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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

فاتورة سياحة الكويتيين ..ستتحول إلى السوق المحلي مع إغالق المطارات

 ٣.٣مليارات ..فرصة لتعويض الخسائر
¶ مرحلة ما بعد الحظر ..تشغل تفكير الزبائن والشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة
¶ يجب التفكير في إحياء سينما السيارات والمسارح المفتوحة والعروض الفنية ليالً
إبراهيم عبد الجواد
يقدر الفريق االستشاري للشؤون االقتصادية في سبقلا فاتورة سياحة
الكويتيني في الخارج التي ستتحول إلى السوق املحلي مع توقف حركة
السفر بفعل تفشي فيروس كورونا ،بـ  3.3مليارات دينار ،ويشغل هذا املبلغ
ب��ال ال��زب��ائ��ن واملستثمرين على ح��د س���واء ،وي��ط��رح ت��س��اؤالت ح��ول كيفية
االستفادة منه عقب انتهاء مرحلة الحظر الكلي وعودة الحياة تدريجيًا!
ً
وأع����ادت أزم���ة ك��ورون��ا نكأ ج���راح السياحة ال��داخ��ل��ي��ة ،ال��ت��ي تعاني إه��م��اال
ح��ك��وم��ي��ًا م��ن��ذ ع���ق���ود ،ت��م��ث��ل ف���ي ال��ت��راج��ع امل��ل��ح��وظ ل�لإن��ف��اق ع��ل��ي��ه��ا خ�لال
السنوات الثالث املاضية ،على الرغم من املطالبات املستمرة بإطالق العنان
للمشاريع السياحية في الكويت ،وتحويل جزء كبير من فاتورة السياحة
والسفر من الخارج إلى الداخل.
ويعد توجيه ميزانية سفر الكويتيني إل��ى ال��س��وق املحلي ،ف��ي ظ��ل إغ�لاق
امل��ط��ارات ،فرصة ثمينة لتعويض خسائر املستثمرين ،األم��ر ال��ذي يطرح
السؤال التالي :هل السياحة الداخلية في الكويت جاهزة الستقطاب حصة

وكيل «الكهرباء» بالتكليف مطمئناً عبر سبقلا:

صيفنا آمن ..وإنتاج
الطاقة يفيض

كبيرة من تلك املبالغ؟!
ف��ق��د اق���ت���ص���رت ال��س��ي��اح��ة ال���داخ���ل���ي���ة ع��ل��ى امل���ط���اع���م وامل���ق���اه���ي وال��س��ي��ن��م��ا،
والحكومة اليوم مطالبة بتسهيل إجراءات الشركات واملبادرين لالستثمار
السياحي وانتشال القطاع من كبوته ،ويجب التفكير بإعادة إحياء سينما
السيارات ،وتنظيم عروض فنية مسرحية ليلية للتفريج عن السكان بعد
أش��ه��ر ال��ح��ظ��ر .وي��ت��وق��ع ت��راج��ع ال��ت��س��وق اإلل��ك��ت��رون��ي ،ب��ع��د ع���ودة ال��ح��ي��اة،
فمعظم ال��ن��اس سيفضلون ال��ن��زول إل���ى األس����واق ل��ل��ت��س��وق ،م��رك��زي��ن على
تغيير األثاث وشراء املالبس الجديدة وغيرها من السلع.
وقد ذكرت دراسات كثيرة أن حصة كبيرة من ميزانية املستهلكني ستذهب
نحو سوق األث��اث ،حيث سيسعى كثير منهم الى تغيير أث��اث منزله بعد
قضاء اسابيع طويلة خلف قضبان حظر كورونا.
وبشرت الدراسات تجار األثاث بعصر ذهبي اذا استطاعوا اقتناص الفرص
بتشكيلة متنوعة السعر ،ترتكز على البساطة ،والتصاميم التي تبعث
األمل والراحة.
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مختصر مفيد
الحكومة أثبتت
فشالً ذريعا ً بإدارة
المشروعات
السياحية.
ادعموا القطاع الخاص
لينعش السياحة
الداخلية هذا الصيف.

بعد أن هجرها المواطنون

حان الوقت لتطوير شواطئ الكويت
لعل أكثر املرافق املهجورة ،التي يجب االستثمار فيها في دولة شديدة الحرارة مثل الكويت ،هي املرافق
الشاطئية ،التي تعاني حالة مأساوية بعد أن تركتها ال��دول��ة ف��ي شكلها العبثي الحالي ،حتى هجرها
املواطنون ،وتركها املقيمون.
وقد حاولت الدولة مرات عديدة طرح األفكار لتطوير الشواطئ ،لكنها كانت تأتي بنتائج عكسية تمامًا،
وتنال نصيبًا سخيًا من السخرية في مناسبات كثيرة ،كان آخرها قبل عامني في مشروع ُسمي «شاطئ
الذهب».
وتكمن الفكرة املطروحة في تأجير تلك الشواطئ بعقود سنوية من الدولة إلى القطاع الخاص ،وتتخلص
الحكومة م��ن دوره ��ا اإلداري ،وت�ت�ف��رغ ل��دور اإلش ��راف على ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ال��ذي يستثمر وي��دي��ر هذه
الشواطئ ،وفقًا لضوابط واضحة للعادات والتقاليد ،والشروط العامة للدولة.
فالقطاع الخاص لديه القدرات والخبرات وإبداعات الشباب إلعادة تأهيل تلك الشواطئ املمتدة من الشمال
إلى الجنوب ،أو االستعانة بالشركات األوروبية والعاملية التي استطاعت إحياء شواطئ العالم ،وجعلها
مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا مدرًا لألموال ،كما فعلت دبي ،وقطر ،عمان ،ودول أوروبا الساحلية.
فتطوير الشواطئ عالم مليء بالتحدي ،ويشمل جميع األنشطة العاملية ،من أنشطة بحرية ،ومطاعم عاملية،
وفعاليات يومية ،تستقطب العوائل والشباب على حد سواء.

 101إصابة مؤكدة في  3جمعيات خالل  24ساعة

التعاونيات بؤر عدوى بـ «كورونا»!

محمود الزاهي
طمأن وكيل وزارة الكهرباء واملاء بالتكليف ،الوكيل املساعد لقطاع
شبكات النقل م.جاسم النوري ،جموع املستهلكني وعمالء الوزارة
بشأن الصيف الحالي ،مؤكدا أن صيفنا آمن وال مجال للقلق.
وق���ال ال��ن��وري ل��ـ سبقلا إن ال�����وزارة اس��ت��ع��دت ج��ي��دا خ�ل�ال األش��ه��ر
امل��اض��ي��ة لصيف  ،2020م��ن خ�ل�ال خطتها امل��ب��رم��ج��ة ال��ت��ي تنطلق
نهاية أغسطس من كل عام استعدادا للصيف التالي.
وش��دد على أن وض��ع الشبكة مطمئن ج��دا ،وه��ن��اك ق��درة إنتاجية
عالية تفوق أقصى استهالك متوقع هذا العام بنحو  2000ميغاواط
أو يزيد ،وه��و ما يقارب  %15من إجمالي الطلب على الطاقة في
البالد.
وأشار النوري إلى أن لدى الوزارة سيناريوهات معتمدة للتعامل
مع أي ط��ارئ يحدث ،ومنه على سبيل املثال خ��روج أي محطة من
الخدمة ،إذ وضعت خطط سريعة لتعويض الفقد من دون أن تتأثر
الشبكة.
وأضاف أن الصيف الحالي ذو طبيعة خاصة بسبب جائحة كورونا
وتداعياتها ،وهو أمر تعاملت معه وزارة الكهرباء واملاء على أكثر
من خط وأكثر من مستوى ،بدءا بتقسيم كوادرها وموظفيها في
محطات القوى إلى نوبات صغيرة ،مع تسكني القسم األكبر منهم
داخ��ل املحطات نفسها ،حفاظا عليهم وضمانا الستمرار اإلنتاج
الكهربائي بال تأثر.
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حبس ضابط «فزع»
البن عمه تاجر اإلقامات
تسوق في إحدى الجمعيات في ايام الحظر (تصوير :بسام زيدان)

مبارك حبيب
ك��ش��ف م��ص��در مطلع أن ا ل��ن��ي��ا ب��ة ا ل��ع��ا م��ة أ ص���درت ق���رارًا بحبس
ض��ا ب��ط ف��ي وزارة ا ل��دا خ��ل��ي��ة  21ي��و م��ًا ،م��ع إح��ا ل��ت��ه إ ل��ى السجن
ا مل��رك��زي .و ق��ال املصدر لـ سبقلا إن الضابط انتصر ال ب��ن عمه
«تاجر إقامات» ،الذي استخدمه في تهديد عمال على كفالته
لدى مطالبتهم بحقوقهم.
وأ ش���ار امل��ص��در إ ل��ى أن ا ل��ض��ا ب��ط و ت��اج��ر اإل ق��ام��ات م��ح��ب��و س��ان
ع��ل��ى ذ م���ة ا ل��ق��ض��ي��ة؛ ل��ي��ص��ب��ح األول ث���ا ن���ي ض���ا ب���ط ي��ت��م ح��ب��س��ه
احتياطيًا ،حيث إن األول متهم باالتجار باإلقامات.
إ ل���ى ذ ل���ك ،ال ت���زال ا ل��ن��ي��ا ب��ة ا ل��ع��ام��ة ت��ح��ق��ق ف��ي ق��ض��ا ي��ا اال ت��ج��ار
ب��ا ل��ب��ش��ر واإل ق�����ا م�����ات ع���ل���ى م�����دار ا ل���س���ا ع���ة ،و ق����د أ ن���ج���زت ع���ددًا
م��ن امل��ل��ف��ات ف��ي ه���ذه ا ل��ق��ض��ي��ة ،ت��م��ه��ي��دًا إلح��ا ل��ت��ه��ا إ ل���ى م��ح��اك��م
الجنايات فور إ ع��ادة العمل باملحاكم بعد انتهاء مدة الحظر
الشامل.

تفاعالً مع ما نشرته سبقلا

خالد الحطاب

ُ
تركت صديقتي
تدخل حياتي
العائلية
فدمرتها
َّ
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ً
مليونا إلنقاذ وظائفهم ..تشمل البابين الثالث والخامس لمدة  6أشهر قابلة للتجديد
220

وجدت أزمة نقص الخبز في البقاالت،
خصوصا ف��ي مناطق سكن ال��ع��زاب،
التي أشارت إليها سبقلا في عددها
الصادر أمس ،استجابة للحل من قبل
الجهات املعنية ،إذ علمت سبقلا أن
املخابز الخاصة تبلغت بالسماح لها
ب��ال��ع��ودة إل���ى ال��ع��م��ل ،ل��ت��وف��ي��ر حاجة
الناس من الخبز.
ف��ي غضون ذل��ك ،أك��د مصدر مسؤول
في شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية لـ سبقلا أن الشركة تعمل
من الـ 9صباحا إلى الـ 3عصرا ،وأن منافذ البيع في مخابزها ال تعمل،
لكنها ت��وف��ر الكميات املطلوبة م��ن منتجاتها للجمعيات التعاونية
واألسواق املركزية املوازية.
وعن انتشار إعالنات في وسائل التواصل عن توصيل شركة منتجاتها
ل���ل���م���ن���ازل ،ن��ف��ى امل���ص���در وج�����ود خ���دم���ة ت���وص���ي���ل ،م���ؤك���دا أن م��ن��ت��ج��ات
«املطاحن» متوافرة في األسواق.
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 الـخــاص ،والبالغ
عددهم  71799مواطنًا ومواطنة ،بغية تحصينهم من اآلثار والتداعيات
االقـتـصــاديــة السلبية الـنــاجـمــة عــن تفشي ف ـيــروس كــورونــا املستجد
والحفاظ على وظائفهم دون املساس برواتبهم.
وأفادت املصادر بأن كلفة الحزمة ستتراوح ما بني  200الى  220مليون
دي ـنــار ،مل ــدة  6أش ـهــر وبــأثــر رج ـعــي ابـــتـــداءً مــن م ــارس املــاضــي وحتى
ّ
للمقيدين على البابني «الخامس والثالث» في
اغسطس املقبل ،وذلــك
سجالت مؤسسة التأمينات االجتماعية.
ُ
ّ
وأكدت املصادر ان رواتب الدعم املقرر ان تدفعها الحكومة ستقدم بشكل
ّ
املقيدين على الباب الخامس ،بمقدار ضعف
مباشر ألصحاب األعمال
ً
ّ
املقيدين
مكافأة دعم العمالة الشهرية املقررة سابقا ،اما في ما يخص
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».
وأوضـحــت املـصــادر أن الخطة املــزمــع إطالقها خــالل األسابيع القليلة
املقبلة من خالل مضاعفة مكافأة دعم العمالة ،ستنعكس ايجابًا على
املــواطـنــني والحكومة معًا ،اذ ان الحكومة كانت دائـمــا 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

َّ
تتقشف
«مؤسسة البترول»
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��ات 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 بناءً
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 � ��ام وال �ع��اق��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��ني ،بالتنسيق مع
الشؤون اإلدارية باملؤسسة لتحديد
نسبة التخفيض لكل شركة.

جواسيس
المعتمد البريطاني
كانوا في كل ديوانية

تخفيض المكافأة

التشجيعية ؟

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

الكويت

مقيمون اصطفوا في طوابير
ظهراً ألخذ حصتهم

رغيف الخبز..
يكسر الحظر!
خالد الحطاب

مــن أجــل الـخـبــز انـكـســر الـحـظــر ..هـكــذا بــدت ال ـحــال فــي عــدد من
مناطق ال ـعــزاب ،فبعد ارتـفــاع وتـيــرة شـكــاوى املقيمني مــن عدم
توافر الخبز وصعوبة الحصول عليه في خيطان والفروانية
ونـ ـق ــص ال ـ ـغـ ــاز فـ ــي ج ـل ـيــب الـ ـشـ ـي ــوخ ع ـم ـلــت جـ ـه ــات ح ـكــوم ـيــة
بالتنسيق مع الدفاع املدني لتوفير تلك الحاجات أمس.
وش ـهــدت شـ ــوارع خـيـطــان وال ـفــروان ـيــة الــداخـلـيــة ك ـســرا 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 تــم توفيرها وزعــت على كامل الطابور الــذي
حضر للحصول على الخبز في الفروانية.
امــا فــي خيطان فكانت االع ــداد اكـبــر وتجمع املقيمون الـعــزاب
بصورة كبيرة أمام عربة الخبز ،حيث احتاج رجال األمن وقتا
ليتمكنوا من الزامهم بالدور للحصول على احتياجاتهم.
وف ــي جـلـيــب ال ـش ـيــوخ ،وزع ــت عــربــات جـهــزتـهــا وزارة ال ـشــؤون
بــالـتـعــاون مــع الــدفــاع املــدنــي والــداخ ـل ـيــة أول مــن امــس وخــالل
الفترة املسائية انابيب الغاز ملن يحتاجها ،حيث تم املــرور 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

بــاتــت املـسـحــات هــي كلمة الـســر فــي اإلصــابــات 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 املــرتــادة 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  111اصــابــة ل ـ  109من
موظفيها ،و 2من املتطوعني ،بعد التنسيق مع الصحة
ألخذ مسحات شاملة.
وارت ـف ـعــت اإلص ــاب ــات ب ـكــورونــا فــي ال ـكــويــت أم ــس إلــى
 11028حــالــة ب ـعــد تـسـجـيــل  751إصــابــة جــديــدة خــالل
 24ســاعــة ،إضــافــة إلــى  7حــاالت وفــاة ليصبح إجمالي

الوفيات  82حالة.
وال تــزال الفروانية تحتل ال ـصــدارة بــني مناطق البالد
األعـ ـل ــى ت ـس ـج ـيــال لــإصــابــة بــال ـف ـيــروس ،م ـمــا جـعـلـهــا
بـ ــؤرة رص ــد وت ـقــص م ــن ق ـبــل الـ ـف ــرق ال ـص ـح ـيــة .ووف ــق
ع ـضــوة فــريــق الـتــرصــد الـنـشــط الـتــابــع لـقـطــاع الصحة
ال ـعــامــة د.آمـ ـ ــال ال ـي ـح ـيــى ،ف ـقــد ش ـهــدت امل ـن ـط ـقــة اجـ ــراء
فحوصات ألكثر من  1500شخص منذ  10أيام وال تزال
الفحوصات مستمرة.
وقالت اليحيى لـ سبقلا إن الوزارة «بدأت بإجراء الترصد
ال ـن ـشــط فــي امل ـنــاطــق ذات الـك ـثــافــة الـسـكــانـيــة املــرتـفـعــة،
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 ـتــي ت ــم ال ـق ـيــام ب ـهــا خـ ــالل ال ـ ـ ــ 24ســاعــة  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 ـفــل االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ـ ــذي عـ ـق ــده م ـك ـتــب م ـج ـلــس األمـ ــة،
بحضور  22نائبًا ،بعد رفــع جلسة أمــس ،بانتقادات
ً
للجانب الـحـكــومــي؛ بــدايــة مــن عــدم حـضــور الجلسة،
مـ ــرورًا بقضية كــويـتـيــني بــال رواتـ ــب ،وانــتــهــاءً بملف
مخالفي اإلقامة.
وأرسـ ــل ال ـنــواب رســائــل تـحــذيــريــة ،ت ـهــدف إل ــى إنـهــاء
قضية املخالفني بكل الطرق القانونية والدبلوماسية،
مشددين على أنه «طفح الكيل ،واملساء لة 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 ــراء تعديل الئـحــي ،يتيح عقد الجلسات عــن ُبعد،
ُ
على أن تعقد جلسة بأقل عدد من الــوزراء وعــدد 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
اإلجراء ات التعاقدية أثناء األزمة» ،مضيفًا« :نحن مع
الحكومة بتعاون ،وليس تهاونًا».

شبهة تُالحق  400ملف لشركات

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

«الفايننشال تايمز» :نظام الماللي قادر على
التغلب على العقوبات األميركية في أرض أخرى
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ً
وسيطا لتجارة اإلقامات!
مدرس عربي يعمل

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 عما في مكان غير املستقدمني عليه.
وأ ض � ��ا ف � ��ت ا مل� � �ص � ��ادر :إن ا مل� �ع� �ل ��م ك � ��ان يُ � ��و ه� ��م م��ن
ي�س�ت�ق��د م�ه��م ب��أ ن �ه��م س�ي�ع�م�ل��ون و ف ��ق « ف �ي��زا ح ��رة»،
لكنهم ب��األ ص��ل مسجلون على ع�ق��ود ع�م��ال نظافة
في إحدى الشركات!

كورونا .وقالت مصادر مطلعة إن مبادرة جمعية العديلية لفحص
س�ك��ان املنطقة ال�ت��ي شملت أك�ث��ر م��ن  420عينة ومسحة كشفت
إص��اب��ة  6أش�خ��اص فقط ف��ي املنطقة كلهم مقيمون وج��رى اتباع
اإلج ��راءات ال�لازم��ة وحجرهم .وأض��اف��ت امل�ص��ادر ان��ه يجري حاليا
العمل والتنسيق إلعادة فتح السوق املركزي للجمعية وتأمني املواد
الغذائية عبر توصيل الطلبات للمنازل بدال من استقبال املتسوقني
تفاديا ألي إصابات أخرى.
الكويت | ص03

صاحبة دعوى إبطال تعيينهم ليست بين المقبولين

لولوة القطامي لـ سبقلا:

الخبير األسري
في «نيويورك تايمز» يجيب
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عبدالرزاق المحسن وخالد الحطاب
تحولت الجمعيات التعاونية إل��ى ب��ؤر ع��دوى ب�ك��ورون��ا ف��ي األي��ام
األخ�ي��رة ،إذ سجلت خ�لال  24ساعة إصابة  1 01موظف مصاب
في جمعيات مبارك الكبير والشامية والدعية ،بعد أخذ مسحات في
وقت سابق من العاملني بها ومخالطيهم.
وبات الخوف والرعب من التقاط العدوى يتملكان املواطنني واملقيمني
عند زيارتهم تلك الجمعيات للتسوق وفق مواعيد مسبقة تحجز

عبر الباركود.
وبينما اكدت جمعية مبارك الكبير والقرين إصابة  43من املوظفني،
اعلنت جمعية الدعية ثبوت اصابة  37موظفا ،كما اك��دت جمعية
ال�ش��ام�ي��ة وال�ش��وي��خ تسجيل  21ح��ال��ة إص��اب��ة ،ح�ي��ث ت�ق��رر إغ�لاق
األس��واق املركزية للجمعيات لتعقيمها ،وأخ��ذ مسحات من جميع
العاملني للتأكد من سالمتهم.
في السياق ،علمت سبقلا أن نتائج املسحات التي أخذها فريق
الصحة الوقائية في منطقة العديلية أظهرت خلو مواطني املنطقة من

في العدد

المخابز الخاصة تعود للعمل
لحل أزمة الخبز في البقاالت
رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

¶ هلع بين المواطنين نتيجة تزايد اإلصابات

منذ إطاحة صدام ..العراق
دولة إيرانية
دولي | ص13
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هل تعود أزمة الخبراء
إلى نقطة الصفر؟
مبارك حبيب
بدا أن إعالن وزارة العدل أسماء الخبراء
امل���ق���ب���ول�ي�ن امل���ل���غ���ى ت��ع��ي��ي��ن��ه��م ف����ي إدارة
ال��خ��ب��راء ،بحكم ق��ض��ائ��ي ن��ه��ائ��ي واج��ب
ال���ن���ف���اذ ،ب���داي���ة ج���دي���دة ألزم�����ة ال��خ��ب��راء
وليس نهاية لها.
وف������ور إع���ل��ان ال�����������وزارة ،م���س���اء اول م��ن
أم���س ،أس��م��اء املقبولني بعد اجتيازهم
االخ�����ت�����ب�����ارات ال���ت���ح���ري���ري���ة وامل����ق����اب��ل�ات
ال���ش���خ���ص���ي���ة ،أث�������ارت أوس�������اط ق��ان��ون��ي��ة
ت���س���اؤالت ع��دي��دة م��ن ق��ب��ي��ل :ه��ل أعلنت
«ال��ع��دل» التحدي ألح��ك��ام القضاء ال��ذي
رف��ض بأحكام نهائية قبول  560خبيرًا
وطالب بعدم إعادة تعيينهم؟
وكان الالفت في إعالن «العدل» استبعاد
ت��ع��ي�ين امل��وظ��ف��ة ص��اح��ب��ة ال���دع���وى ال��ت��ي

بناء عليها أبطلت تعيينات الخبراء ،ما
يعني أنه فور انتهاء الحظر الكلي سيتم
النظر في دع��وى إداري��ة تطالب ببطالن
اع�ل�ان ال��دع��وة لوظائف ال��خ��ب��راء .ووف��ق
«العدل» فإنه تم اع�لان أسماء املقبولني
تنفيذًا لحكم محكمة التمييز ،وانصاف
ك��ل مستحق للقبول ب��ن��اء ع��ل��ى نجاحه
ف��ي االخ��ت��ب��ار ال��ت��ح��ري��ري ودرج���ت���ه فيه،
وف���ي امل��ق��اب��ل��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة ب��غ��ض النظر
عن الخلفيات السابقة لألشخاص ،وان
لجنة التحقيق ف��ي امل��خ��ال��ف��ات السابقة
س����ت����رف����ع ت����ق����ري����ره����ا م���ن���ت���ص���ف ال���ش���ه���ر
املقبل ،مبينة أن القبول كان مبنيًا على
اح���ت���ي���اج���ات االدارة م����ن ك����ل ت��خ��ص��ص
والعدد املناسب لها.
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◄ خالد العدساني
ً
أمورا كثيرة
قال
غير صحيحة في
مذكراته ألن والدي
لم يعد إلى الكويت
عام 1944

تواصل السيدة لولوة
القطامي توثيق مراحل
مفصلية في تاريخ الكويت،
من خالل سلسلة اللقاءات
عبر برنامج الصندوق األسود
الذي ُيعرض على مختلف
منصات سبقلا ،وفي
األجزاء السابعة والثامنة
والتاسعة والعاشرة
تسرد القطامي أحداثاً
بالغة األهمية شهدتها
الكويت على المستويين
السياسي والتعليمي.
في هذه األجزاء األربعة،
تتناول القطامي
المطالبات بالحياة
الديموقراطية والدستور،
وكيفية إعدام محمد
المنيس ومقتل خالها
محمد القطامي ،وكيف
عادت عائالت كويتية من
العراق إلى الكويت في
عهد الشيخ عبدالله
السالم.
وتتحدث القطامي عن
قصة خلع المعلمات
للعباءة وكيف دعمتهن،
فضالً عن تأسيس معهد
التمريض وإنشاء جامعة
الكويت ،ولباس الطالبات
في ذلك الوقت ،وزيارة
المناضلة الجزائرية جميلة
بوحيرد للكويت ،ومواقف
تعرضت لها مع جمعية
اإلصالح االجتماعي.

سليمان البزور وعبدالله سالم
ت �ق��ول ال �ق �ط��ام��ي إن �ه��ا ع�ل�م��ت ب �ع��ودة وال ��ده ��ا إل��ى
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن خ �ل��ال ال� �ط ��اب ��ع ال � � ��ذي ي ��وض ��ع ع�ل��ى
الرسالة« ،كنت كل أسبوع أكتب رسالة إلى الوالد،
وكل الرسائل التي تسلمتها منه كان عليها طابع
امللك فيصل الثاني يرحمه اهلل ،ثم وصلتني رسالة
عليها طابع يحمل صورة املرحوم الشيخ عبداهلل
ال�س��ال��م ،فتساءلت م��ع نفسي :ه��ل ع��اد وال��دي إلى
الكويت؟».

ّ
علقوه بالمروحة
وت �ض �ي��ف« :ف� ��ي ال ��رس ��ال ��ة أب �ل �غ �ن��ي وال � ��دي بسبب
رج��وع��ه إل��ى ال�ك��وي��ت ،فبعد ال �ث��ورة ال�ت��ي شهدها
ال �ع��راق وب�ع��د قتل العائلة امل��ال�ك��ة كلها ،العساكر
ك��ان��وا ي��دخ �ل��ون ال �ب �ص��رة وي �ت��وج �ه��ون إل ��ى س��وق
ال�ت�ج��ار ،وال ��دي أبلغني أن البعثيني دخ �ل��وا على
سعودي وعلقوه باملروحة وأداروه ��ا وظلت تفتر
إل��ى أن س�ق��ط ج�ث��ة ه��ام��دة ،ف��أغ�ل��ق وال ��دي مكتبه،
ث��م بعث الشيخ ع�ب��داهلل ال�س��ال��م رس��ائ��ل للعائالت
الخمس التي تركت الكويت ع��ام  ،1938وق��ال لهم
إن األوض��اع في ال�ع��راق سيئة ويفضل أن تعودوا
ف��اس�ت�ج��اب��وا ل��رس��ال �ت��ه ،وع� ��ادت ال �ع��ائ�لات م��ا ع��دا
ع��ائ �ل��ة ع �ب��داهلل ال �ص �ق��ر ال� ��ذي اخ �ت��ار ال ��ذه ��اب إل��ى
القاهرة».
وت ��رى ال�ق�ط��ام��ي أن «خ��ال��د ال�ع��دس��ان��ي ق ��ال أم ��ورا
كثيرة غير صحيحة في مذكراته ،ألن والدي لم يعد
للكويت ع��ام  ،1944وال ��دي ل��م يعد إال بعد رسالة
عبداهلل السالم».

الديموقراطية والدستور
وتكمل ال�س�ي��دة ل��ول��وة القطامي قائلة إن «وال��دي
حكى لنا القصة ،أن��ه في ع��ام  1938حصلت حركة
سياسية في الكويت ،وكان والدي واحدًا من هؤالء
ال��رج��ال ،ك��ان��وا ي��ري��دون ن��وع��ا م��ن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
وإقرار دستور يدير البلد بطريقة حضارية ،كانوا
يتدارسون املوضوع في اجتماعاتهم ،وكان معهم
عبداللطيف الثنيان الغانم ،كانوا ي��ري��دون وضع
صيغة للدستور ويسلمونها لألمير وقتها الشيخ
أحمد الجابر الصباح».
وت�ت��اب��ع «ف��ي ه��ذه األث �ن��اء وه��م ي�ح�ض��رون صيغة
الدستور هناك من أبلغ عنهم األمير ،وقال إن هناك
مجموعة تعمل للقيام ب �ث��ورة ف��ي ال�ب�ل��د ،ف��أص��در

◄ أعدموا محمد
ً
شنقا
المنيس
ّ
وعلقوا جثته في
ساحة الصفاة
◄ العائالت الخمس
عادت إلى الكويت
من العراق عدا
عائلة عبدالله الصقر
التي ذهبت إلى
القاهرة

لولوة القطامي

لولوة القطامي تروي لـ سبقلا مالمح حقبة تاريخية كويتية مهمة:

جواسيس المعتمد البريطاني
كانوا في كل ديوانية

■ بعثيو العراق علقوا سعودياً بالمروحة وأداروها إلى أن سقط جثة هامدة
األم �ي��ر أوام � ��ره ب��اع�ت�ق��ال ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة ،أم�س�ك��وا
ب �ع �ض �ه��م وم �ن �ه��م ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �ث �ن �ي��ان ال �غ��ان��م،
وآخ��رون ،رموهم في السجن وكبلوهم بالحديد 4
سنوات ،وأخذ البقية عوائلهم وذهبوا إلى العراق،
عشنا في العراق  20عاما ،والشيخ عبداهلل السالم
توجه للعيش في فيلكا».

جاسوس بريطاني
وت�ق��ول القطامي ان «م��ا حصل أن هناك م��ن ادع��ى
أن� �ه ��م ي� �ن ��وون ع �م��ل ث� � ��ورة ف ��ي ال �ب �ل ��د ،وه� � ��ذا غ�ي��ر
صحيح ،فوالدي أخبرنا أنهم خالل اجتماعهم في
أح��د ال ��دواوي ��ن وه��م ي�ح�ض��رون صيغة ال��دس�ت��ور،
يعتقدون أن املعتمد البريطاني هو من ذه��ب إلى
األمير وأبلغه أن هناك جماعة تعمل على تنظيم
ث��ورة في البلد ،في ذلك الوقت كان جواسيسه في
ك��ل م �ك��ان ،ف��ي ك��ل دي��وان�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ك��ان هناك
جاسوس بريطاني».

إعدام المنيس
وت��ذك��ر ال �ق �ط��ام��ي أن �ه��ا ع�ل�م��ت ب ��أن خ��ال �ه��ا محمد
ال�ق�ط��ام��ي ك ��ان ي�ع�م��ل ف��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة «وك ��ان
ّ
متوجهًا للعمل على ح�ص��ان؛ ففي ذل��ك ال��وق��ت لم
ّ
تكن هناك سيارات ،فتصدى له أحدهم ،وأطلق عليه
النار فسقط من على ظهر حصانه ميتا ،ربما حدث
ذلك ألنه من العائلة التي تشترك مع املجموعة التي
تطالب بالدستور ،أما محمد املنيس فقد أعدموه
ّ
شنقا ،وعلقوا جثته في ساحة الصفاة».
وت��ؤك��د ال�ق�ط��ام��ي« :ل��م تكن ه�ن��اك ع��ائ�لات كويتية
تستقوي بالعراق ،هذا كالم غير دقيق ،كنا نعيش
ف��ي ال �ع��راق ككويتيني ،ال��دراس��ة ف��ي ال �ع��راق كانت
مجانية ،ونحن كنا ندفع مصاريف دراس�ت�ن��ا ،لم
ن�ك��ن ن�ع��ام��ل ك �ع��راق �ي�ين ،ول ��م ي�ك��ن ل�ن��ا ت��واص��ل مع
الحكومة العراقية».

العودة إلى الكويت
وعن م��رح �ل��ة ال� �ع ��ودة إل ��ى ال �ب�ل�اد ب �ع��د دراس �ت �ه��ا
في ال�خ��ارح تقول القطامي« :ع��دت إل��ى الكويت ثم
دخلت إلى العمل سافرة ،وأق��ود سيارتي ولم أكن
أرت��دي ع�ب��اءة ،وك��ان هناك تشجيع م��ن وال��دي لنا
ُ
على أال نرتدي عباءة ،ألنها ليست سترًا ،قبلت في
الثانوية ال��وح�ي��دة للبنات وقتها م��درس��ة املرقاب

والدي كان ضمن مجموعة تريد
دستوراًُ ..
فق ِبض على بعضهم
والبقية ذهبوا للعراق  
محمد القطامي
تلقى طلقة وهو على حصانه..
ربما ألنه من عائلة شاركت
في المطالبة بدستور
المعتمد البريطاني أبلغ األمير
وقتها بأن جماعة تعمل على
تنظيم ثورة في البلد  
قدّ مت استقالتي من الجامعة
بسبب انتشار اللباس األسود..
وهو «منظر كئيب»
حينما عدت إلى الكويت دخلت
العمل «سافرة» ..ووالدي كان
يشجعنا على عدم ارتداء العباءة
الشيخ عبدالله الجابر نفسه
ضد العباءة ..فقد قابلناه
في حفل شاي بلندن وزوجته
اللبنانية كانت سافرة
قلت لوزير التربية :إذا فيكم خير
لبسوني عباءة ..ال أحد يستطيع
إجباري على لبسها

تأسيس جامعة الكويت والمطالبة بأن تكون مختلطة
تروي القطامي أن��ه «عند تأسيس جامعة الكويت
طالبت بأن تكون جامعة مختلطة ،وأال يتم الفصل بني
الطالب والطالبات ،ألن من سيدرسون في الجامعة
يعتبرون ك��األه��ل ،وال�ج��ام�ع��ة م�ك��ان ع�ل��م ،والشباب
فيهم حمية كبيرة على البنات وهن كأخواتهم ،كان
العدد الكلي للطالب في ذلك الوقت  418وحذرت من
ح ��دوث مشكلة ف��ي املستقبل ب�س�ب��ب ازدي� ��اد ع��دد
الطالب ألننا بفصل الطالب عن الطالبات سنحتاج
إل��ى ك��وادر تدريسية أكبر ،وكنت الشخص الوحيد
في اللجنة املختصة باإلعداد للجامعة الذي اعترض

ع�ل��ى ف�ص��ل ال �ط�لاب ع��ن ال �ط��ال �ب��ات ،وط�ل�ب��ت ت��دوي��ن
كالمي».
وت ��وض ��ح أن� ��ه «ت� ��م إن� �ش ��اء م �ب ��ان ل �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
وم��درج��ات ومعامل ومكتبة وغ��رف لألساتذة ،وتم
إنشاء مبنى للطالبات داخل الجامعة ،كان مالصقا
لكلية التربية ،يكون م��أوى ل�ل��دارس��ات ف��ي الجامعة
وأغلبهن من بنات دول الخليج ،حيث لم يكن هناك
جامعة في املنطقة ذلك الوقت إال في بالكويت ،وكل
طالب وطالبات الخليج يأتون للكويت ،كنت مسؤولة
عن شؤون الطلبة ،باإلضافة إلى أنني أدير الكلية».

كمعلمة لغة إنكليزية ،ك��ان وزي��ر امل�ع��ارف في ذلك
ال��وق��ت ه��و ال�ش�ي��خ ع �ب��داهلل ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ال��ذي
أسميه أبو التعليم ،ألنه كان يشجع على التعليم».

اللغة الفرنسية
وت�ت��اب��ع« :ات�ص��ل ب��ي ال��وزي��ر وط�ل��ب مني أن أدرس
ال �ط��ال �ب��ات ال �ل �غ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ،ف �ض�لا ع��ن ت��دري�س��ي
اللغة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة ،وك�ن��ت أدرس ط��ال�ب��ات الثانوية
ك�م��ا ك�ن��ت أدرس امل�ع�ل�م��ات ف��ي سنتهن األول ��ى في
مدرسة املعلمات ،الوزير كان دائما ي��زور امل��دارس
وطلب مني تدريس اللغة الفرنسية ،فوافقت بشرط
أال ي��دخ��ل م�ف�ت��ش ال�ل�غ��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ،وه ��و م�ص��ري
الجنسية ،الفصل أثناء تدريسي للطالبات ،ألني
درس ��ت ال�ل�غ��ة ب�ط��ري�ق��ة تختلف ع��ن ال�ط��ري�ق��ة التي
درس بها هو ،وطلبت أن يكون ذلك ّ
مدونا بكتاب
رسمي ،كان مطلوبا مني تدريس اللغة الفرنسية
للصف الثالث الثانوي ـــ القسم األدبي ،وفعال وصل
كتاب من ال��وزارة لناظرة املدرسة ،وب��دأت تدريس
اللغتني براتب واحد».

مدرسات بال عباءة
وع ��ن ارت � ��داء امل �ع �ل �م��ات ال �ع �ب��اءة ،ت �ق��ول ال�ق�ط��ام��ي:
«هناك معلمة للموسيقى ،ومعلمة أخرى للتربية
ال ��ري ��اض �ي ��ة ،س��أل �ت��ان��ي :ه ��ل ي �م �ك��ن أن ن �خ ��رج م��ن
امل��درس��ة ون��ذه��ب إل��ى البنك م��ن دون ع�ب��اءة؟ رأي��ت
أن لباسهما م�ح�ت�ش��م ،فسمحت ل�ه�م��ا ب��ال�خ��روج،
بعد خروجهما بنصف ساعة فقط اتصل بي وكيل
وزارة التربية وقتها ،فيصل الصالح القناعي ،قال
يجب أن تتقيد املعلمات ب�ع��ادات البلد وتقاليده،
كيف تخرجن سافرات؟ بني املعلمات والوزارة عقد،
قلت له أنا واح��دة من املجتمع وال أرت��دي العباءة،
وأتحدى أي شخص منكم يلبسني العباءة ،ملاذا ال
ّ
ّ
وتطبق على بنات
تطبق العادات على بنت البلد
الناس؟».
وتضيف «أغلق الهاتف ،بعدها بقليل وصل الشيخ
عبداهلل الجابر إلى مكتبي ،فقال إن هذا التصرف
يضر باملعلمات ألن بيننا وبينهن عقودا ،قلت له يا
أبو جابر أنت نفسك ضد العباءة ،هل تذكر حينما
جئتنا إل��ى لندن في شهر العسل بعد زواج��ك من
اللبنانية ليلى املرعبي وطلبت أن تقابل الطلبة
فأقيم حفل شاي وجئت أنا للسالم عليك ،فقلت لي
أنا وزير للتربية وال أعلم أن طالبة كويتية تدرس
هنا ،وزوجتك كانت سافرة».

