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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

رئيس مجلس اإلدارة تقدم باستقالته ..ولجنة تحقيق تبحث األسباب

كتاب من «الكويتية» إلى «إيرباص» ..يفتح باب الشبهات!
¶ حمل صيغة تنازل عن خصومات بقيمة مليون دوالر
أثارت استقالة رئيس مجلس إدارة «الخطوط الجوية الكويتية»
يوسف الجاسم املفاجئة باب التساؤالت عن توقيتها ،خاصة
في ظل النجاحات التي حققها الطائر األزرق مع مجلس اإلدارة
الجديد.

وأفاد مصدر رفيع في هيئة حكومية سبقلا ،بأن كتابًا صدر
من «الخطوط الكويتية» إلى شركة إيرباص َّ
فجر باب الخالف
بني أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.
وأش � ��ار امل �ص��در إل ��ى أن «ال �ك��وي �ت �ي��ة» ت �ط��ال��ب ش��رك��ة إي��رب��اص

مجرد سؤال

ب�م�ب�ل��غ م�ل�ي��ون دوالر ق�ي�م��ة خ �ص��وم��ات ع�ل��ى ط��ائ��رات نتيجة
ُّ
تأخر تسليمها ،إال أن الكتاب الصادر مؤخرًا عن «الكويتية»
ً
ح�م��ل صيغة ت �ن��ازل ع��ن ه��ذه ال�خ�ص��وم��ات ال�ت��ي تعتبر أص�لا
لـ«الكويتية» واملال العام ،وطلب تحويلها إلى صيغة ُّ
تبرع.

من الرؤوس الكبيرة ..وسطاء
«إيرباص» في الكويت؟!

رغم عمليات اإلبعاد ..سبقلا رصدت إعالنات في القاهرة:

«ف َّيز الكويت» للمصريين بعد العيد!
ِ
القاهرة ـــــ محمد عبدالناصر
رغ��م ال�ض� ّ�ج��ة ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي أح��دث�ت�ه��ا ت �ج��ارة اإلق��ام��ات وتداعياتها
ُّ
املتفاقمة إثر أزمة «كورونا» ،ورغم ردود األفعال الغاضبة من تضخم
ه ��ذا امل �ل��ف ،وع�م�ل�ي��ات اإلب �ع��اد امل �ت��واص �ل��ة ،ف�ل�ا ي ��زال وس �ط��اء «ت�ج��ار
ال �س �ح��ت» ي �س��رح��ون وي �م��رح��ون ف��ي ال�ع��اص�م��ة امل �ص��ري��ة (ال �ق��اه��رة)،
وينشرون إعالنات عن توافر «فيز» للكويت بعد العيد ،وك��أن شيئًا
لم يحدث ،والغريب أن بعض مكاتب إلحاق العمالة بدأت باستقبال
الراغبني ف��ي ش��راء اإلق��ام��ات ،للحجز مسبقًا ،انتظارًا النتهاء األزم��ة
والعودة إلى فتح األعمال!
سبقلا ق��ام��ت ب �ج��والت م�ي��دان�ي��ة ف��ي ال �ق��اه��رة ،ورص ��دت اس �ت �ع��دادات
س�م��اس��رة اإلق��ام��ات ،وك��ان م��ن امل�ف��اج��ئ أن بعض ال�ش��رك��ات الخاصة

¶ وسطاء اإلقامات ينشطون مجدَّ داً رغم تفاقم األزمة
¶ سماسرة يروِّ جون بأن فرص العمل ستكون أكبر بعد «كورونا»
بتوظيف العمالة امل�ص��ري��ة ف��ي ال �خ��ارج ،فتحت ب��اب الحجز املسبق
ل�ش��راء إق��ام��ات لقاء  2000جنيه أو  150دوالرًا ،يدفعها ك��ل راغ��ب في
السفر إلى الكويت بعد عودة الطيران واملصالح الحكومية.
وانتشرت على نطاق واس��ع دع��اي��ات وإع�لان��ات عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،إليهام العمالة وخداعها بأن فرص العمل ستكون أكبر
بكثير مما كانت عليه في السابق.
وقام محرر سبقلا بجوالت ميدانية عدة على مكاتب توظيف العمالة
في الخارج ،وطلب منها مساعدته في البحث عن وظيفة في الكويت،

كما ت��م التواصل م��ع أرق��ام كثير م��ن اإلع�لان��ات املنتشرة على مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي م��ن ق �ب��ل «س �م��اس��رة اإلق� ��ام� ��ات» ،وت ��م ت��وث�ي��ق
امل�ح��ادث��ات وامل��راس�لات معهم .وف��ي منطقة رمسيس ،وس��ط القاهرة،
أكد مسؤولو شركات توظيف أن تجار اإلقامات في الكويت أبلغوهم
ض� ��رورة االس �ت �ع��داد ل�ج�ل��ب ع�م��ال��ة ب�ع��د ع�ط�ل��ة ال�ع�ي��د؛ ف��ال�ق�ي��ود التي
ّ
تفرضها الحكومة ملجابهة فيروس كورونا ستخف ،وستعود الدوائر
الحكومية ورحالت الطيران.
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الجهات المعنية
لم تتجاوب مع الشكاوى
ّ
رغ����م ن���ش���ر سبقلا ع���ش���رات ال���ش���ك���اوى وال���ب�ل�اغ���ات ال���ت���ي ت��ل��ق��ت��ه��ا
ع��ب��ر «ال���وات���س أب» ض��د ت��ج��ار اإلق���ام���ات وال��وس��ط��اء ال��ذي��ن يعملون
ملصلحتهم ،ممن تاجروا بعرق الفقراء ،وكسروا القوانني ،ومارسوا
ّ
تتحرك السلطات املعنية للتحقيق في هذه
النصب واالحتيال ،فلم
الشكاوى.
وتؤكد سبقلا أنها على أتم االستعداد للتعاون مع الجهات املختصة
وتسليمها كل البالغات التي وردت إليها.

تفاعُ الً مع سبقلا

الحكومة تستجيب ُ
وت ِّ
عدل
«العمل األهلي» األحد
¶ إعادة النظر في مقترح العمالة الوطنية
صور لالعالنات المنتشرة في القاهرة

فهاد الشمري

ً
تفاعال مع سبقلا ،طلبت الحكومة
أم ��س ،ممثلة ف��ي وزي� ��رة ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة م ��ري ��م ال �ع �ق �ي��ل ،م��ن
اللجنة الصحية البرملانية مهلة
إل ��ى األح ��د امل�ق�ب��ل ل�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون
ال�ع�م��ل األه �ل��ي ،ال ��ذي أح��ال �ت��ه إل��ى
م� �ج� �ل ��س األم� � � � � ��ة؛ ب� � �ه � ��دف إت� ��اح� ��ة

امل�ج��ال ألص�ح��اب األع�م��ال لخفض
ال ��روات ��ب ف��ي ال� �ك ��وارث واألزم � ��ات.
وك��ان امل�ش��روع الحكومي ق��د ّ
نص
على جواز منح العمال في القطاع
ّ
ال �خ��اص إج ��ازة ب��أج��ر م�خ��ف��ض أو
من دون أجر ،بمن في ذلك العمالة
الوطنية.
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«البلدية» :إلغاء  1923تصريحاً لمخالفة االشتراطات الصحية

تطمين حكومي:
ال كورونا في عمال التوصيل
زكريا محمد
ك �ش ��ف م� �ص ��در وزاري خ �ل ��و ع �م��ال
ت ��وص � �ي ��ل ال � �ط � �ل � �ب ��ات م � ��ن ف � �ي ��روس
كورونا حتى اآلن ،مؤكدا أن الجهات
املعنية حريصة على تجنيب البالد
أي ث�غ��رة ت�ت�ح��ول إل��ى ب��ؤر النتشار
العدوى.
في غضون ذل��ك ،أعلن مدير البلدية
ال �ع��ام م.أح �م��د امل�ن�ف��وح��ي ،ع��ن إل�غ��اء
 1923ت �ص��ري �ح��ًا ل �خ��دم��ة ت��وص �ي��ل
ال � �ط � �ل � �ب ��ات ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة مل �خ��ال �ف �ت �ه��ا
االشتراطات الصحية ،مشيرًا إلى أن
إجمالي التصاريح ال�ت��ي أصدرتها

عمالة في أحد شوارع جليب الشيوخ أمس (تصوير :محمود الفوريكي)

مصادر تستهجن طلب وزير المالية تسييل استثمارات نفطية في الوقت الراهن

مصفاة فيتنام على وشك اإلفالس
¶ حال عجزها عن توفير  ٦٠٠مليون دينار قبل نهاية الشهر الجاري

سعد الشيتي
ت��زام�ن��ًا م��ع األزم ��ة ال�ت��ي أث��اره��ا وزي ��ر املالية
براك الشيتان مع زميله وزير النفط د .خالد
الفاضل ِبشأن تحويل االرباح املحتجزة لدى
مؤسسة البترول والبالغة  7مليارات دينار،
كشفت مراسلة ،حصلت سبقلا على نسخة
منها ،ان مصفاة فيتنام (امل �ش��روع املشترك
بني الكويت واليابان وفيتنام) أصبحت على
وشك االفالس.
َّ
وأفادت املراسلة بان الكويت حذرت شركاءها
م��ن اف�ل�اس م �ش��روع م�ص�ف��اة فيتنام بنهاية
ْ
ّ
ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ،إن ل��م ي�ت�م��ك��ن ال �ش��رك��اء من
إيجاد حلول وآليات لتوفير سيولة إضافية

في العدد

هل يجب أن
أخبر صديقتي..
أن زوجها
يخونها؟
10
اليت

ل �ل �م �ش��روع ب �ق �ي �م��ة  ٦٠٠م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ق�ب��ل
نهاية الشهر ،وسيولة إضافية بحدود ٩٠٠
مليون دينار تقريبًا في نوفمبر  ،2024وعلى
ض��وء ذل��ك س�ت�ق��وم ال�ب�ن��وك ال��دائ �ن��ة بتفعيل
ضماناتها البنكية من الشركاء ،والتي َّ
تقدر
َ
ملياري دينار.
قيمتها بحوالي
ال ��ى ذل ��ك ،اس�ت�ه�ج�ن��ت م �ص��ادر ن�ف�ط�ي��ة طلب
وزي��ر املالية تسييل اس�ت�ث�م��ارات نفطية في
الوقت الراهن ،خصوصًا ان القطاع النفطي
ي� �ع� �ي ��ش ظ � ��روف � ��ا ع �ص �ي �ب��ة ل� �ل� �غ ��اي ��ة ب �س �ب��ب
صدمتي انهيار االسعار وتفشي «كورونا».
ع�ل��ى صعيد م�ت�ص��ل ،ق��ال��ت م �ص��ادر نفطية،

إن��ه ف��ي ح��ال إع�ل�ان إف�ل�اس م �ش��روع مصفاة
فيتنام فستعتبر أكبر عملية إفالس ملشروع
تمويلي في آسيا .وتابعت امل�ص��ادر :كنا قد
استبشرنا خ�ي�رًا ف��ي م��ارس امل��اض��ي عندما
ّ
صرح بعض املسؤولني بأن مشروع مصفاة
فيتنام يجني أرباحًا ،واعتقدنا أنه تم إنقاذ
امل �ش��روع ،لكن ال �ي��وم ،وب�ع��د م��رور سنة على
هذه التصريحات ،ظهر عكس ذلك.
وأضافت ان خسائر مصفاة فيتنام لغاية ٣١
م��ارس املاضي وصلت إل��ى  ٢.٤مليار دوالر،
وقيمة الديون على املصفاة في التاريخ نفسه
وصلت إلى  8.6مليارات دوالر.

لولوة القطامي تواصل سرد ذكرياتها
وتفاصيل مسيرتها لـ سبقلا:

ُ
تصديت
هكذا
الفتراءات يهودي
عن الكويت
الكويت
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البلدية بلغ  4705تصاريح ،ليصبح
العدد الفعال حاليًا  2785تصريحًا
ف � �ق ��ط .وق � � ��ال امل� �ن� �ف ��وح ��ي إن ال� �ف ��رق
الرقابية رص��دت املخالفات املرتكبة
م��ن قبل الجهات التي حصلت على
ال�ت�ص��اري��ح اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،ك��اش�ف��ًا أن
ال �ب �ل��دي��ة س �ت��رف��ع ل� � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
كشفًا ب��أس�م��اء ال�ع�م��ال��ة ال�ت��ي ت��زاول
خ��دم��ة ال �ت��وص �ي��ل رغ ��م أن ك�ف��ال�ت�ه��ا
ليست على املطاعم ،بعد رصدها من
قبل فرق البلدية امليدانية بالتعاون
مع الجهات املختصة.

الكويت | ص04

الحربي لـ سبقلا عن إنهاء العام:

كل الخيارات مفتوحة

¶ مقترحات إلى مجلس الوزراء في  15يوليو ..إن استمر «كورونا»
هاني الحمادي
قطع وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي الجدل الدائر
حول إنهاء العام الدراسي بالقول« :كل الخيارات مفتوحة».
وقال الحربي لـ سبقلا إن «التربية» تعكف حاليًا على وضع خطة
ّ
ّ
بالتصورات والبدائل ،في ح��ال استمرار تفشي فيروس
متكاملة
كورونا إلى أغسطس املقبل ،ليتم عرضها على مجلس الوزراء في
يوليو املقبل .وأضاف :املوعد الذي ّ
حدده مجلس الوزراء الستئناف

هل يبلغ
الجار عن جاره
المخالف
للحجر؟
الكويت
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َّ
الدراسة هو  4أغسطس ،ولدينا متسع زمني لدراسة البدائل ،على
ضوء تقييم الوضع الصحي في البالد.
توافق على استكمال الخطة ،التي اعتمدها مجلس الوزراء
وأشار إلى
ٍ
سابقًا ،ملتابعة إجراءات تنفيذ التعليم اإللكتروني واالنتهاء من شرح
الدروس وإطالق املنصة التعليمية في املواعيد املحددة ،يتزامن معها
ُ
إع��داد مقترحات خطة علمية ،إذا انتهت أزمة «كورونا» ،لترفع إلى
مجلس الوزراء في  15يوليو املقبل.
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هذه مبررات
االحتفاظ
باألرباح
المحتجزة!
12
اقتصاد
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كورونا

الكويت 03

يتفشى

«الفرحة بالعودة تكتمل بتطبيق اإلرشادات»

الخالد :حققنا رغبة األمير في إعادة المواطنين
أش ��اد س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
الشيخ صباح الخالد ،بالعمل الكبير
والتنظيم والتنسيق عاليي املستوى
ال� �ل ��ذي ��ن ت� �م ��ا ل �ت �ن �ف �ي��ذ خ� �ط ��ة إج�ل��اء
املواطنني م��ن ال�خ��ارج ،التي شاركت
فيها أجهزة حكومية مختلفة وفرق
ولجان عملت على تسهيل وتيسير
عودة املواطنني من القارات الخمس،
م��ؤك��دا أن ال�خ�ط��ة شملت  185رحلة
قادمة من  58جهة حول العالم.
إش � ��ادة ال �خ��ال��د ج � ��اءت خ �ل�ال ج��ول��ة
ت �ف �ق ��دي ��ة ب� �م� �ط ��ار ال� �ك ��وي ��ت أج ��راه ��ا
تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو
أمير البالد ورغبته بعودة أبنائه إلى
أرض ال��وط��ن ،م��ن م��واك �ب��ة استقبال
املواطنني العائدين من الخارج ضمن
املرحلة األخيرة من خطة اإلجالء.
وق� � ��ال ال� �خ ��ال ��د ل � ��دى ل �ق ��ائ ��ه ال �ل �ج �ن��ة
امل �ن �ظ �م��ة ال �ع �ل �ي��ا امل �ع �ن �ي��ة ب�ع�م�ل�ي��ات
عودة املواطنني من الخارج واللجان
امل �ع��اون��ة «ب�ف�ض��ل م��ن اهلل ع��ز وج��ل،
وت �ن �ف �ي��ذا ل �ت��وج �ي �ه��ات س �م��و األم �ي��ر
وس �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ،اس�ت�ق�ب�ل�ن��ا آخ��ر
طائرة في خطة العودة الشاملة».
وأض� ��اف «ن �ح��ن ن�ع�م��ل ف��ي ظ��ل أزم��ة
صحية أربكت العالم ،ووضعت قيودا
صحية ص��ارم��ة على ك��ل القطاعات،
بما فيها النقل الجوي ،ولكن بفضل

تهنئة العراق
وتعزية الهند

الخالد ومجموعة من الوزراء خالل تفقدهم ختام رحالت اإلجالء الجوي

اهلل وع� ��ون� ��ه ،وك � �ف� ��اءة وق� � ��درة أب �ن��اء
وبنات الكويت وتخطيطهم السليم،
اس�ت�ط�ع�ن��ا ت�ن�ف�ي��ذ رغ �ب��ة س �م��و أم�ي��ر
البالد بعودة الكويتيني الراغبني الى
البالد جوا».
وأع��رب ع��ن خالص الشكر والتقدير
ل �ك��ل ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ش��ارك��ة

الفروانية واألحمدي أخذتا الصدارة في مايو

حولي والجهراء األكثر
ً
خرقا للحظر في أبريل
محمد إبراهيم
أك �ث ��ر م ��ن  230ش �خ �ص��ًا اخ �ت��رق��وا
ح �ظ��ر ال �ت �ج��ول م �ن��ذ ب ��داي ��ة أب��ري��ل
املاضي ،وحتى أول من أم��س ،هذا
ما كشف عنه مصدر أمني مطلع،
م��ؤك �دًا ان األغ�ل�ب�ي��ة ال�ك��اس�ح��ة من
املخالفني هم من املواطنني.
وق � � � � � ��ال امل � � � �ص� � � ��در ل � � � �ـ سبقلا :إن
محافظتي حولي والجهراء احتلتا
ال � �ص� ��دارة ب�ي�ن امل �ح��اف �ظ��ات ال�س��ت
في عدد من ضبطوا من املواطنني
وامل � �ق � �ي � �م �ي�ن ب� �ت� �ه� �م ��ة ك � �س� ��ر ح �ظ��ر
ال �ت �ج��ول ،وذل ��ك خ�ل�ال ش�ه��ر أب��ري��ل
املاضي.
واض � � � � � ��اف امل� � � �ص � � ��در ان خ ��ري� �ط ��ة
امل� �ن ��اط ��ق ال� �خ ��اص ��ة ب �ك �س��ر ح�ظ��ر
ال �ت�ج��ول ت�غ�ي��رت م�ن��ذ ب��داي��ة مايو
ال� �ج ��اري ،ح �ي��ث أخ� ��ذت م�ح��اف�ظ�ت��ا
األح � �م� ��دي وال� �ف ��روان� �ي ��ة ال� �ص ��دارة
ب�ي�ن امل �ح��اف �ظ��ات اآلخ � ��رى ف��ي ع��دد
مخترقي حظر التجول.
واوضح املصدر انه منذ بداية مايو
ال � �ج� ��اري ارت� �ف ��ع ع� ��دد األش� �خ ��اص
امل �خ��ال �ف�ين ل�ح�ظ��ر ال �ت �ج��ول بشكل
ك�ب�ي��ر ،ح�ي��ث س�ج��ل األح ��د امل��اض��ي
أع �ل��ي ن�س�ب��ة اخ �ت��راق ل�ل�ح�ظ��ر منذ
ت�ط�ب�ي�ق��ه ،ب�ع��د ض�ب��ط  23مخترقا
لحظر التجول ،بينهم  21مواطنا،
م �ن �ه��م  12م ��واط� �ن ��ا ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
االحمدي فقط.
وأش� ��ار امل �ص��در ال ��ى ان  22مقيما

م� ��ن ج �ن �س �ي��ات م �خ �ت �ل �ف��ة م� ��ن ب�ين
امل �خ��ال �ف�ي�ن ل �ح �ظ��ر ال �ت �ج ��ول ص��در
بحقهم ق ��رار ب��االب�ع��اد ع��ن ال�ب�لاد،
الفتا ال��ى ان��ه ج��رى ابعاد األغلبية
العظمي منهم ،والقليل ينتظرون
دورهم في سجن اإلبعاد.
وكشف املصدر ان املواطنني الذين
ضبطوا أحيلوا الى االدارة العامة
ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ت��ي اح��ال��ت ال�ع��دي��د
م� �ن� �ه ��م ال � � ��ى امل� �ح� �ك� �م ��ة امل �خ �ت �ص��ة
ال�ت��ي أخ�ل��ت سبيل األغلبية منهم
ب �ك �ف��االت م��ال �ي��ة ت �ص��ل ال� ��ى 1000
دي� �ن ��ار ل �ح�ين ال �ب��ت ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا،
مشيرا إل��ى أن التحقيقات أثبتت
ان م ��ن ض �م��ن ال �ق �ض��اي��ا امل�س�ج�ل��ة
أش � �خ � ��اص � ��ًا «أق� � � ��ام� � � ��وا ت �ج �م �ع��ات
واحتفاالت زواج».
ول� � �ف � ��ت امل � � �ص� � ��در ال � � ��ى ان ج� �ه ��ات
ال �ت �ح �ق �ي��ق وض� �ع ��ت ف ��ي ح�س��اب�ه��ا
ع ��دم اح��ال��ة امل �خ��ال �ف�ين ،خصوصا
م��ن امل��واط�ن�ين ،ال��ى السجن بسبب
ً
ال�ظ��روف الصحية ال��راه�ن��ة ،فضال
ع��ن ان ال �س �ج��ن ي �ع��ان��ي م��ن زي ��ادة
ك �ب �ي��رة ف ��ي اع� � ��داد امل ��وق ��وف�ي�ن بما
يفوق طاقته االستيعابية.
وحث املصدر الجميع على االلتزام
ب� ��ال � �ق� ��وان �ي�ن ال� � � �ص � � ��ادرة ف � ��ي ه ��ذه
ال �ظ��روف االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،م��ؤك��دا ان
امل��ؤس�س��ة األم�ن�ي��ة ل��ن ت�ت�ه��اون في
تطبيق أح�ك��ام ق��ان��ون الحظر بما
يهدف إلى تحقيق املصلحة العامة
للبالد.

 1900مصري غادروا
على  8رحالت

واملجتمع امل��دن��ي ،ممثال ف��ي جمعية
ال �ه�ل�ال األح �م ��ر ال �ك��وي �ت��ي ،وال �ق �ط��اع
الخاص ممثال بطيران الجزيرة ،على
جميع هذه الجهود التي انصبت في
ب��وت�ق��ة واح ��دة أال وه��ي تنفيذ خطة
العودة الشاملة.
وع �ب��ر ال �خ��ال��د ع ��ن س �ع��ادت��ه ب �ق��دوم

أه� ��ل ال �ك ��وي ��ت ال �ع��ائ��دي��ن إل� ��ى أرض
ال��وط��ن ف��ي ه ��ذه ال�خ�ط��ة ،م �ش��ددا في
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ع�ل��ى ض� ��رورة االل �ت��زام
ب�ش�ك��ل ج��دي ب ��اإلج ��راءات الصحية،
ال سيما م��ع انتشار ال��وب��اء وارت�ف��اع
أع��داد املصابني خ�لال األي��ام القليلة
امل��اض �ي��ة ،م��ؤك��دا أن ال �ف��رح��ة ب�ع��ودة

د .بثينة المضف لـ سبقلا:

وفيات «كورونا» في الكويت

األقل عالمياً

محمد المصلح
واصلت األجهزة العاملة في مطار
ال� �ك ��وي ��ت ال� ��دول� ��ي ت �س �ي �ي��ر رح �ل�ات
م� � �غ � ��ادرة امل �ق �ي �م�ي�ن امل� �ص ��ري�ي�ن م��ن
املخالفي اإلقامة ،حيث غادرت أمس
من مطار الكويت الدولي  3رحالت
جوية إلى القاهرة على متنها نحو
 640راكبًا.
وكشف مصدر لـ سبقلا أن إجمالي
امل �غ��ادري��ن م��ن امل�خ��ال�ف�ين املصريني
حتى أمس بلغ نحو  1900على منت
 8رحالت جوية ،تأتي تطبيقًا لقرار
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،ال� ��ذي م �ن��ح مهلة

شهر ملغادرة املخالفني من دون دفع
أي غرامات مع ُّ
تحمل الكويت نفقات
سفرهم.
وب �ّي نّ�� امل� �ص ��در أن ال �ط��ائ��رة األول� ��ى
ل �ـ �ـ«ال �خ �ط��وط ال �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة»
أق�ل�ع��ت م��ن مبنى  T4ف��ي ت�م��ام ال�ـ�ـ9
ص �ب��اح��ًا وع �ل��ى م�ت�ن�ه��ا  295راك �ب��ًا،
ف ��ي ح�ي�ن أق �ل �ع��ت ال �ط ��ائ ��رة ال�ث��ان�ي��ة
ل� � �ـ«ط� � �ي � ��ران ال� � �ج � ��زي � ��رة» ف � ��ي ت �م ��ام
الساعة الواحدة ظهرًا ،وعلى متنها
ن �ح��و  105رك � ��اب ،ف ��ي وق ��ت أق�ل�ع��ت
الطائرة الثالثة لــ«الخطوط الجوية
ال �ك��وي �ت �ي��ة» ف ��ي ال� � �ـ 5م� �س � ً
�اء ،وع�ل��ى
متنها نحو  240راكبًا.

◄ زيادة الفحوص
وراء ارتفاع أعداد
المصابين بالوباء

عبدالرزاق المحسن
أرجعت الوكيلة املساعدة للصحة العامة في وزارة الصحة د .بثينة املضف
ت��زاي��د أرق ��ام امل�ص��اب�ين ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا م��ؤخ��را إل��ى ت��زاي��د ع��دد الفحوص
امليدانية ،املوجهة إلى املجموعات العالية الخطورة ،كاملخالطني للحاالت
اإلي�ج��اب�ي��ة وال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ص�ح��ي وال �ق��ادم�ين م��ن رح�ل�ات االج�ل�اء
األخيرة.
واش ��ارت املضف ف��ي حديث ل�ـ سبقلا ال��ى أن زي��ادة اإلص��اب��ات ب�ين العمالة
ال�ه��ام�ش�ي��ة ت �ع��ود إل ��ى «ط�ب�ي�ع��ة معيشتها وع ��دم ت��واف��ر امل �س��اك��ن الصحية
وال�ت�ك��دس الكبير وال �ت��ي ال تسمح ب��ال�ع��زل ال�ص�ح��ي وال�ت�ب��اع��د ال�ج�س��دي»،
كاشفة أن «اجراء التقصي الوبائي بني ان اكبر منطقتني تمثالن الخطر على
املجتمع هما جليب الشيوخ واملهبولة ،م��ا أدى ال��ى طلب ال ��وزارة االغ�لاق
املناطقي لهما بالتنسيق م��ع ال�ج�ه��ات املختلفة ل�ل��دول��ة ،وت��وف�ي��ر ع�ي��ادات
ميدانية فيهما».
وش��ددت على أنه «ل��وال اتخاذ هذا االج��راء في الوقت املناسب لكانت اعداد
اإلص��اب��ات اضعاف ه��ذا الرقم وخ��روج الوضع عن السيطرة» ،الفتة إل��ى أن
«ال��وزارة تقوم بتتبع الحاالت وتحديد ب��ؤرة اإلص��اب��ات وفحصها وعزلها
بالكامل حماية للمجتمع» .وكشفت عن «تحديد اكثر من بؤرة تم فحصها
جميعا وعزلها بالكامل حماية للمجتمع ،وم��ا زال��ت إدارة الصحة العامة
ومراكز الصحة الوقائية باملناطق تقوم بشكل مستمر بالتقصي الوبائي
على جميع املناطق في البالد ،وعزل أي بؤرة مسببة للخطر ،وأيضا باملسح
العشوائي لبعض املناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة».

التقرير الصيني
وتسرد املضف وقائع زيارة الوفد الطبي الصيني للبالد وتوصياته ،بالقول
«دعت وزارة الصحة الوفد الصيني الذي كان يزور دولة شقيقة لتبادل اآلراء
واالطالع على التجربة الصينية في مكافحة الجائحة ،وكانت الزيارة على
مدى ثالثة أيام تبادل فيها الوفد الصيني مع نظرائه في وزارة الصحة ممثلة
ف��ي إدارة الصحة العامة ومکاتب الصحة الوقائية واملستودعات الطبية
واإلدارة الفنية ومختبرات الصحة العامة ،التجارب» .وذكرت أن الوفد قام
ب��زي��ارات ميدانية لعدة أم��اك��ن ،كمناطق الفحص ومستشفى جابر األحمد
الذي خصص لعالج الحاالت املصابة بالفيروس واطلع على كل اإلجراءات،
وأش ��اد ب�ه��ا وب�م��واء م�ت�ه��ا مل�ك��اف�ح��ة ه��ذه ال�ج��ائ�ح��ة ،ك�م��ا ق��ام املتخصصون
بتوجيه أسئلة خاصة بسبل الفحص وآلية املسوحات امليدانية والتقصي
ومقارنة البروتوكوالت العالجية املتبعة بالكويت بتلك املتبعة في الصني،
حيث أبدى الوفد الصيني إعجابه باملستوى الفني الذي تنتهجه الوزارة في
مكافحة الفيروس.

تحليل إحصائي

مغادرة المخالفين المصريين (تصوير :بسام زيدان)

أه �ل �ن��ا ل �ب �ل��ده��م ت �ك �ت �م��ل ب�ت�ط�ب�ي�ق�ه��م
وال � �ت� ��زام � �ه� ��م ال � �ك ��ام ��ل ب� � ��اإلرش� � ��ادات
الصحية.
وج � � ��دد ال� �ث� �ن ��اء وال� �ت� �ق ��دي ��ر مل�خ�ت�ل��ف
ال �ج �ه��ات امل �ش��ارك��ة ف��ي ال �خ �ط��ة ال�ت��ي
واص �ل��ت ال�ع�م��ل ل�ي�لا ون �ه��ارا ف��ي ظل
ظ � � ��روف ص �ع �ب ��ة ي �ع �ي �ش �ه��ا ال� �ع ��ال ��م،

مشيدا بجهود جميع األطقم األمنية
والصحية والخدمية ،وكذلك اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ط �ي��ران امل� ��دن� ��ي ،واإلدارة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك ،وأط �ق��م ال�ط��ائ��رات
التي جابت العالم في قاراته الخمس،
وكل من قام على تسهيل وتنفيذ هذه
الخطة الشاملة.

ب � �ع� ��ث س � �م� ��و أم� � �ي � ��ر ال � �ب�ل��اد
ببرقيتي تهنئة إل��ى الرئيس
ال� �ع ��راق ��ي د .ب ��ره ��م ص ��ال ��ح،
ورئ� �ي ��س وزرائ� � � ��ه م�ص�ط�ف��ى
ال �ك��اظ �م��ي ،أع ��رب ف�ي�ه�م��ا عن
خالص تهانيه بمناسبة نيل
ال�ح�ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ال�ج��دي��دة
ثقة مجلس النواب.
كما بعث سمو األمير برقية
ت�ع��زي��ة إل ��ى ال��رئ �ي��س ال�ه�ن��دي
رام ن � ��اث ك��وف �ن��د ب�ض�ح��اي��ا
حادث تسرب غاز في مصنع
ك� �ي� �م ��اوي ��ات ب� ��والي� ��ة «أن � � ��درا
ب��رادي��ش» راج �ي��ا للمصابني
س��رع��ة ال�ش�ف��اء والعافية وأن
يتمكن امل�س��ؤول��ون ف��ي البلد
الصديق من احتواء تداعيات
هذا الحادث املؤسف.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ورئيس مجلس
ال� ��وزراء سمو الشيخ صباح
الخالد برقيات مماثلة.

وأش��ارت إل��ى تعاون مع الجهات العلمية في الدولة لتحليل االحصائيات
وتحديد الوقت الذي يعلن فيه أن الوضع بات تحت السيطرة ،الفتة الى ان
حدوث ذلك ال يعني انتهاء االمور تماما ،حيث يجب االستمرار في اإلجراءات
الوقائية .وع��ن تزايد أع��داد اإلص��اب��ات بالفيروس رغ��م اإلج ��راءات الوقائية
املتخذة ،قالت إن ذلك «بسبب تزايد عدد الفحوص امليدانية وغيرها ،وهو
النهج الذي تتبعه وزارة الصحة حسب توصيات منظمة الصحة العاملية،
وال �ت��ي ت��وج��ه إل��ى امل�ج�م��وع��ات ال�ع��ال�ي��ة ال�خ�ط��ورة م�ث��ل امل�خ��ال�ط�ين للحاالت
اإليجابية والعاملني ف��ي القطاع الصحي وال�ق��ادم�ين عبر رح�ل�ات االج�لاء
األخ�ي��رة» ،مبينة أن ال��وزارة تبذل كل الجهود لتكثيف املسوحات املنظمة،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل�س��وح��ات ال�ع�ش��وائ�ي��ة ال�ت��ي ت�ت��م بشكل دوري ف��ي املناطق
املختلفة للتوصل الى الحاالت اإليجابية وعزلها ومتابعة مخالطيها.

أسس عاملية
وتشير املضف إلى أن الخطط املتفق عليها ملواجهة هذه الزيادة ترتكز على
األس��س العاملية املتخذة في محاربة ه��ذه الجائحة ،وه��ي الفحص والعزل
وال�ت�ب��اع��د امل�ج�ت�م�ع��ي ،ح�ي��ث ت�ق��وم ال � ��وزارة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات األخ��رى
ب�ف�ح��ص وع� ��زل ال� �ح ��االت اإلي �ج��اب �ي��ة وح �ج��ر م�خ��ال�ط�ي�ه��م وت �ط��وي��ق بعض
العمارات السكنية اذا دعت الحاجة ،أو اللجوء إلى التطويق املناطقي إلبطاء
انتشار املرض وتعزيز التباعد املجتمعي.

الذروة
وع��ن موعد بلوغ امل��رض ذروت��ه في الكويت ،بينت أن «هناك أسسا علمية

◄ «الصحة» حدَّ دت
أكثر من بؤرة جرى
فحصها جميعا ً
وعزلها بالكامل
◄ الوفد الصيني
أشاد بالمستوى
الفني لتعامل
الكويت مع الجائحة

وإحصائية تحدد نقطة ال��ذروة وتغير منحى اإلص��اب��ات ،ووزارة الصحة
تتعاون مع الجهات العلمية في الدولة لتحليل االحصائيات وتحديد الوقت
الذي يعلن فيه أن الوضع بات تحت السيطرة» ،الفتة إلى أن «حدوث ذلك ال
يعني انتهاء االم��ور تماما ،حيث يجب االستمرار في اإلج��راءات الوقائية،
وعلى املجتمع أن يتأقلم مع التباعد املجتمعي ،وهو ما تقوم به الدول التي
أعلنت سيطرتها على الحاالت».
واعتبرت املضف معدل الوفاة في الكويت بسبب اإلصابة بفيروس کورونا
من املعدالت املنخفضة على مستوى العالم حيث تبلغ  %0.7في حني تبلغ
عامليا  ،%7كما أن اإلصابات الشديدة عامليا تقارب  ،%5اال ان هذه النسبة
في الكويت أقل من ذلك.

خطوة استباقية
وع�ل��ى صعيد س�ي��اس��ة ال�ح�ج��ر ،أش ��ارت إل��ى «ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة املالية
لتوفير عدد من الفنادق الستيعاب األعداد القادمة للبالد من املواطنني
ف��ي رح�لات االج�لاء األخ�ي��رة ،وذل��ك لعزل املواطنني ال��ذي��ن لديهم أع��راض
طفيفة عند وصولهم أو ملن لم يقم بتفعيل التطبيق االلكتروني الخاص
باملتابعة ،وكذلك ملن ليس لديهم مكان آمن للحجر املنزلي».
وذ ك ��رت أن «ا مل �ح��ا ج��ر ا ل �ع �م��ا ل �ي��ة ك��ا ن��ت خ �ط��وة ا س �ت �ب��ا ق �ي��ة ال س �ت �ق �ب��ال
ح � � ��االت ا مل � �خ ��ا ل � �ط �ي�ن ف � ��ي ا مل � �ن� ��ا ط� ��ق ا ل� �س� �ك ��ا ن� �ي ��ة ا مل� �ك� �ت� �ظ ��ة ل� �ل� �ح ��د م��ن
ا ن�ت�ش��ار ا ل �ع��دوى ب�ي�ن�ه��م ،ك�م��ا ت��م ت�ح��و ي��ل ج��زء م��ن ت�ل��ك ا مل�ح��ا ج��ر ا ل��ى
مستشفيات ميدانية تبلغ سعتها اإلجمالية ما يزيد على  10آالف
م �ص��اب ،م��ع ت��و ف �ي��ر ك��ا ف��ة اال ح �ت �ي��ا ج��ات ا مل �ع �ي �ش �ي��ة وا ل �ط �ب �ي��ة ل �ه��م ف��ي
عدة مواقع في الكويت ،وبما يوفر للوزارة سعة موازية الستيعاب
ا ع��داد ا مل�ص��ا ب�ين ب�ه��ذه ا ل�ج��ا ئ�ح��ة».

حماية الطواقم
تشكل اإلصابات في الصفوف األولى هاجسا كبيرا لدى الجميع ،ولذلك تقول
املضف إن «جميع دول العالم تسجل العديد من اإلصابات في الطواقم الطبية،
فهم أكثر عرضة للخطر ،وحسب ما ينشر في التقارير العلمية ،فقد بلغ معدل
اإلص��اب��ة في ال��والي��ات املتحدة االميركية بني ال�ح��االت املعلن عنها واملكتملة
البيانات  .»%19وأشارت إلى أن «الكثير من الدول لم تفصح عن تلك األرقام
بشكل واضح ،في حني تقوم الوزارة بتوفير كل االحتياجات الالزمة لحماية
الطواقم الطبية ،كما شكلت فرقا متخصصة في كل املستشفيات للتعامل مع
هذه الجائحة ،وأصدرت العديد من القرارات املنظمة لتخفيض أعداد العاملني
الى الحد األدن��ى ،وبشكل تدویري ،لتقليل التعرض لإلصابة بهذا الفيروس،
اض��اف��ة ال��ى قيامها بفتح ع�ي��ادات لصحة العاملني وت�ق��وم بمعاينة املوظفني
وطلب الفحوصات واملسحات وبحسب البروتوكوالت املتبعة».

◄ المحاجر العمالية
خطوة استباقية
الستيعاب حاالت
المخالطين
◄ تحويل محاجر
إلى مستشفيات
ميدانية تتسع ألكثر
من  10آالف مصاب
◄ على المجتمع
التأقلم مع التباعد
االجتماعي أسوة
بالدول التي
سيطرت على الوباء

جهود
واشتراطات
ب� �ي� �ن� �م ��ا أك � � � ��دت امل� � �ض � ��ف أن
وزارة ال� �ص� �ح ��ة ت � �ب� ��ذل ك��ل
ال �ج �ه��ود ل �ت��وف �ي��ر ال �ف �ح��وص
الضرورية لفيروس كورونا
وف��ي اك�ث��ر م��ن ج�ه��ة ،لتغطية
اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� ��دول� ��ة ب�ش�ك��ل
ك��ام��ل وس��ري��ع ،رب�ط��ت ع��ودة
امل �ط��ارات وال��رح�لات والحياة
ال��ى شكلها الطبيعي بأكثر
م ��ن ع ��ام ��ل ،ك� �ع ��دد ال� �ح ��االت
ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ت�ع�ك��س م��دى
االلتزام ب��اإلج��راءات الوقائية،
وتوفر الطعوم ،وحجم املناعة
ف � ��ي امل� �ج� �ت� �م ��ع ،ف� �ض�ل�ا ع��ن
ال �ق��درة ع�ل��ى تطبيق التباعد
الجسدي.
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أمة وبلدي

«الصحية» بحثت مالبسات القانون بحضور وزيرة الشؤون

تعديالت حكومية جديدة
على «العمل األهلي»
أعلن مقرر اللجنة الصحية
سعدون حماد ،عن رفض
اللجنة القانون الحكومي
بشأن تعديل قانون العمل
في القطاع األهلي ،الذي
يقضي بالسماح للشركات
تخفيض رواتب العاملين
لديها خالل األزمات
والكوارث ،وكشف أن
الحكومة سحبت مسودة
القانون ووعدت بإعادة
تقديمه األحد المقبل بعد
إجراء التعديالت عليه.
وأض� ��اف ح �م��اد ع�ق��ب اج �ت �م��اع اللجنة
ال � � � ��ذي ُع � �ق� ��د أم � � ��س ب� �ح� �ض ��ور وزي � � ��رة
الشؤون مريم العقيل ملناقشة مسودة
ال� �ق ��ان ��ون امل� ��ذك� ��ور« :ن��اق �ش �ن��ا م �س��ودة
القانون املقدمة في اللجنة ،ونؤكد أننا
ن�ق��ف دائ �م��ًا م��ع ك��ل م��ا يشكل مصلحة
ل� �ل� �م ��واط ��ن ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف ��إن �ن ��ا ن�س�ع��ى
ل��زي��ادة روات��ب امل��واط�ن�ين الكويتيني ال
خ�ف�ض�ه��ا ،ل��ذل��ك ك��ان رأي �ن��ا ف��ي اللجنة
ع �ك��س رأي ال �ح �ك��وم��ة ،وب �ع��د ن�ق��اش�ن��ا
طلبت الحكومة التعديل على مسودة
املشروع بقانون على أن تعيد تقديمه
األحد املقبل».
ولفت إلى أن «اللجنة َّ
بينت مالحظاتها
للحكومة ،وشددنا على أن دعم الدولة
ُّ
التوجه للعمل في القطاع الخاص هو
م�س�ت�ق�ب��ل ال �ع �م��ال��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وع�ل�ي�ه��ا
حماية ذلك».
وب�َّي�نَّ أن االق �ت ��راح ال�ح�ك��وم��ي ف��ي ح��ال
إق� ��راره س�ت�ك��ون ل��ه ت�ب�ع��ات ك�ب�ي��رة على
ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ب��رم �ت��ه ،ال س�ي�م��ا أن
األخ �ي ��ر ب �ح��اج��ة إل ��ى ض �م��ان��ات ودع ��م
وتحفيز لزيادة «التكويت» فيه ،وعلى
ُّ
التوجه لتشريع قانون
هذا األساس فإن
ل �خ �ف��ض ال� ��روات� ��ب أو م �ن��ح إج � ��ازة من

الغانم والشطي خالل اجتماع «التشريعية» أمس

بحضور الغانم والعفاسي ..والتطبيق بعد سنة

«التشريعية» تق ّر
«اإلعالن اإللكتروني»

جانب من اجتماع اللجنة الصحية بحضور العقيل

حماد :مسودة
القانون المقترح
ُسحبت ..ويعاد
تقديمه األحد
دون راتب من شأنها هز ثقة العاملني
ف��ي ال�ق�ط��اع وي ��ؤدي بعد نهاية األزم��ة
إل� ��ى ه �ج��رة أغ �ل��ب ال �ع��ام �ل�ين ل�ل�ق�ط��اع،
وي� �ف� �ت ��رض ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة اخ �ت �ص��ار
ه��ذا األم ��ر ب��دف��ع ت�ع��وي�ض��ات للعاملني
املتضررين من خالل تشكيل لجنة في
وزارة التجارة لحصر التكاليف الثابتة
على الشركات واألض ��رار التي سببها
ُّ
التعطل عن العمل في فترة اإلغالق.
ولفت إل��ى أن االق �ت��راح ل��م يحدد نسبة
تخفيض األجر وال مدته ،كما لم يحدد
ال�ش��رك��ات أو أرب��اب العمل الخاضعني
ل�ش��روط��ه ،وه��ل يعني أن ك��ل الشركات
ل� �ي� �س ��ت ل� ��دي � �ه� ��ا م� � �ل� ��اءة م� ��ال � �ي� ��ة ل �س��د

التزاماتها حتى انتهاء األزمة؟
وأك� ��د أن ال �ق��ان��ون «ل ��م ي�ت�ض�م��ن إرادة
ال� �ع ��ام ��ل وامل� �ف� �ت ��رض أن ت� �ك ��ون ه �ن��اك
م��واف�ق��ة منه على ه��ذا اإلج ��راء بحقه»،
م�ش�ي�رًا إل��ى أن��ه «أث �ن��اء ال�ن�ق��اش طلبنا
ت�ح��دي��د ن�س�ب��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال�ق�ط��اع
ال � �خ� ��اص وه� � ��ي  %4أي إن إج �م��ال��ي
الكويتيني العاملني فيه يبلغ  72ألف
م��واط��ن ،مقابل مليون و 650أل��ف غير
كويتيني».
وت � � ��اب � � ��ع س � � � �ع� � � ��دون« :ت � � �ج � ��ب ح� �م ��اي ��ة
مكتسبات ال �ـ 72أل��ف م��واط��ن العاملني
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال � �خ� ��اص؛ ألن� ��ه ف ��ي ح��ال��ة
إق ��رار ه��ذا ال �ق��ان��ون سيشمل الكويتي
وغ � �ي� ��ر ال� �ك ��وي� �ت ��ي م � ��ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،وب��ال �ت��ال��ي ن �ح��ن مع
مزيد من املكتسبات للكويتيني وليس
إنقاصها ،وإذا جرى إقرار القانون على
شكله الحالي فسيعني إع�ط��اء املجال
ألص � �ح ��اب ال �ع �م��ل ب �ت �خ �ف �ي��ض روات � ��ب
ال �ك��وي �ت �ي�ين ،رغ ��م أن ب �ع��ض ال �ش��رك��ات
حاليًا استغنت عن الكويتيني العاملني
ل��دي�ه��ا ،وال تمكن امل��واف�ق��ة على قانون
ضد املواطنني الكويتيني».
من جانبه ،أكد النائب أسامة الشاهني

أن دعم الكويتيني العاملني في القطاع
ال� �خ ��اص وح �م��اي �ت �ه��م ي �ج��ب ان ي �ك��ون
شغلنا الشاغل في املجلس والحكومة،
ويجب بأي حال من األحوال أال نوصل
لهم رسالة سلبية بأننا نتخلى عنهم
في وقت األزمات.
واض ��اف ال�ش��اه�ين ع�ق��ب االج�ت�م��اع ان��ه
ش � ��ارك ف ��ي إي� �ص ��ال ال �ت �ح �ف �ظ��ات ال �ت��ي
نقلها لنا العمال الكويتيون ونقابات
أص� �ح ��اب األع � �م� ��ال ون� �ق ��اب ��ات ال �ع �م��ال
ف ��ي ال �ج �ه ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ،إل� ��ى ح �ض��ور
االج �ت �م��اع م��ن وزارة ال �ش ��ؤون وهيئة
ال� � �ق � ��وى ال � �ع� ��ام � �ل� ��ة ،وك � ��ان � ��ت ال ��رس ��ال ��ة
واض �ح��ة ،وم �ف��اده��ا أن ��ه ي�ج��ب تحقيق
ال �ت��وازن ب�ين م�ص��ال��ح  15أل��ف صاحب
ع� �م ��ل ك ��وي� �ت ��ي ي �ش �غ �ل �ن��ا أم � ��ره � ��م ،ل�ك��ن
يقابلهم أي �ض��ا  55أل ��ف ك��وي�ت��ي عامل
في القطاع الخاص يهمنا أمرهم ،إلى
جانب مليون و 600ألف عامل في سوق
العمل الكويتي بشكل ع��ام ،فيجب ان
ي �ك��ون امل� �ي ��زان دق �ي �ق��ا ي�ح�م��ي أص �ح��اب
األع�م��ال وال يضر بالعمال ،وتساءلنا
عن الحاجة الى تعديل تشريعي طاملا
ه �ن��اك ات �ف��اق��ات ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن أص �ح��اب
العمل والعمال.

