بقية أخبار
الصفحة
األولى

األسد
يهاجم مخلوف
 ..ويحجز أمواله
دولي | ص15
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ً
استعدادا لعودة رحالت الطيران بضوابط صحية

استنفار المطار ..قبل القرار
¶ مصادر حكومية لـ سبقلا :عملية التشغيل ستكون جزئية في البداية وبإجراءات مشددة

محمد المصلح وحمد السالمة
ف ��ي ت��أك �ي��د مل ��ا ن �ش��رت��ه سبقلا ب �ت��اري��خ 16
الجاري ،باتت املؤشرات تشير إلى أن عودة
ال�ح�ي��اة ت��دري�ج�ي��ا إل��ى طبيعتها بضوابط
محددة في البالد تسير في طريقها.
وإذ ب��دأ ال�ع��د ال�ت�ن��ازل��ي ع�ل��ى ع��ودة الحياة
إل� � ��ى م � �ط� ��ار ال � �ك� ��وي� ��ت ،ب � ��اش � ��رت االج � �ه� ��زة
ال�ع��ام�ل��ة ف��ي امل �ط��ار ف�ع��ال خ �ط��وات تنفيذية
ل�ع��ودة حركة ال�ط�ي��ران وم��راج�ع��ة الخدمات
اللوجستية امل�ق��دم��ة للمسافرين وش��رك��ات
ال � �ط � �ي� ��ران اس � �ت � �ع� ��دادا ل �ت �س �ي �ي��ر ال� ��رح� ��الت
الجوية التجارية تدريجيا في حال صدور
القرار الحكومي بذلك.
وك �ش �ف ��ت م � �ص� ��ادر ح �ك��وم �ي��ة ل� � � سبقلا أن
عملية التشغيل ستكون جزئية في البداية،
مع تطبيق اج��راء ات مشددة بشأن التباعد
االجتماعي ومنع تجمع املسافرين ،وعدم
مل��س ال �ك��اون �ت��رات وال �ت �ش �ي �ي��ك االل �ك �ت��رون��ي

للبوردنغ واالمتعة.
ولفتت امل�ص��ادر إل��ى تنسيق م��ع املنظمات
ال �ع��امل �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ،وت��وف �ي��ر اج �ه��زة خ��اص��ة
لتعقيم املسافر وأمتعته ولبس الكمامات
وال�ق�ف��ازات م��ع ال�ت��زام ه��ذه االج ��راء ات حتى
اك �ت �ش��اف ل �ق��اح ل �ك��ورون��ا .وب �ي �ن��ت ان دوال
س�ت�ط�ب��ق ان �ظ �م��ة مل��ن ي��رغ��ب ب��ال�س�ف��ر ال�ي�ه��ا
ك��ال �ف �ح��ص امل� �س� �ب ��ق ل �ل �م �س��اف��ري��ن إلث� �ب ��ات
خ�ل��وه��م م��ن ك ��ورون ��ا ،ك�م��ا س�ي�ت��م تصنيف
ال� � ��دول ف ��ي ح� ��ال ت �ش �غ �ي��ل ال� ��رح� ��الت ال� ��ى 3
فئات وهي :موبوء ة واقل وباء وخالية من
الوباء.
وع ��ن م��وع��د ال �ت �ش �غ �ي��ل ،اك� ��دت امل� �ص ��ادر ان
املطار جاهز وينتظر ق��رار مجلس ال��وزراء
اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى اج � �ت � �م� ��اع� ��ات م � ��ع ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وال � �ص � �ح ��ة س �ت �ع �ق��د ل �ب �ح ��ث س� �ب ��ل ت��وف �ي��ر
الحماية للجميع.
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توقعات بانخفاض حاالت «كورونا» خالل أيام

«الصحة» تقيِّ م نتائج الحظر الشامل
عبد الرزاق المحسن
بينما تعمل وزارة ال�ص�ح��ة ع�ل��ى إج��راء
تقييم لنتائج الحظر الشامل الذي دخل
ي ��وم ��ه ال �ع��اش��ر أم � ��س ،ت��وق �ع��ت م �ص��ادر
مطلعة انخفاض أعداد الحاالت املصابة
بكورونا في األيام املقبلة.
وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر إن ان �خ �ف��اض ال �ح��االت
س �ي �ك��ون ع ��ام ��ال م �ح �ف��زا ل� �ع ��ودة ال �ح �ي��اة

إل��ى طبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر،
وهو ما تعمل عليه جهات الدولة املعنية
حاليًا.
إل� ��ى ذل � ��ك ،وم� ��ع ت �س �ج �ي��ل  1073إص��اب��ة
جديدة أم��س ،قفز إجمالي عدد الحاالت
املسجلة إلى  ،16764وبتسجيل  3حاالت
وف ��اة؛ ارت�ف��ع مجموع وف�ي��ات ال��وب��اء الى
 121حالة.
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تجربة تايوانية لتطوير بروتوكول سفر آمن
كاثرين هيلي (فايننشال تايمز)

ترجمة :محمد أمين

في محاولة إليجاد طريقة تعيد ال��رح��ات الجوية بني ال��دول ،تعكف الحكومة
ال�ت��اي��وان�ي��ة وج��ام�ع��ة س�ت��ان�ف��ورد األم�ي��رك�ي��ة على إع ��داد ن�ظ��ام للحجر الصحي
ً
ّ
والختبار املسافرين األجانب ،يمكن أن يوفر بروتوكوال جديدًا للعودة األوسع
للطيران الدولي.
وبموجب التجربة التي تخطط تايبيه إلجرائها الشهر املقبل ،بالتعاون مع كلية
الطب بجامعة ستانفورد ،سيسافر  500شخص من سان فرانسيسكو إلى
العاصمة التايوانية ،بعد إجراء اختبار الفيروس عليهم ،وثبوت عدم إصابتهم،
وخضوعهم للحجر الصحي قبل السفر ،وسيتم فحصهم مرة أخرى كل يومني
بعد وصولهم ،وسيخضعون للحجر الصحي  14يومًا (مرة أخرى) ،وهو إجراء
إلزامي لكل شخص يدخل تايوان .والهدف من التجربة هو اكتشاف أقصر فترة
للحجر الصحي اآلمن ،بدال من فترة االسبوعني.
دولي | ص14

المانع لـ سبقلا :مركز «فحص الجزيرة»
يقدم خدماته بكوادر محلية
¶ األكبر في الشرق األوسط
على مساحة  180ألف متر مربع
¶ نجهز مركزاً ثانياً
في استاد جابر يفتتح قريباً

¶ الفضالة :نتعامل مع  500حالة يومياً
و 100سيارة في الساعة الواحدة
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مستشار وزيرة الشؤون لـ سبقلا:

إلغاء وشيك لنظام الكفيل
مبارك حبيب
ف��ي ق ��رار ط ��ال ان �ت �ظ��اره م��ن ق�ب��ل أط ��راف
العمل في البالد ،كشف مستشار وزيرة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة دح ��ام ال�ش�م��ري ل�
سبقلا عن قرب االنتهاء من العمل على
إل �غ��اء ن �ظ��ام ال�ك�ف�ي��ل ،م��ؤك��دا أن ��ه سيرى
النور قريبًا.
وأك��د الشمري أن وزارة ال�ش��ؤون ،ممثلة
بالهيئة العامة للقوى العاملة ،تواصل
جهودها للكشف عن الشركات الوهمية

التي تتاجر باإلقامات وإحالتها لجهة
االخ �ت �ص��اص وإغ� ��الق م�ل�ف��ات�ه��ا ،منوها
ب�ص��دور ع�ش��رات األح �ك��ام ض��د اصحاب
هذه الشركات في عامي  2018و.2019
لكن الشمري استدرك بأن عدد الشركات
في البالد يقدر بعشرات اآلالف ،مقابل
وج� � � ��ود  400م� �ف� �ت ��ش ف� �ق ��ط ف � ��ي ادارة
تفتيش العمل ،ما يحول دون التفتيش
على هذا الكم الكبير.
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ماذا حصل بين وزير البلدية
والشؤون اإلدارية؟
بعد إعالن وزير البلدية وليد الجاسم يوم
الجمعة رغبته في إنهاء خدمات املوظفني
اإلداري� � � ��ني ال ��واف ��دي ��ن ب �ع��د ال �ع �ي��د ت�ن�ف�ي�ذًا
لسياسة اإلحالل التي تنتهجها الحكومة
وتوفير فرص وظيفية للكوادر الكويتية،
نشرت سبقلا أمس خبرًا بعنوان «الجاسم
يطلب من «الخدمة املدنية» أسماء وافدي
ال �ب �ل��دي��ة» ،م �ف��اده أن ال��وزي��ر س�ي�ل�ج��أ إل��ى
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب �ع��د إج � ��ازة عيد
ال �ف �ط��ر وي �ط �ل��ب ت ��زوي ��ده ب�ك�ش��ف ي�ح�ت��وي
على اسماء جميع العاملني الوافدين في

الجهاز التنفيذي ألن��ه لم يجد اي تعاون
من املعنيني في الشؤون اإلدارية.
وب �ع ��د ن �ش��ر ال �خ �ب��ر ،ات �ص ��ل م� �س ��ؤول ف��ي
ال�ش��ؤون اإلداري ��ة بمحرر سبقلا ،وأبلغه
بأنه ل��م يمض على طلب ال��وزي��ر الجاسم
تزويده باالسماء  48ساعة ،وهي جاهزة
حاليًا وتم إرسالها للوزير على «الواتس
اب» ،م��ؤك �دًا أن ال�ب�ل��دي��ة م�ل�ت��زم��ة سياسة
اإلح � � ��الل وس �ت �ن �ه��ي خ ��دم ��ات  65م��وظ �ف��ًا
ق��ري�ب��ًا ،وأن نسبة العاملني ال��واف��دي��ن في
البلدية ال تتجاوز  7في املئة.
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رمت الكرة في ملعب البنوك ..والمطلوب «عودة الحياة» بأسرع وقت

خطط «إنقاذ االقتصاد» الحكوميةَ ..و ْهم!
سالم عبدالغفور
م��ع م ��رور األي ��ام ت�ح��ت وط ��أة أزم ��ة «ك��ورون��ا»،
يمكن الحكم بأن البنوك بقيادة «املركزي» تقوم
بدورها الوطني بصورة واضحة ،بينما يبقى
ال �ق��رار ال�ح�ك��وم��ي ال��ره�ي�ن ل�ل�ض�غ��ط ال�س�ي��اس��ي
وامل� �ط ��ال ��ب «ال� �ش� �ع� �ب ��وي ��ة» ..ب �ط �ي �ئ��ا وم � �ت ��رددا
ومعرقال أحيانًا ،وربما غير مفهوم!
وف ��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت��ذي�ل��ت ف�ي��ه ال�ك��وي��ت قائمة
الدول الخليجية ،من حيث قيمة حزم التحفيز
االقتصادي ،وتباطأت الجهات الحكومية في
تنفيذها ،بل وأحبطت خطة اللجنة التنفيذية
العليا للتحفيز االقتصادي،
وبعد أن شعر ال��وس��ط االق�ت�ص��ادي ب��أن القرار
الحكومي االقتصادي مرتعش ورهني الضغط
السياسي ،ب��ات املطلب الرئيسي اآلن ض��رورة
إعادة فتح االقتصاد وعودة الحياة مع اتخاد
كل االحترازات الطبية.
ف �ق ��د ك �ش �ف��ت م � �ص� ��ادر م ��وث ��وق ��ة أن ص �ن ��دوق
امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ،وض��ع
ال�ع�ص��ي ف��ي دوال �ي��ب ال �ق��رض امل�ي�س��ر ،وأح�ب��ط
املشروع ،من دون طرح البدائل.
وق��ال��ت امل �ص ��ادر إن م�ج�ل��س إدارة ال�ص�ن��دوق
أدخل املبادرين واملشاريع الصغيرة في وضع
خ��ان��ق ،وع��رق��ل ف��رص��ة ح �ص��ول ن�ح��و  37أل��ف
مشروع على تمويل بفائدة تكاد تكون صفرية،
مقارنة بفوائد تبلغ %9في دول مجاورة.

وأش� � ��ارت إل ��ى أن ال �ت �خ �ب��ط وال � �ت ��ردد ي�ض�ع��ان
تمويالت الصندوق السابقة ،البالغة نحو 280
مليون دينار ل �ـ 1300مشروع ،في مهب الريح،
ف��ي ح��ال تعثرت تلك امل�ش��روع��ات ،ال سيما أن
غالبيتها ال تمتلك أصوال حقيقية.
من جهة أخرى ،تساءلت املصادر :ماذا لو تعثر
ج��زء م��ن ش��رك��ات ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،ال�ت��ي يبلغ
إجمالي ديونها نحو  22مليار دينار للبنوك؟
ولفتت إلى أن جميع وع��ود الحكومة السابقة
في دعم القطاع الخاص ليست سوى حبر على
ورق ،وان الطموحات ترتكز على ابقاء القطاع
الخاص حيا ،علما بأنه يتحمل عن الحكومة
مليار دي�ن��ار س�ن��وي��ا ،روات ��ب أك�ث��ر م��ن  70ألف
ك��وي �ت��ي ،وي �م �ث��ل ح �ص��ة م �ع �ت �ب��رة ف ��ي ال �ن��ات��ج
املحلي اإلجمالي.
وأك��دت أن البنوك تمتلك مصدات مالية قوية
م��ن م�خ�ص�ص��ات ت �ت �ج��اوز  7م �ل �ي��ارات دي �ن��ار،
وس �ي ��ول ��ة ت �ف ��وق ال � � �ـ 8م� �ل� �ي ��ارات ،ول �ك ��ن أل �ي��س
م ��ن واج� ��ب ال ��دول ��ة ت�ح�ص�ين ال �ب �ن��وك ب ��دال من
استنزاف مقدراتها ،في هذه األزمة؟! وأضافت
امل�ص��ادر أن الحكومة مطالبة اآلن إم��ا بإعادة
الحياة بأسرع ما يمكن ،بالتوازي مع تطبيق
اإلج� � ��راءات االح �ت��رازي��ة ،وإم ��ا بتحمل تبعات
اإلغ �ل��اق وال �خ �س��ائ��ر ال �ق �ي��اس �ي��ة امل �ت��وق �ع��ة من
استمراره.

َّ
تعثر بعضها؟
¶  ٢٢مليار دينار ديون القطاع الخاص ..فماذا لو
الميسر!
َّ
¶ صندوق المشروعات خنق المبادرين ..وعرقل القرض
مهب الريح
ِّ
¶  280مليون دينار تمويالت لــ 1300مشروع في
¶ أضاع فرصة التمويل بفائدة قريبة من الصفر على أكثر من  37ألف مشروع

الفضالة :لتنفيذ خطة الحكومة بشكل تدريجي ومراعاة المرضى

ل إال
ال ح َّ
بـ«عودة الحياة»
 ..وفق ضوابط
صحية حازمة.

عودة الحياة تشغل الكويتيين
محمود الزاهي
أص �ب �ح��ت ع� ��ودة ال �ح �ي��اة إل ��ى ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ال�ش�غ��ل
ال �ش��اغ��ل ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ب�ج�م�ي��ع أط �ي��اف �ه��م ب�ع��دم��ا
ضاقوا ذرع��ًا بتعطل األعمال بسبب «كورونا»
وال� �ع ��زل ��ة خ �ل ��ف ج � � ��دران ال� �ب� �ي ��وت ،ف �ض�ل�ا ع��ن
الخسائر االقتصادية املرشحة للتفاقم.
وفي الوقت الذي تزايدت فيه املطالبات الشعبية
بضرورة إفصاح الجهات املعنية عن آلية العودة
وطريقة تطبيقهاّ ،
شدد النائب يوسف الفضالة
على ض��رورة ع��رض الخطة الحكومية املزمعة،
بشأن ع��ودة الحياة ،على مجلس األم��ة ،مطالبًا
بأن تتم العودة بشكل منتظم وبصورة تدريجية،
«وت��راع��ي جميع األف ��راد ،وك��ذل��ك امل��رض��ى الذين
يعانون أمراضًا مزمنة ولديهم نقص مناعة ،وان
يكونوا آخر العائدين إلى العمل ،بعد االطمئنان
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لجنة المحافظ تتحمل مسؤوليتها ..وغياب حكومي!
على الرغم من إحباط األوس��اط االقتصادية من حزمة التحفيز االقتصادي ،ف��ان سبقلا تشيد
بجهود اللجنة التنفيذية العليا برئاسة محافظ بنك الكويت املركزي د .محمد الهاشل ،التي تقوم
بدورها على أكمل وجه .ويبقى السؤال :ماذا بوسع اللجنة فعله في ظل القيود السياسية ،وتردد ال
معقول من الفريق حكومي أمام مطالب شعبوية قصيرة النظر؟
وليس مستغربا لو قلنا ان ثمة غيابا كامال لوزراء الحقائب االقتصادية عن اتخاذ القرار خوفا من
ً
هجمة سياسية قادمة ،وتبرير ذلك الغياب بأن القرار يجب أن يأتي أوال من وزير الصحة ،الذي تحمل
أوزار األزمة على كل اصعدتها.

مختصر مفيد

على صحتهم ،إضافة إلى النساء الحوامل».
م��ن ج��ان �ب �ه��م ،ط��ال��ب خ �ب��راء ورج � ��ال اق�ت�ص��اد
ال �ح �ك ��وم ��ة ب � �ض � ��رورة إع �ل ��ان خ �ط �ت �ه��ا ب �ش��أن
العودة ،وايضاح كل كبيرة وصغيرة تتعلق بها
للجمهور ،حتى يمكنهم أن يتكيفوا معها قبل
تطبيقها بوقت كاف.
وق ��ال ال �خ �ب��راء ل �ـ سبقلا :ي�ج��ب ع�ل��ى الحكومة
االستفادة من األخطاء التي وقعت فيها حينما
أع�ل�ن��ت ق� ��راري ال�ح�ظ��ر ال �ج��زئ��ي وال�ك �ل��ي بشكل
م�ف��اج��ئ م�م��ا ت�س�ب��ب ف��ي ارب ��اك ال�ح�ي��اة وت��داف��ع
الناس وتزاحمهم في املنافذ الغذائية املختلفة.
وذكروا أنه من الطبيعي أال نتوقع اختفاء املرض
أو ت��راج��ع اإلص��اب��ات إل��ى الصفر ،لكن م��ن املهم
احتواءه ومنع انتشاره بصورة كبيرة.
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الحكومة تتراجع عن قرارها وتساوي الباب الثالث بالخامس بمضاعفة «دعم العمالة»

آل الـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ينـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــون ب ـب ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ احل ـ ـ ـ ــزن واألس ـ ـ ـ ــى

27
 20ﻣـﺎﻳـﻮ

ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼة
إﻣﺴـﺎك :

3:13 am

اﻟﻔـﺠــﺮ :

3:23 am

اﻟﺸـﺮوق :

4:53 am

اﻟﻈﻬــﺮ :

11:44 am

اﻟﻌﺼــﺮ :

3:20 pm

اﻟﻤﻐﺮب :

6:35 pm

اﻟﻌﺸﺎء :

8:04 pm
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 ا ﺎ و ﺎ اﺎل

أبـ ـن ـ ـ ــاء املرحـ ـ ــوم بــإذن الله تعال ـ ـ ــى

نــاص ـ ــر م ـح ـ ـمـ ـ ــد اخلـ ــرافـ ـ ــي

وبقل ـ ــوب مؤم ـ ـنـ ــة بـق ـضـ ــاء الله وقـ ـ ــدره

يتـ ـقــدمون بخالـص الع ــزاء وص ــادق املـواس ــاة مــن

ف ـقـي ـ ــده ـ ـ ــم الـغ ــالـ ـ ــي بإذن الله تعــالـ ـ ـ ــى

آل الـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام

عبد الله عبد الرحيم محمد املال

لوف ــاة ف ـق ـيــده ــم امل ـغ ـف ــور لــه بإذن الله تعال ــى

يـ ـ ــوم الـثــالثـ ــاء الـم ــوافـ ـ ــق 2020/5/19

عبد الله عبد الرحيم محمد املال

نظر ًا للظروف الراهنة إقتصر العزاء فــي املقـ ــبرة

سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

وق ـ ــد ووري ج ـ ـ ـثــمانـ ـ ــه الـ ـث ـ ـ ـ ــرى

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

األسد
يهاجم مخلوف
 ..ويحجز أمواله
دولي | ص15
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 18صفحة •  100فلس

ً
استعدادا لعودة رحالت الطيران بضوابط صحية

استنفار المطار ..قبل القرار
¶ مصادر حكومية لـ سبقلا :عملية التشغيل ستكون جزئية في البداية وبإجراءات مشددة

محمد المصلح وحمد السالمة
ف ��ي ت��أك �ي��د مل ��ا ن �ش��رت��ه سبقلا ب �ت��اري��خ 16
الجاري ،باتت املؤشرات تشير إلى أن عودة
ال�ح�ي��اة ت��دري�ج�ي��ا إل��ى طبيعتها بضوابط
محددة في البالد تسير في طريقها.
وإذ ب��دأ ال�ع��د ال�ت�ن��ازل��ي ع�ل��ى ع��ودة الحياة
إل� � ��ى م � �ط� ��ار ال � �ك� ��وي� ��ت ،ب � ��اش � ��رت االج � �ه� ��زة
ال�ع��ام�ل��ة ف��ي امل�ط��ار ف�ع�لا خ�ط��وات تنفيذية
ل�ع��ودة حركة ال�ط�ي��ران وم��راج�ع��ة الخدمات
اللوجستية امل�ق��دم��ة للمسافرين وش��رك��ات
ال � �ط � �ي� ��ران اس � �ت � �ع� ��دادا ل �ت �س �ي �ي��ر ال ��رح �ل�ات
الجوية التجارية تدريجيا في حال صدور
القرار الحكومي بذلك.
وك �ش �ف��ت م � �ص ��ادر ح �ك��وم �ي��ة ل � �ـ سبقلا أن
عملية التشغيل ستكون جزئية في البداية،
مع تطبيق اج��راءات مشددة بشأن التباعد
االجتماعي ومنع تجمع املسافرين ،وعدم
مل��س ال �ك��اون �ت��رات وال�ت�ش�ي�ي��ك االل �ك �ت��رون��ي

للبوردنغ واالمتعة.
ولفتت امل�ص��ادر إل��ى تنسيق م��ع املنظمات
ال �ع��امل �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ،وت��وف �ي��ر اج �ه��زة خ��اص��ة
لتعقيم املسافر وأمتعته ولبس الكمامات
وال�ق�ف��ازات م��ع ال�ت��زام ه��ذه االج ��راءات حتى
اك �ت �ش��اف ل �ق��اح ل �ك��ورون��ا .وب �ي �ن��ت ان دوال
س�ت�ط�ب��ق ان �ظ �م��ة مل��ن ي��رغ��ب ب��ال�س�ف��ر ال�ي�ه��ا
ك��ال �ف �ح��ص امل �س �ب ��ق ل �ل �م �س��اف��ري��ن إلث �ب ��ات
خ�ل��وه��م م��ن ك ��ورون ��ا ،ك�م��ا س�ي�ت��م تصنيف
ال� � ��دول ف ��ي ح� ��ال ت �ش �غ �ي��ل ال ��رح �ل�ات ال� ��ى 3
فئات وهي :موبوءة واقل وباء وخالية من
الوباء.
وع ��ن م��وع��د ال �ت �ش �غ �ي��ل ،اك� ��دت امل� �ص ��ادر ان
املطار جاهز وينتظر ق��رار مجلس ال��وزراء
اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى اج � �ت � �م ��اع ��ات م � ��ع ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وال � �ص � �ح ��ة س �ت �ع �ق��د ل �ب �ح ��ث س� �ب ��ل ت��وف �ي��ر
الحماية للجميع.
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توقعات بانخفاض حاالت «كورونا» خالل أيام

«الصحة» تق ِّيم نتائج الحظر الشامل
عبد الرزاق المحسن
بينما تعمل وزارة ال�ص�ح��ة ع�ل��ى إج��راء
تقييم لنتائج الحظر الشامل الذي دخل
ي ��وم ��ه ال �ع��اش��ر أم � ��س ،ت��وق �ع��ت م �ص��ادر
مطلعة انخفاض أعداد الحاالت املصابة
بكورونا في األيام املقبلة.
وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر إن ان �خ �ف��اض ال �ح��االت
س �ي �ك��ون ع ��ام�ل�ا م �ح �ف��زا ل� �ع ��ودة ال �ح �ي��اة

إل��ى طبيعتها تدريجيا بعد عيد الفطر،
وهو ما تعمل عليه جهات الدولة املعنية
حاليًا.
إل� ��ى ذل � ��ك ،وم� ��ع ت �س �ج �ي��ل  1073إص��اب��ة
جديدة أم��س ،قفز إجمالي عدد الحاالت
املسجلة إلى  ،16764وبتسجيل  3حاالت
وف ��اة؛ ارت�ف��ع مجموع وف�ي��ات ال��وب��اء الى
 121حالة.
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تجربة تايوانية لتطوير بروتوكول سفر آمن
كاثرين هيلي (فايننشال تايمز)

ترجمة :محمد أمين

في محاولة إليجاد طريقة تعيد ال��رح�لات الجوية بني ال��دول ،تعكف الحكومة
ال�ت��اي��وان�ي��ة وج��ام�ع��ة س�ت��ان�ف��ورد األم�ي��رك�ي��ة على إع ��داد ن�ظ��ام للحجر الصحي
ً
ّ
والختبار املسافرين األجانب ،يمكن أن يوفر بروتوكوال جديدًا للعودة األوسع
للطيران الدولي.
وبموجب التجربة التي تخطط تايبيه إلجرائها الشهر املقبل ،بالتعاون مع كلية
الطب بجامعة ستانفورد ،سيسافر  500شخص من سان فرانسيسكو إلى
العاصمة التايوانية ،بعد إجراء اختبار الفيروس عليهم ،وثبوت عدم إصابتهم،
وخضوعهم للحجر الصحي قبل السفر ،وسيتم فحصهم مرة أخرى كل يومني
بعد وصولهم ،وسيخضعون للحجر الصحي  14يومًا (مرة أخرى) ،وهو إجراء
إلزامي لكل شخص يدخل تايوان .والهدف من التجربة هو اكتشاف أقصر فترة
للحجر الصحي اآلمن ،بدال من فترة االسبوعني.
دولي | ص14

المانع لـ سبقلا :مركز «فحص الجزيرة»
يقدم خدماته بكوادر محلية
¶ األكبر في الشرق األوسط
على مساحة  180ألف متر مربع
¶ نجهز مركزاً ثانياً
في استاد جابر يفتتح قريباً
¶ الفضالة :نتعامل مع  500حالة يومياً
و 100سيارة في الساعة الواحدة
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مستشار وزيرة الشؤون لـ سبقلا:

إلغاء وشيك لنظام الكفيل
مبارك حبيب
في قرار طال انتظاره من قبل أطراف العمل
في البالد ،كشف مستشار وزي��رة الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة دح ��ام ال�ش�م��ري ل�ـ سبقلا عن
ق��رب االن�ت�ه��اء م��ن العمل على إل�غ��اء نظام
الكفيل ،مؤكدا أنه سيرى النور قريبًا.
وأك ��د ال�ش�م��ري أن وزارة ال �ش��ؤون ،ممثلة
بالهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ،ت��واص��ل
ج�ه��وده��ا للكشف ع��ن ال�ش��رك��ات الوهمية

ال �ت��ي ت�ت��اج��ر ب��اإلق��ام��ات وإح��ال�ت�ه��ا لجهة
االخ� �ت� �ص ��اص وإغ �ل ��اق م �ل �ف��ات �ه��ا ،م�ن��وه��ا
بصدور عشرات األحكام ضد اصحاب هذه
الشركات في عامي  2018و.2019
لكن الشمري اس�ت��درك ب��أن ع��دد الشركات
ف��ي ال �ب�ل�اد ي �ق��در ب �ع �ش��رات اآلالف ،مقابل
وج��ود  400مفتش فقط ف��ي ادارة تفتيش
العمل ،م��ا يحول دون التفتيش على هذا
الكم الكبير.
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ماذا حصل بين وزير البلدية
والشؤون اإلدارية؟
بعد إعالن وزير البلدية وليد الجاسم يوم
الجمعة رغبته في إنهاء خدمات املوظفني
اإلداري � �ي ��ن ال ��واف ��دي ��ن ب �ع��د ال �ع �ي��د ت�ن�ف�ي�ذًا
لسياسة اإلحالل التي تنتهجها الحكومة
وتوفير فرص وظيفية للكوادر الكويتية،
نشرت سبقلا أمس خبرًا بعنوان «الجاسم
يطلب من «الخدمة املدنية» أسماء وافدي
ال �ب �ل��دي��ة» ،م �ف��اده أن ال��وزي��ر س�ي�ل�ج��أ إل��ى
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب�ع��د إج � ��ازة عيد
ال �ف �ط��ر وي �ط �ل��ب ت ��زوي ��ده ب�ك�ش��ف ي�ح�ت��وي
على اسماء جميع العاملني الوافدين في

الجهاز التنفيذي ألن��ه لم يجد اي تعاون
من املعنيني في الشؤون اإلدارية.
وب �ع ��د ن �ش��ر ال �خ �ب��ر ،ات �ص ��ل م� �س ��ؤول ف��ي
ال�ش��ؤون اإلداري ��ة بمحرر سبقلا ،وأبلغه
بأنه ل��م يمض على طلب ال��وزي��ر الجاسم
تزويده باالسماء  48ساعة ،وهي جاهزة
حاليًا وتم إرسالها للوزير على «الواتس
اب» ،م��ؤك �دًا أن ال�ب�ل��دي��ة م�ل�ت��زم��ة سياسة
اإلح� �ل ��ال وس �ت �ن �ه��ي خ ��دم ��ات  65م��وظ�ف��ًا
ق��ري�ب��ًا ،وأن نسبة العاملني ال��واف��دي��ن في
البلدية ال تتجاوز  7في املئة.
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مطالب شعبية ونيابية بإعالنها ..ومخاوف من ربكة في جهات الدولة

؟

الخطة الحكومية لعودة الحياة ..متى
¶ الفضالة :لعرض االستراتيجية على المجلس ..ول ُت َّ
نفذ بشكل تدريجي

أصبحت عودة الحياة إلى طبيعتها الشغل
الشاغل للكويتيين بجميع أطيافهم بعدما
ضاقوا ذرعاً بتعطل األعمال بسبب «كورونا» وتغير
النمط الحياتي من االنفتاح إلى االنغالق ومن
تنسم الهواء الطلق إلى البقاء في عزلة خلف
جدران البيوت ،فضال عن الخسائر االقتصادية
والمرشحة للتفاقم.
اشتياق لعودة الحياة كما كانت في السابق

¶ خبراء لـ سبقلا :الحياة البد أن تستمر ..والعالم سيتعايش مع «كورونا»

محمود الزاهي
في الوقت الذي تزايدت فيه املطالبات الشعبية بضرورة إفصاح الجهات
املعنية عن آلية العودة وطريقة تطبيقها على أرض الواقعّ ،
شدد النائب
ي��وس��ف الفضالة على ض ��رورة ع��رض الخطة الحكومية امل��زم�ع��ة ،بشأن
عودة الحياة الطبيعية ،على مجلس األمة ،مطالبًا بأن تتم العودة بشكل
منتظم يراعي أصحاب األمراض املزمنة ،ومن يعانون نقص املناعة.
وأوضح الفضالة بالقول :استمعنا إلى حديث سمو رئيس مجلس الوزراء
الخاص بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا في  30الجاري ،ويجب أن تكون
ً
الرسالة واضحة ل�ل��وزراء كافة ،بضرورة أن تعود الحياة بشكل منتظم
وبصورة تدريجية ،وتراعي جميع األفراد ،وكذلك املرضى الذين يعانون
أمراضًا مزمنة ولديهم نقص مناعة ،وان يكونوا آخر العائدين إلى العمل،
بعد االطمئنان على صحتهم ،إضافة إلى النساء الحوامل.
م��ن ج��ان�ب�ه��م ،ط��ال��ب خ �ب��راء ورج ��ال اق�ت�ص��اد ال�ح�ك��وم��ة ب �ض��رورة إع�لان
خطتها بشأن العودة وايضاح كل كبيرة وصغيرة تتعلق بها للجمهور
حتى يمكنه أن يتكيف معها قبل تطبيقها بوقت كاف.
وقال الخبراء إن على الحكومة أن تستفيد من األخطاء التي وقعت فيها
حني أعلنت ق��راري الحظر الجزئي والكلي بشكل مفاجئ ترتب عليهما
ارباك الحياة وتدافع وتزاحم الناس في املنافذ الغذائية املختلفة.
وأشاروا إلى أن استمرار الحظر الكلي بات أمرا مستحيال يصعب تقبله
حتى من الجوانب النفسية.

التوازن مطلوب
وبدوره ،يعتقد أستاذ اإلدارة في جامعة الكويت د .فضل الفضلي أن من
سيحسم األمر في النهاية ليس االقتصاد أو الصحة أو رغبة الناس وإنما
ج��ودة اإلدارة وثقة ال�ن��اس واطمئنانهم لهذه اإلدارة ،وه�ن��اك نموذجان
واضحان هما كوريا الجنوبية وأملانيا.
ويضيف أن الحياة البد أن تستمر وال يمكن اغالق أي بلد في العالم  4أو
 5أشهر ،حتى طبيعة االنسان نفسها ال تتقبل ذلك وقد بدأنا نستشعر
نوعا من تململ الناس ،مشيرا إلى أن املطلوب حاليا خلق نوع من التوازن
بني صحة الناس بشكل أساسي وبني ضرورة عودة الحياة وهذا يتطلب
جودة إدارة ووضع آليات لها.

¶ اإلفصاح المبكر يضمن تأقلم الجميع ومعالجة األخطاء ومنع الربكة
ويقول الفضلي :من الطبيعي أن تعود مؤسسات الدولة ولو بنسب معينة
أو لعدد ساعات دوام محددة على أن تعود بعد ذلك املؤسسات والشركات
ال �ت��ي ال غ�ن��ى ع�ن�ه��ا ك��ال �ع �ي��ادات ال �خ��اص��ة وف ��ي م��رح�ل��ة ت��ال�ي��ة ال�ج��ام�ع��ة
ومؤسسات التطبيقي ،مشيرا إلى أن وعي الناس سيكون أساس أي خطة
أو آليات يعلن عنها ،ألن عدم التزام الجمهور وغياب الوعي قد يفشالن

تلك الخطة مهما كانت جودتها.
من جهته ،يرى أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د .كامل الفراج أن
اإلع�لام يجب أن يلعب دورا في الوقت الحالي لتذكير الناس بالحرص
على الوقاية والتباعد االجتماعي ،معبرا عن اعتقاده بامتالك الحكومة
خطة بشأن العودة وإن كانت لم تعلن عنها حتى اآلن خاصة وأن خطط

عودة الحياة شبه موحدة في كل دول العالم.
ويرجع الفراج تأخر اإلعالن عن الخطة الحكومية حتى اآلن إلى إمكانية
حاجة تلك الخطة إلى إضافة بعض التفاصيل إليها خاصة أننا نتعامل
م��ع وب ��اء ج��دي��د وم��وق��ف ج��دي��د اج �م��اال ي�ح�ت��اج إل ��ى إج� ��راء ال �ع��دي��د من
الدراسات بل وحتى إص��دار بعض القرارات والتراجع عنها والسبب في
ذلك غياب الخبرة في التعامل مع الوباء كونه ال يوجد معرفة سابقة به.
ويرى الفراج أن عودة الحياة واألعمال مجددا أمر واجب في الوقت الحالي
ربما يتم بالتدريج مع فرض التباعد االجتماعي

«فئات كثيرة ال تستطيع تجهيز الغذاء في المنازل»

األربش 10 :آالف مطعم تضررت بسبب اإلغالق

أك��د رئ�ي��س ات �ح��اد امل�ط��اع��م وامل�ق��اه��ي ف�ه��د األرب��ش
أن ال�ت�ج��رب��ة أث�ب�ت��ت أن ك��ورون��ا ك��أي ف �ي��روس آخ��ر،
وبالتالي فإن من يخشى عليهم من عودة الحياة هم
كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة.
وي�ض�ي��ف أن ��ه ف��ي ظ��ل وص ��ول م �ع��دل ال��وف �ي��ات في
العديد من ال��دول إلى  %1فإن تاثير الحظر الكامل
على الدولة أكبر بكثير من عودة الحياة لطبيعتها،
إذ ه �ن��اك ض � ��رورة مل �ح��ة اآلن ل �ل �س �م��اح ل�لأن�ش�ط��ة
املختلفة بممارسة عملها مجددا شريطة أن يتم ذلك
وفق ضوابط معينة.
وي��رى األرب��ش أن ال��دول��ة فعلت ما عليها من خالل
انفاق املليارات في الفترة األخيرة ملواجهة املرض
وتوعية املواطنني واملقيمني بشأن املرض وأن الدور
على الناس حاليا إذ ينبغي عليهم االلتزام بارتداء

الكمام والجوانتي والتعقيم املستمر للحفاظ على
ال �ص �ح��ة وح �م��اي��ة األرواح وك��ذل��ك ال� �ت ��زام ال�ت�ب��اع��د
االجتماعي وهناك فئات التستطيع تجهيز غذاءها
في املنازل.
ويشير إلى أن كل الشركات تأثرت سلبا في الفترة
الحالية وقطاع املطاعم أحد أهم األنشطة املوجودة
في الدولة وال يمكن أن تستمر الحياة من دونه.
ويلفت األرب��ش إل��ى أن القطاع يضم بني  8إل��ى 10
آالف مطعم يعمل بها آالف العمال ممن تضرروا
ج��راء اإلق �ف��ال ال�ت��ام ح��ال�ي��ا ،متوقعا أن ت�ب��دأ ال��دول��ة
ض �م��ن خ�ط�ت�ه��ا ل� �ع ��ودة ال �ح �ي��اة م� �ج ��ددا ب��ال�س�م��اح
للمطاعم بالعمل من خالل خدمة التوصيل إذ من
الطبيعي أال تسمح الحكومة بعودة األمور من دون
ضوابط.

وي�ب��دي األرب��ش تخوفه الشديد م��ن أن تشمل تلك
ال�ض��واب��ط ف��رض ق��واع��د التباعد االجتماعي داخ��ل
امل�ط��اع��م أو ال�ع�م��ل بنسب تشغيل م�ت��دن�ي��ة ،م�ب��ررا
تخوفه بالنظر إل��ى أن أغلب تلك املطاعم املوجودة
ف��ي امل�ج�م�ع��ات ال�ك�ب��رى اي�ج��ارات�ه��ا م��رت�ف�ع��ة للغاية
والب��د أن تعمل بكامل طاقتها التشغيلية لتغطية
نفقاتها حتى ال تكون مصاريف التشغيل أعلى من
اإليرادات.
ويضيف أن��ه بالقطع ف��إن ع��ودة النشاط في حد
ذات��ه أفضل من اإلغ�لاق التام حاليا لكن سيظل
ص ��اح ��ب امل �ط �ع��م خ ��اس ��را إال إذا ت ��م ت�خ�ف�ي��ض
اإليجارات كما هو معمول به حاليا وهو أمر من
املهم حدوثه ،فمن غير املقبول السماح للمطاعم
واملقاهي بالعمل وف��ق نسب تشغيل معينة من

دون وجود خفض في اإليجارات.
ويشدد األربش على أنه مع قرارات الدولة وسيلتزم
االت �ح ��اد ب�ه��ا ول ��ن ي�خ��ال�ف�ه��ا ح��رص��ا ع�ل��ى س�لام��ة
الجميع وتحقيقا للمصلحة ال��وط�ن�ي��ة لكنه يبدى
اس�ت�غ��راب��ه م��ن ع��دم إع�ل�ان خطة ال �ع��ودة حتى اآلن
مطالبا الدولة بضرورة الكشف عنها العطاء الناس
فرصة للتأقلم معها.
ويضيف أن عدم الكشف عن تلك الخطة حتى اآلن
أمر غريب خاصة وأنه حني تم إقرار الحظر الجزئي
والكلي اتخذت القرارات بشكل مفاجئ مما تسبب
في ربكة كبيرة على مستوى القطاعات املختلفة،
ل��ذا م��ن األف�ض��ل أال تتم م�ف��اج��أة ال�ن��اس وأص�ح��اب
األعمال بالعودة فضال عن أن اإلعالن املبكر عنها
يعطي فرصة لتدارك أي خطأ.
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مركز طيران الجزيرة لفحص كورونا..

خدمة صحية عالمية بكوادر محلية
¶ األكبر في الشرق األوسط على مساحة  180ألف متر مربع
محمود الزاهي
ق � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ب �ن��ى ط �ي��ران
الجزيرة مانع امل��ان��ع ،إن القطاع الخاص
لعب دورًا مهمًا في دعم الجهود الحكومية
منذ ب��داي��ة أزم��ة ك��ورون��ا الحالية ،مشيرًا
إل��ى أن ه��ذا ال��دور اتضح بجالء من خالل
مشاركة كل الشركات ،الكبيرة والصغيرة،
في جهود إجالء املواطنني من الخارج.
وأض ��اف امل��ان��ع ف��ي تصريح ل�ـ سبقلا أنه
ً
استكماال لدورها في دعم جهود الدولة،
اق �ت��رح��ت إدارة ش ��رك ��ة ط� �ي ��ران ال �ج��زي��رة
إت��اح��ة م��واق��ف امل��دى الطويل التابعة لها
 park and flyل��وزارة الصحة الستغاللها
ف ��ي ج� �ه ��ود م ��واج� �ه ��ة ف � �ي ��روس ك ��ورون ��ا،
ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مركز طيران
ال �ج��زي��رة ل�ف�ح��وص��ات ك��ورون��ا ال ��ذي يعد
األك� � �ب � ��ر ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق
األوس ��ط ،إذ يقع على مساحة ت��زي��د على
 180ألف متر مربع.

