«اإللكتروني» غرف عمليات على مدار الساعة

ً
ورقيا ..والـ  PDFمستم ّر
سبقلا تحتجب
تطبيقًا لقرار الحكومة وقف توزيع الصحف ،خالل فترة الحظر الشامل،
ُ
التي تبدأ من الرابعة عصر اليوم (األحد) ،تعلن سبقلا احتجابها ورقيًا،
ومواصلتها الصدور بصيغة الـ  ،PDFعبر خدمة «الواتس أب» ،وتطبيقها
وموقعها اإللكتروني.
وتدعو سبقلا ّقراءها الكرام إلى تحميل تطبيقها اإللكتروني لقراءة األعداد
بشكل يومي ،وبصورة سلسة ،كما تعلن أن موقعها اإللكتروني سيستمر
ً
بغرف عمليات عاجلة على مدار الساعة ،لضمان مواكبة األحداث أوال بأول،
ّ
والتطورات ّ
ّ
وإطالع ّ
وعامليًا.
محليًا
القراء واملتابعني على آخر املستجدات
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

نسخة الـ PDFعلى تطبيق سبقلا

 20صفحة •  100فلس

ً
ً
كبيرا وغير مسبوق للحفاظ على متانة اقتصادنا»
تحديا
«كويت الغد تواجه

األمير :نشدد وبحزم على االلتزام بالحظر
ً
سلبا
¶ «كورونا» سيؤثر
في المالءة المالية..
وعلى السلطتين التكاتف
لترشيد اإلنفاق

¶ مراجعة نمط حياتنا
وترشيد استهالك مواردنا
وتقليل االعتماد
على الغير في أعمالنا

¶ بناء اقتصاد مستقر
ومستدام أساسه اإلنسان..
وتقليل االعتماد
على مورد واحد ناضب

¶ الجائحة امتحان رباني
لقوة إيماننا وعزيمتنا..
ونثمن جهود الحكومة
في مكافحتها

¶ سعداء بنجاح واكتمال
خطة إجالء المواطنين
من الخارج

¶ الوباء مدعاة لوحدة الصف
والتالحم وتصويب مسيرتنا
وتجسيد الروح الوطنية

أكد سمو أمير البالد أن كويت الغد تواجه تحديًا كبيرًا غير مسبوق يتمثل في الحفاظ على سالمة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة
عن وباء كورونا ،ال سيما التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قيم األصول واالستثمارات مما سيؤثر سلبًا في املالءة املالية للدولة.
ودعا سموه في كلمة وجهها بمناسبة العشر األواخر من رمضان أمس إلى «تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه اإلنسان ،مستغلني
ثرواتنا الطبيعية التي حبانا اهلل بها».
ووجه سموه إلى «مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية وترشيد استغالل مواردنا وتقليل االعتماد على الغير في أعمالنا».
الكويت | ص03
وشدد بكل الحزم على وجوب االلتزام التام بتعليمات وزارة الصحة بالحظر الكلي.

الغانم :األمير ّ
يركز
على المستقبل كتركيزه
على الحاضر
الكويت | ص03

وزير الصحة لـ سبقلا:

َ
َ
َ
زيادة الحاالت وعدم االلتزام َدفعانا لالستعجال

س ِّر َع إلى اليوم ليصبح ثالثة أسابيع
¶ سيناريو حظر العشر األواخر ُ
عبدالرزاق المحسن ومي السكري
بدا التسريع باتخاذ قرار الحظر الكلي ردا سريعا
وعاجال على الزيادة املطردة في أرق��ام اإلصابات
بكورونا في البالد خالل األيام األخيرة.
ووف ��ق ت�ص��ري��ح وزي ��ر ال�ص�ح��ة د .ب��اس��ل الصباح
ل� �ـ سبقلا ،ف � ��إن زي � � ��ادة ال � �ح� ��االت وع � ��دم االل� �ت ��زام
ب ��االش� �ت ��راط ��ات ال �ص �ح �ي��ة ،دف� �ع ��ا ال �ح �ك��وم��ة إل��ى
االستعجال بالحظر الكلي لتطبيقه اعتبارا من
ال�ي��وم األح ��د ،حتى نهاية الشهر ال �ج��اري ،مل��دة 3
أسابيع وليس أسبوعني.
وي��وض��ح م�ص��در أم�ن��ي ل�ـ سبقلا ،ان تغيير خطة
ال�ح�ظ��ر م��ن أس�ب��وع�ين إل��ى  ٣أس��اب�ي��ع اس�ت�ن��د إل��ى
ت �ق ��اري ��ر ط �ب �ي��ة ت �ح �س �ب��ًا م ��ن خ � ��روج ال ��وض ��ع ع��ن
السيطرة ،إذ ك��ان من املقرر اقتصار فترة الحظر

ع�ل��ى أس �ب��وع�ين اب �ت ��داء م��ن ال�ع�ش��ر األواخ� � ��ر ،إل��ى
نهاية العيد ،اال أن ت��زاي��د اإلص��اب��ات بشكل كبير
مؤخرا ،دف��ع بالحكومة إل��ى تغيير الخطة لتمتد
ثالثة أسابيع.
وقال مصدر حكومي رفيع« :لدينا إيمان كبير مع
الشعب الكويتي بهزيمة ه��ذا امل ��رض ..وال�خ��روج
منه تدريجيا بعد العيد».
وق��وب��ل ق��رار الحظر الكلي بترحيب واستحسان
ك �ب �ي��ري��ن م ��ن ق �ب��ل األط� �ق ��م ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي ال �ص �ف��وف
األم��ام �ي��ة ،ووص �ف��وا ال �ق��رار ب��أن��ه «س ��ور ح�م��اي��ة»
للكويت ،وقد بات العالج الوحيد ملحاصرة الوباء
واحتوائه.
وأك��د األط�ب��اء أن الحظر الجزئي لم يوقف تفشي
الوباء ،في وقت بات عدم التزام الناس التعليمات
واالحترازات يهدد املنظومة الصحية.

مجلس الوزراء مستجيباً لمبادرة سبقلا:

السماح بالمشي ساعتين في المناطق السكنية
حمد السالمة

«كواليس» قرار الحظر
¶ وزير الصحة ُيطالب مجلس ال��وزراء بسرعة إق��رار الحظر ..وفي اتصال مع سبقلا
ّ
ً
توقعات توقيت الحظر الشاملّ ،
رد قائال« :أبيه أمس!» ،في
يوم األربعاء  6مايو لسؤاله عن
إشارة منه إلى ضرورة اإلسراع في إقراره.
¶ اتصلت سبقلا يوم األربعاء بوزير الداخلية ،للتأكد من مدى جهوزية الجهات األمنية،
ً
ّ
فرد الوزير أنس الصالح ،قائال« :جاهزين ،وبانتظار اإلشارة».
¶ قال أحد الوزراء في تصريح إن تطبيق القرار يحتاج  5أيام من الناحية اللوجستية ،كما
أن الخطر الداهم سيكون في فترة عيد الفطر؛ لذا فإن القرار ّ
يرجح أن ُيتخذ بعد جلسة
مجلس األمة الثالثاء.
¶ ُعقد الخميس بعد اإلفطار اجتماع لجنة حكومية ،جرى االتفاق خالله على آلية الحظر،

حيث إن الخطة ستبدأ في العشر أواخر ،وملدة أسبوعني ،وإعالنها للمواطنني يوم السبت
في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس ال��وزراء؛ ليتمكن املواطنون من ترتيب أمورهم
اللوجستية والحياتية ،كما تتيح للحكومة إعادة ترتيب صفوفها لهذا الحدث الطارئ.
¶ ُّ
تأهب أمني وعسكري وصحي لتطبيق القرار ،من دون معرفة توقيت البدء بالحظر.
ّ
¶ مساء الخميس ،تلقى ال��وزراء دع��وة عاجلة إلى حضور اجتماع مجلس ال��وزراء يوم
ً
الجمعة ،بدال من السبت.
¶ صدور قرار مفاجئ بإلغاء خطة اإلجالء البري املزمع تطبيقها يوم األحد.

¶ انعقاد اجتماع مجلس ال��وزراء يوم الجمعة الساعة الــ ١:٣٠ظهرًا ..ومناقشة التقارير
الصحية ،وأرقامها املقلقة ،التي تؤكد تزايد الحاالت بشكل كبير إذا لم ُي ّ
طبق الحظر في
أسرع وقت.
صدر أمرًا بتطبيق الحظر الشامل ،ابتداء من يوم األحد ،وملدة  ٣أسابيع.
¶ رئيس الوزراء ُي ِ
¶ الناطق الرسمي ُيعلن القرار في تمام الساعة الـ 4:09عصرًا ،على الرغم من أن االجتماع
ً
مساء.
املاراثوني لم ينت ِه قبل الساعة الـ٩

مختصر مفيد

سيهزم الكويتيون «كورونا»
في  ٣٠مايو ..بإذن الله تعالى.

استجابة ملبادرة أطلقتها سبقلا في عددي الخميس
 30أبريل املاضي والجمعة  1مايو ال�ج��اري ،اعتمد
مجلس ال� ��وزراء ف��ي اجتماعه االستثنائي الجمعة
قرارا يقضي باعتبار الفترة من  4:30إلى  6:30مساء،
فترة مخصصة ملمارسة رياضة املشي داخل املناطق
السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع
ض ��رورة االل �ت��زام ب��ال�ض��واب��ط واإلج � ��راءات الصحية
االحترازية ،خاصة مراعاة التباعد الجسدي وارتداء
أي نوع من الكمامات التي تغطي األنف والفم.
ووف � ��ق م� �ص ��ادر سبقلا ف� ��إن ال � �ق� ��رار ي �ش �م��ل ج�م�ي��ع
مناطق البالد حتى املعزولة منها ،مع منع الخروج
بالسيارات والدراجات الهوائية.
وكانت سبقلا أطلقت مبادرة في  ٣٠أبريل املاضي
ت�ت�ض�م��ن م �ط��ال �ب��ة ال �ح �ك��وم��ة ب ��إغ�ل�اق امل �م��اش��ي في
املناطق السكنية للمواطنني ،والسماح لهم بالتريض
داخ� ��ل امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة مل ��دة س��اع �ت�ين ق �ب��ل م��وع��د
اإلفطار مع الحفاظ على التباعد االجتماعي وارتداء
الكمامات واال يزيد عدد املشاة معا على شخصني.

 1و  2مايو 2020

ون��ال��ت م �ب��ادرة سبقلا ت��أي�ي��دا ودع �م��ا م��ن ع ��دد من
األطباء واملختصني ،مؤكدين أنها تصب في مصلحة
تحسني صحة املجتمع.

الكويت | ص05

الرهان على وعي النواب لألزمة االقتصادية ..ومرونة حكومية للمالحظات

«الدين العام» ..ال مفر!

¶ نواب يطالبون بتطوير القانون وتحديد أوجه الصرف
¶ مصدر حكومي :االقتراض سيأخذ وقتاً ..والتأخير ليس في مصلحتنا
¶ دول خليجية حسمت قرارها ..والكويت «مكانك راوح»

سالم عبدالغفور
ظهرت ب��وادر تقارب نيابي  -حكومي ،بشأن قانون الدين
ال �ع��ام ال ��ذي أح��ال��ه رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م إل��ى
اللجنة املالية البرملانية.
وقالت مصادر نيابية لـ سبقلا إن تطوير القانون واجب،
وأوج ��ه ال�ص��رف يجب أن ت�ح��دد ،وه��و م��ا ي�ب��دو ت�ج��اوب��ًا مع
املساعي الحكومية إلق��رار القانون ،بعد ثبوت ع��دم جدوى
الحلول النيابية املقترحة كبدائل لسد عجز املوازنة.
من جانبه ،أك��د مصدر حكومي االستعداد التام للتجاوب
مع املطالب النيابية ،محذرًا من أن عملية االقتراض ستأخذ
وقتًا ،وأن التأخير ليس في مصلحتنا.
ع�ل��ى صعيد م�ت�ص��ل ،ق��ال��ت م�ص��ادر اق�ت�ص��ادي��ة إن ره��ان

ب �ع��ض ال� �ن ��واب ع �ل��ى ح �ص��د األص� � ��وات االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ع�ب��ر
املماحكات السياسية ،مستغلني ح��اج��ة الحكومة املاسة
إلقرار قانون الدين العام «خاسر» ،مستدركة بأن «التعويل
حاليًا على وعي النواب ومرونة الحكومة في التوافق حول
القانون».
وأش��ارت إل��ى أن الكويت محظوظة -على خ�لاف الكثير من
دول العالم -إذ إنها تواجه األزمة بمستويات ديون تعد من
األق��ل عامليًا ،بنسبة ال تتجاوز  % 17.7من الناتج املحلي
اإلجمالي ،ما يوفر لها فرص االقتراض بأقل األسعار.
ولفتت إل��ى أن��ه في الوقت ال��ذي ما زال��ت تكافح فيه حكومة
ال�ك��وي��ت لتمرير ق��ان��ون ال��دي��ن ،حسمت ك��ل م��ن السعودية
وأبوظبي ودبي والبحرين قرارها.
اقتصاد | ص12
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أمة وبلدي

انقسام نيابي بشأنها ..ومكتب المجلس يحسمها اليوم

طالب بالتعاون مع السلطات األمنية أثناء الحظر

«الحظر الشامل»
ُيعيق جلسة الثالثاء

الصالح :نأمل عودة الحياة
ً
تدريجيا بعد العيد
أع� ��رب ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
ال��وزراء أنس الصالح الجمعة ،عن أمله بأن
تعود الحياة الطبيعية تدريجيًا بعد عيد
الفطر وانتهاء الحظر الشامل ،الذي سيبدأ
تطبيقه في البالد اليوم.
وشدد الصالح على أهمية تعاون املواطنني
وامل �ق �ي �م�ي�ن م� ��ع ال �س �ل �ط ��ات األم� �ن� �ي ��ة س� ��واء
(ال��داخ�ل�ي��ة) أو ال �ح��رس ال��وط�ن��ي أو ال�ق��وات
امل �س �ل �ح��ة ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق ق � ��رار ح �ظ��ر ال �ت �ج��ول
الشامل للحفاظ على صحتهم باعتبارها
املبتغى األول.
وقال في مؤتمر صحافي الليلة قبل املاضية
«نحن اآلن في املرحلة األخيرة من اإلجراءات
وهي الحظر الشامل إلى ما بعد عيد الفطر
يليها ال �ب��دء ب�خ�ط��وات ال �ع��ودة إل��ى الحياة
الطبيعية تدريجيا بحيث تكون السلطات
الصحية انتهت م��ن اج��راء ك��ل الفحوصات
الالزمة والتعامل مع هذا املرض».

جلسة الثالثاء أمام تحديات قد تعيق عقدها (أرشيفية)

سبقلا ف

حمد الخلف
علمت سبقلا أن مكتب املجلس سيعقد اجتماعًا
ال �ي��وم (األح� � ��د)؛ ل ��دراس ��ة امل��وق��ف واالس �ت �م��اع إل��ى
آراء ال�ن��واب ،بخصوص م��دى إمكانية عقد جلسة
ال�ث�لاث��اء امل�ق�ب��ل ،وس��ط ان�ق�س��ام ن�ي��اب��ي كبير ح��ول
األمر.
ويكمن االن�ق�س��ام ف��ي ان بعض األع �ض��اء ي��رون ان
انعقاد الجلسة املذكورة ضروري للتصويت على
ّ
عدد من القوانني املهمة املتعلقة بأزمة «كورونا»،
ف��ي ح�ي�ن ي ��رى آخ � ��رون ض � ��رورة االل� �ت ��زام وال�ت�ق� ّ�ي��د
ب ��ال� �ض ��واب ��ط وب� ��ال � �ش� ��روط ال �ص �ح �ي��ة ال� �ت ��ي ت�م�ن��ع
ّ
التجمعات ،مع مالحظة ان عددًا من النواب كانوا
م��ع تعطيل عقد الجلسات حتى قبل ال�ش��روع في
تنفيذ الحظر الكلي.
أبدى عدد من النواب رفضهم فكرة تأجيل جلسة
امل�ج�ل��س امل �ق��ررة ب�ع��د غ � ٍ�د (ال �ث�ل�اث��اء) ،م��ؤك��دي��ن أن
دستور البالد يحض على عقد الجلسات ،حتى في
حالة تطبيق األحكام العرفية.

العدساني :عقد الجلسات
واجب ..حتى في حالة
األحكام العرفية

املادة  ١٨١من الدستور تنص على «ال يجوز تعطيل
أي ح�ك��م م��ن أح �ك��ام ه��ذا ال��دس �ت��ور ،إال أث �ن��اء قيام
األحكام العرفية في الحدود التي ّ
يبينها القانون،
وال يجوز ب��أي ح��ال تعطيل انعقاد مجلس األم��ة،
في تلك األثناء أو املساس بحصانة أعضائه».
وأض � ��اف« :م ��ن ال� �ض ��رورة ع �ق��د ج �ل �س��ات امل�ج�ل��س،
وذلك استنادًا للمادة املشار إليها».

وق ��ال ال�ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ال �ك �ن��دري إن ح�ظ��ر ال�ت�ج� ّ�ول
ّ
الكلي «يجب أال يعطل جلسة يوم الثالثاء املقبل،
ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن ع ��رض ال �ح �ك��وم��ة آخ ��ر م�س�ت�ج��دات
ج��ائ �ح��ة ك� ��ورون� ��ا وم �ت��اب �ع��ة األوض� � � ��اع ال�ص�ح�ي��ة
واألم�ن�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة وال�ت�ص��وي��ت على قوانني
م�ه�م��ة م��رت�ب�ط��ة ب ��األزم ��ة» ،م �ش��ددًا ع�ل��ى ان ��ه «وف��ق
ُ
امل��ادة  69من الدستور ،ف��إن الجلسات تعقد حتى
في حالة األحكام العرفية».
م��ن جانبه ،لفت النائب ري��اض العدساني ال��ى ان

ب � � � ��دوره ،أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ع � �ب� ��داهلل ف� �ه ��اد أن تعطيل
ّ
ال �ج �ل �س��ات «غ �ي��ر م �ب��رر وال دس � �ت� ��وري ،وع��ل�م�ت�ن��ا
التجارب أن السلطة التنفيذية إذا عملت من دون
متابعة وم��راق�ب��ة ومحاسبة السلطة التشريعية
ت �ك��ون ال �ن �ت��ائ��ج وخ �ي �م��ة ،وت �م� ّ�س م �ص��ال��ح ال��وط��ن
والناس».
وأض� � � ��اف ف � �ه� ��اد« :ن� �ح � ّ�م ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �س��ؤول �ي��ة
ُّ
ّ
تسهل إج��راء ات تنقل موظفي
اإلعاشة ،ويجب أن
ال�ج�م�ع�ي��ات وأص �ح��اب ال �ح�لال وال �ف �ئ��ات الخاصة
وصيانة املنازل».

غير ُمبرر

«للمقيدين على البابين الثالث والخامس»

الكندري :مضاعفة «دعم العمالة»
اقترح النائبان عبداهلل الكندري وأسامة الشاهني ،صرف دعم
عمالة إضافي شهري ،يعادل ضعف الذي يتقاضاه املسجل
في برنامج دع��م العمالة الوطنية ،ومل��دة ال تقل عن  6أشهر،
وف�ق��ًا ل�ل�ج��داول امل�ق�ي��دة ل��دى التأمينات على ال�ب��اب�ين الثالث
والخامس.
ون� َّ�ص املقترح على أن «بعد تداعيات فيروس كورونا الذي
أصاب الكويت ،وترتب عليه إغالق الدولة لكثير من الجهات
ال��رس �م �ي��ة وال �خ��اص��ة ،وك� ��ان م��ن أش ��د امل �ت �ض��رري��ن امل��وظ�ف�ين
والعاملني بالقطاع الخاص املسجلني على الباب الثالث ()..

وأن الكثير منهم ات�خ��ذت مؤسساتهم ق ��رارات ج��ائ��رة مست
روات�ب�ه��م وأل��زم�ت�ه��م ق�ب��ول ق ��رارات مجحفة م��ا ب�ين تخفيض
الراتب أو تقديم إجازات أو براحة تخصم من راتبهم».
وب�َّي�نَّ أن تلك اإلج ��راءات سببت للكثير منهم ،ممن يعملون
بالقطاع الخاص عدم ثقة بهذا القطاع ،لعدم صرف رواتبهم
كاملة ،أسوة بمن يعملون بالقطاع الحكومي ،وكذلك الحال
بالنسبة ألص �ح��اب امل�ك��ات��ب املسجلني ع�ل��ى ال �ب��اب الخامس
وال��ذي��ن ت �ض��ررت أع�م��ال�ه��م ب�س�ب��ب إي �ق��اف ال��دول��ة ألع�م��ال�ه��م
وتكبد خسائر والتزامات مالية مرهقة.
عبدالله الكندري

ي  26أ
بريل 2020

سبقلا أ

شارت إلى توقعها بعودة الحياة بعد رمضان

مكاتب مجمع تجاري
َّ
تحولت إلى سكن عمال!
ضبط الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة
العاصمة مجمعا تجاريا في مدينة الكويت
ق��ام مستأجرو املكاتب فيه بتحويله لسكن
للعمالة ،حيث تقرر تحويل العمالة للهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ،وت �ح��ري��رم �خ��ال �ف��ة
ملستأجري املكاتب ومالك املجمع.
وأغلقت األجهزة الرقابية في بلدية محافظة
حولي  147محال ومطعما وص��ال��ون حالقة
ومعاهد صحية ومحال لعب أطفال وصاالت
ت �س �ل �ي��ة وأف � � ��راح م��ؤق �ت��ة خ�ل��ال ش �ه��ر أب��ري��ل
املاضي.
وح� ��ررت  176م�خ��ال�ف��ة ووج �ه��ت  235إن� ��ذارًا
ألص�ح��اب امل�ح��ال ،إض��اف��ة إل��ى غسل وتعقيم
 66ال ��ف ح ��اوي ��ة ،ورف� ��ع  171م��رك �ب��ة مهملة
وس �ك��راب ،وت�ح��ري��ر  36مخالفة ب��ائ��ع جائل،
وت��وج �ي��ه  4إن � ��ذارات ب �ن��اء ،و 29إن� ��ذار سكن
ع� � ��زاب ،وت �ح��ري��ر  7م �خ��ال �ف��ات س �ك��ن ع� ��زاب،
ومخالفة س ��رداب م��واق��ف مستغل كمشغل،
وقطع التيار الكهربائي عن  3عقارات مخالفة
في مناطق السكن الخاص.
وق ��ام ��ت ب �ت �ح��ري��ر م �خ��ال �ف��ة ت �ع��د ع �ل��ى أم�ل�اك
الدولة ،وإصدار  4معامالت إنهاء إشراف ،و4
معامالت إيصال تيار كهربائي لعقارات في

إغالق  147مطعما ً
وصالون حالقة في
حولي خالل أبريل
 176مخالفة و222
إنذاراً ألصحاب محال

مناطق السكن الخاص.
على صعيد آخر ،قامت إدارات النظافة العامة
وإش � �غ � ��االت ال� �ط ��رق ب� �ف ��رع ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة
ال � �ج � �ه� ��راء ب� �ج ��ول ��ه ف� ��ي م �ن �ط �ق �ت��ي ال �ن �ه �ض��ة
والقيروان لرفع السيارات واملعدات الثقيلة،
وغ �س��ل وت �ع �ق �ي��م  200ح ��اوي ��ة ،ورف� ��ع ك ��ل ما
يشوه املناطق والتصدي لكل التجاوزات.

رغم اإلقبال الكبير عليه من المستهلكين لرخص بضائعه

السوق التركي ..غياب رقابي وصحي
زكريا محمد

ازدحام مروري مستمر (تصوير :محمود الفوريكي)

ً
يشهد ال �س��وق ال�ت��رك��ي ف��ي منطقة ال�ش��وي��خ إق�ب��اال
كبيرًا من املستهلكني ،الذين يجدون مستلزماتهم
امل �ن��زل �ي��ة ف �ي��ه ،س � ��واء ال �غ��ذائ �ي��ة أو االس �ت �ه�لاك �ي��ة،
وب��أس�ع��ار زه �ي��دة ،وق��د تصل إل��ى أق��ل م��ن النصف
عن األس��واق الخارجية ألسباب عديدة ،منها قرب
نهاية مدة الصالحية أو وجود بضائع تكون غير
رائجة في املحال األخرى ،أو أن تكون بعض العلب
«م�ض��روب��ة» فتضطر ال�ش��رك��ات إل��ى تصريفها في
هذا السوق.
املشكلة التي يعانيها السوق حاليًا ،الذي له زبائنه
ورواده من أصحاب الدخل املحدود وغيرهم ،وفي
ظ ��ل أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ،ه ��ي غ �ي��اب ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة
ع��ن م�ت��اب�ع��ة م��ا ي�ج��ري ف�ي��ه م��ن ازدح� ��ام ش��دي��د من
ال �س �ي��ارات ف��ي ال �ش��وارع وك��ذل��ك ك �ث��رة املستهلكني
ال��ذي��ن يتسوقون وي��ري��دون ش��راء حاجاتهم ولكن
م��ن دون ل�ب��س ال�ك�م��ام��ات وال �ق �ف��ازات ،إض��اف��ة إل��ى
ع��دم قيام أص�ح��اب امل�ح��ال ب��االل�ت��زام باالشتراطات
الصحية التي وضعتها الجهات املعنية بضرورة
عدم التزاحم داخل املحل.
وم ��ا ي�لاح��ظ ح��ال�ي��ًا ف��ي ال �س��وق أن ��ه ن�ت�ي�ج��ة غ�ي��اب
الجهات الرقابية عن متابعة ما يجري ،فإن غالبية
املحال تقوم بعرض بضائعها ،خصوصًا من املواد
ال�غ��ذائ�ي��ة ،أم��ام ارت ��داد امل�ح��ل وف��ي امل �م��رات ف��ي ظل
األجواء الحارة التي قد تفسد هذه املادة الغذائية.

عرض البضائع أمام المحال

!
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سموه اعتبر «كورونا» امتحاناً ربانياً لقوة إيماننا وعزيمتنا

األمير :مراجعة نمط حياتنا وترشيد استغالل مواردنا

¶ نواجه تحديا ً غير مسبوق للحفاظ على متانة اقتصادنا من الهزات الخارجية

¶ للتراجع الحاد في أسعار
النفط وانخفاض قيم األصول
واالستثمارات تأثير سلبي في
المالءة المالية للدولة
¶ تركيز جهودنا لبناء اقتصاد
مستقر ومستدام أساسه اإلنسان
مستغلين ثرواتنا الطبيعية
¶ الشدة والحزم بالتزام الحظر
الكلي وتقليل االعتماد
على الغير في أعمالنا
¶ على السلطتين التكاتف
والعمل على تطوير برنامج
ِّ
يرشد اإلنفاق ويقلل االعتماد
على مورد واحد ناضب
األمير موجهاً كلمته بمناسبة العشر األواخر

برؤيته الثاقبة وق��راء ت��ه الحكيمة ل�لأوض��اع ،رسم
سمو أمير البالد أمس خريطة طريق ملا يفترض أن
نصبو إليه في مستقبلنا.
ووج� ��ه س �م��و األم �ي��ر ع �ص��ر أم ��س ك�ل�م��ة ب�م�ن��اس�ب��ة
العشر األواخ ��ر م��ن شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك ضمنها
جملة من املؤشرات املهمة والتوجيهات السامية.
واستهل سموه الكلمة بتوجيه التحية قائال:
أح�ي�ي�ك��م أج �م��ل ت�ح�ي��ة وأب � ��ارك ل �ك��م دخ� ��ول ال�ع�ش��ر
األواخ��ر من رمضان ،سائال املولى تعالى أن يعيد
ه��ذا ال�ش�ه��ر الفضيل علينا جميعا وع�ل��ى وطننا
ال�ع��زي��ز وع�ل��ى أمتينا ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة ب��واف��ر
الخير واليمن والبركات.
وق ��ال س �م��وه :ك��م ه��ي س�ع��ادت�ن��ا وس��رورن��ا بنجاح
واكتمال خطة إرج��اع اخواننا وأخواتنا وأبنائنا
امل��واط�ن�ين ف��ي ال �خ��ارج إل��ى أرض ال��وط��ن ،مقدرين
ع��ال �ي��ا ال �ج �ه��ود ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي ب��ذل �ت �ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
وال�ج�ه��ات املعنية األخ ��رى ،م�ش��ددي��ن وب�ك��ل الحزم
على وجوب االلتزام التام بتعليمات وزارة الصحة
بالحظر الكلي.

تداعيات متسارعة
وتابع سمو األمير :يمر علينا شهر رمضان املبارك
ف��ي ظ��ل ت �ط��ورات ان �ت �ش��ار وب ��اء ك��ورون��ا املستجد
وت��داع�ي��ات��ه امل�ت�س��ارع��ة ،حيث أص�ب��ح العالم ونحن
ن��واج��ه بسببه مشاكل قصوى مما أوج��ب تضافر
ج�ه��ود امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ب��أس��ره وت�ك��ات��ف العلماء

وذوي االختصاص ومراكز البحوث الطبية إليجاد
لقاح ناجع لهذا الوباء.
وزاد س�م��و األم �ي��ر :ل�ق��د تفاعلت دول ��ة ال�ك��وي��ت مع
امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي مل��واج �ه��ة ه ��ذا ال ��وب ��اء ،ف��واص�ل��ت
دورها وعطاءها اإلنساني فكانت في طليعة الدول
التي قدمت مساعدتها املالية السخية كما شاركت
في القمم واملؤتمرات واللقاءات التي عقدت لبحث
ومعالجة تداعيات هذا الوباء.

مواجهة الوباء
وم�ض��ى سمو األم�ي��ر ق��ائ�لا :لقد تمكنا بفضل اهلل
ت�ع��ال��ى ث��م ب�ج�ه��ود امل �س��ؤول�ين ف��ي ال��دول��ة وال �ف��رق
وال� �ج� �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة ال��رس �م �ي��ة واأله� �ل� �ي ��ة وب �م��ا
س�خ��رت��ه ال�ح�ك��وم��ة م��ن إم�ك��ان��ات وب�م��ا ات�خ��ذت��ه من
تدابير احترازية وفق أعلى املعايير الصحية وبكل
مهنية وشفافية من مواجهة هذا الوباء.
وواص ��ل س�م��وه كلمته ب��ال�ق��ول :وال يفوتني بهذا
الصدد أن أجدد الشكر مرة أخرى للفريق الحكومي
ب��رئ��اس��ة أخ ��ي س�م��و ال�ش�ي��خ ص �ب��اح خ��ال��د ال�ح�م��د
امل �ب��ارك ال�ص�ب��اح رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وأخ��وات��ه
وإخوانه الوزراء وكل العاملني من قياديني وإداريني
والهيئات الخيرية وإخوانهم املتطوعني على كل
م��ا ق��ام��وا وي�ق��وم��ون ب��ه م��ن ج�ه��ود مخلصة وعمل
دؤوب ،وأن أعرب على وجه الخصوص عن خالص
الشكر لألبطال العاملني في الصفوف األمامية من
مختلف القطاعات في مواجهة هذا الوباء.

دعوات لزيادة ساعات عمل الجمعيات التعاونية

تفاعل نيابي مع قرار الحظر
فهاد الشمري
كشفت مصادر نيابية أن عددًا من النواب أوصلوا
رس ��ائ ��ل إل ��ى ال �ح �ك��وم��ة خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة،
ب�ض��رورة استعجال ق��رار الحظر الكلي ،في ظل
ت��زاي��د وت �ي��رة اإلص��اب��ات ،م�ش�ي��رة إل��ى أن ال�ن��واب
ط��ال �ب��وا ف��ي امل �ق��اب��ل ب��ات �خ��اذ اإلج� � ��راءات الكفيلة
بتطمني املواطنني وتوفير احتياجاتهم.
وتباينت تفاعالت النواب مع قرار مجلس الوزراء
عصر
ال �خ��اص ب�ف��رض ح�ظ��ر ك�ل��ي ،اع�ت�ب��ارًا م��ن ُ
اليوم (األحد) ،ويمتد حتى  30الجاري ،ولم تخل
من االنتقادات لضيق الفترة ما بني إعالن الحظر
وتطبيقه ،وطول مدته.
انتقد ال�ن��ائ��ب خليل ال�ص��ال��ح التوقيت الحكومي
لفرض الحظر الكلي ،مشيرًا الى انه كان مباغتًا،
وق ��ال« :ن�ح��ن م��ع ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي ي��ا ح�ك��وم��ة ،لكن
إعالنه بهذا الشكل املفاجئ غير معقول ،ما هكذا
ت ��ورد اإلب� ��ل!» .وق ��ال ال�ص��ال��ح ل �ـ سبقلا :أن��ا من
الذين طالبوا بسرعة تطبيق الحظر الشامل بعد
ما شاهدناه من ارتفاع مهول في أعداد اإلصابات،
لكن من آثار القرار الحكومي املفاجئ ،ما رأيناه
من تدافع الناس وتزاحمهم على الجمعيات وأفرع
التموين ،ما يضرب جهود التباعد االجتماعي في
مقتل ،وكان يجب أن تكون هناك فترة كافية بني
وقت إعالن الحظر وموعد تطبيقه ،حتى ال ّ
يدب
الهلع ويحدث هذا التدافع.

وط��ال��ب ال�ص��ال��ح ال�ح�ك��وم��ة بتوفير آل�ي��ة واض�ح��ة
لعمل الجهات املعنية بتصليح وصيانة الخدمات
ال �خ��اص��ة ب��امل��واط��ن ،خ�ل�ال ف �ت��رة ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي؛
كصيانة أعطال الكهرباء واملاء ،والتكييف.
أما النائب محمد الدالل فطالب «بمراعاة توسعة
واس �ت �م��رار ال �ب��ارك� ّ�ود للجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة من
دون ان�ق�ط��اع ،او ت��وق��ف ألي سبب م��ن األس�ب��اب،
م��ع زي � ��ادة س��اع��ات ع �م��ل ال �ت �ع��اون �ي��ات واالب �ق��اء
على خدمات التصليح والصيانة الخاصة باملاء
والكهرباء والتكييف».
ودع � � ��ا أي� �ض ��ًا ال � ��ى دع � ��م ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة
واالستعانة ،كذلك ،ب��إدارة حمالت الحج في دعم
املناطق التي يتطلب دعمها خيريا ووقائيا ،الفتا
الى ان «التجربة االخيرة مع الجليب وغيرها اثبتت
حاجة فئات عريضة من الناس الى الدعم» ،وطلب
أي �ض��ًا «ال �س �م��اح ب �خ��روج ال �ح��االت ال �ض��روري��ة».
ّ
من جهته ،تمنى النائب أسامة الشاهني النجاح
للحكومة ،ف��ي إج� ��راءات ح�م��اي��ة ال�ص�ح��ة واألم��ن
واملصلحة العامة ،في ظل أزمة «كورونا» العاملية.
وطالب الشاهني الحكومة بــ«تقديم إجابات وافية
ُّ
عن تساؤالت املواطنني واملقيمني ،بشأن التبضع
املنزلية
والتموين والصيدليات والغاز والصيانة
ّ
وغ �ي��ره��ا ،ف��ي ظ��ل ال�ح�ظ��ر ال �ك �ل��ي ،ع�ل��ى أال ي�خ��ل
الحظر بحق الشعب واجتماع ممثليه املنتخبني
ومراقبتهم إلج��راءات الحكومة الصحية واألمنية
واالقتصادية».

 415إصابة جديدة بكورونا
م ��ع ت�س�ج�ي��ل وزارة ال �ص �ح��ة  415إص��اب��ة
جديدة بفيروس ك��ورون��ا املستجد (كوفيد
 )19صعد إج�م��ال��ي ع��دد ال �ح��االت املسجلة
إلى  7623حالة في حني تم تسجيل حالتي
وفاة إثر اصابتها باملرض ليصبح مجموع
حاالت الوفاة املسجلة حتى اليوم .49
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة د.عبداهلل

السند إن اإلص��اب��ات التي تم تسجيلها هي
ح� ��االت م�خ��ال�ط��ة ل �ح��االت م�ص��اب��ة ب��امل��رض
وح � � ��االت أخ � ��رى ق �ي��د ال �ب �ح��ث ع ��ن أس �ب��اب
العدوى ،مشيرا إلى أن الفرق الوقائية تقوم
بمتابعة أس �ب��اب ال �ع��دوى وت�ت�ب��ع املخالطني
وف �ح �ص �ه��م وات � �خ� ��اذ اإلج� � � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة
الالزمة.

وش � � ��دد س �م ��و األم � �ي� ��ر ع �ل ��ى ان ج ��ائ �ح ��ة ك ��ورون ��ا
تستوجب منا استخالص العبر وال�ع�ظ��ات منها،
ف �ه��ي ام �ت �ح��ان رب ��ان ��ي ل �ق ��وة إي �م��ان �ن��ا وع��زي�م�ت�ن��ا
وم� ��دع� ��اة ل ��وح ��دة ال� �ص ��ف وال� �ت�ل�اح ��م وال �ت �ع��اض��د
وت �ص��وي��ب م�س�ي��رت�ن��ا وت �ج �س �ي��د ال � ��روح ال��وط�ن�ي��ة
العالية التي يتجلى بها أهل الكويت والتي جبلوا
عليها منذ القدم ،كما أنها موجبة لشكر املولى جل
وعال على ما تفضل به علينا من نعم عظيمة وعلى
رأسها نعمة اإلسالم واألمن واألم��ان ورغد العيش
والصحة والعافية ،كما أنها ه��زت أرك��ان اقتصاد
العالم ونحن جزء منه.

غير مسبوق
وش� ��دد س �م��و األم �ي ��ر ع �ل��ى ان ك��وي��ت ال �غ��د ت��واج��ه
ت�ح��دي��ا ك�ب�ي��را وغ �ي��ر م�س�ب��وق ي�ت�م�ث��ل ف��ي ال�ح�ف��اظ
على سالمة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات
الخارجية الناجمة عن هذا الوباء ،ال سيما التراجع
ال �ح��اد ف��ي أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وان�خ�ف��اض ق�ي��م األص��ول
واالستثمارات مما سيؤثر سلبا في امل�لاءة املالية
للدولة.
وق��ال سموه :لقد دع��وت في العديد من املناسبات
الى تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام
أساسه االنسان ،مستغلني ثرواتنا الطبيعية التي
حبانا اهلل بها.
ك �م��ا وج �ه��ت إل ��ى م��راج �ع��ة م�ن�ه��ج ون �م��ط ح�ي��ات�ن��ا
ال �ي��وم �ي��ة وت ��رش� �ي ��د اس� �ت� �غ�ل�ال م � ��واردن � ��ا وت�ق�ل�ي��ل

االعتماد على الغير في أعمالنا.
ودع � ��ا س� �م ��وه ال �ح �ك��وم��ة وم �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي ظ��ل
ه��ذه ال �ظ��روف إل��ى ال�ت�ك��ات��ف وال�ع�م��ل ع�ل��ى تطوير
ب��رن��ام��ج ي��رش��د االن �ف��اق الحكومي وي�ض��ع الخطط
لتقليل االع �ت �م��اد ع�ل��ى م ��ورد واح ��د ن��اض��ب حتى
ينعم أبناؤنا وأجيالنا القادمة بالحياة الكريمة
واملستقبل الزاهر بإذن اهلل تعالى.

حفظ الوطن
ومضى سمو األمير إلى القول :إننا في هذه الليالي
امل �ب��ارك��ة م��ن ال�ع�ش��ر األواخ � ��ر ال �ت��ي ش��رف�ه��ا امل��ول��ى
تعالى على غيرها وتفضل فيها بليلة القدر نسأله
جل وعال أن يغفر لنا الذنوب ويمحو عنا السيئات
وأن ي�ح�ف��ظ وط�ن�ن��ا ال �ع��زي��ز م��ن ك��ل س ��وء وم �ك��روه
ويحقق له كل ما يتطلع إليه من نمو وتقدم ورخاء
وازدهار وأن يزيل هذه الغمة ويرفع عنه وعن ديار
املسلمني والعالم أجمع هذا الوباء.
وسأل سموه اهلل عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته
وم �غ �ف��رت��ه أم �ي��رن��ا ال ��راح ��ل ال �ش �ي��خ ج��اب��ر األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وأم� �ي ��رن ��ا ال ��وال ��د ال �ش �ي��خ س�ع��د
العبداهلل الصباح ،طيب اهلل ثراهما ،وأن يسكنهما
فسيح جناته ويجزيهما خير الجزاء على ما قدماه
للوطن العزيز وأن يغفر لشهدائنا األبرار وملوتانا
جميعا ومل��ن ت��وف��اه��م اهلل ت�ع��ال��ى ب�س�ب��ب اإلص��اب��ة
ب��وب��اء ال �ك��ورون��ا ،وأن يمن على امل�ص��اب�ين بسرعة
الشفاء والعافية إنه سميع مجيب.

¶ سعداء بنجاح واكتمال خطة
إجالء المواطنين من الخارج
¶ الجائحة توجب تضافر جهود
المجتمع الدولي بأسره وتكاتف
العلماء إليجاد لقاح ناجع
¶ الوباء مدعاة لوحدة الصف
والتالحم والتعاضد وتصويب
مسيرتنا وتجسيد الروح الوطنية
َّ
¶
تمكنا من مواجهة الوباء
بجهود الجهات المعنية
بكل مهنية وشفافية
¶ خالص الشكر لألبطال العاملين
في الصفوف األمامية

ثمن مضامين كلمة سموه بمناسبة العشر األواخر
ّ

الغانم :األمير ّ
يركز على المستقبل
كتركيزه على الحاضر

أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م ،أن سمو
ُ
غفل -خ�لال حديثه أم��س -ما يحدث
أمير البالد لم ي ِ
م��ن ت �ط��ورات تتعلق ب��ال�ج��ان��ب ال�ص�ح��ي ألزم ��ة وب��اء
ك��ورون��ا ،والتركيز على مستقبل البالد ال سيما ما
يتعلق ب��االق�ت�ص��اد وامل��ال�ي��ة وتقليل االع�ت�م��اد على
ال �غ �ي��ر وت �ن��وي��ع م �ص ��ادر ال ��دخ ��ل وت��رش �ي��د ال�س�ل��وك
االس �ت �ه�لاك��ي .وق� ��ال ال �غ��ان��م ف��ي ت�ع�ل�ي�ق��ه ع �ل��ى كلمة
س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد أم ��س ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ش��ر األواخ ��ر
م��ن رم �ض ��ان« :س �م��وه ب �ق��در م��ا ي�ق�ل�ق��ه ال �ي��وم ي��رس��ل
ً
ً
ن�ظ��رة بعيدة إل��ى ال�غ��د» ،مضيفًا« :مثلما ندعو إلى
االسترشاد بتوجيهات سموه ودعواته في ما يتعلق
ب�ك��ل اإلج � ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ال�س�ل�ط��ات الصحية
واألم�ن�ي��ة وغ�ي��ره��ا ف��ي ال �ب�لاد للتغلب ع�ل��ى جائحة
كورونا ،ندعو الجميع إلى التفكير بشكل جدي بما
قاله سموه عن مستقبل البالد».
وأض ��اف رئ�ي��س امل�ج�ل��س« :س�م��وه ك��ان ي��دق ناقوس
اإلن � ��ذار مل��ا س�ت��واج�ه��ه ال �ب�ل�اد ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ف��ي ظل
تدني أسعار النفط ،وم��ا إش��ارات سموه إل��ى تنويع
مصادر الدخل وتقليل االعتماد على الغير وتهذيب
السلوكني االستهالكي وامل��ال��ي إال انعكاس لحرص
سموه على ضرورة مواجهة تحديات املستقبل كما

سموه يدعونا إلى تنويع
مصادر دخلنا وتقليل االعتماد
على الغير
تهذيب السلوك االستهالكي
ضرورة حتمية لمواجهة
تحديات المستقبل
نواجه التحديات اآلنية».
واخ �ت �ت��م ال �غ��ان��م ت �ص��ري�ح��ه ب �ق��ول��ه« :س�ن�ع�ب��ر ه��ذه
األزم��ة بنجاح ب��إذن اهلل وفضله ،وسنستمر أقوياء
ف��ي املستقبل ف��ي ظ��ل توجيهات ال�ق�ي��ادة السياسية
وت�ك��ات��ف أب�ن��اء ال�ك��وي��ت وب�ج�ه��ود ك��ل املخلصني من
أبناء الوطن العزيز».

صاالت األفراح مراكز تموين
خالد الحطاب
كشفت مصادر سبقلا عن تخصيص وزارة
ال �ش��ؤون م�ج�م��وع��ة م��ن ص ��االت امل�ن��اس�ب��ات في
ع��دد م��ن م�ن��اط��ق ال �ب�لاد ل�ت�ك��ون م��راك��ز لتموين
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ب��دع��م م��ن الجمعيات التعاونية.

وذك ��رت امل�ص��ادر أن ال ��وزارة خصصت ف��ي كل
امل�ن��اط��ق ص ��االت امل�ن��اس�ب��ات لتكون معرضًا أو
مركز تموين إضافيًا غير الرئيسي لتخفيف
االزدح ��ام ��ات .وأض��اف��ت أن الجمعيات ستعلن
عن مراكز التموين اإلضافية التي خصصت في
الصاالت تباعًا.

مرزوق الغانم

 04الكويت

كورونا

يتفشى
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تكدس مروري في كل االتجاهات (تصوير :حسني هالل)

!

المستهلكون طبقوا «مناعة القطيع» قبل الحظر الشامل
استبق المواطنون والمقيمون الحظر
الكلي بهجمة شرائية مضاعفة،
وطبقوا «مناعة القطيع» بال تخطيط
منهم ،غير أنهم تزاحموا بصورة كبيرة
جداً وبدا األمر في الجمعيات واألسواق
امس كأنه سباق على شراء السلع
والمواد الغذائية والتي اختفى كثير
منها في ساعات معدودة.
خالد الحطاب
ف��اض��ت ال����ش����وارع ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة ف���ي ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق ال��ب�لاد
ب��امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين ،ال���ذي���ن خ���رج���وا ف���ور ان��ت��ه��اء س���اع���ات الحظر
الجزئي ،وتقاطروا امام األسواق االستهالكية والجمعيات التعاونية
وم��راك��ز ب��ي��ع ال��ل��ح��وم وال��غ��از وامل��خ��اب��ز ف��ك��ان ال��ت��خ��ال��ط س��ي��د امل��وق��ف
وغابت الرقابة وتطبيق االشتراطات الصحية املطلوبة.
وك���ان املشهد ف��ي جميع امل��ح��اف��ظ��ات واح����دا ،حيث طبق ال��س��ك��ان في
جميع املناطق نظرية مناعة القطيع بالتخالط في ما بينهم بشكل
ك��ب��ي��ر ،الس��ي��م��ا أم����ام اف����رع ال���غ���از واالس������واق امل��رك��زي��ة إال أن امل��خ��اب��ز
والجمعيات كانت اكثر تنظيما وتحقيقا للتباعد.

أين التطمينات؟
وب���ال���رغ���م م���ن ال��ت��ط��م��ي��ن��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ب����أن ه��ن��اك س��م��اح��ا للتسوق
والحصول على الحاجيات الضرورية خالل فترة الحجر الكلي فإن
رغبة الشراء والخوف من املجهول كانت أكبر لدى املتسوقني الذين
أقفلوا الشوارع بتكدسهم امام االسواق والجمعيات واملخابز وافرع
الغاز وفاضت املناطق بهم.
وكشفت التجمعات التي رصدتها سبقلا عن عدم وجود خطة محكمة
للسيطرة على االزدحامات املتوقعة ،فلم تهيئ أي من املراكز التسوقية
نفسها مل��ا سيجري باستثناء املخابز والجمعيات التعاونية التي
حاول القائمون عليها ضبط الحركة أمامها وال��زام الزبائن بطابور
انتظار طويل يمتد ألكثر من  500متر في بعض املواقع.
ول��م تسيطر االس��واق واملحال واف��رع الغاز على االزدح��ام��ات امامها
حتى قام بعضها بإقفال االب��واب محاولة منهم لضبط االع��داد التي
حضرت منذ الصباح الباكر للشراء والتسوق.

ً
التسوق ليال

وت��ض��اع��ف��ت أع�����داد امل��ت��س��وق�ين ل��ي�لا ب��ال��ح��ج��ز امل��س��ب��ق وب��ل��غ��وا آالف
املواطنني واملقيمني ،حتى خلت بعض االرفف من البضائع .وكشفت
جولة سبقلا على بعض التعاونيات عن زخم كبير من املستهلكني،
م��م��ا ش��ك��ل ض��غ��ط��ا ل��ت��وف��ي��ر امل��ن��ت��ج��ات وال��ب��ض��ائ��ع ،وق����ام امل��س��ؤول��ون
االداري����ون ب��إرس��ال رس��ائ��ل طمأنة ،مشيرين إل��ى أن��ه ال داع��ي للهلع،
فاالمور بخير والتسوق مفتوح.
ول��م يترك املستهلكون في ليلة اع�لان الحظر أي صنف من اصناف
ال���خ���ض���ار ،ح��ي��ث اخ��ت��ف��ت ال���ورق���ي���ات وال��ب��ص��ل وال���خ���ي���ار وال��ط��م��اط��م
والبيض والخبز واأللبان واألجبان ،في حني شهدت ارفف الحلويات
والعصائر واملجمدات اقباال واسعا في عمليات الشراء.
وح��اول��ت التعاونيات توفير الخبز خ�لال الفترة الليلية ونجحت في
ذلك ،واختفت من الجمعيات جميع انواع املعقمات والقفازات واملاسكات
نظرا لعدم التزام املستهلكني بآلية الشراء املحددة بعلبتني لكل شخص،
كما كان االقبال على شراء املياه املعدنية بكميات كبيرة واضحا.
ووف���ق ج��ول��ة سبقلا فقد ارتفعت املبيعات بنسبة بلغت  %150في
األسواق والجمعيات التعاونية.

األسواق ازدحمت..

الشوارع اختنقت والسلع ُ
اختطفت
¶ التطمينات الحكومية لم تفلح في كبح جماح الهجمة الشرائية

%150

مشاجرات

زيادة المبيعات
في الجمعيات
واألسواق
الموازية
الخضار
والقفازات
والكمامات
اختفت استباقا ً
للحظر
تدافع
وهوشات..
وطوابير امتدت
إلى  500متر

زحمة أمام سوق في الري (تصوير :محمود الفوريكي)

المخابز نجحت
في تنظيم
الصفوف مع
زيادة اإلقبال

حشود خالل توزيع الغاز (تصوير :سيد سليم)

محطات البنزين ُ
«فل»

«البلدية» َّ
تأخرت!