أق ��رت ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة خ�لال
اج �ت �م ��اع ح� �ض ��ره رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ووزي � � � � ��ر ال� � �ع � ��دل ف �ه��د
العفاسي ،االقتراحات املتعلقة باالعالن
القضائي االلكتروني.
وق ��ال م�ق��ر اللجنة ال�ن��ائ��ب محمد ال��دالل
ان اللجنة أق��رت في اجتماع مهم قانونا
ي �م �ث ��ل خ � �ط� ��وة م� �ت� �ق ��دم ��ة ج� � ��دا ل �ل �ك��وي��ت
وال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ،س �ت �ح��ل م�ش�ك�ل��ة
ك�ب�ي��رة ت�خ��ص إع�ل�ان األف� ��راد وال�ش��رك��ات
وم �ك��ات��ب امل �ح��ام��اة خ�ل�ال ال �ت��واص��ل مع
ال� �ق� �ض ��اء وت� �س ��اه ��م ف ��ي ت �س��ري��ع ال � ��دورة
املستندية.
وأش� ��ار إل��ى ان ه�ي�ئ��ة امل�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة
أطلقت قبل مدة برنامج «هويتي» الذي
م ��ن خ�ل�ال��ه ي�ت�ل�ق��ى امل ��واط ��ن ف ��ي ال��داخ��ل
وحتى بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج،
االع� �ل ��ان � � ��ات وال � �ب � �ي� ��ان� ��ات وامل� �س� �ت� �ن ��دات
املتعلقة بالدعاوى القضائية ،الفتا الى
اننا «خطونا خطوة مباركة ونتطلع إلى
إقرار القانون في جلسة الثالثاء املقبل».
من جانبه ،قال رئيس اللجنة التشريعية
خ��ال��د ال �ش �ط��ي ،إن امل � ��ادة األس��اس �ي��ة من
ق� ��ان� ��ون اإلع � �ل ��ان االل� �ك� �ت ��رون ��ي ورق �م �ه��ا

 ،5ت�ت�ض�م��ن ان «ك ��ل اع�ل��ان م��ا ل��م ينص
القانون على خ�لاف ذل��ك يكون بواسطة
م �ن��دوب��ي اإلع �ل��ان أو م ��أم ��وري ال�ت�ن�ف�ي��ذ
وي �ك��ون ت�ح��ري��ر اإلع�ل��ان مل�ع��رف��ة ال�ط��ال��ب
أو ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى ت�ع��ري�ف��ه ب��واس �ط��ة ض��اب��ط
الدعائي وعلى الخصوم أو كل وكالئهم
ب��دل املعونة املمكنة إلتمام العالج ،ومع
م ��راع ��اة امل� ��ادة  10م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون يتم
اإلع �ل��ان ع��ن ط��ري��ق ال �ب��ري��د االل �ك �ت��رون��ي
أو ب��اي وسيلة ات�ص��ال إل�ك�ت��رون��ي قابلة
لحفظه واس�ت�خ��راج��ه وال �ت��ي ي�ص��در بها
باعتماد من وزير العدل».
وأضاف الشطي ان االستثناء في مسألة
ال �ب��ري��د االل �ك �ت��رون��ي «ي� �ج ��وز للمحكمة
م� ��ن ت �ل �ق��اء ن �ف �س �ه��ا أو ب� �ن ��اء ع �ل��ى ط�ل��ب
اح��د أط��راف الخصومة ان يكون اإلع�لان
بالطرق املعتادة ،وفي حال تعثر اإلعالن
اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ي � �ج� ��وز ان ي� �ت ��م ب ��ال� �ط ��رق
ال�ع��ادي��ة ب��إذن م��ن املحكمة ،ح� ً
�رص��ا على
غير املتعلمني تعليما كامال باستخدام
وسائل التواصل وكبار السن ،لذلك وضع
هذا االستثناء» ،موضحا ان تطبيق هذا
ال �ق��ان��ون س �ي �ك��ون ب �ع��د س �ن��ة م ��ن ت��اري��خ
نشره.

إلغاء  1920تصريحاً لخدمة توصيل الطلبات

المنفوحي :ضبطنا عمالة كفالتها
ليست على المطاعم!

ﯾﺗﻘدم ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﺎﻟﻛوﯾت
ﺑﺧﺎﻟص اﻟﻌزاء وﺻﺎدق اﻟﻣواﺳﺎة إﻟﻰ

اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور /ﻧﺎﯾف ﺑﺟﺎد اﻟﻣطﯾري
ﻣدﯾر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

ﻟوﻓﺎة اﻟﻣﻐﻔور ﻟﮭﺎ ﺑﺈذن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ

) واﻟدﺗﮫ (
ﺳﺎﺋﻠﯾن ﷲ ﻋز وﺟل أن ﯾرﺣﻣﮭﺎ
وﯾﻠﮭم أھﻠﮭﺎ اﻟﺻﺑر واﻟﺳﻠوان

كشف مدير البلدية العام م .أحمد املنفوحي،
ع ��ن إل� �غ ��اء  1923ت �ص��ري �ح��ًا ل �خ��دم��ة ت��وص�ي��ل
ال �ط �ل �ب��ات ال �غ��ذائ �ي��ة مل�خ��ال�ف�ت�ه��ا االش �ت��راط��ات
ال�ص�ح�ي��ة ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن إج�م��ال��ي التصاريح
ال�ت��ي أص��درت�ه��ا ال�ب�ل��دي��ة ب�ل��غ  4705ت�ص��اري��ح،
ليصبح ال�ع��دد ال�ف�ع��ال حاليًا  2785تصريحًا
فقط.
ون�ف��ى امل�ن�ف��وح��ي ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي م��ا تم
تداوله في بعض وسائل التواصل االجتماعي
بشأن أعداد العمالة املصرح لها بمزاولة خدمة
التوصيل بأنها تجاوزت  8آالف عامل ،مؤكدًا
أن ال�ت�ص��اري��ح ال �ص ��ادرة م��ن ال�ب�ل��دي��ة تخضع
ل��رق��اب��ة م� �ش ��ددة ،وأن� ��ه ال ت �ه ��اون ف ��ي تطبيق
ال �ق��ان��ون ب �ش��أن االش� �ت ��راط ��ات ال �ص �ح �ي��ة ،ول��ن

لجنتان برلمانيتان
تتنازعان التحقيق
في «تجارة اإلقامات»
حمد الخلف
ف ��ي وق � ��ت ت� �ق ��دم ف �ي��ه ال � �ن� ��واب ع� � ��ادل ال��دم �خ��ي
وأس��ام��ة الشاهني وري��اض العدساني ومحمد
الدالل وعدنان عبدالصمد ،بطلب لتكليف لجنة
حقوق اإلنسان بالتحقيق البرملاني في تجارة
البشر واملتاجرة باإلقامات واألع��داد املتزايدة
من العمالة املخالفة الهامشية والسائبة التي
ب ��رزت مشكلتها ف��ي ظ��ل ت��زاي��د خ�ط��ر ان�ت�ش��ار
ف�ي��روس ك��ورون��ا ،علمت سبقلا ان هناك ع��ددا
آخ��ر م��ن ال�ن��واب يعتزمون تقديم طلب تكليف
لجنة امل��وارد البشرية البرملانية باعداد تقرير
مفصل ع��ن م�ل��ف التركيبة السكانية وت�ج��ارة
اإلقامات.
وق� � ��ال ال �ن ��ائ ��ب ع� � ��ادل ال ��دم� �خ ��ي ،ان ال �ت��رك �ي �ب��ة
ال �س �ك��ان �ي��ة ف ��ي ال �ب�ل�اد «ت �ت �ع��رض ل�خ�ط��ر داه ��م
وجسيم ،بسبب االتجار في البشر واالقامات»،
م �ش��ددا ع�ل��ى ض ��رورة «ت�ك��ات��ف ال�س�ل�ط��ات كافة
ملحاربة ه��ذه الجريمة» ،ومعلنا تقدمه وع��دد
من النواب بطلب لتكليف لجنة حقوق االنسان
التحقيق في هذا امللف الشائك.
وطالب الدمخي الحكومة بتقديم الدعم للجنة
التحقيق البرملانية املقترحة.
وق � � ��ال :ن �ح��ن ك �م��راق �ب�ي�ن وم �ش ��رع�ي�ن س �ن��درس
القوانني والقرارات املستغلة من تجار االقامات،
ومن خلفه من املسؤولني او املتنفذين؟ وهل ثمة
تهاون لجهات؟ او سوء قوانني؟ ملمحا الى ان
املوضوع متشابك وليس محصورا لدى وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة وح��ده��ا ،ب��ل ذو ص�ل��ة بهيئة ال�ق��وى
العاملة ووزارة املالية ووحدة التحريات املالية
وغسل االموال والعقود واملناقصات الحكومية.

نتردد في إلغاء تصريح غيرامللتزمني بتطبيق
إرشادات واشتراطات وزارة الصحة .
وق� ��ال امل �ن �ف��وح��ي إن ال �ف ��رق ال��رق��اب �ي��ة رص ��دت
امل �خ��ال �ف��ات امل��رت �ك �ب��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ج �ه��ات ال�ت��ي
حصلت على التصاريح اإللكترونية ،ويتعلق
معظمها بعدم التقيد ب��االش�ت��راط��ات الواجب
ات�ب��اع�ه��ا ،س ��واء ب��اش �ت��راط��ات ص�ح��ة وس�لام��ة
العمال أو سكنهم ،إلى جانب عدم االلتزام بآلية
تحضير وتعبئة املادة الغذائية وااللتزام بآلية
النقل وال�ت��وص�ي��ل ،كاشفًا أن البلدية سترفع
ل ��وزارة الداخلية كشفًا ب��أس�م��اء العمالة التي
ت��زاول خدمة التوصيل رغم أن كفالتها ليست
على املطاعم ،بعد رصدها من قبل فرق البلدية
امليدانية بالتعاون مع الجهات املختصة.

أحمد المنفوحي

وقف استقطاع الـ % 10

العدساني :حماية االحتياطي
العام من االستنزاف
دعا مقرر لجنة امليزانيات البرملانية رياض
العدساني الحكومة ال��ى وق��ف استقطاع
ُ
ال � �ـ ،١٠%ال�ت��ي ت �ح� َّ�ول الح�ت�ي��اط��ي األج�ي��ال
ال � �ق ��ادم ��ة ،م ��ن أج � ��ل ت �غ��ذي��ة االح �ت �ي��اط��ي
ال�ع��ام ل�ل��دول��ة ،ومقترح تحويل  ٢٠مليار
دينار من األرب��اح املحتجزة إلى الخزينة
العامة لتعزيز املركز املالي للدولة ،وإلزام
ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ب�ت�س��دي��د امل�س�ت�ح�ق��ات
امل�س�ج�ل��ة ع�ل�ي�ه��م ل ��دى ال ��دول ��ة ،ب �م��ا يبلغ
مليارًا و ٣٠٠مليون دينار لتوريدها الى
ال �خ��زي �ن��ة ال �ع��ام��ة ،ووق� ��ف اس �ت �ق �ط��اع ٤%
م��ن األرب��اح السنوية للجهات الحكومية
ملصلحة ص�ن��دوق األج �ي��ال ال�ق��ادم��ة ،انما
توريدها الى االحتياطي العام.

رياض العدساني

وطالب العدساني بابتعاد الحكومة عن
ال��دي��ن ال �ع��ام ف��ي ح�ل��ول�ه��ا امل��ال �ي��ة ،منتقدًا
سياستها في التعامل مع أزمة «كورونا».
وش� � � ّ�دد ال �ع��دس��ان��ي ع �ل��ى وج � ��وب ح�م��اي��ة
االحتياطي العام للدولة وع��دم استنزافه
عبر نقل بعض املصروفات ال��ى امليزانية،
ب � ��دال م� ��ن االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال � �ع� ��ام ك �م �ي��زان �ي��ة
التسليح الخاصة لوزارة الدفاع املخصصة
لها  ٦مليارات و ٢٠٠مليون دينار ،نصفها
ت�ق��ري�ب��ًا ف��ي امل�ي��زان�ي��ة وال�ن�ص��ف اآلخ ��ر في
االحتياطي ال�ع��ام ،واألوج ��ب نقلها كاملة
الى امليزانية ،وكذلك صندوق املشروعات
الصغيرة واملتوسطة بملياري دينار.

وك��رر ال�ع��دس��ان��ي ان ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي
ي� �ق ��ف ع� �ل ��ى ارض ص� �ل� �ب ��ة ،م � �ش� ��ددا ع�ل��ى
ان��ه س�ي�ت�ص� ّ�دى ل�لاق�ت��راض ال �ع��ام ال��دول��ة،
بمساءلة سياسية للحكومة ،ألن��ه يوقع
الكويت في ديون ،قيمتها  ٢٠مليار دينار،
مشيرا إل��ى أن احتياطي األجيال بوسعه
إق � ��راض االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ،م��وض �ح��ًا أن
م ��ا ق��دم �ت��ه ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات م ��ن ح �ل��ول
�اف إلن� �ع ��اش
وإج � � � � � � ��راءات وض� � ��واب� � ��ط ك� � � � ٍ
االقتصاد.
ودعا إلى وجوب الجدية من الحكومة في
مكافحة ك��ل وق��ائ��ع اس�ت�ب��اح��ة امل ��ال ال�ع��ام
وه��دره ،وتجاوزات وشبهات الكسب غير
املشروع والرشوة.

مصروفات امليزانية

الكويت 05

الجمعة  /السبت •  8و 9مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16786

سبقلا رصدت إعالنات في القاهرة لحجز ف َّيز للكويت بعد العيد!

وسطاء اإلقامات في مصر يستأنفون نشاطهم
َّ
وتسلم عقد عمل بعد «كورونا»
¶ مندوب شركة كويتية لمحرر سبقلا :اترك بياناتك و 2000جنيه..

رغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها تجارة اإلقامات وتداعياتها المتفاقمة إثر أزمة «كورونا» ،ورغم ردود األفعال الغاضبة من تضخم هذه الملف الذي
يتنافى مع القانون واإلنسانية ،ال يزال وسطاء «تجار السحت» يسرحون ويمرحون في العاصمة المصرية القاهرة ،وينشرون إعالنات عن توافر فيز للكويت
بعد العيد ،وكأن شيئا ً لم يحدث على أرض الواقع ،والغريب أن بعض مكاتب إلحاق العمالة بدأت باستقبال الراغبين في شراء اإلقامات للحجز مسبقا ً
انتظاراً النتهاء األزمة وفتح األعمال!
القاهرة  -محمد عبدالناصر
سبقلا ق��ام��ت ب �ج��والت م �ي��دان �ي��ة ف��ي ال �ق��اه��رة ،ورص ��دت
اس �ت �ع��دادات س �م��اس��رة اإلق ��ام ��ات وف �ت��ح ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
الخاصة بتوظيف العمالة املصرية في الخارج ،باب الحجز
املسبق مقابل  2000جنيه أو  150دوالرا ،لراغبي السفر إلى
الكويت بعد عودة الطيران واملصالح الحكومية ،وانتشرت
املنشورات الخاصة بهم على مواقع التواصل االجتماعي،
إليهام وخداع العمالة في مصر وتحدي اإلجراءات الرامية
إلى إغالق ملف تجارة اإلقامات والقضاء عليه تمامًا.
وق ��ام م �ح��رر سبقلا ب �ع��دة ج ��والت م�ي��دان�ي��ة ع�ل��ى مكاتب
ت��وظ �ي��ف ال �ع �م��ال��ة امل �ص��ري��ة ف ��ي ال � �خ� ��ارج ،وط �ل ��ب م�ن�ه��م
م �س��اع��دت��ه ف��ي ال �ب �ح��ث ع��ن وظ �ي �ف��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،ك �م��ا تم
ال�ت��واص��ل م��ع ع��دي��د م��ن اإلع�ل�ان��ات امل�ن�ت�ش��رة ع�ل��ى م��واق��ع
ال�ت��واص��ل االجتماعي م��ن قبل «س�م��اس��رة اإلق��ام��ات» وتم
توثيق املحادثات واملراسالت بينهم.
ف��ي م�ن�ط�ق��ة رم�س�ي��س ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ق��اه��رة ،ك��ان��ت ال�ب��داي��ة
مع شركة لتوظيف العمالة بالخارج ،حيث ق��ال محمود
مصطفى مندوب الشركة إن ما يسمى «فيزا حرة» ستكون
م�ت��اح��ة ب�ع��د ع�ط�ل��ة ال �ع �ي��د ،ووف ��ق وك�لائ �ه��م ف��ي ال�ك��وي��ت،
ف �ل��دي �ه��م م ��ا ي��ؤك��د أن ال �ق �ي��ود ال �ت��ي ت �ف��رض �ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
الكويتية ملجابهة فيروس كورونا سوف تخفف ،وستعود
ال ��دوائ ��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة ورح �ل��ات ال �ط �ي��ران ،وأض � ��اف :ل��دي�ن��ا
عشرات طلبات السفر ،وإذا أردت أن تحجز دورك ،يجب
ترك بياناتك ومبلغ  2000جنيه عربون ،وبعد العيد سوف
ي�ت��م ال �ت��واص��ل وإرس� ��ال ع�ق��د ال�ع�م��ل وس�م��ة ال��دخ��ول على
إحدى شركات القطاع األهلي.
إي �م ��ان م �ح �م��ود م��وظ �ف��ة ب �ش��رك��ة أخ � ��رى ت �ق��ع ف ��ي منطقة
ال��دق��ي ،ق��ال��ت إن أزم��ة ك��ورون��ا ستفتح ال�ب��اب للعديد من
ف��رص ال�ع�م��ل ،وأن ال�ط�ل�ب��ات س �ت��زداد بشكل كبير للسفر
إلى الكويت عن السابق بعد فتح الطيران ،بسبب األماكن
الشاغرة التي تركها املوظفون نتيجة تفشي الفيروس،
وإع��ادة هيكلة الشركات الخاصة في الكويت ،إضافة إلى
األم��اك��ن ال�ت��ي ت��رك�ه��ا امل�خ��ال�ف��ون ب�ع��د أن س�ل�م��وا أنفسهم
للسلطات الكويتية التي منحتهم ميزة املغادرة دون دفع
أي مخالفات.

ف��ي ش ��ارع أح �م��د ع��راب��ي بمنطقة امل�ه�ن��دس�ين ،ي��رى سيد
ح �س��ن ،م��دي��ر ش��رك��ة ل�ل�ت��وظ�ي��ف ،أن ال �ج��دل ال��دائ��ر بسبب
تجار اإلق��ام��ات مجرد موجة ستنتهي ،وسيعود الوضع
إلى ما هو عليه ،وأضاف أنه على مدار عمله ملدة  15عامًا
في مجال السفر والتوظيف ،فإن مثل هذه األم��ور تحدث
لكنها سرعان ما تنتهي ،وأن األزمة الحالية سببها بعض
الكفالء الذين يريدون التكسب من وراء استبدال العمالة
بعد أخ��ذ قيمة جلبها إل��ى ال�ك��وي��ت ،بينما عمل شركات
ال �ت��وظ �ي��ف امل �ص��ري��ة ي�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى إت ��اح ��ة ف��رص��ة ال�ع�م��ل
لراغب السفر عبر وكالئهم نظير مبلغ من املال ،في عملية
قانونية وبعقود رسمية موثقة من البلدين.
س �م �ي��ر م �ح �م��د ،م��دي��ر ش��رك��ة أخ � ��رى ل �ت��وظ �ي��ف ال�ع�م��ال��ة
امل�ص��ري��ة ب��ال�خ��ارج ،ق��ال ل�ـ سبقلا :إن التعامل م��ع راغبي
ال�س�ف��ر ل�ل�ك��وي��ت خ�ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة أص �ب��ح موضع
شبهة ،بسبب ما نسمعه عن عمليات النصب واالحتيال
والشركات الوهمية ،مبينًا أنه لن يعود الى العمل بشأن
«ف �ي��ز ك��وي�ت�ي��ة» ف��ي ش��رك �ت��ه ،رغ ��م ال�ط�ل��ب ال�ك�ث�ي��ف عليها
وأرب��اح�ه��ا الكبيرة ،بسبب شبهتها ومشاكلها املتوالية
وبالرغم من تقديمه فرص سفر حقيقية وبعقود موثقة،
فإنه ال يريد املخاطرة في عملية «مشبوهة» حسب وصفه.
تواصلت سبقلا مع «سمسار إقامات» يدعى نبيل محمد
عبر الهاتف ،وق��ال إن أسعار «فيزا ح��رة» للكويت سوف
تختلف عما كانت عليه في السابق>
ه��ذه امل ��رة ك��ان ال�ت��واص��ل م��ع وس�ي��ط م��ن جنسية عربية،
يعمل مع سماسرة اإلقامات في مصر ،طلب تحويل مبلغ
ق ��دره  150دوالرًا م�ق��اب��ل إرس ��ال س�م��ة دخ ��ول وع�ق��د عمل
ب�ع��د أس�ب��وع�ين ،وب�م��واج�ه�ت��ه ع��ن كيفية ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك في
ظل تعطل الدوائر الحكومية وتوقف استخراج تأشيرات
جديدة في الكويت ،قال ان وكالءه في الكويت أكدوا له أن
األمور ستعود لطبيعتها خالل نهاية شهر مايو الجاري.
أب��و يحيى ،وه��و سمسار إق��ام��ات ،تواصلت سبقلا معه
وأع�ل��ن ب��أن��ه ت��رك العمل ف��ي فيز ال�ك��وي��ت بعد أن اكتشف
آثامها ،وقال لـ سبقلا« :عملت ثالث سنوات كوسيط في
محافظة املنيا لجلب العمالة إل��ى الكويت ،ول��م أك��ن أدرك
ما يحدث هناك من نصب واحتيال في البداية ،ولكن بعد
الكثير من الشكاوى ،قررت ترك هذا املجال نهائيًا».

ِّ
متخصصة
مكاتب
تستقبل راغبي
السفر رغم توقف
التأشيرات
يطلبون
من الشباب دفع
مقدم اإلقامة..
والمبالغ ُترسل
لتجار اإلقامات

قروبات عبر الـ«واتس أب» تطرح
فرص عمل أكثر من السابق
أبويحيى:
ُ
تركت سمسرة
اإلقامات
بعد اكتشافي
آثامها

تجار اإلقامات َّ
«القوى العاملة المصرية»ّ :
وظفوا سماسرة للنصب

إيمان:
فرص العمل
ستزيد بعد
انتهاء أزمة
«كورونا»

قال مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة املصرية :إن الوزارة ال عالقة لها بما يسمى بـ«سماسرة» اإلقامات في مصر،
مؤكدا أن هؤالء يعملون في نطاق غير قانوني بشراكة مع تجار اإلقامات في الكويت.
وأضاف املصدر لـ سبقلا :تقوم الوزارة بدورها في الرقابة على شركات توظيف العمالة املصرية للخارج ،وقد أوقفت العديد
منها وسحبت تراخيصها بعد اكتشاف العديد من املخالفات ،كما تقوم الوزارة بفحص عقود العمل والتأكد من صالحيتها
ومطابقتها لقوانني العمل املتعامل بها في دول العالم ،بما يحفظ حقوق العاملني.
وتابع املصدر :األزمة الحقيقية جذورها الشركات الوهمية وتجار اإلقامات الذين وفروا أرضية خصبة لعمليات النصب في
مصر ووظفوا سماسرة ووسطاء يعملون في هذا املجال َّ
املجرم ،وهنا نسأل عن دور السلطات هناك ،كيف استطاع تجار
اإلقامات أن يستقدموا هذا الكم الكبير من العمالة وكيف جرى استخراج أذون��ات عمل وعقود رسمية موثقة من دون أن
يكون لتلك الشركات أي أساس أو مقر واضح للعيان ،لذا يمكن القول إن هذه األزمة جذورها في الكويت ،وفي حال أرادوا أن
يقتلعوا تلك األزمة من جذورها ،عليهم تسوية أوضاع تلك الشركات ومحاسبة تجار اإلقامات.

 30بالغاً جديداً عبر الواتس ضد «وسطاء تجار اإلقامات» ..وسماسرة العَ َرق

ضحايا يستغيثون بـ سبقلا :أموالنا ضاعت ..ومصيرنا مجهول!
ثان بـ«الداخلية»
حجز ضابط ٍ

محمود الزاهي
ت ��واص ��ل أم ��س س �ي��ل ال��رس��ائ��ل على
رقم الواتس الذي خصصته سبقلا،
والتي ي��روي أصحابها بحرقة وألم
تجاربهم امل��ؤمل��ة م��ع ت�ج��ار اإلق��ام��ات
وم �ن��ادي��ب ال �خ��راب وال �ن �ص��ب ،ال��ذي��ن
حولوا حياة ضحاياهم إلى جحيم،
ب��دال من أن يكونوا مصدر خير لهم
ك�م��ا زي �ن��وا ل�ه��م ف��ي ال �ب��داي��ة ،وتلقت
سبقلا أمس  30بالغًا جديدًا.
وأك� ��د ال �ض �ح��اي��ا أن �ه��م ب��اع��وا بعض
م�م�ت�ل�ك��ات�ه��م ل �ق��اء ش� ��راء ال �ف �ي��زا إل��ى
ال� � �ك � ��وي � ��ت ،وآخ � � � � � ��رون ب � ��اع � ��وا ذه ��ب
زوج��ات �ه��م ،حلما ب��رخ��اء ل��م يتحقق
وفي عمل لم يكن له وجود على أرض
الواقع ،بعدما فوجئوا بأن الشركات
ال�ت��ي ج ��اؤوا إل�ي�ه��ا م��ا ه��ي إال ستار
لعمليات نصب منظم تعرضوا له.
مبالغ كبيرة دفعت تراوحت بني 1700
و 2000دينار ،دفعها هؤالء الضحايا
وكانت مكافأة بعضهم حني اكتشف
اللعبة هي الزج به في السجن بتهمة
ال ذنب له فيها ،ال لشيء إال أن سوء

كشف مصدر مطلع لـ سبقلا ان النيابة العامة قررت حجز ضابط بالداخلية
بتهمة استخدام القسوة ضد عمال طالبوا بحقوقهم من قبل تاجر إقامات.
وق��ال امل��ص��در ان املتهم ليس تاجر إق��ام��ات ،وإن��م��ا استخدمه تاجر اقامات
ً
لتهديد ع��م��ال (ض��ح��اي��ا) طالبوا بحقوقهم ،لكن الكفيل ب���دال م��ن إعطائهم
حقوقهم ذهب الستخدام جريمة أخرى بحقهم ،وبالتالي تم حجز الضابط
وتاجر االقامات معًا.
وأض��اف املصدر ان هذه القضية هي الثانية ضد أحد الضباط ،إذ ان االول
متهم باالتجار باإلقامات وتم حبسه  21يومًا بالسجن املركزي بقرار من
ُ
النيابة العامة ،وحاليًا تنظر قضيته أمام قاضي تجديد الحبس.
جانب من تسجيل مخالفي اإلقامة للجالية المصرية (تصوير :بسام زيدان)

حظه أوقعه في كفيل متنفذ استطاع
أن ي �س �ت �غ ��ل ن� � �ف � ��وذه ف � ��ي ال �ت �ن �ك �ي��ل
ب�ض�ح��اي��اه ،الرغ��ام�ه��م ع�ل��ى الصمت
وع��دم ال�ب��وح بشكواهم على طريقة
«ال�ص�م��ت وإال» ،وه��ي أم��ور كلها لم
تكن تعرفها كويت الخير من قبل وال
تليق بكويت اإلنسانية.
ال��رس��ائ��ل كشفت أي�ض��ا أن امل�ش��اري��ع
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة ك � ��ان � ��ت ب� � ��واب� � ��ة ك �ب �ي ��رة
الستغالل هؤالء ،بعدما أوهم عديمو
الضمير ضحاياهم بأنهم سيعملون

في القطاع األهلي ،وبعدما حصلوا
م�ن�ه��م ع �ل��ى امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ت �ص��ل إل��ى
 1700دي �ن��ار ف��وج �ئ��وا ب ��أن اق��ام�ت�ه��م
على مشاريع صغيرة ،وأن مأساتهم
ال تكمن فقط في أن املشروع ال يعمل
أو أن ال�ش��رك��ة م��وج��ودة ع�ل��ى ال��ورق
فقط ،ولكن في أنهم غير مسموح لهم
بالتحويل.
األده� ��ى واألم � � ّ�ر أن ه ��ؤالء الضحايا
كشفت رسائلهم عما يمكن أن نطلق
ع �ل �ي��ه ش �ب �ك ��ات ل� �ت� �ج ��ارة اإلق� ��ام� ��ات،

تضم مجموعة كبيرة م��ن الوسطاء
وامل� �ن ��ادي ��ب ل �ج �ل��ب ال �ع �م��ال��ة ،ف�ض�لا
ع ��ن م��وظ �ف�ي�ن ي �ع �م �ل��ون ف ��ي ت��وق�ي��ت
واح� ��د ل�ج�ل��ب ال �ع �ش��رات م ��ن ال�ع�م��ال
وت��رك�ه��م ف��ي ال �ش��ارع م��ن دون عمل،
وحني يطالبون بحقهم في العمل أو
استرداد األموال التي دفعوها يكون
واشتك».
الرد «اذهب
ِ
ض �ح ��اي ��ا ال ذن � ��ب ل �ه ��م س � ��وى أن �ه��م
ب �ح �ث��وا ع��ن ط��ري �ق��ة ل�ل�ك�س��ب ال �ح�لال
وت �ح �س�ين أوض��اع �ه��م ف��ان �ت �ه��ى بهم

امل � �ط� ��اف ،ب �س �ب��ب م� �ن ��ادي ��ب ال �س �ح��ت
وت �ج ��ار اإلق� ��ام� ��ات ،إل ��ى ال� �ش ��ارع في
شكل عمالة سائبة يتسول بعضهم
قوت يومه بعدما ضاقت بهم الحال
في ظل االزمة الراهنة.
روى أح � ��د ال �ض �ح��اي��ا ق �ص �ت��ه م�ن��ذ
دخ��ول��ه ال�ك��وي��ت قبل ع��ام�ين ،بعد أن
دف� ��ع ل�ل�ك�ف�ي��ل  1650دي � �ن� ��ارا ،وك�ي��ف
ت�ع�ن��ت ال�ك�ف�ي��ل ف��ي ال �ب��دء ب ��اج ��راءات
اإلقامة الخاصة بهم قبل أن يلزمهم
ب� �م� �ص ��اري ��ف اإلق � ��ام � ��ة م� ��ن ب �ص �م��ات

وخالفه.
ب�ع��د ع��دة أش�ه��ر ح�ص��ل ال �ش��اب على
«م��دن�ي�ت��ه» ،وه�ن��ا ك��ان عليه أن يبدأ
رح�ل��ة ال�ب�ح��ث ع��ن ع�م��ل ي�ع��وض��ه عن
ج ��زء م ��ن امل �ب �ل��غ ال � ��ذي دف �ع��ه ل�ت��اج��ر
اإلق � � ��ام � � ��ات ،وب � �ع� ��د م� � �ح � ��اوالت ع ��دة
اس �ت �ط��اع أن ي�ج��د ع�م�لا ب��ال�ف�ع��ل في
احدى الشركات ،وحني ذهب للكفيل
ط��ال�ب��ا ال�ت�ح��وي��ل اك�ت�ش��ف أن اق��ام�ت��ه
م �ش��اري��ع ص�غ�ي��رة وأن ��ه ال ي �ج��وز له
التحويل.

سبقلا تواصل
تلقي 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
واملجتمعي ،تواصل
سبقلا ت � � � �ل � � � �ق� � � ��ي
الشكاوى والبالغات
م ��ن ض �ح��اي��ا ت �ج��ار
اإلق� � � � � � ��ام� � � � � � ��ات ع � �ل ��ى
رق� ��م «ال� ��وات� ��س أب»
املخصص لذلك.
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مواطنون بين صراع الواجب الوطني والحرج االجتماعي يجيبون عن السؤال

ّ
هل يبلغ الجار عن جاره المخالف للحجر
يشكل إبالغ الجار السلطات
المعنية عن جاره الذي ال
يلتزم بقرارات الحجر والحظر
حالة من الصراع األخالقي
بين مراعاة الجيرة والقيام
بالواجب الذي قد يتسبب
في خصام بين الجيران
والمعارف لسنوات ،فضالً
عن الحرج االجتماعي
الناجم عن ذلك رغم أنه
يأتي وفق القانون الذي
يحرص على صحة المجتمع.
وفي تأكيد على أهمية
اإلبالغ عن منتهكي الحظر
أو الحجر ،اعتبر العديد من
المتخصصين في طب
العائلة وعلم االجتماع
والشرع لـ سبقلا أن
اإلبالغ عنهم واجب وطني
لحماية الجميع ومنع
انتشار العدوى بوباء كورونا.

الزايد :ضرورة لعدم
المشاركة في الضرر
عبدالملك :مصلحة
المجتمع مقدمة
على أي مصلحة
ابن عيسى :يبلغ عنه
إن لم ينتصح
مع تجنب الفتنة
القشعان :األعراف
ال تبني وطناً..
والمتستر يحمي
عدواً مخفيا ً

حمد السالمة

تساؤل

ي��رى املختصون أن النصيحة بالحسنى
ً
يجب أن تكون موجودة أوال ،وإن لم تنفع
فاإلبالغ وقتها يكون وسيلة ال بد منها،
ألن ال� �ح ��رج وت � ��رك ال� �ج ��ار امل �خ��ال��ف على
مخالفته سيتسببان في كارثة سيشاركه
ف�ي�ه��ا م��ن ت�س�ت��ر ع �ل �ي��ه.وف��ي م � ��وازاة ذل��ك،
أك��د العديد من املواطنني أنهم يحرجون
وي� � �ت � ��رددون ف ��ي اإلب �ل ��اغ ع ��ن ج �ي��ران �ه��م؛
بسبب األع ��راف وم��راع��اة ال�ج�ي��رة ،الفتني
إلى أن الحال إن تكرر ودام��ت التجمعات
املخالفة فسيبلغون حفاظًا على سالمة
الجميع.

دع� � ��ا ال � ��زاي � ��د إل� � ��ى رؤي � ��ة
امل�س��أل��ة م��ن منظور آخ��ر،
حيث «قد يختلط شخص
م� ��ا ب� ��ك ألي س� �ب ��ب ك ��ان
س��واء بالعمل أو التسوق
مثال ،ثم اكتشفت بعدها
أن � � ��ه م � �ص � ��اب ون � �ق � ��ل ل��ك
املرض ،فما ردة فعلك؟».

نحن في
سفينة

ضرورة صحية
ص �ح �ي��ًا ي ��ؤك ��د اس� �ت� �ش ��اري ط ��ب ال �ع��ائ �ل��ة
ورئ �ي��س م��رك��ز ال �ع��دان ال�ص�ح��ي د .خالد
الزايد ،أن اإلب�لاغ عن أي شخص مخالف
للحجر أمر ضروري من الناحية الصحية
ً
أوال ،وأي � �ض ��ًا م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
والشرعية والوطنية ،س��واء كان ج��ارًا لك
أو لم يكن.
وب�ي��ن ال ��زاي ��د أن «ال �ب �ع��ض ق ��د ي �ت �ح��رج
م��ن ه��ذه ال�ن�ق�ط��ة ،ول�ك��ن لنفكر فيها من
ن��اح �ي��ة ال� �ض ��رر ال� �ح ��اص ��ل ،ف �ه��ل ت��رغ��ب
ف��ي أن ت �ك��ون م �ش��ارك��ًا ف �ي ��ه؟» ،م�ض�ي�ف��ًا:
«لنتخيل لو أن البعض يعلم أن له جارًا
خ��ال��ف ال �ح �ج��ر وخ� ��رج ول ��م ي �ب �ل��غ ع �ن��ه،
وكان هذا الجار مصابًا باملرض ،وبعد
خروجه ذهب واختلط بغيره ثم تسبب
ب �ف �ع �ل��ه ه � ��ذا ف ��ي إص ��اب ��ة ال �ك �ث �ي��ر غ �ي��ره
وربما وفاتهم ،فهل يتحمل أن يشاركه
في هذه الجريمة؟».
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ذات� � � ��ه ،أك � ��د اخ �ت �ص��اص��ي
ط��ب ال�ع��ائ�ل��ة د .أح�م��د ع�ب��دامل�ل��ك أن هناك
ت ��وص� �ي ��ات رس �م �ي ��ة ت �م �ن��ع ال �ت �ج �م��ع ف��ي
ال � ��دواوي � ��ن وت �م �ن��ع ح �ت��ى ال � ��زي � ��ارات ب�ين
االه��ل «فما بالك بان تكون تجمعات بني
اص��دق��اء؟» ،م�ش��ددا على أن ه��ذه املظاهر
«م�م�ن��وع��ة م��ن ال��دول��ة وم�ج��رم��ة قانونيا
خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف �ت��رة ل�خ�ط��ورت�ه��ا ف��ي نشر
الوباء واالختالط وهناك عقوبات عليها».
وف� ��ي ال ��وق ��ت ذات� � ��ه ،ب� نّ�ّي� ع �ب��دامل �ل��ك «ع ��دم
وج ��ود ت��وص�ي��ات رس�م�ي��ة ف��ي ح��ال رؤي��ة
ج��ارك يكسر قوانني الحظر باالبالغ عنه
ول ��م ي �ت��م ت�ع�ي�ين ال �ج��ار م��راق �ب��ا وم�خ�ب��را
ع ��ن ج � � ��اره» ،م ��ع أن «م �ص �ل �ح��ة امل�ج�ت�م��ع
وامل �ص �ل �ح��ة ال �ع ��ام ��ة م �ق��دم �ت��ان ع �ل��ى أي
م �ص �ل �ح��ة ف � � ��إذا ك � ��ان ال �ت �ج �م ��ع م� ��ن دون
إذن ف�ه��و م�خ��ال��ف ل�ل�ق��وان�ين وي �ض��ر بمن
تجمعوا وباملجتمع».

ق��ال القشعان «إننا اليوم
ن �ح��ارب ف�ي��روس��ًا مخفيًا
وغامضًا ،فإن لم نتكاتف
ف� �س� �ن� �ت� �ض ��رر ج �م �ي �ع ��ا،
كأننا في سفينة اذا خرق
اح� ��د ج ��داره ��ا ف�س�ن�غ��رق
جميعًا ،ال سيما أن اعداد
اإلص� � ��اب� � ��ات ف � ��ي ت� ��زاي� ��د،
والسبب هو املخالطة».
وبني انه «من املمكن عدم التسرع باالبالغ
وان ي �ت��م ن �ص��ح ال� �ج ��ار ب��ال �ح �س �ن��ى ب��أن
التجمعات ب��االص��دق��اء ف��ي ال��دي��وان�ي��ة قد
تضر به وبأهله ،وإذا لم يتجاوب وتكرر
امل��وض��وع يتم االب�ل�اغ عنه بعد استنفاد
كل فرص النصح واملحاوالت معه حفاظًا
على صحة ومصلحة الجميع».

درء مفسدة
وش ��رع ��ا ،أك ��د اس �ت ��اذ ع �ل��م ال �ف �ق��ة امل �ق��ارن
وال��دراس��ات االس�لام�ي��ة داوود ب��ن عيسى

ان «درء املفاسد أول��ى من جلب املصالح،
ويجب ان ينكر املنكر بالنصح واالرشاد
ً
اوال».
وقال ابن عيسى «ما نمر به من تراخ في
تطبيق االوام��ر والتوجيهات الحكومية
الصحية يجعل اإلن�س��ان ف��ي موقع حرج
م ��ن اه� �ل ��ه وج� �ي ��ران ��ه ،ف � ��إن ك � ��ان ي �ع �ل��م أن
ج�ي��ران��ه يخالفون التوجيهات الصحية
التي لها اثر سلبي في املجتمع فيجب أن
ينهاهم وينصحهم عبر مراحل».
وذكر ان «على املرء ان يوجه جاره بما امر

بال تردد
لن يتردد أحمد الكندري في االبالغ عن جاره اذا رآه مخالفًا للقوانني واكتظ
دي��وان��ه ب��أص��دق��ائ��ه وت�ح��ول ال��ى ب��ؤرة للمخالطة ال�ت��ي ق��د تتسبب بكارثة،
مشيرا إلى ان «هناك اتفاقا في الشارع لجميع الجيران بعدم املخالطة او
تبادل التهاني او دخول الدواوين منعًا لالحراج ،اضافة الى عدم التجمع في
الدواوين اثناء فترة الحظر للتصدي الي مخاطر».

اهلل به وهو الحفاظ على النفس واملجتمع
من تفشي وباء كورونا واال يصيب احدًا
ب ��أذى ان ان�ت�ص��ح ف�ب�ه��ا ون �ع �م��ت ،وان لم
ينتصح وعاند وكانت هناك خطورة على
البالد والعباد ،فعليه االب�لاغ مع تجنب
الفتنة والقطيعة بينهما مع عدم معرفة
جاره بمن ابلغ عنه».
وم��ن ال�ن��اح�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،ي�ق��ول عميد
ك �ل �ي��ة ال �ع �ل ��وم االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي ج��ام�ع��ة
الكويت د .حمود القشعان «يجب ان يتم
االبالغ عن املخالفني بل إن من يتستر على
مكمن الخطر يخالف مبادئ املواطنة ،كما
ان م��ن يتستر ع�ل��ى م��ن ي�خ��ال��ف ال�ق��ان��ون
وت��وص �ي��ات ال�ح�ك��وم��ة ك�م��ن ي�ت�س�ت��ر على
عدو مخفي».
وش � � � ��دد ال � �ق� �ش � �ع ��ان ع � �ل ��ى ان «االل � � �ت� � ��زام
بالتوصيات الصحية في الفترة الحالية
امر واجب ،فال يمنعنا العرف االجتماعي
م��ن م��راع��اة امل�ص�ل�ح��ة ،ف��ال��وط�ن�ي��ة ه��ي ان
نلتزم ويجب ان نكسر االع��راف البالية»،
مطالبا ب �ض��رورة «ن ��زع ع �ب��اءة االع ��راف،

سبقلا حاضرة في «الحوار الصحي»

■ تفاعل المسؤولين مباشرة مع أسئلة المواطنين يلقى إشادة كبيرة

امل� �س ��ؤول ��ون ن� ��وع� ��ان :م� �س ��ؤول ي �ق �ب��ع وراء
م �ك �ت �ب��ه م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال � � ��دوام ح �ت��ى ن �ه��اي �ت��ه،
ملتزمًا ب��ال�ل��وائ��ح وال�ن�ظ��م امل�ع�م��ول ب�ه��ا في
إدارة العمل وتسييره ،وآخ��ر ي��أخ��ذ مكتبه
م �ع��ه أي �ن �م��ا ذه� ��ب ،وي �ظ��ل ع �ل��ى ت��واص��ل مع
م�س�ت�ج��دات ع�م�ل��ه ل�ح�ظ��ة ب�ل�ح�ظ��ة ،متلمسًا
خدمة الناس وتسهيل أمورهم بكل طريقة،
مستعينًا ف��ي ذل��ك ب��وس��ائ��ل التكنولوجيا
والتواصل االجتماعي.
ومن هذا النوع األخير وكيل وزارة الصحة
املساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية
الدكتور عبد اهلل البدر ،الذي لم يبخل بوقته
أو بجهده حتى وهو خارج مكتبه في تلبية
طلبات املراجعني والرد على استفساراتهم
املتعلقة بشؤون الصحة وخدماتها.
ول � �ي� ��س أدل ع� �ل ��ى ذل� � ��ك م� ��ن م� ��وق� ��ف ك��ان��ت
سبقلا حاضرة فيه بقوة ،حيث توجه أحد
امل��واط�ن�ين ال�ن��اش�ط�ين ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��واص��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ت ��وي �ت ��ر إل � ��ى ال ��دك� �ت ��ور ال �ب ��در
بسؤال عن فحص كورونا عن طريق قطرة
الدم وظهور نتيجته خالل  15دقيقة وما إذا
كانت وزارة الصحة قد أوقفت هذا الفحص
لعدم دقته.
وف��ي ت�ج��اوب م��ن ال�ب��در رد على التساؤالت
بأن ذلك الفحص تم تقييمه قبل شرائه على
املرضى وأثبت كفاء ته.
واستعان البدر في رده على سؤال املواطن
ب �م ��ا ن �ش ��رت ��ه سبقلا ف� ��ي ع� ��دده� ��ا ال� �ص ��ادر
أمس بشأن إج��راء فحص األجسام املضادة
لنحو  3ماليني شخص ضمن استراتيجية
ص�ح�ي��ة ت�س�ت�ه��دف م�ح��اص��رة وب ��اء ك��ورون��ا
في البالد.
وح� �ظ ��ي ت �ف��اع��ل ال� �ب ��در وت� �ج ��اوب ��ه امل �ب��اش��ر
م ��ع االس� �ت� �ف� �س ��ارات ب��اس �ت �ح �س��ان وإش � ��ادة
كبيرة من املواطنني الذين أك��دوا أن تفاعل
املسؤولني املباشر مع أسئلتهم يزرع الثقة
بينهم وي��وض��ح م��ا يمكن أن يثير التباسًا
وبلبلة في املجتمع من أخبار أو معلومات
ربما تكون مغلوطة.

