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تتقدم أسرة

�شركة زاك �شلو�شنـز لأنظمة الكمبيوتر
م /اأ�شــرف فـتـحـي اأبــو اخلـيــــر
نائب رئيس مجلس اإلدارة
وجميع العاملني

بخالص العزاء وصادق املواساة الى

ال�شيـد/جابـر اأ�شامـة زيـد الكاظمـي
رئيس مجلس االدارة

واآل الكـاظـمـي الكـرام
لوفاة والده املغفور له بإذن اهلل تعالى

الـحـاج /اأ�شـامــة زيــد الكـاظـمــــي

سائلني املولى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان

إﻣﺴـﺎك :
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اﻟﻔـﺠــﺮ :

3:28 am

اﻟﺸـﺮوق :

4:57 am

اﻟﻈﻬــﺮ :

11:44 am

اﻟﻌﺼــﺮ :

3:20 pm

اﻟﻤﻐﺮب :

6:31 pm

اﻟﻌﺸﺎء :

7:59 pm

ُ
تركت صديقتي
تدخل حياتي
العائلية
فدمرتها
َّ
الخبير األسري
في «نيويورك تايمز» يجيب
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ً
مليونا إلنقاذ وظائفهم ..تشمل البابين الثالث والخامس لمدة  6أشهر قابلة للتجديد
220

انتصا ٌر للمواطنين ..بالقطاع الخاص
تحصن وظائف  71799مواطناً ومواطنة بأثر رجعي من مارس الماضي ¶ تضاعِ ف دعم العمالة ..وتشترط عدم تسريح المواطنين أو خفض رواتبهم
¶ خطة ِّ

علي الخالدي
كشفت مصادر مسؤولة لـ سبقلا ان الحكومة انتهت تقريبًا من إعداد
حزمة انقاذ حمائية لوظائف املواطنني في القطاع ال��خ��اص ،والبالغ
عددهم  71799مواطنًا ومواطنة ،بغية تحصينهم من اآلثار والتداعيات
االق��ت��ص��ادي��ة السلبية ال��ن��اج��م��ة ع��ن تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد
والحفاظ على وظائفهم دون املساس برواتبهم.
وأفادت املصادر بأن كلفة الحزمة ستتراوح ما بني  200الى  220مليون
دي���ن���ار ،مل���دة  6أش��ه��ر وب��أث��ر رج��ع��ي اب���ت ً
���داء م��ن م����ارس امل��اض��ي وحتى
ّ
للمقيدين على البابني «الخامس والثالث» في
اغسطس املقبل ،وذل��ك
سجالت مؤسسة التأمينات االجتماعية.
ُ
ّ
وأكدت املصادر ان رواتب الدعم املقرر ان تدفعها الحكومة ستقدم بشكل
ّ
مباشر ألصحاب األعمال املقيدين على الباب الخامس ،بمقدار ضعف
ً
سابقا ،اما في ما يخص ّ
املقيدين
مكافأة دعم العمالة الشهرية املقررة
على الباب الثالث فقالت املصادر «انه سيتم منح الدعم املالي املقرر لهم
الى املؤسسات والشركات العاملني فيها ،شريطة أن يكون املوظف قد
ّ
تسلم كامل راتبه املعتاد قبل األزمة ،على ان تتعهد املؤسسات بأال يتم
فصل أو تسريح أو تخفيض رواتب املواطنني املوظفني لديها».
وأوض��ح��ت امل��ص��ادر أن الخطة امل��زم��ع إطالقها خ�لال األسابيع القليلة
املقبلة من خالل مضاعفة مكافأة دعم العمالة ،ستنعكس ايجابًا على
امل��واط��ن�ين والحكومة معًا ،اذ ان الحكومة كانت دائ��م��ا تكرر دعواتها
النخراط املواطنني في مؤسسات القطاع الخاص لتخفيف العبء عن
القطاع العام ،وتشجيع أصحاب األعمال على توظيف الكويتيني.
يأتي ذلك بناء على دراسة مقدمة من رئيس اللجنة التوجيهية العليا
للتحفيز االقتصادي محافظ البنك املركزي د .محمد الهاشل.
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إنهاء خدمات غير كويتيين في العقود الدائمة والخاصة والمقاولين

َّ
«مؤسسة البترول» تتقشف
سعد الشيتي
أص��در الرئيس التنفيذي ملؤسسة
ال� �ب� �ت ��رول ه ��اش ��م ه ��اش ��م ت�ع�م�ي�م��ا
اداري��ا بتقنني الصرف على بعض
بنود املوازنة التشغيلية للمؤسسة
وشركاتها التابعة.
وق� � ��ال ه ��اش ��م ف� ��ي ال �ت �ع �م �ي��م :ي�م��ر
العالم اليوم بأوضاع سيئة نتيجة
النتشار فيروس كورونا املستجد،
وت��أث �ي��ر ذل ��ك ف��ي االس � ��واق العاملية
وتباطؤ النمو في االقتصاد العاملي
وما صاحبه من انهيار في أسعار
النفط ،والتأثير الكبير ال��ذي خلفه
ع�ل��ى ال �ك��وي��ت ،وال� ��ذي ك ��ان يتطلب
اي�ج��اد بعض ال�ح�ل��ول واملقترحات

¶ إلغاء مكافآت اللجان وفرق العمل والتدريب الخارجي والمؤتمرات
¶ تخفيض بند الضيافة والسفر بنسبة  ..٪ ٨٠وإلغاء الرعايات والتبرعات والمؤتمرات
لتخفيف اثار ذلك ،والتي منها تقنني
وترشيد مصروفات التشغيل.
وتماشيا مع ما قامت به الشركات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ،س� � ��واء ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة او
ال �ع��ال��م ،س�ي�ت��م ت�ط�ب�ي��ق م��ا تقدمتم
ب��ه م��ن تخفيضات ،ب��االض��اف��ة الى
تخفيضات اضافية ،ومنها:
 إي �ق��اف ال �ت �ع��دي�لات ع�ل��ى الهيكلالتنظيمي ال��ذي تترتب عليه زي��ادة
في الكلفة.
 إل �غ��اء تكلفة ال �ت��دري��ب ال�خ��ارج��يواملؤتمرات.

 تخفيض تكلفة التدريب الداخليبنسبة  ،%٥٠على ان يتم تحديد
البرامج التي سيتم تخفيضها ً
بناء
على تقديرات الشركة.
 تخفيض بند السفر والضيافةب� �ن� �س� �ب ��ة  %80ل � �ل � �ش� ��رك� ��ات م��ع
استبعاد ما تم صرفه عن شهري
يناير وفبراير.
 إل �غ��اء ب �ن��ود اإلع �ل��ام وال �ع�لاق��اتالعامة التالية :الرعايات والتبرعات،
امل� ��ؤت � �م� ��رات وامل � � �ع � ��ارض ،ال� �ه ��داي ��ا،
األن� �ش� �ط ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،وال � �ي� ��وم

امل �ف �ت��وح .م��ع تخفيض ب��اق��ي بنود
املصروفات تحت هذا البند بنسبة
 ٥٠في املئة.
 إل �غ��اء ك��ل امل �ص��روف��ات امل�ت��رت�ب��ةع�ل��ى ال�ق�ي��ام بعمليات االس�ت�ح��واذ
الجديدة.
 إلغاء مكافآت اللجان وفرق العمل. تخفيض العمالة غير الكويتية فيالعقود ال��دائ�م��ة وال�خ��اص��ة والعمالة
ف��ي عقود امل�ق��اول�ين ،بالتنسيق مع
الشؤون اإلدارية باملؤسسة لتحديد
نسبة التخفيض لكل شركة.

تخفيض المكافأة
التشجيعية ؟
ق ��ال ��ت م� �ص ��ادر ان امل �ك��اف��أة
التشجيعية س�ي�ت��م اإلع�ل�ان
عن تخفيضها بعد الحصول
ع �ل��ى م��واف �ق��ة م�ج�ل��س إدارة
املؤسسة.

مقيمون اصطفوا في طوابير
ظهراً ألخذ حصتهم

رغيف الخبز..
يكسر الحظر!
خالد الحطاب
م��ن أج���ل ال��خ��ب��ز ان��ك��س��ر ال��ح��ظ��ر ..ه��ك��ذا ب���دت ال��ح��ال ف��ي ع���دد من
مناطق ال��ع��زاب ،فبعد ارت��ف��اع وت��ي��رة ش��ك��اوى املقيمني م��ن عدم
توافر الخبز وصعوبة الحصول عليه في خيطان والفروانية
ون���ق���ص ال����غ����از ف����ي ج��ل��ي��ب ال���ش���ي���وخ ع��م��ل��ت ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة
بالتنسيق مع الدفاع املدني لتوفير تلك الحاجات أمس.
وش��ه��دت ش����وارع خ��ي��ط��ان وال��ف��روان��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ك��س��را للحظر
الكلي ظهرا مع وصول شاحنات الخبز التابعة لشركة املطاحن،
حيث اصطف املقيمون في طابور طويل باملئات للحصول على
الخبز بحضور رجال األمن العام.
وحدد املوزعون  5أكياس لكل شخص فقط ،في حني أكد مقيمون
ان الكميات التي ت��م توفيرها وزع��ت على كامل الطابور ال��ذي
حضر للحصول على الخبز في الفروانية.
ام��ا ف��ي خيطان فكانت االع����داد اك��ب��ر وتجمع املقيمون ال��ع��زاب
بصورة كبيرة أمام عربة الخبز ،حيث احتاج رجال األمن وقتا
ليتمكنوا من الزامهم بالدور للحصول على احتياجاتهم.
وف���ي ج��ل��ي��ب ال��ش��ي��وخ ،وزع����ت ع��رب��ات ج��ه��زت��ه��ا وزارة ال��ش��ؤون
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال���دف���اع امل��دن��ي وال��داخ��ل��ي��ة أول م��ن ام���س وخ�لال
الفترة املسائية انابيب الغاز ملن يحتاجها ،حيث تم امل��رور في
الشوارع الرئيسية وتوزيع الكميات كاملة.

طابور من أجل الحصول على الخبز في الفروانية!

إصابات الفيروس  ..11028والوفيات 82

خرائط إلكترونية لتحديد
البؤر «الكورونية»
¶  4257مسحة خالل  24ساعة
ً
ألفا
..واإلجمالي 227
عبدالرزاق المحسن ومي السكري
ب��ات��ت امل��س��ح��ات ه��ي كلمة ال��س��ر ف��ي اإلص��اب��ات بكورونا
في البالد ،فمنذ أن باشرت وزارة الصحة إجراء فحوص
عشوائية في املناطق التي تشكل بؤرا للوباء ارتفع عدد
اإلصابات بشكل كبير.
ووفق مصادر سبقلا فإن الجمعيات التعاونية وبعد ان
أصبحت من أكثر األماكن امل��رت��ادة من الناس في الفترة
األخيرة فقد باتت بدورها بؤرا للعدوى ،مشيرة إلى أن
عدد املصابني في  3جمعيات فقط هي الخالدية والنزهة
والعديلية بلغ  285مصابا.
واعلنت جمعية النزهة تسجيل  111اص��اب��ة ل��ـ  109من
موظفيها ،و 2من املتطوعني ،بعد التنسيق مع الصحة
ألخذ مسحات شاملة.
وارت���ف���ع���ت اإلص���اب���ات ب���ك���ورون���ا ف���ي ال��ك��وي��ت أم���س إل��ى
 11028ح��ال��ة ب��ع��د ت��س��ج��ي��ل  751إص���اب���ة ج���دي���دة خ�لال
 24س��اع��ة ،إض��اف��ة إل��ى  7ح���االت وف���اة ليصبح إجمالي

الوفيات  82حالة.
وال ت��زال الفروانية تحتل ال��ص��دارة ب�ين مناطق البالد
األع���ل���ى ت��س��ج��ي�لا ل�ل�إص���اب���ة ب���ال���ف���ي���روس ،م��م��ا ج��ع��ل��ه��ا
ب�����ؤرة رص����د وت���ق���ص م���ن ق��ب��ل ال���ف���رق ال��ص��ح��ي��ة .ووف���ق
ع��ض��وة ف��ري��ق ال��ت��رص��د ال��ن��ش��ط ال��ت��اب��ع ل��ق��ط��اع الصحة
ال���ع���ام���ة د.آم�������ال ال��ي��ح��ي��ى ،ف��ق��د ش���ه���دت امل��ن��ط��ق��ة اج����راء
فحوصات ألكثر من  1500شخص منذ  10أيام وال تزال
الفحوصات مستمرة.
وقالت اليحيى لـ سبقلا إن الوزارة «بدأت بإجراء الترصد
ال��ن��ش��ط ف���ي امل��ن��اط��ق ذات ال��ك��ث��اف��ة ال��س��ك��ان��ي��ة امل��رت��ف��ع��ة،
ووجود بؤر نشطة كوسيلة للسيطرة على الوباء} ،الفتة
إلى «رصد حاالت ايجابية عديدة في البؤر النشطة ،كما
يتم استخدام الخرائط االلكترونية في تحديد هذه البؤر
النشطة وعليه يتم تحديد املواقع واملباني».
ووفق بيان وزارة الصحة أمس فقد بلغ عدد املسحات
ال���ت���ي ت���م ال���ق���ي���ام ب��ه��ا خ��ل�ال ال������ـ 24س���اع���ة  4257مسحة
ليتجاوز مجموع الفحوصات  227ألف فحص.

رسائل تحذيرية من المجلسُ :
المساءلة وشيكة

في العدد
المرحلة الثانية من
«كورونا» بدأت وعنوانها
التعايش

مخالفو اإلقامة ..طفح الكيل!
¶ الغانم :نحن مع الحكومة بتعاون ..ال تهاون

دولي

حمد الخلف وفهاد الشمري

12

ح���ف���ل االج����ت����م����اع ،ال������ذي ع���ق���ده م��ك��ت��ب م��ج��ل��س األم�����ة،
بحضور  22نائبًا ،بعد رف��ع جلسة أم��س ،بانتقادات
ً
للجانب ال��ح��ك��وم��ي؛ ب��داي��ة م��ن ع��دم ح��ض��ور الجلسة،
م����رورًا بقضية ك��وي��ت��ي�ين ب�لا روات�����ب ،وان��ت��ه ً
��اء بملف
مخالفي اإلقامة.
وأرس����ل ال���ن���واب رس��ائ��ل ت��ح��ذي��ري��ة ،ت��ه��دف إل���ى إن��ه��اء
قضية املخالفني بكل الطرق القانونية والدبلوماسية،
مشددين على أنه «طفح الكيل ،واملساءلة مقبلة».
وأعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم عن البدء في

هل يصمد النفط
الصخري
في وجه األزمة؟
اقتصاد

10
توقف مسلسل
«مخرج  »7عند الحلقة
 20مقرر سلفاً
اليت

06

إج���راء تعديل الئ��ح��ي ،يتيح عقد الجلسات ع��ن ُبعد،
ُ
على أن تعقد جلسة بأقل عدد من ال��وزراء وع��دد غير
كبير من النواب إلقرار هذه التعديالت.
وقال الغانم« :اتفق النواب على طلب تقرير دوري من
ّ
الحكومة عن كل ما يتعلق بأزمة كورونا من النواحي
الصحية واألمنية واالقتصادية واملالية» ،مشيرًا إلى
ِّ
سيقدم عرضًا األحد املقبل عن كل
أن «ديوان املحاسبة
اإلجراءات التعاقدية أثناء األزمة» ،مضيفًا« :نحن مع
الحكومة بتعاون ،وليس تهاونًا».
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شبهة ُتالحق  400ملف لشركات

ً
وسيطا لتجارة اإلقامات!
مدرس عربي يعمل
خالد الحطاب
كشفت م�ص��ادر م�س��ؤول��ة ف��ي هيئة ال�ق��وى العاملة أن
الفرق املختصة بقطاع حماية العمالة انتهت من فحص
 400ملف ،تدور حولها شبهات تجارة إقامات.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن مهلة «غ ��ادر ب��أم��ان» ،ال�ت��ي ُمنحت
ملخالفي اإلقامة الشهر املاضي ،كشفت عن مفاجآت
م� ّ
�دوي��ة؛ منها أن معلمًا للغة العربية في وزارة التربية

يعمل وسيطًا ل�ت�ج��ارة اإلق��ام��ات ،وث�ب��ت حصوله على
مبلغ ألفي دينار من أبناء جلدته نظير استقدامهم إلى
الكويت ،حيث يقوم بتوفير املسكن لهم فترة من الوقت،
ً
ّ
ومن ثم يوفر لهم عمال في مكان غير املستقدمني عليه.
وأ ض � ��ا ف � ��ت ا مل� � �ص � ��ادر :إن امل� �ع� �ل ��م ك � ��ان ُي� ��وه� ��م م��ن
ي�س�ت�ق��دم�ه��م ب��أن �ه��م س�ي�ع�م�ل��ون وف ��ق «ف �ي��زا ح ��رة»،
لكنهم ب��األ ص��ل مسجلون على ع�ق��ود ع�م��ال نظافة
في إحدى الشركات!
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مجدَّ داً ،تواصل سبقلا
نقل صرخات ضحايا تجار
ّ
اإلقامات ،الذين لم يتوقف
سيل رسائلهم على رقم
«الواتس» ،الذي خصصته
ّ
لتلقي الشكاوى الخاصة
بتلك القضية.
وكان العامل المشترك
بين هذه البالغات تع ُّرض
الضحايا للنصب واالحتيال
من قبل وسطاء من
بني جلدتهم ،بعد أن
تاجروا بعرقهم وباعوهم
الوهم ،بعد أن قبضوا ثمن
اإلقامات الوهمية ،وأخذوا
منهم مبالغ كبيرة تو ّزعت
بينهم وبين تجار اإلقامات.

مخالفو اإلقامة من الجالية المصرية لدى تسليم أنفسهم للمغادرة الشهر الماضي (تصوير :بسام زيدان)

سبقلا َّ
تلقت  35بالغاً جديداً من ضحايا تجارة اإلقامات:

وأشار بعض الضحايا في
رسائلهم إلى أن متنفذين
باعوهم بإقامات مضروبة
ثم تركوهم في الشارع.

محمود الزاهي
عشرات البالغات الجديدة تحوى قصصًا
ليست بجديدة ،لكنها مؤملة م��ن ف��رط ما
بها من مآس ّ
تعرض لها الضحايا الذين
ٍ
ُ
ضاعت أحالمهم س��دى ،واس��ودت الدنيا
ف ��ي وج ��وه� �ه ��م ،ب �ع��دم��ا ك ��ان ��وا ي�ح�ل�م��ون
بالرخاء والكسب الحالل.
أم��وال طائلة ُدف�ع��ت ،وأغلبها دي��ون على
ال �ض �ح��اي��ا ،س� ��واء داخ� ��ل ال �ك��وي��ت أو في
ب �ل��دان �ه��م األص �ل �ي��ة ،م �ص��وغ��ات زوج� ��ات،
ورؤوس ماشية ،بل وقطع أراض بيعت،
م��ن أج��ل الحصول على الفيزا التي نّ
تبي
في النهاية أنها محض أوهام ،فال شركات
على األرض ،وال عمل ،وال إقامة قانونية،
حصل عليها الضحايا.
أم��ا في أحسن األح��وال ،ف��إن الكفيل ،ومن
خلفه املندوب ،تنتهي مهمتهم عند إنجاز
اإلق��ام��ة ،ليتركوا ضحاياهم ف��ي ال�ش��ارع،
هم ونصيبهم ،إن وج��دوا عمال يقتاتون

وتركونا في الشارع
م�ن��ه ك ��ان ب �ه��ا ،وإن ل��م ي �ج��دوا ف��ال�ت�س� ّ�ول
مصيرهم وس�ج��ن اإلب�ع��اد ف��ي انتظارهم
عند نهاية املطاف.

ضحية املندوب
ن� �ب� �ي ��ل ي � ��اق � ��وت س� ��ائ� ��ق «ت� ��اك � �س� ��ي ت �ح��ت
الطلب» ،أحد هؤالء الضحايا الذين ضاع
ع�ل�ي�ه��م م�ب�ل��غ  1600دي� �ن ��ار ،ب �ع��دم��ا وق��ع
فريسة ملندوب ال ضمير له.
ي �ق��ول ن�ب�ي��ل ان ��ه أراد اس �ت �ق��دام أخ �ي��ه ،من
خ�لال م �ن��دوب ،ك��ان ق��د ت�ع� ّ�رف عليه ،وتم
االتفاق على دفع  1100دينار عند صدور
سمة الدخول ،على أن يتم دفع باقي املبلغ
بعد ص��دور إذن العمل ،وان��ه بالفعل دفع
املقدم ،وتم إصدار سمة الدخول.
وي��ؤك��د ان ��ه ب�ع��د م �ج��يء أخ �ي��ه ظ��ل مل ��دة 3
أش �ه ��ر م ��ن دون إج� � ��راء ال �ك �ش��ف ال �ط �ب��ي،
ّ
وط ��وال ت�ل��ك امل ��دة ك��ان يتلقى ال��وع��د تلو
اآلخ � ��ر ،وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ع ��دم ال �ب ��دء في

ً
م��ص��ري��ا دف��ع��وا
130
لتاجر إقامات وأقاربه
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!

ِّ
متنفذون استقدمونا بإقامات مضروبة..

ألف دينار

روى شريف السيد عبدالعزيز لـ سبقلا ما حدث معه منذ وصوله
ال��ى الكويت في ديسمبر  ،2019بعدما دف��ع  70ال��ف جنيه مصري
الح��دى ال�ش��رك��ات الوسيطة ف��ي م�ص��ر ،وح�ين ج��اء ظ��ل ف��ي السكن
ملدة شهرين بال أي إجراء ،بعدها زودهم الكفيل برقم املندوب وطلب
منهم عدم االتصال به مجددا.
يقول شريف إنه فوجئ باملندوب يخبره بأن األم��وال لم تحول لهم
من الشركة املصرية ،وهو ما اضطرهم إلقامة دع��وى قضائية في
مصر ،وبعدها طلب الكفيل  1200دي�ن��ار إلن�ه��اء إج ��راءات اإلق��ام��ة،
وبعد تدخل سيدة كويتية عاد وخفض املبلغ إلى  500دينار ،وقمنا
بدفعها وعندها حصلنا على إذن العمل ،لكنه عاد وطلب باقي املبلغ
وهددنا بإلغاء اإلقامة.
ويضيف الشاب «دفعنا  500دينار أخرى مجددا ،ألننا كنا غرقى
ليس بمقدورنا الحصول على ما دفعناه ،وكذلك ال نستطيع العمل،
وب�ع��د أن أنهينا اإلج� ��راءات طلب منا فتح ح�س��اب بنكي ث��م حصل
الكفيل على كارت البنك وأخبرنا بأن علينا أن ندبر حالنا بعيدا عنه،
وفي النهاية اكتشفنا أن اقامتنا مشاريع صغيرة ،ونحن على هذا
الحال منذ عام ،وال أريد سوى حقي بعدما خوفني كثيرون من أن
الكفيل سيؤذيني لكونه محاميا ،وللعلم هو وأبناء عمومته يعملون
في تجارة اإلقامات ،ألننا جئنا  130فردا على  7شركات يملكها هو
وأقاربه ،ودفعنا أكثر من  260ألف دينار لهم وضاعت علينا».

أيتام ضحية بناية المهبولة
لم يحصلوا على حقوقه!
في ديسمبر املاضي ،نشرت سبقلا مأساة طارق سعد
راشد ،وهو ضحية أحد تجار اإلقامات ،الذي توفي على
اثر سقوطه من أعلى بناية في املهبولة ،خوفا من رجال
املباحث الذين استعان بهم الكفيل عقب مشادة وقعت مع
عماله ،الذين تركهم في السكن باملهبولة ،من دون اقامة
أو أوراق ثبوتية منذ وصولهم في م��ارس  2019وحتى
وفاته.
القصة ال�ت��ي ل��م تنته فصولها ب�ع��د ،روى شقيق زوج��ة
الضحية بعض فصولها الجديدة في رسالة لـ سبقلا،
م�ش�ي��را إل��ى أن ال��راح��ل ه��و االب ��ن ال��وح�ي��د وال �ع��ائ��ل الم��ه
وشقيقته األرملة ،إضافة إلى اسرته الصغيرة املكونة من
زوجة و 3أطفال.
وق� ��ال خ ��ال األط� �ف ��ال إن �ه��م ع �ق��ب ن �ش��ر ال �ق �ص��ة وق�ت�ه��ا،
اض �ط��رت ال�ش��رك��ة إل��ى ال �ت �ف��اوض م�ع��ه ب�ح�ض��ور م�ح��ام،
واخ� �ب ��روه أن �ه��م م �س �ت �ع��دون ل��دف��ع ال��دي��ة ال �ش��رع �ي��ة وك��ل
مستحقاته وتكاليف نقل الجثمان وص��رف رات��ب سنة
ألمه وأبنائه ،وهو اتفاق جرى في مكتب أحد املحامني،
وكذلك في السفارة املصرية ،إال أن الشركة ظلت تماطل
وفي النهاية لم تنفذ االتفاق وضاع حق املتوفى وأبنائه
األيتام الذين فقدوا سندهم في الحياة.

اإلج � � � � ��راءات ك � ��ان امل � �ن� ��دوب دائ� � ��م ال �ط �ل��ب
للحصول على املبلغ املتبقي حتى صدور
إذن العمل كما سبق أن تم االتفاق.
وق� ��ال :ب�ع��د ف �ت��رة أرس ��ل امل �ن��دوب بالفعل
ص � ��ورة إذن ع �م��ل ،وح �ص��ل ع �ل��ى ال� �ـ� �ـ500
دي� � �ن � ��ار ،وب� �ع ��ده ��ا اغ� �ل ��ق ه ��ات� �ف ��ه ،وح�ي�ن
تواصل الشاب مع الكفيل فإذا به يطالبه
باملبلغ م �ج��ددا ،ليكتشف ف��ي النهاية أن
إذن ال�ع�م��ل م � � ّ
�زور ،وأن ه �ن��اك خ�لاف��ا بني
ال �ك �ف �ي��ل وامل � �ن� ��دوب ،وب �ع��ده��ا أص �ب��ح كل
شيء في ّ
مهب الريح ،فما كان منه إال دفع
م�خ��ال�ف��ات أخ �ي��ه ،وأع � ��اده إل ��ى م�ص��ر م��رة
أخرى ،ليضيع عليه املبلغ بالكامل!
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ضحية استقدمتهم شركة ديكور تتاجر
بالبش��ر ..والمحكمة حبست مندوبين
¶ وس��طاء نصب��وا علين��ا ..والنتيج��ة
عمال��ة عش��وائية ودع��اوى قضائي��ة

إلغاء إقامة
ق�ص��ة أخ ��رى رواه ��ا أح�م��د ال�س�ع�ي��د ،وه��و
ض �ح �ي��ة أي �ض ��ا ل �ت �ج��ار اإلق � ��ام � ��ات ،ول �ك��ن
بأسلوب مبتكر؛ إذ تم استقدامه من مصر
ف��ي ديسمبر  2019بعد دف��ع  1100دينار
للكفيل ،فضال ع��ن  200دي�ن��ار مصاريف
أخرى.
يؤكد السعيد أنه حني حضر إلى الكويت
وع �م��ل مل��دة  3اش �ه��ر ب��رف�ق��ة اث �ن�ين آخ��ري��ن
م��ن زم�لائ��ه ،فوجئ بالكفيل يقوم بإلغاء
اق��ام�ت�ي�ه�م��ا واع��ادت �ه �م��ا إل ��ى ب�ل��ده�م��ا من
دون الحصول على راتبيهما ،وبعد ذلك
ق��ام بعمل ّ
تغيب ل��ه ،تمهيدا إلع��ادت��ه هو
اآلخر إلى مصر.
ي �ت �س��اءل ال �ش ��اب ع ��ن م �ص �ي��ره امل �ج �ه��ول،
ب�ع��دم��ا ت� � ّ
�ورط ف��ي ب�ي��ع ب�ع��ض ممتلكاته
ل �ل �م �ج ��يء إل� � ��ى ال � �ك� ��وي� ��ت ،ورغ� � � ��م ق �ي��ام��ه
بتسجيل شكوى عمالية وبالغ باالتجار
ف��ي ال�ب�ش��ر ض��د ك�ف�ي�ل��ه ،ل��م ي �ح��دث ش��يء،
ّ
نظرا الى أن الكفيل متنفذ ،وله أقارب في
وزارت��ي الداخلية والشؤون ،كما سبق أن
أبلغه.
ق �ص��ة أخ� � ��رى ح �م �ل �ت �ه��ا أوراق ال �ق �ض �ي��ة،
اح � ��دى ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي ن �ظ��رت �ه��ا محكمة
ال�ج�ن��اي��ات ع��ام  ،2019وامل �ق��ام��ة م��ن نحو
 30ضحية ّ
تعرضوا لعملية نصب بعدما
تم استقدامهم من مصر نظير دفع 1000
دي �ن��ار ع��ن ك��ل م�ن�ه��م ل�ل�ع�م��ل ع �ل��ى ش��رك��ة
ديكور نظير أجر شهري ،قدره  150دينارا،
ّ
إال أنهم فوجئوا بالشركة تخل باالتفاق
بعد حضورهم ،بل ومطالبتهم بدفع 200
دينار أخ��رى ،ما اضطرهم ال��ى العمل في
مهن وحرف أخرى ولعدد ساعات طويلة
ل�ت��وف�ي��ر ن�ف�ق��ات�ه��م ،ل�ي�ن�ت�ه��ى األم� ��ر بحكم
محكمة ،قضى بمعاقبة وسيطني يعمالن
م �ن��دوب�ين ل ��دى ال �ش��رك��ة ال �ت��ي ت �ب�ّي�نّ أن�ه��ا
ت�ت��اج��ر ب��اإلق��ام��ات ،وحبستهما املحكمة
سنتني مع الشغل والنفاد ،وأبعدت اثنني
آخرين عن البالد عقب تنفيذهما للعقوبة
ُ
نتيجة ما أسند إليهما من تهم.

¶ البع��ض باعوا ممتلكاتهم ليش��تروا
اإلقامات ..وآخرون غرقوا في الديون

ُ
بعت ممتلكاتي..
ممدوح:
وأقبع في اإليواء!
ّ
تلقت سبقلا رسالة من مقيم ،يدعى ممدوح عاشور،
قال فيها :وصلت إلى الكويت في ديسمبر  ،2018وأنا
اعتبر كالمي لكم بالغا ضد الشركة التي أحضرتني
و 20فردا آخرين ،بعدما دفع كل منا لها  1700دينار،
وكان االتفاق أن أعمل براتب شهري ،قدره  180دينارا،
لها،
لكنني فوجئت حني وصلت بأن الشركة ال وجود ِّ
وح�ين تحدثت إل��ى امل�ن��دوب ،ق��ال لي«:ما لي دخ��ل ،كلم
الكفيل» ،وحني تواصلت مع الكفيل كان رده« :أن��ا ما
عندي عمل» ،ورغم أن اتفاقي هو أن العقد قطاع أهلي،
اكتشفت بعد وصولي أنه مشاريع صغيرة.
وبعد فترة فوجئت بالكفيل يتصل بي وأرسلنا للعمل
ملصلحة إح��دى الشركات في منطقة الجليعة ،ومعي
َ
أتقاض
تصاريح ال��دخ��ول وال�خ��روج ومل��دة  3أشهر لم
أي رات��ب ،وحني تحدثت مع الكفيل ،ق��ال :من سيهرب
ّ
يرد الشكوى يذهب.
فسأقوم
بعمل تغيب بحقه ،ومن ِ
وبالفعل ّ
ّ
قدمنا شكوى ،لكن لم يتغير ش��يء ،وحاليا
ّ
سلمت نفسي وموجود في مركز اإلي��واء ،وك��ل أملي
أن ي�ع��ود ل��ي ح�ق��ى؛ ألن ج��زءًا م��ن مبلغ ال�ف�ي��زا نفسه
دي��ن ّ
علي حتى اآلن ،وج��زءًا آخ��ر بعت بسببه بعض
ممتلكاتي.

كفيلي محبوس ..
ومصيري مجهول
أبلغ أحد ضحايا تجار اإلقامات في
رسالة لـ سبقلا عن مندوب شركة
تتاجر ف��ي اإلق��ام��ات استقدمه على
شركة مغلقة ،وتبني أن املسألة كلها
نصب واحتيال.
وي�ض�ي��ف :أخ�ب��رن��ي امل �ن��دوب وقتها
ان ع�ن��ده ع�ق��دا على ش��رك��ة ديلفري
ف ��ي م �ط �ع��م وت �ك �ل �ف��ة ال �ف �ي��زا 1300
دينار ،وواف�ق��ت ،وح�ين حضرت إلى
هنا فوجئت به يشغلني في شركة
توصيل ال تدفع لنا رواتب ،وحاولت
االت � �ص� ��ال ب ��ه ل �ك �ن��ه ال ي � ��رد ،وم �ع��ي
محادثات له وهو يطلب مني أن اسلم
أهله في مصر املبلغ بالجنيه ،وحاليا
كفيلي م�ح�ب��وس ع�ل��ى ذم��ة قضايا
أخ � � ��رى ،وأن� � ��ا ال أع� � ��رف م �ص �ي��ري،
أرجوكم ساعدوني.

ً
شهرا
أنور18 :
ضاعت من عمري
بسبب المندوب
ب�ح��روف م��ؤمل��ة ،روى محمد أن��ور ما
حدث له من تاجر اإلقامات ومندوبه،
ً
قائال :جئت إلى الكويت في سبتمبر
 ،2018م ��ن خ �ل�ال وس �ي��ط م�ص��ري
أخبرني وقتها أن إقامتي على احدى
ش��رك��ات ال �ق �ط��اع األه� �ل ��ي ،وس�ي�ك��ون
ب �م �ق��دوري ال�ت�ح��وي��ل ب�ع��د م ��رور ع��ام
واح ��د ح ��ال رغ�ب�ت��ي ف��ي ذل ��ك ،لكنني
حني جئت لم أجد عمال في الشركة،
رغم أن العقد محدد به الراتب ،وحني
راج �ع��ت ال��وس�ي��ط تنكر ل��ي وت��رك�ن��ي،
وحاليا أعيش في املهبولة بال عمل أو
دخل وال أعرف ماذا أفعل ،خصوصا
أن الشركة عليها «بلوك».
وللعلم ،حني حاولت التواصل مجددا
م��ع امل �ن��دوب ل�ل��وص��ول إل��ى ح��ل ودي،
أو أخذ جزء من أموالي التي دفعتها،
ف��وج�ئ��ت ب��ه ي�ح�ظ��رن��ي م��ن االت �ص��ال،
وأن��ا أتمنى من جريدة سبقلا ومن
ال�س�ل�ط��ات م�س��اع��دت��ي ل �ل��وص��ول إل��ى
ح��ل ينصفني م��ن ه��ذا ال�ت��اج��ر ال��ذي
دم � ��ر ح� �ي ��ات ��ي ،وأض� � � ��اع م� ��ن ع �م��ري
عاما ونصف العام دون أن أفعل أي
ش��يء يساعدني أو يساعد أسرتي،
وكل ما أرج��وه مساعدتي وإنصافي
السترداد املبلغ ال��ذي دفعته للمجيء
إلى الكويت.

سبقلا تواصل
تلقي الشكاوى

ان � � � � � � �ط � � �ل � � ��اق� � � � � � ��ًا م� � ��ن
م� � � �س � � ��ؤول� � � �ي� � � �ت� � � �ه � � ��ا
اإلع� � � � �ل � � � ��ام� � � � � � � � � �ي � � � � � � � � ��ة
ودوره � � � � ��ا ال ��وط� �ن ��ي
واملجتمعي ،تواصل
سبقلا ت � � � �ل � � � �ق� � � ��ي
الشكاوى والبالغات
م� ��ن ض �ح��اي��ا ت �ج��ار
اإلق� � � � � � ��ام� � � � � � ��ات ع � �ل ��ى
رق� ��م «ال� ��وات� ��س أب»
املخصص لذلك.

ُم ّ
سن قبيل تسليم نفسه مستفيداً من مهلة «غادر بأمان»
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رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر لـ سبقلا:

شرباكة

«التربية» أهدرت الماليين
على التعليم اإللكتروني بال نتيجة!

يوسف الشهاب

الغش والحرمنة
في زمن الكورونا

«لم يعد هناك مجال
يسمح بتأجيل تجهيز
منصات التعليم عن بعد
وبالجودة المطلوبة،
بعد تصريح وزير الصحة
في  10مايو الماضي،
بأن التوقعات تشير إلى
انتهاء األزمة مع بداية
السنة المقبلة» ..هذا
ما أكده لـ سبقلا رئيس
الجمعية الكويتية لجودة
التعليم بدر البحر.

تشغيل «التعليم
عن ُبعد» بات إلزاميا ً
عقب تصريح
وزير الصحة
المحاضرات
والواجبات «عن
ُبعد» ..واالختبارات
في الفصول
لضمان الكفاءة
عدم تفعيل
المنصات قد يهدد
التعليم بالفشل
في العامين
الحالي والمقبل
لدى الجامعة
و«التطبيقي»
األنظمة الالزمة
منذ سنوات
بال فاعلية

هاني الحمادي
يؤكد ب��در البحر أن «أغسطس املقبل
ال� ��ذي ات �خ��ذ ك �م��وع��د م��ن ق �ب��ل مجلس
ال � � ��وزراء إلع � ��ادة ب� ��دء ال� ��دراس� ��ة ،ليس
ض�م��ان��ة يمكن االع�ت�م��اد عليها م��ا لم
تكن جميع االس�ت�ع��دادات واالمكانات
ق ��د ت ��م ت �س �خ �ي��ره��ا إلط� �ل��اق م �ن �ص��ات
ال �ت �ع �ل �ي��م ع� ��ن ب �ع��د وال� � �ت � ��درب ع�ل�ي�ه��ا
للتأكد من جهوزيتها».
نّ
وبي أن عدم تجهيز منصات «التعليم
ع��ن ب�ع��د» ب�ج��ودة عالية م��ع استمرار
ً
ت �ف �ش��ي ال ��وب ��اء ي�ع �ن��ي ح� �ل ��وال ك��ارث �ي��ة
ت� ��ؤدي ل�ف�ش��ل ال�ت�ع�ل�ي��م ل�ل�ع��ام ال�ح��ال��ي
وال � � �ع� � ��ام امل � �ق � �ب� ��ل ،وه � � ��و م � ��ا س �ي �ل �ق��ي
باملسؤولية كاملة على مجلس الوزراء
التخاذ قرار يلزم وزارة التربية وزارة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ،ب �م��ا ف �ي �ه��ا ج��ام�ع��ة
ال� �ك ��وي ��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي والتدريب ،على البدء فورًا
ومن اآلن بتجهيز تلك املنصات.

معايير الجودة مع األخذ بإمكان إبقاء
االخ �ت �ب��ارات النهائية داخ ��ل الفصول
ال� � ��دراس � � �ي� � ��ة ،خ � ��اص� ��ة ف � ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ة
والتطبيقي« ،ح�ت��ى ال ي�ك��ون التعليم
اإللكتروني بمنزلة جسر لعبور الفشل
للعام الدراسي املقبل ،بنجاح طلبة لم
يتعلموا وأساتذة لم يوصلوا املناهج
ب��ال�ش�ك��ل ال �ص �ح �ي��ح ،ف �ت �ك��ون العملية
برمتها مكملة ملسلسل الفساد ال��ذي
تجر أذياله الوزارة لسنوات عدة».
وذكر أن «وزارة التربية صرفت املاليني
على مشاريع التعليم اإللكتروني على
مدار سنوات ،ما كان كفيال بأن يجعل
الكويت في مصاف الدول املتقدمة في
هذا املجال ،إال أن عدم متابعتها بشكل

التعليم اإللكتروني
وش � ��دد ال �ب �ح��ر ع �ل��ى االل � �ت� ��زام ب��أع�ل��ى

ف� ّ�ع��ال م��ن قبل املسؤولني سبب إه��دار
امل ��ال ال �ع��ام وب��ال�ت��ال��ي ال نتيجة لهذه
املشروعات».
وب �ي ��ن أن ال� �ج ��ام� �ع ��ة ل ��دي� �ه ��ا م��رك ��ز
م �ت �خ �ص��ص ل �ل �ت �ع �ل �ي��م اإلل �ك �ت ��رون ��ي
م �ن��ذ س� �ن�ي�ن ،وك ��ذل ��ك ح� ��ال ال�ت�ع�ل�ي��م
اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ف � ��ي ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي م��ن
خ�ل�ال ن �ظ��ام  ،modelم �م��ا ي��ؤك��د أن
ال� � ��وزارة وامل ��ؤس �س ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��ا
ال�ت��ي أه��درت امل��ال ال�ع��ام وتقاعست
ع��ن أداء واج�ب�ه��ا خ�لال ه��ذه األزم��ة،
لديها الخبرات واألنظمة والكفاء ات
املعطلة بسبب فشل املسؤولني عن
تفعيلها .

تخبُّ ط «التربية»
أوض��ح البحر أن «ت�ص��ري�ح��ات وزارة التربية منذ ح�ل��ول أزم��ة ك��ورون��ا ،م��ا بني
التفكير في إنهاء العام الدراسي ثم العدول عنه بأخذ قرار تعطيل الدراسة ،ثم
التصريح بجهوزية التعليم عن بعد ثم العودة مرة أخرى لوقف الدراسة ،يؤكد
تخبط العملية التعليمية بالبالد».

