى
إقامة املباريات من دون جمهور ،وفي عدد محدد من
املالعب ،من أجل تفادي مخاطر اإلصابة بالفيروس،
بني الفرضيات املطروحة الستكمال املوسم.
وقال رئيس رابطة الالعبني املحترفني غوردون تايلور
في تصريح لشبكة «بي بي سي» البريطانية« :ال نعرف
املستقبل .ما نعرفه هو االقتراحات التي تم تقديمها

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
ال��ى ت��وري�ن��و ل�لال�ت�ح��اق ب�ف��ري�ق��ه يوفنتوس
حامل اللقب واملتصدر ،تزامنا مع معاودة
ال� �ت� �م ��اري ��ن ال � �ف � ��ردي � ��ة ،ل� �ك ��ن ذل� � ��ك ال ي �ع �ن��ي
ب ��ال� �ض ��رورة أن م �س��أل��ة اس �ت �ئ �ن��اف ال� ��دوري
اإلي �ط��ال��ي ل �ك��رة ال �ق��دم م�ح�س��وم��ة ،ب��ل هناك
ش� �ك ��وك ب��إم �ك��ان �ي��ة إن � �ه ��اء امل ��وس ��م ف ��ي ظ��ل
استمرار تفشي فيروس كورونا املستجد.
وأف��ادت الصحف املحلية أن ط��ائ��رة خاصة
ع �ل��ى م�ت�ن�ه��ا رون ��ال ��دو وع��ائ �ل �ت��ه ح �ط��ت في
م �ط��ار ت��وري �ن��و ح ��وال ��ي ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة
وع�ش��ري��ن دق�ي�ق��ة م �س��اء ب��ال�ت��وق�ي��ت امل�ح�ل��ي،

وذل � ��ك ب �ع��د أن أم� �ض ��ى ال �ن �ج��م ال �ب��رت �غ��ال��ي
أسبوعني في العزل املنزلي في مسقط رأسه
جزيرة ماديرا.
لكن أولئك الذين يأملون بأن الضوء األخضر
ال ��ذي منحته ال�ح�ك��وم��ة م��ن أج��ل استئناف
ال�ت�م��اري��ن ال �ف��ردي��ة س�ي�ك��ون ب�م�ن��زل��ة مؤشر
الستئناف الدوري ،سرعان ما تلقوا صفعة
م��ن وزي��ر ال��ري��اض��ة فينتشنزو س�ب��اداف��ورا،
ال��ذي قال األح��د في صفحته على فيسبوك:
«هناك الكثير من األم��ور الغريبة التي يتم
تداولها ،لكن شيئا لم يتغير في ما يتعلق
بما قلته دائما عن كرة القدم».

بورتو وبنفيكا يعاودان التدريبات
اي �ف��را ف��ي امل��واج �ه��ة ال�ت��ال�ي��ة بينهما
ف ��ي ف �ب��راي��ر  2012ع �ل��ى م�ل�ع��ب اول ��د
ترافورد.
وق� ��ال ال ��دول ��ي ال �ف��رن �س��ي ال �س��اب��ق ان
ت��داع �ي��ات ال� �خ�ل�اف وص �ل��ت ال ��ى حد
رسائل تهديد بالقتل له ولعائلته.
وأض ��اف «تلقى مانشستر يونايتد
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن رس� ��ائ� ��ل ال� �ت� �ه ��دي ��د ل ��ي.
ق��ال ال �ن��اس :ن�ح��ن ف��ي ال�س�ج��ن ،نحن
م�ش�ج�ع��و ل �ي �ف��رب��ول ..ع �ن��دم��ا ن �خ��رج،
سنقتلك أنت وعائلتك».
وأق� ��ر اي �ف��را ب ��أن ط�ب�ي�ع��ة ال �ت �ه��دي��دات
ح �ت �م��ت ع �ل �ي��ه االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �ح��راس
ش� �خ� �ص� �ي�ي�ن ،ك� ��اش � �ف� ��ا ان � � ��ه «ل� �ف� �ت ��رة
ش� � �ه � ��ري � ��ن ،ك � �ن� ��ت م � �ح� ��اط� ��ا ب� ��رج� ��ال
أم� ��ن أي �ن �م��ا ذه� �ب ��ت ..ك ��ان ��وا ي �ن��ام��ون
أم � ��ام م �ن��زل��ي ..أي �ن �م��ا ذه� �ب ��ت ،ك��ان��وا
يتبعونني».

