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تخشى مفاجآت ..رغم أن عدد اإلصابات ما زال تحت السيطرة

الحكومة تحسم
«عودة الحياة» الخميس
عبدالرزاق المحسن
ع�ل�م��ت سبقلا م��ن م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة أن وزي ��ر الصحة
د.باسل الصباح رفع تقييم االوضاع الصحية املتعلقة
بأزمة كورونا خالل األيام الـ 10االولى من الحظر الكلي
الى مجلس الوزراء ،مبينة انه ستتم مناقشة االجراءات
الحكومية املقبلة ملواجهة تحديات الفيروس الخميس
املقبل .وحسم موضوع عودة الحياة.
وق ��ال ��ت امل� �ص ��ادر ان ال�ت�ق�ي�ي��م امل� �ط ��روح ام � ��ام مجلس
ال� ��وزراء ت�ن��اول اب��رز االم ��ور ال�ت��ي ط��رأت على معدالت
االص��اب��ة ،ونتيجة اج ��راءات وزارة الصحة والعراقيل
التي واجهتها خالل الحظر املطبق في جميع املناطق،
م �ش �ي��رة ال � ��ى أن� �ه ��ا س � �ت� ��درس االق � �ت� ��راح� ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة
باالجراءات الصحية املزمع اتخاذها عقب عيد الفطر
وانتهاء الحظر في  30الجاري ،قبيل إعالنها.

وت� � ��درس ال �ح �ك��وم��ة ع �ق��د اج �ت �م��اع وزاري ـ �ـ �ـ ن�ي��اب��ي
ق�ب��ل ج�ل�س��ة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال�خ�م�ي��س ،ل�ب�ح��ث ع��دم
االس �ت �ق��رار ف��ي أرق� ��ام اإلص ��اب ��ات ب �ف �ي��روس ك��ورون��ا،
وبالرغم من شعورها بأن عدد اإلصابات ما زال تحت
السيطرة ،فإنها تخشى من مفاجآت غير متوقعة بعد
فك الحظر.
م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،أش � ��ارت امل� �ص ��ادر إل ��ى أن مستشفى
الجهراء الجديد بدأ قبل  3أسابيع باستقبال مرضى
ك��ورون��ا ،حيث ت��م تخصيص ب��رج�ين فيه للمصابني،
بسعة نحو  500سرير ،مضيفة ان املستشفيات العامة
وامليدانية ق��ادرة على اح�ت��واء اع��داد املصابني ،فضال
عن تطبيق البروتوكول العالجي املنزلي مع املرضى
الذين تظهر عليهم اعراض خفيفة.
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مصادر صحية تؤكد لـ سبقلا ُش ّ
ح المستودعات من القفازات وواقي الوجه

أزمة كمامات..

ً
ً
مليونا تتنازعها وزارتان ¶ كيف ستطالب الحكومة المواطنين بالتزام الضوابط الصحية أمام ُشح المستلزمات الطبية؟
شهريا ..والمتوافر 13
¶ البلد بحاجة إلى  200مليون كمام
ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام ك�ث�ي��رة أث��اره��ا ق ��رار مجلس
ال� � ��وزراء األس �ب ��وع امل��اض��ي ال� ��ذي ص ��در ب��وق��ف
اس �ت �ي��راد م�س�ت�ل��زم��ات ط�ب�ي��ة  -ن �ح��ن ف��ي أم� ّ�س
ال �ح��اج��ة إل �ي �ه��ا  -ح ��ول م ��دى ج �ه��وزي��ة ال �ب�لاد
ُّ
مل��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ال�ح�ظ��ر ال �ك �ل��ي ،ف��ال �ق��رار ات�خ��ذ
ف��ي ت��وق�ي��ت ح ��رج ج� �دًا ،وت �ح��ت وط ��أة الضغط
الشعبي.
وأبدت مصادر طبية قلقها الشديد إلى سبقلا
إث � ��ر ال � �ق� ��رار ب �ت �ج �م �ي��د اس� �ت� �ي ��راد امل �س �ت �ل��زم��ات
الصحية في هذا التوقيت؛ خاصة قبل وصولنا
إل ��ى م�ف�ت��رق ط ��رق م�ص�ي��ري ل� �ـ«ع ��ودة ال�ح�ي��اة»
وحافة الخطر التي قد نبلغها نتيجة املخالطة
َ
املتوقعة بعد ف ّك الحظر.
واستغربت مصادر طبية وقف استيراد مواد
صحية نحن في أم� ّ�س الحاجة إليها ،من دون
طرح بدائل واقعية أخرى.
وق� � ��د اس� �ت� �ط ��اع ��ت سبقلا ،م � ��ن خ �ل ��ال أس �ئ �ل��ة
وج�ه�ت�ه��ا إل ��ى م �ص��ادر ص �ح �ي��ة ،م �ع��رف��ة كمية