رسالة
و ج� ��ه ا ل �ب �ح��ر ر س ��ا ل ��ة م �ب��ا ش��رة
إ ل � ��ى م �ج �ل��س ا ل � � � ��وزراء ت �ح �م �ل��ه
م �س��ؤو ل �ي��ة إ ن �ق��اذ ا ل�ت�ع�ل�ي��م« ،إذ
ال يمكن بأي حال من األحوال
أن ن�ق��ف م�ك�ت��و ف��ي األ ي��دي أ م��ام
د خ � � ��ول أ ح � ��د أ ه � ��م ا ل� �ق� �ط ��ا ع ��ات
اال س��ا س �ي��ة ،و ه��و ا ل�ت�ع�ل�ي��م ا ل��ذي
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �م �س �ت �ق �ب��ل األ ج � �ي� ��ال
وحاضرها ،بمخاطر استمرار
ا ل � �ت� ��و ق� ��ف إ ل � � ��ى ا ل� � �ع � ��ام ا مل� �ق� �ب ��ل
م ��ن غ �ي��ر أن ن �ف �ع��ل ح �ل��وال ف��ي
متناول أيدينا ،فنسبب كارثة
ت �ع �م �ي��ق ا ل� �ف� �ج ��وة ب�ي��ن ا ل �ط �ل �ب��ة
وا ل �ت �ح �ص �ي��ل ا ل �ع �ل �م��ي ،و ح �ب��س
أ ب� �ن ��ا ئ� �ن ��ا ف� ��ي س � �ج ��ون ا ل �ج �ه��ل
لشهور مقبلة وضياع الفرص
و م� ��ا ي �ص��ا ح �ب �ه��ا م ��ن م �خ��ا ط��ر
اآل ث � � � ��ار ا ل� �ن� �ف� �س� �ي ��ة وا ل� �ف� �ك ��ر ي ��ة
ا ل � �ج � �س � �ي � �م� ��ة ،ب � �س � �ب ��ب ا ل� � �ف � ��راغ
وا ل� �ب� �ق ��اء ب�ل�ا ه� ��دف و خ� �س ��ارة
اكتساب املعرفة».

ف��ي ع �ه��د ا ل �خ �ل �ي �ف��ة ا ل �ث��ا ن��ي أ م �ي��ر ا مل��ؤ م �ن�ين ع �م��ر ب��ن
ا ل� �خ� �ط ��اب  -ر ض� ��ي اهلل ع �ن ��ه  -ك ��ا ن ��ت ا م� � ��رأة ت �ب �ي��ع
ا ل�ح�ل�ي��ب م��ع ا ب�ن�ت�ه��ا ك��ل ي ��وم ،و ف��ي أ ح��د األ ي ��ام ج��اء
إ ب �ل �ي��س ا ل �ل �ع�ين إ ل ��ى ع �ق��ل األم ل �ي �ق��ول ل �ه��ا أ ن�ص�ح��ك
ب��ز ي��ادة ك�م�ي��ة م��ن ا مل��اء ع�ل��ى ا ل�ح�ل�ي��ب ل��ز ي��ادة كميته
وبالتالي زيادة العائد املالي من ذلك.
ب��ا مل�ن��ا س�ب��ة ا ل�ش�ي�ط��ان ال ي��و س��وس ب�خ�ي��ر ل�لإ ن�س��ان..
األم أ م��ام تلك الوسوسة الشيطانية فاتحت ابنتها
باألمر ،وزينت لها تلك الخطة الشيطانية بالقول يا
ابنتي نحن اآلن في بيتنا وأمير املؤمنني ال يرانا،
فماذا لو أضفنا بعض ا مل��اء على الحليب ثم بيعه؟
استغربت البنت مما سمعت من أمها وقالت لها يا
أ م��اه إن ك��ان أ م�ي��ر ا مل��ؤ م�ن�ين ال ي��را ن��ا ،ف��إن رب أ م�ي��ر
ا مل��ؤ م �ن�ين ي��را ن��ا ،ك��ان رد ا ل�ب�ن��ت ع�ل��ى أ م �ه��ا ص��ا ع�ق��ًا
قطع كل حديث بينهما ،األمر الذي أدى إلى تراجع
األم عما كانت تريد القيام به.
ت ��ذ ك ��رت ه ��ذه ا ل��وا ق �ع��ة و ن �ح��ن ف ��ي ز م ��ن ا ل �ك��ورو ن��ا،
ح �ي��ث ن �س �م��ع و ن� ��رى و ن �ق ��رأ ع ��ن ص ��ور ع ��د ي ��دة م��ن
ص��ور ا ل �غ��ش و ت �ج��ارة اإل ق��ا م��ات وا ل �ت��زو ي��ر و غ�ي��ر ه��ا
من صور ممارسات أصحاب الضمائر امليتة التي
تناست كل األعراف واملبادئ اإلسالمية واألخالقية
واالجتماعية أمام إغراءات املال الذي قال عنه ربنا
« ..إنما أموالكم وأوالدكم فتنة».
ه� ��ذه ا ل �ف �ئ��ة ا ل� �ت ��ي س �م �ح��ت ل �ن �ف �س �ه��ا ا ل� �غ ��ش ب �غ��ذاء
اإل ن �س��ان و م �ع �ق �م��ات ا ل�ت�ن�ظ�ي��ف واإل ق ��ا م ��ات و ت��زو ي��ر
ع �ل��ى األ ص� ��ول ب �ش��ر ك��ات و ه �م �ي��ة و غ �ي��ر ه��ا ،و ك �ل�ه��ا
ممارسات ال يقدر عليها إال إنسان قذر وضيع ال
ي�ع��رف ا ل�ح�لال م��ن ا ل�ح��رام ،وإن ع��ر ف��ه ف�لا ط��ر ي��ق له
سوى إغراء املال والعياذ باهلل الذي أعمى عيونهم
وقلوبهم أيضًا.
لو تدبر كل من يمارس الغش أو يتاجر باإلقامات
ع �ل��ى ح �س��اب ا ل �ف �ق��راء ا ل �ب��ا ح �ث�ين ع��ن ل �ق �م��ة ا ل�ع�ي��ش
ا ل�ح�لال ا ل�ت��ي شحت ف��ي ب�لاد ه��م وغيرها م��ن صور
ا ل�ح��ر م�ن��ة وا ل�ن�ص��ب واال ح�ت�ي��ال ،ل��و ت��د ب��ر ه��ؤالء ب��أن
ما يقومون به مخالف للقانون ومسيء لسمعتهم
و ح � �ت� ��ى ع ��ا ئ �ل�ا ت � �ه ��م ،مل� ��ا أ ق � ��د م � ��وا ع� �ل ��ى ه� � ��ذا ا ل� ��ذي
يمارسونه في ز م��ن صحي استثنائي يهدد أرواح
الناس ،لكن املشكلة أن القلوب ميتة وال تخاف اهلل
الذي سوف تقف أمامه يوم الحساب األكبر ،حيث
ال ي�ن�ف��ع أي م��ال ح��رام وال إ غ��راءات ا ل�ش�ي�ط��ان ا ل��ذي
ق��ال لإلنسان ا ك�ف��ر ،فلما كفر ق��ال إ ن��ي ب��ريء منك
إني أخاف اهلل رب العاملني.
ا ل �ن��اس م �ع��ادن ،ك �م��ا ي �ق��ال ،ت �ع��رف ا ل��وا ح��د ب�ص��دق
ل �س��ا ن��ه و ت �ع��ا م �ل��ه ا ل�ن�ظ�ي��ف م��ع اآل خ��ر ي��ن و ث�ق�ت�ه��م ب��ه
و ح��رص ه��ذا اإل ن �س��ان ع�ل��ى ا مل��ال ا ل �ح�لال ل�ي��أ ك��ل به
مع أسرته وهو حامد شاكر لخالقه ،غير ذاك الذي
ال يعرف الفارق بني الحرام والحالل والعياذ باهلل،
ث��م م��اذا ل��و ك��ا ن��ت ه��ذه ا ل�ف�ئ��ة ق��د ت�ع��ر ض��ت ل�ل�غ��ش أو
لتاجر إقامات نصب عليها؟ كيف سيكون حالها؟
وكيف تتصرف مع من ضحك عليها؟ هنا السؤال
الذي يجب على أصحاب الرزق الحرام ان يتدبروه
ان ك��ا ن��ت ل�ه��م ب�ق��ا ي��ا م��ن ض�م�ي��ر ح��ي و ق �ل��ب ي�خ��اف
خالقه.

نغزة

***

دور وزارات الداخلية والبلدية والتجارة مشهود
ف ��ي م ��را ق �ب ��ة ك ��ل غ� �ش ��اش و م � ��زور و ت ��ا ج ��ر إ ق ��ا م ��ات،
و ك � �ل � �ه� ��م ي � �ش� ��و ه� ��ون س� �م� �ع ��ة ا ل � �ك� ��و ي� ��ت وا مل� �ج� �ت� �م ��ع
ب��ا ل�خ��ارج ق�ب��ل ا ل��دا خ��ل ،و ك��ل م��ا ن�ت�م�ن��اه ان تستمر
ه ��ذه ا ل �ج �ه��ود وال ت �ت��و ق��ف ب �ع��د زوال ه ��ذا ا ل��و ب��اء
ا ل��ذي ن �س��أل رب ا ل�ع �ب��اد ان ي��ز ي�ل��ه ع �ن��ا ،إ ن �ه��ا د ع��وة
للخالق في هذا الشهر الفضيل ..طال عمرك.

مواطنون لـ سبقلا :نريد االطمئنان على سالمتنا

ً
شخصا في العديلية
مسحات عشوائية لـ420
خضع اكثر من  420مواطنا في منطقة العديلية للفحص العشوائي في مواقف صالة
الميلم للمناسبات ،وهو الموقع الذي حددته إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة ليكون مقرا
إلجراء الفحص الذي أتاحته لقاطني المنطقة على مدى يومين.

عائالت

ح � �ض� ��رت ع� ��ائ�ل��ات ك ��ام� �ل ��ة م��ن
الرجال والنساء واالطفال إلجراء
املسوحات للتأكد من سالمتهم
وعدم وجود إصابات.

النساء أكثر
ك� ��ان ال� �ح� �ض ��ور ال �ن �س��ائ��ي م��ن
م �خ �ت �ل��ف األع� � �م � ��ار الف � �ت� ��ا ال ��ى
ج ��ان ��ب أرب � � ��اب ال� �ب� �ي ��وت ال ��ذي ��ن
أك� ��دوا ل �ـ سبقلا ان وج��وده��ن
ج � ��اء ب� �ع ��د أن زي� � � ��ارة ال� �س ��وق
املركزي أخيرا.

كود للفحص
فحص إحدى المواطنات خالل الحملة (تصوير :حسني هالل)

خالد الحطاب
أك��د مواطنون أج��روا مسحات ل�ـ سبقلا التي
راف� �ق ��ت ع �م �ل �ي��ة ال �ف �ح��ص ،ان وج ��وده ��م ج��اء
لالطمئنان على أنفسهم وعائالتهم ،ال سيما
انهم زاورا موقع الجمعية خالل األيام املاضية
وق �ب��ل اع�ل��ان وج� ��ود  71اص��اب��ة ب�ي�ن ص�ف��وف
عمالتها.
وأش � � ��اروا إل ��ى ان م� �ب ��ادرة ال�ج�م�ع�ي��ة ل�ت��وف�ي��ر
الفحص بالتعاون مع وزارة الصحة تستحق
اإلش ��ادة ،الهتمامها باالطمئنان إل��ى سالمة
أبناء املنطقة ،مبينني أن عملية أخذ املسحات
بسيطة وال ضير من إجرائها.
وك� ��ان م��ن ال�ل�اف��ت ف��ي م��وق��ع ال�ف�ح��ص وج��ود
عدد ال يقل عن  80مواطنا ومقيما من سكان

■ الرويح لـ سبقلا :ع��ودة السوق للعمل رهن
تعليمات السلطة الصحية
املنطقة في الساعة األولى ،ولم تقل االعداد عن
 50ف��ردا ف��ي ك��ل س��اع��ة م��ن رج��ال أم��ن املنطقة
والعمالة املنزلية التي حضرت بكثافة.
وق ��ال رئ�ي��س جمعية العديلية ع�م��ر ال��روي��ح،
ع�ل��ى ه��ام��ش عملية امل�س��وح��ات ل�ـ سبقلا «ان
اليوم األول شهد حضور  217مواطنا ومقيما
من سكان املنطقة ،بينما تجاوزت اعداد اليوم
ال�ث��ان��ي  200ف ��رد م��ن ج�م�ي��ع ال�ف�ئ��ات القاطنة
في املنطقة ،س��واء مواطنني او عمالة منزلية
وحتى أفراد األمن العام من ضباط وعناصر».
وأش��ار إل��ى أن م�ب��ادرة الفحص ج��اءت بدعوة

م��ن ال�ج�م�ع�ي��ة ن �ظ��را إل ��ى االص ��اب ��ات ال �ت��ي تم
كشفها بني صفوف العاملني في السوق ،حيث
اج ��ري ال�ف�ح��ص ع�ل��ى  210اداري�ي��ن وم��وظ�ف�ين
وثبتت اصابة  71منهم ،ما استدعى التنسيق
م � ��ع وزارة ال� �ص� �ح ��ة الرس � � � ��ال ف� ��ري� ��ق امل �س��ح
العشوائي للقيام باملهام والتأكد من سالمة
سكان املنطقة الراغبني في ذلك.
وذكر الرويح ان عودة السوق للعمل مرتبطة
بتعليمات ال�س�ل�ط��ات ال�ص�ح�ي��ة ،وس�ي�ت��م ذل��ك
فور التأكد من السالمة التامة والحصول على
املوافقات الالزمة لذلك.

حصل أهالي العديلية الراغبون
ف ��ي ال �ف �ح��ص ع �ل��ى ك� ��ود خ��اص
ي �ت �ي��ح ل �ه��م ال� �خ ��روج وال �ح �ض��ور
إلى مقر الفحص من قبل النظام
اآللي لتصاريح عدم التعرض.

أهالي الخالدية
ش��ارك سكان منطقة الخالدية
أه��ال��ي ال �ع��دي �ل �ي��ة ف�ح��وص��ات�ه��م،
حيث حضر إلى موقع الفحص
م �ج �م ��وع ��ة م� �ن� �ه ��م ،وذك � � � ��روا ل �ـ
سبقلا ان � �ه� ��م ف� ��وج � �ئ� ��وا ع �ن��د
اع � � �ل � � ��ان ج � �م � �ع � �ي � �ت � �ه� ��م ح� �ج ��م
االص ��اب ��ات ال �ك �ب �ي��ر م ��ا دع��اه��م
إلى إجراء املسحات للتأكد من
سالمتهم.

تتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة من

الزميل /يو�شف �شهاب
لوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى

�شـقـيـقـــه

س��ائلني اهلل العل��ي القدي��ر أن يتغم��د الفقي��د بواس��ع رحمت��ه
ويس��كنه فس��يح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان
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َر َفعَ جلسة األمس َ ..
وعقد اجتماعاً تشاورياً مع النواب

الغانم :نتعاون مع الحكومة ..وال نتهاون
■ نعمل على تعديل الئحي يتيح عقد الجلسات عن بعد

حضور االجتماع

حمد الخلف وفهاد الشمري
رفع رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم الجلسة
الخاصة العلنية التي كانت مقررة أمس نتيجة
لعدم حضور الحكومة وع��دم اكتمال النصاب
وفق املادة  116من الدستور.
وق��ال الغانم قبيل رف��ع الجلسة« :تلقيت مساء
أول م��ن أم��س ال�ث�لاث��اء رس��ال��ة م��ن سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تفيد بأن
السلطات الصحية تقدمت إلى مجلس ال��وزراء
ب �م��ذك��رة ت�ض�م�ن��ت م �خ��اوف وم �ح��اذي��ر صحية
تنتج عن عقد جلسة اليوم (أم��س) وبناء عليه
طلب تأجيل الجلسة ،وح��ال�ي��ًا ول�ع��دم حضور
الحكومة وع��دم اكتمال النصاب ترفع الجلسة
وف�ق��ًا ل�ل�م��ادة  116م��ن ال��دس �ت��ور» .وج ��رى عقد
اج �ت �م��اع ب�م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س ع�ق��ب رف ��ع ال�ج�ل�س��ة،
برئاسة الغانم وحضور  20نائبًا.
وقال الغانم عقب انتهاء االجتماع« :جرى بحث
ال�ع��دي��د م��ن األم ��ور خ�ل�ال االج �ت �م��اع وتسجيل
جميع اآلراء التي طرحها ال�ن��واب س��واء كانت
م�ل�اح� �ظ ��ات أو ان � �ت � �ق� ��ادات أو إش � � ��ادة ل�ب�ع��ض
االج� � � ��راءات ال �ح �ك��وم �ي��ة وس��أن �ق �ل �ه��ا ال ��ى سمو
رئيس مجلس الوزراء».
وأوضح انه من املواضيع التي نوقشت موضوع
ع �ق��د ال �ج �ل �س��ات ع ��ن ب �ع��د ،م �ش �ي �رًا ال ��ى «ع��ائ��ق
الئ �ح��ي» ي �ح��ول دون ذل ��ك وي �ج��ري اآلن العمل
لتعديل الالئحة بحيث يتمكن املجلس من عقد
جلساته عن بعد وفق طبيعة خاصة ،مستدركًا
أن ه�ن��اك ب�ع��ض االم ��ور ال نستطيع تحقيقها
في الجلسات الـ«عن بعد» كالجلسات السرية
وال�ت�ص��وي�ت��ات ال �خ��اص��ة ،إال أن ب�ع��ض اللجان
تستطيع عقد اجتماعاتها عن بعد مثلما فعلت
اللجنة املالية ،وستستمر هذه االجتماعات عن
بعد وأيضًا هناك اجتماعات داخل املجلس مع
اتخاذ اإلجراءات االحترازية كافة.
وأض��اف« :نحن مع الحكومة في تعاون وليس
ت�ه��اون��ًا ،وس�م��و رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء أك��د ان
الحكومة ستحضر أي جلسة تعقد بعد العيد،
وكنا نتمنى ان يتم االستماع في هذه الجلسة
لبعض االنتقادات واملالحظات من قبل النواب
لكنها ستصل ،إال أن عقد الجلسات أم��ر ال بد
منه في أقرب فرصة ممكنة».
وق � � ��ال« :ان ال � �ن� ��واب ات� �ف� �ق ��وا ع �ل��ى ال �ط �ل��ب م��ن

المال :الحكومة تريد
تمرير «الدين العام»
بمرسوم ضرورة

ح�ض��ر اج�ت�م��اع م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س أم��س إض��اف��ة إل��ى
الغانم النواب :عودة الرويعي ،نايف املرداس ،عبداهلل
الرومي ،عادل الدمخي ،سعدون حماد ،عبدالكريم
ال � �ك � �ن� ��دري ،ص� �ف ��اء ال� �ه ��اش ��م ،ي ��وس ��ف ال �ف �ض��ال��ة،
عبدالوهاب البابطني ،عمر الطبطبائي ،خالد الشطي،
عبداهلل الكندري ،محمد ال��دالل ،خليل ابل ،عبد اهلل
فهاد ،اسامة الشاهني ،رياض العدساني ،بدر املال،
الحميدي السبيعي ومحمد الحويلة.

الفضالة :طفح الكيل
من مخالفي اإلقامة..
وسنستعمل أدواتنا
الدستورية

 12توصية

الدالل :تعطيل الجلسات
ينزع من النواب حقهم
في الرقابة والتشريع
الغانم معلناً رفع الجلسة أمس لعدم اكتمال النصاب وغياب الحكومة

الحكومة تقديم تقرير دوري عن كل ما يتعلق
ب ��ازم ��ة ك ��ورون ��ا ص �ح �ي��ا وأم �ن �ي��ا واق �ت �ص��ادي��ا
وماليا ،كما اتفقوا على دعوة ديوان املحاسبة
إل��ى تقديم ع��رض ف��ي مكتب املجلس بحضور
من يرغب من ال�ن��واب ي��وم االح��د املقبل ،يشمل
العرض جميع االج ��راءات التعاقدية من طرف
الحكومة خالل االزمة واستقبال أسئلة النواب
بهذا الخصوص».
وت � ��اب � ��ع :م� ��ن ب�ي��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال� �ع ��ال� �ق ��ة ذك ��ره ��ا
النواب في االجتماع وسأنقلها ال��ى الحكومة:
«كويتيون بال رواتب» ،وتداعيات الحظر الكلي،
وقضايا أخ��رى ،كما سننقل محضر االجتماع
ال��ى الحكومة ،ألن�ن��ا لسنا أض ��دادًا ونتمنى ان
ننجح جميعا باالنتصار على هذا الوباء.
ول�ف��ت ال��ى ان ال �ل �ق��اءات ال�ت�ش��اوري��ة ستستمر،
ال��ى حني استئناف الجلسات بشكل اعتيادي،
ويعلم الجميع ان الكونغرس االميركي استأنف
جلساته مؤخرا بعد ان اوقفها منذ  27مارس،
وذل ��ك ألن ل��دي�ه��م ص�لاح �ي��ات ت�ع��دي��ل ال�لائ�ح��ة
دون اج �ت �م��اع ل�ل�م�ج�ل��س ،وه ��ذا ل�ي��س م�ت��واف�رًا
ل��دي�ن��ا وف��ق ص�لاح�ي��ات ال��دس�ت��ور ف��ي ال�ك��وي��ت،

كما قننت برملانات أخرى أوضاعها واعتمدت
االجتماعات عن بعد ،بينما نحتاج نحن إلى
تعديل الئحي ،وقد تكون هناك الئحة بحضور
أقل عدد من الوزراء وعدد غير كامل من النواب
إلق��رار تعديالت معينة على الالئحة الداخلية

رفض عنيف
وذكر الساير أن املطالبات الحكومية ليست
ج��دي��دة ،ب��ل ع ��ادت ل�ل��واج�ه��ة ب�ع��د مطالبات
أزم��ة  ،2008ولكنها ع��ادت ه��ذه امل��رة بشكل
أوس� ��ع وأك� �ب ��ر ،رغ ��م أن ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام ،ال ��ذي
ّ
يمثل ح��وال��ي  13%م��ن االي ��رادات العامة ما
زال ض �م��ن ال �ح ��دود ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�ل�م��ؤش��رات
االقتصادية الدولية ،إال أن الحكومة ّ
وجهت

أزمة ثقة

ما الضمانات لعالج أوجه
الصرف ودور مجلس األمة
الرقابي فيه؟
ب��رف��ض عنيف ل�ه��ذه ال�ف�ك��رة وق��وب�ل��ت بعدم
رض��ا ش�ع�ب��ي ،م��ؤك �دًا ان ه��ذا ال��رف��ض ل��ه ما
ي �ب��رره م��ن دون ش��ك ،رغ��م ك��ل التصريحات
الحكومية والتطمينات ف��ي ه��ذا ال�ش��أن من
ال �ف �ع��ال �ي��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال��رس �م �ي��ة ،وذل ��ك
ب �س �ب��ب غ �ي ��اب ال �ث �ق��ة ال �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر امل �ع �ي��ار
األساس ،الذي يرتكز عليه الشعب في رفضه
فكرة الدين العام.
وأض � ��اف« :امل ��واط ��ن ال ي�ث��ق ب�ح�ك��وم��ة ك��ررت
م� � � � ��رارًا ع� �م� �ل� �ي ��ات ال� � �ص � ��رف ب� �غ� �ي ��ر أوج� �ه ��ه

وأوض ��ح ال�س��اي��ر« :األزم ��ة ف��ي حقيقتها هي
ليست أزمة م��وارد مالية أو نظام اقتصادي
قوي أو سيولة الحكومة بحاجتها لتغطية
نفقات أزمة صحية تمر بها البالد ،إنما هي
في حقيقتها أزمة ثقة بقدرة الحكومة على
إدارة امللف املالي من دون هدر للمال العام،
عال
في ظل سياسة ترشيد إنفاق على قدر ٍ
م��ن املسؤولية ،ب��أن تبدأ الحكومة بنفسها
ب �ت��رش �ي��د ن�ف�ق��ات�ه��ا وم �ص��روف��ات �ه��ا ،وح�ت��ى
يكون هناك قبول شعبي ملشروع الدين العام
وجب أن يكون مشروع الدين العام واضحًا
ً
وم �ب��اش �رًا وم �ف� ّ�ص�ل�ا ،ي �ح��دد أوج� ��ه ال�ص��رف
وآلية السداد ،كما يحدد واجب مجلس األمة
الرقابي املباشر املنوط به».
ً
واختتم الساير تصريحه قائال« :نعيش أزمة
اقتصادية حقيقة بالتزامن مع جشع كثير
م��ن ال�ت�ج��ار ومطالبات غير املستحقة لهم،
وه��و االم ��ر ال ��ذي ي�ف��رض علينا أال نختلف
م ��ع ك ��ل ش �خ��ص ي ��ذك ��ر أس� �ب ��اب ه� ��ذا ال��دي��ن
ال�ع��ام ،وبالتالي فنحن بحاجة ال��ى ق��رارات
وحزمة اقتصادية تنقل االقتصاد الوطني..
ولكن في ظل ه��ذه الحكومة «املبهمة» ومن
دون وض��وح خطتها للسنوات املقبلة ومن
دون تقديم الضمانات الكافية لعدم تكرار
أوج��ه الصرف غير املستحقة لتنقيع بعض
األش� � �خ � ��اص ،ف � ��إن ه � ��ذه امل� �س ��أل ��ة م��رف��وض��ة
تمامًا .على الحكومة أن تدرك حقيقة أسباب
الرفض الشعبي ملشروع الدين العام ،وحتى
تستطيع الحكومة الحصول على م��ا تريد
تجب عليها اإلج��اب��ة ع��ن ذل��ك ال�س��ؤال املهم:
أيد أمينة؟!».
هل الدين العام سيكون في ٍ

مئات العائدين بر ًّا في اليوم الثاني لإلجالء
محمد إبراهيم
لليوم الثاني على التوالي ،استمرت عمليات
اإلج �ل��اء ال �ب��ري ل�ل�م��واط�ن�ين م��ن ال�س�ع��ودي��ة
ع �ب��ر م�ن�ف��ذ ال �ن��وي �ص �ي��ب ال � �ح� ��دودي ،وال �ت��ي
تستمر ح�ت��ى  20ال �ج ��اري ،وس ��ط استنفار
أم� �ن ��ي وص� �ح ��ي وج� �م ��رك ��ي ل �ت��أم�ي�ن ع�م�ل�ي��ة
دخ��ول�ه��م ال��ى ال �ب�لاد بالشكل ال ��ذي يتوافق
م��ع تعليمات ال�ج�ه��ات ال�ص�ح�ي��ة .واستقبل
املنفذ ـــــ ال��ذي فتح أبوابه أم��ام العائدين في

العاشرة صباحًا ،وأغلقها في الثانية ظهرًا ـــــ
مئات املواطنني ،جرى إنهاء جميع إجراءات
دخولهم البالد وتفتيش مركباتهم بواسطة
ال �ك�لاب ال�ب��ول�ي�س�ي��ة ،ث��م تعقيمها ب��واس�ط��ة
الفرق املتخصصة املتواجدة في املنفذ.
ووف��ق م�ص��ادر ،ت��م تقسيم جميع املواطنني
ال��ذي��ن وص �ل��وا إل ��ى ال �ب�ل�اد مل �ج �م��وع��ات ،كل
منها انطلق على شكل م��وك��ب إل��ى منتجع
ال�خ�ي��ران ب��رف�ق��ة دوري� ��ات أم�ن�ي��ة م��ن النجدة
وامل � � ��رور ،ح �ي��ث ت ��م ف�ح�ص�ه��م ج�م�ي�ع��ا طبيًا

ف ��ي األث � �ن ��اء ،وج ��ه ن� ��واب ب �ع��د اج �ت �م��اع مكتب

زكريا محمد

الصحيحة ،وبددت حقوق الدولة املالية في
أكثر من مناسبة بخسائر مليارية ،تحملها
في النهاية املال العام ،في حني انها لم تخلق
بيئة اقتصادية متينة تجاري حجم الدين
ال �ع��ام لينتج عنها اق�ت�ص��اد م�ت�ين ،يحافظ
ع�ل��ى رف��اه �ي��ة امل�ع�ي�ش��ة ل�ل�م��واط��ن م��ن ج�ه��ة،
ومالءة الدولة املالية من جهة أخرى».

نعيش أزمة ثقة بقدرة
الحكومة على إدارة
الملف المالي

نية مبيتة

دعا نائب رئيس املجلس البلدي ،عبداهلل املحري ،وزيرة الشؤون مريم
العقيل إل��ى ال��وق��وف م��ع امل��زارع�ين الكويتيني ،والسماح لهم بتوريد
ك��ل منتجاتهم ال��زراع�ي��ة مباشرة م��ن امل��زارع وم��ن دون وسيط إلى
الجمعيات التعاونية وكل الجهات ذات الصلة بتأمني إم��دادات الغذاء
وإتاحتها للعرض والبيع في كل االس��واق املركزية .وق��ال املحري في
تصريح لـ سبقلا ان املجلس البلدي داعم رئيسي للمزارعني ،ويحاول في
قراراته ،التي اتخذها من أجلهم ،العمل على تسهيل تصريف منتجاتهم الزراعية من الخضروات التي
أصبحت تنافس غيرها من املنتجات ال��واردة الى البالد من حيث جودتها ،مشيرًا إلى أنه بالرغم من
تحديات األمن الغذائي التي تمر بها البالد حاليًا فإنها تحمل في طياتها العديد من الفرص إلثبات جودة
املنتج املحلي وقدرته على منافسة املنتجات األخرى الواردة الى البالد.

هل سيكون الدين العام في أيدٍ أمينة؟!

مهند الساير

تسمح بعقد جلسات ع��ن بعد وه��ذا االم��ر تتم
دراسته اآلن بني مجموعة من النواب والرئاسة.

المحري يدعو إلى الوقوف مع المزارعين

مهند الساير يسأل الحكومة:
ُ
ج��دل كبير أثير مؤخرًا ،بشأن قانون الدين
العام ،الذي تسعى الحكومة ،من خالله ،إلى
ً
اق�ت��راض  20مليار دي�ن��ار ،ب��دال م��ن مشروع
سابق كانت تستهدف ،من خالله ،اقتراض
 25مليارًا ،وه��و االم��ر ال��ذي ينذر بمواجهة
حكومية ـــــ نيابية جديدة في توقيت صعب
للغاية.
وفي هذا الصدد ،وصف الناشط السياسي
امل �ح��ام��ي م�ه�ن��د ط�ل�ال ال �س��اي��ر ف��ي ت�ص��ري��ح
صحافي توقيت تقديم ق��ان��ون ال��دي��ن العام
ب�ـ�ـ«ال�س� ّ�ي��ئ» ،مبينا ان��ه ق��ان��ون ليس بجديد
على الساحة ،فقد تم االنتهاء من اعداده في
فبراير املاضي ،أي قبل ظهور تداعيات أزمة
«كورونا» ،وبالتالي فهو قانون قديم.
وب � �ّي � ��نّ ال� � �س � ��اي � ��ر أن ال� � � �ق � � ��ارئ ف� � ��ي ال � �ش� ��أن
االقتصادي الكويتي يعرف تمام املعرفة أن
ق��ان��ون ال��دي��ن ال�ع��ام( ،أو كما أس�م��اه دستور
دولة الكويت في مادتيه  136و 137القروض
ال �ع��ام��ة) ض� ��رورة أص�ب�ح��ت م�ل� ّ�ح��ة لسياسة
ال��دول��ة املالية ،ف��ي ظ��ل م��ا تمر ب��ه ال�ب�لاد من
ظ��روف اق�ت�ص��ادي��ة بسبب األزم ��ة الصحية،
وم � ��ا ن �ت��ج ع �ن �ه��ا م ��ن ارت � �ف� ��اع م �ل �ح��وظ ف��ي
ال�ن�ف�ق��ات وال �ح��اج��ة ال��ى تغطيتها ،م��ع ع��دم
توقف تمويل املشاريع الحيوية ،اضافة الى
الهبوط الكبير ألسعار النفط ،موضحًا أن ما
سبق يعني انخفاضًا ملحوظًا في اإليرادات
ال �ع ��ام ��ة ،وب��ال �ت��ال��ي اس �ت �ه�ل�اك االح �ت �ي��اط��ي
ّ
ال�ع��ام بشكل غير متوقع وانخفاض أص��ول
ال �ص �ن��ادي��ق االس �ت �ث �م��اري��ة وال �س �ي��ادي��ة ،ما
يعني خ �س��ارة ،ال يمكن ت��دارك �ه��ا ،ف��ي ح��ال
تسييل بعض أو جزء منها.

ق ��دم ال �ن��ائ��ب ري� ��اض ال �ع��دس��ان��ي خ�ل�ال االج �ت �م��اع
ام��س 12 ،توصية تتمحور ف��ي إج ��راءات الحكومة
بشأن الوضع الصحي وتجارة اإلقامات واملخزون
االس �ت��رات �ي �ج��ي وم �ل��ف ال �ت��وظ �ي��ف ال �ك��وي �ت �ي��ون بال
رواتب ،إضافة إلى تأجيل أقساط صندوقي األسرة
واملعسرين ودراسة استبدال املتقاعدين ،إلى جانب
ت��وص�ي��ات ب�ش��أن ال��وض��ع امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي في
البالد والتعامل مع امليزانيات في الدولة.

وأخذ مسحات منهم ،تمهيدًا لعزل املصابني
بفيروس ك��ورون��ا أو املشتبه ف��ي إصابتهم
ب��ه ،وف ��رز غ�ي��ر امل�ص��اب�ين م��ع إل��زام�ه��م ات�ب��اع
اإلرش� � � ��ادات وال� �ش ��روط امل��وض��وع��ة للحجر
الصحي.
َّ
وشكل املدير العام للمنافذ البرية العميد
إي� ��اد ال� �ح ��داد ف��رق��ًا ع ��دة م ��ن رج� ��ال األم ��ن،
ل �ت �س �ه �ي��ل وان� � �ج � ��از اج � � � � ��راءات امل ��واط� �ن�ي�ن
ال� �ع ��ائ ��دي ��ن ،وف � ��ق اإلج � � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
املتبعة.

امل�ج�ل��س ،ان �ت �ق��ادات ش��دي��دة ال�ل�ه�ج��ة للحكومة
على أكثر من محور ،معتبرين أن عدم حضورها
الجلسة غير مبرر .وتسيد ملف مخالفي اإلقامة
أحاديث النواب وسط دعوات ملواقف سياسية
ودب�ل��وم��اس�ي��ة م�ت�ش��ددة م��ع ب�ع��ض ال ��دول التي
ترفض استقبال رعاياها.
واع ��رب ال�ن��ائ��ب ب��در امل�ل�ا ع��ن استهجانه لعدم
حضور الحكومة الجلسة في ظل وعي الجميع
باجراء الفحوص والتزامنا التباعد االجتماعي
داخل الجلسة ،مضيفًا «لكن يبدو أن النية مبيتة
ل ��دى ال �ح�ك��وم��ة ب �ع��دم ال �ح �ض��ور واس �ت �م��راره��ا
ف��ي ذل ��ك ،ألن�ه��ا ت��ري��د ال��وص��ول إل��ى ن�ه��اي��ة دور
االنعقاد وتريد انجاز أم��ر ال تستطيع انجازه
اآلن بينما املجلس قائم وستقوم بانجازه بعد
فض دور االنعقاد وهو اصدار مرسوم ضرورة
بالدين العام».
ً
وعلق امل�ل�ا ع�ل��ى م�ل��ف مخالفي اإلق��ام��ة ق��ائ�لا:
«الكويت تحصد ثمار املجاملة السياسية مع
بعض ال��دول ،وعمومًا الحكومة لم ترد التحية
للمجلس باملثل ،وسيكون لدينا حديث أوسع
وأشمل مع الحكومة في ما بعد».

من جهته ،أكد النائب يوسف الفضالة أن قضية
«كويتيون بال رواتب» من القضايا املهمة التي
يجب أن تعالجها الحكومة بسرعة ،مشددًا على
أن «قضية مخالفي اإلق��ام��ة يجب أال تستمر..
فلقد طفح الكيل».
وش��دد الفضالة على أنه «ال يمكن التعامل مع
دول ال ت �ح �ت��رم ش�ع�ب�ه��ا ب �ه��ذا ال �ش �ك��ل ،وم ��ن ال
ي�ح�ت��رم شعبه ي�ج��ب أال ن�ح�ت��رم��ه» ،م �ح��ذرًا من
أن ال �ن��واب ك��ان��وا ف��ي م��رح�ل��ة ت��وج�ي��ه رس��ائ��ل،
واليوم نشدد على هذه الرسائل وننبهكم بأننا
سنصل إلى مرحلة نفعل خاللها ادواتنا ،ألنه
يبدو ان الكالم ال يأتي بثماره.

ممارسة صالحياتنا
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال � � ��دالل :ع��دم
عقد الجلسات يجب أال يستمر ل��وق��ت طويل،
ح �ت��ى ن�ت�م�ك��ن م ��ن م �م��ارس��ة ص�لاح �ي��ات �ن��ا ،وال
يمكن االستغناء ع��ن ق ��رارات املجلس ف��ي أزم��ة
ً
«ك��ورون��ا» ،وإال كيف يمكن ان نتأكد ،م�ث�لا أن
األوام��ر املباشرة واملناقصات وال�ع�ط��اءات تتم
وفق القانون؟
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محسنة
ّ
قيود «كورونا» حالت دون اكتمال التصوير ..و MBC1تبدأ عرض «درب الزلق» بنسخة

ً
سلفا
توقف مسلسل «مخرج  »7عند الحلقة  20مقرر
مواعيد مسلسالت رمضان

محمد علي
اختتم أمس المسلسل الكوميدي
«مخرج  »7للفنان المثير للجدل ناصر
القصبي ،حلقاته العشرين المق ّررة
لشهر رمضان الحالي على  MBC1عكس
توقعات جمهور العمل الذي تصدر
مواقع التواصل االجتماعي أكثر من مرة
خالل الفترة الماضية لجرأته في طرح
العديد من الموضوعات الشائكة وتبنيه
لوجهات نظر متباينة ،ما وضعه في
موقع اإلشادة تارة واالنتقاد تارة أخرى.
وأكدت مصادر لـ سبقلا أن قرار االكتفاء
بـ  20حلقة فقط تم اتخاذه قبل بدء
عرض العمل ،وأنه ال صحة لما يثار حول
إيقاف المسلسل لجرأته في طرح بعض
الموضوعات.
وف��ق ص�ن��اع «م �خ��رج  ،»٧ف��إن أزم ��ة ك��ورون��ا ح��ال��ت دون
استكمال تصوير ما تبقى من مشاهد ،حيث قال الفنان
عبد املجيد الرهيدي ،الذي يعتبر أحد أبرز األسماء التي
ملعت في العمل هذا العام إلى جانب القصبي «غدًا إن شاء
اهلل تعرض الحلقة األخيرة من مسلسل مخرج  ،٧عشنا
معكم عبر  ٢٠يومًا رحلة رمضانية ممتعة ،حاولنا قدر
اإلمكان معالجة بعض من قضايا مجتمعنا وتسليتكم
خ�ل�ال ال�ح�ج��ر امل �ن��زل��ي ،وأرج� ��و أن ن �ك��ون ق��د أس�ع��دن��اك��م
وأمتعناكم ورسمنا البسمة على شفاهكم».
ظروف خارجة

واستطرد «لكن رحلة مخرج  ٧قد توقفت قسرًا لظروف
خارجة عن إرادتنا مع أن فريق العمل حاول قدر اإلمكان
تصوير أكبر عدد ممكن من الحلقات ونجحنا في إنهاء
عشرين حلقة رغ��م ظ��روف جائحة ك��ورون��ا ،وألن الفنان
ّ
ق ��دوة ف�ق��د ك��ن��ا أول امل �ب��ادري��ن ب��ال�ت�ط�ب�ي��ق وال �ح �ج��ر ف��ور
االنتهاء من العمل والتزمنا بالتعليمات واألنظمة».
واختتم الرهيدي «شكرًا لكل من تابعنا ودعمنا بكلماته
امل�ح�ف��زة وش�ك�رًا لكل م��ن انتقدنا ن�ق�دًا إيجابيًا م��ن باب
املحبة والحرص على تقديم األفضل .نعدكم باألفضل مع

أحمد بدر

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

مسلسل «مخرج »7

فريق العمل الرائع على شاشة كل العرب  MBCفي املرات
املقبلة .انتهت رحلة مخرج  ٧وسنبقى حريصني على
إمتاعكم وإدخال السعادة لنفوسكم .كل الود والحب لكم».
من جانبه ،اكتفى الفنان ناصر القصبي ،بإعادة إحدى
تغريدات الرهيدي ح��ول ختام حلقات املسلسل مداعبًا
إياه ولم يضف أي معلومة أخرى.

درب الزلق

موظف حكومي

ويقع املسلسل في حلقات متصلة منفصلة ،تناقش كل
منها موضوعًا مختلفًا ،ودارت أحداثه حول شخصية
دوخ��ي (ن��اص��ر ال�ق�ص�ب��ي) ،وه��و أب وم��وظ��ف حكومي
من الطبقة الوسطى ،يمضي وقته بني عمله في تسلم
شكاوى العمالء بمؤسسة حكومية ،وبني بيته وعائلته،
حيث يسلط العمل ال�ض��وء على بعض التحوالت التي
ش �ه��ده��ا امل �ج �ت �م��ع ال �س �ع��ودي ف ��ي ال �س �ن��وات األخ �ي ��رة،
وانعكاساتها على العالقات االجتماعية والعائلية بشكل
ع��ام ،وم��ا يحمله ذل��ك من تحديات تواجه عائلة دوخي
بشكل خاص ،بموازاة املشكالت التي تواجهه في عمله
م��ن ش�ك��اوى العمالء وأوام ��ر مديرته ال�ص��ارم��ة ،وم��دى
ق��درت��ه ع�ل��ى م��واك�ب��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا .ي��ذك��ر أن مسلسل

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

سعد الفرج وعبدالحسين عبدالرضا في مشهد من
مسلسل «درب الزلق»

«مخرج  »7من بطولة ناصر القصبي ،راشد الشمراني،
إل �ه ��ام ع �ل��ي ،ح�ب�ي��ب ال �ح �ب �ي��ب ،أس �ي��ل ع� �م ��ران ،ري �م��اس
منصور ،خالد فراج ،عبداملجيد الرهيدي ،علي الحميدي،
هبة الحسني وغيرهم .ومن تأليف خلف الحربي وإخراج
أوس الشرقي.

