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خطر انهيار «المنظومة الصحية» على صفيح المشاحنات السياسية

عودة الحياة ..بال استعدادات طبية!

ٌ
مفترق أمام فك الحظر
¶ ارتباك الحكومة وضعها رهن الضغط الشعبي في شبهات «المال العام» ¶ توقف استيراد المستلزمات الطبية
محمود الزاهي ومي السكري

ف ��ي س � ��ؤال سبقلا ع ��ن م ��دى ج �ه��وزي��ة ال��دول��ة
للعودة التدريجية للحياة ،قرع مسؤولون في
وزارة الصحة  -رفضوا االفصاح عن اسمائهم
خ�ش�ي��ة امل �س��اء ل��ة ال�س�ي��اس�ي��ة  -ج ��رس اإلن � ��ذار،
محذرين م��ن مغبة تعرض املنظومة الصحية
في البالد لالنهيار مع فك الحظر الكلي وعودة
الحياة تدريجيا ،في ظل توقف استيراد بعض
املستلزمات الصحية الرئيسية.
وت�س��اءل امل�س��ؤول��ون ف��ي تصريحات ل�ـ سبقلا:
ك �ي��ف س �ت �ع��ود ال �ح �ي��اة وال ت �ج �ه �ي��زات ول� ��وازم
طبية ك��اف�ي��ة ،س ��واء ل�ط��واق��م وزارة ال�ص�ح��ة أو
ح�ت��ى املستهلكني ب�ع��دم��ا دخ�ل��ت طلبيات تلك
امل �س �ت �ل��زم��ات دائ � ��رة ال�ت�ج�م�ي��د ع �ق��ب ال�ض�غ��وط
الشعبية ال�ت��ي م��ورس��ت على دي ��وان املحاسبة
لوقف تعاقدات وزارة الصحة مؤخرا؟
وبلغة األرقام ،اوضح املسؤولون الصحيون ان
الكويت بحاجة إل��ى أكثر من  200مليون كمام
شهريا على أق��ل تقدير في ح��ال ع��ودة الحياة،
بخالف حاجة الكوادر الطبية منها ،متسائلني:
كيف يغطي ال�س��وق ه��ذه الكمية ،وه��و يعاني
من شحها أصال؟ وش��ددوا على أن الطلب على
ال �ك �م��ام��ات م�ت��وق��ع أن ي��زي��د م��ع ع ��ودة ال�ح�ي��اة
ب �م �ق��دار  25ض�ع�ف��ا ،ال س�ي�م��ا م��ع ت�ط�ب�ي��ق ق��رار

وزارة الصحة إل ��زام الجميع ارت ��داء الكمامات
في األماكن العامة .وانتقد املسؤولون في وزارة
ال�ص�ح��ة وط��واق��م ط�ب�ي��ة ،ت ��ردد ال�ح�ك��وم��ة وع��دم
قدرتها بشكل مستمر على مواجهة الضغوط
السياسية ،والدفاع عن طواقمها الطبية ،على
الرغم من االج ��راءات الواضحة والشفافة التي
اتخذتها الجهات الصحية ،في ظل أزمة عاملية
تعصف بكل االرجاء.

ع�ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ،رأت م �ص��ادر ن�ي��اب�ي��ة أن
ادع � ��اء ال �ب �ع��ض ب ��أن ال��رق��اب��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة أث �م��رت
ت�ج�م�ي��د ت �ع ��اق ��دات ال �ص �ح��ة ع �ل��ى ال �ت�ج�ه �ي��زات
الطبية ،يعد تشكيكا بأجهزة ال��دول��ة الرقابية
وكأنها ال تقوم ب��دوره��ا املطلوب إال بالضغط
الشعبي.
وحملت املصادر الحكومة مسؤولية الرضوخ
للضغوط الشعبوية ،وانتظارها ل��ردات الفعل
ال �ش �ع �ب �ي��ة ع �ل��ى ق ��رارات� �ه ��ا ،م ��ع ال �ع �ل��م أن أزم ��ة
كورونا عاملية ويمر بها الجميع.
وت�س��اء ل��ت عبر سبقلا :مل��اذا تنتظر الحكومة
ردات الفعل الشعبية للتذكير على انها حريصة
على «املال العام»؟ وملاذا ال يكون هناك وضوح
ودق��ة وشفافية مستمرة ف��ي كشف التعاقدات
ب��دال م��ن ادخ ��ال ع��ام��ل ال�ش��ك وت�ح�م�ي��ل الشعب
م�س��ؤول�ي��ة امل��راق �ب��ة؟ ومل � ��اذا االرت� �ب ��اك وال �ت��ردد
وإدخال األمور في دوائر الغموض دائما؟
وواص �ل��ت امل �ص��ادر ت �س��اؤالت �ه��ا :مل ��اذا ال تملك
ً
الحكومة جرأة الدفاع عن طواقمها الطبية ،بدال
من اقحامهم في مساجالت سياسية ،وتعريض
م �ن �ظ��وم��ة ال� �ب�ل�اد ال �ص �ح �ي��ة ل �ل �خ �ط��ر ب�ت�ع�ط�ي��ل
ال �ط �ل �ب �ي��ات ال �ص �ح �ي��ة ،ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن أن ت�ع�ط��ل
بدورها خطط عودة الحياة إلى طبيعتها؟

اليوم بحجة «كورونا»؟!
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مجرد سؤال
كيف نصدق جدية
الحكومة في محاربة
شبهات فساد «كورونا»،
وقد حولت القضية إلى
«نزاهة» ،على الرغم من
انتهاء مرسومها منذ
 23مارس ،ولم يجدد إلى

جحا..
«مو سهل»!

توماس فريدمان:
في العدد

تك ّيفوا
مع «كورونا»

جاسم أشكناني

دولي

رياضة 19

16

سبقلا تنشر خطة عودة الطيران:

الرحالت التجارية تنطلق بـ % 30
التشغيلية
قدرتها
من
إجراءات
 10مشددة
محمد المصلح

بضوابط صارمة ،وخدمات محدودة ،ومتى ما
ص��درت املوافقة الحكومية فستنطلق الرحالت
ال �ج��وي��ة ال �ت �ج��اري��ة ،ب�ش�ك��ل ت��دري �ج��ي ي �ب��دأ بما
نسبته  %30من القدرة التشغيلية ،مع التشديد
على االحترازات الوقائية ملنع عدوى «كورونا».
ووف � � ��ق ت � �ص� � ّ�ور أول � � ��ي ل �خ �ط��ة إع� � � ��ادة ت�ش�غ�ي��ل
ال��رح�لات التجارية ،تنفرد سبقلا بنشره ،فلن
ُيسمح بالسفر مل��ن ال يضع الكمام ،وال يرتدي
ال� �ق� �ف ��ازي ��ن ،م ��ع م �ن��ع ال ��وج� �ب ��ات ف ��ي ال ��رح�ل�ات
القصيرة ،والتأكيد على التعقيم ،الذي يبدأ من

مواقف املطار ويتواصل في امل�م��رات املفصولة
ً
بحواجز زجاجية ،وص��وال إل��ى ب��واب��ة الطائرة
ّ
وح� �ت ��ى داخ� �ل� �ه ��ا .وي ��رت� �ك ��ز ال� �ت� �ص ��ور امل ��ره ��ون
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل �ي��ه م ��ن ق �ب��ل ال �س �ل �ط��ات ال�ص�ح�ي��ة
على  4محاور ،تشمل ضوابط لكل من املسافر
واملقدمي الخدمات واملرافق التجارية ،وشركات
الطيران ،واألجهزة الحكومية والخاصة.
وي�ب��دأ تشغيل ال��رح�لات ،وف��ق امل �ص��ادر ،بشكل
ان�ت�ق��ائ��ي ،يعتمد ع�ل��ى ق��رب ال��وج �ه��ات ودرج��ة
انتشار العدوى بالفيروس فيها.
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 - 2وضع الكمام
والقفازين.
 - 3منع الوجبات
في الرحالت القصيرة.
 - 4منع البوفيه
في صاالت الـ.VIP

«بلومبيرغ» :أزمة االقتصاد الكويتي تزداد تعقيداً

عجز  2020ــــ  2021سيكون األكبر منذ الغزو!

 - 5دفع األموال
إلكترونياً.
 - 6عالمات أرضية
الصطفاف المسافرين.
 - 7فحص المسافرين.

حسام علم الدين

َّ
حذرت وكالة بلومبيرغ من مخاطر زيادة تعقيدات األزمة االقتصادية في الكويت الناتجة عن «كورونا»،
خصوصًا ،عندما يصبح عجز موازنتها يعادل  %40من الناتج املحلي اإلجمالي للدولة في السنة املالية
 2020ـ ـ  ،2021والذي سيكون األكبر منذ الغزو العراقي وحرب الخليج  ،1991موضحة أن الحزمة املالية
التي أقرتها الكويت ملواجهة «كورونا» هي األصغر بني نظيراتها الخليجية ،ولفتت إلى أن إعالن الحكومة
مؤخرًا عن مساعدة إضافية للمواطنني في القطاع الخاص قد يزيد من عجز امليزانية الحكومية.
ّ
إلى ذلك ،أكدت وكالة موديز للتصنيف االئتماني أن الكويت واإلم��ارات من بني الدول األعلى تصنيفًا في
ّ
األس��واق الناشئة ،رغم تفشي فيروس كورونا في املنطقة والعالم ،ومنحت الوكالة تصنيفًا للكويت عند
 ،AA2مقابل درج��ات أق��ل لبعض دول مجلس التعاون ،مضيفة أن املؤسسات املالية في الكويت تتمتع
بوضع مالي جيد ،وجدارة ائتمانية إيجابية.
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شريان حياة قطري ..لالقتصاد التركي
لورا بيتيل (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمد أمين

تأكيدا على العالقات الوثيقة
ب �ي��ن ال � ��دول� � �ت �ي��ن ،وف� � � ��رت ق �ط��ر
ش � � ��ري � � ��ان ح � � �ي� � ��اة ل�ل�اق� �ت� �ص ��اد
ال� � �ت � ��رك � ��ي ،وع� � ��رض� � ��ت ت� �ع ��زي ��ز
اح�ت�ي��اط�ي��ات ان �ق��رة املستنزفة
من العمالت األجنبية ،بعشرة
مليارات دوالر.
ووس� � �ع � ��ت ال � ��دول� � �ت � ��ان ات � �ف� ��اق
امل �ب��ادل��ة امل �ب��رم ب�ي�ن�ه�م��ا خ�لال
أزم � � ��ة ال �ع �م �ل��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة ل �ع��ام
 ،2018وبموجب هذه االتفاقية
امل �ح � ّ�دث ��ة ال �ت��ي ت �س �م��ح ألن �ق��رة
ب�ت�ب��ادل ال�ل�ي��رة التركية مقابل
الريال القطري ،تمت مضاعفة
الحد األقصى ملبادلة العمالت
ب�ي��ن ال� �ب� �ن� �ك� نْ�ْي� امل� ��رك� ��زي�ْي نْ�� ف��ي

 - 1الحضور قبل اإلقالع
بـ 4ساعات.

ال� � �ب� � �ل � ��دي � ��ن ث � �ل� ��اث م� � � � � ��رات م ��ن
 5مليارات دوالر إلى  15مليار
دوالر ،علما ان الريال القطري
مربوط بالدوالر األميركي.
وت� � �ه � ��دف االت � �ف� ��اق � �ي� ��ة ب �ح �س��ب
ال� �ب� �ن ��ك امل � ��رك � ��زي ال� �ت ��رك ��ي ال ��ى

«ت �س �ه �ي��ل ال� �ت� �ج ��ارة ال �ث �ن��ائ �ي��ة
ب ��ال� �ع� �م�ل�ات امل� �ح� �ل� �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة
ودع � � � � � ��م االس � � � �ت � � � �ق� � � ��رار امل � ��ال � ��ي
للبلدين».
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 - 8حواجز زجاجية
بين الممرات.
 - 9مسح حراري قبل
دخول المطار والطائرة.
 - 10نشر نقاط تعقيم
اليدين.

أمين صندوق الجمعيات:

ننتظر الكمامات من «الشؤون»
أوض��ح أم�ين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد
ل�ـ�ـ سبقلا طبيعة امل�ش�ك�ل��ة ال�خ��اص��ة ب�ع��دم ت��واف��ر ال�ك�م��ام��ات في
ً
ال�ج�م�ع�ي��ات ،ق��ائ�ل�ا« :ب �ن��اء ع�ل��ى التكليف األخ �ي��ر ،أوع ��ز مجلس
الوزراء إلى وزارة الصحة بتسليم الكمامات إلى وزارة الشؤون،
وامل ��وض ��وع م��ا زال م��وض��ع ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ال� ��وزارت�ي��ن» ،مضيفًا:
ّ
ّ
«مجلس ال ��وزراء كلف وزارة ال�ش��ؤون ــــ ل��دى تسلمها الكمامات
ّ
ــــ تسليمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية ،ال��ذي لم يتسلمها
حتى اآلن» ،مؤكدًا أن «الكمامات ال تزال في ُعهدة الصحة».
ّ
وح� ��ول أس �ع��ار ال �ك �م��ام��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وم ��ا إذا ك ��ان ذل ��ك ي�ت�ع��ل��ق
بجودتها ،أفاد حامد بأن «ما رفع أسعار الكمامات هو الشحن
ال �ج ��وي» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ع ��دد ال�ك�م��ام��ات امل �ت��واف��رة ح��ال�ي��ًا ل��دى
«الصحة»  13مليون كمام.

عبد العزيز المبارك لـ سبقلا :ال نطلب دعماً مالياً

ً
يوميا من دورة العمل
 100مبادر وصاحب مشروع يخرجون
اقتصاد

الميسر ال ينقذ المشاريع بل يزيد األعباء المالية
َّ
¶ القرض
¶ لدينا  ٧مطالب واقعية لعالج أزمة أصحاب المشاريع 12

 02الكويت

تستكمل السيدة لولوة
القطامي فتح دفاتر
ذكرياتها وتسترجع األحداث
التي عاصرتها ،وتروي كل
ذلك من خالل سلسلة
حلقاتها مع اإلعالمي
النجم عمار تقي في
برنامج «الصندوق األسود»
الذي يبث على جميع
منصات سبقلا ،وتتناول
في األجزاء من  10إلى
 14الظروف التي رافقت
تأسيس جمعية الثقافة
النسائية ،واألنشطة التي
كانت تقوم بها برفقة
زميالتها في الجمعية أو
مجال التعليم ،كما تع ّرج
على قصة دعوة أم كلثوم
إلى الكويت وإقامة حفل
لدعم المجهود الحربي،
وتصف كيف كانت النظرة
للرئيس المصري الراحل
جمال عبدالناصر في
ً
الكويت ،وتتحدث أيضا عن
األنشطة الخيرية التي قمن
بها في السودان.

سليمان البزور وعبدالله سالم
ت �ط��رق��ت ال �ق �ط��ام��ي إل� ��ى ال� �خ�ل�اف أث� �ن ��اء ن �ش��أة
جمعية الثقافة النسائية ف��ي ع��ام  1963قائلة
«في ثانوية املرقاب عندما عادت الخريجات من
القاهرة ،كنا نجتمع في غرفة املدرسات خالل
فترة االستراحة ،وي��دور بيننا ح��وار بضرورة
القيام بعمل ما للدولة ونشاط تطوعي ،وكانت
املجموعة تتكون من فضة الخالد وسعاد سيد
رج��ب وليلى حسني ونتكلم بهذا امل��وض��وع ثم
انتقلنا لالجتماع في س��رداب منزلنا بمنطقة
ك�ي�ف��ان ،وب�ع��ده��ا ازداد ال �ع��دد وأص�ب�ح�ن��ا أكثر
م��ن  12شخصية وه ��و م��ا ي�ن��ص ع�ل�ي��ه ق��ان��ون
ناد للسيدات».
الشؤون ذلك الوقت لتأسيس ٍ

النادي النسائي والثورة

ّ
وتضيف القطامي «استعنا بشخص قانوني،
ك��ي ي�ض��ع ل�ن��ا ق��ان��ون��ًا ل �ل �ن��ادي ،وأط�ل�ق�ن��ا عليه
ن ��ادي ال �س �ي��دات ،ث��م ت��وج�ه�ن��ا ل� ��وزارة ال�ش��ؤون
وقابلنا الوكيل ف��ي ذل��ك ال��وق��ت حمد الرجيب،
الذي قال قبل أن يقرأ نص ما تقدمنا به :انتوا
جايني تعملون ثورة في البلد؟ ال يجوز إنشاء
ناد للنساء في الكويت ،وهذا األمر ممنوع».
ٍ
وع��ن رد الفعل بعد موقف الرجيب من النادي
ال �ن �س��ائ��ي ت �ق ��ول ال �ق �ط��ام��ي «ك �ف �ك �ف �ن��ا أوراق� �ن ��ا
وعدنا ملنازلنا ،وبعض النساء غضنب من تلك
ناد أو عدم العمل،
الخطوة واشترطن تأسيس ٍ
وم� ��ن ب �ي �ن �ه��ن ف��اط �م��ة ح �س�ي�ن ،وك � ��ان رأي � ��ي أن
األه��م هو الفكرة والعمل ،ألن التسمية ال قيمة
ل�ه��ا ،وط��رح��ت عليهن ف�ك��رة اس�ت�ب��دال مصطلح
�اد» ،وه��و ما حصل ،وأبقينا
جمعية بكلمة «ن� ٍ
على جميع البنود السابقة في فكرة تأسيس
ال � �ن � ��ادي ،ل �ك��ن ال �ت �س �م �ي��ة أص �ب �ح��ت ال�ج�م�ع�ي��ة
الثقافية ،وب�ع��د شهر توجهنا م�ج��ددًا ل��وزارة
ال �ش��ؤون وق�ب�ل��ت امل ��وض ��وع ،وت ��م اإلش �ه��ار في
ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ع ��ام  1963وب��دأن��ا ال�ع�م��ل،
وكانت دالل املشعان أول رئيسة للجمعية».

تنظيف شوارع الكويت
وف � ��ي م� ��وض� ��وع آخ� � ��ر ،ت �ت �ح ��دث ال �ق �ط ��ام ��ي ع��ن
النظافة في األم��اك��ن العامة بالكويت؛ إذ تقول
«ك��ان��ت ش��وارع الكويت ف��ي الستينيات تمتلئ
بالقمامة أشبه ما يكون بشوارع لندن وباريس
ف��ي ع ��ام  1952ع�ق��ب ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة،
مخز،
وتنتشر القمامة على األرصفة في منظر
ٍ
واج�ت�م�ع��ت بمجلس إدارة الجمعية الثقافية،
وقلت إن تلك املناظر ليست فقط مخزية ،إنما
تساهم ف��ي نقل وان�ت�ش��ار األم ��راض ،واقترحت
ّ
نتوجه لبلدية
املساهمة في تنظيف البلد ،وأن
الكويت التي كان مديرها في ذلك الوقت الراحل
جاسم املرزوق ،وشكلنا وفدًا ملقابلته ،وعرضنا
عليه أن يمنح العمال إجازة ملدة أسبوع ،ونتولى
نحن مهامهم ،فاستغرب وتساءل إن كنا نتكلم
بشكل ج� ّ�دي ،وقلنا له بالطبع ،وال نريد سوى
منحنا اإلمكانيات واملعدات الخاصة بالنظافة،
من شاحنات صغيرة ومالقط وعربات للقمامة،
فأبدى موافقته على ذلك».

بالشمع األحمر
وواص �ل��ت القطامي ال�ح��دي��ث ع��ن تلك التجربة
في تنظيف ال�ش��وارع بالقول إن الراحل جاسم
امل � � ��رزوق «م �ن �ح �ن��ا م �ك��ات �ي��ب ت �ح �م��ل أس �م��اء ن��ا،
وتنص على حقنا في القيام بجوالت تفتيشية
على األفران ومحال اللحوم والبقالة ،وأي محل
إذا لم تتوافر لديه شروط النظافة نمهله ملدة 3
ّ
يصوب أوضاعه ،وإذا لم يقم بذلك يتم
أيام كي
تشميع محله بالشمع األح�م��ر ،وقمنا بالفعل
بتشميع الكثير م��ن امل �ح��ال ،وان�ت�ش��رت أخ�ب��ار
ح �م�ل�ات ال�ت�ف�ت�ي��ش ال �ت��ي ن �ق��وم ب �ه��ا وع�م�ل�ي��ات
إغ�ل��اق امل� �ح ��ال ،ف �ب��دأ ال �ن��اس ي�ن�ظ�ف��ون ق �ب��ل أن
نذهب إليهم».
وف� ��ي م �ح ��ور آخ � ��ر ،وع� ��ن ع� ��دم ت��وح �ي��د ال�ع�م��ل
النسائي في الكويت تحت مظلة واح��دة ،تقول
القطامي« :إن تعدد الجمعيات أفضل ،ألن كل
واحدة منها لديها مهمة تقوم بها ،وجمعيتنا
ك��ان ذات ط��اب��ع ث�ق��اف��ي اج�ت�م��اع��ي ،أم��ا جمعية
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القطامي إلى يمين عبدالناصر خالل استقباله الوفد النسائي الكويتي عام 1963

لولوة القطامي تواصل فتح دفاتر الذكريات في برنامج «الصندوق األسود»:

ّ
سلمنا عبدالناصر  100ألف دينار
ً
و 60كيلوغراما من الذهب
¶ كنا نجتمع
بسرداب منزلنا
في كيفان للتحضير
لتأسيس جمعية
الثقافة النسائية

حديث عن مرسي والنفيسي
والديموقراطية والمجازر
تتحدث القطامي عن امليول السياسية للجمعية الثقافية النسائية قائلة:
«كنا قوميني وناصريني واألغلبية في الكويت كانوا من الناصريني ،والدليل
أنه عند خطاب جمال عبدالناصر لم يكن أحد في الشوارع والجميع في
منازلهم لالستماع له ،وهو بطل عربي ،وقد كان الغرب يخشى منه وما
ان يذكر اسمه يرتعدون ملجرد ذلك ،وهو بشر له حسنات وسيئات ّ
وقدم
ملصر الكثير من األمور التي لم تحدث من قبل ،وفي املقابل كان «التأميم»
أكبر غلطة وأغضبتني بشدة ،ومثال على ذلك ما حصل مع عبود باشا
حيث أخذوا ثروته وذلك أمر خطأ».
وت��رد القطامي على تصريح سابق للدكتور عبداهلل النفيسي لبرنامج
«الصندوق األسود» اتهم فيه نظام عبدالناصر بارتكاب مجازر ،فتقول
«لم نسمع بحدوث مجازر في مصر خالل عهد عبدالناصر ،واعتقاالت
اإلخ ��وان املسلمني خ�لال تلك الفترة حدثت ألنهم أرادوا السيطرة على
مصر كما فعل (ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق) محمد م��رس��ي ،وعبدالناصر رجل
ديموقراطي وكان يريد الحكم للجميع».

¶ عندما تقدمنا
لوكيل وزارة الشؤون
حمد الرجيب بأوراق
تأسيس نادي
السيدات قال لنا«:انتو
جايين تعملون ثورة
في البلد؟»
¶ شوارع الكويت
في الستينيات كانت
تمتلئ بالقمامة..
أشبه بطرقات لندن
وباريس بعد الحرب
¶ مدير البلدية
منحنا صالحية
إغالق المحال التي
ال تلتزم النظافة..
وختمنا بعضها
بالشمع األحمر
¶ أنشأنا مشاريع
إعاشة لـ  2000طفل
يتيم وأسرهم
في السودان
¶ سعر تذكرة
أم كلثوم في
الكويت خالل
عام  1968كان
 500دينار ..وأحد
كبار الشخصيات
دفع  10000دينار
لحجز مقعد

لولوة القطامي

النهضة ،ال�ت��ي تترأسها ن��وري��ة ال�س��دان��ي ،فقد
كانت بال هدف ،وعرضنا عليها في السبعينات
تشكيل اتحاد ،ولكن السداني لم تكن تتقبلنا
رغ��م م�ح��اوالت�ن��ا ،وك��ان��ت تفضل ال�ت��واص��ل مع
شخصيات من العمل النسائي في مصر».

املجهود الحربي
وع ��ن ق�ص��ة دع ��م امل �ج �ه��ود ال �ح��رب��ي مل�ص��ر بعد
نكسة  ،1967ت�ق��ول ال�ق�ط��ام��ي« :ع�ن��دم��ا سمعنا
في الجمعية أن أم كلثوم تقيم حفالت في عدد
من ال��دول ،وتقدم ري��ع تلك الحفالت للمجهود
الحربي ،فكرنا بآلية لدعم مصر ،وتوصلنا إلى
فكرة بأن أم كلثوم هي الوحيدة التي يمكن أن
تحقق ذلك الريع ،وبحثنا عن طريقة لدعوتها
إل��ى الكويت إلحياء حفالت ،وبحثنا عن جهة
لها صلة قوية مع أم كلثوم ،وك��ان ذل��ك الشيخ
دعيج السلمان الصباح وزوجته منيرة هالل،
وكانا يتواجدان في أكثر شهور العام بمصر،
وي �ح �ض��ران ج�م�ي��ع ح�ف�لات �ه��ا ،ف�ط�ل�ب�ن��ا منهما
مساعدتنا ،وقاما بعرض الفكرة على أم كلثوم
ووافقت على القدوم إلى الكويت».

أم كلثوم في الكويت
وت� � ��روي ال �ق �ط��ام��ي ق �ص��ة ل �ق��اء ج�م�ع�ه��ا م ��ع أم
كلثوم لالتفاق على إحياء حفالت في الكويت
بالقول« :بعد أن قدمت لنا أم كلثوم الضيافة
في منزلها واستعرضت مجموعة من املالبس

التي ترتديها خ�لال الحفالت ،سألتها إن كان
يجب التوقيع على عقد ك��ي تحيي الحفل في
ال �ك��وي��ت ،ف�ص��رخ��ت ب��وج�ه��ي وق��ال��ت ل ��ي :عيب
ي��اس��ت ل��ول��وة ،ن�ح��ن وال �ك��وي��ت أه��ل وال توجد
بيننا عقود».
وت ��وض ��ح ال �ق �ط��ام��ي ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ح �ض �ي��ر لحفل
أم ك�ل�ث��وم ف��ي ال �ك��وي��ت« :وض �ع �ن��ا ع�ل��ى ال�ص��ف
األول م��ن ال�ك��راس��ي ع �ب��ارة ك�ب��ار الشخصيات،
وسعر التذكرة كان  500دينار ،وكان ذلك املبلغ
ف��ي ع ��ام  1968ي �ع��ادل ث� ��روة ،وب�ق�ي��ة ال�ك��راس��ي
ً
ب��أس�ع��ار مختلفة وص ��وال إل��ى  10دن��ان�ي��ر ،أم��ا
كبار الشخصيات فلم يدفع أحد  500بل إن أقل
واح��د كان يدفع  1000دينار ،وأحدهم دفع من
خالل شيك  10000دينار ،وكانت حفلة من أروع
الحفالت ،وغنت خاللها أم كلثوم أغنية واحدة
فقط».
وع ��ن ري ��ع ال �ح �ف �ل��ة وامل �ب��ال��غ ال �ت��ي ت ��م جمعها
مل�ص�ل�ح��ة امل �ج �ه��ود ال �ح ��رب ��ي ،ت �ق��ول ال�ق�ط��ام��ي
«جمعنا  100ألف دينار كويتي و 60كيلوغرامًا
م ��ن ال ��ذه ��ب ،وأرس �ل �ن��اه��ا م ��ع ال �ع �ض��وت�ين من
الجمعية نوار مال حسني وغنيمة العماني إلى
القاهرة ،وقامتا بتسليم كل ذلك للرئيس جمال
عبدالناصر ال��ذي ق��دم لنا الشكر ،كما أهدتنا
القوات املسلحة املصرية أحد أجمل الدروع».

زيارة عبدالناصر
وتروي القطامي تفاصيل لقائها بعبدالناصر

أسباب الخالف مع جيهان السادات
تستذكر القطامي موقفًا جمعها ب��زوج��ة الرئيس امل�ص��ري ال��راح��ل أن��ور ال �س��ادات ،جيهان
ال �س��ادات ،ت� ّق��ول «ع�ق��د مؤتمر ف��ي ال�ق��اه��رة ع��ن البيئة ،وك��ان��ت جيهان رئيسة امل��ؤت�م��ر ،في
االجتماع تكلمت هي عن البيئة والنظافة ،كانت أوضاع القاهرة في تلك األيام مزرية ،واملجاري
تفيض في شوارع القاهرة ،بعد هذه الجلسة كانت لنا زيارة إلى الفيوم ،هناك ،حدثت جيهان
إلى سيدات الفيوم عن النظافة ،فرفعت يدي وتحدثت ،وقلت لها :أليس من األولى أن ننظف
القاهرة؟ ه��ؤالء النسوة ليست لديهن إمكانيات ،والعاصمة أول��ى ،ولنا في الكويت تجربة،
وأنت تريدين أن تبدأي من الريف؟! فغضبت جيهان ،وبدا االنزعاج عليها ،فقالت لي زميالت
مصريات إن جيهان زعالنه ،فقلت زعلة جدي».

وتقول «زرت جمال عبدالناصر عام  ،1963فبعد
أن وصلت دعوة لوزارة الخارجية من الجامعة
ال�ع��رب�ي��ة تفيد ب��أن�ه��ا ستعقد م��ؤت�م�رًا يختص
ب��امل��رأة وال�ت�ع�ل�ي��م ،ت��م ت�ح��وي��ل ال �ك �ت��اب ل ��وزارة
الشؤون ،وكانت لطيفة الرجيب وكيلة للوزارة،
فاختاروني للذهاب معها إل��ى مصر لحضور
م��ؤت �م��ر ج��ام �ع��ة ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة ،ون� �ح ��ن ف��ي
الجلسة األولى للمؤتمر وصلتني ورقة مكتوب
عليها أن الرئيس يطلب مقابلة الوفد الكويتي،
ّ
فمررت الورقة لرئيسة الجلسة ،فقالت ال مانع،
وخ��رج �ن��ا أن ��ا ول�ط�ي�ف��ة م��ن ال�ج�ل�س��ة وأخ��ذون��ا
ب �س �ي��ارة ل�ل�ج�ي��ش ف �ي �ه��ا  4ج� �ن ��ود ،وت��وج�ه�ن��ا
مل�س�ك��ن ع�ب��دال�ن��اص��ر ف��ي م�ن�ش�ي��ة ال �ب �ك��ري ،إل��ى
الفيال التي يسكنها عبدالناصر مع عائلته».

لطيفة الرجيب «تكهربت»
تضيف القطامي «كان في املدخل قاعة صغيرة،
انتظرناه حتى يصل ،بعد عشر دقائق حضر
ّ
وسلم علينا ،وق��ال أن��ا سعيد ج�دًا لرؤية امل��رأة
الكويتية تحضر في اجتماع الجامعة العربية،
وإن ش� ��اء اهلل ت �ك��ون��ون م��رت��اح�ي�ن ف ��ي م�ص��ر،
وتحياتي للكويت وأهلها ،كان لطيفًا جدًا ،لكن
هيبته كانت واضحة ،لطيفة بجانبي تكهربت
بعد مصافحته».
ّ
وت �ت��اب��ع ال�ق�ط��ام��ي ق��ائ�ل��ة «ف ��ي ال �ي��وم ذات ��ه ك��ن��ا
مدعوين لدى الطالبات الكويتيات على الغداء،
خ��رج�ن��ا م��ن ل �ق��اء ال��رئ �ي��س وت��وج�ه�ن��ا ل�ل�غ��داء،
وكانت لطيفة تغلق يدها وال تريد أن تتناول
ّ
طعام الغداء ألنها سلمت على عبدالناصر ،ال
تريد أن تأكل ثم تغسل يدها».
وتصف القطامي لحظة لقاء عبدالناصر ،قائلة
«لم ّ
أصدق أني أقف أمام جمال عبدالناصر ،اهلل
أرسل لنا هذه الفرصة لنأتي إلى القاهرة لرؤية
الرئيس ،كان متواضعًا جدًا وإنسانًا بكل معنى
الكلمة وهيبته واضحة ،ال تستطيع النظر إليه،
ل��دي��ه ن �ظ��رة ق��وي��ة ،ج�ل��س م�ع�ن��ا ي�ت�ك�ل��م ع��ن كل
األم��ور ،وسألنا عن الكويت وأهلها واألوض��اع
فيها ،كنت أج�ي�ب��ه ،ولطيفة ك��ان��ت إل��ى جانبي
ّ
متجمدة».

قرية األيتام في السودان ..واألمير طالل بن عبدالعزيز
تتحدث القطامي عن أن «هناك فكرة مأخوذة
ع��ن ال�ش�ع��ب ال �س��ودان��ي ب��أن��ه ش�ع��ب ك�س��ول،
ال يفعل شيئًا ،فقررت أن ألغي ه��ذه الفكرة،
جلبت كل العمال واملهندسني من ال�س��ودان،
ً
وفعال بنوا بلدًا وليس قرية فقط ،كتبنا عليها
شعار :ال تطعم الفقير سمكًا ..بل علمه كيف

يصطاد السمك ،أنشأنا فيها سكنًا لبعض
األطفال الذين يأتون من أريتيريا مع أمهاتهم،
وأق �م �ن��ا م � ��دارس ل �ه��م ،وح �ج��زت  10م�ق��اع��د
للمتفوقني كي يدرسوا في جامعة الكويت».
وت�ق��ول «فكرنا ف��ي عمل  3مشاريع تنموية
في القرية ليستفيد منها األهالي ،ويستثمروا

من إنتاجها ،أول مشروع كان مخبزا آليًا ،كي
نطعم أهل القرية ،واملشروع الثاني كان إلنتاج
األل �ب��ان ،وال�ث��ال��ث ل��زراع��ة ال�خ�ض��ار والفاكهة،
فأرض السودان خصبة للزراعة».
وت� ��ذك� ��ر ال� �ق� �ط ��ام ��ي أن «األم� � �ي � ��ر ط� �ل��ال ب��ن
ع�ب��دال�ع��زي��ز س�م��ع ب��ال�ق��ري��ة ،ف�ب�ع��ث اث�ن�ين من

م�س�ت�ش��اري��ه إل ��ى ال � �س ��ودان ،ف�ك�ت�ب��ا ت�ق��ري�رًا
عنها بعد أن وجدا أنها قرية متكاملة وفيها
خدمات ومدارس ومشاريع تنموية ،فاتصل
األم� �ي ��ر ط �ل�ال وق � ��ال ن�ه�ن�ئ�ك��م ون �ه �ن��ئ امل ��رأة
الكويتية على ه��ذا ال�ن�ش��اط ،وت�ب��رع بنصف
مليون دوالر للقرية».

السادات لم يعجبني
وتقول القطامي إنها لم تكن معجبة
ب��ال��رئ �ي��س امل� �ص ��ري ال� ��راح� ��ل أن ��ور
ال �س��ادات ،وت��ؤك��د أن��ه «ل��م يكن رجل
دول ��ة» ،وتضيف «عبدالناصر كان
ه�ي�ب��ة ،ك ��ان ف��رع��ون��ًا ،وب �ع��د امل��وق��ف
ال � � ��ذي ح� � ��دث ب �ي �ن��ي وب� �ي��ن ج �ي �ه��ان
السادات ازداد كرهي ألنور ،لم يكن
عبدالناصر ط��اغ��وت��ًا ،أق��ول فرعون
لهيبته».

أطفال يأكلون
من القمامة
وع ��ن ذه��اب �ه��ا إل ��ى ال� �س ��ودان ،تقول
القطامي «رأيت في شوارع الخرطوم
ً
أطفاال يأكلون من القمامة ،فسألت
رئ� �ي� �س ��ة ات � �ح� ��اد ال � �خ� ��رط� ��وم ع�ن�ه��م
فأجابتني أنهم من أريتريا ،وقالت
إن هناك نصف مليون شخص دخل
م��ن ه��ذا ال�ب�ل��د إل��ى ال �س��ودان بسبب
ال �ح��رب ،وك��ان��وا ي��أت��ون م�ش�ي��ًا عبر
ال �ح��دود ،وحينما ع��دت إل��ى الكويت
تحدثت أم��ام رئيسة تحرير مجلة
أس��رت��ي غنيمة امل� ��رزوق ،فاقترحت
أن ّ
نكون شراكة لنبني قرية لرعاية
ه��ؤالء األط�ف��ال حتى يعيشوا حياة
إنسانية في مكان آمن ،واتفقنا على
زيارة الخرطوم ،وكان ذلك في عهد
جعفر النميري».

المولد النبوي
وت �ض �ي��ف ال �ق �ط��ام��ي «ح� �ف ��رن ��ا 25
ب�ئ��ر م ��اء ،وب�ن�ي�ن��ا ال�ق��ري��ة ق��ري�ب��ة من
ه��ذه ال�ت��رع��ة ،كلفتنا مليوني دينار
ك��وي�ت��ي ،وك��ل ع��ام ف��ي ذك��رى املولد
ّ
ال �ن �ب��وي ك��ن��ا ن�ن�ظ��م م �ه��رج��ان طبق
الخير ،ونقدم الطعام لهؤالء األيتام،
وأكثر الشركات في الكويت ّ
تبرعت،
أس �م �ي �ن��اه��ا ق��ري��ة ح �ن��ان ال�ك��وي�ت�ي��ة،
ووص � �ل� ��ت إل �ي �ن��ا ت� �ب ��رع ��ات ك �ث �ي��رة؛
فالناس ف��ي الكويت ف��ي ذل��ك الوقت
ك��ان��وا ي�ق��دم��ون ع�ط��اء ال ح�ص��ر ل��ه،
ب �ع��ض ال �ن �س��اء ك��ن ي�ج�ل�بن س �ج��ادًا
إيرانيًا لنا نقيم عليه م��زادًا ،وكانت
السجادة تباع بـ  6آالف دينار كويتي،
كان ذلك في بداية الثمانينات».

الكويت 03
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تجميد استيراد التجهيزات الطبية يهدد بانهيار المنظومة الصحية

ارتباك حكومي أمام «عودة الحياة»
¶ رضوخ الحكومة للضغوط الشعبوية يجعل قراراتها ردات فعل
في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أيام قليلة على الموعد الذي
حددته الحكومة لعودة الحياة إلى طبيعتها وفق ضوابط صحية،
برزت الكثير من األسئلة بشأن خطط الحكومة لهذه العودة
والقدرة على تخطي العقبات والمشاكل المتوقعة مع عودة
العمل في الدوائر الحكومية ،واستئناف الناس لنظام حياتهم
السابق.

¶ لماذا ال تملك
جرأة قول «ثوبنا
أبيض» وما نمر
به أزمة عالمية
وتعاقداتنا
سليمة؟
¶ كيف نواجه
نقص الكمامات
واستهالكها
سيتضاعف
 25مرة بعد رفع
الحظر؟
¶ الكويت بحاجة
إلى  200مليون
كمام شهريا ً
غير حاجة الكوادر
الصحية
¶ تأخر تلبية
احتياجات
«الصفوف
األولى» من
اللوازم الطبية
لحمايتهم ينذر
بـ«كارثة»
¶ التوسع في
المستشفيات
الميدانية يمثل
ضغطا ً متزايداً
على الطواقم
الطبية

محمود الزاهي ومي السكري
تساءل مسؤولون في وزارة الصحة رفضوا
االف� �ص ��اح ع ��ن اس �م��ائ �ه��م خ �ش �ي��ة امل �س��اء ل��ة
ال�س�ي��اس�ي��ة ع��ن كيفية ال �ع��ودة إل��ى الحياة
بينما طلبيات التجهيزات الطبية دخلت
دائ � ��رة ال�ت�ج�م�ي��د ب �ع��د ال �ض �غ��وط الشعبية
على دي��وان املحاسبة ،وكيف يمكن تغطية
ال� ��زي� ��ادة ال �ك �ب �ي��رة امل �ت��وق �ع��ة ف ��ي اس �ت �ه�لاك
ال �ك �م��ام��ات وال� �ق� �ف ��ازات واألل� �ب� �س ��ة ال�ط�ب�ي��ة
وغيرها من لوازم طبية؟
وق��رع املسؤولون في تصريحات لـ سبقلا
أجراس الخطر مؤكدين أن وزارة الصحة قد
تواجه «كارثة» في حال تأخر تلبية حاجات
طواقمها العاملة في مكافحة وباء كورونا
من التجهيزات الطبية الالزمة لحمايتهم.
واعتبروا أن رف��ض طلبيات وزارة الصحة
ووق� � ��ف ت �ع��اق��دات �ه��ا م ��ؤخ ��را ي �ع �ن��ي وض��ع
امل� �ن� �ظ ��وم ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف � ��ي دائ � � � ��رة ال �خ �ط��ر
وم��واج �ه��ة اح �ت �م��االت ان �ه �ي��اره��ا ،ال سيما
مع الضغط الكبير الذي تتعرض له حاليا
ويتوقع أن تتعرض له بشكل أكبر مستقبال
مع زي��ادة اإلصابات في حال ع��ودة الحياة
إلى طبيعتها.
وبينوا أن التوسع في افتتاح املستشفيات
امل �ي��دان �ي��ة وامل �ح��اج��ر ال �ص �ح �ي��ة الس�ت�ق�ب��ال
املصابني واملشتبه بإصابتهم يمثل ضغطا
م �ت��زاي��دا ع�ل��ى ال �ط��واق��م ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي باتت
ب� ��دوره� ��ا ع ��رض ��ة ل �خ �ط��ر اإلص� ��اب� ��ة ب�س�ب��ب
احتكاكها املباشر مع املرضى يوميا.
وب�ل�غ��ة األرق � ��ام ،ق ��ال امل �س��ؤول��ون ف��ي وزارة
ال�ص�ح��ة إن ال �ك��وي��ت ب�ح��اج��ة إل ��ى أك �ث��ر من
 200مليون كمام شهريا على أقل تقدير في
ح��ال ع��ودة الحياة ،بخالف حاجة ال�ك��وادر
الطبية من الكمامات ،متسائلني :هل يمكن
أن يغطي ال�س��وق ه��ذه الكمية وه��و يعاني
من شح أصال؟
وش� � ��ددوا ع �ل��ى أن ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال �ك �م��ام��ات
م�ت��وق��ع أن ي��زي��د م��ع ع ��ودة ال�ح�ي��اة ب�م�ق��دار
 25ض�ع�ف��ا ،الس�ي�م��ا م��ع تطبيق ق ��رار ال��زام
الجميع ارتداء الكمامات في األماكن العامة.
وانتقد مسؤولون وطواقم طبية  -رصدت
سبقلا رأيهم -تردد الحكومة وعدم قدرتها
ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��ر ع �ل��ى م ��واج �ه ��ة ال �ض �غ��وط
السياسية ،وال��دف��اع ع��ن طواقمها الطبية
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رغ��م االج � ��راءات ال��واض�ح��ة وال�ش�ف��اف��ة التي
ات�خ��ذت�ه��ا ال�ج�ه��ات ال�ص�ح�ي��ة ،ف��ي ظ��ل أزم��ة
عاملية تعصف بكل األرجاء.

تشكيك وضغط
في السياق ،أك��دت مصادر نيابية أن ادعاء
البعض ب��أن الرقابة الشعبية وراء تجميد
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ل �ت �ع��اق��دات ال�ص�ح��ة على
التجهيزات الطبية يعد تشكيكا في أجهزة
ال ��دول ��ة ال��رق��اب �ي��ة وي ��وح ��ي ب��أن �ه��ا ال ت�ق��وم
بدورها املطلوب إال تحت الضغط الشعبي.
وح� �م� �ل ��ت امل� � �ص � ��ادر ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �س��ؤول �ي��ة
الرضوخ للضغوط الشعبوية ،وانتظارها
ل� ��ردات ال�ف�ع��ل ال�ش�ع�ب�ي��ة ع�ل��ى ق��رارات �ه��ا مع
ال �ع �ل��م أن أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ع��امل �ي��ة وي �م��ر بها
الجميع.
وتساءلت :ملاذا تنتظر الحكومة ردات الفعل
الشعبية م��ن أج��ل ع�م��ل «ب �ه��رج��ة»؟ مل ��اذا ال

ي �ك��ون ه �ن��اك وض ��وح ودق ��ة وش�ف��اف�ي��ة ب��دل
تحميل الشعب مسؤولية امل��راق�ب��ة؟ ومل��اذا
االرتباك والتردد وإدخ��ال األم��ور في دوائر
الغموض دائما؟
وواصلت املصادر تساؤالتها :ملاذا ال تملك
الحكومة جرأة أن تقول «ثوبنا أبيض» وما
ن�م��ر ب��ه أزم ��ة ع��امل�ي��ة وت �ع��اق��دات �ن��ا سليمة؟
ب��دال من تعريض منظومة البالد الصحية
للخطر بتعطيل الطلبيات الصحية التي
يمكن أن تعطل بدورها خطط عودة الحياة
إلى طبيعتها؟
وختمت امل�ص��ادر تساؤالتها :مل��اذا ال تملك
الحكومة جرأة الدفاع عن طواقمها الطبية،
ً
ب��دال من اقحامهم في مساجالت سياسية،
وتعريض منظومة البالد الصحية للخطر
بتعطيل ال�ط�ل�ب�ي��ات ال�ص�ح�ي��ة ،ال �ت��ي يمكن
أن تعطل ب��دوره��ا خطط ع��ودة الحياة إلى
طبيعتها؟

د.ريم العسعوسي:

شروط للعودة ..ونقص الكمامات ينذر بالخطر

أكدت مديرة مستشفى األمراض الصدرية
د.ري ��م العسعوسي أن ع��ودة ال�ح�ي��اة مرة
أخرى تتطلب توافر  4شروط تم التوافق
عليها واعتمدتها اململكة املتحدة ضمن
خطتها أول �ه��ا اس �ت �م��رار ه �ب��وط م�ع��دالت
االن �ت �ش ��ار ألس��اب �ي��ع م �ت �ت��ال �ي��ة  ،R0وه��ي
ت �ع �ن��ي أن ي� �ك ��ون م� �ع ��دل ان �ت �ش ��ار ال ��وب ��اء
أق��ل م��ن  1وه��و م��ا يعني انحسار ال��وب��اء
والقدرة على تقليص اإلج��راءات وثانيها
استمرار هبوط معدالت الوفيات وثالثها
ت��وف�ي��ر أدوات ال��وق��اي��ة ل�ل�ط��واق��م الطبية
وأخيرا توفير تلك األدوات لجميع أف��راد
امل�ج�ت�م��ع م��ن م��واط�ن�ين وواف ��دي ��ن .وق��ال��ت
العسعوسي إن التركيز يجب أن ينصب
على توفير أدوات الوقاية للوافدين قبل
املواطنني انطالقا من أنه مقابل كل مواطن
هناك  3وافدين يحتكون به في العمل وفي
األماكن العامة وفي الجمعيات فإذا لم يتم
توفير الكمام وضمان التباعد االجتماعي
ل�ل�م�ق�ي�م�ين ف� ��إن ه� ��ذا األم � ��ر س �ي �س �ه��م ف��ي
انتشار العدوى بني املواطنني كما حدث

ريم العسعوسي

في الجمعيات التعاونية مؤخرا.
وأوضحت أن من املبكر الحديث عن عودة
الحياة مرة أخرى وتقليل اإلج��راءات قبل
التأكد من توافر الشروط األربعة خاصة
معدل االنتشار ال��ذي ال يتم التصريح به
أص�ل�ا م��ن ق�ب��ل وزارة ال�ص�ح��ة م�ن��ذ ب��داي��ة
األزمة.

وش� ��ددت ع�ل��ى أن س�ل�اح م �ح��ارب��ة ال��وب��اء
ه��و ال�ك�م��ام وال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ونظرا
لوجود تكدس في مناطق املقيمني سيظل
ه �ن��اك ع�ل�ام��ة اس �ت �ف �ه��ام ب �ش��أن إم�ك��ان�ي��ة
تحقيق التباعد في مناطق سكنهم ،وهو
وض��ع يجعل من الصعوبة بمكان تقليل
معدالت االنتشار.
ول�ف�ت��ت ال�ع�س�ع��وس��ي إل ��ى أن ع ��دم ت��واف��ر
وس��ائ��ل ال��وق��اي��ة وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ال�ك�م��ام
ي �ع��رض امل�ن�ظ��وم��ة ال�ص�ح�ي��ة ل�ل�خ�ط��ر ،ل��ذا
ينبغي على الدولة والكفيل توفير أدوات
ال��وق��اي��ة ف��ي امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،م�ش�ي��رة إل��ى
أن ال ��دول ��ة م�ط��ال�ب��ة ب�ت�ع��دي��ل ال �ع �ق��ود مع
ال �ش��رك��ات وف� ��رض ت��وف �ي��ر س �ك��ن م�ن��اس��ب
وت �ق �ل �ي��ل االع � � ��داد داخ� �ل ��ه وك ��ذل ��ك ت��وف�ي��ر
ال�ك�م��ام ،م�ش�ي��رة إل��ى أن��ه م��ن دون ضمان
توافر الشروط األربعة املشار إليها فإنه
م��ن ال �ض��روري اس�ت�م��رار ال�ح�ظ��ر الجزئي
وال �ق �ي��ود امل�خ�ت�ل�ف��ة وإال س �ن��واج��ه م��وج��ة
أخ � ��رى م ��ن اإلص� ��اب� ��ات م �ث �ل �م��ا ح� ��دث ف��ي
العديد من الدول ومن بينها الصني.

د .محمد الهيفي :الطواقم الطبية بحاجة إلى حماية أكبر
شدد وزير الصحة األسبق د .محمد الهيفي
على أن من الصعوبة بمكان استمرار غلق
الحياة كما هو الحال حاليا ،ولكن من املهم
ح ��ال ال� �ع ��ودة ت��وف �ي��ر ال �ك �م��ام ف ��ي األس � ��واق
ل�ل�ج�م�ي��ع وه� ��و أم� ��ر ت �ق��ع م �س��ؤول �ي �ت��ه على
الدولة.
واس� �ت ��درك ال�ه�ي�ف��ي ب��ال �ق��ول :ل�ك��ن ف��ي ح��ال��ة
ال� �ض ��رورة ف��إن��ه ي�م�ك��ن اس �ت �خ��دام أي ش��يء
ل �ت �غ �ط �ي��ة األن� � � ��ف وال� � �ف � ��م م� �ث ��ل ال � �غ � �ت ��رة أو
ال�ش�م��اخ وارت ��داء ال�ن�س��اء للنقاب حتى وإن
ك��ان��ت م�ع��دالت ال�ح�م��اي��ة معها أق��ل ل�ك��ن من
الضروري تغطية الوجه واأله��م من الكمام
هو وجود التباعد الجسدي.

