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الناَّ َة َف َق ْد َفا َز َو َما ْ َ
نا ُت َو اَّف ْو َن ُأ ُجو َر ُك ْم َي ْو َم ال ِْق َي َام ِة َف َمن ُز ْح ِز َح َع ِن الناَّ ِار َو ُأ ْد ِخ َل ْ َ
ُك ُّل َن ْف ٍس َذ ِائ َق ُة الْ َ ْو ِت َو ِإ اَّ َ
الد ْن َيا ِإ اَّل َم َت ُاع ال ُْغ ُرور
ال َي ُاة ُّ

عائلة الكاظمي

تتقدم بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان إلى مقام
ح���ض���رة ص���اح���ب ال��س��م��و أم���ي���ر ال���ب���اد ال��م��ف��دى ال���ش���ي���خ  /ص����ب����اح األح����م����د ال���ج���اب���ر ال���ص���ب���اح
وس��������م��������و ول�������������ي ال�������ع�������ه�������د األم�������ي�������ن ال����ش����ي����خ /ن�������واف األح�����م�����د ال����ج����اب����ر ال���ص���ب���اح
وس����������ع����������ادة رئ�������ي�������س م�����ج�����ل�����س األم���������ة ال����س����ي����د /م����������رزوق ع����ل����ي ث����ن����ي����ان ال���غ���ان���م
وس�������م�������و رئ�������ي�������س ال��������ح��������رس ال�����وط�����ن�����ي ال���ش���ي���خ /س���ال���م ال���ع���ل���ي ال���س���ال���م ال��ص��ب��اح
وم���ع���ال���ي ن����ائ����ب رئ����ي����س ال����ح����رس ال���وط���ن���ي ال���ش���ي���خ /م��ش��ع��ل األح����م����د ال���ج���اب���ر ال��ص��ب��اح
وس��م���و ال���ش���ي���خ /ن���اص���ر ال���م���ح���م���د األح����م����د ال��ص��ب��اح
وس�������م�������و رئ�������ي�������س م�����ج�����ل�����س ال����������������وزراء ال����ش����ي����خ /ص����ب����اح ال����خ����ال����د ال���ح���م���د ال���ص���ب���اح
وإلى السادة الشيوخ والوزراء الكرام
كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان إلى أهل الكويت والمقيمين فيها بمواساتنا بوفاة فقيدنا الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى

أسامة زيد عبدالحسين الكاظمي

سواء باالتصال هاتفي ًا أو برقي ًا أو عبر وسائل التواصل اإلجتماعي سائلين اهلل أن يجزيهم عنا كل خير

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى

حممد ال�صيخ �صالح الإبراهيم
وقد ووري جثمانه الثرى يوم السبت في  23من رمضان 1441
املوافق  16من مايو لسنة 2020

ً
نظرا للظروف ال�صحية يقت�صر العزاء على الهاتف
للرجال 55580055 - 99683033 :
للنساء69971210 :

حمد الجوعان..

 4سنوات على
رحيل «حامي»
المال العام
الكويت | ص03
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ً
خطرا
هدف «صفرية» اإلصابات في الكويت ال يعني القضاء على كورونا ..واإلغالق االقتصادي أشد

عودة الحياة ..بضوابط جديدة
كتب عبدالله غازي المضف
ل �ن �ف �ت��رض أن �ن ��ا ن �ج �ح �ن��ا ،ب �ف �ض��ل إج� � ��راءات
الحظر واإلغ�لاق الكلي ،بتصفير اإلصابات
بفيروس كورونا ملدة أسبوع كامل في البالد،
وب��دأت الحكومة ب��إج��راءات تخفيف القيود،
وم��ن ث��م ب��دأ ال�ن��اس يحتفون ب�ع��ودة الحياة
تدريجيًا ..وبعد ذلك  -على سبيل املثال  -في
إحدى الرحالت الجوية الستيراد األغذية أو
األدوية ،التقط أحدهم الفيروس ،ومن دون أن
يدري ذهب إلى مناسبة اجتماعية ،ليعيدنا
إل ��ى ن�ق�ط��ة ال�ص�ف��ر وي�ت�ف�ش��ى ال �ف �ي��روس م��رة
أخ��رى -ال سمح اهلل -فهل ستقرر الحكومة
عندها ال�ع��ودة إل��ى اتخاذ إج ��راءات اإلغ�لاق
نفسها ،بعدما أثبت الحظر الجزئي فشله،
والثلث األول من «الحظر الكلي» قد يلحقه؟!
وف��ي ظ��ل ع��دم ت��واف��ر لقاح أو دواء ف��ي األف��ق
ه��ل سيستمر اإلغ�ل�اق إل��ى م��ا ال ن�ه��اي��ة ،مع
م��ا يحمله م��ن آث ��ار اق�ت�ص��ادي��ة واجتماعية
ّ
مدمرة؟!
س� � ��ؤال م � �ط� ��روح وم� � �ش � ��روع ،ف� ��ي ظ� ��ل ح��ال��ة
اإلغ�لاق التام التي تعيشها الكويت ،ويجب
أال نستبعد سيناريو كهذا ،فقد ب��دأ الوباء
ي �ن �ت �ش��ر ف ��ي ال� �ع ��ال ��م إث � ��ر س �ي �ن��اري��و ق �ب �ي��ح،
مرتبط بعادات األكل في الصني ،التي يدخل
ضمنها ال�خ�ف��اش وح �ي��وان البنغول ال�ل��ذان
يعتبران املصدر الرئيسي النتقال الفيروس
َّ
إل��ى اإلن�س��ان ،فعاث ب��األرج��اء والعالم دم��ارًا
وكسادًا وموتًا.
ال� �ع ��ال ��م ي �ع �ي��ش اآلن ح ��ال ��ة ص ��دم ��ة ك �ب��رى،
وص� � � ��راع� � � ��ًا م � � ��ا ب� �ي ��ن ال� � �ج� � �ه � ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة
واالق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة ..وق � ��د ب � � ��دأت دول ع�ظ�م��ى
باستيعاب الصدمة وتشربها ،واالستفاقة
منها ،وإع��ادة تأهيل شعبها لحياة جديدة
وف ��ق ض��واب��ط ص�ح�ي��ة ص ��ارم ��ة ،ق��د تستمر
ل �ش �ه��ور ط��وي �ل��ة ،ورب �م��ا س� �ن ��وات ،إل ��ى حني
اكتشاف اللقاح أو العالج.

¶ «الحظر الجزئي» أثبت فشله ..والثلث األول من «الحظر الكلي» قد يلحقه
¶ دول عظمى بدأت بمرحلة التعايش الحتمي مع الفيروس ..وتجربة السويد واقعية
¶ شركات محلية مهددة باإلفالس ..وأعداد كبيرة من المواطنين ستفقد وظائفها
¶ أضرار هائلة لقطاعي العقار والتجزئة ..ورؤية قاتمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
¶ الحياة في ظل الفيروس تتطلب تغيير عاداتنا وااللتزام بالضوابط الصحية والتباعد الجسدي
التفكير بحلول مبتكرة
وف ��ي ظ��ل ع ��دم ت��واف��ر ل �ق��اح أو دواء ي�ل��وح
في األفق :فليس أمام الدول إال االستجابة
للحياة نفسها والتفكير بحلول مبتكرة،
واالن� � � �ط� �ل ��اق ب � �ح � �ي ��اة م �خ �ت �ل �ف ��ة ت �ح �ك �م �ه��ا
ض � ��واب � ��ط ص� �ح� �ي ��ة م� �ح� �ك� �م ��ة ل � ��م ت �ع �ت��ده��ا
ال �ب �ش��ري��ة م� �ث ��ل :ارت � � ��داء ال� �ك� �م ��ام ،ال �ت �ب��اع��د
ال� �ج� �س ��دي ،ال �ت �ع �ق �ي��م امل �س �ت �م��ر ،ع� ��زل ك �ب��ار
ال �س��ن وأص� �ح ��اب األم � ��راض امل��زم �ن��ة ..ع�ل��ى
أن ي �ح��رص امل �ج �ت �م��ع ع �ل��ى االل � �ت ��زام ب �ه��ذه
الضوابط ،ويدعم منظومة الدولة الصحية
بطبيعة الحال.
وع� �ل ��ى ال � �ش ��رك ��ات وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
أن ت �ق �ت �ن��ع ب� ��أن ن �ظ��ام��ًا ج ��دي� �دًا ف ��ي ال �ع �م��ل
س �ي �ح �ك �م �ه��ا ،اب � �ت� � ً
�داء ب��ال �ت �ب��اع��د ال �ج �س��دي
ّ
واملكتبي ،وأيضًا في ما يتعلق باملوظفني
ال��ذي��ن يشعرون ببعض األع ��راض ،فعليهم
ال� �ت ��زام امل� �ن ��زل مل ��دة أس �ب��وع�ي�ن ،ع �ل��ى األق ��ل،
وم �م��ارس��ة أع �م��ال �ه��م م��ن ه �ن��اك ب��اس�ت�خ��دام
ال � �ت � �ك � �ن ��ول ��وج � �ي ��ا امل � �س � �ت � �ح� ��دث� ��ة« :زووم»
و«سكايب» وغيرهما من التطبيقات التي
س� ّ�ه �ل��ت ال �ع �م��ل؛ ف � ��اآلن ن �س �م��ع ع ��ن ش��رك��ات
وم � ��واق � ��ع ت� ��واص� ��ل ك � �ب� ��رى ،م� �ث ��ل «ت ��وي� �ت ��ر»
و«فيسبوك» تخطط ،بل وشرعت في تنفيذ
م�خ�ط�ط��ات�ه��ا ،ل�ك��ي ي�ح��اف��ظ ال�ع��ام�ل��ون فيها
على أق�ص��ى درج��ات التباعد ،ورب�م��ا يعمل
بعضهم عن ُبعد لفترة طويلة من الحياة.

عواقب اقتصادية وخيمة

ّ
إن العواقب االقتصادية ّ
جراء توقف الحياة
أص� �ب� �ح ��ت ق ��ات� �ل ��ة وس� �ن� �ت� �ل� �م ��س أض � ��راره � ��ا
الوخيمة في األيام املقبلة ،وهذا ما استوعبته
دول كبرى ،تنزف مليارات الدوالرات يوميًا،
وب��دأت تفكر في العواقب على أرب��اب األسر،
وعلى ديمومة اقتصادها في حال استمرت
إجراءات اإلغالق االقتصادي.
في الكويت ،ال تزال الصدمة عالقة في أذهان
الحكومة وتكبل خططها على الرغم من أن
اس�ت�م��رار اإلغ�ل�اق ل��ه ت��داع�ي��ات ك��ارث�ي��ة على
االقتصاد املحلي ،أخطرها إفالس مجموعة

مختصر مفيد
لن تعود الحياة ،كما
كانت قبل «كورونا» ،إذا
لم يكتشفوا الدواء أو
اللقاح.
ّ
تتوقف
ومستحيل أن
الحياة ،إلى ذلك الحين.

م��ن ش��رك��ات ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وه ��زة عنيفة
ِّ
قد تضرب البنوك التي توظف أعدادًا كبيرة
م��ن امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ،ق��د يصبحون في
ِع� ��داد ال �ب �ط��ال��ة ،واألخ �ط ��ر م��ن ذل ��ك امل�خ��اط��ر
االجتماعية والفوضى الناجمة عن معاناة
ال�ن��اس وع��دم حصولهم على لقمة العيش،
أو م��ا يكفي ّ
لسد رم��ق عائالتهم والتزامات
أب �ن��ائ �ه��م ال ��دراس � �ي ��ة وال �ج ��ام �ع �ي ��ة ،وي �ج��ب
أن ن�ش�ي��ر  -وب �ص��راح��ة  -أن روات� ��ب ال�ق�ط��اع
الحكومي ليست بمنأى عن ذلك ،وقد سمعنا
كثيرًا عن تداعيات تأخير إقرار قانون الدين
ال �ع��ام وت��أث �ي��ره امل�ب��اش��ر ف��ي روات� ��ب ال�ق�ط��اع
الحكومي.
وب��دوره ،سيكون القطاع العقاري أيضًا من
ك�ب��ار امل�ت�ض� ّ�رري��ن على املستويني التجاري
واالس� �ت� �ث� �م ��اري؛ ف��ال �ش��رك��ات ح �ت��ى اآلن ل��م
تستفد من حزمة اإلنقاذ ،وفي الوقت نفسه
ّ
ت��واج��ه أزم� ��ة س �ي��ول��ة ب�س�ب��ب ت �خ��ل��ف معظم
املستأجرين ع��ن دف��ع اإلي �ج��ارات منذ أبريل
املاضي.
ق� �ط ��اع ال �ت �ج��زئ��ة أي� �ض ��ا ق ��د ي �ف �ق��د  %50م��ن
حجمه ،في حني الرؤية قاتمة حتى اآلن في
ما يخص املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

تجربة السويد

وأم � � � � ��ام ق � �ت� ��ام� ��ة امل � �ش � �ه� � َ�دي� ��ن االق � �ت � �ص� ��ادي
واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي ال� �ن ��ات� �ج ��ة ع � ��ن االس � �ت � �م� ��رار

مالمح من
التعايش مع كورونا
 - 1ارتداء الكمامات بشكل دائم
 - 2عزل كبار السن
وأصحاب األمراض
 - 3تطبيق التباعد الجسدي

ب��اإلغ�ل�اق ،يمكن ال�ن�ظ��ر إل��ى ت�ج��رب��ة ت��اي��وان
ً
في العودة إلى الحياة ،والسويد ،التي بدال
من إع�لان اإلغ�لاق أو حالة ال�ط��وارئ ،طلبت
من مواطنيها ممارسة التباعد االجتماعي
بشكل طوعي .وقامت بفرض بعض القيود
ال �ص �ح �ي��ة ال � �ص ��ارم ��ة امل� �ص � ّ�م �م ��ة ل�ت�س�ط�ي��ح
املنحنى؛ مثل منع االجتماعات العامة ألكثر
من  50شخصًا.
ل�ق��د غ� ّ�ي��ر ال �س��وي��دي��ون ت�ص� ّ�رف��ات�ه��م م��ن دون
ّ
فرض اإلغ�لاق الشامل ،وهناك توقعات بأن
يكتسبوا املناعة الكافية ملواجهة «كورونا»
ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية.
لقد قالها نائب رئيس دولة اإلم��ارات رئيس
مجلس ال��وزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن
راش��د« :مخطئ من يظن أن الحياة ستعود
كما كانت قبل كورونا» ..واملقصود هنا على
ك��ل األص� �ع ��دة ،أه�م�ه��ا ال �س �ل��وك االج�ت�م��اع��ي
ال �ج��دي��د؛ ل ��ذا أص �ب��ح واج� �ب ��ًا ع�ل�ي�ن��ا ت �ش� ُّ�رب
ال� �ص ��دم ��ة ،وال � �ع � ��ودة إل � ��ى ال �ح �ي ��اة ب��أن �م��اط
جديدة ،في مقدمها :التباعد ،التعقيم ،توزيع
امل �ه��ام ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ع�م��ل،
واالع �ت �م��اد أك�ث��ر ف��أك�ث��ر ع�ل��ى التكنولوجيا،
ّ
تتطور بسرعة كافية في هذه األوقات،
التي
لحسن الحظ.
إن ال��وب��اء األك�ث��ر فتكًا ه��و ال�ف�ق��ر و«ال �ع��ازة»
ّ
وق��ل��ة الحيلة وتجميد ال�ح�ي��اة ،على أم��ل أن
يهبط علينا الحل.

 - 4التعقيم المستمر
 - 5تقليص عدد الزبائن في
األسواق والمطاعم
 - 6غسل اليدين ومسح
األسطح بانتظام
 - 7اختبارات عشوائية
لعزل اإلصابات
 - 8التباعد المكتبي في العمل
 - 9زيادة استخدام وسائل
التكنولوجيا في األعمال
 - 10التباعد في المدارس
والتقيد بالنظافة
 - 11السفر بقواعد جديدة
 - 12استخدام تطبيقات
التتبع الصحي

¶ وزراء سابقون:
اعتماد الحكومة
اإللكترونية

¶  700ألف وظيفة في
مهب الريح ..وإفالسات
ِّ
تلوح في األفق!

¶ خبراء «االجتماع»:
تغيير أنماط الحياة
حتمي

¶ هل تسير الرياضة
الكويتية على خطى
األوروبية؟

¶ أطباء :علينا التك ُّيف
مع المرض بوعي
جديد

¶ دول بدأت التعايش
مع الوباء ..وأخرى على
الطريق

¶ خبراء لـ سبقلا:
أنقذوا االقتصاد
والمال العام..
بـ «عودة الحياة» تدريجياً

ملف شامل
ص13-06

شرطيان على الخيول محاطين بالناس خالل تظاهرة في هايد بارك في لندن ضد إجراءات اإلغالق (رويترز)

تمسك بـ «الدين العام» بقيمة  ٢٠مليار دينار ..وتباطأ في تأجيل أقساط صندوقي «األسرة» و«المتعثرين»

العدساني :استجواب الشيتان مستحق ..وأستصعب عبوره
أع ��رب ال �ن��ائ��ب ري ��اض ال �ع��دس��ان��ي ع��ن اس �ت �غ��راب��ه من
امل�م��اط�ل��ة امل�ت�ع�م��دة م��ن وزي ��ر امل��ال �ي��ة ب ��راك ال�ش�ي�ت��ان،
وتباطؤه في إحالة مشروع تأجيل تحصيل األقساط
على عمالء صندوقي املتعثرين واألس��رة إلى مجلس
األم��ة حتى ي��وم  14ال �ج��اري ،أي بعد طلب الحكومة
تأجيل الجلسة في  13الجاري إلى ما بعد العيد.
وقال العدساني إن «مماطلة الشيتان غير مقبولة ،ومن
الواضح ان حسم تأجيل تحصيل األقساط سيستغرق
وقتًا إلق ��راره» ،معلنًا أن «مماطلة الشيتان» ستكون
ج ��زءًا م��ن اس �ت �ج��واب��ه امل��زم��ع ت�ق��دي�م��ه ،وم �ش��ددًا على
أن العمالء املقترضني ف��ي ص�ن��دوق املتعثرين ودع��م
األسرة «هم األكثر تأثرًا من قضية غالء املعيشة».
كما أكد العدساني أن استجواب وزير املالية مستحق
وذلك بسبب تعامله مع القضايا امللحة ،ومنها تمسك
الوزير بمشروع قانون الدين العام بقيمة  ٢٠مليار
دي�ن��ار م��ن دون إي�ج��اد ح�ل��ول ،موضحًا «ان�ن��ا قدمنا

ً
كثيرًا من البدائل التمويلية والحلول واملعالجات بدال
من الدين العام» ،مشيرًا إلى أنه من السلبيات طريقة
ال �ص��رف وت�ن�ف�ي��ذ امل�ي��زان�ي��ة وح �س��اب ال �ع �ه��د ،خاصة
في ما يتعلق باملشاريع ،باإلضافة إل��ى بنود أخرى
مثل األرباح املحتجزة والديون املستحقة وعدم أخذ
املوضوعات بالحسبان ،الى جانب مطالبته بتأجيل
مناقشة «االستبدال» والفوائد الفاحشة التي وقعت
ع�ل��ى ع��دد كبير م��ن م�ت�ق��اع��دي «ال�ت��أم�ي�ن��ات» ،وك��ذل��ك
ع��دم ع��رض ال�ح��زم��ة االق�ت�ص��ادي��ة ع�ل��ى مجلس األم��ة
واألص ��ل أال تنفرد السلطة التنفيذية ب��ال �ق��رارات ،ال
سيما ع�ن��دم��ا يتعلق األم ��ر ب��امل��ال ال �ع��ام ،ن��اه�ي��ك عن
ملفات استثمارية وقانونية ومالية وإداري��ة ضخمة
في «املالية».
وت ��اب ��ع ال �ع��دس��ان��ي« :ل � ��ذا أس �ت �ص �ع��ب ع �ب��ور ال��وزي��ر
ل�ل�اس� �ت� �ج ��واب ،ول� �ك ��ن إن ت ��م ذل � ��ك ،ف��إن �ن��ي أؤك � ��د ان��ه
سيالحقه استجواب آخر».

َّ
متوقع من «المالية»!
تحقيق «الكويتية» مستمر ..و«كالكيت»

َّ
ت��وق�ع��ت م�ص��ادر رفيعة أن يلجأ وزي��ر
املالية ب��راك الشيتان إل��ى إح��داث فرقعة
ّ
إعالمية؛ ُتتمثل ف��ي طلب التحقيق في
ق �ض��اي��ا أث � �ي� ��رت م ��ؤخ ��را ض ��د ش��رك��ة
الخطوط الجوية الكويتية ،على الرغم من
أن مجلس إدارة الشركة شرع فعليا في
التحقيقات منذ نحو شهرين تقريبا،
ف ��ي «ك�ل�اك� �ي ��ت» م �ش��اب��ه مل ��ا ح� ��دث م��ع
مؤسسة التأمينات.
وذك��رت امل�ص��ادر أن ّ
تحركات الشيتان
امل� �ت ��وق� �ع ��ة ت ��أت ��ي ف� ��ي وق� � ��ت ق� �ط ��ع ف�ي��ه

ً
سياحيا!
العنجري لـ سبقلا :الكويت غير جاهزة
في العدد

¶ تحتاج نفضة كاملة في الجهات التنفيذية والتخطيطية واإلدارية
¶ السياحة الخارجية ترهق األسر ..وتستنزف موارد الدولة المالية
¶ أمامنا فرصة حقيقية لتعويض خسارة النفط والبدء بمشاريع السياحة الداخلية
¶ يمكن استنهاض السياحة المحلية لو استقطبنا عُ شر مصروفات السفر بالخارج
¶   % 4.2مصروفات السياح األجانب في الكويت من اإلنفاق الكويتي على السفر

اقتصاد

17

شركة البورصة
تصعد بأرباحها
% 307

اقتصاد 16

مجلس ادارة «ال�ك��وي�ت�ي��ة» ش��وط��ًا مهما
ف ��ي ج �ل �س��ات��ه امل ��اراث ��ون � ُي ��ة امل�خ�ص�ص��ة
للتحقيق ف��ي ت �ج��اوزات أث�ي��رت مؤخرا،
وأبرزها ما حواه الكتاب الصادر عنها
ال ��ى ش��رك��ة إي ��رب ��اص ،ي�ت�ض�م��ن ت�ن��ازال
عن قيمة خصومات ،تبلغ مليون دوالر
وتحويلها الى ّ
تبرعات.
ّ
وبينت أن مجلس إدارة «الكويتية» أوعز،
منذ فبراير املاضي ،إل��ى لجنة التدقيق
واملخاطر بالشركة التحقيق في بعض
الشبهات امل �ث��ارة ال�ت��ي ظ�ه��رت ب��وادره��ا

خالل شهر رمضان الحالي عقب تقديم
رئيس مجلس االدارة يوسف الجاسم
بالغًا ال��ى «ن��زاه��ة» للتحقيق في شبهة
كتاب «االيرباص» التي اثارتها سبقلا.
ولفتت إل��ى أن��ه على ال��رغ��م م��ن الزوبعة
اإلع�ل�ام� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت� �ح ��وم ح � ��ول ال �ن��اق��ل
الوطني مؤخرا ،ف��إن هناك تطورًا الفتًا
حققه «الطائر األزرق» في حقبة مجلس
إدارته وإداراته التنفيذية الحالية.

الكويت | ص04

«حنفي»!..
جاسم أشكناني
الرياضة
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أهل الكويت أحيوا ذكراه بمشاعر الحب والوفاء والعطاء

حمد الجوعان..
 4سنوات على رحيل «حامي» المال العام

استذكر أهل الكويت ،أول من أمس ،بكل معاني الحب والوفاء
والعطاء ذكرى مرور  4أعوام على رحيل عضو مجلس األمة المدير
العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية السابق المناضل
حمد الجوعان ،الذي رحل عن عالمنا في  14مايو .2016
ولد الجوعان عام  ،1947وتخرج في كلية الحقوق بالقاهرة عام
 ،1970وتدرج في المناصب ،بدءاً من ديوان الموظفين ومروراً
بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عام  1976ولغاية ،1983
والتي يعود إليه الفضل في إنشائها.

◄ نضاله استفز
سراق أموال الدولة
فحاولوا اغتياله
◄ مؤسس «التأمينات
االجتماعية» وصائغ
قانون إنشائها
◄ أول نائب يدخل
المجلس على كرسي
ً
متأثرا
متحرك
بمحاولة اغتياله
◄ اقترح منح المرأة
حقوقها السياسية
وتخفيض سن الناخب إلى
ً
عاما في مجلس 92
18
◄ موقفه مشهود
في قضية المراسيم
الصادرة في غياب
مجلس األمة

خالد الحطاب
ل�ل��را ح��ل ح�م��د ا ل�ج��و ع��ان ص��والت و ج��والت
ف��ي ا ل ��د ف ��اع ع��ن ا مل� ��ال ا ل� �ع ��ام ،ف �ع �ن��د م��ا ف��از
ب� �ع� �ض ��و ي ��ة م� �ج� �ل ��س األ م� � ��ة ل� �ل� �م ��رة األو ل � ��ى
ف� ��ي م �ج �ل��س  1985ع� ��ن ا ل � ��دا ئ � ��رة ا ل �ث��ا ن �ي��ة
( ض��ا ح�ي��ة ع�ب��داهلل ا ل�س��ا ل��م) ،ق��دم ف��ي ا ل�ع��ام
ن�ف�س��ه ا س�ت�ج��وا ب��ًا ل��وز ي��ر ا ل�ع��دل وا ل�ش��ؤون
اإلدارية  -وقتذاك  -الشيخ سلمان الدعيج
الصباح ،انتصارًا ودفاعًا عن املال العام،
وظل متيقظًا ومتربصًا بالفساد ،يتحني
ا ل � �ف ��ر ص ��ة ل �ي �ن �ق ��ض ع� �ل� �ي ��ه ،ح� �ت ��ى ا ن� �ت ��د ب ��ه
م �ج �ل ��س األ م� � ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ا ل �ف �ض��ا ئ��ح
املالية التي اتهم فيها البنك املركزي ،ولم
ّ
ً
ً
يدم التحقيق طويال  ،إذ ُح��ل املجلس حال
غ �ي��ر د س� �ت ��وري ،و ظ ��ل ا ل �ج ��و ع ��ان م �ح��ار ب��ًا
شرسًا حتى عاد إلى البرملان على مقعده
املتحرك في مجلس .1992
وا س �ت �ف��ز ن �ض��ال ا ل �ج��و ع ��ان ل �ح �م��ا ي��ة ا مل ��ال
ا ل � �ع� ��ام « خ� �ف ��ا ف� �ي ��ش ا ل� � �ظ �ل��ام» م� ��ن ن��ا ه �ب��ي
أ م��وال ا ل��دو ل��ة ،ف��ا م�ت��دت ي��د ا ل�غ��در إ ل�ي��ه في
محاولة الغتياله في /1991/2 ،28إال أنه
ن�ج��ا ل�ي�ع�ي��ش ب�ع��د ه��ا ع�ل��ى ك��ر س��ي م�ت�ح��رك
أ م�ض��ى ع�ل�ي��ه ح�ي��ا ت��ه ،ل�ك��ن ذ ل��ك ل��م ي��ر ه�ب��ه،
أو ي�ف��ت ع��ز ي�م�ت��ه ،ف�ظ��ل ص��و ت��ه ع��ا ل�ي��ًا ض��د
ا ل �ف �س��اد وا مل �ف �س��د ي��ن و س� ��راق ا مل� ��ال ا ل �ع��ام،
حتى بات رمزًا وطنيًا لدى كل الكويتيني،

الجوعان في إحدى جلسات مجلس األمة

الذين ردوا على من أرادوا إسكات صوته
ف��ي  ،1991ب��ا خ �ت �ي��اره ن��ا ئ�ب��ًا ي�م�ث��ل ا ل��و ط��ن
ف��ي م�ج�ل��س  ،1992ف�ك��ان أول ن��ا ئ��ب ي��د خ��ل
ا مل �ج �ل��س ع �ل��ى ك��ر س��ي م �ت �ح��رك م �ت��أ ث��رًا م��ن
ً
محاولة اغتياله التي سببت له شلال .
ويذكر التاريخ للجوعان أنه صاحب فكرة
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
و ت �ب �ن��ى ه ��ذه ا ل �ف �ك��رة وو ض ��ع ق��وا ن�ي�ن ه��ذه
ا مل��ؤ س�س��ة ،و ك��ان أول م��د ي��ر ع��ام ل�ه��ا ،و ق��دم
ف ��ي م �ج �ل��س  92ا ق� �ت ��را ح ��ًا ب� �ق ��ا ن ��ون ب �م �ن��ح

مشهد الوداع
ك��ان مشهد وداع الجوعان مهيبًا كحضوره ،حيث اكتظت مقبرة الصليبخات بجميع
م�ح�ب�ي��ه م��ن ا مل��وا ط�ن�ين وا مل�ق�ي�م�ين وا ل ��وزراء وا ل �ن��واب ،ح�ي��ث ك��ا ن��ت ع�ل��ى ق��در ح�ب��ه وو ف��ا ئ��ه
للكو يت .
و ت��و ف��ي ا ل �ج��و ع��ان ع��ن ع�م��ر ن��ا ه��ز  69ع��ا م��ًا ،ب�ع��د ص ��راع ط��و ي��ل م��ع ا مل ��رض ب�س�ب��ب آ ث��ار
اغتياله التي راح يكابدها على مدى  22عامًا.

ا مل��رأة ح�ق��و ق�ه��ا ا ل�س�ي��ا س�ي��ة و ت�خ�ف�ي��ض سن
الناخب إلى  18عامًا ،ويحسب له تطوير
ق��ا ن��ون ح �م��ا ي��ة األ م� ��وال ا ل �ع��ا م��ة وا ل �ت��و س��ع
بعقوبتها لتصل إلى السجن  25عامًا.
و ط � � ��وال ع �م �ل��ه ا ل� �ب ��ر مل ��ا ن ��ي ظ� ��ل ا ل� �ج ��و ع ��ان
ص� ��و ت� ��ًا ل� �ل� �ح ��ق وا ل� ��و ط � �ن � �ي� ��ة ،و ظ� � ��ل ث��ا ب �ت��ًا
ع�ل��ى م�ب��اد ئ��ه ط��وال ع�ض��و ي��ة م�ج�ل��س األ م��ة
و ف��ي ر ئ��ا س�ت��ه للجنة ا ل�ش��ؤون التشريعية
وا ل�ق��ا ن��و ن�ي��ة ف��ي دورة م�ج�ل��س األ م��ة ل�ع��ام
 ،1992و ك� ��ان م��و ق �ف��ه ص��ر ي �ح��ًا ف ��ي ق�ض�ي��ة
ا مل��را س �ي��م ا ل �ت��ي ص ��درت ف��ي غ �ي��اب م�ج�ل��س
األ م� � � ��ة ف� � �ق � ��ال إ ن � � ��ه س � �ي � �ت� ��رك ا مل � �ج � �ل� ��س إذا
ص��در ح�ك��م ا مل�ح�ك�م��ة ا ل��د س�ت��ور ي��ة ملصلحة
ا لحكو مة .
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن تشهير املختلفني معه به
وم�ح��اول�ت�ه��م ال�ت�ش�ك�ي��ك ب �م��واق �ف��ه ،ف ��إن ذل��ك
ل��م ي �ب��دل ق �ن��اع��ات��ه ال��وط �ن �ي��ة ،وظ ��ل م��داف�ع��ًا
شرسًا عن امل��ال العام والدستور ،ولم يجد
خ� �ص ��وم ��ه أم� � ��ام ح� �ي ��دت ��ه ووط� �ن� �ي� �ت ��ه س ��وى
االعتراف بفضله ،وبنزاهة مواقفه.

تهم الجوعان
ا س � �ت� ��ذ ك� ��رت ك� ��و ث� ��ر ا ل � �ج� ��و ع� ��ان ( ش �ق �ي �ق��ة
املرحوم الجوعان) في إ ح��دى ا ل�ن��دوات ما
ك��ان ي��ردده ح�م��د و ي�ع�ت�ب��ر األ ه��م ب��ا ل�ن�س�ب��ة
إ ل �ي��ه و ه��و «ا ل �ك��و ي��ت وأ ب �ن��اء و ط �ن��ه وأ خ �ي��رًا
عمله » .
وكان الفقيد حريصًا على ترك األثر الطيب
ل��ه ف��ي ح �ي��ات��ه ع �ن��د أب �ن��اء وط �ن��ه وط �م��وح��ًا،
ف�ق��د ك��ان م��وج��ودًا م��ع ال�ح��رك��ة ال�س�ي��اس�ي��ة،
ناهيك عن تميزه في اللغة العربية التي كان
يعشقها .

مؤسس «التأمينات»

مقال
محمد بدر الجوعان

وفاء لذكرى حمد الجوعان
ً

@aljouan

لكي نورّث دولة ال تلعننا عليها األجيال القادمة
ّ
في ِخضم األزمات املتتالية التي نعيشها ،وهذه املرحلة املفصلية
م��ن ت��اري��خ ال�ب�ش��ري��ة  -ال�ت��ي ن�ح��ن ج��زء منها  -س ��واء م��ن حيث
انخفاض أسعار النفط أو تفشي فيروس «ك��ورون��ا» ال يسعني
سوى استذكار العم حمد الجوعان رحمه اهلل ،أحد أب��رز حراس
املال العام ،الذي نافح عنه طيلة حياته ولم تهزه الخطوب واألنواء
التي تعرض لها ،ال بل إنها زادته إصرارًا في الثبات على موقفه.
هذه األيام صادفت الذكرى الخامسة لرحيل العم حمد الجوعان
أحد النواب املخلصني الذي ال يمكننا سوى استحضار تجربته
البرملانية ونحن ن��رى ُسبات ن��واب مجلس األم��ة املتواصل ،فيما
الشعب اليوم أح��وج ما يكون «مل�ش� ّ�ر ٍع» يكون االقتصاد الوطني
م�ح��ل اه�ت�م��ام��ه ،وف��ي ص ��دارة أج�ن��دت��ه ،ك�م��ا نفتقد أي�ض��ًا ق��ام��ات
سياسية وم �ن��ارات فكرية ب ��ارزة م��ن أم�ث��ال عبداملحسن جمال،
م �ش��اري ال�ع�ص�ي�م��ي ،ول �ي��د ال� �ج ��ري ،ع �ب��داهلل ال�ن�ف�ي�س��ي وأح �م��د
الشريعان والكثير ممن أصبحوا عملة نادرة في العمل البرملاني.
وإذ ن �ف �ت �ق��د رج � ��ال دول � ��ة ي� �م ��ارس ��ون ص�ل�اح �ي��ات �ه��م ب�ت�ح�س�ين
ال�ت�ش��ري�ع��ات ووض ��ع ح�ل��ول اق�ت�ص��ادي��ة ،ص�ح�ي��ة ،أم�ن�ي��ة ،قانونية
م��ن خ�لال املنظومة التشريعية ،ف��إن ال�س��ؤال األك�ث��ر إلحاحًا في
وجداننا« :أين نحن اليوم من هؤالء؟».
ُ
«امل ّ
شرع» متبوعًا
عودة على بدء ،فإن األصل أن يكون نائب األمة
ال تابعًا ،ويحكي باسم الشعب ال صدى محكيًا ،غير أننا نرى -
مع كل أسف  -أن العكس هو السائد ،حيث أضحى موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» بمنزلة أقوى رأي عام واملؤثر الرئيسي على
آراء مشرعي األمة ،وهذه نتيجة طبيعية لنواب ليس ملعظمهم رؤية
لعمل تشريعي مؤسسي!
ُ
ّ
ورغ��م ك��ل الخطوب التي ت� ِ�ل��م بوطننا واألزم ��ات امل��رك�ب��ة التي ّتلد
الواحدة منها أزمة أخرى ،ال سيما انهيار أسعار النفط الذي ولد
مشكلة العجز املالي الذي تعانيه ميزانية الدولة ،يتجلى لنا غياب
النواب  -حتى ولو كان ذلك االقتراح عبر منصة «تويتر» التي باتت
مصدر سلطات نواب أفاضل  -عن تقديم اقتراحات حقيقية ّ
تقدم
ً
حال للمشكلة االقتصادية ،أو آثارها املترتبة على قطاعات الدولة
املختلفة ،أو االستئناس بآراء أهل االختصاص.

 3أمور

ف��ي ال�س��اب��ق ،وح�ي�ن ك��ان��ت م�ج��ال��س األم��ة «حقيقية» ك��ان ال�ن��واب
يستشيرون أهل االختصاص ويطلبون منهم املساعدة في فهم
بعض القضايا املتخصصة ،بيد أن أغلب النواب اليوم ال يسألون
وال يستشيرونُ ،هم فقط يرون ال �ـ« »trendفي وسائل التواصل
ويبنون مواقفهم تبعًا ل��ه ،وإذا أردن��ا تبسيط األم��ر بلغة الشارع
الكويتي فهؤالء ال�ن��واب يبنون قاعدة متابعني لهم وليس قاعدة
إلصالح االقتصاد!
أسئلة وأسئلة تتبادر في الذهن عند الحديث عن التجربة البرملانية
الحالية ،نشارككم بعضها ،هل اقترح ه��ؤالء ال�ن��واب إصالحات
م��ال�ي��ة؟ ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل؟ ت�ه��ذي��ب ال�س�ل��وك امل��ال��ي ل�ل��دول��ة؟
بالطبع فإن الجواب لكل تلك األسئلة هو «ال» ،غير أنهم اقترحوا
ً
حال عجيبًا للعجز املالي للدولة «ن��روح ناخذ من خ��ردة الطفاية،
ّ
باقي فلوس املؤسسات ونسكر عجز السنة ،وماكو مشكلة إن
املؤسسات اللي خذينا منها الفلوس ت��دش بمشاكل مالية بس
املهم السنة هذي ماكو عجز!».
مع كل أسف ،ونقولها ونحن نتجرع املرارة أن هناك نوابًا اختزلوا
دوره��م الدستوري في االع�ت��راض على كل ما تطرحه الحكومة،
تحت ذري�ع��ة ال��رق��اب��ة ،وكلما اقتربت االنتخابات ارتفعت جرعة
املعارضة ،لدغدغة القواعد الشعبية.
ً
حسنًا ،لنكن صادقني مع أنفسنا ،أزمة «كورونا» كشفت لنا خلال
لدى الحكومة ،غير أن هؤالء النواب اكتفوا بتكرار تلك املشكالت
والنواقص من دون طرح حلول أو تقديم بدائل ،وكأنهم يقومون
بإبراء الذمة فقط ال غير.
ل�س��ت متشائمًا أو أدع ��ي ب��أن�ن��ي أم�ت�ل��ك ال�ح�ل��ول ال�س�ح��ري��ة ،لكن
ً
س � ��ؤاال ي �ج��ول ف ��ي خ ��اط ��ري :م ��ا ال �ف��ائ��دة م ��ن ان �ت �خ��اب شخص
يستقي معلوماته م��ن رس��ائ��ل «وات ��س آب» و«ت��وي�ت��ر» ويخضع
ً
لسلطة «السوشيال ميديا» ب��دال من النظر إل��ى املصلحة العامة
بموضوعية؟! بكل اختصار بإمكان الشعب تنشيط «هاشتاغ»
وإيصال صوته للحكومة من دون الحاجة للنواب.
من مرحلة ،وكما ق��ال أب��و فراس
ما أحلكها من ّ ٍ
وأصعبها ْ َ َ
ليال َّ ْ
ماء ُيفتق ُد َالب ْد ُر» ،أخاطبك أيها الراحل
الحمداني «وفي الل ِ
يلة الظل ِ

«عمي حمد ،يشهد اهلل بأن الكويت تفتقد ألمثالك ،رجال دولة على
قدر تحمل املسؤولية ،تحاسب نفسها قبل أن تحاسب غيرها».
أستذكر هنا مشاركتكم في مجلس  1992رغم الحالة الصحية
بعد محاولة االغتيال التي تعرضت لها ،وعملكم بإخالص إلعادة
إع �م��ار ال�ك��وي��ت ب�ع��د ال �غ��زو ال �غ��اش��م ،أن�ت��م وم�ج�م��وع��ة م��ن ال�ن��واب
األفاضل في استشعار للمسؤولية ،نتج عنها قانون  41لسنة 93
بشراء الدولة بعض املديونيات ،إلى جانب العديد من االقتراحات
االقتصادية املهمة ،وهو ما نفتقده اليوم.
ً
يا نوابنا املحترمني ،أنصتوا لي قليال ..العالج قد يكون مرًا وغير
شعبي ،لكن عليكم ال��ره��ان على وع��ي ال�ش��ارع ،خاصة أن واقعًا
ّ
اق�ت�ص��ادي��ًا صعبًا ينتظرنا وه��و م��ا ح ��ذر م�ن��ه ص��اح��ب السمو
أمير البالد في أكثر من مناسبة وآخرها كلمته بمناسبة العشر
األواخر.
ال أط�ل��ب منكم ق�ب��ول التصور الحكومي ل�لإص�لاح االق�ت�ص��ادي،
لكن ّقدموا لنا تصورات مدروسة تالمس ال��واق��ع ،وأتمنى منكم
أال تفسروا عتبي عليكم بأنه من باب اإلثارة ،إذ تربطني عالقات
طيبة مع كثير منكم وه��م أه��ل وإخ��وة لكنها رسالة تحذير ودق
ناقوس خطر من القادم ،فالحالة االستثنائية التي يعيشها العالم
ّ
تحتم عليكم التحرك وتحتم علينا النصح.
حان دورك��م في االلتفات إلى ما ُيعانيه االقتصاد ككل وتعانيه
املشاريع الصغيرة واملتوسطة (عصب االقتصاد املستدام) من
ض �غ��وط ،وت��ذك��روا ب��أن ه�ن��ال��ك مجموعة م��ن ال�ش�ب��اب امل �ب��دع في
القطاع الخاصّ ،
سهلوا طريق الحل على أصحاب القرار بمساهمة
ّ
منهم في خلق حوار وطني موضوعي وبناء حول آثار األزمة على
االقتصاد الكويتي ،ويمكنكم االستزادة من خالل الدخول إلى هذا
الرابط http://Kuwaitimpact.com
دع��ون��ا نلتفت إل��ى تلك العقول الشبابية ونناقش حلولها ،لكي
ّ
نورث األجيال القادمة دولة ال تلعننا بسببها ،ولتكن دولة كالتي
أورثنا إياها حمد الجوعان واملخلصون من جيله ما زلنا نعيش
في خيرها إلى يومنا هذا ..و«دام األمل موجود ..فال بد يومًا تعود
أيام التفاريج».

ل�ق��د أع �ط��ى ح�م��د ال �ج��وع��ان درس ��ًا ف��ي األم��ل
واإلص��رار لخلق كويت أجمل ومحاربة أوجه
الفساد وتأسيس دولة قائمة على قواعد متينة
ً
تحارب أي عواصف تريد تدميرها ،وهو فعال
ما ج��رى بجهوده مع رفاقه منذ ع��ام ،1972
وهو عام االنطالق إلنشاء مؤسسة التأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة ب�م�ب��ارك��ة س�م��و األم �ي��ر ال��راح��ل
الشيخ جابر األحمد.
ول �ق��د ع �م��ل ال �ج��وع��ان وف��ري �ق��ه ح �ت��ى ،1975
لتأسيس التأمينات وتنفيذ قانونها ،فصب
ق��واع��د متينة تحتوي على ال�ل��وائ��ح والنماذج
واإلح� � �ص � ��اءات ،وت� ��م ع��رض �ه��ا ح�ي�ن�ه��ا على
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ورأت ال �ن��ور ف��ي أكتوبر
 ،1977وبدأ التطبيق العملي للقانون بلوائحه
وإجراءاته وإدارته دفعة واحدة.
ف �ك��ان وض� ��ع ال �ت��أم �ي �ن��ات وم� ��ا زال ذا ط��اب��ع
مختلف ،حيث تولى الجوعان إدارت�ه��ا طيلة
 7س �ن��وات ام �ت��دت م��ن  1976وح �ت��ى ،1983
حيث استمر الجوعان في إدارته ،ولم يتوقف
عن التطوير واالرت�ق��اء بالعمل في ما يخص
املتقاعدين ،من حيث استكمال بعض القوانني
أو تطوير اإلجراءات وشمولية التأمينات.
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«الطائر األزرق» كان «رأس الحربة» في إعادة الكويتيين من الخارج

«الكويتية» ..عاصفة انقسامات ..وسلسلة نجاحات

عبداللطيف محمد البرجس*

الضيف الغائب
بينما يصفه البعض بكرم الضيافة ،هناك آخرون يعتقدون أن
هذا إس��راف .في ظل أزمة الكورونا ،ومع ق��رارات الحظر وإلزام
الجميع بالجلوس في منازلهم ،بدأ الناس بااللتفات إلى بعض
تصرفاتهم وقراراتهم التصميمية.
وم��ن أهمها وأك�ث��ره��ا وض��وح��ًا نمط ت��رج��ع ج ��ذوره إل��ى وف��رة
م �س��اح��ة األرض ووف� � ��رة امل� � ��ادة ب �ع��د اك �ت �ش��اف ال �ن �ف��ط ،وه��و
تخصيص م�س��اح��ات مبالغ بها لضيف غ��ائ��ب ،ضيف ق��د ال
يحضر ،وإذا حضر استعجل .ضيف مستقبلي ال نعرف سبب
أو وقت أو مدة زيارته.
واآلن ،مع أزمة الكورونا ،فرض علينا التباعد االجتماعي ،بل إن
الخوف والقلق جعالنا نتحاشى استقبال الضيف.
ّ
وظ��ل��ت امل �س��اح��ات امل�خ�ص�ص��ة ل��ه ب��اق�ي��ة .وب��دأن��ا ف��ي محاسبة
أن�ف�س�ن��ا :ه��ل بالغنا ف��ي إك ��رام ال�ض�ي��ف ع�ل��ى ح�س��اب راحتنا
الشخصية؟ مل��اذا أضعنا مساحات كبيرة ظلت خالية لفترات
طويلة الستقبال ضيف غائب؟

* مهندس معماري

البسام لـ سبقلا:
طائرة كاظمة التي انضمت إلى أسطول «الكويتية» في 2017

على الرغم من االنقسامات التي تعصف بمجلس إدارة شركة الخطوط
الجوية الكويتية منذ فترة غير قليلة ،وانتهت أخيرا إلى تشكيل لجنة
تحقيق في ما يثار بشأن تجاوزات وشبهات فساد وتنفيع في صفقات
أبرمت مع شركة «إيرباص» ،فإن «الطائر األزرق» استطاع تحقيق نجاحات
غير مسبوقة بمجلس اإلدارة الحالي.
ل�ع��ل أك�ب��ر دل�ي��ل ع�ل��ى ن�ج��اح «ال�ك��وي�ت�ي��ة» أنها
ك ��ان ��ت «رأس ال � �ح ��رب ��ة» ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال��رغ �ب��ة
األميرية السامية بإعادة املواطنني الكويتيني
م ��ن ال � �خ� ��ارج ،ف �ك ��ان «ال� �ط ��ائ ��ر األزرق» ه �م��زة
ال��وص��ل ب�ين الكويتيني ف��ي ال�خ��ارج وأحضان
ال��وط��ن ،ضمن أك�ب��ر عملية إج�ل�اء للمواطنني
في الخارج ،تجري منذ الغزو العراقي الغاشم
على الكويت عام .1990
إن ح��ال «ال �ط��ائ��ر األزرق» ال �ي��وم ل�ي��س كحاله
ق� �ب ��ل س� � �ن � ��وات ،ف � ��اإلن� � �ج � ��ازات ال � �ت ��ي ت�ح�ق�ق��ت
بتضافر جهود مجلس إدارة الخطوط الجوية
الكويتية ،واإلدارة التنفيذية وجميع العاملني
ب��ال �ش��رك��ة ،م �ن��ذ اض� �ط�ل�اع امل �ج �ل��س واإلدارة
التنفيذية ال�ح��ال�ي�ين بمسؤولياتهما ،كثيرة
ومشهودة.

ول� ��وال ت �ل��ك ال �ج �ه��ود ال�ح�ث�ي�ث��ة وامل �ل �م��وس��ة ملا
ّ
تحسن حال الناقل الوطني بعد أن كان يعاني
من العثرات واإلخفاقات في السنوات املاضية،
ال �ت��ي أص �ب �ح��ت م �ح��ل إش � ��ادة وث� �ن ��اء وت �ق��دي��ر
م��ن الجميع وع�ل��ى ك��ل األص �ع��دة واملستويات
السياسية والحكومية والشعبية ،ب��ل أصبح
يشار إليها بالبنان.
ولم يكن لهذا العمل أن يرتقي إال كنتيجة لدعم
ورعاية من الحكومة املوقرة بجهاتها املختلفة،
وف��ي طليعتها وزارة امل��ال�ي��ة ممثلة بالهيئة
العامة لالستثمار التي لوال متابعتها الدؤوبة
وامل �ب��اش��رة ب��اع �ت �ب��اره��ا ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
للشركة ،ملا تحققت تلك القفزات التي وضعت
الناقل الوطني في مصاف الشركات املرموقة
على مستوى املنطقة بشكل عام.

إنجازات باألرقام
باألرقام ،تشير روزنامة «الطائر األزرق» إلى تحقيق جملة من النجاحات
نوجزها بالتالي:
 - 1زيادة إجمالي عدد الرحالت لعام  2019عن عام .2018
 - 2زيادة عدد المسافرين للفترة نفسها ليصل  4.8ماليين راكب وبتوجه
لزيادة ذلك إلى  5.5ماليين راكب في عام  2020ما قبل جائحة كورونا.
 - 3زيادة نسبة الكفاءة التشغيلية الستخدام الطائرات للفترة نفسها.
 - 4زيادة نسبة إشغال المقاعد لعام  2019عن عام .2018
 - 5زيادة إيرادات الركاب.
 - 6زيادة عدد الوجهات إلى  49وجهة في صيف عام  2019عن عام 2018
حيث كانت  42وجهة.
 - 7ارتفاع مؤشر دقة المواعيد واستمرارها حتى وصولها الى نسبة
 ،100%وهي النسبة التي غابت عن تحقيقها «الكويتية» لسنوات
طويلة.
 - 8جائزة أفضل راح��ة مقاعد في الشرق األوس��ط لعام APEX 2019
 Official Airline Ratingsمع الحصول على تصنيف طيران  5نجوم.