تجهيزات املوقع
وأوض ��ح امل��ان��ع أن ج �ه��ود تجهيز امل��وق��ع
ب� � � ��دأت ق� �ب ��ل ش� �ه ��ر ون � �ص� ��ف ال� �ش� �ه ��ر م��ن
خ�لال تلبية احتياجات «الصحة» ،حيث
تضمنت تجهيز م��واق��ع وخ�ي��ام للفحص
وأج�ه��زة تكييف وك��ذل��ك توفير استراحة
ل�لأط�ب��اء وامل��وظ�ف�ين م��ع ك��ل احتياجاتهم
من املأكوالت واملشروبات ،وكذلك االتفاق
مع اإلدارة العامة للمطافئ لتوفير حاجز
تعقيم للسيارات عند الخروج من املوقع.
وذك � ��ر أن امل ��وق ��ع ت ��م ت �ج �ه �ي��زه م ��ن خ�ل�ال
ج�ه��ود ال �ك��وادر وال �خ �ب��رات امل�ح�ل�ي��ة ،وم��ن
امل �ع��روف أن دب��ي ي��وج��د بها م��رك��ز شبيه
ل ��ه ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ع�م�ل�ي��ة ال�ف�ح��ص ت�ب��دأ
بمجرد وص��ول الشخص للموقع ،إذ يتم
قياس درج��ة الحرارة أثناء وج��وده داخل
ال �س �ي��ارة ،وب�ع��ده��ا ي�ت��م تسجيل بياناته

المانع:

الفضالة:

نجهز
مركزاً ثانيا ً
في استاد جابر
يفتتح قريبا ً

نتعامل مع
 500حالة يوميا ً
و 100سيارة في
الساعة الواحدة
وزير الصحة يستمع إلى شرح من المانع بحضور مروان بودي والفوزان

ع �ب��ر ج �ه��از ال �ك �م �ب �ي��وت��ر ،ث ��م ي �ت��وج��ه إل��ى
م�ن�ط�ق��ة ال �ف �ح��ص ألخ ��ذ امل �س �ح��ة م��ن دون
أن يغادر سيارته ،وبعدها يتحرك عائدًا
إلى منزله لتصله نتيجة الفحوصات عبر
رسالة على هاتفه.
وب�ي�ن امل ��ان ��ع أن ال �ج�م �ي��ع ي�ت �ك��ات��ف ال �ي��وم
ملواجهة هذا الوباء ،حتى إنه من الصعب
ال � �ح ��دي ��ث ع � ��ن ق � �ط� ��اع خ� � ��اص أو ج �ه��ات
حكومية ،فالكل اآلن ي�ش��ارك ف��ي الجهود
الوطنية مل��واج�ه��ة ال �ف�ي��روس ،مشيرًا إلى
أن وزارة الصحة لديها مركز فحص آخر

في استاد جابر تقوم على تجهيزه كذلك
ش��رك��ة ط�ي��ران ال�ج��زي��رة منذ شهر تقريبًا
وسيكون ثاني مركز للفحوصات من هذا
النوع في البالد بعد مركز مواقف املطار
ومن املنتظر افتتاحه قريبًا.

مسحات ميدانية
ب��دوره ،قال مسؤول مركز فحص «كوفيد
 »19ال �خ��اص ب�خ��دم��ة ال �س �ي��ارات «ط �ي��ران
ال� �ج ��زي ��رة» د .ط �ل�ال ال �ف �ض��ال��ة ،إن امل��رك��ز
ه��دف��ه إج ��راء مسحات ميدانية تستطيع

وزارة الصحة بناء على نتائجها وضع
البروتكوالت والخطط االستراتيجية ملنع
انتشار الفيروس.
وذك ��ر ال�ف�ض��ال��ة أن امل��رك��ز يستقبل حاليًا
شريحتني هما مخالطو املرضى ممن يتم
إرسالهم إلى املركز من قبل الوزارة وكذلك
العينات العشوائية التي يتم إرسالها من
ق�ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للمعلومات امل��دن�ي��ة،
م�ش�ي�رًا إل��ى أن ع��دد ال�ع�ي�ن��ات العشوائية
يبلغ  180حالة يوميًا.
وذكر أن الفئتني يتم إرسال رسالة نصية

ل �ه �م��ا م ��ن خ �ل��ال ال� �ه ��ات ��ف ب �ه��ا ت�ف��اص�ي��ل
موعد الفحص وراب��ط يخولهم الحصول
على تصريح للحركة أثناء الحظر لكون
امل��رك��ز يعمل ف�ق��ط خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املسائية
م��ن ال�ث��ام�ن��ة م �س��اء وح �ت��ى ال ��واح ��دة بعد
منتصف الليل.
وأوض��ح الفضالة أن املركز يعمل به 100
من الطواقم الطبية ذات الكفاءة العالية،
ب�ي�ن�ه��م ن �ح��و  10أط� �ب ��اء ،وه� ��و يستطيع
استقبال  100سيارة في الساعة الواحدة،
كما يمكنه التعامل وفحص  15سيارة في

آن واحد ،الفتًا إلى أن الشخص يظل داخل
السيارة حتى إتمام عملية الفحص وأخذ
املسحة ليغادر بعدها املوقع.
وأش��ار إل��ى أن امل��رك��ز ،ال��ذي افتتحه وزي��ر
ال�ص�ح��ة ال�ش�ي��خ د .ب��اس��ل ال�ص�ب��اح ق�ب��ل 3
أيام ،يعمل على مدار  5ساعات ،ويتعامل
ي��وم�ي��ًا م��ع ق��راب��ة  500ح��ال��ة ،وه��و يسهم
كثيرًا في تخفيف الضغط عن املؤسسات
الصحية ف��ي ال�ب�لاد ،خصوصًا تلك التي
تتولى عملية أخ��ذ املسحات م��ن املرضى
واملخالطني.

ضوابط صحية ..وتدقيق على المنظومة اللوجستية

أبرزها التعليم اإللكتروني

المطار يستعد لعودة حركة الطيران

الحظر الكلي ُيعرقل إنجاز
ملفات تربوية عالقة

¶ الفداغي طلب إلى اإلدارات تجهيز األمور الخاصة بالتشغيل
محمد المصلح
تأكيدا ملا نشرته سبقلا ،باتت املؤشرات
تشير إلى أن عودة الحياة تدريجيا إلى
طبيعتها بضوابط في البالد تسير في
طريقها.
وفي هذا اإلطار ،اتخذت االجهزة العاملة
في مطار الكويت الدولي أولى الخطوات
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ع ��ودة ح��رك��ة ال �ط �ي��ران عبر
مراجعتها لخدماتها اللوجستية املقدمة
للمسافرين وشركات الطيران استعدادا
ل� � �ع � ��ودة ال � ��رح �ل��ات ال � �ج� ��وي ��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة
تدريجيا ف��ي ح��ال إص ��دار ق��رار حكومي
بذلك.
وك� �ش ��ف م� �ص ��در م � �س� ��ؤول ل � �ـ سبقلا أن
االج� � �ه � ��زة ال� �ع ��ام� �ل ��ة ف � ��ي امل � �ط � ��ار ب �ص��دد
التباحث م��ع السلطات الصحية لوضع
ب ��روت ��وك ��ول ي �ح��دد ال �ض��واب��ط ال�ص�ح�ي��ة
في ح��ال ب��دء ع��ودة املسافرين من جديد،
مبينا أن املنفذ الجوي يضم العديد من
ج �ه��ات ال��دول��ة ،ل��ذل��ك سيتم ب�ح��ث تنظم
ال �ع �م��ل داخ� � ��ل اروق � �ت� ��ه ب� �ص ��ورة ت�ض�م��ن
انسيابية حركة املسافرين واملوظفني ،ال
سيما ان الطيران املدني هو املسؤول عن
اإلش��راف على جميع الجهات الحكومية
وال� �خ ��اص ��ة ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي م �ط��ار ال �ك��وي��ت
والتنسيق بينها.

استعدادات
وح��ول االس �ت �ع��دادات ال�ج��اري��ة ف��ي املطار
ل � �ب� ��دء ع� � � ��ودة ال � �ح � �ي ��اة وح � ��رك � ��ة امل�ل�اح ��ة
الجوية لوضعها الطبيعي ،أك��د املصدر
أن امل��رح �ل��ة االول � ��ى ت�ت�ض�م��ن ال �ت��أك��د من
ف��اع�ل�ي��ة االج� �ه ��زة وامل� �ع ��دات امل�س�ت�خ��دم��ة
ف��ي م��راف��ق امل �ط ��ار ،ال س�ي�م��ا ب�ع��د ت��وق��ف

هاني الحمادي
ع��رق��ل تطبيق ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي الشامل
في البالد ،الذي انطلق أول من أمس،
إن� �ج ��از ال �ع��دي��د م ��ن امل �ل �ف��ات ال�ع��ال�ق��ة
واملتأخرة في وزارة التربية ،أبرزها
تسجيل الدروس التعليمية والرواتب
املوقوفة والعقود املتعثرة والتعليم
اإللكتروني.
وب� ّ�ي �ن��ت م �ص ��ادر م �س��ؤول��ة ل �ـ سبقلا
أن وزارة التربية أوق�ف��ت ك��ل األع�م��ال
الخاصة بتسيير العاجل من األم��ور
ف ��ي ج�م�ي��ع ال �ق �ط��اع��ات ب� ��دء ا م ��ن أول
أي��ام الحظر الكلي للحد م��ن انتشار
فيروس كورونا ،وبالتالي لن تتمكن
م��ن اس�ت�ئ�ن��اف تسجيل ال � ��دروس في
امل��رح �ل �ت�ي�ن امل �ت��وس �ط��ة واالب� �ت ��دائ ��ي،
ب �ع��د أن ان �ت �ه��ت م ��ن ت�س�ج�ي��ل امل�ن�ه��ج
االس � �ت � �ث � �ن� ��ائ� ��ي امل � �خ � �ف� ��ف ل �ل �م��رح �ل��ة
الثانوية.

العقود املتعثرة

ال�ح��رك��ة ال�ج��وي��ة مل��دة ط��وي�ل��ة ،خ��اص��ة أن
الطيران املدني يعتبرا مسؤوال عن إدارة
وتشغيل املطار واإلشراف على الخدمات
وال�ت�س�ه�ي�لات امل�ق��دم��ة ف�ي��ه ل�ح��رك��ة النقل
الجوي.
وق��ال امل�ص��در «ن�ح��ن مستعدون متى ما
ت��م تكليفنا م��ن ق�ب��ل م�ج�ل��س ال � ��وزراء أو
بتوجيه م��ن ال�س�ل�ط��ات الصحية ب�ع��ودة
الرحالت الجوية» ،مؤكدا أنه «لم يصدر
ق ��رار ح�ت��ى اآلن م��ن ق�ب��ل مجلس ال ��وزراء
ب �ع��ودة ال��رح�لات ال�ت�ج��اري��ة ال�ج��وي��ة كما

كانت في السابق».

جهوزية املرافق
وذك��ر ان من اهم استعدادات ادارة الهندسة
التأكد من عمل أجهزة نقل أمتعة القادمني
وامل �غ��ادري��ن وج �س��ور ن�ق��ل ال��رك��اب واإلن� ��ارة
املالحية للساحات واملدارج وأجهزة الوقوف
واالرش � ��اد ون �ظ��ام اإلع�ل�ان واالرش � ��اد امل��رئ��ي
والصوتي ،فضال عن أنظمة أجهزة التفتيش
واملراقبة األمنية وكذلك التبريد والتكييف
مل �ب �ن��ى ال� ��رك� ��اب وم� ��راف� ��ق امل � �ط� ��ار وم �ت��اب �ع��ة

اس �ت �ق��رار واس �ت �م��رار ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي من
خالل املولدات االحتياطية والبطاريات.
ووج � ��ه ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل� �ش ��ؤون م�ط��ار
الكويت الدولي صالح الفداغي خطابا إلى
ع ��دد م ��ن اإلدارات ف ��ي امل �ط ��ار ي��وض��ح لهم
أنهم بصدد التشغيل التدريجي للرحالت
ال�ت�ج��اري��ة م��ن ال �ك��وي��ت وإل �ي �ه��ا ،داع �ي��ا إل��ى
العمل على تجهيز جميع األم��ور الخاصة
ب�ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ش �غ �ي��ل وال �ت ��أك ��د م ��ن ج �ه��وزي��ة
األجهزة واملعدات ومنظومات العمل بشكل
عام وإفادته بأي معوقات أن وجدت.

أنظمة خاصة لتعقيم المسافرين وأمتعتهم
حمد السالمة
كشفت مصادر حكومية لـ سبقلا ان عملية اعادة تشغيل
املطار تحكمها اجراءات وقوانني دولية كتوفير تجهيزات
ال�ك�ت��رون�ي��ة ق�ي��اس�ي��ة ع��امل�ي��ة م��وازي��ة مل�س�ت��وي��ات االن�ظ�م��ة
الدولية لتهيئة املطار بأعلى من املستوى القياسي.
واوض� �ح ��ت امل� �ص ��ادر ان ال �ح �ك��وم��ة ح��ري �ص��ة ع �ل��ى وض��ع
افضل مستويات الحماية في املطار بطرق سهلة وميسرة
للمسافرين مع عدم املساس بهم وبالعاملني صحيًا.
وبينت ان الطيران املدني شكل فريقا لوضع آلية تشغيل
امل� �ط ��ار ،وق ��د اج �ت �م��ع م��ع ال �ص �ح��ة وال��داخ �ل �ي��ة وش��رك��ات

الخدمات والطيران وجرى اعتماد اكثر من دراسة ستتم
احالتها الى وزارة الصحة العتمادها وتسليمها ملجلس
الوزراء.
وح�س��ب امل �ص��ادر ف��إن عملية التشغيل س�ت�ك��ون جزئية
ً
في البداية ملنح الثقة للمسافرين مستقبال والعمل على
وضع آليات لحمايتهم اثناء مغادرتهم او عودتهم.
واش � ��ارت ال ��ى ت�ط�ب�ي��ق اج � ��راءات م �ش��ددة ب �ش��أن ال�ت�ب��اع��د
االجتماعي وعدم تجمع املسافرين ،وعدم ملس الكاونترات
والتشييك االلكتروني للبوردنغ والعفش.
وت �ط��رق��ت إل� ��ى وج � ��ود اج� �ه ��زة خ��اص��ة ل�ت�ع�ق�ي��م امل �س��اف��ر
وام�ت�ع�ت��ه س�ي�ت��م ت��وف�ي��ره��ا ف��ي امل �ط��ار ول �ب��س ال�ك�م��ام��ات

والقفازات ،وستستمر هذه االج��راءات حتى ايجاد لقاح
ويعود الوضع الصحي كما كان في السابق.
وخ �ت �م��ت امل � �ص� ��ادر ب� ��ان ه� �ن ��اك دوال س �ت �ط �ب��ق ان�ظ�م��ة
وقوانني ملن يرغب بالسفر اليها يجب ان يتم التعامل
معها كالفحص املسبق للمسافرين إلثبات خلوهم من
ك��ورون��ا ،ك�م��ا سيتم تصنيف ال ��دول ف��ي ح��ال تشغيل
ال��رح�ل�ات ال ��ى  3ف �ئ��ات وه ��ي دول م��وب��وءة واق ��ل وب��اء
وخالية من الوباء.
وع ��ن م��وع��د ال�ت�ش�غ�ي��ل اك� ��دت امل� �ص ��ادر ان امل �ط��ار ج��اه��ز
وينتظر ق��رار مجلس ال ��وزراء اضافة ال��ى اجتماعات مع
الداخلية والصحة ستعقد لبحث توفير الحماية للجميع.

وأوض� �ح ��ت امل� �ص ��ادر أن إن �ج��از ملف
العقود املتعثرة يتطلب التواصل مع
اإلدارات الداخلية في الوزارة وجهات
رق��اب �ي��ة ،وم ��ع ف ��رض ال�ح�ظ��ر ال�ش��ام��ل
ب ��ات ه ��ذا األم� ��ر ص�ع�ب��ًا ل �ل �غ��اي��ة ،كما
أن ه �ن��اك ص �ع��وب��ة ف��ي إع � ��ادة ص��رف
الرواتب املوقوفة للموظفني في الوقت
الحالي بعد أن سلمت كشوفاتهم إلى
املناطق التعليمية لفرزها وتحديد

الوزارة
أجلت تسجيل
الدروس التعليمية
للمتوسط
واالبتدائي
صعوبة
في إعادة صرف
الرواتب الموقوفة
للعاملين حاليا ً

أسماء املستحقني.
وذك� � ��رت امل � �ص� ��ادر أن م �ل��ف ال�ت�ع�ل�ي��م
اإللكتروني وإطالق املنصة التعليمية
من املتوقع أن يتأخر إنجازه أيضًا عن
امل��وع��د ال��ذي ح��ددت��ه ال ��وزارة ووع��دت
به اللجنة التعليمية في مجلس األمة
ع�ب��ر ت �ق��ري��ره��ا ،ال� ��ذي ن�ش��رت��ه سبقلا
ف��ي وق��ت س��اب��ق ،وال ��ذي أك��دت خالله
ج�ه��وزي��ة التعليم اإلل�ك�ت��رون��ي مطلع
يونيو املقبل.

أقسام في الجامعة
تناقش أطروحات الماجستير
يسرا الخشاب
تعايشًا مع أزمة كورونا ،يسعى عدد
م��ن أق �س��ام ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت إل ��ى عقد
مناقشات الكترونية لطلبة الدراسات
ال �ع �ل �ي��ا ،ب �ع��د ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف�ق��ة
م��دي��ر ال �ج��ام �ع��ة ،ورأت ه ��ذه األق �س��ام
ض��رورة االن�ت�ه��اء م��ن مناقشات طلبة
امل��اج �س �ت �ي��ر وال� ��دك � �ت� ��وراه ،م ��ن ال��ذي��ن
يتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي
الثاني.
وسبق أن عقدت كلية العلوم الحياتية
مناقشة تقليدية لطالبات املاجستير

قبل تطبيق الحظر الكلي ،مع االلتزام
بمعايير السالمة والتباعد الجسدي،
إذ ك � ��ان � ��ت أول م� � �ح � ��اول � ��ة مل� �ت ��اب� �ع ��ة
أط ��روح ��ات ط �ل �ب��ة ال� ��دراس� ��ات ال�ع�ل�ي��ا،
ف �ي �م��ا الق ��ت امل � �ب ��ادرة اس �ت �ح �س��ان��ًا من
ق�ب��ل ب�ع��ض ال�ط�ل�ب��ة واألس ��ات ��ذة ال��ذي��ن
يرغبون في االنتهاء من مناقشاتهم.
وأع� � �ل � ��ن ع� �م� �ي ��د ك� �ل� �ي ��ة ال� �ش ��ري� �ع ��ة ع��ن
استعداد الكلية لعقد مناقشات طلبة
املاجستير «اونالين» بعد عيد الفطر،
مبينًا أن��ه في ح��ال استتبت األوض��اع
فسيتم عقدها داخل الكلية مع االلتزام
باإلجراء ات االحترازية واالحتياطات.
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مخزون الغاز مطمئن ويكفي..
هذا ما كشفه مدير فرع تعبئة
الغاز المسال في أم العيش
يوسف الخميس.
وقال الخميس لـ سبقلا
خالل جولة لها في المصنع
ان عملهم ينقسم إلى عدة
مراحل ،فبداية يصل الغاز من
المصافي وهناك خزانات،
وكمية اسطوانات تكفي لمدة
طويلة.
وبين ان الطاقة االنتاجية تصل
الى  150الف اسطوانة يومية،
بينما الطلب من السوق في
المجمل يصل الى  50الف
اسطوانة ،وقد ارتفع العدد الى
 80الف اسطوانة مع بداية فترة
الحظر الجزئي والشامل ،مشيرا
إلى ان اقصى عدد للطلب
بلغه السوق وصل الى  86الف
اسطوانة.
ولفت الى ان المنطقة الواحدة
في الكويت تحتاج يوميا 735
اسطوانة فقط ،بينما االنتاج
اليومي هو  50الف اسطوانة،
بالتالي فاالنتاج قوي في البالد.

جانب من العمل

سبقلا في مصنع الغاز بأم العيش:

ً
 50ألف أسطوانة تنتج يوميا..
والمخزون مطمئن

¶  735أسطوانة
تحتاجها كل منطقة
ً
يوميا

أميرة بن طرف
اش � ��ار ي ��وس ��ف ال �خ �م �ي��س ال� ��ى أن� ��ه ف��ي
ظ� � ��ل ازم� � � � ��ة ك� � � ��ورون� � � ��ا ،ع � �ن� ��دم� ��ا ت �ص��ل
االسطوانات عبر السيارات املخصصة
من الجمعيات التعاونية ،يتم انزالها
وت�ع�ق�ي�م�ه��ا ب��ال �ك��ام��ل ،ث ��م ت �ت��م تعبئة
ال�س�ي��ارة ب��اس�ط��وان��ات ممتلئة ،بشكل
ي��وم��ي م �س��اء ،م�ض�ي�ف��ا ان ال�ج�م�ع�ي��ات
ال �ت��ي ي��زي��د ل��دي �ه��ا ال �ط �ل��ب ،ن � ��ورد لها
بفترة صباحية ايضا.
وج��دد تأكيده ان ال�غ��از م�ت��واف��ر ،اال ان
ما اثير ح��ول ع��دم وج��ود ما يكفي من
ال �غ��از ك ��ان ن�ت�ي�ج��ة ت �خ��وف ال �ن��اس مع
بداية الحظر الشامل ،وازدحامهم امام
افرع الغاز في الجمعيات التعاونية.
واكد ان العمل مستمر ،شارحا مراحل
م��رور االس�ط��وان��ة م��ن وص��ول�ه��ا فارغة
من افرع الجمعيات الى حني تعبئتها،
قائال ان العاملني يقومون بفحصها،
م� ��ن ن ��اح �ي ��ة ال� �ص� �م ��ام وال� ��رق � �ب� ��ة ،وك ��ل
ّ
ال �ج��وان��ب امل�ت�ع��ل�ق��ة ب �ه��ا ،ث��م ي �ت��م وزن
االسطوانة حتى يتسنى معرفة الكمية

¶ تعقيم العبوات
وفحصها قبل
تعبئتها
¶ توريد مكرر
للجمعيات التي يرتفع
فيها اإلقبال
¶ الطلب تزايد إلى 86
ً
يوميا
ألف أسطوانة

املطلوبة لتعبئتها ،مؤكدا ان كل هذه
املراحل تتم آليا من دون تدخل يدوي.
واشار الى ان العملية اليدوية الوحيدة
ال �ت��ي ت��زع��ج اي �ض��ا ال �ع��ام �ل�ي�ن ،ه ��ي ان
ب� �ع ��ض امل �س �ت �ه �ل �ك�ي�ن ي� �ض� �ع ��ون ورق
امل� �ن� �ي ��وم ع �ل��ى االس � �ط� ��وان� ��ة ،ون �ض �ط��ر
الزالتها ،وهو امر خاطئ.
وانتقل الخميس للحديث عن ان بعض
عمالة املحطة كانوا يقطنون بمنطقي
جليب الشيوخ واملهبولة ،وكانت هناك
م �ع��ان��اة ب�ن�ق�ل�ه��م ل �ل �س �ك��ن ف ��ي امل�ح�ط��ة
ذات� �ه ��ا ،م�ب�ي�ن��ا ان ه ��ذا االم� ��ر اس�ت�غ��رق
ش�ه��را ك��ام�لا ك��ان��ت ت�ع�م��ل ف�ي��ه املحطة
ب �ع �م��ال��ة وط �ن �ي��ة م ��ن ش �ب��اب ك��وي�ت�ي�ين
بالكامل.
واش��ار ال��ى تعاون كل الجهات خاصة
ف ��ي م �ج��ال ف �ت��ح اف � ��رع ج ��دي ��دة لتلبية
احتياجات السوق ،مبينا ان نشاطهم
ال ي�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى ال�ج�م�ع�ي��ات ف �ق��ط ،بل
ي �م �ت��د ل �ل �ق �ط��اع ال � �ت � �ج� ��اري ك��امل �ط��اع��م
وامل �ج �م �ع��ات وامل� �ص ��ان ��ع ف ��ي ال �ف �ت��رات
الطبيعية ،وأيضًا تقديم الغاز لقطاع
الجيش.

يوسف الخميس متحدثاً إلى الزميلة بيبي الخضري

تقييم نتائج الحظر الشامل..

ُّ
وتوقعات بانخفاض اإلصابات خالل أيام
عبدالرزاق المحسن

توصيل المطاعم بانتظار إشارة العودة

روّ اد أعمال لـ سبقلا:

المقاوالت والمطاعم واألنشطة
الخدمية جاهزة للعودة
خالد الحطاب
مع ما يلوح في االفق من انفراجة عودة
ال�ح�ي��اة ال�ت��دري�ج�ي��ة لبعض ال�ق�ط��اع��ات،
أص� �ب� �ح ��ت آل � �ي� ��ات اس� �ت� �ئ� �ن ��اف ال �ن �ش��اط
امل � �ع � �ه� ��ود واالع� � �ت� � �م � ��اد ع� �ل ��ى ت��وص �ي��ل
ال�ط�ل�ب��ات ب��ال �ط��رق األك �ث��ر أم��ان��ا م�ح��ور
عمل الكثير من تلك املؤسسات.
وم� ��ن ال � �ض� ��روري أن ت �ك��ون امل��ؤس �س��ات
املرشحة لفتح ب��اب ال�ع��ودة التدريجية
ّ
للعمل مصنفة إلى شرائح ،وفق معيار
املالءمة ،لتوافر أكثر العناصر الوقائية؛
ك ��االع� �ت� �م ��اد ع �ل ��ى ال �ع �م ��ل ف� ��ي األج� � ��واء
املفتوحة ،وتوافر التباعد بني موظفيها،
وت��أم�ين امل�ن�ت��ج م��ن ال �ع��دوى ،وإم�ك��ان�ي��ة
العمل «أونالين».
وع� ّ�ب��ر أص �ح��اب ش��رك��ات ورواد أع �م��ال
ل �ـ سبقلا ع��ن رغبتهم ف��ي ع ��ودة العمل
ق��ري �ب��ا ،وف ��ق اش� �ت ��راط ��ات اك �ث��ر صحية
ودق � ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي،
لتفادي زي��ادة االص��اب��ات ،والعمل على

التصنيف نقطة انطالق
العجلة االقتصادية
بمسطرة وقائية
المانع :خطة عمل لتفادي
العدوى ..ومحال المواد
ّ
موفقة
اإلنشائية بداية
مكافحتها مع إع��ادة ال��روح إل��ى ال��دورة
االقتصادية.
وق ��ال س�ع�ي��د امل��ان��ع ،وه ��و اح ��د اع�ض��اء
جمعية رواد االعمال الكويتية «ان عودة
االن �ش �ط��ة ال �ت �ج��اري��ة ي �ج��ب أن يسبقها
تصنيف تلك األنشطة واع�ت�م��اد كيفية
افتتاحها من جديد ،وخطة العمل بها،

أعمال َّ
مرشحة للعودة
لفت أع�ض��اء جمعية رواد األع�م��ال الكويتية إل��ى ان «م��ن اب��رز القطاعات التي يمكن
لها العمل تجارة الجملة والتجزئة وتوريد املواد الغذائية واملكاتب الهندسية واملصابغ
الهميتها لتعقيم املالبس؛ إذ إن الفيروس قد يستقر على املالبس ،وليس من املعقول
أن يلبس الشخص مالبسه ملرة واحدة ويرميها!».

لتفادي العدوى ونشرها ،بحيث يكون
ك��ل نشاط بتعليمات ّ
معينة بعيدا عن
العودة الجماعية العشوائية».
وأش� ��ار امل��ان��ع إل��ى أن «ق �ط��اع امل �ق��اوالت
م��ن ال�ق�ط��اع��ات ال�ج��اه��زة ال�ت��ي يمكن أن
تعمل ،فمحال التجارة واالملنيوم وبيع
مواد البناء مثال قد تكون بداية موفقة
ل �ل �ح��اج��ة إل � ��ى دف � ��ع وت � �ي ��رة ال �ع �م��ل ف��ي
اإلنشاءات مع توافر عناصر الوقاية».
وأض � ��اف« :ي�م�ك��ن ك��ذل��ك ل� ��رواد األع �م��ال
ال � �ع� ��ودة مل �م ��ارس ��ة اع �م ��ال �ه ��م ،ب � ��دءا م��ن
خدمات املطاعم والتوصيل ،بحيث يكون
عملها ت��دري�ج�ي��ا ،م��ع تشغيل خ��دم��ات
املصابغ والتصنيع واالستيراد» ،الفتا
إل��ى أن «ع��ودة االنشطة تبدأ بتلك التي
تعمل في االماكن املفتوحة مع استمرار
غلق االنشطة التي فيها مخالطة ،مثل
الصالونات».
ّ
وتطرق عيد الشهري إلى عمل البنوك

«التي يمكنها أن تقدم الخدمة بوتيرة
اب�ط��أ ب��اس�ت�خ��دام التباعد االجتماعي،
م � � ��ع إم� � � �ك � � ��ان ع � �م � ��ل ق � � �ط� � ��اع األج � � �ه� � ��زة
االلكترونية والتجزئة واملطاعم ،ولكن
ق�ب��ل ذل ��ك ي�س�ب�ق�ه��ا ت�ج�ه�ي��ز اإلج � ��راءات
امل�ط�ل��وب تطبيقها م��ن ناحية االل�ت��زام
ب � ��اإلج � ��راءات ال ��وق ��ائ� �ي ��ة» ،م �ش �ي��را إل��ى
«إمكان ان يكون عمل بعض القطاعات،
م��ن خ�ل�ال التطبيقات ال��ذك�ي��ة وت�ج��ارة
األونالين».

ع�ل�م��ت سبقلا أن وزارة ال �ص �ح��ة ب�ص� ّ�دد
تقييم نتائج الحظر الشامل ،ومن املتوقع
انخفاض عدد الحاالت املصابة بفيروس
�ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،وف ��ق م �ص��ادر سبقلا.
ك� ّ
وت� ��وق � �ع� ��ت امل� � �ص � ��ادر أن ت� �ت ��راج ��ع أرق � ��ام
ال ��وب ��اء ل �ن �ج��اح إج � � ��راءات وزارة ال�ص�ح��ة
ف��ي الفحص العشوائي وات�خ��اذ التدابير
الوقائية الالزمة مع الحظر الشامل ،الذي
دخل في يومه العاشر أمس.
ولفتت املصادر إلى أن انخفاض الحاالت
ّ
ً
سيكون ع��ام�لا محفزًا ل�ع��ودة الحياة إلى
طبيعتها تدريجيا ،بعد عيد الفطر ،وهو
ما تعمل عليه جهات الدولة املعنية حاليًا.

م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،رغ��م م ��رور  10أي ��ام على
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ح� �ظ ��ر ال � �ش� ��ام� ��ل ،ف� �ق ��د واص� ��ل
فيروس كورونا تسجيل األرقام القياسية
ف��ي ال �ب�ل�اد ،وب ��اإلع�ل�ان ع��ن  1073إص��اب��ة
ج��دي��دة أم��س ،قفز إج�م��ال��ي ع��دد ال�ح��االت
امل�س�ج�ل��ة إل ��ى  16764ح��ال��ة ،ف��ي ح�ي�ن تم
تسجيل  3ح��االت وف��اة؛ ليصبح مجموع
وفيات الوباء  121حالة.
وأوض � ��ح ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ب��اس��م وزارة
الصحة د.عبداهلل السند أن جميع الحاالت
السابقة التي ثبتت إصابتها باملرض هي
حاالت مخالطة لحاالت ّ
تأكدت إصابتها،
ٍ
وأخ ��رى ق�ي��د ال�ب�ح��ث ع��ن أس �ب��اب ال�ع��دوى
وفحص املخالطني لهم.
ّ
تضمنت «231
وذك ��ر أن ح ��االت اإلص��اب��ة
ح ��ال ��ة مل ��واط� �ن�ي�ن ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن 332 ،ح��ال��ة

ملقيمني من الجنسية الهندية 181 ،حالة
ملقيمني من الجنسية املصرية 102 ،حالة
ملقيمني من الجنسية البنغالدشية ،وبقية
الحاالت من جنسيات أخرى».
وأض� � � ��اف إن امل� �ص ��اب�ي�ن ح �س ��ب امل �ن��اط��ق
الصحية جاؤوا بواقع « 397حالة بمنطقة
ال �ف��روان �ي��ة ال�ص�ح�ي��ة 258 ،ح��ال��ة بمنطقة
األح �م ��دي ال �ص �ح �ي��ة 181 ،ح��ال��ة بمنطقة
ح ��ول ��ي ال� �ص �ح �ي ��ة 124 ،ح ��ال ��ة ب�م�ن�ط�ق��ة
ال �ج �ه��راء ال �ص �ح �ي��ة 113 ،ح��ال��ة بمنطقة
العاصمة الصحية».
وع ��ن أع �ل��ى امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة م ��ن حيث
تسجيل اإلصابة بالفيروس فقد ذكر أنها
جاءت على النحو التالي« :الفروانية 131
حالة ،جليب الشيوخ  77حالة ،خيطان 76
حالة ،وحولي  55حالة».

لعدم استقبالهم في المكاتب بعد استئناف العمل

المنفوحي لـ سبقلا :خدمات إلكترونية
ِّ
تقدمها «البلدية» للمراجعين
جديدة
زكريا محمد
أك� ��د امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ـ �ـ «ال �ب �ل ��دي ��ة» م.أح �م ��د
امل�ن�ف��وح��ي ج �ه��وزي��ة ال �ق �ط��اع��ات املختلفة
ف��ي ال�ج�ه��از ال�ت�ن�ف�ي��ذي الس�ت�ئ�ن��اف العمل
م�ت��ى م��ا ق��رر مجلس ال � ��وزراء ،م�ش�ي�رًا إل��ى
أن��ه ت��م وض��ع خ�ط��ة للعاملني ف��ي بلديات
امل�ح��اف�ظ��ات ول�ل�ق�ط��اع��ات األخ� ��رى لكيفية
ال �ع �م��ل خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة ،ب�ح�ي��ث يتم
ال �ت �ب��اع��د ب�ي�ن امل��وظ �ف�ي�ن وع � ��دم اس �ت �ق �ب��ال
امل ��راج� �ع�ي�ن ف ��ي امل �ك ��ات ��ب ق� ��در امل �س �ت �ط��اع،
وإن �ج ��از م�ع��ام�لات�ه��م ،م��ن خ�ل�ال ال�ت��راس��ل
اإللكتروني.
وك �ش��ف امل�ن�ف��وح��ي ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا
ع ��ن ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات إل �ك �ت��رون �ي��ة ج��دي��دة
للمواطنني وامل�ك��ات��ب الهندسية ،م��ن أجل
التسهيل عليهم إلن �ج��از م�ع��ام�لات�ه��م من
دون مراجعتهم «البلدية» ،خصوصًا أنه
تقرر أن يقوم مهندسو البناء واملراقبون
ف��ي ب�ل��دي��ات امل�ح��اف�ظ��ات ب�ت��أدي��ة أعمالهم
وإنجاز املعامالت من منازلهم عن طريق
ال�ن�ظ��ام اإلل�ك�ت��رون��ي ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن نظام

أحمد المنفوحي

العمل م��ن امل�ن��زل سيشمل املهندسني في
إدارة التنظيم والتي ستحول لهم املشاريع
ويقومون بدراستها إلكترونيًا.
وبينّ املنفوحي أن الخدمات الجديدة التي
ستقدمها «ال�ب�ل��دي��ة» للمكاتب الهندسية
واملراجعني إلكترونيا تشمل إصدار رخص
اإلع � �ل ��ان وإش� � �غ � ��االت ال � �ط� ��رق وال �ص �ح �ي��ة

واإلف ��راج ع��ن امل��رك�ب��ات امل�ح�ج��وزة ،إضافة
ال��ى ب��رن��ام��ج استقبال ال�ش�ك��اوى وإص��دار
شهادات لعمر املبنى وخطورته والتعديات
والشكاوى املقدمة ضد املقاولني واملكاتب
الهندسية ،الفتًا إل��ى وج��ود برامج أخرى
إلص� ��دار ال �ت��راخ �ي��ص ال�ه�ن��دس�ي��ة ورخ��ص
البناء والزراعة وإيصال التيار الكهربائي
وإن� �ه ��اء اإلش� � ��راف وال �ت �ش��وي��ن وال �س�لام��ة
ّ
وت�س��ل��م ال �ح��دود وش �ه��ادة األوص� ��اف ،بما
فيها العقارات املرهونة لدى بنك االئتمان
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وق ��ال إن ��ه س�ي�ص��در ق� ��رارًا ب��وق��ف التوقيع
على مخططات البناء الورقية إضافة إلى
إل��زام امل�س��ؤول�ين ،وبما يشكل  30ف��ي املئة
من املوظفني بالدوام من مكاتبهم ملتابعة
العمل ،إض��اف��ة إل��ى أن اجتماعات اللجان
ستتم عن طريق النظام اإللكتروني ،بعد
أن ت��م ت��وف�ي��ر ال�ب��رام��ج ال�لازم��ة للقطاعات
وال �ل �ج��ان امل�خ�ت�ل�ف��ة ،م�ث��ل ال�ط��اب��ع ال�خ��اص
وم� ��زاول� ��ة امل �ه �ن��ة وامل� �ق ��اول�ي�ن وامل ��واف �ق ��ات
التنظيمية التي يرتبط عملها بمعامالت
ت �خ��ص امل ��واط �ن�ي�ن وال �ج �ه ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
والقطاع الخاص.
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للمسجلين على البابين الثالث والخامس لمدة  6أشهر

مضاعفة دعم العمالة للمواطنين في «الخاص»
¶ الشهري لـ سبقلا :أصحاب المشاريع خسائرهم أكبر ..ويجب دعمهم بتمويل من الصندوق الوطني
خالد الحطاب

كلف مجلس الوزراء ـ خالل اجتماعه برئاسة سمو الشيخ
صباح الخالد أول من أمس ـ الهيئة العامة للقوى العاملة
باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة
الوطنية وفق ما يلي:
 - 1م �ض��اع �ف��ة ال ��دع ��م امل � �ق ��دم ل�ل�ع�م��ال��ة
الوطنية املسجلة على ال�ب��اب الخامس
ملدة  6أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
 - 2في حال تم تخفيض رواتب العمالة
ال��وط�ن�ي��ة امل�س�ج�ل��ة ع�ل��ى ال �ب��اب ال�ث��ال��ث،
تتحمل ال��دول��ة م �ق��دار م��ا ت��م تخفيضه
من خالل تقديم الدعم املباشر ألصحاب
األعمال بما ال يزيد عن قيمة الدعم املالي
املقرر للعمالة الوطنية في الجهات غير
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وذل � ��ك مل� ��دة  6أش �ه ��ر ت �ب��دأ
م��ن ت��اري��خ ص ��دور ه ��ذا ال �ق��رار شريطة
ع ��دم ت �س��ري��ح امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين من
وظائفهم وعدم املساس برواتبهم.
ووص �ف ��ت أوس � ��اط اق �ت �ص��ادي��ة وع��ام�ل��ة
ف��ي ال�ب��اب�ين ال�ث��ال��ث وال �خ��ام��س أن ق��رار
م�ض��اع�ف��ة دع��م ال�ع�م��ال��ة للفئة املسجلة
على الباب الخامس (الخاص بأصحاب
املشاريع واملهن ال�ح��رة) ،وتحمل مقدار
تخفيض ال��روات��ب ف��ي ال�ق�ط��اع الخاص
ل�ل�ب��اب ال�ث��ال��ث (ال �خ��اص بالعاملني في
القطاعني االه�ل��ي وال�ن�ف�ط��ي) بالخطوة
اإليجابية.
وأكدت هذه األوساط أن الخطوة تحتاج
مزيدا من الغطاء القانوني والتشريعي
لحماية ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�خ��اص عموما،
وال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ب �ش �ك��ل خ � ��اص ف� ��ي وق ��ت
االزمات او الكوارث.
وق � � ��ال ع� �ض ��و ج �م �ع �ي��ة رواد االع � �م� ��ال
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ع � �ي ��د ال � �ش � �ه� ��ري ل� � �ـ سبقلا
«الخطوة الحكومية ايجابية لكن الباب

ال �خ��ام��س ع�ل�ي�ه��م خ�س��ائ��ر اك �ب��ر وي�ج��ب
م �ع��رف��ة ان االم � ��ور م�خ�ت�ل�ف��ة الن ال �ب��اب
ال �ث��ال��ث ي�ت�س�ل�م��ون روات � ��ب م��ن ال�ش��رك��ة
ومن الحكومة كدعم العمالة ،لكن الباب
ال�خ��ام��س ال يتسلمون اال دع��م العمالة
وي� �ع� �ت� �م ��دون ع� �ل ��ى م� ��دخ� ��ول االن �ش �ط��ة
الخاصة بهم».
وأض� � ��اف :ك�ل�م��ة م �ض��اع �ف��ة ال ��دع ��م ال�ت��ي
وردت ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء
فضفاضة ،الن بعض االفراد رواتب دعم
ال�ع�م��ال��ة تبلغ  1000دي �ن��ار وامل�ض��اع�ف��ة
تعني  2000دينار لكن الحكومة تقصد
الدعم االساسي وه��و  500وباملضاعفة
تصير الفا.
وأش � ��ار إل� ��ى أن ج�م�ع�ي��ة رواد االع �م��ال
ال�ك��وي�ت�ي��ة ت ��رى ان زي� ��ادة دع ��م ال�ع�م��ال��ة
خ �ط ��وة اي �ج��اب �ي��ة ،ول �ك ��ن ي �ج��ب ت��وف�ي��ر
ت�م��وي��ل م�ب��اش��ر م��ن ال�ص�ن��دوق الوطني
لكل مبادر مسجل على الباب الخامس
ليعبر الى مرحلة االمان.
وك��ان��ت سبقلا ق��د ن �ش��رت ف��ي ع��دده��ا
الصادر  14الجاري على لسان مصادر
أن ال�ح�ك��وم��ة ان�ت�ه��ت م��ن إع� ��داد ح��زم��ة

الخالد مترئساً االجتماع ..وإلى يمينه المنصور وعن يساره الصالح ..والتزام بالكمامات

ان �ق��اذ ل��وظ��ائ��ف امل��واط �ن�ين ف��ي ال�ق�ط��اع
الخاص ،البالغ عددهم  71799مواطنًا
وم� ��واط � �ن� ��ة ،ل �ت �ح �ص �ي �ن �ه��م م� ��ن اآلث� � ��ار
وال� �ت ��داع� �ي ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال�س�ل�ب�ي��ة
الناجمة عن تفشي ك��ورون��ا ،والحفاظ
ع � �ل ��ى وظ ��ائ � �ف � �ه ��م م � ��ن دون امل � �س ��اس
برواتبهم.
وأف � � ��ادت امل � �ص� ��ادر ب� ��أن ك �ل �ف��ة ال �ح��زم��ة
ستتراوح م��ا ب�ين  200ال��ى  220مليون
ً
ابتداء
دينار ،ملدة  6أشهر وبأثر رجعي،
م ��ن م � ��ارس امل ��اض ��ي وح �ت��ى اغ�س�ط��س

انفراد الزميلة «الجريدة»
انفردت الزميلة الجريدة في عددها الصادر بتاريخ  3مايو الجاري باإلشارة عبر
مصادرها إلى أن مجلس الوزراء كلف عددا من الجهات بوضع مقترحات لحماية
العمالة الوطنية في القطاع الخاص ،تتضمن زيادة دعم العمالة ،وتشمل شريحتي
البابني الخامس والثالث.