استفسار المواطن

فاألعراف ال تبني وطنا» ،كما ان «التستر
ع �ل��ى م ��ن ي �ك �س��ر ال �ح �ظ��ر ض ��د م�ص�ل�ح��ة
املواطنني والوافدين ،وعلينا ان نكون يدًا
ً
واحدة».

ال إفراط
أوض��ح النجار أن «بعض
ال� ��دواوي� ��ن ف ��ي ال� �ب�ل�اد ت��م
االب � �ل� ��اغ ع �ن �ه��ا م� ��ن ق�ب��ل
ج �ي ��ران �ه ��ا وب� �س ��ري ��ة م��ن
دون علم أصحابها ،وهذا
م ��ا ت ��ؤك ��ده ال��داخ �ل �ي��ة في
ح��ال االب�ل�اغ» ،منبهًا إلى
أن «االب� �ل ��اغ ع ��ن س �ي��ارة
واحدة حال وجودها عند
دي ��وان� �ي ��ة أح ��ده ��م أو ع��ن
تواجد أهل صاحب املنزل
أمر مرفوض ،لكن إن كان
تجمعًا ك�ب�ي�رًا وم �ت �ك��ررًا،
ف �ي �ج��ب ان ي� �ت ��م االب� �ل��اغ
فورًا».

النصح أوال

وع �ل��ى ص �ع �ي��د امل ��واط� �ن�ي�ن ،ق ��ال اب��راه �ي��م
ال �ب��ري �م��ي ان االب �ل ��اغ ع ��ن ال� �ج ��ار ي�س�ب��ب
ح��رج��ًا ك�ب�ي�رًا وم��ان�ع��ًا للتدخل ف��ي م��ا قد
ي�ق�ت��رف��ه ال �ج��ار م��ن ك�س��ر ل�ق��ان��ون ال�ح�ظ��ر،
ً
م�ف�ض�لا أن ي�ن�ص��ح ج ��اره اوال ان وج��ده
مخالفًا للقانون ،وان لم يلتفت للنصيحة
فسيبلغ عنه ،لكنه سيكون حريصا على
أال ي�ع�ل��م ج� ��اره ب��ذل��ك« ،الن ه ��ذا امل��وق��ف
سيكون صعبًا للغاية».
وي ��ؤك ��د ف �ه��د ال �ن �ج��ار ان «االب �ل ��اغ عن
الدواوين بعيدًا عن التقاليد او حقوق
ال �ج �ي��رة ام ��ر ال ب��د م �ن��ه ،ف ��إذا ل��م يخف
ج � ��ارك ع �ل��ى م �ن��زل��ه وأه� �ل ��ه ،ف�ع�ل�ي��ه أن
ي �خ��اف ع �ل��ى ج �ي��ران��ه ،ف �م��ن امل �م �ك��ن ان
تنتقل إليهم العدوى بسبب التجمعات
التي ال داعي لها».

الحربي لـ سبقلا:

مواطن يستفسر عن أجهزة فحص
كورونا ..والبدر يجيبه في «تويتر»
عبد الله البدر

؟

رد البدر م
ً
ستعينا بـ سبقلا

 15إصابة بين عمال نظافة «الكهرباء»
عبدالرزاق المحسن
أبلغت مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن الفحوصات واملسحات
التي أخذت من عدد من موظفي وزارة الكهرباء واملاء أخيرًا ،أظهرت
إصابة  15مقيمًا بفيروس كورونا ،غالبيتهم من عمال النظافة.

وقالت املصادر لـ سبقلا إن غالبية العمال يقطنون في مبنى
وزارة الكهرباء بجنوب ال�س��رة ،حيث ت��م نقلهم م��ن منطقة
جليب الشيوخ قبيل عزلها ،مشيرة إل��ى أن��ه يجري فحص
املخالطني لهم ،ال سيما أنهم يعملون في أقسام وقطاعات
متفرقة في الوزارة.

ُّ
تطورات «كورونا»..
تقييم
وكل االحتماالت مطروحة
هاني الحمادي
أع� �ل ��ن وزي� � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي� ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي د.س � �ع ��ود
ال �ح��رب��ي أن ال � � ��وزارة ت�ع�ك��ف
ح� ��ال � �ي� ��ًا ع � �ل� ��ى وض� � � ��ع خ �ط��ة
متكاملة ،تحمل بني ّ
طياتها
ال � �ت � �ص� � ّ�ورات وال � �ب� ��دائ� ��ل ،ف��ي
ّ
ح ��ال اس �ت �م��رار ت �ف��ش��ي وب ��اء
«ك� � � ��ورون� � � ��ا» إل � � ��ى أغ �س �ط ��س
امل � �ق � �ب� ��ل ،م� �ب� �ي� �ن ��ًا أن � � ��ه س �ي �ت��م
عرضها على مجلس الوزراء
ف � � ��ي ي � ��ول � �ي � ��و امل� � �ق� � �ب � ��ل ،وه � ��و
ص��اح��ب ال� �ق ��رار ال �ن �ه��ائ��ي في
هذا الشأن.
وبسؤاله عن الجدل حول إنهاء
العام الدراسي ،أكد الحربي أن
«ج �م �ي��ع ال �خ �ي ��ارات م�ط��روح��ة
أم��ام�ن��ا ،لكن ف��ي ال��وق��ت نفسه
ّ
ال يزال لدينا متسع من الزمن
ل � ��دراس � ��ة ال� �ب ��دائ ��ل ج �م �ي �ع �ه��ا،
ووضعها على طاولة الحوار
وامل �ن��اق �ش��ة؛ إذ إن �ن��ا ل ��م نصل
إل��ى املوعد املحدد من مجلس
ال� � ��وزراء ال �خ��اص ب��اس�ت�ئ�ن��اف
الدراسة في  4أغسطس ،مبينًا:
«حينها سيكون هناك تقييم
ل� �ل ��وض ��ع ال� �ص� �ح ��ي ب ��ال� �ب�ل�اد،
وكذلك مدى استعدادات وزارة
التربية والعودة الى السلطات
الصحية للمشاركة ف��ي حسم
األمر».

مقترحات وبدائل
وأشار الحربي إلى توافق على
اس �ت �ك �م��ال ال �خ �ط��ة امل��وض��وع��ة
م� � ��ن ق � �ب� ��ل وزارة ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة،
وال � � �ت � � ��ي اع � �ت � �م� ��ده� ��ا م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء س��اب �ق��ًا ،واالس �ت �م��رار
ف ��ي م �ت��اب �ع��ة إج � � ��راءات تنفيذ
التعليم االلكتروني واالنتهاء
م� ��ن ش � ��رح ال � � � ��دروس وإط �ل��اق
املنصة التعليمية في املواعيد
امل� � � �ح � � ��ددة ،ع� �ل ��ى أن ي� �ت ��زام ��ن

سعود الحربي

حريصون
على مستقبل
الطلبة في
جميع المراحل
التعليمية
واألكاديمية
معها إع��داد مقترحات علمية
ومنطقية ،إذا م��ا انتهت أزم��ة
«ك� � ��ورون� � ��ا» ،ال� �ت ��ي م� ��ن امل �ق��رر
تقديمها إل��ى مجلس ال ��وزراء
في  15يوليو املقبل.
وأك � � � � � � � ��د ال � � � �ح� � � ��رب� � � ��ي ح � ��رص � ��ه
ع� �ل ��ى م �س �ت �ق �ب��ل ال� �ط� �ل� �ب ��ة ف��ي
ج �م �ي��ع امل � ��راح � ��ل ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
واألك � ��ادي� � �م� � �ي � ��ة ،م ��وض� �ح ��ًا أن
ال� � � � ��وزارة ل� ��ن ت ��أل ��و ج� �ه� �دًا ف��ي
ً
ّ
يصب أوال
اتخاذ ال�ق��رار ال��ذي
وأخيرًا في مصلحة املتعلمني،
ً
ق��ائ�لا :ك��ل االح�ت�م��االت قائمة،
ٍّ
لكننا ن��درس�ه��ا ب �ت��أن ،ونضع
ف��ي ال�ح�س�ب��ان ج �ي �دًا ت �ط� ّ�ورات
األوض��اع الصحية ،متمنيًا أن
تنتهي األزم��ة ف��ي أق��رب وق��ت،
وتعود الحياة إل��ى طبيعتها،
داعيًا املولى أن يحفظ الكويت
وأهلها من كل مكروه.
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لولوة القطامي تواصل سرد ذكرياتها وتفاصيل مسيرتها لـ سبقلا:

َ
ُ
ّ
هكذا تصديت الفتراءات يهودي ضد الكويت
تواصل السيدة لولوة القطامي سرد محطات حياتها ،وبصمتها،
وما أحدثته من أثر في الشأن التربوي والميدان الثقافي والوسط
االجتماعي والمعترك السياسي في الكويت وخارجها ،في
برنامج الصندوق األسود الذي يقدمه اإلعالمي الزميل عمار تقي.
وكانت سبقلا بدأت عرض الحلقات الخاصة بالحوار مع القطامي
عبر منصاتها بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.
عبدالله سالم
في الحلقات الرابعة والخامسة والسادسة
من الحوار املطولّ ،
عرجت القطامي في رحلة
ال��ذاك��رة ،م��ع عمار تقي ،على سني ال��دراس��ة
األول��ى في بريطانيا ،وأث��ر العدوان الثالثي
الذي تعرضت له مصر في خمسينات القرن
املاضي عليها ،وكيف هي نظرة الغرب في
ت�ل��ك ال�ح�ق�ب��ة ل�ش��اب��ة ع��رب�ي��ة م�س�ل�م��ة ،وكيف
اس �ت �ق �ب �ل��ت ن �ب��أ وف � ��اة أخ �ي �ه��ا ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف،
وروت ق�ص��ة ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ك�ت�ب�ت�ه��ا ل��ول��وة
القطامي وشقيقاتها لجمال عبدالناصر؟.
تقول القطامي :إن أول بعثة طالبية أرسلتها
ال� �ك ��وي ��ت إل � ��ى ب��ري �ط��ان �ي��ا ك ��ان ��ت ف ��ي ب��داي��ة
الخمسينات« ،في ذلك الوقت كانت أوضاع
بريطانيا صعبة بعد حربني عامليتني ،وأذكر
خ�ط�ب��ة ل��رئ�ي��س وزرائ� �ه ��ا وق �ت��ذاك ون�س�ت��ون
تشرشل ،قال فيها موجهًا كالمه إلى النساء
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ات :إذا أردت� ��ن ال �ح �ي��اة فاقتلعن
ال ��ورد وازرع ��ن ال�ب�ط��اط��ا ،ف�ب�ي��وت بريطانيا
يزرع فيها الورد الجوري ،وتشرشل طالبهم
بزراعة البطاط كي يعيشوا».
وت �ض �ي��ف «ك� ��ان وال � ��دي ي �ع��رف أن اق�ت�ص��اد
ب��ري�ط��ان�ي��ا ي�م��ر ب�م��رح�ل��ة ص�ع�ب��ة ،ف�ح�ت��ى لو
ك��ان م�ع��ك امل ��ال ال ي��وج��د م��ا ت�ش�ت��ري��ه ،فكان
أب ��ي ي��رس��ل ل�ن��ا ع�ب��ر ال �ب��واخ��ر امل�ت�ج�ه��ة إل��ى
لندن  3تنكات ،لي وألخ��ي ال��ذي يسكن شقة
في لندن ،تنكة فيها عيش عنبر عراقي ذي
الرائحة الزكية ،وتنكة تحوي ربيانا يابسا،
وتنكة فيها ماش».

تنظيف الكنيسة
ت �ق��ول ال �ق �ط��ام��ي «ك �ن��ت ال �ع��رب �ي��ة ال��وح �ي��دة،
وك �ن��ت أح �ت��رم �ه��م وأج ��اري� �ه ��م وأذه� � ��ب ي��وم
ال�س�ب��ت لتنظيف الكنيسة اس �ت �ع��دادًا ليوم
األح��د ،الراهبات مثل خلية نحل كل واح��دة
م �ن �ه��ن ل �ه��ا ع �م��ل ف ��ي ال ��دي ��ر ،أم� ��ا ت �ل��ك ال�ت��ي
تنظف الكنيسة ف�ك��ان��ت م��ن ال�ع��ائ�ل��ة املالكة
ف��ي ب�ل�ج�ي�ك��ا ،ك��ان��ت م �س��ؤول��ة ع��ن الكنيسة
وك �ن ��ت أذه � ��ب م �ع �ه��ا ك ��ل ي� ��وم س �ب��ت أش �ع��ل
الشموع وأجهز الزهور ،وكنت أطلع على ما
يفعلونه في الكنيسة ،رأيت الفتيات يعترفن
ب��أخ �ط��ائ �ه��ن ع �ن��د ال �ق��س م �م��ا أوج � ��د ع�ن��دي
ً
سؤاال ،ملاذا تعترفني لدى شخص قد يرتكب
هو اآلخر األخطاء أيضًا ،قلت إلحداهن هذا
الكالم ،وأن عليها االعتراف بالخطأ إلى اهلل،
كنت
قولي ما تشائني هلل وهو سيغفر ِ
لك إن ِ
مخلصة ،كنت أقول هذا الكالم للفتيات وقت
جلوسنا في الحديقة».

شكوى باللغة الفرنسية
وت�ش��رح ال�س�ي��دة ل��ول��وة القطامي أن الناس
ف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا «ك ��ان ��وا ي �ج �ه �ل��ون ك ��ل ش��يء
ع��ن ال �ش��رق ،وال ي�ع��رف��ون شيئًا ع��ن اإلسل��ام
وكانوا يسألونني فأجيبهم ،وكانت راهبة
ت��راق �ب �ن��ا وت�ت�ن�ص��ت ع �ل��ي ،وت �ن �ق��ل م��ا أق��ول��ه
للفتيات عن اإلسالم وعدم صلب املسيح إلى
رئيسة الدير ،وهذه األخيرة امرأة كبيرة لها
هيبة واحترام ،استدعتني في اليوم التالي،
وط�ل�ب��ت م�ن��ي أال أت �ح��دث م��ع ال�ف�ت�ي��ات بهذه
الشؤون ،طلبت مني أن أمتنع عن هذا الكالم،
فقلت ل�ه��ا إن عليها أن تطلب م��ن الفتيات
الفرنسيات أال يسألنني عن الدين واإلسالم،
ف�ك�ت�ب��ت م�ك�ت��وب��ًا ت�ش�ك��ون��ي ل ��وال ��دي ال ��ذي ال
يعرف اللغة الفرنسية ،فأعاد وال��دي بدوره
إرسال املكتوب لي كي أترجمه».
وت �ت��اب��ع «أخ � ��ذت امل �ك �ت��وب إل �ي �ه��ا وق �ل��ت لها
أت �ش �ك �ي �ن �ن��ي ع� �ن ��د وال � � � ��دي؟ ف��اح �ت �ض �ن �ت �ن��ي
وأع� ��رب� ��ت ع ��ن أس� �ف� �ه ��ا ،ورج� �ت� �ن ��ي أال أف �ت��ح
امل� ��وض� ��وع م ��ع ال �ف �ت �ي��ات ،ب �ع��ده��ا أص�ب�ح��ت
أت �ح��دث م��ع ال�ف�ت�ي��ات ع��ن ال �ش ��ؤون ال��دي�ن�ي��ة
في غابة قريبة نتمشى فيها يومي السبت
واألح � � ��د ،ك �ن��ت أق � ��ول ل �ه��ن إن اإلس� �ل��ام دي��ن
ال �ت��وح �ي��د ،ف ��ي امل� �ك ��ان ال �ج��دي��د ك �ن��ت أت�ك�ل��م
ّ
بحرية من دون أن يتنصت ّ
علي أحد».
وم � � ��ا ال� � � ��ذي ج � � ��ذب ل � ��ول � ��وة ال� �ق� �ط ��ام ��ي إل ��ى
السياسة؟
ّ
تجيب «عندما كنا في البصرة كنت أسمع
أخ�ب��ار مصر عبر امل��ذي��اع ،دون علم وال��دي،

من مدرسة فرنسية
إلى إنكليزية
تقول القطامي« :بعد ووكينغهام ،قرر
الوالد أن أنتقل من مدرسة فرنسية إلى
إن�ك�ل�ي��زي��ة ،ف��ي م��دي�ن��ة أخ ��رى ،فرفضت
ألن� ��ي اع� �ت ��دت ع �ل��ى م��درس �ت��ي وع �ن��دي
زم �ي�لات اع �ت��دت عليهن ول��م أك��ن أن��وي
التغيير ،قالت لي املسؤولة إن أبي هو من
طلب ذل��ك ألن��ه يريدني أن ألتحق بكلية
التربية الحقًا ألكون فيما بعد ّ
مدرسة،
وأع �ط �ت �ن��ي خ �ط��اب وال � ��دي ال� ��ذي تعتبر
أوام��ره عسكرية ،ولم أحاول أن أناقشه،
ف�ه��و ي��أم��ر ون �ح��ن ن�ن�ف��ذ ،ه ��ذه طريقته،
فانتقلت إل��ى س�ي�تن ،م��درس��ة إنكليزية
فيها راهبات ،وهن بروتستانت وحتى
زي�ه��ن يختلف ع��ن ال�ف��رن�س�ي��ات ،وبهذه
امل��درس��ة ح�ض��رت املتوسطة والثانوية،
وه� � ��ذا ق �ب��ل أن أل �ت �ح��ق ب��ال �ج��ام �ع��ة ف��ي
أدنبرة».
وت �ض �ي��ف «ك� ��ان� ��ت رغ �ب �ت��ي أن أل �ت �ح��ق
ب �ج��ام �ع��ة ل �ن��دن ل �ك�ن��ي أص �ب��ت ب ��ال ��دودة
الزائدة ،والعمليات الجراحية لم تكن كما
ه��ي ال �ح��ال اآلن ،مما تسبب بتأخيري
ش� �ه ��ري ��ن ع� ��ن االل � �ت � �ح� ��اق ،وت� � ��م ش ��رح
وض �ع��ي ل �ج��ام �ع��ة أدن � �ب ��رة ،ف �ت��م ق�ب��ول��ي
بكلية التربية».
وتشرح القطامي «لقد قصدت كنيسة
ال�ك��اث��ول�ي��ك وك��ذل��ك ال�ب��روت�س�ت��ان��ت ،لكن
ال أع� �ل ��م م� � ��اذا ي� �ق ��ول ال� �ق ��س ألن � ��ه ي �ق��رأ
بالالتيني».

◄ أجبر ُته على تقديم
اعتذار علني أمام
حشد من الناس
◄ قلت لفتاة
مسيحية لماذا
تعترفين لدى شخص
قد يرتكب هو اآلخر
األخطاء؟
◄ كنت الطالبة
العربية الوحيدة في
جامعة إدنبره

أندية مختلطة

◄ رئيسة الدير
استدعتني وطلبت
مني أال أتحدث مع
الفتيات عن األديان
◄ في المملكة
المتحدة أصبحت
لدي الحرية الكاملة
في متابعة الشؤون
السياسية وقراءة
الصحف
◄ طلبة في بريطانيا
اعتقدوا بأنني وصلت
على بساط الريح
او ظهور الجمال
ف��إذا وص��ل املنزل نغلق ال��رادي��و ،لم تكن في
ال �ع��راق أخ �ب��ار مهمة كتلك ال�ت��ي ف��ي مصر،
وح �ي �ن �م ��ا ذه � �ب� ��ت إل� � ��ى ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا أص �ب��ح
ل ��دي ال �ح��ري��ة ال�ك��ام�ل��ة ف��ي م�ت��اب�ع��ة ال �ش��ؤون
السياسية ،وق��راءة الصحف ،ال تستطيع أن
تسكت ،مصر ُيعتدى عليها من  3دول ،وأنا
امرأة عربية ،من هنا أحسست أني مقصرة،
من أيام وجودنا في البصرة أعجبنا بجمال
ع�ب��دال�ن��اص��ر ،ك�ن��ا نسهر ع�ل��ى خ�ط��اب��ات��ه أن��ا
وشقيقاتي ،نضع املذياع في الفراش ونغلق
ال �غ ��رف ��ة ون �س �م��ع خ �ط��اب��ات��ه ،ن �س �ه��ر ع�ل�ي��ه،
عبدالناصر كان زعيم األمة ،وحتى إذا جئت
على ذك��ره ف��ي بريطانيا ،ك��ان ال�ن��اس هناك
ي �ع��رف��ون��ه ،ك ��ان ش�خ�ص��ًا م �م �ي �زًا ،ال أظ ��ن أن
مصر تأتي بمثله».

الطالبة العربية الوحيدة
تقول السيدة ل��ول��وة القطامي« :ف��ي جامعة
إدن� �ب ��ره ك ��ان ��وا م�ن�ب�ه��ري��ن أن ط��ال �ب��ة ع��رب�ي��ة
بينهم ،كنت العربية ال��وح�ي��دة ،وك��ان هناك
ات�ح��اد للطلبة ،انتسبت إل�ي��ه ،وك�ن��ت ّ
فعالة
ونشيطة جدًا وأحب عملي ،في السنة الثانية

لولوة القطامي

مدرسة المشاغبين

ُ
راسلت أخي لمدة  3أشهر وهو متوفى!
تروي القطامي كيف علمت بوفاة أخيها ،قائلة «طلب والدي من املسؤولة أال تخبرنا بوفاة أخي عبد اللطيف إال بعد االختبارات ،وفي
هذه األثناء كنت أراسل أخي ملدة  3أشهر وهو متوفى ،أبعث له كل أسبوع مكتوبًا وال يأتيني جواب ،وكنت أعتب عليه».
وتتابع القطامي «توفي أخي في الكويت بحادث سيارة ،أنا أصغره ،كان والدي طلب من خليفة الغنيم أن يبلغني بوفاة أخي ،قال له
إذا ذهبت إلى لندن والبنات قد أنهني االمتحانات فأبلغ لولوة بوفاة أخيها ،كنا  4شقيقات ،حتى أتكفل أنا بإبالغ أخواتي ،الخبر كان
كالصاعقة ،ثم أصبحت أعاتب نفسي كيف كنت أراسل هذا اإلنسان وهو متوفى ،هذا أمر اهلل وما باليد حيلة وأنا مؤمنة بالحياة
واملوت».
وعن والدها ،تتحدث لولوة القطامي قائلة «كان والدي رحمه اهلل كالقائد في الجيش ،أرسلني وأخواتي في  4اتجاهات ،واحدة في
الشمال وأخرى في الجنوب والثالثة في الشرق والرابعة في الغرب ،وال نلتقي إال مرة واحدة في السنة في الكريسماس ،نتواصل
ّ
باملراسالت ،وأب��ي هو ال��ذي رأى ج��دوى وأهمية تفريقنا حتى تعتمد كل واح��دة منا على نفسها ،وق��ال لو كننت في مكان واحد
ستعتمدن على أختكن الكبيرة ،أي أنا».
وتتابع «دعوت أخواتي كي يأتني إلى مدرستي ،وأبلغتهن بالخبر ،وكانت املرة األولى التي يزرنني في مدرستي ،ومدارسنا تبعد
الواحدة عن األخرى  4أو  5ساعات تقريبًا ،واحدة في كينت واألخرى في نوتنغهام ،وهكذا ،بعدما أبلغت شقيقاتي بوفاة أخينا
ُربط لسان كل واحدة منهن ،لم يعرفن ماذا يقلن ،قلت لهن هذا أمر اهلل واإلنسان يمكن أن يموت وهو جالس على كرسيه ،والبد
أن نترحم عليه».
ُ
ت��رش �ح��ت وان��ت �خ �ب��ت ع �ض��وة ف ��ي االت� �ح ��اد،
الناس هناك لم يكن لديهم فكرة عن العرب،
أذك ��ر أن�ه��م ف��ي بريطانيا ك��ان��وا يسألونني
كيف وصلت إلى هنا ،فأقول لهم على سبيل
الطرافة ،أتيت على سجادة طائرة».
وت � ��روي ال �ق �ط��ام��ي أن «أس� �ت ��اذًا زائ � �رًا أص�ل��ه
أمل��ان��ي ي �ه��ودي م�ه��اج��ر إل ��ى أم �ي��رك��ا ،اس�م��ه
دك �ت��ور ل ��وب ��اخ ،ج ��اء م��ن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
ليحاضر ضمن برنامج التبادل الثقافي بني
الواليات املتحدة واسكتلندا ،هذه الفعالية
نظمها اتحاد الطلبة ،القاعة كانت ممتلئة
بالطلبة واألساتذة ،وحينما بدأت املحاضرة
ع��رض ه��ذا األس �ت��اذ ال��زائ��ر خ��ري�ط��ة للشرق

األوس��ط على املسرح ووض��ع أسهمًا حمراء
ً
اللون ّ
ومدها من كل ال��دول العربية وص��وال
إلى نقطة على الخريطة هي إسرائيل ،وبدأ
ً
ب��ال �ك�ل�ام ق ��ائ�ل�ا إن ك ��ل ه� ��ذا ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي
ي �ح��ارب إس��رائ �ي��ل ،وك ��ل ه ��ذا ال �ع��ال��م تموله
دولة صغيرة على الخليج الفارسي ،كما كان
ّ
يسميه ،اسمها الكويت ،ق��ال عنها إنها
هو
بلد بدائي لكنها أغنى دول��ة في املنطقة ملا
تملكه من بترول ،وقال إن الكويت ّ
تمول كل
هذه الدول لتحارب إسرائيل ،لكنه لم يقل إن
إسرائيل باألصل هي أرض فلسطينية ،كما
أن��ه ل��م يتحدث ع��ن امل��وض��وع ال��ذي ج��اء إلى
الجامعة في اسكتلندا من أجله».

اإلنكليز قساة
تحدثت القطامي عن الفرق بني اإلنكليز والفرنسيني ،قائلة :أنها رأت «اإلنكليز أكثر قسوة
سنني إلى عشر سنني ،وكمثال على
من الفرنسيني في تربيتهم لدرجة أن السينيور من ً 3
قسوتهم ،رأي��ت ذات مرة طفلة صغيرة في فراشها ليال والراهبة تضربها ،قلت للراهبة
حرام هي طفلة صغيرة ال تعلم ما الذي يجري لها ،تقول لي إنها طفلة عنيدة ،كانوا قاسني
في تربيتهم ،واملدرسة عبارة عن فيال وليس فيها حديقة».

اكتشفوا أننا أكلنا «مجبوس حمام»
بطيور ملكة بريطانيا فكادوا يدخلوننا السجن!
ت ��روي ال�ق�ط��ام��ي ق�ص��ة ب ��دأت ب�ط��راف��ة ،وك ��ادت أن تنتهي بمشكلة مع
الشرطة البريطانية ،إذ تقول «أخي عبداللطيف رحمه اهلل كان طباخًا
ماهرًا ،فكان طلبة البعثة يزورونه كل يوم سبت ويتغدون عنده ،ذهبت
في أحد األي��ام إلى لندن ،فوجدت أخي وقد طبخ مجبوس حمام ،وأنا
أعلم أن ال حمام ُيباع في لندن ،فسألته من أين لك هذا الحمام؟ أجابني
بأن صديقه املهندس حامد عبدالسالم يملك سيارة فولكس صغيرة
يذهب إلى ترفلغار سكوير ،الساحة التي يجتمع فيها الحمام في لندن،
ويشتري حبوبًا إلطعامه فيدخل سيارته فيصطاده ويأتي به إلى أخي
الذي يطبخه مجبوس حمام في الشقة ،أكلوا الحمام وأنا أكلت معهم».
وتتابع القطامي هذه الحادثة فتقول إن «عامل نظافة أتى ألخذ القمامة
من أمام الشقة ،ورأى أرجل حمام عددها  ،12وكنا ال نعلم أن الحمام في
هذه الساحة تابع للملكة ،وفي رجل كل واحدة رقم ،املئات من الحمام
ّ
كلها مرقمة ،أخذ هذا العامل أرجل الحمام ووضعها في كيس وكتب
عليها رقم الشقة ،وتوجه بها إلى الشرطة ،وهذا ينم عن والئه لبلده».
وتضيف أن الطالب أكلوا وذهبوا إلى شققهم« ،وأنا أكلت معهم ،كنت
مشتاقة لطعم اللحم الذي لم أذقه منذ أكثر من عام ،أكلت حمامة كاملة،

ع ��ن ك �ي �ف �ي��ة م �م��ار س��ة م ��ا ت �ح��ب ب�ع��د
اال ن �ت �ق��ال إ ل ��ى م��در س��ة ج��د ي��دة ،ت�ل�ف��ت
القطامي إلى أنها لم تمارس هواياتها
«كي أفعل يجب أن أذهب إلى النوادي،
وأنا ال أقصد أنديتهم ألن التصرفات
ف�ي�ه��ا ال ت�ع�ج�ب�ن��ي ،األ ن��د ي��ة م�خ�ت�ل�ط��ة،
و ت �ص��ر ف��ات ا ل �ب �ن��ات م ��ع ا ل �ش �ب��اب ف��ي
ه��ذه ا ل �ن��وادي ال ت�ص�ل��ح ل��ي ،ف�ل��م أ ك��ن
أذهب».

ف��ي ال�ي��وم التالي طرقت علينا الشرطة ب��اب الشقة ،وذهبنا معهم في
سيارتهم ،فسألنا الشرطي في املركز ماذا أكلتم أمس ،أجبته بأن هذا
ليس شأنه ،فقال إن هذا هو سبب وجودكم هنا ،فأعاد السؤال وقال
إنكم سرقتم ،وأظهر أرجل الحمام ،وقال لقد أكلتم حمام امللكة ،ولم يكن
يخطر في بالي أن هذه تعد جريمة ،طلب منا دفع  25جنيها استرلينيا،
أو أن نحبس شهرين ،وقال إن هذا القانون يطبق على الجميع ،فقلت
له إننا ال نملك امل��ال فنحن طلبة ،وتعهدنا أن ندفع له في اليوم التالي،
وفعال عدنا إل��ى الشقة ،وطلبت م��ن أخ��ي أن يتصل بأصدقائه الذين
أكلوا الحمام وجمعنا امل��ال ،وسددنا الغرامة للشرطة في اليوم التالي،
ولم نسجن».
تقول السيدة لولوة إنها بقيت سنتني في ووكينغهام «درس��ت اللغة
الفرنسية ،وتدبير املنزل واملوسيقى والرياضة والباليه ،وأنا أحب كل
ه��ذه األم ��ور ،وف��ي ووك�ي�ن�غ�ه��ام ك��ان ع��دد ال�ط��ال�ب��ات  70ط��ال�ب��ة وكلهن
فرنسيات ،بنات عائالت ،الجزائر آنذاك كانت تحت حكم فرنسا ،وابنتا
حاكم الجزائر كانتا معي في امل��درس��ة ،وأخ��ري��ات من عوائل معروفة،
كانت مصاريف هذه املدرسة كبيرة».

أنا كويتية
وت�ك�م��ل ال�ق�ط��ام��ي« :حينما ف��رغ م��ن ال�ح��دي��ث،
رفعت يدي وقلت له دكتور أنا كويتية ،قال حقًا
ه��ل أن��ت م�ت��أك��دة؟ قلت ل��ه بالطبع أن��ا كويتية
مئة باملئة ،وأريد أن أسألك من أين أتيت بهذه
املعلومات ،طلبت منه اسم الكتاب وكاتبه ألن
هناك مغالطات كثيرة عن بلدي ،ارتعب وكأنه
لم يصدق أن طالبة كويتية ت��درس هنا ،فقال
لم أقرأ هذه املعلومات من كتاب إنما أخذتها
من أستاذ ،قلت له إن هذا الكالم ال يجوز ،وأنت
تلقيه على طلبة ،ومعلوماتك ه��ذه ستنتشر
ف ��ي ال �ع��ال��م وك �ل �ه��ا خ �ط��أ ،وأن� ��ت اب �ت �ع��دت عن
أصل املوضوع الذي دعتك الجامعة من أجله،
أن��ت أس�ت��اذ كبير وم��ن غير ال�ج��ائ��ز أن تتكلم
بمعلومات غير موثقة ،نزل من املسرح وأقبل
ّ
�رك
إل � ّ�ي وه ��ز ي ��دي ،وق ��ال أن��ا آس��ف ج �دًا وأش �ك� ِ
لتصحيح خ�ط��اب��ي ،فقلت ل��ه يجب أن تعتذر
ً
ل�ك��ل ال�ج�م�ه��ور ع�ب��ر امل�ي�ك��رف��ون ،وف �ع�لا اع�ت��ذر
ع�ل��ى امل �ل�أ ،ف�ص�ف��ق ال �ح��اض��رون ب��ال �ق��اع��ة ل��ي،
كثير من هؤالء األساتذة اليهود في ذلك الوقت
كانوا ينظمون دعاية إلسرائيل».

وت� �ق ��ول ال �ق �ط��ام��ي «ف� ��ي ال �س �ن��ة ال�ث��ال�ث��ة
ال ن� ��داوم ف��ي ال �ج��ام �ع��ة ،ي��رس�ل��ون�ن��ا إل��ى
م � ��دارس ن �ت��درب ف�ي�ه��ا ع �ل��ى ال �ت��دري��س،
وب�ع��ض ه��ذه امل� ��دارس ي�ح�ت��اج ال��وص��ول
إل �ي �ه��ا س ��اع ��ة أو أك� �ث ��ر ب ��رك ��وب ق �ط��ار
الفحم ،وم��ن س��وء حظي أرسلوني إلى
م��درس��ة أس�م�ي�ت�ه��ا م��درس��ة امل�ش��اغ�ب�ين
كانت للمرحلة املتوسطة ،والفصل يضم
 30ط��ال�ب��ًا أع �م��اره��م م �ت �ف��اوت��ة ،وه ��ؤالء
الطالب مساكني ال يرون ذويهم ،آباؤهم
وأمهاتهم يعملون ط��وال ال�ي��وم ،حينما
دخلت على الناظر في ذلك الوقت ُصدم،
ق� ��ال ه ��ل أن� ��ت م �ت��أك��دة أن� ��ك س�ت�ع�م�ل�ين
ه �ن ��ا؟ ق ��د ال ت�س�ت�ط�ي�ع�ين ال �ت �ع��ام��ل م��ع
هؤالء الطلبة ،أخذني معه ّ
وعرفني على
التالميذ ،وفتح درج الطاولة املخصصة
لألستاذ وسحب منه سوطًا ،وقدمه لي
وه��و يقول ه��ؤالء ال ينفع معهم الكالم،
ل��ن ي�ف�ي��د م�ع�ه��م إال ال �ض��رب ب��ال �س��وط،
م��دي��ر امل ��درس ��ة ه ��ذا ظ ��ل ي��راق �ب �ن��ي من
خلف الباب  3أيام حتى ال يهجم الطلبة
ع �ل��ي» .وت �ت��اب��ع« :ق �ل��ت ل �ل �ط�لاب إن ��ي لن
أستخدم معهم ه��ذا السوط ،أنتم بشر،
وهذا السوط ُيستخدم للحيوانات ،نحن
هنا لسنا ف��ي حديقة ح�ي��وان��ات ،وقلت
ل�ه��م إن��ي جئتكم م��ن ال�ك��وي��ت بالطائرة
وذل��ك بعد اعتقادهم بانني وصلت الى
بريطانيا على ظهور الجمال او بساط
الريح}.
وقلت لهم ايضا {يمكنكم أن تأتوا إلى
ال �ك��وي��ت ل�ك��ن ب�ع��د أن ت�ت�ع�ل�م��وا وت�ن�ه��وا
التعليم ال�ج��ام�ع��ي ،بالتعليم ق��د يصبح
أح��دك��م م��دي��ر ج��ام�ع��ة أو رئ �ي��س وزراء
كالسيد تشرشل ،رسمت لهم خريطة
وأخ�ب��رت�ه��م أن ال�ك��وي��ت ب�ل��د غ �ن��ي ،فيها
ن � �ف� ��ط ،ق� �ل ��ت ل� �ه ��م ق � ��د ي �ص �ب ��ح أح ��دك ��م
مليونيرًا في الكويت ،لكننا في الكويت
نريد امل��ؤدب�ين ال��دارس�ين الذين يحملون
الشهادات».

بعثنا برسالة لجمال عبدالناصر
وقد أبدى انبهاره بتفوق بنات الكويت
م��ا قصة ال��رس��ال��ة التي كتبتها ل��ول��وة القطامي م��ع شقيقاتها
لجمال عبدالناصر؟
ت �ق��ول «اج�ت�م�ع��ت أن ��ا وأخ ��وات ��ي ف��ي ف �ن��دق وق �ل��ت ل�ه��ن مل ��اذا ال
نكتب خطابًا لجمال عبدالناصر ،كتبنا ال��رس��ال��ة بعد تأميم
ّ
قناة السويس ،هنأناه فيها وبعثناها بالبريد من إيرلندا ،كان
مضمون ال��رس��ال��ة تهنئة بتأميم ال�ق�ن��اة ،قلنا فيها إن تحرير
القناة خطوة عظيمة بالنسبة ملصر ،وشرحنا له أننا طالبات
كويتيات ندرس في بريطانيا ،ونحن اآلن في زيارة إلى ايرلندا».
وت�ك�م��ل ال�س�ي��دة ل��ول��وة ال�ق�ط��ام��ي «ج��اءن��ا ال ��رد م��ن ج�م��ال عبد
الناصر إل��ى ايرلندا ،كنا قد عدنا إل��ى بريطانيا ،فأرسلوا لي
الرسالة إلى ووكينغهام ،وهو من كتبها وعليها توقيعه وفيها
صورة له ،قال فيها عبدالناصر :أنا منبهر بأن فتيات كويتيات
يصلن إلى بريطانيا للدراسة في هذا الوقت ،وأن��ا فخور بكن
وأتمنى ّ
لكن التوفيق والنجاح في مهمتكن».
وع��ن شعورها آن��ذاك تجيب «م��ا شالتني األرض من ّالفرحة،
هذا الرئيس العظيم يكتب للولوة القطامي وأخواتها ،تعلقنا به

أكثر ،فتيات في أقصى الدنيا يرسلن له رسالة ،هذا يظهر أن
العالم كله م��ع عبد الناصر ،م��ا ع��دا ال��دول ال�ث�لاث التي اعتدت
على مصر».
تروي القطامي موقفًا يرتبط بجمال عبدالناصر أيضًا ،وتقول« ،كنا
نتمشى يوم األحد في منطقة تقع جنوب ايرلندا ،رأينا شجرة طويلة
خلف حائط في أحد البساتني وأشعة األشمس تنعكس على ثمارها،
حجم الفاكهة املتدلي منها كان كبيرًا فأصبح شكلها كأنها قناديل
كريستال ،سألنا صاحب البستان وهو رجل كبير بالسن عن اسم
الفاكهة ،أج��اب ب��أن اسمها فكتوريا ،فقلت ل��ه كيف تسمي أجمل
فاكهة على اسم عدوتكم التي تأخذ نصف بلدكم ،فسألنا من أين
أنتم؟ أجبته أننا من الشرق من بلد اسمه الكويت ،فقال يعني ناصر،
قلت له أتحب ناصر؟ قال كل سكان ايرلندا الجنوبية يحبون هذا
البطل العظيم ناصر ،قلت له ملاذا ال تسمي الفاكهة ناصر ما دمت
تحبه؟ فقطف حبة واحدة من هذه الفاكهة الجميلة وعصرها على
أسميك ناصر ،اشترينا منه كيلوين ،وذهبنا نسير
الشجرة ،وقال
ِ
بالسكة وناكل ناصر».
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«إنتو لها» ..رسالة فنية من نجوم األغنية للصفوف األمامية
كلمات األوبريت
إنتو لها يا صقورها
وإنتو الرجال املخلصني
يا عزها ويا نورها
اللي بشدايدها تبني
وطن وطن ليس ولن
كمثله يوجد وطن
أبناؤه معادن
ويلمعون في املحن
مو بالقول إنتو بالفعل
أبطال وحزتها وقفوا
نرفع لوقفتكم عقل
وبالعشرة نبصمها كفو
قولوا لها لشدة تزول
الكويتي صلب وما يهاب
وان قال يرقاها ويطول
ويدنق خشوم الصعاب
يا كويت هي أزمة وتمر
تضيق وبإذن اهلل تهون
من قبلها شفنا األمر
شرق وجبلة يشهدون
بنات الكويت في الصفوف األمامية (تصوير :بسام زيدان)

محمد علي
انطالقا من مسؤوليتهم المجتمعية
كفنانين مؤثرين في شريحة كبيرة
من الجمهور ،التئم شمل نخبة من
نجوم األغنية الخليجية في أوبريت
وطني يحمل رسالة مهمة لكل من
يقف في الصفوف األمامية للذود
عن أهل هذا البلد الطيب ضد فيروس
كورونا ،األوبريت الذي جاء بعنوان «إنتو
لها» عانقت كلماته أصوات النجوم
نوال الكويتية ،ونبيل شعيل ،ومحمد
المسباح ،وسناء الخراز ،وراشد الماجد،
وأصالة نصري ،وحسين الجسمي،
وماجد المهندس ،وبلقيس فتحي،
وحرص مخرج األوبريت على تضمينه
العديد من المشاهد الحية التي
تعكس حجم التكاتف والتضامن بين
القيادة السياسية والشعب في
مواجهة هذا الوباء ،مسلطا الضوء
على ما تقوم به مختلف قطاعات
الدولة من جهود كبيرة ،وكان واضحا
ان األغنية ذات طابع حماسي ،الهدف
منه رفع الروح المعنوية وبث األمل
والطمأنينة في النفوس.

حسين الجسمي

نوال

نبيل شعيل

م��ا ان ب ��دأ ص �ن��اع ال�ع�م��ل ف��ي ت��داول��ه ع�ب��ر مختلف
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ح�ت��ى ح��رص العديد
م ��ن ال �ف �ن��ان�ي�ن امل� �ش ��ارك�ي�ن ف �ي��ه ع �ل��ى ال� �ث� �ن ��اء ع�ل��ى
التجربة ،حيث قالت الفنانة نوال« :إنتوا لها» رسالة
إل��ى ال�ص�ف��وف األم��ام �ي��ة ،وت�ش��رف��ت ب��امل�ش��ارك��ة مع
زمالئي الفنانني بهذا العمل ال��رائ��ع ،شكرًا للملحن
فهد الناصرـ وامل�ش��رف على العمل أن��ور املشيري،
والشكر الكبير للغالية الشاعرة الكوت.
بينما قال الفنان حسني الجسمي «وطن وطن ليس..
ٌ
معادن ويلمعون باملحن»
كمثله يوجد وطن ..أبناؤه
«إنتوا لها» بمشاركة األعزاء الفنانني واملبدعني من
الكويت والخليج».

أشعار الكوت

األوبريت في استديوهات  FNأغاني لإلنتاج الفني
والدعاية اإلعالن.

ي��ذك��ر أن أوب��ري��ت «إن �ت��وا ل�ه��ا» م��ن أش �ع��ار ال�ك��وت
وألحان :فهـد النـاصر وإشراف عام :أنور املشيري،
وت��وزي��ع حسني القناعي ،وت��ري��ات أحمد فرحات،
وإي� �ق ��اع ��ات :ع �ل��ي ع �ب��دال �ن �ب��ي ،وك� � ��ورال :مجموعة
اإلم��ارات ،وبزق وعود :علي الجمالي ،جيتار :أمني
الفاكاهاني ،ومكس وماسترينغ :جاسم محمد،
وم �ت��اب �ع��ة وت �ن �س �ي��ق :ح �س�ين ال ��دوخ ��ي ،وه�ن��دس��ة
صوتية :حسني بركات  -عبداللـه العماني  -محمد
العلي  -رامي سليمان  -صهيب العوضي  -محمد
ه� ّ�م��ام وم��ن إخ� ��راج :أح �م��د ي�ع�ق��وب ،وت��م تسجيل

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.