ثمن خطوة الجاسم بتخفيض الوافدين
َّ

المدلج يطلب تطبيق سياسة
اإلحالل في «قانونية» البلدية
زكريا محمد

تتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة من

اآل احلنيان الكرام
لوفاة فقيدهم املغفور له بإذن اهلل تعالى

الدكتور� /سباح يو�سف �سيد عبداهلل احلنيان
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

ث � �م � �ـ� ��ن ع� �ـ � �ض � �ـ ��و امل� �ج� �ل ��س
ال � � �ب � � �ل� � ��دي ح� � �م � ��د امل � ��دل � ��ج
ق � �ـ� ��رار وزي �ـ��رال �ب �ـ �ل �ـ��دي �ـ��ة م.
ول� �ي ��د ال� �ج ��اس ��م ب�ت�ط�ب�ي��ق
س� � �ي � ��اس � ��ة اإلح� � � �ل� � � ��ال ف ��ي
ال�ج�ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي وال�ت��ي
م� ��ن ش ��أن� �ه ��ا خ� �ل ��ق ف ��رص
وظيفية للمواطنني.
وأك��د املدلج أن ه��ذا القرار حمد المدلج
ال � � � � �ص � � � ��ادر م� � � ��ن ال � � ��وزي � � ��ر
الجاسم جاء بناء على قناعته بأن أي خطة لإلصالح
تبدأ بشراكة فعلية مع املواطن واعطائه فرصة حقيقية
ل �خ��دم��ة ال ��وط ��ن م ��ن خ�ل�ال م ��ا ش �ه��دن��اه م ��ن ان �ج��ازات��ه
وتضحياته في ظل هذه االزمة.
وطلب املدلج من وزير البلدية بأن يطبق ذات القرار
على االدارة القانونية (محامي البلدية) ،خصوصًا
أن ه ��ذه االدارة ل��م ت�ف�ت��ح أب��واب �ه��ا ل�ل�م��واط�ن�ين منذ
سنوات.
وك � � � � ��ان وزي � � � � ��ر ال� �ب� �ل ��دي ��ة
امل �ه �ن��دس ول �ي��د ال�ج��اس��م
ق � � � � � ��د وج � � � � � � � ��ه ال� � � �ج� � � �ه � � ��از
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف� ��ي ال �ب �ل��دي��ة
ب ��وق ��ف ت �ع �ي�ي�ن امل �ق �ي �م�ين
وتخفيض أعدادهم خالل
املرحلة املقبلة والحرص
على دعم وتوفير الفرص
ال � ��وظ� � �ي� � �ف� � �ي � ��ة ل� � �ل� � �ك � ��وادر
الوطنية تنفيذًا لسياسة
اإلحالل.
وك� � �ش � ��ف م� � �ص � ��در م �ط �ل��ع
ل� � � �ـ سبقلا ،أن ال� � ��وزي� � ��ر
ال� �ج ��اس ��م س �ي �ج �ت �م��ع م��ع
ال � �ق � �ي� ��ادي�ي��ن ب � �ع� ��د ع �ط �ل��ة
عيد الفطر ،لبحث عملية
إح �ل�ال ال� �ك ��وادر ال��وط�ن�ي��ة
ً
ب��دال م��ن املقيمني السيما
في الوظائف اإلدارية مثل
السكرتارية والعاملني في
ال �س �ج��ل ال� �ع ��ام وال� �ص ��ادر
والوارد بكل القطاعات.
وأوض� � � � ��ح امل � � �ص� � ��در ،أن ��ه
س �ي �ت��م ت �ح��وي��ل ال �س �ج��ل
العام لبرنامج إلكتروني،
وب ��ذل ��ك ل ��ن ي �ح �ت��اج إل��ى
ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن امل��وظ�ف�ين
وأن إنهاء خدمات بعض
املوظفني الوافدين ستتم
ب �ع��د ال �ع �ي��د ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن وزي� � ��ر ال �ب �ل��دي��ة ط�ل��ب
ت�ج�ه�ي��ز م �ل �ف��ات ع ��دد من
امل� ��وظ � �ف �ي�ن ،إض� ��اف� ��ه إل ��ى
أع � � ��داد اإلداري � �ي� ��ن ال��ذي��ن
ب � ��اإلم� � �ك � ��ان االس� �ت� �غ� �ن ��اء
عنهم.

افتتاح السوق المركزي
لـ «تعاونية النزهة» اليوم
عبدالرزاق المحسن
أشاد عضو مجلس ادارة جمعية
ال �ن��زه��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة م �ق ��رر ل�ج�ن��ة
الخدمات االجتماعية فهد البسام
بجهود الحرس الوطني ووكيله
ال �ف��ري��ق ال ��رك ��ن ه��اش��م ال��رف��اع��ي،
ال س �ي �م��ا خ�ل��ال ازم � ��ة «ك ��ورون ��ا»
وت �ع��ام �ل �ه��م امل� �ث ��ال ��ي م� ��ع ظ� ��روف
الجمعيات التعاونية هذه االيام.
واضاف البسام لــ سبقلا :إن عدد
اصابات «ك��ورون��ا» في الجمعية
بلغ  ١١٢حالة ،ما أثر في الجهاز
التنفيذي فيها ،وأدى الى اغالق
ال �س��وق امل��رك��زي وب�ع��ض األف ��رع،
م ��وض �ح ��ا ان ال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي
س� �ي� �ق ��وم ب �ت �ع �ق �ي��م ال � �س� ��وق ق�ب��ل
افتتاحه وق�ب��ل استئناف العمل
فيه مجددا اليوم (االحد) ،على ان
يكون خالل الفترة املسائية فقط
من الثامنة وحتى الــ ١:٣٠صباحا
م �ب ��دئ �ي ��ا ،م� ��ع ام �ك ��ان �ي ��ة ال� �ع ��ودة
للعمل على فترتني تدريجيا.
واش��ار البسام ال��ى ان ه��ذا القرار
تم بناء على اجتماع طارئ ،عقده
م �ج �ل��س ادارة ال �ج �م �ع �ي��ة ال�ل�ي�ل��ة
ق �ب��ل امل��اض �ي��ة ،ح �ي��ث ات �ف��ق على
وضع خطة عمل طارئة ،تضمنت
ّ
ً
اوال ت �ق��دي��م خ ��دم ��ة ال �ت �س��ل��م م��ن
الجمعية ،وث��ان�ي��ًا التوصيل الى
امل �ن��ازل ،وذل��ك ع��ن طريق «وات��س
أب» ال�ج�م�ع�ي��ة ،م��ؤك��دا ال �ح��رص
ع � �ل ��ى ص � �ح ��ة امل � �ص� ��اب�ي��ن اي �ض ��ا
وامل�ت��واج��دي��ن ف��ي اح��دى امل��دارس
ب� � �ن � ��اء ع � �ل� ��ى ت � ��وص � �ي � ��ات وزارة
الصحة ملدة  ١٤يوما.
وأمل � ��ح ال� ��ى ان ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي
سيتولى ادارة الخدمة الهاتفية
وامل � �ن � ��اول � ��ة وخ � ��دم � ��ة ال �ت��وص �ي��ل
ل �ل �م �ن��ازل ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ت��واص��ل
ب� �ـ«ال ��وات ��س أب» وغ �ي��ر ذل ��ك من
ال �خ ��دم ��ات األخ � � ��رى ،ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
م��ع الجهاز التنفيذي للجمعية،
م � �ش � �ي ��را ال � � ��ى ان ال � �ع � �م ��ل ب �ف ��رع

فهد البسام

الحرس الوطني
ُيدير الخدمة
الهاتفية
والمناولة
والتوصيل للمنازل
ال � �ت � �م ��وي� ��ن س � �ي � �ك ��ون م � ��ن خ �ل�ال
ال�ح�ج��ز ب�م��وق��ع وزارة ال �ت �ج��ارة،
وعلى فترتني وان افتتاحه اليوم
(األح��د) ،كما ان الصيدلية وفرع
ال �غ ��از ي �ع �م�لان ب�ش�ك��ل م�ت��واص��ل
ع �ل��ى ف �ت��رت�ين ،م�ض�ي�ف��ا ان ف��روع
االسواق املركزية االخرى ستبقى
م �غ �ل �ق��ة ح �ت��ى اش� �ع ��ار آخ� ��ر وف��ق
طلب الجهات املختصة.
وب� �ّي ��نّ ال� �ب� �س ��ام ان ال� � � ��دور ال� ��ذي
ت �ق��وم ب��ه ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
حاليا يستحق الثناء والتقدير،
ال سيما ان التضحيات املقدمة
ت� ��أت� ��ي ب � �ه� ��دف اي� � �ص � ��ال ال � �غ� ��ذاء
وال �س �ل��ع وال �ح ��اج ��ات االس��اس �ي��ة
ل�ل�م�س�ت�ه�ل�ك�ين ،م �ق��دم��ا اع� �ت ��ذاره
ّ
ل � �ل � �م � �س ��اه � �م �ي�ن ع � � ��ن اي ت� �ع ��ث ��ر
ب��ال�خ��دم��ات ،وه��و أم��ر خ ��ارج عن
ارادة مجلس االدارة.
ك �م��ا أش� ��ار ال �ب �س��ام إل ��ى ض ��رورة
م �ت��اب �ع��ة ح� �س ��اب ال �ج �م �ع �ي��ة ف��ي
«اإلن � � �س � � �ت � � �غ� � ��رام» ،مل � �ع� ��رف� ��ة آخ� ��ر
ّ
تطورات العمل.
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عودة الحياة ..بضوابط جديدة

العالج تأخر ..الحياة اختنقت ..الخسائر تفاقمت ..والحل وقائي

التعايش مع «كورونا»  ..خيا ٌر ال بد منه
 12نصيحة..
للتأقلم مع الفيروس الفترة المقبلة
د .والء حافظ

بين اإلنكار والهلع مساحة أسماها رئيس
قسم األمراض المعدية بجامعة ميريالند
بالواليات المتحدة الدكتور فهيم يونس ،مرحلة
«االستعداد» ،التي تتطلب التعايش مع جائحة
كورونا ،مما جعله يغرد بنصائحه الـ  12للتعايش مع
المرحلة القادمة أبرزها ما يلي:

1
كورونا أوقف الحياة ..والتعايش معه بات ضرورة واقعية (تصوير :بسام زيدان)

مع اقترابنا من الشهر الخامس لتفشي
وب� � ��اء ك � ��ورون � ��ا ،ال� � ��ذي ع �ط ��ل ال �ح �ي��اة
الطبييعة وأوق��ف الكثير من األنشطة
واألع�م��ال االقتصادية ،يستعد العالم
للدخول في املرحلة الثانية من املرض،
وهي مرحلة «التعايش والتكيف» مع
ه��ذا ال�ف�ي��روس ال�غ��ام��ض ال ��ذي انتشر
وتمدد وتفاقم.
وم � ��ع ت ��أخ ��ر ظ� �ه ��ور ع �ل��اج ل �ل �ف �ي��روس
أصبح التعايش معه هو الخيار األمثل
على األقل خالل األشهر الثالثة املقبلة،
ففي ال�ك��وي��ت ل��م يعد مالئمًا استمرار
ت��وق��ف األع �م��ال وم ��ا ي�ت��رت��ب ع�ل�ي��ه من
خ �س��ائ��ر اق �ت �ص ��ادي ��ة ج �س �ي �م��ة ون ��زف
للمخزون االستراتيجي ماليًا وغذائيًا
وسلعا استراتيجية ،فضال عن توقف
ع �ج �ل��ة اإلن � �ت� ��اج ف ��ي م �ع �ظ��م ق �ط��اع��ات
األع � � �م � ��ال ،ك� �م ��ا أن اس � �ت � �م ��رار ال �ع��زل��ة
والحظر يعني مضاعفة أعباء الجهات
األم �ن �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة وال �ت ��ي تحملت
الكثير من املصاعب منذ بداية ظهور
الوباء ،فيما يترقب املجتمع الكويتي
ع� � ��ودة ال� �ح� �ي ��اة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ت��دري �ج �ي��ًا
ب �ع��د ع �ي��د ال �ف �ط��ر ،األم� ��ر ال� ��ذي يتطلب
استعدادات وإجراءات الحتواء الوباء.
وبعد أن تزايدت تصريحات مسؤولي
منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة م��ؤخ �رًا ب��أن
«ك� ��ورون� ��ا» ف �ي ��روس م�ح�ي��ر وم�ت�ح��ور
وع �ل��ى ال �ع��ال��م ال�ت�ع��اي��ش م �ع��ه ،ألن ��ه ال
ي�م�ك��ن ال �ت��وص��ل إل ��ى ل �ق��اح ع�ل��ى امل��دى
ال �ق��ري��ب ،أك ��دت األك��ادي �م �ي��ة الصينية
للعلوم الطبية «أن ك��ورون��ا سيصبح
موسميًا ومستمرًا وعلى البشر في كل
أنحاء العالم التعايش معه».

وضع الكويت
وف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت ج� � ��اءت ال �ت �ص��ري �ح��ات

ال �ح �ك��وم �ي��ة األخ� �ي ��رة ل�ت�ص��ب ف ��ي ه��ذا
االت � � �ج� � ��اه ،ح� �ي ��ث ل � ��م ي� �ع ��د ب ��اإلم� �ك ��ان
االس � �ت � �م� ��رار ف� ��ي إغ� �ل ��اق ك� ��ل م �ن��اش��ط
ال �ح �ي��اة إل ��ى أم ��د ب�ع�ي��د ،وق ��د سبقتنا
دول ك�ث�ي��رة ف��ي م��رح�ل��ة ال�ت�ع��اي��ش مع
الفيروس والتي ال مفر منها ،فاألردن
واإلم��ارات والسعودية وقطر وغيرها
ب � � ��دأت ب �ت �خ �ف �ي��ف إج � � � � ��راءات اإلغ �ل��اق
واس �ت �ئ �ن��اف أن �ش �ط��ة ال �ح �ي��اة ال�ع��ام�ل��ة
ب��آل�ي��ة ج��دي��دة وم �غ��اي��رة ل�ل�س��ائ��د قبل
أزمة كورونا.
سبقلا إذ ت�ف�ت��ح م�ل��ف ال�ت�ع��اي��ش مع
ك��ورون��ا تؤكد أن الكويت ليست أقل
م��ن ه��ذه ال� ��دول ال �ت��ي دش �ن��ت مرحلة
امل��واج�ه��ة املختلفة م��ع ال��وب��اء ،ب��ل إن
إج ��راءات� �ن ��ا ح �ظ �ي��ت ب ��إش ��ادة دول �ي��ة
ل �ك��ون �ه��ا األف� �ض ��ل ع ��امل �ي ��ًا ،ل �ك��ن ب�ع��د
ان�ت�ه��اء ف �ت��رة ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي يستلزم
األم� ��ر اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م ��دروس ��ة ت�ق��وم
على عودة الحياة تدريجيًا ،واتخاذ
إج � � � � � ��راءات وق� ��ائ � �ي� ��ة ب � �ق� ��ان� ��ون ي �ل ��زم
ب��ارت��داء ال�ك�م��ام��ات فضال ع��ن تعقيم
أم��اك��ن العمل وامل�ج�م�ع��ات واألس ��واق
وغ � �ي� ��ره� ��ا ،ووض� � � ��ع خ� �ط ��ة ت ��وع ��وي ��ة
م�ك�ث�ف��ة ،وت�ط�ب�ي��ق إج � � ��راءات م �ش��ددة
ل� �ح� �م ��اي ��ة ك � �ب� ��ار ال � �س� ��ن وامل� �ص ��اب�ي�ن
بأمراض مزمنة.

العمل التقني

وح � � � ّ�دد وزراء س ��اب� �ق ��ون ال �ك �ث �ي��ر م��ن
اآلل � � � �ي� � � ��ات ال � �ل ��ازم� � � ��ة ل � �ل � �ت � �ع ��اي ��ش م��ع
االح�ت��رازات الوقائية ملواجهة انتشار
ال � � �ع� � ��دوى ب � �ف � �ي� ��روس ك � � ��ورون � � ��ا ،وم ��ا
ب �ع��د ت �ل��ك امل ��رح� �ل ��ة ،واض� �ع�ي�ن ال�ع�م��ل
اإلل � �ك � �ت � ��رون � ��ي ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع ال� �ج� �ه ��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وم � �ع� ��ال � �ج� ��ة ال� �ت ��رك� �ي� �ب ��ة
السكانية على رأس تلك املتطلبات.

الخبير االقتصادي محمد رمضان:

ال خيار سوى عودة الحياة
إلى طبيعتها
محمود الزاهي
يرى الخبير االقتصادي محمد رمضان
أن الكويت ،ودول الخليج عموما ،امتلكت
م�ي��زة ك�ب�ي��رة ع�ن��د ال�ل�ج��وء إل��ى مواجهة
كورونا في بداية األزم��ة ،مقارنة بباقي
دول العالم ،وه��ي أن إي ��رادات تلك ال��دول
ت��أت��ي م��ن النفط وليست م��ن الضرائب،
وبالتالي كان من املمكن للكويت أن تلجأ
للحظر الكلي م��ن دون أن تتأثر ال��دول��ة،
لكنها ولألسف لجأت للحظر الجزئي.
وأش � � � ��ار رم � �ض � ��ان ل � �ـ سبقلا إل� � ��ى أن
التعامل مع األزمة لم يكن جيدا لسببني؛
أولهما ادخ��ال اآلالف من املقيمني خالل
ش �ه��ر م � ��ارس م ��ن دون إج� � ��راء فحص
لهم ،والسبب الثاني هو الحظر الجزئي
ال ��ذي أس �ه��م ف��ي ازدي� ��اد ال �ت��زاح��م خ�لال
ساعات النهار ،وم��ا ينتجه من اختالط
وت ��زاي ��د ف ��رص اإلص ��اب ��ة ب ��امل ��رض ،في
وقت كنا بحاجة فيه إلى زي��ادة ساعات
العمل لتفرقة ال�ن��اس وم�ن��ع ال�ت��زاح��م ،أو
فرض الحظر الكلي مباشرة ،خصوصا
أن ال �ح �ظ��ر ال �ج��زئ��ي ال ق �ي�م��ة ل ��ه ،ل�ك��ون
ال �ك��وي��ت ل �ي��س ف�ي�ه��ا ن �ش��اط اق �ت �ص��ادي
ليلي باألساس ،أما العادات االجتماعية
والتزاور فلم يفلح الحظر في منعهما.
وي�ض�ي��ف أن ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي ال ��ذي ات�خ��ذ
ق� ��راره م �ت��أخ��را ي�ف�ي��د ح��ال�ي��ا ف��ي تقليل
ال �ح��االت ،ل�ك��ن ل��ن نستطيع االس�ت�م��رار
فيه إلى ماال نهاية ،خصوصا أن الدولة
خ �ص �ص��ت س ��اع �ت�ي�ن ل �ل �م �ش��ي ي �س��يء
ال� �ب� �ع ��ض اس� �ت� �خ ��دام� �ه� �م ��ا ،ف� �ض�ل�ا ع��ن
إس � ��اءة اس �ت �خ��دام ال �ت �ص��اري��ح ال�خ��اص��ة
وق��ت ال�ح�ظ��ر ال�ش��ام��ل ،ل��ذا ن�ج��د الجميع
ي �ت �ح��رك��ون اآلن وه� ��و م ��ا ي �ق �ل��ل ف��ائ��دة
الحظر الكلي.
وي��رى رمضان أن هناك ض��رورة ملحة
إلعادة فتح الحياة مجددا ،ألن استمرار
ال �ح �ظ��ر ي �ع �ن��ي اس� �ت� �م ��رار ال �ب �ط��ال��ة ف��ي
صفوف املقيمني ،وع��دده��م ي�ت��راوح بني
 1.5و  2مليون مقيم يعملون في القطاع

ّ
وبينوا لـ سبقلا ضرورة االلتزام بكل
اإلج��راءات االحترازية والوقائية لعدم
انتشار العدوى مع إيجاد آليات حديثة
للتطوير على كل من املستوى العلمي
واالم �ن��ي واالق �ت �ص��ادي ،م��وض�ح�ين ان
«مناعة القطيع» هي «الحل األخير إذا
لم ينجح الحظر الكلي».
م � �ي ��دان � �ي ��ًا ،أك � � ��د خ� � �ب � ��راء أم � �ن � �ي� ��ون أن
القطاعات األمنية والعسكرية ق��ادرة
على تطبيق إج��راءات الحظر الشامل،
ل�ك��ن ل�ي��س م�س�ت�ح�ب��ا أن ت �ط��ول م��دت��ه،
ف�ه��ذا يعني كلفة عالية ج��دا ،وم��ن ثم
ي �ح �ب��ذ ف �ت��ح ال �ح �ي��اة ب �ع��د ع �ط �ل��ة عيد
الفطر وفق التأكيدات الحكومية.
اق �ت �ص��ادي��ًا أك ��د خ �ب��راء وم �ح �ل �ل��ون أن
االقتصاد الكويتي يحتاج إلى تطبيق
خ �ط ��ة اإلن � �ع� ��اش ال� �ت ��ي ت� �ح ��دث ع�ن�ه��ا
امل�س��ؤول��ون م��ؤخ�رًا ،وذل��ك لوقف نزف
ال �خ �س��ائ��ر وم �ع��ال �ج��ة امل �ش �ك�ل�ات ال�ت��ي
ترتبت على تعطل الكثير من األعمال.
وك � � � � ��ان الب � � � ��د م � � ��ن ال� � �ت� � �ق � ��اء األط � � �ب� � ��اء
امل�ت�خ�ص�ص�ين ف ��ي ال �ص �ح��ة ال��وق��ائ �ي��ة
وال � ��ذي � ��ن ح� � � ��ددوا رك� ��ائ� ��ز وإج� � � � ��راءات
للتعايش مع كورونا أبرزها النظافة
ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة وارت � � � � � � � ��داء ال � �ك � �م� ��ام� ��ات
وال � �ق � �ف� ��ازات واالب � �ت � �ع ��اد ع ��ن األم ��اك ��ن
امل ��وب ��وءة أو ال �ت��ي يشتبه ان �ه��ا ناقلة
للمرض.
أم��ا امل�ت�خ�ص�ص��ون ف��ي ع�ل��م االج�ت�م��اع
ف� ��أش� ��اروا إل� ��ى أن ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ان �م��اط
ال� � �ح� � �ي � ��اة االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� � � �ع � � ��ادات
سيطولها التغيير من مثل العزومات
وال��والئ��م والتجمعات غير امل��دروس��ة،
الف�ت�ين إل��ى ان ال�ح�ض��ور ف��ي األع ��راس
سيقتصر على املقربني ،كما أن السالم
عن بعد سيفرض نفسه بال عناق وال
قبالت.

سوف نعيش مع فيروس كورونا لعدة أشهر.
ف��دع عنك اإلن �ك��ار وال �ف��زع وال تصعب عليك
الحياة ،ولنتعلم التعايش مع هذه الحقيقة.

2
دولٌ مجاورة بدأت في
التك ّيف وخففت اإلجراءات
القاسية

7

تذكر أن��ه يمكنك أن تفقد خاصية الشم
م� ��ع ال� �ع ��دي ��د م� ��ن أم� � � ��راض ال �ح �س��اس �ي��ة
وااللتهابات الفيروسية .ه��ذا ع��رض غير
محدد لـ .Covid 19

ف�ي��روس  Covid 19ال يعلق ف��ي ال�ه��واء.
العدوى تتطلب االتصال الوثيق .استمتع
بحياتك في األماكن املفتوحة (مع الحفاظ
على التباعد).

8

ال�ف�ي��روس ق��د ال يتأثر بالصيف ..ب��ل ما
زال الفيروس ينتشر وبسرعة في العديد
من دول العالم.

ال يمكنك تدمير الفيروسات التي اخترقت
الخاليا عن طريق شرب الكثير من املاء،
فال ترهق نفسك.

9

ي�ك�ف��ي اس �ت �خ��دام ال �ص��اب��ون ال �ع��ادي وال
ي �ن �ص��ح ب��اس �ت �خ��دام ال� �ص ��اب ��ون امل �ض��اد
للبكتيريا بالضرورة.

3

الكويت تمتلك اإلمكانات
لتطبيق ضوابط وإجراءات
المرحلة الجديدة

4

ال يمكن االستمرار في
اإلغالق أكثر من ذلك..
فالحياة اختنقت

5

ف�ي��روس  Covid 19ال ينتقل ع��ن طريق
الغذاء ،بل عن طريق القطرات والرذاذ مثل
اإلنفلوانزا.

6

ال داع � ��ي ل �ل �ق �ل��ق ب �ش ��أن ط �ل �ب��ات ال �ط �ع��ام
ال �خ��اص��ة ب ��ك ،ف ��إن ك ��ان وال ب��د فيمكنك
ً
تسخينه قليال في امليكروويف.

يجب تطبيق إجراءات
مشددة لحماية المسنين
وذوي األمراض المزمنة

د .فهيم يونس

اغ �س��ل ي ��دي ��ك ،وع ��ش ح �ي��ات��ك ك��امل �ع �ت��اد،
ف��أك�ي��اس ال�ب�ض��ائ��ع ،وم�ض�خ��ات البنزين،
وعربات التسوق وأجهزة الصراف اآللي
ال تسبب العدوى ما دمت ال تلمس وجهك.

10

دخ��ول «ال�س��اون��ا» ال يقتل الفيروسات
التي اخترقت الخلية.

ال ي �م �ك��ن أن ت� �ك ��ون م �ح �م �ي��ًا م��ن
ال � �ف � �ي� ��روس ع� ��ن ط ��ري ��ق ش� � ��رب أو
أك � ��ل ال� �خ ��ل وال � �س � �م� ��اق وال � �ص� ��ودا
والزنجبيل.

11
12

الفيروس يمكن أن يتراكم على القفاز
وي�م�ك��ن ب�س�ه��ول��ة أن ينتقل لوجهك.
فمن األفضل غسل اليدين باستمرار.

اللقاح لن يتوافر قبل
سنة ..و«الصحة العالمية»
تطالب بالتك ُّيف
مع الفيروس
ال جدوى من تعطيل
االقتصاد ..والضوابط
الصحية ممكنة ومتاحة

تجارب واعدة لدول عربية وأجنبية فتحت أجواءها بنسبة %30

تخفيف القيود ينعش االقتصاد بعد الركود  
خالد الحطاب

محمد رمضان

ال �خ��اص ،ف��أي��ن س�ي��ذه��ب ه ��ؤالء وك�ي��ف
س �ي �ت �ص��رف��ون؟ وه� ��ي م �ش �ك �ل��ة ت�خ��ص
املقيمني لكون الدولة قد ضمنت استمرار
رواتب املواطنني في القطاعني الحكومي
والخاص دون تأثر.
وي�ش�ي��ر إل ��ى أن إي �ق��اف ال �ن �ش��اط يعني
االستغناء ع��ن ه��ؤالء املقيمني م��ن قبل
ش��رك��ات �ه��م ،وخ �ل��ق م�ش�ك�ل��ة ب �ط��ال��ة لها
اب�ع��اد أم�ن�ي��ة ك�ب�ي��رة ج��دا ،خ�ص��وص��ا أن
ال �ج��وع ي�خ�ل��ق م�ش�ك�لات ال ح�ص��ر لها،
ل��ذا ف��إن الدولة ليس أمامها خيار سوى
فتح االقتصاد مجددا ،وقد رأينا تجارب
ع��امل�ي��ة ع��دة بعضها ب��دأ بفتح امل�ط��اع��م،
ث��م دور السينما ،ب�ش��رط وج��ود تباعد
اجتماعي ،وهناك دول أخرى زادت نسب
ال�ف�ت��ح م��ع وج ��وب ل�ب��س ال�ك�م��ام وف��رض
التباعد ،وذل��ك لحني ظهور مصل فعال
يمكن استخدامه.
ويضيف أن سوء اإلدارة والتنظيم وقت
ال �ح �ظ��ر ،وخ �ص��وص��ا غ �ي��اب ال�ت��وص�ي��ل
الفعال ،خلق مشكلة أخرى غير موجودة
في األصل ،وهي مشكلة غذائية بالرغم
م��ن ت��واف��ر ال �غ��ذاء ف�ن�ح��ن ل��دي�ن��ا مشكلة
صحية ف��ي األص��ل ،إال أن س��وء اإلدارة
خلق إلى جوارها مشكالت أخرى نحن
في غنى عنها.

على ما يبدو ستكون عودة الحياة الطبيعية
في الكويت بشكل تدريجي مرتبطة بقرارات
حكومية حاسمة وتدريجية ،إلنقاذ االنشطة
التجارية والعمالة الوطنية واملقيمة واعادة
عجلة االقتصاد للدوران من جديد بعد ركود
 3أشهر ،مستفيدة من تجارب الدول العربية
واالوروب� � �ي � ��ة ال �ت ��ي خ �ف �ف��ت إج� � � ��راءات ال �ع��زل
جزئيا ،في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها
والتعايش مع اإلجراءات الوقائية ملنع تفشي
العدوى بفيروس كورونا.

عمل جزئي
ويعد الخيار األنسب الذي باتت تتوجه اليه
ال�ك��وي��ت اق �ت��داء ب�م��ن ح��ول�ه��ا ،ف�ف��ي العاصمة
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل �ل��ام � ��ارات اس� �ت ��ؤن ��ف ال �ع �م��ل
جزئيا ف��ي كثير م��ن ال�خ��دم��ات ومنها املترو
وال� �ح ��اف�ل�ات ،م ��ع ال �س �م��اح ب��ال �ع �م��ل ف ��ي مقر
الشركة أو املؤسسة ملا ال يزيد على  30%من
إجمالي العاملني ،كما تقرر السماح للمقاهي
وامل� �ط ��اع ��م ب� �م� �ع ��اودة ن �ش��اط �ه��ا م ��ع م ��راع ��اة
استقبال  30%من الطاقة االستيعابية.
وعادت الحياة في املراكز التجارية من الساعة
 12ظ �ه��را ح �ت��ى  9ل �ي�ل�ا ،م ��ع ال �ت �ش��دي��د على
التدابير ال��وق��ائ�ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب تقييد بعض
األن�ش�ط��ة ال�ت�ج��اري��ة؛ منها السينما وم��راك��ز
الترفيه واألن��دي��ة الرياضية ،واب�ق��اء اإلغ�لاق
ع �ل��ى م �ن��اط��ق ال �ج �ل��وس ال �ع��ام��ة وامل�ص�ل�ي��ات
لصعوبة تطبيق التباعد الجسدي فيها.
األم � ��ر ك��ذل��ك ف ��ي ق �ط��ر ،ح �ي��ث ب � ��دأت ال��دوح��ة
ت �ط �ب �ي��ق ق� � ��رار إل � � ��زام امل �ت �س ��وق�ي�ن وال �ع �م�ل�اء
واملوظفني في القطاعني الحكومي والخاص،
الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات
للجمهور ب��ارت��داء الكمامات ،مع منع دخول
أي من املراجعني أو العمالء أو املتسوقني غير
امل�ل�ت��زم�ين ،م��ع ال�ت�ل��وي��ح ب�ع�ق��وب��ات وغ��رام��ات

الضوابط الوقائية في األسواق ضروة صحية (تصوير :بسام زيدان)

ل �ل �م �خ��ال �ف�ين ،م ��ع اس �ت �م ��رار إغ �ل��اق امل �س��اج��د
وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة
وص�لاة الجمعة إلى حني توافر شرط األمان
والطمأنينة للمصلني.

تجربة قطر
وف��ي قطر أي�ض��ا ،أع�ي��د افتتاح ال�ج��زء املغلق
من املنطقة الصناعية بشكل تدريجي ،وهي
امل �ن �ط �ق��ة ال �ت��ي ع��رف��ت إص ��اب ��ات ف ��ي ص�ف��وف
ال �ع �م��ال��ة ف��ي ق �ط��ر ،واع �ي��د اس �ت �ئ �ن��اف ن�ش��اط
بيع التجزئة في السوق املركزي للخضروات
والفواكه مع إغالقه يوم الجمعه للتعقيم ،إلى
ج��ان��ب تخفيف القيود على أنشطة املطاعم
وامل� �ق ��اه ��ي وال� �س� �م ��اح ب��ال �ت��وص �ي��ل ل �ل �م �ن��ازل
وعودة محال الصرافة للتداول.
وباالستفادة من التجربة األردنية ،يمكن في
ال�ك��وي��ت فصل امل�ح��اف�ظ��ات وم�ن��ع التجمعات
وال ��والئ ��م وال �ع��زائ��م ال �خ��اص��ة واالح �ت �ف��االت،

م��ع ع ��ودة امل �ح��ال واألن �ش �ط��ة ال�ت�ج��اري��ة بأقل
ع��دد ممكن م��ن عمالتها ،تجنبا للتجمعات
واملخالطة والحفاظ على التباعد مع إج��راء
م �س �ح��ات وت �ق��ص وب��ائ��ي ب��اس �ت �م��رار ،وع��زل
مناطق اإلصابة وتطبيق الحظر الكلي فيها.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د آل �ي��ات ت�ط�ب�ي��ق ال �ت��وج��ه نحو
تخفيف إج ��راءات ال�ع��زل ،كانت جميع ال��دول
العربية وحتى األجنبية ،صارمة في تطبيق
إج � � ��راءات ال� �ع ��ودة م��ن خ�ل�ال وض ��ع غ��رام��ات
مالية على م��ن يخالف التعليمات ،ب��دءا من
لبس الكمامات واالعتماد على التجارة «اون
الي� ��ن» ل�ت��وف�ي��ر ال �س �ل��ع وال �خ ��دم ��ات ،وال �ت��أك��د
م��ن ص�ح��ة ال�ع�م��ال��ة املتنقلة تلبية ل�خ��دم��ات
التوصيل.
وح��ددت بعض ال��دول نظاما زوجيا وفرديا
ف��ي اس �ت �خ��دام امل��رك �ب��ات ،ب�ح�ي��ث ال تستعمل
امل��رك�ب��ة ال�ت��ي تحمل رق��م ت��رم�ي��ز زوج �ي��ا ي��وم
السبت ،وتلك التي تحمل رقما ف��ردي��ا تمنع

م��ن ال�ع�م��ل ي ��وم األح� ��د ،ع�ل��ى أن ي �ك��ون ي��وم��ا
الجمعة والسبت راحة لكل الدولة مع الحظر
الكلي الشامل.
وم ��ن اي �ج��اب �ي��ات ال� �ع ��ودة ال �ج��زئ �ي��ة ل�ل�ح�ي��اة،
ال س�ي�م��ا ب�ع��د ت��أم�ل�ات س�م��و رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء ،تنشيط ال�ح��رك��ة االق�ت�ص��ادي��ة التي
تشهد منذ فبراير املاضي حالة ركود وجمود
ك�ب�ي��رة ،دف�ع��ت ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن اص�ح��اب�ه��ا إل��ى
اتخاذ قرارات تقشفية اضرت بعمالتها ،بدءا
م��ن حسم اإلج ��ازات وخصم ال��روات��ب ب�ين 25
في املئة و 50في املئة.
وم��ن اإليجابيات أيضا بث األم��ل في نفوس
املجتمع ،وتالفي التأثيرات السلبية املرتبطة
ب��ال�خ��وف ال��ذي يبلغ ح��د الهلع م��ن اإلص��اب��ة
ب�ه��ذا ال �ف �ي��روس ،ال ��ذي اك�ت�س��ب صيتا ذائ�ع��ا
ف��ي تهديد حياة الكثيرين ،رغ��م أن  %80من
املصابني به يتماثلون للشفاء ،وفق ما يؤكده
كثير من املرجعيات الطبية العاملية.
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الكويت 07

عودة الحياة ..بضوابط جديدة

وزراء سابقون لـ سبقلا عن متطلبات التعايش لحين ظهورعالج:

إجراءات احترازية ..ومعالجة التركيبة السكانية
حدّ د وزراء سابقون الكثير من اآلليات الالزمة للتعايش مع
االحترازات الوقائية لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،
وما بعد تلك المرحلة ،واضعين العمل اإللكتروني في جميع
الجهات الحكومية ومعالجة التركيبة السكانية على رأس
تلك المتطلبات.
وب ّينوا لـ سبقلا ضرورة االلتزام بكل اإلجراءات االحترازية
والوقائية لعدم انتشار العدوى مع إيجاد آليات حديثة لتطوير
كل من المستوى العلمي واالمني واالقتصادي ،موضحين
ان «مناعة القطيع» هي «الحل األخير إذا لم ينجح الحظر
الكلي».
حمد السالمة
ي� ��رى ال� ��وزي� ��ر ،ال �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق ،د.أح� �م ��د
املليفي أن «العالم ّ
تغير مع ازم��ة كورونا،
ّ
وسيتغير بعدها ،ألنها كشفت الكثير من
جوانب القوة وجوانب الضعف ،سواء في
النظام العاملي أو ف��ي نظام ك��ل دول��ة على
حدة».
ويقول املليفي إن «فيروس كورونا كشف
ّ
أخ �ط��اء ن��ا وس�ل�ب�ي��ات�ن��ا ال �ت��ي ك�ن��ا نغطيها
ب��امل��ال ،وت�ب�ّي�نّ لنا ك��م ه��ي م��ؤذي��ة وك��م هي
ق ��ادرة على أن ت��دم��ر ال�ب�ل��د» ،داع�ي��ا إل��ى أن
ّ
«نتغير كثيرًا في (طريقة) بناء الوطن».
وبعد كل ما شاهدناه وملسناه من «أخطاء»،
خ ��اص ��ة ف ��ي م� �ج ��ال ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة
واالك �ت �ف��اء ال��ذات��ي ال �ل�ازم ل�ل�ب�ق��اء« ،ل��م يعد
ب��إم �ك��ان �ن��ا أن ن�س�ت�م��ر ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ن �ه��ج»،
ف �ش �ع��ار ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة واالك� �ت� �ف ��اء
الذاتي «مظلة واسعة تندرج تحتها الكثير
م ��ن اإلص �ل�اح� ��ات ع �ل��ى م �س �ت��وى اإلن �س��ان
وال �ت �ع �ل �ي��م وال �ن �ظ ��ام ال �ق��ان��ون��ي واإلداري
للدولة».
وف� � ��ي وق� � ��ت ق� � ��ال «إن � �ن� ��ا اآلن م �ش �غ��ول��ون
ب �م ��واج� �ه ��ة األزم � � � � ��ة» ،أك � ��د أن «ع �ل �ي �ن��ا أن
ن �خ �ص��ص ف��ري �ق��ا آخ� ��ر ي �ن �ش �غ��ل وي�س�ت�ع��د
لكيفية التعايش مع األزمة ،وملا بعدها».

مساران
وف � � � � ��ي ت � �ش � �خ � �ي � �ص� ��ه ورؤي � � � � �ت� � � � ��ه ل� �ل��أزم� � ��ة
وتداعياتها ،يقول الوزير السابق د.محمد
ال �ه �ي �ف��ي «إن أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ل �ه��ا م �س ��اران:
االول ان اهلل سبحانه وتعالى يقضي على
الجائحة وتنتهي ولنا في التاريخ الكثير
م��ن األم�ث�ل��ة ألوب �ئ��ة ان�ت�ه��ت بفضل م��ن رب
العاملني ،لترجع الحياة إل��ى طبيعتها بال
اي تكلفة» ،في حني يتمحور املسار اآلخر
ح��ول «ض� ��رورة تصنيع ل�ق��اح ف� ّ�ع��ال وآم��ن
ضد الفيروس ،وهو ما يحتاج وقتا طويال

ال يقل عن ستة أشهر».
وعن املسار األخير يبينّ الهيفي أن «الحياة
ف �ي��ه ل ��ن ت��رج��ع ال� ��ى ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا وي �ج��ب ان
ن�ت�ك� ّ�ي��ف ون �ت �ع��اي��ش م��ع ال �ح �ي��اة ال �ج��دي��ده
التي يغلب عليها التباعد الجسدي ولبس
ال�ك�م��ام وغ�س��ل ال�ي��دي��ن وع ��دم ال �خ��روج من
املنزل اال للحاجة».

آثار أمنية
وي��وض��ح ال��وزي��ر السابق فهد الشعلة أثر
ج��ائ�ح��ة «ك ��ورون ��ا» ف��ي األم ��ن االج�ت�م��اع��ي
واالقتصادي منذ اعتراف منظمة الصحة
ال �ع��امل �ي��ة ب��ان �ت �ش��ار ال� ��وب� ��اء ،ح �ي��ث أص�ب��ح
«م �ص ��در ق �ل��ق ل �ك��ل دول ال �ع��ال��م ،وج�ع�ل�ه��ا
تتخذ إجراءات مشددة للحد من انتشاره».
وي�ش�ي��ر الشعلة إل��ى ان «ف �ي��روس ك��ورون��ا
ّ
تسبب في تباطؤ اقتصادي ادى الى فقدان
ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن ال �ع��ام �ل�ين وظ��ائ �ف �ه��م ،حتى
ص� ّ�رح مؤخرًا متخصصون ب��أن الحصول
على تطعيم او عالج قد يستغرق وقتا ،وال
بد من التعايش مع الوباء لهذا الحني».
ويؤكد أن «تفعيل التعامالت اإللكترونية،
ُ
او م��ا ت�س�م��ى ال�ح�ك��وم��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة ،لكل
امل�ع��ام�لات الحكومية م��ع تهيئة امل�ط��ارات
وش � ��رك � ��ات ال� �ط� �ي ��ران ب � ��إص � ��دار ت �ع �ل �ي �م��ات
واج ��راءات بالتنسيق مع منظمة الطيران
العاملية والصحة العاملية ،مطلب ضروري
للتعامل مع الوباء».

أحمد المليفي:

محمد الهيفي:

فهد الشعلة:

بدر العيسى:

األزمة كشفت
أخطاءنا التي كنا
نغطيها بالمال
ّ

لنتك ّيف مع حياة
يغلب عليها التباعد
والكمام

إصدار قرارات وتعاميم
تنظم التعامل
والتعايش مع الوباء

«مناعة القطيع»
حل علمي
واختيار أخير

طويال يمتد لشهور عدة».
وقال العيسى« :جربنا كل اإلج��راءات التي
طلبتها م�ن��ا منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة من
ح�ظ��ر ج��زئ��ي وك �ل��ي ،وك ��ل ه ��ذه اإلج� ��راءات

ت �ت �ط �ل��ب ت� �ع ��اون ال �ج �م �ي��ع ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م��ن
اعداد املصابني» ،مضيفا ان «معظم الناس
ت �ع��اون��وا م��ع اإلج � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة ،ول�ك��ن
وفق ما هو واضح ،فإن النسبة الكبرى من

املصابني بني املقيمني اآلسيويني؛ بسبب
ّ
تجمعاتهم وثقافتهم ،خصوصًا
طبيعة
في املناطق املكتظة بالسكان ،مثل الجليب
واملهبولة وغيرهما».

ّ
سيتغير في تعامله مع
أشار املليفي إلى ان العالم
ً
التكنولوجيا لتكون أكثر تدخال في حياة البشر
وأكثر سيطرة وفعالية حتى ال تتوقف الحياة؛
فمثال «ت�غ� ّ�ي��رت ال�ن�ظ��رة إل��ى ال �ح��روب والسيطرة
ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ،ح �ي��ث س �ي��دخ��ل س �ل�اح األوب �ئ��ة
والفيروسات محل األسلحة التقليدية» ،داعيا إلى
«االستعداد بالعلم واملعرفة للدفاع عن النفس».

تعايش حتمي
لفت الشعلة إلى أن «التعايش مع كورونا أصبح أمرًا
ال ب��د م�ن��ه ب��ات�خ��اذ اإلج � ��راءات االح �ت��رازي��ة وال�ت�ب��اع��د
االجتماعي والتوعية املجتمعية بأهمية لبس القفازات
والكمام مع توفيرها لجميع أف��راد املجتمع ،وإصدار
قرارات وتعاميم تنظم التعامل والتعايش مع الوباء في
جميع املؤسسات الحكومية والخاصة والتعليمية».

كلفة عالية
ذك��ر الهيفي أن م��دة مواجهة ال��وب��اء كلما طالت
اصبحت التكلفة على الناس وال��دول عالية جدا،
ّ
ستتغير ،داعيا إلى
مبينا أن كثيرا من االشياء
انتباه الدولة إلى األمن الداخلي والخارجي.

مناعة القطيع
وف � ��ي ق � ��راء ت � ��ه ل� �ل ��وض ��ع ،ي �ل �ف��ت ال ��وزي ��ر
السابق د.بدر العيسى إلى أن «االختيار
االخ� �ي ��ر اآلن ال � ��ذي ت� �ل � ّ�وح ب ��ه ال �ح �ك��وم��ة
الكويتية هو مناعة القطيع» ،مبينا أنها
«طريقة علمية استخدمتها معظم الدول
األوروب � �ي� ��ة ،ب�ع�ض�ه��ا ف ��ي ب ��داي ��ة األزم� ��ة،
وبعضها ّ
أجلها لتكون الخيار االخير،
وه ��ذا االج � ��راء م�م�ك��ن ان ي�س�ت�غ��رق وقتا

الفيروسات سالح

وتيرة بطيئة
ب� نّّي� ب��در العيسى أن «إص��اب��ات أف ��راد الخطوط
األول � ً�ى أب�ط��أت وت�ي��رة امل��واج �ه��ة» ،رغ��م أن «لدينا
نسبة معتدلة من املتشافني ومستوى محدودًا
من املتوفني ،مقارنة بدول مجاورة».

مطالبات بمعالجة التركيبة السكانية ..واالكتفاء الذاتي (تصوير :محمود الفوريكي)

أطباء يحددون عبر سبقلا أبرز ركائز الوقاية بعد فتح الحياة:

النظافة ..التعقيم ..تجنب األماكن الموبوءة
■ االلتزام بالتعليمات الصحية بوابة العبور إلى بر األمان
مي السكري
شددت مجموعة من األطباء املتخصصني
ف��ي األم� ��راض امل�ع��دي��ة وال�ص�ح��ة الوقائية
ع� �ل ��ى إم� �ك ��ان� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��اي ��ش م� ��ع ف� �ي ��روس
كورونا ،مع االلتزام بالتعليمات الصحية
وق��وان�ي�ن ال�ت�ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي ،م�ح��ذري��ن
من خطورة التهاون في اتباع التعليمات
الصحية ،وذلك لحماية كبار السن وذوي
االمراض املزمنة.
وأك ��د األط �ب��اء ل �ـ سبقلا أن ال�ت�ع��اي��ش مع
الوباء يعتمد على وعي املجتمع وتعاون
ال�ج�م�ي��ع ل �ت �ج��اوز ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال�ص�ع�ب��ة،
وال�ع�ب��ور إل��ى ب��ر االم ��ان ،مشيرين إل��ى أن
ال �ن �ظ��اف��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة وال�ت�ع�ق�ي��م وت�ج�ن��ب
األم��اك��ن امل��وب��وءة م��ن أب��رز رك��ائ��ز الوقاية
بعد فتح الحياة تدريجيًا.
وأك � ��دت رئ �ي �س��ة امل �ش��رفي��ن ال �ص �ح �ي�ين في
م �ن �ط �ق��ة ال �ع ��اص �م ��ة ال �ص �ح �ي��ة ب��ال �ص �ح��ة
ال��وق��ائ �ي��ة د .أم ��ل ال �ك �ن��دري ،أن ال�ت�ع��اي��ش
م��ع ال�ف�ي��روس أم��ر الب��د منه ول�ك��ن نسعى
لتقليل االنتشار حتى ال تنهار املنظومة
الصحية.
وأض��اف��ت ال �ك �ن��دري :ف��ي ق��وان�ي�ن ال�ت�ب��اع��د
االج� �ت� �م ��اع ��ي ن �ط �ب��ق اج� � � � � ��راءات م� �ش ��ددة
لحماية كبار السن واملصابني باألمراض
املزمنة ،ولكن هناك من ال يبالي بتطبيق
هذه القوانني.
ونبهت ال��ى أن فيروس ك��ورون��ا ال يدخل
امل �ن��زل ب �م �ف��رده ،ان ��ت م��ن ت�ف�ت��ح ل��ه ال �ب��اب
وت �ج �ع �ل��ه ض �ي �ف��ًا ث �ق �ي�لا ج� ��دا ف ��ي م �ن��زل��ك،
م �ش �ي��رة ال� ��ى أن ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ك� �ب ��ار ال �س��ن
أصيبوا نتيجه إص��اب��ة أبنائهم باملرض
ً
أوال م��ن دون ال�ش�ع��ور ب ��ه ،ث��م ن�ق�ل��وه إل��ى
الوالدين.
وبينت أن الخروج من املنازل ألسباب غير
مقنعة وأساسية وفي أماكن من املحتمل
ان تكون موبوءة ،نتيجة وجود اشخاص

مصابني ال تظهر عليهم األع��راض ،كانت
سببا في االنتشار السريع للمرض.
ول �ف �ت ��ت إل � ��ى أن � ��ه وف � ��ق م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
العاملية ،فإن %80 من االصابات ال تظهر
عليها األعراض أو تكون األعراض طفيفة،
م��ؤك��دة أن ال�خ�ل��ل ي�ك�م��ن ف��ي ع��دم تطبيق
التباعد.
وح��ول مدى فعالية ونجاح الحظر الكلي
في السيطرة على امل��رض ،قالت الكندري
«ل� ��م ن �ن �ت��ه م ��ن ال �ح �ظ��ر ال �ك �ل��ي ح �ت��ى اآلن،
وبعض املؤشرات الحالية تبشر بالخير»،
م� �ش� �ي ��رة ال� � ��ى أن م � ��ن امل� �م� �ك ��ن أن ن �ش �ع��ر
ب��ال�ت�ح�س��ن ف��ي م��ؤش��رات األع � ��داد ملرضى
كوفيد  19م��ع نهاية األس�ب��وع الثاني من
الحظر الكلي.