امل �ق �ب��ل ،وذل ��ك ل�ل�م�ق� ّ�ي��دي��ن ع�ل��ى ال�ب��اب�ين
«ال � �خ� ��ام� ��س وال� � �ث � ��ال � ��ث» ف � ��ي س �ج�ل�ات
مؤسسة التأمينات االجتماعية.
وق ��ال ��ت إن ال �ح��زم��ة ج � ��اءت ب �ن��اء على
دراس � � � ��ة م� �ق ��دم ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
التوجيهية العليا للتحفيز االقتصادي
محافظ البنك املركزي د.محمد الهاشل.
وأث �ن��ى م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع�ل��ى ال�ج�ه��ود
التي تبذلها اللجنة العليا التوجيهية
للتحفيز االق�ت�ص��ادي والهيئة العامة
للقوى العاملة ،ملعالجة االختالالت في
سوق العمل أثناء الظروف االستثنائية
ال� � �ت � ��ي س� �ب� �ب� �ت� �ه ��ا ج� ��ائ � �ح� ��ة ك� � ��ورون� � ��ا،
وال� �ح ��رص ع �ل��ى ت �ك��ري��س ال � �ت ��وازن في
العالقة التعاقدية بني أصحاب العمل
وال �ع �م��ال ،وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى مصالحهم
م� ��ن خ �ل��ال ض � �م ��ان األم � � � ��ان ال��وظ �ي �ف��ي
للعمالة الوطنية.

تعديل القرار بشأن المقيدين على الباب الثالث

صرف الدعم من خالل أصحاب األعمال
شريطة عدم تسريح المواطنين
سالم عبد الغفور
عدل مجلس الوزراء قراره الصادر بشأن دعم العمالة
الوطنية املسجلة على الباب الثالث .ونص قرار التعديل
على مضاعفة الدعم املقدم للعمالة الوطنية املسجلة
على الباب الثالث مل��دة  6أشهر ،وذل��ك للمحافظة على
مكتسبات الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز
األمان الوظيفي لهذه الفئة ،وفقًا للضوابط التي تطبقها
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ب �ه��ذا ال �ش ��أن ،ع�ل��ى ان

بعد  3أشهر ..مجلس الوزراء يكرر التكليف:

أبرز قرارت االجتماع

ّ
زودوا «السكنية» بمرئياتكم للدعم اللوجستي في «المطالع»
محمد المصلح

على الرغم من تكليف
مجلس الوزراء في شهر
فبراير الماضي عدداً من
الجهات الحكومية باتخاذ
الخطوات الكفيلة بتوفير
الدعم اللوجستي والبيئة
االمنة للمواطنين حائزي
القسائم السكنية في
مشروع المطالع اثناء
فترة بناء القسائم على
ان تقدم تلك الجهات
مرئياتها خالل أسبوعين،
عاد مجلس الوزراء مرة
اخرى اول من أمس الى
تجديد ذات الطلب ،داعيا
الجهات المعنية إلى
تقديم مرئياتها تمهيدا
لقيام «السكنية» برفع
تقرير بهذا الشأن.

التكليف السابق لل

مجلس في  3فبراير الماضي

استغرب مصدر مسؤول لـ سبقلا
ت� �ك ��رار ال �ت �ك �ل �ي��ف م ��ن ق �ب��ل مجلس
الوزراء رغم مرور اكثر من  3اشهر
على تكليف السابق.
وت � � �س� � ��اء ل« :ه� � ��ل ب� �ع ��ض ال �ج �ه��ات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ال ت � �ل � �ت� ��زم ب� �ت� �ق ��دي ��م
م � ��رئ� � �ي � ��ات� � �ه � ��ا ح � � � � ��ول ال � � �خ� � ��دم� � ��ات
اللوجستية اث �ن��اء ب�ن��اء امل��واط�ن�ين
ل �ل �ق �س��ائ��م ال �س �ك �ن �ي��ة ف� ��ي امل� �ط�ل�اع
رغ��م ان القضية االسكانية تشغل

هاجس عشرات االالف من
املواطنني؟».
وذكر املصدر انه سبق ان تقدمت
 10ج �ه��ات ح �ك��وم �ي��ة ب�م��رئ�ي��ات�ه��ا
لتوفير الدعم اللوجستي والبيئة
اآلمنة للمواطنني حائزي القسائم
ال�س�ك�ن�ي��ة ف��ي امل��دي �ن��ة اث �ن��اء ف�ت��رة
ب �ن��اء ال �ق �س��ائ��م ،ت �ت��رك��ز ع �ل��ى ع��دة
م� � �ح � ��اور ،أه� �م� �ه ��ا ت ��وف� �ي ��ر ان� �ش ��اء
ال �ط��رق امل��ؤق �ت��ة وم �ح �ط��ات تعبئة

يقدم ال��دع��م ألص�ح��اب األع�م��ال ،شريطة ع��دم تسريح
املواطنني.
يذكر ان النص الجديد بمنزلة ع��ودة لتوصية اللجنة
التوجيهية العليا للتحفيز االقتصادي املشكلة برئاسة
محافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل.
وت� �ه ��دف ت��وص �ي��ة ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ف �ي��زي��ة ،إل� ��ى ب ��ث روح
الطمأنينة بني الكويتيني العاملني في القطاع وإشعارهم
ب��األم��ان ال��وظ�ي�ف��ي ،وم �س��اع��دة أص �ح��اب األع �م��ال في
تحمل تبعات األزمة الراهنة.

م�ي��اه مؤقتة وت��وف�ي��ر م��رك��ز إطفاء
وم �ح �ط��ات وق ��ود م��ؤق �ت��ة واك �ش��اك
ل�لاس�ع��اف��ات ال�ط�ب�ي��ة ،م��ع ض��رورة
ت � �ش � �ك � �ي� ��ل ف� � ��ري� � ��ق ع� � �م � ��ل م � ��رك � ��زي
م� ��ن ج �م �ي��ع ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ل�ل�ت��واص��ل بشكل دوري ومنتظم.
وذك � ��ر امل� �ص ��در ان ال �ج �ه��ات ال �ت��ي
ش��ارك��ت ف��ي وض��ع ال�خ�ط��ة حينها
ه � ��ي ك � ��ل م � ��ن امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للرعاية السكنية والهيئة العامة
ل �ل �ط��رق وال �ن �ق��ل ال� �ب ��ري ووزارات
ال �ص �ح��ة وال��داخ �ل �ي��ة وامل ��واص�ل�ات
والكهرباء واملاء والتجارة ،فضال
عن الهيئة العامة للبيئة واإلدارة
العامة لإلطفاء وبلدية الكويت.
إلى ذلك ،ال تزال وتيرة االعمال في
مشروع مدينة املطالع تسير على
الرغم من اجواء الحظر الكلي.
وأكد رئيس لجنة املطالع التطوعية
سباع الدوسري لـ سبقلا ان عقود
ان� �ش ��اء ش �ب �ك��ات ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
لكل ض��واح��ي املدينة مستمرة بال
توقف.
وك �ش��ف ال ��دوس ��ري ع��ن ف�ت��ح ال�ب��دل
ال��داخ �ل��ي مل �ش��روع امل �ط�ل�اع ق��ري�ب��ا،
متوقعًا االنتهاء من  12177قسيمة
كمرحلة أولى خالل العام الجاري.

الحكومة
طلبت في فبراير
تسليم تقارير
الجهات خالل
أسبوعين!
الدوسري لـ سبقلا:
فتح البدل
الداخلي قريبا ً
العمل مستمر
في المطالع
رغم أجواء
الحظر الكلي

تكليف اللجنة العليا لمعالجة اختالل التركيبة السكانية
باستكمال اإلجراءات ،لتنفيذ التوصيات الالزمة في هذا الشأن
مع الجهات المختصة ،لمعالجة الوضع القائم وصوال لتحقيق
األهداف المنشودة.
تكليف الجهات المعنية بسرعة موافاة مؤسسة الرعاية
السكنية بالخطوات العملية لتوفير ال��دع��م اللوجستي
للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطالع
السكنية ،أثناء فترة بناء قسائمهم ومرئياتها ومتطلباتها
والجدول الزمني الالزم إلنجاز المطلوب منها.
االستماع لعرض قدمه ديوان المحاسبة حول اآللية المتبعة
ل��دراس��ة الطلبات ال���واردة من الجهات المختلفة ،لتأمين
متطلباتها واحتياجاتها لتنفيذ اإلج���راءات الوقائية وتعزيز
المنظومة الصحية في البالد.
االرتياح لما تضمنه عرض ديوان المحاسبة ،وتأكيد أهمية دوره
الرقابي مع الجهات الحكومية المختلفة ،وتقديم العون
والنصح لضمان انسياب عمليات الصرف والتمويل لمختلف
االحتياجات والمشاريع.
الموافقة على قيام وزارة الصحة بإنشاء وتجهيز وصيانة
المدينة الطبية بمدينة صباح األحمد السكنية لخدمة سكان
المدينة وتقديم الرعاية الصحية لها.
تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية  -إدارة
الفتوى والتشريع  -الجهاز المركزي للمناقصات العامة) التخاذ
كل اإلجراءات القانونية والمالية والفنية ،بما يضمن تشغيل
مدينة الجهراء الطبية.
االط�لاع على مبادرة «ك��ف��اءة» االستراتيجية الشاملة التي
قدمها بنك الكويت ال��م��رك��زي ،لبناء ك���وادر وطنية عالية
التأهيل للنجاح والتميز في العمل في القطاع المصرفي
المالي ،ويستفيد منها سنويا نحو  130مواطنا ومواطنة
ضمن مجموعة من البرامج ،طورت بعناية فائقة لتلبي حاجة
المجتمع المصرفي والمالي في الكويت.

مستشار وزيرة الشؤون لـ سبقلا :خطة لكشف تجار اإلقامات
أعلن مستشار وزيرة الشؤون االجتماعية
دحام الشمري ،عن االنتهاء من العمل
على إلغاء نظام الكفيل ،مبشرا بأن قرار
إلغاء النظام سيرى النور قريباً.

¶ معاقبة ال��م��ت��اج��ري��ن بالبشر
بمواد قانون العمل ..وال حاجة
إلى إحالتهم للنيابة
¶ ال يكفي  400مفتش لعشرات
اآلالف من الشركات
ً
ً
جديدا فهناك
قانونا
¶ ال نحتاج
خ��ط��ة أم�����ام ال��ح��ك��وم��ة تنتظر
الموافقة عليها

مبارك حبيب
كشف مستشار وزي ��رة ال �ش��ؤون دح��ام
الشمري في تصريح لـ سبقلا عن قيام
وزارة الشؤون ،ممثلة في الهيئة العامة
للقوى العاملة ،بالعمل على قدم وساق
ل�ل�ك�ش��ف ع��ن ال �ش��رك��ات ال��وه �م �ي��ة ال�ت��ي
تتاجر في اإلقامات وإحالتها إلى جهة
االختصاص وتسكير ملفاتها ،مؤكدًا
ص��دور ع�ش��رات األح �ك��ام على أصحاب
هذه الشركات في عامي  2018و.2019

 400مفتش

ً
واس �ت��درك ال�ش�م��ري ق��ائ�لا :ن�ظ�رًا لكثرة
ه� � ��ذه ال � �ش� ��رك� ��ات ال � �ت� ��ي ي � �ق� ��در ع ��دده ��ا
بعشرات اآلالف مقابل نحو  400مفتش
ف��ي إدارة تفتيش ال�ع�م��ل ،ف��إن��ه يتعذر
ً
التفتيش على ه��ذا الكم الكبير ،فضال
ع ��ن أن ق ��ان ��ون امل� �ش ��روع ��ات ال�ص�غ�ي��رة
ي �ف��رض ع �ل��ى ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة ب�م�ج��رد
أن ص��اح��ب امل� �ش ��روع ال�ص�غ�ي��ر ي�ص��در
ت��رخ �ي �ص��ًا ف �ي �ج��ب ع �ل��ى إدارة ال �ع �م��ل
ت ��زوي ��ده ب �ع��دد ع �ش��رة ت �ص��اري��ح على

دحام الشمري

األقل وتزيد كلما زادت املساحة على كل
 5م تصريحا لغاية .100
وع��ن رأي��ه ف��ي صحة إح��االت الشركات
التي تتم حاليًا في هذه القضايا ،أجاب
ً
ال�ش�م��ري ق��ائ�لا :أرى أن اإلح ��االت التي
تتم حاليًا بتهمة اإلتجار بالبشر غير
صحيحة لسببني :األول هو إساءة السم

وطننا العزيز فنحن بلد اإلنسانية ،أما
اآلخ��ر فهو أن ه��ذه الوقائع هي تجارة
إق��ام��ات وينطبق عليها نص امل��ادة 10
م��ن ق��ان��ون العمل وبعقوبة ن��ص امل��ادة
 38من القانون رقم  32لسنة  2016وهي
ال �ح �ب��س م ��دة ال ت �ج��اوز ث�ل�اث س �ن��وات
وبغرامة ع��ن ك��ل عامل ال تقل ع��ن ألفي
دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار.
وع� ��ن ال �ح ��ل ال � ��ذي ي � ��راه ل�ل�ت�خ�ل��ص م��ن
ه � ��ذه ال � �ت � �ج� ��ارة ف� ��ي اإلق� � ��ام� � ��ات ،أج� ��اب
ً
ال �ش �م��ري ق ��ائ�ل�ا :ال �ح��ل ه ��و أن� ��ه وب �ن��اء
على تعليمات من الوزيرة مريم العقيل
ووك �ي��ل ال� ��وزارة ع�ب��دال�ع��زي��ز شعيب تم
تقديم اق�ت��راح ملجلس ال ��وزراء ملعالجة
ه��ذه املشكلة ال�ت��ي ط�ف��ت ع�ل��ى الساحة
السياسية واألمنية ويتضمن معالجة
ك��ام�ل��ة وآل �ي��ة ع�م��ل م �ح��ددة ب�ين ك��ل من
وزارة الشؤون والعمل ووزارة الداخلية
ممثلة ف��ي اإلدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات
ووزارة العدل (املحكمه الكلية) ،علمًا أن
القانون موجود وال يستوجب إص��دار
أي تشريعات جديدة وه��ي امل��واد التي
ذكرتها في بداية إجاباتي.

إقاماتهم منتهية ولم يتسلموا رواتب  4أشهر

إنهاء إضراب
ً
 2475عام ً
نفطيا
ال
خالد الحطاب
فضت الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ،أمس،
ً
اض��راب��ا عن العمل ووقفة احتجاجية نفذها  2475عامال
اسيويًا ،يعملون في احد العقود الكبرى شمال البالد.
وعلمت سبقلا ان اللجنة املشتركة تلقت ب�لاغ��ا بوجود
تجمع عمالي ،داخل مقر سكن شركة تضطلع بعقد نفطي
كبير ش�م��ال��ي ال �ب�ل�اد ،ف�ت��وج�ه��ت إل��ى امل��وق��ع ح�ي��ث ت�ب�ين ان
 2475عامال يطالبون بحقوقهم املادية املترتبة عن  4أشهر
ماضية مع تجديد إقامتهم.
ودق�ق��ت اللجنة ،ال�ت��ي يمثلها محمد الظفيري ،على أوراق
العمالة فتبني مخالفتهم االقامة لفترات تتراوح بني شهرين
و 6أشهر ،في حني تم استدعاء مدير عام الشركة للتحقيق
بحضور إدارة امل�ن��ازع��ات ف��ي الهيئة ،م��ع تسجيل أسماء
جميع ال�ع�م��ال واس �ت��دع��اء بعضهم ل�ض�م��ان س�لام��ة سير
التحقيق ،ومن ثم العمل على صرف الرواتب واملستحقات
االخرى.
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لم ندع للتطبيع أو تبييض صورة اليهود ..وحرصنا على إبداء مظاهر الرفض الحتالل القدس منذ الحلقة األولى

أحمد الجسمي لـ سبقلا :نستعد إلنتاج الجزء الثاني من «أم هارون»
مواعيد مسلسالت رمضان

محمد علي
اس�ت�ع��رض ال�ف�ن��ان وامل�ن�ت��ج اإلم��ارات��ي أح�م��د الجسمي،
م�لام��ح تجربته ال��درام�ي��ة األخ�ي��رة «أم ه ��ارون» ،بطولة
الفنانة القديرة حياة الفهد ،ونخبة من نجوم الدراما
الخليجية ،الجسمي تحدث لـ سبقلا ،عن االتهامات
التي واج�ه��ت فريق العمل منذ الوهلة األول��ى لإلعالن
ع��ن ف �ح��واه وص ��وال إل��ى ال��وق��ت ال��راه��ن ،م�ف�ن��دا بعض
االن�ت�ق��ادات ،وموضحا رأي��ه ف��ي العديد م��ن التعليقات
التي ت��داول�ه��ا الجمهور عبر مختلف م��واق��ع التواصل
االجتماعي ،ومشيدا بالتعاون مع الفنانة حياة الفهد.
يقول الجسمي :بداية أنا فخور وسعيد بأن مسلسل
«أم ه� ��ارون» ث�م��رة إن �ت��اج م�ش�ت��رك بيني وب�ي�ن الفنانة
ال �ق��دي��رة ح �ي��اة ال �ف �ه��د ،وه� ��ذا ال �ع �م��ل ق �ب��ل أن ن �ب��دأ في
ً
تصويره تناقشت طويال مع أم سوزان ،حول مخاوف
تقديم مسلسل مثل هذا ،ولكن دافعنا التخاذ القرار أن
نغرد خارج سرب األعمال التقليدية التي تشبعنا منها،
عمل مغاير ومختلف عما ي�ط��رح اآلن على الساحة،
وبالتالي ذهبنا في هذا االتجاه رغم كل املخاوف ،ولكن
كان هناك جرأة في تناول هذا العمل ،ولعل الضجة التي
حدثت قبل بدء عرض املسلسل أسعدتنا ،ألنها تعتبر
دعاية للمسلسل ،لكن ال يمكن بأي حال من األحوال أن
يجردنا البعض كفنانني من ثقافتنا ،وديننا ،ووطنيتنا،
وعقيدتنا ،نعم نحن ض��د ال�ح��رك��ة الصهيونية ،لذلك
كنت أتمنى أن يشاهد من انتقدنا العمل كامال قبل ان
يحكم ،وأتساءل أين هم اآلن؟ أين التطبيع ال��ذي كانوا
يتحدثون عنه؟ أين تبييض صورة اليهود في العمل؟
واستطرد الفنان اإلم��ارات��ي :منذ الحلقة األول��ى ونحن
ن ��ؤك ��د رف �ض �ن��ا ل�ل�اس �ت �ع �م��ار ال �ص �ه �ي��ون��ي ل �ل �ق��دس،
واس�ت�ع��رض�ن��ا امل��وق��ف ال ��راف ��ض ل�لاح �ت�لال ب��داي��ة من
امل�ظ��اه��رات م ��رورا ب��ال�ت�ب��رع��ات ،وص��وال مل��واق��ف القوى
السياسة كل ذلك استعرضناه خالل الحلقات املاضية،
ومازال العمل لم يبح بكل أسراره.
إثارة ضجة

ويضيف الجسمي :عندما يثير عمل ضجة ويصبح
حديث الساعة من الطبيعي أن يضعه الجمهور تحت
املجهر ،وي��دق�ق��وا على الكلمة وال �ح��رف ،وف��ي رأي��ي أن
املسلسل شهد تصاعدا ف��ي األح ��داث وي�ع��ود الفضل
في ذلك لألخوين محمد وعلي شمس املؤلفني الشابني،
وال شك أن العمل لو كان ضعيفا لتوقف الجمهور عن
املشاهدة بعد مضي أول  10حلقات ،لكن ألن املسلسل
ج ��اذب وي��زخ��ر ب��ال�خ�ط��وط ال��درام �ي��ة م��ا زال الجمهور
يتابعه حتى اآلن.
فريق العمل

وشدد الفنان اإلماراتي على أن شخصية أم هارون ال
تنتمي ألي دولة خليجية وأض��اف :أتحدى أي مشاهد
تابع العمل من الحلقة األولى حتى اآلن يعطيني إشارة

أحمد بدر

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

الجسمي وإلى يساره عبدالمحسن النمر ومحمد جابر

قدّ منا المسلسل لنغرد
خارج سرب األعمال
التقليدية
لهذا السبب تعمدنا
أن يكون فريق العمل
من جميع دول الخليج
اقتبسنا من شخصية
«أم جان» المظهر فقط..
وليست قضيتنا طرح قصتها
في عمل درامي

ع �ل��ى أن أم ه � ��ارون ت�ن�ت�م��ي ل�ج�ن�س�ي��ة م� �ح ��ددة ،أو أن
األح��داث تقع في مكان معروف ،لقد تعمدنا أن يكون
فريق العمل من جميع دول الخليج وأن بعض التقاليد
ال تكون خاصة ب��أي مجتمع ،فعلى سبيل امل�ث��ال في
مشهد «ال �ع��رس» ق��دم�ن��ا ف��ن ال�ل�ي��وة ،وه��و ف��ن أفريقي
لتغريب املوضوع وللتأكيد على أن املكان ال يعبر عن
أي دولة.
أم جان اليهودية

وك �ش��ف أن ف��ري��ق ال �ع �م��ل اق �ت �ب��س م ��ن ش�خ�ص�ي��ة أم
ج��ان امل ��رأة ال�ي�ه��ودي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت تعيش ف��ي البحرين
«الكراكتر» فقط من ناحية املظهر ،واملالبس ،موضحا
«ولكن العمل ال يطرح ب��أي ح��ال من األح��وال قصة أم
جان ،هذه ليست قضيتنا».
وحول شخصيته في العمل يوضح الجسمي «تعمدت
أن اثير حيرة املشاهدين ما بني التعاطف أو الكره لهذه
الشخصية ،ول�ك��ن ف��ي ن�ه��اي��ة املسلسل ان��ا م�ت��أك��د أن
هناك قطاعا كبيرا من الجمهور سوف يتعاطف معي».
شخصية بوعبدالعزيز

واس �ت �ط ��رد «ش �خ �ص �ي��ة ب��وع �ب��دال �ع��زي��ز ت �م �ث��ل إح ��دى

د .أنيس أبوربيع :شرب الماء يقلل لزوجة الدم ..ويحافظ على صحة الكلى

السحور الدسم ..يرفع فرصة اإلصابة بالنوبة القلبية
د .خلود البارون
الصيام من العبادات
املفيدة جدًا للصحة،
بحيث إن كثيرًا من
ال � �ب� ��رام� ��ج ال �ص �ح �ي��ة
ب � � � ��دأت ف � ��ي ات� �ب ��اع ��ه
ك ��وس� �ي� �ل ��ة ل �ت �ع��زي��ز
ق��وة امل�ن��اع��ة وصحة
الجسم ككل.
د .أنيس أبوربيع
ول� � �ك � ��ن ل �ل �ح �ص ��ول
على فوائده يجب أن
يكون الصيام صحيًا .ويشرح اختصاصي
االمراض الباطنية في مستشفى الهادي
د .أنيس أب��و ربيع ،قائال« :يحدث الضرر إن
اقترن الصيام ب��اإلف��راط في وجبات الطعام،
والتخمة ،والخمول ،وكثرة مشاهدة التلفاز،
وال� �ن ��وم ط� ��وال ال� �ي ��وم ،ف��ذل��ك س�ي�ت�ع��ب امل �ع��دة
والجسم .لذا ،ينصح بالتدرج في تناول وجبة
الطعام ،عبر بدء اإلفطار بتناول تمر وماء او
كأس لنب .فالتمر يحتوي على سكر احادي
سهل الهضم تمتصه امل�ع��دة سريعا ليصل
الى الدماغ خالل ثواني.
أما اللنب فهو بارد على املعدة ويروي العطش.
وال بد من الراحة لعدة دقائق بعدها إلتاحة
وق��ت للمعدة ح�ت��ى تنشط وت �ب��دء ف��ي إف��راز
عصاراتها الهاضمة من بعد خمول استمر
ساعات طويلة.
كل واشرب باعتدال
أوض � ��ح ال ��دك� �ت ��ور أن �ي ��س أن «س �ب ��ب أغ�ل�ب�ي��ة
األمراض هو اتباع أسلوب حياة غير صحي،
ومن هنا تأتي أهمية نصح املصابني بإدخال
ت�ع��دي�لات صحية ل�ع�لاج االم� ��راض وال��وق��اي��ة
منها ،مثل ممارسة الرياضة ،تقليل التوتر،
شرب املاء ،تناول الخضار ،تقليل كمية األكل
املتناولة وتنزيل الوزن».
وت ��اب ��ع «ب� �ع ��ض األط � �ب� ��اء ي� �ن� �ف ��رون امل��ري��ض
ويعقدونه ،عبر حرمانه م��ن ت�ن��اول ال��ده��ون،
واللحوم ،والبيض ،والسكر والكربوهيدرات
وامللح وغيرها .فيعاني املريض من الحرمان
وال ي�ع��رف م��ا ي��أك��ل أو ي �ش��رب .فيصل إل��ى
اليأس والتخلي عن جميع النصائح الصحية.
ولكن ما يجب فعله هو تناول الطعام الطبيعي

م��ن دون إس� ��راف .وت �ف��ادي ال�ط�ع��ام املصنع،
على سبيل امل�ث��ال ،البطاطا الطبيعية مفيدة
ولكن الشبس املصنع الذي يحتوي على مواد
صناعية ومسرطنة ضار جدا».
السحور الدسم
وأضاف الدكتور أنيس «ينصح بعدم االفراط
في تناول الطعام على وجبة السحور ،وذلك
لتفادي االرتفاع السريع في ضغط الدم والذي
ل��ه اث ��ار ض ��ارة وخ �ط��رة ع�ل��ى ال�ق�ل��ب .فمعظم
ح ��االت ج�ل�ط��ات ال�ق�ل��ب وال��دم��اغ ال �ت��ي تحدث
تبعا للوجبات الغذائية سببها تناول وجبة
دسمة تسببت في ارت�ف��اع سريع في ضغط
الدم .وبما أن الصائم سينام بعد تناول وجبة
ال �س �ح��ور ،ل ��ذا ف�خ�ط��ر اإلص��اب��ة ب�ن��وب��ة قلبية
يرتفع كثيرا إن تناول وجبة سحور دسمة
ومفرطة .لذاُ ،ينصح املصابون بأمراض قلبية
وارت �ف��اع ضغط ال��دم بخاصة ب�ت�ن��اول وجبة
سحور صحية وخفيفة واالك�ث��ار من شرب
املاء .كما ينصح بشرب كمية كافية ومناسبة
من املاء طوال فترة االفطار .فشرب املاء يقلل
الشهية وي ��روي ال�ج�س��م وي�ق�ل��ل ل��زوج��ة ال��دم
ويحافظ على صحة الكلى ويزيل السموم».
أهمية االستيقاظ فجراً والحركة
ّبينت الدراسات شيوع اإلصابة بنوبات القلب
خالل ساعات الفجر االول��ى .وفسر د .أنيس
قائال « :تنخفض هرمونات الكورتيزول ليال

ح�ت��ى ت�ح�ف��ز االس �ت��رخ��اء وال� �ن ��وم ،ث��م ي�ع��اود
االرتفاع مع ساعات الفجر األولى حتى يحفز
االستيقاظ وال�ن�ش��اط .وانخفاضه ليال يرفع
ح� ��رارة ال�ج�س��م م�م��ا ي�س�ب��ب اش �ت��داد الحمي
وارتفاع حرارة املصابني باألمراض االلتهابية
ليال .كما يسبب ش��دة طلق السيدة الحامل،
فتلد معظم السيدات ليال .ومع ساعات الفجر
االول � ��ى ،ي�ن�ش��ط اف � ��راز ال �ك��ورت �ي��زول ليسبب
ارت� �ف ��اع ��ا س��ري �ع��ا ف ��ي ض �غ��ط ال � ��دم وض�ي��ق
ال�ش��راي�ين .وذل��ك يرفع خطر تكون الجلطات،
خصوصًا ملن ال يصلي الفجر او يتحرك قليال
صباحا .وللوقاية من ذل��ك ،ينصح بالصالة
فجرا والحركة بعدها الن الحركة حتى تتوسع
الشرايني وتنشط الدورة الدموية».
القهوة غير ممنوعة
شدد دكتور أنيس على أن كثيرًا من مرضى
ارت �ف��اع ض�غ��ط ال ��دم ي��دم�ن��ون ش ��رب ال�ق�ه��وة،
وق��د ب�ي�ن��ت دراس� ��ات ح��دي�ث��ة ن�ت��ائ��ج إيجابية
ملصلحتهم ،حيث توصلت  7دراسات كبيرة
إل��ى أن ال�ت�ع��ود على ش��رب كمية معتدلة من
ال�ق�ه��وة ( 3 - 1اك� ��واب ف��ي ال �ي��وم) ال يسبب
االصابة بأمراض القلب أو آثارا ضارة دائمة.
بل ان غنى القهوة بمضادات اكسدة قد تكون
ل��ه ف��وائ��د ص�ح�ي��ة .ف�ي�م��ا اخ�ت�ل��ف االم ��ر عند
االفراط في شرب القهوة .لذاُ ،ينصح مصابو
أم � ��راض ال �ق �ل��ب وارت � �ف ��اع ض �غ��ط ال� ��دم ب�ع��دم
تفادي شرب القهوة بل االكتفاء بشرب 2 - 1
كوب يوميًا فقط.

ال �ش �خ �ص �ي��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي ال �ع �م��ل ،وس �ت �ظ��ل ت�ل��ك
الشخصية عامرة باألحداث والتطور ولم تكشف حتى
اآلن إال عن ج��زء يسير من أبعادها وأهدافها وأيضا
مواقفها اإلنسانية واالجتماعية والوطنية ،وهي تطبخ
على نار هادئة».
الجزء الثاني

وأش��ار إل��ى ان اختيار فريق العمل ك��ان بالتشاور مع
الفنانة حياة الفهد ،وللتأكيد على أن املسلسل يجمع
نخبة من النجوم ،وتوجه بالشكر لكل من ش��ارك في
العمل .وكشف الجسمي لـ سبقلا ،أن هناك تحركات
نحو إنتاج الجزء الثاني من املسلسل.
وت��اب��ع «ل�ق��د ت��م ت�ص��وي��ر املسلسل ب��ال�ك��ام��ل ف��ي قرية
جرناس التراثية التي قمت ببنائها لتأمني احتياجات
ه��ذا ال�ع�م��ل ال ��ذي يعتبر األض �خ��م ل�ع��ام  ،2020س��واء
على صعيد النجوم أو البنية األساسية من ديكورات
وأزياء وإكسسوار وخدمات انتاجية ،باإلضافة لفريق
الفنانني بقيادة النجمة القديرة سيدة الشاشة الخليجية
الفنانة حياة الفهد.
وال �ف��ري��ق ي�ض��م أك �ب��ر ع��دد م��ن ال�ج�ن�س�ي��ات الخليجية
والعربية ،واألمر نفسه ينطبق على الفريق الفني بقيادة
املخرج املصري املتميز محمد العدل».

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

■ شكراً رامز
حسنًا فعل رامز جالل ،فرغم كل العيوب في برنامجه والنقد الذي وجهناه له ،فإننا
نشيد اآلن بتصرفه الذكي في حلقة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ،التي دعاها لالشتراك
في برنامجه مع اتخاذ كل االحتياطات مراعاة لتقدمها في السن طبعًا ..فالفنانة تبلغ
من العمر  75تقريبًا ،وبالتالي من الصعب تعريضها ملغامرات «رامز مجنون رسمي».
■ وجع وشجن وعتاب

■ ه�ي��ا وب �ن��ات �ه��ا12.10 ..
وموعد اإلعادة 6.00
■ آل دي �س �م �ب��ر21.15 ..
وموعد اإلعادة 6.40
■ جنة هلي 16.15 ..وموعد اإلعادة 7.22
■ م �س��اح��ات خ ��ال �ي ��ة 12.55 ..وم��وع��د
اإلعادة 8.02
■ رح��ى األي ��ام 17.00 ..وم��وع��د اإلع��ادة
2.30
■ ك� �س ��ر ال� �ظ� �ه ��ر 14.30 ..وم ��وع ��د
اإلعادة 1.40
■ م �ح �م��د ع �ل��ي رود 19.00 ..وم��وع��د
اإلعادة 5.00
■ سينمائيات18.35 ..
■ ذاك ��رة ال�ظ��ل 20.30 ..وم��وع��د اإلع��ادة
3.10
تلفزيون أبوظبي:
■ مانيكان 4:30
■ درويشيات 6:30
■ رجالة البيت 7:05
■ جنة هلي 8:00
■ محمد علي رود 9:00
■ الساحر 10:00
■ النحات 11:00
■ ونحب تاني ليه 12:00
قناة « MBCدراما»:
■ الحرملك  12 ..صباحًا ،و 5مساء
■ فرصة تانية  1 ..ظهرًا ،و 7مساء ،و11
مساء
■ االختيار 2 ..ظهرًا ،و 9مساء 1 ،صباحًا
■ هيا وبناتها 3 ..مساء ،و 8مساء
ً
مساء ،و 10مساء
■ شغف4 ..
ً
■ الكون في كفة + ..مساء ،و 12ليال
قناة « »mbcمصر:
■ مسلسل سكر زيادة..
ً
مساء
9
■ لعبة النسيان 10 ..مساءً
ً
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 ..
قناة «:»ON TV

ف��ي مسلسل «ال �ف �ت��وة» ك��ان ه �ن��اك م�ش�ه��د رائ ��ع ج ��دا ،وم��ن أف �ض��ل م�ش��اه��د ال��درام��ا
الرمضانية هذا العام وهو مشهد عتاب زينب لجميلة ..شجن ووجع ورقي في األداء
واهتمام كبير بالتفاصيل الصغيرة ..وتمثيل حقيقي من قبل الفنانتني مها نصار،
ونجالء بدر ..هكذا يكون األداء وإال فال!

ً
مساء
■ رجالة البيت8 ..
■ فرصة ثانية 9 ..مساءً
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
ً
مساء
■ النهاية11 ..
ً
مساء
■ االختيار12 ..

■ شعبان وليس رجب!

قناة «:»dmc

في حلقة من حلقات برنامج «سهرانني معاكم بالبيت» ،الذي يقدمه النجمان سيرين
عبدالنور وأحمد فهمي ،كان السؤال املوجه للمشاهد املشترك باملسابقة؛ ما هو الشهر
الذي يسبق شهر رمضان؟ فقال املتسابق؛ شهر رجب .فما كان من أحمد فهمي اال
أن صرخ موافقا ومشجعا للمشاهد ومعتبرا أن اإلجابة صحيحة!
وفاز املشاهد بمبلغ من املال! تخيلوا!

ً
مساء
■ فرصة ثانية8 ..
ً
مساء
■ فالنتينو9 ..
■ ملا كنا صغيرين 10 ..مساءً
ً
مساء
■ البرنس11 ..
■ رجالة البيت 12 ..مساءً

■ فاطمة الحوسني ..المظلومة
ظلمت الفنانة فاطمة الحوسني هذا العام كثيرا بسبب خطئها وخلطها ما بني اسم النبي
يونس والنبي يوسف ،عليهما السالم ،في مشهد من مشاهد مسلسل «محمد علي
رود» ..وبسبب هذا الخطأ لم يلتفت الجمهور إلى أدائها العالي وتعبيراتها الذكية في بقية
مشاهدها بالعمل .خاصة أنها من الفنانات القليالت اللواتي ال يبالني بأداء أدوار املرأة
املسنة رغم أنها ما زالت بطور الشباب.

قناة «الحياة»
الحمراء:
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
ً
مساء
■  100وش9 ..
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
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سفرة

ريزوتو مالي

استمتعوا في «رمضان في المنزل
مع فتافيت» يوميا ً على قناة
فتافيت «قناة »beIN 351
@ fatafeatchannel
Fatafeat
@Fatafeat
https://www.youtube.com/fatafeat

شوربة الكراث والبطاطس

■ المقادير:

 60ملل من زيت الزيتون.
 1بصلة صغيرة الحجم مقطعة إلى أرباع.
 400غ من األرز (غير مغسول).
م�ق��دار يصل إل��ى  1لتر م��ن م��رق ال��دج��اج (مغلي
برفق).
 100غ م��ن ال��زب��د (م �ب��رد وم �ق �ط��ع إل ��ى مكعبات
صغيرة).

 60غ من جنب البارميزان.
ملح وفلفل أسود.
■ الطريقة:

 - 1ينكه الزيت بتحمير البصل فيه لعدة دقائق،
ثم يتم التخلص من البصل.
 - 2يضاف األرز ويقلب لعدة دقائق أخرى ليغطى
كله بالزيت.

 - 3يضاف م��ا يكفي م��ن امل��رق الساخن لتغطية
األرز بحوالي  3س��م ،ث��م يطهى الخليط على نار
متوسطة الحرارة مع التقليب من آن إلى آخر إلى
أن يتم امتصاص معظم املرق.
 - 4ت �ض��اف ك�م�ي��ة م�م��اث�ل��ة م��ن امل ��رق م ��رة أخ��رى
ويستمر ف��ي الطهي على ن��ار متوسطة ال�ح��رارة
مع التقليب من آن إلى آخر إلى أن يتم امتصاص
املرق كله.
 - 5ي� �ض ��اف امل� � ��رق ال� �س ��اخ ��ن م � ��رة أخ� � ��رى (م��ع

االح �ت �ف��اظ ب� � �ـ 100م �ل��ل م �ن��ه ل�ل�م��رح�ل��ة األخ� �ي ��رة)
وع �ن��دم��ا ي �ت��م ام �ت �ص��اص ن �ص��ف امل � ��رق ت�ض��اف
الخضروات والتوابل املفضلة وتقلب برفق إلى أن
يتم امتصاص باقي املرق.
 - 6يضاف الزبد وجنب البارميزان ويتبل الخليط
بامللح والفلفل األسود.
 - 7تضاف ال �ـ 100ملل األخ�ي��رة من امل��رق وتقلب
إلى أن يمتزج الزبد ،ثم يغطى الخليط ويترك كي
يستريح بعيدًا عن النار.

سلطة وسط كفل البقرة المشوي والجزر والليمون الحامض
■ المقادير:

 1قطعة م��ن ستيك كفل البقرة امل�ش��وي (مقطعة
إلى شرائط).
 4جزرات كبيرة الحجم.
 6حبات من الفجل.
 2ملعقة كبيرة من صوص الصويا.
 2م�ل�ع�ق��ة ك�ب�ي��رة م��ن ع�ص�ي��ر ال�ل�ي�م��ون ال�ح��ام��ض
الطازج.
½ ملعقة صغيرة من زيت السمسم.
¼ ملعقة صغيرة من السكر.
 1ملعقة صغيرة من السمسم.
■ الطريقة:

 - 1يقشر الجزر ويبشر ويقطع الفجل إلى شرائح
رقيقة ،ويوضعان معا ف��ي وع��اء تقديم متوسط
الحجم.
 - 2ي�ق�ل��ب ص��وص ال�ص��وي��ا م��ع ع�ص�ي��ر الليمون
الحامض وزيت السمسم والسكر.
 - 3ت�ص��ب التتبيلة ع�ل��ى ال �ج��زر وال�ف�ج��ل وتقلب
معهما كي تغطيهما.
 - 4ت�ت��رك ال�ن�ك�ه��ات ل�ت�ت�م��ازج مل��دة م��ن س��اع��ة إل��ى
ساعتني في درجة حرارة الغرفة ،أو تغطى السلطة
وتحفظ في الثالجة طوال الليل.
 - 5قبل التقديم ترش السلطة بالسمسم ويضاف
إليها الستيك املشوي.

■ المقادير:

 350غم من الكراث (الجزء األبيض فقط ،مقطع ناعما)
 350غم من البطاطس (مقطعة إلى مكعبات كبيرة الحجم)
 80غم من الزبد
 3ديسيلتر ( 300ملل) من الكريمة املزدوجة
 2ليتر من املاء
بعض الزعتر وورق��ة غ��ار ملفوفان بقطعة صغيرة من
الشاش او املوسلني
ملح وفلفل أسود مطحون حديثا
■ الطريقة:

 - 1يسخن الزبد في ق��در سميكة ال�ق��اع ،ثم يضاف إليه
الكراث.
 - 2تغطى ال�ق��در وي�ت��رك ال�ك��راث ك��ي يعرق وي�خ��رج م��اؤه
برفق ملدة من  5إلى  6دقائق.
 - 3تضاف البطاطس بعد ذلك.
 - 4يضاف املاء ويغلى الخليط ويتبل جيدا بامللح والفلفل،
ثم توضع حزمة األعشاب في السائل.
 - 5يترك الخليط لينضج برفق ملدة  35دقيقة.
 - 6تزال قطعة الشاش أو املوسلني وتضرب الشوربة في
الخالط إلى أن تصبح ناعمة ،ثم تضاف الكريمة ببطء مع
التقليب حتى تتجانس تماما.

ميلك شيك الورد

كوكيز التمر
■ المقادير:

 ¼1كوب من الزبد (مقطع إلى قطع صغيرة)
 ½4كوب من الدقيق العادي
½ ملعقة صغيرة من امللح
 ½2كوب من السكر البودرة
¾ كوب من الحليب املكثف
 ½1ملعقة كبيرة من ماء الورد
 3مالعق كبيرة من زيت الفول السوداني
½ كوب من التمر املقطع
■ الطريقة:

 - 1في وعاء خالط كهربي يوضع الزبد والدقيق
وامللح والسكر البودرة ويخلطوا باستخدام خفاقة
للحصول على عجني متفتت.
 - 2يضاف الحليب املكثف إلى الخليط بالتدريج،
ثم يضاف م��اء ال��ورد وزي��ت السمسم كي يتكون
ال�ع�ج�ين ،ث��م ي�ح�ف��ظ ال�ع�ج�ين ف��ي ال�ث�لاج��ة مل��دة 20
دقيقة.
 - 3ي��رف��ع الخليط م��ن ال�ث�لاج��ة ،وت��ؤخ��ذ منه قطع
متوسطة الحجم وتشكل كل منها على شكل كرة.
 - 4ت�ع�م��ل ف�ت�ح��ة ف��ي م�ن�ت�ص��ف ك��ل ك ��رة ب�غ��رس
اإلصبع فيها من ناحية واح��دة ،ثم تحشى الكرة
بالتمر وتغلق عليه بإحكام.
 - 5يستخدم قالب خشبي لعمل نقش على الجانب
العلوي من كل كرة.
 - 6ترص الكوكيز في صينية خبز غير الصقة
وتخبز ف��ي ال�ف��رن على درج��ة ح��رارة  160مئوية
ملدة من  12إلى  15دقيقة.
 - 7توضع الكوكيز جانبًا كي تبرد ،ثم تقدم.