ُرفضت محكمة القضاء اإلداري املصري في جلستها
املنعقدة ،أمس ،بالقاهرة ،الدعوى املقامة من عدد من
امل�ح��ام�ين مل�ن��ع ب��ث ب��رن��ام��ج «رام ��ز م�ج�ن��ون رس�م��ي»،
ال ��ذي ُي �ع��رض ع�ل��ى ال �ق�ن��وات املنتمية إل��ى «مجموعة
أم ب��ي س��ي» ،وه��ذا يعني أن ال�ب��رن��ام��ج مستمر رغم
ك��ل اإلش��اع��ات ،خصوصًا أن��ه ال��دج��اج��ة ال�ت��ي تبيض
إعالنات ذهبية لـ !MBC
■ «جنة هلي»

الحوارات الراقية هي أجمل شيء في مسلسل «جنة هلي»
للكبيرة سعاد ع�ب��داهلل .كاتبة السيناريو وال�ح��وار نوف
املضف نجحت في تقديم حوارات دقيقة وذكية وتناسب
كل شخصية من شخصيات هذا املسلسل الهادئ.
■ برنس فعالً

رغ��م كل ما يقال عن الفنان محمد رم�ض��ان ،وتهوره

أحمد بدر

سبقلا تنشر لكم
جدول بث المسلسالت،
في تلفزيون الكويت
وأبرز الفضائيات العربية
بتوقيت الكويت.
تلفزيون الكويت:
■ ه�ي��ا وب �ن��ات �ه��ا12.10 ..
وموعد اإلعادة 6.00
■ آل دي �س �م �ب��ر21.15 ..
وموعد اإلعادة 6.40
■ جنة هلي 16.15 ..وموعد اإلعادة 7.22
■ م �س��اح��ات خ ��ال �ي ��ة 12.55 ..وم��وع��د
اإلعادة 8.02
■ رح��ى األي ��ام 17.00 ..وم��وع��د اإلع��ادة
2.30
■ ك� �س ��ر ال� �ظ� �ه ��ر 14.30 ..وم ��وع ��د
اإلعادة 1.40
■ م �ح �م��د ع �ل��ي رود 19.00 ..وم��وع��د
اإلعادة 5.00
■ سينمائيات18.35 ..
■ ذاك ��رة ال�ظ��ل 20.30 ..وم��وع��د اإلع��ادة
3.10
تلفزيون أبوظبي:

يوميات أبو طبيلة

■ دجاجة رامز

مواعيد مسلسالت رمضان

وق�ل��ة ثقافته وت�ص��رف��ات��ه خ ��ارج االس �ت��ودي��و ،ف��إن�ن��ا ال
يمكن أن ننكر أداءه الجميل في مسلسل البرنس والذي
ذكر املشاهدين ببدايات نجم السينما املصرية الراحل
أحمد زكي.
■ إلهام قادمة

هل تكون الفنانة الشابة إلهام هي فارسة الدراما
ال�س�ع��ودي��ة ال�ق��ادم��ة؟ ق��دم��ت إل�ه��ام ه��ذا ال�ع��ام أكثر
من عمل فني ،أبرزها دورها الكبير في مسلسل
م�خ��رج  ،7ال ��ذي لفتت ف�ي��ه االن �ظ��ار إل��ى موهبتها
الكبيرة.
■ إعالنات وليس مسلسالت

بعض املسلسالت عبارة عن مشاهد قليلة وإعالنات
ك�ث�ي��رة .صحيح أن االع�لان��ات مطلوبة وكثرتها دليل
على رواج العمل وإقبال املعلنني عليه ،ولكن املبالغة في
ذلك تفسد املتابعة وتشتت ذهن املشاهد ..شوي شوي
علينا أيها اإلعالن!

تغريدة اليوم
د .رفيعة غباشdrRafeah@/
ّ
رمضاني نتمتع بخلوة إنسانية ودينية .فلندعو لهم بالنصر
ضغط ليل نهار ،لنبيت في سالم
يسهرون في
ٍ
ٍّ
وتحد .وننتظر لحظة احتفالنا بكم وتقدير
في حربهم الشرسة ضد كورونا ،فهم يخوضونها بشجاعة وعلم
املجتمع لجهودكم ،دمتم بصحة واطمئنان يا خط دفاعنا األول؛ أطباء ،ممرضني ،رجال أمن ،وقياداتكم.

بوشعيل يستعد لطرح «ستنتصر بالدي»

على هامش ما تشهده الساحة الغنائية من نشاط كبير
الهدف منه رف��ع ال��روح املعنوية للمواطنني ،وحثهم على
االل �ت��زام وب��ث روح ال�ت�ف��اؤل ف��ي أنفسهم ،يستعد الفنان
نبيل شعيل لطرح سنغل وطني جديد بعنوان «ستنتصر
بالدي» من كلمات وألحان عبدالعزيز العبكل ،ومن املتوقع
أن ي��رى ال�ن��ور خ�لال الساعات القليلة املقبلة ،وق��د طرح
بوشعيل مقطع فيديو ترويجيًا لألغنية.

ُّ
التسول ..هل ينقذ
«رجالة البيت» من السقوط؟
مهاب نصر
يعتمد مسلسل «رج��ال��ة ال�ب�ي��ت» ع�ل��ى م�ف��ارق��ة
أس��اس �ي��ة ف ��ي ع �ن ��وان ��ه ،ف �ع��وض��ا ع ��ن ال �ص��ورة
ال�ن�م�ط�ي��ة ل��رج��ل ال�ب�ي��ت امل�ه�ي��ب ال ��ذي ي�ن�ف��ق على
أسرته ويتمتع بشخصية متحكمة ،نجد أكرم
حسني وأح�م��د فهمي بطال العمل فاشلني في
االستمرار في أي وظيفة ،معتمدين على «نساء
البيت» .في إحدى الحلقات يحاول أكرم حسني
الحصول على املال من زوجته «تونا» التي تقوم
بدورها املمثلة «ويزو» ،بعد أن اختلق سببا كاذبا
ح ��ول ت �ع��رض أح ��د أص��دق��ائ��ه ل �ح��ادث وان�ت�ق��ال��ه
إل��ى املستشفى .وم�ن��ذ الحلقة األول ��ى نتبني أن
«ت��ون��ا» ال��زوج��ة البدينة ه��ي امل��رأة العاملة ،حيث
تعمل م��درس��ة كما تفتح بيتها إلع�ط��اء دروس
خصوصية ،بينما يفشل زوجها أكرم حسني
ح �ت��ى ف ��ي م �ت��اب �ع��ة واج� �ب ��ات ط�ف�ل�ي��ه امل��درس �ي��ة،
ويظهر جهله وقلة معلوماته املضحكة مقارنة
بطفليه .وتبدو ال��زوج��ة هي سيدة املوقف نظرا
لوضعها املادي واملهني.
بانضمام املمثل محمد جمعة في الحلقة ال�ـ12
إلى «رجالة البيت» يطرأ تغير ملحوظ على إيقاع
وأسلوب هذا العمل الدرامي الذي تعرض للعديد
من االنتقادات.
في هذه الحلقة تراجع بصورة ملحوظة االعتماد
على «القفشات» والكوميديا اللفظية مقابل بناء
م�ش�ه��د وق �ص��ة م�ت�م��اس�ك��ة ب�ع��ض ال �ش��يء على
مهنة التسول .يلتقي بطال العمل أك��رم حسني
وأح�م��د فهمي باملتسول (محمد جمعة) يدير
شركة كاملة لتدريب املتسولني الذين يتقاضون
رواتب خيالية .يقدم أكرم حسني وأحمد فهمي
مشهدا مسرحيا متخيال إلقناع مدير الشركة
بقدرتهما على التأثير وخ�ل��ق قصص تستدر
تعاطف الناس وتستحث عطاياهم.
امل�س�ل�س��ل ال ��ذي ي�ق��وم ب��إخ��راج��ه أح�م��د الجندي
وي �ش��ارك ف��ي س �ب��اق ال ��درام ��ا ال��رم�ض��ان�ي��ة ك��ان
ق��د ن��ال الكثير م��ن االن �ت �ق��ادات بسبب ارت�ك��ان��ه

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

إلى التالعب باأللفاظ فقط بطريقة مبالغ فيها،
واف �ت �ق��اره إل ��ى ال �ب �ن��اء وال �ك��وم �ي��دي��ا ال �ن��اب �ع��ة من
مفارقة األحداث وسلوك الشخصيات ،وذلك رغم
أن أب�ط��ال العمل حققوا ن�ج��اح��ات ملحوظة من
قبل .بعض املتابعني تعجب من تراجع أداء أحمد
فهمي الذي تألق من قبل في أعمال سينمائية مع
رفيقيه هشام ماجد وشيكو .أما أك��رم حسني
فكان الجمهور قد عرفه من قبل في دور «أبو
حفيظة» الشهير.
كاتب املسلسل لم يتوقف طويال لرسم مالمح
الشخصيات وخلق مسارات لألحداث واكتفى
بصياغة م��واق��ف مفتعلة أحيانا لتكون مجاال
للتالعب باأللفاظ والقفشات املكشوفة ،وهكذا،
رغ � ��م م� �ش ��ارك ��ة ن� �ج ��وم ك��وم �ي��دي�ي�ن ل ��م ي�ت�م�ك��ن
املسلسل م��ن استغالل إمكاناتهم ف��ي صناعة
دراما تسرق األضواء في الشهر الكريم.
املسلسل يتكون من حلقات منفصلة متصلة،
حيث يتوجه بطاله إلى السكنى في بيت جدهما
الذي يضم األس��رة ويفاجآن بضرورة التكاتف
مع بقية أفراد األسرة.
يشارك في بطولة املسلسل بيومي فؤاد ولطفي
لبيب وعارفة عبدالرسول ومن ضيوف الشرف
ف�ي��ه املمثلة أي�ت�ن ع��ام��ر وم�ي��ره��ان ح�س�ين ،وق��ام
بتأليفه أيمن وتار.

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

اليت 09

سمبوسك اللحم
■ المقادير:

 300غرام دقيق أبيض.
 250غ ��رام ل�ح�م��ة غنم
مفرومة.
 50غرام بصل.
 10غرامات ملح.
 10غرامات لبنة.
 5غرامات زيت الذرة.
 20غرام ماء.
 2غرام خميرة.
■ الطريقة:

ن� �م ��زج ال �ط �ح�ي�ن وامل � ��اء
وال � �خ � �م � �ي� ��رة ون �ع �ج ��ن
العجني ونتركه.
ن � �ق � �ل� ��ي ال � �ل � �ح � �م � ��ة م ��ع
ال � � �ب � � �ص� � ��ل ،ون� �ض� �ي ��ف
إل �ي �ه��ا امل� �ل ��ح وال �ف �ل �ف��ل،
وبعد تبرديها نضيف
اللبنة ،ونخلطها جيدًا
ون�ح�ش��ي ال�ع�ج�ي�ن��ة ،ثم
نقليها.

يمكنكم الطلب من قوائم الطعام الرمضانية
المعدة على أيدي أمهر طهاة فندق شيراتون
الكويت.
للطلب المسبق والتوصيل يرجى االتصال بالرقم:
+965 99884051

Sheratonkuwait

فول أخضر

لبنة حارة

■ المقادير:

 150غرام فول أخضر.
 30غرام ثوم.
 30غرام كزبرة.
 10غرامات زيت الذرة.
 10غرامات زيت زيتون.
 5غرامات ملح.
 5غرامات فلفل أبيض.
■ المقادير:

■ الطريقة:

لبنة  200غم.
جوز  40غم.
نعناع جاف  2غم.
م�ع�ج��ون الفلفل ال �ح��ار 1
غم.
ملح  2غم.
زيت زيتون  5غم.

ن�ض�ي��ف ج�م�ي��ع امل�ك��ون��ات
م�ع��ًا ف��ي وع ��اء باستثناء
الجوز ،ونضعها في طبق
ال �ت �ق��دي��م ،ون �ض �ي��ف زي��ت
الزيتون ونزينها بالجوز،
ون � �ق� ��دم � �ه� ��ا م� � ��ع ال� �خ� �ب ��ز
العربي املقرمش.

مجدرة مصفاية

■ الطريقة:

يوضع زي��ت الزيتون وزي��ت
ال ��ذرة ف��ي وع ��اء ث��م يضاف
ال�ث��وم املقلي بشكل خفيف
وي �ض ��اف خ�ل�ي��ط ال �ف ��ول ثم
ت � �ض� ��اف ال � �ك� َ��زب� ��رة وامل� �ل ��ح
والفلفلُ ،وي�ق��ل��ب على النار
حتى ينضج.

ماكنك
■ المقادير:

■ المقادير:

■ الطريقة:

عدس  200غرام.
زيت زيتون  30غرام.
بصل  50غرام.
ملح  5غرام.
أرز  100غرام.
كمون  5غرام.
فلفل أبيض  5غرام.
فلفل حلو عربي  5غرام.

ُي � �س � �ل ��ق ال� � �ع � ��دس ح �ت��ى
يصبح ط��ري��ًا ،وبعد ذلك
ُي�ق�ل��ى ال�ب�ص��ل ،ث��م ُي�م��زج
م� ��ع ال� � �ع � ��دسُ ،
وي� �ض ��اف
ُ
األرز وال �ت ��واب ��ل ،وي �ت��رك
ع �ل��ى ن � ��ار ه� ��ادئ� ��ة ح�ت��ى
ينضج ويبرد ُ
ويقدم مع
البصل املقلي.

طاجن السمك
■ المقادير:

فيليه هامور  240غرامرام
صلصة طحينة  150غرامرام
ملح  5غرامرام
فلفل أبيض  5غرامرام
بصل  5غرامرام
ثوم  5غرامرام
صنوبر  3غرامرام
كزبرة  5غرامرام
ثوم  5غرامرام
ليمون  5غرامرام
معجون سيلي  5غرامرام
■ الطريقة:

ف �ي �ل �ي��ه ه� ��ام� ��ور م �ت �ب��ل ب��زي��ت
ال ��زي� �ت ��ون وع �ص �ي��ر ال �ل �ي �م��ون
وال �ث��وم ،ي �ش��وى ف��ي ال �ف��رن ثم
تضاف له صلصة طرابلسية
ح� ��ارة م��ع ب �ع��ض ال��زي �ن��ة على
الطبق.

ماكنك  200غرام.
زيت الذرة  30غرام.
عصير ليمون  20غرام.
ثوم  5غرام.
طماطم  30غرام.
بصل أحمر  30غرام.
الكزبرة  20غرام.
ملح  5غرام.
فلفل أبيض  5غرام.
فلفل حلو عربي  5غرام.
ليمون  20غرام.
■ الطريقة:

ُي �س �خ��ن ال��زي��ت ف��ي م �ق�لاة ك �ب �ي��رة تتسع
للماكنكُ .يضاف املاكنك ُويطهى نصف
ط�ه��ي ،ث��م يتم التخلص م��ن ال��زي��ت ال��زائ��د
ُويصفىُ ،ويضاف البصل والثوم ودبس
ال��رم��ان وال�ت��واب��ل ُوي�ق�ل��ى مل��دة دقيقتني ثم
تضاف إليه الكزبرة الطازجة.

 10اليت
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صحة ومنوعات

د .ريم العسعوسي مديرة مستشفى األمراض الصدرية لـ سبقلا:

ً
ألفا في يونيو
معدَّ ل اإلصابات بـ«كورونا»ُ ..ينذر ببلوغها 15
د .والء حافظ
على الرغم من زيادة اإلصابات في الكويت بفيروس كورونا خالل األيام األخيرة ،فإن
معدل انتشاره بين الكويتيين أقل من انتشاره بين الوافدين ،ألن كثافتهم السكانية
أكبر ،وتتكدس أعداد كبيرة منهم في أماكن السكن ،كما أن مدى االلتزام بالحظر
والتباعد االجتماعي وغسل األيدي وتعقيمها وطبيعة السلوكيات الفردية تلعب دوراً
في ذلك.
وبعد فرض الحظر الجزئي وإغالق أماكن التجمعات واألسواق واتخاذ اجراءات استباقية
للتشخيص والعزل ،يبقى سؤال يدور في أذهان الجميع :ما المطلوب لتخفيض
اإلصابات وكبح انتشار الفيروس واحتوائه؟
حول هذا الموضوع وأبعاده ،تحدثت الدكتورة ريم العسعوسي مديرة مستشفى
األمراض الصدرية واختصاص ّية الصحة العامة إلى سبقلا ،وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
ّ
ّ
بمعدل انتشار الوباء؟
■ كيف نتحكم

حتى يمكننا التحكم بمعدل االنتشار علينا تفسير
رق��م التكاثر األس��اس��ي ( )R0ال��ذي يعتبر مقياسًا
معياريًا للعدوى ،ويعطي دالالت على حجم االنتشار
الفيروسي ،فإذا كان معدل التكاثر يساوي « »1فهذا
يعني أن امل�ص��اب ب�ـ «ك��ورون��ا» باستطاعته إصابة
شخص واحد ،وإذا كان يساوي « »2فهذا يعني أن
املصاب باستطاعته إصابة شخصني.
ويمكن تعريف رق��م التكاثر األس��اس��ي ( )R0بأنه
متوسط عدد األشخاص املتوقع أن ينقل الشخص
امل �ص��اب ل�ه��م ال �ع��دوى ،وذل ��ك امل�ت��وس��ط يختلف من
فيروس آلخر ،حسب سرعة انتشاره.
بالنسبة لفيروس كورونا املستجد ح��ددت منظمة
الصحة العاملية معدل انتشار الفيروس م��ا ب�ين 2
  ،2.5بينما أعلنت مجموعة imperial collage groupبأنها تتراوح بني .3.5 - 1.5
ويختلف هذا املعدل من دولة إلى أخرى ،فالدول التي
لديها ثقافة التقارب والتواصل الجسدي في التحية
مثل ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،أو ثقافة التقبيل واألح �ض��ان
ك�م��ا ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،ي�ك��ون م�ع��دل ال�ت�ك��اث��ر األس��اس��ي
واالنتشار فيها أكبر.
كما يختلف م�ع��دل التكاثر األس��اس��ي م��ن منطقة
ألخ� ��رى داخ� ��ل ال ��دول ��ة ،وي�ع�ت�م��د ذل ��ك ع �ل��ى ال�ك�ث��اف��ة
السكانية في املنطقة وأنظمة السكن باملناطق.

■ م ��ا ه ��ي ت��وق �ع��ات��ك ع ��ن م� �ع ��دالت اإلص� ��اب� ��ات في
الكويت خالل األشهر املقبلة؟

بالنظر إل��ى نمط ارت�ف��اع ع��دد اإلص��اب��ات نجد أنها
كانت  417في  3أبريل وق��د قفز ه��ذا الرقم ليصل
إل��ى  4983ف��ي  3م��اي��و .وه��ذا يعني ارت�ف��اع��ًا كبيرًا
ومخيفًا في عدد اإلصابات ،ينذر بإمكانية تضاعف
هذا الرقم في يونيو ألكثر من 15أل��ف إصابة ،وقد
يصل إلى أكبر من ذلك نظرًا الرتفاع معدل التكاثر
األساسي في مناطق الوافدين ّ
وتكدسهم في الغرف
املشتركة ،األم��ر ال��ذي يمثل أهم وأصعب التحديات
ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ال �ك��وي��ت ،ال�ت��ي ق��د ت�س��اه��م ب��ارت�ف��اع
م �ف��اج��ىء ل �ع��دد اإلص ��اب ��ات ،ل��ذل��ك ال ب��د م��ن ات�خ��اذ
إجراءات وقائية أكبر لتفادي الوصول لهذا الرقم.

■ ك �ي��ف ي �ت��م اح � �ت� ��واء امل ��وق ��ف وال� ��دف� ��ع ب�م�ن�ح�ن��ى
اإلصابات إلى الهبوط؟

القدرة على االحتواء تعتمد على عوامل عدة ،منها
عوامل سلوكية فردية وأخرى إجراءات حكومية.
بالنسبة لألولى تشمل:
 - 1التباعد الجسدي.
 - 2فرض ارت��داء الكمامات على الجميع في جميع
األماكن.
 - 3غسل وتعقيم اليدين باستمرار.
 - 4التقليل من الخروج.
أم ��ا أه ��م اإلج � � ��راءات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ط �ل��وب��ة ف ��ي ه��ذه
امل��رح�ل��ة ف�ه��ي تطبيق ال�ح�ظ��ر ال �ش��ام��ل ،م��ع توسيع
دائ��رة الفحوصات االستباقية النشطة ،خاصة في
مناطق تكدس الوافدين ذات الكثافة السكانية العالية

ريم العسعوسي

والسكن املشترك.

الحكومة َّ
تأخرت
في فرض الحظر
الشامل ..وعليها
تطبيقه اآلن وبسرعة
توسيع دائرة الفحوصات
االستباقية النشطة
(العشوائية) مسؤولية
حكومية ملحة اآلن
الكمامات
ّ
فرض لبس
على الجميع
في األماكن العامة
أصبح ضرورة حتمية
إصابة الطاقم الطبي
َّ
ومتوقع
ناقوس خطر..
أن يصل إلى الذروة
في األيام القادمة
 4خطوات على األفراد
اتباعها للدفع بمنحنى
اإلصابات إلى الهبوط

■ ه ��ل ت ��ري ��ن أن ال �ح �ظ��ر ال �ش��ام��ل وح � ��ده ف ��ي ه��ذا
التوقيت ال يكفي؟

التي يعيشها األردن إال انه استطاع تقدير إمكاناته
التشخيصية والعالجية مبكرًا ،فوجد أن الخالص
والحل املناسب هو فرض حظر صارم من البداية.
وبالنسبة للكويت ،ف��إن الحظر الجزئي ك��ان يمكن
أن يساهم ب��اح�ت��واء ال��وب��اء ل��و اق�ت��رن بالفحوصات
التشخيصية وإل��زام األف��راد بلبس الكمامات .وهذا
ما لم يحدث.
ث��ان �ي��ًا :ت��وس �ي��ع دائ � ��رة ال �ف �ح��وص��ات التشخيصية
ب��اس �ت �خ��دام م �س �ح��ات األن � ��ف وال � �ف ��م ،خ ��اص ��ة ف��ي
مناطق تكدس الوافدين لنتمكن من الفحص والعزل
واالحتواء السريع.

أرى أن الكويت تأخرت بالقيام بخطوات مهمة ،لو تم
القيام بها مبكرًا في بداية الجائحة ملا وصلنا إلى
ّ
هذا العدد من اإلصابات ولتجنبنا إطالة فترة األزمة،
وهذه الخطوات تشمل مايلي:
 - 1تطبيق إج ��راءات الحظر وع��زل مناطق بشكل
دقيق وصارم.
 - 2الفحص التشخيصي االستباقي.
 - 3ف � ��رض ال ��وق ��اي ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ،خ ��اص ��ة وض��ع
الكمامات في األماكن العامة .وهذا ما لم يحدث في ■ ه ��ل ي �ف �ت��رض أن ي �ت��م ع �م��ل م �س �ح��ات ل�ل�ج�م�ي��ع
للسيطرة على الوضع؟
واقع األمر.
أم��ا ال�ي��وم ،بعد زي��ادة ع��دد اإلص��اب��ات بشكل كبير ،بعد الوصول ملرحلة االنتشار من ال�ض��روري جدًا
باالضافة لتطبيق الحظر الكلي إج��راء فحوصات
فالخطوات املطلوبة حاليًا هي:
ً
أوال :تطبيق الحظر الشامل ،الذي ّ
طبقه األردن بشكل ومسحات تشخيصية دقيقه باستخدام  PCRوهو
صارم في املرحله األولى للوباء ونجح بتصفير عدد الفحص ب��اس�ت�خ��دام مسحات األن��ف او ال�ف��م ،وهو
اإلص��اب��ات مل��دة سبعة أي��ام متتالية ،من دون إج��راء األدق بالتشخيص.
ف�ح��وص��ات تشخيصية ،ورغ ��م ال �ظ��روف الصعبة واالستباقي يعني عدم االكتفاء بمن لديهم أعراض

هكذا نحمي الطواقم الطبية من اإلصابة
قالت الدكتورة العسعوسي إنه بالنسبة إلصابات الطواقم الطبية فمن املتوقع أن تصل للذروة ،وهذا ناقوس خطر،
وأمر يدعو إلى التساؤل ،وبالنسبة ألسباب اإلصابات في الطواقم الطبية في مستشفى الصدري فاملستشفى
تخصصي ال طوارىء فيه ،وال يقوم بعالج مرضى مصابني بـ«كورونا» ،ومع ذلك ،تعرض عدد من العاملني فيه
للعدوى ،بسبب انتشارها في سكن املمرضات ،الالتي يقمن في أماكن مشتركة ،ومن املفترض اتخاذ االجراءات
التالية لطاقم التمريض بأسرع وقت:

 - 1فحص عاجل لكل طاقم التمريض.
 - 2تخصيص سكن للتمريض (كل طاقم مستشفى منفصل عن اآلخر في
مبنى منفصل).
 - 3توفير أدوات وقاية كاملة لجميع الطواقم.
 - 4إخراج الممرضات من منطقة الجليب والمهبولة.

فقط ،بل التوجه ملناطق االنتشار وعمل فحوصات
عشوائية ف��ي ه��ذه امل�ن��اط��ق .ويسمى ه��ذا الفحص
الفحص النشط ألن��ه ي�ج��رى ف��ي مرحلة االنتشار
للتشخيص واالح �ت��واء ،أم��ا إج��راء فحص ال��دم في
ه��ذه امل��رح�ل��ة ،فيكون للكشف ع��ن نسبة االج�س��ام
امل�ض��ادة (فحص ال��دم) باملجتمع بعد االن�ت�ه��اء من
مرحلة الذروة وعند نزول املنحنى للتأكد من نسبة
املناعة في املجتمعات.
وتستند الحكومات على ه��ذا الفحص في اتخاذ
ق��رارت بتقليل او تشديد إجراءاتها الوقائية التي
ترتبط أيضًا ب�ق��رارات تؤثر على االقتصاد ،لذلك
ف��إن ه��ذه ال��دراس��ات دقيقة وحساسة للدولة ،فلو
أجريت في وقت مبكر ستكون نسبه املناعة قليلة،
وب��ال �ت��ال��ي سيستمر ال �ق��رار ب�ت�ش��دي��د اإلج � ��راءات
ال�ح�ك��وم�ي��ة .ك�م��ا أن إج� ��راء ال�ف�ح��ص للتشخيص
س �ي��ؤدي إل��ى ن�ت��ائ��ج خ��اط�ئ��ة ،ح�س��ب ال�ب��روت��وك��ول
ً
املوضوع الذي يعتمد على إجراء فحص الدم أوال
قبل .PCR

■ م��اذا ع��ن ت��رك األم��ر ملناعة املجتمع؟ ه��ل ه��ذا ما
يحدث في الكويت؟

امل�ن��اع��ة ال�ج�م��اع�ي��ة أو م�ن��اع��ة ال�ق�ط�ي��ع تعني إص��اب��ة
غالبية الشعب بالعدوى وبالتالي حصول الباقني
ع�ل��ى امل �ن��اع��ة ،م��ع ع��دم وج ��ود ض�م��ان��ات م��ن ع��ودة
العدوى مرة أخرى .وهذا يتنافى مع معايير الصحة
العامة ،ألنها مرتبطة بقدرة التحكم بمعدل االنتشار
وق� ��درة ال �ط��اق��م ال�ط�ب��ي ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ح��االت،
ف��ال�ك��وي��ت ل��دي�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي تزيد
م��ن االن �ت �ش��ار بشكل يصعب التحكم ف�ي��ه ،وعلى
رأس تلك التحديات أن نسبة كبيرة من الكويتيني
يعاني من أمراض القلب والسكر ،وهذا يعني زيادة
احتمال اإلصابات بالفيروس وحاجة املصابني إلى
أجهزة التنفس الصناعي ،وهذا سيضع الكويت في
ح��رج ،مع تزامن ارتفاع ع��دد الحاالت بني املقيمني،
ليضطرها إلى االختيار بينهما ،لذا يجب أن تكون
اإلجراءات في املرحلة القادمة جدية واحترافية حتى
نتمكن من السيطرة على الوباء.

يعنيك
ِ
أنفك ..فيما ال
ِ
خبير أُسري يجيب :ال تقحمي

هل يجب أن أخبر صديقتي ..أن زوجها يخونها؟
* كوامي أنتوني أبياه (نيويورك تايمز)
ترجمة :محمد مراح
أرسلت قارئة رسالة إلى خبير أسري وكاتب وفيلسوف
في صحيفة «نيويورك تايمز» تقول فيها:
أنا امرأة متزوجة منذ سنوات ،عالقتي مع زوجي جيدة
جدًا ،كما أنني شخص اجتماعي وأحب كثيرًا االختالط
بالناس ،وهذا ما جعلني أملك الكثير من الصديقات.
ل ��دي ص��دي �ق��ة ع ��زي ��زة ج� �دًا ع �ل��ى ق �ل �ب��ي ،ه ��ي األخ ��رى
م�ت��زوج��ة ول��دي�ه��ا أط �ف��ال ،وأص�ب�ح��ت عائلتي صديقة
لعائلتها ،نمضي ك�ث�ي�رًا م��ن ال��وق��ت م�ع��ًا ،خ��اص��ة في
اإلج ��ازات األس�ب��وع�ي��ة ،حيث نلتقي ون��ذه��ب ف��ي نزهة
معًا ،أصبحت قريبة ج�دًا منها ،لدرجة أنني أفضلها
حتى على أختي.
في اآلونة األخيرة ،كشف لي أحد األشخاص الذين أثق
فيهم أن زوج صديقتي ه��ذه يخونها ،وق��د ق��ال لي انه
يخون صديقتي مع ام��رأة تعمل معه في املكتب ،وأن
هذه الخيانة تمتد لسنوات ،من دون أن تحس زوجته
بذلك.
أعلم أنه إذا كشفت عن هذه املعلومات إلى صديقتي،
ف �س �ي �ك��ون رد ف�ع�ل�ه��ا واض� �ح ��ًا وق ��وي ��ًا ،وم� ��ن امل��ؤك��د
أنها ستأخذ أطفالها وتتركه نهائيًا م��ن دون رجعة،
وستنتهي ه��ذه ال�ع��ائ�ل��ة وت��واج��ه ص��دي�ق�ت��ي مصاعب
ال�ح�ي��اة ل��وح��ده��ا ،فهل أك�ت��م ه��ذه املعلومات وأدع ��ي أن
هذا األم��ر لم يحدث وأنساه نهائيًا أم أكشف الحقيقة
لصديقتي ..كيف أتصرف؟
ً
وأجاب الخبير والفيلسوف كوامي أنتوني أبياه قائال:
يمكن أن يكون من الحكمة أن يعيش شخص ما في
«جنة األحمق» ،أحيانا تكون الحياة التي تعيشها في
جهل بالحقائق املهمة ح��ول وض�ع��ك ،ه��ي أف�ض��ل من
حياة مليئة بالحقيقة ،فأنت ال تعرف ما الذي سيحدث

إن عرفت الحقيقة كلها.
ب��اف�ت��راض أن املخبر ال��ذي أوص��ل ل��ك ال�ك�لام ع��ن زوج
ص��دي�ق�ت��ك م��وث��وق ب ��ه ،وح �ت��ى إن ق�ل��ت ف��ي ن�ف�س��ك أن

ص��دي�ق�ت��ي م��ن ال �ج �ي��د ل �ه��ا أن ت �ع��رف ،ل �ك��ن ق��د ي�ك��ون
معرفتها بذلك أمرًا مدمرًا لحياتها ،وسيجعل وضعها
يسوء أكثر فأكثر ،وقد يكون من األفضل أن تبقى من

دون علم على أن تتدمر حياتها وحياة أوالدها.
صديقتك ه��ذه ال تعرف
أدراك أن
وهناك أم��ر آخ��ر ،ما
ِ
ِ
بأمر زوجها ،هذا إن افترضنا أنه يخونها حقًا ،فيمكن

أن تكون تعلم باألمر ولكنها ال تريد تدمير حياتها ،أول
نفسك عنه وتجيبني عن السؤال
شيء يجب أن تسألي
ِ
هو :هل تريد صديقتي حقًا معرفة هذا الخبر مني؟
وأول أم��ر يجب أن تنتبهي له أيضًا ليس توقع كيفية
رد فعل صديقتك على هذه املعلومة ،بل معرفة ما إذا
ك��ان��ت صديقتك ت��ري��د س�م��اع ه��ذه املعلومة م�ن� ِ�ك ،فقد
تكون تعلم باألمر ولكنها تتكتم عليه في محاولة منها
لتصحيح األمور ولعل زوجها يعود لرشده وال تنتهي
حياتهما بشكل بائس.
الصداقة تفرض علينا التزامات ووالءات ،إن كشفت
عن الحقيقة وج��رت مواجهة ال��زوج باألمر ،فقد يدافع
عن نفسه باعتبار أنك مقربة إلى زوجته وتقولني أي
شيء في مصلحتها ،لذا يمكن أن يكون الحل في القول
صديقتك
شأنك ،ودعي مركبة عائلة
ان هذا ليس من
ِ
ِ
وزوجها تسير لوحدها ،وتحدد مصيرها ،وهذا أحد
مشكلتك.
السيناريوهات املحتملة لحل
ِ
كشفك
يمكن أن يكون هناك سيناريو آخ��ر ،وه��و أن
ِ
لصديقتك ،واألكيد ستكون له جوانب أخرى،
الحقيقة
ِ
صديقتك بما
أنك ستصبحني عدوة في نظر زوج
ِ
وهي ِ
أنك خربت عالقته بزوجته ،هذا باعتبار أنه كان خائنًا
زوجتك ألنهم
حقًا ،وق��د تكسبني أيضًا ع��داوة أطفال
ِ
يمكنك
أنك أنت السبب في تدمير عائلتهم ،لذا
ِ
سيرون ِ
قبل القيام بأي شيء استشارة زوجك في األمر لعله
صديقتك
يقدم لك نصيحة جيدة باعتبار أن��ه يعرف
ِ
وزوجها واألكيد أنه يعرف كيف يفكران.
ف��ي ح��ال ق ��ررت إخ �ب��اره��ا ،ف�ع�ل�ي� ِ�ك أن ت�ك��ون��ي ج��اه��زة
لصديقتك بشأن كيفية التصرف
لتقديم مشورة جيدة
ِ
عليك مساعدتها ف��ي إي�ج��اد ح��ل ال
م��ع ه��ذه املشكلة،
ِ
يتضمن خسارة عائلتها.
*خبير وفيلسوف أميركي ،بريطاني املولد ،تتمحور
أعماله حول فلسفة اللغات والعقل والتاريخ الفكري.
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إلى  52وجهة بنهاية مايو ..و 80وجهة آخر يونيو

ً
تدريجيا
«القطرية» تعيد تشغيل رحالتها
إلى وجهاتها العالمية
أع �ل �ن��ت ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ق �ط��ري��ة
اإلع � �ل� ��ان ع� ��ن ال � �ب� ��دء ب � ��إع � ��ادة ت�ش�غ�ي��ل
رحالتها إل��ى شبكة وجهاتها العاملية
على نحو ت��دري�ج��ي ،بما يتماشى مع
ت ��زاي ��د ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �س �ف��ر وت�خ�ف�ي��ف
ال�ق�ي��ود امل �ف��روض��ة ع�ل��ى دخ ��ول العديد
م ��ن ال� � ��دول ح� ��ول ال �ع ��ال ��م .وخ �ل��ال ه��ذه
األزمة ،استمرت الناقلة الوطنية لدولة
ق �ط��ر ب�ت�س�ي�ي��ر رح�لات �ه��ا إل ��ى أك �ث��ر من
 30وج�ه��ة ،مما س��اع��د أك�ث��ر م��ن مليون
َّ
مسافر على العودة إلى بلدانهم ،ومكن
الناقلة من مراقبة حركة السفر العاملية
ع ��ن ك �ث��ب وال� �ب ��دء ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط إلع� ��ادة
إطالق رحالتها إلى املزيد من الوجهات
بشكل تدريجي.
وق ��ال أك�ب��ر ال �ب��اك��ر ،ال��رئ�ي��س التنفيذي
مل�ج�م��وع��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ق�ط��ري��ة:
ّ
«خالل هذه األزمة ،انصب جل تركيزنا
على مسافرينا وتوفير أفضل الوسائل
لخدمتهم .لقد طبقت الخطوط الجوية
القطرية ممارسات رائ��دة فيما يتعلق
ب��إج��راءات النظافة والتعقيم وطرحت
س �ي��اس��ات ت �ج��اري��ة م ��رن ��ة ،م �م��ا ممكن
امل �س��اف��ري��ن م ��ن ال �ح �ج��ز وال �س �ف��ر وه��م
م�ط�م�ئ�ن��ون .ك �م��ا ح��اف�ظ�ن��ا ع �ل��ى شبكة
وجهات مرنة وقوية ملساعدة أكثر من
م �ل �ي��ون ش �خ��ص ل �ل �ع��ودة إل ��ى ب�ل��دان�ه��م
عبر مقر عملياتنا في ال��دوح��ة ،ناهيك
عن نقل ما يزيد على  100أل��ف طن من
امل� ��واد ال�ط�ب�ي��ة األس��اس �ي��ة وامل �س��اع��دات
اإلنسانية أينما اقتضت الحاجة».
وأض � � � ��اف ال � �ب� ��اك� ��ر« :ف� �ي� �م ��ا ن� ��راق� ��ب ك��ل
امل ��ؤش ��رات ل �س��وق ال�س�ف��ر ال �ع��امل��ي على
ن �ح��و ي ��وم ��ي ،ن �س�ت�م��ر ب��ال �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى
م �ه �م �ت �ن ��ا األس � ��اس � � �ي � ��ة ،وه � � ��ي ك �ي �ف �ي��ة
استعادة حركة السفر العاملية والبحث
ع��ن أفضل السبل لضمان تجربة سفر
س�ل�س��ة ل�ك��ل امل�س��اف��ري��ن إل ��ى وجهاتهم
النهائية .لقد بنينا خ�لال ه��ذه األزم��ة
جسورًا متينة من الثقة مع املسافرين
وال �ح �ك��وم��ات وامل� �ط ��ارات ب��أن �ن��ا ش��ري��ك
م��وث��وق أث �ب��ت ح �ض��وره وت ��واج ��ده من
أج �ل �ه��م ف ��ي أص �ع��ب األوق � � ��ات ،ون�ط�م��ح
إل��ى االس�ت�م��رار بإنجاز ه��ذه املهمة في

طائرة الخطوط القطرية في أجواء الدوحة

تشير التوقعات
إلى أن الرحالت
القصيرة سوف
تنتعش أوالً ثم رحالت
العمل بين المدن
سيشهد العالم إقباالً
على السفر لزيارة
العائلة واألصدقاء
بعد أشهر من اإلغالق
وق��ت سنستمر فيه ب��إع��ادة بناء شبكة
وجهاتنا بشكل تدريجي».
وبينما يتسم ال��وض��ع ال�ح��ال��ي للعالم
ب � ��أن � ��ه م� �ت� �غ� �ي ��ر ب � ��اس � �ت � �م � ��رار ،وض� �ع ��ت

ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ق �ط��ري��ة ع � ��ددًا من
االفتراضات ً
بناء على منظورها الفريد
ل �ه��ذا ال ��وض ��ع ،ك��ون �ه��ا إح� ��دى ش��رك��ات
الطيران العاملية القليلة التي استمرت
ب�ت�ش�غ�ي��ل رح �ل�ات إل ��ى م�خ�ت�ل��ف أن �ح��اء
ال �ع��ال��م ف ��ي األش� �ه ��ر ال�ق �ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة.
وم��ع ال�ت�ط��ورات املستمرة فيما يتعلق
بالقيود امل�ف��روض��ة على دخ��ول ال��دول،
يصبح من الصعب التنبؤ بما يحمله
مستقبل السفر بشكل دق�ي��ق وواض��ح.
ولكن تشير التوقعات إلى أن الرحالت
ً
ال�ق�ص�ي��رة س��وف تنتعش أوال ،وك��ذل��ك
األمر بالنسبة لرحالت العمل بني املدن
العاملية الكبيرة تدريجيًا ،كما سيشهد
ً
العالم إقباال على السفر لزيارة العائلة
واألصدقاء بعد أشهر من اإلغالق التام
والحظر.
وس��وف توظف الناقلة الوطنية لدولة
قطر أسطول طائراتها املتنوع ،وال��ذي
يتسم بالكفاءة لتشغيل الطائرات ذات
الحجم املناسب لتلبية الطلب املتوقع
لكل ال��وج�ه��ات املتوقع إع��ادة إطالقها.
وبنهاية شهر ي��ون�ي��و ،تتطلع الناقلة
ال �ق �ط��ري��ة إل ��ى ت�ش�غ�ي��ل رح �ل�ات إل ��ى 80

وجهة عامليًا ،بما في ذلك  23وجهة في
أوروب��ا ،وأرب��ع وجهات في األميركتني،
و 20وجهة في الشرق األوسط وأفريقيا،
و 33وجهة في آسيا .وسوف تخصص
الناقلة جدول رحالت قويًا إلى العديد
من هذه املدن برحلة يوميًا أو أكثر إلى
كل وجهة.
وس��وف يرتكز ال�ت� ّ
�وس��ع التدريجي في
امل��رح �ل��ة األول � ��ى ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال��رح�لات
ب�ين م�ق��ر ع�م�ل�ي��ات ال�ن��اق�ل��ة ف��ي ال��دوح��ة
م ��ع امل� �ق ��رات ال �ع��امل �ي��ة ل �ش��رك��ائ �ه��ا ح��ول
العالم والتي تتضمن لندن ،شيكاغو،
داالس وهونغ كونغ ،وتأتي بالتزامن
م��ع إع ��ادة اف�ت�ت��اح ال�ع��دي��د م��ن وج�ه��ات
األع�م��ال والسياحة عامليًا ،مثل مدريد
ومومباي.
ّ
وتسير الخطوط الجوية القطرية حاليًا
رح �ل�ات إل ��ى أك �ث��ر م��ن  30وج �ه��ة ح��ول
العالم .وتخطط الناقلة لتسيير رحالت
إلى أكثر من  50وجهة قبل نهاية شهر
مايو ،باستئناف رحالتها إلى العديد
م ��ن ال ��وج� �ه ��ات م �ث��ل م��ان �ي�ل�ا ،ن �ي��روب��ي
ّ
وعمان .وستضيف أيضًا الناقلة املزيد
من الوجهات قبل نهاية شهر يونيو.

خاصية التعرف على الوجه بالذكاء االصطناعي

 stcتعزز التزامها بمكافحة «كوفيد »19 -
أع �ل �ن ��ت ش ��رك ��ة االت� � �ص � ��االت ال �ك��وي �ت �ي��ة
 ،stcال��رائ��دة ف��ي تمكني التحول الرقمي
وت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات امل�ب�ت�ك��رة وامل�ن�ص��ات
املتكاملة للعمالء في الكويت ،عن إطالق
مجموعة من كاميرات املراقبة الحرارية
امل�ت�ط��ورة ،وأس ��اور تتبع ل�ح��االت العزل
امل�ن��زل��ي ،ال�ت��ي ت�ه��دف إل��ى دع��م املساعي
ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ل �ح��د م ��ن ان �ت �ش��ار ج��ائ�ح��ة
.COVID-19
وأف � ��ادت ال �ش��رك��ة ف��ي ب �ي��ان ل �ه��ا أن ه��ذا
امل � �ش � ��روع ،ال� � ��ذي ت ��م ب� ��إش� ��راف م �ش��اري
ال�ح�م��د ،امل��دي��ر ال�ع��ام ملبيعات الشركات
ف��ي  ،stcيهدف إل��ى توفير حلول رقمية
م �ت �ك��ام �ل��ة ت �س �ه ��م ف � ��ي ت �ق �ص ��ي ح � ��االت
اإلص��اب��ة ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وال �ح��د من
تفشي املرض بني افراد املجتمع .وتعمل
كاميرات املراقبة الحرارية ،املتوفرة على
شكل كاميرات مراقبة ثابتة أو محمولة
ب��ال �ي��د أو ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن ت��رك �ي �ب �ه��ا ع�ل��ى
خ ��وذة أو أن�ظ�م��ة م��راق�ب��ة ال��دخ��ول التي
ت�ع�م��ل ب�خ��اص�ي��ة ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي،
ع�ب��ر ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ال��وج��ه م��ن دون ملس
ال �ش��اش��ة ،وال �ت �ق �ص��ي ال �س��ري��ع ل�ل�ت�ع��رف
ع �ل ��ى األش � �خ � ��اص ذوي درج � � ��ة ح � ��رارة
الجسم املرتفعة.
وتتميز كاميرات املراقبة الحرارية بدمج
خ��وارزم�ي��ات متطورة م��ع ن�م��اذج قياس
حرارية توفر قراءة ودقة عالية ،ويمكن
ترقيتها بسهولة لتشمل التعرف على
الوجه املدعوم بالذكاء االصطناعي عبر
مجموعة متنوعة م��ن أج �ه��زة الفحص

حلول الفحص الحراري وخاصية التعرف على الوجه بالذكاء االصطناعي

تقدم حلول الفحص
الحراري وأساور مراقبة
حاالت الحجر المنزلي
ال� �ح ��راري ،ك�م��ا ي �ق��وم ال �ج �ه��از بالكشف
ع��ن درج ��ات ال �ح��رارة املرتفعة حتى مع
ت ��واف ��د االف � � ��راد وب �ش �ك��ل ج �م��اع��ي ،م�م��ا
ي �ج �ع �ل��ه م �ن��اس �ب��ًا ل �ل�أس� ��واق ال �ت �ج��اري��ة
واألم��اك��ن ال�ت��ي فيها ت�ج�م�ع��ات .وتكمن

أهمية الكاميرات في انها تعطي إن��ذارًا
م�س�ب�ق��ًا ل �ل �م��راق �ب�ين ح �ت��ى ي�ت�س�ن��ى لهم
تقصي ال�ح��االت التي ق��د تكون مصابة
ب��ال�ف�ي��روس وتمنعها م��ن االخ �ت�لاط مع
باقي االفراد .وبفضل املجسات الحرارية
ال�ع��ال�ي��ة ال��دق��ة ت�ع�ط��ي ال�ك��ام�ي��را م��راق�ب��ة
دقيقة تتماشى مع املعايير املوضوعة
من قبل األطباء واملتخصصني.
ه��ذا وت�ع�م��ل أس ��اور امل��راق �ب��ة ع�ل��ى تتبع
حاالت الحجر املنزلي ،بما يتماشى مع
توجيهات حكومة دولة الكويت املتعلقة
ب��االم �ت �ث��ال ل�ت�ع�ل�ي�م��ات ال �ع��زل ،وتضمن
بقاء األشخاص داخل منازلهم .فبمجرد
أن يصبح السوار متصال عبر اإلنترنت،

يمكن تتبع تحركات الشخص على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع ،كما يتضمن
ال� �ن� �ظ ��ام خ ��اص �ي ��ة ارس� � � ��ال اإلش � �ع � ��ارات
إل��ى م��رك��ز التحكم ال �خ��اص بالسلطات
امل�خ��ول��ة .ف ��إذا ح ��اول ال�ش�خ��ص ال�خ��روج
من منزله أو إزالة السوار ،يجري ارسال
إشعارات مباشرة إلى السلطات.
وت �ع��د ال �ك��ام �ي��رات ال� �ح ��راري ��ة أح� ��د أه��م
األن �ظ �م��ة ال �ت��ي ي �ج��ري اس�ت�خ��دام�ه��ا في
ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء ال �ع��ال��م مل ��ا ت�م�ث�ل��ه كخط
دف ��اع أم��ام��ي ف��ي م��واج �ه��ة ت�ف�ش��ي وب��اء
 ،COVID-19وق� ��د أث �ب ��ت ف �ع��ال �ي �ت��ه ف��ي
ال �ك �ش��ف ع��ن أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من
ارتفاع في درجات الحرارة بسرعة حتى
بني التجمعات.
وأوض �ح��ت ال �ش��رك��ة ان ك��ام �ي��را امل��راق�ب��ة
ت �ت �م �ت��ع ب� �ب ��رن ��ام ��ج ع ��ال ��ي ال� ��دق� ��ة ي �ق��وم
بتحليل درج��ة ال �ح��رارة ،س��واء ف��ي حال
االت �ص��ال ب��اإلن�ت��رن��ت أو ع ��دم االت �ص��ال،
حيث يعرض قراءات درجة الحرارة على
ال �ش��اش��ة م �ب��اش��رة ل �ك��ل ش �خ��ص ضمن
نطاق الجهاز ،مما يضمن إمكانية عزل
ومعالجة ح��االت اإلصابة ب �ـCOVID-19
أو املشتبه فيهم قبل االختالط مع أحد
ف��ي مكتب أو مركز ت�ج��اري أو م��ا شابه
كاألماكن العامة .وتشمل امليزات األخرى
ال �ت �ن �ب �ي �ه��ات ال �ص ��وت �ي ��ة ال� �ف ��وري ��ة ع�ن��د
اكتشاف غياب أقنعة الوجه ،فضال عن
وظ��ائ��ف خ��ال�ي��ة م��ن ال�ل�م��س ،ك�م��ا تتميز
بسهولة التنقل وكذلك مجموعة واسعة
من الخيارات القابلة للتخصيص.