وت �ك �م��ل ال �ق �ط��ام��ي «ق �ل ��ت ل �ل��وزي��ر إذا ف �ي �ك��م خ�ي��ر
لبسوني عباءة ،ال أحد يستطيع إجباري على لبس
العباءة ،لم يصل إلى شيء معي ،أنا أعلم أن الوزير
يكره العباءة لكن هذا هو قانون البلد ،فخرج من
مكتبي وت��وج��ه إل��ى وال ��دي ف��ي س��وق ال�ت�ج��ار ،قال
ل��وال��دي إن ل��ول��وة تشجع امل��درس��ات على ال�خ��روج
س��اف��رات ،وبيننا وبينهن عقود ،ف��رد عليه وال��دي
قائال خيرا عملت ،قال له الوزير جئنا نستنجد بك
فإذا بك نفس بنتك».

العباءة أداة استعمار
وتوضح القطامي «بعد أن خرج الوزير اجتمعت
باملعلمات ،قلت لهن ه��ل أن�تن م�ص��رات على خلع
ال�ع�ب��اءة ،فقلن نحن معك إل��ى آخ��ر مرحلة وه��ذه
كلمة ش��رف ،قلت أخرجن عصر اليوم بال عباءة،
وفعال م��درس��ات امل��رق��اب ال�س��اف��رات م�لأن الكويت
ع �ص��را ،سمعت ب��ذل��ك معلمات أخ��ري��ات ،ج��اء ن��ي
ات�ص��ال م��ن م��درس��ة ف��ي األح �م��دي ،فقلت لهن أني
أدعمكن ،وكنت قد ه��ددت ال ��وزارة بإقامة مؤتمر
دول��ي س��أق��ول فيه إن ال��وزي��ر ال ي��ؤم��ن بالعباءة،
ل �ك �ن��ه ي �ف��رض �ه��ا ع �ل��ى ب� �ن ��ات ال � �ن ��اس امل �ت �ع �ل �م��ات
ال �ج��ام �ع �ي��ات ،وي�ل�ب�س�ه��ن ه ��ذه ال �خ��رج��ة ال �س��وداء
التي هي أداة استعمار ،العباءة ليست عربية وال
كويتية ،وال تمت لنا بصلة ،تاريخ العباءة أصله
ت��رك��ي ،وح�ي�ن�م��ا وص ��ل م�ص�ط�ف��ى ك �م��ال أت��ات��ورك
للحكم ك��ان��ت ال�ن�س��اء ف��ي تركيا ت��رت��دي ال�ع�ب��اءة،
فأصدر أوامره بإلغائها».
وت� �ق ��ول ال �ق �ط��ام��ي «ك � ��ان ه �ن��اك م ��درس ��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة
ق��دم��ت استقالتها ألن ارت��داء ه��ا للعباءة يتسبب
لها ب�ص��داع ،العباءات كانت من ن��وع ثقيل ،وهي
ل��م تكن م�ع�ت��ادة على لبس ال�ع�ب��اءة ط��وال ال��وق��ت،
أص �ب��ح ل��دي �ه��ا ص � ��داع دائ � ��م ،ف �ق��دم��ت اس�ت�ق��ال�ت�ه��ا
وغ ��ادرت إل��ى ب�ل��ده��ا ،أم��ا ال�ن�س��اء ال�ل��وات��ي أح��رق��ن
العباءة فكانت زوجة خالي جاسم القطامي رحمه
اهلل ،شيخة الحميضي واح��دة منهن ،حدثت هذه
الحادثة قبل أن أع��ود للكويت وسمعت بها ،لكن
حينما عدن إلى البيوت أهلهن رفضوا وألبسوهن
ال �ع �ب��اءة».وت �ش �ي��ر ال �ق �ط��ام��ي أي �ض��ًا إل ��ى حيثيات
تقديم استقالتها من الجامعة بالقول «عندما كنت
أمشي في ساحة الجامعة وأقول للطالبات صباح
ّ
الخير ،لم يكن يجنب ألنني لم أق��ل السالم عليكم،
ك �م��ا ان �ت �ش��ر ال �ل �ب��اس األس � ��ود ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال�ت��ي
أصبحت س��وداء ..ولهذا السبب قدمت استقالتي
في العام  ،1993وأخبرت مديرة الجامعة بأن ذلك
املنظر كئيب».

«اإلصالح» وهتاف «ال إله إال الله لولوة عدوة الله»
ت��روي القطامي أن��ه «ذات ي��وم دخ��ل مكتبي في الجامعة  4رجال
ملتحني ،دشاديشهم قصيرة ،سألتهم :من أنتم؟ قالوا نحن من
جمعية اإلصالح ،وجئنا نشتكي ألنك تمنعني البنات من الصالة
في املسجد ،طلبت منهم اسم الطالبة التي أعطتهم هذه املعلومة،
ج��اءت الطالبة ،وطلبت منها أن تكرر كالمي ال��ذي قلته لهن في
املسجد ،فبدأت بالبكاء ألنها كانت قد كذبت عليهم ،سألتها :هل
اإلسالم هو الزي الذي ترتدينه؟ أم أنه خلق وصدق وأدب؟ ملاذا لم
تقولي لهم إنك كنت نائمة مع زميالتك في املسجد؟ فبكت ،قلت
لهمَ :من الصادق َومن الكاذب اآلن؟ فاعتذروا وغادروا مكتبي».
وتقول القطامي عن حادثة ّ
تعرضت لها في جمعية الخريجني:

«اتصل بي القائمون على جمعية الخريجني ،وقالوا إنهم يريدون
تنظيم ندوة ويرغبون في أن أتحدث فيها عن االختالط ،كان لدي
إحساس بأن هذه الندوة سيحدث فيها شغب ،فتحدثت إلى وزارة
الداخلية ،كان محمد الحمد وكيل وزارة الداخلية وقتها ّ،أبلغته أن
يرسل عناصر من «الداخلية» بلباس مدني ،ألني أتوقع حدوث
شغب في الندوة ،وهذا ما حدث بالفعل ،بمجرد أن بدأت بالبسملة،
رأيت الجمهور قد وقف ،وكان من جمعية اإلصالح ،بيدهم عصي
وض�ع��وا عليها ال �ق��رآن ،اتجهوا إل��ى امل�س��رح ،وه��م يقولون ال إله
إال اهلل لولوة ع��دوة اهلل ،فأخذني عناصر الداخلية وأنزلوني من
املسرح ،وأخرجوني من الباب الخلفي».
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أعادت قبول الخبراء المُ لغى تعيينهم ..ورفضت موظفة ُألغي التعيين بسببها

؟

هل ّ
تحدت «العدل» القضاء ..أم طبقت القانون
في الوقت الذي أعلنت وزارة العدل مساء اول من أمس ،اسماء المقبولين
في إدارة الخبراء ،ثارت العديد من التساؤالت ،ابرزها :هل أعلنت الوزارة
التحدي مع احكام القضاء الذي رفض بأحكام نهائية قبول  560خبي ًرا
وطالب بعدم اعادة تعيينهم؟
ليس ذلك فقط ،بل ان وزارة العدل استبعدت تعيين صاحبة الدعوى التي
بناء عليها أبطلت تعيينات الخبراء ،وبالتالي فإنه فور انتهاء قرار الحظر
سيتم النظر في دعوى ادارية تطالب ببطالن اعالن الدعوة لوظائف الخبراء.

مبارك حبيب
ق ��ال ��ت وزارة ال � �ع� ��دل ان � ��ه ت� ��م اع �ل ��ان اس� �م ��اء
الخبراء املقبولني للتعيني في إدارة الخبراء
ت�ن�ف�ي��ذًا ل�ح�ك��م م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ،م��ؤك��دة ان��ه
ت��م ان �ص��اف ك��ل م�س�ت�ح��ق ل�ل�ق�ب��ول ب �ن��اء على
نجاحه في االختبار التحريري ودرجته به،
وايضا في املقابلة الشخصية بغض النظر
عن الخلفيات السابقة لالشخاص ،وان لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي امل �خ��ال �ف��ات ال �س��اب �ق��ة س�ت��رف��ع
تقريرها منتصف الشهر القادم.
وب �ي �ن��ت ال� �ع ��دل ان ال �ق �ب��ول ك ��ان م�ب�ن�ي��ًا على
احتياجات االدارة م��ن ك��ل تخصص والعدد
املناسب لها.
لكن صاحب دعوى البطالن ،املحامي محمد
االن �ص��اري اك��د ان م��ا ق��ام��ت ب��ه وزارة ال�ع��دل

نظر دعوى إدارية تطالب
ببطالن إعالن الدعوة لوظائف
الخبراء فور انتهاء الحظر
األنصاري :إجراءات الوزارة
في ظل إجازة
رسمية فيها مخالفات
جسيمة للقانون

م��ن ع �م��ل م �ق��اب�لات واخ� �ت� �ب ��ارات ل�ل�م�ت�ق��دم�ين
بوظيفة خبير بادارة الخبراء ،واعالن نتائج
القبول في ظل اجازة رسمية تمر بها البالد
فيه مخالفات جسيمة ل�ل�ق��ان��ون ،وأن��ه محل
ط�ع��ن م�ن�ظ��ور ح��ال�ي��ا ام ��ام امل�ح�ك�م��ة االداري� ��ة
ب �ب �ط�لان االع �ل��ان ال� ��ذي ن �ش��ر م��ن ق �ب��ل وزارة
ال �ع ��دل ب��ان �ه��ا ق��ام��ت ب�ت�ن�ف�ي��ذ ح �ك��م ال�ت�م�ي�ي��ز
الصادر ملصلحتنا.
وق��ال االنصاري ان ما قامت به وزارة العدل
فيه التفاف للحكم والقانون ،علما بان هناك
شكوى امام النيابة العامة ومحكمة الوزراء
لتنفيذ الحكم تنفيذا كامال.
ً
وت��اب��ع االن �ص��اري ق��ائ�ل�ا :م��ا ق��ام��ت ب��ه ادارة
ال �خ �ب��راء م ��ن اس �ت �ب �ع��اد اس ��م م��وك �ل �ت��ي ال�ت��ي
كسبت ال�ح�ك��م ب��إل�غ��اء ق ��رارات ادارة ال�خ�ب��راء
من املقبولني في الوظيفة ينم عن استهتار،
وأن جهة االدارة أخذت املوضوع على منحى
شخصي كأنها تحاول إيصال رسالة الى كل
متضرر أال يلجأ للقضاء.
وخ �ت��م ب �ق��ول��ه :ك�م��ا أن ج�ه��ة االدارة ل��م ت��راع
مشاعر املقبولني في الوظيفة بجعل مراكزهم
الوظيفية غ�ي��ر مستقرة نتيجة تخبطاتهم
االدارية وطغيان مصالحهم الشخصية على
املصلحة ال�ع��ام��ة ،وه��ذا م��ا سيكون لنا معه
وقفة أم��ام القضاء ،وب��اذن اهلل سنرى النور
قريبا.

وكيل الكهرباء بالتكليف جاسم النوري لـ سبقلا:

مستعدون للصيف..
وال داعي للقلق
محمود الزاهي
دعا وكيل وزارة الكهرباء واملاء بالتكليف
ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع ش�ب�ك��ات النقل
جاسم النوري جميع عمالء الوزارة إلى
االطمئنان بشأن الصيف الحالي ،مؤكدا
أن «صيفنا آمن وال مجال للقلق».
وأع� �ل ��ن ال� �ن ��وري ف ��ي ت �ص��ري��ح ل� �ـ سبقلا
«ان ال � � � � � ��وزارة اس � �ت � �ع� ��دت ج � �ي� ��دا خ�ل�ال
األشهر املاضية لصيف  2020من خالل
خطتها املبرمجة ،التي تنطلق في نهاية
أغسطس من كل عام استعدادا للصيف
ال �ت��ال��ي» ،م�ش�ي��را إل��ى أن «ج�م�ي��ع خطط
ال �ص �ي��ان��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ت��ورب �ي �ن��ات
وامل� �ق� �ط ��رات ف ��ي ق �ط��اع ش �ب �ك��ات ال �ق��وى،
وكذلك الصيانة الخاصة بشبكتي النقل
وال �ت��وزي��ع ال�ك�ه��رب��ائ��ي وامل��ائ��ي ،أش��رف��ت
ع�ل��ى اإلن �ج��از ب��ال�ك��ام��ل وف ��ق امل �ق��رر لها
نهاية مايو الجاري».
وذك� ��ر ال� �ن ��وري أن ال �ص �ي��ف ال �ح��ال��ي ذو
طبيعة خ��اص��ة بسبب ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا
وم��ا يمر ب��ه العالم ب��أس��ره م��ن تداعيات
ب�س�ب��ب األزم � ��ة ،وه ��و أم ��ر ت�ع��ام�ل��ت معه
وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ع �ل��ى أك �ث ��ر من
خ��ط وأك �ث��ر م��ن م�س�ت��وى ،ب ��دءا بتقسيم
كوادرها وموظفيها في محطات القوى
إل��ى ن��وب��ات ص�غ�ي��رة ،م��ع تسكني القسم
األك� �ب ��ر م �ن �ه��م داخ � ��ل امل �ح �ط ��ات ن�ف�س�ه��ا
ح� �ف ��اظ ��ا ع �ل �ي �ه��م وض� �م ��ان ��ا الس� �ت� �م ��رار
اإلنتاج الكهربائي من دون تأثر.
وأش � ��ار إل ��ى ان اإلج� � � ��راء ات االح �ت��رازي��ة
ف � ��ي امل � �ح � �ط� ��ات ش� �م� �ل ��ت ك� ��ذل� ��ك ت �ع �ق �ي��م
جميع م�ح�ط��ات ال �ق��وى ووض ��ع ب��واب��ات
ت �ع �ق �ي��م ف ��ي امل� ��داخ� ��ل ف ��ي اط� � ��ار ح �م��اي��ة
امل��وظ�ف�ين وال�ح�ف��اظ عليهم وت��وف�ي��ر كل
اح�ت �ي��اج��ات �ه��م م��ن م�ع�ق�م��ات وم �ط �ه��رات
وغيرها من الوسائل.
وعلى مستوى اإلنتاج ،قال النوري «إن
وضع الشبكة مطمئن جدا ،وهناك قدرة
إنتاجية عالية ت�ف��وق أق�ص��ى استهالك
متوقع ه��ذا العام بنحو ألفي ميغاواط
أو يزيد ،وهو ما يقارب  %15من إجمالي
الطلب على الطاقة في البالد».
وأش� � � � � � � ��ار إل � � � � ��ى أن ال � � � � � � � � � ��وزارة ل� ��دي � �ه� ��ا
سيناريوهات معتمدة للتعامل م��ع أي

جميع برامج الصيانة
أوشكت على االنتهاء

أزمة الخبراء مرشحة للعودة إلى أروقة القضاء مجدداً

ال «كورونا» بين مواطني العديلية
عبدالرزاق المحسن وخالد الحطاب
علمت سبقلا أن نتائج املسحات التي أخذها
ف��ري��ق الصحة الوقائية ف��ي منطقة العديلية
أظهرت خلو مواطني املنطقة من «كورونا».
وق��ال��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة إن م� �ب ��ادرة جمعية
العديلية لفحص سكان املنطقة ،التي شملت
أك�ث��ر م��ن  420عينة وم�س�ح��ة ،كشفت إص��اب��ة
 6أش�خ��اص فقط ف��ي املنطقة ،كلهم مقيمون،
وجرى اتباع اإلجراءات الالزمة وحجرهم.
وأض��اف��ت امل �ص��ادر ان ��ه ي �ج��ري ح��ال�ي��ا العمل

وال �ت �ن �س �ي��ق إلع� � � ��ادة ف �ت ��ح ال � �س� ��وق امل ��رك ��زي
للجمعية وتأمني املواد الغذائية عبر توصيل
الطلبات للمنازل بدال من استقبال املتسوقني
تفاديا ألي إصابات أخرى.
إل��ى ذل��ك ،باشر فريق التقصي ال��وب��ائ��ي أخذ
مسحات عشوائية من سكان منطقة النزهة،
ف �ي �م��ا االس � �ت � �ع� ��داد ل�ل�ان� �ط�ل�اق إل� � ��ى م �ن��اط��ق
ال �ش��ام �ي��ة وال� �ش ��وي ��خ وال �ف �ي �ح��اء ل �ل �ت��أك��د م��ن
س�لام��ة قاطنيها عقب اك�ت�ش��اف إص��اب��ات في
جمعيات تلك املناطق.
وباتت الجمعيات التعاونية ب��ؤر ع��دوى في
األي � ��ام األخ� �ي ��رة ،إذ س�ج�ل��ت خ�ل�ال  24س��اع��ة

إص ��اب ��ة  1 01م ��وظ ��ف ف ��ي ج �م �ع �ي��ات م �ب��ارك
وال �ش��ام �ي��ة وال��دع �ي��ة ،ب�ع��د أخ ��ذ م�س�ح��ات من
العاملني بها ومخالطيهم.
وأم� ��س اق �ت��رب ع ��دد امل �س �ح��ات ال �ت��ي أج��رت�ه��ا
وزارة الصحة م��ن رب��ع مليون مسحة ،حيث
أجريت خالل الـ 24ساعة  4930مسحة ،ليبلغ
مجموع الفحوصات أكثر من  231ألفًا.
واع �ل �ن��ت ج�م�ع�ي�ت��ا ص �ب��اح ال �س��ال��م ،وع �ب��داهلل
امل �ب ��ارك ال �ت �ع��اون �ي �ت��ان أم ��س إص��اب��ة رئ�ي�س��ي
مجلس إدارت�ي�ه�م��ا أح�م��د ال�ع�ت�ي�ب��ي ،وص��ال��ح
ال� �ب ��ذال ب �ك��ورون��ا ،إض��اف��ة إل ��ى ع ��دد غ �ي��ر من
العاملني.

الفائض يزيد على
أقصى استهالك
متوقع بنحو 2000
ميغاواط
جاسم النوري

ط ��ارئ ي �ح��دث ،وم�ن��ه ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال
خ � ��روج أي م ��ن امل �ح �ط��ات م ��ن ال �خ��دم��ة،
إذ وض �ع��ت خ �ط �ط��ًا س��ري �ع��ة ل�ت�ع��وي��ض
ال�ف�ق��د م��ن دون ت��أث��ر ال�ش�ب�ك��ة ،الف�ت��ا إل��ى
أن شبكة الربط الخليجي توفر أريحية
ك�ب�ي��رة ل� �ل ��وزارة ومل�خ�ت�ل��ف دول مجلس
ال �ت �ع��اون ع �ل��ى م �س �ت��وى االع �ت �م��اد على
الشبكة لتعويض أي خلل تتعرض له
أي ش�ب�ك��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ،إذ ي �ت��م ف��ي ال �ح��ال
تعويض النقص بشكل ف��وري للحفاظ
على توازن الشبكة التي تعرضت لخلل،
لحني تدارك األمر داخليا وإعادة األمور
إلى طبيعتها.

تسكين كوادر في
المحطات حفاظا ً
عليهم من «كورونا»
وضمانا ً الستمرار اإلنتاج
شبكة الربط الخليجي
توفر أريحية كبيرة
لتعويض أي خلل
بشكل فوري

صيانة
أكد النوري صيانة الكثير من األجزاء في شبكتي النقل والتوزيع اللتني تمتد
الكيبالت الخاصة بهما الى آالف الكيلومترات سواء في شكل خطوط أرضية
أو هوائية ،فضال عن صيانة محطات التحويل الرئيسية والثانوية وعددها
يقدر باآلالف كذلك.

التعامل مع االنقطاعات
أوضح النوري أن االنقطاعات واردة في الصيف حالنا حال أي شبكة في العالم،
إال أن رهان الوزارة الدائم على سرعة التعامل مع االنقطاع ،وتقليل زمن اصالح
الخلل ،وإعادة األمور إلى طبيعتها في وقت قياسي ،وكذلك توفير املولدات التي
يتم االعتماد عليها في حال استدعت الحاجة الى حني إصالح الخلل.

عائلة احلنيان
تنعى
مبزيد من احلزن واألسى
فقيدها الغالي املغفور له بإذن اهلل تعالى

الدكتور� /سباح يو�سف �سيد عبداهلل احلنيان
وقد ووري جثمانه الثرى يوم أمس اخلميس
املوافق 2020/5/14

نظر ًا للأو�ساع احلالية يقت�سر العزاء على الهاتف
للرجال:

هاتف األبن يوسف صباح احلنيان50866684 :
هاتف األخ سامي يوسف احلنيان99668349 :

للن�ساء:

هاتف األبنة أسماء صباح احلنيان94177783 :
هاتف األبنة اسراء صباح احلنيان99877288 :

مبنى وزارة الكهرباء والماء
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مواطنون أكدوا لـ سبقلا أن الحظر الشامل غ َّير خطتهم في إخراجها

زكاة الفطر «أونالين» عبر الجهات الخيرية
حمد السالمة

َّ
لم تتوقف التغييرات التي أحدثتها أزمة
«كورونا» عند إلغاء الطقوس الرمضانية
امل� �ع� �ت ��ادة ك� �م ��وائ ��د اإلف � �ط� ��ار وال �غ �ب �ق��ات
وص�ل�اة ال�ق�ي��ام وغ �ي��ره��ا ،ب��ل ام �ت��دت إل��ى
زك � ��اة ال �ف �ط��ر؛ ف�ب�س�ب��ب ال �ح �ظ��ر ال �ش��ام��ل،
أف�ت��ت وزارة األوق ��اف ب�ج��واز ال�ت�ب� ّ�رع بها
بأكثر م��ن وسيلة لضمان وصولها إلى
ال�ف�ق��راء ال��ذي��ن ف �ق��دوا أع�م��ال�ه��م وم�ص��ادر
دخ�ل�ه��م بسبب ان�ت�ش��ار ال��وب��اء ،وغيرهم
من األسر املعوزة واملتعففة .ويقف الحظر
الكلي عائقًا أم��ام م��ن يريد إخ��راج زكاته
ّ
والتبرع بها بنفسه إما نقدًا وإما بصاع
ّ
أرز ،لذا سيتجه معظم املواطنني للتبرع
ب��زك��اة الفطر «أون�ل�اي��ن» عبر الكثير من
الجمعيات الخيرية املعتمدة في البالد.
سبقلا رص� � ��دت آراء ب �ع ��ض امل ��واط �ن�ي�ن
ال ��ذي ��ن أك � ��دوا أن �ه��م ي �ف �ض �ل��ون إع �ط��اء ه��ا
ملحتاجني يعرفونهم في البالد ،لكن قرار
الحظر سيمنعهم م��ن ذل��ك ،ومضطرون
ّ
للتبرع عبر اإلنترنت.
كما لفت بعضهم إلى أنهم ال يفرقون بني
ذهاب الزكاة إلى الخارج أو بالبالد ،طاملا
أنها ستذهب للفقراء واملحتاجني.

مساعدة املحتاجني
ب ��داي ��ة ،ق� ��ال ف �ي �ص��ل ال �خ �ل��ف إن� ��ه ي�ف�ض��ل
ال�ت�ب��رع ب��زك��اة الفطر ف��ي ال��داخ��ل؛ فهناك
ال �ك �ث �ي��رون م �م��ن ان �ق �ط �ع��ت ب �ه��م ال �س �ب��ل،

وليس لديهم ما يوفر لهم قوتهم.
ّ
وبينّ الخلف ان الحظر أخر الكثيرين ممن
أرادوا استخراج زكواتهم مبكرًا ملساعدة
ّ
املحتاجني ،لكن الجهات الخيرية وف��رت
توزيعها أو إيصالها إل��ى ال�ف�ق��راء ،وهي
محل ثقة ،وتم التبرع عن طريقها.
من جانبه ،ق��ال فهد الكندري :إن التبرع
«أونالين» وسيلة بديلة واالستعانة بها
صحيحة ،في ظل ظروف «كورونا» ،بعد
سؤاله ألحد شيوخ الدين في البالد.
ول �ف��ت إل ��ى أن ��ه ال ف ��رق ل��دي��ه ف��ي ان ت��ذه��ب
زك ��ات ��ه داخ � ��ل ال� �ب�ل�اد او خ ��ارج� �ه ��ا ،ط��امل��ا
ان �ه��ا س �ت��ذه��ب ل �ل�م �ح �ت��اج�ين .وق � ��ال اح�م��د
ال�خ��ال��دي إن��ه ال يفضل التبرع «أون�لاي��ن»،
ّ
التبرع «أونالين»،
لكن الظروف تجبر على
وبشكل سريع ،ألن هناك من يحتاج الصدقة
والتبرعات ،خصوصًا في املناطق املعزولة.
ّ
التبرع بها ملن انقطعت بهم
وأشار إلى أن
س�ب��ل ال��وظ�ي�ف��ة وال�ع�م��ل ال �ي��وم يعتبر أم �رًا
إنسانيًا يجب على الجميع االلتفات إليه،
ّ
التصدق.
سواء بزكاة الفطر او
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ث � ّ�م ��ن ب � ��در ال �خ �م �ي��س دور
الجمعيات الخيرية في البالد فهي محل
ّ
ث �ق ��ة ،م �ش �ي��دا ب �ت �ك��ف�ل �ه��ا ب ��إرس ��ال ال ��زك ��اة
وتوزيعها بعد قرار الحظر الكلي بال اي
رسوم تذكر.
وأشار الخميس إلى أن استخراج الزكاة،
وف��ي ه��ذه األوق��ات الراهنة ،أم��ر ض��روري
ملساعدة املحتاجني والفقراء ،الذين ّ
دمرت
«كورونا» سبل عيشهم.

ِّ
المزكين
◄ جمعيات ومب ّرات محل ثقة ستتو ّلى توزيعها على المحتاجين ..نيابة عن
◄ ال فرق في استخراجها بالداخل أو الخارج ..طالما تصل إلى المستحقين

الطواري لـ سبقلا:

ً
إلكترونيا
يجوز إخراجها
اكد األستاذ في كلية الشريعة واإلم��ام والخطيب في وزارة االوق��اف د.ط��ارق الطواري ان زكاة
الفطر ه��ذا العام تختلف عن االع��وام املاضية بثالثة ج��وان��ب؛ االول وه��و يجوز اخراجها من
ً
اول شهر رمضان قبل موعدها املعتاد املحدد بليلة العيد ،نظرًا للظروف الراهنة عمال بفتوى
االوق��اف .وق��ال ال�ط��واري لـ سبقلا ان الجانب الثاني هو يجوز اعطاؤها للعمال الذين كانوا
اليحتاجون الن لديهم رات�ب��ا ،لكن وضعهم االن اختلف بعد ان توقف عملهم مل��دة شهرين
وبحاجة للطعام والشراب ،وهم يمكثون في محاجر او في بيوتهم او محاجر صحية ،وتقوم
لجان الزكاة بتحويل الزكاة لهم .اما الجانب الثالث فهو جواز اخراجها «اون الين» وهو دفع مال،
وهذا املال توكيل للجان الزكاة وتشتري به الطعام وتطبخه وتجهزه ويوزع للمحتاجني ،ومن
السنة أن تكون زكاة الفطر قوتا ،لكن نظرًا للظروف الراهنة يطبخ الطعام ويرسل للمحتاجني
والفقراء في البالد وخارجها ،او يدفع لهم والبأس من االستفادة من التقنيات الحديثة.

المقيمون فيها يطالبون بـ«الثأر» من تجار اإلقامات

خيطان تغرق بالزحام

تتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة من

اآل الكاظمي الكرام
لوفاة فقيدهم املغفور له بإذن اهلل تعالى

اأ�سامة زيد عبداحل�سني الكاظمي

ً
ملتقية مجموعة من المقيمين في منطقة خيطان
الزميلة جنان الزيد

جنان الزيد
رأى مقيمون ف��ي خيطان أن أع��داد العمالة
التي تعيش في املنطقة اآلن باتت من األكثر
كثافة بني بقية مناطق الكويت.
ك ��ام �ي ��را سبقلا رص � ��دت ت �ج �م �ع��ات ك�ب�ي��رة
وس �م �ع��ت م �خ��اوف ال �ن��اس ه �ن��اك ،ول��وح��ظ
أن ع��ددًا م��ن قاطني خيطان ،أب��دى خشيته
من الساعتني اللتني ُسمح فيهما بالخروج
من املنازل يوميًا أثناء فرض حظر التجول
ال�ك�ل��ي ،وق ��ال بعضهم إن ه��ات�ين الساعتني
ستكونان سببًا الن�ت�ش��ار ف�ي��روس ك��ورون��ا

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

زحام وفوضى خالل ساعا َتي المشي

في املنطقة ،بسبب التكدس السكاني الكبير.
وت�ح� ّ�ول��ت ،بشكل متسارع ،منطقة خيطان
إل ��ى م�ن�ط�ق��ة ش�ب�ي�ه��ة ب�ج�ل�ي��ب ال �ش �ي��وخ من
ج ��وان ��ب ع � ��دة ،م �م��ا ش �ك��ل ن ��ذي ��ر خ �ط��ر ف��ي
ظ��ل األوض ��اع ال��راه�ن��ة ال�ت��ي تشهد انتشار
فيروس كورونا.
وب��دا واض�ح��ًا أن كثيرًا م��ن قاطني خيطان
ليسوا على معرفة ودراية كافية باإلجراءات
وال � �ق� ��رارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي ت �ص��در خ�لال
ه � ��ذه ال� �ف� �ت ��رة االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ،وت� �ن� �ش ��ر ف��ي
مختلف وسائل اإلع�لام ووسائل التواصل
االجتماعي.

خ �ي �ط��ان ب� ��دت ف ��ي ت �ق��ري��ر م �ي��دان��ي أج��رت��ه
سبقلا غارقة بالزحام ،كما أوضحت جولة
سبقلا ه �ن��اك أن ب�ع��ض س�ك��ان�ه��ا يجهلون
ال �غ��رض م��ن ال�س��اع�ت�ين امل�س�م��وح خاللهما
بالخروج ،أثناء فترة حظر التجول الشامل.
وط��ال��ب املقيمون بمعاقبة ت�ج��ار اإلق��ام��ات
وم �ن��دوب �ي �ه��م وم� ��ن أع��ان �ه��م ،وق � ��ال أح��ده��م
«اضربوا بيد من حديد على تجار اإلقامات،
يجب الثأر من ه��ؤالء وم��ن املندوبني الذين
س��اع��دوه��م ف��ي اإلت �ج��ار ب��ال�ب�ش��ر ،امل�ن��ادي��ب
م��وج��ودون ف��ي ال�ك��وي��ت ون�ت�م�ن��ى ضبطهم
ومعاقبتهم».

اليت
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ّ
نفسك
ِ
وتعلمي كيف تحبين
دعك من ذلك..
ِ
خبير أسري يجيب:

ً
كثيرا لكنني أشبهها ..فهل أغ ّير مالمحي بعملية تجميل؟
أكره أمي
ستيف ألموند ،شيريل سترايد ـ «نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
ُ
أرس�ل��ت ق��ارئ��ة رس��ال��ة إل��ى خبيرين أس��ري�ين في
صحيفة نيويورك تايمز تقول فيها:
أن��ا ام ��رأة تبلغ م��ن العمر  50ع��ام��ًا ،لقد تزوجت
من رج��ل رائ��ع منذ خمس وعشرين سنة ،لدينا
ث�لاث��ة أط �ف��ال ،اث�ن��ان منهما م��ن خريجي الكلية،
وأصغرهم ي��درس في املدرسة الثانوية ،أنا أحب
مسيرتي في الحياة واعتبر نفسي ناجحة جدًا،
أم��ارس الرياضة بانتظام وأتمتع بصحة جيدة،
لقد عانيت م��ن االك�ت�ئ��اب ف��ي امل��اض��ي لكني في
حالة جيدة اآلن.
املشكلة هي أنه عندما أنظر إلى امل��رآة ،أرى وجه
أم ��ي ،ل�ق��د أس ��اءت إل � ّ�ي لفظيًا ط ��وال ح�ي��ات��ي ،وم��ا
زالت تفعل ذلك ،وهذا األمر دفعني إلى أن أكرهها
كبير ،لقد دفعتني إلى أخذ عالج نفسي،
بشكل ُ
وأنا حاليا أبقي عالقتي معها سطحية جدًا من
أجل حماية نفسي من لسانها الالذع.
في كل مرة أنظر فيها في املرآة أرى وجه أمي ألني
أشبهها كثيرًا ،وهذا األمر يزعجني بشكل كبير،
فأنا أبدو في الشكل مثلها تمامًا وال أريد أن أكون
كذلك ،ال أريد أن أكون امرأة مسنة متعجرفة.
أود الحصول على عملية تجميل لتساعدني من
ً
جهة في إعطائي نظرة أكثر شبابًا ،وأغير قليال
من شبهي بأمي ،في الحقيقة زوجي ال يؤيد هذا
القرار ،ويعتقد أنني أبدو جميلة ،وهو يخشى أن
أعاني من مضاعفات بعد عملية التجميل ..أريد
نصيحة منكما ماذا علي أن أفعل؟
وردت ال�خ�ب�ي��رة األس��ري��ة ش�ي��ري��ل س�ت��راي��د على
رسالة املرأة قائلة:
ف��ي ح�ي�ن أن ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ج�م�ي��ل ال �ت��ي ستحصلني
عليها هي في الغالب شد الوجه ،وهذا قد يمنحك
�ذرك من
مؤقتا مظهرا أكثر شبابا ،إال أنني أح � ِ
والدتك،
تشابهك مع
التفكير في أن ذلك سيغير
ِ
ِ
ف �ه��ذا األم ��ر ل��ن ي �ح��دث ،ف�ش��د ال��وج��ه ب�ب�س��اط��ة ال
يفعل ذلك.
والدتك في املرآة،
يجب أن تعلمي أنك قد ترين وجه
ِ
�رارك ب��إج��راء
لكنك تنظرين إل��ى وج�ه� ِ�ك أن � ِ�ت ،وق � ِ

أحمد بدر

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

ه��ذه العملية ناجم ع��ن الخجل والكراهية ،وأج��د
بحياتك
هذا األم��ر محزنًا ج�دًا ،أنت ستخاطرين
ِ
أمك في
من أجل تغيير
شكلك حتى ال تري وجه ِ
ِ
امل��رآة ،لكن ه��ذا أم��ر ال أنصح ب��ه ،أن��ت في النهاية
كنت تشبهينها في الشكل فال أعتقد
حتى ولو ِ
أن � ِ�ك ستشبهينها ف��ي ال �ت �ص��رف��ات ،خ��اص��ة مع
أبنائك.
ِ
ش��د ال��وج��ه ه��و إص �ل�اح م��ؤق��ت ل �ش��يء سيكون
ل��دي� ِ�ك لبقية ح �ي��ات� ِ�ك ،وج��ه م�ت�ق��دم ف��ي ال �س��ن ،إن
إج��راء الجراحة سيسمح ل� ِ�ك بالشعور بتحسن

مظهرك فقط حتى تكبرين أكثر وتشعرين
في
ِ
مظهرك مرة أخرى.
ببؤس حول
ِ
«نفسك
نظرك ح��ول ما تبدو عليه
تغيير وجهة
ِ
ِ
معك إلى األبد،
اللطيفة» هو تحول ذهني سيبقى ِ
لقد قمت بالفعل بعمل مهم من هذا النوع عندما
تعلمت كيفية منح وال��دت� ِ�ك املسيئة وص��وال أقل
عليك.
إليك ،وبالتالي قوة وسيطرة أقل
ِ
ِ
ورد الخبير األس��ري ستيف أمل��ون��د على رسالة
ً
املرأة قائال:
أتفق مع ما تقوله شيريل ،وأنا أقول ال تقعي في

عليك
بوالدتك،
تشابهك
لنفسك بسبب
كرهك
فخ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تعلم كيف تحبني الناس ،وتقومني باألمر عكس
سيجعلك
ما كانت أمك تفعله ،أعتقد أن هذا هو ما
ِ
أمك.
بأنك مميزة حقا عما كانت عليه ِ
تشعرين ِ
أن� ِ�ت ال ترغبني ف��ي أن تكوني مثل وال��دت� ِ�ك ،لكن
ال �س��ؤال الحقيقي ال ��ذي ي�ج��ب أن ت�ط��رح�ي��ه على
نفسك هو إلى أي مدى ستغير العملية التجميلية
ِ
التي ترغبني فيها من هذا التصور ،فهل سيخفف
التغيير الجمالي من الشعور الذي تشعرين به من
والدتك املسيئة عاطفيًا؟
قبل
ِ

َّ
ونتطلع الستئنافه بعد أن تنجلي الغمة
كان سببا ً في تعليق التصوير..

أحمد السلمان لـ سبقلا:
«كورونا» أوقف «غرفة رقم  ..»7و«عدّ اني العيب»
عند عرضها ،الفتا الى انه يقيم اداءه.
وأض ��اف «ح�ت��ى إذا ح��ذف امل�خ��رج أي مشهد أهاتفه
واستفسر عن األس�ب��اب ال لشيء س��وى النقاش ،ألن
العمل الفني يتحمل النقاش حوله ويستوعب جميع
اآلراء ،ول�ع��ل ه��ذا م��ا ي�ث��ري أي م�ش��روع فني ويكسبه
روحا مختلفة».

محمد علي

رغم أنه كان يستعد لخوض سباق
دراما رمضان من خالل عملين هما
«غرفة رقم  »7و«عداني العيب»،
إال أن جائحة كورونا تسببت في
تعطيل تصوير العملين ليخرج
الفنان القدير أحمد السلمان من
موسم رمضان ،السلمان في
حديثه مع سبقلا ،أكد أنه ال يجد
ثمة إشكالية في الغياب ،الفتا إلى
أنه يستمتع بمتابعة أعمال زمالئه
من الفنانين.