مناعة القطيع
وأي ��ده ��ا ف ��ي ال � ��رأي اس �ت �ش��اري األم� ��راض
امل �ع��دي��ة .د .غ��ان��م ال �ح �ج �ي�لان ،م��ؤك��دا أن��ه
ي�م�ك��ن ال �ت �ع��اي��ش م ��ع امل� ��رض ح �ي��ث ازداد
ف �ه�م �ن��ا ب�ك�ي�ف�ي��ة م �ن��ع ان �ت �ش ��اره وب�ن�ق��ص
ق ��درت ��ه ع �ل��ى االن� �ت� �ش ��ار ب��واس �ط��ة م�ن��اع��ة
القطيع ،وأيضا بإمكانية توافر التطعيم
في املستقبل القريب.
وب �ي �ن �م��ا ش� ��دد ال �ح �ج �ي�لان ع �ل��ى ض� ��رورة
رع � ��اي � ��ة ك � �ب � ��ار ال � �س � ��ن م � ��ن ق � �ب� ��ل أس� ��ره� ��م
لحمايتهم ،حذر من أن أي تهاون من أفراد
األس��رة في اتباع اإلج��راءات الصحية هو
تهديد لحياة هؤالء املسنني.
وق� � ��ال :ال �ح �ظ��ر ه ��و م �ن��ع اخ� �ت�ل�اط ال �ن��اس
لكسر سلسلة انتقال امل��رض ،وه��و عكس
م�ف�ه��وم ت�ط�ب�ي��ق م�ن��اع��ة ال�ق�ط�ي��ع ،مضيفا
«ال � � ��ذي أراه اآلن ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ف �ه ��م خ�ط��أ
وتطبيق للمفهومني السابقني -باالشارة
الى الحظر ومناعة القطيع -بإنزال السيئ
م�ن�ه�م��ا ع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع ،أي س �ج��ن ال �ن��اس
وت�ع�ط�ي��ل م�ص��ال�ح�ه��م إض��اف��ة إل ��ى تمكني
استمرار امل��رض بينهم بمنحهم ساعتني

غانم الحجيالن:
فهمنا للمرض تزايد..
ويمكن التعايش معه
يحدث فيهما اختالط شديد»!.

التعايش ..ولكن
بينما اع�ت�ب��ر م��دي��ر مستشفى األم ��راض
ال �س��اري��ة س��اب �ق��ا د .خ��ال��د ال �ح �س��اوي أن
كلمة التعايش مع وباء  covid19-sars2من

أمل الكندري:
حماية كبار السن وأصحاب
األمراض المزمنة

خالد الحساوي:
الكمام ..القفاز ..وغسل
اليدين ..مناعة ثالثية

دون عمل شيء مهلك ،شدد على ضرورة
االس � �ت � �م ��رار ف ��ي ال ��وق ��اي ��ة م ��ن االن �ت �ش��ار
م ��ن خ �ل��ال االل� � �ت � ��زام ب� �ـ«ث�ل�اث ��ي امل �ن��اع��ة»
ّ
املتمثل في لبس الكمام والقفاز ،وغسل
ال �ي��دي��ن ب��امل��اء وال �ص��اب��ون مل ��دة ع�ش��ري��ن
ث��ان �ي��ة ،وال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي ،م �ش��ددا

على ض ��رورة ع��زل طبقة املجتمع األكثر
ان �ت �ش��ارا وت��أث��را م�ث��ل األم��اك��ن امل��زدح�م��ة
بالسكان ،وكذلك كبار السن فوق سن ،60
وكذلك أصحاب األمراض املزمنة واملناعه
املنخفضة.
وذك� ��ر ال �ح �س��اوي أن ��ه وف ��ق اإلح� �ص ��اءات

القالف :العادات الصحية لألفراد تغيرت ..واستمرار ذلك مطلوب
أكد رئيس وحدة الكلى بمستشفى جابر األحمد ،د .أحمد القالف ،أن العادات الصحية لألفراد قد تغيرت ،ويفترض أن تستمر إلى الفترات
املقبلة ،إذ أصبح لدى الكثيرين وعي بتنظيم الوقت ملمارسة الرياضة سواء باملنزل أو غيره .وأضاف القالف لـ سبقلا :نتوقع استمرار
األفراد بممارسة الرياضة ،وإن توقفت لفترة قصيرة بعد إنهاء الحظر بسبب الرغبة في الخروج والتنزه ،لكن األفراد اصبحوا مستعدين
ملمارسة الرياضة في أي مكان ،وهو ما يجب أن يلتزموا به في الفترة املقبلة ،خاصة أن النوادي الرياضية ستفتح بشكل تدريجي.
وبينّ القالف أنه ال يتوقع أن يجري االلتزام بالكمامات إن لم يوجد قانون صارم ومتابعة من الحكومة لتطبيقه على األفراد ،مبينًا أنه بعد فترة
الحظر ينبغي أن يلتزم األفراد بالكمامات واالشتراطات الصحية التي يجب االلتزام بها وهو ما يحدث في جميع دول العالم.
ورأى القالف ان االختالط بني األفراد سيكون واردًا ،لكن املجتمع قد يستطيع أن يطبق التباعد االجتماعي بالشكل الصحيح ،مبينًا أن فترة
ً
املرض يجب أن نستعد لها وللتغيرات التي تصاحبها ،فعلينا االستعداد أثناء الشدة حتى يكون األمر سهال وقت الرخاء.

ف ��ي م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،وك��ذل��ك
م ��ن ال � � ��دول امل� �ص ��اب ��ة ،ف � ��إن  %80م ��ن اي
ش�ع��ب اص��اب�ت��ه بسيطة و %15يدخلون
امل�س�ت�ش�ف��ى وال�غ��ال �ب �ي��ة ت �خ��رج ب��ال�ش�ف��اء،
ام� ��ا ال �ب �ق �ي��ة ال� �ت ��ي ت �م �ث��ل  %5ف �ي��دخ �ل��ون
الرعاية امل��رك��زة ،مضيفا «ووج��د أن هذه
امل�ج�م��وع��ة م��ن ك �ب��ار ال�س��ن ف��وق  60سنة
واص �ح��اب االم � ��راض امل �ص��اح �ب��ة ،وك��ذل��ك
الذين مناعتهم منخفضة بفعل تعاطي
أدوية ،تحصل لهم مضاعفات وقد تسبب
وفاتهم».
وشدد على ضرورة توفير الحماية القوية
ل �ه��ذه ال�ط�ب�ق��ة امل�س�ت�ه��دف��ة م��ن ال�ف�ي��روس،
وذل��ك من خ�لال ع��دم خروجهم في اماكن
ال �ت �ج �م �ع��ات م �ث��ل االس � � ��واق وال �ب �ق ��اء في
ال �ب �ي ��وت ،وي �ج��ب ع �ل��ى ال �ج �م �ع �ي��ات ع��دم
اس �ت �ق �ب��ال �ه��م إال ف ��ي ال � �ح� ��االت ال �ط��ارئ��ة
وتخصيص أماكن بعيدة ومعقمة ،فضال
عن توفير احتياجاتهم حتى ال يختلطوا
ب��ال �ت �ج �م �ع��ات او االم� ��اك� ��ن امل �غ �ل �ق ��ة ،م��ع
التشديد عليهم بالتزام الثالثي املناعي،
م ��ع ذك� ��ر ت�ك�ث�ي��ف ال �ت��وع �ي��ة ع �ب��ر وس��ائ��ل
اإلعالم.
وب� �خ� �ص ��وص ال� �ت ��وق� �ع ��ات ب� �ش ��أن ن �ج��اح
الحظر الشامل أو فشله ،أوض��ح أن هذا
امل� ��وض� ��وع ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى وع � ��ي امل�ج�ت�م��ع
وت �ع ��اون ��ه م ��ع ال � � � ��وزارات امل �خ �ت �ص��ة مثل
وزارة ال �ص �ح ��ة ،ح �ي��ث ل ��م ي �ق �ص��ر وزي ��ر
الصحة عندما ك��ان يترجى الشعب بكل
مكوناته بالبقاء في املنزل ويحذرهم من
خطورة هذا املرض القاتل.
ودع � ��ا ال �ح �س ��اوي إل� ��ى ض� � ��رورة ت�ض��اف��ر
الجهود والتعاون الشامل للسيطرة على
امل� ��رض ،وت �ج ��اوز ه ��ذه ال �ف �ت��رة ال�ص�ع�ب��ة،
متوقعا أنه قبل تاريخ  30مايو سيظهر
ان�خ�ف��اض ف��ي منحنى االص��اب��ات بشكل
م �ل �ح��وظ ،واذا ل ��م ي �ل �ت��زم امل �ج �ت �م��ع ب�ك��ل
مكوناته فاالصابات تظل تتزايد.
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عودة الحياة ..بضوابط جديدة

مختصون في علم االجتماع يوضحون أبرز طرق التعايش مع «كورونا»:
ّ

تغيير بعض العادات ضرورة وقائية
■ المجتمع ضاق ذرعا ً ويتعطش لفتح الحياة ..وعلينا االستعداد
تضاربت التوقعات حول موعد انتهاء فيروس كورونا ،وكثرت التنبؤات
حول تاريخ انحساره وعودة الحياة الطبيعية ،سواء من قبل المختصين
أو غيرهم ،فيما تظهر توقعات باستمرار المرض في المستقبل ،األمر
الذي يحتم ضرورة التعايش والتأقلم معه.
تغيرات مختلفة أحدثتها أزمة كورونا في أنماط الحياة الصحية
واالجتماعية ،فتغيرت سلوكيات األفراد ،واختلفت طرقهم المعيشية،
ويبدو أن االضطرار إلى التعايش مع الفيروس سيفرض المزيد من
التغيرات التي يجب أن يلتزم بها األفراد في حياتهم.
يسرا الخشاب
وف ��ق م�خ�ت�ص�ين ف��ي ع�ل��م االج �ت �م��اع ،ف ��إن ال��وع��ي
الصحي وتغيير الكثير م��ن ال�ع��ادات املجتمعية
ركيزتان للوقاية والتعايش مع الوباء ،إذ تحتم
الضرورة فتح الحياة واألعمال.
وذك��ر املختصون ل�ـ سبقلا أن دول العالم تتجه
إلى التعايش مع الوباء ،وعلينا االستعداد لذلك
ف��ي ال�ك��وي��ت م��ع تغيير ب�ع��ض األن �م��اط امل�ع�ت��ادة
اجتماعيا وعمليا.
ورأت أستاذة الخدمة االجتماعية بكلية العلوم
االج� �ت �م ��اع� �ي ��ة د .ه �ي� �ف ��اء ال � �ك � �ن� ��دري ،أن ال �ت �غ �ي��ر
االج� �ت� �م ��اع ��ي ل �ل �ت �ع��اي��ش م� ��ع ك� ��ورون� ��ا س�ي�ش�م��ل
االه�ت�م��ام الكبير بالنظافة ف��ي امل�ن��ازل وامل ��دارس
واملجمعات واملطاعم ،كما ستشمل التغيرات في
التجمعات العائلية والديوانيات وط��رق السالم
ب�ين األف � ��راد ،ك�م��ا ي�ت��وق��ع أن ت�ه�ت��م امل� ��رأة ببيتها
بشكل أكبر وتبرز االهتمام بالرياضة.
وبينت ضرورة تغير سلوكيات األف��راد من حيث
النظافة ،إذ يجب أن نعتاد على استخدام القفازات
أثناء الطبخ ،وتغطية العمالة املنزلية لليدين أو
ل�ب��س ال �ك �م��ام��ات وت�غ�ط�ي��ة ال�ش�ع��ر وغ �ي��ره��ا ،كما
ي �ج��ب أن ت�ت�غ�ي��ر ال ��زي ��ارات امل �ن��زل �ي��ة وال �ت �ن �ق�لات،
خاصة وقت إصابة أحد األفراد باالنفلونزا.

وذك � ��رت أن زي� � ��ارات األه� ��ل س �ت �ك��ون ف ��ي ال�ن�ط��اق
امل�ح��دود ،ففي املناسبات االجتماعية كاالعراس
وأع �ي��اد امل �ي�لاد ي�ج��ب دع ��وة األق��رب�ي�ن ف�ق��ط حتى
ت �ك��ون األع � ��داد ق�ل�ي�ل��ة ،ك �م��ا ق��د ي �ت��وق��ف أص �ح��اب
ال��دي��وان �ي��ات ع��ن اس�ت�ق�ب��ال األف � ��راد ،س ��واء بسبب
وع �ي �ه��م ب �خ �ط��ورة ال �ت �ج�م �ع��ات أم ب�س�ب��ب وج ��ود
قانون في املستقبل.
ع ��دد ال� �ط ��اوالت ف��ي امل �ط��اع��م ق��د ت�ت�غ�ي��ر لتطبيق
التباعد االجتماعي ،كما يتوقع أن يقوم األف��راد
الواعون بعدم التواجد في األماكن املزدحمة ،ولن
تصبح هناك أعراس ضخمة ،كما أن املراقبة على
املطاعم ستزداد ،ويفترض أن يعتاد األفراد على
تحضير الطعام في املنزل بأنفسهم ،مع االهتمام
بنظافة العمالة املنزلية ،وستصبح النساء أكثر
اهتمامًا بمراعاة احتياجات املنزل ونظافته.

التقارب االجتماعي
ق��ال��ت أس �ت ��اذة ع�ل��م االج �ت �م��اع ب�ـ«ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي» د.
ف��اط �م��ة ال �ن��اص��ر ،إن امل �ج �ت �م��ع م�ت�ع�ط��ش ل �ع��ودة
الحياة الطبيعية بعد الحظر وذلك بسبب مرورنا
ب�م�ن��اس�ب��ات اج�ت�م��اع�ي��ة ع��دة ل��م نتمكن فيها من
التواصل ،األمر الذي يجعلنا أمام قنبلة موقوتة
ق ��د ت �ه ��دم ج �ه ��ود ال ��دول ��ة ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي م�ك��اف�ح��ة
كورونا.

السريع لـ سبقلا :تخفيف الطوارئ
ضروري لحماية المؤسسات العسكرية
محمد إبراهيم
أك ��د ال� �ل ��واء امل �ت �ق��اع��د وال�خ�ب�ي��ر
ال �ع �س �ك ��ري ح �م ��د ال� �س ��ري ��ع ان
امل � ��ؤس� � �س � ��ات ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف��ي
البالد لديها القدرة علي تطبيق
ال � � � �ق� � � ��رارات واالوام� � � � � � ��ر ال� �خ ��اص ��ة
ب �ت �ن �ف �ي��ذ اس � �ت � �م ��رار خ� �ط ��ة ال � �ط� ��وارئ
املرافقة النتشار وباء فيروس كورونا ،ولكن
التخفيف ضرورة ملحة في تلك الظروف ،ألن
األع�ب��اء تضاعفت على الجهات العسكرية،
ف�ض�لا ع��ن ان اس �ت �م��رار ح��ال��ة ال �ط��وارئ مل��دة
ط��وي�ل��ة س�ي�ف��اق��م امل �ح��اوالت ال�خ��اص��ة بكسر
ق� � ��رار ال� �ح� �ظ ��ر ،وم � ��ن ث� ��م زي � � ��ادة اع � � ��داد ت�ل��ك
القضايا.
واض � � ��اف ال� �س ��ري ��ع ف� ��ي ت �ص��ري��ح ل � �ـ سبقلا:
«ل�ق��د ش��اه��دن��ا وم�ن��ذ تطبيق ال�ح�ظ��ر الكلي
امل� �ح ��اوالت ال �ع��دي��دة ل�ك�س��ر ال �ح �ظ��ر ،وك��ذل��ك
ال �ف��وض��ى ال �ت��ي ظ �ه��رت ف ��ي ب �ع��ض امل�ن��اط��ق
ف��ي تسلم الوجبات الغذائية وع��دم االل�ت��زام
ب ��ال� �ب� �ق ��اء ف � ��ي امل� � � �ن � � ��ازل» ،ك� �م ��ا ج� � ��رى رص ��د
تجمعات فوق أسطح املنازل بالعشرات في
منطقتي الجليب واملهبولة.
واوض ��ح ال�س��ري��ع أن األج �ه��زة االم�ن�ي��ة ب��دأت
تتعامل م��ع م�ج��ري��ات ال��واق��ع بإيجابية من
خالل رفع الحظر الشامل من على منطقتي
ال �ج�ل �ي��ب وامل �ه �ب��ول��ة وال �س �م��اح ل�لأش�خ��اص
القاطنني فيهما بالتجول في الوقت املسموح

الجهات المعنية
قادرة على تطبيق
القرارات ..ولكن!
ب��ه م��ع حجر البنايات ال�ت��ي يشتبه بوجود
إصابات بفيروس كورونا فيها.
وأش� � ��ار ال� ��ى ان االس� �ت� �م ��رار ف ��ي اإلج � � ��راءات
االم�ن�ي��ة ال�خ��اص��ة ب��إغ�لاق ال�ك��وي��ت بالكامل
سيسبب آث ��ارا نفسية واجتماعية وأس��ري��ة
ع�ل��ى امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين داخ ��ل ال �ب�لاد ،ل��ذا
يجب أن تستعد الحكومة من خالل أجهزتها
امل �خ �ت �ص��ة خ��اص��ة االم �ن �ي��ة اوال وال�ص�ح�ي��ة
ثانيا للتعامل م��ع امل��رض ب�ص��ورة ايجابية
وعدم املبالغة ،وعدم استخدام اسلوب مناعة
ال�ق�ط�ي��ع م��ع االل� �ت ��زام ب��ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي
ولبس الكمامات والقفازات.
وق ��ال ال �س��ري��ع :إن منظمة ال�ص�ح��ة العاملية
اعلنت ان الدواء غير متوافر وأجهزة الفحص
السريع غير متوافرة ،واالصابات بالفيروس
أص�ب�ح��ت اق��ل ت��أث�ي��را م��ن ال�ن��اح�ي��ة الصحية
ع �ل��ى اإلن� �س ��ان م ��ع ازدي� � ��اد اع � ��داد امل�ص��اب�ين
وازدي� � ��اد اع� ��داد امل�ت�ع��اف�ين أي �ض��ًا ،م��ؤك �دًا ان
ال�ج�ه��ات ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م وف��ي الكويت
بدأت تتعامل مع الوباء بخبرات ممتازة.

القبندي :طول العزلة ..خطر نفسي
محمود الزاهي
ح� � � � ��ذرت أس� � � �ت � � ��اذة ال �ت �خ �ط �ي��ط
االج �ت �م��اع��ي ف ��ي ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم
االجتماعية د .سهام القبندي
م� ��ن ط � ��ول ف� �ت ��رة ال � �ع� ��زل� ��ة ،ال �ت��ي
وإن ك��ان��ت ض � ��رورة ح�ت�م�ي��ة ملنع
انتشار ال��وب��اء إال أنها إذا زادت عن
ال�ح��د ت��رت��ب ت��أث�ي��رات سلبية على الصحة
النفسية.
وأض��اف��ت القبندي ل�ـ سبقلا أن��ه عند متابعة
االخ �ب��ار ال�ع��امل�ي��ة ن�ج��د أن أغ �ل��ب ال� ��دول عانت
م��ن ت��وق��ف ال �ح �ي��اة خ�ل�ال ال�ش�ه��ري��ن امل��اض�ي�ين
وأن االقتصاد تأثر سلبا ،خاصة ال��دول التي
ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ات وال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص،
ف��ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ش ��رك ��ات ال �ط �ي ��ران وغ �ي��ره��ا من
املؤسسات الكبرى قد أشهرت افالسها ،وكذلك
ماليني الناس قد فقدوا مورد الدخل والوظيفة
بسبب االغ�ل�اق وح�ظ��ر التجول ألن االقتصاد
ه��و ال�ف�ي�ص��ل ،ل��ذل��ك ب ��دأت ال ��دول ت ��ردد وت��رف��ع
مقولة «التعايش مع فيروس كورونا».
وأض��اف��ت إن��ه وف�ق��ا ل�ت�ص��ري�ح��ات الحكومة
فإن الحياة الطبيعية ستعود تدريجيا بعد

كبار السن
وذوو االحتياجات
الخاصة واألمراض
المزمنة األكثر تضرراً
 30مايو.
وع ��ن ك�ل�ف��ة االغ�ل��اق م��ن ال�ن��اح�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ت �ق��ول ال�ق�ب�ن��دي إن اس �ت �م��رار ال�ح�ظ��ر وال�ح�ج��ز
امل � �ن � ��زل � ��ي ك� � � ��ان ب� � �ه � ��دف ت� �ج� �ن ��ب ال� �ت� �ج� �م� �ع ��ات
وال �ت��زام امل �ن��ازل إلب�ط��اء ال �ع��دوى حتى يساعد
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وال� �ط ��اق ��م ال �ط �ب��ي وب��اع �ط��ائ �ه��م
القدرة على استيعاب االع��داد الجديدة ،إال أن
تبعات التباعد االجتماعي قد ي��ؤدي اذا طال
الزمن الى انهيار التواصل االجتماعي والعزلة.
وت �ض �ي��ف أن ال� �ع ��زل ��ة وال � �ح� ��ذر وال � �خ� ��وف م��ن
ال�ع��دوى والتباعد أم��ور ستلقي بظاللها على
شخصية االف ��راد ،خ��اص��ة ال�ص�غ��ار ،وم��ن أكثر
املتضررين من العزلة والشعور بالوحدة هم
كبار السن وذوو االحتياجات الخاصة ،وايضا
من يعانون من أمراض مزمنة.

القبالت والديوانيات
أوضحت د .هيفاء الكندري أننا يجب أن نؤهل
أب �ن��اءن��ا وم �ع��ارف �ن��ا ل�ت�غ�ي�ي��ر ال� �ع ��ادات امل��رت�ب�ط��ة
بالسالم بني األف��راد ،خاصة كبار السن الذين
يكونون أكثر عرضة للمرض ،إذ يجب االبتعاد
ع��ن ال�ق�ب�لات ،س��واء قبلة ال ��رأس أو الخشم أو
السالم باألحضان ،إضافة إلى تغيير زيارات
ال��دي��وان �ي��ات وت�ق�ل�ي��ل أع� ��داد امل��وج��ودي��ن فيها،
حماية لألسرة وللمقربني.
فاطمة الناصر

ناصر المويزري

هيفاء الكندري

■ الكندري :زيارات األهل ستكون محدودة ..وحضور األعراس لألقرباء فقط
■ الناصر :نعم للسالم الشفهي ..ال للعناق والمصافحة
■ المويزري :التعايش مع الواقع وتق ُّبله وتجنب التشاؤم
وأك � ��دت ال �ن��اص��ر ض � ��رورة ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي
وااللتزام بوضع الكمامات ووضع وسائل تطهير
ال �ي��دي��ن ع �ن��د امل ��داخ ��ل ه��ي ب �ع��ض ال� �ع ��ادات ال�ت��ي
يجب أن نعتاد عليها في املرحلة املقبلة ،مبينة
أن �ن��ا ال ن�ن�ك��ر وج� ��ود ص �ع��وب��ة ف��ي إق �ن��اع ال �ن��اس

على تغيير ثقافة التقارب االجتماعي الى ثقافة
التباعد االجتماعي في بلد ذي طبيعة اجتماعية
متماسكة.
وأك� � � � ��دت ال � �ن� ��اص� ��ر ض� � � � ��رورة ت� �ق� �ل� �ي ��ل ال� � ��زي� � ��ارات
االج �ت �م��اع �ي��ة ق ��در اإلم � �ك ��ان ،واالك� �ت� �ف ��اء ب��ال�س�لام

مطلب اجتماعي
أوضحت د .فاطمة الناصر أن التعايش مع كورونا بتغيير الكثير من العادات االجتماعية
يعد مطلبًا اجتماعيًا وصحيًا ووطنيًا واخالقيًا ودينيًا هامًا ،مؤكدة تعامل أفراد املجتمع
بصورة واعية مع ظروف تلك األزمة وتكاتفهم يدًا بيد مع الحكومة يعد شرطًا اساسيًا
للخروج من هذه االزمة وضغوطاتها.

الشفهي ب��دل العناق واملصافحة ،والحفاظ على
الكثافة املنخفضة داخل املنازل واالماكن العامة.

اإليمان باهلل
وم� ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د أس� �ت ��اذ ع �ل��م ال �ن �ف��س د .ن��اص��ر
امل��وي��زري ،ض ��رورة ال�ت�ع��اي��ش م��ع ال��واق��ع وتقبله
وتجنب ناشري السوء وال�ت�ش��اؤم ،وأن نقلل من
ً
متابعة األخبار أوال للتخفيف من التوتر ،مشددًا
على ض��رورة تقوية اإلي�م��ان ب��اهلل ،مشيرًا إل��ى أن
الفيروس قد أثر سلبًا وإيجابًا على حياتنا ،سواء
اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا أو دينيًا.
ول�ف��ت امل��وي��زري إل��ى أن بعض وس��ائ��ل التواصل
االج �ت �م��اع��ي س��اه�م��ت ف��ي ن�ش��ر ال �خ��وف وال�ه�ل��ع،
ب� �ج ��ان ��ب دوره� � � ��ا ف� ��ي ن� �ش ��ر ال� �ت ��وع� �ي ��ة ال �ص �ح �ي��ة
والوقائية.

قطاعات ستنتعش مع عودة الحياة
حدَّ د خبراء اقتصاديون
ومحللون الكثير من القطاعات
ومجاالت األعمال التي
ستنتعش عقب عودة الحياة،
وفي ما يلي أهمها:
سوق األثاث
كثير من األسر ستعمل على استبدال األثاث املوجود
حاليًا في منازلها ،العتبارات عدة ،أولها حرصًا على
النظافة وثانيها اختيار أنماط جديدة تناسب املكوث
في املنازل لفترة طويلة وتبعث على االسترخاء.

عيادات التجميل
بعد انقطاع طويل عن التردد على عيادات التجميل،
ً
وك��ل ما يهم امل��رأة ،ستشهد عيادات التجميل إقباال
كبيرًا من الراغبات في تجديد بشراتهن والحصول
على النضارة مجددًا بعد فترة طويلة من االنقطاع
عن تلك العيادات.

مكاتب المحاماة
ّ
ستشهد م�ك��ات��ب امل �ح��ام��اة ت��دف�ق��ًا ك�ب�ي�رًا للقضايا،
س��واء ال�خ��اص��ة ب��األح��وال الشخصية أو غيرها من
ّ
امللفات الشائكة ،خاصة ما يتعلق منها باملؤجرين
واملستأجرين.

شركات الصرافة
بعد ان�ق�ط��اع الكثيرين م��ن املقيمني ف��ي ال�ك��وي��ت عن
ّ
تحويل مبالغ لعائالتهم ف��ي ال �خ��ارج بسبب توقف
األع �م��ال واألزم ��ة امل��ال�ي��ة ،س�ت�ع��اود ش��رك��ات الصرافة
لتشهد نشاطًا ّ
وتدب الحياة فيها مجددًا.

قطاع التأمين
بعد انتهاء فترة تأمني عشرات آالف املركبات وتجديدها
بشكل مؤقت ستشهد مكاتب وش��رك��ات التأمني فترة
نشاط ،سواء من أصحاب السيارات أو الشركات الكبرى.

المستشفيات الخاصة
ك �ث �ي��رة ه ��ي ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ج��راح �ي��ة وال �ع�ل�اج ��ات غير
املستعجلة التي ّ
تأجلت بسبب الظروف التي عانتها
البالد والعالم أجمع ،ومع عودة الحياة بشكل تدريجي
ً
ستشهد املستشفيات الخاصة إقباال واسعًا.

شركات التنظيف
مع طول مدة املكوث في املنزل وعدم مغادرته من قبل
أغلب أفراد العائلة ،وما رافق ذلك من تخزين للسلع
ستشهد شركات النظافة طلبًا متزايدًا ،خاصة من
قبل أصحاب املنازل ذات املساحات الكبيرة.

صناعة بوابات التعقيم ستنتعش مع عودة الحياة (تصوير :بسام زيدان)

صناعة بوابات التعقيم
سواء أكان وضع تلك البوابات على مداخل املؤسسات
العامة أو الخاصة إلزاميًا أو اختياريًا ،فإن ذلك القطاع
بات يشهد طلبًا متزايدًا كإجراء احترازي والوقاية من
الفيروسات والجراثيم.

كراجات السيارات
أع �ط��ال ك�ث�ي��رة ت�ع� ّ�رض��ت ل�ه��ا امل��رك�ب��ات خ�ل�ال ف�ت��رات
الحظر الجزئي أو الكلي خالل إغالق محال تصليح
ً
ّ
السيارات ،ما سيحتم أن تشهد تلك الكراجات إقباال
كبيرًا.

قطاع المطاعم
ستكون ع��ودة اإلق�ب��ال على املطاعم أم �رًا حتميًا مع
ع ��ودة ال �ح �ي��اة ت��دري�ج�ي��ًا ،س ��واء م��ن ن��اح�ي��ة توصيل
ال�ط�ل�ب��ات ل�ل�م��وظ�ف�ين ،أو ال �ع��ائ�لات واألص ��دق ��اء ممن
اشتاقوا الى الجلوس في مطاعمهم املفضلة.

سوق المالبس
م ��ع ط ��ول ف �ت��رة اإلغ �ل��اق ال �ت��ي ب� ��دأت م �ن��ذ منتصف
مارس املاضي ،ودخولنا في فصل الصيف ،وزيادة
أوزان البعض نتيجة للنمط الغذائي أثناء الحظر وقلة

ً
ال�ح��رك��ة ،ستشهد م�ح��ال امل�لاب��س إق �ب��اال ك�ب�ي�رًا من
مختلف الفئات العمرية.

الصالونات النسائية والرجالية
ش��اه��دن��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن م �ق��اط��ع ال �ف �ي��دي��و وال �ص��ور
الطريفة ّ
لقصات شعر قام بها أف��راد من األسرة
بعضهم لبعض في اآلون��ة األخيرة ،نتيجة إقفال
الصالونات النسائية والرجالية أبوابها ،وعندما
ً
ت� ّ
�دب ال�ح�ي��اة ب�ه��ا م �ج��ددًا ،سنشهد إق �ب��اال كبيرًا
عليها.

صيانة المنازل
ب��ات��ت م �ن��ازل ك�ث�ي��رة ف��ي ح��اج��ة إلص�ل�اح ع�ط��ل هنا،
وخلل هناك ،سواء من حيث الكهربائيات أو التكييف
أو التمديدات الصحية ،وما إن تعود الحياة حتى تبدأ
األسر في حصر كل ما يحتاج صيانة.

عيادات الطب البيطري
ُ
األزمة لم تطل البشر فحسب ،بل امتدت إلى الحيوانات
األل�ي�ف��ة ال�ت��ي ت��رب� ّ�ي�ه��ا كثير م��ن األس ��ر ف��ي م�ن��ازل�ه��ا؛
إذ ل��م تتمكن م��ن ع�لاج�ه��ا أو ح�ت��ى ال�ح�ص��ول على
مستلزماتها في اآلونة األخيرة ،ما يعني انتعاش تلك
ال�ع�ي��ادات وق�ط��اع مستلزمات الحيوانات األليفة بعد
عودة الحياة.
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عودة الحياة ..بضوابط جديدة

عودة الدوري
ً
رسميا أمس
األلماني

جانب من لقاء بوروسيا دورتموند وشالكه في منافسات الدوري األلماني الذي عاد الى الحياة أمس وكان معلقاً منذ منتصف مارس بسبب كورونا ..وتبدو المدرجات خاوية من دون جمهور (رويترز)

اعتماد بروتوكوالت صحية مناسبة لعودة النشاط الرياضي
يتحرك العالم باتجاه الخروج
من كابوس كورونا بحزمة
من اإلجراءات ،وفتح المجال
أمام دوران عجلة الحياة من
جديد تدريجيا ،وفق إجراءات
احترازية ووقائية ،ولم تكن
الرياضة عن هذا ببعيدة،
بعدما تقرر استئناف الدوري
األلماني امس من دون
جمهور ،وسوف تشهد
األيام المقبلة اإلعالن من
قبل دول اوروبية عن عودة
النشاط الرياضي.
وعلى مستوى دول
المنطقة ،تتجه دولة
اإلمارات العربية المتحدة
إلطالق العنان للحركة
الرياضية لتعود من جديد
خالل شهر أغسطس
المقبل ،وتمثل ذلك فى
قرار االتحاد اإلماراتي لكرة
السلة الذي خاطب األندية
رسميا بتحديد يوم 23
اغسطس المقبل موعدا
الستكمال مسابقات
الدوري العام للمراحل
السنية ،على أن تبدأ
االستعدادات للتدريبات يوم
 3من الشهر نفسه.
محمود العديسي
ومحمد سليمان
م�ح�ل�ي��ا ،م � ��ازال امل ��وق��ف غ��ام �ض��ا ح ��ول ع ��ودة
ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي م �ج��ددا ،باستثناء بعض
القرارات الخجولة التي صدرت عن اتحاد كرة
ال�ق��دم ،باستكمال م��ا تبقى م��ن امل��وس��م خالل
ش�ه��ر أغ�س�ط��س امل �ق �ب��ل ،وب �خ�ل�اف ذل ��ك تبقى
جميع االتحادات في سبات عميق.
ووفق ما أكدت مصادر لـ سبقلا ،فان اجتماعا
سيضم رئ�ي��س اللجنة األومل�ب�ي��ة الشيخ فهد
ناصر الصباح مع رؤساء االتحادات واألندية
املتخصصة ،أو من ينوب عنهم يوم الثالثاء
 19مايو ال�ج��اري الساعة الرابعة ع�ص��را ،عن
طريق بث فيديو عبر برنامج  ،zooMملناقشة
تداعيات أزمة كورونا على الرياضة الكويتية،
ك�م��ا ت�ض�م��ن ك �ت��اب ال��دع��وة امل��وج��ه للهيئات
الرياضية املعنية أن اللقاء سيتطرق لدراسة
ال ��وض ��ع ال� ��راه� ��ن ووض � ��ع خ �ط��ط م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
ملصير الرياضة الكويتية ،وآلية الخروج من
الوضع الراهن الذي أصاب الرياضة بالجمود
بسبب إيقاف النشاط ،وهي خطوة بال شك في
الطريق الصحيح نحو وض��ع خريطة طريق
واض �ح��ة امل �ع��ال��م ل �ع��ودة ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي،
وف��ق اإلج � ��راءات االح �ت��رازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة التي
اشترطتها وزارة الصحة.

جهوزية المنشآت الرياضية
ح��ول جهوزية املنشآت الرياضية الستقبال
الرياضيني خ�لال الفترة املقبلة إذا م��ا صدر
ق��رار رسمي ب��ذل��ك ،أك��د الشيخ حمود املبارك
ال� �ص� �ب ��اح ،ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر ع� ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل��ري��اض��ة ل�ق�ط��اع اإلن� �ش ��اءات وال �ص �ي��ان��ة ،أن
ع�م��ل ش��رك��ات ال�ص�ي��ان��ة للمنشآت الرياضية
ظ��ل متواصال وبانتظام ت��ام ،حتى ج��اء ق��رار
الحظر الشامل في ظل الظروف االستثنائية
التي تمر بها البالد ملواجهة انتشار فيروس

هل تسير الرياضة الكويتية
على خطى أوروبا

؟

سبقلا استطلعت رأي عدد من المسؤولين:

فهد ناصر الصباح

حمود المبارك

رئيس «األولمبية»
يجتمع باالتحادات
الثالثاء

¶ المبارك :صيانة المنشآت ¶ اليوسف:
نتمنى عودة النشاط..
توقفت وبعضها تحت
سلطة الجهات المختصة وسنعلن عن رؤيتنا
قريبا ً
بمواجهة كورونا

كورونا وعندها توقف كل شيء التزاما بقرار
الحظر.
وأوض��ح امل�ب��ارك أن هناك ع��ددًا من املنشآت
ال��ري��اض �ي��ة ت �ح��ت س�ل�ط��ة ع ��دد م��ن ال�ج�ه��ات
املختصة بمواجهة «ك��ورون��ا»؛ منها وزارة
ال �ص �ح��ة ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،ول �ي��س ل��دي�ن��ا
موعد محدد بإخالء تلك املنشآت حتى نقوم
ب ��إع ��ادة ص�ي��ان�ت�ه��ا وات� �خ ��اذ ك��ل اإلج � ��راءات
الوقائية قبل السماح ب��إع��ادة استخدامها
م��ن ق �ب��ل ال��ري��اض �ي�ين ،ح��رص��ا ع �ل��ى س�لام��ة
ال�ج�م�ي��ع ،متمنيا أن ت�ش�ه��د ال �ف �ت��رة املقبلة
ّ
ع ��ودة ال�ح�ي��اة الطبيعية ب�ع��د ال�ت�غ��ل��ب على
أزم��ة «ك��ورون��ا» ،وأن تعود عجلة الرياضة
ل�ل��دوران من جديد ،وأن تظل الكويت تنعم
باألمن واألم��ان واالستقرار ،في ظل القيادة

السياسية الرشيدة.

اليوسف :قريبا ً نعلن رؤيتنا

أعرب الشيخ أحمد اليوسف رئيس اتحاد كرة
القدم عن أمله في أن يعود النشاط الرياضي
ف��ي أق ��رب وق ��ت ،أس ��وة ب �ع��دد م��ن ال ��دول التي
أعلنت عن ذلك ،وأن يكون ذلك وفق اإلجراءات
االح� �ت ��رازي ��ة وال��وق��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ره��ا وزارة
الصحة.
وأك��د ال�ي��وس��ف أن الجميع ملتزمون ق��رارات
القيادة السياسية في ما ت��راه مناسبا خالل
األزم��ة الحالية ،ملنع انتشار فيروس كورونا،
م�ض�ي�ف��ا إن ��ه ،وخ�ل�ال ي��وم�ي�ن ،س�ي�ع�ل��ن ات�ح��اد
الكرة عن رؤيته للفترة املقبلة في ما يخص
نشاط كرة القدم.

استئناف بعض البطوالت
ً
رسميا
سمت
مواعيد ُح ِ
• تشيكيا 23 :مايو
• الدنمارك 28 :مايو
• صربيا 30 :مايو
• النمسا 2 :يونيو
• البرتغال 4 :يونيو

• كرواتيا 6 :يونيو
• تركيا 12 :يونيو
• النرويج 16 :يونيو
• روسيا 21 :يونيو
• فنلندا 1 :يوليو

مواعيد مبدئية للعودة
• رومانيا 27 :مايو
• بولندا 29 :مايو
• أسبانيا 12 :يونيو
• إيطاليا 13 :يونيو

• اليونان 14 :يونيو
• إنكلترا 15 :يونيو
• سويسرا 20 :يونيو

أحمد اليوسف

البنوان :برامج االتحادات
ق ��ال أس �ع��د ال �ب �ن��وان رئ �ي��س ن ��ادي ك��اظ�م��ة إن
قرار عودة النشاط من عدمه يظل بيد القيادة
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�س�ل�ط��ات ال�ص�ح�ي��ة ال�ت��ي تملك
امل �ع �ل��وم��ات وال �ب �ي��ان��ات ال �ك��ام �ل��ة ع��ن ال��وض��ع
الصحي ،في ظل أزمة «كورونا».
وأوض ��ح ال �ب �ن��وان أن��ه يتمنى ع ��ودة ال�ن�ش��اط
الرياضي خالل املرحلة املقبلة ،حتى وان كان
بشكل جزئي ،يتمثل في فتح املالعب لقاعدة
ال�ن��اش�ئ�ين إلج ��راء ال�ت��دري�ب��ات ،وف��ق إج ��راءات
وتدابير احترازية صارمة ،وهو أمر سيكون
جيدا ،وف��ي ح��ال نجاح التجربة يتم توسيع
ال �ق ��اع ��دة ،م ��ن أج ��ل ف �ت��ح امل �ج ��ال ل�ل��ري��اض�ي�ين
بالعودة مجددا الى املالعب.
وط��ال��ب ال �ب �ن��وان ج�م�ي��ع االت �ح ��ادات ب�ض��رورة
اإلع�ل�ان ع��ن ب��رن��ام��ج امل�س��اب�ق��ات ال �خ��اص بهم
خالل املرحلة املقبلة ،أسوة باتحاد كرة القدم،
حتى تتمكن األندية من اتخاذ التدابير الالزمة
وتجهيز األط �ق��م الفنية واإلداري � ��ة ل�ك��ل لعبة،
وفق ما تراه مناسبا لها خالل الفترة املقبلة.

الشريدة :ما زال الوقت مبكراً

م��ن ج �ه�ت��ه ،أك ��د خ��ال��د ال �ش��ري��دة رئ �ي��س ن��ادي
ال�ن�ص��ر أن ال��وق��ت م��ا زال م�ب�ك��را ل�ل�ح��دي��ث عن
ع � � ��ودة ال � �ن � �ش ��اط ال � ��ري � ��اض � ��ي ،خ� �ص ��وص ��ا ف��ي
ظ��ل ال �ظ ��روف ال�ح��ال�ي��ة ال �ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا ال �ب�لاد،
مل��واج�ه��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا .وأوض ��ح ال�ش��ري��دة
أن��ه علينا االن�ت�ظ��ار حتى انتهاء فترة الحظر
الشامل وإعالن السلطات املختصة عن رؤيتها
ل�ل�م��رح�ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،إال ان ذل ��ك ال ي�م�ن��ع م��ن أن
ت�ك��ون ه�ن��اك جهوزية ت��ام��ة للوضع الرياضي
ملا بعد «ك��ورون��ا» ،من خ�لال إع�لان االت�ح��ادات
عن برامجها حتى تضع األندية اإلستراتيجية
ال�خ��اص��ة ب�ه��ا ،س ��واء فنيا أو اداري � ��ا ،م��ن أج��ل
انطالق النشاط فور السماح بذلك ،متمنيا أن
تشهد الفترة املقبلة عودة الحياة الطبيعية في
جميع ربوع البالد عقب زوال األزمة الحالية.

أسعد البنوان

خالد الشريدة

¶ البنوان :القرار
للسلطات الصحية..
ويجب على االتحادات
اإلعالن عن برامجها

¶ الشريدة :ما زال الوقت
مبكراً ..ويمكن تجهيز
الكوادر الفنية واإلدارية
خالل المرحلة الحالية

8

إجراءات وتدابير احترازية

يمكن للرياضة الكويتية أن ت�ع��ود سريعا وبشكل ج��زئ��ي ،وفق
إجراءات وتدابير وقائية بالتنسيق بني الهيئات الرياضية والسلطات
الصحية ،وتتلخص تلك اإلجراءات في اآلتي:

1
2
3
4
5
6

تعقيم المنشآت الرياضية تحت إشراف
وزارة الصحة.
تجهيز تلك المنشآت بأدوات الوقاية وأجهزة
قياس الحرارة.
توفير أطقم طبية داخل األندية إلجراء
الفحوصات الالزمة لالعبين قبل الدخول.
توفير األجهزة اإلدارية القادرة على التعامل
مع أي طارئ أو عارض صحي.
الحرص على المسافات المقررة للتباعد
االجتماعي بين الالعبين أثناء التدريب.
محاضرات توعية لالعبين قبل بدء التدريبات
عن مخاطر التالحم واالحتكاك مع الزمالء داخل
الملعب وضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية.

7

الحرص على مراقبة األدوات الخاصة بكل العب
وتجنب استخدامها من قبل اآلخرين ،خصوصا
في مرحلة الناشئين حيث يقل الوعي.

8

فتح قنوات اتصال مع أولياء األمور لالطمئنان
على الحالة الصحية لالعبين ،وتدوين
المالحظات وأي تطورات صحية طارئة.

 10الكويت
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فريق العمل:

% 25

 سالم عبد الغفور علي الخالدي -بالل بدر

زيادة في
إفالس الشركات
عالمياً..
والكويت ليست
بعيدة عن هذه
السيناريوهات

 هبة حماد -ابراهيم عبد الجواد

لم تشفع
تريليونات العالم
التي ضخت خالل
األشهر الماضية
لتحفيز االقتصادات
في ايقاف نزيف
خسائر االقتصاد،
ولم يكن لدى
غالبية الدول
سوى خيار إعادة
الحياة بشروط
صارمة ،تتضمن
استمرار سبل
مواجهة فيروس
كورونا واالبقاء
على دوران عجلة
االقتصاد وان كان
ببطء.

450

مليون دينار
أقساط قروض
مستحقة
في  2020على
 4شركات
عقارية كبرى..
كيف تسددها؟

حزم تحفيز بتريليونات الدوالرات عالمياً لم تفلح أمام «كورونا»!

أنقذوا االقتصاد والمال العام..

بـ«عودة الحياة»

وف�ق��ًا لتقارير عاملية ف��إن ح��زم التحفيز الخيالية ل��ن تتمكن من
تقليص تداعيات «كوفيد »-19سوى بنسبة تتراوح بني % 30إلى
 % 40فقط من اجمالي خسائر متوقعة تبلغ  8.8تريليونات دوالر،
علمًا أن تلك التقديرات قابلة للزيادة كلما تأخر ظهور العالج
واللقاح.

وفي ما يلي أبرز المؤشرات العالمية التي خلفتها
األزمة:

◄

 معدالت البطالة ترتفع بنسب غير مسبوقةعالميا 30 ..مليون وظيفة فقدت في الواليات
المتحدة منذ بداية ابريل الماضي حتى اآلن.

◄

  % 25زيادة في عدد الشركات المتوقع إفالسهاهذا العام.

◄

 تسريع وت��ي��رة إح�لال ال��روب��وت��ات محل العمالةالبشرية ،بعد ان تعطلت المصانع بسبب عدم
قدرة االنسان على مواجهة الفيروس.

◄

 توقعات بتسجيل أول ركود لالقتصاد العالميمنذ عام  2009وبنسبة  1.3%العام الحالي ،مقابل
نمو بواقع % 2.5في العام الماضي.

◄

 مخاوف من تخلف الدول الناشئة عن سداد الديونودعوات بتأجيل أقساط قروض الدول األشد فقرا.

◄

 انخفاض حجم التجارة العالمية ب��ـ % 4.3العامالحالي ،مقابل تراجع بـ % 0.4عام .2019

◄

 أس��ع��ار النفط خسرت  % 50منذ ب��داي��ة العاموحجم الطلب تراجع بواقع  35مليون برميل يومياً.

◄

 الدعم الحكومي لحماية العمالة الوطنية في«ال��خ��اص» ق��د يتضاعف وال��ه��ج��رة إل��ى «ال��ع��ام»
ستتزايد.

ً
مطمئنا كما
أما في الكويت فالمشهد ليس
يظن البعض على المستويين االقتصادي
والمالي وفي ما يلي أبرز المخاطر:

◄

 عجز ح��اد ف��ي ال��م��وازن��ة بسبب انهيارأسعار النفط وتوقعات بأن يسجل اكثر من
 19مليار دينار في  2020ــ .2021

◄

 االحتياطي العام يقترب من النفاد والقانون للدين العام يمكن الدولة من سد
العجز.

◄

 غالبية القطاعات االقتصادية متضررةمن اإلغ�لاق ،وباشرت في إنهاء الخدمات
وتخفيض الرواتب.

◄

 توقعات بتراجع أرب���اح البنوك الكبرىفي النصف األول بنسب تدور حول ،50%
وخسارة «الصغيرة» غير مستبعدة.

◄

  220مليون دينار فاتورة دع��م العمالةالوطنية في القطاع الخاص ،بخالف تكلفة
القروض الميسرة.

◄

 نحو  450مليون دي��ن��ار أق��س��اط ق��روضمستحقة في  2020على  4شركات عقارية
كبرى.

◄

 مليار دوالر خسائر الكويت نتيجة إغالقمطار الكويت وانخفاض عدد الركاب بمقدار
مليوني راك��ب ،فضال عن خسائر شركات
الطيران الوطنية.

◄

 مؤشر السوق األول للبورصة خسر 27%مقارنة بإغالق العام الماضي والقيمة
السوقية تراجعت بنسبة .24%

ووف�ق��ًا للمعطيات السابقة ،ف��إن على الكويت أن تحذو
حذو دول العالم ،باتجاه عودة الحياة عقب انتهاء فترة
الحظر ال�ش��ام��ل ،م��ع تطبيق اش�ت��راط��ات ص��ارم��ة لقواعد
التباعد االج�ت�م��اع��ي ،ب�ه��دف اس�ت�م��رار م��واج�ه��ة فيروس
كورونا.
وكما هو الحال عامليًا ،فإن األزمة الحالية تتحول شيئًا
فشيئًا إل��ى أزم��ة دي��ون على مستوى ال ��دول وال�ش��رك��ات،
وإذا ما كانت دولة الكويت بعيدة عن هذا االحتمال ،فإن
ال�ع��دي��د م��ن ال�ش��رك��ات ق��د ت�ك��ون ع��رض��ة ل�لإف�لاس ،إذا ما
طالت مدة اإليقاف ،وستعمق خسائر قطاع البنوك.
وبالنظر إلى الدور الوطني الذي تقوم به البنوك ،في دعم
جهود الدولة ملوجهة األزم��ة ،ف��إن تركها لتتحمل تكلفة
األزم� ��ة ك��ام�ل��ة ،ق��د ي�ع��رض�ه��ا مل�خ��اط��ر االن �ك �ش��اف بمبالغ
ك �ب �ي��رة ،وع �ن��ده��ا س�ت�ض�ط��ر ال��دول��ة ل�ل�ت��دخ��ل لحمايتها
بمبالغ مليارية.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ف � ��إن ف� ��ات� ��ورة ال� ��دع� ��م ال �ح �ك��وم��ي م �ع��رض��ة
للتضاعف ،لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص،
إذا ما طال اإلغالق واضطرت الدولة لتحديد حزمة الدعم.
ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن اإلق� �ب ��ال ع�ل��ى ال� �ق ��روض امل�ي�س��رة
ليس كما كان متوقعًا ،فبعض التجار غير مقتنعني بأن
يحصل ع�ل��ى ق��رض ينفق ج ��زءًا ك�ب�ي�رًا م�ن��ه ع�ل��ى روات��ب
وإيجارات ،من دون االستفادة منه تشغليًا.
من جهة أخرى ،فإن التصنيفات السيادية لدولة الكويت
ع��رض��ة ل�ل�ت�خ�ف�ي��ض ف��ي امل��راج �ع��ة ال �ن �ص��ف س �ن��وي��ة ،مع
استمرار نزيف االقتصاد ،وتراجع أسعار النفط ،وغياب
ق��ان��ون ال��دي��ن ال �ع��ام ،م��ع األخ ��ذ ب��االع �ت �ب��ار أن تخفيض
ال�ت�ص�ن�ي��ف ال �س �ي��ادي ي�ن�ع�ك��س ع�ل��ى ال �ب �ن��وك ب�م��زي��د من
التخفيض.
وإذا كان الحديث حاليًا ينصب على الحفاظ على العمالة
الوطنية في القطاع الخاص ،فإن هذا لن ينفع بعد أشهر،
بعد شعور الكويتني بمخاطر العمل في القطاع الخاص
م�ق��ارن��ة ب �ـ«ال �ع��ام» ،ل�ت�ع��ود ظ��اه��رة ه�ج��رة امل��واط �ن�ين من
القطاع الخاص الى العام ،مما يتسبب في ارتفاع معدالت
البطالة ،نظرًا لعدم قدرة الحكومة على استيعاب املزيد.