وأض��اف أن القطاع الصحي جاهز للعودة
ويستطيع أن يستقبل م��زي��دا م��ن ال�ح��االت
لكن الحماية ينبغي أن تكون أكبر لألطباء
وعلى وجه التحديد الفريق الطبي املعالج
ل �ك��ورون��ا ي�ن�ب�غ��ي أن ي��وف��ر ل��ه أج �ه��زة PPE
ال�خ��اص��ة ب��ال�ح�م��اي��ة فيما يمكن أن تعتمد
باقي األجنحة على وسائل الوقاية العادية.
وأض ��اف أن م��ن ال �ض��روري ك��ذل��ك إدراك أن��ه
ل �ي��س ك��ل م��ري��ض ك ��ورون ��ا ي�ن�ب�غ��ي إدخ��ال��ه
املستشفى وانه في ظل انتشار الوعي ينبغي
أن ي�ج�ل��س ك�ث�ي��ر م��ن امل��رض��ى ف��ي م�ن��ازل�ه��م
وت��وف��ر لهم الفيتامينات وال�ع�لاج��ات التي
توفر في املستشفيات.

وأش��ار الهيفي إلى أن الخوف الوحيد على
القطاع الصحي ح��ال ع��ودة الحياة يرتبط
ب��زي��ادة ال �ح��االت ال�ت��ي تحتاج إل��ى العناية
امل��رك��زة ،ف��إذا زادت ال �ح��االت هنا نستشعر
الخطر والخوف على القطاع الصحي لذلك
يجب االهتمام بزيادة أجهزة العناية وأعداد
األطباء العاملني بها في الوقت الحالي ألنه
إذا زادت الحاالت عن قدرتنا معناه ارتفاع
نسبة الوفيات ،مستدركا بأن الوضع حتى
اآلن جيد إذ يوجد هناك نحو  170حالة في
العناية بينما عدد األس��رة نحو  600سرير
وه��و ما يعني أن الوضع حتى اآلن ال يزال
تحت السيطرة.

محمد الهيفي

أطباء يقرعون ناقوس الخطر عبر سبقلا:

نقص اللوازم الطبية
ينذر بأزمة مستقبلية
م ��ع ال �ع��وائ��ق امل�ص�ط�ن�ع��ة أو ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
أم� ��ام ت��وف �ي��ر امل �ع ��دات ال��وق��ائ �ي��ة ال�لازم��ة
مل��واج�ه��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا ،وم��د ال�س��وق
ب� �م� �س� �ت� �ل ��زم ��ات اح � � �ت� � ��رازي� � ��ة ف ��رض �ت �ه ��ا
ال �س �ل �ط��ات امل �ع �ن �ي��ة ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع ،ق��رع
ع��دد م��ن األط �ب��اء ن��اق��وس ال�خ�ط��ر مل��ا قد
يواجهه املجتمع م��ن أزم��ة تتعلق بشح
هذه املستلزمات وزي��ادة عدد اإلصابات
ب��ال �ع��دوى ب�ي�ن ال �ط��واق��م ال�ط�ب�ي��ة وأف ��راد
املجتمع مع اقتراب العودة للحياة شبه
الطبيعية.
وأك � ��د أط� �ب ��اء ف ��ي ت �خ �ص �ص��ات م�خ�ت�ل�ف��ة
التقتهم سبقلا أن الكويت تتمتع بنظم
صحية قوية ،وتمتلك كوادر طبية مؤهلة
وع��ال�ي��ة ال�ت��دري��ب وك��ذل��ك م��راف��ق صحية
ع��ال�ي��ة ال�ت�ج�ه�ي��ز وق� ��درة ع�ل��ى اس�ت�ي�ع��اب
حاالت اإلصابة بالفيروس ،مشيرين رغم
ذل��ك إل��ى أن التزايد ف��ي أع��داد اإلص��اب��ات
قد يزيد من األعباء على الوزارة ،ال سيما
م ��ع ق ��رب ع� ��ودة ال �ح �ي��اة ب �ع��د أي � ��ام ،وم��ا
يستتبعه م��ن ح��اج��ة ال�ج�م�ي��ع لكمامات
وق �ف��ازات وم�ع�ق�م��ات وك��واش��ف مخبرية
وأجهزة تنفس وغيرها.

ضغط متوقع
ودع � ��ا األط � �ب ��اء إل� ��ى ض� � ��رورة م�ض��اع�ف��ة
ال � � �ج � � �ه� � ��ود وزي� � � � � � � � ��ادة االس � � � �ت � � � �ع� � � ��دادات
وال�ت�ج�ه�ي��زات ال�ط�ب�ي��ة ت�ح�س� ً�ب��ا مل��واج�ه��ة
ال �ض �غ ��ط امل� �ت ��وق ��ع ع �ل �ي �ه��ا ،ك��اس �ت �ه�لاك
ال� �ك� �م ��ام ��ات وال � �ق � �ف� ��ازات وال �ت �ج �ه �ي��زات
الطبية من أجهزة ومستشفيات ميدانية
م��ع احتماالت ت��زاي��د اإلص��اب��ات .واعتبر
اخ �ت �ص��اص��ي ج��راح��ه االورام وأم� ��راض
ال �ن �س��اء وال� � � ��والدة ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى وارة
د.مرهف القاضي التزايد «امللحوظ» في
أعداد املصابني بالفيروس «يزيد االعباء
على وزارة الصحة املشكورة في الجهود
املبذولة هذه األيام» ،داعيا إلى «مضاعفة
الجهود واخذ الحيطة ملواجهة أي نقص
متوقع مع عودة الحياة تدريجيا».
وش� � ��دد ع �ل��ى ض � � ��رورة «زي� � � ��ادة م �ع��دات
وادوات ال��وق��اي��ة وال�ح�م��اي��ة ل�ك��ل األف ��راد
وخاصة العاملني في املجاالت الصحية
ن �ظ��را ل�ت�ع��ام�ل�ه��م امل �ب��اش��ر م��ع امل�ص��اب�ين
وخ��وف��ا م��ن ان�ت�ق��ال امل��رض اليهم وال��ذي
ت � � ��زداد ن �س �ب��ة إص��اب �ت �ه��م ب ��ه ب ��ال ��زي ��ادة
امل �ت��وق �ع��ة ف ��ي أع � � ��داد امل� �ص ��اب�ي�ن ال��ذي��ن
يتعاملون معهم».
ضبط األسعار
وق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة م��رك��ز اب �ت �س��ام��ة كلينك
ل �ط��ب األس � �ن� ��ان د.اب� �ت� �س ��ام ال �ص ��ال ��ح أن
ه �ن��اك «زي � ��ادة غ�ي��ر طبيعية ف��ي أس�ع��ار
ال �ك �م��ام��ات وامل �ع �ق �م��ات وامل� � ��واد ال�ط�ب�ي��ة
ع��ام��ة م��ع ص�ع��وب��ة ت��واف��ره��ا وه ��ذا يؤثر
في املنظومة الصحية عامة».
وبينما اشارت الى «تفشي الوباء وتزايد

القاضي :مضاعفة
الجهود لمواجهة
أي نقص متوقع
الصالح :زيادة
مصطنعة في سعر
المستلزمات مع
صعوبة توافرها
رياض :نقص
الكمامات حتمي إن
لم نوفر بدائل
بالتصنيع واالستيراد
اع ��داد اإلص ��اب ��ات» ،أب ��دت أس�ف�ه��ا «ل�ع��دم
اإلعالن عن بعضها» ،الفتة إلى أن «دوام
امل��راك��ز الصحية األه�ل�ي��ة مل��دة  3ساعات
و 3أيام باألسبوع ال يغطي تكاليف فتح
املراكز».

نقص كمامات
ونبهت الصيدالنية د.م��روة ري��اض إلى
حتمية مواجهة مشكلة نقص كمامات
وغ�ي��ره��ا «إن ل��م ت�ت��واف��ر ب��دائ��ل متعددة
ملصادر املستلزمات سواء كانت داخلية
كالتصنيع أو خارجية باالستيراد».
وأك ��دت ري ��اض أن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي القطاع
ال � �ط � �ب ��ي ل � ��م ي � ��واج� � �ه � ��وا أي ن � �ق ��ص ف��ي
املستلزمات الطبية بكل انواعها ،معربة
ع��ن اعتقادها ب��أن «ك��ل قطاع س��واء كان
حكوميا أو خ��اص��ا ع�ن��ده م��ا يكفيه من
هذه املستلزمات».

القادم غامض
وأشاد مدير مركز بيت األسنان د.ناصر
حمصي بالجهود الحكومية املواجهة
الوباء ،مشيرا إلى أهمية «وعي املجتمع»
لعبور تلك األزمة.
وعلى صعيد الجهوزية ملا هو قادم من
ت�ط��ورات ،ق��ال حمصي لـ سبقلا «القادم
غامض ويمكن أن يكون صعبا جدا على
ك��ل ال�ع��ال��م» ،الف�ت��ا إل��ى ت��واف��ر اإلم�ك��ان��ات
ال�ط�ب�ي��ة ال �ض��روري��ة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي
«أم��ا بالنسبة للكمامات فهي متوافرة،
ولكن بسعر عال جدا ج��دا» وربما تزيد
الحاجة إليها في القادم من األيام.
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سبقلا تنشر تصوراً لخطة عودة رحالت الطيران التجارية:
مع قرب عودة الحياة وانطالق الرحالت
التجارية بشكل تدريجي متى ما صدرت
الموافقة الحكومية بذلك ،تعكف
األجهزة العاملة في مطار الكويت على
إعداد خطة الضوابط التشغيلية للتعامل مع
الرحالت التجارية وفق قواعد جديدة تحقق أعلى
معايير السالمة والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا،
ومنها عدم السماح بالسفر ألي فرد ال يضع الكمام وال
يرتدي القفازين.
وترتكز الخطة االولية التي تنشر سبقلا تفاصليها على
 4محاور هي وضع ضوابط للمسافر ،واخرى للخدمات
والمرافق التجارية ،فضال عن ضوابط مخصصة
لشركات الطيران ،واخيرا ضوابط مخصصة لألجهزة
الحكومية والخاصة ،حيث ال يزال ذلك البروتوكول
يخضع للدراسة مع السلطات الصحية ولم يعتمد
بشكل نهائي.

سفر بال كمام وقفازين
وجبات
بوفيه في صاالت الـVIP

محمد المصلح

ضوابط لألجهزة العاملة داخل المطار

كشفت مصادر ان تشغيل الرحالت التجارية
سيكون بشكل تدريجي ويرتكز على عاملني،
االول التشغيل بصورة مبدئية الى املحطات
القريبة من البالد ،والعامل الثاني على درجة
خلو تلك الدول من تفشي فيروس كورونا.
وتوقعت ان��ط�لاق ال��رح�لات بشكل تدريجي،
بحيث تبدأ بالدول الخليجية واالقليمية ،ثم
الدول العربية واالجنبية ،مشيرة الى تنسيق
سيجري قبل تشغيل ال��رح�لات ال��ى أي دولة
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م��ع��رف��ة االش���ت���راط���ات الصحية
امل��ف��روض��ة ع��ل��ى امل��س��اف��ري��ن إلط��ل�اع ش��رك��ات
الطيران على تلك االرشادات قبيل مغادرة أي
مسافر ،ال سيما ان بعض امل��ط��ارات الدولية
اشترطت إج���راء فحص دم للمسافرين قبل
السماح لهم بالدخول.

 - 1وضع بروتوكول يحدد مسؤوليات كل الجهات الحكومية والخاصة.
 - 2اتخاذ املوظفني اشتراطات الوقاية.
 - 3تمكني املسافرين من إنهاء إجراءات السفر إلكترونيا.
 - 4عالمات إرشادية وترسيم األرضيات لتنظيم االصطفاف.
 - 5إضافة حواجز زجاجية بني املمرات.
 - 6إنشاء نقاط تعقيم لليد من مواقف السيارات حتى بوابات الطائرات.
 - 7مسح حراري للمسافرين قبل دخول املطار وقبل دخول الطائرة.
 - 8االستعاضة عن البوفيهات في صاالت الـ VIPبأغذية معبأة.
 - 9تعقيم الحافالت والحقائب وتأمني التخلص من اللباس الواقي.
 - 10منع تزاحم املسافرين في صالة تسلم الحقائب.

ضوابط للمسافرين

إجراءات مشددة
ووف�����ق امل����ص����ادر ،س��ت��ك��ون ه���ن���اك اج������راءات
م��ش��ددة على امل��س��اف��ري��ن ،بحيث ْ
يحضرون
ق��ب��ل م��وع��د اق�ل�اع ال��ط��ائ��رة ب���ـ 4س��اع��ات ب��دال
م���ن س��اع��ت�ين ب��س��ب��ب االج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة،
فيما ستمنع وجبات الطعام على الطائرات
للرحالت القصيرة ،فضال عن منع البوفيه
ف�������ي ص�����������االت  VIPامل����خ����ص����ص����ة ل����ت����ذاك����ر
ال��درج��ة االول���ى وال��ت��ع��وي��ض عنها بأطعمة
وم����ش����روب����ات م���ع���ب���أة ب���ش���ك���ل م���ح���ك���م م��ن��ع��ا
النتقال العدوى.
وبينت ان من ضمن االج���راءات التي ال تزال
تدرس هي منع دفع املال نقدا نظير الخدمات
في املطار واالستعاضة عنها بالدفع بالطرق
االل���ك���ت���رون���ي���ة ،م���ع ت��رس��ي��م ارض����ي����ات امل��ط��ار
واملمرات والصاالت بعالمات ارشادية تحدد
وق����وف امل��س��اف��ري��ن ب��ط��ري��ق��ة ت��ح��ق��ق ال��ت��ب��اع��د
االجتماعي ووض��ع محطات فحص ومواقع
لتعقيم ال��ي��دي��ن م��ن م��واق��ف ال��س��ي��ارات حتى
بوابة الطائرة.

 - 1منع دخول املطار وصعود الطائرة بال كمام وقفازات.
 - 2الحضور قبل موعد الرحلة بـ 3إلى  4ساعات للخضوع للفحص الطبي.
 - 3ال مستقبلني أو م��ودع�ين داخ��ل امل�ط��ار باستثناء كبار السن وذوي
االحتياجات.

ضوابط لشركات الطيران

قياس درجة الحرارة قبل إنهاء إجراءات السفر

■ البدء بالمحطات القريبة ..وتنسيق لمعرفة اشتراطاتها
■ تشغيل الرحالت يعتمد على درجة خلو الوجهة من الفيروس
■ فحص المسافرين ..ومواقع للتعقيم من مواقف السيارات حتى باب الطائرة
■ ترسيم األرضيات وحواجز زجاجية بين الممرات قبل كاونتر الجوازات واألمتعة
■ مسح حراري قبل دخول المطار وقبل صعود الطائرة

«العودة وفق احترازات مشددة ..والموعد لم يحدد بعد»

ضوابط للخدمات التجارية

العتيبي لـ سبقلا :بدء التشغيل بـ %30من الرحالت
محمد المصلح
ك�ش��ف امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي ف��ي اإلدارة ال�ع��ام��ة للطيران
املدني سعد العتيبي ،عن وضع خطة متكاملة لتشغيل
ال��رح�ل�ات ال�ت�ج��اري��ة ف��ي م �ط��ار ال�ك��وي��ت ال��دول��ي بشكل
تدريجي ،مشيرًا إل��ى أن موعد ع��ودة تشغيل الطيران
التجاري لم يحدد حتى اآلن.
وب�ين العتيبي في تصريح لـ سبقلا أن الخطة تعتمد

ع �ل��ى  3م ��راح ��ل ب�ح�ي��ث ت �ت��م إع � ��ادة ت�ش�غ�ي��ل ال �ط �ي��ران
التجاري بنسبة  30في املئة ،ترتفع في املرحلة الثانية
إلى  60في املئة ،فيما سيحتاج املطار في املرحلة الثالثة،
وهي عودة التشغيل الكامل ،إلى فترة أطول.
وقال إن غالبية دول العالم تستعد إلعادة فتح املطارات،
ون �ح��ن ف��ي م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ن�ع�م��ل ع �ل��ى إع ��ادة
ال�ت�ش�غ�ي��ل ول �ك��ن وف ��ق ض��واب��ط واش� �ت ��راط ��ات صحية
مشددة ،الفتًا إلى أن «السفر في زمن فيروس كورونا

المحامي العام المستشار الدعيج لـ سبقلا:

الحظر الكلي لم يوقف
تجارة المخدرات
مبارك حبيب
على غير املتوقع ،فإن الحظر الشامل لم يجد نفعًا
مع تجار املخدرات في الكويت ،إذ ال تزال السموم
ُ
ت���ب���اع ول����م ي�����ردع ت���ج���اره���ا ال���خ���وف م���ن ف��ي��روس
كورونا أو غيره من الظروف األخرى.
ه����ذا م���ا ك��ش��ف��ه امل��ح��ام��ي ال���ع���ام امل��س��ت��ش��ار محمد
ال����دع����ي����ج ،ب���ع���د س�������ؤال سبقلا ع���م���ا اذا اخ��ت��ف��ت
تجارة املخدرات خالل الظروف االستثنائية التي
تعيشها ال��ب�لاد ح��ال��ي��ا ،م��ؤك��دًا ف��ي ال��وق��ت نفسه
تسجيل اكثر من قضية وفاة نتيجة جرعة زائدة
ملواطنني خالل فترة الحظر الكلي.
ً
وأض�����اف امل��س��ت��ش��ار ال��دع��ي��ج ق���ائ�ل�ا :ل���م تنخفض
قضايا املخدرات ،ويوميًا لدينًا  6محاضر تقريبًا
مل��ت��ه��م�ين ي��ت��م ض��ب��ط��ه��م ب���ش���راء امل����خ����درات ،ب���ل ان
تجارة املخدرات مستمرة ولم يردعها الحظر.
وع���ن ك��ي��ف��ي��ة خ����روج ه����ؤالء امل��ت��ه��م�ين رغ���م وج���ود
ال��ح��ظ��ر ال���ش���ام���ل ف���ي ال���ك���وي���ت ،أج�����اب امل��س��ت��ش��ار
ً
ال���دع���ي���ج ق�����ائ��ل��ا :ال ت�������زال ه����ن����اك خ����ط����وط وط����رق
رئيسية وداخلية في البالد ليست بها نقاط أمنية
للتفتيش عن املخالفني ،وقد باتت معلومة ملعظم
ال���ن���اس ح��ق��ي��ق��ة ه���ذا األم�����ر ،وب��ال��ت��ال��ي أص��ب��ح من
السهل إرش���اد املتهمني إليها وتسليم البضائع
فيها ودفع املال وإتمام كل العمليات.
وعن كيفية دخول املخدرات إلى البالد وتوافرها
رغ��م إغ�ل�اق امل��ن��اف��ذ ال��ح��دودي��ة منذ ش��ه��ري��ن ،ذكر
ّ
املستشار ال��دع��ي��ج أن ه��ن��اك كميات م��خ��زن��ة لدى
بعض التجار ،كما أن بعض املؤثرات العقلية مثل
الشبو يمكن أن تصنع محليًا.

!

سيتغير عما سبق ،حيث ستحرص الجهات املسؤولة
في املطار على تكثيف اإلجراءات الطبية وفق ما تحدده
السلطات الصحية ،كما سيكون ع��ام��ل ال��وق��اي��ة ركنًا
اس��اس�ي��ًا ي�ض��اف إل��ى ع��ام�ل��ي األم ��ن وال�ت�س�ه�ي�لات في
تشغيل املطار» .وأفاد بأن اإلجراءات الجديدة ستعتمد
على التباعد االجتماعي ووض��ع ال�ك��ام�ي��رات الحرارية
ً
ووضع ممرات آمنة في أروقة املطار ،فضال عن إجراءات
وقائية جديدة داخل الطائرات.

 - 1اتخاذ اإلجراءات الوقائية للتعامل مع املسافرين.
 - 2تعقيم امل�ح��ل ال�ت�ج��اري وامل�ق��اع��د وال �ص��االت على م��دار
الساعة.
 - 3استخدام ماكينات إلكترونية تمكن املسافرين من دفع
األموال بطريقة غير تالمسية.
سعد العتيبي

فرش  106ماليين متر مربع في  3أشهر ..مقابل  1.4في 2019

الفارس لـ سبقلا :الظروف الحالية
لن توقف العمل في المشاريع الحيوية
محمود الزاهي

محمد الدعيج

أكثر من حالة وفاة
بالجرعة الزائدة
بهذه الفترة
تجّ ار السموم
يخزنون كميات
كبيرة ..وبعضها
ُيصنع داخل البالد

 - 1التشديد على لبس طاقم الطائرة املعدات الوقائية.
 - 2وضع مسافات بني املسافرين أثناء صعود سلم الطائرة.
 - 3منع دخول الحقائب الشخصية إلى مقصورة الطائرات.
 - 4تعقيم الطائرات عقب كل رحلة وتنظيف أجهزة التهوية.
 - 5توفير املطهرات وتعقيم دورات املياه.
 - 6تشغيل أنظمة التهوية والتكييف خالل اإلقالع وبعد الوصول ونزول الركاب.
 - 7منع الوجبات على الرحالت القصيرة وتقديم أغذية معبأة للرحالت الطويلة.
 - 8خفض عدد مقاعد الطائرات بنسب تتراوح من  %30إلى .%40

تفقدت وزي���رة األش��غ��ال وزي���رة ال��دول��ة ل��ش��ؤون اإلسكان
د .رن����ا ال����ف����ارس م���س���اء أول م���ن أم����س أع���م���ال ال��ت��ط��وي��ر
وال��ص��ي��ان��ة ع��ل��ى ال���دائ���ري ال���س���ادس وال��ن��ف��ق ال���واق���ع في
تقاطعه مع طريق الغوص ،الذي تم افتتاحه مؤخرًا.
وقالت الفارس في تصريح لـ سبقلا انه في ظل الظروف
االستثنائية التي تمر بها البالد لم ولن تتوقف أعمال
وزارة االش��غ��ال أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري
في مختلف املواقع ،خاصة في تلك التي ال يكون فيها
اقتراب من اف��راد املجتمع حفاظًا على التباعد وسالمة
الجميع.
وأضافت الفارس أن األعمال تتم بسرعة كبيرة وبكفاءة
عالية وبوتيرة مستمرة ووفق اشراف مستمر ومتابعة
عن كثب وتقارير ترفع باستمرار ملتابعة حجم وجودة
االنجاز.
وشددت على حرص االشغال وهيئة الطرق على التقيد
أث��ن��اء ال��ع��م��ل ف��ي ه���ذه ال��ف��ت��رة واالل���ت���زام ب��أع��ل��ى معايير
ال���ض���واب���ط ال��ص��ح��ي��ة امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا م���ن خ��ل�ال ال��ق��ن��وات
الرسمية للسلطات املحلية في البالد والداعية لتطبيق
التباعد االجتماعي ،تحقيقًا ملساعي الدولة في احتواء
الفيروس.
وأوض��ح��ت أن ف��رق العمل ف��ي ال����وزارة والهيئة ملتزمة
ب���اإلج���راءات وامل��ع��اي��ي��ر الصحية تطبيقًا ل��ذل��ك كما هو
الحال منذ بداية إعالن اإلجراءات االحترازية بالدولة.
واض���اف���ت :ان ه���ذا األم����ر ت��م ت��ج��س��ي��ده م��ن خ�ل�ال تنفيذ

مختلف املشاريع واالصالحات التي تمت وال تزال تقوم
بها الوزارة.
وب��ي��ن��ت ال���ف���ارس أن ال���ف���رق واص���ل���ت ال��ع��م��ل ف���ي ال��ف��ت��رة
امل��اض��ي��ة لتنفيذ ع��دد م��ن امل��ش��اري��ع الحيوية التنموية
ك��م��ش��روع مبنى م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال��ج��دي��د  T2وبخطوات
متالحقة ،وت��م العمل على تنفيذ اص�لاح��ات وعمليات
فرش لألسفلت في عدد من الطرق السريعة والرئيسية
كالدائري الخامس والدائري السادس وطرق الفحيحيل
ال��س��ري��ع وط��ري��ق  6.5وال���دائ���ري األول وط��ري��ق ال��غ��زال��ي
ع��ل��اوة ع��ل��ى ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن ال���ط���رق وب��ك��م��ي��ات اس��ف��ل��ت
سجلت انجاز مسافات غير مسبوقة.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ سبقلا أن عملية انتاج
وفرش األسفلت شهدت قفزة كبيرة خالل فترة الحظر،
مقارنة بالنسب املنجزة قبلها مشيرة إلى أن متوسط
اإلنتاج اليومي ألعمال الفرش خالل  2019كان بحدود
 5.4آالف م��ت��ر م��رب��ع ي��وم��ي��ا ،ارت��ف��ع خ�ل�ال ف��ت��رة م��ا قبل
الحظر من العام الجاري إلى  6.1آالف متر مربع يوميا،
ليصل خالل الحظر إلى  20.7ألف متر مربع في اليوم.
وأوضحت املصادر أن إجمالي ما فرش خالل عام 2019
بلغ  1.4مليون متر مربع ،تم فرشها خالل  274يوم عمل
على مدار العام ،مشيرة إلى أن من األول من يناير 2020
وح��ت��ى  22م����ارس امل���اض���ي ش��ه��دت  82ي���وم ع��م��ل ج��رى
خاللها فرش  502الف متر مربع من األسفلت.
وذك��رت املصادر أن إجمالي ما تم فرشه منذ  23مارس
املاضي وحتى  15مايو الجاري بلغ  1.118مليون متر
مربع جرى فرشها على مدار  54يوم عمل.

الفارس أثناء تفقدها لسير العمل
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فيهما  133مصاباً ومشتبهاً في إصابتهم بالفيروس

اكتشاف بؤرتين لـ «كورونا» في المهبولة!
جاء بواقع  383حالة في الفروانية
و 275في األحمدي و 173في حولي
و 107ف� ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة ،و 103ف��ي
الجهراء.
وت�ص� ّ�درت الفروانية أعلى املناطق
السكنية تسجيال لإلصابات بـ 116
حالة ،تلتها خيطان بـ  ،91وجليب
الشيوخ بـ  ،91واملهبولة بـ .79

عبدالرزاق المحسن
واص � � �ل � � ��ت ف � � � ��رق وزارة ال� �ص� �ح ��ة
ج �ه��وده��ا مل �ح��اص��رة ب� ��ؤر ان �ت �ش��ار
«كورونا»؛ إذ ّ
طبقت الفرق الصحية
ال��وق��ائ �ي��ة أم� ��س ،ال �ح �ج��ر ال�ص�ح��ي
ع �ل��ى س� �ك ��ان ب �ن��اي �ت�ين ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
امل�ه�ب��ول��ة ،ب�ع��د ال�ك�ش��ف ع��ن ح��االت
ّ
متفرقة
إصابة واشتباه بإصابات
فيهما.
وأب �ل �غ��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة سبقلا
أن ال�ف��رق ال��وق��ائ�ي��ة ّ
طبقت الحجر،
ب��ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ،ع �ل��ى س �ك��ان ال�ب�ن��اي�ت�ين
ال� ��واق � �ع � �ت �ي�ن ف � ��ي ال� �ق� �ط� �ع�ي�ن  ١و٢
باملهبولة ،بعد رص��د وج��ود أكثر
من  ١٣٣حالة مصابة ،ويشتبه في
إصابتها بـ«كورونا».

عدد السكان
وأش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن إجمالي
ّ
يتعدى  ٣٥٠مقيمًا،
سكان البنايتني
حيث تم عزلهما ،مع الحرص على
ت��أم�ين أب ��رز متطلباتهم املعيشية

1041

إصابة جديدة..
«المسجّ لة»
ُ
رفعت
في البالد إلى
 18609حاالت

العناية املركزة

الدكتور عبدالله السند

األس��اس�ي��ة ،الفتة ال��ى ان سكانهما
يتبعون ش��رك��ة تجهيزات غذائية،
وأخ ��رى لعمالة خ��دم��ات التنظيف
في بعض املرافق.
وذك� � ��رت ان ف� ��رق ال� � � ��وزارة ت��واص��ل
ع � �م � �ل � �ه� ��ا مل � � �ح� � ��اص� � ��رة ال� � �ف� � �ي � ��روس
وال �ت �ق �ل �ي��ل م� ��ن ح �ج��م اإلص� ��اب� ��ات،

ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى االل �ت��زام
ب ��اإلج ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة املعممة من
قبلها ،مبينة ان عدم التزام شريحة
كبيرة من العمالة الوافدة بالتباعد
ّ
وتكدسها في البنايات
االجتماعي
ساهما في ارتفاع أعداد املصابني.
من جهة ثانية ،عاود َّ
عداد اإلصابات

سبقلا رصدت تزايد أعداد المتسوقين

اليومي بـ «كورونا» االرتفاع إلى ما
ف��وق األف للمرة الرابعة ،بتسجيل
 1041إص � ��اب � ��ة خ �ل ��ال  24س ��اع ��ة،
رف �ع��ت إج �م��ال��ي ال� �ح ��االت املسجلة
ف��ي ال �ب�لاد إل ��ى  18609ح� ��االت ،في
ح�ين سجلت  5ح��االت وف��اة؛ ليبلغ
إج�م��ال��ي ال��وف �ي��ات  129ح��ال��ة .وم��ن

ب�ي�ن اإلص� ��اب� ��ات ال� � � � �ـ 1041امل�س�ج�ل��ة
أم ��س 211 :م��واط �ن��ًا ،و 325ه�ن��دي��ًا،
و 177مصريًا ،و 139بنغاليًا ،وبقية
الحاالت من جنسيات أخرى.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة
ال��دك�ت��ور ع �ب��داهلل ال�س�ن��د إن ت��وزي��ع
امل�ص��اب�ين ،وف��ق امل�ن��اط��ق الصحية،

وف� ��ي م ��ا ي �خ��ص آخ� ��ر امل �س �ت �ج��دات
ف��ي العناية امل��رك��زة ،ذك��ر السند أن
ّ
عدد َمن يتلقون الرعاية الطبية في
العناية املركزة  181حالة ،في حني
يبلغ إج�م��ال��ي م��ن يتلقون الرعاية
الطبية  13275حالة.
وك��ان��ت «الصحة» ق��د أعلنت أم��س،
شفاء  320حالة؛ ليرتفع إجمالي من
تماثلوا للشفاء إلى  5205حاالت.
ووف� ��ق ال �س �ن��د ،ف ��إن ع ��دد امل�س�ح��ات
املأخوذة خالل  24ساعة بلغ 4757
م �س �ح��ة ،م �ش �ي��را إل � ��ى أن م �ج �م��وع
ال �ف �ح��وص ب �ل��غ أك �ث��ر م��ن 261.071
ألف فحص.

مستشفى
الصباح :وسائل
حماية الطواقم
تصرف بال توقيع
أكدت ادارة مستشفى الصباح
ان امل�غ��ال�ط��ات ال�ت��ي وردت في
وسائل التواصل االجتماعي
ب � �ش � ��أن ت � ��وزي � ��ع ال� �ك� �م ��ام ��ات
وال� �ل� �ب ��س ال ��وق ��ائ ��ي ل �ل�ح�م��اي��ة
م� ��ن ف � �ي� ��روس ک � ��ورون � ��ا غ�ي��ر
صحيحة ،مبينة ان ال�ت��وزي��ع
يتم بصورة دوري��ة أسبوعية
ل � �ك� ��ل ال� � � ��وح� � � ��دات ال� �ب ��اط� �ن� �ي ��ة
والتخصصية باملستشفى،
وع� � ��ن ط ��ري ��ق رئ� �ي� �س ��ة ق�س��م
الصيدلية د .رشا خاجة ،كما
ان الكميات م�ت��واف��رة للجميع
وال تحتاج الى أي توقيع ،حيث
تصرف املستلزمات بصورة
روتينية.

إقبال على الجمعيات ..والحجوزات بعد  4أيام
■ حرمان أهالي السكن الخاص من ارتياد األسواق الموازية
خالد الحطاب
زاد إقبال املتسوقني على حجز مواعيد الرتياد الجمعيات
التعاونية وفق اآللية التي حددتها وزارة التجارة ،لضبط
عملية ال�ت�س��وق خ�ل�ال ف�ت��رة ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي ال�ت��ي ت�م��ر بها
ال �ب�لاد ،م��ا ج�ع��ل عملية ح�ج��ز م��وع��د للتسوق م��ن االم��ور
الصعبة لعدم توافر مواعيد تالئم حاجات املتسوقني ،ال
سيما في وقت الضرورة.
وكشفت ج��ول��ة ل�ـ سبقلا على ع��دد م��ن ال�ت�ع��اون�ي��ات أمس
خ�ل��ال ال �ف �ت ��رة امل �س��ائ �ي��ة ارت� �ف ��اع ��ا ف ��ي أع � � ��داد امل �ت �س��وق�ين
واستمرار إقبالهم على منتجات الخبز واأللبان وأصناف
الخضروات مع الحرص على تطبيق االجراءات الوقائية.

الكندري يسأل عن
ِّ
المتأخرين
غرامات
عن سداد
شحنات النفط
وج� � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �ب ��داهلل
ً
الكندري س��ؤاال برملانيًا
إل ��ى وزي� ��ر ال �ن �ف��ط خ��ال��د
ال� �ف ��اض ��ل ،ع� ��ن ال �ع �ق��ود
ال �ت��ي ت�ب��رم�ه��ا م��ؤس�س��ة
ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة لبيع
النفط الخام واملشتقات
ال� �ب� �ت ��رول� �ي ��ة ،وع � ��ن آل �ي��ة
ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ت��أخ��ري��ن
ع ��ن ال � �س� ��داد وع� �م ��ا اذا
ك��ان��ت ت�ح�ت�س��ب عليهم
غرامات مالية ،ال سيما
ان ال�ك��وي��ت تعطي فترة
س � �م� ��اح ل � �ل � �س ��داد ل��دف��ع
قيمة ال�ش�ح�ن��ات املباعة
ف �ت��رة ال ت��زي��د ع �ل��ى 30
يومًا م��ن ت��اري��خ تحميل
الشحنة.
واس� �ت� �ف� �س ��ر ال� �ك� �ن ��دري
ع� �م ��ا اذا ك� ��ان� ��ت ه �ن��اك
اس� �ت� �ث� �ن ��اءات ات �خ��ذت �ه��ا
امل��ؤس �س��ة ت�خ�ت�ل��ف عن
س�ي��اس�ت�ه��ا ال �ث��اب �ت��ة في
ش� � � ��روط ال� �ب� �ي ��ع وف� �ت ��رة
ال � �س � �م� ��اح ل � �ل � �س� ��داد ف��ي
عقودها خالل السنوات
ال � � � �ع � � � �ش� � � ��ر امل� � ��اض � � �ي� � ��ة
وم �س �ت �م��رة ح �ت��ى اآلن؟
وه��ل ل��دي�ه��ا إج� ��راءات أو
ضوابط قانونية ومالية
ف ��ي ح ��ال ت��أخ��ر ج�ه��ات
أو دول ع � ��ن ال � �س � ��داد
ب � �ع � ��د ف � � �ت� � ��رة ال � �س � �م� ��اح
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة؟ وط �ل��ب
ال�ن��ائ��ب ت��زوي��ده ب�ج��دول
م �ق��ارن��ة ي��وض��ح ت��اري��خ
ال� � �ش� � �ح� � �ن � ��ات ال� �ف� �ع� �ل� �ي ��ة
امل � � �ص� � ��درة وك �م �ي ��ات �ه ��ا
وق �ي �م �ه ��ا امل � ��ادي � ��ة ال �ت��ي
دف � �ع� ��ت ف� �ع� �ل� �ي ��ًا ،واس � ��م
الجهة املستلمة وتاريخ
االس� � � �ت� �ل ��ام م� � ��ع ال� �ق� �ي ��م
االف� � � �ت � � ��راض� � � �ي � � ��ة ل� �ت� �ل ��ك
الشحنات املصدرة بعد
 30ي ��وم ��ًا ،أي م ��ن دون
اح�ت�س��اب ف�ت��رة السماح
االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة وب � �ي ��ان
اج �م��ال��ي ال� �ف ��ارق امل ��ادي
بالدوالر والدينار معا.

ويلزم تطبيق نظام الحجوزات مستخدميه الراغبني في
الذهاب إلى الجمعيات التعاونية التقيد بما يصدر إليهم
من مواعيد من دون مراعاة للحاالت الطارئة ،حيث شكا
م��واط �ن��ون م��ن ع��دم ت��واف��ر ح �ج��وزات وم��واع �ي��د ق��ري�ب��ة في
الجمعيات التعاونية ،إذ إن أقرب موعد بعد  4أيام.

الوزارة تتواصل
واستقبل حساب وزارة التجارة مجموعة من الشكاوى في
هذا الشأن ،ال سيما من قاطني الجابرية وسعد العبداهلل
وغيرهما لعدم وجود مواعيد للتسوق ،فردت الوزارة بأن
«الخيارات امل��وج��ودة ف��ي امل��وق��ع ه��ي ب�ن��اء ع�ل��ى البيانات
املدخلة» ،داعية إل��ى «االستمرار باملحاولة إل��ى أن يتوافر

موعد متاح» ،راجية منهم العلم بأن «توافر مواعيد للحجز
يعتمد على املواعيد املتاحة لجهة التسوق».
ويحكي مواطن عن عدم قدرته على الحصول على موعد
لشراء مستلزمات طفله ولم تجد نفعًا محاوالته املتكررة،
مشيرًا إلى أن «املواعيد املتوافرة للخروج بعد  3أيام».
وال ي �س �م��ح ال �ن �ظ��ام ل �س �ك��ان امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة ال �خ��اص��ة
بالتسوق خارج مناطقهم واالكتفاء بالجمعية التعاونية،
حيث لفت حساب التجارة إلى أن «عدم وجود سوق مركزي
في االختيارات املوجودة يعني أن العنوان املوجود تخدمه
الجمعية التعاونية التابعة للمنطقة فقط» رغ��م السماح
لهم مع بداية الحظر الكلي بالخروج إلى األسواق القريبة
منهم.
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يحيي حفالً بال جمهور أول أيام العيد بالمجمع الثقافي في أبوظبي ..وحسين الجسمي في اليوم الثاني

الحب في زمن «كورونا» ..مع القيصر
محمد علي

وإن غاب عنا ولكن تبقى السعادة
معقودة بصوته أيما كان الوسيط
الذي ينقله إلى جمهوره ليبث
في انفسهم األمل ،ويدخل على
قلوبهم الفرح ويشاركهم االحتفاء
بالعيد هو القيصر كاظم الساهر،
الذي حرم فيروس كورونا جمهوره
من لقائه في حفل جماهيري ،ولكن
أبى إال أن يشاطرهم فرحة عيد الفطر
من خالل حفل بال جمهور يبث عبر
قناة المجمع الثقافي في أبوظبي
على موقع الفيديوهات العالمي
يوتيوب ،وذلك يوم األحد الموافق
 24الجاري ،ليرفع القيصر شعار الحب
في زمن الكورونا ،حيث ال سبيل للقاء
أو وسيلة للتعبير عن المشاعر إال من
خالل الفضاء اإللكتروني.
نشر الفنان كاظم الساهر فيديو يروج به لحفله في عيد
الفطر ،وكتب الساهر« :ليالي العيد مع كاظم الساهر،
ً
مساء بتوقيت
األح��د  24مايو  ،2020الساعة الثامنة
اإلمارات ،عبر قناة املجمع الثقافي على يوتيوب».
ليقدم الساهر خ�لال الحفل باقة من أجمل أغنياته
التي تركت أثرا طيبا في وجدان الجمهور العربي على
ً
م��دار س�ن��وات م��ن م�ش��واره الطربي متنقال برشاقة
واحترافية عالية بني شتى القوالب املوسيقية ليغني
ال�ق�ص�ي��دة ال�ط��وي�ل��ة واألغ�ن�ي��ة ال�س��ري�ع��ة ،ول�ك��ن بحس
طربي وأسلوب فريد ال ينافسه فيه أحد.
سنغل آه وآهين

وك ��ان ال�س��اه��ر ط��رح م��ؤخ��را أغ�ن�ي��ة سينغل ج��دي��دة
باسم «آه واهني» ،وهي من ألحان املوسيقار الدكتور
طالل ،وكلمات كاظم الساهر نفسه ،وحققت األغنية
ان� �ت� �ش ��ارا واس� �ع ��ا ع �ب��ر م �خ �ت �ل��ف م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي وتزامنت األغنية مع االحتفاء بعيد الحب.

مواعيد مسلسالت رمضان
أحمد بدر

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

كاظم الساهر

وق � ��دم ال �س��اه��ر األغ �ن �ي��ة ب �ف �ك��ر م��وس �ي �ق��ي م�ت�ط��ور
وت�ض�م��ن ال�ل�ح��ن ج�م�لا م��وس�ي�ق�ي��ة ش��رق�ي��ة م�م�ل��وءة
حيوية ،خطف بها كاظم األضواء ،ليضاف إلى سجل
نجاحاته الفنية ،ليكون جمهور وعشاق الفن املتميز
على موعد فريد مع أغنية طربية بامتياز وهو دأب
كاظم الذي اعتاد أن يفاجئ جمهوره من املحيط إلى
الخليج بكل ما هو جديد.

حسين الجسمي  25مايو

دائرة الثقافة

وك��ان��ت دائ��رة الثقافة والسياحة ف��ي أبوظبي أعلنت
ع��ن تنظيم ع ��دد م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ال �ب��ارزة
عبر منصاتها اإللكترونية ،وذل��ك خ�لال عيد الفطر
السعيد من  23مايو ،وتستمر حتى  25مايو ،لتقدم
أفضل العروض الغنائية الحية للمشاهدين في جميع
أنحاء العالم.
وتم إطالق هذه املبادرة بهدف دعم الجماهير خالل
فترة التباعد االجتماعي وحظر السفر ً
عامليا .وتعد

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.

حسين الجسمي

السلسلة الترفيهية ً
جزءا من منصة ،Stay Curious
وال�ت��ي أطلقتها دائ ��رة الثقافة والسياحة – أبوظبي
الشهر امل��اض��ي لتبث أف�ض��ل ال�ت�ج��ارب االفتراضية
واملحتوى التعليمي والترفيهي ملستخدمي اإلنترنت
في جميع أنحاء العالم.

كما يحيي الفناة اإلماراتي حسني الجسمي يوم 25
ً
ً
مايو حفال مماثال ويقدم خالل ذلك الحفل باقة من
األغاني.
وي��أت��ي ت�ن�ظ�ي��م ال�ح�ف�ل�ين ف��ي إط ��ار م �ب��ادرة «ال�ث�ق��اف��ة
للجميع» ال�ت��ي أطلقتها دائ ��رة الثقافة وال�س�ي��اح��ة –
ً
محتوى افتراضيًا من متاحف
أبوظبي ،والتي توفر
ومعالم ومواقع الجذب الثقافي في إمارة أبوظبي.
ومن املقرر أن يبدأ الحفالن في تمام الساعة الثامنة
ً
مساء.
وتتضمن الفعاليات سلسلة «الي ��ف م��ع فايز»
ب��اس �ت �ض��اف��ة امل �غ �ن��ي وامل �ل �ح��ن اإلم� ��ارات� ��ي ف��اي��ز
السعيد وعدد من الحفالت األخرى التي يشارك
فيها مجموعة من أب��رز نجوم الفن في الشرق
األوس ��ط مثل ول�ي��د ال�ش��ام��ي ،والنجمة اللبنانية
امل �ح �ب��وب��ة ي� � ��ارا ،ون �ج��م ال �غ �ن��اء ال� �س� �ع ��ودي ب��در
الشعيبي.

عن الصراع في عالم رجال األعمال

قصة الحب والجريمة في «شاهد عيان»

■ «خط النار»
ّ
يستعد فنانون سعوديون ،وألول مرة في الدراما الخليجية ،لتمثيل مسلسل ،يتحدث عن
حرب اليمن ،بعنوان «خط النار» ،وسيكون عمال دراميا ضخما جدا.
العمل حاليا ف��ي مرحلة كتابة ال�ن��ص ،واختيار فريق التمثيل .ورب�م��ا يكون ه��ذا العمل هو
مفاجأة املوسم الدرامي املقبل.

■ تو الناس..؟!
بعدما ّ
تعرضت لسخرية ع��دد كبير م��ن متابعيها عقب ع��رض حلقتها ف��ي برنامج رام��ز
مجنون رسمي ،خرجت الفنانة ياسمني صبري عن صمتها ،وقالت إنها عندما ُسئلت عن
زوجها أبو هشيمة وأسباب ارتباطها به ،قالت ألنه واثق في نفسه وناجح وسيد الرجالة .لكن
رامز حذف كل ذلك ،وترك جملة؛ «ألنه ُيضحكني» ،وهي سبب سخرية الناس عليها! وأكملت
ياسمني تصريحها بانتقاد شديد لرامز.
الغريب ان حلقة ياسمني ُعرضت في أول رمضان ،فلماذا صمتت طوال شهر كامل لتنتقد
رامز اآلن فقط؟!

قناة « MBCدراما»:
■ الحرملك  12 ..صباحًا ،و 5مساء
■ فرصة تانية  1 ..ظهرًا ،و 7مساء ،و11
مساء
■ االختيار 2 ..ظهرًا ،و 9مساء 1 ،صباحًا
■ هيا وبناتها 3 ..مساء ،و 8مساء
ً
مساء ،و 10مساء
■ شغف4 ..
ً
■ الكون في كفة + ..مساء ،و 12ليال

قناة «:»CBC
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
ً
مساء
■ ليالينا9 ..

■ حفالت «أونالين»

الفنانة سيرين عبدالنور أخطأت في نطق اس��م الفنانة داليا مبارك في برنامج «سهرانني
معاكم بالبيت» ،فقالت دياال ،بدال من داليا ،لكن داليا لم ّ
تتقبل ما فعلته سيرين ،رغم تداركها،
ً
فردت لها األمر سريعًا وافتعلت الخطأ باسمها أيضا ،فقالت نسرين ،بدال من سيرين.
املهم ان احمد فهمي شريك سيرين في تقديم البرنامج حاول ترقيع املوقف ..من دون جدوى
ً
بعد أن «تكهرب» الجو فعال!

■ مانيكان 4:30
■ درويشيات 6:30
■ رجالة البيت 7:05
■ جنة هلي 8:00
■ محمد علي رود 9:00
■ الساحر 10:00
■ النحات 11:00
■ ونحب تاني ليه 12:00

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

اقترب املوسم الرمضاني على النهاية ،وب��دأت املسلسالت تلملم أطرافها ،استعدادًا للنهاية
السعيدة ،كالعادة .ال مفاجآت كبرى هذا العام وال نجوم خارقون .ولوال بعض الوجوه الجديدة
لقلنا إن املوسم الدرامي يكرر نفسه فعال.

■ كيد النسا!..

تلفزيون أبوظبي:

قناة « »mbcمصر:

■ تكرار درامي

أعلنت «روتانا» عن إقامة حفالت غنائية «أونالين» في عيد الفطر.
ولعل ه��ذه ه��ي امل��رة االول��ى ف��ي ت��اري��خ «روت��ان��ا» ،التي تقيم فيها حفالت غنائية ع��ن ُبعد أو
«أونالين»؛ نظرا الى الظروف السائدة في العالم كله ،بسبب فيروس كورونا .ولكن ،كل ما نتمنى
ّ
أال يقلدهم أصحاب مسرح الطفل ويقيموا مسرحياتهم «أونالين» أيضًا« .مو ناقصني»!

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

مهاب نصر

بينما يخطف مسلسل «االختيار»
األضواء والجدل عبر مواقع التواصل
االجتماعي بسبب تناوله قصة ضابط
مصري في صراع مع اإلرهابيين ذوي
الخلفيات األصولية المتشددة وما
يثيره ذلك من قضايا وطنية وفكرية
ـ يتقدم مسلسل آخر عن مطاردة
الجريمة والصراع مع شبكات الفساد
في إطار بوليسي رومانسي يقوم
ببطولته الممثل حسن الرداد ،وهي
البطولة الرابعة له .المسلسل الذي
يحمل اسم «شاهد عيان» يجمع
ببساطة بين عالقة ضابط شرطة
بزوجته التي يحبها ،وبين الكشف عن
عمليات إجرامية تتم تحت ستار شركات
كبرى ورجال أعمال بارزين.
ت�خ�ت�ف��ي ن ��دى (ه �ن��ا ش�ي�ح��ا) زوج ��ة ض��اب��ط ال �ش��رط��ة عمر
(حسن الرداد) بطريقة مفاجئة مثيرة للريبة ،ويبلغ الضابط
عمر من قبل املسؤولني بأنها قتلت بفعل إج��رام��ي مدبر،
وذلك إثر عودته من رحلة ناجحة استطاع فيها القبض على
مجرم خطير بعد أن حاول الهرب.

