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مستمرة ..حتى
في غياب الجلسات
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«تعاقدات كورونا» الحكومية
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اإلثنين
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 16صفحة •  100فلس

سياسيون ونواب لـ سبقلا:

خطة الحكومة لـ«عودة الحياة» ..غامضة!
¶ الهاشم :أؤيد العودة بشكل مدروس وبالتزام كبير ¶ الدالل :يجب وضع خطة بديلة للتعايش مع الوباء
¶ فتح األنشطة وإعادة إغالقها كشفا للمواطنين ضعف القرار لديها ¶ التعايش مع كورونا يتطلب المزيد من الشفافية والجدية
محمود الزاهي وحمد الخلف
رغ� � ��م إش� ��ادت � �ه� ��م وت� ��أي � �ي� ��ده� ��م ال � ��دع � ��وات
لتخفيف قيود «كورونا» وع��ودة الحياة
ت� ��دري � �ج � �ي� ��ا وف � � ��ق ض� � ��واب� � ��ط م� � ��ع ن� �ه ��اي ��ة
ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،ف� ��إن ع � ��ددا م ��ن ال �ن��واب
وال�س�ي��اس�ي�ين ورج ��ال االق�ت�ص��اد وص�ف��وا
ت �ص��ورات ال�ح�ك��وم��ة لتنفيذ ذل��ك التوجه
بأنها غامضة وغير محددة.
وقالوا في تصريحات لـ سبقلا إن عودة
الحياة والتعايش م��ع ك��ورون��ا يتطلبان
امل��زي��د م��ن ال�ش�ف��اف�ي��ة وال �ج��دي��ة ،ف��ي وق��ت
ل��م ت�ق��دم ف�ي��ه ال�ح�ك��وم��ة خ�ط��ة واض�ح��ة ملا
س �ت �ك��ون ع�ل�ي��ه ال �ح �ي��اة م��ع ك ��ورون ��ا ب�ع��د
أيام قليلة.
وأض��اف��وا أن ال�ك��وي��ت سبقت دوال كثيرة
في التعاطي مع أزمة كورونا في بدايتها،
إال أن إجراء ات الحكومة توقفت بعد ذلك،
وأصاب قراراتها التردد واالرتباك.
وأش � ��اروا إل ��ى أن ق� ��رارات ال �س �م��اح بفتح
األن�ش�ط��ة ال�ت��ي أغ�ل�ق��ت م��ع ت�ف��اق��م ال��وب��اء،
ث� � ��م إع � � � � ��ادة إغ �ل��اق � �ه � ��ا م � � �ج � � ��ددا ،ك �ش �ف��ت
ض �ع��ف ال� �ق ��رار ال �ح �ك��وم��ي وغ� �ي ��اب األف ��ق
التخطيطي ال��ذي ت�س�ي��ر ع�ل�ي��ه ف��ي وض��ع
الحلول.
ودع � � � � � ��وا ال � �ح � �ك � ��وم � ��ة إل � � � ��ى االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة
بمستشارين محليني وع��امل�ي�ين م��ن أج��ل
ال �ت�خ�ط�ي��ط ال �س �ل �ي��م ل �ل �ع��ودة ال�ت��دري �ج �ي��ة
ب ��دال م��ن ال � �ق ��رارات ال �ع �ش��وائ �ي��ة امل��رت�ب�ك��ة
التي قد تفاقم األزمة الحقا.
وبينما قالت النائبة صفاء الهاشم« :أنا

م ��ع ع � ��ودة ال �ح �ي��اة ب �ش �ك��ل ط �ب �ي �ع��ي م�ت��ى
م ��ا أع� �ط ��ت ال �س �ل �ط��ات ال �ص �ح �ي��ة ال �ض��وء
األخ � �ض� ��ر ل � ��ذل � ��ك» ،ش � � ��ددت ف� ��ي ت �ص��ري��ح
لـ سبقلا على أن «العودة يجب ان تكون
مدروسة وبالتزام كبير ،مع االلتزام بكل
ال� �ت� �ح ��ذي ��رات وال� �ت ��داب� �ي ��ر واالح �ت �ي ��اط ��ات
واالرش � � � ��ادات؛ ك��ال �ت �ب��اع��د ول �ب��س ال �ك �م��ام
والقفازات والتعقيم املستمر».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اش� ��اد ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال ��دالل
ب �ط��رح سبقلا م��وض��وع ال�ب�ح��ث ع��ن آل�ي��ة
ل�ل�ت�ع��اي��ش م��ع أزم ��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا في
ح ��ال اس �ت �م��رت األزم � ��ة ،م �ش��ددا ع �ل��ى أن��ه
على الحكومة أن تضع سيناريو واضحا
للمرحلة املقبلة سواء ظهر عالج للمرض
أم ل��م يظهر ،ق��ائ�لا «ل�ي��س م��ن امل�ع�ق��ول ان
ن �ب �ق��ى ف ��ي ح �ظ��ر ك �ل��ي او ج ��زئ ��ي ،وي�ج��ب
وض � ��ع خ� �ط ��ة ب ��دي �ل ��ة ل �ل �ت �ع��اي��ش وع � ��ودة
الحياة تدريجيا».
واض � � ��اف ال � � ��دالل ف ��ي ت �ص��ري��ح ل � �ـ سبقلا
«ب � �ه ��ذا ال � �ص ��دد س ��أت ��وج ��ه غ � ��دا (ال � �ي ��وم)
بسؤال برملاني إلى وزي��ر الدولة لشؤون
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ب � �ش� ��أن اس � �ت � �ع � ��دادات
الحكومة وتجهيزاتها للمرحلة املقبلة،
وكيف ستتعامل مع كل االفتراضات التي
قد تحصل سواء بانتهاء الوباء بوجود
ع�لاج او ب��اس�ت�م��راره ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ،وم��ن
ث ��م م ��ا ال � ��رؤى وال �خ �ط��ط االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال��وب��اء ف��ي ح��ال اس�ت�م��راره،
ومنها موضوع التعايش مع الوباء».
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عدد كبير من الناس يسيرون في جادة الشانزليزيه في باريس بعد تخفيف إجراءات اإلغالق في فرنسا (ا ف ب)
حمد الجوعان..

 4سنوات على
رحيل «حامي»
المال العام

أوساط اقتصادية تشيد بطرح سبقلا لـ«عودة الحياة»
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األحد

عبدالله سالم وبالل بدر

س� � ��ؤال م � �ط� ��روح وم� � �ش � ��روع ،ف� ��ي ظ� ��ل ح��ال��ة
اإلغ��اق 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 � � ��ني 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 العاج.

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 � � ��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 ��ني ،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
إجراء ات اإلغاق االقتصادي.
في الكويت ،ال تزال الصدمة عالقة في أذهان
الحكومة وتكبل خططها على الرغم من أن
اس�ت �م��رار اإلغ ��اق ل��ه ت��داع �ي��ات ك��ارث�ي��ة على
االقتصاد املحلي ،أخطرها إفاس 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��ني وامل�ق�ي�م��ني ،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،
ّ
لسد رم��ق عائاتهم والتزامات
أو م��ا يكفي
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

 - 1ارتداء الكمامات بشكل دائم
 - 2عزل كبار السن
وأصحاب األمراض
 - 3تطبيق التباعد الجسدي

ب��اإلغ��اق ،يمكن ال�ن�ظ��ر إل��ى ت�ج��رب��ة ت��اي��وان
ً
في العودة إلى الحياة ،والسويد ،التي بدال
من إع��ان اإلغ��اق 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��اق 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 التكيُّف
مع المرض بوعي
جديد

¶ دول بدأت التعايش
مع الوباء ..وأخرى على
الطريق

¶ مصادر :أسماء األسد لها يد في مالحقة الملياردير المثير للجدل

حماية وحدة «مجلس التعاون» ودحر اإلشاعات

اتصاالت كويتية لتنقية األجواء الخليجية
حمد السالمة
أكدت مصادر مطلعة أن االتصاالت الكويتية الخليجية مستمرة،
ولم ولن تتوقف لتصفية األجواء السياسية الخليجية ودعم وحدة
مجلس التعاون الخليجي ،والحفاظ على كيانهّ ،
ولم شمله ،بعيدًا
عن أي خالف.
وق��ال��ت امل �ص��ادر ل�ـ سبقلا إن ال�ت��واص��ل وال��زي��ارات واملناقشات
األخيرة بني مسؤولي دول مجلس التعاون ،والتي تلعب الكويت

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

ملف شامل

ّ
وبينت املصادر أن هناك أقارب لكويتيني (األب ،األم ،األخ ،األخت،
واألب �ن��اء) ل��م ي�ت��م إج�ل�اؤه��م ،وس�ت�ج��ري ه��ذه العملية ،ب�ن��اء على
طلبات املواطنني.
وأش��ارت إلى أن جدولة عملية اإلج�لاء ستتم بعد حصر األعداد
عبر السفارات ،وستكون األول��وي��ة لكبار السن واملرضى وذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ،وغ�ي��ر ذل��ك م��ن ال �ح��االت ،م��ؤك��دة أن ه��ذه
العلمية ستتم بعيدًا ع��ن أي ت��دخ�لات ،ول��ن يتم إج�ل�اء أي حالة
ليست ضمن أقارب الكويتيني من الدرجة األولى.

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»

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 عماء 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 العماء املقترضني ف��ي ص�ن��دوق املتعثرين ودع��م
األسرة «هم األكثر تأثرًا من قضية غاء 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 ��اس� �ت� �ج ��واب ،ول� �ك ��ن إن ت ��م ذل� � ��ك ،ف��إن �ن��ي أؤك� � ��د ان��ه
سياحقه 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 ��الك� �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
¶ 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 ُعشر مصروفات السفر بالخارج
¶  % 4.2مصروفات السياح األجانب في الكويت من اإلنفاق الكويتي على السفر

اقتصاد
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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 ��الم� �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

20

اقتصاد | ص09-08

الخناق النيابي يضيق على وزير المالية

الفضل :ملفات كثيرة تستدعي
استجواب الشيتان
المحرر البرلماني

ال ��ذي ك ��ان ال��داع��م األك �ب��ر ل �ه��ذه األج� �ه ��زة؟» .وأض ��اف
ُ
ً
قائال« :لقد طلب مني التنحي» .وناشد الرئيس األسد
«اإلنصاف».
وسلطت مناشدة مخلوف الذي كان يعتقد أنه ال أحد
يستطيع املساس به ،الضوء على التغييرات العميقة
التي تجري داخ��ل هيكل سلطة العائلة التي تهيمن
على الحكم منذ عام .1970
ويعجز املحللون ع��ن تحديد سبب وق��وف مخلوف
على خط النار .لكن الدولة السورية تعاني من ضائقة
مالية ،ويشكو العديد من رجال األعمال من الجمارك
وغيرها من السلطات التي تالحقهم بسبب الضرائب
املتأخرة والرسوم األخرى .لكن جذور نزاع العائلة قد
تكون أعمق :مصدران لديهما نظرة ثاقبة على دائرة
األسد الداخلية أفادا بأن التوترات تعود الى سنوات
ع��دة خ�ل��ت ب�ين م�خ�ل��وف وب�ي�ن س�ي��دة س��وري��ا األول��ى
أسماء األسد.

فيها دورًا مهمًا وح��اس�م��ًا ــــ بمتابعة م��ن ال�ق�ي��ادة السياسية ــــ
هدفها رأب الصدع ومواجهة التحديات في الوقت الراهن ،ودحر
أي إشاعات؛ هدفها تفرقة صف دول الخليج.
وأضافت :إن األمل في حل الخالف الخليجي ال يزال موجودًا ،ما
دامت املحاوالت واملباحثات قائمة.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،أوض �ح��ت امل �ص��ادر أن عملية إج�ل�اء أق ��ارب
الكويتيني من الدرجة األول��ى ستتضمن الكثير من البلدان حول
العالم؛ منها :مصر والخليج وأوروبا وأميركا.

وب�ّي�نّ االستطالع ال��ذي شمل  498من أصحاب األعمال
عبوره�ة
وأستصعبت�غ�ط�ي�
مستحق�..ت �ي��ة أن
الشيتان��ات ك��وي
استجوابل �ش��رك
العدساني� :ي��ذي�ين
وال� ��رؤس� ��اء ال �ت �ن �ف
ال�ت�ك��ال�ي��ف ال�ث��اب�ت��ة ت�ع��د أه��م ت�ح� ٍّ�د ي��واج��ه ال�ش��رك��ات التي
يمثلونها حيث قام  %56من الشركات بطلب املرونة في
تسديد اإليجار بينما قام  %21بفرض إجازة من دون
ُراتب للموظفني بما يخالف قانون العمل ،وهي إجراءات
أج �ب��رت ال �ش��رك��ات ع �ل��ى ات �خ��اذه��ا ف��ي غ �ي��اب ال �ق��رارات
االقتصادية املحفزة.
في العدد

دورة الحياة.
وأك� ّ�د رئيس الجمعية االقتصادية الكويتية مهند الصانع
أن «عدم فتح االقتصاد والقطاعات الحيوية يضر أكثر من
أزمة كورونا نفسها» ،داعيًا إلى «العودة التدريجية املنظمة
للحياة وفتح االقتصاد والتعايش مع األزمة بشكل صحي،
كما يحدث في كثير من دول العالم».
وق��ال الصانع لـ سبقلا« :بعد االنتهاء من حظر التجول
الكلي نتمنى أن يتم فتح االقتصاد بشكل تدريجي ،وبكل
تأكيد إذا لم نفتح االقتصاد فهذا الوضع سيضر بنا أكثر

م��ن أزم��ة ك��ورون��ا ،وال م�ن��اص اال ف��ي ب��دء فتح االقتصاد
تدريجيًا والتعايش مع األزمة بشكل صحي».
وذك ��ر أن «ك��ورون��ا أص�ب��ح أزم ��ة صحية وواق �ع��ًا ي�ج��ب أن
نتعايش معه ،ه��ذا ال يعني أن نغلق االق�ت�ص��اد .يجب أن
تكون هناك آلية وخطة للفتح التدريجي والعودة للحياة ،مع
األخذ بعني االعتبار القطاعات االقتصادية األكثر تضررًا،
فالضرر متفاوت بني القطاعات ،وانهيار هذه القطاعات أو
إفالسها سيؤثر بال شك في الكثير من القطاعات ومنها
البنوك ،وهذا ما ال نتمناه».

إل ��ى ذل ��ك ك �ش��ف اس �ت �ط�ل�اع ل �ش��رك��ة Bensirri Public
 Relationsح��ول م��دى «تأثر الشركات الكويتية بكوفيد
 ،»19أن  %56م��ن ال �ش��رك��ات امل�ح�ل�ي��ة غ �ي��ر ق � ��ادرة على
االستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيني
ّ
جراء تعطيل األعمال وفرض الحظر الجزئي في كل أرجاء
البالد منذ  22مارس  2020إال أنه بعد مرور شهرين على
األزم��ة ال ت��زال األس��واق مغلقة والتكاليف الثابتة من دون
ً
سوءا في شهر
معالجة ،األمر الذي من املؤكد أنه سيزداد
ُ
مايو الحالي بعدما ط ِّبق الحظر الكلي في  11مايو .2020

نزاع غير مسبوق ينفجر داخل األسرة السورية الحاكمة
ترجمة محمد أمين
تشهد سوريا ملحمة عائلية حقيقية سيطرت على
اهتمام الناس في شهر رمضان .فقد انفجر الى العلن،
نزاع غير مسبوق داخل األسرة الحاكمة التي عادة ما
تحيط نفسها بالسرية ،حيث تمرد امللياردير رامي
مخلوف ضد ابن عمته ،رئيس البالد بشار األسد.
ف �ب �ع��د ت �س��ع س� �ن ��وات ظ ��ل ف �ي �ه��ا ت �ح��ت ال � � ��رادار أث �ن��اء
سيطرته على إمبراطورية تجارية مترامية األطراف،
ظ�ه��ر م�خ�ل��وف ،ف��ي ش��ري��ط ف�ي��دي��و ي�ه��اج��م ف�ي��ه األس��د
وي��زع��م ان ال�س�ل�ط��ات ال�س��وري��ة تنهب أع�م��ال��ه ،وات�ه��م
الشرطة السرية بأنها تستهدف موظفيه.
وت� �س ��اءل م �خ �ل��وف ف ��ي ش��ري��ط ث� ��ان ن �ش��ره م �ب��اش��رة
ع�ل��ى م��وق��ع ف�ي�س�ب��وك« :ه��ل ك��ان ه�ن��اك م��ن ي�ت��وق��ع أن
ت�س�ت�ه��دف األج �ه��زة األم �ن �ي��ة ش��رك��ات رام ��ي مخلوف

كتب عبدالله غازي المضف
ل �ن �ف �ت��رض أن� �ن ��ا ن �ج �ح �ن��ا ،ب �ف �ض��ل إج� � ��راء ات
الحظر واإلغ��اق الكلي ،بتصفير اإلصابات
بفيروس كورونا ملدة أسبوع كامل في الباد،
وب��دأت الحكومة ب��إج��راء ات تخفيف القيود،
وم��ن ث��م ب��دأ ال�ن��اس يحتفون ب�ع��ودة الحياة
تدريجيًا ..وبعد ذلك  -على سبيل املثال  -في
إحدى الرحات 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 ��راء ات اإلغ��اق
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 ��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؟!

¶ «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

مالمح من
التعايش مع كورونا

¶ الحظر الكلي يدفع نصف الشركات للخروج من الدورة االقتصادية ¶ مهند الصانع :إغالق االقتصاد أكثر ضرراً من أزمة «كورونا»

الملياردير رامي مخلوف تم َّرد على ابن عمته بشار األسد

كلوي كورنيش (فايننشال تايمز)
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عودة الحياة ..بضوابط جديدة

الفتح اآلمن فرض نفسه على الجميع
أث ��ار م�ل��ف سبقلا ح��ول ع ��ودة ال�ح�ي��اة ب�ض��واب��ط صحية
ص��ارم��ة ،ردود أف�ع��ال إيجابية ب�ين األوس ��اط االقتصادية
التي أكدت جميعها منطقية الحلول التي طرحتها سبقلا
ودوره ��ا امل�س��ؤول ف��ي تماسك القطاعات وم�ن��ع انهيارها
إلى جانب االلتزام التام باالشتراطات والتدابير الصحية
والتباعد االجتماعي ،مؤكدة ارتفاع تكاليف اإلغالق كلما
طال أمد األزم��ة ،بحيث ال تنفع معها تعويضات القروض
امليسرة وال تشفع لها القرارات املقيدة ،وبالتالي ال مناص
إال بالتعايش مع «الفيروس» كحال دول العالم حتى تسير

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 21صفحة •  100فلس

ً
خطرا
هدف «صفرية» اإلصابات في الكويت ال يعني القضاء على كورونا ..واإلغالق االقتصادي أشد

ي�ض�ي��ق ال �خ �ن��اق ال�ن�ي��اب��ي ي��وم��ًا ب�ع��د ي ��وم على
وزير املالية براك الشيتان ،منذ أن تعهد النائب
رياض العدساني باستجوابه عقب انجالء غبار
املعركة مع «كورونا» ،ودخول نواب آخرين الى
الحلبة ،داعمني الستجواب الوزير جراء أخطاء
كبيرة أكدوا انه اقترفها خالل كفاح الدولة ضد
الفيروس اللعني ،وكانت لها آث��ار مالية سلبية
تضر باملجتمع.
فبعد ال�ن��ائ�ب��ة ص�ف��اء ال�ه��اش��م ،ال�ت��ي أع�ل�ن��ت في
أب ��ري ��ل امل ��اض ��ي أن �ه��ا س �ت �ك��ون «أول ال��داع �م�ين
الستجواب وزي��ر املالية ..وب��األدل��ة» ،دخ��ل على
ال �خ��ط ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال �ف �ض��ل ،ال � ��ذي ش� ��دد في
تصريح أمس على ان «هناك ملفات تستحق ان
يقدم فيها استجواب الى وزير املالية ،وال أعلم
هل األخ رياض العدساني َّ
ضمنها في صحيفة
االستجواب الذي أعلن عنه».
ولم يفصح الفضل عن فحوى تلك امللفات ،التي
قال إنها «كثيرة وتستحق املساءلة السياسية»،
داع �ي��ا ال ��ى «االن �ت �ظ��ار ح �ت��ى ت�س�ت�ق��ر األوض� ��اع
وب� �ع ��ده ��ا ي �س �ت �ط �ي��ع أي ن ��ائ ��ب م� �م ��ارس ��ة ح�ق��ه
الدستوري بتقديم االستجواب».

تحديات قاهرة
تعترض أصحاب
اقتصاد | ص07
األعمال!
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«المحاسبة» قدّ م عرضاً للنواب عن «تعاقدات كورونا» الحكومية

الغانم :أغلب ما يثار عن المصروفات غير دقيق
¶  752مليون دينار قيمة التعاقدات 321 ..مليونا ً منها لـ«الصحة»
«منع تعيين غير الكويتيين
في الوظائف القانونية»

نواب« :تكويت»
القطاع الحكومي
خالل سنة

الرئيس الغانم مسجالً مالحظاته خالل اللقاء

جانب من االجتماع

حمد الخلف وفهاد الشمري
عقد رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم اجتماعا في
م�ك�ت�ب��ه ام ��س ،ق�ب��ل ن�ق�ل��ه ال ��ى م �س��رح امل �ج �ل��س ،لبحث
التعاقدات املباشرة التي أبرمتها الحكومة خالل أزمة
ك��ورون��ا ،وتضمن االج�ت�م��اع ع��رض دي ��وان املحاسبة
إضافة إلى استقبال أسئلة النواب بهذا الخصوص،
بحضور  35نائبا وكوادر «املحاسبة» برئاسة رئيس
الديوان فيصل الشايع.
وش� ��دد ال �غ��ان��م ع �ل��ى ان ال � ��دور ال��رق��اب��ي ل�ل�م�ج�ل��س لم
يتوقف حتى بتوقف عقد الجلسات ،مبينا ان العرض
ال � ��ذي ق��دم��ه دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ام ��س ع ��ن ال �ت �ع��اق��دات
الحكومية خ�لال ازم��ة ك��ورون��ا ،في حضور  35نائبا،
كان شامال.
وقال الغانم عقب االجتماع الذي عقد في مكتبه لبحث
التعاقدات املباشرة التي أبرمتها الحكومة خالل أزمة
كورونا ،ان معظم ما يثار في ال��رأي العام غير دقيق،
الفتا الى ان الديوان بحث خالل الفترة من  12مارس
إلى  16مايو  558موضوعا وافق على  383بقيمة 752
مليون وبنسبة  69ف��ي املئة ورف��ض  175بقيمة 253
مليونا بنسبة  31في املئة.
واوض ��ح أن  369م��ن امل��واف �ق��ات ك��ان��ت م�ش��روط��ة و14
موافقات تامة واملوافقات املشروطة بنسبة  96في املئة
و 41في املئة من املوضوعات مرتبطة بكورونا و59
في املئة موضوعات طارئة ليست مرتبطة بكورونا.

حماد :الديوان رفض عقداً بـ 5.6ماليين ..لشركة رأسمالها ألف دينار
الرومي :المستشار إمام بريء من التزوير في قانون الملكية العقارية
وق ��ال ان امل��وض��وع��ات ال �ت��ي ت�م��ت امل��واف �ق��ة عليها من
ال��دي��وان ومرتبطة ب��أزم��ة ك��ورون��ا ك��ان نصيب األس��د
ف�ي�ه��ا ل � ��وزارة ال �ص �ح��ة ب�ن�س�ب��ة  55ف��ي امل �ئ��ة وملجلس
الوزراء  31في املئة و 10في املئة لوزارة املالية و 4في
املئة ل��وزارة الدفاع ،بقيمة  312مليونا ،و 59في املئة
م��ن امل�ش��اري��ع ليست مرتبطة ب�ك��ورون��ا كاملستلزمات
العسكرية الطارئة واالستحقاقات السابقة وصيانة
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء وال� �ط ��رق ووزارة األش� �غ ��ال وامل �ط��ار
وغيرها.

تعاقدات «الصحة»
م��ن ج �ه �ت��ه ،ح ��ذر ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ال��دق �ب��اس��ي م��ن ت �ك��رار

قضية «ض�ي��اف��ة ال��داخ�ل�ي��ة» امل�ع��روف��ة ،وحصولها في
وزارة الصحة ،مشيرا الى ان «ما سمعناه من ديوان
املحاسبة مثير للقلق ،وتحفظه على  11طلبا مقدمة
من وزارة الصحة بسبب املبالغة في االسعار».
وقال الدقباسي :هناك معقمات تباع في التعاونيات
ب� �ـ  850ف �ل �س��ا ل �ل �ج �م �ل��ة ،ف ��ي ح�ي�ن ت �ط �ل��ب «ال �ص �ح��ة»
ش��راء ه��ا ب�ـ دي�ن��اري��ن و 850فلسا ،مشيرا ال��ى تقديمه
ع��ددا من األسئلة الى وزي��ر الصحة بناء على ما ذكر
ف��ي االج �ت �م��اع وات�م�ن��ى ال ��رد ع�ل�ي�ه��ا ،وس�ن�ح��اس��ب من
استغل األزمة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب
املصلحة العامة.
ب ��دوره ،اك��د مقرر اللجنة الصحية س�ع��دون حماد ان

الحضور النيابي
عبداهلل الرومي ،عبدالوهاب البابطني ،عدنان عبدالصمد ،عسكر العنزي ،علي الدقباسي ،عمر الطبطبائي ،فيصل
الكندري ،ماجد املطيري ،محمد الدالل ،محمد الهدية ،محمد الحويلة ،ناصر الدوسري ،يوسف الفضالة ،خليل
الصالح ،خليل أب��ل ،راك��ان النصف ،ري��اض العدساني ،سعد الخنفور ،سعدون حماد ،سعود الشويعر ،صالح
عاشور ،صالح خورشيد ،عادل الدمخي ،عبد الكريم الكندري ،عبد اهلل الكندري ،عبد اهلل فهاد ،عودة الرويعي،
نايف املرداس ،أحمد الفضل ،اسامة الشاهني ،الحميدي السبيعي ،بدر املال ،حمود الخضير وخالد الشطي.

مصدر أمني حدد لـ سبقلا آلية الخروج للضرورة بال تصريح

 30جمعية نفع عام في بيان مشترك:

«تكويت» القضاء ضرورة وطنية ودستورية
ط��ال�ب��ت  30ج�م�ع�ي��ة ن �ف��ع ع ��ام ب �ض��رورة
تكويت مرفق القضاء في البالد .وقالت
ه��ذه الجمعيات ف��ي بيان تلقته سبقلا
إن ت� �ك ��وي ��ت ال� �ق� �ض ��اء أص � �ب ��ح ض� � ��رورة
وطنية ودستورية.
ودع � ��ت ال �ح �ك��وم��ة وم �ج �ل��س األم � ��ة إل��ى
إصدار قانون لتكويت القضاء ،مناشدة
امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء أال ي�ع�ين غير
أب� �ن ��اء ال ��وط ��ن ذوي ال �ن ��زاه ��ة وال �ك �ف��اءة
للنهوض برسالة العدالة التي هي مكمن
السيادة الوطنية.
وجاء في البيان :نظرًا للمكانة املتميزة
ل �ل �ق �ض��اء ،ف �ق��د أول� �ت ��ه ك ��ل األم � ��م م��وق�ع��ًا
متقدمًا ب�ين ال�س�ل�ط��ات ،ف�ه��و ج��زء منها
ورأس السنام فيها ،إذ يستظل الناس
آم �ن�ين ف��ي ظ�لال��ه ال ��وراف ��ة ،وي �ل��وذون به
ضمانًا لحقوقها وحرياتها وذودًا عنها.
وإدراك� � � ��ًا م ��ن ك ��ل ال� � ��دول أن م�ق�ت�ض�ي��ات
ال �ن �ه��وض ب�م�ه��ام�ه��ا األس��اس �ي��ة ت�ع��زي�زًا
ل� �س� �ي ��ادت� �ه ��ا ال� �ك ��ام� �ل ��ة ه � ��ي ف � ��ي إس� �ن ��اد
والي� � � � ��ة ك� � ��ل ال � �س � �ل � �ط� ��ات ف � �ي � �ه� ��ا ،وع� �ل ��ى
رأس�ه��ا ال�ق�ض��اء ،ملواطنيها ،فقد أرس��ت
دساتيرها وقوانينها ذلك في مبادئها
ون �ص��وص �ه��ا ،وه ��و م ��ا اس �ت �ل��زم��ت معه
ص � ��دور أح� �ك ��ام ال �ق �ض��اء ب��اس��م ال�ش�ع��ب
وال �ح��اك��م إب� ��رازًا ل�ج��وه��ر س �ي��ادة ال��دول��ة
واستقاللها وه��و م��ا أك��دت��ه أيضًا امل��ادة
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على السلطتين
إصدار قانون يضمن
تنفيذ األمر
تعيين المواطنين
ذوي النزاهة
والكفاءة للنهوض
برسالة العدالة

 1990في شأن تنظيم القضاء ذكرت فيه
يشترط في من يتولى القضاء أن يكون
مسلمًا وأن يكون كويتيًا.
وتود جمعيات النفع العام املوقعة على
ه� ��ذا ال �ب �ي��ان أن ت �ش �ي��ر إل� ��ى أن ص �ن��وان
الدولة وجودًا وعدمًا يتجلى في التكوين
الوطني لسلطتها تعبيرًا ع��ن السيادة
ال �ك��ام �ل��ة ف��ي إدارة ش��ؤون �ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة،
وه ��و م��ا خ�ص�ت��ه ب�ن�ص��وص ع��دي��دة في
دستورها وفي قوانينها.
ومل� ��ا ك� ��ان ال �ق �ض ��اء ه ��و م ��رج ��ع ال �ع��دال��ة
للفصل ب�ين السلطات بعضها وبعض
وب�ي�ن ت �ل��ك ال �س �ل �ط��ات وال� �ن ��اس تحقيقًا
للعدل ودفعًا للمظالم وإرساء للحقوق،
فإنها جسدت السيادة بكل أبعادها فيه
حينما جعلته أساس امللك.
وف � ��ي ض � ��وء ذل � ��ك ك� �ل ��ه ،ف � ��إن م��ؤس �س��ات

امل� �ج� �ت� �م ��ع امل � ��دن � ��ي امل� ��وق � �ع� ��ة ع� �ل ��ى ه ��ذا
ال �ب �ي��ان ت��ؤك��د أه�م�ي��ة ال�ت�ك��وي��ن ال��وط�ن��ي
ً
للقضاء ب�س��رع��ة تكويته ك��ام�لا حفاظًا
ع�ل��ى ال �س �ي��ادة وت�ك��ري�س��ًا ل �ه��ا .وإن �ن��ا إذ
ن��دع��و ل�ت�ك��وي��ت ال�ق�ض��اء بجعله وطنيًا
خ��ال �ص��ًا ف��ي ت �ك��وي �ن��ه ،ف��إن �ن��ا ن �ن��وه بكل
التقدير مل��ا ق��ام ب��ه أب�ن��اء ال ��دول العربية
الشقيقة م��ن دور ف��ي أداء مهام القضاء
ف��ي رحلة مؤقتة استلزمت مساهمتهم
ف�ي�ه��ا ،أم��ا وأن ال �ي��وم أص�ب�ح��ت الكويت
تزخر بخريجي القانون الذين حرصت
ال��دول��ة على تعليمهم ألك�ث��ر م��ن خمسة
عقود ف��إن تكويت القضاء اليوم أصبح
ضرورة وطنية ومطلبًا سياديًا تجاوبًا
م ��ع أح� �ك ��ام ال ��دس� �ت ��ور ال � ��ذي أق � ��ام دول ��ة
م��ؤس �س��ات ع �ص��ري��ة م�ك�ت�م�ل��ة ال �س �ي��ادة
والسلطات.

الموقعون على البيان:
الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ـ رابطة االجتماعيني ـ جمعية املحامني الكويتية ـ رابطة األدباء ـ جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير
ـ الجمعية الكويتية لجودة التعليم ـ الجمعية االقتصادية الكويتية ـ جمعية الشفافية الكويتية ـ الجمعية الوطنية لحماية الطفل ـ الجمعية
الكويتية لحماية املال العام ـ جمعية الحقوقيني الكويتية ـ الجمعية الكويتية للخدمة االجتماعية ـ الجمعية الكويتية للعمل الوطني ـ جمعية
علم النفس الكويتية ـ الجمعية الكويتية ملتابعة وتقييم األداء البرملاني ـ جمعية اإلعالميني الكويتية ـ جمعية ريادة األعمال التنموية ـ جمعية
حماية امللكية الصناعية ـ الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية ـ جمعية أبي أتعلم ـ جمعية الثقافة االجتماعية (رج��ال) ـ جمعية العالج
الطبيعي الكويتية ـ الجمعية الكويتية لتنمية املنظومة التربوية ـ الجمعية الكويتية ملتابعة شؤون املعاقني ـ جمعية أهالي الشهداء األسرى
واملفقودين الكويتية ـ جمعية النحالني الكويتية ـ جمعية الحريه الكويتية ـ الجمعية الكويتية لدعم املخترعني ـ جمعية الدكتور الكويتية ـ
الرابطة الوطنية لالمن األسري.

الحرس الوطني يتولى الجمعيات المصابة عمالتها

ّ
«تسوق عن بعد» فقط!
التعاونيات..
¶  1048إصابة جديدة بكورونا ..والكويتيون يعادلون الهنود
عبد الرزاق المحسن وخالد الحطاب
أم � ��ام ت ��واص ��ل اإلص� ��اب� ��ات ب� �ك ��ورون ��ا ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ،ب��ات��ت ن �ي��ة ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ت�ت�ج��ه نحو
اعتماد «التسوق عن بعد» والتوصيل للمنازل ،وتقليل
ارتياد الجمهور ألسواق الجمعيات .وعلمت سبقلا أن
لجنة حكومية اجتمعت أول من مس لوضع اج��راءات
طارئة في التعامل مع إصابات التعاونيات بكورونا
وتعطل اعمالها.
وقالت مصادر إن االجتماع انتهى إلى وضع مسارات

للتعامل م��ع ال�ج�م�ع�ي��ات امل�ص��اب��ة عمالتها ول��م تعد
قادرة على عودتها للعمل اال بطاقم جديد ما استدعى
التنسيق مع الحرس الوطني لبدء تشغيلها على أال
يكون هناك استقبال للمستهلكني داخ��ل املبنى إنما
تحديد مواعيد تسلم طلباتهم م��ن م��واق��ف الجمعية
ليال.
وذكرت ان من بني الجمعيات التي بدأ الحرس الوطني
بدعمها الخالدية والنزهة واملهبولة.
وع��اد م�ع��دل اإلص��اب��ات ب�ك��ورون��ا ف��ي ال�ب�لاد أم��س إلى
تحقيق أرق��ام قياسية ،بتسجيل  1048إصابة جديدة

طلب تكليف اللجنة بالتحقيق في تعاقدات الصحة
اص �ب��ح اس�ت�ح�ق��اق��ا وواج� �ب ��ا ،خ��اص��ة ب �ع��د االس �ت �م��اع
ال��ى ش��رح دي��وان املحاسبة عن املبالغ املصروفة على
ال �ت �ع��اق��دات ال�ح�ك��وم�ي��ة .وق ��ال ح �م��اد :ن��اق�ش�ن��ا جميع
امل �خ��ال �ف��ات امل� ��ذك� ��ورة ،اذ ان ال ��دي ��وان ال �غ��ى  ١٣طلب
ت �ع��اق��د م�ن�ه��ا  ١١ت �خ��ص «ال �ص �ح��ة» ،م �ش �ي��را ال ��ى ان��ه
سأل «املحاسبة» عن شركة رأسمالها ألف دينار وتم
التعاقد معها بمبلغ  5ماليني و 600الف دينار دينار
وأك � ��دوا ل��ي ص�ح��ة ه ��ذه امل�ع�ل��وم��ة وان ال �ش��رك��ة تعود
ملكيتها لطبيب أسنان يعمل في وزارة الصحة وأن
ال��دي��وان رف��ض ال�ع�ق��د رغ��م م��واف�ق��ة لجنة املناقصات
عليه.
ال��ى ذل��ك ،داف��ع النائب ع�ب��داهلل ال��روم��ي ع��ن املستشار
شفيق امام ،الذي تمت اعادة تعيينه مؤخرا باملجلس،
نافيا ان ي�ك��ون إم��ام ق��د ش��ارك ف��ي أي عملية ت��زوي��ر،
وقال انه من الكفاءات القانونية التي نحتاجها.
وقال الرومي :تعاملت مع املستشار إمام عندما كنت
رئ �ي �س��ا ل�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف��ي م�ج�ل��س س��اب��ق ،وم��ا
أثير عن تزوير قام به في قانون امللكية العقارية غير
صحيح ،حيث انتهت اللجنة حينها بعد التحقيق إلى
أن ما حصل هو «خطأ مادي غير مقصود».

ت� �ق � ّ�دم ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ك��ري��م ال �ك �ن��دري
باقتراح بقانون لـ«تكويت» الوظائف
ال �ع��ام��ة ،م��ؤك �دًا ض� ��رورة ق �ي��ام جميع
الجهات الحكومية (الوزارات واإلدارات
والهيئات واملؤسسات ذات امليزانيات
امللحقة أو املستقلة) بتكويت جميع
الوظائف العامة خالل سنة من تاريخ
إصدار هذا القانون.
وط��ال��ب ال�ك�ن��دري ب��أن ت�ق��وم ك��ل جهة
حكومية خ�لال  3أش�ه��ر م��ن ص��دور
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل� �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون،
ب �ن �ش��ر خ �ط �ت �ه��ا ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ك��وي��ت،
بحيث تتضمن الوظائف التي ستتاح
للمواطنني بعد تسوية املراكز القانونية
لشاغليها من غير الكويتيني ،لتقوم
الجهات املختصة وفق قانون إنشائها
بتوطني املوظفني الكويتيني بها ،على
أن ت �ت��م م �ع��ادل��ة ال ��درج ��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة
وامل��ال�ي��ة للوظائف ال�ت��ي سيتم توطني
املوظفني الكويتيني بها بنظرائهم في
الجهات ذاتها ،وفقًا للهيكل الوظيفي
املعمول به.
ف ��ي األث� � �ن � ��اء ،أع� �ل ��ن ال �ن ��ائ �ب ��ان م��اج��د
املطيري وأس��ام��ة الشاهني تأييدهما
اق� �ت ��راح ال �ك �ن��دري م ��ع إع �ط��ائ��ه صفة
االستعجال.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،ق��ال ال�ن��ائ��ب صالح
خورشيد إنه سيتقدم باقتراح بقانون
ل �ت �ع��دي��ل امل ��رس ��وم  15ل �س�ن��ة ،1979
بشأن الخدمة املدنية ،بإضافة فقرة
تنص على ان��ه «ال ي�ج��وز تعيني غير
الكويتيني في الوظائف القانونية».

خ�لال  24ساعة ،ليرتفع إجمالي املصابني في البالد
إل ��ى  14850ح ��ال ��ة ،ف ��ي ح�ي�ن س �ج �ل��ت  5ح � ��االت وف ��اة
ج��دي��دة رفعت إجمالي الوفيات إل��ى  112ح��ال��ة .وك��ان
الفتا تعادل الكويتيني مع الهنود في عدد اإلصابات
ألول م ��رة أم ��س ب �ـ  242ل �ك��ل ج�ن�س�ي��ة ،ف�ي�م��ا ت �ص��درت
حولي جدول املناطق األعلى تسجيال لإلصابة بـ 104
حاالت تلتها جليب الشيوخ بـ  86والساملية بـ  83حالة
والفروانية بـ 81حالة.
وأعلنت وزارة الصحة أمس شفاء  250حالة من كورونا
ليبلغ عدد املتعافني من املرض في البالد  4093حالة.

تقييم إنساني لحاالت كسر
ً
«اضطرارا»
الحظر

مراعاة الحاالت اإلنسانية الطارئة عند كسر الحظر

محمد إبراهيم
ق ��د ي��واج �ه��ك خ �ل��ل ف ��ي امل��وق��ع
اإلل � �ك � �ت ��رون ��ي ال � �خ� ��اص ب�م�ن��ح
ت �ص��اري��ح ال� �خ ��روج ،وأن� ��ت في
حالة طارئة أو إنسانية عاجلة
ال ت �ح �ت �م��ل االن � �ت � �ظ� ��ار ف� �م ��اذا
ت�ف�ع��ل؟ ..س��ؤال وجهته سبقلا
إل ��ى م �س ��ؤول أم �ن��ي ف ��ي وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،ل� �ي� �ح ��دد ال �ط��ري �ق��ة
املثلى للتعامل مع هذا املوقف.
حدد املسؤول األمني عدة نقاط
الت �ب��اع �ه��ا ع �ن��د ت ��وق ��ف م��وق��ع
ت�ص��اري��ح ال �خ��روج ،تتمثل في
االتصال بغرفة العمليات 112
وش��رح الحالة والحصول على
إذن ال� �خ ��روج ،وف ��ي ح ��ال ع��دم
ال � ��رد س��ري �ع��ًا ي �ت �ع�ين ال �خ ��روج
فورًا من املنزل ،ومن ثم معاودة
االت� �ص ��ال إل ��ى أن ي�ت�ل�ق��ى ال ��رد،
م�ب�ي�ن��ًا أن رج� ��ال األم� ��ن ل��دي�ه��م
ت �ع �ل �ي �م��ات ب �ت �ق �ي �ي��م ال � �ح� ��االت
الطارئة واإلنسانية والتعامل
م�ع�ه��ا ب ��روح ال �ق��ان��ون ف��ي ح��ال
توقيف شخص ليس بحوزته
تصريح خروج.

تقنية عالية
وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر ل� �ـ سبقلا «إن
امل � ��وق � ��ع اإلل � �ك � �ت � ��رون � ��ي م �ص �م��م
ب�ط��ري�ق��ة ت�ق�ن�ي��ة ع��ال �ي��ة م��ن قبل
ال �ه �ي �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات
امل��دن�ي��ة ،ويعمل ب�ك�ف��اءة كبيرة،

لكن الضغط الكبير خالل بعض
األوقات يؤثر على جودة الخدمة
امل�ت��اح��ة ،األم ��ر ال ��ذي ينجم عنه
بعض التأخير في منح تصريح
ال � �خ� ��روج امل �خ �ص��ص ل �ل �ح��االت
ال �ط ��ارئ ��ة خ �ل�ال ف �ت��رة ال �ح �ظ��ر».
ودعت من يواجه مشكلة تتعلق
بوحود خلل أو تأخير في املوقع
اإلل � �ك � �ت ��رون ��ي امل� �خ� �ص ��ص مل�ن��ح
تصاريح ال�خ��روج إل��ى االتصال
بغرفة العمليات وش��رح الحالة
واالس� � �ت� � �ئ � ��ذان ب� ��ال � �خ� ��روج ب�ع��د
تقديم كل بياناته ورقمه املدني
وال �ج �ه ��ة ال� �ت ��ي ي �ق �ص��ده��ا وم��ن
ث� ��م ال� ��ذه� ��اب إل � ��ى ال �ج �ه ��ة ال �ت��ي
يقصدها.

حاالت طارئة
وق � ��ال � ��ت امل � � �ص� � ��ادر« :ف� � ��ي ح ��ال
ت � � ��أخ � � ��رت االس� � �ت� � �ج � ��اب � ��ة ع �ن��د
االت�ص��ال برقم غرفة العمليات
 ،112وه��و أم��ر ن ��ادر ال �ح��دوث،
لكن ق��د يحدث بسبب الضغط
أيضًا ،فعلى الشخص أن يخرج
فورًا من منزله إذا كانت الحالة
طارئة وتنطبق عليها الشروط
امل � � � �ح� � � ��ددة م � � ��ن ق � �ب � ��ل م �ج �ل��س
ال� � ��وزراء ،وال ��ذه ��اب ال ��ي الجهة
امل�ق�ص��ودة ،وم �ع��اودة االت�ص��ال
مرة أخرى بغرفة العمليات إلى
حني االستجابة له والتواصل
معه».

بالغات
تلقت غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات خ�ل�ال األي ��ام القليلة امل��اض�ي��ة ب�لاغ��ات من
مواطنني ومقيمني عن وجود خلل في املوقع اإللكتروني املخصص
ملنح تصاريح الخروج للحاالت الطارئة التي حددها مجلس الوزراء
أثناء فترة الحظر الشامل ،وج��رى التعامل معها ،وح��ل مشكالت
أصحابها.

تعليمات إنسانية
لدى رج��ال األم��ن العاملني في امليدان تعليمات واضحة وصريحة
تنص على مراعاة الحاالت اإلنسانية والطارئة والتعامل معها بروح
القانون وتقديم املساعدة لها قدر اإلمكان ،وذلك بعد التأكد من أنها
حالة طارئة وإنسانية ،وأن الشخص املعني اتبع الخطوات القانونية
املحددة من قبل الجهات املختصة.

الكويت 03
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سياسيون تفاعُ الً مع ملف سبقلا حول التعايش مع «كورونا»:

لخطة حكومية عاجلة بإجراءات العودة
وتفاعالً مع ملف سبقلا ،شدد السياسيون على أنه ال
أشاد سياسيون ووزراء سابقون بملف سبقلا بعددها
أمس (األحد) ،حول عودة الحياة بضوابط جديدة ،مشيرين إلى بديل عن عودة الحياة مرة أخرى ،في ظل عدم وجود رؤية
أن ّ
مصل أو لقاح لعالج فيروس
حاسمة ،بشأن الوصول إلى
تأخر الوصول إلى لقاح لوباء «كورونا» يجعل من الضروري
ٍ
كورونا ،مؤكدين أن اإلغالق الكلي أمر ال يمكن االستمرار فيه
االستعداد لفتح الحياة تدريجياً وتخفيف القيود ،وفق خطة
إلى ما ال نهاية.
مدروسة ،تقوم على إجراءات وقائية لمنع انتقال العدوى.