ش�ه��دت م�ح�ط��ات ال�ب�ن��زي��ن ف��ي م�ن��اط��ق ال �ب�لاد ازدح��ام��ًا غير
مسبوق خالل اليومني املاضيني.
وامتدت طوابير املركبات من داخ��ل املحطات حتى خارجها
أمسُ ،مغلقة مسار املركبات في الطرق منذ ساعات الصباح
األولى ،لكنها انخفضت تلقائيًا بعد ظهر.

لم تتواجد كوادر بلدية الكويت املسؤولة عن متابعة التنظيم
ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة واألس � ��واق امل��رك��زي��ة بانتشارها
املعهود ،حيث غابت عن املشهد في ساعات الصباح ،وحتى
الظهر ،لكن ما لبث ان تواجدت بعد بالغات عن غياب النظام
وعدم توافر االشتراطات الصحية.

أين المياه؟

الخبز اختفى

أدى ع��دم االل�ت��زام بالدور
والغضب من االزدحامات
الى وقوع مشاجرات بني
امل �س �ت �ه �ل �ك�ين ،رص��دت �ه��ا
ال � �ك� ��ام � �ي� ��رات وت� ��داول � �ه� ��ا
ّ
رواد م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي.
وم��ن تلك امل�ش��اج��رات ما
ت ��م ت� ��داول� ��ه ع ��ن م�ش�ك�ل��ة
لفظية ب�ين ع��ام��ل وزب��ون
ف ��ي ج �م �ع �ي��ة ال �ف��روان �ي��ة،
ت� � � �ط � � � ّ�ورت إل� � � ��ى ش� �ج ��ار
ّ
ب��األي��دي ،ان�ت�ه��ى بتدخل
ال � �ع � �ق �ل�اء ،ب �ي �ن �م��ا ق��ام��ت
مجموعة من األشخاص
ب��ال��دخ��ول ع�ن��وة إل��ى أحد
األسواق من دون االلتزام
ب��ال�ن�ظ��ام امل �ع �م��ول ب ��ه ،ما
دع � ��ا أح � ��د رج� � ��ال األم ��ن
ف ��ي ش��رك��ة خ��اص ��ة إل��ى
اس�ت�خ��دام ال�ق��وة وض��رب
العمالء بالعقال.
ّ
وب � � �ع� � ��د ت� � �ل � ��ق � ��ي وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب�ل��اغ� ��ات م��ن
ال � � � �س� � � ��وق ت� � � ��م إرس � � � � ��ال
دوري � � ��ات أم �ن �ي��ة لتنظيم
العملية وال�س�ي�ط��رة على
الوضع.
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كورونا

الكويت 05

يتفشى

الحكومة استعجلت تطبيقه بعد انفالت «كورونا» وعدم التزام التباعد االجتماعي

الكويت تحت قبضة الحظر الشامل
¶ مجلس الوزراء :االلتزام سيمنع انتشار الوباء لالنتقال إلى االنفتاح التدريجي
محمد إبراهيم
بعد أن نشرت سبقلا بعددها الصادر أول من امس «وفق
تأكيدات مصادر مسؤولة» أن الحظر الشامل سيطبق
ف��ي ال�ع�ش��ر األواخ� ��ر م��ن رم �ض��ان ،اس�ت�ع�ج�ل��ت الحكومة
ف��رض��ه اع �ت �ب��ارا م��ن ال �ي��وم األح� ��د وح �ت��ى ن�ه��اي��ة ال�ش�ه��ر
الجاري ألسباب عدة أبرزها الزيادة الكبيرة في حاالت
اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا ،وع��دم ال�ت��زام شريحة كبيرة
من املواطنني واملقيمني باالشتراطات الصحية والتباعد
ال��وق��ائ��ي امل�ف�ت��رض ،حيث ت��زدح��م األس ��واق ب�ص��ورة غير
طبيعية بعد انتهاء ساعات الحظر الجزئي يوميًا.
وك��ان وزي��ر الصحة د .ب��اس��ل ال�ص�ب��اح أك��د ف��ي تصريح
خاص لـ سبقلا أول من امس أن ارتفاع الحاالت وإهمال
االش�ت��راط��ات الصحية ،دفعا الحكومة إل��ى االستعجال
بالحظر الكلي.
وب� �ع ��د أن اس� �ت� �ع ��رض م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ف ��ي اج �ت �م��اع��ه
االس�ت�ث�ن��ائ��ي أول م��ن ام��س ع�ب��ر االت �ص��ال امل��رئ��ي (Live
 )Video Callب ��رئ ��اس ��ة س �م��و ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
ت��وص�ي��ات ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة امل�ك�ل�ف��ة ب�م�ت��اب�ع��ة ت��داع�ي��ات
انتشار فيروس كورونا املستجد قرر فرض حظر التجول
الشامل في البالد اعتبارا من اليوم حتى  30مايو الجاري،
وألغى تصاريح الخروج أثناء حظر التجول الشامل في
البالد على ان تقتصرعلى العاملني في املرافق الحيوية
الضرورية فقط ،والتي تحددها اللجنة الوزارية املكلفة
بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا املستجد.
ووج��ه املجلس بتشكيل ف��ري��ق رئيسي ل�ل�ط��وارئ وف��رق
ف��رع�ي��ة ف��ي ك��ل م�ح��اف�ظ��ة م��ن امل�ح��اف�ظ��ات ال �س��ت ملتابعة
إج��راءات الحظر والتعامل مع ال�ح��االت الطارئة ويضع
ال�ف��ري��ق آل�ي��ة ال�ت��واص��ل املناسبة لتلقي طلبات ال�ح��االت
الطارئة واالستفسارات والرد عليها.
وق��د أع��رب مجلس ال ��وزراء ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن يتم االل�ت��زام
الكامل وال�ج��اد من قبل كل املواطنني واملقيمني بقواعد
الحظر الشامل وبالتعليمات وباالشتراطات والتعليمات
ال�ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ت �ص��دره��ا ال�س�ل�ط��ات ال�ص�ح�ي��ة وأه�م�ه��ا
ال �ب �ق��اء ب��امل �ن��زل وت�ج�ن��ب ال�ت�ج�م�ع��ات وت�ط�ب�ي��ق ال�ت�ب��اع��د
الجسدي واستخدام الكمامات أو أي غطاء للفم واألنف
في األماكن العامة ملنع أسباب العدوى.
وأكد مجلس الوزراء أن االلتزام وارتقاء الوعي والتعاون
بني الجميع سيحقق النتائج التي يتمناها الجميع في
منع انتشار املرض والقضاء عليه بما يسمح باالنتقال
إل��ى مرحلة االنفتاح التدريجي وع��ودة النشاط املعتاد
والحياة الطبيعية ،سائلني املولى القدير أن يكلل هذه
ال�ج�ه��ود ب��ال�ن�ج��اح امل��أم��ول وتنجلي ه��ذه ال�غ�م��ة لينعم
الجميع بالصحة ،وأن يحفظ كويتنا الغالية وأهلها
ومن يعيش على أرضها من كل سوء.

؟

كيف سيطبق

 - 1فرض السيطرة
على المداخل والمخارج.
 - 2نقاط تفتيش
ثابتة ومتحركة.

 - 3انتشار األمن العام
في المناطق السكنية.

من سيطبقه؟
 - 1القطاعات األمنية التابعة للداخلية.

 - 2قوات من الجيش.

 - 3قوات من الحرس الوطني.

مواقع تكثيف األمن
 - 1في محيط الجمعيات واألسواق.

 - 2مداخل المناطق ومخارجها.

استعدادات أمنية (تصوير :بسام زيدان)

الخطة الميدانية تنطلق
اليوم ..انتشار أمني بالتعاون
مع الجيش والحرس واإلطفاء
تعليمات مشددة
بعدم التهاون مع المتمردين
على الحظر
تحرك سريع وقت الخطر..
وجهوزية تامة ألي طوارئ
واألمن الصحي خط أحمر

نصائح على هامش الحظر الكلي

!

 الحظر وجد من أجل حمايتكم وكبح جماح تفشي «كورونا». في الظروف االستثنائية يمكننا التخلي عن كثير من الرفاهيات.لنقتد بهم خاصة في هذه الظروف.
 اآلباء واألجداد عاشوا بأقل االمكانات..ِ
 نكاد نجزم أن آالف األسر لديها مؤونة تكفيها ألسابيع ..لكنها تحتاج الى التدبير. كلما َبقيت في املنزل تدنت احتمالية اصابتك بالفيروس. لنتحل بالصبر  21يومًا فقط ..من أجل «تسطيح منحنى» اإلصابات. ما يحدث في العالم ليس فيلمًا سينمائيًا نشاهده مع «النفيش» ..إنها كارثة. ال داعي لتخزين السلع ألن املخزون الغذائي آمن والجمعيات متاحة. ساعتا املشي ليستا للزيارات العائلية او التجمع في الديوانيات. -ضعوا جداول يومية لحياتكم ..واعيدوا ترتيب ما تم تأجيله من قبل.

ميدانيًا ،أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتطبيق قرار
مجلس الوزراء الخاص بفرض الحظر الشامل في البالد،
ووض �ع��ت خططا متنوعة متمثلة ف��ي ف��رض السيطرة
على مداخل ومخارج املناطق ،وإقامة نقاط أمنية ثابتة
ومتحركة ،وتأمني املناطق السكنية ،وذل��ك حرصا على
تحقيق الهدف املنشود ،وتجنب أي عقبات محتملة قد
تصاحب التنفيذ.
وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر أم �ن �ي��ة ل� �ـ سبقلا إن ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د
لشؤون األمن العام اللواء فراج الزعبي اجتمع مع بعض
م��دي��ري األم ��ن ف��ي س��اع��ة م�ت��أخ��رة م��ن م�س��اء أم��س األول
(الجمعة) ،وأبلغهم أن تأمني املناطق السكنية ومراكز
التسوق والجمعيات التعاونية وأفرعها واالنشطة التي
من املتوقع ان تشهد اقباال كثيفًا من الجمهور ستناط
ب�ه��م ،وعليهم تطبيق ال�ق��ان��ون وح�س��ن التنظيم تنفيذًا
للتعليمات الصحية في هذا الشأن.
واض��اف��ت امل �ص��ادر ان ن�ق��اط ال �خ��روج وال��دخ��ول ستناط
ب��ال�ق��وات ال�خ��اص��ة ال��ى ج��ان��ب بعض ال�ق�ط��اع��ات األمنية
امليدانية كالنجدة واملرور ،وسيتم تسيير دوريات بشكل
دوري في الطرقات واملناطق إللزام القاطنني فيها بالبقاء
في منازلهم اال ملن بحوزتهم تصاريح بذلك فقط.

وكشفت املصادر عن تعاون وتنسيق بني جميع الجهات
العسكرية نجم عنه إسناد ع��دة مهام تأمينية في عدد
من املواقع وامل��راك��ز الحيوية للحرس الوطني ،وتكليف
وحدات من الجيش الكويتي بتغطية وتأمني العديد من
املناطق ف��ي محافظة االح�م��دي ال��ى جانب بعض املهام
ال�ح�ي��وي��ة األخ ��رى مل�س��ان��دة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي تغطية
جميع أنحاء البالد ،فضال عن االستعانة برجال االدارة
العامة لإلطفاء في بعض املهام األخرى.
واك ��دت امل �ص��ادر ان التعليمات ال �ص��ادرة ل��رج��ال االم��ن
واض�ح��ة وص��ري�ح��ة ،وت�ن��ص على التعامل ب�ح��زم وش��دة
مع مخترقي ق��رار الحظر الشامل ،واحالتهم الى جهات
االختصاص انطالقا من املصلحة العامة للبالد.
واش� ��ارت امل �ص��ادر ال��ى ان األم ��ن ال�ص�ح��ي خ��ط أح�م��ر،
ولن يسمح مطلقا للمخالفني بالعبث ونشر الفوضى،
م��ؤك��دة ان عقوبة م��ن يخالف ال�ق��رار ويتم ضبطه من
امل�ق�ي�م�ين س�ي�ح��ال ال ��ى ج �ه��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق وم ��ن ث��م ال��ى
سجن اإلب �ع��اد تمهيدا لترحيله ال��ى م��وط�ن��ه ،أم��ا من
يتم ضبطه م��ن امل��واط�ن�ين بتهمة مخالفة ق��رار حظر
التجول سيحال الى جهات التحقيق أيضًا ومن ثم الى
محاكمة عاجلة.

من ُيطعم اآلالف من عمال اليومية

؟

مع دخول الحظر الكلي حيز التنفيذ اعتبارًا من عصر اليوم األحد ،البد من االلتفات إلى
أمر غاية في األهمية ،محوره عمال اليومية ومن تقطعت بهم السبل وفقدوا وظائفهم أو
تم منحهم إجازات بال راتب ،ونحن هنا نتكلم عن عشرات اآلالف ،خاصة في غياب أرقام
دقيقة.
الجمعيات الخيرية وتبرعات املحسنني في بلد اإلنسانية كانت تفي بالغرض وتقوم بجهود تطوعية في
توزيع الغذاء ووجبات اإلفطار والسالل الرمضانية عليهم ،أما اليوم فكيف سيتم إطعام كل هذه األعداد؟
وال ننسى أن «الجوع كافر» ،فكيف إذا اقترنت الفاقة بالوباء وحالة اإلغالق التام؟
يذكر أن أحد املتطوعني تعرض للضرب املبرح يوم أول من أمس ،من قبل أشخاص في جليب الشيوخ
فقط لتأخر موعد وجبة اإلفطار ،فكيف سيكون الحال إذا تأخرنا عليهم  21يومًا؟ القضية ذات أبعاد
عدة ،في صدارتها الشق اإلنساني واألمن املجتمعي.

 - 3مناطق العزاب ذات الكثافة
السكانية.

إجراءات وعقوبات
 - 1رصد أي محاولة لزعزعة األمن.

 - 2اإلبعاد لمخترقي الحظر من
المقيمين.

 - 3محاكمة عاجلة للمواطنين
المخالفين.

استحقاق ضروري
لمواجهة الوباء
أكد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قدرة
«الصحة» على استيعاب املصابني بفيروس
كورونا املستجد (كوفيد  )19 -الذين لم تظهر
عليهم أع��راض امل��رض ف��ي الحجر املؤسسي
باملرحلة الحالية وعزلهم بالشكل املناسب.
وقال الصباح ان «الصحة» تقوم بالحجر على
امل�ص��اب�ين للتقليل م��ن زي ��ادة س��رع��ة انتشار
امل��رض ،مشيرا إلى قيام دول منذ بداية أزمة
كورونا بإجراء العزل املنزلي للمصابني الذين
ل��م تظهر عليهم اع ��راض امل��رض «لكننا وهلل
الحمد مازلنا قادرين على استيعاب املرضى
وعزلهم بالشكل املناسب».
وب �ي�ن ان ق � ��رار ح �ظ��ر ال �ت �ج��ول ال �ش��ام��ل ب��ات
استحقاقا ضروريا وواجبا ملواجهة فيروس
ك ��ورون ��ا ،م��ؤك��دا ان امل��رح �ل��ة ال�ح��ال�ي��ة تتطلب
م��ن الجميع الصبر والتحمل مل��ا تحتويه من
اجراءات فيها مزيد من الشدة.

األطقم الطبية في الصفوف األمامية لـ سبقلا:

الحظر الشامل« ..سور حماية» في الوقت المناسب
«سور حماية» ..هكذا رأى عدد من
األطباء المتخصصين في األمراض
المعدية والصحة الوقائية قرار فرض
الحظر الشامل في البالد لمدة  20يوماً،
معتبرين إياه الحل الوحيد لكبح جماح
ّ
تفشي فيروس كورونا ،ومحاصرته،
ّ
يمهد لعودة الحياة إلى طبيعتها
ما
تدريجيا بعد عيد الفطر.
ولفت الكثيرون من أفراد طواقم
الصفوف األمامية لـ سبقلا إلى أن هذا
اإلجراء جاء في الوقت المناسب ،بعد
تصاعد أعداد اإلصابات بشكل الفت ،وبعد
االنتهاء من إعادة المواطنين وعودة
المخالفين المقيمين إلى بالدهم.

«الجزئي» فشل..
وإهمال االحترازات
ّ
يهدد المنظومة
الصحية!

مي السكري
أكد مدير إدارة منع العدوى د.أحمد املطوع أن تطبيق
الحظر الكلي «جرى وفق ما هو مخطط له؛ إذ كانت
ال�خ�ط��ة بعمل ح�ظ��ر ش��ام��ل ب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن عمليه
االجالء؛ ألن من الصعب أن يكون هناك حظر ،ويتبعه
إدخ��ال أف��راد ج��دد إل��ى املجتمع؛ احتمالية إصابتهم
كبيرة»ّ ،
مرجحا أن يكون «عدم التزام البعض البقاء
في املنازل واستمرار الزيادة في أع��داد املصابني من
الدوافع التي دعمت ذلك».
وأرجع استشاري األمراض املعدية د.غانم الحجيالن
الدوافع نحو فرض الحظر الشامل إلى «فشل الحظر
الجزئي ،واستغالل البعض إذن خرق الحجر الصحي
بطريقة خطأ ،من خالل القيام بالزيارات االجتماعية،
ً
ُّ
التقيد بالتعليمات الصحية خ��ارج
ف�ض�لا ع��ن ع��دم
أوقات الحظر ،وزيادة أعداد املصابني بشكل كبير ،ما
ّ
سبب ضغطًا على الخدمات الصحية بشكل خطير».
وف�ي�م��ا ل�ف��ت ال�ح�ج�ي�لان إل��ى أن «ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي أثبت
ن�ج��اح��ه ف��ي دول ع ��دة» ،ش��دد ع�ل��ى ض ��رورة تطبيقه
بشكل ج��دي م��ن خ�لال تقييد ال�ح��د األق�ص��ى للتنقل
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�لأش �خ��اص ،ب�ح�ي��ث ي �ك��ون ه �ن��اك شخص
واح � ��د ل �ك��ل ب �ي��ت ي �س �م��ح ل ��ه ب ��ال� �خ ��روج ح �ت��ى ي��أت��ي
باحتياجات البيت.
ورأى اس �ت �ش��اري األم� � ��راض امل �ع��دي��ة وال �ف �ي��روس �ي��ة،
د.أس � ��ام � ��ة ال� �ع� �ن ��زي ،امل� �ت ��واج ��د ح��ال �ي��ا ف ��ي ك� �ن ��دا ،أن
االجراءات املشددة والحظر الكلي يمثالن «فقط الحل
ال��وح�ي��د للسيطرة ع�ل��ى ه��ذا ال �ف �ي��روس» ،داع �ي��ًا إل��ى

األطقم الطبية :سنهزم الوباء

«ال�ت�ك��ات��ف لتطبيق ه��ذا ال�ح�ظ��ر ب�ح��ذاف�ي��ره م��ن دون
ال �خ��روج إال ل�ل�ض��رورة ال�ق�ص��وى ف��ي ظ��ل ه��ذه األزم��ة
الصحية».
وأثنت رئيسة املشرفني الصحيني في منطقة العاصمة
الصحية بالصحة الوقائية ،د .أمل الكندري ،على قرار
فرض الحظر الشامل ،فقد «جاء في وقت مناسب جدًا
بعد االن�ت�ه��اء م��ن عملية اإلج�ل�اء للتقليل م��ن حركة
التنقل والقدرة على السيطرة على املرض».
وب �ي �ن��ت أن� ��ه «ك � ��ان ه� �ن ��اك ط �ل��ب م ��ن أط� �ب ��اء ال�ص�ح��ة
الوقائية بفرض الحظر الشامل أكثر من م��رة ،ولكن
عملية اإلج�لاء أخ��رت تطبيقه» ،مشيرة إل��ى أن «عدم
االلتزام بالتعليمات الصحية وعدم استيعاب الناس

خطورة الوضع ،وكذلك التصرفات غير الصحية ،مثل
ال�ت��ردد على الديوانيات والتجمعات وك�ث��رة طلبات
التوصيل ّ
عجلت في إقراره».
وقالت الكندري« :ال نريد أن نصل إلى نظرية مناعة
ال �ق �ط �ي��ع ،ف �ه ��ذا امل � ��رض ي �ح �ت��اج إل� ��ى ال �ح �ظ��ر ال�ك�ل��ي
واالل �ت��زام بتطبيق القانون للسيطرة عليه وال�ع��ودة
إلى الحياة الطبيعية».
م ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،أش� � ��ار اس� �ت� �ش ��اري ج ��راح ��ة وط � ��ب ال �ف��م
د.إبراهيم بهبهاني إلى أسباب عدة واضحة ،دفعت
إلى تعجيل الحظر الشامل؛ منها «انتشار الفيروس
وال � ��زي � ��ادة امل �ت�ل�اح �ق��ة ف ��ي أع� � ��داد امل �ص��اب�ي�ن وزي � ��ادة
الوفيات وعدم التزام األفراد تطبيق األوامر».

ورأى أن «القضاء على الفيروس يحتاج محاصرته
ب �س��ور م��ن ال�ح�م��اي��ة مل ��دة أس �ب��وع�ين ،ت�ن�ت�ه��ي بعدها
القضية ،ولكن املشكلة أن��ه ال يوجد ال �ت��زام!» ،مشيدًا
ب�ت�ج��رب��ة األردن ف��ي ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى امل � ��رض« ،ح�ي��ث
ت �ع��اون ال �ج �ي��ش وال� �ق ��وات األخ � ��رى وط� ّ�ب �ق��وا ال�خ�ط��ة
واألوامر حرفيا».
واعتبر استشاري املخ واألعصاب املستشار الخبير
السابق في برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بالكويت
ّ
د.ع�ل��ي السنوسي ق��رار الحظر الكلي «م��وف�ق��ا ،وج��اء
في التوقيت املناسب ،وفيه مصلحة عامة للمواطن
وامل �ق �ي��م» ،داع �ي��ًا إل ��ى «ال �ت �ف��اؤل ب��ان �ح �س��ار املنحنى
ال��وب��ائ��ي ق��ري �ب��ا ب� ��إذن اهلل ق �ب��ل ن �ه��اي��ة ف �ت��رة ال�ح�ظ��ر
الكلي».
وأش � ��ار م��دي��ر م�س�ت�ش�ف��ى األم � ��راض ال �س��اري��ة س��اب�ق��ًا
د.خ��ال��د الحساوي إل��ى أن «ارت�ف��اع ح��االت اإلص��اب��ات
ال �ح ��ال �ي ��ة ،وع � ��دم ت� �ع ��اون امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن ف��ي
السيطرة على امل ��رض ،م��ن ال�ع��وام��ل ال�ت��ي دف�ع��ت إلى
قرار الحظر الشامل».
وبينّ أن هناك أسبابًا أخرى ،منها الظروف املعيشية
لبعض املقيمني ،مثل «االزدح��ام الشديد في الغرف
وال� �ش� �ق ��ق ال� �ت ��ي ي �ق �ط �ن �ه��ا ع� �م ��ال م �ن ��اط ��ق ال �ج �ل �ي��ب
واملهبولة والنقرة وغيرها ،ورجوع املواطنني بأعداد
كبيرة من الدول األكثر إصابة بالفيروس ،مثل الدول
األوروبية والواليات املتحدة ،فضال عن عدم التزام
امل��واط�ن�ين وامل�ح�ج��وري��ن ب��أص��ول ال��وق��اي��ة» ،معتبرًا
الحظر الشامل «العالج الوحيد في هذه الفترة للحد
من انتشار الوباء».

 06الكويت

كورونا
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يتفشى

تزاحم المقيمين وظروف معيشتهم سبب رئيسي لرفاهية المواطنين

ضريبة صحية الستخدام العمالة ورقة سياسية
إذا أردت أن تخلق جدال ال ينتهي ألي مشكلة أو مسألة ،حتى إن كانت فنية
بحتة ،فكل ما عليك فعله هو إخفاء الكثير من التفاصيل المهمة وإظهار
بعض التفاصيل غير الكافية التخاذ قرار ،أو حتى إلبداء رأي فني ذي قيمة ،بعد
ذلك ستنقسم اآلراء حول المسألة وفقا لألهواء والمصالح الخاصة ،وبعدها
ستنقسم اآلراء مرة أخرى حسب ما يظهر من مواقف وردود بخصوص
المشكلة أو المسألة نفسها ،متناسين السبب الرئيسي وراء كل هذا الجدل،
واألهم من ذلك متناسين غياب التفاصيل المهمة والمطلوبة لطرح حل
حقيقي للمشكلة.
عودتنا حكومة الكويت على خلق جدل ال ينتهي ،بسبب إخفاء العديد من
التفاصيل المهمة لتكوين رأي ،باإلضافة إلنفاق األموال على مؤثري التواصل
االجتماعي ووسائل اإلعالم األخرى ،لتغذية هذا الجدل باستمرار وتوجيه الرأي
العام نحو توجه معين.
فها نحن نرى ذلك أخيرا في مسألة إنفاق مئات الماليين لمواجهة كورونا،
واالقتراض الحكومي وتحويل مسؤولين في التأمينات إلى نزاهة ،وإعادة
دراسة جدوى دمج «األهلي المتحد» مع «بيتك» وغيرها ،ولكن يبقى الموضوع
الجدلي األهم هو تجار اإلقامات ،واجالء المقيمين في ظل انتشار جائحة
كورونا ،ولكي نرى الموضوع بعمق البد من ذكر الحقائق التالية:

1

تستخدم حكومة الكويت العمالة املقيمة
كورقة للدخول في الصفقات السياسية
والدبلوماسية ،خاصة م��ع دول الشرق
األوس ��ط ،شأنها ش��أن ق��روض صندوق
التنمية وغ�ي��ره��ا ،ويمكن ال��رج��وع مللف
ت�ج��ار اإلق��ام��ات على م��ر السنني للتأكد
من ذلك.

2

ك ��ان ��ت ال �ع��دي��د م ��ن ال �ن �ص��ائ��ح ال��دول �ي��ة
توصي بإلغاء نظام الكفيل االستعبادي
ك � ��إج � ��راء أس� ��اس� ��ي ف� ��ي م� �ح ��ارب ��ة ت �ج��ار
اإلق� ��ام� ��ات .ول �ك��ن ل ��م ي �ح��دث ت �ق��دم ب�ه��ذا
الشأن.

3

ب �ت��اري��خ  24ف �ب��راي��ر  2020ت ��م اك�ت�ش��اف
أول حالة مصابة بفيروس ك��ورون��ا في
الكويت قادمة من إيران.

4

في  5مارس وصل عدد الحاالت املصابة
ف ��ي ال �ك��وي��ت إل ��ى  58ح ��ال ��ة ،وت ��م إل �غ��اء
شرط فحص الـ  PCRمن  10دول أهمها
ال �ه �ن ��د وم� �ص ��ر وال �ف �ل �ب�ي�ن وب �ن �غ�ل�ادش
وسيريالنكا ،أي الدول املصدرة للعمالة،
مما دع��ا العمالة القادمة من تلك ال��دول
إل��ى اع�ت�ب��ار ه��ذا اإلل �غ��اء ف��رص��ة للعودة
خشية ص��دور ق��رارات أخ��رى تحول دون
رجوعهم.

5

خ�ل�ال ي��وم��ي  5و 6م ��ارس دخ��ل الكويت
 30أل��ف مسافر م��ن دون فحص ال �ـ PCR
م ��ن خ �ل�ال  120رح �ل��ة ج ��وي ��ة ،م �ن �ه��ا 41

المواطنون والبطالة

محمد رمضان

رحلة من مصر و 40رحلة من الهند و4
من بنغالدش و 4من سيريالنكا و 1من
ال�ف�ل�ب�ين ،أي أن  90رح�ل��ة م��ن أص��ل 120
رحلة أو  %75من الرحالت كانت قادمة
من الدول املصدرة للعمالة.

6

في  7مارس تم وقف رحالت الطيران إلى
ال��دول السابقة كما كان متوقعا ،وبدأت
بعدها مراحل متشددة جدا وصلت إلى
إغالق املطار ومنع املواطنني من العودة،
ول �ك��ن ب�ل�ا ج� ��دوى ك �ب �ي��رة ،ألن إج�م��ال��ي
الحاالت وصل في الكويت بحسب تاريخ
 1مايو إلى  4377بأغلبية أو  %60تقريبا
من الحاالت هي من الجنسيات الخمس
ال �س��اب �ق��ة ،أي ال� ��دول امل �ص��درة ل�ل�ع�م��ال��ة،
خصوصًا من الهند ومصر وبنغالدش.

7

بينما يمثل الكويتيون  %30من إجمالي
السكان ف��ي الكويت ،إال أن  %17فقط من
الحاالت تعود للكويتيني كما في  1مايو
 ،2020بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك ،حيث
ي�ش�ك��ل إج �م��ال��ي ع ��دد ح ��االت ال �ه �ن��ود في
الكويت ما يعادل  %5من اجمالي الحاالت
في الهند ،بينما يوجد في الكويت قرابة
ّ
امل �ل �ي��ون ه �ن��دي وه ��م ال ي�ش��ك�ل��ون ح�ت��ى 1
باأللف من سكان الهند .وال يختلف األمر
ّ
كثيرًا مع املصريني ،حيث يشكل إجمالي
ح ��االت امل�ص��ري�ين ف��ي ال�ك��وي��ت م��ا نسبته
 %7من إجمالي الحاالت في مصر ،بينما
ّ
ال يشكل املصريون الـ 643ألفًا في الكويت
حتى  %1من سكان مصر.

ألن  %80ت �ق��ري �ب��ا م ��ن امل��واط �ن�ي�ن
ي �ع �م �ل��ون ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي
ف �ل �ي��س ه� �ن ��اك خ� ��وف م ��ن ال �ب �ط��ال��ة
بينهم .لكن الوضع مختلف تماما
عند املقيمني في الكويت باستثناء
العمالة املنزلية ،فهم سريعو التأثر
باألوضاع االقتصادية وهم عرضة
ل�ل�ب�ط��ال��ة ال�ج�م��اع�ي��ة ف��ي األزم� ��ات.
ويفترض أن تكون الفئة القادمة
ع��ن طريق تجار االق��ام��ات هي
األس� ��رع واألك �ث��ر ت��أث��را ن�ظ��را
لعدم ال�ت��زام صاحب العمل
ال� �ف� �ع� �ل ��ي ب � �ه� ��ا ،ك��ون �ه��ا
ت� �ح ��ت ك� �ف ��ال ��ة ت ��اج ��ر
اإلق� ��ام� ��ات ول �ي��س
ص��اح��ب العمل
الفعلي.

الحكومة عوّ دتنا
على خلق جدل
ال ينتهي بإخفاء
العديد
من التفاصيل
توصيات دولية
بإلغاء نظام
الكفيل
االستعبادي
لمحاربة تجار
اإلقامات
ملف العمالة
المقيمة
استخدم لمصالح
خاصة من دون
مراعاة ما يجلبه
من أخطار

كثافة عالية

الهروب من العقوبة
بعد أن قاطع العالم الصني بسبب انتشار الوباء
فيها ،ك��ان م��ن املمكن أن تعاقب أي دول��ة أخ��رى
بسبب انتشار الوباء.
ل��ذل��ك ،ي�م�ك��ن م�م��ا س�ب��ق اس�ت�ن�ت��اج أن ال�ب�ي��ان��ات
ال��رس�م�ي��ة ل �ل��دول امل �ص��درة ل�ل�ع�م��ال��ة بخصوص
اإلص ��اب ��ات ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د أق ��ل من
ال ��واق ��ع ب �ك �ث �ي��ر ،خ ��اص ��ة أن �ه ��ا دول ذات ك�ث��اف��ة
سكانية عالية تزدحم فيها املدن وتستخدم فيها
وس��ائ��ل النقل ال�ع��ام أو املشتركة بكثرة ،ويمكن
تبرير هذا االختالف بسبب الخوف من املقاطعة
ال��دول�ي��ة و/أو بسبب نقص ف�ح��وص��ات ك��ورون��ا
املستجد.
ينطبق ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ي��وم املقولة
الشهيرة «الخطورة تأتي من عدم معرفة ما تقوم

به» ،فهي الحكومة التي استخدمت ملف العمالة
املقيمة ملصلحة خاصة دون مراعاة ملا يجلب ذلك
من أخطار ،فكيف يمكن للدول املصدرة للعمالة
التي لم تتمكن من توفير فرص العمل ملواطنيها
في الظروف الطبيعية أن تسمح أو حتى ترحب
ب �ع��ودة م�ئ��ات اآلالف م��ن م��واط�ن�ي�ه��ا ف��ي ظ��روف
صحية واقتصادية سيئة ج��دا ،خاصة ف��ي ظل
ارتفاع معدالت البطالة عندها.
ت �ب�ين ل �ن��ا األي � ��ام ن �ت��ائ��ج س ��وء ت �ع��ام��ل ال�ح�ك��وم��ة
في ملفات العمالة على مر السنني وتكشف لنا
التكلفة الحقيقية لعملية إجالء املقيمني أو عدم
إجالئهم على املال العام وعلی صحة املجتمع.

ضعاف النفوس يواصلون محاوالت الوقيعة بين الشعبين الشقيقين

حسابان مزيفان على تويتر لمعلم مصري في يوم واحد!
واصل ضعاف النفوس
محاوالت الوقيعة بين
الشعبين الشقيقين
الكويتي والمصري واستغالل
الظروف الراهنة التي تمر بها
البالد ،عبر استخدام وسائل
متعددة ،أبرزها الحسابات
الوهمية ،وانتحال شخصيات
مصريين  -أغلبيتهم
معلمون -وإنشاء حسابات
مزيفة بأسمائهم وتحمل
صورهم لتطلق تغريدات
مسيئة للكويت والمواطنين.

األول أطلق تغريدات
طائفية ..والثاني
أساء إلى المواطنين
الشربيني لـ سبقلا:
قدّ مت للجرائم
اإللكترونية ملفا ً
كامالً بالتغريدات
المسيئة
جالل :كيف نحمل
للكويت الضغينة ولم
نجد منها سوى
المحبة والكرم؟!

هاني الحمادي

محمد رمضان
* كاتب وباحث اقتصادي
@rammohammad

في جائحة كورونا سيكون من الطبيعي
أن ينتشر ال��وب��اء ب�ين املقيمني بسرعة،
ن�ظ��را ل�ظ��روف سكنهم امل�ش�ت��رك أو ذي
ال�ك�ث��اف��ة ال�س�ك��ان�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ف��ي مناطق
ك��ال�ف��روان�ي��ة وج�ل�ي��ب ال�ش�ي��وخ وغ�ي��ره��ا.
ك �م��ا أن أغ� �ل ��ب امل �ق �ي �م�ين ي�س�ت�خ��دم��ون
وسائل النقل العام أو الجماعي.
تبلغ الكثافة السكانية في منطقة جليب
الشيوخ ذات مساحة ال�ـ« 8كيلومترات»
ال�ت��ي يقطنها  328أل��ف نسمة ،منهم 4
آالف كويتي ف�ق��ط 41 ،أل��ف نسمة لكل
كيلومتر م��رب��ع ،أي ضعف أعلى كثافة
سكانية لدولة في العالم ،وهي مكاو ،عند
مستوى  20أل��ف نسمة لكل كيلومتر
م��رب��ع ،وال ب��د ه�ن��ا م��ن اإلش� ��ارة إل��ى أن
هذا التزاحم أو هذه الظروف التي يعيش
ف �ي �ه��ا امل �ق �ي �م��ون ف ��ي ال �ك��وي��ت يجعلهم
أح��د األسباب الرئيسية لرفاه املواطنني
وانخفاض تكاليف الخدمات عليهم.
وأغ�ل��ب ال�ظ��ن ه�ن��ا أن ي�ح��رص ال��واف��دون
أو املخالفون لإلقامة على ع��دم الذهاب
للمستشفى أو الخضوع للفحص حتى
ال يتم اتخاذ أي اجراء بحقهم.

«المحايدة» استدعت مسؤولين في «السكنية»

«تقصي الحقائق» حول إلغاء
مناقصات المطالع بيد الفارس

األمر لم يتوقف من قبل ذوي الفنت املجهولني
عند هذا الحد ،بل أخذت محاوالتهم منعطفًا
خطيرًا يتمثل في الضرب بالوحدة الوطنية
وإطالق تغريدات طائفية لتأجيج الوضع بني
امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين امل�ص��ري�ين ،ورغ ��م تقديم
ب�ع��ض امل�ع�ل�م�ين ل�ب�لاغ��ات إل��ى إدارة ال�ج��رائ��م
االل �ك �ت��رون �ي��ة م �ن��ذ أس� �ب ��وع ،ف� ��إن ال �ح �س��اب��ات
املزيفة ال تزال تبث سمومها.

الجرائم اإللكترونية
ويؤكد معلم اللغة اإلنكليزية في وزارة التربية
ه�ش��ام الشربيني ل �ـ سبقلا أن��ه ف��وج��ئ بأحد
أص��دق��ائ��ه ي�ب�ل�غ��ه ب ��أن م�ج�ه��وال أن �ش��أ حسابا
على تويتر يحمل اس�م��ه وص��ورت��ه وبياناته
الشخصية وينشر تغريدات مسيئة وطائفية
ضد الكويت تهدد الوحدة الوطنية.
وق��ال :على ال�ف��ور اتصلت بعمليات الداخلية
ل�ل��إب�ل��اغ ع� ��ن ال� �ح� �س ��اب امل� � � � ��زور ،ف��أب �ل �غ��ون��ي
ب��ال�ت��وج��ه إل ��ى أق ��رب م�خ�ف��ر وه ��و ف��ي منطقة
أبوحليفة ،وبالفعل ذه�ب��ت لتسجيل قضية،
ف�ط�ل��ب رج ��ال األم ��ن م�ن��ي س��رع��ة ال �ت��وج��ه إل��ى
إدارة ال �ج ��رائ ��م االل �ك �ت��رون �ي��ة ك��ون �ه��ا ال�ج�ه��ة
املختصة في هذا األمر.
وب� �ّي� نّ�� أن ال� �ح� �س ��اب امل � ��زع � ��وم ن� �ش ��ر ع� �ش ��رات
ال�ت�غ��ري��دات ال�ت��ي تلعب على ال��وت��ر الطائفي،
وسرعان ما تم إغالقه من إدارة تويتر النتهاكه
القواعد الخاصة باملوقع بعد ساعات من نشر
ّ
اإلس � ��اءات ،إال أن امل� ��زور امل�ج�ه��ول ل��م يتوقف
عند ه��ذا ال�ح��د ،إذ أنشأ حسابا ثانيا جديدا
ف��ي م �س��اء ي ��وم إغ �ل�اق األول ي�ح�م��ل ب�ي��ان��ات��ي
وص ��ورت ��ي ال�ش�خ�ص�ي��ة أي �ض��ًا ،ل�ك�ن��ه ف��ي ه��ذه
املرة أطلق تغريدات تسيء ألشخاص بعينهم
هم مواطنون زمالء أكن لهم كل االحترام ،كما
تطاول على شعب الكويت الخلوق املعطاء.
وذك � ��ر أن ��ه س � ��ارع ف ��ي ص �ب��اح األح � ��د امل��اض��ي
إل��ى «الجرائم االلكترونية» بمنطقة الساملية
وب� � �ح � ��وزت � ��ه م � �ل ��ف ك � ��ام � ��ل م � �ط � �ب ��وع ف � �ي ��ه ك��ل
ال �ت �غ��ري��دات امل �س �ي �ئ��ة ،وق � ��دم ش �ك��وى رس�م�ي��ة
بالحسابني املزيفني ،وسجل قضية وأبلغ بأنه
سيتم عمل الالزم ،علمًا بأن صاحب الحساب
ال ي� ��زال ُي �غ��رد ح �ت��ى اآلن .وش� ��دد ال�ش��رب�ي�ن��ي
على ثقته ب��األج�ه��زة األمنية وع��دال��ة القضاء
الكويتي في الحصول على حقه األدبي تحت
راي��ة دول��ة ال�ق��ان��ون ب�ق�ي��ادة سمو أم�ي��ر البالد
قائد اإلنسانية الشيخ صباح األحمد.

حسابات مزيفة
م��ن جهته ،كشف املعلم ح�س��ام ال��دي��ن ج�لال -

رنا الفارس

خالد العنزي

ت �س �ل �م��ت وزي � � ��رة األش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
وزي ��رة ال��دول��ة ل�ش��ؤون اإلس �ك��ان ،د.
رنا الفارس ،تقرير اللجنة املحايدة
لتقصي الحقائق حول قرارات إلغاء
مناقصات تتعلق بمشروع مدينة
املطالع السكنية.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ سبقلا
ان ال �ل �ج �ن��ة امل� �ح ��اي ��دة امل �ش �ك �ل��ة م��ن
ع��دة ق��ان��ون�ي�ين اس�ت��دع��ت االس�ب��وع
املاضي عددا من مسؤولي املؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،واستمعت
ال��ى أسباب اتخاذهم ق��رارات إلغاء
امل �ن��اق �ص��ات ،وم �ع��رف��ة م ��ا إذا ك��ان
اإللغاء قد يؤثر على سير املشروع
االس �ك��ان��ي االض �خ��م ع�ل��ى مستوى
البالد من عدمه.
وبينت ان الوزيرة ستبحث نتائج
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ق ��ري� �ب ��ًا ت �م �ه �ي �دًا الت� �خ ��اذ
ال�ق��رار املناسب ب�ش��أن م��ا ورد فيه،
ف� ��ي س �ب �ي��ل م� �ح ��ارب ��ة اي ش �ب �ه��ات
تجاوز على اللوائح املنظمة لسير
املناقصات داخل أروقة «السكنية».
وذكرت املصادر ان إلغاء مناقصات
ت��وري��د ك�ي�ب�لات أرض �ي��ة ج�ه��د 132
ك� �ي� �ل ��و ف� ��ول� ��ت ال � �خ� ��اص� ��ة ب �ت �غ��ذي��ة
م �ح �ط��ات ال �ت �ح��وي��ل ال��رئ �ي �س �ي��ة ل �ـ6
ض��واح ج��اء م��ن دون إب ��داء للسبب
رغ��م اكتمال االج��راءات الفنية على
مدى عام ونصف العام.
وأش � ��ارت إل ��ى ان إح� ��دى ال �ش��رك��ات

ت � �ق ��دم ��ت االس � � �ب� � ��وع امل � ��اض � ��ي ال ��ى
الوزيرة بكتاب تظلم على قرار إلغاء
مناقصات امل�ط�لاع ،حيث أك��دت ان
وزارة الكهرباء وامل��اء ،وه��ي الجهة
امل�ع�ن�ي��ة ب��ال��دراس��ة ال�ف�ن�ي��ة ،أوص��ت
ب �ت��رس �ي��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات ،ع �ل �م��ا ب��أن
ك��ل ال �ع �ط��اءات اس �ت��وف��ت ال �ش��روط،
ومطابقة للمواصفات الفنية بعد
دراستها بشكل حثيث.
ف ��ي ال �س �ي ��اق ،ط��ال��ب رئ �ي��س لجنة
أه ��ال ��ي امل� �ط�ل�اع ال �ت �ط��وع �ي��ة ،خ��ال��د
ال� �ع� �ن ��زي ،ف� ��ي ت �ص ��ري��ح ل � �ـ سبقلا،
ب �ض��رورة ح�س��م امل�ن��اق�ص��ات بشكل
س��ري��ع ،ق��ائ�ل�ا« :ال ن��ري��د ان ي�ت�ك��رر
ال �س �ي �ن��اري��و ذات � ��ه ال � ��ذي ح� ��دث م��ع
أه��ال��ي ش�م��ال غ��رب الصليبيخات،
حيث كانت القسائم جاهزة للسكن،
اال ان��ه بسبب ع��دم وج��ود محطات
ال �ك �ه��رب��اء ال �ف��رع �ي��ة اض �ط��ر بعض
االه� ��ال� ��ي ال � ��ى اس� �ت� �خ ��دم امل� ��ول� ��دات
الكهربائية للسكن في منازلهم».
وأع� � � ��رب ال� �ع� �ن ��زي ع� ��ن ث �ق �ت��ه ب� ��دور
ال � �ف � ��ارس «ال� �ح� �ي ��وي ف� ��ي م �ك��اف �ح��ة
ال �ف �س��اد ،وه� ��و االم � ��ر ال � ��ذي دف�ع�ه��ا
الى تشكيل اللجنة املحايدة ملعرفة
أس �ب��اب إل �غ��اء امل �ن��اق �ص��ات» ،مبديًا
ت�خ��وف��ه م��ن «دخ ��ول ه��ذه امل�ش��اري��ع
ف ��ي دوام � � ��ة ال � ��دع � ��اوى ال �ق �ض��ائ �ي��ة،
وب��ال �ت��ال��ي خ �ض��وع امل �ش ��روع مل��زي��د
م ��ن ال �ت��أخ �ي��ر ي �ض��اف ال ��ى سلسلة
ال �ت��أخ �ي��رات ال�س��اب�ق��ة ف��ي ال �ج��داول
الزمنية».

محمد المصلح

خبر سبقلا عن الحسابات المزيفة

أحد ضحايا الحسابات املزيفة  -أن الحساب
ال ��ذي أن �ش��ئ ب��اس�م��ه ق�ب��ل  10أي ��ام ت��وق��ف عن
ال �ت �غ��ري��د ب �ع��د أن ن� �ش ��رت سبقلا امل ��وض ��وع
األس � �ب � ��وع امل� ��اض� ��ي ع �ل ��ى ص �ف �ح �ت �ه��ا األول � ��ى
واإلش � � � ��ارة ال � ��ى ت �س �ج �ي��ل ب �ل��اغ ف ��ي ال �ج��رائ��م
االلكترونية ،إال أن املزور املجهول فتح حسابًا
جديدًا أيضًا يحمل صورته وبياناته وأطلق
تغريدات مسيئة.
وب نّ�ّي� جالل أن الحساب القديم لم يغلق حتى
ال �ل �ح �ظ��ة رغ� ��م ت �س �ج �ي��ل ال� �ب�ل�اغ ف ��ي ال �ج��رائ��م
االلكترونية منذ أكثر من أسبوع تقريبًا ،مؤكدًا
ان الجهات املعنية وإدارة الجرائم االلكترونية
ل��ن ت��أل��وا ج�ه�دًا ف��ي إغ�ل�اق ال�ح�س��اب��ات املزيفة
قريبًا وق��د تكون أزم��ة ك��ورون��ا ال��راه�ن��ة سببًا
في تعطيل بعض االجراءات.

وأض � ��اف :ك�ي��ف ي�ح�م��ل أي م�ق�ي��م ل �ه��ذا ال��وط��ن
املعطاء والشعب الكريم الضغينة ،ونحن لم
نجد منهم إال املحبة والكرم والتعاون؟! مؤكدًا
أن ج �م �ي��ع اإلخ � ��وة ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ��ذي ��ن ع��رف��وا
أن ال�ح�س��اب م ��زور ت�س��اب�ق��وا ف��ي ال��دف��اع عنه
ً
ً
ق��وال وف�ع�لا ،بداية من مدير مدرسته ،وحتى
مراقبة املرحلة الثانوية في منطقة األحمدي
التعليمية باالنابة آم��ال الرويشد التي حثته
على ات�خ��اذ ك��ل السبل القانونية ل�ل��دف��اع عن
نفسه .وأش ��ار إل��ى تكاتف ع��دد م��ن أصدقائه
املعلمني الكويتيني ونسج شبكة قوية للدفاع
ع�ن��ه وص ��د ت�ل��ك امل��وج��ة ال�ع��ات�ي��ة م��ن ال�ه�ج��وم
الكاسح التي تحمل في باطنها هدفا واح��دا
وه ��و ال��وق �ي �ع��ة ب�ي�ن ش�ع�ب��ي م �ص��ر وال �ك��وي��ت،
وهذا لم ولن يحدث أبدًا.

تسويق حوادث ومقاطع فيديو قديمة!
انتشرت في األيام القليلة املاضية عبر وسائل التواصل االجتماعي ،ال سيما تويتر
والواتس أب ،مقاطع فيديو ألح��داث وح��وادث قديمة ملقيمني مصريني ،يتم تسويقها
على أنها تحدث في الوقت الحالي ،منها على سبيل املثال مقطع ملشاجرة وقعت بني
مصريني قبل عامني تقريبًا ،وكذلك حادثة املقيم املصري في  2016الذي حاول دهس
خمسة أميركيني بشاحنة لجمع القمامة وعثر بحوزته على ورق��ة مكتوبة بخط يد
السائق بايع فيها تنظيم داعش.

اليت
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«محمد علي رود» جمعني مع سعد الفرج وجاسم النبهان بعد عقدين من الزمن

المنصور لـ سبقلا« :شهاب» نوخذة شريف ..يتحدى المستحيل
مواعيد مسلسالت رمضان

محمد علي
يحمل الفنان القدير محمد المنصور،
هما إنسانيا قبل أن يكون فنيا ،يقتفي
أثر كل شخصية وأي عمل يشارك به بتأن،
ليتعرف ما وراء السطور من رسائل ذات
طابع مجتمعي ،وليتمكن من إيصالها
للجمهور من خالل الدور الذي يجسده،
المنصور يكتفي بعمل واحد فقط في
العام يضع فيه كل مجهوده ،موظفا
خبرات سنوات من العطاء ليترك بصمة
تضيف إلى رصيده الثري بالعشرات من
األعمال المهمة.
الفنان القدير اختار هذا العام ان يطل
في مسلسل «محمد علي رود» ،الذي
بدأ بثه مطلع شهر رمضان ،محققا ردود
أفعال واسعة ،السيما انه طرح العديد
من القضايا التي المست قطاعا كبيرا
من الجمهور الخليجي بإمكانات فنية
وتقنية ضخمة ،وشدد على أهمية العمل
ووصفه بأنه تجربة درامية تلفزيونية
رفيعة المستوى ،تذهب بالدراما الكويتية
والخليجية إلى آفاق ومراحل متقدمة
من الحرفة في صناعة الدراما الخليجية
والكويتية ،وفي حديثه مع سبقلا
استعرض المنصور مالمح تجربته.
بداية أعرب املنصور عن سعادته بردود األفعال الطيبة
تجاه «محمد علي رود» ،وقال عن شخصية «شهاب»،
التي قدمها ضمن السياق الدرامي لألحداث« ،شهاب
يحمل رس��ال��ة إنسانية غ��اي��ة ف��ي الشفافية لألجيال
واالب �ن��اء واالح� �ف ��اد ،ع��ن ت�ل��ك ال�ش�خ�ص�ي��ات الشريفة
التي تعمل بشرف وكرامة من أجل ممارسة حرفته
كنوخذة يتحدى املستحيل ،وسط شخصيات لديها
طموح مادي في ظل الحروب واملتغيرات التي شهدتها
املنطقة ،خصوصا التجارة بني الكويت ودول الخليج
العربية ،والهند ف��ي منتصف األربعينات م��ن القرن
امل��اض��ي ،فاملسلسل يذهب إل��ى منطقة وف�ت��رة زمنية
ث� ّ
�ري��ة ب��األح��داث ،حيث مرحلة األربعينات م��ن تاريخ
الكويت واملنطقة والعالقات التجارية واالجتماعية التي
جمعت بني الكويت والهند ،ويناقش قضايا تطرحها
الدراما الخليجية للمرة األولى.