م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ك �ش �ف��ت  MBCع ��ن ان� �ط�ل�اق ع��رض
املسلسل الكوميدي الشهير «درب الزلق» من بطولة نخبة
م��ن عمالقة ال��درام��ا ال�ك��وي�ت�ي��ة ،بنسخته امل�ح� ّ�س�ن��ة كليًاّ،
صوتا وصورة ،في التوقيت نفسه ،وذلك اعتبارًا من اليوم
الخميس  14مايو الحالي ،املوافق  21رمضان.
وب ��ذل��ك ي �ع��ود ال �ج �م �ه��ور ل�ي�س�ت��ذك��ر م �غ��ام��رات األخ��وي��ن
امل�ن�ح��وس�ين (ع �ب��د ال�ح�س�ين ع�ب��د ال��رض��ا وس �ع��د ال �ف��رج)
اللذين أصبحا ّ
ثريني بني ليل ٍة وضحاها ،ومعهما صفقات
«ش��راء األهرامات» و«زوج األحذية اليسرى» وغيرها من
ال�ح�ل�ق��ات وامل��واق��ف ال�ت��ي ل�ط��امل��ا رس�م��ت االب�ت�س��ام��ة على
وجوه املشاهدين .املسلسل من إنتاج عام  ،1977وهو من
بطولة الفنانني عبدالحسني عبدالرضا ،خالد النفيسي،
سعد الفرج ،عبدالعزيز النمش وعلي املفيدي ،ومن إخراج
حمدي فريد ،وتأليف عبد األمير التركي.
والق ��ى خ�ب��ر إع ��ادة ع��رض ال�ن�س�خ��ة امل�ح�س�ن��ة م��ن «درب
ال��زل��ق» ترحيبا واس�ع��ا ب�ين محبي ث�لاث�ي��ة ع�ب��د الحسني
وال�ن�ف�ي�س��ي وس�ع��د ال �ف��رج ،وي�ع��د ال�ع�م��ل واح ��دا م��ن أب��رز
املسلسالت الخليجية والعربية وما زالت احداثه حاضرة
في وجدان العديد من األجيال حتى وقتنا هذا.

ياسمين عبدالعزيز تواجه فشل التجربة األولى

«ونحب تاني ليه؟»..
صفقة جديدة مع الحياة

■ كل يوم كشتة
باملناسبة ،تلفزيون الكويت يتميز ببرنامج «كل يوم كشتة» ،وهو برنامج ثقافي ووثائقي
عن الحياة البرية والفطرية في الكويت ..تصوير جميل وإخراج أجمل وال يعيبه سوى نطق
مقدمة البرنامج ياسمني الرامزي لبعض املناطق الجغرافية والنباتات البرية بطريقة غير
صحيحة ..لو «شوية» تدريب سيكون البرنامج في القمة!

■ واعزتا لي!
سامرية «أال يا أهل الهوى واعزتا لي» وردت مرتني هذا املوسم بمسلسلني مختلفني وهما
مسلسل أم هارون الذي يتحدث عن األربعينيات والخمسينيات ومسلسل محمد علي رود،
الذي يتناول فترة ما قبل الستينيات ،و الغريب أن السامرية في املرتني وضعت في الزمن
الخاطئ فهي ولدت في الستينيات وغناها عبداهلل فضالة ..فكيف تذكرها أحداث املسلسلني
قبل ذلك؟

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 «:»CBC
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
ً
مساء
■ ليالينا9 ..
■ وت �ح��ب ت��ان��ي ل �ي��ه10 ..
ً
مساء
■ تيمون وبومبا 11 ..مساءً
ً
مساء
■ فرصه ثانية12 ..

■ عيد بال مسرح

برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية مميز بمقدمه وبضيوفه ،فلماذا ال تقوم قنواتنا
الكويتية بتحضير برامج حوارية راقية مثله؟
مع العلم أن تلفزيون الكويت كان دائمًا في السابق يتميز بمثل هذه البرامج الحوارية ،ولكنها
اختفت فجأة ملصلحة برامج الترفيه!

■ 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

■ مسلسل سكر زيادة..
ً
مساء
9
■ لعبة النسيان 10 ..مساءً
ً
مساء
■ اثنني في صندوق11 ..
■ الشركة األملانية ملكافحة الخوارق12 ..
ً
مساء

ً
انتظرت طويال قبل التعليق على دور الفنانة عبير الجندي في مسلسل «في ذاكرة الظل».
كنت أري��د ول��و تغييرًا بسيطًا ف��ي أدائ �ه��ا ال�ح��زي��ن ال��ذي اع�ت��دن��ا عليه ل�س�ن��وات طويلة جدًا
واكتشفت أنه «مفيش فايدة» .عبير ال تعرف سوى دور واحد وهو دور الحزن والكآبة!

■ تميز الليوان

تلفزيون أبوظبي:

قناة « »mbcمصر:

■ حزن وكآبة

أجمل خبر لهذا املوسم هو أن العيد سيكون خاليًا من املسرحيات املقررة مثل كل سنة
بعد نهاية رمضان ،والتي يقوم ب��األدوار فيها أبطال مسلسالت رمضان ،والهدف األول
واألخير منها االستيالء على عيديات أطفالنا بطريقة معتادة :رقصتني وأغنيتني ويا أطفال
يا حلوين ..وخالص!
الحمدهلل أننا هذا العام بنفتك منهم ومن مسرحياتهم!

■ 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

مهاب نصر
هل يقودنا الفشل في الحب مرة إلى فقدان الثقة في العثور
عليه أو االستجابة لندائه مرة أخرى؟ وهل الزواج غير املوفق
املنتهي باالنفصال يفرض علينا إل��ى األب��د سجن العزلة؟
ه��ذا ما يناقشه مسلسل «ونحب تاني ليه» ،بطولة ياسمني
عبدالعزيز وشريف منير.
تظهر ياسمني عبدالعزيز في ه��ذا املسلسل بإطاللة هادئة
لعمل درامي اجتماعي تتخلله كالعادة بعض املفاجآت .تعيش
غالية (ياسمني عبدالعزيز) حياة زوجية قلقة رغم نجاحها
العملي كمهندسة ديكور وعالقتها الجيدة بابنتها الصغيرة،
بسبب االن�ش�غ��ال ال��دائ��م ل�ل��زوج (ش��ري��ف منير) ،ال��ذي يعمل
مخرجًا ،والذي يتجاهل احتياجات زوجته ويترك ملساعدته
ال� ��رد ع �ل��ى ات �ص��االت �ه��ا ف��ي ت �ص��رف م �ه�ين .ت�ت�ل�ق��ى «غ��ال�ي��ة»
تحذيرات دائمة من أمها ،وتقوم بدورها الفنانة سوسن بدر.
الخبرة السيئة ل�لأم م��ع زوج اكتشفت خيانته ف��ي السابق
كانت تدفعها إلى بذر الشكوك في قلب ابنتها ،وهي شكوك
كان لها ظل من الحقيقة.
تفضي ال�خ�لاف��ات إل��ى ط�لاق ال��زوج�ين ،لكن يظهر شخص
آخ��ر في حياة غالية هو «م��راد السويفي» ال��ذي يقوم ب��دوره
الفنان كريم فهمي .فهل تمنح غالية نفسها فرصة جديدة
الستئناف الحياة وإعادة التجربة؟ هذا ما تقرره ،لكن األمور
ال تجري بهذه البساطة ،حيث يعاود زوجها السابق الظهور
ف��ي حياتها .املسلسل تتخلله الكثير م��ن ال�ع�لاق��ات املركبة

أي �ض��ًا؛ ف�م�س��اع��دة امل �خ��رج ع �ب��داهلل (ش��ري��ف م�ن�ي��ر) تشعر
ت�ج��اه��ه ب��ال�ح��ب ،ل�ك�ن�ه��ا ،ق�ب��ل ان�ف�ص��ال��ه ع��ن زوج �ت��ه ،ترفض
االعتراف بهذا أو اإلع�لان عنه؛ ألن زوجته صديقتها ،وهي
ترفض خيانتها رغم تحريض إحدى صديقاتها على ذلك،
وهذه الصديقة نفسها تحاول في ما بعد التقرب إلى عبداهلل
ضاربة عرض الحائط بمشاعر املساعدة املخلصة «ميرنا».
معظم مشاهد العمل ص��ورت كأنها صفحات منتزعة من
مجالت ديكور ،وهو ما أصبح يشكل ظاهرة الفتة في األعمال
الدرامية عمومًا؛ أي تلك املبالغة في األناقة والتناسق اللوني
والكادرات االستعراضية التي ال تخدم غرضًا بعينه .ومع ذلك
يبقى املسلسل من النوع الخفيف البعيد عن الصراخ .وتقدم
الفنانة ياسمني عبدالعزيز شخصية قادرة على اختزال أكثر
من تعبير من دون مبالغة ،في دور ربما كان جديدًا عليها،
بعد أن اعتاد املشاهدون رؤيتها في أدوار الشقية أو بنت البلد
في أعمال كوميدية سابقة .كذلك يتضمن املسلسل العالقة
بني أجيال من النساء واألمهات كيف يتعاملن مع فكرة فشل
التجربة األولى ،وكيف تنظر كل منهن إلى تجربة األخرى.
ف��ي مطلع املسلسل ي��أت��ي ص��وت ياسمني عبدالعزيز وهي
تقدم خالصة فكرتها «ال�ح��ب ه��و ال�س�ع��ادة ..الحب لكل من
حولي» ،مؤكدة على أن سعادة اإلنسان هي في قدرته على
تشكيل حياته وتوجيه حبه لكل مظاهر الجمال املحيطة به.
امل�س�ل�س��ل م��ن ت��أل�ي��ف ع �م��رو م�ح�م��ود ي��اس�ي�ن ،وم ��ن إخ ��راج
مصطفى فكري ،ويشارك في بطولته تارا عماد ،عماد رشاد،
كارولني عزمي ،ممدوح الشناوي وآخرون.

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

عليك
ِ
خبير أسري :خذي العبرة ..وال تجعلي أحداً يسيطر

ُ
َّ
فدمرتها
تركت صديقتي تدخل حياتي العائلية
* كوامي أنتوني أبياه « -نيويورك تايمز»
(ترجمة :محمد مراح)
أرس � �ل� ��ت ق� ��ارئ� ��ة رس� ��ال� ��ة إل � ��ى خ �ب �ي��ر أس � � ��ري وك ��ات ��ب
وفيلسوف في صحيفة نيويورك تايمز تقول فيها:
أنا امرأة في منتصف األربعينيات ،أردت أن أرسل لك قصتي
حتى تكون عبرة لآلخرين ،قبل سنوات تعرفت على ام��رأة
التقيت بها في فصل مخصص لتعلم تقنيات الكتابة ،وكيف
يصبح الشخص كاتبًا محترفًا.
كنت آنذاك في مرحلة صعبة في حياتي ،انتقلت أنا وزوجي
وأطفالنا إلى بلدة جديدة لم أكن أعرف أحدًا فيها ،كان أطفالي
ص �غ��ارًا ،ب�ع�ض�ه��م ي��درس��ون ف��ي امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة ،ت��رك��ت
وظيفتي لتربيتهم ،وكنت غير سعيدة بذلك ،كنت أمر بمرحلة
ح�س��اس��ة ،ول��م أك��ن سعيدة ف��ي زواج ��ي وأم��ر بحالة اكتئاب
شديد ،ك��ان تعرفي على ه��ذه امل��رأة نقطة تحول في حياتي،
دمرة.
لكني لم أكن أعلم أنها كانت نقطة تحول ُم ِ
في البداية كانت عالقتنا عادية ،لكن هذه املرأة كانت تشجعني
بشكل غير معقول ،لم تعتقد فقط أنني شخص مميز ،بل
إن �ه��ا دع �م��ت ك�ت��اب��ات��ي ال �ت��ي أح ��اول م��ن خ�لال�ه��ا ال�ت��رف�ي��ه عن
نفسي ،وكانت تخبرني أنني كاتبة عظيمة ،وأستحق أن أنشر
كتبًا ومقاالت في أرقى الصحف واملجاالت ،ويمكن لكتاباتي
هذه أن تجعلني شخصًا آخر.
بدأت تتسرب إلى حياتي شيئًا فشيئًا ،وأصبحت مسيطرة
علي ،أتذكر أنني كنت أقضي ساعات من وقتي ،تقريبًا طوال
ساعات الليل ،على الهاتف أتحدث معها ،أو يرسل بعضنا
رسائل لبعض ،ألنها كانت تصر بالقول إنها في حاجة إلي
وأنه إذا أوقفت املكاملة معها ،فإنها لم تكن متأكدة مما ستفعله
بنفسها.
كانت تختلق إصابتها باألمراض ،واستمرت في الحديث عن
االنتحار ،أخبرتني أن خطيبها قد مات مؤخرًا ،وأصرت على
أن العديد من النساء األخريات مهتمات بها وستتركني وال
تتحدث معي إذا لم أتمكن من االلتزام بالحديث دائمًا معها.
تسللت إل��ى حياتي العائلية ،كانت ت��زورن��ا دائ�م��ًا ،وتشتري
هدايا باهظة الثمن ألطفالي ،وتستمتع معنا حتى بمناسباتنا
العائلية الخاصة ،وأكثر من ذلك تعرفت على إخوتي وبدأت في
تأليبهم ضد زوجي وأصبحوا غير متفقني معه.
لقد سيطرت علي وعلى عائلتي وحتى على تصرفاتي ،وبدأت
تخبرني أنني ال أستحق أن أكون زوجة لهذا الرجل (تقصد

زوجي) ،كانت تقول لي إنه ليس جيدًا بما يكفي بالنسبة لي،
وإنني أستحق شخصًا يشجع كتابتي ،واستقالليتي ،وقد
تمكنت من إقناعي بطلب الطالق.
تتحكم بي وبتصرفاتي
بدأت أنا وزوجي في إجراءات الطالق ،ظل يحاول أن يخبرني

أن ه��ذه امل ��رأة تتحكم ب��ي وب�ت�ص��رف��ات��ي ،وأن �ن��ي ب�ح��اج��ة إل��ى
االستيقاظ وأن أرى ما أفعل بحياتي وبأطفالنا.
لم تتوقف عند هذا الحد بل أص��رت علي أن أرف��ع قضية من
أج��ل أن أحصل على الحضانة ال��وح�ي��دة ،وأم�ن��ع وال��د أبنائي
حتى من رؤيتهم ،وهنا كانت النقطة الفارقة التي لم تعمل
لها حسابًا.

ال تعالج أي حرق مفتوح أو به تكيسات ..وراجع الطوارئ فوراً

 3خطوات ضرورية للتعامل مع الحروق البسيطة
د .خلود البارون

ما الحروق التي يمكن
ً
منزليا؟
عالجها

تصاب الكثيرات أثناء الطبخ بحوادث الحروق .وصحيح أنه
يمكن التغاضي ع��ن ال�ح��روق البسيطة واالك�ت�ف��اء بعالجها
منزليًا .بيد أن هناك أنواعا من الحروق يجب عالجها تحت
إشراف طبي.

إذا كنت تتساءل إن ك��ان الحرق ال��ذي تعرضت إليه
باألمس ليس خطرا ،ومن اآلمن معالجته بنفسك عبر
كريمات الصيدلية أو عليك قصد الطبيب ،فأجب على
االسئلة التالية:
■ هل حجم الحرق صغير؟
■ هل هو مؤلم؟
■ هل لونه احمر ولم يتغير لون الجلد املحيط به الى
االسود؟
■ لم يتكون عليه كيس مائي او غالف باللون االبيض
او االسود.
■ هل املصاب بالغ وليس طفال؟
■ هل الحرق في منطقة صغيرة في اليد أو االصبع
وليس الوجه او بمكان حساس مثل العني او املنطقة
التناسلية؟
إذا كانت اجابتك على جميع االسئلة «نعم» ،فيمكنك
ع�لاج الحرق من دون قصد الطبيب ،وذل��ك بوضعه
تحت ماء جار يميل الى البرودة ثم تضميده بكريم
ل�ع�لاج ال �ح��روق (ك��ري��م ط�ب��ي) .ام��ا إذا ك��ان��ت االج��اب��ة
«ال» على اي من االسئلة السابقة ،فعليك استشارة
الطبيب لعالج الحرق.

أهم خطوات التعامل مع الحروق البسيطة
 - 1االبتعاد عن مصدر ال�ح��رارة ثم وض��ع املنطقة املحترقة
(م �ث��ل اإلص �ب��ع امل �ح �ت��رق) ت�ح��ت م ��اء ج ��ار ذي درج ��ة ح ��رارة
معتدلة أو مائلة إلى البرودة (وليس ماء مثلجا او ثلجا) لتبريد
املنطقة وتعويض ما خسرته من سوائل.
 - 2تمرير املاء ملدة نصف دقيقة وأكثر وليس لعدة ثوان فقط،
وذلك لتقليل انتشار الحرارة في الجلد وتبريد طبقات الجلد
العميقة وليست السطحية فقط.
 - 3عالج الحروق الخفيفة بالكريمات املتوافرة في الصيدلية
م�ث��ل ك��ري��م «م �ي �ب��و» امل �ص �ن��وع م��ن زي ��ت ال�س�م�س��م .ت �ف��اد ما
يستخدم شعبيا كمعجون اسنان او طماطم او أي مواد طعام
ألنها قد تسبب تلوثا ومضاعفة تسلخ الجلد.

كيف تقيم خطورة الحرق؟
بشكل عام ،يعتمد تقييم درجة الحرق بحسب النقاط التالية:
 االل��م :اختفاء الشعور ب��األل��م ي��دل على عمق ال�ح��رق وتلفاالعصاب الجلدية  -الحسية.
 املساحة :كلما زادت مساحة ال�ح��رق ،ك��ان ذل��ك خطرًا علىالصحة.
 مكان الحرق :فاحتراق اليد يشكل خطورة بنسبة  .%3امااحتراق الساق ،فيشكل خطورة بنسبة  .%9الن الساق تفقد
ال�س��وائ��ل بشكل أس��رع وأك�ب��ر م��ن ال�ي��د .كما ت��زداد الخطورة
م��ع زي ��ادة حساسية املنطقة ،فمثال ح��روق ال��وج��ه واملناطق
الحساسية تعتبر أكثر الحروق خطرا.
 العمر :ح��روق االط�ف��ال تعد حالة خطرة مقارنة بالبالغني.الن جسم الطفل يفقد السوائل بمعدالت أكبر من البالغ مما
يعرضه للجفاف ومضاعفات صحية.

شدة األلم ولونها األحمر
وبشكل عام تتميز الحروق التي من الدرجة االولى بشدة االلم

ولونها االحمر وعدم ظهور اعراض خطرة مثل تكيسات مائية
او تغيرات في ل��ون الجلد املحترق ال��ى االس��ود او األبيض او
تسلخ جلدي .ويمكن عالجها منزليا عبر التنظيف والترطيب.
ولكن ان ظهرت على الحرق اعراض خطرة مثل تسلخ جلدي
او انفتاح جروح وتكيسات ،خاصة لو أشار املصاب الى قلة
شعوره باألم (دليل على تلف االعصاب الحسية) ،فيجب عدم
وضع أي كريم او عالج عليه ،بل االسراع بقصد الطوارئ.

حروق الغاز خطرة جدًا
انفجار غ��از الفرن يعتبر من ال�ح��روق الخطرة ج��دا ،وتعتبر
حالة ط��ارئ��ة تتطلب قصد ال �ط��وارئ الطبية ف��ورًا حتى ل��و لم
تظهر على املريض أعراض.

فمثال تقول سيدة ان غاز الفرن انفجر في وجهها ولم يسبب
لها أضرارًا ،فيما عدا حرق الحواجب أو الرمش .وتعتقد بأنها
في أمان فال تذهب الى املستشفى .ولكنها في الواقع ،تكون
قد تعرضت لنوع من الحروق الخطرة ج��دا ،فحرق الغاز قد
يسبب حرق ألغشية املمرات الهوائية من دون آثار خارجية.
وحتى لو كانت تشعر بأنها تتنفس بشكل طبيعي فعليها
الذهاب إلى الطوارئ الن الضرر ال��ذي أص��اب أغشية املمرات
التنفسية سيؤدي إلى تورمها وسد للممرات التنفسية ،مما
سيؤدي بعد فترة الى معاناتها من ضيق التنفس واالختناق.
لذا ،تعتبر حاالت حروق الغاز من الحاالت التي تتطلب دخول
غرف الطوارئ والبقاء تحت التقييم الطبي للتأكد من سالمة
ممراتها التنفسية.

في يوم املحكمة ،كان املحامي الذي وكله زوجي ذكيًا ،وطلب
م��ن ال�ق��اض��ي اس�ت��دع��اء صديقتي ه��ذه ،وط�ل��ب مجموعة من
الشهود ،وعندما وقفت أمامي القاضي ،وم��ع الضغط الذي
كان يمارسه املحامي عليها انهارت ،واعترفت أنها تعاني من
االكتئاب الهوسي ،واكتشفت أن كل ما أخبرتني به كان كذبًا،
فهي ليست مخطوبة وخطيبها ل��م ي�م��ت ،وك��ل كالمها كان

مايو كلينك

فيتامين «د» ..هل يمكن أن يقي
من اإلصابة بالخرف؟
ت�ق��ول «م��اي��و كلينك» إن إح��دى ال��دراس��ات البحثية
ُ
تشير إلى أن األشخاص الذين لديهم نقص حاد في
مستويات فيتامني  Dفي ال��دم ،وه��ي حالة مرضية
ُ
ت�ع��رف بنقص فيتامني  ،Dم��ن املحتمل إصابتهم
بداء الزهايمر واألشكال األخرى من الخرف.
على سبيل املثال ،أظهرت دراس��ة َّ
موسعة منشورة
ف ��ي م �ج �ل��ة ع �ل��م األع � �ص� ��اب أن األش � �خ� ��اص ال��ذي��ن
ُيعانون م��ن انخفاض ح��اد ف��ي مستويات فيتامني
 Dف��ي ال��دم ازدادت لديهم احتمالية إصابتهم ب��داء
الزهايمر واألشكال األخرى من الخرف بمقدار أكثر
من الضعف عن األشخاص الذين كانت مستويات
ف�ي�ت��ام�ين  Dف��ي ال ��دم ل��دي�ه��م ط�ب�ي�ع�ي��ة .وق ��د أظ�ه��رت
دراس� ��ات أخ ��رى ع��دم وج ��ود ع�لاق��ة ب�ين مستويات
فيتامني  Dفي الدم واإلصابة بالخرف.
وعند هذا الحد ،فالعالقة بني نقص فيتامني  Dفي
الدم واإلصابة بالخرف تخضع للمالحظة فحسب.
وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث إلظهار العالقة
بني السبب والنتيجة.

امتصاص الكالسيوم

َّ
تتمثل أهمية فيتامني  Dفي عملية التمثيل الغذائي
للعظام ،وام�ت�ص��اص الكالسيوم ،وعمليات األي��ض
األخرى في الجسمَّ .أما دوره في العمليات الوظيفية
للدماغ واإلدراك ومراحل الشيخوخة ،فال يزال غير
ُ
واض��ح .تشير بعض ال��دراس��ات إل��ى أن فيتامني D
َ ُ
ُيمكنه أن يدخل في مجموعة متنوعة من العمليات
املرتبطة ب��اإلدراك ،لكن تدعو الحاجة إلى مزيد من
الدراسات البحثية لفهم هذه العالقة بشكل أفضل.
ي�ن�ت��ج م�ع�ظ��م ف�ي�ت��ام�ين  Dف��ي ال �ج �س��م ك��اس�ت�ج��اب��ة
ّ
ُّ
طبيعيًا
للتعرض لضوء الشمس .ويوجد فيتامني D
ف��ي ع��دد قليل م��ن األط�ع�م��ة ف�ق��ط ،وال�ت��ي م��ن بينها
األس �م ��اك ال��ده �ن �ي��ة وزي� ��ت ك �ب��د ال �س �م��ك .وت�ت�ض� َّ�م��ن
أغلب املصادر الغذائية الغنية بفيتامني  Dاملعروفة
باألطعمة امل�ع��ززة مثل الحليب ،وح�ب��وب القمح في

د .سوزان شالال 6 :نصائح للمرأة الحامل خالل انتشار كورونا

مشاعر التوتر والخوف تسبب أضراراً كبيرة للجنين
د .والء حافظ
ف ��ي ظ ��ل ال �ح �ظ��ر ال �ك �ل��ي وأج � ��واء
ال�ص�ي��ام ال�ت��ي تمتد إل��ى أك�ث��ر من
 15س��اع��ة ،وح��ال��ة الترقب ألع��داد د .سوزان شالال
املصابني بفيروس «كوفيد »19
ك��ورون��ا ،تتأثر امل��رأة كثيرا مزاجيًا وصحيًا ،ال سيما إذا
كانت ف��ي شهورها األول��ى م��ن الحمل أو األخ�ي��رة ..وملزيد
من التفاصيل كان لنا هذا اللقاء مع طبيبة أمراض النساء
والوالدة د .سوزان شالال ،فإلى نص اللقاء:
■ م��ا ع��واق��ب م�ش��اع��ر ال �خ��وف ال �ت��ى نعيشها على
الحوامل واألجنة؟
 من املمكن أن يؤدي توتر وخوف األم إلى والدة طفل أقلوزنًا ،أو بمستويات ذكاء أقل ،وهذا ينتج أحيانًا عن فقدان
شهية األم من جراء التوتر وتقليل وصول الدم للجنني ،ما
يضعف مناعته ويؤثر سلبًا على جهازه العصبي ،فمن
األفضل ضبط التوتر واالنزعاج خالل فترة الحمل.

■ هل تسبب العدوى بكورونا االجهاض في شهور
الحمل األولى؟
 ال يوجد دليل على انتقال الفيروس من األم إل��ى الطفلأث�ن��اء الحمل أو ال ��والدة ،كما ل��م تسجل أي ح��ال��ة إجهاض
بسبب الفيروس.
■ م � ��اذا ع ��ن م� �خ ��اوف أح� ��د ال� ��زوج �ي�ن م ��ن ش��ري�ك��ه
املتعافى من كورونا؟
 ما زالت األبحاث والدراسات مستمرة في حالة تعافي أحدالزوجني من الفيروس من ناحية العالقة الزوجية بينهما،
ولم تتضح الصورة بشكل كبير حتى اآلن.
لذا ،ال بد من التزام فترة العزل املنزلي بعد التعافي ملدة ال
تقل عن  14يومًا.
ٔ
■ هل يشكل الصيام خطرًا على األم او الجنني؟
 يشكل خ�ي��ار ال�ص�ي��ام ف��ي شهر رم�ض��ان ح�ي��رة وبلبلةللنساء الحوامل .فمن ناحية الشريعة االٕسالمية فقد تمت
االب��اح��ة ب�ع��دم ال�ص�ي��ام للحامل وامل��رض��ع ف��ي ح��ال��ة وج��ود
ض��رر لها ولطفلها .ولكن بالرغم من ذل��ك ف��ان الكثير من
ٔ
النساء الحوامل يخترن ان يصمن الشهر الكريم.

وال ي��وج��د ج ��واب ق��اط��ع بالنسبة ل�ل�خ�ط��ورة ع�ل��ى الجنني،
ٔ
ف �ن �ت� ٔ�اي��ج االب� �ح ��اث ك��ان��ت م �ت �ض��ارب��ة .ول �ك��ن ه �ن��ال��ك بعض
ٔ
الحقايق املتفق عليها وهي:
ٔ
ٔ
 1لم يكن هنالك فرق في درجة الذكاء بني االطفال المهاتٔ
صائمات او غير صائمات.
ٔ
ٔ
 2في ح��االت اخ��رىّ ،تم اخ��ذ ّعينات دم من نساء حوامل
ٔ
ٔ
اظهرت حدوث تغيير في التركيبة الحيوية او العضوية ،غير
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ان االم��ر لم يشكل اي خطورة على االم .كما ّتمت املقارنة
ٔ
ّ ٔ
بني وزن املواليد ولم تسجل اي فروقات في هذا الشان.
ٔ
حاالت معينة تحتم على املراة عدم الصيام:
ٔ
 .1ام حامل تعاني من سكري الحمل.
 .2عدم توازن ضغط الدم.
ٔ
ٔ
التقيو املستمر بحيث تفقد
 .3في حال كانت تعاني االم من
ٔ
السوايل.
الكثير من
ٔ
 .4املعاناة من مرض مزمن يحتم على املراة الحامل تناول
الدواء يوميًا.
■ متى يجب أن تفطر الحامل؟
في حال شعرت باألعراض التالية:

كذبًا ،وق��د أك��د الشهود ذل��ك ،وك��ان قد تم رف��ع قضية سابقة
عليها بسبب مالحقتها لعدة أشخاص بنفس الطريقة.
اكتشف إخوتي أنه تم خداعهم هم أيضًا ،خصوصًا في ما
يتعلق بعالقتهم ب��زوج��ي ،وص��دم��ت أن��ا م��ن ه��ول الحقيقة،
في املحكمة ترجتني أال أقطع عالقتي بها ،لكني رفضت أن
أتحدث معها ،بقيت تحاول وتحاول ،لكني أص��ررت على أن
أخرجها من حياتي ونجحت في ذلك.
بعد فترة بدأت ببطء في إعادة بناء حياتي ،عدت إلى العمل،
وب � ��دأت ف��ي ت�ل�ق��ي دورات ع�ل�اج ن �ف �س��ي ،وم �ح��اول��ة إص�ل�اح
العالقات التي قمت بتحطيمها وشرعت في بعض عمليات
البحث العميق عن نفسي.
بعد م��دة م��ن ال�ت��أم��ل وال�ع�لاج ال��ذات��ي ،ع��دت أن��ا وزوج ��ي معًا،
عالقتنا اآلن تختلف عما كانت عليه من قبل أصبحت أكثر
نضجًا واحترامًا ،وأنا أعتز بما لدينا.
عدت إلى العمل بدوام كامل ،واكتسبت الثقة بالنفس التي كنت
أفتقر إليها ،لكني ما زلت ألوم نفسي كيف سمحت بأن يحدث
ه��ذا لحياتي ،وكنت أتساءل هل بإمكاني إخبار أطفالي عن
هذه القصة اآلن بعد أن كبروا وأصبحوا بالغني؟
وعلق الخبير والفيلسوف كوامي أنتوني أبياه على
ً
رسالة املرأة قائال:
حياتك إل��ى سابق عهدها،
من الجيد أن��ك تمكنتي من إع��ادة
ِ
ونجحت في التغلب على ه��ذا الكابوس ،والشيء ال��ذي يجب
قصتك هذه هو عدم السماح ألي
على أي شخص تعلمه من
ِ
حياتك ،وجب على
عليك في
ِ
شخص كان أن يكون مسيطرًا ِ
اإلن �س��ان أن ي��درس ك��ل ج��وان��ب ال �ق��رارات ال�ت��ي يتخذها قبل
املضي فيها ،خصوصًا إن كانت هذه القرارات تتعلق بشؤون
عائلة كاملة وفيها أطفال.
ه �ن��اك ن �م ��اذج ع ��دي ��دة ع ��ن أش �خ ��اص ي �ح �ب��ون دخ � ��ول ح�ي��اة
أشخاص آخرين وتغييرها ألن لديهم حبًا للتملك ،يريدون
السيطرة بأكبر قدر ممكن على هذا الشخص ،ليصبح وكأنه
دمية في أيديهم ،هذا بالتأكيد مرض ،وعلى املصاب به اللجوء
إلى االستشارة الطبية النفسية.
أما بالنسبة إلى سؤالك حول إمكانية إخبار أطفالك عن هذه
عليك اس�ت�ش��ارة زوج� ِ�ك ف��ي هذا
القصة ،ف��أن��ا أرى أن��ه يجب
ِ
أطفالك يعلمون باألمر من والدهم،
األمر ،فمن املمكن أن يكون
ِ
كنت في حالة سيئة ،وطلبت الطالق،
وكان قد أخبرهم عندما ِ
ففي بعض األحيان يمكن أن يبدو األطفال ال يعلمون شيئًا
ولكنهم ف��ي الحقيقة ي��درك��ون ك��ل صغيرة وكبيرة ،واعلمي
أي�ض��ًا أن إخ�ب��ار أوالدك بالقصة يمكن أن يغير م��ن وجهة
تجهاك.
نظرهم
ِ

ٔ
ٔ
ٔ
 .1الدوار (الدوخة) او االٕغماء او الضعف او التعب.
ٔ
ٔ
 .2ال�ش�ع��ور ب��ان�ق�ب��اض��ات م�ث��ل االل� ��م .يمكن ان ي�ك��ون ذل��ك
ٔ
موشرًا على والدة مبكرة.
ٔ
 .3في حال توقفت عن االرتفاع في الوزن او حتى انخفاض.
ٔ
ٔ
التقيو.
 .4الغثيان او
■ ما نصيحتك لكل سيدة حامل في عصر كورونا؟
 - 1نقول من الضروري جدا تناول االطعمة الصحية التي
تساعد في تهدئة االعصاب والغنية بالكالسيوم.
 - 2الحصول على قسط ك��اف م��ن ال�ن��وم الن��ه يساعد في
تحسني الحالة املزاجية.
 - 3التعامل الذكي مع املشكالت.
 - 4ال تجلسي بمفردك في حالة الشعور بضيق وضغط
نفسي.
 - 5مارسي اي نشاط لتفريغ الطاقة السلبية.
 - 6مارسي التمارين الرياضية البسيطة التي تساعد على
االسترخاء.
 - 7ض �ع��ي ي��دي��ك ع �ل��ى ب�ط�ن��ك وت �ح��دث��ي م��ع ط�ف�ل��ك حيث
يشعرك بالراحة والهدوء النفسي.

َّ
وتتوفر ِّ
املكمالت الغذائية
اإلفطار ،وعصير البرتقال.
الغنية بفيتامني  Dعلى نطاق واسع.

َيشيع بني كبار السن

َ
َ
�رج��ع
ويشيع نقص فيتامني  Dب�ين كبار ال�س��ن؛ وي� ِ
ّ
ذلك جزئيًا إلى أن قدرة الجلد على تخليق فيتامني
«د» من أشعة الشمس تتناقص مع ُّ
تقدم العمر.
م��ن امل�ب� ِّ�ك��ر أن ُت� َ
�وص��ى ب��زي��ادة ج��رع�ت� َ�ك اليومية من
ً
ََ
فيتامني  Dأم�ل�ا ف��ي ال��وق��اي��ة م��ن م��رض ال��خ��رف أو
داء الزهايمر .لكن الحفاظ على مستويات صحية
م��ن فيتامني  Dل��ن ي�ض� َّ�ر ،ب��ل على العكس ُ
سيؤ ِتي
ثماره بطرق أخرى ،منها على سبيل املثال الحد من
َ ْ
ووف�ق��ًا ملا ذكرته معاهد
اإلصابة بهشاشة العظام.
الصحة الوطنية ،فإن كبار السن ممن هم في عمر
 70عامًا أو أقل يحتاجون إلى  600وحدة دولية من
فيتامني ّ D
يوميًاَّ ،أما كبار السن ممن هم أكبر من
 70عامًا فيحتاجون إلى  800وحدة دولية ّ
يوميًا.
وتدعو الحاجة إل��ى مزيد من ال��دراس��ات لتحديد ما
إذا ك��ان نقص فيتامني  Dيمثل في الحقيقة عامل
َ
خطورة لإلصابة بداء الزهايمر والخ َرف بالفعل ،وما
إذا كان استعمال ِّ
املكمالت الغذائية الغنية بفيتامني
 Dأو ُّ
التعرض لضوء الشمس من شأنها الوقاية من
هذه الحاالت املرضية أو عالجها.
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علي الخالدي
قـالـت مـصادر موثوقة
لـ سبقلا إن الحكومة
انتهت تقريباً من إعداد
حزمة إنقاذ حمائية
لوظائف المواطنين
الكويتيين في القطاع
الخاص والبالغ عددهم
 71.799ألف مواطن
ومواطنة ،بغية
تحصينهم من اآلثار
والتداعيات االقتصادية
السلبية الناجمة عن
تفشي فيروس كورونا
المستجد ،والحفاظ
على وظائفهم
من دون المساس
برواتبهم.
وأوضحت المصادر أن
كلفة الحزمة ستتراوح
ما بين  200و 220مليون
دينار ،لمدة  6أشهر وبأثر
ابتداء من شهر
رجعي،
ً
مارس الماضي وحتى
اغسطس المقبل،
وذلك للمق ّيدين
على البابين «الخامس
والثالث» في سجالت
مؤسسة التأمينات
االجتماعية.

220

مليون دينار
حزمة بـ
للمواطنين في «الخاص»
تحصن  71.799ألف وظيفة لمدة  6أشهر
ّ
¶ تضمن معاشاتهم بأثر
رجعي من مارس الماضي
وحتى أغسطس المقبل

خطة اإلنقاذ تشمل

 71.8ألف مواطن ومواطنة..
بينهم  14.5ألف رب عمل

¶ المقيدون على الباب
ال��خ��ام��س يحصلون على
ض���ع���ف م���ك���اف���أة دع���م
العمالة الشهرية المقررة
ً
سابقا
¶ ال��م��ؤس��س��ات تتسلم
ّ
ال��م��ق��ي��دي��ن على
دع����م
«ال��ب��اب ال��ث��ال��ث» شريطة
عدم تسريح المواطن أو
خفض راتبه

ضمان وظائف الكويتيين في القطاع الخاص التزام وواجب وطني

أك � ّ�دت امل �ص��ادر ان روات ��ب ال��دع��م امل �ق��رر ان
ُ
ت��دف�ع�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة س��ت�ق��دم ب�ش�ك��ل مباشر
ألص� �ح ��اب األع� �م ��ال امل �ق� ّ�ي��دي��ن ع �ل��ى ال �ب��اب
ال� �خ ��ام ��س ،ب� �م� �ق ��دار ض �ع��ف م� �ك ��اف ��أة دع��م
العمالة الشهرية املقررة سابقا ،اما في ما
يخص ّ
املقيدين على الباب الثالث فقالت
امل �ص��ادر «س�ي�ت��م م�ن��ح ال��دع��م امل��ال��ي امل�ق��رر
ل�ه��م ال��ى امل��ؤس �س��ات وال �ش��رك��ات العاملني
ّ
فيها ،شريطة أن ي�ك��ون امل��وظ��ف ق��د تسلم
ك��ام��ل رات �ب��ه امل �ع �ت��اد ق �ب��ل األزم � ��ة ،ع �ل��ى ان
تتعهد املؤسسات بأال يتم فصل أو تسريح
أو ت�خ�ف�ي��ض روات � ��ب امل��واط �ن�ي�ن امل��وظ�ف�ين
لديها».
وأوض� � �ح � ��ت امل� � �ص � ��ادر أن ال� �خ� �ط ��ة امل ��زم ��ع
إط�لاق�ه��ا خ�ل�ال األس��اب �ي��ع القليلة املقبلة،

م��ن خ�ل�ال مضاعفة م�ك��اف��أة دع��م العمالة،
ت �س �ت �ه��دف إي� �ج ��اد دخ� ��ل إض ��اف ��ي م�س��اع��د
ّ
للمقيدين ف��ي ال�ب��اب الخامس وه��م أرب��اب
ال� �ع� �م ��ل وأص� � �ح � ��اب ال� ��رخ� ��ص ال� �ت� �ج ��اري ��ة،
وال��ذي��ن يبلغ ع��دده��م  14.513أل��ف مواطن
م� �م ��ن ت ��وق� �ف ��ت أع� �م ��ال� �ه ��م ب �س �ب��ب ال �ح �ظ��ر
الجزئي أو الكلي ،وتعويضًا لألضرار التي
لحقت ب��أع�م��ال�ه��م س ��واء بشكل م�ب��اش��ر او
غير مباشر .وذك��رت امل�ص��ادر أن ّ
املقيدين
على الباب الثالث ،هم الفئة األكبر ويبلغ
عددهم  57.286ألف مواطن.
وذكرت أن املقيدين على الباب الثالث ،وهي
الفئة االكبر ع��ددا والتي تبلغ  57.286ألف
مواطن ،فإن الهدف من دعمها يأتي لوقف
خطر تسريحهم من أعمالهم أو بتخفيض

م��رت �ب��ات �ه��م ج� � ��راء م� � ��رور ف� ��ي امل ��ؤس �س ��ات
وال�ش��رك��ات الخاصة التي يعملون لديها،
وتحييد نشوء ازمة اجتماعية جديدة.
وأش� � ��ارت امل� �ص ��ادر ال ��ى أن ال � ��رأي امل��رج��ح
االس �ت �ق��رار عليه ان ت�ك��ون ح��زم��ة تحصني
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال� �خ ��اص م ��ن ش �ق�ي�ن ،االول:
ق �ي��ام ال �ح �ك��وم��ة ب��دف��ع  6روات� � ��ب اض��اف �ي��ة
ل �ل �م��واط �ن�ين ،ش��ري �ط��ة اال ي �ت �ج��اوز ال��رات��ب
الواحد سقف مكافأة دعم العمالة الوطنية
االس��اس��ي ،وه��ي تمثل روات ��ب االش�ه��ر من
مارس وحتى اغسطس املقبل.
أم ��ا ال �ش��ق ال �ث��ان��ي ف�س�ي�ك��ون مل�ص�ل�ح��ة فئة
«ال� �ب ��اب ال �ث ��ال ��ث» ،اذ س�ي�ت��م م �ن��ح امل�ن�ش��أة
ال �ت��ي ي�ع�م�ل��ون ل��دي�ه��ا روات� ��ب ع��ن  6أشهر
بداية من شهر مارس ،وهي بدورها تقوم

بدفعها للمواطن ،وذلك وفق مجموعة من
الضوابط ،من أبرزها :ان يكون الراتب الذي
ي�ت�ق��اض��اه امل��واط��ن م��ن وظيفته ه��و نفسه
قبل األزمة دون املساس في عالوة او ميزة.
وأشارت الى ان مدة الدعم ستكون  6أشهر
قابلة للتجديد وف��ق أم��د بقاء االزم��ة ،على
أن ينظر في فترة التجديد عند انتهاء فترة
ال��دع��م ال�ح��ال��ي ف��ي ش�ه��ر أغ�س�ط��س املقبل،
وبالتالي سيتم تقييم األمور.
وفي ما يخص الحزمة االقتصادية بشكل
عام ،أفادت املصادر بان الحكومة لن تكتفي
بعمل ح��زم��ة اق�ت�ص��ادي��ة واح ��دة ،ب��ل هناك
ع��دة ح��زم يتم العمل عليها تباعا ،بحيث
م �ت��ى م ��ا أق � ��رت األول � � ��ى ،ل�ح�ق�ت�ه��ا ال�ث��ان�ي��ة
والثالثة ،على أن تكون التالية معالجة او

مدعمة للخطة التي سبقتها.
ال� � ��ى ذل � � ��ك ،أش � � � ��ادت أوس � � � ��اط اق �ت �ص ��ادي ��ة
بالخطة املزمع تنفيذها ،مؤكدة أهميتها
وانعكاساتها االي�ج��اب�ي��ة على املستويني
االقتصادي واالجتماعي ،كما ان تأثيراتها
تنعكس ايجابًا على املواطنني والحكومة
م �ع��ًا ،اذ ان ال �ح �ك��وم��ة ك��ان��ت دائ� �م ��ا ت�ك��رر
دعواتها النخراط املواطنني في مؤسسات
القطاع الخاص لتخفيف العبء عن القطاع
ال� �ع ��ام ،وت�ش�ج�ي��ع أص �ح ��اب األع� �م ��ال على
توظيف الكويتيني ،وف��ي املقابل سيشعر
امل��واط�ن��ون امل��وظ�ف��ون ف��ي ال�ق�ط��اع الخاص
ب��ان�ه��م ف��ي م��أم��ن ع��ن االزم� ��ات وال�ت�ق�ل�ب��ات،
وم � �ت � �س ��اوون م ��ع اخ ��وت� �ه ��م امل ��وظ� �ف�ي�ن ف��ي
القطاع العام.