رغم الصدمة الهائلة التي تنتابه ،يتمالك عمر نفسه ،ويصر
على رؤية جثة الزوجة القتيلة ،بحسب ما يقال ،كما يصر
على الذهاب إلى موقع الحادث ملعاينته .ورغم تظاهره أمام
مسؤوليه وأسرته أنه تقبل قصة رحيلها ،إال نه يكشف بعد
ذل��ك ع��ن ع��دم تصديقه للقصة ،م��ؤك��دا أن الجثة التي رآه��ا
ليست ل��زوج�ت��ه .ه�ك��ذا ي�ب��دأ عمر رح�ل��ة البحث ع��ن ال��زوج��ة
املختطفة التي يواجه فيها عصابات الجريمة والفساد.
يتضمن العمل خطوطا درام �ي��ة أخ��رى مثل ص��راع رج��ال
األعمال الذي يبدو من الحلقة األولى التي يظهر فيها وهيب
ال�ع��زازي رج��ل األعمال (يقوم ب��دوره الفنان محمد لطفي).
ك�م��ا ي�ت�ب�ين أي �ض��ا م�لام��ح ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ل�ي�ل��ى ش�ق�ي�ق��ة ن��دى
(تقوم بدورها الفنانة بسمة) وزوجها السابق الذي يحاول
ابتزازها من أجل الحصول على املال.
م �ي��زة امل �س �ل �س��ل أن � ��ه ،خ�ل�اف��ا ل �ظ��اه��رة ت �ج�ل��ت ف ��ي ال ��درام ��ا
الرمضانية ه��ذا ال�ع��ام ،ال يفلت خيط القصة الرئيسي في
رح�ل��ة البحث ع��ن «ن��دى» املختطفة ،وه��ي رح�ل��ة تجمع بني
الحب وأداء الواجب املنوط بضابط الشرطة في آن معا .كما
تتميز حركة املسلسل بالبعد عن اإلبهار واملشاعر املبالغ
فيها فيما ع��دا مشهد إع�لان م��وت ن��دى في الحلقة األول��ى
ورد الفعل املنطقي من اختها .غير أن فكرة املسلسل عموما
ليست بجديدة فكثيرة ه��ي األع�م��ال ال��درام�ي��ة التي أش��ارت
صراع رجال األعمال وما يدور خلف ستار هذا العالم أحيانا
من أعمال مشبوهة وعصابات للتهريب والجريمة املنظمة،
ما يجعل االختالف والتمايز بني هذه األعمال مقصورا على
جودة أداء املمثلني وقوة الحبكة والسيناريو.
ك�ت��ب املسلسل أح�م��د م�ج��دي وم�ح�م��د م�ج��دي ب��امل�ش��ارك��ة،
وأخ��رج��ه محمد عبدالرحمن حماقي ،وش��ارك ف��ي بطولته
كريم عبدالخالق ،وأحمد صيام ،ميرت عمر الحريري ووليد
فواز وآخرون.

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

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

ً
مساء
■ ملا كنا صغيرين10 ..
ً
مساء
■ البرنس11 ..
■ رجالة البيت 12 ..مساءً
قناة «الحياة»
الحمراء:
ً
مساء
■ خيانة عهد8 ..
■  100وش 9 ..مساءً
ً
مساء
■ عمر ودياب10 ..
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مبادرة وفاء أطلقها زمالء «ابن الكويت محب الخير» في تركيا

مجمع باسم عبدالعزيز الحسن لتعليم أبناء الالجئين السوريين
ّ
نشر العلم والوفاء لألصدقاء والعرفان بالجميل ،معان تجسدت
في مبادرة أطلقها عدد من محبي الخير من زمالء وأصدقاء
طبيب األسنان د .عبدالعزيز الحسن ،دعما له بعدما أصيب بمرض
السرطان ،فأطلقوا مبادرة إلنشاء مجمع تعليمي لتدريس الطلبة
السوريين النازحين إلى تركيا حتى يواصلوا عمل الخير الذي اعتاد
«الحسن» على عمله.
وقد جذب د .عبدالعزيز الحسن قلوب الكثيرين بحسن الخلق
والعمل الخيري ،فحاز دعم وب ّر المقربين منه ،وشحذ همة من ال
يعرفه بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة ،فاستحق أن ّ
يهب اآلالف
لتحقيق ما يصبو إليه من أهداف خ ّيرة وعمل إنساني.

يسرا الخشاب
م��ا إن أص �ي��ب ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال�ع��زي��ز
الحسن ب��امل��رض الخبيث ،حتى هرع
كثيرون من أهله وأصدقائه ومعارفه
ل��دع �م��ه ب ��ال ��دع ��اء واس �ت �ك �م��ال م ��ا قد
عمله م��ن ج�ه��ود ف��ي ال�ع�م��ل الخيري
اإلنساني ،حتى قام عدد من األطباء
وال � ��زم �ل��اء ب� ��إط �ل�اق م � �ب � ��ادرة مل�ج�م��ع
ت�ع�ل�ي�م��ي ت� �ه ��دف إل� ��ى ت �ع �ل �ي��م ال�ط�ل�ب��ة
السوريني ممن يعيشون على الحدود
ال �ت��رك �ي��ة ،ع��رف��ان��ًا ب��ال �ج �م �ي��ل ووف� ��اء
للصديق الخلوق.
ومثلما يبذل الحسن جهودًا ملساعدة
املحتاجني وعمل الخير داخ��ل البالد
وخ ��ارج� �ه ��ا ،ي� �ب ��ذل ق� �ص ��ارى ج �ه��ده
ملساندة ودع��م أه�ل��ه ،فهو األخ األكبر
ال��ذي يرشد أخوته ّ
ويبر وال��دي��ه ،وهو
صديق مخلص للكثيرين ،األمر الذي
جعل له نصيبًا من حب األفراد الذين
س�ع��وا مل�س��ان��دت��ه ف��ي محنته ب��إط�لاق
مبادرة انشاء املجمع التعليمي.

مفاجأة املرض
وي � ��روي ش�ق�ي�ق��ه ط�ب�ي��ب األس� �ن ��ان د.
محمد ال�ح�س��ن ،ال�ع�لاق��ة ال�ت��ي تربطه
ب��أخ �ي��ه ،ف �ي �ق��ول ق ��د ات �ب �ع��ت شقيقي
األكبر في جميع الخطوات س��واء في
الدراسة أو غيرها ،وهو من يساندنا
وي � �ح ��ل م �ش��اك �ل �ن��ا وي �ت �ح �م��ل أغ �ل��ب
م�س��ؤول�ي��ات وال��دن��ا ،وق��د ج��اء امل��رض
م �ف��اج �ئ��ًا ،ف �ق��د ش �ع��ر أخ� ��ي ب �ص��داع
وض� �ع ��ف ف� ��ي ال� �ج� �ه ��ة ال� �ي� �س ��رى م��ن
ال�ج�س��م ق�ب��ل ف �ت��رة وت��وج�ه�ن��ا ب��ه إل��ى
املستشفى.
وتابع :تم تشخيص حالة أخي بوجود
أورام خبيثة في املخ في شهر مارس
امل��اض��ي ،إذ خ�ض��ع لعملية ج��راح�ي��ة
بعد التشخيص بيومني ،وتقرر أن تتم
معالجته باالشعاع والكيماوي ،وفي
خ�لال  3أسابيع وقبل ب��دء االش�ع��اع،
ان �ت �ك �س��ت ص �ح �ت��ه ودخ � � ��ل غ �ي �ب��وب��ة
خ�ض��ع ع�ل��ى إث��ره��ا لعملية ط��ارئ��ة لم
يفق منها حتى اآلن.

عيسى العيسى لـ سبقلا:
َ
عل ٌ
م في علمه وحُ سن أخالقه

مدرسة الالجئني
وب �ي �ن �م��ا أص �ي��ب د .ع �ب��دال �ع��زي��ز في
ّ
غ �ي �ب��وب��ة ،ف��ك��ر أح ��د أص��دق��ائ��ه وه��و
م .ه��ان��ي امل��ذك��ور م��ؤس��س مجموعة
صناع الخير الذي يتواصل مع اللجان
الخيرية ب��ال�ب�لاد ،إذ رأى امل��ذك��ور أن
يتم تأسيس مدرسة لالجئني ،فعبد
ّ
ويسره أن يمد يد
العزيز محب للخير
العون للجميع.
ويقول إننا «كأهله وزمالئه وأصدقائه
كنا نرتاح ملواضع استخراج زكاتنا
حينما نعطيها إل��ى د .عبد العزيز»،
ف �ه ��و ال ��وس� �ي ��ط ال� �خ � ّ�ي ��ر ب �ي �ن �ن��ا وب�ي�ن
امل �ح �ت ��اج�ي�ن داخ� � ��ل وخ� � � ��ارج ال� �ب�ل�اد،
وبينما يمر بأشد أنواع املحن ،جاءت
ال�ف�ك��رة لكفالة أل��ف ط��ال��ب بسعر 70
دينارا للطالب.

نموذج في العطاء
ظ��ل ال �ه��اش �ت��اج ال �خ��اص ب��ال��دك�ت��ور
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال�ح�س��ن رق��م  1لفترة
ط ��وي� �ل ��ة ،واس � �ت ��دع ��ى امل� �ش ��ارك ��ون
م��واق��ف الحسن اإلنسانية وتمتعه
بمحبة ك�ب�ي��رة ل��دى ال �ن��اس ،فضال
عن السيرة الطيبة التي يتمتع بها
ف��ي ك��ل األوس� � ��اط ،ووص �ف ��وه ب��أن��ه
ن �م��وذج إن �س��ان��ي ف��ري��د ف��ي ال�ع�ط��اء
والبذل لآلخرين.

املجمع التعليمي
وي��وض��ح ،إن امل �ش��روع ك ��ان م��درس��ة
اب�ت��دائ�ي��ة واح ��دة ت�ض��م  1000ط��ال��ب،
ت�ك�ل�ف��ة ك��ل ط��ال��ب ح��وال��ي  70دي �ن��ارًا
وت �ع��د وق �ف��ًا ك ��ل س �ن��ة ي �ت��م ت �ج��دي��ده،
ب �ح �ي��ث ي �م �ت �ل��ك ال �ط��ال��ب ك��رس �ي��ه ف��ي
امل � ��درس � ��ة ،وق � ��د وص �ل �ن ��ا إل � ��ى امل �ب �ل��غ
واستكملنا امل �ش��روع خل��ال س��اع��ات
م��ن ان�ط�لاق��ه ،بتكلفة  70أل��ف دي�ن��ار،
وب ��إش ��راف ج�م�ع�ي��ة ال �ن �ج��اة ال�خ�ي��ري��ة
وبتنفيذ من مجموعة «صناع الخير».
واس � �ت� ��زادة م ��ن ال �خ �ي��ر ،رأى ال�ف��ري��ق
الخيري ال��ذي يعمل مع د .عبدالعزيز
أن يتوسع امل �ش��روع ليصبح مجمعًا
تعليميًا به مدارس ابتدائية ومتوسطة
وث��ان��وي��ة ،وت�ح�ت��وي ك��ل م��درس��ة على
 1000ط � ��ال � ��ب ،م � ��ا ي� �ع� �ن ��ي وص � ��ول
املشروع إلى  210آالف دينار ،وتفاعل
األف ��راد باملساعدة وال �ب��ذل ،إذ يتبقى
حوالي  35ألف دينار الستكمال املبلغ.

حسن الخلق
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي�ق��ول طبيب األس �ن��ان د.
عبداهلل القائد ،إن زميله د .عبدالعزيز
الحسن جمع من اسمه الفضل الكبير،
فهو عزيز على قلوب الجميع وحسن

الشقيقان د.محمد ود.عبدالعزيز الحسن

شقيق الحسن:
لمسة وفاء ألخي بعد إصابته
بأورام خبيثة
عبدالله القائد:
كل من عرفوه أو سمعوا بأعماله
الخ ِّيرة هبوا لدعم المبادرة
بأخالقه ،ووهب نفسه ألعمال الخير،
واستمر لسنوات طويلة يتقن ما يحب
وهو الطب وحسن الخلق مع اآلخرين
وحب عمل الخير.
وأض� ��اف ال�ق��ائ��د أن ال�ح�س��ن ه��و أح��د

املؤسسني ملجموعة هدفها األساسي
ن �ش��ر ال �خ �ي��ر ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ال�ك��وي�ت��ي
وخارج البالد وهي صناع الخير ،فهو
ي �ح��رص ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م وب ��دأ بجامعة
الكويت في تدريس الطلبة إلعداد جيل

حب التعليم
وأوض� � � ��ح ال � �ق ��ائ ��د ،أن � ��ه ب �س �ب��ب ح��ب
ال �ح �س��ن ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ،ك� ��ان م ��ن أه��داف��ه
تأسيس مدرسة للنازحني السوريني
في تركيا ،ممن تقطعت بهم السبل
ول��م يتمكنوا من استكمال الدراسة،
ك ��ان ��ت ال� �ف� �ك ��رة ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة أن ي�ت��م
ت��أس�ي��س م��درس��ة ص�غ�ي��رة ل��ه ،ولكن
بحكم محبة ال�ن��اس اكتمل املشروع
األول بسرعة.
وأراد القائمون على املشروع التوسع
ف �ي��ه ،ف �ت �ح��ول��ت امل ��درس ��ة إل� ��ى مجمع
ت �ع �ل �ي �م��ي ي � �ح � �ت ��وي ع � �ل ��ى امل � � � ��دارس
بمراحلها الثالث ،ونأمل أن نصل إلى
املبلغ املطلوب الستكمال بناء املجمع
ب�ن�ه��اي��ة ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك ليتم
تسمية املجمع باسم الحسن ،إذ تبقى
حوالي  35أل��ف دينار من أص��ل 210
آالف دينار ،فالكويتيون سباقون.

الرمضان :مثال اإلنسان المؤمن
أش� � � � ��ارت ط �ب �ي �ب��ة األس � � �ن� � ��ان د .ن ��ور
الرمضان ،إلى أنها زاملت الدكتور عبد
ال�ع��زي��ز ال�ح�س��ن م�ن��ذ  10س �ن��وات من
أيام الجامعة ،كان فيها مثال االنسان
امل��ؤم��ن ال ��ذي ي��دع��و ال �ن��اس إل ��ى ال��دي��ن
بأعماله وأفعاله .وأض��اف��ت الرمضان:
كان يدعونا كل شهر ملساعدة األسر
املتعففة ،فهو م��ن نتوجه إليه حينما نور الرمضان
نريد التصدق ،وقد كانت سمعته طيبة
بني الجميع .وروت أنه أثناء الحظر كان يفترض أن نساعد إحدى
األسر املتعففة مع الحسن ،وبعد االتفاق على التفاصيل لم يرد
على رسائلها ،لتكتشف بعدها أنه قد أصيب باملرض ،ومع ذلك
أصر على االعتذار رغم أنه كان قد خضع إلى العملية الجراحية،
وأول ما قام به بعد ذلك هو استكمال عمل الخير ،مؤكدة أن د.
عبد العزيز ق��د ّ
غير حياة كثير م��ن األف ��راد وينبغي أن ن��رد له
الجميل.

أشكناني :من أهرام
طب أسنان األطفال
ق� ��ال� ��ت رئ� �ي� �س ��ة م� ��رك� ��ز ال� �ف ��روان� �ي ��ة
التخصصي لطب األسنان د.سهيلة
ُ
أش� �ك� �ن ��ان � ُ�ي :إذا ذك � � ��ر ط� ��ب أس� �ن ��ان سهيلة أشكناني
األط�ف��ال ذك��ر د.ع�ب��دال�ع��زي��ز الحسن،
فهو ه��رم م��ن أه��رام ط��ب األس�ن��ان ال�خ��اص ب��األط�ف��ال ،ويمتاز
ّ
بطيبة ال�ق�ل��ب؛ إذ ك��ان دائ�م��ا ي� ّ
�ؤي��د اآلخ��ري��ن ،وي�خ��ف��ف عنهم،
ّ
ويساعدهم على التحلي باإليجابية.

ُّ
للتغلب على «اكتئاب» الحجر المنزلي
 4خطوات

مايو كلينك
الجرعات الكبيرة من فيتامين ..C

هل يمكنها قتل الخاليا السرطانية

؟

تقول أبحاث «مايو كلينك» ان االهتمام
ب ��اس� �ت� �خ ��دام ج ��رع ��ات ك �ب �ي��رة ج� � � ّ�دا م��ن
ف�ي�ت��ام�ين  Cك �ع�لاج ل �ل �س��رط��ان ب ��دأ منذ
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ع �ن��دم��ا ت ��م اك �ت �ش��اف أن
ب �ع��ض خ �ص��ائ��ص ال�ف�ي�ت��ام�ين ق��د ت�ك��ون
سامة بالنسبة للخاليا السرطانية.
وقد كانت نتائج األبحاث األولية التي تم
إجراؤها على اإلنسان واعدة ،ولكن فيما
بعد ت��م اكتشاف أن تلك األب�ح��اث كانت
معيبة.
لم تجد التجارب الالحقة ،املصممة جيدا،
والعشوائية ،واملضبوطة لفيتامني  Cالذي
في شكل حبوب مثل هذه الفوائد بالنسبة
ل�لأش�خ��اص امل�ص��اب�ين ب��ال�س��رط��ان .على
ال��رغ��م م��ن ن�ق��ص األدل � ��ة ،ي��واص��ل بعض
ممارسي الطب البديل التوصية بجرعات
عالية من فيتامني  Cلعالج السرطان.
وفي اآلونة األخيرة ،تم اكتشاف تأثيرات
لفيتامني  Cالذي ُيحقن من خالل الوريد
(بالوريد) تختلف عن تأثيرات فيتامني

د.عبدالله القائد

من األطباء األكفاء ،وله دور كبير في
حياة كثير من الطلبة.

وصف الطبيب عيسى العيسى زميله
د.عبدالعزيز الحسن بأنه «علم ّ
يتميز
ب �ح �س��ن أخ �ل�اق� ��ه ،وان� ��دم� ��ج ع �ل �م��ه م��ع
ُ
عملت معه ملدة  15سنة؛
أخالقه ،وقد
منها  12سنة من الدوام الكامل».
وأضاف العيسى لـ سبقلا :لم أره يومًا
يترك فرضًا ،وقد حاز حب الجميع من
د.عيسى العيسى
املديرين إلى أبسط العاملني؛ إذ ُعرف
عنه ح��ب الخير وال�ت��واض��ع م��ع جميع
ّ
األف ��راد ،وق��د اشترك في مجموعة ُص��ن��اع الخير ،وك��ان لهم كل
ٌ
شهر عمل خيري يقومون به؛ إذ لم يترك شهرًا من دون عمل
إنساني .وأوضح العيسى أن أعمال الحسن قد انتقلت من الكويت
إلى خارجها؛ إذ يجب أن يكون مع عبدالرحمن السميط وغيره
من محبي الخير واملعروفني به .وتابع :حينما نذهب لزيارته في
املستشفى يكون هو من يشجعنا على الصبر ،ويقول« :أعمل
طوال عمري من أجل هذا اليوم ،فلن أضعف أو أتهاون».
وأوضح العيسى أن الحسن كان يعمل في الجامعة صباحًا ،وفي
ع�ي��ادة خاصة م�س��اء ،وق��د شجعته على ت��رك العمل بالجامعة،
والعمل صباحًا في العيادة ،فكان الرد« :أنا أعشق التعليم» ،كما
كان يساعد زمالءه ويشاركهم املعلومات في أول يوم قابلته.

 Cال��ذي ُي��ؤخ��ذ على شكل أق ��راص .وقد
زاد ذل��ك من تجديد االهتمام باستخدام
فيتامني  Cكعالج ملرض السرطان.
وت��ؤك��د األب�ح��اث أن��ه ليس ثمة دليل على
أن ف �ي �ت��ام�ين  Cوح� ��ده ي�م�ك��ن أن ي�ع��ال��ج
ال�س��رط��ان ،ول�ك��ن الباحثني ي��درس��ون ما
إذا كان يعزز فاعلية عالجات السرطان
األخ ��رى أم ال ،م�ث��ل امل�ع��ال�ج��ة الكيميائية
وم�ع��ال�ج��ة إش�ع��اع�ي��ة ،أو يقلل م��ن اآلث��ار
الجانبية للعالج.
وال ت��وج��د ح �ت��ى اآلن ت �ج��ارب س��ري��ري��ة
كبيرة ومضبوطة أظ�ه��رت تأثيرا كبيرا
لفيتامني  Cعلى السرطان ،ولكن بعض
ال� ��دراس� ��ات األول� �ي ��ة ت�ش�ي��ر إل ��ى اح�ت�م��ال
وج ��ود ف��ائ��دة م��ن ال�ج�م��ع ب�ين ال�ع�لاج��ات
التقليدية م��ع ج��رع��ة ع��ال�ي��ة م��ن فيتامني
 Cم��ن خ�ل�ال ال��وري��د ح�ت��ى االن �ت �ه��اء من
التجارب السريرية ،وم��ن السابق ألوان��ه
تحديد ال��دور ال��ذي ق��د يلعبه فيتامني C
في عالج السرطان.

خالل أول أسبوع ،وربما
أسبوعين ،من التباعد
االجتماعي والتزام المنازل،
ّ
تفشي
ضمن جهود احتواء
فيروس كورونا ،شعر كثيرون
بالرضا والراحة ،ولكن مع مرور
الوقت ،أصبح الكثيرون من
الناس يعانون تدهورا في
الصحة العقلية والنفسية.
ووفق مجلة بزنس إنسايدر
األميركية ،فإن التباعد
االجتماعي طريقة مثالية
لالكتئاب ،حيث البقاء
في عزلة وقلة التواصل
واألنشطة الترفيهية ،كلها
أمور تزيد من خطر االكتئاب،
ولكن لحسن الحظ هناك
بعض األمور يمكن فعلها
لمكافحته؛ لذا حددت المجلة
 4خطوات لتحسين الصحة
العقلية ،وهي:

َ
تواصل مع أصدقائك
-1
ت �ح� ّ�دث ع�ب��ر م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ال سيما دردش��ة
ال�ف�ي��دي��و ،ف�ه��ذا األم ��ر كفيل ب��رف��ع ح��ال�ت��ك امل�ع�ن��وي��ة وتحسني
صحتك النفسية.

 - 2مارس الرياضة
ال��ري��اض��ة ت�ق�ل��ل االك �ت �ئ��اب ،ورغ� ��م إغ �ل�اق ال� �ن ��وادي وص ��االت
األلعاب ،فتمكنك ممارسة الرياضة في البيت ،وهناك ّ
مدربون
يشرحون طرق التمرين في املنزل ،عبر اإلنترنت.

خصص وقتاً للترفيه
ِّ - 3
ّ
تستطيع أن تتغلب على حالتك امل��زاج�ي��ة السيئة ،م��ن خ�لال تخصيص وقت
للترفيه واملتعة ،مثل مشاهدة فيلم تحبه ،أو القراءة ،أو ممارسة أي نشاط تعتبره
ترفيها.

 - 4غ ّير لغتك تجاه نفسك

ّ
عليك أن تتوقف عن الحديث عن نفسك باعتبارك ضحية وعالقًا في منزلك بال
حول وال قوة ،بل تذكر أنك موجود في منزلك للحفاظ على سالمة الجميع ،أي
إن لديك مسؤولية ،وتقوم بها بشكل جيد.
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مثلك ..ولن يقوم بالمهام كما تفعلين
ِ
زوجك ليس
ِ
خبيرة أسر ّية تجيب:

زوجي ال يشاركني المسؤوليات العائلية فكيف أتصرَّف معه؟
أناليزا باربيري (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان
أرسلت امرأة رسالة لخبيرة شؤون األسرة في صحيفة الغارديان
تقول فيها:

ل��دي وزوج��ي  3أط�ف��ال ص�غ��ار ،ه��و يعمل ب��دوام كامل وأن��ا ب��دوام
جزئي في وظيفة ضاغطة ومرهقة ،هو زوج متعاون ،إذ يشارك
واجبات رعاية األطفال وهو في املنزل ،واملشكلة هي أنني أتحمل
نصيب األسد من الضغط العقلي فيما يتعلق بالحياة األسرية :كل
التخطيط والتنظيم واملسؤولية ،وإذا لم أهتم ألمر لن يهتم هو له.
ح��اول��ت تقويم األم��ر بتقسيم امل�ه��ام بالتساوي إل��ى م�ه��ام عملية
وأخ ��رى ذه�ن�ي��ة ،مثل ال�ت��ذك��ر عندما يحني م��وع��د كشف األس�ن��ان
للطفل ،وي��واص��ل زوج��ي مهامه إل��ى ح��د متغير ،ولكنه أحيانا ال
يالحظ بعض مهامه التي يجب القيام بها.
لقد ناقشت هذا الخلل معه عدة مرات لكن األمر ينتهي في جدال،
وي�ع�ت�ق��د زوج ��ي أن��ه ي�ق��وم ب�م��ا ع�ل�ي��ه ف��ي امل �ن��زل وأن ط��رح��ي غير
منطقي .ال يمكنني أن أوضح له مقدار الحمل العقلي الذي أحمله،
وأعلم أن أحد األساليب لذلك هو ببساطة التوقف عن القيام ببعض
ً
املهام وأتركها له كي ينجزها ،وبالفعل حاولت القيام بذلك قليال،
ولكن هناك أشياء أجد صعوبة في تركها.
كانت السنوات القليلة املاضية صعبة بالنسبة لنا ،فبني مهام البيت
والعمل ،أحتاج إلى مساحة صغيرة ،ولهذا أود أن أشارك املسؤولية
العائلية بشكل أكثر تكافؤًا ،فكيف أقوم بذلك؟
وكانت إجابة الخبيرة كالتالي:

لقد طلبت مني عدم الكشف عن وظيفتك ،لكنني أريد القول إنها
حقًا مرهقة بشكل ال يصدق ،يمكنك العمل ب��دوام جزئي ،ولكن
املسؤولية ستالزمك كما لو كنت تعملني بدوام كامل.
ردًا ع�ل��ى رس��ال��ة ال �ع��ام امل��اض��ي ،وص�ف��ت امل�س��ؤول�ي��ة ب��أن�ه��ا تشبه
أكياس التسوق :إذا حملنا الكثير مما ليس لنا ،فيمكن أن تصبح
ً
حمال ال يطاق ،وبالنظر إلى مقدار ما تحملني في العمل ،فليس من
املستغرب أن تشعري بأعباء ثقيلة في املنزل.
كنت شديدة اليقظة
تساءلت الطبيبة النفسية سوزانا آبس ،عما إذا ِ
ولديك معايير عالية للغاية (بحكم مجال عملك) ،فإذا لم يقم زوجك
بأية مهام ،أو قام بالقليل منها ،فستكون هذه قصة مختلفة ،لكنها
تبدو كما ل��و ك��ان يفعل الكثير ،ل��ذا ،دون إغ�ف��ال م��ا تشعرين به،
تساءلنا عما إذا كانت املشكلة هي أن زوجك ال يقوم بمهام بعينها،
أم أنه ال ينفذ املهام بالطريقة التي تفضلني؟
وإذا كان هذا هو الحال ،فلن تساعدك املناقشات والخطط  -حتى
تسمحني لنفسك برفاهية التخلي عن أشياء معينة.
ت�ق��ول آب��س« :امل�ع��ان��اة ال�ش��دي��دة هنا ه��ي أن زوج��ك ليس مثلك .لن

كنت
يالحظ األشياء بسرعة مثلك وهذا يترك فجوة كبيرة لك ،وإذا ِ
تتوقعني أن يكون شريكك مثلك تمامًا ،فستكونني في حالة إحباط
دائمة».
ت �س��اءل��ت آب ��ي ع�م��ا إذا ك��ان��ت ه �ن��اك ط��ري�ق��ة «ل�ل�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى بعض
اإلحباطات» .لقد اعتقدنا أنك قد تحتاجني إلى اتخاذ القرار لتحمل
املسؤولية وحدك عن بعض األشياء :وما تقررينه سيكون حاسمًا،
كنت
وما تشعرين أنه ال بد من القيام بها وفقًا ملعيار معني (إذا ِ

مثلي ،فهذه أشياء تؤثر بشكل مباشر على األط�ف��ال) ،ثم اتركي
املهام األخ��رى لزوجك ليقوم بها وقتما وكيفما يحب .ليس هناك
ً
جدوى من منح زوجك عمال لن يفعله كما ترغبني ،ألن ذلك يؤدي
فقط إلى الفشل.
ً
ناقشت أن��ا وآب��س أيضًا ميال ف��ي بعض العالقات لتحمل الجزء
األكبر من األعباء ،ما يسمح لآلخر بأن يكون أكثر راحة ،وقد يكون
من املثير لالهتمام النظر في عالقاتك الوثيقة األخرى (مع الوالدين

جمانة الكندري :الخدمة الجديدة متوافرة لجميع المصابين ولتقليل مراجعة الطبيب

أجهزة ذكية تقيس سكر الدم وتنقل القراءات ..إلى معهد دسمان
د .خلود البارون
قياس معدل سكر الدم من أهم العادات التي تزيد
فهم امل��ري��ض بتأثير التغذية وال �ظ��روف الحياتية
ال�ت��ي يمر ب�ه��ا .ف�ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ت�غ��ذي��ة ،ال يغفل
بان الخمول وارتفاع هرمونات التوتر وقلة النوم
لها أيضا دور كبير ف��ي رف��ع معدل السكر ،وما
جمانة الكندري
دام امل��ري��ض ي�ت��اب��ع م�ع��دل س�ك��ر ال ��دم ط ��وال ال�ي��وم
فسيتعرف على ما يؤثر عليه وكيفية التحكم بحالته من جميع الجوانب.
وتوصي اختصاصية التغذية العالجية في معهد دسمان جمانة الكندري بأن
يقيس املصاب بالسكر معدل سكر دمه «سواء الصائم أو غير الصائم» بما ال
يقل عن  6مرات يوميا «قبل وبعد تناول أي وجبة وعند االستيقاظ من النوم».
أجهزة ذكية تقيس سكر الدم

وحول الخدمة الحديثة التي وفرها معهد دسمان مؤخرا لجميع املصابني
ب��ال �س �ك��ر ،ش��رح��ت ق��ائ �ل��ة :وف ��ر م�ع�ه��د دس �م��ان خ��دم��ة س�م�ح��ت ل�ل�م��رض��ى
ب��االس�ت�غ�ن��اء ع��ن م��راج�ع��ة اخ�ت�ص��اص��ي ال�ت�غ��ذي��ة وامل�ع��ال�ج�ين بشكل دوري.
وهي خدمه متابعة قراءات السكر لديهم طوال اليوم وهم في منازلهم بشكل
مباشر .وذل��ك عبر أجهزة ذكية تقيس سكر ال��دم ثم تتصل ببرنامج ذكي
«على هاتف املريض» لتنقل معلومات املريض (قراءاته) مباشرة إلى حاسوب
اختصاصي التغذية .مما يسمح للفريق املتخصص بهذه الخدمة بمتابعة
املرضى والتواصل معهم عبر الرسائل الهاتفية او االتصال مباشرة ،ملناقشه
التغيرات او أي مشاكل يالحظون حدوثها في معدالت سكر الدم ومسببات
أي ارتفاع او انخفاض في سكر الدم لديه.
وللعلم ،فقد كانت ه��ذه الخدمة خاصة ملراجعي معهد دسمان فقط ،ولكن
نظرًا لظروف الحظر وأزمة وباء كورونا فقد تم توفيرها لكل من يرغب بها
لالطمئنان على صحته وتقليل مراجعة الطبيب.
أنواع أجهزة السكر الذكية
يتوافر حاليا نوعان من أجهزة قياس معدل سكر الدم الذكية ،ولكل من يرغب
ف��ي الحصول على معلومات أكثر عنهما ان يتواصل عبر الرسائل برقم
دسمان الساخن (هاتف  .)1877877حتى يقوم أحد أعضاء الفريق الطبي
بشرح مميزات كل جهاز ثم يقرر الشخص نوعية الجهاز األنسب له وكيفية
تنزيل تطبيق البرنامج الذكي على هاتفه.

التغذية سيطرت على حياة البعض

كمثال ،شرحت االختصاصية جمانة ،قائلة :من األمثلة الشائعة حاليا خالل
فترة الحظر هي مالحظة ان بعض املرضى أصبح األكل هو العامل املسيطر
على حياتهم .مما تسبب في ارتفاع قراءات معدل سكر لديهم لفترات طويلة،
وهو امر نكتشفه عن مراجعة برامجهم الحاسوبية يوميا.
وعند ال�ت��واص��ل معهم نجد أن السبب ه��و االك�ث��ار م��ن ت�ن��اول الحلويات ،أو
الطعام ،أو األك��ل ط��وال ال��وق��ت .وخدمة التواصل مع املرضى والبث املباشر
لجميع ق ��راءات السكر ساهما ف��ي تعديل ه��ذه السلوكيات والتشديد على
ضرورة التزام املرضى بالتغذية الصحية واتزان سكر الدم.
فنحن ك�ف��ري��ق ع�م��ل م�ت�ك��ام��ل ن�ت��اب��ع ي��وم�ي��ًا م��ا يبعثه امل��رض��ى م��ن ق ��راءات
ونتواصل مع من نجد أن لديه تغيرات واختالالت في معدل سكر الدم .وهذا
األمر ساهم كثيرا في زيادة وعي املرضى بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي
والحفاظ على ات��زان سكر ال��دم .وللعلم ،فقد يكون ارت�ف��اع سكر ال��دم ليس
نتيجة بل بسبب فرط التوتر وقلة النوم والتعب .ل��ذا ،فنحن نهتم بمناقشة
املرضى عن مسببات ارتفاع السكر النفسية ايضا.
متى تحدث األضرار؟

أشارت االختصاصية جمانة إلى أن مضاعفات مرض السكر تحدث بشكل

تراكمي ،وتبدأ مع كل ارتفاع في سكر الدم ،وقد أثبتت الدراسات أن الضرر
األكبر يحدث عند استمرار ارتفاع سكر ال��دم لفترة طويلة (لعدة ساعات)
وليس لفترة قصيرة.
وأوض�ح��ت« :عندما يرتفع سكر ال��دم إل��ى معدل  15مثال ،ثم يقوم املريض
بخفضه عبر أخذ جرعه انسولني تصحيحية فهذا األمر لن يسبب أضرارًا
صحية كبيرة .ولكن إن استمر ه��ذا االرت�ف��اع لعدة ساعات فقد ي��ؤدي إلى
ح��دوث أض��رار تراكمية ،وتلف جميع خاليا الجسم والشرايني ،خصوصًا
الشرايني الصغيرة كشرايني العني ،واألعضاء التناسلية واألعصاب .لذا ،على
املصاب بالسكر ان يعي أن حفاظه على اتزان سكر الدم هو املفتاح للحفاظ
على صحته ومنع حدوث املضاعفات املرضية الخطرة ،كتلف العني ،وامراض
القلب والشرايني وامراض الكلى واالعصاب والغرغرينا والقدم السكرية».
التواصل مع اختصاصيات التغذية

وفر معهد دسمان خدمه التواصل املباشر مع اختصاصيات التغذية ،حيث
يمكن عبر ارس��ال رس��ال��ة ال��ى رق��م معهد دس�م��ان ان يتواصل الجميع مع
اختصاصية تغذية للحصول على معلومات تغذوية أو خطة غذائية للحفاظ
على السكر أو حتى لخسارة ال��وزن .فخسارة ال��وزن عامل مهم للسيطرة
على مرض السكر.

أو األشقاء وم��ا إل��ى ذل��ك) ،قد يكون هناك ط��رف أكثر راح��ة ،ربما
ألن الشخص اآلخ��ر يتحمل امل��زي��د م��ن املسؤولية ،ويحمل مزيدًا
من القلق.
صرخاتك من أج��ل مساحة خاصة مهمة ج�دًا ،وأن� ِ�ت بحاجة إلى
ذلك ،بعيدًا عن منزل األسرة والعمل .هل يمكنك تحقيق ذلك ،حتى
لبضع س��اع��ات ف��ي األس �ب��وع؟ م��ع طلب  3أط�ف��ال ص�غ��ار انتباهك
باستمرار ،يحق ِلك أن تكونني «أنانية» من حني آلخر.

مايو كلينك
هل يسبب التدخين السلبي نوبة
قلبية أو سكتة دماغية؟

ُي�ع��د ال�ت�ع��رض للتدخني
ال�س�ل�ب��ي ع��ام��ل خ�ط��ورة
مرتبطا باإلصابة بنوبة
قلبية .يمكن أن يتسبب
التدخني السلبي ف��ي أن
تصبح الخاليا في دمك
امل� �س ��ؤول ��ة ع ��ن ال�ت�ج�ل��ط
(الصفائح الدموية) أكثر لزوجة ،ما يجعل الدم أكثر عرضة للتجلط،
كما يمكن أن يتسبب ذل��ك ف��ي تشكل جلطة ق��د تعيق ال�ش��ري��ان ،ما
يتسبب في نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
أكدت أبحاث «مايو كلينك» أن التدخني السلبي يتسبب أيضا في خلل
وظيفي بطاني ،ما يجعل الشرايني غير قادرة على التمدد ،وترتبط هذه
الحالة بأشكال عديدة من املرض القلبي الوعائي.
كما أن املواد الكيميائية في التدخني السلبي تثير بطانة الشرايني ،ما
يتسبب في تضخمها (التهاب) .ويمكن أن يعمل ه��ذا االلتهاب على
ّ
تضييق الشرايني ،ما يزيد من خطر اإلصابة بألم في الصدر يتعلق
بقلبك (الذبحة الصدرية) أو حتى نوبة قلبية.
وأوض�ح��ت أبحاث «مايو كلينك» أن العديد من ال��دراس��ات كشفت أن
معدالت اإلصابة بالنوبة القلبية تنخفض في بعض املناطق بعد تطبيق
قوانني منع التدخني.
لتجنب التدخني السلبي ،عليك تجربة ما يلي:
 - 1تجنب الدخان الذي ينفثه اآلخرون.
 - 2تجنب األماكن التي يدخن بها آخرون ،حتى في األماكن املفتوحة.
 - 3الشرح للمدخنني أن دخانهم قد يكون ضارًا لك ولغيرك.
 - 4تشجيع امل��دخ�ن�ين ممن ح��ول��ك بانتظام على ال�ت��دخ�ين ف��ي ال�ه��واء
الطلق ،ما يقلل من كمية التدخني السلبي الذي يستنشقه آخرون.
 - 5تشجيع املدخنني ممن حولك غالبًا على اإلقالع عن التدخني.
 - 6من املهم بشكل خاص تجنب التدخني السلبي إذا كنت تعرضت
لنوبة قلبية سابقة أو تم تشخيص حالتك باإلصابة بمرض القلب.
 - 7إذا كنت تدخن ،فإن أفضل طريقة لتقليل خطر اإلصابة بالنوبة
القلبية هو اإلقالع عن التدخني.

طليقتي تدمر عالقتي بأبنائي ..فهل أكشف لهم كل أسرارها وعيوبها؟
* كوامي أنتوني أبياه «نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
أرسل قارئ رسالة إلى خبير أسري وكاتب وفيلسوف في صحيفة
نيويورك تايمز يقول فيها:

أن��ا رج��ل ف��ي منتصف األرب�ع�ي�ن�ي��ات ،أع��ان��ي م��ن مشكلة وأرغ��ب
ف��ي إي�ج��اد ح��ل ل�ه��ا ،ألن�ه��ا تنغص علي حياتي ،فبعد أن تزوجت
بامرأة واستمر زواجي معها أكثر من عشر سنوات ،شاءت األقدار
وتطلقنا ،ولكن العالقة التي تربطنا ببعض لم تنت ِه بحكم أن لدينا
ولدين يجمعاننا ،قبل الطالق بفترة ب��دأت تتزايد املشاكل بيننا،
وم��ا زاد من تلك املشاكل أن أحدهما طفل صغير وآث��ر أن يبقى
معي على العيش مع والدته ،أما طفلنا اآلخر فهو شاب بمستقبل
ضائع ،لقد خرج من منزلنا منذ سنوات ،وكان يعاني من مشاكل
في إدمان املخدرات منذ أن كان مراهقا ،وهو اآلن يقبع في السجن.
كما هي الحال في معظم اتفاقيات االنفصال ،كان هناك بند يتطلب
من كل منا االمتناع عن االستهانة باآلخر أمام األطفال ،لقد بذلت
قصارى جهدي لاللتزام بهذا البند ،لكن زوجتي لم تفعل ذلك.
بعد وقت قصير من طالقنا ،طلبت مني أن نلتقي حتى نتمكن من

ً
مناقشة بعض األشياء ،وتحدثنا مطوال ثم كشفت لي أنها طلقتني
من أجل رجل آخر ،كانت تريد العيش معه ،وهو رجل متزوج أيضًا
كانت تريد أن تقنعه بتطليق زوجته والعيش معها ،وأكدت لي أنها
ابتعدت عني لفترة تجريبية لتحاول إقناع هذا الرجل بالزواج منها،
وفي حال لم تتمكن من ذلك تعود إلي قبل الطالق.
أعتبر هذا سلوكًا مشينًا تقوم به أي ام��رأة ،ورغم ذلك لم أحاول بتاتًا
بهذا السلوك الذي بدر
إفساد صورتها لدى األطفال ،ولم أخبرهم أبدًا ّ
من والدتهم ،لكن هي قامت بالعكس تمامًا فقد ألبت أطفالي ضدي،
وكانت تنتقدني وتستهزئ بي دائمًا أمامهم ،وتضع اللوم دائمًا ّ
علي في
أي مشكلة تقع ،بما في ذلك مشكلة إدمان ابننا األكبر على املخدرات.
عندما اتصلت بها مؤخرا بشأن زيارته في السجن ،قالت إنه ال
يريد رؤيتي ،وهذا األمر أزعجني كثيرًا ،وأنا اآلن أريد أن أعرف هل
أقوم بإخبار أبنائي عن حقيقة والدتهم وكيف تصرفت معي ،وهل
أفتح لهم كل الدفاتر أم أدع األمور كما هي؟

وأجاب الخبير والفيلسوف كوامي أنتوني أبياه على رسالة الرجل
ً
قائال:

ً
َ
نفسك سؤاال وهو :ما هو األمر الجيد بالنسبة
يجب أن تطرح على
لألطفال ليعرفوه؟ ع��ادة م��ا يجد األط�ف��ال صعوبة ف��ي الحصول
َ
زوجتك
على صورة واضحة عن سبب طالق الوالدين ،وإذا كانت

َ
َ
بأطفالك،
عالقتك
السابقة تسعى  -كما تقول أنت  -إلى تقويض
َ ً
َ
زوجتك هذه تقوم بانتهاك البند املوجود في
فعليك أوال أن تعلم أن
االتفاقية والخاص باالمتناع عن االستهانة باآلخر أمام األطفال،
َ ً
َ
�ام وس��ؤال��ه
ع�ل�ي��ك أوال أال ت�ت�س��رع ،وي�ج��ب ع�ل�ي��ك ال�ت��وج��ه إل��ى م �ح� ٍ
ع��ن العواقب القانونية لخرق ه��ذا البند ف��ي اتفاقية ال�ط�لاق ،ومن
َ
زوجتك.
الضروري أال ترتكب أنت الخطأ نفسه الذي ارتكبته
على ال��رغ��م م��ن أن البالغني املطلقني يستخدمون ات�ف��اق�ي��ات عدم
املشاركة لحماية سمعتهم ،فإن الهدف الجوهري من هذه االتفاقات
هو حماية األطفال ،وخاصة الصغار منهم.
لهذا السبب ،مع أو من دون اتفاق قانوني ،فإن سياسة عدم مشاركة
املشاكل الكبيرة وكشف كل األوراق أمام األطفال تكون منطقية في
الغالب ،من أجل مصلحتهم ،ففي الغالب يكون األشخاص املطلقون
يرغبون في تقليل آثار الطالق النفسية على أوالدهم.
يمكنك إخبار َ
لحالتك َ
َ
َ
ولدك البالغ والكبير
أنت ،فأنا أرى أنه
بالنسبة
َ
ال��ذي يقبع ف��ي السجن ،بإمكانك التحدث معه ألن��ه شخص بالغ
َ
َ
موقفك
كالمك ويستوعبه ،وسيكون من املبرر َلك ،تبرير
وسيفهم
أمامه حتى تتضح له األمور ،وال تكون أنت ضحية لكالم طلقيتكَ
ع �ن� َ�ك ،ل�ك��ن ت��ذك��ر دائ �م��ًا أن ال �ه��دف م��ن ذل��ك ل�ي��س معاقبة زوج�ت� َ�ك
َ
َ
أطفالك.
عالقتك مع
السابقة بل حماية

الجمعة  /السبت •  22و 23مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16798

اليت 09

سفرة

ماالي مورغ تكا
■ المقادير:

صدور الدجاج بال عظم  200غ
كريم طازج 50غ
جبنة كيري 200غ
مسحوق الفلفل األبيض  5غ
مسحوق غارام ماساال  5غ
عصير الليمون 100مل
ملح 5غ
زيت الذرة  10مل
أوراق الكزبرة  10غ
مسحوق الهيل األخضر  2غ
لينا  20غ
■ الطريقة:

ُيضاف معجون الزنجبيل ومعجون الثوم ومسحوق جوزة
الطيب ومسحوق الهيل األخضر والفلفل وامللح وعصير
الليمون .يهرس الخليط وجبنة كيري جيدًا  .أضف الدجاج
واخ�ل��ط ج�ي�دًا .أض��ف امل��زي��د م��ن الكريمة واخلطها بخفة.
اتركها لكي تتبل ملدة ساعة .نضع قطع الدجاج على األسياخ
ونضعها في الثالجة ،ونضعها في امل��رق املتبقي ونضع
القليل من الزيت ف��وق ال��دج��اج .اآلن ضع األسياخ في فرن
ً
ً
ذهبيا
تقريبا أو حتى يصبح لونها
التندور مل��دة  4دقائق
ب��ال�ت�س��اوي .ي�ق��دم ال��دج��اج ع�ل��ى ط�ب��ق ال�ت�ق��دي��م م��ع صلصة
الكزبرة والكريمة الطازجة على سطحها.

آلو شانا شات

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

Sheratonkuwait

الفتوش
■ المقادير:

طماطم  100غ
خيار  100غ
خس روماني  100غ
نعناع يترك  10غ
زعتر يترك  10غ
خبز مقرمش  10غ
الليمون  5غ
زيت زيتون  10مل
دبس الرمان  10غ
مسحوق السماق  5غ
■ المقاديرك

حمص 100غ
بطاطا 100غ
صلصة تانجي  10مل
أوراق النعناع  2غ
أوراق الكزبرة  5غ
مسحوق ماساال 3غ
ملح  3غ
مسحوق الفلفل  2غ
الفلفل األخضر  15غ
بصل  20غ

■ الطريقة:

يتم تقطيع جميع املكونات إلى مكعبات
م �ت��وس �ط��ة ال �ح �ج ��م ،ن �خ �ل �ط �ه��ا م � ً�ع ��ا ث��م
نضيف امللح والنعناع الجاف والليمون
والزيتون ونزينها بدبس الرمان.

شوربة العدس
■ المقادير:

■ الطريقة:

عدس أحمر  1كلغ
بصل أحمر  200غ
جزر  100غ
بطاطا  200غ
الكرفس  50غ
مسحوق الكزبرة  30غ
مسحوق الكمون  20غ
ملح  30غ
فلفل أبيض  15غ
مسحوق الكركم  20غ
املاء  1ليتر

اخلط قطع البطاطا املسلوقة والحمص املسلوق والبصل
امل�ف��روم والفلفل األخ�ض��ر ومسحوق م��اس��اال والكزبرة
املفرومة وأوراق النعناع وعصير الليمون وامللح وصلصة
التمر الهندي (الصلصة ال�ح�ل��وة) وح��ب ال��رم��ان ومزيج
الزبدة املذابة (اختياري).
ُيضاف مسحوق الكمون املحمص ُويخلط معها جيدًا.

فاصوليا بيضاء

■ الطريقة:
ُ
تقلى الخضار ثم ُيضاف اليها العدس واملاء والتوابل وتطهى،
ثم تخلط وتقدم مع شرائح الليمون والخبز املحمص.

دوم كي برياني
■ المقادير:
■ المقادير:

بصل  20غ
طماطم  50غ
معجون طماطم  12غ
طماطم مقشرة  50غ
فاصوليا بيضاء  30غ
لحمة فخذ ضآن  120غ
ملح وفلفل  3غ
ليمون  15غ
زيت الذرة  50غ
■ الطريقة:

ننقع حبوب الفاصوليا في املاء البارد ملدة ساعة .ونغليها
ملدة ساعة في املاء.
نطهي البصل املفروم والطماطم الطازجة مع القليل من
زيت الذرة.
نضيف لحمة ال �ض��أن املقطعة إل��ى مكعبات ونطهيها
جيدا .ونتبل بامللح والفلفل.
نضيف البندورة املقشرة وامل��اء الساخن ونضعها في
درجة حرارة منخفضة.
نضيف الفاصوليا البيضاء املطبوخة وننتهي من الطهي.
ّ
ونزين الطبق بالبقدونس املفروم.

مكعبات لحم الضأن  300غ
مسحوق الفلفل الحار  5غ
مسحوق الكمون  5غ
مسحوق الكزبرة  5غ
البابايا الخام  20غ
خالصة البرياني  2مل
بصل  200غ
دقيق أبيض  50غ
فلفل أخضر  3غ
نعناع  5غ
أوراق كزبرة  5غ
توابل كاملة  10غ
زبادي سادة  50مل
السمن  20مل
مسحوق غارام ماساال  5غ
ملح  4غ
عصير الليمون  5غ
أرز بسمتي  150غ
زعفران  1غ
زنجبيل  10غ
ثوم  10غ
■ الطريقة:

تسخن خمسة إلى ستة أكواب من املاء
ف��ي م�ق�لاة عميقةُ .ي �ض��اف ال�ي�ه��ا األرز

ُ ّ
امل �ص��ف��ى وامل �ل��ح وأوراق ال �غ��ار وخمس
ّ
حبات فلفل خضراء وسبع إلى ثماني
ح �ب ��ات ف �ل �ف��ل أس� � ��ود ،وع �ص �ي��ر ق��رف��ة،
ُويطهى حتى تمام ثالثة أرب��اع .يصفى
ويوضع جانبا .يتم تسخني كمية كافية
م��ن ال��زي��ت وتقلى ش��رائ��ح البصل حتى
تصبح ذهبية .تصفى وتوضع على ورق
م ��اص .تطحن ب ��ذور ال �ك��راوي��ة وال�ق��رف��ة
وحبوب الفلفل األسود والقرنفل والهيل
األخضر حتى تصبح مسحوقا ناعما.
يضاف ال��ى قطع لحم ال�ض��أن ،معجون
الزنجبيل ومعجون الثوم وامللح .يضاف
م �س �ح��وق ال �ت��واب��ل وم �س �ح��وق ال�ف�ل�ف��ل
األح �م��ر وال�ب�ص��ل امل�ق�ل��ي وال �ل�بن وأوراق
الكزبرة وأوراق النعناع وملعقة كبيرة
من الزيت .يتم وضعها ملدة ساعتني في
الثالجة.
ي �ت��م ت �س �خ�ين م �ل �ع �ق �ت�ين ك �ب �ي��رت�ي�ن م��ن
ال �س �م��ن ف��ي م �ق�ل�اة م��ع ال �ق��رف��ة وال�ه�ي��ل
األس��ود .ثم يضاف البصل املقلي حتى
ي �ص �ب��ح ذه �ب �ي��ا ف ��ات �ح ��اُ .ي� �ض ��اف ل�ح��م
ال �ض��أن امل�ت�ب��ل ُوي�ط�ه��ى ع�ل��ى نّ��ار عالية
ملدة ثالث إلى أربع دقائقُ .يغطى املزيج
ّ
وت �خ��ف��ض ال � �ح ��رارة ُوي �ط �ه��ى ع �ل��ى ن��ار
ه��ادئ��ة حتى ينضج .ويطهى األرز في
طبق منفصل ،ي��وزع لحم ال�ض��أن فوق
األرز .ويضاف الزعفران وت��رش أوراق
النعناع املقطعة.