فرقة المسرح الكويتي

وبسؤاله عن دعم الشباب من خالل موقعه كرئيس
ملجلس إدارة ف��رق��ة امل�س��رح الكويتي ،أوض��ح «منذ
س�ن��وات وان��ا ح��ري��ص على منحهم الفرصة وكلي
ف�خ��ر ان �ن��ي ك�ل�م��ا وض �ع��ت ث�ق�ت��ي ف��ي أح ��د ال�ش�ب��اب
ال يخيب ظ�ن��ي ،ف��ال�ع��ام امل��اض��ي حقق ش�ب��اب فرقة
املسرح الكويتي ثالثة إنجازات على مستوى الوطن
العربي».
انتقادات الجمهور

ب��داي��ة أش ��اد ال�ف�ن��ان اح�م��د ال�س�ل�م��ان بتطبيق ق��رار
الحظر الكلي ،ملا له من أثر في السيطرة على تفشي
ف �ي��روس ك��ورون��ا ،وق ��ال «مل�س��ت ال�ت��زام��ًا ك�ب�ي�رًا من
الكويتيني بهذا القرار الذي يهدف لحمايتنا جميعا
من هذه الجائحة ،وأتمنى ان نعبر هذه األزمة على
خير».

وحول انتقادات الجمهور للعديد من األعمال هذا
ال�ع��ام عبر مختلف م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي،
أوضح «بداية حريص على متابعة أعمال زمالئي
ال �ف �ن��ان�ين ودع �ن��ا ن�ت�ف��ق ع �ل��ى ق��اع��دة أن أي عمل
عرضة لالنتقادات واب ��داء امل�لاح�ظ��ات ،ويبقى أن
األخ �ط��اء واردة ف��ي أي عمل درام ��ي ول�ي��س هناك
مشروع فني متكامل» ،الفتا الى ان الظروف التي
عمل خاللها الفنانون خالل الفترة املاضية كانت
عصيبة.
وش��دد السلمان على ض��رورة احترام الفنان لزمالئه
وان يحضر مبكرا في موقع التصوير قبل بدء العمل.

غياب

ي�ق��ول ال�ف�ن��ان اح�م��د السلمان ع��ن ك��وال�ي��س غيابه هذا
العام عن الشاشة الصغيرة« ،كان لدي مسلسل (غرفة
رقم  ،)7مع الفنانة شجون ،والفنان عبد اهلل بوشهري،
ومن إخراج خالد الرفاعي ،ونظرا لإلجراءات االحترازية
التي فرضتها الدولة توقف العمل بعد  10أيام من بداية
التصوير ورغ��م أن ج��دول التصوير ك��ان معد سلفًا
على أن ينتهي يوم  20رمضان ،إال أن تصاعد وتيرة
االح��داث ح��ال دون ذل��ك ،ونتطلع الستئناف التصوير
بعد أن تنجلي هذه الغمة».

«جزء من الفانية»

«عداني العيب»

وأشار السلمان إلى أنه لم يكن محظوظا هذا العام،
حيث تسببت كورونا في إيقاف تصوير مسلسله
الثاني «عداني العيب» وقال «رغم أننا قطعنا شوطا
طويال في التصوير ،حيث لم يتبق سوى أيام قليلة
إال أن ت�ب�ع��ات ان�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس عطلت التصوير
وت��م تأجيل ه��ذا العمل أيضا ،وه��و من تأليف علي
ال ��دوح ��ان ،وإخ� ��راج محمد ال��دواي �م��ة ،وي �ش��ارك فيه

مواعيد مسلسالت رمضان

مشهد ألحمد السلمان وفيصل العميري في مسرحية «القلعة»

مجموعة مميزة من الفنانني منهم الهام الفضالة،
وغ��دي��ر السبتي ،وي�ع�ق��وب ع �ب��داهلل ،وش�ي�لاء سبت
وغيرهم».

مشاهدة األعمال

واك��د الفنان القدير ان��ه حريص على مشاهدة اعماله

وع �ل��ى م�س�ت��وى امل �س��رح ث�م��ن ال�س�ل�م��ان اإلن �ج��ازات
ال�ت��ي حققتها ف��رق��ة امل�س��رح الكويتي منها اختيار
م�س��رح�ي��ة «ج ��زء م��ن ال�ف��ان�ي��ة» لتمثيل ال �ك��وي��ت في
مهرجان القاهرة التجريبي خالل العام املاضي ،وقال
السلمان« ،املسرحية من إخراج عبدالعزيز النصار،
وتأليف مريم نصير ،وقصة املسرحية ت��دور حول
دك�ت��ات��ور أطفأ ن��ور حياته ب�ي��ده ،بسبب نرجسيته،
�اس ومتجبر
فهو يفعل كل شيء من أجل نفسه ،ق� ٍ
م ��ع ال �ج �م �ي��ع ،ال ي��رح��م ح �ت��ى زوج� �ت ��ه ال �ت��ي تشعر
بالحصار وال�ي��أس ألفعاله غير اإلنسانية ،وتصاب
ب��ال�ن��دم ألن�ه��ا ت��زوج��ت رج�لا مثله ،تتذكر طفولتها
وألعابها البالستيكية ،وعندما كبرت أصبحت هي
اللعبة في يد زوجها القاسي».

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

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

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

ً
مساء
■ ملا كنا صغيرين10 ..
ً
مساء
■ البرنس11 ..
■ رجالة البيت 12 ..مساءً
قناة «الحياة»
الحمراء:
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
■  100وش 9 ..مساءً
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
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هامور مشوي
■ المقادير

فيليه هامور  280غ
ملح  50غ
ق��رف��ة مطحونة 30
غ
فلفل  20غ
كزبرة طازجة  10غ
زي� ��ت ال ��زي� �ت ��ون 20
مل
ب��ذور الصنوبر 10
غ
عصير ليمون  10غ
ثوم طازج  5غ
■ الطريقة

يتم تتبيل الهامور
ب ��ال� �ث ��وم وال �ل �ي �م��ون
وال �ف �ل �ف��ل امل� �ش ��وي،
ويقدم مع الخضار
وال� �ب� �ط ��اط ��ا امل �ق �ل �ي��ة
وصلصة الطحينة
على الجانب.

يمكنكم الطلب من قوائم الطعام الرمضانية
المعدة على أيدي أمهر طهاة فندق شيراتون
الكويت.

Sheratonkuwait

كفتة متبوش

بابا غنوج

■ المقادير

■ المقادير

■ الطريقة

الباذنجان مشوي  200غ
فلفل أخضر  30غ
فلفل أحمر  10غ
طماطم  20غ
بقدونس  5غ
ثوم  10غ
ملح  5غ
عصير ليمون  8غ
زيت زيتون  5غ

ي� � � �ش � � ��وى ال � � �ب� � ��اذن � � �ج� � ��ان
ع� �ل ��ى ال� �ف� �ح ��م ،ث� ��م ي�ق�ط��ع
ب��اس �ت �خ��دام ال �س �ك�ي�ن ،ثم
تضاف الطماطم املقطعة
والفلفل األخضر املفروم
وال �ف �ل �ف��ل األح �م��ر وال �ث��وم
وزي � � ��ت ال� ��زي � �ت� ��ون وامل� �ل ��ح
القليل من عصير الليمون
ً
معا ّ
وتزين بالرمان.

بصل باجي

كفتة  300غ
صلصة الخشخاش  100غ
سلطة بيواس  50غ
 1قطعة ليمون
خبز عربي  2قطعة
باذنجان  150غ
طماطم  50غ
فلفل أخضر  20غ
بطاطا مقلية  150غ
بذور الصنوبر  15غ
س �م��اق وم �ل��ح وف�ل�ف��ل (ح�س��ب
الرغبة).
■ الطريقة

ن�ح�ض��ر ال�ك�ف�ت��ة امل �ف��روم��ة على
أس�ي��اخ ث��م نضعها على شواية
الفحم ،ونأتي بالباذنجان املدخن
ون �خ �ل �ط��ه م� ��ع امل� �ل ��ح وال �ل �ي �م��ون
والفلفل ثم يقدم مع الكفتة.

المحمرة
ّ
■ المقادير

■ المقادير

■ الطريقة

بصل أحمر 200غ
بذور الكراوية 5غ
معجون الزنجبيل والثوم
10غ
مسحوق الكركم 5غ
ملح 5غ
كمون مطحون 3غ
أوراق ال �ك��اري ال�ط��ازج��ة
2غ
ال�ف�ل�ف��ل األخ �ض��ر ال �ط��ازج
3غ
زيت الطبخ  250مل

 - 1اخلط البصل والفلفل
األخ� � � �ض � � ��ر وم � �س � �ح� ��وق
الفلفل األح�م��ر وال�ك��زب��رة
وعصير الليمون وامللح.
 - 2أض� � ��ف ب� �ي� �س ��ان إل ��ى
الخليط ثم اسكب ببطء في
املاء لتشكيل قوام سميك.
 - 3سخن الزيت واضفه
الى الخليط.
ُ
 - 4تقلى العجينة لبضع
دق��ائ��ق ح�ت��ى ت�ت�ح��ول إل��ى
اللون الذهبي البني.

آلو كولشا
■ المقادير

دقيق أبيض  150غ
حليب  50مل
زيت الذرة  20مل
ملح  5غ
بطاطا مسلوقة  20غ
كزبرة طازجة  5غ
ماساال مطحونة  2غ
عصير ليمون  5مل
فلفل أخضر  2غ
■ الطريقة

خذ الدقيق املكرر في وع��اء .أ ّض��ف امللح واللنب وبيكربونات الصودا والسكر والحليب
واعجنها في عجينة ناعمة .غطها بقطعة قماش مبللة واتركها ملدة ساعة .ضع البطاطا
املسلوقة واملبشورة في وع��اء ،وأض��ف امللح ونصف ملعقة شاي من مسحوق ماساال
وتخلط جيدًا .تدحرج كل عجينة على شكل بوري صغيرة ،ضع جزءًا من الخليط واصنع
على شكل كرات كل كرة بحجم ست بوصات دائرية .رش القليل من املاء على السطح
وضع بعض أوراق الكزبرة الطازجة .اخبزها في فرن التندوري حتى يخرج الخليط باللون
الذهبي .تقدم الوجبة ساخنة مع القليل من الزبدة على كل كولشا.

زيت زيتون  100مل
كسرات خبز  400غ
طماطم  200غ
الفليفلة الحمراء  500غ
الجوز  50غ
زيت الذرة  100غ
مسحوق بابريكا  20غ
مسحوق أحمر بارد  5غ
■ الطريقة

ت �ح �ض��ر ص �ل �ص��ة امل� �ح �م ��رة م��ع
البصل وال �ث��وم والفلفل األحمر
وزي��ت ال ��ذرة وم�ع�ج��ون الطماطم
وامل� �ل ��ح ح �ت��ى ت �غ �ل��ي ،ث ��م ت�خ�ل��ط،
وت �ض��اف ال�ي�ه��ا ك �س��رات الخبز
وال� �ج ��وز امل �س �ح��وق وم �س �ح��وق
الفلفل الحلو م� ً�ع��ا حتى يصبح
ً
القوام سميكا .يتم تبريد الوعاء
ثم تقدم لألكل.
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منطقة مشرف
أرض فضاء  750م

2

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

شارع واحد  -داخلي

KD 465,000
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مطالبات بتسهيل االستثمار في القطاع أمام الشركات والمبادرين النتشاله من كبوته

فرصة ذهبية

لمشاريع السياحة الداخلية
3.3

مليارات دينار تنفق
على السفر في الخارج..
فهل يمكن تحويلها
إلى الداخل؟
ّ
تصوب
◄ أزمة «كورونا»
األنظار إلى القطاعات
المهملة إلعادة إحيائها
ً
مجددا
◄ مقترحات بعودة
سينما السيارات والمسارح
المفتوحة لي ً
ال وتوسيع
نطاق الترفيه
ً
حاليا
◄ السياحة الداخلية
مقتصرة على الموالت
والمطاعم ..والمطلوب
تنويع المشاريع
◄ دعوات لتوجيه
ميزانية سفر الكويتيين
إلى السوق المحلي..
في ظل إغالق المطارات
◄ بعد الحجر..
الناس سيحتاجون
إلى أماكن ترفيهية
جديدة ومبتكرة والنمط
ّ
سيتغير
االستهالكي

يقدّ ر الفريق االستشاري للشؤون االقتصادية في سبقلا فاتورة سياحة الكويتيين في الخارج والتي ستتحول الى السوق المحلي مع
توقف حركة السفر سنوياً بـ  3.3مليارات دينار سنوياً  ،ويشغل هذا المبلغ بال الزبائن والمستثمرين على حد سواء ،وتطرح تساؤالت حول
كيفية االستفادة منها عقب انتهاء مرحلة الحظر الكلي وعودة الحياة تدريجياً؟!
فتحت أزمة كورونا جراح السياحة الداخلية ،التي تعاني إهماال ً حكومياً منذ عقود ،تمثل في التراجع الملحوظ لإلنفاق عليها خالل السنوات
الثالث الماضية ،على الرغم من المطالبات المستمرة بإطالق العنان للمشاريع السياحية في الكويت وتحويل جزء كبير من فاتورة السياحة
والسفر من الخارج الى الداخل.
إبراهيم عبد الجواد
ض �ي �ع��ت ال� �ك ��وي ��ت ف ��رص ��ًا ك �ث �ي��رة ل�ت�ط��وي��ر
ق �ط��اع �ه��ا ال �س �ي ��اح ��ي ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق  ،لكن  
«كورونا» أعادت الفرصة مرة أخرى ،واألمر
ي�ت�ط�ل��ب خ �ط��وات ج ��ادة وخ�ط�ط��ًا م��دروس��ة،
وقبل ذلك كله بحاجة الى قرار حاسم بوضع
الكويت على خريطة السياحة العاملية .ومع
ان �ه �ي��ار اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ودخ� ��ول امل ��وازن ��ة في
عجز متزايد سنويًا ،لم يعد ام��ام الحكومة
س ��وى ت �ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل ع �ب��ر ت�ط��وي��ر
ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��ادي��ة ،وم �ن �ه��ا ال�س�ي��اح��ة
ال �ت��ي ت�ع��د واح� ��دة م��ن اه ��م ال �ف��رص ال �ق��ادرة
على تحقيق تنويع مصادر الدخل والتنمية
املستدامة.
و تشير التوقعات ال��ى انخفاض بنسبة ال
تقل عن  %50من مصروفات السفر ،نتيجة
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إغالق املطارات ،اعتبارًا من الربع الثاني ،في
ظ��ل ت��وق�ع��ات ب�ع��ودة ال�ح�ي��اة تدريجيًا عقب
ً
إج��ازة عيد الفطر ،وص��وال إل��ى ب��داي��ة الربع
األخير  ،2020وفي مختلف دول العالم فإن
ما وفرته أزمة «كورونا» من السفر للخارج
قد تستفيد منه السياحة الداخلية ،السيما
بعد فترة طويلة نسبيًا من الحظر.

السياحة الداخلية
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ه�ن��اك تساؤالت ح��ول عناصر
السياحة الداخلية ف��ي الكويت وه��ل ق��ادرة
على استقبال السكان بعد فترة طويلة من
الحظر الكلي والجزئي؟

«المشروعات السياحية» نجحت ..ثم أخفقت!
أخفقت شركة املشروعات السياحية ،التي أنشئت عام  1976بهدف االش��راف على املواقع
السياحية واملرافق الترفيهية في الكويت ،طيلة السنوات األخيرة في تحقيق أهدافها ،وعلى
الرغم من بدايتها القوية واإلمكانات التي وفرتها الحكومة لها ،فإن دورها تراجع مؤخرًا ،في
عدد ونوعية املشروعات التي تقوم بها ،االمر الذي دفع الحكومة الى سحب بعض املشروعات
منها ،وأبرزها «املدينة الترفيهية» التي تم تكليف الديوان االميري مسؤولية تطويرها.

تحديات

وعلى عكس معظم دول العالم التي تعتمد
على املناطق السياحية املفتوحة ،فإن أجواء
الكويت خ�لال أشهر الصيف ليست مواتية
للمشاريع املفتوحة في الطبيعة ،وبالتالي
ستكون املجمعات التجارية ومراكز التسوق
التي باتت من معالم الكويت الحديثة ،ومن
اش�ه��ره��ا «األف�ن�ي��وز» وم��اري�ن��ا وس��وق شرق
و« 360م ��ول» و«ال� �ك ��وت» وغ �ي��ره��ا ،ال�ب��دي��ل
املتاح مع تطبيق قواعد التباعد االجتماعي،
إل � ��ى ج ��ان ��ب امل� �ع ��ال ��م ال �ت��اري �خ �ي��ة وامل� ��واق ��ع
التراثية ،واملحميات الطبيعية.
ويعتقد أن الكثير م��ن امل��واط�ن�ين واملقيمني
ع �ق ��ب ف� �ت ��رة ال �ح �ظ ��ر س �ي �ف �ض �ل��ون ال ��ذه ��اب
ل �ل �ت �س��وق ب��أن �ف �س �ه��م ،م �م��ا ي��زي��د ال �ت��وق �ع��ات
ب�ح��دوث ان�ك�م��اش ف��ي ال�ت�س��وق اإللكتروني،
ال��ذي يشهد انتعاشا خ�لال الفترة الحالية،

 - 1ضعف التسويق والترويج المحدود للكويت كوجهة سياحية
 - 2القيود المفروضة على تأشيرات الدخول
 - 3قصر مدة تأجير األراضي غير المشجعة على االستثمار السياحي
 - 4التداخل والتضارب في مجموعة كبيرة من اللوائح واإلجراءات.
 - 5غياب حوافز التنمية السياحية
 - 6القيود المفروضة على العروض الفنية والموسيقى العامة
 - 7عدم وجود هيئة مستقلة للسياحة وانتقال تبعيتها بين «اإلعالم» و«التجارة»

◄ اإلنفاق الحكومي على
برامج السياحة في تراجع
مستمر منذ  3سنوات

مشروع تطوير الجزر« ..مكانك راوح»
في الوقت الذي تلجأ فيه العديد من الدول املجاورة
الى بناء جزر اصطناعية من أجل تنمية االستثمار
السياحي بها ،تمتلك الكويت ثروة سياحية كبيرة
متمثلة في الجزر الخمس ،ويبقى مشروع تطويرها
«م �ك��ان��ك راوح» ،ف��ي ظ��ل ت��وق �ع��ات ب ��أن ي�ح�ق��ق ه��ذا
امل�ش��روع ع��وائ��د استثمارية تصل ال��ى  10مليارات
دينار سنويا.
وم��ن ش��أن تطوير ال�ش��ري��ط الساحلي العمل على

إنفاق الكويتيني
يبلغ متوسط انفاق الكويتي على السياحة
وال �س �ف��ر وال �ت��رف �ي��ه  %11م��ن دخ �ل��ه س�ن��وي��ًا،
وي�ت�ص��در ب��اق��ي م��واط�ن��ي دول «الخليجي»،
بمتوسط إنفاق في السفرة ال��واح��دة بنحو
 2910دوالرات ( 881دي�ن��ارًا) ،وه��و أعلى من
امل �ت��وس��ط ال�خ�ل�ي�ج��ي ،ال �ب��ال��غ  1770دوالرًا،
وذلك وفق دراسات ملنظمة السياحة العاملية.
كما أظ�ه��رت ال��دراس��ات أن الكويتي ينفق 7
أض�ع��اف م��ا ينفقه أي سائح عاملي آخ��ر في
املتوسط العام ،حيث يبلغ إنفاق الكويتيني
املسافرين على السياحة الخارجية نحو 36
مليون دوالر في اليوم الواحد تقريبًا ،.وهي
ق��وة انفاق كبيرة يمكن االستفادة منها لو
ن�ج�ح��ت ال �ك��وي��ت ف��ي اس�ت�ق�ط��اب�ه��ا وت�ح��وي��ل
جزء منها من الخارج الى الداخل.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ،ف � ��ان ع� � ��ودة ال �ح �ي��اة
ق ��د ت �ع�ق �ب �ه��ا ت �غ �ي �ي��رات واس� �ع ��ة ف ��ي ال�ن�م��ط
االس� �ت� �ه�ل�اك ��ي ،ع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل� � �ث � ��ال ،اق � ��دام
كثيرين على تغيير أث��اث امل�ن��زل بعد أشهر
من الحظر ،وربما ألسباب صحية ،فيما قد
تنتعش مبيعات املالبس وغيرها.

إهمال حكومي

◄ إمكانات الكويت
السياحية كبيرة..
كثيفة التوظيف وجاذبة
لالستثمار األجنبي
◄ ما بين وزارتي التجارة
واإلعالم «ضاعت لحانا»..
ل في إنشاء هيئة
والح ّ
خاصة بالسياحة

مستفيدا من ظروف الحظر والحجر املنزلي.
وفي ظل القيود املفروضة على املسارح ودور
السينما ،فإن إعادة إحياء سينما السيارات
باتت أمرًا ملحًا ،مع تنظيم عروض مسرحية
ليلية ف��ي األم��اك��ن امل�ف�ت��وح��ة ،اع �ت �م��ادا على
أج� �ه ��زة ال �ت �ك �ي �ي��ف ال� �ص� �ح ��راوي «امل �ت �ن �ق��ل»،
م��ع ت�ط�ب�ي��ق اإلج � � ��راءات ال�ص�ح�ي��ة ال��وق��ائ�ي��ة
للحفاظ على صحة الناس وات��اح��ة وسائل
الترفيه امامهم.
ل�ك��ن امل �ط��اع��م س�ت�ب�ق��ى ال��وج �ه��ة امل�ف�ض�ل��ة ل��دى
األسر الكويتية فور عودة الحياة ،مع تطبيق
إجراءات التباعد املتعارف عليها ،إما بتحديد
نسبة اشغال 30%مثلما هي الحال في الدول
امل�ج��اورة ،أو بتقليص ع��دد ال�ط��اوالت وزي��ادة
املساحات البينية.

زي ��ادة امل�ش��روع��ات السياحية ف��ي ال�ك��وي��ت ،وزي��ادة
اي� � ��رادات ال ��دول ��ة ال �ن��ات �ج��ة ع��ن ت��أج �ي��ر ت �ل��ك االم��اك��ن
للشركات واملبادرين مقابل استغاللها.
لكن الكويت تعاني من غياب هيئة مستقلة للسياحة
 ،وهذه معضلة يجب ان تجد طريقها إلى الحل ،اذا
كانت الحكومة ج��ادة ف��ي تطويرالقطاع السياحي،
علمًا أن مشروع انشاء الهيئة ُوئ��د بقرار حكومي،
ع �ن��دم��ا ق� ��ررت ع ��دم ان �ش ��اء ه �ي �ئ��ات ج ��دي ��دة ودم ��ج

القائمة .ويعاني قطاع السياحة ف��ي الكويت ايضًا
من عدم االستقرار منذ عقود طويلة ،وهو ما يظهر
جليًا ف��ي نقل تبعيته ب�ين ال� ��وزارات املختلفة ،دون
خريطة طريق واضحة لالستفادة منه ،حيث أنشئ
قطاع السياحة ع��ام  2002في وزارة اإلع�ل�ام ،ومن
ثم نقل إلى وزارة التجارة والصناعة في عام ،2006
وفي  2015تم نقل تبعية االدارة الى وزارة االعالم
مرة أخرى.

!

ويدفع قطاع السياحة ف��ي الكويت فاتورة
اإله �م��ال ال�ح�ك��وم��ي م�ن��ذ ع �ق��ود ،ع�ل��ى ال��رغ��م
من قدرته على دعم جهود الدولة في تنويع
م � �ص� ��ادر االق � �ت � �ص ��اد وت ��وف� �ي ��ر ف � ��رص ع�م��ل
جديدة للمواطنني وتحسني ج��ودة الحياة،
باإلضافة الى دوره في تعزيز صورة الكويت
الدولية لجذب االستثمار األجنبي.
فوتت الكويت فرصة ذهبية في تحقيق تنمية
سياحية كبيرة خ�لال سنوات الطفرة املالية،
وت��واص��ل ذل��ك التجاهل للقطاع ف��ي م��وازن��ات
ال��دول��ة لسنوات ،حيث انخفض الصرف على
ب ��رن ��ام ��ج ال �س �ي��اح��ة خ�ل��ال ال� �س� �ن ��وات ال �ث�ل�اث
األخيرة بشكل ملحوظ ،وذلك وفق ما صرحت
ب��ه لجنة امليزانيات وال�ح�س��اب الختامي قبل
اشهر معدودة.
وب ��إم �ك ��ان ال �ح �ك��وم��ة اس �ت �ث �م��ار ال �ت��داع �ي��ات
الخاصة بانتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا وظهور
ع� ��وائ� ��ق ع �ل��ى ال �س �ف��ر خ ��ارج� �ي ��ا واض � �ط� ��رار
الجميع لقضاء عطالتهم في الداخل ،بالعمل
ع �ل��ى ت �ن �م �ي��ة ال �س �ي��اح��ة ال��داخ �ل �ي��ة وت �ع��زي��ز
موقعها كأحد مصادر الدخل ملوازنة الدولة.
وتمتلك ال�ك��وي��ت إم�ك��ان��ات سياحية كبيرة
ق ��ادرة على ان تجعلها دول��ة رائ ��دة ف��ي هذا
املجال وهو ما يظهر واضحًا في زيادة عدد
ال ��زوار م��ن مواطني دول «الخليجي» خالل
عطل نهاية االسبوع واألعياد.
وتعالت مؤخرًا األص��وات املطالبة بتسهيل
إج � � � ��راءات االس �ت �ث �م ��ار ال �س �ي��اح��ي ل�ل�ق�ط��اع
ال �خ��اص وامل �ب��ادري��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين لتعويض
ال �ع �ج��ز ال �ق �ي��اس��ي ال� �ح ��اص ��ل ف ��ي م �ق��وم��ات
السياحة الداخلية بالكويت.
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«بلومبيرغ» :اقتصادات دول التعاون تصارع ضغوطاً كبيرة

اختبار صعب يواجه ربط العمالت الخليجية بالدوالر!
حسام علم الدين

الحكومات ستستعين بخبراتها إلعادة الهيكلة المالية

قال تقرير لوكالة بلومبيرغ ان ربط العمالت
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ب � ��ال � ��دوالر االم� �ي ��رك ��ي غ ��ال � ً�ب ��ا م��ا
تعرض لضغوط بسبب تدهور أسعار النفط
ب �ش �ك��ل غ �ي��ر م �س �ب��وق م �ت �س��ائ�لا :ه ��ل ت��واج��ه
العمالت الخليجية اختبارا أكثر صعوبة اآلن
م��ع تفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا ف��ي ال�ع��ال��م وف��ي
دول الخليج مع تأثير الركود الضاغط على
ميزانياتها؟
واضاف التقرير :بينما شرعت السعودية في
حرب أسعار النفط في مارس من خالل زيادة
انتاج الخام ،راهن التجار في سوق املشتقات
النفطية على ان عمالت الخليج ستضعف في
غضون ع��ام ،لكن ه��ذا السيناريو لن يتحقق
اال اذا تخلت دول الخليج عن رب��ط عمالتها
بالدوالر ،وهذا امر مستبعد ،اذ يبدو منتجو
ال�ن�ف��ط ال��رئ�ي�س�ي�ين ف��ي ال �ش��رق االوس� ��ط غير
مستعدين لذلك.
وأوض �ح��ت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» :ت��دي��ر دول الخليج
ربط عمالتها بأنظمة الصرف االجنبي منذ
السبعينيات ،وت��رب��ط الكويت الدينار بسلة
ع�م�لات يعتقد أن ال� ��دوالر االم�ي��رك��ي يهيمن
ع�ل�ي�ه��ا ،ب�ي�ن�م��ا ت��رت �ب��ط ال �ع �م�لات الخليجية
االخ ��رى ب��ال��دوالر ف �ق��ط .وم��ع تسعير النفط
وال � � �غ � ��از ب� � ��ال� � ��دوالر س� ��اع� ��د رب� � ��ط ال �ع �م�ل�ات
الخليجية دول املنطقة ض��د تقلبات اس��واق
ال �ط ��اق ��ة وس� �م ��ح ل �ب �ن��وك �ه��ا امل ��رك ��زي ��ة ب�ج�م��ع
اح�ت�ي��اط�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن ال�ع�م�لات االج�ن�ب�ي��ة،
وال��واق��ع ان م�ت��ان��ة رب��ط ال�ع�م�لات الخليجية
ب� � ��ال� � ��دوالر ي �ت �ع �ل��ق ال� � ��ى ح � ��د ك �ب �ي ��ر ب �ح �ج��م
احتياطياتها م��ن النقد األج�ن�ب��ي وأصولها
التي تحتفظ بها صناديقها للثروة السيادية.
وأش � ��ارت «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» :إل ��ى أن م�ع�ظ��م دول
ال�خ�ل�ي��ج ت�ع�ت�م��د ب�ش�ك��ل رئ�ي�س��ي ع�ل��ى النفط
لتلبية مدفوعاتها ،حيث تحصل السعودية
على ثلثي عائداتها م��ن النفط ،بينما تأتي
 %90م ��ن ع ��ائ ��دات ال �ك��وي��ت م ��ن ب �ي��ع ال �خ��ام،
ول �ف �ت��ت ال��وك��ال��ة ال ��ى ان ��ه ن�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ،ف��ان
ان �خ �ف��اض اس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ي �ض��ع اق �ت �ص��ادات
املنطقة تحت ضغط كبير ،ومع هبوط اسعار

بنوك المنطقة تحسم عودة
االنتعاش االقتصادي
حسام عبدالرحمن

◄ تخفيض قيمة أي عملة خليجية يزيد خطر التضخم ..ويدفع بالرساميل إلى الخارج
محصنة بحجم احتياطياتها األجنبية وأصولها السيادية
ّ
◄ متانة ربط عمالتها بالدوالر
النفط باكثر م��ن النصف ف��ي م��ارس سحبت
ال �س �ع��ودي��ة اح�ت�ي��اط�ي��ات ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي من
العمالت االجنبية بمقدار  27مليار دوالر في
ذلك الشهر.
ورأت ان ن� �ظ ��ام رب � ��ط ال �ع �م�ل�ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
بالدوالر نجا من اختبارات صعبة بما فيها
م��ن س �ن��وات م�ت�ت��ال�ي��ة م��ن ان �خ �ف��اض أس �ع��ار
النفط في التسعينيات وفترة ضعف الدوالر
قبل االزم��ة املالية العاملية في  ،2014وانهيار
ً
اسعار النفط مرة اخ��رى في  ،2014وب��دال من
قيام الرياض بخيار تخفيض قيمة عملتها
قامت بتخفيض اإلنفاق واإلعانات وتحولت

الى اس��واق الديون لتمويل عجز ميزانياتها
وقد تبنت دول الخليج االخرى استراتيجيات
مماثلة ،مشيرة ال��ى ان السعودية واإلم��ارات
وال �ك��وي��ت وق �ط��ر ت�م�ت�ل��ك اح�ت�ي��اط�ي��ات مالية
أجنبية كبيرة ل�ل��دف��اع ع��ن رب��ط عمالتها اال
ان عمان والبحرين هما االك�ث��ر ضعفا نظرا
الحتياطياتهما املالية غير املستقرة.
وق��ال��ت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» :إن أي تخفيض لقيمة
اي ع �م �ل��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة س �ي��زي��د م ��ن خ �ط��ر ع��دم
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال�ت�ض�خ��م م ��ن خ�ل�ال ارت �ف��اع
تكاليف االستيراد وضعف القدرة الشرائية
وتآكل املداخيل لدول املنطقة ،كما أنه سيقلل

م��ن ق�ي�م��ة امل ��دخ ��رات امل�ح�ل�ي��ة ل�ك��ل دول ��ة وق��د
يشجع تدفق الرساميل الى الخارج مع قيام
املواطنني بنقل أموالهم الى الخارج لحماية
مدخراتهم.
وختمت «بلومبيرغ» :بالنظر ال��ى ان النفط
والغاز املسعرين بالدوالر فال يزاالن يحتالن
الصدارة في صادرات دول الخليج ،فمن غير
املرجح أن تضعف عمالت دول الخليج أكثر،
وام��ام دول الخليج خيارات متاحة غير ربط
ال �ع �م�لات ت�ش�م��ل االن �ت �ق��ال ال ��ى ت�ع��وي��م سعر
صرف عمالتها او ربط عمالتها بسلة عمالت
اجنبية متعددة كما فعلت الكويت في .2007

رأت ش��رك��ة أول �ي �ف��ر واي �م ��ان ل�لاس �ت �ش��ارات أن
ال �ح �ك��وم��ات س�ت�ح�ت��اج ال �ع �م��ل م��ع ال �ب �ن��وك م�ع��ًا،
الس�ت�ي�ع��اب ال�خ�س��ائ��ر امل��ال�ي��ة وح�م��اي��ة املصالح
ال �ت �ج��اري��ة م ��ن اإلف �ل ��اس وت �س��ري��ع االن �ت �ع��اش
االق� �ت� �ص ��ادي ،الف �ت��ة ال� ��ى ان خ �ب��رة امل �ص��ارف
ف��ي إع ��ادة الهيكلة امل��ال�ي��ة ستصبح ذات اهمية
متزايدة ،باالضافة ال��ى وظيفتها الحاسمة في
تداوالت الديون واالسواق املالية.
وق��ال ماثيو ف��اس��و رئ�ي��س ال�خ��دم��ات املالية في
«أوليفر وايمان» ملنطقة الشرق االوسط :ان تأثير
االزمة املالية العاملية في  2008في دول الخليج
ك ��ان م � �ح ��دودا ،ن �ظ��را ال ��ى ت� �ع � ّ�رض م�ص��ارف�ه��ا
بشكل محدود للرهونات العقارية التي ّ
تسببت
في االزم��ة ،وبالتالي تم عزله ال��ى حد كبير من
االزم� ��ة ح�ي�ن�ه��ا ،ام ��ا االزم� ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال�ي��وم
بسبب «ك��ورون��ا» فسيكون ل�ه��ا اث��ر كبير في
دول املنطقة؛ إذ يتفاقم التأثير االقتصادي على
دول الخليج ،من خالل انخفاض اسعار النفط
بنسبة  ،%60ما سيؤدي الى تأثير سلبي في
ائتماناتها ومالءة الشركات فيها بشكل كبير.
وأض ��اف :لدعم النمو االق�ت�ص��ادي للخروج من
االزمة الحالية على السطات الخليجية االعتراف
ب��ال��دور ال�ح��اس��م ،ال��ذي يمكن للبنوك ال�ق�ي��ام به
واتخاذ اإلجراءات التالية:
 - 1تصحيح المسار بشأن توفير
االئتمان للشركات الصغيرة
والمتوسطة
إن معظم حوافز اإلقراض ال تصل الى الشركات
املناسبة ،ويتطلب إصالح ذلك تقييم مدى توافر
االئ�ت�م��ان وال �ق��درة التشغيلية للنظام املصرفي

هل سيعوِّ ض خسائر اقتصادات المنطقة في المدى الطويل؟

االقتصاد الرقمي يتمدد وينمو في الخليج
◄ حجم سوق التجارة
اإللكترونية بالمنطقة
سيتجاوز  41مليار دوالر
في 2022
◄ قادة أعمال الصناعات
التقليدية لجأوا لمنصات
وتطبيقات رقمية لزيادة
الربحية
◄ من المتوقع نمو
اإلنفاق المخصص
لتعزيز القدرات الرقمية
والصناعات التكنولوجية
◄  %30النمو السنوي
في قطاعات التجارة
اإللكترونية لدول الخليج
ومصر
◄ آفاق النمو لالقتصاد
الرقمي في الخليج
بدت واعدة قبل تفشي
فيروس كورونا
◄ شركات التكنولوجيا
المحلية تحتاج إلى تعديل
نماذج أعمالها لتلبية
الطلب المتزايد
◄ تج ُّنب استخدام
العمالت الورقية المادية
أدى لزيادة المدفوعات
اإللكترونية في العالم
◄ ُّ
تأصل األساليب الرقمية
لتبادل المعلومات
بعمق في سلوكيات
المستهلك بالمنطقة
◄ توقعات بنمو إيرادات
الخدمات السحابية
بالشرق األوسط %21
إلى  3مليارات دوالر

إيمان عطية
أدت عمليات اإلغ�ل�اق ال�ص��ارم��ة وغ�ي��ره��ا من
اإلج� � � � ��راءات امل� �ت� �ش ��ددة ال� �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا دول
الخليج ملكافحة فيروس كورونا ،إلى إلحاق
ض ��رر ب��ال��غ ب�م�خ�ت�ل��ف ال �ص �ن��اع��ات ب � � ً
�دء ا من
ال �ط �ي��ران إل ��ى ال�س�ي��اح��ة وال �ت �ج��ارة وغ�ي��ره��ا،
ومع ذلك يشهد االقتصاد الرقمي في الخليج
نشاطًا كبيرًا ،وفي بعض القطاعات ،يوشك أن
يحقق نموًا كبيرًا وسريعًا.
ووف��ق روب��رت موغيلنيكي ،الكاتب في موقع
م �ع �ه��د ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي ف ��ي واش �ن �ط ��ن ،ف��إن
االع �ت �م��اد وال�ت�ن�ف�ي��ذ ال �س��ري �ع�ين للتطبيقات
ً
واملنصات الرقمية يطرحان سؤاال مهمًا أمام
واضعي السياسات االقتصادية في الخليج:
أي � ��ن ت �ك �م��ن ف � ��رص ج �ن��ي ق �ي �م��ة م �ض��اف��ة م��ن
االستثمار في االقتصاد الرقمي؟ فبعد أن أدت
املخاوف الصحية الناجمة عن تفشي كورونا
إلى انتقال مفاجئ إلى العمل عن بعد ،فإنه من
املرجح أن يثبت االستخدام الواسع للمنصات
الرقمية والطلب الكبير على الخدمات الرقمية
تأثيرًا كبيرًا ومهمًا على اقتصادات الخليج
على امل��دى الطويل ،ال سيما بعد أن ساعدت
تطبيقات التطبيب عن بعد والرعاية الصحية
وم �ن �ص ��ات ال� �ت� �ج ��ارة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة وب ��رام ��ج
التعلم عبر اإلنترنت وخدمات التكنولوجيا
املالية ،سكان املنطقة على االمتثال إلجراءات
السالمة العامة الصارمة.
ه ��ذه األس��ال �ي��ب ال��رق �م �ي��ة ل �ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات
أص� �ب� �ح ��ت م �ت��أص �ل��ة ب �ع �م��ق ف� ��ي س �ل��وك �ي��ات
امل �س �ت �ه �ل��ك .ون �ص �ح��ت ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ال�س�ك��ان بتجنب اس�ت�خ��دام ال�ع�م�لات الورقية
امل � ��ادي � ��ة ،م �م ��ا أدى إل � ��ى زي� � � ��ادة امل ��دف ��وع ��ات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م .وف��ي
حني أن العديد من األشكال التقليدية ملمارسة
النشاط االقتصادي ستعود في نهاية املطاف،
إال أنه من غير املرجح أن يهدأ الطلب املستجد
على الخدمات والتطبيقات الرقمية.