¶ ت��ج��دي��د ال��دع��م خاضع
ل��ت��ق��ي��ي��م ع����ودة ال��ح��ي��اة
ل�لأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة إل��ى
طبيعتها ..وط��ول فترة
األزمة
¶ أوس�������اط اق���ت���ص���ادي���ة
م��رح��ب ً
��ة ب��ال��خ��ط��ة :تشجع
المواطنين على االنخراط
في القطاع الخاص

المد ّر منها
«بلومبيرغ» :تتجه إلى تسييل غير ُ

ً
عالميا!
صناديق الخليج السيادية ُتعيد حسابات استثماراتها
«جي.بي مورغان» :بال أزمات سيولة

أفاد تقرير صادر عن «إتش إس
بي سي» بأن االنهيار التاريخي
ألسعار النفط وتداعيات
ّ
تفشي فيروس كورونا عالمياً
سيسرعان مبيعات األصول في
الشرق األوسط ،وسيفتحان
فرصة لصناديق سيادية من
المنطقة للقيام بصفقات
مربحة.

نحو مزيد من االندماجات
في الشركات الخليجية

حسام علم الدين
نقلت وكالة بلومبيرغ عن نبيل لحام
رئ �ي��س ق �س��م االس �ت� �ش ��ارات وال�ت�م��وي��ل
ملنطقة ال�ش��رق االوس��ط ف��ي «إت��ش إس
ب��ي س� ��ي»« :ان ال �ص �ن��ادي��ق ال�س�ي��ادي��ة
في املنطقة ستحتاج إع��ادة النظر في
محافظها االستثمارية عن كثب ،خالل
الظروف الصعبة الحالية ،بعض تلك
ال �ص �ن��ادي��ق ت �ن �ظ��ر أي �ض��ًا ال� ��ى ث �غ��رات
ف��ي امل �ح��اف��ظ االس �ت �ث �م��اري��ة ،م��ن خ�لال
استثمارات لم تعد ّ
مدرة ماليًا ،فتسعى
الى تسييلها».
وأضاف ان االزمة االقتصادية الحالية
قد تؤدي الى مزيد من االندماجات في
منطقة ال�خ�ل�ي��ج ال �ت��ي ش �ه��دت بالفعل
بعض عمليات االندماج واالستحواذ
ال � �ك � �ب � �ي� ��رة ف� � ��ي ق� � �ط � ��اع � ��ات اس� ��اس � �ي� ��ة؛
ك��ال�ب�ن��وك وال �ع �ق��ارات .وت��اب��ع ل �ح��ام :ال
ّ
ي � ��زال ه �ن��اك ت ��دف ��ق م�س�ت�م��ر مل �ع��ام�لات
االن��دم��اج واالس �ت �ح��واذات ف��ي منطقة
ال� �ش ��رق االوس� � ��ط ،م��دف��وع��ة ب��ال�ح��اج��ة
ال ��ى ق �ي��ام ال �ح �ك��وم��ات وال �ش��رك��ات ال��ى
ترشيد محافظها االستثمارية وإبرام
ص �ف �ق��ات م��رب �ح��ة م ��ن ق �ب��ل ص �ن��ادي��ق
سيادية ضخمة واهتمام انتقائي من
املستثمرين الدوليني.
وأشار إلى ان صناديق الثروة السيادية

صدمتا «كورونا» وهبوط النفط ُتسرعان عمليات بيع األصول ..وفرص لصفقات رابحة

¶ األزمة الحالية قد تؤدي إلى مزيد من االستحواذات
في قطاعي البنوك والعقارات بالخليج
¶ الصناديق الخليجية ُتواصل اقتناص الفرص الناجمة
ً
عالميا
عن هبوط قيم األصول
في املنطقة م��وج��ودة بقوة عامليا منذ
ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،وت�ت��رأس�ه��ا ف��رق وك��وادر
ّ
التحول
محترفة ،تمكنها االستفادة من
في التقييمات وأنماط االستثمار على
م �س �ت��وى ال �ع��ال��م ،م�ت��وق�ع��ًا أن ت��واص��ل
الصناديق السيادية الخليجية (التي
تبلغ قيمة اصولها اكثر من تريليوني
دوالر) اقتناص ال�ف��رص االستثمارية

لالستفادة من انخفاض قيم األص��ول
ع��امل �ي��ا ،ف ��ي ظ ��ل ال ��رك ��ود االق �ت �ص��ادي
العاملي.
واش��ارت وكالة بلومبيرغ ال��ى ان دول
الشرق االوس��ط ،خصوصا الخليجية
منها ،تبحث عن طرق لتنويع مواردها
امل ��ال� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت� �ض ��ررت ب �ف �ع��ل ه �ب��وط
اسعار النفط بأكثر من  %50هذا العام،

ّ
الف �ت��ة ال��ى ان ت�ف��ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا
وع �م �ل �ي��ات االغ� �ل��اق ف ��ي دول ال�خ�ل�ي��ج
ج�ع�لا ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي مضطربا
ب �ش �ك ��ل ع �م �ي ��ق م� �ن ��ذ ع� � �ق � ��ود .وق ��ال ��ت
«ب �ل��وم �ب �ي��رغ» ان ع �م �ل �ي��ات االن ��دم ��اج
واالس � � �ت � � �ح� � ��واذ ف � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ش� ��رق
االوس ��ط زادت ب��أك�ث��ر م��ن ال�ض�ع��ف في
 ،2019م �ق��ارن��ة ب �ع��ام  ،2018م��دع��وم��ة
ب�ص�ف�ق��ات ض �خ �م��ة ،م �ث��ل ش� ��راء ش��رك��ة
ارامكو السعودية لحصة مسيطرة في
«سابك» ،بقيمة  70مليار دوالر.
وذك� ��رت ان ب�ن��ك  HSBCاح �ت��ل امل��رت�ب��ة
الثالثة في قائمة املستشارين املاليني
لصفقات اندماج واستحواذ في منطقة
الشرق االوسط ،بعد مصرفي «جي بي
مورغان» و«غولدمان ساكس».

توقع تقرير لبنك جي.بي مورغان مزيدا من االندماج بني شركات خليجية هذا العام
في قطاعات ،من بينها املصارف والعقارات والضيافة ،ولكنه ال يرى أزمة سيولة
في املنطقة رغم ضربة مزدوجة لفيروس كورونا املستجد وانخفاض أسعار النفط.
وقال كريم تانير ،رئيس االستثمار املصرفي للشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى
جي.بي م��ورغ��ان« :سنظل نشهد ت��زاي��دا ملسائل االن��دم��اج إضافة إل��ى ما شهدناه
في السنوات السابقة .أتوقع أن تستمر اندماجات البنوك في طريقها وأن تمتد إلى
قطاعات مثل العقارات والضيافة».
وق ��ال ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي إن م��ن امل�ت��وق��ع أن ي�ش�ه��د ال �ش��رق األوس� ��ط ت��راج�ع��ا
اقتصاديا أسوأ مما حدث إبان األزمة املالية في  2008ــ  2009وتهاوي أسعار النفط
في  2014ــ .2015
لكن تانير ذكر أن املنطقة ب��دأت عام  2020بأوضاع مالية قوية ،وأن��ه بعد املرحلة
األول �ي��ة م��ن تقييم متطلبات ال�س�ي��ول��ة ،ف��إن ال�ح�ك��وم��ات وال�ش��رك��ات ت��درس فرصا
محتملة من منظور استراتيجي على نحو متزايد.
وق ��ال« :ع�ل��ى النقيض م��ن األزم ��ة امل��ال�ي��ة ف��ي ع��ام  2008ـ�ـ  ،2009نحن ف��ي خضم
األزمة الحالية مع توافر سيولة أكبر وقوائم مالية أقوى لشركات ومؤسسات مالية
وحكومات في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة جدا وهي كذلك منذ فترة».
وتابع« :اآلن مع بدء الخروج من تقييم األثر التشغيلي واألثر الصناعي لكوفيد،-19
ب��دأت ال�ش��رك��ات ت�ك��ون رؤي��ة واض�ح��ة الحتياجاتها م��ن السيولة ،وم��ن امل��رج��ح أن
يتحول النقاش اآلن تجاه التحركات االستراتيجية التي يمكن تبنيها وكيفية تنفيذ
ذلك في املنطقة».
وكان جي.بي مورغان في مقدمة مستشاري شركة أرامكو السعودية في طرحها
العام األول��ي القياسي في العام امل��اض��ي ،وه��ذا العام عمل مع حكومات السعودية
وقطر وأبوظبي والبحرين في طروحات سندات دولية تتجاوز قيمتها  30مليار
دوالر.
وم��ن املتوقع أن تقترض حكومات وشركات في الخليج بكثافة في العام الجاري
لتعويض تأثير انخفاض أسعار النفط .وجمع صندوق مبادلة الحكومي في أبوظبي
أربعة مليارات دوالر هذا األسبوع من بيع سندات .وقال تانير« :ال يمكن أن أقول
إذا كان العام الحالي سيكون قياسيا من حيث إص��دارات الدين في املنطقة ،ولكن
ستكون كثيفة»( .رويترز)
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أبلغت المشترين بتحميل خام أقل

الكويت ُتخفض شحنات نفط يونيو %5
قال مصدران مطلعان لرويترز
أمس ،إن مؤسسة البترول
الكويتية أبلغت العمالء أنهم
سيحملون كميات أقل من
النفط الخام في يونيو ،إذا
انها حددت نسبة السماح
التشغيلي عند ناقص خمسة
في المئة لجميع درجات الخام.
ويعتبر هذا التعديل أحدث
إجراء من جانب المؤسسة
للوفاء بتعهدات البالد بخفض
اإلنتاج في إطار اتفاق منظمة
البلدان المصدرة للبترول
«أوبك» وحلفاء ،من بينهم
روسيا ،فيما يعرف بمجموعة
«أوبك .»+والسماح التشغيلي
بند في عقود النفط الطويلة
األمد يعطي البائع خيار تعديل
طفيف في أحجام التحميل
ألسباب لوجيستية أو متعلقة
بالطلب ،وحددت المؤسسة
نسبة سماح بزائد أو ناقص
خمسة في المئة.

 %5للعام الحالي

ُعمان ُت ّ
قلص ميزانية الحكومة
والقوات المسلحة
نقلت وك��ال��ة األن�ب��اء العمانية الرسمية ع��ن بيان ل ��وزارة املالية أم��س (األرب �ع��اء) ،أن
سلطنة عمان ستخفض ميزانيات املؤسسات الحكومية وال�ق��وات املسلحة بنسبة
خمسة في املئة أخ��رى هذا العام ضمن إج��راء ات ملكافحة تداعيات انخفاض أسعار
النفط.
وس�ب��ق أن خفضت ع�م��ان امل�ي��زان�ي��ات خمسة ف��ي امل�ئ��ة ف��ي منتصف أب��ري��ل ف��ي إط��ار
االستجابة لتفشي فيروس كورونا( .رويترز)

■ السعودية تدعو دول «أوبك »+إلى االلتزام
بنسب الخفض المحددة
■ األسعار ترتفع مع تطلع المنظمة إلى تعميق
وتمديد تخفيضات المعروض
ً
يوميا
■ الطلب العالمي يهبط  8.1ماليين برميل
ً
مليونا بنهاية العام
إلى 92.6
وقالت املؤسسة ،في مذكرة أول من
أم��س ،ان خ�ي��ار السماح بالزيادة
ل��ن ي�ك��ون م�ت��اح��ًا للمشترين بعد
اآلن ُ
وي� �ط� �ب ��ق ذل � ��ك ع� �ل ��ى ال� �ف ��ور.

ال�صركة الكويتية ل�صناعة املواد احلفازة
تنــويـــــه
عن تاأجيل اإجتماع اجلمعية العمومية العادية
نظر ًا لظروف فرض احلظر الكلي بالبالد
تعلن
الشركة الكويتية لصناعة املواد احلفازة
عن تأجيل إجتم��اع اجلمعية العمومية
العادي��ة املزم��ع إنعقادها ي��وم اخلميس
 2020/5/14وذلك حتى إشعار آخر
رئيس مجلس اإلدارة

وتابعت املذكرة أن نسبة السماح
ُ
بناقص خمسة في املئة ستطبق
على جميع الشحنات املخصصة
للتحميل في يونيو املقبل.
وي��أت��ي ذل ��ك ع�ق��ب إع �ل�ان ال�ك��وي��ت
خفضًا جديدًا إلنتاج النفط بواقع
 800أل��ف ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا ُي�ن�ف��ذ في
ً
ي��ون �ي��و ،ف �ض�لا ع��ن ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات
التي ج��رى االت�ف��اق عليها بالفعل
بموجب اتفاق «أوب��ك .»+وتخطط
«أوب� ��ك »+لخفض اإلن �ت��اج بحجم
ق�ي��اس��ي ي�ب�ل��غ  9.7م�لاي�ين برميل
يوميا في شهري مايو ويونيو.
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،دع � � ��ت ال �ح �ك ��وم ��ة
السعودية دول «أوب��ك» و روسيا
وغ�ي��ره��ا م��ن ال ��دول املنتجة ،التي
تشكل امل�ج�م��وع��ة امل �ع��روف��ة باسم
«أوب � � � � ��ك ،»+إل � ��ى االل� � �ت � ��زام ب�ن�س��ب
ال �خ �ف��ض امل� �ح ��ددة إلن �ت ��اج ال�ن�ف��ط
وت �ق��دي��م امل ��زي ��د م ��ن ال �خ �ف��ض ف��ي
اإلن� � � �ت � � ��اج ،ل�ل��إس � �ه� ��ام ف � ��ي إع � � ��ادة
التوازن املنشود ألس��واق البترول
العاملية .ونقل بيان عن الحكومة
القول :إن السعودية ملتزمة بدعم
استقرار أسواق النفط العاملية.
إلى ذلك ،ارتفعت أسعار النفط أول
م��ن أم��س بعد ان قالت السعودية
إنها ستعمق تخفيضات إمدادات
ال � �خ� ��ام ف� ��ي ي ��ون� �ي ��و ،ب �ي �ن �م��ا ق ��ال

أع � �ض � ��اء آخ � � � ��رون ف � ��ي امل �ج �م��وع��ة
املنتجة للنفط إنهم يريدون تمديد
ال �ت �خ �ف �ي �ض��ات ال �ت ��ي ت ��م ال �ت��وص��ل
إليها الشهر امل��اض��ي لفترة أط��ول
ً
من املتفق عليها أصال.
وق��ررت «أوب��ك» وحلفاؤها ،الذين
ي �ش �ك �ل��ون م ��ا ي� �ع ��رف ب�م�ج�م��وع��ة
«أوب��ك ،»+في أبريل خفض إنتاج
ال �خ��ام ب�م�ق��دار  9.7م�لاي�ين برميل
يوميًا لشهري مايو ويونيو ،وهو
خفض ق�ي��اس��ي ،ردًا على الهبوط
ب �ن �س �ب��ة  30ف ��ي امل �ئ ��ة ف ��ي ال�ط�ل��ب
ال �ع��امل��ي ع�ل��ى ال��وق��ود ال �ن��اج��م عن
جائحة فيروس كورونا.
وك � � � ��ان م � ��ن امل � �ت� ��وق� ��ع أن ت �ق �ل��ص
امل �ج �م��وع��ة اإلن � �ت ��اج إل� ��ى ث�م��ان�ي��ة
م �ل��اي �ي��ن ب � ��رم � �ي� ��ل ي � ��وم� � �ي � ��ًا ،ل �ك��ن
م� � �ص � ��ادر أب� �ل� �غ ��ت روي � � �ت � ��رز أن �ه��ا
ت �ت��وق��ع أن ت �ح��اف��ظ أوب � � ��ك +ع�ل��ى
ال�خ�ف��ض األك �ب��ر .وص �ع��دت ع�ق��ود
خ � � ��ام ال � �ق � �ي� ��اس األم � �ي� ��رك� ��ي غ ��رب
ت�ك�س��اس ال��وس�ي��ط تسليم يونيو
 1.64دوالر ،أو  6.8ف� ��ي امل� �ئ ��ة،
ل �ت �س �ج��ل ع� �ن ��د ال� �ت� �س ��وي ��ة 25.78
دوالرًا ل�ل�ب��رم�ي��ل .وارت�ف�ع��ت عقود
خ ��ام ب��رن��ت ال�ق�ي��اس��ي ال �ع��امل��ي 35
سنتًا ،أو  1.2في املئة ،لتبلغ عند
التسوية  29.98دوالرًا للبرميل.
وأب� � �ل� � �غ � ��ت أرب � � �ع � � ��ة م � � �ص � � ��ادر ف��ي

«أوب� � ��ك »+روي �ت ��رز أم ��س أن أوب��ك
وحلفاءها ي��ري��دون الحفاظ على
ال �خ �ف��ض اإلن� �ت ��اج ��ي ال� �ب ��ال ��غ 9.7
ماليني برميل يوميًا إل��ى م��ا بعد
ي ��ون� �ي ��و ،وه � ��و م ��وع ��د االج �ت �م��اع
امل� �ق� �ب ��ل ل �ل �م �ج �م��وع��ة .وق � � ��ال أح ��د
امل�ص��ادر« :ه��م ال ي��ري��دون تقليص
حجم التخفيضات».
وأص � � � � � ��درت ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة إع �ل�ان ��ا
م �ف��اج �ئ��ا أول م� ��ن أم � � ��س ،ب��أن �ه��ا
س �ت �ع �م��ق ط ��واع � �ي ��ة ت �خ �ف �ي �ض��ات
إن �ت��اج ال�ن�ف��ط م��ن ي��ون�ي��و ب�م�ق��دار
مليون برميل ي��وم�ي��ًا ،قائلة إنها
تريد التعجيل باستنزاف تخمة
ف� ��ي امل � �ع � ��روض ال� �ع ��امل ��ي وإع � � ��ادة
التوازن إلى سوق النفط.
وم ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ق��ال��ت إدارة
معلومات الطاقة األميركية إنها
ت �ت��وق��ع أن ي�ه�ب��ط ال �ط �ل��ب ال�ع��امل��ي
على النفط ف��ي  2020ب�م�ق��دار 8.1
م�ل�اي�ي�ن ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ًا إل� ��ى 92.6
مليون برميل يوميًا ،وهو تعديل
حاد لتقريرها السابق .وخفضت
أي � �ض� ��ا ت ��وق� �ع ��ات� �ه ��ا ل �ل �م �ع ��روض
األم �ي��رك��ي م��ن ال �خ��ام ب�م�ق��دار 540
أل � ��ف ب ��رم �ي ��ل ي ��وم �ي ��ًا إل � ��ى 11.69
م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم �ي��ًا ،وق��ال��ت إن
امل� �ع ��روض ال �ع��امل��ي س�ي�ب�ل��غ 95.2
مليون برميل يوميًا.

تنويه

تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية
للشركة المتحدة للمشروعات النفطية (ش.م.ك .مقفلة)
ت ــود الش ــركة المتح ــدة للمش ــروعات النفطي ــة أن تس ــترعي
انتب ــاه الس ــادة المس ــاهمين الك ــرام ب ــأن اجتم ــاع الجمعي ــة
العموميـــة العاديـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي
 31ديس ــمبر  2019وال ــذي كان م ــن المق ــرر عق ــده بتاري ــخ
 11ماي ــو  2020ق ــد ت ــم تأجيل ــه حت ــى إش ــعار آخ ــر ،وذل ــك
بن ــاء عل ــى ق ــرار مجل ــس ال ــوزراء الموق ــر والمنعق ــد بتاري ــخ
 2020/5/8بشـــأن فـــرض الحظـــر الكلـــي علـــى كافـــة
المناطـــق فـــي دولـــة الكويـــت مـــن تاريـــخ ،2020/05/11
وس ــوف يت ــم إعالمك ــم بالموع ــد الجدي ــد الجتم ــاع الجمعي ــة
العمومي ــة بع ــد انته ــاء فت ــرة الحظ ــر الكل ــي بالتنس ــيق م ــع
الجهـــات الرســـمية والرقابيـــة المختصـــة.
حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه ،،،
مجلس اإلدارة

إعالن عن تمديد فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل
الكويتي للدورة الخامسة عشرة ( )2022 -2020لألعضاء العاديين والمستقلين
وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2020/6/11
ً
نظــرا لتطبيــق حظــر التجــوال الشــامل فــي دولــة الكويــت ،يســر بيــت التمويــل الكويتــي
(ش.م.ك.ع) أن يعلــن عــن تمديــد فتــرة تلقــي طلبــات الترشــح لعضويــة مجلــس إدارة بيــت
التمويــل الكويتــي (ش.م.ك.ع) لألعضــاء العادييــن والمســتقلين للــدورة الخامســة عشــرة
ً
وفقــا للشــروط اآلتيــة:
ومدتهــا ثــاث ســنوات ()2022 -2020
ً
أوال :بالنسبة لألعضاء العاديين من مساهمي بيت التمويل الكويتي:

اســتيفاء املتطلبات والشــروط املقررة باملادة ( )68املعدلة من القانون رقم  32لســنة  1968في شــأن النقد
وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة وتعديالتــه بشــأن القواعــد والضوابــط اخلاصــة باخلبــرة
املطلوبــة للترشــيح ،وكذلــك الشــروط الــواردة فــي النظــام األساســي لبيــت التمويــل الكويتــي املــادة (.)17
ثانيا :بالنسبة لألعضاء المستقلين:
ً

اســتيفاء املتطلبــات والشــروط العامــة لعضويــة مجلــس اإلدارة والشــروط اخلاصــة باألعضــاء املســتقلني
واملقــررة ضمــن قواعــد ونظــم احلوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي واملؤرخــة
 10ســبتمبر  2019واملبينــة أدنــاه:
 .1أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
 .2أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو جرميــة إفــالس بالتقصيــر أو
التدليــس أو جرميــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة بســبب مخالفتــه ألحــكام
قانــون الشــركات مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
 .3أال يكون قد أشهر إفالسه أو امتنع عن الدفع ولو ملرة واحدة.
 .أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

 .أن يكــون لديــه خبــرة كافيــة فــي الشــئون املصرفيــة أو املاليــة أو االقتصاديــة وفقـاً للقواعــد والضوابــط
الصــادرة مــن مجلــس إدارة بنــك الكويــت املركــزي.
 .6أال يكون عضو مجلس إدارة أو موظفاً في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
 .7أال تزيــد مســاهمته ومســاهمة أي مــن أقربائــه مــن الدرجــة األولــى مجتمعــني ،بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر ،عــن  %1مــن أســهم البنــك.
 .8أال يكــون ،عنــد الترشــح أو خــالل العامــني الســابقني مــن تاريــخ الترشــح ،لديــه عالقــة جتاريــة مؤثــرة أو
إداريــة أو استشــارية مــع أي مــن املســاهمني الرئيســيني فــي البنــك أو أي مــن املجموعــات املالكــة الذيــن
يشــكل حتالفهــم نســبة مســاهمة جتعلهــم فــي عــداد املســاهم الرئيســي.
 .9أال يكون عند الترشح أو خالل العامني السابقني من تاريخ الترشح ،قد شغل عضوية مجلس إدارة في
البنك أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك .واستثنا ًء ،وملرة واحدة ،عند البدء في تطبيق
تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي فــي شــأن قواعد ونظم احلوكمة في البنوك ،فإنه يجوز ترشــح األعضاء
احلاليــني فــي البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك ممــن تنطبــق عليهم جميع شــروط االســتقاللية األخرى.
@kfhgroup

 .10أال تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة فــي
البنــك أو مجموعــة البنــك.
 .11أال يكــون عنــد الترشــح أو خــالل العامــني الســابقني يعمــل لــدى البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك ،أو
لــدى أي مــن املســاهمني الرئيســيني فــي البنــك أو املجموعــة.
 .12أال يكــون لديــه أو لــدى أقاربــه مــن الدرجــة األولــى أي عالقــة ائتمانيــة مــع البنــك أو مجموعــة البنــك
تزيــد عــن إجمالــي املبلــغ احملــدد فــي تعليمــات القــروض االســتهالكية واإلســكانية ،وأال يكــون لديهــم
ودائــع أو محافــظ مــدارة لــدى البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد فــي مجموعهــا عــن  100ألــف دينــار
كويتــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــالت األخــرى.
 .13أال يكــون مالــكاً لشــركة أو مســاهماً رئيســياً فيهــا أو عضــواً فــي مجلــس إدارتهــا أو عضــواً تنفيذي ـاً
فيهــا ،حاصلــة علــى ائتمــان ،أو ضامنــة الئتمــان مــن البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد قيمتــه علــى نســبة
 %مــن رأس املــال املدفــوع.
 .1أال يكــون عنــد الترشــح أو خــالل العامــني الســابقني شــريكاً فــي مكتــب التدقيــق اخلارجــي للبنــك
أو عضــواً فــي فريــق التدقيــق علــى مجموعــة البنــك ،وأال تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى
بالشــريك املســؤول عــن عمليــة التدقيــق اخلارجــي.
 .1أال يتقاضــى مــن البنــك أي راتــب أو مبلــغ مالــي باســتثناء مــا يتلقــاه لقــاء عضويتــه فــي املجلــس أو
توزيعــات األربــاح التــي يتقاضاهــا بصفتــه مســاهماً أو الفوائــد املســتلمة أو املســتحقة علــى ودائعــه أو
اســتثماراته مــن األنشــطة االعتياديــة للبنــك.
فعلــى مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه مــن مســاهمي بيــت التمويــل الكويتــي أو غيرهــم ،ممــن تتوافــر فيــه
شــروط الترشــح الســالف بيانهــا أن يقــوم بتقــدمي طلــب الترشــيح ألمانــة ســر مجلــس اإلدارة الكائــن فــي
مدينــة الكويــت  -شــارع عبــداهلل املبــارك  -بــرج بيتــك  -الــدور ،،31أو التواصــل عــن طريــق البريــد
اإللكترونــي التالــي  ،fawaz.aleneizy@kfh.comخــالل الفتــرة مــن يــوم األحــد املوافــق 2020/ /10
صباحــا وحتــى الســاعة الثانيــة عشــرة ظهـ ًرا
إلــى يــوم اخلميــس املوافــق  2020/6/11مــن الســاعة العاشــرة
ً
ـفوعا مبــا يلــي:
علــى أن يكــون طلــب الترشــيح مشـ ً
 .1السيرة الذاتية للمرشح مدعمة باملستندات.

 .2إقرار مكتوب من املرشح بتوافر شروط العضوية لديه عند تقدمي طلب الترشح.
 .3تفويــض مكتــوب مــن املرشــح مبخاطبــة نيابــة شــئون التنفيــذ اجلنائــي والتعــاون الدولــي للحصــول علــى
شــهادات األحــكام الباتــة إن وجــدت.
 .إقــرار مكتــوب باطــالع املرشــح علــى تعميــم بنــك الكويــت املركــزي املــؤرخ  2019/ /9بعــدم ملكيــة مــا
نســبته  %مــن رأس مــال بيــت التمويــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بــدون موافقــة مســبقة مــن بنــك
الكويــت املركــزي والتعهــد باإلفصــاح إذا زادت ملكيتــه عــن  %1مــن رأس املــال.
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أبرزها حراس األمن وسائقو األجرة وعمال البناء والطهاة

ً
«كورونا» أشد فتكا بالعمالة البسيطة
وف � �ق ��ًا ألرق� � � ��ام م �ك �ت��ب اإلح� � �ص � ��اء ال��وط �ن��ي
البريطاني ،ف��إن ال��رج��ال في الوظائف ذات
امل � �ه� ��ارات امل �ت��دن �ي��ة ل��دي �ه��م أع� �ل ��ى م �ع��دالت
الوفاة بسبب كورونا.
ُ
ونشرت األرقام الرسمية بعد أن قال رئيس
الوزراء بوريس جونسون إنه يجب تشجيع
ع� �م ��ال ال �ت �ص �ن �ي��ع وال � �ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ال� �ع ��ودة
إل��ى وظ��ائ�ف�ه��م ،م�م��ا أث ��ار ق�ل��ق امل�ج�م��وع��ات
النقابية ،وفق ما ذكرت «رويترز».
وعانى الرجال في املهن املنخفضة املهارة
م ��ن  21.4ح ��ال ��ة وف � ��اة م��رت �ب �ط��ة ب �ف �ي��روس
كورونا لكل  100ألف ،وهو أكثر من ضعف

متوسط الذكور في سن العمل ،وفقًا ألرقام
املكتب الوطني لإلحصاء.
وق��ام مكتب اإلح�ص��اء الوطني البريطاني
بتحليل  2494حالة وفاة مرتبطة بكورونا
م��ن ال �س �ك��ان ال �ع��ام �ل�ين ف��ي إن �ك �ل �ت��را ووي �ل��ز
حتى  20أبريل  ،2020إذ تأكد أن ما يقرب
م ��ن ث �ل �ث��ي ال ��وف� �ي ��ات م ��ن ال� ��رج� ��ال م �ق��ارن��ة
بالنساء.
ووج � ��د ال �ب �ح��ث أن ح � ��راس األم � ��ن ال ��ذك ��ور
وس � ��ائ� � �ق � ��ي س� � � �ي � � ��ارات األج� � � � � ��رة وس ��ائ� �ق ��ي
الحافالت والطهاة وعمال البناء كانوا من
بني األكثر عرضة للخطر.

الهند :بقيمة  40مليار دوالر

 4.5ماليين شركة تستفيد
من قروض غير مضمونة
وليد منصور
ذك � � ��رت وك� ��ال� ��ة ب �ل��وم �ب �ي��رغ أن ال� �ه� �ن ��د س �ت �ق��دم
ق��روض��ًا دون ض�م��ان��ات بقيمة  40م�ل�ي��ار دوالر
لتعزيز السيولة للشركات الصغيرة ومساعدة
االق �ت �ص��اد ع �ل��ى ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ت�ف�ش��ي ف �ي��روس
«كورونا» املستجد.
وف� ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد ،ق� ��ال وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ن �ي��رم��اال
سيتارامان ف��ي نيودلهي إن ال�ق��روض يستفيد
منها ما يصل إلى  4.5ماليني شركة صغيرة ،مع
العلم أن البرنامج مفتوح إلى غاية  31أكتوبر.
وأضاف« :هذا بشكل أساسي هو لتحفيز النمو
وب �ن��اء ال�ه�ن��د امل�ع�ت�م��دة ع�ل��ى ال� ��ذات ،إن ��ه يعالج
س�ه��ول��ة م �م��ارس��ة األع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة وال�ع�ن��اي��ة
ً
ال ��واج� �ب ��ة وال� �ن� �ي ��ة أي� ��ض� ��ا ف� ��ي ب� �ن ��اء ال �ع�ل�ام ��ات
التجارية املحلية».
وك��ان رئ�ي��س ال ��وزراء ن��اري�ن��درا م��ودي كشف أن
ً
حكومته ستنفق مبلغا يعادل  %10من الناتج
املحلي اإلجمالي للبالد ملساعدة االقتصاد على
استعادة قدميه بعد أسابيع من قيود البقاء في
املنزل للتغلب على الوباء.
وكجزء من الخطة ،ستكون الشركات الصغيرة
م��ؤه �ل��ة الق � �ت� ��راض ق� � ��روض ت �ل �ق��ائ �ي��ة م ��ن دون
ض �م��ان��ات مل ��دة أرب� ��ع س �ن ��وات م ��ع ت�ج�م�ي��د مل��دة
 12ش �ه� ً�را ع�ل��ى م��دف��وع��ات رأس امل� ��ال ،ع�ل�م��ا أن
القروض ستكون مضمونة من قبل الحكومة.
ً
وتتضمن الخطة أيضا حقن  200مليار روبية
ديون ثانوية للشركات الصغيرة املجهدة ،حيث
ستقرض البنوك املؤسسني ال��ذي يقومون بعد
ذلك بإدخالها كحقوق ملكية في األعمال.

مع تراجع االقتصاد

إنكلترا تخفف قيود العزل العام
ب � ��دأت إن �ك �ل �ت��را ،ع �ل��ى اس �ت �ح �ي��اء ،ت�خ�ف�ي��ف
إجراءات العزل العام ملكافحة فيروس كورونا
أمس (األرب�ع��اء) ،وحثت بعض الناس الذين
ال يمكنهم العمل من املنزل على العودة إلى
وظائفهم بينما أظ�ه��رت بيانات اقتصادية
ال�ت��أث�ي��ر ال �ك��ارث��ي ل �ل��وب��اء .وت�ش�ي��ر ال�ب�ي��ان��ات
الرسمية إل��ى أن بريطانيا ه��ي أك�ث��ر ال��دول
ت �ض��ررا ب��ال��وب��اء ف��ي أوروب� ��ا ،ح�ي��ث سجلت
أك�ث��ر م��ن  40أل��ف وف ��اة ب�م��رض ك��وف�ي��د-19
ال�ن��اج��م ع��ن اإلص��اب��ة ب��ال�ف�ي��روس .وت�ف��رض
ال�ب�لاد ال�ع��زل ال�ع��ام املكثف منذ  23م��ارس،
وت�ل�ق��ى ال �ع��ام �ل��ون ف��ي ال�ت�ص�ن�ي��ع وق�ط��اع��ات
أخ��رى محددة تعليمات بالعودة للعمل ،إذا
كان ذلك بمقدورهم اعتبارا من صباح أمس.
وأظهرت بيانات الناتج املحلي اإلجمالي أن

االق �ت �ص��اد ان�ك�م��ش ب�ن�س�ب��ة ق�ي��اس�ي��ة بلغت
 5.8في املئة خ�لال م��ارس مقارنة بفبراير،
وم��ن امل��رج��ح أن ت�ك��ون ب�ي��ان��ات أب��ري��ل أس��وأ
حاال حيث كان العزل العام مفروضا طوال
الشهر.
وتخفف الحكومة القيود تدريجيا خشية
التسبب ف��ي ذروة ثانية ل�ل�ع��دوى .ووص��ف
رئ�ي��س ال� ��وزراء ب��وري��س ج��ون�س��ون العملية
بأنها موازنة «صعبة للغاية».
وتلتزم اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية،
وجميعها تحظى بشكل من أشكال الحكم
ال ��ذات ��ي ،ب�ت�ع�ل�ي�م��ات ال �ب �ق��اء ف��ي ال �ب �ي��وت في
الوقت الحالي ،لتصبح إنكلترا بذلك أول من
يسمح لبعض الناس بالعودة إلى العمل في
بريطانيا( .رويترز)

أسوأ انكماش لالقتصاد
البريطاني منذ 2008
تراجع االقتصاد البريطاني في الربع األول من
العام بأسرع وتيرة منذ أزمة عام  2008املالية،
بينما فرضت البالد إغالقا الح�ت��واء فيروس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،وف ��ق م��ا أظ �ه��رت ب�ي��ان��ات
رسمية أم��س (األرب �ع��اء) ،م��ا ت��رك ال�ب�لاد على
حافة الركود في حني يبدو أن القادم أسوأ.
وأف� ��اد م�ك�ت��ب اإلح� �ص ��اءات ال��وط�ن�ي��ة ف��ي بيان
أن إجمالي الناتج الداخلي (أي مجموع قيمة
املنتجات والخدمات في االقتصاد البريطاني)
انكمش بنسبة  %2ف��ي ال�ف�ت��رة م��ا ب�ين يناير
وم � ��ارس ب �ع��د ن �م��و ق� ��دره ص �ف��ر ف ��ي األش �ه��ر
الثالثة حتى ديسمبر.

ّ
وتأثر النشاط في الربع األول من العام كذلك
ب �ب��ري �ك �س��ت ،ان �س �ح��اب ب��ري �ط��ان �ي��ا ال� ��ذي ط��ال
انتظاره من االتحاد األوروبي والذي دخل ّ
حيز
التنفيذ في  31يناير.
ّ
ورغ��م البيانات ،تمكن الجنيه اإلسترليني من
ّ
واليورو ،إذ أشار املحللون
التفوق على الدوالر
ّ
إلى أن األسواق كانت تتوقع انكماشا أكبر.
ويتوقع أن يكون االنكماش في بريطانيا في
الربع الثاني من العام أكبر بكثير من الفصل
األول ،ما من شأنه أن ّ
يزج بالبالد في مرحلة
رك � � ��ود ،أي ت �س �ج �ي��ل ان� �ك� �م ��اش ع �ل��ى رب �ع�ين
متتاليني( .أ ف ب)

األضرار على االقتصاد
األميركي ..طويلة األمد
ح��ذر رئيس االحتياطي ال�ف��درال��ي األميركي
م��ن أن أض��رار «ك��وف�ي��د »-19على االقتصاد
األم�ي��رك��ي ق��د ت�ك��ون طويلة األم ��د ،موضحا
أن خطط امل�س��اع��دة العاجلة ف��ي ه��ذا اإلط��ار
مكلفة بالتأكيد ل�ك��ن ال م�ف��ر منها لتفادي
ركود كبير.
وق ��ال ج �ي��روم ب ��اول ف��ي خ �ط��اب «ق ��د ي�ك��ون

دع��م إضافي للموازنة مكلفا لكنه يستحق
العناء إذا سمح بتفادي أض��رار اقتصادية
على األجل الطويل وأتاح لنا تحقيق انتعاش
أق��وى» .وش��دد على أن النهوض قد يستلزم
وق�ت��ا ق�ب��ل أن ت�ت�س��ارع وت �ي��رت��ه ،م��رج�ح��ا أن
ت�ك��ون ه�ن��اك ح��اج��ة ال��ى م�س��اع��دات إضافية
ملكافحة فيروس كورونا املستجد( .أ ف ب)

إدارة ترامب تدرس دعم الشركات في مواجهة ضعف األسعار

■ الشركات تحتاج إلى مستوى  50دوالراً للبرميل من أجل البقاء

ال ت ��زال أس �ع��ار ال�ن�ف��ط منخفضة بشكل
كبير هذا العام؛ بسبب انخفاض الطلب
العاملي على خلفية تضرر الصناعة من
أزم��ة فيروس كورونا بالتزامن مع وفرة
املعروض واملخاوف من ركود اقتصادي
عاملي حاد.
وف��ي ض��وء ذل ��ك ،ي �س��ود ال�ق�ل��ق األوس ��اط
األم �ي��رك �ي��ة ب �ص �ن��اع��ة ال �ن �ف��ط ال �ص �خ��ري؛
فالكثير م��ن ال �ش��رك��ات اض �ط��رت الت�خ��اذ
خطوات قاسية كخفض العمالة وتقليص
اإلن �ف��اق م��ن أج ��ل ال �ص �م��ود ف��ي م��واج�ه��ة
األزم � ��ة ،ورغ ��م ذل ��ك ،ك�ش�ف��ت ب�ع�ض�ه��ا عن
إم �ك��ان �ي��ة ال �ت �ق��دم ب�ط�ل�ب��ات ل�ل�ح�م��اي��ة من
اإلفالس.
وي� ��رى ب �ع��ض م �س��ؤول��ي ص �ن��اع��ة ال�ن�ف��ط
ال � �ص � �خ� ��ري األم � �ي� ��رك� ��ي أن ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
الشركات تحتاج الرتفاع سعر «نايمكس»
إلى مستوى  50دوالرًا للبرميل من أجل
البقاء واالستمرار في أعمالها ،فيما يرى
آخرون ضرورة العودة إلى مستويات ما
قبل أزمة كورونا للتعافي.

هل يتدخل العم «سام»؟

شركـة اخلـليج للكـابـالت والصناعـات الك ـهـربائية ش.م.ك.ع

Gulf Cable & Electrical Industries Co. k.s.c.p.

تـنـويــه

عن تأجيل اجتماع اجلمعية العامة
العادية والغير عادية
نظر ًا لظروف فرض احلظر الكلي بالبالد
تعل ـ ــن

شركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية ( ش .م .ك .ع)
عن تأجـيل إجـتـماع اجلمعية العمومية العادية والغير عادية
املزم ــع إنعقادهم ــا يوم االربعــاء املواف ــق  20مايــو  2020م
وذلك حتى اش ـع ــار آخ ـ ــر.