10

منطقة مبارك الكبير
أرض فضاء  400م
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تفاعالً مع مطالبات سبقلا

المؤسسات تتهيأ لـ «العودة»

الناس يترقبون عودة الحياة تدريجياً بعد انتهاء الحظر الكلي!

تفاعالً مع مطالبات سبقلا بضرورة عودة الحياة مع تطبيق اإلجراءات االحترازية الصارمة ،خاطب مجلس الوزراء الجهات الحكومية بموافاته بمقترحاتهم
ومرئياتهم بشأن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية .ونص الكتاب الذي حصلت سبقلا على نسخه منه على انه «ترجمة لتوجيهات سمو رئيس
مجلس الوزراء بشأن االستعداد لعودة الحياة والتعايش مع مخاطر فيروس كورونا المستجد بااللتزام الجاد والتعليمات باالشتراطات التي تصدرها السلطات
الصحية في هذا الشأن ،وذلك بعد انتهاء مدة الحظر الشامل في  ٣٠مايو  ،٢٠٢٠وحرصاً على استكمال كل جوانب وتفاصيل هذه االستعدادات وتكاملها
لدى كل القطاعات والمناطق في البالد ،يرجى موافاتنا بمقترحاتهم ومرئياتهم بشأن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية».
سالم عبد الغفور
وسعد الشيتي
حدد مجلس الوزراء  4أساسيات لتقديم تصورات
حولها هي:

 -١تحديد ع��دد امل��راح��ل املقترحة الع��ادة العمل
ب��ال �ق �ط��اع  /ال �ن �ش��اط ب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع األه�م�ي��ة
والحاجة ومراعاة القدرة على التشغيل في طل
ال �ظ��روف ال�ح��ال�ي��ة وال �ت��وزي��ع ال �ج �غ��راف��ي لطبيعة
النشاط.
 -٢التاريخ املقترح لبدء أول مرحلة واملدد البينية
بني كل مرحلة والتي تليها.
 -٣الجهات ذات العالقة املطلوب التنسيق معها
للتجهيز لبدء املرحلة األولى.
 -٤اإلج � � ��راءات ال �ت��ي س�ي�ت��م ات �خ��اذه��ا لتحقيق
الشروط واملعايير الصحية والوقائية الصادرة
م��ن السلطات الصحية ومنها تحقيق التباعد
االج�ت�م��اع��ي وال�ق�ي��ام بعمليات التعقيم املطلوبة
وغير ذلك.
وط �ل��ب م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء م ��ن ال �ج �ه��ات امل�خ��اط�ب��ة
بموافاته خالل  ٣أيام باملقترحات.

استعدادات القطاع النفطي
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ب� ��دأت م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
االس �ت �ع��داد ل �ع��ودة ال �ح �ي��اة ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي،
ووض�ع��ت خطة للبدء ب��ال�ع��ودة للعمل تدريجيا،
وات �خ ��ذت إج� � ��راءات اح �ت��رازي��ة الت�ب��اع�ه��ا م��ن قبل
امل��وظ �ف�ين وامل �ق��اول�ي�ن ل�ل�ح��د م��ن ان �ت �ش��ار ف�ي��روس
كورونا.
ش�م�ل��ت خ�ط��ة ع ��ودة ال�ع�م��ل إج � ��راءات تحضيرية
قبل بدء العمل ،تخص املوظفني والعاملني منها:
ت�ن�ظ�ي��م ال �ع �م��ل واالج �ت �م��اع��ات ،إج� � ��راءات خ��اص��ة
باملباني ،واجراءات خاصة باملقاولني.

مجلس الوزراء يطلب
مقترحات ومرئيات
الجهات الحكومية
أبلغهم بانتهاء
الحظر الشامل
في  ٣٠مايو الجاري
«هيئة األسواق» تعمم
على موظفيها
إجراءات العودة
«مؤسسة البترول»
وضعت خطة استئناف
العمل تدريجيا ً
وم ��ن اإلج� � ��راءات ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة ل �ع��ودة ال�ع�م��ل في
القطاع النفطي ،جمع املعلومات الصحية الخاصة
ب��امل��وظ�ف�ين وامل �ق��اول�ين ق�ب��ل ع��ودت�ه��م ل�ل�ع�م��ل ،وان
ك��ان��وا ق��د اصيبوا بالفيروس او ت��م وضعهم في
حجر صحي ،او ان كان اي احد من أفراد عائلتهم
اصيب بالفيروس.

2.2

وسيتم وفق الخطة املوضوعة اعفاء كل املوظفني
وامل �ق��اول�ي�ن م��ن ال �ح �ض��ور ل�ل�م�ك�ت��ب ،واالس �ت �م��رار
ب��ال�ع�م��ل م��ن امل �ن ��زل ف ��ي ح ��ال ك ��ان ��وا ي�ق�ي�م��ون في
مناطق تم إغالقها من قبل السلطات ،والسيدات
الحوامل ،ومن هم فوق سن  60عاما ،اضافة للذين
يعانون ضعف الجهاز املناعي والحاالت الطبية
الحرجة.
وم ��ن اإلج � � ��راءات ال �ت��ي ت �خ��ص امل��وظ �ف�ين وس�ي�ت��م
ات� �خ ��اذه ��ا ق �ب��ل دخ � ��ول امل �ن �ش ��آت وامل� �ب ��ان ��ي :ت��رك
مسافة متر ونصف املتر على األقل بني املوظفني،
ت�ج�ن��ب امل�ص��اف�ح��ة ،ارت� ��داء ال �ق �ف��ازات وال�ك�م��ام��ات،
ع ��دم م �ش��ارك��ة األغ� � ��راض امل�ك�ت�ب�ي��ة وال�ش�خ�ص�ي��ة،
وتجنب املراسالت الورقية واالعتماد على البريد
االلكتروني.

وسيكون تنظيم العمل وفق
الخطوات التالية:
 - 1ال �ع��ودة للعمل ت��دري�ج�ي��ة م��ن ح�ي��ث س��اع��ات
العمل وعدد املوظفني.
 - 2مديرو ال��دوائ��ر ي��زاول��ون أعمالهم من املكتب
بشكل يومي.
 - 3يزاول رؤساء الفرق الذين يتطلب حضورهم
أعمالهم من املكتب ،اما البقية فمن املنزل على ان
يتم التناوب بينهم.
 - 4تقسيم امل��وظ�ف�ين ال ��ى اك �ث��ر م��ن مجموعة،
وتتناوب املجموعات العمل ف��ي املكتب وامل�ن��زل،
ح �ي��ث ي�ع�ت�ب��ر امل ��وظ ��ف ع �ل��ى رأس ع �م �ل��ه خ�لال
ساعات العمل في املنزل.
 - 5عدم اختالط املوظفني مع الدوائر االخرى اال
عند الضرورة القصوى.
 - 6عدم السماح بدخول اي شخص من الخارج
ووضع حلول إلكترونية بديلة.
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مليون كمام لـ«مؤسسة البترول»

إصابات بكورونا في النفط

وضعت مؤسسة البترول وشركاتها التابعة خطة لتأمني
اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا ال�ت�ق��دي��ري��ة م��ن ال�ك�م��ام��ات ال��وق��ائ�ي��ة ،خ�لال
الفترة من شهر يونيو الى سبتمبرً ،
بناء على استهالك
كمام واحد في اليوم لكل موظف ،والبالغ عددهم  29الف
موظف وعامل تقريبًا في الشركات والعقود الخاصة،
حيث قدرت احتياجاتها خالل هذه الفترة بأكثر من 2.2
مليون كمام.

كشفت خطة مؤسسة البترول الكويتية للبدء ب�ع��ودة العمل
تدريجيا ،والتي حصلت سبقلا على نسخة منها ،عن عدد
ح��االت اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا املستجد ب�ين العاملني في
ال�ق�ط��اع النفطي حتى ت��اري��خ  18م��اي��و ال�ح��ال��ي ،وال�ب��ال�غ��ة 305
حاالت موزعة على  24إصابة لدى املوظفني و 281إصابة لدى
امل�ق��اول�ين .وبلغت ح��االت الشفاء  5ح��االت ،وح��ال��ة واح��دة في
العناية املركزة ،بينما سجل القطاع حالة وفاة واحدة.

 - 7م�ن��ع امل��راس �ل�ين وارس� ��ال ال �ص��ور الضوئية
للكتب من خالل البريد اإللكتروني.

وب� �خ� �ص ��وص االج � �ت � �م� ��اع� ��ات ،ت� ��م ات � �خ� ��اذ ب�ع��ض
اإلج � � � ��راءات االح� �ت ��رازي ��ة م �ن �ه��ا :ت�ق�ل�ي��ل ال �ل �ق��اءات
وال� � ��زي� � ��ارات امل �ك �ت �ب �ي��ة واالج� �ت� �م ��اع ��ات ،االب �ت �ع��اد
ع��ن ال�ت�ج�م�ع��ات واس �ت �ب��دال االت �ص��ال امل��رئ��ي بها،
تفعيل العمل عن بعد حني يتطلب األم��ر ،ال يزيد
ع��دد املجتمعني على  ،4اضافة لترك أب��واب غرف
االجتماع مفتوحة.

هيئة األسواق
على صعيد متصل،أعلنت هيئة أس��واق امل��ال عن
إجراءات العودة للحياة للعمل بالشروط الصحية،
ووفقا لتعميم اداري حصلت سبقلا على نسخة
ف �ق��د أع �ل �ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة ع��ن اج ��راءات �ه ��ا ب �ش��أن ع��ودة
املوظفني التدريجية للعمل والتدابير االحترازية
الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا ،وذلك
مع بدء اعالن الحكومة العودة التدريجية للعمل
في الجهات الحكومية ،مع االلتزام بكل اإلجراءات
والتدابير االحترازية للوقاية من الفيروس.
وأش��ارت الهيئة ال��ى انها ستقوم بتطبيق قواعد
التباعد بني املوظفني وتوفير أجهزة قياس الحرارة
ف��ي م �ق��ره��ا ،وذل� ��ك الك �ت �ش��اف أي أع� ��راض ارت �ف��اع
لدرجات الحرارة ملوظفي الهيئة واملراجعني ،كما
ستقوم بتوفير الكمامات والقفازات واملعقمات.
وستوسع «الهيئة» عمليات التنظيف والتعقيم
للمقر م��ن خ�ل�ال تخصيص ف��رق ن�ظ��اف��ة وتعقيم
بشكل متواصل بعد انتهاء ساعات العمل ،حرصًا
على تطبيق االجراءات االحترازية التي وضعتها
وزارة الصحة.
وعلى ض��وء املستجدات ستقوم الهيئة بتحديد
ساعات العمل بما يتناسب مع الظروف الراهنة
وب�م��ا يتضمن أق�ص��ى درج ��ات األم ��ان للموظفني
مراعية بذلك ضوابط ومعايير الدخول إل��ى برج
الحمراء.
وأع�ل�ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة ان ك��ل ق�ط��اع��ات ال�ه�ي�ئ��ة ستعود
إل��ى العمل اعتبارًا من تاريخ رف��ع الحظر وإع�لان
الحكومة العودة للعمل سواء بشكل كلي أو جزئي
أو ت��دري �ج��ي .وس �ت �ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة ب �ك��ام��ل ط��اق�ت�ه��ا
البشرية والتي ستنقسم إلى  3فئات:
ال�ف�ئ��ة األول� ��ى :ستباشر أع�م��ال�ه��ا م��ن م�ق��ر الهيئة
حسب ساعات العمل املحددة لكل قطاع بما يتفق
مع اإلجراءات الصحية.
الفئة الثانية :ستباشر مهامها من خالل االتصال
بشبكة الهيئة (ن �ظ��ام ال�ت��راس��ل االل�ك�ت��رون��ي) عن
طريق األجهزة املحمولة.
الفئةالثالثة :ستباشر مهامها من خالل التواصل
االلكتروني بالهيئة عن طريق البريد االلكتروني.
وس �ت �ق��وم ك ��ل وح � ��دة ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ب �ت��دوي��ر ال �ف �ئ��ات
امل� �ش ��ار ال �ي �ه��ا ع �ل��ى ف� �ت ��رات ح �ت��ى ت ��اري ��خ ال �ع��ودة
الطبيعية ل�لأع�م��ال ،ويعتبر جميع املوظفني في
الفئات املبينة أعاله على رأس عملهم ومسؤولني
ع��ن إن �ج��از جميع األع �م��ال ال �ت��ي ت �ن��اط ب �ه��م ،وأي
تقصير من املوظف في أداء العمل سوف يعرضه
لإلجراءات اإلدارية.

مستثمرو المجمعات
جاهزون للفتح اآلمن
تلقى مستثمرو بعض المجمعات
خطابات رسمية تفيد بكل
اإلجراءات والضوابط لعودة الحياة
وتشمل ما يلي:

■ وج ��ود وح ��دات ف�ح��ص درج ��ة ح��رارة
امل��وظ �ف�ين وال� � ��زوار مل�ج�م��ع امل��اري �ن��ا بكل
املداخل طوال فترة التشغيل.
■ إغ �ل ��اق غ � ��رف ال� �ت ��دخ�ي�ن وامل �ص��اع��د
واالعتماد على الدرج ..والدوام  12ساعة
يبدأ من العاشرة صباحًا.
■ تقليص النسبة التشغيلية للمجمع
واملحال إلى  %30بحد أقصى من القوة
االستيعابية.
■ ع� ��دم ال �س �م��اح ب �ت��واج��د أك �ث ��ر م ��ن 5
زواربحد أقصى داخل وحدة مساحتها
 70مترا.
■ وض� ��ع ن �ق ��اط ال �ت �ع �ق �ي��م ع �ن��د م��داخ��ل
املجمع وتعقيم املجمع بالكامل بشكل
دوري ومستمر.

«الطيران المدني»:
لتطبيق مفهوم
المعبر الصحي
خ��اط�ب��ت اإلدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي
جميع ش��رك��ات ال�ط�ي��ران العاملة بمطار
ال�ك��وي��ت ال��دول��ي بتطبيق م�ف�ه��وم املعبر
الصحي.
وقالت «الطيران املدني» في كتاب حصلت
سبقلا على نسخة منه ان��ه «ب��اإلش��ارة
إلى موضوع تطبيق املعبر الصحي وبناء
ع�ل��ى ت��وص �ي��ات ل�ج�ن��ة ال �ل��وائ��ح الصحية
الدولية يرجى اإلي�ع��از ملن يلزم بتطبيق
ت��وص �ي��ات واج� � � ��راءات م�ن�ظ�م��ة ال �ط �ي��ران
امل��دن��ي ال ��دول ��ي»  .CAPSCAوأض� ��اف:
استجابة للقيود ال��واس�ع��ة ال�ن�ط��اق التي
ت ��م ف��رض �ه��ا ب �س �ب��ب ان �ت �ش��ار ف �ي��روس
ك��ورون��ا املستجد م�م��ا أدى ال��ي تعطيل
س�ل�س�ل��ة ال �ت��وري��د ف��ي ت�ق��دي��م اإلم � ��دادات
ال�ل�ازم ��ة واألدوي � � ��ة األس��اس �ي��ة مل��واج �ه��ة
ال��وب��اء ،مما اس�ت��وج��ب تسهيل عمليات
الطيران املستمرة مع الحفاظ على منع
انتشار فيروس كورونا وحماية صحة
ال�ط��اق��م ،حيث يوصي التجمع التعاوني
ملنع وإدارة األحداث الصحية في الطيران
املدني بتطبيق مفهوم املعبر الصحي.
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«بلومبيرغ» :مع ُّ
توقعات ببلوغ العجز  %40من الناتج اإلجمالي

أزمة االقتصاد الكويتي ..تتفاقم
■ عجز  2021 - 2020سيكون األكبر منذ الغزو الغاشم!
حسام علم الدين

َّ
حذرت وكالة بلومبيرغ من مخاطر زيادة
تعقيدات األزم��ة االقتصادية في الكويت
الناتجة عن «كورونا» ،خصوصا عندما
يصبح ع�ج��ز م��وازن�ت�ه��ا ي �ع��ادل  %40من
ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي ل �ل��دول��ة ،ال�ت��ي
تعتبر م��ن ب�ين األغ�ن��ى ف��ي ال�ع��ال��م ،والتي
الحزم املالية،
أقرت ـــ حتى اآلن ـــ واحدة من ِ
األص�غ��ر ب�ين نظيراتها الخليجية ،الفتة
إل��ى أن إع�لان الحكومة ه��ذا األس�ب��وع عن
مساعدة إضافية للمواطنني في القطاع
ال � �خ� ��اص ق� ��د ي ��زي ��د م� ��ن ع �ج ��ز امل �ي��زان �ي��ة
الحكومية.
وق ��ال ��ت «ب �ل ��وم �ب �ي ��رغ» إن ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
ّ
ال��وط �ن��ي ك ��ان ق��د ت��وق��ع أن ي�ص��ل ال�ع�ج��ز
ال ��ى  %40م��ن ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي اإلج �م��ال��ي
ف��ي السنة املالية التي ب��دأت ف��ي  1أبريل
ّ
امل��اض��ي ،وه��و ض�ع��ف م��ا ت��وق�ع�ت��ه وك��ال��ة
فيتش للتصنيف االئ�ت�م��ان��ي ق�ب��ل شهر.
وسيكون هذا العجز هو االكبر منذ حرب
ّ
ال�خ�ل�ي��ح ع ��ام  ،1991ف��ي ح�ي�ن ك ��ان ت��وق��ع
صندوق النقد الدولي أال تعاني اي دولة
ف��ي املنطقة م��ن عجز يزيد على  %30في
السنة املالية الحالية.
وأضافت :ان سبب هذا العجز هو اعتماد
ّ
الكويت الشديد على النفط ،حيث تمثل
مبيعاته ن�ح��و  %90م��ن إج�م��ال��ي ال��دخ��ل
الحكومي ،وتمثل اسعار النفط الحالية
ن �ص��ف امل� �س� �ت ��وى ال� � ��ذي ي �ح �ت��اج��ه س�ع��ر
ال �ت �ع��ادل ف ��ي م �ي��زان�ي �ت �ه��ا ق �ب��ل ال�ت�ح��وي��ل
اإللزامي لـ %10من االي��رادات النفطية الى
صندوق احتياطي االجيال.
ولفتت «بلومبيرغ» ال��ى ان بعض رج��ال
االع � �م� ��ال ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ي �ع �ت �م��دون ع�ل��ى
امل�س��اع��دة ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ورغ ��م خيبة االم��ل
ّ
تتصرف
في اوساطهم من ان الحكومة لم
بسرعة ،فإن عبدالعزيز اللوغاني ،صاحب
شركة فالورد لبيع الزهور والهدايا ساعد
شركته م��ن م��ال��ه ال�خ��اص إلن�ق��اذ أعماله،
وق ��ال :تحظى «ف �ل�اورد» ب��دع��م اف�ض��ل في
السعودية وقطر.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال م �ه �ن��د ال �ص ��ان ��ع رئ �ي��س
ال �ج �م �ع �ي��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ان

الحكومة الكويتية ل��م تعط على م��دى 3
س �ن��وات امل��اض�ي��ة اول��وي��ة إلق �ن��اع مجلس
االم ��ة ل�ت�م��ري��ر ق��ان��ون ال��دي��ن ال �ع��ام ،علما
ب��أن ال اح��د ي�ع��ارض ه��ذا ال�ق��ان��ون ،ونحن
ب �ح��اج��ة ال ��ى اق� � ��راره ع �ل��ى وج ��ه ال �س��رع��ة،
وي �ج ��ب ت��وج �ي �ه��ه الغ� � ��راض االس �ت �ث �م��ار،
وليس للهدر في االنفاق.
وذك ��رت «بلومبيرغ» ان ال�ك��وي��ت ناقشت
ّ
التحول الى السحب من صندوق
امكانية
االج �ي��ال للحصول على ق��رض بالتزامن
م��ع ان �خ �ف��اض اس �ع��ار ال�ن�ف��ط وال�ت�ك��ال�ي��ف
امل �ت ��زاي ��دة مل�ك��اف�ح��ة «ك� ��ورون� ��ا» ،وال �ل��ذي��ن
استنفدا احتياطياتها النقدية ،وتراوحت
التقديرات التي تمكن تغطية النفقات من
شهرين الى  12شهرا.
واش��ارت الى ان القطاع الخاص الكويتي
ي�ل�ع��ب دورا ح��اس�م��ا ف��ي خ�ط��ة «ال�ك��وي��ت
 ،»2035وت�ع�ت�م��د األغ �ل �ب �ي��ة ال�ع�ظ�م��ى من
ّ
القطاع على املغتربني الذين يمثلون نحو
ثلثي س�ك��ان ال�ك��وي��ت ،ال�ب��ال��غ ع��دده��م 4.8
م�لاي�ين نسمة ،ويخضع وج��ود املقيمني
اآلن للتدقيق الحكومي لتحقيق التوازن
ف��ي التركيبة السكانية ف��ي ال �ب�لاد .علما
بأنه حتى نهاية  2019عمل  %19من القوة
ال�ع��ام�ل��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص.
وق��ال��ت «بلومبيرغ» ان حالة ع��دم اليقني
االقتصادي في الكويت تتزايد ،وسجلت
دي��ون�ه��ا أس��وأ اداء ب�ين دول الخليج هذا
ال� �ع ��ام ،ك �م��ا ان ال��دي �ن��ار ك ��ان م��ن أض�ع��ف
العمالت أداء في املنطقة في مايو الجاري.
ون �ق �ل��ت ع��ن م �ن��اف امل�ن�ي�ف��ي امل��دي��ر ال �ع��ام
ل �ل �ص �ن��دوق ال ��وط �ن ��ي ل �ت �ن �م �ي��ة امل �ش��اري��ع
امل� �ت ��وس� �ط ��ة وال� �ص� �غ� �ي ��رة «ان م� ��ا أق ��رت ��ه
ال �ح �ك��وم��ة مل �س��اع��دة امل �ش��اري��ع ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ل� �ي ��س ك ��اف� �ي ��ا».
واض � � ��اف :أص �ي �ب��ت ال �ش ��رك ��ات ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة الكويتية بأول كارثة حقيقية؛
ل � ��ذا اذا ل� ��م ت� �ق ��م ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب��اس �ت �ج��اب��ة
سلسة وس��ري�ع��ة ملساعدتها او ان تحفز
مواطنني لالنضمام الى العمل في القطاع
الخاص فسنخسر معركة اكبر من املعركة
الحالية ،ان ال��وق��ت ق��د نفد للوصول الى
ّ
الحل املثالي ،ونحتاج حقا ضخ األم��وال
في الشركات الصغيرة واملتوسطة اآلن.

■ الصانع:
إلقرار قانون الدين
العام بسرعة..
وتوجيهه
لالستثمار وليس
للهدر

■ المنيفي:
ما أقرّته الحكومة
لمساعدة
المشاريع الصغيرة
والمتوسطة
ً
كافيا
ليس

■ اللوغاني:
شركاتنا في
السعودية وقطر
تحظى بدعم
أفضل من الكويت

رأي اقتصادي

رأي متخصص

عبدالله هادي بورزق

محمد العوضي

نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف الكويت السيادي لعام 2020

«موديز» :عند  AA2رغم «كورونا»

تصنيف الكويت بين األعلى في األسواق الناشئة
■ مؤسساتها المالية تتمتع بوضع مالي ج ّيد وجدارة ائتمانية إيجابية
■ تتميز إلى جانب اإلمارات بتصنيفات عالية مقارنة بدول الخليج
حسام عبدالرحمن

أك� ّ�دت وكالة موديز للتصنيف االئتماني ان االم��ارات
والكويت من بني ال��دول األعلى تصنيفا في االس��واق
ال�ن��اش�ئ��ة ،رغ��م تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا املستمر في
املنطقة والعالم .وأعلنت موديز في كتيب حول االسواق
ال�ن��اش�ئ��ة « 2020ان �ه��ا ص�ن�ف��ت اق �ت �ص��اد ال�س�ع��ودي��ة
ب��درج��ة  ،A1اال ان�ه��ا اع�ط��ت تصنيفا اع�ل��ى للكويت
واالمارات عند  ،AA2والشارقة بشكل منفصل عند
 ،»BAA2وتجدر االشارة الى ان تصنيفات موديزعند
 Aو Bه��ي درج ��ات اس�ت�ث�م��اري��ة .وأش� ��ارت ال�ب�ي��ان��ات
التي جمعتها «م��ودي��ز» ال��ى ان املؤسسات املالية في
السعودية والكويت واالمارات تتمتع بوضع مالي جيد

وجدارة ائتمانية ايجابية في املنطقة .وتوضح بيانات
وكالة موديز لالسواق الناشئة ان النظرة املستقبلية
للتصنيفات السيادية لعام  2020للكويت واالم��ارات
والسعودية مستقرة .واظهرت بيانات الوكالة ان عدد
الكيانات املصنفة في االمارات يبلغ  44كيانا تسيطر
عليها املؤسسات املالية ،تليها شركات التأمني والبنية
التحتية والتمويل ،وفي السعودية بلغ عدد الكيانات
املصنفة  24كيانا معظمها مؤسسات م��ال�ي��ة .كما
اظهرت بيانات الوكالة ان اكثر من  %60من جهات
االصدار املصنفة في االمارات لديها نظرة مستقبلية
مستقرة ف��ي  ،2020وف��ي السعودية ف��ان  %90من
املصدرين املصنفني لديهم ايضا توقعات مستقرة
للعام ال�ح��ال��ي .وف��ي تقرير منفصل ،سلطت وكالة

التصنيف االئتماني الضوء على التهديدات واملخاطر
التي تلوح في االف��ق بسبب تفشي فيروس كورونا،
وق��ال دينيس بيريفزنتسيف نائب رئيس «م��ودي��ز»
وكبير محللي االئتمان لدى الوكالة :ان الركود العاملي
يتعمق حيث تفرض القيود املتعلقة بالفيروس تكلفة
اقتصادية عالية ،ونتوقع ان ينكمش الناتج املحلي
االجمالي بنسبة  %1لالقتصادات الناشئة ملجموعة
العشرين ف��ي ع��ام  .2020وأض ��اف :شهدنا بالفعل
ع��ددا كبيرا م��ن تخفيض لتصنيفات مجموعة من
الشركات ذات العوائد املرتفعة في األشهر األخيرة،
مما يعكس االضطراب االقتصادي واملالي الذي أحدثه
الفيروس في االسواق الناشئة وما قد يترتب عليه من
من انعكاسات وتداعيات سلبية.

خبير مالي

مخزون الموارد البشرية اإلستراتيجي!
أظهرت جائحة «كورونا» مدى خطورة العبث
في التركيبة السكانية ،وإن لم يكن عبثًا فهو
سوء إدارة أو قصر نظر؛ فتداعيات تضاعف
ّ
املقيمني تشكل خطرًا على األمن القومي للبالد
واستنزافًا مل��وارده��ا ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي واجهت
ال �ك��وي��ت أص �ع��ب ال �ت �ح��دي��ات ،وأث �ب��ت أب �ن��اؤه��ا
ج��دارت �ه��م ف��ي إدارة أوض��اع �ه��م االق�ت�ص��ادي��ة
واالجتماعية.
أظهرت أزمة «كورونا» خطورة االعتماد املفرط
لبعض الدول على قنوات اإلنتاج املتواجدة في
مختلف البلدان ،والتي تحددت كيفية التصنيع
واالستيراد فيهاً ،
بناء على التكلفة ،من دون
ّ
ال �ن �ظ��ر ال ��ى اح�ت�م��ال�ي��ة ت��وق �ف �ه��ا ف��ي م �ث��ل ه��ذه
ال�ظ��روف ،ه��ذه االزم��ة التي أودت بحياة مئات
اآلالف من البشر حتى اآلن ،وادت الى انهيار
قطاعات اقتصادية وف�ق��دان ع�ش��رات املاليني
وظائفهم ،فرضت على الجميع اعادة النظر في
كيفية ال�ع��ودة الن�ق��اذ م��ا يمكن ان�ق��اذه واع��ادة
بناء ما تم هدمه.
ّ
وم ��ن امل �ت��وق��ع ف��ي امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة أن ت�ت�غ� ّ�ي��ر
متطلبات سوق العمل ومعها أولويات اإلنتاج
وط ��رق ��ه ،وع� ��دم ع� ��ودة ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ش��رك��ات
وال ��وظ ��ائ ��ف ج � ��راء ت�ع�ط�ي��ل ع�ج�ل��ة االق �ت �ص��اد
العاملي وإي�ق��اف�ه��ا ،وس�ب��اق ال ��دول ّ
للتكيف مع
هذا العالم الجديد.
ن �ج �ح��ت ال �ك��وي��ت ف ��ي ت��أم�ي�ن م� �خ ��زون ال �غ��ذاء
االستراتيجي ،ولكن م��اذا عن مخزون امل��وارد
البشرية؟
ق��د ال ن�م�ل��ك االج��اب��ة ال �ف��وري��ة للنسب املثالية
للمواطنني ال��ى املقيمني ،وبشكل أدق ،نسبة
ال �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة ب�ج�م�ي��ع ال �ق �ط��اع��ات،
م�ق��ارن��ة ب��ال�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة امل�ق�ي�م��ة ،ول �ك��ن ع��دم
وج��ود ّ
تصور ورؤي��ة وخطوات ج��ادة لتحديد
ُ
ّ
سيجر البالد الى ما ال تحمد عقباه.
ذلك
ك��ان ق��ان��ون رق��م  19لسنة  2000بشأن دعم
العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات
غير الحكومية خطوة ف��ي االت�ج��اه الصحيح،
وال��ذي منح مجلس ال��وزراء حق تحديد نسبة
القوى العاملة الوطنية التي تلتزمها الجهات
غير الحكومية في الوظائف واملهن املختلفة،
ح�ي��ث ف��رض ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ،ع�ل��ى اث��ر
ه��ذا ال�ق��ان��ون وال �ق��ان��ون رق��م  ٣٢لسنة ١٩٦٨
وتعديالته ،تنفيذ خطة تكويت قطاع البنوك،
التي بدء فيها تدريجيًا منذ سنة  ٢٠٠٤بنسبة
 ٤٣%حتى وصل في مطلع العام املاضي الى
نسبة  ،٧٠%وكذلك الحال في قطاع االتصاالت
وصلت نسبة التكويت االلزامية فيه  ،٦٥%هي
محاوالت ناجحة ،ولكن ليست كافية.
ب� �ع ��د ال� �ن� �ظ ��ر ال� � ��ى إح� �ص ��ائ� �ي ��ات ال �ت��أم �ي �ن��ات

االجتماعية وهيئة املعلومات املدينة تجد ان
ال�ق��وى العاملة الوطنية ه��ي  ٤٠٠ال��ف تقريبًا،
وعدد املواطنيني  ١.٤مليون تقريبًا ،وان اغلب
التعداد يقع دون سن ال �ـ ،٤٠هذه ارق��ام مثالية
ل�ب�ن��اء م �خ��زون م � ��وارد ب�ش��ري��ة اس�ت��رات�ي�ج��ي،
تستطيع تشغيل جميع قطاعات الدولة ،وحتى
التخصصات ال�ن��ادرة وامل�ج��االت الجديدة ،في
ظل وج��ود هذا املجتمع الشاب ،من املمكن ان
نستعني بالعمالة املاهرة ونعيد تجربة البنوك
بالتوطني التدريجي.
يجب بناء مخزون موارد بشرية استراتيجي
م �ت�ي�ن م ��ن ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة م�ت�ع��دد
ال �ص �ف��وف ف ��ي ج�م�ي��ع امل � �ج ��االت ،ح �ي��ث ان �ن��ا،
ومل��دة األشهر الثالثة املاضية ،كنا ـــ وال نزال
ـــ في حالة ط��وارئ ،نعتمد بشكل رئيس على
الصفوف األمامية الوطنية التي بذلت أقصى
جهدها ملواجهة االزمة.
في ظل انخفاض النفط وعجز املوازنة ،وبعدما
ك�ش�ف��ت األزم � ��ة خ �ل�لا واض �ح��ا ف��ي ال�ت��رك�ي�ب��ة
ّ
ال�س�ك��ان�ي��ة ،وم��ا ي�ش��ك��ل ه��ذا ال�خ�ل��ل م��ن اع�ب��اء
ع�ل��ى م ��وارد ال��دول��ة وبنيتها التحتية ومبالغ
ال��دع��وم ال�ت��ي تنفقها ع�ل��ى ك��ل ب�ن��ود امل��وازن��ة،
ت �ص��درت قضية اص�ل�اح التركيبة السكانية
املشهد ،ملا لها من اثر مباشر في كل ما سبق
وأكثر ،فاستمرار بقاء نسبة املواطنني ٣٠%
واملقيمني  ٧٠%من إجمالي السكان أمر غير
ّ
صحي ،ه��ذا وم��ن دون ّ
التطرق ال��ى م��ا يتعلق
بالعمالة ال�س��ائ�ب��ة وامل�خ��ال�ف��ة وم��ا ي�ح��وي��ه ه��ذا
امللف من فساد.
ّ
وفي حال حل هذه املعضلة من املرجح أن ينتج
التالي:

اآلثار اإليجابية
 - ١شغل املواطنني املؤهلني للوظائف الشاغرة
من دون إضافة تكاليف على الدولة.
 - ٢ت�ق�ل�ي��ل ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة،
م�ث��ل ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وال �ش��وارع وامل��ؤس�س��ات
الصحية.
 - ٣ف��ك احتكار بعض القطاعات وامل�ه��ن عن
بعض الجاليات.

اآلثار السلبية
 - ١غالء األيدي العاملة ،وارتفاع األجور.
ّ
 - ٢ت �ق��ل��ص اإلن� �ف ��اق ع �ل��ى ب �ع��ض ال�ق�ط��اع��ات
واملحال ،بسبب تقليص شريحة املستهلكني.
 - ٣انخفاض في نسب اإلشغال للعقارات.

!

خبير اقتصادي

االقتصاد والصحة ..والتعايش مع «كورونا»!
ال ي�س�ت�ط�ي��ع أي م ��راق ��ب اق� �ت� �ص ��ادي أن ي�ن�ك��ر
الحقائق ال�ج��دي��دة ال�ت��ي فرضتها ازم��ة ك��ورون��ا
على االقتصاد العاملي ،فمن املعلوم أن الصحة
الجسدية للمستهلك ،وك��ذل��ك النفسية املتمثلة
بثقته العالية باالقتصاد ،هما املحرك الرئيسي
ُ
لالقتصاد امل َع ْولم.
املستهلك ه��و ه��دف ال �ش��رك��ات امل�ن�ت�ج��ة للسلع
والخدمات ،وثقة املستهلك العالية في االقتصاد
هي الزاد الرئيسي للنمو االقتصادي املستدام.
وض �ع��ت «ك ��ورون ��ا» س��اس��ة ال �ع��ال��م ف��ي م��وق��ف
ال يحسدون عليه .فأصبح ال�خ�ي��اران املتاحان
أم��ام �ه �م��ا :ال �ص �ح��ة أو االق� �ت� �ص ��اد ،ح �ي��ث ك��ان��ا
كالهما مكملني بعضهما لبعض قبل كورونا،
واصبحا اليوم متناقضني .فال يمكن ان تستمر
ال�ح�ك��وم��ات ال�ت��ي يعتمد اق�ت�ص��اده��ا على انتاج
الشركات وعلى التصدير وعلى إنفاق املستهلك
االستمرار في اإلغالق ملدد غير محددة.

عودة االنتعاش
كثير من الخبراء يعتقدون أن االقتصاد العاملي
ل��ن ي�ع��ود بنفس ال��وت�ي��رة ال�ت��ي ك��ان عليها قبل
ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ،ط��امل��ا ل��م ي�ت��وص��ل ال �ع��ال��م إل��ى
ل�ق��اح ن��اج��ع ي�ح��د م��ن ال��وب��اء .ف��إع��ادة االن�ت�ع��اش
االقتصادي السريع على شكل الحرف الالتيني
 Vلن يتحقق من دون هذا اللقاح.

إتمام صفقة استحواذ
«الخير العالمية»
على«أركان»
انتهت بورصة الكويت أم��س ،من إج��راءات
استحواذ شركة الخير العاملية لبيع وشراء
األسهم ،على حصة من أسهم رأسمال شركة
أركان الكويت العقارية.
وق��ال��ت ال �ب��ورص��ة ف��ي ب �ي��ان ع �ل��ى موقعها
الرسمي ،إنه بناء على موافقة هيئة أسواق
املال لشركة الخير العاملية على االستحواذ
اإللزامي لعدد  25.903.723سهمًا من أسهم
«أرك � � � ��ان» ،وال� �ت ��ي ت �م �ث��ل ن�س�ب�ت�ه��ا 10.314
ف��ي امل�ئ��ة م��ن رأس �م��ال ال�ش��رك��ة بسعر ق��دره
( 0.0824دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ل�ل�س�ه��م ال ��واح ��د)
وبقيمة إجمالية  2.135مليون دي�ن��ار ،فقد
ت ��م االن� �ت� �ه ��اء م ��ن إج� � � ��راءات ت �ن �ف �ي��ذ ص�ف�ق��ة
االس� �ت� �ح ��واذ اإلل� ��زام� ��ي ع �ل��ى أس� �ه ��م أرك� ��ان
الكويت العقارية بتاريخ أمس الخميس.

■ ال بد من تخفيف القيود بعد انتهاء الحظر الكلي والعودة تدريجيا ً إلى الحياة
املعروف أن االنسان اجتماعي بطبعه ،واستمرار
ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي مل��دد ط��وي�ل��ة ق��د ي ��ؤدي إل��ى
ع��واق��ب ن�ف�س�ي��ة وخ �ي �م��ة ،خ��اص��ة ع �ن��د االف� ��راد
الذين يعيشون مع أسرهم في وح��دات سكنية
ص �غ �ي��رة .وال �ك��وي��ت ات� �خ ��ذت س �ي��اس��ة االغ �ل�اق
وال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي م�ن��ذ ن�ه��اي��ة ش�ه��ر فبراير
امل ��اض ��ي ،وم �س �ت �م��رة ف��ي إج � ��راء ال �ح �ظ��ر ال�ك�ل��ي
منذ أكثر من  10أي��ام ،فال بد من تخفيف هذه
القيود بعد انتهاء فترة الحظر الكلي ،حتى وإن
لم يطرأ أي تحسن على أرقام اإلصابات بالوباء
التي تعدت األلف إصابة في بعض األي��ام .لربما
ت�خ�ف�ي��ف ب�ع��ض ال �ق �ي��ود وإع � ��ادة ف�ت��ح األس� ��واق،
م��ع ات �خ��اذ إج� � ��راءات وق��ائ �ي��ة ،ك �م��ا ه��و ح��اص��ل
في بعض ال��دول الخليجية ،ستخفف من وطأة
اإلص ��اب ��ات ،ألن األوض� ��اع املعيشية لكثير من
العمالة الوافدة في املناطق ذات الكثافة السكانية،
مثل املهبولة وجليب الشيوخ ،ال تسمح بتطبيق
ق��واع��د ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ،وستجعلهم أكثر
عرضة لإلصابات.
اث �ب �ت��ت «ك � ��ورون � ��ا» أن ال� � ��دول ال �ت ��ي ت �ع��ان��ي م��ن
اختالالت في التركيبة السكانية مثل الكويت ال
تستطيع أن تسيطر على ال��وب��اء بسهولة ،ولنا
في سنغافورة عبرة ،والتي ظن العالم أنها عبرت

أزم��ة ك��ورون��ا ف��ي منتصف م��ارس امل��اض��ي ،إال
أن اإلصابات فيها ارتفعت بشكل مكثف حتى
وصلت إلى قرابة  30ألف إصابة نتيجة وجود
أع��داد كثيرة م��ن العمالة اآلسيوية فيها تعيش
بكثافة ف��ي مساكن صغيرة ال تحقق ش��روط
التباعد االجتماعي.
تخفيف االغ�ل�اق ج��زئ�ي��ا وإع� ��ادة ف�ت��ح األس ��واق
سيخففان م��ن ال�ش�ع��ور ب��امل�ل��ل وال �ف��راغ اللذين
يشعر بهما ال�ك�ث�ي��رون ،وخ��اص��ة ف�ئ��ة ال�ش�ب��اب،
ن�ت�ي�ج��ة ال �ب �ق��اء مل� ��دد ط��وي �ل��ة ف ��ي امل� �ن ��زل بسبب
اإلجراءات املتخذة من ناحية ،وسيقلل الخسائر
امل �ت��راك �م��ة ع�ل��ى ال �ش��رك��ات وامل �ح�ل�ات ال�ت�ج��اري��ة
وع �ل ��ى امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة ن �ت �ي �ج��ة ت��وق��ف
ال �ن �ش��اط االق� �ت� �ص ��ادي م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى .ألن
م��وس��م ال �ص �ي��ف ال �ح��ال��ي س �ي �ك��ون اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا
ن�ت�ي�ج��ة ب �ق��اء امل��واط �ن�ين وال��واف��دي��ن ف��ي ال�ك��وي��ت
ل�ت�ع��ذر ال�س�ف��ر إل��ى ال �خ��ارج للسياحة أو ل��زي��ارة
األق��ارب بسبب الجائحة ،ونتيجة ذل��ك سيزداد
االنفاق االستهالكي في األسواق املحلية بشكل
غير مسبوق وعلى أماكن مثل املطاعم وأماكن
الترفيه واألندية الصحية وصالونات التجميل،
وس� �ت ��زداد ال��رغ �ب��ة ف��ي ال �ت �س��وق داخ ��ل امل ��والت،
وسيزداد الطلب على الشراء اإللكتروني للسلع.

اشتراطات ضرورية
يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية تحد
من انتشار ال��وب��اء مع تخفيف إج ��راءات الحظر
م ��ن خ�ل��ال وض� ��ع ق �ي ��ود ع �ل��ى ال� �ت� �س � ُّ�وق داخ ��ل
امل��والت ،بحيث ال ُيسمح لدخول أكثر من نسبة
معينة م��ن امل �ت �س� ِّ�وق�ين ،وم��ن امل�م�ك��ن اس�ت�خ��دام
التطبيق الخاص بحجز التسوق داخل الجمعيات
التعاونية لحجز ال��دخ��ول ل�ه��ذه امل ��والت وبعض
األم��اك��ن الترفيهية األخ��رى .وم��ن املمكن وضع
شروط صحية مثل تلك املتخذة في أوروبا حول
نسب الدخول إلى املطاعم والصالونات واألندية
الصحية ،واشتراط الحجز املسبق للدخول إليها
من خ�لال االتصال التلفوني ،مع اشتراط لبس
ال�ك�م��ام��ات وال �ق �ف��ازات ال��واق �ي��ة لجميع العاملني
واملتسوقني ،وتكثيف إجراءات الفحص للعاملني.
ال بد من التعايش مع «كورونا» من خالل عودة
الحياة الطبيعية شيئا فشيئا بشروطها الصحية
الجديدة ،متمنني أن يترافق ذلك مع انخفاض في
َ ُّ
مستوى اإلص��اب��ات ي��ؤدي إل��ى تسطح منحنى
اإلصابات بالوباء ومن ثم السيطرة عليه .فال بد
من رؤية النور عند نهاية النفق.

مع نظرة مستقبلية مستقرة

«موديز» تؤكد تصنيفات
البنك األهلي عند درجة A2
أك� � ��دت وك� ��ال� ��ة ال �ت �ص �ن �ي��ف ال �ع ��امل �ي ��ة م ��ودي ��ز
ان�ف�ي�س�ت��ورز س�ي��رف�ي��س ت�ص�ن�ي�ف��ات ال��ودائ��ع
ال �ط ��وي �ل ��ة األج � � ��ل ل �ل �ب �ن��ك األه � �ل� ��ي ال �ك��وي �ت��ي
بالدرجة  A2مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
ف� ��ي أح � � ��دث رأي ائ� �ت� �م ��ان ��ي ل� �ه ��ا ص � ��در ه ��ذا
األسبوع.
وقالت وكالة موديز إن التصنيف األساسي
املستقل للبنك األهلي الكويتي  baa3يعكس
الرسملة القوية للبنك ،واحتياطيات كبيرة
مل��واج �ه��ة خ�س��ائ��ر ال �ق ��روض وق ��اع ��دة تمويل
مستقرة مع مصدات كافية من السيولة .وقد

تحسنت ج��ودة أص��ول البنك ف��ي ع��ام .2019
واستقر الدخل قبل املخصصات للبنك ،ولكن
تكاليف أخ��ذ املخصصات املرتفعة أدت إلى
ربحية متواضعة.
وتعكس توقعات النظرة املستقبلية املستقرة
بشأن تصنيفات ال��ودائ��ع ل��دى البنك األهلي
ال �ك ��وي �ت ��ي امل � �ي � ��زات ال �ن ��اش �ئ ��ة ع� ��ن ال �ت �ن��وي��ع
اإلق�ل�ي�م��ي ل�ل�ب�ن��ك .وف��ي ال �خ �ت��ام ،أك ��دت وك��ال��ة
م ��ودي ��ز أن ال � �ق� ��روض امل �ت �ع �ث��رة ل� ��دى ال�ب�ن��ك
م �ن �خ �ف �ض��ة ول� �ه ��ا م �خ �ص �ص��ات ك��اف �ي��ة ج� �دًا.
وي�ح�ت�ف��ظ ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي بمعايير

رأس �م��ال �ي��ة ق��وي��ة ن �س �ب �ي��ًا ،م ��ا ي �س �م��ح للبنك
ب�م�ص��دات ق��وي��ة الم�ت�ص��اص ال�ص��دم��ات .وقد
بلغ معدل كفاية رأس املال لدى البنك %18.6
كما في نهاية ديسمبر .2019
وق��د أظ�ه��رت إي ��رادات البنك األه�ل��ي الكويتي
ق �ب��ل امل �خ �ص �ص��ات م ��رون ��ة م��ال �ي��ة ،ف ��ي ح�ين
أدت تكلفة املخصصات العالية إلى مستوى
متوسط من الربحية في عام  .2019ويحصل
ال �ب �ن ��ك األه � �ل� ��ي ال �ك ��وي �ت ��ي ع �ل ��ى ت �ص �ن �ي �ف��ات
ائتمانية ق��وي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن قبل وك��االت
التصنيف الرئيسية ،مثل موديز وفيتش.
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المبارك لـ سبقلا 1100 :صاحب مشروع ناشدوا رئيس الحكومة

المشاريع الصغيرة أوشكت على االنهيار
تقدم ما يجاوز األلف من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجملة
مقترحات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد متطلعين إلى
استجابة سموه وإنقاذهم على عجل قبل أن يحدث ما ال تحمد عُ قباه وتتعمق
األزمة في البالد بسبب اإلغالق للوقاية من جائحة كورونا.
والتقت سبقلا عبدالعزيز المبارك ،ممثل أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،الذين بلغ عددهم حتى اآلن  1100قاموا بالتوقيع على بيان
تقدموا به لرئيس الحكومة ،وبنبرة استياء ولوم موجهة إلى الحكومة واللجنة
التوجيهية العليا للتحفيز االقتصاي ،حذر من االقتراب من قنبلة على حافة
االنفجار في وجه الحكومة حال انهيار المشاريع الصغيرة تتجسد في اتجاه
مسار عمل نحو  71ألف مواطن -على البابين الثالث والخامس -إلى الجهات
الحكومية ،ما يترتب عليه إضافة ضغوطا ً ال طاقة للمالية العامة بها ،السيما
بعد التراجعات الخطيرة ألسعار النفط.

