الغانم :نأمل من الحكومة
حضور جلسة األربعاء

المجلس يستعجل
مناقشة الوضع المالي
ومصروفات «كورونا»
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العدساني لـ سبقلا:

شبهات «اإليرباص» محور في استجواب الشيتان!
¶ رسالتي عن الملف أقرها المجلس ..وباتت في ذمة الحكومة ¶ المساءلة بعد العيد وانجالء أزمة كورونا
أكد النائب رياض العدساني ان ما أثير عن شبهات فساد
وت�ج��اوزات تتعلق بالخطوط الجوية الكويتية سيكون
م�ح��ورا اساسيا ف��ي استجوابه امل��زم��ع تقديمه إل��ى وزي��ر
املالية ب��راك الشيتان« ،ال سيما بعد أن أق��ر مجلس األمة
رسالتي بشأن امللف وأصبحت في ذمة الحكومة».
وقال العدساني في تصريح خاص لـ سبقلا« :خالل فترة
بسيطة ظهرت شبهات جديدة ،أضيفت للشبهات املثارة
في قضية التجاوزات بالخطوط الكويتية».
وأض� ��اف ان ق�ض�ي��ة «االي ��رب ��اص» وال��رس��ال��ة ال � ��واردة عن
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ال ي�م�ك��ن م��روره �م��ا م��رور

الكرام ،غير أن وزير املالية اثبت أنه ال دور له باملوضوع،
وعليه تحمل مسؤولياته وتحقيق الرقابة الذاتية ،مشيرا
إلى أنه «كان األصل أن يتخذ الوزير إجراءات حقيقية ،ال
شكلية ليس لها أثر على أرض الواقع».
وأض��اف «وردت �ن��ا معلومات ع��ن شبهات ف��ي مصروفات
االحتفالية الـ  ٦٥للكويتية ،ويتطلب ذلك رفع تقرير بعد
تقصي الحقائق والتحقق من كل األم��ور في ه��ذا الشأن،
إلى هيئة االستثمار كونها الجهة املشرفة على الكويتية».
وش��دد العدساني على أن على الوزير املسؤول سياسيا
دورا وال ي �ق �ب��ل أن ي� �ت ��رك ه � ��ذا امل� ��وض� ��وع ع �ل��ى م ��ا ه��و

عليه ،خ��اص��ة ألن��ه يتعلق ب��امل��ال ال�ع��ام وامل�ل�ف��ات اإلداري ��ة
والقانونية.
ومن املتوقع أن يقدم العدساني استجوابه الى الشيتان
بعد عيد الفطر وانجالء أزمة كورونا بإذن اهلل.
وك��ان��ت سبقلا كشفت ف��ي ع��دده��ا ال �ص��ادر ي��وم الجمعة
املاضي عن كتاب موجه من {الكويتية} الى شركة إيرباص
يحمل صيغة تنازل عن خصومات بقيمة مليون دوالر.
وفي الشهور املاضية رصدت سبقلا ورود اسم الكويت
ف� ��ي ت �ح �ق �ي �ق��ات ش� �ب� �ه ��ات رش � ��ى إي � ��رب � ��اص ف� ��ي م �ح��اك��م
بريطانية.

«المالية البرلمانية» :الشيتان أبلغنا
أن تعديالت «االستبدال» ال ِّ
تمثل أهمية
صفاء الهاشم أن وزير املالية براك الشيتان ِّأفاد خالل اجتماع
كشفت رئيسة اللجنة املالية البرملانية ّ
القوانني املتعلقة باملتقاعدين ــــ وهي االستبدال ــــ ال تمثل أهمية في أزمة
اللجنة أمس بأن «مناقشة
ّ
كورونا ،ويجب أن نناقش ما يتعلق باألزمة» .واستغربت الهاشم قول الوزير ،مشددة على أن اللجنة
ّ
وجهت الدعوة لالجتماع متضمنة املوضوع« ،وناقشنا أيضًا إجراءات الحكومة االحترازية في مواجهة
َ
كورونا ،لكنني لم أر أي قيمة مضافة مما عرضه وزير املالية».

وزير القوى العاملة المصري األسبق لـ سبقلا:

تشريعاتنا تسمح بتجارة اإلقامات!
القاهرة  -محمد عبدالناصر

¶ شركات توظيف المصريين بالخارج «مافيا» لإلتجار بالبشر ¶ مستوى عمالتنا تدنى لغياب التدريب والتعليم

«ال �ت �ش��ري �ع��ات امل �ص��ري��ة ت �س �م��ح ب �ت �ج��ارة
اإلق� ��ام� ��ات» ..ب �ه��ذا ال �ك�ل�ام ال �ص��ري��ح وض��ع
وزي � ��ر ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة امل� �ص ��ري األس �ب��ق
كمال أب��و عيطة ،ي��ده على ال�ج��رح ،ليؤكد
ف��ي تصريحات خ��اص��ة ل�ـ سبقلا أن أزم��ة
ت �ج��ارة اإلق��ام��ات ج��ري�م��ة ت�س��ود املجتمع
العمالي في مصر.
ووص � � ��ف أب� � ��و ع �ي �ط ��ة ش � ��رك � ��ات ت��وظ �ي��ف
املصريني في الخارج العاملة بتراخيص
م��ن ق �ب��ل وزارة ال �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة امل�ص��ري��ة
ب��أن �ه��ا ش ��رك ��ات «رق وع �ب ��ودي ��ة وت �ج��ارة
ف��ي البشر واستغالل لحاجة العمالة في
ال�ب�ح��ث ع��ن ف��رص��ة للسفر وك�س��ب ال ��رزق،
بسبب ال�ع�م��والت واألرب ��اح التي تجنيها
من العمالة».
واع �ت �ب ��ر أن أي ط� ��رف س � ��واء ف ��ي ال ��دول ��ة
امل� �ص ��درة ل�ل�ع�م��ال��ة أو امل�س�ت�ق�ب�ل��ة ل �ه��ا إن
ً
ت�ق��اض��ى أم� ��واال نظير ت��وف�ي��ر ع�ق��د العمل
فهو مشارك في «مافيا» تجارة البشر.
وش� ��دد ع�ل��ى أن أزم� ��ة ال�ع�م��ال��ة ال�ه��ام�ش�ي��ة
مشتركة من الجانبني الكويتي واملصري،
وأن هناك أطرافًا في الجانبني تسعى إلى
أكل مال العامل من دون وجه حق.
واع �ت��رف أب��و عيطة ب��أن م�س�ت��وى العامل
امل�ص��ري يشهد تراجعًا كبيرًا ف��ي العديد
من البلدان بسبب غياب التدريب والتعليم
وال �ت��أه �ي��ل ،خ�ص��وص��ًا ل�ل�ع�م��ال��ة ال�ح��رف�ي��ة،
وت ��راج ��ع ت�ص�ن�ي�ف��ه ع��امل �ي��ًا ل �ع��دم ت�ص��دي��ر
املستحقني ،بسبب تصدير شركات تجارة
اإلق��ام��ات من لديه األم��وال لدفعها لتاجر
اإلقامات من دون التأكد من كفاءته.
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التباعد الجسدي ..في الجمعيات!

زحمة وفوضى أمام أحد مراكز التسوق في حولي (تصوير محمود الفوريكي)

أرقام قياسية 9 :وفيات و 1065إصابة ..وفوضى ما قبل الحظر تهدد بزيادة األعداد

الكويت دخلت مرحلة حاسمة بمواجهة كورونا
صفاء الهاشم:
لالستغناء عن خدمة
الوافدين..
وال للمساس بحقوق
المواطنين
الكويت | ص04

¶ حمالت لفحص موظفي «التعاونيات» وعمالتها ..وإغالق أسواق  5جمعيات
عبدالرزاق المحسن

ً
دخلت البالد مرحلة جديدة حاسمة في مواجهة
ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا م��ع ب ��دء ت�ط�ب�ي��ق ال�ح�ظ��ر
الشامل.
وتأمل السلطات الصحية أن يحقق الحظر الكلي
النتائج املتوخاة منه واملتمثلة ف��ي منع انتشار
املرض والقضاء عليه.
وكانت البالد قد شهدت قبل ساعات من تطبيق
ً
ال �ح �ظ��ر ،زح �م��ة غ �ي��ر ع ��ادي ��ة وإق � �ب ��اال ك �ث �ي �ف��ًا غ�ي��ر
م �س �ب��وق ع �ل��ى ال�ج �م �ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة واألس� ��واق
وم��راك��ز ت��وزي��ع ال �غ��از ،وب�ع�ث��ت امل�ش��اه��د امل�ص��ورة
التي أظهرت عدم االلتزام بقواعد التباعد الجسدي
واإلجراء ات الصحية مخاوف من أن ترتفع أعداد

اإلص��اب��ات بشكل كبير ف��ي األي��ام املقبلة ،بعد أن
س �ج �ل��ت ال� �ب�ل�اد أم ��س رق �م�ي�ن ق �ي��اس �ي�ين ص��ادم�ين
جديدين ،األول وهو أعلى رقم إصابات بتسجيل
 1065إصابة جديدة بالفيروس خالل الـ 24ساعة،
ليرتفع بذلك إجمالي الحاالت املسجلة إلى 8688
حالة ،واآلخر هو  9وفيات جديدة في يوم واحد،
ليبلغ إجمالي الوفيات  58حالة.
على صعيد متصل ،وضعت إصابة  103موظفني
بفيروس كورونا في جمعية الخالدية التعاونية،
مسؤولي وزارة الصحة في مسار إجباري ،يتمثل
ف� ��ي ض � � ��رورة إج � � ��راء ف� �ح ��وص وم � �س� ��وح ل �ج �م �ي��ع
العاملني في الجمعيات التعاونية.
وك�ش�ف��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ل �ـ سبقلا أن «ال�ص�ح��ة»
ت �ج �ه ��ز ف ��رق� �ه ��ا ح ��ال� �ي ��ا ل �ت �ن �ف �ي��ذ ح �م �ل ��ة ف �ح��وص

ت �س �ت �ه��دف أخ ��ذ م �س �ح��ات م ��ن ع �م��ال��ة ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية في م��دارس اإلي��واء حاليًا في أكثر من
منطقة .
وض ��رب ف �ي��روس ك��ورون��ا ال�ع��دي��د م��ن ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية ،ف��ي األي��ام األخ�ي��رة م��ا أدى إل��ى إغ�لاق
األس��واق امل��رك��زي��ة لتعاونيات العديلية وال��راب�ي��ة
وجابر العلي والساملية.
وأخذت فرق «الصحة» أول من أمس مسحات من
ً
 34عامال في جمعية الرميثية ،ستخرج نتائجها
اليوم أو غدًا على أبعد تقدير.
ودع� � � ��ت م� � �ص � ��ادر سبقلا إل � � ��ى ض� � � � ��رورة ت� �ع ��اون
م�ج��ال��س إدارات ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة م��ع ف��رق
ال � � ��وزارة ف ��ي خ �ض ��وع امل��وظ �ف�ي�ن ل �ت �ل��ك ال �ف �ح��وص
الخاصة بكورونا.

وضع خريطة طريق ورؤية سامية لالقتصاد الوطني

اقتصاديون :سمو األمير أمرَّ ..
دقت ساعة العمل
علي الخالدي وإبراهيم عبدالجواد
وبالل بدر
َّ
«دق ��ت س��اع��ة ال �ع �م��ل» ..ت �ك��ررت ه��ذه امل�ق��ول��ة على
لسان الكثير من االقتصاديني ،عقب خطاب سمو
أمير البالد أول من أمس ،حيث وضع سموه خريطة
ط��ري��ق ورؤي ��ة س��ام�ي��ة واج �ب��ة التنفيذ لالقتصاد
الوطني في أعقاب أزمة «كورونا».
وق��ال االقتصاديون في تصريحات لـ سبقلا إن

رؤي��ة سمو األمير ج��اءت تأكيدًا ملطالبات سابقة،
ودع� � � ��وات م� �ت� �ك ��ررة ،ل ��م ت �ك��ن ت �ل �ق��ى ص � ��دى ل��دى
الحكومات ومجالس األمة املتعاقبة.
ّ
وشددوا على أن دعوة سمو األمير تؤكد أن األمر
لم يعد يحتمل التأخير ،مطالبني الحكومة ومجلس
األم��ة ب��ال�ت�ح� ُّ�رك ال �ف��وري ،لتطبيق ال��رؤي��ة السامية
وت�ن�ف�ي��ذ م �ح��اور خ��ري�ط��ة ال �ط��ري��ق ب�ش�ك��ل واض��ح
وسريع.
ودعوا الشعب إلى ُّ
تحمل تبعات التغيير ،ال سيما
ّ
م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب�ق�ب��ول ف �ك��رة تغيير ال�ن�م��ط املعيشي،

م�ب�ي�ن�ين أن ال�ت�غ�ي�ي��ر ي �ج��ب أن ت �ق ��وده ال�س�ل�ط�ت��ان
ويدعمه الشعب؛ لضمان تحقيق األهداف املرجوة.
وق��ال��وا إن أزم��ة «ك��ورون��ا» خلقت فرصة تاريخية
ّ
والتحول
لتقويم االخ�ت�لاالت الهيكلية لالقتصاد
نحو اقتصاد املعرفة ،مؤكدين أهمية التركيز على
قطاعي الصناعة والبتروكيماويات خ�لال الفترة
امل�ق�ب�ل��ة ،م��ع االس �ت �م��رار ف��ي ت�ق��دي��م ِح� � َ�زم تحفيز
لالقتصاد ،لتجاوز تداعيات األزمة.
اقتصاد | ص07

مواطنون لـ سبقلا:

طردونا من المحاجر المؤسسية
ً
يوما!
ولم نكمل 28
مي السكري
عبر ع��دد م��ن املواطنني ع��ن استيائهم إلخراجهم م��ن املحاجر
املؤسسية قبل أن يكملوا املدة املحددة سلفًا من وزارة الصحة
بـ  28يومًا .وق��ال املواطنون لـ سبقلا إن الحكومة ق��ررت امس
إخالء عدد من املحاجر املؤسسية بشكل مفاجئ مما سبب ربكة
للكثير من األسر الكويتية ،حيث طلبت الحكومة من املواطنني
املحجورين املغادرة إلى منازلهم.
وتساءل عدد من أسر املحجورين :هل يعقل أن يتم طرد أبنائنا
من املحجر املؤسسي قبل انقضاء املدة؟ مشيرين إلى أن األغلبية
ليس لديهم مكان مناسب لحجرهم باملنزل وبينهم كبار سن
وأطفال ،معبرين عن مخاوفهم من أن ينقل املحجورون العدوى
ألف��راد اسرهم إذا كانوا مصابني بفيروس ك��ورون��ا ول��م تظهر
عليهم أعراض.
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فايننشال تايمز:
برامج ومسلسالت
خليجية ..تكسر
المحرمات
اليت | ص05

 02الكويت

اإلثنين  18رمضان  1441هـ •  11مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16788

مواطنون ينتقدون عبر سبقلا القرار الحكومي بإخالء الفنادق:
ع ّبر مواطنون عن استيائهم
بسبب القرار الحكومي
المفاجئ بإخالء عدد من
المحاجر المؤسسية من
المحجورين فيها ،بال وضع
أي اعتبار لمن اختاروا الحجر
المؤسسي لعدم توافر مكان
مناسب لهم في منازلهم
كمحجر وال أحد يعرف أسباب ما
حدث حتى اللحظة.
وشدد المواطنون على أن
التخبط في القرارات يسبب
ربكة للجميع ،مطالبين مجلس
الوزراء بإبقائهم في المحاجر
المؤسسية حتى يتموا 28
يوماً.
وتساءل عدد من أسر
المحجورين :هل يعقل أن
يتم طرد أبنائنا من المحجر
المؤسسي قبل انقضاء المدة
المحددة بـ 28يوماً من قبل
وزارة الصحة؟ مشيرين إلى أن
الكثيرين ليس لديهم مكان
مناسب لحجرهم بالمنزل كما
أنه هناك كبار سن وأطفال.

¶ اخترنا الحجر المؤسسي
لعدم توافر مكان مناسب
للحجر في منازلنا
¶ اللهو :ابني عائد من
بريطانيا ..وأخشى أن
يكون حام ً
ال للمرض
¶ مخاوف من انتقال
العدوى لألسر ..ويجب
العدول عن القرار
¶ مواطنة تعاني :طردونا
من الحجر ..وأختي معاقة
وليس عندي مكان

طردونا من المحاجر المؤسسية

ولم نكمل  28يوما!ً
مي السكري
«ال أع� �ل ��م م� ��ا م �ص �ي��ر اب� �ن ��ي اآلن ب�ع��د
إخ� � ��راج� � ��ه م � ��ن ال � �ف � �ن� ��دق إلخ �ل��ائ � ��ه م��ن
امل� �ح� �ج ��وري ��ن ،وح � ��اول � ��ت ال� �ب� �ح ��ث ع��ن
ف �ن��ادق أخ� ��رى ع �ل��ى ن�ف�ق�ت��ي ال �خ��اص��ة،
لكنهم يرفضون استقبال املحجورين
ألس� �ب ��اب ص� �ح� �ي ��ة» ..ب� �ه ��ذه ال �ك �ل �م��ات
ن�ق��ل خ��ال��د ال�ل�ه��و وه��و ول��ي أم��ر أح��د
امل�ح�ج��وري��ن ال�ع��ائ��دي��ن ضمن رح�لات
اإلج � � �ل � � ��اء ،ه � �م� ��وم� ��ه وش� � � �ك � � ��واه إل� ��ى
املسؤولني عبر سبقلا.
وت � �ح� ��دث ال� �ل� �ه ��و ع� ��ن ت� �ج ��رب ��ة اب �ن��ه
ع�ب��داهلل العائد م��ن بريطانيا ضمن
رح� �ل ��ة اإلج� �ل ��اء ب� �ت ��اري ��خ  25أب��ري��ل
امل��اض��ي وال� ��ذي ي�ت��واج��د ح��ال�ي��ا في
م �ح �ج��ر ف� �ن ��دق امل �ي �ل �ي �ن �ي��وم س�ي�ت��ي
املؤسسي ،مشيرًا إلى أن ابنه أكمل
ي ��وم أم ��س م ��دة  14ي��وم��ًا بالحجر
امل� ��ؤس � �س� ��ي ل� � �ع � ��دم ت� � ��واف� � ��ر م� �ك ��ان
مناسب باملنزل لحجره مع وجود
كبار سن وأطفال.
وأض � � � ��اف ال� �ل� �ه ��و ف � ��ي ح ��دي� �ث ��ه ل �ـ
سبقلا أن��ه وفقًا للتعليمات الصحية فإن
مدة الحجر للعائدين من الخارج  28يومًا ،وكانت
األم��ور غير واضحة عن كيفية وطريقة استكمال
الحجر ،فال نعرف هل هي فقط  14يومًا أم أقل من
ناحية اإلجراءات الوقائية القاضية بالعزل الكامل
عدم مخالطة اآلخرين.
وأش ��ار إل��ى أن��ه ع�ن��دم��ا استفسر اب�ن��ه ع��ن م��دة وآل�ي��ة
الحجر أكد له أحد األطباء أن مدة الحجر كاملة هي 28
يوما للعزل الكامل ،وبإمكانه استكمال الحجر باملنزل،
وع �ن��دم��ا اب �ل �غ��ه اب �ن��ه ب �ع��دم ت��واف��ر م �ك��ان م �ن��اس��ب له

ملن القرار؟

للحجر املنزلي ،رد عليه الطبيب ب��أن بإمكانه إكمال
الحجر هنا بالفندق.
وزاد بالقول :تفاجأنا ي��وم أم��س بقرار ممثل مجلس
ال��وزراء املتواجد بالفندق واسمه  -حسب ما ق��ال لي
ب��ال�ه��ات��ف  -ب��وش �م�لان «ع � ��ادل» ب ��أن اب �ن��ي أك �م��ل امل��دة
وع �ل �ي��ه ال� �خ ��روج ،وع �ن��دم��ا أب�ل�غ�ت��ه ب ��أن م ��دة ال�ح�ج��ر
امل �ح��ددة ه��ي  28ي��وم��ًا وم ��ا زل �ن��ا ال نستطيع ح�ج��ره
منزليًا لعدم توافر املكان املناسب لذلك ،رد بقوله هذا
قرار مجلس الوزراء.

ولفت إلى أنه قام باالتصال على رقم الطوارئ الخاص
بجائحة ك��ورون��ا  ،151حيث أك��دوا له أن م��دة الحجر
ال�ك��ام��ل  28ي��وم��ًا ول�ك��ن امل��وض��وع ب�ي��د ممثل مجلس
ال ��وزراء ب��ال�ف�ن��دق ،مشيرا إل��ى أن ق��رار امل �غ��ادرة دفعه
ال��ى تقديم شكوى هاتفية بكل ما ج��رى خوفا من أن
يكون ابنه حامال للمرض ويتسبب في انتقال العدوى
ونشر املرض ألفراد األسرة في املنزل الذي يضم كبار
السن وأطفاال أصغرهم طفل حديث الوالدة.
وطالب اللهو املسؤولني بالتحرك السريع إليجاد حل
لهذا االمر ،ال سيما مع بدء تطبيق الحظر الشامل الذي
ي�ف��رض على الجميع امل�ك��وث ف��ي امل�ن��زل وع��دم ال�خ��روج
م �ن��ه ،الف �ت��ا ال ��ى ان ��ه ل��م ي�ت�ل��ق أي رد أو ات �ص��ال م��ن اي

ً
يوما كافية لتجاوز مرحلة الخطر
الكندري لـ سبقلا14 :
أكدت رئيسة املشرفني الصحيني في منطقة العاصمة الصحية بالصحة
الوقائية د.أمل الكندري أن الحد األقصى للحجر املؤسسي هو  14يوما
فقط ال غير على أن يستكمل املحجور حياته في الحجر املنزلي في أي
ّ
غرفة باملنزل مع االلتزام بالتعليمات الصحية املتمثلة في ارتداء الكمامة
وواقيات اليدين والحفاظ على التباعد االجتماعي.

متسوقون في جمعية تعاونية (تصوير :بسام زيدان)

وأبلغت الكندري سبقلا تعليقا على القرار الخاص بمغادرة املحجورين
في الحجر املؤسسي بعد انتهاء  14يوما ،أنه عندما تم وضع مدة 28
للحجر املؤسسي كانت تستهدف الحماية والتأكد من ع��دم املخالطة
وااللتزام بالحجر.
واوضحت أن فترة حضانة املرض تتراوح بني  3أيام إلى  14يوما لتظهر

أعراضه ،الفتة إلى أن هناك أناسا لم تظهر عليهم األع��راض خالل 14
يوما وهذا نادر جدا.
وذكرت الكندري انه بمجرد مرور  14يوما دون ظهور أي أعراض على
الحالة ،فهذا يعني انها ت�ج��اوزت مرحلة الخطر ،مشيرة ال��ى أن هناك
حاالت جديدة بحاجة الى دخول هذه املحاجر.

الزحمة تضاعفت على اسطوانات الغاز (تصوير :سيد سليم)

سبقلا رصدت «هلع» ما قبل الحظر الشامل لليوم الثاني:

التسوق تضاعف  3مرات
¶ ازدحام الفرضة منظم بسبب الحجز المسبق

!

¶ «الداخلية» نظمت بيع الغاز ..خاصة في حولي والفروانية والسالمية
خالد الحطاب
ل��م يتغير ال �ح��ال ف��ي ال �ي��وم االخ �ي��ر قبل
ال � ��دخ � ��ول ف� ��ي ال� �ح� �ظ ��ر ال � �ش� ��ام� ��ل ،ح�ي��ث
استمرت فوضى االزدحامات في الطرق
وال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة واألس � � � ��واق
امل��رك��زي��ة وح �ت��ى امل �ب��ارك �ي��ة ،فتضاعفت
االع��داد في مشهد أبعد ما يكون عن أي
وعي أو التزام بالقرارات الصحية.
سبقلا جالت في األسواق لليوم الثاني
على التوالي ،وفي سوق املباركية حيث
ل� ��م ي �ك ��ن ال � �ح� ��ال ج � �ي� ��دا ،ف� ��االزدح� ��ام� ��ات
خ ��ان �ق ��ة وواس � �ع� ��ة ف� ��ي س ��وق ��ي ال �ل �ح��وم
وال � � �خ � � �ض� � ��روات ،ح� �ي ��ث اع� �ل� �ن ��ت ب �ع��ض
املحال في السوق بيعها كامل الذبائح
امل��وج��ودة لديها بسبب اإلق �ب��ال املرتفع
على مدى يومني.
ولم يكن الحال مختلفا في سوق اللحوم
بالشويخ ،حيث كان اإلقبال كذلك كبيرا
واغلقت املركبات املتوقفة على جنبات

مسؤول بعد تقديمه للشكوى .وكشف
ع ��ن أن� ��ه ت ��م اب �ل��اغ اب �ن ��ه ب ��أن ��ه س�ي�ت��م
اخالء الفندق بالكامل ،ومن لم يكمل
مدة الـ  14يومًا في الحجر املؤسسي
سيتم ترحيلهم ال��ى مكان آخ��ر ،كما
أن��ه بإمكانه أن يخالط م��ع االل�ت��زام
ّ
ب��ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال �ص �ح �ي��ة امل �ت �م��ث �ل��ة
ف��ي ارت� ��داء ال�ك�م��ام��ة وواق ��ي اليدين
والحفاظ على التباعد االجتماعي
وذل � � ��ك ح� �س ��ب م � ��ا اب� �ل� �غ ��ه ب � ��ه أح ��د
االط �ب��اء ف��ي ال�ف�ن��دق .وأش ��ار اللهو
ال��ى ان��ه نصح اب�ن��ه ب�ع��دم التوقيع
على أي��ة ورق��ة وع��دم السماح ألي
أحد من العاملني بالفندق باعادة
ضبط «سوار اليد».
وك � �ش� ��ف ع � ��ن ح� � � ��االت م �ش��اب �ه��ة
ف��ي ف �ن��ادق ع��دة منها اب�ن��ة أح��د
أص ��دق ��ائ ��ه ال� �ق ��ادم ��ة أي� �ض ��ًا م��ن
ب��ري �ط��ان �ي��ا ع �ل ��ى م�ت��ن ال��رح �ل��ة
ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ع ��اد ب�ه��ا اب �ن��ه ع�ب��داهلل
وهي تقيم بأحد الفنادق بمنطقة الفحيحيل ،مشيرا
ال��ى ان صديقه ق��ام بمخاطبة طبيبة هناك وأك��دت له
أن املدة من دون مخالطة هي  28يوما حسب تعليمات
ال� � ��وزارة وأن م��وض��وع ب�ق��ائ�ه��م ب �ي��د م�م�ث�ل��ي مجلس
الوزراء ،ثم أضافت أنهم إن علموا أنه ال مكان مناسبًا
للحجر املنزلي يتم استثناؤهم ليبقوا بالفندق وهذا
لم يتم التأكد منه من ممثل مجلس الوزراء.
كما نقلت حالة آخ��رى في محجر الكوت شكواها في
تغريدة لها قالت فيها« :يا جماعة طرودنا من الحجر
وأختي معاقة وم��ا عندي مكان ،أهلي بشقة وعيالي
فيها ،أول شي قالوا راح تقعدون  28يومًا ،الحني فجأة
طلبوا منا مغادرة املحجر الصبح ..أبي احد يفهمني
شقاعد يصير».

الطريق مسار املشي ع�لاوة على تكدس
الزبائن تحت أشعة الشمس في محاولة
لدخول املحالت ،في حني أوقفت املحال
ه� �ن ��اك خ� ��دم� ��ات ال �ت ��وص �ي ��ة م �س �ب �ق��ا او
التوصيل.
وق��ال اح��د مسؤولي م��راك��ز بيع اللحوم
ان كميات اللحوم م�ت��واف��رة ومخزونها
ي �ك �ف��ي ،ول �ك��ن ال �ب �ي��ع خ �ل�ال ال� � �ـ 48س��اع��ة
ال�ف��ائ�ت��ة ش�ه��د ح��رك��ة م�ح�م��وم��ة وشكلت
املبيعات  3أضعاف الكميات التي تباع
في مثل هذه األيام من كل سنة ،مبينا ان
كل زبون يشتري ذبيحة كاملة او اثنتني.

سوق الجملة
وشهد سوق الجملة كذلك اقباال واسعا
م ��ن ال ��زب ��ائ ��ن ال ��ذي ��ن رك� � ��زوا ع �ل��ى ش ��راء
االج �ب��ان وال��دج��اج امل�ج�م��د وامل�ش��روب��ات
والحلويات واملعلبات بكثرة.
ام��ا ف��ي س��وق ال�ف��رض��ة ف��ي ك�ب��د ،فكانت
االعداد اقل من بقية املناطق نظرا إلى ان

الدخول إليها قائم على موعد مسبق ،اال
ان السيارات وزحمتها امتدت ألكثر من
كيلومترين.

بيع الغاز
وكان لجهود وزارة الداخلية ووجودها
أمام مراكز ونقاط بيع الغاز ال سيما في
ح��ول��ي وال�س��امل�ي��ة وال�ف��روان�ي��ة وخيطان
دور واض � � � ��ح ،ح� �ي ��ث ن� �ظ ��م ع �ن��اص��ره��ا
التواجد البشري مانعني التجمهر الذي
ش�ه��ده ي��وم السبت امل��اض��ي حيث كانت
الطوابير في الساحات ام��ام أماكن بيع
الغاز تمتد ملسافات طويلة.
وم �ن �ع��ت ال��داخ �ل �ي��ة ت �ش��ارك �ه��ا ال �ب �ل��دي��ة
ال �ف��وض��ى ال �ت��ي ج ��رت ف ��ي ب �ع��ض ن�ق��اط
البيع يوم السبت ،مشددة على ضرورة
وض ��ع األس� � ��واق امل��رك��زي��ة وال�ج�م�ع�ي��ات
خ �ط��وط��ا ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ل� �ل ��دور أو ك��راس��ي
للجمهور ،حيث وضع احد األسواق في
الساملية  500كرسي.

مبالغة

في مظهر قد يدل على املبالغة في
الحرص ،ذكر مسؤول أحد مراكز
البيع ان «هناك أشخاصا يشترون
 4كراتني من الدجاج املجمد أي 40
دج��اج��ة وذب �ي �ح �ت�ين وه ��ي ك�م�ي��ات
كبيرة تزيد على حاجة الـ 20يوما».

أسعار ثابتة
على صعيد األسعار ،أكد مسؤول
مركز بيع انها «كما حددتها وزارة
ال �ت �ج��ارة» ،م�ع�ل�لا إي �ق��اف خ��دم��ات
التوصيل حاليا بـ«تعليمات وزارة
التجارة والبلدية مع وع��ود بإعادة
ال �س �م��اح بتشغيلها ي ��وم ال�ث�لاث��اء
املقبل».

أين الكاتشب؟
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تحوَّ لت منطقة خيطان
إلى جليب شيوخ جديدة،
وأصبحت بعض مناطقها
ّ
تئن تحت وطأة الفوضى
والعشوائية ،ما ُينذر بمخاطر
صحية مضاعفة.
وشهدت المنطقة أمس
طوابير امتدت بطول 500
متر أمام المخابز والبقاالت
ومنافذ الغذاء المختلفة،
خاصة في شارع ابن الزهير،
وهو أحد الشوارع الرئيسة
في المنطقة من دون
مراعاة للمسافة التي
تحقق التباعد االجتماعي،
فال حديث هنا عن إمكانية
نشر العدوى وال مجال
للخوف من «كورونا» ،في
ظل رغبة شرائية جامحة
قبل ساعات من بدء الحظر
الكلي.

بيع وشراء في الهواء الطلق ..وسط غياب اإلجراءات االحترازية! (تصوير محمود الفوريكي)

ٌ
وأسواق في العراء رغم الحظر
بؤرة عشوائية في بعض مناطقها..

!

خيطان ..جليب أخرى ..والفوضى عنوان
محمود الزاهي
م � ��ع ت � ��زاي � ��د أع � � � ��داد امل� �ت� �س ��وق�ي�ن ف��ي
خ �ي �ط��ان ب �ي �ع��ت امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة في
ال� �ش ��ارع ،واخ �ت �ل��ط ال �ح��اب��ل ب��ال�ن��اب��ل،
ّ
وع� �ل��ا ال� � �ص � ��راخ وت� �ح ��ك� �م ��ت ق ��وان�ي�ن
ال �ف��وض��ى ف��ي امل �ش �ه��د ال �ه��زل��ي ،ال��ذي
لم يخش املشاركون فيه من مخالفة
الضوابط الواجب االلتزام بها.
ُ
أم ��ا ال�ب�ض��ائ��ع امل �ش �ت��راة ،ف��ن�ق�ل��ت إل��ى
م �ق��ر م�ش�ت��ري�ه��ا م�ك�ش��وف��ة ف��ي ال �ع��راء
م�ح�م��ول��ة ع �ل��ى أك �ت��اف �ه��م ل �ت �ك��ون هي
األخرى عرضة لنقل الفيروسات بني
أف ��راد األس ��رة ال��ذي��ن ل��م ي�ش��ارك��وا في
فوضى الشارع ،ولم يختلطوا بأحد.

تزاحم أمام مخبز

أغراض متنوّ عة

و«المعسل» والخبز ُتباع في الساحات!
ّ
■ الخضروات واألحذية
■ طوابير تمتد إلى  500متر ..والتباعد االجتماعي خارج الحساب!
■ عمالة آسيوية ِّ
تفتش في حاويات القمامة ..واحتماالت العدوى تتزايد
ّ
مشهد آخ��ر م��ؤس��ف وم �ش�ين ،يتمثل
ف��ي ت��راك��م ت�لال القمامة ف��ي ك��ل مكان
خ��ارج الصناديق املخصصة ،والتي
اك �ت �ظ��ت ب� ��دوره� ��ا ب �م��ا ح ��وت ��ه ،ح�ت��ى
ف��اض ملسافة أم�ت��ار خ��ارج�ه��ا لتكون
ه��ي األخ ��رى ب�م��ا ت�ح��وي��ه م��ن ق�ف��ازات
وك �م��ام��ات مستخدمة م �ص��درًا أك�ي�دًا
لنشر العدوى.
األده � � ��ى واألم� � � � ّ�ر ك � ��ان م �ش �ه��د ب�ع��ض
ال� �ع� �م ��ال اآلس� �ي ��وي�ي�ن وه � ��م ي� �ص � ّ�رون

على انتقاء بضاعتهم م��ن صناديق
ال�ق�م��ام��ة ت �ل��ك ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن األزم��ة
ال � ��راه� � �ن � ��ة ،وه� � ��و م � ��ا ي� �ض� �ي ��ف س �ب �ب��ًا
لالنتشار الكثيف لإلصابة بالفيروس
ب�ين ال�ج��ال�ي��ات ال�ع��رب�ي��ة واآلس �ي��وي��ة،
إض��اف��ة إل��ى األس�ب��اب األخ ��رى ،وعلى
رأس� �ه ��ا ال� �ت� �ك � ّ�دس ف ��ي ال �س �ك��ن وع ��دم
االلتزام بالتباعد االجتماعي وغياب
االحتياطات االحترازية.
الالفت أنه في خضم كل هذه الفوضى

وع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن امل� �ش� �ه ��د ال �ع �ب �ث��ي
ال �س��اب��ق ك ��ان ال ��وج ��ود ال �ش��رط��ي في
الشارع على استحياء ،إذ قل تواجد
رج��ال الشركة ب�ش��دة ،ب��ل وغ��اب��وا عن
جزء كبير من املشهد في تلك املنطقة
املزدحمة على الرغم من أن تواجدهم
ك��ان ض��روري��ا لتنظيم األم ��ر وف��رض
ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع،
ف ��ي ظ ��ل ال �ح��ال��ة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي
نعيشها.

سيارة نقل حوّ لت نشاطها لبيع الخضار

«المعسل»
ّ
بيع

وزير القوى العاملة والهجرة المصرية األسبق كمال أبوعيطة لـ سبقلا:

متكسبون في الكويت ومصر يتاجرون بعرق الفقراء
ِّ
جريمة مشتركة..
يجب التصدي لها
بتشريعات جديدة
مكاتب إلحاق
العمالة حققت
مكاسب طائلة..
والعقوبات ضعيفة
وسطاء تجار
اإلقامات يتعاقدون
مع من يدفع..
وال عزاء للكفاءة

قال وزير القوى العاملة والهجرة األسبق في مصر والناشط في القضايا
العمالية كمال أبوعيطة ،إن بعض شركات توظيف المصريين في الخارج التي
تعمل بتراخيص من قبل وزارة القوى العاملة المصرية هي شركات لالتجار
بالبشر ،وتتكسب باستغالل حاجة العمال الباحثين عن فرص للسفر وكسب
الرزق ،مشيراً إلى أنها حققت مكاسب طائلة من وراء االتجار بعرق الفقراء
والكادحين ،ومبيناً أن أي طرف سواء في الدولة المصدرة أو المستقبلة
للعمالة يتقاضى أموالاً لقاء توفير عقد العمل فهو شريك وجزء ال يتجزأ من
«مافيا» تجارة البشر.

القاهرة -محمد عبدالناصر
يوضح الوزير السابق كمال أبوعيطة في
ل �ق��اء م��ع سبقلا أن أزم ��ة ت �ج��ارة اإلق��ام��ات
وع �ق ��ود ال �ع �م��ل ال��وه �م �ي��ة ج��ري �م��ة ،ط��رف�ه��ا
األول في الكويت والثاني في مصر ،مشددا
على ان القضية أكبر من مهام ومسؤوليات
وزارة ال�ق��وى العاملة امل�ص��ري��ة ،التي تقوم
بدورها في اإلشراف على املكاتب ومتابعة
نشاطها ،ألنها أزم��ة تشريعية تحتاج إلى
س��ن تشريعات تضبط املسألة وت�ج��رم من
يقوم بتجارة البشر ،لكن حتى اآلن القوانني
ل� ��م ت �ت �غ �ي��ر ألن ه� �ن ��اك م �ن �ت �ف �ع�ي�ن ،م �ج ��ددا
التأكيد أن أزمة العمالة الهامشية مشتركة
بني الجانبني الكويتي واملصري ،ألن تجار

اإلقامات ووسطاءهم يعملون على أكل مال
العامل بال وجه حق.

أزمة ممتدة
وح� � ��ول وج� � ��ود ت �ل��ك األزم � � ��ة خ �ل��ال ت��ول �ي��ه
مسؤولية ال ��وزارة ،علق أبوعيطة بالقول:
ه �ن��اك أش �خ��اص م�ن�ت�ف�ع��ون م��ن ال�ج��ان�ب�ين
امل� � � �ص � � ��ري وال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي ي � �ع � �ي � �ش� ��ون ع �ل��ى
ت �ج��ارة ال�ع�م��ال��ة ،وي�ج�ن��ون أرب� ً
�اح��ا كبيرة،
وال �ت �ش��ري �ع��ات ت �س �م��ح ب��ان �ت �ق��ال ال �ع �م��ال��ة،
وال � � � � ��وزارة ت �ل �ت��زم ب �ت �ل��ك ال �ت �ش��ري �ع��ات ف��ي
ال�ن�ه��اي��ة ،وخ�ل�ال ف�ت��رة وج ��ودي ع�ل��ى رأس
ال � ��وزارة ت�ق��دم��ت ب�م�ش��روع ب�ق��ان��ون لضبط
هذه املسألة لكن حتى اليوم ال جديد يذكر
حوله.
وتابع أبوعيطة :حل مسألة تجارة البشر

كمال ابوعيطة

ي��أت��ي ب��ال��رب��ط امل�ب��اش��ر ب�ين وزارات ال��دول��ة
امل �ع �ن �ي��ة وأج �ه��زت �ه��ا ال �ح �ك��وم �ي��ة ،م ��ن دون
ال� �س� �م ��اح ب� ��دخ� ��ول ال ��وس� �ط ��اء وس �م ��اس ��رة
اإلق ��ام ��ات وإل� �غ ��اء أن �ش �ط��ة ت �ل��ك ال �ش��رك��ات،
وي �ج��ب أن ت �ت��ول��ى ال ��دول ��ة م�م�ث�ل��ة ب� ��وزارة
القوى العاملة ومكاتب العمل الخاصة بها
مسألة إلحاق العمالة ،ويكون االتفاق بني
ممثل الشركة والعامل من دون تدخل طرف
ثالث ،وبإشراف وزارة القوى العاملة التي
ب��دوره��ا ستعمل على دراس��ة تلك العقود،
والتأكد من سالمتها وموافقتها للمعايير
التي تحفظ حقوق العامل وتضمنها.

مخالفات مالية
وع��ن أنشطة ال�ش��رك��ات ق��ال :أغ�ل��ب شركات

ال �ع �م��ال��ة ل�ت��وظ�ي��ف امل �ص��ري�ين ف��ي ال �خ��ارج
ل��دي�ه��ا م�خ��ال�ف��ات م��ال �ي��ة ،وال �ع �ش��رات منها
ج � ��رى إي �ق��اف �ه��ا وس� �ح ��ب ت��راخ �ي �ص �ه��ا م��ن
وزارة القوى العاملة ،والبعض كان يطلب
وساطتي للتدخل وإع ��ادة فتحها ،بسبب
بيعهم عقودا وهمية وأخرى تخل بحقوق
العاملني م��ن حيث األج��ر وس��اع��ات العمل
واإلق��ام��ة وغ�ي��ره��ا ،ل��ذا أرى أن على ال��دول��ة
إل � �غ� ��اء ن� �ش ��اط ت� �ل ��ك ال � �ش ��رك ��ات واق� �ت� �ص ��ار
التشغيل على الجهات الحكومية.
ً
وتحدث عن وضع العمالة املصرية قائال:
إن وجود الشركات التي تعمل كوسيط في
ت �ج��ارة اإلق ��ام ��ات ت��رس��ل ال�ع�م��ال��ة م��ن دون
الـتأكد من كفاءتها ،وترسل غير املدربني،
ف�ه��ي تتعاقد م��ع م��ن ي��دف��ع األم� ��وال لتاجر
اإلقامات من دون التأكد من كفاءته ،وهو ما
يؤدي في نهاية املطاف إلى نشوب العديد
من األزمات وتدني أجر العامل املصري في
كثير م��ن ال�ب�ل��دان ،وه��و وض��ع م��زر للعمال
في مصر وتتحمله الدولة املصرية بسبب
إه �م��ال ال�ت��دري��ب والتعليم وت ��رك مستقبل
العمالة الخارجية في يد الوسطاء ،مشددا
ع �ل��ى ض� � ��رورة إمل � ��ام ك ��ل ع��ام��ل ب �ث �ق��اف��ة كل
دولة وقوانينها قبل السفر واإلقامة فيها،
وه��ي ض� ��رورة ال ت�ق��ل أه�م�ي��ة ع��ن ال�ت��دري��ب
والتأهيل.