ال �ك �م��ام��ات امل� �ت ��واف ��رة ف ��ي ال � �ب �ل�اد ،ال �ت ��ي ت �ق��در
بنحو  13مليونًا فقط ،التي ك��ان من املفترض
صرفها مع التموين ،قبل الحرب اإلعالمية بني
«ال �ت �ج��ارة» و«ال �ص �ح��ة» .ف��ي ح�ين أن الحكومة
بحاجة إلى  200مليون كمام شهريًا لسد حاجة
املواطنني واملقيمني ملرحلة ما بعد الحظر.
كما أك��دت م�ص��ادر صحية أن امل �خ��زون الطبي
للقفازات وواقيات الوجه ،يكاد يكون صفرًا ،وال
خطط واضحة لالستيراد في ظل قرار التجميد
الحكومي.
والسؤال املنطقي الذي يدور في أذهان الجميع
اآلن :ك� �ي ��ف س �ت �ط��ال��ب ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن
واملقيمني ب��ال�ت��زام ال�ض��واب��ط الصحية ،ونحن
ُ
أم � ��ام ش � � ٍّ�ح ف ��ي ه� ��ذه امل � � ��واد؟! وك �ي��ف س �ت��واج��ه
ال �ح �ك��وم��ة ش�ع�ب�ه��ا إث ��ر ق � ��رارات ع�ب�ث�ي��ة أخ �ي��رة
ات�خ��ذه��ا ب�ع��ض ال� ��وزراء خ�ل�ال ال�ف�ت��رة املاضية
ً
أدخ �ل��ت ال �ب�ل�اد ن�ف�ق��ًا م �ج �ه��وال ب�ل�ا مستلزمات
طبية ونحن أمام مرحلة «عودة الحياة»؟!.

بالمختصر المال العام ..و«الكمامات»!

ّ
وشفاف
¶ الشبهات حول تعاقدات «الصحة» كان يمكن إغالقها بتحقيق حكومي سريع

ال يزايد أح��د على حرصنا على «امل��ال ال�ع��ام» وحرمته ،ويعلم
ّ
الجميع كيف أن التاريخ سجل وقوف أهل الكويت صفًا واحدًا
أمام ملفات سرقات مليارية شهيرة ،ارتكبتها عصابات منظمة،
نهبت األم� ��وال ع�ل��ى م ��رأى م��ن ال�ش�ع��ب؛ ك�س��رق��ات« :ال�ن��اق�لات»
و«التأمينات» و«اإليداعات».
ّ
غير أن الشبهات امل�ث��ارة ال�ي��وم ع��ن «امل��ال ال�ع��ام» ف��ي م��ا يتعلق
بالتعاقدات الصحية األخ�ي��رة ليست مثل تلك التعقيدات التي
حملتها تلك القضايا املنظمة؛ فنحن اليوم أمام معطيات واضحة
ع��ن ت �ع��اق��دات أج��رت �ه��ا وزارة ال �ص �ح��ة ،خ�ل�ال األش �ه��ر القليلة
املاضية ،مع م� ّ
�وردي��ن محدودين ،وال نبالغ ْإن قلنا ّإن تحقيقًا

ً
حكوميًا ال يستغرق يومني كان كفيال بكشف الحقيقة ،ومن
ثم تحويل املسؤولني الفاسدين إلى النيابة ،علنًا ،ومحاكمتهم ـــــ
لو ثبتت إدانتهم ـــــ ودعم املسؤولني الشرفاء ،إذا لم تثبت عليهم
الشبهات.
لقد كان األول��ى بالحكومة مراجعة تلك التعاقدات بهدوء وثقة،
وحسم ..من دون الحاجة إلى بهرجة صحافية مسبقة وحشد
إع�ل�ام ��ي ،وال �خ �ض��وع ل �ض �غ��وط ال �س �ي��اس �ي�ين .وع �ن��د ال �ت� ُّ
�وص��ل
إل��ى خيط الشبهات تعلن الحكومة عندئذ إجراءاتها القانونية
ّ
ً
الحازمة تجاه الفاسدين ،وإحالتهم إلى القضاء ،ب��دال من شل
�اف ،بال
ال�ب�لاد بأكملها صحيًا ،وت � ْ�رك امل��واط�ن�ين على نحو ح � ٍ