أجندات وخطط
وأش� � � ��ار م��وغ �ي �ل �ن �ي �ك��ي إل � ��ى أن آف � � ��اق ال �ن �م��و
ل�لاق�ت�ص��اد ال��رق �م��ي ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ب ��دت واع ��دة
ق �ب��ل ت�ف�ش��ي وب� ��اء ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،فجميع
دول الخليج لديها أج�ن��دات وخطط للتحول
ال��رق �م��ي ،وه��و ال �ت��زام س�ي��اس��ي وم��ال��ي لخلق
اقتصادات قائمة على املعرفة .ومن املتوقع أن
تنمو إيرادات الخدمات السحابية العامة في
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا بنسبة %21
لتصل إل��ى ح��وال��ي  3م�ل�ي��ارات دوالر ف��ي عام
 ،2020وفقا لتقديرات مؤسسة غارنتر.
وباملثل ،ساهم ارتفاع دخل الفرد ومستويات
اخ�ت��راق اإلن�ت��رن��ت ف��ي نمو إم�ك��ان��ات التجارة
اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة .وب � �ح � �س ��ب ش� ��رك� ��ة & Bain
 ،Companyف��إن ال�ن�م��و ال�س�ن��وي ف��ي قطاعات
ال �ت �ج��ارة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج ومصر

يبلغ  .%30وتشير التوقعات إلى أن املبيعات،
ال�ت��ي ت�ش�ه��د ن�م�وًا م �ط��ردًا ف��ي س��وق ال�ت�ج��ارة
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ف� ��ي ال �خ �ل �ي��ج ف� ��ي ع � ��ام 2022
ستتجاوز  41مليار دوالر.
وعلى الرغم من أن الصدمة املزدوجة الناجمة
عن فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط
ستعمل ربما على إضعاف طلب املستهلكني
ف ��ي م� �ج ��االت م �ع �ي �ن��ة ع �ل��ى امل ��دي�ي�ن ال�ق�ص�ي��ر
وامل �ت��وس��ط ،ف��إن��ه م��ن غ�ي��ر امل��رج��ح أن تتغير
توقعات النمو في هذا املجال بشكل كبير.

وس �ع��ت دول ال�خ�ل�ي��ج إل ��ى م ��واء م ��ة أج �ن��دات
ال � �ت � �ح ��ول ال ��رق � �م ��ي م � ��ع م � � �ب� � ��ادرات ال �ت �ن �م �ي��ة
االقتصادية املحددة .اذ وضعت دبي تصورا
لخطة تمتد  50عامًا لتأسيس مدينة تجارية
اف �ت��راض �ي��ة ق � ��ادرة ع �ل��ى اس �ت �ض��اف��ة  10آالف
ش��رك��ة .وي��رى مسؤولون ف��ي مجلس التنمية
االقتصادية في البحرين أن قرار أمازون ويب
سيرفيسز بفتح مقرها اإلقليمي في البحرين
دل �ي ��ل ع �ل��ى االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ن��اج �ح��ة ال �ت��ي
تنتهجها لوضع البالد كمركز للبيانات.

شركات التكنولوجيا ..لن تزدهر!
لن تزدهر جميع الشركات التي تركز على التكنولوجيا في دول الخليج ،في ظل حالة
عدم اليقني الناجم عن وباء فيروس كورونا وتوقعات سوق الطاقة؛ إذ تعتزم شركة كريم
التابعة لشركة لشركة أوب��ر تكنولوجيز ،ومقرها دب��ي ،التخلص م��ن  %31م��ن قوتها
العاملة ،بعد أن شهدت شركة النقل والتوصيل انخفاضًا في أعمالها بنسبة  .%80كما
أوقفت  Uber Eatsعملياتها في السعودية وحولت عملياتها في اإلم��ارات إلى «كريم».
وأعلنت شركة اإلم��ارات لالتصاالت املتكاملة ،املعروفة باسم «دو» ،عن انخفاض بنسبة
ّ
 %21في صافي الدخل في الربع األول من ع��ام  ،2020مقارنة ب��أرق��ام  .2019وتتوقع
الشركة أن تؤدي القيود على أنشطة البيع ّ
وتغير سلوك املستهلك إلى مزيد من االنخفاض
في إيرادات في الربع الثاني.

ميزانيات أصغر وإنفاق أقل
قد تعتمد الحكومات الخليجية ميزانيات أصغر وإنفاقًا أقل ،بعد أن ينحسر تهديد الوباء،
ّ
وهو سيناريو اقتصادي مرجح بشكل خاص إذا ظلت أسعار النفط منخفضة ومتقلبة،
إال أنه من املتوقع أن تزداد نسبة اإلنفاق املخصصة لتعزيز القدرات الرقمية للحكومات
وتعزيز تنمية الصناعات التي تركز على التكنولوجيا .ومن الضروري اإلشارة إلى حاجة
دول الخليج إلى االنفاق الذكي لتحقيق أكبر قدر من القيمة من هذه االستثمارات.

ع �ل��اوة ع �ل��ى ذل � ��ك ،ت�س�ع��ى «خ �ل �ي��ج ال�ب�ح��ري��ن
للتكنولوجيا املالية» إلى تطوير فرص نمو
ج��دي��دة ف��ي ق�ط��اع ال�ت�م��وي��ل .وتخطط جامعة
ال �س �ل �ط��ان ق ��اب ��وس ف ��ي أك �ت��وب��ر الس �ت �ض��اف��ة
م��ؤت�م��ر دول ��ي ح ��ول ك�ي�ف�ي��ة ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ح��ول
االقتصادي والرقمي لرؤية عمان .2040
وي � �ت � �ح ��ول ق� � � ��ادة األع � � �م � ��ال ف � ��ي ال �ص �ن ��اع ��ات
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ع�ب��ر دول ال�خ�ل�ي��ج ب�ش�ك��ل م�ت��زاي��د
إل � ��ى م �ن �ص ��ات وت �ط �ب �ي �ق��ات رق �م �ي ��ة ج ��دي ��دة
ل �ت �ح �س�ين امل ��رون ��ة وزي � � ��ادة ال��رب �ح �ي��ة .ف�ع�ل��ى
سبيل امل �ث��ال ،أن �ش��أت ش��رك��ة ب �ت��رول أبوظبي
الوطنية مركز القيادة الرقمية ب��ان��ورام��ا في
ع��ام  ،2018واس�ت�ث�م��رت ح��وال��ي  13.6مليون
دوالر في املبادرة .وبحسب مسؤول كبير في
أدن ��وك ،ف��إن م��رك��ز ال�ق�ي��ادة الرقمي حقق أكثر
م��ن مليار دوالر م��ن قيمة األع �م��ال التجارية
من خ�لال توفير التكاليف وتحسني الكفاءة.
وفي أواخ��ر عام  ،2019شكلت شركات الدفاع
اململوكة للدولة في اإلم��ارات العربية املتحدة
تكتال بقيمة  5مليارات دوالر  ،EDGEلتطوير
صناعة دفاعية عالية التقنية من شأنها أن
«تجلب تقنيات وخدمات مبتكرة الى السوق
بسرعة أكبر وكفاءة».
ب�ي��د أن ال��رق�م�ن��ة ال�س��ري�ع��ة مل�م��ارس��ة األنشطة
االقتصادية ليست بالحل السحري .إذ من غير
املرجح أن يؤدي الطلب املتزايد على الخدمات
الرقمية واعتماد منصات وتطبيقات رقمية
ج��دي��دة ال ��ى ت �ع��وي��ض أو ال �ح��د م��ن عمليات
تسريح املوظفني واإلفالس وانخفاض الناتج
االقتصادي في مجاالت أخرى من اقتصادات
امل �ن �ط �ق��ة .اذ ق��د ي� ��ؤدي ال �ت �ب��اط��ؤ ف��ي ص�ن��اع��ة
ال�ط�ي��ران ،على سبيل امل �ث��ال ،ال��ى ف�ق��دان أكثر
من  500ألف وظيفة في السعودية واإلم��ارات
وحدهما.

نموذج العمل
وت � �ح � �ت� ��اج ب� �ع ��ض ش � ��رك � ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
امل�ح�ل�ي��ة إل ��ى ت �ع��دي��ل ن �م��اذج أع �م��ال �ه��ا ،حتى
كبار م��زودي الخدمات السحابية ف��ي العالم
ك��اف�ح��وا م��ن أج��ل ترجمة الطلب امل�ت��زاي��د إلى
ن�م��و ف��ي اإلي � � ��رادات .وس �ي �ظ��ل ت��أم�ين ال�ع�ق��ود
الجديدة م��ن العمالء الحكوميني والكيانات
اململوكة للدولة ف��ي دول الخليج تحديا في
املستقبل امل �ن �ظ��ور .وس�ت�ص�ب��ح ال��رب�ح�ي��ة هي
ال �ه��دف األس��اس��ي وس��ط ال�ط�ل��ب ال�ك��ام��ن على
الخدمات الرقمية .وعلى ال��رغ��م م��ن تحديات
السوق ،فإن الشركات األجنبية تواصل ابداء
اهتمامها باالقتصادات الرقمية الخليجية،
ف�ف��ي  28أب��ري��ل ،ق��ام��ت لجنة االخ �ت�ي��ار ل �ـHub
 ،71وه ��و ن �ظ��ام ب�ي�ئ��ي ن��اش��ئ للتكنولوجيا
ي �ق��ع ف ��ي س� ��وق أب��وظ �ب��ي ال �ع ��امل ��ي« ،ب��إع �ط��اء
األولوية للشركات الناشئة العاملية في مجال
التكنولوجيا الصحية والتعليم اإللكتروني،
عند اختيار املجموعة الجديدة من املشاركني
في البرنامج.

وإي�ج��اد حلول سريعة .وعلى السلطات املالية
تبسيط التدابير او توسيع النطاق ،والتي تشمل
هذه الشركات.
 - 2االستعداد إلدارة أزمة مالءة
مالية كبيرة بعد الدعم المالي
ستحتاج ال�س�ل�ط��ات امل��ال�ي��ة ف��ي منطقة الخليج
ت�ق�ي�ي��م م ��دى اس �ت �ع��داد ن �ظ��ام االف�ل��اس ف��ي كل
دول ��ة وال�ت��أث�ي��ر املحتمل لخسائر االئ�ت�م��ان في
أنظمتها املصرفية ،واتخاذ قرارات استراتيجية
ح��ول كيفية ونوعية التحفيز الرأسمالي ،الذي
ّ
تحتاجه الشركات املتعثرة التي يمكن ان تدفع
النمو املستقبلي.
ُّ
للتدخل في أجزاء
 - 3االستعداد
من النظام المالي في حال
ظهور مشاكل باالستقرار المالي
ي �ج��ب ان ت �ك ��ون ال �س �ل �ط��ات امل��ال �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
ّ
مستعدة للتدخل ،خصوصا في حال استمرار
ضعف او فشل بعض املؤسسات املالية ،وهذه
ّ
الجهود في حال تحقيقها فقد تشكل اختبارا
ح�ق�ي�ق�ي��ا ،ي �ت��م الول م ��رة ف��ي ال�ك�ث�ي��ر م��ن دول
الخليج.
 - 4تجربة المتصاص الخسائر في
حال تكرارها مستقبالً
إن مشاركة الحكومات والشركات واملستثمرين
والبنوك في التخطيط لالنتعاش وانتشال الدول
م��ن أزم��ات�ه��ا االق�ت�ص��ادي��ة أصبحت أم �رًا ُم ِل ّحًا
اليوم لتحفيز الثقة باالئتمان وتحقيق النمو.

«الغرفة» مستمرة
في خدمة أعضائها
أثناء الحظر الشامل
ق ��ال ��ت غ ��رف ��ة ت � �ج� ��ارة وص �ن��اع��ة
ال�ك��وي��ت« ،ان��ه تقديرا ل�ل��دور ال��ذي
ت �ق��وم ب��ه ال �غ��رف��ة ب��امل�س��اه�م��ة في
ت ��أم�ي�ن امل � �خ� ��زون االس �ت��رات �ي �ج��ي
ل � �ل � �ب �ل�اد ،م � ��ن ال� �س� �ل ��ع ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة
واملستلزمات الطبية واإلم ��دادات
الحيوية ،فقد سمحت السلطات
امل�خ�ت�ص��ة ب��أن تستمر «ال�غ��رف��ة»
ف ��ي ال� �ق� �ي ��ام ب� ��دوره� ��ا ف ��ي خ��دم��ة
اع �ض ��ائ �ه ��ا اث � �ن� ��اء ف� �ت ��رة ال �ح �ظ��ر
الشامل الذي ّ
أقره مجلس الوزراء
حفاظا على السالمة العامة».
واض � ��اف � ��ت «ال � �غ� ��رف� ��ة» ف� ��ي ب �ي��ان
ت�ل�ق��ت سبقلا ن�س�خ��ة م�ن��ه ام��س
«س �ي �ق �ت �ص��ر ال �ع �م��ل ع �ل��ى م�ب�ن��ى
ال� �غ ��رف ��ة ال ��رئ� �ي� �س ��ي ،ال� �ك ��ائ ��ن ف��ي
منطقة ال�ق�ب�ل��ة م�ق��اب��ل ال�ص�ن��دوق
ال�ك��وي�ت��ي للتنمية ،ح�ي��ث ستقوم
ادارة امل� � �ع � ��ام �ل��ات ب ��اس �ت �ق �ب ��ال
امل ��راج �ع�ي�ن ط � ��وال اي � ��ام االس �ب��وع
ع � ��دا ي � ��وم ال �ج �م �ع��ة م� ��ن ال �س��اع��ة
 ٩:٣٠صباحا حتى  ١:٣٠ظهرا.
وتؤكد «الغرفة» انها اتخذت كل
اإلج� ��راءات وال�ت��داب�ي��ر االح�ت��رازي��ة
ال� �ت ��ي ت� �ش ��دد ع �ل �ي �ه��ا ال �س �ل �ط��ات
ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال �ب�لاد م�م��ا ينبغي
على املراجع ارتداء الكمام الواقي
ولبس القفاز والخضوع الختبار
درج ��ة ال� �ح ��رارة ،ح�ت��ى ي�س�م��ح له
بدخول قاعة املعامالت».

إفصاحات
«الكوت» 10 :ماليين دينار
تسهيالت من «بوبيان»
كشفت ش��رك��ة ال �ك��وت للمشاريع الصناعية،
ت��وق�ي��ع ع�ق��د ت�س�ه�ي�لات م�ص��رف�ي��ة ب�ق�ي�م��ة 10
ماليني دينار بغرض تمويل أنشطة الشركة.
وقالت إن التأثير اإليجابي لهذا العقد سوف
يظهر على البيانات املالية املجمعة للشركة بدءًا
من الربع الثاني العام الجاري.

«بيتك» :تمديد الترشح
للعضوية حتى  11يونيو
أع�ل��ن ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي ،ع��ن ت�م��دي��د فتح
ب��اب ال�ت��رش��ح لعضوية مجلس اإلدارة ،وذل��ك
ً
حتى الخميس  11يونيو املقبل ،ب��دال م��ن 21
مايو ال�ج��اري ،نظرًا للظروف الراهنة الخاصة
بجائحة كورونا وفرض الحظر الشامل حتى
 30مايو.

اقتصاد 09

الجمعة  /السبت •  15و 16مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16792

 100مليون وظيفة مهددة بسبب توقف القطاع عالمياً

تريليون دوالر خسائر السياحة في 2020
يواجه  100مليون موظف في قطاع
السياحة حول العالم خطر فقدان
وظائفهم بسبب القيود على السفر.
وتوقع خبراء منظمة السياحة العالمية
في آخر تقرير صدر عنها ،تراجع عدد
الرحالت الجوية بنسبة  78في المئة خالل
عام  ،2020بسبب وباء فيروس كورونا
المستجد ،ما يمثل  10في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
وبدأت التداعيات االقتصادية الكارثية
تظهر على قطاع السياحة في العالم
بعد شهرين من التوقف .وأشار تقرير
نشرته صحيفة لوفيغارو إلى أن مجموعة
 TUIاأللمانية ،وهي أكبر شركة سياحية
في العالم برقم أعمال فاق  19مليار
يورو العام الماضي ،أعلنت تسريح  8آالف
موظف من موظفيها عبر العالم ،أي أكثر
من  10في المئة من مجموع الموظفين،
وانخفض نشاط المجموعة خالل الفصل
األول من السنة الجارية بنسبة  10في
المئة ،فيما بلغت خسائرها الصافية نحو
 673.6مليون يورو.

سليمة لبال
على الرغم من أن الحكومة األملانية سارعت إلى
إن� �ق ��اذ م �ج �م��وع��ة  TUIال �ت��ي ت �ع��د م �ف �خ��رة األمل� ��ان
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م�ن�ح�ه��ا ق��رض��ًا ب�ق�ي�م��ة  1.8مليار
ي��ورو بضمان من البنك العمومي  ،KfWفإن ذلك
ل��م ي�م�ن�ع�ه��ا م��ن ات �خ��اذ إج� � ��راءات ق��اس �ي��ة وت�ب�ن��ي
خطة اقتصادية جديدة .وقالت املجموعة في بيان
صحافي إنها تسعى إلى خفض نفقاتها اإلدارية
الدائمة بنسبة  30في املئة.
وت �ع��د ال�س�ي��اح��ة ال�ع��امل�ي��ة م��ن أك �ب��ر ض�ح��اي��ا وب��اء
كورونا ،بعد أن دخلت مرحلة ركود كبيرة لفترة ال
تزال غير معروفة حتى اآلن ،فهي تمثل  10في املئة
من الناتج املحلي اإلجمالي للكون ،وتؤمن من 12
إلى  13في املئة من الوظائف.
وح� �ق ��ق ال� �ق� �ط ��اع ق� �ف ��زات ك �ب �ي��رة خ�ل��ال ال �س �ن��وات
األخيرة ،بفضل الطبقة املتوسطة الصينية ،التي
ترغب دوما في السفر ،ففي عام  1995تخطى عدد
السياح في العالم عتبة  500مليون سائح من كل
أنحاء العالم ،لكن العدد ارتفع إلى مليار سائح في
 ،2012والعام املاضي تم تسجيل  1.5مليار سائح
وفق منظمة السياحة العاملية.

قيود عاملية
ش �م �ل��ت ق� �ي ��ود ال �س �ف��ر ج �م �ي��ع ال � � ��دول ،س � ��واء ت�ل��ك
امل� �ص ��درة ل �ل �س �ي��اح أو امل�س�ت�ق�ب�ل��ة ل �ه��م ،م ��ا أن�ه��ى

«لويدز أوف لندن»:

قطاع التأمين يفقد
 203مليارات دوالر

السياحة العالمية أكبر ضحايا وباء «كورونا»

■  %78تراجع عدد الرحالت الجوية خالل عام 2020
■ السياحة تد ّر  %10من الناتج اإلجمالي العالمي
ن�ش��اط وك ��االت ال�س�ف��ر وال �ف �ن��ادق وامل �ط��اع��م ،فيما
لم يعد للكثير ممن يعملون في تنظيم الرحالت
ال�س�ي��اح�ي��ة أي م��دخ��ول .ووف ��ق منظمة السياحة
ال �ع��امل �ي��ة ،خ �س��ر ال �ق �ط��اع خ�ل�ال ال �ف �ص��ل األول من
ال �س �ن��ة ال �ج��اري��ة  74م �ل �ي��ار ي � ��ورو ،وي �م �ك��ن ،وف��ق
املنظمة ذاتها ،أن ترتفع الخسائر املرتبطة بالوباء
في قطاع السياحة لتصل الى تريليون يورو ،فيما
يخشى خبراء املنظمة من أن يفقد من  100إلى 120

مليون شخص وظائفهم املباشرة في القطاع حول
العالم.
وال يبدو أن هناك منطقة لم تتضرر من الوباء،
ف �ف��ي ف��رن �س��ا ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،ال �ت��ي ت �ع��د أول
وجهة عاملية بـ 90مليون سائح في  2019وتتقدم
ً
ك �ل�ا م ��ن أس �ب��ان �ي��ا وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ،ي�ع�ي��ش
حوالي  2مليون نسمة من قطاع السياحة الذي
يدر  7.3في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي.

توقعات كارثية
ت�ب��دو توقعات منظمة السياحة العاملية مرعبة ،ففي نهاية شهر م��ارس ك��ان ال�خ�ب��راء يتوقعون
تراجعا في القطاعة بنسبة من  20في املئة إلى  30في املئة في  ،2020لكنهم راجعوا توقعاتهم
هذا األسبوع وتصوروا ثالثة سيناريوهات إلعادة فتح الحدود ،في يوليو أو سبتمبر أو ديسمبر،
وفي أفضل األحوال سيتراجع عدد السياح بنسبة  58في املئة ،وفي أسوأ األحوال ستصل نسبة
ال�ت��راج��ع إل��ى  78ف��ي امل�ئ��ة .وق��ال ج��ان ف��ران�س��و ري��ال رئ�ي��س مجموعة «س�ي��اح ال�ع��ال��م الفرنسية»
لصحيفة لوفيغارو« :إن االحتمال األكبر هو أننا سنتعايش مع الفيروس لفترة أطول ،لذلك سيتم
استئناف ال��رح�لات الترفيهية بشكل أفضل مقارنة برحالت العمل ألن الشركات لم ترتب بعد
نفسها».

فرنسا:
أدنى مستوى
ً
عاما
بطالة منذ 11
ق� ��ال امل �ع �ه��د ال��وط �ن��ي ال �ف��رن �س��ي ل�لإح �ص��اء
وال � ��دراس � ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة إن ال �ب �ط��ال��ة ف��ي
فرنسا انخفضت ف��ي ال��رب��ع األول إل��ى أدن��ى
مستوى في  11عاما ،إذ عجز العاطلون عن
العمل عن السعي بااللتحاق بوظائف فور
أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد
من انتشار فيروس كورونا.
وخ�ل��ص م�س��ح فصلي أج ��راه امل�ع�ه��د إل��ى أن
معدل البطالة ن��زل  7.8باملئة م��ن  8.1باملئة
ف��ي ال��رب��ع ال��راب��ع ،ليبلغ أدن��ى مستوى منذ
أواخر .2008
وذك��ر املعهد أن إج� ��راءات ال�ع��زل ال�ع��ام على
مستوى ال�ب�لاد ف��ي فرنسا ،وال�ت��ي ب��دأت في
 17مارس ،قلصت عدد أولئك الذين ُيصنفون
عادة كعاطلني إذ انها جعلت من املستحيل
أن ي �ب �ح �ث��وا ع ��ن ع �م��ل .وت �س �ت �ب �ع��د م�ع��اي�ي��ر
البطالة في املعتاد أولئك الذين يقولون إنهم
توقفوا عن البحث عن وظائف( .رويترز)

األمم المتحدة :في  2020و2021

في عالم مغلق ومتحصن خلف حدوده

 8.5تريليونات دوالر ..خسائر االقتصاد

 280مليون عامل مهاجر
يبحثون عن وطن!

ّ
ك �ش �ف��ت األم � ��م امل �ت �ح��دة أن م ��ن امل �ت ��وق ��ع أن ينكمش
االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي  %3.2ف��ي  ،2020ب�ع��د أن ّ
تسببت

ج��ائ �ح��ة ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ف��ي ف ��رض ق �ي��ود ص��ارم��ة
على النشاط االقتصادي وزيادة الضبابية ،وأوقدت
شرارة أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.
وق � � � ��ال ت� �ق ��ري ��ر م � ��ن إدارة ال � � �ش� � ��ؤون االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واالجتماعية باملنظمة إن من املرجح أن يكون تعافي
الناتج االقتصادي تدريجيا فحسب في  .2021كانت

إعداد :أنديرا مطر
أح ��د ال �ج��وان��ب األك �ث��ر م��أس��اوي��ة ال �ت��ي خلفتها أزم��ة
ّ
ال��وب��اء املستجد على ال�ع��ال��م يتعلق بمصير العمال
املهاجرين ،ال��ذي��ن غ ��ادروا أوطانهم سعيًا وراء لقمة
ال�ع�ي��ش ووج � ��دوا أن�ف�س�ه��م ،ب�س�ب��ب ال�ح�ج��ر الصحي
واالغالق ،بال عمل وأحيانًا بال مأوى ،وباتوا يشكلون
ع�ب�ئ��ا م ��زدوج ��ًا ،ف��ال��دول ال �ت��ي ي�ق�ي�م��ون ف�ي�ه��ا تسعى
إل��ى ترحيلهم للحد م��ن ان�ت�ش��ار ال �ع��دوى بالفيروس
َ
ول�ل�ت�خ�ف�ي��ف ع��ن اق �ت �ص��ادات �ه��ا امل��ره �ق��ة ،وب �ل��دان �ه��م ال
ترغب باسترجاعهم ليس فقط بسبب عجزها وقلة
حيلتها وإن�م��ا أي�ض��ًا ألن ه��ؤالء ال�ع�م��ال شكلوا على
م��دى س�ن��وات م�ص��درًا مهما للدخل ف��ي اقتصاداتها
التي تخشى أن تفقده في حال عودتهم.
صحيفة لوموند كشفت في تحقيق لها عن إجراءات
اتخذتها بعض الدول بحق العمال األجانب في سياق
خططها ملكافحة ك��ورون��ا ،ف��ي وق��ت تسجل إص��اب��ات
كبيرة ف��ي صفوفهم م��ا عطل إج� ��راءات بعض ال��دول
مل�ك��اف�ح��ة ت�ف�ش��ي ال ��وب ��اء ك �م��ا ح �ص��ل ف ��ي س�ن�غ��اف��ورة
وغيرها من الدول.
وك��ان عيد العمال ف��ي األول م��ن مايو يومًا مأساويًا
بالنسبة لالجئني والعمال األجانب في ماليزيا التي
ي�ع�ي��ش ف�ي�ه��ا ن �ح��و م�ل�ي��ون��ي ع��ام��ل أج �ن �ب��ي م�س�ج��ل،
لكن السلطات تقدر أن م��ا يتجاوز ه��ذا ال�ع��دد بكثير
يعيشون ف��ي ال�ب�لاد م��ن دون أوراق ش��رع�ي��ة .ف��ي ذلك
ال� �ي ��وم ،ق ��ام م �س��ؤول��ون ف��ي وزارة ال �ص �ح��ة ب �م��ؤازرة
ع�ن��اص��ر م��ن ال �ش��رط��ة وال �ج �ي��ش ب��إل �ق��اء ال�ق�ب��ض على
مئات العمال في كوالملبور ثم أرسلوهم إلى السجن
ف��ي س �ي��اق س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ف��ي م�ك��اف�ح��ة ال �ح��د من
تفشي الوباء.
وتضيف لوموند أن ما يقرب من  280مليون عامل
مهاجر باتوا فعليا من دون أوط��ان في عالم مغلق
وم �ت �ح �ص��ن خ �ل��ف ح � ��دوده مل��واج �ه��ة خ �ط��ر ال ��وب ��اء،
ف��ال�ب�ل��دان ال�ت��ي يعملون فيها ت��رغ��ب ب��إع��ادت�ه��م الى
أوط ��ان� �ه ��م ،أم ��ا ب �ل��دان �ه��م ف�ل�ا ت �م �ت �ل��ك ال��وس��ائ��ل وال
ال��رغ�ب��ة ب��اس�ت��رج��اع�ه��م ،إذ م�ح��ت ه��ذه ال�ج��ائ�ح��ة كل
ق �ي��م ال �ت �س��ام��ح وال �ت �ع ��اط ��ف ال� �ت ��ي ح �ص �ل �ه��ا ه ��ؤالء
ال �ع �م��ال ع �ن��دم��ا ك��ان��وا ي�ع�م�ل��ون ف��ي ب �ن��اء ن��اط�ح��ات
السحاب أو في مصانع.
ب�ع��د توقفهم ع��ن ال�ع�م��ل بسبب اإلغ �ل�اق ،ب��ات ه��ؤالء
ال� �ع� �م ��ال ي �ش �ك �ل��ون ع �ب �ئ��ًا ع �ل��ى دول إق ��ام� �ت� �ه ��م ،ف�ه��م

وح ��رم غ �ي��اب ال�س�ي��اح ال��دول �ي�ين ف��رن�س��ا م��ن ثلث
م��داخ �ي �ل �ه��ا م ��ن ق� �ط ��اع ال� �س� �ي ��اح ��ة ،وال � �ت ��ي ي�ص��ل
م�ج�م��وع�ه��ا س �ن��وي��ا إل ��ى  170م �ل �ي��ار ي � ��ورو .وأم��ا
ج��زي��رة ك��ورس�ي�ك��ا ،فتعيش ال �ي��وم ك��اب��وس��ًا ،ذل��ك
أن السياحة تمثل  31في املئة من الناتج املحلي
اإلجمالي ،أي مداخيل تصل إلى  3مليارات يورو
سنويًا ،وتوفر وظيفة لكل مواطن من أصل عشرة.
وأم��ا أسبانيا فتنتظر ك��ارث��ة مالية واجتماعية،
ذل ��ك أن ال �س �ي��اح��ة ت�م�ث��ل  14ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال�ن��ات��ج
املحلي اإلجمالي و 12في املئة في الوظائف .بينما
ف��ي آس�ي��ا ،فتسعى تايلند إل��ى البحث ع��ن أدوات
جديدة إلنعاش القطاع ،حيث أعلن وزير السياحة
والرياضة أنه يعتزم فرض ضريبة سياحية على
األج��ان��ب ال�ق��ادم�ين ل�ل��دول��ة م�ت��ى م��ا ت��م استئناف
ال ��رح�ل�ات ال �ج��وي��ة ،وت�ش�ت�ه��ر ت��اي�ل�ن��د ب�ش��واط�ئ�ه��ا
الخالبة ،إذ تحقق بفضل السياحة  11في املئة من
ناتجها املحلي اإلجمالي ،بينما يعمل  4ماليني
تايلندي في القطاع.
وامل��ؤك��د ه��و أن ق �ط��اع ال�س�ي��اح��ة س �ي��واج��ه صيفًا
م��ري�رًا بتداعيات كارثية على العاملني فيه وفي
وظ ��ائ ��ف م��رت �ب �ط��ة ك� �ش ��رك ��ات ت��أج �ي��ر ال� �س� �ي ��ارات
وامل �ط��اع��م وال� �ف� �ن ��ادق .وي �ص �ع��ب ح �ت��ى اآلن ،وف��ق
خبراء منظمة السياحة العاملية ،التكهن بالفترة
ال�ت��ي س�ي�ع��ود فيها ال�س�ف��ر ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن الفتح
التدريجي ال��ذي أقرته الكثير من الحكومات بعد
ف �ت��رات إغ�ل�اق م �ت �ف��اوت��ة ،ذل ��ك أن ال �ح��دود ال ت��زال
مغلقة.

توقعت مجموعة «لويدز أوف لندن» للتأمني
أن ي�ت�ك�ب��د ه ��ذا ال �ق �ط��اع ف��ي ال �ع��ال��م خ�س��ائ��ر
بقيمة  203م�ل�ي��ارات دوالر خ�لال ع��ام 2020
ب�س�ب��ب وب� ��اء ك ��وف �ي ��د ،-19م �ش �ي��رة إل ��ى أن�ه��ا
س �ت��دف��ع ت �ع��وي �ض��ات ل��زب��ائ �ن �ه��ا ت �ص��ل إل��ى
 4.3مليارات دوالر ،م��ا ي��وازي التعويضات
بعد اع �ت��داءات  11سبتمبر ،وح��ذرت م��ن أن
هذا املبلغ قد يرتفع أكثر في حال تواصلت
تدابير الحجر لعدة أشهر إضافية.
وأوض �ح��ت امل�ج�م��وع��ة ف��ي ب �ي��ان أن خسائر
قطاع التأمني جراء فيروس كورونا املستجد
س �ت �ك��ون ش�ب�ي�ه��ة ب��ال �س �ن��وات ال �ت��ي ش�ه��دت
كوارث طبيعية كبرى ،مثل اإلعصار كاترينا
عام  ،2005وأعاصير هارفي وإيرما وماريا
ع � ��ام  .2017وت � �ت� ��وزع ال �خ �س��ائ��ر امل �ت��وق �ع��ة
ه� ��ذه ال �س �ن��ة ب�ي�ن  107م� �ل� �ي ��ارات دوالر م��ن
التعويضات (إلل �غ��اء مناسبات أو التأمني
على السفر مثال) و 96مليار دوالر من تراجع
قيمة محافظ االستثمار( .أ ف ب)

ّ
اإلدارة توقعت في يناير نمو االقتصاد العاملي بني
 1.8و 2.5في املئة هذا العام.
ّ
وقال التقرير« :من املتوقع أن يفقد الناتج االقتصادي
العاملي حوالي  8.5تريليونات دوالر في  2020و،2021
ل�ي�م�ح��و ت�ق��ري�ب��ا م�ك��اس�ب��ه ال �ت��ي ت��راك �م��ت ع �ل��ى م��دى
َّ
ال �س �ن��وات األرب ��ع ال�س��اب�ق��ة» .وح ��ذر ال�ت�ق��ري��ر م��ن فقد
واس��ع النطاق للوظائف والدخل مع تفاقم الفقر في
أنحاء العالم جراء الجائحة( .رويترز)

تخبط في اتخاذ القرارات ..وفشل األنظمة الصحية

حدود إبداع البشر تعجز أمام «كورونا»

أزمة الوباء كشفت مآسي المهاجرين األجانب

عاطلون ومعزولون

بعض الدول تنتهج
سياسات اإلبقاء على مصدر
الدخل الخارجي
 554مليار دوالر..
تحويالت العمال إلى بلدانهم
في 2019
يحتاجون إلى الغذاء وال��دواء ،وتصاعد الغضب بني
ال�س�ك��ان ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ت�ج��اه وج ��ود املهاجرين
األج ��ان ��ب ف ��ي ب �ع��ض ال � � ��دول ،ح �ي��ث ي �ت �ه �م��ون ب�ن�ش��ر
فيروس كورونا وبكونهم يشكلون عبئا على موارد
ال �ح �ك��وم��ة ،وب � ��رزت ب �ع��ض األص� � ��وات امل �ط��ال �ب��ة علنًا
بترحيلهم ،وقد أعربت األمم املتحدة عن قلقها بشأن
هذا الترحيل الجماعي الذي يأتي في توقيت خاطئ
من وجهة نظر صحية.

املعضلة الحقيقية في مسألة العمال املهاجرين تكمن
في أن العديد من البلدان الفقيرة تعتمد في اقتصاداتها
على أموالهم .في عام  2019شكل حجم األم��وال املرسلة
من العمال الى بلدانهم رقما قياسيا إذ بلغ  554مليار
دوالر ،بما يتجاوز االستثمار األجنبي املباشر املتراكم
في نفس العام ،هذا املال املتدفق من الشتات يمثل وحده
ثلث الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي النيبالي ،وم��ن دون��ه قد
تنهار اقتصادات بعض ال��دول ،وه��ذا يفسر ال��ى حد ما
السياسات التي انتهجتها بعض الحكومات للحفاظ
ع�ل��ى م�ص��در ال��دخ��ل ه ��ذا ،ب�ن�غ�لادش م�ث�لا ف�ت�ح��ت خطًا
مجانيًا مع السعودية حتى يتمكن األط�ب��اء من طمأنة
رع��اي��اه��ا ه �ن��اك .أك�ث��ر م��ن ذل ��ك ،ت�ع�ه��دت ب��دف��ع تعويض
 3200ي ��ورو ل�ع��ائ�لات ال�ع�م��ال ف��ي ح��ال وف��ات�ه��م بسبب
الفيروس.
في املقابل ،تطالب عائالت العمال املهاجرين ،والتي لم
تعد تتلقى منهم مساعدات مالية ،بعودتهم الى بلدانهم.
في إسالم آباد تظاهرت هذه العائالت ملطالبة الحكومة
الباكستانية باسترجاعهم .وف��ي جنوب الهند اتخذت
جمعية امل��رك��ز ال�ث�ق��اف��ي اإلس�لام��ي ف��ي ك �ي��راال إج ��راءات
ق��ان��ون �ي��ة ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب ��إع ��ادة ف �ت��ح ال� �ح ��دود الس�ت�ئ�ج��ار
رحالت جوية تعيد العمال الهنود من بعض الدول.