عودة الراغبين
طالب أبوعيطة ،بالسماح بعودة املصريني
العاملني في الكويت ممن يمتلكون إقامات
صالحة ،والذين أب��دوا رغبتهم في العودة
بعد توقف أعمالهم بسبب تفشي فيروس
ك� ��ورون� ��ا ،ال � ��ذي أدى إل� ��ى س� ��وء ح��ال�ت�ه��م
النفسية ب�ع�ي� ً�دا ع��ن ع��ائ�لات�ه��م ووط�ن�ه��م،
وع��دم تحميل أشقائنا في الكويت أعباء
ف ��ي ظ ��ل ه� ��ذه امل��رح �ل��ة ال �ع �ص �ي �ب��ة ،وع�ل��ى
ال��دول��ة املصرية أن تنظر إل��ى تلك العمالة
التي تسهم في تنمية االقتصاد املصري
عبر تحويالتهم الخارجية التي تعد أعلى
مصادر الدخل القومي املصري ،على أن
ً
مجددا عندما
تسمح لهم الكويت بالعودة
تنتهي أزمة كورونا.

عالقات تاريخية
ختم أبوعيطة حديثه مع سبقلا بالقول:
املظاهر السلبية األخيرة التي حصلت من
بعض العمال املصريني في مراكز اإليواء،
ال يمكن أن ت�ك��ون س��وى ن��زاع��ات عمالية
ت�ح��دث ف��ي ك��ل دول ال�ع��ال��م ،وال يمكن أن
ت�خ��ل ب��األخ� ّ�وة ب�ين الشعبني وب�ي�ن مصر
والكويت اللتني تربطهما عالقات تاريخية
عظيمة.
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«الخالد طلب تأجيلها إلى ما بعد العيد ..ونتمنى حضور الحكومة»

الغانم :جلسة األربعاء تناقش مصروفات كورونا
أعلن رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم توجيه
الدعوة الى عقد جلسة للمجلس في العاشرة من
صباح بعد غد (األرب�ع��اء) ،مشيرا إلى أنه ينتظر
ردا إي �ج��اب �ي��ا م ��ن رئ �ي��س م �ج�ل��س ال � � ��وزراء سمو
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ع �ل��ى ه ��ذه ال ��دع ��وة ،ال�ت��ي
وجهت بناء على التفويض املمنوح من املجلس
إلى مكتب املجلس.
واضاف الغانم أمس :بعد قرار الحظر الكلي ،بما
له وما عليه ،اجتمع مكتب املجلس لبحث إمكانية
ع�ق��د الجلسة م��ن ع��دم�ه��ا ،وك�ن��ت ف��ي ت��واص��ل مع
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد،
ال � ��ذي اق� �ت ��رح ع �ق��د ج �ل �س��ة ب �ع��د ال �ع �ي��د الن �ش �غ��ال
ال �ك��وادر الحكومية بمواجهة االزم ��ة ،وأن بعض
ال �ب �ن��ود امل �ط �ل��وب م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ق ��د ت�ت�ط�ل��ب سحب
الكوادر الصحية أو االمنية ومن هم في الصفوف
االولى.
وذكر الغانم أن املكتب قرر ،بعد االستماع إلى كل
وج�ه��ات النظر ،عقد الجلسة األرب �ع��اء ،وسيكون
ج ��دول أع�م��ال�ه��ا ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان ع��ن االق �ت��راح��ات،

األمير رسم لنا خريطة الطريق

وه � ��ذا اس �ت �ح �ق��اق ع �ل �ي �ن��ا ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ب�ت�ك�ل�ي��ف
املعنيني التحقيق في هذا املوضوع».

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم« :أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء املجلس ،استمعنا بكل
اهتمام إلى كلمة سمو االمير بمناسبة العشر االواخر وما اشتملته من مضامني مهمة جدا ،تعتبر
خريطة طريق في مواجهة هذه الجائحة ،ونعاهد سموه على أننا سنكون متعاونني كسلطتني
تشريعية وتنفيذية ،وسنكون أول املطبقني لخريطة الطريق ،ونجدد شكرنا واحترامنا وتقديرنا
لدعم سموه لكل السلطات في مواجهة االزمة التي نسأل اهلل ان نخرج منها منتصرين».
وهي بواقع ثالثة تقارير من اللجنة التشريعية،
اثنان منها مداولة ثانية ،وواح��د يخص االع�لان
االل� �ك� �ت ��رون ��ي ،اض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ق ��وان�ي�ن ال �ت��ي ج��رى
إقرارها باملداولة االولى في جلسة سابقة ،وتتعلق
بالتماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء.

إجراءات رقابية
وق� ��ال ال �غ��ان��م ان ال �ب �ن��د ال �ت��ال��ي س �ي �ك��ون ملناقشة
امليزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات املالية
ال�ح�ك��وم�ي��ة أث �ن��اء أزم ��ة ك��ورون��ا ،وم��ن امل�ن�ت�ظ��ر ان

ي �ق ��دم دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع ��رض ��ا ع ��ن االج � � ��راءات
الرقابية في الجلسة ،مشيرا الى وجوب أن تكون
الحكومة مستعدة للرد على أسئلة النواب ،فيما
ج ��رى ت�خ�ص�ي��ص ال �ب �ن��د ال �ث��ال��ث ل �ع��رض ال�ح��ال��ة
امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة ح �ت��ى ي �ع��رف م�م�ث�ل��و االم� ��ة وض��ع
الحالة املالية وتأثيرات االزمة عليها.
وق� ��ال ان ال �ب �ن��د ال ��راب ��ع ي �خ��ص ط �ل �ب��ات ال�ت�ك�ل�ي��ف
والتمديد املقدمة م��ن ال�ل�ج��ان ،وأهمها التحقيق
ف��ي تجار االق��ام��ات« ،وك�م��ا أعلنت سلفا ف��إن هذا
امل��وض��وع يجب أن تجري مواجهته إل��ى النهاية،

تشريعية ورقابية
وأع��رب الغانم عن أمله في تلبية مجلس ال��وزراء
الدعوة للجلسة والحضور «خصوصًا اننا أخذنا
في االعتبار عدم إدراج البنود التي تتطلب سحب
الكوادر الطبية ومن هم في الصفوف االولى ،فهي
جلسة تشريعية ورقابية ،وأتطلع إلى رد إيجابي
م��ن سمو رئيس الحكومة خ�لال اجتماع مجلس
الوزراء غدا (اليوم)».
وأكد ان دور السلطة التشريعية منذ البداية كان
ً
مساندًا وداعمًا بشهادة سمو االمير أوال ،ورئيس
وأعضاء الحكومة ثانيًا ،سواء خالل االجتماعات
ال �ت��ي ج ��رت ف��ي م�ك�ت��ب رئ �ي��س امل�ج�ل��س أو مكتب
املجلس ،ونتطلع إل��ى استكمال ه��ذه الجهود في
الجلسة امل�ق�ب�ل��ة ،فنحن نعمل ب �ت��وازن ،ف�لا نريد
إع��اق��ة االع �م��ال ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ال
نريد تغييب الدورين الرقابي والتشريعي.

اللجنة الصحية تستثني المواطنين من تعديالت «العمل األهلي»

«المالية» :التصويت على «اإلفالس»
بعد استدعاء الروضان
عقدت ثالث لجان برملانية اجتماعات
أمس ،اسفرت عن تأجيل لجنة «املالية»
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ق��ان��ون اإلف �ل��اس ال��ى
ح�ين اس �ت��دع��اء وزي ��ر ال �ت �ج��ارة ،بينما
واف� � �ق � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة «ال � �ص � �ح � �ي� ��ة» ع �ل��ى
اس �ت �ث �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م� ��ن ت �ع��دي�ل�ات
قانون العمل في القطاع األهلي ،بينما
عقدت «التعليمية» اجتماعا لم ترشح
عنه أي معلومات بعد.
وأع � �ل � �ن � ��ت رئ � �ي � �س� ��ة ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ن��ائ�ب��ة ص�ف��اء ال�ه��اش��م ،ان
ال�ل�ج�ن��ة ق ��ررت ع�ق��ب اج�ت�م��اع�ه��ا ام��س،
تأجيل التصويت على قانون اإلفالس
إلى حني استدعاء وزير التجارة خالد

الروضان.
وأض� � ��اف� � ��ت ال � �ه� ��اش� ��م ان االج � �ت � �م ��اع
ش� �ه ��د أي� �ض ��ا «م� �ن ��اق� �ش ��ة االج � � � ��راء ات
االح� �ت ��رازي ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ف ��ي م��واج �ه��ة
األزمة ،وشرح محافظ البنك املركزي
بإسهاب لكنني لم أر أي قيمة مضافة
مما عرضه وزير املالية وسأدعو إلى
اجتماع آخر» ،معربة عن استغرابها
م ��ن ق ��ول وزي� ��ر امل��ال �ي��ة «إن م�ن��اق�ش��ة
ال�ق��وان�ين املتعلقة باملتقاعدين وهي
االس �ت �ب��دال ال ت�م�ث��ل أه�م�ي��ة ف��ي أزم��ة
كورونا»!
واش � � � � � ��ارت إل � � ��ى ت � �ع� ��دي�ل��ات ق��دم �ت �ه��ا
«ال� � �ت � ��أم� � �ي� � �ن � ��ات» ب� � �ش � ��أن االس � �ت � �ب � ��دال

وسنوجه الدعوة الى املؤسسة.

معاشات املواطنني
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � � ��ك ،واف� � �ق � ��ت ال �ل �ج �ن��ة
ال �ص �ح �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي اج�ت�م��اع�ه��ا
أم� ��س ،ع �ل��ى اس �ت �ث �ن��اء ال �ك��وي �ت �ي�ين من
ت �ع��دي�ل�ات ق ��ان ��ون ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع
األهلي ،وذلك بحضور وزيرة الشؤون
مريم العقيل ومسؤولي  3نقابات.
وق� ��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال �ن��ائ��ب س �ع��دون
حماد ،ان اللجنة بحثت خالل االجتماع
م�س��ودة م�ش��روع ق��ان��ون بإضافة م��ادة
ج��دي��دة إل��ى ق��ان��ون العمل ف��ي القطاع
األه �ل��ي ،ت�ن��ص ع�ل��ى ان «يستثنى من

اح �ك��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون م��ن ت �س��ري عليه
احكام قانون التأمينات رقم  ٦١لسنة
 ،»١٩٧٦الف �ت��ا ال ��ى ان ال�ت�ع��دي��ل يشكل
حماية للمواطنني من خفض رواتبهم
او اجبارهم على اجازات مفتوحة.
وط ��ال ��ب ح �م��اد س �م��و رئ �ي��س مجلس
ال� � � � ��وزراء ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د أن
ي�ع�ط��ي ام � �رًا م �ب��اش �رًا ب�ت�ع�ط�ي��ل ال �ع��ام
الدراسي أسوة بدول الخليج ،على ان
ي�ك��ون الطلبة م��ن امل��رح�ل��ة األول ��ى ال��ى
الحادية عشرة ناجحني ،وم��ن هم في
الصف الثاني عشر تعتمد لهم نتيجة
الكورس األول ،خصوصًا ان اإلصابات
في تزايد.

َّ
تسلمت  20سيارة إسعاف بتبرع من «إعانة المرضى»
«الصحة»

الصباح :توقعات بانتهاء أزمة
«كورونا» بداية 2021
■ الشرهان :مستمرون في العطاء الخيري واإلنساني

الصباح ومسؤولو إعانة المرضى يتفقدون سيارات اإلسعاف

عبدالرزاق المحسن
تسلمت إدارة ال �ط��وارئ الطبية ب ��وزارة
الصحة أمس  20سيارة اسعاف جديدة
م �ج �ه��زة ب��ال �ك��ام��ل ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع ح ��االت
االش �ت �ب��اه واالص ��اب ��ة ب �ف �ي��روس ك��ورون��ا
بتبرع من صندوق اعانة املرضى.
وأك ��د وزي ��ر ال�ص�ح��ة د.ب��اس��ل ال�ص�ب��اح
أن ال�ت��وق�ع��ات ب��ان�ت�ه��اء االزم ��ة ف�ي��روس
ك � ��ورون � ��ا ه� ��ي ت ��وق� �ع ��ات ع ��امل� �ي ��ة ،ول ��ن
ت�ن�ت�ه��ي ف �ق��ط ف ��ي دول � ��ة واح � � ��دة ،الف�ت��ًا
إلى أن «التوقعات تشير إلى انتهائها
م��ع ب��داي��ة السنة املقبلة وإن كنا نأمل
أن ت�ن�ت�ه��ي ق�ب��ل ذل� ��ك» ،م��ؤك �دًا ض ��رورة

االل� � � �ت � � ��زام ب � ��االش� � �ت � ��راط � ��ات ال �ص �ح �ي��ة
وال �ت �ب ��اع ��د االج �ت �م ��اع ��ي ال س �ي �م��ا ف��ي
مناطق العمل.
وأش � � ��ار ال �ص �ب ��اح ع �ل��ى ه ��ام ��ش ت�س�ل�ي��م
جمعية ص�ن��دوق إع��ان��ة امل��رض��ى ل��وزارة
الصحة 20 ،سيارة إسعاف ،إل��ى أن��ه مع
تقييم املرحلة الحالية من بداية الحظر
ال�ك�ل��ي ال ��ذي س�ي�ب��دأ ال �ي��وم (أم� ��س) بعد
 10أي � � ��ام ،ف �م��ن امل �م �ك��ن ت �خ �ف �ي��ف ب�ع��ض
ً
اإلج��راءات ،آم�لا من املواطنني واملقيمني
ُّ
التقيد باالشتراطات الصحية ،ومعربًا
عن أسفه ملناظر التجمعات واالزدحامات
خ�ل�ال ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ين ال �ت��ي تخالف
ك��ل االش�ت��راط��ات الصحية ،وال��دال��ة على
أن بعض األف��راد مازالوا يحتاجون إلى

مزيد من الوعي.
وجدد الصباح في الوقت ذاته تأكيد ثقته
ب��وع��ي امل�ج�ت�م��ع رغ��م ب�ع��ض ال�ت�ص��رف��ات
الفردية ،أو أن جزءًا من املجتمع ال يلتزم
االش �ت��راط��ات ال�ص�ح�ي��ة ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن
األي ��ام امل�ق�ب�ل��ة ستشهد ت �ش��ددًا أك�ب��ر في
اإلل � ��زام ب�ت�ط�ب�ي��ق وت�ن�ف�ي��ذ االش �ت��راط��ات
الصحية من الجهات الحكومية.
ولفت الصباح إلى شراكة مجتمعية بني
وزارة الصحة وجمعية ص�ن��دوق إعانة
املرضى ،الفتًا إلى أنه وفي إطار تضافر
ال� �ج� �ه ��ود ب�ي��ن ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف ��ع ال �ع ��ام
والجهات الحكومية ،فقد قامت الجمعية
ب �ت �س �ل �ي��م  20س � �ي ��ارة إس � �ع ��اف م �ج �ه��زة
للوزارة في مبادرة ليست غريبة عنها.

ونوه الصباح الى ان سيارات االسعاف
الجديدة مجهزة لدخول الخدمة مباشرة
ل�ت�م�ك�ين ال� � � ��وزارة م ��ن م �س��اي��رة ال ��زي ��ادة
املطردة في الحاالت املصابة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أك� ��د رئ �ي ��س م �ج �ل��س ادارة
جمعية صندوق اعانة املرضى د .محمد
ال �ش��ره��ان اس �ت �م��رار ج �ه��ود ال �ص �ن��دوق
لدعم ومساندة وزارة الصحة وقطاعات
ال��دول��ة املختلفة الح�ت��واء وب��اء ك��ورون��ا،
مشيرا الى التعاون الدائم بني الجمعية
وإدارات وزارة ال�ص�ح��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة في
األن �ش �ط��ة وال �ف �ع��ال �ي��ات امل�س�ت�م��رة داخ��ل
املستشفيات واملراكز الصحية وملصلحة
امل��رض عمومًا وامل��رض��ى امل�ع��وزي��ن على
وجه الخصوص.

مرزوق الغانم

دعت لالستغناء عن خدمات الوافدين في الجهات الحكومية

ِّ
التعدي
الهاشم لـ سبقلا:
على حقوق المواطنين مرفوض
راشد الشراكي

أعربت النائبة صفاء الهاشم عن رفضها التام أي ُّ
توجه
حكومي يستهدف رواتب املواطنني العاملني في القطاع
ال�خ��اص ،وق��ال��ت إن «روات ��ب امل��واط�ن�ين ف��ي القطاع خط
ّ
ّ
وسنتصدى
بالتعدي على حقوقهم،
أحمر ،ولن نسمح
للحكومة إذا فكرت في املساس بهذه الشريحة».
وأض��اف��ت ال�ه��اش��م ل �ـ سبقلا ان س �ل��وك ال�ح�ك��وم��ة ُيثير
العجب «فعلى الرغم من ضبابية خطواتها املالية خالل
أزم ��ة ك��ورون��ا ،ل��رس��م م�س��ار اق�ت�ص��ادي واض ��ح ،ف��ي ظل
غياب وزير املالية عن الحدث ،فها هي تتجه ملمارسات
ركيكة ،تتعلق بسياسة تنفيذية لهيكلة القوى البشرية
الكويتية ،التي أثبتت جدارتها خالل هذه األزمة».
وتابعت« :لطاملا قلت وكررت ان هناك تعيينات جنونية
لوافدين في مناصب إدارية وقيادية ومستشارين ،وهم
م��ن جنسية واح ��دة ،وبمكافآت عالية وروات ��ب مجزية
وب��دالت مهولة ،وه��ذا ال يمكن تفسيره س��وى ان��ه غزو
ّ
ره �ي��ب ي�ت�ح��ك��م ف��ي م�ف��اص��ل ال��دول��ة ،واس�ت�م��ات��ة رهيبة
الستمراريتهم في مناصبهم».
ّ
وطالبت الهاشم الحكومة بـ «التخلص من كل الوافدين
ف��ي ق�ط��اع��ات�ه��ا ووزارات� �ه ��ا وه�ي�ئ��ات�ه��ا ودي� ��وان الخدمة

صفاء الهاشم

امل��دن �ي��ة وال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ودي � ��وان م�ج�ل��س ال� � ��وزراء»،
مضيفة ان ال�ح�ك��وم��ة «وع��وض��ًا ع��ن تنفيذ ت�ل��ك الخطة
إلح �ل��ال امل ��واط �ن�ي�ن ،ت�ف��اج�ئ�ن��ا ب �م �ش��روع ق ��ان ��ون يقص
رات��ب الكويتي للنصف» ،وأردف ��ت ب��اس�ت�غ��راب« :ال ،مو
مصدقة! ..من صجكم يا حكومة؟!».

كلمة حق
المستشار عادل بطرس

العالقات أبقى..
في أوقات األزمة والجوائح ،ومنها جائحة «كورونا» التي
نعيشها هذه األيام ،يحس الناس بثقل وطأتها فيفقدون
السيطرة على أنفسهم وتفلت منهم أعصابهم عند أي
خالف ،حتى مع أقرب الناس إليهم ،ويحدث هذا بني الدول،
ول��و ك��ان��ت م��ن ال��دول الصديقة ،فما إن تختلف وجهات
النظر حول مسألة ولو كانت فرعية ،أو حتى مجرد سوء
تفاهم بني الطرفني ،حتى تنبري األق�لام وتسن األلسن
ل�ت�ه��اج��م ال�ح�ك��وم��ات ب�م�ق��ول��ة إن�ه��ا ت �ج��اوزت ح��دوده��ا أو
تهاجم حكوماتها ه��ي نفسها بمقولة إنها تتهاون مع
ت�ل��ك ال�ح�ك��وم��ات ال�ص��دي�ق��ة ،وه��و أم��ر ال ي�ج��ب أن ي�ك��ون،
خصوصًا بني إخوة أحباء تجمعهم صالت قوية كالتي
تجمع ب�ين مصر وال��دول العربية ،فمنذ أن وعيت الدنيا
وأنا أدرك تمامًا أن مصر جزء من الدول العربية تربطها
بها عالئق قوية ووشائج متينة ،ال تستطيع أي قوى أن
تفصمها ،وقد تأكدت من ذلك عمليًا حني كنت في بعثة
دراسية في فرنسا في أواخ��ر ستينيات القرن املاضي،
وع�ل��ى وج��ه التحديد ف��ي سنة  ،١٩٦٩ح�ين أوف��د مجلس
الدولة املصري ستة من أعضائه للدراسة بمجلس الدولة
الفرنسي وك�ن��ت واح �دًا منهم ،وق��د جمعتنا تلك البعثة
بمبعوثني من مختلف دول العالم :أملانيا وكندا وأميركا
والبرازيل ورومانيا والصني وتايوان واليابان وغيرها ،إلى
جانب مصر وسائر الدول العربية ،ومنها الكويت واملغرب
والسعودية ..ومن دون أن ندري وجدنا أنفسنا منجذبني
إلى إخواننا من ال��دول العربية ،ربما لوحدة اللغة ووحدة
الثقافة ووح��دة املشاعر الدافئة ،وك��ان من بينهم مبعوث
كويتي واح��د ومبعوث س�ع��ودي واح��د ،وك��ان السعودي
قد اصطحب معه زوجته  -السعودية أيضًا  -التي تحمل
ذات مؤهله العلمي ،فقد كانا متزوجني حديثًا ،ويبدو أنه
طلب من هيئة البعثات الفرنسية ( )CISضم زوجته إلى
البعثة ف��واف�ق��ت ،خصوصًا أن�ه��ا ك��ان��ت تجيد الفرنسية
إج��ادة ت��ام��ة ،ف�ج��اءا ليقضيا السنة األول��ى م��ن زواجهما
في فرنسا ،فكنا نقضي غالبية أوقاتنا مع هؤالء الثالثة
وال نفارقهم حتى ف��ي أوق��ات ال �ف��راغ ،وأذك��ر أن�ن��ا أيامها
شاهدنا معًا مسرحية مشهورة اسمها (Sophisticated
ً
 ،)ladyوأذكر أننا تناقشنا طويال حول الترجمة الدقيقة
السم املسرحية ،فمن قائل إنها املرأة املتميزة ،ومن قائل
إنها امل��رأة املتطورة ،فتطوعت العروس السعودية وقالت
لنا ‘نها تعني «امل��رأة املتظنطرة» ،فضحكنا كثيرًا؛ ألننا
لم نكن نعلم معنى هذه الكلمة أيضًا ،فكانت كمن ّ
فسر
املاء بعد الجهد باملاء! وهكذا لم نكن نشعر على اإلطالق
ب ��أي ف ��ارق ب�ي�ن امل �ص��ري وال�ك��وي�ت��ي وال �س �ع��ودي ،فكلنا
إخ ��وة وك�ل�ن��ا أح �ب��اء ،وب�ع��ده��ا ت��أك��د ل��ي ذل��ك ك�ل��ه وبشكل
أعمق ح�ين جئت إل��ى الكويت وعشت ب�ين أهلها منذ ما
ي��رب��و على خمسة وث�لاث�ين ع��ام��ًا ك��واح��د منهم ال ف��ارق
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بيني وبينهم ،فلم أشعر بالغربة على اإلطالق وصار لي
بينهم أص��دق��اء في منزلة اإلخ��وة األش�ق��اء يخافون على
مصلحتي وأخاف على مصلحتهم ،وقابلت شخصيات
نادرة قل أن ترى مثلهم في مكان آخر يجمعون بني دماثة
الخلق والنبل والكرم إلى جانب الفطنة والكياسة ،على ما
ً
رويته تفصيال في مقال سابق نشر في هذا املكان منذ
عدة شهور بعنوان «خصائل أهل الكويت» ،كما تعرفت
فيها على أشخاص آخرين من جنسيات عربية أخرى
م��ن ال�س�ع��ودي��ة واإلم � ��ارات وف�ل�س�ط�ين واألردن وس��وري��ا
ولبنان وليبيا ..ووجدت فيهم أصدقاء يتميزون بالرجولة
والشهامة ،بادلوني حبًا بحب وإخالصًا بإخالص.
أقول هذا ألنني الحظت هذه األيام نبرة غريبة لم أر مثلها
من قبل تحاول زرع الكراهية بني املصريني والكويتيني
إلى درجة أن هناك مقاالت كتبت وأشرطة ڤيديو سجلت
من الجانبني ،ع�لاوة على بعض تغريدات تحمل الهجوم
م��ن ف��ري��ق ع�ل��ى ف��ري��ق ،ح�ق�ي�ق��ة ان �ه��ا ص ��درت م��ن ق�ل��ة ال
يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة ،ولكن صوتهم
عال ،وحقيقة أيضًا انها تصدر في الغالب من أشخاص
م�ع��روف�ين بعدائهم للقومية العربية ألس�ب��اب شخصية
أو ألس�ب��اب أي��دي��ول��وج�ي��ة ،فهم يعتنقون ف�ك�رًا لجهات ال
يسعدها التقارب بني الدول الشقيقة ،ولكننا ال نريد لهذه
األص��وات أن ترتفع حتى ال تشوه الصورة الجميلة التي
رسمها الشعب الكويتي والشعب املصري على مر أجيال
متعاقبة ،فقد ضربوا أروع األمثلة على األخ��وة الصادقة
الخالية من أي غرض من دون أي ّ
من أو معايرة ،فاإلخوة
األش �ق��اء ال ي�ح�س��ون ف��ارق��ًا بينهم وب�ي�ن إخ��وت �ه��م ،فمن
يستطيع أن يقدم شيئًا ألخيه يقدمه من دون انتظار لرد
الجميل ،ويشهد التاريخ على ذلك ،فقد وقفت الكويت إلى
ً
جانب مصر ف��ي كثير م��ن امل��واق��ف ،منها مثال ال�ع��دوان
الثالثي  ،١٩٥٦حيث أرسلت الكويت بعض الكتائب التي
ش��ارك��ت ف��ي القتال ض��د ال �ع��دوان ،وفعلت ال�ش��يء نفسه
أث �ن��اء ح��رب ال�ع�ب��ور  ،١٩٧٣ف�ق��د روى ل��ي ص��دي�ق��ي أن��ور
ال�ع��وض��ي كيف ش��ارك��ت ال�ك��وي��ت ف��ي ح��رب  ،١٩٧٣وقت
أن كان يعمل في سالح الجو الكويتي برتبة رائ��د طيار،
ف�س��اه��م ف��ي خ��دم��ة ال�ط�ل�ع��ة ال�ج��وي��ة ال�ت��ي ق��اده��ا الرئيس
حسني م�ب��ارك وق��ت أن ك��ان ق��ائ�دًا لسالح ال�ط�ي��ران ،كما
شاركت مصر في دحر الغزو العراقي .١٩٩٠
وهكذا كان البلدان وسيظالن دائمًا بإذن اهلل إخوة أشقاء
وسيبقى الشعبان متحابني مهما كره الكارهون ،ولهذا
علينا أن نحاول القضاء على أي وقيعة بينهما وهي في
م�ه��ده��ا؛ ألن�ه��ا أخ�ط��ر م��ن األزم ��ة ال�ت��ي نعيشها ،ف��األزم��ة
س�ت�ن�ت�ه��ي ح�ت�م��ًا ط ��ال ال��زم��ن أو ق�ص��ر وس �ت��زول معها
آثارها ،أما اآلثار السلبية التي يخلقها الخالف بني اإلخوة
األحباء فمن الصعب أن تزول!..
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من المثلية الجنسية إلى التطبيع مع إسرائيل

مواعيد مسلسالت رمضان

برامج ومسلسالت خليجية ..تكسر المحرمات
فايننشال تايمز
ب� ��دأت إح� ��دى ح �ل �ق��ات مسلسل
«م � � �خ � � ��رج  »7ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي م��ع
الشخصية الرئيسية للمسلسل،
وه��و م �س��ؤول ف��ي إدارة حماية
املستهلك ف��ي دول��ة خليجية ،ح�ين ك��ان ي�ب��دي قلقه من
أن ع�لام��ة «ق� ��وس ق� ��زح» امل ��وج ��ودة ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة من
أدوات القرطاسية املخصصة لألطفال ،قد تعزز «املثلية
الجنسية» بني الشباب.
وق��ال في ح��واره باملسلسل «إذا ك��ان األم��ر متروكًا لي،
لقلت إن املثليني يستحقون أن يحرقوا أحياء» ،وأضاف
«ف��ي ال��واق��ع ،مجرد حرقهم ال يكفي ،يجب محوهم من
الوجود ً
تماما».
لم توافق ابنته املراهقة على ذلك ،وقالت «يا أبي ،إذا كنت
تؤمن بحقوق اإلنسان ،فستعتقد أن هؤالء الناس لديهم
حقوق» ،وأضافت «إنهم يعيشون بسالم بمفردهم ،هذا
ليس من شأننا».
يمكن معاقبة األفعال الجنسية املثلية في األماكن العامة
بشدة بموجب قانون الدولة الخليجية ،وكانت مناقشة
املوضوع بشكل علني ،حتى بالنسبة لشخصية خيالية،
ً
أمرا غير معتاد إلى حد كبير ،وكان بث املشهد في فترة
ال ��ذروة خ�ل�ال ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك ،ع�ن��دم��ا اجتمعت
العائالت ً
معا بعد اإلفطار ،أمرًا أكثر راديكالية.
يصور البرنامج الكوميدي« ،مخرج  »7على الهواء منذ
أب��ري��ل ،حياة عائلة من الطبقة املتوسطة ،وه��م يتنقلون
في الدولة الخليجية الواقعية املعاصرة التي تشهد ً
تغيرا
ً
ً
سريعا في ظل أجندة اإلصالح الطموحة لولي
اجتماعيا
العهد األمير محمد بن سلمان.
ل��م ت�ك��ن ه��ذه ه��ي امل ��رة األول ��ى ال�ت��ي أث ��ار فيها البرنامج
ً
جدال ،استكشفت حلقة سابقة من هذا املسلسل ،تحريم
العالقات م��ع إسرائيل بعد أن ت�ص��ادق اب��ن الشخصية
القيادية مع صبي من الدولة اليهودية عبر لعبة فيديو
متصلة باإلنترنت.
ت��م إن�ت��اج املسلسل الكوميدي م��ن قبل شبكة إعالمية
عربية كبرى ،والتي وضعت تحت سيطرة الحكومة بعد
أن ك��ان مؤسسها م��ن ب�ين مئات العائلة املالكة ورج��ال
األعمال واملسؤولني السابقني الذين تم اعتقالهم في عام
 ،2017كجزء من حملة مكافحة الفساد.
وأثار مشهد الصداقة ،تكهنات على الفور بشأن التطبيع
مع إسرائيل.
ّ
منظرو المؤامرة

ّ
وأش��ار منظرو امل��ؤام��رة إل��ى أن الشبكة نفسها أنتجت
س�ل�س�ل��ة أخ � ��رى مل��وس��م رم� �ض ��ان ،وه� ��و م�س�ل�س��ل «أم
هارون» الذي يضم شخصيات يهودية كانت تعيش في
قرية صغيرة بدولة خليجية مجاورة خالل األربعينات.
وقد دافعت القناة عن قرارها بطرح مثل هذه املوضوعات
على الشاشة ،وقال املتحدث باسمها في وقت سابق من

مشهد من مسلسل «أم هارون»

ال ي ��زال ال�ج�ي��ل األق ��دم داع� ً�م��ا بشكل رئ�ي�س��ي للقضية
الفلسطينية ،وت��ؤك��د البيانات الحكومية الرسمية هذا
ال��دع��م ،لكن بعض ال�ش�ب��اب ف��ي ال��دول��ة الخليجية ،الذين
تبنوا أجندة متطرفة ،ينظرون إلى الصراع على أنه إلهاء
ويجادلون بأنه يجب على املواطنني التركيز على بالدهم
وتجاهل القضايا العربية.
كالم مراقبين

نجوم مسلسل «مخرج »7

ه��ذا األس�ب��وع «إذا ك��ان االختيار بني ص��ورة نمطية عن
العالم العربي وصورة تظهر فيها القناة التسامح والعيش
املتبادل واالجتماعات بني األديان والثقافات فليكن ،على
األقل سنساعد في التئام الجروح والتقريب بني الناس».
عبد الرحمن الراشد ،وهو محلل ،رفض الجدل الدائر حول
التطبيع مع إسرائيل ووصفه بأنه «غير موضوعي».
وكتب في صحيفة الشرق األوس��ط ومقرها لندن «في
الوقت الحالي ،على الرغم من كل ما يقال ويفسر ،ال نرى
في الواقع أي عالمات على العالقات أو تطور العالقات
مع إسرائيل ،ناهيك عن التحرك نحو التطبيع» ،مضيفًا

«النظام العربي القديم ال يزال كما هو ،وكذلك إسرائيل.
ليست ه�ن��اك ح��اج��ة ملحة ل�ف��رض ت�غ�ي�ي��رات ف��ي ال��واق��ع
العربي في الوقت الراهن».
ل�ك��ن ال �ص��ور ال�ت��ي تظهر ع�ل��ى ال�ش��اش��ة تعكس بالفعل
مواقف متغيرة بني بعض املجموعات في دول الخليج،
على الرغم من عدم وج��ود عالقات دبلوماسية رسمية
بني ال��دول��ة الخليجية املعنية وإسرائيل ،إال أن العالقات
ب�ين البلدين ق��د تحسنت ب�ه��دوء حيث اتبعت كلتاهما
تقاربا ً
ً
قويا
أجندة عدائية مناهضة إلي��ران ،وتقاسمت
مع اإلدارة األميركية للرئيس دونالد ترامب.

ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى س�ي�ط��رة ال�ح�ك��وم��ة امل �ت��زاي��دة ع�ل��ى صناعة
الترفيه على م��دى السنوات األرب��ع املاضية ،ق��ال بعض
امل��راق �ب�ين إن م�ع��ال�ج��ة م��وض��وع��ات م�ث�ي��رة ل�ل�ج��دل ،مثل
إس��رائ �ي��ل وامل�ث�ل�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،أص�ب�ح��ت اآلن أس�ه��ل من
انتقاد املؤسسات الرسمية أو إث��ارة القضايا الحقيقية
التي تؤثر ف��ي حياة ال�ن��اس اليومية  -وه��و أم��ر ع��روض
رمضان املاضية ،التي تضم املمثلني نفسهم ،قد فعلت
لتأثير قوي.
وقالت إيمان الحسني ،الزميلة غير املقيمة في معهد دول
الخليج العربية «في رمضان ،مثل العام املاضي ،شهدنا
ً
ً
واضحا عن املوضوعات املعتادة ،ربما كمحاولة
خروجا
لالستفادة من ال��واق��ع السياسي واالجتماعي املتغير»،
وأض��اف��ت «ل�ك��ن ه��ذا ال��رح�ي��ل ال ي�ص��ور ب��دق��ة أو يسلط
الضوء على مخاوف حقيقية داخل املجتمع الخليجي».
وتابعت قائلة «على الرغم من أنه نجح في إث��ارة الجدل
والكثير من النقاش ،فان املوضوعات التي يتعامل معها
البرنامج حتى اآلن ال ت��زال بعيدة عن املخاوف اليومية
للمواطنني في الدولة الخليجية مما يجعله يبدو وكأنه
فرض أجنبي حتى إذا تم تنفيذه بواسطة وجوه مألوفة».

«جحود األبناء من القضايا التي تحتاج إلى معالجة درامية»

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.

■ درويشيات

■ جلد ذات؟

ب��رن��ام��ج ل �ع �ب��دال �ن��اص��ر دروي� � ��ش ي �ح �م��ل اس �م��ه
«دروي�ش�ي��ات» ،ويفترض أن��ه خفيف وكوميدي
ل �ف �ت��رة م ��ا ب �ع��د ال �ف �ط��ور .امل �ش �ك �ل��ة أن ��ه ب�ل�ا ل��ون
وال ط�ع��م وال رائ �ح ��ة .ف��رغ��م إم �ك��ان��ات دروي ��ش
الكوميدية ،فإن غياب الرؤية اإلخراجية ضيع كل
شيء لألسف!

مسلسل فرصة ثانية بال قصة وال سيناريو وال
ح��وار ،ومن الواضح أن املستهدفني ال يتابعونه
إال ألجل عيون ياسمني صبري ،التي أثبتت انها
فنانة درج��ة أول��ى في الشكل ،ولكنها في األداء
درجة عاشرة! والسؤال ملاذا نصر على مشاهدة
ه ��ذا امل�س�ل�س��ل ال �ف��اش��ل؟ ه��ل ه��و ن ��وع م��ن جلد
الذات؟ ربما..

أح�م��د الشقيري ع��اد م��ن ج��دي��د بعد غ�ي��اب دام
تقريبًا  5سنوات بفيلم هذه املرة وليس برنامجًا،
بعنوان «إح�س��ان م��ن املستقبل» ،وع��رض على
جزئني على قناة  ،MBC1الجمعة عرض الجزء
األول ،وال�س�ب��ت ع��رض ال �ج��زء ال �ث��ان��ي ..وك�ع��ادة
أحمد الشقيري ..إحسان وإبهار.

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

يوميات أبو طبيلة

■إحسان وإبهار

أحمد بدر

■ ملء الفراغ فقط
ب �ع��د ق � ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب��إي �ق��اف ب��رام��ج
امل�ق��اب�لات التلفزيونية ال�ت��ي ت�ب��ث ع�ل��ى ال�ه��واء
مباشرة اختفت هذه البرامج من الشاشات من
دون أن يشعر املشاهد أصال .يبدو أنها كانت
مللء الفراغ فقط!

تغريدة اليوم
عبدالعزيز السريع@ al_suraye/
ما زالت الدراما التلفزيونية تثير الكثير من اللغط مثلها
مثل المسرحيات واألفالم ،بعضهم يريدها وعظية تحث على
مكارم األخالق ،وبعضهم يريدها مسلية لإلضحاك ،واآلخر يريدها
بوليسية ،وفئة تريدها تسجيلية تمجد الماضي ،ولكن رضا الناس
كلهم غاية ال تدرك ،فهي اجتهادات توفق وتخفق ،ولتتسع
صدورنا لإلبداع.

منى شداد لـ سبقلا« :العمر مرة» ..يناقش
أهمية الترابط األسري
محمد علي
تتواجد الفنانة منى ش��داد في قطر ،حيث تواصل تقديم
برنامج «غبقة م��زاج��ي» عبر أثير إذاع��ة «م��زاج��ي اف.ام»
ف��ي ت��واص��ل ي��وم��ي م��ع ال�ج�م�ه��وري��ن ال�ق�ط��ري والخليجي،
منى تحدثت مع سبقلا عن تجربتها اإلذاعية فضال عن
مشاركتها في الدراما القطرية «العمر م��رة» ،بمعية نخبة
م��ن ال�ف�ن��ان�ين ال�ق�ط��ري�ين والخليجيني وت�ط��رق��ت إل��ى اب�ع��اد
الشخصية التي تجسدها واب��رز التحديات التي واجهتها
�ادات برحابة
ف��ي ه��ذا ال�ع�م��ل ،وكشفت ان�ه��ا تتقبل االن �ت �ق� ّ
ص��در وان�ه��ا ال تنظر خلفها ب��ل ان اعينها معلقة دائما
باألمام.
تقول منى ف��ي ات�ص��ال هاتفي م��ع سبقلا :كلي اشتياق
للكويت وألهلها ولدروبها ،وأتمنى ان تمر األي��ام سريعا
واع��ود ألهلي واصدقائي سريعا ،الحمد هلل أم��وري طيبة
ملتزمة ب�ك��ل التعليمات ال�ت��ي أق��رت�ه��ا ال�س�ل�ط��ات القطرية
وحريصة على أن تقتصر تحركاتي ب�ين العمل وامل�ن��زل
فقط.
«العمر مرة»

وح ��ول ن�ش��اط�ه��ا ال ��درام��ي خ�ل�ال رم �ض��ان ال �ج��اري حيث
ت �ش��ارك م�ن��ى ف��ي املسلسل ال�ق�ط��ري «ال�ع�م��ر م ��رة» ،تقول
«تعكس أهمية الترابط األس��ري في التصدي ل�لأزم��ات أو
املشكالت التي قد تخترق بيوتنا وعائالتنا».
واضافت «أجسد في العمل شخصية تكبرني بالعمر ما
تطلب بعض التدخالت من مكياج وازياء ألبدو في صورة
اكبر مما انا عليه».
وحول الدافع وراء تجسيدها هذه الشخصية تقول «يمكنك
القول انني اردت مشاهدة نفسي وان��ا في مرحلة عمرية
أكبر ،كيف سأبدو بعد أن القى الزمن بظالله على مالمحي،
واجسد في العمل دور األم التي تحاول ان تكون قريبة من
أبنائها ،تلك النوعية من األدوار تستهويني واتطلع دائما
لتجسيدها ،معربة ع��ن سعادتها ب��ردود األف�ع��ال الطيبة
تجاه املسلسل خالل األيام القليلة املاضية».
وجهات النظر

وأك ��دت ش��داد أن ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن القضايا ال�ت��ي تحتاج
إلى أن يتناولها اإلعالم والدراما بشيء من التفصيل مثل
جحود األبناء لآلباء ،موضوع يحتاج إلى تركيز بصورة
كبيرة ،ألن املنزل هو املدرسة األولى التي تصقل اإلنسان
وإذا ل��م ينشأ االب ��ن ع�ل��ى ب��ر وال��دي��ه ف��إن��ه ل��ن ي�ك��ون ف��ردا
صالحا في مجتمعه.