أحمد بدر

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

تجربة رفيعة

الفرج والنبهان

وي �ق �ي��م امل �ن �ص��ور «م �ح �م��د ع �ل��ي رود» ،ك�ت�ج��رب��ة
م �خ �ت �ل �ف��ة ق ��ائ�ل�ا «ال � �ن� ��ص ث � ��ري ب��ال �ش �خ �ص �ي��ات
واألح ��داث ،وق��د ص��اغ الكاتب املتميز محمد أنور
أحداثه ،وايضا تلك الحلول البصرية واإلخراجية
الجميلة التي قدمها املخرج املميز مناف عبدال،
وأيضا ذلك الدعم والسخاء االنتاجي ال��ذي قدمه
امل�ن�ت��ج امل �خ��رج ع �ب��داهلل ب��وش �ه��ري ،ال� ��ذي أت �ع��اون
م �ع��ه ل �ل �م��رة ال �ث��ال �ث��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ،ب �ع��د ت �ج��ارب
درامية حققت الهدف املنشود منها ووصلت إلى
الجمهور وهي «روتني» و«الديرفة» وأخيرًا «محمد
علي رود» ،ال��ذي اعتبره العمل األضخم انتاجيا،
حيث جمع هذا الكم املتميز من النجوم والفنيني
املحترفني كل في مجاله.

واستطرد املنصور «العمل يجمعني مع نخبة من الزمالء
ال��ذي��ن اع�ت��ز ب�ه��م ح�ي��ث اع ��ود ل�ل�ق��اء ال�ف�ن��ان س�ع��د ال�ف��رج،
وال�ف�ن��ان ج��اس��م النبهان بعد عقدين م��ن ال��زم��ان ،كذلك
تشاركنا الفنانة هيفاء عادل ،ومجموعة من الشباب في
تناغم فني ذي طابع خاص بني جيل الكبار والشباب.

وع��ن تفاعل الجمهور م��ع املسلسل يوضح املنصور
«جميع اآلراء التي وصلتني اثلجت صدري حتى تلك
التي حملت بعض النقد نتيجة للظروف التي انجزنا
ب�ه��ا ال�ع�م��ل ،ل�ي�ك��ون ج��اه��زا ل�ل�ع��رض م��ع ب��داي��ة ال ��دورة
الرمضانية ،رغم ظروف الحجر واالجراءات االحترازية

غادة عبدالرازق في مواجهة المتاجرين بالبشر

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

■ مطافئ الكويت!

■ أنت منو علشان تنتقد؟

ف��ي لقطة م��ن املسلسل امل�ص��ري «رج��ال��ة البيت»،
ظهر الفنان بيومي ف��ؤاد وه��و يقوم ب��دور رجل
إطفاء ..وه��ذا شيء ع��ادي ،لكن املضحك أنه كان
ي�ض��ع ش �ع��ار م�ط��اف��ئ ال �ك��وي��ت ب ��دال م��ن مطافئ
مصر!

ش �ن��ت ال� �ف� �ن ��ان إل � �ه ��ام ال� �ف� �ض ��ال ��ة ،ه �ج��وم��ًا الذع ��ا
ع�ل��ى ال �ح �س��اب��ات ال��وه�م�ي��ة ف��ي وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ،وخ �ص��وص��ا ت �ل��ك ال �ت��ي تخصصت
بانتقاد الفنانني ،وقالت إلهام موجهة خطابها لهم:
«أنت منو ..علشان تنتقد؟!»
ه��ل ي�ع�ن��ي ان ال �ه��ام ستتقبل ال�ن�ق��د م��ن اص�ح��اب
الحسابات الحقيقية ومن النقاد؟ ننتقد ونشوف!

ف��ي ب��ث م�ش�ت��رك م��ع اإلع�ل�ام��ي ع�ل��ي ن �ج��م ،أعلنت
ن�ج�م��ة ال�س��وش�ي��ال م�ي��دي��ا ب�ي�ب��ي ع�ب��دامل�ح�س��ن عن
عمرها بكل دق��ة وص��راح��ة ،وق��ال��ت إن�ه��ا تبلغ من
العمر  36سنة ،وعندما استغرب نجم صراحتها
وعفويتها ب��ذل��ك ق��ال��ت :أش��وف هالشي نعمة إني
أق ��ول ع�م��ري الحقيقي ل�ل�ن��اس .تحية لبيبي على
ثقتها الكبيرة بنفسها.

■ اختاري صح

■ العمر نعمة

ظروف العمل

التي اتخذتها جميع الدول وفي مقدمتها دولة الكويت،
وأشيد هنا بالتفهم والدعم الذي قدمته لنا كل الجهات
ال��رس�م�ي��ة ،وف��ي مقدمتها وزارات اإلع �ل�ام ،وال�ص�ح��ة،
والداخلية ،والدفاع ،وغيرها من الجهات الرسمية التي
امنت لنا انجاز العمل في الوقت املناسب من اجل تقديم
وجبة درامية نفتخر بها لجمهور الدراما الكويتية في
كل مكان.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن مسلسل «م�ح�م��د ع�ل��ي رود» ،من
ت��أل�ي��ف محمد أن ��ور ،وإخ ��راج م�ن��اف ع �ب��دال ،وي�ش��ارك
في بطولته ع��دد كبير من النجوم؛ منهم سعد الفرج،
وم�ح�م��د امل �ن �ص��ور ،وج��اس��م ال�ن�ب�ه��ان ،وه�ي�ف��اء ع��ادل،
وخالد أمني ،وبثينة الرئيسي ،وحسني املهدي ،وعبداهلل
ب �ه �م��ن ،وح �ص��ة ال �ن �ب �ه��ان ،وس � �ع ��ودة ،وم �ن��ى ح�س�ين،
وم �ش��اري امل�ج�ي�ب��ل ،وع ��دد آخ��ر م��ن ال�ن�ج��وم ال�ش�ب��اب،
إضافة إلى الفنانة اإلماراتية فاطمة الحوسني.

ف��ي مسلسل «هيا و وبناتها» ت��ؤدي الفنانة هند
البلوشي دورا ال يليق بامكاناتها الفنية الكبيرة .ال
اعرف ملاذا وافقت على هذا الدور الذي ال يناسبها
وكل ما تقوم به مجرد حركات مراهقني ..اختاري
صح يا هند.

تغريدة اليوم
فهد الهندال@ bo_salem72/
بعض الكتاب يضع عبارة «إن شخصيات وأحداث هذا
العمل من وحي خيال الكاتب وال تمت بصلة للواقع ،وإن تشابهت
فهي من قبيل الصدفة» .وهذا تخل عن الخطاب التخيلي للعمل
وقصديته ،والشيء المتناقض بعدها أن يص ّرح الكاتب أن عمله يع ّري
المجتمع وينتقده!
نفهم شوي ،خيال وإال واقع؟

الشر يسكن بيت« ..سلطانة المعز»

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

مهاب نصر
تدخل الفنانة غ��ادة عبد ال��رازق السباق الرمضاني
ه��ذا العام بمسلسل يجمع بني ال��درام��ا االجتماعية
واإلث � � ��ارة ،ح �ي��ث ت� ��دور أح ��داث ��ه ف��ي إح� ��دى امل�ن��اط��ق
الشعبية ذات البعد التاريخي في مدينة القاهرة.
«س�ل�ط��ان��ة امل �ع��ز» ي�ع�ي��د ت�ق��دي��م ع �ب��دال��رازق ف��ي دور
قدمت أشباهه من قبل :امل��رأة القوية املكافحة التي
تواجه مشكالت كبيرة وتتخطاها.
ت�ك�ش��ف ال�ح�ل�ق��ة األول � ��ى م��ن امل�س�ل�س��ل ع��ن امل�ك��ان��ة
الخاصة لـ«سلطانة املعز» ،حيث تصور أحد مقدمي
البرامج الفضائية املشهورين (عمرو الليثي) الذي
يتحني الفرصة إلجراء لقاء مع هذه السيدة املكافحة
التي تمكنت م��ن إدارة مطعم شهير ف��ي ه��ذا الحي
الشعبي ،رغ��م أصولها املتواضعة وانقطاعها عن
التعليم ب�ع��د وف ��اة وال��ده��ا م��ن أج��ل ال�ع�م��ل ورع��اي��ة
األسرة.
الخطوط الدرامية في املسلسل متعددة ،ولكن أهمها
ه��و ال �ص��راع الخفي ل�لاس�ت�ح��واذ على ك�ن��وز ونهب
آثار من املنطقة الشعبية العريقة .إنها قصة الطمع
املخرب الذي ال يقيم كرامة للتاريخ وال لحياة الناس
مقابل الحصول على املال.
كثيرة هي األعمال الدرامية التي تعرضت لألساطير
املحيطة باألحياء الشعبية وم��ا تتضمنه من كنوز
مخفية وم��ن أش�ه��ره��ا «امل ��ال وال �ب �ن��ون» امل�ن�ت��ج ع��ام
 .1993لكن ف��ي مسلسل «سلطانة امل�ع��ز» يتراجع
ال �ب �ع��د االج �ت �م��اع��ي وال �ت ��اري �خ ��ي ل �ح �س��اب اإلث � ��ارة

والجريمة .فأحد املتورطني في هذه األعمال يتمكن
من الدخول إلى عرين السلطانة ليصبح زوجا لها،
ويقوم بدوره الفنان محمود عبداملغني (نعيم).
تفقد السلطانة أخاها املحامي الذي يتعرض للقتل
بعد أن كاد يقترب من بعض الدالئل التي تضع يده
على عمليات اتجار بالبشر متهم به شقيق (نعيم)
زوج السلطانة.
يقوم الفنان محود البزاوي بدور مميز في املسلسل،
فهو العاشق املخلص للسلطانة الذي يتعرض دائما
للصد منها ،ويسقط في الحزن بسبب زواجها من
(نعيم) محذرا إياها من الشر الذي ينبئ به.
يستفيد امل �خ��رج م��ن ح��ال��ة ال�ح��ي الشعبي ال�ع��ري��ق،
لتتجول الكاميرا بني الديكورات والعمارة القديمة،
مصاحبة «ب��ون��س» ه��ذه املناطق امل��زدح�م��ة العامرة
بالناس والدكاكني والحكايات واألساطير ،وتبسط
املوائد العامرة التي حرمنا منها هذه األي��ام بسبب
م��ن ض � ��رورات ال�ح�ج��ر وال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي .فال
شك أن املتابع لجوالت الكاميرا وهي تمر باألبطال
ب�ين زح ��ام األزق ��ة تلتقط ال��روائ��ح واألل� ��وان البهيجة
والنداءات الصاخبة واألسرار.
يقدم املسلسل مقارنة بني كفاح بنت البلد املنتمية
لبيئتها ،وبني طبقة طفيلية ال انتماء لها ،نمت وامتدت
بسبب العوملة مستغلة حاجة الفقراء الباحثني عن
العمل ،وناهبة لإلرث الذي يشكل الوجدان الشعبي.
«س�ل�ط��ان��ة امل �ع��ز» م��ن ت��أل�ي��ف إي ��اد إب��راه�ي��م وإخ ��راج
محمد بكير ،ويشارك في بطولته أحمد ماجد ،دينا،
محمد لطفي ،حسن حسني وآخرون.

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

 08اليت
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الفخذ المشوي بالفرن
استمتعوا في «رمضان في المنزل
مع فتافيت» يوميا ً على قناة
فتافيت «قناة »beIN 351
@ fatafeatchannel
Fatafeat
@Fatafeat
https://www.youtube.com/fatafeat

خبيصة بالفواكه المجففة

■ المقادير:

■ مقادير الصلصة البنية:

 1فخذ غنم متوسط الحجم
 4فصوص ثوم شرائح
 1م ك زيت زيتون
/2 1م ص فلفل أسود
رشة قرفة
 1جزرة مقطعة
 1بصلة صغيرة مقطعة
 1عود سلري مقطع

 2م ك طحني
 2كوب مرق الدجاج
 1م ك صويا صوص
عرق إكليل الجبل
■ الطريقة:

 -١تصنع فتحات صغيرة بالفخذ ثم تحشى الفتحات بالثوم.
 -٢يخلط الزيت والبهار ثم يمسح الفخذ به.

 -٣يوضع الخضار مع /4 1ك��وب م��اء في صينية الفرن ثم يوضع
الشبك وعليه الفخذ.
 -٤يشوى في فرن ملدة ساعة ونصف.
 -٥يمسح الفخذ من حني آلخر بالصلصة التي بالقاع.
 -٦بعد النضج يغطى بالقصدير.
■ لتحضير الصلصة:

 -١تصب العصارة التي بالصينية في وع��اء .يوضع الطحني ويخلط ثم
يضاف املرق والصلصة بالتدريج .تضاف الصويا وتترك حتى تتكاثف.

سمبوسة

■ المقادير:

 1كوب نشاء الذرة الصلب
 4أكواب ماء
 1م ك ماء الورد
 ½1كوب سكر
 1حبة مسحوقة مستكة
 200جم فاكهة مجففة (منقوعة في عصيربرتقال ملدة
½ ساعة)
■ الطريقة:

يخلط املاء مع النشاء في وعاء ،ثم يصفى ويطهى على نار
متوسطة الحرارة مع التقليب املستمر.
ً
ع�ن��دم��ا يصبح الخليط سميكا ي�ض��اف ال�س�ك��ر ويقلب،
ويترك الخليط على نار منخفضة الحرارة ملدة من  30إلى
 45دقيقة .تضاف الفواكه وتطهى ملدة  5دقائق إضافية.
تطفئ النار ويضاف ماء الورد واملستكة ويقلبان.
يصب الخليط في طبق كبيرالحجم ويترك ليبرد ،ثم يقطع
إلى قطع ويقدم.

■ المقادير:

 1 2/1كوب طحني
 2م ص ملح
 3/1كوب ماء دافئ
 2م ك زيت

سلطة الباذنجان

■ الطريقة:

 -١يوضع الطحني وامللح في طاسة ونصنع حفرة في الوسط.
 -٢نضيف الزيت واملاء ونعجن حتى تصبح عجينة طرية.
 -٣تترك ترتاح على سطح مرشوش بالطحني ملدة  30دقيقة.
 -٤تفرد ثم تقطع وتحشى وتقفل على شكل مثلث كبير.
■ الحشو:

 3حبات بطاطا مسلوقة ومقطعة مكعبات
 1م ك زيت
 1بصلة متوسطة مقطعة
 2م ص حبوب الكمون
 2/1م ص حبوب الخردل
 1قرن فلفل حار مقطع
 2فص ثوم مهروس
 2م ص زنجبيل مبشور
 4/1م ص جوزة الطيب
 1م ص عصير ليمون
 4/1كوب كزبرة مفرومة
■ للتحضير:

 -١يسخن الزيت في مقالة ثم تحمر البصلة
 -٢تضاف الحبوب والفلفل وال�ث��وم والزنجبيل وج��وزة الطيب

ويطبخ جيدًا
 -٣تضاف البطاطا املقطعة والعصير والكزبرة
 -٤تبرد ثم تحشى بالسمبوسة وتقلى في زيت ساخن غزير

الكمية تكفي3-4 :
مدة التحضير 40 :دقيقة
مدة الطهي :تقلى إلى أن تصبح ذهبية اللون

عثمالية مع اآليس كريم والقشدة
■ المقادير:

½ كغم من العثمالية
½ كغم من القشدة العربية
½ كغم من آيس كريم الفراولة زيت نباتي
■ للتقديم:

رقائق لوز محمصة قطر توت للرش
■ الطريقة:

تؤخذ كمية صغيرة من عجني العثمالية وتفرد  3مرات على كوب
صغير الحجم من األملنيوم ويضغط عليها جيدا.
ت��رص األك ��واب ف��ي صينية واح��دة وتجفف ف��ي ال�ف��رن على درج��ة
حرارة  150مئوية ملدة من  6إلى  8دقائق ،مع مالحظة أنه من شأن
لون األكواب أن يبقى أبيض.
تترك األكواب كي تبرد ،ثم ترفع من القوالب وتحمر في زيت غزير
إلى أن تكتسب اللون الذهبي.
بعد أن يبرد القطر ،يصب على أك��واب العثمالية ثم توضع األك��واب
جانبا .بينما تبرد أك��واب العثمالية ،يوضع مقدار من القشدة في
ال�ق��اع وي��وض��ع عليها م�ق��دار مغرفة م��ن اآلي��س ك��ري��م .ي��رش القطر
وترش العثمالية برقائق اللوز وتقدم.

■ المقادير:

 2بطاطا متوسطة الحجم مقطعة مكعبات ومقلية
 1حبة باذنجان كبير مقطع مكعبات ومقلي
 1/2كوب كزبرة مفرومة
 1فص ثوم مهروس
 1/3كوب عصير ليمون
 1/4كوب زيت زيتون
 1/4م ص فلفل حار بودرة
ملح حسب الذوق
كوب بازالء مثلجة ومقلية
■ الطريقة:

 -١يقلى الثوم في الزيت حتى الذبالن.
 -٢يضاف عصير الليمون ثم يرفع عن النار.
 -٣تخلط ك��ل بقية امل�ق��ادي��ر وي�ض��اف إليها م��زي��ج الثوم
وعصير الليمون.
م�لاح �ظ��ة :ت�ح�ض��ر ب� �ـ 30دق�ي�ق��ة ف�ق��ط ق�ب��ل ال�ت�ق��دي��م
لتحافظ على مذاقها اللذيذ.
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منوعات

خبيرة أسرية تجيب :إن كان يريدك حقاً ..فسيواجه العالم كله ألجلك

مسيحية وأحببت رجالً مسلماً وأهله ال يرغبون بي ..فماذا أفعل؟
تقديمك إلى أهله وتعريفهم بك ،وسيكون هو الشخص
ال ��ذي ي�ع�م��ل ع�ل��ى ح��ل ف �ج��وة ال �خ�ل�اف ب�ي�ن م�ع��ارض��ة
والديه لزواجه من فتاة من ديانة أخرى وحقيقة حبه
الحقيقي لك ،باختصار إن كان يريدك حقًا ،فسيواجه
العالم كله ألجلك.

ستيف ألموند وشيريل سترايد «نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
ُ
أرسلت قارئة رسالة إلى خبيرين أسريني في صحيفة
«نيويورك تايمز» تقول فيها:
أن��ا شابة ف��ي العشرينيات م��ن العمر ،بيضاء وديانتي
كاثوليكية ،تعرفت منذ عامني على ّشاب ُمسلم ،أحببنا
أصبحت متعلقة ب��ه كثيرًا ،وهو
بعضنا بشكل كبيرّ ،
كان يقول لي دائما إنه متعلق بي ،اتفقنا أننا سنتوج هذه
العالقة ب��ال��زواج ،عائلة ه��ذا الشاب من الشرق األوس��ط،
وعلى الرغم من أننا من ديانتني مختلفتني ،فإن ذلك لم
يكن عائقًا بيني وبينه ،بل على العكس كنا متوافقني
جدًا ،لكن والديه ليسا على توافق مع هذا األمر.
أنهى صديقي الكلية العام املاضي وهو ال يزال يعيش
ف��ي منزل وال��دي��ه ،عندما اكتشفا أن��ه على عالقة بي،
وأنني مسيحية ،هددا بطرده من البيت وقطع عالقتهما
ب��ه نهائيًا وال�ت�ب��رؤ م�ن��ه ،كنت أنتظر أن يتخذ موقفًا
قويًا معي ،لكنه ب��دل ذل��ك أخبر وال��دي��ه أننا انفصلنا،
وأصبحت التقي معه خفية ومن دون علمهما ،لكن هذا
األم��ر أصبح يزعجني ،ال أري��د االس�ت�م��رار ف��ي تقديم
هذه التضحية ،لقد تعبت من االضطرار إلى االختباء
وأصبحت مستاءة دومًا من هذا الوضع.
ه��ل اع�ت�ب��ر ام ��رأة أن��ان�ي��ة إن رغ�ب��ت ف��ي أن ي��داف��ع عني
وعن عالقتنا أمام والديه؟ عندما أحاول التحدث معه
حول ذلك حتى نتمكن من حل هذه املشكلة ،يعتذر ثم
يغضبني بدعوى أنه ال يوجد شيء يمكنه القيام به ،أنا
أحبه وأريد أن أكون زوجته ،لكنني ال أعرف ما إذا كان
مستقبلنا سيكون واقعًا بسبب موقف عائلته ..ماذا
أفعل وكيف أتصرف؟

وردت الخبيرة األسرية شيريل سترايد على رسالة
املرأة ،وقالت:

ق��د ي�خ�ب��رك ص��دي�ق��ك ه��ذا أن��ه ي��ري��د ال� ��زواج م�ن��ك ،لكن

في حني رد الخبير األسري ستيف أملوند على رسالة
املرأة ،وقال:

أف�ع��ال��ه ت�ق��ول شيئًا آخ ��ر ،وي �ب��دو أن ع��دم ق��درت��ه على
تحدي والديه أكبر لديه من التزامه تجاهك.
ق��د ت�ك��ون ل��دي��ه أس �ب��اب ج�ي��دة إلب �ق��اء عالقتكما س�رًا
في وقت مبكر من هذه العالقة من أجل االبتعاد عن

املشاكل بينه وبني عائلته ،ربما كان يحتاج إلى والديه
لدفع رس��وم دراسته الجامعية ،أو ربما اختار تجنب
إظ�ه��ارك ف��ي حياته بشكل علني ألن��ه ك��ان يعتقد أن
العالقة بينكما قد تكون قصيرة.

لكن اآلن ،بعد مرور أكثر من عامني على هذه العالقة،
لم تعد التفسيرات والتبريرات التي ذكرتها صالحة،
إذا كان جادًا بشأن رغبته في ال��زواج منك ،فسيكون
ه��و الشخص ال��ذي ي�ح��اول التحدث إليك ح��ول موعد

إسراء عبد الرضاِّ :
ركزوا على األلياف كالخضار والحبوب الكاملة

اإلفراط في السكريات والنشويات ..يرفع الكوليسترول الضار
د .خلود البارون

أدرك أن��ك تحبني ه��ذا الرجل من صميم قلبك ،لكن ال
ً
يمكنك املضي في هذه الحالة ،بالتأكيد أنت ترينه رجال
رائعًا ،لكن على الرغم من ذلك فهو ليس قويًا بما يكفي
حتى اآلن ليحبك ب�ص��راح��ة ،إن��ه ليس على استعداد
للمخاطرة ب�م�ع��اداة وال��دي��ه أو م��واج�ه��ة غضبهما من
أجلك.
أت�س��اءل مل��اذا اخ�ت��ار ه��ذا ال��رج��ل أن يكذب على والديه
ب �ش��أن م�ش��اع��ره ت�ج��اه��ك؟ م��ن امل�م�ك��ن ألن�ه�م��ا ه��دداه
بطرده والتبرؤ منه ،ال أعرف ما هي ظروفه االجتماعية
يعيش
واالقتصادية ،لذلك ال أريد أن ألومه ألنه ما زال ّ
في منزل والديه ،لكن من الجدير بالذكر أن والءه يتعلق
جزئيًا باالعتماد املالي.
أن��ت سألتنا إن كنت أن��ان�ي��ة ،س��ؤال��ك ه��ذا ه��و محاولة
ً
إللقاء اللوم على نفسك بدال من إدراك الحقيقة املؤملة
مستعدًا لنوع الحب الذي
والتي هي أن هذا الرجل ليس
ّ
ت��ري��دي�ن��ه ّوتستحقينه ،ه��ذا ال يتعلق ح�ت��ى ب��أس��رت��ه،
األم��ر يتعلق به وبسلوكه تجاهك ،وال��ذي ك��ان جبانًا
وقاسيًا ،وفق ما أراه.
هذا الرجل بإخبارك مرارًا وتكرارًا أنه ال شيء يمكنه
فعله لتغيير ش��روط عالقتك ،ق��ام بطريقة ما بتقديم
خدمة لك ،إنه يخبرك بأنه لن يفعل شيئًا لتغيير هذا
الواقع.
أنت اآلن أمام خيارين إما إبقاء هذه العالقة مستمرة
بهذا الشكل ال��ذي يريده صديقك إلى أن يتغير شيء
ما في املستقبل ،وإما أن تتركيه وتضغطي على قلبك
وحبك له ،حتى تجدي الراحة وحياة أفضل.

ّ
التقدم في السن
خبيرة أسرية :مع
ً
تسامحا
يصبح الناس أقل

أمي تنتقد اآلخرين دائما ً وهذا
يحرجني ..كيف أتصرف معها؟

تنقسم ال��ده��ون امل��وج��ودة في
ً
ال � ��دم إل� ��ى ن ��وع�ي�ن أوال :ال �ن��وع
ال�ض��ار (كوليسترول ض��ار)،
وال ��ذي يسبب زي��ادت��ه تصلب
ال�ش��راي�ين وتضيقها ،وث��ان�ي��ا:
ال� �ن ��وع ال �ن��اف��ع (ك��ول �ي �س �ت��رول
نافع) ال��ذي يساعد على إزال��ة
الدهون من الشرايني وتخزينها في الكبد (بمعنى أنه
يحمي الشرايني من تراكم الدهون فيها).
وبينت اس ��راء عبد ال��رض��ا اختصاصية التغذية من
مستشفى دار ال �ش �ف��اء ،أن رف ��ع ن�س�ب��ة ك��ل ن ��وع من
الكوليسترول في الدم يعتمد على نوعية األغذية التي
نتناولها.
وقالت« :تنقسم الدهون املوجودة في التغذية الى دهون
مفيدة تساهم ف��ي رف��ع م�ع��دل الكوليسترول النافع،
ودهون ضارة تساهم في رفع الكوليسترول الضار».

الدهون الضارة
وأض��اف��ت« :أه��م ال��ده��ون الغذائية ال�ض��ارة ه��ي الدهون
املهدرجة والدهون املشبعة ،وبالنسبة للدهون املهدرجة
فيكون مصدرها غالبا حيواني مثل السمن ،والزبدة،
وال�ل�ح��وم ال �ح �م��راء ،وم�ن�ت�ج��ات الحليب ك��ام�ل��ة ال��دس��م،
وزيت النخيل .أما الدهون املهدرجة (ترانز-فات) فهي
دهون غير طبيعية تم تصنيعها عبر تعريض الزيوت
النباتية لهيدروجني وضغط عالي.
وسبب رواج استخدامها في معظم األغذية السريعة
واملقليات وامل�خ�ب��وزات يرجع ال��ى مقاومتها للحرارة
املرتفعة وط��ول م��دة صالحيتها .ل��ذا ،فهي م��وج��ودة
ف ��ي غ��ال �ب �ي��ة امل �ن �ت �ج��ات امل �ص �ن �ع��ة وامل � �خ � �ب ��وزات م�ث��ل
ال�ش�ب�س��ي ،وال�ك�ي��ك ،وال �ص �م��ون ،وال��وج �ب��ات السريعة،
وامل ��ارج ��ري ��ن .وض ��رر ال ��ده ��ون امل �ه��درج��ة ال يقتصر
على رفعها للكوليسترول الضار فقط ،بل وخفضها
للكوليسترول النافع أيضا.

الدهون المفيدة
لحماية الشرايني والقلب ينصح بتناول األغذية التي
ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ال��ده��ون امل�ف�ي��دة ،م�ث��ل :ال��زي��وت النباتية
(كزيت الزيتون ودوار الشمس واملكسرات) ،والسمك،
خاصة األنواع الدهنية (السلمون والزبيدي والصبور)،
واألغ ��ذي ��ة ال�غ�ن�ي��ة ب ��األل �ي ��اف ،وامل� �ك� �س ��رات ،وال��زي �ت��ون
والصويا وبذور الشيا والكتان.

تغذية المصاب بارتفاع الكوليسترول
■ امتنع عن تناول أي منتج محتو على أي نسبة من
الدهون املهدرجة (ترانز-فات او مارجرين).
 -قنن تناول الدهون املشبعة ،بحيث ال يزيد مجموع ما

مايو كلينك

تتناوله منها في اليوم عن ( .%7اقرأ قائمة محتويات
املنتجات التي تتناولها واجمع نسب الدهون املشبعة
يوميا).
■ قنن ت�ن��اول اللحوم ال�ح�م��راء واس�ت�ب��دل بها اللحوم
البيضاء (بخاصة األس �م��اك) .وينصح طبيا بتناول
كمية لحم احمر (خال من الشحم) بحجم نصف كف
اليد في األسبوع فقط.
■ ابتعد عن تناول األعضاء الداخلية كالكبد والكلى
والقلب واملخ ألنها غنية بالكوليسترول.
■ يفضل تناول بياض البيض وتفادي تناول صفار
البيض لغناه بالكوليسترول.
■ تفاد االجبان املصنعة والصفراء ألنها تحتوي على
نسبة دهون عالية وتناول األجبان البيضاء.
■ ال ت� �ف ��رط ف� ��ي ت � �ن� ��اول ال� �س� �ك ��ري ��ات وال� �ن� �ش ��وي ��ات
البسيطة ،ألن الجسم سيحول الكمية الزائدة منها الى
كوليسترول (تسمى دهون سكرية ثالثية).
■ بعكس اللحم األحمر ،بينت الدراسات بأن الربيان
يحتوي على النوع املفيد من الدهون التي تساعد في
خ�ف��ض ال�ك��ول�ي�س�ت��رول ال �ض��ار ،ل ��ذا ،ال يمنع امل�ص��اب
بالكوليسترول من تناول الربيان بل ينصح باالعتدال
( 3 - 2مرات أسبوعيا)
■ تفاد قلي الطعام واعتمد على الشواء والتحمير في
الفرن والسلق.
■ تناول منتجات تساعد على خفض الكوليسترول
ال �ض��ار ورف� ��ع ال �ك��ول �ي �س �ت��رول ال �ن��اف��ع ،م �ث��ل :االل �ي��اف
(ك��ال �خ �ض��ار وال� �ف ��واك ��ه وال �ح �ب��وب ال �ك��ام �ل��ة وال �ب �ق��ول

وال� �ش ��وف ��ان) وامل� �ك� �س ��رات (ال �ن �ي �ئ��ة) وزي � ��ت ال��زي �ت��ون
والسمك (يوصي بتناوله  3 - 2م��رات في األسبوع).
وللعلم ،فاأللياف تخفض الكوليسترول عبر تقليلها
امتصاص الجسم للدهون الضارة.
■ استخدم الزيوت النباتية املفيدة كزيت دوار الشمس
وزي��ت الزيتون وزي��ت ال��ذرة ،وهي ب��اردة ،فهي تحتوي
على م��ادة الستيرويل ال�ت��ي تقلل امتصاص الجسم
للكوليسترول .بينما يؤدي تعرض هذه الزيوت لحرارة
عالية ال��ى تأكسدها (احتراقها) وتحولها ال��ى دهون
مهدرجه وضارة.

توصيات رمضانية
■ االبتعاد عن الدهون الضارة ومنتجاتها واملقليات
وتحضير ال�ط�ع��ام بطريقة صحية (ال �ش��واء والسلق
والتحمير).
■ االك �ث��ار م��ن ت �ن��اول االل �ي��اف ،ك��ال�خ�ض��ار وال�ح�ب��وب
الكاملة والبقول واملنتجات السمراء.
■ االبتعاد عن الحلويات الرمضانية ألنها عادة تكون
عبارة عن مخبوزات مقلية ومليئة بالقطر واستبدالها
بأطباق تحضر منزليا ،مثل املكسرات وحلبية خالية
الدسم أو فواكه والياف.
■ تناول الصويا ومنتجاتها  3 - 2م��رات أسبوعيا.
مثل استبدال الحليب البقري بإضافة حليب الصويا
الى االطباق او تناول االيديمامي.
■ ب��ذور الكتان والشيا غنية باأللياف واالوميغا .لذا،
اضفها الى السلطة والروب.

ِّ
مكمل المغنيسيوم وسلبياته
إيجابيات تناول

ك�ث�ي��ر م��ن ال �ن��اس ال ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى م��ا ي�ك�ف��ي من
امل�غ�ن�ي�س�ي��وم ف��ي ن�ظ��ام�ه��م ال �غ��ذائ��ي .ق�ب��ل أن تلجأ
ل �ت �ن��اول امل �ك �م�ل�ات ،ي �ج��ب أن ت �ع��رف أن� ��ه ح �ت��ى ل��و
لاً
استهلكت ع� ً
الحصص الغذائية
�ددا قلي فقط من
ٌ
ً
الغنية باملغنيسيوم يوميا ،فإن ذلك كفيل بأن يلبي
حاجتك من تلك املغذيات املهمة.
وم ��ن امل� �ص ��ادر ال �ج �ي��دة ل��ذل��ك :امل �ك �س��رات وال �ب��ذور
والحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات الورقية
والحليب واللنب واألطعمة َّ
املعززة .تحتوي األونصة
ال��واح ��دة ( 28غ) م��ن ال �ل��وز أو ال�ك��اج��و ع�ل��ى %20
م��ن امل�غ�ن�ي�س�ي��وم ال�ي��وم��ي ال ��ذي ي�ح�ت��اج��ه ال�ب��ال�غ��ون.
حتى املياه (سواء من الصنبور أو املياه املعدنية أو

املعبأة) يمكن أن تزود الجسم باملغنيسيوم .تحتوي
بعض املسهالت وم�ض��ادات الحموضة أيضا على
املغنيسيوم.
مل��اذا ُيعتبر املغنيسيوم ً
مهما؟ يلعب املغنيسيوم
ال �ع��دي��د م��ن األدوار امل�ه�م��ة ف��ي ال �ج �س��م ،م�ث��ل دع��م
وظائف العضالت األعصاب وإنتاج الطاقة.
ً
ال يسبب انخفاض مستويات املغنيسيوم أعراضا
ع �ل��ى امل � ��دى ال �ق �ص �ي��ر .وم� ��ع ذل � ��ك ،ف� ��إن ان �خ �ف��اض
مستوياته على نحو مزمن يمكن أن يزيد من خطر
ارت �ف��اع ضغط ال��دم وأم ��راض القلب وال�س�ك��ري من
النوع  2وهشاشة العظام.
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ب��ال�غ�ين األص� �ح ��اء ،االس �ت �ه�ل�اك ال��زائ��د

للمغنيسيوم في الطعام ليس م�ص� ً
�درا للقلق .لكن
ال ينطبق ذل��ك على امل�ك�م�لات ال�غ��ذائ�ي��ة .فالجرعات
ال�ع��ال�ي��ة م��ن امل�غ�ن�ي�س�ي��وم ف��ي امل�ك�م�لات ال�غ��ذائ�ي��ة أو
األدوية يمكن أن تسبب الغثيان والتقلصات البطنية
املؤملة واإلسهال.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمغنيسيوم في املكمالت
الغذائية التفاعل مع بعض أن��واع املضادات الحيوية
واألدوية األخرى .تحقق من طبيبك أو من الصيدلي
إذا ك�ن��ت ت�ف�ك��ر ف��ي ت �ن��اول م�ك�م�لات امل�غ�ن�ي�س�ي��وم،
خاصة إذا كنت تستخدم م�ض��ادات الحموضة أو
امل�س�ه�لات ال�ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى املغنيسيوم بشكل
روتيني.

أناليزا باربيري «الغارديان»
ترجمة :محمود حمدان
أرس��ل ق��ارئ رسالة لخبيرة ش��ؤون األس��رة في
صحيفة «الغارديان» يقول فيها:
ي��زداد قلقي وإحباطي من أمي التي تريد مني
أن أستمع إليها تنتقد بقية أفراد العائلة ،ويبدو
أن�ه��ا تشعر ب��االس�ت�ي��اء م��ن رف�ض��ي االنضمام
إليها في ذلك.
م ��ن امل�ح�ت�م��ل أن �ه��ا ك��ان��ت ك��ذل��ك دائ� �م ��ًا ،وأن �ن��ي
الحظت ذلك للتو .بالتأكيد ،كنت مدركًا في سن
املراهقة أملها وإحباطها من والدي (الذي تحبه)
ومظاملها من أفراد العائلة اآلخرين ،مما تسبب
لي في قلق كبير.
ً
اآلن بعد أن كبرت قليال ،تولدت لديها كراهية
ت��رك��زت ف��ي ال�ب��داي��ة على أزواج أشقائي عندما
انهارت عالقاتهم .أخشى قضاء الوقت بمفردي
معها أو إجراء مكاملات هاتفية معها ،حيث تريد
مني أن أتفق مع نقدها للعائلة واألصدقاء.
لقد ح��اول��ت تجاهل تعليقاتها ،لكنها مصرة
للغاية  -وفي مرحلة ما توقفت عن التحدث إلي
عندما أشرت إلى كيفية تصرفها .أريد أن أكون
داعمًا لها ،لكن من الصعب بشكل متزايد أن أثق
بها ،وأتجنب إجراء محادثة ذات معنى يتجاوز
رعاية األحفاد.
أدرك أنني جعلتها تبدو وكأنها وحش في حني
أنها ف��ي ال��واق��ع يمكن أن تكون لطيفة وكريمة
ومخلصة ،إن�ه��ا قلقة للغاية م��ن ف�ق��دان وال��دي
ال �ط �ي��ب وال �ن �ش �ي��ط ،ألن ل��دي��ه م �ش��اك��ل ص�ح�ي��ة،
إنها شخصية ذكية ومبدعة ،وهذا يجعل األمر
أكثر صعوبة لقبول أن هذا السوء في جزء من
شخصيتها وليس بيدي ش��يء ألساعدها به،
وال أريد أن تنتهي حياتهم السعيدة بمرارة.
وكانت اإلجابة:

إذا كان اآلخرون يعتقدون أن هذا تغيير جذري
ف��ي شخصية وال��دت��ك ،فقد يكون م��ن األفضل
عرضها على الطبيب ،لكن في بعض األحيان
ن�ص��ل إل��ى م��راح��ل ف��ي ح�ي��ات�ن��ا نكتشف فيها
شخصية آبائنا من جديد.
اعتقدت أن مشكلتك كانت من بعض النواحي

طبيعية ج� �دًا ،إذ أس �م��ع ال�ك�ث�ي��ر م��ن القصص
املماثلة ،وأعتقد أن الكثير من الناس ،مع تقدمهم
في السن ،يصبحون أكثر انتقادًا وأقل تسامحًا
وي �ش �ع��رون ب �ق��درت �ه��م ع �ل��ى ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ه��ذه
األفكار ،مهما كانت سلبية.
وم��ع ذل��ك ،الح��ظ املحلل النفسي ،أف��ي شمولي،
ش�ي�ئ��ًا آخ� ��ر ،إذ ي �ق ��ول« :ف ��ي م �ح��اول��ة لفهمها
(س �ل��وك وال ��دت ��ك) ،ت �ت �س��اءل ع�م��ا إذا ك ��ان ذل��ك
سمة شخصية موجودة دائمًا .القيام بذلك قد
يستبعد تفسيرًا أقوى ،وهو أن والدتك غاضبة
وت �ش �ع��ر ب ��امل ��رارة ب�ش�ك��ل ره �ي��ب ك ��دف ��اع ضد
الشعور ب��األل��م العاطفي وال�ح��زن وخيبة األم��ل
وربما االكتئاب».
أري��د أن أؤك��د أن��ه ال شمولي وال أن��ا نعرف
أع ��رف م��ا إذا ك��ان��ت وال��دت��ك م�ك�ت�ئ�ب��ة ،لكن
ه��ذا ممكن .ويقول شمولي« :عندما تكون
غ��اض �ب��ًا ،ال ي �ج��ب أن ت�ش�ع��ر ب��ال �ح��زن وال
العجز .يمكن أن تكون غاضبًا حقًا وتنتقد
اآلخ��ري��ن بسبب خطئهم ،ول�ك��ن م��ن خالل
القيام بذلك ،تتجنب والدتك الشعور بالحزن
والضعف».
وب �ع �ب��ارة أخ ��رى ،ع�ن��دم��ا ت�ك��ون الحقيقة مؤملة
بحيث ال يمكن االحتفاظ بها في داخلنا ،فإننا
ننطق بها .ويقول شمولي إن هناك حزنًا غير
معلن لدى أمك أملحت إليه  -أن وقت أمك وأبيك
م�ح��دود ،لم يعتقد أن��ه ك��ان من قبيل املصادفة
أن ي �ك��ون ت��رك �ي��زه��ا ع �ل��ى ال �ش��رك��اء ال�س��اب�ق�ين
ألشقائك ،أي أولئك الذين غادروا.
والحقيقة املحتملة ه��ي أن وال��دت��ك كانت دائمًا
ع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ح��و ،وأن ذل��ك ت�ع��زز ج��راء ال�خ��وف
م��ن ال�خ�س��ارة وزي ��ادة االع�ت�م��اد على اآلخ��ري��ن،
ويميل ال�خ��وف إل��ى إف�ق��ادن��ا دف��اع��ات�ن��ا ،وبينما
تنتقد والدتك اآلخرين ،ليس عليها أن تنظر إلى
نفسها.
كعادتها ،ستتحدث أم��ك م��ع شخص م��ا حول
هذا األم��ر ،لكنني سألت شمولي كيف يجب أن
تتفاعل عندما تبدأ والدتك في االنتقاد وتحاول
اج�ت��ذاب مشاركتك ف��ي ذل��ك ،واق�ت��رح أن تقول:
«أرى أنك مستاءة .أمي ،ماذا يجعلك مستاءة؟».
ً
ل��ن ي �ك��ون األم� ��ر س �ه�ل�ا ،ألن ه ��ذا ي��وج��ه ال�ن�ق��د
تجاهها ويكشف عن ضعفها  -ولكن قد يكون
ذلك بداية ملساعدتها.

 10اليت
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رمضان وكورونا

ركود في ذلك السوق بسبب «كورونا» والمخاوف من إدخال شخص جديد للبيت

للمرة األولى ..رمضان بال أزمة بحث عن عمالة منزلية
جاليات محددة في البالد.
ويبدو أن األس��ر في الكويت استغنت ّ
عمن يساعدها
في أعمال املنزل ،مقابل سالمتها ،وسعيها للحد من
انتشار ال�ع��دوى ،بينما كانت البدائل لتعويض وجود
العمالة املنزلية م�ح��دودة ج �دًا ،وف��ق م��ا كشفته رب��ات
بيوت لـ سبقلا.
وت�ق��ول أم عبدالعزيز إن�ه��ا اع �ت��ادت على جلب عاملة
إضافية خ�لال رم�ض��ان إل��ى جانب العاملة امل��وج��ودة
لديها ،إال أن «كورونا» منعها من ذلك هذا العام ،مبينة
أنها تضطر الى ان تقوم بأعمال املنزل كافة .وأشارت
ّ
إل ��ى أن تعطيل ال ��دوام ��ات أس �ه��م بتمكنها م��ن إت�م��ام
مهامها املنزلية خالل رمضان.
من جهتها ،لفتت أم خالد إلى أن األسرة تتعاون خالل
خاصة أن جميع أف��راده��ا يمكثون في
ه��ذه ال�ظ��روفّ ،
املنزل بسبب تعطل األعمال ،والحظر الجزئي ،مشيرة
إل ��ى أن زوج� �ه ��ا وأب� �ن ��اءه ��ا  -ح �ت��ى ال �ش �ب��اب م �ن�ه��م -
يساعدونها في األعمال املنزلية ،خاصة الطبخ ،بسبب
رغبتهم بكسر الروتني وامللل.
أم��ا فاطمة الشايجيّ ،
فبينت أن لديها عاملة منزلية
واح � ��دة ،وك��ان��ت ت�ح�ت��اج ألخ ��رى ت�ج�ي��د ال �ط �ب��خ ،إال أن
ظ��روف «ك��ورون��ا» حالت دون إتمام طلب استقدامها،
م�ش�ي��رة إل��ى أن أس��رت�ه��ا تتفهم ال �ظ��روف ،ب��ال�ت��ال��ي ال
تطالبها بالعديد من األطباق الرمضانية ،وتكتفي بما
يمكنها إعداده.

أميرة بن طرف

سابقاً ،كانت ظاهرة ارتفاع أسعار
استقدام العمالة المنزلية مع قرب
الموسم الرمضاني ،إحدى السمات
المصاحبة لهذا الشهر الفضيل،
فغالباً ما كانت أسعار استقدام
العمالة المنزلية ،أو أسعار العمالة
المسترجعة ،ترتفع كلما اقترب
رمضان ،نظراً الرتفاع الطلب من
األسر ،التي كانت تضطر الى دفع
مبالغ مرتفعة ،بسبب كثرة أعمال
المنازل ،وعادة األسر الكويتية
بتنويع الموائد الرمضانية ،وبالتالي
فإن األسرة التي ال تملك عاملة
منزلية تضطر الستقدام واحدة ،أو
تلك التي تملك واحدة تضطر لزيادة
عدد عمالتها المنزلية ،حتى تجاري
كثرة األعمال خالل رمضان.
لكن وباء «كورونا» قلب املعادلة هذا العام ،ليشهد هذا
السوق رك��ودًا غير مسبوق في رمضان ،فمع إيقاف
ح��رك��ة ال�ط�ي��ران وإغ�ل�اق امل �ط��ارات ،رك��د ه��ذا ال�س��وق -
رب�م��ا ل�ل�م��رة األول ��ى خ�ل�ال رم�ض��ان  -فتوقفت حركة
االستقدام.
ولم تقتصر آث��ار الوباء على استقدام العمالة املنزلية
فحسب ،بل طالت العمالة املوجودة ،التي يريد كفالؤها
االس�ت�غ�ن��اءُ عنها وال�ت�ن��ازل عنها ألس��رة أخ ��رى ،التي
ت�س�م��ى ب��امل�س�ت��رج�ع��ة ،ف�ق��د ت��وق��ف ال �ط �ل��ب ،ع�ل��ى ه��ذه

اإلعالنات اإللكترونية

ال�ش��ري�ح��ة أي �ض��ًا ،ل�ي��س إلغ�ل�اق امل�ك��ات��ب املتخصصة،
بل بسبب خشية األس��ر من إدخ��ال عضو جديد إلى
ً
املنزل ،فقد يكون حامال للمرض.

من جهة أخرى ،ركد أيضًا سوق العمالة املنزلية التي
تعمل بالساعات ،والتي كانت تقدم خدماتها بأجرة
ي��وم�ي��ة ،دون ال�ح��اج��ة للبقاء ف��ي م�ن��زل األس ��رة ،أو أن

عمال مقيمون يستغيثون للتخفيف عنهم في شهر الرحمة

الوباء يخنق المستأجرين..
عاطلون عن العمل بال ماء أو كهرباء!

تكون على كفالتهم ،فقد امتنعت معظم األس��ر التي
كانت تستعني بهذا النوع من العمالة عن ذلك ،خشية
ان�ت�ق��ال ال �ع��دوى ،خ��اص��ة أن ال��وب��اء ب��دأ باالنتشار بني

س��اب �ق��ًا ،ازده � ��رت اإلع�ل�ان ��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
للتنازل ع��ن ع��ام�لات امل �ن��زل ،م�ب��اش��رة من
األس��ر ،وليس ع��ن طريق امل�ك��ات��ب ،إال أنها
اختفت أخيرًا ،نظرًا لقلة اإلقبال عليها.

العرقسوس ..اع ُتبر شرابا ً ملكيا ً
حتى جاء الفاطميون إلى مصر

أميرة بن طرف وبيبي الخضري

درجات الحرارة تقترب من األربعين..
شمس حارقة ،وصيام وسط المدينة..
وفي منطقة بنيد القار ،تحديداً ،عمالة
بسيطة ،عاطلة مؤقتاً ،نظراً إلى
انتشار الفيروس ،تحاول الهروب من
لهيب الحر ،تحت اي ظالل في ساحات
األبنية ،حيث خرجوا من ُغرفهم
التي كانت مالذاً ،في ظل انقطاع
اعمالهم ،اال انها لم تعد كذلك بعد ان
قطعت عنها الكهرباء ،كرد فعل من
صاحب السكن على عدم دفع اإليجار،
لكونهم لم يتم ّكنوا من جمعه ،نظرا
إلى ّ
توقف الحياة ،بسبب «كورونا».
حيث لم تقتصر تداعيات ال��وب��اء على دخ��ل العمالة
ال�ب�س�ي�ط��ة وح �س��ب ،ب��ل ام �ت��دت ل�ت�ش�م��ل مساكنهم
أي �ض ��ا ،ف �ق��د ك�ش�ف��ت ج��ول��ة ل �ـ �ـ سبقلا ع �ل��ى بعض
املساكن العمالية عن قطع الخدمات األساسية ،كاملاء
ّ
والكهرباء ،عنهم بسبب عدم تمكن املؤجرين من دفع
اإليجارات ،في خطوة بدت مؤملة ،إنسانيا ،خاصة في
شهر رمضان وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.
ح �ي��ث اش �ت �ك��ى ع� ��دد م ��ن امل �ق �ي �م�ين ،ال ��ذي ��ن ال�ت�ق�ت�ه��م
سبقلا ،من قطع أصحاب العقارات للكهرباء واملاء،
ّ
عن أقسام في العقار ملن لم يتمكن من دفع إيجاره
ال �ش �ه��ري ،مبينني ان ال��وب��اء أوق ��ف أع�م��ال�ه��م ،س��واء
بسبب اغ�ل�اق ال�ج�ه��ات ال�ت��ي يعملون ب�ه��ا ،او ايقاف
الخدمات التي تقدمها العمالة ذات املهن الحرفية.
وطالب املؤجرون في نداء انساني بأن ّ
يتفهم بعض

خالد جان سيز

اص�ح��اب ال�ع�ق��ارات اوض��اع�ه��م االق�ت�ص��ادي��ة ،ف��ي ظل
ّ
إنسانيًا،
وباء يجتاح العالم أجمع ،ويحتاج تضامنًا
في حني أكد بعضهم أنهم سيلتزمون دفع االيجارات
ّ
املتأخرة في حال عودة الحياة الى مجراها ،إال انهم
غير قادرين على دفعها اآلن ،مؤكدين ان ُّ
تحمل قطع
الكهرباء في هذه األج��واء والصوم أمر متعب وغير
ّ
للتحمل.
قابل
وكشف احد املقيمني من العمالة اآلسيوية أن إيجار
ّ
شهريًا ،في حني انه لم
الى  140دينارًا
غرفته يصل ّ
يعمل ولم يتسلم راتبا منذ شهرين تقريبا ،فكيف
ّ
يتمكن من دفع االيجار؟! بينما قال آخر إنه يسكن
في سكنه منذ سنوات ،وكان ملتزما دفع ايجاره ،اال
ان ع��دم ال��دف��ع ف��ي ظ��ل ه��ذه االزم��ة يأتي خ��ارج��ا عن
ارادته.