ي�س�ت�ك�ش��ف اإلن� �س ��ان ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األم � ��ور ال �ت��ي لم
تكن معروفة م��ن قبل ،ويصل إل��ى مناطق وعلوم
وم� �ف ��اه� �ي ��م ي ��وم ��ًا ت� �ل ��و اآلخ� � � ��ر ،ف��ال �ب �ش��ر ن �ج �ح��وا
ف��ي ص �ن��اع��ة ال �ط��ائ��رات وال �ق �ط ��ارات وال �ص��واري��خ
ومختلف ال�ع�ت��اد ال�ع�س�ك��ري وب �ل��وغ آف ��اق ج��دي��دة
بالفضاء ،إنها إبداعات متواصلة ،منها ما حدث
بالفعل ويخضع للتطوير املستمر ،ومنها م��ا ال
ً
ي ��زال ق�ي��د ال�ت�ج��ارب وي�ح�م��ل ف��ي ط�ي��ات��ه مستقبال
واعدًا ،فالتكنولوجيا واالبتكار في تطور مستمر.
وف ��ي امل �ج��ال ال �ط �ب��ي ،ت�ع�م��ل ش��رك��ات ع�ل��ى تطوير
ع �ق��اق �ي��ر ي �م �ك �ن �ه��ا ت��دم �ي��ر أي م �س �ب �ب��ات ل �خ�لاي��ا
وج�ي�ن��ات الشيخوخة ،لكن م��ع ه��ذا وذاك ،م��ا زال
اإلنسان عاجزًا أمام الحد أو القضاء على فيروس
كورونا الذي يطيح بالشكل األكبر بكبار السن.
ها نحن اآلن في ع��ام  ،2020وتعاني البشرية من
ف �ي��روس ي�ج�ت��اح ال �ع��ال��م ،وال يستطيع ال�ك�ث�ي��رون
التصدي له ويواصل اإلضرار بكل مناحي الحياة
سواء االجتماعية أو االقتصادية.
وكشف الفيروس التاجي عورات األنظمة الصحية
في ع��دد من ال��دول املتقدمة وغيرها ح��ول العالم،
ومدى ضعفها حتى في توفير مستلزمات وقاية
ل�لأط �ق��م ال �ط �ب �ي��ة وح �م��اي �ت �ه��ا ،خ �ص��وص��ًا ال �ن �ظ��ام
الصحي األميركي.
وتنفق الواليات املتحدة مليارات ال��دوالرات على
تطوير ط��ائ��رات مقاتلة من الجيل الخامس ،على
سبيل املثال «إف –  ،»35وم��ع األزم��ة ،ب��دأ البعض
يتساءل :أما كان من األفضل إنفاق واشنطن هذه
األموال الضخمة في اإللكترونيات أو التكنولوجيا
الحيوية ..ليس حتى التعليم والرعاية الصحية؟
وي �ع �م��ل ب �ع��ض ال �ب��اح �ث�ين ع �ل��ى ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا من
شأنها إمكانية تطوير أدوية لألمراض عن طريق

ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �ح��واس��ب ب��دال م��ن ب�ن��اء مختبر
ضخم بتكلفة باهظة واستهالك أدوات معملية.
ل��و ك��ان��ت ه��ذه التكنولوجيا متاحة اآلن وليست
قيد ال�ت�ج��ارب ربما استطاع العالم تطوير عالج
سريع ّ
وفعال ولقاح مضاد لفيروس كورونا ،ولتم
ً
ت��وف�ي��ر الكثير م��ن ال��وق��ت ب ��دال م��ن إج ��راء ت�ج��ارب
على آالف األدوي��ة املحتملة وال�خ��روج في النهاية
بخمسة منها فقط ربما  -ربما  -يكون لها دور في
مكافحة الفيروس.

لإلبداع حدود
في زمن كورونا ،يمكن لألخطاء الصغيرة أن تؤدي
إل ��ى ت��داع �ي��ات خ �ط �ي��رة ،ف �ه �ن��اك أش �خ��اص ت��وف��وا
ب��امل��رض ون�ق�ل��وه إل��ى غ�ي��ره��م ق�ب��ل ح�ت��ى اكتشاف
أنهم كانوا حاملني للفيروس.
على أثر ذلك ،يبدو أن اإلنسان ينقصه الكثير من
املعرفة وال��وع��ي وال�ح��ذر للتعامل م��ع أزم��ات مثل
ك ��ورون ��ا ،ف�ق��د اس�ت�غ��ل ال �ف �ي��روس ال �ت��اج��ي أخ�ط��اء
البشرية وتفشى عبر كوكب األرض بال هوادة.
ب��داي��ة م��ن ضعف ال�ت�ح��رك��ات السياسية والعجز
ع��ن ات�خ��اذ ق ��رارات مناسبة أو إدارة األزم��ة بشكل
ج�ي��د إل��ى ف�ش��ل األن�ظ�م��ة الصحية والتضليل في
ن �ق��ل امل �ع �ل��وم��ات وال� �ت ��أخ ��ر ف ��ي ال � ��رد ال �ن �ق��ص ف��ي
وجود بحث علمي قادر على تطوير عالج أو لقاح
للقضاء على املرض.
ح� ��ول ال �ع��ال��م ،ت� �ك ��ررت أن� �م ��اط ت �ف �ش��ي ال �ف �ي��روس
وال�ت�ع��ام��ل م�ع��ه ،ب��ل إن ك��ورون��ا ان�ت�ش��ر ف��ي أم��اك��ن
ج��دي��دة وب �ش��راس��ة أك �ب��ر وأس � ��رع ،ف�ع�ن��دم��ا تفشى
ً
مثال في الصني ،انتشر في دول أوروبا وفي أميركا
بوتيرة أكبر بكثير ،ولم تستفد أي دولة من تجربة
أخرى( .فايننشال تايمز ،ذي غارديان ،أرقام)
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نشر قيم اإليجابية والعطاء واإللهام في شهر رمضان المبارك

ّ
الخطاطة اإلماراتية مريم البلوشي
«فان كليف أند آربلز» تتعاون مع
تقدّ م فان كليف أند آربلز ،دار المجوهرات
الراقية الفرنسية بالتعاون مع الخطاطة
اإلماراتية مريم البلوشي مجموعة خالبة
من المخطوطات الفنية المستوحاة من
قيمنا العربية ومن روح وجوهر الدار وذلك
بمناسبة شهر رمضان المبارك .إثر هذه
الشراكة الثمينة ،قدّ مت مريم البلوشي
لوحات بالخط العربي تحت عنوان رمضان
كريم وعيد مبارك وأزهار ملؤها القيم،
ّ
تسلط كل واحدة منها الضوء على روح
اإليجابية واإللهام والتعاون واالتحاد والعطاء
والنور لتترجم أسس الشهر المبارك الروحية
استعداداً لعيد الفطر السعيد.
تستعني دار فان كليف أند آربلز باألزهار وروح اإليجابية
ف��ي ال�ع��دي��د م��ن إب��داع��ات�ه��ا .وي�ت�ش��ارك ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي القيم
ّ
ليصور االت��زان والطيبة والعطاء واالنسجام في
نفسها
ّ
املجتمع م��ع فهم جمالية العيش كعائلة واح��دة متحدة.
ّ
تجسد مريم البلوشي روح
وفي لوحة أزهار ملؤها القيم،
اإليجابية امللهمة التي تتردد في عالم الدار.
لطاملا كانت األزه��ار مصدر إلهام غني في مجال الفنون
والتصميم واملجوهرات منذ العصور القديمة حتى اليوم
وقد افتتنت بها دار فان كليف أند آربلز منذ تأسيسها عام
ّ
بالتحوالت التي تمر بها والتي دائمًا ما
 ،1906وتحديدًا
كانت تسعى إلى تصويرها بحيويتها وألوانها الزاهية،
أك��ان��ت ف��ي إب��داع��ات امل�ج��وه��رات أم امل�ج��وه��رات ال��راق�ي��ة أو
الساعات.
ومجموعة فريفول ال�ت��ي شكلت نقطة االن�ط�لاق للوحات
مريم البلوشي ،هي خير تكريم لألزهار بموادها الثمينة
وإب ��داع ��ات� �ه ��ا ال �خ�ل�اب��ة ال �ت��ي ت �ب��ره��ن ع ��ن ح��رف �ي��ة ودراي � ��ة
متميزتني.

عيد مبارك للبلوشي
إن دار فان كليف أند آربلز هي من أكبر مشجعي الفنون
وال �ث �ق��اف��ة ،ح�ي��ث ت �ق� ّ�دم م�ن�ص��ات ع��دي��دة ملختلف الفنانني
ليعرضوا مواهبهم وإبداعاتهم .وه��ذا التعاون مع مريم
البلوشي هو خير دليل على التزام الدار في هذا املجال.
ت�ع��اون��ت م��ري��م ال�ب�ل��وش��ي س��اب�ق��ًا م��ع ه�ي�ئ��ات ع��دي��دة ،مثل
ملتقى الشارقة للخط حيث ساعدتها قدراتها ومهاراتها
ال �ف �ن �ي��ة ك �ك��ات �ب��ة ع �ل��ى ت �ح��دي��د ه��وي �ت �ه��ا وع� ��رض أع�م��ال�ه��ا
بنجاح .وهذه املبادرة مع فان كليف أند آربلز خالل شهر
رمضان املبارك تعزز الترابط مع املجتمع املحلي لتنشر
رسالة النور واألمل.

بدء التعاون
وتحدثت مريم البلوشي عن انطالقة مبادرة التعاون مع

مريم البلوشي

رمضان كريم بخط البلوشي

دار فان كليف أند آربلز قائلة:
«ت�ع��ود عالقتي م��ع ال ��دار إل��ى ع��ام  2019م��ن خ�لال املكتب
ال �ث �ق��اف��ي ل�س�م��و ال�ش�ي�خ��ة م �ن��ال ب �ن��ت م�ح�م��د ب��ن راش� ��د آل
مكتوم .كنت قد ش��ارك� ُ
�ت في أح��د ح��وارات ليكول في دبي
ع��ن ال��راب��ط ب�ين (ال�خ��ط العربي وتصميم امل�ج��وه��رات) ،ما
ألهمنا إلى التعاون أكثر والعمل على هذا املشروع املبني
على فلسفة عميقة أال وهي (أزهار ملؤها القيم)».

ت�ق��رر إث��ره تقديم عمل فني ذي معنى يرتكز على الخط.
وكانت الفكرة تجمع بني فلسفة القيم الحقيقة وروابطها
ّ
مع مجتمعنا .لذا فكرت بشهر رمضان املبارك وهي فكرة
تربط بني قيم املجتمع في هذا الشهر الفضيل وبني القيم
التي تمتاز بها دار فان كليف أند آربلز .بدأت بـ 38قيمة ثم
اختصرتها إلى  12قيمة مشتركة ،واعتمدت شكل الزهرة
ك��أس��اس ل�ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل ال �ف �ن��ي .ب�ع��د االت �ف��اق ع�ل��ى القيم
امل�ش�ت��رك��ة ،ب ��دأت عملية التصميم ال�ت��ي ض� ّ�م��ت رس��وم��ات
ّ
للتمرن على الفكرة نفسها
عديدة لقيم أخرى استعنت بها
وتحديد الشكل النهائي للعمل الفني .لدي رسومات لقيم
أخ ��رى وه ��ي أع �م��ال ف�ن�ي��ة ب�ح��د ذات �ه��ا ،غ�ي��ر أن التصميم
النهائي ك��ان ثمرة م�ش��اورات ع��دي��دة م��ع فريق ف��ان كليف

مصدر اإللهام
وس �ل �ط��ت ال �ب �ل��وش��ي ال �ض��وء ع �ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ة اإلب��داع �ي��ة من
ً
م �ص��ادر اإلل �ه��ام إل��ى التصميم وص ��وال إل��ى ال�ع�م��ل الفني
ّ
معمق
ال�ن�ه��ائ��ي« :ب ��دأ األم ��ر ف��ي أك�ت��وب��ر  2019م��ع ن �ق��اش

أزهار ملؤها القيم لمريم البلوشي

أسلوبها وأعمالها
عن أسلوبها الفريد وأعمالها السابقة ،قالت مريم البلوشي « :في السنوات القليلة املاضية ،بدأت بالنظر إلى فن الخط والتخطيط
غيري؟ لست األفضل في رسم األحرف والتخطيط أو تشكيلها في تصميم مثالي
بطريقة مختلفة ،هل أعمالي تختلف عن أعمال
ّ
ّ
ومحسن ،ولكن من خالل ّ
التدرب مع فنان آخر ،تعلمت بأنه يجب ألعمالي وتصاميمي الفنية أن تمتلك قصة قوية ،أحتاج إلى
القدرة على كتابة أعمالي ووصفها ،منذ تلك اللحظة ،أدركت بأني أحتاج إلى توحيد مهاراتي وقدراتي ككاتبة وشخصية دولية
واالستعانة برؤية محددة لخلق بصمة خاصة بي للتعبير عن رسالتي وقيمي كما في هذا العمل الفني.
واليوم ثمة عدد من أعمالي الفنية التي تلتقط أفكاري ومشاعري بتصميم يروي قصة مميزة تمامًا مثل هذا اإلب��داع .وأفتخر
بشكل خاص بعمل فني ّقدمته في ملتقى الشارقة الدولي للخط بعنوان «تعيش معًا –  7قارات».

أند آربلز ،وهو عمل مدروس بحق وأنا فخورة جدًا به».
واش ��ارت ال��ى أن ه��ذه التجربة تعني لها الكثير« ،ال شك
أنها تجربة مميزة وفريدة من نوعها ،إنه عمل ملهم حقًا
أن نتأمل بقيم الشهر الفضيل ،شهر رمضان املبارك الذي
ّ
ّ
التأمل
يملك معنى خاصا جدًا على قلبي ،إنه شهر إعادة
والسالم والحب والتواصل ومشاركة هذه القيم مع دار فان
كليف أن��د آرب�ل��ز يبعث البهجة وال�س�ع��ادة وينمي شعور
الحب بني الطرفني .كل فنان يطمح باالحترام والتواصل
وك��ان��ت نعمة ح�ق��ًا أن أح�ظ��ى ب�ف��رص��ة الس�ت�ك�ش��اف الطاقة
الداخلية بطريقة مختلفة».

الجديد القادم
وع��ن تحضيراتها املستقبلية ق��ال��ت» أستعد حاليًا ألول
م�ع��رض ف�ن��ي ل��ي س��أق� ّ�دم خ�لال��ه رس��ائ��ل وق�ص��ص ج��دي��دة،
ّ
على أمل أن أتمكن من تغيير الطريقة املعتادة والتقليدية
التي تنظر بها م�ع��ارض ال�خ��ط .كما أعمل على رسومات
جديدة تظهر تأثير األحرف والفنون واملشاعر الكامنة في
الخط العربي.
ن��ال��ت امل�ه�ن��دس��ة م��ري��م ال�ب�ل��وش��ي ج��ائ��زة امل� ��رأة ال�ع��رب�ي��ة –
اإلم ��ارات العربية املتحدة ع��ن فئة املوهبة الشابة ،2015
وج��ائ ��زة ال �ش��رق األوس� ��ط ل �ق��ادرة ال �ط �ي��ران ض �م��ن ج��وائ��ز
الشرق األوسط لقادة األعمال للعام .2015
وي��ذك��ر ب��أن املهندسة م��ري��م تحمل ش�ه��ادة ماجستير في
علوم البيئة وهي حاليًا مدير قسم الدراسات البيئية في
الهيئة العامة للطيران املدني اإلماراتي.

بتاريخ  9الجاري إلكترونياً وبمشاركة واسعة

 KILAWنظمت المؤتمر العلمي القانوني بشأن آثار جائحة كورونا
¶ المقاطع :الحلقات النقاشية شكلت ورش عمل متميزة وثرية وقدمت حلوالً واجتهادات قانونية
عقود العمل
واإليجار

عقدت كلية القانون الكويتية العالمية السبت  9مايو 2009
مؤتمراً علمياً إلكترونياً بعنوان «آثار جائحة فيروس كورونا
على العالقات القانونية ..اإلشكاليات والحلول» ،تضمن
ثالث ندوات متزامنة ،لمناقشة اإلطار القانوني الذي يحكم
مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي مست بشكل كارثي
مختلف جوانب العالقات القانونية االجتماعية المحلية
واإلقليمية؛ وقد شهدت هذه الندوات مشاركة واسعة
من أساتذة القانون والباحثين من جامعات عربية وأجنبية،
وذلك باستخدام وسائل االتصال اإللكتروني المرئي عن
بعد ،حيث نوقشت المشكالت القانونية الرئيسية التي
أثارتها األزمة األخيرة في مجاالت القانون العام بشقيه
الدستوري واإلداري ،والقانون الجزائي ،سواء ما تعلق
منها بالسياسة الجنائية أو الجوانب الموضوعية واإلجرائية،
والقانون الخاص في الجوانب المدنية والتجارية بشقيها
الموضوعي واإلجرائي ،كما شملت المناقشات في
الحلقة الثالثة اإلشكاليات التي تطرحها الجائحة فيما
يتعلق بأحكام القانون الدولي العام.
ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،أك ��د رئ �ي��س الكلية
د .م �ح �م��د امل �ق ��اط ��ع أن ت �ن �ظ �ي��م ه��ذا
امل��ؤت �م��ر ال�ع�ل�م��ي ال�ق��ان��ون��ي ف��ي ه��ذا
الوقت ،جاء إيمانًا من كلية القانون
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ب��ال��دور ال��ري��ادي
ال� � ��ذي ت �ح �ت �ل��ه م ��ؤس� �س ��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
ال � �ع� ��ال� ��ي وال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ات ف� � ��ي ب �ح��ث
وتدارس وتناول القضايا والظواهر
واألح� � � � � ��داث امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ،وت �ج �س �ي��دا
ل��رس��ال �ت �ه��ا ال �ع �ل �م �ي��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة
ف � ��ي ت �ح �ل �ي��ل ال � �ح � ��دث وت �ش �خ �ي �ص��ه
وت �ق��دي��م اآلراء ال�ع�ل�م�ي��ة وامل �ح��اي��دة
بشأن تداعياته وآث��اره ،واستشعارا
ملسؤولية األمانة العلمية وااللتزام
ال� ��وط � �ن� ��ي وامل � �ج � �ت � �م � �ع ��ي؛ وأض � � ��اف
ال � ��دك� � �ت � ��ور امل � �ق� ��اط� ��ع أن ال� �ح� �ل� �ق ��ات
ال �ن �ق��اش �ي��ة ال �ت��ي ت�ض�م�ن�ه��ا امل��ؤت �م��ر
شكلت ورش��ًا علمية تميزت بتنوع
ال �ط��روح��ات وامل �ع��ال �ج��ات وال�ح�ل��ول،
ت�ب�ع��ا آلراء ع�ل�م�ي��ة وم � ��دارس فكرية
ل�ل�م�ش��ارك�ين ،ف�ت�ع��ددت االج �ت �ه��ادات،
م� �م ��ا أك � �س ��ب امل ��ؤت� �م ��ر ث � � ��راء ع�ل�م�ي��ًا
م �ت �م �ي �زًا ،وت �ب��اي �ن��ًا ق��ان��ون �ي��ا يجسد
ال �ح��ري��ة األك��ادي �م �ي��ة وامل��وض��وع �ي��ة
ال�ع�ل�م�ي��ة ،وف �ق��ًا ل�ق�ن��اع��ات ك��ل ب��اح��ث

بحث امل� �ش ��ارك ��ون ف ��ي ال�ح�ل�ق��ة
الثانية اآلث��ار القانونية لجائحة
ك � ��ورون � ��ا ع� �ل ��ى ال � �ع�ل��اق� ��ات ف��ي
مجاالت القانون املدني والقانون
ال � � �ت � � �ج � ��اري وق � � ��ان � � ��ون ال� �ع� �م ��ل،
ح �ي��ث ع��رض��وا امل �ش �ك�لات ال�ت��ي
ت��واج��ه ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��ادي��ة
وامل � � � ��ؤس � � � � �س � � � ��ات ال� � �ص� � �غ� � �ي � ��رة
وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة ،ح � �ي� ��ث ت ��وق �ف ��ت
األن �ش �ط��ة واألع � �م ��ال ف�ي�ه��ا على
ن�ط��اق واس ��ع ،األم��ر ال��ذي نشأت
ع �ن��ه م �ش �ك�ل�ات ق� ّ�ان��ون �ي��ة ع ��دة،
س ��واء ف��ي م��ا يتعلق بالعالقات
م��ع ال�ج�ه��ات امل�م��ول��ة ك��ال�ب�ن��وك أو
مع العمال ،أو مع املؤجرين ،وهو
ً
ً
م��ا يستدعي ت��دخ�لا ع��اج�لا من
امل �ش��رع ،كما ن��اق��ش امل�ش��ارك��ون
التحديات التي تفرضها اآلجال
واال ّج� � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي م��ا
يتعلق ب��رف��ع ال��دع��اوى والطعون
ف� ��ي األح� � �ك � ��ام ،م �ق �ت��رح�ي�ن ع ��دة
حلول ملعالجة ذلك.

وع ��ال��م وم ��ا ي� ��راه م ��ن رأي ف ��ي ش��أن
موضوع املؤتمر.
وأش ��ار د.امل �ق��اط��ع إل��ى أن امل�ش��ارك�ين
ف��ي امل��ؤت �م��ر ان �ت �ه��وا إل ��ى إق� ��رار ع��دد
م��ن ال �ت��وص �ي��ات امل �ه �م��ة وال �ح �ي��وي��ة،
ك�م��ا س�ي�ت��اح ال�ن��ص ال�ك��ام��ل للحلقة
ال �ن �ق��اش �ي��ة ل �ل �ج �م �ه��ور وامل �خ �ت �ص�ين
لالستفادة منها.

التحديات الدستورية
واإلدارية
تناول املشاركون في الحلقة النقاشية
األول ��ى الطبيعة القانونية لتكييف
ج��ائ �ح��ة ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ،وم� ��ا إذا
كانت من ضمن الكوارث أو األوبئة أو
األزم��ات ،ملا لذلك من أهمية في بيان
طبيعة اإلج � ��راءات امل�ت�خ��دة بشأنها
وسالمتها ،كما تطرق النقاش آلثار
الجائحة في مجاالت القانون العام
والقانون الجزائي ،وطبيعة األسس
ال��دس�ت��وري��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة ل�لإج��راءات
وال� �ق ��رارات الحكومية واإلداري � ��ة في
مواجهة آث��ار جائحة كورونا ،سواء
داخ� ��ل ال �ك��وي��ت أو خ��ارج �ه��ا ،وال �ت��ي
تضمنت تنظيمًا وتقييدًا للحريات

تحديات القانون
الدولي العام

مبنى كلية القانون الكويتية العالمية في الدوحة

ال� �ف ��ردي ��ة واألن� �ش� �ط ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة،
اق �ت �ض �ت��ه ال �ط �ب �ي �ع��ة امل� �ع� �ق ��دة ل �ه��ذه
الجائحة؛ كما تطرق املشاركون في
ه� ��ذا امل� �ج ��ال إل� ��ى ال �س �ن��د واألس � ��اس
ال��دس�ت��وري وال�ق��ان��ون��ي ل��دور ال��دول��ة
ف��ي تحقيق التضامن والتكافل بني
أفراد املجتمع ،والعمل على تعويض
ال �ف �ئ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
امل �ت �ض��ررة ،وض �م��ان اس �ت �م��رار عمل
املرافق العامة الحيوية.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ت �ط��رق امل �ش��ارك��ون
ف��ي الحلقة أي�ض��ًا إل��ى وض��ع أع�م��ال
ال � �ن � �ي ��اب ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة وامل � �ح� ��اك� ��م ف��ي
ّ
م ��ا ي �ت �ع��ل��ق ب��ال �ف �ص��ل ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا

وم ��واع � �ي ��د ال� �ط� �ع ��ون ف� ��ي ال �ق �ض��اي��ا
امل � � � �ع� � � ��روض� � � ��ة ،م� � ��ؤك� � ��دي� � ��ن أه � �م � �ي ��ة
اس�ت�م��رار أع�م��ال الجهات القضائية
وذل� � ��ك ف� ��ي إط� � ��ار ن �ظ ��ري ��ة اس �ت �م ��رار
امل ��رف ��ق ال � �ع� ��ام ،وق � ��د أوص� � ��ى ب�ع��ض
امل�ش��ارك�ين ب �ض��رورة إن �ش��اء املحاكم
ال��ذك�ي��ة وال �س �م��اح بتقديم ال��دع��اوى
واإلع � �ل� ��ان � � � ��ات ال � �ق � �ض� ��ائ � �ي� ��ة ب �ش �ك��ل
إلكتروني؛ هذا وقد عرض املشاركون
لعدد من القضايا األخرى من بينها
س� �ب ��ل ال� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع االن� �ت� �خ ��اب ��ات
امل�ح�ل�ي��ة وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �ت��ي ي�ت��زام��ن
م��وع��ده��ا م��ع اج � ��راءات ال�ت�ع��ام��ل مع
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ب�م��ا ف��ي ذل��ك حظر

ال �ت �ج��ول وت�ق�ي�ي��د ال �ح��رك��ة وغ�ي��ره��ا،
ح�ي��ث ع ��رض أح ��د ال�ب��اح�ث�ين اإلط ��ار
القانوني للتصويت اإللكتروني ،كما
عرض آخرون إمكانية تأجيل موعد
االن �ت �خ��اب��ات وال �ت �م��دي��د ل�ل�م�ج��ال��س
القائمة ،وقد تم استعراض األمر في
ع ��دد م��ن األن �ظ �م��ة ال��دس �ت��وري��ة وم��ن
بينها الكويت واألردن.
إل� ��ى ذل � ��ك ،ن ��اق ��ش امل� �ش ��ارك ��ون م��دى
ف �ع��ال �ي��ة األط � ��ر وال �س �ب��ل ال �ق��ان��ون �ي��ة
واإلداري � � � � ��ة وال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة مل��واج �ه��ة
ال� � �ج � ��وائ � ��ح وال� � � � �ك � � � ��وارث ف� � ��ي ض� ��وء
م ��ا ك �ش �ف �ت��ه أزم � ��ة ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا
ال � �ج� ��اري� ��ة ،ح �ي ��ث اع� �ت� �ب ��روا أن � ��ه م��ن

امل�ه��م ج��دا إن�ش��اء هيئة ع��ام��ة إلدارة
ال � � �ك � � ��وارث ت � �ك� ��ون م �ه �م �ت �ه��ا إع � � ��داد
دراسات وأنظمة وإجراءات ملواجهة
األوبئة والجوائح واألزم��ات الكبرى
التي ق��د تشهدها ال�ب�لاد ،مثلما هو
ال�ح��ال بالنسبة لعدد م��ن ال��دول في
أوروبا وآسيا وغيرها.
كما تناول املشاركون في هذه الحلقة
آث ��ار ج��ائ�ح��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا على
العالقات في مجال القانون الجزائي
وق��ان��ون اإلج ��راءات الجزائية ،حيث
أش� ��اروا إل��ى ال�ج��رائ��م امل�س�ت�ج��دة في
ه��ذا امل �ج��ال ،وإل ��ى م�ش��اك��ل امل��واع�ي��د
واإلجراءات.

ن��اق��ش امل�ش��ارك��ون ف��ي الحلقة
ال�ن�ق��اش�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة اآلث� ��ار ال�ت��ي
تطرحها جائحة كورونا على
مستوى العالقات في القانون
ال ��دول ��ي ال� �ع ��ام ،ح �ي��ث ع��رض��وا
امل � �ش � �ك�ل��ات ال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ف��ي
العالقات بني الواليات املتحدة
وال � �ص �ي�ن ب �س �ب��ب امل �س��ؤول �ي��ة
ع��ن جائحة ك��ورون��ا ،والوضع
ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي مل �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ال� �ت ��ي ب �ي �ن��ت األزم � ��ة
م �ح��دودي��ة دوره � ��ا وت��أث �ي��ره��ا
أس��وة ببقية املنظمات الدولية
بسبب ال �ص��راع��ات ب�ين ال��دول
واختالف األولويات.
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«كورونا» أصاب  %5من األسبان والفرنسيين
أفادت دراسة نشرتها الحكومة األسبانية بأن  %5من سكان اسبانيا أصيبوا بالفيروس ،رغم
أن هذه النسبة ترتفع إلى أكثر من  %10في مدريد ومناطق بوسط البالد .ويبلغ عدد املرضى
فيها أكثر من  ،228.600كما تم تسجيل  27ألف وفاة.
وأظ�ه��رت دراس��ة مماثلة في فرنسا أن أق��ل من  %10من السكان أصيبوا باملرض في منطقة
باريس وفي شمالي شرقي البالد ،وهما أكثر املناطق تضررا في فرنسا ،وذلك مقابل %4.4
على الصعيد الوطني .وتراجع عدد الوفيات اليومية في فرنسا األربعاء إلى  83حالة مقارنة
مع  348في اليوم السابق.

الجمعة  /السبت •  15و 16مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16792

خطة تشمل «ممرات آمنة» إلعادة فتح منتجعات شاطئية

أوروبا تحاول إنقاذ موسمها السياحي
بما في ذل��ك افتتاح الفنادق الشهر املقبل .وتأمل قبرص
ف��ي الترحيب بالسياح م��رة أخ��رى بحلول يونيو ،وعلى
رغم التفاؤل ،لم يتم تأكيد ذلك من حكومة قبرص.

أنديرا مطر

ق� � ّ�ررت دول أوروب �ي ��ة ال �ب��دء ب�ف�ت��ح ال �ح��دود ف��ي م��ا بينها
ت��دري�ج�ي��ًا ،ف��ي م�ح��اول��ة إلن �ق��اذ م��وس��م ال�ص�ي��ف وال�ق�ط��اع
السياحي ،الذي تضرر بشدة من جراء فيروس «كورونا»
املستجد.
وفي بروكسل ،عرض االتحاد األوروب��ي ،أمس ،توصياته
إلنقاذ موسم الصيف .وش� ّ�ددت املفوضية األوروبية على
أن «إع��ادة فتح الحدود يجب أن تتم بشكل منسق بأكبر
قدر ممكن ،ومن دون تمييز».
وذكرت مفوضة الصحة في االتحاد ستيال كيرياكيديس
أن مواطني االتحاد يمكن أن يتطلعوا بحذر للسياحة هذا
الصيف ،لكن عليهم أن يدركوا املخاطر املرتبطة به.

بلغاريا :يوليو
يمكن للسياح ال �ع��ودة إل��ى ش��اط��ئ «ص �ن��ي» ف��ي بلغاريا
في أق��رب وق��ت في يوليو ،حيث تقلل البالد من إج��راءات
إغالقها ،حيث تنتهي إج��راءات اإلغ�لاق يوم  13مايو ،مع
خطط لفتح املنتجعات في األشهر القليلة القادمة بدءًا من
1يوليو.
وق ��ال وزي ��ر امل ��ال ف�لادي �س�لاف غ ��وران ��وف« :ن �ح��ن نتحرك
نحو اإلج ��راءات املتعلقة باالستعادة التدريجية للحياة
االجتماعية واالقتصادية ،مع التركيز على اإلجراءات التي
ستبقى كما ه��ي» .ولتشجيع السياح ،ستوفر الشواطئ
أيضًا كراسي استلقاء مجانية وأس� ّ�رة تشمس وط��اوالت
عند فتحها مرة أخرى للعمل.

ممرات سياحية
وت��دف��ع ب�ع��ض ال ��دول األوروب �ي��ة بخطط إلن �ش��اء «م�م��رات
س �ي��اح �ي��ة» ه� ��ذا ال �ص �ي��ف ،ل �ل �س �م��اح ب ��إع ��ادة ف �ت��ح بعض
املنتجعات الشاطئية في القارة ،خالل جائحة «كورونا».
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،تحدثت أن�ب��اء ع��ن أن تشيكيا تفكر في
إن �ش ��اء م �م��ر م ��ن ه ��ذا ال �ق �ب �ي��ل ،م ��ع س �ل��وف��اك �ي��ا وك��روات �ي��ا
(البلدان الثالثة لديها حاالت قليلة معروفة من الفيروس).
وقال وزير الصحة الكرواتي غاري كابيلي إن بالده تتوقع
فتح حدودها أم��ام السائحني من مواطني سلوفينيا في
غضون أيام ،ومواطني أملانيا أيضا ،في موعد أقصاه 15
يونيو.
ك�م��ا دع �م��ت م��ال�ط��ا ف �ك��رة امل �م��رات ال�س�ي��اح�ي��ة ،داع �ي��ة إل��ى
«ممرات آمنة بني األقاليم واملناطق التي تلقت الثناء على
إدارتها الناجحة» للوباء.

إيطاليا :سياحة وطنية
أوض ��ح داري ��و ف��ران�ش�ي�ن��ي ،وزي ��ر ال�س�ي��اح��ة اإلي �ط��ال��ي ،أن
ب�ل��اده ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح��ال��ي س �ت��رك��ز أك �ث��ر ع �ل��ى ال�س�ي��اح��ة
ال��وط�ن�ي��ة ف �ق��ط ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ح��دوده��ا س�ت�ب�ق��ى مغلقة
للزوار األجانب حتى نهاية العام الجاري .وأكد لصحيفة
«ال ريبوبليكا» اإليطالية أن «تواريخ استئناف السياحة
لألجانب ف��ي إيطاليا تعتمد كليًا على االت�ج��اه الوبائي
واختيار ال��دول التي ال تعاني من انتشار كبير لفيروس
كورونا» ،مردفًا أن «السياحة الدولية لن تأتي هذا العام،
ول��ذل��ك ،ف��إن إيطاليا ستحظى باستثمار كبير بالنسبة
ل�ل�س�ي��اح��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة» ،ف ��ي وق ��ت ل �ج��أت ج ��زي ��رة صقلية
إل��ى ع��روض الج�ت��ذاب السائحني ،حيث ستتحمل تذاكر
الطيران واإلقامة.

فرنسا :يوليو واغسطس
ك��ان��ت ف��رن�س��ا األك �ث��ر ص��رام��ة ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اس�ت�ئ�ن��اف

هل ُي َ
نقذ الموسم؟
وفق بعض التقارير الغربية ،سيكون واهمًا
من يعتقد أن املوسم السياحي لهذا الصيف
ي�م�ك��ن إن �ق��اذه ق�ب��ل ان يختفي ال��وب��اء ،وم��ن
ش�ب��ه امل��ؤك��د أن ال �ح��دود ال�خ��ارج�ي��ة لالتحاد
األوروب ��ي ستظل مغلقة ،وه��و م��ا يحرم 27
دول��ة م��ن  18ف��ي املئة م��ن دخلها السياحي،
ف��ي ح�ين ستظل السياحة م��ن دول��ة أوروب�ي��ة
إلى أخرى  -التي تمثل  38في املئة من أعمال
هذا القطاع  -مقيدة بنسبة كبيرة .املفوضية
األوروب �ي��ة نفسها غير مقتنعة ب��أن الحدود
املغلقة تقريبًا بني الدول االروبية ،ستتم إعادة
فتحها على نطاق واسع هذا الصيف.

¶ دول تفتح
في يونيو وأخرى
في يوليو ..
والبعض في 2021
راكب دراجة يعبر أمام عامل في مقهى بتريميزو قرب بحيرة كومو في إيطاليا (أ ب)

السياحة الخارجية والسفر ،وذك��رت سيلفي شيفالييه،
رئيس لجنة السياحة أن األجانب لن يعودوا لفرنسا هذا
العام.
وتخطط فرنسا لإلبقاء على القيود املفروضة على السفر
من دول االت�ح��اد األخ��رى ودول منطقة ال�ح��دود املفتوحة
(شينغن) حتى  15يونيو.
واع�ل��ن رئيس ال ��وزراء الفرنسي ادوار فيليب ام��س وضع
خطة استثمارية ضخمة بقيمة  18مليار يورو (نحو 19
م�ل�ي��ار و 422م�ل�ي��ون دوالر) ل��دع��م ق�ط��اع ال�س�ي��اح��ة .وق��ال
فيليب بعد اجتماع وزاري لبحث سبل استئناف األنشطة
السياحية في البالد أن العطلة الصيفية ستكون ممكنة
ف��ي ي��ول�ي��و وأغ�س�ط��س ،وان ��ه سيتم ت�ح��دي��د ت��اري��خ إع��ادة
فتح املقاهي وال��ذي قد يكون في الثاني من يونيو إذا لم
تتدهور االوض��اع وتم احترام التدابير الصحية املوصى
بها بشكل كامل.

أسبانيا :أغسطس
ستفتح أسبانيا الشواطئ بحلول يونيو للسكان املحليني
مع تضارب ح��ول موعد ع��ودة السياحة الخارجية .ومن
املرجح أن ترى مايوركا السياح األملان فقط بحلول يوليو.
وأك� � ��د رئ� �ي ��س ج � ��زر ال� �ك� �ن ��اري أن �خ �ي��ل ف �ي �ك �ت��ور ت��وري��س
لصحيفة «امل��ون��دو» االسبانية ،أن السياحة ستعود في
االشهر املقبلة ،إال أن اسبانيا لم تعط أي تواريخ محددة
حتى اآلن.

البرتغال2021 :
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال �ب��رت �غ��ال أق ��ل إص��اب��ات ب��ال�ف�ي��روس
م��ن فرنسا واسبانيا ،فإنها األك�ث��ر تشاؤمًا بشأن ع��ودة
السياح ،حيث يخشون عدم عودة السياح حتى عام .2021
ّ
وحذر إليديريكو فيغاس ،رئيس جمعية فنادق ومشاريع

الغرف السياحية ،خالل حديثه لوكالة «بلومبيرغ» ،من أن
العديد من الفنادق لن يتم افتتاحها هذا العام ،وحتى لو
تعاملت البالد مع الوباء بشكل جيد ،فإنه ال يتوقع عودة
السياح إلى املنطقة حتى أبريل من العام املقبل.
وحتى ذلك الحني ،سيتوجب على الصناعة االعتماد على
العطالت املحلية مع الحجوزات املحلية.