■ 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
■ اثنني في صندوق11 ..
ً
مساء
■ الشركة األملانية ملكافحة
ً
مساء
الخوارق12 ..
قناة «:»CBC
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
ً
مساء
■ ليالينا9 ..

وش� ��ددت م�ن��ى ع�ل��ى ان �ه��ا ت�ت�ق�ب��ل ج�م�ي��ع االن �ت �ق��ادات ال�ت��ي
تصلها ،وق��ال��ت «أن �ص��ت ب��اه�ت�م��ام لجميع وج �ه��ات النظر
واستمع لالنتقادات التي تزيدني عزيمة وتعطيني الدافع
لبذل مزيد من الجهد ألطور من ادواتي ،ويبقى انني افعل
من انا مقتنعة به ،ال انظر للخلف ودائما انظر لألمام».
غبقة مزاجي

وتطرقت منى الى تجربتها اإلذاعية الفترة الحالية من خالل
برنامج «غبقة مزاجي» ال��ذي يبث عبر أثير إذاع��ة مزاجي
اف .ام ،وق��ال��ت :اش�ك��ر م��ال��ك اإلذاع� ��ة ال�ف�ن��ان الجميل فهد
الكبيسي على تلك الفرصة التي سنحت لي للتواصل مع
الجمهور عبر األثير ،وبرنامج «غبقة مزاجي» من تقديمي
ومن إخ��راج دواس العجمي ومن إع��داد كوثر عبدالرحمن
وسارة البناي ،وكل يوم نفتح خطا للتواصل مع املستمعني
لنتيح لهم فرصة الحديث والتواصل وقد نستضيف بعض
الشخصيات لنثري معلومات الجمهور.
يذكر ان مسلسل «العمر م��رة» قام بتأليفه طالب ال��دوس،
حيث ت��دور أحداثه في إط��ار اجتماعي حول فتاة يوهمها
أهلها ب��أن وال��ده��ا ت��وف��ي ،لكنه ف��ي الحقيقة ح��ي ،ويكون
م�س��اف�رًا خ��ارج ال�ب�لاد لفترة ط��وي�ل��ة ،وتعيش ال�ف�ت��اة حالة
مأساوية في بيت عمتها وتكتشف مع األيام ان والدها على
قيد الحياة ،وتتوالى بعدها أحداث املسلسل املثيرة .ويضم
املسلسل نخبة من أبرز نجوم الدراما القطرية ،وهم صالح
امل�لا ،علي م�ي��رزا محمود ،خالد ال�ح�م��ادي ،جبر الفياض،
ناصر محمد ،محمد أن��ور ،عبداهلل أحمد ،حسن إبراهيم،
مشعل الدوسري ،يامور ،يلدز ،نور عبداهلل باإلضافة إلى
نجمتي ال��درام��ا الكويتية أس�م�ه��ان ت��وف�ي��ق ،وم�ن��ى ش��داد،
واملسلسل من إخراج عمار رضوان ،أما املنتج املنفذ فهو
لشركتي تذكار والحصن لإلنتاج الفني.

ً
مساء
■ وتحب تاني ليه10 ..
ً
مساء
■ تيمون وبومبا11 ..
■ فرصه ثانية 12 ..مساءً
قناة «:»ON TV
ً
مساء
■ رجالة البيت8 ..
ً
مساء
■ فرصة ثانية9 ..

ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
ً
مساء
■ النهاية11 ..
■ االختيار 12 ..مساءً
قناة «:»dmc
ً
مساء
■ فرصة ثانية8 ..
ً
مساء
■ فالنتينو9 ..

ً
مساء
■ ملا كنا صغيرين10 ..
ً
مساء
■ البرنس11 ..
■ رجالة البيت 12 ..مساءً
قناة «الحياة»
الحمراء:
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
■  100وش 9 ..مساءً
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
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خبير أسري يجيب :إياك والقيام بذلك ..فلن تكسبي إال العداوة

ال أحب أطفال زوجي من زوجاته األخريات ..فهل أصارحهم بذلك؟
كوامي أنتوني أبياه  -نيويورك تايمز
ترجمة :محمد مراح
أرسلت قارئة رسالة إلى خبير أسري وكاتب وفيلسوف
في صحيفة «نيويورك تايمز» تقول فيها:
أنا ام��رأة تزوجت من رجل كان متزوجًا ولديه أطفال ،مرت سنوات
على زواجنا ُ
ورزقنا بطفل هو حياتي كلها وأعشقه كثيرًا ،لكن لدي
مشكلة ف��ي عالقتي م��ع بقية أطفاله م��ن زيجاته السابقة ،أتعايش
م�ع�ه��م ب�ش�ك��ل س�ط�ح��ي ،أح� ��اول أن أت �ص��رف م�ع�ه��م ب�ش�ك��ل ع ��ادي،
وأتصرف وكأنني مهتمة بما يجب أن يقولوه أو ما يفعلوه ،لكن ال
أستطيع االستمرار في ذلك.
أقول لهم إنني أحبهم عندما يقولون لي ذلك .في الحقيقة ،وبشكل
عام ،يعاملونني بشكل جيد للغاية ،وأعتقد أنهم في الواقع يحبونني،
لكن ليس لدي أي مشاعر حقيقية تجاههم.
ل��م أرغ��ب ق��ط ف��ي التواصل معهم أو م��ع أن��اس آخ��ري��ن ،ك��ان التعامل
معهم جميعًا خ�لال ه��ذه السنوات مؤملًا بالنسبة ل��ي ،وأتخيل أنني
سأقطع اتصالي نهائيًا بهم بعد وفاة زوجي،
هل يجب أن استمر في التظاهر بأنني أحبهم ،أو علي كشف حقيقة
مشاعري تجاههم ومصارحتهم؟
ً
وأجاب الخبير والفيلسوف كوامي أنتوني أبياه قائال:
كتب الشاعر ال��روم��ان��ي ،م��ارت�ي��ال ،كتابًا مثيرًا للفضول ،يقول في

إح��دى أه��م فقراته« :أن��ا ال أح�ب��ك ..وال أستطيع أن أق��ول مل ��اذا» ،وهو
ٌ
شخص ما شخصًا آخر ،وال
يتحدث عن الطريقة التي ال يحب بها
يمكنه أن يجد تفسيرًا لحالة عدم الحب هذه.

في بعض األحيان يمكن أن يؤثر التعود على املودة ،ومع مرور الوقت
�ان أخ��رى ال يتحرك القلب
تصبح ه��ذه امل��ودة حقيقية؛ لكن في أح�ي� ٍ
نهائيًا ،وكما حدث معك فأنت تريدين أن تتوقفي عن التظاهر بمبادلة

د .عيد الفضلي :تناول الهرمون التعويضي على معدة فارغة قبل نصف ساعة من السحور

ً
شيوعا في النساء
خمول وفرط نشاط الغدة الدرقية ..أكثر
د .خلود البارون
الغدة الدرقية من الغدد الصماء الهامة
ف��ي ج�س��م اإلن� �س ��ان ،وه ��ي غ ��دة تشبه
ال�ف��راش��ة تقع ف��ي مقدمة ال��رق�ب��ة وتقوم
ب ��إف ��راز ه��رم��ون��ات م��ن أه�م�ه��ا ه��رم��ون
الثيروكسني امل�س��ؤول ع��ن التحكم في
ك��ل عمليات الجسم الحيوية وعمليات
األيض والتمثيل الغذائي .وشرح د .عيد
الفضلي ،استشاري غدد صماء وسكر في مستشفى املواساة قائال:
«كسائر باقي الغدد الصماء فمن الوارد ان تتعرض الغدة الدرقية العتالل
في الوظيفة او التكوين ،فتصاب بخمول او قصور الغدة الدرقية ،وهذه
االعتالالت أكثر شيوعا في النساء وبخاصة بعد بلوع األربعني عاما».
خمول الغدة الدرقية:

أه��م أع��راض تظهر على امل�ص��اب بخمول ال�غ��دة الدرقية ه��ي :التعب،
اإلره ��اق ،ضعف ال�ت��رك�ي��ز ،ال�ن�س�ي��ان ،زي ��ادة ال ��وزن ،تساقط الشعر،
ج�ف��اف ال�ج�ل��د ،ك�ث��رة ال �ن��وم ،االك�ت�ئ��اب ،ع��دم ان�ت�ظ��ام ال ��دورة الشهرية
وتأخر الحمل .وعالج هذه الحالة يعتمد على تناول عقاقير الهرمون
التعويضي (الثيروكسني) بصفه دوري��ه وط��وال العمر ،وم��ع تقدم
عمر املريض وتطور حالته ،فتجب متابعته دوريا مع الطبيب وتعديل
جرعاته الدوائية لتناسب متطلبات الجسم املتغيرة.
فرط نشاط الغدة الدرقية:

أه��م أع��راض املصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية ه��ي :زي��ادة خفقان
القلب ،رعشة األط��راف ،زي��ادة التعرق ،ن��زول ال��وزن ،األرق ،االجهاد،
العصبية ،اإلسهال ،عدم انتظام الدورة الشهرية مع غزارتها ،جحوظ
العني .وغالبا يستند العالج على تناول األدوي��ة املثبطة إلف��راز الغدة
ال��درق�ي��ة ألن�ه��ا م��ن ال�ط��رق الفعالة واألق ��ل ض��ررا م��ن ال�ط��رق األخ��رى
كجلسات عالج الطب النووي (اليود املشع) او العملية الجراحية ،ومن
املهم املتابعة الدورية مع الدكتور املعالج للتأكد من مناسبة الجرعة
للجسم وعدم حدوث أعراض جانبية.
صيام المصابين بأمراض الغدة:

بالنسبة ل�ل�م�ص��اب ب�خ�م��ول ال �غ��دة ال��درق �ي��ة ،فيستطيع ال�ص�ي��ام مع

الحرص على أخذ الجرعة على معدة خالية .لذا ،فقد يكون وقت ما
قبل السحور بساعة او نصف ساعة هو أفضل وق��ت .أم��ا املصاب
بفرط نشاط الغدة الدرقية فيمكنه الصيام مع أخذ الدواء على فترتني
(في وقت الفطور ووقت السحور).
نصائح طبية للصائم المصاب بخمول الغدة:

■ يجب تناول ال��دواء التعويضي على معدة ف��ارغ��ة ،ل��ذا ،توقف عن
تناول الطعام نهائيا (يمكن شرب املاء) قبل السحور بساعة ،حتى
تكون املعدة فاضية عند تناول ال��دواء .ثم انتظر نصف ساعة بعد
تناول الدواء قبل البدء في تناول طعام السحور.
■ ال �ح��رص ع�ل��ى ش��رب ال �س��وائ��ل ،خ��اص��ة امل ��اء ط ��وال ف�ت��رة اإلف�ط��ار
لتفادي الجفاف.
ً
شهريا
■ ينصح بإجراء تحليل يقيس تركيز هرمونات الغدة الدرقية
مل��ن ت��م تشخيص اصابته حديثا ،ام��ا م��ن ت��م تشخيصه منذ زمن

فيقترح كل  3أشهر او بحسب وصف املعالج.
هل تناول اليود مفيد؟

اليود من امل�ع��ادن التي توجد بتركيز ع��ال في األغ��ذي��ة البحرية ،لذا،
قد يعتقد بعض املصابني بخمول الغدة الدرقية بأن تناول األسماك
واألغ��ذي��ة البحرية خ�لال وجبات اإلف�ط��ار مفيد لهم ولتنشيط عمل
الغدة ،بيد أن الحقيقة تشير الى عدم وجود داع الى ذلك ألن مشكلة
خمول الغدة الدرقية هي مشكلة فسيولوجية باملقام األول وليست
ت �غ��ذوي��ة .وت��اب��ع ال��دك �ت��ور م��وض�ح��ا« :ف��ي ال �س��اب��ق ،ك��ان��ت ت�غ��ذي��ة من
يعيشون في الصحراء والبر تفتقر لليود ،بيد أن التغذية الحديثة
مدعمة باليود ،فكثير من املنتجات مثل الخبز وامللح وحبوب اإلفطار
والطحني وغيرها تحتوي على كمية كافية إلم��داد الجسم بحاجته،
لذا ،ليس هناك داع الى اإلكثار من تناول هذه األغذية التي قد يسبب
االفراط في تناولها مشاكل وآثار جانبية صحية».

الحب ألبناء زوجك.
من املعتاد أن نقول «جيد جدًا ،شكرًا لك» ردًا على من يقول لنا «كيف
حالك؟» ،وأيضًا ال��رد على أف��راد العائلة الذين يقولون إنهم يحبونك
بعبارة «أن��ا أيضًا أحبكم» ،يمكن أن يكون تقليديًا بنفس الطريقة،
وهو ال يعني أنك تتظاهرين بحبهم ،يجدر باإلنسان قضاء وقت في
التعود على سلوك جيد ،أفضل من أن يكون باردًا مع الناس وبعيدًا
عنهم.
يبدو أن مشكلتك الحقيقية هي أنك لست اجتماعية بشكل طبيعي،
وبالتالي فإن مشاركتك في التجمعات العائلية على مر السنني كانت
عبئًا أكثر من كونها متعة.
وأنت بالتأكيد لست الشخص الوحيد الذي يشعر أحيانًا وكأنه يهرب
من التجمعات العائلية ويختبئ منها .ومع ذلك ،من الواضح أن األمر
أصعب بالنسبة إليك مما هو بالنسبة إلى معظم الناس ،فلقد دهشت
ألنك تصفني تعامالتك مع أطفال زوجك بأنها مؤملة ،بدل أن تصفيها
بأنها مملة.
سيفهم الناس إذا اخترت قضاء املزيد من الوقت بمفردك بعد
أن تصبحي أرم �ل��ة ،ول�ك��ن ليس ه�ن��اك ج ��دوى ،ف��ي ه��ذه املرحلة،
من إخبار الجميع عن مشاعرك الحقيقية ،فإن قمت بإخبارهم
فكأنك تلقني بقنبلة في حياتك ،وتكسبني مزيدًا من العداوة ،وعلى
الرغم من ع��دم وج��ود عاطفة من قبلك تجاه أطفال زوج��ك ،لكن
من الواضح أن لديك قدرًا من االحترام ملشاعرهم ،وهذا أمر جيد.
أم��ر آخ��ر يجب أن تنتبهي إل�ي��ه ،وه��و أن ف�ك��رة ع��زل نفسك بعد أن
يموت زوجك وتصبحني أرملة ،هي أمر ليس بالجيد ،وقد تقودك إلى
اإلصابة باالكتئاب ،من املحتمل أن تتحسن حياتك بعد رحيل زوجك
إذا ل��م تفقدي االت�ص��ال م��ع العائلة واألص��دق��اء ،فحتى االنطوائيون
يمكنهم االستفادة من بعض التواصل البشري.

مايو كلينك
هل يمكنني عكس آثار
شيخوخة البشرة؟
ال �ت �غ �ي �ي��رات ال �ج �ل��دي��ة ش��ائ �ع��ة ال �ظ �ه��ور ت��دري�ج�ي��ًا
م��ع ال�ت�ق��دم ف��ي ال�ع�م��ر وم�ن�ه��ا ال�ب�ق��ع ،والتجاعيد،
والوحمات غير امللونة ،والثنايا ،ومناطق شاحبة،
وال �خ �ش��ون��ة ،وال �ج �ل��د ش��دي��د ال �ج �ف��اف ،وف �ق��دان
امل��رون��ة .ويظهر ل��دى بعض األف ��راد بقع قشريةـ
أو نتوءات جلدية قرمزية أو وردي��ة اللون (أورام
وعائية كرزية) ،قد تسبب اإلزعاج ،ولكن عادة ما
تكون غير ضارة.
ويمكن معالجة بعض التغييرات الجلدية وإعادتها
إلى طبيعتها مثل التجاعيد البسيطة الناتجة عن
بعض ح��روق الشمس ،وذل��ك باستعمال حمض
الريتينويك.
ً
وي �م �ك��ن ل �ه��ذه ال �ع�ل�اج��ات أي��ض��ا أن ت�ح�س��ن من
ملمس بشرتك وتعيدها للونها الطبيعي وتزيد
من إنتاج الكوالجني.
وع �ل��ام � ��ات ال �ش �ي �خ ��وخ ��ة األخ� � � ��رى غ� �ي ��ر ق��اب �ل��ة
ل�لان �ع �ك��اس .ول �ك��ن ق��د ت�خ�ض��ع ل�ل�م�ع��ال�ج��ة .على
سبيل املثال ،قد تختار ترك رقعة خشنة أو إزالة
وشم جلدي ألسباب تجميلية .أو يمكنك التحدث
م ��ع ط�ب�ي�ب��ك ح� ��ول ال �خ �ض��وع ل �ب �ع��ض ال�ع�م�ل�ي��ات
لتحسني ملمس التجاعيد ومظهر البشرة.
ً
كما يمكنك أي��ض��ا منع أو جعل عملية التغيير
ب�ط�ي�ئ��ة م ��ن خ�ل�ال ات �ب ��اع ع � ��ادات ج �ي��دة ل�ح�م��اي��ة
البشرة ضد أشعة الشمس ،واإلقالع عن التدخني
ً
إذا كنت مدخنا.
وق��د تشير ب�ع��د ع�لام��ات ت�غ�ي�ي��رات ال�ب�ش��رة إل��ى
عالمات مبكرة لإلصابة بسرطان الجلد .تحدث
م��ع طبيبك ح��ول م��ا إذا كنت بحاجة إلزالتها أو
متابعتها بانتظام.

 10تعليمات لتنظيف الرئة وزيادة كفاءتها

الحظر الشامل ..فرصة لإلقالع عن التدخين
يحتاج من املدخن كسر العادة في خالل  21يومًا ،وهي تقريبًا مدة
الحظرالكلي .االمر فقط يحتاج الى قرار وعزم.
وحتى يتخلص منها نفسيًا وجسديًا يحتاج املدخن إلى:
 - 1الرغبة الصادقة في اإلقالع.
 - 2الحافز (الظروف االستثنائية التى نعيشها أكبر حافز للتوقف).
 - 3املعرفة واإلدراك بسلبيات التدخني وإيجابيات التوقف.

د .والء حافظ
رب�م��ا ال تقتصر ف��وائ��د ال�ح�ظ��ر الكلي
على تقليل نسبة االصابات بفيروس
كورونا ،وتحقيق التباعد البدني فقط،
إنما ق��د تكون فرصة سانحة إلع��ادة
تصحيح بعض العادات السيئة خاصة
املضرة بالصحة ،ومن أبرزها التدخني،
ف�ق��د يستغل امل��دخ �ن��ون ف �ت��رة الحظر
الكلي ليتحدوا أنفسهم ويتغلبوا عليها ح��رص��ا على صحتهم
وصحة أبنائهم باإلقالع نهائيا عن التدخني ،ال سيما أن ساعات
الصيام طويلة .وعليه كان لـ سبقلا هذا اللقاء مع د .ماجد رضوان
اختصاصي الصحة العامة ومعالج بعيادات «ال للتدخني» بوزارة
الصحة ،وسألناه:

■ إل��ى أي م��دى يؤثر «ك��ورون��ا» على امل��دخ��ن امل�ص��اب أكثر من
غيره؟

 فيروس «كورونا» يستهدف الجهاز التنفسي بشكل خاص ،والشك أن الجهاز التنفسي للمدخن متضرر بسبب التدخني ويعاني
من ضعف الكفاءة عن غير املدخنني ،لذلك فمضاعفات فيروس
كورونا على رئة املدخن تكون شديدة.
■ ما املحظورات التي يجب أن يتجنبها من يريد اإلقالع؟

■ كيف تمكن االستفادة من الحظر الكلي في االقالع عن التدخني؟

 ال شك أن ساعات الصوم في رمضان فرصة كبيرة للتوقف عنالتدخني ،فاملدخن يعاني من مشكلتني رئيستني ،األولى أنه يدمن
على النيكوتني ال��ذي يحتاجه الجسم بشكل كبير ومستمر .أما
املشكلة الثانية فهي االرتباط السلوكي بعادة التدخني.
وزاد :أما عالج إدمان النيكوتني فبالفعل يتحقق بصيام اإلنسان
أك �ث��ر م��ن  15س��اع��ة ،وه ��ذا ي�ع��رض��ه إل��ى األع� ��راض االن�س�ح��اب�ي��ة،
والتي تحدث بوضوح في أول أيام رمضان وتمكث عند الشخص
املتوقف عن التدخني ما يقارب أسبوعني وتختفي مع الوقت ،لذا

يعتبر رمضان فرصة رائعة للتغلب على االع��راض االنسحابية
واالقالع عن التدخني نهائيا ،فالبعض قد يلجأ للصقات النيكوتني
حتى تساعده على التوقف تدريجيا.
أم��ا بالنسبة لعالج التعود على التدخني كارتباط سلوكي ،فهذا

 بالطبع هناك أم��ور تثير ذاك��رة املدخن وتدفعه إل��ى ه��ذه العادة،وعليه أن يقاومها ويغير بعض الشيء منها على سبيل املثال:
 - 1تغيير املكان الذي اعتاد عليه في التدخني.
 - 2استبدال فنجان القهوة الذي اعتاده ويذكره بالسيجارة.
 - 3م�ق��اوم��ة الغضب ال�ش��دي��د ب��ال��وض��وء ،وتجنب ال�ج��وع الشديد
والوحدة أو الفراغ.
 - 4استبدال أكل الحب أو العلك أو املسواك بالرغبة في التدخني.
■ كيف يمكن تنظيف الرئة وزيادة كفاءتها؟

ُ
 ب�لا ش��ك أنها م��ن األم��ور املهمة ج�دًا وال�ت��ي يحتاجها املقلع عنالتدخني وال�ك�ث�ي��رون ،خصوصًا ف��ي ظ��ل ه��ذه الجائحة ،ويتحقق

تنظيف الرئة باألمور التالية:
 – 1تدريبات التنفس العميق وبشكل بطيء.
(الشهيق  6عداد ثم كتمان النفس  6عداد ثم الزفير  6عداد).
 - 2االستحمام باملاء الساخن يساعد على تنظيف الرئة.
 - 3تناول األطعمة الغنية بفيتامني «سي».
 - 4األناناس يساعد على تنظيف الرئة ألنه غني بمادة «البرومولني».
 - 5ال �ف �س �ت��ق ي �س ��اع ��د ع �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��ف ال� ��رئ� ��ة ألن � ��ه غ �ن ��ي ب �م ��ادة
«التوكوفورول».
 - 6مضادات األكسدة املوجودة في الخضروات.
 - 7العسل واملكسرات.
 - 8املوز والبروكولي.
 - 9العرق سوس يوميًا ينظف الرئة بشكل جيد ويحذر منه ملن
يعانون من ارتفاع الضغط.
 - 10العصائر الطازجة.

هل لصقات النيكوتين تفطر؟
 تعتبر م ��ادة ال�ن�ي�ك��وت�ين م ��ادة غ�ي��ر م�غ��ذي��ة وب��ال�ت��ال��ي طبقًاللفتوى الشرعية أنها غير مفطرة ،فهي ال تدخل الجوف إنما
يتم امتصاصها عبر الجلد فتدخل للدم .وم��ن أخذها بنية
اإلقالع عن التدخني فإنها غير مفطرة ،كما أفتى بذلك الشيخ
ابن عثيمني.

07

منطقة صباح السالم
أرض فضاء  400م

2

شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

KD 217,000

اإلثنين  18رمضان  1441هـ •  11مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16788

خبراء لـ سبقلا  :حان وقت العمل الجدّ ي إلنقاذ االقتصاد

تفاعل واسع مع خريطة الطريق األميرية
¶ تلبية متطلبات
الدولة الريعية..
باتت صعبة
ّ
لتحمل تبعات
¶
التغيير والتأسيس
لنمط معيشي جديد
¶ فرصة تاريخية
للتحول نحو اقتصاد
المعرفة
¶ رسالة واجبة
التطبيق ومنهج
عمل ُملزم للجميع

علي الخالدي وإبراهيم عبدالجواد وبالل بدر
«دقت ساعة العمل» ..تكررت هذه المقولة على
لسان العديد من الفعاليات االقتصادية ،عقب خطاب
سمو أمير البالد أول من أمس ،حيث وضع سموه
خريطة طريق ورؤية سامية واجبة التنفيذ لالقتصاد
الوطني في أعقاب «كورونا».
وقال اقتصاديون في تصريحات لـ سبقلا ان رؤية
سمو األمير جاءت تأكيداً لمطالبات سابقة ودعوات
متكررة لم تكن تلقى صدى لدى الحكومات
ومجالس األمة المتعاقبة .وشددوا على أن دعوة
سمو األمير تؤكد أن األمر لم يعد يحتمل التأخير،
مطالبين الحكومة ومجلس األمة بالتحرك الفوري
لتطبيق الرؤية األميرية وتنفيذ محاور خريطة الطريق
بشكل واضح وسريع.
ودعوا الشعب لتحمل تبعات التغيير ،السيما ما
يتعلق بقبول فكرة تغيير النمط المعيشي،

محاور الرؤية السامية

مبينين أن التغيير يجب أن تقوده السلطتان ويدعمه
الشعب ،لضمان تحقيق األهداف المرجوة.
وأكدوا ضرورة بدء الحكومة في تنفيذ المشروعات
المعطلة والمجمدة ،مشيرين إلى ان االستمرار في
تنفيذ متطلبات الدولة الريعية بات صعباً ،في ظل
التداعيات االقتصادية األخيرة.

1
 2ترشيد استغالل الموارد
 3التركيز على بناء اقتصاد مستقر ومستدام
 4الحفاظ على متانة االقتصاد وسالمته
 5تقليص االعتماد على الغير في أعمالنا
 6تطوير برنامج ِّ
يرشد اإلنفاق الحكومي
 7تقليل االعتماد على مورد واحد ناضب (النفط)
ضرورة تغيير نمط الحياة

وقالوا ان أزمة كورونا خلقت فرصة تاريخية لتقويم
االختالالت الهيكيلة لالقتصاد والتحول نحو اقتصاد
المعرفة ،مؤكدين أهمية التركيز على قطاعي
الصناعة والبتروكيماويات خالل الفترة المقبلة ،مع
االستمرار في تقديم حزم تحفيز لالقتصاد لتجاوز
تداعيات األزمة .في المقابل ،نصح بعض الخبراء
بعدم إضاعة الوقت والعمل على تحويل الكويت
الى دولة صناعية أو زراعية او سياحية ،فليس
لدينا المقومات ،لكن لدينا فرصة كبيرة
في التوجه نحو النشاط ،وفيما يلي
المزيد من التفاصيل:

دعا الستمرار حزم المعالجات االقتصادية الحكومية

صناعة البتروكيماويات قادرة على تعويض هبوط النفط

الجوعان :فرصة تاريخية لتقويم
االختالالت الهيكلية

الوزان :الحكومة مطالبة بتنفيذ
المشروعات المجمدة

ق � � � � ��ال ع� � �ض � ��و غ � � ��رف � � ��ة ال� � �ت� � �ج � ��ارة
والصناعة فهد يعقوب الجوعان،
ان ك � �ل � �م � ��ات ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م ��و،
حفظه اهلل ،تشكل خ��ارط��ة طريق
ون �ب��راس��ا ل�ل�ج�م�ي��ع« ،واآلن نحن
ن �ع �ي��ش ظ� ��روف� ��ا ش �ب �ي �ه��ة ب��ال �ت��ي
ش�ه��دت�ه��ا ال�ك��وي��ت ب�ع��د ال�ت�ح��ري��ر،
وام � ��ام � �ن � ��ا ف� ��رص� ��ة ش� �ب ��ه أخ� �ي ��رة
وت��اري �خ �ي��ة ل �ت �ق��وي��م االخ� �ت�ل�االت
الهيكلية ف��ي االق�ت�ص��اد املحلي».
واوض ��ح ان «االزم� ��ة االق�ت�ص��ادي��ة
ل��م يظهر تأثيرها النهائي بعد،
م��ع اح�ت�م��ال�ي��ات وج ��ود ت��داع�ي��ات
اكبر وأعمق بعد انتهاء السلطات

الصحية من معالجة تفشي وباء
ك��وف �ي��د  19وع � � ��ودة ال �ح �ي ��اة ال��ى
ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ،وه� ��ذا االم� ��ر ي �ج��ب ان
يكون في عني االعتبار».
وش � ��دد ال� �ج ��وع ��ان ع �ل��ى ض� ��رورة
ان ت� � �ك � ��ون ال � �خ � �ط� ��ط ال� �ع�ل�اج� �ي ��ة
امل �ت��وق �ع��ة ب��ال �ش��راك��ة م ��ع ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص ،وب �ج��دول زم �ن��ى م�ح��دد
ومرسوم وفق تشريعات وقرارات
حكومية ملزمة للجهات املنفذة،
م ��ع ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى م �ن��ح ق�ط��اع��ي
ال �ص �ن ��اع ��ة وال �ب �ت ��روك �ي �م ��اوي ��ات
اهتماما اكبر ليكونا احد مصادر
الدخل البديلة للدولة ،واملساهمة

فهد الجوعان

ف��ي ق�ي�م��ة ال��دخ��ل ال �ق��وم��ي بنسب
توازي حجم الفرص االستثمارية
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ان ت��م
استغاللها على احسن وجه.
وش � � � ��دد ع � �ض ��و غ� ��رف� ��ة ال � �ت � �ج ��ارة
والصناعة على ض��رورة ان تكون

دعا إلى إيجاد وسائل استدامة مالية ناجحة

السبيعي :البداية بتعديل
التركيبة السكانية
أك� � � ��د ال � ��رئ � �ي � ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي
للشركة الكويتية لالستثمار
ب� � ��در ن� ��اص� ��ر ال �س �ب �ي �ع ��ي أن
كلمات صاحب السمو أمير
َّ
ال� � �ب �ل��اد س � ��ط � ��رت ال� �خ� �ط ��وط
ال�ع��ري�ض��ة الس �ت��دام��ة ال��وط��ن
واالس � �ت � �ق � ��رار االق � �ت � �ص ��ادي،
وال� �ع� �ي ��ش ال� �ك ��ري ��م ل �ش �ع �ب��ه،
وك � ��ان � ��ت رس ��ال � �ت ��ه واض� �ح ��ة
ل � � �ل � � �س � � �ل � � �ط � � �ت �ي��ن ،ب� � ��ات � � �خ� � ��اذ بدر السبيعي
اإلج � ��راءات ال�لازم��ة لترشيد
اإلن � �ف� ��اق ،وع � ��دم االع �ت �م ��اد ع �ل��ى م � ��ورد واح ��د
للدولة.
وق� � ��ال :إن أول � ��ى رس ��ائ ��ل ال �ت��رش �ي��د ف ��ي إدارة
مالية الدولة ال بد أن تنطلق من ملف تعديل
التركيبة السكانية للدولة؛ إذ ال ُيعقل أن يكون
ع ��دد امل�ق�ي�م�ين ب��ال�ك��وي��ت ي �ت �ج��اوز  3أض�ع��اف
املواطنني؛ فالكويت ليست دولة تملك ّ
مقومات
اإلن�ت��اج ال��زراع��ي ،وال تملك مصانع متراكمة،
لتحتاج هذا الكم الهائل من العمالة األجنبية!
وأش � ��ار إل ��ى أن م �ل �ي��ارات ال��دع��م ف��ي م�ي��زان�ي��ة
الدولة واملخصصة للكهرباء واملاء ومشتقات
ال� �ب� �ن ��زي ��ن وال� �ص� �ح ��ة وال �ت �ع �ل �ي ��م وال� � �ش � ��وارع
وصيانتها واملرافق العمومية ،وحتى املقابر،
بحسبة بسيطة نجد أن كل هذه املليارات %75
تستفيد منها العمالة األجنبية مقابل %25
فقط ملصلحة امل��واط��ن الكويتي .وب�ن� ً
�اء عليه،
ال بد أن تكون أولى مراحل الترشيد وحصافة

إدارة املالية للدولة ،من خالل
ت�ع��دي��ل التركيبة السكانية،
وال ن� �ق ��ول االس� �ت� �غ� �ن ��اء م��رة
واح � � ��دة ،ب ��ل االس �ت �غ �ن��اء عن
العمالة الهامشية فقط.
وأف� � � ��اد ب � ��أن ت �ع ��دي ��ل ه�ي�ك�ل��ة
االقتصاد وتنشيطه ال بد أن
َ
بعيدين عن املواطنني،
يكونا
وع� � �ل � ��ى ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة إي � �ج� ��اد
وس � ��ائ � ��ل اس� � �ت � ��دام � ��ة م��ال �ي��ة
ن��اج �ح��ة ل��رف��اه �ي��ة امل�ج�ت�م��ع
الكويتي ،وليس التضييق عليه.
وأكد السبيعي أن الكويت بموقعها الجغرافي
االس �ت ��رات �ي �ج ��ي وب� �ح ��ره ��ا ال �غ �ن��ي ب��إم �ك��ان �ه��ا
أن ت�ص�ب��ح م��ن ك �ب��رى ال � ��دول ف��ي امل�ن�ط�ق��ة من
ن��اح �ي��ة اس �ت �ث �م��ار امل ��وان ��ئ واس �ت �غ�لال �ه��ا على
نحو ت �ج��اري ،إذا ت��م التركيز على تطويرها
وااله �ت �م��ام ب��ال�ن�ش��اط ال �ت �ج��اري ال�ل��وج�س�ت��ي،
باإلضافة إلى ذلك باإلمكان أن ّ
تطور الكويت
م ��وان �ئ �ه ��ا ل �ت �س �ت��وع��ب م �ن ��اط ��ق ح � ��رة ك �ب �ي��رة
وم��ؤه �ل��ة إلع� ��ادة ال�ت�ص��دي��ر ل�ك�ث�ي��ر م��ن ال ��دول
ّ
امل �ت �ع��ط �ش��ة ل �ل �ب �ض��ائ��ع ،م �ث��ل ال � �ع ��راق وإي � ��ران
وت��رك �ي��ا وأوروب � ��ا ال�ش��رق�ي��ة وغ �ي��ره��ا .وع�ل�ي��ه،
ي �ج��ب ال �ب ��دء م ��ن اآلن ل �ت��أه �ي��ل وب �ن ��اء م��وان��ئ
ومناطق لوجستية ومناطق ح��رة بالكويت،
وال�ت��ي إذا م��ا ت�م��ت إدارت �ه��ا ب��اح�ت��راف�ي��ة خ�لال
 5سنوات فسوف تكون ال ��واردات املالية لهذا
النشاط التجاري تضاهي مدخول النفط.

ه� �ن ��اك م �ع��ال �ج��ات ل �ع ��دة م �ل �ف��ات،
م� �ن� �ه ��ا م� � ��ا ي � �ح � �ت� ��اج ل� �ت� �ع ��دي�ل�ات
تشريعية مثل قانوني االيجارات
وال �ع �م��ل م ��ع ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى م�ن��ح
ملف ال��دع��وم��ات ،خصىوصا انه
يكلف ال��دول��ة س�ن��وي��ا  4م�ل�ي��ارات
دي�ن��ار .وأض��اف :ليس هناك احد
ض��د ال ��دع ��م ،ل�ك��ن ي�ج��ب توجيهه
ال� � ��ى ال � �ش� ��رائ� ��ح امل �س �ت �ح �ق ��ة ذات
ال��دخ��ل امل �ت��وس��ط ،ع�ل��ى ان ي�ك��ون
وف ��ق ش��رائ��ح ذات س �ق��ف م �ح��دد،
ح �ت��ى ي�ت�ك� ّ�ي��ف امل��واط �ن��ون م�ع�ه��ا،
وبالتالي نخلق ثقافة مجتمعية
قائمة على الترشيد.

ق� � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
غرفة تجارة وصناعة الكويت
ع�ب��دال��وه��اب ال� ��وزان :ان سمو
االم � � �ي� � ��ر ،ح� �ف� �ظ ��ه اهلل ،وم �ن ��ذ
ت��ول �ي��ه ال �ح �ك��م ف ��ي ع ��ام 2006
دع � � ��ا ال � � ��ى ض � � � � ��رورة ت �ح��وي��ل
ال�ك��وي��ت مل��رك��ز م��ال��ي وت�ج��اري
ع��امل��ي ،وه��و م��ا اك��د ع�ل�ي��ه في
خ �ط��اب��ه االخ � �ي� ��ر ،ال � ��ذي ش��دد
ف � �ي� ��ه ع � �ل� ��ى ض � � � � ��رورة ت �ن��وي��ع
مصادر الدخل .وأش��ار ال��وزان
ال � ��ى ض � � ��رورة ال� ��دخ� ��ول ب �ق��وة
في صناعة البتروكيماويات،
خاصة مع قدرة هذه الصناعة

ع� � �ل � ��ى م � �ض� ��اع � �ف� ��ة اي � � � � � � ��رادات
ال� ��دول� ��ة ،م��وض �ح��ا ان� ��ه وب ��دال
م��ن ب�ي��ع ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط بقيمة
 20دوالرًا او اق��ل ف��إن صناعة
ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات ق ��ادرة على
رف ��ع س�ع��ر ال�ب��رم�ي��ل ال ��ى آالف
الدوالرات.
واك � � � ��د ال� � � � � ��وزان ض� � � � ��رورة ان
ت �ب��ادر ال�ح�ك��وم��ة ال ��ى تنفيذ
ع��دد م��ن امل�ش��روع��ات الكبرى
ال�ت��ي اعلنت عنها قبل فترة
ول� ��م ت� �ب ��ادر ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا على
ارض ال � � ��واق � � ��ع ح � �ت� ��ى اآلن
ألس �ب��اب ع ��دة ،وع �ل��ى رأس�ه��ا

الصانع :مسؤولية السلطتين
ق � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ة االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة م �ه �ن��د ال �ص��ان��ع
ان ك � �ل � �م � ��ة س � � �م � ��و األم � � �ي � ��ر
ج� ��اءت ف ��ي ال ��وق ��ت امل�ن��اس��ب
بالتأكيد دائ�م��ًا ع�ل��ى أهمية
ت � ��رش � � �ي � ��د االن � � � � �ف� � � � ��اق وش � ��د
ال �ح��زام مل��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات
ال �ص �ع �ب��ة .وأك� ��د ال �ص��ان��ع أن
ال �ي��وم ت �ق��ع امل �س��ؤول �ي��ة على مهند الصانع
ع��ات��ق السلطتني التنفيذية
والتشريعية ،باإلضافة إلى الشعب الذي أصبح
ال �ي��وم أم� ��ام أم ��ر واق� ��ع وه ��و ان ي�ت�ق�ب��ل التغيير
ف ��ي ال �ن �م��ط امل �ع �ي �ش��ي واالس �ت �ه�ل�اك��ي ،وي�س��اع��د
السلطتني على تنفيذ رؤي��ة صاحب السمو بأن

تكون الكويت ذات استدامة
اق �ت �ص��ادي��ة وم��ال �ي��ة .وش ��دد
على ضرورة أن تكون رسالة
س �م��و األم �ي��ر م�ن�ه�ج��ا يعمل
على تنفيذه الجميع ،س��واء
االخوة في السلطة التنفيذية
أو التشريعية وفي مقدمتهم
الشعب الكويتي ال��ذي دائمًا
يثبت أن��ه على ق��در كبير من
امل �س��ؤول �ي��ة .وأش� � ��ار إل� ��ى أن
األزمة الصحية التي تحولت
إل ��ى أزم ��ة اق�ت�ص��ادي��ة ق��اس �ي��ة ،وال �ت��ي صاحبها
هبوط أس�ع��ار النفط ال ب��د أن تؤخذ تداعياتها
على محمل الجد ،وان تكون هناك خطط إلعادة
هيكلة االقتصاد الكويتي.

الشطي :لتغيير نمط حياتنا
ق � � ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �س ��اب ��ق
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة واألط � � � � � � ��راف
الت�ح��اد م�ص��ارف الكويت
املعنية البدء فورا باتخاذ
ع � �ب� ��دامل � �ج � �ي� ��د ال � �ش � �ط� ��ي،
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
ب � � � �ش� � � ��أن ح� � � ��دي� � � ��ث س� �م ��و
الرغبة السامية» .وأش��ار
األم� �ي ��ر ح� ��ول ال �ت �ح��دي��ات
ال � �ش � �ط � ��ي ال � � � ��ى ض � � � ��رورة
االق �ت �ص��ادي��ة إن ال��وض��ع
ت �غ �ي �ي��ر ال �ن �م��ط امل�ع�ي�ش��ي
ّ
تغير اآلن «فعندما يأمر
ل� � � �ح� � � �ي � � ��اة ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي �ي��ن
رأس ال�س�ل�ط��ة ف��ي ال �ب�لاد
تماشيا مع الظروف التي
س� � �م � ��و األم � � � �ي� � � ��ر ،ح �ف �ظ��ه
ن��واج �ه �ه��ا ،م��وض �ح��ا ان��ه
اهلل ،ب� �ض ��رورة ال �ت �ص��دي عبدالمجيد الشطي
ول�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى امل�س�ت��وى
للتحديات االقتصادية وتنفيذ االصالحات ،املعيشي الحالي بات علينا تغيير اسلوب
فإن األمر لم يعد يحتمل التأخير أو الصبر حياتنا الحالي ال��ذي ينطوي على الكثير
وي�ج��ب ان ي��ؤخ��ذ على محمل ال�ج��د ،وعلى من مظاهر البذخ.

عبدالوهاب الوزان

م� �ش ��روع امل �ن �ط �ق��ة ال�ش�م��ال�ي��ة
«الحرير» ،مشيرا الى ان تلك
املشروعات في حال تنفيذها
س � �ت � �ك� ��ون ع � ��ام �ل��ا م� �س ��اع ��دا
ع �ل��ى ت �ن �م �ي��ة م � � ��وارد ال ��دول ��ة
وتقليل اعتمادها على النفط

كمصدر شبه وحيد لها.
وق� � � ��ال ان ال � �ك� ��وي� ��ت ال ي �م �ك��ن
ل� �ه ��ا االس � �ت � �م � ��رار ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
امل�ت�ط�ل�ب��ات ال �خ��اص��ة ب��ال��دول��ة
الريعية ،خاصة مع التطورات
االق �ت �ص��ادي��ة االخ� �ي ��رة وال �ت��ي
ص� ��اح � �ب� ��ت ظ� � �ه � ��ور ف � �ي� ��روس
كورونا .ودعا الوزان الحكومة
واملجلس الى تلقي توجيهات
سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد حفظه اهلل،
وال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى ات � �خ ��اذ ك ��ل م��ا
م��ن شأنه ان يدعم االستدامة
امل� ��ال � �ي� ��ة واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ف��ي
الكويت.