اقتصاد وأعمال 11
بالشراكة مع «أديندا» لتسوية المطالبات رقمياً

«الخليج للتأمين» تستخدم تقنية
ً
محليا
 blockchainللمرة األولى
أع�ل�ن��ت م�ج�م��وع��ة ال�خ�ل�ي��ج ل�ل�ت��أم�ين ،ال�ش��رك��ة
ال��رائ��دة ب�ين أف�ض��ل ش��رك��ات م ��زودي خ��دم��ات
ال�ت��أم�ين ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس ��ط وش�م��ال
أفريقيا ،عن إبرامها عقد شراكة مع Addenda
 ،Technologiesالشركة الناشئة املتخصصة
بتكنولوجيا  blockchainوتبسيط العمليات
ب �ي��ن ش � ��رك � ��ات ال � �ت� ��أم�ي��ن ،م � ��ن أج � � ��ل ت �س��ري��ع
املطالبات ورقمنة عمليات االسترداد.
ت�ع� ّ�د مجموعة الخليج للتأمني األول ��ى في
ال�ك��وي��ت ال�ت��ي تستخدم تقنية ،blockchain
وال � �ت� ��ي س �ت �س �م��ح ب� �ح ��د أدن � � ��ى م� ��ن ت��أخ �ي��ر
األع�م��ال ف��ي أوق��ات األزم ��ات ،ب��اإلض��اف��ة إلى
ال �ح��د م��ن االج �ت �م��اع��ات امل �ب��اش��رة للقائمني
على معامالت تسوية مطالبات السيارات.
وتخطط مجموعة الخليج للتأمني إلطالق
ه��ذا الحل للمرة األول��ى ف��ي الكويت ،تليها
دول أخرى.
ً
ت �ق ��دم  Addendaح� �ل ��وال ل �ت �س��وي��ة اس� �ت ��رداد
ال �س �ي��ارات اس �ت �ن��ادًا إل ��ى ت�ق�ن�ي��ة blockchain
اآلم �ن��ة ل�ل�س�م��اح ل �ش��رك��ات ال �ت��أم�ين بتسوية
املطالبات رقميًا ،األمر الذي من شأنه توفير
الوقت والتكلفة .ومن شأن هذا الحل التقني
زي��ادة الشفافية وال�ت��وازن في الوقت الفعلي،
وب ��ال� �ت ��ال ��ي خ �ف��ض ال� ��وق� ��ت ال� �ل ��ازم ل �ت �س��وي��ة
االسترداد من أشهر إلى أيام قليلة.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ذك ��ر خ��ال��د ال �س �ن �ع��وس��ي ،امل��دي��ر
األول ملجموعة الخليج ل�ل�ت��أم�ين« ،يسعدنا
أن ن�ع�ق��د ه ��ذه ال �ش��راك��ة م��ع ش��رك��ة Addenda
 Technologiesوي �ع� ّ�د ه ��ذا ال �ت �ع��اون خ�ط��وة
أخرى تواكب االستراتيجية الرقمية ملجموعة
الخليج للتأمني .لن يؤدي إلى تعزيز كفاءتنا
في إنجاز عمليات تسوية االسترداد الخاصة
ب��ال�س�ي��ارات فحسب ،ب��ل سيعمل أي�ض��ًا على
تسهيل العملية لعمالئنا الذين سيختبرون
نهجًا أكثر سالسة وأكثر كفاءة».
من جانبه قال وليد ديب ،املؤسس والرئيس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة Addenda Technologies

السنعوسي :شراكتنا مع
«أديندا تكنولوجيز»
تواكب اإلستراتيجية
الرقمية للمجموعة
«إن القدرة على مشاركة البيانات في الوقت
ال�ف�ع�ل��ي م��ن خ�ل�ال إدارة رق�م�ي��ة م��وث��وق��ة هي
بمنزلة تطوير لقواعد اللعبة وستقدم فوائد
ك�ب�ي��رة ل �س��وق ال �ك��وي��ت .وي�س�ع��دن��ا أن ت�ك��ون
مجموعة الخليج للتأمني أول شريك لنا في
ه ��ذا ال� �ص ��دد» .ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن مجموعة
الخليج للتأمني استحوذت أخيرا على حصة
كبيرة من شركة يالالكومبير ،yallacompare
وهي شركة تأمني مجمعة وتعد من الشركات
ال � ��رائ � ��دة م� ��ن ن ��وع �ه ��ا ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس� � ��ط.
وت �ض �م��ن امل �ج �م��وع��ة االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن أف �ض��ل
الحلول والتقنيات املبتكرة لفائدة أصحاب
املصلحة.

تعاون «ضمان» و«التعريف باإلسالم»

«تطمن» ..استشارات طبية
مجانية بلغات عدة
ض �م��ن إط � ��ار ج� �ه ��ود ال� �ش ��راك ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
وت� � �ح � ��ت ش� � �ع � ��ار #ت� � �ط� � �م � ��ن ،وق� � �ع � ��ت ل �ج �ن��ة
التعريف باإلسالم اتفاقية تعاون مع شركة
م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ض �م��ان ال �ص �ح��ي (ض �م ��ان)،
ال �ت��ي ت �ه��دف إل ��ى ت �ق��دي��م اس �ت �ش��ارات طبية
م �ج��ان �ي��ة ل �ل �ج��ال �ي��ات غ �ي��ر ال �ن��اط �ق��ة ب��ال�ل�غ��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،م� ��ن خ �ل��ال األن� �ش� �ط ��ة وال� �ب ��رام ��ج
الخاصة باللجنة ،والخدمة تقدمها ضمان
ع�ب��ر ال �ه��ات��ف وم �ك��امل��ات ال�ف�ي��دي��و م��ن خ�لال
م �ج �م��وع��ة م��ن األط� �ب ��اء امل��رخ �ص�ين م��ن ق�ب��ل
وزارة الصحة ف��ي تخصصات ط��ب العائلة
وطب األطفال.
وق ��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ب�ل�ج�ن��ة ال�ت�ع��ري��ف
ب��اإلس�لام عثمان الثويني ،ان مركز ضمان
ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة األول � � �ي� � ��ة ي � �ق� ��دم ه ��ذه
ال �خ��دم��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا واح� ��دة م��ن ال �خ��دم��ات
ال �ص �ح �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا ع ��ن ب� �ع ��د ،وال �ت��ي
ت �ع��د ف��ي ظ��ل ال� �ظ ��روف ال �ح��ال �ي��ة م��ن أح��دث
ال ��وس ��ائ ��ل ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ف ��ي م� �ج ��ال ال��رع��اي��ة
ال�ص �ح�ي��ة ،وت��اب��ع ال�ث��وي�ن��ي أن ��ه وم ��ن خ�لال
خ��دم��ة #ت �ط �م��ن ن �س �ع��ى إل ��ى ح ��ث ال �ش��رائ��ح
امل�س�ت�ه��دف��ة ب �ض��رورة ات �ب��اع ق ��رارات ال��دول��ة
والحرص على تفعيل التباعد االجتماعي،
وتشجيعهم على البقاء في املنازل ملواجهة
ت� �ف� �ش ��ي ف � �ي � ��روس ك� � ��ورون� � ��ا ،الف � �ت� ��ا ال� � ��ى أن
املشروع يستهدف عدة لغات منها العربية
واالنكليزية والهندية والبنغالية واالوردو
وال �س��ري�ل�ان �ك �ي��ة .وأش� � ��اد ال �ث��وي �ن��ي ب �م��رك��ز
ضمان للرعاية الصحية األولية وتعاونهم
وس�ع�ي�ه��م ال�ح�ث�ي��ث ل�ت�ق��دي��م ه ��ذه ال �خ��دم��ات
الصحية املجانية ألهل الكويت وضيوفها
من الجاليات الوافدة.
و م ��ن ج��ا ن �ب �ه��ا ،ت �ق��د م��ت ا ل��د ك �ت��ورة ف��ا ط�م��ة
ب � ��ن ظ� � �ف � ��اري م � ��د ي � ��رة ا ل � �خ� ��د م� ��ات ا ل �ط �ب �ي��ة
ف ��ي « ض � �م ��ان» ب��ا ل �ش �ك��ر ل �ل �ج �ن��ة ا ل �ت �ع��ر ي��ف

ب��اإل س�لام ع�ل��ى ت�ف��ا ع�ل�ه��ا م��ع ه��ذه ا ل�خ��د م��ة،
مؤكدة قدرتها على التواصل مع املقيمني
ب�ل�غ��ا ت�ه��م ،وأ ك��دت ب��ن ظ�ف��اري أن « ض�م��ان»
ق��ا م��ت ب�ت�ف�ع�ي��ل ن �م��وذج ا ل��ر ع��ا ي��ة ا ل�ص�ح�ي��ة
ع� ��ن ب� �ع ��د ع� �ب ��ر م� �ج� �م ��و ع ��ة م� ��ن ا ل� �خ ��د م ��ات
ا ل �ه��ا ت �ف �ي��ة وا مل��ر ئ �ي��ة اإل ل �ك �ت��رو ن �ي��ة ،م�ن��و ه��ة
ب � ��أن خ� ��د م� ��ة « ت � �ط� �م ��ن» ت� �س� �ت� �ه ��دف ج �م �ي��ع
ش � ��را ئ � ��ح ا مل� �ج� �ت� �م ��ع ،إال أ ن � �ن� ��ا ن� ��ر ك� ��ز ع �ل��ى
ا ل��و ص��ول ل�ل�ش��ر ي�ح��ة ا ل�ك�ب�ي��رة م��ن ا مل�ق�ي�م�ين
ا ل �ن��ا ط �ق�ين ب �غ �ي��ر ا ل �ع��ر ب �ي��ة إل ف��اد ت �ه��م ب�ه��ذه
الخدمة املجانية ،وذلك تدعيما للبقاء في
املنزل ومنع االختالط مع مراعاة الظروف
ا ل� �ت ��ي ي� �م ��رون ب �ه��ا إ ث� ��ر ج��ا ئ �ح��ة ك ��ورو ن ��ا.
وأو ض �ح��ت ب��ن ظ �ف��اري ب��أن م��وا ع�ي��د حجز
االستشارة تتم من خالل االتصال بالخط
ا ل� �س ��ا خ ��ن  1800019ع� �ل ��ى ف� �ت ��ر ت�ي�ن خ�ل�ال
ش�ه��ر ر م �ض��ان ا مل �ب��ارك ،و ت �ب��دأ م��ن ا ل�س��ا ع��ة
10صباحًا وحتى الساعة  2:30ظهرًا ومن
ً
ً
مساء .
مساء وحتى 12
الساعة 7:30
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رأي متخصص
د.حصة العجيان
قسم التمويل والمنشآت المالية /جامعة الكويت
@Dr_HessALojayan

هذه مبررات االحتفاظ باألرباح المحتجزة!
األرباح املحتجزة هي جزء األرباح الذي ال يوزع على املساهمني
ع��ن السنة امل��ال�ي��ة ال�س��اب�ق��ة ،وت�ك��ون ل��دى ال�ش��رك��ة ال�ح��ري��ة في
اس �ت �خ��دام ه ��ذه األم� ��وال وف ��ق ن�ظ��ام�ه��ا األس��اس��ي ول��وائ�ح�ه��ا.
ت�س�ت�خ��دم ه ��ذه األرب� � ��اح ل�ل�ت��وس��ع ول ��دع ��م أن �ش �ط��ة ال �ش��رك��ات
التشغيلية واالستثمارية ،وان لم تكن هناك حاجة لهذه األموال
وج��ب أن ت��وزع على املساهمني ،ف��األص��ل ه��و ال�ت��وزي��ع وليس
االحتفاظ بهذه املبالغ.
نصت قوانني انشاء الجهات املستقلة على االحتفاظ بـ %10
م��ن األرب � ��اح ال�س�ن��وي��ة م��ن ض�م��ن االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام ك��أرب��اح
محتجزة ،على أن يورد الباقي لخزانة الدولة ،كما أعطى سلطة
ملجالس ادارات ه��ذه الجهات بتغيير ه��ذه النسبة بالزيادة أو
النقصان ويوضح الجدول اآلتي السلطة املسؤولة عن اعتماد
نسبة األرب� ��اح ال�ت��ي ت ��ؤول ال��ى خ��زان��ة ال��دول��ة لبعض الجهات
املستقلة.

آلية معالجة وتحويل أرباح الجهات
المستقلة وفقاً لقوانين إنشائها
الجهات التي تحول أرباحها
الى احتياطاتها وال تؤول الى
الخزانة العامة للدولة

 – 1بنك االئتمان الكويتي
 – 2الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية

جهات توزع أرباحها وفق
قوانين إنشائها وتحتفظ
بكامل االرباح او جزء منها او
تحولها بالكامل الى الخزانة
العامة للدولة وفقا لقرار
مجلس االدارة/مجلس الوزراء

 – 1الهيئة العامة للصناعة
 – 2مؤسسة الموانئ الكويتية
 – 3الهيئة العامة لالتصاالت
وتقنية المعلومات

اعتماد المجلس االعلى
للبترول

مؤسسة البترول الكويتية

موافقة وزير المالية

بنك الكويت المركزي

رصيد األرباح املحتجزة في  2018للجهات املستقلة يفوق الـ 20
مليار دينار ووفق قوانني الجهات يحق لها االحتفاظ بجزء منها
ويجب عليها توريد الباقي للحكومة ،األرباح املحتجزة واملتبقية

«بيتك» عن كتاب «المركزي» بتأجيل الدمج:

ينسجم مع قرار
مجلس اإلدارة
أفاد بيت التمويل الكويتي (بيتك) بأنه تلقى ،بتاريخ
 5مايو الجاري ،كتابا من بنك الكويت املركزي ،بشأن
ق��رار األخ�ي��ر ب��إع��ادة تقييم شاملة الستحواذ «بيتك»
على البنك األهلي املتحد ،وذلك بعد استقرار األوضاع
وات�ض��اح اآلث��ار وال�ت��داع�ي��ات املترتبة على ه��ذا الوباء
(ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد) ،للنظرفي ج��دوى عملية
االستحواذ.
وق��ال البنك في إفصاح للبورصة أم��س :اطلع السادة
أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س إدارة
بيتك بالتمرير بتاريخ
 7م� � ��اي� � ��و  2020ع �ل��ى
ك� �ت ��اب «امل� � ��رك� � ��زي» ،وإذ
ي � ��ؤك � ��د م� �ج� �ل ��س إدارة «األهلي المتحد»:
«ب � �ي � �ت� ��ك» ح� ��رص� ��ه ع �ل��ى
سيتم تحديث
م� � �ص � ��ال � ��ح امل� �س ��اه � �م �ي�ن
واملستثمرين م��ن خالل الدراسات الفنية
ت �ب �ن��ي أق � �ص ��ى درج� � ��ات
ال �ح �ي �ط��ة وال � �ح� ��ذر ،وأن المرتبطة بعملية
قرار «املركزي» يتماشى
االستحواذ
م� ��ع ت ��وج� �ه ��ات م �ج �ل��س
إدارة «بيتك» ،الفتًا إلى
أن��ه سيتم اإلف �ص��اح في
حينه بخصوص أية تطورات تتعلق بهذا املوضوع.
وف��ي إفصاح منفصل ،أش��ار البنك األهلي املتحد إلى
إفصاحه السابق بتاريخ  3مايو الجاري ،بخصوص
ال �ت �ط��ورات األخ� �ي ��رة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��االس �ت �ح��واذ على
 %100من األسهم العادية الصادرة واملتفرعة لألهلي
املتحد م��ن قبل بيت التمويل الكويتي ،وإل��ى إفصاح
«بيتك» ال�ص��ادر بتاريخ  7م��اي��و ال �ج��اري ،بخصوص
تلقي «بيتك» خطابًا من «املركزي» بشأن قرار مجلس
إدارة امل��رك��زي ع�ل��ى إع ��ادة تقييم ش��ام�ل��ة لالستحواذ
على األهلي املتحد من قبل بيتك ،ي��ود األهلي املتحد
اإلف��ادة بما يلي :ال يسع األهلي املتحد التعليق على
خطاب املركزي املذكور أعاله ،حيث إن الخطاب موجه
ل�ـ «ب�ي�ت��ك» ،م��ؤك �دًا ف��ي اف �ص��اح  3م��اي��و ،أن��ه س��وف يتم
تحديث ال��دراس��ات الفنية املختلفة املرتبطة بعملية
االستحواذ ،إذا لزم األمر ،مع ما سيتبع ذلك من تحليل
لتأثيرها على صفقة االستحواذ قبل استئناف إجراء ات
االستحواذ ،وذلك حرصًا على مصالح مساهميه ،هذا
وس�ي�ق��وم األه �ل��ي امل�ت�ح��د ب��اإلف �ص��اح ف ��ورًا وت�ب��اع��ًا عن
أي��ة ت �ط��ورات ب�خ�ص��وص ه��ذا امل��وض��وع ،ح��رص��ًا على
الشفافية وعلى مصالح مساهميه واملتعاملني معه،
والتزاما بالقوانني واللوائح املنظمة لذلك.

في ميزانية املؤسسات تعطي الجهات مزيدا من القوة لتحقيق
أهدافها والتوسع بأنشطتها ،وتجريد الجهات من هذه األرباح
يقيدها ويضعف من نشاطها.
بالنهاية قوة مؤسسات الدولة عنصر تقييم أساسي في درجة
التصنيف السيادي للكويتي.
ل�ق��د تقاعست ب�ع��ض ال�ج�ه��ات ف��ي ت��وري��د ج��زء األرب� ��اح ال��ذي
يخص ال��دول��ة .لذلك طالبت لجنة امليزانيات ف��ي مجلس األم��ة
الجهات بتحويل األرب��اح التي تخص الحكومة .في سبتمبر
 2019استطاعت اللجنة ان تنسق مع بعض الجهات الحكومية
لتوريد  8.4مليارات للخزانة العامة ،نصيب األس��د م��ن هذه
األرب��اح يبلغ  7.06مليارات دينار ويخص مؤسسة البترول
وسيتم توريده على دفعات قد تمتد ملا بعد  .2023ويبدو ان
اجمالي األرب��اح املحتجزة املجدولة من الجهات التي ستورد
لخزانة الدولة لعام  2021/2020لن تتعدى ملياري دينار .اال
أن وزير املالية براك الشيتان تجاوز االتفاق املذكور في تقرير
لجنة امليزانيات وطالب بسداد هذه األرباح على دفعة واحدة.
سبب مطالبة الوزير هو العجز املالي املهول املتوقع لهذه السنة
واملقدر بـ 10مليارات دينار في حال كان متوسط سعر برميل
النفط الكويتي  45دوالرا.
اختارت ان تستغل مؤسسة البترول احتياطاتها في أنشطة
اس�ت�ث�م��اري��ة ذات م�خ��اط��ر منخفضة ع�ل��ى خ�ل�اف أغ��راض�ه��ا
الرئيسية التي نص عليها قانون انشائها .وبإدارة الهيئة العامة
لالستثمار حققت البترول أرباحا على محفظتها ،جزء كبير
من األموال التي ستورد للخزانة العامة من مؤسسة البترول
مستثمر بشكل أسهم وس�ن��دات ،مما يستدعي تسييلها .و
سأقوم بتقدير قيمتها السوقية كما في نهاية  4مايو 2020
ف��ي ض��وء البيانات امل�ت��اح��ة و ب��االس�ت��دالل بمؤشر السندات
 LQDالذي ارتفع بمعدل %8
ومؤشر األسهم  MSCI World Equity Index،الذي انخفض
بمعدل .%7
وف � ��ق ت �ق��ري ��ر دي � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ،ب �ل �غ��ت م �ح �ف �ظ��ة ال �ب �ت��رول
االستثمارية في نهاية م��ارس  2019حوالي  ١٧مليار دوالر
منها  %82في سندات و %16.5مستثمرة في أسهم والنسبة
املتبقية ( )%3في استثمارات بديلة ونقد (سأستبعدها) ،اذا

افترضنا هبوط/ارتفاع املحفظة بنفس معدل مؤشرات األسهم
والسندات بسبب تداعيات ك��ورون��ا على اقتصاديات العالم.
فنتوقع أن تكون قيمة املحفظة في  4مايو  2020على األقل
 18.1مليار دوالر أي بارتفاع حوالي  ،%7وذلك بسبب ارتفاع
مؤشر السندات نتيجة انخفاض أسعار الفائدة عامليا .وهذا
الرقم متحفظ ألنه ال يعكس أسعار سندات الخزينة األميركية
(مؤشر  ،)TLTالذي ارتفع خالل نفس الفترة بمعدل .%32
م��ن غير امل��رج��ح ان تنتج ع��ن التسييل املفاجئ خ�س��ارة في
القيمة السوقية للمحفظة االس�ت�ث�م��اري��ة ،ب��ل باعتقادنا أنها
ستحقق أرباحا وهو عكس التوقعات السائدة ،اال أن التسييل
امل�ف��اج��ئ وب��دف�ع��ة واح ��دة س�ي��ؤث��ر ف��ي امل�ل�اءة امل��ال�ي��ة ملؤسسة
ال �ب �ت��رول وع �ل��ى ال �ت��زام��ات �ه��ا وم �ش��اري �ع �ه��ا وات �ف��اق �ي��ات �ه��ا مع
املستثمرين األجانب .هذه القرارات السياسية املفاجئة ترهب
املستثمر األج�ن�ب��ي بشكل ع��ام وتضعف م��ن ثقته بالنظام
التشريعي والقانوني واملؤسسي للدولة .كما تضعف جهود
هيئة تشجيع االستثمار املباشر في استقطاب رؤوس األموال
األجنبية والتعاون معها في مشاريع رأسمالية في املستقبل.
لدى الدولة بدائل أخرى لتمويل العجز ،لذا يجب االلتزام بآلية
السداد التي نص عليها التقرير  37للجنة امليزانيات والحساب
الختامي في مجلس األمة ،التي نظمت تحويل األرباح املحتجزة
على دفعات وليس على دفعة واحدة ،كما تجب االستفادة من
االرتفاع في قيمة املحفظة لجدولة الدفعة املتبقية ،والتي تخص
األرباح املحتجزة لسنة .2018/2017

توزيع محفظة البترول االستثمارية
رصيد فعلي  31مارس
2019

رصيد متوقع  4مايو
2020

السندات

 14.3مليار دوالر

 15.5مليار دوالر

األسهم

 2.8مليار دوالر

 2.6مليار دوالر

اإلجمالي

 17.1مليار دوالر

 18.1مليار دوالر

مصدر الرصيد الفعلي ديوان املحاسبة
مالحظة :تم استبعاد االستثمارات البديلة والنقد

◄ لدى الدولة بدائل أخرى
لتمويل العجز
◄  %7أرباح متوقعة لمحفظة
«البترول» االستثمارية
◄ تأكيد االلتزام بآلية السداد
المتفق عليها
في لجنة الميزانيات
◄ قوة مؤسسات الدولة عنصر
تقييم أساسي في درجة
تصنيف الكويت السيادي

مخاطر التسييل
المفاجئ من محفظة
«البترول» االستثمارية:
 - 1ت� ��أث � �ي� ��ر س� �ل� �ب ��ي ع � �ل� ��ى م �ل��اءة
املؤسسة املالية
 - 2ال �ق��رارات السياسية املفاجئة
ترهب املستثمر األجنبي
 .. - 3ت �ل��ك ال� � �ق � ��رارات ت ��زع ��زع ث�ق�ت��ه
ب ��ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي وال� �ق ��ان ��ون ��ي
واملؤسسي للدولة
 - 4ت � �ق� ��وض ال � �ج � �ه� ��ود ال ��رام � �ي ��ة
الستقطاب رؤوس األموال األجنبية

«صندوق النقد الدولي»:

صدمة «كورونا» أعمق من أزمة 2008
قال مدير إدارة
الشرق األوسط
وآسيا الوسطى
في صندوق النقد
الدولي ،جهاد أزعور:
إن االقتصادات العربية
تواجه صدمة متعددة
المستويات من تأثير
فيروس «كورونا» رغم
االستجابات السريعة
من قبل حكومات
المنطقة ،مشيراً
إلى أن أسعار النفط
المنخفضة لن تزيد
من ضائقة المنتجين
فحسب ،بل ستؤثر
سلباً على االقتصادات
العربية غير النفطية.

◄ دول المنطقة
تعيش أكثر
اللحظات صعوبة
في التاريخ
االقتصادي منذ
 100عام

ال حدود لخسائر أزمة «كورونا» حتى اآلن !

حسام علم الدين
أوض � � ��ح أزع � � � ��ور ف� ��ي ب� ��ث ص� ��وت� ��ي أص� � ��دره
ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دول ��ي« :س �ت��واج��ه ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ص �ع��وب��ات ف ��ي م �ع��ال �ج��ة ال�ت��أث�ي��ر
امل �ب��اش��ر ل �ل �ت �ب��اط��ؤ االق� �ت� �ص ��ادي امل �س �ت �م��ر،
ب��دءًا من مشاكل هيكلية طويلة األم��د ،لكن
العنصر الوحيد ال��ذي يساعد في التعافي
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ه��و ف �ئ��ة م��رت�ف�ع��ة م��ن ال�ش�ب��اب
ال��ذي��ن يستطيعون ت�ط��وي��ر وإع� ��ادة إح�ي��اء
القطاعات االقتصادية».
وأضاف أن ثلثي السكان العرب في منطقة
ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط ه� ��م أق� � ��ل م� ��ن  30ع ��ام ��ًا،
وستؤدي ميزة رأس املال البشري هذه دورًا
رئيسيًا ف��ي تسريع االنتعاش االقتصادي
اإلق�ل�ي�م��ي ب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن م��رح�ل��ة تفشي
«كورونا».
وت��وق��ع أزع� ��ور أن ت��واص��ل ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
تبني ب��رام��ج التكنولوجيات الحديثة في
ك��ل االق�ط��اع��ات ،ألن االن�ت�ع��اش االق�ت�ص��ادي
س� �ي� �ع� �ت� �م ��د ع � �ل� ��ى ك� � �ف � ��اء ة ه � � ��ذه ال � �ب� ��رام� ��ج،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن امل �ط �ل ��وب ه ��و ب� ��ذل ج �ه��ود
م �ك��رس��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ م ��ا وض �ع �ت��ه ال �ح �ك��وم��ات
العربية واملنظمات الدولية من إصالحات
اقتصادية أساسية.
ودع� ��ا م�ن�ت�ج��ي ال �ن �ف��ط ف ��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي

ً
الى مواصلة التنويع االقتصادي قائال :ان
تجربة تفشي «كورونا» يجب ان تدفع دول
الشرق االوسط وشمال أفريقيا الى التركيز
على الصحة العامة والضمان االجتماعي،
ك�م��ا ع�ل��ى دول املنطقة ال�ع�م��ل بشكل ج��دي
للحد م��ن ال�ح��واج��ز ال�ت�ج��اري��ة فيما بينها
وت �ق �ل �ي��ل ال� �ع� �ج ��ز امل� ��ال� ��ي وت� �ج� �ن ��ب ارت� �ف ��اع
تكاليف النزاعات املسلحة.
وت ��وق ��ع أزع � ��ور أن ت ��واج ��ه ال � ��دول ال�ن�ف�ط�ي��ة
ف��ي املنطقة تأثير ال�ص��دم��ة على إي��رادات�ه��ا
ووض�ع�ه��ا امل��ال��ي ،موضحًا أن��ه يمكن لتلك
ال � � ��دول اس� �ت� �خ ��دام اح �ت �ي��اط �ي��ات �ه��ا امل��ال �ي��ة
مؤقتًا للتخفيف من بعض تداعيات األزمة
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ح��ال �ي��ة ،ل�ك��ن ال� ��دول ال �ت��ي ال
تملك اح�ت�ي��اط�ي��ات م��ال�ي��ة ك��اف�ي��ة أو أق��ل قد
تواجه مشاكل مالية عميقة.
وأضاف أن الدول املستوردة للنفط ستتأثر
بسبب التقلبات في مستويات التحويالت
امل � ��ال� � �ي � ��ة وت� � ��دف � � �ق� � ��ات ال � ��رس � ��ام� � �ي � ��ل إل� �ي� �ه ��ا
واالس �ت �ث �م��ارات اآلت �ي��ة م��ن ال ��دول النفطية.
وأكد أن جميع الدول العربية تأثرت باألزمة
االقتصادية الناتجة عن فيروس «كورونا»،
وتابع :إذا قارنا األزم��ة الحالية باملئة عام
امل��اض �ي��ة ن ��رى أن �ن��ا ن�ع�ي��ش أك �ث��ر ال�ل�ح�ظ��ات
ص�ع��وب��ة ف��ي ال �ت��اري��خ االق �ت �ص��ادي ملناطق
آس � �ي ��ا ال ��وس� �ط ��ى ودول ال � �ش� ��رق األوس� � ��ط

وشمال أفريقيا.
وأش� ��ار أزع� ��ور إل ��ى أن األزم� ��ة االق�ت�ص��ادي��ة
الحالية ليست مثل األزم��ة املالية العاملية
ف� ��ي  ،2008ألن م� ��ا ن �ع �ي �ش��ه ال � �ي� ��وم أح� ��دث
صدمة أعمق وأوس��ع لالقتصادين املحلي
وال �ع��امل��ي ،م��وض�ح��ًا ان األزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة
الحالية تحديدًا ه��ي درج��ة ومستوى عدم
ال �ي �ق�ي�ن امل��رت �ب �ط�ي�ن ب� �ه ��ا ،ك �م��ا أن امل�ج�ت�م��ع
ال��دول��ي واملنظمات ال��دول�ي��ة أدرك ��ت م��ا هي
اآلثار املترتبة عن االزمة املالية العاملية في
 ،2008ومع ذلك ال تزال شدة وتأثير األزمة
الحالية غير معروفة ،وبالتالي فإن معالجة
آثارها ال تزال مجهولة أيضًا.
وإذ ش� � ��دد ع� �ل ��ى أن ال� �س� �ي ��اس ��ة ال �ح��ال �ي��ة
ل� �ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال � ��دول � ��ي ،وال � �ت� ��ي ت�ش�م��ل
ال� �ق ��روض وال� �خ ��دم ��ات االس �ت �ش��اري��ة ت��وف��ر
فرصًا كبيرة ملساعدة االقتصادات الناشئة
وال ��دول الفقيرة ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة ،ت��وق��ع انه
سيكون هناك جهد من الصندوق ملعالجة
أوج ��ه ال�ق�ص��ور ف��ي االق �ت �ص��اد ال��دول��ي قبل
ت�ف�ش��ي ف �ي��روس «ك� ��ورون� ��ا» ،الف �ت��ًا إل ��ى أن��ه
س�ي�ت�ع�ين ع �ل��ى االق �ت �ص��اد ال ��دول ��ي ت�ح��دي��د
ك�ي�ف�ي��ة م �ع��ال �ج��ة ت �ح��دي��ات ال �ن �م��و وال �ت��أك��د
م ��ن أن ال �ن �م��و االق� �ت� �ص ��ادي ال �ع��امل��ي ي��ؤم��ن
العدالة بني الدول املنخفضة الدخل والدول
املتقدمة.

◄ انهيار النفط
سيؤثر أيضا ً
في االقتصادات
العربية غير
النفطية..
ويعمق أزماتها
ّ
◄ فرصة إعادة
إحياء القطاعات
االقتصادية
المتضررة
ستكون عبر جيل
الشباب
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 550كيلوغراماً من الخضروات والفواكه يومياً ..من خير بلدنا

«وربة للتأمين» ترفع رأسمالها
إلى  17.7مليون دينار

أول مزرعة عمودية كويتية
ً
قريبا
تبدأ اإلنتاج..
¶ «فوربس» :الزراعة العمودية س ُتحدث ثورة في سالسل توريد الغذاء
ّ
تفشي فيروس
في ظل
كورونا وأثره السلبي في
االقتصادَ ين العالمي
وتعطل سالسل
ّ
والمحلي،
التوريد العالمية وحركة
استيراد وتصدير السلع
الغذائية ،برزت أهمية اإلنتاج
المحلي للفواكه والخضار
الطازجة ،لتلبية السوق
المحلي ومواجهة أي ندرة
محتملة مستقبالً .لكن،
هل تتم زراعة الخضروات
والفواكه بشكل آمن،
خصوصاً في تكنولوجيا
الزراعة العمودية؟
حسام علم الدين
وفق موقع «فوربس» فإنه يتم استخدام
 5.6مليارات رطل من املبيدات الكيماوية
في زراعة الفواكه والخضار عامليًا ،ووفقًا
ملنظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ،ف��إن ب�ق��اي��ا تلك
املبيدات التي يمكن أن تبقى على املنتجات
ال��زراع�ي��ة ق��د ت��ؤدي إل��ى اإلص��اب��ة بمرض
السرطان ومشاكل صحية خطيرة ،إال أن
الكثير م��ن ش��رك��ات تكنولوجيا ال��زراع��ة
العمودية تلتزم ع��دم استخدام املبيدات
الكيماوية في منتجاتها.
وقال املوقع :إن أول مزرعة عمودية مغلقة
في الكويت ،والتي افتتحتها مؤخرًا شركة
اند ايفير ستنتج قريبًا أنواعًا مختلفة من
الخضار والفواكه على مدار السنة ،ويمكن
لتلك املزرعة أن تنتج حتى  550كيلو غرامًا

الزراعة التقليدية
تستخدم  5.6مليارات رطل
مبيدات كيماوية تؤدي
لمشاكل صحية خطيرة
يوميًا من الخضروات واألعشاب والفواكه
الطازجة ،كما يمكن للمزارع العمودية تلك
أن ت�ع�م��ل ب� ��دورات ن�م��و أس ��رع م��ن امل ��زارع
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال� �ظ ��روف
الجوية الطبيعية.
ون �ق ��ل ع ��ن ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي امل��ؤس��س

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة وربة
ل �ل �ت��أم�ي�ن ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا امل �ن �ع �ق��د أم ��س،
ت��وص �ي��ة م �ج �ل��س اإلدارة ب �ت��وزي��ع أرب� ��اح
نقدية للمساهمني ،بنسبة  %7.5من القيمة
االسمية للسهم؛ بواقع  7.5فلوس للسهم
ال��واح��د ،وذل��ك بعد خصم أسهم الخزينة،
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
 ،2019على أن يبدأ توزيع هذه األرباح على
امل�س��اه�م�ين املستحقني ل�ه��ا اع�ت�ب��ارًا م��ن 5
أيام عمل من تاريخ االستحقاق ،واملصادقة
عليها ،إلى جانب اعتماد توصية مجلس
اإلدارة ب �ت��وزي��ع أس �ه ��م م �ن �ح��ة م �ج��ان �ي��ة،
ب �ن �س �ب��ة  %2.5م � ��ن رأس امل� � � ��ال امل� �ص ��در
واملدفوع ،وذلك بإصدار  4319718.5سهمًا
ّ
ج��دي�دًا ،ت��وزع كأسهم منحة مجانية على
املساهمني ّ
املقيدين في سجالت مساهمي
ال�ش��رك��ة ،ك�م��ا ف��ي ن�ه��اي��ة ي��وم االس�ت�ح�ق��اق،
ك��ل منهم بنسبة م��ا ي�م�ل�ك��ه؛ ب��واق��ع اثنني
ون�ص��ف سهم ع��ن ك��ل مئة س�ه��م ،وتغطية
قيمة الزيادة عن ذلك في رأس املال املصدر
وامل ��دف ��وع ،وال�ب��ال�غ��ة قيمته 431.971.850
مليون دينار من حساب األرباح املرحلة.

وواف �ق ��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ع�ل��ى ت��وص�ي��ة مجلس
اإلدارة ب �ص��رف م �ك��اف��آت أع �ض��اء مجلس
اإلدارة ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة املنتهية ف��ي 31
ديسمبر  ،2019وقيمتها  35ألف دينار.
وت�م��ت مناقشة إب ��راء ذم��ة أع�ض��اء مجلس
اإلدارة ع ��ن ك ��ل م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ص� ّ�رف��ات �ه��م
ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة ع��ن ال�س�ن��ة
املالية ،وتمت املوافقة على زي��ادة رأسمال
ال �ش��رك��ة امل� �ص ��در وامل� ��دف� ��وع ب��ال �ك��ام��ل م��ن
م�ب�ل��غ  17.2م�ل�ي��ون دي �ن��ار إل��ى م�ب�ل��غ 17.7
مليون دي �ن��ار ،وذل��ك ب��إص��دار 4319718.5
ّ
سهمًا جديدًا توزع كأسهم منحة مجانية
ع� �ل ��ى امل� �س ��اه� �م�ي�ن امل �س �ت �ح �ق�ي�ن ل� �ه ��ا ع�ل��ى
ال��وج��ه امل�ب�ين ف��ي ال�ج��دول الزمني املعتمد
م��ن الجمعية العمومية ال�ع��ادي��ة ،وتغطي
ق�ي�م��ة ال ��زي ��ادة ال�ن��ات�ج��ة ع��ن ذل ��ك ف��ي رأس
امل ��ال امل �ص��در وامل ��دف ��وع ،وال �ب��ال �غ��ة قيمته
مبلغًا قدره  431.9مليون دينار من حساب
األرب��اح املرحلة وتفويض مجلس اإلدارة
ف��ي ال�ت�ص� ّ�رف ف��ي ك�س��ور األس �ه��م الناشئة
عن توزيع أسهم املنحة املجانية ،وفقًا ملا
يراه مالئما.

دبي والبحرين تخططان لجمع
تمويل بمليارات الدوالرات

طفرة جديدة تدخلها الزراعة العمودية في البالد ستع ّزز اإلنتاج الزراعي المحلي

امل� �ش ��ارك ف��ي «ان� ��د اي �ف �ي��ر» :ل �ق��د اخ�ت��رع�ن��ا
في الشركة نظامًا زراعيًا فريدًا من نوعه
ل �ت �س��ري��ع ن �م��و امل� ��زروع� ��ات ب �ش �ك��ل صحي
وآم ��ن ،ف��ي ح�ين أك��د مهندس امل �ش��روع في
ال �ك��وي��ت رام � ��ي س �ف��اري �ن��ي أن امل ��زروع ��ات
العضوية تحتوي على كثير من املبيدات
ال� �ك� �ي� �م ��اوي ��ة ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى أن م �ن �ت �ج��ات �ه��م
ال��زراع�ي��ة أفضل م��ن العضوية ،ألن تقنية
الشركة يمكنها إنتاج أكثر من  250نوعًا
مختلفًا من الخضار والفواكه واألعشاب
ب��اس �ت �خ��دام  %90م ��اء أق� ��ل %60 ،س �م��ادا
زراعيا أقل ،ومن دون أي مبيدات.
وك� �ش ��ف «ف � ��ورب � ��س» أن  ORAال �ي��اب��ان��ي
امل �م �ل��وك ل �ش��رك��ة  NOX managementفي
ال� �ك ��وي ��ت س �ت �ك ��ون أول س �ل �س �ل��ة م �ط��اع��م
ت �س �ت �خ��دم م �ن �ت �ج��ات امل � � � ��زارع ال �ع �م��ودي��ة
امل �ح �ل �ي��ة ،وف� ��ق ف �ي �ص��ل امل �ش �ع��ان ال�ع�ض��و

أق َّرت توزيع  % 7.5نقداً و % 2.5منحة

املنتدب في الشركة.
وقال املشعان :اعتدنا على استيراد جميع
ال �خ �ض��روات مل�ط��اع�م�ن��ا ب�ش�ك��ل رئ �ي��س من
ّ
أوروب ��ا ،لكن لدينا اآلن إن�ت��اج محلي أل��ذ
وط��ازج أكثر ،وإن توريد الخضار محليًا
ّ
يوفرعلينا تكاليف الخدمات اللوجستية
واالس �ت �ي��راد ،وي�ق�ل��ل م��ن ك�م�ي��ة ال�ن�ف��اي��ات،
إض��اف��ة إل��ى أن��ه خ�ي��ار أف�ض��ل م��ن الناحية
البيئية.
ونقل «ف��ورب��س» أن نجاح م�ش��روع شركة
ان � ��د اي �ف �ي��ر ف ��ي ال �ك ��وي ��ت س �ي �ح��دد خ�ط��ط
ال �ش��رك��ة ف��ي ف �ت��ح م � ��زارع ع �م��ودي��ة وأك �ث��ر
استدامة في امل��دن واملناطق ذات الظروف
البيئية غير املؤاتية في جميع أنحاء آسيا
وأفريقيا ،ولفتت الشركة إلى أنها تسعى
ل �ت��وف �ي��ر ال� �غ ��ذاء ال �ص �ح��ي مل�ل�اي�ي�ن ال �ن��اس
وتقليل النفايات في منتجاتها.

ف � ��ي إط � � � ��ار امل � �س� ��اع� ��ي ال� �ح� �ث� �ي� �ث ��ة ل � ��دول
املنطقة ملواجهة تداعيات أزم��ة كورونا،
وع�ل��ى غ ��رار اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
وأب��وظ�ب��ي ،قالت م�ص��ادر ل�ـ «روي�ت��رز» ان
دب��ي ت�ج��ري م �ح��ادث��ات م��ع ب�ن��وك لجمع
تمويل بعدة مليارات من الدوالرات بدعم
م��ن إي � ��رادات رس ��وم ط ��رق ،ف�ي�م��ا اظ�ه��رت
وثيقة أن البحرين حددت تسعير صكوك
ألج � ��ل  4س � �ن� ��وات ون� �ص ��ف ال �س �ن ��ة ع�ن��د
 %6.25وس �ن��دات ألج��ل  10س �ن��وات عند
.%7.375
م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ق ��ال م �ص��رف اإلم � ��ارات
امل��رك��زي أم ��س إن ال �ب�ن��وك س�ح�ب��ت حتى
اآلن  %75م ��ن خ �ط��ة ل�ت�ح�ف�ي��ز ال�س�ي��ول��ة
ق�ي�م�ت�ه��ا  50م�ل�ي��ار دره ��م ( 13.61مليار
دوالر) ج��رى استحداثها ملكافحة اآلث��ار
الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

«المركزي» اإلماراتي:
البنوك سحبت  %75من
خطة لتحفيز السيولة
بقيمة  13.61مليار دوالر
وذك � � � ��ر امل� � �ص � ��رف ف � ��ي ب � �ي� ��ان أن ال � �ع ��دد
الكلي للبنوك امل�ش��ارك��ة ف��ي خطة الدعم
االقتصادي الشاملة املوجهة زاد إلى ،24
مضيفًا أنه سيبدأ نشر قائمة اعتبارا من
األسبوع املقبل للبنوك التي قدمت أكثر
م��ن  50ف��ي املئة م��ن السيولة املخصصة
لها في إطار الخطة.
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الماليين مهددون بسبب «كورونا»

شبح المجاعة يطل برأسه على العالم

!