اليونان :يونيو

ّ
ال �ي��ون��ان ه ��ي األك �ث ��ر إي �ج��اب �ي��ة؛ ألن ال �س �ي��اح  -ال سيما
البريطانيني س�ي�ع��ودون بحلول يونيو ،حيث أك��د وزي��ر
السياحة ه��اري ث��وه��اري��س أن ه��دف��ه أن ي�ب��دأ امل��وس��م في
ّ
ي��ول�ي��و ،ورب �م��ا ي�م�ت��د ح�ت��ى أك�ت��وب��ر ون��وف�م�ب��ر ،م��ؤك �دًا أن
م�ن�ظ�م��ي ال ��رح�ل�ات ال�س�ي��اح�ي��ة ي��أم �ل��ون وي �ن �ت �ظ��رون فقط
مل�ع��رف��ة م��ا س�ت�ك��ون عليه ال�ض�م��ان��ات الصحية وال�ق��واع��د
الجديدة .ويتم رفع اإلغالق ببطء في جميع أنحاء البالد،

ق��د ي�ف� ّ�وت السياح ال�ع��ودة إل��ى تركيا ف��ي موسم الصيف،
وم� ��ن امل �ت��وق��ع أن ت �ب��دأ ت��رك �ي��ا ف ��ي ال� �ع ��ودة إل� ��ى ح�ي��ات�ه��ا
الطبيعية بحلول األس�ب��وع الثاني م��ن م��اي��و ،ول�ك��ن على
السياح االنتظار لفترة أطول .وأضاف وزير السياحة أنه
في حني أن بعض السائحني قد يتم الترحيب بهم بحلول
ً
نهاية يونيو ،فإن دوال أخرى بما في ذلك تلك املوجودة في
أوروبا ،قد ال تتمكن من دخول البالد حتى نهاية يوليو.

أملانيا 15 :يونيو
أعلن وزي��ر الداخلية األملاني هورست شيهوفر أن بالده،
ك �م��ا ج �ي��ران �ه��ا ف��رن �س��ا وال �ن �م �س��ا وس ��وي� �س ��را« ،وض �ع��ت
لنفسها ه��دف��ا واض�ح��ا ه��و ال�ع��ودة ال��ى ح��ري��ة التنقل في
أوروب ��ا ،اع�ت�ب��ارا م��ن منتصف ي��ون�ي��و» .وق ��ررت الحكومة
األملانية تخفيف الرقابة على الحدود مع النمسا ،اعتبارا
من السبت املقبل ،وإعادة فتح حدودها منتصف يونيو.
وأعلنت وزي��رة السياحة وال��زراع��ة النمساوية إليزابيث
كوستينغر ،أم��س ،أن ب�لاده��ا وأمل��ان�ي��ا ق� ّ�ررت��ا إع ��ادة فتح
الحدود للتنقل الحر بينهما في  15يونيو ،بعد إغالقها
ف��ي منتصف م��ارس .وأض��اف��ت أن ه��ذا ال�ق��رار ات�خ��ذ «بعد
مناقشات» بني قادة البلدين ،وسيسبقه تخفيف لشروط
عبور الحدود في  15مايو.

سويسرا 15 :يونيو
تعتزم سويسرا إع��ادة فتح حدودها مع أملانيا والنمسا،
اع� �ت� �ب ��ارا م ��ن  15ي��ون �ي��و أي� �ض ��ًا ،ق ��ال ��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
البولندية إن��ه تقرر تمديد العمل بالقيود الصارمة على
الحدود حتى  12يونيو.

رحالت جوية

ُّ
التنقل على الدرَّاجات..
لمواجهة «كوفيد ـــ »19
بفيروس كورونا املستجد ـــــ الذي ينتشر بشكل واسع في
أدى خطر العدوى
ّ
البريطانيني عن وسائل النقل العام قدر اإلمكان،
ي
تخل
إلى
اململكة املتحدة ـــــ
ّ
للعودة إلى الطرق التقليدية للتنقل .وحمل وباء «كوفيد ــــ  »19أندريه وو على
البت في قراره شراء دراجة هوائية ،وهو على غرار مقيمني آخرين في لندن،
ينتظر دوره أمام متجر متخصص ،لشراء واحدة أو تصليح أخرى.
ويعزز التخفيف من إجراءات العزل الذي بدأ في الكثير من الدول األوروبية
ّ
التوجه مثل فرنسا وأسبانيا وغيرها ،املتمثل في الحاجة إلى التنقل
هذا
ّ
أكثر مع تجنب االتصال مع أشخاص آخرين .وقد ازداد استخدام مسارات
الدراجات في برشلونة أربع مرات خالل ساعات الذروة .إال أن هذا التوجه
ال يخلو من العقبات ،ومنها أن الناس ينسون أنه يجب عليهم أيضًا احترام
مسافات األمان( .أ.ف.ب)

تركيا :يونيو

فرنسيون على د ّراجاتهم في الشانزليزيه ..لتفادي ركوب وسائل النقل (أ.ف.ب)

ف � ��ي وق� � ��ت وض � �ع� ��ت ق � ��واع � ��د ج ��دي ��دة
ل�ل�ط�ي��ران ،أع�ل�ن��ت ش��رك��ة «راي � ��ان إي��ر»
األيرلندية أنها تعتزم استئناف %40
م ��ن رح�ل�ات �ه��ا امل �ن �ت �ظ �م��ة اع �ت �ب��ارًا من
األول من يوليو ،وف��ق «إج��راءات فعالة
للصحة العامة» في املطارات ،موضحة
أن �ه��ا س �ت �ق��وم ب�ت�ع��دي��ل ن �ظ��ام ال �ت��ذاك��ر
وتسجيل ال��وص��ول واألمتعة لضمان
ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي .ك �م��ا ستنطلق
خ�ط��وط ال �ط �ي��ران الفرنسية واألمل��ان�ي��ة
«ل��وف �ت �ه��ان��زا» ب� �ـ 20ب��امل �ئ��ة ،ك�م��ا ق��ررت
شركة الطيران اإلماراتية بدء الرحالت
إلى تسع دول.

تأثير مدمر على الصحة العقلية

اإلجهاد واالضطرابات النفسية آفة مرافقة لـ«كورونا»
إعداد  -محمد أمين
ف ��ي وق ��ت ك ��ان ال �ت��رك �ي��ز األك �ب ��ر ع �ل��ى ح �م��اي��ة ال�ص�ح��ة
الجسدية خ�لال األش�ه��ر األول ��ى م��ن أزم��ة تفشي وب��اء
ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،إال أن األزم ��ة تضع أيضا
ضغوطا ذهنية هائلة على عدد كبير من سكان العالم.
ّ
وح��ذرت األم��م املتحدة من أن وب��اء كوفيد -19قد يثير
أزم��ة عاملية ك�ب��رى ف��ي م�ج��ال الصحة العقلية ،داعية
إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ملعالجة املشكالت النفسية
ال�ن��اج�م��ة ع��ن ال �ف �ي��روس .وق ��ال األم�ي�ن ال �ع��ام أنطونيو
غوتيريش انه «بعد عقود من اإلهمال وقلة االستثمار
في خدمات الصحة العقلية ،فإن وباء كوفيد -19يثقل
اآلن ك��اه��ل ال �ع��ائ�لات وامل�ج�ت�م�ع��ات ب�ض�غ��وط نفسية
إض��اف�ي��ة» ،الف�ت��ا إل��ى ان��ه «ح�ت��ى عندما تتم السيطرة
على ال��وب��اء ،ف��إن ال�ح��زن والقلق واالك�ت�ئ��اب سيواصل
التأثير على األشخاص واملجتمعات».
وس �ل��ط ت�ق��ري��ر األم ��م امل �ت �ح��دة ال �ض��وء ع�ل��ى ال�ض�غ��وط
النفسية التي يعاني منها األشخاص الذين يخشون
م � ��ن أن � �ه� ��م أو أح � �ب� ��اء ه� ��م س� �ي� �ص ��اب ��ون أو ي �م ��وت ��ون
ب��ال�ف�ي��روس .وأش ��ار أي�ض��ا إل��ى ال�ت��أث�ي��ر النفسي على
أعداد كبيرة من األشخاص الذين فقدوا عملهم أو أنهم
معرضون لفقدانه ،وانفصلوا عن أحبائهم أو عانوا
من تدابير اإلغالق الصارمة.

الخوف وعدم اليقني
ديفورا كيستيل رئيسة قسم الصحة العقلية وتعاطي
امل �خ ��درات ف��ي منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ق��ال��ت« :نحن
نعلم أن األوضاع الحالية والخوف وحالة عدم اليقني
واالض �ط ��راب االق �ت �ص��ادي ق��د تسبب ض��ائ�ق��ة نفسية،
فالتقارير تفيد بارتفاع حاالت االنتحار بني العاملني
في املجال الطبي الذين يعملون تحت «ضغوط هائلة»
ومعرضون أكثر من غيرهم للخطر .مجموعات أخرى
لتحديات نفسية سببتها األزم��ة أيضًا ،مثل التالميذ
املتوقفني عن ال��دراس��ة الذين يواجهون حالة من عدم
اليقني وال�ق�ل��ق ،إض��اف��ة إل��ى ال�ن�س��اء ال�ل��وات��ي يواجهن
خطرا متزايدا من التعرض للعنف املنزلي.
واش� � ��ارت م�ج�م��وع��ة م ��ن ال� ��دراس� ��ات ال��وط �ن �ي��ة إل ��ى أن
االض �ط��راب العقلي ي�ت��زاي��د ب�س��رع��ة ،وب�ين بعضها أن
معدل انتشار االضطراب العقلي في خضم األزمة كان
بنسبة  %60في إيران و %45في الواليات املتحدة.

تأثير ّ
مدمر

جني توينغي في تقرير بموقع اليف ساينس قال انه
عندما ضرب فيروس كورونا الواليات املتحدة ،تراجع
االهتمام بالصحة العقلية ملصلحة الصحة البدنية.
فقد كانت األولوية رقم واحد هي التأكد من اال تغرق

الشباب األكثر تأثراً بسبب
فقدان الوظائف..
والمتقاعدون األقل تأثراً

املستشفيات ب��أع��داد هائلة م��ن امل��رض��ى ،وإن�ق��اذ أكبر
عدد ممكن من األرواح.
ورأى ان ال �ت �ح��والت ال�ن��اج�م��ة ع��ن االس�ت�ج��اب��ة للوباء
يمكن أن ت ��ؤدي إل��ى زي ��ادة م�ش��اك��ل ال�ص�ح��ة العقلية،
وهذه العوامل مجتمعة قد تؤدي الى حدوث أزمة.
ف��ي  27أب ��ري ��ل ،أج ��رى امل��وق��ع اس�ت�ط�لاع��ا ش�م��ل 2032
م��ن البالغني األميركيني باستخدام مقياس معياري
ُ
للصحة العقلية ،وطرح على املشاركني سؤاال عن عدد
املرات التي شعر فيها الشخص بالحزن أو التوتر في

كشف «عميل سرّي» يساعد على تسلل الفيروس
كشف علماء أميركيون عن العميل السري الذي يساعد فيروس «كورونا» على التسلل ألجساد ضحاياه،
وأك��دوا أن أحد أكثر األع��راض شيوعًا لعدوى الفيروس املستجد ،يتمثل بفقدان حاسة الشم وعدم ّ
تنسم
الروائح مهما كانت قوية أو كريهة .وفي نتائج دراسة نشروها بمجلة  ACS Chemical Neuroscienceقال
الباحثون انه «بعد إجراء التجارب على الفئران ،وجدوا أن العدوى تدخل الجسم بمساعدة البروتينات التي
تسهم في التعرف على الروائح ،والتي يتم إنتاجها في تجويف األنف ،وتكون عادة لدى األشخاص األكبر
سنا أكثر مما عند الشباب الذين ما زالوا في عمر الفتوة» .واعتبر الباحثون أنه إذا كانت هذه اآللية صحيحة
أيضا بالنسبة لألشخاص ،فإن هذه الدراسة توضح سبب كون كبار السن أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس.
وخلص العلماء إلى ان تغطية األنف بالقناع الواقي وحجبه أهم من تغطية أو حجب أي عضو آخر في الجسم.

الشهر املاضي .وتمت مقارنة الردود بعينة من  19الف
ش�خ��ص م�ش��اب�ه��ًا دي�م��وغ��راف�ي��ًا ف��ي اس�ت�ط�لاع طرحت
فيه نفس األسئلة ،ع��ام  ،2018للبالغني ف��ي ال��والي��ات
املتحدة .وك��ان��ت النتائج مذهلة :ك��ان احتمال اصابة
املشاركني في استطالع  2020بأمراض عقلية خطيرة،
يزيد ثمانية أضعاف ( %28مقابل  )%3.4في استطالع
 ،2018وكان من الواضح أن الوباء كان له تأثير مدمر
على الصحة العقلية.
لكن بعض الناس يعانون أكثر من غيرهم .لقد تحمل
الشباب األصغر سنا الذين ت�ت��راوح أعمارهم بني 18
و 44ع��ام��ًا النصيب األك�ب��ر م��ن آث��ار الصحة العقلية،
بزيادة بنسبة عشرة أضعاف مقارنة بعام  .2018وفي
ال��وق��ت نفسه ،ك��ان مل��ن يبلغون م��ن العمر  60ع��ام��ًا أو
يزيد مشكالت أقل في الصحة العقلية.
رب � �م� ��ا ذل� � ��ك ألن ك � �ب� ��ار ال � �س� ��ن ه � ��م أك � �ث� ��ر ح� �م ��اي ��ة م��ن
االض� �ط ��راب ��ات االق �ت �ص��ادي��ة ل �ل��وب��اء ،ب�ي�ن�م��ا ال�ش�ب��اب
األصغر سنًا هم األكثر عرضة لفقدان وظائفهم ،ومن
املرجح أن يكونوا في وضع مالي محفوف باملخاطر.
وص�ن��اع السياسة بحاجة إل��ى االس�ت�ع��داد ل�ع��دد غير
م �س �ب��وق م ��ن ال� �ن ��اس ال ��ذي ��ن ي �ح �ت��اج��ون إل� ��ى ال �ع�ل�اج
م��ن األم � ��راض ال�ع�ق�ل�ي��ة ،ول �ي��س غ��ري�ب��ا أن ن�ش�ه��د بعد
زوال الفيروس حالة من االكتظاظ على املستشفيات
والعيادات املتخصصة باألمراض العقلية.
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منذ إطاحة الدكتاتور صدام حسين في العراق
يرى ديفيد غاردنر محرر
الشؤون الدولية في
صحيفة فايننشال تايمز،
والمتخصص في شؤون
الشرق األوسط ،أن
التركيبة السكانية في
الشرق األوسط تغ ّيرت
لتصبح في مصلحة القوى
العربية المدعومة من
الشيعة وإيران.
وفي مقال له حول هذا
الموضوع ،يقول غاردنر
إنه «حتى نهاية العام
الماضي ،كانت إيران  -التي
يعاني اقتصادها بسبب
العقوبات األميركية
القاسية  -ما تزال قادرة
على استعراض عضالتها
شبه العسكرية في جميع
أنحاء الشرق األوسط،
فقد استخدمت حملة
دونالد ترامب (ممارسة
أقصى الضغوط) لتعزيز
المحور الشيعي في
البلدان العربية المجاورة،
وباستخدام فيلق
القدس ،التابع للحرس
الثوري ،والميليشيات
الوكيلة لها ،دفعت
طهران بقوات ضد حدود
بلدين يعدان أبرز حليفين
لواشنطن في المنطقة،
هما إسرائيل (من لبنان
وسوريا) والسعودية (من
اليمن والعراق)».

التركيبة السكانية اإلقليمية
في مصلحة إيران وحلفائها
◄ «الفايننشال تايمز»:
نظام الماللي اعتقد أنه
ُّ
التغلب على
قادر على
العقوبات األميركية

ديفيد غاردنر (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمد أمين
ي �ل �ف��ت ال �ك ��ات ��ب ال �ص �ح��اف��ي إل� ��ى أن� ��ه «م� �ن ��ذ أن
أط ��اح ��ت ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت��ي ق��ادت �ه��ا
الواليات املتحدة للعراق عام  2003بدكتاتورية
ّ
صدام حسني الذي ينتمي إلى الطائفة السنية،
ّ
وم� �ك ��ن ��ت األغ �ل �ب �ي��ة ال �ش �ي �ع �ي��ة ،غ� �ي ��رت زوب �ع��ة
م��ن ال �ن��زاع��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
اإلقليمية ملصلحة القوى العربية املدعومة من
الشيعة وإي� ��ران» ،م��ردف��ًا« :ن�ظ��ام امل�لال��ي اعتقد
ّ
أنه قادر على التغلب على العقوبات األميركية،
ل �ق��د ت �غ �ل��ب امل � �ت � �ش ��ددون ع �ل��ى ال �ب��راغ �م��ات �ي�ي�ن
ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات األخ � �ي� ��رة ،ح �ت��ى ب��ال��رغ��م من
امل �ج��ازف��ة ب �ف �ق��دان ال�ش��رع�ي��ة وال �ت �ف��ري��ط بكبش
ف ��داء للسخط ال�ش�ع�ب��ي .وتمكنت ط �ه��ران على
مدى العام املاضي ،بشكل أو بآخر ،من إسقاط
ّ
َ
حكومتني في بيروت وبغداد ،وتدخل الجنرال
ق��اس��م سليماني لتشكيل حكومتني بديلتني،
وتغلب بسهولة على خصوم إي��ران في ساحة
املعركة م��ن خ�لال صيغة امليليشيات املدججة
بالصواريخ».

انتفاضة العراق
وي��ذك��ر غ��اردن��ر التحوالت التي واج�ه��ت إي��ران،
ً
ق��ائ�ل�ا« :ف ��ي ال �خ��ري��ف امل��اض��ي واج �ه��ت ط�ه��ران
ان�ت�ف��اض��ات م��دن�ي��ة ف��ي ال �ع ��راق ،ح�ي��ث انتفض
عدد كبير من الشيعة ضد الدولة التي اتخذت
ط��اب �ع��ًا ط��ائ�ف�ي��ًا وق�ب�ل�ي��ًا ع �ل��ى ي��د ال �ق ��وات شبه
ال �ع �س �ك��ري��ة امل ��دع ��وم ��ة م ��ن ط � �ه� ��ران ،ث ��م ت��ول��ى
م�ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي ،رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال�ج��دي��د
ال�ب��راغ�م��ات��ي ال ��ذي تفضله ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة،

◄ منذ إطاحة صدام أصبح
العراق دولة إيرانية اتخذت
طابعا ً طائفيا ً وقبليا ً
على يد الميليشيات
◄ طهران َّ
عززت أنصارها
في المنطقة عبر إرسال
مقاتلين إلى الجبهات
في دول عدة
عراقيون من «الحشد الشعبي» الموالي إليران يش ّيعون أحد المقاتلين

ال�ط��وائ��ف ،على الطبقة السياسية التي نهبت
ال��دول��ة وقادتها إل��ى اإلف�ل�اس ،ودخلت حكومة
رش �ح �ه��ا ح ��زب اهلل وح �ل �ف��اؤه م �ف��اوض��ات مع
صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ ،مع
أن��ه قليال م��ا يقبل ح��زب اهلل -ول ��و بشكل غير
مباشر -التعامل مع الصندوق .هناك ُسخط في
األوساط الشيعية على حزب اهلل ،ملشاركته في
حماية الفساد ،كما يقول وزير سابق».

رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،ب�ع��د ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ظ��ل فيها
ال � �ع ��راق م ��ن دون ح �ك��وم��ة ،وم� ��ن ال ��واض ��ح أن
طهران تغلبت على معارضة بعض امليليشيات
الشيعية لتولي الكاظمي هذا املنصب».

ُسخط في لبنان

ويشير غاردنر إلى «لبنان ،حيث يفرض حزب
اهلل ال� ��ذي أن �ش��أت��ه إي � ��ران ع ��ام  1982س�ي�ط��رت��ه
على الدولة اآلن من خالل تحالفه مع الحركات
امل �س �ي �ح �ي��ة وال �ش �ي �ع �ي ��ة األخ� � � � ��رى ،ف� �ق ��د ش�ه��د
أك �ت��وب��ر امل��اض��ي ت �م��رد ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م��ن جميع

انسحاب من سوريا
وي�ض�ي��ف ال�ك��ات��ب ال�ص�ح��اف��ي« :ف��ي س��وري��ا،

تفجر معركة محتملة!
تايوان نقطة تو ُّتر ..قد ِّ

اختار عالماً مغربياً لإلشراف على أبحاث اللقاح

الصين وأميركا ..مالمح بدء الحرب الباردة
يزداد التو ّتر األميركي ـــــ
الصيني يوماً بعد يوم،
على خلفية اتهام
واشنطن (ودول أوروبية
عدة) بكين بالمسؤولية
عن نشر فيروس كورونا
المستجد ،ومنع
اإلفصاح عن معلومات
نشأته ،ورفض التحقيق
في مدينة ووهان،
حيث بدأ الفيروس.
وتس ّبب ذلك التوتر
في تداعيات كبيرة،
حيث يتجه االقتصادان
األكبران في العالم،
المتشابكان منذ فترة
طويلة ،من خالل
التجارة واالستثمار ،نحو
انفكاك ترابط جزئي،
ويسود أقل قدر من
الثقة بين الحكومتين،
منذ عام .1979
ومع اقتراب االنتخابات
الرئاسية األميركية في
نوفمبر ،تتزايد فرص
سوء الفهم وسوء
التقدير واالستفزاز من
كال الجانبين ،فقد أدى
خالفهما إلى تعطيل
قرارات في األمم
المتحدة ،تدعو إلى
وقف النار في النزاعات
اإلقليمية حول العالم.

◄ أقل قدر من
الثقة بينهما منذ
 ..1979واقتصادهما
نحو االنفكاك
◄ ترامب ِّ
يلوح
بعقوبات..
وواشنطن تتهم
بكين بقرصنة
بيانات للقاحات
ّ
مدمرة أميركية
◄
تبحر بمضيق
تايوان وتتابعها
بكين عن كثب

المدمرة «مكامبل» المزودة بصواريخ موجهة تعبر المضيق الذي يفصل تايوان عن بر الصين الرئيس

محرر الشؤون الدولية
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،نقلت صحيفة إيكونوميست
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ع ��ن م��رك��ز أب �ح ��اث ص �ي �ن��ي ،ت��اب��ع
لوزارة األمن ،تحذيره «من احتمال اندالع حرب
بني الصني والواليات املتحدة» ،قد ّ
تغير العالم.
ورأت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن� ��ه «م� ��ن امل ��رج ��ح أن ت �ك��ون
ت��اي��وان ب��ؤرة التوتر األكبر بني البلدين ،إن لم
ّ
يكن الصراع املسلح .فواشنطن تدعم محاولة
ال �ج��زي��رة املتمتعة ب��ال�ح�ك��م ال��ذات��ي ،ال�ح�ص��ول
على صفة مراقب في الهيئة املسؤولة عن صنع
القرار في منظمة الصحة العاملية .ومن املتوقع
إجراء تصويت في وقت الحق من هذا الشهر».
وأم� ��س ،أف ��اد األس �ط��ول األم �ي��رك��ي ف��ي املحيط
الهادي بأن املدمرة «مكامبل» املزودة بصواريخ
موجهة ع�ب��رت ،األرب�ع��اء ،املضيق ال��ذي يفصل
بني تايوان وبر الصني الرئيس ،عارضًا صورًا
لها أثناء املرور.
وي��أت��ي عبور امل��دم��رة قبل أس�ب��وع م��ن تنصيب
ال��رئ�ي�س��ة ال�ت��اي��وان�ي��ة ت �س��اي إي �ن��ج وي ��ن لفترة
ث��ان �ي��ة ،وس ��ط ت��زاي��د ال �ت��وت��ر م��ع ال �ص�ي�ن ،ال�ت��ي
تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.
وأث��ار ال��دع��م ال�ق��وي ال��ذي تقدمه إدارة الرئيس
األم �ي��رك��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب ل �ل �ج��زي��رة ،وي�ش�م��ل
زي� ��ادة م�ب�ي�ع��ات األس �ل �ح��ة ،غ�ض��ب ب �ك�ين ،ال�ت��ي
ذكرت أنها «تابعت عن كثب» مرور املدمرة ،آملة
ف��ي «أن يتعامل ال�ج��ان��ب األم�ي��رك��ي ع�ل��ى نحو
مالئم مع هذا األم��ر ،وأن يكون له دور بناء في
السالم واالستقرار اإلقليميني ،وليس العكس».

سيناريو الحرب
وتنقل «إيكونوميست» ع��ن ديفيد أوشمانك،
م��ن م��ؤس�س��ة «ران � ��د» ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ب�ن�ت��اغ��ون ،أن
اك�ث��ر م��ا ي�خ�ش��اه «ع�ن��د ال�ق�ي��ام ب��أل�ع��اب حربية
بني الصني وأميركا ،هو إقدام الصني على غزو

ت��اي��وان ،التي تتولى ال��والي��ات املتحدة ضمان
أمنها».
ً
وتكمل الصحيفة ،نقال عن أوشمانك« :في أحد
السيناريوهات ،ينفذ الفريق األح�م��ر هجومًا
مشتركًا على ق��وات الدفاع التايوانية والقوات
والقواعد األميركية وإدارة القيادة والسيطرة
ف ��ي امل �ح �ي��ط ال � �ه� ��ادئ ،ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك أوك �ي �ن��اوا
وغ��وام .ويتم تدمير الكثير من طائرات الفريق
األزرق على األرض ،وتعطيل مدارجها .وتقوم
ال �ص�ي�ن ب �ق �ط��ع رواب� � ��ط االت � �ص� ��االت ك �ج ��زء م��ن
ج�ه��وده لضمان التفوق املعلوماتي ،ف��ي إط��ار
إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واس �ع ��ة ال �ن �ط��اق ،ت�س�م��ى ح��رب
تدمير النظام .ثم يأتي الهجوم البرمائي على
الجزيرة .وترد الغواصات األميركية بمهاجمة
ج � ��زء م ��ن ق � ��وة ال � �غ� ��زو ،ل �ك��ن ال �ق �ط��ع ال �ب �ح��ري��ة
ّ
تتعرض
وال�ف��رق��اط��ات ال�ت��ي ت�غ��ام��ر ب��االق �ت��راب
ل �ل �ه �ج ��وم ب ��ال � �ص ��واري ��خ ال �ص �ي �ن �ي��ة امل � �ض ��ادة
للسفن» .وي��ردف أوشمانك« :نفترض دائمًا أن
ال��والي��ات املتحدة تتدخل بقوة ومبكرًا .ولكن،
لست واثقًا من النجاح اآلن ،كما كان يحدث في
السنوات املاضية».

عقوبات واتهام بالقرصنة
وض �م��ن ال�ح�م�ل��ة األم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى ب �ك�ي�ن ،أع�ل��ن
ت ��رام ��ب أن ��ه س �ي ��درس م �ش ��روع ق � ��رار ،ت �ق��دم به
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ،لفرض
عقوبات على الصني ،إذا لم تقدم بكني تقريرًا
ً
كامال عن أسباب تفشي «كورونا».
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،أع ��رب ��ت ال �ص�ي�ن ع ��ن اح�ت�ج��اج�ه��ا
ال �ش��دي��د ع �ل��ى م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ،م �ع �ت �ب��رة أن
ال �ه��دف م �ن��ه ص ��رف األن� �ظ ��ار ع��ن س ��وء ت�ع��ام��ل
البيت األبيض مع الوباء.
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ن� ّ�ب �ه��ت ال �س �ل �ط��ات األم�ي��رك�ي��ة
الباحثني األميركيني إل��ى أن قراصنة تدعمهم
الصني يحاولون سرقة أبحاث وملكيات فكرية

دف�ع��ت ط �ه��ران ،ال �ع��ام امل��اض��ي ،ب �ق��وات برية
الستعادة جزء من محافظة إدلب في الشمال
الغربي ،التي تعتبر آخ��ر معقل للمتمردين
ضد نظام بشار األس��د ،لكن مصادر عربية
تقول إن إي��ران تقلل من وجودها العسكري
في سوريا».
وي� �ل� �ف ��ت إل � � ��ى أن «خ� � �ص � ��وم إي� � � � ��ران ل��دي �ه��م
احتياطيات من العمالت األجنبية ملواجهة
الركود العميق ،في حني أن حلفاء طهران في
العراق وسوريا ولبنان واليمن ليس لديهم
مثل هذه االحتياطيات ،وكذا إيران».

ويقول غاردنر إن «هذا العام قصة مختلفة،
ل�ق��د سئمت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن ممارسة
ل�ع�ب��ة ال �ق��ط وال� �ف ��أر ع �ب��ر امل�ن�ط�ق��ة م ��ع إي ��ران
وميليشياتها ،ففي يناير امل��اض��ي ،اغتالت
سليماني ،ث��م ج��اءت جائحة ك��ورون��ا التي
ك��ان��ت إي� ��ران م��رك��زه��ا اإلق �ل �ي �م��ي ،ث��م ان�ه�ي��ار
أسواق النفط ..وهذه إشاراتّ ،
فسرها بعض
خصوم إيران على أنها تراجع ،وربما يكون
ذل� ��ك ص �ح �ي �ح��ًا ،وع� �ل ��ى األرج � � ��ح أن ط �ه��ران
ّ
تقلص أشرعتها لتفادي عاصفة سياسية
عنيفة».

على صلة بعالجات «كوفيد ـــــ  »19ولقاحات
له .وق��ال بيان ملكتب التحقيقات الفدرالي (إف
بي آي) ولوكالة األم��ن اإللكتروني وأم��ن البنى
التحتية إن��ه ت��م تنبيه امل�ن�ظ�م��ات ال�ت��ي تجري
أب �ح��اث��ًا ح ��ول ال ��وب ��اء م ��ن «اس �ت �ه ��داف م� ّ
�رج��ح
وخ��روق للشبكة م��ن جانب ال�ص�ين ،وت��م رصد
محاوالت لهذه الجهات ،تهدف إلى البحث عن
ملكيات فكرية ّقيمة وبيانات للصحة العامة
ع�ل��ى ص�ل��ة ب�ل�ق��اح��ات وع�ل�اج��ات وف �ح��وص من
ش �ب �ك��ات وط ��واق ��م ع �ل��ى ص �ل��ة ب��األب �ح��اث ح��ول
كوفيد ـــــ .»19

واشنطن تجمع الحلفاء
وإضافة إلى مواصلة ترامب اتهام الصني ،جدد
وزي ��ر خ��ارج�ي�ت��ه م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و ه�ج��وم��ه على
ال �ص�ين ،ه��ذه امل ��رة م��ن ت��ل أب �ي��ب ،ع�ن��دم��ا أع��رب
لرئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو
ع��ن ان��زع��اج واشنطن م��ن «تغلغل» ال�ص�ين في
االق �ت �ص��اد اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ،واص� �ف ��ًا ب �ك�ين ب��أن�ه��ا
«خطر على املواطنني اإلسرائيليني».
ّ
وعلقت وكالة بلومبيرغ األميركية على زيارة
ب��وم�ب�ي��و ال ��ى إس��رائ �ي��ل ،الف �ت��ة إل ��ى أن ��ه يجمع
حلفاء واش�ن�ط��ن ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تتجه ب�لاده
ّ
نحو ح��رب ب ��اردة م��ع ال�ص�ين .وذك ��رت الوكالة
بزيارة بومبيو السابقة التي اعتبر فيها الصني
كإيران ،وطلب من إسرائيل إعادة التفكير بشأن
ال �ت �ع��اون ف��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة وال�ب�ن��ى
التحتية مع بكني .واآلن مع تصاعد التوترات،
تريد واشنطن معرفة إذا ما كان اإلسرائيليون
يقفون معها ،وه�ن��اك اخ�ت�ب��ار ق��ري��ب لتل أبيب
ّ
يتعلق بترسية عقد أكبر محطة تحلية مياه
إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ت�ق��دم��ت ال�ي��ه ش��رك��ة ص�ي�ن�ي��ة .وف��ي
ح�ي�ن ت��رغ��ب إس��رائ �ي��ل ف��ي إب �ق��اء ع�لاق��ات�ه��ا مع
َّ
ال� �ص�ي�ن ،ف ��إن �ه ��ا س �ت �ض��ع األول � ��وي � ��ة ل �ل��والي��ات
املتحدة.

فشل ترامب بمواجهة «كورونا»
قد يدفعه لتأجيل االنتخابات
اخ� �ت ��ار ال��رئ �ي��س االم �ي ��رك ��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب
ال�ع��ال��م امل�غ��رب��ي م�ن�ص��ف ال �س�ل�اوي ،ال�ب��اح��ث
والخبير العاملي ف��ي علم املناعة ،مستشارا
رئ �ي �س �ي ��ا ل �ع �م �ل �ي��ة ان � �ت� ��اج ل � �ق� ��اح ل �ف �ي��روس
ك��ورون��ا املستجد ،ومشرفا على فريق طبي
ل �ه��ذه األب� �ح ��اث ي �ت �ك��ون م ��ن وزارة ال�ص�ح��ة
والبنتاغون ،وسيتولى الجنرال جوستاف
بيرنا منصب رئيس العمليات .وأعلن ترامب
أنه سيكون الرئيس األعلى في جهود تطوير
اللقاح واختباره وإنتاجه .وذك��رت صحيفة
«ب��ول�ي�ت�ي�ك��و» أن ال �س�ل�اوي ( 61ع��ام��ا) شغل
سابقا منصب رئيس قسم اللقاحات
ف��ي ش��رك��ة غ�لاس�ك��و س�م�ي��ث ك �ل�ين ،وك ��ان قد
غادر املغرب إلى فرنسا في سن الـ ،17ودرس
بعد ذل��ك ف��ي بلجيكا البيولوجيا الجزئية،
وبعد تحصيل شهادات علمية كبيرة ،انتقل
إل��ى ال��والي��ات املتحدة للتدريس ف��ي جامعة
ه��ارف��ارد .وأش��رف على تطوير  24لقاحا في
الفترة بني .2016 - 2011
ويصر الرئيس االميركي على تولي جهود
محاربة الوباء بنفسه السيما جهود ايجاد
ل� �ق ��اح ،رغ � ��م ت �ص��ري �ح��ات��ه امل �ت �ن��اق �ض��ة ال �ت��ي
ك��ان آخ��ره��ا ق��ول��ه ان ك��ورون��ا سينتهي دون
الحاجة إلى لقاح.