القطاع الخاص يتفق مع الرؤى األميرية

السلمي :خريطة الطريق
ً
جراحا قديمة
السامية نكأت
ق � � ��ال رئ � �ي � ��س ات � �ح� ��اد
خيرات البلد ،رغم أن
ش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار
امل � �س ��ؤول �ي�ن ع� ��ن ه ��ذا
ص ��ال ��ح ال �س �ل �م��ي ،إن
القطاع ه��م م��ن خيرة
خ� � ��ري � � �ط� � ��ة ال� � �ط � ��ري � ��ق
امل��واط�ن�ين الكويتيني
ال � �ت� ��ي رس� �م� �ه ��ا وال � ��د
ال� � � � ��ذي� � � � ��ن س � ��اه � � �م � ��وا
الجميع سمو األمير
وم� ��ازال� ��وا ف ��ي تنمية
الق�ت�ص��ادن��ا الوطني،
املجتمع».
ي �ت �ف��ق م �ع �ه��ا ال �ق �ط��اع
وعاد السلمي ليقول:
الخاص تمام االتفاق
«إن خ��ري�ط��ة ال�ط��ري��ق
التي تضمنها خطاب
م ��ع م ��ا ق ��ال ��ه س �م��وه ،صالح السلمي
ولطاملا حذرنا كثيرًا
س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ال � ��ذي
م��ن ع��دم االعتماد على النفط كمورد نقتدي بتوصياته وتوجيهاته ،نكأت
وحيد.
جراحا قديمة ،ورك��زت على محددات
وأضاف« :كنا دائمًا متفقني مع الرؤى كثيرة كم كنا نطالب بها منذ سنوات
ال �س��ام �ي��ة ،إذ ق �ل �ن��ا إن ح ��ل إش�ك��ال�ي��ة طويلة».
امل��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة وع� ��دم االع �ت �م��اد على وش��دد السلمي على ض��رورة التركيز
ال �ن �ف��ط ي�ت�م�ث��ل ف ��ي م �س��ان��دة ال �ق �ط��اع مع خطاب سمو األمير واستخالص
ً
خصوصا أن��ه يؤكد على
ال�خ��اص وتعزيز دوره ف��ي االقتصاد العبر منه،
ال ��وط� �ن ��ي ،م ��ا س �ي �س��اه��م ف ��ي ح ��ل ك��ل أه �م �ي ��ة ع � ��دم االع� �ت� �م ��اد ع �ل ��ى ال �ن �ف��ط
امل� �ع� �ض�ل�ات ال� �ت ��ي ت �ص �ط��دم ب��امل��ال �ي��ة وت� �ك ��ات ��ف ال� �ج� �ه ��ود ل� �ب� �ن ��اء اق �ت �ص��اد
العامة للدولة».
مستقر ومستدام ،مع ضرورة ترشيد
وأردف ال �س �ل �م��ي ب� �ق ��ول ��ه« :ال ي�ج��ب اإلن� �ف ��اق ال �ح �ك��وم��ي ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف
االلتفات لألصوات التي تتكلم بألفاظ الراهنة ،وهو ما يستوجب الدفع في
غير مسؤولة واتباعها لنغمة معتادة اتجاه انخراط القطاع الخاص بشكل
وم �ض �ل �ل��ة وم� �ش ��وه ��ة ل � � ��دور ال �ق �ط��اع أك �ب��ر واالب� �ت� �ع ��اد ع ��ن ك ��ل م ��ا ي�ع��وض
ال �خ��اص ال �ح �ي��وي ف��ي ت�ن�م�ي��ة ال �ب�لاد ،م�س��اره نحو التنمية وإي �ج��اد م��وارد
ح� �ي ��ث ت� �ص ��ف ت� �ل ��ك األص� � � � ��وات وك� ��أن ك �ث �ي��رة ف ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا ال �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى
القطاع الخاص «غول» يقوم بالتهام الصناعة بكل اتجاهاتها.
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خبراء :لمعالجة قضايا اإليجارات وغيرها

كشفت أزمة «كورونا» وجود هوة
واسعة في كثير من التشريعات التي
لم تأخذ بعين االعتبار أزمات طبيعية
واقتصادية ،رغم مرور كثير من المحن
التي عايشناها سنوات وسنوات،
ومع ذلك لم ننتبه ولم تتغ ّير اآلليات،
وال القوانين على مختلف األصعدة،
وبتنا نطالب ـــــ آنياً ـــــ بتشريعات القوة
القاهرة لمعالجة التطورات السلبية
الناجمة عن جائحة «كوفيد ـــــ ،»19
التي طالت القطاع العقاري ،ال سيما
«التجاري» و«االستثماري».

تشريعات القوة القاهرة..

أولوية قصوى

هبة حماد
طالب الكثيرون بضرورة سن تشريعات سريعة ملعالجة قضية اإليجارات
بشكل ع��ام ،وال�ت��ي ّ
خيمت على ال�ق�ط��اع ال�ع�ق��اري ،وأدت إل��ى ف��وض��ى في
السوق .ووسط هذه املطالب ،تداولت األوساط العقارية في اآلونة األخيرة
ع��ددًا م��ن امل�ح��اور التي شكلت «ح��دي��ث ال�س��اع��ة»؛ م��ن أب��رزه��ا كيفية رسم
خريطة الطريق للعقارات التجارية خالل املرحلة املقبلة ،خصوصًا عقب
ان�ت�ه��اء ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك ،م��ع اح�ت�م��ال�ي��ة ال �ب��دء بتخفيف ال�ض��واب��ط
ّ
الحكومية املتعلقة ب�م�ح��ارب��ة «ك��وف�ي��د ـــــ »19؛ وذل ��ك للسير ع�ل��ى خطى
ال��دول الخليجية املجاورة بفتح عقارات املتاجر واملحال ،باإلضافة إلى
ّ
املجمعات التجارية .وأجمع خبراء على أن األسواق االستهالكية واملحال
ّ
الصغيرة يجب أن تأتي على قائمة األولويات .وتوقعوا أن يواجه القطاع
ً
ركودًا اقتصاديًا محتمال ،كما حصل عقب األزمة املالية العاملية عام ،2008
ومن ثم سيعاود االرتفاع في وقت وجيز.
ّ
وعن القرارات واللوائح التي أعلن عنها محافظ العاصمة أخيرًا واملتعلقة
باملباني املتهالكة والقديمة الكائنة ف��ي املحافظة ،وال�ت��ي ت�ل��زم مالكها
تجميلها أو هدمها ،أكد الخبراء أن الخطوة إيجابية ّ
جدًا ،إال أنه يلزمها
الكثير من القوانني اإلضافية لجعل العاصمة واجهة مشرفة للبلد .كما
بينّ البعض ضرورة تشديد الرقابة على إعداد ُ
«العزابية» القاطنني فيها،
تجمعهم في غرف ّ
للحد من ّ
ضيقة ،خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
أما عن قرار تأجيل أقساط بنك االئتمان ،فقد وصفه البعض بأنه سالح
ذو حدين ،حيث ستنتج عن هذا القرار انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية
ً
لن تكون في مصلحة السوق مستقبال ..سبقلا استطلعت وجهات نظر
خبراء العقار وفي ما يلي التفاصيل:

ً
ً
مجددا
استعدادا لعودة الحياة
¶ خريطة طريق ضرورية للعقار المحلي..
ً
مرهونا بانخفاض أعداد مرضى «كورونا»
¶ بعض األنشطة سيظل انتظارها

افتتاح ..والتزام
ب��داي��ة ،ق ��ال ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة أع �ي��ان ال �ع �ق��اري��ة ،ع�ض��و مجلس
إدارة اتحاد العقاريني إبراهيم العوضي :بالنسبة إلى افتتاح العقارات
التجارية فهذا األمر يرتبط باالشتراطات الصحية التي تقرها الجهات
املعنية ،وه��ذا طبعًا ب��دوره ،مرهون بحاالت التعافي ،الفتًا إل��ى أن األمر
لن يرجع كما كان في السابق ،على األق��ل خالل املرحلة األول��ى لالفتتاح
الذي سيشهده سوق العقارات التجارية ،حيث سيكون هناك اشتراطات
ّ
متعلقة بالتباعد االج�ت�م��اع��ي وال �ت��زام ب��ارت��داء ال�ك�م��ام وتنفيذ التباعد
بأعداد ّ
معينة للعاملني املتواجدين في املحال التجارية ،وفق الضوابط
ّ
ّ
املطلوبة ،كذلك األم��ر في ما يتعلق بعدد ال��زوار في املجمعات التجارية
ب��اف�ت�ت��اح ت��دري�ج��ي للمتاجر ،م��ع م��راع��اة آل�ي��ة م �ح��ددة وش ��روط خ��اص��ة،
ّ
واملتسوقني داخل هذه املجمعات.
تحمي العاملني
وأضاف العوضي إن هناك عددًا من األنشطة املهمة التي يجب أن تعود،
وال�ت��ي م��ن شأنها تلبية احتياجات األف ��راد ،كمحال امل��واد االستهالكية
واملالبس واألحذية ،حيث إن هذه املحال تقدم منتجات أساسية ،في حني
هناك أنشطة أخرى قد تحتاج وقتا طويال لحني معاودة افتتاحها ،وذلك
من بعد انخفاض أع��داد الحاالت املصابة بالفيروس والسيطرة عليها.
وه��ذه األن�ش�ط��ة تشمل مقاهي الشيشة واألل �ع��اب واألن�ش�ط��ة الترفيهية
والسينمات وغيرها.
ّ
وف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ق��رارات وال�ل��وائ��ح التي أعلن عنها محافظ العاصمة
أخيرًا واملعنية باملباني املتهالكة والقديمة ،ق��ال العوضي :إنها خطوة
ممتازة ّ
جدًا ،حيث تعد العاصمة في جميع الدول بمنزلة الواجهة للبلد،
ول�لأس��ف عندنا ف��ي ال�ك��وي��ت ه�ن��اك تناقضات باملباني ال�ع�ق��اري��ة ،حيث
بمبان
نجد الكثير م��ن األب ��راج وامل�ب��ان��ي الحديثة ف��ي العاصمة محاطة
ٍ
قديمة ومتهالكة ،باإلضافة إلى أن بعض هذه املباني تحتوي على أعداد
كبيرة من العزاب ،ما يجعله منظرا «بشعا»! وبالتالي ،إذا أردنا تحقيق
رؤي��ة تحويل الكويت إل��ى مركز مالي واقتصادي عاملي ،يجب أن تكون
كاف ،إال أنه سيعمل على
عاصمتها مثاال يحتذى .حقيقة ،هذا القرار غير ٍ
تحسني واجهة البلد ،وهي العاصمة.

ً
التشريعات ..أوال

ب ��دوره ،دع��ا م�ص��در م��وث��وق إل��ى أه�م�ي��ة ت�س��ري��ع وت �ي��رة إق ��رار تشريعات
ُ
ً
ال �ق��وة ال �ق��اه��رة ال �ت��ي س��ت �ه� ِّ�دئ األوض � ��اع ،ول ��و ق�ل�ي�لا ف��ي ال �س��وق ،وال�ت��ي
ّ
تتعلق بكل من العقار التجاري واالستثماري ،والتي نشأت إشكالياتها
منذ بداية األزم��ة ،ودعت بعض مالك املجمعات والعقارات التجارية إلى
تقديم إع�ف��اءات أو تخفيضات للمستأجرين مل��دد محددة ،في حني مالك
«االس�ت�ث�م��اري» أغلبهم ل��م ُي�ب��دوا أي ت�ع��اون ،م��ا خلق نوعًا م��ن الفوضى
بالسوق ،كما اشتكى كثير من أصحاب املشروعات الصغيرة من زي��ادة
األع �ب��اء امل��ال�ي��ة امل�ت��رت�ب��ة ع�ل�ي�ه��م ،وم��ن أه�م�ه��ا اإلي �ج ��ارات امل��دف��وع��ة ،رغ��م
اإلغ�ل�اق ط��وال ه��ذه امل��دة؛ إذ إن كثيرين م��ن أص�ح��اب ال�ع�ق��ارات رافضون

«الدارج» و«كامكو االستثماري»
و«كاب كورب» في الصدارة

ّ
تحول إيجابي
في أداء الصناديق
أبريل الماضي
سالم محمد
ح�ق�ق��ت غ��ال�ب�ي��ة ص �ن��ادي��ق االس �ت �ث �م��ار امل�س�ت�ث�م��رة
ف��ي ب��ورص��ة الكويت أداء ايجابيًا ف��ي شهر ابريل
املاضي ،لتقلص بذلك خسائرها منذ بداية العام
الجاري بفعل تداعيات ازم��ة كورونا على أس��واق
امل��ال العاملية .وسجلت الصناديق الرابحة عوائد
تتراوح ما بني  %1.1إلى  ،%8.1بصدارة صندوق
الدارج االستثماري الذي تديره شركة االستثمارات
الوطنية ،يليه صندوق كامكو االستثماري بعوائد
.%6.3
وب� � �ش � ��أن ال � �ص � �ن� ��ادي� ��ق امل � �ت� ��واف � �ق� ��ة م � ��ع ال �ش��ري �ع��ة
االس�ل�ام� �ي ��ة ،ت� �ص ��در ص� �ن ��دوق ال � � ��درة اإلس�ل�ام ��ي،
ال��ذي تديره «كامكو انفست» ،بعوائد  ،%7.7يليه
ص �ن��دوق ال�ف�ج��ر امل� ��دار م��ن ق�ب��ل وف ��رة لالستثمار
الدولي بنسبة .%7.6
على صعيد متصل ،سجلت كل الصناديق خسائر
منذ بداية العام بنسب تتراوح بني  %15و.%22

سوق العقار المحلي يحتاج تطبيق تشريعات القوة القاهرة التي فرضتها أزمة «كورونا»

إبراهيم العوضي:

¶ ضرورة تلبية احتياجات األفراد..
ل المالبس واألحذية
كمحا ّ

للمواد والمنتجات
االستهالكية أولوية في
فتح األنشطة..
وفق محاذير محددة

¶ س��وق العق��ار مرتب��ط بع��ودة
النش��اط للمكات��ب الهندس��ية
والمقاوالت ومحال البناء

الخط��ر ف��ي بع��ض مبان��ي «العاصم��ة»
الحتوائها على أعداد كبيرة من العزاب!
تخفيض األجرة أو اإلعفاء منها.
ُ ّ
ويضيف امل�ص��در :يتطلب األم��ر ـــــ قبل أن نمني النفس ب��إع��ادة االفتتاح
تدريجيًا من دون أن نعلم بوجود خطة حكومية لهذا األمر ـــــ تسريع إقرار
التشريعات الالزمة ،ملا يتفاقم من مشاكل ناتجة عن األزمة.

إعفاء أو تخفيض في املرحلة املقبلة
من جهته ،قال الخبير العقاري سليمان الدليجان :بالنسبة إلى الوضع
التجاري للمرحلة املقبلة ،إذا قام املالك بمنح إعفاء أو تخفيض إيجارات
محال العقار التجاري ملدة شهرين لثالثة أشهر فإن هذا األمر سيساعد
أصحاب املحال التجارية خالل الفترة املقبلة ،خاصة في ظل التوقعات،
ببدء افتتاح بعض األنشطة ف��ي األس�ب��وع األول م��ن شهر يونيو املقبل،
وهذا ما حدث في دول الخليج ،حيث قاموا بإعطاء املستأجرين خصومات
بنسبة  %50أو اإلع �ف��اء ل�ش�ه��ري أب��ري��ل وم��اي��و .ح�ت��ى إن ال�ب�ع��ض ق��دم��وا

خصومات بــ  %80ـــــ  %90في مجمعات كائنة في البحرين والسعودية،
وب�ن��اء على ذل��ك تمت م�ع��اودة فتح الكثير م��ن امل�ح��ال التجارية ف��ي كلتا
الدولتني ،ملزاولة أعمالها منذ أسبوع تقريبا.
وأك��د الدليجان أن التعاون بني امل�لاك في القطاع الخاص واملستأجرين،
ساهم في تعزيز األوضاع بشكل عامّ ،
وتقبل الخسائر الناجمة عن األزمة،
ً
مشيرًا إل��ى أن ه��ذا املشهد ش�ه��دن��اه ق�ب�لا عقب األزم ��ة امل��ال�ي��ة ع��ام ،2008
حيث نتج عنها هبوط ح��اد في العقار التجاري ،خصوصا في عقارات
املكاتب ،ألنه في ذلك الوقت لم تكن هناك محال تجزئة باألعداد املوجودة
حاليا ،حيث هناك في حدود  10آالف رخصة للمطاعم واملقاهي في الوقت
ُ
الحالي ،وفقا الحدث إحصائية نشرت مؤخرًا.
وب�ّي�نّ ال��دل�ي�ج��ان :ف��ي م��ا يخص دع��وة محافظ العاصمة ب�ش��أن ال�ق��رارات
واللوائح املعنية باملباني القديمة واملتهالكة ،حقيقة أجدها خطوة جيدة،
وأن��ا داع��م لها .اال ان هناك قانونًا في «البلدية» ،ينص على إل��زام املالك

ً
انخفاضا في األسعار
الشقق االستثمارية ستشهد
ّ
بالتدرج بتخفيف الحظر وعودة
قال مصدر عقاري مسؤول« :من املؤكد سيختلف األمر بعد انتهاء شهر رمضان املبارك ،خصوصًا في حال البدء
النشاط االقتصادي ،وهذا مرتبط بوضع خريطة طريق تسمح بعودة تدريجية ،كما فعل كثير من دول العالم ملواجهة الركود االقتصادي والبداية
باألنشطة األهم ،ثم املهمة وذات املساحة األصغر ثم األكبر ،وسوق العقار مرتبط بعودة النشاط للمكاتب الهندسية واملقاوالت ومحال البناء ،فعودة
هذه األنشطة تساعد على انتعاش السوق ،وأيضًا عودة العمل الحكومي مثل «البلدية» ،والتسجيل العقاري ،والجهات املعنية واملرتبطة بسوق العقار
تساعد على عودة الحياة الطبيعية وانتشال االقتصاد والسوق من الركود واالنكماش .واالنعكاسات ستختلف من قطاع إلى آخر؛ فالقطاع العقاري
ّ
ّ
والقطاع التجاري واالستثماري واملشاريع الكبرى أكثر القطاعات تأثرًا ،كما سيكون القطاع الترفيهي
السكني واملخازن سيكون أقل القطاعات تأثرًاّ ،
مثل الشاليهات حصة كبيرة من عدم الطلب ،وتوقعاتي بانخفاض الطلب والسعر في االستثماري والشاليهات بنسبة كبيرة».

أداء الصناديق االستثمارية المحلية أبريل 2020
العائد

العائد منذ

المدير

الصندوق

الشهري

بداية العام

الدارج االستثماري

االستثمارات الوطنية

8.16%

-15.59%

كامكو االستثماري

كامكو إنفست

6.34%

-18.52%

كاب كورب المحلي

كاب كورب لالستثمار

6.30%

-23.67%

وفرة

وفرة لالستثمار الدولي

6.23%

-19.76%

الرائد لالستثمار

الكويتية لالستثمار

6.12%

-21.56%

الوطنية االستثماري

االستثمارات الوطنية

6.11%

-21.13%

الرؤية

كمفيك

6.01%

-22.70%

الصناديق التقليدية

األهلي الكويتي

أهلي كابيتال

5.75%

-21.35%

كامكو لمؤشر السوق األول

كامكو إنفست

5.04%

-20.37%

المركز للعوائد الممتازة

المركز المالي

3.99%

-21.01%

فرصة المالي

المركز المالي

3.95%

-22.16%

المركز لالستثمار والتطوير

المركز المالي

3.84%

-20.15%

كامكو المأمون

كامكو إنفست

3.14%

-16.26%

الساحل

الساحل للتنمية واالستثمار

1.01%

-18.57%

الوسم

الكويتية للتمويل واالستثمار

-0.13%

-32.63%

ثروة االستثماري

ثروة لالستثمار

-0.72%

-26.24%

الوطني لألسهم الكويتية

الوطني لالستثمار

الصناديق المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
الدرة اإلسالمي

كامكو إنفست

7.75%

-19.72%

الفجر اإلسالمي

وفرة لالستثمار الدولي

7.61%

-16.93%

الكويت االستثماري

الكويتية لالستثمار

7.32%

-18.83%

الهدى اإلسالمي

كمفيك

6.07%

-19.62%

المركز اإلسالمي

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع

4.52%

-19.49%

ثروة اإلسالمي

ثروة لالستثمار

3.51%

-22.38%

سليمان الدليجان:
العقار التجاري
على موعد مع موجة
ركود محتمل ثم
معاودة االرتفاع
ق���رار ت��أج��ي��ل أق��س��اط ب��ن��ك االئ��ت��م��ان
غير ض��روري ..فهو سالح ذو ّ
حدين!
باملحافظة على عمل صيانة لتلك املباني ،وهو بحاجة الى تفعيل .اال انه
في الوقت ذات��ه نحن في وض��ع يجب ان تتواجد فيه قواننيّ ،
تنص على
أكثر من ذلك .كتحديد عدد املستأجرين العزابية فيها مع تفعيل الرقابة
ال�ص��ارم��ة عليها ،وه��ي مسألة ب��ات��ت غ��اي��ة ب��األه�م�ي��ة ،خصوصا ف��ي ظل
ّ
وج��ود مخاطر كبيرة في ما يتعلق باألعداد الكبيرة من العمالة ،والتي
تتشارك في غرف ضيقة ،باإلضافة الى دراس��ة سبل إحياء قطاع العقار
ّ
املتوقع ّ
تعرضه لركود اقتصادي
التجاري خالل الفترة املقبلة ،ألنه من
مستقبال ،ولو لفترة بسيطة ومن ثم سيشهد انطالقة ،خصوصا محال
التجزئة ،وذلك بسبب ما يتمتع به السوق املحلي من قوة شرائية ،خاصة
في ظل ان  %95ـــــ  %97من روات��ب املواطنني مضمونة من الحكومة ،ولم
ّ
تتأثر ،وبالتالي باتت لديهم سيولة ،لم يتم استخدام سوى  %25منها
ّ
خ�لال فترة األزم��ة الحالية .ل��ذل��ك ،أت��وق��ع رج��وع��ا قويا للقطاع التجاري
خالل الفترة املقبلة.
وي��رى الدليجان أن تأجيل اق�س��اط ق��روض بنك االئ�ت�م��ان ال ت�ك��ون ل��ه أي
انعكاسات مباشرة على السوق والقطاع ككل ،وقد يكون سالحًا ذا ّ
حدين؛
فالجانب اإليجابي سيكون من حيث تأجيل س��داد األق�س��اط ألشخاص
ّ
متعثرين ،علمًا بأن قسط بنك االئتمان منخفض أساسًا ومن دون فوائد،
ً
ما يجعل ق��درة األف��راد على س��داده أم�رًا سهال ،إال أن املساعدة قد تكمن
من خالل تخفيف الضغوط على العمالء في حال كان هناك أقساط أخرى
يجب سدادها ملصلحة بنوك أخرى.
ّ
تتجمع مبالغ هذه األقساط لدى
أما الجانب السلبي ،فهناك احتمال أن
البعض ،األمر الذي سيدفعهم لصرفها على أمور استهالكية وكماليات
خاصة ،في حال عودة الحركة االقتصادية إلى السوق ،وبالتالي ال أجدها
ستنعكس بإيجابية على السوق مستقبال.

وحدة تنظيم القطاع تصدر أول قراراتها

تمديد فترة سريان وثائق التأمين
خالل الحظر الشامل
سالم عبدالغفور
في أول قرار لها بعد إنشائها عقب إقرار القانون ،قررت وحدة تنظيم التأمني
السماح لشركات التأمني باتخاذ إج��راءات تمديد فترة سريان م��دة وثائق
ال�ت��أم�ين ،التي تنتهي مدتها خ�لال فترة تطبيق الحظر الشامل ف��ي البالد،
ولغاية انتهاء تلك الفترة ،أو أي تعديل يطرأ عليها في املستقبل ،وذلك بهدف
ضمان توفير التغطية التأمينية الالزمة ملصلحة حملة الوثائق من األخطار
املؤمن عليها.
وأش��ارت الوحدة إلى أن القرار أج��از لشركات التأمني اتخاذ إج��راءات إعفاء
امل��ؤم��ن لهم م��ن س��داد مقابل ال�ت��أم�ين أو تأجيل س ��داده للفترة ال�ت��ي يجري
تمديدها.
ولفتت إلى أن جميع الجهات الرقابية في دولة الكويت والعالم تتخذ حاليًا،
وفي ظل هذه األزم��ة التي نعيشها ،إج��راءات استثنائية مؤقتة غير مألوفة
تجاوبًا مع ما قد يفرضه الواقع الحالي ولتسهيل بيئة األعمال.
وأكدت الوحدة أن قرارها رقم  1لسنة  ،2020بشأن السماح بتمديد فترة سريان
م��دة وثائق التأمني ،قد ص��در في نطاق اختصاصها وح��دود مسؤولياتها
وانطالقًا من إيمان الوحدة بضرورة توعية الجمهور بنشاط التأمني واملنافع
وامل�خ��اط��ر واالل �ت��زام��ات املرتبطة ب��ه وتشجيع تنميته ،وح��رص��ًا منها على
توفير الحماية للمتعاملني في نشاط التأمني في ظل الظروف الراهنة التي
تعيشها دول��ة الكويت ،وم��راع��اة ل�ق��رار مجلس ال ��وزراء امل��وق��ر بشأن تطبيق
الحظر الشامل في البالد حاليا ،والصعوبات التي قد تواجه عددًا كبيرًا من
حملة الوثائق املؤمن لهم من قبل شركات التأمني املرخصة.
وذك��رت ال��وح��دة أنها ل��ن تدخر جهدًا ف��ي متابعة ت��داع�ي��ات انتشار فيروس
ك��ورون��ا وآث ��اره الصحية واملجتمعية ،وخ��اص��ة آث ��اره االق�ت�ص��ادي��ة وات�خ��اذ
القرارات املناسبة ملعالجتها إلى حني تجاوز هذه األزمة في القريب العاجل.

يجوز للشركات
إعفاء المؤمن
لهم من سداد
مقابل التأمين
أو تأجيله خالل
فترة التمديد
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ّ
يغيرون نشاطهم لالستفادة من أزمة «كورونا»

زعماء المافيا يستثمرون في قطاع الخدمات
سليمة لبال

على ديون شركة مملوكة لرجل أعمال هندي

تغير وجه الجريمة املنظمة حول العالم ،منذ انتشار مرض فيروس
كورونا املستجد ،إذ تراجعت تجارة املخدرات بينما زادت الهجمات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة وع �م �ل �ي��ات االح� �ت� �ي ��ال ،ل �ك��ن األس � ��وأ ه ��و ت��وج��ه زع �م��اء
العصابات إل��ى االستثمار في قطاع الخدمات للتحكم مستقبال في
ت��وزي��ع وت�ح��دي��د أس �ع��ار امل� ��واد األس��اس �ي��ة وف��ق م��ا كشفته صحيفة
الريبوبليكا اإليطالية.
وم��ن يتذكر فيلم «ال��رج��ل ال�ث��ال��ث» ال��ذي جسد شخصيته الرئيسية
امل�م�ث��ل األم �ي��رك��ي ال�ش�ه�ي��ر أورس ��ن وي �ل��ز ،ت�ت�م�ح��ور ق�ص��ة ه��ذا الفيلم
حول تهريب البنسلني في فيينا بعد الحرب العاملية الثانية ،ويبدو
أن الجريمة املنظمة ستستفيد من وب��اء كورونا بعد امل�خ��درات وفق
صحيفة الريبوبليكا اإلي�ط��ال�ي��ة ال�ت��ي دق��ت ن��اق��وس ال�خ�ط��ر وكتبت
«امل�ن�ظ�م��ات اإلج��رام�ي��ة مثلها مثل األس ��واق امل��ال�ي��ة تستبق ك��ل شيء
ولديها سيناريوهات لكل شيء في املستقبل».
ومن الصعب جدا أن نقول اليوم إن املافيا تعرف معلومات أكثر من
السلطات بشأن وباء كورونا وما بعده ،ولكن يبدو أن هناك مؤشرات
خطيرة وفق الكاتب اإليطالي روبارتو سافيانو الذي أصدر في وقت
سابق كتابا عن املافيا اإليطالية الكامورا.
وأشار سافيانو في مقال نشرته الريبوبليكا الى أن املافيا في هونغ
كونغ غيرت نشاطها وأن العصابات بدأت تتحرك من املكسيك الى
ّ
ك��وس��وف��و وم��ن إي�ط��ال�ي��ا ال��ى إي� ��ران .وال ي�ت�ع��ل��ق األم ��ر ف�ق��ط بسرقة
م �خ��زون��ات ال�ك�م��ام��ات واالح �ت �ي��ال ول �ك��ن ال�ك�ث�ي��ر م��ن زع �م��اء امل��اف�ي��ا
ب��دأوا وف��ق الكاتب اإلي�ط��ال��ي باالستثمار ف��ي ش��رك��اء خ��دم��ات مثل
التنظيف والتعقيم واإلط�ع��ام أو في شركات جمع نفايات منزلية
أو نقل ،ويكفي اإلمعان في محفظة استثماراتهم لنفهم كيف يمكن
أن يتحكموا غدا في توزيع الوقود واملنتجات األساسية وتحديد
سعرها.
وفي فرنسا قال املدير املركزي للشرطة القضائية الفرنسية جيروم
بوني في مقابلة مع مجلة لونوفيل أوبسرافاتور إن األجهزة األمنية
الحظت تراجعا كبيرا في أعداد الجنح ،وأضاف «من عادتي أن أقارن
ال�ج��ري�م��ة املنظمة ب��اق�ت�ص��اد س��وق م�ت��وح��ش ،لكنها م�ث��ل االق�ت�ص��اد
القانوني ،وج��دت نفسها محرومة من عوامل التبادل املعتادة ومن
تدفق البضاعة واألشخاص وحتى تدفق رؤوس األموال».
ول �ف��ت ب��ون��ي إل ��ى أن ب �ع��ض امل �ن �ح��رف�ين ال ��ذي ��ن ت�ت�ع�ق�ب�ه��م ال�س�ل�ط��ات
استسلموا للنوم خوفا من الوباء ألن الخروج أصبح شبه مستحيل،
لكن البعض منهم عززوا نشاطهم ،فمن كانوا يبيعون حبوب الفياغرا
املغشوشة تحولوا إل��ى بيع املعقمات الكحولية املزيفة على سبيل
امل�ث��ال وغ�ي��روا أه��داف�ه��م وطريقة عملهم بانتحال ه��وي��ات أط�ب��اء في
ال�ص�ي��دل��ة أو ب��اع��ة م ��واد ط�ب�ي��ة ،وأص�ب�ح��وا ي��روج��ون ب��أن�ه��م يملكون
مخزونا ضخما م��ن الكمامات واملعقمات ويطلبون م��ن ضحاياهم
تحويل املال بسرعة إلى حساب بنكي حتى يبدأوا في شحن البضاعة
التي ال توجد أصال.

انكشاف جديد
لبنوك إماراتية

العصابات بدأت باستغالل الوباء للدخول الى قطاعات حيوية

¶يتسللونإلىشركاتالتنظيفوالتعقيموالمأكوالتوالنقل..وغيرها
¶ السيطرة على توزيع السلع وتحديد أسعارها رهان المافيا الجديد
¶ المنظمات اإلجرامية مثلها مثل األسواق المالية تستبق كل شيء
وتمكن البعض منهم م��ن جني مبالغ تتجاوز  10ماليني ي��ورو في
فرنسا فيما فشل البعض ،ويعمدون دوم��ا على اللعب على نفسية
األفراد الذين يخشون دوما نقصا في هذه املواد الطبية.
وأوضح املسؤول الفرنسي أن هذه الشبكات مرتبطة ببعضها في دول
عدة .ففي منتصف أبريل ،أبلغت شرطة االحتالل اإلسرائيلي نظيرتها
الفرنسية بإيقاف فرنسيني انتحال اسم شركتني فرنسيتني تصنعان
ال�ك �م��ام��ات ال�ق�م��اش�ي��ة ،أح��داه��ا زاره� ��ا ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي إي�م��ان��وي��ل
ماكرون.

اختراق «الصحة»!
«الصحة» قطاع يصلح وفق الكاتب اإليطالي روبارتو سافيانو ألن
يستغل بسهولة من قبل املافيا ،التي لن تألو جهدًا في السيطرة
على املناقصات الخاصة ب��امل��واد الطبية واألدوي ��ة ،خصوصًا أنها
(أي املافيا) ال تعترف أص�لا بالحدود ،ويمكن أن تتغلغل بفضل
شبكاتها في أي مكان.

«كابينات» في أمستردام لحماية الزبائن

«كورونا» ّ
يغير عالم المطاعم!
¶ بيوت بالستيكية صغيرة لوجبات العشاء تراعي التباعد االجتماعي
غ� ّ�ي��ر ف�ي��روس «ك��ورون��ا» املستجد
م � �ع � ��ال � ��م وح� � � �ي � � ��اة ال � �ب � �ش � ��ر ح � ��ول
ال�ع��ال��م وأج�ب��ره��م ع�ل��ى ال�ب�ق��اء في
ع��زل��ة وت �ب��اع��د اج �ت �م��اع��ي ،ضمن
اإلجراءات الوقائية التي فرضتها
منظمة الصحة العاملية ،لكن في
ه��ول�ن��دا ،وف��ي أم�س�ت��ردام تحديدًا،
ً
ابتكر مطعم حال ملواجهة ذلك.
واب� �ت� �ك ��ر م �ط �ع��م ه ��ول� �ن ��دي ف �ك��رة
ج � ��دي � ��دة إلع� � � � ��ادة زب� ��ائ � �ن� ��ه خ�ل�ال
ج� ��ائ � �ح� ��ة ف � � �ي � � ��روس «ك� � � ��ورون� � � ��ا»
امل �س �ت �ج��د ،وذل � ��ك ب �ب �ن��اء ح �ج��رات
زجاجية منعزلة.
وك � � � ��ان م� �ط� �ع ��م «م � �ي� ��دي� ��ا م ��ات �ي ��ك
ب�ي��وت�ي��ك» ،ب��ال �ق��رب م��ن العاصمة
ال �ه��ول �ن��دي��ة أم � �س � �ت ��ردام ،ق ��د أق ��ام
خ�م��س ح �ج��رات زج��اج �ي��ة تسمح
ل �ل��زب��ائ��ن ب �ت �ن��اول ال �ط �ع��ام ب��أم��ان
ف��ي ظ��ل االل �ت��زام ب�ق��واع��د التباعد
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ،وت� � �ق � ��ع ال� �ه� �ي ��اك ��ل
ال ��زج ��اج� �ي ��ة م� �ب ��اش ��رة ع �ل��ى ق �ن��اة
م � ��ائ � �ي � ��ة ،م � � �ض� � ��اءة ف � �ق� ��ط ب� �ض ��وء
الشموع.
وي� �ق ��وم امل �ط �ع��م ح��ال �ي��ًا ب��اخ �ت �ب��ار
ال � �ت � �ج ��رب ��ة ال � � �ج � ��دي � ��دة ،وي� �ع� �ت ��زم
االعتماد على قائمة طعام نباتية
ب� ��ال � �ك� ��ام� ��ل ع � �ن� ��د ح � �ص� ��ول� ��ه ع �ل��ى

مطاعم هولندا ابتكرت حجرات زجاجية منعزلة لروادها

تغير تجربة
تناول الطعام
مع تخفيف
عمليات اإلغالق

تصريح بالعمل.
وب �ح �س��ب ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ج ��دي ��د ،ف��إن
ال �ن��ادل س�ي��راع��ي امل ��رور باألطباق
م��ع امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى م�س��اف��ة آم�ن��ة،
ول� ��ن ي �س �م��ح امل �ط �ع��م إال ب��وج��ود
األش �خ��اص املنتمني إل��ى العائلة
نفسها ويعيشون في بيت واحد
داخل كل كابينة معزولة.
وم � ��ن امل � �ق ��رر أن ت �س �ت �م��ر م ��راع ��اة
التباعد االجتماعي أث�ن��اء تناول
الطعام إلى أن يصبح اللقاح ضد
ف �ي ��روس «ك� ��ورون� ��ا» م �ت��اح��ًا على
نطاق واسع.

طريقة جديدة
ي �ج��ري امل �ط �ع��م ح��ال �ي��ًا اخ �ت �ب��ارات
ع�ل��ى ه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة ال �ج��دي��دة في
األك� � � ��ل وت � �ق� ��دي� ��م ال � �خ� ��دم� ��ة داخ � ��ل
املطاعم بانتظار إعطاء السلطات
ال�ه��ول�ن��دي��ة موافقتها ع�ل��ى إع��ادة
فتح املطاعم املغلقة منذ  16مارس
ملكافحة «كوفيد .»19 -
وقال مدير املطعم فيلم فيلتهوفن
إن ف� �ي ��روس «ك � ��ورون � ��ا» ي��رغ�م�ن��ا
ع �ل��ى إع� � ��ادة ال �ت �ف �ك �ي��ر ف ��ي ط��ري�ق��ة
استقبالنا للزبائن .وأضاف «قلنا
في أنفسنا فلنر ما يحصل إذا ما
جلسنا في هذه املواقع الصغيرة،
إذا ما كان ذلك جيدًا ،وإذا ما كنا
نستطيع تقديم ال�خ��دم��ة بطريقة
آم �ن��ة ،وت �ب�ي�ن ل �ن��ا أن األم� ��ر يعمل
بشكل جيد».
وت� �ح ��وي ه� ��ذه ال �خ �ي��م امل �ت �ب��اع��دة
امل� �ق ��ام ��ة ع �ل ��ى ط � ��ول ق� �ن ��اة م��ائ �ي��ة
ط� � � ��اول� � � ��ة م� � �س� � �ت � ��دي � ��رة ص � �غ � �ي ��رة
وكرسيني ،وهي جاهزة الستقبال
ال ��زب ��ائ ��ن ال ��ذي ��ن ق ��د ي��رغ �ب��ون ف��ي
تناول العشاء معًا.

ولفت فيلتهوفن إلى أن «الخروج
ضمن مجموعات كبيرة لن يكون
رائجًا لفترة معينة على األرج��ح،
لكن التواجد في وض��ع اجتماعي
وال�ت�ق��دي��ر الحقيقي ل�لأش�ي��اء معًا
أمر مطلوب أكثر في هذه املرحلة».
وت �ف��ادي��ًا ألي «اح �ت �ك��اك ع��رض��ي»،
يضع موظفو املطعم أقنعة واقية
من زجاج بليكسيغالس وقفازات
وي � �ق ��دم ��ون ال� �ط� �ع ��ام ع �ل ��ى أل � ��واح
ي��رس�ل��ون�ه��ا م��ن م�س��اف��ة آم �ن��ة إل��ى
ال��زب��ائ��ن ال��ذي��ن أدى دوره ��م أف��راد
آخ � � ��رون م� ��ن ط ��اق ��م ال �ع �م ��ل خ�ل�ال
الفترة التجريبية.
وأوض � ��ح ف�ي�ل�ت�ه��وف��ن أن «ال �خ �ي��م
صغيرة لدرجة لن يتمكن النادل
م��ن دخ��ول �ه��ا ،ل ��ذا ه��م س�ي�ق��دم��ون
الطعام من الخارج» ،مبديًا األمل
ف� ��ي أن ت �ل �ه��م م � �ب ��ادرت ��ه م �ط��اع��م
أخرى.
ي�ش��ار إل��ى أن امل�ط��اع��م عبر العالم
ق��د تكبدت خسائر ف��ادح��ة بسبب
اإلغ�ل�اق امل�ف��روض اح�ت��رازي��ًا للحد
من انتشار وب��اء فيروس «كوفيد
 ،»19ومع إعالن العديد من الدول
األوروب �ي��ة افتتاح مرافقها ،ب��دأت
امل� �ط ��اع ��م ف� ��ي ت �ط �ب �ي��ق ت �ع �ل �ي �م��ات
ال� �ت� �ب ��اع ��د االج� �ت� �م ��اع ��ي وات � �خ� ��اذ
خطوات جريئة في زمن «كورونا».

تخفيف إجراءات العزل
ق � ��ال رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ال �ه��ول �ن��دي
م � � � ��ارك روت � � � ��ه إن ب � �ل� ��اده س �ت �ب��دأ
تخفيف إج��راءات العزل العام هذا
األسبوع ،بعد مرور نحو شهرين
على فرضها.
وس�ي�ت��م ال��رف��ع ال �ت��دري �ج��ي لقيود
«ك ��ورون ��ا» خ�ل�ال األش �ه��ر األرب�ع��ة
املقبلة ،وح��ذر روت��ه من أن��ه يمكن
كبح عملية اإلنهاء إذا بدأ فيروس
«ك� � ��ورون� � ��ا» امل �س �ت �ج��د االن �ت �ش ��ار
بسرعة أكبر.
وق��ال« :التحرك ببطء ص��وب فتح
االقتصاد والحياة العامة سيتيح
لبلدنا فسحة زمنية للتطلع إلى
األم ��ام ووض ��ع خ�ط��ط للمستقبل.
س� �ن� �ق ��وم ب� ��ذل� ��ك ف � ��ي أس � � ��رع وق ��ت
م�م�ك��ن ،ل�ك��ن م��ن األف�ض��ل أن نكون
ً
آمنني اآلن بدال من الندم الحقًا».
وأض � � � � ��اف أن وض � � ��ع ال� �ك� �م ��ام ��ات
سيكون إلزاميًا في وسائل النقل
العام اعتبارًا من أول يونيو( .أ ف
ب ،رويترز)

تجارة املخدرات
تضاعف عدد الهجمات اإللكترونية وفق بوني منذ بداية أزمة كورونا،
خصوصًا مع شروع الكثير من الشركات في االعتماد على العمل عن
بعد ،إذ تم استهداف مستشفيات فرنسية من قبل قراصنة من شرق
أوروب� ��ا .وت��أث��رت ت �ج��ارة امل �خ��درات بشكل كبير بسبب ك��ورون��ا رغ��م
ارتفاع الطلب ،ويقول روني إن املخزون نفد لدى الكثير من مروجي
امل�خ��درات م��ع تعقد عمليات االس�ت�ي��راد فيما ي�ت��ردد املستهلكون في
الخروج للبحث عنها خوفا من العدوى.
ولفت بوني إلى أن مروجي املخدرات ط��وروا نظام توصيل للمنازل
مع بدء الحجر الصحي في فرنسا لكن عجلة هذه التجارة تراجعت
وفق التقديرات الرسمية من  20الى  40في املئة ،خصوصًا في املناطق
القريبة من هولندا أو أسبانيا حيث يبدو أن هناك مخزونا من هذه
املواد املجرمة.
واستبقت بعض الشبكات الحجر الصحي بتكديس مخزون كبير من
الكوكايني ،وتشعر السلطات أن بعض هذه الشبكات بدأت بتنشيط
ش�ب�ك��ات�ه��ا الس �ت �ي��راد امل ��زي ��د ل�ك�ن�ه��ا ل ��م ت�ك�ت�ش��ف ب �ع��د ط��رق��ا ج��دي��دة
لالستيراد سواء بحرا أو برا.