 1200رائد أعمال َّ
وقعوا على بيان اإلغاثة

تحالف المشاريع الصغيرة َّ
يتسع!
ِّ
يومًا بعد يوم ،يتزايد عدد املوقعني على بيان استغاثة أصحاب املشروعات
الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ،وامل� ّ
�وج��ه إل��ى سمو رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء الشيخ
ُ
ّ
متضمنًا سبعة مطالب إنقاذية تنجيهم من جحيم اإلفالس.
صباح الخالد،
ّ
وف��ي سابقة ،لم تحدث من قبل ،فقد بلغ ع��دد رواد األعمال املوقعني على
ّ
العريضة حتى اآلن  1179صاحب عمل ،مقتربني من  1200ليشكلوا أكبر
ِّ
تحالف ،يمثل  15ألف صاحب مشروع ،متضررين من اإلجراءات الحكومية
االح �ت��رازي��ة الناجمة ع��ن جائحة «ك��ورون��ا» ،وه��و م��ا يبرهن على أحقية
هؤالء في تلبية مطالبهم في أسرع وقت ممكن ،علمًا بأن كل يوم يمر من
دون إنجاز لهذه املطالب ـــــ غير املكلفة على املال العام ـــــ يفقد فيه اقتصادنا
الوطني مشروعًا من تلك املشاريع ،وفقًا لحديث ممثل أصحاب املشاريع
الصغيرة عبدالعزيز املبارك لـ سبقلا في عدد الجمعة/السبت.
ُ
وتعيد سبقلا نشر أبرز املطالب السبعة التي يعتبرها أصحابها أفضل
ً
معالجة آن�ي��ة ل�لأزم��ة ال��راه�ن��ة ،وأي�ض��ًا مل��ا ق��د ي�ح��دث م��ن أزم ��ات مستقبال
وتشمل:
تقديم مشروع قانون بصفة االستعجال ملجلس األم��ة ،ينص على إعفاء
املستأجرين من اإليجارات التجارية واالستثمارية والخدمية والتعليمية
أث�ن��اء فترة اإلغ�ل�اق (م��ا ع��دا اإلي�ج��ار السكني) ،وال تحق مطالبة صاحب
العقار بالتعويض ،وكذلك تقديم مشروع قانون بصفة االستعجال ـــــ أو
بقرار وزاري ،إن أمكن ـــــ بتعديل قانون رقم  6لسنة  ،2010لينص على أنه
عند اإلغالق بقرار من الحكومة يحق لصاحب العمل تخفيض راتب العامل.
تقديم قرض حسن لصاحب املشروع لسد ما يحتاجه للموردين ولجميع
االستحقاقات التعاقدية لفترة طويلة األمد ال تقل عن  10سنوات ،وال تزيد
على  15سنة م��ع فترة سماح سنتني غير مشمولة بفترة ال�ق��رض نفسه.
وأيضًا زيادة راتب دعم العمالة للباب الخامس بنسبة  %100من الراتب،
ً
فضال عن تمكني أصحاب األعمال من خدمة التوصيل على مدار  ٢٤ساعة
أثناء فترة اإلغالق إبان األزم��ة ،وإنجاز مشروع قانون بصفة االستعجال
مل�ج�ل��س األم ��ة ب�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون رق ��م  ١٤ل�س�ن��ة  ٢٠١٨ال �خ��اص ب��ال�ص�ن��دوق
الوطني لرعاية امل�ش��روع��ات الصغيرة؛ بحيث يكون التمويل للمبادرين
موافقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

ماربيا تستقبلكم..
في يوليو

كمامات وال قفازات وال باقي املستلزمات الوقائية ،أمام جائحة
ً
ّ
فتاك ٍة ،ابتلعت دوال عظمى ،وانهارت على إثرها أعتى املؤسسات
الصحية!
إن أزمة «كورونا» أصبحت اليوم في أشواطها األخيرة :فال وقت
للتردد ،أو االرت�ب��اك ..إنما الحسم ،وحماية طواقمنا الطبية من
ً
الضغوط الشعبية ،وعبث السياسيني ،ب��دال م��ن اقحامهم في
جداالت عقيمة ال فائدة منها؛ فأطباؤنا هم أبطال هذه املرحلة،
وهم من يستحقون بجدارة ألن نكون لهم دروع حماية ومصدات
واقية ،فما يقدمونه اليوم من تضحيات عظيمة على الصعيدين
االنساني والوطني سيخلده التاريخ باذن اهلل ،الى األبد.