فشل جديد
وأم� � ��س أظ � �ه� ��رت دراس � � ��ة أج� ��راه� ��ا ب��اح �ث��ون
ف ��ي م �ع �ه��د ن �ي��و الن� �غ ��ون ه �ل ��ث ،ف ��ي ج��ام�ع��ة
ن� �ي ��وي ��ورك ،ب ��أن اخ �ت �ب��ارا س��ري �ع��ا ل �ف �ي��روس
كورونا املستجد ّ
يروج له ترامب ويستخدم
ل �ف �ح��ص م �س��ؤول��ي ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ،أع�ط��ت
ن �ت��ائ��ج س�ل�ب�ي��ة خ��اط �ئ��ة ف��ي ن �ص��ف ال �ح��االت
تقريبا.
وج � � ��رت م� �ق ��ارن ��ة االخ � �ت � �ب ��ار ال � � ��ذي ص�ن�ع�ت��ه
م�خ�ت�ب��رات «أب� ��وت» وي�ظ�ه��ر ن�ت��ائ��ج إيجابية
ف ��ي خ �م��س دق ��ائ ��ق وس �ل �ب �ي��ة ف ��ي  13دق�ي�ق��ة،
باألجهزة التي تحتاج إلى  45دقيقة لتعطي
النتيجة.
ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون أن اخ�ت�ب��ار «أب� ��وت» أظهر
نتائج سلبية خاطئة في حوالي ثلث الحاالت
التي نقلت فيها العينة املأخوذة باستخدام
مسحة أنفية في محلول سائل ،و %48عندما
بقيت جافة ،وهي الطريقة التي أوص��ت بها
الشركة ،بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

انتقادات حادة
وي��واج��ه ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ان �ت �ق��ادت ح��ادة
ب�ش��أن طريقة إدارت ��ه ألزم��ة «ك��ورون��ا» ،أث��رت
ع�ل��ى شعبيته ،وس��ط ع��دم وج ��ود م��ؤش��رات
على أنه يمكن السيطرة على الجائحة التي
ت �س� ّ�ب �ب��ت ف ��ي ارت� �ف ��اع ن �س �ب��ة ال �ب �ط��ال��ة ث�لاث��ة
أض� �ع ��اف ،وي ��واج ��ه ت ��رام ��ب م �ق��اوم��ة عنيفة
لرغبته ف��ي اإلس ��راع ب��رف��ع إج ��راءات اإلغ�لاق
ال � �ص� ��ارم� ��ةُ ،ي � �ض� ��اف إل � ��ى ذل � ��ك م� ��ا أظ �ه��رت��ه
استطالعات الرأي من ّ
تفوق جو بايدن على
ترامب بفارق  8نقاط.
وف ��ي س�ب�ي��ل اس �ت �ع��ادة ق��اع��دت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة
وف �ت��ح االق �ت �ص��اد ال� ��ذي ن �ج��ح ف ��ي ت �ط��وي��ره،

منصف السالوي

يواصل «التشويش» أمالً
في استعادة قاعدته..
واختبار روَّ ج له يظهر
نتائج خاطئة
يواصل ترامب التشويش على وطأة الوباء،
وإلقاء اللوم على الصني وانتقاد خصومه في
ال��داخ��ل .وضمن ه��ذا السياق ،أع��اد قبل أي��ام
ّ
تصدر
نشر هاشتاغ «أوب��ام��ا-ج�ي��ت» ،ال��ذي
«ت��وي �ت��ر» داخ ��ل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وأش�ع��ل
ح ��رب ال �ت �غ��ري��دات .وال �ه��اش �ت��اغ ه��و تسريب
صوتي للرئيس السابق ب��اراك أوباما أثناء
اجتماع «أونالين» مع مسؤولني سابقني في
إدارته من الديموقراطيني بهدف دعم بايدن،
انتقد خالله إدارة ترامب لألزمة الصحية.
ً
ك��ل ه��ذه ال �ع��وام��ل أث ��ارت س ��ؤاال ف��ي ال �ش��ارع
األم� �ي ��رك ��ي :ه ��ل ي��ؤج��ل ت ��رام ��ب االن �ت �خ��اب��ات
الرئاسية املقررة في الثالث من نوفمبر؟

يفكر بمصالحه الخاصة
في هذا اإلط��ار ،أث��ارت الكاتبة هانا سلينغر
في صحيفة اإلندبندنت مخاوف من تطبيق
ه��ذا ال�س�ي�ن��اري��و ،ب��ذري�ع��ة «ك ��ورون ��ا» ،قائلة:
«عندما يخبرنا ترامب بأنه يعتقد أن املادة
الثانية (م��ن الدستور) تعطيه الحق اإللهي
ف ��ي م �م��ارس��ة ال�س�ل�ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،ف�ل�ك��م أن
تؤمنوا بأنه يعتقد ذل��ك فعال .ألن��ه حتى لو
ح��ارب�ن��ا ب�ك��ل م��ا أوت�ي�ن��ا م��ن ق ��وة ،ف�ق��د يكون
ال ��وق ��ت ق ��د ف ��ات ب��ال �ف �ع��ل .ل �ت �ع��رف ه ��ذا اآلن،
بينما ال يزال مصير انتخاباتنا معلقًا .بعد
س�ت��ة أش �ه��ر :ه��ذه ال�ك�ل�م��ات ليست م�ص��ادف��ة،
والحريق يمكن منعه ،لكن علينا أن نتوقع
وص��ول��ه» .وردا على الذين سيجادلون بأنه
م ��ن امل �خ �ي��ف االع �ت �ق ��اد ب� ��أن ت ��رام ��ب سيلجأ
بحمق إلى تأجيل االنتخابات ،تقول الكاتبة
«ال ت �ق �ل �ل��وا م ��ن ش � ��أن رج � ��ل ي �ف �ك��ر ف �ق��ط ف��ي
مصالحه الخاصة».
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ّ
كتاب وآراء

سعياً لتحقيق األمن الغذائي

إعادة النظر
في تقييم
الكوادر
د .سعود محمد العصفور
نعلم تمامًا أن امل�ك��اف��أة على ق��در الجهد امل �ب��ذول ،ونعلم تمامًا أن
الشهادات التي تمنح ال بد أن توضع مخرجاتها وفق سياق متسق
مع تخصصاتها ..لكن الواقع الحقيقي ال يسير وفق هذا االتساق.
فخريج اليوم بعد أن يتخرج عليه أن يفتح عينيه ليرى أن كل حلم
ت��وق�ع��ه م��ا زال حلمًا ل��ن يتحقق ال ف��ي مقبل األي ��ام وال ف��ي مقبل
األجيال!
س��وء التقدير ال يمكن ت�ب��ري��ره ف��ي ك��ل األح� ��وال ..م�ك��اف��آت وك��وادر
أسطورية هالمية َّ
تلحف في دفئها من نالها في اليانصيب.
هذا في وزارة خدمات غارق فيها من «صباح كرت الدوام ،إلى نهاية
كرت الدوام» ..والراتب ثابت ال يكاد يتحرك إال بعالوة سنوية زهيدة،
وال يفتح له راتبه إال باب الحسرة..
وه��ذا في عيش رغيد وهبوب ب��اردة ..يجلس في بيته ،ويسافر مع
أصحابه وأترابه إلى كل البالد حتى إلى «جزر الواق واق»!
فوضى الكوادر أفرزت جهات ووزارات ومؤسسات طارت لها األفئدة
ُصعدًا وتشابكت فيها األيدي ،وبحث فيها القريب عن القريب البعيد،
والصديق الذي غيبته األي��ام ،وتحفز الجميع للجميع ،لعلهم يعدون
لخريجهم كعكته ذات املذاق الذي ال يقاوم.
إلى متى وديوان الخدمة املدنية ال يحركه ساكن لينصف الخريجني،
في كل تخصصاتهم وفي كل مواقعهم الوظيفية ،باملساواة طاملا هم
قد تخرجوا ضمن تخصص واحد ،بل أعمالهم الحالية قد تكون أشد
إرهاقًا ومشقة ،وغيرهم في ذات التخصص في مؤسسات وجهات
ينعمون بنعيم العيش ويمنحنون املزايا والعطايا.
بات التنافس على استحضار املعارف ديدنًا للوصول إلى كل غاية،
وبات الكثيرون من شباب اليوم يفقدون مبادئ تعلموها في املنزل
واملدرسة والديوانية واألصحاب.
وحتى ال نفقد ثقة م��ن علمناهم على ك��ل خلق ق��وي��م ،تجب إع��ادة
النظر في وضع الكوادر ،وتقييم مردود كل وظيفة بحسب تخصص
صاحبها التعليمي في كل ال ��وزارات والجهات واملؤسسات العامة
لضمان جيل يتمتع بالرضا الوظيفي ،ويسعى جاهدًا لرقي وطن
نحبه جميعًا ونخاف عليه.

التواجد الكويتي
في سوق
الطاقة
فراس عادل السالم
تتغير أح��وال اس��واق الطاقة بكل انواعها بشكل يومي ،ولكل ق��رار وحدث
تأثير مباشر وغير مباشر ،ولهذه التعقيدات حسابات بالغة الدقة تتطلب
مجهودا كبيرا للمحافظة على الحصة السوقية ف��ي ه��ذه االس ��واق االه��م
للتنمية البشرية ،فالطاقة هي اساس كل شيء.
تعزيز التواجد في سوق الطاقة بشكل عام يتطلب دراس��ات وخبرات في
مجاالت عديدة كوننا نشاهد نموا كبيرا في تكنولوجيا وتطبيقات الطاقة
الذكية الحديثة واآلخ��ذة بالنمو ،فدخول منافسني ج��دد في س��وق الطاقة
واعتالء امواجهم يجعلنا ام��ام خيارين اما محاولة صدهم او رك��وب هذه
املوجة لتأخذنا ملحطة أخرى نجعل لنا موطئ قدم بها ونكون أول الواصلني
واكبر املستفيدين.
ندعو املسؤولني بوضع استراتيجية وطنية شاملة لالستثمار بتطبيقات
ال�ط��اق��ة ال�ج��دي��دة وال �ش��رك��ات ال�ن��اش�ئ��ة وم��راك��ز التكنولوجيا املتخصصة
بالطاقة ومصانع املنتجات املستهلكة للطاقة لألسباب التالية:
 -1معرفة أول�ي��ة باملنتجات املستهلكة للطاقة وم��دى انتشارها وتقبلها
م��ن قبل املستهلكني واالس�ت�ف��ادة م��ن خ�لال تعديل توجيه االستثمارات
االستراتيجية املستقبلية للدولة.
 -2توجيه الشركات التابعة للدولة بعمل شراكات مع تلك املراكز وتبادل
الخبرات.
 -3ش��راء االب�ح��اث وح�ق��وق امللكية الفكرية املتماشية م��ع توجهات الدولة
االستثمارية لزيادة تنافسية أذرع الدولة الصناعية واالستثمارية.
 -4فتح املجال وأفرع للمؤسسات التي يتم املساهمة بها في البالد لتساهم
في نقل الكويت لتكون مركزا حيويا لألبحاث والتطوير والدراسات الذكية
في مجاالت الطاقة املختلفة.
 -5تكامل أكبر ما بني وزارة الكهرباء وامل��اء ومؤسسة البترول الكويتية
وهيئة الصناعة لرفع فعالية االنشطة االقتصادية في البالد وتقليل الدعم
املكلف لتوليد الطاقة.
يجب على املؤسسات الوطنية الكبرى كمؤسسة البترول الكويتية والهيئة
ال�ع��ام��ة لالستثمار ال�ت�ك��ات��ف ب�ت��زوي��د وتطعيم امل�ج�ل��س األع �ل��ى للتخطيط
بأفضل الخبرات الوطنية واستغالل االهتمام األخير من قبل املستثمرين
االجانب باملؤسسات الكويتية ال��رائ��دة لترجمة ه��ذا االهتمام الستثمارات
بمليارات الدوالرات وخلق بيئة متطورة مبدعة وبناء عالقات مع من سيفيد
االقتصاد الوطني على املدى البعيد ولو تطلب منهم استثمارًا أوليًا بسيطًا
نسبيًا.

ك�ش�ف��ت أزم ��ة ان �ت �ش��ار وب ��اء ك��ورون��ا أه�م�ي��ة قصوى
لتحقيق األم��ن الغذائي في ال�ب�لاد ،ذل��ك ما نادينا به،
كما ن��ادى به الكثير من أبناء البالد املخلصني ،ألنه
س�ل�اح ل��ه م�ك��ان�ت��ه ف��ي ك�ل�ت��ا ال�ح��ال�ت�ين األم ��ن وال �ح��رب
كالسالح العسكري تمامًا الذي تذود به الشعوب عن
حياضها واستقاللها وأم��ن مواطنيها ،كذلك األم��ن
الغذائي س�لاح يدعم به العالم شعوبه في معيشتها
في األزمات.
الكويت كحكومة لم تهمل ه��ذا الجانب ول��م تحط من
أهميته ،بل عمدت منذ االستقالل إلى السعي لتحقيق
مبدأ «األم��ن ال�غ��ذائ��ي» ،وذل��ك بسن القوانني واألنظمة
وإن� �ش ��اء ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة ال �ت��ي ق��ام��ت

ونظمت توزيع الحيازات الزراعية على املواطنني في
شمالي وجنوبي البالد.
وعلى الرغم من كل هذه اإلجراءات الحكومية الجادة،
فإن الزراعة ولألسف الشديد في الكويت لم تؤت أكلها،
وذل��ك ألسباب كثيرة ،أولها صعوبة األرض الزراعية
بسبب م��ا تختزنه م��ن م��واد كيماوية وأم�ل�اح قاتلة
لنمو امل��زروع��ات ،باإلضافة إلى القيمة التجارية التي
ّ
يحصل عليها املنتج الزراعي الكويتي بسبب تحكم
السماسرة الذين يفرضون األسعار املتدنية التي ال
تسد ج��زءًا بسيطًا م��ن تكاليف ال��زراع��ة ،باإلضافة
إل��ى ذل��ك التكلفة ال�ب��اه�ظ��ة ال�ت��ي ي�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا ال�ف�لاح
لالستمرار في الزراعة ،كاملحميات وتكييف املحميات

الجنرال «كورونا»
م � ��ا ق � �ب� ��ل ك� � ��ورون� � ��ا ل � �ي� ��س ك �م��ا
ب �ع��ده ،حقيقة ي��درك �ه��ا الجميع،
فسرعة انتشار امل��رض وقدرته
ع �ل��ى ت �خ �ط��ي ال� �ح ��دود واألن� �ه ��ار
والبحار واملحيطات ،قدرة عجيبة
وخارقة.
ه��ذا ال�ف�ي��روس أص��اب م��ا يقارب
الـ «خمسة ماليني» ،وقتل ثالثمئة
ألف إنسان حول العالم ،معظمهم
ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األميركية
وف ��رن� �س ��ا وأس �ب ��ان �ي ��ا وإي �ط��ال �ي��ا
وب��ري�ط��ان�ي��ا وأمل��ان �ي��ا ،وه ��ي دول
كنا نذهب لالستشفاء فيها من
األم � ��راض ذات ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ق��ات�ل��ة،
ف ��إذا بأنظمتها الصحية تنهار
أمام هذا الفيروس القاتل.
نحن اآلن وسط العاصفة ،إال أننا

ً
ً
سنخرج منها إن آجال أو عاجال،
فعلينا االس �ت �ع��داد مل��ا ه��و ق��ادم،
ف ��إذا ك��ان��ت ال�ح�ك��وم��ة ج ��ادة ف��إن
م�ل��ف ت�ج��ار اإلق��ام��ات ع�ل��ى رأس
ال �ق��ائ �م��ة م�ه�م��ا ع�ل�ا ش��أن �ه��م في
امل�ج�ت�م��ع ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى قضايا
تمس أصحاب املشاريع الصغيرة
وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ال � ��ذي � ��ن ت� �ع ��رض ��وا
ل� �ك ��وارث خ�ل�ال األش �ه ��ر ال�ق�ل�ي�ل��ة
املاضية ،وإلى قضايا تمس املال
العام مللنا من تكرارها.
ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق ك �ن��ا ن �ت �ح��دث ع��ن
ح��رب عاملية أول��ى وح��رب ثانية،
وكنا أيضًا نتحدث عن جنراالت
وق � � ��ادة ك �ت �ش��رش��ل وآي ��زن� �ه ��اور
وه �ت �ل��ر وروم � � ��ل وم��ون �ت �غ �م��ري،
أم��ا ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة التي

أزمة {كورونا} أع��ادت ترتيب الدول
وف ��ق م �ع��اي �ي��ر اإلن �س��ان �ي��ة ف��اع�ت�ل��ت
رأس ال�ه��رم اإلن�س��ان��ي دول الخليج
بال منازع ..بينما الدول التي كانت
ت �ش ��اك ��س دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون
الخليجي تحاول االق�ت��داء بها اآلن،
بل وأصبحت شعوبها تتمنى أنظمة
مثل أنظمتنا.
وك � �ع ��ادة امل �ص��ائ��ب م �ه �م��ا اش �ت��دت
وعظمت ت��أت��ي وف��ي باطنها ال�ف��رج،
ول �ك��ن م��ع األس� ��ف ان �ش �غ��ال ال �ن��اس
ب��امل �ص��ائ��ب ي�ل�ه�ي�ه��م ع ��ن االل �ت �ف��ات
للفرج رغم قربه!
ه ��ذه امل�ص�ي�ب��ة م��ن ق ��در اهلل ،وق��در
اهلل كله خير للمؤمن به ،فاإلنسان
املؤمن فيه بني حسنيني إما عافية
يحمد اهلل على دوامها ،وإما ابتالء
يسأل اهلل أن يدخله في قول رسولنا
الكريمصلى اهلل عليه وسلم «اليزال

تدفق كالم

ف��ي ع��ام  ،١٩٤٩ت��م تعيني األس�ت��اذ
بهيج ت�ق��ي ال��دي��ن وزي� �رًا ف��ي لبنان،
وح�ين علم أخ��وه بذلك كتب ل��ه هذه
ال��رس��ال��ة« :أخ ��ي ب�ه�ي��ج ،أم � ّ�د اهلل في
ع� �م ��ره! ع �ل �م� ُ�ت ب��أن��ك ق ��د أص�ب�ح��ت
ٌ
وزي� �رًا ،وه��ذا ش��رف كبير لعائلتنا
ّ
وم�ن�ط�ق�ت�ن��ا ،ل�ك��ن��ي أح ��ب أن أذك ��رك
ب ��أن� �ن ��ا ع� �ن ��دم ��ا ك� �ن ��ا ص � �غ� ��ارًا ك�ن��ا
ن �ت �س��اب��ق ل �ل �ن��وم ف ��ي ف � ��راش أب �ي �ن��ا،
رح �م��ه اهلل ،وت ��ذك ��ر أن ال ��وال ��د ك��ان
َ
ي �ش��ت� ُ�م رائ �ح��ة أي��دي �ن��ا ل�ي�ت��أك��د أن�ه��ا
ن�ظ�ي�ف��ة وأن� �ن ��ا غ�س�ل�ن��ا أي��دي �ن��ا بعد
الطعام لكي يسمح لنا بالنوم معه..
واآلن ي��رق��د أب��ون��ا تحت السنديانة،
وال ش��ك أننا س��وف نرقد معه بعد
مدة ،فاحرص يا أخي أن تكون يداك
نظيفة حني ترقد معه».
من اجمل ما قرأت تحث على األمانة
والنزاهة ونظافة اليدين.

*سفير سابق

مراجعات عصر الصدمة
قيس األسطى
نشهدها حاليًا ،فبطلها جنرال
واحد اسمه كوروناّ ،بدل معايير
القوى ،فبالسابق كان تقييم قوة
ال� ��دول ب �ع��دد ال �ط��ائ��رات ال�ح��رب�ي��ة
والبوارج والغواصات والدبابات،
أم � ��ا اآلن ف �ت �ق �ي �ي��م ال � � ��دول ب �ع��دد
األس� ّ�رة في املستشفيات وغرف
ِ
ال �ع��زل ال�ط�ب��ي وأج �ه��زة اإلن �ع��اش
وع � � ��دد األط� � �ب � ��اء وامل � �م� ��رض �ي�ن..
سبحان اهلل!..
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.

عبدالكريم المجهول
@a_do5y

النقد م��ن أج��ل ال�ن�ق��د! تجد أحدهم
يستكثر قول كلمة شكرا وتشجيع
الرجال الذين واصلوا ليلهم بنهارهم
لخدمتنا وتوفير ك��ل مستلزماتنا
ورعايتنا ،وتراه يهرع الصطياد أي
زلة مهما صغرت ليخلق منها حدثًا
كبيرًا تهدر فيه الطاقات الجبارة من
دون أي فائدة تذكر ،فقط ليقال عنه
م�ع��ارض ومناضل ول��م يجتمع مع
الحكومة في خندق واحد!
وك��أن تأييد الحكومة إذا أحسنت
جرمًا ال يغتفر!

المال العام والهذيان
ابتلينا ب�ه��ذي��ان بعض السياسيني
وامل � �ت� ��اج� ��ري� ��ن ب ��ال � �خ ��وف وال� ��رع� ��ب
وال�ت�ه��وي��ل ،وأن �ن��ا نسير ف��ي ال�ط��رق
املظلمة ،وه��ذا كالمهم على ال��دوام،
وال � �ي� ��وم أوج� � ��ه األس� �ئ� �ل ��ة ل �ه ��م وق ��د
ك ��ان� ��وا م �ش��رع�ي�ن ل� �س� �ن ��وات :ط�ي��ب
أث� � �ن � ��اء ع �ض ��وي �ت �ك ��م ف � ��ي امل �ج �ل��س
ال��رق��اب��ي ال�ت�ش��ري�ع��ي ل�س�ن��وات مل��اذا
لم تستطيعوا تشريع قوانني تمنع
اللعب ب��امل��ال ال�ع��ام .م��ا ال�ج��دوى من
ع�م�ل�ك��م ل �ه��ذه ال �س �ن��وات وم ��ا ال ��ذي
قدمتموه؟ كالمكم اآلن وأنتم خارج
املجلس ب�لا معنى ط��امل��ا ل��م تفعلوا
ش�ي�ئ��ا أث �ن��اء دورك ��م ال��رق��اب��ي ،لذلك
بضاعتكم مردودة عليكم!
أح ��ده ��م ي�ن�ت�ق��د ال��داخ �ل �ي��ة وط��ري �ق��ة
تعاملها م��ع بعض أع�م��ال الشغب،
وال ت�ع�ل��م م��ا ي ��ود أن ي �ق��ول .وآخ��ر
يدعي ويذكر أن الحكومة لم تحترم

في الشتاء والصيف ،وذلك لقسوة الجو ،وعلى الرغم
من ان الحكومة تدعم املزارع ،فإننا نأمل بأن الحكومة
تضع قواعد جديدة للعمل على تحقيق األمن الغذائي
في البالد الهميته القصوى.

من شباك الباص

كورونا وإعادة ترتيب األفكار
ال �ب�ل�اء ب��امل��ؤم��ن ح�ت��ى ي�م�ش��ي على
األرض وما عليه خطيئة».
ول� �ك ��ن م� ��ع األس� � ��ف ان ك �ث �ي �رًا م��ن
الناس فهم االيمان بالقدر على نحو
خ��اط��ئ ،فهم االي �م��ان ب��ال�ق��در خيره
اّ
وشره بأل يبالي ُويلقي بنفسه إلى
التهلكة وال يلتفت إل��ى اإلرش ��ادات
وال�ت�ع��ال�ي��م واألوام� ��ر ال�ت��ي تصدرها
الدولة للحفاظ على صحته وصحة
غيره.
وأدنى من له علم بمضامني االيمان
بالقدر خيره وشره يعلم بأن األخذ
ب��األس �ب��اب واالح �ت �ي��اط��ات ه ��و من
تمام االي�م��ان بالقدر خيره وش��ره..
كيف ال وقد أمر اهلل جل وعال بذلك
ف��ي كتابه العزيز بقوله «وال تلقوا
بأيديكم إل��ى التهلكة وأح�س�ن��وا إن
اهلل يحب املحسنني».
ومن املفاهيم املحزنة كذلك مفهوم

محمد سالم البلهان*

عبدالله علي القبندي
ال�ش�ع��ب ..وال�ل��ي ّ
محيرني م��ا عالقة
الشعب باالحترام من عدمه ..وأقترح
عليك أن تذهب ملكافحة فساد الهيئة
ُ
التي أقرت وأنت نائب بمجلس األمة
واترك الشعب املحترم عنك.
وأما بوالعريف الذي يجهل القانون
وه ��و امل�ع�ل��م ل��ه ف�ي�ع�ت��رض ع�ل��ى من
يستثمر أم��وال��ه بقسائم حكومية..
وأع � �ت � �ق� ��د ه� � ��ذا ال� � �ط � ��رح األع � � � ��وج ال
يستحق ال�ت�ع�ل�ي��ق وال �ت��وق��ف ع�ن��ده،
وإن�م��ا دع��اؤن��ا ال�ص��ادق لطلبته بأن
يعينهم اهلل وأس� ��أل اهلل أن يكمله
بعقله.

الحجر فرصة
لإلنجاز!
صالح الغازي
@salehelghazy

دعتني إذاع��ة مونت ك��ارل��و ال��دول�ي��ة للمشاركة في
ن�ق��اش ح��ول مقالي «ك��ورون��ا ..تحويل األزم ��ة إلى
ف��رص��ة» ال ��ذي ن�ش��ر ف��ي صحيفة سبقلا م��ارس
املاضي ،ورغم أنني لم أستطع املشاركة ألني كنت
في موعد آخر في التوقيت نفسه وأشكرهم على
الدعوة واالنتباه ملقالي.
محور النقاش األساسي ك��ان :كيف يكون الحجر
فرصة للناس لعمل انجازات يحلمون بها؟
ف��رض ّ
علي التفكير ف��ي ه��ل ه��ذا وق��ت الحلم؟ هل
يمكننا التفكير في انجاز؟ أم أن األخبار واإللحاح
اإلعالمي عن انتشار الفيروس شوش تفكيرنا؟
أجمل ما ح��دث لي هو الهدوء الشديد ال��ذي أشعر
ب��ه وتنظيم وق�ت��ي م��ن دون إج�ه��اد ال��ذه��اب ل�ل��دوام
وامل��واص�لات واالستنزاف اليومي للمزاج وللطاقة،
لتكون محافظتي على وقت القراءة والكتابة وأداء
ال �ع �م��ل م ��ن امل� �ن ��زل ،واالط �م �ئ �ن��ان ع �ل��ى األص ��دق ��اء
وامل�ح��ادث��ات ال ��ودودة ألف��راد العائلة ،كذلك اقترابي
من أسرتي إنها الحياة ببساطتها بعيدا عن الزحام
واالستهالك ،قريبا من التأمل والتفهم ،نجتمع على
لعب الورق أو مشاهدة مسلسل.
طفلي الصغير الذي يخطو خطواته األولى كوردة
تتفتح ،واب�ن��ي األك�ب��ر ال �ش��اب ال ��ذي يتلمس بذكاء
طريقه للمستقبل ،كالهما يحتاجان لوقت أكبر
للعناية ،وزوج�ت��ي رفيقة ال��درب دائ�م��ا لديها ق��درة
على احتواء اختراع وسائل التكيف والتفهم وحسن
ال �ت �ق��دي��ر ،ك�م��ا ن�ج�ح��ت ف��ي ق��ص ش �ع��ري ب�م�ه��ارة،
وعملت لنا املحشي أول أي��ام رم�ض��ان ،وحافظت
على فتح النافذة لنشعر بالجو الصافي والسماء
الرائقة وكانت تناديني ألرى القمر من النافذة.
كلما عبرت طريق الكورنيش وج��دت املياه رائقة،
وك��أن ال�ح�ي��اة تعيدنا ال��ى طبيعتها وتسكتنا كي
نستمع لنبضنا.
وأع� ��ود إل��ى م�ق��ال��ي «ك ��ورون ��ا ..ت�ح��وي��ل األزم� ��ة إل��ى
فرصة» ..بعد هذه املدة من نشره وكان موجها في
أغلبه للشركات الخاصة ،فهل قامت بتحويل األزمة
إلى فرصة؟
لدي ثقة بان هناك من يعمل في هذا االتجاه بدأب،
وح �ت �م��ا س�ن�ت�ل�م��س ال�ن�ت�ي�ج��ة ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ،لكن
النماذج التي ظهرت على السطح فاجأتني بالعكس،
فقد وجدنا شركات تهرب العمالة من مناطق الحظر
إلى مناطق أخ��رى كي تستفيد ،بصرف النظرعن
صحة العمالة أو سالمة مجتمعها ،وكارثة تجار
االق��ام��ات ،فما ظهر هو شركات لم تقف وتتباكى
أنها ضحت بكل شيء من أجل املكاسب ،بالعمال
فتنقلهم أو تستقدم العمالة إل��ى عمل وه�م��ي في
مقابل الربح.
إن الكثير م��ن ال �ش��رك��ات دع�م��ت ف��ري��ق التوصيل
للمنازل ،سمعت احدهم يشكو أن الشركة تجبرهم
على ش��راء القفازات واملعقمات والكمامات ،فقلت
ل��ه امل �ف �ت��رض م��ا دام ��ت ال �ش��رك��ة اس�ت��دع�ت��ك للعمل
فاملعقمات على صاحب العمل( ،على وزن الثالجة
على العريس)!

بين هالل الدنيا ..وقمر الدين
من مرحلة الهالل م��رورا بالقمر املكتمل نحلق بكل جوارحنا
وأرواح�ن��ا في ليالي رم�ض��ان ،خ�لال شهر عربي كامل شارف
ع �ل��ى االن �ت �ه ��اء ..ه��و ع �ن��د اهلل ت �ع��ال��ى خ �ي��ر ال �ش �ه��ور ..وع�ن��دن��ا
كالضيف الغالي الذي نرجو بقاءه مدة أطول ..لكنه يغادر سريعا
وقد غمرنا بالسعادة.
وان ك ��ان ال �ه�لال ف��ي ال�س�م��اء ي�س�ب��ق ت �م��ام ال�ق�م��ر ف�ل�ك�ي��ا ..ف��إن
القمر يسبق الهالل ف��وق مائدة االف�ط��ار وه��و سيد املشروبات
الرمضانية فهو قمر الدين.
نكهة رمضان اختلفت كثيرا هذا العام من الكراسي التي تقلص
عددها حول املائدة ،وقد تعذر على احبابنا مشاركتنا االفطار

الى تفاصيل صغيرة من أطباق رمضانية كنا نتفنن باعدادها
ول��م نتمكن م��ن ذل��ك ه��ذه امل ��رة (رغ ��م ت��واف��ر امل �ك��ون��ات) لكنها
الطوابير الطويلة والخوف من التقاط العدوى ،رغم اعلى درجات
التنظيم في معظم الجمعيات بالبالد.
وان كان ما سبق يعد اسلوب حياة قابال للتعويض وال يمس
االحتياجات األساسية ،فإن ما أوجعنا حقا هي الورطة اإلنسانية
التي وقعنا فيها فغابت كرتونة الخير التي تعدها بعض العائالت
سنويا وتصل بانتظام كل يوم قبل االفطار ملستحقيها وحال
الحظر دون ذلك.
وع�ل��ى امل�س�ت��وى الشخصي ،غ��اب��ت عني النقصة الشهية التي

بعض غذائهم على الخيرات التي تنتجها مزارعهم وهو أمر جيد.
الحظر الكلي أم��ر صعب ،لكنه يقترب من نهايته وأت��ى محققا
رغ�ب��ة ك��ان��ت بعيدة امل�ن��ال عند الكثيرين ال��ذي��ن يتمنون اج��ازة
لجميع أف��راد العائلة في الليالي العشر املباركة للتفرغ للعبادة،
وها قد اتت االجازة للجميع من دون سابق تخطيط وعلى طبق
مها برجس محمد البرجس
من ذه��ب! وم��ن دون املساس برصيد االج��ازات بل أبقت عليه
وعلى تمام الراتب وفوقها بونص!
تصلني من جارتي قبل اذان املغرب ،بعد ان قررت تنفيذ الحجر عن نفسي ،أرجو ان اخلع الكمامة في رمضان القادم ،وان ننعم
في مزرعتها في العبدلي كمعظم األس��ر الكويتية التي امضت بكل ما غاب عنا هذا العام ،وكنوع من العدالة سأعطي الفرصة
رمضان في امل��زارع والشاليهات ،تنزها وحجرا واعتمدوا في لشراب الجالب بصنوبراته الذهبية وسأحجبها عن قمر الدين.

15

«كورونا» يضرب نادي بشكتاش!
أفاد نادي بشكتاش التركي لكرة القدم الخميس بإصابة ثمانية من أعضائه بفيروس
ّ
ك��ورون��ا املستجد؛ وذل��ك قبل شهر م��ن استئناف ال ��دوري املحلي ،ال��ذي ت��وق��ف بسبب
«كوفيد ــــ .»19
ُ
وقال «بشكتاش» في بيان إن االختبارات أجريت على الالعبني وأعضاء اللجنة الفنية
والعاملني في امللعب ،من دون إعطاء تفاصيل عن هوية األش�خ��اص الثمانية ،الذين
ّ
تبينت إصاباتهم بالفيروس.
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«البوندسليغا» يعود إلى الحياة

بوطبيلة
كلناها
في الكويت أي إشاعات صدقناها
قصص وروايات احنا صغناها
وأفالم وسيناريوهات بكيفنا اخترعناها
لألسف نكذب الكذبة ونمشي وراها
ومشاكلنا الرياضية بأيادينا سويناها
علشان هاألوضاع بعض الرؤوس طقيناها
وسوّ ينها «باجه» ومع التشريب كلناها

لقيمات
إداري كرة شاف زميله بالجمعية فسأله «شلون أوضاعكم
مع هالحظر؟» .رد الزميل «يعني شلونا؟ ..صرنا مثل النمل..
نطلع نجيب التموين ..ونتخبى في بيوتنا»!
جادون سانشو (في الوسط) نجم دورتموند خالل لقاء سابق أمام شالكه

بعد شهرين من التوقف ،تعود الحياة إلى بطولة الدوري
األملاني لكرة القدم (بوندسليغا) غدا السبت ،وسط متابعة
عاملية وإجراءات احترازية مشددة في مواجهة وباء كورونا.
وخ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة ،ل��م يفلت س��وى ع��دد قليل من
ب�ط��والت ال ��دوري املحلية م��ن ح��ال��ة التجمد وال�ش�ل��ل ،التي
أص��اب��ت ال��ري��اض��ة ال�ع��امل�ي��ة ب�س�ب��ب أزم ��ة ت�ف�ش��ي ال�ف�ي��روس
املميت.
واآلن ،يتطلع ال�ع��ال��م إل��ى ان�ض�م��ام «ال�ب��ون��دس�ل�ي�غ��ا» لهذه
البطوالت حيث تستأنف البطولة األملانية نشاطها وسط
متابعة دقيقة من مئات ماليني املشاهدين في جميع أنحاء
العالم ،وك��ذل��ك العديد م��ن الهيئات الصحية ،ملعرفة مدى
نجاح خطة السالمة والتأمني املتبعة في مباريات البطولة
في مواجهة وباء كورونا.
وتستأنف فعاليات البطولة غ��دا بمباراة «دي��رب��ي ال��رور»
ب�ي�ن ف��ري �ق��ي ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د وش��ال �ك��ه ،وه ��ي «أك �ث��ر
ديربي غير معتاد في التاريخ» ،لكنها ستحظى بمتابعة
ع�ش��اق ال�س��اح��رة امل�س�ت��دي��رة املتلهفني مل�ش��اه��دة ك��رة القدم
ت� ��دور ع �ل��ى ال �ع �ش��ب م �ج��ددا ب��إح��دى أق� ��وى ال �ب �ط��والت في
العالم .وينتظر أن تحظى مباريات املراحل التسع املتبقية
م��ن البطولة باهتمام بالغ ومتابعة دقيقة م��ن املسؤولني
عن بطوالت أخرى كبيرة ،مثل إنكلترا وأسبانيا وإيطاليا
وباقي ال��دوري��ات األوروب�ي��ة ،ملعرفة كيف سيتعامل األمل��ان
م��ع امل �ب��اري��ات املتبقية م��ن امل��وس��م وال �ت��ي س�ت�ق��ام م��ن دون
ج �م��اه �ي��ر ،ك �م��ا س�ت�خ�ض��ع ل�خ�ط��ة س�لام��ة وت��أم�ي�ن م �ش��ددة
وضعها فريق عمل مكلف من قبل رابطة ال��دوري األملاني
واالتحاد األملاني للعبة.
وت �ت �ض �م��ن ال �خ �ط��ة إج � � ��راءات م �ش ��ددة ع � ��دة ،ب�ي�ن�ه��ا إج ��راء
اخ �ت �ب��ارات منتظمة ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل �ش��ارك�ين ف��ي امل�ب��اري��ات
للكشف عن اإلص��اب��ة بكورونا ،والسماح بوجود أق��ل عدد
ممكن من األشخاص داخل املالعب .وكانت هذه الخطة من
أب��رز ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ح�ف��زت امل�س��ؤول�ين ف��ي أملانيا األس�ب��وع
املاضي للسماح باستئناف فعاليات املوسم الحالي سعيا
إلنهاء املوسم بشكل عادي.

¶ استئناف المباريات «بني على الرمال»
¶ الدوريات األوروبية  ..عينها على الدوري األلماني
¶ «ديربي الرور» يستقطب عشاق كرة القدم
ال ��ري ��ح .وح� � ��ذرت ال ��راب �ط ��ة ف ��ي ك �ت �ي��ب وج �ه �ت��ه إل� ��ى ال �ف��رق
املشاركة وذك��رت فيه «بأعلى درج��ة من االنضباط والدقة
فقط ،سنتمكن من تحقيق هدفنا املشترك وه��و استكمال
املوسم الحالي».
واع �ت��رف م��اك��س إي �ب��رل امل��دي��ر ال��ري��اض��ي ل �ن��ادي ب��وروس�ي��ا
مونشنغالدباخ ب��أن الخطة ال�ت��ي قدمتها راب�ط��ة ال��دوري
األملاني «بنيت على الرمال» وأن أقل مشكلة قد تؤدي إللغاء
املوسم.
وستكون لإللغاء آثار اقتصادية كارثية على األندية ..وكان
االع�ت�م��اد الكبير ل�لأن��دي��ة ع�ل��ى ع��ائ��دات ال�ب��ث التلفزيوني
هو ال��داف��ع والحافز األول على استئناف فعاليات املوسم
الحالي.
ووج �ه��ت ات�ه��ام��ات إل��ى ك��رة ال �ق��دم ب��أن�ه��ا تحظى بمعاملة
خاصة مقارنة بصناعات أخرى ،وسط معارضة مجموعات
من املشجعني لفكرة استئناف الدوري.
ول�ك��ن ك ��ارل ه��اي�ن��ز روم�ي�ن�ي�غ��ه ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لبايرن
ميونخ حامل اللقب ومتصدر البوندسليغا حاليا ،يرى
أن استئناف فعاليات املوسم الحالي فرصة هائلة أيضا
الستعراض إمكانات ال��دوري وأملانيا بشكل ع��ام ،ال سيما

أن األخ �ي��رة م��ن أك�ث��ر ال ��دول ال�ت��ي ش�ه��دت م �ع��دالت إص��اب��ة
بالفيروس ،لكنها من أقل الدول في معدالت الوفاة نتيجة
هذه اإلصابات.

بايرن يسعى لرقم قياسي
وفيما يخص كرة القدم ،يتطلع بايرن الستئناف املسابقة،
حيث يسعى لتمديد ال��رق��م القياسي بعدد م��رات التتويج
املتتالية بلقب البوندسليغا ،وذلك من خالل الفوز بالبطولة
ه��ذا امل��وس��م للمرة الثامنة ت��وال�ي��ا ،علما ب��أن م��ن امل�ق��رر أن
تنتهي فعاليات املوسم الحالي في  27الشهر املقبل.
وي�ت�ص��در ب��اي��رن ج ��دول امل�س��اب�ق��ة ب �ف��ارق أرب ��ع ن �ق��اط أم��ام
دورت� �م ��ون ��د ،ال� ��ذي ال ي�س�ت�ط�ي��ع إه � ��دار أي ن�ق�ط��ة إذا أراد
مواصلة م�ط��اردة البايرن ال��ذي يستأنف رحلة ال��دف��اع عن
لقبه في املسابقة األحد املقبل في ضيافة يونيون برلني.
وفي بقية مباريات هذه املرحلة التي تختتم االثنني ،يلتقي
اليبزيغ مع فرايبورغ وهوفنهايم مع هيرتا برلني وفورتونا
دوس �ل��دورف م��ع ب��ادرب��ورن وأوغ�س�ب��ورغ م��ع فولفسبورغ
وآي �ن �ت��راخ��ت ف��ران �ك �ف��ورت م��ع ب��وروس �ي��ا م��ون�ش�ن�غ�لادب��اخ
وكولن مع ماينز وفيردر بريمن مع باير ليفركوزن.

المباريات المنقولة غداً
الدوري األلماني (المرحلة السادسة والعشرون)

خطوة حذرة

دورتموند × شالكه

 4.30مساء

beIN Sports HD 1

فورتونا دوسلدورف × بادربورن

 4.30مساء

beIN Sports HD 6

وت��أم��ل راب �ط��ة ال� ��دوري األمل��ان��ي واألن��دي��ة ف��ي أن تسير كل
األمور طبقا للخطة ،وتستطيع الفرق املشاركة في البطولة
تجنب الدخول في حجر صحي كامل بقرار من السلطات
الصحية والطبية ،حال ظهور حاالت إصابة بني املشاركني
ف��ي ه��ذه امل�ب��اري��ات ،مما سيضع امل��وس��م ال�ح��ال��ي ف��ي مهب

هوفنهايم × هيرتا برلين

 4.30مساء

beIN Sports HD 3

اليبزيغ × فرايبورغ

 4.30مساء

beIN Sports HD 2

أوغسبورغ × فولفسبورغ

 4.30مساء

beIN Sports HD 4

آينتراخت × مونشنغالدباخ

 7.30مساء

beIN Sports HD 1



اإليجابيات

• الموارد المالية :الكثير م��ن األم ��وال على املحك إذا تم
إلغاء املوسم ،ذكرت وسائل اإلعالم أن األندية ستخسر ما يقرب
من  750مليون ي��ورو ( 819مليون دوالر) ،وستواجه أندية عديدة
خطر اإلفالس ،ولن يتأثر فقط العدد الذي يتراوح ما بني  25و 30العبًا
محترفًا في كل ناد ،ولكن أيضًا مئات العاملني اآلخرين .وذكرت رابطة
الدوري األملاني أن دوري الدرجتني األولى والثانية يوفر  56ألف وظيفة.