خاصة أنني لست صاحبة
حمد الخلف
اخ�ت�ص��اص ف��ي ه��ذا امل�ج��ال،
قالت النائبة صفاء الهاشم:
لكن كل ما أصرح به يعتمد
أن��ا م��ع ع��ودة الحياة بشكل
على البيانات التي احصل
ط� �ب� �ي� �ع ��ي م � �ت� ��ى م � ��ا أع� �ط ��ت
ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن وزي � � ��ر ال �ص �ح��ة
ال�س�ل�ط��ات الصحية ال�ض��وء
ال � �ش � �ي ��خ ب� ��اس� ��ل ال � �ص � �ب ��اح،
األخ �ض��ر ل��ذل��ك ،م��ع االل �ت��زام
ألن� �ن ��ي ع �ل��ى ت ��واص ��ل ش�ب��ه
ب�ك��ل ال�ت�ح��ذي��رات وال�ت��داب�ي��ر
يومي معه.
واالح�ت�ي��اط��ات واالرش� ��ادات
وأض� ��اف� ��ت :ارت� �ف ��اع االع � ��داد
التي أوصتنا بها؛ كالتباعد
وزي � ��ادت� � �ه � ��ا ح� �ت ��ى وص �ل��ت
صفاء الهاشم
ول �ب ��س ال �ك �م ��ام وال� �ق� �ف ��ازات
إل ��ى أل ��ف ح��ال��ة ي��وم �ي��ا أم��ر
والتعقيم املستمر ،صحيح
يستدعي ان ن�ت��وق��ف ون��رى
انني لست مؤمنة بسياسة «مناعة القطاع» ال��وض��ع ب��رؤي��ة س�ل�ي�م��ة ،ف��إص��اب��ات املقيمني
ولكن من املؤكد ان هناك ركودا حصل بسبب م �ق��ارن��ة ب��ال�ك��وي�ت�ي�ين ت�م�ث��ل ن�س�ب��ة  3إل ��ى 1
«نعمة كورونا» ،وأقول نعمة ألنها كشفت لنا وه ��ذا ال��رق��م ل�ي��س س�ه�لا وي�ع�ك��س التركيبة
ّ
الكثير من األمور التي كنا نذكر بها الحكومة ال�س�ك��ان�ي��ة امل�خ�ت�ل��ة ل��دي�ن��ا ،ول �ك��ن ب�ش�ك��ل ع��ام
س��اب�ق��ا ،وك��ان��ت ت�ت�ج��اه��ل ح�ت��ى وق ��ع ال�ف��أس هناك ضرورة لعودة بعض القطاعات للعمل
بالرأس فجاءت «كورونا» وكشفت ذلك.
وج� ��زء م��ن امل �ش��اري��ع ال �خ��اص��ة ،وع �ل��ى االق��ل
وأض ��اف ��ت ال �ه��اش��م ل �ـ سبقلا :ع� ��ودة ال�ح�ي��اة املشاريع الشبابية ألبناء الكويت وبناتها،
وال�ت�ع��اي��ش م��ع ال�ف�ي��روس اصبحتا ض��رورة الذين وضعوا رؤوس أموالهم في مشاريعهم
ب �ع��د ان �ت �ه��اء ف �ت��رة ال �ح �ظ��ر ال �ك �ل��ي ،وال اري ��د وتوقفت تماما االن ،والعودة يجب ان تكون
اس� �ت� �ب ��اق االح� � � � ��داث ب ��إع� �ط ��اء رأي م �س �ب��ق ،مدروسة وبالتزام كبير.
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بتاري سبقلا الصادر
خ
17
مايو 2020

محمود الزاهي
أك� � � ��د ال� � �خ� � �ب � ��راء ض� � � ��رورة
وج� � � � ��ود رؤي� � � � ��ة واض � �ح� ��ة
ب� � � �ش � � ��أن آل� � � �ي � � ��ة ال� � � �ع � � ��ودة
مجددا ،منتقدين غموض
امل ��وق ��ف ال �ح �ك��وم��ي حتى
اآلن وع� � ��دم إع� �ل��ان األم ��ر
ب ��وض ��وح أم� � ��ام ال �ش �ع��ب،
وت� �ح ��دي ��د ت� �ل ��ك اآلل � �ي� ��ات،
حتى يتهيأ ال�ش��ارع لها،
باعتباره شريكا أساسا
مع الحكومة في مواجهة
الفيروس.
وق � � � � � � � ��ال ال� � � � �خ� � � � �ب � � � ��راء إن
الخطوات ،التي طرحتها
سبقلا أم � � � � � ��س ب� � �ش � ��أن
ال �ت��درج ف��ي ال� �ع ��ودة ،من
خ�ل�ال إج� ��راء ات م�ح��ددة،
ت�ت�ض�م��ن ارت� � ��داء ال�ك�م��ام
ب� � �ش� � �ك � ��ل دائ � � � � � � ��م وع � � � ��زل
ك� �ب ��ار ال� �س ��ن وأص� �ح ��اب
األم � � � � � � � � ��راض وت� �ط� �ب� �ي ��ق
ال � � �ت � � �ب� � ��اع� � ��د ال� � �ج� � �س � ��دي
وال � �ت � �ع � �ق � �ي� ��م امل� �س� �ت� �م ��ر
ّ
وغيرها ،تشكل أساسا
يمكن البناء عليه لعودة الحياة إلى
طبيعتها مرة أخرى.
وت�ط� ّ�رق��وا إل��ى ت�ج��ارب دول واجهت
إص ��اب ��ات أك �ب��ر ب�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ك��وي��ت،
ومع ذلك بدأت هذه الدول في العودة
إلى الحياة ،وعلينا تطبيق األنسب
لنا م��ن ه��ذه ال�ت�ج��ارب ،مبينني أننا
نرى حاليا مالمح ع��ودة الحياة في
دول ،ك ��ان ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس فيها
أكثر فتكا ،مثل بريطانيا وهولندا
ّ
تطورا
وأملانيا ،وجميعها دول أكثر
في الجانب الصحي ،ورغم ذلك كانت
اإلصابات فادحة والوفيات مرتفعة،
وم��ع ك��ل ه��ذا ب��دأت ال �ع��ودة للحياة،
ألن��ه مهما ك��ان تأثير ال�ف�ي��روس فال
ّ
يمكن توقف الحياة.
واع �ت �ب ��ر ال� �خ� �ب ��راء ال �س �ي��اس �ي��ون ان
اس�ت�م��رار ال�ع��زل��ة ألك�ث��ر م��ن ذل��ك أم��ر

الدالل:طرح سبقلا..إيجابي
◄ الشعب شريك أساس في نجاح إستراتيجية تخفيف القيود
◄ تبعات استمرار اإلغالق أكبر من الفيروس نفسه!
ّ
ّ
وتعطل األعمال وعادت لفتحها
تتحمل العزلة
◄ دول كبرى لم
◄ علينا االستعداد من اآلن ..وتكثيف اإلجراءات الوقائية
ِّ
ستخفف التزاحم والضغط في الجهات الخدمية
◄ البدائل التقنية
ص� �ع ��ب ،الف� �ت�ي�ن إل � ��ى أن ال �خ �س��ائ��ر
االق �ت �ص��ادي��ة ت �ض��اع �ف��ت ،وال �ب �ط��ال��ة
ت � �ه� ��دد ال� �ك� �ث� �ي ��ري ��ن م � ��ن امل� ��واط � �ن �ي�ن
وامل �ق �ي �م�ي�ن ،وه� � ��ؤالء األخ � �ي� ��رون هم
األك� �ث ��ر ت� �ض ��ررًا؛ ف��ال �ك �ث �ي��رون ف �ق��دوا
ّ
وظ��ائ �ف �ه��م ب �ع��د ت ��وق ��ف ال �ك �ث �ي��ر م��ن
الحرف واألعمال.
وح � � � ّ�ددوا م �ح ��اور وإج � � ��راء ات يجب
ات �ب��اع �ه��ا ل �ع��ودة ال �ح �ي��اة ت��دري�ج�ي��ًا؛

أب��رزه��ا وض ��ع ح �ل��ول م�ب�ت�ك��رة تقوم
على التعايش م��ع وب ��اء «ك��ورون��ا»،
وال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال� �ت� �ب ��اع ��د
االج�ت�م��اع��ي ،ليصبح واق�ع��ا وثقافة
بجانب النظافة الشخصية وارت��داء
الكمامات وواق��ي األي��دي ،والتوعية
ب � �ض� ��رورة ات � �ب� ��اع ك� ��ل االش� �ت ��راط ��ات
الصحية ،حتى ال نرهق منظومتنا
ال� �ط� �ب� �ي ��ة ب � �م� ��زي� ��د م � ��ن اإلص� � ��اب� � ��ات،

م �ج��ددي��ن امل�ط��ال�ب��ة ب�خ�ط��ة حكومية
ع��اج �ل��ة وواض� �ح ��ة ب ��إج ��راء ت ع ��ودة
الحياة ،وفق ضوابط.
ورأوا أن ال �ت �ع��اي��ش م ��ع «ك ��ورون ��ا»
م�م�ك��ن ،وه ��و ات �ج��اه ع��امل��ي ،وعلينا
ّ
املتغيرات واملستجدات،
مواكبة كل
وان ت � �ك� ��ون ل ��دي� �ن ��ا ب � ��دائ � ��ل ت �ق �ن �ي��ة
ل �ت �خ �ف �ي��ف ال� �ض� �غ ��ط وال � �ت� ��زاح� ��م ف��ي
الجهات الحكومية الخدمية.

«لنط ِّبق تجارب دولية ناجحة في العودة»

العمير :الفيروس لن ُيوقف الحياة ..مهما كان تأثيره
أش ��اد ال��وزي��ر ال �س��اب��ق د.ع�ل��ي
ال �ع �م �ي��ر ب �م��ا ط��رح �ت��ه سبقلا
في عددها أم��س ،بشأن عودة
ال �ح �ي��اة م� �ج ��ددا ،واإلج� � ��راءات
ال � �ت� ��ي وض� �ع� �ت� �ه ��ا ،ل�ل�ان �ت �ق��ال
م��ن ال �ح �ج��ر ال �ك �ل��ي إل ��ى ع��ودة
ال�ح�ي��اة م��رة أخ ��رى ،م��ن خ�لال
 12خ �ط ��وة ،ي�م�ك��ن ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا،
مشيرا إل��ى أن الكويت عليها
أن ت � ��أخ � ��ذ ب � �ت � �ج� ��ارب ال � � ��دول
األخ��رى؛ إذ نرى حاليا مالمح
ع� � ��ودة ال� �ح� �ي ��اة ف ��ي دول ك��ان
ان�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس ف�ي�ه��ا أكثر
فتكًا؛ مثل بريطانيا وهولندا
وأمل��ان�ي��ا ،وجميعها دول أكثر
ت �ط��ورا ف��ي ال�ج��ان��ب ال�ص�ح��ي،
ورغ � ��م ذل� ��ك ك ��ان ��ت اإلص ��اب ��ات
فادحة والوفيات مرتفعة ،ومع
كل ه��ذا ب��دأت ال�ع��ودة للحياة،

ألنه مهما كان تأثير الفيروس
ّ
فال يمكن توقف الحياة.
وأضاف :إن الكويت ال شك في
أنها ستخرج يوما للتعايش
مع الفيروس ،وهو ما يعكسه
ك� �ل��ام س� �م ��و رئ � �ي� ��س ال � � � ��وزراء
عندما تحدث عن نهاية الشهر
الجاري ،وهو موعد يبدو أنه
وضع في ضوء ما نقلته إليه
السلطات الصحية ،أنه بحلول
املوعد سيكون ع��دد املسحات
املطلوبة ومعرفة مدى انتشار
ُ
الفيروس قد أنجزا.
وأك� � � ��د ال� �ع� �م� �ي ��ر أن� � ��ه م � ��ن غ �ي��ر
امل � �ق � �ب ��ول أن ن � �خ� ��رج ل �ل �ح �ي��اة
ال� � � �ع � � ��ام � � ��ة م � � � ��ن دون وض� � ��ع
إج � � ��راءات م�ب�ن�ي��ة ع �ل��ى أس��س
ص�ح�ي��ة ووق��ائ �ي��ة ،ألن م�ج��رد
ال � �خ� ��روج ل �ل �ح �ي��اة وت �ع��ري��ض

علي العمير

ال �ن��اس ل�لإص��اب��ة ب��ال�ف�ي��روس
أم��ر سلبي ف��ي م�ل��ف مواجهة
«ك � � � ��ورون � � � ��ا»؛ ول � ��ذل � ��ك أع �ت �ق��د
أن ب� �ع ��ض اإلج � � � � � ��راءات ال �ت��ي
ُّ
ات �خ ��ذت ح��ال �ي��ا م��ن الطبيعي
استمرارها مع ع��ودة الحياة،
وم� � � ��ن ذل� � � ��ك ارت� � � � � � ��داء ال� �ك� �م ��ام

وال�ت�ب��اع��د املكتبي ف��ي العمل،
وم� �ح ��اول ��ة االل� � �ت � ��زام ب �ق��واع��د
ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع ��ام ��ة وال �ت �ع �ق �ي��م،
ف ��ي ح� ��ال ع � ��ودة ط�ل�ب�ت�ن��ا إل��ى
امل � � � � ��دارس الس� �ت� �ك� �م ��ال ال� �ع ��ام
ال� ��دراس� ��ي ،وت��رش �ي��د وإرش� ��اد
امل�ج�ت�م��ع ب �ش��أن ع ��دم ال�ت��زاح��م
في األماكن العامة واألس��واق،
ً
ألن � �ن ��ا رأي � �ن� ��ا دوال ان �ت �ك �س��ت
ّ
التحسن
األوض��اع لديها بعد
ب �س �ب��ب ال� ��زح� ��ام .وأوض� � ��ح أن
ع ��دم وج� ��ود إج� � ��راءات وخ�ط��ة
حكومية للعودة وع��دم اعالن
ذل� � ��ك ل �ل �م �ج �ت �م��ع س� �ت� �ك ��ون ل��ه
ك�ل�ف��ة ع��ال �ي��ة؛ ألن �ن��ا ح�ت��ى اآلن
نسمع فقط عن تأهيل الناس
مل��ا ُت ّ
سمى مناعة القطيع ،من
دون وج��ود إج��راءات واضحة
ل�لان �ت �ق��ال م��ن ال �ح �ج��ر ال�ك��ام��ل

إل��ى االنفتاح الكلي ،وه��و أمر
ي�ن�ط��وي ع�ل��ى خ �ط��ورة كبيرة،
خاصة على كبار السن وذوي
األم � ��راض امل��زم �ن��ة ،وم ��ن امل�ه��م
اآلن أن ن �ع��رف ك �ي��ف س�ت�ع��ود
ال � �ح � �ي� ��اة ،وم� � ��ن س �ي �س �م��ح ل��ه
ب� ��ال � �خ� ��روج أو ال � ��ذه � ��اب إل ��ى
ال� ��دوام ،وع ��دد س��اع��ات العمل
والقطاعات التي سيسمح لها
بذلك.
وت ��اب ��ع« :ن �ح��ن ن�ح�ت��اج إع�ل�ان
رؤي� ��ة ش��ام �ل��ة ،ت�ت�ض�م��ن خطة
واض �ح ��ة ل �ع ��ودة ال �ح �ي��اة م��رة
أخ��رى ،وه��ذه الخطة يجب أن
ُ
تبنى على معلومات صحية
وتجارب دولية ناجحة ،قامت
بها ال��دول األخ��رى ،وأال تكون
م � �ج� ��رد اج � �ت � �ه � ��ادات م � ��ن ق �ب��ل
البعض».

«عودة الحياة إلى طبيعتها حسب خطة مدروسة وتدرُّج»

الغبرا :يجب تصنيف السكان وفق السالمة واإلنتاج
رأى أستاذ العلوم السياسية
ف��ي جامعة ال�ك��وي��ت د.شفيق
ال�غ�ب��را أن ع ��ودة ال�ح�ي��اة إل��ى
ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا ت �ت �ط �ل��ب ت � ّ
�درج ��ا
واس�ت�م��اع��ا ال��ى رأي ال�خ�ب��راء
واألط � � � �ب� � � ��اء وامل� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن
ب�ش��أن ال�خ�ط��وات امل�ق�ب�ل��ة ،فال
ّ
يتصرف
يمكن للسياسي أن
بمعزل عن رأي الخبراء.
وأض ��اف ال�غ�ب��را إن�ن��ا بحاجة
إلى تدرج مدروس نجيب من
خالله عن الكثير من األسئلة،
أولها الفئات التي يقع عليها
ال �خ �ط��ر األك �ب��ر ع �ن��د ال �ع��ودة،
وك �ي��ف س�ت�ف�ت��ح ال �ب�ل�اد ،وف��ي
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ن�ح�م��ي ال�ف�ئ��ات
ال �ت��ي ي �م �ك��ن أن ت �ت��أث��ر سلبا
ب ��أي ان �ت �ش��ار ج��دي��د ل �ل��وب��اء،
وع � � �ل� � ��ى م � � ��ن س� �ن� �ع� �ت� �م ��د ف��ي
البداية؟ هل هم الشباب أم من

الهاشم لـ سبقلا :ننتظر الضوء
األخضر لعودة حياتنا الطبيعية

سبق أن ت�ع� ّ�رض��وا لإلصابة؟
وم� ��ا إذا ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك ف �ئ��ات
ستظل تعمل من املنزل لفترة.
وق � � ��ال إن االس � �ت � �ع� ��داد ل�ت�ل��ك
ال �خ �ط��وة ي �ق �ت �ض��ي ت�ص�ن�ي��ف
ج � �م � �ي� ��ع م � � ��ن ي � �ق � �ط � �ن� ��ون ف��ي
ال � � �ب �ل ��اد ض � �م� ��ن ت �ص �ن �ي �ف��ات
مختلفة ومرتبطة بالسالمة
واإلن � �ت� ��اج ،ألن أخ �ط��ر م ��ا قد
ي�ق��ع ه��و أن ت�ف�ت��ح ال �ب�لاد بال
خطة م��دروس��ة وب�لا استماع
ل �ل �خ �ب��راء ،وع �ل��ى ع �ج��ال��ة ،ما
يضطر الحكومة الى اإلغالق
م��رة أخ ��رى ،ف��ي ح��ال انتشار
ال � ��وب � ��اء ،الن امل ��وق ��ف وق �ت �ه��ا
س �ي �ك��ون أص� �ع ��ب ب �ك �ث �ي��ر م��ن
الوضع الراهن.

التزام الجمهور
وأش � � ��ار إل� ��ى وج � ��ود ت �ج��ارب

شفيق الغبرا

الوعي
سيكون
حاسماً..
وعلى الجميع
التزام الوقاية

أس ��اس� �ي ��ة ف� ��ي ف� �ت ��ح ال �ح �ي��اة
م � ��رت� � �ب� � �ط � ��ة ب� � � �م � � ��دى ال� � � �ت � � ��زام
الجمهور بعمليات السالمة
وال� ��وق� ��اي� ��ة؛ ب �م �ع �ن��ى ان � ��ه اذا
كانت تعليمات الحكومة هي
االس�ت�م��رار ف��ي التباعد يجب
االل� �ت ��زام ،وك��ذل��ك رب �م��ا نصل
ال��ى ع��ودة النشاط الرياضي
م��ن دون ج�م�ه��ور ،وأن تفتح
األم � � ��اك � � ��ن ال� � �ع � ��ام � ��ة ب �ن �ص��ف
ط��اق�ت�ه��ا ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ،وك��ذل��ك
املطاعم م��ع ف��رض تباعد في
الطاوالت.
وأمل ��ح إل ��ى أن ال �س��ؤال األك�ب��ر
عند ع��ودة الفتح ه��و :م��ا إذا
ك ��ان ك��ل ال�ش�ع��ب وك ��ل ال�ن��اس
ف��ي الكويت مهيئني لاللتزام
ب��ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ،ن� �ظ ��را ال� ��ى أن
ال��وع��ي س �ي �ك��ون ح��اس �م��ًا في
هذه املرحلة.

وت� � � � ��اب� � � � ��ع« :ي � � � �ب� � � ��دو ل� � � ��ي أن
ال�ح�ك��وم��ة اآلن غ�ي��ر م�ت��أك��دة
أنها ستفتح الحياة مجددا
بعد عيد الفطر ،وإال لكانت
أعلنت ،واألرجح أنها تراقب
امل� ��وق� ��ف ل� �ت ��رى ك� �ي ��ف ي �م �ك��ن
إي� �ق ��اف ام� �ت ��داد ال� ��وب� ��اء ،ف��ي
ظل تزايد األعداد ،وبالتالي
ال أع� �ت� �ق ��د أن ه � �ن� ��اك ق� � ��رارا
بالفتح قبل معرفة املوقف».
وأش ��ار إل��ى أن ال�ج�م�ي��ع اآلن
ف��ي ح �ي��رة م��ن أم��ره��م ،وه��ذا
ل �ي��س ف ��ي ال �ك��وي��ت ف�ح�س��ب،
ف��ال��والي��ات امل �ت �ح��دة نفسها
في حيرة ،وقد اتخذت قرارا
بالفتح مع وجود سياسات
م �خ �ت �ل �ف��ة ب �ك��ل والي� � ��ة ،الف �ت��ا
إل ��ى أن ال �ح �ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ووزارة ال�ص�ح��ة لديهما من
الكفاء ات ما يكفي.

اش ��اد ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال ��دالل
وأض� � � � � ��اف :ع� �ل ��ى ال �ح �ك ��وم��ة
بطرح سبقلا ملوضوع عودة
اإلج ��اب ��ة ع ��ن س � ��ؤال ي�ت�ع�ل��ق
ال � �ح � �ي� ��اة ،داع � �ي� ��ا ال �ح �ك��وم��ة
باستعداداتها لهذه املرحلة
إل��ى وض��ع سيناريو واض��ح
ص �ح �ي��ًا وأم� �ن� �ي ��ًا ووظ �ي �ف �ي��ًا
للمرحلة املقبلة س��واء ظهر
وع � �ل� ��ى م� �س� �ت ��وى ال �ت �ع �ل �ي��م،
عالج أم ال.
ويجب أن يكون لدينا تفكير
وقال الدالل لـ سبقلا« :ليس
في كيفية التعاطي مع الوباء
من املعقول ان نبقى في حظر
وال �ت �ع��اي��ش م �ع��ه م�س�ت�ق�ب�لا،
كلي او جزئي ،ويجب وضع
م � � �ش � ��ددًا ع � �ل ��ى أن ال � �س � ��ؤال
خطة بديلة للتعايش وعودة
ي�ت�م�ح��ور ،ب�ش�ك��ل ع ��ام ،ح��ول
محمد الدالل
الحياة تدريجيا ،وسأتوجه
ال��رؤي��ة املستقبلية ودراس ��ة
غ� � ��دا ب � �س � ��ؤال ب ��رمل ��ان ��ي إل ��ى
م��ا ق��ام��ت ب��ه ال� ��دول األخ ��رى
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال � ��وزراء بشأن بما يتواءم مع الكويت .وختم الدالل« :الطرح
اس�ت�ع��دادات الحكومة وتجهيزاتها للمرحلة الذي تقوم به جريدة سبقلا اليوم ،يمضي في
املقبلة وكيف ستتعامل م��ع ك��ل االف�ت��راض��ات االتجاه الصحيح ويجب أن نعد للمستقبل،
التي قد تحصل سواء بانتهاء الوباء بواسطة وان نستعد ل�ك��ل ال�س�ي�ن��اري��وه��ات املحتملة،
عالج او باستمراره لفترة طويلة ،وما الرؤى وأن ِّ
نقيم ما تم في املاضي ونستخلص منه
والخطط االستراتيجية للتعامل معه في حال االيجابيات لنعززها والسلبيات لنتجاوزها
استمراره والتعايش معه؟».
ماضني في االتجاه الصحيح».

الموسى :األمن والسالمة
أولويتان ..وإطالة الغلق صعبة
أك � � ��د ال � ��وزي � ��ر ال � �س� ��اب� ��ق ع �ل��ي
إذا ح ��دث ت�ق�ل�ي��ص ك�ب�ي��ر في
امل� ��وس� ��ى أن� �ن ��ا ح �ت ��ى اآلن ل��م
األع � ��داد ف ��إن ه ��ذا ل��ه آث� ��ار في
نسمع من مصادر موثوقة ما
أك � �ث� ��ر م � ��ن م � �ك� ��ان وب ��ال� �ت ��ال ��ي
إج��راءات الحكومة أو خطتها
س �ت �ك��ون ال �ح �ك��وم��ة م �ط��ال�ب��ة
ل�ع��ودة ال�ح�ي��اة إل��ى طبيعتها
بمعالجته ،فاألمر ليس بهذه
مرة أخرى.
السهولة.
وي �ض �ي��ف أن األم� ��ر ال�ب��دي�ه��ي
وي� � � ��رى امل � ��وس � ��ى أن أول� ��وي� ��ة
والثابت هو أن مسألة العودة
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة اآلن ه � � ��ي أم � ��ن
يجب أن تتم بالتدرج ،والعالم
وسالمة الناس ،بينما أميركا
ك �ل��ه ب� ��دأ ه �ك��ذا وس �ب �ق �ن��ا إل��ى
ع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال رأت أن
علي الموسى
تنفيذ ذل��ك العديد من ال��دول،
األول��وي��ة إلي �ج��اد ف��رص عمل
وب��ال �ت��ال��ي م��ن ال� �ض ��روري أن ت�ع�ل��ن ال�ح�ك��وم��ة وه��و أم��ر ليس صحيحًا بالنسبة لنا ،لكن في
خطتها ،وم��ا فهمته أن�ه��ا تعكف على تجهيز ال��وق��ت ن�ف�س��ه ف ��إن م�س��أل��ة أن ي�س�ت�م��ر اإلغ�ل�اق
ش � ��يء ب� �ه ��ذا ال� �خ� �ص ��وص ي �ت �ض �م��ن ن ��وع ��ًا م��ن لشهر آخ��ر غير واردة ،واألرج��ح أن تبدأ عودة
ال�ت��درج؛ ألن كل دول��ة لديها إشكاليات خاصة الحياة بالتدرج؛ ألن الناس يشعرون بالضيق
ب�ه��ا .وي�ض�ي��ف أن ال�ك��وي��ت يعيش فيها حاليًا وال أعتقد أنهم سيتحملون اإلغالق ملدة أطول.
م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  4م�لاي�ين نسمة وب��ال�ت��ال��ي ،ف��إن وي�ض�ي��ف« :وص�ل�ن��ا إل��ى م��رح�ل��ة تحتم ال�ت��درج
السؤال هل ستعود الحياة من خاللهم جميعًا في العودة وإعادة فتح البلد ،لكن طريقة الفتح
أم س�ن�ب��دأ ب��أق��ل م��ن ذل ��ك؟ ل�ك��ن اإلش �ك��ال �ي��ة أن��ه نفسها ال أعرف كيف ستكون».

سهر :تأسيس
«غرفة أزمة» ضرورة ملحة
ق��ال أستاذ العلوم السياسية
املختصون من واقع البيانات
في جامعة الكويت د.عبد اهلل
وامل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ت��رد إليهم،
س �ه��ر ان اح� �ت ��رام التخصص
وب��ال�ت��ال��ي ن �ك��ون أم ��ام عملية
ي �ق �ت �ض��ى ب� ��أن ي �ك ��ون ت�ح��دي��د
ص�ن��اع��ة ال �ق��رار بشكل سليم،
ع ��ودة ال�ح�ي��اة ب�ي��د السلطات
وب �ع��د ذل ��ك ي��أت��ى دور عملية
ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،وال �ت��ي
ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رار ،وال� � ��ذي يجب
ي �ع �ك��ف ع �ل ��ى ق � ��راره � ��ا أن� ��اس
أن ي �ك��ون م�لائ �م��ا وم �ت��وائ �م��ا
أكفاء.
م ��ع م ��ا اس �ت �ق��رت ع �ل �ي��ه غ��رف��ة
وي��ؤك��د س�ه��ر أن��ه ف��ي ال��وض��ع
األزم� ��ة م��ن ت �ص��ورات وب��دائ��ل
ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ي ف� � � ��إن أول ش� ��يء
ل�ي�ص�ب��ح ل��دي�ن��ا ق ��رار عقالني
عبدالله سهر
ت�ف�ع�ل��ه ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ال��وق��ت
رشيد ،وبعد ذلك تأتي مرحلة
ال�ح��ال��ي ه��و أن ي�ك��ون لديها غ��رف��ة أزم��ة تصب ال �ت��روي��ج ل��ه وت��رج �م �ت��ه س� ��واء ف��ي امل��ؤس �س��ات
فيها محصلة كبيرة من البيانات واملعلومات وكذلك للجمهور .ويرى سهر أنه من املهم كسب
الدقيقة .واألمر الثاني أن يكون في هذه الغرفة ثقة الجمهور حتى يكتب للقرار النجاج ،مؤكدا
مجموعة من املختصني األكفاء ،وهنا ال نقصد أن الحكومة ال تطبق الشروط العلمية السابقة
ال ��وزراء ألن ه��ؤالء وظيفتهم سياسية ،وإنما في إدارت�ه��ا ألزم��ة ع��ودة الحياة م��رة أخ��رى ،إذ
نتحدث عن من يتعامل مع هذه املعلومات.
ن�لاح��ظ أن�ه��ا ت�ص��در ق� ��رارات كثير منها ردود
ويضيف أن األم��ر الثالث في الوضع الطبيعي أفعال ،وهي قرارات وإن كانت ناجحة لكن فيها
ه� ��و االس � �ت � �ع� ��داد ال� �س� �ي ��اس ��ي واإلداري ل ��دى تذبذبا ،وبالتالي ال يوجد استقرار في عملية
ال��وزراء بأن يستمعوا إلى ما يصل إليه هؤالء اتخاذ القرار وتطبيقه.
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«تغيير عاداتنا تلزمه قرارات واضحة»

كلمة حق

السري لـ سبقلا :عودة الحياة
ً
ً
ً
جديدا
اجتماعيا
سلوكا
تحتاج
أكد األستاذ المساعد في كلية الطب المتخصص في علم الجينات
والسلوك د .أحمد السري ،أن العودة إلى الحياة الطبيعة (الحياة
ما بعد كورونا) تحتاج إلى تغيير في السلوكيات االجتماعية
للمجتمع بشكل عام ،وعلى المجتمع البدء فيها من اآلن ،مشيداً
بجهود جميع وزارات الدولة ،خصوصاً وزارة الصحة في مكافحة
انتشار فيروس كورونا.

مي السكري
قال د.أحمد السري في تصــريح خـاص لـ
سبقلا« :نحن حاليًا في فترة التخطيط،
ح���ي���ث ت��ش��ه��د أرق�������ام اإلص�����اب�����ات ت���زاي���دًا
م���ل���ح���وظ���ًا ،ول�����ن ن��س��ت��ط��ي��ع رف�����ع ال��ح��ظ��ر
ال���ك���ل���ي وال�����ع�����ودة إل�����ى ال���ح���ي���اة إال ب��ع��د
ص���دور ق���رار م��ن وزارة الصحة ُي��ب�ين أن
منحى اإلص��اب��ات ف��ي ت��راج��ع ،وبالتالي
يمكن بخطوات بسيطة أن نقلل الحظر
والعودة إلى الحياة شبه طبيعية أو ما
يطلق عليها :الحياة ما بعد كورونا».
وأض����اف ال��س��ري أن���ه م��ن امل��ه��م إدراك أن
ه����ذا ال��س��ل��وك ل���ن ي��ت��غ��ي��ر ف���ج���أة ف���ي ي��وم
ول���ي���ل���ة ،ب���ل ت���دري���ج���ي���ًا ،ف��ه��ن��اك دراس�����ات
تفيد ب��أن ال��س��ل��وك يحتاج إل��ى  66يومًا
ً
معدال للتغيير ،لذلك من الصعب تغيير
السلوك مرة واحدة في يوم وليلة.
وزاد بالقول «لذلك نحتاج إلى تعليمات
وق��������������رارات واض�����ح�����ة ل���ت���س���ه���ي���ل ع��م��ل��ي��ة
ت��غ��ي��ي��ر ال��س��ل��وك ل��ل��م��ج��ت��م��ع ك��ك��ل ول��ي��س
للكويتيني ف��ق��ط ال��ب��ال��غ ع��دده��م مليونًا
ونصف املليون ،ولكن للجاليات اآلخرى
ك���ال���ه���ن���دي���ة وال���ف���ل���ب���ي���ن���ي���ة وغ���ي���ره���م���ا»،
م��ض��ي��ف��ًا «ف���ف���ي ن��ه��اي��ة ال���ي���وم ال��ف��ي��روس
يصيب ال��ج��م��ي��ع وال ي��ف��رق ب�ين جنسية
وآخرى ،لذا من املهم أن تكون التعليمات
ً
ال��ت��ي سيتم ط��رح��ه��ا مستقبال مفهومة
للجميع».
ودع���ا إل���ى أه��م��ي��ة تطبيق ن��ظ��ري��ة ال��دف��ع
ال����س����ل����وك����ي ل����ل����م����س����اع����دة ف������ي ال���ت���ب���اع���د
ال������ج������س������دي ،وذل�����������ك م�������ن خ����ل����ال ب���ع���ض
امل���ل���ص���ق���ات ال���ت���ي ت���س���اع���د ع���ل���ى ت��وع��ي��ة
املجتمع بأهمية التباعد من خ�لال ترك
مسافة معينة واالنتظار في الدور.

ً
وأوض��������ح ق����ائ��ل�ا «ع����ن����دم����ا ن���ت���ح���دث ع��ن
ال��ت��ب��اع��د ال���ج���س���دي ،ف���إن���ه م���ن امل��ت��ع��ارف
ع��ل��ي��ه أن ي���ت���م ت�����رك م���س���اف���ة م���ت���ري���ن ب�ين
ش����خ����ص وآخ������������ر ،ول�����ك�����ن ق������د ال ي���ع���رف
الجميع ق��ي��اس ه��ذه امل��س��اف��ة ،ولتسهيل
عملية تغيير السلوك ال بد من املساعدة
ب����اس����ت����خ����دام ن���ظ���ري���ة ال�����دف�����ع ال���س���ل���وك���ي
( ،)Nudgeوه������ي ع�����ب�����ارة ع�����ن ع�ل�ام���ات
ت���وض���ي���ح���ي���ة ت����س����اع����د ال����ش����خ����ص ع��ل��ى
االل���ت���زام ب��ال��ت��ب��اع��د ال��ج��س��دي ،س����واء في
الجمعيات التعاونية أو في كل املرافق»،
مشددًا على ضرورة توفير املعقمات في
كل مرافق الدولة وكذلك في املطاعم.
وذك���ر ال��س��ري أن ه���ذه التعليمات ال بد
أن ت��س��اع��د امل��ج��ت��م��ع ف��ي تسهيل عملية
ال��ت��غ��ي��ي��ر ،ال ب����د م����ن أن ت���ك���ون ال��خ��ط��ط
املستقبلية مدروسة بشكل علمي بحيث
تكون مالئمة لسلوك املجتمع ،الفتًا إلى
أن��ه تمت االستعانة بالعلوم السلوكية

د .أحمد السري

علينا تطبيق نظرية الدفع
السلوكي للمساعدة
في التباعد الجسدي
ينبغي توفير المعقمات
في كل مرافق الدولة
والمطاعم

المستشار عادل بطرس
a.botrosfarag@alqabas.com.kw

وظيفة المذيع!..

ف��ي جميع أن��ح��اء ال��ع��ال��م للمساعدة في
م���ك���اف���ح���ة ف����ي����روس ك�����ورون�����ا امل��س��ت��ج��د،
وت��م إج���راء العديد م��ن امل��ح��اوالت عامليًا
لتطبيق نظرية الدفع السلوكي (الحائزة
ع���ل���ى ج����ائ����زة ن����وب����ل) ع���ل���ى ال���س���ي���اس���ات
العامة الجديدة لفيروس كورونا.
وأش���ار ال��س��ري إل��ى أن كثيرًا م��ن ال���دول،
مثل نيوزلندا وبريطانيا ،لديها نظام
األل���������وان ل���ق���ي���اس ال����وض����ع ال���ص���ح���ي ف��ي
املستشفيات ول��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع بشكل
مبسط بالوضع الذي وصلت إليه البالد
وم���دى ال��ح��اج��ة إل��ى ال��ل��ج��وء إل��ى الحظر
واألخذ باإلجراءات االحترازية.
وزاد ب���ال���ق���ول «ك��ل��م��ا ق���ل ال��ض��غ��ط على
القطاع الصحي قلت مستويات الحظر،
وهذه التعليمات ال بد أن تكون موجودة
ومفهومة ل��دى الجميع ،فهناك احتمال
ك��ب��ي��ر أن ن��ع��ود إل���ى ال��ح��ظ��ر ال��ك��ل��ي بعد
م���رور ش��ه��ري��ن أو ث�لاث��ة ،ل��ذل��ك ال ب��د من
توعية املجتمع بالعالمات التي تساعد
على فهم هذا التغيير».
واختتم ال��س��ري حديثه م��ش��ددًا على أنه
يجب على صناع ال��ق��رار ف��ي ه��ذا الوقت
االهتمام بسلوكيات املجتمع وفهم مدى
تأثير أي ق��رار عليهم ،ألن هناك ق��رارات
ق��د ت��ول��د س��ل��وك��ي��ات ج���دي���دة ،وب��امل��ق��اب��ل
هناك سلوكيات قد تولد قرارات جديدة.

في كليات اإلع�لام يفرقون بني «امل��ذي��ع» و«امل�ح��اور»
و«مقدم البرنامج»؛ فاملذيع كل عمله هو تالوة الخبر
املكتوب أمامه من دون أي ارتجال أو إضافة أو تعديل،
ّأما املحاور فيجب أن يكون متمكنًا من لغته وأدواته
حتى يستطيع ربط ما يقال من ضيوفه باملوضوع
ال��ذي ي�ح��اور فيه واالن�ت�ق��ال السلس م��ن ضيف إلى
آخ��رّ .أم��ا مقدم البرامج فهو شخص يثير اإلعجاب
بلباقته وطريقته املتميزة في محاورة ضيوفه.
لكن كثيرًا م��ن ال�ق�ن��وات ال ت�ف��رق ب�ين امل�ق��دم وامل��ذي��ع
وامل� �ح ��اور ،ف�ن�ج��د أن امل��ذي��ع ه��و ن�ف�س��ه امل �ق��دم وه��و
امل�ح��اور ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ،وم��ن ه��ؤالء م��ذي��ع مصري
ي�ق��دم برنامجًا غريبًا ال أعتقد أن��ه ي��وج��د مثله في
أي دول��ة م��ن دول ال�ع��ال��م ،فهو ينفرد بامليكروفون
وال�ش��اش��ة وح ��ده ال ي�ش��ارك��ه ف��ي ال�ح��دي��ث أح��د مل��دة
ال ت�ق��ل ع��ن ثل��اث س��اع��ات ،وم��ع ذل��ك ك�ن��ت حريصًا
ع�ل��ى م�ش��اه��دت��ه ،ألن��ه ك��ان ي�ت��اب��ع ك��ل م��ا ينشر في
العالم لحظة بلحظة في الصحف وامل�ج�لات املحلية
واألجنبية وفي نشرات األخبار بالعربية واإلنكليزية
أو الفرنسية وينقله إلى املشاهد في لحظة إذاعته.
ولكن لألسف ،كل هذا كان قبل أن تجتاحنا كارثة
كورونا ،أما بعد أن زارنا هذا الضيف الثقيل فقد تغير
األمر كله ،فلم يعد هذا املذيع هو املذيع الخفيف الظل
ال��ذي نحرص على متابعة برنامجه حتى ال يفوتنا
خبر ،وإنما أصبح إنسانًا آخ��ر ،ربما أصابه الفزع
والهلع من الوباء ففقد أعصابه تمامًا ،فأخذ يعطي
لنفسه حجمًا أكبر من حجمه أو يتصور نفسه في
مكان ليس مكانه ،فهو ال يكف عن لوم الناس بشكل
مبالغ فيه جدًا بالصراخ والتهكم حتى أصبحت كل
حلقة من الحلقات التي يقدمها عبارة عن صراخ في
ص��راخ ،يفتتح الحلقة بفيديو لتجمع بسبب عرس
أو عزاء أو لشراء احتياجات من جمعيات أو بقاالت
أو ما شابهها ،فيصرخ منتقدًا املعزين أو املدعوين
أو املشترين ،لكنه ال يكتفي بكلمة أو جملة ،وإنما
ي�س�ت�م��ر ف��ي ال �ص ��راخ إل ��ى أن ي�ض�ط��ر إل ��ى ال�ت��وق��ف
بسبب فاصل إعالني ،ويتنفس املشاهدون الصعداء
ويشكرون ربهم ألن ه��ذا الصراخ قد توقف ،ولكنه
ما أن يعود بعد الفاصل حتى يعرض فيديو جديدًا
لتجمع جديد ويواصل الصراخ من جديد.
واألده� ��ى م��ن ذل��ك أن��ه ل��م ي�ع��د يكتفي ب��أن يحاسب
امل �ش��اه��دي��ن ع �ل��ى ع ��دم االل� �ت ��زام ب��ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ت��ي
ت �ص��دره��ا ال ��دول ��ة أو ب ��االح� �ت ��رازات ال �ت��ي تتطلبها
منظمة الصحة العاملية فحسب ،وإن�م��ا اب�ت��دع بدعة
ج��دي��دة ه��ي أن ي�ت��اب��ع ب�ع��ض ال �ق �ن��وات ال �ت��ي تعرض
ڤيديوهات ملصريني يتضررون من أي أوض��اع في

م�ص��ر فيتلقفها ليفند ه��ذه األق��اوي��ل وي �ب�ين م��دى
كذبها وافترائها على الواقع ،ولكن الالفت للنظر أنه
ال يرد على القناة التي أذاع��ت هذه األقاويل ،أو على
املصريني ال��ذي��ن ظهرت ص��وره��م وه��م يشكون من
حكومتهم ،وإنما يوجه حديثه إلى الفئة التي ينتمي
إليها الشاكون فينهال عليهم لومًا وتقريعًا حتى لو
كان أغلبهم لم يشتك أو يعترض.
حدث هذا على سبيل املثال مع الفئة التي أطلقت عليها
مصر «العالقني» ّ
وعرفتهم بأنهم من غ��ادروا البالد
بصورة مؤقتة لفترة قصيرة لسبب ط��ارئ كزيارة
عائلية أو للعالج بالخارج ففاجأتهم الجائحة وهم
على ه��ذه الحال فأرسلت مصر ط��ائ��رات إل��ى البالد
العالقني بها إلعادتهم الى الوطن وحني عادوا هيأت
لهم أماكن في امل��دن الجامعية يحتجزون فيها إلى
أن تنقضي فترة االشتباه في اإلصابة باملرض ،وقد
ارتضى العائدون بهذه األماكن وشكروا الدولة على
حرصها على رعاية أبنائها ،ولكن يبدو أن البعض،
ال��ذي��ن وصفهم امل��ذي��ع ذات��ه بأنهم أق��ل م��ن القليل ،لم
يعجبهم ال�ح��ال لسبب أو آلخ��ر فبعثوا برسائل أو
ڤيديوهات إلى بعض القنوات ينتقدون فيها األماكن
التي ُسكنوا فيها ،فتلقفتها تلك القنوات وأذاعتها
وأخ ��ذت ت �ل��وم م�ص��ر ألن �ه��ا ال ت�ه�ت��م ب�ت��وف�ي��ر أم��اك��ن
الئقة لسكنى رع��اي��اه��ا .ك��ل ه��ذا ك��ان متوقعًا وك��ان
يكفي للرد عليه أن يقال إن هذه األماكن مخصصة
لسكنى طالب الجامعة فالبد أن تكون الئقة لسكنى
العائدين إلى البلد في ظل هذه الظروف االستثنائية،
وه��ذا م��ا ق��ال��ه امل��ذي��ع بالفعل ،ولكنه ل��م يكتف بذلك
وإنما أخذ يكيل االتهامات إلى العائدين إلى بلدهم
فوصفهم بالجحود ون�ك��ران فضل البلد عليهم ثم
أخ��ذ ي��وج��ه لهم ال�ل��وم والتقريع ث��م يضيف متهكمًا
بكل جرأة «بصراحة ما كناش عاملني حسابكم!»،
«ل��و كنا عارفني إنكوا حتبقوا متضايقني كنا قلنا
لكم استنوا سنة وال حاجة!» ،ثم يزيد جرعة التهكم
فيقول« :كنا نصبغ لكم الحوائط ونركب لكم نجف
ك��ري�س�ت��ال» ،ث��م ي�ص��رخ ف��ي امل�ش��اه��دي��ن« :أن��ا باقول
بقه رسالة واضحة لكل الناس اللي بره اللي لسة ما
رج�ع��وش ادي�ك��وا عرفتوا العينة ..اللي متضايق ما
يجيش» ،وتبلغ به الجليطة قمتها فيقول« :تعرفوا
لوال املالمة كنت قلت لكو واهلل الطيارة اللي جابتكوا
ترجعكوا»!..
والسؤال الذي يطرح نفسه :هل يملك املذيع أو أي مذيع
آخ��ر مكانه أن يوجه مثل ه��ذا ال�ك�لام للمشاهدين؟
وه��ل يعتقد أس��ات��ذة اإلع �ل�ام أو ك�ل�ي��ات اإلع �ل�ام أن
وظيفة املذيع تسمح له بأن يستخدم هذا األسلوب؟

الدفع السلوكي يتضمن عالمات توضيحية لاللتزام بالتباعد االجتماعي

اتحاد المكاتب الهندسية للحكومة:

الظروف الحالية فرصة لن تتكرر
لتعديل التركيبة السكانية
دع��ا اتحاد املكاتب الهندسية وال��دور
االس��ت��ش��اري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ح��ك��وم��ة ال��ى
االستفادة من الظروف الحالية والبدء
ب����خ����ط����وات أك����ث����ر ج����دي����ة ف�����ي ت���ع���دي���ل
ال���ت���رك���ي���ب���ة ال���س���ك���ان���ي���ة وال����ت����ع����اون م��ع
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص للقيام ب���دوره البناء
ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ش��ده��ا
الكويت والحفاظ على مقدرات شعبها
حاليا ومستقبال.
وأعرب االتحاد في بيان تلقته سبقلا
ع���ن ال��ف��خ��ر ب���ال���ق���رارات ال��ج��ري��ئ��ة ال��ت��ي
أعلنها ك��ل م��ن وزي���ر ال��دول��ة للشؤون
البلدية وليد الجاسم ومدير البلدية
اح��م��د امل��ن��ف��وح��ي ،وم���ن قبلهما وزي���ر
ال��ن��ف��ط وزي���ر ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء د .خالد
الفاضل والرئيس التنفيذي ملؤسسة
ال���ب���ت���رول ال��ك��وي��ت��ي��ة امل���ه���ن���دس ه��اش��م
ه�����اش�����م ،ب����إي����ق����اف ال���ت���ع���ي�ي�ن امل���ب���اش���ر
للعمالة غ��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي��ة ،وب���دء عملية
االستغناء عن العمالة غير الكويتية،
وت��ط��وي��ر امليكنة وال��ع��م��ل االل��ك��ت��رون��ي
لتنفيذ األع��م��ال وامل��ق��اوالت بالتعاون
مع القطاع الخاص.