■ المقادير:

 1كغم من آيس كريم الفانيليا
 1عبوة من الحليب املكثف
 ¼3كوب من الحليب املنزوع الدسم
 3مالعق صغيرة من ماء الورد
½ ملعقة صغيرة من قطر الفراولة
 300غم من مكعبات الثلج املسحوقة
■ الطريقة:

 - 1توضع جميع املكونات معًا في الخالط الكهربي ،فيما
عدا اللون األحمر والثلج املسحوق.
 - 2تخلط امل�ك��ون��ات مل��دة  5دق��ائ��ق إل��ى أن يتكون خليط
ناعم ،ثم يضاف الثلج واللون األحمر وتخلط املكونات ملدة
دقيقتني أخريني.
 - 3يقدم في كأس مبردة كبيرة الحجم.
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القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

شارع واحد  -داخلي

KD 190,000

األربعاء  27رمضان  1441هـ •  20مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16796

حرم  37ألف مشروع صغير ومتوسط من تمويل بفائدة صفرية تقريباً

الصندوق الوطني
الميسر
َّ
يحبط القرض

280

مع مرور األيام تحت وطأة أزمة «كورونا» ،يمكن الحكم أن البنوك بقيادة «المركزي» تقوم بدورها على
أكمل وجه في مواجهة تداعيات الجائحة منذ اللحظات األولى ،بينما يبقى القرار الحكومي رهين
الضغط السياسي ،بطيء ومتردد بل ومعرقل في بعض األحيان.
سالم عبدالغفور
منذ اللحظات األولى لألزمة حسمت البنوك قرارها
بتأجيل أق�س��اط ال �ق��روض ،فيما ت�ب��اط��أت الجهات
الحكومية مثل التأمينات وبنك االئتمان وصندوق
امل � �ش� ��روع� ��ات ،ع �ل��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ان ال �ح �ك��وم��ة ه��ي
الجهة االول��ى املعنية بمواجهة األزم��ة واملسؤولة
بشكل مباشر عن كل القطاعات االقتصادية على
املستويني العام والخاص.
وفقًا للتقارير وال��دراس��ات ج��اءت الكويت م��ن بني
أقل دول «الخليجي» في حزم التحفيز االقتصادي
ف��ي م��واج �ه��ة ت �ح��دي��ات ف �ي��روس ك��ورون��ا املستجد
وتأثيراته بحزمة تبلغ  16.5مليار دوالر ،مقابل 70
مليار دوالر في االمارات ،و 32مليارًا في السعودية
و 23مليار في قطر ،ثم عمان والبحرين بـ 20مليار
دوالر و 11.4مليار دوالر على التوالي.
وفي الوقت ال��ذي مزجت فيه دول مجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ال��دع��م امل �ب��اش��ر ب�غ�ي��ر امل �ب��اش��ر ،خ��رج��ت
خطة الكويت بصبغة سياسية خوفًا من املساءلة،
ورك��زت معظمها على تسهيالت ق��روض وتأجيل
أقساط ،فيما خرج الدعم املباشر للعمالة الوطنية
في القطاع الخاص وهو أمر مستحق.
ب �ط �ب �ي �ع��ة ال � �ح� ��ال ،ه� �ن ��اك ف � ��روق ج ��وه ��ري ��ة م ��ا ب�ين
طبيعة القطاع الخاص ونسب العمالة الوطنية في
مختلف دول املنطقة ،قياسًا بالكويت حيث يعمل
 90%من القوى البشرية في القطاع العام ،وبالتالي
م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي وامل�ن�ط�ق��ي ان ت �ك��ون ق�ي�م��ة التحفيز
الحكومي أقل.

في املقابل ،فإن القطاع الخاص الكويتي مهم ويجب
الحفاظ عليه حيًا ،علمًا ان��ه يتحمل عن الحكومة
مليار دينار سنويًا رواتب ألكثر من  70الف مواطن
ك��وي�ت��ي ،ويمثل حصة معتبرة ف��ي ال�ن��ات��ج املحلي
اإلجمالي.
السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا ،ماذا لو تعثر جزء
م��ن ش��رك��ات ال�ق�ط��اع ال�خ��اص وال�ت��ي يبلغ اجمالي
ديونها نحو  22مليار دينار للبنوك؟
صحيح ان البنوك لديها مصدات مالية قوية من
م�خ�ص�ص��ات ت �ت �ج��اوز  7م �ل �ي��ارات دي �ن��ار وس�ي��ول��ة
ت �ف��وق  8م �ل �ي��ارات دي �ن ��ار ،ول �ك��ن أل �ي��س م��ن واج��ب
ً
الدولة تحصني البنوك بدال من استنزاف مقدراتها
في هذه األزمة؟!
من جهتها ،وصفت مصادر معنية القرار الحكومي
ب��ال �ب �ط��يء وامل� �ت ��ردد ف ��ي ال ��دع ��م أو إع � ��ادة ال �ح �ي��اة،
مشيرة إلى أن الحكومة كبلت الحياة االقتصادية
ب ��اإلج ��راءات االح �ت��رازي��ة مل��واج�ه��ة ك��ورون��ا وت��رك��ت
القطاع الخاص يواجه مصيره.
وأش��ارت املصادر إل��ى أن الجميع يجب ان يتحمل
تبعات األزمة ،ولكن الدولة حتى اآلن لم تقم بدورها
ً
كامال ،كما فعلت حكومات مجاورة بتحمل نسبة
من قيمة االيجارات على سبيل املثال.
وقالت املصادر أن الحكومة مطالبة اآلن إما بإعادة
ال �ح �ي��اة ب��أس��رع م��ا ي �م �ك��ن ،ب��ال �ت��وازي م��ع تطبيق
اإلج� � ��راءات االح �ت ��رازي ��ة ،أو ت�ح�م��ل ت�ب�ع��ات ال��وق��ف
والخسائر القياسية املتوقعة من استمرار اإلغالق.
م��ن جهة أخ ��رى ،كشفت امل �ص��ادر أن مجلس ادارة
ص�ن��دوق امل�ش��روع��ات الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة «ق��ط»

!

مليون دينار
تمويالت
لـ 1300مشروع
في مهب
الريح

املبادرين على صخر وعرقل خطة اللجنة التنفيذية
العليا للتحفيز االقتصادي لتمويلهم بفائدة تكاد
تكون صفرية (اقل من ربع في املئة) ،مقارنة بفوائد
تبلغ 9%في دول مجاورة.
وق ��ال ��ت امل � �ص� ��ادر ان ال �ت �خ �ب��ط وال � �ت � ��ردد ي �ض �ع��ان
ت �م��وي�لات ال �ص �ن��دوق ال�س��اب�ق��ة ال�ب��ال�غ��ة ن�ح��و 280
مليون دينار لعدد  1300مشروع في مهب الريح،
في حال تعثرت تلك املشروعات ،علمًا ان غالبيتها
العظمى ليس لديها أصول.
وأش � � ��ارت إل� ��ى أن ال� �ص� �ن ��دوق ح� ��رم ن �ح��و  37ال��ف
م �ش��روع ص�غ�ي��ر م��ن ت �م��وي�لات ب�ن�ح��و  500مليون
دينار رصدتها البنوك ملساعدة تلك الشركات على
االس �ت �م��رار ،م��ع قبولها ب��رك��وب امل�خ��اط��ر املرتفعة
للتمويل.
وذك � � ��رت امل � �ص� ��ادر أن ال� �ص� �ن ��دوق ع ��رق ��ل م �ش��روع
القرض امليسر على الرغم من ص��دور ق��رار مجلس
الوزراء ومشاركته اللجنة التنفيذية العليا برئاسة
ً
«امل� ��رك� ��زي» ب��االق �ت��راح��ات وص � ��وال ل�ل�ص�ي�غ��ة ال�ت��ي
خرجت بها .ولفتت إلى أن ادارة الفتوى والتشريع
أك��دت للصندوق ان��ه يمكنه الحصول على رس��وم
حتى ،2%نظرًا لتعارض الفوائد مع قانون تأسيس
الصندوق ،الذي حصر عوائده في الرسوم .والجدير
ذكره ان اللجنة التنفيذية تعمل حاليا على ايجاد
البدائل املناسبة إلنقاذ املبادرين  .من جهة أخرى،
دع ��ت امل �ص ��ادر إلق� ��رار ق��ان��ون اإلف�ل��اس ب��أس��رع ما
ً
يمكن ،ملا يمثله من أهمية قصوى ،فضال عن تعديل
قانوني االي�ج��ارات والعمل األهلي لتسهيل خطط
التعافي وعودة االنشطة الى طبيعتها.

¶ البنوك ّ
تحملت
مسؤولية
تمويل
مشروعات
عالية المخاطر..
و«الصندوق»
يتخاذل

ً
ً
حاليا إعادة الحياة
أحيانا ..المطلوب
¶ القرار الحكومي بطيء ومتردد ومعرقل
¶ الحكومة كبّ لت الحياة االقتصادية ..وتركت القطاع الخاص يواجه مصيره في األزمة
ً
حاليا على إيجاد البدائل المناسبة إلنقاذ المبادرين
¶ اللجنة التنفيذية تعمل

«بلومبيرغ» :تخفيضات «أوبك»+
الجريئة ِّ
تعزز أسعار النفط

عقاريات
سليمان الدليجان

هذه مخاطر انهيار أصول عقارية!
نتحدث هنا عن األصول العقارية التجارية واالستثمارية التي
شكلت  %45من تداوالت العام على املستوى املحلي ،ومن املؤكد
أن ان�خ�ف��اض أو ان�ه�ي��ار األس �ع��ار ليس م��ن مصلحة املستثمر
ً
الصغير أو املستثمر الكبير وال حتى ال��دول��ة ،لكن دعونا أوال
نتعرف على األسباب املؤثرة في أسعار العقار:
ً
أوال :نمو االقتصاد يعني زيادة مداخيل الناس لقوتهم الشرائية
وبالتالي زيادة الطلب.
ثانيًا :تأثير أوضاع مالية للدولة في االقتصاد والقوة الشرائية.
ثالثًا :كلما زادت القنوات التمويلية ارتفع الطلب والعكس صحيح.
رابعًا :طبيعة العرض والطلب.
خامسًا :هناك  8000 - 7000طلب للسكن سنويًا في الكويت.
سادسًا :انخفاض الفائدة يقلل تكلفة التمويل ليرتفع الطلب.

ماذا يعني انهيار األصول العقارية؟
 - 1إذا ان �ه��ارت أو انخفضت أس �ع��ار األص ��ل ،ف�ه��ذا ي��دل على
ان �خ �ف��اض ن�م��و االق �ت �ص��اد ب�م�ع�ن��ى ان �ح �س��ار ال �ق��وة ال�ت��أج�ي��ري��ة
والشرائية عند الناس.
 - 2إذا انحسرت القوة التأجيرية والشرائية تقل املنافسة وقد
يزيد سعر الخدمة املقدمة.
 - 3إذا انخفض الطلب (بعد االنهيار) سيتجه الناس للتوظيف
الحكومي املضمون مما يزيد من حصة االنفاق الحكومي في
االق �ت �ص��اد ،وه ��ذا أم��ر غ�ي��ر م�ط�ل��وب ف��ي ظ��ل ت��وج��ه دول العالم
العطاء القطاع الخاص دورا أكبر وممارسة أعلى باالقتصاد.
 - 4سيزيد معدل تضخم السيولة بالبنوك نتيجة عدم اإلقبال
على االقتراض مما سيقلل من أرباحها.
 - 5االنخفاض في قيم األصول العقارية سيستدعي من البنوك
طلب ضمانات أعلى مما يقلل من حركة املستثمر.
لذلك فإن الحكومة تقع عليها مسؤولية أكبر في أمور عدة:
 - 1بناء منظومة اقتصادية مشجعة لالستثمار ،مستقرة ،كما
فعلت في اصدار قرارات تحفيزية.

 - 2تشجيع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص على االس�ت�ث�م��ار لتقليل االن�ف��اق
ال �ح �ك��وم��ي ،ف��ي ظ��ل ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال �ن �ف��ط واألم � ��ر ي�ح�ت��اج
لتفصيل أك�ب��ر ،الحاجة هنا إل��ى أرب�ع��ة أم��ور :تخطيط ،تنفيذ،
رقابة ومتابعة.
 - 3إحياء القطاع الشبابي ال��ذي يمثل أكثر من  %65من عدد
املواطنني ،والذي تأثر البعض منه سلبًا في استثماراته العقارية
(محالت  -مكاتب  -وحدات تجزئة ..إلخ) عن طريق توفير فرص
مناسبة في مختلف أنحاء البالد ،كمثال االستثمارات الشبابية
القليلة في محافظة الجهراء ،طرح أراض تجارية صغيرة الحجم
بأسعار مشجعة لالستثمار على مدى  10 - 5سنوات ستكون
فرصة مناسبة للشباب املتضررين من أزمة «كورونا».

العقار ..ومصادر الدولة املالية
ق�ل��ة امل � ��وارد امل��ال �ي��ة ،امل �ص��اري��ف امل��رت�ف�ع��ة ل�لان �ف��اق ال�ح�ك��وم��ي،
انخفاض أسعار النفط ..إل��خ ،ه��ذا ما ي��دور الحديث حوله لدى
االقتصاديني لكن ما هو الحل؟ ابحث عن العقار.
هناك مصادر مالية داخل الدولة متعددة مثل :تسييل عقارات
داخ��ل مؤسسات تملكها الحكومة بكاملها أو بنسب متفاوتة
وإليكم األمثلة:
 - 1كثير م��ن ال�ش��رك��ات العقارية الحكومية أو باملشاركة مع
القطاع الخاص تملك أراض��ي استثمارية وتجارية ،حان الوقت
لتسييلها لالستفادة منها وفق تقييم عادل لتطرح في السوق.
 - 2تملك ال��دول��ة محفظتني عقاريتني ت��داران من بيت التمويل
الكويتي وامل��رك��ز امل��ال��ي بقيمة  250مليون دي�ن��ار لكل واح��دة
منهما ،أنشئتا بعد األزم��ة املالية  ،2008تستطيع الدولة البدء
في تسييل األراض��ي الخالية عند املحفظتني كبداية ثم يتبعها
بيع العقارات املدرة.
 - 3تملك ال��دول��ة ج ��زءا ال ب��أس ب��ه م��ن األراض� ��ي السكنية
وغيرها من األب��راج االستثمارية والتجارية من أي��ام سوق
املناخ بعد استمالكها من أصحابها املعسرين ،حان الوقت

@aldilaijan
aldilaijan@hotmail.com

املناسب لبيعها.
 - 4ح��ان اآلن ال��وق��ت لتحريك امل�ي��اه ال��راك��دة ف��ي م��وض��وع تملك
الدولة ألكثر من  %85من األراضي الخالية في شمال وجنوب
وج ��زر ال �ك��وي��ت ،ت�ق��اب�ل�ه��ا س�ي��ول��ة ت��زي��د ع�ل��ى  36م�ل�ي��ار دي�ن��ار
بالبنوك خاصة باألفراد واملؤسسات وشركات خاصة تبحث
عن فرص مناسبة لالستثمار ،وال افضل واكثر استقرارا لهذه
األموال من العقار ،كيف؟
مساحة الدولة  17.800كم ،2املتبقي الخالي  %85غير مستغل
ي�س��اوي  14450ك��م ،2ل��و ي�ط��رح  289 = %2ك��م 2ف��ي السوق
وفق آلية تقييمية رقابية ستنجح في استقطاب األموال السائلة
بالبنوك وإيجاد مورد للدولة وتحريك االقتصاد.
االستفادة من التصرف بقطاعات حكومية عن طريق بيعها أو
تخصيصها وفق القانون من قبل شركة املشروعات السياحيةـ
التي تملك أراضي في أعز وافضل املواقع بالدولة مثل املشاريع
الترفيهية على الشواطئ ،املدينة الترفيهية ،منتزه الخيران ..الخ.

آخر أخبار السوق
 - 1ل��م ي�ش�ه��د ال �س��وق ال �ع �ق��اري  -إل ��ى اآلن  -خ�ل�ال ش�ه��ري
أبريل ومايو أي صفقات عقارية ضخمة (تسييل لألصول)،
لعل األس�ب��اب في ذل��ك ترقب الناس لتأثير ال�ق��رارات الحكومية
التحفيزية األخيرة على السوق.
 - 2تعامل كثير من املالك واملستثمرين مع الواقع بمرونة عن
طريق طرح خصم لإليجار فترات الحظر أو اكثر.
 - 3ع��دم وج��ود ح��اف��ز أو ع��ام��ل ضغط ي��دف��ع ال�ن��اس للتسييل
خصوصا من ليس عليه ديون.
 - 4ثقة الناس ب��اإلج��راءات الحكومية كتخفيض سعر الفائدة
لالقتراض ،إعادة جدولة القروض املتعثرة( ،وإن كان مطالبات
البنوك مستمرة لعمالئها الحاليني لتسديد الفائدة على القرض).
 - 5تسييل األص��ل العقاري لن يعود بفائدة (خصوصًا املدر
منه) في ظل انعدام فرص االستثمار الخارجية ان رغب.

حسام علم الدين
أشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن تخفيضات
اإلن �ت��اج ال�ج��ري�ئ��ة ال�ت��ي أق��رت�ه��ا منظمة «أوب ��ك»+
ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز أس �ع��ار ال �ن �ف��ط ف��ي آس �ي��ا مع
تعافي الطلب في بعض ال��دول املستهلكة للنفط
ال �خ �ل �ي �ج��ي ،خ �ص��وص��ا ال �ه �ن��د وال� �ص�ي�ن .وق��ال��ت
ال��وك��ال��ة ان ع �ل��اوات م��ن خ ��ام روس� ��ي وام ��ارات ��ي
وقطري ارتفعت بشكل كبير في السوق الفوري
اآلسيوي منذ ان بدأت «أوبك »+في خفض االنتاج
ه��ذا ال�ش�ه��ر ،تماشيا م��ع ّ
تعهد املنظمة بخفض
انتاج نحو  10ماليني برميل يوميا.
ون�ق�ل��ت ع��ن ت�ج��ار ن�ف��ط ان م �خ��زون��ات ال�ن�ف��ط من
ال �ش��رق االوس� ��ط ال �ت��ي ت�ف�ض�ل�ه��ا أغ �ل��ب امل�ص��اف��ي
اآلس �ي ��وي ��ة ي �ج��ب ان ت �ب��دأ ب��االن �خ �ف��اض ب�س�ب��ب
ق �ي��ود االن� �ت ��اج .واش � ��ارت ال ��ى ت�ع��اف��ي ال�ط�ل��ب في
الصني والهند (اكثر مستهلكني للنفط في آسيا)
بسبب انتعاش استهالك البنزين والديزل فيهما،
م��وض�ح��ة ان م�ص��اف��ي ال�ت�ك��ري��ر ال�ص�ي�ن�ي��ة تشهد
ارب��اح��ا م��ن ت�ح��وي��ل ال �خ��ام ال ��ى وق� ��ود ،ح�ت��ى في
ال��وق��ت ال ��ذي ت��واج��ه امل �ص��اف��ي ف��ي م�ع�ظ��م ان�ح��اء
آسيا (بما فيها سنغافورة) هوامش ربح سلبية.
وأض��اف تقرير «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» :رغ��م ذل��ك فيواصل
مشترو النفط ف��ي اسيا التهافت على املنتجات
النفطية م��ن السعودية وال�ك��وي��ت واالم� ��ارات ،اال
ّ
انهم سيخفضون تعاقدات االم ��دادات من ال��دول
الثالث ،اعتبارا من يونيو ،حيث يلتزمون القيود
امل��وض��وع��ة ل�لان �ت��اج ل��دع��م اع� ��ادة ت� ��وازن ال�س��وق
النفطي.
وق��ال ماكل ميدان مدير برنامج الطاقة الصيني
في معهد اكسفورد لدراسات الطاقة :ان املصافي
النفطية ق��د ت�ك��ون م��ذع��ورة اآلن ف��ي ض��وء قطع
ام��دادات اضافية ،وتتطلع ال��ى تأمني الشحنات،
خصوصا ان االسعار قد تبدأ في االرتفاع ،يبدو

خفض تعاقدات اإلمدادات
اآلسيوية من دول الخليج..
اعتباراً من يونيو المقبل
غموض كبير ّ
يلف انتعاش
ُّ
وتوقعات بارتفاعه
الطلب..
مع العودة إلى العمل
ان امل �ش �ت��ري��ات ت�ت�ق��دم ف��ي اس� �ت ��رداد ال�ط�ل��ب عما
ك��ان س��اب�ق��ا ،وم��ن املحتمل ان ي�ت��م اخ�ت�ب��ار سعة
التخزين في أماكن محددة ،مثل الصني.
وك �ش �ف��ت «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» ع ��ن اح � ��دث ص �ف �ق��ة خ��ام
ّ
روس �ي��ة ن��ف��ذت�ه��ا «س��ورغ��وت�ن�ي�ف��ت غ� ��از» ،ت�ت�ك� ّ�ون
م��ن شحنتني لشهر ي��ول�ي��و ،ب�ع�لاوة ت�ت��راوح بني
 2.5دوالر و 3دوالرات للبرميل ،وفق مؤشر دبي،
مقارنة بخصم ،ق��دره  4دوالرات الشهر املاضي،
ّ
م �ش �ي��رة ال ��ى ان ق �ط��ر أي �ض��ا ق��ل �ص��ت خ �ص��م اح��د
خامات الشاهني بأكثر من  %80شهريا لشحنات
تم منحها في عطاءات الحقة.
ولفتت ال��ى ان مراقبي السوق النفطي ال يزالون
ّ
ح ��ذري ��ن ف ��ي ت��وق �ع��ات �ه��م ب �س �ب��ب اح �ت �م��ال ع ��ودة
ارت �ف ��اع ح� ��االت «ك ��ورون ��ا» ح ��ول ال �ع��ال��م وع ��ودة
االمدادات مع ارتفاع اسعار الخام.
من جانبه ،قال جيوفاني ستونوفو محلل السلع
ف��ي «ي ��و ب��ي إس آي ج��ي غ � ��روب» :ال ي ��زال هناك
غموض كبير في ما يتعلق بمدى انتعاش الطلب
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ،وف ��ي ح�ين ان ال�ط�ل��ب ع�ل��ى البنزين
سيرتفع مع عودة الناس الى العمل فمن املرجح
ان تصبح ان�م��اط االستهالك مختلفة عما كانت
ّ
عليه قبل تفشي «كورونا» عامليا.
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«موديز» :تباطؤ ملحوظ في ترسية المناقصات

«كورونا» فرضت بيئة تشغيلية صعبة على البنوك
تلكؤ دول خليجية عن إصدار بياناتها
يُ بطئ نموها االقتصادي

حسام علم الدين
قال تقرير لوكالة موديز للتصنيف االئتماني ،ان
م��وج��ودات ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ال�ك��وي�ت��ي سجلت 71
مليار دينار حتى  31ديسمبر  ،2019موضحة ان
ودائ��ع القطاع الخاص تشكل اكبر مصدر لتمويل
ال �ن �ظ��ام امل �ص��رف��ي ال �ك��وي �ت��ي ،ح�ي��ث ت�ب�ل��غ  %51من
اج� �م ��ال ��ي م �ط �ل��وب ��ات ال� �ن� �ظ ��ام امل� �ص ��رف ��ي وح �ق��وق
املساهمني.
وأش ��ار ت�ق��ري��ر«م��ودي��ز» ال��ى ان ال�ب�ن��ك ال��وط�ن��ي هو
االك �ب��ر ف��ي ال �ب�لاد ب�ح�ص��ة ت�ب�ل��غ  %33م��ن اج�م��ال��ي
م��وج��ودات القطاع املصرفي الكويتي حتى نهاية
ال�ع��ام امل��اض��ي ،يليه بيت التمويل الكويتي (اكبر
بنك اسالمي من حيث االص��ول في البالد) بحصة
ت�ب�ل��غ  .%22وع �ل��ى اس� ��اس م��وح��د ت�ش�ك��ل ال�ب�ن��وك
التقليدية في الكويت نحو  %60من اصول القطاع
املصرفي املحلي.
وأض��اف التقرير «ان البنوك الكويتية تستمر في
العمل في بيئة مدعومة بالقوة املالية الحكومية،
حيث باستطاعة الحكومة تقديم الدعم الي بنك اذا
ل��زم االم��ر» .ام��ا ع��ن البيئة التشغيلية ،فأكد تقرير
«موديز» ان البنوك الكويتية تعمل حاليا في بيئة
ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ص�ع�ب��ة ب�س�ب��ب اض �ط��راب��ات ن��اج�م��ة عن
تفشي فيروس كورونا وانعكاسها على االي��رادات
الحكومية اثر انخفاض اسعار النفط.
ومع ذلك ،فان االقتصاد الكويتي مدعوم بشكل جيد
باحتياطيات نفطية كبيرة ومستويات استثنائية
م��ن ال �ث ��روة امل��ال �ي��ة .وال ت� ��زال ال �ح �ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ملتزمة رؤي��ة «ال�ك��وي��ت  »2035وبخطتها للتنمية
ال��وط�ن�ي��ة وال �ت��ي س�ت�س��اع��د ع�ل��ى ت�ن��وي��ع االق�ت�ص��اد
ال ��ذي يعتمد ب��االس��اس ع�ل��ى ال�ن�ف��ط .واض��اف��ت :ان
املشاريع الكبيرة التي ت��م منح مناقصاتها خالل
 2014و 2016ي �ج��ري ال�ع�م��ل ب�ه��ا االن ،ل�ك��ن وت�ي��رة

«المركزي» يقوم
بدور حصيف في تقييم
مخاطر المصارف

حسام عبدالرحمن

انخفاض النفط انعكس
سلبا ً على إيرادات
الحكومة
مناقصات املشاريع الجديدة تباطأت مؤخرا.
ولفتت «م��ودي��ز» ال��ى ان القطاع املصرفي الكويتي
س �ج��ل اج �م��ال��ي ق� ��روض ل�ل�ق�ط��اع ال �خ ��اص امل�ح�ل��ي
بقيمة  40مليار دينار حتى نهاية ديسمبر ،2019
موضحة انه بني عامي  2013و 2016ارتفعت نسبة
ال� �ق ��روض ال ��ى ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي ل �ل �ج �ه��از امل �ص��رف��ي
م��ن  %63ال ��ى  ،%109وي �ع��ود ذل ��ك ب ��االس ��اس ال��ى
ان �خ �ف��اض ق �ي�م��ة ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي االس �م ��ي نتيجة
انخفاض اسعار النفط .وفي وقت الحق انخفضت
نسبة ال�ق��روض ال��ى مستوى قياسي بنسبة %90
ف��ي ن�ه��اي��ة  ،2018ح�ي��ث ت�ج��اوز ال�ن�م��و االق�ت�ص��ادي
نمو القروض لعامي  2017و .2018وتابعت :تتالف
م�ح�ف�ظ��ة ال �ق ��روض امل�ص�ن�ف��ة ف��ي ال �ن �ظ��ام امل�ص��رف��ي
الكويتي بشكل رئيسي من القروض االستهالكية
التي شكلت  %36م��ن اجمالي ق��روض العمالء في
 31يناير  ،2020وق��روض لقطاع العقارات والبناء
وال �ت��ي شكلت مجتمعة  %23م��ن ق ��روض العمالء
في نفس الفترة .وقالت «م��ودي��ز» :كانت القروض

االستهالكية على مدى السنوات الخمس املاضية
هي املحرك الرئيسي لالئتمان ،حيث زادت حصتها
م ��ن اج �م��ال��ي امل�ح�ف�ظ��ة امل�ح�ل�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي
الكويتي ال��ى  %36كما في  31يناير  2020مقارنة
مع  %32في اواخر .2015
واك ��دت «م��ودي��ز» ان ل��دى ال�ب�ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة نسبة
تعرض منخفضة لتمويالت محتملة من الخارج،
رغ ��م ن�م��و ال �خ �ص��وم األج�ن�ب�ي��ة ف�ي�ه��ا وب�ل�غ��ت %12
من اجمالي املطلوبات وحقوق امللكية حتى نهاية
ديسمبر  ،2019م��ذك��رة ان البنك امل��رك��زي الكويتي
يراقب املصارف الكويتية باتباع نهج اشرافي يقوم
ع�ل��ى تقييم امل�خ��اط��ر وال �ت��أك��د م��ن ال�س�لام��ة امل��ال�ي��ة
ل�ل�م�ص��ارف وال�ت��زام�ه��ا جميع ال �ق��وان�ين وال �ق��رارات

والتعليمات الصادرة منه.
وزادت «موديز» :ان بنك الكويت املركزي ّ
يقيم اداء
امل �ص��ارف ال�ك��وي�ت�ي��ة وي �ح��دد ق ��وة م��راك��زه��ا امل��ال�ي��ة
وادارت �ه��ا بناء على تصنيف يحدد اداء ه��ا وفقا لـ
 5معايير :كفاية رأس املال ،جودة االصول ،االدارة،
االرباح والسيولة.
واخ�ت�ت�م��ت م��ودي��ز ت�ق��ري��ره��ا :ع�ل��ى ال�ب�ن��وك تحديد
حجم املخاطر املرتبطة بالقروض السيادية الدولية
(بما فيها قروض ممنوحة للحكومات واملؤسسات
العامة والبنوك املركزية) ،ويستخدم بنك الكويت
املركزي لهذا الغرض نهجا يحدد درجات القروض
ال �س �ي��ادي��ة ل �ل �ب �ن��وك ب �ن ��اء ع �ل��ى م �خ��اط��ر م��رت�ب�ط��ة
بالتأخر في سداد القرض.

اقتصاديون في ندوة الجمعية االقتصادية

رأي في قضية

حتمية قانون ّ
الدين لمعالجة السيولة
ومجابهة التأثير في الدينار
إبراهيم عبدالجواد
دع ��ا ع ��دد م��ن ال �خ �ب��راء االق �ت �ص��ادي�ين إل��ى
ض��رورة إق��رار ق��ان��ون ال��دي��ن ال�ع��ام وبشكل
عاجل من أجل التغلب على أزم��ة السيولة
ال � �ت� ��ي ت � ��واج � ��ه ال� �ح� �ك ��وم ��ة وت � �ف� ��ادي� ��ًا ألي ��ة
م�ش�ك�لات مستقبلية ق��د ت �ص��در ع�ن�ه��ا من
تخفيض التصنيف االئتماني أو تخفيض
سعر صرف الدينار الكويتي.
وأش� � ��اروا خ�ل�ال ال �ن ��دوة ال �ت��ي دع ��ت إل�ي�ه��ا
ال �ج �م �ع �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ت�ح��ت
عنوان «التحديات االقتصادية ومستقبل
وط ��ن» ،إل��ى أن ال�ح�ك��وم��ة عليها أن تحدد
أوجه الصرف وأن يتوجه أغلبه أو جميعه
إل ��ى اإلن �ف��اق االس �ت �ث �م��اري ح�ت��ى ال تتكرر
إشكالية ص��رف ال�ف��وائ��ض امل��ال�ي��ة اإلن�ف��اق
االس �ت �ه�ل�اك��ي ك �م��ا ح ��دث خ �ل�ال ال �س �ن��وات
األخيرة.
وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ت�ح�ف�ي��ز االق �ت �ص��اد ،أش��ار
امل�ت�ح��دث��ون ف��ي ال �ن��دوة إل��ى ض ��رورة ال�ف��رز
فيما بني الشركات ،وأن ال يتم تقديم الدعم
لكل من «هب ودب» من الشركات ،مؤكدين
أن تعامل الجهات التشريعية والتنفيذية
خالل األزمة كان دون مستوى الطموح.
أك��د املستشار امل�ص��رف��ي محمد ال�ج��وع��ان،
ض� ��رورة اإلس � ��راع ف��ي إق� ��رار ق��ان��ون ال��دي��ن
العام ،فالوضع أصبح ال يحتمل االنتظار
مع وجود أزمة سيولة حكومية باتت تهدد
ص �ن ��دوق االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ،وت ��اب ��ع :من
املؤسف أن تتحول مشكلة اقتصادية إلى
خالف سياسي وقانوني ،وهو أمر خطير،
فالحكومة إذا لم تقترض لتمويل العجز،
فهي أم��ام خ�ي��اري��ن كالهما م��ر األول :عدم
قدرتها على ال��وف��اء بالتزاماتها والثاني
التوجه نحو تسييل احتياطياتها.
وقال الجوعان« :نحن أمام فرصة تاريخية
ل��ن ت�ت�ك��رر وعلينا اغ�ت�ن��ام�ه��ا ،م��وض�ح��ًا أن
األسعار املتدنية للفائدة تجعل من الوقت
الحالي هو األنسب لالقتراض ،وأن توجه
ال �ح �ك��وم��ة ن �ح��و ال �س �ح��ب م ��ن ال �ص �ن��ادي��ق
السيادية يجعلها تخسر نحو  %5عوائد
االس �ت �ث �م ��ار ل �ت �ل��ك االح� �ت� �ي ��اط� �ي ��ات ،وذل ��ك
مقارنة بكلفة االقتراض الحالية .»%1.5
وأش ��ار ال�ج��وع��ان إل��ى أن ب��ورص��ة الكويت
مقبلة على إنجاز تاريخي بإدراجها ضمن
مؤشر األس��واق الناشئة ،وه��ذه الخالفات
م��ن ش��أن�ه��ا زع��زع��ة ال�ث�ق��ة ف��ي املستثمرين
األجانب الذين ضخوا خالل الفترة املاضية
أكثر من مليار دينار في البورصة ،داعيًا
وزي ��ر امل��ال �ي��ة ب ��راك ال�ش�ي�ت��ان إل ��ى ض ��رورة
الخروج للعلن والحديث عن املشكالت التي
تواجه امليزانية العامة وأه��م اإلصالحات
امل��زم��ع اتخاذها إلص�لاح الخلل بها وذل��ك
ً
بدال من البحث عن بطوالت قصيرة املدى
مع احدى الجهات التابعة له.

برنامج زمني
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال رئ �ي ��س ق �س��م االق �ت �ص��اد
بجريدة الجريدة محمد البغلي ،إن قانون
الدين العام موجود في جميع أنحاء العالم
ويتم اللجوء إليه م��ن قبل ال��دول للصرف
على تحفيز االقتصاد واملشاريع وتهيئة
املناخ االستثماري بها ،الفتًا إلى أن هناك

مهند الصانع:

محمد البغلي:

محمد الجوعان:

■  100مليار دينار
فوائض حققتها
الحكومة خالل 10
سنوات فماذا حل بها؟

■ عدم صرف أي دعم
للمشروعات الصغيرة
حتى اآلن ..ينذر بنتائج
قاسية
■ التعامل الحكومي
والتشريعي مع األزمة
دون مستوى الطموح
دوال استهانت بالدين العام وصرفته على
أوجه غير صحيحة مثل اليونان وفنزويال
ولبنان ما ساهم بتأثرها سلبًا ،في مقابل
دول أخرى مثل النرويج واليابان وغيرها
ع �م ��دت ن �ح��و ت��وج �ي��ه ال �س �ي��ول��ة ال �ن��ات �ج��ة
ع ��ن االق � �ت � ��راض ل �ل �ص��رف ع �ل��ى ال �ج��وان��ب
االستثمارية بها.
وأك ��د ال�ب�غ�ل��ي ض� ��رورة أن ت �ق��وم الحكومة
ب��اإلع�لان ع��ن خطتها إلق ��رار ق��ان��ون الدين
العام من خالل عدة ضوابط هي:
 1أن يتواكب القانون مع إصدار الحكومةلتعهد ص��ري��ح وب��رن��ام��ج ح�ك��وم��ي إلن�ف��اق
مليارات الدين العام يتم اإلعالن عنه بشكل
ش �ه ��ري أو رب� ��ع س �ن ��وي (ب ��رام ��ج إف �ص��اح
زمنية).
 2األف �ض��ل م��ن ت��وري��د األرب� ��اح املحتجزةأن تقوم الحكومة باالستدانة من الجهات
امل�س�ت�ق�ل��ة ،ال �ت��ي ت�ت��واف��ر ل��دي�ه��ا س�ي��ول��ة ثم
عليها أن تتوجه إلى البنوك املحلية ،لكي
تقلل من املخاطر.
 3اس� �ت� �ق� �ط ��اع ج � � ��زء م � �ح� ��دد م � ��ن أرب � � ��احال � �ص � �ن� ��ادي� ��ق ال � �س � �ي� ��ادي� ��ة ل� ��دع� ��م س �ي��ول��ة
االحتياطي العام.
وأش��ار البغلي إل��ى أن الكويت استطاعت
خالل عشر سنوات تحقيق فوائض مالية
كبيرة تصل إل��ى  100مليار دي �ن��ار ،وذل��ك
في الفترة من عام  2003إلى  ،2013إال أنها
لم تحسن استغالل هذه األموال في تنمية
االق �ت �ص ��اد ،وه ��و م ��ا ظ �ه��ر واض �ح ��ًا خ�لال
ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة وت �ح��دي �دًا م�ن��ذ ع��ام 2014
ال ��ذي ظ�ه��ر ف�ي��ه ال�ع�ج��ز امل��ال��ي م��ا استنفد
أغ�ل��ب سيولة ص�ن��دوق االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��ام،
وال � ��ذي ك ��ان ف ��ي  2014ب �ح ��دود  60م�ل�ي��ار
دي �ن��ار ،وه��و اآلن  17م�ل�ي��ارًا أي ت��م ص��رف
 43م �ل �ي ��ار دي � �ن� ��ار خ �ل��ال ه � ��ذه ال �س �ن ��وات
القليلة ع�ل��ى س ��داد ع�ج��ز امل��وازن��ة وس��داد

■  43مليار دينار تم
سحبها من صندوق
االحتياطي لتغطية
العجز المالي
على مدى أكثر
من  5سنوات
■ على الحكومة
فرز الشركات كي
ال يكون التحفيز لكل
َمن «هب ودب»
املصروفات التي تتم خارجها.
وأك��د على وج��ود هدر ص��ارخ في امليزانية
ي �م �ك��ن «ب �ش �خ �ط ��ة ق � �ل ��م» ال� �ق� �ض ��اء ع �ل �ي��ه،
موضحًا أن��ه يمكن التخلي ع��ن  1.4مليار
دي� �ن ��ار ي �ت��م ص��رف �ه��ا ت �ح��ت م �س �م��ى ب �ن��ود
خ � ��اص � ��ة وم� � �ك � ��اف � ��آت وأن � �ش � �ط� ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة
وم � ��ؤت� � �م � ��رات وم � �ه � �م ��ات رس� �م� �ي ��ة وع �ل��اج
ب��ال �خ��ارج ،وال� ��ذي ت��وس�ع��ت ف�ي��ه الحكومة
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة .وق� ��ال ان ف �ي��روس
ك � ��ورون � ��ا ك� �ش ��ف ل� �ن ��ا ع� ��ن ض� �ع ��ف ال �ب �ن �ي��ة
التحتية ف��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وه��و م��ا ظهر
جليًا من تعطل التعليم وعدم وجود خطط
للتعليم ع��ن بعد وغ�ي��ره��ا م��ن االخ�ت�لاالت
وال ��دروس التي يجب علينا التعلم منها.
وع��ن خطة التحفيز الحكومي أك��د البغلي
أهمية وجود خطة لتحفيز االقتصاد على
أن ي�ت��م ف ��رز ال �ش��رك��ات وت�ح��دي��د املستحق
منها ،وأن ال يتم توجيه التحفيز لكل من
«هب ودب».

التصنيف االئتماني
بدروه ،أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية
االق �ت �ص��ادي��ة م�ه�ن��د ال �ص��ان��ع ،إل ��ى وج��ود
ت �ح��دي��ات ك�ب�ي��رة واج �ه��ت ال �ك��وي��ت م��ؤخ�رًا
ت�ت�م�ث��ل ف��ي ان �خ �ف��اض اإلي � � ��رادات النفطية
وت��آك��ل االحتياطيات امل��ال�ي��ة وع��دم ال�ق��درة
ع �ل��ى إي� �ج ��اد ب ��دائ ��ل ل �ل ��دخ ��ل ،األم � ��ر ال ��ذي
سيعمل على تخفيض التصنيف االئتماني
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ،وه��و م��ا ح��دث ف��ي الفترة
األخيرة بالفعل وعلينا عدم االنتظار حتى
ال ت �ح��دث أخ �ط��ار أخ ��رى وم�ن�ه��ا تخفيض
سعر صرف الدينار الكويتي.
وذكر الصانع أن الدين العام أصبح ضرورة
في ظل هذه األوض��اع لعدم وج��ود سيولة
وأي �ض��ًا ل �ت �ف��ادي ال �ل �ج��وء إل ��ى ال�س�ح��ب من
االح�ت�ي��اط�ي��ات وتسييل األص ��ول اململوكة

رأت وكالة بلومبيرغ ،أن تأخر دول خليجية ب��إص��دار بيانات وإحصائيات األداء
االقتصادي تشكل دليل ضعف لألزمة املالية املستعرة في املنطقة.
وقالت في تقرير إن هذه التأخيرات أصبحت مصدر إحباط للعديد من املستثمرين
واالقتصاديني ووك��االت التصنيف االئتمانية ،خصوصًا في الوقت الذي يعيد فيه
الضرر الناجم عن كورونا وانخفاض أسعار النفط تشكيل التوقعات االقتصادية
بسرعة كبيرة بحيث يعجز املحللون عن مواكبتها لعدم إص��دار تفاصيل أدائها.
ً
وذكرت أن اإلمارات مثال لم تكشف بعد البيانات االقتصادية للربع الثاني من العام
املاضي ،إال أن هيئة اإلحصاء في البالد أصدرت بشكل منفصل تقييمًا لنمو الناتج
املحلي اإلجمالي للعام املاضي بشكل كامل دون تطرقها لتفاصيل البيانات ربع
السنوية .وأض��اف��ت :ونشرت قطر تفاصيل حساباتها الرسمية للربع الرابع من
ال�ع��ام امل��اض��ي أواخ��ر أب��ري��ل املنصرم ،ورغ��م أن السعودية أس��رع م��ن جيرانها في
اإلعالن عن البيانات املالية الفصلية فمن املقرر أن تعلن الرياض أرقام الناتج املحلي
اإلجمالي للربع األول في آخر يوم من شهر يونيو أي بعد شهرين من إعالن معظم
نظيراتها في مجموعة العشرين .وق��ال رئيس الهيئة العامة لإلحصاء السعودية
أن الهيئة أطلقت مشروعًا داخليًا لوضع تقديرات وتوقعات مبكرة للناتج املحلي
اإلجمالي بحلول نهاية ال�ع��ام .وذك��رت «بلومبيرغ» أن وكالة موديز للتصنيفات
االئتمانية قالت األسبوع املاضي ان التحديات االئتمانية الرئيسية إلم��ارة أبوظبي
تكمن في االفتقار إلى شفافية البيانات االقتصادية الرسمية .وقالت :كما أن البنك
الدولي اعتبر أن نقص البيانات املوثوقة في منطقة الشرق األوسط قد يكون مكلفًا
بما يكفي للمساهمة بإبطاء النمو االقتصادي هذا العام حتى قبل تفشي كورونا
وانخفاض أسعار النفط ،وأن املنطقة هي الوحيدة عامليًا التي شهدت انخفاضًا
مطلقًا في مؤشر شفافية البيانات بني  2005و 2018وفقًا لتقرير صادر في أبريل.
م��ن جانبه ،ق��ال سكوت ليفرمور كبير االقتصاديني ملنطقة ال�ش��رق األوس��ط في
«اكسفورد ايكونوميكس» :إن وضع القيود على نشر البيانات االقتصادية الفصلية
يجعل تتبع األثر االقتصادي لكورونا في الخليج أمرًا صعبًا للغاية ،وأن التأخير في
إصدار بيانات الحسابات الرسمية في املنطقة يرفع مستوى التحديات الصعبة التي
تواجهها دول املنطقة.