■ القوة القاهرة «فرمت»
الجميع ..وأي تأخير في تنفيذ
 7مطالب واقعية للعالج
ً
قريبا
يلقي بقنبلة ستنفجر
ً
ً
ماليا والقرض
دعما
■ ال نطلب
الميسر ال يفيد المشاريع لكنه
يزيد األعباء المالية
■ أصابتنا خيبة أمل عند
الخروج بحزمة تحفيزية بعيدة
ً
تماما عن إنقاذ المشاريع
■ كل يوم يمر من دون
تقديم الحلول العاجلة
تتعمق معه فاتورة الخسائر
القتصادنا الوطني
■ نخسر ما يقرب من 100
مبادر وصاحب مشروع يخرجون
ً
يوميا من دورة العمل
■ تقديم قرض حسن
لصاحب المشروع لسد ما
ُ
يحتاجه للموردين ولجميع
االستحقاقات التعاقدية لفترة
طويلة األمد

العودة للعمل الحكومي!
أكد عبدالعزيز املبارك ضرورة تسريع اإلجراءات وتقديم
القوانني املطلوبة إلنقاذ املشاريع الصغيرة واملتوسطة
ق�ب��ل أن ت�ق��ع واق �ع��ة االن �ه �ي��ار ق��ري�ب��ًا ف��ي ح��ال استمرت
الحكومة تأجيل قضيتنا ،وبالتالي ال يمكن لعدد يصل
إل ��ى  15أل ��ف م��واط��ن وم��واط �ن��ة ت��رك��وا ال�ع�م��ل الحكومة
واتجهوا للعمل الخاص ،إال أن يعودوا ثانية إلى الجهات
الحكومية ،وبالتالي مزيد من الضغط على ميزانية الدولة
وقد يكلف ذلك الحكومة مئات املاليني ،فيما لو سارعت
ال�خ�ط��ى ب��إن�ج��از مطالبنا ال�خ��ال�ي��ة م��ن ال��دع��م امل��ال��ي فلن
يكلفها ذل��ك شيئًا .ويعتبر تصنيف املشروع الصغير
واملتوسط يعتمد على تصنيف الصندوق الوطني من
جهة رأسمال الشركة وعدد العمال وحجم األرباح فقط،
أم��ا م��ن ج�ه��ة ن��وع�ي��ة ال�ش��رك��اء وجنسيتهم وحصتهم
ونوعية النشاط فغير معتبرة هنا

بـالل بـدر

ُ
ق ��ال امل� �ب ��ارك« :ك� ��ان أم��ل �ن��ا ك �ب �ي��را ف��ي االه �ت �م��ام وال�ن�ظ��ر
لقضيتنا التي ال ذن��ب لنا فيها ،فقد أك��د محافظ البنك
املركزي أن األزمة قوة قاهرة استثنائية ،ومع ذلك ملكتنا
خ�ي�ب��ة أم ��ل ع�ن��د ال �خ��روج ب�ح��زم��ة ت�ح�ف�ي��زي��ة ه��ي أق ��ل ما
توصف على أنها لدعم الشركات الكبرى والبنوك ،كما
أن ال�ل�ج�ن��ة ت�ج��اه�ل��ت ان �ض �م��ام م�م�ث�ل�ين ع��ن امل �ش��روع��ات
الصغيرة أو حتى الصندوق الوطني املعني برعايتهم».
وأض � � ��اف« :ورغ � ��م ال � ��دور امل� �ح ��وري وامل ��ؤث ��ر ل�ل�م�ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد وأيضًا املالية العامة
للدولة ،فإن هناك تجاهال تاما من جانب الجهات املعنية
تتجلى مالمحه منذ بداية األزمة ،لدرجة أن كل يوم يمر
من دون تقديم حلول عاجلة بعيدًا عن الحزمة املعلنة،
تتعمق معه فاتورة الخسائر القتصادنا الوطني ،فهناك
م��ا ي �ق��رب م��ن  100م �ب��ادر وص��اح��ب م �ش��روع ي�خ��رج��ون
يوميًا من دورة العمل».

الحل الوحيد
وبنظرة متفائلة بعد مخاطبة رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء،
عاد املبارك مجددًا التأكيد على أن مطالبهم من الحكومة
ليست م��ال�ي��ة ،وإن �م��ا تعجيل إق ��رار ت�ش��ري�ع��ات وق��وان�ين
ال�ق��وة ال�ق��اه��رة ،لحفظ حقوق امل��ؤج��ر واملستأجر وكذلك
املوظف وصاحب العمل .وأشار في حديثه إلى  7مطالب
اع�ت�ب��ره��ا ه��ي ال�ح��ل ال��وح�ي��د ف��ي إن �ق��اذ ن�ح��و  15أل�ف��ًا من
أص�ح��اب امل�ش��روع��ات الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة على الباب
الخامس إى جانب  42ألفًا على الباب الثالث.
وأوض ��ح امل �ب��ارك أن ال �ق��رض امل�ي�س��ر ال ��ذي ط��رح�ت��ه لجنة
التحفيز ال يستفيد منه أص�ح��اب املشاريع بقدر زي��ادة
األعباء املالية املترتبة عليه فهو ملدة  3سنوات تشملها
ف�ت��رة س�م��اح بسنة واح ��دة ،مما ينجم عنه س��داد قسط
ش�ه��ري ع��ال ج �دًا ال يستطيع أي ص��اح��ب ع�م��ل إضافته
على مصاريفه األساسية ،فهو مثال لو تم الحصول عليه
ل��ن يذهب س��وى ل�س��داد اإلي �ج��ارات وح�س��ب ،إذ إن هناك
 100فقط من إجمالي أصحاب املشاريع تقدموا للحصول
على ال�ق��رض امليسر وه��و ع��دد متدن ج �دًا وي��ؤك��د رفض
ال�غ��ال�ب�ي��ة ل�ل�ق��رض ،وم��ن ث��م ت�ظ��ل األزم ��ة ق��ائ�م��ة م��ن دون
ح�ل��ول أو ع�ل�اج ،ن��اه�ي��ك ع��ن أن ف�ت��رة ال �س��داد ليست ذي
جدوى ،وبالتالي نحن لسنا في حاجة ملا ُيعتقد أنه عالج
بالقرض امليسر ،خصوصًا أن حل مشكلة اإليجارات مع
امل�س�ت��أج��ري��ن وك��ذل��ك روات ��ب امل��وظ�ف�ين ،تتمثل ف��ي إق��رار
قوانني لهما ،وأن هذه القوانني ستظل تفيد البالد على
املدى البعيد في حال حدوث أي أزمات مماثلة ال قدر اهلل.

عبدالعزيز المبارك

وذكر أن رواد األعمال الذين طاملا سعوا جاهدين لتنفيذ
ط �م��وح ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي��ر ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
الجابر الصباح حفظه اهلل ورع��اه بتكوين قطاع ألعمال
امل �ش��روع��ات ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة وي �ك ��ون ل ��ه أث ��ر في
االقتصاد املحلي بما يخدم البالد والعباد وبما يحقق
ُ
رؤيته السامية نحو «كويت جديدة» ،فكيف إذن حالنا
ه�ك��ذا وس��ط ص�م��ت ح�ك��وم��ي م��ن دون ات �خ��اذ أي خطوة
فعلية رغم نداءاتنا ومطالبنا.
ً
وأردف ق ��ائ�ل�ا :ل �ق��د ات �خ��ذن��ا ق � ��رارًا ب �ك��ل إرادة وب�ج��دي��ة
وب �خ �ط ��وات م ��دروس ��ة أن ن �ت��رك ف �ك��رة ال �ع �م��ل ب��ال�ق�ط��اع
ً
ال�ح�ك��وم��ي وت��وج�ه�ن��ا ن�ح��و ال�ع�م��ل ال� ُ�ح��ر ام �ت �ث��اال لرغبة
ً
سمو األمير نحو كويت جديدة ،وفعال بدأنا بإنشاء هذا
القطاع بكل فاعلية وإرادة وطموح ،إال أن أزمة «فيروس
ك��ورون��ا» ل�ه��ا ت��داع �ي��ات اق�ت�ص��ادي��ة ط��اح�ن��ة ،ومنشآتنا
مغلقة بقرار من مجلس ال��وزراء املوقر وه��و ق��رار حكيم
ُ
ل�ح�ف��ظ اإلن� �س ��ان وص �ح �ت��ه .وق ��د ك �ن��ا ع �ل��ى أم ��ل وت �ف��اؤل
بقرارات اللجنة التحفيزية التي شكلها املجلس برئاسة
ٌّ
مبني على ضرور ٍة
محافظ البنك املركزي ،وتفاؤلنا هذا
ً
وهي إن لم يتم ُ
دعمنا (دعمًا كامال) سينهدم هذا القطاع
بال شك والذي نطمح أن ينمو ويكبر.

أمواج األزمة
ووجه املبارك حديثه لسمو الشيخ صباح الخالد بالقول،
بعد إع�لان رئيس اللجنة محافظ «امل��رك��زي» عن ماهية
الحزم التحفيزية االقتصادية ونوعية القرارات الصادرة
من اللجنة أصابنا َ
اله ُّم والحزن ّ
جراء هذه القرارات التي
ُ
ال ت�ح�ق��ق ال �ح��د األدن� ��ى ِم��ن م��ا ن�ح�ت��اج��ه م��ن ض��روري��ات
وحاجيات ودعم لكي نستمر ونحيا بسالم في مشوارنا
ب ��ري ��ادة األع� �م ��ال ،ودون �ه ��ا ق�ط�ع��ًا س�ن�غ��رق ت�ح��ت أم ��واج
ُ
األزمة االقتصادية الطاحنة ،داعيا إلى النظر لحالنا املر
والعصيب .واستعرض املبارك عددًا من املطالب الواقعية
بلغت جملتها  7متطلعًا لتحقيقها ومن معه ممن وقعوا
على البيان املوجه للحكومة ،ودونها ال يمكن أن نستمر
في عملنا في قطاع األعمال ولن نستطيع تكوين مصدات
تحفظنا من هذه األزمة الطاحنة.

 7مطالب إنقاذية

ُ
 -1تقديم مشروع قانون بصفة االستعجال ملجلس األمة

ينص على :إعفاء املستأجرين من اإلي�ج��ارات أثناء فترة
إغالق املحل أو املكتب أو أي منشأة تجارية أو خدمية أو
استثمارية أو تعليمية مثل الحضانات أو غيرها (ما عدا
اإليجار السكني) بقرار من الحكومة بسبب أزم��ة صحية
أو أم �ن �ي��ة أو غ �ي��ره��ا ،وال ي�ح��ق م�ط��ال�ب��ة ص��اح��ب ال�ع�ق��ار
بالتعويض ،على أن يسري القانون بأثر رجعي ويحتسب
من تاريخ قرار الحكومة باإلغالق جراء فيرس كرونا.
 -2ت�ق��دي��م م �ش��روع ق��ان��ون بصفة االس�ت�ع�ج��ال ملجلس-
ُ
األم � ��ة أو ب �ق ��رار وزاري إن أم �ك ��ن -ب �ت�ع��دي��ل ق ��ان ��ون رق��م
/٢٠١٠ ٦لينص على (عند إغ�لاق املحل أو املكتب أو أي
م�ن�ش��أة ت�ج��اري��ة أو خ��دم�ي��ة أو اس�ت�ث�م��اري��ة أو تعليمية
م �ث��ل ال �ح �ض��ان��ات أو غ �ي��ره��ا ب �ق��رار م��ن ال �ح �ك��وم��ة يحق
لصاحب العمل تخفيض رات��ب ال�ع��ام��ل ،على أن يسري
القانون بأثري رجعي ويحتسب من تاريخ قرار الحكومة
باإلغالق جراء فيروس كورونا.
ُ
يحتاجه
 -3تقديم قرض حسن لصاحب املشروع لسد ما
للموردين ولجميع االستحقاقات التعاقدية لفترة طويلة
األم��د ال تقل ع��ن  ١٠س�ن��وات وال ت��زي��د على  ١٥سنة مع
فترة سماح سنتني غير مشمولة بفترة ال�ق��رض نفسه،
مع كامل الحق لصاحب العمل التصرف بأموال الشركة
أو املؤسسة.
 -4زي��ادة رات��ب (دع��م العمالة للباب ال�خ��ام��س) بنسبة
 %100من الراتب.
 -5تمكني أص �ح��اب األع �م��ال م��ن خ��دم��ة ال�ت��وص�ي��ل على
مدار الـ  ٢٤ساعة أثناء فترة اإلغالق إبان األزم��ة ،ويكون
ه��ذا لألنشطة التي ت��راه��ا الحكومة مناسبة م��ع اعتبار
االشتراطات الصحية في العمل.
ُ
 -6االكتفاء باملستندات التي تثبت حجم م��ا يحتاجه
للموردين ِم��ن مستندات ،وع��دم اشتراط إع��داد امليزانية
العامة ألي فترة كانت للشركة أو املؤسسة وعدم اشتراط
التسجيل في السجل الوطني.
 -7ت�ق��دي��م م �ش��روع ق��ان��ون ب�ص�ف��ة االس�ت�ع�ج��ال ملجلس
ُ
األمة بتعديل قانون رقم /٢٠١٨ ١٤والخاص بالصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة
بحيث يكون التمويل للمبادرين موافقًا ألحكام الشريعة
اإلسالمية وأهمها (ف��ك ارت�ب��اط نسبة املصاريف بقيمة
ال�ت�م��وي��ل) وي �ك��ون ال�ت�ع��دي��ل ف��ي ال �ق��ان��ون ط�ب�ق��ًا للفتوى
الصادرة من هيئة اإلفتاء املوقرة ب��وزارة األوق��اف فتوى
رقم ١١هـ/  ٢٠١٩والتي وضحت الضوابط الخمسة حتى
يكون التمويل شرعيًا.

خالل فترة الصيف

الكويت تحث أستراليا على فك حظر صادرات الماشية
وليد منصور
طلبت الكويت من الحكومة األسترالية التنازل عن تعليق
ص ��ادرات امل��اش�ي��ة الحية الصيفية إل��ى ال�ش��رق األوس��ط،
بحجة أن وقف تجارة األغنام سيضاعف من الضرر الذي
ألحقه الفيروس التاجي باألمن الغذائي في املنطقة ،وذلك
وفقا ملا اوردته صحيفة «فايننشال ريفيو» األسترالية.
وأك� ��دت ال�ص�ح�ي�ف��ة أن ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ن�ق��ل وت �ج��ارة
امل ��واش ��ي ب�ع�ث��ت ب��رس��ال��ة إل ��ى وزي ��ر ال ��زراع ��ة األس �ت��رال��ي

ديفيد ليتل برود تحذر من أن العالقات الثنائية ستواجه
ً
ضغوطا إذا استمرت أستراليا في حظر تصدير الصيف
اع �ت �ب� ً�ارا م��ن  1ي��ون�ي��و امل �ق �ب��ل ،وي��أت��ي ه ��ذا ال�ت�ح��ذي��ر في
ال��وق��ت ال ��ذي ت�س�ع��ى ف�ي��ه ال�ح�ك��وم��ة األس �ت��رال �ي��ة لتنويع
وإيجاد عمالء جدد بسبب التعريفات العقابية الصينية،
م��ع تحديد الكويت ك��واح��دة م��ن األس ��واق التي يمكن أن
تتحمل ب�ع��ض ال��رك��ود .وب �ع��د ان ��دالع ج��دل ج��دي��د ح��ول
امل��وت الجماعي لألغنام بسبب اإلج�ه��اد ال�ح��راري خالل
رحلة في أغسطس  ،2017أش��رف ليتل ب��رود على إدخال

ع��دد م��ن ال�ت�غ�ي�ي��رات التنظيمية ب�م��ا ف��ي ذل��ك ان�خ�ف��اض
في كثافة التخزين ونشر مراقبني مستقلني على السفن
وتعليق الصادرات أثناء أشهر الصيف الشمالية.
ولكن م��ع إج�ب��ار ال�ف�ي��روس التاجي ش��رك��ات ال�ط�ي��ران في
الشرق األوسط على إيقاف رحالتها ،قلل بشكل كبير من
كمية املواد الغذائية الطازجة املتجهة إلى الدول العربية
ب�م��ا فيها ال�ل�ح��وم امل �ب��ردة وم�ن�ت�ج��ات األل �ب��ان ،ف��إن حظر
التصدير الذي يستمر حتى منتصف سبتمبر قد يتسبب
في املزيد من مصاعب الناس الذين يعيشون في املنطقة.

زيادة أرصدة البنوك األميركية بضغطة زر

من أين يأتي «الفدرالي» بالتريليونات
في التاسع من أبريل املاضي ،أعلن مجلس االحتياطي
ال�ف��درال��ي ب��ال��والي��ات املتحدة ع��زم��ه ض��خ  2.3تريليون
دوالر ف��ي االقتصاد األميركي بهدف مساعدة األخير
على مواجهة تداعيات أزم��ة فيروس كورونا .والحقا،
أع �ل��ن رئ �ي��س ال �ف��درال��ي ج �ي��روم ب ��اول اس �ت �ع��داد البنك
امل� ��رك� ��زي األم� �ي ��رك ��ي ل �ض��خ أي ك �م �ي��ة م ��ن األم� � � ��وال ق��د
يحتاجها االقتصاد.
والسؤال املنطقي الذي يطرح نفسه اآلن هو :أين وجد
الفدرالي األميركي  2.3تريليون دوالر؟ هل هي أم��وال
دافعي الضرائب األميركيني؟ قد ال تصدق ،ولكن هذا ما
حدث فعال :الفدرالي أوجد هذه التريليونات من الهواء
باستخدام حركة سحرية تسمى تسييل الدين.
ولنأخذ القصة من بدايتها ونعيد ترتيب األحداث كي
تتضح الصورة .في البداية ،وعدت الحكومة الفدرالية
ال�ش��رك��ات واألس ��ر وال�ح�ك��وم��ات املحلية ب��أن ت��وف��ر لهم
كما هائال م��ن امل�س��اع��دات املالية التي ستعينهم على

الصمود في وجه أزمة كورونا املستمرة .وبما أن هذه
األم��وال من املفترض أن تمنحهم إياها وزارة الخزانة،
فسوف تضطر األخيرة إلى االقتراض من خالل إصدار
سندات طويلة وقصيرة األجل.
ع �ل��ى ال �ج �ه��ة األخ� � ��رى وف� ��ي ال �ت��وق �ي��ت ذات� � ��ه ،س�ي��دخ��ل
مجلس االحتياطي الفدرالي إلى سوق الدين ليشتري
سندات توازي قيمتها قيمة تلك التي ستصدرها وزارة
الخزانة ،وهكذا سيخلق الفدرالي السيولة التي وعد
بها .ولكن مرة أخرى ،من أين سيأتي الفدرالي باألموال
التي سيشتري بها تلك السندات؟ هذه ليست عقبة ،بل
هي في الحقيقة أسهل خطوة.
ببساطة إن ك��ل م��ا على ال�ف��درال��ي فعله ه��و طباعة أي
كم يحتاجه من األم��وال ،وضخه في حسابات البنوك
األميركية .ولكن انتبه ،كلمة الطباعة هنا مجرد مجاز،
ف�ل�ا ي��وج��د ل ��دى ال �ف��درال��ي م �ط��اب��ع ت�م�ك�ن��ه م��ن ط�ب��اع��ة
ال � ��دوالر ورق �ي ��ا ،ألن ه ��ذه ه��ي وظ�ي �ف��ة وزارة ال�خ��زان��ة

الورقة الخضراء
ال��ورق��ة ال�خ�ض��راء ه��ي العملة ال�ت��ي تشكل ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن احتياطيات جميع ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة ح��ول العالم،
وتستخدمها الدول حني تريد دعم عملتها الخاصة في أسواق الصرف األجنبي أو سداد ديونها األجنبية .وهي
أيضا العملة املستخدمة في تسعير ودفع ثمن معظم السلع املتداولة في العالم ،سواء املشروع منها مثل النفط
واملعادن أو غير املشروع كاملخدرات والسالح غير القانوني.

؟

األميركية التي تشرف على املطابع وتجمع الضرائب
وتصدر الديون بتوجيه من الكونغرس.
والفدرالي يطبع الدوالر بطريقة مختلفة بعض الشيء،
فمن خ�لال بضع ضغطات على ل��وح��ة مفاتيح جهاز
الكمبيوتر يتمكن ال�ف��درال��ي م��ن زي��ادة أرص��دة البنوك
األميركية لديه .باختصار هي دائ��رة تبدأ حني تذهب
ب�ن��وك مثل غ��ول��دم��ان س��اك��س ووي�ل��ز ف��ارغ��و وم��ورغ��ان
ستانلي لتشتري السندات من وزارة الخزانة ،قبل أن
تبيعها للفدرالي ،والذي يقوم بإيداع ثمنها إلكترونيا
في أرصدة هذه البنوك لديه.
هذه امليكانيزم هي التي تمكن الواليات املتحدة اليوم
م��ن املشي وس��ط ال�ن��ار دون أن تحترق .ف��ال�ي��وم ،وعلى
إثر حالة الذعر وعدم اليقني التي تسيطر على األجواء
منذ ب��داي��ة أزم��ة ك��ورون��ا ف��ي ف�ب��راي��ر امل��اض��ي ،تتسابق
الحكومات واملستثمرون حول العالم على شراء سندات
الخزانة األميركية بحثا عن ركن آمن يأوون إليه لحني
انتهاء األزمة.
والبنوك املركزية اآلن في حاجة ماسة للدوالر ،لدرجة
أن الفدرالي اضطر إلعداد برامج خاصة ملبادلة الدوالر
امل �ط �ب ��وع ح��دي �ث��ا ب��ال �ع �م�ل�ات األخ � � ��رى .ول �ح �س��ن ح��ظ
األميركيني ،يحدث ه��ذا في نفس الوقت ال��ذي تستعد
فيه وزارة ال�خ��زان��ة إلص��دار تريليونات ال ��دوالرات من
السندات الجديدة( .واشنطن بوست ،نيويورك تايمز،
فايننشال تايمز ،فايس ،أرقام)

بالمخالفة لقرارات مجلس
الوزراء ومن دون طرح البديل

«الصندوق الوطني»
يرفض القرض الميسر
سالم عبدالغفور
باملخالفة ل �ق��رارات مجلس ال � ��وزراء ،أف ��ادت م�ص��ادر
معنية أن مجلس ادارة الصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة بصدد إب�لاغ األط��راف املعنية،
ق��راره برفض مشروع القرض امليسر ،من دون طرح
بديل إلنقاذ املبادرين.
م��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ت �س��اءل��ت امل� �ص ��ادر :ه��ل مل�ج�ل��س ادارة
ال�ص�ن��دوق ال�ح��ق ف��ي رف��ض ق��رار ص��ادر م��ن مجلس
الوزراء وبحضور الوزير املعني بالصندوق؟! وعبرت
امل�ص��ادر ع��ن استغرابها م��ن تضييع ك��ل ه��ذا الوقت
في ظل أزمة طاحنة تهدد آالف املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،وتمت إعادة املشروع إلى نقطة الصفر.
وع ��ادت امل �ص��ادر ل�ل�ت�س��اؤل إذا ك��ان ال�ص�ن��دوق لديه
اع �ت��راض��ات ع�ل��ى م �ش��روع ال �ق��رض امل �ي �س��ر ،مل ��اذا لم
يطرحها منذ البداية خالل اجتماعات مجلس الوزراء
او بالتواصل م��ع اللجنة التنفيذية العليا؟! ومل��اذا لم
ي �ط��رح ال �ب��دي��ل؟ وأش � ��ارت امل �ص��ادر إل ��ى أن االك�ت�ف��اء
ب ��دور امل�ت�ف��رج ف��ي م �ش��روع ح�ي��وي ي�س�ت�ه��دف إن�ق��اذ
عمالء الصندوق ،وعددهم  ،1300غالبيتهم العظمى
مهددون بالخسارة من دون طرح البديل يثير الكثير
من عالمات االستفهام؟!

استياء ومالحظات
أبدى عبدالعزيز المبارك ،جملة مالحظات
مفعمة باستياء بالغ جراء طريقة التعامل مع
رواد األعمال والمشاريع الصغيرة:
■ استبعاد وتجاهل الصندوق الوطني من عضوية اللجنة
التحفيزية أو ممثل عن أصحاب املشاريع.
■ ال �ق��روض ال ت�ف�ي��د رواد األع �م��ال وأص �ح��اب امل�ش��اري��ع
الصغيرة عمومًا.
■ ض� ��رورة اه�ت�م��ام وزي� ��رة ال �ش��ؤون ب ��دور رواد األع �م��ال
وتقديم بعض املزايا لهم.
■ كل يوم تأخير في تقديم الحلول املنقذة نخسر فيه 100
صاحب مشروع.
■ املبادرون ورواد األعمال مصيرهم القضاء والسجن في
حال استمرت األزمة من دون العالج املطلوب.
■ أصحاب املشاريع ال يطالبون بتقديم حل مالي وإنما
قوانني منصفة.
■ ان�ه�ي��ار ق �ط��اع امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة سيفجر قنبلة في
انتظار الحكومة تتجسد في عودة  71ألف مواطن للجهات
الحكومية.

ّ
ضخت  10مليارات دوالر

قطر تمد شريان الحياة
لالقتصاد التركي

لورا بيتيل (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمد أمين

وف � � � ّ�رت ق �ط ��ر ش� ��ري� ��ان ح� �ي ��اة ل�لاق �ت �ص��اد
ال �ت��رك��ي ،وع ��رض ��ت ت �ع��زي��ز اح�ت�ي��اط�ي��ات
أن�ق��رة املستنزفة م��ن العمالت األجنبية،
بعشرة مليارات دوالر.
وأع� � �ل � ��ن ال� �ب� �ن ��ك امل� ��رك� ��زي
ال� �ت ��رك ��ي ف ��ي ب� �ي ��ان ل ��ه إن
ال��دول �ت�ي�ن وس �ع �ت��ا ات �ف��اق
امل� �ب ��ادل ��ة امل � �ب� ��رم ب�ي�ن�ه�م��ا
خالل أزمة العملة التركية
ل �ع��ام  ،2018م��ؤك��دا على
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال ��وث� �ي� �ق ��ة ب�ين
ال� � ��رئ � � �ي� � ��س رج� � � � ��ب ط� �ي ��ب
أردوغ � � � ��ان وه� � ��ذه ال ��دول ��ة
الخليجية.
وب�م��وج��ب ه��ذه االتفاقية
امل� � �ح � � ّ�دث � ��ة ال� � �ت � ��ي ت �س �م��ح
ألنقرة بتبادل الليرة التركية مقابل الريال
ال �ق �ط��ري ،ت�م��ت م�ض��اع�ف��ة ال �ح��د األق�ص��ى
نْ
نْ
املركزيي في
البنكي
ملبادلة العمالت بني
البلدين ثالث مرات مما يعادل  5مليارات
دوالر إلى  15مليار دوالر ،علما ان الريال
القطري مربوط بالدوالر األميركي.
وق� � ��ال ال �ب �ن��ك إن أه � � ��داف االت �ف ��اق� �ي ��ة ه��ي

«ت �س�ه �ي��ل ال �ت �ج��ارة ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب��ال�ع�م�لات
امل�ح�ل�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ودع ��م االس �ت �ق��رار امل��ال��ي
للبلدين».
وي �ب �ح��ث ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي ال� �ت ��رك ��ي م�ن��ذ
أسابيع عن اتفاقيات مبادلة مع أعضاء
مجموعة دول مجموعة العشرين التي
ت� � �س� � �م � ��ح ل � � �ه� � ��ا ب � �ت� ��أم �ي�ن
ال� � � �ع� � � �م� �ل ��ات األج � �ن � �ب � �ي� ��ة
ل �ت �ع��زي��ز اح �ت �ي��اط �ي��ات �ه��ا
املضمحلة.
ل�ك��ن م�ج�ل��س االح�ت�ي��اط��ي
الفدرالي األميركي ودوال
أخ � ��رى ب� ��دت م� �ت ��رددة في
دع ��م ت��رك �ي��ا ،ال �ت��ي تعتبر
ع ��رض ��ة ل� �ت ��داع� �ي ��ات أزم� ��ة
ف�ي��روس ك��ورون��ا العاملية
بسبب اعتمادها الشديد
ع �ل��ى ال �ت �م��وي��ل األج �ن �ب��ي،
وانخفاض احتياطياتها
م � ��ن ال � �ع � �م �ل�ات األج� �ن� �ب� �ي ��ة وس �ي��اس �ت �ه��ا
النقدية الغريبة.
وقطر الدولة األغنى في العالم من حيث
ن �ص �ي��ب ال � �ف� ��رد ب �ف �ض��ل اح �ت �ي��اط �ي��ات �ه��ا
الكبيرة من ال�غ��از ،أصبحت حليفا قويا
لتركيا ،حيث تعاون البلدان وتحالفا في
عدد من القضايا.
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من أعمق ركود له على اإلطالق

االقتصاد األوروبي يشق طريقه للنهوض
وليد منصور
بدأ االقتصاد في منطقة اليورو بشق
طريقه للخروج من أعمق ركود له على
اإلط �ل��اق ،ح �ي��ث ان ت�خ�ف�ي��ف ع�م�ل�ي��ات
اإلغ�لاق الناتجة عن فيروس كورونا
ت�س�م��ح آلالف ال �ش��رك��ات ب��إع��ادة فتح
أبوابها.
وذك � ��رت وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ أن م��ؤش��ر
«آي.إتش.إس ماركت» قدم بعض األمل
بعد نشره تقريرًا بشأن بداية تبلور
تعافي االق�ت�ص��اد األوروب� ��ي ،رغ��م أنه
أش��ار أي�ض��ا إل��ى أن التحسن سيكون
بطيئا.
وال ت� ��زال ت��دف �ق��ات األع� �م ��ال ال �ج��دي��دة
ت�ت��راج��ع ،وامل�خ��اط��ر الرئيسية ه��ي أن
الطلب الضعيف يصبح مدعوما ذاتيا
إذا ك��ان يدفع الشركات إل��ى التخلص
من املزيد من العمال.
وقال تقرير الوكالة« :بينما قال بعض
م �س��ؤول��ي ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي األوروب � ��ي
إن االق�ت�ص��اد ربما وص��ل إل��ى النقطة
ال��دن �ي��ا ،ف ��إن ال �ت��وق �ع��ات ال ت� ��زال غير
مؤكدة إل��ى حد كبير ،وتعتمد بشكل
ح ��اس ��م ع �ل��ى امل � ��دة ال �ت ��ي ت�س�ت�غ��رق�ه��ا
إجراءات االحتواء».
وت �ط��ال��ب أمل��ان �ي��ا وف��رن �س��ا امل�ف��وض�ي��ة
األوروب �ي��ة ب��إص��دار  500م�ل�ي��ار ي��ورو
( 550مليار دوالر) من دي��ون االتحاد
األوروب ��ي لتمويل ص�ن��دوق اس�ت��رداد
سيجري توزيعه حسب الحاجة .في
وق��ت ت��رى ب�ل��وم�ب�ي��رغ إيكونوميكس
أن منطقة اليورو تتقلص بنحو %14
ه� ��ذا ال ��رب ��ع ب �ع��د ان �ك �م��اش  %3.8ف��ي
األشهر الثالثة األولى من العام.

مزيد من الضغوط
ق� � � ��ال ك � ��ري � ��س وي � �ل � �ي� ��ام � �س� ��ون ،ك �ب �ي��ر
االق� �ت� �ص ��ادي�ي�ن ف� ��ي ش ��رك ��ة آي.إت � � ��ش.
إس م � ��ارك � ��ت« :م � ��ن امل� ��رج� ��ح أن ي�ظ��ل
الطلب ضعيفا للغاية لفترة طويلة،
م�م��ا ي�ض��ع امل��زي��د م��ن ال �ض �غ��وط على
ال �ش ��رك ��ات إلج� � ��راء ت �خ �ف �ي �ض��ات أك �ث��ر
ع ��دوان� �ي ��ة ف ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف م ��ع ان �ت �ه��اء
خطط االحتفاظ الحكومية».
وأض��اف أن النمو يمكن أن ينخفض
بنسبة  %9تقريبا في عام  ،2020وقد
يستغرق التعافي الكامل سنوات عدة.
وكان مؤشر ماركت الرئيسي لنشاط

إلى أقل مستوى في  4سنوات

تخفيف إجراءات
اإلغالق يسمح آلالف
الشركات بإعادة
فتح أبوابها

انكماش حجم التصدير
ً
عالميا
واستيراد السلع
انكمش حجم تصدير واستيراد السلع بشكل محلوظ
إل � ��ى أق � ��ل م �س �ت��وى ف ��ي  4س � �ن ��وات ج� � ��راء ال �ت��داع �ي��ات
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي تسبب بها ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وذل��ك
بحسب ما أوضحت بيانات منظمة التجارة العاملية،
مضيفة أنه من املتوقع استمرار انكماش حركة التجارة
حتى الربع الثاني من .2020
وتوقعت املنظمة انخفاض حجم التجارة بشكل كبير
ف��ي ال�ن�ص��ف األول م��ن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي ،وأظ �ه��ر مقياس
تجارة السلع التابع للمنظمة تسجيل مستوى ،87.6
وه��و م��ا يشير إل��ى ان�ك�م��اش ،حيث إن��ه أق��ل م��ن ح��دود
الـ 100نقطة( .سي إن بي سي)

انخفاض النمو بـ%9
في  ..2020والتعافي
الكامل يحتاج سنوات
أكبر آمال «المركزي
األوروبي» ..العودة
إلى مستويات
ما قبل األزمة

مصر تبدأ تسويق سندات
دوالرية على  3شرائح

القطاع الخاص ارتفع في مايو ،على
ال ��رغ ��م م ��ن أن � ��ه اس �ت �م��ر ف ��ي اإلش� � ��ارة
إل� ��ى ان �ك �م��اش ف ��ي ك ��ل م ��ن ال�ت�ص�ن�ي��ع
وال� � �خ � ��دم � ��ات ،ب� �ع ��د أن ظ� �ل ��ت أوام � � ��ر
الشركات تحت الضغط وتم تخفيض
الوظائف بمعدل غير مسبوق.
ول � � � ��دى ال � �ب � �ن ��ك امل� � ��رك� � ��زي األوروب � � � � ��ي
سيناريوهات متعددة ،أكثرها تفاؤال
ي� ��رى ع � ��ودة إل� ��ى م �س �ت��وي��ات م ��ا ق�ب��ل
ال �ف �ي��روس ال �ع��ام امل �ق �ب��ل ،وال�ت��وق�ع��ات
األكثر كآبة التي لن تحدث قبل نهاية
ع � ��ام  .2022ف ��ي ظ ��ل ه � ��ذه ال �خ �ل �ف �ي��ة،
ي��رى االق�ت�ص��ادي��ون أن البنك امل��رك��زي
يضيف إلى سنداته شراء برنامج أداة
التحفيز الرئيسية في وقت مبكر من
شهر يونيو.
وأظ� � �ه � ��رت م � ��ؤش � ��رات «آي.إت � � � � � ��ش.إس
م� ��ارك� ��ت» ل � �ف� ��رادى ال� �ب� �ل ��دان ان �ك �م��اش
أملانيا بوتيرة أبطأ من فرنسا ،وتدعم
البيانات العالية التردد للبلدان هذه
ال� �ص ��ورة ،م��ع ان �خ �ف��اض ال �ط �ل��ب على
الكهرباء وت��راج��ع إع�لان��ات الوظائف
ع ��ن ال �ب �ل��دان األخ� � ��رى ،وت �ظ �ه��ر أرق ��ام
مؤشر مديري املشتريات أن الشركات
امل�ص�ن�ع��ة ه��ي أي �ض��ا أف �ض��ل ح ��اال من
مقدمي الخدمات.

أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات
دوالري ��ة على ث�لاث ش��رائ��ح أم��س (الخميس)
بآجال أربعة و 12و 30عاما.
وك�ش�ف��ت ال��وث�ي�ق��ة ال �ص ��ادرة ع��ن أح ��د ال�ب�ن��وك
ال �ت��ي ت �ق��ود ال�ع�م�ل�ي��ة أن م �ص��ر ق��دم��ت س�ع��را
اس�ت��رش��ادي��ا أول �ي��ا لشريحة ال�س�ن��وات األرب��ع
عند نحو  6.25في املئة ،وللسندات ألجل 12
عاما عند نحو  8.125في املئة ،ولألوراق ألجل
 30ع��ام��ا عند نحو  9.375ف��ي امل�ئ��ة .وعينت
مصر بي.إن.بي.باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.
س��ي وس �ت��ان��درد ت �ش��ارت��رد ل�ت��رت�ي��ب العملية.
(رويترز)

«إياتا» :بسبب «كورونا»
 24مليار دوالر خسائر شركات
طيران الشرق األوسط
كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن شركات
الطيران بالشرق األوس��ط ستخسر إي��رادات بقيمة 24
مليار دوالر ،وأن شركات الطيران في أفريقيا ستخسر
إي� ��رادات أي�ض��ا بقيمة ستة م�ل�ي��ارات دوالر ه��ذا العام
بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأكدت «إياتا» أن رحالت الطيران املغادرة في أفريقيا
والشرق األوسط انخفضت  95في املئة في نهاية الربع
األول مقارنة مع أول يناير  ،2020في وقت جمد مطار
دب��ي ال��دول��ي ال��زي��ادات ف��ي رس��وم ال�ط�ي��ران لعام .2020
(رويترز)

كاف
ٍ
نصف تريليون يورو ..غير
رحب رئيس الوزراء االيطالي جوزيبي كونتي بمقترح فرنسا وأملانيا بإنشاء صندوق بمبلغ
 500مليار ي��ورو ( 550مليار دوالر) لدعم تعافي االقتصاد األوروب ��ي م��ن أزم��ة جائحة
ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،لكنه اعتبره غير ك��اف .وق��ال كونتي إن االق�ت��راح ال��ذي طرحه
الرئيس الفرنسي إيمانويل م��اك��رون واملستشارة األملانية أنجيال ميركل لحشد نصف
تريليون يورو «يمثل خطوة جريئة ومهمة نحو استجابة مشتركة من االتحاد األوروبي إزاء
الجائحة التي دمرت القارة» ،لكنه أضاف أن هذا املقترح مجرد خطوة ،داعيا في الوقت ذاته
إلى صندوق طموح للتعافي من أجل التغلب على االزمة.

على خلفية استمرار اإلغالق

؟

ماذا لو نقلت «تسال»
مصنعها خارج كاليفورنيا
كعادته امل�ع��روف��ة ،أث��ار امل��دي��ر التنفيذي
ل� �ـ«ت� �س�ل�ا» ،إي� �ل ��ون م ��اس ��ك ،ال� �ج ��دل م��رة
أخرى على حسابه بموقع تويتر؛ بسبب
م �ط��ال �ب��ات��ه ل�ل�س�ل�ط��ات ف ��ي ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا
بالسماح بإعادة تشغيل مصنع الشركة
في الوالية.
وه��دد ماسك بتعريض نفسه لالعتقال
م��ن ج��ان��ب ال�س�ل�ط��ات ف��ي ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا؛
ح�ي��ث أك ��د أن ��ه س�ي�ع�ي��د ت�ش�غ�ي��ل مصنع
ال �ش��رك��ة ف ��ي ف��ري �م��ون��ت ،ك �م��ا أمل� ��ح إل��ى
إم�ك��ان�ي��ة ن�ق��ل اإلن �ت��اج إل ��ى ت�ك�س��اس أو
نيفادا.
وقال ماسك إنه ربما ينقل مصنع تسال
إل��ى ت�ك�س��اس أو ن �ي �ف��ادا ،وه��اج��م مدير
السلطات الصحية امل��ؤق��ت ف��ي أالم�ي��دا،
واص �ف ��ًا إي� ��اه ب��ال �ج��اه��ل غ �ي��ر امل�ن�ت�خ��ب،
ً
قائال إنه ال يعلم شيئًا وأنه اتخذ قراره
باستمرار إغ�لاق املصنع مخالفًا بذلك
آراء ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب
وح��اك��م ال��والي��ة وال�ح��ري��ات الدستورية
وح� � �ت � ��ى ال� �ت� �ف� �ك� �ي ��ر ال � �ف � �ط � ��ري ال �س �ل �ي��م
والواضح.
ّ
ً
وع ��ل ��ق ق ��ائ �ل�ا« :ب� �ص ��راح ��ة ،ه� ��ذا ال �ق ��رار
سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير،
ستنتقل ت�س�لا إل��ى م�ق��ر مستقبلي في
تكساس أونيفادا».
ّ
وفسر محللون تصريحات ماسك بأنها
مجرد تهديدات لتنفيذ مطالبه بإعادة
تشغيل مصنع ت�س�لا ،لكنه ل��ن ينفذها
ن�ظ�رًا للخسائر املحتملة ال�ن��اج�م��ة عن
هذه الخطوة.
وأك� � ��د م ��راق� �ب ��ون أن ن �ق��ل «ت � �س �ل�ا» إل��ى
مصنع جديد سيكلفها على األقل مليار
دوالر ،م ��ع األخ � ��ذ ف ��ي االع �ت �ب��ار تكلفة

عملية النقل الجديد ستكلف على األقل مليار دوالر

ب�ن��اء مصنع ج��دي��د وف �ت��رة ال�ب�ن��اء التي
ي�م�ك��ن أن ت� �ت ��راوح ب�ي�ن  12و 18ش �ه �رًا.
أي �ض��ًا ،س�ت�ح�ت��اج «ت �س�ل�ا» ح ��ال تنفيذ
النقل الى إعادة توطني املوظفني خارج
كاليفورنيا ،لكن من غير املعروف عدد
العمالة في مصنع فريمونت.
وت �ع �ت �م��د «ت � �س�ل��ا» ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ع�ل��ى
مصنعها في فريمونت إلنتاج سيارات
م��ودي��ل إس وم��ودي��ل إك��س وم��ودي��ل ،3
وحتى م��ودي��ل واي األح ��دث ،وبالتالي،
ف� � � ��إن اس� � �ت� � �م � ��رار اإلغ � � �ل � ��اق ي� �ع� �ن ��ي ق �ل��ة
الخيارات املتوافرة أمام ماسك.

نجاح يحتاج التحفيز
سجل سهم «تسال» مستويات قياسية
ال��واح��د ت�ل��و اآلخ ��ر ه��ذا ال �ع��ام ،وأن�ه��ت
ال� �ش ��رك ��ة ال� ��رب� ��ع األول وف � ��ي ج�ع�ب�ت�ه��ا
س �ي��ول��ة ب �ح��وال��ي  8.1م �ل �ي��ارات دوالر

واس � �ت � �ث � �م� ��ارات ق� �ص� �ي ��رة األج � � � ��ل ،ك �م��ا
جمعت م�ل�ي��اري دوالر م��ن ط��رح أسهم
للبيع في فبراير.
ورغ � ��م ه� ��ذا ال �ن �ج��اح وال �ن �ت��ائ��ج امل��ال �ي��ة
اإليجابية ،ف��إن «تسال» تظل في حاجة
ال��ى حوافز من جانب الحكومات ،وهو
م��ا يدفعها إلط�ل�اق م��ا يشبه التنافس
وال� �س� �ب ��اق ب�ي�ن ال� ��والي� ��ات وامل �ق��اط �ع��ات
املختلفة ف��ي أم�ي��رك��ا ل�ل�ف��وز ب��أك�ب��ر ق��در
م��ن ال�ح��واف��ز مقابل ت��دش�ين عمليات أو
توظيف مواطنني وما شابه ذلك.
على سبيل املثال ،استفادت «تسال» من
حوافز محلية من السلطات في واليات
ع ��دة ب �ح��وال��ي  2.4م�ل �ي��ار دوالر م�ق��اب��ل
إق��ام��ة مشروعات مختلفة ،مثل مصنع
إلن�ت��اج األل ��واح الشمسية ف��ي نيويورك
ومصنع للبطاريات في نيفادا( .سي إن
بي سي ،أرقام)

 25مليون مهددون بالتسريح

وظائف الطيران ..تطير!
سليمة لبال
ي �ت �ف��اق��م ال� �ن ��زي ��ف ف ��ي ق� �ط ��اع ال� �ط� �ي ��ران ف��ي
العالم مع تسريح أكثر من  45أل��ف موظف
منذ ب��داي��ة ان�ت�ش��ار م��رض ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد وف��ق ت�ق��ري��ر لصحيفة لوفيغارو
الفرنسية ،وسط توقعات صدرت عن اتحاد
النقل الجوي الدولي تشير إلى أن  25مليون
وظ�ي�ف��ة ف��ي ال�ق�ط��اع م �ه��ددة ب��ال�ت�س��ري��ح ،ما
يرهن حياة  65.5مليون شخص حول العالم
يعتاشون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
من هذه الوظائف.
وات �خ��ذت «رول ��ز روي ��س» آخ��ر ال �ق ��رارات ،إذ
سرحت األسبوع املاضي  9آالف موظف؛ أي
م��ا ي�ع��ادل  17ف��ي املئة م��ن ت�ع��داد موظفيها
حول العالم ،البالغ عددهم  52ألف موظف.
وس�ت�خ�ف��ض امل�ج�م��وع��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة أي�ض��ًا
اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا وإن �ف��اق �ه��ا ال �ص �ن��اع��ي ،حتى
تحافظ على ميزانيتها .وينتظر أن توفر
عملية إع��ادة الهيكلة نحو  1.3مليار جنيه
إس�ت��رل�ي�ن��ي ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا  700م�ل�ي��ون جنيه
كانت مخصصة فقط للخطة االجتماعية.
وب � � ��ررت امل �ج �م��وع��ة ه � ��ذه اإلج � � � � ��راءات غ�ي��ر
امل �س �ب��وق��ة ب ��ال ��وب ��اء ال � ��ذي أدى إل� ��ى ت��وق��ف
جميع ش��رك��ات ال�ط�ي��ران .وق��ال وارن إيست
امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ـ «رول ��ز روي ��س» ال�ت��ي تصنع
أن��واع��ًا مختلفة م��ن محركات ال�ط��ائ��رات ،إن
على عمالئنا في قطاعي الطيران واملالحة
الجوية التكيف ،ونحن أيضًا.