مقترح لتقليل مدة المباريات
في «البريميرليغ»
وإم �ك��ان �ي��ة ال �ح �ص��ول ع�ل��ى امل��زي��د م��ن ال �ت �ب��دي�لات وأن
ُ
امل�ب��اري��ات ل��ن ت�ق��ام ب��ال�ض��رورة مل��دة  45دقيقة ف��ي كل
شوط» .ويتعينّ الحصول على مصادقة املجلس الدولي
لكرة القدم (ايفاب) الذي يشرع قوانني اللعبة ،على هذا
االقتراح من أجل اعتماده في مختلف البطوالت املحلية
الوطنية.
وك��ان االت �ح��اد ال��دول��ي للعبة (ف�ي�ف��ا) اق�ت��رح ف��ي نهاية
أبريل املاضي رفع عدد التبديالت في املباراة الواحدة
من ثالثة ،املعمول بها في القوانني الحالية ،إلى خمسة،
باإلضافة إل��ى ح��ارس املرمى ،وذل��ك من أج��ل تخفيف
العبء البدني عن الالعبني الذين سيضطرون من دون
شك إل��ى مواجهة ج��دول مزدحم باملباريات ،في حال
كانوا يرغبون في إنهاء املوسم هذا الصيف.
وتعقد الجمعة جمعية عمومية جديدة لألطراف املعنية

رونالدو لحظة وصوله إلى إيطاليا

لقطة من تدريبات بنفيكا

عاود عمالقا الكرة البرتغالية بنفيكا وبورتو
تدريباتهما الفردية في ظل احترام اإلجراءات
الصارمة تجاه التباعد االجتماعي ملكافحة
فيروس كورونا املستجد.
وارت ��دى جميع الع�ب��ي بنفيكا ال�ك�م��ام��ات ثم
خضعوا لفحوصات ل�ح��رارة الجسد قبل أن
يقوموا بغسل أي��ادي�ه��م بسوائل مطهرة في
م�ق��ر ت��دري �ب��ات ال� �ن ��ادي ،ح�ي��ث ي�ت�ع�ين عليهم
سلوك ممرات معينة خالل تحركاتهم بحسب
صور بثها تلفزيون النادي.
وقام الالعبون بحصص تدريبية فردية على

دفعتني صباحًا وبعد الظهر.
وق� ��ال م� ��درب ب�ن�ف�ي�ك��ا ب��رون��و الج ف��ي رس��ال��ة
نشرها املوقع الرسمي للنادي «لقد عدنا!»،
م�ش�ي�رًا ال ��ى «ال �ظ ��رف االس�ت�ث�ن��ائ��ي بالنسبة
لالعبني واملدربني على حد سواء».
وأض� ��اف «ك ��ل ال �ت��دري �ب��ات ال �ت��ي س�ن�ق��وم بها
مفيدة ،حتى البعض منها التي سنقوم بها
لفترة معينة خالل التدريبات الفردية».
وح��ذا العبو ب��ورت��و ح��ذو املنافس التقليدي
على زعامة الكرة البرتغالية ،حيث خضعوا
إلجراءات صحية مماثلة.

العب يعود من الموت بعد  4سنوات!
بالدوري اإلنكليزي املمتاز ،وقد أعرب تايلور عن أمله
ف��ي أن ي�ت��م «ب�ع��د ذل��ك االن�ت�ه��اء م��ن وث�ي�ق��ة ال �ع��ودة إل��ى
العمل ،وفي األسبوع التالي ،األسبوع املقبل ،وفي أقرب
وقت ممكن ،سيتم إبالغ الالعبني واملدربني» .وأضاف
ناد على
«ان جدوى كل هذه االجراءات ستدرس مع كل ٍ
حدة».
وكانت الرابطة أعربت يوم الجمعة املاضي عن رغبتها
في إنهاء املوسم من خالل لعب املباريات الـ 92املتبقية
في الدوري ،مع تأكيدها أن الالعبني واملدربني سيلعبون
«دورًا رئيسًا» في إعداد خطة العودة إلى اللعب.