تحمل املسؤولية
وق�����ال رئ���ي���س االت����ح����اد امل���ه���ن���دس ب��در
ال����س����ل����م����ان إن ال�������ظ�������روف ال�����ت�����ي ت��م��ر
ب��ه��ا ال��ك��وي��ت ودول ال��ع��ال��م م���ن رك���ود
اق����ت����ص����ادي وان����خ����ف����اض ف�����ي أس���ع���ار
ال��ن��ف��ط وب���طء دوران عجلة االق��ت��ص��اد
ب��ش��ك��ل ت���دري���ج���ي ،وم����ا ش��ه��دن��اه على
ال��س��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة م���ن إن���ج���از حكومي
وت����ع����اون ش��ع��ب��ي ل��ل��ت��أق��ل��م م���ع ال���واق���ع
واألزم���ة ،أثبتت أن الحكومة والقطاع
الخاص والشعب قادرون على العطاء
وت��ح��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة ،وه����ي ف��رص��ة لن
ت��ت��ك��رر ل��ت��ع��دي��ل ال��ت��رك��ي��ب��ة ال��س��ك��ان��ي��ة
وتطوير النظم االدارية باالعتماد على
التكنولوجيا ولرفع معدالت االنتاج.
وأوضح السلمان انه قد آن األوان لتقوم
ال��ح��ك��وم��ة ب��خ��ط��وات ج��ري��ئ��ة وات���خ���اذ
ال��ق��رارات وتنفيذها لتعديل التركيبة
السكانية واالعتماد الكلي على القطاع
الخاص املحلي ،ومنع طرح أي مشروع
أو دراسة أو استشارات أو مقاوالت إال
ل��ل��ش��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة امل��س ّ��ج��ل��ة بالجهاز
امل��رك��زي للمناقصات ال��ع��ام��ة ،مضيفا
أنه في حالة الحاجة الى خبرات عاملية
غير متوافرة محليا يطلب من القطاع
ال��خ��اص ك��ل ف��ي اخ��ت��ص��اص��ه التعاقد

بدر السلمان

السلمان :منع طرح
أي مشروع أو دراسة
أو استشارات
أو مقاوالت إال للشركات
المحلية المسجّ لة
في «المناقصات»
قرارات اإلحالل
في البلدية جريئة..
وننتظرها في «األشغال»
م����ع امل���ك���ات���ب وال����ش����رك����ات وال���خ���ب���رات
األجنبية ،وي��ك��ون التعاقد م��ع املحلي
ومنع الجهات الحكومية القيام بأي
أع����م����ال اس���ت���ش���اري���ة م����ن دراس���������ات أو
ت��ص��ام��ي��م أو ت��راخ��ي��ص أو إش����راف أو
مقاوالت.

تخفيض النفقات
وأوض�����������ح ال�����س�����ل�����م�����ان :ان م����ث����ل ه����ذه
الخطوة ستحد أيضا م��ن االستعانة
ب�����االس�����ت�����ش�����اري��ي��ن غ����ي����ر ال���ك���وي���ت���ي�ي�ن
وتخفض نفقات املشاريع والتشغيل
ال���ح���ك���وم���ي ،ح���ي���ث س��ت��ف��ع��ل االج���ه���زة
الحكومية النظم االدارية وتنتقل كليا
الى استخدام التكنولوجيا ،وأن يكون
دور أجهزة الدولة الرقابة على أعمال

ال��ق��ط��اع ال���خ���اص وت��ق��ي��ي��م��ه��ا ،مضيفا
ان���ن���ا ن���أم���ل أن ت��ب��اش��ر ه����ذه ال��خ��ط��وة
وزي���رة األش��غ��ال ال��ع��ام��ة وزي���رة ال��دول��ة
ل��ش��ؤون االس��ك��ان د .رن��ا ال��ف��ارس التي
ن��ع��رف ج��ي��دا ح��رص��ه��ا ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة
ال���ج���ادة وامل���س���ؤول���ة ل��ل��ق��ط��اع ال��خ��اص
االس������ت������ش������اري وامل���������ق���������اوالت امل���ح���ل���ي
الصدار قرارها بمنع طرح أي مشاريع
استشارات او مقاوالت اال على القطاع
ال������خ������اص امل����ح����ل����ي امل����س����ج����ل ب���ج���ه���از
املناقصات العامة ،واصدار تعليماتها
ب����ع����دم ق����ي����ام أج���ه���زت���ه���ا ب������أي أع���م���ال
دراسات وتصاميم وإشراف ومقاوالت
اال عن طريق املكاتب الهندسية والدور
االس����ت����ش����اري����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة وش����رك����ات
املقاوالت املحلية املؤهلة.
وأوض���ح ال��س��ل��م��ان :أن��ه م��ن خ�لال هذه
القرارات التي نأمل اصدارها وتنفيذها
ي����م����ك����ن االع������ت������م������اد ع�����ل�����ى ال�����خ�����ب�����رات
الهندسية والدور االستشارية املحلية،
وال����زام ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ال���ذي يتعاقد
مع الحكومة بتعيني وتدريب وتأهيل
املسجلني ب��دي��وان الخدمة املدنية من
أص��ح��اب امل��ه��ن ال��ت��ي يحتاجها العمل
االس����ت����ش����اري وال����ه����ن����دس����ي ،وي��ك��ت��ف��ى
ب����ص����رف دع�����م ال���ع���م���ال���ة ال�������ذي ت��ق��دم��ه
ال���ح���ك���وم���ة ح���ال���ي���ا ،وس���ي���دف���ع ال��ق��ط��اع
ال���خ���اص ب��اق��ي ال���رات���ب ،وي���ك���ون تحت
الرقابة للتأكد من أن توظيف املواطنني
ي�����ك�����ون ف���ع���ل���ي���ا وب��������ال��������دوام وال����ع����م����ل،
م��وض��ح��ا أن ه���ذه ال��خ��ط��وة ستمكننا
م�����ن ت���ن���ف���ي���ذ م�����ا ع����ج����زت ال���ح���ك���وم���ات
السابقة عن تحقيقه ،والتي طلبت بها
خطة التنمية  3035بأن يكون القطاع
ال��خ��اص ق��ائ��دا للتنمية ،ع��ل��ى أن يتم
تقييم التجربة بعد  5س��ن��وات يمكن
أن ي���ك���ون ال���ت���وظ���ي���ف ب���ه���ا م��س��ؤول��ي��ة
ق����ط����اع����ي االس������ت������ش������ارات ال���ه���ن���دس���ي���ة
وامل�����ق�����اوالت ،م���ؤك���دا ان ال��ت��ج��رب��ة مع
ه��ذي��ن ال��ق��ط��اع�ين ي��م��ك��ن تعميمها مع
بقية املهن االخ��رى التي أثبتت كفاءة
خالل االزمة ،مثل االستشارات والنظم
االداري����ة والتكنولوجية والقانونيني
واملاليني واالقتصاديني والصناعيني
وال������زراع������ي���ي��ن وال����ف����ن����ي��ي�ن وامل���ع���ل���م�ي�ن
وأصحاب الخبرة امليدانية في مختلف
ال��ت��خ��ص��ص��ات ،داع��ي��ًا امل��ول��ى ع��ز وج��ل
أن ي��زي��ح ال��غ��م��ة ،وأن ي��ح��ف��ظ ال��ك��وي��ت
وشعبها وقيادتها من كل مكروه ،وأن
يديم علينا نعمتي األمن واألمان.
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خسرت  7كيلوغرامات من وزنها استعداداً للشخصية ..و«ترند» تويتر َصدَ مها

حصة النبهان لـ سبقلا :مشهد «الزار» أصابني باإلعياء
بهذه الحالة التي تتأرجح بني ايمان البعض بها ،ورفض
ق�ط��اع آخ��ر ل�ه��ا ،لعل ك��ل م��ا سبق ك��ان السبب ف��ي أن
يصل املشهد للجمهور وأص�ب��ح «ت��رن��د» على تويتر،
علما بأن أقصى أحالمي كان ان اقدم الدور على أكمل
وجه لذا ما حدث كان صدمة لي.

محمد علي

رغم أنها مقلة في الظهور الدرامي،
فإنها تعرف كيف تنتقي أدوارها
لتضع بصمة لما تتمتع به من موهبة
وخلفية أكاديمية ،لما ال وهي نجلة
فنان له تاريخ أثرى المكتبة الفنية
والخليجية والعربية بالعديد من
األعمال المميزة ،لذا فمن شابه اباه
فما ظلم ،هي الفنانة المميزة حصة
جاسم النبهان التي خطفت األنظار
خالل اليومين الماضيين في مسلسل
«محمد علي رود» ،حيث أبرزت قدراتها
كفنانة متمكنة من أدواتها ،بينما
اطلت بوجه مختلف تماما في
مسلسل «درويشيات» ،لتعبر عن طاقة
كوميدية كبيرة.
حصة ت�ص��درت «ت��رن��د» م��وق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
تويتر ،بعد أن قدمت أداء راقيا ومميزا بمشهد «الزار»
ض�م��ن أح ��داث مسلسل «م�ح�م��د ع�ل��ي رود» ،النبهان
تحدثت لـ سبقلا عن تفاصيل دورها وكيف تعاملت
مع الشخصية ،وإطاللتها الكوميدية للمرة األول��ى في
«درويشيات».
ب ��داي ��ة ت �ق��ول ح �ص��ة ع ��ن ت �ص��دره��ا م��وق��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي تويتر بوسم يحمل اسمها «ردود األفعال
ب ��أن ي �ت �ص��در اس �م��ي ت��وي �ت��ر ع �ق��ب ع ��رض امل�س�ل�س��ل
مسؤولية كبيرة ،تضعني أم��ام حيرة ف��ي م��ا سأقدم
باملرحلة املقبلة ،ال سيما أنني أخلص بصورة كبيرة
لعملي ،وأتطلع دائما ألكون عند حسن ظن جمهوري
وأصدقائي ومن يحبون أعمالي».
كواليس

وحول كواليس خوضها تجربة مسلسل «محمد علي
رود» تقول حصة« ،ف�ق��دت  7كيلوغرامات م��ن وزن��ي
ألجسد تلك الشخصية ،وال أخفيكم س�رًا ك��ان العمل
ي��ؤرق�ن��ي بالتفكير ف��ي ه��ذا ال�ت�ح��دي وان�ت�ه��ز الفرصة
ألشكر من خاللكم املخرج مناف عبدال ،واملنتج عبداهلل

شخصية مركبة

وأشارت حصة إلى أننا أصبحنا نفتقد تلك الشخصيات
املركبة بما تحمله من جرأة ،موضحة «ربما هذا أيضا
ما صنع الفارق في مشهد «ال��زار» انه ذهب إلى منطقة
مختلفة وتطرق إلى موضوعات ربما لم تسنح الفرصة
للجيل الحالي أو ال��ذي سبقه ان يعيشها من مواضيع
توارثناها حتى يومنا هذا ،حتى وان كان البعض ينظر
لها على انها خرافات على سبيل املثال قصة «التابعة»،
هناك من يعتقد انها قد تكون سببا في عدم االنجاب».
إعياء شديد

وكشفت النبهان أنها اصيبت بإعياء بعد أداء املشهد،
وقالت «تملكني شعور بالتعب بسبب الجهد البدني
ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ت�ط�ل�ب��ه» ،الف�ت��ة إل��ى ان�ه��ا ت�ح�ت��رم ق ��رارات
تلفزيون الكويت بعدما تم حذف املشهد عند عرضه،
بينما عرضت الحلقة كاملة في املحطات األخرى.
تفاعل الجمهور

حصة النبهان في مشهد «الزار»

تلفزيون الكويت حذف المشهد..
بينما المحطات األخرى عرضت الحلقة كاملة
بوشهري ،والكاتب محمد أنور ،على ثقتهم في قدراتي،
ول �ع��ل ت�ج��رب�ت��ي م�ع�ه��م ف��ي «ع��اف��ك ال �خ��اط��ر» ع ��زز من
فرصي لالنضمام لهم في «محمد علي رود».
وتضيف حصة ،عن مشهد «ال��زار» :ال شك أن للكاتب

يوميات أبو طبيلة

محمد أنور دورا مهما في صياغة أحداث هذا املشهد
ليخرج بالصورة التي شاهدها الجمهور ،وكان النص
النقطة التي انطلقت منها ألكمل ما ب��دأه ُ،ألتعايش مع
الشخصية ،وك��ان هاجسي ه��ل س��وف أق�ن��ع املشاهد

من جهة أخرى ،ثمنت النجمة الشابة تفاعل الجمهور
مع دوره��ا في مسلسل «دروي�ش�ي��ات» ،وقالت :تجربة
مختلفة وعمل كوميدي تحديت نفسي ألش��ارك فيه،
ال سيما أنها امل��رة األول��ى التي أجسد فيها شخصية
ك��وم�ي��دي��ة ،واملسلسل م��ن تأليف ي��وس��ف امل��ان��ع ،ومن
إخ ��راج عيسى ذي ��اب ،وي �ش��ارك ف��ي بطولته نخبة من
الفنانني.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن مسلسل «م�ح�م��د ع�ل��ي رود» ،من
ت��أل�ي��ف محمد أن ��ور ،وإخ ��راج م�ن��اف ع �ب��دال ،وي�ش��ارك
في بطولته ع��دد كبير من النجوم؛ منهم سعد الفرج،
وم�ح�م��د امل �ن �ص��ور ،وج��اس��م ال�ن�ب�ه��ان ،وه�ي�ف��اء ع��ادل،
وخالد أمني ،وبثينة الرئيسي ،وحسني املهدي ،وعبداهلل
ب �ه �م��ن ،وح �ص��ة ال �ن �ب �ه��ان ،وس � �ع ��ودة ،وم �ن��ى ح�س�ين،
وم �ش��اري امل�ج�ي�ب��ل ،وع ��دد آخ��ر م��ن ال�ن�ج��وم ال�ش�ب��اب،
إضافة إلى الفنانة اإلماراتية فاطمة الحوسني.

نزيف حاد أدخل «شادي الخليج» العناية المركزة

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.

هل حان وقت اعتزال الفنان الكبير عادل إمام؟ هذا ما الحظه مشاهدون كثر تابعوه في
مسلسله الرمضاني األخير فالنتينو ،وشعروا بثقل السنوات ليس على مالمحه وحسب
ً
بل األكثر على أدائه الذي أصبح ثقيال جدًا .صحيح أن عادل إمام ما زال هو الزعيم ،لكن
السن له أحكامه!

«أوالد آدم» ..رحلة التكفير عن الخطايا

■ إضافة السدحان
وج��ود فنان س�ع��ودي كبير بحجم الفنان ع�ب��داهلل السدحان ف��ي مسلسل كسرة ظهر
الكويتي يعتبر إضافة حقيقية للدراما الكويتية رغم أنها ليست املرة األولى.
السدحان كان بحجم هذا الدور وأداه بكل اقتدار وسالسة ،وبدا منسجمًا مع فريق العمل
بلمسات املخرج البحريني أحمد يعقوب املقلة.

■ مصفف شعر
لفت نظري في برنامج «اغلب السقا» وجود مصفف شعر ومساعد مصفف شعر
للنجم أحمد السقا ،وهذا ليس بغريب ،لكن الغريب أن السقا اختار أن يظهر بمظهر
األصلع طوال البرنامج وكان قد حلق شعره على الزيرو ..فلماذا مصفف ومساعد
مصفف؟!

■ سوق الحرير
فشل مسلسل سوق الحرير في استعادة أمجاد الدراما السورية التراثية والشعبية الراقية
والتي تسيدت الدراما العربية لعدة سنوات.
املسلسل بدأ بداية جيدة قبل أن تتشابك الخيوط ويختلط الحابل بالنابل ولم ينقذه وجود
أسماء كبيرة مشاركة فيه مثل بسام كوسا وسلوم حداد.

■ إيناس المقدمة أفضل
في برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقدمه إيناس الدغيدي ،على قناة القاهرة والناس،
ً
كمية أسئلة جريئة فعال ،لكن إيناس نجحت بتوصيلها للضيوف بطريقة لطيفة ومن
ً
دون استفزاز ،منها مثال حلقتها مع الفنانة الغائبة عايدة ري��اض ،والتي كشفت فيها
مرضها بالسرطان وشفاءها منه دون أن تخبر أحدًا ..وأظن أنكم تتفقون معي بأن إيناس
وهي مقدمة برامج أفضل منها وهي مخرجة.

سبقلا تنشر لكم
جدول بث المسلسالت،
في تلفزيون الكويت
وأبرز الفضائيات العربية
بتوقيت الكويت.
تلفزيون الكويت:
■ ه�ي��ا وب �ن��ات �ه��ا12.10 ..
وموعد اإلعادة 6.00
■ آل دي �س �م �ب��ر21.15 ..
وموعد اإلعادة 6.40
■ جنة هلي 16.15 ..وموعد اإلعادة 7.22
■ م �س��اح��ات خ ��ال �ي ��ة 12.55 ..وم��وع��د
اإلعادة 8.02
■ رح��ى األي ��ام 17.00 ..وم��وع��د اإلع��ادة
2.30
■ ك� �س ��ر ال� �ظ� �ه ��ر 14.30 ..وم ��وع ��د
اإلعادة 1.40
■ م �ح �م��د ع �ل��ي رود 19.00 ..وم��وع��د
اإلعادة 5.00
■ سينمائيات18.35 ..
■ ذاك ��رة ال�ظ��ل 20.30 ..وم��وع��د اإلع��ادة
3.10
تلفزيون أبوظبي:
■ مانيكان 4:30
■ درويشيات 6:30
■ رجالة البيت 7:05
■ جنة هلي 8:00
■ محمد علي رود 9:00
■ الساحر 10:00
■ النحات 11:00
■ ونحب تاني ليه 12:00

■ 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:
وش�غ��ل م��رك��ز ن��ائ��ب م��دي��ر االت �ح��اد ال �ع��ام للفنانني ال�ع��رب
ّ
ّ
ل�س�ن��وات ع ��دة ،ك�م��ا ت�ب��ن��ى ون��ف��ذ اح�ت�ف��االت وزارة التربية
بالعيد الوطني ،وش��ارك ف��ي جميع حفالتها ،وت�ع��اون مع
الكثيرين من الشعراء؛ أبرزهم الشاعر د.عبداهلل العتيبي،
والشاعر محمد الفايز الذي ّ
قدم له أوبريت «مذكرات بحار»
الذي ُيعد من أبرز أعماله الغنائية التلفزيونية.

■ مسلسل سكر زيادة..
ً
مساء
9
■ لعبة النسيان 10 ..مساءً
ً
مساء
■ اثنني في صندوق11 ..
■ الشركة األملانية ملكافحة الخوارق12 ..
ً
مساء
قناة «:»CBC
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
ً
مساء
■ ليالينا9 ..
■ وت �ح��ب ت��ان��ي ل �ي��ه10 ..
ً
مساء
■ تيمون وبومبا 11 ..مساءً
ً
مساء
■ فرصه ثانية12 ..

مهاب نصر
منذ الحلقة األول��ى يكشف مسلسل «أوالد آدم» ،ال��ذي احتل
موقعا مميزا على خريطة ال��درام��ا ال��رم�ض��ان�ي��ة ،ع��ن خيوط
ال �ص ��راع ف �ي��ه ،وع ��ن رح �ل��ة ال �خ �ط��أ وال �ت �ك �ف �ي��ر .ف � � �ـ«أوالد آدم»
املعاصرون حولوا جنتهم األرضية إلى عذاب بخطايا الجشع
والحسد والقتل والنهب ،رغم أنهم ،وهذه ميزة تحسب للعمل،
يظهرون أيضا جانبا من إنسانيتهم طوال الوقت .املسلسل
ال��ذي كتبه رام��ي كوسا يكشف ع��ن خطايا جانبي املجتمع:
طبقة النخبة ،وأبناء الهامش ،قضاة وإعالميون ورجال أعمال
في جهة ،ولصوص صغار في جهة أخ��رى ،ويلتقي الخطان
عند نقطة بعينها لتختلط األوراق بينهما.
ن�ح��ن أوال أم ��ام زوج�ي�ن :غ�س��ان (مكسيم خ�ل�ي��ل)؛ اإلع�لام��ي
الذي يثير تفاعل الجمهور بأدائه األخالقي وهو يدير برامج
مواجهة مع قضايا إنسانية ،بينما يعرف هو أنه مجرد ممثل
مخادع ينظر إلى نفسه في املرآة مرتديا قناع الشر ..والزوجة
ديما (ماجي بوغصن) وهي قاضية مرموقة غير أنها حرمت
من اإلنجاب ،يقودها الحزن إلى جريمة دهس طفل بسيارتها،
وهو الطفل نفسه الذي ينقذه زوجها من دون أن يعلم بالقصة.
على الجانب اآلخ��ر ،هناك اللص سعد (قيس شيخ نجيب)،
س��ارق ع��ادي ي�ت�ع��اون م��ع أح��د رج��ال األم��ن ال�ف��اس��دي��ن ال��ذي
يساعده ب��دوره على بيع مسروقاته ،ويقيم عالقة براقصة
في ملهى تدعى مايا (دانييال رحمة) والتي تصبح فيما بعد
ش��ري�ك�ت��ه .يتصل ال�ع��امل��ان بعضهما ببعض حينما تسرق
مايا الهاتف الخليوي الخاص باإلعالمي غسان ،ويتبني أنه
يتضمن لقطات ومشاهد تدل على خيانته زوجته .ونتبني أن
فساد غسان يمتد إلى عالقات غير مشروعة مقابل عرض
مشكلة إح��دى الضحايا ف��ي ب��رن��ام�ج��ه .ه�ك��ذا يتمكن سعد،
رفيق مايا ،من ابتزاز غسان وتتداخل األطراف.
يتميز املسلسل منذ حلقته األولى بسرعة الحركة واالنتقال
ل�ع��رض ك��ل خيوطه م��ن دون الكثير م��ن اإلط��ال��ة .ويستخدم

أحمد بدر

قناة « MBCدراما»:

محمد علي
ت�ع� َّ�رض الفنان القدير عبدالعزيز امل�ف��رج «ش��ادي الخليج»
ل�ن��زي��ف ح ��اد ف��ي ال � ��رأس ،م��ا اس �ت��دع��ى ال �ت��دخ��ل ال�ج��راح��ي
ال �ع��اج��ل ،وي �ت��واج ��د امل� �ف ��رج ح��ال �ي��ا ب��ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة في
املستشفى األميري.
وي�ش�غ��ل ال �ف �ن��ان ال �ق��دي��ر م�ن�ص��ب رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة ال�ف�ن��ان�ين
الكويتيني ،وقد تم تعيينه أخيرًا عضوا في املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب بمرسوم أميري.
والفنان «ش��ادي الخليج» حاصل على بكالوريوس التربية
املوسيقية م��ن املعهد العالي للتربية املوسيقية بالقاهرة
عام  ،1967وشغل سابقا منصب موجه فني عام للتربية
املوسيقية في وزارة التربية بدرجة وكيل وزارة مساعد،
وه ��و أح ��د م��ؤس �س��ي ج�م�ع�ي��ة ال �ف �ن��ان�ين ال �ك��وي �ت �ي�ين وأم�ي�ن
سرها ،ثم أصبح رئيسا لها منذ عام  ،1994وله دور كبير
ّ
التجمعات الشعبية الوطنية والخيرية واملشاركة
في دع��م
ف��ي تحركاتها وتنفيذ مشاريعها ودع��م ال�ف��رق الشعبية
واحتضانها وضمها لجمعية الفنانني الكويتية.

■ اعتزال الزعيم

مواعيد مسلسالت رمضان

قناة «:»ON TV
ً
مساء
■ رجالة البيت8 ..
■ فرصة ثانية 9 ..مساءً
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
ً
مساء
■ النهاية11 ..
ً
مساء
■ االختيار12 ..
امل �خ��رج ال�ف�لات��ر ال�ل��ون�ي��ة للتفرقة ب�ين ع��ال��م ال�ص�ف��وة وال�ع��ال��م
السفلي م��ن ج�ه��ة ،وبينهما وب�ي�ن ع��ال��م ال�س�ج��ون امل�ظ�ل��م من
جهة أخرى ،حيث نتعرف إلى شقيقة «مايا» الحبيسة هناك.
املسلسل اللبناني السوري املشترك ،يطرح كثيرا من قضايا
الفساد املتصل بعضها بالخداع اإلعالمي ،وتهريب األم��وال
واإلدم ��ان ،وبعضها بقضايا املهمشني واملهاجرين وفساد
بعض رج��ال األعمال .لكن ميزة املسلسل أنه ال يتوقف عند
الخطايا التي يرتكبها أوالد آدم فحسب ،بل يقدم لنا جانبا من
ال��دواف��ع الشخصية التي تدفع البعض إل��ى ارتكاب جرائمهم،
مثل عالقة غسان بزوجة سابقة حرمته من ابنه وتركت فيه
خلال نفسيا .مع هذا تظل هناك مشكلة في املسلسل ،تكررت
في كثير من األعمال الدرامية هذا العام ،وهي «زحمة» األحداث
والشخوص التي تؤدي إلى التشتت وعدم اإلحكام« .أوالد آدم»
من إخرج الليث حجو ،وشارك في أداء أدواره :مكسيم خليل،
م��اج��ي ب��وغ�ص��ن ،قيس شيخ نجيب ،دان�ي�ي�لا رح�م��ة ،رودن��ي
حداد ،وندى أبو فرحات.

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

بمعاملتك هكذا؟
ِ
أبيك ..كيف يسمح لها
خبيرة أسرية تجيب :المشكلة في ِ

زوجة أبي شريرة ظالمة ..ال أعرف كيف أتعامل معها؟
العديد من الرسائل التي نتلقاها هي من أشخاص
سبب مشاكلهم عدم قدرتهم على قول الحقيقة ،لذا
نفسك بعض الفضل في امتالك الشجاعة
امنحي
ِ
للقيام بذلك.
لديك
أقترح عليك تسخير هذه الروح الشجاعة التي ِ
ل�ق��ول الحقيقة م��رة أخ��رى وإج ��راء م�ح��ادث��ة أخ��رى
ً
هدوءا وصراحة مع زوجة أبيك.
أكثر
أن �ت �م��ا االث� �ن� �ت ��ان ت �ف �ض�ل�ان أال ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك أي
عالقة بينكما ،لكن ذلك ال يمكن حدوثه في ظل
أنكما تعيشان بعضكما م��ع بعض ،وه��ذا األم��ر
ل �ي��س خ� �ي � ً
�ارا م �ط��روح��ًا ،ت�م�ك�ن��ك االس �ت �ف��ادة من
إيجاد طريقة للتوافق ،والهدف من املحادثة التي
أقترحها ليس إقناع زوجة والدك بأن تكون أكثر
ً
ً
ترحيبا ب� ِ�ك ،لكن يمكنك التفاوض معها
حبا أو
على هدنة.
كتبت إلينا عن زوجة
إنك
أود أن أقول لك أيضًاِ ،
ِ
خانك بالسماح لزوجته
والدك هو الذي
أبيك ،لكن
ِ
ِ
عليك
ب�م�ع��ام�ل�ت� ِ�ك ب�ظ�ل��م وع��دوان �ي��ة ،م��ن ال �ب��داي��ة،
ِ
ال�ح��دي��ث م��ع أب �ي� ِ�ك أي �ض��ًا ليضع ح �دًا لتصرفات
زوجته.

ستيف ألموند ،شيريل سترايد «نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
ُ
أرس �ل��ت ق��ارئ��ة رس��ال��ة إل ��ى خ�ب�ي��ري��ن أس ��ري�ي�ن في
صحيفة نيويورك تايمز تقول فيها:

أنا شابة تبلغ من العمر ً 21
عاما ،لدي مشكلة كبيرة،
وهي أنني ما زلت غير قادرة على التعامل مع زوجة
أبي الظاملة والشريرة ،عندما كان عمري  10سنوات،
حدث طالق بني أبي وأمي ،وغادرتنا أمي وبقيت أنا
أعيش مع والدي ،لكنه بعد مدة أخبرني أنه سيتزوج
امرأة أخرى.
حاولت أن أتصرف بال مباالة ،لكنني بعد ذلك بكيت
كثيرًا في غرفتي ألن أمي كانت هي الشخص الذي
يفهمني ك�ث�ي�رًا ،ك�ن��ت أح �ت��اج إل�ي�ه��ا ك�ث�ي�رًا ف��ي تلك
املرحلة من عمري ،وف��ي كل مرحلة ،ف��أي شخص
يحتاج دوم��ًا إل��ى م��ن يفهمه ف��ي حياته ويحكي له
مشاكله ويعبر له عما يدور في نفسه.
بعد عامني من ذلك ،تزوج والدي بهذه املرأة وحملت
«أنت لست
منه ،لكني صدمت بها في يوم تقول ليِ :
فردًا من هذه العائلة» ،كنت آنذاك في الـ 12من العمر
وأثر هذا الكالم كثيرًا في نفسيتي.
أصبحت عالقتي مع وال��دي وزوج�ت��ه متوترة على
نحو متزايد ،خاصة في سنوات املراهقة ،ورغم ذلك
أحببت شقيقي الجديد من أبي ،واعتبرت أنه الشيء
الوحيد املفرح في حياتي.
ف��ي أح ��د األي� ��ام أخ��ذن��ا أب ��ي ن�ح��ن األرب �ع��ة إل ��ى عطلة
ُ
انفجرت فيهم
عائلية ،لكن الوضع توتر أكثر ،حيث
وقلت لهم إنني أشعر وكأنني شخص غريب ومواطن
م��ن ال��درج��ة الثانية ف��ي منزلي ،كما ل��و كنت مشكلة
كبيرة وعبئًا على أسرة مثالية من ثالثة أفراد.
منذ ذلك الحني ،حافظت على عالقتي مع أخي وأبي،

ف��ي ح�ي�ن رد ال�خ�ب�ي��ر األس� ��ري س�ت�ي��ف أمل��ون��د على
ً
رسالة املرأة قائال:

ولكن ليس مع زوج��ة أب��ي ،كثيرًا ما يسألني أخي،
ال��ذي يبلغ من العمر اآلن  8سنوات ،مل��اذا ال أتحدث
إل��ى وال��دت��ه ،التي م��ازال��ت تطلق مالحظات عدوانية

سلبية تجاهي.
ً
إذا ك��ان األم��ر متروكا ل��ي ،فأنا أري��د إخراجها من
ح�ي��ات��ي ت�م� ً�ام��ا ،ول�ك��ن ي�ج��ب أن أض��ع اع�ت�ب��ارًا ألب��ي

وأخي ..فماذا علي أن أفعل؟

وردت الخبيرة األس��ري��ة شيريل سترايد على رسالة
ً
املرأة قائلة:

د .الشاغولي % 80 :من حاالت وفاة األجنة المفاجئة سببها عدم التحكم الجيد بالمرض

يمكنك ذلك ..لكن
ِ
خبيرة أسرية تجيب:

صيام «الحامل السكرية» ..يهدِّ د صحتها وصحة الجنين

 5عوامل ..تزيد فرصة اإلصابة بسكر الحمل:

 - 1السمنة وزي��ادة ال��وزن الكبيرة اثناء فترة الحمل
حتى لو كانت السيدة نحيفة.
 - 2تقدم العمر ،حيث ت��زداد فرصة االصابة بسكر
الحمل من بعد عمر  25سنة.
 - 3وج� ��ود ع��ام��ل وراث � ��ي اي �ج��اب��ي ي�ت�م�ث��ل ب��إص��اب��ة
سيدات في العائلة بسكر الحمل او بالسكر عموما.
 - 4االصابة بسكر الحمل اثناء الحمل السابق.
 - 5والدة اط� �ف ��ال ك �ب �ي��ري ال �ح �ج��م (أك� �ث ��ر م ��ن 4.1
كيلوغرامات) سابقا.
مضاعفات عدم التحكم بسكر الحمل:

شددت د .آمنة على أهمية التزام الحامل بعالجاتها
للتحكم باتزان معدل سكر الدم ،وذلك حتى تتفادي
وقوع مضاعفات عديدة مثل:

مايو كلينك

أن أباه ..مدمن مخدرات؟

 - 1االجهاض.
 - 2الوالدة املبكرة.
 - 3ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل.
 - 4وفاة الجنني املفاجأة داخل الرحم (بينت دراسة ان
 %80من حاالت وفيات االجنة تكون بسبب اصابة
السيدة قبل أو اثناء الحمل بالسكر غير املنتظم).
 - 5ارت �ف ��اع ح�ج��م ال �ج �ن�ين ،وب��ال �ت��ال��ي خ�ط��ر ح��دوث
مضاعفات اثناء الوالدة مثل تعسر الوالدة وضرورة
ال��والدة القيصرية واصابة الطفل بنقص االكسجني
او خلع الكتف.
 - 6تعرض جسم الجنني لتركيز عال من السكر طوال
فترة الحمل ،يعود جسمه على فرط انتاج االنسولني.
وعليه ،فيصاب الجنني بحالة انخفاض السكر الحاد
بعد الوالدة وقد يؤدي ذلك الى وفاته املفاجئة.
 - 7اص ��اب ��ة امل� ��ول� ��ود ب� �م ��رض اب � ��و ص� �ف ��ار ون �ق��ص
الكالسيوم.
ماذا يحدث في جسم الحامل السكرية؟

بشكل ع��ام ،يصبح الجسم اث�ن��اء فترة الحمل أكثر
قابلية إلف ��راز م��رك�ب��ات حمض الكيتون وخروجها
ف��ي ال �ب��ول .وب�م��ا ان الجسم اث�ن��اء ال�ص�ي��ام يستخدم
م�خ��زون ال��ده��ون للحصول على الطاقة اث�ن��اء غياب
الطعام ،فحرق الدهون ينتج عنه مزيدا من االحماض
الكيتونية ال�ت��ي يتخلص منها ع�ب��ر ال �ب��ول .وزي ��ادة

تركيز ه��ذه االح�م��اض س�ي��ؤدي ال��ى اض��رار صحية
ك�ث�ي��رة ،ف�ه��ي ت��زي��د ح�م��وض��ة ال ��دم وت�ت�ل��ف االع�ض��اء
وتقلل كفاءة عمل الكلى والكبد والقلب والدماغ.
سكر الدم والجفاف:

املصابون بالسكر أكثر عرضة لإلصابة للجفافن
وبالنسبة للحامل ،فالجفاف خطر جدا ،فقد يسبب
ب��دء املخاض مبكرا وهبوط ضغط ال��دم ومشاكل
ف ��ي ال �ك �ل��ى ،ب ��ل وح �ت��ى زي � ��ادة ف ��ي ح �م��وض��ة ال ��دم
الخطرة ،لذا ،اكدت الدكتورة على ضرورة ان تتعود
الحامل على شرب جرعات من املاء بشكل مستمر
على مدار اليوم حتى تمنع اصابتها بأي درجة من
الجفاف.
بعد الوالدة:

نصحت د .آمنة املصابات بسكر الحمل بالحرص
ع �ل��ى ال �ف �ح��ص ب �ع��د ال� � ��والدة ل�ل�ت��أك��د م��ن ال �ش �ف��اء او
اس �ت �م��رار اإلص ��اب ��ة ب��ال �س �ك��ر .وق ��ال ��ت« :م ��ن ال�خ�ط��أ
ان تكتفي ال�س�ي��دة ب�ف�ح��ص ال ��دم خ�ل�ال اول  3اي��ام
ب �ع��د ال� � ��والدة ،ب��ل ع�ل�ي�ه��ا ان ت�خ�ض��ع ل�ف�ح��ص سكر
ال��دم التقليدي بعد م��رور شهرين من ال��والدة (ال��ذي
يتضمن شرب الشربة السكرية) وذل��ك حتى تتأكد
من شفائها وعدم تحول سكر الحمل الى سكر من
النوع الثاني».

 5نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي

إذا كنت تعاني من التهاب املفاصل الروماتويدي ،فإن
أف�ض��ل م��ا يمكنك ال�ق�ي��ام ب��ه ه��و ات�ب��اع نصائح الطبيب
وتناول األدوية كما هي موصوفة بالضبط .كما يمكنك
أيضًا اتخاذ خطوات في املنزل لعالج األلم والحفاظ على
النشاط البدني منها:

عند الكتابة أو ممارسة األشغال اليدوية أو القيادة ،قم
بتحرير قبضتك ك��ل  10أو  15دقيقة .عند مشاهدة
التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر ،قم بالوقوف والحركة
كل  30دقيقة.
 - 3استخدم األدوات المناسبة
ابحث عن األدوات واملعدات املصممة خصيصًا للمرضى
بالتهاب املفاصل .يمكن ملنتجات مثل القفازات املضادة
لالهتزاز واألق�ل�ام وأوان��ي املطبخ ذات القطر الكبير أن

أناليزا باربيري «الغارديان»
ترجمة :محمود حمدان
أرس� �ل ��ت ام � ��رأة رس ��ال ��ة إل� ��ى خ �ب �ي��رة ش ��ؤون
األسرة في صحيفة «الغارديان» تقول فيها:
يبلغ حفيدي م��ن العمر  11ع��ام��ًا ويعلم أن
وال��ده (اب�ن��ي) ال ُي� َ�ع� َ�ول عليه ب�ص��ورة كبيرة،
دون أن يعلم السبب ،وهذا يكسر قلبي ألنه
ي�ش�ع��ر أن وال� ��ده ال ي�ح�ب��ه ،ه��و ول ��د محبوب
ل �ل �غ��اي��ة ،ل �ك��ن اب� �ن ��ي م ��دم ��ن ع �ل��ى امل� �خ ��درات
لسنوات وهو على وشك الدخول في برنامج
إعادة تأهيل طويل .ماذا نقول البنه؟ ووالدته
(املنفصلة ع��ن أب�ي��ه م�ن��ذ س �ن��وات ،لكنها أم
ع �ظ�ي �م��ة) ت �ص��ر ع �ل��ى أن ح �ف �ي��دي ي �ج��ب أال
يعرف أن أب��اه مدمن .لكن كيف نؤكد له أن
والده يحبه عندما يختفي لفترة طويلة؟ هل
 11سنة كافية لقول الحقيقة أم ال؟
وكانت اإلجابة:

 - 1انتبه لأللم
ُ
من املتوقع أن تشعر ببعض األلم والتيبس .لكن يشير
اس �ت �م��رار األل� ��م ألك �ث��ر م��ن س��اع��ة واح � ��دة ب �ع��د ال�ق�ي��ام
بالنشاط أو ال��ذي ُيسبب ت� ُّ
�ورم املفصل إلى أن النشاط
كان مجهدًا جدًاّ .
غير مستوى النشاط أو كيفية القيام
باملهمة لتجنب تفاقم األلم.
 - 2غ ّير الوضعية بشكل دائم

بطريقة تدريجية حتى ال يتعقد الطفل

علي أن أخبر حفيدي
هل
ّ

د .خلود البارون
يأتي رمضان هذا العام خالل
وق � ��ت ال �ص �ي ��ف ال � �ح� ��ار ال� ��ذي
يستمر فيه الصيام ملدة تصل
إل��ى  14س��اع��ة ،يصعبه على
ال�ش�خ��ص ال� �ع ��ادي ،ف�م��ا ب��ال��ك
ب��ال �ح��ام��ل امل �ص��اب��ة ب��ال�س�ك��ر
التي يحتاج جسمها وجنينها د .آمنة الشاغولي
للغذاء واملاء والدواء.
ب��دوره��ا ،ش��ددت استشارية الغدد الصماء والسكر
د .آم�ن��ه ال�ش��اغ��ول��ي ،ع�ل��ى ض ��رورة م��راج�ع��ة الحامل
معالجها حتى تستشيره ف��ي أم��ر ال�ص�ي��ام ،وقالت:
«ي�ج��ب ان ت�ح��اف��ظ ال�ح��ام��ل امل�ص��اب��ة ب��ال�س�ك��ري على
ات� ��زان م �ع��دل س�ك��ر ال ��دم ح�ت��ى ت�ت�ف��ادى مضاعفات
ت��ذب��ذب��ه وه �ب��وط��ه ال �ح��اد أو ارت �ف��اع��ه ال� �ض ��ار ،ف�ه��ذه
الحاالت ستعرضها وجنينها ملخاطر صحية ،وقد
ت��ؤدي إل��ى االج�ه��اض وم��وت الجنني» ،مضيفة «تعد
ال �ح��ام��ل ال�س�ك��ري��ة م��ن ض�م��ن ف�ئ��ة ال�خ�ط��ر امل��رت�ف�ع��ة
بالنسبة للصيام ،وه��ذه الفئة من مرضى السكري
يمنعون من الصيام».
وزادت «أكدت الفتاوى الشرعية على منع صيام هذه
الفئة من املرضى وضرورة التزامهم بأوامر الطبيب،
بل ووقوع اإلثم على من يخاطر بحياته ويصوم».

سيكون من الرائع إذا استطعت أن تجدي السالم مع
والدك هو أكبر مصدر لخيبة األمل
أبيك ،لكن
ِ
زوجة ِ
هنا ،إنه الشخص الذي تحتاجني إلى حبه ودعمه.
ً
ك��ان هو أيضا ال��راش��د ال��ذي يتخذ ال�ق��رارات عندما
أنت طفلة ،وشمل ذلك قراره بالزواج من امرأة
كنت ِ
ِ
شعورك باالنتماء العائلي.
قوضت
ِ
حمايتك ،وبقدر ما يعرف
والدك بصراحة فشل في ً ِ
ِ
ه��ذا اآلن ،فإنه ال ي��زال ف��اش�لا ف��ي إي�ج��اد ح��ل لهذه
املشكلة.

تقلل األلم الناجم عن حركات القبض باليد أو القرص.
 - 4احتفظ بطاقتك
تحقيق التوازن بني فترات الراحة والنشاط أثناء النهار.
اع�م��ل بوتيرة ثابتة ومعتدلة م��ع ف�ت��رات راح��ة قصيرة
متكررة .توقف وخ��ذ فترة راح��ة قبل أن تصبح متعبًا
أو متأملًا للغاية.
 - 5تخفيف األلم
يمكن لنقع ي��دي��ك أو قدميك ف��ي م��اء داف��ئ أو ب��ارد أن

يساعدك على تخفيف ألم املفاصل وتيبسها .بالنسبة
إلى بعض الناس ،يوفر التنبيه الكهربائي تخفيفًا مؤقتًا
ل�لأل��م .يمكن لطبيبك إح��ال�ت��ك إل��ى اخ�ت�ص��اص��ي ع�لاج
طبيعي أو إعادة التأهيل لهذا العالج.
بطبيعة الحال ،من املهم أيضًا الحصول على قسط كاف
من النوم واتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط
ال�ب��دن��ي ب�ق��در م��ا تستطيع .إذا ك�ن��ت ت�ع��ان��ي م��ن زي��ادة
ال��وزن ،فحتى ق��در ضئيل من إنقاص ال��وزن يمكن أن
يخفف الضغط عن مفاصلك .إذا كنت تدخن ،فاطلب
من طبيبك مساعدتك في اإلقالع عن التدخني.