ل��م تمض س��وى أس��اب�ي��ع قليلة على أزم��ة ان�ك�ش��اف البنوك
اإلم��ارات�ي��ة على دي��ون ش��رك��ة «أن أم س��ي» الطبية اململوكة
ل�ق�ط��ب األع �م��ال ال �ه �ن��دي أر.ب��ي.ش �ي �ت��ي ،ح�ت��ى ظ �ه��رت أزم��ة
انكشاف جديدة مع شركة أخ��رى لتجارة السلع ،مملوكة
هي األخرى لرجل أعمال هندي.
والشركة هذه املرة تعمل بمجال تجارة السلع األولية ،وتحمل
اس��م  ،Phoenix Commoditiesومملوكة ل��رج��ل األع�م��ال
الهندي غ��وراف داوان ،والتي تسعى إلع��ادة هيكلة ديونها
بعد خسائر تكبدتها بنحو  450مليون دوالر في أحد عقود
التحوط ضد ف��روق العملة في خضم موجة االضطرابات
العنيفة التي تضرب األس��واق ،بحسب ما ذكرته صحيفة
فايننشال تايمز البريطانية نقال عن طلب تعثر تقدمت به
الشركة القابضة لدى السلطات في جزر العذراء البريطانية.
والشركة التي يبلغ عمرها نحو  20عامًا توظف نحو 2500
موظف ،وبلغت إيراداتها نحو  3مليارات دوالر في 2019
من تجارة الحبوب والفحم واملعادن.
وأش��ارت وثيقة تصفية اطلعت عليها وكالة رويترز الى أن
الشركة اململوكة لرجل األعمال الهندي عينت Quantuma
 LLPو KRyS Globalكمنسقني لعملية التصفية ،وتم
إخبار الدائنني للشركة في  24إبريل املاضي.
فيما ق��ال��ت م�ص��ادر لصحيفة «غ�ل��ف ن�ي��وز» اإلم��ارات�ي��ة إن
ح�ج��م ان�ك�ش��اف ال�ب�ن��وك اإلم��ارات �ي��ة ع�ل��ى ال�ش��رك��ة املتعثرة
يتراوح ما بني  350ــ  400مليون دوالر.
ولم تفصح املصادر عن البنوك املحلية باإلمارات ،التي قد
ت�ك��ون منكشفة ع�ل��ى دي ��ون ال�ش��رك��ة امل�ت�ع�ث��رة ،فيما أش��ار
تقرير لصحيفة فايننشال تايمز ،نقال عن عرض اطلعت
عليه الصحيفة ،ال��ى أن بنوكًا بريطانية ،وه��ي  HSBCو
 ،Standard Charteredأع �ط��ت ال�ش��رك��ة س�ي��ول��ة م��ن خط
ائتمان تقدر بنحو  41مليون دوالر للبنك األول ،ونحو 105
ماليني دوالر للثاني.
وت�ظ�ه��ر وث�ي�ق��ة ال�ت�ص�ف�ي��ة ،ال�ت��ي اط�ل�ع��ت عليها روي �ت��رز ،أن
ال�ش��رك��ة لديها تسهيالت ائتمانية متاحة عبر شركاتها
التابعة تقدر بنحو  1.6مليار دوالر( .العربية)
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«هيونداي كونسبت كار» عصرية تستشرف المستقبل وتستعد له
كشفت شركة هيونداي موتورز موخرًا عن أحدث طراز
ّ
يجسد هوية التصميم
من بروفسي الكهربائية ،EV
ال���ري���اض���ي ال��ح��س��ي  Sensuous Sportinessل��ل��ش��رك��ة،
ويعكس ،ككل سيارات هيونداي الحديثة ،الكيفية التي
قد تبدو بها طرازات الشركة املستقبلية.
وتلهم س��ي��ارات املفهوم (كونسبت) الحديثة شركات
صناعة ال��س��ي��ارات إلط�لاق العنان ل�لإب��داع ،وبتجاوز
ح���دود تصميم ال��س��ي��ارة ،م��ن خ�ل�ال اس��ت��ك��ش��اف أف��ك��ار
ّ
أو أنماط ج��دي��دة .وك��ان مصنعو السيارات سابقًا قد
أج����روا دراس����ات ع���دة ل��ق��ي��اس ردود ف��ع��ل املستخدمني
والسائقني للتصاميم الجديدة تمامًا ،لكن لم يقوموا
فعليًا بإنتاجها وتقديمها لألسواق.
وخ�لاف��ًا ل��ذل��ك ،ق ّ��دم��ت ه��ي��ون��داي ف��ي ال��س��ن��وات األخيرة
ع���ددًا م��ن س��ي��ارات الكونسبت ال��ح��دي��ث��ة بتصاميمها
املستقبلية ،وقامت بإنتاجها الحقًا.

لتتسق م��ع سقفها ال��زج��اج��ي ال��ع��ائ��م وال��رق��ي��ق ال��ذي
يسمح بدخول املزيد من ض��وء النهار الكبير ،ويمتد
ً
بخطوطه العريضة ،وصوال إلى الجناح الخلفي.

Le Fil Rouge
في معرض باريس للسيارات  ،2018قدمت هيونداي
س���ي���ارة م��ف��ه��وم «ل���و ف��ي��ل روج»  .Le Fil Rougeال���ذي
يعكس إي��م��ان ش��رك��ة ه��ي��ون��داي ب��ت��راب��ط التصميمات
السابقة والحالية واملستقبلية للعالمة التجارية ،كما
ت��أث��رت ب��م��ف��ه��وم ش��رك��ة ه��ي��ون��داي ب��ون��ي ك��وب��ي��ه التي
طرحت عام  1974مع ملسة مستقبلية.
تتميز  Le Fil Rougeبهيكلها ال��ـ  .Fastbackوتعتمد
ّ
خواصها على النسبة الهبية  .golden ratioوقد حقق
مصممو شركة هيونداي ّ
تفردًا نسبيًا بتصميم هذه
السيارة بقاعدة إطاراتها الطويلة .وتعكس سيارة Le
 Fil Rougeمنهج التصميم الخفيف ،الذي يولد مظهرًا
ّ
حركيًا لألمام.
ديناميكيًا وتأثيرًا

i-oniq
ظهرت سيارة  i-oniqللمرة األول��ى في معرض جنيف
ل��ل��س��ي��ارات  ،2012وه����ي س���ي���ارة ه��ات��ش��ب��اك ري��اض��ي��ة
ك���ه���رب���ائ���ي���ة ب���م���ح���رك ب���ن���زي���ن م���م���ت���د ،ت�����م ت��ص��م��ي��م��ه��ا
وت��ط��وي��ره��ا ف���ي امل���رك���ز األوروب�������ي ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر
ل��ش��رك��ة ه���ي���ون���داي ،وك���ان���ت أول س���ي���ارة ت��ح��ص��ل على
توقيع الشركة .Cascading Grille
ك���ان���ت س���ي���ارة  i-oniqن��ق��ط��ة ال���ب���داي���ة وال��ن��س��خ��ة األم
لهيونداي  IONIQالتي تم إطالقها بعد أرب��ع سنوات
ك������أول س����ي����ارة ف����ي ال���ع���ال���م م�������زودة ب���ث�ل�اث���ة م��ح��رك��ات
كهربائية.

إنترادو
ت��م الكشف ع��ن س��ي��ارة ه��ي��ون��داي ان��ت��رادو ف��ي معرض
جنيف ل��ل��س��ي��ارات ل��ع��ام  ،2014وك���ان ظ��ه��وره��ا إي��ذان��ا
ب��ت��ح��ول ف��ي م��س��ار ان��ت��اج س���ي���ارات ه��ي��ون��داي باتجاه
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ت��ق��دي��م رؤي����ة ل��ك��ي��ف��ي��ة ت��ل��ب��ي��ة ال��س��ي��ارات
الحتياجات التنقل املستقبلية .أثبتت إنترادو تصور
هيونداي إلمكانية أن تتحد تقنيات املركبات املتقدمة
والتصميم الذكي بشكل فعال لراحة السائق والركاب.
ال يعتمد الشكل املميز إلنترادو ،التي تأخذ اسمها من
الجانب السفلي لجناح الطائرة ،كثيرا على التفاصيل
ويركز على تقديم الكفاءة الديناميكية الهوائية.

RN30
كشفت هيونداي ف��ي معرض ب��اري��س للسيارات لعام
 2016عن سيارة  RN30للسباق ،املستوحاة من سباق
السيارات .وتم تطوير  RN30بتعاون وثيق مع شركة
هيونداي موتور سبورت لرياضة السيارات ،واملركز
التقني التابع لهيونداي موتور أوروبا ،وقسم تطوير

مركبة Intrado

مركبات األداء واألداء العالي التابع لهيونداي موتور،
وذل���ك اس��ت��ن��ادًا ال��ى ال��س��ي��ارة ه��ي��ون��داي  i30م��ن الجيل
الجديدة ،وتمت اإلش��ادة بسيارة  RN30لدمجها بني
التصميم الديناميكي ال��ه��وائ��ي إل��ى ج��ان��ب التقنيات
امل��ت��خ��ص��ص��ة ال��ع��ال��ي��ة األداء م���ع وع���د ب��ق��ي��ادة سريعة
مثيرة.
وي��ت��م��ي��ز ال��ت��ص��م��ي��م ال��خ��ارج��ي ل���ط���راز  RN30ب��رف��ارف
«عائمة» فوق كل إطار ،والتي تعزز األداء الديناميكي
الهوائي مع الفواصل الجانبية ،وتنتج اإلحساس بأن
السيارة مستوعبة تماما على املسار.
كانت  RN30بمنزلة ال��ب��ش��ارة لظهور س��ي��ارات مهمة،
م���ث���ل  i30 Nو .i30 N TCRف����ج����اءت ف����ي ت��ص��ام��ي��م

¶ بروفسي الكهربائية EV
تجسد هوية التصميم الرياضي
ِّ
الحسي Sensuous Sportiness
¶ مركبات كونسبت الحديثة
من هيونداي ُتلهم الشركات..
لتقديم أفكار وتقنيات جديدة
في التصميمات المستقبلية

Vision T
كشفت هيونداي عن  Vision Tالرياضية املتعددة االستخدامات  SUVالهجينة في معرض لوس
أنجلوس  .2019وتتميز بتصميم مميز يدور حول مفهوم الديناميكية ،ويقدم رؤية مبتكرة للمركبات
الكهربائية الحضرية للشركة.
وينقل املظهر الجانبي لسيارة  ،Vision Tواملتأثر بخط «التصميم الرياضي الحسي» Sensuous
ّ
ّ
والتقدم لألمام .ويعكس غطاء املحرك الطويل وخط السقف
مستمرًا بالسرعة
 Sportinessإحساسًا
امل�س�ت��وي إل��ى ج��ان��ب ق��اع��دة ال�ع�ج�لات ال�ط��وي�ل��ة وال �ت��درج��ات ال�ق�ص�ي��رة طابعها ال��دي�ن��ام�ي�ك��ي .وخ�لاف��ا
لتصميمات السيارات الرياضية املتعددة االستخدامات  SUVالسائدة ،تعتمد  Visionزوايا هندسية
ً
َّ
واضحة وحواف حادة لخلق تباين مذهل بني صورة أنيقة وخطوط تتسم بالقوة.

ككل عام وبمناسبة حلول الشهر الكريم

فيلم «فجر يوم جديد» إهداء «كارتييه»
للعالم اإلسالمي
ت��ش��ارك «ك��ارت��ي��ي��ه» ،ول��ل��ع��ام ال���راب���ع على
ال����ت����وال����ي ،ال���ع���ال���م اإلس��ل��ام�����ي اح���ت���ف���اءه
وت��رح��ي��ب��ه ب��ح��ل��ول ش��ه��ر رم��ض��ان الكريم
عبر إطالقها فيلمًا ّ
مكرسًا خصيصًا لهذه
املناسبة بعنوان «فجر يوم جديد» ،الذي
يجمع ومضات من كل املدن العاملية ،التي
تربط الدار عالقة وطيدة بهاّ ،
ليقدمها في
مدينة ُ
العال السعودية التي لطاملا كانت
ّ
ملتقى للحضارات ومركزًا فنيًا ومعرفيًا
غنيًا بشتى التأثيرات اللغوية والثقافية،
ً
ف���ض�ل�ا ع����ن وق���وع���ه���ا ع���ل���ى ط���ري���ق ال��ح��ج
ال��راب��ط ب�ين ب�لاد ال��ش��ام ومصر م��ن جهة،
وم��ك��ة امل��ك ّ��رم��ة وامل��دي��ن��ة امل��ن ّ��ورة م��ن جهة
أخرى .كما ّ
يجسد الفيلم لفتة جديدة من
«كارتييه» لتسليط الضوء على العالقة
ال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ي تربطها باملنطقة ،وال��ت��ي
تعود جذورها إلى عام .1912
وعلى غرار التفاعالت الجمالية والثقافية
التي ساهمت في تشكيل بصمة وهوية
كارتييه اإلب��داع��ي��ة الفريدة عبر التاريخ
ّ
ال��ع��ري��ق ل��ل��دار ،ف��إن الفيلم ال��ج��دي��د يمثل
ً
ف��ص�لا ج��دي��دًا ف��ي ه��ذه ال��رواي��ة الساحرة
وح���ال���ة ح���واري���ة ع��ب��ر ف��ت��رة زم��ن��ي��ة تمتد
إل���ى  150ع��ام��ًا خ��ل��ت ،ليحمل مشاهديه
إل����ى امل���اض���ي ال���س���اح���ر ،ث���م ي��ع��ي��ده��م إل��ى
ال��ح��اض��ر داع���ي���ًا إي���اه���م ال���ى ت��ق��دي��ره حق
التقدير ،ومن ثم ينطلق ليقدم تصورات
مستقبلية لقصة كارتييه ،وك��ل ذل��ك مع
إلقاء الضوء على عراقة الدار وإبداعاتها
وتحفها فوق مرايا صرح «مسرح املرايا»
امل���ذه���ل ال��ق��ائ��م ف���ي ق��ل��ب ال ُ���ع�ل�ا م���ن إب���داع
املعماري فلوريان بوجي.
ويأخذ الفيلم شكل رحلة عبر أهم مراحل

مدينة العُ ال السعودية ..موقع تصوير الفيلم الجديد

م���س���ي���رة «ك����ارت����ي����ي����ه» ،ب������دءًا م����ن ان���ط�ل�اق
«ال���ب���ان���ت���ي���ر» ف����ي س���اح���ة ب��ل��اس ف���ان���دوم
ال��ب��اري��س��ي��ة ال���ت���ي ت��ح��ت��ض��ن أول ب��وت��ي��ك
ل��ل��دار ،ال��ذي افتتحه لويس كارتييه عام
 ،1899وم�����رورًا ب��امل��دن وامل��ن��اط��ق اآلس���رة
التي استقت «كارتييه» منها اإللهام ،مثل
لندن ونيويورك والشرق األوسط والهند،
وذل���ك م��ع التأكيد على أن شهر رمضان
الكريم ليس ّ
مجرد مناسبة إقليمية ،بل
ومعان عاملية أيضًا.
ينطوي على أبعاد
ٍ
وت�����س�����رد ال���ح���م���ل���ة ق���ص���ة ك���ارت���ي���ي���ه ع��ب��ر
سلسلة من األم��اك��ن واألح���داث ،مع إب��راز
«ال��ب��ان��ت��ي��ر» ك��رم��ز ل���ق���درة ال��ب��ش��ري��ة على
ال���ت���ك���ات���ف وت�����ج�����اوز ك����ب����رى ال���ت���ح ّ���دي���ات

واملضي قدمًا نحو مستقبل مشرق ،نحو
«فجر جديد».
وت��ك��ت��س��ب ه����ذه ال���رس���ال���ة أه��م��ي��ة خ��اص��ة
ال��ي��وم ب��ال��ذات ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف الحالية،
ّ
ح��ي��ث ت���ؤك���د «ك��ارت��ي��ي��ه» ال��ت��زام��ه��ا بقيم
ّ
ال����ت����ض����ام����ن وال����ت����ك����ات����ف م�����ع ت���ق���دي���م���ه���ا
ت��ب ّ��رع��ًا مل��ب��ادرة «ص��ن��دوق اإلم����ارات وطن
اإلن��س��ان��ي��ة» ال��ت��ي أطلقها ال��ه�لال األحمر
اإلم�����ارات�����ي ،وذل�����ك ب���ه���دف دع����م ال��ش��رائ��ح
األك���ث���ر ت���أث���رًا ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى مكافحة
جائحة «كوفيد.»-19
وفي املناسبة ،قال كريستوف ماسوني
 الرئيس التنفيذي لكارتييه في الشرقاالوس����ط وال��ه��ن��د وأف��ري��ق��ي��ا« :ن��ح��ن في

كارتييه نشعر بامتنان كبير تجاه أهل
املنطقة ،ونرى في شهر رمضان الكريم
خ���ي���ر ف���رص���ة ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ع����ن ام��ت��ن��ان��ن��ا
وال��ت��زام��ن��ا ال��راس��خ ب��دع��م ال��ف��ئ��ات األق��ل
ح���ظ���ًا وال����ش����رائ����ح االج���ت���م���اع���ي���ة ال��ت��ي
تعاني من املصاعب ،ودعم من ّ
يمدون
لهم يد العون ،ال سيما في ظل الظروف
االستثنائية الصعبة كالتي يعيشها
عاملنا اليوم.
ونتطلع ق��دم��ًا للترحيب بشهر رمضان
ال����ك����ري����م ،ال�������ذي ل���ط���امل���ا ك������ان رم�������زًا ل��ق��ي��م
التسامح والتعاون واملشاركة التي تشكل
ً
ج���زءًا أص��ي�لا م��ن ه��وي��ة دارن����ا ،وه���ي قيم
نحن جميعًا أحوج ما نكون إليها اليوم».

ال���س���ي���ارات ال��ج��دي��دة ن��ف��س م�لام��ح RN30؛ ك���اإلض���اءة
املثلثة ومخطط املصابيح األمامية واللون الخارجي
األزرق ،وكذلك استخدام مقعد السائق بشكل رياضي
ّ
يتناسب م��ع جسمه ويحتويه ،ف��ي ح�ين يلتف قفص
متكامل حول املقصورة ليزيد من قوة جسم السيارة،
وي���دع���م ح��م��اي��ة ال��س��ائ��ق ،وزر  .Nك��م��ا ت���م ن��ق��ل فلسفة
 RN30خفيفة الوزن إلى .i30 N TCR

 FEبخاليا الوقود
اع��ت��ب��ر م��ف��ه��وم خ�لاي��ا ال���وق���ود  FEامل��س��ت��ق��ب��ل��ي خ��ط��وة
إل�����ى األم�������ام ل���ل���م���رك���ب���ات ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب���ال���ه���ي���دروج�ي�ن
عندما ظهرت ألول م��رة في معرض جنيف للسيارات
 .2017وأك��دت هيونداي ،من خاللها ،التزامها تطوير
سيارة تعمل بخاليا الوقود .وك��ان من نتيجة الشكل
االن��س��ي��اب��ي امل��ت��أث��ر ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة أن ت��ك��ون االن��ب��ع��اث��ات
ال����وح����ي����دة مل���ف���ه���وم خ��ل��ي��ة ال�����وق�����ود ه����ي امل�������اء .وي���ؤك���د
تصميمها البسيط والنظيف وال��ه��ادئ كونه صديقًا
للبيئة ،وال يقوم بعمل أي تلويث .ويتجلى أسلوبه
البسيط في رقائق الهواء الخلفية األنيقة والفتحات
ّ
املدمجة التي توفر الكفاءة الديناميكية الهوائية ،من
خالل الهندسة الذكية.
وج���رى ال��ك��ش��ف ع��ن س��ي��ارة خ�لاي��ا ال���وق���ود م��ن الجيل
الثاني لشركة هيونداي« ،نيكسو»  NEXOبعد أشهر
قليلة م��ن ال��ك��ش��ف ع��ن م��ف��ه��وم  ،FE Fuel Cellوورث���ت
ع��ن الجيل األول مظهر امل��رك��ب��ات ال��ري��اض��ي��ة املتعددة
االستخدامات  SUVوميزات التصميم املذهلة .وتقدم
ً
 NEXOشكال يتسم بالتناغم الطبيعي ،تتدفق خطوطه

وق��د أث���رت س��ي��ارة  Le Fil Rougeف��ي تصاميم الجيل
الثامن من سيارة سوناتا والجيل السابع من سيارة
إلنترا.

 45الكهربائية
كشفت هيونداي النقاب عن سيارة « »45الكهربائية
في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في عام .2019
ويمثل اسم « »45تكريمًا لتراث العالمة التجارية الذي
ي��ع��د داف���ع���ا ل��ل��ت��ط��وي��ر ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل ،وي��ب��ش��ر بحقبة
ّ
ج��دي��دة م��ن تصاميم ه��ي��ون��داي للسيارات ،ت��رك��ز على
ال��ك��ه��رب��اء وال��ت��ق��ن��ي��ات امل���س���ت���دام���ة ،وك���م���ا أن����ه يستمد
اإللهام من املركبة التي شهدت تأسيس روح التصميم
األولى لهيونداي؛ وهي املركبة بوني كوبيه التي كانت
العالمة قد أطلقتها في عام  ،1974أي قبل  45عاما.

بروفيسي
تم الكشف عن بروفيسي؛ أحدث سيارات هيونداي ،في
مارس من هذا العام .والتي تتميز بمنحنيات انسيابية
ناعمة ،خالفا لسابقتها « ،»45بال وج��ود زواي��ا حادة
ّ
أو ح��واف .ويعيد شكلها الكالسيكي الجديد ذكريات
السيارات الفاخرة في عشرينيات وثالثينيات القرن
امل��اض��ي .وف��ي ال��وق��ت نفسه ،تتميز السيارة بعدد من
الخصائص؛ مثل اإلضاءة املنقطة والعجالت الهوائية
آت م��ن املستقبل.
ال��ت��ي تجعلها ت��ب��دو وك��أن��ه��ا ش���يء ٍ
ومن هنا جاء اسمها بروفسي؛ أي النبوءة ،في تلميح
واضح إلى أن هذه السيارة هي مقدمة لألشياء املقبلة.
ت��ع��ت��ب��ر س���ي���ارة ه���ي���ون���داي ب���روف���س���ي أح�����دث تجسيد
للتصميم الرياضي الحسي  ،Sensuous Sportinessمع
ال��ت��زاوج ب�ين التناغم الجمالي والديناميكا الهوائية
املطورة فيها.

خالل الحظر الكلي

«بوبيان» مستمر مع عمالئه
عبر قنواته اإللكترونية
أع��ل��ن ب��ن��ك ب��وب��ي��ان ع��ن اغ�لاق
جميع فروعه العاملة بدءًا من
ال��ي��وم االث��ن�ين  11م��اي��و 2020
وحتى  30مايو  2020في ظل
اج������راءات ال��ح��ظ��ر ال��ك��ل��ي ال��ت��ى
اع���ل���ن���ت ع���ن���ه���ا ال���ح���ك���وم���ة ف��ي
الوقت الذي يمكن فيه للعمالء
ال���ح���ص���ول ع���ل���ى ك����ل ال����خ����دم����ات امل��ص��رف��ي��ة
م���ن خ��ل�ال ال���ق���ن���وات االل��ك��ت��رون��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة
للبنك ،س���واء م��ن خ�لال م��وق��ع البنك www.
 bankboubyan.comاو م���ن خ��ل�ال تطبيق
البنك على الهواتف الذكية.
وي��م��ك��ن ل��ل��ع��م�لاء م���ن م��س��ت��خ��دم��ي تطبيق
بوبيان إنجازالعديد من املعامالت املصرفية
م����ث����ل ف����ت����ح ح�����س�����اب اون���ل���اي�������ن ب���ال���ع���م�ل�ات
الرئيسية وانشاء كل أنواع الودائع وإصدار
وتفعيل العديد م��ن بطاقات بوبيان خالل
دقائق.
كما يمكنهم من خالل تطبيق البنك الحصول
ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة خ���دم���ات ،وم��ن��ه��ا ال��ت��ح��وي��ل
امل����ح����ل����ي وال�������دول�������ي وخ�����دم�����ة ال���ت���ح���وي�ل�ات
وي��س��ت��رن ي��ون��ي��ون وخ��دم��ة  pay meوخدمة
ال��س��ح��ب م���ن دون ب��ط��اق��ة م���ع ام��ك��ان��ي��ة دف��ع
الفواتير املختلفة لالتصاالت والتطبيقات
واالل����ع����اب ،ك��م��ا ي��م��ك��ن م���ن خ��ل�ال ال��ت��ط��ب��ي��ق
التبرع للعديد من الجهات الخيرية وتحويل
مبالغ ال��زك��اة وال��ص��دق��ات وم��ن خ�لال خدمة
«مساعد» املساعد الرقمي الشخصي على
تطبيق بوبيان وعلى خدمة الواتس اب على
الرقم  1820028يمكن للعمالء اتمام العديد
م���ن امل���ع���ام�ل�ات امل��ص��رف��ي��ة وإي����ج����اد ال�����ردود
ع��ل��ى ال��ك��ث��ي��ر م���ن األس��ئ��ل��ة واالس���ت���ف���س���ارات

ال��ت��ي تخص حساباتهم امل��ص��رف��ي��ة ،ومنها
ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال االس��ت��ف��س��ار ع���ن رص��ي��د
الحساب ،واالستفسار عن رصيد البطاقات
االئ���ت���م���ان���ي���ة ،وال���ت���ح���وي�ل�ات ب���ك���ل اش��ك��ال��ه��ا
وغيرها من الخدمات املصرفية االخرى.
ك��م��ا ي��م��ك��ن ل��ل��م��س��ت��خ��دم أي��ض��ًا ط��ل��ب امل��زي��د
من البيانات املصرفية من «مساعد» في الـ
 ،WhatsAppمثل معرفة منتجات وخدمات
ب��ن��ك ب���وب���ي���ان امل��ت��ن��وع��ة (رص���ي���د ال��ح��س��اب،
م���واع���ي���د ع���م���ل وم����واق����ع ال�����ف�����روع ،م��ش��ارك��ة
 ،IBANتاريخ ال��رات��ب ال��ق��ادم )..وغيرها من
بشكل س��ري��ع وف��ي ظل
ال��خ��دم��ات ال��ت��ي تتم
ٍ
وج�����ود دع����م م���ت���واف���ر ع��ل��ى م�����دار  24س��اع��ة
وطوال أيام األسبوع.
وي���م���ك���ن ل���ع���م�ل�اء ب���وب���ي���ان ح���ال���ي���ًا اص�����دار
وت���ف���ع���ي���ل واس����ت����خ����دام ال���ب���ط���اق���ة ال��رق��م��ي��ة
املسبقة ال��دف��ع ع��ن ط��ري��ق تطبيق بوبيان
ل��ي��ت��م��ك��ن ال��ع��م��ي��ل م���ن خ�لال��ه��ا م���ن إص����دار
وتفعيل البطاقة خالل دقائق واستخدامها
على ال��ف��ور ف��ي عمليات ال��ت��س��وق وال��ش��راء
ع���ن ط���ري���ق اإلن���ت���رن���ت ب��ش��ك��ل آم����ن وس��ه��ل
ومريح من دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو
االت��ص��ال على مركز خدمة العمالء ليؤكد
البنك انفراده بتقديم الخدمات واملنتجات
الرقمية التي يطرحها لعمالئه.
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ُ
تعامل ترامب مع الوباء «فوضوي»
أوباما:
وصف الرئيس األميركي السابق باراك أوباما أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع وباء
كورونا بأنه «فوضوي» ،وذلك في مؤتمر عبر الهاتف مع أعضاء سابقني في إدارته ،وفق
مصدر مقرب.
وح��ث أوب��ام��ا أن�ص��اره على ال��وق��وف خلف املرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن الذي
ً
يسعى إلزاح��ة ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر املقبل ،قائال إن االنتخابات «مهمة
للغاية ألن ما نواجهه ليس مجرد فرد أو حزب سياسي بعينه».

اإلثنين  18رمضان  1441هـ •  11مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16788

دول أوروبية تعيش اليوم األخير من العزل ..ورهان على «الفتح اآلمن»

ً
مجدداُ ..
ويربك أميركا
«كورونا» ُيفاجئ الصين

6

أمور يجب تجنبها
بعد رفع الحظر

رفع القيود ال يعني اختفاء فيروس كورونا،
وعدم إمكانية عودته ،وقرارات رفع الحظر اتخذت
في األساس ألسباب اقتصادية وليست صحية.
ومع عودة الحياة الطبيعية تدريجيا ،يحذر خبراء
من االندفاع نحو ممارسة األنشطة التي اعتدنا
عليها قبل ظهور الوباء.
ونقل موقع قناة الحرة عن موقع  Cnetقائمة
ببعض األشياء التي ينبغي تجنبها مع انتهاء
عمليات اإلغالق:

التخلص من الكمامات
ال ت�ت�خ�ل��ص م ��ن ال �ك �م��ام��ات ال �ت��ي ال ت� ��زال ب �ح��وزت��ك ،ألن��ك
سوف تحتاجها خالل الفترة املقبلة ،فمع استئناف املحال
وال �ش��رك��ات ن�ش��اط�ه��ا ،اح ��رص ع�ل��ى ارت � ��داء أغ�ط�ي��ة ال��وج��ه
ومراعاة قواعد التباعد االجتماعي.
أشخاص مرتدين كمامات لتج ّنب عدوى «كورونا» في سوق ببكين أمس (أ.ف.ب)

دخل التحدي العالمي للسيطرة على فيروس كورونا مرحلة جديدة ودقيقة قد
تكون حرجة ولها تداعيات على مساعي اعادة فتح االقتصاد ،ففي حين تنهي
دول اوروبية اليوم حالة االغالق وتعود تدريجيا إلى الحياة ،فاجأ كورونا دوال مثل
الصين وكوريا الجنوبية مجدداً مع عودة تسجيل اصابات محلية ،سلطت الضوء
على مسألة عودة نشاط الفيروس لدى المتعافين منه ،ما قيد يزيد العقبات أمام
جهود مكافحته .في وقت اقترب الفيروس التاجي اكثر فأكثر من الدائرة المقربة
من الرئيس االميركي دونالد ترامب مع اعالن اصابة مستشار ابنته ايفانكا وحجر ثالثة
مسؤولين من خلية األزمة على رأسهم خبير االوبئة أنطوني فاوتشي.

محرر الشؤون الدولية
في حني فاقت إصابات «كورونا» في العالم األربعة
م�لاي�ين ووف�ي��ات��ه  280أل �ف��ًا ،أك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة أرب��اع�ه��ا
ف��ي أوروب� ��ا وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .ق��ال ت�ق��ري��ر لوكالة
بلومبيرغ إن دراسة أشرفت عليها الحكومة الصينية
حديثا بينت أنه من بني املتعافني من املرض ،تبني أن
ما بني  5إلى  15في املئة أصيبوا به مرة أخرى .وقد
اختلفت النسب باختالف املناطق ،وكانت ال تتجاوز
 1ف��ي املئة أحيانا ف��ي بعض األم��اك��ن ،بحسب وان��غ
ج ��وي ت�ش�ي��ان��غ م��دي��ر ق�س��م ال �ع ��دوى ف��ي مستشفى
جامعة بكني ال��ذي أعلن النتائج الخميس املاضي.
وانغ أوضح أن معظم املرضى الذين ثبتت إصابتهم
م��رة أخ��رى بالفيروس ل��م تظهر عليهم أي أع��راض،
وإن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات ملعرفة سبب
عودة نشاط الفيروس.
وف ��ي ال �ص�ي�ن ،ح �ي��ث ظ �ه��ر ال ��وب ��اء ل �ل �م��رة األول � ��ى في
ديسمبر  ،2019أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية،
أمس ،تسجيل  14إصابة جديدة ،وهو أعلى عدد منذ
 28أبريل املاضي ،ويشمل أول حالة منذ ما يزيد على
ش�ه��ر ف��ي م��دي�ن��ة ووه� ��ان .وت�س�ب��ب ف��ي زي ��ادة األرق ��ام
تسجيل  11إصابة في مدينة شوالن في إقليم جيلني،
حيث رفع املسؤولون مستوى الخطر من متوسط إلى
مرتفع.

أول حالة
في ووهان منذ  3أبريل..
ضمن  14إصابة جديدة
إصابة المساعد الشخصي
إليفانكا ترامب ..وحجر
 3من فريق مكافحة الوباء
وأش ��ارت لجنة ال�ص�ح��ة إل��ى أن ال�ح��ال��ة ال�ج��دي��دة في
ووه��ان هي األول��ى منذ الثالث من أبريل ،وكانت من
قبل إصابة لم تظهر عليها أعراض.
وبخالف الحالة في ووهان والحاالت اإلحدى عشرة
في ش��والن ،كانت الحالتان الباقيتان قادمتني من
ال�خ��ارج .وذك��رت اللجنة أن��ه ت��م تسجيل  20إصابة
ج��دي��دة م��ن دون أع ��راض ،وه��و أع�ل��ى ع��دد منذ أول
الشهر ال�ج��اري ،وب��زي��ادة ع��ن  15حالة ُسجلت قبل
يوم.

أميركا وشراسة الفيروس
من جانبها ،تستمر أميركا في تسجيل ارقام قياسية
م��أس��اوي��ة ج ��راء ال �ف �ي��روس ،ح�ي��ث س� ّ�ج�ل��ت ال��والي��ات
ّ
امل��ت �ح��دة م �س��اء ال�س�ب��ت  1568وف ��اة ج��دي��دة ،ليرتفع
ب��ذل��ك إج�م��ال��ي ع��دد وف� ّ�ي��ات ال�ج��ائ�ح��ة ف��ي ال �ب�لاد إل��ى
أكثر من  80ألفًا ،كما تجاوزت اإلصابات املليون و300
أل��ف استنادًا إل��ى إحصاء لجامعة «جونز هوبكنز».
وي�خ�ض��ع ث�لاث��ة م�س��ؤول�ين ف��ي ف��ري��ق ال�ب�ي��ت األب�ي��ض
ملكافحة «ك��وف �ي��د ،»-19بينهم ع��ال��م األوب �ئ��ة أنطوني
ف��اوت �ش��ي ،ل�ح� ْ�ج��ر ص� ّ�ح��ي ،بسبب اح�ت�م��ال تعرضهم
للفيروس.
وقالت وسائل إع�لام إن روب��رت ريدفيلد مدير مركز
الوقاية من األمراض املعدية (سي دي سي) وفاوتشي
ع��ال��م األوب�ئ��ة ال��ذي يعمل مستشارًا للبيت األب�ي��ض،
وضعا نفسيهما في حجر صحي بعد مخالطتهما
مل�ص��اب�ين ب��ال�ف�ي��روس .وامل �س��ؤول ال�ث��ال��ث ه��و ستيفن
هان الذي يرأس إدارة الغذاء والدواء األميركية الهيئة
املكلفة اإلشراف على املواد الغذائية واألدوية.
وتأتي هذه املعلومات غداة اإلعالن عن خضوع كايتي
ميلر ال�ن��اط�ق��ة ب��اس��م ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي مايك
بنس لفحص أثبت إصابتها بالفيروس.
ك �م��ا ك �ش��ف م �ص��در ل�ش�ب�ك��ة «س ��ي إن إن» أن امل�س��اع��د
الشخصي لكبيرة مستشاري البيت األبيض إيفانكا
ترامب ،ابنة الرئيس األميركي ،ثبت إصابته بالفيروس.
ووفقًا للمصدر ،فإن مساعد إيفانكا لم تظهر عليه أي
أع��راض ،وقد عمل عن بعد خالل الشهريني املاضيني.
وأك � ��دت ال �ق �ن��اة أن إي �ف��ان �ك��ا وزوج� �ه ��ا غ ��اري ��د ك��وش�ن��ر
خضعا لالختبار وجاءت نتائجهما سلبية.

آخر يوم عزل
إلى ذلك ،عاشت دول أوروبية عدة يومها األخير من
ال�ع��زل ،وسمح ال�ت��راج��ع ف��ي اإلص��اب��ات وال��وف�ي��ات في
إطالق عملية رفع للقيود ،اليوم ،ال سيما في فرنسا

وإيطاليا وأس�ب��ان�ي��ا ،بعد الثمن االق�ت�ص��ادي الكبير
الذي دفعته.
وس �ي �ك��ون رف ��ع ال �ق �ي��ود ت��دري�ج�ي��ًا وم �ت �ف��اوت��ًا بحسب
امل �ن��اط��ق ،ف �ف��ي ف��رن �س��ا س �ي �ج��ري رف ��ع ع ��دد أك �ب��ر من
القيود ف��ي املناطق املصنفة «خ �ض��راء» .أم��ا املناطق
«الحمراء» أي األكثر خطرًا ،فسيكون رفع القيود فيها
محدودًا أكثر.
وفي أسبانيا ،يستعد نحو  %51من السكان لالنطالق
ف��ي «امل��رح�ل��ة  »1م��ن خ�ط��ة تخفيف م��ن أرب ��ع م��راح��ل،
ب�ع��د أن ارت� ��أت ال�ح�ك��وم��ة أن امل �ن��اط��ق ال �ت��ي يقيمون
ف�ي�ه��ا ح�ق�ق��ت امل �ع��اي �ي��ر ال�ل�ازم ��ة .ول ��ن ت�ش�م��ل امل��رح�ل��ة
الجديدة من رفع العزل املدينتني الرئيسيتني ،مدريد
وبرشلونة.
وف ��ي م �ن��اط��ق أخ � ��رى ف ��ي ال� �ق ��ارة ال �ع �ج��وز ،س�ي�ج��ري
ت �خ �ف �ي��ف ب� �ع ��ض ال � �ق � �ي ��ود ف � ��ي ب �ل �ج �ي �ك��ا وال � �ي ��ون ��ان
وج�م�ه��وري��ة تشيكيا وك��روات �ي��ا وأوك��ران �ي��ا وألبانيا
وال��دن �م��ارك وه��ول �ن��دا ،ب�ع��د ت��رك�ي��ا ال�ت��ي تستهل رف��ع
القيود األحد.
في املقابل ،تجد روسيا التي تسجل يوميًا نحو عشرة
آالف إصابة نفسها مرغمة على تشديد قيودها.
وتبقى اململكة املتحدة البلد األوروب ��ي ال��ذي يسجل
أكبر عدد وفيات ( 31ألف وفاة على األقل) ،وال ينتظر
اإلع�ل��ان ع��ن أك �ث��ر م��ن ت�خ�ف�ي��ف ط�ف�ي��ف ل�ل�ق�ي��ود ،مثل
فتح متاجر الحدائق والبستنة وه��ي ه��واي��ة تحظى
بشعبية في اململكة املتحدة.
وفي أملانيا ،البلد الذي كان بمنأى نسبيًا عن موجة
إصابات ووفيات كبيرة بالوباء ،وبدأ رفع العزل قبل
ال��دول األوروبية األخ��رى ،ال ت��زال اإلصابات الجديدة
ف��ي ث�لاث مقاطعات تتخطى عتبة الخمسني إصابة
لكل مئة مقيم.
ومع ذلك ،تبقى عودة طبيعية إلى النشاط أمرًا شديد
الهشاشة في هذا البلد .وكانت أملانيا البلد األوروبي
األول ال��ذي أعطى الضوء األخضر الستئناف دوري
كرة القدم.