ش �ه��دت ك ��رة ال �ق��دم األمل��ان �ي��ة واح � ��دة م��ن أغ��رب
ال �ق �ص��ص ع �ل��ى اإلط �ل ��اق ،ب �ع��د اك �ت �ش��اف الع��ب
سابق بفريق شالكه على قيد الحياة رغم إعالن
وف��ات��ه ف��ي ح��ادث ع��ام  .2016وكشفت صحيفة
بيلد عن القصة السريالية ،بعدما أوضحت أن
الع��ب الكونغو هيانيك كامبا ،ال��ذي ك��ان يلعب
ب �ف��رق ال �ن��اش �ئ�ين ف ��ي ش��ال �ك��ه ،ك �م��ا م �ث��ل بعض
األندية األملانية ،ظهر على قيد الحياة بعد أربع
سنوات من انتشار خبر وفاته.
ف �ف��ي ال �ت��اس��ع م��ن ي �ن��اي��ر  ،2016ان �ت �ش��ر ال�خ�ب��ر
ال�ح��زي��ن ب��وف��اة كامبا ف��ي الكونغو بعد ح��ادث
دراجة نارية ،لكن «بيلد» أكدت أن الظهير األيمن

السابق يبلغ من العمر اآلن  33عامًا ،ويعمل في
شركة للطاقة في شمال غربي أملانيا.
وت�ح�ق��ق ال�س�ل�ط��ات األمل��ان �ي��ة ف��ي ش�ب�ه��ة ت��زوي��ر
زوج � ��ة ك��ام �ب��ا ال �س��اب �ق��ة ل �خ �ب��ر وف ��ات ��ه م ��ن أج��ل
الحصول على أموال التأمني على الحياة.
وق ��ال ن��ائ��ب ش��رط��ة للصحيفة« :أك ��د ك��ام�ب��ا أن
بعض األصدقاء تركوه في سيارة في الكونغو
في يناير  ،2016من دون وثائق هوية أو أموال
أو ه��ات��ف» .وال ت��وج��د م�س�ت�ج��دات ف��ي القضية
ح� �ت ��ى اآلن ،وت� �ك� �ث ��ف ال� �س� �ل� �ط ��ات ب �ح �ث �ه��ا ع��ن
املتورطني في إخفاء كامبا واعتقالهم للكشف
عن مزيد من الحقائق.
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مائل للحرارة وغائم جزئياً مع فرصة للغبار وأمطار
متفرقة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية
إلى معتدلة السرعة ( 15ـــ  50كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

5.29 4.57 11.29 11.03
ً
صباحا

مساءً

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

جرائم الشرف
وسرقة المليارات
ينص قانون الجزاء ،املادة  :153إنه من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا،
أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها ،وقتلها في
الحال وقتل من يزني بها ،او يواقعها أو قتلهما معًا ،يعاقب بالحبس مدة
ال تتجاوز ثالث سنوات ،وبغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف روبية ،أو بإحدى
هاتني العقوبتني.
صدر هذا القانون قبل  60عامًا ،وقعت خاللها أح��داث عظيمة وتطورت
البشرية اجتماعيًا وإنسانيًا لدرجة ال يمكن تخيل مداها وعمق تداعياتها،
ودخل العالم في حقب ومراحل عجيبة وأصبح ،بملياراته الثمانية ،طوع
بنان أي فرد في اي لحظة ،وتغير وضع املرأة ،وأصبحت شريكة الرجل،
وأدارت حروبًا ،وتحكمت في دول وتسلمت مناصب سياسية وعسكرية
ومالية بالغة األهمية والخطورة ،لكن نص املادة  153الظالم واملتخلف بقي
على وضعه ،النشغال مشرعينا غالبا بتوافه األمور!
كيف يمكن أن نقبل اليوم أن يقوم شخص ما بقتل زوجته ،أخته أو أمه او
ابنته ،ويحكم عليه بغرامة ال تزيد على  225دينارًا ،ليخرج طليقًا ،بعد أن
أزهق روح أقرب الناس إليه ،أو هكذا يفترض ،أي شرع يقبل ذلك؟ وماذا
تنتظر قوى الرجعية والتخلف غير مطالبة الليبراليني بتغيير مثل هذه
القوانني الظاملة وغير اإلنسانية.