■ الخالف السياسي
من شأنه زعزعة ثقة
المستثمرين األجانب
بالبورصة
■ انخفاض الفوائد
فرصة تاريخية لالقتراض
علينا اغتنامها
لها على أن ي�ك��ون ال�ق��ان��ون م��ن خ�لال عدد
من الضوابط:
 رب� ��ط ح �ج��م االق � �ت� ��راض ب �ن �س �ب��ة ال �ن��ات��جامل�ح�ل��ي ب�ح�ي��ث ي�ج��ب أن ال ي�ت�ع��دى  50أو
 %60لتحقيق األمان املالي.
 يجب أن يوجه االقتراض لألطر السليمةواإلنفاق االستثماري وكلها أمور يجب أن
تتواجد ضمن بنود القانون.
ودع � ��ا إل� ��ى ض � � ��رورة ت��رح �ي��ل ك ��ل األرب � ��اح
امل �ح �ت �ج��زة ل ��دى ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ق�ل��ة ل��دع��م
س�ي��ول��ة ص �ن��دوق االح �ت �ي��اط��ي ال �ع ��ام ،وأن
ي �ت��م وض ��ع خ �ط��ة ط��وي �ل��ة األج� ��ل ل�ل�ت�ع��ام��ل
مع العجوزات من خ�لال تخفيض اإلنفاق
وترشيد امل�ص��روف��ات .وق��ال :نحن اآلن في
الشهر الثالث ويمكننا ال�ق��ول ان التعامل
ال �ح �ك��وم��ي وال �ت �ش��ري �ع��ي م ��ع األزم� � ��ة دون
مستوى ال�ط�م��وح ،مشيرًا إل��ى ع��دم صرف
أي دعم للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
حتى اآلن ما ينذر بنتائج قاسية بشأنها.
واش ��ار إل��ى أن ال�ح��ل ليس بتقديم تمويل
م�ي�س��ر ف �ق��ط ،ب��ل ي�ج��ب أن ي �ت �ع��داه ليشمل
ت �ن �ظ �ي��م ال� �ع�ل�اق ��ة م� ��ا ب�ي��ن أرب � � � ��اب ال �ع �م��ل
وال �ع��ام �ل�ين ب�ت�ل��ك امل �ش ��روع ��ات خ�ل�ال ه��ذه
ال �ف �ت��رة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،ك �م��ا ي �ج��ب ت�ق��دي��م
معادلة قانونية ألزم��ة اإلي �ج��ارات تضمن
ع� ��دم إخ �ل��اء ال �ع�ي�ن امل �س �ت��أج��رة وت�ق�س�ي��ط
اإلي � �ج� ��ارات ح �ت��ى ال ي �ت��م إره� � ��اق امل �ح��اك��م
بآالف القضايا .ودعا الصانع إلى ضرورة
أن ت �ق��وم ال �ح �ك��وم��ة ب ��اإلف ��راج ع ��ن امل�ب��ال��غ
امل�ح�ت�ج��زة ل��دي�ه��ا ل�ل�م��وردي��ن وامل�ت�ع��ام�ل�ين
معها م��ن ال�ش��رك��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وذل ��ك بعد
أن وصلت تلك املبالغ إل��ى أكثر م��ن مليار
دي �ن ��ار ،الس �ي �م��ا أن ال � ��دورة امل �س �ن��دي��ة هي
السبب وراء ذلك ،تعطيل هذه املبالغ التي
من شأنها أن تنعش االقتصاد املحلي فيما
لو أعيد تدويرها مرة أخرى.

د .فهد الفضالة
باحث وأكاديمي

من «العشيش» إلى الجليب
 ..ظواهر سكانية سلبية! ()2 - 2
في المقال السابق ،استعرضنا نشأة الظواهر السكانية السلبية في
الكويت منذ الخمسينيات من القرن الماضي ،ومراحل تطوّ رها حتى
تفاقمت أوضاعها مع مرور الزمن ،وأصبحت ُتنذر بتداعيات كارثية ،إن
لم يتم عالجها ،فظاهرة مساكن «العشيش» ،التي ظهرت إثر ّ
تدفق
عشرات اآلالف من المهاجرين العرب واإليرانيين الى الكويت ،بحثاً عن
العمل واالستقرار وتحسين المستوى المعيشي ،تطوّ رت مع مرور
عشرات السنين ،وأصبحت تش ِّكل تهديداً حقيقياً على المستويين
المجتمعي واالقتصادي ..وفي ما يلي تتمة المقال األول:

ب��رزت على السطح ف��ي الكويت ف��ي مطلع
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ظ��اه��رة س�ك��ان�ي��ة ع�ش��وائ�ي��ة
ّ
اخ ��رى ،ش��ك�ل��ت ف��ي حينها ت�ح� ّ�دي��ًا وقلقًا
للحكومة!!
ُّ
وه ��ي ظ��اه��رة ت �ك��دس ال �ع �م��ال��ة ال�ه��ام�ش�ي��ة
وال�ع�م��ال م��ن أص �ح��اب ال��دخ��ول الضعيفة
م��ن ج�ن�س�ي��ة ع��رب �ي��ة ،وه ��ي امل �ص��ري��ة ،في
منطقة واح ��دة ،ه��ي منطقة خ�ي�ط��ان .ومع
ان منطقة خيطان منظمة وذات تخطيط
جيد ويسكنها الكثير من االسر الكويتية
فإن بعض قطعها السكنية شغلها العزاب
من فئة العمالة الهامشية والسائبة بشكل
ّ
مكثف ،مقارب ملا نشهدة حاليا في منطقة
الجليب .وقد أدت هذه الكثافة البشرية الى
ح��دوث الكثير من االحتكاكات والتشابك
ب�ين ال�ج��ال�ي��ات ال�ق��اط�ن��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،س��واء
بعضهم بني بعض ،او بني اآلخ��ري��ن .وقد
شهدت خيطان أح��داث��ًا دام�ي��ة ع��ام ،1999
إث��ر ت�ش��اب��ك ب�ين مجموعة م��ن البنغاليني
ّ
واملصريني ،وقد تدخلت الشرطة لفك النزاع
ال��ذي سرعان ما تطور الى مواجهة دامية
بني ق��وات األم��ن ،يساندهم الكويتيون من
ابناء املنطقة ،وبعض ابناء الجالية املصرية.
وق��د انتهت االح��داث الحقًا بالقبض على
امل�ت�ج��اوزي��ن وترحيلهم .وأق ��رت الحكومة
الح�ق��ًا تصفية منطقة خ�ي�ط��ان ،وهدمها
وتعويض اصحاب املساكن من الكويتيني
(تثمني) واتاحة الفرصة للعمالة لالنتقال
ال ��ى م�ن��اط��ق اخ� ��رى .ل�ق��د ك ��ان ال �ه��دف من
ذلك هو إحكام السيطرة االمنية ومحاربة
تواجد جاليات ّ
معينة في منطقة سكنية
محددة .ونجحت الحكومة ـــ آنذاك ـــ نجاحا
ب��اه��را ف��ي ال �ق �ض��اء ع�ل��ى ظ��اه��رة سكنية
عشوائية!
ُ
لكن ،ق ّدر للكويت تكرار املشكالت نفسها،
ّ
وع ��دم ال�ت�ع��ل��م م��ن ال ��درس! بسبب ضعف
ال��رق��اب��ة وامل �ت��اب �ع��ة م ��ن االج� �ه ��زة امل�ع�ن�ي��ة.
ف�ت�ك��ررت املشكلة م��رة اخ ��رى ف��ي منطقة
ً
الجليب! لنشهد فصال آخر من مسرحية
السكن العشوائي!
منطقة الجليب تبلغ مساحتها  8كلم ،وتقع
في موقع حيوي جدا؛ فهي محاذية ملرافق
م�ه�م��ة ،ك�م�ط��ار ال�ك��وي��ت وامل�ب��ان��ي ال�ج��دي��دة
ل �ل �ج��ام �ع��ة واس � �ت� ��اد ج ��اب ��ر وم �س �ت �ش �ف��ى

الفروانية .ويقع على اطرافها مناطق سكن
الكويتيني في «ع�ب��داهلل امل�ب��ارك» و«صباح
الناصر» وغيرهما ،كما تقع على خطوط
ل �ل �ط��رق ال �س��ري �ع��ة .وه� ��ي ب �ك��ل امل �ق��اي �ي��س
منطقة ذات موقع استراتيجي! لكن ّ
تحولت
ال ��ى ب ��ؤرة م��ن ال�س�ك��ن ال�ع�ش��وائ��ي ل�ـ�ـ 300
ال��ف ع��ازب وبعض العوائل م��ن الكويتيني
وغيرهم .وتعاني ال��دول��ة م��ن ص��داع وقلق
ام�ن��ي دائ ��م م��ن امل�ن�ط�ق��ة ،وال ن��ود ال�خ��وض
ف��ي م�ش�ك�لات�ه��ا ال �ع��دي��دة .وق ��د ال�ت�ف��ت ال��ى
هذه املنطقة مجموعة من الشباب الكويتي،
قاصدين ايجاد حلول جذرية لهاّ ،
فقدموا
ّ
م �ش��روع��ا م�ع�م��اري��ا وت�ن�ظ�ي�م�ي��ا ف� ��ذا وه��و
م �ش��روع امل�ث�ل��ث ال��ذه�ب��ي ع��ام  ،2011اب��ان
ت��ول��ي ال��وزي��ر ف��اض��ل ص�ف��ر وزارة ال��دول��ة
ل�ش��ؤون البلدية .وق��د حظي ه��ذا امل�ش��روع
بموافقة املجلس ال�ب�ل��دي ،وت��م ال�ت��روي��ج له،
ع�ل��ى ان��ه امل �ش��روع امل�ن�ق��ذ ملنطقة الجليب؛
وذل� � ��ك ل �ط��رح��ه رؤى وأف � �ك � ��ارًا م �ع �م��اري��ة
ُ
وجد
متميزة ،تنقل املنطقة الى عالم آخر ،وت ِ
ً
حلوال جذرية ملشكلة العزاب ،ومنها انشاء
مدن متعددة للعزاب قليلة التكاليف خارج
املنطقة وبإشراف الدولة.
اآلن ،وم ��ع أزم� ��ة «ك� ��ورون� ��ا» وت �ح��دي��ات �ه��ا،
ون�ج��اح ال�ح�ك��وم��ات الكويتية السابقة في
ال�ق�ض��اء ع�ل��ى ظ��واه��ر س�ك��ان�ي��ة عشوائية
اك �ب��ر م��ن م�ش�ك�ل��ة ال �ج �ل �ي��ب! ف ��إن ال�ش�ع��ب
ّ
يتحمل مشاهد فصول اخرى
الكويتي ال
م��ن مسرحية املساكن العشوائية ،وع��دم
ضبط مناطق سكن العمالة ال��واف��دة امنيا
واجتماعيا ،وح�ت��ى توفير السكن الالئق
ل �ه��ذه ال�ع�م��ال��ة ال �ت��ي ت �خ��دم مجتمعنا بكل
اص� �ن ��اف امل �ه ��ن وال ��وظ ��ائ ��ف .ان م�ع��ال�ج��ة
ظ� ��اه� ��رة ال �ج �ل �ي��ب وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن م �ن��اط��ق
االكتظاظ السكاني للعمالة يجب ان تكون
م��ن اول��وي��ات الحكومة ف��ي مرحلة م��ا بعد
ازمة «كورونا»!
لقد نجحنا سابقًا في القضاء على الكثير
م��ن ظ��واه��ر ال�س�ك��ن ال �ع �ش��وائ��ي ،ك�م��ا هي
ف��ي «العشيش» وخيطان ،فهل ننجح في
الجليب وغيرها؟! إنه ٍّ
تحد آخر أمام أبناء
ال �ك��وي��ت .ف�ه��ل ن �ت �ج��اوزه؟ ع��اش��ت الكويت
�رار الب�ن��ائ�ه��ا ،ول�ك��ل من
وط��ن أم � ٍ�ن واس �ت �ق� ٍ
سكن فيها.
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المنتدى العالمي :المخاوف تهيمن على التصورات المستقبلية

ً
ترجيحا بعد «كورونا»
المخاطر األكثر
أكبر مخاوف العالم

%85.5

ال فعالية لتخفيض النفقات وتجميد االستثمارات

 3إستراتيجيات في مواجهة الركود

الركود الطويل في االقتصاد العالمي
ارتفاع مستويات البطالة الهيكلية

%43.8
%40.1

تفش عالمي آخر ألمراض معدية
ٍ

%39.2

ضعف األوضاع المالية في االقتصادات

%35.4
%35.2

عدم تمكن الصناعات من االنتعاش
طفرة في حاالت اإلفالس

%34

قيود على حركة األشخاص والبضائع

تأخر العالم منذ فترة طويلة عن اإلصالح المنهجي لهياكله االقتصادية
واالجتماعية والتكنولوجية ،إذ كان النمو بطيئاً ،وكان االنقسام
السياسي في صعود والعالقات الجيوسياسية أكثر هشاشة من أي
وقت مضى .كل هذا ،بينما ازداد التفاوت وفاقم العديد من المشاكل
االجتماعية .وكشفت أزمة كورونا العالمية هذه الفجوات ،حيث نرى
عدم تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية والوسائل الرقمية
والحماية االجتماعية مع انتشار الوباء عبر المدن والبلدان والقارات.
وطلب المنتدى االقتصادي العالمي من  350من أفضل خبراء المخاطر
في العالم تقييم مخاطر تداعيات كورونا األكثر ترجيحاً واألكثر أهمية
على مدار األشهر الـ 18المقبلة للعالم والشركات ،حيث تسلط النتائج
الضوء على االقتصاد واألمن السيبراني والبيئة والقلق االجتماعي على
رأس االهتمامات.

وليد منصور
ك�ش�ف��ت أزم� ��ة ك��وف �ي��د -19ع��ن ث �غ��رات في
ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة وال ��وس ��ائ ��ل ال��رق�م�ي��ة
وال �ح �م��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا سلطت
الضوء أيضًا على نقاط القوة التي يمكن
استخالصها م��ن أج��ل إع ��ادة ب�ن��اء عالم
أفضل.
وأك ��د امل �ن �ت��دى االق �ت �ص��ادي أن ال �ق��رارات
ال�ح��اس�م��ة ال�ت��ي يمكننا ات�خ��اذه��ا ال�ي��وم
س� �ت� �ك ��ون ل� �ه ��ا آث � � ��ار ط ��وي� �ل ��ة امل � � � ��دى ،م��ع
تخفيف الحكومات إلج ��راءات االح�ت��واء
وب � ��دء إع� � ��ادة ف �ت��ح االق � �ت � �ص� ��ادات ،ح�ي��ث
م��ن ال �ض��روري أن ت��أخ��ذ ج�ه��ود التعافي
ف��ي االع �ت �ب��ار م �خ��اط��ر امل �س �ت��وى ال�ث��ان��ي
الناتجة عن كورونا.
وب �ع��د اإلغ �ل��اق ال �ع �ظ �ي��م ،س �ت��أت��ي إع ��ادة
ال� �ض� �ب ��ط ال� �ع� �ظ� �م ��ى ،وه� � ��ي س �ل �س �ل��ة م��ن
التغييرات العميقة ملا تم وصفه بالفعل
على أنه «الوضع الطبيعي القديم» ،وإذا
ظللنا سلبيني ت�ج��اه امل�خ��اط��ر الناشئة،
ف� �ق ��د ن �ف �ق��د ف ��رص ��ة ت ��اري� �خ� �ي ��ة ل�ت�ش�ك�ي��ل
ال��وض��ع الطبيعي ال�ج��دي��د ال ��ذي ن��ري��ده،
ً
بدال من تلك التي سنتركها.
وب �ي��ن اس� �ت� �ط�ل�اع امل� �ن� �ت ��دى االق� �ت� �ص ��ادي
أن امل �خ��اط��ر االق �ت �ص��ادي��ة ت�ه�ي�م��ن على
التصورات املستقبلية ،إذ ح��دد خبيران
م��ن أص ��ل ث�لاث��ة خ �ب��راء ال ��رك ��ود ال�ع��امل��ي
لفترات طويلة على أنه مصدر قلق كبير،
وحدد النصف حاالت اإلفالس ،وتوحيد

◄ الركود العالمي
لفترات طويلة مصدر
قلق كبير خالل
ً
شهرا المقبلة
الـ18
◄ اإلفالس وفشل
الصناعات وتعطيل
سالسل التوريد..
مخاوف حاسمة
◄  % 50قلقون
من زيادة الهجمات
السيبرانية
ضد شركاتهم
◄ القيود المفروضة
على حركة األشخاص
والبضائع ستظل
إلى 2021

الصناعة ،وفشل الصناعات في التعافي
وت �ع �ط �ي��ل س�ل�اس ��ل ال� �ت ��وري ��د ك �م �خ��اوف
حاسمة.
كما أن املخاطر غير االقتصادية الحرجة
تثير القلق ،إذ يشعر  %50من املستجيبني
بالقلق بشكل خاص من زيادة الهجمات
السيبرانية ض��د شركاتهم ،ويتوقعون
أن ت �ظ��ل ال �ق �ي��ود امل �ف��روض��ة ع �ل��ى ح��رك��ة
األشخاص والبضائع عبر الحدود حتى
عام  ،2021في حني يعتقد  %40أن تفشي
م��رض معد آخ��ر يمثل خطرًا كبيرًا على
العالم.
وعلى الصعيد البيئي ،حتى مع انخفاض
متوقع بنسبة  %8في االنبعاثات العاملية
ل �ه��ذا ال �ع��ام ،س�ي�ظ��ل ال�ع��ال��م ي �ف��وت ه��دف
 1.5درج��ة مئوية لتجنب كارثة كوكبية.
وسيزداد تدهور املناخ إذا فشلت البلدان
ف��ي إدراج معايير االس�ت��دام��ة ف��ي خطط
اإلنعاش الخاصة بها.

القلق االجتماعي
في وقت أن القلق االجتماعي هو مصدر
قلق آخر ،إذ يمكن أن يتفاقم القلق الواسع
االن� �ت� �ش ��ار ن �ت �ي �ج��ة ل �ل �ب �ط��ال��ة امل �ت��أص �ل��ة
واالح�ت�ك��اك ب�ين األج�ي��ال والضغط ال��ذي
ي �ف��رض��ه ال �خ��وف وال �ع��زل��ة ع �ل��ى ال�ص�ح��ة
العقلية.
ووج� � ��دت دراس� � ��ة ح��دي �ث��ة ف ��ي ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ،ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ،أن التباعد
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ي � �ه� ��دد ب� � ��زي� � ��ادة م� �ع ��دالت
االن �ت �ح��ار ،ووج ��د أن  %70م��ن البالغني
األميركيني يشعرون أن هذه الفترة كانت
األكثر إرهاقًا في حياتهم املهنية .عالوة
على ذل��ك ،ي��واج��ه ش�ب��اب ال�ي��وم توقعات
اقتصادية أكثر قتامة من متابعة األزمة
املالية لعام .2008
وم� � ��ن امل� ��رج� ��ح أن ت �ت �غ �ي��ر ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ين
املجتمعات والتكنولوجيا بشكل جذري،
ح� �ي ��ث ك� ��ان� ��ت ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ح��اس �م��ة
الح �ت��واء ان�ت�ش��ار ف �ي��روس ت��اج��ي ج��دي��د،
وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال �ت��واص��ل م��ع ال�ع��ائ�لات
وت �م �ك�ين ال �ع �م��ل م ��ن امل� �ن ��زل .ل �ك��ن تبنيًا
متسرعًا للحلول الرقمية  -من مؤتمرات
الفيديو إل��ى تطبيقات التتبع  -يخاطر
أي� �ض ��ًا ب � ��زي � ��ادة ج �م��اع �ي��ة ف� ��ي ال� �ج ��رائ ��م
اإللكترونية وان�ت�ه��اك��ات الحرية املدنية
والتفاوت الرقمي األعمق.

المصري حميد ممدوح مرشح لرئاستها

«التجارة العالمية» ..سفينة من دون ربان
سليمة لبال
ك �ش �ف��ت ص �ح �ي �ف��ة ل � ��وت � ��ون ال �س��وي �س��ري��ة
أن ال �س��وي �س��ري امل� �ص ��ري ح �م �ي��د م �م��دوح
وال � � ��وزي � � ��ر ال � �ب ��ري � �ط ��ان ��ي ال � �س� ��اب� ��ق ب �ي �ت��ر
ماندلسون من بني أقوى املرشحني لتولي
م�ن�ص��ب م��دي��ر م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة،
بعد أن اندلعت ح��رب دبلوماسية شرسة
الن �ت �خ��اب م��دي��ر ج��دي��د مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة
ال�ع��امل�ي��ة ،ب�ع��د االس�ت�ق��ال��ة امل �ب �ك��رة للمدير
ال �س ��اب ��ق ال� �ب ��رازي� �ل ��ي روب � ��ارت � ��و ازي �ف �ي��دو
الخميس املاضي.
وق��ال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه
للصحيفة السويسرية إن أفضل سيناريو
ه��و أن ي�ت��ول��ى امل��دي��ر ال �ج��دي��د م�ه��ام��ه في
األول م� ��ن س �ب �ت �م �ب��ر امل� �ق� �ب ��ل ،ل�ت�ح�ض�ي��ر
االج�ت�م��اع ال� ��وزاري املقبل للمنظمة ال��ذي
ينتظر أن يعقد في يونيو  ،2021لكن عليه
ً
أوال أن يعيد املنظمة إل��ى مسارها ،ألنها
تبدو كسفينة تغرق من دون ربان.
وف� �ض ��ل امل� ��دي� ��ر ال� �س ��اب ��ق االس� �ت� �ق ��ال ��ة م��ن
منصبه ق�ب��ل ع��ام م��ن إن �ه��اء والي �ت��ه ت��ارك��ًا
منظمة التجارة العاملية في أسوأ حاالتها،
بعد أن فشلت كل املساعي لكسر العراقيل
وال� � �ح � ��واج � ��ز ف � ��ي امل � � �ب� � ��ادالت ال� �ت� �ج ��اري ��ة،
خ�ص��وص��ًا ال �ت��ي تتعلق ب��امل��واد ال��زراع�ي��ة
وال� �خ ��دم ��ات ،ب��اإلض��اف��ة ال ��ى م��وض��وع��ات
أخرى كالتجارة اإللكترونية ودعم الصيد
على سبيل املثال.
وت �ب��دو امل�ن�ظ�م��ة ه�ي�ئ��ة م�ش�ل��ول��ة ف��ي نظر
ل ��وت ��ون ،ع ��اج ��زة ع ��ن ح ��ل ال� �خ�ل�اف ��ات ب�ين

المنظمة وقفت
كالمتفرج خالل الحرب
التجارية بين الصين
والواليات المتحدة
ال��دول ،كما أنها ال تملك العدد الكافي من
القضاة ،بعد أن جمدت ال��والي��ات املتحدة
التوظيف ،عالوة على أنها لم تلعب أي دور
في الحرب التجارية بني الصني والواليات
املتحدة األميركية ووقفت كاملتفرج.
واألس � �ب � ��وع امل� ��اض� ��ي ،ت� �ق ��دم ع� �ض ��وان ف��ي
م �ج �ل��س ال �ش �ي ��وخ األم� �ي ��رك ��ي ،ه �م��ا ب�ي�ت��ر
دي �ف��ازي��و وف ��ران ��د ب ��ال ��ون ،ب �م �ش��روع ق��رار
مل �ط��ال �ب��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب��االن �س �ح��اب
من منظمة التجارة العاملية ،وش��ددا على
ضرورة التصويت على مشروع القرار قبل
ديسمبر املقبل.

 3مرشحني رسميًا
أع�ل��ن  3مرشحني رسميًا نيتهم الترشح
للمنصب منذ ب��داي��ة ال�ع��ام ال �ج��اري ،وهم
ال � �س� ��وي � �س� ��ري امل� � �ص � ��ري ح� �م� �ي ��د م� �م ��دوح
والنيجيري ي��ون��وف فريديريك أغ��ا ،ال��ذي
يشغل حاليًا منصب نائب مدير املنظمة،
وال �ب �ي �ن �ي �ن��ي أي� �ل ��وا الوورو ال � ��ذي ي�ش�غ��ل
م�ن�ص��ب س�ف�ي��ر ب�ل�اده ل ��دى األم ��م امل�ت�ح��دة
ف ��ي ج �ن �ي��ف ،وال �ث�ل�اث ��ة ي��دع �م �ه��م االت �ح��اد

األفريقي ،إذ تسعى ال��دول اإلفريقية هذه
امل� ��رة ب�ش�ك��ل ج ��اد لل��اس �ت �ح��واذ ع �ل��ى ه��ذا
املنصب.
وق� � � ��ال ح �م �ي ��د م� � �م � ��دوح ف � ��ي م� �ق ��اب� �ل ��ة م��ع
الصحيفة السويسرية إنه جاهز للتحدي
ل�ي�ض��ع ت�ج��رب�ت��ه ال �ت��ي ف��اق��ت  35ع��ام��ًا في
خ��دم��ة منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية .وأض��اف
«حني تتعطل سيارة ،نحتاج إلى املهندس
ال��ذي صممها ،فهو من يمكن أن يشخص
املشكلة إلصالحها وليس البائع».
ف��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،ت�س�ع��ى ال�ك�ي�ن�ي��ة أم�ي�ن��ة
م �ح �م��د ،وه� ��ي دب �ل��وم��اس �ي��ة س��اب �ق��ة ل��دى
منظمة التجارة العاملية ،لتولي املنصب،
وقالت اإلثنني املاضي لصحيفة فايننشال
تايمز إن ام��رأة أفريقية ستكون في وضع
ج �ي��د ل �ق �ي��ادة م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة
للخروج من املياه العكرة.
ولفتت الصحيفة البريطانية إل��ى ترشح
ال �ع �م��ال��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي ب �ي �ت��ر م��ان��دل �س��ون
لكنها أشارت إلى صعوبة نجاح بريطانيا
ف��ي ح�ش��د ال��دع��م ل ��ه ،وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ه��ذا
ال�ب��ري�ط��ان��ي ال ��ذي س�ب��ق أن ش�غ��ل منصب
املفوض األوروبي للتجارة ،فإن على مدير
منظمة التجارة العاملية الجديد أن يكون
سياسيًا يملك عالقات واسعة.
وألوروب� � � � ��ا م ��رش ��ح ب ��دي ��ل آخ � ��ر ي �م �ك��ن أن
يكون وزي��رة التجارة الهولندية سيغريد
ك � ��اغ .وف� ��ي ح� ��ال ف �ش �ل��ت ال� � ��دول األع �ض ��اء
ف��ي اخ�ت�ي��ار م��دي��ر ج��دي��د ،ينتظر أن يدير
امل �ن �ظ �م��ة ب ��ال ��وك ��ال ��ة أح � ��د ن� � ��واب روب ��رت ��و
ازيفيدو األربعة ،وهو سيناريو سيضيع
املزيد من الوقت فقط.

نقاط قوة
كشفت األزمة عن نقاط
ض �ع��ف ،ل�ك�ن�ه��ا أب ��رزت
أي� � �ض � ��ًا ن� � �ق � ��اط ال� � �ق � ��وة،
ف� �ه� �ن ��اك ف� �ه ��م وت �ق��دي��ر
ح � ��دي� � �ث � ��ان ل� �ل� �خ ��دم ��ات
ال �ع��ام��ة األس��اس �ي��ة ،وال
سيما الصحة ،وتغيرت
ع� � � � � � ��ادات االس � �ت � �ه �ل��اك
وال�ت�ن�ق��ل ب�ش�ك��ل كبير،
وهي عالمة على القدرة
ع � �ل� ��ى ال � �ت � �ك � �ي� ��ف ن �ح��و
ن �م��وذج أك �ث��ر اس�ت��دام��ة،
في حني أن التكنولوجيا
ق� ��د أح� ��دث� ��ت ث � � ��ورة ف��ي
التعلم والعمل واإلن�ت��اج
وال � ��رع � ��اي � ��ة ،وي� �ج ��ب أن
نستفيد من نقاط القوة
ه ��ذه إلع� ��ادة ب �ن��اء ع��ال��م
أفضل.

سليمة لبال

 - 2اإلستراتيجية الهجومية

ي��رى ج��اك بارتيليمي ال�ب��روف�ي�س��ور الفرنسي
ّ
املتخصص في العلوم اإلداري��ة في مقال ،نشره
ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة ل��وم��ون��د ال �ف��رن �س �ي��ة ،أن ب�م�ق��دور
الشركات املتضررة من أزمة «كورونا» الخروج
أقوى مما كانت عليه قبل األزم��ة ،إذا ما اتبعت
اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وامل �ق ��ارب ��ة امل �ن��اس �ب �ت�ين ال�ل�ت�ين
تعززان كفاءتها وقوتها التشغيلية .فكيف ذلك؟
ف ��ي زم� ��ن األزم � � ��ة ،أول م ��ا ي �ف �ك��ر ف �ي��ه م �س��ؤول��و
الشركات هو خفض عدد املوظفني مثلما حصل
ف��ي ق�ط��اع ال�ن�ق��ل ال �ج��وي ،ب�ع��د أح ��داث ال� �ـ 11من
ّ
التوجه له في الغالب
سبتمبر  ،2001غير أن هذا
نتائج عكسية ،وفق بارتيليمي.
وت �ع��د األب� �ح ��اث ح� ��ول اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ال�ت��ي
ينبغي اع�ت�م��اده��ا ف��ي زم��ن األزم ��ة ن ��ادرة ج��دا،
لكن أكثرها أهمية ،وإن كانت قديمة ،فقد شملت
 5000شركة أميركية من بداية عام  1980وإلى
غاية بداية عام  2000وأنجزها كل من رانجاي
غوالتي ونيتني نوهريا وفرانز وولغيزوغن.
وتستطيع الشركات اعتماد ثالث إستراتيجيات
ملواجهة الركود:

ت �ق��وم ع�ل��ى االس�ت�ث�م��ار ب �ق��وة م��ن دون تقليص
النفقات ،وتستفيد الشركات التي تعتمد على
هذه االستراتيجية من الوضع العام ،فتنشغل
ب�ش��راء ال�ش��رك��ات املنافسة .ه��ذه االستراتيجية
ل�ي�س��ت ف��ي م �ت �ن��اول ج�م�ي��ع ال �ش��رك��ات ،ولكنها
ت�م�ن��ح ن�ت��ائ��ج أف �ض��ل م �ق��ارن��ة ب��االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
الدفاعية .وعليه ،فإن  26في املئة من الشركات
ّ
ال�ت��ي تتبنى ه��ذا ال�خ�ي��ار ت�خ��رج أك�ث��ر ق��وة بعد
فترة الركود مقارنة بالسابق.

 - 1اإلستراتيجية الدفاعية
ت � �ق� ��وم ع � �ل ��ى ت� �خ� �ف� �ي ��ض ال � �ن � �ف � �ق ��ات وت �ج �م �ي��د
االس �ت �ث �م��ارات م�ث�ل�م��ا رأي �ن��اه م��ع م �ث��ال ال�ن�ق��ل
ال �ج ��وي ،وه ��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ذائ �ع��ة ال�ص�ي��ت،
لكنها ليست ف�ع��ال��ة ل�ل�غ��اي��ة .وال�ش��رك��ات التي
تعتمدها تملك ح�ظ��وظ��ا بنسبة  21ف��ي املئة
وف� ��ق ه� ��ذه ال� ��دراس� ��ة ل �ل �خ��روج أك �ث ��ر ق� ��وة م��ن
ق �ب��ل ب �ع��د ف �ت��رة ال ��رك ��ود .وي �ع��ود ت�ف�س�ي��ر ذل��ك
إل��ى أن ه��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة تحبط معنويات
املوظفني ال��ذي��ن ل��م يتم تسريحهم ،كما تدمر
ج ��زء ا ك�ب�ي��را م��ن امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة وال �ك �ف��اء ات
ف��ي امل��ؤس�س��ة؛ ل��ذل��ك ت�خ��رج ضعيفة ،ويصعب
عليها البدء من جديد.

 - 3اإلستراتيجية المزدوجة
ت �ق ��وم ب�ف�ض�ل�ه��ا ال� �ش ��رك ��ات ب�ت�خ�ف�ي��ض ن�ف�ق��ات�ه��ا
ل�ت�ع��زي��ز ح �ظ��وظ ب�ق��ائ�ه��ا ب�ع��د ال��رك��ود وم��واص�ل��ة
االستثمار ،لتكون مستعدة بعد ال��رك��ود ،غير أن
ُ
ه��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ت��ول��د ت��وت��رات ك�ب�ي��رة داخ��ل
ال �ش��رك��ات .وف ��ي ال ��واق ��ع ،ت�ص�ع��ب دوم� ��ا م�ط��ال�ب��ة
البعض بتقديم تضحيات ،في حني تمنح آخرين
إم �ك��ان��ات أك �ب��ر .وإذا م��ا دخ �ل �ن��ا ف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل،
فنالحظ وفق جاك بارتيليمي وج��ود ثالث طرق
ل�ت�ق�ل�ي��ص ال �ن �ف �ق��ات ،وه� ��ي خ �ف��ض ع� ��دد ال �ع �م��ال
وتحسني ال�ك�ف��اءة التشغيلية ،أو كلتاهما معا،
وث�ل��ات ط ��رق ل�لاس �ت �ث �م��ار ،وه ��ي االس �ت �ث �م��ار في
النشاطات ،مثل :التسويق والبحث والتطوير ،أو
االستحواذ على الشركات املنافسة ،أو كلتاهما
معا .ويبدو الحل األمثل هو خفض النفقات مع
ت�ع��زي��ز ال �ك �ف��اءة التشغيلية وت�ح�ق�ي��ق ن�م��وذج�ين
م��ن االس �ت �ث �م��ار ،ب ��دال م��ن خ�ف��ض ع ��دد امل��وظ�ف�ين،
ّ
والشركات التي استخدمت هذه املقاربة ،تمكنت
بنسبة  37في املئة من تعزيز حظوظها للخروج
أك �ث��ر ق� ��وة ب �ع��د ف �ت��رة ال� ��رك� ��ود ،م �ق��ارن��ة ب��ال�ف�ت��رة
السابقة.
ويمكن القول في النهاية إن االستراتيجية التي
تتبناها الشركة في زمن األزمة ال تعتمد فقط على
قوتها املالية ،وإنما الحالة الذهنية للمسؤولني
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BUSINESS

زيارة إحدى نقاط تمركز رجال «الداخلية»

ثناء وتقدير لجهود رجال «الداخلية» في كل المحافظات

أسهم في الحصة األكبر لصندوق دعم المجهود الحكومي

«بيتك» داعم رئيسي لجهود الهيئات والمؤسسات الرسمية
أكد بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،مواصلة التزامه املسؤولية
الوطنية واالجتماعية من خالل دعم الجهود الحكومية وتقديم
اإلسهامات املتنوعة ملواجهة الظروف االستثنائية التي تمر
بها ال�ب�لاد وال�ع��ال��م ،م��ع تثمني ج�ه��ود العاملني ف��ي الصفوف
األمامية وتقدير دورهم املحوري.

وتعبيرا عن الشكر ألبطال الصفوف األمامية وتقديرا لدورهم
الكبير ،زار «بيتك» رجال الداخلية اثناء تأدية واجبهم الوطني،
حيث ت��أت��ي ه��ذه امل �ب��ادرة ب�ه��دف تشجيع جميع العاملني في
الصفوف االولى ،وتثمني دورهم في مواجهة الظروف الصعبة
ال �ت��ي ت �م��ر ب �ه��ا ال �ك��وي��ت وال �ع ��ال ��م ،م ��ع ت��أك �ي��د أه �م �ي��ة االل �ت ��زام
ب��االج��راءات والتدابير الحكومية واتباع االرش��ادات الصادرة
من الجهات الرسمية.

تبرع كبير
وأس �ه��م «ب �ي �ت��ك» ف��ي ال�ح�ص��ة األك �ب��ر ل �ص �ن��دوق دع ��م امل�ج�ه��ود
الحكومي الذي أعلن عنه بنك الكويت املركزي وقيمته  10ماليني
دي �ن��ار .ك�م��ا أس�ه��م م�ن�ف��ردا بمبلغ اض��اف��ي ل�ل�ص�ن��دوق ،ليكون
ُ
ض��ع تحت
بذلك «بيتك» من كبار املتبرعني للصندوق ال��ذي و ِ
تصرف مجلس الوزراء لدعم املساعي الحكومية واالحتياجات
والتدابير العاجلة في مواجهة الظروف االستثنائية.

«الهالل األحمر»
وأسهم «بيتك» بدعم جمعية الهالل األحمر الكويتي ،في توفير
 40نقطة أمنية متنقلة لخدمة السلطات األمنية في املحاجر
الصحية واملواقع األمنية املختلفة.
وأعربت جمعية الهالل األحمر الكويتي عن شكرها وتقديرها
ملبادرة «بيتك» ودوره االجتماعي ،وإسهاماته االنسانية ،التي
تعتبر ن�م��وذج��ا ي�ح�ت��ذى ،مشيرة ال��ى أن ش��راك��ة استراتيجية
ربطتها م��ع «ب�ي�ت��ك» ف��ي ال�ع��دي��د م��ن اإلس �ه��ام��ات االجتماعية
املتنوعة.

 30سيارة
وأس�ه��م «ب�ي�ت��ك» ،ب��دع��م ج�ه��ود وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،عبر تقديم 30
سيارة تخدم رج��ال الداخلية والعاملني ب��ال��وزارة أثناء تأدية
مهامهم تجاه الدولة واملجتمع.
وت��ؤك��د ه ��ذه امل �ب ��ادرة ح ��رص «ب �ي �ت��ك» ع�ل��ى االض �ط�ل�اع ب ��دوره
ال��وط �ن��ي واالج �ت �م��اع��ي ك�م��ؤس�س��ة م��ال�ي��ة رائ� ��دة ع�ل��ى مستوى
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،ت�ق��وم بالتزاماتها ت�ج��اه املجتمع والجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال��رس�م�ي��ة بمختلف ال �ظ ��روف ،وت�ع�ك��س ال�ح��رص

مساندة جهود وزارة الصحة
ونشر اإلرشادات التوعوية
َّ
َ
وأسهم
وفر  40نقطة متنقلة..
بـ 30سيارة لدعم «الداخلية»
زار رجال «الداخلية»
وأثنى على عمل الموجودين
بالصفوف األمامية
على تعزيز التعاون املثمر مع وزارة الداخلية ،والتشديد على
أهمية استمرار الشراكة االستراتيجية في نشاطات وفعاليات
ومناسبات مختلفة.

شكر وتقدير
واذ ي��واص��ل «بيتك» ج�ه��وده املجتمعية ،فإنه يتوجه بالشكر
والتقدير لجميع العاملني في الصفوف األمامية الذين يتفانون
في العمل من أجل خدمة الكويت وسالمة شعبها ،مثمنا دورهم
املحوري في الظروف االستثنائية الحالية.

التوعية والوقاية
وي ��واص ��ل «ب �ي �ت��ك» دع ��م ج �ه��ود وزارة ال �ص �ح��ة ع �ب��ر ت��وظ�ي��ف
ق�ن��وات��ه على وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،لنشر التعليمات
واالرشادات والتوصيات الواجب اتباعها الصادرة عن الوزارة،
وكذلك التوعية بأهمية االلتزام بالتدابير الوقائية األساسية
م�ث��ل التقيد ب��ارت��داء ال�ك�م��ام��ات ال��واق �ي��ة ،وال�ت�ب��اع��د ال�ج�س��دي،
وأهمية التعقيم وغسل اليدين ،ونصائح متعلقة بطرق تعزيز
م�ن��اع��ة ال�ج�س��م ،وف�ي��دي��وه��ات ت��وع��وي��ة ع��ن كيفية ال�ت�ع��ام��ل مع
العزل الصحي وما الى هنالك من رسائل وفيديوهات توعوية،
تحمل نصائح وإرش��ادات تثقيفية بالصحة واألم��ن والسالمة
بشأن الظروف الحالية وكيفية التعامل معها.
ويتعاون «بيتك» مع مختصني وأطباء في وزارة الصحة بهدف
الحديث عن مواضيع صحية ،وتوضيح مفاهيم مهمة مختلفة
تتعلق ب��ال�ظ��روف ال�ح��ال�ي��ة ،ع�ب��ر ق �ن��وات «ب�ي�ت��ك» ع�ل��ى وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي بهدف رفع الوعي عند املجتمع.

قنوات التواصل
وي�ش�ه��د امل�ح�ت��وى ال ��ذي ي�ط��رح��ه «ب�ي�ت��ك» ع�ل��ى ق�ن��وات��ه ،تفاعال
وترحيبا كبيرين م��ن املتابعني والجمهور ألهميته وتأثيره
املباشر في املجتمع.
وي��واص��ل «ب �ي �ت��ك» ال �ت��زام��ه ب��امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وتنفيذ
استراتيجيتها ضمن أعلى املعايير ،وال ّ
يدخر جهدا في خدمة
املجتمع عبر رعايات ومشاركات بمبادرات وأنشطة بمختلف
النواحي املجتمعية بهدف اإلسهام بتحقيق التنمية الشاملة.