مجلس اإلدارة

؟

هل يصمد النفط الصخري
في وجه األزمة

ت � �ع ��ان ��ي ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ش � ��رك � ��ات ال �ن �ف��ط
ال �ص �خ ��ري م ��ن ض �ع��ف ال �س �ي��ول��ة ل��دي�ه��ا
بشكل ال يكفي لتغطية الديون ،واقترض
البعض منها على أس��اس اف �ت��راض بأن
أس�ع��ار ال�ن�ف��ط ل��ن تبقى ع�ن��د املستويات
الضعيفة الحالية لفترة طويلة.
وه�ن��اك مخاطر تتعلق ب��إص��دار شركات
ال� �ن� �ف ��ط ال � �ص � �خ ��ري األم � �ي� ��رك� ��ي س� �ن ��دات
م �ن �خ �ف �ض��ة ال� � �ج � ��دارة االئ �ت �م��ان �ي��ة (ذات
ت�ص�ن�ي��ف خ � ��ردة) ف ��ي ظ ��ل أزم� ��ة ك��ورون��ا
وم� �ح ��اول� �ت� �ه ��ا ج� �م ��ع ال� �ت� �م ��وي ��ل ال� �ل ��ازم

القيمة السوقية لشركات الطاقة األميركية تقل عن نصف القيمة السوقية لمايكروسوفت

لالستمرار وربما البقاء قدر اإلمكان.
وبلغت القيمة السوقية لشركات الطاقة
األمريكية  633مليار دوالر ،أي ما يقل عن
ن�ص��ف القيمة ال�س��وق�ي��ة مل��اي�ك��روس��وف��ت،
وت�ت��وق��ع «ري �س �ت��اد إن �ي��رج��ي» ت�ق��دم 533
ش��رك��ة ط��اق��ة أميركية بطلبات للحماية
م��ن اإلف �ل��اس ب�ن�ه��اي��ة ع ��ام  2021ل��و ظل
س� �ع ��ر ن ��اي� �م� �ك ��س ع� �ن ��د  20دوالرًا ف��ي
املتوسط.
وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب إن
إدارته تدرس تنفيذ خطة إنقاذ لصناعة
النفط ضمن حزمة التحفيز املالي املقدرة
ب �ت��ري �ل �ي��ون��ي دوالر مل ��واج �ه ��ة ت��داع �ي��ات
فيروس كورونا ودعم االقتصاد.
ورب �م��ا تشمل خ�ط��ة ال�ع��م «س ��ام» إلن�ق��اذ

صناعة النفط األميركية ش��راء حصص
في شركات الخام الصخري بعد التشاور
مع زعماء الكونغرس ،وهناك بديل آخر
يكمن ف��ي ش��راء امل��زي��د م��ن النفط الناتج
من تلك الشركات وإضافته لالحتياطي
االستراتيجي إلى حني تحسن األمور.
وربما تسهم هذه الخطوات وغيرها في
وقف نزيف فقدان الوظائف وبالطبع دعم
ت��رام��ب ف��ي سباق إع��ادة انتخابه رئيسًا
للواليات املتحدة ،وتكمن املشكلة األكبر
ل��دى بعض ال�ش��رك��ات أن�ه��ا ال تعلم مدى
اس �ت �م��رار ازم ��ة ك��ورون��ا وض �ع��ف الطلب
العاملي على النفط ومتى سيتعافى من
امل�س�ت��وي��ات ال�ح��ال�ي��ة( .أوي ��ل ب��راي��س ،ذي
كونفيرسيشن ،أرقام)

533

شركة طاقة أميركية
ستتقدَّ م بطلبات
للحماية من اإلفالس
خطة إنقاذ صناعة
النفط ضمن حزمة
التحفيز المقدَّ رة
بتريليوني دوالر

وفي ما يلي أربع وسائل يمكنها دعم شركات النفط الصخري األميركي في مواجهة أزمة ضعف األسعار
 - 1إعفاءات ضريبية

 - 2خفض النفقات العامة

 - 3الرقمنة واألتمتة

تحتاج شركات النفط الصخري في
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة إلع �ف��اءات ضريبية
من أج��ل البقاء في مواجهة تداعيات
ك��ورون��ا من انخفاض الطلب وهبوط
أسعار الخام.
وم ��ن أب ��رز ال ��والي ��ات األم �ي��رك �ي��ة ال�ت��ي
ت �ح �ت��اج ش ��رك ��ات ال �ن �ف��ط ال �ص �خ��ري
العاملة بها لخفض أو إعفاء ضريبي
ت�ك�س��اس ول��وي��زي��ان��ا ون�ي��و مكسيكو
وأوكالهوما وداكوتا الشمالية ،وهي
والي��ات م��ن ب�ين األك�ث��ر إنتاجًا للخام
في البالد.

يمكن لشركات النفط الصخري أيضًا
خفض نفقاتها العامة بشكل إضافي،
فالنفقات اإلدارية والعامة لدى شركات
ال �خ��ام امل�س�ت�ق�ل��ة ف��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
غالبًا ما تعادل من دوالري��ن إل��ى ثالثة
دوالرات م ��ن ك ��ل ب��رم �ي��ل ت �ن �ت �ج��ه م��ن
النفط .ف��ي وق��ت أزم��ة ك��ورون��ا الحالية،
تعمل العديد من شركات النفط بالفعل
على خفض نفقاتها اإلداري� ��ة والعامة
والتشغيلية ،لكن ليس جميعها ما تنجح
في ذلك ،فهناك شركات مثقلة بالديون
وأخرى تعاني من نفاد السيولة.

ال ت��زال األتمتة والرقمنة من أفضل
ال�س�ب��ل ال�ت��ي يمكن ل�ش��رك��ات النفط
االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �ه��ا ل �ت �ق �ل �ي��ل ال �ن �ف �ق��ات
وال �ت �ك ��ال �ي ��ف ف� ��ي م �ن ��اط ��ق اإلن � �ت� ��اج،
وارت �ب��ط ن �ج��اح ش��رك��ات نفطية في
تحقيق مدخرات وتعزيز اإلنتاجية
ب��أن�ش�ط��ة ال��رق �م �ن��ة آلب ��اره ��ا .وت�ت�ج��ه
شركات نحو تبني تطبيقات الذكاء
االص�ط�ن��اع��ي ف��ي ع�م�ل�ي��ات التنقيب
ع ��ن ال� �خ ��ام وال � �غ� ��از ال �ط �ب �ي �ع��ي وف��ي
صناعة النفط الصخري على وجه
الخصوص.

 - 4التمسك بأفضل
الخطط والممارسات
ي�ج��ب ع�ل��ى ك��ل ش��رك��ة ع��ام�ل��ة في
قطاع النفط الصخري استكشاف
أف � � �ض� � ��ل ال � �س � �ب � ��ل ال � � �ت� � ��ي ي �م �ك��ن
م� ��ن خ�ل�ال �ه��ا ت �ع �ظ �ي��م اإلن �ت��اج �ي��ة
وخفض النفقات ،مثل االستعانة
ب� ��ال � �غ� ��از ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ي ال � �ن� ��ات� ��ج ف��ي
التشغيل وال�ك�ف��اءة ف��ي استخدام
وص� �ي ��ان ��ة امل � �ع� ��دات واالس �ت �ع��ان��ة
أي� �ض ��ًا ب��ال �ب �ي��ان��ات ف ��ي ال�ت�ح�ل�ي��ل
واالستكشاف.

11 بورصة

16791  • العدد49  • السنة الـ2020  مايو14 •  هـ1441  رمضان21 الخميس

202013


6,500






600



500

6,000

400
5,500
300
5,000
200
4,500

100

May-2020

Apr-2020

(24.82%)

(5.05%)

(1.3%)

27,325.5

▼

(14.16%)

(2.24%)

(0.1%)

221.4

▼

(26.29%)

(5.61%)

(1.5%)

595.6

▼

(23.65%)

(4.93%)

(1.4%)

2,512.7

▼

9.81%

(4.38%)

(0.5%)

216.8

▼

(4.96%)

(1.24%)

0.0%

416.9

═

(36.77%)

(9.22%)

(1.3%)

348.9

▼

(12.64%)

(2.16%)

1.6%

2,986.8

▲

(28.82%)

(6.49%)

(1.9%)

15,654.7

▼

(0.72%)

0.73%

0.0%

344.8

═

(23.46%)

(3.70%)

(0.6%)

1,729.8

▼

(17.24%)

(0.62%)

(1.5%)

2,290.6

▼

(7.49%)

(4.24%)

0.0%

6.5

═















()





(27.83%)

(6.00%)

(1.61%)

(82.3)

5,034.62

▼

(21.28%)

(6.21%)

(0.74%)

(29.5)

3,927.25

▼

50

(17.35%)

(3.97%)

(0.55%)

(22.3)

4,058.84

▼





(25.11%)

(5.43%)

(1.31%)

(62.3)

4,705.18

▼



(24.82%)

(5.05%)

(1.29%)

(357.8)

27,325.54

▼

(.)


2019


%

2020





88.6

184.6

24.5%

106.1

()

16.9

38.3

50.3%

24.9

(..)

3,810

8,822

19.4%

5,948













0.036

3.9

0.17

NM

0.0%

21%

102

3

0%

-0.1

0.028 ▼



0.700

0.930

99.8

1.71

30.3

2.3%

0%

0

0

0%

0.0

0.665 ═



0.654

1.062

4,870.5

1.47 12.2

4.6%

10%

5,387

3,854

-2.2%

-16.0

0.711 ▼



0.015

0.048

4.6

0.20

NM

0.0%

8%

5

0

-3%

-0.5

0.015 ▼



0.672

0.777

12.1

6.05

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.707 ═



0.180

0.323

597.4

0.94 11.7

5.3%

19%

5,955

1,172

-3%

-7.0

0.196 ▼



0.054

0.086

10.0

0.43

NM

8.9%

26%

0

0

0%

0.0

0.056 ═



1.220

1.260

305.0

8.36

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

1.220 ═



0.500

0.650

996.0

1.39 15.3

4.0%

1%

42

21

0%

-2.0

0.500 ▼



0.016

0.026

1.7

0.29

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.021 ═



417

4.31

NM

0.5%

0

0

-1.2%



0.159

0.345

257.4

0.44

8.4

4.4%

4%

1,820

291

-3%

-5.0

0.159 ▼



0.010

0.016

2.2

0.18

NM

0.0%

66%

730

7

0%

0.0

0.010 



0.739

1.050

66.2

0.86

7.8

7.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.655 



0.236

0.365

535.0

1.20 10.0

5.2%

4%

364

90

1%

2.0



0.030

0.074

3.5

0.41

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.035 



0.095

0.110

5.8

1.17

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.100 



0.181

0.327

186.9

0.67 10.3

3.7%

50%

7,399

1,227

-2%

-4.0

0.247 

0.165 



0.333

0.385

15.8

2.44

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.350 



0.036

0.061

31.3

0.75

NM

0.0%

5%

0

0

0%

0.0

0.054 

.

0.181

0.359

477.8

0.64

6.0

6.6%

8%

5,014

925

-4%

-8.0

0.182 



0.040

0.162

9.3

0.60

8.1

0.0%

2%

0

0

0%

0.0

0.064 



0.012

0.030

0.5

0.52

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.014 



0.520

0.837

4,335.9

2.17 17.4

3.2%

14%

6,782

3,846

-2%

-12.0

0.565 



0.094

0.124

10.7

0.83

15.9

0.0%

7%

48

5

1%

1.0



0.039

0.073

17.3

0.54

NM

0.0%

1%

28

1

10%

2.4

0.380

0.638

1,568.2

2.76 25.7 16.5%

3%

450

215

0%

0.0

0.481 



0.60

22.6

2.8%

6,187

918

-3.7%

0.095

0.134

40.5

0.58

10.2

4.9%

3%

3

0

0%

-0.1

0.027 



1,730

0.107 

0.100 



0.172

0.293

310.3

1.47 18.5

0.0%

19%

1,185

230

-2%

-5.0

0.197 





0.042

0.064

8.8

0.32

7.1

0.0%

16%

0

0

0%

0.0

0.045 



0.182

0.311

1,451.8

1.17

6.6

0.0%

19%

44,034

7,292

-3%

-5.0

0.164 



0.021

0.025

67.6

2.16

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.022 



1.45 12.6

4.9%

78,432

19,164

-6.5%







()



52
(.)



(%)

(%)





()

 




 



 

)
 



(
() (.) (%)


(%)





0.018

(.)





 

.









 
    


() 
 
() (.) (%)

52

 









 

)
 



(
() (.) (%)

Mar-2020

Feb-2020

Jan-2020

Dec-2019

Oct-2019

Sep-2019

Aug-2019

Jun-2019

May-2019

Nov-2019

0
Jul-2019

4,000






()







()

52
(.)




()

0.095

0.172

54.6

0.46

6.0

10.0%

13%

50

5

1%

0.9

0.185

0.235

97.2

0.60

7.2

8.9%

4%

0

0

-2%

-4.0

0.099 

0.181 



0.372

1.110

103.0

2.50

7.2

6.8%

13%

224

117

-4%

-20.0

0.515 



0.035

0.060

8.5

0.38

NM

0.0%

24%

303

9

-6%

-2.0

0.032 



0.096

0.129

40.1

0.63

11.5

5.0%

4%

149

15

-4%

-4.0

0.099 



0.085

0.155

73.4

0.41

9.0

9.8%

11%

297

25

-2%

-1.9

0.084  

0.075

0.115

8.6

0.43

24.1 16.0%

0%

5

0

-5%

-3.9

0.074 



0.014

0.030

3.1

0.22

NM

0.0%

14%

87

1

3%

0.5

0.153

0.231

334.0

0.97

10.9

7.1%

2%

88

14

0%

0.0

0.167 



0.029

0.049

8.6

0.63

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.037 



0.395

0.497

84.2

0.89 14.4

6.4%

0%

0

0

0%

0.026

0.045

18.7

0.35

NM

0.0%

16%

0

0

0%

0.0

0.030 



0.029

0.065

10.5

0.27

7.5

0.0%

7.9%

5

0

1%

0.3



0.903

1.389

99.7

2.62

8.1

6.8%

0%

0

0

0.027

0.077

17.8

0.45

NM

0.0%

15%

174

6

-2%

-0.8

0.032 



0.039

0.091

7.8

0.45

5.5

0.0%

3.3%

0

0

0%

0.0

0.030 



0.015

0.037

11.5

0.45

NM

0.0%

1%

423

0.022

0.047

23.4

0.24

5.9

0.0%

108%

1,256

37

-3%

-0.9

0.029 



349

0.78

NM

4.9%

414

133

(9.2%)



0.012

0.031

4.5

0.11

NM

0.0%

185%

0.082

0.121

38.0

0.41

23.9

6.3%

17%

122

10

-4%

-3.0

0.079 



0.407

0.604 2,237.1 1.75

10.5

5.8%

11%

4,908

2,512

2%

11.0



0.062

0.100

18.4

0.29 12.6

0.0%

0%

0.032

0.108

23.3

1.50

49.2

0.0%

5%

2

0

0%

0.4



0.560

0.835

319.6

0.57

8.6

7.8%

1%

0

0

0%

-3.0

0.634 



221

0.80 16.6

5.5%

0.024

0.045

15.7

0.18

NM

0.0%

122%

302

7

-2%

-0.4

0.088 

0.517 

0.024 



0.009

0.021

8.9

0.30

12.6

0.0%

86%

1,399

14

-2%

-0.2

0.010 

0.008

0.018

2.8

0.35

NM

0.0%

54%

980

9

-3%

-0.3

0.009 



0.680

0.860

417.0

2.05

9.3

6.0%

2%

0

0

0%

0.0

0.835 

0.038

0.078

30.2

0.83

2.4

0.0%

6%

3

0

-5%

-2.4

0.047 



0.025

0.100

4.3

0.42

15.2

0.0%

4%

2

0

3%

1.3

0.033

0.066

31.4

0.40

NM

0.0%

69%

377

15

-3%

-1.4

0.039 



2,987

1.44

10.1

6.0%

6,308

2,526

-2.2%

0.046 

0.031

0.053

16.3

0.46

NM

0.0%

4%

54

2

0%

-0.2

0.042 



0.298

0.420

63.8

0.65

6.4

8.7%

0%

0

0

0%

0.0

0.329 



0.063

0.095

16.5

0.75

11.7

0.0%

9%

0

0

2%

2.0



0.585

0.730

117.5

1.16

9.8

5.8%

0%

0

0

0%

0.0

0.628 



0.057

0.034

0.058

13.5

0.34

57.7

0.0%

7%

0

0

10%

3.7

0.105 



0.385

0.450

77.0

0.73

8.0

6.4%

1%

0

0

0%

0.0

0.385 



0.060

0.111

24.6

0.74

10.1

0.0%

6%

0

0

0%

0.0

0.072 



0.053

0.080

15.8

0.42

10.9

0.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.092 

0.051

0.085

14.3

0.36

6.4

7.0%

3%

0

0

-5%

-3.4

0.066  

0.131

0.185

34.9

0.67

8.2

2.7%

0.1%

0

0

0%

0.0

0.035

0.066

9.3

0.41

NM

0.0%

4%

0

0

0%

0.0

0.039 



0.031

0.056

5.2

0.51

6.2

0.0%

1.2%

1

0

0%

0.082

0.161

16.9

0.78

4.7

6.1%

5%

0

0

11%

7.6



0.019

0.040

2.1

0.18

NM

0.0%

0%

0

0

0.010

0.022

3.6

0.77

5.2

0.0%

5%

0

0

0%

0.0

0.079 

0.018 



0.190

0.220

28.6

0.96

11.5

0.0%

0%

0

0.018

0.043

5.9

0.19

29.3

0.0%

52%

0

0

0%

0.0

0.022 



345

0.77

8.5

5.3%

0.011

0.019

3.5

0.25

NM

0.0%

8%

0

0

-4%

-0.5

0.011 



0.023

0.040

14.4

0.29

NM

0.0%

0.009

0.025

4.4

0.34

NM

0.0%

97%

328

3

-1%

-0.1

0.011 



0.069

0.115

71.0

0.53

8.4

0.076

0.184

50.8

0.90

2.3

4.1%

36%

141

17

-5%

-7.0

0.123 



0.052

0.066

62.4

0.32

0.241

0.400

79.4

0.32

7.8

5.2%

0%

3

1

0%

-1.0

0.230 



0.061

0.095

85.8

0.022

0.077

5.1

0.25

NM

0.0%

24%

0

0

0%

0.0

0.029 



0.323

0.460

0.030

0.041

26.4

0.37

NM

0.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.033 



0.270

0.052

0.063

8.0

0.71

NM

0.0%

3%

60

3

-3%

-1.8

0.053 



0.030

0.087

6.9

0.70

10.4

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.038 

0.075

0.147

86.7

0.39

3.1

10.0% 25.3%

416

32

0%

0.0

0.002

0.012

0.3

0.05

NM

0.0%

0.0%

0

0

0%

0.020

0.048

11.6

0.64

NM

0.0%

9%

228

6

0.121

0.261

217.0

0.60

9.3

0.7%

25%

2,328

0.045

0.068

1.2

0.13

NM

0.0%

34%

0.069

0.337

34.2

1.38

NM

0.0%

0.039

0.061

24.6

0.28

NM

0.013

0.037

5.0

0.92

0.334

0.500

491.7

0.043

0.079

0.050

0.078 

15,655


()









0.0

0.016 
0.375 



0%

0.0

0.997 



6

-3%

-0.4

0.015 



795

12

-2%

-0.3

0.015 



0

0

0%

0.0

0.076 



1,305

20

-2.2%





0.192

0.615

17.1

0.78 23.2 16.9%

1%

0

0

-2%

-5.0

0.236 





0.395

0.995

253.0

0.96 22.3 10.3%

9%

220

106

-2%

-8.0

0.473 





0.850

0.850

81.5

2.64 13.4

6.2%

0%

0

0

0%

0.0

0.808 





0.163

0.393

244.0

0.58

5.4

6.8%

7%

10

2

-2%

-4.0

0.222 



596

0.81

9.4

8.5%

231

108

-26.3%

0.086

9.1

0.32

5.6

0.0%

14%

0

0

0%

0.0

0.061 



0.148

0.320

121.0

0.60 25.5

8.8%

1%

10

2

1%

1.0





0.355

0.517

97.8

0.58 18.1

5.8%

18%

40

19

-2%

-9.0

0.165 

0.466 



0.171 



0.298

0.423

66.7

1.13

6.3

8.1%

8%

52

19

-2%

-8.0

0.370 



0.0

0.048 



0.685

1.459

72.2

1.04

8.3

13.9%

3%

7

5

-1%

-9.0

0.720 



0%

0.0

0.019 



0.122

0.196

14.1

0.79 25.0

7.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.140 



0

0%

0.0

0.200 



0.012

0.089

5.6

0.46

NM

0.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.048 



1

0

0.7%

0.081

0.159

34.7

0.35 14.8

0.0%

5%

0

0

0%

0.0

0.115 



14%

71

2

0%

-0.1

0.024 



0.070

0.146

7.3

0.56 32.6 20.8%

0%

0

0

0%

0.0

0.072 



0.0%

10%

128

9

1%

0.9



0.149

0.197

63.3

0.77 16.5

5.7%

0%

0

0

0%

0.0

0.170  

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.075 
0.053 



0.013

0.028

1.8

0.28

NM

0.0%

11%

0

0

0%

0.0

0.014 



0.33

9.1

0.0%

10%

451

28

-3%

-2.2

0.063 



0.010

0.100

4.0

0.50 70.9

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.045 



183.6

1.22

12.5

5.4%

3%

578

203

1%

4.0



0.028

0.052

3.0

0.36

NM

0.0%

15%

3

0

-1%

-0.3

0.028 



0.400

136.1

0.77

17.5

3.1%

0%

0

0

0%

0.0

0.358 
0.315 



0.410

0.860

1,075.4

1.02 12.5

2.3%

14%

1,312

803

-2%

-10.0

0.610 



0.121

0.224

24.3

0.19

10.2

0.0%

2%

0

0

0%

0.0

0.131 



0.228

0.475

67.7

1.60

8.7

21.4%

1%

4

1

-5%

-14.0

0.276 





0.031

0.041

7.9

0.36

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.033 



0.047

0.088

13.4

0.37

7.5

9.0%

16%

40

2

-4%

-2.2

0.054 



0.077 



0.020

0.035

11.7

0.21

NM

0.0%

15%

114

3

5%

1.0



0.042

0.087

14.3

0.22 15.7

0.0%

9%

15

1

0%

-0.2

0.049 



0.0

0.005 



0.034

0.079

19.4

0.42

NM

0.0%

9%

28

1

0%

0.0

0.023 
0.043 



0.189

0.300

26.5

1.03

6.1

7.3%

9%

12

3

0%

0.0

0.264 



-5%

-1.5

0.027 



0.460

0.930

627.7

1.37

11.3

2.3%

11%

905

510

-2%

-10.0

0.568 



1.944

3.500

315.4

4.46

8.9

7.1% 20.7%

24

62

-1%

-30.0

355

-7%

-12.0 0.152 



0.064

0.091

22.5

0.37

6.6

10.5%

1%

0

0

0%

0.0

0.065 



0.001

0.188

2.4

0.79

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.060 



0

0

0%

0.0

0.055  

0.007

0.017

7.8

0.31

NM

0.0%

175%

1

0

4%

0.5



0.007

0.016

2.7

0.14

NM

0.0%

29%

1

0

4%

0.4

0

0

0%

0.0

0.198  

0.083

0.102

158.1

0.54

12.0

5.5%

5%

460

42

2%

2.0



0.150

0.264

25.8

0.55

4.9

12.6%

30%

1,790

283

-5%

-8.0

0.158 



0.0%

4%

10

0

-5%

-2.1

0.040  

0.030

0.050

3.9

0.41

NM

0.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.092 

0.010 



3%

0.013 
0.032 



0.362

0.512

84.8

1.15

8.8

4.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.430 



NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.030 



0.052

0.080

24.9

0.35

3.6

8.2%

1%

0

0

0%

0.0

0.060 



0.138

0.305

143.8

0.45

8.1

5.3%

7%

1,009

152

-2%

-3.0

0.151 



3.02

18.0

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.480  

0.059

0.089

17.0

0.60

10.7

6.2%

1%

0

0

0%

0.0

0.069 



0.050

0.089

9.0

0.45

6.4

8.9%

49%

0

0

0%

0.0

0.055 



224.7

0.69

6.4

0.0%

1%

390

17

-2%

-1.0

0.044  

0.023

0.034

6.0

0.56

39.9

0.0%

8%

0

0

0%

0.0

0.031 



0.025

0.043

19.4

0.19

4.1

0.0%

16%

258

7

-6%

-1.8

0.026 



0.077

14.7

0.36

7.3

9.7%

3%

5

0

0%

0.0

0.049 



0.047

0.067

33.0

0.38

NM

0.0%

11%

1,273

62

-2%

-1.1

0.048 



0.360

0.735

82.5

1.22

8.1

8.0%

14%

108

41

-1%

-5.0

0.375 



0.100

0.110

80.0

2.02

52.0

0.0%

2%

0

0

0%

0.0

0.106 



0.034

0.055

12.8

0.33

10.8

5.8%

0%

1

0

-1%

-0.3

0.035 



0.042

0.080

25.7

0.22 17.4

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.042 



0.025

0.066

9.7

0.56

NM

0.0%

10%

0

0

0%

0.0

0.048 



0.013

0.046

3.8

0.22

17.1

0.0%

53%

0

0

0%

0.0

0.016 



0.032

0.066

31.1

0.37

NM

0.0%

1%

0

0

0%

0.0

0.038 



0.035

0.060

14.7

0.44

18.5

0.0%

6%

0

0

0%

0.0

0.048 



0.075

0.092

19.7

0.56

26.7 10.2%

6%

0

0

0%

0.0

0.079 



0.052

0.091

24.2

0.45 13.3

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.067 



2,291

0.68

10.5

2.9%

7,916

573

-0.6%

0.071

0.176

28.4

0.32

57.8

4.5%

0%

0

0

0%

0.0

0.107 



0.038

0.058

15.4

0.18 18.7

0.0%

3%

0

0

0%

0.0

0.043 



6.5

0.51

NM

6.1%

0

0

0%



0.005

0.016

5.8

0.12

NM

0.0%

23%

0

0

0%

0.0

0.005 



0.053

0.080

32.5

0.53 23.0

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.065 



7

0.51

NM

6.1%

0

0

-4.2%



0.052

0.095

16.5

0.35

NM

0.0%

5%

330

16

0%

0.0

0.051 



2,513

0.81 11.4

5.0%

4,683

1,398

-4.9%

27,326

1.12

12.63

4.7%

-5.0%



0.026

0.055

32.0

0.43

NM

0.0%

17%

150

5

-6%

-2.0

0.032 



0.025

0.075

3.0

0.44

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.057 



0.028

0.046

17.3

0.25

6.1

0.0%

15%

812

22

-2%

-0.5

0.028 



0.152

0.201

40.3

1.03

NM

0.0%

3%

0

0

1%

2.0



0.086

0.179

9.8

0.64

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.089 



0.010

0.040

1.4

0.26

NM

0.0%

51%

452

5

2%

0.3

0.186 

0.021

0.043

3.3

0.16

2.5

0.0%

50%

0

0

0%

0.0

0.024 



0.428

0.645

172.2

1.56 21.4

2.8%

11%

178

98

-1%

-5.0

0.553 



0.015

0.029

1.6

0.12

NM

0.0%

24%

0

0

0%

0.0

0.016 



1.34

2.3%

630

104

-4.4%

0.051

0.114

1%

106,107 24,945

0.042 


0.0

0.066 

 .20193012 :
 .2018 .201930
NMNA .



217

NM



2.580  



0.012 





12

ً
عاما من اإلصابة
تعافي أسبانية تبلغ 113

تعافت امرأة مسنة في أسبانيا ،تبلغ من العمر  113سنةُ ،وي ّ
رجح أنها أكبر سكان البلد سنًا،
م��ن ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وف��ق مسؤولني .وثبتت إص��اب��ة م��اري��ا برانياس بمرض كوفيد  19بعد
دخ��ول البالد في حالة إغ�لاق في م��ارس .ولكن بعد أسابيع من العزل ،تعافت برانياس ،التي
كانت أعراض املرض لديها متوسطة .وهذا يعني أن برانياس ظلت على قيد الحياة خالل وباء
اإلنفلونزا بني عامي  1918و ،1919والحرب األهلية في أسبانيا بني  1936و ،1939وجائحة
كورونا .وقالت ابنتها« :اآلن وقد تعافت ،هي رائعة ..تريد أن تتحدث ..أن تشرح ..أن تتأمل ..إنها
هي من جديد».

الخميس  21رمضان  1441هـ •  14مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16791

إستراتيجيات للتعايش معه ..وتج ُّنب أخطر األماكن

العالم على أعتاب المرحلة الثانية من «كورونا»
ّ
فعليًا في املرحلة الثانية من جائحة
يبدو أن العالم دخل
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،ح�ي��ث ت�ن�خ�ف��ض م�س�ت��وي��ات اإلص��اب��ات
ُ ّ
والوفيات في الكثير من البلدان ،وتخفف إجراءات اإلغالق
ّ
ال �ق��اس �ي��ة ال �ت��ي ن��ف��ذت خ�ل�ال األش �ه��ر امل��اض �ي��ة ،ت��دري�ج�ي��ًا
بعد تنامي الخسائر االقتصادية واالجتماعية الناتجة
ع��ن العزلة يومًا بعد ي��وم .لكن املشكلة األساسية ال ت��زال
ُ
م ��وج ��ودة؛ ف��ال �ف �ي��روس امل �ع��دي م��ا زال ط�ل�ي�ق��ًا ،وك�ل�م��ا زاد
اختالط البشر ازداد انتشارًا.
ً
وبحسب ما أورده موقع «عربي بوست» نقال عن صحيفة
«الغارديان» ،فقد لوحظ هذا األمر جليا في عدد من األماكن،
حيث أدى ارتفاع مفاجئ في اإلصابات إلى إغالق النوادي
الليلية مؤقتًا في سيئول .وأم��س ،دخ��ل لبنان في مرحلة
ّ
التجول الذي خففه
إغالق تام ملدة  4أيام ،وتم تشديد حظر
في وقت سابق ،بعد ارتفاع عدد الحاالت مجددًا.
وأمس ،ساهمت قفزة كبيرة في حاالت اإلصابة املؤكدة في
املنطقة األكثر تضررًا في إيطاليا في أعلى زي��ادة يومية
ف��ي ال�ب�لاد ف��ي أي��ام ع��دة .وف�ق��ًا لبيانات وزارة الصحة ،تم
تأكيد  1033حالة إصابة في لومباردي منذ مساء اإلثنني.
وينتظر املسؤولون الصحيون بفارغ الصبر أرقام الحاالت
اليومية ف��ي وق��ت الح��ق م��ن األس�ب��وع لتحديد م��ا إذا كان
الرفع الجزئي لقيود اإلغ�لاق في  4مايو قد ّ
تسبب في أي
ارتفاع في معدالت العدوى.
ُ
وحتى أملانيا التي كانت ت َّقدم كنموذج للتعامل الحكيم مع
الجائحة يتساءل املسؤولون بها عما إذا كانوا قد ّ
تسرعوا
كثيرًا في تخفيف إجراءات الحظر ،حيث الحدائق العامة تكتظ
باملتنزهني ،ويبدو أن معدل اإلصابة بها يتسارع .وارتفعت
ّ
الحاالت في الصني وإيران وغيرهما من األماكن التي خففت
من إجراءات اإلغالق .حيث قررت السلطات الصينية في مدينة
جيلني ،شمالي شرق البالد ،فرض قيود جديدة على السفر،
ٍّ
من أجل احتواء تفش جديد للفيروس ،بعد اإلب�لاغ عن ست
ح��االت إصابة جديدة ،كما اضطرت مدينة ش��والن املجاورة
إل��ى تعديل مستوى الخطر من «متوسط» إل��ى «مرتفع» في
نهاية األسبوع .في حني تنوي مدينة ووهان إجراء فحوص
من فيروس كورونا لجميع سكانها ( 11مليون نسمة) ،خوفًا
من عودة انتشار العدوى فيها.
وس�ج�ل��ت ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ ح��ال��ة إص��اب��ة ج��دي��دة ب�ع��دوى
الفيروس التاجي ،قيل إنها األول��ى منذ  23يومًا .وتأكدت
هذه اإلصابة لدى سيدة تبلغ من العمر  66عامًا ،وهي لم
تسافر إلى الخارج في األشهر األخيرة ،وجرى نقل أقاربها
ال�ث�م��ان�ي��ة إل ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ،وظ �ه��رت أع� ��راض امل ��رض على
بعضهم.

الفيروس قد يبقى سنوات
غ�ي��ر أن ه��ذا األم ��ر ل��م ي�ف��اج��ئ ال�ع�ل�م��اء .ي�ق��ول إي ��ان ج��ون��ز،
أس �ت ��اذ ع �ل��م ال �ف �ي��روس��ات ف ��ي ج��ام �ع��ة ري��دي �ن��غ« :ه ��و أم��ر
ّ
مثير للقلق ،لكنه م�ت��وق��ع .وه��و نتيجة حتمية للسماح
ب�ع��ودة االخ �ت�لاط» .وي�ق��ول إي��ان م��اك��اي ،عالم الفيروسات
في جامعة كوينزالند« :إن ذل��ك ج��زء من املفاضلة .سنرى
الكثيرين من األشخاص الذين ال تظهر عليهم أع��راض أو
أشخاص يعانون من درجات خفيفة من املرض ال يمكننا

السعودية:
منع تجول كامل
في عيد الفطر

التعايش مع كورونا :حالق رجالي يضع كماماً
وغطاء للوجه وهو يقص شعر زبون في بروكسل (أ.ف.ب)
ً

اكتشافها .لذا ،إذا عاد الناس إلى االختالط مجددًا فسوف
نشهد حدوث مثل هذه األمور».
وي �ت �ن� ّ�ب��أ خ� �ب ��راء األوب� �ئ ��ة ب��أن��ه ف ��ي غ �ي��اب ال �ل �ق��اح سيظل
ال �ف �ي��روس ك��ام�ن��ًا خ�ل�ال األش �ه��ر ،ورب �م��ا ال �س �ن��وات القليلة
ّ
والتجمعات ستكون نقطة انطالقه ،مثلما حدث
املقبلة،
في جنازة في فرنسا ،أو مصانع تعبئة اللحوم في أملانيا.
ّ
غير ان املرحلة الجديدة تتعلق بالتعايش مع الوباء ،وفق
جونز ،وتم وضع إستراتيجيات عدة للتعايش مع املرحلة
الثانية من جائحة «ك��ورون��ا» ،وم��ن ه��ذه اإلستراتيجيات
إجراء الفحوص بانتظام على نطاق واسع واعتماد أدوات،
مثل الكمامات؛ لتكون أحد اللوازم األساسية ملغادرة املنزل،
و«ال �ت �ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ق��در اإلم� �ك ��ان» ،إذا ك��ان��ت امل��رح�ل��ة
ّ
األول��ى تتعلق بحماية األرواح وأنظمة الرعاية الصحية
ّ
ف�س�ت�ط��رح امل��رح�ل��ة ال�ت��ال�ي��ة أس�ئ�ل��ة ش��ائ�ك��ة ت�ت�ع��ل��ق بتكلفة
إعادة الناس إلى العمل ،والتي ستكون على األرجح زيادة
في الوفيات.
قد تكون هذه األسابيع هي األول��ى ألكبر اختبار للصحة
العامة في دول العالم ،التي باتت تراقب إجراءات بعضها
لبعض ،للتعلم من السلبيات واالستفادة من االيجابيات.
وبمرور الزمن ،من املرجح أن تنمو قائمة األنشطة اآلمنة.

قفزة جديدة في اإلصابات
في لومبارديا اإليطالية ..وإصابات
في هونغ كونغ بعد  23يوما ً
من االختفاء!
ّ
التخلي
دول تبدأ
فك اإلغالق ..العلماء
عن فكرة ّ
غير متفاجئين من الخسائر
والحالة املثلى هي أن املجتمعات ستزداد كفاءة في إدارة
مخاطر األش�ي��اء غير اآلم�ن��ة ،ولكنها ض��روري��ة ف��ي الوقت
ن �ف �س��ه .وظ �ه ��رت ب��ال�ف�ع��ل ب �ع��ض ال �ق ��رائ ��ن ،وه ��ي ال �ن ��وادي
ال�ل�ي�ل�ي��ة؛ إذ ي�ك��ون ال �ن��اس فيها ع�ل��ى م�ق��رب��ة م��ن بعضهم،

ويقلل الكحول من وعيهم؛ ولذا تبدو مكانًا بديهيًا النتقال
املرض بني أعداد كبيرة من الناس .وقد تقرر بعض الدول
أن خطرها كبير .وفي العالم العربي ،فإن املقاهي خاصة
ّ
ّ
التي تقدم األرجيلة (الشيشة) تمثل خطرًا داهمًا .وتمثل
ّ
هذه األماكن الجبهة األساسية للفيروس ،وتشكل تحديًا
كبيرًا أمام محاولة استعادة الحياة الطبيعية.
ّ
وق ��ال م��اك��اي إن ال� ��دول ال �ت��ي ت�م��ك�ن��ت م��ن ال�س�ي�ط��رة على
ال �ف �ي��روس ،م�ث��ل أس�ت��رال�ي��ا ون�ي��وزي�ل�ن��دا ،ه��ي ع�ل��ى األرج��ح
األماكن األكثر انضباطًا ،وبالتالي أفضل ميادين التجارب.
وأض��اف ان��ه« :ف��ي أستراليا ،على سبيل امل�ث��ال ،سنرى ما
إذا كان ذهاب األشخاص إلى املتاجر نهاية هذا األسبوع
س�ي��ؤدي إل��ى ارت �ف��اع ف��ي ال �ح��االت أم ال ،وس�ي�ع��رف العالم
بأسره ما سيحدث».

سبيالن لزوال الفيروس
وفي حني بدأت بعض الدول التراجع عن فكرة فك اإلغالق،
بات من املرجح أن يطول هذا الخروج .وقال جونز« :املرض
مستمر إلى أجل غير مسمى حتى ينخفض معدل انتقاله
إلى مستوى يختفي فيه الفيروس من تلقاء نفسه ،أو حتى
ّ
يتوصل العلماء إلى لقاح لعالجه».