***
في حكم تاريخي أثلج صدري وحتمًا صدر كل إنسان حر يحترم النفس
البشرية ،صدر عن محكمة الجنايات حكم يتعلق بجرائم الشرف ،انتصر
فيه القضاء لحقوق املرأة ،حيث صب الحكم في اتجاه حمايتها من تسلط
ال��رج��ل ،بتأكيد املحكمة أن ق��ات��ل م�ح��ارم��ه بسبب «ال �ش��ك» يحكم عليه
باإلعدام بتهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار ،فال يجوز فتح الباب على
مصراعيه ،كما هو حاصل اآلن ،ولقرون مضت ،والسماح للرجل بالقتل
في مثل هذه الجرائم ،ومن ثم حبسه ثالث سنوات ،أو تغريمه  225دينارًا!
ويصبح األمر في حكم املأساة عندما نعلم أن ما يشابه هذا القانون مطبق
في كثير من ال��دول اإلسالمية ،والعربية منها بالذات ،وتسبب في وقوع
جرائم قتل كثيرة ،تبني بعدها ب��راءة املجني عليها ،كونها ع��ذراء ،وغير
ذلك من األمور.
وبالتالي كان من الضروري الحد من مسلسل الدم ،وتوجيه رسالة لكل
م��ن تمسك ب��امل��ادة  153م��ن ق��ان��ون ال�ج��زاء التي ي��راه��ا معظم القانونيني
تشريعًا ورخ�ص��ة لكل رج��ل الق �ت��راف جريمة ش��رف بمجرد شكه في
سلوك محارمه ،ليخرج بعدها «مرفوع» الرأس ،بحكم ال يتناسب أبدًا مع
جريمته.
نقف مع النائبة صفاء الهاشم في سعيها إلقرار تعديل تشريعي يسمح
ً
بإلغاء هذه امل��ادة املجحفة ،بدال من انشغال املجلس بمشاحنات إسقاط
األح �ك��ام ع��ن ح��ام��ل ال��دك �ت��وراه م��ن ج��ام�ع��ة «ال �ح �ض��ارة واإلب � ��داع» ال�ح��اج
عبدالحميد دشتي أو غيره من املحكومني!
إن إل�غ��اء ه��ذه امل��ادة ال��ذك��وري��ة أص�ب��ح أم �رًا مستحقًا ،فهي أع�ط��ت الرجل
كل ش��يء ،فبسببها رفضت دولنا التوقيع على اإلع�لان العاملي لحقوق
اإلنسان من دون تحفظ ،ألن اإلع�لان ال يقر «جرائم الشرف» .واملحزن،
بعرفنا املتخلف ،أن غير الشريف ليس الذي سرق املليارات من قوت األمة،
بل «غير الشريف» من تقاعس عن قتل النفس ملجرد الشك!
وباملناسبة« ،غ��ردت» قبل أيام تعليقًا على حكم صدر منذ فترة ،محذرًا
م��ن أم�ث��ال شخصية ح��زب�ي��ة سياسية ل�ج��أت إل�ي��ه ام ��رأة ليساعدها في
وظيفتها ،فأعجب بها ،لكنها رفضت الخضوع لعرض املعاشرة بغير
زواج ،فقبل وتم لها ذلك .تركها بعد أن نال وطره ،رافضًا تصديق العقد
العرفي .لجأت للقضاء لكن الذئب كان يعرف ما كان يفعل حيث ُحكم له
بالبراءة ،فالشرع ال يسمع دعوى تثبيت الزواج العرفي عند إنكار الرجل!
وهذا درس للنساء من غدر من يتستر بمظاهر التقوى والورع!