نعم إنها كافية لقول الحقيقة ،لكن الصعوبة
هنا تكمن في أن طريقتك تختلف عن طريقة
والدته في التعامل مع األمر ،لذا قبل أن يحدث
�ت ب�ح��اج��ة إل ��ى ال�ح��دي��ث
أي ش ��يء آخ ��ر ،ف��أن� ِ
معها على انفراد ،وربما تكون هذه اإلجابة
بداية لهذا الحديث ،من املهم للغاية أن توحدي
ما سيقال لحفيدك  -وقد يبدو التدريب على
ما سيقال مسبقًا أمرا غريبا ،ولكنه مفيد.
اس �ت �ش��رت اث� �ن�ي�ن م ��ن امل �ت �خ �ص �ص�ين ح��ول
رسالتك :راي��ان ل��وي ،طبيب نفسي لألطفال
واملراهقني والبروفيسور أوين بودين جونز،
طبيب نفسي اس�ت�ش��اري ل��دي��ه خ�ب��رة تزيد
على عقدين ف��ي التعامل م��ع قضايا إدم��ان
املخدرات ،ومؤلف كتاب «محادثة املخدرات»
(الذي أوصيك بقراءته وأم الولد).
اتفقنا جميعًا على أنه يجب إخبار حفيدك
بالحقيقة ،ف��ي بيئة آمنة وبطريقة مناسبة
لسنه وإدراك��ه ،يجب أن يعرف أن��ه يستطيع
ط��رح األس�ئ�ل��ة ب�ع��د ذل ��ك؛ ألن ه��ذه ل��ن تكون

محادثة واحدة ،بل عدة محادثات .فكري في
التخفيف من حدة األمر وكوني عملية أكثر.
أوص��ي والدته بحضور بعض الجلسات مع
طبيب نفسي لألطفال حيث يمكنها التحدث
عن مخاوفها ،لتكون أكثر قدرة على التحدث
إلى ابنها ،ويمكنها اصطحاب الولد إلى هذه
الجلسات فيما بعد.
دون معرفة الحقيقة عن وال��ده ،س��وف يمأل
حفيدك الفجوات ،وبينما يستوعب األطفال
األش �ي��اء ،ق��د يصل إل��ى استنتاج م�ف��اده أنه
ارتكب شيئًا خاطئًا ،ولهذا السبب فإن والده
غير موجود أو يتعاطى امل�خ��درات ،فشعور
ال�ط�ف��ل ب��أن س�ي��ر األم ��ور بشكل خ��اط��ئ هو
ج� ��راء ف�ع�ل��ه ق ��وي ج � �دًا ،ل��ذل��ك س�ي�ح�ت��اج إل��ى
الكثير من الطمأنة.
وتساءل لوي ،ما سبب عدم إخبار والدته إياه
بهذا األمر؟ قد تكون هذه نقطة بداية الحديث
بينكما هذا األم��ر .يعتقد لوي أنه من الجيد
أنك تعتقدين أنها أم رائعة.
آم��ل أن ت�ق��رر ال�ح��دي��ث إل��ى اب�ن�ه��ا (ه��ي إنها
أفضل شخص للقيام بذلك) ،ويقول بودين
جونز إن أول شيء يجب فعله هو استطالع
م ��ا ي �ع��رف��ه ع ��ن امل � �خ� ��درات ،ب ��ال� �ق ��ول« :رب �م��ا
س�م�ع��ت أش �خ��اص��ًا ف��ي امل ��درس ��ة ي�ت�ح��دث��ون
عن املخدرات  -ماذا تعرف عنها؟» (الحديث
عن املخدرات هو أمر يجب على جميع اآلباء
إج��راؤه مع أطفالهم ،بغض النظر عن تاريخ
العائلة).
لك :أجر بحثًا عن املخدرات،
ونصيحة ألمه أو ِ
واح�ص�ل��ي على ال��دع��م ،واع �ث��ري على مكان
آم� ��ن وه� � ��ادئ إلخ� �ب ��اره ع �ن��دم��ا ي �ح�ين وق��ت
املحادثة ،واسأليه عما يعرفه عن املخدرات،
واس�ت�م�ع��ي إل ��ى أس�ئ�ل�ت��ه ،وأج�ي�ب�ي��ه بحقائق
وب �ه��دوء ،وأخ�ب��ري��ه أن��ه يستطيع ط��رح املزيد
ً
من األسئلة ،اآلن ومستقبال ،ال تستخدمي
العبارات امللطفة التي قد تربكه؛ ال تخافي من
القول إنك ال تعرفني  -يمكنكما معرفة ذلك
معًا .دعيه يزور والده إذا كانت هناك فرصة
للقيام بذلك بأمان ليحتفظ بعالقته به.
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في مرحلة ما بعد «عودة الحياة» وانطالق الفتح التدريجي

تحديات قاهرة تعترض أصحاب األعمال!
■ أبرزها تراكم اإليجارات ورواتب الموظفين واستحقاقات دفعات الموردين ..وغيرها
سعد الشيتي
ال يزال من الصعب التكهن بما ستكون عليه األوضاع االقتصادية والتجارية بعد جائحة كورونا،
فالغموض ما زال يخيم على المشهد العام بانتظار ما ستؤول اليه األمور بعد عودة الحياة تدريجيا
في البالد ،وان كانت ستؤدي الى تغيرات اقتصادية دائمة او مرحلية .وعلى الرغم من مرور شهرين
ونيف على إغالق االنشطة التجارية في البالد ،فإنه وبحسب المعطيات والمؤشرات األوليةُ ،يرجح ان
تتبدل وتتغير العديد من العوامل والعناصر االقتصادية والتجارية بسبب الظروف التي فرضها انتشار
الفيروس المستجد ،فاالقتصاد ومع بدء عودة الحياة تدريجيا ً لن يعود الى سابق عهده ،وقد يحتاج
لسنوات حتى يستعيد عافيته وزهوه ،اال اذا نجح العالم في ابتكار عالج يقضي على الفيروس.
وال يخفى على أحد ان الضرر الواقع على االنشطة التجارية بسبب االغالق الشامل بالبالد ثابت
ومستمر ،ونتجت عنه آثار اقتصادية كارثية تبدأ بتسريح العمالة وتخفيض رواتب وتهدد استمرارية
الكثير من المؤسسات في شتى القطاعات ،وقد تهدد بعض اصحاب االعمال وتهلك قدرتهم
على العودة والنهوض بأعمالهم من جديد ،من دون حلول وتدخل حكومي لتخفيف األعباء
المالية المتراكمة خالل فترة التوقف.
سبقلا رصدت التحديات والمعوقات التي قد تعترض أصحاب االعمال عند بدء الفتح التدريجي
للمؤسسات وعودة الحياة ،وأبرزها:

 - 1إيجارات متراكمة
سيجد كثير من اصحاب االعمال أنفسهم أمام
م�ش�ك�ل��ة وم�ع�ض�ل��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ت�ت�م�ث��ل بمطالبة
بعض مالك العقار بدفع االيجارات املتأخرة عن
فترة توقف أعمالهم ،في ظل غياب اي توجيه
او ق ��رار ح�ك��وم��ي ت�ج��اه ع�ق��ود اي�ج��ار ال�ع�ق��ارات
ال�ح��اض�ن��ة ل�لأن�ش�ط��ة ال �ت �ج��اري��ة ،وف �ت��ح امل�ج��ال
ألط��راف ه��ذه العقود ب��ال��دخ��ول ف��ي ن��زاع��ات قد
تضج بها املحاكم بعد عودة الحياة.
وك ��ان ب��اإلم�ك��ان م�ن��ع ح��دوث وت�ف��اق��م م�ث��ل ه��ذه
اإلش �ك ��ال �ي ��ات وال� �ن ��زاع ��ات ال �ت ��ي ح �ك �م��ا س�ت�ق��ع
ب�ي�ن ب �ع��ض م �ل�اك ال �ع �ق��ار وأص� �ح ��اب األع �م ��ال،
ل��و كانت الحكومة ق��د ات�خ��ذت ق��رارات واضحة
واس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي ه��ذا ال�خ�ص��وص ام��ا بتقديم
فترات سماح او تخفيض القيمة االيجارية.

 - 2رواتب املوظفني
بعض أصحاب األعمال ممن توقفت أنشطتهم
ب � �ص ��ورة ك ��ام �ل��ة س �ت �ك��ون أم ��ام� �ه ��م ال� �ت ��زام ��ات
قانونية وأدبية تجاه عقود العمل املبرمة مع
عمالتهم وامل�ل�ت��زم�ين بها ف��ي ظ��ل غ�ي��اب ال�ق��رار
ال �ح �ك��وم��ي ب �ش ��أن ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ه� ��ذه ال �ع �ق��ود
وال�ح�ق��وق الوظيفية ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف القاهرة
والطارئة التي فرضتها أزمة «كورونا».
وت �ت �م �ث��ل امل �س �ت �ح �ق��ات ال �ت ��ي ت �ن �ت �ظ��ر اص �ح��اب
االع�م��ال ف��ي دف��ع ال��روات��ب امل�ت��أخ��رة خ�لال فترة
ت ��وق ��ف االن �ش �ط ��ة او دف � ��ع م �س �ت �ح �ق��ات ن �ه��اي��ة
خ��دم��ات ال�ع�م��ال ال��ذي��ن س�ي��رغ�ب��ون ف��ي م�غ��ادرة
ال�ب�لاد نهائيا وه��و ام��ر س�ي��ره��ق ك��اه��ل بعض

اص � �ح � ��اب األع� � �م � ��ال ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة،
خ�ص��وص��ا ف��ي ظ��ل ش��ح ال�س�ي��ول��ة ال�ت��ي تعاني
منها معظم املؤسسات.
وف ��ي ظ��ل ه ��ذه ال �ظ��روف االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ك ��ان من
األجدر اصدار تعليمات حكومية الحتواء مثل
ه��ذه املشكالت وان تضع حلوال عملية تساعد
اص�ح��اب االع �م��ال ع�ل��ى ال��وف��اء ب��ال�ت��زام��ات�ه��م او
ان �ه��ا ت�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ع�ل�ي��ق ال�ع�م��ل ب�ب�ع��ض ب�ن��ود
ق��ان��ون العمل الكويتي السيما ،املتعلق بمنع
تخفيض األج ��ور ،وأال تحسب ف�ت��رة التعطيل
م ��ن ض �م��ن رص �ي��د اإلج � � ��ازات ون �ه��اي��ة ال�خ��دم��ة
للموظفني.

 - 3التزامات مالية
م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي تنتظر اص�ح��اب
االعمال بعد عودة الحياة تدريجيا االلتزامات
امل ��ادي ��ة ل �ب�ن��وك وش ��رك ��ات ت�م��وي�ل�ي��ة ب��االض��اف��ة
للدفعات املالية املستحقة ملوردين سواء كانوا
محليني او خارجيني .فغياب التوجيه الحكومي
للتعامل مع هذه األط��راف وع��دم وج��ود ق��رارات
واضحة تحمي اصحاب االعمال من املطالبات
امل ��ال �ي ��ة امل �ح �ت �م �ل��ة ي� �ه ��دد ك �ث �ي��را م ��ن االن �ش �ط��ة
التجارية بقدرتها على االس�ت�م��رار بأعمالها.
والحديث عن آليات وعمليات تسهيل االقتراض
ألصحاب االعمال لتسديد مصاريف تشغيلية
ي �ص �ف �ه��ا ب �ع��ض اص� �ح ��اب االع � �م� ��ال ب��ال �ح �ل��ول
العرجاء غير املجدية اقتصاديًا كونها ستحمل
أص�ح��اب االع�م��ال ال�ت��زام��ات اضافية على مدى
سنوات مقبلة .وكان من األجدر ان تكون هناك
قرارات استباقية واستثنائية لحماية اصحاب

المتاجر اإللكترونية
خلقت جائحة كورونا في السوق املحلية آليات جديدة مرتبطة بالرقمنة التي ستؤدي الى تقديم
وتسويق املنتجات والخدمات بطرق مختلفة .وبالفعل بدأ كثير من اصحاب األعمال العمل على
ُّ
وتوجه املستهلكني نحو
انشاء متاجر إلكترونية في ظل توقف أعمالهم وأنشطتهم التجارية
الشراء عبر املنصات االلكترونية ،حيث شهدت املبيعات اإللكترونية ارتفاعات كبيرة وملحوظة
خالل الشهرين املاضيني.

مبادرون :حلول تسهيل
االقتراض لسداد مصاريف
تشغيلية «عرجاء»..
و ُتضاعِ ف األعباء
«فوبيا» اإلصابة بالمرض
ستضغط بقوة على
قطاعي
َ
تراجع اإلنفاق في
المطاعم والتجزئة
األسواق لن تتعافى
قبل إيجاد عالج لـ«كورونا»..
لكن ال بد من التعايش
مع الوضع الجديد
«المحصنة»
ِّ
غياب القوانين
ألصحاب األعمال يقوِّ ض
القدرة على االستمرار
والخروج من األزمة
التشغيل الجزئي مطلب
ضروري ..لكنه مكلف جداً
في ظل ثبات المصاريف
التشغيلية!

االعمال وعدم تركهم للمجهول عبر تخفيف او
إلغاء االلتزامات املالية التشغيلية مثل ما حدث
ف��ي كثير م��ن دول العالم ال تحميلهم لقروض
وال� �ت ��زام ��ات اض��اف �ي��ة ،خ �ص��وص��ا ان مستقبل
االعمال يلفه الغموض ولم تتضح صورته بعد!
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يعتقد الكثير م��ن أص�ح��اب األع�م��ال ان افتتاح
االنشطة التجارية باشتراطات معينة كساعات
ع �م ��ل م � �ح � ��دودة وآل � �ي � ��ات م � �ح� ��ددة الس �ت �ق �ب��ال
ال��زب��ائ��ن ،ب �ض��واب��ط س�ت�ك��ون م�ك�ل�ف��ة ج ��دا على
اصحاب االع�م��ال في ظل تحملهم بشكل كامل
لكل املصاريف التشغيلية الثابتة من ايجارات
وروات��ب .وربما يفضل بعضهم إغالق النشاط
ع �ل ��ى اع � � ��ادة اف �ت �ت ��اح ��ه وف � ��ق ش� � ��روط س �ت��ؤث��ر
ك�ث�ي��را ع�ل��ى اإلي � ��رادات ف��ي ظ��ل ث�ب��ات التكاليف
التشغيلية .ويبقى ان قرارات التشغيل الجزئي
وب��دء ع��ودة الحياة لبعض االنشطة التجارية
م ��ن امل �ف �ت��رض ان ت�ص��اح�ب�ه��ا ق � � ��رارات وح �ل��ول
حكومية جريئة متبوعة بنظام مالئم يتماشى
م ��ع األوض � � ��اع ال �ح��ال �ي��ة مل �ع��ال �ج��ة وت� �ف ��ادي كل
اإلشكاليات التي من املمكن حدوثها.

ويأتي في مقدمة هذه الحلول تخفيف األعباء
ع�ل��ى اص �ح��اب االع �م ��ال ،خ�ص��وص��ا م��ن ناحية
االلتزامات املادية بمقدمتها االيجارات ،فيجب
ان ت �ك��ون ه �ن��اك ت �ش��ري �ع��ات ال ت �ل��زم اص �ح��اب
االع�م��ال ب�س��داد اإلي�ج��ار كامال بحال التشغيل
الجزئي ،والتشغيل وفق ضوابط بهدف ضمان
إنجاح التباعد االجتماعي ،وف��ي الوقت نفسه
ح �م��اي��ة أص� �ح ��اب األع � �م� ��ال .وف� ��ي ح� ��ال غ �ي��اب
ال �ح �ل��ول ال��واق �ع �ي��ة خ�ل��ال ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ش�غ�ي��ل
الجزئي وت��رك اصحاب االعمال للمجهول فإن
ك�ث�ي�رًا م��ن االن �ش �ط��ة ال �ت �ج��اري��ة س�ت�ج��د نفسها
غ�ي��ر ق� ��ادرة ع�ل��ى االس �ت �م��رار وس �ت �ك��ون ع��رض��ة
لإلفالس.

نحو االدخ��ار وتراجع في شراء الكماليات ،مع
التركيز على شراء السلع االستهالكية كاألغذية
واللوازم الصحية.
والحديث عن وج��ود وفر م��ادي لدى املواطنني
نتيجة للحظر خ�لال جائحة كورونا وأن هذه
االموال ستتدفق لألسواق بمجرد عودة الحياة،
قد ال يكون صائبا ،كون ان التخوف من فيروس
ك��ورون��ا وف��وب�ي��ا اإلص��اب��ة ب��امل��رض مستمر في
ظ��ل ع ��دم وج� ��ود دواء ل �ل �ع�لاج او ال��وق��اي��ة من
فيروس كورونا .فكثير من املواطنني واملقيمني
س�ي�ت�خ��وف��ون م��ن ال��ذه��اب للمطاعم وال�ت�س��وق
باملجمعات واألس��واق التجارية ،وسيفضلون
على ذلك الطلب من مواقع التسوق االلكتروني.

ّ -5
تغير النمط االستهالكي
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م ��ن امل ��ؤك ��د ان ال �ن �م��ط االس �ت �ه�لاك��ي ال� ��ذي ك��ان
سائدا قبل ك��ورون��ا لن يعود م�ج��ددا ،فانتشار
الوباء وعدم وجود عالج له احدث تغيرا كبيرا
ف��ي سلوك املستهلك .وم��ن امل�لاح��ظ خ�لال أزم��ة
كورونا ان النمط االستهالكي للمواطن الكويتي
ح��دث ب��ه تغيير ،خصوصا م��ن ناحية اإلنفاق
وت �غ �ي �ي��رع��ادات ال� �ش ��راء .ف��ال �ي��وم ه �ن��اك ت��وج��ه

مع بدء عودة الحياة جزئيًا وعدم توافر عالج
او وق��اي��ة ض��د ف�ي��روس ك��ورون��ا ف��إن التخوف
لدى املستهلكني سيبقى سائدًا على األقل ملدة
تمتد من سنة لسنتني ،وه��ي الفترة املطلوبة
الكتشاف دواء او ل�ق��اح ،األم��ر ال��ذي سيقابله
ع � ��زوف ع ��ن ال� ��ذه� ��اب ل �ل �م �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة
واألس � � ��واق وت ��راج ��ع ب��اإلن �ف��اق ع �ل��ى امل �ط��اع��م
وق �ط��اع ال�ت�ج��زئ��ة ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ول��ذل��ك سيجد
اصحاب املشاريع أنفسهم بانهم غير قادرين
على دفع االيجارات الشهرية بنفس مستويات
األس� �ع ��ار ال �س��اب �ق��ة م �م��ا س �ي �ك��ون ل ��ه بطبيعة
الحال تأثيرا سلبيا في نسب االشغال وأسعار
ال�ت��أج�ي��ر ف��ي امل�ج�م�ع��ات واألس� ��واق ال�ت�ج��اري��ة،
وه �ن��ا ت �ب��رز اه �م �ي��ة اع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي اس �ع��ار
امل �س ��اح ��ات ال �ت��أج �ي��ري��ة ل�لان �ش �ط��ة ال �ت �ج��اري��ة
وخضوعها لعملية تصحيح.

إغالق متاجر
من املتوقع ان كثيرًا من اصحاب املشاريع التجارية في قطاع التجزئة ممن وجدوا أنفسهم في
املتاجر اإللكترونية خالل فترة الحظر الجزئي ،سيعملون على تقليص أعداد الفروع لتوفير
املصاريف التشغيلية من ايجارات شهرية ورواتب بائعني واالعتماد على البيع «اونالين» الذي
حقق لهم مبيعات وأرباحا كبيرة خالل فترة الحظر وكشف عن توجه وتفضيل نسبة كبيرة
من املستهلكني التسوق اإللكتروني.

ارتباطها بالدوالر أصبح تحت الضغط على وقع صدمة «النفط وكورونا»

قيمة عمالت الخليج مبالغ فيها بنسبة  %10إلى %20
إيفا زاالي (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمد أمين
دفع تراجع أسعار النفط هذا العام بعض
امل�س�ت�ث�م��ري��ن إل ��ى ت��أج�ي��ج ال��ره��ان��ات على
انخفاض قيمة عمالت دول الخليج ،مما
وضع ارتباط هذه العمالت بالدوالر تحت
الضغط.
لقد حافظت دول مجلس التعاون الخليجي
ال� �س ��ت ع �ل��ى ارت � �ب� ��اط ع �م�لات �ه��ا ب ��ال ��دوالر
م �ن��ذ ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات .وق� ��د ع �ن��ى ذل� ��ك أن�ه��ا
تعكس أسعار الفائدة األميركية وتعديل
االحتياطيات بانتظام للحفاظ على هذا
االرتباط كحجر زاوية القتصاداتها.
وف �ش �ل��ت ال �ج �ه��ود ال �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا
صناديق التحوط للمراهنة على احتمال
ح� � ��دوث ف� �ك ��اك ف ��ي ه � ��ذا االرت� � �ب � ��اط ،ح�ي��ث
أظ �ه��رت دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
دائ �م��ا أن ل��دي�ه��ا اح�ت�ي��اط�ي��ات ض�خ�م��ة من
ال � � � ��دوالر ب �م ��ا ي �ك �ف��ي ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل ��ى ذل ��ك
االرتباط ،لكن البعض يعتقد أن هذه املرة
قد تكون مختلفة.
وي � �ق� ��ول إح � �س� ��ان خ � ��وم � ��ان ،رئ � �ي ��س ق�س��م
البحوث واالستراتيجيات لشؤون الشرق

مستثمرون:

الريال العماني قد يخسر
 % 5من قيمته ..على مدى
األشهر الـ 12المقبلة

«موديز»:

ميزانية السعودية ضعُ فت..
منذ صدمة أسعار النفط
السابقة في  2015ــ 2016
األوس��ط وش�م��ال أفريقيا ف��ي بنك MUFG
ف��ي دب ��ي ،إن «ال �ت��راج��ع ال �ح��اد ف��ي أس�ع��ار
ال �ن �ف��ط أدى إل � ��ى إث � � ��ارة امل � �خ� ��اوف ب �ش��أن
اس �ت �م��رار ارت �ب��اط ع �م�لات منطقة مجلس
التعاون الخليجي بالدوالر».
وق ��ال ك��ام��اك�ش�ي��ا ت��ري �ف�ي��دي ،امل �س��ؤول في
إدارة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ال �ع �م�لات األج�ن�ب�ي��ة
العاملية واألس ��واق الناشئة ف��ي مجموعة
غ��ول��دم��ان س��اك��س ،ان ��ه ف��ي ح��ال��ة ان�ف�ك��اك
أس�ع��ار ال�ص��رف ،ف��إن ذل��ك سيضيف طبقة

«غير مرحب بها للغاية» م��ن ع��دم اليقني
إلى أسواق رأس املال العاملية ،التي تعاني
ً
أصال من أزمة فيروسات كورونا.
ويقول املحللون إن مخاطر انفكاك إحدى
هذه العمالت (عن الدوالر) تبقى منخفضة،
لكن املستثمرين بدأوا في اختبار استقرار
ه��ذه ال�ع�م�لات ،خ��اص��ة بالنسبة لسلطنة
ُعمان .فقد تراجع الريال العماني إلى أدنى
م �س �ت��وى ل��ه م �ق��اب��ل ال � ��دوالر ف��ي األس� ��واق
اآلجلة الشهر امل��اض��ي ،وق� ّ�در املستثمرون

أنه سوف يخسر  5في املئة من قيمته على
مدى األشهر الـ 12املقبلة .وأشارت تعامالت
يوم الجمعة املاضي إلى انخفاض بنسبة
 4في املئة .ويتوقع املستثمرون انخفاض
ال ��ري ��ال ال �س �ع��ودي ب�ن�س�ب��ة  0.4ف ��ي امل �ئ��ة،
وه ��و ال ��ره ��ان األك �ث��ر س�ل�ب�ي��ة م�ن��ذ ع��ام�ين.
ويقدر تشارلز روبرتسون ،كبير الخبراء
في االقتصاد العاملي في بنك رينيسانس
كابيتال لالستثمار ،أن قيمة العمالت في
الخليج ُمبالغ فيها بنسبة تتراوح بني 10

في املئة و 20في املئة.
وينبثق الضغط م��ن أس�ع��ار ال�ن�ف��ط ،التي
انخفضت إل��ى النصف منذ يناير بسبب
م��زي��ج م��ن ع�م�ل�ي��ات اإلغ�ل��اق ال�ن��اج�م��ة عن
ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ،وال� �ت ��ي ق �ل �ل��ت ال �ط �ل��ب،
وح��رب األس�ع��ار التي اندلعت بني روسيا
والسعودية مؤخرًا.
وتواجه ُعمان الضغط األكبر ،ففي الشهر
امل ��اض ��ي ،خ�ف�ض��ت وك ��ال ��ة «س �ت ��ان ��درد آن��د
ب� � ��ورز» ال �ت �ص �ن �ي��ف االئ �ت �م��ان��ي للسلطنة
وأعطتها نظرة سلبية ،مشيرة إلى أنه إذا
واج�ه��ت ُع�م��ان صعوبة ف��ي إع ��ادة تمويل
ديونها ،فإن الثقة في ربط الريال بالدوالر
ستتضاءل.
وغ� � � ّ�ي� � ��رت «م � � ��ودي � � ��ز» ت ��وق� �ع ��ات� �ه ��ا ب �ش ��أن
السعودية من مستقرة إلى سلبية ،مشيرة
إل� ��ى أن «م �ي��زان �ي��ة ال �ح �ك��وم��ة ال �س �ع��ودي��ة
ُ
ضعفت منذ صدمة أسعار النفط السابقة
في فترة  2015ــ .»2016
وب �ح �س��ب ص �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي ،يجب
أن ت �ك��ون أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ف ��وق  80دوالرا
للبرميل لكي تحافظ الحكومة السعودية
ع�ل��ى ت ��وازن م�ي��زان�ي�ت�ه��ا ،وي�ج��ب أن يكون
سعر برميل النفط أعلى من  90دوالرا لكي
تحافظ البحرين على ت ��وازن ميزانيتها.

وق� ��ال ب�ل�ال خ� ��ان ،رئ �ي��س وح� ��دة ال�ب�ح��وث
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل �ل �ش ��رق األوس� � � ��ط وش �م ��ال
أف��ري �ق �ي��ا وب��اك �س �ت��ان ف��ي ب �ن��ك «س �ت��ان��درد
ت � �ش� ��ارت� ��رد» ،إن ه � ��ذا ي �ض ��ع م �ع �ظ��م دول
مجلس التعاون الخليجي أمام «متطلبات
تمويل محلية وخ��ارج�ي��ة أوس��ع بكثير»،
وب��دأت اململكة العربية السعودية بالفعل
في خفض احتياطياتها من العمالت ،وفي
تطبيق اجراءات تقشفية.
وال ي ��زال ف��ك ارت �ب��اط ال�ع�م�لات الخليجية
ب�ع�ي�دًا بالنظر مل��ا تمتلكه ه��ذه ال ��دول من
احتياطيات ضخمة من العمالت األجنبية
الضخمة ،فما ي��زال ل��دى اململكة العربية
السعودية احتياطي يصل الى  500مليار
دوالر .وي� �ق ��ول خ ��وم ��ان إن اح �ت �ي��اط �ي��ات
ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وم�م�ت�ل�ك��ات
ص�ن��ادي��ق ال �ث��روة ال�س�ي��ادي��ة ك��اف�ي��ة ل�س��داد
قيمة السلع والواردات ملدة  68شهرا.
وظلت القيمة الضمنية للريال السعودي
أق ��وى م�م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ف��ي أزم� ��ات نفطية
سابقة ،لكن تريفيدي يعتقد أن هذا الوضع
ق��د ي�ت�غ� ّ�ي��ر .ف�ه��و ي�ق��ول «إن م��وض��وع رب��ط
عمالت دول مجلس التعاون الخليجي هو
م�ح��ط ت��رك�ي��ز ال�ع�م�لاء ،وه �ن��اك الكثير من
النقاشات حول هذا املوضوع».
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دعا إلى «عودة منظمة» للقطاعات تدريجياً

ريادة

الصانع :إغالق االقتصاد
ً
ضررا من أزمة «كورونا»
أكثر
عبدالله سالم

أك� � � ّ�د رئ� �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،م �ه �ن��د ال �ص��ان��ع ،أن «ع ��دم
ف�ت��ح االق �ت �ص��اد وال�ق�ط��اع��ات الحيوية
يضر أكثر م��ن أزم��ة ك��ورون��ا نفسها»،
داعيًا إلى «العودة التدريجية املنظمة
للحياة وفتح االقتصاد والتعايش مع
األزم ��ة بشكل ص�ح��ي ،ك�م��ا ي�ح��دث في
كثير من دول العالم».
وقال الصانع لـ سبقلا« :بعد االنتهاء
م ��ن ح �ظ��ر ال� �ت� �ج ��ول ال �ك �ل��ي امل� �ف ��روض
نتمنى أن ي�ت��م ف�ت��ح االق �ت �ص��اد بشكل
ت��دري �ج��ي ،ف �ب �ك��ل ت��أك �ي��د إذا ل ��م نفتح
االق �ت �ص��اد ف �ه��ذا ال��وض��ع س�ي�ض��ر بنا
أكثر من أزمة كورونا ،األولى بدء فتح
االق �ت �ص ��اد ت��دري �ج �ي��ًا وال �ت �ع��اي��ش مع
األزمة بشكل صحي».
وذك � � ��ر أن «ك� � ��ورون� � ��ا أص� �ب� �ح ��ت أزم� ��ة
ص �ح �ي��ة وواق � �ع� ��ًا ي �ج��ب أن ن �ت �ع��اي��ش

ضرورة وضع خطة
لمرحلة ما بعد الحظر
الكلي لتقليص األضرار
وإنقاذ األعمال
معه ،هذا ال يعني أن نغلق االقتصاد،
يجب أن تكون هناك آلية وخطة للفتح
التدريجي والعودة للحياة ،مع األخذ
بعني االعتبار القطاعات االقتصادية
األك �ث��ر ت �ض��ررًا ،ف��ال�ض��رر م�ت�ف��اوت بني
القطاعات ،وانهيار هذه القطاعات أو
إفالسها سيؤثر ب�لا ش��ك على الكثير
من القطاعات ومنها البنوك ،وهذا ما
ال نتمناه».

«الوطني» :ال صحة لما يتردد بشأن
بطالن صفقة «الوطني  -مصر»
قال بنك الكويت الوطني ،في إفصاح على موقع بورصة الكويت ،تعقيبًا
على م��ا ي�ث��ار م��ن إش��اع��ات ف��ي وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ب�ش��أن رفع
دعوى قضائية أمام مجلس الدولة املصرية بشأن صفقة بيع بنك الكويت
الوطني  -مصر« ،انه ال صحة ملا يتردد من إشاعات ،وان البنك لم يستلم
حتى تاريخه أي مخاطبات قضائية أو قانونية من الجهات املختصة في
هذا الشأن».

مهند الصانع

وأض��اف الصانع« :م��ن ال�ي��وم يفترض
وض� ��ع خ �ط��ة مل ��ا ب �ع��د م��رح �ل��ة ال�ح�ظ��ر
ال� �ك� �ل ��ي ،ن � �ح� ��دد م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا م� ��ا ه��ي

إيمان الموسوي
مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
انستغرامdr.emsa@ :
إيميلcontact@emanalmousawi.com :

اترك ً
أثرا في العالم!

ال �ق �ط��اع��ات ال �ت��ي ي �ج��ب ف �ت �ح �ه��ا؟ وم��ا
ه��ي ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي ي�ج��ب أن تنطلق
تدريجيًا لتقليل الضرر؟».
ودع� � ��ا ال� �ص ��ان ��ع إل � ��ى «خ� �ل ��ق وت��وف �ي��ر
ت ��وازن ب�ين تعليمات منظمة الصحة
العاملية ووزارة الصحة الكويتية من
جهة ،وب�ين ال�ع��ودة للحياة الطبيعية
وم � �م� ��ارس� ��ة األن � �ش � �ط� ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ف �م��ن امل �س �ت �ح �ي��ل أن
نستمر على ه��ذا ال��وض��ع ،ألن الناس
س �ي �م��وت��ون م ��ن األزم � � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
أكثر من كورونا ،نحتاج إلى خلق هذا
ال �ت��وازن ووض��ع اآلل �ي��ات ال�ت��ي تضمن
الفتح التدريجي».
وشدد الصانع على ضرورة «االهتمام
الصحي وعدم إهمال تعليمات منظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة وم �ت �ط �ل �ب��ات وزارة
ال �ص �ح��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،وأن ن��أخ��ذ بعني
االعتبار كل متطلبات السالمة».

«معادن» :قرض بـ  10ماليين دينار
قالت شركة املعادن والصناعات التحويلية إن مجلس إدارت�ه��ا أق��ر توصية
للجمعية العمومية السنوية للموافقة على عقد تسهيالت ائتمانية من شركة
أجيليتي إنترناشيونال لالستثمار.
وقالت «معادن» في إفصاح للبورصة ،إن العقد القابل للتحويل إلى أسهم
ُ
(القرض) بني الشركة وشركة أجيليتي لالستثمار (املقرض) ،وذلك من أجل
تمويل أعمال «معادن» الحالية واملشاريع املستقبلية ،موضحة أن قيمة أصل
ُ
القرض كحد أقصى  10ماليني دينار ،وتبلغ الفائدة املحتسبة على القرض
ُ
الفائدة املعلنة من بنك الكويت املركزي ُمضافًا إليها  4في املئة سنويًا.

ي �ح �ك��ى أن ت ��اج ��را ك �ب �ي��را ق� ��رأ ك �ت��اب��ًا ع ��ن ال��زه��د،
فتأثر به ،وقام بتوزيع ثروته على أبنائه وخرج
بمسبحته ب��اح�ث��ا ع��ن ال�ع� ِ�ال��م ال ��ذي أل��ف الكتاب
العالم
ليتزود م��ن علمه ،فلما وص��ل إل��ى مدينة
ِ
واستدل على بيته ،وجد نفسه أمام قصر ّ
مشيد
أن �ي��ق ،ط��رق ال�ب��اب مندهشًا وس ��أل ع��ن مقصده،
ف��أدخ�ل��ه ال �خ��دم ق��اع��ة ال�ض�ي��وف ال�ف�خ�م��ة وق��دم��و
له ما لذ وط��اب من الضيافة ،فكتم غضبه حتى
التقى العالم ،فقال له :لقد خاب ظني بك ،جئتك
متأثرا بكتابك ،طالبًا الزهد بعد أن وزعت ثروتي،
فوجدتك أبعد ما تكون عنه ،فابتسم العالم وقال
ل��ه :إن أردت أن تتعلم معنى ال��زه��د ،فتعال معي
نخرج سويا ونبحث عنه ،وملا ابتعدا عدة فراسخ
ع��ن امل��دي �ن��ة ،أدرك ال�ت��اج��ر ال�س��اب��ق أن ��ه ق��د نسي
مسبحته في بيت العالم ،فأصر عليه أن يرجع كل
املسافة التي قطعاها ليأخذها ألن��ه ال يستطيع
املضي دون�ه��ا ،هنا ق��ال ل��ه ال�ع��ال��م :عندما طلبت
مني أن تعرف معنى الزهد خرجت معك إلى حيث
ال أدري ت��ارك��ا خلفي ق�ص��ري وأب�ن��ائ��ي وخ��دم��ي
وك��ل ما أملك ،أم��ا أن��ت فتريد أن ترجعنا كل تلك
املسافة من أجل مسبحة! فهل عرفت معنى الزهد؟
ل��م ي �ك��ن ذل ��ك درس� ��ًا ف��ي ال��زه��د إن �م��ا أب �ل��غ درس
تعلمته في الريادة!
ليكن عندك هدف ملهم
تهتم ري ��ادة األع �م��ال بتحويل ال�ف��رص وامل ��وارد
املتاحة إلى قيم تجني عوائد مربحة ومستدامة،
وم��ا ي�ج�ع��ل ه��ذه امل�ه�م��ة م�ب�ت�ك��رة وم�س�ت�م��رة هو
ال��داف��ع للعمل ،وق�ب��ل أن ت�ب��دأ بتصميم ن�م��وذج
العمل ونطوره ونجعله مرغوبًا ومجديًا ومربحًا
ومتكيفًا مع التغيرات في البيئة املحيطة ،علينا
أن ن �س��أل أن�ف�س�ن��ا س� ��ؤاال م �ه �م��ا :مل� ��اذا ن�ف�ع��ل ما
نفعله؟ ه��ل م��ن أج��ل امل��ال والسلطة؟ أم م��ن أجل
الشهرة والسمعة؟ أم م��ن أج��ل ه��دف أس�م��ى؟ ما

هي الغاية الحقيقية لكل ما نفعله والتي تجعل
لحياتنا معنى؟

ريادة األعمال وتغيير العالم
إن ص�ن��اع��ة رواد األع �م ��ال أش �ب��ه ب ��إع ��داد أول�ئ��ك
الشغوفني بإيجاد حلول لتحديات العالم وهو
ما يلهم الحركة الريادية العاملية اليوم ،فاألعمال
ال �ص �غ �ي��رة ل � ��رواد األع �م ��ال ل�ج�ع��ل ال �ع��ال��م م�ك��ان��ا
أفضل مثل كرة الثلج التي تكبر كل يوم محدثة
ذل��ك التغيير اإلي�ج��اب��ي ال��ذي ن��ري��ده ف��ي العالم،
ب�ت�ح��وي��ل ال �ط��اق��ة وال �ش �غ��ف واألف� �ك ��ار واإلب � ��داع
واملوارد إلى حلول تعمل لصالح البشرية لتخفف
م��ن معاناتها وت�ح��ل مشكالتها ،وه��ذه األع�م��ال
ذات ال ��دواف ��ع اإلن �س��ان �ي��ة وال �ن �م��اذج امل�س�ت��دام��ة
التي تضع اإلنسان في جوهر التصميم إليجاد
ق �ي��م وح �ل��ول ت�ن�ف�ع��ه ،ه��ي م��ا ن��رغ��ب أن نضيفه
للمجتمعات واالق �ت �ص��اد ح�ين نبتكر ون��وظ��ف
ونستغني وننمو ونتطور.
رائ ��د ال�ع�م��ل ه��و م��ن ي �ق��دم ل�ل�ع��ال��م ق�ي�م��ة ،وليس
م��ن ي �ح��اول أن ي�ك�ي��ف ال �ع��ال��م م��ن أج ��ل م�ص��ال��ح
شخصية.

املك ما تريد وال تتعلق به
إن امل �ش �ك �ل��ة ال ت �ك �م��ن ف ��ي ال��رغ �ب��ة ف ��ي االم �ت�ل�اك
وتحقيق ال�غ��اي��ات امل��ادي��ة إن�م��ا ف��ي التعلق بها
وبصور ذهنية زائفة عن أنماط الحياة واألعمال
ُ
املثلى! إن شيئا في قصة الزهد التي ذكرناها
ينطبق على أحالمنا وأموالنا والنجاحات التي
نحققها واألساليب التي نتعلمها ،إن ملكناها
نتطور بها وإن ملكتنا هي وتعلقنا بها صيرتنا
عبيدا يصعب تحريرنا.
ليكن الهدف األسمى ليس أن تملك إنما أن تترك
أثرا صالحًا في العالم.

خبراء :المرحلة الحالية تتطلب انتشال السوق من قبضة أصحاب المصالح

!

العقار المحلي ..بال شفافية وال وضوح
¶ األزمة تضغط على العقارات في الدول المجاورة لمستويات غير مسبوقة
دعا خبراء إلى ضرورة
توافر الشفافية والوضوح
والمهنية في سوق العقار
المحلي مع أهمية قيام
وزارة اإلسكان بدورها بصورة
أفضل وذلك للتخلص من
مشكلة احتكار األراضي لدى
فئة قليلة من التجار الذين
تسببوا في تخلف كبير في
قطاع العقار السكني مقارنة
بباقي الدول ،مشددين على
ضرورة انتشال السوق من
قبضة أصحاب المصالح في
المرحلة الحالية.
ويشير البعض إلى موجة
هبوط قادمة في أسعار
قطاعات «التجاري»
و«االستثماري» و«السكني»
و«الصناعي» ،مؤكدين
أن هذا النزول ُيعد خطوة
تصحيحية وجيدة للسوق
المحلي في المستقبل
القريب ،إذ إن أزمة كورونا
ضغطت أسواق العقارات
في جميع دول العالم بال
استثناء.
وخلقت تداعيات الجائحة
نوعية تسويق لم تمر على
قطاعات العقارات في أي
بلد ،لكنها بدت واضحة في
أسواق كتركيا من نوعية
«اشتر فيال واحصل على
الثانية مجاناً»! حيث بات
التسويق لبعض العقارات
أشبه بالتسويق لمنتج
استهالكي يعرض على
أرفف الجمعيات واألسواق
المركزية ،لكن خبراء يرون
هذه النوعية مجرد حيل
تسويقية ليس أكثر!
وأشاروا إلى أن السوق
المحلي مصيره سيظل
بعيداً كل البعد عما تعرضت
إليه األسواق األخرى من
هبوط ما اضطرها لعرض
عقاراتها للبيع بشكل
جماعي ..سبقلا استطلعت
آراء بعض الخبراء وفي ما يلي
التفاصيل:

هبة حماد
أك � ��د ال �خ �ب �ي��ر ال � �ع � �ق ��اري ح ��ام ��د ال �س �ه �ي ��ل ،أن
دب ��ي ب��ات��ت خ �ل�ال ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة ت��واج��ه
تراجعًا كبيرًا في عدد من قطاعاتها الحيوية
وبمقدمتها ق�ط��اع ال�ع�ق��ار ،ال��ذي يعتمد عليه
اق �ت �ص��اد دب ��ي ب�ش�ك��ل ك �ب �ي��ر ،ح �ي��ث ان�خ�ف�ض��ت
أسعار العقارات السكنية بنسبة تجاوزت %30
تقريبًا وم��ن املتوقع ج�دًا أن تكون ه��ذه األزم��ة
األس��وأ على اإلط�ل�اق ،خاصة أنها استثنائية
من الناحية االقتصادية ،ولكن عوامل السوق
امل� �ب ��اش ��رة م �ث��ل ال� �ع ��رض ال �ف��ائ��ض ك �ب �ي��ر ج �دًا
ومستمر بالزيادة مع استمرار ضعف الطلب
واملنافسة الشرسة بني املطورين في العروض
وإليجاد املشترين أيضًا.

انعدام الشفافية
وبني السهيل املشكلة أن سوق العقار السكني
ف ��ي ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ق� ��وة أص ��ول ��ه ال
ن �س �ت �ط �ي��ع م �ق��ارن �ت��ه م� ��ع اس � � ��واق ال� �ع� �ق ��ار ف��ي
م�خ�ت�ل��ف دول ال �ع��ال��م وال ح�ت��ى دول ال�خ�ل�ي��ج،
ألنه سوق غير كفؤ ال تتوافر فيه الشفافية وال
حتى أبسط بيانات التداول املتوافرة في جميع
أس��واق العقار الخليجية ،فهو س��وق يسيطر
على قراراته التجار وأصحاب املصالح ،نالحظ
ي��وج��د ط�ل��ب وال ي��وج��د ع ��رض ي�ت�ن��اس��ب معه
بطريقة مهنية ،ك��ذل��ك يتضح وك��أن الحكومة
ت �ت �ع �م��د ت �ع �ط �ي��ل م� �ش ��اري ��ع االس � �ك� ��ان وف ��رض
مناطق جديدة بطرق تقليدية وبدائية جدا.
وفيما يتعلق بالحلول املقترحة لحماية العقار
ق ��ال :أع�ت�ق��د أن االرت� �ف ��اع امل �ب��ال��غ ف�ي��ه ب��أس�ع��ار
ال �ع �ق��ار ال�س�ك�ن��ي ل��م ي �ت��رك أي م �ج��ال للحلول
وامل �ق �ت��رح��ات ،ول�ك��ن نتمنى أن ال ت�ك��ون هناك
انكشافات ح��ادة للبنوك والشركات الكويتية
على م��دي��ون�ي��ات ال�ش��رك��ات ال�ع�ق��اري��ة ف��ي دب��ي،
إذا تأثرت البنوك الكويتية ال شك أن التأثير
س�ي�ن�ت�ق��ل ب �س��رع��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري في
الكويت.
وأض� � � ��اف أي � �ض ��ًا ح� �ج ��م ال � �ع � �ق� ��ارات ال �س �ك �ن �ي��ة
املتداولة في الكويت يبقى محدودًا جدا مقارنة
بنظرائه في كل من دولة اإلم��ارات والسعودية
الشقيقتني ،لذلك نتوقع تصحيحا في اسعار
ال� �س� �ك ��ن ال � �خ� ��اص وأك � �ث� ��ر ف� ��ي ق � �ط ��اع ال �س �ك��ن
االس�ت�ث�م��اري ،علما ب��أن ه�ن��اك ع��وام��ل مقاومة
ك�ث�ي��رة ف��ي ال�ك��وي��ت أه�م�ه��ا ق��وة ال��وض��ع امل��ال��ي
في الكويت والبنوك ما زالت تتمتع بالسيولة
واالستقرار.
وتابع ما نتمناه هو توافر الشفافية واملهنية
بشكل افضل في سوق العقار ،وان تقوم وزارة
اإلسكان بدورها بصورة أفضل حتى نتخلص
من مشكلة احتكار االراضي لدى فئة قليلة من
ال�ت�ج��ار ال��ذي��ن س�ب�ب��وا تخلفا ك�ب�ي��را ف��ي قطاع
العقار السكني مقارنة بباقي الدول.

عروض مغرية
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لشركة

السهيل:

السالم:

الحجي:

مساهمة
وزارة اإلسكان
ضرورة
ّ
للتخلص من
احتكار األراضي

مساع
ٍ
لتسويق
العقارات
جماعياً
وتخفيض الربح

العقار المحلي
لن يصل
إلى مرحلة
االنهيار ..وإنما
نزول طبيعي

حجم العقارات السكنية
المتداولة في الكويت محدود..
بالنظر لدول المنطقة

على البنوك تقليص نسب
الفائدة للتمويل العقاري
لتحريك التداوالت بالسوق

بعض العروض العقارية
المطروحة في تركيا ودبي
مجرد «حيلة»!

¶ األزمة تشكل فرصة جيدة لحركة تصحيحية لألسعار في المستقبل القريب
السالم العاملية فراس السالم ،في ظل تراجع
ال �س �ي ��ول ��ة امل� �ت ��اح ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار وت �ض �ي �ي��ق
ال �ت �م��وي��ل ال �ب �ن �ك��ي ،ي �س �ع��ى امل� � �ط � � ِّ�ورون ال��ى
ت�س��وي��ق ال �ع �ق��ارات ب�ش�ك��ل ج�م��اع��ي وخ�ف��ض
ه� ��ام� ��ش ال � ��رب � ��ح م � ��ن ك � ��ل وح� � � ��دة م �ع ��روض ��ة
للبيع ،إلغ��راء املستثمر املحتمل لشراء أكثر
م ��ن وح � ��دة س �ك �ن �ي��ة ف ��ي ال �ع �م �ل �ي��ة ال ��واح ��دة،
وذل ��ك ي��أت��ي ك�ح��ل مل��واج�ه��ة ان�خ�ف��اض أع��داد
امل�س�ت�ث�م��ري��ن ال �ع��ادي�ين ف��ي ال �ف �ت��رة ال�ح��ال�ي��ة،
بسبب أزمة «كورونا».
وأكد السالم ان املستثمر العقاري في الوضع
الحالي يبحث ع��ن ال�ف��رص األك�ب��ر واألف�ض��ل
وب �س �ع��ر ال �خ �ص��م األع� �ل ��ى م ��ن اي � ��ام م ��ا ق�ب��ل
األزمة وتأتي هذه العروض استجابة لتوجه
مقتنصي الفرص في الفترة الحالية ،مشيرًا
إلى أنه في ال��دول التي ينشط بها التسويق
ال �ع �ق��اري؛ ك ��اإلم ��ارات وت��رك �ي��ا وم �ص��ر ،على
س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ي �ت��م ال �ت��روي��ج للمستثمرين
ال ��دول �ي�ي�ن ،ول �ي��س امل �ح �ل �ي�ين ف �ق��ط .ون�ت�ي�ج��ة
ألزم��ة «ك��ورون��ا» انخفض م�ع��دل االستثمار
االج�ن�ب��ي ملنطقة ال�ش��رق األوس ��ط ،م��ا ضغط
على العقار بهذه األس ��واق ،وه��ذا ال ينطبق
على السوق الكويتي.
وأوض��ح السالم أن العقارات في الكويت لن

ت�ح��ذو ه��ذا املنحنى ،ل�ك��ون الطلب ي��أت��ي من
قبل املواطنني الراغبني في السكن بالدرجة
ً
األول � ��ى ل�ل�ق�ط��اع ال�س�ك�ن��ي األك �ث ��ر ت� � ��داوال ما
ب�ين قطاعات العقار األخ ��رى ،وأم��ا بالنسبة
ال ��ى ال �ع �ق��ار االس �ت �ث �م��اري ف �غ �ي��اب «امل��اس �ت��ر
دي �ف �ي �ل��وب��ر» ،أو م��ا ي �ع��رف ب��امل �ط��ور ال�ش��ام��ل
في السوق الكويتيّ ،
يغير من أسلوب البيع
والتطوير العقاري؛ فالسوق الكويتي يعتمد
على املطورين األف��راد والشركات املتوسطة،
أما األسواق املجاورة؛ كالسعودية واالمارات
فهناك مشاريع عقارية ومخططات كبيرة،
بها آالف الوحدات العقارية تطرح للبيع أو
يتم تسويقها من قبل القطاع الخاص هناك.

حيلة وغش
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق � ��ال ال �خ �ب �ي��ر ال� �ع� �ق ��اري ف�ي�ص��ل
ال �ح �ج��ي :إن ال �ع �ق��ارات ف��ي ال �ك��وي��ت ع�م��وم��ا
ّ
ستتعرض للهبوط ف��ي األس �ع��ار ،بما فيها
«ال� �ت� �ج ��اري» و«االس �ت �ث �م ��اري» و«ال �س �ك �ن��ي»
و«ال � �ص � �ن ��اع ��ي» .ن �ح��ن ف ��ي أزم� � ��ة وب� � ��اء وق��د
تلحقها أزمة اقتصادية قد تستمر لسنوات.
ّ
التعرض
وبالتالي ،فإن األسعار ال بد لها من
ل� �ل� �ن ��زول ،وه � ��و ال ��وض ��ع ال �ط �ب �ي �ع��ي ل�ل�ع�ق��ار
ف ��ي ه �ك��ذا ظ� � ��روف .اال ان ال �ه �ب��وط س�ي�ك��ون

مرونة البنوك تحافظ على األصول
أكد فراس السالم أنه يتعني على البنوك تخفيض نسب الفائدة للتمويل العقاري وتقليل نسب الدفعة
األولى للتمويل ليزداد التداول حتى ينتعش السوق وأن تكون أكثر مرونة مع عمالئها وتسمح لهم
بتأجيل قسطني أو ثالثة أقساط سنويًا للملتزمني منهم وذلك لتشجيعم على الشراء أو املحافظة
على أصولهم العقارية وإعطاء هذا القطاع املهم مزيدًا من الثقة وفي النهاية املصلحة للجميع فالبنوك
تستفيد من التمويل وتحافظ على عمالئها وعلى قيمة أصولهم املرهونة ملصلحتهم مما ينعكس
على أرباحها.