ركاب حُ ِشروا كـ«السردين» في وسائل النقل بأول يوم عمل

فاتورة الجائحة ترهق البريطانيين
أظهرت مقاطع فيديو وص��ور ركابا محشورين
مثل السردين ف��ي ال�ق�ط��ارات ووس��ائ��ل النقل في
ب��ري �ط��ان �ي��ا م ��ع ت�خ�ف�ي��ف اإلغ �ل��اق ص �ب��اح ام ��س،
م� ��ا دف � ��ع م� �س ��ؤول�ي�ن إل � ��ى ال �ض �غ ��ط ع �ل ��ى ع �م��دة
ل�ن��دن ص ��ادق خ��ان للسيطرة وزي ��ادة ال�ق�ط��ارات
والحافالت بشكل عاجل ،بحسب صحيفة ديلي
ميل.
وكان مئات آالف العمال عادوا امس إلى اعمالهم
ف��ي اململكة امل�ت�ح��دة بعد ان ق��ال رئ�ي��س ال ��وزراء
بوريس جونسون إن أي شخص ال يمكنه العمل
من املنزل يجب أن يحاول العودة إلى مكان عمله
 ل�ك��ن م�ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و ع�ل��ى وس��ائ��ل ال�ت��واص��لاالجتماعي اشارت بوضوح إلى أن وسائل النقل
العام لم تتم زيادتها بما يكفي ملساعدة هؤالء
ع�ل��ى ال�ت�ن�ق��ل ب ��أم ��ان .وردا ع�ل��ى ال �ف��وض��ى ،حث
وزي��ر النقل غ��ران��ت شابس ال�ن��اس على «اتخاذ
ت��رت�ي�ب��ات ب��دي �ل��ة» واع �ت��رف ب��أن��ه ل��ن ي��ذه��ب في
ق�ط��ار أو حافلة مكتظة قبل دع��وة العمدة خان
لزيادة الخدمات على الفور لتخفيف االكتظاظ
الشديد.
وغ��رد خ��ان بعد دق��ائ��ق ب��أن «اإلغ�ل�اق ل��م يرفع»،
وح��ث الناس م��رة أخ��رى على «البقاء في املنزل
قدر اإلمكان» وارتداء قناع الوجه إذا كان عليهم
التنقل.
وواج� � ��ه ال ��رك ��اب ان� �ت� �ظ ��ارًا مل� ��دة ت �ص��ل إل� ��ى 20
دقيقة ف��ي محطات ال�ق�ط��ار (ف��ي س��اع��ة ال��ذروة
ال�ع��ادي��ة ت�ت��راوح م��ن ث�لاث إل��ى خمس دق��ائ��ق).
وكان الركاب أنفا إلى أنف على خط فيكتوريا،
كما ك��ان االزدح��ام شديدًا أيضًا عند االقتراب
م ��ن ن �ف��ق ب �ل�اك وول -ال �ط��ري��ق ال��رئ �ي �س��ي ع�ب��ر
نهر التايمز ب�ين ج�ن��وب وش��رق ل�ن��دن  -وعلى
ال�ط��ري��ق  A40ف��ي غ��رب ل�ن��دن ح�ي��ث ع��اد امل��زي��د
م��ن ال �ن��اس ،خ�ص��وص��ًا ع�م��ال ال�ب�ن��اء وال�ت�ج��ار،
إل ��ى ال �ع �م��ل ل��دف��ع ال �ف��وات �ي��ر .وارت �ف �ع��ت ح��رك��ة
امل��رور في العاصمة بنسبة  2في املئة مقارنة
ب��األس�ب��وع امل��اض��ي .وه��ددت ال�ن�ق��اب��ات بإغالق
ال �ش �ب �ك��ة إذا اس �ت �م��ر االزدح � � ��ام ،ال س �ي �م��ا ب�ع��د
االع �ل��ان أم ��س ع ��ن وف� ��اة م��وظ �ف��ة ك��ان��ت ب��أح��د
مكاتب تذاكر السكك الحديدية جراء إصابتها
ب �ف �ي��روس ك��ورون��ا ب�ع��د أن ب�ص��ق ع�ل�ي�ه��ا رج��ل

بريطانيون بعضهم فقط واضعاً كماماً يسافرون في ساعة الذروة الصباحية في مترو أنفاق
فيكتوريا باتجاه وسط لندن (أ.ف.ب)

يزعم أنه حامل للفيروس في مارس املاضي.
ووج ��د ال�ب��ري�ط��ان�ي��ون أن التخفيف غ�ي��ر واض��ح
وق��د تسببوا ف��ي االرت�ب��اك ووص�ف��وا التعليمات
بأنها غامضة للغاية.
ويحاول رئيس ال��وزراء إعادة الناس إلى العمل
في اليوم ال��ذي تم فيه الكشف عن أن االقتصاد
البريطاني انكمش بنسبة  2في املئة في الربع
األول من عام  2020بعد انخفاضه بنسبة  5.8في
املئة في مارس مع استمرار أزمة كورونا ،بحسب

مكتب اإلحصاءات الوطني في اململكة املتحدة.
وه ��ذا أك �ب��ر ان �خ �ف��اض ع�ل��ى أس ��اس ف�ص�ل��ي منذ
نهاية  ،2008وك��ان املحللون توقعوا انخفاضا
بنسبة  .%2.5ومن املرجح أن تظهر بيانات أبريل
امل��اض��ي تراجعا أكبر بسبب خضوع الشركات
واملستهلكني البريطانيني إلج� ��راءات ع��زل ع��ام
طوال الشهر.
وفي األسبوع املاضي ،قال بنك إنكلترا املركزي
إن اق� �ت� �ص ��اد ال � �ب �ل�اد رب� �م ��ا ي �ت �ج��ه ص � ��وب أش ��د

انخفاض سنوي في الناتج املحلي اإلجمالي في
أكثر من  300عام.
وي��واج��ه البريطانيون تجميدًا ل�لأج��ور وزي��ادة
الضرائب لتغطية فاتورة بقيمة  300مليار جنيه
إسترليني ملحاربة الفيروس التاجي ،فيما أعلن
وزي��ر ال�خ��زان��ة ري�ش��ي س��ون��اك أن��ه سيتم تمديد
ب��رن��ام��ج اإلج ��ازة ح�ت��ى أك�ت��وب��ر .وت�ك�ش��ف خطط
م�س��رب��ة أن ش��رك��ة واح ��دة م��ن ك��ل ث�ل�اث ش��رك��ات
ق��د ال ُي�ع��اد فتحها وق��د يضطر أص�ح��اب العمل
إل��ى دف��ع أج��ور املوظفني لعدم القيام ب��أي شيء
بموجب تمديد االجازة .كما تحدد وثيقة مسربة
ع��ن وزارة ال �خ��زان��ة زي � ��ادة ال �ض��رائ��ب امل�ق�ت��رح��ة
وخ�ف��ض اإلن �ف��اق ،ح�ي��ث ستحتاج ال�خ��زان��ة إل��ى
جمع  30مليار جنيه استرليني لتغطية الديون
املتزايدة في أفضل السيناريوهات.
ّ
في سياق آخ��ر ،ح��ذرت املفوضية األوروب�ي��ة من
أن خ �ط��ة ب��ري�ط��ان�ي��ا إلع �ف��اء ف��رن�س��ا م��ن ال�ح�ج��ر
ال �ص �ح��ي امل �ق �ت��رح مل ��دة  14ي��وم��ًا ل �ل��واف��دي��ن إل��ى
اململكة امل�ت�ح��دة يجب أن تنطبق على ك��ل دول��ة
عضو في االتحاد األوروبي.
ي��أت��ي ه ��ذا وس ��ط م �خ��اوف م��ن أن ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين
العائدين إلى ديارهم يواجهون الحجر الصحي
بينما لن يواجه ذلك املسافرون الفرنسيون .وقال
متحدث باسم املفوضية األوروبية إن بريطانيا
ال ت��زال تخضع لقواعد الحركة ال�ح��رة لالتحاد
األوروبي وهي في فترة انتقالية قبل مغادرتها
الكتلة في نهاية العام ويجب أن تمتثل ملبادئ
التناسب وعدم التمييز.

باحثون بريطانيون يحاولون حل اللغز الجيني لــ «كوفيد ـــ »19
يحاول باحثون بريطانيون دراسة جينات آالف املرضى بــ«كوفيد ـــ  ،»19من
أج��ل حل أح��د األل�غ��از ّ
املحيرة للمرض الناجم عن اإلص��اب��ة بفيروس كورونا
املستجد ..وه��و :مل��اذا يقتل البعض ويترك آخرين من دون حتى أن يصيبهم
بصداع خفيف؟
وسيقوم باحثون من مختلف أرجاء بريطانيا بتتبع تسلسل الشيفرة الجينية
ملرضى «كوفيد ــــ ُ ،»19الذين دخلوا في ح��االت حرجة ،ومقارنتها بالجينوم
(الشريط الوراثي) للذين أصيبوا باملرض وظهرت عليهم أع��راض بسيطة ،أو
ل��م تظهر أع��راض على اإلط�ل�اق .وستشمل ال��دراس��ة ،التي تبحث ع��ن جينات
ّ
تتسبب في تدهور الحالة الصحية ملرضى «كوفيد ــــ ،»19
وراثية معينة ،ربما

ما يصل إلى  20ألف شخص يعالجون في الوقت الراهن أو تلقوا العالج من
«كوفيد ــــ  »19في وحدات العناية املركزة ،ونحو  15ألفا لم تظهر عليهم سوى
ّ
أعراض بسيطة .ويحذر العلماء من أن املعلومات املتوفرة لديهم عن الفيروس
ً
ما زالت محدودة ،لكنهم يقولون إن من املذهل كيف يكون املرض قاتال للبعض
وال يصيب البعض اآلخر سوى بأعراض طفيفة ،ولم يتضح بعد سبب ذلك.
وق��ال كينيث بيلي طبيب العناية امل��رك��زة ال��ذي يقود ال��دراس��ة بجامعة ادنبره
لــ«رويترز»« :نعتقد أن مؤشرات ستظهر في الشريط ال��وراث��ي ،وستساعدنا
على فهم كيف يقتل هذا املرض مصابني» .وأضاف« :أراهن على أن هناك ّ
مكونًا
ّ
جينيًا قويًا ،يتعلق بمدى خطورة املرض على املرء».

أع � �ل � �ن� ��ت ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة أن� �ه ��ا
ستفرض منع التجول الكامل
خ�ل�ال ف�ت��رة ع�ي��د ال�ف�ط��ر التي
ت �ب��دأ ن �ه��اي��ة االس� �ب ��وع امل�ق�ب��ل
وت � �س � �ت � �م� ��ر ل� �خ� �م� �س ��ة أي� � � ��ام،
حسبما أفادت وزارة الداخلية،
في خطوة تأتي في ظل تزايد
ح� � ��االت اإلص� ��اب� ��ة ب �ف �ي��روس
كورونا املستجد.
وتحاول اململكة ،التي سجلت
أعلى معدل من اإلصابات في
منطقة الخليج قارب الـ 43الف
اصابة ،بينها  264حالة وفاة،
وق� ��ف ت �م��دد ال� �ف� �ي ��روس على
أراضيها.
وقالت ال��وزارة في بيان امس
إن الفترة املمتدة بني  23مايو
و 27م ��اي ��و س �ت �ش �ه��د «م �ن��ع
التجول الكامل طوال اليوم في
م��دن وم�ن��اط��ق اململكة ك��اف��ة».
وتتزامن هذه الفترة مع عطلة
عيد الفطر.
وك ��ان ��ت ال �س �ع��ودي��ة ف��رض��ت
ال � � �ش � � �ه� � ��ر امل� � � ��اض� � � ��ي ح� �ظ ��ر
ال � �ت � �ج� ��ول ال � �ش� ��ام� ��ل ،ل �ك �ن �ه��ا
ع � � ��ادت وخ� �ف� �ف ��ت إج � � � ��راءات
ال�ح��د م��ن ال�ت�ن�ق��ل ،باستثناء
م �ن �ط �ق��ة م� �ك ��ة امل � �ك� ��رم� ��ة ،م��ع
ب ��داي ��ة ش �ه��ر رم� �ض ��ان ق�ب��ل
نحو ثالثة أسابيع .وسمحت
بإعادة فتح املراكز التجارية
وامل� �ت ��اج ��ر ب��اس �ت �ث �ن��اء م �ك��ة،
ح �ي��ث ي �ق��ع امل �س �ج��د ال �ح��رام،
وس ��ط ت��زاي��د ل �ل �ح��االت فيها
على الرغم من حظر التجول
ال� �ش ��ام ��ل امل � �ف� ��روض ع�ل�ي�ه��ا
م� �ن ��ذ أس� ��اب � �ي� ��ع .ول� � ��م ت �ع �ل��ن
امل�م�ل�ك��ة ح�ت��ى اآلن ع��ن ق��رار
ب �ش��أن م��وس��م ال �ح��ج ن�ه��اي��ة
يوليو( .ا.ف.ب)

سياساته قد تؤخر وصول العالم إلى لقاح

الوباء يضرب شعبية ترامب..
وبايدن يتفوق بـ  8نقاط
أ ف��اد ا س�ت�ط�لاع ل�ل��رأي أ ج��ر ت��ه رو ي�ت��رز/إ ب�س��وس ،ا ل�ث�لا ث��اء ،ب��أن
ع ��دد األ م �ي��ر ك �ي�ي�ن ا مل �ن �ت �ق��د ي��ن ل �ل��ر ئ �ي��س دو ن ��ا ل ��د ت��را م��ب ت��زا ي��د
ع�ل��ى م��دى ا ل�ش�ه��ر ا مل��ا ض��ي ،ف��ي و ق��ت ار ت�ف��ع ف�ي��ه ع��دد ا ل��و ف�ي��ات
بسبب جائحة ف �ي��روس ك��ورو ن��ا ،ل�ي�ت�خ�ل��ف ا ل��ر ئ �ي��س اآلن ع��ن
منافسه الديموقراطي جو بايدن بفارق ثماني نقاط مئوية
بني الناخبني املسجلني .االستطالع أظهر أن  41في املئة من
األميركيني البالغني أيدوا أداء ترامب في املنصب ،في تراجع
ُ
ب��أر ب��ع ن�ق��اط ع��ن ا س�ت�ط�لاع م�م��ا ث��ل أ ج��ري ف��ي منتصف أ ب��ر ي��ل.
ف�ي�م��ا ل��م ي��ؤ ي��د  56ف��ي ا مل�ئ��ة ت��را م��ب ،ب��ز ي��ادة ق��در ه��ا  5ف��ي ا مل�ئ��ة
في الفترة الزمنية ذاتها .االستطالع أوجد أن  46في املئة من
ا ل�ن��ا خ�ب�ين ق��ا ل��وا إ ن�ه��م س�ي��ؤ ي��دون ب��ا ي��دن ،بينما س�ي�ص��وت 38
ف��ي ا مل�ئ��ة ف�ح�س��ب ل�ت��را م��ب .و ف�ي�م��ا ي��رى ا ل��رأي ا ل�ع��ام أن ت��را م��ب
أ ق� ��وى ف ��ي ت��و ف �ي��ر ا ل ��و ظ ��ا ئ ��ف ،ب �ي �ن �م��ا ب ��ا ي ��دن م�ل�ا ئ��م أ ك �ث��ر ف��ي
التعامل مع قضايا الصحة.
رأت صحيفة الغارديان البريطانية أن إصرار الرئيس األميركي
دون��ال��د ت��رام��ب الشخصي على أن اللقاح ض��د ف�ي��روس كورونا
املستجد لن يكون ضروريًا لهزيمة الفيروس قد دفع مسؤولني
أم�ي��رك�ي�ين إل��ى ال�ت�ح��ذي��ر م��ن أن وص��ول األم�ي��رك�ي�ين إل��ى ال�ل�ق��اح
ال�ن�ه��ائ��ي ق��د ي�ت�ب��اط��أ ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ع�م��ل امل�خ�ب��ري ال�ح��دي��ث
الذي يجري في الواليات املتحدة التي توجد بها حركة كبيرة
معادية للقاحات ،وهي تتركز في أوساط الجمهوريني.
األم��ر ليس سببه فقط أن الرئيس ت��رام��ب ي� ّ
�روج أحيانًا إل��ى أن
املرض سينتهي من دون لقاح ،ولكن هناك قرارًا أخطر اتخذته
إدارة ترامب مؤخرًا قد يؤثر على الجهود الدولية إليجاد لقاح،
إذ قال األسبوع املاضي« :سيختفي هذا املرض من دون لقاح».
ّ
«سيختفي ،ولن نراه مرة أخرى بعد فترة من الوقت» .ويتبنى
ب �ع��ض ال �س��اس��ة ال �ج �م �ه��وري�ين ن �ظ��ري��ات وه �م �ي��ة ح ��ول األض ��رار
املفترضة للتلقيح.
ول�ك��ن امل�ش�ك�ل��ة األك �ب��ر ف��ي م��وق��ف إدارة ت��رام��ب م��ن ال�ل�ق��اح��ات ال
تتعلق ب��األس��اس بمثل ه��ذه األف�ك��ار امل�ع��ارض��ة ل�ل�ق��اح��ات ،التي
س��رع��ان م��ا ي �ت��راج��ع ع�ن�ه��ا ،ول �ك��ن ت�ت�ع�ل��ق أي �ض��ًا ب��أي��دي��ول��وج�ي��ة
ً
يمينية أخ��رى ،هي «فكرة أميركا أوال» والتوجهات االنعزالية
التي يغذيها ت��رام��ب ،وال�ت��ي أدت إل��ى ابتعاد ال��والي��ات املتحدة
عن الجهود الدولية الواسعة لالستجابة للفيروس ،فقد تغيبت
َ
ال��والي��ات املتحدة ع��ن قمة عاملية افتراضية خصصت أكثر من
 8م�ل�ي��ارات دوالر ل�ل�ق��اح ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا .وش��ارك��ت ف��ي القمة
العديد من الدول مثل بريطانيا والصني وكندا وتركيا واململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وال �ي��اب��ان ،وال �ع��دي��د م��ن ال ��دول األف��ري�ق�ي��ة،
وم �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع ��امل �ي ��ة ،وم ��ؤس� �س ��ة غ �ي �ت��س ،وامل �ف��وض �ي��ة
األوروبية.
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ّ
تسخر «ديناميكيا الموائع» لفهم طريقة تح ّرك الفيروس
دراسة

الفيزياء التدفقية ..محاولة الحتواء الوباء
ض �م��ن األب� �ح ��اث ال �ج��اري��ة ح ��ول ال �ف �ي��روس ال�ت��اج��ي
ّ
التنفسي ال��ذي ّ
يسببه
املستجد «ك��ورون��ا» وامل��رض
«كوفيد  ،»19 -بدأت جهود ملعرفة إمكانية مساهمة
«دی �ن��ام �ی �ك �ي��ا امل� ��وائ ��ع» ف ��ي ف �ه��م ط�ب�ي�ع��ة ال �ف �ي��روس
ّ
وتقلباته وتأثيراته ،سعيًا البتكار لقاح او عالج له،
ّ
ولتحسني استعدادنا ملواجهة أي جائحة تنفسية
ج��دی��دة ،بحسب تقرير لقيس شحود في موقع «إم
اي تي تكنولوجي ريڤيو».

توقعت وفاة  1.2مليون في  6أشهر

¶ تتقاطع مع أغلبیة نواحي الوباء
ّ
تشكل وحمل القطیرات
من حيث
وإصابتها لآلخرین

«يونيسيف» :األطفال
سيكونون ضحايا
تداعيات «كورونا»

كيف بدأت الفكرة؟
ع ��ان ��ت ال �ب �ش��ري��ة ع� ��ام  1918م ��ن ج��ائ �ح��ة ت�ن�ف�س�ی��ة
عرفت باسم «االنفلونزا االسبانیة» ،كانت من أشد
الجائحات فتكًا ب ��األرواح ،ومنذ ذل��ك الحنی وحتى
ال�ی��وم ،ل��م تتغیر التوصیات الصحیة العامة حول
ّ
تجنب اإلص��اب��ة ب��األم��راض التنفسیة كثیرًا ،والتي
تتلخص باملحافظة على مسافة آمنة من اآلخرین،
وغسل الیدین بشكل متكرر لقتل أي جراثیم موجودة
علیها ،وتغطیة األنف والفم بأي قناع متوافر لدیك،
حتى لو صنعته من مندیل ُی َ
ربط حول الرأس.
ُ
وبنیت هذه التوصیات على أساس معلوماتنا حول
أم��راض الجهاز التنفسي ،التي تنتقل عبر قطیرات
ت �ح �م��ل ال� �ف� �ی ��روس ��اتُ ،
وی� �ص ��دره ��ا امل� �ص ��اب ��ون ع�ن��د
السعال أو العطاس أو حتى التنفس.
وبعد مرور أكثر من قرن على «االنفلونزا االسبانیة»
ال �ت��ي تسببت ف��ي م�ق�ت��ل  50م�ل�ی��ون ش�خ��ص ف��ي كل
أنحاء العالم ،ما زال سلوك ه��ذه القطیرات السائلة
غ��ام �ض��ًا إل ��ى ح ��د ك �ب �ی��ر .ول� �ه ��ذا ،ف ��إن إج � ��راء امل��زی��د
م��ن األب �ح��اث ح��ول ال�خ�ص��ائ��ص ال�ف�ی��زی��ائ�ی��ة لتدفق
األم ��راض التنفسیة سیكون أم �رًا أس��اس�ی��ًا الح�ت��واء
الوباء الحالي.

من أين استوحيت؟
دی �ن��ام �ی �ك �ي��ا امل ��وائ ��ع ت �ت �ق��اط��ع م ��ع أغ �ل �ب �ی��ة ن��واح��ي
ّ
«ك� ��ورون� ��ا» ،م �ث��ل ك�ی�ف�ی��ة ت �ش��ك��ل وح �م��ل ال �ق �ط �ی��رات،
وإص��اب�ت�ه��ا ل�لآخ��ری��ن ،وأج �ه��زة التنفس الصناعیة
ال � �ت ��ي ن �س �ت �خ��دم �ه��ا مل �ع ��ال �ج ��ة امل � ��رض � ��ى ،ب� ��ل ح�ت��ى
اإلجراءات الوقائیة مثل األقنعة .وتؤول أغلبیة هذه
املشاكل في نهایة املطاف إلى مسائل تتعلق بتدفق
امل��وائ��ع .وللكمامات خصائص دینامیكيا هوائیة
تقوم بتحویل األثر الحقیقي إلى مقادیر كمیة.
ه�ك��ذا ب ��دأت ال�ف�ك��رة ال�ت��ي ان�ط�ل��ق منها ف��ری��ق بحث،
عمل على تجمیع دراس��ة عامة ح��ول الدینامیكیات
امل �ع��روف��ة ل �ـ «ك ��وف� �ی ��د »-19واألس �ئ �ل��ة ال �ت��ي م��ا زال��ت
ُ
تحتاج إلى إجابة ،ونشر التقریر في مجلة Journal
« of Fluid Mechanicsديناميكيا املوائع».

معضلة القطیرات

ّ
تنتشر األمراض التنفسیة من شخص إلى آخر عبر
ق�ط�ی��رات ح��ام�ل��ة ل�ل�ف�ی��روس��ات ،وت�ن�ت�ق��ل ع�ب��ر ال�ه��واء
أو ب�م�لام�س��ة س�ط��ح م �ل� ّ�وث ب �ه��ذه ال �ق �ط �ی��رات .یمكن
أن ی �ص��در ال �ش �خ��ص امل �ص ��اب ه ��ذه ال �ق �ط �ی��رات عبر
السعال أو العطاس ،وهي دالالت تشیر إلى وجوب
ّ
االبتعاد عن املنطقة لتجنب اإلصابة .ولكن االنتقال
یعتمد ف��ي ال��واق��ع على ع��دد كبیر م��ن ال�ع��وام��ل ،بما
في ذل��ك ع��دد القطیرات ،وحجمها ،وسرعتها أثناء
ّ
األحداث التنفسیة املختلفة؛ مثل السعال والعطاس،
ّ
والتنفس.
وع�ل��ى سبیل امل �ث��ال ،یمكن للعطاس أن ی ��ؤدي إل��ى
إط�ل�اق اآلالف م��ن ال�ق�ط�ی��رات الكبیرة بسرعة عالیة
ّ
ن �س �ب �ی��ًا ،ف ��ي ح�ی�ن إن ال �س �ع��ال ی ��ول ��د ع � ��ددًا أق� ��ل من
القطیرات بعشر مرات أو حتى بمئة مرة.
أما الكالم ،فإنه یطلق عددًا أقل أیضًا من القطیرات،

التدفق الفيزيائي لـ «كوفيد( »19كايل مولر عبر أنسبالش)

باحثون يركزون على إجراء محاكاة جدیدة لتحلیل
تدفق الهواء وتشتت القطیرات في األقنعة
وم��ن امل��رج��ح أن ه��ذه ال�ق�ط�ی��رات ال�ص�غ�ی��رة ستبقى
ّ
معلقة لفترة أطول في الهواء ،وتنتقل ملسافات أبعد.
كما أنها أصغر حجمًا وتنقل املرض بمجرد أن یتم
استنشاقها.
أم��ا ال�ق�ط�ی��رات ال�ك�ب�ی��رة ،ف�م��ن امل��رج��ح أن ت ��ؤدي إل��ى
تلویث السطوح ونقل امل��رض باللمس .وكما یفید
الفریق في بحثه ،فقد أجریت الكثیر من الدراسات
ل�ق�ی��اس ك�ی�ف�ی��ة ت��ول�ی��د وان �ت �ق��ال ال �ق �ط �ی��رات ،غ�ی��ر أن
یتوصلوا إلى وجهة نظر ّ
ّ
موحدة حول
الباحثنی لم
ّ
س�ل��وك ال�ق�ط�ی��رات؛ وذل��ك ن�ظ�رًا ال��ى الطبیعة املعقدة
لهذه الظاهرة ،إضافة إل��ى صعوبة إج��راء قیاسات
كهذه.

األبحاث الالحقة

ّ
یمكن أن تركز األبحاث الالحقة على مسألة أخ��رى،
وه��ي تشكل ال�ق�ط�ی��رات ال�ص�غ�ی��رة أث �ن��اء النشاطات
ّ
الطبیعیة؛ مثل التنفس وال �ك�لام ،وه��و م��ا ق��د یلقي
ب �ع��ض ال �ض��وء ع �ل��ى ك�ی�ف�ی��ة ان �ت �ق��ال «ك��وف �ی��د ـ �ـ �ـ »19
عبر ناقلي امل��رض الذین ال ُیبدون أي أع��راض ،ومن
ّ
یتحدثون ویتنفسون بشكل طبیعي.
ً
وتقول الفرضیة الحالیة إن الفیروس ینتقل محموال
على قطیرات طائرة دقیقة للغایة ،بشكل أق��رب إلى
الضباب .ولكن الباحثنی لم یقدموا في الوقت الحالي
توصیفًا لآللیة الدقیقة التي ینتقل وفقها الفیروس
بهذا الضباب ،وهو ما یمكن أن یؤثر بشكل كبیر في
إجراءات االبتعاد االجتماعي؛ ألن توجیهات الصحة
العامة مبنیة على أساس أن القطیرات ال تستطیع أن
تتجاوز مسافات معینة.

في الواقع ،فإن إح��دى الدراسات التي استشهد بها
الباحثون تبنی أن القطیرات الكبیرة الصادرة بسبب
العطاس یمكن أن تنتقل إلى مسافة  6أمتار أو أكثر،
وبالتالي ف��إن التباعد ملسافة  8.1أمتار قد ال یكون
كافیًا إلیقاف خطر انتقال املرض.
ووف�ق��ًا للفریق ،ف��إن ه�ن��اك مسائل أخ��رى تستوجب
ُّ
ً
ت� �ح� �ل� �ی�ل�ا أك � �ث � ��ر ع � �م � �ق ��ًا ،م � �ث � ��ل :ت � �ب ��خ ��ر ال� �ق� �ط� �ی ��رات
واستنشاقها ،وامل�ق��ارن��ة ب�ین سلوكها ف��ي البیئات
الداخلیة والخارجیة ،وتأثیر الحرارة والرطوبة في
معدالت االنتقال.

حلول املحاكاة

ُ
ت�ب�ن��ى إس�ت��رات�ی�ج�ی��ات اح �ت��واء «ك��وف �ی��د ـ�ـ�ـ�ـ  »19على
م��ا یعتقد صانعو السیاسات أن�ه��م یعرفونه حول
فیزیاء املوائع ،ولكن الباحثنی یحذرون من أن أغلب
هذه املعلومات قد تكون قدیمة ،وینصحون باللجوء
إل��ى ح�س��اب��ات أك�ث��ر دق ��ة ،ح�ت��ى تصبح ه��ذه األف�ك��ار
مدعومة ب��أرق��ام راس�خ��ة؛ حیث إن بعض اإلج��راءات
ال�ح��ال�ی��ة مل��واج�ه��ة «ك ��ورون ��ا» ف��ي  2020مبنیة على
ُ
م �ع �ل��وم��ات ع �ل �م �ی��ة ،ت �ع��ود إل� ��ى أب� �ح ��اث ن� �ش ��رت في
ّ
الثالثینیات م��ن ال�ق��رن امل��اض��ي ،وب�م��ا أن�ن��ا تعلمنا
ال �ك �ث �ی��ر م ��ن ذل ��ك ال �ح�ی�ن ،ف��إن��ه ی �ج��ب ع �ل��ى ص��ان�ع��ي
السیاسات مجاراة هذا التطور.
وعلى سبیل املثال ،ما زالت مسألة استخدام األقنعة
أو الكمامات مثار الكثیر من التساؤالت ،على الرغم
من مرور أشهر عدة على ظهور الوباء .غالبًا ما یتم
تصمیم هذه األقنعة لحمایة الشخص الذي یرتدیها،
ّ
ك�م��ا ل��و ك ��ان ع��ام��ل ب �ن��اء ی �ح��اول ت�ج��ن��ب اس�ت�ن�ش��اق

غبار املواد الخطرة ،ولكن األقنعة املستخدمة للحد
م��ن ان�ت�ش��ار «ك��وف�ی��د ــــ  »19یجب أن ت� ّ
�ؤم��ن الحمایة
باالتجاهنی ،بحیث تحمي اآلخرین بقدر ما تحمي
من یرتدیها.
یستطیع العلماء تحسنی الحمایة املوجهة للمحیط
ّ
التسرب
الخارجي للقناع ،من خ�لال محاكاة تدفق
من الفجوات حول األنف والفم ،وهو ما دعا الباحثنی
إل ��ى ال�ت��رك�ی��ز ع�ل��ى إج� ��راء ع�م�ل�ی��ات م�ح��اك��اة ج��دی��دة
ّ
ّ
لتحلیل تدفق الهواء وتشتت القطیرات في األقنعة.
وتأخذ هذه املحاكاة بعنی االعتبار اختالف أشكال
ال��وج��وه وب�ن�ی��ة ال �ق �ن��اع ،م��ا ی�س�م��ح بتقییم فعالیة
التصامیم املختلفة لألقنعة.
وم��ا زال ��ت ال��دراس��ة ف��ي م��راح�ل�ه��ا امل�ب�ك��رة ،ول�ك��ن في
نهایة املطاف یمكن لهذه املحاكاة أن تسمح بتحسنی
تصامیم األقنعة ،خصوصًا مل��ن یصنعونها یدویًا
في املنزل ،وذلك وفق تعدیالت بسیطة قد تزید إلى
حد كبیر من فعالیة القناع.

االستفادة من دینامیكا املوائع
وفقًا للباحثنی ،ف��إن النتائج الجدیدة ح��ول فیزیاء
امل ��وائ ��ع الن �ت �ش��ار «ك��وف �ی��د ـ �ـ �ـ �ـ  »19ی �م �ك��ن أن ت�ك��ون
مفیدة في اتخاذ القرار حول إع��ادة افتتاح األسواق
وال�ن�ش��اط��ات وال�ف�ع��ال�ی��ات .ف��إذا أردن ��ا إع ��ادة الطلبة
إلى الحرم الجامعي ،یمكن أن نعید تصمیم أنظمة
ال �ت��دف �ئ��ة وال �ت �ه��وی��ة وال �ت �ك �ی �ی��ف ل �ل �ح��د م ��ن ان �ت �ش��ار
ال �ق �ط �ی��رات ف ��ي ال �س �ك��ن ال �ج��ام �ع��ي ،إذا ك �ن��ا ن �ع��رف
املزید ح��ول خصائص الدینامیكا الهوائیة لحركة
القطیرات ،ویمكن تطبیق الفكرة نفسها على دور
ال �ع �ج��زة .إذا ارت��دی �ن��ا األق �ن �ع��ة ج�م�ی�ع��ًا ،ك�ی��ف یمكن
أن ی��ؤث��ر ه ��ذا ف ��ي م �م��ارس��ة ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي؟
یمكن تدعیم ه��ذا األس�ل��وب ف��ي التفكیر باستخدام
املعلومات العلمیة الجدیدة ،وبهذا یمكن اتخاذ قرار
بإعادة فتح البالد بشكل أكثر أمانًا.

الهمجية اإلسرائيلية تغتال طفالً فلسطينياً في الخليل

بومبيو يهاجم إيران من القدس..
وضم الضفة على نار حامية
على وق��ع زي��ارة وزي��ر الخارجية االميركي مايك بومبيو
إل ��ى ال �ق ��دس امل�ح�ت�ل��ة مل �ب��ارك��ة ائ �ت�ل�اف ن�ت��اي��اه��و-غ��ان�ت��س
ال�ح�ك��وم��ي ،ال��ذي ول��د ام��س ،وب�ح��ث خطط ض��م أج ��زاء من
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وغ ��ور االردن إل ��ى اس��رائ �ي��ل ،ق�ت��ل جيش
ً
االحتالل طفال فلسطينيًا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل زي��د فضل
ق�ي�س�ي��ة ،ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  15ع��ام��ًا ،اس�ت�ش�ه��د ب��رص��اص
الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي ف��ي مخيم ال �ف��وار بمحافظة الخليل
ب��ال�ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ،م��وض �ح��ة أن أرب �ع ��ة آخ ��ري ��ن أص�ي�ب��وا
بجروح.
وأضافت الوزارة ان الطفل استشهد برصاصة مباشرة في
الرأس ،أطلقها عليه جنود االحتالل الذين اقتحموا املخيم
ال��واق��ع ج�ن��وب مدينة الخليل ف��ي س��اع��ة م�ب�ك��رة ،وحدثت
مواجهات مع شبان املخيم .وش��ارك مئات الفلسطينيني
في تشييع جثمان الصبي.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،وص ��ل وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم �ي��رك��ي مايك
بومبيو إلى إسرائيل ،وقبيل اجتماعه مع رئيس ال��وزراء
بنيامني نتانياهو ،ات�ه��م إي ��ران ب��اس�ت�خ��دام م��وارده��ا من
أجل «بث الرعب» في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية
واق �ت �ص��ادي��ة م ��دم ��رة ،ف ��ي إش � ��ارة إل ��ى «ك� ��ورون � ��ا» .وق ��ال:
«يستخدم اإلي��ران�ي��ون م ��وارد ن�ظ��ام آي��ة اهلل إلث ��ارة الرعب
في جميع أنحاء العالم ،حتى أثناء هذا الوباء ،وفي وقت
يكافح الشعب اإليراني بقوة» .وأضاف« :هذا يشي بالكثير
عن هؤالء الذين يقودون هذا البلد».
وفي األي��ام األخيرة ،ضاعفت إسرائيل ضرباتها للمواقع
اإليرانية في سوريا املجاورة.
وبحث بومبيو مع املسؤولني اإلسرائيليني مخطط ضم
أج ��زاء م��ن ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة املحتلة وغ ��ور األردن .وت��أت��ي
زي ��ارة ب��وم�ب�ي��و ق�ب��ل ي��وم واح ��د م��ن أداء ح�ك��وم��ة ال��وح��دة
اإلسرائيلية اليمني الدستورية أم��ام البرملان اإلسرائيلي
(الكنيست) في القدس .ويتضمن ج��دول أعمال الحكومة
احتمال إعالن السيادة على املستوطنات وغور األردن في
الضفة الغربية ،بما يعني ضم هذه األراضي إلسرائيل.

رغ��م ان االطفال هم االق��ل تأثرًا بوباء كورونا حتى اليوم ،إن
م��ن ناحية امل�ص��اب�ين او ال��وف�ي��ات ،ف��إن الخطر ل��ن يستثنيهم
وقد يكون شديدًا عليهم في األشهر املقبلة وفق منظمة األمم
املتحدة للطفولة (يونيسيف).
وح��ذرت املنظمة ام��س م��ن أن مكافحة الفيروس املستجد قد
تكون لها آث��ار م��دم��رة غير مباشرة ف��ي ال�ب�ل��دان الفقيرة مثل
وفاة ستة آالف طفل يوميا في األشهر الستة املقبلة ،داعية إلى
اتخاذ إجراءات عاجلة.
ووف�ق��ا ألس��وأ ث�لاث��ة سيناريوهات وردت ف��ي دراس��ة أجرتها
جامعة جونز هوبكنز ،يمكن أن يموت ما يصل إلى  1.2مليون
طفل دون سن الخامسة في  118دولة خالل ستة أشهر بسبب
إع��اق��ة ال�ت�غ�ط�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة ب��ال�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة مل�ك��اف�ح��ة وب��اء
كوفيد ،-19وفق بيان للمنظمة.
وستضاف ه��ذه الوفيات إل��ى  2.5مليون طفل ف��ي ه��ذه الفئة
العمرية يموتون أساسا كل ستة أشهر في هذه البلدان.
م��دي��رة اليونيسيف هنرييتا ف��ور قالت إن التقرير سيقضي
على «عقود من التقدم الذي أحرز في الحد من وفيات األطفال
واألم � �ه� ��ات» .وأض ��اف ��ت ف��ي ب �ي��ان« :ي �ج��ب ع ��دم ت ��رك األم �ه��ات
واألطفال ليصبحوا ضحايا إضافيني ملكافحة الفيروس».
وف ��ي ال �ب �ل��دان ال �ت��ي تعاني
م��ن أن�ظ�م��ة ص�ح�ي��ة سيئة،
ي� �ع� �ط ��ل وب � � � ��اء ك� ��وف � �ي� ��د-19
س �ل�اس� ��ل ت � ��وري � ��د األدوي � � ��ة
وال� �غ ��ذاء ،وي �ف��رض ضغطا «بلومبيرغ» :الناجون
ع � �ل� ��ى امل � � � � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة
وامل � ��ال� � �ي � ��ة ،وف � �ق� ��ا ل� ��دراس� ��ة من الفيروس قد
ن�� � �ش� � ��رت ف� � � ��ي م � �ج � �ل� ��ة ذي يعانون لسنوات
النسيت غلوبل هيلث.
طويلة
ولفتت اليونيسيف إلى أنه
بحلول منتصف أبريل ،لم
يكن من املمكن تلقيح أكثر
م��ن  117م�ل�ي��ون ط�ف��ل ف��ي  37دول ��ة ض��د ال�ح�ص�ب��ة ،إذ توقفت
الحمالت بسبب الوباء.

معاناة لسنوات طويلة
في سياق منفصل ،كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ أن الشفاء
من اإلصابة بفيروس كورونا قد يكون مجرد معركة من معارك
عديدة سيخوضها املرضى بعد شفائهم خالل مراحل طويلة.
ويشير التقرير إل��ى أن ناجني من الفيروس شكوا من ضيق
التنفس والتعب وألم الجسم بعد أشهر من اإلصابة بالعدوى.
وتظهر دراس��ات ،أجريت في هونغ كونغ ووه��ان ،أن الناجني
يجدون أنفسهم في صراع مرير للتكيف مع ضعف األداء في
الرئتني والقلب والكبد« ،وقد يكون هذا غيضًا من فيض فقط»
وفق صحيفة بلومبيرغ.
ووج��دت دراس��ة لعينات دم  25متعافيًا م��ن ف�ي��روس كورونا
في مدينة ووهان ،مركز الوباء األول ،أنهم لم يتعافوا تماما،
وأنهم لم يستعيدوا وظائفهم الطبيعية بشكل كامل «بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن ش ��دة األع � ��راض م��ن واح ��د ال ��ى آخ� ��ر» .ك�م��ا أف�ص��ح
تصوير مقطعي ل �ـ 90مريضًا ،أن  66م��ن ب�ين ال �ـ 70حالة التي
شفيت ظلت تعاني من تشوهات رئوية خفيفة إلى كبيرة في
بعض الحاالت.

حديث عن تورُّط البحرية األميركية

طهران ُت ِّ
لمح إلى اختراق
إلكتروني في حادث السفينة
خالد جان سيز

أملحت إيران أمس ،إلى احتمال ّ
تسبب هجوم
إل�ك�ت��رون��ي ف��ي ح ��ادث ق�ص��ف السفينة ،ال��ذي
وقع األحد املاضي ،خالل تدريبات إيرانية في
خليج ع�م��ان ،نافية أي دور للحرس الثوري
في ذلك الحادث الدموي ،الذي أدى إلى مقتل
 19بحارًا وإصابة  15آخرين.
وك��ان��ت البحرية اإلي��ران�ي��ة أف��ادت ف��ي البداية
ب��أن «ن �ي��ران��ًا ص��دي�ق��ة» ت�س� ّ�ب�ب��ت ف��ي ال �ح��ادث،
ح �ي ��ث أص � � ��اب ص� � � ��اروخ ُأط � �ل� ��ق م� ��ن امل� � ّ
�دم� ��رة
«جماران» السفينة «كونارك» ،غير أن الرواية
الجديدة للجيش اإليراني تثير تساؤالت عما
إذا كان إلسرائيل او أميركا يد في الحادث.
وف��ي م��ا يلي ت�ط��ورات القضية وارتباطاتها
ّ
بحوادث سابقة ،تتعلق بالحرب السيبرانية
في املنطقة.

توجيه الصاروخ
تشييع جثمان الفتى الشهيد في مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

ودعمت خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم في
ُ
ال�ش��رق األوس ��ط ،امل�ع�ل��ن عنها أواخ ��ر يناير امل��اض��ي ،ضم
إسرائيل أج��زاء من الضفة الغربية وغ��ور األردن ،وقضت
كذلك ب��أن تكون القدس العاصمة «امل��وح��دة وغير القابلة
للتقسيم» للدولة العبرية.
ووفق صفقة نتانياهو وشريكه في االئتالف بيني غانتس،
يمكن أن تمضي الحكومة الجديدة قدمًا في عملية الضم،
اعتبارا م��ن يوليو ،ش��رط أخ��ذ م�ش��ورة ال��والي��ات املتحدة،
التي أشارت إلى عدم وجود اعتراضات لديها .وكانت دول
اوروب�ي��ة تدعمها فرنسا ه��ددت ب��رد حاسم على إسرائيل
حال إقدامها على ضم اجزاء من الضفة وغور األردن.

جمع الحلفاء

ّ
وع��ل�ق��ت وك��ال��ة «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى ال��زي��ارة

الخاطفة ،الفتة إلى أن بومبيو يجمع حلفاء واشنطن،
ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ت�ت�ج��ه ب �ل�اده ن�ح��و ح ��رب ب� ��اردة مع
الصني.
وأض��اف��ت أن غ��ان�ت��س ال ي��ؤي��د ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري كما
ّ
يفعل نتانياهو ،لكن وجوده اآلن في الحكومة يعني أنه
ّ
ال يمكن استخدامه من قبل الديمقراطيني ملواجهة خطة
ترامب وال حملته الرئاسية.
ّ
ول �ف �ت��ت ال ��وك ��ال ��ة إل� ��ى أن ن �ت �ن �ي��اه��و وغ��ان �ت��س ف��رح��ان
ب�ع�ق��وب��ات ام�ي��رك��ا ع�ل��ى إي ��ران وال�ض�غ��ط ك��ي ال تحصل
إي ��ران ع�ل��ى ق��رض م��ن ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي بقيمة 5
ّ
مليارات دوالر وذكرت الوكالة بزيارة بوميبو السابقة
ال�ت��ي اع�ت�ب��ر فيها ال�ص�ين ك��إي��ران ،وط�ل��ب م��ن إس��رائ�ي��ل
إعادة التفكير بشأن التعاون في التكنولوجيا املتقدمة
والبنى التحتية مع بكني.

نشر املوقع الرسمي للجيش اإليراني مقطع
فيديو ح��ول الحادثة ،ج��اء فيه البارجة التي
ُ
أوكلت إليها مهمة إرس��ال الهدف إلى منطقة
ب �ح ��ري ��ة ف� ��ي خ �ل �ي��ج ع� �م ��ان أث � �ن� ��اء ت ��دري �ب ��ات
ُ
البحرية ،أصيبت بالخطأ بصاروخ ،أطلقته
«جماران» نحو الهدف.
والالفت في الفيديو ،ذكره أن السبب الرئيس
للحادثة يعود إلى خطأ تقني في الصاروخ
ال ��ذي ت��م إط�لاق��ه ،ووج ��ود مشكلة ف��ي ُم� ِّ
�وج��ه
الصاروخ ،مشيرًا إلى أنه يمكن أن تكون حرب
إلكترونية معادية من أسباب الحادثة.

اختراق إلكتروني

ّ
وع � ��ل � ��ق م� ��وق� ��ع «ع � �ص� ��ر إي � � � � ��ران» امل � �ق � ��رب م��ن
الرئيس حسن روح��ان��ي على الفيديو ،الفتًا

إل��ى التهديد ال��ذي أطلقه ال��رئ�ي��س األميركي
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ب �ت��دم �ي��ر ال � � ��زوارق اإلي��ران �ي��ة
ف��ي مياه الخليج قبل أق��ل م��ن ثالثة أسابيع.
وأض ��اف إن��ه م��ع ف��رض ال�ج�ي��ش الح�ت�م��ال أن
ت�ك��ون ال��والي��ات امل�ت�ح��دة اخ�ت��رق��ت إلكترونيًا
منظومة ال�ص��اروخ ال��ذي استهدف البارجة،
فإنه يحتمل كذلك أن تكون البحرية األميركية
هي التي استهدفت البارجة.