مساءً

الصــــالة

عصر

6.26 5.02
شروق

مغرب

7.51 11.45

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

«أوبر» تلغي خدمة توصيل الطعام
في  7دول بينها مصر والسعودية

ظهر

عشاء
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رنة قلم
إقبال األحمد
l.alahmad@alqabas.com.kw

تدرون ..شنو الفرق؟!

أحمد بدر
ق ��ررت ش��رك��ة ال �ن �ق��ل ال�ت�ش��ارك��ي
«ك� � � ��ري� � � ��م» ،امل � �م � �ل� ��وك� ��ة ل� �ش ��رك ��ة
«أوب� � � � ��ر» ،إل � �غ� ��اء  536وظ �ي �ف��ة،
أي ن �ح��و  %31م ��ن م��وظ �ف �ي �ه��ا،
وذل� ��ك ب �ع��د س ��اع ��ات م ��ن إع�ل�ان
ال � �ش� ��رك� ��ة األم «أوب � � � � ��ر» إغ �ل��اق
خ��دم��ة ت��وص�ي��ل ال�ط�ع��ام «»Eats
ف��ي ع��دد م��ن ال��دول ،بينها دول
ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط ،وت�س��ري��ح
املوظفني فيها.
وق � ��ال � ��ت وك � ��ال � ��ة «ب� �ل ��وم� �ب� �ي ��رغ»
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ،إن ش� ��رك� ��ة أوب� � ��ر،
ات�خ��ذت ق��رارًا ب��وق��ف خسائرها
دول � �ي� ��ًا ،ف ��ي إط � ��ار ال �ع �م��ل ع�ل��ى
ال �ت �ك �ي��ف م��ع أزم� ��ة ت �ف �ش��ي وب��اء
ك� � � � ��ورون� � � � ��ا ،وذل� � � � � ��ك م � � ��ن خ �ل��ال
إغ �ل�اق خ��دم��ة ت��وص �ي��ل ال�ط�ع��ام
ف� ��ي األس� � � ��واق ال� �ت ��ي ال ت�ح�ظ��ى

ً
صباحا

فجر

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

تسريح  536موظفاً في «كريم»

كالم الناس

أدنى جزر

3.20 3.36

ب �ش �ع �ب �ي��ة ف �ي �ه��ا ،وت� �ح ��دي ��دًا ف��ي
مصر والسعودية وأوروغ��واي
وه� � � � � � � �ن � � � � � � ��دوراس وروم� � � ��ان � � � �ي� � � ��ا
وأوك� ��ران � �ي� ��ا وال� �ت� �ش� �ي ��ك ،وذل� ��ك
بحلول  4يونيو املقبل.
وأوضحت الشركة أنها ستنقل
ع�م�ل�ي��ات  Uber Eatsال�ت�ج��اري��ة

ف� ��ي دول � � ��ة اإلم � � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة
املتحدة لتكون مسؤولية شركة
«ك ��ري ��م» ب �ح �ل��ول ن �ف��س امل��وع��د،
خاصة أن األخ�ي��رة ،التي تتخذ
م��ن دب��ي م�ق��رًا ل�ه��ا ،ك��ان��ت علقت
ع� � ��روض ال� �ن� �ق ��ل ال� �خ ��اص ��ة ب �ه��ا
بسبب تفشي الوباء.

«إيرباص»:جهاز يكتشف المتفجرات
والكيماويات عن طريق الروائح
أحمد بدر
ت�ع�ت��زم ش��رك��ة إي��رب��اص ،ل�ل�م��رة األول� ��ى ،اس�ت�خ��دام كاشف
جديد للروائح ،بإمكانه اكتشاف املتفجرات واملواد األخرى
الخطرة ،مثل امل��واد الكيماوية الخطرة ،وذل��ك في خطوط
أمن املطارات ،خالل الربع األخير من العام الجاري .2020
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الكاشف الجديد
يجري تطويره بالشراكة بني «إيرباص» وشركة كونيكو،
وهي شركة ناشئة في كاليفورنيا ،تصمم رقائق الكمبيوتر
مع الخاليا البيولوجية املتكاملة ،حيث سيضع البرنامج
الجديد «مستقبالت الرائحة املهندسة وراثيًا» ،في طائرات
ومطارات إيرباص للمساعدة في تحديد املتفجرات واملواد
األخرى التي ُيحتمل أن تكون خطرة.