¶ المشهد العالمي يتداعى
ً
ورك����ودا ..لم
خسائر وبطالة
ي���ج���دوا ح��ل� ً
ا س����وى ال���ع���ودة
ً
تدريجيا
¶ مصاعب الكويت تكبر في
ظ���ل ع��ج��ز ال���م���وازن���ة وغ��ي��اب
قانون الدين العام ..وعليها
أن تقتفي أثرها
¶ إه��م��ال ال��ح��ل��ول وتأجيلها
قد يهددان بأزمة ديون ّ
تضر
ال��ب��ن��وك ..وع��ن��ده��ا ال��دول��ة
مضطرة للتدخل بالمليارات!
¶ التصنيف السيادي للدولة
معرض لمزيد من التخفيض..
ومن بعدها تصنيفات البنوك
والشركات الكبرى

ٌ
ٌ
والتزام ..فعقاب
فتح
النفيسي:

العجيل :خلق اقتصادات جديدة

الوزان :اإلفالس يهدد المشاريع

ب��رؤي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ،ي ��رى رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي أنه
رغم دمار األزمة الحالية لكثير من القطاعات
االقتصادية ،ال سيما امل�ش��روع��ات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة ال �ت��ي ال ت�س�ت�ط�ي��ع ال �ت��وق��ف عن
العمل تحت أي ظرف لطبيعة عملها ،وبالتالي
ه ��ي األك� �ث ��ر ت� �ض ��ررًا ،ف� ��إن ات� �ب ��اع اإلج � � ��راءات
والتعليمات ال�ت��ي أق��رت�ه��ا السلطات الصحية
للحفاظ على البشر ال بد أن تكون على رأس
أولوياتنا في املقام األول ملواجهة جائحة ،ألول غازي النفيسي
مرة نعاصرها ،وتكون بهذا الشكل املفزع ،وال
نعرف لها نهاية.
ّ
وأوض��ح أن عملية فتح االقتصاد مسألة معقدة ج� ّ�دًا ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن،
خصوصًا م��ع ت��زاي��د معدل اإلص��اب��ات بفيروس ك��ورون��ا بشكل مخيف
في البالد ،وهو ما ال يمكن معه تشغيل النشاط التجاري جملة واح��دة،
على نحو ما يطالب به كثيرون ،نظرًا الى الخطورة الشديدة التي ستحيق
ً
بالجميع ،بما فيها االقتصاد أوال قبل الصحة .غير أن العم بوعبدالعزيز
يشير إلى إمكانية الفتح الجزئي املحدود لالقتصاد باملشاريع الضرورية
وذات األول��وي��ة ال �ق �ص��وى ،م��ع األخ ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار التعليمات وامل�ح��اذي��ر
الصحية ،وإن لم يتم االل�ت��زام بتلك التعليمات خ�لال فتح النشاط جزئيًا
يتعينّ على الفور عقاب غير امللتزمني أوعودة إلى اإلغالق مجددًا؛ فالحفاظ
على البشر أهمُ ،
فهم من يصنعون االقتصاد ومن دونهم ال وجود لتجارة
وال حياة.

قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل إن تداعيات أزمة «كوفيد  »19امتدت لتشمل االقتصاد
العاملي وال اقتصاد مستثنى من التأثر بها ،مؤكدًا أن جميع الدول تأثرت بمستويات مختلفة ونسب متفاوتة.
ً
وتابع العجيل قائال :مما ال شك فيه أن التأثير سيكون كبيرًا في أي اقتصاد خصوصًا في حال استمرت
ً
عمليات الحظر س��واء ك��ان��ت ش��ام�لا أو ج��زئ�ي��ًا ،لشهور متواصلة ف��إن ذل��ك م��ن ش��أن��ه أن يعمل على خلق
اقتصادات جديدة بحيث سيصبح االقتصاد بعد األزمة يختلف عما كان عليه قبلها.
وأوضح العجيل أن العديد من األنشطة االقتصادية ستختفي وتتالشى وأخرى جديدة ستظهر في السوق
ً
خاصة تلك التي ستنشأ أثناء األزمة وهي التي ستستمر في ما بعد ،مؤكدًا أن التركيز مستقبال سيكون
على التوجه الرقمي ودعم االقتصاد والتجارة الرقمية.
وبني أن عودة األنشطة ستكون تدريجيًا .أما تعافي االقتصاد سيستغرق وقتًا من الصعب تحديده حاليًا .ماجد العجيل

أك� � ��د ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
غ ��رف ��ة ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة،
عبدالوهاب الوزان ،أن تداعيات
األزمة الراهنة ستكون «مؤملة»
على االقتصاد املحلي ،كما أن
تأثيراتها ستكون كبيرة في
امل � ��دى ال �ق �ص �ي��ر ،خ�ص��وص��ًا
ع� �ل ��ى امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة وم ��ا ت�ش�م�ل��ه من
م �ط��اع��م وم� �ق � ٍ
�اه وغ �ي��ره��ا من عبدالوهاب الوزان
األع � �م� ��ال ال� �ت ��ي ت �ع �ت �م��د ع�ل��ى
ال��دخ��ل ال �ي��وم��ي ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��دع��م ال�ح�ك��وم��ي فإنها
ستظل تحت تهديد احتمالية اإلفالس والخروج من السوق
مستقبال.
واض� � ��اف ال � � ��وزان أن ال �ع��دي��د م ��ن ال� �ع ��وام ��ل س �ت �ك��ون ل�ه��ا
ان�ع�ك��اس��ات مختلفة ع�ل��ى االب �ع��اد االق�ت�ص��ادي��ة ،كتسريح
العمالة واملوظفني من أعمالهم وإفالس بعض الشركات في
حال طالت األزمة واستمر اإلغالق ،وستكون هناك عوامل
لها تأثير مباشر على األداء العام.
ولفت الوزان إلى أن ما شملته الحزمة االقتصادية من دعم
حكومي لبعض الشرائح والفئات سيكون تأثيرها مؤقتا،
حيث ستمكن البعض من تخطي األزمة ،ولكن قد ال يتمكن
البعض اآلخر من االستمرار.

المحيالن :مطلوب حكومة ومجلس طوارئ
يؤكد وزير الصحة األسبق وعضو املجلس األعلى للبترول سابقًا د .عبدالرحمن املحيالن ،ضرورة أن تعي
الحكومة مخاطر وتداعيات األزمة على االقتصاد الوطني حتى تتمكن من وضع الحلول الناجعة للقضايا
املتشابكة التي يتوقع لها -إذا ما استمر الوضع بهذا الشكل ومع استمرار اإلغ�لاق -أن يكون هناك عواقب
وخيمة سنمر بها حتى بعد انتهاء فيروس كورونا.
ودعا املحيالن إلى ض��رورة أن يكون هناك حكومة ومجلس ط��وارئ خالل العامني املقبلني تكون مهمتهما
وضع التشريعات العاجلة والحلول املناسبة ملعالجة األزمات املفاجئة ،على أن تشكل هيئة تحكيمية للبت في
املنازعات بني األطراف جميعًا.
ويقول إن األمر يتعلق بقضايا متشابكة ألبعد مدى ،من جهة العمالة واملوظفني الذين ترتب عليهم قرارات
وعقود بني قطاع خاص وخاص وقطاع عام وخاص ،إلى جانب تعاقد بعض املنشآت مع مؤسسات دولية ،عبدالرحمن المحيالن
وبالتالي املشكلة أعمق من االقتصار على تقديم قروض وحسب.
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الكويت 11

عودة الحياة ..بضوابط جديدة

التأخر في «عودة الحياة» ستكون له تبعات كارثية على االقتصاد

ّ
مهب الريح
ألف وظيفة في

أكدت احصاءات حديثة أن  5أنشطة اقتصادية رئيسية أصبحت في مرمى التعثر بسبب
استمرار اغالق االقتصاد وفرض الحظر الكلي الوقائي من السلطات الصحية للحد من
تفشي وباء كورونا المستجد.
وبينت اإلحصائية ان األنشطة بحسب التصنيف الدولي لها هي «العقارية واإليجارية وأنشطة
خدمات األعمال ،وتجارة الجملة والتجزئة والسلع الشخصية والمنزلية ،والفنادق والمطاعم،

واإلنشاءات ،والوساطة المالية».
وأشارت الى ان تلك األنشطة يعمل فيها أكثر من  1.152مليون موظف وعامل أجنبي،
ويشكلون  %45.7من قوة العمل في الكويت والتي يبلغ  2.52مليون شخص ،جميعهم
لديهم اقامات صالحة ،ومراكز قانونية قائمة ،وكانوا على رأس أعمالهم قبل نشوب األزمة
وتفشى الوباء المستجد.

أبرز األنشطة المتضررة

قطاعات رئيسية في
ُّ
التعثر واإلفالس
مرمى
بسبب الحظر الكلي
وتوقف األعمال

◄

!

ال���������ع���������ق���������ارات ◄ الفنادق والمطاعم

◄ خ����دم����ات األع���م���ال ◄ ال���وس���اط���ة ال��م��ال��ي��ة
◄ تجارة الجملة والتجزئة

أعداد العمالة األجنبية
النشاط االقتصادي

مجموع العمالة االجنبية

االنشطة العقارية وخدمات االعمال

162.500

تجارة الجملة والتجزئة والسلع الشخصية والمنزلية

433.125

الفنادق والمطاعم

118.275

اإلنشاءات

423.830

الوساطة المالية

14.540

1,152.270

المجموع

¶ يعمل بها حوالي  1.15مليون موظف ..واألزمة تهدد مصير  %50منهم بـ«التفنيش» أو خفض الرواتب

إحالل الشباب الكويتي..
ومضاعفة مكافأة
دعم العاملة

¶ العودة تتطلب خطة محكمة وإجراءات وقائية وعقابية صارمة حتى ال نعود إلى نقطة الصفر

ش��ددت املصادر على ض��رورة ان تتعلم
ال �ح �ك��وم��ة م ��ن االزم� � ��ة ،وان ت�ع �م��ل على
تطوير برامج القوى العاملة وتوظيفها،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ح��ث ال�ش�ب��اب الكويتي
على االنخراط في عدد من الوظائف التي
يسيطر عليها األج ��ان��ب ،م�ث��ل األع �م��ال
ال �ح��رف �ي��ة ،وب �ع��ض االخ �ت �ص��اص��ات في
ش��رك��ات امل �ق��اوالت واالن� �ش ��اءات والنقل
وال� � ��زراع� � ��ة وغ� �ي ��ره ��ا ،وذل� � ��ك م� ��ن خ�ل�ال
مضاعفة مكافأة دع��م العاملة الوطنية،
ح �ت��ى ي �ك��ون ه �ن��اك ت�ش�ج�ي��ع ل�ل�ع�م��ل في
القطاع الخاص وكسر األعراف والحواجز
النفسية التي تمنع الشباب بالعمل بمثل
هذه الوظائف.

¶ يشكلون  %45.7من قوة العمل في الكويت والبالغة  2.52مليون عامل أجنبي
ع �ل��ى ذات ص �ل��ة ع �ل �ق��ت م� �ص ��ادر اق �ت �ص��ادي��ة متخصصة
اط�ل�ع�ت�ه��ا سبقلا ع �ل��ى اإلح �ص��ائ �ي��ة «أن� ��ه م��ن امل �ت��وق��ع في
ح��ال استمرار اغ�لاق االقتصاد مل��دة أط��ول ان تكون هناك
ع �م �ل �ي��ات واس� �ع ��ة إلع� � ��ادة ال �ه �ي �ك �ل��ة ف ��ي وظ ��ائ ��ف ال�ع�م��ال��ة
األج �ن �ب �ي��ة ف��ي ال �ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات ال �خ��اص��ة املنتمية
لألنشطة االقتصادية الرئيسية املتضررة من االزم��ة ،وان
تشهد ق��رارات تسريح بنسبة ال تقل عن  - %50إن لم تكن
بدأت بالفعل – حتى تقلل مصاريفها وتقاوم للبقاء على
قيد الوجود ،او تتجهز لإلفالس ،وه��ذا يعني فقدان اكثر
من  570ألف موظف أجنبي ألعمالهم ،مما ينذر بمشكلة»
ب�ط��ال��ة أج�ن�ب�ي��ة «س�ت�ص�ب��ح ب�ل�ا م� ��وارد م��ال�ي��ة ت �ض��اف ال��ى
البطالة املحلية ،ال�ت��ي م��ن امل��ؤك��د ستشكل ضغطًا سلبيًا
على املجتمع واالقتصاد معًا.

العمالة األجنبية
واستدركت قائلة :قد يرتفع رقم العمالة األجنبية املتوقع
ان تفقد وظائفها الى  700ألف ،ومن املرجح ان تكون لالزمة
انعكاس عليها أي�ض��ا ،وال ب��د اإلش��ارة ال��ى ان ع��ددا كبيرا
من تلك العمالة لديها أس��ر تقيم معها في الكويت ،وهي
من يقوم بالصرف عليها ،أي ان رق��م املتضررين سيكون
خطير جدًا.
وأك � � ��دت ان � ��ه ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ال� �ه ��اج ��س ال� �ص� �ح ��ي ،ف ��ان
الحقيقة ال ب��د ان ت�ق��ال ،وعلينا ان نعترف ان تداعيات
اس�ت�م��رار اغ�لاق االق�ت�ص��اد م��ن الناحية الفنية عواقبها
كارثية ليس على مستوى خسائر املؤسسات التجارية
وان �ع �ك��اس��ه ع �ل��ى اع �م��ال �ه��ا وع �م��ال �ت �ه��ا ،ب��ل ي �ت �ج��اوز ذل��ك

ال��ى ان�ع�ك��اس��ات اجتماعية وص�ح�ي��ة نفسية إض��اف��ة ال��ى
األمنية ،اذ ان االستمرار في اغ�لاق االقتصاد وحجزهم
في منازلهم دون عمل او تمكينهم من السفر الى بلدانهم
ع �ل��ى األق� ��ل ،م��ن امل �م �ك��ن ان ي �ح��ول امل�ش�ك�ل��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ل��دي �ه��م ال� ��ى م �ش��اك��ل أخ � ��رى ت �م��س ب ��االم ��ن امل �ج �ت �م �ع��ي،
وس �ي �ك��ون وق �ع �ه��ا ك�ب�ي��ر ع �ل��ى األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة امل�ن�ه�ك��ة
أصال منذ  3اشهر بسبب عملها على األرض وتطبيقها
خطط تنفيذ الحجر الجزئي بداية االمر ،وحاليا الكلي
ال��ذي ت��م اق ��راره م��ؤخ��را وسيمتد ال��ى ن�ه��اي��ة ش�ه��ر مايو
ال �ج��اري ،إض��اف��ة ال��ى ال �ح��راس��ات األم �ن �ي��ة ع�ل��ى امل�ن��اط��ق
املوبوء ة والحاجر الصحية.

تخفيف القيود
وش��ددت املصادر على ض��رورة قيام الحكومة وبالتعاون
م��ع وزارات �ه��ا ك��ل ف��ي اختصاصها إض��اف��ة ال��ى االستعانة
بمؤسسات املجتمع املدني والقطاع الخاص في عمل خطة
محكمة لتخفيف الحظر الكلي وإعادة الحياة الى االقتصاد
بشكل تدريجي ومتناغم الى بيئة االعمال بحيث ال تضطر
م��رة أخ��رى ال��ى إغ�لاق��ه ،كما عليها االس�ت�ف��ادة م��ن تجارب
الدولة التي مرت باملشكلة نفسها وتجاوزتها وعلى سبيل
املثال جمهورية الصني.
مؤكدة الى قرار عودة الحياة الى طبيعتها ال بد ان يكون
ب�ش�ك��ل ت��دري �ج��ي ،وت �ص��اح �ب��ه إج� � ��راء ات وق��ائ �ي��ة ص��ارم��ة،
وق� ��رارات عقابية مغلظة ،ع�ل��ى ان ت�ت��واك��ب معها حمالت
إعالمية عالية الحرفية بالتوعية الخاصة بالوقاية من
اإلصابة في وباء كورونا املستجد.

لخصت ال��م��ص��ادر ان��ع��ك��اس��ات ط���ول أم���د االزم���ة
واالستمرار في االغالق فيما يلي:

1
2
3

تسريح الشركات لعمالتها وبالتالي تصبح لدينا ازمة
بطالة اجنبية بخالف البطالة المحلية من المواطنين.
تضرر البنوك بالدرجة األولى من ناحية تعثر او افالس
الشركات التي لديها تسهيالت مصرفية.
توقف عدد من العمالة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه
البنوك خصوصا ف��ي م��ا يخص ال��ق��روض الشخصية
وتسهيالت شراء السيارات واألجهزة اإللكترونية.

4

عجز العمالة عن دفع المستحقات االيجارية للسكن
وبالتالي اإلضرار بمالك العقارات الذين اغلبهم لديه
تسهيالت مصرفية بضمان عقاراته.

5

سيل من الدعاوى القضائية بين مدعي ومدعى عليه
في القضايا خصوصا ً في الدوائر االيجارية والعمالية
والتجارية والمدنية.

6

ت��س��ري��ح ال��ع��م��ال��ة بشكل كبير ق��د يخلق مشكلة
اجتماعية وأمنية بالوقت نفسه.

ّ
التكيف من االنكماش
تؤكد املصادر ان هناك ع��ددا كبيرا من
ال�ش��رك��ات وان كانت ل��م تتضرر بشكل
ك�ب�ي��ر م��ن االزم � ��ة ،اال ان �ه��ا س�ت�ع�م��د ال��ى
خ�ف��ض ع�م��ال�ت�ه��ا ،وت�ق�ل�ي��ص م�ص��اري��ف
التشغيل وخطوط اإلنتاج والبيع أو انجاز
اعمالها ع��ن ط��ري��ق أنظمة التكنولوجيا
ال �ح��دي �ث��ة ،وذل ��ك للتكيف م��ع االن�ك�م��اش
املتوقع لالقتصاد املحلي والعاملي الذي
قد يطول لسنوات ،والتعايش مع شكل
االق �ت �ص��اد ال �ج��دي��د ال� ��ذي س�ي�ظ�ه��ر بعد
االنتهاء من معالجة تفشي وب��اء كوفيد
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النفيسي :كلما استمر اإلغالق زادت الخسائر

زينل :الفتح التدريجي ..ضرورة

الجوعان 3 :قرارات مهمة

ي�ق��ول رئ�ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة امل��زاي��ا القابضة
رشيد يعقوب النفيسي ،إن وباء كورونا خلف آثارًا
مدمرة على االقتصاد عمومًا ،إذ إن جميع القطاعات
ب�لا اس�ت�ث�ن��اء ت �ض��ررت ك�ث�ي�رًا ح�ت��ى ال�ب�ن��وك نفسها
س�ت�ت�ض��رر مل��ا لتكلفة ت��أج�ي��ل أق �س��اط ال �ق��روض من
ان�ع�ك��اس��ات على النتائج امل��ال�ي��ة ل�ع��ام  ،2020حيث
إن اإلي � ��رادات ستنخفض وم��ن ث��م ستنعكس على
التوزيعات التي ربما ستكون أقل من العام السابق.
وأوض� ��ح أن االف �ت �ت��اح ال �ج��زئ��ي م�ه��م ل�ل�غ��اي��ة وس��ط
ه��ذه ال �ظ��روف ،م��ع التشديد على ات �ب��اع اإلج ��راءات رشيد يعقوب النفيسي
االحترازية والوقائية ،وذلك للحد من تكلفة األزمة التي ال نستطيع تحديدها
حاليًا فهي مع كل ي��وم يمر ترتفع ال�ف��ات��ورة ،وتقدير الخسائر يعتمد على
امل �ع �ل��وم��ات ال�ص�ح�ي��ة إم ��ا ب�ت�ح��دي��د م ��دى زم �ن��ي ل�ل�ق�ض��اء ع�ل��ى ال �ف �ي��روس أو
ال��وص��ول لعالج أو لقاح ل��ه ،وه��ذه املعلومات يتم البناء عليها والتقديرات
املتوقعة.
ويضيف أن استمرار اإلغ�لاق يفاقم من أض��رار القطاعات التي تعتمد على
الدخل اليومي ج��راء البيع للجمهور مثل محال التجزئة واملطاعم وبعض
املنشآت التجارية األخرى وغيرها مثل القطاع العقاري ،وتحديدًا «التجاري»
الذي تأثر تأثرًا جوهريًا خالل الفترة املاضية ،وبالتالي «التسكير» ّ
يوسع
ه��وة ال�خ�لاف��ات ب�ين امل��ال��ك وامل�س�ت��أج��ر وم�ع��ه ي��رت�ف��ع ح�ج��م ال�ق�ض��اي��ا ،فكلما
استمر اإلغالق زادت الخسائر.

أكد رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي ملجموعة أرزان
املالية جاسم زينل ،أن إغ�لاق االقتصاد أث��ر في قطاعات
ع��دة ف��ي الكويت أب��رزه��ا ال�ش��رك��ات الصغيرة واملتوسطة
ال �ت��ي ت �ض��ررت واس�ت�ه�ل�ك��ت اح�ت�ي��اط�ي��ات�ه��ا ف��ي ال��روات��ب
واألج��ور وإذا م��ا استمر ال��وض��ع ألكثر م��ن ذل��ك سيصبح
الكثير منها خ��ارج املنظومة االقتصادية ب��األس��اس ،كما
أن الشركات الكبرى تأثرت أيضًا ب��إج��راءات اإلغ�لاق وإن
ك��ان��ت بنسب متفاوتة إال أن الجميع ت��أث��ر.ول�ف��ت إل��ى أن
أزمة كورونا أثرت اقتصاديًا في العالم كله وليس الكويت
فقط ومثال على ذلك ما أعلنت عنه بريطانيا من توقعات جاسم زينل
بانكماش اقتصادها بنسبة  %14في عام  2020ونفس الشيء في أميركا وأغلب دول
العالم.
وت��اب��ع :إغ�ل�اق االق�ت�ص��اد ك��ان ش �رًا الب��د منه ف��ي اط��ار م��واج�ه��ة ان�ت�ش��ار ال��وب��اء إال أن
الحكومة يجب عليها أن تضح الحلول ملساعدة القطاعات االقتصادية للعودة إلى
مستوياتها التي كان عليها قبل ظهور كورونا.
وأشار زينل إلى التأثير السلبي لإلغالق على القطاع الخاص ،ولذا فإن على الدولة ان
يكون لديها طاقم اقتصادي يضع الحلول لكل قطاع وان تخطط لكيفية العمل فيما
بعد ك��ورون��ا الن جميع القطاعات االقتصادية تشارك في التنمية بحسب موقعها.
وأكد زينل أن أغلب الدول الكبرى بدأت بالعودة التدريجية لالقتصاد بها ،وذلك ليس
بسبب أن كورونا انتهت ،ولكن الضطرارهم إلى ذلك لوقف نزيف القطاعات االقتصادية
بها ،منوها إلى أن األثر االقتصادي شنيع وال يقل عن أثر كورونا الصحي.

دع��ا املستشار في القطاع املصرفي محمد الجوعان،
الحكومة إلى أن تبادر ملساعدة الشركات املتضررة من
أزم��ة كورونا عبر اتخاذ ثالثة حلول من دون اللجوء
إلى مالية الدولة:
 - 1العمل على إقرار تعديل تشريعي في قانون العمل
لتعزيز فكرة األمان الوظيفي ملوظفي القطاع الخاص،
كما ح��ال دول العالم بدعمها روات��ب املوظفنيُ ،يجيز
لرب العمل تخفيض راتب املوظف الكويتي من جهة،
ويكون بقدر البدل املضاعف من دعم العمالة من جهة
أخ��رى ،على أال ال تؤثر في نهاية الخدمة ،إل��ى جانب محمد الجوعان
فتح ب��اب تخفيض روات��ب العاملني بالقطاع الخاص
من غير الكويتيني وفي املشاريع الصغيرة ،سيمثل نوعًا من الحماية للمشاريع
ً
أوال وللموظفني من التسريح ثانيًا ،بعد قبول تخفيض في الراتب ملدة معلومة.
 2أن تقوم الحكومة بتحرير املبالغ املحتجزة لديها للكثير من الشركات املحليةوالتي يصل إجماليها إلى حوالي  1.5مليار دينار والتي تحتفظ بها الجهات
الحكومية بمسميات مختلفة ،منوهًا إلى انه من شأن تحرير هذا املبلغ أن يوفر
سيولة كبيرة لشركات القطاع الخاص تساعدها على مواجهة األزمة والعودة
من جديد فيما بعد.
 3أن تبادر الجمعيات التعاونية بتوريد املبالغ املستحقة لديها إلى املوردينوالشركات ،وه��ذا اإلج��راء من شأنه مساعدة تلك الشركات على العودة للعمل
بعد األزمة.
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«المناعة الجمعية» جزء من الحل ..لكن بشروط

العالم نحو التعايش مع «كورونا»
ّ
التوصل بعد إلى لقاح أو عالج لمرض
لم يتم
«كوفيد  »19 -الذي يسببه فيروس «كورونا»
المستجد ،ولن يتم ذلك قبل عام على األقل،
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وبما أنه ال يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها
بالكامل حتى يتوفر اللقاح ،بات السؤال
المطروح« :أي نوع من الحياة شبه الطبيعية قد
يعمل في هذه األثناء؟».
اإلغالق التام الذي تتبعه دول عدة لمواجهة
الوباء ليس خياراً مطروحاً على المدى الطويل،
ألنه مكلف ومرهق وال ي ّتسق مع طبيعة الحياة
البشرية.
من جهتها ،وعلى الرغم من الحديث عن
إمكانية تطبيقها كحل للحد من تفشي
الجائحة ،وتقديم السويد تجربة مهمة في
شأنها ،ال تزال «المناعة الجمع ّية» موضع تساؤل
من قبل الجهات العلمية ،ألنها تتطلب شروطاً
عدة ،وقد تكون مكلفة على صعيد األرواح.
في ما يلي سنلقي الضوء على اآلراء العلمية
والطبية في شأن «المناعة الجمعية» من حيث
إيجابياتها وسلبياتها ،ومقاربة السويد في
تطبيقاتها ،والدروس المستفادة من ذلك
العتماد الحل األمثل في مواجهة الوباء:
متسوقون بأقنعة واقية في محطة مترو بباريس (أ ف ب)

خالد جان سيز
ّ
الجمعية التي كانت بريطانيا تنوي تطبيقها ثم
كثر الحديث عن املناعة
عدلت عنها ،وعن التجربة السويدية في هذا الصدد.
املناعة الجمعية مفهوم في علم األوبئة يصف كيف يمكن للناس -بشكل
جماعي -أن يقوا أنفسهم م��ن ال�ع��دوى ،إذا ك��ان ل��دى نسبة معينة منهم
مناعة ضد املرض.
ويتحقق ذلك عبر السماح بإصابة نحو  %60 - %40من السكان ،وحينها
ّ
ستكون أجسامهم ق��د ك� ّ�ون��ت م��واد م�ض��ادة للفيروس ،تكسبهم مناعة،
وتمنع إصابتهم مجددًا ،وبالتالي ال ينقلون العدوى لغيرهم.

كيف ّ
طبقتها السويد؟

ل��م تعلن السويد رسميًا أن هدفها ال��وص��ول إل��ى املناعة الجمعية ،لكن
زيادة املناعة هي بال شك جزء من االستراتيجية األوسع للحكومة أو على
ً
األقل نتيجة محتملة لإلجراءات التي اعتمدتها السويد ،فبدال من فرض
الحجر الصحي أو إعالن حالة الطوارئ ،حظرت السويد تجمعات أكثر من
 50شخصًا ،وأبقت دور الحضانة واملدارس املخصصة لألطفال دون سن
 16عامًا مفتوحة (مع تعليم الطالب األكبر سنًا عن بعد من املنزل) ،كما
ظلت الحانات واملطاعم وصاالت الرياضة مفتوحة ،على الرغم من وجود
قواعد بعيدة عن املجتمع.
ّ
ُ
ُ
وطلب من الناس العمل من املنزل إذا استطاعوا ،كما طلب من املسنني -
الذين هم األكثر عرضة لخطر املوت إذا أصيبوا  -البقاء في املنزل لحماية
أنفسهمّ .
وعولت السويد كثيرًا على ّ
تفهم السكان اعتماد سياسة التباعد
االجتماعي ،وقد تجاوب السويديون مع هذه اإلجراءات وغيروا سلوكهم.
ويوافق السويديون إلى حد كبير على نهج بالدهم ،حيث قال الثلثان في
استطالعات الرأي إن الحكومة تتعامل مع الوباء بشكل جيد.

َّ
ما اإلنجازات املحققة؟

ّ
األصحاء ،أي أولئك
نجحت السويد في تقوية مناعة الشبان واألشخاص
املعرضني بشكل أق��ل لخطر اإلص��اب��ة بمضاعفات «ك��ورون��ا» ،ول��م يخرج
الوضع عن السيطرة في وحدات العناية املركزة في البالد ،كما أنه لم يتم
إرهاق الطاقم الطبي.
وتوقع كبير علماء الفيروسات في وكالة الصحة العامة السويدية أندرس
تيغنيل أن تتمكن مدينة استوكهولم (أصيب ربع سكانها) من الوصول
إلى املناعة الجمعية في وقت مبكر من هذا الشهر.
وعن اعتمادها هذا املسار ،يقول يوهان جيسكي عالم األوبئة الذي يقدم
املشورة للسلطات إن السويد اختارت هذا املسار ألنها نظرت إلى املدى
ال�ط��وي��لّ ،
مبينًا أن عمليات اإلغ�ل�اق ال�ك��ام�ل��ة ه��ي ت��داب�ي��ر ل�س��د ال�ث�غ��رات،
وه��رع��ت ال�ح�ك��وم��ات األوروب �ي��ة لوضعها ف��ي مكانها م��ن دون خطط ملا
سيحل م�ح�ل�ه��ا .وي�ع�ت�ق��د أن��ه ع�ن��دم��ا تحسب ال ��دول األوروب �ي ��ة ال��وف�ي��ات
بعد ع��ام م��ن اآلن �ـ فستكون أرق��ام�ه��ا مشابهة للسويد ،بغض النظر عن
اإلج��راءات املتخذة واألرق��ام اآلن .ومع ذلك ،فقد يكون الضرر االقتصادي
في السويد أصغر.

¶ بانتظار ال��ل��ق��اح ..يجب إن��ه��اء اإلغ�ل�اق وإك��س��اب ال��ن��اس المناعة تدريجياً
¶ الجائحة لن تختفي ..وإبقاء القيود ليس خياراً مقبوال ً على المدى الطويل
دول تحذو حذوها

القت سياسة السويد استحسان بعض األوساط ،ملحافظتها على وضع
اقتصادي شبه طبيعي ،وعلى نسبة وفيات أقل ،مقارنة بالعديد من الدول
األوروبية مثل إيطاليا وأسبانيا وبريطانيا.
وأش ��ادت منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ب�ن�ج��اح ال�س��وي��د ف��ي تطبيق التباعد
ّ
االجتماعي ،وأرجعت قدرتها على تجنب تدابير اإلغالق الصارم إلى ثقة
الجمهور العالية في الحكومة.
وذكرت مجلة «فورين أفيرز» األميركية أن العديد من البلدان األخرى تقوم
بتقليد بعض جوانب التجربة السويدية ،مثل الدنمارك وفنلندا اللتني
فتحتا مدارس األطفال الصغار ،وأملانيا التي سمحت للمحالت التجارية
الصغيرة بإعادة فتح أبوابها .كما فتحت إيطاليا املنتزهات ،وسمحت
فرنسا بإعادة فتح بعض األنشطة التجارية غير الضرورية ،وكذلك ،تعمل
العديد من الواليات في أميركا على تخفيف قيود الحجر الصحي.
وبحسب مجلة «إيكونوميست» ،ف��إن تجربة السويد قد تحمل الجواب
لألوروبيني بشأن حيرتهم ما بني عمليات الوقاية من الفيروس والحد من
تفشه من جهة ،وتفادي حدوث موجة ثانية من العدوى ،من جهة ثانية.

ما ثمن التجربة؟
ووفق «إيكونوميست» ،فبحلول  13الجاري ،سجلت السويد معدل وفيات
يفوق بثالث مرات مثيله في الدنمارك ،وأعلى سبع مرات من فنلندا ،ومع
ذل��ك ،ك��ان م�ع��دل ال��وف�ي��ات ف��ي ال�س��وي��د أق��ل بكثير م��ن م�ع��دل ال��وف�ي��ات في
بريطانيا وفرنسا وأسبانيا.
ووج�ه��ت ان�ت�ق��ادات للطريقة ال�س��وي��دي��ة ف��ي معالجة ال��وب��اء ،باعتبار أن

ماذا يقول العلم عنها؟
وفق مختصني تحدثوا لشبكة «إن بي سي نيوز» ،ال تزال املناعة الجمعية
«بعيدة املنال ،حتى في األماكن األكثر تضررًا من الوباء».
وقال الدكتور روبرت أتمار ،اختصاصي األمراض املعدية في كلية بايلور
للطب في هيوستون« :هذا يعني أن  80في املئة من السكان سيظلون ،على
ما يبدو ،عرضة لإلصابة» .وأضاف« :حتى في املنطقة التي تأثرت بشدة،
ال نرى املستويات التي نتوقعها للمناعة الجمعية».
ّ
وتبعًا للعلماء ،ف��إن املناعة الجمعية ف��ي م��ا يتعلق بالفيروس التاجي
بعيدة عن الواقع ،خاصة من دون لقاح.
وح �ت��ى ل��و اس�ت�ط��اع��ت األج �س ��ام امل �ض ��ادة ح�م��اي��ة ش�خ��ص م��ن اإلص��اب��ة
ب �ـ«ك��ورون��ا» م��رة أخ ��رى ،فليس م��ن امل �ع��روف إل��ى م�ت��ى يمكن أن تستمر
املناعة.

تخفيف حالة القلق العام بشأن الجائحة وتبعاتها مهم
قال خبير اقتصادي ياباني إنه يتعني على بالده إجراء املزيد من الفحوص الخاصة بفيروس كورونا وتقديم دعم نقدي أكثر سخاء
للعائالت ألن الجائحة قد تستمر لعدة سنوات .وق��ال كيشيرو كوباياشي ،ال��ذي ُعني ضمن لجنة تقدم املشورة للحكومة بشأن
إج��راءات مكافحة الفيروس «قد يستغرق األمر ما يصل إلى أربع سنوات» ،وذلك في إشارة إلى الوقت الالزم لتطوير لقاح أو دواء
فعال ملكافحة الفيروس وتوزيعه .وأضاف أن االستهالك سيتراجع عامليا خالل تلك الفترة.
وأشار كوباياشي إلى أن ذلك يعني ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى ملساعدة االقتصادات على تجنب ركود طويل وحاد ،ومن بينها
صرف مساعدات شهرية لكل مواطن يعاني من انخفاض حاد في الدخل جراء التفشي ،الفتا إلى ان األهم هو العمل على التخفيف
من حالة القلق العام بشأن الجائحة وتبعاتها.

هل أنقذت «مناعة القطيع»
سكان هاينسبرغ؟
ّ
الت��زال أملانيا التي خلف «كورونا» فيها حتى اآلن أكثر من
 8آالف وفاة وقرابة  176ألف إصابة ،حائرة في شأن اعتماد
إستراتيجية «املناعة الجمعية» من عدمها ،خصوصًا بعد
ال �ج��دل ال ��ذي س� ّ�ب�ب�ت��ه دراس� ��ة ف��ي ب �ل��دة غ��ان�غ�ل�ي��ت بمقاطعة
هاينسبرغ ،أكبر بؤرة للوباء في البالد ،وتأثيرها في القرار
السياسي.
فأهمية الدراسة التي قادها الدكتور هندريك شتريك ،مدير
معهد الفيروسات في جامعة بون ،تكمن في كونها شملت
عينة من  12ألف شخص من سكان غانغيلت ،وسعت من بني
أهداف أخرى ،إلى تحديد العدد الفعلي غير املكشوف لهؤالء
امل�ص��اب�ين ،وأك ��دت أن ن�ح��و  %15م��ن العينة ال�ت��ي شملتها
ال��دراس��ة ،محصنون ضد الفيروس ،بينما بلغت احتماالت
الوفاة قرابة  .%0.37أي أقل بكثير من األرقام املتداولة عامليًا.
ً
شتريك أك��د أن  %15ممن شملتهم ال��دراس��ة أص�ي�ب��وا فعال
ب ��ال� �ع ��دوى .وك � ��ان اس �ت �ن �ت��اج��ه أن ق� ��وة ف �ت��ك ال �ف �ي ��روس ف��ي
ُ
بلغ عنها
هاينسبرغ أق��ل بكثير من النسب واألرق��ام التي ت ِ
ج��ام�ع��ة ج��ون��ز هوبكينز األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ت�ق��اري��ره��ا اليومية
بشأن أملانيا .ه��ذا االستنتاج ك��ان من بني النقاط الخالفية
ّ
التي أث��ارت تحفظات الخبراء ،الذين وصفوه بـ«املتسرع»،
خصوصا أن رئيس ال��وزراء أرم�ين الشيت بنى عليه آن��ذاك
ت��وج �ه��ًا ج ��دي �دًا ،ح�ي�ن�م��ا أع �ل��ن أن ب��رمل��ان ال ��والي ��ة سيبحث
إجراءات تخفيف الحظر تدريجيًا بعد عيد الفصح.
ج �ي��رار ك� ��راوزه ،ع��ال��م األوب �ئ��ة ف��ي معهد «هيلمهولتز» في
مدينة براونشفايغ ،أكد لصحيفة «زوددويتشه تسايتونغ»

معدل ال��وف�ي��ات لديها ت�ج��اوز بقية دول ال�ش�م��ال ،ناهيك ع��ن ع��دم توفير
ّ
الحماية للسكان املسنني واملهاجرين.
ّ
وتأسفت وزيرة الصحة السويدية لينا هالينغرين« :لقد فشلنا في حماية
كبار السن ..إنه فشل للمجتمع بأسره ..يجب أن نتعلم منه ،لم ننته بعد
من هذا الوباء».
وف��ي م�ق��ال رأي ل�ك��ارل ت��ي .بيرجستروم ون��ات��ال��ي دي��ن ،نشرته صحيفة
«نيويورك تايمز» ،ف��إن السويد شهدت بالفعل ح��االت وف��اة أكثر بكثير
من جيرانها.
ل �ك��ن ال �س �ل �ط��ات ال �س��وي��دي��ة ق��ال��ت إن ارت �ف ��اع م �ع��دل ال��وف �ي��ات ف��ي ال �ب�لاد
سينخفض م��ع ال��وق��ت ،وع�ن��دم��ا ت��واج��ه معظم دول ال�ع��ال��م م��وج��ة ثانية
مميتة ستكون السويد حينها قد تركت األسوأ خلفها.

ع � ��دم وج� � ��ود اخ � �ت � �ب ��ارات م��وث��وق��ة
ح �ت��ى اآلن ،ل �ك �ش��ف امل� �ن ��اع ��ة ف��ي
الجسم ضد «كوفيد ـ ،»19وكان
ه ��ذا دح �ض��ًا م �ب��اش �رًا ل��دراس��ة
شتريك التي اك��دت ،وبدرجة
ع��ال �ي��ة م ��ن ال �ث �ق ��ة ،رص��ده��ا
ّ
الجمعية»
ل�ب��داي��ة «امل�ن��اع��ة
لدى سكان هاينسبرغ.
�ال��م
ك��ري�س�ت�ي��ان دروس�ت��ن ع� ِ
ال �ف �ي��روس��ات م��ن مستشفى
ب��رل�ين شاريتيه ،الخبير ذو
ال �ص �ي��ت ال �ع��امل��ي ،وأح� ��د أه��م
ال ��وج ��وه اإلع�لام �ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة
ف� ��ي أمل ��ان� �ي ��ا م �ن��ذ ان � � ��دالع أزم� ��ة
«ك��ورون��ا» ،كشف م��ن جهته عن
م �ش �ك �ل��ة ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ل �ب��س ب �ش��أن
الجسيمات امل �ض��ادة ل �ن��زالت ال�ب��رد
ال �ع��ادي��ة وت �ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ف�ي��روس
املستجد .وأضاف «نحن على بعد شهر
واح ��د م��ن ن�ه��اي��ة م��وس��م ن ��زالت ال �ب��رد»،
وه��ذا قد يفسر جزئيًا وج��ود الجسيمات
امل �ض��ادة ل�ع��ائ�ل��ة ف �ي��روس��ات «ك ��ورون ��ا» ككل
لدى سكان هاينسبرغ ،وقد تكون تلك الجسيمات ال عالقة
لها بـ«كوفيد ـ.»19

ما الحل
األم��ث��ل

؟

يتفق أغلب العلماء والباحثني على أن أفضل الطرق ملواجهة
ال �ج��ائ �ح��ة ح��ال �ي��ًا إك �س ��اب ال �ن ��اس م �ن��اع��ة ج�م�ع�ي��ة بشكل
تدريجي ،عبر التعايش مع الفيروس ،بعد تخفيف القيود،
مع االل�ت��زام بضوابط الوقاية والتباعد االجتماعي ،وكذلك
توسيع االختبارات.
ووفق هؤالء ،هناك طريقتان رئيستان لتحقيق مستويات
عالية من املناعة ُلدى السكان :إما أن يكون هناك ما يكفي
من األشخاص قد أصيبوا بالفعل ،وأنظمتهم املناعية ّ
طورت
أجسامًا م�ض��ادة للحماية م��ن ال�ع��دوى املستقبلية ـــــ على
األق��ل في امل��دى القصير ـــــ وإم��ا عبر املناعة املكتسبة عن
طريق لقاح فعال.
وع��ن الطريقة األول ��ى ،ی�ق��ول ش�ین ك��روت��ي ،متخصص في
املناعة بمعهد الغوال لعلوم املناعة في كالیفورنیا« :عندما
كاف من الناس ّ
املحصننی ضد األمراض
یصبح هناك عدد ٍ
املعدیة ،ف��إن كل السكان ـــــ س��واء كنا نتحدث عن قریة أو
مدینة أو دول��ة ـــــ یمتلكون بعض الحمایة منها» .ويكمل:
«امل�ن��اع��ة الجمعية لیست رق�م��ًا س�ح��ری��ًا ب�م�ج��رد وصولنا
إل �ی��ه ،ل��ن ی�ص��اب أي ش�خ��ص آخ��ر ب��امل��رض .فالجائحة لن
تختفي تمامًا بعد أن نصل إلى املناعة الجمعية ،وسیستمر
الفیروس ف��ي االنتشار وإص��اب��ة ال�ن��اس وسیقتلهم ،ولكن
حدوث ذلك سیكون أقل شیوعًا».
ٍأما الطریقة األخرى ،التي یمكن من خاللها أن تنشأ املناعة
الجمعية ،فهي عن طریق إیجاد لقاح واستخدامه على نطاق
ً
واس��ع ،فبمجرد أن یصبح اللقاح متاحًا فلن یكون فاعال
على جمیع ال�ن��اس ،ول�ك��ن عندما یتم تطعیم أع ��داد كافیة
من البشر للوصول إلى املناعة الجمعية فإن فرص انتشار
العدوى تكون أقل بكثیر».