◄ صدمة الوباء تقفز بأسعار األرز ..ووقف صادرات الهند يهز األسواق
أدى وباء فيروس كورونا المستجد والحجر المنزلي إلى اضطراب
سالسل توزيع المواد الزراعية األولية في العالم ،ما انعكس على
األسعار ،ففيما انخفض سعر القمح والبذور الزيتية بسبب تراجع
الطلب ،يرتفع يوما بعد يوم سعر األرز بسبب وقف الصادرات
الهندية وسط مخاوف من انفجار أزمة مجاعة ،إذ يشير الخبراء إلى
أن العامل الرئيسي المسبب لها ليس نقص الغذاء وإنما انهيار
مداخيل ماليين الفقراء الذين يعملون في قطاع الزراعة.
سليمة لبال
م �ث��ل ك ��ل األزم� � � ��ات ،غ� �ي � ّ�رت أزم � ��ة ك ��ورون ��ا
سلوكيات االستهالك لدى األف��راد ودفعت
الدول الى حظر التصدير وتأمني مخزون
استراتيجي يكفي لشهور طويلة ،ويمكن
استشعار حجم الصدمة االقتصادية التي
أث��رت على سالسل التوريد بسبب املرض
م��ن خ�ل�ال أس �ع��ار امل ��واد ال��زراع �ي��ة األول�ي��ة
ال�ت��ي تؤمنها ق��وى زراع �ي��ة ك�ب�ي��رة ،فسعر
ال��ذرة على سبيل املثال مرتبط بالواليات
املتحدة األميركية التي تعد الرائدة عامليا
م��ن ح�ي��ث اإلن �ت��اج ،إذ تغطي ث�ل��ث الطلب
العاملي ،فيما تحدد البرازيل سعر السكر
وهي الدولة املصدرة األولى لهذه املادة.
ول � �ف� ��ت م� �ي� �ش ��ال ب ��ورت� �ي ��ي امل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام
لشركة أغريتال املتخصصة في األسواق
ال� � ��زراع � � �ي� � ��ة ف� � ��ي م� �ق ��اب� �ل ��ة م� � ��ع ص �ح �ي �ف��ة
ل��وف�ي�غ��ارو الفرنسية إل��ى أن  40ف��ي املئة
من اإلنتاج األميركي من ال��ذرة يستخدم
في صناعة اإليثانول ،وأضاف «األسعار
اليوم هي األق��ل منذ سبتمر ،لقد انهارت
كل املنتجات الزراعية املرتبطة بالوقود
الحيوي بسبب تراجع الطلب».
وان�ه��ارت أيضا أس�ع��ار ب��ذور اللفت التي
ت�س�ت�خ��دم ف��ي ص �ن��اع��ة ال ��وق ��ود ال�ح�ي��وي
بنسبة  75في املئة ،باإلضافة الى أسعار
زيت النخيل أو قصب السكر.
وي� �ق ��ول ع �ب��د ال ��رض ��ا ع �ب��اس �ي��ان ال�خ�ب�ي��ر
االق�ت�ص��ادي ف��ي منظمة ال��زراع��ة العاملية
إن األس �ع��ار ك��ان��ت منخفضة ق�ب��ل األزم��ة
ال�ص�ح�ي��ة وك��ان��ت ب�ع�ي��د ج ��دا ع��ن ال ��ذروة
التي حققت خالل عامي  2007و ،2011ألن
مخزون الحبوب ك��ان في مستويات غير
مسبوقة.
ويذكر الخبير االقتصادي فيليب شاملان
مثالي الصويا بعد محصول ممتاز في
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة وال �ب��رازي��ل،

«فاو» :في مارس
أسعار الغذاء العالمية
تنخفض بشدة
قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم
املتحدة (ف��او) أم��س (الخميس) ،إن أسعار
الغذاء العاملية انخفضت بشدة لثالث شهر
على ال�ت��وال��ي ف��ي أب��ري��ل ،إذ ت�ض��ررت بفعل
األث� ��ر االق �ت �ص ��ادي وال �ل��وج �س �ت��ي ل�ج��ائ�ح��ة
كورونا.
وب�ل��غ متوسط م��ؤش��ر ف��او ألس�ع��ار ال�غ��ذاء،
ال ��ذي يقيس ال�ت�غ�ي��رات ال�ش�ه��ري��ة لسلة من
الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات األلبان
وال�ل�ح��وم وال�س�ك��ر 165.5 ،نقطة ف��ي أبريل
بانخفاض  3.4ف��ي امل�ئ��ة ع��ن م��ارس ،ون��زل
م��ؤش��ر أس�ع��ار اللحوم  2.7ف��ي امل�ئ��ة ،حيث
فشل ان�ت�ع��اش ج��زئ��ي ف��ي طلب االس�ت�ي��راد
من الصني في تعويض تراجع ال��واردات في
بقية األنحاء.
وعلى النقيض م��ن بقية امل��ؤش��رات ،سجل
م��ؤش��ر «ف ��او» ألس �ع��ار ال�ح�ب��وب انخفاضًا
ط�ف�ي�ف��ًا ،ح�ي��ث زادت أس �ع��ار ال�ق�م��ح واألرز
ال �ع��امل �ي��ة ب ��وض ��وح ،ف�ي�م��ا ت��راج �ع��ت أس �ع��ار
ال ��ذرة ب �ش��دة ،وزادت أس�ع��ار األرز  7.2في
املئة مقارنة مع مارس ألسباب أهمها قيود
مؤقتة على الصادرات فرضتها فيتنام لكن
ُرف�ع��ت الح�ق��ًا .وارت�ف�ع��ت أس�ع��ار القمح 2.5
في املئة في ظل تقارير أشارت إلى استيفاء
روسيا حصتها من الصادرات سريعًا.
وأبقت «فاو» على توقعاتها إلنتاج الحبوب
مستقرة عند  2.720مليار طن في ،2019
لكنها خفضت توقعاتها الستخدام الحبوب
ف��ي /2020 2019ب��واق��ع  24.7مليون طن،
ويرجع ذل��ك ألسباب أهمها تأثير فيروس
كورونا على االقتصاد.
ك �م��ا أع �ل �ن��ت ف ��او أول ت��وق�ع��ات�ه��ا إلم � ��دادات
القمح العاملية والطلب عليه ملوسم تسويق
/2021 ،2020حيث تتوقع أن يسجل اإلنتاج
العاملي  762.6طنًا ،وه��و ما يتماشى على
نطاق واسع مع املستوى املسجل في .2019
(رويترز)

لكنه ق��ال إن م�ف�ت��اح ال �س��وق ه��ي ال�ص�ين.
وأض � ��اف «ت��راج �ع��ت واردات ال �ص�ي�ن من
الصويا بسبب حمى الخنازير كما أنهم
لم يحترموا االتفاق مع واشنطن لتهدئة
ال� �ت ��وت ��رات ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،م ��ا ع� ��زز م �خ��زون
ال� �ص ��وي ��ا ف� ��ي ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ودف� ��ع
املزارعني الى االهتمام بالذرة».

مخزونات إستراتيجية
ف��ي امل�ق��اب��ل ت��أث��رت أس �ع��ار ال�ق�م��ح واألرز،
ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن أن إن � �ت� ��اج ال �ق �م ��ح ب�ل��غ
مستويات تاريخية بحسب مارك زريبي
رئ � �ي� ��س وح� � � ��دة ال � �ح � �ب� ��وب وال � �س � �ك� ��ر ف��ي
مؤسسة فرانس أغريمار.
ف�ب�ع��د ان �خ �ف��اض ف��ي األس� �ع ��ار ف��ي ب��داي��ة
ال �ع��ام ب�س�ب��ب امل�ح�ص��ول ال�ج�ي��د وارت �ف��اع
ال �ط �ل��ب ان �ق �ل��ب ال ��وض ��ع ت �م��ام��ا ف ��ي شهر
م ��ارس ،خ��اص��ة م��ع إع�ل�ان ك��ل م��ن روسيا
وأوكرانيا وكازاخستان حظر الصادرات
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل � �خ ��زون ال��وط �ن��ي خ�ل�ال
فترة الوباء ،ويقول خبير منظمة الزراعة
ال�ع��امل�ي��ة إن ت �س��ارع ال �ص��ادرات ال��روس�ي��ة
خ�لال الشهور املاضية مدفوعة بتراجع
قيمة الروبل أثار مخاوف بشأن التموين
املحلي.
وك � ��ان ق � ��رار إج� �ب ��ار امل �ن �ت �ج�ين ع �ل��ى ب�ي��ع
محصولهم محليا ي�ه��دف إل��ى ال�ح��د من
ال �ت �ض �خ��م ب �س �ب��ب ت ��راج ��ع ق �ي �م��ة ال�ع�م�ل��ة،
ومنذ بداية أبريل املاضي اندلعت توترات
أخ� ��رى م��رت �ب �ط��ة ب��ال �ن �ق��ص ف ��ي امل �ي ��اه في
حوض البحر األسود وشمالي اوروبا.
وأم � � � � ��ا ال� � �ع � ��ام � ��ل اآلخ � � � � ��ر ال � � � � ��ذي أث� � � ��ر ف��ي
األس �ع��ار ف�ه��و أن دوال م �س �ت��وردة كثيرة
ك��ون��ت م �خ��زون��ات اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ،وع�ل��ى
ال�خ�ص��وص ال ��دول اإلس�لام �ي��ة ك��ال�ج��زائ��ر
ومصر واملغرب وتونس استعدادا لشهر
رم �ض��ان ال� ��ذي ي�ش�ه��د ع� ��ادة ارت �ف��اع��ا في
حجم االستهالك ،فالرئيس املصري قرر

انهيار مداخيل ماليين الفقراء الذين يعملون في قطاع الزراعة

األزمة غ ّيرت سلوكيات
االستهالك ..ومخاوف من
انهيار مداخيل الفقراء
تخزين الدول اإلسالمية
القمح قبل رمضان أدى
إلى خفض األسعار

وفق مارك زريبي مضاعفة حجم املخزون
الغذائي من  3إلى  6أشهر من االستهالك.
وتراجع سعر القمح إلى  520دوالرا للطن
الواحد بعد أن كان بلغ الذروة في مارس
 2008ب� �ـ 1280دوالرا للطن ال��واح��د ،فيما
ارتفع سعر األرز إلى  16.14سنتا للرطل
أي ح��وال��ي  450غ��رام��ا ب �ع��د أن ك ��ان في
حدود  12سنتا مطلع يناير املاضي.
وف��ي ش�ه��ر م ��ارس بلغت ال �ص ��ادرات إل��ى
ال��دول خ��ارج االت�ح��اد األوروب ��ي مستوى
غ �ي��ر م �س �ب��وق ،واألم � ��ر ذات � ��ه خ �ل�ال شهر
أب� ��ري� ��ل وال ��دل� �ي ��ل وف � ��ق ال� �خ� �ب ��راء ه� ��و أن
البواخر ما ت��زال تبحر وتجارة الحبوب
تعمل بشكل طبيعي كما أن تكلفة الشحن

البحري لم تكن أب��دا أقل مثلما هي عليه
اآلن ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ح �ب��وب ،ل �ك��ن م ��ع ذل��ك
وقعت مشاكل لوجستية أدت الى اختالل
سالسل التوريد املحلية مثلما حصل في
األرجنتني والهند وه��و ما يفسر ارتفاع
أس �ع��ار األرز ع�ل��ى اع�ت�ب��ار أن ال�ه�ن��د ،هي
أول مصدر عاملي ه��ذه امل��ادة قبل تايلند
وفيتنام.
وأدى إع� �ل� ��ان ه� ��ات�ي��ن ال� ��دول � �ت�ي��ن ح �ظ��ر
ص��ادرات �ه �م��ا إل ��ى رف ��ع األس �ع ��ار ،لكنهما
س��رع��ان م��ا ت��راج �ع �ت��ا ع��ن ق��راره �م��ا بعد
أن ت �ع �ه��د وزراء ال� ��زراع� ��ة ف ��ي م�ج�م��وع��ة
العشرين بتأمني التموين العاملي الكافي
لتفادي التقلب املفرط في األسعار.

أسعار المواد األولية
منذ بداية األزم��ة تأثرت أسعار امل��واد األولية الزراعية ،فالعديد من الحبوب والبذور الزيتية املستخدمة في إنتاج الوقود
الحيوي تراجعت أسعارها مثلما تراجع سعر النفط ،فالذرة مثال فقدت  17في املئة من سعرها مقارنة بمطلع يناير املاضي
إذ بلغ سعرها  3.17دوالرات للـ 25كلغ.

أكثر من  20مليوناً في شهر أبريل فقط

خسائر تاريخية في وظائف
القطاع الخاص األميركي
وليد منصور
ت�س�ت�م��ر م �ع ��دالت ال �ب �ط��ال��ة ف ��ي االرت � �ف ��اع في
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،إذ ي �ظ �ه��ر ت �ق��ري��ر ج��دي��د
خسارة تاريخية ألكثر من  20مليون وظيفة
في القطاع الخاص في شهر أبريل فقط.
وأظ�ه��ر تقرير شهري جديد م��ن شركة ADP
ل�ل�ب��رم�ج�ي��ات اإلداري� � ��ة أن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
خ� �س ��رت  20.2م �ل �ي��ون وظ �ي �ف��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال � �خ� ��اص غ �ي ��ر ال � ��زراع � ��ي ب �ش �ك��ل م ��ذه ��ل ف��ي
أب��ري��ل ،وه��ي أكبر نسبة في التاريخ املسجل

للمقياس .وق��د انتشرت ه��ذه الخسائر على
مجموعة واسعة من الشركات والصناعات،
حيث فقدت الشركات الصغيرة التي يقل عدد
موظفيها ع��ن  50م��وظ�ف��ًا أك�ث��ر م��ن  6ماليني
وظيفة ،وخسرت الشركات الكبيرة التي تضم
أكثر من  500موظف نحو  9ماليني ،وفق ما
نشر موقع «ستاتيستا».
وت�ش�م��ل ال�ص�ن��اع��ات األك �ث��ر ت �ض��ررًا ال�ف�ن��ادق
وشركات السفر التي خسرت معظم وظائفها
بأكثر من  8.6ماليني في أبريل ،كما تضررت
ش ��رك ��ات ال� �ت� �ج ��ارة وال �ن �ق��ل وامل � ��راف � ��ق ،ح�ي��ث

خ �س��رت  3.4م�لاي�ين وظ �ي �ف��ة ،ت�ل�ي�ه��ا ش��رك��ات
ال �ب �ن��اء م��ع م��ا ي �ق��رب م��ن  2.5م�ل�ي��ون وظيفة
مفقودة.
ول��وض��ع ه��ذا ال �ح��دث غ�ي��ر امل�س�ب��وق للبطالة
ف��ي امل �ن �ظ��ور ،ف�ق��د ك ��ان ف �ق��دان ال��وظ��ائ��ف في
أبريل أكثر من ضعف إجمالي عدد الوظائف
املفقودة خالل فترة الركود العظيم ،وستعود
ب �ع��ض ه � ��ذه ال ��وظ ��ائ ��ف ب �م �ج��رد أن ي�ص�ب��ح
ال �ف �ي ��روس ت �ح��ت ال �س �ي �ط��رة ،ول �ك��ن م ��ع ع��دم
وجود نهاية في األفق ،قد تختفي العديد من
هذه الوظائف بشكل دائم إذا أغلقت األعمال.

التغيير في الوظائف األميركية أبريل الماضي (بالمليون)

20.265.23.42.4-

التغيير العام

التغيير حسب حجم العمل

صغير
متوسط

8.98.6-

كبير

التغيير حسب الصناعة

الترفيه والضيافة

التجارة والنقل والمرافق
أعمال البناء

بنك إنكلترا يتوقع أسوأ تراجع لالقتصاد في  300عام
ق��ال بنك إنكلترا املركزي إن بريطانيا قد تتجه
ص��وب أكبر ت��راج��ع اقتصادي يشهده ف��ي أكثر
من  300عام ،بسبب إجراءات العزل العام الناجمة
عن أزم��ة فيروس ك��ورون��ا وأبقى الباب مفتوحا
أمس (الخميس) ملزيد من إجراءات التحفيز.
وق��ال البنك إن االقتصاد البريطاني على مسار
االن�ك�م��اش بنسبة  25باملئة ف��ي األش�ه��ر الثالثة

املنتهية في يونيو ،بينما ستقفز البطالة ألكثر
من تسعة باملئة من قوة العمل.
وع �ل��ى م ��دى  2020ك �ك��ل ،ي��واج��ه اإلن �ت��اج خطر
االنكماش بنسبة  14باملئة ،وهو تراجع سنوي
ل��م تشهد ال �ب�لاد مثله م�ن��ذ أوائ ��ل ال �ق��رن الثامن
عشر ،عندما كانت بريطانيا تعاني من الكوارث
الطبيعية والحرب ،وكل ذلك رغم ما يصفه بنك

إنكلترا بأنه إجراءات تحفيز مالية ونقدية كبيرة
للغاية ،لكن تصور املركزي تنبأ أيضا بانتعاش
اق �ت �ص��ادي س��ري��ع ف��ي  2021م��ع تسجيل نمو
بنسبة  15باملئة مع تخفيف إجراءات العزل العام.
وأبقى بنك إنكلترا على سعر الفائدة الرئيسي
ع�ن��د أدن ��ى م�س�ت��وى ع�ل��ى اإلط �ل�اق بنسبة 0.1
ب��امل �ئ��ة ،وأب� �ق ��ى ع �ل��ى ه ��دف ��ه ل� �ش ��راء ال �س �ن��دات،

ومعظمها دي��ون حكومية بريطانية ،عند 645
مليار جنيه استرليني ( 797مليار دوالر) مع
استمرار أث��ر إج��راءات التحفيز التي س��رت في
مارس آذار.
لكن في إشارة على أن هناك املزيد في املستقبل،
ص� � ��وت اث � �ن � ��ان م � ��ن ب �ي��ن ت �س �ع ��ة م � ��ن ص��ان �ع��ي
ال �س �ي��اس��ات ف ��ي ال �ب �ن��ك مل �ص �ل �ح��ة زي � � ��ادة ق ��درة

البنك لشراء السندات بمقدار  100مليار جنيه
استرليني .وقال محافظ املركزي أندرو بايلي إن
البنك قد يتحرك مجددا.
وق��ال« :مهما ك��ان تطور التوقعات االقتصادية،
سيتصرف ال�ب�ن��ك وف�ق��ا مل��ا تقتضيه ال �ض��رورة
ل�ت��وف�ي��ر االس �ت �ق��رار ال �ن �ق��دي وامل��ال��ي ال �ض��روري
للرفاهية على املدى الطويل وللوفاء باحتياجات

شعب هذه البالد» .ويتماشى القراران مع توقعات
معظم الخبراء في استطالع للرأي أجرته رويترز.
وأظهر تقرير منفصل من بنك إنكلترا املركزي
أمس (الخميس) أن اختبارا طارئا ملتانة النظام
امل��ال��ي ف��ي ال �ب�ل�اد أش ��ار ال ��ى أن أك �ب��ر امل �ص��ارف
يمكنها أن تواصل اإلقراض ،وعليها ذلك ،لتجنب
وقوع تراجع أكثر حدة في االقتصاد( .رويترز)
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«القفزة األولى» للفيروس بدأت في أكتوبر؟
قال تقرير ملوقع «ساوث تشينا مورنينغ بوست» ان فيروس كورونا املستجد قد يكون انتقل
إلى اإلنسان في أكتوبر املاضي ،على عكس معطيات صينية سابقة تشير إلى تاريخ مختلف،
وفقا آلخر األبحاث في التركيبة الجينية للفيروس .ويقول التقرير إن دراسة جديدة من املقرر
نشرها في املجلة العلمية «العدوى وعلم الوراثة والتطور» خلصت إلى أن الفيروس حقق القفزة
األولى من املضيف األول (الحيوان) إلى البشر في وقت ما بني  6أكتوبر و  11ديسمبر .2019
وتستند النتائج إل��ى تجميع وتحليل أكثر من  7000تسلسل من الجينوم ،جمعت من جميع
أنحاء العالم منذ يناير ،حيث تمكن الباحثون من كلية لندن الجامعية وجامعة جزيرة ريونيون
ومن خالل دراسة تطور الطفرات ،من إعادة تشغيل ساعاتهم إلى نقطة انطالق مشتركة.
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توماس فريدمان في «نيويورك تايمز»:

وباء البطالة واالكتئاب
واليأس أخطر من «كورونا»
رأى الكاتب والمحلل السياسي األميركي توماس فريدمان أن البطالة واالكتئاب
واليأس أخطر من فيروس كورونا المستجد ،الذي وضع الواليات المتحدة في
المرتبة األولى عالمياً من حيث الوفيات (نحو  75ألفاً) واإلصابات (أكثر من مليون
وربع المليون).
وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز ،أشار فريدمان إلى أن الواليات المتحدة
بحاجة الى نسخة ديموقراطية من إستراتيجية الصين ،مبيناً أن الهجوم
المستمر للرئيس دونالد ترامب على اإلعالم جعل األميركيين يخلطون بين
الحقيقة والكذب .وفي ما يلي تفاصيل المقال:

محمد أمين
إذا ك ��ان ج ��و ب��اي��دن (ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي
ال�س��اب��ق وم�ن��اف��س ت��رام��ب ال�ح��ال��ي ع�ل��ى رئاسية
 )2020ي�ب�ح��ث ع��ن ش �ع��ار لحملته االن�ت�خ��اب�ي��ة،
َّ
محصنة مرة
أود أن أقترح هذا« :لنجعل أميركا
أخرى».
ّ
لقد عزز «كورونا» حقيقة أننا  -كدولة  -أضعفنا
على مدى السنوات العشرين املاضية الكثير من
م �ص��ادر ق��وت�ن��ا .ل�ق��د ق� ّ�وض�ن��ا أنظمتنا املعرفية
واإلي �ك ��ول ��وج �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
ونظام حكمنا وأنظمة املناعة الخاصة بالصحة
العامة والصحة الشخصية ،وهي جميع مصادر
املرونة التي نحتاجها للتغلب على هذا الوباء،
بأقل قدر من األضرار في األرواح وسبل العيش.
كل ه��ذه العيوب املناعية هي النتيجة املنطقية
ل�ن�م��ط ال �ح �ك��م ،وس �م��اح �ن��ا ألن �ف �س �ن��ا ب ��أن ن�ك��ون
أس��رى مل��ا ن��رغ��ب أن ن�ك��ون ل�س�ن��وات ط��وي�ل��ة ،بأن
ّ
قللنا من قيمة العلم والقراءة ،وسحقنا املوظفني
ّ
العموميني ألغراض سياسية ،وحولنا السياسة
ّ
إل��ى تسلية ،ناهيك عن تبني ع��ادات أك��ل مروعة
ج �ع �ل��ت  40ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ن األم �ي��رك �ي�ي�ن ي �ع��ان��ون
السمنة.
وج � ّ�س ��د ه ��ذا ال �ك��م م ��ن ال �ب�ل�اه��ة ذل ��ك ال ��رج ��ل من
أوس�ت��ن ب ��والي ��ة ت �ك �س��اس ،ال� ��ذي دف� ��ع ،األس �ب��وع
املاضي ،حارس حديقة عامة في املاء ،بينما كان
ال�ح��ارس يشرح للجمهور الحاجة إل��ى التباعد
االجتماعي ،أثناء تقرير لشبكة «سي إن إن».
ل�ق��د ك��ان وارن ب��اف�ي��ت ع�ل��ى ح��ق ع�ن��دم��ا ق��ال إن��ه
ع �ن��دم��ا ي�ن�ت�ه��ي امل ��د ي�م�ك�ن��ك أن ت ��رى م��ن يسبح
عاريًا .فهذا ما يحدث لألميركيني اآلن .فال نزال
نعتقد أننا استثنائيون ،ولكن ،في حقيقة األمر،
ن�ح��ن ن �ت �ص� َّ�در ال �ع��ال��م ف��ي إج �م��ال��ي ع ��دد ح��االت
اإلصابة بالفيروس ،والوفيات الناتجة عنه.

أنماط حياة خاطئة
ون�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة واش �ن �ط��ن ب��وس��ت ع��ن غ�ل��وري��ا
ج ��اك � �س ��ون ( 75ع � ��ام � ��ًا) امل � �ت � �ق ��اع ��دة م � ��ن والي � ��ة
مينيسوتا« :ع�ن��دم��ا ك�ن��ت ف��ي س��ن ص�غ�ي��رة كنا
الدولة الرائدة في كل شيء ،فأين نحن اآلن؟ نحن
دنيئون وأنانيون .نحن عنيدون ،وأحيانًا نفتقد
الكفاءة.

وي� �ب ��دو أن ب �ع��ض ال� � ��دول ت ��رث ��ي ل �ح��ال �ن��ا .ن�ح��ن
ع��اج��زون ع��ن التخلي ع��ن بعض أن�م��اط حياتنا
الخاطئة .وكذلك ،ليست لدينا قيادة ،وال تضامن
بيننا ،لذلك يفعل كل منا ما يريد ،ما يعني أن
الضعفاء هم الذين يخسرون كثيرًا».
هذا التآكل في مناعتنا املجتمعية تمت تغذيته
م��ن ق �ب��ل م �ص��ادر ع� ��دة ،ع �ل��ى م��ر ال �س �ن�ين ،ول�ك��ن
املصدر األكبر هو ح��زب جمهوري يغير مساره
من حني الى آخر .لقد كان انتخاب دونالد ترامب
رئيسًا نتيجة لحصانتنا املفقودة ،لكن قيادته
الضعيفة عملت على تسريع ذلك.
ففي ال��وق��ت ال��ذي نحتاج بشدة إل��ى االسترشاد
ب��أف �ض��ل ال �ع �ل��وم ،ف ��ان أك ��اذي ��ب ت��رام��ب ال�ي��وم�ي��ة
واعتباره أن كل ما ال يعجبه هو «أخبار كاذبة»
ساهما بقوة في فقدان «مناعتنا املعرفية» ،أي
ق��درت�ن��ا ع�ل��ى التمييز ب�ين ال�ح�ق��ائ��ق واألك��اذي��ب،
وب�ين العلم وال�خ�ي��ال العلمي .وف��ي ال��وق��ت ال��ذي
منسقة عامليًا للوباءّ ،
نحتاج إلى استجابة َّ
دمر
ترامب كل تحالفاتنا.
وب�ي�ن�م��ا ن�ح�ت��اج إل ��ى ث�ق��ة اج�ت�م��اع�ي��ة ع��ال�ي��ة من
أج��ل اس�ت�ج��اب��ة َّ
منسقة ل�ل��وب��اء ف��ي ال��داخ��ل ،ف��إن
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ت��رام��ب ال�س�ي��اس�ي��ة ،ال�ق��ائ�م��ة على
نشر الفرقة بيننا ،واتخاذ قرارات متناقضة ،مثل
ّ
حض الناس على الوقوف ضد حكام والياتهم،
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يطلب م��ن ه��ؤالء الحكام إغ�لاق
والياتهم ،هي عكس كل ما نحتاجه لكسب هذه
املعركة.

رغبة االنتقام

وف� ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ي�ع�ت�ب��ر ف �ي��ه ال �ح �ص��ول على
ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ب��أس �ع��ار م�ع�ق��ول��ة أم� �رًا مهمًا
للغاية ،وعندما يحتاج العاملون في الخطوط
األم��ام�ي��ة إل��ى معرفة أن�ه��م إذا ذه�ب��وا إل��ى العمل
وأصيبوا باملرض فستكون لديهم بعض شبكات
األم��ان لحمايتهم ،ي�ح��اول ت��رام��ب تدمير قانون
الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس (السابق)
باراك أوباما حتى من دون التفكير في بديل.
وف��ي وق��ت نحن أح��وج م��ا ن�ك��ون ألنظمة اإلن��ذار
املبكر الخاصة بنا للعمل بأقصى طاقة ممكنة،
ف ��إن امل�ن��اص��ب األرف� ��ع ف��ي وزارة األم ��ن ال��داخ�ل��ي
وم �ك �ت��ب م��دي��ر امل� �خ ��اب ��رات ال��وط �ن �ي��ة «ي�ش�غ�ل�ه��ا
بالكامل مسؤولون مؤقتون» ،كما أش��ار غاريت
غراف في مقالته في موقع «بوليتيكو» أخيرًا.

■ الواليات المتحدة بحاجة إلى نسخة ديموقراطية من إستراتيجية الصين
ّ
محصنة مرة أخرى» شعار جميل لحملة بايدن االنتخابية
■ «لنجعل أميركا
■ هجوم ترامب المستمر على اإلعالم جعلنا نخلط بين الحقائق واألكاذيب
وأسهمت رغبة ترامب في االنتقام من أي موظف
عام مهني يتحدى روايته في إضعاف استجابة
م��راك��ز السيطرة على األم ��راض وال��وق��اي��ة منها،
وأصبح الخبراء يخشون رف��ع أيديهم ملعارضة
الرئيس .فما الذي نحتاجه لنجعل أنفسنا بشكل
جماعي أكثر مناعة ضد مرض «كوفيد »19 -؟
ُ
ي�ب��دأ األم��ر بفهم أن ال�ش��يء ال��وح�ي��د ال ��ذي أن�ج��ز
من هذه األسابيع من اإلغ�لاق هو إبطاء انتشار
ال�ف�ي��روس .وال ن��زال بحاجة إل��ى خطة مستدامة
إلنقاذ األرواح وسبل العيش حتى نحصل على
م�ن��اع��ة ال�ق�ط�ي��ع ،ب�ش�ك��ل ط�ب�ي�ع��ي ،أو ع�ب��ر ل�ق��اح.
وه�ن��اك طريقتان أساسيتان ،األول��ى ه��ي النهج
ال �س��وي��دي ل�ل�إغ�ل�اق ال �ج��زئ��ي ،وح �م��اي��ة ال�ف�ئ��ات
األك�ث��ر ضعفًا وال�س�م��اح  -تدريجيًا  -لألصحاء
ب��اك �ت �س��اب ال � �ع ��دوى واس� �ت� �ع ��ادة وب� �ن ��اء م�ن��اع��ة
القطيع بشكل طبيعي.

مناعة القطيع
ال�ط��ري�ق��ة ال�ث��ان�ي��ة ه��ي االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة الصينية،
أي اإلغ �ل ��اق ال � �ص� ��ارم ،ال � ��ذي ت �ل �ي��ه ال � �ع ��ودة إل��ى
ال �ع �م��ل ،م��ع ارت � ��داء األق �ن �ع��ة وال�ت�ب��اع��د ال�ج�س��دي
واالس�ت�خ��دام الكامل ألنظمة امل��راق�ب��ة الحكومية
ّ
ال�ص�ي�ن�ي��ة الخ �ت �ب��ار وت �ع��ق��ب وح �ج��ر أي ح��ام��ل
ل�ل�ف�ي��روس الح �ت��وائ��ه ال ��ى أن ي�ت��م تصنيع لقاح
يؤمن مناعة القطيع .ويبدو أننا نختار نسخة
أكثر ديموقراطية م��ن ال�ن�م��وذج الصيني ،ولكن
بطريقة عشوائية تمامًا ،وتتخذ فيها كل والية
على حدة مسارها الخاص.
س��أ ل��ت د ك �ت��ور ف�ي�ف�ي��ك م��ور ث��ي أ ك �ب��ر م �س��ؤول
صحي في عهد أوباما الذي نشر للتو كتابًا
ّقيمًا ،جاء في الوقت املناسب ،بعنوان« :معا:
ق ��وة ا ل �ش �ف��اء ل �ل �ت��وا ص��ل اإل ن �س ��ا ن ��ي ف ��ي ع��ا ل��م

خبر سار من الصين ..تخفيض تصنيف مخاطر اإلصابة بالفيروس

نتائج واعدة للقاح إيطالي ضد الوباء
في ذروة تفشي وباء كورونا املستجد حول
العالم ،بدأت تظهر بارقة امل في تخطي هذه
االزم ��ة ف��ي وق��ت ق��ري��ب ،ان م��ن خ�لال تغيير
االن�م��اط االجتماعية للتكيف مع امل��رض او
لجهة العمل ال��دؤوب للتوصل إلى عالج او
لقاح يجنب العالم كارثة املوجة الثانية من
تفشي الفيروس خالل الخريف املقبل.
وأم � ��س ،أع �ل �ن��ت ال �ص�ي�ن أن ج �م �ي��ع م�ن��اط��ق
ال �ب�ل�اد ال�ش��اس�ع��ة ق��د ت��م خ�ف��ض تصنيفها
م��ن مخاطر اإلص��اب��ة بالفيروس م��ن عالية
إلى منخفضة ،حيث انخفض عدد الحاالت
ال�ج��دي��دة إل��ى م��ا ي�ق��رب م��ن الصفر ول��م يتم
اإلب� �ل� ��اغ ع� ��ن ح � � ��االت وف � � ��اة ج� ��دي� ��دة ألك �ث��ر
م ��ن ث�ل�اث ��ة أس ��اب� �ي ��ع .وك ��ان ��ت آخ � ��ر م�ن�ط�ق��ة
ت ��م ت �خ �ف �ي��ض ت �ص �ن�ي �ف �ه��ا م �ق��اط �ع��ة ل�ي�ن�ك��و
خ � ��ارج م��دي �ن��ة م��ودان �ج �ي��ان��غ ف ��ي م�ق��اط�ع��ة
ه�ي�ل��ون�غ�ج�ي��ان��غ امل �ت��اخ �م��ة ل��روس �ي��ا ،حيث
ت��م اإلب�ل�اغ ع��ن أح ��دث ارت �ف��اع ف��ي ال �ح��االت.
وأغ� �ل� �ق ��ت ال� �س� �ل� �ط ��ات م �س �ت �ش �ف��ى م �ي��دان �ي��ا

عامل طبي يظهر اختباراً سريعاً للجسم المضاد لكورونا بمستشفى تور فرغاتا في روما (أ.ف.ب)

ل �ل �ط��وارئ ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ب�ع��د إغ�ل�اق ال �ح��دود
البرية ،وبدا أن إجراءات التباعد االجتماعي
ال� �ص ��ارم ��ة أدت ب��ال �ف �ع��ل إل � ��ى خ �ف��ض ع��دد
الحاالت الجديدة إلى الصفر.

لقاح إيطالي
ف��ي املقابل ،كشف باحثون م��ن إيطاليا عن
خ�ط�ط�ه��م الخ �ت �ب��ار ل �ق��اح ل �ف �ي��روس ك��ورون��ا

معضلة تواجه تسعير الدواء الموعود
ي ��واج ��ه امل �خ �ت �ب��ر األم �ي��رك��ي «ج �ل �ع��اد س��اي �ن��س»
معضلة جديدة في تحديد سعر «ريمديسيفير»
وه ��و ال �ع�لاج ال��وح�ي��د ال ��ذي ت��م إث�ب��ات��ه ح�ت��ى اآلن
ملساعدة املرضى املصابني ب�ـ»ك��وف�ي��د .»19وذلك
بعد ان اكتسب صانع األدوي��ة سمعة سيئة قبل
نحو سبع سنوات ،عندما قدم عالجًا يشفي من
التهاب الكبد  Cبسعر ألف دوالر لكل حبة ،واثار
نقاشا حول التسعير «العادل» لألدوية.
واليوم يأمل متابعون في أن تستعيد املختبرات
مهمتها اإلنسانية بعد ان أصبح مختبر «جلعاد»
ف��ي دائ ��رة ال �ض��وء ف��ي اع �ق��اب ال�ن�ت��ائ��ج املشجعة

لعقار «ري �م��دي �س �ي �ف �ي��ر» ف ��ي ع�ل��اج امل �ص��اب�ين
بالفيروس.
يذكر أن الواليات املتحدة أذنت باستخدام الدواء
على كامل أراضيها ،بينما استعجلت إدارة الغذاء
والدواء العتماده على جناح السرعة.
محللون ف��ي وول ستريت ق��ال��وا إن إن�ت��اج ال��دواء
وتسويقه يمكن أن يساهما بـ  750مليون دوالر
أو أكثر في املبيعات العاملية في العام املقبل ،و1.1
مليار دوالر في عام  ،2022بافتراض استمرار
الوباء.
لكن مختبر جلعاد ،وصانعي أدوية آخرين ،قالوا

إنهم ال يرغبون في االستفادة من أزم��ة صحية
عاملية لجني األرباح ،وإن الشركة تتبرع بما يكفي
م��ن ج��رع��ات ري�م��دي�س�ي�ف�ي��ر وت �ع �ه��دت ب��إت��اح�ت��ه
ل�ل�م�ح�ت��اج�ين دون ان ت�ك�ش��ف خ �ط��ط ال�ت�س�ع�ي��ر
ال�خ��اص��ة بها لحد اآلن .حيث تختلف تقديرات
السعر العادل لهذا الدواء ،واقترح معهد املراجعة
ال �س��ري��ري��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة  ICERح � �دًا أق�ص��ى
للسعر يبلغ  4500دوالر لكل دورة عالج ملدة 10
أي��ام .بينما قالت جماعة املناصرة للمستهلكني
إنه يجب تسعير ريمديسيفير بـ  1دوالر يوميًا
للعالج.

املستجد على البشر ،معتبرين أنه «األول في
العالم» ال��ذي يعمل على تحييد الفيروس،
وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتعمل شركة «تاكيس بيوتيك» التي تتخذ
م��ن ال�ع��اص�م��ة روم ��ا م �ق��را ل�ه��ا ع�ل��ى تطوير
اللقاح اإليطالي .وخالل تطوير اللقاح ،قام
العلماء بإعطائه لفئران التجارب باملختبر،
ثم استخلصوا منها األجسام املضادة التي
طورتها ملحاربة الفيروس.
وي� �ن� �ت ��ج ال � �ج � �ه� ��از امل � �ن� ��اع� ��ي ف � ��ي اإلن � �س� ��ان
والكائنات الحية األجسام املضادة ليحتفظ
ب��ال �ق��درة ع �ل��ى م�ه��اج�م��ة ال �ف �ي��روس��ات ال�ت��ي
ي �س �ت �ه��دف �ه��ا .وأظ � �ه � ��رت ال �ن �ت ��ائ ��ج األول� �ي ��ة
ل�ت�ج��ارب ال�ل�ق��اح أن األج �س��ام امل �ض��ادة التي
ك��ون �ت �ه��ا األج� � �ه � ��زة امل� �ن ��اع� �ي ��ة ل � ��دى ف� �ئ ��ران
ال �ت �ج��ارب ك��ان��ت ق � ��ادرة ع �ل��ى م �ن��ع ال�خ�لاي��ا
ال �ب �ش ��ري ��ة م� ��ن اإلص� ��اب� ��ة ب � �ع� ��دوى ف �ي ��روس
كورونا.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «تاكيس»
ل��وي�ج��ي أوري�س�ي�ك�ي��و أن ف��ري��ق ال�ع�م��ل على
ال �ل �ق ��اح ي �خ �ط��ط ل� �ب ��دء ال� �ت� �ج ��ارب امل �ت �ق��دم��ة
بحلول الخريف.
وف��ي السباق إل��ى لقاح ق��ادر على تخليص
ال�ب�ش��ري��ة م��ن األزم � ��ة ،ق ��ال أوري�س�ي�ك�ي��و إن��ه
«ع�ل��ى ح��د ع�ل�م�ن��ا ،ن�ح��ن األوائ� ��ل ف��ي العالم
حتى اآلن الذين برهنا عن قدرة اللقاح على
تحييد فيروس كورونا».
وك��ان��ت ج��ام�ع��ة أوك�س�ف��ورد البريطانية قد
أعلنت ع��ن تطويرها للقاح ستجربه على
البشر ،وتخطط لطرح ماليني الجرعات منه
في األسواق بحلول سبتمبر .وقدرت مديرة
األب� �ح ��اث س� ��ارة غ�ي�ل�ب��رت أن ل��دي �ه��ا ف��رص��ة
نجاح بنسبة  80في املئة.

ا ل� ��و ح� ��دة» ،ي �ق ��ول ف �ي ��ه « :ح �ت ��ى وإن ك �ن��ا غ�ي��ر
ق ��ادر ي ��ن ع �ل��ى أن ن �ك��ون ع��دوا ن �ي�ي�ن م ��ن ح�ي��ث
ا ل��ر ق��ا ب��ة واال خ �ت �ب ��ار ،ف ��إن ا ل �ح �ق �ي �ق��ة ه��ي أ ن�ن��ا
متخلفون عنهم بخطوات طويلة».
عدد االختبارات التي نجريها  -التي يفتخر بها
ت��رام��ب دائ �م��ًا  -غ�ي��ر ذي ص�ل��ة م��ا ل��م نتمكن من
إجراء اختبارات موثوق بها وبسرعة أنى وأينما
كنت بحاجة إليها ،ويمكن تحويل النتائج إلى
ّ
تتبع فاعل لآلخرين الذين قد يصابون.
وأض � � � ��اف م � ��ورث � ��ي« :ب � �ه� ��ذا امل � �ع � �ي ��ار ،أص �ب �ح �ن��ا
م�ت��أخ��ري��ن ك �ث �ي �رًا .إن ق��درت��ك ع�ل��ى ال �ع �ث��ور على
ك��ل ش�خ��ص م�ص��اب ،وك��ل م��ن خ��ال�ط��ه ،م��ن خ�لال
االختبار ،هذا هو الشيء األكثر أهمية».

وباء البطالة
يقترح مورثي أن تقوم الحكومة الفدرالية بنسخ

م�م��ا فعلته ال �ص�ين :اس�ت�ئ�ج��ار ال�ف�ن��ادق ال�ف��ارغ��ة
ل�ت��وف�ي��ر خ �ي ��ارات ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي ل�لأش�خ��اص
األك� �ث ��ر ض �ع �ف��ًا أو امل �ص ��اب�ي�ن ،وت��وظ �ي��ف ب�ع��ض
األع � ��داد ال�ه��ائ�ل��ة م��ن ال �ع �م��ال ال�ع��اط�ل�ين لتصبح
جزءًا من فرق البحث عن املفقودين في كل والية
تحت قيادة خبراء الصحة العامة.
وخالصة القول ،إذا أردنا إنقاذ أكبر عدد من األرواح
مع إعادة أكبر عدد من الناس إلى العمل ملنع وباء
البطالة واالكتئاب واليأس ،فسيتطلب ذلك نسخة
دي �م��وق��راط �ي��ة م�ن� َّ�س�ق��ة ف��درال �ي��ًا م��ن إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ال�ص�ين .لكن ت��رام��ب ي�ق��اوم ه��ذا ال�ن��وع م��ن النهج،
َّ
واملنسق على املستوى الوطني،
القائم على العلم،
ّ
ألنه يرى أن حض مؤيديه على مقاومة اإلرشادات
الصحية إلدارت��ه ذاتها هو الذي يخدمه سياسيًا.
وي�غ�ي��ب ع��ن ت��رام��ب أن «ال�ط�ب�ي�ع��ة األم» ه��ي التي
ُ
تطلق علينا الفيروسات واألعاصير والفيضانات
والجفاف وموجات الحرارة واألوبئة ،لتحديد من
هو األقوى .والذين يبقون على قيد الحياة لديهم
شيء مشترك واحد :أنهم األكثر قدرة على التكيف
في توليد الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء الالزمة
مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي .ه ��ذا ه��و األه� ��م .وك ��ل ال��ذي��ن ال
يستطيعون التأقلم ،يهلكون.

نجاح الفتح يعتمد على الفحص والتقصي الوبائي

ال يمكن لإلغالق أن يمنع
الفيروس من االنتشار
سليمة لبال

قالت استشارية األم��راض السارية من دون مناعة ستستمر
األمل��ان �ي��ة أن ��دري ��ا أم � ��ون ،ال �ت��ي ت��دي��ر
عدوى الفيروس
امل��رك��ز األوروب� ��ي ل�ل��وق��اي��ة وم��راق�ب��ة

االم ��راض ،وم�ق��ره استوكهولم ،في
م�ق��اب�ل��ة م��ع ص�ح�ي�ف��ة «ل��وف �ي �غ��ارو»
إن إجراءات الغلق ال يمكن أن تمنع
الفيروس من االنتشار بني االفراد،
ل��ذل��ك أوص� ��ى امل��رك��ز ب��رف��ع ال�ق�ي��ود
تدريجيا حتى يتم تقييمها.
وتوقعت أمون ارتفاع عدد املصابني
عند إع ��ادة فتح امل ��دارس وامل�ح�لات
التجارية في أوروب��ا ،لكنها أشارت
إل � ��ى أن ال أح � ��د ي �م �ك��ن أن ي �ح��دد
مستوى هذه االع��داد ،ما يستدعي
وفقها ،وض��ع نظام مسحات جيد
ملتابعة املخالطني في حال اكتشاف
اص� ��اب� ��ات ج� ��دي� ��دة ل �ع��زل �ه��م ف � ��ورا،
م��وض�ح��ة ان ه�ن��اك وسيلتني فقط
لوضع حد للفيروس؛ إم��ا التطعيم
وإم��ا املناعة التي يكتسبها الناس.
وتابعت «ال يمكن القضاء على أي
وباء اال بتطعيم الناس أو تعريضهم
للفيروس ،لكننا نواجه مشكلة وهي
أن�ن��ا ن�ع��رف م�ع�ل��وم��ات ضئيلة عن
املناعة املرتبطة بفيروس كورونا».
وأوض �ح��ت امل�س��ؤول��ة االوروب �ي��ة أن
ال �ج �س��م ال ي �ك �ت �س��ب م �ن��اع��ة ض��د
بعض ال�ف�ي��روس��ات ،لكن غالبيتها

ي� ��ؤدي ال ��ى اك �ت �س��اب م �ن��اع��ة ،وم��ن
دون مناعة سيستمر الفيروس في
االنتشار واصابة آخرين بالعدوى.
ولفتت أم��ون إل��ى أنها تعتقد بأن
الفيروس كان منتشرا في القارة
األوروب �ي��ة ،ولكن ل��م يتم اكتشافه
اال ف��ي  9ي�ن��اي��ر ،اي قبل  4أشهر
ف� �ق ��ط ،وك � ��ان ي �ن �ب �غ��ي ال� �ت ��أك ��د م��ن
ط� ��رق ان �ت �ق��ال��ه م ��ن االن � �س� ��ان ال��ى
االنسان ،ومن ثمة امكانية انتقال
ال �ع��دوى م��ن االش �خ��اص ال��ذي��ن ال
تظهر عليهم اع��راض بالرغم من
اصابتهم.
وأضافت «اخطرنا الدول االوروبية
في  31يناير بضرورة اعداد خطط
ط� ��وارئ وت�ج�ه�ي��ز مستشفياتهم،
وأن اوروب� � ��ا ب �ل �غ��ت ذروة ان �ت �ش��ار
مرض فيروس كورونا املستجد في
 22ابريل املاضي ،ومنذ ذلك الحني
ب ��دأت االص��اب��ات ف��ي دول االت �ح��اد
االوروب ��ي ت�ت��راج��ع ،م��ا ع��دا بلغاريا
وب ��ول � �ن ��دا وروم� ��ان � �ي� ��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا
والسويد ،حيث ال تغييرات ملحوظة
خالل األسبوعني املاضيني».
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أزمة الوباء قد تكون مقصلة لترامب ..وغ ّيرت قناعات ناخبين

«رئاسية أميركا  »2020بين «كورونا» والشعبوية
بينما تحتدم حدة التنافس
السياسي بين الحزبين
الكبيرين قبيل االنتخابات
األميركية الرئاسية المقررة
في نوفمبر المقبل ،يوازن
الرئيس دونالد ترامب بين
خسائره ومكاسبه ،محاوالً
التركيز على الملفات التي
أكسبته الشعبية سابقاً،
والتي قد تكون جسره
حاليا ً للعبور إلى والية
رئاسية ثانية.
ما هو مؤكد أن طريقة
إدارة ترامب ألزمة «كورونا»
أض ّرت به ،وجعلته يغامر
بفقدان العديد من
مؤيديه ،وبتراجع شعبيته،
ّ
وأثرت سلبا ً على أهم
منجزاته :االقتصاد.