المبنى الرئيسي لـ«بيتك»

األناقة والفخامة والتف ّرد في ُط ُرز الجيل الثامن

 911تارغا الجديدة ..مفاجأة بورشه
¶ محرك بوكسر بكفاءة عالية مزود بشاحن توربيني مزدوج
بعد طرازي الكوبيه والكابريوليه ،أطلقت بورشه الطراز الثالث للجيل الجديد من سيارات بورشه  911مع الكشف عن
سيارتي الدفع الرباعي  911تارغا  4و 911تارغا  .4Sواحتفظت السيارتان بنظام السقف المبتكر اآللي بالكامل الذي يميز
سيارات تارغا .وعلى غرار طراز عام  1965األصلي الشهير ،يتميز الطراز الحالي بتصميم الضلع العلوي العريض ومقطع
السقف المتحرك فوق المقاعد األمامية والنافذة الخلفية التي تلتف من الجانبين .ويمكن فتح سقف السيارة
وإغالقه بسالسة في  19ثانية.
تم تزويد السيارتني الجديدتني من بورشه بمحرك
بوكسر سداسي األسطوانات سعة  3ليترات بشاحن
توربيني م��زدوج :تصل قدرة املحرك في سيارة 911
ت��ارغ��ا  4إل ��ى 283كيلو واط ،وع�ن��د تركيب مجموعة
س�ب��ورت الرياضية التي تتوافر كتجهيز اختياري،
تتسارع السيارة من السكون إلى سرعة  100كيلومتر
ف ��ي ال �س��اع��ة ف ��ي  4.2ث� ��وان ف �ق��ط (أس � ��رع م ��ن ال �ط��راز
السابق بنسبة واحد إلى عشرة) .وتبلغ قدرة محرك
سيارة  911تارغا  4Sال��ى  331كيلو واط ،وتتسارع
ال�س�ي��ارة م��ن السكون إل��ى  100كيلومتر ف��ي الساعة
في  3.6ث��وان فقط في ظ��روف القيادة نفسها (أس��رع
من الطراز السابق بنسبة أربعة إلى عشرة) .وتصل
ال �س��رع��ة ال �ق �ص��وى ل �س �ي��ارة  911ت ��ارغ ��ا  4إل ��ى 289
كيلومترا في الساعة (بزيادة قدرها كيلومترين في
الساعة) ،في حني تصل السرعة القصوى لسيارة 4S
إلى  304كيلومترات في الساعة (بزيادة قدرها ثالثة
كيلومترات في الساعة).
ُ
وجهزت السيارتان الرياضيتان بناقل حركة ثماني
ال�س��رع��ات ثنائي ال�ق��اب��ض ون�ظ��ام Porsche Traction
 Managementللدفع الرباعي الذكي كتجهيز أساسي
لتوفير أعلى مستويات متعة القيادة .وبفضل وظيفة
 Smartliftامل �ط� ّ�ورة ،يمكن برمجة مستوى الخلوص
األرض � ��ي األك �ث��ر ارت �ف��اع��ًا ل�ي�ت�ن��اس��ب م��ع االس �ت �خ��دام

سيارة مميزة من كل النواحي

ال �ي��وم��ي .وت��م ت�ع��زي��ز ق��ائ�م��ة ال�ت�ج�ه�ي��زات االخ�ت�ي��اري��ة
عبر مجموعة واسعة من تجهيزات بورشه وخيارات
ال�ت�خ�ص�ي��ص ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ي�ت�ي�ح�ه��ا ق �س��م ب��ورش��ه
للتصنيع حسب الطلب .كما تسعى بورشه إلى تعزيز
التناغم بني عناصر التصميم التقليدية واملالمح التي
تميز شكل ال�س�ي��ارة منذ أن أب�ص��رت ال �ن��ور ،وأح��دث
التقنيات املتطورة في الطراز الخاص من سيارة 911
تارغا الذي سيتم طرحه في بداية يونيو.

الطراز السابق بثالثني حصانًا ( 22كيلو واط) وتوفر
عزمًا أقصى يبلغ  530نيوتن متر (بزيادة تصل إلى
 30نيوتن متر) عند سرعة دوران املحرك التي تتراوح
بني  2300و 5000دورة في الدقيقة.

شاسيه ّ
مطور

ي��أت��ي ن�ظ��ام ام�ت�ص��اص ال�ص��دم��ات املتغير ال��ذي يتم

محرك بوكسر
كما هو الحال في سيارات  911كاريرا ،يتميز الطرازان
م ��ن س� �ي ��ارة  911ت ��ارغ ��ا ب �م �ح��رك ب��وك �س��ر س��داس��ي
األس �ط ��وان ��ات ف��ائ��ق ال �ق��وة س �ع��ة  3ل �ي �ت��رات ب�ش��اح��ن
ت��ورب�ي�ن��ي ،م�م��ا ي �ع��زز م��ن أداء ال �س �ي��ارة وم�لاء م�ت�ه��ا
لالستخدام ال�ي��وم��ي .تصل ق��درة م�ح��رك س�ي��ارة 911
تارغا  4إلى  385حصان متري ( 283كيلو واط) حني
يبلغ عدد دورات املحرك  6500دورة في الدقيقة ،أي
بزيادة قدرها  15حصانا ( 11كيلو واط) عن الطراز
ال�س��اب��ق .وي��ول��د امل�ح��رك ع��زم��ًا أق�ص��ى يصل إل��ى 450
نيوتن متر عند جميع مستويات دوران املحرك التي
تتراوح بني  1950و  5000دورة في الدقيقة .وبفضل
قدرة املحرك التي تصل إلى  450حصانا متريا (331
كيلو واط) ،تتميز سيارة  911تارغا  4Sبقوة تفوق

المقصورة الداخلية

الدفع الرباعي
يترافق األداء امل�ع��زز لسيارتي ال��دف��ع الرباعي
الجديدتني م��ن ب��ورش��ه  ،م��ع التحسينات التي
شهدها املحور األمامي ،حيث تم تزويد القابض
والوحدة التفاضلية بنظام التبريد باملاء .كما
تم تعزيز أق��راص القابض لتصبح أكثر متانة
وت �س �ت��وع��ب ح� �م ��والت أك� �ب ��ر .وي �ح � ّ�س ��ن ع��زم
الحركة املعزز عند القابض دقة ضبط القابض
ووظيفة املحور األمامي اإلضافي .وبشكل عام،
يسهم محور القيادة األمامي املعزز مع نظام
التحكم بالسحب من بورشه في تعزيز قدرة
السحب على جميع أنواع الطرق.

تارغا  911ستتوافر في األسواق سبتمبر 2020

التحكم ف�ي��ه إل�ك�ت��رون�ي��ًا «ن �ظ��ام التعليق ال�ن�ش��ط من
ب ��ورش ��ه» ض �م��ن ال �ت �ج �ه �ي��زات األس��اس �ي��ة ل�س�ي��ارت��ي
 911تارغا الجديدتني .ويعمل النظام أوتوماتيكيًا
على ضبط خصائص امتصاص الصدمات املتعلقة
بمستويات الراحة والتوجيه وفقًا لظروف القيادة،
وه� ��و م � ��زود ب �خ��ري �ط �ت�ين ي �م �ك��ن ت �ع��دي �ل �ه �م��ا ي ��دوي ��ًا،
إحداهما للقيادة العادية واألخرى للقيادة الرياضية.
وتمت إضافة نظام توجيه العزم ب�لاس من بورشه
ً
والذي يتضمن أقفاال خلفية تفاضلية إلكترونية مع
نظام توزيع العزم املتغير كتجهيز أساسي في سيارة
تارغا  4Sويتوافر كتجهيز اختياري في سيارة تارغا
 .4وكما هو الحال بالنسبة للطرز األخرى في الجيل
األحدث من سيارات بورشه  ،911تم تجهيز سيارتي
ت��ارغ��ا بنمط ال�ق�ي��ادة على ال�ط��رق املبللة م��ن بورشه
كتجهيز أساسي.

تصميم بمفهوم عصري
يتألق الهيكل الخارجي لسيارة  911تارغا بعناصر
تصميم ال�ط��راز  .992وباملقارنة م��ع ال�ط��رز السابقة،
يتميز هيكل السيارة بفتحات كبيرة للعجالت في
امل �ق��دم��ة ،بينما ي�م�ت��از غ�ط��اء امل �ح��رك ،ال ��ذي ي�ق��ع بني
املصابيح األمامية  ،LEDبانسيابية مميزة تذكرنا
بتصميم األج �ي��ال األول ��ى م��ن س �ي��ارات  .911وت��زداد

تصميم رائع لطرز الجيل الثامن

ً
م ��ؤخ ��رة ال� �س� �ي ��ارة ه �ي �ب��ة ب �ف �ض��ل امل �ش �ت��ت ال�خ �ل �ف��ي
ال�ع��ري��ض واملتغير وش��ري��ط اإلض ��اءة األن�ي��ق املدمج
بكل أناقة وانسجام .وقد تمت صناعة طبقة الهيكل
ال�خ��ارج��ي بأكمله م��ن األمل�ن�ي��وم باستثناء الجزئني
األمامي والخلفي.
وت �ح��اك��ي امل �ق �ص��ورة ت�ص�م�ي��م ط� � ��رازات  911ك��اري��را
وت �ت �م �ي��ز ب��ال �خ �ط��وط ال ��واض �ح ��ة وامل �س �ت �ق �ي �م��ة ال �ت��ي
تزين لوحة التجهيزات املركزية وأدوات �ه��ا املجوفة.
وت �س �ت �ل �ه��م امل � �ق � �ص ��ورة ت �ص �م �ي �م �ه��ا م� ��ن ط � ��رز ف �ت��رة
السبعينات لسيارات  .911وإل��ى جانب ع� ّ�داد دوران
امل �ح ��رك امل ��رك ��زي ،ال� ��ذي ي �ع��د م ��ن ال �ع�ل�ام��ات ال �ف��ارق��ة
ل�س�ي��ارات ب��ورش��ه ،ت�ب��رز شاشتان رفيعتان م��ن دون
إط ��ار ل�ت��وف��را م��زي �دًا م��ن م�ع�ل��وم��ات ال�ق�ي��ادة للسائق.
وت�ق��ع وح��دة املفاتيح امل��دم�ج��ة م��ع أزراره� ��ا الخمسة
ال �ت��ي ت��وف��ر ال��وص��ول امل�ب��اش��ر إل��ى وظ��ائ��ف ال�س�ي��ارة
املهمة أسفل الشاشة املركزية قياس  10.9بوصات في
نظام بورشه إلدارة االتصاالت.
ت �ت��واف��ر س �ي��ارت��ا  911ت ��ارغ ��ا ال �ج��دي��دت��ان اآلن عند
الطلب ،وستصل الدفعة األولى إلى األس��واق اعتبارًا
من سبتمبر  .2020ويمكن الحصول على معلومات
ع��ن س�ع��ر ال�ت�ج��زئ��ة األس��اس��ي وم��واص �ف��ات ك��ل ط��راز
ومدى توافره في األسواق املحلية لدى أقرب مركز من
مراكز بورشه.
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فرنسا :حظر التجمعات الدينية غير قانوني
قضت محكمة إداري��ة فرنسية بأن على الحكومة أن ترفع الحظر الذي كانت قد فرضته على
التجمعات في دور العبادة في غضون ثمانية أي��ام .وكانت الحكومة قد حظرت التجمعات
الدينية في إط��ار ال�ق��رارات التي اتخذتها لوقف تفشي فيروس ك��ورون��ا .وج��اء في حيثيات
الحكم الذي أصدره مجلس الدولة أن الحظر غير «متناسب في طبيعته» وتسبب في «ضرر
غير مبرر قانوني بشكل كبير وواضح».
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تجربة مع جامعة أميركية الكتشاف أقصر فترة للحجر اآلمن

تايوان :خطة ذكية الستئناف الرحالت الجوية

■ محاوالت لتمكين المسافرين من مغادرة الحجر بعد بضعة أيام بدالً من أسبوعين
ال ��ذي ��ن ع �ل �ي �ه��م ال �ق �ي��ام ب ��رح�ل�ات ق �ص �ي��رة ل�ل�ع�م��ل
ً
مغادرة الحجر الصحي بعد بضعة أيام بدال من
أسبوعني».

كاثرين هيلي (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمد أمين

بروتوكول سفر آمن

ت��واج��ه ش��رك��ات ال�ط�ي��ران وامل �ط��ارات أس��وأ أزماتها
على اإلطالق ،بسبب التدابير املتخذة الحتواء وباء
«كورونا» ،وتضغط هذه الصناعة على الحكومات
إليجاد وسائل للمساعدة في استئناف السفر.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،ذك��رت ك��اث��ري��ن هيلي ،ف��ي مقالة
ب �ص �ح �ي �ف��ة «ف��اي �ن �ن �ش��ال ت ��اي� �م ��ز» ،أن «ال �ح �ك��وم��ة
التايوانية وجامعة ستانفورد األميركية تعمالن
ع �ل ��ى إع� � � ��داد ن� �ظ ��ام ل �ل �ح �ج��ر ال �ص �ح ��ي والخ �ت �ب ��ار
ّ
ً
امل �س��اف��ري��ن األج ��ان ��ب ،ي�م�ك��ن أن ي��وف��ر ب��روت��وك��وال
جديدًا للعودة األوسع للطيران الدولي».

ت� �ق ��وم ح �ك��وم��ة ت� ��اي� ��وان ح��ال �ي��ًا ب �م��راج �ع��ة خ�ط��ة
الستقبال بعض املواطنني األجانب ،الذين تعتبر
زياراتهم حيوية ألسباب اقتصادية أو سياسية.
ووفقًا للبروفيسور تشانغ«:سيتم اختبار هؤالء
ال�ق��ادم�ين ع�ن��د ال��وص��ول ،وم ��رة أخ ��رى ف��ي ف�ت��رات
زم �ن �ي��ة م� �ح ��ددة ،وس� ُ�ي �س �م��ح ل �ه��م ب ��ال� �خ ��روج من
ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ل��وج�ه��ات م �ح��ددة م�س�ب�ق��ًا ،مثل
اجتماعات الشركات أو االجتماعات الحكومية».
وي �م �ك��ن ل �ت �ج��رب��ة س �ت��ان �ف��ورد أن ت �ض��ع األس ��اس
ل�ش��يء أك�ث��ر قابلية للتطوير .وي��أم��ل ت�ش��ن تشي
ماي ،نائب رئيس الوزراء التايواني« ،في تطوير
ب��روت��وك��ول سفر آم��ن يمكننا اس�ت�خ��دام��ه إلع��ادة
الرحالت الجوية تدريجيًا مع الدول ذات التفكير
املماثل».
وق� ��ال وان� ��غ إن ��ه ي�م�ك��ن اس �ت �خ��دام ن �ت��ائ��ج امل �ش��روع
إلنشاء محطات اختبار سريعة في امل�ط��ارات ،مما
ي��ؤه��ل أع ��دادًا ك�ب�ي��رة م��ن امل�س��اف��ري��ن ل�ف�ت��رات أقصر
ل�ل�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ع�ن��د ال ��وص ��ول ال ��ى ال�ج�ه��ة ال�ت��ي
يقصدونها.

ملاذا تايوان تحديدًا؟
ك��ان أداء ت��اي��وان أف �ض��ل م��ن ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال� ��دول في
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع م� ��رض «ك� ��وف � �ي� ��د »-19ال � ��ذي ي�س� ّ�ب�ب��ه
ال� �ف� �ي ��روس امل �س �ت �ج ��د ،ح �ي ��ث ت ��وف ��ي ف �ي �ه��ا س�ب�ع��ة
أش�خ��اص فقط ،وسجلت أق��ل م��ن  500إص��اب��ة ،ولم
تبلغ عن حاالت إصابة جديدة منذ أكثر من أسبوع،
ولم تحدث إصابات محليًا في أكثر من شهر.
وألن ص �ل�ات ال �س �ف��ر ب�ي�ن�ه��ا وب �ي�ن ال �ص�ي�ن وث �ي �ق��ة،
ح �ظ��رت ت ��اي ��وان امل��واط �ن�ي�ن ال�ص�ي�ن�ي�ين م��ن دخ��ول
أراض �ي �ه��ا م�ن��ذ أوائ� ��ل ف �ب��راي��ر ،ك�م��ا ح �ظ��رت دخ��ول
جميع األجانب منذ منتصف م��ارس .وعلى الرغم
م��ن أن ال �ص�ي�ن أب �ل �غ��ت ع ��ن ث �م��ان��ي ح� ��االت ج��دي��دة
ف�ق��ط ،ال�س�ب��ت امل��اض��ي ،وب ��دأت ال �ع��ودة إل��ى الحياة
الطبيعية ،فإن تايوان ليست مستعدة بعد للسماح
بدخول املواطنني الصينيني م��رة أخ��رى ،ول��و على
أساس كل حالة على حدة.
وق� ��ال ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ت �ش��ن ش�ي�ن ج�ي�ن ،وه ��و ع��ال��م
أوب� �ئ ��ة ،إن ت��اي �ب �ي��ه ت �ح �ت��اج إل� ��ى م��زي��د م ��ن ال��وق��ت
إلع� � ��ادة اس �ت �ئ �ن��اف ال� ��رح �ل�ات م ��ع ال� �ص�ي�ن م �ق��ارن��ة
ب��ال��دول األخ��رى ،مشيرًا إل��ى نقص الشفافية (عند
ال�ص�ي�ن�ي�ين) .وأض � ��اف« :ح �ت��ى ال �ي ��وم ،ل�ي��س لدينا
بيانات ح��ول ع��دد األش�خ��اص الذين تم اختبارهم
في الصني .لذلك يجب أن نتوخى الحذر».

ما دافع التجربة؟
قالت السلطات في تايوان إنها لن تستأنف السفر

خالل أسوأ أزمة

أشخاص مرتدين كمامات لتج ّنب عدوى «كورونا» في تايبيه (أ ب)

■ التجربة قد ّ
توفر بروتوكوالً جديداً إلعادة تشغيل رحالت الطيران الدولي بشكل أوسع
■ «ستانفورد» :يمكن استخدام نتائج المشروع إلنشاء محطات اختبار سريعة في المطارات
الدولي حتى يتوفر اللقاح ،لكن مسؤولي الصحة
ي�س�ع��ون ل�ل�س�م��اح ب��اس �ت �ث �ن��اءات ل�ب�ع��ض ال��رح�لات
الضرورية .وباعتبار تايوان مركزًا عامليًا لتصنيع
ّ
املوصالت ،يزورها املهندسون العاملون في
أشباه
صناعة الرقائق األميركية بشكل متكرر.
وذك� � ��ر ال �ب ��روف �ي �س ��ور ت �ش��ان��غ ش � ��ان ش� � ��ون ،م�ن�ظ��م
اجتماع اللجنة االستشارية للوباء« :بالنظر إلى
م ��دى ان �خ �ف��اض م �ع ��دالت اإلص ��اب ��ة ل��دي �ن��ا م�ق��ارن��ة
بمعظم ال��دول األخ ��رى ،يجب علينا االنفتاح على
البلدان التي تسيطر على انتشار الوباء فقط ،لكن

هذه عملية طويلة جدًا .وطاملا أن بعض البلدان لم
تسيطر على املرض ،علينا النظر في حلول للقيام
ببعض التبادالت».

ما طبيعتها؟
وبموجب التجربة التي تخطط تايبيه إلجرائها
الشهر املقبل ،بالتعاون م��ع كلية الطب بجامعة
س� �ت ��ان� �ف ��ورد ،س �ي �س��اف��ر  500ش �خ ��ص م� ��ن س ��ان
فرانسيسكو إلى العاصمة التايوانية ،بعد إجراء
اختبار الفيروس عليهم ،وثبوت عدم إصابتهم،

وخضوعهم للحجر الصحي قبل السفر .وسيتم
ف�ح�ص�ه��م م ��رة أخ ��رى ك��ل ي��وم�ين ب�ع��د وص��ول�ه��م،
وس�ي�خ�ض�ع��ون ل�ل�ح�ج��ر ال �ص �ح��ي  14ي��وم��ًا (م��رة
أخ� ��رى) ،وه��و إج� ��راء إل��زام��ي ل�ك��ل ش�خ��ص يدخل
تايوان.
وي� �ق ��ول ج��اي �س��ون وان� � ��غ ،األس� �ت ��اذ ب�ك�ل�ي��ة ال�ط��ب
ف��ي جامعة ستانفورد ،ال��ذي يقوم على املشروع
ب��ال�ت�ع��اون م��ع امل�س��ؤول�ين الصحيني ف��ي ت��اي��وان،
إن «ال � �ه ��دف ه ��و اك �ت �ش��اف أق �ص ��ر ف �ت ��رة ل�ل�ح�ج��ر
الصحي اآلم��ن ،بحيث يمكن السماح لألشخاص

ت��أت��ي ال �ت�ج��رب��ة ف��ي ال��وق��ت ال� ��ذي ت�س�ت�ك�ش��ف فيه
العديد من البلدان كيفية استعادة بعض الرحالت
ال��دول�ي��ة ع�ل��ى األق ��ل ،ف�ف��ي ال�ي��اب��ان وه��ون��غ ك��ون��غ،
يتم اج��راء اختبار الفيروس على املسافرين عند
ال��وص��ول ال��ى امل�ط��ار وي�ض�ط��رون الن�ت�ظ��ار نتائج
الفحص.
وف ��ي ب �ع��ض ال � ��دول م �ث��ل اس �ب��ان �ي��ا ،ع�ل�ق��ت ال�س�ف��ر
ال��دول��ي ل�غ�ي��ر امل�ق�ي�م�ين ت �م��ام��ًا ،أو أوق �ف��ت جميع
الرحالت الجوية إلى البالد ،كما هو حال الهند.
ودع� ��ا ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ط��ار ه �ي �ث��رو ب�ل�ن��دن
الحكومة البريطانية األحد إلى تسهيل السفر بني
اململكة امل�ت�ح��دة وال ��دول ال�ت��ي تعتبر «منخفضة
امل� �خ ��اط ��ر» .وت �خ �ط��ط ب��ري �ط��ان �ي��ا ل �ف��رض ال�ح�ج��ر
الصحي مل��دة  14ي��وم��ًا على ال�ق��ادم�ين ،ف��ي الوقت
الذي تتحرك فيه لفتح االقتصاد املحلي.

سيكون جاهزاً هذا العام

ّ
مطور
علماء صينيون :عقار
لوقف «كورونا» ..من دون لقاح
وس��ط سباق دول��ي للعثور على عالجات ولقاحات،
ي�ط� ّ�ور مختبر صيني ع�ق��ارا يعتقد أن ل��دي��ه ال�ق��درة
على وق��ف تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد .ويقول
ب��اح�ث��ون إن ال�ع�ق��ار ال��ذي ي�ج��ري العلماء اخ�ت�ب��ارات
ع�ل�ي��ه ف��ي ج��ام�ع��ة ب �ك�ين ،ل��ن ي�خ�ف��ض ف �ت��رة ال�ت�ع��اف��ي
للمصابني فحسب ،ب��ل بإمكانه كذلك توفير مناعة
قصيرة األمد من الفيروس.
وق� ��ال م��دي��ر م��رك��ز ب �ك�ين ل�ل�إب ��داع امل �ت �ق� ّ�دم ف��ي ع�ل��وم
الجينوم ساني شي لوكالة فرانس برس ،إن العقار
ن �ج��ح ف ��ي م��رح �ل��ة االخ� �ت� �ب ��ارات ال �ت ��ي أج ��ري ��ت ع�ل��ى
ّ
الحيوانات .وأف��اد شي «عندما حقنا فئرانا مصابة
ّ
محيدة ،انخفض الحمل الفيروسي
بأجسام مضادة
بعامل قدره .»2500
وأض��اف «يعني ذل��ك أن لهذا العقار املحتمل تأثيرا
عالجيا».
ّ
محيدة ،ينتجها
ويستخدم العقار أجساما مضادة
ج �ه��از امل �ن��اع��ة ال �ب �ش��ري مل �ن��ع ال �ف �ي��روس م��ن إص��اب��ة
الخاليا ،والتي عزلها فريق شي من دم  60مريضا
تعافوا.
وتشير دراس��ة أج��ري��ت على أب�ح��اث الفريق ونشرت
«س� ��ل» ال�ع�ل�م�ي��ة إل ��ى أن اس�ت�خ��دام
األح ��د ف��ي م�ج�ل��ة ِ
ّ
األج �س��ام امل �ض��ادة ي��وف��ر «ع�لاج��ا» محتمال للمرض
ّ
ويقصر فترة التعافي.
وق� ��ال ش��ي إن ف��ري �ق��ه ع �م��ل «ل �ي�ل�ا ن� �ه ��ارا» ب�ح�ث��ا عن
الجسم املضاد.
وأوض��ح «تكمن خبرتنا ف��ي علوم الجينوم أحادية
ال�خ�ل�ي��ة ب��دال م��ن امل�ن��اع��ة وع�ل��م ال �ف �ي��روس��ات .عندما
أدرك �ن��ا أن ب��إم�ك��ان ال�ن�ه��ج ال�ج�ي�ن��وم��ي امل�ع�ت�م��د على
الخلية ال��واح��دة إي �ج��اد ج�س��م م�ض��اد م�ح� ّ�ي��د بشكل
فاعل غمرتنا السعادة».
وأض� � ��اف أن م ��ن امل �ت��وق��ع أن ي �ك ��ون ال �ع �ق��ار ج��اه��زا
ل�لاس�ت�خ��دام ف��ي وق��ت الح��ق ه��ذا ال �ع��ام وف��ي ال��وق��ت
امل �ن��اس��ب ،مل��واج �ه��ة أي ت�ف��ش محتمل خ�ل�ال ال�ش�ت��اء
للفيروس.
وأف��اد ان «التخطيط جار لبدء التجارب السريرية»،
مضيفا أنها ستجرى في أستراليا وغيرها من الدول.
وق � ��ال «ن ��أم ��ل ب ��أن ت �ت �ح� ّ�ول ه ��ذه األج� �س ��ام امل �ض��ادة
ّ
املحيدة إلى عقار متخصص يمكنه وقف الوباء».
وقال مسؤول صحي األسبوع املاضي إن لدى الصني
حاليا خمسة لقاحات ك��ورون��ا محتملة ف��ي مرحلة
االختبار.

ترامب يتناول
«هيدروكسي كلوروكين»
ويعلن عن تقدم هائل
بشأن عالجات الفيروس
شكوك حول لقاح
أوكسفورد ..تم اختباره
على القرود وفشل
فشل لقاح اوكسفورد
وف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ي�خ�ض��ع ال �ل �ق��اح ال� ��ذي ُي �ع ��رف ب��اس��م
« »ChAdOx1 nCoV-19وتعمل عليه جامعة اوكسفورد
َّ
ل�ل�ت�ج��ارب ال�ب�ش��ري��ة ،وح ��ذر خبراء م��ن أن ه��ذا للقاح،
ال��ذي ك��ان ُيتوقع له أن يكون «ف��ي واج�ه��ة» السباق ،ال
ي��وق��ف ال�ف�ي��روس ل��دى ال �ق��رود ،وم��ن أن��ه ق��د يحمل أث�رًا
ج��زئ �ي��ًا ف �ق��ط .إذ إن ت �ج��ارب ال �ل �ق��اح ع �ل��ى ق� ��رود م�ك��اك
ري�س��وس��ي ل��م ت��وق��ف إص��اب��ة ال �ح �ي��وان��ات ب��ال�ف�ي��روس،
وأث ��ارت ال�ت�س��اؤالت ح��ول فاعلية اللقاح املحتملة مع
ال�ب�ش��ر ،وح ��ول ال�ت�ط��وي��ر امل�س�ت�م��ر ،وف��ق ت�ق��ري��ر نشرته
صحيفة التلغراف البريطانية .فقد توسطت الحكومة
البريطانية في صفقة بني جامعة أوكسفورد والشركة
املنتجة للقاح ،AstraZeneca ،إلنتاج  30مليون جرعة،
إذا ث�ب�ت��ت ف��اع�ل�ي�ت��ه ،ب�ع��د أن ض�خ��ت  47م�ل�ي��ون جنيه
إسترليني من أجل البحث.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ال��دك �ت��ور ول �ي��ام ه��اس�ي�ل�ت�ين ،األس �ت��اذ
السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد ،الذي اضطلع
بدور محوري في تطوير عالجات مبكرة ملرض اإليدز:
«ج�م�ي��ع ال �ق��رود ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ع�ل��ى ل �ق��اح أوك �س �ف��ورد
أصيبت عند تعرضها للفيروس ،وه��و م��ا ي�ق��اس عن
ط��ري��ق اس�ت�ع��ادة ج�ي�ن��وم ف�ي��روس��ات ال�ح�م��ض ال�ن��ووي
الريبوزي املستخرج من إفرازات األنف».
كذلك كتب الدكتور هاسيلتني في مقال بمجلة فوربس:

«لم يكن هناك اختالف
ف ��ي ك �م �ي��ة ال �ح �م��ض ال � �ن� ��ووي ال ��ري � �ب ��وزي ل �ل �ف �ي��روس
املكتشفة من هذا املوقع في القرود التي حصلت على
اللقاح ،عند مقارنتها مع الحيوانات التي لم تحصل
عليه .وهو ما يعني أن جميع الحيوانات التي حصلت
على اللقاح أصيبت».
تأتي ه ��ذه ال �ش �ك��وك ح ��ول ال �ل �ق��اح ب�ع��د أن ق ��ال وزير
األعمال البريطانى ألوك شارما إن السرعة التي تمضي
ب�ه��ا ج��ام�ع��ة أوكسفورد ل�ت�ط��وي��ر ال�ل�ق��اح ك��ان��ت «غير
مسبوقة بحق» ،وإن التجارب السريرية األولية كانت
«تتقدم بشكل جيد».

اللقاح األميركي

وف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دةّ ،
رح��ب الرئيس دون��ال��د ترامب
ّ
بالتقدم ال��ذي حققته شركة «موديرنا» للتكنولوجيا
ال �ح �ي��وي��ة ،ح �ي��ث أع �ل �ن��ت ع ��ن ن �ت��ائ��ج أول� �ي ��ة ج � �دًا لكن
ّ
ّ
متطوعني،
مشجعة للقاحها التجريبي ل��دى ثمانية
قبل تجارب على نطاق واسع مرتقبة في يوليو.
وأعلن ترامب أنه تم اإلعالن عن بعض األمور املهمة،
وهناك أم��ور أخ��رى سيتم اإلع�لان عنها في ما يتعلق
بعالج ولقاحات «كورونا».

هيدروكسي كلوروكني
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،أب�ل��غ ت��رام��ب الصحافيني أن��ه يتناول
ع�ق��ار ه�ي��دروك�س��ي ك�ل��وروك�ين امل �ض� ّ�اد ل�ل�م�لاري��ا ،ال��ذي
انقسم املجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة
ً
«ك��ورون��ا» ،ق��ائ�لا «أت�ن��اول��ه منذ نحو أس�ب��وع ونصف
األس � �ب� ��وع ،أت� �ن ��اول ح� ّ�ب��ة ي��وم �ي ��ًا» ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن أي
ع��وارض للمرض ل��م تظهر عليه .وذك��ر أن تناوله «لن
ّ
ي��ؤدي إل��ى ض��رر» ،م��ؤك�دًا أن��ه «يتم استخدامه منذ 40
عامًا للمالريا ( )...الكثير من األطباء يتناولونه» ،في
ّ
وق��ت ح��ذرت السلطات الصحية األميركية من تناوله
خارج إطار املستشفى أو التجارب السريرية.
وب �ع��د ف �ت��رة وج� �ي ��زة م ��ن ك �ش��ف ت ��رام ��ب ع ��ن ت�ع��اط�ي��ه
ال �ع �ق��ار ،أك ��د ط�ب�ي��ب ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ش ��ون ك��ون�ل��ي أن��ه
والرئيس توصال إل��ى نتائج مفادها أن فوائد العقار
ت �ف��وق م �خ��اط��ره .وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى إع�ل��ان ت ��رام ��ب ،ق��ال��ت
رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي:
«من األفضل أال يتناول شيئًا لم يوافق عليه العلماء،
خصوصًا في مثل فئته العمرية ،ولنقل بمثل فئة وزنه،
املسماة السمنة املرضية».

«اتفاق بشأن الوصول الالئق والميسر للقاح»

«الصحة العالمية»:
تحقيق دولي حول تفشي الفيروس
وافقت الدول أعضاء منظمة الصحة العاملية ،أمس ،على
ف�ت��ح تحقيق ب�ش��أن اس�ت�ج��اب��ة ال��وك��ال��ة األم�م�ي��ة لتفشي
ف�ي��روس «ك��ورون��ا» املستجد ف��ي ظ��ل تفاقم االن�ت�ق��ادات
األميركية لطريقة تعاطيها مع الوباء.
ّ
وتبنت الدول التي شاركت في االجتماع السنوي للمنظمة،
الذي انعقد عبر اإلنترنت ألول مرة ،قرارًا باإلجماع يدعو
إلى «تقييم محايد ومستقل وشامل» لالستجابة الدولية
لألزمة ،بما في ذلك التحقيق في الخطوات التي قامت بها
ّ
املنظمة و«إطاراتها الزمنية في ما يتعلق بالوباء».
ّ
كما واف��ق االع�ض��اء على م�ش��روع ق��رار يحض على أن
يكون الحصول على لقاح مستقبلي لفيروس «كورونا»
ً
إن وجد «عادال» و«ميسور التكلفة».
وينص القرار على ض��رورة العمل بشكل تعاوني على

جميع املستويات لتطوير واختبار وزيادة إنتاج وسائل
التشخيص والعالج واألدوية واللقاحات املأمونة والفعالة
وامل �ي �س��ورة ال�ت�ك�ل�ف��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك اآلل �ي��ات ال�ق��ائ�م��ة على
«التجميع الطوعي» وترخيص براءات االختراع لتسهيل
ال�ح�ص��ول على تلك األدوات ف��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب .وك��ان
الرئيس األم�ي��رك��ي ه��دد بتعليق تمويل ب�ل�اده للمنظمة
بصورة دائمة ،وأمهلها شهرًا للتوصل إلى نتائج مفيدة.
وكتب ترامب في تغريدة «إذا لم تلتزم منظمة الصحة
العاملية إدخ��ال تحسينات جوهرية كبيرة ف��ي غضون
ّ
ّ
فسأحول تجميدي املؤقت لتمويل
الثالثني يومًا املقبلة
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ملنظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة إل ��ى تجميد
دائ��م ،وسأعيد النظر في عضويتنا باملنظمة»( .أ ف ب،
رويترز)
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في استحضار ٍ لصراع حافظ وشقيقه رفعت

ً
احتياطيا
األسد يهاجم مخلوف ..ويحجز أمواله
ب�ع��د أس��اب�ي��ع م��ن ال �ص��راع ،تلقى رام ��ي م�خ�ل��وف ،اب��ن
خال رئيس النظام السوري بشار األسد ،أمس ،ضربة
قاسية ،حيث أصدرت وزارة املالية في حكومة النظام،
قرارًا بالحجز االحتياطي على أمواله وأم��وال زوجته
وأوالده .وت �ض� ّ�م��ن ال� �ق ��رار أن «ال �ح �ج��ز االح �ت �ي��اط��ي
يشمل األموال املنقولة وغير املنقولة العائدة للمدعو
رام��ي مخلوف ،ضمانًا لتسديد املبالغ املترتبة عليه،
ملصلحة الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد».
كما قرر النظام منع مخلوف من التعاقد مع الجهات
الحكومية لـ 5سنوات.
وجاء قرار الحجز على الرغم من أن مخلوف كان خرج
في الساعات املاضية ليؤكد نيته دف��ع األم��وال  -بعد
ف�ت��رة م��ن امل�م��اط�ل��ة  -لكنه رف��ض ال�ت�ن� ّ�ح��ي ع��ن رئ��اس��ة
مجلس إدارة شركة «سيرياتيل» لالتصاالت ،املشغل
األساسي لخدمات الهاتف املحمول في سوريا.

من بوابة «كورونا» واستغالال ً لوالية ترامب

خالد جان سيز

مداهمات بمشاركة الروس
وتأزمت العالقة بني رجل األعمال السوري املوضوع
على الئحة العقوبات ،واألس��د ،اإلث�ن�ين ،ح�ين داهمت
ق � ��وى األم � � ��ن  -ب ��رف� �ق ��ة ال� �ش ��رط ��ة ال� ��روس � �ي� ��ة  -ش��رك��ة
«سيرياتل» و«جمعية البستان» الخيرية ،واعتقلت
العشرات من مديريه وموظفيه.
وك � � ��ان م� �خ� �ل ��وف ن� �ش ��ر ،اإلث� � �ن �ي��ن ،ع� �ب ��ر ص �ف �ح �ت��ه ف��ي
«ف �ي �س �ب��وك» ،وث�ي�ق��ة مسجلة رس�م�ي��ًا ف��ي ال�ع��اش��ر من
ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،ت �ظ �ه��ر ان «س �ي��ري��ات �ي��ل» م�س�ت�ع��دة
لتسديد املبالغ املفروضة عليها ،حيث طلبت الشركة
ب��أن ت�ك��ون العملية على دف�ع��ات بما ف��ي ذل��ك الفوائد
املترتبة عليها.
وردت هيئة االت �ص��االت على م��ا ن�ش��ره مخلوف بأنه
يأتي ضمن «حملة الخداع واملواربة للتهرب من سداد
ح�ق��وق ال�خ��زي�ن��ة ال �ع��ام��ة» .وأض��اف��ت أن��ه ي��رف��ض منح
فريق اإلدارة التنفيذية صالحية التوقيع على االتفاق
لسداد املبالغ املترتبة على الخزينة ،معززة هذا األمر
بوثيقة توضح ذلك.

ّ
التنحي
رفض

واألح��د ،كشف مخلوف في فيديو جديد أن السلطات
ك� ��ان� ��ت ق � ��د أع� �ط� �ت ��ه م� �ه� �ل ��ة ل�ل�اس� �ت� �ق ��ال ��ة م � ��ن رئ ��اس ��ة
«سيرياتيل» ،مهددة بسحب الترخيص ،فأعلن رفضه
ّ
التنحي واالستقالة.
وه� ��دد م �خ �ل��وف ب ��أن ان �ه �ي��ار «س �ي��ري��ات �ي��ل» س�ي��وج��ه
ض��رب��ة «ك��ارث �ي��ة» ل�لاق�ت�ص��اد ال �س ��وري ،ألن �ه��ا مصدر
رئيسي إليرادات النظام ،وفق تعبيره.
وات�ه��م مخلوف ال�ن�ظ��ام بالضغط ،ف�ق��ال إن الضغوط
مستمرة عليه وحتى على أصغر موظف ،كاشفا أن هم
السلطات إجباره على التخلي عن جزء من اإلي��رادات
ال �ت��ي ه��ي ح��ق م�س��اه�م��ي ال �ش��رك��ة ال �ب��ال��غ ع��دده��م ما
يقارب  6500مساهم.

الدائرة الداخلية
ووص��ل الوضع بني قطب االقتصاد ال�س��وري واألس��د

الحجز يشمل أصول رامي
وأمواله وأموال زوجته وأوالده
إل ��ى أع �ل��ى درج� ��ات ال�ت��وت��ر خ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل��اض�ي��ة،
خصوصًا بعدما خ��رج مخلوف ،امل�ع��روف ببعده عن
اإلع�لام ،بفيديوهات على حسابه في موقع التواصل
االج �ت �م��اع��ي «ف �ي �س �ب��وك» ،ي�ش�ك��و ف�ي�ه��ا أن ��ه ي�ت�ع��رض

لضغوط إلجباره على دفع أموال على أنها مستحقات
متراكمة ،وهي دون وجه حق ،وفق تعبيره.
واستلم األس��د السلطة ع��ام  2000خلفًا لوالده حافظ
األس� ��د ،ال ��ذي ح�ك��م س��وري��ا مل��دة ث�لاث�ين ع��ام��ًا (1970-
.)2000
وي �ق��ول خ�ب��راء ف��ي ال�ش��أن ال �س��وري إن م��ا ي�ح��دث بني
بشار ورامي استحضار للخالف الذي وقع بني حافظ
وشقيقه رف�ع��ت ع��ام  ،1982معتبرين أن��ه أك�ب��ر صدع
داخلي منذ عقود في األسرة التي حكمت سوريا منذ
وصول حافظ األسد إلى سدة الحكم قبل  50عامًا( .أ
ف ب ،رويترز)

توابع الوباء أخطر ..وحر الصيف لن يقتله

في نهاية أبريل املاضي ،اتفق رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو ،مع زعيم حزب
«أزرق  -أب �ي��ض» بيني غ��ان�ت��س (ش��ري�ك��ه في
االئتالف الحكومي) ،على ضم أج��زاء واسعة
من الضفة الغربية أول يوليو املقبل ،تشمل
غور األردن وجميع املستوطنات اإلسرائيلية
في الضفة الغربية املحتلة.
وب � �ع ��د ات � �ه� ��ام� ��ات إلس� ��رائ � �ي� ��ل ب �ت �ع � ّ�م ��د ن�ش��ر
الفيروس املستجد بني الفلسطينيني ،وحديث
م �س��ؤول�ين إس��رائ �ي �ل �ي�ين ع ��ن اس �ت �غ�لال ف�ت��رة
رئاسة دونالد ترامب ،يتساءل مراقبون عما
َ
إذا كانت تل أبيب ستستغل هذين العاملني
ف��ي تسريع ال�ض��م ،وم��ا خ�ي��ارات األردن للرد.
وفي ما يلي أبرز تفاصيل القضية.
أك��د م��دي��ر ال�ط��ب ال��وق��ائ��ي ف��ي وزارة الصحة
الفلسطينية علي عبد ربه أن «الفرق الطبية
ّ
تجد عراقيل إسرائيلية كبيرة تعطل عملها
ال�ي��وم��ي ف��ي متابعة ال �ح��االت ،خصوصًا في
مدينة القدس وضواحيها واملناطق املصنفة
ّ
يصعب ال��وص��ول إل��ى العديد من
«س��ي» ،م��ا
امل��واط �ن�ين لتمكينهم م��ن ال �خ��دم��ات الطبية
والرعاية األساسية».
وخ�ل�ال ح��دي�ث��ه إل��ى ب��رن��ام��ج «ل�ل�ق�ص��ة بقية»
ال � ��ذي ت �ب �ث��ه ق �ن��اة «ال� �ج ��زي ��رة» ،أض � ��اف« :م��ن
ضمن اإلجراءات اإلسرائيلية ّ
تعمد فتح مياه
امل �ج��اري امل �ل��وث��ة ف��ي األراض � ��ي ال��زراع �ي��ة ،ما
يتسبب في تلوث خطير وخلق بيئة حاضنة
ل �ل �ف �ي��روس��ات ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا ك ��ورون ��ا» .وأوض ��ح
أن «أك �ث��ر م��ن  %70م��ن اإلص ��اب ��ات امل�س�ج�ل��ة
رس �م �ي��ًا ل� ��دى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ت �ع��ود ل�ل�ع�م��ال
وم�خ��ال�ط�ي�ه��م» ،م �ح � ّ�ذرًا م��ن «خ �ط ��ورة ّ
تعمد
سلطات االح�ت�لال فتح البوابات بني أراض��ي
ال�ض�ف��ة وم �ن��اط��ق  48امل�ص�ن�ف��ة م ��وب ��وءة ،مع
إعطاء كل املغريات للعمال ،للعمل في تنظيف
مراكز إيواء املصابني بالفيروس ،حتى تنتقل
لهم ال�ع��دوى وينتشر ال��وب��اء أكثر فأكثر بني
أهاليهم».