صفوف طويلة للحصول على حصص غذائية مجانية

الوباء يكشف الفقر في سويسرا!
ك�ش�ف��ت أزم� ��ة وب� ��اء ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د
عن فقراء ال يظهرون ع��ادة في مدينة
من اغنى امل��دن في العالم ،هي جنيف
ال � �س ��وي � �س ��ري ��ة ال � �ش � �ه � �ي ��رة ب �ب �ن��وك �ه��ا
وصناعة الساعات الفاخرة ومحالتها
الراقية،
ح �ي��ث ب� ��دأ ال� �ن ��اس ب��االص �ط �ف��اف منذ
ال�س��اع��ة الخامسة م��ن ص�ب��اح السبت،
وفق جمعية «كرافان التضامن» املنظم
الرئيسي للمبادرة.
وبينما بدأ توزيع الحصص الغذائية
في استاد للهوكي بجنيف بعد أربع
س� ��اع� ��ات ،ك� ��ان ط ��اب ��ور ال� �ن ��اس ال��ذي��ن
وض��ع غالبيتهم ال�ك�م��ام��ات واألق�ن�ع��ة
ال��واق �ي��ة وي�ق�ف��ون ع�ل��ى م�س��اف��ة مترين
ب�ي�ن ك ��ل م �ن �ه��م ،ق ��د وص� ��ل ط ��ول ��ه إل��ى
كيلومتر ونصف الكيلومتر.
وق � ��ال امل �ن �ظ �م��ون إن� �ه ��م ي �ع �ت �ق��دون ان
األع� � � ��داد م �س ��اوي ��ة ع �ل��ى األق � ��ل ل�ل��ذي��ن
ج� ��اؤوا ق�ب��ل أس �ب��وع وت �ج��اوز ع��دده��م
ألفي شخص.
وق � ��ال � ��ت رئ � �ي � �س ��ة ج� �م� �ع� �ي ��ة «ك � ��راف � ��ان
ال �ت �ض��ام��ن» س�ي�ل�ف��ان��ا م��اس�ت��روم��ات�ي��و
«ن�ح��ن ف��ي م�س��ار ت �ص��اع��دي» وعملية
ال �ت��وزي��ع األخ� �ي ��رة ه ��ي ال �س��ادس��ة من
نوعها للجمعية منذ بدء األزمة ،بينما
أعداد الناس تتزايد في كل مرة.
وق� ��ال� ��ت ال �ف �ل �ب �ي �ن �ي��ة س �ي �ل �ف �ي��ا م��ان �غ��و
ال� �ب ��ال� �غ ��ة  64ع� ��ام� ��ا «ن � �ح� ��ن ب �ح��اج��ة
للطعام» وذل��ك بعد أن انتظرت ثالث
ساعات تحت شمس حارة.
وأض� � ��اف� � ��ت «ك � � ��ل ش � � ��يء أص � �ب� ��ح أك �ث ��ر
صعوبة منذ بدء األزم��ة» .وأقرت وهي

تضبط وشاحا لفته حول فمها وأنفها،
بأنها ثاني مساعدة غذائية لها.
وك � � ��ان ل�ل��إغ�ل��اق ال � � ��ذي اس� �ت� �م ��ر ن�ح��و
ال �ش �ه��ري��ن ت��داع �ي��ات أل �ي �م��ة ب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ل�ع�م��ال غ�ي��ر امل�س�ج�ل�ين ،وم�ج�م��وع��ات
هشة مهددة.
وبحسب مكتب اإلح�ص��اءات الفدرالي
ال�س��وي�س��ري ف��إن ن�ح��و  8ف��ي امل �ئ��ة من
الشعب أو  660ألف شخص ،يعتبرون
م� ��ن ال � �ف � �ق� ��راء ،م� ��ن ب�ي��ن ن� �ح ��و م �ل �ي��ون

يعيشون في وضع غير مستقر.
وق��ال��ت إي��زاب�ي��ل وي��دم��ر ،امل�س��ؤول��ة عن
تنسيق استجابة مدينة جنيف لألزمة
«ن �ع��رف أن ه��ذه ال�ش��ري�ح��ة م��ن ال�ن��اس
م��وج��ودة ،لكن من املدهش رؤي��ة كيف
أض �ع �ف��ت األزم � ��ة ه ��ذه ال �ش��ري �ح��ة على
الفور».
وإض ��اف ��ة إل ��ى ال�س �ل��ع ال �غ��ذائ �ي��ة ،ت�ق��دم
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة اخ� � �ت� � �ب � ��ارات ال� �ك� �ش ��ف ع��ن
ال �ف �ي��روس مل��ن ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي�ه��م أع ��راض.

وأظ �ه��ر اس�ت�ط�لاع ش�م��ل  550شخصا
م � ��ن ال � ��ذي � ��ن ج � � � ��اؤوا ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
مساعدة قبل أسبوع ،أن نصفهم غير
مسجلني ،لكن ثلثهم يحمل تصريح
إق ��ام ��ة ون �ح ��و أرب� �ع ��ة ف ��ي امل �ئ ��ة م�ن�ه��م
سويسريون.
وي�ق��ول سويسريون ان الفقر موجود
في جنيف لكنه خفي عادة وال يشاهد،
وم��ع أزم��ة ف�ي��روس ك��ورون��ا اصبح كل
شيء أكثر وضوحا للعيان( .ا ف ب)

يجب اع��ادة التفكير في ارتياد ص��االت التدريب الرياضي
حتى لو أصبحت متاحة ،إذ انها تحوي العديد من األماكن
املغلقة التي يتم تدوير الهواء فيها لفترات طويلة ،واألسطح
بها تحتاج إل��ى التعقيم بشكل دائ��م ،وستجد صعوبة في
التنفس لو قمت بارتداء الكمامات أثناء التمرين.

إقامة الحفالت المنزلية
ربما ليس هذا الوقت املناسب اآلن إلقامة الحفالت في املنزل
أو ارتياد الحانات ،نظرا ملا تتضمنه من وج��ود عدد كبير
من األشخاص في مكان واحد ،وهو ما يزيد من خطر نقل
العدوى من شخص ال تظهر عليه األع��راض إل��ى اآلخرين،
كما حصل في كوريا الجنوبية أخيرا.

تجاهل غسل األيدي
يجب االستمرار بغسل اليدين واستخدام املطهرات وادوات
النظافة الشخصية.

زيارة كبار السن
ي�ج��ب ت�ج�ن��ب االق �ت ��راب م��ن ك �ب��ار ال �س��ن ألن �ه��م أك �ث��ر فئات
املجتمع عرضة لخطر الفيروس ،واالس�ت�م��رار في التباعد
االجتماعي عنهم قدر اإلمكان حتى يتم التوصل إلى لقاح.

السفر
ي�ج��ب ع ��دم ال�ت�خ�ط��ط ل��رح�ل��ة ط��وي�ل��ة إل ��ى ال �خ ��ارج م��ن دون
ض��رورة ،إذ ان من املستحيل تقريبا تجنب االختالط في
املطارات والطائرات ،كما ان املسافر سيضطر الرتداء كمامة
ل�ل��وج��ه ط ��وال م��دة ال��رح�ل��ة وال�ع��دي��د م��ن امل�ت��اج��ر ف��ي مباني
املطارات ستكون مغلقة.

إجراءات أمنية متزايدة ..ومراقبة أكثر تطفالً

أحد تداعيات الفيروس..
عالم ال خصوصية فيه!
محمد أمين

ِّ
مصطفين للحصول غلى أغذية مجانية في جنيف (أ ف ب)
محتاجون

ارتياد الصاالت الرياضية

س��واء ف��ي م�ك��ان العمل أو ف��ي م��راك��ز ال�ت�س��وق ،نَ
يتعي
ع�ل��ى ال �ن��اس أن ي�ت��وق�ع��وا أن ال �ع��ال��م امل�ن�ف�ت��ح سيشمل
ً
إجراءات أمنية ومراقبة أكثر تطفال ،وفق تقرير لجنيفر
كينغسون في موقع أكسيوس.
وس�ب��ب أهمية ذل��ك إن جميع ب��روت��وك��والت فيروسات
ك��ورون��ا ال�ج��دي��دة ال�ت��ي تفكر ال�ش��رك��ات ف��ي اعتمادها
ملوظفيها وعمالئها -من اتصاالت لتعقبهم وأخذ درجة
الحرارة إلى رسم خرائط حرارية و«ج��وازات املناعة»-
لها انعكاسات على الخصوصية والحريات املدنية.
وف��ي ح�ين أن ه�ن��اك أدل ��ة ع�ل��ى أن ال �ن��اس أق��ل اهتماما
بالخصوصية مما كان عليه قبل انتشار الوباء -وأكثر
اهتماما بالصحة -إال أنهم ق��د ال يكونون مستعدين
لعالم يتم فيه فحص دمهم بحثا عن أجسام مضادة
ّ
قبل الصعود الى ُسلم الطائرة كما ب��دأت تفعل بعض
شركات الطيران.
الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للطيران ،إد باستيان،
يقول إن شركته تدرس اعتماد «جواز املناعة» كمتطلب
للصعود الى طائراتها.
وي�ت��وج��ب ع�ل��ى أص �ح��اب ال�ع�م��ل ال�ت��وج�ي��ه ب��أخ��ذ درج��ة
ح��رارة املوظفني ف��ي مكان العمل وأن يتم اإلب�ل�اغ عن
أي��ة أع��راض تظهر على أح��ده��م ،والحصول على لقاح
ملوظفيه عند تطويره.
وتتعاون شركتا أبل وغوغل إلنشاء نظام يقوم على
تطبيق لتعقب االتصاالت التي تستخدم بلوتوث ملعرفة
ما إذا كان املستخدمون قد اقتربوا من شخص مصاب
بالفيروس .بينما يتصور عمالقا التكنولوجيا هذين،
نظام اشتراك ،من شأنه أن يكون محدود الفائدة ،ألنه
قد ال يجتذب عددا كبيرا من الناس.
س�ت�ق��وم ال�ش��رك��ات بجمع امل��زي��د م��ن امل�ع�ل��وم��ات ح��ول

األشخاص ،من خالل أنظمة دفع ال تالمس فيها ،والتي
ستكون قيد االستخدام املتزايد ،حيث يتجنب الناس
املعامالت وجهًا لوجه ،وم��ن خ�لال التقنيات املختلفة
ال�ت��ي ي�ج��ري ت�ط��وي��ره��ا لتعقب األش �خ��اص امل�ص��اب��ون
بالفيروس.
لكن أم��ن ه��ذه املعلومات سيكون عرضة للقرصنة أو
ً
سوء االستخدام ،فضال عن شكوك الرأي العام.

تآكل الخصوصية
وق ��د أب �ل��غ ع �م��ر ت�ي�ن��ي م ��ن ال��راب �ط��ة ال��دول �ي��ة ل�ح��رف�ي��ي
الخصوصية ،موقع أكسيوس ان��ه «لكي يتبنى الناس
تقنية ،م��ن امل�ه��م ج��دا أن تتعاطى ه��ذه التقنية بشكل
صحيح م��ع الخصوصية .ف��إذا ك��ان��ت ه�ن��اك مخاوف
من تآكل الخصوصية أو تعرضها للتجسس -أو حتى
انها تستنزف بطاريات هواتفهم -ف��إن ال�ن��اس سوف
ي�ح�ج�م��ون ع�ن�ه��ا» .وب�ن�ف��س ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي أص�ب��ح بها
تركيب الكاميرات ذات ال��دوائ��ر املغلقة ح��ول لندن قبل
دورة األلعاب األوملبية دائمًا ،فإن بعض إجراءات املراقبة
ملكافحة الوباء يمكن أن تصبح دائمة وليست مؤقتة.
وتدرس الكثير من الشركات ،التدابير التي ستضعها
للموظفني والعمالء بمجرد إعادة فتح أبوابها ،لكن قلة
منها صرحت بما تخطط له ،لكن الكثير من الخيارات
قيد املناقشة قد تصطدم بعدد من القوانني ،مثل قانون
الخصوصية الطبي وقانون خصوصية املستهلك.
ي� �ق ��ول ش� ��ون ج ��وي ��س ،م� �س ��ؤول األم � ��ن اإلل �ك �ت��رون��ي
والخصوصية في شركة برايس ووت��ره��اوس كوبرز،
إن ال �ن��اس ب�ح��اج��ة إل��ى ال�ش�ع��ور ب��أن ال �ش��رك��ات تقوم
ً
بعملها بطريقة أقل تدخال في خصوصياتهم ،وبقدر
كبير من الشفافية فيما يتم جمعه من بيانات وكيفية
استخدامها والتأكد من عدم االحتفاظ بالبيانات إلى
ما ال نهاية.
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تداعيات «كورونا» ..وتو ُّتر دبلوماسي ..وصراع اقتصادي

واشنطن وبكين ..إشارات القتراب المواجهة
¶ خيط َّ
تعطلت بمختبر ووهان في أكتوبر
تلقفته مخابرات أميركا ..الهواتف َّ
ي ��وم ��ًا ب �ع��د ي� � ��وم ،ت � � ��زداد اإلش� � � � ��ارات ع�ل��ى
اح �ت �م��ال ان �ت �ق��ال امل ��واج �ه ��ة األم �ي��رك �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
الصينية إل��ى مستوى أخ�ط��ر؛ فما أحدثه
ِّ
وب��اء «ك��ورون��ا» ق��د يخلف ت��داع�ي��ات أكبر
ّ
من املتوقع ،ويفضي إلى اندالع حرب بني
البلدين.
وفي ُّ
تتبع لهذه اإلش��ارات ،ذكرت صحيفة
دي �ل��ي م�ي��ل اإلن�ك�ل�ي��زي��ة أن ال �ص�ين ت�ح��اول
استغالل انشغال العالم بالفيروس؛ لبسط
س�ي�ط��رت�ه��ا ع �ل��ى ب �ح��ر ال �ص�ي�ن ال�ج�ن��وب��ي،
ح �ي��ث ح � ّ�ول ��ت س��اب �ق��ًا ث�ل��اث ج� ��زر ك�ب�ي��رة
م�ت�ن��ازع عليها إل��ى ق��واع��د ع�س�ك��ري��ة ،كما
تظهر صور األقمار الصناعية ،وتم تجهيز
مطار آخر في جزيرة دياويو بالصواريخ
والطائرات املقاتلة وأنظمة الرادار هناك.
ّ
التحركات بعد أيام من كشف
وتأتي هذه
تقارير إعالمية أن الصني تستعد لإلعالن
ع��ن ق��اذف��ة ال�ص��واري��خ األس��رع م��ن الصوت
في وقت الحق هذا العام.
ّ
وأضافت الصحيفة إن الخبراء يتوقعون
أن بحر الصني هو املنطقة التي من املمكن
أن تبدأ فيها الحرب بني أميركا من جهة،
وروس� �ي ��ا وال� �ص�ي�ن م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،وأن
الدول املجاورة (ماليزيا والفلبني وفيتنام
وت ��اي ��وان وب� ��رون� ��اي) ك�ل�ه��ا س�ت�ص�ب��ح في
م ��رم ��ى ال� �ن� �ي ��ران ،وت � �ت� � ّ
�ورط ب �ط��ري �ق��ة غ�ي��ر
مباشرة في الصراع.
وك ��ان وزي ��ر ال��دف��اع ال�ص�ي�ن��ي وي ف�ن��غ قد
أع� �ل ��ن أن ب �ل��اده س �ت �ق��ات��ل ب � ��أي ث� �م ��ن ،إذا
اندلعت الحرب مع الواليات املتحدة.

رد أميركي

في املقابلّ ،
ردت الواليات املتحدة سريعًا
ب��إرس��ال  3س�ف��ن ح��رب�ي��ة إل��ى ب�ح��ر الصني
ال �ج �ن��وب��ي ،امل �ك��ان ال �ح �ي��وي ب��ال�ن�س�ب��ة ال��ى
االقتصاد العاملي ،فهو يحتوي على أكثر
م�م��رات الشحن رب�ح��ًا ف��ي ال�ع��ال��م ،ويحمل
تجارة تبلغ قيمتها نحو  4.2تريليونات
دوالر سنويًا.
وي �ق ��در أن م ��ا ن�س�ب�ت��ه  %12م ��ن ال �ت �ج��ارة
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة امل �ن �ق��ول��ة ب �ح �رًا ( 120م�ل�ي��ار
دوالر م��ن ال � ��واردات وال �ص ��ادرات سنويًا)
تمر عبر املنطقة.
وي �ع��ود ال �خ�ل�اف ح ��ول امل�ن�ط�ق��ة إل ��ى ع��ام
 1947ع �ن��دم��ا رس �م��ت ب �ك�ي�ن ،ف ��ي أع �ق��اب
اس�ت�س�لام ال�ي��اب��ان ع��ام  ،1945م��ا يسمى
خ��ط «ال �خ �ط��وط ال �ت �س �ع��ة» ،م��ا ي�ع�ن��ي أن
ن �ح��و  %90م ��ن ب �ح��ر ال �ص�ي�ن ال �ج �ن��وب��ي
أصبح تحت سيادتها ،وأث��ار هذا غضب
ال��دول األخ��رى التي اعتبرت أن هذا األمر
ّ
ي �م��ث��ل ان �ت �ه��اك��ًا الت �ف��اق �ي��ة األم� ��م امل�ت�ح��دة
لقانون البحار.
ّ
وي� �ت ��رك ��ز ال � �خ �ل�اف ف� ��ي م �ط��ال �ب��ات ال � ��دول
امل �ت �ن��اف �س��ة ب �م �ل �ك �ي��ة أرخ �ب �ي ��ل «ب ��اراس �ي ��ل
وسبراتلي» واملياه واملوارد املحيطة به.

كيبيل :الفيروس س ّرع من انهيار اقتصاد إيران

الوباء وهبوط النفط قد
يزعزعان الشرق األوسط
ترجمة :أنديرا مطر

المدمرة الصاروخية األميركية «يو إس إس باري» دخلت مياه بحر الصين الجنوبي وطردتها البحرية الصينية في  29أبريل الماضي

¶ «ديلي ميل» :ثالثة أدلة جديدة على
علم بكين بـ«بكورونا» في سبتمبر
ُّ
توتر دبلوماسي

ُّ
ت��وت��ر ج��دي��د ُي�ض��اف إل��ى ال�ح��رب الكالمية
ّ
ب�ين واش�ن�ط��ن وب �ك�ين ع�ل��ى خلفية تفشي
«كورونا» املستجد ،حيث أعلن دبلوماسي
صيني أن ب�لاده وال��والي��ات املتحدة ّأيدتا
م �ش��روع ق ��رار ف��ي م�ج�ل��س األم ��ن ملجابهة
ال �ج��ائ �ح��ة ،ال �خ �م �ي��س ،ل �ك��ن ب�ل��اده ش�ع��رت
«ب � �ص� ��دم� ��ة وأس� � � � ��ف» ل �ت �غ �ي �ي��ر واش �ن �ط ��ن
موقفها ،الجمعة.
ّ
في املقابل ،ك��ذب دبلوماسي أميركي هذا
ال �ت �ع �ل �ي��ق ال �ص �ي �ن��ي ،م ��ؤك� �دًا أن ال ��والي ��ات
ً
املتحدة لم توافق على النص أصال.
يأتي هذا في وقت تحاول ال��دول األعضاء
ف��ي املجلس الخمس ع�ش��رة ،منذ أكثر من
ستة أسابيع ،االتفاق على نص ،يهدف في
نهاية األم��ر إل��ى دع��م دع��وة أطلقها األمني
ال�ع��ام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش
ف ��ي  23م� ��ارس امل ��اض ��ي ،ل��وق��ف ال �ن ��ار في
ّ
الصراعات العاملية ،حتى يتمكن العالم من
التركيز على مكافحة الوباء.

مختبر ووهان
في سياق متصل ،قالت شبكة «إن بي سي
َ
ن �ي��وز» إن وك��ال��ت��ي امل �خ��اب��رات األم�ي��رك�ي��ة
وال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ت��درس��ان ت�ق��ري�رًا يشير إل��ى

وقوع حدث طارئ في مختبر الفيروسات
ب �م��دي �ن��ة ووه � � ��ان ال �ص �ي �ن �ي��ة ف ��ي أك �ت��وب��ر
امل��اض��ي ،وه��و املختبر ال��ذي ت�ح��وم حوله
ّ
اتهامات غربية ،تتعلق بنشأة الفيروس.
ونقل موقع الشبكة أن التقرير املذكور هو
تحليل من جهة خاصة لبيانات الهواتف
املحمولة في تلك املنطقة.
وي�ظ�ه��ر ال�ت�ق��ري��ر ان�ق�ط��اع ن�ش��اط ال�ه��وات��ف
امل �ح �م��ول��ة ف ��ي ج� ��زء ش��دي��د ال �ح��راس��ة من
ذل ��ك امل�خ�ت�ب��ر ال �ت��اب��ع مل�ع�ه��د ووه� ��ان لعلم
الفيروسات في الفترة بني  7و 24أكتوبر
 ،2019ويشير إلى أن «حدثًا خطيرًا» ربما
وق ��ع ه �ن��اك ب�ي�ن ي��وم��ي  6و 11م��ن ال�ش�ه��ر
نفسه.
وقالت الشبكة األميركية إن وحدة التحقق
ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ه ��ا ح �ص �ل��ت ع �ل ��ى ن �س �خ��ة م��ن
التقرير املذكور.

أدلة جديدة
إل� ��ى ذل � ��ك ،ك �ش �ف��ت «دي� �ل ��ي م �ي��ل» ع ��ن أدل ��ة
ج��دي��دة ت�ث�ب��ت أن ال �ص�ين ك��ان��ت ع�ل��ى علم
ب �ظ �ه��ور «ك � ��ورون � ��ا» م �ن��ذ ش �ه��ر س�ب�ت�م�ب��ر
 ،2019وخططت للتعامل معه ،وأخفت ذلك
عن العالم.
ووف� � ��ق ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ف �ب �ع��د ظ �ه��ر ي � ��وم 18
ّ
سبتمبر امل��اض��ي ،ت�ل��ق��ى م�ك�ت��ب ال �ط��وارئ

ف��ي م�ط��ار ووه��ان رس��ال��ة ،مفادها أن أحد
ال��رك��اب ع�ل��ى م�تن إح ��دى ال��رح�لات يعاني
ّ
صعوبات في التنفس ،ليندفع املوظفون
ف��ي امل �ط��ار إل ��ى ال �ط��ائ��رة ،م��رت��دي��ن أق�ن�ع��ة
واقية بطريقة التعامل نفسها مع مصابي
«كورونا».
وب �ع��د ف �ت��رة وج� �ي ��زة ،أف � ��اد م��رك��ز ووه ��ان
ل�ل�إس �ع��اف��ات األول� �ي ��ة ب��أن��ه ت ��م تشخيص
الحالة على أنها نوع جديد من الفيروسات
التاجية ،وفقًا لصحافي من وكالة إعالمية
حكومية ،وهذا الدليل األول.
لكن الحكومة الصينية أعلنت أن ما حدث
م��ع م �ص��اب ال �ط��ائ��رة ك ��ان م �ج��رد م �ن��اورة،
استعدادًا لبطولة األلعاب العسكرية التي
ستقام في ووهان في  18أكتوبر ،بحضور
 1000منافس.
ول�ف�ت��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن ال��دل�ي��ل ال�ث��ان��ي
م� ��ا أع �ل �ن ��ه ب �ع ��ض ال�ل�اع� �ب�ي�ن ال �ف��رن �س �ي�ين
ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي بطولة العالم لأللعاب
العسكرية (ووه��ان  )2019أنهم يعتقدون
ُ
أنهم أصيبوا بالفيروس أثناء مشاركتهم
في املنافسات.
أما الدليل الثالث ،فهو إعالن فرنسا عالج
تاجر سمك من مرض التهاب رئوي في 27
ديسمبر امل��اض��ي ،م��ن دون معرفة ال��دول��ة
ّ
وخبأته
عن تفاصيل ما اكتشفته الصني
ُ
عن العالم ،ليتأكد الحقًا أن التاجر أصيب
بالفيروس املستجد ،وه��و ل��م يسافر إلى
ال�خ��ارج ،ما يعني أن ال�ع��دوى وصلت إلى
بعض الدول من الصني التي لم تسارع في
إغالق منافذها.

عودة عدّ اد اإلصابات ..والفيروس َّ
تسلل إلى الشرطة العسكرية

لبنان :تلويح بحظر شامل لـ 48ساعة
بيروت  -سبقلا
بعد دخول لبنان في املرحلة الثانية من اجراءات تخفيف
ّ
التعبئة العامة ،يبدو ان ّ
تشددا في خطة التعبئة سيدخل
ح�ي��ز التنفيذ األس �ب��وع امل�ق�ب��ل ب�ع��د االرت �ف��اع ف��ي تسجيل
اصابات محلية مؤخرًا .وهذا القلق لم يخفه وزير الصحة
حمد حسن الذي لوح بتجديد اإلج��راءات املشددة ،ملوحًا
بإقفال البلد  48ساعة ،وقال في تصريحات صحافية «إذا
بقيت نتائج اصابات كورونا مرتفعة سأطلب من مجلس
الوزراء اقفال البلد  48ساعة».
ويأتي ذلك مترافقا مع أخبار متناقلة على وسائل اإلعالم،

مفادها أن الحكومة تتجه إلى اتخاذ قرار حظر تجول من
الجمعة إلى االحد املقبلني إذا تبينّ في األيام الثالثة املقبلة
ّ
أن تخفيف اإلج ��راءات غير مضبوط ب��ال�ش��روط الصحية
الضرورية.
وساد الخوف في لبنان ،بعد تسجيل أكثر من  25إصابة
أك �ث��ره��ا م��ن امل�ق�ي�م�ين ،وب�ي�ن�ه��م  13ع�س�ك��ري��ًا ف��ي املحكمة
العسكرية ،ليرتفع بذلك العدد التراكمي لإلصابات منذ 21
فبراير املاضي إلى حوالي  820حالة ،في وقت كان لبنان
قد سجل أرقام إصابات قليلة نسبيا منذ  3أسابيع .هذه
امل �خ��اوف م��ن م��وج��ة ث��ان�ي��ة دف�ع��ت امل �غ��ردي��ن ع�ل��ى وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي إلى الضغط على السلطات لدفعها

حتى موافقة الحكومة والشركات على إجراءات لحماية العمال

نقابات بريطانية
لن توصي بالعودة إلى العمل!
في وق��ت يكشف رئيس الحكومة البريطانية بوريس
ج��ون�س��ون الخطط واإلج � ��راءات املتوقعة للتعامل مع
ال��وب��اء ،ف��ي ض��وء ال��زي��ادة امل �ط��ردة ف��ي أع ��داد ال��وف�ي��ات
واإلصابات داخل بريطانيا .نشرت صحيفة األوبزرفر
تحذيرًا من أكبر نقابات العمال في بريطانيا لرئيس
ال � � � ��وزراء م ��ن أن� �ه ��ا ل ��ن ت ��وص ��ي ب ��ال� �ع ��ودة إل � ��ى ال �ع �م��ل
ألع�ض��ائ�ه��ا ،ال��ذي��ن ي�ق��در ع��دده��م ب�ث�لاث��ة م�لاي�ين ،حتى
موافقة الحكومة وأرباب العمل على إجراءات موثوقة،
لحماية العمال من أي احتمال للتعرض للوباء ،خالل
عمليات التنقل أو شحن السلع وغيرها ،مشيرة إلى
ضحايا سقطوا بالفعل خالل تلك املهام.
وت �ق��ول الصحيفة إن أي م�ح��اول��ة لتخفيف إج ��راءات
اإلغ�لاق العام ستظل تقابل بتحفظات لحماية «أرواح
ال �ض �ع �ف��اء» م��ن ال �ع �م��ال وامل �ت �ع��ام �ل�ين ،ل�ك��ن ث�م��ة ح��اج��ة
لتأمني مصادر دخل ثابتة لهؤالء.
ويقول زعماء النقابات إنه «يجب على جميع أصحاب
ال �ع �م��ل وض� ��ع ون �ش��ر ت �ق �ي �ي �م��ات ل �ل �م �خ��اط��ر ،وت �ح��دي��د

ً
التدابير التي اتخذوها لجعل العمل آمنا ملوظفيهم ،كما
يطالبون بفرض عقوبات على أرباب العمل املخالفني،
ويدعون إلى االستثمار الحكومي في عمليات التفتيش
على الصحة والسالمة».
ويؤكدون أن الحركة النقابية تريد أن تكون قادرة ،على
التوصية بخطط العودة إلى العمل« ،لكن لكي تتمكن
م��ن ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك ت�ح�ت��اج إل��ى ال �ت��أك��د» م��ن أن ال�ج�ه��ات
الحكومية قد أخذت كل ذلك بعني االعتبار.
ج��اء ه��ذا ال�ت��دخ��ل وف�ق��ا للصحيفة ب�ع��د ت�ح��ذي��رات من
ن�ق��اب��ات ال�ت��دري��س ،الجمعة ال�ف��ائ��ت ،م��ن أن�ه��ا ل��ن تدعم
إع��ادة فتح امل ��دارس ،حتى يتم تنفيذ نظام «االختبار
والتتبع وال�ع��زل» بالكامل ،وه��و أم��ر ال ي��زال بعيدًا عن
العمل بشكل كامل.
وف ��ي ت �ق��دي��ر م�ع�ظ��م ال �ص �ح��ف ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،ف ��إن ه��ذه
املسألة ستظل تشكل أمثلة على املعضلة التي تواجهها
الحكومة ،حيث ت�ح��اول امل��وازن��ة ب�ين ال�س�لام��ة وإع��ادة
أكبر عدد ممكن من األشخاص إلى العمل( .بي بي سي)

إلى إعادة التشدد في إجراءات الحد من تفشي الفيروس،
وذلك بعد تخفيفها على الحركة والنشاطات االقتصادية
منذ أسبوع تقريبا.
وأع�ل�ن��ت وزارة ال�ص�ح��ة ن�ت��ائ��ج ال�ف�ح��وص ال�ت��ي أج��ري��ت
على منت رح�لات وصلت في سياق املرحلة الثانية من
إع ��ادة امل�غ�ت��رب�ين ،ح�ي��ث سجلت  10ح ��االت م�ص��اب��ة من
ب�ين ال��رك��اب ال��ذي��ن ك��ان��وا على م�تن الرحلة التي وصلت
م��ن موسكو ،وح��ال��ة على م�تن الرحلة ال�ت��ي وص�ل��ت من
مينسك ،وحالة إيجابية على منت الرحلة التي وصلت
من الكويت.
وف� ��ي ح ��ادث ��ة ه ��ي األول� � ��ى م ��ن ن��وع �ه��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ت�س�ل��ل
ال �ف �ي��روس إل��ى ال�ق�ط��اع ال�ع�س�ك��ري وت �ح��دي �دًا إل��ى عناصر
الشرطة العسكرية في ّ
مقر املحكمة العسكرية في بيروت،
ّ
حيث تم تسجيل إصابة  13عسكريا .وأكد مصدر عسكري
ّ
أن أحد عناصر الشرطة العسكرية عاد من مأذونيته من
ً
القيطع  -عكار (شماال) من دون أن تظهر عليه أي عوارض
ّ
باعتبار أن هناك إج��راءات متخذة للوقاية ،منها التعقيم
وقياس الحرارة ،وأثناء وجوده في ّ
مقر املحكمة العسكرية
ُ
أبلغ أن والده أجرى فحص  PCRوجاءت النتيجة إيجابية،
ّ
فأبلغ املسؤول العسكري في ّ
املقر ،وتولى الجهاز الطبي
العسكري إج��راء فحوص للموجودين ،فجاءت نتائج 13
منهم إيجابية.

التربية قد ِّ
تعدل قرارها

ب� � ��دوره ،أك ��د وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ط � ��ارق امل� �ج ��ذوب أن ال � ��وزارة
عندما أعطت تفاصيل خطة العودة الى املدارس واملعاهد
وال �ج��ام �ع��ات« ،ارت �ك��زت ع�ل��ى معطيات علمية وص�ح�ي��ة»،
وقال في هذه الظروف االستثنائية ،علينا أن نقارب االمور
ّ
بمسؤولية وتعقل ،وأضاف« :وطبعا ،اذا ساءت األوضاع
ّ
سنعدل تفاصيل القرار» .لكنه أشار الى أن وزارة
الصحية،
التربية ب�ص��دد تحضير ك��ل اج� ��راءات ال �ع��ودة اآلم�ن��ة الى
ً
ّ
وستوزع بروتوكوال تربويًا صحيًا
املؤسسات التعليمية
نفسيًا اج�ت�م��اع�ي��ًا مل��واك�ب��ة ال �ع��ودة ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل��راج��ع
الصحية والتربوية.
ّ
وك��ان��ت الكنائس ام��س ،فتحت أب��واب�ه��ا أم��ام املصلني في
قداديس األحد ،تطبيقًا للقرار الصادر عن وزارة الداخلية
الذي سمح للكنائس واملساجد فتح أبوابها على أال يتعدى
عدد املصلني نسبة  30في املئة من القدرة االستيعابية.

رأى جيل كيبيل ،الباحث السياسي الفرنسي،
أب� ��رز امل�خ�ت�ص�ين ف��ي ش� ��ؤون ال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي
واإلس�ل�ام��ي ،أن ت��داع�ي��ات ج��ائ�ح��ة «ك��ورون��ا»
وه�ب��وط أس�ع��ار النفط ال�خ��ام س�ي��ؤدي��ان إلى
زع ��زع ��ة األوض � � ��اع ف ��ي ب �ع��ض ب� �ل ��دان ال �ش��رق
األوس� ��ط ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن ال��وب��اء ك��ان بمنزلة
«ن �ع �م ��ة» ل� �ل ��دول ال� �ت ��ي ش� �ه ��دت اح �ت �ج��اج��ات
شعبية ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ،لكنه ف��ي املقابل
ّ
سرع من انهيار االقتصاد اإليراني ،الذي بدأ
يضعف في الداخل والخارج.
وف��ي مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية،
ق��ال كيبيل إن «ع�ص��ر ال�ن�ف��ط» يشهد تغييرًا
ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة ،مبينًا« :صحيح أن هبوط
أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط س �ب��ق ظ� �ه ��ور ك � ��ورون � ��ا ،ل�ك��ن
ّ
الوباء ضخم هذه الظاهرة ،مع توقف عجلة
االقتصاد املعولم لفترة معينة ،ووفقًا ألشكال
غ �ي��ر م� �ح ��ددة ،ح �ت��ى ال �س��اع��ة .ل �ي��س ف �ق��ط ألن
وس��ائ��ل التنقيب الحديثة تجعل م��ن املمكن
إن�ت��اج ال�ه�ي��دروك��ارب��ور ف��ي ك��ل م�ك��ان تقريبًا،
ولكن قبل كل ش��يء ألن االقتصاد الريعي لم
يعد ق��ادرًا على ضمان التوازنات السياسية،
والسيما في ظل االنفجار الديموغرافي الذي
تشهده املنطقة».

توترات اجتماعية
ويضيف الباحث« :هذه املسألة نجمت عنها
توترات اجتماعية خطيرة كانت احتجاجات
الربيع العربي في بداية  ،2010التي تحولت
الحقًا إلى حروب أهلية ،أولى عوراضها».
وع� � ��ن م� � ��دى ن � �ج� ��اح االت� �ف ��اق� �ي ��ة ال� ��روس � �ي� ��ة -
ال �س �ع��ودي��ة ل �ل �ح��د م ��ن اإلن� �ت ��اج ب �ه��دف وق��ف
ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ال �خ��ام ،رأى كيبيل
أن «س �ب��ب ان �ه �ي��ار س �ع��ر ال �ب��رم �ي��ل ه ��و رغ�ب��ة
روس�ي��ا ف��ي إخ ��راج منتجي النفط الصخري
األم�ي��رك��ي م��ن ال�س��وق ،بعدما أغ��رق��وه وغ��زوا
االحتكار العاملي ،تاركني ال��ري��اض وموسكو
وراء ه �م��ا» .وأردف أن موسكو «ت�لاك��م ضمن
فئة أعلى من وزنها الفعلي ،وأن «الكرملني لم
يتوقع أن يتسبب الوباء بانهيار الطلب على
النفط ،ضاربًا روسيا بالدرجة األول��ى ،ألنها

أكثر اعتمادًا في صادراتها على املحروقات،
م �ق ��ارن ��ة ب ��ال ��والي ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،ال� �ت ��ي ي�ت�م�ي��ز
اقتصادها بالتنوع والديناميكية».

السعودية وإيران
وي�ق��ارن كيبيل ب�ين السعودية ال�ت��ي سارعت
ال��ى ات �خ��اذ ت��داب�ي��ر ع�ق�لان�ي��ة ،وف��رض��ت ال�ع��زل
ال�ص�ح��ي وع�ل�ق��ت ال �ح��ج ال ��ى م �ك��ة ،ف��ي إج ��راء
غير مسبوق ،وب�ين إي��ران التي عجز نظامها
ع��ن ت�ح��ري��ر نفسه م��ن س�ط��وة امل��رش��د األع�ل��ى
اإلي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ة ،واس� �ت� �م ��رت ف ��ي ط �ق��وس�ه��ا
اإلي �م ��ان �ي ��ة ،الس �ي �م��ا زي� � ��ارة أض ��رح ��ة األئ �م��ة
ً
واألول � � � �ي� � � ��اء ،ق � ��ائ �ل��ا« :ه� � � ��ذه ال � �ط � �ق� ��وس أدت
ال ��ى ت�ف�ش��ي ك ��ورون ��ا ف ��ي أن �ح ��اء ال �ب�ل�اد وف��ي
املجتمعات الشيعية في املنطقة ،ومنها لبنان
ع�ل��ى وج��ه ال �خ �ص��وص ،م�م��ا اس�ت��دع��ى حملة
دعائية ممنهجة من قبل حزب اهلل للتخلص
من هذه الوصمة».
ويلفت كيبيل إلى أن «ثمة اعتقادًا في واشنطن
أن إي� � ��ران ل ��ن ت �ت �ع��اف��ى» ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى ج�م�ل��ة
تحديات تعاند املرونة اإليرانية التي أطاحت
بهذه التوقعات في املاضي .هناك واقع جديد
يرتسم في العراق ،الذي يشهد تحلل السلطة
بسبب الوباء ،وبسبب ثورة شعبه على نهب
إي ��ران مل ��وارده النفطية (للتخفيف م��ن وط��أة
العقوبات األميركية عليها)».
ويضيف الباحث أن «سياسة العزل الصحي
العام ّ
سرعت من انهيار االقتصاد اإلي��ران��ي،
ّ
مما اض�ط��ر ال�ن�ظ��ام ال��ى رف��ع الحجر لتجنب
ك��ارث��ة اجتماعية رغ��م امل�خ��اط��ر املحتملة من
موجة تفش ثانية .يلعب النظام لعبة بقائه
واس �ت��دام �ت��ه ،وق ��د ي�ن�ج��ح ظ��اه��ري��ًا ف��ي إن�ق��اذ
نفسه ،لكنه سيضعف بنيويًا في الداخل وفي
الخارج».
وي ��رى ك�ي�ب�ي��ل ان إدارة أزم ��ة ال ��وب ��اء بمنزلة
تبرئة ذمة لألنظمة التي سيجري الحكم تبعًا
لنجاحها أو فشلها ،مبينًا أن روس�ي��ا تقود
م�ك��اف�ح��ة ال��وب��اء ب�ت��وف�ي��ر دع ��م ص�ح��ي لنظام
ب �ش��ار األس� ��د .أم ��ا ف��ي امل �ن��اط��ق ال �ت��ي تسيطر
ع�ل�ي�ه��ا ف�ص��ائ��ل امل �ع��ارض��ة وال �ج �ه��ادي��ون في
إدل��ب ،وف��ي الشمال الشرقي الخاضع لنفوذ
القوات الكردية ،فالوضع اإلنساني كارثي.

الكاظمي يعيد الساعدي إلى منصبه

التظاهرات تعود
مجد ً
َّ
دا
إلى العراق

متظاهرون في مدينة الناصرية جنوبي العراق (أ ف ب)

ً
ب�ع��د توقفها امل��ؤق��ت ،م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى سالمة
املتظاهرين واملواطنني من تفشي اإلصابات
بفيروس كورونا املستجد ،عادت التظاهرات،
أم��س ،ف��ي أك�ث��ر م��ن مدينة .وأظ�ه��رت مقاطع
الفيديو حشودًا من املتظاهرين في ميادين
رئيسة بمحافظات عدة على رأسها واسط،
وبابل ،والبصرة ،وكربالء ،وهتفوا لـ«عودة
ال� � �ث � ��ورة» .وان �ض �م ��ت س ��اح ��ة ال �ت �ح��ري��ر إل��ى
التظاهرات ،ونشر بعض الناشطني مقاطع
مصورة تظهر موجة التصعيد.
في غضون ذلك ،تداولت وسائل إعالم محلية
أن �ب� ً
�اء ع��ن ع�م�ل�ي��ات ح��رق ن�ف��ذه��ا مجهولون
ضد مقار حزبية ،بينما عزت مصادر محلية
ف��ي واس ��ط ت�ل��ك ال� �ح ��وادث إل ��ى ص ��راع ق��دي��م
ف��ي م�ج�ل��س امل �ح��اف �ظ��ة ب��ال �ت��زام��ن م��ع ع��ودة
التظاهرات.
وأص��در املتظاهرون في واسط بيانًا أعلنوا
ف �ي��ه رف �ض �ه��م ل �ل �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي م�ط��ال�ب�ين
بسقوط الحكومة املحلية في املحافظة.
وف� ��ي وق� ��ت س ��اب ��ق ،أط �ل ��ق ال �ن��اش �ط��ون ع�ب��ر
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ش �ع��ار «وع��د
ترجع الثورة» ،لتنظيم التظاهرات الشعبية
مجددًا.