«الحرس» ّ
يتبرأ

وف��ي وق��ت س��اب��ق ،ن�ف��ى ال�ج�ي��ش اإلي��ران��ي أن
تكون زوارق الحرس الثوري هي التي قصفت
«ك��ون��ارك» ،حيث ق��ال الناطق باسمه شاهني
تقي خاني إن األن�ب��اء التي ت� ّ
�روج لها بعض
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام باستهداف البارجة م��ن قبل
ق� ��وات ال �ح ��رس ال� �ث ��وري إش ��اع ��ات ،ال أس ��اس
ل �ه��ا م ��ن ال �ص �ح��ة ،وت ��رم ��ي إل� ��ى ب ��ث ال �خ�لاف
ب�ي�ن ال �ج �ي��ش وال � �ح� ��رس ،م ��ؤك� �دًا أن ال�ج�ي��ش
ب� ��دأ ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق مل �ع��رف��ة م�ل�اب �س��ات ال �ح��ادث��ة
وأبعادها.

هجوم مقابل آخر
واإلث� �ن�ي�ن ،أع �ل �ن��ت وس��ائ��ل إع �ل�ام إي��ران �ي��ة أن
م �ي �ن��اء ش ��اه ��د رج ��ائ ��ي ،ال � ��ذي ي �ش �ه��د أخ �ي �رًا
ت��رك �ي��ب م �ح �ط��ات ح ��اوي ��ات ج��دي��دة مل�ش��اري��ع
نفطيةَّ ،
تعرض لهجوم إلكتروني.
ّ
وف��ي أواخ ��ر أب��ري��ل امل��اض��ي ،ت�ع��رض��ت البنى
ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ل �م �ي��اه ف ��ي إس ��رائ �ي ��ل إل� ��ى ه�ج��وم
إلكتروني إيراني ،وفق شبكة «فوكس نيوز»
ً
األميركية ،التي أف��ادت بأن قراصنة إيرانيني
استخدموا خوادم أميركية لتنفيذه.
وذكر مسؤولون أن الهجوم ّ
تسبب في أضرار
ط �ف�ي�ف��ة ،وأن إس��رائ �ي��ل ت� ��درس م ��ا إذا ك��ان��ت
ّ
سترد ،وكيفية الرد.
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#بس_مصخت..
حسرة وطنية
تتجدد!

خالد أحمد الطراح
تفاعل من تفاعل مع الوقفة االحتجاجية
ال �ص��ام �ت��ة #ب��س_م �ص �خ��ت ف ��ي س��اح��ة
اإلرادة ام � � ��ام م �ج �ل ��س االم � � ��ة ت �ع �ب �ي �رًا
وت �غ��ري �دًا ف ��ي  6ن��وف �م �ب��ر  ،2019فيما
صمتت بعض األلسن واألق�لام واألف��واه
امل�ن��ادي��ة ب��ال�ح��ري��ات واملتباهية بدستور
ال��دول��ة شكال وب �ص��ورة انتقائية حينا،
وشخصانية حينا اخر!
ي �خ �ط��ئ م ��ن ي �ت �ص��ور ان ال��وق �ف��ة ،وه��ي
م �ب ��ادرة م��دن�ي��ة وط�ن�ي��ة ح�م�ل��ت ع�ن��اوي��ن
م ��ا ،ان �ه��ا وق �ف��ة ي�ت�ي�م��ة او م �ج��رد ح��راك
ع �ش��وائ��ي ،ب�ي�ن�م��ا ال�ح�ق�ي�ق��ة ان امل �ب��ادرة
تعبر عن ضمائر حية تالقت عند حراك
شعبي ص��ام��ت ،احتجاجًا على م��ا آلت
اليه تعقيدات الظروف العامة والتطورات
السياسية ،التي بلغت الى مستوى مفزع
على مختلف املستويات.
فالفساد باتت له مراجع وق��وى سافرة
تتفاخر بوجودها ،فلم يكن مستغربا ما
ورد على لسان البرملاني الدكتور عودة
ال��روي�ع��ي «قلتها وأك��رره��ا دول��ة الفساد
اف �ض ��ل م ��ن ال �ل��ادول � ��ة» ،وك � ��أن ال �ف �س��اد
اصبح من مقومات النظم الديموقراطية
والبرملانية!
هذا الحراك السياسي ليس جديدًا على
الشعب الكويتي تاريخيًا ،فقد شهدت
س ��اح ��ة اإلرادة أم� � ��ام ال� �ب ��رمل ��ان ح��راك��ًا
شعبيًا مكثفًا ض��د ان�ح��راف شديد في
العمل الحكومي في فترات سابقة ،حني
اص�ب�ح�ن��ا ام ��ام مشهد س�ي��اس��ي ه��زل��ي،
تمثل في بلوغ عدد التشكيالت الوزارية
الى اجمالي غير مسبوق سياسيًا!
كل ه��ذا االستدعاء لتعقيدات وتطورات
س� �ي ��اس� �ي ��ة وردود ال� �ف� �ع ��ل ال �ش �ع �ب �ي��ة
ال �غ��اض �ب��ة ،ن�ت�م�ن��ى ان ت�ح�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام
استثنائي وتحليل موضوعي م��ن قبل
االخ سمو الشيخ صباح الخالد ،رئيس
مجلس ال��وزراء ،فالحياة ما بعد كورونا
في الكويت ،كبقية العالم ،ستقود حتميًا
الى مراجعة شعبية دقيقة وحراك واسع
م �ش��اب��ه ال � ��ى م � �ب� ��ادرة #ب��س_م �ص �خ��ت
امل��دن�ي��ة وال �ح��راك الشعبي ال ��ذي شهدته
س��اح��ة االرادة وش � ��وارع ال�ع��اص�م��ة في
السنوات املاضية.
ّ
ستكون وضعًا
فالكويت ما بعد كورونا،
مختلفًا عما قبل ،وستدفع  -دون ادنى
ش��ك  -ال�ع�ق��ول وال�ض�م��ائ��ر ال�ش�ع�ب�ي��ة ،ال
س�ي�م��ا ال�ط�ب�ي��ة وذوو االخ �ت �ص��اص ،ال��ى
تحليل ح�ج��م ال �ت��داع �ي��ات ال�س�ل�ب�ي��ة التي
ص ��اح �ب ��ت ال� �ج ��ائ� �ح ��ة ،ول� �ي ��س امل �ق ��ارن ��ة
ب ��االي �ج ��اب �ي ��ات ،وه� ��و م ��ا ي �ع �ن��ي دخ ��ول
ش��ري �ح��ة ش �ع �ب �ي��ة م �ه �ن �ي��ة وط �ب �ي��ة ع�ل��ى
العمل السياسي في املساءلة واملحاسبة
ل�ل�ح�ك��وم��ة ب �ع��د ت�ق�ي�ي��م وت �ي ��رة ال�ت�ع��ام��ل
ال �ح �ك��وم��ي م ��ع ه ��ذه ال �ك��ارث��ة ال�ص�ح�ي��ة،
واستحضار االخفاق الحكومي في ادارة
االزمات وملفات الفساد قبل وبعد الغزو
العراقي للكويت الى ما بعد #كوفيد_.19
اك��رر ..إن االش��ادة الشعبية ب��اإلج��راءات
وال � �ق � ��رارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ال ت �ع �ن��ي غض
النظر عن السلبيات ،فالشراكة الشعبية
ّ
ـ �ـ ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ص�ن��اع��ة ال �ق��رار تحتم
امل� �ك ��اش� �ف ��ة ب � �ه ��دف ت �ح �ق �ي��ق اإلص �ل��اح
الشامل ف��ي أروق��ة اإلدارة الحكومية ،ال
سيما في ضوء تراجع ملموس وواضح
ف��ي االداء ال�ب��رمل��ان��ي ك�ك��ل وت �ح��ول ع��دد
كبير م��ن ن��واب األم��ة ال��ى ن��واب حكومة
الظل!
فنحن #شركاء_ليس_خصومًا.

تحت المجهر
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ُك َّتاب وآراء
جرة قلم

قد نشتاق لزمن كورونا!

نحن نعيش في ضيق شديد ألحوالنا في زمن كورونا
امل�ع��اص��ر وم��ا نعانيه م��ن ح�ج��ز ق�س��ري ف��ي منازلنا
وتوقف أعمالنا ونشاطاتنا االجتماعية ،وكل ما جبلنا
وتعودنا عليه في املاضي من ايام العز والسعادة ،قبل
أن يحيط ب�ن��ا ك��ورون��ا م��ن ك��ل ح��دب وص� ��وب! ..لكن
يجب أال ننسى ان كورونا ريحنا من بعض املظاهر
واملناظر املزعجة كزحمة ال�ش��وارع بسيارات األج��رة
الجوالة والدراجات النارية لتوصيل الوجبات للمنازل،
وإزعاجات بعض شبابنا في طرقاتنا العامة ..وكورونا
ح��ررن��ا م��ن ال�ج�ل��وس ف��ي امل�ق��اه��ي وامل�ط��اع��م ليل نهار
والتسكع ف��ي املجمعات ال�ت�ج��اري��ة وش ��راء م��ا نحتاج
ال�ي��ه وم��ا ال ن�ح�ت��اج ال�ي��ه م��ن م�لاب��س وإك �س �س��وارات..

والفاتورة تأتيك في آخر كل شهر ..والحساب يجمع!
م��ا أردت ال �ت��وق��ف ع �ن��ده ه��ي ظ��اه��رة غ �ي��ر م�س�ب��وق��ة
نشاهدها مؤخرًا في املناطق الداخلية والشوارع العامة
ك �ش��ارع ال�خ�ل�ي��ج وغ �ي ��ره ..ف�ن�ح��ن ت �ع��ودن��ا ع�ل��ى رؤي��ة
ع��رب��ات أو س �ي��ارات التقحيص وال�س�ب��اق ف��ي املقاطع
التي تأتينا عن طريق وسائل التواصل االجتماعي،
وهذه النشاطات تتم أو يقوم بها الشباب في املناطق
وال�ش��وارع الخالية من السيارات وم��رت��ادي الطرقات..
وه��ي أم��ور تنجح وزارة الداخلية أحيانا في ضبطها
– ول�ي��س ايقافها – وأح�ي��ان��ا تغض عنها البصر مع
خطورتها؟! لكن أن تتم مثل تلك التصرفات الطائشة
في الشوارع العامة للمناطق الداخلية مع وقوف العديد

من ممثلي وزارة الداخلية مكتوفي االيدي ازاءها ،فهو
األم��ر غير املقبول وامل�ف�ه��وم ..وأق�ص��د هنا م��ا أعانيه
ويعانيه م��رت��ادو طريق ال��دائ��ري الثاني املسمى زورًا
«بشارع الحب» ومعهم من أوقعه حظه العاثر وبنى أو
ً
اقتنى منزال كلفه مئات اآلالف على طول هذا الطريق
ف��ي م�ن��اط��ق ك�ي�ف��ان وال�ش��ام�ي��ة وال�ف�ي�ح��اء وال�ض��اح�ي��ة
وال�ن��زه��ة واملنصورية والقادسية وال��دس�م��ة وال��دع�ي��ة..
فانه سيعاني من راكبي الدراجات النارية والسيارات
العمالقة وامل ��زودة ع�م��دا بما ي�ح��دث أص��وات��ا مزعجة
تدخل الرعب في قلوب املارة.
ه ��ؤالء وغ �ي��ره��م م�م��ن ري�ح�ت�ن��ا أزم ��ة ك ��ورون��ا منهم،
سيعودون بكامل نشاطاتهم املزعجة صوتًا وقيادة

عذراً يا والدي

عدائية رع�ن��اء ،وسينتقمون م��ن أي��ام حبسة كورونا
لهم ،وسنكون نحن مرتادي هذه الطرقات الضحايا،
وس �ي �ق��ف م�ع�ظ��م رج� ��ال وزارة ال��داخ �ل �ي��ة م�ت�ف��رج�ين
كالعادة! ..يومها سنقول :اهلل يرحم أيامك يا كورونا..
اشتقنا لك!..
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الكالم الحر

اليوم أعاد شريط الذكريات مشهدًا لم يفارقنا،
ونحن ف��ي شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك ،ه��ذا الشهر
ال��ذي كنت تحبه وت�ح��رص فيه على أن يكون
دي��وان��ك عامرًا بالسحور املميز ،وأن��ت تشرف
بنفسك على راحة أصحابك وأصدقائك.
ال �ي��وم نستميحك ع ��ذرا ي��ا وال � ��دي ،ف�ق��د كنا
مجبرين على إغالق الديوان ألول مرة ،بسبب
وباء شرير اقتحم عاملنا من أقصاه إلى أقصاه.
ك��ورون��ا أو م��ا يعرف بمرض جائحة العصر
«كوفيد –  »19حط رحاله في الكويت كما هو
ال�ح��ال ف��ي معظم ال�ب�ل��دان ،وب��ات ح��دي��ث العالم
ن�ظ�رًا ل�لإص��اب��ات ال�ت��ي أح��دث�ه��ا وللوفيات التي
رحلت بسببه.
ال �ي��وم ي��ا وال� ��دي ،ت��ذك��رت ك�لام��ك ع�ن��دم��ا كنت
ت�ت�ح��دث إل�ي�ن��ا ع��ن ك�ي��ف ك ��ان عملكم لحماية
الناس من وباء الجدري في الكويت عام 1968
بعد ظ�ه��ور حالتي ج��دري ف��ي منطقة صيهد
العوازم ،وكيف كنتم تعملون على مدار الساعة
بتطويق املناطق امل��وب��وءة ،وه��ا نحن نعيد هذا
ال � ��دور ول �ك��ن ع �ل��ى م �س �ت��وى أوس � ��ع وإن ك��ان
مماثال ملا قمتم به.
ال�ك��وي��ت كلها ب��ات��ت م�ح��اص��رة وتعيش تحت
الحظر الكلي بعدما تفشى ه��ذا ال��وب��اء بشكل

مخيف وس��ري��ع ول��م يترك لنا خ�ي��ارًا ملمارسة
حياتنا الطبيعية.
دخلنا أيام الصوم والكل محجور في منزله ،ال
طقوس ،وال صالة جماعة ،ال جلسات مفتوحة
وال دواوي � � � � ��ن ،وح� �ت ��ى ب �ع ��ض امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
ب��ات��ت مغلقة ب�ع��دم��ا ت�ف��رغ��ت ك��وادره��ا الطبية
والتمريضية ملواجهة املرض وهم في الصفوف
األمامية يبذلون أعز ما لديهم لعالج املصابني.
تذكرت هذه األي��ام تلك املرحلة التي واجهتكم
ع � ��ام  ،1968وع �م �ل �ت��م ع �ل��ى ت �ط��وي��ق م�ن��اط��ق
بأكملها تمسكون بكل خ��ارج م��ن منزله إلى
عمله لتطعيمه ،التي شبهتها بعملية الصيد.
نحن ال�ي��وم معاناتنا تكبر ي��ا وال ��دي ،ألننا ال
نملك اللقاح امل�ط�ل��وب ،ب��ل نعيش م��ع «ع��دو» ال
يرحم ،يفتك بالناس والعالم من دون أن يوفر
لنا سالح املواجهة.
اس�ت�ع��دت ش��ري��ط ال��ذك��ري��ات ،ال��ذي روي�ت��ه لنا،
وك��أن�ن��ي أعيشه لحظة بلحظة ،وال �ي��وم عندما
أتأمل تلك الصورة أحمد اهلل أنه كان بمقدوركم
محاصرة الجدري باللقاح الذي ساعدكم على
الحد منه ،وإن كان بالغ الصعوبة ،بينما نحن
ف��ي ال �ك��وي��ت وال �ع��ال��م م��ا زل �ن��ا ف��ي ح��ال��ة ت��رق��ب
وانتظار لهذا ال��دواء ،وليس بمقدورنا أن نفعل

مها البرجس
ش�ي�ئ��ا س��وى االل �ت��زام ب��ال�ح�ج��ر ال�ك�ل��ي وال �ع��زل
االجتماعي والوقاية.
كنا في قلب الحدث منذ اليوم األول النتشار
ال ��وب ��اء ،وق ��واف ��ل ال �ه�ل�ال األح �م ��ر ال �ك��وي �ت��ي لم
تتوقف عن مد يد العون واملساعدة ،خصوصًا
للعمالة البسيطة وال�ه��ام�ش�ي��ة ض�ح��اي��ا تجار
اإلقامات واالتجار بالبشر التي انفجرت أمامنا
وب�ش�ك��ل م�خ�ي��ف ،وك��ذل��ك س��ارع �ن��ا إل ��ى ن�ج��دة
األس��ر املتعففة ال�ت��ي كنت ت�ح��رص دوم��ًا على
االهتمام بها.
ونحن ف��ي ال��راب��ع عشر م��ن مايو لعام 2020
نستذكرك بهذه األي��ام الفضيلة ،بعد أن يكون
قد مر على غيابك عنا ست سنوات من عمر
الزمن .يعز علينا أن يكون ديوانك مغلقًا.
هذا الديوان الذي آلينا على أنفسنا والدتي وانا
وإخوتي أن يبقى مفتوحًا على ال��دوام كما لو
كنت حيًا بيننا.

ما ذنب السوريين؟!

ال �ش��ارع ال �س��وري م�ش�ح� ٌ
�ون ب��ال�ق�ل��ق وال�خ��وف
وال�ج��وع ،نعم ه��ذه هي النتيجة الحقيقية التي
أرادها أعداء سوريا.
س ��وري ��ا ال �ب �ل��د ال � ��ذي ك� ��ان ي ��أك ��ل م �م��ا ي� ��زرع،
وال ي�ع�ي��ش ع �ل��ى امل �س ��اع ��دات ،وال � ��ذي تتكفل
حكومته بالتعليم من املرحل ِة االبتدائية وحتى
الدكتوراه باملجان ،ليس للسوريني فقط ،وانما
لكل الطالب العرب ،ومن دون فيزا وموافقات،
ازده � ��رت ف�ي�ه��ا ص�ن��اع��ة األدوي � ��ة ،ح�ت��ى ب��ات��ت
س��وري��ا ت ��وزع ال ��دواء ع�ل��ى س�ب��ع وس�ت�ين دول��ة
وبأرخص االسعار.
س��وري��ا املكتظة باملشافي املجانية وألصعب
األم� � ��راض «ال �س��رط��ان �ي��ة» ول �ك��ل ال �ن ��اس حتى
لزوارها ،وهي التي ّ
عربت الطب ،ينتهي شبابها
ال �ي��وم الج �ئ�ين مل � ��اذا؟! ل�ي�ج�ن��ي زع �م��اء ال �ث��ورة
ً
ً
املزعومة أمواال طائلة يهنأون بها في الخارج،
يناقشون هموم الوطن بالفنادق؟
ت �ح��ت م�س�م��ى امل �ط��ال �ب��ة ب��ال �ح �ق��وق وال �ح��ري��ات
أدخلوا إليها الشيشاني واالفغاني وغيرهما،

من الماللة

علي أحمد البغلي

ُ
ترى ما هي حقوقهم في سوريا؟ وملاذا جاؤوا؟
ما أكثر األي��ادي التي امتدت وخربت ودم��رت،
وم ��ا زال ال� �ع ��دوان اإلس��رائ �ي �ل��ي ي�ن�ف��ذ ع��دوان��ه
املستمر وب�ش�ك��ل ش�ب��ه أس�ب��وع��ي ،مستبيحًا
األج ��واء ال �س��وري��ة ،والنتيجة خ�س��ائ��ر ب ��أرواح
السوريني وتدمير بنى تحتية ج��دي��دة ،بينما
الكثير م��ن ال�ب�ل��دان العربية ت�ج��دد مقاطعتها
وت�ف��رض العقوبات االقتصادية عليها وسط
ظروفها السيئة في ظل سكوت دول��ي ،بينما
ال � ��دول ال�ع�ظ�م��ى م�ن�ه�م�ك��ة ب �ج��رد ح�س��اب��ات�ه��ا،
أص��دق��اء وأع ��داء ،ت�ج��دول مكاسبها ،مل��اذا كل
هذا؟ وماذا فعلت سوريا؟
ام��ا جبهة ال�ش�م��ال فشبه متوقفة الس�ت�ع��ادة
إدل� ��ب م ��ن األت� � ��راك ري �ث �م��ا ي �ت��م ال �ق �ض��اء على
كورونا ..فما ذنب السوريني؟
ل �ق��د اح �ج �م��ت اوروب � ��ا وح �ل��ف ال �ن��ات��و ف��ي ظل
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ع��ن ال�ت��دخ��ل ،بينما م��ا زال��ت
تركيا تتدخل علنًا ُوت � ّ
�روج ألتباعها وكأنها
تعيش خ��ارج كوكب األرض ،وم��ن الواضح أن

فخري هاشم السيد رجب
الحكومة التركية س��وف تقع ب�ين فكي ه��ؤالء
الذين ليس لهم مالذ سوى االراض��ي التركية،
وب �ي�ن ال �ض �غ��ط ال �ش �ع �ب��ي امل �ت ��زاي ��د ف ��ي ت��رك�ي��ا
وس��ط ت ��ردي ال��واق��ع ال�ص�ح��ي واالق �ت �ص��ادي..
فلماذا ال ي��وض��ع ح��د للتدخل التركي باألمن
اإلق �ل �ي �م��ي؟ ه��ا ه��ي ت��ون��س ق��د اس�ت�ط��اع��ت ان
تسجل موقفًا ُمشرفًا وان تكسر محاوالتها
َ
ُ
وان تسقط حساباتها برفضها جعل تونس
ً
م�ن�ص��ة لتسهيل ال �ت��دخ�لات ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،ف�م��اذا
ننتظر؟ وإل��ى متى ستبقى س��وري��ا بشعبها
تدفع الثمن؟ أال يكفي الحد ال��ذي وصلت إليه
األمور؟ ..فماذا تنتظرون؟!

رمضاننا غير!

في زمن «الكورونا» هذه السنة رمضاننا غير،
اختفت عندنا كل مظاهر االحتفاء بهذا الزائر
الكريم ،قبل ايام كان القرقيعان ،لم نر االطفال
وهم يطرقون االبواب وينشدون ،كنا ّ
نتذمر من
املبالغة في االستعدادات من دراع��ات او هدايا
القرقيعان ومن البوفيهات ،واليوم نشتاق الى
دخ��ول االط �ف��ال وض�ح�ك��ات االه��ل واالص��دق��اء
وتجمعهم.
رمضاننا غ�ي��ر ،لقد حرمنا م��ن س�م��اع صالة
ال �ت��راوي��ح وزح �م��ة امل�ص�ل�ين ف��ي امل �س��اج��د ..أي��ن
زحمة السيارات عند املساجد وتهاني املصلني
بعضهم بعضًا بعودة شهر رمضان عليهم؟
أي��ن م��وائ��د االف�ط��ار والجميع يأكل ويحمد اهلل
على كرم رمضان؟
رمضان السنة تميز في أوله بالحجر الجزئي،
وب�ه��ذا اختفت ال��زي��ارات وال�غ�ب�ق��ات ،واآلن جاء
الحجر الكلي ،وبهذا اختفت اص��وات املساجد
م��ن ص�ل�اة ال �ق �ي��ام ،وه �ن��اك م �ي��زة ان رم�ض��ان

السنة ت��رك لنا مساحة كبيرة لصالة وق��راءة
ال �ق��رآن ،وع��ن زح�م��ة ال �ش��وارع ،رم�ض��ان السنة
جعلنا بني افراد أسرتنا املقربة فقط.
رمضاننا غ�ي��ر ،ت�ق��ول ل��ي اح��دى ال �ج��ارات :انا
كما ت��ري��ن ع�م��ري ف��ي السبعني ،وه��ات�ف��ي كما
ترين فقط الستقبال االتصال ،وكما تعلمني ما
عندي عيال ،وان��ا اعيش مع الخادمة والسائق
ف �ق��ط ،،ع�ل�م�ي�ن��ي ك�ي��ف اع �م��ل اذًا ،وان ��ا هاتفي
م��ن دون ن��ت كما ت�ق��ول��ون؟ ان��ا م��ا اع��رف لهذه
ال�س��وال��ف ،ان��ا اح�ت��اج ال��ى الجمعية واح�ت��اج الى
التموين واح�ت��اج ال��ى الطبيب ،كيف أتصرف؟
اح �ن��ا ال��ذي��ن ال ن �ع��رف ب �ه��ذه االج� �ه ��زة .ن�ظ��رت
َ
اليها ول��م أن�ط��ق ألن��ي ال اع��رف االج��اب��ة ،وقلت
لنفسي انا التي اتعامل مع االجهزة الذكية ،الى
اآلن لم اع��رف كيف استخدم كل هذه الروابط،
في العموم انا ال اغ��ادر املنزل ،تقبلنا ان نكون
في الحجر الكلي ،لكن ما لفت نظري ساعات
العصر م��ن اج��ل ممارسة ري��اض��ة امل�ش��ي ،لقد

موضي المفتاح
وصلتني الكثير م��ن امل�ق��اط��ع وان��ا أرى الناس
وهم مزدحمون في املمشى ،خاصة ان عرضه
ال يتعدى املترين ،وبهذا يكون التقارب اكبر من
التباعد ،إذًا ما فائدة الحجر وممارسو رياضة
امل �ش��ي ي �ن �ش��رون �ه��ا ب�ع�ض�ه��م ب�ي�ن ب �ع��ض؟ ان
االزدح��ام والتقارب في آخر يومني من الحجر
الجزئي اعتقد انهما نشرا الفيروس بني الناس
بشكل كبير.
ومضة:
من أجل الكويت قرقعنا في البيت ،ألن رمضاننا
غير في كل شيء ..اللهم ارفع عنا الداء والبالء.

ناصر صباح األحمد..
وعراقيل
«إحياء الميناء»
داهم القحطاني
رغ��م ك��ل م��ا يحصل م��ن حولنا ف�لا ي��زال الشيخ ناصر صباح األحمد
ّ
يتمسك بمشروع تحديث الكويت وتجديد فاعليتها كقوة اقتصادية
مؤثرة في اإلقليم؛ فعاد بمقالة عنوانها «إحياء امليناء» أو إحياء مشروع
الكويت .2035
ّ
الرجل يواصل قرع األج��راس منذ نحو  30سنة لينبهنا جميعا إلى أن
غياب هذا املشروع عن خريطتنا يعني عمليًا فقدان الكويت التأثير ،ولن
ُ
ينفعنا حينها وجود املال الوفير؛ فالعواصف التي ّ
تهب في العالم تس ِقط،
ُ
أول ما تسقط ،الدول التي ال تملك سوى أرصدة مصرفية تتآكل بسبب
عشوائية الصرف ،وتزايد انتهاكات األم��وال العامة ،واألهم من ذلك عدم
وجود خطة طموحة وواضحة لتحويل تلك األرصدة لفرص استثمارية
ّ
تتيح استمرار هذا الرخاء املالي ،وال تجعله عرضة للتقلبات.
لكن ،مل��اذا ل��م ينجح الشيخ ناصر صباح األح�م��د ف��ي ال�ب��دء بتنفيذ هذا
املشروع الحلم ،رغم كل ما لديه من إمكانات؟!
َّ
وحتى هذه اللحظة ،ملاذا لم يوفق في حشد التأييد الشعبي لهذا املشروع،
ً
ليوازي الدعم الرسمي ،فينطلق املشروع من دون أن يكون منبوذًا ومحال
ّ
للشبهات؟! ..نتكلم عن املشروع.
حني بدأ الشيخ جابر األحمد مسيرته التنموية ،التي تستهدف تحديث
الكويت بمشروع مماثل ،كان يحظى بدعم أمير الكويت الراحل الشيخ
عبداهلل السالم ،تمامًا كالشيخ ناصر صباح األحمد الذي يحظى بدعم
سمو األم�ي��ر الشيخ صباح األح�م��د ،أح��د ق��ادة م�ش��روع نهضة الكويت،
لكن الشيخ جابر آن��ذاك أدرك أن ه��ذا امل�ش��روع ال يمكن أن ينجح ،ما لم
َّ
يتوله فريق من رج��ال الدولة من السياسيني ّ
املؤهلني الذين لديهم قدر
من الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة امليدانية على مواجهة كل عواصف
التشكيك ،وأل�غ��ام التخريب ممن سيتضرر م��ن ه��ذا امل�ش��روع التنموي
ُ
والتحديثي ،وهم كثر في ذلك الوقت ،وفي وقتنا الحالي.
وبهذا املعنى أدرك الشيخ جابر األحمد ـــــ بفطرته البدوية ،التي اكتسبها
طوال سنوات طويلة ،عاشها مع القبائل خالل فترة حكمه ملدينة األحمدي
وحقول النفط في الخمسينيات ـــــ أن األمر يتطلب رجال دولة يتعاملون
مع الذئاب والثعالب ،الذين ّ
يتربصون دائما بكل فريسة ،ال تتوافر لها
الحماية من الرجال األشداء من أصحاب القوة والفطنة.
رجال الدولة هؤالء مهمتهم الترويج لهذا املشروع ،وحمايته عبر قدراتهم
ُ
السياسية والتنظيمية؛ ولهذا لم َيقد مشروع النهضة في الكويت خبراء
النفط ،وخبراء االستثمار ،وخبراء تقنيات االتصال ..فهؤالء موظفون
تنفيذيون ال يستطيعون كسب امل�ع��ارك السياسية واملجتمعية التي ال
تزال ّ
تكبل مشروع الكويت .2035
في تجربة مشروع الكويت  2035خالل السنتني املاضيتني عانى املشروع
م��ن ف �ق��دان ال��دع��م الشعبي الحقيقي ال�ق��ائ��م ع�ل��ى ال�ب�ح��ث ع��ن املصلحة
املباشرة للمواطن العادي ،الذي هو أساس هذا املشروع.
ال�س�ب��ب ب�ب�س��اط��ة ألن م �ش��روع ال�ك��وي��ت  2035ل��م ي�ت��م تسليمه ل��وج��وه
سياسية جديدة أو جديدة نسبية تحظى بثقة الناس ودعمهم ،ألن لهم
ً
سجال مشجعًا ف��ي العمل السياسي الوطني ،أو ألن لديهم ق��درة على
كسب هذا التأييد ألي مشروع يدعمونه.
ّ
لنتذكر دائمًا أنه ،ورغم كل الجهود والترتيبات والخطط البراقة ،ال يمكن
لشخص واح��د ،وإن ك��ان بمواصفات الشيخ ناصر صباح األح�م��د ،أن
ينجح في وضع مشروع الكويت  2035على سكة التنفيذ ،ما لم يكن لديه
فريق من رجال الدولة من املؤهلني سياسيًا بالدرجة األولى ،لحماية هذه
املشروع التحديثي من أعداء كل تغيير ّ
يمس املصالح واملراكز املستقرة
طوال عقود.
الشيخ جابر األحمد لم ينجح من دون هؤالء ،ومن أبرزهم :عبدالرحمن
سالم العتيقي ،عبدالعزيز حسني ،خالد امل ��رزوق ،جاسم امل ��رزوق ،بدر
ال�ب��در ..ومجموعة أخ��رى من رج��ال الدولة امليدانيني الذين لم ترصدهم
الوثائق والسجالت ،لكنهم معروفون في التاريخ الشفهي ملن عاصر تلك
املرحلة.
طوال املقالة لم أقل إن هناك رؤية الكويت  ،2035والسبب أنه حان الوقت
ّ
لنبدأ بالتعامل مع هذه الرؤية لتكون مشروعًا ،يتطلب التنفيذ ،ال رؤية
نتعامل معها وكأنها شيء افتراضي نتحدث عنه وال نراه.
نعم« ،لنحيي امليناء» من دون تأخير.

الحظر الكلي ومستشفى جابر

يعتبر فرض حظر التجول تقييدا لحركة الناس بسبب ظروف
استثنائية ،كالحروب او الكوارث أو انتشار األمراض الوبائية
امل�ع��دي��ة ،وي�ك��ون الحظر ع��ام��ا على الجميع مل��واج�ه��ة انتشار
فيروس ك��ورون��ا ،وت��م فرضه بسبب ع��دم ال�ت��زام البعض من
املواطنني واملقيمني باإلجراءات الحكومية ،حيث تتزايد اعداد
املصابني بالفيروس ،االغلبية منهم وافدون بسبب مخالطتهم
للمرضى م��ن دون أخ��ذ الحيطة وال �ح��ذر .اال ان ق��رار الحظر
الشامل توجد به ثغرات عديدة في بنوده ،أهمها وضع من يرعى
كبار السن من اهله في منزلهم وال يسكن بمنطقتهم السكنية
وبخاصة اذا كان يعطيهم ادويتهم؟ وكذلك كيف تم السماح

لقاطني املنطقة السكنية الواحدة بالخروج ملمارسة رياضة
املشي من الساعة  6.30 - 4.30يوميا ،وهذا القرار سيشمل
الكويتيني وبالطبع العمالة املنزلية مما سيتيح لهم جميعا –
بوقت واح��د  -الفرصة للتجمع مع اصدقائهم باملنطقة ،وقد
يتم قيامهم بالزيارات املنزلية لجيرانهم ومعارفهم لقضاء
الوقت ..علما بأن فترة  60 - 30دقيقة يوميا كافية ملمارسة
الرياضة والترفيه عن النفس! ان رياضة املشي مهمة جدا
لصحة االفراد جسديا ونفسيا ،اال أن تطبيقها بفترة انتشار
الوباء والذي يتطلب التباعد االجتماعي يعتبر مجاال خصبا
لنشر العدوى باملرض ،وسيزيد من اعداد املواطنني املصابني

الصحة العقلية والنفسية لإلنسان التي تجب حمايتها خالل
هذا النوع من االزمات» ،ويكون ذلك بواسطة البرامج التوعوية
اليومية بالتلفاز ووسائل التواصل االجتماعي والتي حاليا
بدأت تسلك هذا الطريق من خالل مشاركة االطباء النفسيني
واألخصائيني االجتماعيني في التواصل مع االفراد واالصغاء
أ .د .بهيجة بهبهاني
ملعاناتهم النفسية.
ان �ن��ا ن�ط��ال��ب م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب�ت��وض�ي��ح االم� ��ور ال �ت��ي تعتبر
بالفيروس .وقد اعتبرت منظمة الصحة العاملية «ان التفكير ض��روري��ة للصحة النفسية للمواطن ،وأول�ه��ا هل باستطاعة
السليم وفهم األمور والظروف املحيطة بانتشار الفيروس في مستشفى ج��اب��ر اس�ت�ي�ع��اب امل��زي��د م��ن امل��واط �ن�ين امل�ص��اب�ين
كل انحاء العالم بالشكل الصحيح ،هي جزء من املحافظة على بكورونا؟ وماذا اذا لم يستوعب كما يشاع حاليا؟
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وفاة ُمصارع بسبب «كورونا»!
ُ ّ
توفي مصارع سومو ،في عمر الثامنة والعشرين ،في اليابان ،بعد إصابته بفيروس كورونا
املستجد ،وفشل أعضاء ع��دة في جسمه؛ ليصبح الضحية األول��ى للفيروس في الرياضة
التقليدية في البالد ،وفق ما أعلن االتحاد املحلي.
وبعد معاناته مع الفيروس منذ أكثر من شهر ،توفي شوبوشي ،املصارع في الفئات الدنيا،
عضو فريق تاكاداغاوا في طوكيو ،أمس (األربعاء).
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تعمد بعض األندية تعطيل عملية الصرف»
«بسبب ّ

المال :إيداع «االحتراف الجزئي»
في حسابات الالعبين مباشرة

صقر المال

حكم عبدالمولى
أع �ل��ن ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة ال�ع��ام��ة
ل�ل��ري��اض��ة ال��دك �ت��ور ص�ق��ر امل�ل�ا ان الهيئة
وض� �ع ��ت دراس � � ��ة إلي � � ��داع ص � ��رف روات � ��ب
االحتراف الجزئي في حسابات الالعبني
مباشرة ،جاء ذلك خالل الحلقة النقاشية
ال �ت��ي أق �ي �م��ت م �س��اء أول م ��ن أم � ��س ،عبر
ب� ��رن� ��ام� ��ح  ،zoomون� �ظ� �م� �ت� �ه ��ا ج �م �ع �ي��ة
امل �ح��ام�ي�ن ت �ح��ت ع �ن ��وان «اث� ��ر أزم� ��ة وب ��اء
ك��ورون��ا ع�ل��ى ال �ق �ط��اع ال��ري��اض��ي وع�ق��ود
الالعبني» ،بمشاركة كل من عضو مجلس
جمعية املحامني السابق مدير لعبة كرة
ال �ي��د ب �ن��ادي ال �ق��ادس �ي��ة م�ح�م��د خ��ري�ب��ط،
وأم�ين السر ال�ع��ام ب��ال�ن��ادي العربي ف��ؤاد
امل � ��زي � ��دي ،وع� �ض ��و م �ج �ل��س إدارة ن ��ادي
ال� �ك ��وي ��ت ب �ل �س��م االي � � � ��وب ،وأداره� � � � ��ا ع�ب��ر
تقنية ال�ف�ي��دي��و ك��ون�ف��ران��س رئ�ي��س لجنة
الشباب والرياضة بجمعية املحامني فهد
الهاجري.
وأض� � � � ��اف امل� �ل ��ا ان روات� � � � ��ب االح� � �ت � ��راف
الجزئي ع��ن أشهر م��ارس وأب��ري��ل ومايو
س� �ت� �ص ��رف ك� ��ام �ل�ا ل�ل�اع� �ب�ي�ن خ �ل ��ال اي � ��ام
بعد موافقة وزارة امل��ال�ي��ة ،وه�ن��اك توجه
بتنظيم منظومة ص��رف روات��ب العاملني
ب��األن��دي��ة واالت �ح��ادات ال��ري��اض�ي��ة ،مشيرا
الى ان تعمد بعض األندية تعطيل صرف
االح� �ت ��راف ال �ج��زئ��ي أج �ب��رن��ا ع�ل��ى ات�خ��اذ
ق��رار سيصدر خ�لال الشهر املقبل بإيداع
م�ب��ال��غ االح �ت��راف ف��ي ح�س��اب��ات الالعبني
م�ب��اش��رة ،ودور األن��دي��ة إرس ��ال كشوفات

فؤاد المزيدي

بلسم األيوب

محمد خريبط

■ المزيديُ :يحسب للهيئة صرف الميزانية
■ األيوب :أكبر اضطراب منذ الحرب العالمية
■ خريبط :نحتاج إلى خريطة طريق
ال�ل�اع� �ب�ي�ن امل �س �ت �ح �ق�ي�ن ،م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ان
الجميع تأثر بأزمة وباء كورونا ،وكانت
ال �ك��وي��ت س �ب��اق��ة ف ��ي ات �خ ��اذ ق� ��رار إي �ق��اف
النشاط الرياضي في  24فبراير املاضي
ب�ع��د دراس ��ة اس�ت�م��رت أس�ب��وع��ًا ،وك�ن��ا من
أوائ � ��ل دول ال �ع��ال��م ف ��ي اي �ق ��اف ال��ري��اض��ة
ب�ع��د معرفتنا طبيعة ال�لاع��ب ال��ري��اض��ي
واخ � �ت �ل��اط � ��ه ب� ��أس� ��رت� ��ه وأص � ��دق � ��ائ � ��ه ف��ي
الدواوين ،ورفعت توصية بذلك الى املدير
ال �ع��ام للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ال��دك�ت��ور
ح �م��ود ف�ل�ي�ط��ح ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى س�لام��ة
وصحة الرياضيني.
وم� ��ا ي �خ��ص ع �ق ��ود ال�ل�اع �ب�ي�ن وامل ��درب�ي�ن
باألندية الرياضية قامت الهيئة العامة
للرياضة بصرف ميزانية األندية بالكامل
لكي تلتزم بعقودها ،ودور الهيئة مراقبة
أوجه الصرف ،وفي الوقت نفسه وضعت
ال �ه �ي �ئ��ة ك ��ل م �ن �ش��آت �ه��ا ال��ري��اض �ي��ة ت�ح��ت
ت �ص��رف وزارة ال �ص �ح��ة ل�ت�ح��وي�ل�ه��ا ال��ى
محاجر صحية.
من جانبه ،اكد فؤاد املزيدي ان اآلثار التي
ترتبت عن أزم��ة وب��اء ك��ورون��ا تمثلت في
ال �ع �ج��ز امل��ال��ي وال �خ ��وف م��ن ع ��دم ال��وف��اء
ب��ال �ت��زام��ات األن ��دي ��ة ،ل�ك��ن ي�س�ج��ل للهيئة

ال� �ع ��ام ��ة ل �ل ��ري ��اض ��ة م��وق �ف �ه��ا ف� ��ي ص ��رف
م �ي��زان �ي��ة االن� ��دي� ��ة ف ��ي ت��وق �ي��ت م �ن��اس��ب،
ق�م�ن��ا ع�ل��ى اث ��ره ب �ص��رف ع �ق��ود ال�لاع�ب�ين
وامل ��درب�ي�ن ،خ��اص��ة األج��ان��ب ،م�ش�ي��را ال��ى
ان النادي العربي لم يستعجل في إنهاء
عقود مدربي املراحل السنية في األلعاب
منذ ب��داي��ة األزم ��ة ف��ي ظ��ل ان�ت�ه��اء املوسم
الرياضي واتخذت األندية االخ��رى القرار
نفسه.
وأوضح ان النادي العربي كان سباقا في
ات�خ��اذ ك��ام��ل احتياطاته عند ب��داي��ة ازم��ة
ال ��وب ��اء ،وذل ��ك ب�ق�ي��اس ال� �ح ��رارة لالعبني
واالجهزة الفنية واإلدارية ،وعلى الصعيد
االجتماعي قمنا بتوزيع السالت الغذائية
على املحتاجني ،ومنذ اي��ام تلقينا كتابًا
رس �م �ي��ًا م��ن اح� ��دى ال �ج �ه��ات ب �ت��وزي��ع 20
ألف قناع بالستيكي للحماية من تفشي
فيروس كورونا.
وقالت بلسم االي��وب ان الرياضة العاملية
تتعرض حاليا ألزم��ة غير مسبوقة منذ
ال� �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،واض ��اف ��ت ان
ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ت �ع��د م �ج �ه��ول��ة ،ون�ح��ن
مثل بقية العالم ليس لدينا الخبرة في
التعامل مع هذا الفيروس املستجد ،الذي

ت�س�ب��ب ف��ي خ�س��ائ��ر ق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال�ت��ي
ت�ع��دت ال �ـ 5م�ل�ي��ارات دوالر على املستوى
العاملي.
واك��دت االي��وب ان ال��دع��م الحكومي انقذ
االن��دي��ة الرياضية من اج��ل تجاوز االزم��ة
وصرف عقود الالعبني واملدربني.
واض� ��اف� ��ت ان � ��ه ال ت ��وج ��د رؤي� � ��ة واض �ح��ة
ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال �ع��امل��ي ،وأي �ض��ا محليا،
الس �ت �ئ �ن��اف ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي ،ول �ك��ن
علينا وض��ع أكثر م��ن سيناريو لتقديمه
مستقبال.
واش � � ��ار م �ح �م��د خ��ري �ب��ط ال � ��ى ان إي �ق��اف
ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي ك��ان م�ف��اج�ئ��ا ،وال�ت��زم
ال �ج �م �ي��ع ب �ت �ن �ف �ي��ذه ح��رص ��ا ع �ل��ى س�لام��ة
الرياضيني واملجتمع ،مضيفا ان العبي
اليد في نادي القادسية يخضعون حاليا
لبرنامج بدني للمحافظة على لياقتهم،
وهناك شبه تواصل يومي.
وقال خريبط ان أزمة كورونا تسببت في
مشاكل ع��دي��دة ،خاصة في تجديد عقود
الالعبني وامل��درب�ين ،ونحتاج الى خريطة
طريق من الهيئة العامة للرياضة لإلعداد
ل �ل �م��وس��م ال� �ج ��دي ��د ،وإق� ��ام� ��ة م �ع �س �ك��رات
لتجهيز الالعبني.