تخفيض اإلنتاج
أعلنت «إيرباص» هي األخرى تخفيض ثلث
م �ع��دالت اإلن� �ت ��اج ،ف�ي�م��ا خ�ف�ض��ت «ب��وي�ن��غ»
طاقتها م��ن  14ط��ائ��رة م��ن ن��وع دريمالينر
 787ش�ه��ري��ًا إل��ى  10ن�ه��اي��ة  2020ث��م  7في
 ،2022وم��ن  5ط��ائ��رات م��ن ن��وع بوينغ 777
إل ��ى  3ش �ه��ري��ًا .وأم ��ا ط��ائ��رات  737م��اك��س،

 45ألفا ً خسروا
وظائفهم في العالم
«رولز رويس» س َّرحت
 %17من موظفيها
التي تم تجميد إنتاجها منذ يناير ،2020
ف�ي�ن�ت�ظ��ر أن ي �س �ت��أن��ف إن �ت��اج �ه��ا ب�م�ع��دالت
منخفضة نهاية هذا الشهر حتى تصل إلى
 31طائرة شهريًا في غضون .2021
وقرر العمالق األميركي أيضًا تخفيض عدد
م��وظ�ف�ي��ه ،ال�ب��ال��غ ع��دده��م  160أل��ف م��وظ��ف،
ب �ن �س �ب��ة  10ف ��ي امل � �ئ ��ة ،ف �ي �م��ا ل ��م ت�س�ت�ب�ع��د
«إي��رب��اص» كذلك أن تتخذ إج��راءات قاسية
هذا الصيف.
وق ��ال امل��دي��ر التنفيذي ل �ـ «إي��رب��اص» غيوم
ف� ��وري إن ال ��وض ��ع وج � ��ودي ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
القطاع وإن املجموعة تسعى إلى االحتفاظ
ّ
بما يمكنها من التكيف ،وحتى اآلن يعتمد
املصنع األوروبي على العمل الجزئي في كل
من فرنسا وأملانيا.
وف ��ي امل �ج �م��وع ي��وج��د  13أل ��ف م��وظ��ف في
«إي ��رب ��اص» ف��ي ب�ط��ال��ة ج��زئ �ي��ة ،ل�ك��ن امل��دي��ر
التنفيذي غيوم فوري لم يستبعد في حديث
مع إذاعة فرانس أنفو اتخاذ إجراءات أخرى
ب �س �ب��ب ه� ��ذه األزم� � ��ة ال �ت��ي ق� ��ال إن �ه��ا تمثل
تهديدًا وجوديًا للشركة .وتخشى النقابات
العمالية تسريح م��ا ب�ين  %7إل��ى  %10من
م��وظ �ف��ي ال �ش ��رك ��ة ح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ،وت��وظ��ف
«إي��رب ��اص» ن�ح��و  135أل��ف م��وظ��ف ،بينهم
 80985في فرع الطيران التجاري وأكثر من

 90في املئة من ه��ؤالء املوظفني يتمركزون
في أوروبا
ات� � �خ � ��ذ أي� � �ض � ��ًا ك� � �ب � ��ار ش� � ��رك� � ��اء م �ص �ن �ع��ي
ال� �ط ��ائ ��رات ق � � ��رارات ب �ت �س��ري��ح امل ��وظ �ف�ي�ن؛ فـ
«ج �ن��رال إل�ك�ت��ري��ك» س��رح��ت  12600موظف،
و«س��اف��ران» ،التي تعد م��ن كبرى الشركات
املنتجة ملحركات الطائرات ،سرحت  5آالف
م��وظ��ف ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة
واملكسيك وبريطانيا ،فيما ألغت مجموعة
داه ��ر  3آالف م�ن�ص��ب ع�م��ل ب��اإلض��اف��ة إل��ى
«رول��ز روي��س» ،واألم��ر لن يتوقف عند هذا
الحد.
وع �ل ��اوة ع �ل��ى ال �ش ��رك ��ات ال �ك �ب��رى امل�ن�ت�ج��ة
ل �ل �م �ع��دات أو امل� �ح ��رك ��ات ،ت �ع��ان��ي ش��رك��ات
م �ن��اول��ة ك �ث �ي��رة ت �ع �م��ل ف ��ي ق �ط��اع ال �ط �ي��ران
بسبب الوباء ،ما دفع النقابات العمالية في
أوروبا إلى املطالبة بمخطط دعم للشركات
الصغيرة واملتوسطة التي توفر ما بني 60
في املئة إلى  70في املئة من القطع الضرورية
لصناعة الطائرات .ويواجه  300ألف عامل
في فرنسا وأملانيا فقط خطر التسريح الذي
يهدد صناعة الطيران األوروبية.
وعالوة على ذلك طال النزيف أيضًا شركات
ال �ط �ي��ران ،ف��ال�خ�ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
أعلنت تسريح  12أل��ف م��وظ��ف ،فيما ألغت
الخطوط الجوية الكندية  20أل��ف وظيفة،
وأم ��ا «ط �ي��ران اإلم� � ��ارات» ف�س��رح��ت  30أل��ف
م��وظ��فّ ،
وأم� ��ا «ري� ��ان إي ��ر» اإلي��رل �ن��دي��ة فقد
ألغت  3آالف وظيفة.
وف ��ي امل �ج �م��وع ،ل�ف��ت ات �ح��اد ال�ن�ق��ل ال�ج��وي
ال��دول��ي إل��ى أن  25مليون وظيفة في قطاع
الطيران مهددة بالتسريح وتشغل بطريقة
مباشرة وغير مباشرة  65.5مليون شخص
ح� � ��ول ال � �ع� ��ال� ��م .وف� � ��ي ف ��رن� �س ��ا أع � �ل ��ن وزي� ��ر
االقتصاد برونو لومير الكشف عن مخطط
إلن � �ع ��اش ص �ن��اع��ة ال � �ط ��ائ ��رات ف ��ي غ �ض��ون
أسبوعني.
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توجّ ه بالمعايدة لعمالئه على طريقته الخاصة

برنامج تعزيز الصحة والسالمة

دليل «الوطني» ألبرز الخدمات
والتطبيقات الترفيهية خالل العيد
يحرص بنك الكويت الوطني ،ومنذ بداية األزمة الصحية
ّ
ومتميز لعمالئه،
العاملية ،على تقديم كل ما هو جديد
ح�ي��ث ش��دد ع�ل��ى ال�ت��واص��ل معهم ف��ي مختلف ال�ظ��روف
بما يمكنهم من إجراء معامالتهم املصرفية بال انقطاع،
ً
فضال عن تقديم الدعم واإلرشادات الصحية ،إضافة إلى
امل�ح�ت��وى الترفيهي م��ن خ�لال ق�ن��وات البنك عبر مواقع
التواصل االجتماعي.
وبمناسبة عيد الفطر املبارك ،يتوجه «الوطني» للعمالء
ً
باملعايدة على طريقته الخاصة ،حيث خصص لهم دليال
يتضمن أب��رز الخدمات التي يمكن االستفادة منها في
العيد وذلك من خالل تعريفهم بالتطبيقات التي توفر لهم
خدمات مختلفة مثل طرق تحويل العيدية ،كيفية إعداد
مائدة العيد وتجهيز املنزل ،التطبيقات التي تسمح لهم
بإجراء محادثات عبر الفيديو لكي يتمكنوا من معايدة
ً
فضال عن التطبيقات التي ّ
تقدم
أفراد العائلة واألصدقاء،
النشاطات الترفيهية لألطفال.
وب� �ه ��ذه امل �ن ��اس ��ة ،أع �ل ��ن ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل�ج�م��وع��ة
الخدمات املصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني،
ً
ه �ش ��ام ال �ن �ص��ف ق ��ائ �ل�ا« :ح��رص �ن��ا م �ن��ذ ب ��داي ��ة ان �ت �ش��ار
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د (ك��وف �ي��د  )19 -ع �ل��ى ت�ق��دي��م
ك��ل ال��دع��م للعمالء بكل ال��وس��ائ��ل ،وف��ي إط��ار سعينا ألن
نمنحهم تجربة مصرفية متميزة ،ال تقتصر فقط على
تلبية احتياجاتهم املصرفية ،بل تمتد إلى توفير الدعم
املعنوي واإلرش� ��ادات املختلفة التي تهمهم ،وق��د ملسنا
ً
تفاعال الفتًا من قبل العمالء».
ً
وتابع النصف قائال« :اليوم أردن��ا أن نتوجه باملعايدة
إلى العمالء على طريقتنا الخاصة ،وذلك من خالل هذا
الدليل الذي نتمنى أن يساعدهم على قضاء وقت مميز،
إذ نعلم أن ال �ظ��روف استثنائية ول�ك��ن علينا املحافظة
على تقاليد وف��رح��ة ال�ع�ي��د ،م��ع االل �ت��زام بكل اإلج ��راءات
ً
التي تضمن سالمتهم» .وأض��اف قائال« :حرصنا خالل
هذه الفترة أيضًا على تقديم محتوى ترفيهي يتناسب
مع الفئات العمرية املختلفة ،وذلك من خالل قنواتنا عبر
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ح�ي��ث ت�ف��اوت��ت امل��واض�ي��ع
امل �م �ي��زة ل�ت�ش�م��ل ال �ط �ه��ي ،ح �ص��ص ال��ري��اض��ة وال � ��دورات
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال �ت��ي ق��دم�ه��ا ع ��دد م��ن ال �خ �ب��راء ف��ي م�ج��االت
متنوعة ،كما قدمنا لصغارنا ّ
كتيب زينة للتلوين والذي
يعتبر وسيلة مميزة لتنمية مهاراتهم».
ً
واختتم النصف قائال« :نتوجه باملعايدة لجميع العمالء،
ون�ت�م�ن��ى ل�ه��م دوام ال�ص�ح��ة وال �س�ل�ام��ة ،ك�م��ا ن�ت�م�ن��ى أن
تنتهي هذه األزمة الصحية قريبًا ونعد عمالءنا باملزيد

«فورسيزونز» ُتبرم اتفاقية
مع جونز هوبكنز الطبية

هشام النصف

النصف :نحرص على تقديم
جميع أشكال الدعم لعمالئنا
ومنحهم تجربة مصرفية متميزة
يع ّرف بتطبيقات طرق
تحويل العيدية وكيفية إعداد
مائدة العيد وتجهيز المنزل
يتحدث عن تطبيقات محادثات
عبر الفيديو تتيح معايدة
أفراد العائلة واألصدقاء
خالل الفترة املقبلة».
ً
وكان بنك الكويت الوطني قد ّقدم للعمالء دليال خاصًا
حول كل الخدمات الرقمية للبنك ،حيث يمكن لهم التعرف
ع �ل��ى ت �ل��ك ال �خ��دم��ات م ��ن خ �ل�ال م �ش��اه��دة ال �ف �ي��دي��وه��ات

تعزيز اإلجراءات لحماية ضيوف ومقيمي وموظفي فورسيزونز

دليل «الوطني» في عيد الفطر السعيد

ً
التوضيحية ح��ول كيفية استخدامها ،ف�ض�لا ع��ن دليل
خ ��اص ب ��أب ��رز ال �خ��دم��ات امل �ت ��واف ��رة خ�ل�ال ف �ت��رة ال�ح�ظ��ر
الشامل ،وذل��ك لتلبية كل احتياجات العمالء األساسية
والخدمات الصحية التي قد يحتاجون إليها.
وح ��رص ��ًا م �ن��ه ع �ل��ى ت��رس �ي��خ ري ��ادت ��ه ف ��ي ت �ق��دي��م أك �ث��ر
ال �خ��دم��ات ت �ط��ورًا ل �ع �م�لائ��ه ،ق ��ام ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي
بتحديث العديد من الخدمات عبر برنامج خدمة الوطني
عبر امل��وب��اي��ل ال�ت��ي تمكن العمالء م��ن إت�م��ام معامالتهم
امل�ص��رف�ي��ة ب�س��رع��ة وس �ه��ول��ة ،ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى سعي
البنك إل��ى الحفاظ على راح��ة العمالء وسالمتهم ،حيث
ق ��ام ال�ب�ن��ك وألول م ��رة ف��ي ال�ك��وي��ت ب�ت��وف�ي��ر ف ��رع متنقل
عبارة عن حافلة تحتوي على جهاز سحب آلي وجهاز
صراف تفاعلي ،حيث يصل الفرع املتنقل إلى أمام منزل
العمالء ملساعدتهم على إتمام معامالتهم املصرفية وفق
إجراءات تضمن سالمتهم.

تعد إحدى أيقونات عالمة السيارات الكورية

ُ stcتفطر المسعفين
في رمضان

عشرون عاماً على والدة هيونداي سانتافي ..والنجاح متواصل

الجيل األول
قدمت هيونداي سيارة سانتافي للجمهور األوروبي
ألول مرة في معرض جنيف للسيارات  .2000وفي عام
 ،2001أي بعد فترة وجيزة من إط�لاق املوديل األول،
اض�ط��رت هيونداي إل��ى زي��ادة اإلن�ت��اج بسبب الطلب
الهائل على السيارة في الواليات املتحدة.
وق��ام��ت ال �ش��رك��ة ف��ي ع ��ام  ،2003وك��اس �ت �ج��اب��ة منها

أب� � ��رم� � ��ت م � �ج � �م ��وع ��ة ف � � �ن� � ��ادق وم� �ن� �ت� �ج� �ع ��ات
ف��ورس �ي��زون��ز ،ال �ش��رك��ة ال �ع��امل �ي��ة ال ��رائ ��دة في
مجال الضيافة ال�ف��اخ��رة ،اتفاقية ت�ع��اون مع
جونز هوبكنز الطبية ،من أكبر نظم الرعاية
الصحية ف��ي العالم وش��رك��ة رائ��دة ف��ي مجال
البحوث ،بشأن اعتماد «لييد وذ كير» Lead
 ،With Careبرنامج الصحة والسالمة العاملي
ال� �ج ��دي ��د ال� � ��ذي ي � �ق � ّ�دم إرش � � � ��ادات ت��وج�ي�ه�ي��ة
مستمرة حول جائحة فيروس «كوفيد »19 -
الحالية .وانطالقًا من مبادئ الرعاية والثقة
وال�خ��دم��ة ،ستتم م��راج�ع��ة البرنامج الجديد
واعتماده من قبل نخبة أطباء جونز هوبكنز
الطبية ،والذي سيقوم بتنفيذه فرق مختصة
من مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز
حول العالم.
وق � � ��ال ج � ��ون داف � �ي � �س� ��ون ،ال ��رئ� �ي ��س وامل ��دي ��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �م��وع��ة ف � �ن� ��ادق وم �ن �ت �ج �ع��ات
ف��ورس �ي��زون��ز« :ف ��ي ه ��ذه ال �ح �ق �ب��ة ال �ج��دي��دة،
هدفنا الوحيد هو تزويد الضيوف واملقيمني

واملوظفني بالثقة والتأكيد على أن صحتهم
وسالمتهم ه��ي على رأس أولوياتنا .ونحن
ف �خ ��ورون ج� �دًا ب��ال�ع�م��ل ج�ن�ب��ًا إل ��ى ج�ن��ب مع
نخبة من الخبراء املعروفني من جونز هوبكنز
واالس �ت �ف��ادة م��ن خ�ب��رات�ه��م ال�ع��امل�ي��ة لتعزيز
تدابير الصحة والسالمة الصارمة لدينا من
خالل برنامج (لييد وذ كير) الجديد».
وأض��اف دافيسون« :على م��دى ما يقارب من
 60عامًا ،وضعت فورسيزونز معايير عاملية
للتميز ف��ي مجال الضيافة وتقديم الخدمة.
ً
ويأتي برنامج (لييد وذ كير) استكماال لهذا
املستوى العالي للمعايير املتخذة من قبلنا
والتي استطعنا من خاللها بناء أساس قوي
للثقة واملصداقية على مدى عقود من الخبرة.
وي�ه��دف البرنامج الجديد إل��ى تقديم رعاية
حقيقية وأع�ل��ى مستويات ال�خ��دم��ة ،وتعزيز
اإلج � � � � ��راءات ل �ح �م��اي��ة ض �ي��وف �ن��ا وم�ق�ي�م�ي�ن��ا
وم��وظ �ف �ي �ن��ا ،م ��ع ض �م��ان ش �ع��وره��م ب��األم��ان
والطمأنينة».

بالشراكة مع فريق تراحم التطوعي

«هيونداي سانتافي»..
عقدان من التطور المستمر

تحتفل شركة هيونداي موتور ه��ذا العام بالذكرى
ال �ع �ش��ري��ن إلط �ل ��اق س � �ي ��ارة س ��ان �ت ��اف ��ي ،إح� � ��دى أه��م
ال �س �ي��ارات ان �ت �ش��ارا وش�ع�ب�ي��ة ،وال �ت��ي س��اع��دت على
جعل هيونداي واحدة من الشركات الرائدة في سوق
ال �س �ي��ارات امل �ت �ع��ددة األغ � ��راض  SUVع��امل �ي��ًا .إذ تعد
سانتافي أيقونة لعالمتها ال�ت�ج��اري��ة ،منذ إطالقها
في عام  ،2000وتستعرض هيونداي مسار تطور أول
سياراتها املتعددة األغراض  SUVعلى مر األعوام.
ت �ح��ول��ت س��ان �ت��اف��ي ب �س��رع��ة إل� ��ى واح� � ��دة م ��ن أش �ه��ر
ت�ص�م�ي�م��ات ه �ي��ون��داي ع �ل��ى اإلط �ل��اق م �ن��ذ إط�لاق�ه��ا
قبل عقدين من الزمن ،وق��د تمت تسميتها على اسم
م��دي �ن��ة ف��ي ج �ن��وب غ ��رب ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وك��ان��ت
أول س �ي��ارة م�ت�ع��ددة األغ� ��راض  SUVل�ل�ش��رك��ة .ومنذ
أن ظهرت ب��األس��واق ،لعبت سانتافي دورا مهما في
تأسيس مكانة هيونداي في قطاع السيارات املتعددة
األغراض  .SUVوتتميز بشعارها الخاص الذي يظهر
اس �م �ه��ا وال �ش �م��س ،وراع � ��ت ه �ي��ون��داي ال �ح �ف��اظ على
اسمها ونقله إلى األجيال القادمة ،ملواصلة تراثها.
ووص� �ل ��ت م �ب �ي �ع��ات ه �ي ��ون ��داي م ��ن س��ان �ت��اف��ي خ�ل�ال
العقدين املاضيني ألكثر من  5.260ماليني سيارة على
مستوى ال�ع��ال��م ،ووص�ل��ت مبيعاتها منها ألك�ث��ر من
 167الف سيارة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
وق � ��ال ب��ان��غ س� ��ون ج �ي��ون��غ ن��ائ��ب رئ �ي��س ه �ي��ون��داي
ل�ل�ش��رق األوس ��ط وأف��ري�ق�ي��ا بمناسبة م ��رور  20عاما
على تصميمها« :كانت سانتافي أول سيارة متعددة
األغ � � � ��راض  SUVل �ل �ش ��رك ��ة ،وه � ��ي واح� � � ��دة م� ��ن أق� ��دم
م��ودي�لات�ن��ا ،ل��ذا تعتبر س��ان�ت��اف��ي ن�م��وذج��ًا للسيارة
امل�ت�ط��ورة ال��واس�ع��ة االن�ت�ش��ار على امل�س�ت��وى العاملي،
وعلى مستوى الشرق األوسط وأفريقيا».
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النويبت خالل تقديم وجبات اإلفطار في أحد المستشفيات

أطلقت أول مرة في عام
 ..2000تطورت حتى وصلت
اآلن إلى الجيل الرابع
إدخال المزيد من التحسينات
المهمة ..تتضمن مولدات
جديدة للطاقة الكهربائية
إلف��ادة العمالء برغبتهم في الحصول على املزيد من
أداء القيادة العالي ،قامت هيونداي بترقية سانتافي
بمحرك أكثر قوة ونظام دفع رباعي يتم التحكم فيه
بواسطة الكمبيوتر.

الجيل الثاني
أطلق الجيل الثاني من سانتافي في معرض أميركا
الشمالية ال��دول��ي ل�ل�س�ي��ارات ف��ي يناير  .2006وضم
وقتها محركًا جديدًا يعمل بالديزل ،بسعة  2.2ليتر
ومحرك ُ V6م َح َدث سعة  2.7ليتر يعمل بالبنزين.
وق � � ��دم ال �ج �ي ��ل ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن س ��ان �ت ��اف ��ي س �ل �س �ل��ة م��ن
ال�ت�ح�س�ي�ن��ات ال�ش��ام�ل��ة ذات ال�ص�ل��ة ب��ال�س�لام��ة ،حيث
واصلت هيونداي ريادتها في توحيد التقنيات األكثر
فعالية في الصناعة ،بتقديم نظام التحكم اإللكتروني
ب��ال�س�ح��ب  ،ESCون �ظ��ام م�ن��ع ان �غ�ل�اق امل �ك��اب��ح ،ABS
وال��وس��ائ��د ال�ه��وائ�ي��ة ف��ي ال�س�ت��ائ��ر ال�ج��ان�ب�ي��ة لجميع
صفوف املقاعد داخل السيارة ،وجهاز مراقبة ضغط
اإلط� ��ارات ،وم�س��ان��د ال ��رأس األم��ام�ي��ة النشطة ،والتي
أصبحت اآلن من املعايير القياسية للسيارات.

الجيل الثالث
ظهر الجيل الثالث من سانتافي كخطوة كبيرة إلى
األمام لشركة هيونداي ،حيث قدم راحة وجودة أكبر،

مع محركات معدلة وكفاءة محسنة .كما أنها تفتخر
بمنصة كروس األحادية املطورة .crossover
وواصلت شركة هيونداي التزامها بتزويد عمالئها
بميزات أم��ان رائ��دة في فئتها ،والتي تضمنت حزمة
م �ك��اب��ح م�ت�م�ي��زة ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ف ��رام ��ل ق��رص �ي��ة على
ال�ع�ج�لات األرب� ��ع ،ون �ظ��ام م�ن��ع ان �غ�لاق امل�ك��اب��ح ABS
يشمل مساعد ال�ف��رام��ل ون�ظ��ام ال�ت��وزي��ع اإللكتروني
لقوة املكابح .EBD

الجيل الرابع
قدمت هيونداي في  2018الجيل الرابع من سانتافي
معتمدة على رصيد نجاحاتها السابقة ال��ذي القته
أج �ي��ال س��ان �ت��اف��ي ال �ث�ل�اث��ة .ظ �ه��رت ال �س �ي��ارة بمظهر
عصري ،ومجهزة في الوقت نفسه بأحدث التقنيات،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت�ع��زي��ز وت��رق�ي��ة م�ي��زات ال�س�لام��ة فيها
ً
ل �ت �ص �ب��ح األف � �ض ��ل ف ��ي ف �ئ �ت �ه��ا ،ف� �ض�ل�ا ع �ل��ى رح��اب��ة
املقصورة على نحو استثنائي لراحة الركاب.
وي�ع�ت�ب��ر ت�ص�م�ي��م ال�ج�ي��ل ال��راب��ع م��ن س��ان�ت��اف��ي من
األك �ث��ر أم��ان��ًا ف��ي ف�ئ�ت��ه ب��ال�ن�ظ��ر ل�ل�خ�ص��ائ��ص ال�ت��ي
ي�ت�ي�ح�ه��ا ألول م ��رة ف��ي ق �ط��اع ص �ن��اع��ة ال �س �ي��ارات،
وكلها تشكل ج��زءًا م��ن تقنيات «س �م��ارت سينس»
 SmartSenseللسالمة النشطة وبرامج املساعدة في
القيادة من هيونداي .وقد حصل هذا التطوير على
الحد األقصى من تصنيف السالمة من فئة الخمس
نجوم من .Euro NCAP
كما تم تطوير أنظمة تنبيه حديثة  -مطورة داخل
الشركة  -مزودة بمستشعر املوجات فوق الصوتية
للكشف ع��ن ح��رك��ة األط �ف��ال أو ال�ح�ي��وان��ات األليفة
على املقعد الخلفي وتنبيه السائق عند م�غ��ادرة
السيارة.
ً
ف �ض�لا ع�ل��ى ذل ��ك ،ت�ت�ض�م��ن ت�ح��دي�ث��ات ال�ج�ي��ل ال��راب��ع
نظاما لتفادي ال�ح��وادث والتنبيه بما في ذل��ك نظام
التحذير م��ن االص�ط��دام الخلفي ورص��د حركة امل��رور
مع الكبح اآللي إن لزم األمر لتفادي االصطدام.
وتشمل سيارة سانتافي الجديدة على نظام ،HTRAC
وه��و نظام دف��ع رباعي متطور من هيونداي يتحكم
ف��ي ت��وزي��ع ع��زم ال � ��دوران وق ��وة ال�ك�ب��ح ب�ين ال�ع�ج�لات
ليحقق ثباتًا محسنًا للسيارة على جميع األسطح.

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  ،stcالرائدة
في تمكني التحول الرقمي وتقديم الخدمات
املبتكرة واملنصات املتكاملة للعمالء في دولة
ال �ك��وي��ت ،ع��ن ت��وزي��ع م��ا ي �ق��ارب  7000وج�ب��ة
إفطار للصائمني خالل شهر رمضان الفضيل
ب��ال�ش��راك��ة م��ع ف��ري��ق ت��راح��م ال�ت�ط��وع��ي ،حيث
خصت الشركة أبطال الصفوف األمامية في
مراكز اإلسعاف في جميع انحاء الكويت بهذه
املبادرة في إطار حملتها «رمضان حي».
وأت � ��ت ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرة ال �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت ب �ق �ي��ادة
أحمد النويبت من فريق العالقات العامة في
 ،stcكرسالة شكر وع��رف��ان ألب�ط��ال الصفوف
االم��ام �ي��ة م�م��ن ي�ع��رض��ون ح�ي��ات�ه��م للمخاطر
من أجل حماية شعب الكويت الحبيب خالل
األوق � ��ات ال�ص�ع�ب��ة ال �ت��ي ت �م��ر ب �ه��ا ال �ب�ل�اد في
ظل مواجهة وب��اء كورونا ،واشتملت مبادرة
إف �ط ��ار ال �ص��ائ �م�ين ه ��ذا ال �ع ��ام ع �ل��ى  7م��راك��ز
اس � �ع� ��اف رئ �ي �س �ي��ة ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف م �ح��اف �ظ��ات
الكويت ،من ضمنها مركز إسعاف مستشفى
ج ��اب ��ر وم �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ف ��روان �ي ��ة واألم� �ي ��ري
وال� �ج� �ه ��راء وال � �ع� ��دان وال �ص �ب ��اح وم�س�ت�ش�ف��ى
مشرف امليداني ،وتضم ايضًا املراكز الفرعية
التي يصل ع��دده��ا م��ن  4ال��ى  6م��راك��ز تندرج
تحت املراكز الرئيسية.
وت�ت�م��اش��ى امل �ب��ادرة م��ع أه ��داف استراتيجية
 stcل�ل�م�س��ؤول�ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ل��دع��م ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ب�ين اف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ،ع�ب��ر توفير
ق �ن��وات ات �ص��ال ع�ب��ر ش�ب�ك��ات  stcامل �ت �ط��ورة ال
س�ي�م��ا خ�ل�ال ال�ش�ه��ر ال�ف�ض�ي��ل ،وت��أك �ي��دا على
أنها لن تتخاذل عن توفير كل خدماتها رغم
الظروف الصعبة التي يمر به العالم اجمع.
وم��ن جهتها ق��ال��ت دان ��ة ال �ج��اس��م ،م��دي��ر ع��ام
إدارة اتصاالت الشركات في « stcم��ن منطلق
دورنا املجتمعي ،أطلقنا سلسلة من األنشطة
وامل� �ب ��ادرات االن�س��ان�ي��ة ت�ح��ت مظلة (رم�ض��ان
حي) التي تهدف إلى مساندة أهل الكويت في
مواجهة ال�ظ��روف االستثنائية الحالية التي
ت�م��ر ب�ه��ا ال �ب�ل�اد ،وس �ن��واص��ل ال �ق �ي��ام ب��دورن��ا

مبادرة إفطار الصائمين
شملت  7مراكز رئيسية
إحياء تقاليد الشهر
الفضيل عن ُبعد دون
اإلخالل باإلجراءات الوقائية
املهم من املنظور االقتصادي واالجتماعي».
وأش ��ارت «ه��ذه امل �ب��ادرة ب��األخ��ص تهدف إلى
تشجيع وش�ك��ر جميع م��ن ه��م ف��ي الصفوف
األول � ��ى ي�ع�م�ل��ون م��ن أج ��ل سل��ام��ة امل��واط �ن�ين
وامل � �ق � �ي � �م �ي�ن .ف �م �ن ��ذ ب � ��داي � ��ة ت �ف �ش ��ي ف� �ي ��روس
ك� ��ورون� ��ا ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ع �م �ل��ت  stcع �ل��ى دع��م
الجهود الحكومية في مجابهة تفشي الوباء،
والخطوات األخيرة التي قامت بها والهادفة
ال��ى إع ��ادة أه��ل ال�ك��وي��ت ال��ى وط�ن�ه��م ال�غ��ال��ي،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن دع ��م ج�م�ي��ع ال �خ �ط��وات ال��وق��ائ �ي��ة
التي أطلقتها الدولة من أجل مكافحة تفشي
فيروس كورونا .»COVID-19
وأض� ��اف� ��ت ال �ج ��اس ��م «ع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن إل �غ��اء
مختلف األنشطة الخارجية ،وخلو الشوارع
م ��ن ال� �ن ��اس ،ي�س�ت�م��ر رم �ض ��ان ب�ف��رح�ت��ه ال�ت��ي
يزرعها فينا ،مملوءا ب��االي�م��ان وال�ح�ي��اة وال
ت��زال تقاليد رم�ض��ان املعتادة ج��زءا متأصال
ف�ي�ن��ا ..ل��ذا ف��إن�ن��ا ن�ش�ج��ع ع�ل��ى االس �ت �م��رار في
البقاء باملنزل ،وفي الوقت نفسه عدم االخالل
بالتوازن في العالقات االجتماعية من خالل
اس �ت �خ��دام ق �ن��وات ال �ت��واص��ل ع �ب��ر اإلن �ت��رن��ت،
للتواصل مع أحبائنا عن بعد بما يتماشى
مع تعليمات الحكومة وألماننا ،على أمل أن
تنتهي ه��ذه القضية الصحية العاملية قريبا
بدعمنا وباتباع احتياطات السالمة».
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العالم ّ
سجل أعلى معدل إصابات بيوم واحد
سجل العالم يوم األربعاء  106آالف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد خالل  24ساعة،
وهو أعلى عدد من اإلصابات في يوم واحد حتى اآلن ،بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العاملية التي
عبرت عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة ،في حني تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات
العزل ال�ع��ام .وق��ال مدير املنظمة ت�ي��دروس أده��ان��وم جيبريسوس« :م��ا زال أمامنا طريق طويل كي
نقطعه مع تفشي هذا ال��وب��اء» .وقد تخطى عدد املصابني في العالم خمسة ماليني شخص ،تعافى
منهم نحو مليونني ،وتوفي أزيد من  326ألفًا .وسجلت البرازيل  1200وفاة خالل يوم واحد.
في املقابل ،بدأت لوكسمبورغ فحوصًا جماعية للكشف عن املصابني بهدف إخضاع جميع مواطنيها
البالغ عددهم  600ألف شخص للفحص في أقرب وقت ممكن لدرء موجة ثانية من العدوى.
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الطبيعة ال تعترف بالسياسة ..ولم تخسر معركة منذ بدء الخليقة

ّ
بالتكيف مع «كورونا»
ال حل إال
ألول مرة في حياة جيلنا ،نجد أن كوكبنا بأكمله وعلى نحو جماعي،
يواجه التحديات ذاتها ،في الوقت ذاته ،من فيروس هو «كورونا»
المستجد ،الذي يس ّبب مرض «كوفيد  .»19 -كانت هذه نقطة البداية
لجميع تحليالتي .أحاول أن أرسي كل أفكاري حول كيفية
التعامل مع هذا الوباء بمنطق الطبيعة األم وفي إطار قوانين ونظم
الطبيعة.
وإذا لم نفعل ذلك  -إذا بنينا تحليالتنا على السياسة أو األيديولوجيا ،أو
الحجر -فنحن في الواقع نتحدى الطبيعة األم.
على حقيقة أننا سئمنا
ْ

توماس فريدمان (نيويورك تايمز)
 ترجمة محمد أمينال يبدو أن هناك م��ن يفعل ذل��ك ه��ذه األي��ام
أكثر من الرئيس (األميركي دونالد) ترامب.
ّ
أتفهم حجم توق الناس إلى إنقاذ أعمالهم
واستعادة رواتبهم .ويعرف كل من يقرأ هذا
العمود أن قلبي كان معهم منذ البداية.
ول�ك��ن إذا اع�ت�ب��رت ارت� ��داء ال�ق�ن��اع أو ف��رض
ق �ي��ود ع �ل��ى ال �ت �ج �م �ع��ات ،إش � ��ارة ع �ل��ى ع��دم
اح�ت��رام لحريتك الشخصية  -وليس كونه
احترامًا للطبيعة األم  -فأنت ترتكب خطأ
جسيمًا.

االنتقاء الطبيعي
دع��ون��ا ن�ت��ذك��ر االن�ت�ق��اء الطبيعي .ه��ذا هو
سعي جميع الكائنات الحية من أجل البقاء
واالزدهار في بعض البيئات ،وهي تنخرط
في النضال من أجل تمرير الحمض النووي
إلى جيلها التالي.
وه��ذا ما تفعله الفيروسات أيضًا :محاولة
ال �ب �ق��اء وال �ت �ك��اث��ر .ف �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،على
س �ب �ي��ل امل � �ث ��ال ،ت �ط ��ور م ��ع ال �خ �ف��اف �ي��ش ف��ي
ال �ب��ري��ة .ول �ك��ن ي �ب��دو أن ��ه ان�ت�ق��ل إل ��ى البشر
ع�ن��دم��ا أك ��ل ش�خ��ص ل�ح��م أح��د ال�ح�ي��وان��ات
ال �ث��دي �ي��ة امل� �ص ��اب ب��ال �ف �ي��روس ف ��ي م��دي�ن��ة
ّ
ووه��ان الصينية .وعندما فعل ذلك ،توطن
ف ��ي ال �خ�ل�اي ��ا واألن� �س� �ج ��ة ال �ب �ش��ري��ة ب �ط��رق
ّ
تضر بنا أو تقتلنا .وهكذا ،أصبح
يمكن أن
الفيروس كرة سريعة ترمينا بها الطبيعة
لتكتشف من هو األقوى.
الطبيعة األم ق��وي��ة ،ف ��اذا أخ�ب��رت�ه��ا أن��ك قد
سئمت من اإلغالق ،وبأن هذا يكفي بالفعل،
ال يعني لها شيئًا ،وال يدخل في سجالتها.

األكثر تكيفًا
ما تسجله (الطبيعة) وما تكافئ عليه هو
شيء واح��د :التكيف .وهي ال تكافئ األكثر
ث��راء أو األق��وى أو األذك��ى من األن ��واع .إنها
ت�ك��اف��ئ األك �ث��ر ت�ك�ي�ف��ًا .وه ��م ال��ذي��ن يثبتون
ق ��درت� �ه ��م ع �ل��ى ال� �ب� �ق ��اء وت� �م ��ري ��ر ح�م�ض�ه��م
النووي.
وه ��ذا ي�ع�ن��ي ف��ي ح��ال��ة ال��وب��اء أن �ه��ا تكافئ

ال��رئ�ي��س أو ال�ح��اك��م أو ال�ع�م��دة أو امل��واط��ن
ً
ال��ذي يحترم سلطتها أوال وقبل كل شيء.
إذا ك �ن��ت ال ت �ح �ت��رم ف �ي��روس��ات �ه��ا وح��رائ��ق
الغابات والجفاف واألعاصير والفيضانات
وما إلى ذل��ك ،فستؤذيك أنت أو جيرانك أو
مواطنيك.
الرئيس ترامب ال يحترم الطبيعة األم ،ألنه
يقيس ك��ل ش��يء بمنظور امل ��ال واألس� ��واق.
ل �ي��س ل��دي��ه إح� �س ��اس ب��ال �ن �ظ��م ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة،
باستثناء مالعب الغولفّ ،
وطور وهمًا بأنه
قادر على ترويض الطبيعة.
وت�ك��اف��ئ الطبيعة األم ال �ق��ادة ال��ذي��ن تكون
اس�ت�ج��اب��ات�ه��م التكيفية ه��ي األك �ث��ر إب��داع��ًا
وت�ن�س�ي�ق��ًا .ل�ق��د ط� ��ورت ف�ي��روس��ات�ه��ا خ�ب��رة
ف� ��ي ال� �ع� �ث ��ور ع� �ل ��ى أي ض� �ع ��ف ف� ��ي ج �ه��از
امل �ن��اع��ة ال�ش�خ�ص��ي أو ال �ج �م��اع��ي .ل� ��ذا ،إذا
ل��م تكن عائلتك أو مجتمعك منسقًا تمامًا
في االستجابة لفيروساتها ،فإنها ستجد
أصغر الشقوق للنفاذ منها وتجعلك تدفع
الثمن.

بال رحمة
إذا كانت إستراتيجيتك للتكيف قائمة على
اإلي��دي��ول��وج�ي��ا أو ال�س�ي��اس��ات االنتخابية،
فإن الطبيعة ستضر بك بال رحمة.
ّ
وتذكر أن الفيروس لن يتوقف عن االنتشار
ح�ت��ى ن �ت� ّ
�وص��ل إل ��ى ل �ق��اح ليمنحنا مناعة
ّ
جمعية أو يصاب نحو  %60منا بالعدوى
ّ
أو التغلب عليه أو نصل الى مناعة جمعية
ب�ش�ك��ل ط�ب�ي�ع��ي .ل�ك��ن ال �ف �ي��روس ال يختفي
بطريقة سحرية بمجرد اإلغالق.
ص �ح �ي ��ح أن ال � �ف � �ي� ��روس ي �ص �ي ��ب م �ن��اط��ق
م �خ �ت �ل �ف��ة ،وم� �ن ��اخ ��ات وس �ك��ان��ًا م�خ�ت�ل�ف�ين،
وبالتالي يجب أن يكون كل فرد قادرًا على
ً
التكيف بشكل مختلف قليال .ولكن كما قال
عالم األوبئة في جامعة مينيسوتا مايكل
أوسترهولم لصحيفة «يو إس أيه توداي»
أخيرًا ،فإن «هذا الفيروس سيواصل نشاطه
إلى أن ُيصيب أكبر عدد ممكن ،إلى نكتشف
ّ
الجمعية بشكل
اللقاح أو نكتسب املناعة
طبيعي».
لكل ه��ذه األس�ب��اب ،من ال��واض��ح ،أو ينبغي
أن يكون واضحًا ،أن على كل دولة أن تبحث
عما طالب به الدكتور ديفيد كاتس خبير

تلميذة تضع جانحين للحفاظ على مسافة مع اآلخرين داخل مدرسة في إقليم شانشي بشمال الصين (أ.ف.ب)

◄ ألول مرة يواجه كوكبنا التحديات ذاتها
من الوباء ذاته في الوقت ذاته
◄ترامب ال يحترم الطبيعة األم ألنه يقيس
كل شيء بمنظور المال واألسواق
الصحة العامة منذ بداية هذه األزم��ة وهو
«إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م �س �ت��دام��ة ل�ت�ق�ل�ي��ل ال �ض��رر
ال �ك �ل ��ي ال � ��ى ال� �ح ��د األدن� � � � ��ى» .وه� � ��ذا ي�ع�ن��ي
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م��ن ش��أن�ه��ا إن �ق��اذ أك �ب��ر ع��دد
ممكن من األرواح ومن سبل العيش في آن
معًا .علينا أن نبذل قصارى جهدنا للقيام
باألمرين معًا ،ويمكننا ذلك.

مخاطر متنوعة
ويرى كاتس أنه «لم يكن أبدًا خيارنا موت

امل�لاي�ين بسبب ال�ف�ي��روس أو بسبب خ��راب
االقتصاد» .كان بإمكاننا ،وما زال ،االعتراف
بأن أفرادًا مختلفني من مواطنينا يواجهون
م �خ��اط��ر م�ت�ن��وع��ة م��ن م ��رض ك��وف �ي��د .19 -
وبالتالي ،فإن بلورة إستراتيجيات تحمي
ال�ف�ئ��ات األك�ث��ر ضعفًا ف��ي سكاننا وتسمح
ألق ��ل ال �ف �ئ��ات ض�ع�ف��ًا ب��ال �ع��ودة إل ��ى ال�ع�م��ل،
وب��ال�ت��ال��ي ت�ح�ق��ق أف �ض��ل م��ا ف��ي «اإلغ �ل�اق»
وأفضل ما في «الفتح».
اتبعت ال�ص�ين وأمل��ان�ي��ا وك��وري��ا الجنوبية

اإلغالق العام جوّ عهم ..والحكومة تتجاهلهم

مسلمو الهند و«الداليت» والعمال
ضحايا الجائحة
أنديرا مطر
تحولت أزمة كورونا في الهند إلى مأساة انسانية،
في وقت وصل إجمالي وفيات الفيروس إلى 3438
واإلصابات إلى  113الفا ،ورغم أن البالد ال تسجل
ّ
أعدادًا مرتفعة نسبيًا ،فإن املخاوف من تفش سريع
للفيروس ال ت��زال قائمة ،بسبب الكثافة السكانية
ف��ي ب�ع��ض م��دن �ه��ا ،م��ا دف ��ع ال�س�ل�ط��ات إل ��ى تمديد
الحجر العام الذي فرضته في  25مارس حتى نهاية
الشهر الجاري.
وت �س� ّ�ب��ب اإلغ �ل��اق ال �ع ��ام ب��إص��اب��ة ث�ل�اث ف �ئ��ات من
السكان بالفقر والجوع .وحول تلك الفئات كشفت
صحيفة لوموند الفرنسية أن «أول الضحايا هم
املسلمون ،ال��ذي��ن ت�م��ارس ال��دول��ة بحقهم سياسية
تمييز منهجية ،ث��م ال��دال�ي��ت ،أو طبقة املنبوذين،
امل �ص �ن �ف��ة ف ��ي أس �ف��ل ال�ت�س�ل�س��ل ال �ه��رم��ي ال�ط�ب�ق��ي،
وثالثًا ماليني العمال من الفقراء ،الذين يغادرون
قراهم إل��ى امل��دن والضواحي ،بحثًا عن عمل ،فيتم
تشغيلهم في أح��ط االع�م��ال وأكثرها مشقة ،بأجر
زهيد ،ومن دون أي ضمانات».

أرقام مخيفة

وت� �ب�ّي�نّ دراس� � ��ة أج��رت �ه��ا «ش �ب �ك��ة ال �ع �م��ل م ��ن أج��ل
العمال املحتاجني» على  11ألف عامل مهاجر ،في
أبريل امل��اض��ي ،أن « %96منهم لم يتلقوا مساعدة
حكومية خالل فترة الحجر ،ووصلت نسبة الذين
لم يتقاضوا رواتبهم إلى  ،%90في حني أن  %70ال
يملكون أكثر م��ن  200روب�ي��ة (أق��ل م��ن  3دوالرات).
وي �ق��ول أغ�ل�ب�ي��ة ال�ع�م��ال ال �ن��ازح�ين إن�ه��م ال ي��أك�ل��ون

نساء هنديات يستخدمن الوشاح بدال من الكمام للوقاية من الفيروس التاجي

م��ا يكفي ،وألن الحكومة منعتهم خ�لال املرحلتني
األول ��ى وال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ،م��ن ال�ع��ودة
إلى ديارهم ،حيث تركوا عائالتهم ،ما وضعهم في
حالة مأساوية».

وعود حكومية
وع��دت الحكومة بمساعدة ال�ف�ق��راء عينيًا وم��ادي��ًا،
لكن سكان األحياء الفقيرة لم يتمكنوا من املطالبة
ب�ه��ا ح�ت��ى اآلن ،ب�س�ب��ب إق��ام��ات�ه��م غ�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة،
وافتقارهم إلى املستندات املطلوبة.

في  14الجاري ،أقرت وزيرة املالية تعميمًا بتوزيع
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ع�ل��ى األس ��ر األك �ث��ر ف �ق �رًا ،ح�ت��ى ملن
ليست لديه بطاقة تموينية ( 670مليون مستفيد
محتمل) كجزء من خطة التحفيز االقتصادي التي
كشف النقاب عنها أخيرًا رئيس الحكومة ناريندرا
مودي ملواجهة تداعيات «كورونا».
لكن خ�ب��راء ه�ن��ودًا يتخوفون م��ن ع��دم دخ��ول هذه
الخطة حيز التنفيذ قبل أغسطس املقبل ،وه��و ما
سيجعل ثاني أكبر دول��ة في العالم من حيث عدد
السكان ( 1.3مليار نسمة) فريسة للجوع.

والسويد وغيرها إستراتيجيات مختلفة
إلنقاذ األرواح وسبل العيش بشكل مستدام
ومضاعف .من السابق ألوان��ه القول إن أيًا
منها وجد اإلستراتيجية املثالية لتحقيق
ذلك.
ولكن ليس من السابق ألوانه أن نقول إنها
ت�ع�ي��د ال�ف�ت��ح ب �ط��رق ت�ح�ت��رم ال�ط�ب�ي�ع��ة األم،
وتقدر الحاجة إل��ى التنسيق وترتكز على
العلم .لذلك ال ت��زال تلك ال��دول تطلب درجة
معينة من ارتداء األقنعة في األماكن العامة،
وممارسة التباعد االجتماعي ،وتقييد عدد
األش �خ��اص ال��ذي��ن يتجمعون ف��ي أي مكان
م�غ�ل��ق ،وح�م��اي��ة األش �خ��اص األك �ث��ر ضعفًا
وال�ح��د م��ن ال �ع��دوى ع��ن ط��ري��ق االخ�ت�ب��ارات
الواسعة النطاق ،والتتبع والحجر الصحي
الح�ت��واء انتشار ال�ف�ي��روس ،حتى الوصول
ّ
الجمعية.
الى املناعة

الحرية والخوف
ل�ك��ن أم �ي��رك��ا ف��ي ح��ال��ة م��ن ال �ف��وض��ى .في

ب�ع��ض األم��اك��ن ت��رى عمليات إع ��ادة فتح
بطريقة تحترم ق��وة الطبيعة األم ،عملية
ف�ت��ح م�ن� َّ�س�ق��ة وم��رت �ك��زة ع�ل��ى ال �ع �ل��م ،وف��ي
أم ��اك ��ن أخ � ��رى ت� ��رى م �ط��اع��م م��زدح �م��ة أو
ص��اح��ب ص��ال��ة أل �ع��اب ري��اض �ي��ة ي�ت�ح��دى
إرش ��ادات املحافظة ،ويهتف املتظاهرون
ويرفعون الفتات تقول« :حريتي ال تنتهي
حيث يبدأ خوفك».
األش�خ��اص ال��ذي��ن يضعون ه��ذه اإلش ��ارات،
وال��ذي��ن يظهرون على قناة «فوكس نيوز»
ل��دع �م �ه��م ،ال ي�ف�ه�م��ون األم� ��ر ج �ي �دًا .ف�ن�ح��ن،
بذلك ،لسنا ضد بعضنا .نحن جميعًا ضد
الطبيعة األم.
ن�ح��ن ب�ح��اج��ة إل ��ى إع� ��ادة ال�ف�ت��ح ون�ح�ت��اج
إل��ى ال�ت�ك�ي��ف ،ول�ك��ن ب�ط��رق ت�ح�ت��رم منطق
الطبيعة األم ،وليس بطرق تجذب موجة
ث��ان �ي��ة ،ول �ي��س ب �ط��رق ت �ت �ح��دى ال�ط�ب�ي�ع��ة.
ه ��ذا ل �ي��س ذك � ��اء .ألن ال�ط�ب�ي�ع��ة ل��م تخسر
أيًا من معاركها منذ بدء الخليقة قبل 4.5
مليارات سنة.

علماء :الوقاية وتعقب العدوى
أفضل من انتظار اللقاح
قال العالم األميركي وليام هيسلتاين الباحث الرائد
ب�م�ج��ال ال �س��رط��ان واإلي� ��دز وال�ج�ي�ن��ات ال�ب�ش��ري��ة إن��ه
يتعني ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ات أال ت�ع��ول ع�ل��ى ظ�ه��ور لقاح
ناجح لكوفيد -19قريبًا حني تتخذ قراراتها بشأن
ت�خ�ف�ي��ف ال �ق �ي ��ود ،م��وض �ح��ًا أن أف �ض��ل ط��ري �ق��ة اآلن
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع امل ��رض ه��ي ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي��ه م��ن خ�لال
ال�ت�ع�ق��ب ال��دق �ي��ق ل �ل �ع��دوى وات� �ب ��اع إج� � ��راء ات ال �ع��زل
ال �ص��ارم��ة ك�ل�م��ا ب ��دأ ف ��ي االن �ت �ش ��ار .ورغ� ��م إم�ك��ان�ي��ة
تصنيع لقاح ،قال هيسلتاين« :لن أعول على ذلك».
وأض� ��اف أن ل �ق��اح��ات ت��م تصنيعها س��اب�ق��ا ألن ��واع
أخ � ��رى م ��ن ف� �ي ��روس ��ات ك ��ورون ��ا ف �ش �ل��ت ف ��ي ح�م��اي��ة
األغشية املخاطية في األن��ف ،حيث يدخل الفيروس
للجسم .وأش ��ار إل��ى أن��ه ح�ت��ى م��ن دون ع�ل�اج ف� ّ�ع��ال
أو ل �ق��اح ي�م�ك��ن ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال �ف �ي��روس م��ن خ�لال
ت�ح��دي��د ال� �ع ��دوى ،وال �ع �ث��ور ع�ل��ى األش �خ��اص ال��ذي��ن
تعرضوا لها وعزلهم .وح��ث ال�ن��اس على استخدام

الكمامات وغسل اليدين وتطهير األسطح والتباعد
االجتماعي.
ّ
وفي هذا السياق ،حذر بعض الباحثني من «التفاؤل
الزائد» حول اللقاح ،قائلني إن العدوى ستبقى معنا
وقتا طويال .ونقلت «سكاي نيوز» عن البروفيسور
البريطاني دافيد روبرستون رئيس قسم الجينوم
ال� �ف� �ي ��روس ��ي وامل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ال �ح �ي��وي��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة
غالسكو أنه ال مجال للقضاء على الفيروس بشكل
نهائي ،والسبب هو خاصية العدوى وقدرتها على
االن�ت�ق��ال بشكل كبير ج �دًا .وي��رى أن ال�ف�ي��روس غير
قابل للسيطرة ،وسيصبح فيروسا عاديا ومنتشرا
بني سكان العالم ،خالل األعوام املقبلة.
لكن رغم هذه التحذيرات ،تتضافر عشرات الجهود
لتطوير اللقاحات في جميع أنحاء العالم .وفي هذا
االط ��ار ح�ق��ق ال�ع�ل�م��اء ف��ي ت��اي�ل�ن��د ن�ت��ائ��ج واع ��دة في
اختبار لقاح على الفئران.

بريطانيا تختبر «هيدروكسي كلوروكين»
وترامب يتوقف عن تناوله
بدأت اململكة املتحدة تجربة ملعرفة مدى نجاعة عقارين
يستخدمان ل�ع�لاج امل�لاري��ا ف��ي ع�لاج م��رض «ك��وف�ي��د -
 .»19وتجري التجربة ،في مدينتي أكسفورد وبرايتون،
على أكثر من  40ألف عامل في مجال الرعاية الصحية
من املخالطني ملرضى «كوفيد  .»19 -ويقول البروفيسور
نيكوالس وايت ،أحد القائمني على الدراسة« :ال نعرف
ح �ق��ًا م��ا إذا ك ��ان ع �ق��ار ال �ك �ل��وروك�ين أو ال�ه�ي��دروك�س��ي
ً
كلوروكني فعاال كعالج ملرض كوفيد -19أم ضارًا».
وأف �ض��ل ط��ري�ق��ة ل�لإج��اب��ة ع�ل��ى ه��ذا ال �س��ؤال ه��ي إج��راء

ه��ذه التجربة ال�س��ري��ري��ة ،ال�ت��ي ت�ق��وم على تلقي نصف
عدد املشاركني عقار الكلوروكني ،وتلقي النصف اآلخر
عالجًا وهميًا ،م��ن دون معرفة املشاركني أو الباحثني
بطبيعة ما تلقاه أي من الفريقني.
وفي الواليات املتحدة ،قال الرئيس دونالد ترامب إنه
سيتوقف عن تناول دواء هيدروكسي كلوروكني خالل
يوم أو يومني ،وذلك بعد ان كشف قبل أيام أنه يتناوله
لوقاية نفسه من كورونا رغم التحذيرات بشأن أعراضه
الجانبية.
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مسلسل الثري والطاغية مستمر في سوريا
ديفيد غاردنر «فايننشال تايمز»
ترجمة محمد أمين
العداء محتدم في قلب نظام بشار
األسد ،في وقت يبدو أن الدكتاتور
السوري قريب من تحقيق النصر في
الحرب األهلية المستمرة منذ تسع
سنوات ،التي دمرت معظم أنحاء
البالد.
لقد جذب الخالف الذي ظهر إلى
العلن بين الرئيس األسد وابن خاله
رامي مخلوف ،الذي يعتبر أغنى رجل
في سوريا ،انتباه السوريين والعرب،
فخالل عقدَ ين من حكم بشارّ ،
مثل
الرجالن «ترويكا سلطة» مع ماهر
األسد ،األخ األصغر للرئيس .فاآلن ،أصبح
للدراما التلفزيونية السورية التي
ُتعرض في رمضان منافس حقيقي،
هو مسلسل الثري والطاغية!

■سياسي عربي َّ
مطلع :النزاع
كله يدور حول ثروة أغنى
رجل في سوريا
■أن يُ علن مخلوف نزاعه مع
بشار على المأل ..يعني أنه
جريء أو يائس
■ماهر األسد ضم ميليشيات
مخلوف إلى الفرقة الرابعة
التي يقودها
■من الصعب رؤية رامي
ً
منافسا قاب ً
ال لالستمرار ضد
بشار األسد
■مخلوف يخشى أن يُ قتل
بطريقة غامضة ..مثلما
حدث مع رستم غزالة
أو آصف شوكت

مخلوف وبشار..

دراما تلفزيونية أم معركة حتى الموت؟

دك �ت��ات��وري��ة ع��ائ �ل��ة األس ��د ح�ك�م��ت س��وري��ا نصف
ق ��رن ،ظ �ل��ت أم ��ور ال �خ�ل�اف��ات داخ ��ل ال �ع��ائ �ل��ة س��رًا،
واآلن ،ال بد أن يكون مخلوف إما جريئًا أو يائسًا
حتى يكشف خالفه مع األسد إلى العلن.
ن �ش��ر م �خ �ل��وف ث�ل�اث��ة م �ق��اط��ع ف �ي��دي��و ع �ل��ى م��وق��ع
«ف�ي�س�ب��وك» ي�ش�ك��و م��ن أن ح�ك��وم��ة األس ��د ت�ح��اول
م � �ص ��ادرة إم �ب ��راط ��وري �ت ��ه ال �ت �ج��اري��ة ال �ت ��ي ي �ص� ّ�ر
على أنها خدمت بشار األس��د ط��وال فترة الحرب
األهلية التي كادت تعصف بنظامه.
ال �س �ب��ب ال �ظ��اه��ر ل �ل �خ�لاف ه��و م �ط��ال �ب��ة ال�ح�ك��وم��ة
ل�ش��رك��ة س�ي��ري�ت��ل ل�ل�ه��ات��ف امل �ح �م��ول ،ومنافستها
األص� �غ ��ر «إم ت ��ي إن» ،ب ��دف ��ع م� �ئ ��ات امل�ل�اي�ي�ن م��ن
ال � � ��دوالرات إل ��ى ال �ح �ك��وم��ة ،ال �ت��ي ت �ع��ان��ي ض��ائ�ق��ة
م ��ال� �ي ��ة ع� �ل ��ى ش� �ك ��ل ض � ��رائ � ��ب م � �ت� ��أخ� ��رة ورس� � ��وم
ترخيص .وت��م اعتقال املسؤولني التنفيذيني في
«سيريتل».