ّ
ّ
وأيده مقيم آخر ،بالقول :نحن نود أن ندفع ما يترتب
علينا من التزامات ،وأولها االيجار ،اال انه ّفي ظل هذه
الظروف ال نملك ماال لندفعه ،بسبب توقف أعمالنا،
بينما ق ��ال زم�ي�ل��ه ف��ي ال�س�ك��ن ان ��ه ل��م ي�ح�ص��ل على
ّ
دينار واح��د خ�لال ابريل امل��اض��ي ،فكيف سيتمكن
من الدفع ،داعيا الى ّ
تفهم وضع العمالة ،خصوصًا
باألجرة اليومية.
العاملني ّ
إل ��ى ذل� ��ك ،ع��ل��ق ح� ��راس ب �ع� ّ�ض امل �ب��ان��ي ال �ت��ي قطعت
الخدمات عن املؤجرين املتخلفني عن دفع االيجارات،
ق��ائ �ل�ين« :ك ��ل ع �ق��ار يتطلب م �ص��اري��ف م�ع� ّ�ي�ن��ة ،يتم
ت��وف�ي��ره��ا ع�ب��ر االي �ج ��ارات امل�ح�ص�ل��ة م��ن امل��ؤج��ري��ن،
ّ
وعدم التمكن من تحصيل هذه االيجارات ،سيلحق
الضرر املادي ايضا بأصحاب العقارات الذين لديهم
التزامات مادية ،شأنهم شأن ّ
املؤجرين».

ي �ق �ب��ل ال �ص��ائ �م��ون ف ��ي رم� �ض ��ان ع �ل��ى ت �ن��اول
ّ
صحية،
ال�ع��رق�س��وس امل�م�ي��ز ،مل��ا ل��ه م��ن ف��وائ��د
فمن أي��ن ت��أت��ي تلك النبتة؟ وم�ت��ى استخدمت
للمرة األولى كشراب في رمضان؟ وما قصتها
تاريخيًا؟
العرقسوس ،أو نبات السوس ،هو نبات شجري
م�ع� ّ�م��ر ي�ن�ب��ت ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن ب �ق��اع ال �ع��ال��م ،مثل
سوريا ومصر وآسيا الصغرى وأواسط آسيا
وأوروبا ،ويصل ارتفاع هذا النبات إلى مترين.
ي�ت��م تقطير واس�ت�خ�لاص ش ��راب العرقسوس
من الجذور الثانوية للنبتة ،وهي جذور متفرعة
وم�ت�ع�م�ق��ة ت �ح��ت ال� �ت ��راب ،ي �ص��ل ط��ول �ه��ا م��ن 8
إل��ى  15مترًا ،لكن تستخدم الجذور الصغيرة
األقرب للسطح بنحو  30سنتيمترًا في صناعة
ش��راب ع��رق السوس ،ألن ه��ذه الفروع الثانوية
الصغيرة تحوي املادة الفعالة التي ال يحويها أي
جزء آخر ،وهي «الغليتسيرين» ،وتحوي موادًا
سكرية وأمالحًا معدينة من أهمها «البوتاسيوم
والفوسفات والكالسيوم واملغنيزيوم» ،وكذلك
تحتوي على زيت ّ
طيار ،أي قابل للتبخر.
منافع مهمة

مرخ لألعصاب،
للعرقسوس منافع كثيرة ،فهو ٍ
وي�س��اع��د ع�ل��ى ش�ف��اء ق��رح��ة امل �ع��دة وحرقتها،
كما يساعد على ترميم الكبد الح�ت��وائ��ه على

معادن مختلفة ،وكذلك هو مدر للبول ،ويشفي
م��ن ال�س�ع��ال امل��زم��ن باستعماله بشكل مركز
ً
أو محلوال ومخففًا باملاء الساخن ،لذا يفضل
استعماله ساخنًا للوقاية من الرشح والسعال
وآث� � ��ار ال� �ب ��رد .وي �س �ه��ل ال �ع��رق �س��وس ال�ه�ض��م
ب��اس �ت �ع �م��ال��ه ب �ع��د ال �ط �ع ��ام ،وه� ��و م �ن �ش��ط ع��ام
للجسم ،ويحتوي على الكثير من الكالسيوم.
حضور تاريخي

تاريخيًا ،عرف املصريون العالج بالعرقسوس،
وع��ال�ج��وا ب��ه أم ��راض الكبد واألم �ع��اء ،وخلطوه
ب ��األدوي ��ة امل ��رة إلخ �ف��اء ط�ع�م�ه��ا ،ح�ت��ى ان ��ه في
لحظات اكتشاف قبر امللك توت عنخ آمون عام
 1923وجدوا به بعض جذور العرقسوس.
وعلى الدرب نفسه سار البابليون واستخدموه
كمقو للجسم وللمناعة .كما
منذ  4آالف ع��ام
ٍ
ع��رف��ه ع��دد م��ن األط �ب��اء ال �ع��رب ،ف�ق��ال ع�ن��ه اب��ن
سينا ف��ي ك�ت��اب��ه ال �ق��ان��ون «إن ع�ص��ارت��ه تنفع
ف��ي ال �ج��روح ،وه��و ي�ل�ين قصبة ال��رئ��ة وينقيها
وينفع ال��رئ��ة وال�ح�ل��ق وينقي ال�ص��وت ويسكن
ال �ع �ط��ش وي �ن �ف��ع ف ��ي ال �ت �ه��اب امل� �ع ��دة واألم� �ع ��اء
وحرقة البول» .وذكر ابن البيطار عن تلك النبتة:
«ت�ن�ف��ع ال�خ�ش��ون��ة ال�ح��ادث��ة ف��ي امل ��ريء وامل�ث��ان��ة،
وهي تصلح لخشونة قصبة الرئة إذا وضعت
تحت اللسان وامتص ماؤها وإذا شربت أوقفت
التهاب املعدة واألمعاء وأوجاع الصدر وما فيه
والكبد واملثانة ووجع الكلى».
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منطقة القيروان
أرض فضاء  400م

2

شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

KD 200,000
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بانتظار التصويت عليه في «مالية األمة»

سبقلا تنشر قانون اإلفالس بصيغته النهائية
¶ زيادة مواده إلى  ..305واتفاق نيابي  -حكومي شبه كامل إلقراره
سالم عبدالغفور
ارتفع ع��دد م��واد مشروع قانون التسوية الوقائية
وإع � ��ادة ال�ه�ي�ك�ل��ة واإلف �ل��اس إل ��ى  305م � ��واد ،وس��ط
توافق نيابي  -حكومي حول أهمية إق��راره وحاجة
ال�س��وق ل��ه ف��ي ظ��ل ظ��روف األزم ��ة ال��راه�ن��ة .وشملت
التعديالت النهائية املعدة للتصويت عليها داخل
اللجنة املالية في مجلس األمة التي حصلت سبقلا
على نسخة منها ،قائمة األش �خ��اص ال��ذي��ن تسري
ع �ل �ي �ه��م أح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون ال �ت ��ي ت �ش �م��ل ك ��ل ش�خ��ص
طبيعي تثبت له صفة التاجر والشركات الكويتية،
وف � ��روع ال �ش��رك��ات األج �ن �ب �ي��ة ،ف ��ي م ��ا ع� ��دا ش��رك��ات
املحاصة وأنظمة االستثمار الجماعي التي تتمتع
ب��ال�ش�خ�ص�ي��ة االع �ت �ب��اري��ة ،وذل� ��ك م��ن دون اإلخ�ل�ال
باألحكام الواردة بهذا القانون بشأن إدارة اإلفالس
وق� ��اض� ��ي اإلف � �ل ��اس وم �ح �ك �م��ة اإلف � �ل ��اس وم �ح �ك �م��ة
االس �ت �ئ �ن��اف واالخ �ت �ص��اص��ات امل��وك �ل��ة ل �ك��ل م�ن�ه��م،
وي�ج��وز لكل م��ن هيئة أس��واق امل��ال والبنك املركزي
والوحدة – كل في حدود اختصاصه – وضع قواعد
تنظم إج ��راءات التسوية الوقائية وإع ��ادة الهيكلة
وشهر اإلف�لاس لبورصات األوراق املالية ووك��االت
املقاصة وال�ك�ي��ان��ات امل��رك��زي��ة إلي��داع األوراق املالية
وال��وس �ط��اء امل��رك��زي��ون وال�ب�ن��وك وش��رك��ات ال�ت��أم�ين،
ع�ل��ى ن�ح��و م�غ��اي��ر مل��ا ورد ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون ووف �ق��ًا ملا
تقتضيه طبيعة هذه الكيانات ،ويجوز الطعن على
ال �ق��رارات ال �ص��ادرة ع��ن الهيئة أو البنك امل��رك��زي أو
الوحدة – بهذا الشأن  -أمام املحكمة املختصة.
وشهد مشروع القانون إضافة مادة تنص على أنه
«تكون األحكام ال�ص��ادرة عن محكمة اإلف�لاس وفقًا
لهذا القانون واجبة التنفيذ بموجب مسودتها ومن
دون إع�ل�ان ،وال يجوز اإلش�ك��ال فيها ،كما ال يجوز
وق��ف تنفيذها إال بموجب حكم يصدر عن محكمة
االستئناف في طلب بوقف التنفيذ مقدم بصحيفة
الطعن على الحكم أو أثناء نظر محكمة االستئناف
للطعن.
َّ
ونص على أن تقوم إدارة اإلفالس خالل خمسة أيام
عمل من تاريخ صدور قرار قاضي اإلفالس بافتتاح
اإلج ��راءات أو رفضها أو ع��دم قبولها بنشر القرار
واإلع�ل��ان ع�ن��ه وإخ �ط��ار ذوي ال �ش��أن ب��ه واإلف �ص��اح
ف��ي ب��ورص��ة الكويت ل�ل�أوراق املالية إذا ك��ان املدين
م��درج��ًا فيها ،وتكليف امل��دي��ن ب��اإلف�ص��اح عنه على
موقعه اإللكتروني ،وذلك ما لم يقرر قاضي اإلفالس
االكتفاء بأي من هذه الطرق أو غيرها.
ويكون مقترح التسوية الوقائية املصدق عليه من
قاضي اإلفالس نافذًا في حق جميع الدائنني الذين
شملهم بما في ذلك الدائنني الذين رفضوا املقترح
والذين لم يحضروا االجتماع الخاص بالتصويت
على املقترح .وتقوم إدارة اإلفالس باإلعالن والنشر

 5سنوات
ً
حبسا

لرئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة
والمدير ومراقب
الحسابات

واإلخ� �ط ��ار واإلف� �ص ��اح وال �ق �ي��د ف��ي س �ج��ل اإلف�ل�اس
والسجل التجاري وفقًا للمادة  31من هذا القانون
لكل ق��رار ي�ص��در بالتصديق على مقترح التسوية
الوقائية أو برفض املقترح أو تعليق التصديق أو
إنهاء اإلجراءات أو افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو
شهر اإلفالس وذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ
صدور القرار ،ويجوز لقاضي اإلفالس االكتفاء بقيد
القرار في سجل اإلفالس والسجل التجاري.

إجراءات التسوية الوقائية
ويجوز ملحكمة اإلفالس ،بناء على طلب يقدم إليها
من أحد الدائنني املتأثرين خالل الفترة الالحقة لقرار
التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام
تنفيذ املقترح ،أن تحكم بإنهاء إج ��راءات التسوية
ال��وق��ائ�ي��ة ،وذل��ك ف��ي ح��ال��ة تحقق  8ح��االت ويترتب
ع �ل��ى إن �ه ��اء إج � � ��راءات ال �ت �س��وي��ة ال��وق��ائ �ي��ة ل�ب�ط�لان
إجراءاتها براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن
تنفيذ كل أو بعض شروطها.
وحدد املشرع  14عنصرًا يتوجب أن تشتمل عليها
خ �ط��ة إع � ��ادة ال�ه�ي�ك�ل��ة ت�ش�م��ل خ �ط��ة امل ��دي ��ن مل��زاول��ة
نشاطه وتصنيف فئات الدائنني ،واملبالغ املستحقة
لكل منهم والضمانات املقدمة مقابل كل مديونية
وق �ي �م �ت �ه��ا وال� �ت ��أك� �ي ��د ع �ل��ى ق��اب �ل �ي��ة أع � �م ��ال امل��دي��ن

«المركزي» وهيئة أسواق المال
يمكنهما وضع قواعد
مغايرة للقانون
قرار «التسوية الوقائية» المصدق
عليه من قاضي اإلفالس نافذ
في حق جميع الدائنين
 14عنصراً يتوجب أن تشتمل
عليها خطة إعادة هيكلة الديون
زيادة عقوبة المدين الذي يخفي
دفاتر أو يختلس من  3إلى  5سنوات

جمال سلمان

ل الحقيقية
لنبدأ بخطوات الح ّ
قبل أن نرغم عليها!

أو ً
ال :االن�خ�ف��اض الكبير ألس�ع��ار ه��ذه املنتجات
ُ
وه ��ذه ال �خ��دم��ات ،ح�ي��ث إذا أردت أن ت �ح��دث ه��درًا
وإسرافًا في أي سلعة قم بتخفيض سعرها.
ً
ثانيا :التدني الكبير في اإلح�س��اس باملسؤولية
ل��دى مجتمعاتنا ف��ي ك�م�ي��ات االس �ت �ه�لاك ،وعليه
فإن رفع الدعم سيؤدي إلى الضغط على املواطن
لتغيير س�ل��وك�ي��ات وأن �م��اط اس�ت�ه�لاك��ه ،وب��ال�ت��ال��ي
س�ي�ن�ت��ج ع �ن��ه ان �خ �ف��اض وت �ق �ل��ص ك�ب�ي��ر ل�ك�م�ي��ات
وأحجام االستهالك ،ال��ذي ب��دوره سيمتص جزءًا
كبيرًا من الزيادة التي ترتبت على املواطنني بسبب
رفع الدعم.
وعلى سبيل املثال؛ إذا رفعنا الدعم عن الكهرباء
وج ��رى تسعيرها ب��األس�ع��ار ال�ع��امل�ي��ة ( 20فلسًا

عقوبة املدين
وزاد ال �ق��ان��ون ع �ق��وب��ة امل��دي��ن ال� �ص ��ادر ب�ح�ق��ه حكم
ن �ه��ائ��ي ب �ش �ه��ر إف�ل�اس ��ه م ��ن  3س� �ن ��وات إل� ��ى خمس
س �ن��وات وال �غ��رام��ة م��ن  30إل ��ى  100أل ��ف دي �ن��ار او
بإحدى هاتني العقوبتني في حال اخفاء الدفاتر أو
اخ�ت�لاس ج��زء م��ن أم��وال��ه .ويعاقب رئيس وأعضاء
مجلس إدارة الشركة ومديروها ومراقبو حساباتها
والقائمون بتصفيتها بالحبس م��دة ال تزيد على
خمس سنوات ،وبالغرامة التي ال تزيد على مئة ألف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،إذا ارتكبوا بعد
ص��دور ق��رار نهائي بافتتاح اإلج� ��راءات ،اذا أخفوا
دفاتر الشركة أو اختلسوا جزءا من اموالها وغيرها
من األفعال.
وفي حالة صدور حكم نهائي بشهر إفالس شركة،
يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها

نص القانون على انه إذا كان املدين املقدم بشأنه
طلب افتتاح إج��راءات وفقا ألحكام هذا القانون
يصنف ع�ل��ى أن��ه م �ش��روع صغير أو متوسط،
وفقا للقانون رق��م  98لسنة  2013املشار إليه،
في تاريخ تقديم الطلب ،ج��از لقاضي اإلف�لاس،
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب املدين أو أحد
الدائنني أن يأمر بأن تخفض املواعيد املنصوص
عليها في هذا القانون إلى النصف ،ويجبر الرقم
غير الصحيح ف��ي ه��ذه املواعيد إل��ى أق��رب أكبر
رقم صحيح.
كما يجوز لقاضي اإلفالس اإلعفاء من تشكيل
لجان الدائنني أو التصويت فيها ،وإصدار قراره
ف��ي األم ��ور ال�ت��ي ي��وج��ب ال�ق��ان��ون ع��رض�ه��ا على
لجان الدائنني بغير حاجة ملوافقتها أو إعفائها
م��ن أي إج� ��راءات أخ ��رى م�ن�ص��وص عليها بهذا
القانون.
بالحبس ملدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة
التي ال تزيد على مئة أل��ف دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني ،إذا أقروا مكافآت باهظة ألعضاء مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي واملديرين خالل السنوات
الثالث السابقة على توقف الشركة عن الدفع ،وكان
ذلك من أسباب التوقف.
وفي حالة عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف
ع �ل��ى ح�ق�ي�ق��ة م��رك��ز ال �ش��رك��ة امل ��ال ��ي أو ع ��دم ال�ق�ي��ام
بالجرد املفروض طبقا للقانون واالمتناع عن تقديم
البيانات التي يطلبها قاضي اإلف�لاس أو األمني أو
محكمة اإلف�ل�اس أو محكمة االس�ت�ئ�ن��اف ،أو تعمد
تقديم بيانات غير صحيحة وغيرها .والتصرف في
أم��وال الشركة بعد توقفها عن الدفع ،متى كان ذلك
بقصد إقصاء ه��ذه األم��وال عن الدائنني وس��داد أي
مديونية خالفا لشروط مقترح التسوية الوقائية أو
خطة إعادة الهيكلة املصادق عليها ،أو تصرفوا بأي
أموال خالفا ملا هو وارد في املقترح أو الخطة.

مالحظة :يمكن قراءة نص مشروع
القانون كامالً بتعديالته النهائية
عبر سبقلا اإللكتروني.

لمؤازرة «الصحة» في مواجهة «كورونا»

رأي متخصص

ُ ّ
إن األزمات والتحديات ال تحل بتجاهلها ونكرانها،
فنحن متجهون إل��ى اإلف�ل�اس ال�ك��ام��ل وب�س��رع��ة،
ومن أهم الحلول التي نتوقع أنها تختصر الكثير
م��ن ال��وق��ت وت �ع��ال��ج ك��م ك�ب�ي��ر م��ن امل �ش��اك��ل ال�ت��ي
ق�ص��دن��اه��ا وال �ت��ي ل��م ن�ق�ص��ده��ا ،رف��ع جميع أن��واع
دع ��وم ال�س�ل��ع وال �خ��دم��ات امل�ق��دم��ة م��ن ق�ب��ل ال��دول��ة
وب��ال�ك��ام��ل وامل� �ق ��درة ب� �ـ 4م �ل �ي��ارات دي �ن��ار ،وإع ��ادة
تسعيرها بحيث تتماشى م��ع التكلفة الحقيقية
املحلية أو مع األسعار العاملية (أيهما أق��ل) ،حيث
إن حجم الدعوم في نمو مستمر ومخيف ،الذي لن
تصمد أمام أرقامها املتزايدة أية احتياطيات مالية
أو أية زيادة في أسعار النفط في املستقبل ،ويعود
األمر في النمو املستمر واملتزايد في تكلفة الدعم
على الدولة إلى سببني:

لالستمرارية وغيرها.
ون� ��ص أي� �ض ��ًا ع �ل��ى أن� ��ه ال ي �ش �م��ل االم� �ت� �ي ��از امل �ق��رر
للحكومة بسبب الضرائب وال��رس��وم على اختالف
أن��واع �ه��ا إال ال �ض��ري �ب��ة امل�س�ت�ح�ق��ة ع �ل��ى امل��دي ��ن عن
ال �س �ن �ت�ين ال �س��اب �ق �ت�ين ع �ل��ى ص � ��دور ق � ��رار ب��اف�ت�ت��اح
إج��راءات شهر اإلف�لاس ،وعلى أنه تزول جميع آثار
اإلفالس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح.

مديونيات المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

األزمات والتحديات
ال ُتحل بتجاهلها ونكرانها..
نحن متجهون إلى اإلفالس
وبسرعة!
رفع الدعم عن السلع
والخدمات وإعادة تسعيرها
بداية الحل ..وسلوكيات
االستهالك ستتغير
ً
للكيلو واط  /ساعة ) ب��دال من التسعيرة الحالية
(فلسني) هنا سيحدث انخفاض وتقلص كبيرين
ل�ك�م�ي��ات اس �ت �ه�لاك ال �ك �ه��رب��اء ،ألن ال �ف��رد حينئذ
سيقوم بإخراج القيمة الحقيقية من جيبه الخاص،
وب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة س�ي�ع��ود اإلح �س��اس باملسؤولية
ل��دى املواطن واملقيم ،وسيقوم بتغيير الكثير من
سلوكيات وأنماط استهالكه ،وسيشعر الفرد باملال
املتسرب عن طريق املجاري إلى الصرف الصحي؛
فاملياه م��ال ،وسيشعر الفرد باملال املتسرب إلى
ال �ف �ض��اء م��ن خ�ل�ال ال�ت�ب��ري��د وال �ت��دف �ئ��ة واإلض� ��اءة

jamal-steps@hotmail.com

وغيرها؛ فالكهرباء التي تشغل هذه األجهزة هي
أيضًا مال ،وسيتواضع في حجم السكن ،وسيعيد
ترتيب أنظمة التبريد ،وس�ي��وق��ف تبريد األم��اك��ن
غير املأهولة ،وسيقوم بوضع عازل حراري خاص
لزجاج النوافذ الذي هو منفذ كبير إلدخال الحرارة
في األبنية ،وسيهتم بوضع العوازل العالية الجودة
في البناء األسمنتي (األس ��ود) ،وسيقوم بتبديل
ج�م�ي��ع األج� �ه ��زة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب��أخ��رى منخفضة
االس�ت�ه�لاك للطاقة (ذك �ي��ة) ،وس�ي�ع��ود الستخدام
ال �س �ط��ل (ال� �ت ��ب) ف ��ي غ�س�ي��ل ال �س �ي ��ارات وامل�خ�م��ة
لتنظيف ال �س��اح��ات ب ��دل خ��رط��وم امل �ي��اه (ال �ه��وز)
وسيقوم بعمل الكثير والكثير وسيبدع ويبتكر
لتوفير امل ��ال ع�ل��ى نفسه ف��دف��ع القيمة الحقيقية
ي�ج�ب��ر امل�س�ت�ه�ل��ك ع �ل��ى خ �ف��ض اس �ت �ه�لاك��ه ،وك��ل
ذلك سيؤدي إلى التوقف عن بناء محطات توليد
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وي�ق�ل��ل حاجتنا للعمالة ال��واف��دة،
األمر الذي سيؤدي إلى التخفيف في زحام الطرق
واملستشفيات واملدارس واألسواق ..الخ ،وقس على
ذلك جميع الخدمات والسلع املقدمة من قبل الدول.
ولكن؟! بما أن قصر النظر واإلص��رار من الجميع
على إفالس البلد هو الغالب ،فيجب األخذ بأخف
الضررين ،وه��و رف��ع الدعم بالكامل ووض��ع قيمة
ً
ه ��ذا ال ��دع ��م ف ��ي ج �ي��ب األف� � ��راد م� �ب ��اش ��رة ،ع�ن��ده��ا
س �ي �ن �خ �ف��ض االس� �ت� �ه�ل�اك ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر وي �خ��ف
الضغط على الحكومة ،وكذلك سيوفر األفراد املال
من خ�لال تقليل االستهالك لالستفادة من مبلغ
الدعم املقدم لهم ،والخاسر هو اإلسراف والتبذير.

عقد بـ  32مليون دينار
لالستعانة بالمستشفيات الخاصة
إبراهيم عبدالجواد
ب �ع ��د م� � ��رور ن �ح ��و  3أش� �ه ��ر ع �ل ��ى ظ� �ه ��ور أزم� ��ة
«ك � ��ورون � ��ا» ،ق � ��ررت وزارة ال �ص �ح��ة االس �ت �ع��ان��ة
ب��امل �س �ت �ف �ي��ات ال �خ��اص��ة «االه� �ل� �ي ��ة» مل�س��ان��دت�ه��ا
ف��ي م��واج �ه��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د ،وف��ي
ه��ذه الصدد كشفت مصادر لـ سبقلا ان دي��وان

امل �ح��اس �ب��ة ي� ��درس ع �ق �دًا ت �ق��وم ب�م��وج�ب��ه وزارة
ال �ص �ح��ة ب��ال �ت �ع��اق��د م ��ع ش ��رك ��ات امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
األهلية ،لدعم املنظومة الصحية لتكون مساندة
ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وداع � �م� ��ة ل� �ه ��ا ،ف��ي
اس�ت�ي�ع��اب اع ��داد امل�ص��اب�ين ال��ذي��ن يستوجبون
تلقي العالجات .وقالت املصادر ان قيمة العقد
تبلغ  32.1مليون دينار.

«التصويت اإللكتروني» يباشر استقبال طلبات الشركات

ال «عموميات» خالل الحظر الكلي
سالم محمد
أك��دت الشركة الكويتية للمقاصة استمرارها
في تقديم خدمات التقاص والتسوية لعمليات
ت ��داول ال �س��وق ال��رس�م��ي ف��ي ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت،
ومنها عمليات ايداع وإصدار مبالغ التسوية،
خ�ل�ال ف �ت��رة ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي اع �ت �ب��ارًا م��ن ال�ي��وم
إل��ى نهاية الشهر ال�ج��اري ،وفقًا لقرار مجلس
الوزراء.
وقالت املصادر ان النظام االلكتروني الخاص
ب ��إدارة الجمعيات العمومية ع��ن بعد eAGM
سيباشر اس�ت�ق�ب��ال ط�ل�ب��ات ال�ش��رك��ات ال��راغ�ب��ة
في تطبيق التصويت االلكتروني اعتبارًا من

اليوم ،علمًا أن النظام يستقبل طلبات تسجيل
املساهمني منذ إطالقه .وأش��ارت املصادر إلى
أنه سيتم إلغاء الجمعيات العمومية الحاصلة
على موافقة التجارة خالل فترة الحظر الكلي،
وعليها ال�ح�ص��ول على م��واف�ق��ة ج��دي��دة س��واء
لعقد العمومية بالنظام املعتاد أو بالتصويت
اإللكتروني.
وأوض�ح��ت امل�ص��ادر أن التصويت االلكتروني
ل �ي��س م �ل��زم��ًا ل �ل �م �س��اه��م ،ب�م�ع�ن��ى أن امل�س��اه��م
الذي ال يرغب في التسجيل الكترونيًا ،يمكنه
حضور الجمعية ،وعلى رئيس الجمعية جمع
أصوات املساهمني الحاضرين وإضافتها الى
نتيجة التصويت االلكتروني.

«صندوق النقد» :سنكون في عالم
ً
أمانا
أعلى تكاليف ..وأقل
أش��ارت رئيسة صندوق النقد ال��دول��ي كريستالينا
جورجيفا إل��ى تعديل محتمل بالخفض لتوقعات
االقتصاد العاملي ،وح��ذرت من أن الواليات املتحدة
والصني قد ترجعان إلعادة إشعال حرب تجارية قد
تقوض التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وقالت في مناسبة نظمها معهد الجامعة األوروبية
ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت إن إع ��ادة إن �ع��اش ال �ت �ج��ارة العاملية
ض ��روري لضمان ت�ع��اف اق�ت�ص��ادي ع��امل��ي ،مضيفة
«وإال س �ت��رت �ف��ع ال �ت �ك��ال �ي��ف وس �ت �ن �خ �ف��ض ال��دخ��ول
وسنكون في عالم أقل أمانا»( .رويترز)
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إقراره بات «أمراً واقعاً» ..وال وقت للتكسب السياسي

بوادر توافق نيابي-حكومي حول َّ
«الدين العام»
%17.7
يبدو أن ساعة الحسم قد اقتربت ،في ظل اإلصرار الحكومي على
طرح قانون الدين العام على مجلس األمة وعدم سحبه ،اذ أعلن
رئيس المجلس مرزوق الغانم أخيراً إحالة مشروع القانون إلى اللجنة
المالية البرلمانية.

وفي اآلونة األخيرة ،رصدت سبقلا بوادر تقارب في المواقف ما
بين بعض النواب والحكومة ،بشأن أهمية إقرار قانون الدين العام،
وقالت مصادر نيابية لـ سبقلا إن تطوير القانون واجب ..وأوجه الصرف
يجب أن تحدد ،بينما أكد مصدر حكومي االستعداد التام للتجاوب
مع المطالب النيابية ،محذراً من ان عملية االقتراض ستأخذ وقتا وأن
التأخير ليس في مصلحة أحد.

نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي
ً
إقليميا
للكويت ..بين األقل
ً
وعالميا

سالم عبدالغفور

االستمرار من دون
قانون لالقتراض
في ظل األزمة الراهنة..
انتحار اقتصادي
كل البدائل النيابية ثبت
عدم جدواها..
وتوقعات العجز تصل
إلى  19.3مليار دينار
القانون حدد أوجه
الصرف ما بين  8مليارات
لسد العجر و 12ملياراً
للمشروعات
االقتراض من األسواق
بأسعار الفائدة الحالية
فرصة ذهبية
لمعالجة العجز بعيداً
عن تسييل األصول
السعودية وأبوظبي
ودبي والبحرين حسمت
قرارها ولجأت
إلى أسواق السندات..
والكويت «مكانك سر»

ف ��ي ال ��وق ��ت ال� � ��ذي ي ��واص ��ل ف �ي��ه ب�ع��ض
ال� �ن ��واب ال ��ره ��ان ع �ل��ى ح �ص��د األص� ��وات
االنتخابية ،عبر املماحكات السياسية
م � ��ع ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ،م �س �ت �غ �ل�ي�ن ح��اج �ت �ه��ا
املاسة إلقرار القانون ،تحت وطأة عجز
امل� ��وازن� ��ة وت ��داع� �ي ��ات أزم � ��ة «ك� ��ورون� ��ا»،
قالت مصادر اقتصادية إن هذا الرهان
في وقت األزمات «خاسر».
وأش � � � � ��ارت امل � � �ص� � ��ادر إل � � ��ى أن ع��اص �ف��ة
كورونا تضرب االقتصاد العاملي بقوة
م��ن ك��ل ح��دب وص ��وب ،وت�ت�ح��ول روي��دًا
روي��دًا إل��ى أزم��ة دي��ون ،تضيق الخناق
ع� �ل ��ى ال � � ��دول وال � �ش� ��رك� ��ات ف� ��ي آن ،م �م��ا
دف ��ع ال �ك �ث �ي��ر م��ن ال � ��دول ال �ك �ب��رى ع��امل�ي��ًا
وإقليميًا لتوسيع عمليات االق�ت��راض،
ك ��أح ��د ال� �ح� �ل ��ول ال� �س ��ري� �ع ��ة ف� ��ي ت��وف �ي��ر
ال �س �ي��ول��ة ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ح�ف�ي��ز االق �ت �ص��اد،
خ�ص��وص��ا ان أس �ع��ار ال�ف��ائ��دة ف��ي ادن��ى
مستوياتها عامليًا.

اختبار القدرات
وأوض� �ح ��ت امل� �ص ��ادر أن أزم� ��ة ك��ورون��ا
أخضعت ال��دول والشركات إلى اختبار
ض �غ��ط ف ��ري ��د م ��ن ن ��وع ��ه ،م ��ؤك ��دة ق ��درة
ال� �ك ��وي ��ت ع �ل��ى ت� �ج ��اوز ه� ��ذا االخ� �ت� �ب ��ار،
ب �م��ا ت�م�ت�ل��ك م��ن ق� ��درات م��ال �ي��ة وأص ��ول
سيادية وتصنيفات مرموقة.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،أوض �ح��ت امل� �ص ��ادر أن م��ن
ح�س��ن ح��ظ ال �ك��وي��ت -ع�ل��ى خ�ل�اف كثير
م ��ن دول ال� �ع ��ال ��م -ان� �ه ��ا ت ��واج ��ه األزم� ��ة
بمستويات دي��ون تعد م��ن األق��ل عامليًا
وإقليميًا ،بنسبة ال تتجاوز  17.7%من
الناتج املحلي اإلجمالي ،وفقًا لبيانات
م�ع�ه��د ال �ت �م��وي��ل ال ��دول ��ي ،م��ا ي��وف��ر لها
فرص االقتراض بأقل األسعار.
وأك��دت امل�ص��ادر أن االس�ت�م��رار م��ن دون
قانون للدين ال�ع��ام ،في ظل ع��دم توافر
ب��دائ��ل ع��اج �ل��ة وم �ن��اس �ب��ة ،ي�ع��د ب�م�ن��زل��ة
انتحار اقتصادي ،فبقاء أسعار النفط
بمستويات دون العشرين دوالرا ينذر
ب �ع �ج��ز ق� �ي ��اس ��ي ل� �ل� �م ��وازن ��ة ي� �ت ��وق ��ع أن
ي�ص��ل إل��ى  19.3م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،وان ك��ان

■ نواب مؤمنون بضرورة تطوير القانون ..وتحديد أوجه الصرف
ً
وقتا ..والتأخير ليس في مصلحتنا
■ مصدر حكومي :عملية االقتراض ستأخذ
ً
سلبا في تصنيف الكويت ..المراجعة منتصف العام
■ اقتصاديون :عرقلة القانون تؤثر
ه ��ذا ال �ع �ج��ز ي �ت��راج��ع ح�ت�م��ًا م��ع ارت �ف��اع
األسعار.
وح ��ذرت امل �ص��ادر م��ن أن ع��رق�ل��ة ق��ان��ون
ال��دي��ن ال �ع��ام س�ي�ك��ون ل�ه��ا ت��أث�ي��ر سلبي
في ق��رار وك��االت التصنيف العاملية في
امل��راج �ع��ة ن �ص��ف ال �س �ن��وي��ة ل�ل�ت�ص�ن�ي��ف
ال�س�ي��ادي ل�ل�ك��وي��ت ،وم��ن ث��م تصنيفات
ال� � �ب� � �ن � ��وك امل � �ح � �ل � �ي� ��ة .ون � �ب � �ه� ��ت إل� � � ��ى أن
العديد م��ن دول العالم أعلنت خططها
لالستدانة بالفعل ،وكلما ّ
مر الوقت زاد
الطلب على االق �ت��راض ،وض��اق��ت فرص
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى أس� �ع ��ار أف� �ض ��ل ،داع �ي��ة
السلطتني للتوافق على تمرير القانون،
السيما أن الحكومة تبدي م��رون��ة غير
م�س�ب��وق��ة ف��ي ادخ� ��ال ت �ع��دي�لات ت��رض��ي
النواب ،حتى وان اضطرها ذلك لتغيير
اسم القانون.
وأش � � � � � ��ارت امل� � � �ص � � ��ادر إل� � � ��ى أن ع �م �ل �ي��ة

االق� � �ت � ��راض ت �ح �ت ��اج إل � ��ى وق � ��ت ل �ل �ق �ي��ام
ب��ال �ج��والت ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة وت�ع�ي�ين م��دي��ري
اإلص��دار ،ل��ذا يجب االس��راع ف��ي اق��راره،
خ �ص��وص��ًا أن ج�ع�ب��ة ال� �ن ��واب ق��د ن�ف��دت
من البدائل التي ثبت عدم جدواها بعد
اق� �ت ��راب االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام م��ن ال �ن �ف��اد،
وص �ع��وب��ة ت�ح�ص�ي��ل  7م �ل �ي��ارات دي �ن��ار
م��ن أرب � ��اح م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول مل�ص�ل�ح��ة
وزارة املالية ،التي ينظم سدادها اتفاق
حكومي سابق بني الوزارتني.

خطط االقتراض الخليجية
وف ��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت �ك��اف��ح ف �ي��ه ح�ك��وم��ة
ال �ك��وي��ت ل �ت �م��ري��ر ق ��ان ��ون ال ��دي ��ن ال �ع��ام،
س � ��ارع � ��ت ح � �ك� ��وم� ��ات امل� �ن� �ط� �ق ��ة ب ��إع�ل�ان
خططها لالقتراض لسد عجز املوازنة،
وت � ��وف� � �ي � ��ر ال � �س � �ي� ��ول� ��ة ال � �ك� ��اف � �ي� ��ة ل ��دع ��م
اق �ت �ص��ادي��ات �ه��ا ،ف ��ي م ��واج �ه ��ة ج��ائ �ح��ة

قانونيون لـ سبقلا:

بإمكانها مساعدة روَّ اد األعمال

شبهات دستورية حول تعديالت
قانون اإليجارات !
علي الخالدي
قالت مصادر قانونونية أن امل��واد املقترح
إضافتها إلى مواد القانون املدني وقانون
اإليجارات ملعالجة الخلل الناجم عن أزمة،
ينطوي على شبهات دستورية.
وأش ��ارت إل��ى أن ه��ذه التعديالت تتمحور
ف��ي ع��دم ج��واز فسخ العقد م��ن قبل املؤجر
ح��ال تعذر املستأجر ع��ن س��داد األج��رة في
ال �ح��االت ال�ت��ي ت�ق��رر فيها ال�س�ل�ط��ة العامة
ت�ع�ط�ي��ل ووق ��ف ال�ع�م��ل ف��ي امل��راف��ق ال�ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ح �م��اي��ة ل�ل�أم ��ن وال �س �ل��م ال� �ع ��ام أو
الصحة العامة والتي تقتضيها املصلحة
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ب�ل�اد أو خ�ل��ال ف� �ت ��رات ال �ح��روب
وال� � �ك � ��وارث ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة أو ن �ت �ي �ج��ة ت�ف�ش��ي
األمراض أو األوبئة.
وق��ال��ت امل� �ص ��ادر ال �ع �ق��اري��ة ان ال�ت�ع��دي�لات
امل��زم��ع ت�ق��دي�م�ه��ا إن ص�ح��ت ف��إن��ه يشوبها
ال�ع��دي��د م��ن امل�لاح�ظ��ات تستوجب ال�ع��دول
عنها ،والتي تتمثل فيما يلي :عدم دستورية
التعديل :حيث يخالف هذا املقترح املادة 25
من الدستورالكويتي التي قررت مسؤولية
الدولة عن تلك الجائحة باعتبارها كارثة
بيئية إال أننا نجد ال��دول��ة قد رفعت يدها
ع��ن مسؤوليتها القانونية وال��دول�ي��ة وإن
كانت قدمت كثيرا م��ن امل�س��اع��دات إال أنها
نفضت ي��ده��ا م��ن مسؤوليتها وتعويض
م��واط �ن �ي �ه��ا وات �ج �ه��ت إل� ��ى ت �ن �س �ي��ق األم ��ر
ب�ين املتعاقدين وف��ك االش�ت�ب��اك بينهم فإن
ك��ان ه�ن��اك ض��رر على امل��واط�ن�ين ف�لا يجوز
أن ي �ع��وض ب�ع�ض�ه��م اآلخ ��ر ألس �ب��اب ال يد
ألحدهما فيها وهنا تقوم مسؤولية الدولة
عن تعويض مواطنيها املتضررين.
وأك� ��دت أن ال�ت�ع��دي��ل غ�ي��ر م �ب��رر وال ت��وج��د
ح ��اج ��ة ع �م �ل �ي��ة ل �ل �ت �ع��دي��ل امل� �ق� �ت ��رح ،وذل ��ك
ب�ح�س�ب��ان أن اإلض��اف��ة امل�ق�ت��رح��ة ليست إال

ت�ط�ب�ي�ق��ًا ل �ن �ظ��ري��ة ال � �ظ ��روف االس �ت�ث �ن��ائ �ي��ة
العامة الطارئة املقررة بنص املادة  198من
القانون املدني ،والتي تبيح للقاضي بناء
على طلب املدين تضييق مدى االلتزام الذي
ب ��ات م��ره�ق��ًا ب�ف�ع��ل ال �ظ ��روف االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
العامة الطارئة.
ك �م��ا أن ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل ال ت��وج��د ح��اج��ة له
خ��اص��ة ب�ع��د أن ق��ام��ت ال�ح�ك��وم��ة الكويتية
وب�ع��ض ال�ج�ه��ات ال�خ��اص��ة ك��ال�ب�ن��وك للحد
م ��ن ت ��داع� �ي ��ات ال �ج��ائ �ح��ة ال ��راه � �ن ��ة ،ح�ي��ث
أص ��درت ال�ع��دي��د م��ن ال �ق��رارات واإلج� ��راءات
ال�ت��ي م��ن شأنها تخفيف ال�ع��بء ع��ن كاهل
املستأجرين ف��ي ظ��ل ه��ذه الجائحة ومنها
ت��أج �ي��ل س � ��داد ال� �ق ��روض مل ��دة س �ت��ة أش�ه��ر
وت��أج �ي��ل اس �ت �ح �ق��اق ال �ت��أم �ي �ن��ات وت �ق��دي��م
ق � � � ��روض م � �ي � �س ��رة ل� �ل� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب ��ال �ج �ه ��ات
الحكومية وألصحاب األعمال لدعم رواتب
ال�ع��ام�ل�ين وس ��داد اإلي �ج ��ارات م��ا م��ن شأنه
اس�ت�م��رار روات��ب أغلب العاملني دون تأثر
سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأف ��ادت ب��أن التعديل امل�ق�ت��رح على قانون
االي�ج��ارات غير محكم من حيث الصياغة،
إذ اشتمل على عمومية تتنافى مع املقصد
م��ن التعديل ،ذل��ك أن املعني بالتعديل هو
املستأجر ال��ذي ن��ال��ت ال�ظ��روف املنصوص
ع�ل�ي�ه��ا ب��ال�ت�ع��دي��ل م��ن ق��درت��ه ع �ل��ى ال��وف��اء
ب��األج��رة ،دون مثيله ال��ذي لم تنل منه تلك
ً
ال � �ظ� ��روف ،ف �م �ث�ل�ا ي ��وج ��د م �س �ت��أج��رون ق��د
تضرروا من ق��رارات ع��زل املناطق وآخ��رون
ل��م ي�ت�ض��رروا وه�ن��اك مستأجرون م��ا زال��ت
م�ن�ش��آت ع�م�ل�ه��م ت �م��ارس أع �م��ال �ه��ا ،بينما
ي��وج��د آخ� ��رون ق��د أغ�ل�ق��ت م�ن�ش��آت عملهم
وت ��وق ��ف ص� ��رف روات� � ��ب ب�ع�ض�ه��م ك �ل �ي��ا أو
جزئيا.
ول�ف�ت��ت ال ��ى ان ال �ش��اه��د ف��ي األم ��ر أن ح��ال
امل�س�ت��أج��ري��ن ع�ل��ى ع�م��وم�ه��م ل�ي��س واح � �دًا،

ك ��ورون ��ا .ف �ق��د أع �ل �ن��ت امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �س �ع��ودي��ة ،ع�ل��ى ل �س��ان وزي ��ر ماليتها
م �ح �م��د ال � �ج� ��دع� ��ان ،أن � �ه ��ا ق� ��د ت �ق �ت��رض
ن� �ح ��و  26م� �ل� �ي ��ار دوالر إض ��اف� �ي ��ة ه ��ذا
ال �ع��ام ،وس�ت�س�ح��ب  32م�ل�ي��ار دوالر من
اح�ت�ي��اط�ي��ات�ه��ا ،ل�ت�م��وي��ل ع �ج��ز امل��وازن��ة
الناتج عن هبوط أسعار النفط.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أع �ل �ن��ت إم � � ��ارة أب��وظ �ب��ي
ع � ��ن اق� � �ت � ��راض  7م � �ل � �ي� ��ارات دوالر م��ن
خ�لال س�ن��دات س�ي��ادي��ة ،على  3ش��رائ��ح،
ل �ت �ع��وي��ض ال �س �ي��ول��ة ال �ت��ي ف �ق��دت �ه��ا م��ن
ت��راج��ع أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ال �خ��ام .وب��اش��رت
دب��ي محادثات مع بنوك لجمع تمويل
بعدة مليارات من ال��دوالرات ،بدعم من
إي � � ��رادات رس � ��وم ط � ��رق ،ب �ي �ن �م��ا اظ �ه��رت
وث� �ي� �ق ��ة أن ال� �ب� �ح ��ري ��ن ح � � ��ددت ت �س �ع �ي��ر
ص�ك��وك ألج��ل  4س�ن��وات ون�ص��ف السنة
عند  %6.25وس�ن��دات ألج��ل  10سنوات

عند .%7.375
ي��ذك��ر أن م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ال ��دي ��ن ال �ع��ام
امل�ط��روح أم��ام اللجنة املالية البرملانية
ي�ن��ص ع�ل��ى «أن��ه ي��ؤذن للحكومة خ�لال
م� � ��دة ال ت � �ج � ��اوز ع� �ش ��ري ��ن س � �ن� ��ة ،ت �ب��دأ
م��ن ت��اري��خ ال�ع�م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون بعقد
ق ��روض ع��ام��ة أو ع�م�ل�ي��ات ت�م��وي��ل على
اال تتجاوز م��ا نسبته  %60م��ن الناتج
امل �ح �ل��ي اإلج� �م ��ال ��ي االس� �م ��ي ال �س �ن��وي،
وب� �ح ��د أق� �ص ��ى م �ب �ل��غ وق � � ��دره ع� �ش ��رون
مليار دينار او ما يعادله من العمالت
األج�ن�ب�ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ال�ق��اب�ل��ة للتحويل
وتنقسم على النحو التالي:
أ  -القسم األول  8مليارات دينار وتكون
مرتبطة بتمويل عجز امليزانية.
ب  -ال �ق �س��م ال� �ث ��ان ��ي  12م �ل �ي��ار دي �ن��ار
وت� � �ك � ��ون م � �ش� ��روط� ��ة ب �ق �ي �م ��ة امل� �ش ��اري ��ع
ال��رأس�م��ال�ي��ة امل�س�ج�ل��ة ف��ي امل�ي��زان�ي��ة وال
ت �س �ت �خ��دم اال ل� �ه ��ذه امل� �ش ��اري ��ع .وح ��دد
امل � � �ش� � ��روع ل � � �س � ��داد م� �ب� �ل ��غ ال � � �ق � ��رض او
ع�م�ل�ي��ات ال�ت�م��وي��ل اج�ل�ا ال ي �ت �ج��اوز 30
س�ن��ة ،ت�ب��دأ م��ن ت��اري��خ اب��رام العقد متى
ت��م على دف�ع��ة واح��دة ،ف��إذا ك��ان مقسمًا
الى شرائح يبدأ سريان األجل بالنسبة
ل �ك��ل ش��ري �ح��ة م ��ن ت ��اري ��خ اب� � ��رام ال �ع �ق��د
الخاص بها».

سيدفع جميع المستأجرين
للعزوف عن السداد سواء
المتضرر أو غيره
المقترح من شأنه خلق
أزمة ألجهزة الدولة
ومؤسساتها بالضغط
على القضاء
إقراره سيؤدي إلى أزمة
ائتمانية حادة في البنوك
بسبب تعثر مالك العقارات
عن دفع أقساط قروضهم
ب�ي�ن�م��ا ج ��اء م �ق �ت��رح ال �ت �ع��دي��ل ب�ع�م��وم�ي�ت��ه
ً
املتعدية للقصد شامال االثنني دون تفرقة
ما يمثل افتئاتًا على حق الطرف االخر من
العالقة (املؤجر) دون مسوغ ،وهو ما تأباه
الغاية التشريعية من التعديل املقترح.
وأك��دت امل�ص��ادر أن املقترح من شأنه خلق
أزمة ألجهزة الدولة ومؤسساتها فتطبيقه
س�ي��دف��ع ج�م�ي��ع امل�س�ت��أج��ري��ن ل �ل �ع��زوف عن
ال�س��داد س��واء امل�ض��ار أو غير امل�ض��ار نظرا
ل�ت��أك��ده��م م��ن اس�ت�ح��ال��ة اخ�لائ�ه��م ف��ي ح��ال
ع��دم ال �س��داد ،االم��ر ال��ذي ي��ؤدي ال��ى توجه
املالك إلى املحاكم مما يؤدي الى اكتظاظها
ب�م�ث��ل ه ��ذه ال ��دع ��اوى م��ا م��ن ش��أن��ه زي ��ادة
الضغط على الهيئة القضائية ويؤدي الى
اطالة أمد التقاضي أكثر من ذي قبل.

واض ��اف ��ت ان ه� ��ذا امل �ق �ت��رح س �ي �م �ث��ل أزم ��ة
ائ�ت�م��ان�ي��ة ح� ��ادة ل�ل�ب�ن��وك ،ح�ي��ث سيترتب
على اعتماده عزوف أغلب إن لم يكن جميع
امل�س�ت��أج��ري��ن ع��ن س ��داد االج� ��رة املستحقة
ف��ي ذمتهم ،وه��و م��ا س��وف ي��دخ��ل الجميع
واالق� �ت� �ص ��اد ك �ل��ه ف ��ي ن �ف��ق م �ظ �ل��م ال ي�ع�ل��م
نهايته ،السيما ان املستأجر قد أمن العقاب
امل�ت�م�ث��ل ف��ي اخ�لائ��ه م��ن ال�ع�ين امل�س�ت��أج��رة،
وكل هذا يؤدي بالضرورة الى تعسر املالك
املقترضني من البنوك في سداد أقساطهم،
م�م��ا ي�خ�ل��ق أزم ��ة ائ�ت�م��ان�ي��ة ح ��ادة للبنوك
املقرضة.
وأردف��ت امل�ص��ادر :أن مقترح تعديل قانون
اإليجارات عابه افتقاده الغاية من التعديل،
وه� ��ي م�ص�ل�ح��ة امل �س �ت��أج��ر ،ح �ي��ث إن ه��ذا
التعديل س�ي��ؤدي ب��ال�ض��رورة إل��ى تضييق
س �ل�ط��ة ال �ق��اض��ي ف ��ي إع� �م ��ال ال �ن��ص ال �ع��ام
ودف�ع��ه إل��ى تطبيقها ،السيما أن التعديل
لم ينص على سلطة القاضي في تخفيض
األج� � ��رة ب �ج��ان��ب ت�ق�س�ي�ط�ه��ا ،وذل � ��ك ي�ك��ون
التعديل قد أضر باملستأجر من حيث أراد
نفعه.
ودعت املصادر إلى العدول عن هذا التعديل
ل�لأس�ب��اب ال�س��اب�ق��ة ،خ��اص��ة أن ال�ه��دف منه
ه ��و م�ص�ل�ح��ة امل �س �ت��أج��ر ،وت �ل��ك امل�ص�ل�ح��ة
كفلتها له املادة  198من القانون املدني التي
أتاحت للهيئة القضائية السلطة الواسعة
وال �ف �ض �ف ��اض ��ة ف� ��ي إع � �م� ��ال أح � �ك� ��ام ال �ق ��وة
القاهرة والظروف الطارئة والعذر املقبول
وت�ح��دي��د االل �ت��زام ب��إن�ق��اص أو تقسيط أو
رأي سبيل ت��راه املحكمة ،ف��ي ح�ين أن هذا
التعديل كما أسلفنا سيحرم املستأجر من
االستفادة بالتخفيض بل سيلزمه بسداد
ك��ام��ل األج ��رة ،ول�ك��ن على أق�س��اط يحددها
قاضي املوضوع ،ناهيك عن عدم دستورية
التعديل املقترح.