ون �ق �ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ع��ن أوش �ي��وري �ن��وي��ا أج ��اب ��ي ،م��ؤس��س
«ك��ون �ي �ك��و» ،ق��ول��ه إن ال �ش��رك��ة ط� ��ورت ت�ق�ن�ي��ة ق � ��ادرة على
اك�ت�ش��اف ال��رائ �ح��ة ،ف�ه��ي تتنفس ال �ه��واء ،وت�خ�ب��رك بشكل
أساسي بما هو موجود فيه.

السويد دولة لم ُي ّ
طبق عليها أي أنواع الحظر ،واستمرت
الحياة فيها عادية مع دعوة الحكومة والجهات املختصة
للشعب السويدي بضرورة االلتزام بالتباعد االجتماعي،
وك��ل اإلج��راءات الصحية للحيلولة دون انتشار فيروس
عادية ،وبهدوء.
كورونا املستجد ..وسارت الحياة ّ
ع�ن��دن��ا ،فتحت ال��دول��ة خ��زائ�ن�ه��ا ،ووظ�ف��ت ك��ل عناصرها
ال�ط�ب�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي «ال��داخ �ل �ي��ة» وال�ج�ي��ش وال�ح��رس
ّ
ال ��وط �ن ��ي ..وب �ق��ي ال �ن ��اس ف ��ي ب �ي��وت �ه��م ،وت ��أث ��رت ال �ح �ي��اة
االقتصادية ،وتكالب الناس على البصل ُ
وحشر وافدون
مخالفون باملدارس ،واستنفر «الهالل األحمر» بطواقمه
وم �ت �ط��وع �ي��ه ،ي ��وزع ��ون ال��وج �ب��ات وامل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ه�ن��ا
وهناك.
وع� ّ�ج��ت امل�ح��اج��ر باملحجور عليهم ،وخ�ل��ت األس ��واق من
الكمامات ومستلزمات املسحات للكشف عن «كورونا»..
و ..و!..
ما الفرق بيننا وبني أهل السويد؟ مل��اذا حصل معنا كل
هذا ،ولم يحصل عندهم؟
ال��وع��ي وال�ث�ق��اف��ة ..الشعوب امل�ت�ط� ّ�ورة تكتفي بالتعليمات
وت �ت �ب �ع �ه��ا ألن� �ه ��ا ت� �ع ��رف أن� �ه ��ا مل �ص �ل �ح �ت �ه��ا ،ف�ل�ا ت �ح �ت��اج
مالحقات ومتابعات وتهديدًا ووعيدًا.
ُ
ع�ن��دن��ا ـــــ ل�لأس��ف ـــــ ب�ع��ض ال �ن��اس ت�س�ت�ه��وي أن ت�خ��ال��ف
ّ
ّ
يضرها ويضر
تعرف جيدًا أن ما تقوم به
وتتحدى ،وهي
ّ
غيرها ..ولكن ،التخلف وقلة الوعي ،وال شيء غير ذلك!
ال��دول��ة ّ
بعزها مستنفرة بكل قطاعاتها ،ون��اس م��ا زال��ت
تتجمع ف��ي دي��وان�ي��ات�ه��ا وت�ص� ّ�ر ع�ل��ى ال� ّ�زي��ارات وال�خ��روج
لغير ال �ض��رورة ..واألك �ث��ر م��ن ذل��ك ت�ق��ط��ع أس��اوره��ا التي
تكشف حركتها ألنها مصدر خطر! ..أو تخفيها تحت
أك�م��ام�ه��ا ل�ت��ذه��ب وت�خ��ال��ط ال �ن��اس ،ف�ت�ض� ّ�م�ه��م ال��ى ج�م��وع
املرضى ،ليزيد الضغط على الطواقم الطبية ،التي وصل
بها اإلرهاق والتعب ّ
حدهما.
الثقافة والوعي ال ُيشتريان ،بل توجدهما بيئة وتربية!