العودة إلى العمل..
أقنعة ويقظة
يريد الناس العودة إلى الحياة الطبيعية ،ولكن على الجميع أن
يتعلموا ويفهموا أنهم لن يتمكنوا من ذل��ك ،وعليهم التصرف
ب��وع��ي وإدراك أك �ب��ر ،ف �ن �ج��اح أي دول� ��ة ف��ي إن �ج��از ت �ع��اي��ش مع
ال��وض��ع ي��رت�ك��ز أس��اس��ًا إل��ى ال��وع��ي ب��أن امل ��رض م��ا زال م��وج��ودًا
وي �ج��ب ت�ح��اش�ي��ه ب� ��اإلج� ��راءات ،ول �ي��س ب��ال �ت��راخ��ي .ف��ال��وض��ع ما
بعد «ك��ورون��ا» سيكون مختلفًا عما قبله وسيكون على الناس
تغيير أن�م��اط معيشتهم وتحديد أول��وي��ات حاجاتهم ،ففوضى
األس ��واق تهدد ب��ال�ع��ودة إل��ى «نقطة ال�ص�ف��ر» .وق��د تكون الصني
شكلت إج��راءات التخفيف من االغ�لاق وق��واع��د وم�ب��ادئ للعودة
إلى العمل.
فبعد ث�لاث��ة أش�ه��ر م��ن إغ�ل�اق ال�ص�ين ع��اد ال�ع�م��ال إل��ى وظائفهم
إلع ��ادة تشغيل عجلة النمو دون إح ��داث تفش آخ��ر .وإذا كانت
قد تمكنت املصانع واملكاتب من إع��ادة سير العمل بنجاح ،دون
إص��اب��ات ك�ب�ي��رة ،فيمكن أن تشكل ن�م��وذج��ًا يحتذى ب��ه ،فقواعد
التجربة الصينية في أماكن العمل واضحة وصارمة« :األقنعة،
واستخدام املطهرات والتباعد» .كما أن بعض الشركات تتعقب
موظفيها ب�ط��رق غير مقبولة ،بما ف��ي ذل��ك اس�ت�خ��دام تطبيقات
التتبع الصحي املعتمدة .وتطلب الشركات الكبرى من موظفيها
ت�غ�ي�ي��ر ع��ادات �ه��م الشخصية وس �ل��وك �ي��ات �ه��م ف ��ي م �ك��ان ال�ع�م��ل.
ونصحت فوكسكون ،عمالق اإللكترونيات التايواني موظفيها
بتجنب النقل العام والسير على األقدام.
كما أوص��ت بغسل اليدين قبل وب�ع��د مل��س املستندات أو تناول
الوجبات ،والحرص على فتح النوافذ.
أم ��ا ش��رك��ة  ،BASFال �ع �م�لاق ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي األمل ��ان ��ي ،ف�ت�ت��م م��راق�ب��ة
املوظفني لديها عن كثب ،وعلى الجميع ارتداء األقنعة ،ويتم مسح
األسطح الداخلية بانتظام ،ويتواصل املوظفون من خالل أجهزة
اتصال السلكية ،وال يسمح باالتصال وجهًا لوجه.
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بعد مضي  5أشهر على ظهور فيروس
كورونا المستجد واتخاذ إجراءات
وتدابير صارمة لضمان تحقيق التباعد
االجتماعي الذي يمنع انتشاره،
مثل حظر التجول ،وتعليق حركة
السفر الدولية ،بدأت بعض الدول
التعايش معه بإعالن إنهاء حالة
اإلغالق والطوارئ وتخفيف القيود
التي انعكست سلباً على األوضاع
االقتصادية ،في حين أعلنت سلوفينيا
القضاء على الوباء بها ،لتصبح أول
دولة أوروبية تفعل ذلك ،بعدما أكدت
أقل من سبع إصابات جديدة يوميا
على مدى األسبوعين االخيرين .وقالت
الحكومة إن الوافدين إلى سلوفينيا
من دول االتحاد األوروبي لم يعودوا
ملزمين بدخول الحجر الصحي ،لكن
سيظل يتعين اتباع قواعد أساسية
لمنع انتشار العدوى.
منظمة الصحة العالمية حذرت من أن
فيرس كورونا «قد ال يختفي قط» ،وإنه
حتى في حال التوصل إلى لقاح ،فإن
السيطرة على الفيروس ستتطلب
«جهدا ضخما» .وقالت المنظمة انه
«يجب أن نتهيأ ألن األمر قد يستغرق
بعض الوقت للخروج من هذا الوباء»،
موصية الدول التي بدأت بالخروج من
االغالق بأن ُتبقي على درجة التأهب
القصوى.
وتخفيف القيود قد يسمح للسكان
بخلق مناعة ضد الفيروس ،وهو ما
يمكن أن يكون أقل الطرق سوءا في
محاربة كورونا على المدى البعيد،
لكنه يحتاج فقط إلى تطبيق «التباعد
االجتماعي الذكي» ،بما يمنع الضغط
على أنظمة الرعاية الصحية ويساعد
على حماية الفئات المعرضة للخطر.
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عودة الحياة ..بضوابط جديدة

حرية جزئية ونشاطات مق ّيدة ..والكمامات سمة المرحلة المقبلة

دول ّ
فكت اإلغالق ..وأخرى على الطريق

ألمان يتجهون مع حقائبهم إلى الجزر الفريزية الشرقية الستئناف سياحتهم بعد فك اإلغالق (أ ب)

وليد قرضاب
وكانت ما ال يقل عن اثنتي عشرة دولة انسحبت
م��ن القيود امل�ف��روض��ة ملكافحة ال�ف�ي��روس ،بدافع
فتح االقتصاد ومعالجة الوضع النفسي للناس،
وب��دأت مطلع م��اي��و ف��ي تخفيف اج ��راءات العزل
ت�م �ه �ي �دًا ل �ل �ع��ودة إل ��ى ال �ح �ي��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ال�ت��ي
بالتأكيد لن تكون كما قبل ظهور كورونا ،ووفق
ض��واب��ط وش ��روط صحية واج�ت�م��اع�ي��ة ،ع�ل��ى ان
ي �ك��ون ارت � ��داء ال �ك �م��ام��ات م��ن م�ت�ط�ل�ب��ات امل��رح�ل��ة
املقبلة .ونحا العالم أجمع نفس املنحى ،وأعلنت
ع ��دة دول ع��ن خ�ط��ط م�ش��اب�ه��ة ،م��ع ف�ت��ح خطوط
الطيران في أكثر من دولة.
ك ��ان ��ت ال �ص�ي�ن أول دول � ��ة ت �ب ��دأ ف ��ي ف ��ك اإلغ�ل��اق
ع��ن م�ق��اط�ع��ات�ه��ا ،الس�ي�م��ا ووه � ��ان ،ب ��ؤرة تفشي
الفيروس ،تمهيدا إلعادة فتح االقتصاد وتشغيل
امل �ص��ان��ع ،لكنها ف��رض��ت ض��واب��ط ص��ارم��ة على
ك ��ل م ��ن ي��ري��د ان ي �خ��رج م ��ن م �ن��زل��ه إل ��ى ال�ع�م��ل،
م �ق��دم��ة ت �ج��رب��ة م �م �ي��زة ف ��ي ه ��ذا االط� � ��ار .واالم ��ر
عينه فعلته ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة .وزي ��ر االق�ت�ص��اد
الياباني ياسوتوشي نيشيمورا قال إن الحكومة
اليابانية ستدرس رفع حالة الطوارئ عن كثير
من مقاطعاتها األرب��ع والثالثني التي ليست من
بني أكثر املناطق تضررا من الجائحة قبل املوعد
املقرر لهذا الرفع في  31مايو.
ب � ��دوره � ��ا ،أع �ل �ن ��ت رئ �ي �س ��ة وزراء ن �ي��وزي �ل �ن��دا،
ج��اس�ي�ن��دا أردي� ��رن ،أن��ه ت��م ال�س�م��اح ب��إع��ادة فتح
امل� �ط ��اع ��م وامل � �ق ��اه ��ي ودور ال �س �ي �ن �م��ا وامل� ��راك� ��ز
التجارية والسفر داخل البالد ابتداء من الخميس
الفائت ،ويمكن استئناف الدارسة باملدارس غدًا
(اإلث� �ن�ي�ن) ،ف��ي ح�ين س�ت�ت��م إع ��ادة ف�ت��ح ال�ح��ان��ات
اب�ت��داء م��ن  21م��اي��و ،على ان تقتصر التجمعات
ع �ل��ى ع �ش ��رة أش� �خ ��اص ف �ق ��ط .وس �ي �ت��م ال �س �م��اح
للمراكز التجارية واملقاهي وصالونات تصفيف
الشعر باستئناف نشاطها ،ولكن ح��دود البالد
ستظل مغلقة.
وف��ي أملانيا ب��دأت العديد م��ن ال��والي��ات األملانية

◄ األمل والقلق يختلطان مع تخفيف قيود اإلغالق في أوروبا
◄إرشادات حكومية لفتح الشركات األميركية
ً
اعتبارا من  3يونيو
◄ إيطاليا ستعيد فتح حدودها أمام السياح
اع �ت �ب ��ارا م ��ن االس� �ب ��وع ال �ف��ائ��ت ت�خ�ف�ي��ف بعض
القيود .ففي واليات مثل شمال الراين-ويستفاليا
وسكسونيا السفلى وبافاريا أعيد فتح املتاجر
وتخفيف القيود املفروضة على نشاط املطاعم
وقطاع الرياضة ،كما عاد التالميذ إلى مدارسهم.
وأن� �ه ��ت ف��رن �س��ا اس �ب��وع �ه��ا االول م ��ن ت�خ�ف�ي��ف
إج��راءات اإلغ�لاق الصارم ال��ذي استمر  55يوما،
على ان تظل العديد من القيود سارية .ومن املقرر
إعادة فتح معظم املحالت وأماكن العمل األخرى،
غ �ي��ر ان ب��اري��س ت �ح��رص ع �ل��ى إب �ق ��اء االخ �ت�ل�اط
االج �ت �م��اع��ي ع �ن��د ال �ح��د األدن� � ��ى ،وت� �ق ��ول إن أي
شخص يمكنه االس�ت�م��رار ف��ي العمل م��ن املنزل
يجب أن يستمر في ذلك.
وستعيد إيطاليا فتح حدودها أمام السياح من
االتحاد األوروب��ي اعتبارا من الثالث من يونيو
وتلغي الحجر اإللزامي للزوار األجانب .واتخذت
ه��ذه التدابير في ختام اجتماع ملجلس ال��وزراء
دام ح ��وال ��ى  10س ��اع ��ات وس�ت�ط�ب�ق�ه��ا ف ��ي إط ��ار
اح�ت��رام ال�ع�لاق��ات الناشئة م��ن النظام القانوني
لالتحاد األوروبي ،في حني أن الحدود األوروبية
لفضاء شنغن ال تزال مغلقة .مشيرة إلى ان ذلك
قد يتغير في حال برز مجددا أي «خطر وبائي».
واع�ت�ب��ارا م��ن  3يونيو سيتمكناإليطاليون من
التنقل بحرية في كافة مناطق البالد دون قيود.
ام��ا األنشطة االقتصادية واإلنتاجية فيجب أن
تتم مع احترام املبادىء الجديرة ب»خفض خطر
اإلصابة في القطاع املعني ،وسيعاد فتح في 18
مايو املتاجر غير الغذائية الصغيرة واملتوسطة
وم��راك��ز التجميل وص��ال��ون��ات تصفيف الشعر
والحانات واملطاعم التي اعلن أصال أنها ستفتح

في األول من يونيو.
ف ��ي أس �ب��ان �ي��ا أع �ي��د اف �ت �ت��اح األع� �م ��ال ال �ت �ج��اري��ة
الصغيرة ،وتأمل الحكومة في إع��ادة البالد إلى
«الوضع الطبيعي الجديد» بحلول أواخر يونيو.
م��ن جانبه ،يسعى االت�ح��اد األوروب ��ي إل��ى «فتح
ت��دري �ج��ي» ل�ل�ح��دود ب�ين ال ��دول األع �ض��اء إلن�ق��اذ
ّ
موسم السياحة الصيفي ،فيما حثت املفوضية
األوروب �ي��ة ع�ل��ى ع ��ودة إل��ى «ح��ري��ة ال�ح��رك��ة دون
قيود» مع اتباع خطط تشمل إلزام ركاب الطائرات
بارتداء الكمامات والتباعد على منت القطارات،
بينما مددت السويد التي طبقت «مناعة القطيع»
اغالق حدودها  30يومًا اضافية.

شوارع لندن بال سيارات
وف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا ال �ت��ي غ �ي��رت ح�ك��وم�ت�ه��ا ش�ع��ار
م�ح��ارب��ة ال��وب��اء م��ن «اب�ق��ى ف��ي امل �ن��زل» ال��ى ابقى
متأهبًا» ،سيتعني على الكثير م��ن س�ك��ان لندن
املشي ورك��وب ال��دراج��ات ،من أج��ل التنقل ،حيث
س �ي �ت��م ح �ظ��ر س �ي��ر ال� �س� �ي ��ارات ب � �ش� ��وارع وس��ط
ال� �ع ��اص� �م ��ة ل �ت �ش �ج �ي��ع امل� ��واط � �ن�ي��ن ع� �ل ��ى امل �ش��ي
وم� �س ��اع ��دة وس ��ائ ��ل ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام ع �ل��ى ال �ت��أق �ل��م
م��ع ق �ي��ود ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي وت��أم�ين ق��درت�ه��ا
ع �ل��ى اس �ت �ي �ع��اب م��ا ب�ي�ن  %13و %15م��ن ال �ع��دد
الطبيعي من الركاب .وسمحت الهند باستئناف
األعمال التجارية والنقل املحلي واألنشطة ،مثل
ح �ف�لات ال ��زف ��اف ف��ي م �ن��اط��ق ق�ل�ي�ل��ة أو م�ع��دوم��ة
م��ن اإلص ��اب ��ات .وخ �ف �ف��ت ن�ي�ج�ي��ري��ا م��ن اإلغ�ل�اق
ف��ي ع��اص�م�ت�ه��ا أب��وج��ا وأك �ب��ر م��دن �ه��ا ،الغ ��وس،
م��ع اف�ت�ت��اح األس� ��واق وامل�ت��اج��ر وم��راك��ز التسوق
وشركات البناء.

وأع� �ل� �ن ��ت روس � �ي� ��ا ت �خ �ف �ي��ف ال� �ق� �ي ��ود امل �ف��روض��ة
ضمن اإلغ�ل�اق ،بما ف��ي ذل��ك استئناف الشركات
ألن�ش�ط�ت�ه��ا ال �ت �ج��اري��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن م��واص�ل��ة
تفشي الوباء.

إرشادات للفتح في أميركا
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ت ��واص ��ل ك �ن��دا وال� ��والي� ��ات امل�ت�ح��دة
القيود املفروضة على السفر غير الضروري عبر
ال �ح��دود بينهما حتى  21يونيو امل�ق�ب��ل .وأم��س
ق��ال الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،إن بالده
ستنهي اإلغالق العام لتستأنف عجلة االقتصاد
«س ��واء ت��وف��ر ل�ق��اح م�ض��اد ل��وب��اء ك��ورون��ا أم ال»،
بالتزامن مع إعالنه عن تواصل الجهود الرامية
إلى التوصل إلى لقاح بحلول نهاية العام.
بدورها أصدرت «مراكز السيطرة على األمراض
وال��وق��اي��ة منها  »CDCال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة الصحة
األم�ي��رك�ي��ة ،إرش� ��ادات ج��دي��دة مل�س��اع��دة أص�ح��اب
األع �م��ال وامل � ��دارس ف��ي ت�ح��دي��د ال��وق��ت امل�ن��اس��ب
الستئناف نشاطهم .وتجيب اإلرشادات بـ«نعم»
أو«ال» على مدى استعداد أماكن العمل واملطاعم
وال �ح��ان��ات وال �ن �ق��ل ال �ج �م��اع��ي ورع ��اي ��ة األط �ف��ال
وامل �خ �ي �م��ات وامل� � � ��دارس إلع� � ��ادة ف �ت��ح أب ��واب� �ه ��ا..
وتطلب  CDCمن أصحاب األعمال الذين سيكون
بمقدورهم استئناف النشاط أن يفرضوا ارتداء
امل��وظ �ف�ي�ن ل�لأق �ن �ع��ة وغ �س��ل أي��دي �ه��م وال�ت�ن�ظ�ي��ف
املستمر ألماكن العمل ،ومراقبة الحالة الصحية
ل�ل�ع��ام�ل�ين وإب �ق��اء م��ن ي�ش�ع��ر ب��امل��رض م�ن�ه��م في
املنزل.
ف��ي ح�ي�ن م� � ّ�دد ح��اك��م والي� ��ة ن �ي��وي��ورك ح �ت��ى 13
ي��ون �ي��و ،م��رس��وم ال �ع��زل ف��ي امل��دي �ن��ة ال ��ذي ك��ان��ت
تنتهي م��دت��ه الجمعة ،مستثنيا خمس مناطق
هي األقل اكتظاظا بالسكان.
وك ��ان ت��رام��ب ،اش ��اد ب ��اإلج ��راءات ال�ت��ي اتخذتها
ب �ع��ض ال� ��والي� ��ات ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� �ع ��ودة ال �ح �ي��اة
االق�ت�ص��ادي��ة ،وق��ال ف��ي ت�غ��ري��دة إن ه�ن��اك «أرق��ام
ُ
ج�ي��دة ت��أت��ي م��ن ال��والي��ات ال�ت��ي ف�ت�ح��ت ..أميركا
تستعيد حياتها».

«قبعات عصي السباحة» وكبائن زجاجية

أفكار طريفة مبتكرة لـ«التباعد» في المطاعم

السفر الجوي سيعود
بقواعد جديدة
في وق��ت توقع مراقبون ان صناعة الرحالت السياحية قد ال
تتعافى بشكل كامل قبل عام  ،2022توقع اتحاد النقل الجوي
الدولي (إياتا) أال تعود حركة النقل الجوي إلى مستويات ما
قبل كوفيد -19قبل عام .2023
وت�ض��ع كثير م��ن امل �ط��ارات العاملية خطط ال�ع��ودة إل��ى النشاط
ف��ي ال�ش�ه��ور املقبلة بتطبيق تقنيات التعايش م��ع ال�ف�ي��روس.
وتشمل الخطط أج�ه��زة التعرف على م�لام��ح ال��وج��ه ،وتطبيق
تقنيات الذكاء الصناعي وأدوات املسح البيومتري ،وتصميم
مسارات من مداخل املطارات إلى أب��واب الطائرات بال ملس من
أش�خ��اص آخ��ري��ن للمسافرين واألم�ت�ع��ة .ومعظم ه��ذه الخطط
ينتظر التطبيق مع إعادة فتح املطارات .ولكن املؤكد أن أسلوب
السفر السابق لن يعود كما كان ،وقد يتطلب السفر الذهاب إلى
ً
املطار قبل  4ساعات من موعد اإلقالع ،بدال من ساعتني .معالم
التغيير بدأت في الظهور بالفعل في مطار أبوظبي ،حيث أعلنت
شركة طيران االتحاد عن كبائن خاصة ترصد درجة حرارة
املسافرين والعاملني في املطار ،باإلضافة إلى معدالت ضربات
القلب والتنفس ،لفرز الركاب الذين قد يمثلون خطر العدوى
لغيرهم من أجل فحصهم فرديًا .وفي مطار هونغ كونغ ،تجول
أج �ه��زة روب ��وت ف��ي امل �ط��ار م��ن أج��ل تعقيم األرض �ي��ة ودورات
املياه على مدار الساعة ،بينما تم تركيب حواجز لقياس حرارة
ال�ق��ادم�ين ف��ي مطار سنغافورة وبعض م�ط��ارات الخليج .ولن
يعود الطيران بفحص ج��وازات السفر فقط ،فاملطلوب سوف
يكون صورة متكاملة عن الحالة الصحية للمسافر.

الكمامات ضرورية
عند «التريض»
ب ��ات ال��ري��اض �ي��ون م�س�ت�ع��دي��ن الرت� � ��داء أغ �ط �ي��ة ل �ل��وج��ه خ�لال
ممارستهم للتمارين ،رغ��م صعوبة االم��ر عليهم ،اذ انها قد
تؤدي إلى صعوبة في التنفس .صحيفة وول ستريت جورنال
أشارت إلى حالة سيدة تمارس رياضة ركوب الدراجات قالت
إنها تجد صعوبة في التنفس مع ارتداء الكمامة ،وأنها تضطر
لتغطية الوجه والفم عند رؤي��ة شخص ق��ادم على بعد أمتار.
الدكتور هنري تشامبرز األس�ت��اذ في قسم األم��راض املعدية
في جامعة كاليفورنيا قال للصحيفة إنه ال يجد سببا طبيا
مقنعا الرتداء الرياضيني الكمامات في األماكن املفتوحة ،طاملا
أنهم يحافظون على التباعد االجتماعي ،لكن في حال اقتربت
املسافات قد يكون هناك خطر .بدوره ،يقترح بول أورباخ طبيب
في كلية الطب بجامعة ستانفورد تعليق قناع حول الرقبة أثناء
ال�ت�م��اري��ن ،بحيث يمكن سحبه على ال�ف��م واألن ��ف عند وج��ود
أشخاص على مسافة قريبة.

الدنمارك نجحت
في إعادة فتح مدارسها

تباعد اجتماعي بطريقة طريفة مبتكرة في مقهى «روته» األلماني

أص�ب��ح امل��زي��د م��ن امل�ط��اع��م وامل�ق��اه��ي يبتكر أف �ك��ارًا ج��دي��دة
للحفاظ ع�ل��ى ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ب�ين ال��زب��ائ��ن ،وف��ي ه��ذا
السياق ق��دم مقهى «روت��ه» األمل��ان��ي تجربة ف��ري��دة ملرتاديه
لتشجيعهم على املحافظة على التباعد االجتماعي ،وأصبح
امل�ق�ه��ى ي ��وزع ع�ل�ي�ه��م ق�ب�ع��ات ق��ش ع�ل�ي�ه��ا ع�ص��ي سباحة
إسفنجية ملونة .وفي صورة نشرها املقهى على صفحته
على فيسبوك ،يظهر الزبائن وهم يرتدون تلك القبعات ،في
مشهد طريف.
وقالت صاحبة املقهى ،جاكلني روته ،ملوقع «نورد كورير»:
«بالطبع كانت املبادرة للمرح» والزبائن تفاعلوا معها بشكل

كبير.
وقالت صحيفة ديلي ميل إن العاملني في املقهى خرجوا
ب �ه��ذه ال �ف �ك��رة ل�ض�م��ان ال �ت��زام امل��رت��ادي��ن ب�م�س��اف��ة ال�ت�ب��اع��د
ُ
االجتماعي امل��وص��ى بها التي ت�ق� َّ�در بمترين ،الفتة إل��ى ان
التجربة نالت نقاشًا كبيرًا في الوسط البريطاني ،حيث قال
َّ
أحدهم« :أنا شخصيًا أرحب بهذه الظروف الجديدة» .وعلق
ً
آخر قائال« :هذا سيساعد صناعة الضيافة على استئناف
نشاطها .»..وفي أحد مطاعم العاصمة الهولندية أمستردام
يستمتع الزبائن بتناول الطعام في «بيوت زجاجية» صغيرة
تضمن لهم مراعاة قواعد التباعد االجتماعي.

مطعم «بينغوين ايت شابو» في بانكوك يستخدم حواجز بالستيكية
لتقليل مخاطر انتقال الفيروس

تعد الدنمارك من أول��ى ال��دول في أوروب��ا التي استأنفت حياة
ش�ب��ه طبيعية وب ��دأت تخفيف ال�ق�ي��ود ف��ي  15أب��ري��ل امل��اض��ي،
مع إع��ادة فتح العديد من امل��دارس االبتدائية .وفي كوبنهاغن،
ً
استوعبت مدرسة «نوريبرو ب��ارك»  450طفال ،تمت إعادتهم
إل��ى املدرسة بطريقة غير اعتيادية ،وف��ي إط��ار احترام صارم
ملبادئ التباعد االجتماعي .ونظمت املدرسة نفسها بحيث ال
تتقاطع مسارات الطالب ،لذلك يستغرق وصولهم إلى األقسام
ن�ح��و  45دق �ي �ق��ة .وت ��م ت��رت�ي��ب أرب �ع��ة م��داخ��ل م�ن�ف�ص�ل��ة ،حتى
يستطيع الجميع الولوج إلى املدرسة في إطار احترام مسافات
األم ��ان .وبعد شهر م��ن إع��ادة الفتح ،ل��م تسجل ه��ذه املدرسة
االبتدائية أي إصابة بفيروس كورونا ،ال عند التالميذ وال لدى
عائالتهم .وتشمل التدابير األخرى إغالق املكتبة ،إذ إن الكتب
يمكن أن تكون ناقلة للفيروس .كما تم إجبار التالميذ على
غسل أيديهم عند وصولهم ،ثم في كل م��رة يقومون بتغيير
الغرف ،وأحيانا يغسل الطالب الواحد يديه  15مرة في اليوم.
وتم ترتيب املقاعد الدراسية ليكون بعضها بعيدًا عن بعض
بمسافة تتراوح بني  1.5متر ومترين ،وتحديد عدد التالميذ
ّ
داخل كل صف بني  10و.15

اليت

األحد
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نجح في إزاحة «مخرج  »7من «الترند» بشكل يومي وبآالف التغريدات

ً
عاما على «درب الزلق» ..وما زال في المقدمة
43
محمد علي

مواعيد مسلسالت رمضان

قوبل ق��رار مجموعة  MBCبعرض مسلسل «درب
ً
ال��زل��ق» ب��دال من «مخرج  »7ال��ذي توقف عند الحلقة
ّ
ال�ـ ،20بعدما تعثر صناعه في تصوير ما تبقى من
حلقات بسبب جائحة ك��ورون��ا ،بترحاب كبير من
جمهور العمالقني عبد الحسني عبد الرضا ،وسعد
الفرج ،ليس في الكويت فقط وإنما في الخليج والوطن
العربي ،ال سيما أن املحطة قررت أن تعرض نسخة
محسنة م��ن ناحية ج��ودة ال�ص��وت وال �ص��ورة ،وهو
األمر الذي زاد من ألق واحد من كالسيكيات الدراما
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة واس �ت �ف��ز ق�ط��اع��ًا ك�ب�ي��را م��ن امل�ش��اه��دي��ن
َّ
ملتابعة العمل حتى من تسنت له فرصة مشاهدته في
أكثر من مناسبة ،قرر أال يفوت تلك الفرصة ،ولعل
الظروف التي نعيشها في الوقت الراهن والتي فرضت
على الجميع البقاء في منازلهم اكسبت «درب الزلق»،
شريحة ج��دي��دة م��ن ال�ج�م�ه��ور ،خصوصا األج�ي��ال
الجديدة ممن يدفعهم الفضول للتعرف على أعمال
صمدت ف��ي وج��ه ال��زم��ان ومتغيراته وأثبتت أن من
كتبها كان يقرأ املستقبل.

أحمد بدر

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

تصدّ ر مواقع التواصل

ول �ك��ن ك�ي��ف اس�ت�ط��اع «درب ال��زل��ق» أن ي��زي��ح «م�خ��رج
 »7م��ن ع��رش ال�ت��رن��د بعد الحلقة األول ��ى م��ن عرضه؟
س��ؤال القى بظالله على كل من تابع مواقع التواصل
االجتماعي ،ال سيما تويتر ،حيث استطاع «درب الزلق»
ان يتصدر بواقع  16ألف تغريدة في غضون ساعات
من عرض الحلقة األولى ،واستمر بشكل يومي ضمن
ً
األكثر ت��داوال ،فهل هو الحنني للماضي؟ أم أن البعض
وج ��د ض��ال�ت��ه ف��ي ك��وم�ي��دي��ا نظيفة وح � ��وارات تحترم
عقلية املشاهد وموضوعات تالمس بعض ما نعيشه
من أحداث؟ أم أن «درب الزلق» بمن شارك فيه من نجوم
كشف ت��واض��ع ق ��درات ال�ع��دي��د م��ن الفنانني ف��ي الوقت
الراهن؟
في المقدمة

 43سنة مضت على مسلسل درب ال��زل��ق وم��ا زال
ف��ي املقدمة ،وع��رض��ه ف��ي خضم م��ا يشهده موسم
رم�ض��ان م��ن زخ��م درام ��ي ،ق��د يكون رس��ال��ة ملمثلي
الجيل الحالي أن العبرة بمضمون ما يقدمه الفنان
في عمل واحد قد يظل خالدا في وجدان املشاهدين
تتناقله األجيال أفضل من التسابق على الظهور في
العشرات م��ن األع�م��ال التي تمر م��رور ال�ك��رام ،رغم
ال �ف��ارق الكبير ف��ي تقنيات التصوير ال�ت��ي تطورت
ك �ث �ي��را ،ول �ك��ن ف��ي «درب ال ��زل ��ق» ،ات �س��م ك��ل ش��يء
بالبساطة ،ب��دءا م��ن األزي ��اء التي كانت ابنة بيئتها
والديكورات وحتى املوضوعات التي تناولها الراحل
عبد األمير التركي باالشتراك مع القدير سعد الفرج،
الذي كشف في تصريحات سابقة ان هناك مواقف
لم تكتب ضمن السيناريو ،ولكنها كانت وليدة التو

المحسنة منذ يوم الخميس الماضي
َّ
 MBC1بدأت عرضه بنسخته

■ األجيال الجديدة يدفعها الفضول للتعرف على أعمال صمدت في وجه الزمان ومتغيراته
■ استمرار نجاحه رسالة للفنانين الشباب بأن العبرة بمضمون ما يقدمون من أعمال تظل في وجدان المشاهدين
■ تركي آل الشيخ« :درب الزلق عن مسلسالت السنة ذي كلها ..مفتقدين هاألعمال الخالدة»
وال�ل�ح�ظ��ة خل��ال ال�ت�ص��وي��ر ،أي�ض��ا م��ن ك��وال�ي��س ه��ذا
العمل انه كان يفترض مشاركة الفنان الراحل أحمد
الصالح.
 13حلقة

 ١٣حلقة شكلت ق��وام «درب الزلق» بحكاية كوميدية
محبوكة دراميا ،غنية بخطوطها ومتشعبة بأحداثها
وغ�ن�ي��ة ب�ن�ج��وم�ه��ا وه ��و ال �ط��ري��ق ال ��ذي ب ��دأ ال �ع��دي��د من
صناع الدراما العودة له في الوقت الحالي بتقديم اعمال
درام�ي��ة ال تتخطى ال �ـ ١٠حلقات نعم تلك التجارب ما
زالت تعرض عبر املنصات الرقمية ،ولكن أزعم ان تبني
 MBCل�ـ«درب الزلق» قد يشجع املنتجون على عرض
مشاريع مماثلة على الفضائيات.

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

األعمال الخالدة

وب �ع��د ع� ��رض ال �ح �ل �ق��ة األول� � ��ى م ��ن امل �س �ل �س��ل ان �ه��ال��ت
التعليقات عبر موقع التواصل االجتماعي «تويتر» من
جمهور يعبر عن مختلف الشرائح العمرية في الخليج،
فعلى سبيل املثال قال رئيس هيئة الترفيه في اململكة
العربية السعودية املستشار ت��رك��ي آل الشيخ «واهلل
درب الزلق عن مسلسالت السنة ذي كلها ..مفتقدين
هاألعمال الخالدة».
مغامرات عبد الحسين وسعد

وفي «درب الزلق» يعود الجمهور ليستذكر مغامرات
نْ
ْ
املنحوسي «عبد الحسني عبد الرضا وسعد
األخوين

ال� �ف ��رج» ال �ل��ذي��ن أص �ب �ح��ا ث� ّ
�ري�ي�ن ب�ي�ن ل �ي �ل� ٍ�ة وض �ح��اه��ا،
ومعهما صفقات «ش��راء األه��رام��ات» و«زوج األحذية
ال�ي�س��رى» وغيرها م��ن الحلقات وامل��واق��ف ال�ت��ي لطاملا
رسمت االبتسامة على وجوه املشاهدين
واملسلسل من إنتاج عام  ،1977وهو من بطولة الفنانني
عبدالحسني عبدالرضا ،خالد النفيسي ،سعد الفرج،
عبدالعزيز النمش وعلي املفيدي ،وم��ن إخ��راج حمدي
فريد ،وتأليف عبد األمير التركي.
والق� ��ى خ �ب��ر إع � ��ادة ع ��رض ال�ن�س�خ��ة امل�ح�س�ن��ة من
«درب الزلق» ترحيبا واسعا بني محبي ثالثية عبد
الحسني والنفيسي وسعد الفرج ويعد العمل واحدا
من اب��رز املسلسالت الخليجية والعربية ،ومازالت
احداثه حاضرة في مجدان العديد من األجيال حتى
وقتنا هذا.

حسن عسيري :قضيت  3أيام أفكر
بالموافقة على عرض مقلب رامز

■ معقولة يا المخرج؟
في مسلسل هيا وبناتها يبدو أن الزمن ال يمر ابدا على باسمة حمادة ،فقد بقي شكلها ثابتًا طوال 25
سنة بال أي تغيير ولو بشكل طفيف! معقولة يا املخرج؟ حتى لو املمثلة أرادت ذلك كيف تسمح لها؟

■ 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:

قناة «:»ON TV

نقل صالة القيام من الحرم املكي الشريف للمشاهدين في الكويت عبر قناة إثراء ،فكرة جميلة جدا في
غياب أجواء الصالة هذا العام بسبب أزمة كورونا ..فشكرا لقناة إثراء وملديرها أحمد دحام الشمري على
هذه الخطوة الرائعة ،التي أشعرتنا بثراء وجداني عوضنا عن غياب الصلوات ككل عام.

وما زال السؤال قائما :ملاذا يقوم تلفزيون الكويت بحذف بعض املشاهد من مسلسل محمد علي رود؟
املسلسل نفسه نتابعه على قناة أبو ظبي بال اي تقطيع ونكتشف أن املشاهد املحذوفة عادية وال تخالف
أي قانون في الكويت ،فلماذا اإلصرار على الحذف أيها الرقيب؟

قناة « MBCدراما»:

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

■ شكراً لـ«إثراء»

■ ليش الرقابة؟

■ 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 «:»CBC

من أجمل لحظات االفطار على تلفزيون الكويت ان الشيخ أحمد الطرابلسي هو الذي يرفع األذان على الهواء
مباشرة بعد مدفع االفطار .سنوات طويلة مرت ونحن نتابع أذان الشيخ الطرابلسي في تلك اللحظة ،وفي
زمن الجائحة يصبح لذلك األذان مذاق خاص.

حصة النبهان أدت مشهدا رهيبا في الحلقة رقم  23بمسلسل محمد علي رود.
حصة حظيت بإشادات كثيرة على تويتر ،ليس من املشاهدين فقط بل أيضا من زمالئها وزميالتها في
الوسط الفني.
الفنانة الشابة هي ابنة الفنان الكبير جاسم النبهان ،والفنانة الراحلة طيبة الفرج ،وهذا يكفي ألن نقول ان
ابن الوز عوام ،وبنت الفنانني فنانة!

تلفزيون أبوظبي:

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

■ صوت الشيخ

■ بنت الفنانين

■ 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

محمد علي

كشف الفنان حسن عسيري،
عن كواليس مشاركته في برامج
المقالب «رامز مجنون رسمي» ،الذي
شارك في احدى حلقاته بعدما أثير
من لغط عبر مختلف مواقع التواصل
االجتماعي بين اتهام عسيري ،أنه
كان على دراية بالمقلب وشريك
بالتمثيل ،وبين من يرى أن الفنان
السعودي ُصدم بالفعل بما حدث
معه.
وي �ق��ول ال�ف�ن��ان حسن ع�س�ي��ري ،إن ه�ن��اك قطاعًا
كبيرًا م��ن املشاهدين ليس لديهم ثقة ف��ي برامج
امل�ق��ال��ب ،ال�ت��ي ت�ع��رض ع�ب��ر مختلف الفضائيات،
والدليل أن كل من حولي بعد عرض الحلقة كانوا

يقولون واهلل ق��درت تمثل بشكل جيد ،رغ��م أنني
اق �س��م ب ��اهلل م��ا ك�ن��ت أدري ع��ن امل �ق �ل��ب ،وع�ن��دم��ا
هاتفني اإلعداد كان مدخلهم ان البرنامج لقاء مع
أروى ،على أن تتصل بي وتنسق معي ،وعندما
س��أل��ون��ي ع��ن امل�ل�اب��س ص��ارح �ت �ه��م أن �ن��ي أف�ض��ل
الظهور ب�ث��وب ،واق�ت��رح��وا علي أن أرت��دي مالبس
كاجوال ،ولم أجد ثمة مشكلة في ذل��ك ،ووجدتها
فرصة أن اظهر بشكل مختلف.
وح��ول استمرار التصوير رغ��م رأي��ه في رام��ز الذي
ص ��ارح ب��ه أروى ق��ال «أي ش�خ��ص م�ك��ان��ي ل��م يكن
ليملك رفاهية االع �ت��راض كنت مربوطا ف��ي املقعد
ماذا أفعل؟
وبعدما تجاوزت صدمة املوقف بدقيقة قررت
بيني وب�ين نفسي ان اكمل التصوير وحاولت
التماسك ق��در اإلم�ك��ان ،وكانت األج��واء مزعجة
لذلك لم أواف��ق بشكل مباشر على البث ،وإنما
اس�ت�غ��رق األم��ر ث�لاث��ة أي��ام م��ن التفكير قبل أن
ات �خ��ذ ق� ��راري ،الس�ي�م��ا أن رام ��ز ان �س��ان مهذب
ورقيق».

ً
مساء
■ رجالة البيت8 ..
■ فرصة ثانية 9 ..مساءً
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
ً
مساء
■ النهاية11 ..
ً
مساء
■ االختيار12 ..
قناة «:»dmc
ً
مساء
■ فرصة ثانية8 ..
ً
مساء
■ فالنتينو9 ..
■ ملا كنا صغيرين 10 ..مساءً
ً
مساء
■ البرنس11 ..
■ رجالة البيت 12 ..مساءً
قناة «الحياة»
الحمراء:
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
ً
مساء
■  100وش9 ..
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
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اليت 15

صحة

د .فريدة الحبيب لـ سبقلا« :هيدروكسي كلوروكوين» قد يسبب تسارعات خبيثة في ضربات القلب تؤدي إلى الوفاة

 ..Tele cardioعيادة قلب إلكترونية تحمي المرضى في زمن «كورونا»
لهم أدوي��ة ( )lopinavir ritonavirالتي تقلل نسبة
الوارفارين أو تزيد نسبة أبيكسابان وريفاروكسبان
( apixabanو ،)rivaroxbanيجب تقليل الجرعة إلى
 2.5م��ل ،ب��دال م��ن  5م��ل .مثال ف��ي ح��ال��ة apixaban
واالفضل هو إيقافه واستخدام الهيبارين heparin
.n clexane

د .والء حافظ
 ..Tele cardioرب�م��ا هو
م� �ص� �ط� �ل ��ح ج � ��دي � ��د ع �ل��ى
األذه � ��ان ،وي�ع�ن��ي ع �ي��ادات
ال�ق�ل��ب اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،ال�ت��ي
أص �ب �ح��ت ض� � ��رورة االن،
في وقت أغلق فيه فيروس
د .فريدة الحبيب
ك � ��ورون � ��ا ك � ��ل ش� � ��يء ف��ي
العالم ،حتى أب��واب البيوت على أصحابها ،ل��ذا فقد
شددت الدكتورة فريدة الحبيب ،استشارية أمراض
القلب واألوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ،ف��ي ل�ق��اء م��ع سبقلا على
أهمية االستخدام اإللكتروني للتواصل مع مرضى
القلب في زمن كورونا ،وما بعده.
وت �ع �ت �م��د آل �ي ��ة ع � �ي ��ادات ال �ق �ل��ب اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ع�ل��ى
أجهزة صغيرة ودقيقة ت��وزع على مرضى القلب،
الس �ت �ق �ب��ال ت�خ�ط�ي��ط وس ��ون ��ار ال �ق �ل��ب ال �ك �ت��رون �ي��ًا،
األم��ر ال��ذي يختصر الوقت والجهد ملتابعة الطبيب
شخصيًا للمريض.
ّ
وع��ل �ق��ت ال�ح�ب�ي��ب ل �ـ سبقلا ع �ل��ى ت��أث �ي��ر اإلص��اب��ة
ب�ك��ورون��ا على م��ري��ض ال�ق�ل��ب ،قائلة إن «ال�ف�ي��روس
داه� ��م ف�ئ�ت�ين م ��ن م��رض��ى ال �ق �ل��ب ،األول � ��ى م��رض��ى
أص�ي�ب��وا بالقلب ق�ب��ل إص��اب�ت�ه��م ب �ك��ورون��ا ،وأثبتت
الدراسات زيادة الوفيات بينهم حيث بلغت ،%13.2
وزيادة حاجتهم للتنفس الصناعي والعناية املركزة،
والثانية املرضى الذين أصيبوا بالقلب بعد إصابتهم
بكورونا ،بسبب تخثر الدم نتيجة زيادة املضادات
امل �ن��اع �ي��ة ب �س �ب��ب االل� �ت� �ه ��اب ال �ف �ي ��روس ��ي ال �ش��دي��د
 ،cytokine stormما أدى إلى قلبية ودماغية ،بغض
النظر عن السن».
فحص Ddimer

ل ��ذا ،بحسب ال��دك�ت��ورة ف��ري��دة ال�ح�ب�ي��ب ،ف�ق��د أوص��ت
جمعية القلب األميركية بفحص  ،Ddimerونسبة
مواد التجلط الفيرينوجن  ،fibrinogenموضحة أن
االلتهاب الفيروسي الحاد يؤدي اللتهاب عضلة القلب
 ،myocarditisمع ارتفاع نسبة التروبونني ،من دون
وجود جلطة قلبية ،كما أن ارتفاع  BNPوهو هرمون
يفرزه األذين األيمن في حاالت هبوط القلب لتثبيت
نسبة األم�لاح في الجسم ،يرتفع مع  Covid19من
دون ه�ب��وط ف��ي عضلة ال�ق�ل��ب ،وك��ل ه��ذه ال�ت��أث�ي��رات
تسبب تغييرا وتعديال في بروتوكوالت التشخيص
والعالج ملرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.
وأض��اف��ت الحبيب :تعتبر أم ��راض القلب املصاحبة
لفيروس كورونا من أهم أسباب الوفيات .وقد سجلت
األرقام العاملية نسبة تراوحت بني  %11إلى .%13.2
زيادة في الجلطات القلبية

تسبب تغيرات في تخطيط القلب

■ بعض أدوية عالج الفيروس تتعارض مع عالجات القلب
■ نتوقع ارتفاع معدالت الجلطات خالل الشهرين المقبلين
■ يجب التركيز على األكل الصحي مع محاولة المشي في أرجاء المنزل
وأوضحت أستاذة أمراض القلب أن انخفاض معدالت
ّ
حقيقيًا،
القلبية والسكتات الدماغية ليس
الجلطة ّ
ول�ك��ن س�ج��ل��ت مستشفيات ال�ع��ال��م ه��ذا االن�خ�ف��اض
بنسبة  %30إل��ى  ،%50نظرًا لخوف املرضى ،عند
ح ��دوث األع � ��راض ،م��ن ال��وص��ول إل ��ى املستشفيات
هلعًا م��ن التقاط ف�ي��روس ك��ورون��ا ه�ن��اك ،م��ؤك��دة أن
النسبة سترتفع خالل الشهرين املقبلني نظرًا لتوقف
املستشفيات في كل أنحاء العالم عن إجراء ّ
عمليات
القلبية لغير الحاالت الطارئة ،بل إن توقف
القسطرة
ٍ
الفحوصات النووية وفحوصات الجري لالكتشاف
ّ
التاجية س��وف ينتج
املبكر مل��رض انسداد الشرايني
عنه زيادة في الجلطات القلبية في الفترة املقبلة.
األكل الصحي والمشي

وأض��اف��ت «أغ�ل��ب ال�ن��اس يتعرضون لالضطرابات

النفسية ،إما لخوف من اإلصابة باملرض أو لتوتر
ّ
الصحية الحتواء امل��رض،
وقلق بسبب اإلج ��راءات
وه��ذا بالطبع يزيد من نشاط الجهاز السمبثاوي
ل�ي�ف��رز ه��رم��ون األدري �ن��ال�ين وت��أث �ي��ره ع�ل��ى ارت�ف��اع
ضغط ال��دم وسرعة في ضربات القلب ،وف��ي هذا
الصدد يجب أال يفوتنا التأثير السلبي من املكوث
في املنزل من دون ممارسة رياضة املشي واإلفراط
ً
في األك��ل إم��ا ملال أو ت��وت�رًا ..لذلك أهيب بالجميع
االمتثال لالحترازات الصحية والتركيز على األكل
ال�ص�ح��ي وب�ك�م�ي��ات قليلة ،م��ع م�ح��اول��ة امل�ش��ي في
أرجاء املنزل».
ال عالقة ألدوية القلب باإلصابة بكورونا

وعن عالقة أدوية القلب بمعدالت اإلصابة بالفيروس،
ق��ال��ت الحبيب إن��ه ال ت��وج��د أي دالل��ة أو دراس ��ة تبني

د .طريف العنزي :الصيام يساعد في تخفيف أعراض كثير من األمراض الهضمية

قلة تناول الخضار والفواكه والسوائل ..من أسباب اإلمساك
د .خلود البارون
ص��وم��وا تصحوا ،ه��ي مقولة
صحيحة ،ولكنها ال تنطبق
على جميع الصائمني نتيجة
ات�ب��اع�ه��م ع ��ادات غ��ذائ�ي��ة غير
صحية أو إلصابتهم بأمراض
تتعارض مع الصيام.
م � � � � � ��ن ج� � � � ��ان � � � � �ب� � � � ��ه ،ش� � � ��رح د .طريف العنزي
استشاري ام��راض الجهاز
ال �ه �ض �م��ي وال �ك �ب��د ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال� �ه ��ادي د.
طريف العنزي ،قائال« :أثناء فترة الصيام يرتاح
ال�ج�ه��از ال�ه�ض�م��ي م��ن عملية ال�ه�ض��م وي�ت�ف��رغ
ال��ى عمليات الترميم والتخلص م��ن الفضالت
وال�ت�ن�ظ�ي��ف .ول��ذل��ك ف��وائ��د ك�ث�ي��رة م�ث��ل تخفيف
أع��راض كثير من االم��راض الهضمية كارتجاع
املريء وأمراض االمعاء االلتهابية واالنتفاخات
والقولون العصبي.
كما يساعد الصيام على تدريب األش�خ��اص على
التحكم بالشهية واتباع نظام غذائي صحي بهدف
خ�س��ارة ال��وزن وع�ل�اج السمنة واألم ��راض املرافقة
لها .ولكن للحصول على هذه الفوائد فعلى الصائم
ات�ب��اع السنة النبوية الكريمة ،حيث نصح الدكتور
باتباع السنة النبوية ،وذلك بملء ثلث املعدة بالطعام
وثلثها بالشراب وترك ثلثها املتبقي للهواء .فالجوع
يدفع بعض الصائمني الى االسراع في تناول كمية
كبيرة من الطعام وكأنه في مسابقة ،وذلك يسبب
صدمة للمعدة التي كانت ف��ي حالة خمول وراح��ة
ط ��وال س��اع��ات ال �ص �ي��ام ،م��ا ي�ف�س��ر ش�ك��وى ه��ؤالء
من عسر الهضم والحموضة وأع��راض مؤملة ،كما
أن امتالء املعدة يزيد ارت�خ��اء صمام املعدة وشدة
اع��راض ارت�ج��اع امل��ريء والحموضة والغثيان وقد
يصل االمر الى القيء احيانا.
فوائد الصيام للقولون العصبي:

امل�ص��اب��ون ب��ال�ق��ول��ون العصبي ي�لاح�ظ��ون تحسن
حالتهم وق�ل��ة ن��وب��ات األع ��راض كثيرا خ�لال شهر
رمضان ،ويرجع ذلك الى عدة عوامل ،مثل:
 - 1راح ��ة ال�ج�ه��از ال�ه�ض�م��ي ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة نتيجة
لالمتناع عن تناول الطعام خالل الصيام.
 - 2ق�ل��ة ت �ن��اول االط�ع�م��ة املهيجة ل�لأع��راض خ�لال
ال ��وج� �ب ��ات ال��رم �ض��ان �ي��ة ك��ال �ب �ق��ول �ي��ات وال ��وري� �ق ��ات
واملشروبات الغازية والشاي والقهوة.
 - 3شهر رمضان هو شهر السكينة والروحانيات
وال �ت��راب��ط االج �ت �م��اع��ي ،م��ا ي�ق�ل��ل ش �ع��ور امل �ص��اب
بالتوتر والوحدة ويعزز شعوره بالسكينة والهدوء
والدعم النفسي.
 - 4ال�ن�ش��اط ال�ب��دن��ي ال ��ذي ي��راف��ق ص�ل�اة ال�ت��راوي��ح
وق �ي��ام ال�ل�ي��ل ي�ش��اب��ه ت��أث�ي��ر ال��ري��اض��ة ع�ل��ى الجسم،
فذلك سيزيد نشاط حركة االم�ع��اء وط��رد ال�غ��ازات
واالخراج.

عالقة أدوية القلب بمعدالت اإلصابة ،ولكن :أوال :إذا
كان املريض يأخذ األدوي��ة الخافضة للكوليسترول،
التي تقلل املضاعفات والنتائج السلبية ملرض القلب،
ف�ي�ج��ب االس �ت �م ��رار ف ��ي اس �ت �خ��دام��ه ح ��ال اإلص��اب��ة
بكورونا ،ألن��ه وعلى الرغم من غياب ال��دراس��ات عن
عالقة الفيروس بهذا ال��دواء ،فهناك دراس��ات كثيرة
سابقة بينت أن االستمرار في أخذ  statinsفي حاالت
اإلنفلوانزا وااللتهاب الرئوي ،قد قلل من املضاعفات.
ّ
األذينية
الرجفة
ّ
وتابعت «إذا كان املريض مصابًا بالرجفة األذينية،
وي��أخ��ذ دواء  sotoloأو  ،Amiodaroneوف��ي حالة
إص ��اب� �ت ��ه ب� �ك ��ورون ��ا واح � �ت � ��اج إل � ��ى «ه �ي ��دروك �س ��ي
كلوروكوين» hydroxychlorquine ،مثال ،فإن نسبة
هذه األدوية تزيد في الدم ،لذلك يجب على الطبيبة أو
الطبيب املعالج تغيير الجرعة ،كما أن مرضى الرجفة
األذينية عندما يصابون بفيروس كورونا وتستخدم

ولفتت إل��ى أن ه�ن��اك أدوي��ة ل�ع�لاج ك��ورون��ا ،ال توجد
ت��وص�ي��ة ن�ه��ائ�ي��ة ب��اس�ت�خ��دام�ه��ا م�ث��ل «ه�ي��دروك�س��ي
ك�ل��وروك��وي��ن»  ،hydroxychloroqineحيث تسبب
ت �غ �ي��رات ف��ي ت�خ�ط�ي��ط ال �ق �ل��ب ،وت �ن��ذر ب��اض �ط��راب��ات
شديدة في ضربات القلب قد تسبب الوفاة ،وإعطاؤها
مل��رض��ى يتعاطون أدوي ��ة للتحكم ب��أن��واع أخ��رى من
االض�ط��راب��ات يجب أن يعدل بحسب حالة املريض،
أو تتغير بما ي�لائ��م ال�ع�لام��ات الحيوية ف��ي املريض
ووظائف الكلى التي قد تتأثر بفيروس كورونا.
وأن م��ن ض�م��ن األدوي� ��ة امل�ه�م��ة وال �ت��ي ك�ث��ر ال�ح��دي��ث
ع�ن�ه��ا ف�ه��ي االدوي� ��ة امل �ض��ادة الن��زي��م  ..ACEوال�ت��ي
أكدت جميع الجمعيات في ارشاداتها ملرضى ارتفاع
ضغط الدم والهبوط في ضغط الدم ومرضى الكلى
أن تعديلها يحدده الطبيب املعالج .وال داعي اليقافها
من دون سبب في حالة إصابة هؤالء بكورونا.
اضطرابات في ضربات القلب

وأض��اف��ت د .ف��ري��دة ال�ح�ب�ي��ب« :ال ي�ف��وت�ن��ي إال أن
أؤك��د م��ا ش��ددت عليه جمعيات القلب األوروب �ي��ة
واألميركية والفدرالية العاملية مل��رض القلب ،على
أن تعديل أي دواء يجب أن يستند إل��ى دراس��ات
م �ح �ك �م��ة ،ك �م��ا ي �ج��ب ت �ع��دي��ل ال� � ��دواء ب �ع��د دراس ��ة
م�س�ت�ف�ي�ض��ة ل �ح��ال��ة م��ري��ض ال �ق �ل��ب االك�ل�ي�ن�ي�ك�ي��ة
والحيوية ،قبل وبعد إصابته بفيروس كورونا»،
م��وض�ح��ة أن دواء ه�ي��دروك�س��ي ك�ل��ورك�ين يعتبر
نظير دواء كلوركني لعالج امل�لاري��ا ،املعروف لدى
أطباء القلب بأنه يسبب تغيرات في تخطيط القلب
« ،»prolonged QT intervalحيث قد يكون سببًا
ف��ي ح ��دوث اض �ط��راب��ات وت �س��ارع��ات خ�ب�ي�ث��ة في
ضربات القلب قد تؤدي إلى الوفاة.
كما نبهت على أن هذا الدواء يؤثر على نسبة وجود
أدوي ��ة اض �ط��راب��ات ال�ق�ل��ب األخ ��رى م�ث��ل  dioxineو
 Flecaimideو Sotoloع�لاوة على ان��ه يزيد نسبة
املواد املسيلة للدم ما عدا الهبارين والكالكسان.
لذلك ،يجب ان يكون استخدامه بحذر وتدقيق حتى
ي�ت�س�ن��ى أخ ��ذ م �ح��اس��ن ال � ��دواء وت �ح��اش��ي أع��راض��ه
ال �ج��ان�ب�ي��ة وت� �ض ��اده م ��ع أدوي � ��ة أخ� ��رى يستخدمها
املريض قبل إصابته بكورونا.