بطيئا وبشكل تدريجي ،وه��ذه هي ضريبة
االزم��ات .اسعار العقار في السوق املحلي ال
بد من انخفاضها ،فهي باالساس متضخمة
ّ
تحسن االوض��اع سيكون
بشكل كبير .وعند
ارتفاعها ايضا بطيئًا وتدريجيًا .لكن حتى
وان انخفضت االس�ع��ار خ�لال الفترة املقبلة
ف��إن�ن��ا ل��ن نشهد ع��روض��ًا مماثلة لتلك التي
أش��رن��ا ال�ي�ه��ا ،ف��ي وق��ت س��اب��ق ،وال�ت��ي لجأت
ال�ي�ه��ا ب�ع��ض االس � ��واق ف��ي ال� ��دول امل �ج��اورة.
وأك � ��د ال �ح �ج��ي أن ال �ع �ق��ار امل �ح �ل��ي ل ��ن يصل
ال��ى م��رح�ل��ة االن �ه �ي��ار ،وان �م��ا ن ��زول طبيعي،
مضيفًا :لعل ه��ذا النزول هو خير لكثير من
االف��راد الذين بحاجة لشراء ع�ق��ارات (أرض،
ّ
بيت ،عمارة ،وغير ذلك) ،إال أنهم لم يتمكنوا
م��ن ال �ش��راء بسبب تضخم األس �ع��ار .ك�م��ا ان
ال �ن��زول سيكون بمنزلة خ�ط��وة تصحيحية
ً
وصحية للسوق مستقبال.
وذك��ر ان العقار ف��ي تركيا ال ي��زال متماسكا
وق ��د ت �ك��ون ه �ن��اك ح��ال��ة او اث �ن �ت��ان تشكالن
ح ��االت استثنائية ل�ي��س اال ،م�ش�ي��را ال��ى ان
ب �ع��ض ال� �ع ��روض ق��د ت �ك��ون ب�م�ن��زل��ة الحيلة
م��ن البائع لتسويق ع�ق��ارات��ه للمشتري مما
يجعله اغراء بال جدوى ،موضحا على سبيل
امل �ث��ال ان اإلع�ل�ان ع��ن شقتني (اش �ت��ر واح��دة
وال �ث��ان �ي��ة م �ج��ان��ا) ب�س�ع��ر  1.490.000ل�ي��رة
تركية والتي تعادل نحو  65860دينارا هذا
السعر اصال لشقتني وقد تتجاوز قيمتهما
االصلية بربحية كبيرة .وأضاف الحجي اما
السبب اآلخر فقد يكون البائع مضطرًا للبيع
خاصة في حال تراكم مديونياته التي وجب
سدادها للبنوك ،ولكي ال يخسر مصداقيته
م��ع البنوك فإنه ق��د يضطر للتضحية ببيع
ممتلكاته العقارية.

انخفاضات قيم
«التجاري»
و«االستثماري»
ذك� � � � ��ر ح� � ��ام� � ��د ال� � �س� � �ه� � �ي � ��ل ،أن ال� �س� �ك ��ن
االستثماري سيشهد انخفاضًا واضحًا
في القيمة اإليجارية ،وقد تنخفض أيضًا
قيمة العقارات االستثمارية وذل��ك نظرًا
لتزايد الشواغر كما سيعتمد مستوى
االنخفاض على مدى جدية الحكومة في
تعديل الخلل في التركيبة السكانية .أما
بالنسبة للسكن ال �خ��اص فاالنخفاض
س �ي �ح��دث ت��دري �ج �ي��ًا وع� �ل ��ى م � ��دى ع��دة
س �ن��وات ق��ادم��ة ألس �ب��اب ع��دي��دة أهمها
اعتمادًا على الوضع املالي واالقتصادي
ف��ي ال �ب�لاد واالن �خ �ف��اض ال �ح��اد ألس�ع��ار
ال �ن �ف��ط ،وع � ��دم ت ��واف ��ر م� �ع ��روض بكمية
ت�ت�ن��اس��ب م��ع ح �ج��م ال �ط �ل��ب ف��ي ال �س��وق
ألن��ه ال ي��وج��د ص��ان��ع س��وق ف��ي القطاع
العقاري ،حيث إن هذا الدور كانت تلعبه
الشركات بشكل جيد في السابق ولكن
ان�ت�ه��ى ب�ع��د اق ��رار ق��ان��ون  ،2008 9/8إذ
إن وقف الشركات عن التداول في قطاع
ال�ع�ق��ار السكني ك��ان سببًا رئيسيًا في
ارت �ف��اع أس�ع��ار ع �ق��ارات ال�س�ك��ن ال�خ��اص
ف��ان�ت�ش��رت ال �ف��وض��ى وع� ��دم امل�ه�ن�ي��ة في
القطاع بعد إق ��راره مباشرة خاصة مع
غياب الرقابة الفعالة على قطاع العقار.
ث��ان �ي��ا ال �ح �ك��وم��ة ال ت �ق ��وم ب ��دوره ��ا ف��ي
توفير املساكن بشكل جيد بل خططها
ال�س�ك�ن�ي��ة ب�ط�ي�ئ��ة ج ��دا وت�ق�ل�ي��دي��ة وغ�ي��ر
متطورة.
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اتخذت نهجاً أكثر انتقائية للحد من المخاطر

الصناديق السيادية ..انضباط ومرونة باألزمة
أصدر المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية  IFSWFوشركة ستيت ستريت
كوربوريشن ،وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تقديم الخدمات
المالية ،تقريرا حديثا تناول كيف تفاعلت صناديق الثروة السيادية ،والمستثمرون من
المؤسسات بشكل عام ،مع تقلبات األسواق المالية الناجمة عن جائحة كورونا.

إيمان عطية
ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة ال �ب �ي��ان��ات ال �ض �خ �م��ة في
«ستيت ستريت» الخاصة بتدفقات رؤوس األم��وال
امل��ؤس �س �ي��ة امل�س�ت�ث�م��رة امل �ج �ه��ول��ة امل �ص��در وامل�ج�م�ع��ة
واملقابالت مع أعضاء املنتدى الدولي لصناديق الثروة
السيادية فيما يقرب من  40دول��ة ،كشفت الدراسة أن
العديد م��ن صناديق ال�ث��روة السيادية واملستثمرين
املؤسسيني ك��ان��ت ب��األص��ل تتمتع إم��ا ب��زي��ادة ال��وزن
ال�ن�ق��دي أو ن�ق��ص ال ��وزن ب� ��األوراق امل��ال�ي��ة ق�ب��ل م��ارس
 2020عندما أصبح التأثير االق�ت�ص��ادي للوباء أكثر
وض ��وح ��ا .ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ،أث �ب �ت��ت م �ح��اف��ظ ص�ن��ادي��ق
ال �ث��روة ال�س�ي��ادي��ة أن �ه��ا أك �ث��ر م��رون��ة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل مع
اضطرابات وتقلبات السوق في م��ارس وأبريل 2020
مما كان متوقعا.
وت �ش �ي��ر دراس � ��ة امل �ن �ت��دى ال ��دول ��ي ل �ص �ن��ادي��ق ال �ث��روة
ال�س�ي��ادي��ة وش��رك��ة ستيت س�ت��ري��ت ك��ورب��وري�ش��ن إل��ى
أن املستثمرين من املؤسسات ،بما في ذل��ك صناديق
ال �ث��روة ال �س �ي��ادي��ة ،ل��م ي �ظ �ه��روا ع��زوف��ا ع��ن امل�خ��اط��رة
ع� �ل ��ى ن� �ط ��اق واس � � ��ع ف� ��ي س � ��وق ات� �س ��م ب��االن �خ �ف��اض

والتقلب .وبدال من ذلك تشير الدراسة إلى أنهم قاموا
بمخاطرة انتقائية من خالل بيع أصول الدخل الثابت
ل�ش��راء األس�ه��م ،إلع��ادة م��وازن��ة محافظهم واالحتفاظ
بمخصصاتهم من فئة األسهم ذات املخاطر العالية.
ووج��د التقرير أن معظم صناديق ال�ث��روة السيادية،
إل��ى جانب أن��واع أخ��رى من املؤسسات االستثمارية،
ب��دأت ع��ام  2020بمراكز منخفضة ال��وزن في األص��ول
ال�خ �ط��رة ،م�ث��ل ال��دي��ون ال�س�ي��ادي��ة وس �ن��دات ال�ش��رك��ات
وأس��واق الصرف األجنبي ،في حني كانت مستويات
النقد عند أعلى املستويات منذ األزمة املالية العاملية.
وب �ح �ل��ول ال ��وق ��ت ال � ��ذي اس �ت �ق��رت ف �ي��ه ال �ت �ق �ل �ب��ات في
م��ارس وأب��ري��ل ،ل��م ت��دخ��ل ص�ن��ادي��ق ال�ث��روة السيادية
واملستثمرون من املؤسسات في عمليات بيع مذعورة
لألسهم ،كما فعلوا في عام  ،2008بل اتخذوا «نهجا
أكثر انتقائية للحد من املخاطر».
وبينما كان هناك اتجاه عام نحو األمان تجاه الواليات
املتحدة نسبة الى األس��واق الناشئة بني جميع أنواع
املستثمرين املؤسسيني ،أفادت معظم صناديق الثروة
ال�س�ي��ادي��ة ال�ت��ي شملتها ال��دراس��ة ب��أن�ه��ا ك��ان��ت تبيع
أوراقًا مالية ذات دخل ثابت لشراء األسهم واالحتفاظ

¶ لم تدخل
في عمليات البيع
المذعورة لألسهم

بمخصصاتها املستهدفة في تلك الفئة من األصول.

تدفقات رأس املال
ي� �ق ��ول ن �ي ��ل ك � �ل ��ارك ،رئ� �ي ��س ش ��رك ��ة س �ت �ي��ت س �ت��ري��ت
أسوشيتس أي ام أي ايه التابعة لستيت ستريت« :لم
نلحظ ع��زوف��ًا واس��ع النطاق ع��ن املخاطرة خ�لال هذه
الفترة مقارنة باألزمات السابقة ،وتشير الدالئل إلى
استقرار في إجمالي تدفقات رأس املال التي لوحظت
عبر فئات األصول خالل شهر أبريل ،لقد حافظت تلك
ال�ص�ن��ادي��ق ع�ل��ى االن�ض�ب��اط امل��ؤس�س��ي خ�ل�ال تقلبات

«الوطني» :األسهم العالمية تواصل تراجعها

كيف واجهت البنوك العالمية
مخاطر «كورونا»؟
تناول تقرير لبنك الكويت الوطني تفاعل
البنوك العاملية مع أزم��ة جائحة كورونا،
إذ وض ��ع ال��وب��اء ن�ه��اي��ة ألط ��ول ف �ت��رة من
ال�ت��وس��ع االق �ت �ص��ادي ش�ه��دت�ه��ا ال��والي��ات
املتحدة في تاريخها.
وق � � ��ال ال� �ت� �ق ��ري ��ر :ف� ��ي  15م� � � ��ارس ،خ�ف��ض
االح �ت �ي��اط��ي ال �ف��درال��ي س�ع��ر ال �ف��ائ��دة إل��ى
 ،%0.25معلنًا أن��ه «ي�ت��وق��ع ال�ح�ف��اظ على
ه � ��ذا ال� �ن� �ط ��اق امل �س �ت �ه ��دف ح �ت ��ى ي�ص�ب��ح
واثقًا من أن االقتصاد قد تجاوز األحداث
األخ �ي��رة وي�س�ي��ر ع�ل��ى ال�ط��ري��ق الصحيح
ل �ت �ح �ق �ي ��ق ال � �ح � ��د األق � � �ص � ��ى م � ��ن أه � � ��داف
التوظيف واس�ت�ق��رار األس �ع��ار» ،كما أعلن
ع��ن خ �ف��ض ن �س��ب م�ت�ط�ل�ب��ات االح�ت�ي��اط��ي
إل��ى الصفر للمرة األول��ى ف��ي ال�ت��اري��خ ،ثم
في  23م��ارس ،أعلن االحتياطي الفدرالي
أنه سيزيد مشترياته من سندات الخزانة
واألوراق املالية املدعومة بالرهن العقاري.
ونتيجة لذلك ،من املتوقع أن تتجاوز قيمة
امليزانية العمومية لالحتياطي الفدرالي
ذروتها بعد األزمة املالية العاملية البالغة
 4.5ت��ري �ل �ي��ون��ات دوالر .ف��ي وق ��ت ارت �ف��ع
الطلب على أصول املالذ اآلمن ،كما أثبتت
أسهم قطاع التكنولوجيا مرونتها خالل
األزمة.
وأشار التقرير إلى أن أوروبا لم تستجب
ل�ل�أزم ��ة ب �س �ي��اس��ات ت� �ق ��ارب م ��ا ش �ه��دن��اه
خ �ل��ال االزم� � � ��ة امل ��ال� �ي ��ة ال �ع ��امل �ي ��ة ف� ��ي ع ��ام
 .2009 - 2008ع��وض��ًا ع��ن ذل��ك ،ق��ام البنك
امل��رك��زي االوروب ��ي بتطبيق مجموعة من
السياسات املالية وشراء السندات.
وف��ي اط��ار استجابته لتلك األوض��اع ،قرر
«امل � ��رك � ��زي األوروب� � � � ��ي» ت��وس �ي��ع ب��رن��ام��ج
ع�م�ل�ي��ات إع� ��ادة ال�ت�م��وي��ل ال�ط��وي�ل��ة األج��ل
 LTROلتقديم ق��روض منخفضة التكلفة
ل �ل �ب �ن��وك وت� �ع ��زي ��ز م �س �ت ��وي ��ات ال �س �ي��ول��ة
املتاحة في النظام املالي .وفي الوقت ذاته،
تم تمديد برنامج عمليات إعادة التمويل

البنوك المركزية العالمية اتخذت إجراءات غير مسبوقة في األزمة

الطويلة األجل املستهدفة  TLTROلتوفير
القروض بأسعار أقل من السوق للشركات
الصغيرة واملتوسطة .كما ّقدم البنك أيضًا
 120مليار ي��ورو إضافية لبرنامج ش��راء
األصول إلى جانب  20مليار يورو شهريًا،
ك��ان ق��د ت�ع� ّ�ه��د ب�ه��ا س��اب�ق��ًا .وب�ع��د أق��ل من
أس�ب��وع واح ��د ،أع�ل��ن «امل��رك��زي األوروب ��ي»
ّ
سيقدم برنامج الشراء الطارئ بسبب
أنه
ال � ��وب � ��اء ل � �ش� ��راء األوراق امل ��ال� �ي ��ة ال �ع��ام��ة
وال�خ��اص��ة ،بقيمة  750م�ل�ي��ار ي ��ورو .وت��م
تأكيد ان�ك�م��اش ال�ن��ات��ج املحلي اإلجمالي
الفصلي في منطقة ال�ي��ورو عند مستوى
 %3.8ل �ل��رب��ع األول م ��ن ع ��ام  ،2020وه��و
األعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام
.1995
وأض � ��اف ال �ت �ق��ري��ر :ف ��ي امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة،
أعلن بنك إنكلترا عن تبنيه حزمة تدابير

ت �ت �ض �م��ن أرب� �ع ��ة إج � � � ��راءات ل �ل �ت �ع��ام��ل م��ع
االض� �ط ��راب ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ،ب �م��ا ي�ش�م��ل
خ �ف��ض س �ع��ر ال �ف ��ائ ��دة ب �م �ق��دار  50نقطة
أس ��اس إل��ى م�س�ت��وى ت��اري�خ��ي منخفض،
بلغ  ،%0.25وإعادة طرح «مخطط التمويل
ّ
امل��ؤق��ت» ال��ذي ي��وف��ر للبنوك أكثر م��ن 110
مليارات دوالر من القروض بمعدالت فائدة
منخفضة ،كما قام بخفض متطلبات رأس
املال االحتياطي للبنوك إلى  ،%0وتجميد
توزيعات أرباح البنوك .ومستقبليًا ،أعلن
البنك أنه سيزيد معدالت اقتراضه أربعة
أضعاف خالل الربع الثاني من عام .2020
أوض� � ��ح ت �ق��ري��ر ال �ب �ن��ك ال ��وط� �ن ��ي أن ب�ن��ك
ال�ي��اب��ان ،ال��ذي تصل م�ع��دالت ف��ائ��دت��ه إلى
مستويات متدنية بالفعل ،أقدم على ضخ
 4.6مليارات دوالر من السيولة في البنوك
اليابانية لتقديم قروض قصيرة االجل في

مارس.
واخ � �ت � �ت ��م ال� �ت� �ق ��ري ��ر :ع� �ل ��ى ع� �ك ��س م�ع�ظ��م
ن�ظ��رائ�ه��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م ،ي �ب��دو ان
ّ
ت �ف ��ش��ي ف � �ي� ��روس ك� ��ورون� ��ا امل �س �ت �ج��د ف��ي
ال �ص�ين ق��د ب�ل��غ ذروت ��ه خ�ل�ال ال��رب��ع االول
ّ
م��ن ع ��ام  ،2020م��ع ت��وق �ع��ات ب��ان�خ�ف��اض
النمو ال��ى ما دون الصفر في الربع االول
وانخفاض ال��ى مستوى اق��ل م��ن  %5لهذا
ال �ع ��ام .وف ��ي م�س�ت�ه��ل ش �ه��ر ف �ب��راي��ر ،ضخ
البنك املركزي الصيني  57مليار دوالر في
النظام املصرفي .ثم في منتصف م��ارس،
اعلن عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 78.8
مليار دوالر ،من خالل تخفيض متطلبات
اح �ت �ي ��اط ��ي ال � �ب � �ن ��وك .وش� �ه ��د االق �ت �ص ��اد
الصيني انكماشًا شديدًا بنسبة  %9.8في
ال��رب��ع االول م��ن ع��ام  ،2020ب�ع��د ان شهد
ّ
نموًا بنسبة  %1في الربع السابق.

«كامكو» :مدفوعة بتراجع اإلنتاج وانتعاش الطلب

بارقة أمل ألسواق النفط المنهارة
ذك��ر تقرير «كامكو إنفست» أن أسعار
النفط أب��دت عالمات ت��دل على تعافيها
م��ن أدن ��ى مستوياتها امل�س�ج�ل��ة ف��ي 22
ع��ام��ًا وذل � ��ك ق ��راب ��ة ن �ه��اي��ة ش �ه��ر أب��ري��ل
 ،2020بعد أن أشارت التقارير إلى توقع
انتعاش الطلب خالل النصف الثاني من
ال�ع��ام .كما تلقت األس�ع��ار دعمًا نتيجة
ل�ف��رض ق�ي��ود م �ش��ددة ع�ل��ى ال �ع��رض من
قبل منتجي األوبك ،وخاصة السعودية،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت��راج��ع ام� � ��دادات النفط
ال � �ص � �خ � ��ري األم� � �ي � ��رك � ��ي ع � �ل� ��ى خ �ل �ف �ي��ة
انخفاض األسعار ،وأزمة التخزين.
ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �ط �ل��ب ،أك ��د ال �ت �ق��ري��ر أن��ه
ال ت� ��زال ال �ت��وق �ع��ات ال �خ��اص��ة بالنصف
ال� �ث ��ان ��ي م ��ن ع � ��ام  2020غ �ي��ر واض �ح��ة
املعالم ،إال أن التقديرات املتعلقة بالربع
الثاني م��ن ع��ام  2020تشير إل��ى تراجع
س�ن��وي بنسبة  20ف��ي امل �ئ��ة ف��ي الطلب
العاملي على النفط ،فيما يعد أحد أكبر
االنخفاضات املسجلة على اإلط�لاق .إال

 % 20تراجع الطلب
العالمي على النفط
في النصف الثاني
أن��ه على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ،فقد ت��م تعديل
ت�ق��دي��رات ال �ع��ام بشكل إي�ج��اب��ي مقارنة
بمستويات الشهر املاضي.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية ،من املتوقع
أن يتحسن ال�ط�ل��ب ال�ع��امل��ي ع�ل��ى النفط
إل��ى  91.2مليون برميل يوميًا ف��ي عام
 2020مقابل التوقعات السابقة البالغة
 90.5مليون برميل ي��وم�ي��ًا ،بانخفاض
قدره  8.6ماليني برميل يوميًا.
وأش��ار تقرير كامكو أن اتجاها جديدا
ظ� �ه ��ر ف� ��ي ال � �ص�ي��ن ،ال� �ت ��ي أع� � � ��ادت ف�ت��ح

اقتصادها ،يتمثل في تفضيل استخدام
وس ��ائ ��ل امل � ��واص �ل��ات ال �خ ��اص ��ة ك �ب��دي��ل
عن النقل العام سعيًا لتجنب اإلصابة
ب��ال�ف�ي��روس .وق��د ي��ؤدي ذل��ك إل��ى زي��ادة
الطلب على النفط إلى مستويات تفوق
ال�ت��وق�ع��ات ع�ل��ى امل ��دى ال�ق��ري��ب وارت �ف��اع
الطلب على البنزين.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية ،انخفض
اإلن � �ت ��اج م ��ن خ � ��ارج أوب � ��ك ب �م �ق��دار 1.1
م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا ف��ي أب��ري��ل ،2020
وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ي�ن�خ�ف��ض اإلن �ت��اج في
ال��رب��ع الثاني م��ن ع��ام  2020بمقدار 6.7
ماليني برميل يوميًا.
أوض��ح تقرير كامكو أن تقديرات نمو
الطلب العاملي على النفط لعام 2019
اس �ت �ق ��رت دون ت �غ �ي �ي��ر ع �ن��د م�س�ت��وى
 0.83م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا ،م��ع توقع
أن ي �ص��ل م �ت��وس��ط ال �ط �ل��ب إل ��ى 99.67
مليون برميل يوميًا .وبالنسبة لعام
 ،2020تم تعديل التوقعات وخفضها

وف �ق��ًا ألح� ��دث ال �ت �ق��دي��رات ب��واق��ع 2.23
مليون برميل يوميًا ،حيث يتوقع أن
يتراجع الطلب اآلن بواقع  9.07ماليني
برميل يوميًا ليصل في املتوسط إلى
 90.59مليون برميل يوميًا خالل العام.
وي�ع�ك��س خ�ف��ض ال�ت�ق��دي��رات ف��ي امل�ق��ام
األول ال�ت��راج��ع ال �ح��اد ف��ي ال�ط�ل��ب على
وق� ��ود ال �ن �ق��ل خ�ل�ال ال ��رب ��ع ال �ث��ان��ي من
ع��ام  2020على خلفية ت��داب�ي��ر الحظر
املفروضة بسبب تفشي كوفيد -19مع
ت��وق��ع أن ي�ش�ه��د ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال��وق��ود
ال �ص �ن��اع��ي م ��زي� �دًا م ��ن ال �ض �ع ��ف .وت��م
تعديل توقعات الطلب للدول التابعة
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
وخ �ف �ض��ه ب ��واق ��ع  1.20م �ل �ي��ون ب��رم�ي��ل
يوميًا ليصل إلى  42.71مليون برميل
يوميًا ،في حني تم تعديل نمو الطلب
على النفط من خ��ارج منظمة التعاون
االق� �ت� �ص ��ادي وال �ت �ن �م �ي��ة ب �م �ق��دار 1.03
مليون برميل يوميًا.

السوق خالل مارس وأبريل».
وتشير الدراسة إلى أن صناديق الثروة السيادية لم
ت�ق��م بعمليات ب�ي��ع واس �ع��ة ال�ن�ط��اق لتوفير السيولة
ل�ل�ح�ك��وم��ات ك�م��ا ك��ان متوقعا ع�ل��ى ن�ط��اق واس ��ع ،مع
وج��ود ص�ن��دوق�ين س�ي��ادي�ين فقط م��ن ب�ين الصناديق
العشرة التي خضعت للدراسة تم استدعاء أصولهما
م ��ن ق �ب��ل ح �ك��وم��ات �ه �م��ا ل �ل �م �س��اع��دة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
الحاجة االقتصادية األك�ب��ر .ف��ي ح�ين أف��اد صندوقان
آخران أنه طلب منهما دعم مشاريع حكومية إضافية
منذ بداية األزمة.

وغ��ال �ب��ا م ��ا ي �ش��ار إل� ��ى ص �ن��ادي��ق ال� �ث ��روة ال �س �ي��ادي��ة
باسم «صناديق األي��ام العصيبة» ،التي تحتكم على
الكثير من األم��وال التي يمكن ملالكيها من الحكومات
االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��ا ف��ي أوق � ��ات امل �ص��اع��ب االق �ت �ص��ادي��ة.
وي��وض��ح ال�ت�ق��ري��ر أن ��ه م��ن ال�ص�ع��ب أن ن�ت�خ�ي��ل ي��وم��ا
عصيبا أو حاجة اقتصادية أكبر من ال��رك��ود العاملي
الحالي الناشئ عن جائحة كورونا .ويضيف التقرير:
«في الواقع ،بدال من استغالل أموالها في هذه األيام
العصيبة ،اقترضت ع��دة حكومات م��ن ال��دول الغنية
بالنفط من الخليج العربي إلى كازاخستان مؤخرا من
أسواق السندات الدولية لتغطية العجز في امليزانية».
ك �م��ا أش � ��ار ال �ت �ق��ري��ر أي �ض ��ا إل� ��ى االت � �ج� ��اه ع �ل��ى م��دى
السنوات الخمس املاضية نحو زي��ادة الصناديق من
انكشافها على شركات امللكية الخاصة ،مما أدى إلى
وصول رأس املال صناديق امللكية الخاصة إلى أعلى
مستوى له على اإلط�لاق عند  2.5تريليون دوالر في
ديسمبر  ،2019وفقا لشركة بني كابيتال.
وي �ق��ول دن �ك��ان بونفيلد ،ال��رئ�ي��س التنفيذي املنتدى
الدولي لصناديق الثروة السيادية« :تشير دراستنا
إل��ى أن ص�ن��ادي��ق ال �ث��روة ال�س�ي��ادي��ة ل��م ت�ق��م بتصفية
واسعة النطاق لتوفير السيولة للحكومات .بل تمكنت
من استخدام وضعها النقدي لتلبية عمليات استدعاء
ل��رأس امل��ال م��ن قبل م��دي��ري ش��رك��ات امللكية الخاصة،
واالس �ت �ث �م��ار ف��ي م�ص��ال��ح ال�ح�ك��وم��ات ال �ت��ي تمتلكها
على املدى الطويل ،في وقت يتسم بقدر كبير من عدم
اليقني».

استطالع لشركة  Bensirriعن السوق الكويتية:

الحظر يدفع نصف الشركات
للخروج من الدورة االقتصادية
ك �ش��ف اس �ت �ط�ل�اع أج ��رت ��ه ش ��رك ��ة Bensirri Public
 Relationsح ��ول م ��دى «ت ��أث ��ر ال �ش��رك��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
بكوفيد »-19أن  %56من الشركات املحلية غير قادرة
على االستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين
إض��اف �ي�ي�ن ج� � � ّ�راء ت�ع�ط�ي��ل األع� �م ��ال وف � ��رض ال�ح�ظ��ر
الجزئي في كل أرجاء البالد منذ  22مارس  2020إال
أنه وبعد مرور شهرين على األزم��ة ال تزال األسواق
مغلقة والتكاليف الثابتة دون معالجة ،األم��ر الذي
من املؤكد سيزداد سوءا في شهر مايو الجاري بعد
تطبيق الحظر الكلي في  11مايو .2020
وب�ّي�نّ االستطالع ال��ذي شمل ردود  498من أصحاب
األع �م ��ال وال ��رؤس ��اء ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين ل �ش��رك��ات ك��وي�ت�ي��ة
ب��أن تغطية التكاليف الثابتة تعد أه��م تحد يواجه
الشركات التي يمثلونها ،حيث قام  %56من الشركات
بطلب امل��رون��ة ف��ي تسديد اإلي �ج��ار ،بينما ق��ام %21
بفرض إج��ازة من دون رات��ب للموظفني مما يخالف
ق��ان��ون العمل وه��ي إج ��راءات أج�ب��رت الشركات على
اتخاذها في غياب القرارات االقتصادية املحفزة.
وبدورها ،قالت مريم أنور العيسى ،مسؤولة اتصال
ف��ي شركة  Bensirri Public Relationsوأح��د أعضاء
ُ
فريق إع��داد االستطالع وتحليل نتائجه« :منذ بدء
األزم��ة وحتى ال�ي��وم ،ق��ام  %45م��ن أص�ح��اب األعمال
بتعليق نشاطاتهم إال أن األزم��ة في بدايتها وعدم
القدرة على تغطية التكاليف الثابتة له أثر مضاعف
ع�ل��ى االق �ت �ص��اد ،ح�ي��ث ان��ه م��دخ��ل لتسريح العمالة
وإغ �ل��اق ال �ن �ش��اط وإع �ل��ان اإلف �ل��اس م ��ن دون غ�ط��اء
قانوني مما سيخلق جدال قانونيا وتصبح األزمة
ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص أزم� �ت�ي�ن ،األول � ��ى ك��وف �ي��د-19
والثانية قضائية في املحاكم».
وب��اإلش��ارة إل��ى التحفيزات املناسبة لدعم املشاريع
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ت �ص��در م�ع��ال�ج��ة ال�ت�ك��ال�ي��ف
الثابتة القائمة ،حيث حدد  %60من أصحاب األعمال

 % 56منها غير قادرة على
تغطية التكاليف الثابتة
ألكثر من شهرين إضافيين
وال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين امل�ش��ارك�ين ف��ي االس�ت�ط�لاع أن أول��وي��ة
ال��دع��وم يجب أن تكون اإلع�ف��اء من اإلي�ج��ار بموجب
ق��ان��ون أو م��رس��وم ،تلتها ف��ي امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة طلب
 %53منهم منحة مالية مباشرة لتغطية التكاليف
التشغيلية ملدة  6أشهر.
وع��ن إع�ل�ان ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ال�س�م��اح ل�ل�ب�ن��وك تقديم
ق� � � ��روض م� �ي� �س ��رة ل� �ل� �ش ��رك ��ات امل� � �ت� � �ض � ��ررة ،أوض � ��ح
االستطالع أن  %81من أصحاب األعمال ال يرون بأن
السياسيات الحكومية تنفعهم ال سيما بعد إعالن
ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي األم ��ر ال ��ذي ص� ّ�ع��ب ع�ل�ي�ه��م ال��وص��ول
للمصارف والحصول على التمويل.
يذكر بأن االستطالع تم إع��داده من قبل فريق بحث
مكون م��ن محمد فايز امل�ط��وع وم��ري��م أن��ور العيسى
ون ��وف ط ��ارق امل��زي��دي وت��وزي �ع��ه ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت في
الفترة من  24وحتى  28أبريل  2020في ظل الحظر
ال�ج��زئ��ي وق�ب��ل إع�ل�ان تطبيق ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي ف��ي 11
مايو  ،2020حيث تمت دراسة وتحليل قاعدة بيانات
تضم  498شركة كويتية جميعها حققت أرباحًا في
 ،2019حيث استبعاد الشركات التي حققت خسائر
ح�ف��اظ��ًا ع�ل��ى م�ص��داق�ي��ة التحليل م��ن ال �ت��أوي��ل ،وأن
جميع الشركات محل ال��دراس��ة هي شركات كويتية
ناجحة ،مستقرة وتعمل ب�ك��وادر وطنية ( %89من
املشاركني يمثلون شركات يعمل بها كويتيون).

«بلومبيرغ» :منتجو النفط
يمتثلون التفاقية خفض اإلنتاج
حسام علم الدين
أوضحت وكالة بلومبيرغ أن تخفيضات إنتاج
اتفاق منظمة أوبك ستقلص  9.7ماليني برميل
يوميا من الخام ه��ذا الشهر ،الفتة إل��ى أن هذه
ال�ت�خ�ف�ي�ض��ات ت�ش�ك��ل ن�ح��و  %10م��ن اإلم� ��دادات
ال�ن�ف�ط�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ف��ي أول أس �ب��وع�ين ف �ق��ط من
اتفاقية خفض اإلن �ت��اج .ونقلت ع��ن إد م��ورس،
رئ �ي��س ق �س��م أب� �ح ��اث ال �س �ل��ع ف ��ي ب �ن��ك «س�ي�ت��ي
غ� � ��روب» ،أن ت�خ�ف�ي�ض��ات االن� �ت ��اج أع �م��ق وأه ��م
ب�ك�ث�ي��ر م �م��ا ك ��ان ي�ت��وق�ع��ه أي خ�ب�ي��ر ف��ي م�ج��ال
السلع واالسواق النفطية.
وق��ال إد م��ورس« :االستجابة السريعة ملنتجي
النفط مل��واج�ه��ة تهديد ال�ع��رض ال��زائ��د لإلنتاج
وان�ع�ك��اس��ه سلبا ع�ل��ى اق�ت�ص��ادات�ه��م ي�ع��ود ال��ى
أن �ه ��م أدرك � � ��وا م� ��دى ع �ج��زه��م ع ��ن ب �ي��ع ن�ف�ط�ه��م
بسبب الركود االقتصادي ،لكنهم أيقنوا أخيرا
أن عليهم التعاون فيما بينهم لخفض اإلنتاج
واعترفوا بهذه املشكلة التي تجمعهم».
وأضاف« :اتفاقية خفض االنتاج ملنظمة أوبك+
أك�ث��ر م��ن كافية مل��وازن��ة أس��واق النفط ،وعندما
ت�ن�ت�ع��ش األس �ع��ار س �ي��رى امل�ن�ت�ج��ون ان�خ�ف��اض
امل �خ ��زون ��ات م �م��ا س�ت�ت��رت��ب ع�ل�ي�ه��م إع � ��ادة رف��ع
اإلنتاج مرة أخرى» .وأشارت بلومبيرغ إلى أنه
رغ��م التشكيك في فعالية التدابير التي كشفت
عنها ال�س�ع��ودي��ة وروس �ي��ا ف��ي منتصف أب��ري��ل
مقارنة بالضرر الهائل الذي لحق بالطلب على
ال �خ��ام ،ف��إن تأثير االت�ف��اق�ي��ة على األس ��واق كان
كبيرا ،إذ انتعشت أسعار النفط بنسبة  %60في
األسابيع الثالثة املاضية ،مع إعادة فتح بعض

ال � ��دول ج��زئ �ي��ًا ل�ن�ش��اط��ات�ه��ا وزي� � ��ادة اس �ت �خ��دام
الوقود.
من جهتها ،كشفت شركة «بترو -لوجيستيكس
أس أي ��ه» ،ال�ت��ي ت��راق��ب إن �ت��اج أوب ��ك م�ن��ذ أرب�ع��ة
ع� �ق ��ود ،أن ال� � �ص � ��ادرات ال �ن �ف �ط �ي��ة م ��ن  23دول ��ة
ان�خ�ف�ض��ت  %15م �ن��ذ ب ��دء س��ري��ان االت �ف ��اق في
أول مايو ،كما أظهرت عمليات تتبع الناقالت
ال �ن �ف �ط �ي��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة أن ال � ��ري � ��اض خ �ف �ض��ت
صادراتها من الخام ب�ـ 2.6مليون برميل يوميا
( %28م��ن ص��ادرات�ه��ا السابقة) ال��ى  6.7ماليني
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا خ�ل�ال أول أس �ب��وع�ين م��ن م��اي��و.
وس�ت�ق��وم أرام �ك��و بخفض ص ��ادرات ي��ون�ي��و من
النفط ال��ى ما ال يقل عن  12دول��ة آسيوية ،كما
س�ت�خ�ف��ض ش��رك��ة ال�ن �ف��ط ال �س �ع��ودي��ة ال�ع�م�لاق��ة
شحنات الخام الى أميركا وأوروب��ا بشكل أكثر
حدة من السابق ،وستتخذ دول خليجية ،منها
ال �ك��وي��ت واالم � � ��ارات وع �م ��ان ،خ �ط��وات م�م��اث�ل��ة.
وق��ال��ت «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» ان م��ا أث� ��ار ده �ش��ة ت�ج��ار
ال �ن �ف��ط ه��و ال �ت ��زام روس �ي��ا ب��االت �ف��اق امل �ب��رم مع
ال �س �ع��ودي��ة ،ف�ف��ي االت �ف��اق �ي��ات ال�س��اب�ق��ة ضمنت
موسكو حقها بتخفيضات تدريجية بحجة أن
ظ��روف�ه��ا الجيولوجية الصعبة تتطلب نهجا
ت��دري �ج �ي��ا ل�ت�خ�ف�ي��ض إن�ت��اج�ه��ا م��ن ال �خ��ام مما
جعلها نادرا ما تحقق امتثاال فوريا التفاقيات
خ �ف��ض اإلن � �ت� ��اج ،وأض� ��اف� ��ت« :إال أن ال �ب �ي��ان��ات
ال �ص��ادرة ع��ن وزارة ال�ط��اق��ة ال��روس�ي��ة تظهر أن
ان �ت ��اج م��وس �ك��و م ��ن ال �خ ��ام ان �خ �ف��ض ال ��ى 8.75
ماليني برميل يوميا منذ أوائ��ل مايو ،علما أن
حصة روسيا في اتفاقية خفض االن�ت��اج تبلغ
 8.5ماليني برميل يوميا».
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يصل إلى بيوت العمالء إلنجاز معامالتهم

«الوطني» يوفر خدمة الفرع المتنقل
¶ البنك األوَّ ل محلياً ِّ
مساء إلى الـ 12من منتصف الليل
يوفر هذه الخدمة من الـ8
ً
كعادته يسعى بنك الكويت دوم��ًا إلى
ت �ق��دي��م ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د واس�ت�ث�ن��ائ��ي
ل�ع�م�لائ��ه ،ل��ذا ح��رص ال�ب�ن��ك م�ن��ذ ب��داي��ة
األزم� ��ة ال�ص�ح�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ع�ل��ى ات�خ��اذ
ال � �ع ��دي ��د م � ��ن ال� �ت ��داب� �ي ��ر واإلج� � � � � ��راءات
ال �ت��ي م�ك�ن�ت�ه��م م��ن إن �ج��از م�ع��ام�لات�ه��م
املصرفية بكل سهولة ،مع األخذ أيضًا
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار اإلج � ��راءات االح �ت��رازي��ة
والوقائية ،بما يتماشى مع توجيهات
وزارة الصحة والجهات املعنية ،وذلك
حفاظًا على سالمة العمالء واملوظفني.
ون� �ظ� �رًا ل �ل �ظ��روف ال ��راه �ن ��ة وم� ��ن أج��ل
خدمة العمالء بشكل أفضل ،عمد البنك
إل��ى تخصيص ف��رع متنقل ي�ص��ل إل��ى
أم� ��ام م �ن��زل ال �ع �م�لاء وي �س��اع��ده��م على
إن�ج��از معامالتهم امل�ت�ع��ددة ،وبالتالي
يصبح بنك الكويت الوطني أول بنك
ّ
في الكويت يوفر هذه الخدمة لعمالئه.
ال �ف��رع ع �ب��ارة ع��ن ح��اف�ل��ة ت�ح�ت��وي على
ج � �ه� ��از س � �ح ��ب آل � � ��ي وج� � �ه � ��از ص � ��راف
ت � �ف� ��اع � �ل� ��ي ،ح � �ي� ��ث س � �ي� ��وف� ��ر ل �ل �ع �م�ل�اء
ال �خ��دم��ات ال �ت��ال �ي��ة :ال �س �ح��ب واإلي � ��داع
النقدي ،إصدار بطاقة سحب آلي ،إيداع
وسحب شيكات بنك الكويت الوطني،
علمًا أن عملية السحب النقدي متوفرة
مل�ب�ل��غ  2000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ك�ح��د أدن��ى
ً
وص ��وال إل��ى  5000دي�ن��ار كويتي كحد
أقصى واإليداع النقدي من  2000دينار
ً
كويتي كحد أدنى وص��وال لغاية 3000
دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي ك �ح��د أق �ص ��ى ،ف ��ي حني
أن عملية سحب شيكات بنك الكويت
الوطني متوفرة من  2000دينار كويتي
كحد أدن��ى لغاية  5000دي�ن��ار كويتي
ك� �ح ��د أق � �ص� ��ى .ك� �م ��ا ي� �ق ��دم ه � ��ذا ال� �ف ��رع
امل�ت�ن�ق��ل ج �ه��از ص ��راف ت�ف��اع�ل��ي وال ��ذي
سيمكن العمالء من التحدث بالصوت
وال � �ص� ��ورة م ��ع أح� ��د م��وظ �ف��ي ال��وط �ن��ي
مل �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى إت� �م ��ام م �ع��ام�لات �ه��م

ميثم السالم

قياس درجة حرارة
العمالء قبل الدخول..
وتقديم الكمام
الطبي والقفازات
موظف من «الوطني»
موجود دائما ً في
الفرع المتنقل ..والحجز
عبر الـ«واتس أب»
املصرفية.
ول �ض �م��ان أع �ل��ى م�ع��اي�ي��ر ال �س�لام��ة في
ظ��ل ال� �ظ ��روف ال��راه �ن��ة ،ف��إن��ه ت��م أي�ض��ًا
ات �خ��اذ ك��ل ال�ت��داب�ي��ر ال��وق��ائ�ي��ة ال�لازم��ة،
حيث سيتم قياس درجة حرارة العمالء

الفرع المتنقل لـ«الوطني»

ق �ب��ل ال� ��دخ� ��ول إل� ��ى ال� �ف ��رع وت� �ق ��دم ل�ه��م
الكمامة الطبية وال�ق�ف��ازات .كما يوجد
أح ��د م��وظ �ف��ي ال��وط �ن��ي ف��ي ه ��ذا ال �ف��رع
امل �ت �ن �ق��ل مل� �س ��اع ��دة ال� �ع� �م�ل�اء وت�س�ه�ي��ل
إن �ج ��ازه ��م ل �ل �م �ع��ام�لات .وي� �ق ��دم ال �ف��رع
املتنقل خدماته للعمالء من الساعة الـ8
م �س� ً
�اء إل ��ى ال�س��اع��ة ال � �ـ 12م��ن منتصف
ال �ل �ي��ل ،وذل� ��ك ف ��ي ال ��وق ��ت األف �ض ��ل لهم
إلنجاز معامالتهم بالكثير من الراحة
والسهولة.
وح � ��ول ه� ��ذا امل ��وض ��وع أع �ل ��ن م �س��ؤول
إدارة أج � � �ه� � ��زة ال � �س � �ح� ��ب اآلل� � � � ��ي ف��ي
ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت ال ��وط �ن ��ي م �ي �ث��م ال �س��ال��م
ً
ق��ائ�لا«:ل�ي��س ج��دي �دًا على بنك الكويت
الوطني أن يقدم كل ما هو استثنائي
لدعم عمالئه ،حيث نضع راحة عمالئنا
في أولوية اهتماماتنا .ونظرًا للظروف
الحالية فإننا خصصنا لهم هذا الفرع

امل �ت �ن �ق��ل ال � ��ذي س �ي �ص��ل إل� ��ى أم � ��ام ب��اب
البيت ويوفر لهم الخدمات املتعددة».
ً
وت��اب��ع ال�س��ال��م ق��ائ�لا«:ب��إم�ك��ان العمالء
حجز موعد للحصول على هذه الخدمة
من خالل خدمة الوطني عبر WhatsApp
ع �ل��ى ال ��رق ��م  ،1801801ح �ي��ث سيصل
ال �ف��رع امل�ت�ن�ق��ل إل��ى أم ��ام م �ن��زل العميل
ويقدم له الخدمات املصرفية املختلفة،
ل �ي �ن �ت �ق��ل ب� �ع ��ده ��ا إل� � ��ى م � �ن ��زل ال �ع �م �ي��ل
التالي .مع العلم انه سيتم اإلعالن عبر
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي الخاصة
بالبنك  nbkgroupع��ن ج ��دول املناطق
التي سيتم زيارتها ،وبالتالي بإمكان
العمالء حجز موعدهم مسبقًا .مشددًا
ع �ل��ى أن ه � ��ذه ال� �خ ��دم ��ة م� �ت ��وف ��رة ف�ق��ط
ل �ع �م�لاء ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ،وع�ل��ى
العميل إح�ض��ار البطاقة املدنية حتى
يتسنى له االستفادة من هذه الخدمة».