«خرائط غوغل»
ً
التزاما
تكشف الدول األكثر
بالتباعد االجتماعي

مايو كلينك

لمرضى السكر 4 ..خطوات للعناية بقدميك
تقول أبحاث «مايو كلينك» إن خطر
إص��اب��ة األش�خ��اص املصابني بمرض
السكري بعدوى القدمني ي��زداد أكثر
م��ن غ�ي��ره��م ،واض �ع��ة إرش� ��ادات يجب
ات �ب��اع �ه��ا ل �ع �ن��اي��ة م ��ري ��ض ال �س �ك��ري
بقدميه:
َّ - 1
تفح ْص قدميك واغسلهما يوميًا.

ابحث عن وج��ود احمرار أو ت��ورم أو
جروح أو بثور أو مشكالت باألظافر.
ع�ن��د غ�س��ل ق��دم �ي��ك ،اس �ت �خ� ِ�د ْم مياهًا
ً
ِّ
ف ��ات ��رة وج��ف �ف �ه �م��ا ب �ل �ط��ف ،وخ ��اص ��ة
منطقة ما بني األظافر.
 - 2ارت� � � � ِ�د ج� � � ��وارب ن �ظ �ي �ف��ة وج ��اف ��ة
وأحذية مناسبة بشكل صحيح.

تمش عاري القدمني.
 - 3ال
ِ
َ ِّ
َ
قدميك بعناية.
 - 4قل ْم أظافر
ِّ
قلم األظافر بشكل مستقيم .قد ترغب
ً
في أن يقوم بذلك محترفون ،خاصة
إذا ك ��ان ��ت ل��دي��ك أظ ��اف ��ر س �م �ي �ك��ة ،أو
ضعف في ال��رؤي��ة ،أو شعور بالخدر
في قدمك.

أحمد عبدالفتاح
أظهرت أحدث بيانات من خرائط «غوغل» أن مزيدًا من الناس حول
العالم التزموا بمنازلهم ،وطبقوا معايير التباعد االجتماعي بشكل
أكثر جدية من غيرهم ،حيث كشفت الخدمة ـ خالل شهر أبريل  -أن
ً
هناك دوال التزمت بشكل كامل ،بينما أهمل مواطنو دول أخرى هذه
املعايير.
وبحسب وك��ال��ة بلومبيرغ األميركية ،ف��إن تحليل بيانات خرائط
غوغل كشف أن مواطني بيرو وسنغافورة ونيوزيلندا ،هم األكثر
ً
امتثاال لتدابير ومعايير األمن والتباعد االجتماعي ،وذلك بناء على
تتبع حركة األشخاص بني العمل واملنزل ومدة البقاء داخل األماكن،
فيما بدا الناس أكثر قدرة على الحركة في تايوان وكوريا الجنوبية
والسويد واليابان.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة إن��ه وفقا للتقرير ف��إن االخ�ت�لاف ف��ي م��دى االل�ت��زام،
حتى  26إبريل ،يرتبط أيضا بمدة قوة اإلغالق في كل دولة ،فالدول
ال�ت��ي تعاني م��ن مستويات كبيرة م��ن ال �ع��دوى ،لديها ح��اف��ز أكبر
لاللتزام بالقيود التي تفرضها الحكومات ،بينما تمكنت دول أخرى
من تسطيح منحنى الوباء أو احتواء انتقال العدوى ،وبالتالي تقل
القيود.
وأشارت إلى أن اليابان من بني الدول التي تتمتع بمستويات أعلى
م��ن ال�ح��رك��ة ،رغ��م كونها ف��ي ح��ال��ة ط ��وارئ ،مما ي��وح��ي بانخفاض
التزام الجمهور بطلبات املسؤولني للبقاء في منازلهم.
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«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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