«هآرتس» :الخطوة
قد تدفع األردن إلى إلغاء
اتفاقية السالم
استغالل فترة ترامب

م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،دع ��ا ال�س�ف�ي��ر اإلس��رائ �ي �ل��ي ل��دى
واش�ن�ط��ن رون دري �م��ر ،اإلث �ن�ين ،إل��ى اإلس��راع
ف��ي ال �ض��م ،ت�ح�س�ب��ًا ألن ي� ��ؤدي ف ��وز محتمل
لجو ب��اي��دن ،املرشح الديموقراطي املفترض
ب��ان �ت �خ��اب��ات ال ��رئ ��اس ��ة األم �ي ��رك �ي ��ة امل �ق �ب �ل��ة،
إل ��ى إح �ب��اط امل �خ �ط��ط ،وف ��ق م��ا ن�ق�ل��ت ال�ق�ن��اة
اإلسرائيلية ال �ـ  13ع��ن  3م�ص��ادر إسرائيلية
َّ
وأميركية ،وصفتها بـ«املطلعة».
وف��ي  6ال �ج��اري ،أك��د ب��اي��دن ،ف��ي ب�ي��ان أرسله
إل��ى وكالة األن�ب��اء اليهودية « ،»JTAض��رورة
ال �ض �غ��ط ع �ل��ى إس ��رائ� �ي ��ل مل�ن�ع�ه��ا م ��ن ات �خ��اذ
خ � �ط� ��وات أح � ��ادي � ��ة ال� �ج ��ان ��ب ق� ��د ت �ج �ع��ل ح��ل
ً
الدولتني مستحيال ،في إشارة لخطوة الضم.

موقف األردن ..وخياراته
وكان العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني أكد
ف��ي تصريحات ملجلة دي��ر شبيغل األمل��ان�ي��ة،
الجمعة املاضي ،أن «مسار الضم سيؤدي إلى
ّ
صدام كبير ،وعمان تفحص كل الخيارات».
وك� �ش� �ف ��ت ص �ح �ي �ف��ة ه� ��آرت� ��س ع� ��ن ت� �ق ��دي ��رات
لجهاز األمن اإلسرائيليّ ،
ترجح إقدام األردن
على إلغاء اتفاقية السالم مع إسرائيل ،حال
تنفيذ األخيرة خطتها الخاصة بضم الضفة
الغربية املحتلة وغور األردن.
في السياق ذاته ،أكد الجنرال احتياط عاموس
جلعاد ،رئيس مؤتمر هرتسليا لـ«هآرتس»
أن «املس بالعالقات مع األردن سيكون ضربة
لألمن القومي اإلسرائيلي».

 150ألف وفاة يومياً بأمراض أخرى أشد خطورة

الموجة الثانية من «كورونا» ..جيوسياسية
مع بدء أولى مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية،
تزداد التحذيرات من موجة ثانية من وباء «كورونا»،
وأصبح مصطلح «املوجة الثانية» األكثر ترددًا ،في
حني أن املوجة األولى لم تنته بعد ،السيما بعد أن
خلص باحثون في جامعة برينستون األميركية،
في دراس��ة نشرتها مجلة ساينس العلمية ،إلى أن
ً
الحر في فصل الصيف لن يكون كفيال وحده بإنقاذ
ال�ن�ص��ف ال�ش�م��ال��ي م��ن ال �ك��رة األرض �ي��ة م��ن ال��وب��اء،
على عكس ما قالته دراس��ات سابقة ،أقامت رابطًا
طفيفًا بني املناخ والوباء ،موضحة أنه كلما ارتفعت
الحرارة والرطوبة تراجع انتشار الفيروس.
ّ
املعدة الرئيسة للدراسة رايشتل بايكر ،الباحثة في
جامعة برينستون ،ق��ال��ت إن امل�ن��اخ��ات األك�ث��ر حرًا
ورطوبة لن تبطئ الفيروس في املراحل األولى من
ال�ج��ائ�ح��ة ،وإن ال�ف�ي��روس سينتشر ب�س��رع��ة ،مهما
ك��ان��ت ال�ظ��روف املناخية ،وف��ي ظ��ل غ�ي��اب إج ��راءات
الوقاية أو اللقاح ،سيصيب الفيروس تدريجًا جزءًا
أكبر من الناس ،وبعد ذلك قد يصبح موسميًا ،مثل
الفيروسات األخرى من العائلة نفسها.

ً
عالميا
وفيات الوباء ليست األكثر
تعتبر وفيات فيروس كورونا متواضعة إذا
ما قورنت بوفيات أمراض شائعة أخرى كداء
ال�س�ك��ري وأم ��راض ال�ك�ب��د وال�ق�ل��ب أو الجهاز
التنفسي أو الجهاز الهضمي ،لكنها سببت
ذعرًا عامليًا أكبر.
وتشير الرسوم البيانية املأخوذة عن قاعدة
ب �ي��ان��ات  Our World in Dataإل ��ى أن ال�ع��دد
اإلجمالي للوفيات في أنحاء العالم ،ألسباب
مختلفة –ع��دا كوفيد –19ع��دد ال يستهان به
كذلك.
ونشر موقع «فيجيوال كابيتاليست» الكندي
هذه االحصائيات التي تؤكد ان وفيات فيروس
ك��ورون��ا ل�ي�س��ت األع �ل��ى ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ع��ال��م،
اذ ي �م ��وت ق ��راب ��ة  150أل� ��ف ن �س �م��ة ف ��ي ال �ع��ال��م
ُ
ي��وم�ي��ًا ،وف �ق��ًا آلخ��ر دراس ��ة ش��ام�ل��ة ن �ش��رت ع��ام
 .2017م �ت� ّ
�وس��ط ع ��دد ال��ذي��ن ي �م��وت��ون ي��وم�ي��ًا،
ّ
ُمرتب حسب سبب الوفاة وتأتي في مقدمتها
أم��راض القلب واألوعية الدموية  49الف وفاة،

ث��م ال �س��رط��ان  26ال��ف وف ��اة ،ث��م تليها أم��راض
الجهاز التنفسي بنحو  11ال��ف وف��اة ،اضافة
ال� ��ى األم � � ��راض ال �ن �ف �س �ي��ة وال �ع �ق �ل �ي��ة وأم � ��راض
ال �ج �ه��از ال�ه�ض�م��ي وام� � ��راض ح��دي �ث��ي ال� ��والدة
واإلسهال وداء السكري وامراض الكبد .ويبلغ
إج �م��ال��ي ال ��وف� �ي ��ات ال �ي��وم �ي��ة ب �ه ��ذه االم � ��راض
مجتمعة نحو  150الف وفاة يوميًا ،ومع ذلك،
ال ينعكس اح�ت�لال�ه��ا ال �ص��دارة ف��ي تصوراتنا
حول امل��وت وال في وسائل اإلع�لام ،على عكس
م ��ا ح� ��دث ب �س �ب��ب ج��ائ �ح��ة ك� ��ورون� ��ا .وم �ن ��ذ أن
أعلنت منظمة الصحة العاملية فيروس كورونا
املستجد بوصفه جائحة في  11م��ارس ،2020
كانت الوفيات املؤكدة يوميًا تتراوح على نطاق
واسع بني  272و 10520يوميًا ،كما ان البيانات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ح ��االت ال ��وف ��اة ب�ي�ن ص �ف��وف ال��ذي��ن
ّ
تأكدت إصابتهم بالفيروس تتسم بخصائص
أخرى ،وهذا يجعل الحصول على صورة دقيقة
تصف الوضع الحالي أمرًا بالغ التعقيد.

توقع لحاالت غريبة من متالزمة ما بعد الجائحة

تداعيات جيوسياسية
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن فوبيا اإلص��اب��ة ب��ال�ف�ي��روس لم
تعد كما كانت ف��ي األش�ه��ر األرب�ع��ة األول��ى م��ن هذا
العام ،فإن الطابع الجيوسياسي سيحكم املخاوف
م��ن امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،س ��واء ت��م إي �ج��اد ع�ل�اج لوقف
الوباء أم ال.
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار استعرضت مجلة «ذا أتالنتيك»
األم �ي ��رك �ي ��ة ،ف ��ي ت �ق��ري��ر أع � ��ده ت� ��وم م��اك �ت �ي��غ ،أك �ث��ر
السيناريوهات السياسية ال�ت��ي يخشاها العالم،
موضحة أن م��ن بينها التخلف ع��ن س��داد ال��دي��ون،
ف �م��ع ث �ق��ة أغ� �ل ��ب دول أوروب � � ��ا ف ��ي أن� �ه ��ا ت� �ج ��اوزت
ال �ج��زء ال�س�ي��ئ م��ن ال�ج��ائ�ح��ة ،ف��إن�ه��ا تخشى ف��رص
ع� � ��ودة ظ � �ه� ��وره م� ��ن ج� ��دي� ��د ،ل �ك ��ن ب� � ��دأت ت �ح��دي��ات
أخ��رى تتصاعد من النوع االقتصادي والسياسي
والعسكري.
وقال ماكتينغ إنه «بمجرد أن تبدأ أوروبا وأميركا
ف� ��ي ال� �ش� �ع ��ور ب��أن �ه �م ��ا ق� ��د ب� � ��دآ ب ��ال �س �ي �ط ��رة ع�ل��ى
الفيروس ،يستوطن الوباء في الدول النامية ،وألن
ً
ً
الدول األغنى ستكون ُمستنزفة ،وغارقة في الديون،
وتستميت إلنعاش اقتصادها؛ فستكون يد العون
ً
التي تمدها لتلك ال��دول بطيئة ج �دًا» ،متوقعًا أنه
«نتيجة للذعر ،ستحدث ه�ج��رات واس�ع��ة جنوبي
�ان م� ��ا ،س�ت�ت�خ�ل��ف دول � ��ة م ��ا عن
أوروب� � � ��ا .وف� ��ي م� �ك � ٍ
س��داد ديونها ملؤسسات مالية غربية .ولكن القلق
الحقيقي يبقى ح��ول امل �ك��ان ال ��ذي س�ت�ض��رب��ه ه��ذه
املوجة ،في ظل تصاعد التوتر بني الصني والواليات
ملحوظ ،واتساع
بشكل
املتحدة ،وتباطؤ التجارة
ٍ
ٍ
الصدع البنيوي بني شمال وجنوب أوروبا».

؟

هل تسرّع إسرائيل
ضم الضفة وغور األردن

فرنسا فتحت المدارس
فانتشر الفيروس بين األطفال
التخلف عن سداد ديون..
وخشية أن تكون أوروبا في
قلب الصراع األميركي الصيني
األنظار على روسيا
وم��ن ب�ين امل�خ��اوف م��ا يتعلق بكيفية تصرف روسيا
وق��ائ��ده��ا فالديمير ب��وت�ين ،وه��و خ��وف ت��ردده بعض
أكثر األص��وات تأثيرًا ف��ي دوائ��ر السياسة الخارجية
البريطانية ،التي تخشى أن تكون أوروبا قلب املوجة
الثانية من «كورونا».
أستاذ الدراسات الدفاعية في جامعة كينغز كوليدج
ب �ل �ن��دن ،امل�س�ت�ش��ار ال �خ��اص ال �س��اب��ق ل�ل�ج�ن��ة ال�ق��وم�ي��ة

البريطانية لالستراتيجيات األم�ن�ي��ة ،مايكل ك�لارك،
ي��رى أن روس�ي��ا ال�ت��ي ض�ع��ف اق�ت�ص��اده��ا ب�ع��د انهيار
ُ
أسعار النفط ،تمثل خطرًا أكبر على املصالح األمنية
ً
ال�غ��رب�ي��ة ،وق��د ي��زي��د جشعها ال�ع��دوان��ي وت��رى فرصة
الختبار عزم حلف شمال األطلسي (ناتو).
�وس من ع��دم االستقرار
ويقلق ك�لارك تحديدًا« :م��ن ق� ٍ
يمتد من غرب أفريقيا عبر الشرق األوسط إلى آسيا،
حيث أجبرت النزاعات العديد من السكان على الفرار
خالل السنوات املاضية ،وبعض التسوية مع الصني
ً
يظل احتماال راجحًا لبعض هذه الدول».
وب��ال �ن �س �ب��ة ل�ب��ري �ط��ان�ي��ا وف��رن �س��ا وأمل ��ان� �ي ��ا ،وغ�ي��ره��ا
م ��ن االق� �ت� �ص ��ادات األوروب � �ي� ��ة ال �ك �ب��رى ،ال �ت��ي ت �ح��اول
االس �ت �م �ت��اع ب�م�ظ�ل��ة ال�ح�م��اي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة،
عالقات تجاريةٍ جيد ٍة مع الصني ،فربما
واإلبقاء على
ٍ
لن تزداد تداعيات خطاب إدارة الرئيس دونالد ترامب
ً
دول مثل
املناهض للصني إال صعوبة .وسيكون على ٍ
ب��ري�ط��ان�ي��ا ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي رؤاه� ��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وس��ط
ت �ح��دي��ات ح��اص �ل��ة ب��ال�ف�ع��ل س� ُ�ي �س� ّ�رع �ه��ا ال ��وب ��اء ،مثل
تدهور العالقات بني واشنطن وبكني.

بعد أس�ب��وع واح��د فقط م��ن ع��ودة ثلث طالب
امل� ��دارس ال�ف��رن�س�ي�ين إل��ى م��دارس �ه��م ،انتشرت
ح��ال��ة م��ن ال�ب�ل�ب�ل��ة ف��ي ف��رن�س��ا ب �ش��أن ن�ح��و 70
ح��ال��ة إص��اب��ة ب�ف�ي��روس «ك��وف�ي��د  »19مرتبطة
باملدارس ،بحسب ما ذكرته صحيفة االندبندت
البريطانية .وهذه الحاالت من شأنها أن تضع
تحديا جديدا امام الدول التي تخفف اجراءات
العزل ،وقد تدفع إلى انهاء العام الدراسي.
وزي��ر التعليم الفرنسي ،ج��ان ميشيل بالنكر،
دق ن��اق��وس ال �خ �ط��ر ،ع�ن��دم��ا أخ �ب��ر ب ��أن ع��ودة
الطالب للمدارس عرضت بعض األطفال لخطر
انتقال العدوى إليهم .وقال بالنكر إن املدارس
ُ
املتضررة ستغلق على الفور..
والفكرة املنتشرة حول أن األطفال هم «وسائط
انتقال مكثفة للعدوى» بشكل صامت أو دون
ظهور أعراض عليهم ُدحضت إلى حد كبير في
الدراسات األخيرة ،فقد سجلت فرنسا األسبوع
املاضي أول حالة وف��اة لطفل مرتبطة بمرض
كاواساكي ،وهي متالزمة التهاب غير معروف
م �ص��دره��ا ي �ق��ول ب �ع��ض األط� �ب ��اء إن ف �ي��روس

ً
كورونا قد يكون مسؤوال عن تحفيزها.
وق��ال األط�ب��اء إن املستشفيات يجب أن تتوقع
رؤي��ة امل��زي��د م��ن ال�ح��االت الغامضة التي يبدو
أنها تؤثر في األطفال بعد اإلصابة بالفيروس.
وق� ��ال ال��دك �ت��ور ج �ي �ف��ري ب �ي��رن��ز ،اخ�ت�ص��اص��ي
ال ��رع ��اي ��ة ال� �ح ��رج ��ة ف� ��ي م �س �ت �ش �ف��ى ب��وس �ط��ن
لألطفال ،الذي يعمل ضمن مجموعة عاملية من
األطباء لتسجيل مالحظات حول هذه الحالة،
ال �ت��ي ت�س�م��ى امل �ت�ل�ازم��ة امل �ت �ع��ددة االل �ت �ه��اب��ات
لدى األطفال ،إنها تبدو أنها متالزمة ما بعد
ً
الفيروس .ويحقق األطباء في حاالت  150طفال
على األقل ،معظمهم في نيويورك.
وه � ��ذه امل� �ت�ل�ازم ��ة االل �ت �ه��اب �ي��ة ل �ي �س��ت ن��اج�م��ة
م�ب��اش��رة ع��ن ال �ف �ي��روس وال�ف��رض�ي��ة الرئيسية
ه� ��ي أن� �ه ��ا ت� �ع ��ود إل � ��ى االس� �ت� �ج ��اب ��ة امل �ن��اع �ي��ة
للمريض ،وتشمل األع ��راض اس�ت�م��رار الحمى
وااللتهاب وسوء األداء في األعضاء مثل الكلى
ً
أو القلب .وق��د يظهر االط�ف��ال أي��ض��ا أدل��ة على
التهاب األوعية الدموية ،مثل العيون الحمراء،
واللسان األحمر الالمع ،والشفاه املتشققة.

 16الكويت
الكالم الحر

إقامات
المليار دينار..
و«الزعاطيط»!

داهم القحطاني
م �ن��ذ ع� �ش ��رات ال �س �ن�ين وت� �ج ��ارة اإلق ��ام ��ات
ف ��ي ال �ك��وي��ت م� ��زده� ��رة ،رغ� ��م ك ��ل ال �ق��وان�ين
وال�ت�ص��ري�ح��ات ،ف�ه��ل ال�ح�ك��وم��ات املتعاقبة
عاجزة؟ وما السر الكبير ال��ذي يجعل هذه
القضية غير قابلة للحل؟
ب �ب �س��اط��ة ه� ��ذه ت� �ج ��ارة ل ��ن ت �ن �ت �ه��ي إال إذا
اع �ت �ب��رت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة خ �ط �رًا ي �ه ��دد األم ��ن
الوطني الكويتي ،واستعدت لحرب حقيقية
ضدها ،تدوم سنوات للقضاء عليها.
ل �ك��ن ،مل � ��اذا ك ��ل ه� ��ذا ال �ت �خ��وي��ف م ��ن ت�ج��ار
اإلقامات؟ وكيف يمكن لدولة كاملة أن تقف
عاجزة أمام أفراد؟
السبب بسيط ّ
جدًا..
حجم تجارة اإلق��ام��ات في الكويت يتجاوز
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ك��وي�ت��ي س�ن��وي��ا ،وه ��ذا تقدير
ّ
متحفظ؛ فالحجم الحقيقي قد يفوق ذلك.
لهذا ،ال يمكن أن ّ
نتخيل أن هؤالء املجاميع
ال ��ذي ��ن ي� ��دي� ��رون ه � ��ذه ال� �ت� �ج ��ارة ال�ض�خ�م��ة
ّ
والسهلة سيتخلون عنها بكل سهولة.
ه �ن��اك ح �ج��م ه��ائ��ل م��ن ه ��ذه األم � ��وال ال�ت��ي
تتيح لهؤالء الفاسدين التغلغل عبر وسائل
اإلع �ل��ام ،وش �ب �ك��ات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
مزيفّ ،
لتشكيل رأي عام ّ
يهون من تجارة
اإلقامات ،ويضخم قضايا أقل شأنًا.
ف ��ي امل �ك �س �ي��ك ت �م��ت االس �ت �ع��ان��ة ب��ال�ج�ي��ش،
وفي إيطاليا كذلك ،حني قررت الحكومتان
مواجهة الهجرة غير الشرعية التي تنظمها
شبكات إجرامية تتاجر في البشر ،وتعدهم
بتسهيل هجرتهم.
ل � �ه ��ذا ،ي �ش �ع��ر ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب��أن
تهديدات املسؤولني لتجار االقامات مجرد
ك�لام ليل يمحوه النهار ،وأن مواجهة هذه
التجارة تتطلب حربًا حقيقية ،وكل ما يقال
غير ذلك مجرد كالم مرسل ال قيمة له.
ان ل�ل�ش�ي�ط��ان أوج �ه��ًا ع� ��دة ..ل �ه��ذا ،ق��د تجد
ال�ب�ع��ض ال ��ذي ال ت�ش��ك ف��ي ن��زاه�ت��ه مطلقا،
وه��و يعطل ك��ل م�ح��اول��ة حقيقية للقضاء
على تجارة االقامات ألسباب شكلية يمكن
تجاوزها ..وبعد فترة تجد هذا البعض ،وهو
يتمتع بمزايا مالية ،وتجارية لم يكن يحلم
بها.
فمن أين أتى بكل هذا الثراء؟!
بالطبع من تجارة «املليار دينار».
ِّ
هؤالء التجار تجدهم ُيسخرون شركاتهم
ووس� ��ائ� ��ل اإلع � �ل� ��ام ،وش� �ب� �ك ��ات ال �ت��واص��ل
االجتماعي من أجل منع أي نقاش حقيقي
وم �ت��واص��ل ح ��ول ه ��ذه ال �ت �ج��ارة امل�ش�ب��وه��ة
بهدف تعطيل ك��ل ح��ل ،ولكي يقول بعض
ّ
املسؤولني ألنفسهم «لنتجنب صداع الرأس
هذا ونترك القرعة ترعى».
إم � ��ا أن ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك م ��واج� �ه ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة
وقوية وصادمة تقتلع تجارة االقامات من
جذورها ..وإما ستصبح هذه التجارة أمرا
واقعا ،وحينها لن يكون باإلمكان التخلص
منها أبدًا ،وبالتالي سنجد مئات األلوف من
العمالة املشبوهة ال��ذي��ن ليس لديهم عمل،
وهم على استعداد للقيام بأي فعل يكسبهم
املال ،وإن تضمن ذلك القيام بجرائم نصب
واحتيال وتزوير ،وربما أعنف من ذلك.
ل �ق��د رأي� �ن ��ا ،خ �ل�ال وب � ��اء «ك � ��ورون � ��ا» ،كيف
ع � َّ�رض ��ت ه� ��ذه ال� �ت� �ج ��ارة ح �ي ��اة ال�ك��وي�ت�ي�ين
واملقيمني القانونيني للخطر ..لهذا ،وبالفعل
ح��ان��ت ل�ح�ظ��ة امل��واج �ه��ة م ��ع ه ��ذه ال� ��رؤوس
ً
الكبيرة ،بدال من االنشغال في القبض على
«الزعاطيط»!

األربعاء  27رمضان  1441هـ •  20مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16796

ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

َتأَ ْخوَ ْن ..وعش سعيداً

ق ��ررت أن أوق ��ف ال �ت �ع��رض ل�ب��اق��ي ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك في
الحديث أو نقد الجمعيات األصولية ،التي تمسك بخناق املجتمع
بتشجيع حكومي قديم! حيث اتخذ قرار منذ عقود بتشجيع
هؤالء األصوليني على الوجود والتكاثر والتدليل امللموس على
ذل��ك ن ��راه ف��ي ش ��ارع واح ��د وي �ك��اد ي�ك��ون م�ق��اب�لا للتدليل على
الهوى الحكومي في ذل��ك الوقت واملستمر حتى اآلن! فواحدة
من الجمعيات األصولية املاليينية باتت تتحكم في كل أركان
املجتمع وفي الوظائف العامة وفي التدريس وعضوية الهيئات
واملؤسسات واللجان التي ما أنزل اهلل بها من سلطان.
نرجع الخواننا االفاضل في هذه الجمعية التي توسعت بشكل
م��ذه��ل ،وم�ق��ره��ا ي�ض��م م�ب�ن��ى لتلقي ال ��زك ��وات ون��ادي��ا صحيا
وقاعات اجتماعات ،كل ذلك لم يكفها لتبني بناء ذا طوابق عدة،
توقف البناء فيه فترة م��ن ال��وق��ت ربما لعدم االل�ت��زام برخصة
البناء ،ولكن العمل والبناء عادا اليه في األيام األخيرة!
في الشارع نفسه ومقابل أكبر جمعية «اخونجية – علنية» في
العالم أجمع ،نجد نادي ذوي االحتياجات الخاصة او املعاقني..
وال ��ذي ك��ان م�ق��را ل�ن��ادي االس�ت�ق�لال ،ال��ذي ك��ان يضم الشباب

كبسولة

والشياب الوطنيني املخلصني النظيفي اليد واللسان والتصرف
والذي صادرته الحكومة العاشقة لالخوان – أي نادي االستقالل
– وأعطته الخواننا في اإلنسانية املعاقني في الثمانينيات من
القرن املاضي وما زال! ومن هذا املثل وغيره من عشرات األمثلة
تتبني صناعة وتشجيع الحكومات املتعاقبة للقوى األصولية.
وذلك ليس بموضوعنا األساس ..موضوعنا عما كتبت عنه في
ما قامت به وزارة الشؤون منذ أوائ��ل شهر رمضان بمخالفة
اح��دى الجمعيات اإلن�س��ان�ي��ة مل�ج��رد استخدامها ملطبخ اح��دى
صاالت االف��راح لطبخ الوجبات للمحتاجني واملتطوعني ورجال
الشرطة واألمن في أزمة كورونا التي ما زالت تمسك بخناقنا..
فاتصل بي أحد األصدقاء املديرين لتلك الجمعية اإلنسانية التي
تضم كل فئات املجتمع بعكس الجمعيات األصولية العمالقة
(اخ � ��وان  -س �ل��ف) ف �ه��ذه ال�ج�م�ع�ي��ة ت�ض��م ف��ي م�ج�ل��س ادارت �ه��ا
والعاملني عليها أطياف الشعب الكويتي ..يقول لي هذا القيادي
ان من استهدفهم هو أح��د كبار موظفي وزارة ال�ش��ؤون ،وهو
اخونجي منذ نعومة اظ �ف��اره ،ولكنه ال يظهر ذل��ك ف��ي مظهره
او ط��رح��ه! ي�ق��ول ال�ص��دي��ق ان تجنيد مثل ذل��ك الشخص كان

علي أحمد البغلي
استراتيجية قديمة لحزب االخوان الكويتي ،فهم كانوا ينتقون
الشباب الكويتي الصغار السن ممن ينتمون لعوائل معروفة
وي�ع�ت�ن��ون ب�ه��م م��ن ن��اح�ي��ة مساعدتهم ف��ي ال�ن�ج��اح ب�ت�ف��وق في
املدارس والجامعات وتظبيطهم في ما بعد في وظائف مرموقة
ي�ح��وزه��ا النتمائهم العائلي وال�ض�غ��ط وامل�س��ان��دة االخونجية،
وي�ح��رص��ون على تربيتهم بحيث ي�ك��ون ع ��ادي امل�ظ�ه��ر ،أي ال
لحية طويلة وال دشاديش قصيرة ،وال طرحا اصوليا ،وكذلك
يمسكون هم بزمام القرار ويعيش هو بفضل انتمائه االصولي
– االخونجي سعيدًا!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الحقيقة للجميع

من املمكن في اللحظات التي يرانا فيها الناس
ونحن نضحك هي نفسها اللحظات التي نفكر
خاللها بمصيبة حلت على رؤوس �ن��ا ،وكذلك
من املمكن في اللحظات التي يرانا فيها الناس
ونحن نبكي هي نفسها اللحظات التي نعتبرها
أسعد لحظات حياتنا؛ ألن حكمنا على املواقف
غالبًا ما يرتبط بما نراه أمامنا ،وتلك هي أساس
مأساتنا .على الرغم من أننا وصلنا إلى مراحل
متقدمة م��ن العلم ،لكننا إل��ى اآلن ل��م نقتنع أن
الحقيقة ليست كما نراها ،بل جزء كبير منها
في الجانب الذي ال نراه ،ومع ذلك نتصرف وفقًا
ملا نراه ،ونتجاهل أي شيء ال يتوافق مع رؤيتنا
حتى لو كانت رؤيتنا ضبابية.
ً
إن �ن��ا ل��و جلسنا ف��ي م �ك��ان ع ��ام ورأي �ن��ا رج�لا

ش � ��اردًا ن��اح �ي��ة ال �ن��اف��ذة ن �ق��ول :إن ه ��ذا ال��رج��ل
بالتأكيد ق��د ت�ع��رض لخيانة ق��اس�ي��ة ،وعندما
ت �ت �ج��ه ام� � ��رأة ن �ح��و ذل� ��ك ال ��رج ��ل ،ون ��راه �م ��ا قد
ت �ش��اج��را ،نستنتج إن �ه��ا امل �ت �ه��م ،فنعتقد أننا
ق��د اكتشفنا اك�ت�ش��اف��ًا سيغير ال �ع��ال��م ،ون�ب��دأ
بذكر القصة لكل شخص نصادفه ،منبهرين
بحكمنا على ما حدث بمجرد النظر من بعيد.
إننا ال نعرف أن ذل��ك ال��رج��ل ال��ذي اعتقدنا أنه
ت �ع��رض ل�خ�ي��ان��ة ،ك��ان م�ن�ت�ظ�رًا ت�ل��ك امل ��رأة التي
هي زوج�ت��ه ،حيث صادفت إح��دى صديقاتها
وأخذت تتحدث معها لفترة طويلة ،وقد نسيت
أنهما تركا طفليهما وحيدين في املنزل .كذلك
ه �م��ا ل ��م ي �ت �ش��اج��را ،إن �م��ا ال ��زوج ��ة ب �ك��ت ألن�ه��ا
أحست بالذنب لنسيانها الطفلني ،وال��زوج كان

تداعيات
«كورونا»
فيصل محمد بن سبت

د .نادية القناعي
يحاول تهدئتها بصوت مرتفع ألن اإلزعاج كان
يمأل املكان.
إننا ال نريد أن نستيقظ يومًا ما لنسأل أنفسنا
من نحن؟ ونكون مثل ذلك الشخص املذكور في
القصص التراثية ،فذلك الشخص كان يرتدي
قالدة وال يخلعها أبدًا حتى يتعرف على نفسه،
وفي أحد األي��ام استيقظ من نومه ،ليجد أخاه
مرتديًا قالدته ،فسأل أخاه« :أنت أنا ،فمن أنا؟».

محطات

التصريحات المخيفة..
وعودة العاطلين إلى بلدانهم
إل ��ى ب�ع��ض امل �س��ؤول�ين امل�ع�ن�ي�ين ف��ي م��واج�ه��ة
ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا :أرع �ب �ت��م أه ��ل ال �ك��وي��ت من
كثرة تصريحاتكم ،خصوصًا بضرورة لزوم
امل�ن��ازل وع��دم ال�خ��روج منها ،م��ع أن املواطنني
ملتزمون تمامًا بالحظر الشامل والكل يعلم
أن معظم اإلص��اب��ات التي تم اكتشافها كانت
ملقيمني م��ن جميع الجنسيات ،وعلى رأسها
ال �ج��ال �ي��ة ال �ه �ن��دي��ة ،وإن ك ��ان ه �ن��اك م�خ��ال�ف��ون
من املواطنني فإنهم قلة مقارنة باألرقام التي
يتم الكشف عنها يوميًا ..إذًا ال��واج��ب أن يتم
الحجر على مناطق بنظام الحظر الكلي على
غرار جليب الشيوخ واملهبولة ،فهناك خيطان
والفروانية والرقعي والشويخ الصناعية والري
وح��ول��ي وال �ن �ق��رة وب�ن�ي��د ال �ق��ار وال�ع�ق�ي�ل��ة ،وال
ننسى تصريح وزي��ر الصحة بأننا نستطيع
التعامل كحد أق�ص��ى م��ع  15أل�ف��ًا ،وك��ان ذلك

عندما كان يتم الكشف يوميًا عن  20أو  30أو
 40حالة ،لكن ماذا نحن فاعلون أمام األرقام
املخيفة منذ ع��دة أي ��ام؟! وه��ل ال�ك��وي��ت ملزمة
بعالج ه��ؤالء ،فيكفي أن سكنهم ووجباتهم
ومواصالتهم مجانية ،فلماذا إذًا ال يتم نقلهم
إلى بلدانهم حتى تتكفل بهم ،ويكفي أن أكثر
م��ن ثل��اث��ة أش �ه��ر وه ��م ي�ع�ي�ش��ون ب��امل �ج��ان؟!
وق��د يقول البعض إن الكويت بلد اإلنسانية،
وهو أمر كان يطلق عليها في األيام واألوقات
العادية وحتى منذ بداية أزمة كورونا ،أي منذ
ثالثة أشهر ،لكن اآلن الواجب مغادرتهم إلى
بلدانهم ،ونحن نتحدث عن املصابني العاديني
الذين ال يعلمون أنهم مصابون ،أي في حالة
ج�ي��دة ،وال نتكلم ع��ن امل��وج��ودي��ن ف��ي العناية
املركزة!
ال ينبغي تحميل امل��واط��ن ف��وق طاقته ،وكفى

عبدالله النجار
ت�خ��وي�ف��ًا ،وت �ج��ب م�خ��اط�ب��ة ال�ه�ن��د وب��اك�س�ت��ان
وب � �غ �ل�ادش وس��ري�ل�ان �ك��ا وم� �ص ��ر ب� �ض ��رورة
إجالء رعاياها العاطلني عن العمل واملخالفني
واملصابني بفيروس كورونا ،فال يوجد بلد في
العالم تحمل مسؤولية املواطنني والوافدين إال
الكويت فقط! وبعدين أول مرة نسمع أن أناسًا
يحملون ه��ذا ال�ف�ي��روس القاتل ول��م ي�ت��وف أي
واح��د منهم بعد أسبوعني من حملهم املرض
مثلما يقال ،فهؤالء مضت على إصابتهم ثالثة
أشهر وهم ال يعلمون بإصابتهم ،وبالتالي لم
ي�م��ت أح��د م��ع أن ال�ص�ين ال��واح��د فيهم يموت
بعد أي��ام قليلة من اإلص��اب��ة ،فإما أن األجهزة
املستخدمة مضروبة أو أن املرض غير مميت!

مطلوب ضبط النفس
ال� � �ي � ��وم ن� �ع� �ي ��ش ون � �م� ��ر ف � ��ي ظ� � � ��روف ص �ع �ب��ة
واستثنائية ،صحيا واجتماعيا واقتصاديا
وس � �ي� ��اس � �ي� ��ا ،أك � �ث� ��ر م � ��ن أي وق � � ��ت م� �ض ��ى،
وبفترة ممتلئة بالتحديات أث��رت ف��ي حياتنا
وس�ل��وك �ي��ات �ن��ا وارت� �ف ��ع ف�ي�ه��ا ال �ق �ل��ق وال �خ��وف
وال�ت�ط��رف واألص� ��وات واالت �ه��ام��ات وال�ت��راش��ق
واالش� ��اع� ��ات وإل� ��ى آخ � ��ره ،واالن� �س� �ي ��اق خلف
عواطفنا والحماس الجارف والخوف على بلدنا
ومجتمعنا وأسرنا وأوالدن��ا أوق��ع الكثير منا
في املحظور ،حيث ارتفعت وتيرة الخطابات
العنصرية والخطابات امل�ت�ش��ددة م��ن البعض
تجاه الوافدين ،وهذا الشحن اليومي من خالل
ب��رام��ج التواصل االجتماعي دف��ع البعض إلى
استعمال العنف الجسدي واللفظي ،وشاهدنا
ذل��ك م��ن خ�ل�ال ف�ي��دي��وه��ات ان�ت�ش��رت م��ؤخ��را.

ال�ع��ال��م ك�ل��ه يعيش ف��ي ال �ظ��روف نفسها التي
نعيشها نحن اآلن ،بل أسوأ بكثير من ظروفنا
ول�ك��ن ل��م نسمع أو نشاهد أح��داث��ا كما حدث
وج� ��رى ل��دي �ن��ا م��ن ت��راش��ق وت� �ب ��ادل ات �ه��ام��ات
وسب وقذف.
نحن في أم��س الحاجة إل��ى الحكمة والرحمة،
وإلى ثقافة ضبط النفس في التعامل بمثل هذه
الظروف ،واالبتعاد عن اإلشاعات واملشاحنات
والكراهية وخلق العداوات مع اآلخرين ،وعلى
الفرد أن يعي ويدرك ما يفعله أو يقوله ،ويمكن
أن يجعل الوضع أس��وأ مما هو على حقيقته
وي�ع��رض البلد واملجتمع ألخ�ط��ار الفتنة ،كما
أن ه �ن��اك أط ��راف ��ا داخ �ل �ي��ة وخ��ارج �ي��ة تسهم
ف��ي ت�غ��ذي��ة ه��ذا ال�ت��وت��ر ألس �ب��اب ع��دي��دة منها
سياسية وحزبية وغيرها.

سلطان مساعد الجزاف
ك� �م ��ا ي� �ج ��ب ع �ل �ي �ن��ا امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى ق�ي�م�ن��ا
ومبادئنا وإنسانيتنا السامية ،وعلى صورة
املجتمع الكويتي ال��ذي يتميز بتعدد ثقافاته
وح�ب��ه للخير وال �س�لام ،ومتعايش م��ع جميع
الجنسيات واألدي��ان وامتثاال لقول اهلل تعالى
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ج��ائ�ح��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ق��وي��ة عجيبة،
جاءتنا بشكل سريع ومرعب ،وظهرت معها بعض
التصرفات واألح��داث الغريبة التي ال بد أن تؤخذ
في الحسبان لألحداث املستقبلية .نفهم أن يتدافع
الناس أمام األس��واق املركزية والجمعيات واملخابز
وغ�ي��ره��ا م��ن األم��اك��ن ال�ت��ي ت��وف��ر األغ��ذي��ة تحسبًا
لنفادها من األس��واق ،ولكن ما ال نفهمه هو قيام
الناس بتخزين األسلحة والذخائر ،وأيضًا الزيادة
الكبيرة في نسبة السرقات ،خصوصًا في العالم
املسمى باملتحضر خالفًا عنا .في أميركا ارتفعت
طلبات شراء األسلحة بشكل غير مسبوق نتيجة
لهلع الناس ومخاوفهم من زيادة الجرائم والسرقات،
خصوصًا أن كثيرًا من دوائر الشرطة قد خفضت
من طاقات عملها واقتصرتها على االستجابة إلى
الحاالت الضرورية فقط ،مما ترك معظم الشوارع
ً
م��ن دون رق��اب��ة .ف��ي والي��ة فرجينيا ،م�ث�لا ،قفزت
نسبة مبيعات األسلحة في شهر يناير بما نسبته
 86في املئة عن مثيالتها في العام السابق ،واستمر
املؤشر في االرتفاع في األشهر التالية .كما أشار
أحد املواقع املشهورة بتوريد األسلحة والذخيرة في
أميركا إلى أن الطلبات على شراء السالح ارتفعت
خالل شهر فبراير املاضي بنسبة  309في املئة عن
مثيلتها من العام املنصرمّ .أما السرقاتِّ ،
فحدث وال
ح��رج ،إال أن أطرفها ما حدث في نيوزيلندا ،حيث
استغلت مجموعة م��ن اللصوص تفشي فيروس
كورونا وحالة الحظر املفروضة على البالد فقاموا
بسرقة  97سيارة تابعة إلح��دى شركات التأجير
كانت متوقفة في ك��راج الشركة مع وج��ود مفاتيح
السيارات داخلها لكونها كانت جاهزة للتسليم مما
سهل سرقتها ،وقد تم اعتقال العصابة واسترجاع
م�ع�ظ��م ال �س �ي��ارات ب�ع��د م ��دة وج �ي��زة ب�س�ب��ب غ�ب��اء
اللصوص الذين استمروا في سرقة السيارات على
مدار عدة أيام ،مما أثار شكوك رجال الشرطة نظرا
لحالة الحظر الكامل التي يمر بها البلدّ .أم��ا أغرب
الحوادث وأحزنها املرتبطة بجائحة كورونا ،فهو ما
حدث في مدينة بتسبرغ األميركية حيث عثر على
الباحث الصيني بينغ ليو ال��ذي قيل إن��ه ك��ان على
وش��ك التوصل إل��ى نتائج مهمة عن امل��رض وربما
ً
مصدره أيضًا ،مقتوال في منزله بعدة رصاصات
ف��ي رأس ��ه ورق�ب�ت��هّ ،أم ��ا ال�ق��ات��ل ف��وج��د منتحرًا في
سيارته بعد أداء جريمته كما زعمت شرطة املدينة،
وانتهى التحقيق على ذلك ونسي األمر ،ألن الناس
مشغولون بأخبار الوباء.
• س �ن��ون ط��وي�ل��ة ون �ح��ن نستهلك وغ �ي��رن��ا السلع
الغذائية التي تباع في الجمعيات واألسواق املركزية
وأس � ��واق ال�ج�م�ل��ة ،ن�ش�ت��ري ب��االت �ك��ال ع�ل��ى اهلل ثم
وزارة التجارة التي م��ن مهامها الرئيسية حماية
املستهلك من الغش والتدليس .تأتي جائحة كورونا
لنكتشف غياب وزارة التجارة عما يقوم به بعض
مستوردي األغذية من تالعب وغش في بلد املنشأ
وفي إعادة تعبئة وتجزئة املنتجات ثم بيعها علينا.
وزير التجارة تدارك األمر مشكورًا وأصدر القرار
املنظم ل��ذل��ك ،ول�ك��ن ل��وال ك��ورون��ا رب�م��ا لبقي الحال
على «ط�م��ام امل��رح��وم» ،فالشكر الجزيل موصول
للجائحة وليقظة مسؤولينا .ورب ضارة نافعة.