ً
شوقا لـ «عودة الحياة»!
 % 78.5يتحرقون
يسرا الخشاب
باتت العودة إلى الحياة الطبيعية تشكل هاجسا
م �ح��وري��ا ل� ��دى امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن ف ��ي ال �ب�ل�اد.
وك�ش�ف��ت دراس� ��ة أك��ادي �م �ي��ة ك��وي�ت�ي��ة ش�م�ل��ت عينة
ع �ش��وائ �ي��ة م��ن  525م��واط �ن��ًا وم�ق�ي�م��ًا م��ن مختلف
األع�م��ار أن  %78.5يتحرقون شوقا لعودة الحياة
إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا.
وبحسب الدراسة التي حصلت عليها سبقلا وبلغ
ع ��دد ال ��ذك ��ور ف�ي�ه��ا  226ش�خ�ص��ًا ،م�ق��اب��ل  299من
اإلناث من مختلف املحافظات ،فإن  %67.4يعتقدون
بأن الجهات الحكومية أدت عملها على أكمل وجه
نحو املواطنني ،مع اعتقاد نسبة أق��ل قليال بلغت
 %66.1بأنها فعلت ذلك أيضا نحو املقيمني.

الدراسة التي أجراها أستاذ علم النفس االجتماعي
ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
د.ن � ��اص � ��ر امل � ��وي � ��زري واالس � �ت � �ش� ��اري ب �م ��رك ��ز ف ��رح
ل�ل��دراس��ات النفسية وال�ت��دري��ب د.س �ع��ود الحربي،
تطرقت إلى تأثيرات الحظر الصحية باإلشارة إلى
أن  %41.1من العينة الحظوا زيادة أوزان أجسامهم.
وأوض�ح��ت ال��دراس��ة أن  %60من العينة زاد لديهم
االه �ت �م��ام بمتابعة األخ �ب��ار وامل�ع�ل��وم��ات املتعلقة
بأزمة كورونا ،كاشفة أن أكثر من  %90يشعرون بأن
مجتمعهم لديه وع��ي بفيروس ك��ورون��ا املستجد،
وأن  %73.5يلتزمون اإلج��راءات الحكومية بنسبة
أكثر من .%95
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ّ
«لمة العيد» ..عبر ZOOM
د .والء حافظ ومي السكري

ُ
ّ
أعلن رئيس ال ��وزراء األسباني بيدرو سانشيز أن حكومته ستفسح املجال أمام
دخول السياح مجددًا ،بدءًا من شهر يوليو املقبل.
ُ
كما أعلن سانشيز أن مباريات دوري الدرجة األولى األسباني لكرة القدم ستستأنف
في الثامن من يونيو.

دولي | ص13

ي�ح��ل علينا ع�ي��د ال�ف�ط��ر ال �ي��وم ،ب�ح�ل��ة مختلفة عن
باقي األعياد في ظل أجواء العزل والحظر والتباعد
االجتماعي ،فمع جائحة ك��ورون��ا ،اختلفت مظاهر
وط�ق��وس االح�ت�ف��ال بالعيد واالس �ت �ع��داد ل��ه ،ف�لأول
م ��رة س �ي �ك��ون ال �ع �ي��د ب�ل�ا زي � ��ارة ل�لأه��ل واألص ��دق ��اء
للمعايدة وب�لا مالبس جديدة مع االكتفاء بتبادل
التهاني عبر وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وعبر
ت �ط �ب �ي��ق ال �ف �ي ��دي ��و ال �ش �ه �ي��ر « .»ZOOMوف � ��ي ظ��ل
استمرار الجائحة وق ��رارات ال�ت��زام الحجر املنزلي،
وح�ظ��ر التجول خ�لال أي��ام العيد ،سيصلي الناس
ص�لاة عيد الفطر اليوم ف��ي بيوتهم م��ع التكبيرات
والتلبية التي ترفعها املساجد عبر مكبرات الصوت.
وح �م �ل��ت أزم� ��ة «ك� ��ورون� ��ا» ف ��ي ط�ي��ات�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر من