بوطبيلة
كلب الست
خرجت للمشي ..وشوية نبعد عن الديار
قلت لنرى مظاهر الممشى آخر النهار
فوجئت وشفت بعد أن رفع الستار
الكالب تمارس الرياضة والبشر فشار
فتيات وسيدات برفقة الكالب بكل وقار
األوزان فوق األلف والكالب مكملة المشوار
فالسمينات تعبن من الحر والهوب القار
تذكرت قصيدة ألحمد فوائد نجم الشاعر المغوار
عنوانها «كلب الست» ..انت عمري وفكروني يا شطار
الست اللي هي الست اللي كلها وقار
اسم كلبها «فوكس» الشرس بومنخار
عموما ال نروح بعيد ونضيع الحوار
بعض بنات ديرتنا بيقلدون األجانب مخنا طار
شايلين خياش عيش والمشي انهيار
يا جماعة االوزان ثقيلة والمنظر دمار
الله يعطيهن الصحة وما يطول االنتظار
انا تعبت من المشي والدم يدور والعرق انهار
المشي حركة وبركة شكرا بناتنا االخيار
احنا نمزح معاكن وهذا مجرد حوار
الحق يا بوعديسي جهز لنا االفطار

لقيمات
العب أخذ سيجارة ..وانتشى وراح يغني لزمالئه..
فشاهدوا «شورته مشقوق» ،قالوا له« :شورتك
مشقوق» ،قال :الحين اغنيها لكم!

أنظار العالم تتجه إلى «البوندسليغا»

وردة :دعوني وشأني!
أكد الجناح املصري عمرو وردة ان إنهاء
ف �ت��رة إع ��ارت ��ه م ��ع ن� ��ادي الري �س ��ا ل ��م يكن
ألسباب أخالقية او انضباطية ،كما ذكر
ناديه اليوناني لكرة القدم ،بل لخالفات
بني إدارته وإدارة ناديه باوك تسالونيكي.
وأعلن الريسا في بيان الثالثاء انه «بقرار
ش �خ �ص��ي م ��ن رئ �ي ��س ال � �ن ��ادي أل�ك�س�ي��س
ك ��وج� �ي ��اُ ،وض� � ��ع ال�ل�اع� �ب ��ان ع� �م ��رو وردة
ويانيس ماسوراس خارج الفريق بسبب
مخالفات انضباطية خطيرة» ،مما أعاد
ف�ت��ح ب��اب ال �ج��دل ب�ش��أن ال�لاع��ب امل�ص��ري،

الس� �ي� �م ��ا ع� �ب ��ر م� ��واق� ��ع ال � �ت� ��واص� ��ل ،ع�ل��ى
خ�ل�ف�ي��ة ق�ض��اي��ا س��اب�ق��ة م�ش��اب�ه��ة ،آخ��ره��ا
مع منتخب الفراعنة خ�لال ك��أس أفريقيا
.2019
ّ
ورد وردة ( 26ع��ام��ا) ،ف��ي ح��دي��ث مل��وق��ع
«ي�ل�اك ��ورة» امل �ص��ري ،ب�ت��أك�ي��د رغ�ب�ت��ه في
«م�م��ارس��ة ك��رة ال �ق��دم وان ي��دع�ن��ي ال�ن��اس
وشأني .في كل مرة ّ
يزجون بعبارة (غير
أخالقية) لدى الحديث عني .أنا معار الى
الري �س��ا وك ��ان م��وس�م��ي ج�ي��دا لتسجيلي
ث�م��ان�ي��ة أه ��داف وس��ت ت �م��ري��رات حاسمة

وق��د وضعته ف��ي م��رك��ز جيد (ال�ث��ام��ن من
أصل .»)14
ت��اب��ع« :ل �ك��ن ل��رئ�ي��س الري �س��ا م�ش�ك�ل��ة مع
ن��ادي ب��اوك ،على خلفية ال�ص��راع املحلي
امل �ح �ت��دم ب�ي�ن ب ��اوك وأومل �ب �ي��اك��وس ،وه��و
�ام لرئيس ن��ادي اومل�ب�ي��اك��وس .كانت
م�ح� ٍ
اع��ارت��ي ستنتهي ب�ع��د ث�لاث��ة أس��اب�ي��ع أو
شهر ثم أعود لنادي باوك .الناس هنا في
اليونان يعلمون األسباب الحقيقية وراء
خ �ط��وة ان �ه��اء إع ��ارت ��ي ،ب�س�ب��ب امل�ش�ك�لات
والكره الكبير بني باوك والريسا».

لقطة من لقاء سابق بين شالكه ودروتموند

عمرو وردة

ّ
تهدد األندية اإلنكليزية
خسائر مالية ضخمة

العبو ليفربول خالل تدريب سابق

شروط صحية صارمة قبل استئناف التدريبات
سيخضع العبو ال��دوري اإلنكليزي لكرة القدم لبروتوكول صحي ص��ارم في
ح��ال ع��ودت�ه��م إل��ى ال�ت�م��اري��ن ف��ي م��راك��ز األن��دي��ة تحضيرًا الستئناف محتمل
للمنافسات بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا املستجد ،بحسب ما
أفادت تقارير صحافية محلية .وأفادت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)،
أنها اطلعت على نسخة من البروتوكول الذي تم إرساله إلى األندية العشرين في
البريمرليغ ،ويتضمن بنودًا مثل ضرورة القيام بتعقيم شامل في مركز التمرين
بعد كل حصة تدريبية ،بما يشمل رايات الزوايا والقوائم وحتى ساحات اللعب.
كما أش��ارت إل��ى أن البروتوكول يلحظ خطوات إجرائية بشأن سير حصص
التدريب ،مثل منع عرقلة الالعبني بعضهم لبعض ،واقتصار مجموعات التدريب
على خمسة أف��راد كحد أق�ص��ى ،إض��اف��ة إل��ى إج��راء فحوص مرتني أسبوعيًا
لكشف «كوفيد  ،»19 -وقياس درجة حرارة الالعبني وأفراد الفرق بشكل دوري.

ت��واج��ه أن��دي��ة ال � ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي
امل �م �ت��از ل �ك��رة ال �ق��دم خ�ط��ر خ�س��ارة
مبالغ ضخمة م��ن إي ��رادات حقوق
البث التلفزيوني جراء اضطرارها
إل� ��ى إع� � ��ادة ج� ��زء م ��ن األم � � ��وال إل��ى
ال �ق �ن ��وات ال �ن��اق �ل��ة ،ح �ت��ى ف ��ي ح��ال
استئناف املوسم املعلق منذ مارس
ال �ف ��ائ ��ت ب �س �ب��ب ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا
املستجد خلف أبواب موصدة.
سيتم تعويض مبالغ للقنوات عن
ُ
املباريات التي لم تقم في موعدها
امل �ح��دد ،ك�م��ا ويعتبر ع��دم ت��واج��د
ً
جماهير ف��ي امل�لاع��ب ع��ام�لا مهمًا
في هذه املعضلة.
وأشارت هيئة اإلذاعة البريطانية
(ب� � ��ي ب � ��ي س� � ��ي) إل� � ��ى أن األن� ��دي� ��ة
ال �ت��ي واص �ل��ت م �ش��اورات �ه��ا ب�ش��أن
«م � �ش� ��روع االس� �ت� �ئ� �ن ��اف» ،ت��واج��ه
خسائر بقيمة  340مليون جنيه
استرليني ( 420مليون دوالر).
وق ��ال ري �ت�ش��ارد م��اس�ت��رز الرئيس
التنفيذي لرابطة ال��دوري «تمكنا
م��ن إط�لاع أنديتنا بشأن وضعنا
م��ع ال �ق �ن��وات ال �ن��اق �ل��ة ،وه ��و طبعًا
أمر سري...مهما يحصل ،ستكون
ه�ن��اك خسائر كبيرة ف��ي إي ��رادات
األندية ،هذا أمر حتمي».
وقد تصل قيمة املبالغ التي ستتم
إع� � � ��ادة ت �س ��دي ��ده ��ا إل � ��ى ال �ق �ن ��وات

ال �ن��اق �ل��ة م� ��ا ي � �ق� ��ارب  760م �ل �ي��ون
ّ
ج�ن�ي��ه إس�ت��رل�ي�ن��ي ف��ي ح ��ال ت�ع��ذر
اس�ت�ك�م��ال امل��وس��م .ف�ي�م��ا س�ب��ق أن
ّ
حذر ماسترز من أن هذه القيمة قد
تصل إلى مليار جنيه إذا أضيفت
إل �ي �ه��ا ال �خ �س��ائ��ر م ��ن ب �ي��ع ت��ذاك��ر
املباريات.

مخاوف الالعبني
م � � ��ع ذل � � � � � ��ك ،ان � � �ض� � ��م ال� � ��دول � � �ي� � ��ان
اإلنكليزيان رحيم ستيرلنغ وداني
روز إلى الالعبني الذين أعربوا عن
مخاوفهم من استئناف املنافسات
في رياضة يتحتم فيها االحتكاك
ب�ين االش�خ��اص ،ف��ي ظ��ل إرش��ادات
الحكومة ألف ��راد املجتمع بالتزام
مبدأ التباعد االجتماعي واملسافة
اآلمنة.
وق� � ��ال س �ت��رل �ي �ن��غ ف� ��ي ح ��دي ��ث م��ع
ق �ن ��اة ي��وت �ي��وب ال �خ��اص��ة ب �ن��ادي��ه
مانشستر سيتي (بطل املوسمني
امل��اض �ي�ين)« :ف ��ور ال �ع��ودة ال يجب
أن ت� �ك ��ون ت �ل��ك ال �ل �ح �ظ��ة م�ت�ع�ل�ق��ة
ف�ق��ط ب �ك��رة ال �ق��دم ،ي�ج��ب أن ت�ك��ون
آمنة ليس فقط لنا نحن الالعبون
ب��ل ل �ك��ل أع �ض��اء ال �ط��واق��م الطبية
والحكام».
وت��اب��ع «ل�س� ُ�ت خائفًا ،ب��ل متحفظ،
وأفكر في أسوأ نتيجة ممكنة».

ستجد ك��رة ال �ق��دم األمل��ان�ي��ة نفسها ،ب ��دءا م��ن عطلة
نهاية األس�ب��وع ،محط اهتمام عاملي واس��ع النطاق
من مختلف عشاق اللعبة ،في ظل توقف منافسات
ال�ب�ط��والت ال�ك�ب��رى األخ ��رى بسبب ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد.
وستصبح البوندسليغا ،في  16مايو ،أول بطولة كرة
قدم كبرى في أوروبا والعالم تستأنف نشاطها في ظل
جائحة «كوفيد »-19التي أدت ال��ى تعليق شبه كامل
ملختلف األحداث الرياضية منذ مارس املاضي.
وف��ي ظ��ل م��واص�ل��ة بحث ب�ط��والت ك�ب��رى ف��ي أوروب��ا
ع ��ن ص �ي��غ وس �ب��ل الس �ت �ك �م��ال م �ب��اري��ات �ه��ا ،س�ت�ع��ود
مالعب كرة القدم األملانية الستضافة اللقاءات بدءا
من السبت القادم ،على الرغم من أنها ستكون خلف
أبواب موصدة بوجه املشجعني.
وستحظى ع��ودة ال��دوري األمل��ان��ي باهتمام إعالمي
أك �ب��ر م��ن امل�ع�ت��اد ف��ي مختلف أص �ق��اع األرض .ففي
ال �ب��رازي��ل ،ال�خ�ص��م ال�ت�ق�ل�ي��دي ألمل��ان �ي��ا ع�ل��ى صعيد
املنتخبات الوطنية ،بدأت وسائل االع�لام تخصص
تغطية واس�ع��ة للبوندسليغا على حساب األخبار
الرياضية املحلية.

وت �خ �ص ��ص وس� ��ائ� ��ل إع �ل ��ام ت� �ق ��اري ��ر م �خ �ت �ل �ف��ة ع��ن
العودة املرتقبة ،ال سيما «ديربي الرور» بني شالكه
وب ��وروس� �ي ��ا دورت � �م ��ون ��د ،أب � ��رز م� �ب ��اري ��ات امل��رح �ل��ة
ال� �س ��ادس ��ة وال� �ع� �ش ��ري ��ن ال� �س� �ب ��ت .وس� �ت� �ق ��وم ش�ب�ك��ة
«فوكس» مالكة حقوق بث البوندسليغا في البرازيل
ب �ع��رض امل� �ب ��اراة م �ب��اش��رة ع�ن��د ال�ت��اس�ع��ة وال�ن�ص��ف
صباحا بالتوقيت امل�ح�ل��ي .كما ن�ش��رت ال�ق�ن��اة عبر
موقعها االلكتروني تقريرا ع��ن امل�ب��اراة اخ�ت��ارت له
«االنتظار سينتهي قريبا» كعنوان رئيسي.
كما أج��رت شبكة «غ�ل��وب��و» ،وه��ي أك�ب��ر املجموعات
اإلع�ل�ام �ي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،ح � � ��وارات م ��ع أرب� �ع ��ة الع�ب�ين
ب��رازي�ل�ي�ين ي��داف�ع��ون ع��ن أل ��وان أن��دي��ة أمل��ان�ي��ا ،منهم
وي �ل �ي��ام الع ��ب ف��ول�ف�س�ب��ورغ ،وال� ��ذي أق ��ر ب ��أن بعض
الالعبني «خائفون بعض الشيء» من تبعات العودة
على وضعهم الصحي.
وف��ي الهند ،يترقب مشجعون ع��ودة البوندسليغا،
ال ��دوري ال��ذي ك��ان االه�ت�م��ام ب��ه ثانويا ف��ي الظروف
ال� �ع ��ادي ��ة ،ف ��ي م �ق��اب��ل إق� �ب ��ال ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة ال � ��دوري
اإلنكليزي وتشجيع أندية مثل ليفربول ومانشستر
يونايتد وتشلسي.

«الجدي هينيس» يغيب عن كولن
سيفتقد كولن تميمة الحظ (الجدي هينيس) للمرة
األول ��ى ف��ي  12ع��ام��ا ،عندما يستأنف مبارياته في
دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم ،يوم األحد
املقبل أم��ام ضيفه ماينتس ،بعد أن حرمت القيود
الصحية الصارمة رمز النادي من الظهور في امللعب.
وس� �ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ن �ح ��و  300ش� �خ ��ص ،م� ��ن ب�ي�ن�ه��م
ال�لاع�ب��ون واألج �ه��زة الفنية وال�ح�ك��ام ،داخ��ل وح��ول
االس �ت ��ادات خ�ل�ال أي ��ام امل �ب��اري��ات لتقليص مخاطر
العدوى.
ومن األشياء التي تحظرها القيود التمائم ،وبينها
ال �ج��دي ه�ي�ن�ي��س ال� ��ذي ُي�ح�ت�ف��ل ب��ه ف��ي امل �ل �ع��ب قبل
انطالق أي مباراة لكولن على أرضه.
وذكرت صحيفة اكسبريس التي تصدر في كولونيا،
أن�ه��ا ستكون امل��رة األول ��ى منذ  2008ال�ت��ي ال يظهر
فيها الجدي في امللعب قبل انطالق أي مباراة.

كولن سيفتقد الجدي هينيس ألول مرة منذ  12عاماً

الحرارة

الخميس

الطقس
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حار وتظهر بعض السحب العالية والرياح
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كالم الناس

25

الصغرى

41

الكبرى

الرطوبة
البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

3.44 5.55

10.38

ً
صباحا

***
ا مل ��أزق ا ل �ت��ر ك��ي ف��ي س��ور ي��ا و غ �ي��ر ه��ا ،و م��ا ت �ت �ع��رض ل��ه
من نزيف مالي وبشري وخسائر سياسية ال يختلف
كثيرا عن املأزق اإليراني.
فإيران ،بمواردها الضخمة ،وتميزها عن تركيا بإنتاجها
الكبير من البترول ،ومساحتها التي تبلغ ضعف حجم
ت��رك�ي��ا ،وزي ��ادة ت�ق��ارب  %50ف��ي ع��دد ال�س�ك��ان ك��ان من
امل �م �ك��ن أن ي �ج �ع �ل �ه��ا ب �س �ه��ول��ة ق� ��وة اق �ت �ص ��ادي ��ة ك �ب �ي��رة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ل��و ت �ف��رغ ق��ادت �ه��ا ،خ�ل�ال ال �س �ن��وات األرب �ع�ين
امل��اض�ي��ة ،ل�لاه�ت�م��ام ب�ه��ا داخ�ل�ي��ا وتنمية م��وارده��ا ،ولكن
ال��رغ �ب��ة ف��ي ب �س��ط ال �ن �ف��وذ ،ك �م��ا ح �ص��ل ف��ي ت��رك �ي��ا ،وإن
بدرجة أق��ل ،دفعها للمغامرة في سوريا واليمن ولبنان
وال �ع��راق وغ �ي��ره��ا ،وك ��أن ه��ذه ال� ��دول ،امل�ن�ه�ك��ة وامل�ف�ل�س��ة
والضعيفة واملليئة بالفساد ،ستضيف شيئًا إلي��ران أو
ل�ص��ورت�ه��ا ف��ي ال�ع��ال��م ،وك��ان��ت النتيجة أن إي��ران انعزلت
تمامًا مع رفضها كل دعوات الحكمة والتعقل والبعد عن
امل��زاي��دات والعنتريات املذهبية ،وقصص اإلي�م��ان املطلق
بالخالص القريب مع اق�ت��راب نهاية العالم .وربما كانت
ال�ك��وي��ت ال��دول��ة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي م��دت ي��د امل�س��اع��دة الرمزية
لها النتشالها من الضائقة الصحية واملالية التي تعانيها
نتيجة الحصار العاملي عليها ،واألميركي بطبيعته.
لقد أتعبت «كورونا» الجميع ،وعلى الدول «املارقة» العودة
إلى جادة الصواب والتفكير في أمن شعوبها ورفاهيتهم
ً
وس�ع��ادت�ه��م ب��دال م��ن البحث ع��ن مناطق ن�ف��وذ وهمية ال
تعني ف��ي ن�ه��اي��ة األم��ر شيئًا وال تمثل غ�ي��ر ع��بء م��ادي
ً
وعسكري يشكل نزيفًا هائال ملوارد الدولة ،خاصة على
ضوء تدهور البنية الصحية واالقتصاد لها ،وهروب كل
الكفاءات منها.
كما أن م��ا تصرفه إي��ران على بناء ترسانتها الحربية،
م��ن األم � ��وال ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا اإلي ��ران �ي ��ون ل �ش��راء ال �غ��ذاء
وال � ��دواء ،ي�م�ك��ن أن ي�ت�ح��ول إل��ى رم ��اد ب�ض��رب��ة عسكرية
واحدة ،وتجربة صدام عام  ،2003وأردوغان أمام مكتب
بوتني خير دليل على خواء صواريخهما البالستية.
إن إيران ليست بحاجة ألن تتمدد لطرطوس وحمص أو
ت�ع��ز وص��ور ،وال�ب�ص��رة ،ب�ق��در حاجتها ألن ت�ت��واج��د في
دس�ف��ول وكرمانشاه وع�ب��ادان واأله��واز ،وع�ش��رات امل��دن
ال�ف�ق�ي��رة األخ ��رى ال �ت��ي ي�ئ��ن س�ك��ان�ه��ا ت�ح��ت وط ��أة ال�ع��وز
والفاقة.
ق��راءة رواي��ة «أن ت�ق��رأ لوليتا ف��ي ط �ه��ران» آلذر نفيسي،
س�ت�ع�ط��ي ق��ارئ �ه��ا ش �ع��ورًا ب ��أن ت�ح�ط�ي��م ن�ف�س�ي��ة امل��واط��ن
اإليراني ،وكرامته ،سبق بكثير تحطيم اقتصاد الدولة.

بهدف الحصول على إعجابات وتعليقات

نشر الصور على «إنستغرام»
قد يؤدي إلى زيادة القلق

فجر

الصــــالة

ً
صباحا

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

عصر

6.33 4.56
شروق

مغرب

8.00 11.44
ظهر

عشاء

كاميرا سبقلا رصدت التباين بين حولي والفروانية

مقيمون ينتقدون أقرانهم لعدم
التزامهم التباعد خالل المشي

«أن تقرأ لوليتا
في طهران»!
على الرغم من إعجابي بالتجربة االقتصادية التركية،
ذات األسس واملنطلقات العلمانية البحتة .وعلى الرغم
م ��ن ك ��ل م� �ح ��اوالت ق �ي��اد ت �ه��ا ر ب ��ط األ م � ��ور ب �ت �ص��ورات
د ي�ن�ي��ة ،و م��ع ت�ق��د ي��ري ل�ح�ي��و ي��ة و ج�ه��ود ا ل�ش�ع��ب ا ل�ت��ر ك��ي
و مل ��ا ح �ق �ق��ه م��ن ن �ه �ض��ة س �ي��ا ح �ي��ة و ص �ن��ا ع �ي��ة ال ي�م�ك��ن
تجاهلها ،فإن الحكومة التركية لم تستطع ،مع زيادة
ت�ص��ا ع��د ق��و ت�ه��ا ا ل�س�ي��ا س�ي��ة وا ل�ع�س�ك��ر ي��ة واال ق�ت�ص��اد ي��ة،
م��ن مقاومة الرغبة ف��ي التدخل ف��ي ش��ؤون غيرها من
دول ق��ر ي�ب��ة و ب �ع �ي��دة ،م�ث��ل س��ور ي��ا و ل�ي�ب�ي��ا و ق��وا ع��د ف��ي
ق�ط��ر و غ�ي��ر ه��ا .و ك��ان منظر ا ل��ر ئ�ي��س ا ل�ت��ر ك��ي أردو غ��ان،
و ه��و يقف بوجوم أ م��ام الباب املوصد ملكتب الرئيسي
الروسي بوتني مؤثرا ،ومنظرا ثقيال على النفس حتى
مل��ن ال يكن أي ا ع�ج��اب ألردو غ��ان ،وأ ع�ت�ق��د أن تداعيات
الوضع العسكري في سوريا ،وازدياد التورط التركي
ف��ي و ح��ول ا ل�ح��رب ا ل�س��ور ي��ة ،و خ�س��ا ئ��ر ه��ا األ خ�ي��رة هي
التي دفعته لذلك املوقف ،وكان حريا به التفرغ لنهضة
وطنه واملساهمة في زيادة رخائه.

مساءً

3.20 3.27

كلمة ورد غطاها
د .موضي عبدالعزيز الحمود
m.alhumoud@alqabas.com.kw

كورونيات ()8

#هل_سنتعلم_الدرس؟

ً
ملتقية بعض المقيمين في الفروانية خالل ساعتي المشي
الزميلة بيبي الخضري

بيبي الخضري
ب �ع ��د إق� � � ��رار م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ح�ظ��ر
التجول الشامل ،وتخصيص ساعتني
للمشي داخ��ل املناطق السكنية ،بدا
واضحًا أن كثيرًا من املقيمني استغل
ه ��ات�ي�ن ال �س��اع �ت�ي�ن ألغ� � ��راض أخ� ��رى،
وتسببوا بتجمعات ال تراعي أهمية
التباعد الجسدي للوقاية من فيروس
كورونا.
سبقلا ات �ج �ه��ت ل� �ع ��دد م ��ن امل �ن��اط��ق
ورصدت مخالفات بالجملة ،وسألت
عددًا من املقيمني فأظهرت إجاباتهم
أن�ه��م ل��م ي��درك��وا ال�غ��رض الفعلي من
ال �س��اع �ت�ين ال �ل �ت�ين ت �ب��دآن ي��وم �ي��ًا من
ال��راب �ع��ة وال �ن �ص��ف وح �ت��ى ال�س��ادس��ة
والنصف مساء.
ورصدت كاميرا سبقلا تجمعات
ل�ب�ع��ض ا ل�ن��اس ،و ج�ل��وس ع��دد م��ن
األ ش � �خ ��اص إ ل� ��ى ج ��ا ن ��ب ب �ع �ض �ه��م
ا ل �ب �ع��ض دون م ��را ع ��اة ل �ض��رورات
ا ل �ت �ب��ا ع��د ا ل �ج �س ��دي ،ل �ك��ن أ ح��د ه��م

جولة سبقلا خالل فترة المشي في حولي

ب � � ��رر ذ ل � � ��ك ب � ��ا ل � �ق � ��ول إن « م� �ش� �ه ��د
ت�ج�م�ع�ن��ا ف��ي ا ل�ش��ارع خ�لال ه��ا ت�ين
ا ل � �س � ��ا ع � �ت �ي��ن ،ال ي� �خ� �ت� �ل ��ف ك� �ث� �ي ��رًا
ع ��ن و ض �ع �ن��ا ف ��ي ا ل �س �ك ��ن ،ف �ه �ن��اك
أ ي � �ض� ��ا ف� ��ي ا ل� �س� �ك ��ن  500ش �خ��ص
م ��ع ب �ع �ض �ه��م ا ل� �ب� �ع ��ض ،و ل� ��و ك ��ان
ش�خ��ص وا ح��د م�ن�ه��م ف�ق��ط م�ص��ا ب��ا
ب� ��ا ل � �ف � �ي� ��روس ف� �س� �ي� �ن� �ق ��ل ا ل � �ع� ��دوى

للجميع» .وشملت ج��و ل��ة سبقلا
م� �ن� �ط� �ق� �ت ��ي ح � ��و ل � ��ي وا ل � �ف � ��روا ن � �ي � ��ة
ح � �ي� ��ث ب � � ��دا ا ل� � �ف � ��رق وا ض� � �ح � ��ًا ب�ي�ن
اال ل�ت��زام م��ن ع��د م��ه.
وان� �ت� �ق ��د م �ق �ي �م �ي��ون خ� �ل��ال ال �ج��ول��ة
أقرانهم في مناطق أخ��رى ،مشددين
ع �ل��ى ض � � ��رورة ال �ت ��زام �ه ��م ب��ال �ت �ب��اع��د
واالشتراطات الصحية.

مايو كلينك

عصير الرمان..
هل يمكن أن يقلل
مستوى الكوليسترول

؟

تقول بعض ال��دراس��ات إن شرب عصير الرمان قد يخفض
نسبة الكوليسترول في الدم ،لكن األدلة بشكل عام مختلطة.
ُ
وي �ع �ت �ق��د أن ع�ص�ي��ر ال ��رم ��ان ق��د ي �ق��ي أو ي�ب�ط��ئ م��ن ت��راك��م

ال �ك��ول �ي �س �ت��رول ف ��ي ال �ش ��راي�ي�ن ل� ��دى األش� �خ ��اص ال �ع��رض��ة
لخطورة أكبر لإلصابة بأمراض القلب.
وكشفت أب�ح��اث «م��اي��و كلينك» أن عصير ال��رم��ان يحتوي
ع�ل��ى م �ض ��ادات أك �س��دة ب�م�س�ت��وي��ات أع �ل��ى م��ن ال �ع��دي��د من
ع�ص��ائ��ر ال�ف��واك��ه األخ� ��رى ،ك�م��ا ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م��ا ي�ق��رب من
ثالثة أضعاف عدد مضادات األكسدة املوجودة في الشاي

األخ �ض��ر ،م�ش�ي��رة إل��ى أن امل ��واد امل �ض��ادة ل�لأك�س��دة ُيعتقد
أنها توفر العديد من الفوائد لحماية القلب ،بما في ذلك
خفض البروتني الدهني املنخفض الكثافة أو الكوليسترول
(الضار).
ُ
وي�ع�ت�ب��ر ش��رب عصير ال��رم��ان آم�ن��ًا بشكل ع��ام إذا م��ا تم
أخ��ذ ب�ع��ض االح �ت �ي��اط��ات .ت�ح�ق��ق م��ن أن��ك ت �ش��رب عصير
رمان نقيًا ،وليس خليطًا من العصائر التي تحتوي على
سكر مضاف .يضيف السكر مزيدًا من السعرات الحرارية
إلى العصير ،ما يقلل من فوائده الصحية للقلب.

انقلبت أجندة حسابنا ل�لأي��ام ..فاليوم الخميس هو الرابع
من أيام الحظر الكلي الرتيبة ،وثاني أيام العشر األواخر من
الشهر املبارك ..فترة عصيبة لونتها األزمة بلونها القاتم..
لكنها أتاحت لنا فرصة للتأمل واملراجعة لكثير من أحوالنا
السابقةُ .
مقالتي ه��ذه أرس�ل��ت للجريدة قبل أي��ام م��ن امل��وع��د املقترح
النعقاد جلسة مجلس األمة األربعاء املوافق ،2020 /05 /13
وال أعلم هل انعقدت الجلسة أم جرى تأجيلها إلى ما بعد
العيد حسب طلب الحكومة ..وفي كلتا الحالتني انعقدت أو
أجلت فمن املفترض أن يناقش املجلس التداعيات الصحية
واالق�ت�ص��ادي��ة للجائحة وال�ت�ص��دي��ق على بعض ال�ق��وان�ين..
وبعيدًا عن الرسميات ،دعونا ن��ردد مع األس�ت��اذ التونسي
د .ع��ز ال��دي��ن عناية «ب��أن ت�ك��ون الجائحة ص��رخ��ة ف��ي وجه
ال�لام�ب��االة وف��ي وج��ه ازدواج امل��واق��ف واخ�ت�لاط امل�ص��ال��ح»..
ولنتكلم بصراحة:
* كيف سيناقش مجلس األمة أعظم تداعيات األزمة وأكثرها
مآس طالت املجتمع
حدة ،وهي ما سببه تجار اإلقامات من
ٍ
ككل ،ومن بني بعض النواب أنفسهم ومنهم «زيد وعبيد إلى
آخره» من املشاركني أو الرعاة لهذه التجارة الرائجة واملربحة
لهم وملفاتيحهم أو أصحابهم من ذوي الحظوة غير عابئني
بآثارها؟
* ك �ي��ف س�ت�ت��م م�ع��ال�ج��ة أوض � ��اع ل��م ي �ك��ن ان �ت �ش��ار امل��رض
أخطرها ،وإنما يعلم أعضاء املجلس والحكومة أن أكثر ما
يقلق ه��ي السيطرة على مفاصل ال��دول��ة م��ن قبل جاليات
بعينها ..فإحدى أكبرها تسيطر على أمور التشغيل الفنية
واللوجستية في أكبر مرافق وخدمات الدولة الفنية ،والجالية
األخ ��رى تسيطر ع�ل��ى أس ��رار ال��دول��ة املعلوماتية ومطابخ
صناعة ال�ق��رار ف��ي معظم دوائ��ره��ا ،والثالثة تسيطر على
الوظائف الخدمية التي ال يقبل بها أبناء ال��وط��ن ..وهكذا..
ل�ك��ل ج��ال�ي��ة تخصص تشكل شبكة التحلل منها صعب
واملستفيدين منها كثر ..فما الحل؟!
* كيف سيتمكن املناقشون على االتفاق بأن نعيد لإلنسان
املحترف واملتخصص واملؤهل مكانته في التقدير والعمل..
والعديد من أعضاء املجلس ومن خضع لهم في الحكومات
املتعاقبة قد َّقدموا غير املؤهل ورفعوا غير الكفؤ ..وتغاضوا
عمن َّ
زور ودل��س في مؤهالته وشهاداته وكانت قراراتهم
دائمًا بردًا وسالمًا على املخالفني؟
* هل سيتم االت�ف��اق بني السلطتني على مكافأة من كانوا
في املواجهة مع األزمة من الجيش األبيض وجيوش الوطن
ورج� ��ال أم �ن��ه ُوي� �ق � َّ�در ع �ط��اؤه��م س ��واء م��ن ت �ش� َّ�رف بحمل
جنسية هذا الوطن أو من حرموا منها ألسباب تاريخية أو
وافدًا حمل املسؤولية فأخلص؟
* كيف سيتم االت�ف��اق على وق��ف م�ع��دل اإلس ��راف وال�ه��در
وتصحيح مستويات املشاركة االقتصادية واالجتماعية
ك �م��ا ف�ع�ل��ت م ��ؤخ �رًا دول ال� �ج ��وار ال �ت��ي أ ًع � ��ادت ال �ن �ظ��ر في
سياسات الدعم والنظم الضريبية ،خاصة أن بعض نوابنا
ه��م م��ن وض �ع��وا ال�ع�ص��ا ف��ي دوالب اإلص�ل�اح االق�ت�ص��ادي
لسنوات؟
* كيف سنعيد النظر في سياسات مساندة ودعم األنشطة
اإلنتاجية وتشجيع شباب الوطن املبدعني الحقيقيني من
دون اإلخالل بتكافؤ الفرص بينهم مع الحرص على الجودة
من دون الواسطة.
وأخ� �ي� �رًا ي �ت �س��اءل ال �ك��ل :ه��ل ه �ن��اك ج��دي��ة م��ن السلطتني
ُ
ب��ال�ت�ص��دي مل��ا أنتجته «ب��وال�ي��ع ال�ف�س��اد» ال�ت��ي ف�ت�ح��ت على
مصراعيها نتيجة «األزم� ��ة» ال�ت��ي ك��ان��ت بالفعل ك�م��ا ق��ال
أستاذنا الفاضل عز الدين انها صرخة في وجه الالمباالة
واختالط املصالح الذي كنا نمارسه كمجتمع ونتغاضى عن
آثاره لسنوات ..أم انها ستكون فرصة جديدة للمستفيدين
ومقتنصي الفرص في األزمات ..شاركنا الرأي وغرد معنا
#هل_سنتعلم_الدرس؟ ..اهلل املستعان.

«األوسكار» ُم َّ
هدد بالتأجيل لعدم توافر أفالم !
أحمد بدر

ق ��ا ل ��ت ص �ح �ي �ف��ة د ي � �ل ��ي م� �ي ��ل ا ل� �ب ��ر ي� �ط ��ا ن� �ي ��ة :إن
م�س��ؤو ل��ي أ ك��اد ي�م�ي��ة ا ل�ع�ل��وم وا ل�ف�ن��ون األميركية
ي�خ�ط�ط��ون ح��ا ل �ي��ًا ل�ت��أ ج�ي��ل ح �ف��ل ت��وز ي��ع ج��وا ئ��ز
األو س �ك��ار ،ا ل �ت��ي م��ن ا مل �ق��رر أن ت �ق��ام ف��ي ف�ب��را ي��ر
2021؛ وذ ل � � ��ك ب� �س �ب ��ب ق� �ل ��ة ع � ��دد األ ف � �ل ��ام ا ل �ت��ي
ُي�ف�ت��رض أن ت�ش��ارك ف��ي ا ل�ح�ف��ل ا ل�س�ن��وي األ ش�ه��ر

في العالم.
وأوضحت الصحيفة أن التأجيل يمكن أن يمتد
إلى  4أشهر ،بعدما كان من املقرر عقده في 28
ف�ب��را ي��ر؛ وذ ل��ك بسبب ع��دم و ج��ود أ ف�لام ج��د ي��دة،

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا املستجد،
الذي ّأد ى إلى توقف االستديوهات عن تصوير
بعض األعمال السينمائية وإنتاجها.
وأوضحت الصحيفة أنه تم إخبار االستديوهات
م ��ؤخ ��رًا أن� ��ه س �ت �ك��ون ه� �ن ��اك ف� �ت ��رة إط �ل��اق أط ��ول
ّ
ألفالمها لتكون مؤهلة للترشيح ،حيث إن العادة
جرت على أن يبدأ موسم األوسكار وترشيحاته،
ب� �ع ��د ت ��وق ��ف دور ال �س �ي �ن �م��ا ع� ��ن ع � ��رض األف �ل��ام
الصيفية ال��رائ�ج��ة ،ح�ي��ث تطلق االس�ت��ودي��وه��ات
ال�ك�ب��رى م��وس��م ال �ج��وائ��ز ف��ي ن��وف�م�ب��ر ودي�س�م�ب��ر،
لتكون فترة متابعتها قريبة بالنسبة إلى النقاد
وأعضاء األكاديمية.

أحمد عبدالفتاح
كشفت دراسة حديثة ،أجراها باحثون في جامعة فلوريدا األميركية،
أن هناك رابطا قويا ومباشرا بني نشر الصور على تطبيق الصور
الشهير «إنستغرام» ،واملخاطر الناتجة عن اضطرابات األكل ،التي
يمكن أن تشكل تهديدًا على صحة اإلنسان.
ووف ��ق ص�ح�ي�ف��ة «دي �ل��ي م �ي��ل» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ف�ق��د أظ �ه��رت ال��دراس��ة
الجديدة ،أن نشر الصور واللقطات الشخصية عبر موقع التواصل
االجتماعي والصور «إنستغرام» ،بهدف الحصول على اإلعجابات
والتعليقات من املتابعني ،يمكن أن يزيد خطر مرض اضطراب األكل،
ويسهم في زيادة مستويات القلق.
ون�ق�ل��ت الصحيفة ع��ن م�ع��دة ال��دراس��ة وامل��درس��ة بجامعة ف�ل��وري��دا
باميال كيل ،قولها إن الدراسة كشفت أن نشر الصور عبر إنستغرام
ي �ع��زز رغ �ب��ة امل�س�ت�خ��دم�ين ف��ي ع ��دم ت �ن��اول ال �ط �ع��ام ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
م �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ،وذل ��ك ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى م�ظ�ه��ر ي �ج��ذب امل��زي��د من
املتابعني واملعجبني.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف من الدراسة ،هو استخدام تصميم
من مرحلتني لتحديد مدى ارتباط نشر الصور املحررة باضطرابات
ال� �ط� �ع ��ام ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى أع� � ��راض ال �ق �ل��ق واالك� �ت� �ئ ��اب ل� ��دى ط�ل�اب
الجامعات من الذكور واإلناث ،حيث وجدت أن نشر الصور املتحررة
أدى لزيادة القلق حول الشكل والوزن.

مبيعات مستحضرات التجميل انخفضت %22

«كورونا» يعصف بعالم صناعة المكياج
إسالم شكري
خ��زن املستهلكون الكثير م��ن املنتجات
وامل� � � � ��واد ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة وال� �ع� �ن ��اص ��ر ال �ت��ي
يعتبرونها ضرورية أثناء فترة الحظر
أو الحجر املنزلي املفروضة على مناطق
م�خ�ت�ل�ف��ة م��ن ال �ع��ال��م ،ب �ع��د ت�ف�ش��ي وب��اء
ك��ورون��ا ،ولكن لوحظ أن عناصر أخرى
 كانت رائجة وضرورية في وقت سابق ل�ي�س��ت ع�ل��ى ق��وائ��م ال�ت�س��وق ال�خ��اص��ةباملستهلكني ،وخاصة منتجات املكياج
والعطور ،وفق ما ذكر موقع «سي إن إن
بزنس».

وأش ��ار م��راق�ب��و ص�ن��اع��ة مستحضرات
التجميل وشركاتها ،إلى أن املستهلكني
أص� � �ب� � �ح � ��وا ي� � ��ول� � ��ون اه � �ت � �م� ��ام� ��ا أك� �ب ��ر

ب�ص�ح�ت�ه��م خ�ل�ال ت��واج��ده��م ب��امل �ن��ازل،
مما يدفعهم إل��ى تحويل التركيز إلى
ً
العناية بالبشرة بدال من روتني املكياج
اليومي.
وانخفضت مبيعات املكياج بنسبة %22
في الربع األول مقارنة بالعام املاضي،
ف ��ي ح�ي�ن ان �خ �ف �ض��ت م �ب �ي �ع��ات ال �ع �ط��ور
ب �ن �س �ب��ة  ،%13وف � ��ق م� ��ا ذك � � ��رت ش��رك��ة
أبحاث السوق .NPD Group
وق ��ال ��ت ال �ش �ب �ك��ة األم �ي��رك �ي��ة ،إن م ��ا زاد
األم� ��ور س ��وءا ه��و ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي
والحجر املنزلي اللذان أصبحا عائقني
أمام تجربة املكياج في املتاجر.
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