وأب�ق��ى امل�ت�ظ��اه��رون ف��ي س��اح��ات االعتصام،
ال سيما في بغداد ،قبالة نصب الحرية في
ساحة التحرير ،س��رادق «خ�ي��م» االحتجاج،
يتناوب ع��دد م��ن املحتجني على حراستها،
تجنبًا ألي اقتحام أو حريق قد تنفذه قوات
مكافحة الشغب ،أو العناصر املسلحة بزي
مدني ،على حد زعمهم.
بدوره ،قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
إن ح�ك��وم�ت��ه ش�ف��اف��ة ول�ي�س��ت ح�ك��وم��ة غ��رف
م �ظ �ل �م��ة ،م �ع �ل �ن��ًا ع ��ن أوام � � ��ر ب ��إط�ل�اق س ��راح
املعتقلني من املتظاهرين العراقيني ،وإعادة
ت� �ع� �ي�ي�ن ع� �ب ��د ال � ��وه � ��اب ال � �س� ��اع� ��دي رئ �ي �س��ًا
ل�ج�ه��از م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب .وب �ع��د االج�ت�م��اع
األول ل�ل�ح�ك��وم��ة ال �ج ��دي ��دة ،وع ��د ال�ك��اظ�م��ي
ّ
العراقيني بـ«تقصي الحقائق في كل األحداث
ومحاسبة املقصرين بالدم العراقي».
وك� ��ان رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �س��اب��ق ،ع� ��ادل عبد
امل � �ه� ��دي ،أق� � ��ال ال� �س ��اع ��دي م� ��ن م �ن �ص �ب��ه ف��ي
سبتمبر امل��اض��ي ،واع�ت�ب��ر م��راق �ب��ون وقتها
قرار اإلقالة بأنه بناء على ضغوط مارستها
ق � � �ي� � ��ادات م� �ق ��رب ��ة م � ��ن إي� � � � ��ران ألج � � ��ل إب� �ع ��اد
الشخصيات وال�ق�ي��ادات التي ال تنسجم مع
رؤيتها السياسية والعسكرية.
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الحياة
مع #كورونا

خالد أحمد الطراح
غير #ف�ي��روس_ك��ورون��ا_امل�س�ت�ج��د أساليب
الحياة والسلوك الفردي عندنا في الكويت
وال�ع��ال��م اج�م��ع ب��ات�ج��اه��ات سلبية وايجابية
حينًا ومضحكة وكئيبة حينًا آخ��ر ،ولكن
م��ن املمكن ان ت��أت��ي جميعا ف��ي آن واح��د..
فقد فرض هذا الفيروس الخفي عاملا جديدا
مصحوبا بتحديدات مختلفة.
ف �ق��د ب� ��ات ال �خ �ي��ار ال��وح �ي��د ام � ��ام ال�ب�ش��ري��ة
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ح�ي��اة م��ع ك��ورون��ا م��ن خ�لال
تكنولوجيا التقنيات املتطورة من تطبيقات
وم��واق��ع الكترونية بهدف التسوق وقضاء
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات االس� ��اس � �ي� ��ة وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة
والرياضية ايضا ..فقد نشط الذكاء التجاري
والتسويقي من خالل نوافذ تكنولوجية ،لم
تكن رائجة بكثافة بني الناس مثل اليوم ،من
اجل البقاء بعيدا عن نيران كوفيد ،19 -وفقًا
لإلجراءات الوقائية الصحية.
وكالعادة ،انتهز البعض في البلدان العربية
إلطالق دع��وات التحسب على بعض زعماء
العالم الغربي ،وكأن العالم أمام حرب عاملية
ج ��دي ��دة ول �ي��س أم � ��ام ت �ح��د ص �ح��ي وط �ب��ي،
ن��ال من شعوب كل دول العالم من دون اي
استثناء ،وهو غالبًا ما يكون من ردود الفعل
العفوي ،فمشاعر العزلة وال�ف��راغ والضجر
ت��دف��ع ال �ف ��رد ال ��ى ع� ��ودة األوه� � ��ام وان �ت �ش��ار
ن��زع��ات االن�ت�ق��ام م��ن وب ��اء ع��امل��ي م��ن خ�لال
نوافذ سياسية ودينية!
ليس م��ن امل�ن��اس��ب توجيه ال�ل��وم وال�ع�ت��ب او
التفسير والتحليل ،فالناس عامة لم يتوقعوا
ان يكونوا في مواجهة عزلة اجبارية نتيجة
م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ت�ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي واالن �ت �ظ��ار
بفارغ الصبر لعودة الحياة الى طبيعتها.
ف��ي ت �ق��دي��ري ،ان امل�ج�ت�م��ع االك �ث��ر ت��أث��را في
ه� ��ذه ال� �ظ ��روف ه ��و امل �ج �ت �م��ع االس �ت �ه�لاك��ي
ال��ذي ارت�ب��ط بالترفيه ع��ن النفس بالتسوق
واالنتقال من مطعم وكافيه الى آخر يوميًا
وتفضيل قضاء معظم الوقت خارج املنزل،
ب ��دال م ��ن االس �ت �ف ��ادة م ��ن ال ��وق ��ت م ��ع أف ��راد
األسرة في انشطة جماعية.
ال شك ان ثمة انعكاسات سلبية وايجابية
س�ت�ب��رز ب�ع��د ك ��ورون ��ا ،م��ن ال�ص�ع��ب التنبؤ
ب �ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا وك� �ث ��اف� �ت� �ه ��ا ،ف �ل �ك ��ل م �ج �ت �م��ع
خاصيته ،لكن م��ن املحتمل ج��دا ان ي��ؤدي
الحظر الجزئي او الشامل الى ب��روز ظاهرة
الصدام بني افراد االسرة واألزواج واالكتئاب
ُ
ايضا ،فيما قد تولد عقول ونفوس افضل
نقاوة من قبل.
بينما سيزداد تهافت االفراد  -بصرف النظر
ع��ن الجنس والفئة العمرية  -ف��ي كثير من
بلدان العالم على املحظورات لقتل االوق��ات
امل�م�ل��ة ،وه��ي ظ��اه��رة ال ش��ك ان�ه��ا ستتضح
مالمحها قبل وبعد كورونا.
وال اس�ت�ب�ع��د اي �ض��ا ان �ت �ش��ار ال�س�م�ن��ة عند
االط �ف��ال وال�ك�ب��ار بسبب االف ��راط ف��ي األك��ل
وغياب خيارات الرياضة الخارجية والحركة
االعتيادية.
ال��زم�ي��ل إي ��اد أب��و ش�ق��را م��ن اس ��رة صحيفة
«ال � �ش � ��رق االوس � � � ��ط» ال ��دول� �ي ��ة غ � ��رد اخ �ي �رًا
بالتذكير بحادثة تاريخية حني «انتشر وباء
الطاعون في  1665وأغلقت جامعة كامبريدج
ابوابها ..اسحق نيوتون ،احد اشهر طلبتها،
استغل فترة وجوده في بيته لتطوير حساب
التفاضل والتكامل (الكاللكولوس)».
ط �ب �ع��ا ،م ��ن امل �م �ك��ن ان ت �ن �ط �ل��ق اب �ت �ك ��ارات
اي �ج��اب �ي��ة ج��دي��دة ف��ي زم ��ن ك ��ورون ��ا اذا ما
اس�ت�غ�ل��ت ال �ح �ك��وم��ات ال ��ذك ��اء االص�ط�ن��اع��ي
والتقنيات الحديثة في توفير مناخ مناسب
لنوافذ ثقافية وعلمية من اجل تطوير الذات
واملجتمع ككل.
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ّ
كتاب وآراء

كيف تختار صندوق البرتقال؟ ()2- 1
نشاهد ونسمع ونقرأ عن إدارة أملانيا لتفشي وباء  ،Covid 19وأن
أملانيا من الدول املتفوقة في حصر انتشار الوباء ،معتمدة بذلك على
اجرائها مسحات عشوائية أكثر من غيرها .كما نسمع كذلك أن وزارة
الصحة في الكويت بدأت بأخذ مسحات عشوائية لتتمكن من تقدير
مدى انتشار املرض ،والذي بناء عليه تحدد الوزارة استراتيجيتها في
الحد من انتشار املرض .ولكن ،ما املعنى بأن تكون املسحات املأخوذة
ان كان في أملانيا أو الكويت عشوائية Random؟ وملاذا يجب أن تكون
عشوائية؟
الجواب البسيط :إن العينات العشوائية تنقل بصورة أكثر دقة مدى
انتشار امل��رض .لكن بالطبع ه��ذا ليس بالتفسير ال��ذي يرضى عنه
القارئ بالكامل أو يطمئن إليه .لذا فنحن مضطرون للخوض قليال
في علم اإلحصاء الذي يمارسه اإلنسان العادي عندما يذهب لشراء
الفاكهة من السوق .كما يمارسه الفيزيائي والكيميائي وطبيب علم
األوبئة واالقتصادي .ففي كل علم من العلوم الطبيعية واالجتماعية
هناك علم إحصاء مرادف لهذا العلم .فعلم اإلحصاء الذي يستند إلى
نظرية االحتماالت هو األداة الرئيسية التي تقيس مدى دقة األبحاث
الطبية واالقتصادية والنفسية والطبيعية بشكل عام .وهو كذلك الذي
يساعد اإلنسان العادي على اتخاذ ق��رار حول أن يشتري صندوق
البرتقال أو ال يشتريه؟
فعندما يقوم اإلنسان باتخاذ قرار حول شراء صندوق برتقال يحتوي
على مئة برتقالة يقارن النوعية بالسعر قبل قراره .ولكن كيف يتأكد
من النوعية؟ يمكن أن يكون ذلك من منظر الطبقة العليا ومن املمكن
أن يأخذ برتقالة من الطبقة الثانية كذلك وأخرى من الطبقة الثالثة .لكن
عندما تصل يداه إلى الطبقة السفلية من الصندوق ليتفحص البرتقالة
الرابعة ،فمن هنا سيتأكد أكثر من نوعية البرتقال .بالطبع هناك الحل

بعد السالم

األفضل وهو أن يتفحص كل برتقالة من املئة التي في الصندوق .لكن
ه��ذا حل غير عملي وسيرفضه البائع .ويبقى أن املشتري سيكون
أكثر اطمئنانا بفحصه أربع برتقاالت من فحصة واحدة أو اثنتني .هذا
الن فحص أربع برتقاالت سيزيد من احتمال الحصول على صندوق
برتقال عالي النوعية .فعندما نأخذ أربع برتقاالت من طبقات مختلفة
تكون العينة أكثر عشوائية من برتقالتني ،كما أنها أكثر عشوائية من
أخذ عينة من أربع برتقاالت من طبقة واحدة.
واملبدأ العلمي الذي استند إليه الختيار صندوق البرتقال هو نفسه
تم تطبيقه في التأكد من نوعية اإلنتاج في املصانع منذ بداية القرن
ال�ع�ش��ري��ن ،وت��أس�س��ت أق �س��ام أو إدارات ف��ي امل�ص��ان��ع ت�ح��ت مسمى
«مراقبة النوعية» .فعندما ينتج مصنع عشرة آالف بطارية في اليوم
الواحد ،فال يتوقع أن يتم فحص كل بطارية للتأكد من نوعيتها .إنما
يحدد امل��راق��ب ع��ددا يكشف عليه بصورة عشوائية ،ف��إن تم تحديد
الكشف على مئة بطارية ،وتكون النتائج افضل عندما تؤخذ هذه
البطاريات بصورة عشوائية .ومما يزيد في عشوائيتها هو أن تأخذ
مثال في أوقات مختلفة ،لتعكس الواقع الحقيقي لنوعية البطارية .هذا
وإذا اكتشف املراقب أن نسبة عالية من العينة فيها خلل ،فإنه سيحق
ل��ه أن ي��أخ��ذ عينة أك�ب��ر ،ول��رب�م��ا اض�ط��ر إل��ى فحص أو رف��ض جميع
البطاريات املنتجة ذلك اليوم.
ه��ذا وتطبيق إج��راء عشوائية املسحات لقياس م��دى انتشار مرض
 Covid 19إن ك��ان ف��ي أمل��ان�ي��ا أو ال�ك��وي��ت ه��و األف�ض��ل لقياس مدى
انتشار امل��رض .ف��إن العينة التي يتم الفحص عليها يجب أن يكون
ع��دده��ا م �ح��ددا م��ن ق�ب��ل متخصص أو م�ت�م��رس ف��ي ع�ل��م اإلح�ص��اء
الطبي .ولكونها عشوائية ف��إن ذل��ك يعني أال يتم اختيار ه��ذه العينة
من جنس واح��د أو عمر واح��د أو عمارة واح��دة ،لكي تعكس العينة
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ك� ��ان ال� �ن ��وخ ��ذة ع �ي �س��ى ع� �ب ��داهلل ع �ب��دال �ع��زي��ز
ً
العثمان  -رحمه اهلل  -مثاال يحتذى في األمانة
وحسن الخلق ،وكان يحافظ على أموال الناس
ونتيجة لذلك فقد أخلف اهلل عليه ورزقه الخير
الكثير.
ً
ي��روي الشيخ أحمد عبد العزيز القطان قائال:
حكى لي أحد خبراء البحر «النوخذة» عيسى
عبد اهلل عبد العزيز العثمان «أبوفيصل» رحمه
ً
اهلل أن��ه وش��ري��ك ل��ه حمال أم ��واال كثيرة لتجار
ال�ك��وي��ت ق ��درت ب�م�ئ��ات االل ��وف م��ن ال��روب�ي��ات،
وباعا واشتريا بها في الهند ،والنوخذة عيسى
العثمان رحمه اهلل يتم لنا قصة األمانة فيقول
ً
إنه ربح في سفرته تلك أم��واال وخشي عليها
م��ن التلف بسبب ال��ري��اح واألم ��واج فلفها في
طيات كبيرة من الحبال ووضعها في مكان
بعيد آم��ن ال يصل إليها رش��اش البحر ،وفي
ط��ري��ق ال �ع ��ودة ه�ب��ت ع�ل�ي�ه��م ع��اص�ف��ة تسمى
«طوفان البحر» موج من فوقه موج من فوقه
سحاب ظلمات بعضها ف��وق بعض لو أخرج
اإلنسان يده لم يكد يرها.
وظ� �ل ��ت ال �ع��اص �ف��ة ت �ع �ص��ف ب� �ه ��ذه ال�س�ف�ي�ن��ة
الشراعية املكونة من ألواح خشبية ومسامير،

د.عبدالمحسن
الجار الله الخرافي
أم��وال ال�ت�ج��ارة كثيرة وق��د سلمت م��ن التلف،
ول ��و قسمنا ه ��ذا امل�ب�ل��غ ع�ل��ى ك��ل ت��اج��ر لكان
التعويض الذي ال يضرهم وكان الحل األنسب،
حيث ال حول وال قوة لنا في تلف هذه األموال!،
فقال صاحب السفينة« :ال نفعل هذا ..رضينا
ب�ق�ض��اء اهلل وق� ��دره ،وس�ن�س�ل��م األم� ��وال كلها
بربحها إلى أصحابها وأجرتنا املال التالف».
ووص�ل��ا إل ��ى ال �ك��وي��ت وج� ��اء ال �ت �ج��ار إل�ي�ه�م��ا
يتسلمون رؤوس أموالهم واألرباح ،واكتشفوا
أمانة الرجل ملا عرضوا عليه امل��ال كتعويض
ف��أب��ى إال أن ي��أخ��ذ ال �ت��ال��ف وع� ��وض ال�ب�ح��ارة
ال��ذي��ن معه م��ن م��ال��ه ال �خ��اص ،وان�ت�ظ��ر املوسم
ال �ق ��ادم ..وان �ت �ش��رت ق�ص��ة أم��ان�ت��ه ب�ين ال�ت�ج��ار
ال�ك�ب��ار ف �ج��اؤوا ف��ي امل��وس��م ال �ق��ادم بأضعاف
األموال التي أرسلوها معه في املوسم املاضي
فتاجر فيها ،وحقق أرباحًا هائلة عوضته عما
خسره خمسة أضعاف ،وهكذا األمانة تغني
صاحبها ،وهكذا اهلل يخلف عباده الصادقني
واألمناء الشرفاء.

القيادة في األزمات ()2
ً
استكماال للمقال ال�س��اب��ق ،الحظنا الرسائل
ال�ت��ي بعثها وزي��ر الصحة د .ب��اس��ل الصباح
«أستحلفكم ب��اهلل اب�ق��وا ف��ي بيوتكم» وكانت
ال��رس��ال��ة األش �ه ��ر ف ��ي ه ��ذا ال �ح ��دث واألع �م��ق
تأثيرًا في النفوس والتي لخصت بكل صدق
وشفافية الهدف األس��اس��ي من الحملة ،وهو
الحرص على التباعد االجتماعي وعدم الخروج
من املنزل إال للضرورة القصوى ،هذه الرسالة
من د .باسل ك��ان لها الوقع األكبر شخصيًا
ع �ل� ّ�ي أك �ث��ر م��ن ال��رس��ائ��ل واألغ ��ان ��ي ال��وط�ن�ي��ة
املكررة يوميًا ،والسبب هو مصداقية د .باسل
كقدوة ومثل أعلى للكادر الطبي والحكومة،
ول �ه��ذا ال�س�ب��ب ك ��ان ل�ك�ل�م�ت��ه ال�ت��أث�ي��ر ال�ك�ب�ي��ر،
خ �ص��وص��ا أن �ه��ا ك��ان��ت ب�ل�غ��ة ال ��رج ��اء ول�ي��س
األم��ر ،ول��و طبقنا املبدأ نفسه على الشركات
أو املؤسسات على سبيل املثال ،فسنجد أنه
لو كانت املشكلة تابعة لقسم املبيعات ،فيجب
ً
على اإلدارة  -أوال  -أن تحدد ما هي املشكلة
وكيف سنقوم بحلها كفريق متكامل ،فهي
ليست م�س��ؤول�ي��ة ف��رد أو ف��ري��ق بعينه ،وف��ي
حال تطبيق الخطة يجب على اإلدارة التركيز
على األه��داف الجديدة (مثال :خفض امليزانية

بنسبة  30ف��ي امل�ئ��ة ،او زي��ادة االن�ت��اج بنسبة
 20في املئة ،التركيز على التطوير املستمر)
باإلضافة إلى السلوكيات أو املهارات التي بها
نستطيع تحقيق ه��ذه األه��داف (م�ث�لا :العمل
عن بعد ،العمل الجماعي ،التأقلم والتفاعل)
وب� �ه ��ذا ن�س�ت�ط�ي��ع أن ن �ض �م��ن ب� ��أن ال�ت�ط�ب�ي��ق
سيكون بالشكل املطلوب ،كما يجب توضيح
أكثر من سيناريو ملواجهة التغيرات ،ولتكون
املنظمة أو الشركة في وضع استعداد ملواجهة
أزم ��ات مستقبلية وذل ��ك م��ن خ�ل�ال م��راج�ع��ة
وتقييم األداء الحالي.
وه �ن��ا ال ب � ّ�د م��ن اإلج ��اب ��ة ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة من
األس �ئ �ل��ة ،م ��ا ال � ��ذي س� ��ار ب �ط��ري �ق��ة صحيحة
وف� �ع ��ال ��ة؟ وم � ��ا ال� � ��ذي س �ب��ب ل �ن��ا ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال�ت�ح��دي��ات؟ كما أن��ه يجب التركيز ف��ي جميع
ال �ظ��روف ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي وروح
ال �ف ��ري ��ق ال � ��واح � ��د ،وال �ت ��رك �ي ��ز ع �ل��ى ال �ت��دري��ب
وال �ت �ط��وي��ر امل�س�ت�م��ر ل�ل�أف ��راد وال� �ق� �ي ��ادات في
الشركة او املنظمة ،وتحديد األولويات وتهيئة
الفريق للقيادة في األزمات بشكل فعال ،فنحن
ن�ن�ظ��ر إل ��ى امل�س�ت�ق�ب��ل ب�ن�ظ��رة أم ��ل ب�ع��د األداء
ال�ح�ك��وم��ي امل�ت�م�ي��ز وال�ت�ق��دي��ر وال�ت�ص�ف�ي��ق من

واق��ع ان�ت�ش��ار امل ��رض .ه��ذا ول�ع��ل أه��م األخ�ط��اء ال�ك�ب��رى ف��ي تطبيقات
علم االح�ص��اء ترتكب ف��ي استطالعات ال ��رأي .والخطأ ال يكون في
التحليل االحصائي الذي أصبحنا نصل إليه بدقة عالية جدا لتوافر
البرمجيات ،وإنما يقع الخطأ في عدم عشوائية العينة او ما يطلق عليه
«انحياز العينة».
ومن اشهر األخطاء في استطالعات الرأي كان خطأ مجلة ليتراري
دايجست  Literary Digestفي تنبؤها بنتائج انتخاب الرئاسة في
الواليات املتحدة عام  1936بني الجمهوري ألفرد الندن والديموقراطي
فرانكلني روزفيلت .فقد تنبأت املجلة بفوز الندن بـ  %57من األصوات
بعد أن استطلعت آراء  2.4مليون ناخب اختارتهم من مشتركيها
ومن دليل التلفونات .فكانت الصدمة للمجلة أن فاز روزفيلت بنسبة
 %62من األصوات .فقد وقعت املجلة في ما يطلق عليه تحيز العينة،
حيث إن��ه ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ل��م تتوافر الهواتف إال ف��ي م�ن��ازل الطبقتني
الوسطى والوسطى العليا .كما أن قراء ومشتركي املجلة كان معظمهم
م��ن الجمهوريني .وامل�ف��ارق��ة ال�ك�ب��رى ان مؤسسة غ��ال��وب الستطالع
اآلراء ،توقعت فوز روزفيلت مع أنها أخذت عينة عددها  50000فقط.
لكن عينة غالوب كانت أقرب للعشوائية .فدقة التنبؤ تعتمد على مدى
عشوائية العينة أكثر من اعتمادها على عدد املشاركني في العينة.

الكالم الحر

النوخذة عيسى عبدالله العثمان مثال
لبركة إنكار الذات
وف �ت �ي��ل م ��ن ال �ق �ط��ن وش � ��راع وب� �ح ��ارة ن�ح��اف
األجساد وسمر األي��دي إال أنهم يحملون في
صدورهم قلوب الرجال األشداء املتوكلني على
اهلل والبحر يعلم التوكل ،فالناس فيه كما يقول
عمرو بن العاص رضي اهلل عنه« :الداخل فيه
مفقود ،والخارج منه مولود ،والناس على ظهره
دود على عود» .فالرياح لها دوي يصم اآلذان
وامل ��وج ي�ج�ت��اح ك��ل ش��يء ف��وق ظ�ه��ر السفينة
ف �ت ��راه ��م ي �ت �م �س �ك��ون ب��ال �ح �ب��ال وي �ت �ش �ب �ث��ون
بأيديهم وأرجلهم بكل شيء بارز يمسك في
السفينة وه��ي تجري بهم في م��وج كالجبال،
وي�س�ت�غ�ي�ث��ون اهلل ب�ق�ل��وب�ه��م ،فيستجيب اهلل
تعالى برحمته وفضله فتسكن ال��ري��ح ويهدأ
البحر ويعم السكون ،ويتفقد البحارة أنفسهم
ويحمدون اهلل على السالمة والنجاة ،وينطلق
ال�ن��وخ��ذة عيسى العثمان إل��ى األم��ان��ة« ،أم��وال
الناس» فيرى أنه تلف منها مئتان وخمسون
أل��ف روب �ي��ة وه��ي أج ��رة وع�م��ول��ة ه��ذه ال��رح�ل��ة،
وي �ب ��دأ اآلن ال �ن �ق��اش ب�ي�ن ال �ن��وخ��ذة وش��ري�ك��ه
ف��ي ه��ذه ال�ت�ج��ارة ،ق��ال النوخذة العثمان :م��اذا
نصنع يا شريكي وقد خسرنا تعبنا في هذه
الشهور بسبب هذه العاصفة؟ فقال شريكه:

د .حامد الحمود

عبدالعزيز يوسف الرومي
أعضاء مجلس األمة على أننا سنرى قرارات
ح��اس�م��ة وح��ازم��ة ل�ح�م��اي��ة ال �ب�ل�اد ف��ي ال �ق��ادم
م��ن األي� ��ام ،وال �س ��ؤال ال ��ذي ي �ط��رح ن�ف�س��ه :هل
سنستمر في دعم مشاريع استهالكية ،أم أننا
سنرى توجها حكوميا لدعم القطاع الصناعي
ال� � ��ذي ي �س ��اع ��د ع �ل ��ى ت �ن ��وي ��ع م � �ص� ��ادر دخ ��ل
ال��دول��ة؟ ه��ذا بالنسبة ال��ى ال�ق�ي��ادات الحكومية
والشركات ،فكيف سنستفيد نحن كأفراد من
هذه ال��دروس والظروف الحالية ،كيف سنقيم
أولوياتنا في الحياة ،وفي العمل وفي تعاملنا
م��ع األح � ��داث ال�ي��وم�ي��ة؟ ه��ل ستتغير نظرتنا
ل�ل�ع�ل��وم وال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ط��وي��ر م�ق��اب��ل كماليات
الحياة والعالقات االجتماعية «املفرطة»؟ أسئلة
تحتاج الى تقييمنا الشخصي لالستفادة من
ه ��ذه ال � ��دروس ل�ن�ع�ي��ش ف��ي ال �ق ��ادم م��ن األي ��ام
بطريقة أفضل لسعادة أكبر.

هكذا ستتم إعادة
تشغيل المرافق
العامة

داهم القحطاني
السؤال األه��م ال��ذي ي��دور في كل دول العالم :متى سينتهي
وباء كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها؟
لألسف ال يملك أحد الجواب ،فاألمر يخضع أللف احتمال
واحتمال.
ل�ه��ذا ك�ل��ه ال ي��وج��د ب��دي��ل ع��ن ال�ت�ع��اي��ش م��ع ه��ذا ال�ف�ي��روس،
فالغاية بأال يحصل الضرر لإلنسان ،وال شك أن استمرار
إغالق املدارس واملستشفيات واألسواق فيه ضرر كبير قد
يصل في بعض الحاالت إلى تردي الحالة الصحية ملصابني
بأمراض خطيرة.
قبل وب��اء ك��ورون��ا ك��ان هناك م��ن يموت م��ن دون أن يتمكن
الطب من إنقاذه ألسباب عدة ،ومع ذلك لم يفكر أحد بإغالق
مظاهر الحياة رغ��م أن ه��ذا اإلغ�لاق ك��ان سينقذ حياة أناس
كثر.
لسنا هنا م��ع تطبيق م��ا ي�ع��رف بسياسة مناعة القطيع،
فنحن مسلمون وعرب ،كل نفس لها أهميتها وفي أي عمر
كانت ..لكن مصلحة املجتمع بشكل عام تتطلب تحييد أثر
وباء كورونا ،والتعامل معه بحذر ،ولكن من دون السماح له
بالتسبب بكارثة أكبر تتمثل في تنامي احتماالت تعرض
مرضى األم��راض العادية ألخ�ط��ار أكبر بسبب الغلق غير
املبرر ملراكز صحية تقدم العالج املساند.
ال �ي��وم ف��ي ال�ك��وي��ت ه�ن��اك م��ن ي��ذه��ب للجمعيات التعاونية
واألسواق املوازية وال يصاب بفيروس كورونا بسبب وجود
إج��راءات التباعد االجتماعي ،وهناك من ُيصاب بالفيروس
وهو في منزله نتيجة عدم احترام هذه اإلجراءات.
إذًا الوقاية في األماكن العامة ممكنة ،وقد نجحت دول عدة
ف��ي تطبيقها ،وم��ن أب��رزه��ا ت��اي��وان ،وال�ت��ي تعتبر م��ن أول��ى
الدول التي تحكمت في مسار فيروس كورونا وال تزال من
دون أن تضطر لفرض أي نوع من الحظر.
سنجد من يعارض مقترح إع��ادة تشغيل امل��راف��ق العامة،
وم��ن يعد ه��ذا التشغيل الم�ب��االة م��ن التجار بحياة الناس.
وم�ه�م��ا ق�ي��ل م��ن م �ب��ررات ل�ل�ت�ع��اي��ش م��ع ف �ي��روس ك��ورون��ا،
سنستمر ب�س�م��اع نغمة التشكيك ح�ت��ى ف��ي ال �ن��زه��اء من
ال�ت�ج��ار ،وسنستمر بسماع نغمة تشكك بكل م��ن يطالب
بتشغيل امل��راف��ق العامة وتحمله مسؤولية اإلص��اب��ات التي
ستحدث جراء ذلك.
وه��ل ه��ذا يعني م�ث�لا أن راف �ض��ي تشغيل امل��راف��ق العامة
يتحملون مسؤولية الوفيات التي تحصل في هذه اللحظات؟!
فيروس ك��ورون��ا قد ال يجد العلماء له أي ع�لاج أو مصل،
ً
لهذا ،وب��دال من التأخر بتقبل ه��ذه االحتمال امل��ر منذ اآلن،
علينا أن نضع خطة تنفيذية إلع��ادة تشغيل املرافق العامة
مع وجود إجراءات وقاية صارمة.

كورونا التسامح
ف��وج��ئ ال �ع��ال��م ب��ان �ت �ش��ار م ��رض وف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا ،وت�غ�ي��رت
أولويات الناس ،وتغيرت مفاهيم عديدة للشركات واملؤسسات
والحكومات واألف ��راد ،وم��ن أب��رز املتغيرات التي حدثت نتيجة
للكورونا هو إعادة ترتيب أولويات الحياة.
الحياة السريعة التي كان يعيشها الناس لم تكن حياة صحية
كما يتوقعها البعض ،األكل السريع واملحادثات السريعة ،والعمل
السريع ،واللقاءات االجتماعية العائلية السريعة ،ولقاء األبناء
واألسرة السريع ،كلها أمور لها آثار سلبية على صحة اإلنسان
وعلى عالقاته مع اآلخرين.
توقف العالم وأت��ت الكورونا وب��دأ الحجر املنزلي ليعيد ترتيب

املفاهيم مرة أخ��رى ،أنا أعتقد أن أهم مفهوم علينا تغييره هو
أن الحياة قصيرة ج��دا ،وأن اإلن�س��ان مخلوق ضعيف ،علينا
أن نتسامح ونطوي صفحة من حياتنا املاضية لنبدأ صفحة
جديدة.
علينا أن نتسامح مع أبنائنا ونتسامح مع والدينا ،ونتسامح
مع أصدقائنا وأحبابنا ،ونتسامح مع جيراننا ،ونصفح عمن
أساؤوا لنا ،عند لحظات الوداع املفاجئة قد نندم كثيرا على عدم
املبادرة بالتسامح.
لتسقط الخالفات ،ولننته من الخصومة ،الحياة نعمة تستحق
الشكر ،وتستحق أن نعيشها بسالم وأمان ،بعيدا عن تضييع

عند البعض ،بسبب ممارسته الحياة السريعة التي ال تتوقف.
الكورونا هو فيروس ومرض فتاك ،ولكنه قد يكون مفيدا ألنه
أوقف الزمن قليال ،لنعيد النظر في أعمالنا السابقة ،وليعيد لنا
الحياة الجميلة مرة أخرى ،ولنغير من نظرتنا للحياة.
فواز أحمـــد الحمــــد
البعض يتضايق من الحجر املنزلي ومن الترقب واالنتظار ،ولكن
هي أيام ستمضي ال تعطها أكثر مما تستحق.
آن األوان أن نغير من حياتنا إلى األفضل ،لتشرق حياة جديدة،
األوقات في املنازعات واملشاحنات املؤذية للنفس البشرية.
حياة ما بعد الكورونا ،حياة كلها أمل وتفاؤل باملستقبل الجديد.
متى نستفيق من غفلتنا؟
أثناء الحجر املنزلي للكورونا وعند جلوسنا مع األس��رة ومع ه��ذا امل��رض سينتهي ،وعلينا أن نستعد إل��ى ال��دخ��ول في عالم
اإلخوة واألبناء ملسنا مشاعر األلفة واملحبة التي كانت مفقودة جديد.
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برايتون ُيعلن إصابة  3العبين بـ«كورونا»
أكد بول باربر الرئيس التنفيذي لنادي برايتون اإلنكليزي ظهور ثالث حالة إصابة بفيروس
كورونا املستجد بني العبي فريقه.
وأصيب العبان من برايتون بالعدوى في م��ارس وأب��ري��ل ،وظهور الحالة الثالثة ربما يكون له
ّ
تأثير سلبي في خطط استئناف مباريات ال��دوري املتوقفة منذ منتصف مارس املاضي بسبب
ُ
ّ
مخاوف من العدوى .وقال باربر لشبكة سكاي سبورتس« :يشكل هذا مصدر قلق .لألسف ،أصيب
العب ثالث لدينا بالعدوى».
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القبندي :نبحث إمكانية تقديم
عرض للسليم
محمد سليمان
أكد عضو مجلس إدارة نادي القادسية،
رئ �ي��س ج �ه��از ال �ك��رة ال �ط��ائ��رة ،د.ح�س�ين
القبندي أن هناك توافقًا ح��ول ض��رورة
ع � ��ودة اب� ��ن ال� �ن ��ادي ع��ام��ر ال �س �ل �ي��م إل��ى
صفوف الفريق األول؛ وذلك بعد انتهاء
ف�ت��رة إع��ارت��ه م��ع ن ��ادي ال�ك��وي��ت ،إذا ما
تقرر إنهاء املوسم الحالي.
وأوض� � ��ح ال �ق �ب �ن��دي أن� ��ه ت ��م ت�ك�ل�ي��ف ول�ي��د
َ
ال��دم �خ��ي م��دي��ر ال �ل �ع�ب��ة ال �ع �م��ل ع �ل��ى فتح
ق �ن��وات ت��واص��ل م��ع ال�ل�اع��ب مل �ع��رف��ة م��دى
رغبته في ال�ع��ودة إل��ى صفوف القادسية؛
وذل��ك م��ن أج��ل تقديم ع��رض مالي ُيرضي
ج�م�ي��ع االط � ��راف ،وي�ت�ن��اس��ب م��ع مستوى
ال�ل��اع� ��ب ،ال� � ��ذي ُي� �ع ��د أح � ��د أب� �ن ��اء ال� �ن ��ادي
املخلصني ،مضيفًا إن وجود السليم ضمن
صفوف «طائرة األصفر» سيكون له مردود
إيجابي على مستوى الفريق وأدائه.

وأمل ��ح ال�ق�ب�ن��دي إل��ى أن إدارة القادسية
ك��ان��ت س� ّ�ب��اق��ة ف��ي م�ن��ح ال�لاع��ب م��واف�ق��ة
االن �ت �ق��ال ع�ل��ى س�ب�ي��ل اإلع� ��ارة للكويت،
ك� �ن ��وع م� ��ن ال� �ت� �ك ��ري ��م ل� ��ه ع� �ل ��ى ج� �ه ��وده
وإخ�ل�اص ��ه خ�ل�ال م �ش ��واره م��ع ال�ف��ري��ق،
وأن ��ه ق��د ح��ان ال��وق��ت ل�ل�ع��ودة إل��ى بيته
ليواصل مسيرته من جديد ،إذا ما كانت
لديه الرغبة ،متمنيا أن تنجح املساعي
الرامية إلى ذلك.

مصير املدرب
وحول اختيار مدير فني جديد للفريق
األول ،ب �ع ��د رح� �ي ��ل ال �ت ��ون �س ��ي ص��اب��ر
ع �ب��دال��واح��د ،ال� ��ذي غ� ��ادر ال �ك��وي��ت وت��م
إن � �ه� ��اء ع � �ق� ��ده ،ق � ��ال ال� �ق� �ب� �ن ��دي :ن�ن�ت�ظ��ر
مصير امل��وس��م ال��ري��اض��ي ال�ح��ال��ي ،ف��إذا
ت��م استئنافه فسيتم إس�ن��اد املهمة الى
أح��د امل��درب�ين م��ن امل��راح��ل السنية لحني
اتخاذ القرار املناسب قبل بداية املوسم

حسين القبندي

الجديد والتعاقد مع مدرب جديد ،حيث
نعكف حاليًا على دراسة السيرة الذاتية
لبعض األسماء.

جنسية املحترف
و ح��ول جنسية املحترف ،ا ل��ذي يمكن

بوطبيلة

وين رايحين..؟!

ا ل �ت �ع��ا ق��د م �ع��ه ل �ي �ك��ون ض �م��ن ص�ف��وف
ا ل �ف��ر ي��ق خ �ل�ال ا مل ��و س ��م ا ل �ج ��د ي ��د ،أ ك��د
ا ل �ق �ب �ن��دي أن ا س� �ت� �ق ��دام م �ح �ت��رف م��ن
أورو ب � � ��ا ،ف ��ي ظ ��ل ا ل � �ظ ��روف ا ل �ح��ا ل �ي��ة
ب�س�ب��ب ف �ي��روس ك ��ورو ن ��ا ،أ م ��ر ص�ع��ب
للغاية ،في ظل عدم االستقرار ،الذي
ي �ش �ه ��ده ا ل� �ع ��ا ل ��م ،وا ن � ��ه س �ي �ت��م ب �ح��ث
إ م �ك ��ا ن �ي ��ة ا ل �ت �ع ��ا ق ��د م ��ع م �ح �ت ��رف م��ن
أ ح ��د األ ن��د ي��ة ا ل �ع��ر ب �ي��ة ،ح �ت��ى ت�ت�ض��ح
ا ل�ص��ورة دا خ��ل أورو ب��ا ،و ك��ذ ل��ك دا خ��ل
ا ل� �ك ��و ي ��ت ،ف �ح �ت��ى اآلن ال ن� � ��دري؛ ه��ل
س�ي�س�ت�م��ر ا ل �س �م��اح ب��و ج��ود م�ح�ت��رف
أجنبي ضمن صفوف الفرق أم سيتم
إلغاؤه؟
وأشاد القبندي بما تقدمه إدارة النادي
م� ��ن دع� � ��م م� �ت ��واص ��ل ل �ل �ع �ب ��ة ،م� ��ن أج ��ل
ال �ن �ه��وض واالرت � �ق� ��اء ب �ه��ا ،م�ت�م�ن�ي��ا أن
يشهد امل��وس��م امل�ق�ب��ل تحقيق إن�ج��ازات
ُ
تسجل باسم القادسية.

سعد عايد
ج� ��دد ن� ��ادي ال �ق��ادس �ي��ة ع �ق��د ب��اب�ل��و
ف��ران�ك��و م ��درب ال�ف��ري��ق االول للكرة
بالنادي.
وق� � ��ال امل � � ��درب االس � �ب� ��ان� ��ي :س �ع �ي��د

ب � �ت � �ج� ��دي � ��د ع � � �ق� � ��دي م � � ��ع ال � �ف� ��ري� ��ق
واس� �ع ��ى الس �ت �ك �م��ال م ��ا ب ��دأن ��ا ب��ه
ه�ن��ا .وأض��اف ف��ي رس��ال��ة لجمهور
االصفر :سألتقي بكم قريبًا.
وأ غ � �ل � �ق� ��ت ادارة اال ص � �ف� ��ر أ خ� �ي ��را
م� �ل� �ف ��ات ال ع� �ب� �ي ��ه ع� � ��دي ا ل �ص �ي �ف��ي
وجيمس اكوسا وا ل�ح��ارس خالد

بابلو فرانكو

تحديد موعد لقاء يوفنتوس وليون
مواعيد مباريات
األبطال:
 7أغ �س �ط��س :ي��وف �ن �ت��وس  -ل �ي��ون،
ومانشستر سيتي  -ريال مدريد
(إياب ثمن النهائي)
 8أغ � �س � �ط ��س :ب � ��اي � ��رن م� �ي ��ون ��خ -
ت �ش �ل �س��ي ،وب��رش �ل��ون��ة  -ن��اب��ول��ي
(إياب ثمن النهائي).
 11و 12أغ �س �ط ��س :ذه � ��اب رب��ع
النهائي
 14و 15أغ� �س� �ط ��س :إي � � ��اب رب ��ع
النهائي
 18و 19أغ�س�ط��س :ذه��اب نصف
النهائي
 21و 22أغ �س �ط��س :إي ��اب نصف
النهائي
 29أغ�س�ط��س ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي مدينة
إسطنبول التركية

مواعيد مباريات
الدوري األوروبي:

رونالدو يقود هجمة في لقاء الذهاب بين يوفنتوس وليون

قال جان ميشال أوالس ،رئيس نادي
ل �ي��ون ال�ف��رن�س��ي :إن م��واج �ه��ة فريقه
م ��ع م �ض �ي �ف��ه ي��وف �ن �ت��وس اإلي �ط��ال��ي
في إي��اب دور الستة عشر من دوري
أبطال أوروبا ستلعب نهاية الصيف
الحالي وفقًا للتاريخ األولي الذي ّ
تم
اإلبالغ عنه.
وف�ش��ل ل�ي��ون ف��ي ال�ت��أه��ل إل��ى املوسم
امل �ق �ب ��ل م� ��ن م �س��اب �ق��ة دوري أب �ط ��ال
أوروب � � � � ��ا ،ب� �ع ��دم ��ا ت� ��م إع� �ل ��ان إن� �ه ��اء
الدوري الفرنسي وفقًا للترتيب الذي

ك��ان��ت ع�ل�ي��ه األن ��دي ��ة ،ع �ن��دم��ا علقت
املسابقة بسبب فيروس ك��ورون��ا ،إذ
كان ليون يحتل املركز السابع.
وق� ��ال رئ �ي��س ل �ي��ون ف��ي ت�ص��ري�ح��ات
تلفزيونية« :امل�ب��اراة ضد يوفنتوس
ت��م ت��أك �ي��د م��وع��ده��ا ف��ي ال �س��اب��ع من
أغسطس ،في تورينو وخلف أب��واب
موصدة».
ّ
وم � ��ع أن ل� �ي ��ون ت� �ق ��دم ب��اع �ت��راض��ات
رسمية بشأن ق��رار إنهاء املوسم في
ً
ف��رن �س��ا ،ل�ك�ن��ه ي�م�ل��ك آم� ��اال م�ش��روع��ة

بمتابعة مسيرته ف��ي دوري أب�ط��ال
أوروب � ��ا ،ب�ع��دم��ا ان�ت�ص��ر ذه��اب��ًا على
ي� ��وف � �ن � �ت� ��وس ب� � �ه � ��دف دون رد ف��ي
ال� � �س � ��ادس وال� �ع� �ش ��ري ��ن م� ��ن ف �ب��راي��ر
الفائت.
ّ
وت � �ص� ��ن� ��ف ف ��رن� �س ��ا رف � �ق� ��ة إي �ط��ال �ي��ا
وأس�ب��ان�ي��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن ب�ين أكثر
ال��دول خطرًا بسبب انتشار فيروس
ك ��ورون ��ا ،ل �ك��ن ق� ��رار إن �ه��اء امل�س��اب�ق��ة
املحلية لم يتخذ سوى في فرنسا من
بني الدول األربع.

لقيمات
إداري في أحد األندية فوجئ بوجود كنز بمنزله..
وبدأ يتأفف ويقول« :آه لو أعثر على الخريطة»!

ضربة لمخطط عودة «البوندسليغا»

ّ
يجدد عقد فرانكو
القادسية
ا ل��ر ش�ي��دي ،ح�ي��ث ج��ددت عقودهم
ب � �ي � �ن � �م� ��ا ي � �ت � �ب � �ق� ��ى م� � �ل � ��ف ا مل� � ��دا ف� � ��ع
صوماليا الذي تسلم مستحقاته
أ خ�ي��را ،و ي�ت�ط�ل��ع اال ص�ف��ر لتجديد
ع � �ق� ��ده مل� ��و س� ��م ا ض� � ��ا ف� � ��ي ،وأ ب� � ��دى
ا ل �ل��ا ع � ��ب ر غ � �ب � �ت� ��ه ه � ��و اال خ� � � ��ر ف��ي
البقاء بصفوف الفريق.