 6نصائح للتفاوض مع ُمالك العقارات
ّ
تفشي فيروس كورونا المستجد،
مع غلق المتاجر وتراجع المستهلكين عن الشراء ،في ظل
وجد روّ اد األعمال أنفسهم مضطرين إلى التفاوض مع جهات عدة ،من أجل تأجيل سداد
بعض المدفوعات المطلوبة أو خفضها ،بما في ذلك وكاالت االئتمان االستهالكي والجهات
المانحة للرهون العقارية ومالك العقارات.
ورغم الضغوط العديدة التي يتع ّرض لها روّ اد األعمال في الوقت الحالي ،إال أن بإمكانهم أن
ّ
يحققوا نتائج جيدة من التفاوض ،تم ّكنهم من الحفاظ على أعمالهم والخروج من هذه
األزمة من دون خسائر كبيرة .وفي ما يلي نصائح للتفاوض وقت األزمات:

 - 1كثرة الخيارات المتاحة

ت�س�ه�ي�لات للمستأجرين ل�ف�ت��رة ق�ص�ي��رة إل��ى حني
مرور األزمة.

ّ
تعلم الكثير من مالك العقارات والجهات املانحة
للرهون العقارية ووكاالت االئتمان االستهالكي
من األزمة املالية والركود االقتصادي الذي حدث
ع��ام  2008أن رف��ض التفاوض م��ع ّ
رواد األعمال
ك��ان��ت ن�ت�ي�ج�ت��ه م� �ن ��ازل وم �ت��اج��ر م �ه �ج ��ورة ،أو
قضايا استمرت لسنوات في املحاكم.
لذلك ،فإن من مصلحة هذه الجهات ،كما هو من
ّ
للتوصل إلى
مصلحة رائ��د األع�م��ال ،ال�ت�ف��اوض
ّ
حل مريح لجميع األطراف ،خاصة بعدما تسبب
فيروس كورونا في إغالق الكثير من املؤسسات،
وتعليق العمل باملحاكم.

أص �ب��ح ب��إم �ك��ان رواد األع� �م ��ال اآلن ف ��ي جميع
أن�ح��اء العالم أن يتواصلوا بعضهم م��ع بعض
لالستفادة من تجارب بعضهم ،وذلك من خالل
املجموعات التي تجمع رواد األع�م��ال معًا عبر
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،م �ث��ل ف�ي�س�ب��وك،
ويمكن أن يجد رائ��د األع �م��ال عبر ه��ذه امل��واق��ع
أش� �خ ��اص ��ًا ن �ج �ح��وا ف ��ي ال� �ت � ّ
�وص ��ل إل � ��ى ح �ل��ول
ُ
مبتكرة للتفاوض مع مالك العقارات ،ويستفاد
من تجربتهم.

 - 2تحديد المشكلة المراد حلها

 - 5طرح أسئلة مفتوحة

ً
بدال من أن يترك رائد األعمال الذعر يسيطر عليه،
يجب أن يطرح على نفسه بعض األس�ئ�ل��ة ،مثل:
«ه��ل ي��رغ��ب ف��ي ج��ذب ع�م�لاء ج��دد ب��أي تكلفة ،أم
في التركيز على قاعدة عمالء أصغر حجمًا قادرة
على ّ
تحمل تكاليف منتجات الشركة؟ هل يرغب
ف��ي م��واص�ل��ة أع�م��ال��ه وخ �ف��ض اإلي �ج��ار إل ��ى حني
ّ
تتمكن الشركة من العودة إلى وضعها الطبيعي؟
بمجرد أن يحدد رائد األعمال املشكلة التي يحاول
حلها ،سيكون من السهل عليه التفاوض بوضوح
وثقة.

 - 3احتياجاتك واحتياجات اآلخرين
االحتياجات هي أساس نجاح املفاوضات؛ لذلك من
املهم أن ّ
يدون رائد األعمال احتياجاته (مثل خفض
اإلي�ج��ار بنسبة  %30مل��دة ثالثة أش�ه��ر) ،باإلضافة
إل��ى التفكير في احتياجات اآلخ��ري��ن أيضًا ،فمالك
ال �ع �ق��ارات ،ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ،ي��رغ�ب��ون ف��ي إظ�ه��ار
م �ع ��دالت إش �غ ��ال م��رت �ف �ع��ة ل �ع �ق��ارات �ه��م ،وي ��ري ��دون
ّ
ضمان تدفق نقدي مستمر ،ما قد يجعلهم يقدمون

 - 4االستفادة من النصائح والتجارب

ّ
من املهم أن يركز رائ��د األعمال عندما تحني لحظة
ّ
ال �ت �ف��اوض ع�ل��ى ط��رح األس�ئ�ل��ة امل�ف�ت��وح��ة ،وتجنب
ً
األسئلة التي تكون إجاباتها بـ «نعم» أو «ال» ،فبدال
ً
من أن يسأل مالك العقار ،مثال :هل يمكنك خفض
اإلي �ج��ار؟ يسأله :كيف يمكن خفض اإلي�ج��ار؟ وما
الخطط التي نجحت مع املستأجرين اآلخرين؟ ما
ال��ذي ت��ري��ده مني أن أق��دم��ه لتشعر ب��ال��راح��ة تجاه
خطة السداد؟

 - 6استخدام كلم َتي «أنا» و«نحن»
ع�ن��دم��ا ي �ق� ّ�دم رائ ��د األع �م��ال طلبه إل��ى ال�ج�ه��ة التي
يرغب في التفاوض معها عليه أن يستخدم كلمتي
«أن��ا» و«نحن» ،وبعبارة أخ��رى :هذا هو ما أطلبه،
وكيف تمكن لكلينا االستفادة منه.
وعندما يعرف رائ��د األع�م��ال احتياجات اآلخ��ري��ن،
وي� �ظ� �ه ��ر ل� �ه ��م ك� �ي ��ف ي �م �ك ��ن الق � �ت� ��راح� ��ه أن ي �ل� ّ�ب��ي
ّ
ّ
املرجح أن يحقق نتيجة جيدة
احتياجاتهم ،فمن
في التفاوض( .إنتربرنور ،أرقام)
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«الشال» :في أبريل الماضي

الكويتيون سيطروا
على  %76من تداوالت البورصة

بوخمسين :عبرت مرحلة دقيقة في تاريخها

«وربة للتأمين» ..ثقة
متجددة ومنهجية آمنة

¶ األفراد أكبر المتعاملين ..اشتروا أسهما ً بـ 1.2مليار دينار
استعرض تقرير الشال خصائص
ال�ت��داول في بورصة الكويت خالل
أبريل املاضي ،فقد أصدرت الشركة
الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم
ال�ت��داول ف��ي ال�س��وق الرسمي طبقًا
لجنسية املتداولني» ،عن الفترة من
 1ـ  1ـ  2020إلى  30ـ  4ـ  2020واملنشور
على املوقع اإللكتروني للبورصة.
وأفاد التقرير بأن األفراد ال يزالون
أك �ب��ر امل �ت �ع��ام �ل�ين ون �ص �ي �ب �ه��م إل��ى
ان � �خ � �ف ��اض ،إذ اس � �ت � �ح� ��وذوا ع�ل��ى
 %39.1م��ن إج�م��ال��ي قيمة األس�ه��م
ُ
امل �ش �ت��راة ( %40.1ف��ي ال�ث�ل��ث األول
 )2019و %37.8م��ن إج�م��ال��ي قيمة
ُ
األس�ه��م امل�ب��اع��ة ( %46.1ف��ي الثلث
األول  .)2019واشترى املستثمرون
األف��راد أسهمًا بقيمة  1.223مليار
دي �ن ��ار ،ك �م��ا ب��اع��وا أس �ه �م��ًا بقيمة
 1.185مليار دينار ،ليصبح صافي
ً
شراء بنحو 38.4
تداوالتهم األكثر
مليون دينار.
وثاني أكبر املساهمني في سيولة
ال� � �س � ��وق ه � ��و ق � �ط � ��اع امل ��ؤس � �س ��ات
وال � �ش� ��رك� ��ات ،ف �ق��د اس �ت �ح ��وذ ع�ل��ى
 %29.8م��ن إج�م��ال��ي قيمة األس�ه��م
ُ
امل �ش �ت��راة ( %32.5ل�ل�ف�ت��رة نفسها
 )2019و %29.3م��ن إج�م��ال��ي قيمة
ُ
األس� �ه ��م امل �ب ��اع ��ة ( %20.5ل�ل�ف�ت��رة
نفسها .)2019
وث� � ��ال� � ��ث امل � �س� ��اه � �م �ي�ن ه� � ��و ق� �ط ��اع
ح�س��اب��ات ال�ع�م�لاء (امل �ح��اف��ظ) ،فقد
استحوذ على  %26.1م��ن إجمالي
ُ
ق �ي �م��ة األس� �ه ��م امل� �ش� �ت ��راة (%21.2
ل �ل �ف �ت��رة ن �ف �س �ه��ا  )2019و%25.2
ُ
م��ن إج�م��ال��ي قيمة األس �ه��م امل�ب��اع��ة
( %25.7للفترة نفسها  ،)2019وقـد
اش�ت��رى ه��ذا القطاع أسهمًا بقيمة
 818.198م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ،ف��ي حني
باع أسهمًا بقيمة  788.594مليون
دي� �ن ��ار ،ل�ي�ص�ب��ح ص��اف��ي ت��داوالت��ه
ً
شراء وبنحو  29.604مليون دينار.
وآخ��ر املساهمني ف��ي السيولة هو
ق �ط��اع ص �ن��ادي��ق االس �ت �ث �م��ار ،فقد
اس�ت�ح��وذ ع�ل��ى  %7.7م��ن إج�م��ال��ي
ُ
قيمة األسهم املباعة ( %7.6للفترة
ن�ف�س�ه��ا  )2019و %5م��ن إج�م��ال��ي
ُ
قيمة األسهم املشتراة ( %6.1للفترة
نفسها  ،)2019وقد باع هذا القطاع
أس �ه �م��ًا ب �ق �ي �م��ة  241.486م �ل �ي��ون
دي � �ن� ��ار ،ف ��ي ح�ي�ن اش� �ت ��رى أس�ه�م��ًا
ب �ق �ي �م��ة  155.803م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار،
ليصبح ص��اف��ي ت��داوالت��ه الوحيد
بيعًا وبنحو  85.683مليون دينار.
وم ��ن خ �ص��ائ��ص ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت

أنور جواد بوخمسين متوسطاً «عمومية وربة للتأمين»

طاغ لهيمنة النفط الخام على الناتج المحلي
أث ٌر ٍ

ذك��ر ال�ش��ال ،أن اإلدارة امل��رك��زي��ة لإلحصاء
ن� �ش ��رت أرق � � ��ام ال� �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي
ب��األس�ع��ار ال�ث��اب�ت��ة ل�ل��رب��ع ال��راب��ع م��ن ،2019
وتكمن أهمية قراءة تلك األرق��ام في بعدين،
األول :م�ت��اب�ع��ة ت�ط��وره��ا بمعنى ن�م��وه��ا أي
ت��وس��ع االق �ت �ص ��اد أو ان �ك �م��اش��ه ،وال �ث��ان��ي
ق� ��راءة ال�ت�ط��ور ض�م��ن م�ك��ون��ات ذل ��ك ال�ن��ات��ج
لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها ،ولعل
األه��م هو متابعة أثر السياسات العامة في
إصالح اختالالت االقتصاد الهيكلية ،الفتًا
اس �ت �م��رار ك��ون�ه��ا ب��ورص��ة محلية،
ف�ق��د ك��ان امل�س�ت�ث�م��رون الكويتيون
أك�ب��ر امل�ت�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا ،إذ اش�ت��روا
أسهمًا بقيمة  2.406مليار دينار
م �س �ت �ح��وذي��ن ب ��ذل ��ك ع �ل��ى %76.9
ُ
من إجمالي قيمة األسهم املشتراة
( %74.4للفترة نفسها  ،)2019في
ح�ي�ن ب��اع��وا أس �ه �م��ًا ب�ق�ي�م��ة 2.368
مليار دينار مستحوذين بذلك على
 %75.6م��ن إج�م��ال��ي قيمة األس�ه��م
ُ
امل� �ب ��اع ��ة ( %84.7ل �ل �ف �ت��رة ن�ف�س�ه��ا
 ،)2019ل�ي�ب�ل��غ ص��اف��ي ت��داوالت �ه��م
األكثر ش� ً
�راء بنحو  38.051مليون
دينار.
وب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ح�ص��ة املستثمرين
اآلخرين من إجمالي قيمة األسهم
ُ
املباعة نحو  %10.3( %19.5للفترة
ن�ف�س�ه��ا  )2019وب ��اع ��وا م��ا قيمته
 609.823م�لاي�ين دي �ن ��ار ،ف��ي حني
ُ
ب �ل �غ��ت ق �ي �م��ة أس �ه �م �ه��م امل� �ش� �ت ��راة
نحو  543.224مليون دينار ،أي ما

إلى أن تلك األرق��ام باألسعار الثابتة -النمو
ال�ح�ق�ي�ق��ي -ت �ق��در ب ��أن ن �م �وًا س��ال�ب��ًا ب�ح��دود
 %-1.1قد تحقق ما بني الربع الرابع 2018
وال��رب��ع ال��راب��ع  ،2019بينما م��ا تحقق كان
ن�م�وًا موجبًا وب �ح��دود  %2.6م��ا ب�ين الربع
ال �ث��ال��ث وال ��رب ��ع ال ��راب ��ع م ��ن  2019ب�س�ب��ب
توسع القطاعات غير النفطية بنحو %3.5
وتوسع القطاع النفطي بنحو  .%1.8والنمو
ال�س��ال��ب م��ا ب�ين ال��رب��ع ال��راب��ع  2018وال��رب��ع
الرابع  ،2019جاء في معظمه بسبب هبوط

ن�س�ب�ت��ه  %17.4م��ن إج �م��ال��ي قيمة
ُ
األس �ه��م امل �ش �ت��راة ( %20.8للفترة
نفسها .)2019
وب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ح�ص��ة املستثمرين
من دول مجلس التعاون الخليجي
ُ
من إجمالي قيمة األسهم املشتراة
ن�ح��و  %4.8( %5.8ل�ل�ف�ت��رة نفسها
 )2019أي م� ��ا ق �ي �م �ت��ه 181.498
مليون دينار ،في حني بلغت نسبة
ُ
أسهمهم امل�ب��اع��ة ن�ح��و %5( %4.9
للفترة نفسها  )2019أي ما قيمته
 152.951م �ل �ي ��ون دي � �ن � ��ار ،ل�ي�ب�ل��غ
ص��اف��ي ت��داوالت�ه��م وبنحو 28.548
مليون دينار.
وت �غ� �ي ��ر ال � �ت ��وزي ��ع ال �ن �س �ب��ي ب�ين
الجنسيات عن سابقه ،إذ أصبح
ن�ح��و  %76.2للكويتيني%18.4 ،
ل � �ل � �م � �ت� ��داول �ي�ن م � ��ن ال �ج �ن �س �ي ��ات
األخ � ��رى و %5.3ل�ل�م�ت��داول�ين من
دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي،
مقارنة بنحو  %79.5للكويتيني،

القطاع النفطي ال��ذي حقق انكماشًا بنحو
 ،%-2.6وع�ل��ى أث ��ره ان�خ�ف��ض م�ع��دل النمو
العام إلى  %-1.1كما ذكرنا ،بينما حقق أداء
القطاعات غير النفطية توسعًا بنحو .%0.6
ولفت إلى أن مؤشر هيمنة قطاع النفط على
م�ك��ون��ات ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي مستمر
ك�م��ا الح�ظ�ن��ا م��ن أث ��ره ال�ط��اغ��ي ف��ي األرق ��ام
املنشورة ،فمساهمة قطاع النفط باألسعار
الثابتة ما زالت أعلى من نصف حجم الناتج
املحلي اإلجمالي.

 %15.6للمتداولني من الجنسيات
األخ � ��رى و %4.9ل�ل�م�ت��داول�ين من
دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
للفترة نفسها م��ن ع��ام  .2019أي
أن بورصة الكويت ظلت بورصة
محلية ،حيث كان النصيب األكبر
للمستثمر املحلي ونصيبه إلى
انخفاض ،بإقبال أكبر من جانب
مستثمرين من خارج دول مجلس
التعاون يفوق إقبال نظرائهم من
داخ � ��ل دول امل �ج �ل��س ،وم� ��ا زال ��ت
غلبة التداول فيها لألفراد.
وان�خ�ف��ض ع��دد ح�س��اب��ات ال �ت��داول
النشطة بنسبة  %-9.1ما بني نهاية
ديسمبر  2019ونهاية ابريل ،2020
م �ق ��ارن ��ة ب ��ارت� �ف ��اع ط �ف �ي��ف ب�ن�س�ب��ة
 %0.2ما بني نهاية ديسمبر 2018
ونهاية ابريل .2019
وب � �ل� ��غ ع � � ��دد ح � �س� ��اب� ��ات ال� � �ت � ��داول
النشطة في نهاية ابريل  2020نحو
 15.631حسابًا أي ما نسبته %3.9

وزير االقتصاد األلماني:

األزمة الحالية
ال تعني التخلي
عن العولمة
ق��ال وزي��ر االق�ت�ص��اد األمل��ان��ي
ب �ي �ت��ر أل� �ت� �م ��اي ��ر ،أن ج��ائ �ح��ة
ف � � �ي� � ��روس ك � � ��ورون � � ��ا أث �ب �ت ��ت
اعتماد أوروبا أكثر مما يجب
على دول أخرى في الحصول
على بعض اإلمدادات الطبية
وإن� � � � � ��ه ي� � �ج � ��ب ع� � �ل � ��ى ال � � � ��دول
األوروب� �ي ��ة ال �ت �ع��اون لتنويع
س�ل��اس� ��ل اإلم � � � � ��داد ال ��دول� �ي ��ة
بشكل أكبر.
وذكر ألتماير في تصريحات
أم��س «أمل��ان�ي��ا ال�ت��ي ستتولى
ال ��رئ ��اس ��ة ال� ��دوري� ��ة ل�لات �ح��اد
األوروب� � ��ي م��ن ي��ول�ي��و تشعر
ب�م�س��ؤول�ي��ة خ��اص��ة ف��ي أزم��ة
ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا ل�ت�ش�ك�ي��ل
أوروب � � ��ا ب �ش �ك��ل ف �ع ��ال ب ��روح
التضامن».
وأض � � ��اف أل �ت �م��اي��ر ال�ح�ل�ي��ف
ال��وث�ي��ق للمستشارة أنجيال
م �ي��رك��ل أن ال � �س ��وق ال ��واح ��د
م��ا زال يمثل العمود الفقري
االق � � � � �ت � � � � �ص� � � � ��ادي ل �ل��ات � � �ح � ��اد
األوروبي.
وأض � � � � ��اف «ول � � �ه� � ��ذا ن �ح �ت��اج
إل ��ى اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ص�ن��اع�ي��ة
أوروب� � �ي � ��ة ل �ت �ع��زي��ز ال �ق��اع��دة
ال � �ص � �ن� ��اع � �ي� ��ة ف� � ��ي أوروب � � � � � ��ا،
م� �ق� �ت ��رن ��ة ب� � �ظ � ��روف إط� ��اري� ��ة
ج � �ي� ��دة ،ال س �ي �م��ا ب��ال �ن �س �ب��ة
ل� � � �ل� � � �ش � � ��رك � � ��ات ال � � �ص � � �غ � � �ي � ��رة
واملتوسطة الحجم».
ول� �ك ��ن ال� ��وزي� ��ر ق � ��ال إن م�ث��ل
ه � ��ذه االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ال ب��د
وأن تكون متوافقة مع قواعد
منظمة التجارة العاملية.
وأض ��اف أن «األزم ��ة الحالية
ال تعني التخلي عن العوملة.
ب��ل على العكس فإنها تؤكد
أهمية وج��ود قواعد تجارية
دولية واضحة يجب أن يلتزم
بها الجميع».

م��ن إج �م��ال��ي ال �ح �س��اب��ات ،م�ق��ارن��ة
ب�ن�ح��و  16.934ح�س��اب��ًا ف��ي ن�ه��اي��ة
مارس  2020أي ما نسبته  %4.3من
إجمالي الحسابات للشهر نفسه،
أي بانخفاض بنحو  %-7.7خالل
ابريل .2020

ق��ال رئ�ي��س مجلس اإلدارة ف��ي ش��رك��ة ورب��ة
ل�ل�ت��أم�ين ،أن ��ور ج ��واد ب��وخ�م�س�ين :إن ال�ف�ت��رة
الحالية تعتبر ظ��روف��ًا استثنائية وصعبة،
خ ��اص ��ة ف� ��ي ظ� ��ل ال �ج ��ائ �ح ��ة ال �ع ��امل �ي ��ة ج� ��راء
ان�ت�ش��ار ف �ي��روس «ك ��ورون ��ا» امل�س�ت�ج��د ،حيث
من الصعب في الفترة الحالية تحديد آثارها
على قطاع التأمني ،ال سيما ع��دم معرفة أي
مدى ستستمر ،وماهية عواقبها على القطاع
بشكل عام ،كما أن قطاع التأمني الى اآلن أقل
ت �ض��ررًا م �ق��ارن��ة ب��ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي وق �ط��اع
التجزئة اللذين تضررا بشكل أكبر في األزمة.
وأض��اف بوخمسني ،في كلمته أثناء انعقاد
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ل�ل�ش��رك��ة أم ��س بنسبة
حضور بلغت  ،%76.450التي أقرت كل بنود
ج��دول االع �م��ال ،بما فيها ت��وزي��ع  %7.5نقدا
و %2.5أس� �ه ��م م �ن �ح��ة ع �ل��ى امل �س��اه �م�ي�ن ع��ن
السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر ،2019
ٔ
أن ال �ش��رك��ة ح��اف �ظ��ت ع �ل��ى م�ك��ان�ت�ه��ا واك� ��دت
اس �ت �ح �ق��اق �ه��ا ل �ث �ق��ة م�س��اه�م�ي�ه��ا وع �م�لائ �ه��ا،
مضيفا أن تلك الثقة تتجدد يوما بعد يوم،
حيث تقوم بتطوير وتحديث أساليب العمل
بها لتواكب حداثة العصر وتطوراته السريعة
املتالحقة ف��ي خضم معترك اقتصادي قاس
وب �ي �ئ��ة ع �م��ل ص �ع �ب��ة ال م� �ك ��ان ف �ي �ه��ا ل�ل�ع�م��ل
التقليدي ،بل لألفكار املتطورة في إط��ار قيم
ومبادئ الشركة العريقة.
وأش � � ��ار ب��وخ �م �س�ي�ن إل � ��ى أن ورب� � ��ة ل�ل�ت��أم�ين
انتهجت في سياستها االستثمارية منهجية
االس �ت �ث �م��ارات اآلم �ن��ة ،م�ع�ت��دل��ة امل�خ��اط��ر ذات
ٔ
العوايد والربحية الدورية املرتفعة واملستقرة،
ٔ
والتخارج من اي استثمارات عالية املخاطر،
الفتا ال��ى أن الشركة التزمت بتلك املنهجية
على م��دى س��ت س�ن��وات متتالية ،األم��ر ال��ذي
ان �ع �ك��س ع �ل��ى رب�ح�ي��ة وع � ٔ
�اي ��دات االس�ـ�ت�ث�م��ار
ٔ
خالل العام املالي  ،2019بنسبة زي��ادة ارب��اح
قدرها .%60

عموميتها أقرت توزيع % 7.5
نقداً و % 2.5منحة عن 2019
السابج :نهدف للتحول إلى
شركة وطنية أكثر ديناميكية
عام مثمر
وذكر بوخمسني أن عام  ٢٠١٩كان عامًا مثمرًا
وم �م �ي �زًا ،ح�ي��ث ع �ب��رت ال�ش��رك��ة م��رح�ل��ة دقيقة
ٔ
ف��ي تاريخها ،فاستطاعت ان تحقق امل�ح��اور
الرييسية ٔ
ٔ
لرويتها التي أسهمت في التحول
ال�ج��وه��ري ألداء ال�ش��رك��ة على ك��ل املستويات،
ب��دءًا من إع��ادة الهيكلة التي تمت على الوجه
األم� � �ث � ��ل ،وم � � � ��رورًا ب �ت �ط��وي��ر وت� �ح ��دي ��ث س�ي��ر
العمليات الداخلية للشركة ومنهجيتها على
ك��ل امل�س�ـ�ت��وي��ات وامل�ن��اح��ي ،وان�ت�ه��اء ب��االل�ت��زام
ال� �ت ��ام ب �خ��ري �ط��ة ال �ط ��ري ��ق ال� �ت ��ي ت ��م وض �ع �ه��ا
لتحقيق األه��داف ،واالستراتيجية املوضوعة
ٔ
ع�ل��ى اس ��س علمية ووف �ق��ًا ألف�ض��ل امل�م��ارس��ات
والخبرات العاملية ومن خالل الكوادر املتميزة
التي تقوم على تنفيذ تلك االستراتيجيات.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للشركة
أن� ��ور ف � ��وزان ال �س��اب��ج :إن ورب� ��ة ل�ل�ت��أم�ين تمر
حاليًا بمرحلة تحول من استراتيجية ٔ
«روي��ة
ورب��ة  »2021ال�ت��ي ت��م إط�لاق�ه��ا وتفعيلها في
عام  .2016وتهدف هذه ٔ
الروية بشكل ٔ
رييسي
ٔ
إل � ��ى ت �ح��وي��ل م� ٔ�وس �س �ت �ن��ا إل � ��ى ش ��رك ��ة ت��ام�ي�ن
ٔ
وطنية اكثر ديناميكية تسعى جاهـدة لتوفير
ٔ
م �ن �ت �ج��ات ت ��ام�ي�ن م �ب �ت �ك��رة وت �ح �ق �ـ��ق ال��رب�ح�ي��ة
املستدامة.
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«كورونا» كشف نقاط ضعفه وهشاشته

نظام اإلمداد الغذائي ..أمام واقع مجهول
الكثير من البطاطس في املنزل .لكن هذه االستراتيجية
لن تنجح مع كل محصول :فساحل العاج وغانا ،أكبر
مصدرين للكاكاو في العالم ،فقدتا األسواق التي ّ
ّ
تصدر
لها في جميع أنحاء أوروب��ا وآسيا ،عندما ب��دأ الناس
ف��ي التركيز على ش��راء امل��واد األساسية أث�ن��اء عمليات
اإلغالق بدال من الشوكوالتة.

إيمان عطية

ُ
ف��ي ب�ل�ج�ي�ك��ا ،ط�ل�ب��ت م��ن امل��واط �ن�ين زي� ��ادة استهالكهم
م ��ن ال �ب �ط��اط��س ،وف ��ي ج�م�ي��ع أن �ح ��اء ب��ري �ط��ان �ي��ا ،أل�ق��ى
املزارعون ماليني الليترات من الحليب في املجاري ،بدال
م��ن تحويلها إل��ى زب ��دة .وف��ي إي ��ران ،ت��م إع ��دام املاليني
م��ن ال �ف��راخ ال�ص�غ�ي��رة ودف�ن�ه��ا ح�ي��ة .وف��ي ال�ه�ن��د ،يقوم
امل��زارع��ون بإطعام الفراولة للماشية ،ب��دال من إرسالها
إل��ى األس� ��واق .فهل ه��ذا ه��و شكل ن�ظ��ام ال �غ��ذاء العاملي
ّ
«الفعال»؟! وفقا للشركات واالقتصاديني والسياسيني
ال��ذي��ن دف �ع��وا ب��ات �ج��اه زي � ��ادة ت��راب��ط س�ل�اس��ل اإلم� ��داد
ال �غ��ذائ��ي ع �ل��ى م� ��دار األع � ��وام ال�خ�م�س�ين امل��اض �ي��ة ،ف��إن
الفعالية هي :أن يتخصص كل بلد في أفضل ما لديه،
البطاطا في بلجيكا ولحم البقر في كندا والكاكاو في
غ��ان��ا ،وي�ط��رح�ه��ا ف��ي ال �س��وق ال �ع��امل��ي ،وأن يتخصص
منتجو ومعالجو امل��واد الغذائية داخ��ل البلدان أيضا
كوسيلة لتقليل ال�ت�ك��ال�ي��ف .ونتيجة ل��ذل��ك ،ع�ل��ى األق��ل
نظريا ،تظل األسعار منخفضة ويأكل العالم ،ويكسب
الجميع.
بيد أن ف�ي��روس ك��ورون��ا كشف ع��ن وج��ود نقاط ضعف
خطيرة ف��ي االعتماد امل�ف��رط على ه��ذا النهج .يمكن أن
يكون تحسني الفعالية وال�ك�ف��اءة أم �رًا جيدًا بالتأكيد،
خ��اص��ة إذا اس�ت�ف��اد امل�س�ت�ه�ل�ك��ون م��ن وف� ��ورات التكلفة
وال �ح �ص��ول ع�ل��ى أغ��ذي��ة أك �ث��ر ت �ن� ّ�وع��ا .ل�ك��ن ال�ت�غ�ي�ي��رات
ف��ي ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة ق� ّ�وض��ت أه ��داف ��ا م�ه�م��ة أخ ��رى،
ّ
التكيف أث�ن��اء األزم ��ات .فعندما تمنع
مثل ال�ق��درة على
ال�ح��واج��ز ال�ج��دي��دة الطعام م��ن ال��وص��ول إل��ى األس��واق،
أو أن ينخفض الطلب ف�ج��أة ـــــ وكالهما ي�ح��دث اآلن ــــــ
ي�ن�ه��ار ال �ن �ظ��ام .االن �ه �ي��ار ال�ح��ال��ي ه��و ن�ت��اج ال�ك�ث�ي��ر من
االض� �ط ��راب ��ات ال �ت��ي ل ��م ي �ك��ن ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي م�ج� ّ�ه��زا
ل �ل �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا :ع �م �ل �ي��ات اإلغ� �ل��اق وال �ح �ظ��ر ال �ش��ام��ل
والحدود املغلقة والقيود التجارية والفيروس نفسه .أي
ّ
سيسبب مشاكل في سالسل
واحد من تلك العوامل كان
ّ
اإلم ��داد ال�غ��ذائ��ي امل�ع��ق��دة واملتخصصة ف��ي ال�ع��ال��م .لكن
حاليا يحدث كل ذلك في الوقت نفسه ويسبب الخراب.

املواد الغذائية الدولية
ت �ع��ود ت �ج��ارة امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ال��دول �ي��ة ال ��ى ق ��رون ع��دة
مضت ،حيث كان الرومان القدماء يتاجرون باملشروبات
ُ
ُ
عبر البحر األبيض املتوسط وت�ب��اع التوابل وتشترى
عبر طريق الحرير ف��ي العصور الوسطى .لكن عندما
ب��دأت ت��زداد وتيرة التصنيع ال��زراع��ي في السبعينيات
وس��رع �ت��ه ،ب ��ات امل��زي��د م��ن ال �ن��اس ي�ع�ت�م��دون ع�ل��ى بلد
آخ ��ر ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ج ��زء م�م��ا ي�ت�ن��اول��ون��ه م��ن ط�ع��ام،
فانتعشت التجارة الدولية ف��ي امل��واد الغذائية وزادت
بما يقرب من خمسة أضعاف منذ التسعينيات ،عندما
وافقت الحكومات على قواعد جديدة لفتح تجارة املواد
الغذائية .وال�ي��وم ،يعبر ما يقرب من رب��ع إنتاج جميع

هشاشة النظام

بعض مزارعي األلبان ألقوا الحليب في الطرقات مع تراجع الطلب

ماليين الليترات من الحليب
ُسكِ بت في المجاري..
والفراولة إلطعام الماشية!
األزمة دفعت إلى محاولة
إنشاء نظام أكثر قدرة
تحمل الصدمات
ُّ
على
التخصص في اإلمداد ُيصعِّ ب
ّ
التحوُّ ل إلى أسواق مختلفة
في األزمات

املواد الغذائية العاملية الحدود.
هنا رأت الشركات الكبرى غير املحلية والعابرة للحدود
ّ
والتربح من
فرصة في هذا االنفتاح الكبير لالستفادة
ه��ذه ال�ت�غ�ي�ي��رات ،لتصبح أط��راف��ا م�ح��وري��ة ف��ي ت�ج��ارة
امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وت�ج�ه�ي��زه��ا وت�ع�ب�ئ�ت�ه��ا ،وك �م��ا رأي �ن��ا
ظهور شركات ضخمة تهيمن على قطاعات كاملة في
االقتصاد ،كانت كبرى شركات املواد الغذائية والزراعة
تشتري منافساتها بشكل مطرد في السنوات األخيرة،
وتحتكم على قوة هائلة.
ح� ّ�ول��ت ه��ذه ال�ت�غ�ي�ي��رات بشكل أس��اس��ي أن�ظ�م��ة ال�غ��ذاء
ال �ت��ي ك��ان��ت ذات ي ��وم أك �ث��ر م�ح�ل�ي��ة وت �ن� ّ�وع��ًا ،لتصبح
ّ
تخصصا وبعيدة ،وتسيطر عليها الشركات؛ إذ
أكثر
يتعاقد امل��زارع��ون بشكل متزايد إلن�ت��اج سلعة واح��دة

فقط؛ كاملحاصيل الزراعية واللحوم ومنتجات األلبان،
لعدد قليل من املشترين من الشركات العاملية الكبرى
التي تقوم بمعالجتها وتسويقها ،ولعل النظام الغذائي
امل�ن�ظ��م ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة «ف � ّ�ع ��ال» أك �ث��ر ،م��ن ح�ي��ث تقديم
أس�ع��ار أق��ل ،بيد أن ه�ن��اك ثمنًا ل�ه��ذا األم��ر على البيئة
وع ��دم امل �س��اواة االج�ت�م��اع�ي��ة ،وك�م��ا أظ�ه��ر ال��وب��اء ،على
املرونة في مواجهة االضطرابات.
ال�ت�خ�ص��ص ي�ج�ع��ل م��ن ال �ص �ع��ب ال �ت �ح� ّ�ول إل ��ى أس ��واق
مختلفة ع�ن��د ح ��دوث اض �ط��راب��ات؛ إذ ت��وق�ف��ت مبيعات
ب�ل�ج�ي�ك��ا ،وه ��ي واح � ��دة م��ن أك �ب��ر م �ص��دري ال�ب�ط��اط��س
ف��ي ال�ع��ال��م ،ليس فقط للمطاعم املحلية املغلقة ،ولكن
أيضا إلى دول أوروبية أخرى والصني ،بسبب عمليات
اإلغ �ل��اق .ل �ك��ن ي�م�ك��ن ل�ل�ب�ل�ج�ي�ك�ي�ين ،ع �ل��ى األق � ��ل ،ت �ن��اول

تنو ً
بناء أنظمة محلية أكثر ّ
عا
دفعت األزمة الحالية إلى رؤى جديدة ،بأن ّ
تحول الحكومات دعمها من النظام الغذائي الواسع النطاق واملتخصص
واملوجه نحو التصدير إلى بناء البنية التحتية إلنتاج أكثر تنوعا لألغذية املحلية وتصنيعها وأسواقها ،وبينما تقر
الحكومات في جميع أنحاء العالم حزم التحفيز ملعالجة األزمة ،يجب أن يكون بناء أنظمة غذائية أكثر ّ
تنوعًا ومحلية
املشمولني في تلك الحزم.

األس��واق ذات التركيز العالي التي تهيمن عليها حفنة
من الشركات تخلق اختناقات شديدة تزيد من هشاشة
نظام امل��واد الغذائية .فعلى سبيل امل�ث��ال ،تعد صناعة
تعبئة ال�ل�ح��وم واح ��دة م��ن أك�ث��ر الصناعات ت��رك�ي�زًا في
الواليات املتحدة ،وفي الكثير من البلدان األخرى حول
العالم.
ّ
وتسلط االضطرابات في صناعة تعبئة اللحوم الضوء
أيضًا على التبعات األخرى لتركيز النظام الغذائي على
الفعالية ،وهي اعتماده على العمال الذين يعانون من
س��وء املعاملة وكثير منهم من املهاجرين واألشخاص
امللونني ،واعتماده على العمالة املوسمية املهاجرة ،كما
يتضح من حقيقة أن إغالق السفر أدى إلى نقص كبير
في العمالة في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية.
ّ
وه� ��ذا األم� ��ر ال ي�ت�ع��ل��ق ف �ق��ط ب��ال �ع��دال��ة ،رغ ��م أه�م�ي�ت�ه��ا
البالغة؛ ألنه إذا كانت القوة العاملة التي تحافظ على
استمرار سالسل اإلمداد الغذائي عرضة للخطر بسبب
ظ��روف العمل غير اآلمنة وانخفاض األج��ور والحدود
ّ
املغلقة ،فإن نظام الغذاء بأكمله ضعيف وهش.
إن رؤية منتجات األلبان الفاسدة والخضروات العفنة
داع في جميع أنحاء
والحيوانات التي تم إعدامها بال ٍ
العالم ،ينبغي أن تجبرنا جميعا على إع��ادة التفكير
ّ
«الفعال» ومحاولة إنشاء
في نظام اإلم��دادات الغذائية
نظام أكثر قدرة على ّ
تحمل الصدمات .نحن بحاجة إلى
تجديد أنظمة املواد الغذائية املحلية واإلقليمية ،للحد
من نقاط الضعف التي تأتي مع االعتماد املفرط على
األطعمة املستوردة التي تسيطر عليها الشركات .وهذا
ال يعني تعطيل التجارة أو إلغاء جميع األطعمة املعبأة،
لكن يعني بناء ال�ت�ن� ّ�وع وسبل العيش الالئقة للعمال
وتوفير فرص للشركات الصغيرة واملتوسطة لالزدهار
ضمن س�لاس��ل إم ��دادات غذائية أق�ص��ر وأك�ث��ر استدامة
وقربا الى السوق املحلي.
ل�ع�ق��ود م��ن ال��زم��ان ،س�ع��ت ال �ح��رك��ات ال�غ��ذائ�ي��ة البديلة
ال�ت��ي ت�ع��زز وت��دع��م األس ��واق املحلية وأس��ال�ي��ب اإلن�ت��اج
امل�س�ت��دام��ة إل��ى ت��وس�ي��ع ن �ط��اق وص��ول�ه��ا ال��ى األس ��واق
ّ
املتغير.
ومواجهة التفاوت االجتماعي املتزايد واملناخ
ل �ك��ن األس� �ع ��ار امل�ن�خ�ف�ض��ة واإلم � � � ��دادات ال ��وف �ي ��رة ال�ت��ي
ّ
يوفرها نظام ال�غ��ذاء العاملي شكلت عائقًا خطيرًا ،أما
اآلن ،وبعد أن أظهر الوباء مدى هشاشة هذا النظام ،فقد
ح��ان ال��وق��ت الغتنام الفرصة للبدء ف��ي تغيير حقيقي
ّ
للتنوع واملرونة.
يعطي األولوية

يؤدون دوراً أساسياً في إعادة تدوير رأس المال

مغادرة المقيمينُ ..تفاقِ م االنكماش الخليجي
تزايد عمليات االحتيال مع تفشي الوباء

!

األزمات االقتصادية تكشف العورات

دول الخليج نظمت عمليات ترحيل للوافدين المخالفين إلى بلدانهم

ق ��ال ��ت م �ن �ظ �م��ة ال �ع �م��ل ال ��دول �ي ��ة إن� ��ه م��ن
املتوقع أن ع��ودة ال��واف��دي��ن إل��ى بلدانهم
في فترة جائحة «كورونا» ستكون أكبر
مما كانت عليه بعد األزم��ة املالية 2008
ـ�ـ  2009وت��راج��ع أس�ع��ار النفط ف��ي 2014
ـــ .2015
وأكد موقع «ميني كونترول» االقتصادي
في تقرير أن الوافدين أم��ام خيار البقاء
أو ال �ع��ودة إل��ى بلدانهم ،بعد أن أوقفت
العديد من الشركات أعمالها بسبب وباء
ال �ف �ي��روس��ات ال �ت��اج �ي��ة وان �ه �ي��ار أس �ع��ار
ال� �ن� �ف ��ط ،وت � �ح ��رك ال� �ح� �ك ��وم ��ات ل �ح �م��اي��ة
وظائف املواطنني وأجورهم.
وأشار التقرير أن ُعمان وحدها خفضت
ع ��دد ال��واف��دي��ن ب��أك�ث��ر م��ن  340أل �ف��ًا في
ع��ام  2010بعد أزم��ة  2008ـ�ـ  ،2009وفقا
للبيانات الرسمية .في ذلك العام ،تباطأ
النمو االقتصادي في ُعمان بنسبة 1.3
نقطة مئوية ،وفق بيانات البنك الدولي.
وأك ��د «م�ي�ن��ي ك��ون �ت��رول» أن ال�ع��دي��د من
ال�ع�م��ال ال��واف��دي��ن ع��ال�ق�ين ،حيث تحاول
دول الخليج تنظيم طرق إلعادتهم إلى
بلدانهم ،بعد أن سجل مئات اآلالف من
ال ��واف ��دي ��ن وم �ع �ظ �م �ه��م م ��ن اآلس �ي��وي�ي�ن،

أعداد المغادرين
في الكويت واإلمارات
وقطر يمكن أن تكون
كبيرة للغاية
توقعات بتراجع الدخل
الحكومي من الرسوم
وضريبة القيمة
المضافة
ب�ي��ان��ات�ه��م ل �ل �ع��ودة إل ��ى أوط��ان �ه��م ،وفقا
ألرق� � ��ام م ��ن ال� �س� �ف ��ارات وال �س �ل �ط��ات ف��ي
املنطقة ،التي شهدت انتشار «كورونا»
ب �ي��ن ال � �ع � �م ��ال ال � ��واف � ��دي � ��ن ذوي ال ��دخ ��ل
املنخفض في أماكن املعيشة املكتظة.

وق� ��ال ري� �س ��ارد ت�ش��ول�ي��وي�ن�س�ك��ي ،كبير
أخ�ص��ائ�ي��ي ال�ه�ج��رة ف��ي ال ��دول العربية
ب �م �ن �ظ �م��ة ال� �ع� �م ��ل ال� ��دول � �ي� ��ة ،إن أع � ��داد
املغادرين في اإلم��ارات العربية املتحدة
وال�ك��وي��ت وقطر «يمكن أن تكون كبيرة
للغاية» ،إذ ال يقتصر األمر على العمال
ذوي ال�ي��اق��ات ال��زرق��اء ال��ذي��ن يقعون في
شرك ضغط فيروس كورونا ،إنما امتد
إلى املهنيني املؤهلني.
وق��ال ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي إن منطقة
ال� �ش ��رق األوس� � ��ط ت �ت �ج��ه ن �ح��و ان �ك �م��اش
اق �ت �ص ��ادي ه� ��ذا ال� �ع ��ام ،ح �ي��ث ت �ض��ررت
الدول من الضربة املزدوجة الناتجة عن
إغ�ل�اق ال�ف�ي��روس��ات التاجية وانخفاض
أسعار النفط.
وق � � � ��ال ط � � � ��ارق ف � �ض� ��ل اهلل ،م � ��ن ش ��رك ��ة
ن��وم��ورا إلدارة األص��ول الشرق األوس��ط:
ّ
«سيخفض ع��دد قليل م��ن ال��واف��دي��ن من
ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ك��ل ش ��يء م��ن ال �ب �ي �ت��زا إل��ى
ال �ف �ل��ل ،وال �خ �ط��ر ه��و أن ي ��ؤدي ذل ��ك إل��ى
ت��أث �ي��ر ان �ك �م��اش��ي م �ت �ع��اق��ب م ��ع ف �ق��دان
الوظائف الثانوية».
وقال روبرت موغيلنيكي ،الباحث املقيم
في معهد دول الخليج العربية بواشنطن:

«ال��واف��دون ليسوا مجرد مجموعة آالت،
إن �ه��م ي�ل�ع�ب��ون دورًا أس��اس �ي��ًا ف��ي إع ��ادة
التدوير املحلي ل��رأس امل��ال ال��ذي يساعد
على دعم اقتصادات الخليج».

اإلصالحات
ق� ��ال م �ح �ل �ل��ون إن ع � ��ودة ال ��واف ��دي ��ن إل��ى
ب �ل ��دان �ه ��م ق� ��د ت �ق �ل��ل ال� ��دخ� ��ل ال �ح �ك��وم��ي
م��ن ال ��رس ��وم وض��ري �ب��ة ال�ق�ي�م��ة امل�ض��اف��ة
وب � ��طء ج� �ه ��ود اإلص � �ل ��اح ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
خ�ف��ض اإلن �ف��اق ال�ح�ك��وم��ي ع�ل��ى األج��ور
واإلع��ان��ات .وم��ن امل��رج��ح أن ت�س��رع دول
الخليج برامج «تأميم» الوظائف ،حيث
طلبت ُعمان الشهر املاضي من الشركات
الحكومية اس�ت�ب��دال امل��وظ�ف�ين األج��ان��ب
ب��رع��اي��ا .ل�ك��ن م�ح�ل�ل�ين ق��ال��وا إن ه ��ذا قد
ي �ج �ع��ل ب � ��دء ال �ن �م ��و االق � �ت � �ص� ��ادي أك �ث��ر
صعوبة.
وأش� � ��ار م��وغ �ي �ل �ن �ي �ك��ي أن ب �ع��ض خ�ط��ط
التنويع في الخليج ،مثل محاولة اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ل �ب �ن��اء ص �ن��اع��ات
ترفيهية وسياحية ،تتوقف بشكل كبير
ع �ل��ى األن �ش �ط ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة امل�ح�ي�ط��ة
باملقيمني الوافدين والزوار األجانب.

عندما حدثت األزم��ة املالية العاملية وانهارت مجموعة
«ليمان براذرز» ،هرع العمالء نحو البنوك في الواليات
امل �ت �ح��دة ل �س �ح��ب أم ��وال� �ه ��م ،ل �ك��ن ف ��ي خ �ض��م األزم � ��ة،
ل��م ي�س�ت�ط��ع ال �ب �ع��ض ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��دخ��رات �ه��م في
املصارف.
م ��ن ه �ن��ا ،اك �ت �ش �ف��ت ال �ج �ه��ات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة
عمليات احتيال كانت تتم على مدار سنوات ،وهو ما
دفع البعض لالعتقاد بأن األزمات االقتصادية غالبًا ما
تصاحبها عمليات احتيال.
وفي أوق��ات االنتعاش االقتصادي ،يستغل املحتالون
بعض املستثمرين وال�ع�م�لاء للتربح م��ن ورائ�ه��م عن
طريق عوائد استثمارات وهمية ومبيعات مبالغ فيها.
وق� ��ال أح ��د األك��ادي �م �ي�ين ب�ج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك وي��دع��ى
باروخ ليف إن األوقات الجيدة ربما تنتج عنها أزمات
ومشكالت صعبة للمستثمرين ،فالعديد من الفضائح
املالية التي وقعت خالل العقدين املاضيني ظهرت في
أوقات النمو االقتصادي ،ثم تلتها أزمات.
وق�ب��ل ع�ق��د م��ن األزم ��ة امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،أظ�ه��رت فقاعة
«دوت كوم» العديد من األخطاء املحاسبية في «إنرون»
و«ورل��د ك��وم» أواخ��ر التسعينيات من القرن املاضي،
وأفلست الشركتان الحقًا.
وف��ي الوقت الحالي ،ربما نوجه الشكر لكورونا التي
أظهرت مدى ضعف االقتصادات في مواجهة األزمات
وك�ش�ف��ت ع ��وار األن�ظ�م��ة ال�ص�ح�ي��ة ف��ي دول متقدمة،
ك�م��ا سلطت ال �ض��وء ع�ل��ى م��دى األخ �ط��اء املحاسبية
واملخالفات التي تمارسها الشركات.
أثارت أزمة كورونا املخاوف في األسواق العاملية بشأن
إمكانية ممارسة الشركات واملؤسسات املالية ألنشطة
اح�ت�ي��ال ت�ش�ب��ه م��ا ح ��دث أث �ن��اء األزم� ��ة امل��ال�ي��ة العاملية
عام  .2008وأص��درت وك��االت حكومية أميركية مثل
هيئة التجارة الفدرالية ووكالة تأمني الودائع الفدرالية
ت�ح��ذي��رات ب�ش��أن م �ح��اوالت اح�ت�ي��ال ل�لاس�ت�ي�لاء على
أموال املواطنني مستغلني أزمة كورونا.
ورغ��م اختالف كورونا عن األزم��ة املالية العاملية ،حيث
إن األولى أزمة صحية بينما الثانية فشل نظامي مالي،
فإن عمليات االحتيال املالي واالستثماري على العمالء
تنشط في تلك الفترات .وأوض��ح محللون أن املجرمني
واملحتالني يتغذون على الخوف في أوقات األزمات أو ما
يؤدي إليها مثلما يحدث في حالة كورونا وتداعياتها
ال �ت��ي ت��دف��ع االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي ن �ح��و ال ��رك ��ود .وواف ��ق
ال�ك��ون�غ��رس األم�ي��رك��ي على ح��زم��ة تحفيز بتريليوني
دوالر لدعم االقتصاد واملواطنني في مواجهة كورونا،
وشملت الحزمة إرسال شيكات مصرفية للمواطنني.