« الفيروس» و«قتلة المتظاهرين» أولويات الكاظمي

العراق ..حكومة أمر واقع
لتحجيم إيران
محرر الشؤون الدولية

ترامب يعرض إعالناً تكريماً لليوم الوطني للممرضين في البيت األبيض بواشنطن (رويترز)

خالد جان سيز
إن االستجابة الباهتة ألزمة «كورونا» من
قبل ترامب قد تكلفه دعم بعض الناخبني
امل�ت��رددي��ن ملصلحة منافسه ج��و ب��اي��دن،
ال � ��ذي ي �س �ت �م��ر ف ��ي ح �م �ل �ت��ه االن �ت �خ��اب �ي��ة
بصمت ،وعبر تقنية الفيديو ،من غرفته
يوميًا ،يظهر  -متقيدًا بإجراءات السالمة
 ويحدث األميركيني عن صحتهم ،ويبدوأكثر حكمة في التعاطي مع األزم��ة ،التي
أبرزت الخطر املحتمل لنهج ترامب.
وفي حديث ملجلة «التايم» ،يقول دينيس
هودغز« :هناك مجموعة من األشخاص
ص��وت��وا ل�ت��رام��ب ألن ��ه ك ��ان أق ��ل ش �رًا (م��ن
ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون) وس �ي �ص� ّ�وت��ون على
األرجح لبايدن هذه املرة».
وكانت استطالعات نهاية أبريل أظهرت
ت �ف� ّ�وق ب��اي��دن ع �ل��ى ت��رام��ب ب�ن�س�ب��ة 48.3
 %إل� ��ى  % 42ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال��وط �ن��ي،
وب� �ف ��وارق ض�ئ�ي�ل��ة ف��ي «والي � ��ات ح �م��راء»
هي بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن
وفلوريدا وأريزونا.

حالة فوضى
ب� ��دوره� ��ا ،ق��ال��ت ص�ح�ي�ف��ة «ال� �غ ��اردي ��ان»
البريطانية إن البيت األبيض بدا في حالة
ج��دي��دة م��ن ال �ف��وض��ى ،إذ أص � َّ�ر ال��رئ�ي��س
على أن يبقى فريق عمل «ك��ورون��ا» كما
ِّ
هو ،بعد أقل من  24ساعة من اقتراح حله.
ل �ك��ن ت ��رام ��ب أك� ��د ت �ح��وي��ل ال �ت��رك �ي��ز إل��ى
دمر ،ما َّ
إنعاش االقتصاد ُامل َّ
أج َج مخاوف
بأنه أجرى حسابات سياسية باردة ملنح
األولوية لفرص إعادة انتخابه على إنقاذ
األرواح.
وذكر موقع  Raw Storyاألميركي أن فريق
عمل البيت األبيض الخاص بالفيروس
ُ
ل��دي��ه ب �ي��ان��ات ت �ظ �ه��ر اح �ت �م��ال �ي��ة إص��اب��ة

¶ الرئيس األميركي يدفع نحو تعزيز مكاسبه:
ّ
التدخل الخارجي
فتح االقتصاد واالحتفاظ بالقدرة على
مئات الحاالت ،إن لم تكن آالف��ًا منها ،إذا
أع� ��ادت امل�ق��اط�ع��ات ف�ت��ح أن�ش�ط�ت�ه��ا .وم��ع
ذل��ك ،يمضي الرئيس ق��دم��ًا ب�ق��رار تقديم
أول� ��وي� ��ة االق� �ت� �ص ��اد ع �ل��ى أول� ��وي� ��ة ح �ي��اة
األميركيني.

درجة أقل
وك�ش�ف��ت ال�ج��ائ�ح��ة أن��ه ل�ي��س ك��ل ناخبي
ت ��رام ��ب م ��وال�ي�ن ،ف �ف��ي س �ب��اق ع� ��ام 2016
اختار بعض ناخبي ترامب املرشح الذي
ل��م يعجبهم ب��درج��ة أق ��ل ،ول�ي��س امل��رش��ح
الذي أعجبهم أكثر.
دينيس ال��ذي ي��دي��ر ش��رك��ة تظليل نوافذ
ف� ��ي ب �ن �س �ل �ف��ان �ي��ا ،ص � � � ّ�وت ل� �ت ��رام ��ب ع ��ام
 ،2016وق � ��ال« :ق �ب��ل ال ��وب ��اء ،ك ��ان ت��رام��ب
سيحصل على تصويتي مرة أخرى .كان
ال�ع�م��ل م��زده �رًا ،وك ��ان االق�ت�ص��اد ج�ي�دًا»،
م��ردف��ًا« :ب��دا وك��أن ك��ل ش��يء تغير .القشة
األخيرة هي رؤية ترامب يقلل من خطورة
كورونا».
أم� ��ا ه� ��اي� ��دي ،ال � ��ذي ي ��دي ��ر م �ك �ت��ب م�ت�ج��ر
لخدمة السيارات ،فقال« :لقد دعمته ثالث
س �ن��وات ون �ص��ف ال �س �ن��ة .ت��رام��ب يجلس
في البيت األبيض وهو يروج أنه ال أحد
ل��دي��ه مشكلة ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى اختبار
كورونا ،وهذا غير صحيح».

قلق الجمهوريني
ن�ش��رت صحيفة ن�ي��وي��ورك تايمز تقريرًا
ت �ح��دث ع ��ن خ �ش �ي��ة ال� �ح ��زب ال �ج �م �ه��وري
األم � �ي � ��رك � ��ي م � ��ن خ� � �س � ��ارة االن� �ت� �خ ��اب ��ات

الرئاسية املقبلة ،ومعها مجلس الشيوخ،
بسبب مواقف ترامب من أزمة الوباء.
وأوض�ح��ت الصحيفة أن ه��ذا القلق ظهر
واض �ح��ًا ب�ع��د ت�ق��دي��م  26م�ل�ي��ون أم�ي��رك��ي
طلبات إعانة البطالة ،بعد أن قالوا إنهم
ف �ق��دوا وظ��ائ�ف�ه��م ،وإن �ه��م ي�ح�ت��اج��ون إل��ى
املساعدة الحكومية.
ورأت «ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» أن امل �ي��زة التي
يتمتع ب�ه��ا ت��رام��ب ع�ل��ى م�ن��اف�س��ه ب��اي��دن
ه ��ي ق ��درت��ه ك��رئ �ي��س ع �ل��ى ال ��وص ��ول إل��ى
ال ��رأي ال�ع��ام والتنمر على الجميع ،لكن
ه��ذه امل �ي��زة أص�ب�ح��ت ن�ق�م��ة ،إذ أصبحت
امل ��ؤت� �م ��رات ال �ص �ح��اف �ي��ة ال �ي��وم �ي��ة ال �ت��ي
يعقدها ال��رئ�ي��س ح��ول «ك��ورون��ا» سببًا
ف� ��ي ت ��دم� �ي ��ر م ��واق� �ف ��ه ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،وق ��د
ت�ك��ون تصريحاته األخ �ي��رة ح��ول الحقن
باملطهرات ملعالجة امل��رض نقطة تحول،
وفق مسؤولني في الحزب الجمهوري.

الصني وإيران
ي ��درك ت��رام��ب أن ال�ج��ائ�ح��ة ب�ل�اء ع�ل��ى كل
دول العالم ،وليس على أميركا فقط ،وفي
ال�ن�ه��اي��ة س�ي�ك��ون ل�ه��ا م �خ��رج ،وم��ا يمكن
ل�ت��رام��ب فعله ح��ال�ي��ًا ه��و م��واص�ل��ة ات�ه��ام
الصني بنشر الفيروس ،والضغط عليها،
لتخفيف العبء الداخلي.
ّ
ويركز ترامب على لعب األوراق الرابحة
لبلوغ والي��ة رئ��اس�ي��ة ث��ان�ي��ة ،حيث يريد
االح �ت �ف��اظ ب�ح��ري��ة ات �خ��اذ ال �ق ��رارات التي
تتعلق ب��ال�ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي واس�ت�خ��دام
القوة العسكرية ،لضرب أي عدو ألميركا،

ّ
مما يعزز شعبيته.
خ�ل�ال ل �ق��اء ع �ق��ده ف��ي ال �ب �ي��ت األب �ي��ض،
األرب � � �ع� � ��اء ،ب �م �ن��اس �ب��ة ال � �ي� ��وم ال �ع��امل��ي
للممرض ،عاود ترامب مهاجمة الصني
م � �ج� ��ددًا« :ش �ه ��دن ��ا أس � ��وأ اع � �ت� ��داء ع�ل��ى
ب�ل�ادن ��ا .إن ��ه أس� ��وأ م��ن (ال �ه �ج��وم ع�ل��ى)
ب �ي ��رل ه ��ارب ��ر وب � ��رج (م ��رك ��ز) ال �ت �ج��ارة
العاملي .ل��م يسبق أن تعرضنا العتداء
مماثل ،غير أنه ما كان يجب أن يحصل.
ك��ان يمكن إيقافه في مكان نشأته ..في
ال �ص�ين .ك��ان ي�ج��ب إي�ق��اف��ه ف��ي م�ص��دره
الرئيس ،لكن ذلك لم يحدث».
ك� �م ��ا اس � �ت � �خ� ��دم ت � ��رام � ��ب ح � ��ق ال �ن �ق��ض
(الفيتو) ض��د ق��رار أص��دره الكونغرس
للحد م��ن صالحياته ف��ي ال�ق�ي��ام بعمل
ع �س �ك��ري ض ��د إي� � � ��ران .واع� �ت� �ب ��ر ال� �ق ��رار
امل�ت�خ��ذ ب��ال�ح��د م��ن ص�لاح�ي��ات��ه «مهينًا
ج� � � � �دًا» ،ل� � ��ذا ت� ��وج� ��ب ع �ل �ي ��ه اس� �ت� �خ ��دام
«ال�ف�ي�ت��و» ،مضيفًا« :ه��ذا ال �ق��رار طرحه
الديمقراطيون في إطار إستراتيجيتهم
الرامية للفوز باالنتخابات الرئاسية،
بهدف شق صف الحزب الجمهوري».
وأض� ��اف أن ه ��ذا ال �ق ��رار «س�ي�ض��ر ب�ش��دة
ب� �ق ��درة ال��رئ �ي��س ع �ل��ى ح �م��اي��ة ال ��والي ��ات
املتحدة وحلفائها».
�اد
وت� ��اب� ��ع« :ن �ح ��ن ن �ع �ي��ش ف ��ي ع ��ال ��م م �ع� ٍ
ت� �ت� �ط ��ور ف� �ي ��ه ال � �ت � �ه� ��دي� ��دات ب ��اس� �ت� �م ��رار،
وال ��دس� �ت ��ور ي �ن��ص ع �ل��ى أن� ��ه ي �ج��ب على
ّ
الرئيس أن يكون ق��ادرًا على توقع أفعال
خصومنا والتصرف بسرعة وحزم للرد
عليهم».

بعد  6أشهر من الشد وال�ج��ذب بني األح��زاب
على املقاعد الوزارية ،وافق البرملان العراقي،
أم��س ،على حكومة مصطفى الكاظمي ،الذي
كان يشغل منصب رئيس املخابرات ،في حني
تم رفض عدد من املرشحني لوزارات ،ال سيما
«النفط» و«الخارجية» ،ما يعني أن الكاظمي
سيبدأ واليته من دون حكومة كاملة.
وخالل جلسة البرملان ،بحضور  255نائبًا من
أصل  ،329تم منح الثقة لـ 15وزيرًا في حكومة
مؤلفة م��ن  22وزي� �رًا .وت��م تأجيل التصويت
ع �ل��ى وزارت � � ��ي ال �ن �ف��ط وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،رغ� ��م أن
العراق ّ
يمر حاليًا باألزمة االقتصادية األشد
قسوة في تاريخه.

حكومة حل
وأك��د الكاظمي أن مسار حكومته هو سيادة
العراق وأمنه واستقراره وازده��اره ،موضحًا
ان ��ه س�ي�ع�م��ل ب�ش�ك��ل ح�ث�ي��ث ع �ل��ى ك �س��ب ثقة
ال �ش �ع��ب ودع � �م� ��ه .وأف � � ��اد ب� ��أن ح �ك��وم �ت��ه ه��ي
ح�ك��وم��ة ح��ل ول�ي�س��ت ح�ك��وم��ة أزم� ��ات ،م��ؤك�دًا
رفض استخدام العراق ساحة لالعتداءات.
ك �م��ا ش � ��دد ال �ك��اظ �م��ي ع �ل��ى ض � � ��رورة ح�ص��ر
ال�س�لاح بيد ال��دول��ة وال�ق��وات املسلحة وبأمر
ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ،م�ب�ي�ن��ًا أن ��ه س�ي�ع�ط��ي األول��وي��ة
ّ
للتصدي لجائحة «كورونا» ،ومحاسبة قتلة
ّ
املحتجني في التظاهرات املناهضة للحكومة
خ�ل�ال األش �ه��ر امل��اض �ي��ة ،ك��اش�ف��ا أن حكومته
تنوي التحضير إلجراء انتخابات مبكرة.
ّ
ول � ��خ � ��ص ال� �ك ��اظ� �م ��ي ع � �ن� ��اوي� ��ن «أول� � ��وي� � ��ات
ال�ح�ك��وم��ة» ب�ـ«ت�ط��وي��ر امل��ؤس�س��ات الحكومية
وإصالحها ،ومعالجة التحديات االقتصادية
واملالية وركائز العالقات الخارجية ومكافحة
ال �ف �س��اد وال� �ع ��دل م �ع �ي��ارًا ل �ل��دول��ة ال�ن��اج�ح��ة
واالح�ت�ج��اج السلمي كطريق إلرش��اد الدولة
وال �ح �ك ��وم ��ة االت� �ح ��ادي ��ة وإق� �ل� �ي ��م ك��ردس �ت��ان
واملحافظات».

مرحلة جديدة

ّ
وي �ت��وق��ع خ �ب��راء أن ال �ح �ك��وم��ة س �ت �ك��ون أم��ام
«م��رح �ل��ة ج� ��دي� ��دة» ،ف ��إم ��ا أن ت �م �ن��ح ح�ي��وي��ة
جديدة للنظام وتجعله أقرب من الشعب وإما
أن تعيد إنتاجنظام جديد كليًا.
وم�ي��ل الكثير م��ن ال �ق��وى السياسية الكبرى
ل ��دع ��م ال� �ك ��اظ� �م ��ي أث � � ��ار ال � �ج� ��دل أي � �ض ��ًا ل ��دى
ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن امل�ح�ل�ل�ين ،وف��ق م��رص��د ال�ش��رق
االوس � ��ط وش� �م ��ال اف��ري �ق �ي��ا االع �ل�ام ��ي ،حيث

ي �ق��ول الصحافي ال �ع��راق��ي إح �س��ان ك��اظ��م إن
دعما كبيرا حظي به مرشح حكومي عراقي،
هو األول من نوعه ،منذ إسقاط نظام صدام
ح�س�ين؛ إذ ل��م يشهد ال�ع��راق خ�لال حكم هذه
املجموعة بكل تاريخها املحاصصي ،اتفاقًا
على اختيار مرشح لرئاسة الحكومة بهذه
السالسة.

ّ ّ
مهام ُمعقدة

الكاتب العراقي إي��اد الدليمي رأى أن خيوط
اللعبة السياسيةفي العراق أكثر تعقيدًا مما
ً
هو ظاهر ،متسائال عن األسباب التي دفعت
األح� ��زاب امل��وال�ي��ة إلي ��ران إل��ى دع��م الكاظمي،
بعد أن اتهمته بعضها بالضلوع ف��ي مقتل
قائد فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني.
أما عن املهمة التي تنتظر الحكومة الجديدة،
ف �ي �ض �ع �ه ��ا ال� ��دل � �ي � �م� ��ي ف � ��ي س � �ي � ��اق ال ��رغ� �ب ��ة
األميركية ،موضحا أن «ال��والي��ات املتحدة ال
تسعى الى إنتاج نظام جديد كليًا في العراق
وق �ل��ب امل ��وازي ��ن ،وإن �م��ا ت��ري��د إب �ع��اد مصالح
واشنطن ،قدر اإلمكان ،عن يد إي��ران الطولى
في العراق» ،في إشار ٍة ،إلى أن مهمة الكاظمي
الرئيسة تكمن في الحد من النفوذاإليراني.
تكليف ال�ك��اظ�م��ي ي�ع��د بمنزلة إق ��رار الطبقة
الحاكمة ما بعد ص��دام حسني ،ب��أن شمسها
ب� ��دأت ت�غ�ي��ب ،ف�ه��و ال ي�م�ث��ل ال �خ �ي��ار املفضل
ل �ل �ط �ب �ق��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ل� ��و ك ��ان ��ت ف� ��ي أح �س��ن
حاالتها ،وك ��ان م��رش��ح األم ��ر ال ��واق ��ع .وه��ذا
م��ا ّ
يفسر انسحاب كتلة دول��ة ال�ق��ان��ون ،التي
ي��رأس �ه��ا ن � ��وري امل��ال �ك��ي م ��ن ال �ج �ل �س��ة وع ��دم
منح الثقة للكابينة الوزارية ،التي «ال تمتلك
م �ق� ّ�وم��ات ان �ت��اج ح�ك��وم��ة م�ت�م��اس�ك��ة وممثلة
حقيقة ملصالح العراق وق��ادرة على التصدي
لألزمات بفريق مهني كفء».
وق�ي��ل ع��ن ال�ك��اظ�م��ي إن��ه م �ف��اوض م��اه��ر ،ول��ه
عالقات مميزة مع دول ،لها تأثير خاص في
ّ
الحياة السياسية في بغداد؛ إذ مكنه منصبه
ال�س��اب��ق ك��رئ�ي��س ل�ج�ه��از امل �خ��اب��رات م��ن رب��ط
ع�ل�اق��ات ق��وي��ة ،وف ��ق وك��ال��ة «ف ��ران ��س ب��رس»
مع كل من واشنطن وبلدان أخ��رى ،قد تفيده
في مسعاه إلنقاذ العراق من كارثة سياسية
واقتصادية.
سياسي ّ
مقرب من الكاظمي يقول إن «لرئيس
ال� � ��وزراء ال �ج��دي��د ش�خ�ص�ي��ة ال ت �ع��ادي أح� �دًا،
ص��اح��ب ع�ق�ل�ي��ة ب��راغ �م��ات �ي��ة ،ول��دي��ه ع�لاق��ات
م ��ع ك ��ل ال�لاع �ب�ين األس��اس �ي�ي�ن ع �ل��ى ال�س��اح��ة
العراقية :عالقة جيدة مع األميركيني ،وعالقة
عادت إلى مجاريها مؤخرًا مع اإليرانيني».

ُخمسها خرج في األسبوع الماضي

 7آالف ورقة حول الوباء في  3أشهر
محرر الشؤون الدولية
ك �ش �ف��ت دراس� � ��ة ج ��دي ��دة أج��رت �ه��ا ج��ام�ع��ة
غالسكو االسكتلندية ،ونشرت في مجلة
«ف �ي ��روس اف �ل �ي��وش��ن» أن ادع� � ��اءات ت�ح��ول
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا إل ��ى ع ��دة س�ل��االت أك�ث��ر
عدوانية ليس لها أساس من الصحة ،وفقًا
لصحيفة ديلي ميل.
وك� ��ان� ��ت دراس � � � ��ة أج � ��راه � ��ا م �ج �م ��وع ��ة م��ن
الباحثني في جامعة شيفيلد ومختبر نيو
مكسيكو أك ��دت أن ن ��وع ف �ي��روس ك��ورون��ا
ال��ذي تفشى في أوروب��ا هو أكثر عدوانية
وأس ��رع ف��ي التفشي م��ن ال�ن��وع ال��ذي ظهر
ف ��ي ال �ص�ي�ن .ك �م��ا وج� ��دت دراس � ��ة ت�م��ول�ه��ا
ال �ح �ك��وم��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،أن م��ا ال ي �ق��ل عن
اثنتي عشرة ساللة مختلفة من الفيروس
انتشرت في مارس.
هذه الدراسة التي ظهرت منذ االع�لان عن
أول حالة اصابة ب�ـ»ك��ورون��ا» في ديسمبر
 ،2019تطرح اشكالية كبيرة في ما يخص
ع��ال��م ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ،وت �ن��اول �ت �ه��ا ام��س
م �ج �ل��ة االي �ك��ون��وم �ي �س��ت ف ��ي ت �ق��ري��ر تحت
ع �ن��وان« :س�ي��ل االب �ح��اث ع��ن ك��ورون��ا ..هل
يغير طريقة نشر العلم؟».
وقالت املجلة ان الزيادات الهائلة هي السمة
املميزة لألوبئة ،وانتشار كورونا اتبع هذا
الطريق بال هوادة ،كما جهود البحث لفهم
الفيروس والسيطرة عليه .فقد ظهرت أكثر
م��ن  7آالف ورق��ة ح��ول ال��وب��اء  -تغطي كل
شيء من علم الفيروسات إلى علم األوبئة -
في األشهر الثالثة املاضية ،وخرج خمسها
في األسبوع املاضي وحده.
ً
ه��ذه السرعة مذهلة ،اذ ع��ادة ما يستغرق
ال �ب��اح �ث��ون س� �ن ��وات ل �ت �ص �م �ي��م ال �ت �ج��ارب
وج �م��ع ال �ب �ي��ان��ات وال�ت�ح�ق��ق م��ن ال�ن�ت��ائ��ج.
وي �م �ك��ن أن ت�س�ت�غ��رق امل �ج�ل�ات ال�ع�ل�م�ي��ة -

حراس البوابة بني الباحثني وبقية العالم-
س �ت��ة أش �ه��ر إل ��ى س �ن��ة ،ل�ص�ق��ل ال �خ �ط��وات
املختلفة إلجراءاتها ،بما في ذلك التحرير
وع �م �ل �ي��ة ال �ف �ح��ص وال �ت��دق �ي��ف ع ��ن ط��ري��ق
خبراء خارجيني.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ف� ��إن ح��ال��ة ال � �ط� ��وارئ ال�ح��ال�ي��ة
ق ��د ش �ح �ن��ت ك ��ل ه � ��ذا ،م ��ع وج � ��ود األط �ب��اء
وص��ان �ع��ي ال �س �ي��اس��ات ورؤس� � ��اء ال � ��وزراء
الذين يحتاجون إلى أحدث العلوم من أجل
ات �خ��اذ ق � ��رارات ف ��وري ��ة ،أص�ب�ح��ت ال�س��رع��ة
أساسية.
ومن وجهة نظر الكثيرين فإن هذا ال يكفي.
ف� �ه ��ؤالء ي��دع �م��ون ط��ري �ق��ة م�خ�ت�ل�ف��ة لنشر
امل �ع �ل��وم��ات ال�ع�ل�م�ي��ة  -ط��ري �ق��ة ت� ��ؤدي إل��ى
ازاح ��ة امل�ج�لات م��ن ال�ط��ري��ق وج�ع��ل النشر
ً
ً
ً
اختياريا ب��دال من الهدف
في املجلة هدفا
األساسي للباحث .كما ان هذا النموذج من
النشر العلمي على اإلنترنت والتي تسمى
خوادم ما قبل الطباعة باتت وسيلة يمكن
عبرها نشر األوراق البحثية بسرعة وبأقل
ق ��در م��ن ال �ش �ك �ل �ي��ات .وم ��ع «ك��وف �ي��د »19 -
ش�ه��د ن�ش��ر االب �ح��اث تغييرا ت��دري�ج�ي��ا .اذ
ت��م إص� ��دار ح��وال��ي ن�ص��ف ال�ع�م��ل العلمي
املتاح بشأن الوباء من خالل خوادم ما قبل
الطباعة.
وال�س��رع��ة ج�ي��دة أث�ن��اء ال �ط��وارئ الصحية.
ف �م �ث�ل�ا ن� �ش ��ر ع� �ل� �م ��اء ص� �ي� �ن� �ي ��ون ج �ي �ن��وم
الفيروس على االنترنت بعد أيام فقط من
ع��زل ال �ف �ي��روس ،س�م��ح ب��إن�ش��اء اخ�ت�ب��ارات
سريعة للكشف عن العدوى في األشخاص
الذين يعانون من أعراض مشبوهة.
وتظهر ه��ذه السرعة امل�ت��زاي��دة أن العلماء
تعلموا من استجاباتهم البطيئة لتفشي
فيروس إيبوال في  2014وفيروس زيكا في
 ،2015ووجد خبراء أن االبحاث في السابق
ظهرت متأخرة وأق��ل من  %5من االبحاث

جدل وعالمات
استفهام

¶ النشر العلمي على خوادم ما قبل الطباعة
ً
فضفاضا
وتخطي الشكليات بات
¶ األبحاث السيئة التي ُتسحب
تبقى مثار جدل كون ضررها قد تم بالفعل
¶ دراسة تنفي مزاعم أخرى ..ونشر دون نتائج حاسمة
تم نشرها ورقيًا.

سريعة وفضفاضة
ويمكن ألي شخص إرس��ال مخطوطة إلى

أح��د خ��وادم االنترنت البحثية ،واتاحتها
ُ
ل �ل �ع��ال��م ف� ��ي غ� �ض ��ون س� ��اع� ��ات .اذ ت �م �ن��ح
ً
ً
سريعا للتأكد من أنها
فحصا
التقديمات
ت�ح�ت��وي ع�ل��ى األج� ��زاء امل�ت��وق�ع��ة م��ن ورق��ة

ً
مثيرا للجدل،
علمية ،وإذا ك��ان امل��وض��وع
فقد ي�ق��وم امل��دق�ق��ون ب��اإلب�لاغ ع��ن ادع��اءات
غريبة .ولكن بعد ذلك ال يحاولون مراجعة
محتويات الورقة.
وي�م�ك��ن أن ت �ك��ون ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة وح�ش�ي��ة،
ح�ي��ث ت��م دع ��م ن �ظ��ري��ات امل ��ؤام ��رة ح ��ول ان
كورونا ابتكار صناعي مختبري ،بواسطة
طباعة مسبقة تم نشرها في  bioRxivفي
ي�ن��اي��ر م��ن ق�ب��ل ع�ل�م��اء ه �ن��ود ،غ�ي��ر ان ه��ذه
الورقة تم سحبها بمجرد أن أظهر باحثون
عيوب منهجية خطيرة فيها .وهذا يسلط
الضوء على االنتقاد املتكرر لنشر ما قبل
الطباعة ،وه��و أن امل��واد امل��راوغ��ة قد يساء
استخدامها ،سواء عن طريق الخطأ أو عن
عمد من قبل املرضى أو السياسيني.

بالتأكيد نشر االبحاث عبر خوادم ما
قبل الطباعة مخاطرة ،ولكن ف��ي رأي
الكثيرين ،فإن هذا الخطر ال يفوق
ميزة التدفق الحر والسريع للمعلومات
بني الباحثني التي توفرها عمليات ما
قبل الطباعة.
ل�ك��ن األب �ح ��اث ال�س�ي�ئ��ة س�ت�ب�ق��ى م��دار
ج��دل ،فالتركيز املشتت لالنتباه على
هيدروكسي كلوروكني كعالج محتمل
ل �ك��ورون��ا ،ت��م ت�ح�ف�ي��زه ب��واس�ط��ة ورق��ة
تمت مراجعتها من قبل خبراء في 20
مارس ،ووضع عالمات استفهام حول
دقتها وموثوقيتها ،وتم سحب الورقة
الحقا ،اال ان��ه حتى عندما يتم سحب
ورقة تمت مراجعتها ،يكون الضرر قد
تم بالفعل.
وي�ل�اح��ظ س �ت �ي��وارت ت��اي �ل��ور ،م��دي��ر
ال �ن �ش��ر ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة امل �ل �ك �ي��ة ،أك�ب��ر
أكاديمية علمية بريطانية ،ان االتجاه
ه��و ن�ح��و امل��زي��د م��ن ال�ع�ل��م امل�ف�ت��وح،
ونشر نتائج االبحاث كان يتم بشكل
اقل سرعة قبل كورونا .لكن تفشي
ال��وب��اء س�ي��زي��د م��ن ه ��ذه ال�ت�غ�ي�ي��رات
ورب�م��ا يجعلها دائ �م��ة .الف�ت��ا إل��ى ان
التواصل األكاديمي يبدو في نقطة
انعطاف ،وقد ال يعود ً
أبدا إلى ما كان
عليه قبل ظهور كورونا.
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كيف استطاع «تجار اإلقامات» اختراق القوانين؟

ركوة
قهوة
د .سعود محمد العصفور
قلت:
في جمع أفكاري ركوة!
َ ّ
َح َمل ْت جل أســــراري
فيا عجبــــــًا من ركو ٍة
ََ
أذ ْع ُت فيها أخبـــاري
َ
لونك الذهبي قد َج َّمل فضاء كوني ،وتداعت له خفقات خافقي ،حتى
َ
كخود تراقصت فوق جمر اللظى ،فنال
أسكنني خيمة ُعرسي ،تألأل
ٍ
َ َ
ْ
برعشات دافق ٍة
وتمايدت حتى غدت أحشاؤها هزجة
وسقى،
منها
ٍ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
متناغمة ،وال� ِ�س�ح��ر ق��د ذاع س��ره ف��ي فقاعات وزب � ٍ�د ت�م��ازج خليطها
فرسم لوحات إبداعية على وجه قهوتي.
َّ
نخل ،وقد تقلبت في أحشائك قهوتي ،تحملينها
تقفني أمامي كباسق ِة ٍ
قسرًا وقد فاضت ثم تسكبينها عطرًا .يا لك من حافظة للعهد ،حاملة
للود ،ففي كل رشفة أتذوقها حلوة ومرة ،هي غاية عذوبة تتالقح مع
أفكاري ،تشذبها نكهة آسرة.
أجمع ذاتي دون َس َرف في كل رشفة ،فهي عزيزة كريمة إن قصرتُ
ٍ
َ
صارعت الشوق وفاض
في شأنها سارت دوني قاصدة،جميلة هي إن
َ ُ
رغم أنفها ،وقد ألبسها من ق ْبل ثوبه وستره ..فيالك من نفس فاتنة في
هذا الشعور الذي يجعلك فاكهة دائمة النضوج في كل وقت وفصل.
ُ
املرء ونفسه ،ففي خلجات نفسه يكمن سرها الدفني،
البوح سر بني ِ
َ َّ َ
ْ
َ
َ
ووثاقها املتني ،فإن باحت به جهارًا حملها الغير تبعاته ولواحقه ،لذا
أضحت الكناية ثوبًا سابغًا مانحًا للبائح راح��ة ،وف��ي متون األلفاظ
غاية النهاية .وفي رك��وة قهوتي كل أس��راري ،فهل من سابح وغارق
بأفكاري؟!
ْ
ركوة قهوتي قد َج َعل ِت اليوم سعيدًا وكثير البركات ،ال فاصل ،وال
قاطع يحجب أفكاري ،فهي تخرج سيالنًا كقطرات قهوتي ،متجاورة،
ْ
أفصحت عن كل مكنون تناغم وحبل
متجاوزة تيجان أسناني ،وقد
أفكاري.
ً
داعبت فكري كرحلة على
قد
،
قهوتي
ركوة
الحسن
زاهية
أنت
تجمال،
ِ
َّ
أخذت على متنه إغفاءة ،ربما تطول ،وتنز ُ
طبق طائرُ ،
هت في فضاءات
ُ
ُ
عقلي الباطن ولم أدع لفكرة شاردة قادمة أن ترحل ،فسوف ت ِقيمها
جبرًا فقاعات ماطرة ،صغيرة وكبيرة ،ال متناهية ،سوف تشاهد ألوان
الطيف عليها ،وق��وس ق��زح .س��وف يحط الطبق الطائر على إحداها
ليستكشف أسرارها ..إنه عقلي الباطن فحسب.

الكرة األرضية
خاوية

في هذه الظروف املحزنة الكئيبة التي يمر بها العالم أجمع فقد
تكشفت للجميع خطورة أوضاع «العمالة السائبة» في البالد
التي غمرت بوجودها العديد من األماكن املكشوفة ،مستجدية
لألسف الشديد عطف ورحمة من يستخدمها لساعات قليلة
بثمن زهيد ال يكفي حتى لسد رمقها.
وكما يقال «رب ضارة نافعة» ،فقد اكتشف املسؤولون خطورة
ه��ذا الوضع ال��ذي تعيشه ه��ذه الفئة من البشر وانعكاساتها
السيئة وتأثيرها على سالمة أم��ن البالد والعباد بجهودهم
الحميدة التي سيذكرها لهم التاريخ التي كشفت الغطاء عن
األي ��ادي املتسببة التي عملت على وج��ود ه��ذه الفئة البائسة
من البشر في البالد وهم «تجار االقامات» الذين بال ضمير
استغلوا ح��اج��ة اإلن �س��ان ال�ب��ائ��س ليحققوا م��ن وراء حاجته
ً
وعذابه مصلحة تدر عليهم امواال طائلة.
وأمام هذا الوضع املتردي يأتي السؤال :كيف استطاعت هذه
الفئة (ت�ج��ار االق��ام��ات) أن ت�ت�ج��اوز ك��ل اإلج� ��راءات وال�ق��وان�ين
واألن�ظ�م��ة ال�ت��ي سنتها ال��دول��ة ف��ي سبيل تحديد ال�ع�لاق��ة بني
العامل ورب العمل ،فأغرقوا البالد بما يسمى العمالة السائبة
التي تستجدي لألسف عطف اآلخرين؟

مع العلم أن الدولة حددت بكل وضوح ومصداقية العالقة بني
العامل ورب العمل بقوانني وق ��رارات وأنظمة تنفذها إدارات
حكومية مختصة؛ األمنية منها والفنية واإلداري��ة .فقد كانت
في وزارة التخطيط إدارة تتولى بأجهزتها املختلفة دراس��ة
طلبات العمالة ال�ت��ي ت��رده��ا م��ن قبل ال�ش��رك��ات وامل��ؤس�س��ات
وامل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة ،وب �ع��د أن ت �ق��وم ه ��ذه اإلدارات ب��ال��دراس��ة
املستفيضة ل�ح��اج��ة ت�ل��ك ال�ج�ه��ات ول�لأع�م��ال ال�ت��ي ت�ق��وم بها
تحدد عدد العمالة الواجب السماح باستيرادها لتنفيذ ما لدى
تلك الجهات من أعمال ،ولم تكتف الجهات الحكومية بذلك ،بل
حرصًا منها على سالمة استضافة الوافدين ،وتأكيدًا للعالقة
ب�ين العامل ورب العمل التي يجب أن تسير بحسب العقود
املبرمة بينهما ،شكلت فرقًا أمنية رسمية تقوم باملرور على
مشاريع الشركات واملؤسسات واملحال التجارية لتتأكد من
أن العمالة التي طلب استيرادها للعمل في تلك األماكن تعمل
بالفعل ف��ي أج�ه��زت�ه��ا ،ك�م��ا ان ال��دول��ة ف��رض��ت ع�ل��ى أص�ح��اب
األعمال ممن لديهم عمالة مستوردة أن يجري توريد الرواتب
الشهرية للعمال عن طريق الحسابات البنكية للتأكد من أن
العامل نال حقه تمامًا.

الجمعيات التعاونية

م��ن أك�ث��ر األم ��ور ال�ت��ي تثير ت �س��اؤالت وعليها أل��ف عالمة
تعجب واستفهام ،قطاع الجمعيات التعاونية في الكويت،
وهو قطاع توجه إليه غالبًا أصابع االتهام ،واالتهامات ،التي
تبدأ وال تنتهي ،حول هذا القطاع العريض ،الذي يدار أهليًا
بإشراف حكومي ،وإن كان الوضع ال يسر.
قبل كتابة هذه الكلمات استشففت الوضع واستقصيت آراء
عدد من األشخاص الذين لهم علم أو خبرة في هذا القطاع،
وبالطبع اختلفت اآلراء ،إنما ك��ان االتفاق الوحيد هو على
وجود تجاوزات ال يمكن إنكارها في القطاع ،وأن الحكومة
ل��م تستطع إي�ق��اف�ه��ا ،وياليتها اكتفت ب��ذل��ك ،ب��ل تدخالتها
وأحيانا قد تفسر على انها نوعًا من أنواع الفساد اإلداري،
وهو شبهة املحسوبية في بعض ق��رارات التعيني لعدد من
م�ج��ال��س إدارات ب�ع��ض ال�ج�م�ع�ي��ات! (آخ��ره��ا م��ا ح��دث في
بعض قرارات الوزيرة املستقيلة!).
كذلك ال يمكن تجاوز أن أغلب املساهمني لهم يد بشكل غير
مباشر في إيصالهم أعضاء يعرفون عدم امتالكهم الكفاءة
املطلوبة ،حيث يتم التصويت بناء على مبررات .ومن خالل
االستقصاء البسيط وصلت إلى عدة معطيات:
 ال ت��وج��د رق��اب��ة ف�ع�ل�ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ع �ل��ى أع �ض��اء م�ج��ال��ساإلدارات ،حيث التجاوزات من البعض كبيرة!
 لو فعلت الرقابة الحقيقية الكتشفنا كثيرًا من الفساد! ال يوجد إبداع حقيقي في اإلدارة (جل الجمعيات!). تدخالت الوزارة شكلية وليس لها تأثير فعلي!الحلول
 -تغيير قانون التعاون ،خصوصًا في بند مجالس اإلدارات،

شاءت إرادة اهلل العزيز القدير أن ينزل هذا الفيروس املسمى كورونا املستجد
– كوفيد  – 19على سكان املعمورة ويعطل الحياة املألوفة فيها ويحصد هذا
الوباء املاليني من البشر بني هالك ومصاب ووقف العالم مشدوها أمام هذه
الجائحة التي تنتشر سريعا عبر القارات والتي باغتت البشر.
لقد عادت الحياة الفطرية والبيئية الى طبيعتها وانخفض التلوث وتحسنت
ن�ق��اوة ال �ه��واء .وق��د ات�خ��ذت ال ��دول إج ��راءات للحفاظ على ح�ي��اه مواطنيها
وتالفي تداعيات ه��ذا الوباء بإعالن حظر التجول الجزئي أو الكلي ،ولزم
الناس منازلهم تطبيقا لقول «من قعد في بيته فهو آمن» ،خشية اإلصابة
بهذا العدو الخفي الذي يهاجم كل من يقترب منه ،فخلت الشوارع من املارة
وشلت الحياة واملنتجعات السياحية التي عادة ما تزدحم بالسائحني.
وه��ذا االب�ت�لاء ال��ذي أن��زل��ه اهلل على سكان ال�ك��رة األرض�ي��ة واكتسح العالم
وتسبب ف��ي ه��ذه الخسائر ال�ف��ادح��ة ق��د ع�ج��زت ال ��دول ال�ك�ب��رى واملتقدمة
من الوقوف أمامه ،تلك الدول التي عاث بعضها فسادا في األرض ،فقتلت
وشردت كثيرا من األبرياء ودمرت األرض التي خلق اهلل اإلنسان إلعمارها
وليس لتدميرها .ولعل هذا الوباء يكون درسا قاسيا كي تعيد هذه الدول
حساباتها وتغير من سياساتها ليعم السلم واألمن واالستقرار بدل القتل
والتشريد والدمار.
وفي كويتنا الحبيبة فإن اهلل تعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ،ورزقنا
وطنا آمنا مستقرا وقيادة حكيمة وحكومة رشيدة وشعبا ّ
وفيا ،ومجموعة
متعاونة من املقيمني على أرضها ،فقد اتخذت ق��رارات استباقية حازمة
في وقت مبكر وأعدت العدة ملواجهة هذا الفيروس ،ونجحت كويتنا الغالية
نجاحا باهرا إلجراءاتها التي أشاد بها الجميع في دول العالم.
وال يتسع املقال لذكر هذه الجهود الجبارة وتالحم عيال الديرة والحرص
على تطبيق التعليمات الرسمية ملحاصرة هذا الوباء واالنتصار عليه قريبا
إن شاء اهلل.
نسأل اهلل تعالى أن يرفع عنا وعن العالم هذا البالء ويكشف عنا الضر ،إنه
سميع مجيب.
*سفير سابق

ت�ق��ف ع�ل��ى ال�ش��اط��ئ ب�ع�ي�دًا ه��ارب��ًا م��ن أح ��وال واق ��ع مرير
وأه��وال وب��اء خبيث ،الجئًا ال��ى بحار األدب الخالبة ،ترى
ُسفنها راسية تنتظر القراء لتصحبهم في أجمل الرحالت،
ُ
لترتقي باألحوال وتنسيهم األهوال.
ُ
األم��واج تتالطم كل منها يدفعك باتجاه ،اذا أردت أن تذهب
للشرق فها هي سفينة الشرق تنتظر ال��زوار قبل أن تحط
الرحال يقودها عباس العقاد بـ«عبقرياته» وكل ما يخشاه
أن تكون ب�ين ال��رك��اب الخائنة «س ��ارة» ،يجلس بجانبه طه
ح�س�ين م�ع��ه ذك��ري��ات «األي � ��ام» ،ي�ع��ود ب��ه ال��زم��ن ال��ى رحلته
األولى الى فرنسا عبر السفينة التي كان اسمها «أصبهان»
«وكانت على بؤسها وفقرها مرحة تحب الرقص في البحر،
وتحسن اللعب على أمواجه وال تحفل بما يلقى ركابها من
عقاب حبها للرقص واللعب» .وهاهو السيد أحمد عبدالجواد
يقف ف��ي دك��ان��ه منتصبًا يفتل ش��ارب��ه وه��و ي��راق��ب نجيب
م�ح�ف��وظ ي�ن�س��ج خ �ي��وط «ال �ث�لاث �ي��ة» ،وه �ن��اك ي�ج�ل��س غ��ازي
القصيبي يتأمل البحر وال ت��زال عالقة ف��ي ذهنه ح��وارات
البروفسور والدكتور سمير ثابت في «العصفورية».
أما سفينة الغرب ،فإنك تراها هناك من بعيد ،فها هو قبطانها
ّ
شكسبير يقف ويده على خصره يطل على الشرق ويعلم
ما ال يعلمه غيره عن الغرب ،ويحدق في وجوه القادمني من
بعيد لعل «هاملت» يكون بينهم ،وبجانبه يجلس فيكتور
ً
هوغو يضع رجال على رجل ويحتسي قهوته وبيده القلم
وأم��ام��ه ال��ورق��ة ي � ّ
�دون فيها قصيدة «غ �دًا عند الفجر حني
تبيض البادية» ليقرأها للزوار «البؤساء» خالل الرحلة .يقف
خلفهم تشارلز ديكنز بجانبه «أوليفر تويست» يقص عليه
أحواله وأهواله ومآسيه ،فيما جورج أورويل تجده يسير في
أرجاء السفينة وهو يتساءل «ملاذا أكتب؟».
أما سفينة الروس ،فتفوح منها رائحة الدماء ،تآكلت بسبب

م��ن ه��ذا يتضح ان ال��دول��ة ل��م تهمل ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ع��ام��ل ورب
العمل ،بل ضبطتها بقوانني وقرارات وإجراءات رسمية فعالة،
إذًا كيف استطاع تجار االقامات هؤالء اختراق هذه الحواجز
وال �ق��وان�ين وإغ� ��راق ال �ب�لاد ب��ال�ع�م��ال��ة ال�س��ائ�ب��ة ال �ت��ي م��ردوده��ا
سيكون عكسيًا على امن البالد وسالمة املواطنني واملقيمني
في آن واحد.
ً
ه��ذا م��ا سيكشفه إن ش��اء اهلل مستقبال معالي ال��وزي��ر أنس
الصالح حفظه اهلل ال��ذي يتوجب على جميع الشعب الكويتي
ال�ت�ع��اون معه وال�ش��د على ي��ده ومساعدته ف��ي م��ا يهدف إليه
ملصلحة البالد والعباد.
*سفير سابق

من شباك الباص
مراجعات عصر الصدمة

يوسف عوض العازمي
@alzmi1969

حيث يكتفي مجلس اإلدارة بالرقابة ،ويترك العمل التنفيذي
للجهاز التنفيذي ،وتنقل صالحيات رئيس مجلس اإلدارة
للمدير ال�ع��ام .وي�ك��ون تعيني الرئيس التتفيذي بيد جهات
متخصصة ،وال تكون ملجلس اإلدارة يد في ذلك.
 ينهى العمل بنظام الحساب الختامي ،ويتم اعتماد ميزانيةشفافة ،وواضحة.
 الجدية في تعيني املواطنني بكل الوظائف اإلشرافية. ال�ت��أك��د فعليًا م��ن وج��ود ال�ش��رك��ات امل� ��وردة ،وال�ت��أك��د منعدم تعارض املصالح (توجد عدة احتياالت في هذا األمر
بالذات).
 التعامل بشكل جدي في موضوع توريد الخضار والفواكهللجمعيات ،ومحاربة الفساد املستشري في ذلك في كثير
من الجمعيات.
الكالم كثير عن الجمعيات ،و«ل��و خليت خربت» ال بد من
وجود نماذج جيدة ،إنما لألسف جل النماذج مخيبة لآلمال،
وأع�ت�ق��د أن الجمعيات ق��د ت�ك��ون م�ك��ان��ًا مناسبًا لتوظيف
الكويتيني وفق قواعد تضمن العمل الحقيقي للموظف.