قالوا لنا كالم معسل مش عايزين
وعدونا بالتطور والتغيير قلنا مش سائلين
قالوا فترة انتقالية خلوكم متفائلين
راح اإليقاف وسنتين وإحنا ناطرين
والحين قولوا بذمتكم إحنا وين رايحين؟!

 6أغ� �س� �ط ��س ج� ��ول� ��ة إي� � � ��اب ث �م��ن
النهائي
 10أغسطس :ذهاب ربع النهائي
 13أغسطس :إياب ربع النهائي
 17أغ � �س � �ط � ��س :ذه� � � � ��اب ن �ص��ف
النهائي
 20أغسطس :إياب نصف النهائي
 27أغسطس :النهائي في غدانسك
البولندية

تعرضت خطط أملانيا الستئناف منافسات
كرة القدم في  16مايو النتكاسة مبكرة ،بعد
وضع تشكيلة دينامو دريسدن املنافس في
الدرجة الثانية بأكملها في الحجر الصحي
مل� � ��دة أس � �ب ��وع �ي�ن ب� �ع ��د اك � �ت � �ش ��اف إص ��اب �ت�ي�ن
بفيروس كورونا املستجد.
وأع � �ل� ��ن ال � �ن� ��ادي األمل� ��ان� ��ي ف� ��ي م ��وق �ع ��ه ع�ل��ى
اإلنترنت أن الفحوص ،التي خضع لها أفراد
الفريق ،كشفت عن حالتني إيجابيتني وأمرت
السلطات الصحية بوضع الفريق بأكمله في
الحجر الصحي.
وقال دينامو دريسدن« :بعد تحليل املوقف،
قررت السلطات الصحية في دريسدن ..وضع
ال�ف��ري��ق ب��أك�م�ل��ه ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك ال�ج�ه��از الفني
واإلداري ،في حجر صحي ملدة أسبوعني في
منازلهم.
«بسبب إجراءات الحجر ،لن يستطيع النادي
ال �س �ف��ر إل � ��ى س��اك �س��ون �ي��ا ال �س �ف �ل��ى ل �خ��وض
املباراة املقررة يوم  26مايو».
وكان من املفترض أن يلعب دينامو دريسدن
ض��د ه��ان��وف��ر ي��وم األح ��د امل�ق�ب��ل ف��ي م�ب��ارات��ه
األولى بعد استئناف دوري الدرجة الثانية،
عقب التوقف الذي تسبب فيه تفشي فيروس
كورونا.
وق ��ال رال ��ف مينجه ،م��دي��ر دي�ن��ام��و دري�س��دن
ال��ري��اض��ي« :ف ��ي األس��اب �ي��ع ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض�ي��ة
ب��ذل �ن��ا ج� �ه ��ودا ه��ائ �ل��ة ع �ل��ى ص �ع �ي��د األف � ��راد
واألم� � ��ور ال �ل��وج �س �ت �ي��ة م ��ن أج� ��ل ت�ط�ب�ي��ق كل
اإلجراءات الصحية والطبية بصرامة».

األندية السويسرية تعاود التدريبات
تستعد األندية السويسرية لكرة القدم ملعاودة
التدريبات ابتداء من اليوم (االثنني) بعد توقف
النشاط املحلي بسبب فيروس كورونا املستجد،
في ظل ضبابية حيال استئناف موسم - 2019
 2020ومعارضة م��ن ن��ادي سيون ال��ذي يعتبر
نفسه من أكبر الخاسرين لكن الغموض ال يزال
يحيط بشأن ما تبقى من املوسم ،وتتوزع اآلراء
ب�ين م��ؤي��د ل�ف�ك��رة اس�ت�ئ�ن��اف��ه وم �ط��ال� ٍ�ب بإلغائه

ي� �س� �ت� �ع ��د ج � ��ورج� � �ي � ��و ك� �ي� �ل� �ل� �ي� �ن ��ي ،ق ��ائ ��د
ي��وف �ن �ت��وس ،ل �ن �ش��ر ك� �ت ��اب ي � ��روي س �ي��رت��ه
ال��ذات �ي��ة ،وت �س �ب �ب��ت ت �ص��ري �ح��ات ل�ل�م��داف��ع
ال �ص �ل��ب خ�ل�ال م�ق��اب�ل��ة ت��روي �ج �ي��ة ل�ل�ك�ت��اب
ف��ي إط�لاق ح��رب كالمية تسابقت وسائل
اإلعالم اإليطالية إلى نقل تفاصيلها.
وت� � �ح � ��دث ك �ي �ل �ل �ي �ن��ي ع � ��ن ك� �ت ��اب ��ه ال� �ج ��دي ��د
ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع ص�ح�ي�ف��ة «ال ري�ب��وب�ل�ي�ك��ا»
اإلي �ط��ال �ي��ة ،وس� ��رد ج��ان�ب��ا م�م��ا ي�ح�م�ل��ه من
آراء بشأن عدد من الالعبني الذين لعب إلى
جانبهم خالل مسيرته.
وك��ان��ت أب��رز التصريحات ع��ن بالوتيللي،
وق � ��ال إن «ب��ال��وت �ي �ل �ل��ي ش �خ��ص س �ل �ب��ي ،ال
ي�ح�ت��رم امل �ج �م��وع��ة ،ل��م ي�س��اع��دن��ا ف��ي ك��أس
ال � �ق� ��ارات أم � ��ام ال� �ب ��رازي ��ل ع� ��ام  ،2013ك�ن��ت

ع�ل��ى وش��ك أن أص�ف�ع��ه ف��ي مناسبتني ،ق��ال
أحدهم ذات مرة إنه ضمن أفضل  5العبني
في العالم ،ولكنني ال أعتقد أنه كان ضمن
أفضل  10أو حتى  20في أي وقت».
ولم يتأخر بالوتيللي في الرد على زميله
ال�س��اب��ق ف��ي املنتخب ،وك�ت��ب عبر حسابه
ف ��ي ان �س �ت �غ��رام« :ع �ل��ى األق � ��ل أن� ��ا ص� ��ادق،
ول � � ّ
�دي ال �ش �ج��اع��ة ك ��ي أت� �ح ��دث ف ��ي وج ��وه
ال � �ن� ��اس ،ك � ��ان ل ��دي ��ك ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ف ��رص
للقيام بذلك منذ  2013كي تتصرف كرجل
حقيقي ،لكنك لم تفعل ذل��ك ،من ي��دري ما
س�ت�ق��ول��ه م�س�ت�ق�ب�لا ع��ن زم�لائ��ك ال�ح��ال�ي�ين
ف��ي ال �ف��ري��ق ،أن��ت ق��ائ��د غ��ري��ب» ،وأك ��د أن��ه
يتنازل عن كل بطولة إن كانت تعني أنه

 ..وميلو يهاجمه
من جانب آخ��ر ،تحدث كيلليني عن زميله
ال�س��اب��ق ال�ب��رازي�ل��ي فيليبي م�ي�ل��و ،وكشف
أنه هو من طالب برحيله عن نادي السيدة
العجوز ،ووصف ميلو بأنه أشبه بالتفاحة
الفاسدة.
ورد ميلو سريعا ،وقال لصحيفة الغازيتا
ديللو سبورت إن كيليني «يتصرف دائما
ك �م��ا ل ��و ك ��ان األع� �ظ ��م ،إن ��ه ش �خ��ص ج �ب��ان..
هزمنا إيطاليا  3ـ�ـ صفر ف��ي ك��أس ال�ق��ارات
 2009التي فازت بها البرازيل في النهاية..
رب �م��ا ال ي� ��زال ي�ش�ع��ر ب ��امل ��رارة ألن ��ه ل ��م يفز
بشيء مع إيطاليا».

ب��ال�ك��ام��ل .األم ��ر ال��وح �ي��د امل��ؤك��د ح�ت��ى اآلن هو
السماح بمعاودة التدريبات ابتداء من  11مايو،
على أن يصدر املجلس الفدرالي قراره النهائي
بشأن السماح بعودة النشاط في  27منه .وبعد
ذلك بيومني ،يتوقع ان تناقش رابطة الدوري
واألندية في جمعية عمومية احتمال معاودة
املباريات ،وس��ط تقارير ترجح ان تكون هذه
العودة ابتداء من  20يونيو.

ال إصابات بكورونا في ميالن
أع �ل��ن ن� ��ادي م �ي�لان اإلي �ط��ال��ي أن ��ه ل��م ي�ث�ب��ت أن
أحدا من العبي فريقه األول وجهازه الفني كان
مصابا بفيروس ك��ورون��ا املستجد ،وذل��ك بعد
ي��وم من ق��ول رئيس ال�ن��ادي إن بعض الالعبني
يتعافون من وباء «كوفيد .»19
وقال بطل أوروبا سبع مرات في بيان له «بناء
على االختبارات الطبية التي أجريت حتى اآلن
على كل من العبي الفريق األول والجهاز الفني،

كتاب كيلليني يثير الجدل في إيطاليا
سيكون شبيهًا لبالوتيللي.

وت � ��اب � ��ع« :ن � �ح ��ن ع� �ل ��ى ات � �ص� ��ال ب��ال �س �ل �ط��ات
ال�ص�ح�ي��ة امل �س��ؤول��ة واالت �ح��اد األمل��ان��ي لكرة
ال� �ق ��دم م ��ن أج� ��ل ت�ن�س�ي��ق ال �خ �ط��وات امل�ق�ب�ل��ة.
الواقع هو أننا ال نستطيع املران أو املشاركة
ف ��ي أي م � �ب ��اراة خ�ل��ال األي� � ��ام األرب � �ع ��ة ع�ش��ر
القادمة».
ووض ��ع ال � ��دوري ق��واع��د وارش� � ��ادات مفصلة
ل �ل �ت��دري �ب��ات وامل � �ب ��اري ��ات م ��ن أج� ��ل ت�ق�ل�ي��ص
مخاطر العدوى ،بما في ذلك إجراء اختبارات
للكشف عن الفيروس.
ل �ك��ن ك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع اك �ت �ش ��اف ح ��االت
إيجابية خارج سيطرة ال��دوري ،ألن القانون
األمل��ان��ي ينص على أن التعامل م��ع أي حالة
في يد السلطات الصحية فقط.

كره هيغواين واإلنتر
ول��م يخف ق��ائ��د يوفنتوس م�ش��اع��ره تجاه
ال�غ��ري��م إن�ت��ر م �ي�لان ،وق ��ال« :أن ��ا أك ��ره إن�ت��ر،
ولكن عندما أقابل العبي هذا الفريق خارج
امللعب نضحك معا ،أذكر أنني أصبت على
م �س �ت��وى ال��رك �ب��ة ،وأك� �ث ��ر رس ��ال ��ة غ�م��رت�ن��ي
ب ��ال � �س � �ع ��ادة ح �ي �ن �ه��ا ك� ��ان� ��ت م � ��ن خ��اف �ي �ي��ر
زانيتي».
ول � ��م ي �س �ت �ث��ن امل � ��داف � ��ع ال � �ق� ��وي ف� ��ي ح��دي �ث��ه
زم �ي �ل��ه ال �ح��ال��ي غ��ون��زال��و ه �ي �غ��واي��ن ،وق��ال
إن��ه ك��ان ي�ك��ره املهاجم األرجنتيني ،ولكنه
غ �ي��ر م��وق �ف��ه ب �ع��د ال �ت �ع��رف ع �ل �ي��ه ووص �ف��ه
بأنه مهاجم «خ�لاق وج��وك��ر ،وه��و شخص
يحتاج لإلحساس بالحب ممن يقابله».

كيلليني حامالً كتابه

لم تكن هناك أي حاالت إيجابية من كوفيد.»-19
وأوض ��ح ال�ن��ادي أن ال�ف��ري��ق س�ي��واص��ل برامجه
التدريبية الفردية التي بدأها مع أندية الدرجة
األولى األخرى هذا األسبوع على أمل استكمال
موسم  2020 - 2019هذا الصيف.
وتابع البيان «سيتم االنتهاء من الفحوصات
الطبية لجميع الالعبني والجهاز الفني الذين
يأتون للتدريب خالل األيام املقبلة».
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أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

قفاز بدر البحر
«رم��ي القفاز» حركة يقصد بها مطالبة الخصم للمبارزة،
وال �ت �ق��اط ال �ط� ّ�رف اآلخ ��ر ل�ل�ق�ف��از ي�ع�ن��ي ق�ب��ول��ه ال �ت �ح��دي ،أو
انسحابه ...بذل!

***
كتب مبارك الدويلة قبل أيام مقاال وجهه للزميل بدر البحر،
ك ��ال ف�ي��ه امل��دي��ح ل��ه ع�ل��ى ح�س��ن خ�ل�ق��ه وج �م��ال منطلقاته،
وأن��ه ليس كغيره ،ففيه صفاة املسلم املصلي و«املسمي».
واستغرب الدويلة من قيام البحر بفتح ملف العمل الخيري
والخوض في ما خاض فيه غيره (هذا يعني ان امللف يجب
أن يبقى مقفال) ،وكيف ان العمل الخيري منذ تفجيرات
سبتمبر  2001هو تحت الرقابة الدولية! وبعد سنوات من
التشدد ف��ي رقابته ل��م يكن أم��ام مؤسسات األم��م املتحدة
والجهات الرقابية ك��وزارة العدل ووزارة الخزينة األميركية
والبنك الدولي اال أن تمنح هذه الجمعيات الخيرية شهادات
تزكية وتبرئة من أي تهم وشكوك وارتباط بالعمل اإلرهابي
(وهذا هراء!).
ّ
كما اتهم الدويلة الزميل البحر بأنه تأثر ببعض ما يثيره
خصوم العمل الخيري ،عندما كرر بعض ما يرددونه من
دون دليل ،بربطهم العمل الخيري بالعمل الحزبي ،وكيف
ُ
اس��ت�ع�م�ل��ت أم ��وال ��ه ل��دع��م ب�ع��ض ال �ح �م�لات االن�ت�خ��اب�ي��ة (أال
كلنا هذه الحقيقة؟) .كما رفض الدويلة طلب الزميل
نعرف ّ
ب��در املتعلق بنشر ميزانيات الجمعيات واللجان الخيرية
«للعامة» ،بحجة انها موجودة عند الشؤون ول��م يطلب أي
متبرع االطالع عليها (وال أدري كيف عرف ذلك ،وهناك 60
جمعية خيرية ومئات آالف املتبرعني؟).

***
قبل التطرق ل��رد الزميل البحر على الدويلة دعونا نوضح
أن م��ؤس�س��ات األم��م امل�ت�ح��دة وال�ج�ه��ات الرقابية األميركية
مثل وزارة العدل والخزانة والبنك الدولي لم تقم قط بإصدار
شهادات تزكية للجمعيات الخيرية وتبرئها من تهم االرتباط
باألنشطة اإلرهابية ،كما ادعى الدويلة .وإن قدم دليال على
ادعاءاته ،فإنني سأعتزل الكتابة ،وإن فشل فعليه االعتراف
بعدم صحة ما ذكر ،ولن نقول ما كذب.

***
رد الزميل البحر على ال��دوي�ل��ة ك��ان مفحما ،وواض�ح��ا في
بساطته ،حيث ذكر انه طالب دائما بأن يتم العمل الخيري
ب�ش�ف��اف�ي��ة وأن ت�ع�ل��ن ال �ج �م �ع �ي��ات ع�ل�ن��ا ع ��ن ال �ن �س �ب��ة ال�ت��ي
تستقطعها من التبرعات ،وذلك لغرض «إضفاء املزيد من
ً
الثقة» على املؤسسات الخيرية ،التي اصبحت تدير أم��واال
تتطلب مزيدًا من معايير الرقابة .فهناك ضبابية
ضخمة ّ
ف��ي م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب�ن�س��ب االس �ت �ق �ط��اع��ات ،وع ��دم وض ��وح في
غير املنجز من املشاريع وع��دم معرفة بمصير الفوائض.
ك�م��ا أن امل�ت�ب��رع�ين ع�ل��ى غ�ي��ر ع�ل��م غ��ال�ب��ا بنسب ال�ع�م��والت،
خ��اص��ة أث �ن��اء امل��واس��م ،ال�ت��ي ي�ح�ظ��ى ب�ه��ا امل �س��وق��ون ال��ذي��ن
نسميهم «ف��اش�ي�ن�س�ت��ات ال�ع�م��ل ال �خ �ي��ري» .ك�م��ا أن بعض
العاملني بالجمعيات ،الذين ،برأينا ،ال يستحقون أي عمولة،
فأنشطتهم هي أساسا من صلب عملهم .كذلك هناك تداخل
ملكية بعض مشاريع الجمعيات مع األوق��اف ومع العاملني
فيها ،وه��ذا كله ،إضافة إل��ى أم��ور ع��دة بحاجة إل��ى معايير
محاسبية إدارية وتنظيمية تتطلب من القائمني على العمل
الخيري قبولها من منطلق «ال تبوق وال تخاف».
وهنا رمى الزميل البحر «قفاز التحدي» على الدويلة وطالبه
بدفع الجمعيات لاللتزام بقواعد الحوكمة املؤسسية ،وإعالن
البيانات املالية املفصلة ،وتقديم كشوف إقرارات الذمة املالية
للعاملني في الجمعيات ،كما هو حال قياديي الدولة .وقال
إن مطالبته ال تمثل تشكيكًا بالذمم بقدر ما هي إبراء لها،
فالعاملون في الجمعيات ليسوا مالئكة لنعطيهم الحصانة.
فهل سيلتقط السيد الدويلة القفاز ،أم سيتركه مرميا على
األرض ،داللة على رفض التحدي؟

الطقس

24

الصغرى

36

الكبرى

الرطوبة

%37

حار وغائم جزئياً والرياح شمالية إلى شمالية
غربية إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ  35كلم/
ساعة).

البحـــــــر

● س��ال��م ع��ل��ي س��ال��م،

● محمد عبدالله صالح

ال���دارم���ي ،زوج� � ��ة ق�ي��س
ع� � � �ب � � ��دال � � ��رزاق ال � �ص� ��ال� ��ح،
( 68ع� ��ام� ��ًا) ،ش �ي �ع��ت ،ت:
.69611110

● رجعة جبهان مبارك

ج��م��ع��ان 23( ،ع � ��ام � ��ًا)،
شيعت ،ت.66141899 :

● أح���م���د ح���م���د ع��ل��ي

● ن��وري��ة أح��م��د محمد

● غ��ل�ا ه�������ادي ع����واد

● ل��ط��ي��ف��ة ع��ب��دال��ع��زي��ز
ج��اس��ر ال��ب��اب��ط��ي��ن72( ،

ع � � � � ��ام � � � � ��ًا) ،ش � � �ي � � �ع� � ��ت ،ت:
.65665518
● سليمان عبدالكريم

محمد األمير 58( ،عامًا)،

الحداد 65( ،عامًا) ،شيع،
ت.99018256 :
ال��ش��ري��ان ،أرم � �ل� ��ة س�ع��د
م� � �ب � ��ارك ال� � �ش � ��ري � ��ان86( ،
ع � � � � ��ام � � � � ��ًا) ،ش � � �ي � � �ع� � ��ت ،ت:
.97801440
ال��خ��ن��ي��ن��ي 58( ،ع ��ام ��ًا)،
شيع.
● حليمة ع��ل��ي حسن
صفر ،أرم �ل ��ة ع�ب��دال��رض��ا

عبداهلل قاسم 80( ،عامًا)،
شيعت ،ت.99061651 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

مساءً

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

مطالبات بفتح مستشفى بيطري..
للحاالت الطارئة

6.30 4.59
شروق

مغرب

7.56 11.44
ظهر

عشاء

أميرة بن طرف
ط��ال �ب��ت رئ �ي �س��ة ف��ري��ق راف ،الن �ق��اذ
الحيوانات األليفة في العجمي ،بفتح
املستشفيات ال�ب�ي�ط��ري��ة ،أث �ن��اء فترة
ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي أس ��وة باملستشفيات
األخرى.
وك � �ش � �ف� ��ت ال � �ع � �ج � �م ��ي ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ل � � �ـ سبقلا ،أن ه� � �ن � ��اك ح � � � � ��االت م��ن
ال �ح �ي��وان��ات األل �ي �ف��ة ب�ح��اج��ة ل��رع��اي��ة
صحية ،أو حاالت طارئة ،بالتالي من
الضروري السماح لها بتلقي العالج
الالزم.
وبينت أن فريقها ،وفرق انقاذ أخرى
للحيوانات األليفة تقوم على رعاية
ح �ي��وان��ات ب �ح��اج��ة ل��رع��اي��ة ص�ح�ي��ة،
ك � � ��االع � � ��اق � � ��ات ون � � �ق � ��ص األك � �س � �ج �ي�ن
وغيرها ،وتتطلب تركيب مغذيات أو

عالجات يومية وأسبوعية ال تتوافر
ف��ي امل� �ن ��ازل ،ه ��ذا إل ��ى ج��ان��ب ح��االت
الطوارئ ،التي قد تصيب الحيوانات
األليفة التي يربيها الناس.
وأش � � � ��ارت ال �ع �ج �م��ي إل � ��ى أن ب�ع��ض

ال �ح �ي��وان��ات ك��ان��ت ف��ي املستشفيات
ال�ب�ي�ط��ري��ة ل�ت�ل�ق��ي ال �ع�ل�اج��ات ،إال أن
أص�ح��اب�ه��ا اض �ط��روا الخ��راج�ه��ا ك��ون
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات س �ت �غ �ل��ق م ��ع ال �ح �ظ��ر
الكلي.

«بلومبيرغ» :مبيعات البقالة
عبر اإلنترنت ترتفع بشكل جنوني
أحمد عبدالفتاح
أعلنت شركة التجزئة وتجارة البقالة
ال �ب ��ري �ط ��ان �ي ��ة «أوك � � � � � ��ادو»  Ocadoأن
مبيعاتها ارتفعت بأكثر من  %40في
ال��رب��ع ال �ث��ان��ي ،ح�ي��ث ت �ع��ززت مبيعات
متاجر البقالة عبر اإلنترنت في اململكة
املتحدة من خالل التسوق املنزلي خالل
فترة اإلغالق بسبب فيروس كورونا.
وبحسب وكالة بلومبيرغ األميركية،
ف �ق��د ع �ل�ق��ت ال �ش��رك��ة ال �ت��وج �ي��ه امل��ال��ي
ل �ل �س �ن��ة ،ق��ائ �ل��ة إن ع� ��دم ال �ي �ق�ين ح��ول

4

ال ��وب ��اء ج �ع��ل م ��ن امل�س�ت�ح�ي��ل ال�ت�ن�ب��ؤ
ب ��ات � �ج ��اه ��ات امل� �ب� �ي� �ع ��ات ع� �ل ��ى امل � ��دى
ال�ق��ري��ب ،ول�ك��ن مكاسب ال��رب��ع الثاني
ارتفعت بنسبة  ،%40من زيادة بنسبة

 %10ف��ي ال��رب��ع األول ،ف�ي�م��ا ارت�ف�ع��ت
األس �ه��م بنسبة  %34ح�ت��ى اآلن ،ه��ذا
العام.
وأوض�ح��ت الوكالة أن الشركة تمكنت
من تعزيز قدراتها وطاقتها ،مدفوعة
بإغالق األعمال التجارية في بريطانيا،
ب �س �ب��ب ق �ل��ق امل �ت �س��وق�ين م ��ن امل �غ��ام��رة
بمغادرة منازلهم إلى محالت السوبر
ماركت ،ل��ذا ،كافحت الشركة في األي��ام
األول � ��ى م ��ن ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي ،لتلبية
ال �ط �ل��ب امل �ت��زاي��د ع �ل �ي �ه��ا ،م �م��ا جعلها
تضع قوائم انتظار أطول قبل التسليم.

أهمها إغالق الحساب أمام المتطفلين

ً
قريبا
ميزات استثنائية في «واتس أب»..

أحمد بدر

ك�ش��ف ت�ق��ري��ر مل��وق��ع «ت��اي �م��ز ن�ي��وز
ناو» أن تطبيق املراسالت الفورية
الشهير «واتس أب» يستعد لطرح 4
مميزات ،وصفها بـ«االستثنائية»،
خ�لال الفترة املقبلة ،التي سيكون
أبرزها اإلغالق املسموح.
وب � � �ح � � �س� � ��ب امل � � � � ��وق � � � � ��ع ،ت� �ت� �ض� �م ��ن
امل � �ي� ��زات ت �ق �ن �ي��ات ج� ��دي� ��دة ت�س�ه��ل
إج � ��راء م �ك��امل��ات ال �ف �ي��دي��و وأدوات
أخ� ��رى ،ت �ق��دم ح�ل�ا ك��ام�لا ملشكالت
االت �ص��ال ع�ب��ر ال�ت�ط�ب�ي��ق ،موضحًا
أن �ه��ا س �ت �ك��ون م�ف�ع�ل��ة رس �م �ي��ا في
التحديث ال�ج��دي��د لتطبيق وات��س
أب ،عبر نظامي تشغيل أن��دروي��د
وآي أو إس ،وهذه امليزات هي:
 - 1خ �ص��وص �ي��ة ال� �ح� �س ��اب ،ح�ي��ث

س �ي �ك��ون ب��إم �ك��ان امل �س �ت �خ��دم منع
ف�ت��ح ح�س��اب��ه إال م��ن خ�لال��ه ،س��واء
ب �ك �ل �م��ة س ��ر أو ب �ص �م��ة أص� �ب ��ع ،أو
تقنية التعرف على الوجه ،لحماية
الدردشة من أعني املتطفلني.
 - 2تعطيل انتشار األخ�ب��ار ،وذلك
عبر الحد من إع��ادة توجيه بعض
ال � ��رواب � ��ط ،ال� �ت ��ي ت �ح �م��ل أو ت ��روج
ألخ �ب��ار م�ض�ل�ل��ة ،خ��اص��ة املتعلقة
بفيروس كورونا.

 - 3إع� � � � � � � � � � � � � ��دادات خ � �ص� ��وص � �ي� ��ة
املجموعات ،بحيث يمكن التحكم
في من يمكنه إضافة املستخدم إلى
م�ج�م��وع��ة ع�ل��ى وات ��س أب ،وك��ذل��ك
منع أع�ض��اء املجموعة م��ن إرس��ال
رسائل خاصة للمستخدم.
 - 4زي � � � ��ادة ع� � ��دد امل � �ش� ��ارك�ي��ن ف��ي
املحادثة الجماعية ،حيث سيصل
ً
عدد املشاركني إلى  8أشخاص بدال
من  4فقط.

خدمة الدفع اإللكتروني «سامسونغ باي» .وقال املوقع إن آن
قالت ان منصة اإلدارة املالية للهواتف الذكية ستكون األولى
من نوعها ،ولكنها لم تحدد ميزات بطاقة الخصم املنتظرة،
واكتفت بالتوضيح أن الشركة ستعلن عن املزيد من التفاصيل
خ�ل��ال األس ��اب� �ي ��ع امل �ق �ب �ل��ة .ي ��ذك ��ر أن ع �م�ل�اق��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
األميركية غوغل كانت أعلنت نيتها إصدار بطاقات ائتمانية،
تقدم ملستخدميها مجموعة مميزات ،تسمح بمراقبة عمليات
الشراء والتحقق من الرصيد ،باإلضافة إلى إغالق حساباتهم،
ح �ي��ث س �ي �ت��م إط�ل�اق �ه��ا ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ب �ن �ك�ين م�خ�ت�ل�ف�ين في
الواليات املتحدة ،ومن املتوقع أن تحمل اسم «غوغل باي».

دراسة حديثة :محيط خصرك..
يحدد درجة الخطورة على صحتك
إسالم شكري
ك� �ش� �ف ��ت دراس� � � � ��ة ط� �ب� �ي ��ة ح ��دي� �ث ��ة أن
م �ح �ي��ط ال �خ �ص��ر ل� �ل ��رج ��ال وال �ن �س��اء
يشير إل��ى م��دى تعرضهم ل�لأم��راض
ال �خ �ط��رة امل� �ه ��ددة ل �ل �ح �ي��اة ،ح �ي��ث ان
ق �ي��اس م�ح�ي��ط ال �خ �ص��ر م��ؤش��ر على
ان� �ت� �ش ��ار ال � ��ده � ��ون ال� �ح� �ش ��وي ��ة ح ��ول
األع �ض��اء ال��داخ �ل �ي��ة ،م�م��ا ي ��ؤدي ال��ى
أم� ��راض ال�ق�ل��ب وال �س �ك��ري م��ن ال�ن��وع
الثاني ،وارتفاع ضغط الدم وارتفاع
الكوليسترول.
وقالت الدراسة ،التي أجرتها جمعية
القلب األميركية ،ونشرتها صحيفة
إك�س�ب��ري��س ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،إن ال��ده��ون
ال� �ح� �ش ��وي ��ة ي �م �ك ��ن ال � �ق � �ض ��اء ع �ل �ي �ه��ا
م��ن خ�ل�ال ت �ح��ول ب�س�ي��ط ف��ي ال�ن�ظ��ام

عبدالله بشارة
a.bishara@alqabas.com.kw

الرئيس ترامب..
ودبلوماسية النفط

دخ�ل��ت ع�م�لاق��ة ال�ه��وات��ف وال�ب��رم�ج�ي��ات «س��ام�س��ون��غ» مجال
ال �خ��دم��ات ال�ب�ن�ك�ي��ة ،ب��إع�لان�ه��ا ع��ن إص� ��دار ب�ط��اق��ة ائ�ت�م��ان�ي��ة
وب�ط��اق��ة خ�ص��م ،خ�ل�ال ال�ص�ي��ف ال �ج��اري ،وذل ��ك حسبما ق��ال
م��وق��ع «ذا ف�ي��رج» التقني املتخصص .وبحسب امل��وق��ع ،فإن
مجير خدمة الدفع اإللكتروني في الشركة الكورية الجنوبية،
س��ان��غ آن ،أع�ل�ن��ت أن ال �ش��رك��ة س�ت�ط�ل��ق ه ��ذا ال�ص�ي��ف بطاقة
ائتمانية ،مع حساب إلدارة السيولة املالية ،وذل��ك بالتعاون
مع شركة «س��وف��ي» امل��زودة للخدمات املالية ،والتي ستدعم

( 97ع� � ��ام� � ��ًا) ،ش � �ي � ��ع ،ت:
.66665878 - 99651353

ً
صباحا

ً
ظهرا

ً
صباحا

الصــــالة

عصر

َفي العجمي :حيوانات أليفة تحتاج إلى رعاية صحية

عصام عبد الله

شيع ،ت.99755944 :

1.37 3.07

9.22 8.23

فجر

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

«سامسونغ» تقتحم مجال الخدمات البنكية بـ«بطاقة ائتمانية»

الوفيات

أعلى مد

أدنى جزر

3.20 3.30

ال �غ��ذائ��ي ،وان ال �ب��اح �ث�ين وج � ��دوا أن
م��ن يستهلكون امل�ش��روب��ات السكرية
بشكل كبير هم أكثر عرضة لإلصابة
بالدهون الحشوية.
وأوض �ح��ت ال��دراس��ة أن ه�ن��اك عالقة

م� � �ب � ��اش � ��رة ب� �ي ��ن زي� � � � � � ��ادة اس � �ت � �ه �ل�اك
امل �ش��روب��ات امل �ح�لاة وزي� ��ادة ال��ده��ون
ال �ح �ش��وي��ة ،ح �ي��ث ن �ق �ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة
ع��ن ك��ارول�ين ف��وك��س ،م�ع��دة ال��دراس��ة
واألس � � � � �ت� � � � ��اذة ب� � ��امل� � ��راك� � ��ز ال ��وط� �ن� �ي ��ة
األميركية للصحة ،أن الناس بحاجة
ل�ل�ان �ت �ب��اه ب� �ش ��أن ك �م �ي��ة امل� �ش ��روب ��ات
املحالة التي يشربونها ،فاملاء أفضل
املشروبات لالستغناء عن املشروبات
املحالة.
وأش � � � ��ارت ال � ��دراس � ��ة إل � ��ى أن م�ح�ي��ط
الخصر أحد املظاهر التي تشير الى
كميات ال��ده��ون الحشوية ،حيث انه
إذا ت �ج��اوز ال �ق �ي��اس  100سنتيمتر
ل �ل��رج��ال ،أو  88س�ن�ت�ي�م�ت�رًا ل�ل�ن�س��اء،
ف �ن �ح��ن أم � ��ام ش �خ��ص ي �ح �م��ل ده��ون��ًا
تهدد صحته.

توقفت كثيرًا وأنا أشاهد الرئيس األميركي دونالد ترامب يتحدث أمام
املايكروفون موجهًا حديثه إل��ى اململكة العربية السعودية ،مشيرًا إلى
سحب القوات األميركية من اململكة إذا لم تتخذ ق��رارًا بتخفيض حجم
النفط ال��ذي تنتجه .ويزيد االستغراب أن الرئيس األميركي أثنى كثيرًا
على ق��رار اململكة زي��ادة إنتاجها عندما كانت الحاجة إل��ى تلك الزيادة
مناسبة له.
دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ن�ف��ط ال ي�ت��م ع�لاج�ه��ا ب�ت�ص��ري�ح��ات تلقائية ص ��ادرة من
مشاعر ضيق عابر؛ فالنفط الخليجي يظل أهم خزان عاملي مضمون في
اإلنتاج لتلبية الحجم املطلوب وفي السعر املعقول الذي يراعي مصالح
املنتج واملستهلك ،وألن النفط سلعة استراتيجية فقد كانت الدول الباحثة
عنه تعد الجيوش للوصول إلى مواقعه ومن دون استئذان من املالكني
الشرعيني ،وقد سجلت ال��دول املنتصرة في الحرب العاملية األول��ى واقع
حق القوة للسيطرة على مواقع النفط ،فمع كساد الفحم كمصدر ،وبروز
النفط في منطقة عبدان بداية القرن املاضي ،بدأت شهية بريطانيا وفرنسا
تفرض لهما حقوقًا في املناطق الواعدة ،ففرضت بريطانيا قرار االنتداب
على أراضي العراق وبغداد والبصرة؛ ألنها استشعرت بوجود النفط في
البصرة ،التي كانت تريد إلحاقها بالهند قبل اليقني بوجود النفط هناك،
وتأتي فرنسا وتطالب بمنطقة املوصل ،وتحتل إيطاليا الجزء القريب
من تركيا ،وتضم اليونان كل املناطق املحاذية ألزمير التركية ،وتحتل
قوات فرنسية وبريطانية إسطنبول ،كل هذه التوسعات بحثًا عن النفط.
والحقيقة أن فرنسا تمسكت بمنطقة املوصل إل��ى أن تم استفتاء عام
 ،1925بإشراف بريطانيا لتضمه إلى بغداد والبصرة ،ويتشكل من هذه
املناطق الثالث العراق الحاضر ،مع مطالبات كردية باملوصل ..كان العامل
األكبر للقوة التي احتفظت بها بريطانيا في العشرينيات تواجد النفط.
جاء أتاتورك ،وبنى جيشًا وطنيًا حديثًا ،طرد القوات اإليطالية واليونانية
وقوات األرمن ،وخرجت بريطانيا وفرنسا من إسطنبول ،بعد اليقني من
انتصار أتاتورك في معركة تقسيم تركيا.
كل ذل��ك ك��ان في مؤتمر فرساي ،حيث تمكنت بريطانيا من السيطرة
الكاملة على العراق بنفطه وتراثه ،كما كانت مواقع قواتها في البصرة
تحمي النفط اإليراني الذي تتولى إدارته الشركات البريطانية.
وماذا عن الكويت واململكة؟ جاء املغامر النيوزيلندي فرانك هوملز Frank
 Holmesفي عام  1923إلى سلطان نجد عبدالعزيز بن سعود ،طالبًا
منه السماح بالبحث عن النفط في املنطقة الشرقية ،ولم يتردد السلطان
بن سعود مدركًا معاني القوة التي قد تأتي من هذا املشروع ،كان هوملز
ً
على عالقة مع شركة غولف األميركية ،وصار ممثال لها في اتصاالته مع
ابن سعود ،ونجح أيضًا عن طريق السلطان ابن عبدالعزيز في التواصل
مع الشيخ أحمد الجابر (حاكم الكويت) ،للتنقيب في الكويت وبدعم من
اب��ن سعود نجح في كسب ثقة الشيخ أحمد ،ال��ذي ك��ان واعيًا للتشاور
م��ع بريطانيا .كانت الحصيلة أن الشيخ أحمد نجح ف��ي كسب أميركا
وبريطانيا معًا عبر شركة نفط الكويت التي جاءت من شراكة الطرفني
األميركي والبريطاني.
دخلت دول الخليج مرتبة تاريخية نقلتها من عيشة قانعة ومن سلطة
داخلية محلية إل��ى مقام مخالف وف��ر لهذه ال��دول موقعًا متميزًا ،اتسع
ن�ف��وذًا ووه�ج��ًا م��ع ال��زم��ن ،وتحولت املنطقة م��ن العيشة على البحر إلى
الحياة في حوض النفط.
في عام  ،1973حدث شيء غير مسبوق وغير محسوب وغير متوقع
عندما وض��ع امللك فيصل والكويت ودول الخليج ق��وة النفط في خدمة
السياسة ،وذلك بفرض مقاطعة نفطية على الواليات املتحدة التي كانت
أول من استخرج النفط من أراض��ي اململكة ،ومهما كان قصراملقاطعة
ً
إال أن السابقة هزت العالم ،وكنت في األمم املتحدة ممثال لدولة الكويت،
وعشت أبعاد الصدمة وحدة الغضب وقسوة املفاجآت ،وكانت الحياة في
األمم املتحدة مرآة لالضطراب الذي أصاب العالم.
وم�ن��ذ ع��ام  1974وح�ت��ى ع��ام  ،1980ج��رت م�ف��اوض��ات ال ��دول املتقدمة
والدول النامية للوصول إلى اتفاق فيه عدالة اقتصادية لصادرات الدول
النامية ،وفيه اع�ت��راف م��ن األغنياء بحق الفقراء ف��ي حياة توفر كرامة
االنسان.
ج ��اء ال��رئ �ي��س ال �ه ��واري ب��وم��دي��ن ع ��ام  1974ل�ي�ص��رخ ب��اس��م ال�ض�ع�ف��اء
طالبًا العدالة ،ودخلنا في لجان متنوعة في أهدافها ومختلفة في أعداد
املتواجدين فيها ،كنت أمثل دول الخليج ف��ي ه��ذه اللجان ومعي إي��ران
وف�ن��زوي�لا ونيجيريا والهند ويوغوسالفيا وم�ص��ر ،دول تجتمع لكل
منها هدف في تحسني أوضاعها االقتصادية ،ولم تخرج بأي اتفاق رغم
الجهد ال��ذي ب��ذل ،ال سيما من رئيس الجمعية العامة ل��دورة عام ،1980
السفير األملاني البارون فون ويغمر ،حيث جمعنا في قلعة بعيدة عن
نيويورك ملدة يومني متواصلني ولم نخرج بشيء.
ً
لم يكن الوصول إلى اتفاق في إطار األمم املتحدة سهال ،بني الدول النامية
خالفات كثيرة ،لكنها جميعًا تسعى إلى تسخير النفط للحصول على
مكاسب لها ،كما ل��م يكن هناك ات�ف��اق ب�ين ال��دول املنتجة ح��ول منظور
موحد يحدد طبيعة العالقات مع كبار املستهلكني ،لذلك كانت حقائق
الوضع تميل إلى اتفاقات بني كبار املنتجني وكبار املستهلكني توفر فيها
الدول املنتجة الكمية التي تحتاج إليها الدول املستهلكة وبسعر يتماشى
مع حقوق الطرفني.
ك��ان��ت اململكة ومعها دول الخليج مقتنعة بأهمية ال��وص��ول إل��ى اتفاق
جنتلمان يراعي األسعار وكمية اإلنتاج ،وكانت هذه االتصاالت تتم بعيدًا
عن املبالغات في األسعار التي كان بعض أعضاء «أوب��ك» يدفعون بها،
كما كان واضحًا بأن الراديكاليني من أعضاء «أوب��ك» لن يتعايشوا مع
املنطق الخليجي في توازن املعادلة بني اعتدال السعر وضمان اإلنتاج.
تميزت فترة التسعينيات وإلى الشهر املاضي باقتناع الطرفني بالتفاهم
ال �ع��ام ال ��ذي ص��اغ�ت��ه «أوب� ��ك» بتأثير م��ن امل��وق��ف ال�خ�ل�ي�ج��ي ،ح�ي��ث س��اد
ال�ه��دوء دبلوماسية النفط التي ل��م تتعرض ل�ه��زات ،وت��واص�ل��ت املسيرة
ب�لا اض�ط��راب��ات ،فعندما يقل اإلن�ت��اج تتولى اململكة العربية السعودية
التعويض ،والتزمت دول الخليج في اتفاق الجنتلمان إلى األمس القريب.
هناك إدراك عاملي للمسؤولية الفريدة التي تتحملها دول الخليج في ضخ
م��ا ي��ري��ده العالم وليس م��ا ت��ري��ده ه��ذه ال ��دول ،التي تعي أن النفط سلعة
استراتيجية عاملية يحتاج إليها الجميع وينتفع الكل ،فقيرًا وغنيًا من
عوائدها.
في األمم املتحدة هناك مصطلح لصيق بالنفط ويطلق عليه قوة الندرة
 ،Power of scarcityفالنفط بضاعة ن��ادرة يملكها قليلون ويريدها
كثيرون.
هذه رواية النفط ال تتفق مع تهديد الرئيس ترامب حول القوات األميركية
في السعودية وطلبه بتخفيض صادرات اململكة لكي ترتفع األسعار.
الطاقة نادرة وأمانة في ذمة دول الخليج التي حافظت على حقوق األمانة
من دون تجاوزات في مواقفها وال في بياناتها.

***
فقدت صديقًا في وفاة عبدالعزيز خالد العبدالرزاق ،فمنذ عشرين سنة
كان يتألم من دون ضجر ويتحمل بال شكوى ،حارب املرض بفن ضابط
املدفعية ،م��رددًا باستمرار بأنه سيهزم امل��رض ،آخر مرة رأيته مرهقًا،
استقبلني بابتسامة لكنه شاعر بأن الخاتمة تقترب ،رحمه اهلل وأسكنه
واسع جناته ..حياته رواية مصارعة لعقدين مع مرض فتاك.