الفيروس التاجي كشف األخطاء
المحاسبية ومخالفات الشركات
مخاوف من تكرار أنشطة
احتيالية شبيهة باألزمة المالية
المجرمون الماليون يتغذون
على الخوف في أوقات األزمات
وح ��اول ب�ع��ض امل�ح�ت��ال�ين اس�ت�غ�لال ه��ذه ال�خ�ط��وة من
خالل إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني ملختلف
امل��واط�ن�ين بشكل ع�ش��وائ��ي ،وع�ن��دم��ا يضغط املتلقي
على راب��ط م��ا ،يتم ال��وص��ول إل��ى حساباته املصرفية
أو ب �ي��ان��ات ال �ض �م��ان االج�ت�م��اع��ي وغ �ي��ر ذل ��ك .ب��امل�ث��ل،
أثناء األزم��ة املالية العاملية ،كانت تبعث رسائل البريد
اإللكتروني للمواطنني األميركيني مفادها« :نحن مع
ال�ح�ك��وم��ة ،ال��رئ�ي��س أوب��ام��ا ي��رس��ل ش�ي�ك��ات مصرفية
ل�ل�ج�م�ي��ع» .وال ي�ت��وق��ف األم ��ر ع�ن��د ه ��ذا ال �ح��د ،ب��ل إن
ه�ن��اك ع�م�ل�ي��ات اح�ت�ي��ال ع�ل��ى املستثمرين أي�ض��ًا في
أوق��ات األزم��ات االقتصادية وتقلبات أس��واق األسهم،
حيث يقنع املحتالون بعض املستثمرين بأن أموالهم
وأصولهم في أم��ان بعيدًا عن أي خسائر اقتصادية.
(إيكونوميست ،سي إن بي سي ،أرقام)
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إلى حسابات مستفيدين في «بيتك  -تركيا»

«بيتك» يستعد إلطالق «التحويل الخارجي الفوري»
¶ الخدمة مجانية ومتوافرة على مدار الساعة باستخدام شبكة RippleNet
قال رئيس الخدمات املصرفية لألفراد
والخدمات املالية الخاصة للمجموعة
ف��ي ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ال�ك��وي �ت��ي (ب �ي �ت��ك)،
وليد خالد مندني :ان «بيتك» استكمل
اإلجراءات واالختبارات الفنية الالزمة
إلط� �ل ��اق خ ��دم ��ة ال� �ت� �ح ��وي�ل�ات امل��ال �ي��ة
الخارجية ال�ف��وري��ة باستخدام شبكة
 RippleNetال ��ى ح �س��اب م�س�ت�ف�ي��دي��ن
ف ��ي «ب �ي �ت��ك  -ت ��رك� �ي ��ا» .وب��االن �ض �م��ام
ال��ى شبكة  RippleNetالعاملية ،يمكن
ل �ل �م��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ات
ت�ح��وي��ل ف��وري��ة وم��وث��وق��ة وف�ع��ال��ة من
حيث التكلفة.
وأض � ��اف م �ن��دن��ي ان «ب �ي �ت��ك» سيعلن
ق ��ري� �ب ��ًا ج � � �دًا ع� ��ن ال �ت �ش �غ �ي��ل ال �ف �ع �ل��ي
للخدمة ،مؤكدًا التزام البنك بتطبيق
أح ��دث م��ا ت��وص�ل��ت إل �ي��ه تكنولوجيا
ال �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة ال��رق �م �ي��ة ،لتحقيق
أفضل خدمة للعمالء ومنحهم تجربة
مصرفية عصرية ومتميزة.
وأش � ��ار ال ��ى ان ال �خ��دم��ة ت��أت��ي تلبية
الح�ت�ي��اج��ات ع�م�لاء «ب�ي�ت��ك» ال��راغ�ب�ين
بتنفيذ ت �ح��وي�لات ف��وري��ة ال ��ى تركيا

ألغراض شخصية واستثمارية ،الفتا
ال��ى أن ال�خ��دم��ة ت�ق��دم ل�ع�م�لاء «بيتك»
م� �ج ��ان ��ًا وف � ��ق أع� �ل ��ى م �ع��اي �ي��ر األم � ��ان
وال��دق��ة وال�س��رع��ة ،وه��ي م�ت��وف��رة على
م��دار الساعة طيلة أي��ام األسبوع عبر
 KFHonlineع�ل��ى امل��وق��ع اإلل�ك�ت��رون��ي
أو ع �ب��ر ت �ط �ب �ي��ق امل ��وب ��اي ��ل ب �ن �ظ��ام��ي
التشغيل  IOSو.Android
وق� � ��ال م �ن��دن��ي ان خ ��دم ��ة «ال �ت �ح��وي��ل
ال�خ��ارج��ي ال �ف��وري» ع�ب��ر شبكة ريبل
تسهل على العميل إج��راء التحويالت
امل��ال�ي��ة ع�ب��ر ال �ح��دود م��ن خ�ل�ال شبكة
ع ��امل �ي ��ة م ��وث ��وق ��ة واس � �ع� ��ة االن� �ت� �ش ��ار،
ب ��االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ت �ق �ن �ي��ة ال �ت �ع��ام�ل�ات
الرقمية «بلوك تشني» ،مشيرًا إل��ى أن
«بيتك» كان من أوائل البنوك الكويتية،
التي انضمت الى شبكة الريبل بهدف
ت �ي �س �ي��ر إج� � � ��راء ال� �ت� �ح ��وي�ل�ات امل��ال �ي��ة
الدولية الفورية.
وأك � ��د ان ه� ��ذه ال �خ �ط��وة ت �ع��زز ري� ��ادة
«بيتك» في تنفيذ استراتيجية التحول
الرقمي ،الفتا الى أن البنك كان ّ
سباقًا
في تعزيز االستثمار في التكنولوجيا

وليد مندني

املالية  FinTechوالخدمات املصرفية
ال��رق�م�ي��ة ،م��ع ال �ح��رص ع�ل��ى توفيرها
للعمالء ضمن أع�ل��ى معايير الكفاءة
والجودة.

باقة متكاملة من الخدمات
املصرفية الرقمية
وي� ��وف� ��ر «ب� �ي� �ت ��ك» ب ��اق ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة م��ن

ال� �خ ��دم ��ات امل �ص ��رف �ي ��ة ال ��رق �م �ي ��ة ع�ب��ر
 KFHonlineمثل :فتح حساب الذهب،
وبيع وش��راء الذهب اون�لاي��ن ،وخدمة
ربط الحساب برقم التداول مع شركة
امل�ق��اص��ة الكويتية ،وخ��دم��ة التحويل
ال � ��ى ح� �س ��اب «ب �ي �ت��ك ل � �ل � �ت� ��داول»KFH
 ،Tradeوخ��دم��ة ان �ش��اء ودي �ع��ة ،وفتح
ح� � �س � ��اب م � �ص� ��رف� ��ي ،وع � � � ��رض ال� ��رق� ��م
السري الخاص بالبطاقات االئتمانية
وبطاقات السحب اآللي ،والتحويل الى
البطاقة االئتمانية ،وإي��داع الشيكات
ع�ب��ر امل��وب��اي��ل ،وال �س �ح��ب ال �ن �ق��دي من
دون ب �ط��اق��ة م ��ن خ �ل��ال ،QR Codeأو
عبر البطاقة امل��دن�ي��ة أو رق��م الهاتف،
وت �ح��دي��ث ك��ام��ل ل�ط�ل��ب « KYCاع ��رف
عميلك» وخدمة التحويل الى الحساب
البنكي إلكترونيا  ،KFH Payوتسجيل
ال ��دخ ��ول ،واالط� �ل��اع ع �ل��ى االل �ت��زام��ات
ال�ت�م��وي�ل�ي��ة وع� ��دد األق� �س ��اط ،وإج� ��راء
عمليات التحويل النقدي ،س��واء كان
ً
ً
تحويال بني عمالء «بيتك» ،أو تحويال
من «بيتك» لحسابات في بنوك محلية
ً
أو تحويال لبنوك خارجية.

عبر مركز التعليم المستمر في الجامعة

ُ AUKتقدم برامج تدريبية عبر اإلنترنت
أعلن مركز التعليم املستمر  CCEفي الجامعة
األم��ري �ك �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ع ��ن إط �ل��اق دورات
ت��دري�ب�ي��ة ع�ب��ر اإلن�ت��رن��ت ،م��ن خ�ل�ال الفصول
االفتراضية ،وتشمل البرامج التالية:
تعليم اللغة اإلنكليزية لجميع املستويات،
ش�ه��ادة ت��دري��ب املعلمني معتمدة م��ن املركز
في التدريب التربوي.
أم��ا دورات التحضير لالمتحانات الدولية:
 IELTSو GMATو( PMPم �ح �ت��رف إدارة
املشاريع).
سيتم تقديم ال ��دورات التدريبية ،م��ن خالل
ف �ص��ل دراس � ��ي اف �ت��راض��ي م ��ع م ��درب�ي�ن ذوي
خ �ب��رة م��ن امل ��رك��ز ،ح�ي��ث س�ي�خ�ل�ق��ون تجربة
حقيقية يتمتع فيها امل �ش��ارك��ون بمستوى
ال�ت �ف��اع��ل ن�ف�س��ه ،ال� ��ذي ق��د ي�ت�م�ت�ع��ون ب��ه في
ال�ف�ص��ل ال ��دراس ��ي ال��واق �ع��ي .ت �ت��م ال�ج�ل�س��ات
ب �ش �ك��ل دي �ن��ام �ي �ك��ي وت� �ف ��اع� �ل ��ي ،م� ��ع ت �ق��دي��م
محتوى الدورة التدريبية ،من خالل كتيبات
ال�ت��دري��ب وع ��روض  Power Pointالتقديمية
واملمارسة التكميلية واملناقشات الجماعية
ومجموعة واسعة من األنشطة.
ملزيد من املعلومات حول ال��دورات والبرامج
ال �ت ��دري �ب �ي ��ة  ،CCE-AUKي �م �ك��ن االت� �ص ��ال
ب��ال �ج��ام �ع��ة ع �ب��ر رس ��ال ��ة ع �ل��ى «وات � ��س أب»:
.62224839

يتيح ممارسة الحركة في البيت

«بوبيان» يطلق تطبيق
«خطوات» للمشي والرياضة
أط� �ل ��ق ب �ن��ك ب ��وب �ي ��ان ت �ط �ب �ي��ق خ� �ط ��وات ب��وب �ي��ان
 boubyan stepsالذي يمكن من خالله ممارسة كل
أنواع الحركة والرياضة واملشي في البيت في ظل
الظروف الحالية ،التي يمر بها العالم والكويت
بسبب انتشار فيروس كورونا املستجد.
وق � ��ال امل ��دي ��ر ف ��ي إدارة االت � �ص ��االت وال �ع�ل�اق��ات
املؤسسية في البنك ،وليد الصقعبي :ان املشاركة
في التطبيق تعني مساهمة املشاركني في حملة
خطوات التي ينظمها البنك سنويًا ،والتي يذهب
ري�ع�ه��ا ال ��ذي ي�ت�ب��رع ب��ه ال�ب�ن��ك ملصلحة عمليات
العيون في أفريقيا.
وأض��اف« :أهم ما يميز التطبيق عن التطبيقات
امل�م��اث�ل��ة ان��ه رب��ط ال�ح��رك��ة ب�ع�م��ل ان �س��ان��ي ،حيث
يقوم البنك بالتبرع نيابة ع��ن جميع املشاركني
ملصلحة ع�م�ل�ي��ات ال �ع �ي��ون ،وب �ع �ب��ارة أخ ��رى ف��إن
االن �س��ان م��ن خ�لال امل�ش��ارك��ة ف��ي التطبيق يحقق
العديد من االهداف».
وأوض � ��ح ال�ص�ق�ع�ب��ي ان ذل ��ك ي�ع�ن��ي ان امل �ش��ارك
يحقق ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ص�ح��ة م��ن خ�ل�ال ممارسة
رياضة املشي ،إلى جانب التركيز على واحدة من
أهم قيم البنك وهي التبرع ملصلحة مختلف فئات
املجتمع .وأش��ار ال��ى ان��ه ف��ي ال�ع��ام الحالي جرى
إع ��داد مجموعة م��ن ال�ف�ي��دي��وه��ات ال�ت��ي سيجري
ب�ث�ه��ا ع�ب��ر ق �ن��وات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي للبنك،
والتي تشارك فيها مجموعة من املدربني املميزين،
الذين سيقومون بإعطاء نصائح وتدريبات يمكن
ممارستها في البيت اثناء عمل التطبيق.
وأوض� � ��ح ال �ص �ق �ع �ب��ي ان امل �س �ت �ه��دف م ��ن ح�م�ل��ة
بوبيان كل عام هو حوالي  2000الى  3000عملية،
ُ
ح�ي��ث أج��ري��ت ح��وال��ي  10آالف عملية ع�ل��ى م��دار

وليد الصقعبي

السنوات االربع املاضية ،وهو انجاز يضاف الى
انجازات البنك االنسانية.
وك��ان��ت حملة خ�ط��وات ق��د خصصت ري�ع�ه��ا في
العامني االول والثاني ملساعدة ذوي االحتياجات
ال � �خ ��اص ��ة ،وب� �ع ��د ذل � ��ك ف� ��ي ال � �س � �ن ��وات ال�ل�اح �ق��ة
خصصتها لعمليات العيون ف��ي افريقيا ،حيث
تم التبرع ألكثر من  10آالف عملية إلعادة البصر
الذي يسببه مرض املياه البيضاء.
ي ��ذك ��ر أن ب �ن ��ك ب ��وب� �ي ��ان ل ��دي ��ه ب ��رن ��ام ��ج ح��اف��ل
باألنشطة والفعاليات التي ينظمها خالل الشهر
الفضيل ،مع م��راع��اة ال�ظ��روف الحالية من بينها
مسابقة رتل مع بوبيان للقرآن الكريم ،والتي تتم
عن ُبعد باستخدام وسائل التواصل عن ُبعد.
الى جانب العديد من املسابقات لعمالئه وغيرهم
على وسائل التواصل االجتماعي والتي خصص
لها جوائز قيمة.

إضافة للتطبيقات ومراكز االتصال

البنوك تواصل خدمات
السحب اآللي خالل الحظر
ص��رح اتحاد مصارف الكويت أن��ه ً
بناء على
ت��وج�ي�ه��ات ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي سيستمر
القطاع املصرفي ف��ي تقديم ال�خ��دم��ات املالية
األس��اس �ي��ة ل �ع �م�لائ��ه وامل �ج �ت �م��ع خ �ل�ال ف�ت��رة
الحظر الشامل املقررة من مجلس الوزراء بما
فيها توفير النقد م��ن خ�لال أج�ه��زة السحب

اآلل ��ي ل�ل�ب�ن��وك وش��رك��ة ك��ي ن��ت امل�ن�ت�ش��رة في
ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ب�ل�اد ب�ش�ك��ل ط�ب�ي�ع��ي ،وذل��ك
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى اس� �ت� �م ��رار ت �ق ��دي ��م ال �ب �ن��وك
لخدماتها عبر الخدمة الهاتفية والتطبيقات
اإللكترونية السهلة واآلمنة ذات الكفاءة العالية
على مدار الساعة.

لتوفير الدعم الفني ألعمال الصيانة

«ريم العقارية» توقع اتفاقية
تعاون مع «فيداليتي»
مبنى الجامعة األميركية في الكويت

كخدمة التتبع ووحدات الفحص المتنقلة للوقاية والتشخيص

«أجيليتي» توفر المستلزمات الصحية الضرورية
للحماية من«كوفيد »19 -
ق��ام��ت أج�ي�ل�ي�ت��ي ،ال �ش��رك��ة ال ��رائ ��دة في
تقديم ال�خ��دم��ات اللوجستية العاملية
ب��إط�لاق ،Global Response Aid GRA
وم �ق��ره��ا دب � ��ي ،ب �ه��دف ش � ��راء امل �ع��دات
املعتمدة ومنتجات الفحص املخبري
والتشخيص والوقاية ،وتقديم خدمات
مثل خدمات التتبع ووح��دات الفحص
املتنقلة املخصصة للوقاية من فيروس
كوفيد  19والتشخيص واملعالجة.
تعمل  Global Response Aidمباشرة
ّ
م��ع امل�ص��ن�ع�ين امل��وث��وق�ين ح��ول ال�ع��ال��م
للحصول على منتجات آم�ن��ة وفعالة
وت ��وف� �ي ��ره ��ا ل �ل �ح �ك��وم��ات وال �س �ل �ط��ات
الصحية واملؤسسات العامة؛ واملرافق
ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي ال �خ �ط��وط األم ��ام� �ي ��ة م�ث��ل

اقتصاد وأعمال 15

امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وال �ع �ي��ادات؛ وامل�ن�ظ�م��ات
غير الحكومية امل�ش��ارك��ة ف��ي التصدي
ل ��وب ��اء ك��وف �ي��د 19؛ وال � �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
تتطلع لحماية عمالها ومقار أعمالها.
وتشمل املنتجات ال�ت��ي يتم توفيرها
من قبل الشركة أجهزة التنفس عالية

ال� �ج ��ودة ،وأج �ه��زة ال�ف�ح��ص ال �ح��راري،
وموازين الحرارة واألقنعة والنظارات
وامل�ل�اب ��س ال��واق �ي��ة ،ول � ��وازم التنظيف
وال�ت�ع�ق�ي��م ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى مجموعات
االخ � �ت � �ب ��ار ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن ل� �ه ��ا ت�خ�ف�ي��ف
ال� �ض� �غ ��ط ع� �ل ��ى أق � �س� ��ام ال � � �ط � ��وارئ ف��ي

املستشفيات.
ك�م��ا ي�س��اع��د تطبيق ال�ه��ات��ف املحمول
ال� ��ذي ط��ورت��ه Global Response Aid
ف��ي وق��ف ان�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس م��ن خ�لال
مميزات التتبع املجتمعي والتنبيهات
اإللكترونية ،كما يوفر التطبيق القدرة
على التسجيل ،وتوثيق الوقت ،وربط
نتائج االختبار باملوقع الجغرافي.
ك ��ذل ��ك ،ت� �ق ��وم ال �ش ��رك ��ة ب �ن �ش��ر وح� ��دات
متنقلة للفحوصات املخبرية ومعدات
ال�ت�ش�خ�ي��ص ،وف��رق��ًا م��درب��ة م��ن فنيي
املختبرات الطبية املدربني على إج��راء
ف�ح��وص��ات كوفيد  19املخبرية بأمان
في أماكن مثل امل��دارس ومواقع العمل
وغيرها.

أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ري ��م ال�ع �ق��اري��ة ع��ن ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة
تعاون وتفاهم مع شركة فيداليتي للصيانة ،وذلك
لتوفير الدعم الفني ألعمال الصيانة في املحافظ
العقارية التي تديرها شركة ريم العقارية ،وكذلك
لتلبية ط�ل�ب��ات ال�ص�ي��ان��ة ال�ط��ارئ��ة للمستأجرين،
حيث توفر شركة فيدالتي تطبيقا الكترونيا ذكيا

«تصليح» ،الذي يمكن العمالء من طلب الصيانة
ال �ف��وري��ة ك �م��ا ي�م�ك�ن�ه��م م ��ن ت�ت�ب��ع ال �ط �ل��ب وح��ال��ة
اغالقه .ووفقا للتعليمات الرسمية الصادرة من
الجهات الحكومية ،سيتم اص��دار تصاريح خالل
فترة الحظر لكي يتمكن فريق الصيانة املحترف
من اداء مهامه وتلبية طلبات العمالء.

مبيعات جمعية قرطبة تنمو % 13
أع �ل ��ن أم�ي��ن ال� �ص� �ن ��دوق ف ��ي ج �م �ع �ي��ة ق��رط�ب��ة
ال �ت �ع ��اون �ي ��ة ،م �ح �م��د ال� �ن� �ب� �ه ��ان ،ع ��ن ارت� �ف ��اع
م�ب�ي�ع��ات جمعية ق��رط�ب��ة إل��ى  8.326ماليني
دينار؛ بزيادة قدرها  954ألف دينار عن العام
السابق ،بنسبة بلغت  ،%12.9مبينا أن املركز
امل��ال��ي ق� ّ
�وي ج� ّ�دًا ،والنتائج تشير إل��ى أرب��اح
مميزة.
وأك ��د أن امل�ب�ي�ع��ات ف��ي ارت �ف��اع مستمر ،على
الرغم من أزمة «كورونا» وإغالق فروع املكتبة
واالل�ك�ت��رون�ي��ات وامل�لاب��س الشعبية وأل�ع��اب
األط�ف��ال ،موضحًا أن��ه من املفترض أن تكون
األرقام أكثر من الحالية لوال الظروف الراهنة.
ً
وتابع ،قائال« :حرصنا منذ بداية األزمة على
ات �خ��اذ ك��ل اإلج � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة واس �ت �غ�لال
دار الشيخ سالم العلي للمناسبات ومسرح
م��درس��ة ع�ي�ن ج��ال��وت االب �ت��دائ �ي��ة ل�ل�م�خ��زون
اإلس� � �ت � ��رات� � �ي� � �ج � ��ي ،وذل� � � � ��ك ل � �ض � �م� ��ان ت� ��واف� ��ر
ال �س �ل��ع األس��اس �ي��ة وال �غ��ذائ �ي��ة وع � ��دم نقص
االحتياجات األساسية املستهلكني».
وأش� � � ��ار ال� �ن� �ب� �ه ��ان إل � ��ى أن ج �م �ع �ي��ة ق��رط �ب��ة

محمد النبهان

التعاونية حريصة على تطبيق االشتراطات
ال�ص�ح�ي��ة ب �ح��ذاف �ي��ره��ا ،وت��وص �ي��ل ال�ط�ل�ب��ات
خالل فترة الحظر ،موضحًا أنه ال تهاون في
ّ
املتسوقني وتوفير كل ما
اإلج��راءات وفحص
ّ
للتسوق اآلمن.
يحتاجون إليه

16

ً
يوما ..أو غرامة وترحيل
بريطانيا :حجر القادمين 14
قالت صحيفة تايمز البريطانية إن رئيس ال��وزراء بوريس جونسون سيعلن ،اليوم األحد ،أنه
سيتعني على كل املسافرين القادمني إل��ى بريطانيا البقاء في الحجر الصحي مل��دة أسبوعني.
وأضافت «سيتعني على الركاب الذين يصلون إلى املطارات واملوانئ بما في ذلك البريطانيون
العائدون من الخارج البقاء في عزل ذاتي ملدة  14يومًا» .وقالت إن على املسافرين أن يقدموا لدى
وصولهم عنوان املكان الذي سيقضون فيه العزل الذاتي.
ووفقًا للصحيفة ،سيتم استثناء املسافرين القادمني من أيرلندا وجزر القنال اإلنكليزي وجزيرة
مان ،إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة .وسيتم فرض غرامات على من
يثبت خرقهم للقواعد ،تصل إلى ألف جنيه إسترليني ،أو الترحيل.
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إجراءات حكومية سريعة وخصائص «عربية» أنقذته

ب «األخطرَ» وبائياً
الشرق األوسط َت َج َّن َ
املخالفنيَّ ،
حد من تفشي املرض.

ترجمة أنديرا مطر
االس� �ت� �ج ��اب ��ة ال� �س ��ري� �ع ��ة ل � � ��دول ال� �ش ��رق
األوس � ��ط ف��ي م�ك��اف�ح��ة أزم� ��ة «ك ��ورون ��ا»
ّ
ج��ن�ب�ت�ه��ا «إب � ��ادة» وب��ائ �ي��ة ،وف ��ق خ�ب��راء
ومراقبني غربيني ،أشادوا بإستراتيجية
ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة م�ن�ه��ا
خ� �ص ��وص ��ًا ،ف� ��ي ح ��رب� �ه ��ا امل� �ب� �ك ��رة ع�ل��ى
الجائحة.
وي� �ل� �ف ��ت ه � � ��ؤالء ال � �خ � �ب� ��راء ال� � ��ى ع ��وام ��ل
أخ ��رى لعبت دورًا ف��ي ان�خ�ف��اض معدل
ال �ع��دوى ف��ي ه ��ذه ال � ��دول ،م�ن�ه��ا ارت �ف��اع
نسبة ال�ش�ب��اب ب�ين سكانها ،وخبرتها
املتراكمة في التعامل مع األوبئة.
ص�ح�ي�ف��ة «ل��وم��ون��د» ال�ف��رن�س�ي��ة ن�ش��رت
ت �ح �ق �ي �ق��ًا ت� �ن ��اول ��ت ف� �ي ��ه ن � �ج� ��اح ال� � ��دول
العربية في حربها على الوباء ،استنادا
ال ��ى أرق� ��ام ال��وف �ي��ات ،ت�ف�ي��د ب ��أن منطقة
ال �ش��رق األوس ��ط ال �ع��رب��ي ،ك�م��ا أفريقيا،
تفادت مجزرة مروعة.

عدد الوفيات
ووف � �ق� ��ًا إلح� � �ص � ��اء ات م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
ال �ع��امل �ي��ة ،ب �ل��غ م �ج �م��وع ال��وف �ي��ات ال�ت��ي
س �ب �ب �ه��ا ال� �ف� �ي ��روس امل �س �ت �ج��د ف ��ي ه��ذه
ال�ب�ل��دان  ،1125حتى  8ال �ج��اري .وتأتي
مصر في طليعة البلدان املتضررة ،مع
تسجيل  503حاالت وفاة.
ووف��ق نسبة السكان ،تتصدر اإلم��ارات
ال �ق��ائ �م��ة ب �ـ  17ح��ال��ة وف� ��اة ل �ك��ل م�ل�ي��ون
نسمة .واملعدل نفسه في فرنسا هو .398
وه � � ��ذه األرق� � � � ��ام امل� �ت ��دن� �ي ��ة ه� ��ي ن�ت�ي�ج��ة
سياسة اعتمدتها ال��دول العربية ،التي

ضعف شبكات النقل العام

المجتمع الفتي وعادة
مالزمة المسنين منازلهم
وضعف شبكات النقل
العام عوامل مساعدة
أطلقت معركتها مبكرًا مع الوباء ،عندما
أصبح مؤكدًا أنه لن يتوقف عند حدود
الصني.
وت� �ع ��دد «ل ��وم ��ون ��د» م �ج �م��وع��ة أس �ب��اب
كانت تفترض تفشيًا واسعًا للوباء في
املنطقة:
 ق��رب دول الخليج م��ن إي� ��ران ،امل�ص��درالرئيس للعدوى في املنطقة.
 ق �ص��ور األن �ظ �م��ة ال �ص �ح �ي��ة ال �س��وري��ةواللبنانية والعراقية.
 العامل الديموغرافي في مصر. ك �ث��رة األم ��اك ��ن ال �ت��ي ت�ش�ه��د اخ�ت�لاط��ًاوظ ��روف ��ًا غ �ي��ر ص �ح �ي��ة ب �ن �س �ب��ة ك �ب �ي��رة،
س � � � � � ��واء ك� � ��ان� � ��ت م � �خ � �ي � �م� ��ات ل�ل�اج� �ئ�ي�ن
الفلسطينيني أو النازحني السوريني أو
العمال املهاجرين.

عزل سريع

عمال يدخلون بوابة للتعقيم الذاتي في المسجد الحرام بمكة المكرمة كإجراء وقائي ضد كورونا (رويترز)

إال أن ه��ذه امل�ن��اط��ق ب�ق�ي��ت ب�م�ن��أى عن
ت �ف��ش ك �ب �ي��ر ل� �ل ��وب ��اء ،ب� �خ�ل�اف م ��ا ك��ان
متوقعًا ،وفي غياب تفسيرات نهائية
ل �ه��ذا األم � ��ر ،ل �ك��ن ال �ع��ام��ل ال� ��ذي ي�ت�ف��ق
ع �ل �ي��ه ال �ج �م �ي��ع ت �ق��ري �ب��ًا ه� ��و ال �س��رع��ة
النسبية ال�ت��ي ت�ح��رك��ت ب�ه��ا السلطات

ف� ��ي ه � ��ذه ال � � � ��دول ،الس� �ي� �م ��ا م� ��ع ف ��رض
إجراء ات الحجر الصحي.
ت�ت��وق��ف «ل��وم��ون��د» ع�ن��د ن�ق�ط��ة ش��دي��دة
ال ��رم ��زي ��ة ،ت �ت �ع �ل��ق ب��إي �ق��اف ال �س �ع��ودي��ة
للعمرة ف��ي  26ف �ب��راي��ر ،وك��ان��ت ال ت��زال
خالية من اإلص��اب��ات .وتذكر الصحيفة

أن ل�ب�ن��ان أغ �ل��ق امل��ؤس �س��ات التعليمية
في  2م��ارس ،قبل أسبوعني من فرنسا،
وكان عدد اإلصابات فيه ال يتجاوز 13
ليتمدد ق��رار اإلقفال الحقًا الى النوادي
الليلية واملطاعم.
وف� ��ي االردن ،ت �ش �ي��ر األرق � � ��ام إل� ��ى 494

إصابات في فريق الرئاسة والخدمة السرية ..و 1600وفاة بيوم واحد

«كورونا» يفتك بالواليات المتحدة..
وترامب في عالم وردي
خالد جان سيز
ت �ص��ري �ح��ات ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د
ترامب ح��ول «ك��ورون��ا» ،ومباشرة معظم
ال � ��والي � ��ات ،أخ � �ي � �رًا ،ت �خ �ف �ي��ف اإلغ �ل�اق ��ات،
يثيران تساؤالت حول تناقضهما مع ما
ُيحدثه الفيروس املستجد على األرض.
ف�ل�ا ت� ��زال أم �ي��رك��ا ال ��دول ��ة األك �ث��ر ت �ض��ررًا
م��ن «ك� ��ورون� ��ا» ،ح �ي��ث س� ّ�ج �ل��ت خ�ل�ال 24
ساعة أكثر من  1600وفاة ،وفق ما ذكرت
إحصاءات جامعة جونز هوبكنز ،مساء
ال �ج �م �ع��ة .وت � �ج ��اوزت ح�ص�ي�ل��ة ال��وف �ي��ات
اإلج�م��ال�ي��ة للفيروس  78أل�ف��ًا وإص��اب��ات��ه
املليون و 300ألف.
لكن في مواصلة لنهجه في التعاطي مع
األزمة ،ذكر الرئيس األميركي أنه لم يضع
كمام على وجهه خالل تكريمه ملحاربني
قدامى شاركوا في الحرب العاملية الثانية،
ً
قائال« :أجريت محادثة مع كل منهم ،لكن
كنا بعيدين ج�دًا .رأيتم ذل��ك» .وأردف أن
«ال��ري��اح ك��ان��ت ت�ه��ب ب �ق��وة ( )..وس��أك��ون
متفاجئًا لو وصلهم الوباء».
ك�م��ا ك��رر ت��رام��ب ت��أك�ي��دات��ه امل�ت�ف��ائ�ل��ة ب��أن
«ك � ��ورون � ��ا» س �ي �ن �ت �ه��ي ،م �ع �ت �ب �رًا أن ه��ذا
سيحدث حتى من دون إنتاج لقاح مضاد
ل��ه« :أش�ع��ر أن ال��وب��اء سيختفي حتى من
دون تطوير لقاح له».
وتتناقض تصريحات ترامب «املتفائلة»
م � ��ع ت� �ص ��ري� �ح ��ات أخ� � � ��رى مل� ��دي� ��ر امل �ع �ه��د
الوطني األميركي للحساسية واألمراض
امل �ع��دي��ة أن �ت��ون��ي ف ��اوت �ش ��ي ،ال � ��ذي ُس�ئ��ل
عما إذا كانت «الحياة ستعود حقا إلى
طبيعتها ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ق�ب��ل أن
ي�ك��ون ه�ن��اك ل�ق��اح فعلي م�ت��اح للجميع»
فأجاب« :لن يحدث».
وفي وقت بلغت فيه البطالة في الواليات
امل�ت�ح��دة أع�ل��ى م�س�ت��وى ل�ه��ا م�ن��ذ الكساد
ال�ك�ب�ي��ر ،ق�ل��ل ت��رام��ب م��ن خ �ط��ورة ال��وض��ع
وتعهد بإعادة البالد قريبًا إلى املعدالت
السابقة.
ّ

الدائرة املقربة

ل� �ك ��ن م � ��ا ي � �ح� ��دث ع� �ل ��ى األرض ي �خ��ال��ف
ت �ص��ري �ح��ات ت ��رام ��ب ،ف �ف��ي ت �ح � ّ�د ج��دي��د،
أصيبت كاتي ميلر املستشارة الصحافية
ل�ب�ن��س وزوج � ��ة س�ت�ي�ف��ن م�ي�ل��ر م�س�ت�ش��ار
ترامب للهجرة بمرض «كوفيد .»19 -
ونقلت «فوكس نيوز» عن مسؤول كبير
ف ��ي اإلدارة أن «رح� �ل ��ة ل �ب �ن��س ع �ل��ى منت
ط ��ائ ��رة ال��رئ��اس��ة ت ��أخ ��رت س��اع��ة ص�ب��اح
الجمعة بسبب نتيجة فحص املوظفة».
وت��أت��ي إص��اب��ة م�ي�ل��ر ب �ع��د إع�ل��ان ال�ب�ي��ت
األبيض ،الخميس ،إصابة عسكري يعمل
في مقر الرئاسة ،وكشفت تقارير أنه أحد

ترامب يلتقي محاربين قدامى من دون التقيد بإجراءات السالمة خالل إحياء احتفال يوم النصر (أ.ف.ب)

في اآلونة األخيرة.

أف��راد البحرية ،ويقوم بمساعدة الرئيس
في األمور الشخصية.

الخدمة ّ
السرية

ك�م��ا أك ��دت إدارة األم ��ن ال��داخ �ل��ي إص��اب��ة
ع �ن ��اص ��ر ع � ��دة م� ��ن ق � � ��وات أم �ن �ي ��ة س � ّ�ري ��ة
بعدوى «كورونا».
ون �ق��ل م��وق��ع «ي��اه��و ن �ي��وز» اك �ت �ش��اف 11
إص ��اب ��ة ب�ي�ن ص� �ف ��وف ال �خ ��دم ��ة ال �س��ري��ة،
أعلنتها إدارة األمن الداخلي.
وت��وك��ل إل��ى ق ��وات ال�خ��دم��ة ال�س��ري��ة مهام
ت �ش �م��ل ح �م��اي��ة ال��رئ �ي��س وق � ��ادة آخ��ري��ن.
ُ
ويخشى حاليا انتشار العدوى بني بقية
العناصر املخالطني للمصابني.

مخاوف العدوى
وانتشرت م�خ��اوف م��ن أن تصل العدوى
إل� ��ى ال��رئ �ي��س ون ��ائ� �ب ��ه ،ال �ل��ذي��ن ي �ق ��ودان
ال�ج�ه��ود األم�ي��رك�ي��ة للتصدي للجائحة،
وطرح البعض تساؤالت حال إصابتهما

حرب صحافيني

الرئيس يلتقي محاربين
كمام..
قدامى بال ّ
ويؤكد :الفيروس
سينتهي من دون لقاح
عما سيحدث في الواليات املتحدة خالل
ه ��ذا ال �ظ��رف ال �ع �ص �ي��ب ،وم ��ن س�ي�ت�ص� ّ�در
قيادة البالد ومواجهة الجائحة.
وي� ��رف� ��ض ت� ��رام� ��ب ون ��ائ� �ب ��ه م ��اي ��ك ب�ن��س
بشكل عام ارتداء الكمامات ،التي توصي
م��راك��ز ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى األم� ��راض الجميع
بارتدائها من أجل منع انتشار الفيروس
ً
ال�ت��اج��ي .ل�ك��ن م �س��ؤوال ك�ب�ي�رًا ف��ي اإلدارة
ش��دد على أن ترامب أو بنس لم يخالطا
املستشارة الصحافية املصابة بالفيروس

إلى ذلك ،أصدرت الواليات املتحدة قواعد
ج��دي��دة ت �ش��دد إج � ��راءات م�ن��ح ت��أش�ي��رات
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ال�ص�ي�ن�ي�ين ،ق��ائ �ل��ة إن ذل��ك
رد ع �ل��ى ط��ري �ق��ة م �ع��ام �ل��ة ال �ص �ح��اف �ي�ين
األميركيني في الصني.
وي��أت��ي ه ��ذا ال �ت �ح��ول وس ��ط ت��وت��رات بني
البلدين بسبب الجائحة .وت��رد واشنطن
ب�ه��ذا ال �ق��رار ع�ل��ى سلسلة م��ن اإلج ��راءات
ّ
االنتقامية التي قامت بها بكني ،تتعلق
بالصحافيني خالل األشهر األخيرة.
من ناحيتها ،أعلنت هيئة الغذاء والدواء
األميركية أنها ألغت مصادقتها على بيع
ع��دد م��ن املصنعني الصينيني لكمامات
« »N95ال �ط �ب �ي��ة ،ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
بسبب فشلها في توفير حماية مناسبة
ض��د «ك��ورون��ا» ،وف�ق��ا مل��ا نقلته صحيفة
«ديلي ميل».

الدبابير اآلسيوية واألعاصير تؤرِّقان أميركا
إضافة إلى وباء «كورونا» ،تعاني أميركا من الدبابير اآلسيوية العمالقة التي تفتك بالنحل ،حيث تحول الخوف في والية
واشنطن من ال��دب��ور اآلس�ي��وي العمالق ،ال��ذي يوصف بالقاتل ،إل��ى حملة م�ط��اردة حقيقية ض��ده ،طالت حتى الحشرات
والدبابير األخرى املساملة.
وبدأت املخاوف في واشنطن من الدبور اآلسيوي العمالق في  2الجاري ،بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن راعي
نحل في كستر بواشنطن عثر على خلية كاملة من النحل دمرت في نوفمبر  ،2019وذكر أنه الحظ أن النحل امليت كان
منزوع الرأس ،ثم تم العثور على اثنني من الدبابير اآلسيوية العمالقة ،قرب مكان الحادث .والدبور اآلسيوي العمالق معروف
بعدوانيته ولسعاته الخطرة على اإلنسان ،وقدرته على تدمير مستعمرة كاملة من نحل العسل .في سياق متصل ،يزحف
تهديد آخر باتجاه واليات أميركية ،حيث توقع خبراء األعاصير أن يكون موسم هذه السنة أكثر نشاطًا من السنة املاضية،
وذلك عشية بدء موسم الصيف الذي يعرف في الواليات املتحدة بكثرة األعاصير التي تدمر كل شيء في طريقها .وبينما
ال تزال جميع الواليات املعروفة بكثرة األعاصير تواجه «كورونا» ،ينتظر أن يبدأ موسم األعاصير في األول يونيو القادم.

إص��اب��ة ب��ال �ف �ي��روس ،و 9وف� �ي ��ات .وك��اد
حفل زفاف ضم مئات املدعوين ،في إربد،
شمال البالد ،في  13م��ارس ،أن يتسبب
بتفشي الوباء في جميع أنحاء األردن.
لكن قرار السلطات فرض حظر التجول
تحت طائلة عقوبة السجن ملدة عام على

مع السرعة في ف��رض التدابير الالزمة،
اعتمدت دول الخليج على االختبارات
امل �ك �ث �ف��ة ،ف �ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،ت �ج��ري
اإلم��ارات ما بني  30إلى  40ألف اختبار
ي ��وم� �ي ��ًا ،م� ��ا ي �س �ه��ل اك� �ت� �ش ��اف امل ��رض ��ى
ّ
وتعقبهم وعزلهم.
ُيضاف إلى ذلك ،ما يلي:
● ارت �ف��اع ن�س�ب��ة ال �ش �ب��اب ب�ي�ن ال�س�ك��ان،
ً
وهم أقل ميال من غيرهم لتطوير شكل
حاد من املرض.
● ضعف أو ع��دم وج��ود شبكات النقل
ال�ع��ام (ال�ق�ط��ار وامل �ت��رو وال �ح��اف�لات) ،ما
يحد من اختالط الناس.
ّ
● اعتياد املسنني عادة في هذه البلدان
ع�ل��ى م�لازم��ة م�ن��ازل�ه��م ،ألن�ه��م غ��ال�ب��ًا ما
ي �ع��ان��ون م ��ن أم � ��راض م��زم �ن��ة ،وب�س�ب��ب
ّ
غياب أنشطة للمسنني.
ب �ع��ض ال� �ع ��وام ��ل امل �ح �ل �ي��ة ل �ع �ب��ت أي �ض��ًا
دورًا ف��ي ال �ح��د م��ن تفشي ال��وب��اء .على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،ال �ح �ص��ار امل �ف��روض على
قطاع غ��زة ،حيث لم يتمكن سوى 2500
ش �خ��ص ف �ق��ط م ��ن ال ��دخ ��ول م �ن��ذ ب��داي��ة
م ��ارس ،يفسر جزئيًا مل��اذا سجلت هذه
املنطقة  20حالة فقط حتى  7ال�ج��اري،
رغم التوقعات السابقة بعكس ذلك.
واس� �ت� �ف ��ادت ال �س �ع��ودي��ة ب��ال �ت��أك �ي��د من
تجربتها ف��ي مكافحة م�ت�لازم��ة الشرق
األوسط التنفسية (ميرس).
وت��اري �خ �ي��ًا ،ك��ان��ت م �ص��ر دائ �م��ًا م�ف�ت��رق
طرق النتشار األوبئة ،ما يجعلها دولة
مجهزة تجهيزًا جيدًا للوقاية.

رحلة البحث عن عالج للفيروس:

لقاح يدخل المرحلة الثانية..
وتوليفة «مبشرة»!
يستمر ال�ع��ال��م ف��ي سعيه الي �ج��اد ع�ل�اج مل��رض
كوفيد  19الناجم عن االصابة بفيروس كورونا
امل�س�ت�ج��د ،وذل ��ك ب �ه��دف ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال��وب��اء
واع��ادة الحياة إل��ى طبيعتها .وم��ن ضمن هذه
املساعي ،أش��ارت نتائج ،غير حاسمة ،لتجربة
صغيرة ج��رت ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ إل��ى أن توليفة
من ثالثة عقاقير مضادة للفيروسات ساعدت
ف��ي تخفيف األع� ��راض ل��دى امل�ص��اب�ين ب�ح��االت
بني خفيفة إل��ى معتدلة ،وقللت بسرعة تركيز
الفيروس في أجسامهم.
التجربة التي شملت  12مريضًا ت��م إعطاؤهم
ال ��دواء امل��رك��ب م��ن دواء لوبينافير/ريتونافير
ال ��ذي يستخدم ف��ي ع�ل�اج م��رض ن�ق��ص املناعة
املكتسبة (االي��دز) ،ودواء ريبافيرين املستخدم
ف� ��ي ع� �ل��اج ال� �ت� �ه ��اب ال� �ك� �ب ��د ال� ��وب� ��ائ� ��ي ،ودواء
إنترفيرون بيتا املستخدم ف��ي ع�لاج التصلب
املتعدد.
وأظهرت نتائج الدارسة التي نشرت في دورية
النسيت الطبية أن األش�خ��اص ال��ذي��ن حصلوا
ع�ل��ى ال � ��دواء وص �ل��وا إل ��ى ن�ق�ط��ة ع ��دم اك�ت�ش��اف
الفيروس في أجسامهم في غضون خمسة أيام.
وقال كوك يونغ يوين األستاذ في جامعة هونغ
كونغ « :تجربتنا تظهر أن العالج املبدئي ربما

يعجل بكبح تركيز الفيروس في جسم املريض
ُ
وتخفيف األع��راض» .تضاف هذه التجربة إلى
ع��دة ت�ج��ارب أخ��رى ت�ه��دف إل��ى التوصل للقاح
لفيروس ك��ورون��ا ،حيث ق��ال��ت منظمة الصحة
العاملية إنه يوجد  70لقاحًا لعالج كورونا قيد
ال�ت�ط��وي��ر ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م .وي��أم��ل ُص�ن��اع
الدواء في اختصار الوقت الذي يستغرقه إطالق
ل�ق��اح ف��ي األس ��واق  -ع��ادة م��ن  10إل��ى  15عامًا
تقريبًا  -ليصبح في غضون العام املقبل.
ف ��ي ال �س �ي ��اق ،م �ن �ح��ت إدارة ال � � ��دواء واألغ ��ذي ��ة
االميركية الضوء األخضر لبدء املرحلة الثانية
م��ن دراس� ��ة ع�ل��ى  600ش�خ��ص ل�ت�ج��ري��ب لقاح
من شركة موديرنا تيرابوتيك ،ويدخل اللقاح
م��رح �ل��ة ح��اس �م��ة ت �ع �ل��ق ع �ل �ي �ه��ا اآلم � � ��ال .وق ��ال
الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل ،إن
«البداية الوشيكة للمرحلة الثانية هي خطوة
ح��اس �م��ة إل� ��ى األم� � ��ام م ��ع اس �ت �م��رارن��ا ف ��ي دف��ع
التطوير ال�س��ري��ري ل�ـ  ،mRNA-1273مرشحنا
للقاح ضد كوفيد .»19وأهمية املرحلة الحالية
انها تضع اللقاح أمام فرصة إثبات قدرته على
أنه فعال وآمن في مجموعات أكبر من املرضى
م��ن م�خ�ت�ل��ف األع� �م ��ار ،وه �ن��ا غ��ال �ب��ا م��ا تتعثر
اللقاحات.

كالب آلية في سنغافورة ّ
تذكر بإجراءات التباعد

تطبيقات لتشخيص اإلصابات
واقتفاء المخالطين
تكثف ع��دة دول جهود اقتفاء املخالطني ،حيث
ي �ن �ظ��ر ل �ه��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا ع �م �ل �ي��ة ح �ي��وي��ة ل�ف�ت��ح
االق�ت�ص��ادات .وف��ي ه��ذا السياق ،ت��درس منظمة
الصحة العاملية تدشني تطبيق هذا الشهر يتيح
لألفراد في البلدان القليلة امل��وارد معرفة ما إذا
ك��ان��وا ق��د أص�ي�ب��وا ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وت��درس
أي�ض��ا إض��اف��ة خ��اص�ي��ة تعتمد ع�ل��ى ال�ب�ل��وت��وث
القتفاء املخالطني.
وق ��ال ب��رن��ان��دو م��اري��ان��و ،ك�ب�ي��ر م�س��ؤول��ي نظم
امل �ع �ل��وم��ات ف��ي امل�ن�ظ�م��ة ،إن ال�ت�ط�ب�ي��ق سيسأل
ال �ن��اس ع��ن األع� � ��راض ،وي �ق��دم إرش� � ��ادات ب�ش��أن
م��ا إذا ك��ان��وا ق��د أص �ي �ب��وا ب �م��رض ك��وف �ي��د. -19
وس� �ي ��زود ال�ت�ط�ب�ي��ق ب �م �ع �ل��وم��ات أخ � ��رى ،منها
كيفية الخضوع للكشف وفقا لبلد املستخدم.
وأض � � ��اف م ��اري ��ان ��و ع �ب��ر ال� �ه ��ات ��ف أن امل�ن�ظ�م��ة
س �ت �ط��رح ن�س�خ��ة ع �ل��ى م �ت��اج��ر ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات في
أنحاء العالم ،لكنه أوض��ح أن أي بلد سيتمكن
من استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق
وإضافة خواص وطرح نسخته الخاصة.
وط��رح��ت ال �ه �ن��د وأس �ت��رال �ي��ا وامل �م �ل �ك��ة امل�ت�ح��دة
تطبيقات عن الفيروس باستخدام تكنولوجيا
خ��اص��ة ب�ك��ل ب �ل��د .ب ��دوره اط �ل��ق األردن تطبيقا
جديدا يسمح باإلبالغ عن أي تجمعات مخالفة

إعالن يدعو المتنزهين للتعاون مع الكالب
اآللية (إنترنت)

إلج� ��راءات ال��وق��اي��ة أو خ��رق لحظر ال�ت�ج��ول أو
ُ
ع��ن أش �خ��اص يشتبه ب��إص��اب�ت�ه��م .وأط �ل��ق على
ال �ت �ط �ب �ي��ق امل �ج��ان��ي اس� ��م «س� ��ي رادار» (رادار
كورونا) ،ويمكن للمستخدمني تحميله مجانا.
الى ذلك ،باشرت السلطات املحلية في سنغافورة
ب��اس�ت�خ��دام ك�ل�اب آل�ي��ة لتذكير زوار املتنزهات
ب �ض ��رورة ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م �س��اف��ات آم �ن��ة ف��ي ما
بينهم ،في محاولة للحد من تناقل العدوى بني
السكان ،وفقًا ملا نقله موقع «ذي فيرج».
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العالم يخرج ببطء من الحجر ..وغموض حول منحى الوباء

ملهى ُيعيد لكوريا الجنوبية هاجس كورونا
بومبيو أول مسؤول يعاود
نشاطه الدبلوماسي في العالم
سيكون وزير الخارجية االميركي مايك بومبيو
واح � �دًا م��ن أوائ� ��ل ك �ب��ار امل �س��ؤول�ين ف��ي ال�ع��ال��م،
ال��ذي��ن يستأنفون رح�لات�ه��م ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة مع
بدء التخفيف التدريجي إلجراءات العزل ،التي
فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا املستجد.
وكانت آخر رحلة قام بها بومبيو إلى الخارج
ج ��رت ف��ي  23م ��ارس وق ��ادت ��ه إل ��ى أف�غ��ان�س�ت��ان
وقطر.
وس�ي��زور بومبيو إسرائيل للتعبير ع��ن دعمه
للحكومة ال�ج��دي��دة وسيلتقي رئ�ي��س ال ��وزراء

ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت��ان �ي��اه��و وش ��ري �ك ��ه ف ��ي االئ� �ت�ل�اف
الحكومي بيني غانتس ،في  13مايو ،بمناسبة
أداء الحكومة الجديدة اليمني.
وردا ع �ل��ى س � � ��ؤال ،ق � ��ال ب��وم �ب �ي��و إن � ��ه «ي��أم��ل
ب ��اس �ت �ئ �ن ��اف ال� � �ج � ��والت ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال �ع �م��ل
امل �ي��دان��ي» ب�ع��د ال �ق �ي��ود ال �ت��ي ف��رض��ت الح �ت��واء
الوباء .وقال« :سأبدأ ببطء لكننا نأمل أن نعاود
ذلك على غرار ما نأمله بالنسبة إلعادة تحريك
العجلة االقتصادية ليس في الواليات املتحدة
فحسب بل في كل أنحاء العالم أيضا».