مايو كلينك

التمارين الرياضية ..يجب الرجوع
إلى الطبيب أوالً في هذه الحاالت
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ن �ش��اط ال �ب��دن��ي ه ��و امل �ف �ت��اح
لنمط حياة صحي .ولكن يكون من األفضل
أحيانًا مراجعة طبيبك قبل البدء في ممارسة
التمارين الرياضية.
فالتمارين املنتظمة يمكن أن تساعدك على
ال�ت�ح�ك��م ف ��ي وزن� ��ك وت�ق�ل�ي��ل خ �ط��ر اإلص��اب��ة
ب��أم��راض القلب وت�ق��وي��ة ال�ع�ظ��ام وال�ع�ض�لات.
ول�ك��ن إذا ك��ان ق��د م��ر الكثير م��ن ال��وق��ت منذ
قيامك بممارسة التمارين الرياضية ،ولديك
مشكالت أو مخاوف صحية ،فمن األفضل
ال�ت�ح��دث إل��ى طبيبك قبل ال�ب��دء ف��ي ممارسة
تمرين جديد.
املرحلة التي يجب الرجوع فيها إلى الطبيب

كثرة الشكوى من اإلمساك:

ب �ي�ن ال ��دك� �ت ��ور ك� �ث ��رة ش � �ك� ��اوى ال �ص ��ائ �م�ي�ن م��ن
اإلمساك ،وأرجع ذلك إلى قلة شرب املاء ،وتناول
األل�ي��اف مثل الخضار وال�ف��واك��ه .وق��ال موضحا:
«تعج موائد رمضان باألغذية الدهنية واملقليات
والحلويات الدسمة ،ولكنها تكون فقيرة باأللياف
وصعبة على الهضم ،كما يرافق ذلك قلة تناول
امل��اء وال �س��وائ��ل ،م��ا ي��ؤدي ال��ى ال�ج�ف��اف وق�س��اوة
طبيعة االخراج».
لعالج اإلمساك ينصح بالتالي:
 - 1تناول السلطة والخضار الورقية في كل وجبة.
 - 2تناول جرعات مستمرة من امل��اء والسوائل
ط��وال فترة اإلف�ط��ار (ينصح بتناول  3 - 2ليتر
يوميا).
 - 3تجنب األطعمة التي تسبب الغازات مثل امللفوف
والبروكلي والزهرة والبصل والثوم.
 - 4تناول الفواكه مثل البطيخ وامل��وز واملانجا (او
عصير املانجا) والتني (سواء املجفف او الطازج).
 - 5ممارسة الرياضة وكثرة الحركة تزيد نشاط
حركة االمعاء وخروج الغازات.
 - 6ق��د ي �ح �ت��اج ال �ب �ع��ض ال ��ى ت �ن��اول ح �ب��وب ل�ط��رد
الغازات مثل حبوب الفحم او زيت النعناع.
أسباب الحموضة

أش� ��ار د .ط��ري��ف ال ��ى ان ارت� �ف ��اع ال �ش �ك��وى من

أع��راض هضمية ترتبط بمرض ارتجاع املريء
م �ث��ل ال �ح �م��وض��ة (ال � �ح� ��ارج) وأل � ��م ف ��ي ال�ب�ل�ع��وم
وال �ل �س��ان وت� ��ذوق ط�ع��م ح��ام��ض وأل ��م ف��ي رأس
امل �ع��دة وال �غ �ث �ي��ان وح �ت��ى ال �ت��رج �ي��ع او ال �ش��رق��ة،
وق��ال« :غالبا ما يكون سبب ه��ذه الشكوى هو
إصابة األشخاص بارتجاع املريء ،ولكن لم يتم
تشخيص إصابتهم سابقا نظرا ال��ى اتباعهم
أسلوب حياة صحي في األي��ام العادية ،بيد أن
اتباعهم ل�ع��ادات غذائية سيئة مثل االف��راط في
كمية الطعام ،تناول األطعمة الدسمة (املقليات
وال� �ح� �ل ��وي ��ات وال� �ل� �ح ��وم) واألغ � ��ذي � ��ة ال �ح��ام �ض��ة
والحريقة ،واالكثار من القهوة والشاي والتدخني
سيزيد من ارتخاء صمام املعدة ،وبالتالي شدة
أعراض ارتجاع املريء».
ون �ص��ح ال��دك �ت��ور م��ن ي �ع��ان��ي م��ن ه ��ذه األع� ��راض
بالتالي:
■ تقليل تناول املقليات واألغذية الدسمة.
■ تقنني (وي�ف�ض��ل ت �ف��ادي) ش��رب الحمضيات
والقهوة والشاي واملشروبات الغازية.
■ االبتعاد عن التدخني والشيشة واالكالت الحارة
واملخلالت.
■ اتباع أسلوب تغذية صحي وتناول الروب واللنب
واملشويات.
■ ع��دم النوم مباشرة بعد االك��ل ،بل االنتظار ملدة
ساعتني.
■ يحتاج البعض الى تناول عقاقير لتثبيط حموضة
عصارة املعدة.

مع أن االعتدال في ممارسة األنشطة البدنية،
مثل املشي السريع ،يمثل أسلوبًا آمنًا لغالبية
الناس ،فخبراء الصحة ينصحون باستشارة
الطبيب قبل البدء في تطبيق برنامج ملمارسة
التمارين الرياضية في الحاالت التالية:
 - 1املعاناة من مرض قلبي.
 - 2اإلصابة بداء السكري من النوع األول أو
الثاني.
 - 3املعاناة من مرض بالكلى.

 - 4املعاناة من التهاب املفاصل.
 - 5ال �خ �ض��وع ل �ع�لاج ال �س��رط��ان ف��ي ال�ف�ت��رة
الحالية ،أو االنتهاء من عالج السرطان مؤخرًا.
 - 6إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم.
إن لم تكن تمارس التمارين الرياضية بانتظام
ً
م�ن��ذ ف �ت��رة ،ف�ي�م�ك�ن��ك ال �ب��دء ع� ��ادة ب�م�م��ارس��ة
ال �ت �م��اري��ن ال��ري��اض �ي��ة ب�م�س�ت��وى خ�ف�ي��ف إل��ى
متوسط دون الحاجة ال��ى استشارة طبيبك،
ّ
تدريجيًا.
كما يمكنك زيادة نشاطك
من املمكن أيضا الرجوع الى طبيبك إذا كانت
لديك أعراض قد تكون مرتبطة بأمراض القلب
أو الرئة أو غيرها من األمراض الخطيرة مثل:
 - 1الشعور بألم أو عدم راحة في الصدر ،أو
الرقبة ،أو الفك ،أو الذراعني في أوقات الراحة أو
أثناء ممارس النشاط البدني.
 - 2الدوخة ،أو الدوار ،أو اإلغماء عند ممارسة
التمارين الرياضية أو عند بذل مجهود.
 - 3ضيق النفس عند بذل مجهود بسيط ،أو
في أوقات الراحة ،أو االستلقاء ،أو عند الخلود
للنوم.
ً
 - 4تورم الكاحل ،خاصة أثناء الليل.
 - 5ضربات القلب السريعة أو الواضحة.
 - 6نفخة قلبية سبق أن شخصها الطبيب لك.
 - 7الشعور ب��أل� ٍ�م أس�ف��ل ال�س��اق عند املشي،
يزول مع الراحة.
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َّ
حققت  9.6ماليين دينار في 2019

شركة البورصة تصعد بأرباحها % 307
أعلنت شركة بورصة الكويت عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر من عام 2019؛ إذ
ّ
محق ً
قة بذلك زيادة بنسبة
أداء استثنائياً بأرباح صافية ،بلغت حوالي  9.6ماليين دينار،
حققت الشركة ً
تفوق  ،%307مقارنة بأرباح عام  2018التي بلغت  2.35مليون دينار.
بلغ إجمالي أص��ول الشركة حوالي 36.19
م�ل�ي��ون دي �ن ��ار ،أي ب ��زي ��ادة ب�ل�غ��ت نسبتها
 ،%41مقارنة بعام  ،2018حيث بلغ إجمالي
األصول حينها  25.6مليون دينار ،في حني
ارتفعت حقوق املساهمني من  22.5مليون
دينار في عام  2018إلى  32.1مليون دينار
للسنة املنتهية ف��ي  31دي�س�م�ب��ر م��ن ع��ام
.2019
ك �م��ا زادت إي � � ��رادات ال�ت�ش�غ�ي��ل األس��اس �ي��ة
واألخ� � ��رى ب�ن�س�ب��ة  %58.4ل�ت�ب�ل��غ قيمتها
حوالي  15مليون دينار ،وبلغت قيمة الربح
ّ
التشغيلي  8م�لاي�ين دي �ن��ار ،أي م��ا يشكل
ّ
املسجل في
زي��ادة ملحوظة مقارنة بالربح
عام  2018والذي بلغ  1.6مليون دينار.
وف� ��ي ه ��ذ ال� �س� �ي ��اق ،اق� �ت ��رح م �ج �ل��س إدارة
بورصة الكويت توزيع أرب��اح نقدية بقيمة
 25ف �ل �س��ًا ل �ل �س �ه��م ،وت �خ �ض��ع ال �ت��وزي �ع��ات
امل�ق�ت��رح��ة مل��واف �ق��ة امل�س��اه�م�ين ف��ي اج�ت�م��اع
الجمعية العمومية .كما بلغت ربحية السهم
 48.5فلسًا ،مقارنة ب� �ـ 14.5فلسًا ف��ي عام
.2018
وت �ع �ل �ي �ق��ًا ع �ل��ى ذل � ��ك ،ق � ��ال ح �م��د م �ش��اري
الحميضي ،رئ�ي��س مجلس إدارة الشركة:
ّ
«ح��ق�ق��ت ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت أرب��اح��ًا صافية
ب�ق�ي�م��ة ًب�ل�غ��ت ح ��وال ��ي  9.6م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار،
م�ح�ق�ق��ة ارت �ف��اع��ًا م�ل � ًم��وس��ًا ،ب�ل�غ��ت نسبته
حوالي  ،%307مقارنة بصافي أرب��اح عام
 2018وهي األعلى منذ تأسيسها .وقد جاء
ذلك نتيجة للتطوير والتحسني املستمرين

¶ مجل��س اإلدارة اقترح توزي��ع أرباح نقدية
ً
فلسا للسهم
بقيمة 25
¶ الحميضي :أرباح الشركة في  2019األعلى
منذ تأسيسها
ً
قدم��ا نح��و خل��ق س��وق مال��ي
¶ نمض��ي
ً
ً
ً
ّ
وعالميا
وإقليميا
محليا
متطور ورائد
حمد الحميضي

ف��ي ال �س��وق؛ إذ أح��رزن��ا َ ت �ق� ّ�دم��ًا ك�ب�ي�رًا في
مسيرتنا لنكون بورصة أوراق مالية رائدة
وب � ��ارزة ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط ،وس ��وق م��ال
ّ
مصنفًا من قبل أب��رز مؤشرات التصنيف
العاملية».
ّ
وأدت اإلص�لاح��ات التنظيمية والتشغيلية،
ال�ت��ي ّ
طبقتها ال�ش��رك��ة ،إل��ى ارت �ق��اء ال�س��وق
الكويتي ،كما ساهمت في عمليات التداول
خ �ل�ال ال� �ع ��ام ،ح �ي��ث أغ �ل��ق م��ؤش��ر ال �س��وق
«ال� �ع ��ام» ب��ارت �ف��اع ب �ل��غ  ،%23.68ف��ي حني
س �ج��ل م ��ؤش ��ر ال� �س ��وق «األول» م�ك��اس��ب
بنسبة  ،%32.44ما جعله يتصدر أسواق
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،وي�ح�ت��ل
مرتبة متقدمة في قائمة أفضل األسواق ً
أداء
على مستوى العالم في عام  .2019وقد كان

لعملية املراجعة املوسمية ملؤشر «فوتسي
راس � � ��ل» FTSE Russellل�ل�ك��وي��ت وزي� ��ادة
وزنها في املؤشر األثر في استقطاب املزيد
ّ
من التدفقات النقدية األجنبية للسوق.
ه��ذا ،وق��د ساهمت عملية إدراج الشركات
الكويتية ف��ي م��ؤش��ر «س�ت��ان��درد آن��د ب��ورز
داو ج��ون��ز»  S&P Dow Jonesل�لأس��واق
الناشئة في شهر سبتمبر من ع��ام 2019
في دخول املزيد من االستثمارات األجنبية.
كما شكل اإلعالن عن ترقية الكويت ضمن
م��ؤش��ر  MSCIف��ي ديسمبر  2019دعمًا
لسوق املال الكويتي.
كما شهد السوق ارتفاعًا في قيمة األسهم
امل �ت��داول��ة ج� ��راء ال �ت �ط��ورات امل �س �ت�م��رة ال�ت��ي
ت� ّ�م طرحها على م��دار ال�ع��ام؛ إذ بلغت قيمة

األس �ه��م امل �ت��داول��ة  7.937م �ل �ي��ارات دي �ن��ار
ك��وي �ت��ي خ�ل�ال ع ��ام  2019م �ق��اب��ل 4.138
م�ل�ي��ارات دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ،ت� ّ�م ت��داول�ه��ا خ�لال
ع��ام  .2018وارت �ف��ع ع��دد األس�ه��م امل�ت��داول��ة
في السوق خالل عام  2019بنسبة حوالي
 ،%80ليبلغ  43.9مليار س�ه��م ،م�ق��ارن��ة بـ
 21.71مليار سهم ت� ّ�م ت��داول�ه��م خ�لال عام
.2018
وتكللت جهود ب��ورص��ة الكويت واألط��راف
املعنية عندما أصبحت أول بورصة يمتلكها
القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط،
حيث ت� ّ�م��ت العملية على مرحلتني؛ األول��ى
تخصيص نسبة  %44من رأسمال الشركة
بترسية امل��زاي��دة على تحالف استراتيجي
م �ك� ّ�ون م��ن ش��رك��ة «االس �ت �ث �م��ارات الوطنية

وشركة األولى لالستثمار» و«أرزان للتمويل
واالستثمار» ،باإلضافة إل��ى بورصة أثينا
وتخصيص الحصة البالغة  %6املخصصة
ل �ل �ج �ه��ات ال� �ع ��ام ��ة إل � ��ى امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية في شهر فبراير من
ع��ام  ،2019والثانية ط��رح  %50م��ن أسهم
ال �ش��رك��ة ل�لاك �ت �ت��اب ال� �ع ��ام ع �ل��ى امل��واط �ن�ين
الكويتيني حتى األول من شهر ديسمبر من
عام 2019؛ إذ ّتمت تغطية االكتتاب بنسبة
تفوق .%850
وأض � ��اف ال�ح�م�ي�ض��ي« :اس �ت �م��رت ب��ورص��ة
ال�ك��وي��ت ف��ي ال�ع�م��ل ض�م��ن استراتيجيتها
ال��رام �ي��ة إل ��ى ت�ن�م�ي��ة أس� �ـ ��واق م��ال �ي��ة تتمتع
ب��ال�س�ي��ول��ة وامل �ص��داق �ي��ة ،وق� ��ادرة ع�ل��ى فتح
امل� �ج ��ال أم � ��ام ال �ج �ه��ات امل� �ص� �ـ � ّ�درة ل �ل��أوراق
املالية للتواصل مع أصحاب رؤوس األموال
واملسـتثمرين االقليميني والعامليني بشكل
ي �ت �ي��ح ف��رص��ًا ح�ق�ي�ق�ي��ة م �ت �ن��وع��ة لتحقيق
أف�ض��ل ال�ع��وائ��د على االس�ت�ث�م��ار .وسنعمل
من أجل توحيد نهجنا ،واملضي قدمًا نحو
خلق سوق مالي متطور ورائد على كل من
املستوى املحلي واإلقليمي والعاملي ،وذلك
من خ�لال تطبيق مجموعة من التطويرات
واملشاريع الهيكلية والتقنية».
وس��اه �م��ت اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت
وم�ب��ادرات�ه��ا ف��ي تحقيق ال��ري��ادة واالرت �ق��اء
إل��ى مستويات ج��دي��دة م��ن التطور والنمو،
واح �ت �ل��ت ال �ب��ورص��ة م �ك��ان��ة م��رم��وق��ة على
خ ��ري� �ط ��ة ال � �ب� ��ورص� ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة ال� �ج ��اذب ��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ارات ،ب�م��ا ال يقتصر ف�ق��ط على
دف��ع عجلة االقتصاد الكويتي ،ب��ل يساهم
ّ
وتحولها إلى مركز
في تعزيز مكانة الدولة
إق�ل�ي�م��ي وع��امل��ي ل�ل�ت�ج��ارة ،ب�م��ا ي�ت��واف��ق مع
رؤية «كويت جديدة .»2035

مؤشرات ذات داللة

%41

نمو األصول
إلى  36.1مليون دينار

32.1

مليون دينار
حقوق المساهمين

%58.4

زيادة في
إيرادات التشغيل
األساسية

48.5

ً
فلسا ربحية
السهم

«مونيتور» :أصبحت موضع تشكيك كبير لدى الخبراء

أيام عجاف للرؤى االقتصادية الخليجية
أفاد تقرير لموقع مونيتور بأن المشاريع
الضخمة في الخليج ،بما فيها «رؤية الكويت
 »2035و«رؤية  2030السعودية» وبناء مالعب
ومرافق كأس العالم في قطر  2022ومشروع
ميناء الدقم في عمان ،أصبحت موضع
تشكيك كبير لدى الخبراء ،بسبب الصدمة
ّ
وتفشي
المزدوجة النخفاض أسعار النفط
فيروس كورونا والركود االقتصادي.
وأضاف التقرير إن مشروع مدينة الحرير الذي
يأتي في صلب رؤية الكويت  2035كان يهدف
إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة
لتحويل شمال البالد ذي الكثافة السكانية
المنخفضة إلى مركز تجاري مرموق ،فضال عن
تعزيز التنويع االقتصادي للكويت.

!

¶ جيفري مارتن :مشروع
الحرير سيعاني
على المدى القصير
¶ تنفيذ «نيوم» سيمتد
فترة أطول من الخطة
الموضوعة
¶ ُّ
توقف المشاريع فرصة
إلعادة التفكير في
جوانبها وتوقيتها
¶ المنطقة بحاجة لالبتكار
وتقوية بيئات األعمال
وكسر االحتكار

المشاريع الضخمة في منطقة الخليج تواجه ضربة مزدوجة !

حسام علم الدين
ت��وق��ع جيفري م��ارت��ن املحلل االق�ت�ص��ادي امل��رش��ح ل��درج��ة دك�ت��وراه
ف��ي جامعة ت��ورن�ت��و أن يعاني م�ش��روع مدينة ال�ح��ري��ر على امل��دى
القصير من صعوبات ألسباب سياسية داخلية سبقت «كورونا»
ّ
وانخفاض أسعار النفط ،وتتعلق تلك األسباب بانتقادات كويتية
لقمع مسلمني في إقليم تشجيانغ الصيني .وقال مارتن« :في الوقت
الحالي ال شيء يمكن االستثمار به في املشروع لسنوات عدة».
ّ
وأوض� ��ح امل��وق��ع أن ال �س �ع��ودي��ة خ��ف�ض��ت م��ؤخ��را ن�ف�ق��ات امل�ي��زان�ي��ة
واالنفاق االستثماري بمقدار  26.6مليار دوالر ،ما قد يؤثر بشدة
في مشاريع اململكة العمالقة ،أبرزها «نيوم» على البحر األحمر،
وق ��ال ع�ل��ي ال�ش�ه��اب��ي ع�ض��و امل�ج�ل��س االس �ت �ش��اري مل��دي�ن��ة ال�ن�ي��وم
العمالقة التي تقدر قيمة مشاريعها بـ 500مليار دوالر« :إن تنفيذ
مشروع املدينة قد يمتد على فترة أطول من الخطة املوضوعة».
ّ
وأض � ��اف« :ت��وق��ف ت�ل��ك امل �ش��اري��ع س�ي�ك��ون ف��رص��ة م�ن��اس�ب��ة إلع ��ادة
التفكير في جوانبها املختلفة وتوقيتها» ،في حني ُيبدي سكوت
ليفرمور كبير االقتصاديني في «أكسفورد إيكونوميكس» اعتقاده
ُ
أن «رؤي ��ة ال�س�ع��ودي��ة  »2030ق��د أع �ي��د تقييمها بالفعل ق�ب��ل أزم��ة

«كورونا» وهبوط أسعار النفط.
وق ��ال ل �ي �ف��رم��ور« :إن م �س��اع��دة ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ف��ي ال�خ�ل�ي��ج على
ّ
النمو بشكل أكبر تشكل هدفا م��ن األه��داف امل�ت��زاي��دة ف��ي املنطقة،
خصوصا أن الحكومات الخليجية لطاملا امتلكت ال�ق��وة الدافعة
ل�ل�ن�م��و االق �ت �ص��ادي غ �ي��ر ال �ن �ف �ط��ي ،م��ن خ�ل�ال اإلع ��ان ��ات وال��دع��وم
واالستثمارات العامة».
في وق��ت أش��ارت شركة غلوبال دات��ا مؤخرا إل��ى أن حملة التنويع
ّ
االقتصادي التي تقودها السعودية ستتعطل بشدة على املديني
القصير واملتوسط.

املشاريع الضخمة
ق ��ال ج��اي �س��ون ت��وف��ي ك�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي�ين ل�ل�أس��واق ال�ن��اش�ئ��ة في
«كابيتال إيكونوميكس»« :عدد من املشاريع الضخمة في منطقة
ّ
الخليج ،والتي تهدف الى التنويع االقتصادي ،ستتلقى ضربة ،أو
على األقل ،ستتعطل بشكل مؤقت».
وأشار «مونيتور» إلى أن بعض كبار املسؤولني في املنطقة يقولون
إن اقتصاد الخليج البالغة قيمته نحو  1.6تريليون دوالر قد ال
ّ
يرتد إلى مستويات ما قبل األزم��ة ،وإن عددا من صناع القرار في

ّ
املنطقة يتخذون خطوات متأخرة لتحسني السياسات االقتصادية
الحالية.
وأضاف املوقع« :إن ما تحتاجه دول الخليج أكثر من االستثمار في
البنية التحتية واملشاريع الضخمة هو إصالحات هيكلية تهدف
إل��ى معالجة ضعف االب�ت�ك��ار ،وت�ق��وي��ة بيئات األع �م��ال الضعيفة،
وكسر اح�ت�ك��ارات محلية ،ومعالجة س��وق العمل التي تعاني من
التمييز ،حيث ال يتمتع املواطنون واملقيمون بالحقوق واالمتيازات
ذاتها».
وتابع« :نظرًا الى الركود االقتصادي العاملي بسبب كورونا فمن
املرجح أن تعاني الصني من أزمات ديون في الكثير من الدول التي
استثمرت فيها ،م��ا سيؤثر ب�ش��دة ف��ي ق��درت�ه��ا على ال�ح�ف��اظ ذات
الوتيرة االستثمارية حول العالم».
وختم املوقع« :وصلت دول الخليج بعد الصدمة املزدوجة لكورونا
وان �خ �ف��اض أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط إل ��ى م �ف �ت��رق ط� ��رق؛ إم ��ا ال �ح �ف��اظ على
النموذج االقتصادي الريعي الحالي بأي ثمن ،وإم��ا وضع خطط
طموحة تدفع سياسات التنويع االقتصادي املعدلة ،وفقا للظروف
الحالية إل��ى األم ��ام ،م��ع م��ا يرافقها م��ن إص�لاح��ات هيكلية ألزم��ةٍ ،
لكنها مؤملة».
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سبقلا تحاور ممثلة منظمة السياحة العالمية في البالد

العنجري:

الكويت غير
جاهزة سياحياً
إبراهيم عبدالجواد

!

%4.2

مصروفات السياح األجانب في الكويت
من نسبة اإلنفاق الكويتي على السفر

■ القطاع يحتاج نفضة كاملة
على مستوى التخطيط..
واإلدارة ..والتنفيذ
«إحياء الميناء»
قالت العنجري :لقد قرأت ما كتبه الشيخ ناصر ّصباح األحمد
في مقالته بعنوان «إحياء امليناء» قبل يومني ،وتوقفت جدا عند
اعتبار ه��ذه املنطقة ركيزة لرؤية  2035لسمو األمير الشيخ
ص�ب��اح األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح .وأت�م�ن��ى على الشيخ ناصر
آن واحد
وعلى جميع املعنيني بهذا املشروع الضخم املرتبط في ٍ
بمصلحة األمن القومي للكويت وبمستقبلها االقتصادي أن
يثقوا بأنه ال يمكن ان ينجح مشروع هذه املدينة أو املنطقة في
جذب مصالح اقليمية وعاملية من دون قيام بنية تحتية جاذبة
لرجال االستثمار ولرجال االعمال وعائالتهم وللطاقات التي
ً
يتطلبها او يستقطبها مستقبال.

قالت ممثلة منظمة السياحة العالمية في الكويت المديرة العامة لشركة ليدرز غروب لالستشارات نبيلة العنجري،
ان الحكومة لو انفقت عشر ما ينفقه الكويتيون على السياحة الخارجية في الداخل ضمن برنامج عاجل يمتد
لعدة أشهر لتمكنت من استنهاض السياحة المحلية.
وأكدت العنجري في حوار مع سبقلا أن الخطط جاهزة والقسم االكبر منها ال يزال صالحاً ،اذا ما نفضت عنه
الحكومة الغبار وادركت اهمية ومنافع السياحة المحلية .وأشارت إلى ان الكويت ليست جاهزة سياحيا بكل
معنى الكلمة ،والسياحة الداخلية ليست على أتم االستعداد الستيعاب انفاق الكويتيين في الخارج أو الجزء االكبر
منه ،ولكن يجب الضغط لالستفادة من جزء كبير من هذا االنفاق ،بما يؤدي إلى تلبية االحتياجات السياحية
المحلية االساسية من جهة ،ويساعد في نموها الحقا وتدريجيا ،طبعا إذا ما توافرت االرادة السياسية والحكومية
لذلك.

نبيلة العنجري

أضافت العنجري  :نحن أمام تحول مهم اذا احسنا توظيف الفرص لتجهيز
الكويت سياحيا ،وجعل هذا التحول في االنفاق واقعا مرغوبا ،وليس فقط
أم��را مفروضا بسبب تداعيات ك��ورون��ا ،فالوفر ناتج ه��ذا ال�ع��ام ع��ن تعذر
السفر والسياحة للشهر الرابع او الخامس على التوالي ،ولبقية اشهر السنة
على األرجح.

إصالح الخلل
وك��ررت العنجري دعوتها لتصحيح الخلل ،ال��ذي يشجع على زي��ادة سفر
ال�ك��وي�ت�ي�ين للسياحة ب��ال �خ��ارج ،م �ش��ددة ع�ل��ى ض ��رورة ال�ك��ف ع��ن االه�م��ال
املتمادي من قبل املسؤولني ،خاصة أن هذا اإلنفاق يرهق دخل آالف األسر،
إلى جانب ما يسببه من استنزاف في موارد الدولة في الوقت الذي لم نكن
نحصل فيه من انفاق ال��زوار والسياح االج��ان��ب في الكويت س��وى أق��ل من
 %4.2من االنفاق الكويتي على السياحة في الخارج.
وأكدت أهمية االلتفات سريعا للسياحة الداخلية ،نظرا ملا في ذلك من مكاسب
عديدة ،اجتماعية ونفسية واقتصادية ومالية وكذلك صحية ،مشيرة إلى أن
انفاق الكويتيني على السياحة الخارجية بلغ نحو  10مليارات دوالر العام
املاضي ،تتضمن نفقات سفر الطلبة الدارسني واملبتعثني للعالج في الخارج،
لكن هناك بنود انفاق اخرى ال تشملها ،ويمكن تبيانها من خالل تقديرات
املدفوعات بالبطاقات املصرفية واملدفوعات النقدية معا ،حيث تذكر ارقام
ص��ادرة عن «الشبكة املصرفية للمدفوعات» ان جميع املدفوعات الكويتية
بلغت  18مليار دوالر في  2019مقارنة مع  14.5مليار دوالر في .2018
وتابعت :يمكن القول ان الوفر الذي سيتحقق على األقل بالنسبة لهذا العام،
يكتسب صفة الديمومة لالعوام التالية وتتراكم معه باقي املكتسبات اذا
تعززت جهوزية السياحة والترفيه والضيافة ومجاالت تمضية اوقات الفراغ
محليا ..وهذا رهن بكثير من القرارات واالجراءات ،منها ما هو تنفيذي يمكن
اتخاذه فورا ،ومنها ما هو تنظيمي للسياحة ككل.
وط��ال�ب��ت العنجري باستعجال استكمال امل�ش��اري��ع السياحية املتوسطة
والصغيرة الصادقة واملصممة على االصالح االقتصادي واملالي ،اذا اردنا
تنمية مستدامة والبحث عن فرص حقيقية للنمو لتعويض التهديد الذي
يتعرض له املصدر الرئيسي لدخلنا الوطني ،واذا ارادت تخفيف االعباء عن
نسبة كبيرة من الكويتيني ،ممن ترهقهم تكلفة السفر والسياحة في الخارج
بسبب ضيق ف��رص الترفيه محليًا ،وت��ره��ل الكثير م��ن امل��راف��ق السياحية
والترفيهة التابعة لشركة امل�ش��روع��ات السياحية ،وغ�ي��اب التنسيق بني

■ السياحة الخارجية ترهق األسر ..تستنزف موارد الدولة وأموال الكويتيين
■ يمكن استنهاض السياحة الداخلية لو استقطبنا ُعشر مصروفات السفر بالخارج
■ فرص حقيقية لتعويض التهديد الذي يتعرض له المصدر الرئيسي للدخل الوطني
■ كلفة السفر والسياحة سترتفع ..وأسعار التذاكر ستقفز ما بين  %43و%54
■لالستعجال باستكمال المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة ..فرصة ال تعوض
القطاعني العام والخاص للترويج للسياحة على األقل محليا ،وكذلك تراجع
االنشطة واالح�ت�ف��االت والفعاليات الترفيهية ،ب��ل واالح �ب��اط ال��ذي أص��اب
القائمني على ه��ذه األن�ش�ط��ة ،نتيجة اه�م��ال السياحة م��ن قبل املسؤولني
واصحاب القرار.
وذك ��رت أن االه�ت�م��ام بالبيئة السياحية املحلية وتطويرها املنظم بشكل
يعالج كل هذه النواقص وأوجه االهمال ،من شأنه تحقيق رضا واسعًا من
املواطنني بجميع فئاتهم وقدراتهم ،ويخفف عبئًا كبيرًا عن كاهل ميزانية
األسرة الكويتية املتوسطة واملحدودة الدخل ،فال ننسى أن السفر تفاقم الى
الخارج في ظل غياب البيئة السياحية املحلية ،وخاصة في الصيف الحار
كما حصل العام املاضي ،مما جعل نسبة متزايدة من الكويتيني تلجأ إلى
االقتراض من أجل استكمال نفقات السفر.
ولفتت إلى أن انفاق الكويتي سنويًا على السياحة والسفر والترفيه يبلغ
 %10من دخله بحسب بعض الدراسات ،اذ يأتي في املرتبة األولى خليجيا
والسادسة عامليا على مستوى متوسط انفاق الفرد.

كلفة السفر
على صعيد متصل ،أش ��ارت العنجري إل��ى ان كلفة السفر والسياحة في
ال�خ��ارج س��وف تكون ف��ي امل��دى املنظور أكبر بكثير م��ن ال�س��اب��ق ،رغ��م عدم
استبعاد العروض املشجعة الجزئية الترويجية في البداية.
وتوقعت أن تبلغ نسبة الزيادة على سعر تذكرة السفر ما بني  %43و%54
مقارنة باسعار  ،2019وذل��ك بسبب تطبيق التباعد االجتماعي عبر ترك

حركة السياحة والسفر لن تعود قبل 2023
قالت العنجري :من خالل متابعتي عن قرب آلخر التطورات واملستجدات في العالم ،ومن خالل التواصل
مع «منظمة السياحة العاملية» ،رأينا كيف ان وزراء السياحة في العالم اتفقوا في اول اجتماع – فيديو،
عقدته املنظمة لهم لبحث أوضاع السياحة في العالم بعد «كورونا» ،على أن السياحة املحلية هي الخيار
األفضل في املدى القصير ،مع التأكيد على ان إنعاش هذه السياحة حاليا الداخلية سيعطي دفعا لعودة
الحياة وال��دول��ة االق�ت�ص��ادي��ة ،بمعنى آخ��ر ف��إن السياحة الداخلية ه��ي شبه حتمية ريثما يعود السفر
والسياحة حول العالم وعبره الى الحركة في غضون  ،2023وفق ما انتهى إليه أبرز الدراسات املختصة
بالسياحة قبل أيام.

مقاعد فاصلة فارغة بني املسافرين وكذلك فإن شروط االحتراز من الفيروس
في مرافق االقامة والضيافة قد ترفع الكلفة بنسبة معينة في بعض الدول،
مثل مصر.
وبينت أن تحويل ه��ذا االنفاق نحو الداخل يكتسب اهمية كبيرة في ظل
االزمة االقتصادية ،وانهيار اسعار النفط وزيادة عجز املوازنة ،وزيادة نسبة
الدين العام إلى الناتج املحلي مما قد يعرض تصنيف الكويت االئتماني
إلى التخفيض.
وحسابيا ،فإن الـ 10مليارات دوالر التي ينفقها مثال الكويتيون على االنفاق
السياحي في الخارج تغطي أكثر من  %26من مبلغ الـ 20مليار دينار الذي
طلبت الحكومة موافقة مجلس االمة على السماح لها باقتراضه.
وقالت العنجري إن هذا الرقم او جزءا منه من شأنه أن يساهم في تعويض
جزء من سعر برميل النفط املنخفض جدا عن سعر التعادل ،الذي تحتاجه
الكويت للموازنة لتفادي العجر وتراكم العجز ،سواء هذه السنة أو لسنوات
غير قليلة مقبلة ،كما يحد من التأثيرات السلبية لالزمة االقتصادية الراهنة
على االحتياطي األجنبي الرسمي وعلى األصول االحتياطية للدولة.
أم��ا على امل��دى املتوسط والطويل ،ف��إن املعادلة الذهبية تتمثل باالهتمام
بالسياحة املحلية لتجذب اكبر نسبة من االنفاق «الخارجي املفترض» ،بما
يحقق خفض هذا االنفاق والنزف من جهة ،وزي��ادة اقبال املحيط والخارج
على ال�ك��وي��ت وبالتالي تعظيم اي� ��رادات ج��دي��دة .وه��ذه ه��ي م�ع��ادل��ة النمو
السياحي ال��ذه�ب�ي��ة ..وه ��ذا م��ا يجعل السياحة تحقق ف��رق��ًا مهمًا لناحية
تخفيف ال�ع�ج��ز ف��ي م �ي��زان امل��دف��وع��ات ال �خ��ارج��ي .وأض��اف��ت« :ح�ت��ى نكون

نجاح «الحرير» مرهون
بإنعاش السياحة
أشارت العنجري إلى أنه على املدى املتوسط يأتي مشروع
م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر وامل �ن �ط �ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ش �م��ال �ي��ة ،ال ��ذي
يستغرف ن�ح��و ع�ش��ر س �ن��وات ،وسيتضمن ف�ن��ادق ع��دة،
كما أعتقد .وب�ه��ذه املناسبة ،يهمني التأكيد ان مثل هذا
امل �ش��روع ل��ن ي�ك�ت��ب ل��ه أي ن�ج��اح م��ن دون ق�ط��اع سياحي
وترفيهي داخلي نشط.

مشاريع تراعي الظروف المناخية

ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
2019

ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2020/05/18
ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر ¢آﺧﺮ ،وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴ ﻣﻊ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻮﻗﺮ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد اﻋﺘﺒﺎر ¢ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮم
ا¬ﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ،2020/05/10وﺣﺮﺻ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﻛﻤﺎ وﺳﻴﺘﻢ اµﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ.
ﺣﻔﻆ ا» اﻟﻜﻮﻳﺖ وأﻣﻴﺮﻫﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه،،،
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اس �ت �ع��رض��ت ال �ع �ن �ج��ري امل� �ش ��روع ��ات ال �ت��ي ت �ت �ن��اس��ب م��ع
مناخ الكويت ،وه��ي مشاريع يمكن أن تكون ج��اذب��ة جدًا
للسياحة والزيارة مثل مشاريع الجزر وأنشطة السياحة
الرياضية والسياحة الصحراوية او الطبيعية او البيئية.
وأش ��ارت إل��ى أن اإلق �ب��ال ال�ع��امل��ي ع�ل��ى ال�س�ي��اح��ة البحرية
ي�ت��زاي��د ب�ش�ك��ل الف��ت ،اذ ق ��درت ب�ع��ض ال�ت�ق��اري��ر ان حجم
سوقها ال�ع��امل��ي سيبلغ نحو  190مليار دوالر بغضون
عشر سنوات من اآلن.
وب� ّ�ي�ن��ت أن ال�س�ي��اح��ة ال ت�ك��ون س�ي��اح��ة اص�ي�ل��ة ودائ �م��ة اذا
ل��م ت�ك��ن ج ��زءا م��ن ال�ب�ي�ئ��ة امل�ن��اخ�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ،وال�ت��راث�ي��ة؛
فاملجمعات الحديثة واملطارات واملالهي وااللعاب ال تكفي
لتشكيل بيئة سياحية جاذبة ألي دولة ،بل يجب ان تقترن
ب�م�ش��اري��ع وم��راف��ق وم�ن�ش��آت ت�ع�ك��س ه��وي�ت�ه��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة
وال��وط �ن �ي��ة ،م�ث��ل امل�ت��اح��ف واآلث� ��ار وال �ف �ن��ون وامل�ه��رج��ان��ات
املحلية وطبخها ول�ب��اس�ه��ا ..واألن�ش�ط��ة ال�ق��ري�ب��ة لبيئتها.
وأوضحت أن القطاع السياحي ينعكس ايجابا على اكثر
م��ن  32ق�ط��اع��ًا رئ�ي�س��ًا وف��رع�ي��ًا ،منها م�ث�لا ح��رك��ة امل�ط��ار
بعد التوسعة وتطوير القدرة االستيعابية الى  25مليون
مسافر سنويا ..فمن دون سياحة نشطة تخسر الكويت
ج��زءا م��ن ج��دوى امل �ط��ار واالس �ت �ث �م��ارات ال�ت��ي أن�ف�ق��ت وال
ت ��زال ع �ل �ي��ه ..وي�ن�ع�ك��س ت�ش�ي��ط ال �س �ي��اح��ة اي �ج��اب��ا بشكل
م�ب��اش��ر ع�ل��ى ش��رك��ات ال�س�ف��ر ال�ت��ي ت �ق� ّ�در ح��رك�ت�ه��ا (قبل
ّ
التسوق
االزم��ة) بنحو  35مليون دوالر سنويا ،وح��رك��ة
وال�ت�ب�ض��ع وال�ص�ن��اع��ات ال�ت��راث�ي��ة وال�ح��رف�ي��ة ،وع�ل��ى حركة
ال�ن�ق��ل وس �ي��ارات أج ��رة ،وع�ل��ى امل �ط��اع��م ..وك��ذل��ك بالنسبة
ال��ى زي ��ادة ال�ط�ل��ب ع�ل��ى االت �ص��االت وب�ع��ض س�ل��ع التجزئة
وغ �ي��ره��ا م��ن ال �خ��دم��ات وال �س �ل��ع ..وت�ح�س�ين االق �ب��ال على
املراكز واالنشطة الفنية والثقافية واملعارض.
وت ��أت ��ي ال �ف �ن��ادق ف ��ي م �ق��دم ال �ق �ط��اع��ات امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ق �ط��اع
السياحي ،ومع نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة  %16في
الفترة األخيرة بفضل افتتاح املشاريع الجديدة تراجعت
نسب اإلش�غ��ال ،ما يتطلب زي��ادة نسبة مساهمة السياح
في اشغال الفنادق.

واقعيني اكثر واكثر ،اذا استطعنا رفع نسبة مساهمة السياحة في اجمالي
االنتاج الوطني تدريجيا من أقل من  %2.5إلى  %4أو  %5أو ( ،%6وليس أكثر
من  %9كما في اغلب دول الخليج واملنطقة وفي دول العالم ايضا بما فيها
الدول االكثر في الصناعة او في الزراعة او التكنولوجيا) ،فإننا نكون أمام
انجاز اقتصادي ضخم ،وتقدم حقيقي في تنويع مصادر الدخل وفي ايجاد
فرص عمل نوعية للشباب الكويتي».
واستطردت :يجب أال نعتبر هذه االزم��ة الدافع الوحيد لتحويل االنفاق او
جزء منه ،وأال نبحث عن معالجات جزئية وغير كافية ،وغير مجدية على
امل��دى الطويل .بل يجب النظر إل��ى االزم��ة الراهنة من حيث كيفية تحويل
املخاطر الى فرص وصوال إلى رؤية مناسبة وصالحة لبضع سنوات على
األقل.

فشل «املشروعات السياحية»
وقالت العنجري :من املؤسف أن مرافق شركة املشروعات السياحية انتهت
الى هذا املستوى من خسارة لبعض املرافق وخالفات على االستثمار في
مرافق اخرى وترهل في بقية املرافق ،وهذا كله يستعجل املسؤولني لسرعة
التحرك اذا كانوا جادين فعال في معالجة االزمة االقتصادية وفي وقف الهدر
وفي التخفيف من الفاتورة السياحية الباهظة التي كان يدفعها الكويتيون.
وم��ن س��وء ال�ح��ظ اي�ض��ا أن م�ش��روع املدينة الترفيهية الضخم ال��ذي ت��واله
ال��دي��وان االم�ي��ري بعد اليأس واالح�ب��اط من شركة املشروعات وغيرها من
الجهات املعنية لم يكتب له حتى اليوم بداية االنطالق اثر تأجيل او تمديد
ف�ت��رة تقديم ال�ع��روض اك�ث��ر م��ن م��رة .ك��ذل��ك االم��ر بالنسبة ملشاريع ال�ج��زر،
وخاصة مشروع تطوير جزيرة فيلكا التي ي��راوح مكانه تقريبا منذ اكثر
من  15عامًا.
وأض��اف��ت :ه��ذه بعض ال�ن�م��اذج ال�ت��ي ت��ؤك��د ال�ح��اج��ة لنفضة كاملة لكل ما
يتعلق بالسياحة من جهات تنفيذية او تخطيطية او ادارية .واستطيع القول
بكل ثقة إن أي اص�لاح اقتصادي او أي نوايا فعلية لتحقيق رؤي��ة الكويت
 2035سيكون مستحيال انجازه ببقاء هذه السياسة في ادارة قطاعات مثل
السياحة ..يجب االعتراف بضرورة مراجعة وتغيير دور ورؤية وادارة شركة
املشروعات السياحية وفي املشرفني واألوصياء عليها بعد الفشل الذريع،
ليس فقط ف��ي ع��دم تحقيق النمو ب��ل حتى ف��ي التسبب ف��ي تخلف وترهل
وت��ده��ور امل�ش��روع��ات العامة وك��ذل��ك ف��ي ال�ه��در والفساد مما عطل وال ي��زال
العديد من املشاريع في ظل المباالة شبه تامة من مراكز القرار.
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خدماته المصرفية غير المباشرة على مدار الساعة ..خاصة مع تطبيق الحظر الكلي

«الوطني» يعزز قنوات التواصل مع عمالئه
¶ العثمان :نسعى إلى تلبية احتياجات عمالئنا مع التزامنا بالحفاظ على سالمتهم
حرص بنك الكويت الوطني منذ بداية األزمة الصحية العالمية على تلبية احتياجات عمالئه عن طريق
التواصل المستمر معهم ومتابعة تقديم خدماته المصرفية ،مستخدما ً في ذلك قنواته المتعددة
المتمثلة في الفروع التي وصلت إلى  17فرعا ً عامالً قبل بداية الحظر الكلي ،خدمة الوطني عبر
الموبايل وخدمة الوطني عبر اإلنترنت ،إضافة إلى خدمة التواصل مع الوطني وخدمة الوطني عبر
 WhatsAppوأرقام االتصال المجانية في العديد من الدول حول العالم .فضالً عن العديد من القنوات
األخرى مثل حسابات البنك على قنوات التواصل االجتماعي المختلفة ،أجهزة السحب واإليداع
النقدي وجهاز الصراف التفاعلي ،حيث تزامن ذلك كله مع التزام البنك بكل تعليمات وإرشادات
التباعد االجتماعي حرصا ً منه على سالمة العمالء.
ب�ع��د ت�ط�ب�ي��ق ال�ح�ظ��ر ال �ك �ل��ي ،ي��واص��ل البنك
ات� �خ ��اذ ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت��داب �ي��ر واإلج � � � ��راءات
لضمان حماية العمالء والحرص على تقديم
ّ
ت�ج��رب��ة م�ص��رف�ي��ة ل�ه��م ب�لا ان �ق �ط��اع ،تمكنهم
م��ن إن �ج��از معامالتهم امل�ص��رف�ي��ة ع�ل��ى م��دار
الساعة وبما يتماشى مع توجيهات مجلس
الوزراء ووزارة الصحة وبنك الكويت املركزي
وجميع الجهات املعنية.
وت�ع�ق�ي�ب��ًا ع�ل��ى ج �ه��ود ال�ب�ن��ك ف��ي ال�ت��واص��ل
م ��ع ال �ع �م�ل�اء خ �ل�ال األزم� � ��ة ال �ح��ال �ي��ة ،أع�ل��ن
امل��دي��ر ال �ع��ام ملجموعة ال�خ��دم��ات املصرفية
الشخصية في بنك الكويت الوطني ،محمد
ً
ال �ع �ث �م��ان ق ��ائ�ل�ا« :ن �س �ع��ى ف��ي ب �ن��ك ال�ك��وي��ت
ال��وط�ن��ي إل��ى ال�ت��واص��ل م��ع عمالئنا بشكل
م �س �ت �م��ر ،وخ ��اص ��ة خ �ل�ال األزم� � ��ة ال�ص�ح�ي��ة
ال� �ط ��ارئ ��ة ال� �ت ��ي ن �م ��ر ب� �ه ��ا ،وال � �ت� ��ي ف��رض��ت
م �ت �غ �ي��رات ج ��دي ��دة ع �ل��ى ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات
املصرفية وزادت من أهمية قنوات التواصل
غير املباشر مع العمالء ،ولهذا حرصنا على
تفعيل كل تلك القنوات».
وأك��د العثمان أن تلبية احتياجات العمالء
تأتي بصدارة أولويات بنك الكويت الوطني
في كل الظروف العادية واالستثنائية ،التي
لن تثني البنك عن التواصل املستمر معهم
وف��ق اإلج ��راءات االحترازية املطلوبة ووفق
ما يضمن سالمتهم في املقام األول .مشددًا
أيضًا على حرص البنك الدائم على االلتزام
ب �ك��ل ت��وج �ي �ه��ات وإرش � � � ��ادات ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
املركزي.
ً
وأض��اف ق��ائ�لا« :نجاحنا ف��ي تواصلنا مع
عمالئنا ُيعد إح��دى الركائز األساسية في
التجربة املصرفية املتميزة التي يحصلون
ً
عليها ،وق��د ش�ه��دن��ا إق �ب��اال ملحوظًا منهم
ع �ل��ى ال �ت��واص��ل م�ع�ن��ا ع ��ن ط��ري��ق ال �ق �ن��وات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،خ�ص��وص��ًا ب��اس�ت�خ��دام خدمة
ال��وط�ن��ي ع�ب��ر امل��وب��اي��ل ،ال�ت��ي ن�ح��رص على
ت�ط��وي��ره��ا دائ �م��ًا ف��ي إط ��ار استراتيجيتنا

ل �ل �ت �ح ��ول ال ��رق� �م ��ي وري� ��ادت � �ن� ��ا ف� ��ي ت �ق��دي��م
الخدمات املصرفية الرقمية لعمالئنا».
ووع��د العثمان عمالء بنك الكويت الوطني
ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ق��دي��م ال� �خ ��دم ��ات ال �ج��دي��دة
ب ��اس� �ت� �م ��رار وت� �ط ��وي ��ر ال� �خ ��دم ��ات ال �ق��ائ �م��ة
ب�م��ا يضمن إث ��راء ال�ت�ج��رب��ة امل�ص��رف�ي��ة التي
ي�ح�ص�ل��ون ع�ل�ي�ه��ا ،ك�م��ا ت �ق��دم ب��ال�ش�ك��ر إل��ى
ف��ري��ق ع �م��ل «ال ��وط �ن ��ي» ،خ �ص��وص��ًا م��ن هم
ف��ي ال�ص�ف��وف األم��ام �ي��ة ب��ال �ف��روع وموظفي
ال � �خ� ��دم� ��ة ال� �ه ��ات� �ف� �ي ��ة وم� � ��واق� � ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي ل�ح��رص�ه��م ع �ل��ى ال �ت��واص��ل مع
العمالء على مدار الساعة منذ بداية األزمة.

برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل
يأتي برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل
ف��ي م �ق��دم��ة ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ت �ق��دم ل�ل�ع�م�لاء
وسيلة سهلة ومريحة إلتمام املعامالت بكل
سرعة وسهولة ومن منازلهم ،لذا يعمد بنك
الكويت الوطني باستمرار إلى تطوير هذه
ّ
الخدمة ،مما يوفر للعمالء إمكانية القيام
بالعديد من املعامالت بأنفسهم وم��ن دون
الحاجة إلى زيارة الفرع.
ُ ّ
وتمكن خدمة الوطني عبر املوبايل العمالء
من القيام بالعديد من املعامالت املصرفية

بسرعة وسهولة ،ومن أب��رز املعامالت التي
يمكن إتمامها من خالل هذه الخدمة :تحويل
األموال محليًا ودوليًا ،خدمة الوطني للدفع
ال �س��ري��ع ،خ��دم��ة امل ��دف ��وع ��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة،
إضافة مستفيدين جدد ،زيادة حد التحويل
الشهري ،االطالع على املعامالت املصرفية،
وسداد مستحقات البطاقة االئتمانية.
ً
وتشهد خدمة الوطني عبر املوبايل إقباال
غ�ي��ر م�س�ب��وق م��ن ال�ع�م�لاء ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف
ال��راه �ن��ة ،ح�ي��ث زاد ع ��دد امل�ن�ت�س�ب�ين ال�ج��دد
إل��ى خدمة الوطني عبر املوبايل إل��ى .%14
وش� �ه ��دت خ ��دم ��ة ال ��وط �ن ��ي ل �ل��دف��ع ال �س��ري��ع
 NBK Quick Payارت� �ف ��اع ��ًا م �ل �ح��وظ��ًا ف��ي
نسبة املبالغ املحولة بواقع  .%29كما زادت
نسبة العمليات عن طريق خدمة املدفوعات
اإللكترونية  e-Paymentsبنسبة .%40

شبكة الفروع
ي �ح��رص ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي م �ن��ذ ب��داي��ة
األزمة الصحية على تقديم خدماته من خالل
قنواته املختلفة ،ومنها الفروع التي عمد إلى
ً
زيادة عددها لتصل إلى  17فرعًا عامال ،ولكن
بناء على تعليمات مجلس ال��وزراء بتطبيق
الحظر الشامل في البالد ،تم إيقاف العمل في

أكثر م��ن  100جهاز إي��داع ن�ق��دي .كما وق��ام
البنك قبل ب��دء ف�ت��رة الحظر الكلي بتوفير
جهاز سحب آلي متنقل في منطقة املهبولة،
وذل ��ك ح��رص��ًا م�ن��ه ع�ل��ى ت�ل�ب�ي��ة اح�ت�ي��اج��ات
عمالئه في ظل الظروف الراهنة ودعمًا منه
للجهود الحكومية ف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،حيث
تواجد جهاز الوطني للسحب اآللي املتنقل
ي��وم�ي��ًا ف��ي م�ن�ط�ق��ة امل�ه�ب��ول��ة م��ن ال �س��اع��ة 9
صباحًا حتى  3عصرًا .وقدم خدماته أيضًا
للعمالء خالل فترة الحظر الجزئي من خالل
جهاز ال�ص��راف التفاعلي في مبنى الركاب
 T4بمطار الكويت الدولي.

دعم العمالء

محمد العثمان

جميع فروع البنك ،على أن يعاود العمل بعد
االنتهاء من فترة الحظر الكلي.
وت �ن �ف �ي �ذًا ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ال �س �ل �ط��ات ال�ص�ح�ي��ة
الخاصة بتطبيق قواعد التباعد االجتماعي
وحفاظًا على سالمة الجميع ،فقد تم خالل
فترة الحظر الجزئي القيام بمجموعة من
اإلج� � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة ،وم�ن�ه��ا ق �ي��اس درج��ة
ح� ��رارة ال�ع�م�لاء ع�ن��د ال��وص��ول إل ��ى ال �ف��روع
وط�ل��ب ارت ��داء الكمامات وال�ق�ف��ازات الطبية
ق�ب��ل ال��دخ��ول ،ك�م��ا ت��م تنظيم ع��دد العمالء
داخل الفرع وترك مسافة محددة بينهم.
وي �ق��دم ال �ب �ن��ك خ��دم��ات��ه ل�ل�ع�م�لاء أي �ض��ًا من
خالل أجهزة الوطني للسحب اآللي واإليداع
النقدي املتوافرة في كل أنحاء الكويت وذلك
من خالل  327جهاز سحب آلي من ضمنها

بنك الكويت الوطني قريب منك أينما كنت

بدءاً من مرحلة التأجير وحتى اإلقامة

«المركز» ُيطلق بوابة الخدمات اإللكترونية
أعلن املركز املالي الكويتي (املركز) عن
إط�ل�اق «ب��واب��ة ال�خ��دم��ات اإللكترونية
للمستأجرين» لتقديم أعلى مستويات
الراحة والسهولة لعمالئه .وستساهم
ال�خ��دم��ات ال�ج��دي��دة ال�ع��ال�ي��ة املستوى
التي يجري توفيرها من خالل منصة
«ري �ن��ت ك��اف�ي��ه»  RENTCafeاملصممة
م��ن قبل «ي ��اردي»  ،Yardiف��ي مساعدة
امل� �س� �ت ��أج ��ري ��ن ع� �ل ��ى ت ��وف� �ي ��ر ال ��وق ��ت
والجهد وإدارة كل الجوانب املرتبطة
بعملية االس�ت�ئ�ج��ار بكل يسر وأم��ان،
والتي تشمل دفع اإليجارات ،وطلبات
الصيانة ،وتجديد عقود اإليجار.
وان� �ط�ل�اق ��ًا م ��ن ح� ��رص «امل� ��رك� ��ز» ع�ل��ى
التحول الرقمي وإيجاد طرق مبتكرة
إلض� ��اف� ��ة ال �ق �ي �م��ة ل �ع �م�ل�ائ ��ه ،س�ت�ت�ي��ح
البوابة اإللكترونية الجديدة الفرصة
أم � � ��ام امل� �س� �ت ��أج ��ري ��ن ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م��ن
خ ��دم ��ات إدارة ح �س��اب �ه��م ال�ش�خ�ص��ي
ب� �ش� �ك ��ل ذات � � � ��ي ع � �ل ��ى م � � � ��دار ال � �س ��اع ��ة.
وي�م�ك��ن ل�ل�م�س�ت��أج��ري��ن أي �ض��ًا تحديث
م �ل �ف��ات �ه��م ال �ت �ع��ري �ف �ي��ة ب �ش �ك� ٍ�ل ف� ��وري،
واالط � �ل ��اع ع �ل��ى أرص ��دت� �ه ��م ال �خ��اص��ة
بوحداتهم السكنية ،وإج��راء عمليات
دف��ع اإلي� �ج ��ارات وغ�ي��ره��ا م��ن ال��رس��وم
ً
وج��دول�ت�ه��ا ت�ل�ق��ائ�ي��ًا ،ف�ض�لا ع��ن تلقي
اإلع�ل�ان��ات ،وت�ق��دي��م ط�ل�ب��ات الصيانة.
ول �ت �ح �س�ين ت �ج��رب��ة امل �س �ت��أج��ر ،يمكن

خالد المباركي

سلمان عليان

ل �ل �م �ق �ي �م�ين أي� �ض ��ًا م ��ن خ �ل��ال ال �ب��واب��ة
ال� �ج ��دي ��دة االط � �ل ��اع ع �ل ��ى ال �ف �ع��ال �ي��ات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ق��ادم��ة ال �ت��ي س�ت�ق��ام في
مبانيهم.
وي�م�ك��ن للمستأجرين ف��ي «ب ��وردووك
ري��زي��دن��س» ،Boardwalk Residence
ال � ��ذي ي �ق��ع ف ��ي ج ��زي ��رة ال ��ري ��م ب��إم��ارة
ّ
ويقدم تجربة سكنية رائعة
أبوظبي،
ع �ل��ى ال� �ش ��اط ��ئ ،االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ه��ذه
ً
الخدمة أوال .وسيقوم «امل��رك��ز» قريبًا
بتوسيع نطاق تنفيذ خدمات البوابة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ل�ت�ش�م��ل ع� �ق ��ارات أخ ��رى

ف ��ي ك ��ل م ��ن دول� ��ة اإلم � � ��ارات وال �ك��وي��ت
والسعودية.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى اإلط �ل ��اق ،ق ��ال س�ل�م��ان
ع�ل�ي��ان ،م�س��اع��د ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ،إدارة
الخدمات املساندة – العقار« ،املركز»:
«انطالقًا من سعينا إلى تلبية تطلعات
عمالئنا وف�ه��م اح�ت�ي��اج��ات�ه��م ،ينصب
تركيزنا على االستفادة من اإلمكانات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة واالب� �ت� �ك ��ار
لتطبيق األنظمة اآللية عبر كل جوانب
تجربة العميل وتعزيز كفاءة وجاذبية
منتجاتنا وخدماتنا».

ومن جهته ،قال خالد املباركي ،نائب
رئيس في إدارة االستثمار العقاري في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ّ
التقدم التكنولوجي
في املركز« :يؤثر
ب �ش �ك��ل م� �ت� �س ��ارع ع �ل��ى م� �س ��ار ال �ع �م��ل
ال�ت�ق�ل�ي��دي ف��ي ق �ط��اع ال �ع �ق��ارات .ول�ق��د
نجحنا ف��ي (امل��رك��ز) ف��ي أن ن�ك��ون في
ط�ل�ي�ع��ة ت�ب�ن��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال��رق�م�ي��ة
في كل عملياتنا ،بما في ذلك عمليات
التطوير وال�ت��أج�ي��ر وإدارة ال�ع�ق��ارات،
وذل � � � ��ك ف � ��ي س� �ب� �ي ��ل رف � � ��ع م �س �ت ��وي ��ات
الكفاءة والنمو السريع وتعزيز تجربة
العمالء».
وفي إطار سعي «املركز» املتواصل الى
تبني ممارسات االبتكار التكنولوجي
ل �ت �ق��دي��م ح �ل��ول ج ��دي ��دة ت �ع��زز ت�ج��رب��ة
عمالئه ،جرى إط�لاق تطبيق iMarkaz
وهو أول تطبيق استثماري شخصي،
ف ��ي ش �ه��ر ف �ب��راي��ر م ��ن ال �ع ��ام ال �ج ��اري.
وت �ت �ي��ح امل �ن �ص��ة ال��رق �م �ي��ة ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة
للمستثمرين املحتملني بناء املحافظ
االس � �ت � �ث � �م ��اري ��ة ف � ��ي غ � �ض� ��ون دق ��ائ ��ق
وتسهيل التواصل مع خبراء «املركز»
بفعالية .ويمكن ملستخدمي التطبيق
أي � �ض� ��ًا االس � �ت � �ف � ��ادة م � ��ن ك � ��ل خ ��دم ��ات
الشركة ف��ي إدارة األص��ول والخدمات
املصرفية االستثمارية واالستثمارات
املباشرة والعقارات.

بالتعاون مع «كي ام سي رايدر» التطوعي

وجبات إفطار ألبطال الصفوف األمامية من KGL
وزع ��ت ش��رك��ة  KGLم��ا ي �ق��ارب  6آالف وج �ب��ة إف�ط��ار
ل�ل�ص��ائ�م�ين ،ب��ال �ش��راك��ة م��ع ف��ري��ق ك��ي ام س��ي راي ��در
التطوعي.
وخ � ّ�ص ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي وج� �ب ��ات اإلف� �ط ��ار امل�ح�ت��اج�ين
وأبطال الصفوف األمامية في مراكز الحجر وجمعية
ال �ه�لال األح �م��ر وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات ،ب�ه��ذه امل �ب��ادرة ضمن
إط� ��ار ح�م�ل�ت�ه��ا امل �م �ت��دة خ �ل�ال ف �ت��رة ان �ت �ش��ار ال��وب��اء
«كوفيد .»19
وتأتي هذه املبادرة التي انطلقت بالتعاون مع فريق
«ك��ي ام س��ي راي � ��در» ،ك��رس��ال��ة ش�ك��ر وع��رف��ان ألب�ط��ال
الصفوف األمامية ممن ّ
يعرضون حياتهم للمخاطر.
واشتملت مبادرة إفطار الصائمني هذا العام على 12
موقعًا ف��ي مختلف محافظات ال�ك��وي��ت ،انطلقت كل
سيارة بـ 500وجبة إليصالها إلى املحتاجني.

وتتماشى املبادرة مع أه��داف إستراتيجية «كي جي
ال» للمسؤولية املجتمعية ،لدعم التواصل االجتماعي
بني أف��راد املجتمع ،عبر توفير قنوات اتصال ممتدة
ف��ي م�ع��رف��ة اح�ت�ي��اج��ات ال �ن��اس ال س�ي�م��ا خ�ل�ال شهر
رمضان الفضيل ،وتأكيدًا بأنها لن تتوانى عن توفير
خدماتها للمجتمع الكويتي ،رغ��م الظروف الصعبة
التي يمر بها العالم أجمع واالقتصاد بشكل خاص.
ومن هذا الجانب ،قال رئيس فريق «كي ام سي رايدر»
عيسى الغريب «من منطلق دورنا املجتمعي ،أطلقنا
سلسلة من األنشطة واملبادرات االنسانية تحت مظلة
ودع� ��م ك��ي ج��ي ال ،وال �ت��ي ت �ه��دف إل ��ى م �س��ان��دة أه��ل
ال�ك��وي��ت ف��ي م��واج�ه��ة ال�ظ��روف االستثنائية الحالية
التي تمر بها البالد ،وسنواصل القيام بدورنا املهم
االقتصادي واالجتماعي».

عيسى الغريب

وقد قدم البنك العديد من الخدمات واتخذ
ال�ع��دي��د م��ن ال �ق ��رارات وامل� �ب ��ادرات ال�ت��ي ك��ان
م��ن أب��رزه��ا ت��أج�ي��ل س ��داد أق �س��اط ال�ق��روض
م ��ن ش �ه��ر أب ��ري ��ل وح� �ت ��ى س �ب �ت �م �ب��ر ،2020
وذلك لقروض العمالء من األفراد (القروض
ً
االس� �ت� �ه�ل�اك� �ي ��ة واإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة) ،ف� �ض�ل�ا ع��ن
مدفوعات البطاقات االئتمانية (باستثناء
البطاقات االئتمانية بنظام السداد الكامل)،
إض��اف��ة إل ��ى اإلع �ف ��اء م��ن رس ��وم اإلي �ج ��ارات
الشهرية ألج�ه��زة ن�ق��اط البيع مل��دة  3أشهر
واإلعفاء من عموالت بطاقات السحب اآللي
عند استخدامها للدفع عبر اإلنترنت.
كما عمد بنك الكويت الوطني إلى تحديث
العديد من الخدمات املتوافرة عبر برنامج
خدمة الوطني عبر املوبايل مثل زيادة الحد
األقصى للتحويالت من خالل خدمة الوطني
للدفع السريع لتصل إلى  5000دينار كويتي
يوميًا بإجمالي  10معامالت و 10000دينار
كويتي شهريًا ،وذل��ك بهدف خدمة العمالء
ب �ش �ك��ل أف� �ض ��ل ،ن� �ظ� �رًا ل �ل �ط �ل��ب ع �ل��ى خ��دم��ة
ّ
الوطني للدفع السريع ملا توفره من إمكانية
تحويل وتسلم األم��وال بكل سهولة .وكذلك
ت�م��ت زي� ��ادة ال �ح��د األع �ل��ى ل�ل��دف��ع م��ن خ�لال
خ��دم��ة امل��دف��وع��ات اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ي��وم�ي��ًا من
 250دي�ن��ارًا كويتيًا إل��ى  500دي�ن��ار كويتي
ب��إج�م��ال��ي  10م �ع��ام�لات ،وش �ه��ري��ًا م��ن 500
دينار كويتي ولغاية  1000دينار كويتي.
من جهة أخرى ،عمد البنك إلى زيادة املبلغ
املسموح به للدفع من خالل خدمة NBK Tap
 & Payوم��ن دون الحاجة إل��ى إدخ��ال الرقم
السري ليصل إلى  25دينارًا كويتيًا ،وذلك
ح�ف��اظ��ًا ع�ل��ى س�لام��ة ال �ع �م�لاء وتشجيعهم
على استخدام حلول الدفع من دون تالمس.

تواصل مستمر
يحرص بنك الكويت الوطني على
ال �ت��واص��ل م��ع ال �ع �م�لاء ب��اس�ت�خ��دام
ق �ن��وات��ه امل� �ت� �ع ��ددة ،وف� ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا
خ � ��دم � ��ة ال� � �ت � ��واص � ��ل م� � ��ع ال ��وط� �ن ��ي
 1801801وخ ��دم ��ة ال ��وط� �ن ��ي ع�ب��ر
 WhatsAppعلى ال��رق��م ذات ��ه ،حيث
ت �ت��اب��ع ه ��ات ��ان ال� �خ ��دم� �ت ��ان ال �ع �م��ل
ك��امل �ت �ع��اد م ��ن خ�ل�ال ال �ح ��رص على
تلبية احتياجات العمالء وتقديم
الدعم الكامل لهم على مدار الساعة
ط � � ��وال أي � � ��ام األس � � �ب� � ��وع .وب ��إم� �ك ��ان
ال� � �ع� � �م �ل��اء ال � � �ت � ��واص � ��ل م� � ��ع ال� �ب� �ن ��ك
ع �ب��ر ال �خ��دم �ت�ي�ن ل �ل �ق �ي��ام ب��ال �ع��دي��د
م ��ن امل� �ع ��ام�ل�ات ول�ل�اس �ت �ف �س��ار ع��ن
املعامالت املصرفية املختلفة وعن
مختلف أن� ��واع خ��دم��ات ال�ب�ط��اق��ات
ً
وال � � � �ق� � � ��روض ،ف � �ض�ل��ا ع � ��ن اإلب� �ل ��اغ
ع ��ن ن �س �ي��ان ك �ل �م��ة ال� �س ��ر ،وف� �ق ��دان
ال� �ب� �ط ��اق ��ة أو ط� �ل ��ب امل � �س� ��اع� ��دة ف��ي
إت� �م ��ام ال �ت �ح��وي��ل ب�ي�ن ال �ح �س��اب��ات،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ال �ت �ح��دث إل ��ى أح��د
مسؤولي خدمة العمالء .كما يقدم
البنك أي�ض��ًا خ��دم��ة «ت �ح� ّ�دث معنا»
م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج خ��دم��ة ال��وط�ن��ي
عبر املوبايل و ،nbk.comللرد على
جميع استفساراتهم.
وي��وف��ر ال�ب�ن��ك ل�ل�ع�م�لاء امل��وج��ودي��ن
خارج الكويت أرقام هواتف مجانية
ف��ي  9دول ،ه��ي :ال��والي��ات املتحدة،
ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ك �ن��دا ،ف��رن �س��ا ،أمل��ان �ي��ا،
تركيا ،إيطاليا ،أسبانيا ،واإلمارات.
كما ق� ّ�دم لهم خدمة توصيل بطاقة
الوطني االئتمانية أو السحب اآللي
املجددة.
وي � �ح ��رص ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال��وط �ن��ي
أي �ض��ًا ع �ل��ى ال �ت��واص��ل م ��ع ع�م�لائ��ه
م��ن خ�لال ح�س��اب��ات البنك على كل
م� �ن� �ص ��ات ال � �ت� ��واص� ��ل االج �ت �م ��اع ��ي
وال �ت��ي ي�ص��ل م�ت��اب�ع��وه��ا إل ��ى نحو
م �ل �ي��ون م �ت��اب��ع ،ح �ي��ث ي �ت��م ت�ق��دي��م
ّ
النصائح املتعلقة بالوضع الراهن،
ً
ف � �ض �ل�ا ع � ��ن اإلرش� � � � � � ��ادات ل �ح �م��اي��ة
العمالء من عمليات االحتيال.

تقرير لمجلة يوروبورتر:

االختالالت التعاقدية
في مصر تثير قلق المستثمرين
تحت عنوان «النزاع التعاقدي يزيد مخاطر املستثمرين»،
استعرض تقرير نشرته مجلة يوروبورتر للكاتب توري
ماكدونالد ح��ول تأثير االخ�ت�لاالت التعاقدية ف��ي مصر
وال �ك��وي��ت وغ�ي��ره�م��ا ع�ل��ى ت�ق�ل�ي��ل ال �ف��ائ��دة امل�ت��وق�ع��ة من
املستثمرين ،وقدم مجموعة من االمثلة ،خصوصًا في ظل
التاثيرات االقتصادية الكبيرة التي تسبب بها انتشار
وباء كورونا في الدول النامية .وجاء في التقرير ما يلي:
على مدى األسابيع القليلة املاضية ،انغمس االقتصاد
املصري في حالة من االرت�ب��اك ،ما أدى إل��ى محو بعض
التأثير بعض النجاحات االقتصادية للدولة ،في الوقت
ال �ح��اض��ر ،ت�ب�ح��ث م�ص��ر ودول أخ ��رى ف��ي ج�م�ي��ع أن�ح��اء
شمالي أفريقيا بحثًا مضنيًا عن االستثمار األجنبي،
حيث تكافح تلك الدول إليجاد طريق للمضي قدمًا وسط
أزمة نفطية غير مسبوقة وانهيار في قطاع السياحة.
في حالة مصر ،فإن عرضها للمستثمرين األجانب واضح
ومباشر بما فيه الكفاية ،ويسلط الضوء على إج��راءات
اإلصالح االقتصادي التي سنتها مؤخرًا ،وخفض الدين
العام ،إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه املصري على الرغم
من أزمة فيروس كورونا املستمرة ،حيث إنها تجعل هذه
الحالة على خلفية معدل نمو  %5في العامني املاضيني.
ول� �ك ��ن ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن أن ه � ��ذا اإلع � �ل ��ان ي� �ب ��دو واع� � �دًا
للمستثمرين ،ف��إن مصر ل��ن تحقق ال�ف��ائ��دة امل��رج��وة إذ
أخفقت ف��ي ال�ح�ف��اظ على س�ي��ادة ال�ق��ان��ون ،والتزاماتها
التعاقدية بشكل خ��اص .وأي ش��يء أق��ل م��ن ذل��ك سوف
ي �ب �ع��ث ب��رس��ال��ة م�ق�ل�ق��ة ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن ح� ��ول اس �ت �ع��داد
الحكومة املصرية للوفاء بالتزاماتها ،كما أنها ستكون
خطوة خطيرة ألن املستثمرين بحاجة إلى ضمانات بأن
الحكومة املصرية ستفي بالتزاماتها.
لكن لألسف هناك تقويض لتلك الثقة ،وذلك بالنظر إلى
تعامل الحكومة م��ع عقدها م��ع شركة دم�ي��اط ـ الدولية
للموانئ (ديبكو) .ففي فبراير ،أصدرت محكمة التحكيم
ال ��دول� �ي ��ة ح �ك �م��ا مل �ص �ل �ح��ة دي �ب �ك��و وض � ��د ه �ي �ئ��ة م�ي�ن��اء
دم�ي��اط (ال�ت��اب�ع��ة ل ��وزارة النقل امل�ص��ري��ة) ،وأم ��رت هيئة
ميناء دمياط بدفع ما مجموعه  427مليون دوالر إلى
«ديبكو» ،بما في ذلك  120مليون دوالر مقابل ما فات من
كسب ،وذلك نتيجة لقرار هيئة ميناء دمياط بفسخ عقد
االمتياز فسخا غير قانوني وهو العقد الذي تبلغ مدته
 40عاما مع شركة ديبكو لبناء وتشغيل ميناء بحري
في مدينة دمياط.
ل�ق��د ك ��ان م��ن ش ��أن ت��وس�ي��ع م�ي�ن��اء دم �ي��اط خ�ل��ق منافع
ط��وي�ل��ة األج ��ل مل�ص��ر واق �ت �ص��اده��ا ال �ن��ام��ي .إض��اف��ة إل��ى
ذل��ك ،وبوصفها مساهم ف��ي امل �ش��روع ،ف��إن هيئة ميناء
دم�ي��اط وم�ص��ر أص��رت��ا على جني أرب ��اح مالية ضخمة
من الرسوم الجمركية لتوسعة منشأة امليناء الجديدة.
وبدال من ذلك ،خلصت محكمة التحكيم الدولية إلى أن
هيئة ميناء دمياط أخلت بعقد االمتياز ،وأخلت بشروط

ً
العقد إخالال غير قانوني.
ي ��وض ��ح ق� � ��رار ال �ت �ح �ك �ي��م األخ � �ي ��ر ن �م �ط��ًا ق��ائ �م��ًا ل��دع��وة
االستثمار األجنبي فقط لتقويض املشاريع املدعومة.
في الواقع ،إن حكم «ديبكو» هو مجرد واحد من سلسلة
طويلة من النزاعات التحكيمية واألحكام ضد جهات في
مصر منذ  .2011مدينة دمياط نفسها ،على سبيل املثال،
كانت موقعا لعدة دعاوى تحكيمية دولية أخرى تتعلق
بصناعة الغاز الطبيعي.
ف��ي دع ��وى ح��دي �ث��ة ،ص ��در ح�ك��م مل�ص�ل�ح��ة ش��رك��ة يونيو
فينوسا ج��اس ( ،)Unión Fenosa Gasوه��ي واح ��دة من
ك �ب��ري��ات  3ش��رك��ات ل�ل�غ��از ف��ي أس �ب��ان �ي��ا ،ق�ي�م�ت��ه م�ل�ي��ارا
دوالر ضد مصر من قبل املركز الدولي لتسوية منازعات
االستثمار .ICSID
ول �ك��ي ن �ك��ون م �ن �ص �ف�ين ،ف ��إن م �ص��ر ل�ي�س��ت وح �ي ��دة في
ال �خ�لاف م��ع امل�س�ت�ث�م��ري��ن ،ف�ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،تخضع
ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ح�ك�ي��م امل�ن�ف�ص��ل ال� ��ذي ي�ش�م��ل امل�س�ت�ث�م��ري��ن
املصريني في قطاع العقارات ،تنشأ هذه القضية من قيام
وزارة املالية الكويتية بإلغاء عقد م�ش��روع ق��ري��ة شرق
التراثية.
ت��م ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ق��ري��ة ش ��رق ال �ت��راث �ي��ة ك �م �ش��روع ت�ط��وي��ر
ح�ض��ري ك�ب�ي��ر ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك ت��رم�ي��م امل�ب��ان��ي التاريخية،
وتشغيل فندق ومطاعم والعديد من املباني التجارية
في مدينة الكويت ،لكن تم فسخ العقد في نهاية األم��ر،
مما أثار دعاوى قضائية مماثلة لتلك الدعوى في مدينة
دمياط.
وف � ��ي ج �م �ي��ع أن � �ح� ��اء ال � �ع� ��ال� ��م ،ت� �ت ��راج ��ع ال � �ب � �ل� ��دان ذات
االقتصادات الناشئة عن العقود أو تتخلف عن الوفاء
ب��ال�ت��زام��ات ال��دي��ون م��ع ال��دائ�ن�ين األج��ان��ب ب�ت��وات��ر مثير
للقلق .أفادت وكالة موديز انه بني  1998و ،2015أخلت ما
ال يقل عن  16جهة إصدار للسندات السيادية في كل من
اليونان واإلكوادور وجامايكا وبليز واألرجنتني مرتني
خ�لال الفترة الزمنية نفسها ف�ق��ط .ف��ي م ��ارس ،اعترفت
اإلكوادور بأنها لن تتمكن من تسديد  200مليون دوالر
لثالثة من سنداتها السيادية ،وهو تطور من املرجح أن
يصبح أكثر شيوعا ،حيث تسبب وباء كورونا في تدمير
االقتصادات في العالم النامي.
لكن يبرز الوضع في مصر ألن عدد اإلخ�لاالت بالعقود
والنزاعات في أكبر اقتصاد في شمالي أفريقيا كان أعلى
بشكل ملحوظ عنه في البلدان األخرى .أهمية االستثمار
األجنبي ستكون كبيرة إلعادة البناء من هذا الوباء في
مصر ،خصوصًا انه في الوقت الذي أشارت فيه البنوك
الدولية إلى أنها قد تزيد من سعر الفائدة لتعكس ارتفاع
مخاطر اإلخالل دون عالج فعال السترداد األضرار.
لكن احتمال مثل هذا االستثمار معرض للخطر نتيجة
لالفتقار للشفافية ،وهو األمر الذي يثير قلق املستثمرين
األجانب ،والنهج املتبع تجاه العقود.
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حوار كيميائي

اقتراح بتشكيل
جهاز مركزي
لألمن الغذائي

د .حمد محمد المطر
منذ بداية األزم��ة التي تعيشها دول العالم
بسبب وباء كورونا املستجد ،أصبح تحقيق
األم ��ن ال �غ��ذائ��ي أول��وي��ة ق �ص��وى ل�ح�ك��وم��ات
العالم إلدراكها أنه أحد مقومات األمن العامة
ألي دولة من الدول ،واملتتبع لتأثير األزمات
واألوبئة عبر العصور يالحظ ارتباط األمن
الغذائي باألمن القومي للمجتمعات والدول،
كما يالحظ اآلثار االجتماعية الكبيرة التي
ت�خ�ل�ف�ه��ا ح� ��االت االض� �ط ��راب ال �ن��ات �ج��ة عن
نقص الغذاء أو الخلل في إيصاله وتوزيعه،
وك�ث�ي��ر م��ن امل�ج�ت�م�ع��ات ع��ان��ت م��ن فوضى
تخللتها أع �م��ال ال�س�ل��ب وال�ن�ه��ب وال�ف�ل�ت��ان
األمني نتيجة ذل��ك؛ وقد ذكر القرآن الكريم
هذا االرتباط بني األمن والغذاء في أكثر من
َّ
َ َ
«ال � ِ�ذي َأ ْط� َ�ع� َ�م� ُ�ه��م ِّم��ن ُ
وآم��ن� ُ�ه��م
�وع
�
ج
م��وض��ع:
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّم ْن خ� ْ�و ٍف» (قريش « ،)4فأذاقها اللهَُّ ِلباس
ْال ُجوع َو ْال َخ ْوف ب َما َك ُانوا َي ْص َن ُع َ
ون» (النحل
ِ ِ
ِ
 ،)112وهو تأكيد ألهمية األمن الغذائي في
حياة الدول واملجتمعات.
إن قضية بهذا الحجم وهذا التأثير ال يمكن
أن تترك لقرارات ارتجالية أو فردية ،كما أن
الحل ال يكون باعتماد الدولة على مخزون
اس �ت��رات �ي �ج��ي ل�ب�ض�ع��ة أش �ه��ر ،ف �ق��د ي��واج��ه
ً
العالم أو املنطقة مستقبال أزمات قد تطول
وت�ع��رق��ل اإلم� ��دادات ال�غ��ذائ�ي��ة ،لتدخل ال��دول
التي اعتمدت فيها على مخزون غذائي لعدة
أشهر أزمات أخرى أشد ضررًا .لذا ،ينبغي
ً
أن تنشئ ال��دول��ة ج �ه��ازًا م��رك��زي��ًا متكامال
مهمته العمل على تحقيق األم��ن ال�غ��ذائ��ي،
ويمكن أن نلخص اقتراحنا في هذه املساحة
الصغيرة التي يسمح بها املقال بما يلي:
ت �ش �ك �ي��ل ج� �ه ��از م ��رك ��زي ل�ل�أم ��ن ال �غ��ذائ��ي
ب��رئ��اس��ة وزي ��ر ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ،يكلف
بإعداد دراسات متكاملة حول هذا املوضوع
ووض � ��ع ال �خ �ط��ط االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال�ك�ف�ي�ل��ة
بتحقيق األمن الغذائي ،يضم في عضويته
ً
كال من:
 .1ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل �ش��ؤون أم�ل�اك ال��دول��ة
بوزارة املالية.
 .2املدير العام لبلدية الكويت.
 .3رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال��زراع��ة
والثروة السمكية.
 .4رئ�ي��س مجلس إدارة االت �ح��اد الكويتي
لتجار ومصنعي املواد الغذائية.
 .5رئ�ي��س مجلس إدارة ات �ح��اد الجمعيات
التعاونية االستهالكية.
 .6رئ�ي��س مجلس إدارة االت �ح��اد الكويتي
للمزارعني.
 .7امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �غ��رف��ة ت� �ج ��ارة وص �ن��اع��ة
الكويت.
إن تشكيل ج�ه��از م��رك��زي ل�لأم��ن الغذائي
كفيل ب��دراس��ة السبل واإلم�ك��ان��ات لتحقيق
األمن الغذائي لدولة الكويت ،ووضع الخطط
واالستراتيجيات للنهوض باإلنتاج الغذائي
امل �ح �ل��ي م��ن م�ن�ت�ج��ات زراع� �ي ��ة وص�ن��اع�ي��ة،
وكذلك تأمني املنتجات الغذائية التي ال تسمح
البيئة الكويتية بإنتاجها كالقمح واألرز
وغ�ي��ره�م��ا م��ن امل�ح��اص�ي��ل االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى إق��ام��ة امل �ش��اري��ع ال��زراع �ي��ة
املشتركة في بعض الدول ،وتنويع مصادر
استيراد امل��واد الغذائية لتأمني وروده��ا في
مختلف الظروف.
***
َّ
كاتالست «مادة حفازة»
أمن غذائي  +سعي حقيقي= اكتفاء ذاتي

جرة قلم
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ُك َّتاب وآراء

الصحف الورقية والحكومة الكورونية!

قرار الصحف اليومية بحجب اصداراتها الورقية واالكتفاء
لبعضها ب��اإلص��دارات االلكترونية ه��و ق��رار بنظري جانبه
الصواب ،متمنني أال يكون ذلك اإلصدار بناء على أمر مباشر
من حكومتنا الكورونية (متخبطة القرارات) ..ولكني أعتقد
أن ذل��ك األم��ر لم يكن مباشرا ،ولكنه ك��ان أم��را غير مباشر
بالحجر الكلي – غير املوفق – بحسب نظر غالبية املواطنني
واملقيمني ..ألن��ه قد مضى عليه حوالي أسبوع ،لم ينخفض
فيه ع��دد املصابني وال ع��دد املتوفني! ولكنه ق��رار حكومتنا
ال��رش �ي��دة ق�ل�ي�ل��ة ال �خ �ب��رة ف ��ي االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات وال � �ق� ��رارات
املصيرية ،ه��ي التي رأت ذل��ك ..م��ع أن معظم ال��دول املتقدمة
وامل�ت��أخ��رة على ح��د س��واء ع��دل��ت ع��ن مثل ذل��ك ال �ق��رار ال��ذي
يجانبه الصواب الكلي ـ واعتقد أن مرجع القرار يختزله املثل
الشهير «الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح» ..وال
أستبعد أن يكون القرار قد اقترحه أحد مستشاري مجلس
الوزراء ومستشاري بعض الوزراء ممن لديهم الحل والربط،
والذين يشتهرون تاريخيا وسيكولوجيا بعدم املواجهة! كان
باإلمكان واملفروض على الحكومة ان تقوم باستثناء اصدار
الصحف الورقية أس��وة بكثير من الخدمات التي استثنيت
م��ن ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي ..كالكهربجية وع �م��ال األدوات الصحية
وتوصيل األدوي��ة وامل��واد الغذائية ..مع االقتداء بما قامت به
صحيفة سبقلا قبل الحظر الكلي بوضع الصحيفة داخل

غالف او كيس نايلون مغلق ..ونصح القراء بقراءة صحفهم
بالكمامات والقفازات ان كان هناك خشيه من نقل فيروس
 covid 19م��ن ورق الصحيفة لقارئها ..فنحن ي��ا اخواننا
أعضاء مجلس ال��وزراء ومستشاريه واسعي العلم واإلدراك
واملعرفة «دقة قديمة» كما يصفنا إخواننا وأشقاؤنا أهل أم
الدنيا او مصر ذات الـ  100مليون شقيق وشقيقة! بمعنى
أن �ن��ا ت �ع��ودن��ا م�ن��ذ ص�غ��رن��ا ع�ل��ى ق� ��راءة امل �ج�لات وال�ص�ح��ف
الورقية التي ال يمكن ان تحل شاشات هواتفنا املحمولة أو
االيبادات محلها بحال من األحوال! ..لذلك نرجو من أشقائنا
أع �ض��اء م�ج�ل��س وزرائ� �ن ��ا وم�س�ت�ش��اري�ه��م ال �ك��رام اس�ت�ث�ن��اء
مديري وموظفي وموزعي الصحف الورقية من قرار الحجر
الكلي ،احتراما ألعمارنا وخدمتنا ومشاركتنا لهم العيش
في هذا البلد الكريم.
التقشف االنتقائي البترولي
بشرنا العضو املنتدب ملؤسسة البترول بقرارات وصفتها
ج��ري��دة سبقلا ب��ال �ق��رارات التقشفية ..ون�ق��ول ل�لأخ هاشم
كنا نتمنى أن يشمل ذلك القرار مخصصات أبناء مكتشفي
البترول الكويتي ،خصوصا في وق��ت العطالت الرسمية او
الحظر الشامل ،التي نرجو اال يعتبرها رؤساء هؤالء العمال
عطلة رسمية ليغدقوا عليهم ما لم يغدقه حاتم الطائي على

رسالة عمرها سبعون عاماً
رس��ال��ة وط�ن�ه��ا ل�ب�ن��ان كتبها امل��رح��وم
سعيد تقي الدين ألخيه املرحوم بهيج
ت �ق��ي ال ��دي ��ن ،ب �ع��د أن ع�ي�ن وزي� � �رًا في
الحكومة اللبنانية آن��ذاك .ومن منطلق
أم ��ان ��ة ال �ن �ق��ل أق � ��ول م �ص��در ال��رس��ال��ة
ه��و م�ك�ت�ب��ة األخ ال �ع��زي��ز ب ��در ع �ب��داهلل
السميط .من الصعب جدًا اختزال هذه
الرسالة أو حذف أي من حروفها ،هي
بمجملها أخالق عالية السقف ونظافة
يد يبدو أنها كانت متوارثة .لقد كان
لبنان الفتًا بازدهاره وبجامعاته ورقي
أه�ل��ه وت �ن��وع ث�ق��اف��ات��ه ،بديموقراطيته
وبصحافته الحرة والجريئة ..حباه اهلل
بنقاء وروع��ة مناخه وجمال الطبيعة
وبأشجار الصنوبر التي تكسو جباله،
وب �ش �ع��راء ال ��دف ��وف امل �ب��دع�ي�ن ال �ك �ب��ار
(شعراء الزجل) .هنا نقول كان لبنان
�اس� ِ�ه ل��وح��ة سريالية
بكل مكوناته ون� ِ
ال تجاريها ل��وح��ات بيكاسو وال فان
خ� ��وخ .ف �م��ا ده� ��اك ي��ا أي �ق��ون��ة ال�ج�م��ال
ي��ا أرض ال �ث �ق��اف��ة وال �ب �ح��ر ال�ج�م�ي��ل؟!
ج�غ��راف�ي�ت��ك ك �م��ا ك��ان��ت ،ذات ال�ج�ب��ال
وذات ال�ب�ح��ر .لكن أم �رًا م��ا ق��د حصل
آخذًا باالتساع والفوضى ْ
ونسف كل
املاضي .ال نريد االسترسال أكثر وال
ن��ري��د رس��م األي� ��ادي وال�ف�ك��ر الظالمي
وعبادة النفوذ السياسي واالقتصادي

املذل الذي قتل هذا الوطن الكبير ،موتًا
بطيئًا لشعب يستحق ال�ح�ي��اة .نقف
ه�ن��ا ل�ن�ت��ذك��ر م�ع��ًا م��ا أن �ش��دت��ه أي�ق��ون��ة
لبنان الخالدة السيدة فيروز التي هي
ج��زء م��ن إط��ار تلك اللوحة السريالية
الرائعة الجمال .تقول «لوين بدنا نفل
ّ
من كل اللي عم بيصير ،مافينا نكفي
ذل ،قتل وخوف وتهجير ،بأيدينا عم
بنخرب كل اللي بنيناه» .ثم تضيف «ما
عاد بدنا حروب ،بال سبب نموت بكره
يضل ّ
مخوفنا ،ليش وع شو تقاتلنا؟!
ما دام السما واح��دة لكل الناس» .هل
ت��ري��دون ل�ه��ذا اإلب ��داع وك��م امل��واه��ب أن
ً
يستمر ويزخر حامال في ثنايا قلبها
كل هذا الوجع والقهر؟! فهل هداياكم
هكذا؟! وهل أنتم بحاجة إلى تذكيركم
ما صدحت به الفنانة الكبيرة ماجدة
ال��روم��ي للشاعر الكبير ن ��زار قباني
ً
وه��و يخاطب ب�ي��روت ق��ائ�لا «ال يوجد
قبلك شيء ،بعدك شيء ،مثلك شيء،
أنت خالصات األعمار ،قومي من أجل
ال�ح��ب وم��ن أج��ل ال�ش�ع��راء ،ق��وم��ي من
أج��ل الخبز وم��ن أج��ل ال�ف�ق��راء ،قومي
كي يبقى العالم يا بيروت» .لعل خير
ما نختم به تلك السيرة العطرة لتاريخ
لبنان الجريح هو العودة إلى قراءة تلك
ال��رس��ال��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة .ي �ق��ول س�ع�ي��د تقي

سامي فهد اإلبراهيم
ال��دي��ن ألخ�ي��ه «تحياتي ي��ا أخ��ي بهيج،
ل �ق��د ع�ل�م��ت أن ��ك أص �ب �ح��ت وزي� � �رًا في
حكومة لبنان ال��ذي نحب ،ولقد عادت
ب��ي ال��ذك��رى إل��ى أي��ام طفولتنا األول��ى،
ً
مساء بعد العشاء نتسابق
عندما كنا
ل �ن �ن��ام ف� ��ي ف ��رش ��ة وال� ��دن� ��ا امل� ��رح� ��وم،
وك� ��ان ي �ش��م رائ �ح��ة أي��دي �ن��ا إذا ك��ان��ت
نظيفة بعد األك��ل ومغسولة ليقبل أن
ن�ن��ام م�ع��ه .وه��و ال �ي��وم م��دف��ون وي��رق��د
تحت السنديانة في قبره .وبعد عمر
سنكون نحن هناك أيضًا ،وق��د يشم
رائحة أيدينا إذا كانت نظيفة ،فحافظ
ع �ل��ى ن�ظ��اف�ت�ه��ا وم� �ب ��روك ل��ك ال � ��وزارة.
أخ ��وك س�ع�ي��د ت�ق��ي ال ��دي ��ن» .ذل ��ك ك��ان
لبنان برجاله األف��ذاذ .كانوا يتكلمون
ب��أري�ح�ي��ة ،ي��أخ��ذون على ال�ظ��ال��م ظلمه
وي�ع�ظ��ون��ه ب �س��وء ال �ع��اق �ب��ة ،وي�ن�ك��رون
ع�ل��ى ال�ف��اج��ر ف �ج��وره وي �ح��ذرون��ه من
م�غ�ب�ت��ه .ال �ك��ل ي�ت�م�ن��ى أن ت �ك��ون ه�ن��اك
شمعة تضيء نهاية النفق.
واهلل وحده املعني.

التركيبة السكانية وخطوطها الحمراء
تجارة البشر هي الوجه القبيح ملعضلة
اختالل التركيبة السكانية ،التي أسفرت
بشراسة عن بعديها اإلنساني واألمني
وك�ل�ف�ت�ه��ا امل��ال �ي��ة ال �ب��ال �غ��ة م �ن��ذ دخ��ول�ن��ا
حقبة «كوفيد  ،»19 -وعلى مدى عقود
طويلة استمرت إث��ارة هذه القضية في
م �ن��اس �ب��ات ت �س �ت��دع �ي �ه��ا ،وص��اح�ب�ت�ه��ا
م�ح��اوالت للتصدي لها .وف��ي ك��ل م��رة،
كما هو متوقع اآلن ،تقف تلك الجهود
ع� �ن ��د ح� � � ��دود م �ع �ي �ن��ة ب� �ع ��د ف � �ت� ��رة م��ن
الحماس ليلفها الصمت املريب ثم تغدو
ف��ي غياهب النسيان إل��ى أن ي�ح��دث ما
يثيرها من جديد.
الضالعون في هذا امللف واملستفيدون
م �ن��ه ك �ث��ر م ��ع ت �ف ��اوت ال �ح �ج��م وال �ق ��درة
وال�ن�ف��وذ ب��دءًا بشركات ت��وظ��ف العمالة
الوافدة بكثافة استنادًا ملجال نشاطها
ً
وص� � � ��وال إل � ��ى امل ��ؤس� �س ��ات ال �ص �غ �ي��رة
ومؤجري الرخص التجارية.
ع �ل ��ى م �س �ت ��وى آخ � � ��ر ،ه� �ن ��اك وظ ��ائ ��ف
ح�ك��وم�ي��ة ت�ت��رك��ز فيها ال�ع�م��ال��ة ال��واف��دة
ف��ي م�س�ت��وي��ات إداري� ��ة وف�ن�ي��ة مختلفة،
وع � ��دد م ��ن ه � ��ؤالء وألس� �ب ��اب ت�ع��اق��دي��ة

ت�ت��م تسميتهم م�س�ت�ش��اري��ن بمرتبات
م �ض��اع �ف��ة ،ب�ي�ن�م��ا ه ��م ف ��ي واق� ��ع األم ��ر
ليسوا أكثر من موظفني مجتهدين يتم
االعتماد عليهم من قبل مسؤول كويتي
ليست ل��دي��ه ال��رغ�ب��ة أو اإلرادة ملمارسة
الضبط والربط مع مرؤوسيه الكويتيني
أو حتى محاولة نقل الخبرة لهم.
ال� �ع� �م ��ال ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة أي� �ض ��ًا أح � ��د وج� ��وه
امل �ش �ك �ل��ة ،ف �ع �ن��دم��ا ي �ص��ل ع ��دده ��م إل��ى
أرب �ع��ة ل�ح�س��اب أس ��رة ت�ت�ك��ون م��ن ستة
أف��راد وفق إحصاءات رسمية ،فإن ثمة
ً
خلال ما يتحدث عن نفسه.
وخ �ل ��ف اخ� �ت�ل�ال ال �ت��رك �ي �ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
ت�ق��ف أج �ه��زة حكومية ت�س��اه��م بقصد
أو م��ن دون ق�ص��د ف��ي ت�ف��اق��م املشكلة،
وم��ن ه��ذه ك��ل ال�ج�ه��ات ال�ت��ي تعد عقود
املناقصات واملمارسات وتلك التي تمر
عليها إلجازتها متضمنة أعداد العمالة
املطلوبة.
ه��ذا كله ب�خ�لاف طوابير املنتفعني في
ب�لاد العمالة ال��واف��دة ،ومنهم برملانيون
وح � �ك� ��وم � �ي� ��ون وش� � ��رك� � ��ات ووس � �ط� ��اء
متخصصون في إغواء هذه العمالة.

عبدالحميد علي
عبدالمنعم
وف��ي ظ��ل ه��ذه ال�ش�ب�ك��ات امل�ع�ق��دة تكثر
الخطوط الحمراء التي يضعها كل من
هؤالء في ما يخصه بما في ذلك بيوتنا
ال �ت��ي ن�ق�ط�ن�ه��ا .ف�ل�ا ع�ل�ي�ك��م أن ت�س��أل��وا
بعد ذل��ك ع��ن سبب م��راوح��ة ه��ذا امللف
م��ن دون ح��ل ط��وال تلك ال�ع�ق��ود ،ومل��اذا
تتوقف املواجهة عند ح��دود معينة مع
مجيء كل مسؤول نزيه يقرر التصدي
وي �ن �ج��ح ب��ال �ف �ع��ل ف ��ي ب �ت��ر ب �ع��ض أذرع
التنني األسطوري لتنمو من جديد إلى
أن ي �ح�ين م��وع��د رح �ي��ل ه ��ذا امل �س��ؤول
قسرًا أو طوعًا؟
ي �ح��دث ذل ��ك ب�ي�ن�م��ا «ك ��ل ي��دع��ى وص�لا
بليلى ...وليلى ال تقر لهم ب��ذاك��ا» كما
يقول الشاعر ،إذ إن أحدًا ليس مستعدًا
للتخلي عن خطوطه الحمراء.

علي أحمد البغلي
ض�ي��وف��ه امل�ح�ت��اج�ين ل�ل�م�س��اع��دة م �ن��ه! ك�م��ا ن��رج��و ان تقيل
مؤسسته العتيدة نفسها من الخسارة املليارية القادمة من
مشروع «مصفاة فيتنام» ،بشكل مغاير ملا تم في املشروع
«ال�س�ي��ئ ال��ذك��ر» (ال� ��داو ك�ي�م�ي�ك��ال) ،وال ��ذي قبضت ف�ي��ه تلك
الشركة مئات املاليني «كتعويض اتفاقي» من دون تعب وال
نصب! ..وك��ان مستشارها في تلك الكارثة على امل��ال العام
أح��د ال�ق�ي��ادي�ين ال�س��اب�ق�ين ف��ي ش��رك��ة ب�ت��رول�ي��ة ل�ه��ا ص�ل��ة مع
املشروع ..من دون أن ينبس أحد قياديي البترول بكلمة ،ألن
ذلك القيادي كان متعاطفا مع القوى األصولية ،وهو أحد من
مكنها – مع األسف – من اعتالء أكبر املناصب في شركات
مؤسسة البترول ،وهذه قصة محزنة أخرى قد نعود لها في
املستقبل ،لعل وعسى أن يصحو من في قلبه ذرة حرص
وحب على هذه البلد وأمواله ومستقبل أجياله.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

االتجار بالبشر والوفد
األممي
للهجرة
أ .د .معصومة أحمد ابراهيم
فضح وباء كورونا ظاهرة االتجار بالبشر ،وأجبر الحكومة على
اعتزام محاربة الظاهرة ،بعدما ظلت تتجاهلها عقودًا طويلة!
وقد طفت على السطح أزمة العمالة املخالفة لقوانني اإلقامة ،كإحدى
تداعيات الظاهرة ،حيث تجاوز تعداد املخالفني  160ألف عامل،
وفقًا ملا ذكرته سبقلا ( 26أبريل املاضي) ،وكانت الحكومة قد
أمهلتهم حتى نهاية أبريل كي يسلموا أنفسهم لألمنني ،مقابل
إعادتهم إلى بلدانهم بال عقاب ،وإعفائهم من تكلفة العودة.
وال ش��ك ف��ي أن حكومتنا ق�ص��دت ب��ذل��ك إي �ج��اد م�خ��رج كريم
ل �ه��ؤالء امل�خ��ال�ف�ين ،والتخفيف م��ن وط ��أة أع�ب��ائ�ه��م ال�ب��اه�ظ��ة على
ميزانية الدولة التي أرهقتها نفقات دفع الخطر «الكوروني» .غير
أن املهلة انتهت ولم يتقدم سوى  11في املئة فقط من املخالفني
إلى األجهزة األمنية ،أما الـ  89في املئة املتبقون (نحو  142ألفًا)،
فقد أص��روا على املخالفة ،في عناد مع املهلة والقانون والدولة
نفسها ،ما يستوجب على وزارة الداخلية التسلح بالحزم في
تطبيق القانون ،ليس الستتباب األم��ن فقط ،بل أيضًا لترسيخ
هيبة الدولة.
ومما فاقم املشكلة وجود نحو  15ألفًا من املخالفني في  29مركزًا
لإليواء أقامتها الحكومة للعناية بهم ريثما تحني مغادرتهم ،لكن
َّ
املفارقة أن بلدانهم رفضت استقبالهم كلهم حاليًا ،فتضخ َم العبء
على أجهزة الدولة في الكويت ،فوزارة الصحة ملتزمة بفحص كل
هذه األعداد يوميًا خشية تفشي الوباء بينهم ،ما يمثل استنزافًا
ً
إضافيًا للجهاز الطبي ،فضال عن تأمني الكفاية الغذائية لهؤالء
مما ُيثقل اإلنفاق الحكومي .لكن العبء األمني لهؤالء هو األكبر
واألخطر ،وتتحمله وزارة الداخلية التي يتعني على رجالها التعامل
مع هذه الجموع والسيطرة عليها في غمرة الوباء الثقيل.
كل ه��ذه املشاكل اقترفها ثلة من أصحاب املصالح الفاسدة لم
يكترثوا إال بجمع ماليينهم ُّ
السحت ،سواء تجار اإلقامات  -الذين
ُ
ِّ
قبض على بعضهم  -أو م��ن يسهلون لهم تجارتهم ف��ي أروق��ة
وزارت��ي الداخلية وال�ش��ؤون ،أو العمال الذين أسقطتهم أحالمهم
في املذلة ومخالفة القوانني ،أو حتى بعض أصحاب العقارات في
املناطق الفقيرة الذين يوافقون على إسكان عمال مخالفني في
عقاراتهم غير الصالحة للسكن ،وه��م يعلمون أن�ه��م مخالفون
ل�لإق��ام��ة ،طمعًا فقط ف��ي تحصيل ري��ع ال�ع�ق��ار ..وإذا ك��ان ه��ؤالء
جميعًا يحاولون اإلفالت بجرائمهم متجاهلني الضرر الواقع على
البلد والشعب ،فإن الشعب يتمنى رؤية هؤالء جميعًا يخضعون
للمحاكمة العادلة أمام قضاء نزيه ال يخشى في الحق لومة الئم،
وال يخشى في الوطن منصبًا أو نفوذًا!
***
قبل الختام
أده�ش�ت�ن��ي زي ��ارة ق��ام ب�ه��ا للكويت أخ�ي�رًا وف��د املنظمة األممية
ُّ
ل �ش��ؤون ال �ه �ج��رة ،ب �ه��دف ت�ف��ق��د م��راك��ز إي� ��واء ال�ع�م��ال امل�خ��ال�ف�ين،
والوقوف على أحوالهم ،وامتدح الوفد اإلج��راءات الكويتية حيال
العمال املخالفني ..ووس��ط دهشتي أت�س��اءل :هل تنحصر مهمة
ُّ
املنظمة املرموقة في تفقد مراكز اإلي��واء بعد احتدام األزم��ة ،في
حني ال تحرك ساكنًا من أج��ل العمال قبل األزم��ة ملنع وقوعها؟
أم أن املنظمة األممية ق��د حصرت مهمتها ف��ي «التصفيق» ملن
ً
يعملون بدال من «العمل» معهم؟!