معركة حتى املوت
لقد ازده��رت تجارة مخلوف تحت ستار االقتصاد
ال��ذي تهيمن عليه ال��دول��ة ،فإلى جانب «سيريتل»،
يشغل مناصب قيادية في مجاالت البناء والهندسة
والسياحة والعقارات واملصارف والتأمني والنفط
والغاز.
وي�خ�ض��ع م�خ�ل��وف ل�ل�ع�ق��وب��ات األم�ي��رك�ي��ة م�ن��ذ ع��ام
 2008وفرض عليه االتحاد األوروبي ،عقوبات خالل
الحرب األهلية ،بزعم أنه استخدم جهاز املخابرات
ل�ت��ره�ي��ب امل�ن��اف�س�ين ال �ت �ج��اري�ين ،واع �ت �ب��اره ال��رج��ل
الثري للنظام.
في مقابلة سيئة السمعة مع الراحل أنتوني شديد،
م��ن صحيفة ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز ،ح�ين وج�ه��ت عائلة
األسد نيران أسلحتها ضد ما كان انتفاضة سلمية،
أعلن مخلوف أن «هذه معركة حتى املوت».
واآلن ،يقول في أحد مقاطع الفيديو« :أري��د توجيه
رسالتي إلى الرئيس ،لقد بدأت أجهزة االستخبارات
في االعتداء على حريات شعبنا ..هؤالء هم شعبك..
ه��ؤالء ه��م م��ؤي��دوك» ،وم��ن ال��واض��ح أن مخلوف ال
يمزح.
من الصعب جدًا ّ
تتبع كيفية وصول األمور إلى هذا
الحد في نظام مغلق تمامًا ،وباإلضافة إلى املواجهة
التي وقعت بني حافظ األسد وشقيقه رفعت ،كانت
هناك الكثير من األحداث ،لكن القليل من املعلومات

والكثير من نظريات املؤامرة حول ما حدث بالفعل.

وفاة غامضة
عام  ،2005زعم النظام السوري أن غازي كنعان ،وزير
الداخلية والحاكم الفعلي للبنان خ�لال معظم فترات
االحتالل السوري الذي استمر  29عامًا ،قد انتحر.
يبدو أنه عارض اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق
الحريري في فبراير من ذل��ك العام ،ال��ذي تورطت فيه
دمشق ،وخلفه رستم غزالة ،كرجل سوريا في لبنان،
ال ��ذي ت��وف��ي بشكل غ��ام��ض أي�ض��ًا ع��ام ُ ،2015
ودف�ن��ت
أسراره معه ،ويبدو أنه ال أحد له صلة بقتل الحريري
ما يزال على قيد الحياة.
كان ُينظر إلى كنعان على أنه منافس لألسد ،وكذا كان
صهر الرئيس ،ورئيس املخابرات العسكرية السابق
آص� ��ف ش ��وك ��ت ،ال � ��ذي ق �ي��ل إن امل� �خ ��اب ��رات ال�ف��رن�س�ي��ة
ً
واملخابرات التركية بحثت ترشيحه بديال لألسد.
ُ
وع �ن��دم��ا ق �ت��ل ف ��ي ت�ف�ج�ي��ر ع� ��ام  2012مل �ج �ل��س األم ��ن

رئيس الحكومة :قد ال نجد ثمن الخبز

تهديد للنظام
لقد رسخت «مؤسسة البستان» ،وهي منظمة خيرية
ي�م�ت�ل�ك�ه��ا م �خ �ل��وف ،م��ع م�ي�ل�ي�ش�ي��ات ق��وام �ه��ا  30أل��ف
ج �ن��دي ،ج ��ذوره ��ا ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال�س��اح�ل�ي��ة ال�ش�م��ال�ي��ة
الغربية لسوريا ،حيث تتركز األقلية العلوية.
ّ
قد يبدو أن مخلوف يمثل تهديدًا للنظام ،مع امتالك

نحتاج  211مليون دوالر بشكل عاجل

رئيس مكتب مفوضية الالجئين
لـ سبقلا :اليمن أكبر أزمة إنسانية

لبنان على أعتاب أزمة غذاء
بيروت  -أنديرا مطر
ب��ات اللبنانيون على أع�ت��اب أزم��ة غ��ذاء
وقد ال يجدون رغيف الخبز ليأكلوه ،في
ظل أزمات اقتصادية وسياسية وصحية
متالحقة توجها وب��اء ف�ي��روس ك��ورون��ا.
وأمس أعلن رئيس الحكومة حسان دياب
أن ل�ب�ن��ان م�ع��رض مل��واج�ه��ة أزم ��ة غ��ذائ�ي��ة
ّ
كبيرة ،مشيرًا في مستهل جلسة ملجلس
ال � ��وزراء ف��ي ال �س��راي مل�ن��اس�ب��ة م ��رور 100
ي��وم على نيل حكومته الثقة ،أن «خزينة
الدولة خاوية ،وأن هناك مكابرة في إعالن
الحقيقة للناس».
وف ��ي ال �ش ��أن االق �ت �ص��ادي وامل ��ال ��ي ،أع�ل��ن
دياب تمسك حكومته بالنظام االقتصادي
الحر .والتصميم على تحويل االقتصاد
م��ن ري�ع��ي إل��ى منتج ،معلنًا أن حكومته
في الطريق الصحيح نحو ب��دء الترجمة
العملية مل �ق��ررات س�ي��در ،بحيث يستفيد
لبنان سريعًا من ورشة االنقاذ املالي.
وق� � ��ال دي � � ��اب ،إن ت �ف �ش��ي وب� � ��اء ك ��ورون ��ا
وتداعياته االقتصادية أطلق شرارة أزمة
ع��امل�ي��ة ف��ي األم ��ن ال �غ��ذائ��ي .م �ح��ذرًا م��ن أن
لبنان معرض ملواجهة أزمة غذائية كبيرة
وأن عددا كبيرا من اللبنانيني قد يجدون
ص �ع��وب��ة ق��ري �ب��ا ف ��ي ت��وف �ي��ر ث �م��ن ال�خ�ب��ز.
وط ��ال ��ب ف ��ي م� �ق ��ال ب �ص �ح �ي �ف��ة واش �ن �ط��ن
ب ��وس ��ت ب� � �ض � ��رورة م� �ق ��اوم ��ة امل � �ح� ��اوالت
ال��رام�ي��ة لتقييد ص ��ادرات ال �غ��ذاء وإن�ش��اء
صندوق دولي استثنائي ملساعدة الشرق
األوسط على تجنب أزمة حادة ،ألنه بغير
ذل ��ك «رب �م��ا ي�ط�ل��ق ال �ج��وع ش� ��رارة م��وج��ة
هجرة جديدة إلى أوروبا».
وأردف« :قبل بضعة أسابيع شهد لبنان
أول اح� �ت� �ج ��اج ��ات ال � �ج � ��وع ،ف �ق ��د ت��وق��ف
كثيرون من اللبنانيني عن ش��راء اللحوم
وال �ف��اك �ه��ة وال� �خ� �ض ��روات ،ورب �م��ا ي�ت�ع��ذر
عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز».
ّ
وق � ��ال دي � ��اب ان � ��ه ت �ب��ل��غ وع � � �دًا م ��ن ح��اك��م
مصرف لبنان رياض سالمة ،أن املصرف
ّ
سيتدخل ف��ي ال�س��وق ،اعتبارًا م��ن اليوم،
لحماية الليرة ولجم ارتفاع سعر صرف
ال� ��دوالر ودع ��م اس �ت �ي��راد ال�س�ل��ع ال�غ��ذائ�ي��ة
األس��اس �ي��ة وف �ق��ًا ل �ج ��داول ت��م ت�ح��دي��ده��ا،
وس�ت�ك��ون ه �ن��اك م�ت��اب�ع��ة ي��وم�ي��ة لخفض
أسعار امل��واد الغذائية ،والتي سيلمسها
اللبنانيون.
وف��ي ه��ذا االط��ار أص��در سالمة بيانا قال
ف�ي��ه ان امل �ص��رف امل��رك��زي واب �ت��داء م��ن 27

السوري ،أودى أيضًا بحياة وزير الدفاع وقائد عسكري
رف�ي��ع آخ ��ر ،أع�ل�ن��ت امل�ع��ارض��ة آن ��ذاك ،مسؤوليتها عن
الهجوم ،لكن الكثير من املراقبني السوريني يعتقدون
أنها تصفيات داخ��ل النظام ،على الرغم من أن��ه يبدو
من املبالغة حتى بمعايير النظام أن يتم تفجير مكتب
األمن القومي من أجل اغتيال رجل واحد.
وع �ل��ى ض ��وء ه ��ذه ال �س��واب��ق ،رب �م��ا ق�ص��د م�خ�ل��وف أن
ت�ك��ون ه��ذه ال�ف�ي��دي��وه��ات بوليصة ت��أم�ين ض��د مصير
م�م��اث��ل ،وم��ع ذل��ك ،م��ن الصعب رؤي�ت��ه كمنافس قابل
لالستمرار لألسد.

جيش خاص مدرب في إيران ،وثروة وتدفقات نقدية
ت �ن��اف��س امل �ي��زان �ي��ة امل �ت �ع �ث��رة ل ��دول ��ة م ��دم ��رة ،وش�ب�ك��ة
للرعاية االجتماعية تتفوق على رع��اي��ة ال��دول��ة .لكن
ج ��رى ض��م م�ي�ل�ي�ش�ي��ات��ه إل ��ى ال �ف��رق��ة امل ��درع ��ة ال��راب�ع��ة
ب�ق�ي��ادة م��اه��ر األس ��د ،ك�م��ا ي�ج��ري تهميش مؤسسته
الخيرية من قبل الشبكات الخيرية الكبرى ،وتنفيذًا
ل �ط �م��وح��ات أس �م��اء األس � ��د ،زوج� ��ة ال��رئ �ي��س ،وبينما
ي�ت��راج��ع ال�ق�ت��ال ف��ي س��وري��ا ،ي�ب��دو أن ث ��روة مخلوف
الهائلة هي الهدف.
في سبتمبر املاضي ،طالب نظام األس��د العشرات من
رج��ال األع�م��ال البارزين بتقديم الدعم واملساعدة في
إن �ق��اذ ال �ب�ل�اد ،وت �ج��اوب��ت م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ت�ج��ار التي
أث� ��رت م��ن ال� �ح ��رب .وي �ق��ول س �ي��اس��ي ع��رب��ي م�ط�ل��ع إن
مخلوف رف��ض طلب األس ��د ،كما ع��ارض خططا ملنح
ُ
امتياز شركة هاتف خلوي ثالثة ،طلب منه التنازل
ُ
عن ثلث عمالء «سيريتل» ،ملصلحتها ،ويبدو اآلن ،أنه
سيخسر كل شيء ..وهكذا ،يستمر املسلسل الدرامي.

■ «كورونا» يفتك باليمنيين ..وضحاياه باآلالف
وليد قرضاب

عجوز مرتدياً كماماً يلتمس صدقة في شارع الحمرا وسط بيروت (أ.ف.ب)

خالف متصاعد
بين التيار الحر وحزب
الله «ال ُيمكن
حمل البارودة
والشعب جائع»
يقطع «قانون
ّ
هل
قيصر» األميركي
أوصال منظومة
حزب الله؟
م ��اي ��و س �ي �ت �خ��ذ اإلج � � � � ��راءات ال� �ض ��روري ��ة
ل �ح �م��اي��ة ال� �ل� �ي ��رة ،وم � ��ن ض �م �ن �ه��ا ت��أم�ين
الدوالرات لتأمني استيراد املواد الغذائية
األساسية.

ُّ
تصدعات في الفريق الواحد

وق �ب �ي��ل س��اع��ات ع �ل��ى اح �ت �ف��ال ال�ح�ك��وم��ة
بمئوية أيامها ،برزت الى العلن تصدعات
ب�ين ال�ف��ري��ق ال��واح��د ،ال س�ي�م��ا ب�ين فريق
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على
خلفية خطة الكهرباء وملف التعيينات

وملف التطبيع مع سوريا ،الذي دعا إليه
أمني عام حزب اهلل حسن نصراهلل.
فريق رئيس الجمهورية يصر على ادراج
معمل سلعاتا ضمن خطة الكهرباء بعدما
اس �ق �ط��ه ت �ح��ال��ف ال �ث �ن��ائ��ي ال �ش �ي �ع��ي م��ع
دياب ،االمر الذي اعتبر تحديا من رئيس
الحكومة للنائب جبران باسيل الذي يصر
على انشاء املعمل «لحسابات مناطقية».
م� �ص ��ادر س �ي��اس �ي��ة ت �ك �ش��ف ل� �ـ سبقلا ان
خ �ل�اف ب��اس �ي��ل م ��ع دي � ��اب ي �ع��زز ح�ض��ور
األخير في بيئته السنية .ولفتت املصادر
ان ال� �خ�ل�اف ه ��و واج� �ه ��ة ل �خ�ل�اف أع �م��ق،
ب� ��دأ ي �ب��رز ب�ي�ن ال �ت �ي��ار ال �ع��ون��ي وح�ل�ي�ف��ه
ح ��زب اهلل ،ظ� ّ�ه��رت��ه ف��ي األس �ب ��وع األخ �ي��ر
أص� ��وات ع��ون�ي��ة ص� ّ�وب��ت ن�ح��و ح ��زب اهلل
ل �ل �م��رة األول � � ��ى م �ن��ذ  .2005ح �ي��ث ح� ّ�م��ل
رئيس التيار ج�ب��ران باسيل «ق��وى األم��ر
ّ
الواقع» املسؤولية عن تفلت املعابر على
ال �ح ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة  -ال �س��وري��ة ،وت��وال��ت
بعدها التلميحات الصريحة ال��ى حزب
اهلل ع�ل��ى ل �س��ان ع ��دد م��ن ق �ي��ادات ال�ت�ي��ار،
ك ��ان آخ��ره��ا امل��وق��ف ال ��ذي اع�ل�ن��ه ال�ن��ائ��ب
زياد أسود في اطار تعليقه على السياق
السياسي لألزمة االقتصادية بالقول« :ال
ُي�م� ِ�ك��ن ح�م��ل ال �ب��ارودة وال�ش�ع��ب ج��وع��ان،
ال � �ل ��ي ب � ��دو ي �ح �م��ل ب� � � � ��ارودة ب � ��دو ي �ك��ون
شعبو مرتاح» ،وهو ما اعتبرته املصادر
«تهديدا» بنزع الغطاء املسيحي عن حزب
اهلل ال��ذي «لن يستطيع الصمود من دون
التضامن العوني معه ،وأن على الحزب
أن يعرف بأنه ال ُيمكن الجمع بني الفساد

واملقاومة» ،وفق النائب اسود.
وف � � ��ي اط� � � ��ار م� �س ��اع ��ي ال � �ت � �ب� ��ري� ��د ،ك �ش��ف
االع �ل�ام� ��ي س ��ال ��م زه � � ��ران ع ��ن ل� �ق ��اء ج�م��ع
ب ��اس� �ي ��ل ب ��وف� �ي ��ق ص � �ف� ��ا ،رئ � �ي� ��س وح � ��دة
االرت � �ب ��اط وال �ت �ن �س �ي��ق ف ��ي ح� ��زب اهلل في
الساعات االخيرة املاضية.

صندوق النقد ..وقيصر
وسط هذه األج��واء الحكومية املشحونة،
تسير جوالت التفاوض مع وفد صندوق
ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي ب �ث�لاث��ة أرق � ��ام م�ت�ض��ارب��ة
ف��ي ت�ق��دي��ر ال�خ�س��ائ��ر ،رق��م م�ص��رف لبنان
ورق��م وزارة امل��ال ورق��م جمعية املصارف،
ف��امل �ص��ارف وامل ��رك ��زي ي� �ق ��دران ال�خ�س��ائ��ر
ب� � �ـ 104آالف م �ل �ي��ار ب ��دل  241أل ��ف م�ل�ي��ار
وف��ق الحكومة ،أي بفارق  137ال��ف مليار
ب �ي�ن ال �ج �ه �ت�ي�ن .وب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع ع�م�ل�ي��ة
التفاوض م��ع ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي ،تم
تسليط الضوء على عمليات التهريب الى
س��وري��ا ،وال�ت��ي ه��ي مسألة غير منفصلة
ع ��ن امل� �ف ��اوض ��ات ال� �ج ��اري ��ة ،ال س �ي �م��ا ان��ه
اح��د املطالب التي تشدد عليها الجهات
الدولية املانحة.
وه� � � ��ذا ك� �ل ��ه ف � ��ي ض � ��ل ت � ��زاي � ��د ال �ض �غ ��وط
األم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى س ��وري ��ا ول� �ب� �ن ��ان ،ب �ن��اء
على «ق��ان��ون قيصر» االميركي ملحاسبة
س��وري��ا وح�ل�ف��ائ�ه��ا ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط،
وم��ن ضمنهم ح��زب اهلل ،حيث سيحاول
«قانون قيصر» الذي يدخل حيز التنفيذ
مطلع يونيو تقطيع أوصال هذه املنظومة
بني بيروت وطهران.

فتكت جائحة كورونا باليمن حاصدة آالف الضحايا
ف��ي وق ��ت ق�ص�ي��ر ،ف��ي ظ��ل ع�ج��ز ال �ق �ط��اع ال�ط�ب��ي ال��ذي
انهكته الحرب التي نتجت عن انقالب الحوثيني على
الحكومة الشرعية اض��اف��ة ال��ى م�ع��ان��اة اليمنيني من
امراض اخرى سببتها املجاعة والكوليرا.
وف��ي وق��ت ال ت�ف�ص��ح ال�س�ل�ط��ة ال�ش��رع�ي��ة وال�ح��وث�ي��ون
ع��ن األرق��ام الفعلية لإلصابات بكورونا او الوفيات،
ك�ش��ف ت�ق��ري��ر ل �ـ«ال �ج��زي��رة ن��ت» أم ��س ،ارق��ام��ًا ص��ادم��ة
ت��ؤك��د وف ��اة ن�ح��و أل��ف ش�خ��ص ف��ي ال�ع��اص�م��ة املؤقتة
عدن ،جراء اإلصابة بموجة من الفيروسات من بينها
ك��ورون��ا تفشت عقب األم�ط��ار الجارفة التي شهدتها
في أبريل املاضي .إضافة إلى نحو مئتني في صنعاء،
أما تعز التي تتعرض لهجمات شرسة من الحوثيني،
فإن معركتها مع كورونا باتت مفتوحة .ونقل تقرير
الجزيرة عن أطباء ومصادر خاصة أن عدد اإلصابات
امل� ��ؤك� ��دة ف ��ي ص �ن �ع��اء أك �ث ��ر م ��ن  500ح ��ال ��ة ،رغ� ��م أن
الحوثيني ال يعترفون سوى بأربع حاالت فقط.
ويعالج مستشفى الكويت بصنعاء حاليا أك�ث��ر من
 400ح��ال��ة ،ويتم دف��ن ال��وف�ي��ات ب��إش��راف أح��د األطباء
بعد غسلهم بمادة كلوركس للتعقيم.
وقال يمنيون ان امليليشيات الحوثية تقوم بتهديدهم
بالسجن وبوقف الرعاية الطبية عن اقاربهم املصابني
في حال تحدثوا عن وفيات بسبب الفيروس.

مفوضية الالجئني
وح��ول ذل��ك ،تحدث رئيس مكتب املفوضية السامية
ل�ل�أم ��م امل �ت �ح ��دة ل� �ش ��ؤون ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال ��دك� �ت ��ور س��ام��ر
ح ��دادي ��ن ل �ـ سبقلا ،ع��ن ال� �ن ��داء ال� �ط ��ارئ ل�لاس�ت�ج��اب��ة
ل �ت��داع �ي��ات ف �ي��روس ك ��وف �ي ��د ،-19ال� ��ذي وج �ه �ت��ه االم��م
املتحدة ويهدف إلى جمع  6.7مليارات دوالر ملساعدة
ال��دول االك�ث��ر ف�ق�رًا .ولفت إل��ى ان املفوضية تعمل في
ال� ��دول ال �ت��ي ي�ع�ت�ب��ر وب ��اء ك��ورون��ا «ح��ال��ة ط� ��وارئ ما
ف��وق ح��ال��ة ط ��وارئ» م�ث��ل ال �ع��راق وليبيا وال�ص��وم��ال
ً
وسوريا واليمن وفنزويال .قائال ان الوضع في اليمن
يشكل أكبر أزم��ة إنسانية وتواجه البالد اآلن تهديد
وب��اء ك��ورون��ا ال��ذي يأتي ف��ي ظ��ل دم��ار أكثر م��ن %90
من املرافق الطبية فيها ،واستفحال املجاعة ،وتضرر
امل �خ �ي �م��ات ب�ف�ع��ل ال �ف �ي �ض��ان��ات واألم � �ط� ��ار ،الف �ت��ا إل��ى
ان امل�ف��وض�ي��ة ت�ح�ت��اج ب �ص��ورة ع��اج�ل��ة ألك�ث��ر م��ن 211
مليون دوالر لتقديم املساعدات هناك الكثر من مليون
شخص معرضني للخطر.
وقال حدادين لـ سبقلا إن هذه الجائحة تمثل ّ
تحديا
عامليا ال يمكن التصدي ل��ه إال بالتضامن والتعاون
الدوليني .موضحا ان الخطة الشاملة للنداء األممي

خطة بـ 745مليون دوالر
لمواجهة تداعيات الوباء
في دول تعيش «طوارئ
ما فوق طوارئ»
الدعم اإلنساني سيتضرر
جراء أزمة اإلغالق.
والكويت شريك
إستراتيجي للمفوضية
وضعت بالتنسيق مع مختلف منظمات األمم املتحدة
وال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر ،وان م�ف��وض�ي��ة ش ��ؤون ال�لاج�ئ�ين
ت�س�ع��ى م��ع ش��رك��ائ �ه��ا امل �ي��دان �ي�ين إل ��ى ت�ن�ف�ي��ذ ب��رام��ج
إغاثة تصل قيمتها إلى  745مليون دوالر ،منها 273
مليون دوالر لدول الشرق االوسط وشمال افريقيا في
املناطق الشديدة الخطورة.

تأثير اإلغالق على الدعم
وقال حدادين ان اآلثار السلبية على االقتصاد العاملي
التي سببتها اجراءات االغالق ستؤثر على املساعدات
اإلن �س��ان �ي��ة ،الف �ت��ا إل ��ى ال �ع �م��ل ع �ل��ى اع � ��داد ال �ت �ق��اري��ر
باالحتياجات لألشخاص الذين يقعون ضمن والية
املفوضية ووضع خطط االستجابة السريعةلهم.
وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ق� ��ال ح ��دادي ��ن ل� �ـ سبقلا إن ل��دى
امل �ف ��وض �ي ��ة ش� ��راك� ��ة م �م �ي ��زة وم �ت �ي �ن��ة م� ��ع ال �ح �ك��وم��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ول�ط��امل��ا حظيت بسياسة ال �ب��اب امل�ف�ت��وح.
منوهًا بمساهمات الكويت في اغاثة ماليني الالجئني
وال�ن��ازح�ين عبر املفوضية ف��ي دول كثيرة منذ 2013
ول�غ��اي��ة ال �ي��وم ب�ن�ح��و  430م�ل�ي��ون دوالر .مضيفًا أن
ال�ك��وي��ت ت�ع��د م��رك��زا للعمل اإلن�س��ان��ي ال�ع��امل��ي ،تحت
راية قائد العمل اإلنساني سمو االمير صباح األحمد،
وه��ي ش��ري��ك اس�ت��رات�ي�ج��ي للمفوضية .ول�ف��ت إل��ى ان
املفوضية ب��دأت بتنفيذ ب��رن��ام��ج ال��زك��اة امل�ت��واف��ق مع
الشريعة اإلسالمية ،ولهذا الغرض أسست شراكة مع
بيت الزكاة الكويتي ،بجانب شراكاتها مع جمعيات
خيرية ،وش��رك��ات م��ن القطاع ال�خ��اص .الف�ت��ا إل��ى انه
يستطيع أي شخص أو جهة أن تقدم دعمها امل��ادي
ل�ل�م�ف��وض�ي��ة ع��ن ط��ري��ق ال �ت �ب��رع امل �ب��اش��ر أو ب��رن��ام��ج
«الزكاة لالجئني».

 18الكويت
ُكو ُروناَ ..كوَّ رونا!

د .سعود محمد العصفور
ف��ي زم ��ن «ك ��ورون ��ا» ت�ق�ل�ب��ت ب�ن��ا األح� ��وال،
وثقلت بنا األح�م��ال ،فقد غ��دت كل ح��رارة
في الجسم «كورونا» ،وكل وجع في الجسد
«كورونا» ،وكل حديث لنا لم تخل عبارته
م��ن لفظة «ك ��ورون ��ا» ..ص�غ�ي��رن��ا وكبيرنا
�ان،
ص ��ار ي��ردده��ا م��ن دون ك � ٍ
�ف وال إم �ع� ٍ
فالكل س��ار ف��ي رك��اب�ه��ا ،وأدخ ��ل أن�ف��ه في
كونها ،وتبارى حتى أدعياء الطب الشعبي
في ابتكار عالجها!
واإلج � � � � � � ��راءات االح� � �ت � ��رازي � ��ة م� ��ن ش��دت �ه��ا
«ك��ورت �ن��ا» ،فصحنا ب �ص��وت واح� ��د« :لقد
َ
ك � َّ�ورون ��ا» ،ول�ع�ب��وا بنا ف��ي ملعب م��ن دون
«كورة» ،واإلصابات بتنا ننتظرها كشغفنا
ب��األه��داف ت ��ارة ،وب��ال�خ��وف م��ن تسجيلها
في مرمانا تارة أخرى .بات الدوري ينتظره
ك��ل أح ��د ،ح�ت��ى م��ن ال ي�ف�ق��ه ف��ي ال��ري��اض��ة
وامل�لاع��ب ،ف��ي موعد واح��د ال ُيخلف ،عند
الساعة الثانية بعد الظهر ،وكأننا نرقب
حتمًا ومصيرًا نتشارك فيه همًا.
«امل �س �ح��ات» كلما زادت ف��ي ال �ي��وم ال��واح��د
علينا أن ننتظر املزيد ،وكأننا في ماراثون
ن��ري��د امل��زي��د امل ��زي ��د ،ع�ل�م��ًا وي�ق�ي�ن��ًا أن من
ُيصاب بإصابة بسيطة ال يلبث أن يتعافى
ب�ح�م��د هلل وف�ض�ل��ه ،ف�ه��ل ن�ح��ن ف��ي حاجة
إل��ى ال��وق��وف ع�ل��ى امل��زي��د م�ن�ه��ا ،أخ�ب��رون��ي
إن كنت مخطئًا ،ه��ل نحن ف��ي انتخابات
واستطالعات رأي ،أو في حساب جمعي
دقيق متوافق مع تركيبتنا السكانية؟!
ال��رع��ب َّ
دب ف��ي أوص��ال �ن��ا ،وارت� �ع ��دت منه
فرائصنا ،حتى بتنا نخشى ال�خ��روج من
منازلنا أو نأخذ موعدًا للتسوق لئال نكون
عينة عشوائية ملسحة كورونية تلقينا في
غياهب املحاجر ،لنكن بعدها للراصدين
م �ن ��اظ ��ر وم� �خ ��اب ��ر ،ف ��رح �م ��ة ب �ن ��ا ج�م�ي�ع��ًا
أوق� �ف ��وه ��ا ،أو اح �ص ��روه ��ا ع �ل��ى امل�ش�ت�ب��ه
ِ
إصابته حقيقة ،فهو بذاته س��وف يأتيكم
ساعيًا إليكم بحتفه ،كما يمكن تعميمها
ع�ل��ى م��ن ي�ت��ول��ى ش��أن��ا م��ن ش ��ؤون اإلدارة
من موظفي الدولة في هذا الوقت ،والعاملني
في األسواق واملحال التجارية ،ومن يتولى
توصيل املواد الغذائية وغيرهم ممن تتطلب
حاجة الناس التعامل املباشر معهم.
أرج��و أن أك��ون مخطئًا ف��ي ت�ص��وري لهذا
ال�ح��ل م��ع ك��ام��ل ت�ق��دي��ري للجهود املبذولة
ملعالي وزير الصحة املجتهد النشط الشيخ
الفاضل صاحب الخلق ال��رف�ي��ع ،والسيرة
ال�ح�س�ن��ة ال �ع �ط��رة ال �ش �ي��خ ب��اس��ل ال�ص�ب��اح
حفظه اهلل ورعاه.
أبداننا بدأت «تتكور» ،وأفكارنا «تتمحور»
ف ��ي زم ��ن «ك ��ورون ��ا األغ� �ب ��ر» ،ع��رف �ن��ا فيه
«الكمام» ،و«ال�ق�ف��از» ،وصرنا نتنقل بهما
كأننا على سطح ك��وك��ب فضائي ،غ��ادره
أهله إلى مغاراتهم وكهوفهم ،نبحث عنهم
وه��م في هلعهم ال��دائ��م ،قد أعيتهم الحيلة،
ف �ب �ع��د ح� �ي ��اة ت ��رح ��ال ص ��اخ �ب ��ة ،أق �ع��ده��م
«ك��ورون��ا» بعد أن أغ�ل��ق م �ط��ارات عقولهم
وجعلها تنتظر في محطاتها العالقة.
«ك��ورون��ا» حتمًا استطعت أن «ت�ك��ورن��ا»،
وتحيلنا إلى فقاعات سابحة في فضائك،
َّ
تتحكم في مصائرنا أنى شئت ،وتجعل من
حياتنا سلعة رائجة لك ،ف��ازدادت بسببك
األسعار ،وزاد في بعضها االحتكار ،حتى
بحث عنها طالبها ليل نهار ،ون��ال ثمنها
تاجر جشع بغير اقتدار.
م��اذا بعد يا «ك��ورون��ا» ،لم يعد في وسعنا
وصف تدميرك ،وال قصر توصيفك ،فقد
نلت منا حتى ح��ارت بك الفهوم واألفكار،
وتسابقت بنشر خبرك كواسر األط�ي��ار..
م��اذا بعد يا «ك��ورون��ا» بعد أن نجحت في
تكويرنا ؟!

على أوتار الفكر
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كتاب وآراء

ذكريات أثارها األستاذ حمزة عليان
في هذا اليوم ،طالعنا أستاذنا الكبير حمزة عليان ونحن نخوض
حرب انتشار وباء كورونا بمقالة رائعة أفردها عن ذكريات األستاذ
الكبير فاضل الجمالي رئيس وزراء ال�ع��راق السابق ومندوبه في
األمم املتحدة أيام عهد امللكية ،الذي كان أحد قادة الساسة العراقيني
في ذلك العهد.
وكما يقال إن الشيء بالشيء يذكر ،ففي فترة الستينيات كنت
قائمًا بأعمال سفارتنا في جمهورية تونس الشقيقة الفترة التي
ك��ان يعيش بها األستاذ فاضل الجمالي .ونظرًا ملا ك��ان يتمتع به
الرجل من شهرة سياسية عاملية وسمو في األخالق في الوقت الذي
كان قريبًا ومقربًا من القصر الجمهوري ومن الرئيس بورقيبة على
األخص ،فقد كان يحضر معظم املناسبات الدبلوماسية الرئاسية،
تلك امل�ن��اس�ب��ات ال�ت��ي جمعتنا ب��ه وخلقت ف��ي م��ا بيننا رب��اط��ًا من
الصداقة واأللفة واألبوة واالحترام.
كان األستاذ فاضل الجمالي يسكن في تونس في منزل ريفي خارج
نطاق مدينة تونس العاصمة ،ف��ي منطقة يطلق عليها «ق��رط��اج»،
إحدى املناطق السياحية التاريخية التي تحتضن في الوقت نفسه

قصرًا للرئيس بورقيبة هو قصر قرطاج املشهور.
في أحد األيام دعاني أستاذنا الفاضل إلى حفلة عشاء خاصة في
منزله لاللتقاء بالسيدة الفاضلة زوج�ت��ه التي ترغب ف��ي التعرف
على زوجتي ..ووفق العادة املتبعة في هذه املناسبات كنت استعمل
س�ي��ارة ال�س�ف��ارة الرسمية وك��ان��ت م��ن ن��وع ال�ك��ادي�لاك سعة سبعة
ركاب ،وكان يقودها كاملعتاد سائق يرتدي الزي الرسمي في الوقت
الذي كان يعتلي مقدمة السيارة علم البالد .املهم في األمر وجدنا
في منزل األستاذ فاضل الجمالي من ال يقوم على خدمتنا ويتولى
رعاية املنزل وترتيب طاولة األكل ،وكانت السيدة الفاضلة زوجته (أم
عباس) التي قامت بإعداد الطعام العراقي اللذيذ وقدمته لنا بيدها
أط��ال اهلل بعمرها وذل��ك بسبب عدم وج��ود من يقوم على خدمتها
من خدم املنازل.
وفي طريق العودة إلى منزلنا بعد العشاء الفاخر الذي تناولناه في
منزل األستاذ الفاضل فاضل الجمالي التفت إلى السيدة زوجتي
أخبرها بأهمية هذا الرجل وبالقصور التي كان يسكنها وبأعداد
الخدم الذين كان يقومون على خدمته وخدمة السيدة زوجته ،أما

محمد سالم البلهان*
اآلن ،وك��ان حديثي للسيدة زوج�ت��ي ،فكما ش��اه��دت أن السيدة أم
عباس تعتمد على نفسها في كل شؤون حياتها املنزلية ،وهي كما
رأيت كانت قد أعدت الطعام وقامت بتقديمه لنا بيدها على طاولة
الطعام ،وهذا يدل ويؤكد القول «دوام األح��وال من املحال» ،فدعينا
تأخذك هذه
نعيش بصورة طبيعية وبالبساطة التي عاهدناها وال
ِ
املظاهر ألن كل شيء زائل والدوام هلل وحده .فقالت ماذا تطلب ،فقلت
أن نترك السيارة هذه وأن نشتري سيارة فولكس فاغن صغيرة وأن
تقومي بإعداد الطعام وإعداد طاولة األكل واهلل املستعان.
* سفير سابق

عظيمة يا كويت
نحن نتكلم عن موقف الحكومة الرائع نحو
الشعب الكويتي وذل��ك ف��ي األزم��ات واملحن.
لقد عاش الشعب الكويتي محنتني عظيمتني:
امل �ح �ن��ة األول� � ��ى ،ه ��ي األع� �ظ ��م ،وه ��ي اح �ت�لال
ص��دام حسني للكويت ،وه��ذه املحنة عاشها
امل ��واط ��ن ال�ك��وي�ت��ي م �ن �ف��ردًا ،ول� ��وال ل�ط��ف اهلل
النتهت الكويت م��ن ال��وج��ود ،ولكن األعمال
الخيرة للكويتيني هي التي كانت حامية لهم
وأعادت إليهم وطنهم ،يقول النبي صلى اهلل
عليه وسلم« :صنائع املعروف تقي مصارع
ال�س��وء» ص��دق نبينا الكريم ،في تلك األزم��ة
كانت الحكومة خارج الكويت ،حيث كانت في
مدينة الطائف في اململكة العربية السعودية،
وعلى الرغم من أن الحكومة في الخارج ،فإن
مشاعرها وقلقها ال�ش��دي��د على مواطنيها
ال��ذي��ن ه��م ف��ي ال��داخ��ل وال �خ��ارج ،حيث أخ��ذت
في إرس��ال األم��وال إلى املواطنني في الداخل
وذل��ك عن طريق أبطال املقاومة ،حيث كانت
ترسل األم��وال خفية ،وأم��ا امل��واط�ن��ون الذين
ف��ي ال �خ��ارج فأسكنتهم ف��ي أف �خ��م ال�ف�ن��ادق

من شباك الباص
والشقق ،وصرفت لهم معاشات شهرية لكل
أس��رة ،إضافة إل��ى العالج وامل��دارس ل�لأوالد،
ه��ذا ك��ان موقف الحكومة مع مواطنيها في
األم ��س ،أم��ا ال �ي��وم م��ع ف �ي��روس ك��ورون��ا فلم
يختلف الوضع عن األمس مطلقًا ،وفيروس
كورونا هو املصيبة العاملية الثانية للكويت،
ح �ي��ث ال �ك��وي��ت ج ��زء م ��ن ه ��ذه امل �ح �ن��ة وأول
م��ا ظ�ه��ر ه ��ذا ال ��وب ��اء ف��ال�ح�ك��وم��ة اس�ت�ن�ف��رت
جميع أج�ه��زت�ه��ا وذل ��ك ف��ي خ��دم��ة امل��واط�ن�ين
ف�ي�س��رت ج�م�ي��ع امل�س�ت�ل��زم��ات املعيشية من
م ��أك ��ل وم � �ش� ��رب وج �ع �ل �ت �ه��ا م� �ت ��واف ��رة ف��ي
جميع الجمعيات وامل �ح��ال الغذائية األخ��رى
وتلك امل��واد الغذائية تكفي لعدة شهور كما
أن ال �س �ف��ارات ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ال� �خ ��ارج ك��ذل��ك
على ات�ص��ال دائ��م م��ع امل��واط�ن�ين ،حيث تلبي
حاجاتهم وطلباتهم.
فكانت مشاعر صاحب السمو  -حفظه اهلل
ورعاه  -مع أبنائه في الخارج ،حيث أمر سموه
بأمر سام بإجالء جميع الكويتيني العالقني
في ال�خ��ارج أينما يكونون ،وأم��ر سموه بأن

مراجعات عصر الصدمة

عالقة الموظف
بالمدير

يعقوب يوسف العمر
ينقلوا إلى الكويت ،وذلك قبل شهر رمضان
ال �ك��ري��م ل�ي�ك��ون��وا ف��ي ب�ل��ده��م وب�ي�ن أه��ال�ي�ه��م،
ولقد تم ذلك بإجالء كبير لم يسبق له مثيل،
والحمد هلل لقد تم ذلك ب��إرادة سموه  -أطال
اهلل عمره  -حقًا إن��ه أمير اإلنسانية وجعله
اهلل ذخرًا لهذه البالد والعباد.
نعم ،إن الكويت صغيرة في املساحة ،ولكن
كبيرة بالعطاء ،ف��امل��واط��ن على ه��ذه األرض
ليحمد اهلل أن جعله اهلل كويتيًا ،ف�ه��ذه هي
نعمة ،فالكثير يتمنى أن يكون كذلك ،حفظ
اهلل ال �ك��وي��ت وأم �ي��ره��ا م��ن ك��ل م �ك��روه ،وأن
يحفظ بالدنا من هذا البالء ويشفي مرضانا
من هذا الوباء ،آمني يارب العاملني.

أزمة وباء وليس «انتقاماً»!..
ال ي �م �ك��ن أن ن �غ �ف��ل ون �ن �ك��ر دور وج �ه��ود
الحكومة املتميزة في أكثر من جهة ملواجهة
وباء «كوفيد  ،»19ال سيما أنها تلقت العديد
من اإلش��ادات في ال��داخ��ل وال�خ��ارجّ .أم��ا من
ي�ج�ل�س��ون ف��ي م �ن��ازل �ه��م وي ��ري ��دون تعليق
امل�ش��ان��ق السياسية ل�ف�لان وع�ل�ان وتأليب
ال��رأي العام على جهة بحد ذاتها واالنتقام
م��ن ف�لان لحسابات سياسية أو تجارية..
فهذا كله ل��ن ينفع م��ع الحكومة التي لديها
م�س��ؤول�ي��ات ك�ب�ي��رة للمحافظة ع�ل��ى األم��ن
الصحي واالقتصادي في ظل هذه الظروف.
وم��ع ذل��ك ،نجد ال�ب�ع��ض ،وك��ذل��ك ال�ع��دي��د من
الحسابات في وسائل التواصل ،يتداولون

م�ع�ل��وم��ات ت�ت�ح��ول ب �ق��درة ق ��ادر إل��ى قضية
رأي ،ثم نفاجأ أنها «ترند» ،وبعد يوم واحد
تختفي وكأنها قد صممت وفصلت لضرب
«فالن» أو «جهة» معينة!
ل�لأس��ف ه��ذا م��ا نعيشه ح��ال�ي��ًا ،ل�ك��ن وم��ع
مرور الوقت ال يصح إال الصحيح.
ال بد أن نعلم أن هذا الوباء جديد كليًا على
العالم ،وبالتالي من الخطأ واملعيب التصيد
في املاء العكر واتباع الزالت الناتجة عن طرق
وكيفية التعامل معه من الحكومة والجهات
العاملة والتابعة التنفيذية ،خصوصًا ونحن
ن�ن�ت�ظ��ر ون �ت �ط �ل��ع ب �ف ��ارغ ال �ص �ب��ر إل ��ى خطة
ال �ع ��ودة وف �ت��ح ال ��دول ��ة م��ن ج��دي��د ،وب��ال�ت��ال��ي

محمد هزاع المطيري
تحتاج ه��ذه املهمة إل��ى التعاون والحذر في
ال��وق��ت نفسه بسبب أهميتها ،وهنا يكمن
دور مجلس األم ��ة ال ��ذي ي�ج��ب أن يضطلع
بمسؤوليته ل��دع��م خ�ط��ة ال �ع��ودة إل��ى العمل
م��ن خ�ل�ال ت�ش��ري�ع��ات يتفق عليها تنهض
باالقتصاد من جديد.

متابعات كورونية
«ال ي �ت �ع��ام��ل ال �ت �خ �ط �ي��ط ال �ط��وي��ل امل � ��دى مع
ال� � �ق � ��رارات امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،ب ��ل م ��ع م�س�ت�ق�ب��ل
القرارات الحالية» (بيتر دراكر)
ال شك كانت مواجهة الحكومة ألزمة كوفيد
 19م�ت��أرج�ح��ة ب�ين ال�س��ال��ب وامل��وج��ب ،م��رت
ب �م �ح �ط��ات ص �ع��ود ت�ل�ت�ه��ا م �ح �ط��ات ن� ��زول،
ومن الواضح أن مسار الصعود ل�لأداء كان
يتذبذب ،لكن بالشكل العام كانت اإليجابيات
تفوق السلبيات ،وهذا املالحظ ألي منصف.
أعتقد أن بعض ال �ق��رارات ل��م ت��درس بشكل
ش��ام��ل ،م�ث��ل ق ��رار تجميع ال�ع�م��ال��ة املخالفة
ووض�ع�ه��ا ف��ي م�ح��اج��ر أو م �ق��رات بانتظار
الترحيل ،الذي وضح أنه صعب حاليًا ،وتبني
عدم القدرة على التخلص من هذه املشكلة،
والحقيقة كان يفترض على األقل بعد تقدم
املخالف للجهة املعنية أن يتم فحصه ومن
ثم تعمل له إجراءات معينة وبعد ذلك يسمح

ل��ه بالذهاب إل��ى سكنه على انتظار اتصال
ل�ي�س��اف��ر إل ��ى ب �ل��ده .ص�ح�ي��ح ت �م��ت م �غ��ادرة
جميع من تقدموا ،إنما بعد إجراءات ومتاعب
للجميع ،وكان واضحًا أن هناك قصورًا في
استعدادات بلدانهم ،وهو ما أجج األمور.
كذلك موضوع الكمامات ،وعدم ثبات املوقف
ح��ول�ه��ا وال �ق �ي��ام ب� ��اإلدالء ب �ع��دة تصريحات
غير مدروسة ،إلى أن وصل األمر إلى اتهام
ج �ه ��ات ح �ك��وم �ي��ة م ��ن ق �ب��ل ن � ��واب س��اب�ق�ين
بالفساد ،وليت الحكومة ردت بأدلة دامغة،
بل لجأت إل��ى أبسط الحلول وه��و رف��ع بالغ
للقضاء ضد من طالتهم االتهامات!
ك��ذل��ك ل��م ي �خ��ل األم� ��ر م��ن ب �ع��ض ال�ل�م�س��ات
ال �ش �ع �ب��وي��ة ب��ات �خ��اذ أح� ��د ال� � � ��وزراء ق � ��رارات
أعتقد صعب تنفيذها من دون استراتيجية
حكومية شاملة وليس ق��رارا منفردا ألحد
ال � � ��وزراء ،ف��ال�ت�ك��وي��ت م �ط��روح م �ن��ذ س �ن��وات
وليس اآلن ،وواض��ح أن تفعيل التكويت لن

يوسف عوض العازمي
@alzmi1969

يكون إال بقرار يشمل الجميع وليس وزارة
واحدة!
وت� �ب�ي�ن أي� �ض ��ًا م ��ن خ �ل��ال م ��راح ��ل األزم � ��ة
أن ال �ح �ك��وم��ة ج ��اه ��زة ل �ت �ط �ب �ي��ق ال �ح �ك��وم��ة
اإللكترونية ،والسؤال :ملاذا تم التلكؤ سابقًا
في تطبيقها؟ ه��ذا فتح الباب ألح��د الظرفاء
أن ي �ق��ول :ال ت �ف��رح ب��ال�ح�ك��وم��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
س�ت�ع��ود ح�ل�ي�م��ة ،ألن ف��ي ح ��ال االس �ت �م��رار
بإلكترونية ال�ح�ك��وم��ة ك�ي��ف سينجح ن��واب
ال �خ��دم��ات وم��رش�ح��و «ال ي�ش�ك��ر اهلل م��ن ال
يشكر الناس» في االنتخابات؟

صالح الغازي
@salehelghazy

ارتفاع معدل البطالة ال يمنع ندرة الكفاءات والقدرات
املتفوقة واملواهب والخبراء القادرين على نقل العمل
ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت�ف�ه��م ق�ي��م ال�ع�م��ل مثل
اإلخ�ل��اص واألم ��ان ��ة ،ف�ق�ل�ي��ل م��ن امل��وظ �ف�ين ي �ت��اح لهم
تحسني سيرتهم الوظيفية وف�ه��م مفاتيح الوظيفة
وتطورها وبحث ودراسة جوانبها ،وااللتزام باملهنية.
وفئة نادرة منهم تكون موهبتهم هي مجال عملهم.
لكن على العكس فالنصائح الشائعة للموظف الجديد
تكون من نوعية «مديرك يجب أن تضعه في جيبك /
تأخذه تحت ابطيك!» أو ال تفعل اال ما يقوله مديرك.
اك�س��ب ثقته ،ان�ق��ل ل��ه ك��ل م��ا يمكن ،ك��ن عينه! ب��ادر
ب�ت��وص�ي��ل ال��رس��ائ��ل ال �ت��ي ي��ري��ده��ا ل�ل�م��وظ�ف�ين ،هناك
مديرون يعجبون بهذه النوعية ،فنجد املوظف يتخذ
أساليب عديدة في ذل��ك ،مثال ال يتكلم السيد املدير
كلمة إال وتكون مصدر إعجاب ،ويعكف على دراسة
لفتاته وحركاته ومن أي شيء يغضب وم��اذا يحب؟
وأي ال �ق��رارات ي��أخ��ذه��ا بسرعة وأي�ه��ا يتباطأ فيها؟
وأيها يرحب وأيها يرفض .ويستغل ذلك لراحة املدير
ويحتل مكانته بسرعة في السلم الوظيفي ،كحلقة
وص��ل بني املستفيدين وامل��دي��ر وينال ثقة املدير من
ناحية ويغدق عليه املستفيدون فهو طبعا يعشمهم
ويلوح لهم بأهميته فيعطونه ،فهو قد ّ
كون مجموعة
قواعد تعتمد على «إرض��اء املدير وإرض��اء العميل».
أم��ا ع��ن املهنية ف��ي ال�ع�م��ل ،فهي مهملة ليصعد هذا
امل��وظ��ف إل��ى دائ ��رة أه��م م��وظ��ف ف��ي ال�ش��رك��ة وت�ج��ده
خفيفًا لطيفًا ال ي��وج��د ميزته ت�ج��ده ح�ين ت��ري��ده وال
خبرة واضحة ،كلها قدرات خفية وسرية.
لكن تبقى خ�س��ارة امل��وظ��ف املهني ال�ك��فء ه��ي أكبر
خسارة والوصول باملوظف إلى درجة الالمباالة هي
نهاية انتمائه لبيئة العمل.
ي�ق�ض��ي امل��وظ��ف ف��ي ع�م�ل��ه وق �ت��ا ط��وي�ل�ا ،ال يقضيه
مع أسرته يوميًا ،ويجب السعي ال��ى أن تكون هناك
وسائل الراحة في املكان وعالقة ودية ،فطاملا سمعنا
أن هناك م��دي��را تسبب موظفوه ف��ي إصابته بجلطة
أقعدته.
وال �س ��ؤال اآلن ه��ل سيتغير ش�ك��ل ع�لاق��ة امل ��رؤوس
برئيسه في الفترة القادمة بعد أزمة كورونا؟
أنقل اآلن جانبا من وضع املوظف في هذه األزمة ،في
املؤسسة الواحدة هناك من يعمل من مكان العمل ومن
يعمل من املنزل ،وآخر ال يمكن أن يعمل في الظرف
الحالي وفق طبيعة عمله ،والجميع على السواء لديهم
مخاوف وقلق على مصائرهم ولديهم التزامات مادية
والجميع لديهم أسر تعيش على دخولهم ..وستتحدد
عالقة املوظف بشركته بعد االزمة بناء على هل اختل
استقرارهم امل��ادي وه��ل توافرت للموظف اإلج��راءات
االح �ت��رازي��ة وال�ص�ح�ي��ة لحمايته اذا ل��زم ت��واج��ده في
مكان العمل ..انه اختبار كبير للثقة وللعالقات.