الدروس والعبر ،فكما أنها غيرت وجه العالم ،غيرت
أيضًا مظاهر االحتفال بالعيد وسط بهجة من نوع
مختلف.
تقول مواطنة «ف��ي ظل ال�ظ��روف الراهنة ستختلف
بعض األم��ور ف��ي االح�ت�ف��ال بالعيد ،لكننا سنفطر
على التمر كما ت�ع��ودن��ا ،وس��أق��دم ألس��رت��ي معمول
تمر ،ولن ننسى توزيع العيدية على األطفال لندخل
البهجة عل قلوبهم».
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،أك� ��د ال ��رح ��ال ��ة ال �ك��وي �ت��ي ع �ب��داهلل
الصولة «سنفتقد «مل��ة ال�ع�ي��د» ،ولكن الحمد هلل أن
وس��ائ��ل االت �ص��ال ال�ج�م��اع��ي ع�ب��ر االن �ت��رن��ت متاحة
وستجمعنا ،واقترحت على أوالدي أن نقوم بالشواء
في العيد واللعب في حديقة املنزل».
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تبادل التهاني بالعيد مع قادة الدول الشقيقة والصديقة

األمير :لينعم العالم باألمن واالستقرار
¶ ولي العهد :ندعو الله أن يحفظ «ديرتنا» واحة للخير والعز واألمان
ت��ب��ادل سمو أمير ال��ب�لاد برقيات التهاني
وال��ت��ب��ري��ك��ات م���ع أش��ق��ائ��ه وإخ���وان���ه م��ل��وك
ورؤس����اء ال���دول العربية الشقيقة وال���دول
االسالمية الصديقة بمناسبة حلول عيد
الفطر السعيد.
وض��م��ن س��م��وه ب��رق��ي��ات��ه تحياته األخ��وي��ة
وطيب تمنياته املقرونة بدعوات خالصة
هلل س���ب���ح���ان���ه وت����ع����ال����ى ب������أن ي���ع���ي���د ه���ذه
امل��ن��اس��ب��ة امل���ب���ارك���ة ع��ل��ى األم���ت�ي�ن ال��ع��رب��ي��ة
واإلس�ل�ام���ي���ة ب��ال��خ��ي��ر وال���ي���م���ن وال���ب���رك���ات
وأن ي��ف��يء عليهما بفضله نعمتي األم��ن
واالستقرار.
إل��ى ذل��ك ،تلقى سمو األمير برقيات تهان
بحلول عيد الفطر السعيد من سمو ولي
ال���ع���ه���د ال���ش���ي���خ ن�������واف األح�����م�����د ،ورئ���ي���س

مجلس األمة مرزوق الغانم ،وسمو الشيخ
سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب
رئ���ي���س ال����ح����رس ال���وط���ن���ي ال���ش���ي���خ م��ش��ع��ل
األح����م����د ،وس���م���و ال���ش���ي���خ ن���اص���ر امل��ح��م��د،
وس����م����و ال���ش���ي���خ ج����اب����ر امل�����ب�����ارك ،ورئ���ي���س
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
ورئ���ي���س امل��ج��ل��س األع���ل���ى ل��ل��ق��ض��اء رئ��ي��س
محكمتي التمييز والدستورية املستشار
يوسف املطاوعة أعربوا فيها عن مشاعر
ال�������والء ل���ل���وط���ن ال���ع���زي���ز وال�����وف�����اء ل��ل��ش��ع��ب
الكويتي الكريم وخالص ال��دع��وات لسمو
األم��ي��ر ب���دوام الصحة والعافية وأن تنعم
ال��ك��وي��ت وأه��ل��ه��ا ف��ي ظ��ل ق��ي��ادت��ه ورع��اي��ت��ه
باملزيد من التقدم والرخاء.
وب��ادل��ه��م س��م��وه ال��ت��ه��ان��ي بالعيد السعيد

تهنئة أريتريا
بعث سمو أمير البالد برقية تهنئة إلى الرئيس األريتري إسياس أفورقي؛ بمناسبة
ُّ
التقدم
العيد الوطني لبالده ،متمنيًا له موفور الصحة والعافية ،وللبلد الصديق دوام
واالزدهار.
وأرس��ل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس األمة م��رزوق الغانم،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.