خامنئي أشاد بـ«صلح الحسن»

إشارات إيرانية ألميركا..
من البوابة العراقية؟
محرر الشؤون الدولية
راكبو الدراجات في ساحة سيبيليس في مدريد أمس خالل الساعات التي سمحت بها الحكومة بممارسة الرياضة خالل اإلغالق (أ.ف.ب)

تتقدم دول كثيرة بحذر في اتجاه رفع
ال �ح �ج��ر امل �ن��زل��ي ع��ن م��واط �ن �ي �ه��ا ،وس��ط
م �خ��اوف م��ن ح �ص��ول م��وج��ة ث��ان�ي��ة من
اإلصابات بفيروس كورونا املستجد.
وت�ح�ي��ط ش �ك��وك ك�ث�ي��رة ب�ع�م�ل�ي��ة ال��رف��ع،
فهل تنطوي على مخاطر؟ وما الخطوات
الواجب اعتمادها تحديدًا؟ وهل تحصل
موجة جديدة من اإلصابات؟
إزاء هذه التساؤالت ،ستعمد أسبانيا -
على سبيل املثال  -إلى تسريع أو إبطاء
اآللية وفق الوضع في مختلف املناطق.
وق � � ��ررت ال �ح �ك��وم��ة ال� �س� �م ��اح ل �ل �ح��ان��ات
وامل � �ط� ��اع� ��م ب � ��إع � ��ادة ف� �ت ��ح م �س��اح��ات �ه��ا
الخارجية ،ش��رط أال تتعدى التجمعات
ف �ي �ه��ا ع� �ش ��رة أش � �خ� ��اص ،م ��ع اس �ت �ث �ن��اء
امل� �ن ��اط ��ق األك � �ث� ��ر إص� ��اب � ��ة ب ��ال �ف �ي ��روس
وبينها أكبر مدينتني في البلد.
وس �م �ح��ت ال �ص�ي�ن ف ��ي م ��ذك ��رة ،وض �م��ن
ش� ��روط م� �ح ��ددة ،ب ��إع ��ادة ف �ت��ح األم��اك��ن
ال�ع��ام��ة مثل امل��راك��ز ال�ت�ج��اري��ة واملطاعم
ودور ال �س �ي �ن �م��ا وامل �ن �ش ��آت ال��ري��اض �ي��ة
واملواقع السياحية واملكتبات وغيرها.

انتكاسة في سيئول
وف � ��ي غ� �م ��رة رف � ��ع ال �س �ل �ط��ات ال �ص �ح �ي��ة
ب� �ك ��وري ��ا ال �ج �ن ��وب �ي ��ة ت ��داب� �ي ��ر اإلغ� �ل��اق
«ال � �ق� ��اس � �ي� ��ة» ال � �ت� ��ي أق� ��رت � �ه� ��ا مل ��واج� �ه ��ة
«ك � ��ورون � ��ا» ،ت ��م اإلب � �ل ��اغ ،ال �ج �م �ع��ة ،ع��ن
تشخيص  13إص��اب��ة ج��دي��دة ،معظمها
م� ��ن ال� � �خ � ��ارج ،م� ��ا رف � ��ع ع � ��دد امل �ص��اب�ي�ن
املؤكدين داخ��ل البالد إلى  10840حالة،
وفقا للمركز ال�ك��وري ملكافحة األم��راض
والوقاية منها.

ّ
تخفف
باكستان
القيود :استجابة لوضع
اجتماعي طارئ في
المقام األول
وت �ع��د ه ��ذه امل� ��رة األول � ��ى ال �ت��ي يتخطى
ف �ي �ه��ا ع ��دد ال� �ح ��االت ال �ج��دي��دة  10منذ
 5أي� ��ام ،ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ال�ح�ك��وم��ة تتغنى
بقدرتها على مواجهة ال��وب��اء ،وقرارها
الجريء بإعادة فتح االقتصاد.
وت��رت �ب��ط ج�م�ي��ع ال� �ح ��االت امل �ب �ل��غ عنها
ب �م��ري��ض ق � ��ام ب� ��زي� ��ارة م �ل��اه ل �ي �ل �ي��ة ف��ي
منطقة إي �ت��وان الشهيرة بسيئول ،قبل
أي ��ام م��ن ت �ح��ول ال �ب�ل�اد ل�ل�ع�م��ل بمفهوم
«ح� �ج ��ر ص �ح ��ي م� ��ع اس � �ت � �م ��رار ال �ح �ي��اة
اليومية».
وح� �ت ��ى اآلن ت ��م اإلب� �ل ��اغ ع ��ن  15ح��ال��ة
إص ��اب ��ة م��رت �ب �ط��ة ب��ذل��ك امل ��ري ��ض ،وف�ق��ا
للسلطات الصحية.
وت �ق ��در ال �س �ل �ط��ات ع ��دد زائ � ��ري امل�لاه��ي
ال�ل�ي�ل�ي��ة خ�ل�ال وق ��ت زي� ��ارة امل��ري��ض من
م�ن�ت�ص��ف ال�ل�ي��ل ح�ت��ى ال��راب �ع��ة صباحا
ب � �ـ 1500ش�خ��ص .وذك ��رت أن امل��ري��ض لم
يضع كمامة واقية داخل امللهى.
وأف� � ��اد ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ك �ي��م ك��ان��غ
ليب بأنه «م��ن امل��رج��ح وج��ود امل��زي��د من
ال �ح��االت ال �ت��ي سيكشف ع �ن �ه��ا» ،داع�ي��ًا

زوار امل�ل�اه ��ي ال�ل�ي�ل�ي��ة ف ��ي إي� �ت ��وان إل��ى
البقاء في البيت والتواصل مع السلطات
عند ظهور أعراض اإلصابة بالفيروس.
وك � ��ان � ��ت ال� � �ب �ل��اد أص� � � � ��درت ت��وج �ي �ه��ات
ب��ال �ع��ودة ل �ل �ح �ي��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�ل�م��راف��ق
ال �ع��ام��ة وب� ��دء األع� �م ��ال ب �ش��رط االل �ت ��زام
بتدابير النظافة األساسية .كما تتجهز
ل�ب��دء ال��دراس��ة ف��ي امل� ��دارس اع �ت �ب��ارا من
األس� �ب ��وع امل �ق �ب��ل .وم� ��ن امل �خ �ط��ط ع ��ودة
الدفعات النهائية من املرحلة الثانوية
األربعاء ،وع��ودة باقي الطلبة للمدارس
بحلول األول من يونيو.
وتبقى السلطات الصحية ح��ذرة خوفا
من حدوث عدوى جماعية محتملة بعد
انقضاء فترة العطلة التي ب��دأت في 30
أبريل ،واستمرت حتى الثالثاء املاضي،
ح �ي ��ث س ��اف ��ر ك �ث �ي��ر م� ��ن ال � �ك ��وري �ي�ن ف��ي
رحالت قصيرة في أنحاء البالد.

ّ
تريث وحذر

وب � ��دأت ع�م�ل�ي��ة رف ��ع ال �ح �ج��ر ف ��ي بعض
ال��دول األوروب �ي��ة ،غير أن األك�ث��ر إصابة
بالفيروس ال تزال تتريث.
وإن كانت أوروبا تسير بخطى تدريجية
ف��ي ات�ج��اه رف��ع ال�ح�ج��ر ،غير أن�ه��ا تبقي
ح� ��دوده� ��ا م �غ �ل �ق��ة ،إذ دع� ��ت امل �ف��وض �ي��ة
األوروب � � �ي� � ��ة ال� � � ��دول ال � � � �ـ 27ف� ��ي االت� �ح ��اد
األوروب � � � � ��ي إل� � ��ى ت� �م ��دي ��د امل � �ن ��ع امل ��وق ��ت
للرحالت غير ال�ض��روري��ة إل��ى أراضيها
حتى  15يونيو.
وهذه آخر نهاية أسبوع قبل بدء العودة
ب�ب��طء إل��ى أوض ��اع طبيعية ف��ي فرنسا،
غير أن «الحياة اعتبارا من  11الجاري

ل ��ن ت �ك��ون ك �م��ا م ��ن ق �ب �ل��ه» ،وف ��ق تعبير
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.
وف��ي اململكة امل�ت�ح��دة ،م��ن غير امل�ط��روح
حتى اآلن رفع الحجر املنزلي بالوتيرة
نفسها كما في الدول األوروبية املجاورة.
وق��ال وزي��ر البيئة ج��ورج يوستيس «لم
ن �خ��رج ب�ع��د م��ن امل � ��أزق» ،بينما وجهت
امل �ل �ك��ة إل �ي ��زاب �ي ��ث ال �ث��ان �ي��ة رس ��ال ��ة إل��ى
البريطانيني بمناسبة ذك��رى االنتصار
على أملانيا النازية قبل  75عامًا ،قائلة
«ال تستسلموا أبدًا ،ال تفقدوا األمل أبدًا».
أما روسيا ،فاكتفت باحتفاالت محدودة
أك�ث��ر مما ك��ان ي��وده رئيسها بمناسبة
«يوم النصر» عام  ،1945في ظل الحجر
امل� �ن ��زل ��ي امل � �ف� ��روض ف ��ي م��وس �ك��و ح�ت��ى
نهاية الشهر الجاري.
واقتصر ال�ع��رض العسكري على الجو،
بينما ب��ات حشد ال �ق��ادة األج��ان��ب ال��ذي
ك ��ان ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ين ي��أم��ل ف��ي جمعه
أمنية من باب الخيال.

ّ
باكستان تخفف القيود

وب� ��اش� ��رت ب��اك �س �ت��ان ت �خ �ف �ي��ف ال �ق �ي��ود
امل � � �ف � ��روض � ��ة ،ف� �س� �م� �ح ��ت ب� � ��إع� � ��ادة ف �ت��ح
األس��واق واملتاجر الصغيرة ،رغم أنه لم
يتم احتواء الوباء بعد.
وأفاد رئيس الوزراء عمران خان بأن قرار
رف��ع ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي ات �خ��ذ لالستجابة
لوضع طارئ اجتماعي باملقام األول ،في
بلد يعيش نحو رب��ع سكانه دون عتبة
ال�ف�ق��ر وف��ق ال�ب�ن��ك ال �ع��امل��ي .وق ��ال «ن�ق��وم
بذلك ألن سكان بالدنا في وضع صعب
جدًا»( .أ ف ب ،رويترز)

إشارات عدة تزامنت لتطرح تساؤالت عن حقيقة
ما يحدث بني الواليات املتحدة وإيران.
فتزامنًا م��ع ذك��رى والدة الحسن ب��ن ع�ل��ي ،نشر
امل��رش��د اإلي��ران��ي خامنئي على «ت��وي�ت��ر» ،مساء
ال �ج �م �ع��ة« :أع �ت �ق��د أن اإلم� � ��ام ال �ح �س��ن امل�ج�ت�ب��ى
ه��و أش�ج��ع شخصية ف��ي ت��اري��خ اإلس�ل�ام ،حيث
ق��ام بالتضحية بنفسه وب��اس�م��ه ب�ين أصحابه
امل �ق��رب�ين م �ن��ه ،ف��ي س�ب�ي��ل امل�ص�ل�ح��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة،
ف�خ�ض��ع للصلح م��ع م �ع��اوي��ة ،ح�ت��ى يتمكن من
صون اإلس�لام وحماية القرآن وتوجيه األجيال
القادمة» .بحسب موقع «ايران انترناشيونال».
وك � � ��ان خ��ام �ن �ئ��ي أش � � ��ار ع � ��ام  2014ف� ��ي ب ��داي ��ة
امل �ف��اوض��ات ال �ن��ووي��ة ،إل ��ى خ �ط��اب��ه ع ��ام ،1973
وال �ك �ت��اب ال ��ذي ك�ت�ب��ه ع��ن ص�ل��ح اإلم� ��ام ال�ح�س��ن،
ً
وأث � ��ار س �ي��اس��ة «امل ��رون ��ة ال �ب �ط��ول �ي��ة» ،ق��ائ�ل�ا إن
«املرونة ضرورية جدًا في بعض املواقف».
لكن بعد انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق
وإع��ادة العقوبات املكثفة ،بلغت الضغوط على
إي��ران ذروت�ه��ا ،وج��اء وب��اء «ك��ورون��ا» ليضاعف
معاناتها ،حتى بلغ ال�ح��ال ب�ت��رام��ب إل��ى القول
إن��ه مستعد إلرس��ال أجهزة تنفس صناعي إلى
إي��ران «إذا كانت تريدها» .ويبدو ان استحضار
خ��ام�ن�ئ��ي ل �ـ«م��رون��ة» ال�ح�س��ن ف��ي ال �ت �ف��اوض مع
م �ع��اوي��ة ،ل��ه ان�ع�ك��اس��ه ع�ل��ى ال �ح��اض��ر ،ف�ق��د ق��رأ
مراقبون فيه إش��ارة حسن نية من طهران تجاه
واشنطن ودع��وة إلى مائدة تفاوض ،خصوصًا
مع ّ
تبدل األوضاع نتيجة الجائحة العاملية.

حكومة الكاظمي
ف��ي ال �ع��راق امل �ج ��اور ،ح�ي��ث ت�ن�ت�ش��ر ميليشيات
إي � ��ران ،ي �ح��دث م��ا ل��م ي�ك��ن ف��ي ال �ح �س �ب��ان ،فبعد
أق��ل م��ن  48س��اع��ة ع�ل��ى ت�م��ري��ر ال�ب��رمل��ان حكومة
م �ص �ط �ف��ى ال �ك ��اظ �م ��ي ،س ��ارع ��ت ك �ت �ل��ة «ال �ف �ت��ح»
ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ال �ق��ري �ب��ة م ��ن ط � �ه ��ران ،إل� ��ى م �ن��اش��دة
واشنطن «زيادة دعمها للعراق».

تحوّ ل في موقف «الفتح»
الموالية لطهران :على
واشنطن دعم العراق
وإعطاءه األولوية
وق� ��ال رئ �ي��س ال�ك�ت�ل��ة م�ح�م��د ال �غ �ب��ان إن ��ه «ع�ل��ى
واش �ن �ط��ن أن ت �ب��ره��ن ع �ل��ى اه�ت�م��ام�ه��ا ب��ال �ع��راق
ب��إع �ط��ائ��ه أول� ��وي� ��ة ف ��ي ال ��دع ��م ف ��ي ه� ��ذا ال �ظ��رف
ال�ح��رج» .وخ�لال مقابلة مع صحيفة «ج��ام جم»
ّ
التابعة لهيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية ،أكد
سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي دعم بالده
حكومة الكاظمي ،الفتًا إلى أنه ال مشكلة إليران
ّ
تمتعه بعالقات ّ
جيدة مع
مع الكاظمي في ظل
إي��ران وأميركا .وكانت مصادر سياسية كشفت
أن «وف � �دًا إي��ران �ي��ًا وص��ل إل��ى ب �غ��داد ق�ب��ل  5أي��ام
من إتمام تشكيل الحكومة ،وضغط على القوى
السياسية الشيعية ،إلن�ج��اح تمرير الكاظمي»
رغم أن الرجل يوصف بأنه مدعوم من واشنطن.
وف��ي امللف ال�س��وري شكل هجوم النائب املقرب
م��ن االس��د خ��ال��د ال�ه�ب��ود على ال��رئ�ي��س ال��روس��ي
ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ين س��اب�ق��ة ب�ش��أن ت�ع��اط��ي النظام
السوري مع موسكو.
ح�ي��ث ك�ت��ب ف��ي م �ق��ال ب �ع �ن��وان« :م ��اذا ل��و غضب
األس��د م��ن ب��وت�ي�ن؟»،أن دور روس�ي��ا ف��ي س��وري��ا،
يتمثل في «تحجيم» أو «م�ص��ادرة» دور األس��د.
وأض��اف أن «األس��د ،لم يكن بحاجة لبوتني ،كي
ي��داف��ع عنه وحضر إل��ى س��وري��ا ،بشكل م��دروس
من األسد ،ملنع تطور عدوان الواليات املتحدة».
وأك �م��ل ال�ع�ب��ود« :م ��اذا ل��و أراد األس ��د أن يلحق
الهزيمة ببوتني؟».
ً
ويطرح ه��ذا املوقف تساؤال عن التحوالت التي
قد تشهدها سوريا في مقبل االيام.

احتجاب وتقليل صفحات ..وتراجع إيرادات

أزمة الوباء ضربة للصحافة الورقية العربية!

َّ
يتوقعون إغالق عدد من الصحف وتسريح أعداد أكبر من العاملين
¶ مراقبون

ض�غ��وط كبيرة عانتها الصحافة ال��ورق�ي��ة ف��ي العالم
العربي ،نتيجة أزم��ة ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،التي
ّ
تسببت في فقدان إيرادات وعجز عن دفع رواتب.
وفي تقرير مشترك ،رصد موقع «الجزيرة نت» الواقع
االق�ت�ص��ادي وامل��ال��ي للمؤسسات الصحافية العربية
وم��وظ�ف�ي�ه��ا ،م�ت�ط� ّ�رق��ًا إل ��ى ال��وض��ع ف��ي امل �غ��رب ،فبعد
يومني من تفعيل حالة الطوارئ الصحية ،اعتبارًا من
 20مارس ،دعت الحكومة ناشري الصحف الورقية إلى
تعليق إص��دار ون�ش��ر وت��وزي��ع الطبعات حتى إشعار
آخ��ر ،م��ع االس�ت�م��رار ف��ي تقديم خ��دم��ة إعالمية بصيغ
بديلة في الظروف الحالية.
وت �ح� ّ�ول��ت ال�ص�ح��ف ـــــ إث��ر ه��ذا ال �ق��رار ـــــ إل��ى اإلص ��دار
ال��رق�م��ي بصيغة «ب��ي دي إف» م�ج��ان��ًا ع�ل��ى مواقعها
اإللكترونية وعبر منصات عدة.
ّ
وان �ع �ك��س ت ��وق��ف ال �ط �ب��ع وال �ت ��وزي ��ع ع �ل��ى امل��ؤس �س��ات
اإلعالمية والعاملني بها؛ إذ اتجه الكثير من الصحف
إلى التوقيف املؤقت لإلداريني والتقنيني ،والتخفيض
من أجور الصحافيني ،واالستغناء عن بعضهم.

احتجاب  3صحف
وف��ي الجزائر ،احتجبت ث�لاث صحف كبرى« :النهار،
الخبر ،الوطن الناطقة بالفرنسية» عن الظهور ،مع بدء
ّ
تدابير الحجر الصحي ،ما دفع وزارة االتصال للتدخل
ي ��وم  25م � ��ارس ،م��ؤك��دة «ض � ��رورة اس �ت �م��رار مختلف
وسائل اإلعالم العمومية والخاصة ،وبكل أصنافها في
ّ
وتعهدت الوزارة في بيان بتقديم
أداء دورها الحيوي».
ّ
ّ
بحرية،
تراخيص إدارية لكل العاملني بالقطاع للتنقل

ف��ي ظ��ل إج � ��راءات ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ،غ�ي��ر أن تعقيدات
ّ
الورقية على التواري ،سوى
الوضع أجبرت الصحف
من حضور رمزي في املشهد العام.
ّ
وقلصت كل الصحف اإلص��دار إل��ى مستوياته الدنيا،
ّ
بعد انكماش اإلعالنات اإلشهارية بفعل األزمة .وتوقف
دف��ع األج��ور منذ فبراير امل��اض��ي ف��ي أغلب املؤسسات
اإلعالمية.
وف��ي تونس ،حجب «ك��ورون��ا» الصحافة الورقية بعد
ّ
توقف ُج��ل الجرائد عن ال�ص��دور ،في وق��ت أطلقت فيه
ج��ام �ع��ة م ��دي ��ري ال �ص �ح��ف ن � ��داء اس �ت �غ��اث��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة
ّ
إلن�ق��اذ القطاع امل�ت��أزم أص�لا ،وت��أم�ين أج��ور امل�ئ��ات من
الصحافيني املهددين بفقدان وظائفهم.

تداعيات كارثية
ّ
وت � �ت� ��وزع امل ��ؤس �س ��ات اإلع�ل�ام �ي ��ة امل �ك �ت��وب��ة ب�ي�ن سبع
صحف يومية و 28دورية ،وينشط أكثر من ثالثة آالف
شخص بني عمال وتقنيني وصحافيني وموظفني في
قطاع الصحافة الورقية.
ووص � � ��ف رئ� �ي ��س ج ��ام �ع ��ة ال �ص �ح ��ف ال �ط �ي ��ب ال ��زه ��ار
ت��داع �ي��ات ال �ف �ي��روس ع �ل��ى ق �ط��اع ال �ص �ح��اف��ة ال��ورق �ي��ة
ب��ال�ك��ارث��ي ،خ�ص��وص��ًا أن أغ�ل��ب امل��ؤس �س��ات اإلع�لام�ي��ة
التي توقفت عن ال�ص��دور باتت اليوم عاجزة عن أداء
أجور موظفيها.
ّ
ام� ��ا ف ��ي م �ص ��ر ،ف �ت��وق �ف��ت ال �ص �ي �ح��ات ال �ل �ي �ل �ي��ة ل�ب��اع��ة
الصحف الجائلني بأسماء الصحف ،بفعل «كورونا»،
ّ
وك ��ف ��وا ت �م��ام��ا ع��ن ال� �ن ��داء ال�ش�ه�ي��ر ب��أس �م��اء ال�ص�ح��ف

اإلمارات أعلنت في  21مارس الماضي وقف تداول الصحف والمجالت الورقية بسبب «كورونا»

«أه� � ��رام ،أخ� �ب ��ار ،ج �م �ه��وري��ة» ،وه ��ي ال �ص �ح��ف ال �ث�لاث
الرئيسة.
وب��ات��ت أك �ش��اك ب �ي��ع ال �ص �ح��ف ت�غ�ل��ق أب��واب �ه��ا م�ب�ك�رًا،
انصياعًا لقرار غلق املحال في الخامسة مساء ،وكانت
ً
معظم مبيعاتها ليال عقب صدور الصحف.
وج ��اء وب ��اء «ك ��ورون ��ا» ل�ي�ض��اع��ف م�ت��اع��ب امل��ؤس�س��ات
الصحافية الحكومية املثقلة بالديون التي تجاوزت
ع�ش��ري��ن م�ل�ي��ار ج�ن�ي��ه (ن �ح��و م�ل�ي��ار وث�لاث�م�ئ��ة مليون
ً
دوالر) ،ف�ض�لا ع��ن ال�ص��راع م��ع الصحافة الرقمية ،ما

دف ��ع امل�ص��ري�ين ال ��ى ال �ع��زوف ع��ن ق��راء ت �ه��ا ،فتراجعت
مبيعاتها.
بدورها ،عانت الصحف السودانية من الجائحة ،كما
ي�ق��ول ال�ف��ات��ح ودي ��دي م��دي��ر تحرير صحيفة ال�ح��داث��ة،
م�ب�ي�ن��ًا« :ب�ي�ن�م��ا ي�ك��اب��د ال�ع��ام�ل��ون ف��ي س��وق الصحف،
م�ح��اول�ين ال�ت�م� ّ�س��ك ب��أس�ع��ار امل�ط�ب��وع��ات ف��ي ح��دوده��ا
ال �ح��ال �ي��ة ،ي�ط�ي��ح ال �ف �ي��روس آخ� � َ�ر م� �ح ��اوالت ال�ص�ح��ف
للصمود».
ّ
واتخذت صحيفة الحداثة قرارها باكرا بالتوقف عن

ال�ص��دور م��ع ب��داي��ات ظ�ه��ور امل��رض ف��ي ال�ب�لاد ،قبل أن
تلحق بها كل اإلصدارات الورقية.
ّ
وي��ؤك��د ال�ه�ن��دي ع��ز ال��دي��ن م��ال��ك صحيفة املجهر تأثر
ال�ص�ح��ف ب�ن�ح��و ك�ب�ي��ر ب�س�ب��ب اإلج� � ��راءات االح �ت��رازي��ة
للوباء.
ف��ي ل�ب�ن��ان ،وم��ع ب��دء ان�ت�ش��ار ال�ف�ي��روس ،وص��ل تراجع
اإلعالنات املصدر األساسي ملدخول الصحف املستقلة
ّ
إلى  ،%75بسبب إقفال املكتبات ،وتوقف بيع الصحف،
والتزام الناس املنازل.
وحول املخاوف من إقفال صحف نتيجة تراكم األزمات،
قال جورج سوالج نائب نقيب مجلس نقابة الصحافة
إن كل شيء وارد ،معتبرا أن واقع العاملني في الصحف
من صحافيني وإداريني أصبح مهددًا كباقي القطاعات
األخ��رى ،نتيجة تداعيات األزم��ة االقتصادية وانتشار
الوباء.
إلى ذل��كّ ،
تحول أغلب الصحف في العراق إلى إصدار
أع ��داده ��ا إل �ك �ت��رون �ي��ًا ف �ق��ط ،وب �ع��دد ص �ف �ح��ات أق ��ل من
السابق ،ف��ي وق��ت توقفت صحف أخ��رى ع��ن اإلص��دار،
ّ
وق ��ام ��ت ب�ت�ق�ل�ي��ص روات � ��ب م��وظ�ف�ي�ه��ا ل �ت �ج��ن��ب إع�ل�ان
إفالسها و«موتها».
ونقل عن علي حسني رئيس تحرير صحيفة «امل��دى»،
وهي من كبرى الصحف في البالد ،قوله« :لجأنا إلى
ّ
اإلص ��دار اإلل�ك�ت��رون��ي لتبقى الصحيفة متواصلة مع
ّ
جمهورها ،في ظل توقف العدد املطبوع بسبب جائحة
فيروس كورونا».
ّ
التجول الشامل الكثير من الصحف على
وأجبر حظر
االحتجاب وعدم الصدور ألكثر من شهر.

 18الكويت
حوار كيميائي

هيبة البلد
على المحك

د .حمد محمد المطر
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن األزم� � ��ة ال �ت ��ي س�ب�ب�ه��ا
وباء كورونا املستجد واإلج��راءات التي
اتخذتها الحكومة للتصدي ل��ه ،فإنها
ك��ان��ت أزم� ��ة ك��اش �ف��ة ،وض�ع�ت�ن��ا وج�ه��ًا
لوجه أمام كثير من املشكالت املستترة،
أو ه �ك ��ذا ك ��ان ��ت ت� �ب ��دو ،وع �ل ��ى رأس �ه��ا
م�ش�ك�ل��ة ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة وال �خ �ل��ل
الكبير الناتج عنها ،وأدرك الجميع أن
تراخي معظم الحكومات املتعاقبة أمام
هذه املشكلة وعدم وضع الخطط الكفيلة
بحلها أوصال الكويت إلى مأزق حقيقي
تكشف خ�لال ه��ذه األزم��ة ،س��واء لجهة
التعامل مع األع��داد الكبيرة من العمالة
الهامشية ،أو لجهة التعامل م��ع ال��دول
التي تنتمي إليها هذه العمالة ،خصوصًا
تلك الدول التي تمتلك عددًا كبيرًا منهم.
الجميع بات يدرك مخاطر خلل التركيبة
السكانية على الكويت ،وما تشكله هذه
األعداد الكبيرة من العمالة التي ال تحتاج
إليها البالد من تهديد أمني واقتصادي،
وض �غ��ط ع �ل��ى ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ،وع�ل��ى
منظومات ال�خ��دم��ات م��ن ك�ه��رب��اء وم��اء
وغ�ي��ره��ا م��ن ال�خ��دم��ات .وظ�ه��رت خالل
ه ��ذه األزم � ��ة م �ش �ك�لات ك��ان��ت م�خ�ف�ي��ة،
أهمها وج��ود أع ��داد كبيرة م��ن العمالة
ف ��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق ن �ت �ي �ج��ة ال �ف��وض��ى
ف��ي إسكانها ،ل��درج��ة باتت بعض هذه
املناطق موبوءة وخ��ارج السيطرة ،كما
ظهر العدد الكبير من مخالفي قوانني
اإلق ��ام ��ة ،وه ��م ب � ��اآلالف ،ب�ع��د أن أعلنت
وزارة الداخلية إعفاء املخالفني لقانون
اإلق��ام��ة م��ن ال�غ��رام��ات امل �ق��ررة ف��ي حال
س �ف��ره��م ،وج �ه��زت م��راك��ز إي � ��واء ل�ه��ذه
األع��داد الكبيرة ،لكنها فوجئت برفض
بعض ال��دول أو مماطلتها في استقبال
رع��اي��اه��ا ،األم� ��ر ال� ��ذي وض ��ع األج �ه��زة
الحكومية ف��ي مشكلة ،وت�س�ب��ب إي��واء
أع ��داد ك�ب�ي��رة م��ن ه ��ؤالء امل�خ��ال�ف�ين في
أعمال شغب وإتالف للممتلكات العامة.
ال �ع��اق��ل م ��ن ي�س�ت�خ�ل��ص ال � � ��دروس من
األزم � � � ��ات ،وي �ح��ول �ه��ا إل� ��ى ف� ��رص ل�ح��ل
املشكالت املزمنة ،وإذا كانت أزمة وباء
كورونا في طريقها إلى النهاية إن شاء
اهلل ،إال أن مشكلة التركيبة السكانية
ُ
لن تحل من دون ع��زم وإرادة حكومية
حقيقية ،تبدأ بالكشف عن تجار البشر
ُ
ومعاقبتهم ،ومنع ال��رخ��ص التي تمنح
لجلب العمالة ،ألنها في أحسن األحوال
م�ج��رد غ�ط��اء ل�لات�ج��ار بالبشر ،وجلب
أعداد كبيرة منهم وإلقائهم في الشارع؛
فالكويت هي الدولة الوحيدة في العالم
ال �ت��ي ت �س �ت��ورد ال�ب�ط��ال��ة وت�ن�ش�غ��ل ب�ه��ا،
وق��د كشفت إشكاليات إي��واء املخالفني
وال�ع��اط�ل�ين ع��ن ال�ع�م��ل وأح ��داث الشغب
األخ�ي��رة حجم ال�ك��ارث��ة ،ووض�ع��ت هيبة
البلد على امل�ح��ك؛ ف��وج��ود أع��داد كبيرة
م��ن ه��ذه العمالة ف��ي ال�ب�لاد يهدد أمنها
وم�س�ت�ق�ب�ل�ه��ا ،وق ��د ت�ت�ط��ور األم� ��ور في
ُ
ق ��ادم األي ��ام ب�م��ا ال ت�ح�م��د ُع �ق �ب��اه ،مما
ي �ض��ع ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م � ��أزق ح�ق�ي�ق��ي،
ويضع اس��م الكويت وسمعتها الدولية
على املحك.
***
َّ
كاتالست «مادة حفازة»
أزم � ��ة ك� ��ورون� ��ا  +ف� ��رص وع� �ب ��ر= ح��ل
التركيبة السكانية
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

وزارة الشؤون« ..على ناس وناس»!

ّ
اطلعنا على خ�ب��ر ،بثته وزارة ال �ش��ؤون الكويتية ،م�ف��اده أن ال ��وزارة،
ممثلة في املنتسبني إليها النشطني ،رصدت عن طريق فرق تفتيشها
باستغالل اح��دى الجمعيات الخيرية إلح��دى ص��االت األف��راح الخاصة
وتحويلها ال��ى مطبخ ،باملخالفة إلج ��راءات وتعليمات وزارة الصحة،
وعدم مراعاة اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية ..ومن املؤكد أن
الوزارة «اللي صاحية» على ناس وناس اتخذت االجراءات القانونية ضد
تلك الجمعية الخيرية..
ُ
ّ
ونحن سنحسن النية هنا ،ونقول إن ال ��وزارة طبقت القواعد املرعية
املطلوب منها تطبيقها بموجب قوانينها ،على الرغم من أننا والعالم
أجمع نعيش حالة استثنائية قد يكون علينا بموجبها التغاضي عن
تطبيق بعض القوانني التي تم إصدارها لتحكم ،ولتطبيقها في األحوال
العادية ،ونحن نعيش تحت ظل أح��وال غير مسبوقة في حياتنا على
االقل.
ول�ك��ن ي�ح��ق ل�ن��ا ال�ت�س��اؤل ه�ن��ا :ه��ل ت�ق��وم وزارة ال �ش��ؤون ب�م��راق�ب��ة كل

الجمعيات الخيرية وفروعها ،وعلى االخص في جمع عشرات املاليني
م��ن ال��دن��ان�ي��ر ت�ح��ت ش �ع��ارات االح �س��ان وال��زك��اة وس��د ح��اج��ات ذوي
ينف
الحاجة؟! ذلك ان تلك الجمعيات واملنتسبني إليها أقر بعضها ولم ِ
البعض اآلخر ،ما تتقاضاه تلك الجمعيات من أموالّ ،
تقدر بــ  12.5في
املئة نتيجة جمع هذه األموال وجبايتها؟!
ج�م��ع ه ��ذه األم � ��وال امل�لاي�ي�ن�ي��ة ت�ح��ت غ �ط��اء «وال �ق��ائ �م��ون ع�ل�ي�ه��ا» ..هل
حاسبتهم تلك ال��وزارة ّ
يوميًا على «خنصرتهم» أو استيالئهم بذلك
ّ
التصرف على ماليني تدفع ملوظفيها واملسؤولني فيها ،والذين استولوا
عليها من دون وجه حق من قانون أو فهم خطأ للشرع؟
فأين نشاط وزارة الشؤون الحامي على جمعية خيرية ،قامت بطبخ
بعض الوجبات لتغذية املعوزين من خلق اهلل ،على الجمعيات املنتمية
ّ
تصرفات باإلضافة الى مخالفتها
لألصوليني (إخوانًا وسلفًا) ،وهي
ل�ل�ق��ان��ون وال�ش�ف��اف�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة ،ي�ن��دى منها ج�ب�ين اي ان �س��ان ش��ري��ف،
ّ
ً
مسؤوال كان أو مواطنًا عاديًا ،وبالتالي ال تلومونا إذا ما لقبنا وزارة

علي أحمد البغلي
شؤوننا بوزارة «ناس وناس»؟!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
هامش:
«يكاد املريب أن يقول خ��ذون��ي» ..الجمعيات الخيرية َّ
تتقدم بمشروع
قانون عن طريق أبواقها النيابية ،والتي قد تكون صرفت على حمالتهم
االنتخابية مئات اآلالف ،بقانون ّ
يجرم توجيه أي نقد أو تعرض لعملها
األساسي وعملها الجبائي لــ  12.5في املئة من أموال عملها األساسي!

هل يعالج «كورونا» االتجار بالبشر؟

ُ
يبدو أن األوبئة ال تأتي ف��رادى! ففي ظل انهماك
الكويت ف��ي مكافحة وب��اء ك��ورون��ا ،ه��ا ه��و الوباء
نفسه يسهم ف��ي إب ��راز وب��اء «ال�ع�م��ال��ة السائبة»،
ال ��ذي ع ��ادت أخ �ب��اره لتطفو م �ج��ددًا وب �ق��وة ،على
ال��رغ��م م��ن أن�ه��ا ظ�ل��ت ع�ل��ى م��ر ع�ق��ود س��اب�ق��ة من
أهم الظواهرالسلبية املقيتة والفاسدة «املسكوت
ع�ن�ه��ا» وال �ت��ي روج �ت �ه��ا ورس�خ�ت�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت
شركات وهمية تملكها شرذمة باعت ضميرها،
وراح��ت تتاجر ف��ي بشر م��ن العمال الهامشيني،
ف�ت�س�ت�ج�ل�ب�ه��م م��ن ب �ل��دان �ه��م ،م�س�ت�غ�ل��ة أح�لام�ه��م
البسيطة في تحسني أوضاعهم القاسية ،بمعاونة
س �م��اس��رة م�ح�ت��رف�ين ف��ي ب �ل��دان ه� ��ؤالء ال �ع �م��ال،
وال�ح�ص�ي�ل��ة أم� ��وال ط��ائ�ل��ة ت�ح�ش��و خ��زائ��ن ه��ؤالء
التجار من دماء العمال الصاغرين ،ثمنًا ملنحهم
فرصة دخول الكويت فقط ،تحقيقًا للثراء املزعوم،
م��ن دون أن يكون تجار البشر ه��ؤالء مسؤولني
عن تشغيلهم ،لينضم العمال الجدد إلى جحافل
ً
العمالة السائبة امل��وج��ودة أص�ل�اُ ،فيلقوا جميعًا
ع�ل��ى ال�ك��وي��ت م��زي �دًا م��ن األع �ب��اءَ ،وي�ب�ي�ت��وا قنبلة
ُ
م��وق��وت��ة ج��اه��زة ل�لان�ف�ج��ار ق��د ت �ه��دد بشظاياها
مصالح البالد والعباد.
وإذا كان هؤالء الضعفاء مجنيًا عليهم ومغررًا بهم

من ناحية ،فإنهم من ناحية أخ��رى ط��رف أصيل
في الجريمة وشركاء في الفساد ،بصمتهم عن
هؤالء التجار ،وبقبولهم أن يكونوا سلعة محرمة
مهانة في أي��دي الفاسدين ،وبارتضائهم املعاناة
في موقف املخالفة لقوانني البلد ،باعتبارهم عمالة
غير قانونية ،وبتجنبهم اللجوء إلى القانون خوفًا
من تهديدات الفاسدين الذين جلبوهم إلى البالد،
فيتناسى هؤالء العمال أن الكويت دولة مؤسسات،
وأنها ترفض الظلم ألي إنسان على أرضها.
لكن املفارقة أن وباء كورونا فضح تجارة العمالة
السائبة ،مجبرًا الحكومة على البحث عن «العالج»
ال �ن��اج��ع ،ف �ب ��دأت ت�ف�ك��ر ج��دي��ًا ف ��ي ال �ق �ض��اء على
ه��ذه ال�ظ��اه��رة ال�ت��ي ت�غ��ول��ت وتشعبت ع�ل��ى م��رأى
ال �ح �ك��وم��ات امل�ت�ع��اق�ب��ة ،وال �ب��رمل��ان �ي�ين ف��ي مجلس
األم� ��ة ،ف��ي ال�ع�ق��ود ال�س��اب�ق��ة ،وق��د تكلمنا وتكلم
غيرنا ع��ن ه��ذا «ال��وب��اء» البغيض ،ول�ك��ن كالمنا
كان «صرخة في واد» ،بينما كانت الحكومة دائمًا
في واد آخ��ر ،على الرغم من أن جميع املسؤولني
كانوا يعرفون أن هذه العمالة السائبة التي ُت َّ
قدر
بمئات اآلالف هي الجزء الظاهر فقط من جسم
ُ
الجريمة (امل�ح��رج��ة لسمعة ال�ك��وي��ت دول �ي��ًا) ،وأن
ب�ع��ض امل�ت�ن�ف��ذي��ن ال�ج�ش�ع�ين وأص �ح ��اب ال�ح�ظ��وة

أزمة سلوك
وكبرياء زائف!..
أ .د .معصومة أحمد ابراهيم
من الواصلني ،وقلة منحرفة من رج��ال األم��ن هم
املسؤولون الرئيسيون عن هذه الجريمة البشعة،
مع أنها في طليعة ال��دول املوقعة على االتفاقيات
املناهضة واملكافحة لالتجار في البشر.
أخ �ي �رًا ،ك��أن�ن��ا ك�ن��ا ن�ح�ت��اج إل ��ى ف �ي��روس ك��ورون��ا
ل�ي�ف�ض��ح ك��ل ال �ت �ج��اه��ل «ال��رس �م��ي» امل��زم��ن ل�ه��ذه
الجريمة ،بعدما تخلى تجار الفساد والسحت عن
مئات اآلالف من العمال السائبني املخالفني لقوانني
العمل واإلق��ام��ة في خضم ال��وب��اء ،ليبيتوا عالقني
بني الكويت التي خالفوا قوانينها ودو ِلهم العاجزة
عن استقبالهم ..ولتضطر الحكومة في النهاية إلى
ُّ
تحمل أعبائهم صونًا لسمعتها ،ورب�م��ا تكفيرًا
عن تجاهلها السابق لهذه الجريمة ،بينما رؤوس
األف��اع��ي شاربو دم��اء الفقراء ال ي��زال��ون يتسلون
ُ
بإحصاء ثرواتهم الفاسدة ..فمتى تشهر الدولة
سيف القانون في وجه الحرام والحرامي؟!

إلى متى؟!
مع احترامي وتقديري لكل من سرق ومن سوف
يحاول أن يسرق هذه الدولة العظيمة ،فال بد أن
يكون ذا مهنية وحرفية عالية في السرقة ،فال
يمكن أن تكون دول��ة غنية ولدينا ديموقراطية
وتشتكي كل يوم من حالها املتردي من بعض
أب�ن��ائ�ه��ا ال �ع��اق�ين ف��ي ك��ل امل� �ج ��االت ،وه ��ذا ليس
بكالمي ،بل من األخبار الكئيبة اليومية.
هل نحن في حلم أم علم عندما نرى أو نسمع
بالذي حدث ويحدث عندنا من مشاكل ظهرت
باستفحال في وزارات الدولة ،والتناقضات في
التصريحات في ما بينها .فالبعض يريد أخذ
دور اآلخ��ر ويصبح هو املسيطر على الساحة،
وه��ذا الوضع ال يعنينا وال يغنينا ،املهم العمل
ع�ل��ى م�ص�ل�ح��ة ال��وط��ن وامل ��واط ��ن ال ��ذي ل��م يهنأ

وي �ف��رح م�ن��ذ زم ��ن ،ف�ك��ل أخ �ب��ارن��ا ع��ن س��رق��ات
مذهلة بالتنوع من أغطية امل�ج��اري إل��ى املاليني
التي نقرأ عنها في الصحف واملحاوالت الفاشلة
التي تصدت لها «الداخلية» من بعض الشباب
املستهتر ال��ذي لم يحسن تعليمه ،أو تلك التي
تحاول زعزعة أمن هذا الوطن الغالي.
أع�ل��م ع�ل��م ال�ي�ق�ين أن ه�ن��اك أن��اس��ًا ي��ري��دون�ن��ا أن
نفقد الثقة بمن يدير كفة اإلصالح حتى يكون
هو من يظهر في دور مخلصنا من هذه الكآبة
والتخبط.
كل الشكر والتقدير واالمتنان لرجال الداخلية
ب� �ق� �ي ��ادة وزي � ��ره � ��ا ال� �ه� �م ��ام ال �ن �ش ��ط األخ أن ��س
الصالح ووكيلها النظيف ول�ك��ل الطاقم الطبي
ف��ي الصفوف األمامية بوزيرهم الشيخ باسل

عبدالعزيز التويجري
ال �ص �ب��اح واألخ ال �ع��زي��ز ال �ش �ي��خ أح �م��د ال�ن��اص��ر
امل �ح �م��د وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة وك ��ل ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين
واإلداريني في كل أرجاء العالم الذين لم يدخروا
جهدًا لتنفيذ أمر ورغبة صاحب السمو برجوع
ك ��ل امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ع��ال �ق�ي�ن خ � ��ارج ال ��وط ��ن ول �ك��ل
املتبرعني باملال والنفس الذين عملوا في أزمة
ك��ورون��ا ف��ي األش�ه��ر امل��اض�ي��ة وم��ن يجحد هذا
فهو ناكر للجميل.

يا جماعة ..الكويت بخير
نعم ،الكويت بخير ،يكفي أنها األول��ى عامليًا
ف��ي التصدي لفيروس ك��ورون��ا ،وأن�ه��ا فاقت
الدول العظمى املتقدمة حضاريًا وعلميًا .من
جانب آخر ،ظهرت مشكلة أخرى ظهرت مع
ظهور هذا الفيروس ،وهي نفاد املواد الغذائية
واملستلزمات األخ��رى م��ن األس ��واق ،ه��ذا في
ال��دول األوروب �ي��ة املتقدمة ،وإن وج��دت زادت
أسعارها إلى الضعف والطوابير الطويلة أمام
املتاجر ،ه��ذا ليس عندنا ،والحمد هلل عندنا
الخير م��وج��ود والجمعيات التعاونية تفتح
أبوابها على مدار  ٢٤ساعة ،فاألكل موجود
بجميع أن��واع��ه وك��ذل��ك امل�س�ت�ل��زم��ات األخ��رى
م ��وج ��ودة ول ��م ت�ت�غ�ي��ر أس �ع��اره��ا ،وامل �خ��زون
ال �غ��ذائ��ي م��وج��ود ف��ي امل �خ��ازن وي�ك�ف��ي لعدة
أش �ه��ر ،ف��امل��واط��ن ي�ج��ب أال ي �خ��اف ،ف��األم��ور
«واي� ��د» زي�ن��ة ع�ك��س ب�ع��ض ال ��دول األوروب �ي��ة.

ي� �ق ��ول أح� ��د ال �ت�ل�ام �ي��ذ ال ��ذي ��ن ي� ��درس� ��ون ف��ي
بريطانيا :ذهبت إلى أحد املتاجر لشراء أكل
ومستلزمات حياتية أخرى ،فوقفت في طابور
ط��وي��ل ،وعندما دخلت املتجر وج��دت جميع
األرف��ف خالية من األكل وامل��واد االستهالكية
ولم أخرج إال بعلبة بسكويت واحدة هي التي
وجدتها في املخزن.
وموضوع آخر يقال إن الشخص إذا تجاوز
ال�س�ت�ين ع��ام��ًا ال ت �ق��دم ل��ه ال��رع��اي��ة الصحية
لفحص كورونا ،هذا في بريطانيا ،ال أعرف
م ��دى ص �ح��ة ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ة ،أم ��ا ع �ن��دن��ا في
الكويت فكبار السن لهم رعاية خاصة ولهم
أول��وي��ة ف��ي التشخيص وأم ��ور أخ��رى كثيرة
لكبار السن .نعم ،الكويت دولة صغيرة ولكن
كدولة كبيرة في تعاملها البشري واإلنساني
في جميع أوجه الحياة مع املواطنني واملقيمني

يعقوب يوسف العمر
على ح��د س��واء ،وه��ذا األم��ر ل��ه ص��داه عامليًا،
ص�ح��اف�ي��ة أس�ت��رال�ي��ة ت �ق��ول تمنيت أن أك��ون
ك��وي�ت�ي��ة وأك� ��ون ف �خ��ورة ب��ذل��ك ،ن�ع��م ال�ك��وي��ت
أبهرت العالم في تصديها وتعاملها الرائع مع
هذا الفيروس القاتل وإشادة العالم للكويت لم
تأت من فراغ.
وأخ �ي �رًا ن �ق��ول ك�ل�م��ة إل ��ى امل��واط �ن�ي�ن :ال��زم��وا
مساكنكم ،واهتموا بنظافة أيديكم ومسكنكم،
وخذوا التعليمات من املصادر الرسمية ،وإن
شاء اهلل الكويت بألف خير وال تقلقوا.

يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

في هذا الشهر املبارك ،نسعى إلى التخفيف
م��ن ج��رع��ة امل �ق��ال ال �ق��ان��ون��ي أو ال �ث �ق��اف��ي ،ال
سيما في أزمة صحية وعاملية ألقت بظاللها
على جميع ح�ي��اة البشر وأنشطتهم املهنية
والعملية ،وتشابهت األي��ام مع إع�لان الحظر
والحجر املنزلي ،وم��ع ه��ذا نشهد يوميًا هذا
التراشق السياسي والنيابي والتويتري بني
كل أطياف املجتمع ،وحاليًا تساوت املخاوف
م ��ن ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا م ��ع امل� �خ ��اوف وال�ق�ل��ق
للشلل ال�ت��ام تقريبًا لألنشطة االق�ت�ص��ادي��ة،
وم��ن امل��ؤس��ف أن بعض املحامني يشاطرون
مصائب ال�ن��اس ب��أس�ل��وب ت�ج��اري ورخيص
باإلصرار من البعض بوضع إعالنات مخالفة
لقانون املحاماة وميثاق الشرف ،ورغم تكرار
هذا الكالم يتفنن البعض منهم في استغالل
ظروف أزمة كورونا ،لكن بعد مقالنا السابق
أكد لي أمني سر مجلس إدارة جمعية املحامني
األس �ت��اذ ع��دن��ان أب��ل رص��د جميع املخالفات
وإحالتها للتأديب مسألة وقت ال أكثر ،وفي
س�ي��اق ذل��ك نخجل م��ن بعض األط �ب��اء الذين
ً
ي�ح��رض��ون ل�ي�لا ون �ه��ارًا ض��د وزي ��ر الصحة
أو إج� ��راءات السلطات الصحية ويستغلون
رصيدهم من املتابعني في مواقع التواصل.
ومع انطالق دورة رمضان الدرامية ،فمن املتوقع
أن تزيد أعداد املشاهدة ألسباب جلوس معظم
الناس في البيت وليس محليا فقط بل خليجيا
وعربيا ،فتزيد نسبة املشاهدة كما يزيد معها
نقد هذه األعمال التي أنجزت قبل دخول أزمة
ك��ورون��ا ،وال�ب�ع��ض يستحق امل�ت��اب�ع��ة والبعض
اآلخ ��ر ال يتناسب م��ع ال�ج��و ال �ع��ام ح��ال�ي��ا ،لكن
الفائدة الوحيدة التي وجدتها هي في تشتيت
ذهن الناس وإبعادهم عن قلق فيروس كوفيد
 19وأخباره.
ومن القضايا العالقة التي ال حل لها هي قضية
«رؤي� ��ة امل �ح �ض��ون» وت�ف��اع�ل��ت م�ع�ه��ا سبقلا
ّ
وعلق عليها الكثير من املختصني واملحامني
وع��دم استجابة وزارة ال�ع��دل وم��راك��ز ال��رؤي��ة
التي أغلقت بسبب تفشي هذا الوباء ،ولفتت
نظري مبادرة جمعية املحامني بفتح مقرها
بديال عن مراكز ال��رؤي��ة ،وعند س��ؤال رئيس
جمعية املحامني األستاذ شريان الشريان عن
آخر الحلول ،فأجاب نحن كجمعية املحامني
نسعى للم شمل األبناء بأسرهم لكن الحقيقة
ال��وض��ع ج��دا ص�ع��ب ،وتعنت م��ن ب�ي��ده أحكام
الحضانة وأحكام تنفيذ الرؤية لن يصب في
مصلحة األبناء وصحتهم النفسية ،واألجدر
غض البصر حاليا والتعامل وديا كل حاضن
أو ح��اض �ن��ة ب��رق��ي وت� �ب ��ادل ال� ��زي� ��ارات وف�ق��ا
ل�لأوض��اع االستثنائية ال�ت��ي تمر بها ال�ب�لاد،
َْ ْ َ
تطبيقا لقول اهلل تعالى َ«ولاَ َت َ
نس ُوا الفضل
َ ُ
َب ْينك ْم» ..وشكرًا.