هروب إلى شاطئ البحر

محمد سعود يوسف البدر*

محمد سالم البلهان*

عبدالوهاب النصف
الدمار ،تفتش بني ُ
الحطام حتى تجد اثنني جالسني وسط
ال�خ��راب تولستوي بذقنه الطويلة يتأمل «ال�ح��رب» ويأمل
في «السلم» ،ودوستوفسكي بجانبه شاهدًا على ملحمة
«الجريمة والعقاب».
وعلى النقيض تمامًا تجد هناك ب�ين ال�ش��رق وال�غ��رب في
ُ
ُ
قونية بلد الترك ،حيث تغرد الطيور في الربيع الدائم وتثور
ال �ع��واط��ف ف��ي ال �ص��دور وي �خ��رج م�ن�ه��ا ب�خ��ار ال �ح��ب ،تجد
موالنا ج�لال الدين ال��روم��ي ورفيقه شمس التبريزي في
خلوتهما جالسني يسطران ق��واع��د للعشق حتى خرجا
لزائريهما بـ«قواعد العشق األربعون».
أخيرًا ،ستجد قاربًا صغيرًا متجهًا إل��ى الكاريبي يحمل
غ��اب��ري��ل م��ارك�ي��ز وص��دي�ق��ه فلوريتنو أري�ث��ا ي�س��رد قصة
خلود الحب في زمن الكوليرا لتهون عليك وطأة الكورونا.
ت�ف�ت��ح ص�ف�ح��ة م��ن ك �ت��اب ل�ت�ج��د ن�ف�س��ك وق ��د ان�ت�ق�ل��ت ال��ى
ش��اط��ئ ال�ب�ح��ر ،ت�خ�ت��ار أي ��ًا م��ن ال�س�ف��ن س�ت��رك��ب؟ تفتش
بعقول أصحابها الذين ماتت أجسادهم وعاشت أفكارهم
ُ
وخلدت إبداعاتهم ،تجد التراث اإلنساني ،تشهد بأم عينيك
على أمم قامت فاندثرت وأخ��رى مندثرة قامت لها قائمة.
تتعرف على طبيعة البشر كما ه��م ال كما ي��دع��ون .ترى
الخير والشر ،ترى الحب والكراهية ،ترى العطاء والجشع.
�اق والشر زاه��ق ،وأن الحب حكيم
تستخلص أن الخير ب� ٍ
والكراهية حمقاء ،وأن العطاء سعادة والجشع تعاسة.

مبادرة أطفال أصيب
ذووهم
صالح الغازي
@salehelghazy
عند عودة ممارسة األعمال ،هل سيعني ذلك توقف الفيروس؟ أم
أن الضغوط االقتصادية هي التي ستجبر ال��دول على إع��ادة فتح
األسواق؟
أتوقع أن «ك��ورون��ا» سيستمر لبعض الوقت حتى اكتشاف دواء،
والى هذا الوقت ستقوم الحكومات باإلجراءات االحترازية وتوفير
الرعاية الصحية ،بتضافر املجتمع.
ُ
لكن الحظوا معي ،هناك أسر صغيرة ال تعيش وسط عائالتها ،قد
يكونون مواطنني انتقلوا للعيش في مدينة أخرى بنفس البلد ،أو
موظفا تم استقدامه من الخارج ،أو مهنيا محترفا يتنقل من شركة
إلى أخ��رى ويطلق عليه «املقيم أو الوافد أو األجنبي» ،يخرج األب
أو األب��وان للعمل ،فماذا لو أصيبا بالفيروس؟ لو افترضنا أنهما
سيحجزان في املستشفى؟ فما مصير أطفالهما؟ من سيرعاهم
ويتابعهم؟
ق��د يمتنع ع��ن رعايتهم ال��زم�لاء أو ال�ج�ي��ران ألن أب��وي�ه��م حامالن
ل�ل�ف�ي��روس .ل��ذل��ك ل��ن ي�ت��رك�ه��م ال ��وال ��دان! وس�ي�ت�ك�ت�م��ان ع��ن إع�لان
اإلص��اب��ة خ��وف��ا ع�ل��ى م�ص�ي��ر األط �ف ��ال! ف�ي�ك��ون األط �ف��ال عرضة
ل�ل�ع��دوى! فهل ه�ن��اك ح��ل ل�ه��ذه ال�ح��االت وال�ت��ي تمثل أغلبية طاقة
العمالة املتخصصة؟
اقترح م�ب��ادرة «مساعدة أطفال أصيب ذووه��م املغتربون» ،أضع
ً
فكرتي هنا أمال أن تتبناها الجهات املسؤولة وتضعها محل تنفيذ
عملي وأوجزها في  4نقاط كالتالي:
ً
أوال :تكلف الحكومة لجنة متخصصة بالتنسيق م��ع جمعيات
ال�ط�ف��ول��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�ج�م�ع�ي��ات األه�ل�ي��ة ذات االه �ت �م��ام لصياغة
ووضع آليات الرعاية من رصد أرقام لتلقي االستفسارات واإلبالغ
عن الحاالت وتوفير أرق��ام للمتطوع وال��داع��م ،بهدف توفير رعاية
صحية واجتماعية ومادية للطفل ومأوى مناسب أو حتى الرعاية
في أماكنهم وتوفير تواصل مناسب مع األبوين.
ثانيًا :الدعم امل��ادي يكون من مخصصات الحكومة لدعم األزم��ة
واملتطوعني وتبرعات الجمعيات والتبرعات الفردية ،باإلضافة إلى
الشركات التي يعمل بها املوظف املصاب ،من واقع دور الشركة في
املسؤولية االجتماعية ،ولتدعيم انتمائهم للشركة.
ثالثًا :أن��اش��د أص�ح��اب املهنة ال��واح��دة م��ن ال�ق��ادري��ن م��ن املواطنني
على البحث في حاالت زمالئهم من املغتربني للقيام بمسؤوليتهم
االجتماعية سواء مباشرة أو من خالل جمعيات الطفولة.
رابعًا :على اليونسيف أيضا القيام بدورها كمنظمة الصحة العاملية
ف��ي وض��ع ت��وص�ي��ات وم�ع��اي�ي��ر دول �ي��ة ل�ـ«م�س��اع��دة أط �ف��ال أصيب
ذووهم املغتربون» ،فهذا دور غائب دوليا ،كما يجب على املنظمات
املحلية والدولية وجمعيات الطفولة واملربني واملهتمني واملتطوعني،
الذين يعملون على التفنن في إرش��ادات ألفضل األلعاب لألطفال
لتسليتهم في وقت الحظر ،إضافة دور ّفعال في مساعدة هذه الفئة
من األيدي العاملة.
هناك حتما آباء موظفون يشعرون بتهديد من هذا الغامض الذي
يهدد أطفالهم وهم في غربتهم!

فوضى التركيبة الس ّكان ّية

ُ
تعد أزم��ة التركيبة السكانية مسؤولية مجتمعية كبيرة ،في
ظل الظروف االستثنائية الراهنة والحجر املنزلي الذي فرضته
الدولة على الجميع.
وال �ح �ك��وم��ة ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ت��دف��ع ث �م��ن س �ن��وات ال �ت��راخ��ي
والالمباالة وعدم االهتمام ،ومنذ تحرير الكويت في عام 1990
وب�ح�س��ب اإلح�ص��ائ�ي��ات ال��رس�م�ي��ة للهيئة ال�ع��ام��ة للمعلومات
امل��دن�ي��ة ،واألرق ��ام الرسمية ،تعد األزم ��ة ك�ك��رة ثلج لعبت فيها
حكومات سابقة لسنوات طويلة ب�ين تنفيع وصفقات وعلى
عينك يا تاجر ،وه��ي بقعة س��وداء في تاريخ العمل اإلنساني
الكويتي ،فاليوم نعيش فوضى بني «حانا ومانا» كما يقولون،
وم ��ن يتحمل امل�س��ؤول�ي��ة ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر ه��ي ال�ح�ك��وم��ة التي
تجاهلت تضخم األرق��ام حتى «ط��اح الفاس ب��ال��راس» ،وأيضا
تجاهل من نواب في مجلس األمة لعقود طويلة ،وعدم االتفاق
على مشروع لحلحلة التركيبة السكانية.

إن الكويت في زمن كورونا ليست مثل كويت األمس ،فاملنظر
ً
العام للتركيبة السكانية ال يدع مجاال للشك أو الريبة أننا في
مواجهة طامة تتطلب إيجاد خريطة طريق للحالة العامة التي
تعيشها العمالة ال��واف��دة ،وانتشار فيديوهات وص��ور العمال
البسطاء وإع�ل�ان أس�م��اء وص��ور تجار اإلق��ام��ات علنا ،وعلى
املكشوف ،وأنهم يعيشون أوضاعا يرثى لها ،وضيق ذات اليد،
قاس ،فهل تستحق
ويتجرعون مرارة صعوبة العيش بشكل ٍ
منا الكويت بلد الخير واملحبة واألم��ن واألم��ان بعض املناظر
الالإنسانية التي تنشر أحيانا في وسائل التواصل؟.
إن تجار اإلق��ام��ات الذين أعلن عنهم األخ نائب رئيس مجلس
ال ��وزراء وزي��ر الداخلية أن��س الصالح بأنهم ع��ار علينا ،تجب
محاسبتهم بشكل سريع وه��ادف ،ومحاسبة الشركات التي
أخ �ل��ت ب��ال�ع�ق��د وأس � ��اءت إل ��ى ال �ك��وي��ت ب��اس�ت�ب�ع��اده��ا ف ��ورا من
م�ش��اري��ع ال��دول��ة ،ألن ه��ؤالء ال�ت�ج��ار وامل��ؤس�س��ات أس ��اؤوا إلى

باتل الرجمة الرشيدي
الكويت طمعا باملال وبحثا وراء الثراء السريع والالمشروع.
إن التركيبة السكانية اآلن تعد عبئا ثقيال على كاهل الدولة
وعلى املواطن ،وقد باتت جاثوما على قلب الكويت؛ إذ يتطلب
ذل ��ك األم ��ر ال �ت �ح��رك ال �ج��اد م��ن ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة وم�ج�ل��س األم��ة
َ
مجتمعني بعيدا ع��ن الصفقات والتستر على املتنفذين من
تجار اإلقامات.
وف��ي ظ��ل أزم��ة ك��ورون��ا وت�ح��ت ضغط الحجر امل�ن��زل��ي ،فهناك
تراخ وتراجع في سياسة الحكومة الخارجية بعد تلكؤ وتباطؤ
ٍ

وع ��دم ت �ج��اوب م��ن ب�ع��ض ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ف��ي إج�ل�اء رع��اي��اه��ا
املخالفني م��ن ال�ك��وي��ت ،م��ا يستدعي التفكير بشكل جيد في
ترتيب أولويات العالقات الخارجية.
وبعد انجالء كورونا ،فإن على الحكومة أن توقف سياسة الـ«ال
مانع» من يد القيادات واملسؤولني ،وأن تكشف للشعب كبار
تجار اإلق��ام��ات قبل صغارهم ،بعد أن تغلغل ع��دد كبير من
الوافدين في مفاصل البالد ،فالكثيرون منهم يشكلون خطرا
ّ
ّ
يهدد كل شيء في الكويت ّ
واجتماعيا.
وسياسيا
أمنيا
َ ُ َّ
سلم به ،ف� َّ
�إن هذا الواقع ال ينطبق على جميع املقيمني
ِ
وم��ن امل ِ
بيننا ،فهم إخوان وأصدقاء ،وبينهم من له دور حيوي وأساسي
في بناء املجتمع والنهوض باالقتصاد والعمل التجاري ،وبينهم
م��ن ه��م ف��ي ال �ص �ف��وف األول� ��ى ف��ي م��واج �ه��ة ك ��ورون ��ا ،وه ��ؤالء
محبة وتقدير ،وعلينا أن نكون معهم يدا بيد
وغيرهم لهم كل
ٍ
من أجل رفعة وسالمة الكويت وشعبها وكل من على أرضها.
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ديباال ينهي معاناته مع كورونا
أنهى األرجنتيني باولو ديباال نجم فريق يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم معاناة دامت لنحو
شهر ونصف الشهر مع فيروس كورونا املستجد ،مع تأكيد ناديه أن نتائج الفحوص األخيرة
التي أجراها جاءت سلبية.
وزف ديباال خبر شفائه ملحبيه على حسابه على «تويتر» بقوله «العديد من األشخاص تحدثوا
في األسابيع املاضية ..ولكن يمكنني أخيرًا أن أؤكد أنني شفيت .أشكركم مرة أخرى على دعمكم..
تفكيري مع كل األشخاص الذين ما زالوا يعانون منه (فيروس كورونا) .اعتنوا بأنفسكم».
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اشتقنالك ..يا «كرة»
حكم عبدالمولى
في ظل استمرار إيقاف النشاط الرياضي
وابتعاد الجماهير عن حضور ومشاهدة
امل� �ب ��اري ��ات ب� �ق ��رار م ��ن ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة
الكويتية بسبب تفشي فيروس كورونا،
اع� ��رب رؤس � ��اء رواب � ��ط م�ش�ج�ع��ي األن��دي��ة
ال��ري��اض�ي��ة ال�ك��وي��ت وال�ق��ادس�ي��ة والعربي
والساملية عن حزنهم واشتياقهم لعودة
الحياة الكروية من جديد.

أبي أفضفض من اللي فيني وأشكي
أصرخ وال أسكت وال أحكي
رياضتنا واقفة عن الحركة ..والكل يشكي
ال خطط وال استراتيجية والكل يغلي
أسعد مندني

هيثم السني

فيصل التميمي

م �ش ��اه ��دة امل � �ب ��اري ��ات ال� �ت ��ي ن �ش �ت��اق ال��ى
رؤيتها من املدرجات ،مضيفا ان استمرار
االي � �ق� ��اف الك� �ث ��ر م ��ن خ �م �س��ة أش� �ه ��ر ي�ع��د
ام��را قاسيا ،حيث ان��ه ل��م يعتد على عدم
ح�ض��ور امل�ب��اري��ات لتشجيع العربي منذ
سنوات ،والجميع ينتظر زوال هذه الغمة،
وطالب بوجبل بإلغاء الدوري املمتاز هذا
املوسم بسبب طول فترة التوقف.

العنزي :استكمال املوسم

السني :صعب استكمال املوسم
أعرب رئيس رابطة نادي القادسية هيثم
السني ع��ن ش�ع��وره بامللل وفقدانه شيئًا
غ��ال �ي��ًا ،واش �ت �ي��اق��ه ل �ل �م��درج��ات وامل�لاع��ب
وامل�ن��اف�س��ة ال��ري��اض�ي��ة ،خ�ص��وص��ًا ان ك��رة
ال� �ق ��دم امل �ت �ن �ف��س ال ��وح �ي ��د ل ��ه ع �ل��ى م ��دار
السنوات املاضية ،ول��م نعرف قيمتها اال
بعد إيقاف النشاط الرياضي.
وقال السني :من الصعب استكمال املوسم
ال � �ك� ��روي ،س � ��واء ال � � ��دوري أو ك� ��أس سمو
األم �ي��ر ،ف��ي ظ��ل تفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا،
م �ش �ي ��را إل � ��ى ان ال �ج �م �ي��ع ي �ن �ت �ظ��ر ق � ��رارا
م��ن االت �ح��ادي��ن ال��دول��ي واآلس �ي ��وي لكرة
القدم بشأن استكمال التصفيات القارية
والدولية او إلغائها.
وأض��اف السني أنه يقضي أوقاته حاليا
ك�م�ت�ط��وع ف��ي جمعية خ�ي�ط��ان ك�ج��زء من
واجباته تجاه وطنه وخدمة الشعب.

أشكي وال أبكي
آه يا ناس ..ودي أضرب نفسي وأبكي

مندني :ألول مرة
اكد رئيس ديوان كويتاوي اسعد مندني
ان� ��ه م �ت��أث��ر ل �ل �غ��اي��ة م ��ن إي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط
الرياضي الذي تسبب في غياب الجماهير
عن املباريات ،مشيرا الى انه الول مرة منذ
عام  1987يحرم من حضور املباريات.
وق��ال مندني :ان ط��ول فترة اإليقاف التي
قد تمتد ألكثر من خمسة أشهر يجعلنا
ن�ف�ك��ر ف��ي آل �ي��ة اس�ت�ك�م��ال ال � ��دوري ب�ط��رق
مختلفة ،ومن وجهة نظره يفضل ان تقام
م �ب��اراة ف��اص�ل��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وال�ق��ادس�ي��ة
لتحديد بطل الدوري ،وفي حال استحالة
إق��ام��ة امل �ب��اراة يفضل اج ��راء ق��رع��ة علنية
إلعالن البطل.

بوطبيلة

فيصل بوجبل

التميمي :غياب غير معتاد
يقول رئيس رابطة مشجعي نادي الكويت
ف �ي �ص��ل ال �ت �م �ي �م��ي ان ف � �ي� ��روس ك ��ورون ��ا
تسبب في حرماننا من مشاهدة وحضور
م�ب��اري��ات عشقي ن��ادي ال�ك��وي��ت ليس في
ك��رة ال�ق��دم ،ولكن ف��ي بقية األل�ع��اب السلة
وال �ي��د وال �ط��ائ��رة ،وأي �ض��ًا ع ��دم م�ش��اه��دة
الدوريات العاملية.
وق� � ��ال ال �ت �م �ي �م��ي :ل� ��م اع� �ت ��د ال� �غ� �ي ��اب ع��ن
الحضور مل��ؤازرة ن��ادي الكويت او االزرق
م�ن��ذ ان دخ�ل��ت ال �ن��ادي ع��ن ط��ري��ق ناصر

عادل العنزي

ال �خ �ب��از رح �م ��ه اهلل ع� ��ام  ،1986ل �ك��ن م��ع
الظروف الحالية التي يمر بها العالم كله،
ف��إن��ه ي��ؤي��د ك��ل اإلج� ��راءات ال�ت��ي اتخذتها
اللجنة األوملبية بايقاف النشاط الرياضي
لحمايتنا م��ن ال��وب��اء .واض ��اف ان��ه يؤيد
استكمال امل��وس��م ،ال سيما ان ال��دوري لم
تتبق منه سوى أربع مراحل فقط.

بوجبل :تأثرنا معنويًا
ق��ال رئيس راب�ط��ة ال�ن��ادي العربي فيصل
ب��وج�ب��ل :م��ن املنطقي ان نتأثر باإليقاف
ال ��ري ��اض ��ي م �ع �ن��وي��ا ب �ع��د اب �ت �ع ��ادن ��ا ع��ن

اكد رئيس رابطة مشجعي نادي الساملية
ع��ادل العنزي ان اإليقاف له اث��ار معنوية
ع� �ل ��ى ك� ��ل امل �ش �ج �ع�ي�ن ف� ��ي ال � �ع ��ال ��م ،وان� ��ه
يعتاد على مشاهدة اكثر م��ن م�ب��اراة في
األس �ب��وع ،س��واء ك��ان��ت محلية او دول�ي��ة،
ح �ت��ى ف ��ي ظ ��ل اي � ��ام ال� �ح ��روب ل ��م ت�ت��وق��ف
املباريات ،لكن حفاظا على صحة اإلنسان
ف��ال �ج �م �ي��ع م �ت �ف��ق ع �ل��ى اإلج � � � ��راءات ال�ت��ي
ات �خ��ذت �ه��ا ال ��دول ��ة ل�ح�م��اي�ت�ن��ا م ��ن تفشي
فيروس كورونا.
وق ��ال ال �ع �ن��زي :م��ن ال� �ض ��روري اس�ت�ك�م��ال
ال��دوري املمتاز ال��ذي ل��م تتبق منه سوى
أرب ��ع م�ب��اري��ات ف�ق��ط ،وأي �ض��ا ك��أس سمو
األمير ،مشيرا الى ان السماوي قدم نتائج
وعروضا قوية خالل مشواره هذا املوسم،
لكنه لم يكن محظوظا في بعض املباريات
ال� �ت ��ي ت �س �ب �ب��ت ف ��ي إب � �ع� ��اده ع ��ن ص � ��دارة
الدوري املمتاز.

رياضة ضايعة ونايمة ونقولها اصحي
ترى الزمن سريع ما ينتظر اللي يمشي

لقيمات
إداري سلة سأل مدرباً أجنبياً :هل انتهت
مشكلتك مع زوجتك؟ المدرب :أجبرتها على
الركوع! قال اإلداري« :كفو ..بس شلون؟» ،المدرب:
«ركعت وقالت اخرج من تحت السرير يا جبان»!

«البريميرليغ» يتحضر للحياة
من دون جماهير

حسم زيادة التبديالت ..اليوم
ي�ن�ك��ب م�ش��رع��و ك ��رة ال �ق��دم ع�ل��ى دراس ��ة
ت �غ �ي �ي��ر «م� ��ؤق� ��ت» ف ��ي ق ��وان �ي�ن ال �ل �ع �ب��ة،
يسمح للفرق بإجراء خمسة تبديالت في
امل�ب��اري��ات ب��دال م��ن ث�لاث��ة ،م��ع استئناف
ال �ن �ش��اط امل�ع�ل��ق ح��ال�ي��ًا ب�س�ب��ب ف�ي��روس
كورونا املستجد.
وك��ان االت �ح��اد ال��دول��ي للعبة (ف�ي�ف��ا) قد
ت�ق��دم ف��ي أواخ ��ر أب��ري��ل ،ب��اق�ت��راح زي��ادة
ع��دد التبديالت خ�لال امل�ب��اري��ات ،ورفعه
م��ن ث�لاث��ة (خ �ل�ال ال��وق��ت األص� �ل ��ي) ال��ى
خمسة ،ملساعدة الالعبني على مواجهة

ال �ض �غ��ط امل �ك �ث��ف ل �ل �م �ب��اري��ات ،ال �ت��ي من
امل �ت��وق��ع خ��وض �ه��ا ف ��ي ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة،
لتعويض التوقف الذي يقترب من اتمام
شهرين كاملني.
ومن املتوقع ان يصادق مجلس االتحاد
ال ��دول ��ي ل �ك��رة ال� �ق ��دم «إي � �ف� ��اب» ،امل�ع�ن��ي
بقوانني اللعبة ،على هذا الطرح اليوم.
وأدى وباء «كوفيد »-19إلى تعليق معظم
مسابقات ك��رة القدم في مختلف أنحاء
العالم منذ منتصف مارس املاضي .وفي
حني ال ت��زال غالبية البطوالت الوطنية

تنتظر تطورات الوضع الصحي لتحديد
مواعيد محتملة الستئناف امل�ب��اري��ات،
ش��رع��ت ب�ط��والت أخ ��رى ،أب��رزه��ا أملانيا،
في التحضير لعودة قريبة في النصف
الثاني من مايو الجاري.
وأع �ل��ن «إي� �ف ��اب» األس� �ب ��وع امل��اض��ي ان��ه
يعمل مع الفيفا على «(اعتماد) تعديل
مؤقت للقانون ( 3ال�خ��اص بالالعبني)،
ب �م��ا ي �س �م��ح ل �ل �م �س��اب �ق��ات ب �م �ن��ح ال �ف��رق
خ� �ي ��ار اس � �ت � �خ ��دام خ �م �س��ة ب � � ��دالء ك�ح��د
أقصى في ثالث مناسبات خالل املباراة،

مقترح زيادة التغييرات خالل المباراة يحسم اليوم

شهدت قوانين كرة
القدم تعديالت واسعة
في العقود الستة
الماضية ،شملت
اعتماد البطاقتين
الصفراء والحمراء،
وتقنية المساعدة
بالفيديو في التحكيم
(فار) ،وصوال ً الى احتمال
السماح بتبديل خامس
خالل المباريات.
وفي ما يلي أبرز
القوانين التي أدخلت
الى كرة القدم في
عصرها الحديث:

وبني الشوطني».
وقد ُيسمح أيضا بإجراء تبديل سادس
ف� ��ي امل � �ب� ��اري� ��ات ال� �ت ��ي ت �م �ت��د ال � ��ى وق ��ت
إضافي.

حتى كأس أوروبا 2021؟
وي �ه ��دف «إي � �ف ��اب» إل ��ى «ح �م��اي��ة صحة
الالعبني» عندما تستأنف املباريات ،مع
ج��دول يتوقع أن ي�ك��ون مكثفا أك�ث��ر من
املعتاد لتعويض فترة التوقف وإنهاء
املوسم في أق��رب فرصة ممكنة ،مما قد
يؤدي إلى «زيادة خطر اإلصابات».
وف ��ي ح�ي�ن أن امل �ق �ص��ود م��ن ال�ت��دب�ي��ر أن
يكون مؤقتا ،إال أن��ه يمكن اإلب�ق��اء عليه
خ�ل��ال امل ��وس ��م امل �ق �ب��ل ( 2020ـ� �ـ ،)2021
وص ��وال إل��ى ب�ط��ول��ة ك��أس أوروب� ��ا التي
س�ت�ق��ام ف��ي ص�ي��ف  ،2021ب�ع��دم��ا أرج��ئ
م��وع��ده��ا األص �ل��ي ص�ي��ف ال �ع��ام الحالي
بسبب جائحة «كوفيد.»-19
وشدد الفيفا على ان تطبيق اإلجراء بعد
امل�ص��ادق��ة عليه ،سيكون «وف�ق��ا لتقدير
منظم كل مسابقة».
وقال مصدر مقرب من امللف إنه «اذا كان
هذا االج��راء ال ي��زال ساريا ،فإن االتحاد
االوروب��ي (يويفا) يمكن ان يعتمده في
كأس أوروبا».
ويمكن ل�ل�ق��رار ف��ي ح��ال اع�ت�م��اده بشكل
دائ � � ��م ،أن ي �ص��ب ف ��ي م �ص �ل �ح��ة األن ��دي ��ة
امل �ق �ت��درة ال �ت��ي ت �ض��م ت�ش�ك�ي�ل�ت�ه��ا ع ��ددا
ك � �ب � �ي� ��را م � ��ن ال�ل��اع � �ب�ي��ن االح� �ت� �ي ��اط� �ي�ي�ن
ال�ق��ادري��ن على توفير خ�ي��ارات تكتيكية
واسعة ملديرهم الفني.

أبرز تعديالت كرة القدم
•  :1958التبديل األول
ت��م ال �س �م��اح ب ��إج ��راء ت �ب��دي��ل واح��د
خالل مباراة كاملة ،وإن كان األمر
ّ
ف ��ي ب� � ��ادئ االم� � ��ر ي �ت �ع��ل��ق ب�ت�ب��دي��ل
ح ��ارس امل��رم��ى ،أو الع��ب ف�ق��ط ،في
حال ّ
تعرضه إلصابة.
•  :1967التبديل التكتيكي
ت��م ال �س �م��اح ب�ت�ب��دي��ل الع ��ب ب�ط�ل��ب من
امل � ��درب ح �ت��ى ف ��ي ح� ��ال ع� ��دم ت �ع� ّ�رض��ه
إلصابة.
•  :1970بطاقات ملونة
ش�ه��دت ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس ال�ع��ال��م في
املكسيك اعتماد البطاقة الصفراء
ك��إن��ذار ،والحمراء للطرد .منذ ذلك
ُ
ال �ح�ين ،اع��ت �م��د ه ��ذا ال �ن�ظ��ام بشكل
دائم ،قبل أن يتم اعتماده أيضا في
رياضات أخرى.

•  :1974ركالت الترجيح
تم اعتماد ركالت الترجيح في األدوار
اإلق �ص��ائ �ي��ة ف��ي ك ��أس ال �ع��ال��م ف��ي ع��ام
 1974لتحديد الفائز ،في ح��ال انتهاء
الوقتني األصلي واإلضافي بالتعادل.
•  :1992تبديل ثالث
ت��م ال �س �م��اح ب��ال�ت�ب��دي��ل ال �ث��ال��ث ،ول�ك��ن
ف�ق��ط ف��ي ح��ال ت �ع� ُّ�رض ح ��ارس امل��رم��ى
إلصابة.
•  :1992منع التمرير للحارس
تم منع ّ
حراس املرمى من إمساك الكرة
باليد ،في حال مررها لهم زمالؤهم.
•  :1992الهدف الذهبي
ت ��م اع �ت �م��اد «ال� �ه ��دف ال ��ذه �ب ��ي» ال ��ذي
ي�س�م��ح ب �ف��وز ال �ف��ري��ق ف��ي ح ��ال سجل
ه��دف��ًا ي �ك �س��ر ب ��ه ال� �ت� �ع ��ادل ،ح �ت��ى قبل
انتهاء الشوطني اإلضافيني.

•  :1995تعميم التبديل الثالث
أص �ب��ح إج � ��راء ال �ت �ب��دي��ل ال �ث��ال��ث خ�لال
املباراة متاحًا من دون شروط.
•  :2012تقنية خط المرمى
اع �ت �م ��دت ت �ق �ن �ي��ة خ ��ط امل ��رم ��ى م ��ن أج��ل
تحديد ما إذا الكرة ت�ج��اوزت الخط من
عدمه.
•  :2016الفيديو
تم اعتماد تقنية املساعدة بالفيديو.
وبعد تصديق مجلس االتحاد الدولي
ل�ك��رة ال �ق��دم (إي �ف��اب) ع�ل�ي�ه��ا ،اع�ت�م��دت
ّ
رسميًا في ك��أس العالم 2018
التقنية
في روسيا.
•  :2018تبديل رابع ..بشرط
ت��م ال �س �م��اح ب��ال�ت�ب��دي��ل ال ��راب ��ع ،ول�ك��ن
فقط في حال امتدت املباراة الى الوقت
اإلضافي.

مشجع انكليزي سيحرم من حضور المباريات

أكدت رابطة الدوري اإلنكليزي لكرة القدم مرارًا
وتكرارًا أن باستطاعتها التغلب على التحديات
ال �ل��وج �س �ت �ي��ة ال �ض �خ �م��ة إلع� � ��ادة ال�ل�اع �ب�ي�ن إل��ى
أرض امللعب خالل أزم��ة تفشي فيروس كورونا
املستجد ،لكنها تقبلت منذ ف�ت��رة طويلة واق��ع
غياب الجمهور عن املدرجات.
وأض � �ف� ��ى رئ� �ي ��س االت� � �ح � ��اد اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ل�ل�ع�ب��ة
غ��ري��غ ك�ل�ارك ه ��ذا ألس �ب��وع امل��زي��د م��ن ال�ت�ش��اؤم
بخصوص الحضور الجماهيري ،بعدما أقر بأن
املبادئ التوجيهية للتباعد االجتماعي تجعل
من املستحيل أن يتواجد املشجعون في املالعب
«في أي وقت قريب».
وق��ال ك�لارك «مع االستمرار في تطبيق التباعد
االجتماعي في املستقبل ،فإننا نواجه تغييرات
كبيرة ف��ي النظام االق�ت�ص��ادي ال�ك��روي بأكمله.
على سبيل املثال ،من الصعب توقع حشود من
املشجعني ،الذين هم شريان حياة اللعبة ،تعود

إلى املباريات في أي وقت قريب».

تقليل الخسائر
وم ��ا زال ال � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي امل �م �ت��از ي��أم��ل في
إنهاء املوسم خلف أبواب موصدة ،مع «مشروع
االس�ت�ئ�ن��اف» ال��ذي ي�ه��دف ال��ى تقليل الخسائر
املتوقعة ب �ـ 762مليون استرليني ( 946مليون
دوالر) إذا ل��م تستكمل البطولة .ووف�ق��ًا ألح��دث
تقرير صادر عن االتحاد األوروبي للعبة (يويفا)
ع ��ن وض ��ع األن ��دي ��ة ،ف ��إن  13ف ��ي امل �ئ��ة ف �ق��ط من
إيرادات الدوري املمتاز تأتي من تذاكر املباريات،
وبالتالي ،فإن األندية الكبرى في إنكلترا تتميز
ع��ن ن�ظ�ي��رات�ه��ا ف��ي ال �ب �ط��والت األخ ��رى بقدرتها
على تخطي معضلة غياب إي��رادات التذاكر في
ظل اللعب خلف أبواب موصدة ،وباستطاعتها
الخروج من العاصفة االقتصادية عبر تحصيل
اإليرادات الضخمة لحقوق النقل التلفزيوني.

أثناء تأديته الخدمة العسكرية

سون يرتكب «خطأ»
ي � ��واص � ��ل ال � � �ك � ��وري ال� �ج� �ن ��وب ��ي س ��ون
هيونغ مني ،نجم توتنهام اإلنكليزي،
أداء الخدمة العسكرية اإلجبارية في
ً
ب�لاده مستغال توقف «البريميرليغ»
ب �س �ب��ب ال �ح �ج��ر امل � �ف� ��روض ل �ل �ح��د م��ن
انتشار فيروس كورونا املستجد.
ويؤدي سون ،البالغ  27عامًا ،الخدمة
العسكرية ف��ي ق��اع��دة «سيوجويبو»
ال��واق �ع��ة ف��ي ج��زي��رة جيجو امل �ج��اورة
للساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية.
ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية
ص � � ��ورًا ل � �س � ��ون ،وه� � ��و ي � ��رت � ��دي ال � ��زي
العسكري الكامل مع خ��وذة واقية من
الرصاص ،وعلى كتفه بندقية.
سون يرتدي خوذة وزياً عسكرياً برقمين مختلفين
ولكن صور سون أثناء تأديته الخدمة
ال�ع�س�ك��ري��ة ل��م ت�م��ر م ��رور ال� �ك ��رام ،ح�ي��ث سلط ويظهر س��ون ب��زي عسكري يحمل ال��رق��م ،139
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ت��اب �ع�ين (ع� ��ن ط��ري��ق ال��دع��اب��ة) في حني تحمل خوذته رقم  ،136بينما األرقام
ال �ض��وء ع �ل��ى خ �ط��أ وق ��ع ف �ي��ه ال�ل�اع��ب ال �ك��وري متعاكسة عند زميله ،ول�ن��درة احتمال الخطأ
ال�ج�ن��وب��ي ،ب��ارت��دائ��ه خ ��وذة زم�ي�ل��ه ال ��ذي ظهر بتبادل الزي العسكري كون املقاسات مختلفة
ب�ج��ان�ب��ه ف��ي ال �ص ��ور ،وب��امل �ق��اب��ل ،ظ�ه��ر زميله بني الجنديني ،أجمع املتابعون على أن التبديل
يرتدي خوذته.
وقع في الخوذ حصرًا.
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َّ
تتحمل الدراما
لماذا
المسؤولية واالتهام ّ
األول؟!
وهنا يأتي ال��دور األخ�ط��ر واملسؤولية لوسائل اإلع�ل�ام ف��ي بث
الفكرة وفي إيداعها في الشخصية ،وهذا يقتضي نماذج جديدة
في الدراما وأنماطًا سلوكية جادة وإيجابية ،وفتح زوايا الرؤية
على املشكالت واملعاناة الحقيقية للحياة ونماذجها األصيلة،
وإع�لاء قيمة ه��ذه النماذج وجهدها ،وصنع البطولة من أبطال
ال �ح �ي��اة ال�ح�ق�ي�ق�ي�ين ،واإلف �ل��ات م��ن ال� � ��دوران ف��ي دائ� ��رة ال�ه�م��وم
الساذجة والقضايا املفتعلة والشخصيات السطحية ،وأشير
ل�ل��درام��ا بالتحديد وأحملها امل�س��ؤول�ي��ة باعتبارها أك�ث��ر امل��واد
الفنية تأثيرًا .هذا باإلضافة إلى قياس عملي تقدمه املسرحيات
واألف�ل�ام واملسلسالت التي يلح ف��ي عرضها وت�ك��راره��ا وكيف
يتحول أبطالها إلى نماذج ،والحوار املريض على ألسنتهم يتحول
إلى محفوظات على ألسنة الصغار.
أتوجه للحكومة في بيان استدعاء لإلذاعة والتلفزيون ،ليعود
االنضباط طابعًا واح�ت��رام القانون سلوكًا ..وأن تتوجه بها
ً
إلى أجهزتها أوال ..هذه الدعوة تحمل مسؤوليتها أجهزة البث
وال��زرع اليومي في العقول وفي الشخصية ..ويجب أن تعود
مكثفة ومدعمة فنيًا وفكريًا كل النماذج والقيم التي تجعل
القانون والنظام واإليجابية واالنتماء روحًا وطابعًا وواقعًا..
على أن يساندها ويدعمها واق��ع فعلي يؤكد أن��ه ال يستوي
ال��ذي��ن يعملون وال��ذي��ن ال يعملون ،وال��ذي��ن يعطون وال��ذي��ن ال
يعطون ..وأنه ال تقييم إال بموازين الكفاءة والجهد والعرق.
يجب أن تكون هناك خطة قادمة للدراما وأن تتم وف��ق شروط
ومقاييس محددة ال تصادر حرية الفكر وال إبداع الفنان ،ولكن
تشترط كسر االحتكار الساذج ملجموعة من األفكار واملشكالت
الضيقة والعقيمة وامل�ك��ررة ..وتستلهم الواقع الجديد والنماذج
ال�ع��ام�ل��ة ..هنا نحتاج إل��ى ب�ي��ان اس�ت��دع��اء س��ري��ع لتعمل اإلذاع��ة
والتلفزيون بكل الجهد وبأقصى الطاقة وت�ش��ارك في قضايا
البناء ،وتستثمر تأثيرها الجماهيري في إسقاط ما يجب أن
يسقط من عادات ونماذج وبث وإعالء القيم والنماذج الجديدة.
ه��ذه ص ��ورة م�خ�ت�ص��رة وواق �ع �ي��ة ل�ل�ح��ال��ة ال��راه �ن��ة ف��ي تلفزيون
الكويت واملشكالت املزمنة التي يعانيها .إننا نعول كثيرا على
وزارة اإلع�ل�ام ف��ي مهمة إص�لاح ال��درام��ا؟ ألننا ن��رى أن املفتاح
في يدها ألنها تملك القدرة على االنتاج املنظم ،وعندها الطلقات
والبندقية .لكن ال�ش��رك��ات ال�خ��اص��ة واإلع�ل�ام ال�خ��اص إم��ا لديه
البندقية فقط أو الذخائر ولذلك نخاطب وزير اإلعالم ،ألن جهل
بعض املسؤولني بكيفية توظيف إمكانات املؤسسة اإلعالمية
الرسمية يعد كارثة.

الطقس

21

الصغرى

38

الكبرى

الرطوبة

%50

حار وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح
متقلبة االتجاه إلى شمالية شرقية إلى معتدلة
السرعة ( 8ـــ  28كلم /ساعة).

في سبقلا بريميوم
 9 - 1980كويتيين يشاركون في صناعة
طائرة شراعية بالنادي العلمي

ف��ي ع��دده��ا ال� �ص ��ادر ب �ت��اري��خ  24ي��ون �ي��و ،1980
نشرت سبقلا خبرًا عن إنجاز علمي كويتي حققه
املخترع ال�ش��اب أحمد يوسف ب��دو ،بمساعدة 8
شباب آخرين ،وه��و صناعة أول طائرة شراعية
ص�غ�ي��رة «ج��اي��رو ج�ل�اي��در» ف��ي ال �ن��ادي العلمي
الذي رحب بالفكرة وتكفل بتمويلها.
وفيما يلي نص الخبر:
ب ��دأ أح �م��د ي��وس��ف ب ��دو ف��ي ع ��ام  1969تصميم
وص �ن��ع ط��ائ��رة ص�غ�ي��رة ف��ي م�ن��زل��ه ،وان�ت�ه��ى من
العمل فيها سنة  ،1972وه��ي تعتبر أول طائرة
ه��واة تصنع في الكويت ،وف��ي ع��ام  1980اشترك
في قسم امليكانيك بالنادي العلمي ،وعرض فكرة
ب�ن��اء ط��ائ��رة ج��اي��رو ج�لاي��در (ش��راع �ي��ة) ،ورح��ب

النادي العلمي بالفكرة وتكفل بتمويلها ،وتقدم
للمشاركة في بنائها ثمانية أشخاص إضافة إلى
بدو ،وبلغت تكلفة املشروع حوالي  3500دينار.
تمتاز فكرة الطائرة باالرتفاع عن سطح األرض
من خالل اندفاعها إلى األم��ام وم��رور الهواء إلى
امل��روح��ة العمودية ،حيث تقوم امل��روح��ة بعملية
رفع جسم الطائرة ،وروعيت أسباب السالمة فيها
إلى أقصى حد ممكن ،وتستطيع الطائرة االرتفاع
ع��ن سطح األرض إل��ى ح��د أق�ص��اه اثنا عشر ألفًا
وخمسمئة ق ��دم ،ك�م��ا أن امل�س��اف��ة ال�ت��ي تستطيع
أن تقطعها من دون التزود بوقود هي مئة ميل
ت�ق��ري�ب��ًا ،وس��رع��ة ن ��زول ال�ط��ائ��رة ع�ن��د مالمستها
سطح األرض هي سبعة أميال في الساعة.

لقراءة النص كام ً
ال ..اشترك في سبقلا بريميومwww.alqabas.com/premium :

الوفيات
● ع��ائ��ش��ة س��ل��ط��ان م��اج��د ال��م��اج��د،
زوج � ��ة ح �س�ين ع �ب��دال��رح �م��ن ال � �خ� ��راز76( ،
عامًا) ،شيعت ،ت99759358 - 99038620 :
 .60044444 - 99663848● عيسى سعود عيسى إسماعيل،
( 41عامًا) ،شيع ،ت.60687171 :

● منيرة خلف محمود الموسى43( ،
عامًا) ،شيعت ،ت99116141 - 99991722 :
 .67674721● مبارك شريد ح��زام المطيري54( ،
عامًا) ،شيع ،ت.69666482 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

7.07 6.25 12.14 12.27
ً
صباحا

ً
ظهرا

ً
صباحا

مساءً

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

3.20 3.34
فجر

الصــــالة

عصر

6.28 5.02
شروق

مغرب

7.53 11.45
ظهر

عشاء

بالرصاص
بسام العسعوسي
b.alasousi@alqabas.com.kw

مخرج 7
في كل رمضان ،يتحفنا املبدع ناصر القصبي بأعماله الجريئة واملثيرة
للجدل ،وال أبالغ إن قلت إن ناصر يتربع على قمة الكوميديا الخليجية
منذ فترة وما زال ،فهو يقدم خليطًا من الرسائل االجتماعية والسياسية
بشكل ك��وم�ي��دي س��اخ��ر ،وال �ت��ي ع ��ادة م��ا تلقى خ�لاف��ًا واس �ع��ًا ب�ين مؤيد
وم�ع��ارض ،وم��ن الحلقات التي الق��ت ه��ذا ال�ج��دل وض��ج بها فضاء تويتر
ً
واع�ت�ب��ره��ا البعض تمهيدًا وم��دخ�لا للتطبيع م��ع إس��رائ�ي��ل حلقة تتناول
الصراع في الشرق األوس��ط ،مما جعل املبدع اآلخ��ر خلف الحربي كاتب
العمل يرد وينفي تلك االتهامات ،بل إن ثوار ومناضلي تويتر وقد انضم
إليهم اإلخونجية «النيو لوك» وبقايا اليسار البائس وبعض الصحف التي
ما زالت تبيع الشعارات والوهم للناس وجدوها فرصة سانحة للهجوم على
الشقيقة السعودية واتهامها بالسعي للتطبيع وإال ملا سمحت بإجازة تلك
الحلقة بحسب زعمهم!
شخصيًا ،تابعت وق ��رأت بعض تعليقات واع �ت��راض��ات أول�ئ��ك ال�ج��وق��ة من
ال��ده�م��اء خلف ش��اش��ات تويتر وال��ذي��ن ل��و طلبت م��ن أح��ده��م تسمية ثالث
فصائل فلسطينية مقاومة ملا عرف وألعطاك «بلوكا» على الفور واتهمك
بأنك تسير في رك��اب املطبعني ،وال يخفى على ال�ق��ارئ أن ثورجية تويتر
خليط من شخصيات حقيقية وذباب إلكتروني مأجور ال يستحق املناقشة
وال��رد وإض��اع��ة ال��وق��ت ،لكن م��ا لفت نظري وأث��ار انتباهي ه��و ردود أفعال
بعض تلك الشخصيات امل�ع� ّ�رف��ة األس �م��اء على تلك الحلقة ،وال�ت��ي يتضح
بأنها تحمل عداء لكل ما هو سعودي فقط ،بمعنى آخر أن هناك ازدواجية
باملعايير ،فلو ص��در الفعل من صاحبنا فهو غفور رحيم ،ول��و ص��در من
خصمنا فهو شديد العقاب ،فمجرد حوار بني ممثلني في حلقة عن املوقف
من القضية الفلسطينية بني متفق ومختلف جريمة ال تغتفر ،بينما إرسال
كمامات ومستلزمات ومعدات طبية في زمن كورونا إلسرائيل ومناورات
عسكرية وفتح مكاتب واستقباالت رسمية لشخصيات إسرائيلية بارزة من
بعض الدول وهي مؤكدة وثابتة ال لبس فيها وال جدال فمسألة فيها نظر،
فاملفروض أن املبادئ ال تتجزأ واملسطرة واحدة ،وال يجوز الكيل بمكيالني.
باختصار ناصر القصبي ليس القضية ،لكن القضية استهداف السعودية
بسبب ومن دون سبب بالرغم من أنه لم يصدر شيء من الجانب الرسمي،
لكننا نعيش في مجتمعات «الزين عندنا والشني حوالينا» ،فمن يرفض
التطبيع ويقف ض��ده يجب أن تكون مواقفه واح��دة من الجميع ،واملنطق
األخالقي واملبدئي يقول إن من يغرد معترضًا على حلقة القصبي يجب
أن يغرد معترضًا أيضًا على تغريدة فيصل القاسم التي تدعو للتطبيع،
وترك األمر ألصحاب القضية واألرض يقررون ما يريدون ،هذا املنطق الذي
أحترمه لكن أكثرهم ال يفعلون ويبحثون عن الشهرة والبطولة والترميز
واملزيد من األنصار واملتابعني من خالل اإلس��اءة للشقيقة الكبرى ،ولعل
املضحك املبكي أن مغردي بعض الدول ممن لديهم سفارات إسرائيلية في
دولهم قد انضموا إلى حفلة الردح والزار وراحوا يشجبون التطبيع املزعوم
ويسيئون للسعودية والقصبي في حالة من االنفصام في الشخصية التي
ال شفاء منها.