بالتعاون مع البنوك و«كي نت»

«المركزي» يطرح مبادرة «عيديتي» اإللكترونية
¶ الجهات المعنية ستقوم بنشر إرشادات وافية حول طريقة استخدام الخدمة
ف��ي ظ��ل تطبيق ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ب�لاد
ل �ل �ح ��د م � ��ن ان � �ت � �ش� ��ار ف� � �ي � ��روس ك � ��ورون � ��ا امل �س �ت �ج��د،
وت�ع��زي�زًا إلج� ��راءات التباعد االج�ت�م��اع��ي ،وف��ي إط��ار
ال�ح��رص على اس�ت�م��راري��ة ال�خ��دم��ات األس��اس�ي��ة التي
يوفرها بنك الكويت امل��رك��زي ،بالتعاون مع وح��دات
القطاع امل�ص��رف��ي ،ولتوفير وسيلة مناسبة لتقديم
العيادي م��ع الحفاظ على سالمة أف��راد املجتمع في
ه ��ذه ال �ظ ��روف ،أط �ل��ق ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي م �ب��ادرة
«عيديتي» اإللكترونية بالتعاون مع البنوك الكويتية
وشركة الخدمات املصرفية اآللية املشتركة (كي نت)
ل�ت�ق��دي��م خ��دم��ة إل �ك �ت��رون �ي��ة ت�ت�ي��ح ل�ل�ج�م�ه��ور إرس ��ال
العيدية واستخدامها إلكترونيًا.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي لبنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي،
أش��ار فيه إل��ى أن البنك دأب خ�لال السنوات املاضية
على توفير األوراق النقدية من فئات العملة الوطنية
املختلفة ف��ي امل�ج�م�ع��ات ال�ت�ج��اري��ة لتسهيل حصول
ال �ج �م �ه��ور ع �ل��ى األوراق ال �ن �ق��دي��ة ل �ت��وزي��ع ال�ع�ي��دي��ة
ً
اح �ت �ف��اال ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ون �ظ �رًا ل �ل �ظ��روف ال�ح��ال�ي��ة
ال �ت��ي ف��رض��ت م �م��ارس��ة ال�ت�ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي أص�ب��ح

اإلثنين  25رمضان  1441هـ •  18مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16794

أثناء الحجر ..باالشتراك مع «مينتور العربية»

«زين» تطلق حملة
الصحة النفسية للجميع
دخ � �ل � ��ت م� �ج� �م ��وع ��ة زي � ��ن،
الشركة ال��رائ��دة ف��ي مجال
االت � � �ص� � ��االت ف� ��ي ث �م��ان �ي��ة
أس��واق ف��ي منطقة الشرق
األوس � � � ��ط وأف� ��ري � �ق � �ي� ��ا ،ف��ي
ت � � � � �ع� � � � ��اون م� � � �ش� � � �ت � � ��رك م ��ع
مؤسسة مينتور العربية
إلط� �ل ��اق ح �م �ل ��ة إق �ل �ي �م �ي��ة
ّ
ب � � �ع � � �ن� � ��وان #خ � � ��ل � � ��ك_زي � � ��ن
ع� �ل ��ى وس� ��ائ� ��ل ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي.
وأوض� �ح ��ت امل �ج �م��وع��ة أن
الحملة ستقدم مجموعة
م � � ��ن ال� � �ن� � �ص � ��ائ � ��ح ل �ل�أه� ��ل
واألط� � � � � �ف � � � � ��ال وال � � �ش � � �ب� � ��اب
ل� � �ل� � �ح� � �ف � ��اظ ع� � �ل � ��ى ص� �ح ��ة
ن�ف�س�ي��ة وج �س��دي��ة ج �ي��دة،
والحد من القلق والتوتر،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى تحفيزهم
ع� � �ل � ��ى ال � �ت � �ف � �ك � �ي� ��ر ب �ش �ك ��ل
إيجابي ،وتجنب السلوك
السلبي خالل فترة الحجر
الصحي وما بعده.
وك� �ش� �ف ��ت أن ال� � �ه � ��دف م��ن
ال � �ح � �م � �ل� ��ة ال� � �ح� � �ف � ��اظ ع �ل��ى
س�لام��ة األط �ف��ال وال�ش�ب��اب
خالل جائحة كورونا ،فمن
املهم أيضًا رعاية صحتهم
ال �ن �ف �س �ي��ة ،ح �ي��ث ت �ت� ّ
�وج��ه
ّ
ح� �م� �ل ��ة #خ � ��ل � ��ك_زي � ��ن إل ��ى
األه��ل واألط �ف��ال والشباب
من خالل القنوات الرقمية،
وذل � � ��ك ب� �ت� �ق ��دي ��م ن �ص �ي �ح��ة
واح � � ��دة ي��وم �ي��ًا ب��ال�ل�غ�ت�ين
العربية واإلنكليزية على
م� �ن� �ص ��ات زي � ��ن وم �ي �ن �ت��ور
ال� � � �ع � � ��رب� � � �ي � � ��ة ل� � �ل� � �ت � ��واص � ��ل
االجتماعي ملدة  11يومًا.
ال� �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن ه��ذه
ال� �ن� �ص ��ائ ��ح ت� �ش� �م ��ل :اص ��غ
ب�ت�م�ع��ن ،ي �ح �ت��اج أط�ف��ال�ن��ا
إل � � � � � � � ��ى م � � � � � ��ن ي � �س � �م � �ع � �ه� ��م
ويشعرهم ب��األم��ان ،اطلب
امل� � � �ش � � ��ورة امل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة،
اط� �ل ��ب امل � �س ��اع ��دة ع �ن��دم��ا
ي � �ش � �ع� ��ر أط � � �ف� � ��ال� � ��ك ب � �ع� ��دم

ملصق الحملة الجديدة من «زين» و«مينتور العربية»

ارت� � �ي � ��اح غ� �ي ��ر اع� �ت� �ي ��ادي،
ّ
ان�ش��ر ال��وع��ي واألم ��ل ،رك��ز
ع�ل��ى األم� ��ور ال �ت��ي يمكنك
ً
التحكم ب�ه��ا ب ��دال م��ن تلك
الخارجة عن سيطرتك!
وأف � � � � � ��ادت امل � �ج � �م� ��وع� ��ة أن
ه � � � � ��ذه ال� � �ح� � �م� � �ل � ��ة ج� � � ��اء ت
ملعالجة تداعيات جائحة
ك ��ورون ��ا ال �ت��ي أث� ��رت على
ال �ح �ي��اة ال �ي��وم �ي��ة مل�لاي�ين
ال� � � �ن � � ��اس ح � � � ��ول ال� � �ع � ��ال � ��م،
وم ��ا ي�ع��ان�ي��ه األط� �ف ��ال من
تغييرات جذرية في نمط
حياتهم (إغ�ل�اق امل ��دارس،
ال� � �ح� � �ض � ��ان � ��ات ،ال� �ت� �ب ��اع ��د
ال � � � �ج � � � �س� � � ��دي ،وال� � �ح� � �ج � ��ر
امل� �ن ��زل ��ي) ،ال �ت ��ي ق ��د ت��ؤث��ر
ع� �ل ��ى ن� �ظ ��ام� �ه ��م ال� �ي ��وم ��ي
وشعورهم باألمان.
الجدير بالذكر أن األطفال
ّ
بشدة
والشباب يتابعون
محيطهم ويتفاعلون مع
ال �ض �غ��وط ال �ت��ي ي�ت�ع� ّ�رض
لها أهلهم ومقدمو الرعاية
وأقرانهم وأف��راد املجتمع،
م� � ��ا ق� � ��د ي ��دف� �ع� �ه ��م ل� �ط ��رح
أس �ئ �ل��ة م �ب��اش��رة ح ��ول ما
يحدث اآلن أو ما سيحدث
ف� � � � ��ي امل � � �س � � �ت � � �ق � � �ب� � ��ل ،وق� � ��د

يتصرفون بشكل مختلف
كرد فعل على األحاسيس
القوية التي يشعرون بها
ح� � ��ول ال � ��وب � ��اء (ال� � �خ � ��وف،
ال�ق�ل��ق ،ال�ح��زن وال�غ�ض��ب)،
وق ��د ي�ق�ل��ق األط �ف��ال أيضًا
ب�ش��أن سالمتهم وس�لام��ة
أح� �ب ��ائ� �ه ��م ،وك� �ي ��ف س�ت�ت��م
ت � �ل � �ب � �ي� ��ة اح � �ت � �ي� ��اج� ��ات � �ه� ��م
األس� � � ��اس � � � �ي� � � ��ة (ال � � �ط � � �ع� � ��ام
وامل� � � � � � � � � � ��أوى وامل� � �ل� ��اب� � � � ��س)
ومصير مستقبلهم.
الجدير بالذكر أن مؤسسة
مينتور العربية هي الفرع
اإلقليمي ملينتور العاملية،
وت � �ت � �م � �ث� ��ل م� �ه� �م� �ت� �ه ��ا ف��ي
تمكني األط �ف��ال وال�ش�ب��اب
ك� ��وس � �ي � �ل� ��ة ل � �ل� ��وق� ��اي� ��ة م��ن
ال� � �س� � �ل � ��وك� � �ي � ��ات ال � �خ � �ط� ��رة
م � � ��ن خ � �ل� ��ال ال � �س � �ي� ��اس� ��ات
وتنمية ال�ق��درات واملعرفة
وال � � �ش� � ��راك� � ��ات ،ف� �ف ��ي ع ��ام
 ،2019ع� �ق ��دت م �ج �م��وع��ة
زي ��ن ش��راك��ة م��ع امل��ؤس�س��ة
ل�ع�ق��د ح �ف��ل ع �ش��اء خ�ي��ري
ل �ح �م �ل��ة «ق� � � ��وة ال ��وق ��اي ��ة»
ب �ح �ض��ور امل �ل �ك��ة سيلفيا،
م �ل �ك��ة ال� �س ��وي ��د ورئ �ي �س��ة
مؤسسة مينتور العاملية.

للكشف عن مصابي «كورونا»

ِّ stc
تزود جمعية مشرف
بكاميرات حرارية
من الضروري االستفادة من الحلول التقنية لتجنب
م�خ��اط��ر ان�ت�ق��ال ال �ع��دوى ،ح�ي��ث سيتمكن مستخدم
املوقع اإللكتروني املخصص للعيدية اإللكترونية من
إرسال مبلغ العيدية إلى رقم هاتف املتسلم ،ومن ثم
يمكن للمتسلم االستعالم عن رصيد العيادي املتراكم
لديه على رقم هاتفه ،واستخدام العيدية للتسوق عبر
اإلنترنت من خالل بوابة الدفع اإللكتروني لشركة كي

نت أو تحويل مبلغ العيدية إلى حسابه املصرفي.
ومن الجدير بالذكر أن بنك الكويت املركزي والبنوك
املحلية ستقوم بنشر إرش ��ادات واف�ي��ة ح��ول طريقة
اس �ت �خ��دام ال �خ��دم��ة ،ع �ب��ر ح�س��اب��ات�ه��ا ع �ل��ى م�ن�ص��ات
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ل�ت�س�ه�ي��ل ال ��وص ��ول إل ��ى ه��ذه
ال �خ��دم��ة واالس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا خ�ل�ال ف �ت��رة ع�ي��د ال�ف�ط��ر
املبارك .وكل عام والجميع بخير وعافية.

تتضمن تغيير موعد سفرهم

«القطرية» تمنح المسافرين خيارات مرنة ومريحة
¶ تغيير وجهة السفر في حال كانت ضمن  5000ميل من الوجهة األصلية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديث سياستها
التجارية التي أطلقتها مؤخرًا بعنوان «سافر مطمئنًا»،
ل�ك��ي ت��وف��ر امل��زي��د م��ن ال �خ �ي��ارات امل��رن��ة وامل��ري �ح��ة أم��ام
املسافرين.
وس� ��وف ي�ح�ظ��ى امل �س ��اف ��رون ب��إم �ك��ان �ي��ة ت�غ�ي�ي��ر ت��اري��خ
سفرهم لعدد غير محدود من املرات من دون أي رسوم
إض��اف �ي��ة .ك �م��ا س�ي�ت�م�ك�ن��ون م ��ن ت�غ�ي�ي��ر وج �ه��ة ال�س�ف��ر
طاملا أنها تبعد مسافة أق��ل من  5000ميل من الوجهة
األص�ل�ي��ة .ول��ن ت�ف��رض الناقلة الوطنية ل��دول��ة قطر أي
رسوم إضافية على هذه الخدمات في حال تم استكمال
ال�س�ف��ر (ذه��اب��ًا ع� ��ودة) ق�ب��ل ت��اري��خ  31دي�س�م�ب��ر ،2020
بينما ستطبق أحكام وشروط التذاكر بعد هذا التاريخ.
وستسري صالحية التذاكر التي ُحجزت للسفر حتى
 31ديسمبر  2020ملدة عامني من تاريخ إصدارها.
ك� �م ��ا س �ي �ت �م �ك��ن امل � �س� ��اف� ��رون م� ��ن اس � �ت � �ب ��دال ت ��ذاك ��ره ��م
ب�ك�ي��وم��اي�ل��ز ،أو ب�ق�س�ي�م��ة س �ف��ر م��ع  10ف��ي امل �ئ��ة قيمة
إض��اف �ي��ة ص��ال �ح��ة مل ��دة ع ��ام�ي�ن .إض ��اف ��ة إل ��ى م ��ا س�ب��ق،
ب��إم�ك��ان امل�س��اف��ري��ن اس �ت��رداد ث�م��ن ال�ت��ذاك��ر إل��ى وسيلة
الدفع األصلية التي استخدموها لشراء التذاكر في حال
إلغاء الرحالت.
وقال أكبر الباكر ،الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط
ال �ج��وي��ة ال �ق �ط��ري��ة« :ن� ��درك أن ��ه م��ن ال�ص�ع��ب التخطيط
للسفر ف��ي ه��ذه األوق ��ات ،ل��ذل��ك قمنا بتحديث سياسة
الحجز بهدف توفير املزيد من الخيارات املريحة واملرنة
ل�ل�م�س��اف��ري��ن .ون � ّ
�ود أن ن��ؤك��د للمسافرين ب��أن��ه عندما
يخططون للسفر ،فبإمكانهم السفر بأمان واطمئنان
مع شركة طيران يمكنهم الوثوق بها لتلبية متطلباتهم
واح�ت�ي��اج��ات�ه��م بسهولة ف��ي ح��ال ط��رأ أي تغيير على

إنفوغرافيك يشرح السياسة التجارية الجديدة لـ«القطرية»

خطط سفرهم».
وي��أت��ي تحديث السياسة التجارية للخطوط الجوية
القطرية للتأكيد على مكانة الناقلة كشركة طيران يمكن
للمسافرين الوثوق بها ،خصوصًا بعد عودتها بأكثر
م��ن مليون مسافر إل��ى بلدانهم خ�لال الفترة املاضية،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي الح��ت في
األف��ق بسبب تفشي فيروس ك��ورون��ا (كوفيد  )19 -في
العالم .وحافظت الناقلة على استمرارية عملياتها على
م��دار الساعة وف��ي كل أي��ام األس�ب��وع ،وس� ّ�ي��رت أكثر من
 100رحلة خاصة.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخرًا عزمها البدء
في تشغيل رحالتها إلى شبكة وجهاتها العاملية على
نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر
وتخفيف القيود املفروضة على دخول العديد من الدول
حول العالم .وتخطط الناقلة إلى تسيير رحالتها إلى
 52وج�ه��ة قبل نهاية شهر م��اي��و ،وإل��ى  80وج�ه��ة قبل
نهاية شهر ي��ون�ي��و .وس��وف تمكن السياسة الجديدة
للخطوط الجوية القطرية املسافرين من تغيير خطط
سفرهم بسهولة وي�س��ر م��ع اإلع�ل�ان ع��ن إع ��ادة افتتاح
العديد من الوجهات.

ّ
تسلم وتركيب الكاميرات الحرارية في جمعية مشرف
جانب من

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  ،stcالرائدة
في تمكني التحول الرقمي وتقديم الخدمات
امل� �ب� �ت� �ك ��رة وامل � �ن � �ص� ��ات امل� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ل �ل �ع �م�لاء
ف ��ي ال �ك��وي��ت ،ع ��ن إب � ��رام ص �ف �ق��ة م ��ع جمعية
مشرف لتزويدها بكاميرات مراقبة حرارية
للمساعدة ف��ي مكافحة جائحة كوفيد .-19
وتأتي هذه املبادرة في إطار الحلول املبتكرة
ال �ع��دي��دة ال �ت��ي ت�ط�ل�ق�ه��ا  stcل �ل �م �س��اع��دة في
الكشف املبكر عن األعراض التي ربما تتعلق
بالفيروس.
وق��ال��ت ال �ش��رك��ة ف��ي ب �ي��ان ل�ه��ا ح ��ول عملية
ال�ب�ي��ع ،وال �ت��ي ت�م��ت ب�ق�ي��ادة م �ش��اري الحمد،
مدير عام مبيعات الشركات في  ،stcستسمح
األنظمة الجديدة لجمعية مشرف التعاونية
بإعداد إجراءات للفحص املسبق للكشف عن
ارت�ف��اع درج��ات ح��رارة الجسم ل��دى العمالء،
م��ع السماح للموظفني لوضع ب��روت��وك��والت
اح �ت��رازي��ة ع�ن��د ال�ح��اج��ة ،ال سيما أن ارت�ف��اع
درج � � ��ات ال� � �ح � ��رارة ت �ع��د م ��ن أح � ��د األع� � ��راض
املتعلقة بـ  ،COVID-19حيث تطبق الكاميرات
ال �ح ��راري ��ة خ ��وارزم �ي ��ة م �ت �ط��ورة ب��اس �ت �خ��دام
أجهزة استشعار حرارية عالية الدقة لتوفير
ق� ��راءات ال �ح ��رارة ف��ي غ �ض��ون ث� ��وان .وم ��ن ثم
ي��رس��ل ال�ن�ظ��ام ت�ن�ب�ي� ً�ه��ا ع�ن��د اك�ت�ش��اف درج��ة
حرارة غير طبيعية تسمح للموظفني املصرح
لهم بتولي املسؤولية وتقييم ال��وض��ع .كما
يمكن إعداد الكاميرات بسهولة عند املداخل
وامل��واق��ع امل��زدح�م��ة ،وق ��راءة درج ��ات ال�ح��رارة
للعديد من االفراد في كل مرة.
وأش��ارت شركة  stcإلى أن التقنية الحرارية

ط��ري �ق��ة ف �ع��ال��ة ل �ل �ك �ش��ف امل �ب �ك��ر ع ��ن ارت� �ف ��اع
ً
حاليا في
درج��ات ح��رارة الجسم وتستخدم
جميع أن�ح��اء العالم ك��إج��راء وق��ائ��ي ملكافحة
ان �ت �ش��ار ال� �ع ��دوى .ك�م��ا ي�م�ك��ن اس �ت �خ��دام ه��ذا
ال �ح��ل ال �ف �ع��ال م ��ن ق �ب��ل ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
والجمعيات التعاونية والشركات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة وامل ��ؤس �س ��ات األخ � ��رى ك�خ�ط��وة
اح� �ت ��رازي ��ة ل �ض �م��ان ص �ح��ة وس�ل�ام ��ة ك ��ل من
ً
امل��وظ �ف�ي�ن وال� �ع� �م�ل�اء .ف �ض�ل�ا ع ��ن ذل� ��ك ت �ق��دم
ً
ال�ش��رك��ة أي�ض��ا ً ح�ل��وال رقمية مبتكرة أخ��رى
ملكافحة ال��وب��اء ،التي تشمل مراقبة األس��اور
ال �ت��ي ت�ت�ت�ب��ع ال �ح ��رك ��ات ع �ل��ى م � ��دار ال �س��اع��ة
وترسل اإلخطارات إلى مراكز قيادة الطوارئ.
وتماشيا مع التزام  stcبتوفير حلول متقدمة
ت�م�ك��ن ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ف��ي ال �ك��وي��ت ،ذك��رت
ال �ش��رك��ة أن �ه ��ا س �ت��واص��ل ت �ق��دي��م امل �ن �ت �ج��ات
وال� �خ ��دم ��ات ال �ت ��ي س �ت �س��اع��د ع �ل��ى م �ح��ارب��ة
 COVID-19ب� �ك� �ف ��اءة م �ح �ل� ً�ي��ا .واس �ت �ج��اب��ة
اللتزامها مع ق��رارات ال��دول��ة ،أطلقت الشركة
ً
أي� ��ض� ��ا س �ل �س �ل��ة م� ��ن ال� �ح� �م�ل�ات وامل� � �ب � ��ادرات
ف��ي إط��ارامل �س��ؤول �ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�ش��رك��ات
ملساعدة املواطنني واملقيمني في هذه األوقات
العصيبة.
اختتم البيان بمناشدة املواطنني واملقيمني
لاللتزام باإلرشادات التي تفرضها الحكومة
والبقاء في أم��ان من خ�لال البقاء في املنزل،
مشيرة الى أهمية اتباع توجيهات الحكومة
واالم �ت �ن��اع ع��ن أي اح�ت�ك��اك م�ب��اش��ر ق��د يضر
برفاهية أحبائهم أو أف ��راد آخ��ري��ن م��ن أجل
التغلب على الوباء.
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اليونان وأستراليا ..فتح الكنائس بضوابط
توافد املصلون في اليونان على الكنائس لحضور القداديس ،للمرة األول��ى منذ أسابيع ،عقب تخفيف
القيود املفروضة على التجمعات العامة ،بعد أن اضطر املصلون لالحتفال بعيد الفصح في منازلهم في
أبريل املاضي.واتخذت بعض الكنائس ،امس ،بعض اإلج��راءات الوقائية لضمان تطبيق قواعد التباعد
االجتماعي؛ فحافظت على مسافة مترين بني مقاعد املصلني .وفي أستراليا ،استؤنفت الشعائر الدينية في
عدد من املدن ،بعد سبعة أسابيع من فرض إجراءات اإلغالق وفي نيو ساوث ويلز ،الوالية األكثر اكتظاظا
بالسكان في أسترالياُ ،سمح بتجمع عدد أقصاه  10أشخاص من املصلني في الكنائس ،في حني قرر كثير
من الكنائس واملعابد واملساجد إبقاء أبوابها مغلقة ،خشية انتقال العدوى بني رعاياها من كبار السن.

اإلثنين  25رمضان  1441هـ •  18مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16794

المجر تبدأ اليوم الفتح التدريجي بشكل حذر

ّ
يحتجون ضد بقايا قيود «كورونا»
أوروبيون
تبدأ املجر اليوم ،االثنني ،في رفع القيود املفروضة
منذ مارس بسبب فيروس كورونا في العاصمة
بودابست ،مع إلزام السكان بوضع كمامات لدى
ارتيادهم املتاجر أو رك��وب وسائل النقل العام.
وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إن السلطات
نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس في
العاصمة أيضا ،وذلك بعد أسبوعني من تخفيف
اجراءات العزل العام في مناطق أخرى من املجر.
وأضاف «لقد أصبح واضحا أننا تمكنا من الحد
م��ن ال��وب��اء ف��ي بودابست أي�ض��ا ،لذلك فبوسعنا
االن �ت �ق ��ال إل� ��ى امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال ��دف ��اع في
ب��وداب �س��ت أي�ض��ا ب�ش�ك��ل ح ��ذر ..وم��ن ث��م سنرفع
العزل العام».
وق� ��ال ج��رج�ل��ي ج��ول �ي��اس م��دي��ر م�ك�ت��ب أورب� ��ان
ف��ي ال�ت�ل�ف��زي��ون ال��رس �م��ي ،إن��ه ح��ان ال��وق��ت لفتح
ب��وداب�س��ت تدريجيا م��ع ت��راج��ع ح��االت اإلص��اب��ة
بشكل كبير .وأض��اف أن الحكومة تشاورت أوال
مع الخبراء الطبيني.
وس �ي �ك��ون ب��اس �ت �ط��اع��ة امل �ط��اع��م وامل �ق��اه��ي فتح
أبوابها ابتداء من اليوم .وسيسمح لكل املتاجر
أيضا بإعادة فتح أبوابها ولكن سيتم االحتفاظ
بفترة خاصة تستمر ث�لاث ساعات ملن هم أكبر
من سن  65عاما لشراء احتياجاتهم من البقالة
والصيدليات.
وسيكون وضع كمامة في املتاجر ووسائل النقل
ال�ع��ام إج�ب��اري��ا وال ب��د م��ن الحفاظ على التباعد
االجتماعي.
وس �ي �ك��ون ب��إم �ك��ان امل �ت �ن��زه��ات ال �ع��ام��ة وح��دي�ق��ة
ال�ح�ي��وان وح�م��ام��ات ال�س�ب��اح��ة ال�ع�م��ل كاملعتاد،
ف��ي ح�ين سيسمح ب��إق��ام��ة ح�ف�لات ال��زف��اف التي
تضم أق��ل م��ن  200شخص ف��ي بودابست ابتداء
من منتصف يونيو .اما امل��دارس فستظل مغلقة
حتى نهاية مايو الجاري على االقل في كل أنحاء
ال�ب�لاد .وسجلت امل�ج��ر السبت نحو  1655حالة
إصابة في بودابست.

احتجاجات لتخفيف أكبر
ام� ��ا ف ��ي وارس � � ��و ،ف �ق��د اس �ت �خ��دم��ت ال �ش��رط��ة في
العاصمة البولندية الغاز املسيل للدموع لتفريق
م�ح�ت�ج�ين ك��ان��وا ي �ط��ال �ب��ون ال �ح �ك��وم��ة بتعجيل
السماح ب�ع��ودة األنشطة التجارية املتوقفة في
إط��ار جهود مكافحة فيروس ك��ورون��ا .واحتشد
م�ئ��ات امل�ح�ت�ج�ين ح��ام�ل�ين الف �ت��ات ت�ق��ول «ال�ع�م��ل
والخبز» و«ستعود األمور لطبيعتها مجددا».
وخففت بولندا بشكل مطرد القيود في األسابيع
األخ � �ي� ��رة ،ف ��ي م �ح��اول��ة ل �ل �ح��د م ��ن آث ��اره ��ا ع�ل��ى

سجن وغرامة لمن ال يرتدي الكمام

قطر تفرض أشد العقوبات
في العالم

امرأة مشاركة في تظاهرة ضد قيود اإلغالق قرب مجلس النواب السويسري في برن (أ.ف.ب)

االق �ت �ص��اد .وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ت �ع��اود ص��ال��ون��ات
تصفيف الشعر وامل�ط��اع��م فتح أب��واب�ه��ا اعتبارا
من يوم االثنني في ظل إجراءات جديدة للسالمة.
لكن املحتجني يقولون إنه ينبغي تخفيف القيود
بدرجة أكبر للحفاظ على معايشهم.

«ما زلنا خائفني»
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ال تعتزم أمل��ان�ي��ا فتح ح��دوده��ا قبل

ُ
 15ي��ون �ي��و رغ� ��م ض �غ ��وط ش ��دي ��دة ت � �م� ��ارس ف��ي
ه��ذا االت�ج��اه .غير أنها أع��ادت فتح ح��دوده��ا مع
ل��وك�س�م�ب��ورغ ول� ّ�ي�ن��ت ش ��روط ع�ب��ور ال �ح��دود مع
النمسا وس��وي�س��را .وش�ه��دت أن�ح��اء مختلفة من
البالد تظاهرات شارك فيها اآلالف ضد ما تبقى
من قيود.
ف ��ي م��دي �ن��ة ك��ون �س �ت��ان��ز ع �ل��ى ال� �ح ��دود األمل��ان �ي��ة
السويسرية ،احتفل امل�ئ��ات ،وبينهم مسؤولون

تركيا :عودة السياحة بعد عيد الفطر
ح��ددت تركيا موعد ع��ودة السياحة ،واستئناف ال��رح�لات الجوية ،مع وض��ع مجموعة من املعايير
الخاصة باستقبال السياح ،عبر التعاون مع وزارة الصحة واملجلس العلمي الخاص بمكافحة فيروس
كورونا .وأعلن وزير الثقافة والسياحة التركي ،محمد نوري أرص��وي ،أن بالده تستعد الستئناف
السياحة الداخلية في  28مايو الجاري ،معربًا عن توقعه باستئناف الرحالت الجوية إلى عدد من
الوجهات الدولية خالل يونيو املقبل.
وأردف« :حركة السياحة الداخلية سيتم استئنافها في  28مايو الحالي ،إذا لم يحدث ط��ارئ» .وتابع:
«أعتقد أن السياحة الخارجية في بعض الدول ستبدأ بعد منتصف يونيو» .وأوضح« :يظهر أن الرحالت
ً
الجوية سيتم استئنافها أوال مع بلدان آسيا ،مثل الصني وكورويا الجنوبية اللتني تقومان باستعدادات
سريعة في هذا الخصوص».

منتخبون ب��إع��ادة فتح ال �ح��دود ج��زئ�ي��ا ،رافعني
كؤوسهم.
ب��دوره��ا ف� ّ�رق��ت الشرطة السويسرية متظاهرين
تجمعوا ق��رب مقر الحكومة في ب��رن لالحتجاج
على تدابير االغالق.
وي�م�ن��ع ف��ي س��وي�س��را ّ
أي تجمع ي�ض��م أك�ث��ر من
خمسة أشخاص ،وإن كان عفويا .لكن منذ مطلع
مايو ،تزايدت الدعوات الى التظاهر.
واع�ت�ب��ر م�ت�ظ��اه��رون أن ت��داب�ي��ر االغ �ل�اق تنتهك
حقوقهم األساسية.
وب ��دأت س��وي�س��را ف��ي  27أب��ري��ل تخفيف تدابير
ال �ح �ج��ر ال �ت��ي ل��م ت �ك��ن ص��ارم��ة ع �ل��ى غ� ��رار ق�ي��ود
فرضتها دول أوروب�ي��ة أخ��رى .وأع ��ادت امل��دارس
وامل�ت��اج��ر وامل�ت��اح��ف فتح أب��واب�ه��ا ،م��ع استمرار
التباعد االجتماعي.
وفي لندن احتج مواطنون على استمرار اإلغالق
ُ
العام حيث اعتقل 19متظاهرا ،بما في ذلك شقيق
ج �ي��رم��ي ك ��ورب�ي�ن زع �ي��م ح� ��زب ال �ع �م��ال ال �س��اب��ق
ف ��ي اش �ت �ب��اك��ات م ��ع ال �ش��رط��ة ف ��ي م �ت �ن��زه «ه��اي��د
ب ��ارك» ،وش �ه��دت م��دن بريطانية ش�م��ال��ي ال�ب�لاد
احتجاجات مماثلة.

سياحة محلية في فيتنام ..وإشادة باستجابتها السريعة

فرنسا تفتح الشواطئ:

نعم للسباحة ..ال لحمامات الشمس
ف�ت�ح��ت ال�س�ل�ط��ات ال�ف��رن�س�ي��ة ش��واط��ئ ال��ري�ف�ي��را
ل �ل �م��رة األول � ��ى م �ن��ذ إج � � ��راءات ال �ع ��زل ال �ع ��ام في
م�ن�ت�ص��ف م� ��ارس ،ح�ي��ث ت�م�ك��ن امل �ص �ط��اف��ون من
السباحة بالبحر وظ�ه��ر كثيرون وه��م ي��رت��دون
الكمامات .وتمكن السكان املقيمون في املناطق
ذات اإلصابات املنخفضة التي تسمى باملناطق
الخضراء من زيارة الشاطئ بعد تخفيف القيود.
وأع��ادت السلطات املحلية فتح شواطئ محددة
في شمال فرنسا والشواطئ املطلة على البحر
امل�ت��وس��ط ال�س�ب��ت .وف��رض��ت إج� ��راءات مصاحبة
ل �ف �ت��ح ال� �ش ��واط ��ئ ش �م �ل��ت ال� �س� �م ��اح ب��األن �ش �ط��ة
ال� �ف ��ردي ��ة ك��ال �س �ب��اح��ة وال �ص �ي��د ش� ��رط االل� �ت ��زام
ب��ال�ت�ب��اع��د ب�ين األف� ��راد ،لكنها ح�ظ��رت حمامات
ال �ش �م��س وال �ج �ل��وس ع �ل��ى ال �ش��واط��ئ ل �س��اع��ات
أو ت �ن��اول ال�ط�ع��ام ف��ي ال �ه��واء ال�ط�ل��ق أو تنظيم
نشاطات جماعية.
وق � ��ال أح� ��د امل �ص �ط��اف�ين «أش� �ع ��ر ب �ض �ي��ق بعض
ال� � �ش � ��يء .اس �ت �ط �ع �ن��ا ال� �س� �ب ��اح ��ة ه � ��ذا ال �ص �ب��اح
واالستمتاع بالبحر الذي لم نره قرابة شهرين.
(لكن) ال يمكننا مع ذلك أخذ حمام شمس ..نحن
شبه أحرار».
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ك��ري �س �ت��وف ك��اس�ت�ن�ي��ه
ال� ��ذي ق ��ام ب �ج��ول��ة ف��ي أح ��د ال �ش��واط��ئ بمنطقة
ن��ورم��ان��دي «ال�ف�ي��روس ال ي��زال م��وج��ودا .ينبغي
أن نتعلم التعايش معه...نحن جميعا مسؤولون
ع ��ن م �ح��ارب��ة ك ��وف� �ي ��د ،»-19م� �ح ��ذرًا م ��ن أن ع��دم
احترام القواعد سيدفع السلطات «للتراجع عن
قرارتها».

سياحة داخلية
وفي هالونغ الفيتنامية توافد مئات الفيتناميني
ع�ل��ى امل��واق��ع ال�س�ي��اح�ي��ة وال �ش��واط��ئ ،مستغلني
فرصة السفر بعدما خففت الحكومة الشيوعية
م��ن القيود على الحركة املحلية إلن�ع��اش قطاع
ال�س�ي��اح��ة .وان�ت�ظ��ر امل �ئ��ات ان يستقلوا امل��راك��ب
السياحية ل��زي��ارة خليج هالونغ ،املسجل على
الئ�ح��ة ال �ت��راث ال�ع��امل��ي لليونيسكو ،وق��د ال�ت��زم
قليل منهم ق��واع��د ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي .وخلع

ب��دأت قطر ،أم��س ،ف��رض أش��د العقوبات على مستوى ال�ع��ال��م ،ف��ي حال
ع��دم وض��ع الكمامات في األم��اك��ن العامة ،وس��ط حملة ملكافحة انتشار
فيروس «كورونا» املستجدّ ،
ملوحة بالسجن ملدة تصل إلى ثالث سنوات
وبغرامة مالية باهظة.
ّ
وقررت الحكومة القطرية «إلزام جميع املواطنني واملقيمني عند الخروج
م��ن امل�ن��زل ألي سبب ب��ارت��داء ال�ك�م��ام��ات ،إال ف��ي ح��ال��ة وج��ود الشخص
بنفسه أثناء قيادة املركبة» ،وفق ما أوردت وكالة األنباء القطرية.
ّ
ودخ� ��ل ال� �ق ��رار ح �ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،أم� ��س ،وك��ان��ت ال �س �ل �ط��ات ح � ��ذرت م��ن أن
التجمعات خ�لال رمضان الحالي قد تكون وراء زي��ادة ح��االت اإلصابة
بشكل كبير ،خصوصًا بني املواطنني القطريني.
وأغلقت اإلمارة املقاهي ودور السينما واملساجد الحتواء تفشي الوباء.
لكن مشاريع بناء مالعب كأس العالم بكرة القدم لعام  2022لم تتوقف،
ّ
وسجلت قطر
وقد تم فرض قواعد جديدة لتشجيع التباعد االجتماعي.
أكثر من  30ألف إصابة بالوباء ،أي نحو  1.1في املئة من مجموع سكان
ال��دول��ة الصغيرة البالغ  2.75مليون نسمة .لكن م�ع� ّ�دل ال��وف�ي��ات متدن
( ،)15ف��ي حصيلة يعتقد ال�خ�ب��راء أن م��رده��ا امل �ع� ّ�دل املنخفض ألعمار
السكان والفحوص الصحية اإللزامية للعمال األجانب( .أ ف ب)

تشديد على الكمامات والمقاعد الشاغرة

باكستان تستأنف الرحالت
الجوية الداخلية
اس�ت��أن�ف��ت ب��اك�س�ت��ان ال��رح�ل�ات ال�ج��وي��ة ال��داخ�ل�ي��ة ب�ين امل ��دن الكبرى
للمرة األول��ى منذ نحو شهرين مع التشديد على ض��رورة أن يضع
املسافرون الكمامات وأن تكون هناك مقاعد شاغرة بينهم .وستظل
الرحالت الدولية متوقفة حتى  31مايو.
وغ��ادرت أول رحلة للخطوط الجوية الباكستانية والتي تقل  84راكبًا
كراتشي إل��ى اله��ور ي��وم السبت ،بجانب رح�لات تشغلها شركة طيران
خاصة إلى الهور وإسالم اباد ،بعد أن سمحت الحكومة برحالت جوية
داخلية محدودة من خمسة مطارات رئيسية هي :إسالم اباد وكراتشي
والهور وبيشاور وكويتا اعتبارًا من  16مايو .وسجلت باكستان أكثر
من  38ألف حالة إصابة بالفيروس و 834حالة وفاة.

درجة حرارة السيارة قادرة
على قتل الفيروس!
قال ترافيس غلني ،األستاذ بجامعة جورجيا ان دراسة اجراها ّ
بينت
إن «فيروس كورونا املستجد قد يعيش لبضعة أي��ام على األسطح
املختلفة ف��ي ال�غ��رف��ة ،لكنه ي�م��وت بشكل أس ��رع للغاية ف��ي درج��ات
الحرارة املرتفعة» .وأشارت الدراسة إلى أن كورونا يتشابه مع مرض
السارس من حيث االستجابة للحرارة ،وفق تقرير مجلة «فوربس»
األم�ي��رك�ي��ة .وق ��ال غ�ل�ين« ،إذا ق�م��ت بتسخني م ��ادة  54درج ��ة مئوية
(وهي أعلى درجة في مجفف املالبس أو أقل درجة في الفرن) ،فإنك
ستحتاج إل��ى  20دقيقة لقتل  99.9ف��ي املئة م��ن ال�ف�ي��روس» .أم��ا إذا
وصلت درجة الحرارة إلى  150أو أعلى فإن األمر يستغرق  5دقائق
لقتل الفيروس .وهناك اشياء كثيرة نلمسها ونستخدمها ال يمكننا
وضعها في املجفف او الفرن لتعقيمها كاألغراض التي في السيارة.
وحول هذا االمر ،يقول خبير األرصاد الجوية جان نال ملجلة فوربس
إن السيارات قد تكون وسيلة فعالة لقتل الفيروس .ويقول نال ،الذي
حذر لسنوات من ترك األطفال ،والحيوانات األليفة ،واإللكترونيات
في السيارات بسبب الحرارة املرتفعة ،إن بيئة ونوافذ السيارة شفافة
نسبيا للسماح بنفاذ اإلشعاع القصير الصادر عن الشمس ،وذلك
يسهم ف��ي ارت�ف��اع درج��ة ال �ح��رارة داخ��ل ال�س�ي��ارة ،ل��درج��ة أن�ه��ا تقتل
فيروس كورونا.

العلم قد يحد
من وفيات الجائحة
فرنسيون على شاطئ فيلنوف ليه ماغيلون قرب مونبلييه (أ ف ب)

أغلبية السياح الكمامات أثناء صعودهم على
منت املراكب والتقاط صور السيلفي.
وق��ال دون��غ ك��وان��غ هيو ( 21ع��ام��ًا) م��ن مقاطعة
تيوين كوانغ الجبلية في شمال البالد «هذه أول
زيارة لي (لخليج) هالونغ بعد كوفيد .-19جئت
إل��ى هنا ألن هناك الكثير من املناظر الخالبة...
ووباء كوفيد -19انتهى لذا أشعر باألمان».
وتابع «أخطط للسفر إلى دانانغ وأماكن أخرى».
وت �ض �ي��ق م��دي �ن��ة داالت امل �ب �ن �ي��ة ع �ل��ى ال� �ط ��راز
ال �ف��رن �س��ي أي �ض��ا ب �م �ئ��ات ال� � ��زوار امل�ح�ل�ي�ين منذ
منتصف مايو.
وح�ظ�ي��ت فيتنام ب��إش��ادة واس�ع��ة الستجابتها
ال �س��ري �ع��ة وال �ق��وي��ة الن �ت �ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا،
بحيث س� ّ�ج��ل البلد اآلس �ي��وي الصغير والفقير
 318إص ��اب ��ة م ��ن دون أي وف �ي ��ات رغ ��م ح ��دوده
الطويلة التي يسهل اختراقها مع الصني.

رئيس البرازيل ِّ
يروج لـ«حلم المناعة»
يواصل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إصراره على فتح البالدّ ،
مجددًا انتقاده
لتدابير الحجر املفروضة .ويدعم بولسونارو «العودة إلى الوضع العادي» لتجنب
تضرر االقتصاد ،وأعاد نشر فيديو على تويتر ألربع دقائق يحمل عنوان «كيفية
تحقيق حلم املناعة» .ويظهر فيه شخص مجهول يقدم نفسه كطبيب ويؤكد أن «ما
يحدد إن كان الشخص سيعيش أو سيموت عند اإلصابة بالفيروس هو مناعته»،
ما يعني أن العنصر األهم «ليس ّقوة الفيروس بل ضعف الناس».
وقال الرئيس اليميني املتشدد على تويتر «البطالة والجوع والفقر تمثل مستقبل
املساندين لطغيان العزل الكامل».
ّ
مؤكدةُ ،ت ّ
عد البرازيل الدولة األكثر
ومع تسجيلها  15633وفاة و 233142إصابة
ّ
ّ
الالتينية ،غير أن عدد اإلصابات الفعلي في البرازيل قد يكون
تضررًا في أميركا
في الواقع أكبر بـ 15مرة بحسب خبراء وذلك لعدم إجراء عدد كاف من الفحوص.

زعم باحثون أنه بات بإمكانهم توقع خطر وفاة مريض بسبب فيروس
ُ
كوفيد  ،-19انطالقًا من نقطة دم املصاب ،حيث قد تظهر ثالثة مؤشرات
ً
حيوية في دم��ه ما إذا كانت حالته ستزداد خطورة قبل نحو  10أي��ام،
بدقةٍ «قد تزيد عن  ،»%90وذلك وفق دراسة منشورة في دورية «نيتشر
ماشني انتليجنس» ،واشار اليها موقع بزنس انسايدر االميركي.
وتلك املؤشرات الثالثة «تلعب دورًا مهمًا من أجل التمييز بني الحاالت
�وري ،مما قد يوفر اختبارًا سريريًا
العادية وتلك التي تحتاج
ٍ
لتدخل ف� ٍ
بسيطًا لتقدير خطر ال��وف��اة ب��دق��ةٍ وب�س��رع��ة» ،بحسب الباحثني الذين
حللوا عينات دم مأخوذ ٍة من  485مريض كورونا ،واظهرت مشاكل ال
تعد وال تحصى في الكلى ،والقلب ،وتجلط الدم.
وجدت النتائج أن ثالثة مؤشرات ُيمكنها توقع ما إذا كان احتمال وفاة
املريض أكبر من غيره وهي:
مستويات عاليةٍ من إنزيم نازع هيدروجني الالكتات ،LDH
 وجودٍ
املسبب لتلف الرئة ونوع تختك األنسجة الذي يحدث في االلتهاب
الرئوي.
 اإلصابة بالليمفوبينيا ،وهي انخفاض مستويات الخاليا الليمفاوية،أو خاليا الدم البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد ُمسببات األمراض.
 ارت�ف��اع ف��ي بروتينات  Cاملتفاعلة عالية الحساسية  ،hs-CRPوال��ذيُيشير إلى التهاب في الرئتني.
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استراتيجية « »4 - 10في المدارس والجامعات والشركات

استغالل نقطة ضعف كورونا لعودة الحياة
¶ فترات العمل تتناسب مع المدة الكامنة للفيروس ووقت انتقال العدوى
حسام علم الدين
رأت ص�ح�ي�ف��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» أن ��ه إذا لم
ن�ت�م�ك��ن م ��ن اس �ت �ئ �ن��اف ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي
م��ن دون ال�ت�س�ب��ب ف��ي ع� ��ودة ظ �ه��ور ف �ي��روس
ً
«ك ��ورون ��ا» امل�س�ت�ج��د ف��إن�ن��ا ن��واج��ه مستقبال
غامضًا ،ال يمكن التنبؤ به إلعادة فتح املدارس
والجامعات والشركات حول العالم.
وق ��ال ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة« :ي�م�ك�ن�ن��ا إي� �ج ��اد ط��ري�ق��ة
ك�ج��زء م��ن إستراتيجية ال�خ��روج م��ن معضلة
«ك� ��ورون� ��ا» وم� ��ا ن �ت��ج ع �ن��ه م ��ن إغ �ل��اق ش��ام��ل
م��ن خ�ل�ال خ��اص�ي��ة تتعلق ب��ال�ف�ي��روس ،وه��ي

ال �ف �ت��رة ال�ك��ام�ن��ة ل��ه ف��ي ج�س��م امل��ري��ض مل ��دة 3
أيام في املتوسط ،والوقت الذي يمكن أن ينقل
العدوى لآلخرين» ،مبينة« :يمكن لألشخاص
العمل ف��ي دورات مل��دة أسبوعني على الشكل
ال �ت��ال��ي :ال�ع�م��ل ف��ي ال �ش��رك��ة  4أي� ��ام ،وب�ح�ل��ول
وقت إمكانية أن ينقلوا العدوى الى اآلخرين
ف��ي ح ��ال إص��اب �ت �ه��م ب��ال �ف �ي��روس ي �ق �ض��ون 10
أي ��ام ف��ي امل �ن��زل .وت�ع�م��ل ه ��ذه اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
بشكل أف�ض��ل ع�ن��دم��ا ينقسم األش �خ��اص إل��ى
مجموعتني تعمالن ألسابيع متناوبة».
وت�ت��وق��ع ه��ذه اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة أن دورة العمل
ال�ت��ي تستغرق أس�ب��وع�ين ق��د تقلل م��ن تكاثر

الفيروس ،ومن متوسط عدد املصابني نسبة
ل�ك��ل ش�خ��ص ال ��ى أق ��ل م��ن واح� ��د .ل��ذل��ك يمكن
الس�ت��رات�ي�ج�ي��ة « »4-10أن ت�ك�ب��ح ال��وب ��اء وأن
تسمح بالنشاط االقتصادي املستدام.
وذك��رت الصحيفة أنه «حتى لو أصيب شخص
م��ا ول��م ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي��ه أي أع� ��راض ف�س�ي�ك��ون على
ات �ص��ال م��ع اش �خ��اص خ ��ارج أس��رت��ه مل��دة  4أي��ام
فقط كل أسبوعني ،وليس  10أيام كما هو الحال
مع الجدول الزمني الحالي للعمل والتعليم».

نقطة قوة أخرى
وأك� � ��دت أن «ه � ��ذه اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ت�ح�ت��وي

ع�ل��ى ن�ق�ط��ة ق ��وة أخ� ��رى وه ��ي ت�ق�ل�ي��ل كثافة
األش � �خ� ��اص ف ��ي ام �ك �ن��ة ال �ع �م��ل وال �ت �ع �ل �ي��م،
وب��ال �ت��ال��ي ال �ح��د م��ن ان �ت �ق��ال ال �ف �ي��روس من
ش �خ��ص ق� ��د ي� �ك ��ون م �ص��اب��ًا إل � ��ى آخ� ��ري� ��ن»،
م��وض�ح��ة أن ��ه «ي�م�ك��ن ل �ل �م��دارس أن تحضر
طالبها مدة  4أيام متتالية كل أسبوعني من
خالل مجموعتني متناوبتني ،باإلضافة الى
استخدام أساليب التعليم عن بعد في األيام
ال �ت��ي ي �ك��ون فيها ال�ت�لام�ي��ذ ف��ي امل �ن��زل .كما
ّ
ُيفضل ذهاب األطفال الى مدارسهم في أيام
ذهاب أهاليهم الى العمل نفسه».
وق ��ال ��ت «ن� �ي ��وي ��ورك ت ��اي �م ��ز» إن «ال �ش ��رك ��ات

وامل�ص��ان��ع ستعمل بشكل مستمر بالتناوب
ب�ي�ن م�ج�م��وع�ت�ين م ��ن امل��وظ �ف�ين وال �ع �م��ال مع
اس�ت�خ��دام�ه��م ل�ل�ك�م��ام��ات دائ �م��ًا ،وذل ��ك بهدف
انتظام اإلنتاج وزي��ادة ثقة املستهلك وتعزيز
العرض والطلب في وقت واح��د» .وتابعت أن
ً
«روت�ين « »4-10يوفر للموظفني عمال جزئيًا،
ع �ل��ى األق� ��ل ل �ل��ذي��ن ت��م ف�ص�ل�ه��م ع��ن ال �ع �م��ل أو
ً
إجبارهم على أخذ إجازة من دون راتب ،فضال
عن أن العمل الجزئي يمنع التأثيرات السلبية
للموظف م��ن الناحيتني العقلية والجسدية،
ويمنع ارت �ف��اع نسب البطالة ال��ى مستويات
قياسية».