شفافية استثمارات الظل
م��ن امل�ت��وق��ع ،ف��ي ظ��ل جائحة «ك��وف�ي��د  »19 -واض �ط��راب الشأن
االقتصادي حال كل الشؤون األخرى ،أن تهبط قيمة االستثمارات
مؤقتًا مع شيء من التفاؤل ،وإن بدرجات متفاوتة ،تبعًا ألوعية
االستثمار املوظفة فيها ،إضافة إلى عوامل أخرى لسنا بصدد
تفصيلها .وبالنسبة إلى الهيئة العامة لالستثمار واستثمارات
م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ،ورب �م��ا م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات أي�ض��ًا ألس�ب��اب
مختلفة ،فإن نشاطها يحظى بمتابعة البرملان واملهتمني بالشأن
االقتصادي ،وأيضًا لكونها في مقدمة الصورة دائمًا .إال أن هناك
جهات أخرى تستثمر أموالها في قنوات مختلفة بحسب أغراض
إنشائها وطبيعة األموال املتدفقة عليها من دون أن تحظى بنفس
درجة االهتمام واملتابعة.
ومثال على ذل��ك ،الحظ دي��وان املحاسبة في تقريره األخير عن

إح��دى ه��ذه الهيئات ذات امليزانيات امللحقة ،أن استراتيجيتها
االس�ت�ث�م��اري��ة ل�ل�اع��وام  2022 - 2018ل��م ت�ت�ض�م��ن اإلج � ��راءات
والقواعد العامة لالستثمار لالسترشاد بها عند اتخاذ القرارات،
خ �ص��وص��ًا ف��ي االس �ت �ث �م��ار امل �ب��اش��ر واالس �ت �ث �م��ارات ال�ع�ق��اري��ة
وامل�ح��اف��ظ االس�ت�ث�م��اري��ة .كما الح��ظ انخفاضًا كبيرًا ف��ي قيمة
ع�ق��اري��ن لديها خ�لال ف�ت��رة وج�ي��زة م��ن ت��اري��خ شرائهما بنحو
مليوني دينار.
وكمثال آخر في مؤسسة تصنف كجهة حكومية ،الحظ ديوان
امل�ح��اس�ب��ة ف��ي ت�ق��ري��ره األخ �ي��ر ع�ن�ه��ا أن ه �ن��اك ان �ع��دام��ًا للقيمة
السوقية لبعض أسهمها وصناديقها االستثمارية ومحافظها
املالية وانخفاض قيمة البعض اآلخر وتوقفها عن التداول ،كما
الحظ زيادة األموال املستثمرة في الودائع البنكية بنسبة 5199

عبدالحميد علي عبدالمنعم
في املئة عما كانت عليه قبل أربع سنوات رغم تدني نسبة العوائد
التي لم تتجاوز  2.5في املئة.
وكمثال ثالث في إحدى الجهات ذات امليزانيات املستقلة ،الحظ
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف��ي ت �ق��ري��ره األخ �ي��ر ع�ن�ه��ا ع ��دم اس�ت�غ�لال�ه��ا
لفوائضها التي تشكل نحو  90في املئة من رأسمالها في توسيع

ن�ش��اط�ه��ا ،ووج� ��ود خ�س��ائ��ر م�ح�ق�ق��ة وغ �ي��ر م�ح�ق�ق��ة ف��ي معظم
استثماراتها الخارجية.
ه��ذه بعض املالحظات الرقابية في مؤسسات مختلفة تعمدنا
ع��دم ذك��ر اسمها فليست هي الوحيدة املقصودة وإن ك��ان من
السهل ّ
تعرف املتابعني عليها .ح��دث ذل��ك خ�لال إح��دى سنوات
ال��رخ��اء ،ونقصد  ،2018/2019فماذا عن الفترة الحالية؟! ترى
إلى أي مستويات تدنت استثمارات هذه الجهات ومثيالتها مما
ال تحظى باهتمام ومتابعة وتسليط أضواء البرملان والصحافة
وال �خ �ب��راء االق �ت �ص��ادي�ين ع�ل�ي�ه��ا؟! ننتظر أن ت�س�ت�خ��دم اللجنة
املالية في مجلس األم��ة على األق��ل أدوات�ه��ا البرملانية املتاحة في
استعراض ومناقشة وضع هذه املؤسسات في الظروف الحالية
وآفاق استنهاضها بعد تجاوز الجائحة.
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القادسية يجدد للرشيدي
نجح مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي في تجديد التعاقد مع حارس الفريق
األول لكرة القدم ومنتخبنا الوطني خالد الرشيدي ملدة خمس سنوات أخرى ابتداء
من املوسم املقبل،
وذل��ك بعد ظهوره بمستوى جيد خ�لال املباريات التي ش��ارك فيها منذ انضمامه
لألصفر.
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برقان ينتظر نقله إلى موقع الشباب
حكم عبدالمولى
أع �ل��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ن ��ادي ب��رق��ان ه�م�لان
ال �ه �م�لان ،ان ال�ج�م�ي��ع ف��ي ال �ن��ادي ب��ان�ت�ظ��ار ق��رار
املجلس البلدي بنقل تبعية موقع نادي الشباب
ال��ري��اض��ي ال �ق��دي��م بمنطقة ش ��رق األح� �م ��دي ،إل��ى
ن � ��ادي ب ��رق ��ان ال ��ري ��اض ��ي ،وذل � ��ك ب �ع��د ان واف �ق��ت
الهيئة العامة للرياضة منذ اكثر من شهرين على
ت�خ�ص�ي��ص ارض ن ��ادي ال �ش �ب��اب ،ال �ت��ي ت�ب�ل��غ 64
الف متر مربع ،بمرافقه ومنشآته الى برقان الذي
يعاني في السنوات املاضية منذ إشهاره رسميا
من عدم وجود مقر ومالعب له.
وأض��اف الهمالن ان مجلس اإلدارة يثمن جهود
امل�س��ؤول�ين بالهيئة ،وعلى رأس�ه��م امل��دي��ر العامة
حمود فليطح املوعد إلصدارهم قرار التخصيص،
ولم يتبق سوى قرار البلدي املتوقع إصداره بعد
عودة الجهات الحكومية ملمارسة أعمالها.
ك�م��ا ق ��دم ال �ه �م�لان ال�ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ال ��ى مجلس
إدارة اللجنة األوملبية ،بقيادة رئيسها الشيخ فهد
الصباح وخطواته في تطوير منظومة الرياضة.
ورح ��ب ال �ه �م�لان ب �ع��ودة م�س��اب�ق��ة دوري ال��درج��ة
األولى لكرة القدم في  12سبتمبر املقبل ،واملوافقة
على استمرار قيد املحترفني الخمسة في قوائم

همالن الهمالن

¶ إنهاء عقود المحترفين
¶ التمسك بزياد وجوفاني
¶ استمرار ماهر الشمري

س�ج�لات ات �ح��اد ال �ك��رة ف��ي امل��وس��م امل�ق�ب��ل ،مشيرا
ال��ى ان برقان انهى عقود كل املحترفني الخمسة
ب��ال �ف��ري��ق األول ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم وت �س �ل �م �ه��م ج�م�ي��ع
مستحقاتهم املالية قبل مغادرتهم البالد .ويجري
ح��ال �ي��ا م� �ف ��اوض ��ات ل �ت �ج��دي��د ع� �ق ��دي امل �ح �ت��رف�ين
ال�ت��ون�س��ي زي ��اد ب��ن س��ال��م وال �ب��رازي �ل��ي ج��وف��ان��ي
س �ي �ل �ف��ا ،الف� �ت ��ا إل� ��ى ان ال� �ج� �ه ��از ال �ف �ن��ي م�ت�م�س��ك
بالتعاقد معهما للموسم املقبل.
وأك��د ال�ه�م�لان ان امل ��درب ال��وط�ن��ي م��اه��ر الشمري
قدم موسما جيدا لقيادة الفريق األول في املوسم
الحالي ،ووصل إلى دور الثمانية في كأس سمو
االم �ي��ر ،ون�س�ع��ى لتجديد ال�ت�ع��اق��د م�ع��ه للموسم
املقبل بعد موافقة مجلس االدارة.
وع�ل��ى صعيد األل �ع��اب األخ� ��رى ،ق��ال ال�ه�م�لان ان
املجلس يدرس إمكانية تقليص األلعاب الرياضية
إلى  11لعبة فقط ابتداء من املوسم املقبل ،بهدف
التركيز في األلعاب التي تحقق نتائج قوية مثل
فريق اليد الذي تصدر دوري الدمج والتايكوندو.
وث �م��ن ال �ه �م�ل�ان ج �ه��ود ال �ق �ي��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة في
إج� ��راء ت � �ه� ��ا ب ��ال� �ق� �ض ��اء ع� �ل ��ى ف � �ي� ��روس ك� ��ورون� ��ا،
مشيدا بجهود الصفوف األول��ى من كل ال��وزارات
لحمايتنا من هذا الوباء ،الذي نأمل ان يزول في
القريب العاجل.

برشلونة يعاود التمارين
عاد العبو برشلونة ،الجمعة ،إلى التمارين ،بعد
قرابة شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا
امل�س�ت�ج��د ،ف��ي وق��ت ت�ح��دث��ت ت�ق��اري��ر محلية عن
إصابة ثالثة العبني على األقل من أندية الدوري
األسباني لكرة القدم بـ«كوفيد .»19 -
وم � ��ع ص� � ��ورة ل� �ق ��ائ ��ده ال �ن �ج��م األرج �ن �ت �ي �ن��ي
ليونيل ميسي مع الكرة ،كتب برشلونة عبر
حسابه على تويتر «العودة إلى العمل!» ،مع
استئناف ال�ت�م��اري��ن ف��ي م��رك��ز ج��وان كامبر،
لكن بشكل فردي طبقًا إلج��راءات الوقاية من
الفيروس.
وب�ع��د ط��ول غ �ي��اب ،وط ��أت أق ��دام ن �ج��وم مثل
الفرنسي أن�ط��وان غريزمان واألوروغ��وي��ان��ي
لويس سواريز وجيرار بيكيه عشب امللعب،
بغياب الجناح الفرنسي عثمان دمبيلي الذي
ما زال يتعافى من إصابة في فخذه األيمن.
وب � �ح � �س� ��ب ال� � �ت� � �ق � ��اري � ��ر ،اح � � �ت� � ��رم ال �ل�اع � �ب� ��ون
ال � �ب ��روت ��وك ��ول ال �ص �ح ��ي ب� ��دق� ��ة ،إذ وص �ل ��وا
ب �م �ف��رده��م م �ت �خ��ذي��ن االح� �ت� �ي ��اط ��ات امل �ل��زم��ة
وبمالبسهم الرياضية ،وتوزعوا على ثالثة
مالعب من دون املرور بغرف املالبس.
وق��ام��وا بعدها بتمارين ال �ج��ري ،وخضعوا
الختبارات لقياس آث��ار العزل على وضعهم
ال � �ب� ��دن� ��ي ،وت� �س� �ل� �م ��وا ف � ��ي ن� �ه ��اي ��ة ال �ت �م��ري��ن
ال �ت �ج �ه �ي��زات وامل�ل�اب ��س ال �خ��اص��ة ب��ال�ح�ص��ة
املقبلة.
ك� �م ��ا ع� � � ��اود ك � ��ل م � ��ن إش� �ب� �ي� �ل� �ي ��ة ،ف � �ي� ��اري� ��ال،
أوساسونا وليغانيس التمارين ،مع احترام

البروتوكول الصحي بحذافيره.
ال��ى ذل ��ك ،كشفت إذاع ��ة «راك  »1الكتالونية
تسجيل ف �ح��وص إي�ج��اب�ي��ة ل�ـ«ك��وف�ي��د »19 -
لثالثة العبني من ال��درج��ة األول��ى واثنني من
الدرجة الثانية.
وعلى ريال مدريد اآلن انتظار نتائج فحوص
أج � ��راه � ��ا الع � �ب� ��وه األرب � � �ع� � ��اء ،ق� �ب ��ل م � �ع ��اودة
التمارين اعتبارًا من غد اإلثنني.
وحدد النادي امللكي موعد الحصة التمرينية
األولى صباح اإلثنني في مركز فالديبيباس،
وذل � ��ك ب �ع��د ش �ه��ري��ن ت �ق��ري �ب��ًا م ��ن وض� ��ع ك��ل
ال� � �ن � ��ادي ب �م �خ �ت �ل��ف ري� ��اض� ��ات� ��ه ف� ��ي ال �ح �ج��ر
ال�ص�ح��ي ب�ع��د إص��اب��ة أح��د الع�ب��ي ف��ري��ق ك��رة
السلة بالفيروس.
وخ� �ل ��ال ف� �ت ��رة ال� �ح� �ج ��ر ،ل� ��م ت �ظ �ه��ر أع � ��راض
«كوفيد  »19 -على أي من العبي ريال بحسب
الصحافة املحلية ،لكن فريق املدرب الفرنسي
زين الدين زي��دان يستهل العودة التدريجية
للحياة الطبيعية من دون املهاجم الصربي
الشاب لوكا يوفيتش بسبب تعرضه لكسر
في قدمه اليمنى.
وأعلنت رابطة الدوري أنها تنوي «العودة
إل � � ��ى امل � �ن� ��اف � �س� ��ات ف � ��ي ي � ��ون� � �ي � ��و» ،ب �ع��دم��ا
أع�ط��ت السلطات املحلية ال�ض��وء األخضر
الس�ت�ئ�ن��اف ال �ت �م��اري��ن ال �ف��ردي��ة ل�ل�ب�ط��والت
االحترافية ه��ذا األس�ب��وع بشكل تدريجي،
ت�م�ه�ي�دًا مل� �ع ��اودة امل �ن��اف �س��ات امل�ع�ل�ق��ة منذ
منتصف مارس املاضي.

كبير ضد أبو ضمير
سمعت رواية عن رئيس أو مدير
في جمعية تعاونية فيها طوابير
جمعية مميزة روادها كثير ..كثير
يعمل بها موظف كويتي شوي خبير
رياضي وله موقف واضح بناديه الكبير
مشاغب على الحق ويتمسك بالضمير
 ..هذا الموظف المشاغب شوي قصير
حسب ما قيل لنا من ناشري المناشير
ان الرئيس أو المدير تلقى اتصال مثير
من رئيس نادٍ يطلب فيه رأس القصير
الموظف اللي أشرنا له الكويتي بوضمير
قال المسؤول بالجمعية هذا الطلب ما يصير
«افنش» موظف محترم وفي رمضان بال تبرير
إحنا بشهر الصيام ..اتق الله يا كبير
رد اللي مسوي نفسه كبير قائالً :يطير
سكت المسؤول شوي وقال والله ما يصير
هذا مواطن وهب ريح وجهده واضح وكبير
أنا شكو بناديك يا منتقم ..وشكو بهالجعير
روح شوف شغلك بإدارتك وال أشكيك للوزير
خاف ..الرئيس قلب األسد وقال اتغشمر يا مدير
علشان ما تزعل ..طرش لي من جمعيتك عصير
وطاح الحطب ما نبي فضايح وصحف وتوتير
***
نحن ال نصدق رواية السلطان
أكو في الرياضة أناس بهذه األلوان
يبدو أنها مبالغة من بعض االخوان
 ..ونغني لرياضتنا ومن فيها يا بنت السلطان
حني على كل رياضي موظف غلبان
ولهواميرها متى استعبدتم الناس يا غلمان

لقيمات

ميسي خالل التمارين (ا.ف.ب)

العودة المستحيلة

لوكاكو نجم االنتر يقود هجمة في لقاء سابق في الدوري اإليطالي

يرغب املعنيون بكرة القدم اإليطالية في استئناف املوسم
بأقرب فرصة ممكنة ،لكنهم يصطدمون بعقبات كثيرات
أب ��رزه ��ا ت�س�ج�ي��ل ح� ��االت ج��دي��دة ف��ي ص �ف��وف ال�لاع�ب�ين
واألندية ،إجراء فحوص فيروس كورونا املستجد ،وعدم
االتفاق مع السلطات الصحية والسياسية.
وبات السؤال يطرح عما اذا كانت إيطاليا ستحذو حذو
فرنسا ،التي أنهت املوسم بشكل مبكر وتوجت باريس
س ��ان ج �ي��رم��ان ب �ط�لا ،أو أمل��ان �ي��ا ال �ت��ي ق� ��ررت اس�ت�ئ�ن��اف
ال � ��دوري ف��ي  16م��اي��و م��ن دون ج�م�ه��ور وم ��ع إج � ��راءات
صحية صارمة؟
ونقلت الصحف االيطالية ع��ن رئ�ي��س ات�ح��اد ك��رة القدم
غابرييلي غرافينا ،أح��د أب��رز ال��داع�ين ل�ل�ع��ودة ،تساؤله
«قولوا لنا ماذا يجب أن نفعل لنعود الى اللعب» ،وذلك
خ�لال اجتماع مع اللجنة الفنية والعلمية التي تنصح
الحكومة ب�ش��أن سبل ال�خ��روج م��ن ال�ع��زل امل�ف��روض منذ
أوائل مارس.
وت �ب��دو ال �ه��وة ك�ب�ي��رة ب�ين ال �ط��رف�ين ،وي�م�ك��ن تلخيصها
بمقارنة ب�ين أس �ط��ورة م�ي�لان وم��دي��ره ال��ري��اض��ي باولو
مالديني ،وأحد أعضاء اللجنة ألبرتو فيالني.
وأص ��ر م��ال��دي�ن��ي ال ��ذي أص�ي��ب واب �ن��ه ب �ـ«ك��وف �ي��د »-19في
مارس املاضي ،عبر حسابه على انستغرام ،على «واجب

بوطبيلة

م �ح��اول��ة ال �ع ��ودة ال ��ى امل�ل�اع ��ب» .ورد ع�ل�ي��ه ف �ي�لان��ي في
تصريح لصحيفة «ال ريبوبليكا» جاء فيه «اسمعوني..
هذا الفيروس شل حركة الكرة األرضية».
وت��اب��ع «ث �م��ة اآلالف م��ن امل��وت��ى ون�ظ��ام�ن��ا ال�ص�ح��ي ك��اد
ينهار ألن أفراده أنهكهم التعب ..هل يمكن ألحد أن يسأل
عن مصير كرة القدم والقذائف تنهمر؟ يجب ان تعتبروا
اننا في حالة حرب ،ثمة هزة أرضية ،أو تسونامي».
وعلى الرغم من ان أندية إيطاليا ترغب في العودة ،لكنها
تجد نفسها أمام واقع ال مفر منه :اإلصابات املسجلة.
ف��ي األم �س �ي��ة ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ع�ق��د ف�ي�ه��ا اج �ت �م��اع االت �ح��اد
واللجنة العلمية ،كشف ناديا فيورنتينا وسمبدوريا عن
تسجيل إصابات لديهما بعد الجولة األولى من فحوص
«كوفيد  »19في صفوف األندية.
وأتى ذلك بعد إعالن تورينو إصابة العب في صفوفه.
وأتت هذه االعالنات في أسبوع بدأت فيه األندية معاودة
التمارين في مراكزها ،لكن مع إبقاء طابعها الفردي في
ال��وق��ت ال��راه��ن .وت��أم��ل األن��دي��ة وال�س�ل�ط��ات ف��ي م�ع��اودة
التمارين الجماعية في  18مايو.
واعتبرت صحيفة «إل ميساجيرو» أن تسجيل إصابات
ب��ال �ف �ي��روس ف��ي ص �ف��وف األن ��دي ��ة ه��و ب�م�ن��زل��ة «إش� ��ارات
سلبية للغاية حيال استئناف الدوري».

قميص مارادونا
ينقذ ً
ً
فقيرا
حيا
سمح بيع قميص للمنتخب الوطني األرجنتيني
لكرة القدم يحمل توقيع دييغو مارادونا ،بجمع
امل��ال لحي فقير ف��ي العاصمة بوينس آي��رس،
م�ش�م��ول ب��ال�ح�ج��ر امل��رت�ب��ط ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد .كتب م��ارادون��ا على القميص ،وهو
ن�س�خ��ة م��ن ذل��ك ال ��ذي ارت� ��داه ف��ي ك��أس ال�ع��ال��م
لكرة القدم عام  1986التي فازت بها األرجنتني
«سنخرج من ذلك».
وكان يفترض أن يباع القميص في مزاد علني،
لكن في نهاية املطاف سيمنح من خالل سحب
قرعة تضم أشخاصا اقترحوا مبلغا أكبر من
قيمة التبرع امل�ح��ددة ف��ي األس��اس للمشاركة.
وسمحت امل�ب��ادرة بجمع نحو  100كيلوغرام
من املواد الغذائية ،فضال عن معقمات وكمامات
حماية من فيروس كورونا ستوزع على أبناء
حي فافالورو.

دوري السلة األميركي:

ال جماهير هذا العام!
بينما تستعد امل�س��اب�ق��ات ال��ري��اض�ي��ة الكبرى
الستئناف املنافسات خلف أبواب مغلقة بسبب
جائحة فيروس كورونا املستجد ،ال يتوقع آدم
سيلفر م�ف��وض دوري ك��رة ال�س�ل��ة األم�ي��رك��ي
للمحترفني ،عودة الجماهير خالل العام الحالي.
وقال سيلفر خالل اتصال عبر دائرة تلفزيونية
مغلقة مع العبي دوري املحترفني« :إن البطولة
ربما تكتمل من دون جماهير حتى العام املقبل
وفقًا لتطورات وباء كوفيد .»19
ونقلت وسائل إع�لام محلية عن سيلفر قوله:
«إن قرار تحديد موعد عودة املباريات قد يتخذ
ف��ي ش�ه��ر ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل» .وأوض ��ح سيلفر أن
دوري السلة األميركي يعتمد بنسبة  40في املئة
من اإليرادات على حضور الجماهير باملالعب،
ل��ذا ف��إن اللعب أم��ام الجمهور التلفزيوني فقط
سيتسبب في خسائر مالية كبيرة.

رياضي بدأ بمعاكسة وحدة تمشي في الممشى
ومشى وراها ..وقال لها :ليش مستعجلة وراك
مشوار؟ قالت الفتاة« :ال وراي حمار»!

الحظ يتحكم في «البوندسليغا»
ح��ذر األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لات�ح��اد ال��دول��ي ل�لاع�ب��ي ك��رة
القدم املحترفني (فيفبرو) يوناس باير-هوفمان،
من أن نجاح تجربة الدوري األملاني في استئناف
منافساته بعد توقف نحو شهرين بسبب فيروس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،س �ي �ع��ود ف��ي ج��ان��ب م �ن��ه ال��ى
الحظ.
وستصبح أمل��ان�ي��ا أول ب�ط��ول��ة وط�ن�ي��ة ك�ب��رى في
اللعبة ،تستأنف منافسات موسم ،2020 - 2019
وذلك بدءا من  16مايو ،بعدما نالت رابطة الدوري
ض � ��وءا أخ �ض��ر ل��ذل��ك م ��ن ال �س �ل �ط��ات ال�س�ي��اس�ي��ة.
وستقام املباريات من دون جمهور ،على ان تعتمد
األن��دي��ة ب��روت��وك��وال صحيا ص��ارم��ا ل�ل��وق��اي��ة من
«كوفيد.»-19
وس�ت�ك��ون ال�ت�ج��رب��ة األمل��ان�ي��ة م�ح��ط ت��رق��ب العديد
من البطوالت األخ��رى ،السيما أسبانيا وإنكلترا
وإيطاليا التي تأمل في استكمال املوسم ،لكنها لم

تحدد خريطة طريق عملية وزمنية واضحة لذلك
بعد ،في حني أن فرنسا كانت األولى بني البطوالت
ال�ك�ب��رى ال�ت��ي تضع ح��دا للموسم وتعلن تتويج
سان جيرمان باللقب.
ّ
ومع بدء العد العكسي لعودة الكرة األملانية ،حذر
باير-هوفمان في حديث نشرته شبكة «سكاي»،
من ان األمور قد تسير في غير اتجاه.
وأوض ��ح «ه��م (األمل � ��ان) س�ي�ك��ون��ون األوائ � ��ل ،لذلك
بالتأكيد ثمة العديد من األسئلة التي تطرح».
وت��اب��ع «ع�ل�ي�ن��ا أن ن �ك��ون ص��ري�ح�ين ف��ي ال �ق��ول إن
نجاح هذا البروتوكول أو فشله سيعود في جزء
منه ال��ى بعض الحظ الجيد أو ال�ع��اث��ر ..ربما لن
يلتقط أح��د ال�ع��دوى وحينها يمكن اعتبار األم��ر
نجاحا .لكن ذلك سيرتبط ربما بعد مخالطة أي
أحد (من الفرق) مع أي شخص من املجتمع يحمل
الفيروس ،وتاليا أال يقوم بنقله الى الفريق».

«كونميبول» متفاجئ
بقرار التبديالت الخمسة!
استقبلت أم�ي��رك��ا الجنوبية ق��رار
االت � �ح� ��اد ال� ��دول� ��ي ل� �ك ��رة ال �ق��دم
(فيفا) السماح بإجراء خمسة
ت�غ�ي�ي��رات ف��ي امل� �ب ��اراة مؤقتًا
للتعامل م��ع ت�ك� ّ�دس الجدول
بحالة من الفتور.
وق ��ال أل �ي �خ��ان��درو دومينغيز
رئ� �ي ��س ات � �ح� ��اد أم �ي��رك��ا
الجنوبية (كونميبول)
ع � �ب� ��ر «ت � � ��وي� � � �ت � � ��ر» :ه� ��ذا
ال �ت �غ �ي �ي��ر ح � ��دث ب�ش�ك��ل
مفاجئ ،ومن دون أخذ مشورة اتحادنا.
وأع �ل��ن «ف�ي�ف��ا» ال�ج�م�ع��ة أن��ه س�ي�ك��ون بوسع
ال �ف��رق إج� ��راء خ�م�س��ة ت�غ�ي�ي��رات ف��ي امل �ب��اراة

الواحدة ،بدال من التغييرات الثالثة
التقليدية ،وذل��ك ضمن تغييرات
ج� ��دي� ��دة م ��ؤق� �ت ��ة ف� ��ي ال� �ق ��واع ��د،
ت � �ه� ��دف إل� � ��ى ال � �ح� ��د م� ��ن ت��أث �ي��ر
ّ
ازدح��ام املباريات املتوقع عقب
أزم��ة فيروس كورونا املستجد
(كوفيد ــــ .)19
وأض� � � � � � � � ��اف «ف� � � �ي� � � �ف � � ��ا» إن
ال � �ت � �غ � �ي � �ي� ��رات ال � �ج� ��دي� ��دة
س� ُ�ي �س �م��ح ب�ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا في
ج �م �ي��ع ال � �ب � �ط� ��والت ،ال �ت��ي
م��ن امل �ق��رر أن تستكمل بحلول نهاية العام
ال�ح��ال��ي ،وإن منظمي ك��ل بطولة لهم الحق
في تطبيق هذه القواعد ،أو عدم العمل بها.

الحرارة

األحد

الطقس
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حار وغائم جزئياً مع فرصة ألمطار متفرقة
تكون رعدية أحياناً والرياح شمالية غربية إلى
معتدلة السرعة ( 15ـــ  40كلم /ساعة).
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مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كالم الناس
أحمد الصراف

بدر خالد البحر

إقبال األحمد
b.albahar@alqabas.com.kw

بعد س�ن��وات م��ن االس�ت�ف��راد بالساحة الخيرية واستمرار
عبث البعض منهم ال��ذي ال ينتهي إال ليبدأ م��ن جديد في
امل��وس��م ال �ت��ال��ي ،وب �ع��د ان �ك �ش��اف ح�ق�ي�ق��ة م��ن ي�ق�ف��ون وراء
غالبية الجمعيات الخيرية ،والفشل ال��ذري��ع ال��ذي منيت به
حملة «فزعة للكويت» ،انبرى اتحادها ،امل�ع��روف ب�ـ«دي��وان
السبيل» ،وكلف رئيس جمعية خيرية ليقوم بمهمة الدفاع
عن «منجزات» حملة فزعة للكويت ،وكيف أن ما جمع تم
ص��رف��ه بطريقة صحيحة ،ف��وق��ع امل��داف��ع ف��ي أخ�ط��اء ال عد
وال ح�ص��ر ل�ه��ا ول�ي�خ�ت��م دف��اع��ه بجملة مضحكة ضيعت
ك��ل ج �ه��وده وج �ه��ود دي ��وان السبيل ح�ي��ث ذك ��ر :كلما زاد
التشكيك بالعمل الخيري زادت التبرعات وزادت ثقة الناس
بالجمعيات! وعليه نتساءل مل��اذا كل ه��ذا الغضب إذا كان
التشكيك يزيدكم ثراء وقوة؟

***
م��ن أك �ث��ر األك ��اذي ��ب ال �ت��ي ي�ل�ج��أ ل�ه��ا امل��داف �ع��ون ع��ن بعض
العاملني في بعض الجمعيات الخيرية وانتقاد ممارساتهم
الخاطئة القول إنهم يشككون في العمل الخيري ،وهذا ما لم
االحظه شخصيا .فمن يشكك في العمل الخيري جاهل ،ولو
كنت أحدهم لجهلت مثلهم ،فأنا جزء من العمل الخيري ،ولم
أطالب أو يطالب غيري بوقف هذا النشاط ،فهذا كذب يراد
به إيهام البعض بأن كل من «ينتقد» و«ينبه» و«يحذر» من
تصرفات بعض العاملني في هذا النشاط (وأن��ا منهم منذ
ثالثني عامًا) فإنه بالتالي يشكك بمجمل النشاط الخيري،
وهذا غير صحيح.
وع �ن��دم��ا ي �ص��در ت�ص��ري��ح م��ن وزي� ��ر ال �ش ��ؤون اإلس�لام�ي��ة
ال �س �ع��ودي ب��أن��ه ش�ك��ل ل�ج�ن��ة مل��راق �ب��ة أع �م��ال  200جمعية
خ �ي��ري��ة ف��وج��د ان  22م�ن�ه��ا ل �ي��س ل �ه��ا وج� ��ود ع �ل��ى أرض
الواقع ،ومع ذلك مستمرة في استقطاب األم��وال ،وأنه وجد
مقار بعضها ال يزيد على محل صغير في محطة وقود،
وعملياتها املالية واحتيالها على املتبرعني مستمرة! فهل
يعتبر كالمه تشكيكا في العمل الخيري؟ أم صدر ملصلحة
العمل الخيري؟ أنا شخصيا أرحب بأي نقد يؤدي لتنظيف
الساحة من الطفيليني والدخالء ،وطاملا أنني لم اسرق فال
خوف من الرقابة ،املسبقة والالحقة.
وع �ن��دم��ا ت �ق��وم ج�م�ع�ي��ات «خ �ي��ري��ة» ب��اإلع�ل�ان ع��ن حمالت
«بماليني الدنانير» لسقاية واطعام جياع افريقيا ،في الوقت
ال��ذي ي��وج��د بيننا م�ئ��ات آالف الجائعني ف��ي م��راك��ز اإلي��واء
وعشرات العمارات املحاصرة غير سكان الجليب وغيرها
م��ن امل�ن��اط��ق ال�ت��ي بحاجة م��اس��ة للطعام ،فهل ي�ج��وز جمع
امل�لاي�ين وت��وزي�ع�ه��ا على ج�ي��اع أف��ري�ق�ي��ا ،علما ب��أن ال دول��ة
افريقية أعلنت حتى ال�ي��وم ع��ن وج��ود مجاعة فيها ،فهل
املطالبة بتوجيه تلك التبرعات للداخل تعتبر تشكيكا أم
انتقادا لحملة خاطئة ،هدفا وتوقيتا؟
وم��اذا ع��ن رئ�ي��س جمعية خيرية حكم عليه بالسجن في
قضية أخالقية ،فهل الحديث عنه ،أو إص��دار حكم اإلدان��ة
عليه هو أيضا نوع من التشكيك في العمل الخيري؟
لقد سئمنا م��ن ت�ك��رار الكتابة ف��ي م��وض��وع ب��دي�ه��ي ،فمن
يرفض التدقيق على عمله ويطالب بحصانة ضد أي مساءلة
ال يضمر أي نوايا طيبة وهؤالء يجب الحذر منهم.
وبالتالي ،على املشرفني على حملة «فزعة للكويت» ،التي
سبق أن وصفت بالفاشلة ودار لغط كبير حول الطريقة التي
تم التصرف بما جمعته من أموال ،وقف التهريج والترويج
لوجود من يشكك في العمل الخيري ،فهذا ليس في مصلحة
اي جهة .وعلى شبه الناطق باسم حملة «فزعة للكويت»،
السيد خالد الصبيحي ،رئيس جمعية «التميز اإلنساني» ،أن
يدلنا على من قام بالتشكيك في العمل الخيري ،لكي نقف
معه في الخندق نفسه ،فمثل هذه التصريحات واالدع��اءات
ّ
تضرنا جميعا.
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إعالن الطوارئ ..وخفض الرواتب!
ح �ت��ى وإن ك �ن��ت م �ع��ارض �ه��ا ب��ال �ف �ط��رة ،ف�س�ت�ج��ده��ا اآلن
بحاجة إل��ى دع��م ،فالحكومة تدير أزم��ة ع��واق��ب األخطاء
فيها مضاعفة ،والكل يعلم بالضغوط التي تواجهها ،كان
أرخصها لدولة عربية أش��ار إليها النائب أحمد الفضل
الذي نشكره ونؤيد تصريحه وندعمه ،وضغوطا داخلية
حتى من الذين «ما عندهم شغل» لدرجة انتقادهم رئيس
ال ��وزراء على مسلسل م��ن إن�ت��اج «إم ب��ي س��ي» ومصور
باإلمارات!
إن ضغطا كبيرا يمارس على امليزانية العامة ،وأهمه دفع
االج��ور ،التي بالحقيقة ال نفهم فلسفتها في هذه األزمة،
رغم وجود مبدأ التعويض ،تجاه نوعني من موظفي الدولة،
األول الرائعون الذين لبوا النداء وقدموا أرواحهم ملواجهة
الوباء ووضعوا فلذات أكبادهم في مرمى العدوى بخفارات
على مدار الساعة ،كاالطباء والعسكريني ،والثاني الجالسون
في بيوتهم ،كالكثيرين وباألخص االساتذة ،الذين صدمنا
ب�ع�ض�ه��م ،ول��و سمعهم ش��وق��ي مل�س��ح ش�ط��ر ب�ي��ت شعره
«كاد املعلم أن يكون رسوال» ،فبقراءة لتصريحات بعض
أعضاء هيئة التدريس أو من يمثلهم في أكبر مؤسستني
ما بعد الثانوي ،الجامعة والتطبيقي ،ذهلنا من كم الجهد
الذي وضعوه واملفردات القانونية املنتقاة لنسج قناعتهم
لعدم البدء بعملية التعليم عن بعد ،الذي ستفسره الغالبية
بأنه م�ح��اوالت لالستمرار ف��ي الحصول على أعلى أجر
حكومي في سلم الرواتب ،يصل ألكثر من  4آالف دينار
والجلوس باملنزل ،بما ال يليق باملسؤولية املهنية والوطنية
واالخالقية املنوطة باملعلم ،باستثناء  111أستاذا فاضال
بالجامعة أعلنوا مطالبتهم بالتعليم عن بعد ،وكثير من
زمالئهم ممن أيدوهم وتعذر شرف التوقيع معهم .إن قطع
الطريق بوضع عراقيل تقتل حتى فكرة املحاولة بدعوى
وجود فساد متراكم ،جزء منه برأينا يعود لبعض أعضاء
هيئة ال�ت��دري��س أنفسهم ،لهو أم��ر غير مقبول ،ويجعلنا
كمؤسسات مجتمع م��دن��ي ،ك��ان��ت ق��د أص��درت بيانا في
مارس املاضي يطالب بعودة الدراسة ،نستمر في مواجهة
فشل القائمني على التعليم ،وهي مسؤولية ،أشرنا إليها

الصــــالة

ظهر

زاوية حادة

لماذا يشكك البعض
في العمل الخيري؟!

فجر

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

رنة قلم

a.alsarraf@alqabas.com.kw

3.20 3.31

ف��ي مقال س��اب��ق ،ص��ار يتحملها مجلس ال ��وزراء التخاذ
ق��رار يلزم ال��وزارة وأعضاء هيئة التدريس بالتواجد على
مكاتبهم لوضع الحلول وتشغيل منصات التعليم عن بعد،
ف�ل��دى الجامعة والتطبيقي إدارات للحاسب اآلل��ي ،ول��دى
الوزارة أنظمة كانت معدة سابقا يجب نفض الغبار عنها،
فال أحد يضمن انحسار الفيروس في أغسطس أو حتى
السنة ال�ق��ادم��ة ،ك��ي ال ن�ت��ورط ف��ي منظومة تعليم معطلة
وطلبة ضائعني وأساتذة عاجزين.
كما أن على ال��دول��ة التخطيط ل�لأس��وأ ،ف��األزم��ة مستمرة
وبرميل النفط انخفض ألقل من نصف السعر املرصود
بامليزانية العامة التي دخلت في العجز ،وتلتهمها رواتب
م��وظ�ف�ين ج��ال�س�ين ف��ي ب�ي��وت�ه��م م�م��ا يتطلب تخفيضها،
تماشيا م��ع م��ا تسعى ل��ه الحكومة لتعديل ق��ان��ون العمل
األه� �ل ��ي إلت ��اح ��ة امل� �ج ��ال ل �خ �ف��ض ال� ��روات� ��ب ف ��ي ال� �ك ��وارث
واالزم ��ات ،حفاظا على صندوق األج�ي��ال القادمة التي لم
ت��ول��د ب�ع��د ،حتى وإن تطلب ذل��ك إع�ل�ان «ح��ال��ة ال �ط��وارئ»
مشابهة لألحكام العرفية التي تصدر بمرسوم يعرض
على مجلس األم��ة ك��ل ثالثة أش�ه��ر ،حسب امل��ادة  69من
الدستور ،لتكون الحكومة بذلك قادرة على اتخاذ قراراتها
وت��وس�ي��ع اختصاصاتها مل��واج�ه��ة ال �ظ��روف االستثنائية
الطارئة من غير االلتزام بالقوانني املقيدة ،وحتى ال يخرج
عليها م��واط��ن ي�ط�ل��ب م �ع �ج��زات ت�ح�ت��اج ال ��ى س�ت�ين عاما
إلص� ��دار س�ت�ين ق��ان��ون��ا ،ك��أح��د أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س،
حتى يتنزل ويحرك أنامله الناعمة ملواجهة أزمة قدم فيها
املخلصون أرواحهم.
ب��اخ�ت�ص��ار ،ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة التفكير ج��دي��ا ب��إع�لان حالة
الطوارئ واتخاذ إجراءات استثنائية لالستمرار بالحفاظ
على االمن وعلى املال العام بما فيها تخفيض رواتب غير
العاملني بنسب تدريجية تتصاعد م��ع أعلى األج��ور ،ثم
تنخفض لتتوقف مع أدناها في سلم الرواتب.

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

انطالقا من خاتمة مقال االخ احمد الصراف في مقاله االخير يوم
الخميس املاضي والتي تقول« ..يا بو خالد ،إن اردت لوطن الجميع
ان يستمر ويزدهر ..وتشمل العدالة كل شعب «بن صباح» ،فعليك
ان تبدأ بمحاسبة ال�ن��واب وال� ��وزراء ،والبعض م��ن عيال الصباح..
وغير ذلك ال طبنا وال غدا الشر».
انا اقولها وبكل ّوضوح واعتقد ان كثيرين يقولونها مثلي وبصوت
اع�ل��ى واق ��وى :ت��ل��وه��م اول ..بمعنى اسحبوهم اول ..و«ه ��م» الذين
اق�ص��ده��م ..ال� ��رؤوس ..م��ن اع�ل��ى رأس ف��ي قائمة املتهمني بتجارة
البشر وامتصاص دماء الغالبة واملساكني لسبب واحد ..استغالل
حاجتهم وعوزهم وفقرهم وذلهم ..هذا ما ألقى بهم بني فكي متنفذ
كويتي ومستفيد غير كويتي ..ان كان شيخا او عضوا في مجلس
امة او تاجرا او مسؤوال في وزارة او مواطنا عاديا .وكلما كان رأس
الحية كبيرا ..كانت قوة الضربة اقوى ولها صداها وتأثيرها.
عندما يكون من اول املحالني للقضاء شيخ او عضو مجلس امة
او مسؤول في اي وزارة او مؤسسة ،فستتسع دائ��رة مصداقية
سموك وايمان الشعب الكويتي في جديتك واثبات جديد على ان
ثوبك نظيف ابيض ..ومن كان ثوبه نظيفا وابيض ..ال يقبل الخطأ
والظلم ..وحينها سيكون التفاعل ايجابيا واملصداقية اعلى بكثير.
ام��ا ل��و ك��ان ال ��رأس غائبا ع��ن ال�ع�ق��اب لسبب او آلخ ��ر ..والبسطاء
وال �ص �غ��ار ه��م م��ن ت�ع�ل��ك ف�ي�ه��م ال�ص�ح��اف��ة واالع �ل��ام وت�ح�ت�ك��ره��م
السجون ..فالثقة في هذه الحكومة التي يعقد الكل االم��ل عليها..
ستتخلخل .وتتضعضع ،وحينها فاهلل وحده يعلم كيف سيكون
رد فعل املجتمع ال��ذي صبر طويال على فوضى الفساد في زمن
الفساد.
بالفعل سمو رئيس ال��وزراء بو خ��ال��د ..اذا اردت لوطن الجميع ان
يستمر ويزدهر وتعم العدالة كل الشعب الكويتي ..فابدأ بالرؤوس..
وكلما ك��ان ال��رأس كبيرا (بإثبات الحقائق ض��ده) توسعت دائ��رة
امل�ص��داق�ي��ة ل�ت�ح�ت��وي امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي ك �ل��ه ..حينها س�ت�ج��د كل
ال��رؤوس والعصاعص تعمل الف حساب قبل ان تفكر بمثل هذه
ال�ج��رائ��م ال�ت��ي ه��ي ش�ك��ل م��ن اش �ك��ال ال�ف�س��اد ال ��ذي ط�ف��ح املجتمع
الكويتي بها في السنوات املاضية.
اض��رب ال��راس ي��ا ب��و خالد وستجدنا كلنا ..ك��ل الشعب الكويتي،
يضرب لك سالم التأييد والتشجيع ..ويقول لسموك ..كفو.

بعد اعتذار طبيبها الفرنسي

جرّاح سعودي ينجح بإزالة ورم دماغي لكويتية في باريس
ن��ج��ح ج ّ���راح س��ع��ودي خ�لال عملية «دقيقة
وخ��ط��رة» ب��إزال��ة ورم دم��اغ��ي لفتاة كويتية
ف���ي ق����اع ال��ج��م��ج��م��ة ،ب��ع��د اع���ت���ذار ط��ب��ي��ب��ه��ا
ال��ف��رن��س��ي ال�����ذي ك����ان م���ن امل���ق���رر ان ي��ج��ري
ال��ع��م��ل��ي��ة ف��ي ف��رن��س��ا ب��س��ب��ب ت��ف��ش��ي جائحة
«كورونا».
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة األن���ب���اء ال��س��ع��ودي��ة (واس)،
عن الجراح السعودي في مستشفى مدينة
ك��ومل��ار الفرنسية ،الدكتور هاني الجهني،
ال���ق���ول إن «ال���ف���ت���اة ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��وج��ه��ت إل��ى
العاصمة باريس ،إلج��راء العملية في أحد
املستشفيات ال��ش��ه��ي��رة ،وب��ع��د االن��ت��ه��اء من
ال��ف��ح��وص وال��ت��ج��ه��ي��زات اس��ت��ع��دادا إلج���راء
العملية اع��ت��ذر ال��ب��روف��ي��س��ور ال��ف��رن��س��ي في
ال��ن��ه��اي��ة ب��س��ب��ب ت��ف��ش��ي ك��ورون��ا ف��ي ال��ب�لاد،
وت��ك��دس وح��دات العناية امل��رك��زة باملرضى
امل��ص��اب�ين ،ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ح��ال��ة ال��ف��ت��اة

م���س���ت���ع���ج���ل���ة ب����س����ب����ب ت����ع����رض����ه����ا ل����ح����االت
الصرع».
وأض����������اف «ت�����واص�����ل�����ت امل���ل���ح���ق���ي���ة ال���ط���ب���ي���ة
ال����ك����وي����ت����ي����ة م������ع ع��������دد م������ن امل���س���ت���ش���ف���ي���ات
امل��ش��ه��ورة ف��ي ف��رن��س��ا مل��س��اع��دة ال��ف��ت��اة على
إج������راء ال��ع��م��ل��ي��ة ،وك���ان���ت ط��ل��ب��ات��ه��م ت��ق��اب��ل
ب��ال��رف��ض ،إال أن اخ��اه��ا ت��واص��ل م��ع��ي عبر
أحد مواقع التواصل االجتماعي ،وبدورها
ق��ام��ت امللحقية الكويتية ب��ال��ت��واص��ل معي
مباشرة في هذا الشأن ،وعلى الفور عرضت
ع��ل��ى املستشفى ال���ذي أع��م��ل ف��ي��ه أن نجري
لها العملية ،لكن إدارة املستشفى رفضت
الطلب ،ألنه يقع في أكثر املناطق املنكوبة
ف�����ي ف���رن���س���ا ب����ف����ي����روس ك������ورون������ا ،وك������ررت
الطلب وت���رددت على إدارة املستشفى ملدة
أس��ب��وع�ين ح��ت��ى ت��م��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى إج���راء
العملية».

ٌّ
بث عصري على اإلنترنت يواكب اإلعالم العالمي

ً
تزامنا مع الحظر الشامل
سبقلا ُتطلق تلفزيونها..
ت��زام��ن��ًا م��ع إع�ل�ان ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ال��ش��ام��ل في
البالد ،انطلق ،أمس السبت ،البث التجريبي
لـ«تلفزيون سبقلا» عبر اإلنترنت .وتحرص
سبقلا ع����ل����ى أن ي���ت���م���ك���ن امل������ش������اه������دون م��ن
االس���ت���م���ت���اع ب���ج���رع���ة م����ن ال����ب����رام����ج ال���ه���ادف���ة
وال��ت��ق��اري��ر اإلخ���ب���اري���ة امل��ت��ن��وع��ة أث���ن���اء ف��ت��رة
الحظر.
وتعتمد ه���ذه ال��خ��ط��وة ع��ل��ى ب��ث اإلن��ت��رن��ت
ع��ب��ر تطبيق سبقلا ،وامل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي
 www.alqabas.tvومنصتي تويتر وفيسبوك،
مل���واك���ب���ة س���ي���ر ال����رك����ب ال���ع���امل���ي ف����ي ب����ث امل�����واد
السريعة والقيمة عبر اإلنترنت.

وأع��ل��ن م��دي��ر إدارة تلفزيون «سبقلا» أحمد
ال��ح��اف��ظ أن ج���دول ال��ب��رام��ج «س��ي��ت��م تطويره
بشكل علمي وم�����دروس ،ت��ح��ت ع��ن��وان امل���ادة
ال����ه����ادف����ة ،إذ الح���ظ���ن���ا ال���ت���ف���اع���ل ال��ك��ب��ي��ر م��ن
ال��ج��م��ه��ور م���ع ت��ق��اري��ر سبقلا ،ل���ذا ك���ان ق���رار
إطالق التلفزيون».
وق����ال ال��ح��اف��ظ إن «سبقلا ح��رص��ت ع��ل��ى أن
ت��ك��ون قريبة م��ن نبض ال��ش��ارع ،لنقل هموم
ال��ن��اس وع��ك��س ال��ص��ورة ال��واق��ع��ي��ة ملعاناتهم
وآمالهم وطموحاتهم ،مع الحرص على إبراز
الطاقات الكويتية في مختلف امليادين ،وكان
هاجسنا في كل يوم عمل هو فكرة التطوير

الوفيات

والتغيير الدائم لألفضل ،مضيفا أن سبقلا
اإلل����ك����ت����رون����ي أث���ب���ت���ت ق���درت���ه���ا ع���ل���ى إح�����داث
التغيير ف��ي أس��ل��وب ع��رض وتقديم الوقائع،
وحرصها على الشفافية واملصداقية اللتني
هما املحور الرئيسي في عملها ،لكن املقدرة
ع��ل��ى تغيير أس��ل��وب ون��م��ط ع���رض املعلومة
ك��ان��ت ال��ه��اج��س ال���ذي يشغلنا ،ونجحنا في
هذه املهمة».
وت���اب���ع :ف���ي ظ���ل ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ،أخ��ذ
اإلع�ل�ام الرقمي الكبير أش��ك��اال مختلفة ،لكن
املحتوى املميز هو العمود الفقري بالنسبة
لنا.

«ديلي ميل» :العقل البشري يستخدم «األحالم» لتكوين الذكريات

● لطيفة أحمد علي الكندري ،أرملة رستم حسني
الهولي 77( ،عامًا) ،شيعت ،ت.51551151 :
● محمد مرزوق منصور العازمي 69( ،عامًا) ،شيع،
ت.99043040 – 99130800 :
«إنا لله َّ
َّ
وإنا إليه راجعون»

أحمد بدر
كشفت دراس���ة حديثة أن أدم��غ��ة وع��ق��ول البشر
تستخدم األح�لام الستعادة األح���داث األخيرة،
وامل���س���اع���دة ف���ي ت��ك��وي��ن ال����ذك����ري����ات ،ح��ي��ث ب��دأ
باحثون استكشاف آلية هذه العملية.

وب���ح���س���ب ص��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي م���ي���ل ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة،
ف����إن اإلن���س���ان ع��ن��دم��ا ي���ن���ام ي��ع��ي��د م��خ��ه أن��م��اط
إطالق الخاليا العصبية التي خضع لها أثناء
اس��ت��ي��ق��اظ��ه ،وه���ي عملية يشير إل��ي��ه��ا ال��خ��ب��راء
ب���اس���م «إع�������ادة ال��ت��ش��غ��ي��ل ب�ل�ا ات����ص����ال» ،حيث
ي��ع��ت��ق��د أن���ه���ا ت��ك��م��ن وراء م���ا ي��س��م��ى ب��ت��وط��ي��د
الذاكرة ،وهي الطريقة التي تحتل بها الذكريات

الحديثة مكانها في الدماغ.
وق����ال����ت ال��ص��ح��ي��ف��ة إن ال���ب���اح���ث�ي�ن األم��ي��رك��ي�ين
اس����ت����ط����اع����وا ،ب���اس���ت���خ���دام أق����ط����اب ك��ه��رب��ائ��ي��ة
م��زروع��ة ،التوصل إل��ى أن أدمغة الناس أع��ادت
ن���ش���اط ال���خ�ل�اي���ا ال��ع��ص��ب��ي��ة ف���ي ال����ذاك����رة أث��ن��اء
نومهم.
ويقود الدراسة أستاذ علم النفس جان بابتيست

إي���ش���ن���ل���وب ،م����ن م��س��ت��ش��ف��ى م��اس��ات��ش��وس��ت��س،
وع���امل���ة األع����ص����اب ب��ي��ت��ا ج��اروس��ي��ف��ي��ت��ش ،من
 ،BrainGateوه�����و ات����ح����اد ب��ح��ث��ي ي��ع��م��ل ع��ل��ى
تطوير واجهات حوسبة دماغية قابلة للغرس،
بهدف مساعدة األش��خ��اص ال��ذي��ن يعانون من
إعاقات حركية للتعامل مع مؤشرات الكمبيوتر
واألذرع اآللية وغيرها من األجهزة عقليًا.