النطق السامي والموعد المنتظر

ننتظر ف��ي ك��ل ع��ام ع��ادة كريمة ه��ي كلمة صاحب السمو
بمناسبة العشر األواخ��ر ،التي تأتي هذه السنة في ظروف
مختلفة ..فقد استهل سموه كلمته بالثناء على اهلل والصالة
على الرسول وآية كريمة تالمس القلوب تحث على الصبر
وتشجعنا على انتظار البشارة ..ثم استرسل بأن رمضان
ه��ذه السنة مختلف بسبب م��ا نمر ب��ه م��ن جائحة كورونا
ال�ت��ي ّ
وح ��دت ج�ه��ود ال�ع��ال��م ،خصوصًا ذوي االخ�ت�ص��اص،
إلي �ج��اد ل �ق��اح ل ��ه ،وأب� ��رز دور ال �ك��وي��ت ب��ال�ت�ف��اع��ل دول �ي��ًا مع
األزم��ة باملشاركة املالية السخية وباملشاركة في املؤتمرات
املخصصة لبحث الوباء ،ونوه بدور الجمعيات الخيرية التي
أمنت ال�ح��اج��ات األس��اس�ي��ة للكثير م��ن امل��واط�ن�ين واملقيمني

في الكويت ،وثمن دور املتطوعني والعاملني في الصفوف
األمامية وخصهم بالشكر ،وامتدح سموه إجراءات الحكومة
مل��واج�ه��ة ال�ج��ائ�ح��ة،وشكر وزي ��ر ال�ص�ح��ة خ��اص��ة وال �ت��زام
املواطنني ،ودعانا إلى االستفادة من دروس وعبر الجائحة؛
ك��ون�ه��ا ام�ت�ح��ان��ًا رب��ان�ي��ًا ل �ق��وة إي�م��ان�ن��ا وت�لاح�م�ن��ا ووج��وب
الصبر على البالء والشكر على ما تفضل به ربنا علينا
من نعم كثيرة كرغد العيش والعافية ،وتناول سموه آثار
األزم��ة على االقتصاد العاملي ،ال��ذي نحن جزء منه ،فحثنا
على ترشيد اإلنفاق ،ألن األزم��ة عاملية ،وأث��ر هبوط أسعار
النفط قوي على الكويت؛ كونها تعتمد عليه كمورد أساسي،
وبالتالي التدهور االقتصادي العام الذي سيلقي بأثره على

سهير بورسلي
ّ
امليزانية ،وذكرنا بأنه قد دعا سابقًا إليجاد مصادر دخل
مختلفة غير النفط أساسها اإلن�س��ان وال �ث��روات الطبيعية
وتوجيهاته السابقة إلى مراجعة نمط الحياة اليومية وتقليل
االعتماد على الغير في إشارة إلى تعديل التركيبة السكانية،
ووج��ه دعوته للحكومة واملجلس إلى التكاتف لتفعيل هذه

التوجيهات.
وختم سموه كلمته بالدعاء للجميع فلم ينس أح�دًا ،سواء
للكويت أو املسلمني أو العالم أجمع ،وأن يرحم األمير الراحل
الشيخ جابر األحمد واألم�ي��ر ال��وال��د الشيخ سعد العبد اهلل
على ما قدماه ،وأن يرحم شهداءنا األبرار واملتوفني بكورونا
وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابني.
ً
لقد كان خطاب سموه شامال حنونًا ثريًا بالدعاء والشكر
والتوجيهات السامية ،ونحن نود أن نشكره على ما قدمه
لنا وأن نشكر الحكومة ورئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وال ��وزراء
ومنتسبيها ،كل حسب تخصصه ودوره ملواجهة الجائحة..
اللهم ارفع الوباء وادفع البالء عن البالد والعباد.
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مونديال « 2022في متناول الجميع»
اعتبر حسن الذوادي ،األمني العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث ،الجهة املنظمة لكأس العالم
قطر  ،2022أن مونديال ب�لاده سيكون «في متناول الجميع» من الناحية املادية وسط الركود
االقتصادي الذي يشهده العالم جراء تفشي فيروس كورونا املستجد.
وقال ال��ذوادي ،في اتصال عبر تقنية الفيديو في ندوة «ليدرزويك .دايركت»« :قلنا دائما ومن
اليوم االول انها (ك��أس العالم) ستكون في متناول الجميع .نريد من جميع الذين يرغبون ان
يتمكنوا من املجيء الى كأس العالم».
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الصج ينقال
جاسم أشكناني

جحا« ..مو سهل»!
* األح�لام مفاتيح ،نستخدمها للخروج من
أن��ف��س��ن��ا ..ون��ح��ن حلمنا أن وزي����رًا م��ن ب�لاط
ً
وال���ي م��ا ،ق��د استأجر جحا «وك���ان ح ّ��م��اال»؛
ل��ي��ح��م��ل ل���ه ق��ف��ص��ًا ف��ي��ه  3ق���واري���ر ث��م��ي��ن��ة ـ ـ
حسب ق��ول ال��وزي��ر ـ ـ ال���ذي أغ���رى جحا بأن
ّ
يعلمه  3خصال ينتفع بها إضافة الى أجره،
فاستأذنه ج��ح��ا ،وس��أل��ه :م��ا سبب حرصك
ُ
سيدي على القوارير الثالث واهتمامك املبالغ
بها؟ ف ّ
��رد ال��وزي��ر على جحا :يجب أن يكون
هذا السر في بئر؛ القارورة األولى فيها خلطة
ق���رار ال��ت��ص ّ��دي لتجار اإلق���ام���ات ..وال��ق��ارورة
الثانية السيطرة على العمالة الفلتانة املخالفة

لكل شيء قانوني ..أما القاروة الثالثة ،وهي
األغ���ل���ى ،ف��ت��ح��م��ل ف��ك��رًا ع��ل��م��ي��ًا إس��ت��رات��ي��ج��ي��ًا
ل��ل��ت��ص ّ��دي ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا وك��ي��ف��ي��ة ع��ودة
الحياة إلى طبيعتها..
طأطأ جحا رأسه وحمل القفص ،فلما بلغ ثلث
ّ
الطريق ،قال للوزير :نفعني بالخصلة األولى..
ف��ق��ال :م��ن ق��ال ل��ك ال��ج��وع خير م��ن الشبع فال
ت���ص ّ���دق���ه ،رد ج��ح��ا :ح���اض���ر ..وب��ع��د م��س��اف��ة
م��ع ّ��ي��ن��ة ،ط��ل��ب ج��ح��ا ال��خ��ص��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ..ف��ق��ال:
م��ن ق��ال ل��ك إن املشي أفضل م��ن ال��رك��وب فال
ت��ص ّ��دق��ه ..ف��ق��ال ج��ح��ا« :أوك������ي» ..فلما وص��ل
االثنان عند باب دار الوزير ..قال له جحا :هات

الثالثة ..ففاجأه الوزير بالقول :من قال لك إنك
ستأخذ أجرًا على حملك القفص بالقوارير فال
ت��ص ّ��دق��ه ..فابتسم جحا باستهزاء «ط��ل��ع مو
سهل!» ،ورمى القفص على األرض فانكسرت
القوارير ..وقال للوزير :من قال لك إن في هذا
القفص  3ق��واري��ر صحيحة لتجار اإلق��ام��ات
والعمالة السائبة والفكر العلمي االستراتيجي
ل��ل��ت��ص��دي ل����ـ«ك����ورون����ا» ف�ل�ا ت���ص ّ���دق���ه!! ه��ك��ذا
ُ
حلمنا ..واستيقظنا« ،طلع ما كو شي».
* ما تجمعه األحالم ّ
تفرقه اليقظة.
َ
ُ
املمكن املستحيل :أين تقيم؟« ..فأجابه
* سأل
في أحالم العاجزين( »..طاغور).

مدربو األندية ..بين «استقرار» ..و«تغيير»

بابلو فرانكو

عمر بركات
بينما تتجه العديد م��ن انديتنا املحلية
ال��ى االس��ت��ق��رار على مدربيها الستكمال
امل��وس��م واالس��ت��م��رار ف��ي امل��وس��م الجديد،
ارتأت اندية اخرى ضرورة اجراء تغييرات
على مستوى القيادات الفنية ،واالستفادة
من الفترة الحالية التي تسبق استئناف
امل��وس��م ال��ح��ال��ي وامل���ق���رر وف���ق ال��ت��ق��دي��رات
املسبقة التحاد الكرة ان يعود لالنطالق
في  11سبتمبر املقبل.

وليد نصار

«األبيض» يبحث عن جديد
وق�����د ات����خ����ذت ب���ع���ض االن�����دي�����ة ق����راره����ا
رسميًا بالتغيير ،وه��ن��ا ي��ب��رز متصدر
ال������دوري ن����ادي ال��ك��وي��ت ال����ذي ل��ج��أ ال��ى
احد ابنائه امل��درب الوطني وليد نصار
ليحل محل السوري حسام السيد ،الذي
ب����دأ امل���وس���م ف���ي ق���ي���ادة ال��ف��ري��ق ق��ب��ل ان
يتم فسخ التعاقد بالتراضي بينهما،
ويتولى نصار املهمة التي حقق خاللها
املطلوب على املستوى املحلي «نسبيًا»،

بونياك

أحمد عبدالكريم

اال ان قرار ادارة االبيض جاء خالل فترة
التوقف بالبحث عن مدرب جديد.

الفترة الحالية النقاذ ما يمكن انقاذه.

 ..واثنان على الدرب
وس���ل���ك ن������ادي ك���اظ���م���ة م��س��ل��ك االب���ي���ض
نفسه باعالنه ع��دم التجديد للصربي
بوريس بونياك ،وتتواصل مفاوضات
مسؤوليه مع اكثر من مدرب تم عرضهم
ع��ل��ى ال���ن���ادي م��ن ق��ب��ل م��ت��ع��ه��دي��ن ،وه��و
االم���ر نفسه بالنسبة ل��ن��ادي التضامن
ال�����ذي ت��س��ع��ى ادارت�������ه ل��ح��س��م امل���ل���ف في

 6مستقرة
وع����ل����ى ال����ج����ان����ب االخ��������ر اس����ت����ق����رت س��ت��ة
ان���دي���ة رس��م��ي��ًا ع��ل��ى ال��ت��ج��دي��د مل��درب��ي��ه��ا،
وه��ي ال��ق��ادس��ي��ة ب��ق��ي��ادة االس��ب��ان��ي بابلو
فرانكو ،والعربي بقيادة البوسني داركو،
والساملية بقيادة الوطني سلمان ع��واد،
والنصر بقيادة الوطني احمد عبدالكريم،
وال��ش��ب��اب بقيادة الوطني خ��ال��د الزنكي،
واليرموك بقيادة الكرواتي دراغان.

الوطني «بخير»

الساحل لتغيير العتيبي

وعطفًا على نتائج ومستويات فرق املمتاز منذ بداية املوسم ،وقياسًا على نتائج
وت��رت��ي��ب ال��ف��رق ،ن��ج��د أن امل��درب�ين ال��وط��ن��ي�ين «ب��خ��ي��ر» ،ح��ي��ث ن��ج��ح��وا ف��ي تحقيق
املطلوب مع  ٥فرق منذ تسلمهم املهمة ،منهم وليد نصار (مع األبيض) وسلمان
عواد (مع السماوي) وخالد الزنكي (مع الشباب) وأحمد عبدالكريم (مع النصر)
وعبدالرحمن العتيبي (مع الساحل) ،وجميع هذه الفرق تبقى في مراكز بعيدة عن
اليرموك صاحب املركز األخير.

بخصوص نادي الساحل ،فتشير مصادر لـ سبقلا
إل��ى أن إدارة ال��ك��رة ف��ي ال��ن��ادي ق���ررت تغيير الجهاز
الفني لفريق الكرة بقيادة املدرب الوطني عبدالرحمن
العتيبي ،وذلك على الرغم من تقديم الفريق مستويات
م��م��ي��زة م��ن��ذ ب���داي���ة امل���وس���م ب������دوري  STCامل��م��ت��از،
واحتالله املركز السابع قبل توقف املسابقة.

 ..ويتفوق في «األولى»

بونياك خيب اآلمال

وعلى مستوى دوري الدرجة األولى ،يتفوق املدرب الوطني الذي يشغل املهمة في
أربعة أندية من أصل خمسة تتنافس في البطولة .ونجح املدرب الوطني د .محمد
املشعان في قيادة الجهراء للتأهل مبكرًا إلى ال��دوري املمتاز ،وينافس الرباعي
اآلخر على املركز الثاني في ظل الفوارق البسيطة بينهم في عدد النقاط ( ٣نقاط
بني الثاني واألخير) ،ويأتي الصليبخات ثانيًا بقيادة املدرب الوطني محمد عبيد،
وخيطان ثالثًا بقيادة األسباني كامبيلو ،وبرقان رابعًا بقيادة ماهر الشمري،
والفحيحيل خامسًا بقيادة ظاهر العدواني ..وتبدو أربعة تقريبًا مستقرة على
مدربيها للموسم املقبل باستثناء خيطان الذي قرر رسميًا انهاء تعاقد مدربه.

الصربي بوريس بونياك خيب آمال الكظماوية في هذا املوسم ،وذلك في ظل
األداء غير املستقر للفريق من مباراة ألخرى ،فعلى الرغم من تحقيقه الفوز
في  ٧مباريات من أص��ل  ١٤خاضها في ال���دوري ،فإنه تلقى  ٦خسائر في
املقابل وتعادل في واحدة.
ولم ينجح امل��درب في االستقرار على تشكيلة يعتمد عليها على مستوى بعيد
األم��د ،خصوصًا على مستوى املحترفني الذين تم تغييرهم مرتني في املوسم
ولم تحقق اختياراته لهذه العناصر الفارق في األداء ،بل ربما كانوا نقاط ضعف
وتسببوا في أكثر من خسارة.

انتقادات بسبب «سيلفي»

عبدالرحمن العتيبي

عساكم من عواده
أمانينا تسبق تهانينا يا أحبابنا ويا خالن
وفرحتنا تسبق أيامنا وليالينا يا إخوان
العيد هل هالله والجميع أكيد فرحان
نقول تقبل أعمالنا يا غفار يا رحمن
فقد مضى عنا شهر الخير رمضان
تسلمه منا مقبوالً بكل األعمال واألركان
نهنئ الكل بالفطر السعيد وآن األوان
يودعكم بوطبيلة وعسانا من عواده يا إخوان
نلتقي إذا الله عطانا عمر ونرجع بأمان
ويكون فيروس كورونا من مجتمعنا هربان
وكويت العز تعيش بصحة واستقرار وأمان
أل ،ونأكل فواكه براحتنا ونختم بالرمان
ونروح الشغل مرتاحين أكيد الكل ولهان
وأنا ودي أودي بوشكاش في خبر كان

العبان يتحاوران عن وزنيهما قال احدهما :تصدق يا صاحبي،
الطبيب اوصاني بأكل الثوم والبصل للتقوية ونقصان الوزن ..فسأله
الثاني :هل نقص وزنك؟ ..االول :أل ..نقصوا اصحابي بشكل سريع.

حسم صفقة االستحواذ
السعودي على نيوكاسل
كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن رابطة
ال����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي واف��ق��ت ع��ل��ى صفقة اس��ت��ح��واذ
ص������ن������دوق االس����ت����ث����م����ار ال�����س�����ع�����ودي ع����ل����ى ن������ادي
ن��ي��وك��اس��ل ،م��ق��اب��ل  300م��ل��ي��ون جنيه إسترليني،
م��وض��ح��ة بحسب م��ص��ادره��ا أن اإلع��ل�ان الرسمي
سيتم في األيام القليلة املقبلة.
وأوضحت الصحيفة «كان تم االتفاق بني صندوق
االستثمار ال��س��ع��ودي وم��ال��ك ال��ن��ادي م��اي��ك آشلي،
لكن نيوكاسل كان ينتظر موافقة من رابطة الدوري
اإلنكليزي» ،الفتة إلى أن أنصار نيوكاسل شهدوا
م���ح���اوالت م��ت��ع��ددة ل�لاس��ت��ح��واذ ،ف��ش��ل��ت ك��ل��ه��ا في
السنوات الـ 13التي امتلك فيها آشلي النادي.
وم�����ن امل��ن��ت��ظ��ر أن ي��س��ت��ح��وذ ص����ن����دوق االس��ت��ث��م��ار

ال�������س�������ع�������ودي ع���ل���ى
ن��س��ب��ة  %80م���ن ملكية
ن��ي��وك��اس��ل ،أم���ا ال�����ـ %20امل��ت��ب��ق��ي��ة م��ن أس��ه��م ال��ن��ادي
ف��س��ت��ك��ون ك��م��ا ه���ى م��ق��س��م��ة ب��ال��ت��س��اوي ب�ي�ن س��ي��دة
األعمال البريطانية أماندا ستافيلي بنسبة ،%10
ورجلي األعمال ديفيد وسايمون روبن بنسبة .%10
وأك�����دت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن ح��س��م ص��ف��ق��ة اس��ت��ح��واذ
ال����س����ع����ودي����ة ع����ل����ى ن����ي����وك����اس����ل س���ي���ج���ع���ل م��ن
ال���ن���ادي اإلن��ك��ل��ي��زي أح����د أغ���ن���ى أن���دي���ة ال��ع��ال��م،
ف��ي ظ��ل امليزانية الضخمة املتوقع ضخها في
«امل��اك��ب��اي��س» ،وال��ت��ي يمكن أن ت��ؤدي إل��ى ث��ورة
ش��ام��ل��ة ف���ي ص��ف��وف ال���ف���ري���ق ،ك���ي ي��ص��ب��ح أح��د
املنافسني على األلقاب في إنكلترا.

ألمانيا تعيد إطالق دوري السيدات
أع��ل��ن االت���ح���اد األمل���ان���ي ل��ك��رة ال���ق���دم أن م��ن��اف��س��ات
الدوري املحلي للسيدات ستستأنف اعتبارًا من 29
مايو ،بعد توقف لنحو ثالثة أشهر بسبب فيروس
كورونا املستجد .وستحذو البطولة النسائية حذو
كوادرادو ملتقطاً «سيلفي» مع زمالئه

كلوب :العودة إلى التدريب كأول أيام المدرسة
وصف م��درب ليفربول اإلنكليزي ،يورغن كلوب ،أول
حصة تدريبية لالعبي ال��ري��دز بعد انقطاع دام أكثر
من تسعة أسابيع كـ«أول يوم في املدرسة» ،في إشارة
إلى سعادته بعودة التدريبات إلى ميلوود.
وأك�����د ك���ل���وب ،ب��ع��د ج��ل��س��ة م�����ران م���ع  10الع���ب�ي�ن ،أن��ه
ل��ن يجبر أي الع��ب على ال��ح��ض��ور إذا ل��م يكن يشعر

بوطبيلة

لقيمات

!

عاد يوفنتوس للتدريبات بحرص شديد ،وسط جائحة «كورونا» ،في انتظار
ع���ودة ال����دوري اإلي��ط��ال��ي ،لكن بعض ال�لاع��ب�ين أص��ب��ح��وا أم���ام م��رم��ى ال��ن��ي��ران ،بسبب ص��ورة
«سيلفي» .ونشر الكولومبي خوان كوادرادو صورة عبر «إنستغرام» ،تجمعه بزمالئه باولو
ّ
وتسببت في
ديباال ودانييلي روغاني ورودري��غ��و بنتانكور داخ��ل غرفة مالبس «اليوفي»،
عاصفة انتقادات.
وواج��ه الالعبون اتهامات بالالمباالة ،وعدم تطبيق القواعد الصحية والتباعد االجتماعي،
التي تلزمهم ابتعاد الوحد عن اآلخر مسافة مترين .وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن القواعد
ستزداد صرامة من األسبوع املقبل ،ولن ُيسمح لالعبني حتى باالستحمام داخل غرف املالبس.
وات��ه��م امل��وق��ع الالعبني ب��ع��دم التعامل بجدية م��ع مخاطر ال��ع��دوى ،وظ��ه��ر الجميع مبتسمني في
ّ
وتضمنت ال��ص��ورة اث��ن�ين م��ن ث�لاث��ة الع��ب�ين من
ال��ص��ورة م��ن دون انشغال ب��االن��ت��ق��ادات املحتملة.
ُ
«اليوفي» أصيبا بالفعل بفيروس كورونا في وقت سابق ،وهما ديباال وروغاني ،وتعافى االثنان
بجانب بليز ماتويدي.

***
* ألستم معنا أن ه��ن��اك م��س��ؤول�ين يعشقون
ال���ك���ام���ي���رات وامل����ي����ك����روف����ون ..وي��ن��ج��ح��ون في
الشرح ،ولكنهم يسقطون في التنفيذ..؟!
***
ش��ك��رًا ل��ك��ل ه���ذا ال��ج��ي��ش األب���ي���ض ،ال���ذي عمل
��ان وإخ��ل��اص وش��ج��اع��ة ،ل��ح��م��اي��ة ال��وط��ن
ب��ت��ف ٍ
وامل����واط����ن��ي�ن وامل���ق���ي���م�ي�ن م����ن ك����ارث����ة ف���ي���روس
ك���ورون���ا ..أن��ت��م ت��ي��ج��ان ع��ل��ى رؤوس���ن���ا ،ونحن
ّ
ن��ف��ت��خ��ر ب���ك���م ،ون����ق ّ����در ون����ج����ل م��س��اه��م��ت��ك��م،
ولتعلموا أن ليست ك��ل التضحيات تجد من
ِّ
يقدرها ..فها هي الشمس تحرق نفسها من

أجلنا ..والجميع ّ
يتغزل في القمر!!
***
* ..إل����ى ك���ل أه����ل ال���ك���وي���ت ال����ك����رام ،م��واط��ن�ين
ومقيمني ،نسأل اهلل العظيم ..الدائم بال أمد....،
ال��ع��زي��ز ب�لا س���ن���د ....،ال��واح��د األح������د ....،ال��ف��رد
الصمد ،أن ّ
يتقبل أعمالنا ....بعد أن أتم علينا
شهر رمضان ّ
ويسره لنا ..وأن ُينير وجوهكم
ّ
وييسر أموركم ويبارك رزقكم ويرفع قدركم،
وع����ن أي م����رض أو وب����اء ي���ب���ع���دك���م ....ع��ي��دك��م
سعيد ومبارك ،وعساكم من ّ
عواده ،وكل عام
وأنتم بخير.
ولنأت للنهاية والسالم.
الكالم،
انتهى
ِ

باألمان لذلك .وقال املدرب األملاني إنه يتوقع حضور
بقية الالعبني ،لكنه لن يضغط عليهم ،مشيرا إلى أن
القرار متروك لهم وبمحض إرادتهم الحرة ،من دون
أي قيود أو عقوبات.
وسيقرر مسؤولو ال��دوري اإلنكليزي األسبوع املقبل
م���وع���د ع�����ودة ال���ت���دري���ب���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ،ال���ت���ي تتضمن

التحامات وات��ص��اال ب�ين ال�لاع��ب�ين ،حيث يأملون في
استئناف النشاط الشهر املقبل.
وك����ان ل��ي��ف��رب��ول ي��ت��ص��در ال�����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت��از
ب��ف��ارق  25نقطة ع��ن م��ط��ارده م��ان سيتي ،وعلى بعد
ان��ت��ص��اري��ن ف��ق��ط م��ن ال��ف��وز ب����أول أل��ق��اب��ه ف��ي ال����دوري
املمتاز منذ  1990قبل توقف املوسم.

«الرجالية» ،التي عادت منافساتها اعتبارًا من 16
مايو خلف أبواب موصدة في وجه املشجعني ،وفي
ظل إجراءات وقاية صحية صارمة ،بعد توقف منذ
منتصف مارس بسبب «كوفيد.»-19

المباريات المنقولة اليوم ..وغداً
القناة

الفريقان

التوقيت

الدوري األلماني (المرحلة السابعة والعشرون)
 9.30مساء
 ..وغداً

beIN Sports HD 1

هيرتا برلين × يونيون برلين
فرايبورغ × فيردر بريمن

 4.30مساء

beIN Sports HD 3

مونشنغالدباخ × باير ليفركوزن

 4.30مساء

beIN Sports HD 2

فولفسبورغ × دورتموند

 4.30مساء

beIN Sports HD 1

بايرن ميونخ × آينتراخت فرانكفورت

 7.30مساء

beIN Sports HD 1

الحرارة

الجمعة  /السبت

 22و 23مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد  • 16798الكويت

ً
برقيا :سبقلا
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي 13078
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

سنعوسيات
محمد ناصر السنعوسي
m.alsanousi@alqabas.com.kw

بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي للحوار والتنمية

األمن الثقافي..
وثقافة الفشل
األم��ن الثقافي يعني باختصار توفير األس��س واإلمكانات
للمواطن في حرية االختيار واالبتكار والخلق ..وهي األسس
التي يقوم عليها أو يمكن أن يقوم عليها مجتمع صحي
ناضج مبتكر ومبدع ،مع أن األمن الثقافي في تقديري هو
األخطر واألش�م��ل ،فهو يقدم األس��اس الحضاري والعلمي
لضمان التطور والتقدم.
ه��ل ثمة ق��رار سياسي استراتيجي ب��دخ��ول الكويت بقوة
ف��ي م �ج��ال أب �ح��اث م�ن�ظ��وم��ة ك��ام�ل��ة ل�ل�ح��اق ب��رك��ب ال�ت�ط��ور
العلمي والتكنولوجي؟ ..اإلجابة قوال واح��دا بالنفي ،فليس
في الكويت ق��رار استراتيجي بالنسبة إل��ى العلم والتعليم
أو الصحة أو الزراعة أو التنوع الثقافي للحوار والتنمية أو
غير ذلك ،وال تستطيع جهة متخصصة في هذا املجال أن
تجيب على سؤال واحد عن تصورها ملستقبل الكويت بعد
عشرين عامًا ،وهي فترة قصيرة في عمر الشعوب.
إن الكثير م��ن األح ��وال تجري كيفما ات�ف��ق ..ف��امل�س��ؤول أو
ال��وزي��ر ال��ذي يدعي أن لديه رؤي��ة استراتيجية يسير على
هديها في مجال عمله .ولكننا نفاجأ ب��أن املسؤول يأخذ
رؤيته معه عندما تحني لحظة االنصراف .ويأتي املسؤول
الجديد برؤية استراتيجية جديدة .وواقع األمر أنه لم تكن ثمة
رؤية استراتيجية متفق عليها لدى أي من الوزير السابق أو
الوزير الالحق .التصور االستراتيجي الوحيد املتفق عليه
بني جميع من يحتلون مواقع السلطة بمزايا مادية ومعنوية،
ومزايا السلطة أال نجد شيئًا متفقًا عليه ،نحن أمة تعيش
كيفما اتفق ،أو كما يقول العامة نعيش «اليوم بيومه».
أرجو أن يعي القائمون على إدارة البلد الحكومية أن الوقت
م��ورد غير محدود ،وأن الكويت ،التي هي أمانة في أيدينا،
سنضيعها بالتكاسل وغياب الرؤية.
الكويت تواجه تحديات كثيرة إن لم نكن واعني بمخاطرها
فقد ننتهي م��ن وض��ع ال��دول��ة ال��رخ��وة ال�ت��ي تضع القوانني
وال تستطيع تفعيلها إلى وضع الدولة الفاشلة التي تكون
مشاكلها أعمق جذورًا وأوسع انتشارًا ،فالقرآن الكريم حث
على الحوار والتعارف بني الحضارات ،واإلص�لاح يبدأ من
نقد الذات وإصالحها وتوجيه األفكار.
وعيدكم مبارك ..وكل عام وأنتم بخير.

الطقس

26

الصغرى

44

الكبرى

الرطوبة

%37

ً
نسبيا على المناطق الساحلية
حار ورطب
والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية إلى
معتدلة السرعة ( 6ـــ  26كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

6.33 5.42 11.20 12.12
ً
صباحا

نداء عاجل
إلى الدول المانحة من أجل مساعدة الشعب اليمني
واقع شهر رمضان هذا العام أضحى مختلفا جدا عنه في
سنوات خلت .فلقد أقام ماليني املسلمني حول العالم شعائر
ٍ
هذا الشهر الفضيل في ظل إجراءات جائحة الكورونا .وفي
اليمن ،فاملعاناة مضاعفة ،بفعل ويالت النزاع املسلح القائم
منذ أكثر من خمس سنوات وال��ذي أدى إلى حال ٍة من الفقر
املدقع والجوع والحاجة املاسة للماليني من أبناء اليمن.
ت�ع�ق��د امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة واألم� ��م امل �ت �ح��دة م��ؤت�م��را
افتراضيا في الثاني من يونيو ال�ق��ادم للتعهدات املالية من
أجل اليمن .توفر هذه املنصة فرصة مهمة اللتقاء مكونات
امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي وال � ��دول امل��ان �ح��ة ل�ت�ق��دي��م امل �س��اع��دة األك�ث��ر
احتياجا .جدير بالذكر َّأن عددا من الجهات املانحة قد أعربت
عن نية تقديم الدعم املالي ،بما في ذلك تعهد كبير من اململكة
العربية السعودية وآخر من الواليات املتحدة األميركية .اننا
ن��رى م��دى أهمية ه��ذه ال�خ�ط��وات اإليجابية ون�ق��دره��ا ،ولكن
ال ت��زال التعهدات أدن��ى مما ه��و مطلوب لسد االحتياجات
األساسية بكثير ،ناهيك عن أن معظمها لم يتم دفعه حتى
اآلن .وستبقى التعهدات من دون تحويل األموال ،حبرا على
ورق ال ينقذ األرواح.
ٍ
إن�ن��ي أن��اش��د الجهات املانحة وامل�م��ول�ين أن يقوموا بتحويل
بسخاء
األم��وال التي تعهدوا فيها سابقا وإع�لان التعهدات
ٍ
لدعم عمليات اإلغاثة العاجلة قبيل مؤتمر املانحني املنتظر.
ه� ��ذا وت� �ق ��در وك� � ��االت األم � ��م امل �ت �ح��دة وم ��ؤس �س ��ات اإلغ��اث��ة
اإلن�س��ان�ي��ة ال�ش��ري�ك��ة ب��أن�ه��ا س�ت�ح�ت��اج إل ��ى ح��وال��ي م�ل�ي��اري
دوالر لتغطية البرامج األساسية وال�ت��ي تتضمن متطلبات
االستجابة لجائحة الكورونا ،حتى نهاية العام الحالي.
أود التأكيد على َّأن االزمة اإلنسانية في اليمن ال تزال األكبر
ف��ي ال�ع��ال��م ،إذ يحتاج أكثر م��ن  24مليون إن�س��ان  80 -في
املئة من السكان  -إل��ى املساعدة والحماية .فاقمت جائحة
االحتياجات ،حيث يقدر خبراء علم
الكورونا الحالية ه��ذه ً
األوب�ئ��ة َّأن اليمن ع��رض��ة النتشار ال�ف�ي��روس بشكل سريع
نطاق أوسع وبعواقب مميتة أكثر من العديد من البلدان
وعلى ٍ
األخ��رى .في العاشر من أبريل امل��اض��ي ،تم تأكيد اإلصابة
األول��ى بالفيروس في اليمن ،حيث تم تأكيد أكثر من 130
إص��اب��ة حتى اآلن ،وح��دوث  21حالة وف��اة نتيجة لإلصابة
بهذا الفيروس القاتل .ومما يزيد من قلقنا أنه قد تم اإلبالغ
حاالت في  10محافظات حتى اآلنَّ .إن القدرة املحدودة
عن
ٍ
إلج ��راء ال�ف�ح��وص��ات ال�لازم��ة ،تجعل أن��ه م��ن امل��رج��ح انتقال
العدوى بشكل سريع في جميع أنحاء اليمن َّ
وأن اإلحصاءات
ٍ
ٍ
الرسمية هي أقل من عدد اإلصابات الحقيقية.

ت��واص��ل وك ��االت األم��م امل�ت�ح��دة ووك ��االت اإلغ��اث��ة الشريكة
التركيز على اإلدارة الفعالة لإلصابات ،وتعزيز نظام الصحة
العامة .باإلضافة الى رفع مستوى التوعية حول الوقاية من
امل��رض ،حيث تم ال��وص��ول إل��ى نحو  16مليون شخص في
النصف األول من هذا الشهر من خالل حمالت التوعية.
في الوقت الذي يكافح فيه العالم للتعامل مع جائحة الكورونا،
فمن املهم للغاية أن نحافظ على عمليات اإلغاثة القائمة في
اليمن ،والتي يتم تنفيذها في ظروف صعبة .وعلى الرغم من
التحديات الهائلة التي يواجها العاملون في مجال اإلغاثة،
بما في ذل��ك القيود على الحركة ونقص التمويل والتدابير
للتخفيف من املخاطر ،فما زلنا نوفر الطعام واملياه والرعاية
الصحية والصرف الصحي وغيرها من الخدمات ألكثر من
عشرة ماليني شخص كل شهر .باإلضافة الي ذلك ،فلقد تم
توسيع األنشطة الخاصة باالستجابة لجائحة الكورونا من
تجهيز للمستشفيات وتدريب العاملني في القطاع الصحي
وتوصيل اإلمدادات الضرورية.
نجحنا وإياكم في منع املجاعة في اليمن على نطاق واسع،
واح �ت��وت ال �ب��رام��ج اإلغ��اث �ي��ة وب ��اء ال�ك��ول�ي��را ودع �م��ت ماليني
امل�ه�ج��ري��ن م��ن دي��اره��م .ول�ك�ن�ن��ا م��ازل�ن��ا ب�ح��اج��ة م��اس��ة إل��ى
التمويل ال�ع��اج��ل الس�ت�م��رار ه��ذه ال�ب��رام��ج الحيوية واملنقذة
للحياة.
من بني  41برنامجا رئيسيا لألمم املتحدة ،نخشى أن يتم
تعليق  31برنامجا منهم في األسابيع القليلة املقبلة حال ما
لم نتمكن من تأمني أموال إضافية .من بني ما يتهدد باإلغالق،
مراكز التغذية العالجية ،التي تعالج األطفال الذين يعانون من
سوء التغذية الحاد بحلول شهر أغسطس وسيتم وقف عمل
فرق االستجابة السريعة لجائحة الكورونا الشهر املقبل ما
لم تتلقى منظمة الصحة العاملية التمويل الالزم والكافي.
َّ
إلنهاء األزمة اإلنسانية
مازلنا على ٍ
يقني بأن الطريقة َّاملثلى َ
في اليمن هي بإيقاف الحرب .إن الحفاظ على عمليات إغاث ٍة
قوي ٍة ومبدئي ٍة ،سيدعم بالضرورة الجهود املبذولة لتسهيل
عملية سياسية ناجحة في هذه األوقات الحرجة.
أتمنى أن يأتي ُ
الفطر هذا العام بفرص ٍة لتعزيز التضامن
عيد
ِ
والتعاطف والتسامح للتغلب على جائحة ال�ك��ورون��ا وعلى
ُ
فطر
ويالت الحرب وانعدام األمن وتداعياتها في اليمن .عيد ٍ
سعيد للجميع.
* وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية
ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

وأوض� �ح ��ت ال ��وك ��ال ��ة ،أن ب �ع��ض ال �ص �ف �ق��ات ق � ��درت ال �ش��رك��ة
الصينية أخيرا بني  105مليارات دوالر و 110مليارات دوالر
في األس��واق الثانوية ،بينما كشف مصدر أن سعر تداولها
وص ��ل إل ��ى  140م�ل�ي��ار دوالر ،الف �ت��ة إل ��ى أن ال�ص�ف�ق��ات هي
معامالت خاصة ،قد ال تعكس بالكامل توقعات املستثمرين
األوسع.
وقالت أندريا والني ،الشريكة في مانهاتن فينشر بارتنرز
التي تتبع األس��واق الثانوية ،إن ت��داول  ByteDanceيعكس
التوجه العاملي للمستهلكني ،ال��ذي��ن ي��واف�ق��ون على أن هذه
الشركة يمكن أن تحل محل «فيسبوك» كشبكة اجتماعية
رائدة.

أكبر مدينة ترفيهية في ووهان
تفتح أبوابها للجمهور
أحمد عبدالفتاح
أعادت ،Happy Valley Wuhan
وهي أكبر مدينة ترفيهية في
مدينة ووه��ان الصينية ،فتح
أبوابها للجمهور م��رة أخ��رى،
بعد إغالقها ملدة أربعة أشهر
تقريبا ،بسبب تفشي فيروس
ك � � ��ورون � � ��ا ،ال� � � ��ذي ب � � ��دأ ه� �ن ��اك،
وذل��ك على ال��رغ��م م��ن مخاوف
متزايدة بشأن إمكانية عودة املرض مرة أخرى.
ووف � ��ق ص�ح�ي�ف��ة «دي� �ل ��ي م �ي��ل» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،ف� ��إن امل��دي �ن��ة
الترفيهية رح�ب��ت ب��ال��زوار ل�ل�م��رة األول� ��ى ،ول�ك��ن ب�ش��روط،

حيث ان املتنزه اآلن ال يستقبل
أك �ث��ر م��ن  15أل ��ف ش�خ��ص في
اليوم ،وه��و ما يمثل  %30من
س �ع �ت��ه ال� �ق� �ص ��وى ،ب��اإلض��اف��ة
إلى أنه ال يشغل سوى مرافقه
الخارجية.
وأق � � � ��رت امل ��دي � �ن ��ة ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة
م � �ج � �م� ��وع� ��ة م � � ��ن اإلج � � � � � � ��راءات
الوقائية ،التي تضمن سالمة
زوارها ،حيث طالبتهم بحجز
ت� ��ذاك� ��ره� ��م م� �س� �ب� �ق ��ًا ،وت� �ج ��ري
فحص لدرجات حرارة أجسادهم عند الوصول ،باإلضافة
إل��ى ع��دم ال�س�م��اح ألي زوار ال ي��رت��دون ال�ك�م��ام��ات الطبية
بدخول املكان.

بيع ساعة  Richard Milleبـ  68ألف دينار
في «مزاد» إلكتروني في الكويت
إسالم شكري

• علي حسن الصباغة 63( ،عامًا) ،شيع ،ت.97379393 :
• راش��د أحمد علي الحقان 87( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي��ع ،ت:
.99669340 - 99767193
• مريم عبدالعزيز عبدالله الرباح ،زوجة جمعة محمد
الخليفي 69( ،عامًا) ،شيعت ،ت.60006353 - 98000487 :
• إبراهيم حاجي حسين كراشي 65( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.99080383 - 99040341
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

6.37 4.52
شروق

مغرب

8.06 11.45
ظهر

عشاء

بالرصاص

مارك لوكوك*

كشفت مصادر مطلعة ،لوكالة بلومبيرغ األميركية ،أن تقييم
ش��رك��ة «ب��اي��ت دان ��س» امل��ال�ك��ة لتطبيق «ت�ي��ك ت ��وك» ال�ع��امل��ي،
ارتفع بما ال يقل عن الثلث ،ليبلغ أكثر من  100مليار دوالر،
ف��ي م �ع��ام�لات األس �ه��م ال �خ��اص��ة األخ �ي ��رة ،م��ا ي�ش�ي��ر إل ��ى أن
الشركة ستواصل جذب املعلنني.
ونقلت الوكالة األميركية ،عن مصادر رفضت كشف هويتها،
أن أسهم الشركة الناشئة األكثر قيمة في العالم ،قد تغيرت
أخ�ي��را ،حيث ان قيمتها ارتفعت أكثر من  %33من نحو 75
مليار دوالر خالل جولة رئيسية من التمويل قبل عامني.

الوفيات

عصر

بسام العسعوسي

أحمد بدر

ال تتسبب تجاويف التكيسات
البسيطة -املليئة بالسوائل
ً
ف��ي ال�ك�ب��د ع� ��ادة -ف��ي ظهور
أي ع�ل�ام��ات أو أع� ��راض وال
تحتاج إلى عالج .ومع ذلك،
ق��د ت�ص�ب��ح ك�ب�ي��رة ب�م��ا يكفي
ل �ت �س �ب��ب األل � � ��م أو االن � ��زع � ��اج
ف��ي ال �ج��زء ال�ع�ل��وي األي �م��ن من
البطن.
ال�ك�ش��ف ع��ن معظم تكيسات ال�ك�ب��د ب��األل�ت��راس��اون��د
ي � � �م � � �ك� � ��ن
ِّ
(محول الطاقة فوق الصوتي) أو التصوير املقطعي املحوسب (.)CT
وقد يشمل العالج التصريف أو إزالة التكيسات عند الحاجة.
ال ُي�ع��رف سبب اإلص��اب��ة بالتكيسات البسيطة ف��ي الكبد ،ولكنها
ق��د ت�ك��ون ناتجة ع��ن ت�ش��وه ي�ح��دث عند ال� ��والدة ،ون ��ادرا م��ا تشير
التكيسات الكبدية إلى وجود حالة خطيرة كالتالي:
 - 1داء الكبد متعدد التكيسات ،اضطراب وراثي.
َ - 2عدوى طفيلية.
 - 3سرطان الكبد.

ً
ظهرا

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

ُ
تداول الشركة المالكة لـ«تيك توك» بلغ  140مليار دوالر

تك ُّيسات الكبد..
هل تسبب ألما ً في البطن؟

ً
صباحا

مساءً

فجر

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

«بلومبيرغ» :خبراء يرونها بديل «فيسبوك» القادم

مايو كلينك

أدنى جزر

3.20 3.21

القت امل��زادات عبر االنترنت رواج��ًا بني شريحة واسعة من الناس ،وخاصة في منطقة
الخليج العربي ،حيث يلقى عشاق األشياء الفخمة أو النادرة ضالتهم فيها ،ويتسابقون
عبر هذه املزادات في دفع املبالغ والتي تصل أحيانًا كثيرة إلى أرقام فلكية ،لحاجة في
نفس و«ذوق» املشتري.
وت�ع�ت�ب��ر م � ��زادات ال �س��اع��ات م��ن ب�ي�ن أك �ث��ر أن� ��واع امل � ��زادات ش�ي��وع��ًا ب��ال �ك��وي��ت ،حيث
الحسابات الكثيرة التي ت��روج ملثلها عبر «إنستغرام» وتقوم ب��امل��زادات عبر البث
املباشر ،وصاحب الرقم األعلى هو من سيكون صاحب الساعة املعروضة ،والتي
تصل في أحيان كثيرة إلى أرقام كبيرة ،فعلى سبيل املثال خالل الـ  24ساعة املاضية
فقط ،بيعت ساعة سويسرية فاخرة ماركة  ، Richard Mille rm 67 - 02بمبلغ وقدره
 68أل��ف دي�ن��ار كويتي .وع��رض حساب م ��زادات مشهور الساعة امل��ذك��ورة ،كاشفًا عن
مميزاتها ،والتي عددها في أنها لم تنتج منها إال  4ألوان مختلفة ألربعة العبني وأربع
دول فقط في العالم ،وتعتبر من أخف ساعات .Richard Mille

b.alasousi@alqabas.com.kw

كورونيات!..
• م��ن غير املسموح ف��ي ه��ذه الفترة انتقاد وزارة الصحة
دعمًا لجهودها حتى لو أن تلك الجهود العظيمة قد أفضت
مؤخرًا بتشكيل فريق خاص بكورونا واعتماد آلية ارتداء
ال�ط��واق��م الطبية للمالبس الوقائية ف��ي التعامل م��ع ح��االت
كورونا بعد ثالثة أشهر من األزمة وإغالق البالد وتعطيل
املصالح الحكومية وال�ش��ؤون االقتصادية والحياتية ،مما
ً
ي �ط��رح ت �س��اؤال ع�م��ن ك ��ان ي��دي��ر امل�ش�ه��د إذًا ق�ب��ل تشكيل
الفريق ال��ذي نتج عنه هذا العدد من ح��االت الوفاة وإصابة
ثلة من الكوادر الطبية والهيئات التمريضية وإحالة العديد
من األط�ب��اء إل��ى التحقيق بسبب آرائ�ه��م على الرغم من أن
حرية البحث العلمي مكفولة ،فعالم الطب تتنازعه نظريات
علمية مختلفة ال رأي وحيد أوح��د ،لكن يبدو أن م��ن قيم
الديموقراطية لدى الصحة منع املتخصصني من الكالم.
• خ �ط��وة ج��ري�ئ��ة وغ �ي��ر م�س�ب��وق��ة اس �ت��دع��اء م�ج�ل��س األم��ة
لديوان املحاسبة وتقديمهم عرضًا مرئيًا بمجمل التعاقدات
وامل�ن��اق�ص��ات ال �ط��ارئ��ة مل��ا أث�ي��ر م��ن ل�غ��ط ح��ول ت�ل��ك ال�ع�ق��ود
املبرمة ،لكن احترنا من نصدق من السادة النواب ،فبعضهم
قال إنها قضية ضيافة جديدة وبعضهم اآلخر صرح بأن
األمور تمام يافندم واألمن مستتب ،كما أنه من املؤكد أنه قد
تم إلغاء العديد من املناقصات لوجود تجاوزات ومخالفات.
وال�لاف��ت ك��ان ع��دم ح�ض��ور بعض ال�ن��واب م��ن دع��اة حماية
املال العام واإلص�لاح ،فمن يريد اإلصالح كان ذلك العرض
امليدان يا حميدان!
•املادة  ١٧من الدستور تنص على« :لألموال العامة حرمة،
وحمايتها واجب على كل مواطن».. والقانون رقم ١٩٩٣/١
بشأن حماية األم��وال العامة وال��ذي تنص امل��ادة األول��ى منه
على أن «لألموال العامة حرمة وحمايتها والذود عنها واجب
على كل مواطن» ،وهذا بال شك تأصيل وترسيخ ملبدأ الرقابة
الشعبية ،فالدستور والقانون يوجبان حماية األموال العامة
والقعود عن هذا الواجب لربما يشكل عقوبة ،لكن الدستور
والقانون لم ّ
يبينا كيف يكون طريق وشكل مباشرة تلك
ال�ح�م��اي��ة ه��ل ب��اإلب�لاغ وت�ق��دي��م ال�ش�ك��وى أم ب�م�م��ارس��ة حق
ال��رأي والتعبير والتنبيه شفاهة أو كتابة ،فمن املستحيل
أن ك��ل م��واط��ن ل��دي��ه اإلم �ك��ان��ات وال �ق��درات للسعي الحثيث
والحصول على املستندات الالزمة وتقديم البالغات ،فهذه
تحتاج إل��ى ق��درات وط��اق��ات خاصة ال يتحملها أي مواطن
كما ينص الدستور والقانون ،وليس معنى أن كل من تحدث
أو كتب وانتقد أنه يثير الهلع ويقوض األمن ويجب تقديمه
للمحاكمة ،وهنا أتذكر قول ملارك توين« :لقد َم ّن اهلل علينا
بثالث في هذا البلد :حرية التعبير ،وحرية التفكير ،واملقدرة
على عدم تطبيق ّأي منهما».
• حديث رئيس محكمة االستئناف املستشار محمد بن
ن��اج��ي ع��ن تكويت ال�ق�ض��اء ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ن��اب��ع م��ن أن
االعتراف بالحق فضيلة ،وهو تصريح موضوعي ومسؤول
بعيد عن دغدغة املشاعر وتأجيج العواطف ،فالغالب على
ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ع�ن�ص��ر ال��وط �ن��ي ،وه ��م م�ش�ه��ود لهم
بالكفاءة واالقتدار.
وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ن��أم��ل م��ن ال� �س ��ادة ف��ي م�ج�ل��س ال�ق�ض��اء
إح ��داث نقلة نوعية ف��ي أس��ال�ي��ب وط��رق التقاضي وتقليل
االعتماد على العنصر البشري وإدخ��ال األساليب والطرق
اإللكترونية ف��ي ال�ت�ق��اض��ي لتسهيل األم ��ور ع�ل��ى جمهور
املحامني واملتقاضني فأزمة كورونا كشفت املستور.

في سبقلا بريميوم

 - 1980أفراد الجيش
يتبرعون لبنك الدم..
ً
ً
وطنيا
واجبا
ويعلنونه

ن�ش��رت سبقلا ،ف��ي ع��دده��ا ال �ص��ادر ف��ي  19ي��وي�ن��و ،1980
ال �ح �ل �ق��ة ال �س��ادس��ة م ��ن ال �ح �م �ل��ة ال �ت��ي ت�ب�ن�ت�ه��ا ال�ص�ح�ي�ف��ة
تحت ع�ن��وان «ت�ب��رع��وا ب��ال��دم ..ت �ج��دوه» ،وت�ن��اول��ت موقف
املسؤولني في القوات املسلحة الكويتية في قطاعاتها كافة
ُّ
بالتبرع بالدم عبر وحدات بنك الدم املتنقلة
الذين بادروا
واعتبروا أنفسهم في مهمة وطنية.
وفيما يلي نص الخبر:
بادر املسؤولون في القوات املسلحة الكويتية في قطاعاتها
ك��اف��ة ن�ح��و ح��ث ال �ج �ن��ود وامل�ج�ن��دي��ن ع�ل��ى ال �ت �ب� ُّ�رع ب��ال��دم،
ونشطت أقسام التوجيه املعنوي في األلوية املختلفة في
أسلحة الجيش كافة لحث أفراد الجيش على التنافس من
أج��ل تقديم مزيد م��ن املتبرعني دعمًا لنشاطات بنك ال��دم
لتأدية دوره اإلنساني ،وبالفعل حققت التبرعات نتائج
ط �ي �ب��ة ،وأق �ب��ل ال �ج �ن��ود ب �ت��رح��اب ش��دي��د ي�غ�م��ره��م ش�ع��ور
بالواجب الذي ينبغي عليهم أن يؤدوه تجاه هذا الوطن.
وأع �ل��ن رئ �ي��س ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة واإلع�ل��ام ب��ال�ب�ن��ك السيد
عبدالفتاح ح�م��دي ،أن��ه بمجرد االت�ص��ال م��ع وزي��ر الدفاع
وم��ع وكيل وزارة ال��دف��اع ورئ�ي��س األرك��ان العامة للجيش
ب��ال�ن�ي��اب��ة ،الح��ظ ت��رح�ي�ب��ا ش��دي��دا ،وت �ق��ررت امل��واف �ق��ة على
ت��واج��د وح � ��دات ب �ن��ك ال� ��دم امل�ت�ن�ق�ل��ة داخ� ��ل أل��وي��ة ال�ج�ي��ش
ووح��دات��ه ،ان�ط�لاق��ًا م��ن ض ��رورة ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى روح ال�ب��ذل
والعطاء للوطن في زمن السلم ،كما في زمن الحرب ،كما
َّ
أص��در رئيس األرك��ان بالنيابة تعميمًا ح��ث فيه الضباط
وال�ج�ن��ود وال�ع��ام�ل�ين ب��ال��وح��دات على ب��ذل ال��دم إلخوتهم
وذويهم كعطاء مقدس وصورة من صور التفاعل اإلنساني.
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