• حقل التجارب :يعتقد الطبيب ال��ري��اض��ي ،فريتز س��وي��رغ��ل ،أن
استئناف الدوري يمكن أن يكون دراسة حالة مفيدة ،والتي قد تساعد
بقية املجتمع على الخروج من أزمة فيروس كورونا.
• إدارة األزمات :استئناف مسابقة «بوندسليغا» ربما يزيد من
مخاطر اإلصابة بالعدوى لهؤالء املشاركني ،ولكن أملانيا مستعدة جيدًا
من حيث الرعاية الطبية وفحوص فيروس كورونا.
• الحالة الطبيعية :البد من عدم االستهانة بالتأثير االجتماعي
على عودة كرة القدم ،في أوقات األنباء السيئة العاملية يمكن لكرة القدم
أن يكون لها تأثير مهدئ ،وأن تعيد ج��زءًا من الحياة اليومية حتى لو
أقيمت املباريات من دون جمهور ،ويمكن مشاهدتها فقط عبر التلفاز.



السلبيات

• مخاطر العدوى :تبقى كرة القدم رياضة اتصال جسدي
كامل ،رغم كل متطلبات النظافة والحجر الصحي الجدية ،فإن
العب واحد أو مدرب يكفي أن يوقف الرياضة مرة أخرى.

• مشاعر القلق لدى الالعبين :بعد وج��ود ث�لاث ح��االت
إيجابية ف��ي ك��ول��ن ،ت�ح��دث الع��ب خ��ط ال��وس��ط بيرغير فيرسترايت
بصراحة ع��ن مخاوفه :إن صحة عائلته وزوج�ت��ه ه��ي األك�ث��ر أهمية
بالنسبة ل��ه ،العديد م��ن الالعبني املحترفني اآلخ��ري��ن يمكن أن ي��روا
األمور بهذه الصورة.
• االنطباع الخاطئ :ماليني من السكان في أملانيا يعانون من
هذه األزمة ،من الناحية الصحية ،واالقتصادية ،أو ألن حياتهم اليومية
تأثرت بشدة ،وأظهرت استطالعات الرأي أن العامة منقسمون بشأن
استئناف ال��دوري ،وبعض األش�خ��اص ي��رون أن��ه تم إع�ط��اؤه األولوية
بشكل خاطئ.
• الجماهير :للعديد من املشجعني ،الذهاب للملعب هو كل شيء،
هناك حالة من عدم الوضوح بشأن ما إذا كانت املباريات ستبث على
القنوات املجانية أو على القنوات املشفرة.

الشرطة تخشى عودة «البريميرليغ»

ّ
بسبب القيود املتعلقة بفيروس كورونا ،تشعر الشرطة
البريطانية بالقلق من تجمع الجماهير خ��ارج املالعب،
رغ � ��م ع � ��دم ال� �س� �م ��اح ل �ه��ا ب �ح �ض��ور م� �ب ��اري ��ات ال� � ��دوري
اإلنكليزي املمتاز التي يفترض أن تستأنف قريبًا.
وناقشت األندية ه��ذا األسبوع كيفية استكمال املوسم،
وتلقت آم��ال استئناف امل�ب��اري��ات ف��ي يونيو دفعة قوية
ب��إع�لان الحكومة أن ري��اض��ات الصفوة يمكنها ال�ع��ودة
بعد أول يونيو.

وت��م إب�ل�اغ األن��دي��ة ب��أن أي استئناف للموسم سيشهد
إقامة املباريات على مالعب محايدة ،تتم املوافقة عليها
ّ
من وجهة نظر تتعلق بالصحة والسالمة ،لكن األم��ل ال
يزال يحدوها في العثور على وسيلة لخوض املباريات
داخل وخارج اراضيها.
وأب �ل��غ ق��ائ��د ش��رط��ة م��ان�ش�س�ت��ر ال �ك �ب��رى إي ��ان هوبكينز
الصحافيني« :أن��ا واث��ق أن م�ب��اراة ليفربول على ملعب
م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي س �ت �ج �ت��ذب ج �م ��اه �ي ��ر ،س � � ��واء ك ��ان

مسموحا لها الدخول أو ال ..األمر يتطلب التفكير مليا».
وأض � � ��اف« :م� ��ا ن �خ �ش��اه أن ي��ذه��ب ال� �ن ��اس إل� ��ى امل�لاع��ب
امل�ح��اي��دة أو م�لاع��ب أن��دي�ت�ه��ا ،وب�ع��ض ه��ذه امل��واق��ف قد
ت�س�ب��ب م�ش�ك�ل��ة» .وق ��ال ه��وب�ك�ي�ن��ز إن ��ه «م ��ن وج �ه��ة نظر
شرطية ،ف��إن األم��ر سيمثل تحديا مستحيال» .وأردف:
«لكننا في أوق��ات صعبة ،واملشكلة تبقى صحية ،لذلك
فإن التفكير في قدوم مجموعات كبيرة من الناس معا أو
عدم احترام التباعد االجتماعي يبدو صعبا».

مسابقات المراحل بـ«الكرة» ..ال تغيير
عمر بركات
اق��رت اللجنة الفنية باتحاد ال�ك��رة استمرار
مسابقات امل��راح��ل السنية كما ه��ي عليه في
املوسم الجاري ،بحيث تبدأ بالبراعم ،ومن ثم
تحت  ١٣سنة و ١٥سنة و ١٧سنة و ٢٠سنة.
وي ��أت� ��ي ق� � ��رار االس � �ت � �م ��رار ع �ل��ى امل �س��اب �ق��ات
ن �ف �س �ه��ا ف� ��ي ظ ��ل م �ن��اق �ش��ات س��اب �ق��ة ب �ش��أن
اق��ام��ة ب�ط��ول��ة ت�ح��ت  ١٩س�ن��ة ،ول�ي��س  ،٢٠اال
ان ال�ل�ج�ن��ة ارت ��أت االس �ت �م��رار ع�ل��ى  ٢٠سنة،
ك��ون��ه االن �س��ب واالك� �ث ��ر ،ت�م��اش�ي��ًا م��ع ل��وائ��ح
ومسابقات االتحاد اآلسيوي ،ومن ثم تأتي

امل�س��اب�ق��ات املحلية ل�ت�ك��ون ال��داع��م الرئيسي
ً
سواء
ملنتخباتنا في مشاركاتها الخارجية،
على مستوى منتخبات االومل �ب��ي والشباب
والناشئني.
من جانب آخر ،ما زال مصير الدوري املمتاز
ملوسم  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩غامضًا نوعًا ما ،في ظل
عدم وضوح الرؤية على الجانب الصحي في
الفترة الحالية ،ما قد يؤثر على استعدادات
االن ��دي ��ة الس �ت �ئ �ن��اف امل ��وس ��م ،ح �ي��ث ت�ح�ت��اج
ال�ف��رق م��ا ال يقل ع��ن ف�ت��رة  ٤٥ي��وم��ا على اقل
ت �ق��دي��ر إلق��ام��ة ت��دري �ب��ات �ه��ا واع� � ��داد الع�ب�ي�ه��ا
الستئناف النشاط بالشكل املطلوب.

الدوسري قرر الرحيل
ق��رر أح �م��د ال��دوس��ري ح ��ارس م��رم��ى ال�ف��ري��ق
األول لكرة القدم بنادي خيطان الرحيل عن
ن��ادي��ه خ�لال ال�ف�ت��رة املقبلة ،واخ �ت��ار الوجهة
الجديدة الى الدوري السعودي املمتاز ،حيث
اع �ل��ن ال �ح��ارس ف��ي ت�ص��ري�ح��ات ع�ب��ر وس��ائ��ل
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ع ��ن ام �ت�ل�اك��ه ب�ع��ض
العروض االحترافية هناك من فرق كبرى.

وت� ��أت� ��ي خ� �ط ��وة ال� � ��دوس� � ��ري ،ب �ع ��دم ��ا ف�ش�ل��ت
م�ح��اوالت انتقاله ال��ى اي م��ن ال�ف��رق املحلية،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اق �ت��ران اس�م��ه ب��االن�ت�ق��ال ال��ى
فرق القادسية والكويت والعربي في املواسم
السابقة ،إال أن إدارة خيطان َّ
تمسكت ببقائه،
حيث إنه ّ
ّ
متميزة في جميع
يقدم مستويات
مشاركاته.

«كونميبول» يحظر البصق
وتبادل القمصان
أق��ر االت �ح��اد االم�ي��رك��ي الجنوبي ل�ك��رة القدم
ّ
(كونميبول) تعديالت على قوانينه املتعلقة
ب �م �س��اب �ق��ات االن� ��دي� ��ة ،وب ��روت ��وك ��وال ج��دي��دا
مل �ك��اف �ح��ة ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،يمنع
ت� �ب ��ادل ال �ق �م �ص��ان أو ال �ب �ص��ق ع �ل��ى ارض �ي��ة
امللعب.
وبحسب ال�ق��وان�ين ال�ج��دي��دة ،يستطيع االت�ح��اد
ال �ق��اري ال�ط�ل��ب م��ن الع ��ب او اح ��د اف� ��راد ال�ج�ه��از
ال � �ف � �ن� ��ي م � �ع � �ل� ��وم� ��ات ص� �ح� �ي ��ة واص � � � � � ��دار االم� � ��ر
بالخضوع لفحوصات طبية للكشف ع��ن وب��اء
«كوفيد  »-19قبل امل�ب��اري��ات او خ�لال الحصص
ال�ت��دري�ب�ي��ة .وق��ال االت �ح��اد ال �ق��اري ف��ي ب�ي��ان «كل
االش�خ��اص ال��ذي��ن يرفضون الخضوع للفحص
ال يستطيعون املشاركة في البطوالت التي تقام
بإشراف كونميبول».
ولن يكون بإمكان الالعبني واملدربني والحكام
ال�ب�ص��ق ع�ل��ى ارض �ي��ة امل�ل�ع��ب او ع�ل��ى مقاعد

ال�لاع�ب�ين االح�ت�ي��اط�ي�ين ،ك�م��ا ال يستطيعون
اي�ض��ا تقبيل ال�ك��رة وت �ش��ارك زج��اج��ات املياه
وتبادل القمصان او شعارات االندية.
واض� � ��اف «ك��ون �م �ي �ب��ول» ان ارت � � ��داء ال�ك�م��ام��ة
اج�ب��اري على مقاعد الالعبني االحتياطيني،
ف� ��ي امل � ��راك � ��ز ال ��رس� �م� �ي ��ة وخ� �ل ��ال امل ��ؤت� �م ��رات
الصحافية.
وس �ت �ق��وم االج� �ه ��زة ال �ط �ب �ي��ة ب �ق �ي��اس ح� ��رارة
الجسد لكل من الالعبني وافراد الجهاز الفني
والحكام قبل كل مباراة .وأكد االتحاد القاري
ان��ه سيسمح ب��اج��راء خمسة ت�ب��دي�لات خالل
املباراة الواحدة تماشيا مع القوانني الجديدة
ملجلس االتحاد الدولي (ايفاب) خالل مباريات
دور املجموعات ومباريات ثمن النهائي من
مسابقته االه��م كأس ليبرتادوريس ،على ان
يسمح بثالثة تبديالت فقط اعتبارا من الدور
ربع النهائي.

َّ
مسلح
إصابة آلي خالل سطو
وق ��ع س �ط��و م�س�ل��ح ع �ل��ى م�ن��زل
ديلي آلي ،نجم منتخب إنكلترا
ونادي توتنهام ،بعدما اقتحم
رجالن منزل الالعب ( 24عامًا)
ف� ��ي ش� �م ��ال ل � �ن� ��دن ،ح� �ي ��ث ك ��ان
يقضي فترة ال�ع��زل م��ع شقيقه
وصديقتيهما.
وت� �ع � ّ�رض آل� ��ي الع� �ت ��داء ل�ف�ظ��ي
وج � �س ��دي خ �ل��ال ال� �ه� �ج ��وم ،م��ا
أس �ف��ر ع ��ن ت �ع� ّ�رض��ه إلص��اب��ات
طفيفة في الوجه ،وفق ما ذكرته
هيئة اإلذاعة البريطانية.
ّ
وت� �م ��ك ��ن ال � �ل� � ّ�ص� ��ان م� ��ن س��رق��ة
م � �ج � ��وه � ��رات وس � � ��اع � � ��ات ،ق �ب��ل
ّ
أن ي �ل��وذا ب��ال �ف��رار .وس��ل��م آل��ي
ّ
مصورة لحادث اقتحام
لقطات
منزله إلى الشرطة.
وك �ت��ب آل ��ي ع �ب��ر ح �س��اب��ه على
ش� �ب� �ك ��ة «ت � ��وي � �ت � ��ر» ل �ل �ت ��واص ��ل
االجتماعي يوم األربعاء :شكرًا
ل�ك��م ع�ل��ى ك��ل ال��رس��ائ��ل ،تجربة
م� ��ري� ��رة ،ل �ك �ن �ن��ا ج �م �ي �ع��ًا ب�خ�ي��ر
اآلنِّ ،
أقدر الدعم.

ديلي آلي

الحرارة
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الكبرى
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أعلى مد
البحـــــــر

ً
صباحا

m.alsanousi@alqabas.com.kw

اليوم االحتفال باألسرة..
ً
وغدا بالمرأة الكويتية

نشرت سبقلا ،في عددها الصادر في
 17يونيو  ،1980ص��ورًا ل�ب��دء موسم
الترويح السياحي الثاني في الكويت،
تحت رعاية الشيخ جابر العلي نائب
رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر اإلع�لام،
وش �ه��د ال �ح �ف��ل ح �ض��ور وك �ي��ل وزارة
اإلع� �ل� ��ام امل� �س ��اع ��د ل � �ش� ��ؤون ال �ث �ق��اف��ة
وال �ن �ش��ر وال �س �ي��اح��ة ،رئ �ي��س اللجنة
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ت��روي��ح ال �س �ي��اح��ي ال�س�ي��د
صالح شهاب ،وعدد من الضيوف من
كبار الشخصيات والسفراء.
وفي ما يلي نص الخبر:
ب��رع��اي��ة ال �ش �ي��خ ج��اب��ر ال �ع �ل��ي ن��ائ��ب
رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر اإلع�لام،
ب � � ��دأ االح � �ت � �ف � ��ال ب� �م ��وس ��م ال� �ت ��روي ��ح
السياحي ال�ث��ام��ن؛ وذل��ك على استاد
نادي الكويت الرياضي ،حضر الحفل
عدد كبير من املسؤولني وضيوف من
كبار الشخصيات والسفراء.
ب��دأ امل�ه��رج��ان ب��ال�س�لام ال��وط�ن��ي ،ثم
أط �ل �ق��ت ك�ت�ي�ب��ة ال �ه �ن��دس��ة ب��ال�ج�ي��ش
ال� �ك ��وي� �ت ��ي أل � �ع� ��اب� ��ًا ن � ��اري � ��ة ن� �ه ��اري ��ة

من أج��ل أن تظل الكويت دائمًا الوطن املستقر اآلم��ن ،الذي
يكفل الحرية ألبنائه ،ويحفظ حقوق غير القادرين ،ويحقق
املساواة بني أف��راده ،ال بد أن نكفل حق كل أسرة في مزيد
م��ن سبل ال�ح�ي��اة الكريمة ألبنائها وح��ق ك��ل ام ��رأة ف��ي أن
ت�ت�ع��اظ��م مكاسبها وت �ت��زاي��د م�ش��ارك�ت�ه��ا ،وح��ق ك��ل ش��اب
وشابة في إيجاد فرصته للعمل واإلبداع واالبتكار ،وتحقيق
الطموحات التي يحلم بها على هذه األرض الطيبة .ونؤكد
من جهة أخ��رى في صياغة الدستور ..امل��رأة ليست ضيف
شرف .ضروري التركيز من قبل اللجنة االستشارية لتعديل
الدستور على ضمان امل�س��اواة ب�ين امل��واط�ن�ين ،ب��ل وتجريم
ازدراء النساء ،باإلضافة إلى حق املرأة بنظام «الكوتة» ،وأال
يتم تفريغ النص الدستوري من محتواه بمواد تسلب املرأة
حقوقها ،مع اعتبار أن األسرة واألطفال مسؤولية املرأة في
امل�ق��ام األول بمشاركة فعالة وم�س��ؤول��ة للرجل ويحاسب
على التقصير فيها ،وأن يتضمن الدستور تأهيل األطفال
ماديًا ونفسيًا واجتماعيًا بما يضمن خروج مواطن صالح.
وعدم التراجع عن املكتسبات التي حصلت عليها املرأة ألنها
نتيجة نضال املرأة الكويتية.
امل��رأة تستحق تعويضا عن التمثيل املهني للمرأة بمجلس
األم � ��ة ال � ��ذي أظ �ه ��ر خ � ��روج امل� � ��رأة م ��ن امل �ش �ه��د ال �س �ي��اس��ي
واستبعادها من دائرة صنع القرار بعد نضالها .استحلفكم
باهلل أال تستحق «نظام الكوتة» ،فمن غير املنطقي أن يختل
ميزان العدالة في أي دستور أو حكم املجتمع الذكوري.
 لو فقدت إيماني باملرأة فسأفقد إيماني بنفسي ،ألننيول��دت منها ،كما ه��ي ول��دت م�ن��ي ،إذا ل��م تكن ه�ن��اك ام��رأة،
فلن يكون هناك شيء ،ال شمس وال قمر ،وال محيطات وال
غابات ،وإنما كوكب منطفئ وأرض بور .لن ندخل إلى نادي
املتحضرين ما لم تتحول امل��رأة لدينا من شريحة لحم إلى
معرض أزهار.
 األم هي اإلن�س��ان الوحيد ال��ذي ال يقيس الهدية بقيمتهااملادية ،فهدية عيد األم رسالة للتعبير عن التقدير ،لذا يجب
التركيز على املشاعر وكيفية التعبير عنها من خالل الهدية
املقدمة إليها في عيدها غدًا (يوم السبت).
في عيدها ..كلمة أحبك ..أغلى من الهدية.

إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ  35كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

وصواريخ حملت صورًا لسمو أمير
ال �ب�ل�اد وس �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ،ون��ائ��ب
رئيس مجلس الوزراء وزير اإلعالم،
وع �ل��م ال �ك��وي��ت وع� �ب ��ارة «ح �ف��ظ اهلل
الكويت وشعبها وأسرة الخير فيها
من كل مكروه».
وب� �ع ��د إط �ل��اق األل � �ع� ��اب ال� �ن ��اري ��ة ب��دأ
الجزء األول من املسيرة ،يتقدمها علم
ال��دول��ة ،ث��م أع�ل�ام ال ��دول امل�ش��ارك��ة من
دول الخليج العربي ،وهي :السعودية

ودول � ��ة اإلم� � ��ارات وق �ط��ر ،وال �ب �ح��ري��ن،
ث��م علم ال�ت��روي��ح السياحي ،فاألعالم
امل� �ل ��ون ��ة ،ح �م �ل �ه��ا ش� �ب ��اب م �ع �س �ك��رات
الشباب.
ك� � �م � ��ا ش� � � ��ارك� � � ��ت وزارة ال� � � �ش � � ��ؤون
االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل ف � ��ي ال � �ي ��وم
ّ
الكبير ب�ع��رب��ات وف ��رق ،تمثل حدائق
األط�ف��ال ،وم��راك��ز ال�ش�ب��اب ،وال�ج��وال��ة،
وم� �ع� �س� �ك ��رات ال � �ش � �ب� ��اب ،ث� ��م ال� �ن ��ادي
الكويتي للمعاقني.

مبيعات «البيجامات» ارتفعت %143
أحمد بدر

«انستغرام» يتيح للمستخدمين
حذف التعليقات ..بشكل جماعي
إسالم شكري
ق � � � � � � � ��ام م� � � � ��وق� � � � ��ع ال � � � �ت� � � ��واص� � � ��ل
االجتماعي انستغرام بإطالق
واخ�ت�ب��ار ال�ع��دي��د م��ن املميزات
وال � � �ت � � �ح� � ��دي � � �ث� � ��ات ال � � �ج � ��دي � ��دة
ع �ل��ى م �ن �ص �ت��ه ،وال � �ت� ��ي ت�م�ن��ح
املستخدمني مزيدًا من التحكم
ف ��ي ح �س��اب��ات �ه��م ال �ش �خ �ص �ي��ة،
وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن انستغرام سيسمح للمستخدم
باختيار من يمكنه اإلش��ارة إليه في املنشورات ،مع إمكانية حذف
عدد كبير من التعليقات غير املرغوب فيها في آن واحد ،في خطوة
يراها املحللون إيجابية إلزالة املحتوى املسيء بأسرع وقت ممكن.
وكشفت الشركة عن العمل على ميزة أخرى قادمة أال وهي التعليقات
املثبتة ،حيث يستطيع املستخدم إب��راز التعليقات اإليجابية عن
طريق تثبيتها في الجزء العلوي من قسم التعليقات.
وق ��ال ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب �ي��ان «رأي� �ن ��ا أن ��ه ي�م�ك��ن اس �ت �خ��دام ال �ع�لام��ات
واإلش ��ارات الس�ت�ه��داف أو التنمر على اآلخ��ري��ن ،ل��ذل��ك نحن نطرح
عناصر تحكم ج��دي��دة تسمح للمستخدم بالتحكم ف��ي م��ن يمكنه
وضع عالمة أو اإلشارة إليك في تعليق أو شرح أو قصة».
وأض��اف��ت «نحن نعلم أن التحكم في سلسلة كبيرة من التعليقات
السلبية أمر مرهق ،لذا فقد اختبرنا القدرة على حذف التعليقات
ّ
مجمع ،باإلضافة إلى حظر أو تقييد حسابات متعددة تنشر
بشكل
تعليقات سلبية».
جدير بالذكر ،أن موقع التواصل االجتماعي اململوك لشركة فيسبوك
يهدف إل��ى جعل منصته أكثر إيجابية ،بعد انتقادات ح��ول فشله
في التصرف بسرعة كافية في إزال��ة املحتوى املسيء ،وال��ذي يكون
أحيانًا خطرا جدًا.

م� ��ا دف � ��ع م �ت ��اج ��ر امل �ل�اب� ��س إل � ��ى خ�ف��ض
األس � �ع� ��ار ب �م �ت��وس��ط  %12ب�ي�ن ش �ه��ري
مارس وأبريل ،وهو أكبر خفض شهري
ل�لأس�ع��ار ،لكنه ساعد ف��ي رف��ع مبيعات
املالبس بنسبة  %34خالل هذه الفترة.
في الوقت نفسه ،اضطر بعض بائعي

ال �ت �ج��زئ��ة ال��رئ �ي �س �ي�ي�ن ل �ل �م�ل�اب��س إل��ى
إغالق املتاجر ،فاألميركيون لم يعودوا
ف��ي ح��اج��ة ل �ش��راء م�لاب��س ل�ل�م�ك�ت��ب أو
ص��ال��ة األل� �ع ��اب ال��ري��اض �ي��ة ،ول �ك��ن ف��ي
امل �ق��اب��ل زادت م�ب�ي�ع��ات «ال �ب �ي �ج��ام��ات»
بنسبة .%143

6.33 4.56
شروق

مغرب

8.00 11.44
ظهر

عشاء

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

«سوني» تعلن بيع  110ماليين
وحدة  ..PS4منذ 2013
أحمد عبدالفتاح

م �ل �ي��ون��ي ج� �ه ��از ،ع ��ن م�ب�ي�ع��ات�ه��ا في
ف �ب��راي��ر امل ��اض ��ي ،أي ق �ب��ل ش �ه��ر م��ن
نهاية الربع األول ،والتي بلغت نحو
 108.9م�ل�اي�ي�ن ج� �ه ��از ،الف �ت��ًا إل� ��ى أن
الشركة تستعد حاليًا إلطالق الجيل
ال� �ج ��دي ��د م� ��ن م �ن �ص��ة األل� � �ع � ��اب ذات

الشهرة العاملية «ب�ل�اي ستيشن ،»5
خالل العام الحالي.
وأوض� ��ح امل��وق��ع ال�ت�ق�ن��ي أن مبيعات
الشركة خالل األشهر الثالثة األولى،
ال � �ت � ��ي ب� �ل� �غ ��ت  1.5م � �ل � �ي ��ون وح � � ��دة،
متراجعة بشكل ملحوظ عن مبيعات
الفترة نفسها من العام املاضي ،التي
بلغت  2.6مليون وحدة ،الفتة إلى أن
ه��ذا ال�ت��راج��ع سببه ان�ت�ظ��ار جمهور
ال �ش ��رك ��ة ل �ل �م �ن �ص��ة ال� �ج ��دي ��دة ،ح�ي��ث
أع �ل �ن��ت ال �ش��رك��ة م ��ؤخ �رًا أن ف �ي��روس
ك��ورون��ا ل��ن ي��ؤث��ر ف��ي م��وع��د إطالقها
املقرر في موسم عطالت .2020

«ديلي ميل» :النساء ُيصبحن أكثر عرضة لإلصابة بمرض القلب

العصائر السكرية أخطر من المياه
الغازية على صحة المرأة
عصام عبدالله
حذرت دراسة طبية ،نشرت نتائجها أخيرا ،من
أن النساء اللواتي يتناولن عصير الفاكهة
امل�ض��اف إليه السكر ،أكثر عرضة لإلصابة
ب ��أم ��راض ال �ق �ل��ب ،م �م��ن ي �ت �ن��اول��ن ال �ص��ودا
ال� �ف ��وارة ،م�ث��ل ال �ك��وك��اك��وال ،م ��رة واح� ��دة في
اليوم.
ووف��ق صحيفة «دي�ل��ي ميل» البريطانية،
ف��إن ال��دراس��ة ال�ت��ي أج��ري��ت ع�ل��ى أك�ث��ر من
 100أل��ف س�ي��دة ،توصلت إل��ى أن تناول
ال �ن �س��اء ع �ص �ي��ر ال �ف��اك �ه��ة امل� �ض ��اف إل�ي��ه
ال�س�ك��ر ،بشكل ي��وم��ي ،ي��زي��د م��ن خطر

قالت الوكيلة املساعدة ل�ش��ؤون قطاع التنمية االجتماعية
في وزارة ال�ش��ؤون إن ال ��وزارة رص��دت  ١٤٧مخالفة لجمع
ال�ت�ب��رع��ات م�ن��ذ ب��داي��ة ش�ه��ر رم �ض��ان ،وإن ف��ري��ق التفتيش
التابع إلدارة الجمعيات الخيرية رصد  ١٢٦كشكًا مخالفًا،
وذكرت أنه في إطار إشراف الوزارة على مشاريع الجمعيات
الخيرية تم رصد بعض اإلعالنات من دون ترخيص وعدم
وضع بعض الجمعيات لعبارة «يمنع الجمع النقدي» انتهى.
ف��ي ال�ب��داي��ة ..انتبه ع��زي��زي ال �ق��ارئ ،فالتصريح أع�ل�اه ليس
للزمالء األساتذة أحمد الصراف أو بدر البحر لكنه للسيدة
الفاضلة هناء الهاجري ،وهذا التصريح منشور على لسانها
قبل أيام في أغلب الصحف واملواقع اإلخبارية ،والذي حددت
فيه األفعال ،لكنها لم تذكر أو تفصح عما قد اتخذته بحقهم
م��ن ع�ق��وب��ات أو ج � ��زاءات ،وأن ��ا ب� ��دوري س��أش�ت�ب��ك م��ع ه��ذا
التصريح بنوع من التفصيل الضروري ،واشتباكي هذا هو
لطرح العديد من التساؤالت لعل أولها ما موقف ورأي اتحاد
الجمعيات واملبرات الخيرية الذي هدد باللجوء إلى القضاء
لكل م��ن يسيء للعمل الخيري ألن هناك حربًا على عمل
الخير  -بحسب زعمهم -من ذلك التصريح أعاله؟!
وه��ل س�ي�ق��وم االت �ح��اد بتكليف ذل��ك ال�ج�ي��ش ال�ع��رم��رم من
املحامني ممن تطوع للدفاع عنهم بمقاضاة وزارة الشؤون
لتشويهها العمل الخيري؟!
وهل يراقب ويحاسب االتحاد الجمعيات املخالفة املنضوية
تحت عباءته كنوع من الرقابة الذاتية أو جلد الذات؟
من ناحية أخرى ،أتساءل كيف يمكن لجمعية (خيرية) وفي
رمضان شهر الخير والبعد عن املحرمات أن تمارس الغش
والخداع وعدم اتباع التعليمات واللوائح في جمع األموال؟ أو
بمعنى آخر هل تجيز الشريعة اإلسالمية استخدام وسائل
احتيالية لجمع األم��وال للتبرع بها أو إنفاقها على الفقراء
واملحتاجني مثلما ي��دع��ون؟ ففي اإلس�لام يتحتم أن تكون
الوسيلة شريفة كالغاية الشريفة ،والوسيلة يجب أن تكون
بنقاء الغاية.
أعتقد يجب أال نغمض أعيننا ونغلق عقولنا فالخطأ خطأ
بغض النظر عمن يفعله أو يمارسه ،وأق��رب م��وارد العدل
القياس على النفس كما يقول جمال الدين األفغاني ،وعندما
نتحدث عن تنظيم العمل الخيري ،فيجب أال يمتعض البعض
ويكيل ويوزع االتهامات ،فالنقد البناء شجرة وارفة فارعة
الظالل من عملية اإلص�ل�اح ،وأول��ى خطوات إص�لاح العمل
الخيري غير تقبل النقد هي إبعاد كل الطارئني والدخالء
على أعمال الخير ،ال سيما الجمعيات السياسية والحزبية
وه��و م��ا يقوم ب��ه الشيخ محمد العويهان م��ن وق��ت آلخ��ر -
جزاه اهلل خيرًا  -من خالل فضح وكشف وتوعية الناس عن
املخالفات في املشاريع الخيرية في الداخل والخارج.
أخيرًا ..يجب أال يساء الفهم وتسن رماح التشكيك والطعن
واإلساءة والتهديد ففي ظني وتقديري أنه قد آن األوان ألن
تقوم الدولة وبعض الشرفاء األتقياء من املهتمني بأعمال
الخير والتبرع بعملية إص�لاح جذرية شاملة تعيد للعمل
الخيري نقاءه ونبله وصفاءه ،فقد ابتلينا بأقوام يظنون أن
يهد سواهم على رأي ابن سينا.
اهلل لم ِ

مايو كلينك

الجمهور ينتظر «بالي ستيشن »5

أع � �ل � �ن� ��ت ع � �م�ل��اق� ��ة ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا
ال � �ي� ��اب� ��ان � �ي� ��ة (س � � ��ون � � ��ي) ن �ت ��ائ �ج �ه ��ا
ل �ل��رب��ع امل ��ال ��ي ،امل �ن �ت �ه��ي ف ��ي ن �ه��اي��ة
م��ارس امل��اض��ي ،حيث كشفت ضمن
نتائجها أن�ه��ا ب��اع��ت أك�ث��ر م��ن 110
م�ل�اي�ي�ن وح� ��دة «ب �ل�اي س�ت�ي�ش��ن ،»4
م � �ن� ��ذ إط�ل��اق � �ه� ��ا ف � ��ي األس� � � � � ��واق ف��ي
نوفمبر .2013
ووف � � ��ق م� ��وق� ��ع «ذا ف � �ي� ��رج» ال �ت �ق �ن��ي
امل �ت �خ �ص��ص ،ف� ��إن م �ب �ي �ع��ات ال �ش��رك��ة
ح� �ت ��ى ن� �ه ��اي ��ة م� � � ��ارس ،ت ��زي ��د ب�ن�ح��و

عصر

ضرورة إصالح
العمل الخيري!

زيادة هائلة في الشراء عبر اإلنترنت خالل أبريل الماضي

مع تثبيت اإليجابية في الجزء العلوي

مساء

حار والرياح متقلبة االتجاه إلى شمالية غربية

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

ك�ش�ف��ت دراس� ��ة س��وق �ي��ة ،أج��رت �ه��ا ش��رك��ة
أدوب� � � ��ي أن ��ال� �ي� �ت� �ك ��س ،امل �ت �خ �ص �ص��ة ف��ي
أبحاث السوق ،أن أعداد املتسوقني عبر
اإلنترنت ،زادت بشكل كبير ج��دا ولكنه
م�ت��وق��ع ،خ�ل�ال ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ،السيما
م� ��ع ت� ��زاي� ��د ت �ف �ش��ي ف � �ي� ��روس ك� ��ورون� ��ا،
وع��دم رغبة الناس في مغادرة منازلهم
للتسوق.
ووف � � ��ق ش �ب �ك��ة س� ��ي إن إن اإلخ� �ب ��اري ��ة
األميركية ،فإن الدراسة قالت إن الزيادة
الهائلة في الشراء عبر اإلنترنت ،خالل
ش� �ه ��ر أب� ��ري� ��ل امل � ��اض � ��ي ،ج �ع �ل��ت ب�ع��ض
ت � �ج� ��ار ال� �ت� �ج ��زئ ��ة ي � �ت � �ن ��اف� �س ��ون ،ح �ي��ث
قدمت الشركات خصومات كبيرة على
ُ
العناصر التي لم تبع بشكل جيد خالل
الفترة السابقة.
وق ��ال ��ت إن م �ب �ي �ع��ات ال �ب �ق��ال��ة ارت �ف �ع��ت
ب �ن �س �ب��ة  %49خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل��اض �ي��ة،
ب �ي �ن �م��ا ان �خ �ف �ض��ت م �ب �ي �ع��ات امل�ل�اب ��س،

ً
صباحا

الصــــالة

مساءً

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

 - 1980مهرجان شعبي
في افتتاح موسم الترويح السياحي

محمد ناصر السنعوسي

فجر

11.42 12.01 4.48 6.27

في سبقلا بريميوم

سنعوسيات

أدنى جزر

3.20 3.27

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ،بنسبة .%42
وف��ي امل�ق��اب��ل ،وف��ق ال��دراس��ة ،فقد ارت�ب��ط ت�ن��اول مشروب
غ � ��ازي م� ��رة واح � ��دة ف ��ي ال� �ي ��وم ،ب ��زي ��ادة خ �ط��ر اإلص��اب��ة
بأمراض القلب واألوعية الدموية بنسبة  %23فقط ،حيث
شملت الدراسة  100ألف سيدة ،ولم يشارك فيها الرجال،
وه��ي ع�ب��ارة ع��ن م�ش��روع بحثي واس��ع ال�ن�ط��اق ب��دأ عام
 ،1995لتقييم التأثير طويل املدى للمشروبات.
وربطت الدراسة بني تناول مشروب واحد أو أكثر من أي
نوع من املشروبات السكرية يوميا ،باحتمال االحتياج
ب �ن �س �ب��ة  %26إل � ��ى ت ��دخ ��ل م �ث��ل إع � � ��ادة ف �ت��ح ال �ش��راي�ي�ن
املسدودة ،كما وجدت الدراسة أن من تناولن أكبر كمية
من املشروبات السكرية ،صغيرات السن ،من املدخنات
ويعانني السمنة وال يتناولن أطعمة صحية.

الصدفية ..ماذا أفعل
لتحسين مظهر أظافري؟
ق��د ت�ص�ي��ب ال �ص��دف �ي��ة أظ��اف��ر ال �ي��دي��ن وال �ق��دم�ي�ن .وت �ش �م��ل أع ��راض
ّ
الصدفية تنقر األظافر ونموها بشكل غير طبيعي وتغير لونها.
وتصبح األظافر املصابة بأعراض الصدفية رخ��وة ومنفصلة عن
قاعدة الظفر (انفكاك الظفر) .وق��د ت��ؤدي صدفية األظافر الشديدة
إلى تفتت الظفر.
َّ
بالتحدث
تنصح «م��اي��و كلينك» ،م��ن يعانون م��ن صدفية األظ��اف��ر
مع الطبيب املختص عن الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لتحسني
مظهر أظافرهم.
ً
دواء بالحقن،
ق��د يصف ل��ك الطبيب كريما أو مرهما ،أو يعطيك
وبذلك يصل الدواء إلى الظفر.
بالنسبة لصدفية األظ��اف��ر ال�ت��ي ال تستجيب للعالج األول��ي ،قد
ي�ق�ت��رح طبيبك ت �ن� ُ
�اول دواء ي��ؤث��ر ع�ل��ى ال�ج�س��م ب��ال�ك��ام��ل (ال�ع�لاج
ال �ش��ام��ل) .ت �ح��دث م��ع ط�ب�ي�ب��ك ح��ول إي�ج��اب�ي��ات وس�ل�ب�ي��ات أن��واع
العالجات هذه.
ج� ِّ�رب أي�ض��ا تنفيذ ه��ذه ال�خ�ط��وات ف��ي امل�ن��زل للمساعدة ف��ي جعل
أظافرك أقوى:
 - 1تعامل مع أظافرك بلطف ،على سبيل المثال ،ارتد القفازات
عند استخدام منتجات التنظيف.
 - 2استخدم مرطبا على أظافرك والجُ ليدات المحيطة بها
يوميا.
 - 3قم بتقليم أظافرك بانتظام.
 - 4حافظ على أظافرك نظيفة وجافة.
 - 5ال تقضم أظافرك أو الجُ ليدات المحيطة بها.

الوفيات
• نواف ملبس دهش بازغ الفضلي 68( ،عامًا)،
شيع ،ت.99328225 :
• ه��دي��ل ص��ال��ح عبدالعزيز العجمي ،زوج ��ة
مبارك حسني مبارك العجمي 21( ،عامًا) ،شيعت ،ت:
.99333163 - 55454521
• شايع شريف فرحان الشمري 83( ،عامًا) ،شيع،
ت.55444883 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