هكذا هي الحياة
ت��رك��ت ل�ن��ا ف��راغ��ًا ال ي�م�ك��ن أن ي �ع��وض .ك �ن��ت ،وم �ن��ذ شبابك
املبكر ،مرجعًا يعتد برأيك حتى ممن كانوا يكبرونك سنًا.
كنت عفيف اللسان ،كريمًا ،جوادًا ،محبًا للكويت وأهلها ،لك
من األفعال واملواقف ما يصعب اختزاله .ما زال في الذاكرة
موقف يحضرني حصل قبل أكثر من خمسني عامًا يجسد
معنى اإلي�ث��ار وال�ك��رم الصامت ،ك��ان ذل��ك ف��ي دي��وان��ك العامر
وب�ح�ض��ور م�ج�م��وع��ة م��ن ال�خ�ي��ري��ن ض�ي��وف ال��دي��وان الكبار
بعلمهم ورقي أحاديثهم ،وإذا بشاب غريب في العقد الثاني
من عمره ،كما كان يبدو ،يدخل ويسلم على الجميع ويأخذ
مكانه .بعد برهة يرحب األخ محمد بالضيف ويسأله :يسعدنا

أن نتعرف على األخ ،فيرد الشاب ليقول :أنا أحد أبنائك اسمي
«فالن الفالني» تخرجت في الجامعة وبتفوق وأتيت ألقدم لك
شكري وعرفاني وشكر وعرفان عائلتي لسخاء ما أعطيت،
ّ
كنا وعدد من زمالئي األيتام ندرس وأنت تدفع بكرم وسخاء،
ل��دي هدية أرج��و أن تقبلها ،ه��ي ص��ورة م��ن ش�ه��ادة التخرج
عرفانًا لجميل ما عملت.
فكان رد األخ املرحوم محمد :اهلل يوفقك ،بس دعني أصحح
م�ع�ل��وم��ة ك�ن��ت ق��د ذك��رت�ه��ا ف��ي ح��دي�ث��ك (وب�ي�ن�م��ا ك��ان جميع
من في الديوان ينصت باهتمام) ،ق��ال :أنا لم أعطك ولم أعط
زمالءك شيئًا أبدًا ،الذي أعطاك وأعطى زمالءك هو ربي وربك،

سامي فهد اإلبراهيم
ف��إذا ك��ان ه�ن��اك م��ن يجب أن يشكر فالشكر هلل ول�ي��س لي،
متمنيًا لك كل التوفيق والنجاح .ثم أض��اف املرحوم عبداهلل
زكريا األنصاري ،وهو من رواد الديوان املقدرين وذو وجود
شبه دائ��م ،وال��ذي ك��ان يثري بعلمه ومعارفه تلك األمسيات

الغنية بمواضيعها ذات القيمة ،قال هديتك الثانية لهذا الجواد
الكريم ،موجهًا حديثه للشاب ،أن يكون سلوكك في الحياة
سلوكًا وخلقًا سويًا .هل هناك سخاء أكبر وفروسية أعلى
من ذلك؟!
لك الرحمة يا أخانا العزيز امل��رح��وم محمد الشيخ صالح آل
إبراهيم ،سوف نستمر نتذكرك ونتذكرك إلى أن نجاورك بعد
حني في جنات الخلد إن كتب اهلل لنا ذلك.
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ديني يرفض العودة إلى التمارين
رف��ض قائد وات �ف��ورد اإلنكليزي ت��روي ديني ال�ع��ودة ال��ى التمارين ه��ذا األس�ب��وع،
خشية من احتمال نقل عدوى فيروس كورونا املستجد الى ابنه البالغ من العمر
خمسة أشهر.
وقال ديني للمدونة الصوتية توك ذا توك «سنعود هذا األسبوع .قلت إني لن أذهب..
ال عالقة لألمر باملكسب املالي» ،موضحا «ابني يبلغ من العمر خمسة أشهر وهو
يعاني صعوبات في التنفس ..ال أريد العودة الى املنزل وتعريضه لخطر أكبر».
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بوطبيلة
ألف حساب

تدريبات
األندية اإلنكليزية
تحت المراقبة
رجل يحمل طفالً ليشاهد تدريبات ليفربول من خلف أسوار الملعب (رويترز)

ق��ام فريق م��ن املفتشني التابعني لرابطة ال��دوري
اإلنكليزي ل�ك��رة ال�ق��دم ب��زي��ارات مفاجئة لالندية
ملراقبة م��دى جديتها ف��ي اح�ت��رام ق��واع��د التباعد
االجتماعي خالل التدريبات ،كما اشارت وسائل
االعالم البريطانية أمس.
ووافقت أندية ال��دوري اإلنكليزي املمتاز اإلثنني
ع� �ل ��ى ال� �س� �م ��اح ب ��ال� �ت� �م ��اري ��ن ال� �ج� �م ��اع� �ي ��ة ض �م��ن
م �ج �م��وع��ات ص �غ �ي��رة اع �ت �ب��ارا م��ن أم� ��س ،ووس��ط
اجراء ات صحية صارمة ،وذلك في إطار التحضير
الستئناف املوسم الذي توقف منذ مارس بسبب
تفشي فيروس كورونا املستجد.

وش��ددت األندية باإلجماع في اجتماع «مشروع
االس �ت �ئ �ن��اف» ع �ل��ى أن ي�ت�ق�ي��د ال�لاع �ب��ون ب�ق��واع��د
ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي م ��ع م �ن��ع االح �ت �ك��اك��ات في
التمارين.
ون�ق�ل��ت ال�ص�ح��ف ع��ن م��دي��ر ك��رة ال �ق��دم ف��ي راب�ط��ة
الدوري االنكليزي ريتشارد غارليك قوله في هذا
الصدد «لقد وضعنا قوانني وبروتوكوالت حول
قدرتنا على مراقبة االندية».
واض� � � ��اف «ن �س �ت �ط �ي��ع ط� �ل ��ب ب� �ي ��ان ��ات م� ��ن خ�ل�ال
تسجيالت الفيديو الخاصة بالتدريبات .نبحث
ايضا ارس��ال فريق تفتيش خاص بنا سيمنحنا

القدرة على مراقبة مالعب التدريب من دون سابق
انذار».

أك��د امل��دي��ر التنفيذي ل �ل��دوري االن�ك�ل�ي��زي املمتاز
لكرة القدم ريتشارد ماسترز أنه سيتم السماح
لنادي ليفربول برفع كأس ال��دوري لكن من دون
حضور الجمهور.
ويحتاج ليفربول الذي يتصدر بفارق  25نقطة عن
منافسه املباشر مانشستر سيتي الى انتصارين
فقط في مبارياته التسع االخيرة لكي يتوج بطال
رسميا للمرة االولى منذ عام  ،1990لكن انصاره
الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب

وستقتصر الحصص التدريبية في املرحلة االولى
على  75دقيقة فقط ،ويتعني توزيع الالعبني على
مجموعات تضم كل واحدة  5العبني كحد أقصى.
وت� ��اب� ��ع «س� �ن ��زي ��د م� ��ن اع � � � ��داد امل� �ف� �ت� �ش�ي�ن ب�ش�ك��ل
تدريجي ،الى ان نتمكن من الوجود في كل ملعب
ت��دري��ب .ه��ذا سيمنحنا الثقة ب��أن البروتوكوالت
يتم اعتمادها كما يجب».

ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،وع� � ��اودت االن ��دي ��ة ت��دري�ب��ات�ه��ا
ال� �ج� �م ��اع� �ي ��ة اع � �ت � �ب� ��ارا م� ��ن أم� � ��س ال � �ث �ل�اث� ��اء ل�ك��ن
بمجموعات صغيرة.
ولم تتطرق رابطة الدوري املمتاز ملوعد االستئناف،
لكن «خريطة الطريق» التي وضعتها الحكومة قبل
أي��ام ستفسح امل�ج��ال أم��ام املنافسات الرياضية
بالعودة من دون جمهور بدءا من األول من يونيو
املقبل ،مع توجه لعودة عجلة «البريميرليغ» الى
الدوران بدءًا من منتصف يونيو.

أنهى فترة الحجر المنزلي

رونالدو يعود إلى تمارين يوفنتوس
ع��اد النجم البرتغالي كريستيانو
رون� ��ال� ��دو ال� ��ى م �ق��ر ت ��دري ��ب ن��ادي��ه
يوفنتوس اإلي�ط��ال��ي للمرة االول��ى
بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب
تفشي فيروس كورونا املستجد.
وق� ��اد رون ��ال ��دو ( 35ع��ام��ا) بنفسه
سيارته الجيب ذات الزجاج الداكن
الى مقر النادي.
وسيخضع البرتغالي الحائز على
ال� �ك ��رة ال��ذه �ب �ي��ة ألف� �ض ��ل الع� ��ب ف��ي
العالم خمس مرات ،لفحوص طبية
وبدنية قبل االن�ض�م��ام ال��ى زمالئه
ف��ي ال�ت��دري�ب��ات بحسب ت�ق��اري��ر في
الصحف املحلية.
وعاود العبو يوفنتوس تدريباتهم
ال �ف ��ردي ��ة اع �ت �ب��ارا م ��ن  4م ��اي ��و ،في
رونالدو قاد سيارته بنفسه إلى مركز تدريب يوفنتوس (رويترز)
ال�ي��وم ذات��ه ال��ذي ع��اد فيه رون��ال��دو
الى تورينو بعد شهرين امضاهما في البرتغال.
يوفنتوس عندما تغلب على انتر ميالن  - 2صفر
وخضع رونالدو لحجر صحي في ايطاليا ملدة  14ف ��ي  8م� ��ارس ق �ب��ل ان ي �ت��وق��ف ال� � ��دوري ف ��ي ال �ي��وم
يوما في منزله الفاخر في تورينو.
التالي بسبب وباء «كوفيد »-19الذي اودى بحياة
وخ� � ��اض رون � ��ال � ��دو آخ � ��ر م � �ب� ��اراة ل� ��ه ف� ��ي ص �ف��وف اكثر من  32الف شخص في ايطاليا.

لقيمات
إداري بنادي سأل الالعبين ما أسرع الطرق التي توصل
لمستشفى الرازي؟ أجابه أحدهم «غمض عينك
واعبر الشارع وراح توصل بلمح البصر»!!
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ً
منقوصا
ليفربول ..حلم رفع الكأس سيتحقق
طويل لن يتمكنوا من االحتفال معه.
وقال ماسترز «اذا كان ذلك ممكنا (التتويج) ،نعم،
سيكون ثمة احتفال وسيتبادل الالعبون الكأس.
نود ان تكون هناك مراسم لتقديم الكأس ملكافأة
الالعبني والجهاز الفني على العمل الشاق الذين
قاموا به».
واض��اف «وبالتالي سنقوم بذلك ،اال اذا كان ذلك
غ�ي��ر م�م�ك��ن مل �خ��اوف ص�ح�ي��ة» .وت��وق��ف ال ��دوري
االن�ك�ل�ي��زي ف��ي منتصف م ��ارس ب�س�ب��ب تفشي

عرفت ان وزير الصحة فتح األبواب
يجتمع كل يوم وفي باله ألف حساب
يشرح لـ«مسؤولين» وزارته كل األسباب
بس نسى ان الوضع بالمستشفيات الحكومية هباب
وبلش الفلتان فيها وبدا يعشعش الغراب
راع األحباب
األقربون أولى يا شيخ باسل ِ
وال تخلي النظام الصحي يا معاليك ينجر للخراب

وك��ان يوفنتوس الفائز باللقب في
امل��واس��م ال�ث�م��ان�ي��ة امل��اض �ي��ة ،يتقدم
على التسيو بفارق نقطة واحدة في
صدارة الدوري املحلي.
وب� ��ات رون ��ال ��دو اول الع ��ب اج�ن�ب��ي
م� ��ن ب �ي�ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن ال� ��ذي� ��ن غ� � ��ادروا
ايطاليا خالل فترة الحجر الصحي
الذين يعودون الى مقر كونتيناسا
التدريبي الخاص بعمالق تورينو.
وك� � ��ان� � ��ت راب � � �ط� � ��ة ال � � � � � � ��دوري ت ��أم ��ل
ف� ��ي م � �ع� ��اودة االن� ��دي� ��ة ت��دري �ب��ات �ه��ا
ال �ج �م��اع �ي��ة اع� �ت� �ب ��ارا م� ��ن اإلث� �ن�ي�ن،
ل �ك��ن ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة لم
توافق حتى اآلن على البروتوكول
ال� �ص� �ح ��ي ،ع� �ل ��ى ان ت �ع �ل��ن ق ��راره ��ا
رسميا في غضون االسبوع الحالي.
كما أص��در االت �ح��اد االي�ط��ال��ي لكرة
القدم بيانا أكد فيه بأن جميع مسابقاته ستبقى
م �ع �ل �ق��ة ح �ت��ى ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر م ��ن ي��ون �ي��و ب�م��وج��ب
امل ��رس ��وم ال�ح�ك��وم��ي ال �ص ��ادر االث �ن�ي�ن اي �ض��ا ب�ه��ذا
الصدد.

بصيص أمل رياضي
في كاليفورنيا ونيويورك
أع �ط��ى ح��اك��م ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،غ��اف�ين ن�ي��وس��وم،
بصيص أم��ل بإمكانية أن ت�ع��ود املسابقات
ال��ري��اض�ي��ة ال��ى ال��والي��ة ف��ي أوائ ��ل ي��ون�ي��و من
دون جمهور ،وذلك بشرط استمرار التقدم في
احتواء انتشار فيروس كورونا املستجد.
وي�ع�ت�ق��د ن �ي��وس��وم ،ال� ��ذي ك ��ان م��ن املشككني
سابقًا بشأن ع��ودة الرياضة في كاليفورنيا
في ظل تفشي فيروس «كوفيد ،»-19أنه يمكن
للرياضة املحترفة أن تستأنف نشاطها في
ظ��ل ظ ��روف م�ع�ي�ن��ة ال�ش�ه��ر امل �ق �ب��ل ،موضحا
«ي �م �ك��ن ل�ل��أح� ��داث ال ��ري ��اض� �ي ��ة ،ال ��ري ��اض ��ات
املحترفة ،أن تمضي قدما في األسبوع األول
م��ن يونيو أو ش��يء م��ن ه��ذا القبيل ،م��ن دون
م�ت�ف��رج�ين وم ��ع ت �ع��دي�لات وش � ��روط إل��زام �ي��ة
جدا».
وت �ح �ت �ض��ن ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن 18
ف��ري �ق��ا م �ح �ت��رف��ا ف ��ي ال ��ري ��اض ��ات ال��رئ�ي�س�ي��ة،

سونغ :انضممت إلى برشلونة
ً
مليونيرا!
ألصبح
كشف الع��ب وس��ط ن��ادي برشلونة السابق،
الكاميروني ألكسندر سونغ ،أن��ه واف��ق على
االن �ض �م��ام ال��ى ال�ف��ري��ق ال�ك��ات��ال��ون��ي م��ن أج��ل
الحصول على األموال فقط.
وق� � ��ال س ��ون ��غ ،ال� �ب ��ال ��غ  32ع� ��ام� ��ًا ،وال �ع��اط��ل
ع ��ن ال �ع �م��ل ح��ال �ي��ًا ،ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات نقلتها
ص�ح�ي�ف��ة دي �ل��ي م �ي��ل ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،إن امل ��ال
ك ��ان ال�ح��اف��ز األك �ب��ر ال ��ذي دف �ع��ه ل�ل��رح�ي��ل عن
أرسنال اإلنكليزي عام  2012واالنضمام الى
برشلونة.
وأوض� ��ح ال��دول��ي ال �ك��ام �ي��رون��ي ال �س��اب��ق أن ��ه لم
يستطع توفير حتى  100ألف جنيه إسترليني،
عندما ك��ان يلعب ف��ي ن��ادي أرس �ن��ال .وأض��اف:
«قضيت ثماني سنوات في أرسنال ،لكن بدأت
أع �ي��ش ب�ش�ك��ل ج�ي��د ف�ق��ط ف��ي ال �س �ن��وات األرب ��ع
األخ�ي��رة .ح��دث ه��ذا ألن راتبي زاد كثيرًا ،ولكن
ً
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،أدرك� � ��ت أن �ن��ي أن �ف��ق أم � ��واال
كثيرة ...عندما انضممت ألرسنال كنت أتقاضى
 15أل ��ف ج�ن�ي��ه إس�ت��رل�ي�ن��ي ف��ي األس� �ب ��وع .كنت
ش ��اب ��ًا م �ت �ح �م �س��ًا ،وك� �ن ��ت أرغ � ��ب ف ��ي ال ��دردش ��ة

تألق الفت للعرب في «البوندسليغا»
شهدت الجولة الـ 26من منافسات «البوندسليغا»،
أول الدوريات األوروبية الكبرى العائدة من جديد
إلى الحياة بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس
ك��ورون��ا ،ح�ض��ورًا عربيًا ال ب��أس ب��ه عبر محترفني
من منطقة الشمال األفريقي ،من خالل املشاركة في
املباريات وتقديم األداء الجيد وكذلك الجلوس ألول
مرة على دكة البدالء.
ويتصدر مشهد العرب املتألقني الجزائري رامي بن
سبعيني ،الذي شارك برفقة فريقه مونشنغالدباخ
ف��ي لقائه م��ع إي�ن�ت��راخ��ت ف��ران�ك�ف��ورت ،وس��اه��م في
�ال ب �ث�ل�اث��ة أه� � ��داف م �ق��اب��ل ه ��دف،
ت �ح �ق �ي��ق ف� ��وز غ � � ٍ
ل�ي�ح��اف��ظ ال �ف��ري��ق ع �ل��ى م �ق �ع��ده ف��ي م�ن�ط�ق��ة امل��رب��ع
ال��ذه�ب��ي بحثًا ع��ن ح�ل��م ال�ت��أه��ل إل��ى دوري أب�ط��ال
أوروبا.
ونجح بن سبعيني في ترك تأثير كبير على نتيجة

ال�ل�ق��اء ،بتسجيله ه��دف��ًا وصناعته آخ��ر م��ن ثالثية
فريقه في مرمى منافسه فرانكفورت.
وج��اء ف��ي املرتبة الثانية املغربي أش��رف حكيمي،
أف �ض��ل الع �ب��ي أف��ري�ق�ي��ا ال�ص��اع��دي��ن ف��ي ع ��ام ،2019
والذي شارك في فوز فريقه بروسيا دورتموند على
شالكة بأربعة أهداف مقابل ال شيء وقدم مستوى
جيدًا على الصعيد الدفاعي وساهم في التصدي
ألكثر من فرصة من املنافس ،ونال تقييمًا مميزًا.
وش� �ه ��دت امل � �ب ��اراة ن�ف�س�ه��ا «دورت� �م ��ون ��د وش��ال �ك��ه»
ظهور العب عربي ثالث ،ولكنه لم يقدم املنتظر منه
وهو املغربي أمني حارث الذي لعب في مركز صانع
األلعاب ،ولكنه عانى من الرقابة اللصيقة.
وم��ن ال�لاع�ب�ين ال�ع��رب ال��ذي��ن ف��رض��وا أنفسهم على
املشهد في الدوري األملاني ،العب تونسي آخر وهو
إلياس سخيري ،العب فريق كولن ال��ذي ش��ارك في

لقاء ماينز وال��ذي انتهى بالتعادل اإلي�ج��اب��ي بني
ال�ف��ري�ق�ين ب�ه��دف�ين ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا ،ف��ي وق ��ت ل��م ي��وف��ق
السخيري في تسجيل األهداف من خالل  3محاوالت
هجومية له على املرمى ،ونال تقديرًا مميزًا يفوق 7
درجات من جانب اللجان الفنية املتابعة.

مرموش نجم املستقبل
كما ش�ه��دت ال�ج��ول��ة ألول م��رة ف��ي امل��وس��م ال�ج��اري
وج� ��ود امل �ص��ري ع �م��ر م��رم��وش ض �م��ن ب� ��دالء ف��ري��ق
ف��ول�س�ف��ورغ ف��ي لقائه م��ع أوغ �س�ب��ورغ بعد تحوله
م��ن فريق ال��ردي��ف بعد أشهر طويلة ،وظهر وضع
الجهاز الفني لفولسفورغ ملرموش ضمن حساباته
كعنصر هجومي يمكن الرهان عليه في املستقبل،
وهو من العبي املنتخب األوملبي املصري املرشحني
للعب في أوملبياد طوكيو.

مثل البيسبول «أم أل ب��ي» ،دوري كرة السلة
ل �ل �م �ح �ت��رف�ين «أن ب ��ي أي� � ��ه» ،دوري ال �ه��وك��ي
الوطني «أن ايتش أل» ،ودوري كرة القدم «أم
أل أس».
وش � �ك� ��ك ن � �ي ��وس ��وم ب ��إم� �ك ��ان� �ي ��ة أن ي �ت ��واج ��د
امل�ش�ج�ع��ون ف��ي امل��درج��ات ق�ب��ل ال�ت��وص��ل ال��ى
ل �ق��اح ل�ل�ف�ي��روس أو ال��وص��ول ال ��ى م��ا يسمى
«مناعة القطيع» ،أي اكتساب ال�ن��اس مناعة
جماعية ضد «كوفيد.»-19
وال تختلف تصريحات نيوسوم عما صدر
عن حاكم نيويورك أن��درو كومو ،الذي قال
إنه حريص على عودة الرياضة في الوالية
لكن من دون مشجعني ،مضيفا في مؤتمره
ال �ص �ح��اف��ي ال �ي��وم��ي« :ل �ق��د ش�ج�ع��ت أي�ض��ا
ال �ف��رق ال��ري��اض�ي��ة ال�ك�ب��رى ع�ل��ى التخطيط
ل�لاس �ت �ئ �ن��اف م ��ن دون م �ش �ج �ع�ين»( .ل ��وس
انجلوس -ا.ف .ب)

أشرف حكيمي تألق أمام شالكه

ألكسندر سونغ

م��ع ن�ج��وم ال�ف��ري��ق ال�ك�ب��ار ،وش ��راء ك��ل م��ا أري��د،
وإقامة حفالت صاخبة ..في إحدى املرات رأيت
تيري هنري (أسطورة أرسنال) خالل حضوره
ال�ت��دري�ب��ات ،وه��و ي�ق��ود س �ي��ارة رائ �ع��ة للغاية..
قلت في نفسي إنني أريد الحصول على الشيء
نفسه بأي وسيلة».
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الغرب السيئ والكافر
قالوا :ان «علماءنا» نفد صبرهم وهم بانتظار توصل «علماء»
الغرب الكتشاف مصل لوباء الكورونا ،النهم في شوق للعودة
لسابق عهدهم وصب اللعنات على رؤوس الكفار وغيرهم.
وقال احدهم انه يشعر برعب حقيقي من ان يتمكن فيروس
ك��ورون��ا من القضاء على ال��دول املتقدمة ،وان�ه��اء حضارتها،
وحيث اننا ورثة الحضارة الغربية ،فستقع مهمة اعادة العالم
لسابق تقدمه ورخائه على اكتافنا! وعليك تخيل ما سيصبح
عليه وضع العالم بعدها!

***
في هذا السياق كتب موتور ،وهو منتش بما يقول ،ان اليوم،
وبسبب ف�ي��روس ال �ك��ورون��ا ،اغلقت ك��ل ف�ن��ادق الس فيغاس،
وح��ان��ات ال��دع��ارة ف��ي ام�س�ت��ردام ،التي يتجاوز دخلها عشرة
م �ل �ي��ارات دوالر ف��ي ال �ع ��ام .واغ �ل �ق��ت ن� ��وادي ال �ع ��راة وال �ش��واذ
وال �ن��وادي الليلية وال �ح��ان��ات وك�ث�ي��ر م��ن امل�ط��اع��م ف��ي ك��ل دول
العالم .وجثمت مئات آالف ال�ط��ائ��رات ف��ي حظائرها م��ن دون
حركة ،واعلن ترامب عن تخفيض سعر الفائدة ال��ى الصفر،
ليلغي الربا ،وفقدت بورصة نيويورك تريليونات الدوالرات من
قيمتها ،واصبح العالم اجمع يبحث عن النجاة.
وتساءل املوتور :اين الجبابرة من فيروس ال ُيرى بالعني؟ اين
الظلمة واملجرمون واملنافقون؟ لم خفتت اصواتهم؟

***
تبدو ه��ذه ال�ت�س��اؤالت منطقية ومشروعة ف��ي عقل وفكر اي
ساذج ال يعرف قيمة الحياة ،ويفتقد التفكير السليم .فالكارثة
ل��م ت�ض��رب ن ��وادي ق�م��ار الس ف�ي�غ��اس وم��واخ�ي��ر ام�س�ت��ردام،
وب��ورص��ة ن�ي��وي��ورك ف�ق��ط ،ب��ل وض��رب��ت ال�ف��ات�ي�ك��ان وك��ل م��دن
ال�ع��رب وامل�س�ل�م�ين ،م��ن ق��م ومشهد وك��رب�لاء وامل��دي�ن��ة امل�ن��ورة
واملسجدين ،ال�ح��رام واالق�ص��ى ،وك��ل معبد ب��وذي وهندوسي
وسيخي وغير ذل��ك ،من دون تفرقة ،مثلما ضرب الوباء ولي
عهد بريطانيا ورئيس وزرائها ،وسائقي «كومار».
كما ان كل مجرمي العالم املسجونني حاليا سيعودون لسابق
افعالهم لو اطلق سراحهم ،والدليل اصرار كل دول العالم على
االحتفاظ بهم خلف القضبان ،م��ن دون االلتفات ملنطق هذا
االخرق باطالق سراحهم النهم اصبحوا اآلن بال حول وال قوة.
واذا كان الغرب بهذا السوء ويستحق الشماتة به ،فلماذا ينتظر
العالم اج�م��ع ،بمن فيه املسلمون وغ�ي��ره��م ،ال�ع��اج��زون ،نجاح
الغرب الكافر ،صاحب املواخير ،والفوائد الربوية ،في اكتشاف
دواء او مصل لفيروس قاتل؟ وكيف ُيقبل منطقيا قيام البعض
منا بالدعاء لهم بالتوفيق بان ّ
يسرعوا في ابحاث مختبراتهم؟

***
ماذا يحتاج العالم اليوم؟
هل يحتاج ملن يقرأ له على ماء ليتبارك به؟
او لواعظ يعلمه كيفية مقاومة االصابة بالفيروس؟
او لرجل دين يرقي املصابني؟
ام هو بحاجة لطبيب وممرض ومعقم ،ومن يصنع له الكمامات
واملطهرات واملعقمات واالردية الواقية ،ويوصلها ملن هم بحاجة
لها؟
هذا الكالم ال يتضمن اي شماتة او سخرية ،فلسنا في وارد
ذلك ،خاصة في هذه الظروف العصيبة ،بل هذا هو الواقع .ولو
اصيب هذا االخ��رق ،او قريب له بالكورونا ،ملا ت��ردد في اتباع
نصائح االطباء بدال من االلتفات لكالم الدعاة.

إقبال كبير على شراء أواني الطهي
أثناء الحجر المنزلي في أميركا
إسالم شكري
م��ع اض��ط��رار األم��ي��رك��ي�ين إل��ى ق��ض��اء م��زي��د م��ن ال��وق��ت ف��ي منازلهم،
وبالطبع داخل مطابخهم ،شهدت العالمة التجارية ألواني الطهي
«جريت جونز» ارتفاعا كبيرا في املبيعات ،باإلضافة إلى تزايد عدد
زوار موقعها اإللكتروني ،بنسبة تزيد على .%40
ووف���ق مجلة ب��زن��س إن��س��اي��در األم��ي��رك��ي��ة ،ف��إن ش��رك��ة أدوات الطهي
« »Great Jonesالصاحبة الشعبية في أوس��اط جيل األلفية ،تشهد
ارتفاعًا في الطلب على أدوات الطهي امللونة ،التي تعتبر «صديقة
إن��س��ت��غ��رام» ،ح��ي��ث ت��م تصنيف ال��ش��رك��ة م��ؤخ��رًا ك��واح��دة م��ن أس��رع
ال��ع�لام��ات التجارية ن��م��وا ،م��ع زي���ادة ح��رك��ة دخ���ول موقعها %42.1
سنويا ،أي نحو  50أل��ف زي���ارة شهريًا .وق��ال��ت سييرا تيشجارت،
ِّ
املؤسسة املشاركة لشركة  ،Great Jonesإن أحد العوائق أمام الطهي
هو الوقت ،واآلن أصبح لدى الجميع الوقت ،إما لتعلم كيفية الطهي،
وإم��ا الستثمار مهاراتهم ف��ي الطهي بطريقة عميقة ،موضحة أن
أميركا كلها أصبحت تمارس الطهي أكثر من أي وقت مضى ،وفي
حني أصبح الطهي ضرورة ،أصبح الناس يسعدون بالحصول على
ثقة أكبر في مطابخهم.
وأصبحت منتجات «جريت جونز» صديقة لـ«إنستغرام»؛ بسبب
اهتمامها ب��أل��وان أدوات��ه��ا وأج��ه��زة املطبخ ،التي جعلتها مناسبة
للتصوير والعرض عبر تطبيق الصور الشهير.

ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

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

منفرد ،أو عبر اإلنترنت مع العبني آخرين.
وعززت «مايكروسوفت» جاذبية اللعبة في صفوف األهل
واألطفال من خالل نسخة تثقيفية توفرها باملجان حتى
نهاية يونيو.
وأدت إج����راءات ال��ع��زل امل��ن��زل��ي إل��ى ارت��ف��اع ص��اروخ��ي في
استخدام اإلنترنت من خالل شبكات التواصل االجتماعي
ومنصات الترفيه والتجارة اإللكترونية.
لكن يبدو أن األل��ع��اب اإللكترونية ه��ي ال��راب��ح األك��ب��ر من
الجائحة.

عجز كبير
في تصنيع أجهزة قياس الحرارة
عصام عبدالله

الصــــالة

6.36 4.53
شروق

مغرب

8.04 11.44
ظهر

عشاء

رنة قلم
إقبال األحمد

أين أنتم من أهل اليمن؟

اإلنتاج الصيني توقف ..والطلب يتزايد مع عودة الشركات للعمل

ت��وش��ك ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى إض��اف��ة
م���وازي���ن ال���ح���رارة «ال���ت���رم���وم���ت���رات» إل��ى
ق���ائ���م���ة األدوات ال���ط���ب���ي���ة ،ال����ت����ي ب����دأت
إمداداتها تنفد ،بسبب فيروس كورونا،
ح��ي��ث أع���ل���ن م��ص��ن��ع��و وم����وزع����و م��ي��زان
ال���ح���رارة أن ع��م��ل��ي��ات ال���ش���راء م��ن جانب
املراكز الطبية واملستشفيات واملواطنني
العاديني أدت إلى عجز كبير.
وق���ال���ت ش��ب��ك��ة «س���������ي.إن.إن» اإلخ��ب��اري��ة
األم��ي��رك��ي��ة إن���ه ف���ي األون�����ة األخ���ي���رة ك��ان

فجر

عصر

l.alahmad@alqabas.com.kw

مع استمرار حالة اإلغ�لاق التي فرضها فيروس كورونا
على كثير م��ن دول ال��ع��ال��م ،م��ا زال���ت األل��ع��اب اإللكترونية
تشهد ازده����ارًا ،حيث تشهد لعبة  ،Minecraftوه��ي لعبة
افتراضية استحوذت عليها عمالقة البرمجيات األميركية
«مايكروسوفت» تزايدًا الفتًا في أعداد مستخدميها.
ووف��ق وك��ال��ة بلومبيرغ األميركية ،ف��إن «مايكروسوفت»
أعلنت أن عدد عمليات التثبيت الجديدة للعبة ماينكرافت،
ع��ب��ر أج��ه��زة  Xbox Oneو ،Windows 10واش���ت���راك Xbox
 ،Game Passو ،PlayStation 4و ،Nintendo Switchارتفع
ب��ن��س��ب��ة  %25ف���ي أب���ري���ل ،ح��ي��ث ب��ل��غ  126م��ل��ي��ون شخص
شهريًا.
وقالت الوكالة ،إن عدد الالعبني زاد بنحو  ،%40ما يشير
إلى أن الالعبني يستخدمون لعبة ماينكرافت للتواصل مع
أصدقائهم ،الذين ال يمكنهم رؤيتهم في الحقيقة ،الفتة
إل���ى أن ال��ل��ع��ب��ة ،ال��ت��ي دخ��ل��ت ع��ام��ه��ا ال��ع��اش��ر ،ب��اع��ت حتى
اآلن أكثر من  200مليون نسخة ،ما يجعلها أفضل ألعاب
الفيديو مبيعًا على اإلطالق.
وم����ن امل���ق���رر ط����رح اإلص������دار األح�����دث م���ن ال��ل��ع��ب��ة ،امل��س��م��ى
 ،Minecraft Dungeonsفي وقت الحق من هذا الشهر.
وتسمح اللعبة ببناء عالم قائم بحد ذات��ه م��ن قبل العب

أص�����ح�����اب ال����ع����م����ل ،وأي�����ض�����ا ح���ك���وم���ات
ال��والي��ات وال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى ،جميعهم
ي���ط���ل���ب���ون «م�����وازي�����ن ال������ح������رارة» إلج�����راء
الفحوصات اليومية ملوظفيهم ،وهو ما
أدى إل��ى أن الطلب ت��ج��اوز ال��ع��رض ،مع
بدء إعادة فتح املتاجر واملكاتب.
ونقلت الشبكة عن هوارد كاريش ،نائب
رئ���ي���س ات����ص����االت ال���ش���رك���ات ف���ي ش��رك��ة
ه��ي��ل��روم للتجهيزات ال��ط��ب��ي��ة ،ق��ول��ه إن��ه
ال يمكن تصنيع ع��دد ك��اف م��ن م��وازي��ن
الحرارة في الوقت الحالي ،الفتة إلى أنه
ف��ي األسابيع األخ��ي��رة طالبت الشركات

ال��ك��ب��ي��رة امل��وظ��ف�ين ب��ال��خ��ط��وط األم��ام��ي��ة
ب���ق���ي���اس درج�������ة ح��������رارة ال���ع���ام���ل�ي�ن ق��ب��ل
دخولهم.
وأوض����ح����ت ال��ش��ب��ك��ة أن����ه ي���ت���م ت��ص��ن��ي��ع
أك���ث���ر م����ن ن���ص���ف «م�����وازي�����ن ال����ح����رارة»
ف����ي ال����ع����ال����م ف����ي ال����ص��ي�ن ،وم������ع إغ��ل�اق
الشركات الصينية اإلنتاج عبر العديد
م��ن ق��ط��اع��ات األع���م���ال ف��ي وق���ت س��اب��ق
م��ن ه��ذا ال��ع��ام الح��ت��واء تفشي فيروس
كورونا ،توقف بالتالي إنتاج موازين
ال��ح��رارة ملصلحة ال��ش��رك��ات األميركية
وغيرها.

إث��ر أزم��ة ف�ي��روس ك��ورون��ا ستتغير التركيبة السكانية ال
محالة ،وال بد واملفروض أن تكون فرصة الستبدال بعض
الجنسيات التي واجهنا منها مشاكل أكثر من غيرها من
الجنسيات العربية وغير العربية بمن يحل مكانها.
اليمن ص��ارع الفقر س�ن��وات ط��وي�ل��ة ..واليمني ك��ان شريك
ح�ي��ات�ن��ا ل�س�ن��وات م��ا ق�ب��ل ال�ن�ف��ط وم��ا ب �ع��ده إل��ى أن قطعت
السياسة تدفقهم.
كان اليمني البسيط يجوب الشوارع مناديًا على بضاعته
من األقمشة واأللبسة البسيطة ..وكثير منهم عملوا أيضًا
في محال التجارة ،حيث عرف عنهم األمانة واإلخالص.
هذه الفئة من إخوتنا اليمنيني يمكن االستعاضة بهم في
أعمال بسيطة إذا ك��ان تعليمهم بسيطًا في وزارات الدولة
التي يسيطر عليها عمال آسيويون ..وأيضًا في محطات
البنزين والحراسة وكمراسلني وسواق لباصات النقل العام
ومحاسبني في الجمعيات التعاونية.
ّأم��ا املتعلمون أصحاب الشهادات فيمكن أيضًا االستفادة
من تخصصاتهم.
هذا الشعب يحتاج إلى أن نقف إلى جانبه اآلن طاملا نحن
بحاجة إلى من يحل مكان من غادرنا من جنسيات أخرى.
فالفقر ت��وس��ع ث��وب��ه ب�ع��د أن ط��ال��ت س �ن��وات ال �ح��رب وأك�ل��ت
األخضر واليابس في اليمن الذي كان سعيدًا يومًا من األيام.
اإلن �س��ان ال�ي�م�ن��ي م �ع��روف ع�ن��ه ال�ث�ق��ة وال�ت�ف��ان��ي ف��ي العمل
واألم� ��ان� ��ة ..وه� ��ذا ل�لأس��ف غ ��اب ع��ن ن�س�ب��ة ك�ب�ي��رة ف��ي من
تمددت أع��داده��م على أرض�ن��ا ...فعاث بعضهم في األرض
فسادًا ،والخوف أن يذهب قليلهم الجيد وذو الكفاءة بجريرة
الكثرة ..وهذا بالطبع ما ال نريده وال نرغبه.
كل من عمل بأمانة وحب وإخالص واحترام من أي جنسية
كانت ..نقدر له ذلك ونحترم وجوده بيننا.
املحتاجون للعمل في اليمن في أعمال بسيطة يستحقون
أن نلتفت إليهم ،فهم إخ��وة لنا وعوزهم اليوم أكثر من أي
وقت مضى.
لنفكر في املوضوع.

ماير أصبح رئيساً تنفيذياً للتطبيق الشهير

«تيك توك» يخطف الرئيس
السابق لـ«ديزني بلس»
عماد غازي

علماء يطوّ رون «محلوالً» ُيعيد نمو الشعر

ك����ش����ف����ت ص����ح����ي����ف����ة دي������ل������ي م���ي���ل
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ع����ن دراس�������ة أظ���ه���رت
ً
أم�ل�ا كبيرًا ف��ي ع�لاج الصلع بشكل
ن��ه��ائ��ي ،وذل����ك ب��ع��د ال���ت ّ
���وص���ل إل��ى
حل ،مصنوع من الخاليا الجذعية
م���ن األن��س��ج��ة ال��ده��ن��ي��ة ،ي��م��ك��ن أن
يؤدي إلى إعادة نمو الشعر.
وق���ال���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة :إن ال��خ�لاي��ا ال��ج��ذع��ي��ة امل���أخ���وذة من
األنسجة الدهنية يتم استخدامها إلنشاء محلول جديد ،ثبت أنه يؤدي
إلى إعادة نمو الشعر لدى األشخاص الذين يعانون الصلع الذكري ،أو
الصلع الوراثي ،وهي حالة ّ
تسببها عوامل وراثية وهرمونية وبيئية.
وأوض����ح ب��اح��ث��ون م��ن مستشفى ي��ان��غ��س��ان ،ال��ت��اب��ع لجامعة ب��وس��ان
الوطنية بكوريا الجنوبية ،أن املحلول الجديد املصنوع من الخاليا
الجذعية لألنسجة الدهنية يؤثر في حوالي  %50من الرجال ،ونسبة
ّ
مماثلة م��ن النساء ف��وق س��ن الخمسني ،حيث جند فريق البحث 38
ً
شخصًا؛  29رجال و 9نساء ،يعانون الصلع ،ووجدوا زيادة كبيرة في
عدد الشعرات النامية ،بعد  16أسبوعًا.
ورغ��م أن النتائج واع��دة ،فإنه لم تستكشف أي تجربة عشوائية آثار
وسالمة مستخلص ّ
مكونات الخاليا الجذعية املشتقة من الدهون.

حار وتظهر بعض السحب المتفرقة والرياح
شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية إلى
معتدلة السرعة ( 12ـــ  32كلم /ساعة).

البحـــــــر

5.22 4.33 11.25 10.37

أحمد بدر

وصفتني في مقالك بالخصم .لعلمك ...أنت لست خصمي ،ولن
تكون ،فالخصومة تتطلب الندية!!

أحمد عبدالفتاح

%39

أعلى مد

«بلومبيرغ» 126 :مليون العب «أونالين»
ً
شهريا
للعبة «ماينكرافت»..

***

ً
وداعا لـ «الصلع»
«ديلي ميل»:

الطقس

24

الصغرى

42

الكبرى

الرطوبة

أدنى جزر

3.20 3.23

؟

ي���ب���دو أن ت��ط��ب��ي��ق «ت��ي��ك
ت�����وك» ال��ش��ه��ي��ر ق���د وج��د
ً
أخ�������ي�������رًا ح�����ل����ا ل���ل���ح���ف���اظ
ع���ل���ى ح���ال���ة ال����زخ����م ال��ت��ي
أوج��ده��ا خ�لال السنوات
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة ،حيث
ع�����ي�����ن�����ت ش��������رك��������ة ب�����اي�����ت
دان���س ،املالكة للتطبيق،
امل�����وه�����وب ك���ي���ف�ي�ن م���اي���ر،
رئ��ي��س خ��دم��ات ال��ب��ث في
«دي����زن����ي ب���ل���س» ،رئ��ي��س��ًا
تنفيذيًا لشركة تيك توك.
وب�������������ح�������������س�������������ب م����������وق����������ع
«إن����ج����ادج����ي����ت» ال��ت��ق��ن��ي
امل���ت���خ���ص���ص ،ف�����إن م���اي���ر،
إل�����������ى ج�������ان�������ب رئ�����اس�����ت�����ه
لشركة تيك توك ،سيعمل
أيضًا مديرًا للعمليات في
 ،ByteDanceب��اإلض��اف��ة
ً
إلى أنه سيكون مسؤوال عن تعزيز «التنمية العاملية» للشركة األكبر
حجمًا في العالم ،بالنسبة للموسيقى واأللعاب واملجاالت األخرى،
حيث سيبدأ عمله في أول يونيو املقبل.
ولفت املوقع إلى أن ماير كان يسعى ليحل محل بوب إيغر ،كرئيس
تنفيذي لشركة ديزني ،إال أنه لم يكن في عجلة من أمره على الرغم
م��ن ح��ص��ول ب���وب تشابيك ع��ل��ى امل��ن��ص��ب ،م��وض��ح��ة أن���ه ل��ع��ب دورًا
رئيسيًا في استراتيجية ديزني لإلنترنت على مر السنني.
وعمل ماير على مواقع مثل  Go.comو ،ESPN.comلكنه برز مؤخرًا
ك��م��ش��رف ع��ل��ى إط�ل�اق خ��دم��ة «دي��زن��ي ب��ل��س» ،ال��ت��ي حظيت بنجاح
مبكر ،بأكثر من  50مليون مشترك في أقل من نصف عام.

الوفيات
• فوزية خليل إبراهيم جمعة 67( ،عامًا) ،شيعت ،ت:
.97997753 - 50030009
• أنيسة خليفة عباس ،أرم��ل��ة ب��اخ��ان محمد ك���رم85( ،
عامًا) ،شيعت ،ت.65611114 :
• خالد عبدالله الدعيج 78( ،عامًا) ،شيع ،ت99039038 :
 .99422915• مريم غلوم علي الباطني 73( ،ع���ام���ًا) ،ش��ي��ع��ت ،ت:
.99602705
• ميثة سعد محمد المدعج ،زوجة مبرك علي الصواغ،
( 66عامًا) ،شيعت ،ت.50009001 - 99926631 :
• سعدة مبارك شداد خليف الرشيدي ،أرملة محمد
م���رض���ي ش�����داد خ��ل��ي��ف ال���رش���ي���دي 77( ،ع����ام����ًا) ،ش��ي��ع��ت ،ت:
.66011135 - 99773446
• طالل سالم دخيل القنيصي 45( ،ع���ام���ًا) ،ش��ي��ع ،ت:
.99522495 - 66088588
• خديجة أحمد محمد السبع ،زوجة أحمد محمد ناصر
ال��ق��ط��ان 70( ،ع���ام���ًا) ،ش��ي��ع��ت ،ت- 99669519 - 99668594 :
.99884408
• فالح محمد الصبري 83( ،عامًا) ،شيع ،ت- 99768220 :
.99996034
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