تشديد على التزام التباعد ..والحرص على الوقاية الجيدة لتج ّنب المخاطر

«االنتشار الكبير» عبرة للحد من التجمعات
م� ��ع ب� � ��دء دول ال� �ع ��ال ��م ت �ن �ف �ي��ذ خ�ط��ط
ت �خ �ف �ي��ف االغ � �ل� ��اق وف � �ت� ��ح االق� �ت� �ص ��اد
واط � �ل� ��اق م� ��وس� ��م ال� �س� �ي ��اح ��ة وم� � ��ا ق��د
يتخللها م��ن مهرجانات او تجمعات،
بدأ القلق يظهر على العلماء واألطباء
من االنتشار السريع لفيروس كورونا
ب�ي��ن ال� � �ن � ��اس ،ح� �ت ��ى ول� � ��و ك� � ��ان ض�م��ن
استراتيجية مناعة القطيع ،مشددين
على ان التباعد االجتماعي إجراء مهم
في الحد منه .فالخطر ليس بتسجيل
اص� ��اب� ��ات ج� ��دي� ��دة ،ل �ك �ن��ه ي �ك �م��ن ف�ي�م��ا
ب��ات يعرف بـ«االنتشار الكبير» أو ما
يسمى باإلنكليزية «super spreading
 »eventال��ذي يقع عندما ينقل شخص
واحد العدوى إلى عدد كبير من األفراد
أح�ي��ان��ا  10أو  20أو أك�ث��ر م��ن ذل��ك في
م� �ك ��ان واح � � ��د ،وف � ��ق ال �ط �ب �ي��ب ج��اس�تن
ل �ي �س �ل��ر ،األس � �ت� ��اذ امل� �س ��اع ��د ف ��ي ك�ل�ي��ة
بلومبيرغ للصحة العامة ف��ي جامعة
جونز هوبكينز ،بحسب تقرير ملوقع
«سي بي اس»
وأظ� � �ه � ��ر ت �ح �ق �ي ��ق ح� ��دي� ��ث ف � ��ي والي � ��ة
واش� � �ن� � �ط � ��ن األم � �ي � ��رك � �ي � ��ة أن ع � �ش� ��رات
األش �خ��اص أص�ي�ب��وا ب��ال�ف�ي��روس خالل
م��ا ي �ع��رف ب �ح��دث «االن �ت �ش��ار ال�ك�ب�ي��ر».
فبعد تدريب لفرقة غنائية كنسية في
مارس املاضي ،اصيب  52من أصل 61
من الحاضرين .وخلص التحقيق إلى
أن شخصا واح ��دا فقط م��ن املشاركني
ف��ي ال �ت��دري��ب ك��ان��ت ل��دي��ه أع� ��راض قبل
أي ��ام ق�ل�ي�ل��ة م��ن ال �ل �ق��اء ،وب �ع��د ف �ت��رة تم
تأكيد إص��اب��ة ذل��ك الشخص بفيروس
ك � ��ورون � ��ا وف � ��ق س �ل �ط ��ات ال �ص �ح ��ة ف��ي
سكاجت.
وتدريب الفرقة لم يكن الحدث الوحيد
الذي يمثل «االنتشار الكبير» لفيروس
ك��ورون��ا ،ح�ي��ث ق��ال��ت م��راك��ز السيطرة
ع� �ل ��ى األم� � � � ��راض وال� ��وق� ��اي� ��ة م �ن �ه��ا إن
اح �ت �م ��ال وق � ��وع ه � ��ذه األح� � � ��داث ي��ؤك��د
أه�م�ي��ة م �م��ارس��ة ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي
وتجنب التجمعات الكبيرة.
وم ��ن أم�ث�ل��ة «االن �ت �ش��ار ال�ك�ب�ي��ر» أن 15
شخصا أصيبوا بفيروس نقله إليهم
شخص واح��د اختلط بهم ف��ي ل�ق��اءات
عائلية في مدينة شيكاغو .أيضا أكثر
م� ��ن  100إص� ��اب� ��ة س �ج �ل��ت ألش �خ ��اص
ارت � � � ��ادوا امل�ل�اه ��ي ال �ل �ي �ل �ي��ة ف ��ي ك��وري��ا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ك ��ان ق��د ت� ��ردد ع�ل�ي�ه��ا رج��ل

ثبتت الحقا إصابته بالفيروس.
أما مصطلح «الناقل الكبير» أو super
 ،spreaderفيشير إل��ى ال�ش�خ��ص ال��ذي
ينقل العدوى إلى عدد كبير من األفراد.
ون �ق �ل��ت «س ��ي ب��ي اس» ع��ن ال��دك �ت��ورة
ج�ي�ل�ين ج �ي ��راردي ��ن ،أس �ت ��اذة م�س��اع��دة
ف��ي ال �ط��ب ال��وق��ائ��ي ف��ي ك�ل�ي��ة فاينبرغ
ل�ل�ط��ب ف��ي ج��ام�ع��ة ن ��ورث وس �ت ��رن ،إن
الناقل الكبير يختلف من م��رض آلخر
لكن بالنسبة لـ «كوفيد  »19 -فإن األمر
يتعلق أكثر بحدث واحد.
وأض��اف��ت أن ميري م��ال��ون تعد «أشهر
ناقل فائق في العالم» ،وتعرف بـ«ماري
تيفوئيد» إذ نقلت حمى التيفوئيد إلى
الكثيرين على مدى سنوات خالل بداية
القرن الـ.20

كيف يقع ؟
بحسب ليسلر فإن هذا االنتشار يحدث
بسبب مزيج من علم األحياء واملحيط.
ويجب أن يكون الشخص امل�ص��اب في
م��رح�ل��ة ي �ك��ون م��رض��ه ق� ��ادرا ج ��دا على
االن �ت �ق��ال وي�ن�ب�غ��ي أن ي �ك��ون ف��ي م�ك��ان
يمكن فيه إصابة عدد كبير من األفراد
اآلخ � ��ري � ��ن .وأوض � �ح� ��ت ج � �ي ��راردي ��ن أن
األم��اك��ن امل�ك�ت�ظ��ة وال �ت��ي ي�ن�خ��رط فيها
األف��راد في نشاط ينطوي على الكثير
م ��ن ال �ت �ن �ف��س م �ث��ل ال �غ �ن ��اء أو ال �ك�ل�ام،
تشكل خطرا خاصا لالنتشار الكبير.
والشخص الذي قد يتسبب في انتشار
ك�ب�ي��ر ل �ل �ف �ي��روس ،رب �م��ا ال ت�ظ�ه��ر عليه
أع � ��راض أو ي �ك��ون ف��ي م��رح �ل��ة م��ا قبل
ظهورها.
ويختلف ع��دد اإلص��اب��ات أيضا حسب
اك �ت �ظ��اظ امل� �ك ��ان وم� ��ا إذا ك� ��ان ال �ن��اس
يلزمون منازلهم أم ال.

منع حدوثه
وي�ق��ول األط�ب��اء إن توجيهات التباعد
االج �ت �م��اع��ي ال �ت��ي تبنتها ال �ع��دي��د من
األم��اك��ن ت�س��اع��د ف��ي ال �ح��د م��ن أح ��داث
االن �ت �ش��ار ال �ك �ب �ي��ر .وق ��ال ��ت ج �ي��راردي��ن
«يمكننا إم��ا منعها ت�م��ام��ا ع��ن طريق
ال�ح��د م��ن حجم التجمعات أو يمكننا
تخفيف الكثير م��ن امل�خ��اط��ر م��ن خالل
ال��وق��اي��ة ال �ج �ي��دة» م �ث��ل ارت � ��داء جميع
األف� ��راد أق�ن�ع��ة وأن ت �ك��ون ال�ت�ه��وي��ة في
املكان جيدة.

خاصة بالمنازل ووسائل النقل

دراسة صينية :معظم اإلصابات
في األماكن المغلقة
ُ
استنتجت دراس��ة صينية أج��ري��ت ف��ي أواخ��ر اب��ري��ل ،ان جميع
حاالت انتشار وباء كورونا تقريبًا ،والتي شملت ثالث حاالت
فما فوق ،حدثت في بيئة داخلية مغلقة ،وأن عددًا ال ُيذكر من
ح��االت ال�ع��دوى وق�ع��ت ف��ي مناطق خارجية مفتوحة (حالتني
فقط).
وقسمت التي نشرت في موقع  medRxivاألماكن التي حدثت
فيها حاالت تفشي املرض إلى ست فئات :املنازل ووسائل النقل
واملطاعم وأماكن الترفيه ومراكز التسوق وأماكن متفرقة ،نّ
وتبي
ان عدوى املنازل كانت الفئة املهيمنة بنسبة  ،%80تليها وسائل
النقل.
وف ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،ق ��ال ح��اك��م والي� ��ة ن �ي��وي��ورك األم�ي��رك�ي��ة
آندرو كومو إن حاالت كوفيد  19 -الجديدة املؤكدة في الوالية
مصدرها في الغالب أشخاص خرجوا من منازلهم إلى املتاجر
أو مل�م��ارس��ة ال��ري��اض��ة أو ل�ق��اء آخ��ري��ن ،ول�ي��س م��ن ب�ين العاملني
األس��اس �ي�ين ف��ي ال� �خ ��ارج .واض� ��اف «ال �ش �خ��ص أص �ي��ب وذه��ب
إل��ى املستشفى أو أص�ي��ب وذه��ب إل��ى البيت وأص ��اب اآلخ��ري��ن
امل��وج��ودي��ن ف��ي البيت» .وق��ال كومو إن��ه تصور أن األشخاص
الذين تتطلب أعمالهم ضرورة النزول للعمل هم مصدر الحاالت
ال�ج��دي��دة ،وأض ��اف «ث�ب��ت أن ه��ذا خطأ تماما فمعدل اإلص��اب��ة
بني العاملني األساسيني أقل من الجمهور العام وتلك الحاالت
الجديدة مصدرها في الغالب أشخاص ال يعملون».

فرنسيون على ضفة قناة سان مارتن في باريس في عطلة نهاية األسبوع األولى بعد تخفيف اإلغالق
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بعد ترجيح بقاء الفيروس لألبد والتوجه للتعايش معه

خطوات لتهيئة الجسم
لمحاربة الوباء

بعد إعالن منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لن يختفي ،وقد يبقى لألبد
وسيعود على األرجح على شكل موجات مثل اإلنفلونزا ،اصبح التوجه العام العالمي
هو للتعايش مع الفيروس.
واستعرضت صحيفة ديلي ميل عددا من الحاالت التي يجب الحفاظ عليها لتعزيز
استجابة اجسامنا لمحاربة الفيروس.

 - 1مستوى السكر في الدم

 - 4المشي

ت�ش�ي��ر ال �ت �ق��دي��رات إل ��ى أن ك��ل واح� ��دة م��ن  4وف �ي��ات ب�س�ب��ب ك��ورون��ا في
بريطانيا مرتبطة بمرض السكري ،وسبب ذلك ال يزال غير واضح .ومن
امل�ع��روف جيدا أن داء السكري م��ن ال�ن��وع  2يزيد بشكل كبير م��ن خطر
اإلصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وتلف الكلى ،وكلها مرتبطة
بمرض كوفيد.19 -

ال دل � �ي� ��ل م � �ب� ��اش� ��را ع� �ل ��ى أن ال �ل �ي ��اق ��ة
البدنية تقلل من خطورة كورونا ،لكن
ال ��دراس ��ات تظهر أن ل�ل�ت�م��اري��ن تأثيرا
ع�م�ي�ق��ا ع �ل��ى وظ �ي �ف��ة ال �ج �ه��از امل �ن��اع��ي.
ووفقًا لألستاذ سانغاي شارما ،خبير
ال �ق �ل��ب ف� ��ي م �س �ت �ش �ف��ى س ��ان ��ت ج� ��ورج
التابع ملستشفيات  ،NHSلندن ،أظهرت
األب �ح��اث أن ال�ت�م��اري��ن امل�ع�ت��دل��ة  -مثل
املشي السريع  -مل��دة  20إل��ى  30دقيقة
ثالث أو أرب��ع م��رات في األسبوع ،تقلل
من خطر العدوى الفيروسية.

 - 2صحة القلب

تشير األبحاث إلى أن أع��دادا كبيرة من الناس يعانون أم��راض القلب
والدورة الدموية دون معرفة ذلك .وكشفت دراسات عن مخاوف بشأن
أدوي��ة ضغط ال��دم التي يتناولها العديد من مرضى القلب ،واملعروفة
ب��اس��م مثبطات اإلن��زي��م امل�ح��ول لألنجيوتنسني ،ق��د ت��ؤدي إل��ى زي��ادة
فيروس كورونا في الجسم أو تجعل األشخاص أكثر عرضة لإلصابة
به.

 - 3التوقف عن التدخين

ووجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا أن خطر تطور املرض
للمدخنني الحاليني أو السابقني الذين أصيبوا بالفيروس كان
ضعف غير املدخنني ،وكانوا أكثر عرضة للموت.
فالتدخني يزيد من خطر وش��دة التهابات الرئة بسبب تلف مجرى
ال �ه��واء ال �ع �ل��وي ،وي�ع�ت�ق��د ال�ب��اح�ث��ون أن ه��ذا ه��و ال�س�ب��ب ف��ي ظهور
كوفيد 19 -األكثر حدة في املدخنني.

 - 5مراقبة الوزن
في ضوء األدلة التي تربط السمنة بشدة
ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ع �ل��ى ال �ج �س ��م ،ط��ال��ب
رئ�ي��س وزراء بريطانيا ال�ن��اس بمراقبة
وزن �ه��م ب��اس �ت �م��رار .وق ��د ت �ك��ون ال�س�م�ن��ة
بحد ذاتها عامال خطرا ،ألن الوزن الزائد
قد يعوق التنفس ،وهو يضاعف املعاناة
عند اإلصابة بالفيروس.

بسبب استجابتهم الفاشلة للجائحة

«واشنطن بوست»:
سلطة «ماللي إيران» تالشت
سلطت صحيفة واشنطن بوست األميركية الضوء على كيفية
تعامل النظام اإليراني مع جائحة «كوفيد  »19واالنتقادات التي
طالته ،حتى من قبل وسائل إعالم داخلية ،مثيرة شكوكًا حول
قدرة رجال الدين على تولي السلطة .وقال تقرير الصحيفة إن
طريقة إدارة األزم��ة أث��ارت غضب كبار مسؤولي الصحة في
البالد والشكوك القائمة منذ فترة طويلة بني اإليرانيني حول ما
إذا كان رجال الدين قادرين على الحكم.
ووف ��ق خ �ب��راء ،ف��إن رج ��ال ال��دي��ن ل�ه��م ال�ي��د العليا وي�ش��ارك��ون
في جميع ش��ؤون الدولة ،لكن «استجابتهم الفاشلة للوباء قد
تضعف املكانة السياسية التي يتمتعون بها بعد أن تعرض
نفوذهم لضغوط بالفعل».
ومع «تخبط» النخبة الدينية وزيادة عدد حاالت «كورونا» ،التي
وصلت إلى نحو سبعة آالف وف��اة و 118ألف إصابة ،تدخلت
األجهزة األمنية ملراقبة املرض وتطهير األماكن العامة وحتى
اإلشراف على دفن الضحايا ،وهو دور كان محفوظًا منذ فترة
طويلة للسلطات املدنية ورجال الدين.
وقالت الصحيفة إنها «ديناميكية ستكون لها انعكاسات على
املستقبل السياسي إليران ،حيث تشتد املعركة لخالفة املرشد
علي خامنئي م��ع زي��ادة متاعب الطبقة املتوسطة م��ن الحكم
الديني».
ويعتقد مهدي خلجي زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق
األدنى أن «اإلخفاق املذهل» لرجال الدين في االستجابة ألزمة
ت�ف�ش��ي امل� ��رض «س�ي�ج�ع��ل ال�لاع �ب�ين األق ��وي ��اء ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
أق��ل اهتمامًا بالسعي للحصول على ال��دع��م اإلي��دي��ول��وج��ي أو
السياسي من رجال الدين في مرحلة ما بعد خامنئي».
وأشارت الصحيفة إلى رسم كرتوني نشرته وكالة أنباء العمل
السلطات مع
اإلي��ران�ي��ة ل��ه عبر «ت�ل�ي�غ��رام» يسخر م��ن تعامل
َ
األزمة .ويظهر الرسم ،الذي تم حذفه بعد دقائق ،من رجلي دين
يعالجان مريضًا بالفيروس بواسطة بول اإلب��ل ،بينما تظهر
ف��ي الخلفية ص��ورة لخامنئي م��رت��دي��ًا زي ال�ت�م��ري��ض .وقالت
الصحيفة إن هذه الصورة عكست «انتقادًا ن��ادرًا» للمؤسسة
الدينية الحاكمة.

 14الكويت
وداعاً أيتها
الجميلة ..حبيبة
عمتك*

بيبي اليوسف الصباح
ال نملك لك يا حبيبة القلب يا رؤى إال الدعاء
وأن نسأل اهلل لك الرحمة والثبات واملغفرة ..لقد
انتقلت إل��ى ج��وار رب��ك في ه��ذه األي��ام املباركة
وأنت صائمة وطاهرة.
القلوب في العشر األواخ��ر من رمضان تكون
معلقة بخالقها ترجو العتق من النار وجاءت
فاجعة فقدانك لتترك في القلب غصة وحزنا ال
يمكن أن تصفه الكلمات.
نعم ..ال اعتراض على حكم اهلل وال راد لقدره..
فاملوت حق ،لكن املصاب جلل ..فاالنبياء بكوا
على فقدان أحبابهم وال نملك إال أن نقول «إنا
هلل وإنا إليه راجعون».
ف ��ور س �م��اع��ي ب��ال�خ�ب��ر ال �ف��اج �ع��ة امل �ف��اج �ئ��ة لم
أص� ��دق ..وك�ي��ف أص ��دق أن�ن��ي ف�ق��دت حبيبتي
الجميلة الهادئة الخلوقة املهذبة ..فمنذ يومني
فقط رأيتها تصنع الكنافة على االنستغرام
وق �ل��ت ل�ه��ا «م�ش�ت�ه�ي��ة ال�ك�ن��اف��ة ف��ي رم �ض��ان»،
فردت بكل تهذيب وضحكة بريئة فجر اليوم
ال�ت��ال��ي «ع�م�ت��ي بيبي حنسويلك ال�ك�ن��اف��ة بعد
العيد بإذن اهلل».
ك��م كنت جميلة خلقا وأخ�لاق��ا وب��األط�ب��اع يا
رؤى ..كنت نعم البنت والزوجة واألم واألخت..
ك �ن��ت ف �ع�ل�ا م ��ن أص� �ح ��اب ال� �ق� �ل ��وب ال �ط��اه��رة
والحضور املؤثر والخفيف على الروح والقلب.
عندما يرحل الطيبون يتركون فراغا في املكان
والقلب من الصعب أن يمأله أح��د ..سيفتقدك
والدك ووالدتك وزوجك سعود وبناتك «لطايف
وه�ي��ا ون�غ��م وال��زي��ن» وكلنا سنفتقدك ،فأنت
م �م��ن ال ي�خ�ل��و ق �ل��ب م ��ن ع��رف��ك م ��ن ذك � ��راك..
الجميع عند انتشار الفاجعة اتصل وقال العزاء
لنا وليس لكم فقط..
ك��م كنا فخورين ب��ك عند انضمامك لعائلتنا
وك�ن��ت نعم اإلض��اف��ة ب��زواج��ك م��ن س�ع��ود ابن
أخ��ي م�ح�م��د ..وال�ك�ل�م��ات وق��ت ال�ح��زن ال تعبر
مثل الدموع عما نكنه لك وعن حجم األلم الذي
تركته يعتصرنا.
رؤى إن �س��ان��ة ت�س�ت�ح��ق أن ي�ب�ك��ي ال �ق �ل��ب من
أجلها ..رحمك اهلل رحمة واسعة وصبر قلوب
محبيك.
اهلل يرحمك ي��ا القلب ال�ط�ي��ب ..اهلل يرحمك يا
الوجه البشوش ..مثواك الجنة ونعيمها يا رب.
كم كنت جميلة وستبقى ذك��راك جميلة ..وال
حول وال قوة إال باهلل.
*رثاء زوجة الشيخ سعود محمد اليوسف
السعود الصباح« ..رؤى يوسف علي البدر»
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كتاب وآراء

ما الذي يجري في سوريا؟
منذ أك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة أش�ه��ر ،ن�ش��رت «اإلي�ك��ون��وم�س��ت» البريطانية
تحليال عن الوضع السياسي واالقتصادي في سوريا ،وال��ذي لم
يبق منه في ذاكرتي إال القليل .لكن ما ال يتبخر عن ذاكرتي كل يوم
هو تلك الصورة التي وضعتها «اإليكونومست» على غالفها ،والتي
أظ�ه��رت الرئيس األس��د واق�ف��ًا بكامل أناقته على ك��وم م��ن املباني
املهدمة ،واضعة «انتصار األسد األجوف» عنوانًا لصفحة الغالف.
اس�ت��دع�ي��ت ال �ص��ورة م��ن خ�ل�ال غ��وغ��ل ،وح��دق��ت ب�ه��ا م��رة أخ��رى،
واكتشفت أني أتذكر معظم تفاصيلها .وأنها تدعوني إلى التفكير
والتساؤل :ما هذا الذي حصل في سوريا منذ مارس 2011؟ وهل
يستحق التمسك بالرئاسة أن يدفع الشعب السوري بجميع طوائفه
هذا الثمن الغالي؟ هل يستحق التمسك بالرئاسة تشريد  13مليون
سوري بني الداخل والخارج؟ وهل يستحق التمسك بالرئاسة أن
تفقد سوريا نصف مليون قتيل؟
وأستدعي الصورة اآلن أكثر عندما تبدأ األخبار تنتشر أنه حتى
هذا االنتصار األجوف الذي حققه األسد لن يستمر طويال .فهناك
خالفات داخل الطائفة العلوية حول توزيع مراكز القوى ،الذي امتد
فيه التنافس إلى القوات املسلحة .وهناك التنافس بني إيران وروسيا
على النفوذ في هذا البلد املحطم .ولعل األسوأ للنظام هو تغيير رؤية
روسيا ل��دور النظام في مستقبل س��وري��ا .فبعد أن كانت روسيا
تنظر إلى نظام األسد كضرورة لالستقرار ،ترى اآلن أن استمرارية
األسد أصبحت عامل عدم استقرار .وأخذ اإلعالم الروسي ينشر
ما يؤكد هذا ،ويؤكد ضرورة تغيير النظام لتحقيق االستقرار.
وقد أخذ هذا الصراع املضمر بني األسد وروسيا يظهر من خالل
وسائل اإلع�لام لكال البلدين .فقد ذك��ر زاف��ي بايل في «هآرتس»

بعد السالم

اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي  10م��اي��و أن��ه م�م��ا أزع��ج ال ��روس أن امل�ق��ات�ل�ين في
ميليشيات ال�ن�ظ��ام أك�ث��ر ع��ددا وأف�ض��ل ت��دري�ب��ا م��ن أف ��راد الجيش
السوري .لذا قامت روسيا بدمج ق��وات النمر في  2019التي كان
ق��د أسسها رام��ي مخلوف بالجيش ال �س��وري م��ع تغيير اسمها
إلى الفرقة  25للقوات الخاصة .فقد كان هدف روسيا بناء جيش
نظامي محترف ال يتدخل بالسياسة .وقد ضغطت روسيا على
األس��د ليعتقل ال�ج�ن��رال غ�س��ان ب�لال – م��دي��ر مكتب أخ�ي��ه ماهر-
والحليف إليران التي كانت تدفعه ليتولى منصب رئيس املخابرات.
وكما ذكرت «هآرتس» ،طلبت روسيا من األسد أن يدفع لها ديونا
سابقة وحالية تقدر بخمسة مليارات دوالر .وعندما أظهر عدم
تمكنه ،طلبت منه أن يأخذها من ابن خاله رامي مخلوف ،املتحكم
بشركة الهواتف سيرياتل ،مظهرة صورا عن حياته وقصوره في
دبي .لكن رامي مخلوف رفض وهرب إلى دبي .كما سمحت روسيا
أللكسندر شوميلني – الدبلوماسي السابق ومدير معهد أوروب��ا
للشرق األوس��ط في موسكو – أن يكتب «على الكرملني التخلص
من الصداع ال�س��وري ،وأن املشكلة هي األس��د وبطانته الفاسدة».
وأضاف« :أن األسد غير قادر على قيادة البلد ،وأنه سيجر روسيا
إلى مستنقع شبيه باملستنقع األفغاني» ،أو أن يقدم األسد تنازالت
للمعارضة العلمانية من ضمنها كتابة دستور جديد وتشكيل
حكومة مقبولة دوليا .ويبدو أن بشار األسد لن يقدم تنازالت ،كما
يظهر من خالل مقال نشره النائب املقرب له خالد العبود .والحقيقة
أني فوجئت عندما قرأت في سبقلا بتاريخ  10مايو الحالي ،أن
ينشر العبود مقاال تحت عنوان «ماذا لو غضب األسد من بوتني؟».
وان�ت�ق��د ال�ن��ائ��ب ال�ع�ب��ود م�ح��اول��ة روس�ي��ا تحجيم أو م �ص��ادرة دور

د .حامد الحمود
األس��د ،مضيفا أن «األس��د لم يكن بحاجة لبوتني ليدافع عنه ،وقد
حضر إل��ى س��وري��ا بشكل م��دروس م��ن األس��د ملنع تطور ع��دوان
الواليات املتحدة» ،خاتما بقوله «ماذا لو أراد األسد أن يلحق الهزيمة
ببوتني؟».
وهناك صراع داخل أعمدة النظام نفسه ،وهناك صراع في القرداحة
بني عائلة األسد نفسها .وهناك صراع بني عائلة األسد من جهة
وعائلة مخلوف .وهناك صراع بني النفوذ اإليراني والنفوذ الروسي.
فروسيا بعدم اعتراضها للطائرات اإلسرائيلية التي تقصف املواقع
اإليرانية ،كأنها تشجعهم ضمنيا .بل هناك دالئل على أن روسيا
ال تسمح لسوريا باستخدام نظام الصواريخ  S300ال��ذي زودت
به الجيش ال�س��وري باعتراض الطائرات اإلسرائيلية .الوضع في
سوريا مقبل على تغيرات ،فقبضة األسد على السلطة وتنافسه
مع ابن خاله رام��ي مخلوف ،وحتى مع أخيه ماهر ،أص��اب النظام
بالوهن.
وستظل ص��ورة الرئيس األس��د بأناقته واق�ف��ًا على رك��ام املباني،
دع��وة لي ان أكتب عن سوريا وأفكر بسوريا .وكما يقول الفنان
س�ل�ف��ادور دال��ي «أن ت�ح��دق ه��و أن تفكر» .فسأظل «أح ��دق» بهذه
الصورة التي لن تمحى من ذاكرتي.

من الذاكرة

التاجر األسوة ()174

التاجر النوخذة محمد الحميدة العازمي
حينما نتحدث عن النوخذة التاجر محمد
بن حمد بن حمد علي املخانجي البريكي
ال �ع��ازم��ي ،امل�ل�ق��ب ب��ال�ح�م�ي��دة ،رح �م��ه اهلل،
فنجد أن��ه ك��ان يتمتع ب��األخ�لاق الحسنة
والخصال الحميدة ،وكان الناس من حوله
يشهدون له بذلك.
وق � ��د أك �س �ب �ت��ه ت �ل��ك ال� �ص� �ف ��ات ال �ح �م �ي��دة
والخصال الحسنة واألخالق الطيبة محبة
ال�ن��اس ،فقد ك��ان رحمه اهلل حلو اللسان،
وال ي�ت�ل�ف��ظ ب�م��ا ي�ض��اي��ق ال �ن ��اس ،وي�ص��ل
م��ا ي��ري��د ق��ول��ه ب��أع��ذب ال�ك�ل�م��ات ،ك�م��ا أن��ه
ك��ان ص�ب��ورا وك��ان يتحمل الكثير ،وك��ان
يساعد الناس ويسعدهم ملرضاة اهلل عز
وج��ل دون أن ينتظر منهم املقابل ،وكان
متعاونًا جدًا طاملا في قدرته أن يفعل هذا،
وكان مقداما على فعل الخير دون تأخير
أو تردد.
ومن الصفات الجميلة األخرى التي كانت
تميز ال�ن��وخ��ذة الحميدة أن��ه ك��ان صادقًا
أمينًا في حديثه أيضا ،وكان قليل الكالم
ال يتكلم كثيرا بل يفعل كثيرا ،ول��م يكن
يقول غير الحق.
وكان الحميدة رحمه اهلل يعرف من وقف
ج��ان�ب��ه وي �ش �ك��ره ع �ل��ى م��ا ف�ع�ل��ه وي� ��رد له
ال�ج�م�ي��ل وامل� �ع ��روف ،وك ��ان يتلهف لفعل
الخير كما أنه كان كتوما ال يجاهر بالسر
وال يخبر به أحدا.

ي��روي الباحث طالل الرميضي في كتابه
«أع�ل�ام ال�غ��وص عند ال �ع��وازم» ،أن محمد
الحميدة ،رحمه اهلل ،ك��ان يملك دكانا في
ال� �س ��وق ال��داخ �ل��ي س� ��وق ب ��ن دع �ي��ج ق��رب
م�س�ج��د ال� �ع ��وازم ،م �ق��اب��ل دك� ��ان ال�ق�ض��اع
قرب مكتبة الرويح ،وكان الحميدة رحمه
اهلل يبيع امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة كالتمر والعيش
والسكر وخالفه من مواد التموين ،وعرف
رحمه اهلل بالكرم املحمود واملواقف الطيبة،
وك � ��ان ي��رج��ع إل �ي��ه ف ��ي امل� �ش ��ورة ببعض
األم � � � ��ور ،وع� � ��رف ع �ن��ه ال �ص �ي��ت ال �ح �س��ن
والتعامل الراقي مع الجميع ،وكان يحترم
الرجل الكبير ويعطف على الصغار.
وي ��ذك ��ر ال��رم �ي �ض��ي أن امل� ��رح� ��وم م�ح�م��د
ال �ح �م �ي��دة ك ��ان ع�ل��ى ص �ل��ة ق��وي��ة بالشيخ
احمد الجابر الصباح رحمه اهلل ،وكثيرا
ما كان وسيط خير مع العامة في أصعب
الظروف واملواقف ،وكانت عنده حملة حج
ع�ل��ى االب ��ل ف��ي ال�ث�لاث�ي�ن�ي��ات ،وك ��ان يقوم
بنقل الحجاج الفقراء معه باملجان والذين
ال يملكون تكاليف الحج.
وي��وض��ح ال��رم�ي�ض��ي أن��ه ق��د اش�ت�ه��ر بأنه
ك ��ان ي�س��اع��د ال �ن��اس ف��ي ق �ض��اء دي��ون�ه��م
والتصدق على الفقراء واألرام��ل واليتامى
حتى عرف بلقب محمد الدقيسي.
وي �ض �ي��ف ط�ل�ال ال��رم �ي �ض��ي أن ال �ن��وخ��ذة
الراحل محمد الحميدة رحمه اهلل كان قد

د .عبدالمحسن
الجارالله الخرافي
ركب البحر كنوخذة غ��وص ،وك��ان رحمه
اهلل ذا باع طويل في معرفة مواقع الهيرات
وامل �غ ��اص ��ات ال �ب �ح��ري��ة ،ورك� ��ب م �ع��ه ع��دد
م��ن ال�غ��اص��ة وال�س�ي��وب م��ن أه��ل ال�ك��وي��ت،
الذين شهدوا له بحسن الخلق والرجولة
والحكمة ف��ي تعامله معهم أث�ن��اء موسم
ال�غ��وص ،ول�ه��ذا فقد وفقه اهلل وفتح عليه
ورزقه الخير الكثير.
وي �ت��اب��ع ال��رم �ي �ض��ي :ل �ق��د ك� ��ان ال �ن��وخ��ذة
الحميدة رحمه اهلل يدخل ال�غ��وص خالل
موسمه في فصل الصيف ،أما في فصل
ال�ش�ت��اء ف�ك��ان ي�ب��اش��ر ت �ج��ارة ال�ت�م��ور في
دكانه الواقع في سوق التمر ،الذي اشتهر
من خالله شهرة واسعة لتعامله مع أهل
ال� �ب ��ادي ��ة ،ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ي �ق �ص��دون دك��ان��ه
لثقتهم الكبيرة بشخصه بسبب تعامله
الطيب وأخالقه الحسنة وطيب معشره.
وي �ت �ض��ح م �م��ا س �ب��ق أن ال� ��راح� ��ل م�ح�م��د
الحميدة ك��ان ذا خلق نبيل ال ت�ج��ده في
كثير م��ن األش �خ��اص ،لذلك ك��ان محبوبا
بسبب تلك الخصال الحميدة التي ذكره
الناس بها خالله حياته وبعد مماته ..رحم
اهلل التاجر النوخذة محمد الحميدة.

العالقات الكويتية ـــــ المصرية بين «النائحة» و«الجائحة»

ط��وال نحو  14سنة تابعت م��ا ُينشر ع��ن طبيعة العالقات
الكويتية ـــــ املصرية على مستوى التفاعل الشعبي ،وبما
يتضمنه كل ذلك من أخبار سياسية وأمنية ّ
تمس الطرفني.
ّ
وتكونت ل� َّ
�دي قناعة ،مفادها أن االحتقان في ه��ذا امللف لن
ينفجر قريبا ألسباب عدة؛ منها أنه وفي مقابل هذا االحتقان
الذي أصبحت أسبابه معروفة ،هناك أيضا عالقات إيجابية
تجمع الطرفني ،وتتمثل في حركة السياحة النشطة للكويتيني
ف��ي م�ص��ر ،وتتمثل أي�ض��ًا ف��ي تفضيل امل�ص��ري�ين للكويت
لتكون وجهتهم األولى للعمل واالستقرار ،رغم كل ما يصدر
ف��ي وس��ائ��ل اع�ل�ام خليجية وع��رب�ي��ة م��ن اس�ت�ط�لاع��ات رأي
موجهةَّ ،تدعي أن مدنًا خليجية أخرى هي األكثر استقطابًا
للشباب العربي ،أو ما ورد في استطالع موجه آخر َّيدعي أن
الكويت أكثر البيئات الطاردة للمغتربني.
ّ
توقعاتي املتفائلة بعدم ّ
تفجر ملف
املعادلة التي بنيت عليها
العالقات الكويتية ـــــ املصرية على املستويني الشعبي وشبه
الرسمي ّ
تغيرت تمامًا بسبب الجائحة والنائحة.
أم��ا النائحة فهي مجمل األص��وات الكويتية الغاضبة التي
واجهت بالنقد عالي السقف كل ما يصدر عن البعض في
الجالية املصرية في الكويت من أفعال سلبية تتضمن تعديات
ص��ارخ��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��ون  ،وت�ح��وي��ل ه��ذا ال�ن�ق��د ع�ب��ر منصات
ال�ب��رمل��ان  ،والصحافة  ،وشبكات ال�ت��واص��ل االجتماعي إلى
حمالت تستهدف وقف هذه األفعال وهذا التعدي  ،وتوجه
في املؤدى العام ،ضد كل الجالية املصرية في الكويت تحت
شعار " الخير يخص  ،والشر يعم ".
وق��د س��اع��د ف��ي ان�ت�ش��ار ه��ذه األص ��وات الغاضبة ع��دم قيام
الطرف املصري ،سواء على مستوى السفارة أو على مستوى
الجالية امل�ص��ري��ة ،بمعالجة ه��ذه األف�ع��ال السلبية واالكتفاء
بتجاهلها ،وأحيانا نفيها باملطلق من دون بذل جهد لطمأنة
القلق الشعبي الكويتي املتنامي تجاهها.
ال�غ��ري��ب أن أط��راف��ًا كويتية ت��رت�ب��ط ذه�ن�ي��ًا وع��اط�ف�ي��ًا بمصر
ألسباب ثقافية أو شخصية ،كانت هي التي تدافع عن الطرف
ّ
املصري ،وتخفف اآلثار ،وتجتهد في ايجاد املبررات.
وساعد أيضا في تنامي هذه األصوات الكويتية الغاضبة ما
ك��ان يبث وينشر ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام امل�ص��ري م��ن حمالت

مضادة ،قامت أيضًا على أسلوب «الخير يخص ،والشر يعم».
وهي حمالت نفهم منها ،كمحللني سياسيني وكإعالميني،
أن ال�غ��رض منها ليس ال��دف��اع ع��ن الجالية املصرية هنا في
ال �ك��وي��ت ،ف �ه��ي ح �م�ل�ات ف ��ي م�ض�م��ون�ه��ا ل ��م ت �ك��ن ّ
ردًا على
األص� ��وات ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ب��ل م�ج��رد ح��ال��ة م��ن ال�ح�ش��د اإلع�لام��ي
تجاه فكرة الوطنية اليمينية املتطرفة التي يواجه بها اإلعالم
املصري ،عادة ،ما يعتبره حمالت إعالمية «إخوانية» مدعومة
من بعض الدول إلضعاف الدولة املصرية؛ وألن حالة الحسد
مطلوبة دوم��ًا ف��ي ال�ش��ارع امل�ص��ري ب��أن ه��ذا اإلع�ل�ام املوجه
بمواصلتها ضد الكويت.
ّ
أما الجائحة ،فتمثلت في التغيير الذي أحدثه وباء «كورونا»
ف��ي طبيعة ال �ت��أزم ف��ي ال�ع�لاق��ات الكويتية ـــــ امل�ص��ري��ة على
امل�س�ت��وى ال�ش�ع�ب��ي ،ف�ب�ع��د أن ك��ان��ت ق�ض�ي��ة ج��دل�ي��ة تخضع
للقبول والرفض ،بدا أن هناك رأيًا شعبيًا كويتيًا كبيرًا حسم
أم ��ره ،وق ��رر أن معالجة م�ل��ف ال�ع�م��ال��ة امل�ص��ري��ة ف��ي الكويت
ّ
أصبحت مسألة تتعلق باألمن الوطني الكويتي.
ّ
التحول؟
ملاذا حصل هذا
حصل لسببني:
رف ��ض ال�ح�ك��وم��ة امل �ص��ري��ة اس�ت�ق�ب��ال م��واط�ن�ي�ه��ا املخالفني
ّ
وتسببت ه��ذه املماطلة
لقانون اإلق��ام��ة ومماطلتها في ذل��ك،
في تعريض النظام الصحي الكويتي لخطر االنهيار ،وبالتالي
تهديد حياة مئات اآلالف من الكويتيني.
ويالحظ في هذا السياق أن الغضب الشعبي الكويتي امتد
أيضًا للجالية الهندية التي لم توافق حكومتها على ترحيل
عمالتها املخالفة ،لكن ه��ذا الغضب ل��م يتفاعل ب�ق��وة ،لعدم
وج��ود م��وق��ف إع�لام��ي ه�ن��دي م�ض��اد ل�ل�اج��راءات الكويتية،
ولعدم حصول أح��داث شغب في مراكز اإلي��واء املخصصة
للعمالة الهندية.
وهذا في مجمله عكس ما حصل من الطرف املصري ،حيث
ت�ع� ّ�رض��ت ال�ك��وي��ت ل�ح�م�لات ض�غ��ط ف��ي اإلع�ل�ام امل �ص��ري لم
تتوقف إل��ى ساعة كتابة ه��ذه املقالة ،كما أن أح��داث الشغب
التي ق��ام بها مصريون ف��ي م��راك��ز اإلي ��واء خلقت حالة من
االحتقان الغاضب لدى معظم الكويتيني ،وجعلهم يشعرون
بأن جزءًا من بلدهم مختطف.

داهم القحطاني
ولإلنصاف ،فإن معظم الجالية املصرية في الكويت منضبطة،
وتساهم بالفعل في إدارة مرافق حيوية ،وليست لديها ظواهر
عدائية كنمط سلوكي ،لكن حالة االحتقان املتصاعدة ّ
تسبب
فيها ق�ل��ة م�ق��ام��رة م��ن ه��ذه ال�ج��ال�ي��ة ،تعتبر ال�ك��وي��ت ساحة
مفتوحةُ ،يباح فيها كل شيء من مخالفات وفساد ٍّ
وتعد.
ك�م��ا س��اع��د ف��ي ت�ص��اع��د ه��ذا االح�ت�ق��ان أن وس��ائ��ل االع�ل�ام
املصرية لم تنتبه إلى خطورة التصعيد ضد بلد ،يوفر العمل
لنحو  700ألف مصري ،يتمتع معظمهم باالستقرار الوظيفي
ّ
مستقرًا له،
واالجتماعي ،وكثير منهم قرر أن تكون الكويت
ً
بدال من بلده مصر.
م�ع��ال�ج��ة ال �ت� ّ
�أزم ف��ي ال �ع�لاق��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ـــــ امل�ص��ري��ة تتطلب
ّ
معالجة من الطرفني ،لكن الجزء األكبر منها يتركز في الطرف
امل�ص��ري؛ ف��األص��وات الكويتية الغاضبة ستختفي وتصبح
معزولة ،إن قامت السلطات املصرية بجهد أكبر في ضبط
ت �ج��ارة اإلق��ام��ات م��ن ال�ج��ان��ب امل �ص��ري؛ فالتساهل ف��ي ذل��ك
تحت شعار أن النتيجة في النهاية ستكون توفير مزيد من
التحويالت الخارجية سيؤدي إلى خلق صورة نمطية سلبية
عن مستوى مهارة الكفاءات املصرية في الكويت وانضباطها.
وه��ي ص��ورة نمطية سلبية ق��د تنعكس ف��ي دول أخ ��رى ،ال
تتساهل في منح تأشيرات العمل ،فيخسر مئات األلوف من
املصريني ف��رص العمل ف��ي دول ع��دة ،بسبب ع��دم معالجة
التأزم في العالقات الشعبية مع بلد مهم ّ
جدًا من حيث توفير
فرص العمل للشباب املصري ،وهو الكويت.
سمعنا في شبكات التواصل االجتماعي أص��وات��ًا مصرية
عديدة من املقيمني في الكويت ،وممن كانوا يقيمون فيها،
تتحدث عن الكويت بإنصاف وحب وتقدير ،فلماذا ال يكون
هؤالء نقطة البداية لتصحيح مسار العالقة مع الكويت؟
لتكن أحداث «الجائحة» بداية لفهم «النائحة».