السادة النواب ..قد اشتقنا إليكم!
ال أعلم متى أو كيف حدث ذل��ك؟ كيف تسللت األش��واق
إل ��ى ص ��دري خ�ف�ي��ة م��ن ع�ق�ل��ي ال �ن��اق��م وروح� ��ي ال�ن��اف��رة
من أعضاء املجلس وم��ن املجلس برمته؟ نعم ،اشتقت
إل��ى األع�ض��اء وإل��ى طروحاتهم البديعة وإل��ى شطحات
بعضهم العجيبة ،يبدو أن النفس تميل إلى من يضحك
عليها.
ق��د ت �ك��ون أص��اب �ت �ن��ي م �ت�لازم��ة اس �ت��وك �ه��ول��م ،ال �ظ��اه��رة
النفسية التي من خاللها تتعاطف الضحية مع الجاني،
أجد نفسي اشتقت إليهم بقدر ما ضحك الكثيرون منهم
على ذقوننا وخيبوا ظنوننا ،وها هي ذكرياتهم تمر على
عقلي كطيف م��ن امل��اض��ي ال�ق��ري��ب ل�ت��رس��م اب�ت�س��ام��ة ال

شعورية على ثغري حني أتذكر وع��ود االنتخابات التي
تساقطت وتهاوت تباعًا وتم رميها في أرشيف النسيان.
ليس من السهل على الذاكرة أن تنسى عضوًا صرح بأن
«دول��ة الفساد أفضل من ال�لادول��ة» ،أو أن تنسى عضوًا
ش��اءت الصدف أن يكون وزي �رًا يطالب على امل�لأ بإلغاء
ن ��دوة ج�ل�ال ال��دي��ن ال��روم��ي ال ��ذي ت��وف��اه اهلل م�ن��ذ ق��رون
مضت ،وع�ض�وًا آخ��ر ق��دم م�ش��روع اق�ت��راح بقانون فور
فوزه باالنتخابات إلى أن جاء يوم التصويت فصوت ضد
ّ
القانون الذي وقع على تقديمه! فالعضو الجديد كاملولود
الجديد روحه بيضاء نقية قبل أن يلوثها أصحاب السوء
في البرملان ،وهذه مسؤولية «األمة» التي عليها أن تختار

وهذا ما يبرر تحجيم دوره في ظل هذه األزم��ة ،التي لم
أسمع دورًا ألعضاء املجلس إال ما تم التلويح به مؤخرًا
عن نشاط بعض األعضاء للتوسط لتجار إقامات لدى
الداخلية! إنه الوحل يا سادة.
االن�ت�خ��اب��ات اق�ت��رب أجلها وب�ه��ذا أدع��و الحكومة لتقوم
عبدالوهاب النصف
ب �ض��رب��ة اس �ت �ب��اق �ي��ة ب��وض��ع آل �ي��ة ت �ص��وي��ت إل�ك�ت��رون�ي��ة
لالنتخابات القادمة تتيح للمواطن التصويت من منزله،
أعضاءها جيدًا.
ليس للحد من انتشار الفيروس ولكن للحد من مقاطعة
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ال�ح�ق�ي�ق��ة ه��ي
االن�ت�خ��اب��ات ،فبالنسبة ل��ي ،ال يوجد م��ن يستحق عناء
العقول ويستقر في النفوس بأن مجلس
األمة في الكثير مشوار السيارة مقابل التصويت له ،فاملواطن باتت تشده
ً
من األح�ي��ان أصبح عائقًا ال ُمعينًاُ ،
ًا،
ز
منج
ال
عطال
وم
مسلسالت «نت فليكس» أكثر من مسرحيات البرملان.
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المبارد يريد االحتفاظ بجيرو ووليان
أكد فرانك المبارد مدرب نادي تشلسي اإلنكليزي ،رغبته في االحتفاظ بالعبيه الذين تنتهي
عقودهم في يونيو املقبل ،السيما الفرنسي أوليفييه جيرو والبرازيلي وليان ،ملا بعد نهاية
املوسم املعلق حاليا بسبب فيروس كورونا املستجد.
ويعد املهاجم الفرنسي والعب خط الوسط الهجومي البرازيلي ،من أبرز األسماء في صفوف
النادي اللندني التي ينتهي التعاقد معها في  30يونيو .2020
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الصج ينقال
جاسم أشكناني

«حنفي»!..
* ال �ت �خ �ط �ي��ط ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ع �م �ل �ي��ة ت �ه��دف
إلع��داد خطط مدروسة لشيء ما ،وصياغة
ف��رض�ي��ات ح ��ول وض ��ع وأم ��ر ه ��ام ويعتمد
ع�ل��ى ت�ف�ك�ي��ر دق �ي��ق الت �خ��اذ ق ��رار م�ن��اس��ب،
والتخطيط يقلل معدل املخاطرة ،والحرص
على توفير بيئة مميزة للتنفيذ ،وت�ف��ادي
املشاكل الواقعية والطارئة الستمرار العمل
وضمان نجاحه ،ووضع األولويات وترتيبها
لالستفادة من املوارد املتاحة واملتوفرة.
* وهنا تجب اإلش��ارة إل��ى أن ال�ق��رار القوي

وال� �ص ��ائ ��ب ي �ع �ت �ب��ر م ��ن م� �ق ��وم ��ات ال �ن �ج��اح
للتخطيط ،فاملقدرة في تنفيذ أي قرار يرفع
ص��اح �ب��ه إل ��ى ال �ق �م��ة ،أم ��ا م��ن ي�ق�ل��ب ال �ق��رار
الختيار البدائل« ..فهاردلك» كلمة رياضية
تعني حظ أوفر!
***
َ
ً
* سألنا شخص ري��اض��ي أك��ادي�م��ي قائال:
«م ��ا أس �ب ��اب ات �س ��اع رق �ع��ة ك�ل�م�ت��ي (ط��وف��ة
هبيطة) في منصات التواصل االجتماعي»
فأجبنا« :نحن ال نتعاطى مع هذه املنصات..

وم��ن املحتمل أن نكون ق��د (ات�خ��ذن��ا ق��رارا)
وتراجعنا عنه ،أو أننا لم نتجرأ على اتخاذه»
ُ
فرد املتسائل «اآلن فهمت »..سألناه بدورنا
هل لدينا طوفة لتكون عالية أو هبيطة وأين
ه ��ي؟ ض �ح��ك األك��ادي �م��ي وق� ��ال «اهلل يلعن
أب �ل �ي �س��ك» خ�ت�م�ن��ا م �ع��ه ب �ق��ول �ن��ا «ن �ح��ن في
العشر األواخ��ر وأبليس والشياطني ما لهم
مكان في رمضان».
***
* عشاق األف�لام العربية القديمة يتذكرون

ً
ً
بحرينيا
مدربا
كاظمة يفاوض
عمر بركات
علمت سبقلا أن إدارة الكرة في نادي كاظمة بدأت في
التفاوض مع أحد املدربني البحرينيني لتولي تدريب
ال��ف��ري��ق األول ل��ك��رة ال���ق���دم ب��ال��ن��ادي خ��ل��ف��ًا للصربي
بوريس بونياك ،الذي اتخذت إدارة البرتقالي قرارها
بعدم التجديد معه للموسم الجديد.
وي��أت��ي ات��ج��اه كاظمة للمدرب ف��ي ظ��ل مساعي إدارة
الكرة في ال��ن��ادي لحسم ملف الجهاز الفني بأسرع
وق����ت ت��م��ه��ي��دًا ل���ب���دء ال��ع��م��ل ف���ي إع������داد ال���ف���ري���ق ف��ور
الحصول على الضوء األخضر باستئناف التدريبات
من قبل الجهات الصحية في البالد.
ي��ذك��ر أن ات��ح��اد ال��ك��رة ك���ان ق��د أع��ل��ن ف��ي وق���ت سابق
اس��ت��ئ��ن��اف ال��ن��ش��اط ف���ي ال���ح���ادي ع��ش��ر م���ن سبتمبر
املقبل كتاريخ مبدئي قابل للتعديل وفقًا ملستجدات
وتطور فيررس كورونا املستجد.

 ..ومفاوضات مع خيطان
م���ن ج��ان��ب آخ����ر ،ف��ت��ح��ت إدارة ال���ن���ادي م��ل��ف تجديد
اس���ت���ع���ارة الع����ب خ��ي��ط��ان وم��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي عمر
الحبيتر ملوسمني جديدين وذل���ك بعد انتهاء فترة
إعارته األولى للبرتقالي بنهاية املوسم الجاري.
وت���س���ع���ى إدارة خ���ي���ط���ان إل�����ى ت��ح��ق��ي��ق االس���ت���ف���ادة
القصوى من الالعب على املستوى املادي والفني من
خالل الحصول على مقابل مميز ،ال سيما أن الالعب

بوطبيلة

يا ويلكم
رمضان مزرعة لتطهير القلوب من الفساد
تطهروا فيه وتنظفوا بصيامه يا عباد
خاصة تجار االقامات ..خافوا من المعاد
خرابيطكم وفسادكم مدون ليوم الحصاد
دمرتوا البلد ..ما شبعتوا بسكم فساد
يا ويلكم وسواد ليلكم من رب العباد

عمر الحبيتر (لليمين) في لقاء سابق لكاظمة أمام اليرموك

م���ط���روح ع��ل��ى ط���اول���ة أك���ث���ر م���ن ن����اد م��ح��ل��ي ،أه��م��ه��ا
ال��ك��وي��ت ،ال��ذي ي��ت��دارس م��س��ؤول��وه إمكانية التعاقد
ً
معه ،وإن كان األمر مؤجال في األبيض حتى اتضاح
الرؤية بشأن الجهاز الفني الجديد.
كما يسعى مسؤولو النادي أيضًا إلى تجديد إعارة
ف��اي��ز الظفيري الع��ب ال��ج��ه��راء ال���ذي تمت استعارته
أي��ض��ًا ب��ت��وص��ي��ة م��ن امل����درب ال��س��اب��ق ب��ون��ي��اك وظهر
بشكل جيد نسبيًا خالل مشاركاته.

«ضربة معلم»

!

راموس لحظة عرقلته صالح ..وفي اإلطار كييليني

اعتبر قائد فريق يوفنتوس اإليطالي جورجيو كييليني
أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد األسباني هو أفضل
م��داف��ع ف��ي ال��ع��ال��م ،وأن عرقلته للمصري محمد ص�لاح،
نجم ليفربول اإلنكليزي ،في نهائي دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم  ،2018كانت «ضربة معلم».
وأتت هذه التصريحات في مقتطفات من السيرة الذاتية
ل��ل��م��داف��ع اإلي��ط��ال��ي ن��ش��رت��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة «آس» األس��ب��ان��ي��ة
على موقعها اإللكتروني ،تضاف إل��ى مقتطفات سابقة
ً
نشرت في األي��ام املاضية ،وأث��ارت ج��دال مع العبني منهم
مواطنه ماريو بالوتيللي ،وزميله السابق في يوفنتوس
البرازيلي فيليبي ميلو.
ويعد الخطأ الذي ارتكبه راموس على صالح في نهائي
امل��س��اب��ق��ة ع��ل��ى امل��ل��ع��ب األومل��ب��ي ف��ي كييف ف��ي  ،2018من
محطات كرة القدم األكثر إثارة للجدل في األعوام املاضية.
وتسببت ه��ذه العرقلة التي ج��اءت في الشوط األول من
امل��ب��اراة ،ب��خ��روج ص�لاح م��ن أرض امللعب نتيجة إصابة
ّ
بالغة ف��ي الكتف األي��س��ر أث���رت سلبًا على مشاركته مع
منتخب الفراعنة في مونديال روسيا .2018
وداف���ع كييليني ع��ن االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي ت��وج��ه إل��ى أسلوب
ً
رام���وس القاسي ف��ي اللعب ،ق��ائ�لا «ه��و أفضل م��داف��ع في
العالم».
وت���اب���ع «ي���ق���ول���ون إن����ه م���ن���دف���ع ،غ��ي��ر ت��ك��ت��ي��ك��ي ،وت��ت��س��ب��ب
أخطاؤه في ثمانية إلى عشرة أهداف في كل موسم».
وأض��اف «على العكس ،يتمتع بميزتني ال تتوافران لدى

ف �ي �ل��م «اب � ��ن ح �م �ي��دو» إن� �ت ��اج  1957ب�ط��ول��ة
إسماعيل ياسني وأحمد رمزي وهند رستم
وزي�ن��ات ص��دق��ي ..ما نتذكره أن عبدالفتاح
القصري (حنفي) لم يعجبه تدخل زوجته
(أم حميدة) في بيع قارب الصيد نورماندي،
فقال «أن��ا قلت كلمتي ..وكلمتي ما تنزلش
األرض أب� � �دًا» ف �ه��ددت��ه زوج �ت ��ه ب��أس�ل��وب�ه��ا
وبصوتها الكهربائي «حنفي» ف��رد «مش
حتنزل األرض» ..فصرخت بأعلى صوتها
«حنفي» ..فارتعدت فرائصه وقال «خالص..

حتنزل املرة دي»!..
* م��ن ل��م يفهم امل ��راد فليربط ك��ل ال�ف�ق��رات
لتظهر له الصورة حلوة ..مع سؤال يقبع في
أدمغتنا وصدورنا.
لو لم ينجح معسكر الحظر الجزئي والكلي..
ماذا سنفعل؟ ..نروح نشرب من ماء البحر.
***
* الحياة أساسها نظام والتزام ..فحني يوجد
نظام والتزام يوجد استقرار وقوة وقرار.
ولنأت للنهاية ..والسالم.
انتهى الكالم..
ِ

أحد غيره تقريبًا :يعرف كيف يكون حاسمًا في املباريات
الكبرى ،مع تدخالت تتخطى أي منطق ،وحتى تتسبب
في إصابات» للمنافسني.
وتطرق كييليني إلى عرقلة راموس لصالح في منتصف
امل��ل��ع��ب ت��ق��ري��ب��ًا ،ح�ي�ن أم��س��ك ب��ال�لاع��ب امل���ص���ري وأس��ق��ط��ه
أرضًا ،قبل أن يسقط عليه بدوره ويتسبب له في إصابة
بالغة ،خرج على إثرها صالح باكيًا ومتأملًا.
واعتبر كييليني أن «تدخل راموس على صالح في نهائي
دوري األبطال عام  2018كان ضربة معلم .لقد قال مرارًا
إن��ه ل��م يتعمد ذل��ك (اإلص���اب���ة) ،لكنه ي��ع��رف أن��ه ف��ي تسع
مرات من أصل عشر ،اإلسقاط بهذه الطريقة وعدم إفالت
املنافس ،يهدد بالتسبب له بكسر».
ّأما امليزة الثانية التي يراها كييليني لدى راموس ،فهي
حضوره الطاغي مقارنة مع زمالئه في خط دفاع النادي
امللكي األسباني.
وأوض����ح «ال��ق��وة ال��ت��ي يعكسها م��ج��رد ح��ض��وره مذهلة.
من دون رام��وس ،بعض األبطال مثل (زميله قلب الدفاع
الفرنسي راف��اي��ل) ف���اران ،دان���ي ك��ارف��اخ��ال ،و(ال��ب��رازي��ل��ي)
مارسيلو يبدون مثل التالمذة» ،وإن غيابه يجعل الفريق
«بال دفاع».

استعادة الصعنون
كما يتجه البرتقالي إلى استعادة حارسه بدر الصعنون
املعار إل��ى ن��ادي الساحل في املوسم املاضي ،وذل��ك في
ظل تمسك إدارة ال��ن��ادي العربي باستعادة علي جراغ
الذي تنتهي إعارته للبرتقالي بنهاية املوسم الجاري،
م��ا يعني ض���رورة تدعيم م��رك��ز ح��راس��ة امل��رم��ى ف��ي ظل
وجود حسني كنكوني كحارس خبرة.

«بروج» بط ً
ال
للدوري البلجيكي
لحق الدوري البلجيكي لكرة القدم بنظيريه
الهولندي والفرنسي ،وذل��ك بعد أن اتخذت
رابطة ال��دوري «بروليغ» ق��رار إنهاء املوسم
واعتماد «الترتيب النهائي» ،ما يعني تتويج
بروج باللقب ألنه كان متصدرا قبل تعليق
املوسم بسبب فيروس كورونا املستجد.
وج��اء ال �ق��رار ال��ذي ت��أج��ل ات �خ��اذه أك�ث��ر من
م��رة ،بعد أن أعلنت الحكومة ف��ي السادس
م��ن ال�ش�ه��ر ال �ج��اري تعليق ك��ل املنافسات
ال��ري��اض�ي��ة ،بما فيها ك��رة ال �ق��دم ،حتى 31
يوليو.
وأوص ��ت ال��راب�ط��ة م�ن��ذ مطلع أب��ري��ل بإنهاء
امل��وس��م واعتماد الترتيب الحالي ،لكن هذا
االقتراح أثار حفيظة االتحاد األوروبي للعبة
ّ
الذي حذر السلطات الكروية البلجيكية من
التسرع في إنهاء املوسم قبل استنفاد كل
السبل املمكنة إلنهائه.
وس ��ارت بلجيكا ع�ل��ى خ�ط��ى ف��رن�س��ا التي
سمت سان جيرمان بطال للدوري ،في حني
انتهى ال��دوري الهولندي م��ن دون أن يمنح
اللقب ألي فريق.
وت��وج ب��روج بفضل ه��ذا القرار ال��ذي أسقط
أيضا فاسالند -بيفيرين الى الدرجة الثانية
بلقبه السادس عشر نتيجة تصدره للدوري
بفارق  15نقطة عن أقرب مالحقيه بعد 29
مرحلة من أصل  30في املوسم املنتظم الذي
تليه ع��ادة مرحلة ال�ـ«ب�لاي أوف» بمشاركة
أول ستة أندية في الترتيب.

لقيمات
العب ساذج خرج من بيته اول أيام العيد..
شاف خالط كونكريت شغال ..فركض وقفز داخل
الخالط ..افتكر الخالط لعبة بمدينة المالهي.

المباراتان المنقولتان اليوم
القناة

التوقيت

الفريقان

الدوري األلماني (المرحلة السادسة والعشرون)
كولن × ماينتس

 4.30مساء

beIN Sports HD 1

يونيون برلين × بايرن ميونخ

 7.00مساء

beIN Sports HD 1

ّ
يحذر من تمرّد رياضي
كو
ّ
حذر رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى البريطاني
س��ي��ب��اس��ت��ي��ان ك��و م��ن أن امل��س��ؤول�ين ال��ري��اض��ي�ين قد
ي��ت��م��ردون ع��ل��ى ال��ق��ي��ود امل��ف��روض��ة ل��ل��ح��د م��ن تفشي
فيروس كورونا املستجد ،مع معاناتهم إلعادة إقامة
األحداث الكبرى.
وع���ك���س ك����و ف����ي ت���ص���ري���ح���ات���ه إح����ب����اط ال���ع���دي���د م��ن
امل��س��ؤول�ين ال��ري��اض��ي�ين ،ب��اع��ت��ب��اره ان���ه م��ن األه��م��ي��ة
ب��م��ك��ان إع�����ادة ت��ش��غ��ي��ل دورة األح������داث ال��ك��ب��رى في
العالم على الرغم من الوفيات بسبب «كوفيد،»-19
التي تخطت عتبة  305آالف شخص منذ ظهوره في
ديسمبر املاضي.
وقال العداء السابق لقناة «ويون» الهندية« :علينا ان
نسترشد بما تقوله لنا الحكومات ومنظمة الصحة
العاملية والسلطات املحلية ،لكن يتعني علينا أيضا
اتخاذ قراراتنا الخاصة وإبرام تسويات معقولة».
وأض���اف« :ق��د نصل ال��ى لحظة تقرر فيها الرياضة
أنها مستعدة لتنظيم األح��داث حتى لو لم يكن ذلك
دائما بموافقة تلك السلطات».
وأصر كو ،البالغ من العمر  63عاما ،على ان الهيئات
ال��ري��اض��ي��ة «س��ت��ب��دي دائ��م��ا اح��ت��رام��ه��ا (للسلطات)،
ل��ك��ن ع��ل��ي��ن��ا ات���خ���اذ ق�����رارات ت��ح��ق��ق امل��ص��ل��ح��ة العليا
لرياضتنا ورياضيينا».

سيباستيان كو

وأس����ف����ر وب������اء «ك����وف����ي����د »-19ع����ن ش���ل���ل ف����ي ال��ح��رك��ة
الرياضية ح��ول العالم ،حيث ج��رى تأجيل أو إلغاء
العديد من البطوالت الكبرى ،أبرزها دورة األلعاب
األوملبية التي كانت مقررة صيف  2020في طوكيو
إلى العام املقبل .ومع هذا اإلرجاء ،اضطر اتحاد «أم
األلعاب» إلى تأجيل بطولة العالم أللعاب القوى من
صيف  2021الى صيف .2022

هيغواين آخر العائدين إلى يوفنتوس

العبو بروج يحتفلون بالفوز بمناسبة سابقة

أصبح األرجنتيني غونزالو هيغواين آخر العب يعود
إلى صفوف فريقه يوفنتوس ،وذلك بعد رجوعه إلى
إيطاليا في الوقت الذي يستعد فيه دوري كرة القدم
في البالد لالستئناف في  13يونيو بشرط موافقة
ال�ح�ك��وم��ة .ووص��ل هيغواين ال��ى ت��وري�ن��و على منت
طائرة خاصة بعد توقف في الس باملاس األسبانية،
ثم استقل سيارة كانت بانتظاره .ووفقا للتقارير
اإلع�لام�ي��ة ،سيخضع الع��ب ري��ال م��دري��د األسباني

السابق ألسبوعني من الحجر الصحي.
وك��ان الالعب الدولي ،البالغ من العمر  32عاما ،قد
غادر إيطاليا في  19مارس املاضي ،بعد أيام قليلة
م��ن تعليق البطولة املحلية بسبب تفشي فيروس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،ل �ي �ك��ون م ��ع وال��دت��ه
املريضة في مسقط رأسه ،وبعد خضوعه الختبار
أظهر نتيجة سلبية من فيروس «ك��وف�ي��د ،»-19إثر
إصابة ثالثة العبني من زمالئه به.

الحرارة
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الطقس

22

الصغرى

40

الكبرى

الرطوبة

%35

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

7.59 8.52

2.37 2.10

ً
صباحا

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

السد الثالثي النسائي
تقوم ثالث سيدات فاضالت ،أم عبدالعزيز ،وزيرة الشؤون،
وأم لولوة ،الوكيلة املساعدة للتنمية االجتماعية ،وأم يوسف،
م��دي��رة إدارة الجمعيات ،بمواجهة عتاة ممثلي الجمعيات
الخيرية ،وبالذات املسيسة ،التي طاملا كانت لها اليد الطولى
ُ
في تسيير الوزارة ،بدال من أن تسيرها ،بحسب األنظمة.
وب��ال��رغ��م م �م��ا ي �ب��دو م��ن اح� �ت ��رام م�م�ث�ل��ي ه ��ذه ال�ج�م�ع�ي��ات
وتوقيرهم للسيدات الثالث ،فإن مواقف معظمهم من املرأة
وعملها وخروجها من البيت معروفة وال تحتاج للشرح،
ولكنها الوصولية والتقية!
االختالفات املوسمية بني أجهزة الرقابة في الشؤون وبني
بعض الجمعيات ليست جديدة والجمعيات تشعر برياح
التغيير القادمة ،ما يشبه التغير في املعاملة ،خاصة بعد أن
كلفت الوزارة ممثال عن «هيئة النزاهة» ملراقبة حملة «فزعة
للكويت» ،ربما لشكها في نوايا بعض القائمني عليها ،وهذه
سابقة ،فهل سيكلف دي��وان السبيل ،أو اتحاد الجمعيات
الخيرية ،أح��دا م��ن املدافعني عنه لرفع قضية على ال��وزارة
لتشكيكها في ذمة القائمني على حملة «فزعة للكويت»؟
ع�ل�م��ا ب ��أن م�لاي�ين ال�ح�م�ل��ة ال�ت�س�ع��ة ص��رف��ت ب�ط��ري�ق��ة غير
واض�ح��ة ،وأث��ارت ج��دال في الصحف ،وه��ذا موضوع مقال
قادم.
كما أص��درت وكيلة الشؤون املساعدة بيانا ذك��رت فيه أن
مراقبيها رص��دوا  ١٤٧مخالفة «جمع تبرعات» منذ بداية
شهر رمضان ،وأن فريق التفتيش التابع إلدارة الجمعيات
الخيرية رص��د  ١٢٦كشكا مخالفا لجمع ال�ت�ب��رع��ات .كما
رص��د ال�ف��ري��ق إع�لان��ات جمع ت�ب��رع��ات م��ن دون ترخيص،
وع��دم ق�ي��ام بعض الجمعيات ب��وض��ع ع�ب��ارة «يمنع الجمع
النقدي» على إعالناتها ،وغير ذلك.
ونكرر ،مع األستاذ والزميل بسام العسعوسي ،طرح السؤال
نفسه ث��ان�ي��ة :ه��ل سيقوم هنا أي�ض��ا ات�ح��اد الجمعيات ،أو
ديوان السبيل ،بمقاضاة الوكيلة ألنها أساءت بتصريحها
للجمعيات «الخيرية» ،ولسمعة بعض كبار «أشرافها»؟
كما نتساءل مع الزميل املحترم العسعوسي :كيف سمحت
الجمعيات املخالفة لنفسها أن تمارس الغش والخداع وعدم
اتباع التعليمات واللوائح في جمع األموال ،وفي شهر العبادة
بالذات؟
والجواب يكمن في أن حجم ما تحصل عليه بعض الجمعيات
في مثل هذه املناسبات كبير ويستحق التضحية بالسمعة
وتلقي التحذير وراء اآلخر ،والذي عادة ما ينتهي باالعتذار
وتوقيع تعهد من الشخص «ألف» بعدم تكرار املخالفة ليقوم
الشخص «ب» في السنة التالية بتكرارها.
إن هدفنا هو تنقية العمل الخيري ،فنحن جزء منه ،وال يعقل
ان نسعى للتشكيك فيه .اما ما أصبحنا نراه من تصرفات
وم�خ��ال�ف��ات ،ف�لا ي�ج��وز السكوت عنها ،واألول ��ى باملحامني
األفاضل الذين تطوعوا للدفاع عن بعض الجمعيات الخيرية
الوقوف معنا في مطالبتها بتقبل النقد البناء ،بغية إبعاد
الطارئني واملتربحني عن هذا النشاط.
وأخ� �ي ��را ،ك �ن��ا ن�ع�ت�ق��د أن �ه��ا «س �ق �ط��ة» ع �ن��دم��ا ص ��رح خ��ال��د
الصبيحي ،وهو رئيس جمعية خيرية تطوع أو كلف بالقيام
بمهمة ال��رد على «املشككني» بالعمل الخيري ،عندما قال:
ك�ل�م��ا زاد ال�ت�ش�ك�ي��ك ب��ال�ج�م�ع�ي��ات زادت ال�ث�ق��ة ب�ه��ا وزادت
التبرعات!
ولكن توقعنا ل��م يكن صحيحا ،فقد غ��رد نايف العجمي،
وزي��ر األوق��اف السابق ،ال��ذي أصبح يفتي ويدلي برأيه في
كل أمر ،قائال :بأن التشكيك في الذمم (أو العمل الخيري) لن
يزيد الناس إال حبا وثقة في القائمني عليها!
ف��إذا ك��ان ه��ذا ه��و ال��وض��ع ،فما ه��ي بالضبط مهمة جيش
املحامني الذين تبرعوا للدفاع عن الجمعيات ضد املشككني
فيها ،إن كانت فائدة التشكيك أكبر من عدمها؟

انتقل إلى رحمة اهلل املغفور له بإذن
اهلل ت �ع��ال��ى م �ح �م��د ال �ش �ي��خ ص��ال��ح
اإلبراهيم ،الباحث واألديب واملؤلف،
وه��و م��ن أس��رة معروفة باهتمامها
بدعم العلم والعلماء والثقافة ،فأول
ك �ت��اب ط �ب��ع ووزع ف ��ي ال �ك��وي��ت هو
«نيل امل��أرب» ،ال��ذي ص��در ع��ام 1871
ميالديًا من مطابع ب��والق بالقاهرة
ع� �ل ��ى ن �ف �ق ��ة امل � ��رح � ��وم ع� �ل ��ي م �ح �م��د
اإلب� ��راه � �ي� ��م ،ك �م ��ا س ��اه �م ��ت األس � ��رة
م �س ��اه �م ��ة ك� �ب� �ي ��رة ف� ��ي إن � �ش� ��اء أول
مدرسة كويتية  -املدرسة املباركية.
م��ن م��ؤل�ف��ات امل��رح��وم محمد الشيخ
ص��ال��ح اإلب��راه�ي��م ك�ت��اب «خصائص
القرآن» وكتاب «الخيل عند العرب»،
وله ثالث رسائل ،هي« :أم��ا آن لهذه
األمة أن تستيقظ» ،و«بلدي الكريم»،
و«وط �ن��ي األش ��م» .وك��ان��ت للمرحوم
ً
م�ك�ت�ب��ة خ �ص��ص ل �ه��ا م� �ن ��زال خ��اص��ًا
وك�ت��ب على مدخلها «رأس الحكمة
مخافة اهلل» ،وك��ان��ت تعتبر محرابًا
مل� �ق� �ت� �ن� �ي ��ات األدب وامل � �خ � �ط� ��وط� ��ات
ال �ن��ادرة .جمع األدي ��ب ال��راح��ل كتابًا
ت� �ل ��و اآلخ� � � ��ر خ �ل ��ال س� � �ن � ��وات ع �م��ره

حار والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية
إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ  32كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

محمد الشيخ صالح اإلبراهيم

األدب �ي��ة ،وت�ض��م املكتبة  7000كتاب
وتقريبًا ثمانمئة مخطوطة ن��ادرة،
فقد منها  30مخطوطة أثناء الغزو
العراقي الغاشم ،وقيمة املخطوطات
تأتي من سنة الطباعة واسم املؤلف
وهي القيمة الحقيقية للمخطوطات.
ومن هذه املخطوطات النادرة كتاب
ال �ط��ري �ق��ة امل �ح �م��دي��ة ل �ل �م��ؤل��ف ت�ق��ي
الدين على البركوي الرومي الحنفي
ع��ام  929ه�ج��ري��ة ،وأي�ض��ًا رواي ��ة عن

قصة سيدنا م��وس��ى  -عليه السالم
 ب �خ��ط ال� �ن� �س ��خ ،وأي � �ض� ��ًا م�ص�ح��فش��ري��ف ن � ��ادر غ�ل�اف��ه م ��ن ال �ج �ل��د في
وس �ط��ه ط ��رة ذه ��ب ،وم�ص�ح��ف ن��ادر
آخر عام  970هجرية مغلف بالجلد
وف��واص��ل اآلي ��ات واإلط ��ار الخارجي
خط بماء الذهب.
حب املرحوم محمد صالح اإلبراهيم
ل�ل�ع�ل��م ك ��ان م �ن��ذ ال �ص �غ��ر ق �ب��ل تعلم
القراءة والكتابة من خالل االستماع
إلى أبيات الشعر العربي من األدباء
وال �ش �ع��راء ال��ذي��ن ي��أت��ون إل��ى دي��وان
وال � � ��ده  -رح� �م ��ه اهلل  -وب� �ع ��د ت�ع�ل��م
القراءة والكتابة كان حني يلعب مع
أق��ران��ه ف��ي ص�غ��ره يتركهم ف�ت��ره من
أج��ل ق ��راءة ت��اري��خ امل�س�ع��ودي ،فكان
يشتري الكتب من املكتبات الكويتية
في ذلك الوقت ،والتي ال تتعدى ثالث
مكتبات ،وبعد ذلك أصبحت القراءة
والكتابة بمنزله طقسًا ثابتًا يوميًا.
ت �غ �م��د اهلل م �ح �م��د ال� �ش� �ي ��خ ص��ال��ح
اإلب��راه �ي��م ب��واس��ع رح�م�ت��ه وأس�ك�ن��ه
ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه وإن� � ��ا هلل وإن� � ��ا إل �ي��ه
راجعون.

شواطئ اليونان تستقبل المصطافين..
و«بالي» األندونيسية في يونيو

4

أحمد بدر
مع بدء تراجع تفشي فيروس كورونا،
في بعض دول العالم ،واتخاذ بعضها
إج� � � � � ��راءات إلع � � � ��ادة ف� �ت ��ح اق� �ت� �ص ��اده ��ا
لتجنب حالة الشلل االق�ت�ص��ادي التي
خلفها ال �ف �ي��روس ،ت��دف��ق ال�ي��ون��ان�ي��ون
أمس إلى الشواطئ بعد أن ع��اود أكثر
من  500شاطئ النشاط.
وت� �ع�ي�ن ع �ل��ى رواد ال� �ش ��واط ��ئ ال �ع �م��ل

ب �ق��واع��د ال �ت �ب��اع��د ال �ت��ي ت�ط�ل�ب��ت أي�ض��ا
وجود مسافات بني املظالت.
وال ي �س �م��ح ألك� �ث ��ر م� ��ن  40م �ص �ط��اف��ا
ب ��ال ��وج ��ود ف� ��ي م� �ك ��ان م �س��اح �ت��ه أل ��ف
م�ت��ر م��رب��ع ،وب �ش��رط أال ت�ق�ت��رب املظلة
م��ن اآلخ ��رى أق��ل م��ن م�ت��ر طبقا لكتيب
أصدرته الحكومة مزود برسوم بيانية.
إلى ذلك ،أعلنت إندونيسيا استعدادها
إلعادة فتح جزيرة بالي ،الوجهة األولى
للسياحة العاملية ،بني يونيو وأكتوبر.

6.34 4.55
شروق

مغرب

8.01 11.44
ظهر

عشاء

رنة قلم
إقبال األحمد
I.alahmad@alqabas.com.kw

مطلوب مؤتمرات صحافية
مطلوب مؤتمر صحافي بعد كل جلسة ملجلس الوزراء كما
يحصل حاليًا منذ بدء أزمة جائحة كورونا.
هذا التواصل يجب أال يتوقف ،بعد أن تبدأ الحياة في العودة
إلى طبيعتها تدريجيًا ،بل يجب أن يكون ع��ادة ،وأن يفتح
باب األسئلة لكل الصحافة ووسائل اإلع�لام لالستفسار
عن كل ما تم بحثه في جلسات مجلس ال��وزراء ومناقشة
أي قرارات يتخذها املجلس.
اإلع�ل�ام ،بكل أش�ك��ال��ه ،يمثل ال��رأي ال�ع��ام ،وان�ف�ت��اح مجلس
الوزراء عليه هو انفتاح على املجتمع الكويتي بكامله.
ن�ح��ن اآلن ف��ي ال�ك��وي��ت ن�ح�ت��اج إل��ى م��ؤت�م��ري��ن صحافيني
ي �ع �ق �ب��ان ج �ل �س��ة ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وج �ل �س��ة ال�س�ل�ط��ة
التشريعية.
من حق املواطن الكويتي أن يعرف ما يدور في رحاب هاتني
ً
السلطتني ،وأن يكون على علم أوال ب��أول بكل م��ا يناقش
فيهما ،لتدارك بعض األمور والتعبير عن رأيه ومالحظاته
لعله يكون هناك مجال لتدارك بعض األمور التي قد تكون
غائبة عن أي جهة.
هذه املؤتمرات الصحافية يجب أن يشارك فيها صحافيون
وإع�لام �ي��ون متمكنون ي�ع��رف��ون ك�ي��ف ي�ط��رح��ون األسئلة
واملغزى منها ..صحافيون يعرفون كيف يسألون وكيف
ي��وص �ل��ون أف �ك��اره��م وت �س��اؤالت �ه��م وم�لاح �ظ��ات �ه��م ل�ه��ات�ين
السلطتني.
ل�لأس��ف ،وم��ن خ�ل�ال متابعاتنا ل�ل�م��ؤت�م��رات الصحافية
التي تنقل عبر شاشات التلفزة منذ أزم��ة كورونا ،نفاجأ
بسطحية بعض األسئلة أو طريقة طرحها وشرح فكرتها.
ه �ن��اك ب �ع��ض ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ت��ي ت �ت��واج��د ف��ي امل��ؤت �م��رات
الصحافية تكون مصدرًا مهمًا وقويًا يمكن الحصول منها
على معلومات غاية في األهمية في القضايا محل النقاش،
إال أنك ال تخرج بمعلومة مهمة في النهاية.
ق�ل�ي�ل��ون ف�ق��ط ،ول�ل�أس��ف ،م��ن تستمتع ب��أس�ل��وب طرحهم
لألسئلة والنقاط التي يثيرونها وكيفية سحبهم للمعلومة
بكل ثقة.
املؤتمرات الصحافية هي فرصة لقاء السياسة أو االقتصاد
أو ال��ري��اض��ة أو ..أو ..ب��ال�ص�ح��اف��ة واإلع� �ل��ام ل�لاس�ت�ف�ه��ام
واالستفسار عن أي نقطة محل النقاش ،والتنبيه لجوانب
قد تكون غائبة أو مغيبة ..قد تكون محل نقاش أو همشت..
قد تكون درست بشكل كامل.
أتمنى أن نشهد مؤتمرات صحافية عن بعد عقب أي جلسة
ملجلس الوزراء أو ملجلس األمة ،فهذا سيكون تطورًا إيجابيًا
وإيجابيًا جدًا بعد أزمة كورونا.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية،
ف� � ��إن ب� ��ال� ��ي ق � ��د ت� �ع� �ي ��د ف� �ت ��ح أب ��واب� �ه ��ا
للسياح ف��ي أوائ ��ل شهر يونيو املقبل
وب� �ح ��د أق� �ص ��ى خ �ل��ال أك� �ت ��وب ��ر ،ح�ي��ث
ق � ��ال س �ك��رت �ي��ر وزارة ال� �س� �ي ��اح ��ة ،ن��ي
وي ��ان ج�ي��ري أدن �ي��ان��ي ،إن��ه إذا استمر
منحنى العدوى في الهبوط والتحسن،
ف�س�ت�ك�ث��ف ال � � ��وزارة ع�م�ل�ي��ات ال �ت��روي��ج
للمناطق ال�س�ي��اح�ي��ة ،ب�م��ا فيها ب��ال��ي،
بني يونيو وأكتوبر.

الدراجات الكهربائية ساعدت األشخاص على
الذهاب إلى األماكن دون الحاجة إلى االعتماد
على وسائل النقل ال�ع��ام ،مع توفيرها فرصة
ذه�ب�ي��ة مل �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه،
حيث تحتوي أغلبها على آلية تجعل الدراجني
يستخدمون «الدواسات» لدفع الدراجة.
وذك��رت شركة  Specialized Bicycleأن الطلب
على دراجتها ك��ان ثابتا على م��دى السنوات
ال � �ث�ل��اث امل ��اض � �ي ��ة ،وزادت م �ب �ي �ع��ات ج�م�ي��ع
الدراجات الكهربائية بأكثر من الضعف بعد
أزم ��ة ك��ورون��ا  -رف�ض��ت ال�ش��رك��ة إع �ط��اء أرق��ام

في صفقة قيمتها  400مليون دوالر

«فيسبوك» تستحوذ على
خدمة الصور المتحركة Giphy

مبيعات محددة.
وف��ي السياق نفسه ،ق��ال مالك شركة Strictly
 Bicyclesن �ي �ل �س��ون ج��وت �ي��ري��ز :إن امل �خ��اوف
بشأن تبعات ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وم��ن ضمنها
التنقل ،ق��ادت العديد م��ن العمالء ال�ج��دد إلى

طرق أبواب متاجرنا.
وأض � � � ��اف« :ك� �ن ��ا ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق ن �ب �ي��ع دراج � ��ة
الكهربائية واحدة خالل أسبوع إلى أسبوعني،
واآلن ب�ع��د األزم ��ة ن�ب�ي��ع م��ن  8إل��ى  15دراج��ة
الكهربائية ،كل أسبوع».

تمكنت ع�م�لاق��ة ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي األم�ي��رك�ي��ة «ف�ي�س�ب��وك» ،من
االستحواذ على خدمة تخزين وبحث الصور املتحركة  ،Giphyفي
صفقة بلغت قيمتها  400مليون دوالر.
ووف� ��ق ص�ح�ي�ف��ة «دي �ل��ي م �ي��ل» ال �ب��ري�ط��ان�ي��ة ،ف ��إن ش��رك��ة ف�ي�س�ب��وك،
تعاونت منذ سنوات مع خدمة  ،Giphyإلتاحتها عبر تطبيقاتها
ومنصاتها ،مثل إنستغرام وواتس أب ،لكي يمكن ملستخدمي هذه
التطبيقات من التفاعل بعضهم مع بعض بواسطة الصور املتحركة
في الخدمة والتي يمكن البحث عن موضوعها بسهولة.
وأوض� �ح ��ت ال �ص�ح�ي�ف��ة ،أن خ��دم��ة  ،Giphyت�ت�ك��ام��ل م��ع تطبيقات
فيسبوك املختلفة ،لذلك ستواصل الخدمة العمل بشكل مستقل،
ولكنها ستعمل تحت عالمة فيسبوك التجارية من اآلن وصاعدًا،
وستكون متوافرة للمطورين لدمجها بشكل أكبر داخل تطبيقاتهم،
كما أعلنت فيسبوك أن الخدمة ستظل متوافرة ملوقع تويتر.
ومن املقرر أن تتوسع فيسبوك في استثماراتها بتطوير الخدمة،
وتحسني العالقة بني املستخدمني أصحاب املحتوى والصور التي
يصممونها ويرفعونها من جهة ،واملطورين من جهة أخرى ،وهو
أمر لم يكن موجودًا بشكل كاف منذ تأسيس  Giphyعام .2013

الوفيات

مايو كلينك

حاالت الستخراج حصاة الكلية ..عن طريق الجلد

استخراج حصاة الكلية عبر الجلد ،هو
إجراء يستخدم إلزالة حصوات الكلى من
الجسم عندما يتعذر م��روره��ا م��ن تلقاء
ن �ف �س �ه��ا .ف �ي �ت��م إدخ � ��ال م �ن �ظ��ار ع �ب��ر شق
صغير في الظهر إلزالة حصوات الكلى.
ع � ��ادة م ��ا ي �ت��م إج � ��راء اس �ت �خ��راج ح�ص��اة
الكلية للحصوات األكبر حجمًا أو عندما
ال ت�ن�ج��ح أو ت�ت�ع��ذر اإلج � ��راءات األخ ��رى،
م�ث��ل تفتيت ال�ح�ص��اة ب�ص��دم��ة امل��وج��ات
امل��وج �ه��ة م ��ن خ � ��ارج ال �ج �س��م أو م�ن�ظ��ار
الحالب.
ملاذا يتم ذلك؟

الصــــالة

ً
بما أن�ن��ا نعيش ح�ظ�رًا ك��ام�لا مل��دة  20ي��وم��ًا ..مل��اذا تغسل
ال �س �ي��ارات ي��وم�ي��ًا وت �ه��در امل �ي��اه؟ مل ��اذا ال ي�ت��م ال�غ�س��ل م��رة
باألسبوع أو مرتني إذا كانت األج��واء مغبرة؟ فالسيارات
قابعة في الكراجات وأماكن وقوفها ويكفيها التنظيف مرة
أو مرتني في األسبوع.

«بلومبيرغ» :كورونا يشعل الطلب
على «الدراجات الكهربائية»
خلق تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد مأزقا
عامليا يتمثل في كيفية التنقل بسرعة وأمان
في ظل القيود املفروضة بعد انتشار الوباء،
وكانت إح��دى السبل للخروج من ه��ذه األزم��ة
هي الدراجات عمومًا ،والكهربائية منها على
وج��ه ال�خ�ص��وص ،حيث زاد االه�ت�م��ام بركوب
الدراجات اإللكترونية ،وبالطبيعي زاد الطلب
على هذا السوق الصاعد.
وأش� ��ارت وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ األم�ي��رك�ي��ة إل��ى أن

فجر

عصر

***

في ظل توقف وسائل النقل العام

إسالم شكري

مساءً

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

محمد الشيخ صالح اإلبراهيم..
في ذمة الله

كالم الناس

مساءً

ً
صباحا

3.20 3.25

ي � ��وص � ��ى ع� � � � ��ادة ب� � �ج � ��راح � ��ة اس� �ت� �ئ� �ص ��ال
ح� �ص ��وات ال �ك �ل �ي��ة ع ��ن ط��ري��ق ال �ج �ل��د في
املواقف التالية:
 - 1إذا كان حصى كلى كبيرًا ويسد أكثر
م��ن ف��رع م��ن ن�ظ��ام التجميع بالكلى (م��ا
يعرف باسم حصى الكلية املرجاني).
 - 2إذا كان قطر حصى الكلى يزيد على
 0.8بوصة (سنتيمترين).
 - 3وجود حصى كبير في الحالب.
 - 4فشل العالجات األخرى.
ق� �ب ��ل أن ت �خ �ض��ع ل� �ج ��راح ��ة اس �ت �ئ �ص��ال
حصى الكلى عن طريق الجلد ،سيجري

الطبيب لك عدة فحوص .تتحقق فحوص
ال� � ��دم وال � �ب� ��ول م ��ن وج� � ��ود ع�ل�ام ��ات ت��دل
ع �ل��ى ع� ��دوى أو م �ش��اك��ل أخ � ��رى ،وي �ح��دد
التصوير املقطعي املحوسب  CTموضع
الحصى في كليتك.
عوامل الخطورة
تتضمن املخاطر األكثر شيوعًا الناجمة
عن تفتيت حصى الكلى ما يلي:
 - 1النزف.
 - 2العدوى.
 - 3إصابات في الكلى أو أعضاء أخرى.
 - 4إزالة غير كاملة للحصوة.

• مريم عبدالله محمد ،أرملة م سعد مبارك فرج،
( 95عامًا) ،شيعت ،ت.66883530 - 97998751 :

• صباح يوسف سيد عبدالله الحنيان 61( ،عامًا)،
شيع ،ت.50866684 :

• فهد عبدالله عبدالعزيز الشارخ 81( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.99955585 - 99014277 :

• هاجر عبدالحميد إسماعيل كندري ،أرملة محمد
مصطفى الربيعي 86( ،عامًا) ،شيعت ،ت.99022244 :

• سعاد كاسب خميس الزهير ،أرم �ل��ة س��ال��م ف��رج
م�ب��ارك ال��دب��وس 79( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،ت- 69999020 :
.99530542 - 99152552

• محمد صالح اإلب��راه��ي��م 84( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ت:
.69971210 - 55580055 - 99683033

• عبدالعزيز عثمان أحمد الحمدان 77( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.99816622 :
• فيصل علي فهد الشويع 50( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.66915151 - 92297799

• عبير راشد أمان المسعودي 52( ،عامًا) ،شيعت،
ت.99994097 - 99647626 :
• غ��ازي عبدالحميد عبدالكريم المشري84( ،
عامًا) ،شيع ،ت.99630499 - 94043949 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