في ذكرى شمعتنا
التي انطفأت

خالد أحمد الطراح
«ان��ا وس�ع��اد وال�غ��رب��ة ال�ج��دي��دة» ،ك��ان ع�ن��وان مقالي في
 11مارس  ،2020حيث تناولت معاناة الشعور بالغربة
الجديدة ..الغربة التي تفتك باإلنسان وجدانيًا وتمزقه
الذكريات ذهنيًا بعد رحيل انسان عزيز على الروح من
هذه الدنيا حني يحل املوعد املنتظر.
عتبت حينها بخالص الود على الكاتبة واألخت العزيزة
سعاد فهد املعجل على ما اعتبرته شخصيا قسوة
ف��ي التذكير م��ن الزميلة س�ع��اد ،امل�ب��دع��ة ف��ي التفكير
والتعبير ،التذكير بألم الفراق بالرغم من حجم القناعة
الذهنية التي تجمعنا فكريا انا وسعاد ،بأن املوت هو
القدر املحتوم لكل انسان ..يفزع منه البعض بينما ال
يخشاه من يؤمن بأن املوت آت ال محالة في أي مكان
وزم� ��ان ،فيما تبقى ال��ذك��ري��ات ال��رف�ي��ق ال��رق�ي��ق خ�لال
رحلة الغربة الجديدة ..الغربة التي تفرض نفسها على
االن�س��ان في امل�ن��ام ..حني ترتخي الجفون استسالمًا
للنوم ،بينما العقل ال ينام هائمًا ..متأملًا ..باكيًا ..فرحًا..
عاتبًا!
مع الدقائق االولى من االستيقاظ ،تعود الذكريات حية..
قاسية ..غير رحومة ..في الوجدان وزوايا الذاكرة اينما
ُ
ُ
ذهبنا وجلسنا ..فالذكريات هي املتنفس للروح املتعبة
من الغربة الجديدة.
ت �ل��ون��ت آالم� ��ي وح �س��رات��ي وع �ت��اب��ي ،ب �ع��د ق � ��راءة رواي ��ة
«الغربة الثانية» ،لألخت سعاد ،املتألقة بفكرها والرائعة
ً
بتواضعها ع�ق�لا وس�ل��وك��ًا..ال��وف�ي��ة وال�ح�ن��ون��ة م��ع ذاتها
والغير بنفس ال�ق��در وامل�ع�ن��ى ..لكني ال�ي��وم أعلن بأنني
مدين لهاَ ..مدين باالمتنان والشكر ،فقد اشعلت سعاد،
وهج غربتي الجديدة بعد رحيل الشقيق األكبر واألب،
يوسف (ابونادر) في الوقت االفضل واألنسب!
اشكر سعاد على والدة مبكرة لهجمة التعبير العفوية
ع�ن��دي ع��ن غ��رب�ت��ي ف��ي ذك ��رى شمعتنا ال�ت��ي ان�ط�ف��أت،
العزيز الراحل ابونادر ،بالرغم من ان الذاكرة لم تتوقف
من استدعاء زمن رغد من الوفاء واملودة ،كما حصل مع
سعاد عند استحضار غربة خالها املرحوم د .عبداهلل
حمد املعجل بعد وداع قاس لشقيقه ،وغربة سعاد اثناء
وبعد استكمال فصول رواية ،خالها ،وغربة اخرى بعد
وداع توأم حياة سعاد ،الراحلة موضي الهويدي.
ل� ِ�ك ي��ا س�ع��اد عميق ال�ش�ك��ر م��ن ق�ل� ٍ�ب م�ك�س��ور ..وعقل
متعملق بشغف الذكريات الجميلة واالمتنان للشقيق
ال��راح��ل ي��وس��ف ..فقد انقذتني رواي�ت��ك م��ن آه��ات عزلة
اج �ب��اري��ة اع�ي�ش�ه��ا ه ��ذه االي� ��ام م��ع ف��زع ع��امل��ي م��ن ع��دو
ش��رس يدعى ك��ورون��ا ..وح��دة نفسية واجتماعية بعد
ف �ق��دان ش�م�ع��ة رم �ض��ان ال�ع��ائ�ل�ي��ة «اب ��و ن � ��ادر» ..وت�ب��اع��د
اجتماعي عن شقيقي وصديقي العزيز األع��ز يعقوب،
«ابو سليمان».
أشفقت علي سعاد وأنا أعيش وحيدًا في شهر رمضان
افتقد منارة البيت ،الزوجة الغالية تهاني ،وابنتي دان��ة،
دانة القلب ،والحفيدة ،تالية ،التي جاءت الى الدنيا في زمن
ُ
دخلت نادي االجداد
كورونا بالعاصمة البريطانية ..فقد
عبر االتصال املرئي حتى اليوم!
احتضن اليوم مزيجا من مشاعر الفرحة ودموع البهجة
بالحفيدة ،ت��ال�ي��ة ،وال �ش��وق املتعثر ألس��رت��ي الصغيرة،
بسبب عذاب غربتي الحديثة بعد تشكيل غيوم كورونا
عامليًا!
ٌ
ق�س��وة ال ان�ك��ره��ا ،لكنها تحمل معاني وتحديا جديدا
توقد نار الوجد في اليوم مرات وتجدد األمل آالف املرات.
انها الحياة_الجميلة..الساحرة بأحزانها وأفراحها ..فناء
الروح البشرية.
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السماح لألندية األسبانية بتمارين جماعية
أجازت رابطة الدوري األسباني لكرة القدم لألندية ،اعتبارا من اليوم ،إقامة تمارين ملجموعة
م��ن عشرة العبني كحد أق�ص��ى ،ف��ي خطوة إضافية على طريق ع��ودة املنافسات املعلقة منذ
شهرين بسبب فيروس كورونا املستجد.
وع��اود العبو الدرجتني األول��ى والثانية منذ األسبوع املاضي تدريباتهم الفردية في مراكز
األندية في ظل تدابير صحية صارمة ،بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود اإلقفال
التام على أربع مراحل.
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التدريبات الخاصة ببعض المنتخبات تنطلق يوليو المقبل

بوطبيلة

«األولمبية» و«الهيئة» تقترحان

سجلنا تصليحات

 1سبتمبر بداية النشاط الرياضي
عمومية ومقر جديد

محمد سليمان
ت �م��اش �ي��ا م ��ع رؤي � ��ة سبقلا ،ف ��ي ع��دد
أمس ،حول إمكانية أن تسير الرياضة
الكويتية على خطى أوروبا ،وأن تعود
عجلة النشاط املحلي للدوران كما عاد
الدوري األملاني.
اق�ت��رح��ت اللجنة األومل�ب�ي��ة  1سبتمبر
امل�ق�ب��ل ل�ي�ك��ون م��وع��دا ل �ع��ودة ال�ن�ش��اط
ال ��ري ��اض ��ي امل �ح �ل��ي ،وذل � ��ك وف� ��ق م��ات��م
االت � � �ف � ��اق ع �ل �ي ��ه م � ��ع ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
ل� �ل ��ري ��اض ��ة ،ع �ل ��ى أن ي �ن ��اق ��ش امل ��وع ��د
الجديد خالل
اج� �ت� �م ��اع رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة األومل� �ب� �ي ��ة
ال � �ش � �ي� ��خ ف � �ه� ��د ن � ��اص � ��ر ال � �ص � �ب� ��اح م��ع
االت�ح��ادات واألن��دي��ة املتخصصة ،يوم
الثالثاء الساعة الرابعة عصرا ،حيث
س �ي �ت �ط ��رق االج � �ت � �م� ��اع إل� � ��ى ع� � ��دد م��ن
النقاط املطروحة على جدول األعمال،
وس �ي �ت��م ال �ت �ح��اور ح��ول �ه��ا وال��وص��ول
الت �ف��اق ت��ام م��ن أج��ل املصلحة العامة
ل�ل��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،م��ن ت�ل��ك ال�ب�ن��ود
املطروحة خالل االجتماع بدء تدريب
ب�ع��ض الع �ب��ي امل�ن�ت�خ�ب��ات خ�ل�ال شهر
يوليو بعد التنسيق مع وزارة الصحة
والهيئة العامة للرياضة.

األلعاب الخليجية
ك �م��ا س�ت�ن��اق��ش إم �ك��ان �ي��ة إق ��ام ��ة دورة
األلعاب الخليجية باملوعد الجديد في

كما سيناقش عقد الجمعية العمومية
العادية للجنة األوملبية املقررة في شهر
ي��ول �ي��و  ،2020وك ��ذل ��ك ان �ت �ق��ال ال�ل�ج�ن��ة
األوملبية إلى مقرها الجديد املؤقت في
م��رك��ز ش�ب��اب ج��اب��ر األح�م��د خ�لال شهر
أغسطس املقبل.
وي � �ب� ��دو أن ال �ل �ج �ن��ة األومل � �ب � �ي ��ة ل��دي �ه��ا
الرغبة الحقيقية في أن تخرج الرياضة
ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن م��رح �ل��ة ال �ج �م ��ود ال �ت��ي
عاشتها بسبب فيروس كورونا.

مصير أندية املواجهة

جدول أعمال اجتماع ري
مع االتحادات الرياضية

ٔيس مجلس إدارة اللجنة االٔولمبية الكويتية

 8ديسمبر  ،2020واستعداد االتحادات
امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ه� ��ذا ال� �ح ��دث م ��ن خ�لال
العمل على جهوزية املنشآت الرياضية
واالس�ت�ع��داد الفني والبدني لالعبني،
وه��و م��ا يتطلب وق�ت��ا ك��اف�ي��ا ،ل��ذل��ك تم

اق� �ت ��راح ب ��دء ال �ت��دري �ب��ات للمنتخبات
املشاركة في الدورة خالل شهر يوليو
املقبل ،وتظل موافقة الدول الخليجية
امل �ش��ارك��ة ه��ي ال �ق��رار األه ��م ف��ي إق��ام��ة
الدورة من عدمها.

قطر ُتعطي الضوء األخضر
لعودة الرياضة
س �م �ح��ت ال �ل �ج �ن��ة األومل � �ب � �ي ��ة ال �ق �ط��ري��ة
أمس باستئناف املنافسات الرياضية،
اع �ت �ب��ارًا م ��ن  20ي��ول �ي��و ب �ع��د تعليقها
بسبب ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،في
إعالن ترافق مع تأكيد اتحاد كرة القدم
ٍ
استئناف الدوري في  24منه.
وأع� �ل� �ن ��ت ال �س �ل �ط��ات ال �ق �ط��ري��ة ت�ع�ل�ي��ق
النشاط الرياضي منذ منتصف مارس
امل ��اض ��ي ،ت �م��اش �ي��ا م ��ع خ �ط��وة م�م��اث�ل��ة
ات �خ��ذت �ه��ا األغ �ل �ب �ي��ة ال �ع �ظ �م��ى م ��ن دول
ّ
العالم مع تفشي وباء «كوفيد ــــ .»19
وب� �ع ��دم ��ا أع �ل �ن ��ت ف� ��ي م �ن �ت �ص��ف م��اي��و
ت �م��دي��د ال�ت�ع�ل�ي��ق ح �ت��ى ن �ه��اي��ة ال�ش�ه��ر،
أك � ��دت ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي ��ة ان اس�ت�ك�م��ال
امل �ن��اف �س��ات س �ي �ك��ون م �ت��اح��ا ف��ي ال�ث�ل��ث
األخير من يوليو.
وأوردت ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان «ت � �م� ��اش � �ي� ��ا م��ع
االجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة
قطر للحد من انتشار فيروس كورونا
(ك��وف�ي��د ــــ  ،)19وبالتنسيق م��ع وزارة
الصحة العامة ،فقد تقرر تمديد ايقاف
األنشطة واملسابقات الرياضية املحلية
حتى  20يوليو املقبل ،على أن يستكمل
ما تبقى من النشاط الرياضي ،اعتبارًا
من  20يوليو ،وذلك حرصا على سالمة
جميع الرياضيني واملشاركني».
وتماشيا مع ذلك ،أشار االتحاد القطري
ُ
لكرة القدم الى ان املسابقات ستستكمل
ب�ي�ن « 24ي��ول �ي��و وح �ت��ى  26أغ�س�ط��س
املقبلني».
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 - 1غرابة الموضوع
من الواضح أن املوضوع ال يزال غريبا
جدا على الجميع ،حتى على الالعبني،
ال� ��ذي� ��ن دخ � �ل� ��وا أرض � �ي� ��ة امل �ل �ع ��ب وه ��م
يتبادلون الضحك ،بسبب غرابة اللعب
أمام ملعب خال من الجماهير.

 - 2الدخول
ط��ري �ق��ة دخ � ��ول ال�ل�اع �ب�ي�ن ك��ان��ت وك��أن �ه��ا
ح�ص��ة ت��دري �ب �ي��ة ،ح�ي��ث س ��ارع ال�لاع�ب��ون
بالدخول ألرض امللعب ،واتخاذ مواقعهم
الخاصة ،من دون تأخيرات أو تحية.

 - 3التباعد على المقاعد
دك� � � ��ة ال� � � �ب � � ��دالء ظ� � �ه � ��رت ب� �ش� �ك ��ل غ ��ري ��ب

لقطة من لقاء سابق في الدوري القطري

وأك� � ��د أن ت �ح��دي��د ال � �ع� ��ودة ي ��أت ��ي ب�ع��د
«إج � ��راء امل� �ش ��اورات م��ع امل �س��ؤول�ي�ن في
وزارة ال �ص �ح��ة م��ن أج ��ل ال �ح �ف��اظ على
سالمة جميع املعنيني في املباريات من
العبني وأجهزة فنية وإدارية وحكام».
وف ��ي ح�ي�ن ل��م ت�ع�ل��ن ال �س �ل �ط��ات رس�م�ي��ا

م ��ا اذا ك ��ان س�ي�ت��م ال �س �م��اح ل�ل�ج�م�ه��ور
ب �ح �ض��ور امل� �ب ��اري ��ات ،ي �ت��وق��ع ان ي�ك��ون
هذا هو االجراء املعتمد ،أقله في الفترة
األول� � � ��ى ،ك �م��ا ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال �ب �ط��والت
العاملية التي تستكمل منافساتها بعد
ّ
فترة التوقف بسبب «كوفيد ــــ .»19

ورغ � � ��م ال� �خ� �ط ��وة اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة م� ��ن ق�ب��ل
«األومل� �ب� �ي ��ة» ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع «ال �ه �ي �ئ��ة»
لعودة النشاط في  1سبتمبر ،فان هناك
بعض املالحظات التي يجب أن توضع
ف��ي االع �ت �ب��ار ،وه��ي أن ه �ن��اك ع ��ددا من
األندية هي النصر وخيطان والتضامن،
ت� �ع� �ت� �ب ��ر ض � �م� ��ن ال � �ص � �ف� ��وف األم� ��ام � �ي� ��ة
ملواجهة انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا ،بعد
ان استخدمت املنشآت الخاصة بها من
قبل الجهات املختصة ،وحتى اآلن ليس
هناك وق��ت محدد إلخ�لاء تلك املنشآت
ال�ت��ي ستحتاج للكثير م��ن العمل على
مستوى الصيانة والتعقيم والتطهير،
فهل وضع هذا األمر في االعتبار حتى
الت�ت�خ�ل��ف األن��دي��ة ال �ث�لاث��ة ع��ن ال�ل�ح��اق
باملوعد املقترح النطالق النشاط؟.

إيطاليا مترددة
في استئناف الدوري
ش � ��دد رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء اإلي �ط ��ال ��ي
ج��وزي �ب��ي ك��ون �ت��ي ع �ل��ى ان� ��ه ي��ري��د
«ض � �م� ��ان� ��ات إض� ��اف � �ي� ��ة» ق� �ب ��ل ان
ت�م�ن��ح ح�ك��وم�ت��ه ال �ض��وء األخ�ض��ر
الس �ت �ئ �ن ��اف م �ن ��اف �س ��ات ال� � ��دوري
ّ
امل �ح �ل��ي ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم امل �ع ��ل ��ق م�ن��ذ
م � ��ارس امل ��اض ��ي ب �س �ب��ب ف �ي��روس
كورونا املستجد.
وتشهد إيطاليا التي تعد من أكثر
ال��دول ت�ض��ررا ب��وب��اء «ك��وف�ي��د»-19
ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال ��وف� �ي ��ات ن �ق��اش��ات
مضنية في اآلونة األخيرة من أجل
السماح بعودة منافسات «سيري
أ» ال� �ت ��ي ع �ل �ق��ت م �ن��ذ ال �ت ��اس ��ع م��ن
م��ارس .وع ��اودت األن��دي��ة التمارين
ال� �ف ��ردي ��ة ل�ل�اع �ب�ي�ن ف� ��ي م��راك��زه��ا
اع�ت�ب��ارا م��ن ال��راب��ع م��ن م��اي��و ،ومن
املقرر ان تعود للتمارين الجماعية
اعتبار من اليوم (اإلثنني).
وق� �ب ��ل س� ��اع� ��ات م� ��ن ذل� � ��ك ،أع �ط��ى
ك��ون �ت��ي إش � ��ارة إض��اف �ي��ة ع �ل��ى ان
ال �ت ��ردد ف��ي اس�ت �ئ �ن��اف امل ��وس ��م ،ال
س�ي�م��ا ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
وال �ص �ح �ي��ة م ��ن ج �ه��ة ،وال�س�ل�ط��ات
الرياضية من جهة أخ��رى ،ال تزال
تفرض نفسها.
وق ��ال ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي «قبل
ب� ��دء امل� ��وس� ��م ،ن �ح �ت��اج ال� ��ى ب�ع��ض
الضمانات اإلض��اف�ي��ة ،وم��ن خالل
ال � �ح� ��دي� ��ث ال � � ��ى وزي � � � ��ر ال ��ري ��اض ��ة
فينتشنزو سبادافورا ،يتضح اننا
لم نحصل عليها بعد».

طالت حكرة كورونا ..وافتقدنا التجمعات
ضيقة الخلق هدتنا ويبي لنا ترميمات
شوية وناسة ودعم نفسي وتصليحات
كل شيء مع الزمن يتصلح اال الصراعات
بوسطنا الرياضي المليان ثعالب وحركات
بسبب المناصب والكراسي ندخل متاهات
عسى بها االزمة نتعلم شيء ونفكر باالنجازات
بس آه ..الثعالب راح تلففنا السبع لفات
يارب ..تجمعنا وتطهر قلوبنا ..ونعيد اللي فات

لقيمات
العب مضروب عقليا اتصل على برنامج مسابقات تلفزيوني..
فسأله المذيع ما اسمك؟ قال الالعب :ماكو خيارات!!

المباراة المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري األلماني (المرحلة السادسة والعشرون)
فيردير بريمن × باير ليفركوزن

 9.30مساء

beIN Sports HD 1

كلوب واثق بالتتويج
أص � � � ّ�ر األمل � ��ان � ��ي ي� ��ورغ� ��ن ك � �ل� ��وب ،م � � ��درب ن� ��ادي
ليفربول ،على ان فريقه ال يحتاج ألن يكون «في
أفضل أحواله» كي يحرز لقبه االول في الدوري
االنكليزي لكرة ال�ق��دم ،عند استئناف املسابقة
امل�ع�ل�ق��ة راه �ن��ًا ب�س�ب��ب ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد.
وف��ي ظ��ل اب�ت�ع��اد ليفربول ب�ف��ارق  25نقطة عن
أق��رب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب،
ح� � ��اول ك� �ل ��وب ال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن ال� �ض� �غ ��وط ع�ل��ى
فريقه ،وق��ال لبرنامج «فوتبول ف��وك��وس» على
شبكة «بي بي سي»« :يجب أال نكون في افضل
احوالنا ،بل في افضل حال ممكنة ،وه��ذا االمر
ينطبق على باقي الفرق».
تابع« :سنحصل على الوقت نفسه للتحضير
ومهمتنا س�ت�ك��ون ك�م��ا ال �ع��ادة ان نستفيد من
وض�ع�ن��ا ال �ح��ال��ي .س�ن�ك��ون ف��ي ح ��ال ج �ي��دة في

يورغن كلوب (رويترز)

أسرع وقت ممكن».
وع � ّ�ب ��ر ك �ل��وب ع ��ن ت��وق��ه ل �ل �ع��ودة ال ��ى «ال �ح �ي��اة
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة» ف��ي أس� ��رع وق� ��ت ،ب �ع��د ت��وق��ف غير
م�ت��وق��ع ل�ش�ه��ري��ن ب�س�ب��ب ت�ف�ش��ي ال �ف �ي��روس في
انكلترا والعالم.

عقبة جديدة أمام «البريميرليغ»!
ي �ج��د ال� � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي امل �م �ت��از ل �ك��رة ال �ق��دم
ّ
ال�ب��اح��ث ع��ن اس�ت�ئ�ن��اف منافساته امل�ع��ل�ق��ة منذ
شهرين ،بسبب فيروس كورونا املستجد ،نفسه
ّ
وتخوف بعضهم
أمام معضلة انقسام الالعبني
م��ن ال �ع��ودة ،بعد ان�ق�س��ام مماثل على مستوى
األن��دي��ة .وعلى رغ��م ض��وء أخضر من الحكومة
البريطانية يجيز ع��ودة ك��رة القدم اعتبارا من
األول من يونيو ،فال تزال األندية تدرس الخطط
التي قد تتيح خطوة من هذا النوع ،وتعقد لهذا
الغرض اجتماعا جديدا اليوم .وترغب األندية
في االتفاق على البروتوكول الصحي ،بما يتيح
للفرق معاودة التمارين هذا األسبوع.
وترغب سلطات اللعبة في استئناف املوسم ،
ل�ك��ن اج�ت�م��اع��ات�ه��ا امل�ت�ك��ررة ف��ي اآلون ��ة األخ�ي��رة

ل��م ت�ح��دد أي م��وع��د أو حتى إج ��راءات واضحة
ملعاودة التمارين.
وواج �ه��ت «خ�ط��ة االس �ت �ئ �ن��اف» ،ال�ت��ي طرحتها
رابطة ال��دوري ،تباينات واسعة بني األندية ،ال
سيما لجهة رفض البعض طرح إقامة املراحل
التسع املتبقية من البطولة على مالعب محايدة.
�اد والع��ب وجهات
وقالت شبكة سكاي« :لكل ن� ٍ
نظر مختلفة .في نهاية املطاف ،وضع عائالت
الالعبني ف��ي خطر ه��و مصدر القلق األس��اس..
الشعور ال�ع��ام ه��و وج��ود بعض امل�خ��اوف لدى
الالعبني .ثمة الكثير من عدم اليقني».
ّ
ووف ��ق الع �ب�ين ف��ي إن �ك �ل �ت��را ،ال �ت��أخ��ر ف��ي وض��ع
البروتوكول الصحي هو من أسباب الضبابية
الراهنة بشأن العودة.

غرائب شهدتها «بوندسليغا»
«احتفال ُ
القبلة»
ُيثير جد ً
ال

مع عودة منافسات الدوري األلماني «بوندسليغا» ،في تجربة راقبتها جميع دول العالم ،برزت مشاهد
غريبة ،قد تكون تاريخية .وبعد نجاح تجربة اليوم األول لعودة البوندسليغا ،التي انطلقت بخمس مباريات،
سبقتها  4مباريات بدوري الدرجة الثانية ..أبرز  10أشياء من عودة كرة القدم للحياة في ألمانيا:
للمتابعني ،حيث جلس كل العب بمقعد

منفصل بمترين عن زميله ،بينما جلس  - 6االحتفال

امل��درب في مقعد منفصل كذلك ،تطبيقا
إلجراءات التباعد االجتماعي.

 - 4التبديالت الخمسة

االح �ت �ف��االت ش�ه��دت تطبيق إج ��راءات
ال�ت�ب��اع��د ،فاكتفى ال �ه��داف��ون بالرقص
م�ن�ف�ص�ل�ين ،ب�ي�ن�م��ا اس �ت �خ��دم ال�ب�ع��ض
اآلخر تحية الكوع.

ل��م تحتج ف��رق ع��دي��دة اس�ت�خ��دام ق��ان��ون  - 7الكرة المعقمة
التبديالت الخمسة املتاحة ،ومن بني 10
فرق خاضت مبارياتها ،استخدم فريقا
شالكة وهيرتا برلني فقط  5تبديالت.

انتشرت لقطات لتعقيم كرة املباريات
ق �ب��ل ب ��داي �ت �ه ��ا ،ف ��ي إج � � ��راء اح � �ت ��رازي
إضافي ستتبعه أملانيا قبل املباريات.

 - 5البداية بطيئة
ك��ان��ت ال �ب��داي��ة ب�ط�ي�ئ��ة ف��ي امل �ب��اري��ات - 8 ،النجوم
وارت � �ك� ��ب ع � ��دد م� ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن أخ �ط ��اء
متكررة ،ولكن مع م��رور ال��وق��ت ،بدأت
الفرق باللعب بشكل أكثر تنظيما.

م � �ن ��ذ ال� � �ي � ��وم األول ،ب � � ��دا واض � �ح ��ا
استعداد عدد من النجوم ،خالل فترة
التوقف ،وأبرزهم النرويجي إيرلنغ

هاالند ،الذي لعب بشراسة ورتم عال
بنفس ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي ل�ع��ب ب�ه��ا قبل
التوقف.

 - 9الحماس المفقود
م��ن االم� ��ور ال �ت��ي ي�ص�ع��ب تعويضها،
غياب الحماس والندية بشكل واضح
على الفريقني ،بسبب غياب الجماهير.

 10ـ التحام هادئ
غ �ي��اب ال�ج�م��اه�ي��ر وال �ض �غ��ط النفسي
وال �ش��د ال�ع�ص�ب��ي أدت ال ��ى ال�ت�ح��ام��ات
أقل بوضوح من السابق ،كما لم يدخل
ال�ل�اع� �ب ��ون ف ��ي م � �ش� ��ادات ،خ ��اص ��ة ف��ي
م �ب��اراة ك�ب�ي��رة وع�ص�ي�ب��ة م�ث��ل دي��رب��ي
الرور ،بني دورتموند وشالكة.

بوياتا ُمق ّبالً زميله جروجيك (أ.ف.ب)

!

أث ��ار الع��ب ن ��ادي ه��رت��ا ب��رل�ين ،البلجيكي دي��دري��ك
ً
ب��وي��ات��ا ،ج � ��دال واس� �ع ��ًا ف ��ي أمل��ان �ي��ا ،ب �ع��د اح�ت�ف��ال��ه
بأحد أه��داف فريقه في شباك هوفنهايم ،بطريقة
أصبحت محظورة في املالعب األملانية.
وخرق بوياتا القوانني التي وضعتها رابطة الدوري
األملاني  ،ملنع انتشار فيروس كورونا في املالعب،
عندما احتفل الالعب البلجيكي بالهدف األول لهرتا
برلني بتقبيل زميله ماركو جروجيك.
ً
وأث ��ارت اللقطة ج ��دال واس �ع��ًا ف��ي م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االجتماعي  ،بني من رأى أن اللقطة عفوية وأن الالعب
لم يستطع تمالك شعوره في لحظة االحتفال ،وبني
م��ن ط��ال��ب بمعاقبة ال�لاع��ب لخرقه ق��واع��د التباعد
االجتماعي؛ ليكون عبرة للبقية.
وقرر االتحاد األملاني عدم معاقبة بوياتا ،وأكد أن
الالعبني لن ُيعاقبوا عند خرقهم إرش��ادات التباعد
االجتماعي عند االحتفال باألهداف.

الحرارة

اإلثنين

الطقس
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حار وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح
متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية إلى
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أعداد اإلصابات لم تتأثر سلباً أو إيجاباً

كالم الناس

«جورجيا» ..أول نموذج ناجح إلعادة
فتح االقتصاد في زمن «كورونا»

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

أحمد بدر

ظاهرة محمد العويهان

ق �ب��ل ث�ل�اث��ة أس��اب �ي��ع ،ك��ان��ت ك ��ل األن� �ظ ��ار ت�ت�ج��ه نحو
ج��ورج �ي��ا ،ف��ي ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،وال �ت��ي ك��ان��ت أول��ى
الواليات التي سمحت لشركاتها بإعادة فتح أبوابها
للترحيب بالعمالء مرة أخ��رى ،بعد فترة من اإلغالق
بسبب فيروس ك��ورون��ا ،وه��ي خطوة انقسم كثيرون
حولها.
ول �ك��ن ،وف ��ق ت �ق��ري��ر ل�ش�ب�ك��ة «س ��ي إن إن» اإلخ �ب��اري��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ي� �ب ��دو أن ال� �ن� �م ��وذج األول إلع � � ��ادة ف�ت��ح
االق� �ت� �ص ��اد ك � ��ان ن ��اج �ح ��ًا ،ف �ب �ي �ن �م��ا ل ��م ت��رت �ف��ع أع � ��داد
اإلص ��اب ��ات ب��ال �ف �ي��روس ع��ن امل �ع �ت��اد داخ ��ل ال ��والي ��ات،
ول��م تنخفض أي�ض��ًا ،إال أن ح��ال��ة الثبات تزامنت مع
انتعاش اقتصادي بعدما أعادت املتاجر فتح أبوابها
أم� ��ام امل �ت �ع��ام �ل�ين ،وب � ��دأت ع�ج�ل��ة االق �ت �ص��اد ت�ت�ح��رك،
ب��ال�ت��زام��ن أي �ض��ًا م��ع إج � ��راءات وق��ائ�ي��ة ل�ل�ح�ف��اظ على
صحة الجميع وسالمتهم.
الشبكة نقلت عن سيندي شيرا ،صاحبة مطعم ،قولها
إنها كانت تعتبر خطوة إع��ادة فتح مطعمها مبكرة
جدا ،ولكنها اطمأنت وأحبت هذا الخيار الحقًا ،واآلن
تستقبل زبائنها من خالل الشباك فقط ،وتسمح لهم
بالجلوس في الفناء املقابل للمطعم ،ولكنها لم تسمح
باألكل داخله بعد ،ضمن إجراءات السالمة.
وت��وض��ح الشبكة األم�ي��رك�ي��ة ،أن ص��ال��ون��ات تصفيف

يعتبر ال��داع�ي��ة محمد ال�ع��وي�ه��ان شخصية مثيرة للجدل،
وسبق أن جمع تبرعات وكان عضوا في «اتحاد الحمالت
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ن�ص��رة ال�ش�ع��ب ال� �س ��وري» ،وم �ع��ارض��ا للنظام
السوري ولداعش.

***
لم أكن اعرف مدى خواء فكر وضعف حجة أغلب الجمعيات
الخيرية التابعة ألح��زاب دينية ،إلى أن قرأت هجومهم على
«محمد العويهان» ،فقد قالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر.
فقد اكتشفوا ف�ج��أة ،وبعد ثماني س�ن��وات ،أن ال��رج��ل كان
ي �ح��ارب ف��ي س��وري��ا (!!) وب��ال�ت��ال��ي ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ات «اآلن»
محاكمته ،متناسني أن رجالهم كانوا أصال من املحاربني
هناك ،وفيديوهات اليوتيوب خير برهان ،فهل سيطالبون
بجرهم أيضا للقضاء ،أم أن األمر مقتصر على العويهان
فقط؟
ك�م��ا ط�ع�ن��وا ف��ي ع�ق�ي��دة ال��رج��ل وأس��رت��ه ،ب�ع��د أن ت�ب�ين لهم
«ف �ج��أة» أن��ه نسب نفسه لغير عائلته! وه��ذا دأب اإلخ��وان
أو أرشيفهم .فما ان يختلفوا مع شخص وي��ودوا االنتقام
منه حتى يلجأوا لألرشيف بحثا عما يسيء له ويطعن في
سمعته ،وبعد كل هذا يسمون أنفسهم «إخوان مسلمني».

ال �ش �ع��ر وال � �ص� ��االت ال ��ري ��اض �ي ��ة ،وم� �ح�ل�ات ال �ح�ل�اق��ة،
والصالونات ،وممرات البولينغ ،كانت أولى الشركات
املؤهلة لالفتتاح في  24أب��ري��ل ،مع االل�ت��زام بمعايير
التباعد االجتماعي ،والحقا – بعد أي��ام  -تم السماح
بفتح املطاعم واملسارح ،مع قيود معينة.
اآلن ،ب�ع��د ث�لاث��ة أس��اب �ي��ع ،ي��واص��ل أص �ح��اب األع �م��ال
ش��ق مساراتهم إل��ى األم ��ام ،وتعديل ن�م��اذج أعمالهم
لكسب ثقة عمالئهم مع الحفاظ على صحة موظفيهم
وزبائنهم ،خاصة مع إعالن «جونز هوبكنز» أنه منذ
إع��ادة فتح االقتصاد ،لم تشهد جورجيا ارتفاعا في
ح��االت اإلص��اب��ة بالفيروس ،وال انخفاضا كبيرا في
عدد الحاالت الجديدة.

بتدابير صحية صارمة

 10من متاجر «أبل» في إيطاليا
تعاود استقبال الزبائن
عصام عبدالله
أع�ل�ن��ت ع�م�لاق��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا األم�ي��رك �ي��ة «أب� ��ل» أن�ه��ا
تعتزم إع��ادة فتح  10متاجر ،من أص��ل  17متجرًا لها
في إيطاليا ،األسبوع املقبل ،وهي أحدث خطوة إلحياء
شبكة مبيعات ال�ت�ج��زئ��ة ،ال�ت��ي ت�م��ت إع��اق�ت�ه��ا بسبب
تفشي وباء كورونا خالل األشهر املاضية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ األميركية ،فإن «أبل» قررت أن
تضع تدابير صحية صارمة في متاجرها في إيطاليا،
ك�م��ا ه��و ال �ح��ال ف��ي امل �ت��اج��ر األخ� ��رى ال �ت��ي ي�ت��م إع ��ادة
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حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  3أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.
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زاوية حادة
بدر خالد البحر
b.albahar@alqabas.com.kw

فتحها ببطء في الواليات املتحدة والصني وأستراليا
والنمسا وأملانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية.
وقالت الشركة إنها متحمسة لبدء استقبال الزوار مرة
أخ��رى ف��ي بعض متاجرها ف��ي إيطاليا ي��وم الثالثاء،
م�ض�ي�ف��ة ف ��ي ب� �ي ��ان« :س �ت �م �ت �ل��ك م �ت��اج��رن��ا ال �ت��ي أع�ي��د
اف�ت�ت��اح�ه��ا إج � ��راءات أم ��ان م�ه�م��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك فحص
درجات الحرارة والتباعد االجتماعي وتغطية الوجه،
لضمان استمرار العمالء واملوظفني في الحفاظ على
صحتهم» ،بجانب السماح لعدد محدود من العمالء
بالتواجد داخل املتاجر في وقت واحد.

م��ن دون م �ق��دم��ات س�ن�ق��رأ اآلن م��ن ك �ت��اب امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة ،نشر
ب��االن�ب��اء / 6 / 11  ،2018لتعديل امل��رس��وم / 125  1992بحظر سكن
العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي ليشمل حظر سكن العائالت
األجنبية ،موجها لوزير الدولة لشؤون البلدية ،بسبب الظواهر السلبية
امل�ت��زاي��دة ،قائال« :املشكلة األخطر في عائالت أجنبية تقطن في شقق
مقسمة بطريقة مخالفة للقانون ،اذ تبني ميدانيا أن ع�ش��رات العوائل
يقطنون في بيت واح��د مما يشكل عبئا ثقيال على املواطنني وضغطا
كبيرا على مرافق البنية التحتية ،فلم يكن أم��ام البلدية س��وى أن تلجأ
الى تحرير مخالفات بناء لتقسيمات الشقق املستحدثة ولوجود عائق
قانوني يتمثل في طلب االذن من النيابة العامة دخول العقار املخالف فقد
بات تعديل املرسوم ضرورة ملحة يستدعيها تحقيق مصلحة عامة».
كتاب املنفوحي الرائع اختصر علينا الطريق لشرح املشكلة ألنه «وشهد
شاهد من أهلها» ،وعليه نتساءل ونستنتج اآلتي:
أوال :املديرالعام أدى واجبه باقتراح الحل.
ثانيا :هل ضرب الوزير بكتاب املنفوحي عرض الحائط؟
ثالثا :موظفو البلدية على علم تام بحجم الكارثة فلماذا تخاذلوا وسمحوا
باستفحالها؟!
رابعا :هل هناك قوى أكبر من املدير العام تتحكم بالبلدية؟
خامسا :هل هناك عدم تعاون بني مدير البلدية وموظفيه؟!
سادسا :هل هناك عالقة مع تجار اإلقامات؟
سابعا :م��ن ح��ق األه��ال��ي بالسكن ال�خ��اص والنموذجي الشكوى ورف��ع
الدعاوى على البلدية ملخالفتها القوانني ليس لفسادها الذي «ما تشيله
البعارين» فحسب ،بل ألنها أوهمت مجلس الوزراء والناس بأنها خالل
أزمة كورونا واجهت العزاب وعائالت الوافدين الذين غزوا مناطق السكن
الخاص بعد هروبهم من املناطق املوبوءة!
إن مقاضاة البلدية ص��ارت ضرورية حتى ال تتحول مناطقنا في هذه
األزم��ة كالعشوائيات فتنتقل لها الكورونا وصناعة الخمور واملخدرات
وس��وق بيع البضائع املسروقة ،التي تفشت تحت أع�ين البلدية ،وحتى
ال يستغرب البعض ،فما عليكم إال دخول االنترنت واليوتيوب وسوف
تشاهدون الفضائح والفظائع في الجليب ومثيالتها.
بل ان البلدية تعاونت مع املخالفني وأص��درت شهادات أوص��اف مشاع
للسكن الخاص باملناطق املوبوءة لتقسيمها ألرباع وأسداس وهي على
يقني باستخداماتها املخالفة للقانون ،حتى وصلت تداوالت املشاع ألكثر
من  92مليون دينار كويتي في  2019وحدها ،ثم تأتي املصيبة ،كما
روج لها أحد النواب السابقني ،بتثمينها ملكافأة املخالفني للقانون كما
حدث مع خيطان ،بدال من إحالتهم للقضاء .لذلك علينا مواجهة البلدية
بعد أن تحولت امل�ن��ازل ب��ال��دائ��ري الثاني وال�ث��ال��ث إل��ى شقق استثماري
«عيني عينك» ،وأصبحت بعضها بهذه االزمة كالجليب واملهبولة ،مناطق
يتكدس فيها ال�ع��زاب وشقق تقطع صناديق لعائالت واف��دي��ن ليكتظوا
بالعشرات.
ن�ق��ول�ه��ا ب�ع��د أن ط�ف��ح ال�ك�ي��ل ب��ال�ع��ائ�لات ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ه��ذه األزم ��ة وه��م
يشاهدون العزاب وعوائل آسيويني وعربا يتجولون ويتربصون أمام
أبواب بيوتهم ويتعدون على حدائقهم ويتلصصون عليهم من األسطح.
ونقول للبلدية التي وضعت بالشوارع إعالن «#اطمئن» وزعمت أن فريق
طوارئ سيشن حمالت ضد أصحاب العقارات املخالفة أن ذلك لن ينطلي
علينا ،ورقم هاتفكم  139الذي في الغالب ال يرد عليه أحد سوى تسجيل
الصوتي« :بلدية الكويت ترحب بكم في حال رغبتكم بتسجيل شكوى
أو اقتراح يرجى التواصل عن طريق الواتس اب  24727732وسنكون
بخدمتك على مدار الساعة» ،جعل األهالي يرسلون الشكاوى بالصور
والعناوين ،لتصلهم رسالة «شكرا لتواصلكم معنا لقد تم إحالة الشكوى
إل��ى جهة االختصاص» وبعد عشرة أي��ام أع��ادوا إرس��ال الشكاوى مرة
أخرى وجاءتهم الرسالة نفسها ،وها قد مضى أكثر من شهر بال حل،
ولذلك فلن نطمئن طاملا تقول البلدية #اطمئن.

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

حواجز ّ
شفافة تفصل بين األجهزة ..وكأنها مقصورات مستقلة

النشاط يعود إلى صاالت األلعاب الرياضية في هونغ كونغ

االكتئاب ..هل يساعد في اإلصابة
بالتهاب المفاصل الروماتويدي

أحمد عبدالفتاح
في هونغ كونغ ،أعادت صالة األلعاب الرياضية Pure Fitness
فتح أبوابها أمام الجمهور ،قبل أيام ،حيث نشر بن لوكاس،
وه��و صحافي يعيش هناك ،ص��ورة للصالة ،التي تم فصل
اآلالت الرياضية فيها بفواصل شفافة ،مما جعل كل آلة فيها
تشبه املقصورة ،وه��ي الوسيلة املثلى ملنع انتشار فيروس
كورونا.
وبحسب موقع «ميك إت» ،ف��إن الفواصل تساعد على وقف
انتشار فيروس كورونا ،عندما يتعذر الحفاظ على مسافة
 1.5متر ،التي تحقق التباعد االجتماعي بشكل آم��ن ،والتي
تتماشى مع تعليمات حكومة هونغ كونغ.
وق��ال امل��وق��ع إن رواد ال�ص��االت الرياضية ف��ي أميركا عليهم

ت��وق��ع رؤي��ة ت�ع��دي�لات مماثلة ،م��ع دخ��ول ال��والي��ات املتحدة
مراحل إعادة الفتح األولية ،موضحًا أنه في جورجيا وأيوا
وتينيسي وأوك�ل�اه��وم��ا ،ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ،ع ��ادت ص��االت
األل� �ع ��اب ال��ري��اض �ي��ة ل�ل�ع�م��ل م��ع ت�ط�ب�ي��ق إج � � ��راءات ال�ت�ب��اع��د
الجسدي ،ولكن الواليات يمكن أن تطبق ذلك ،مع رفع أوامر
البقاء في املنزل.
ونقل املوقع عن أطباء تأكيدهم أن أي شخص يذهب لصالة
األل �ع��اب ،عليه إدراك أن�ه��ا ليست خالية م��ن امل�خ��اط��ر ،ولكن
ه��ذا ال يعني أن��ه ال يمكنه ال��ذه��اب ،ول�ك��ن ي�ج��ب األخ��ذ بكل
الخطوات املتعلقة بالسالمة.
ويقول الخبراء ان الفواصل في هونغ كونغ وحدها ال توفر
حماية كافية ،بل يجب ترك مسافة نحو مترين بني األجهزة،
وتقليل عدد مستخدميها ،لتقليل خطر العدوى.

التزموا إجراءات التباعد خالل اللعب

أطفال مدارس فرنسا يتأقلمون مع «حياة ما بعد كورونا»
ت �ع��اط��ف رواد م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي م��ع ت�لام �ي��ذ اح��دى
امل��دارس الفرنسية ،وذل��ك بعد ت��داول ص��ور أظهرت األط�ف��ال وهم
شبه م�ع��زول�ين ف��ي م��رب�ع��ات مخصصة رس�م��ت بالطباشير على
األرض ،في الوقت الذي باتوا يتأقلمون مع «حياة ما بعد كورونا».
تسببت ال�ص��ور ال�ت��ي وص�ف��ت ب��امل��ؤمل��ة ف��ي إث ��ارة ح��ال��ة م��ن الحزن
م �م��زوج��ة ب��ال �ت �ع��اط��ف ،ح �ي��ث ك�ش�ف��ت ال �ص��ور امل�ل�ت�ق�ط��ة ف��ي ب�ل��دة
توركوان الفرنسية  -الواقعة على الحدود مع بلجيكا  -عن تالميذ
يجبرون على االبتعاد عن بعضهم البعض واللعب كل على حدة
داخل مناطق مخصصة ،ومميزة بالطباشير.
ً
وأظهرت صورتان أخريان أطفاال يصطفون للدخول جالسني على
عالمات مخصصة ،وآخرين تم فصلهم في غرف الصف بشريط،

مغرب

8.02 11.44

مايو كلينك

اسالم شكري

عصر

البلدية وغزو الوافدين
«للخاص» ...وخدعة  #اطمئن

***
ما «جريمة» العويهان ،بنظر الجمعيات املسيسة؟
جريمته أنه حاول تقويم العمل الخيري والتحذير من النسبة
العالية التي تقوم بعض الجمعيات التابعة لـ«اإلصالح» مثال
وغ�ي��ره��ا ،باستقطاعها م��ن أم ��وال ال�ت�ب��رع��ات ،وال �ت��ي تبلغ
 ،%12.5وكيف أن النسبة ترتفع لتصل إلى  %25إن ذهبت
التبرعات ل�ل�خ��ارج ،حيث تخضع إلش��راف وزارة الشؤون
(وال إلشراف أية جهة).
كما ق��ال في شريط آخ��ر ان بعض الجمعيات الخيرية في
الكويت تطلب تبرعات تبلغ في املتوسط  6875دينارا لحفر
بئر ارت��وازي��ة واح��دة في مدينة أفريقية فقيرة .بينما تبلغ
تكلفة ح�ف��ر ال�ب�ئ��ر نفسها م��ن خ�ل�ال ال�ج�م�ع�ي��ات الخيرية
السعودية ثلث ذلك املبلغ تقريبا!
وأخبرني ص��دي��ق ،وك��ات��ب س��اب��ق ،أن��ه هاجم يوما سرقات
بعض الجمعيات الخيرية ،فردت عليه ثالث منها بعدد اآلبار
االرتوازية التي حفرتها في أندونيسيا ،وكان يومها هناك،
فأخبرها أن ه��ذا دليل على كذبهم ،فمناخها االس�ت��وائ��ي،
وأمطارها املستمرة تجعلها بغير حاجة آلبار ارتوازية.
وفي محاولة من اتحاد الجمعيات (ديوان السبيل) لتكذيب
كالم العويهان ،في ما يتعلق بوجود ف��وارق كبيرة بني ما
يجمع في السعودية من أموال لحفر بئر ارتوازية في دولة
أفريقية ،وبني تكلفتها املعلنة من جمعيات في الكويت ،قال
الرئيس املبجل لالتحاد ان الكالم غير دقيق ،وأورد بعض
الحجج غير املقنعة ،ولكنه ذك��ر مالحظة في غاية األهمية
وه��ي أن ال�ج�ه��ة «ال�خ�ي��ري��ة» ال��وح �ي��دة ،ف��ي ال�س�ع��ودي��ة ،التي
يسمح لها بالعمل في الخارج هي «مركز امللك سلمان»!
والسؤال :ملاذا ال يكون لدينا شيء مماثل؟
فإذا كان هدف الجمعيات الخيرية «الحقيقي» القيام بأعمال
الخير ،فلم ال توحد جهودها وتعمل بشفافية عالية ،وبأقل
ما يمكن من التكاليف؟
ك �م��ا أن ت�ج�م�ع�ه��ا س �ي��وق��ف ال �ه��در ف��ي م �ص��اري��ف ال�س�ف��ر
والرقابة ،إن وجدت أصال ،وسد ثغرات الفساد .ومن املنطقي
االفتراض بأن من يعارض فكرة توحيد جهود اإلغاثة في
الخارج ،هو مستفيد من بقاء الوضع الحالي!
فهل لدى اتحاد الجمعيات رد على ذلك؟
وإل��ى األس �ب��وع ال �ق��ادم ،فجعبة «ال�ع��وي�ه��ان» ال ت��زال عامرة
باملفاجآت!

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

3.20 3.24

لضمان املحافظة على التباعد االجتماعي .وأكد املسؤولني ،أنهم
ات�خ��ذوا ه��ذه الخطوة كي يجبروا األط�ف��ال على االل�ت��زام بالتباعد
االج �ت �م ��اع ��ي ،م �ش �ي��ري��ن إل� ��ى أن �ه ��م ت �ل �ق��وا ت �ع �ل �ي �م��ات ب��امل�ح��اف�ظ��ة
ع�ل��ى ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ب�ين ال�ت�لام�ي��ذ ،وع ��دم م�ش��ارك��ة األط�ف��ال
املساحات أو اللعب .وكتب امل��ؤرخ ل��وران��س دي ك��وك على تويتر:
«ال يمكنني تجاوز هذا ،إن هذه الصورة مفجعة ،ال يمكننا تسمية
ه��ذه م��درس��ة» .وأوض ��ح امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
تعط تعليمات محددة للمعلمني بتقسيم
الفرنسية ،أن ال��وزارة لم
ِ
الساحات بالطباشير للتالميذ ،وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل
البريطانية .جدير بالذكر أن فرنسا سمحت لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بني ثالث وأربع سنوات بالعودة إلى الفصول الدراسية
بعد شهرين من اإلغالق ،بعد أن خففت الحكومة القيود املفروضة
بسبب تفشي كورونا هذا األسبوع.

؟

ع��ادة م��ا يحدث التهاب املفاصل ال��روم��ات��وي��دي واالك�ت�ئ��اب معًا .ورغ��م أن هذا
معروف ،فاملرضى املصابون بالتهاب املفاصل الروماتويدي ال يخضعون غالبًا
للكشف على حالة االكتئاب لديهم ،وبالتالي قد ال يتم تشخيصها أو عالجها.
وتشير دراس ��ات «م��اي��و كلينك» ،إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال��ة ع��دم ع�لاج االك�ت�ئ��اب ال��ذي
ي�ص��اح��ب ال�ت�ه��اب امل�ف��اص��ل ال��روم��ات��وي��دي ،ف�ق��د ي�ك��ون ع�ل�اج ال�ت�ه��اب املفاصل
الروماتويدي في حد ذاته أقل فعالية.
وي��رى الباحثون أن املرضى الذين أصيبوا باكتئاب قبل بدء التهاب املفاصل
الروماتويدي قد يكونون أقل استجابة لعالج التهاب املفاصل الروماتويدي،
ورغم ذلك هناك حاجة إلى إجراء مزيد من األبحاث لتحديد الصلة الدقيقة بني
جميع أنواع التهابات املفاصل واالكتئاب.
قد يؤدي ترك االكتئاب لدى املرضى املصابني بالتهاب املفاصل الروماتويدي
من دون عالج إلى ما يلي:
 - 1زيادة األلم.
 - 2زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والنوبات القلبية.
 - 3فقدان القدرة على اإلنتاجية في العمل.
ُّ
التعرض للعوائق االقتصادية.
 - 4زيادة خطر
 - 5تدهور العالقات مع األصدقاء والعائلة.
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