مقدرا ما أعربوا عنه من كريم املشاعر نحو
ال��وط��ن ال��ع��زي��ز وال��ش��ع��ب ال��وف��ي م��ع ال��دع��اء
للكويت وشعبها باملجد والعلياء ولألمتني
العربية واإلسالمية بالعزة والرفعة.
ب������دوره ،ت���ب���ادل س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ
ن����واف األح���م���د ب��رق��ي��ات ورس���ائ���ل التهنئة
ب��ال��ع��ي��د م���ع ك���ل م���ن رئ���ي���س م��ج��ل��س األم���ة
م���������رزوق ال����غ����ان����م ،وس����م����و ال���ش���ي���خ س���ال���م
ال��ع��ل��ي رئ��ي��س ال��ح��رس ال��وط��ن��ي ،وال��ش��ي��خ
م���ب���ارك ال���ع���ب���داهلل ،ون���ائ���ب رئ��ي��س ال��ح��رس
ال���وط���ن���ي ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح����م����د ،وس��م��و
الشيخ ناصر املحمد ،وسمو الشيخ جابر
امل����ب����ارك ،ورئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء سمو
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح ال��خ��ال��د ،ورئ���ي���س املجلس
االع��ل��ى للقضاء رئ��ي��س محكمتي التمييز
والدستورية املستشار يوسف املطاوعة،
والوزراء واملحافظني وكبار املسؤولني.
وأشاد سمو ولي العهد في تهانيه بجهود
األج���ه���زة ال��ح��ك��وم��ي��ة ف��ي م��واج��ه��ة جائحة
كورونا ،ودعا اهلل ان يحفظ ديرتنا العزيزة
واح��ة للخير والعز واالستقرار وأن يهيئ
لها سبل التطور والتقدم في ظل القيادة
الرشيدة لسمو امير البالد.

«سموه شدَّ د للمرة الثانية خالل أسبوعين على أهمية النظرة إلى الغد»

الغانم :األمير َّ
ركز في خطابه
ُ
ِّ
على التحديات ..ولن نخيب رجاءه
تفاعل رئيس مجلس األمة والنواب مع كلمة سمو أمير
البالد ،بمناسبة عيد الفطر السعيد ،مؤكدين ان كلمة
سموه ّ
ركزت وللمرة الثانية خالل أسبوعين على أهمية
النظرة إلى الغد ،باعتبارها تحدّ ياً وجودياً
مهماً للكويت،
ّ
مشددين على أن الكويتيين لن يخ ّيبوا رجاء سموه.
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
أن س���م���و أم���ي���ر ال����ب��ل�اد ج ّ������دد ف����ي أق���ل
م��ن أس��ب��وع�ين ،وب��ش��ك��ل ج��ل��ي واض���ح،
أهمية النظر إلى املستقبل وآفاق الغد
كمرحلة جديدة ال تشبه األمس.
وق��ال الغانم في تصريح صحافي إن
كلمة سمو األمير بمناسبة عيد الفطر
ّ
السعيد «رك��زت ،وللمرة الثانية خالل
أس���ب���وع�ي�ن ،ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال���ن���ظ���رة إل��ى
الغد ،باعتبارها تحديًا وجوديًا مهمًا
للكويت».
وأض���������اف ال����غ����ان����م :إن س���م���و األم���ي���ر
اس������ت������خ������دم ،وب����ش����ك����ل غ����ي����ر م����������وارب،
م����ص����ط����ل����ح����ات «ال������ن������ه������ج ال�����ج�����دي�����د»
و«امل������������راج������������ع������������ة» و«ال�������ت�������ص�������وي�������ب»
و«االع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ن��ف��س» ،وغ��ي��ره��ا؛
ل���ي���ؤك���د م����ا ق���ال���ه ق���ب���ل ف���ت���رة إن ع��ال��م
البشرية بعد «كورونا» لن يكون كما
قبله صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وق�������ال إن دع�������وة س����م����وه ال���ح���ك���وم���ة

الكويتيون
سينجحون في اختبار
الغد كنجاحهم
في اجتياز محطات
ماضية
الفضل:
عقول حكومية
فشلت في الرخاء..
وستفشل حتماً
في األزمات!

مرزوق الغانم

ومجلس األم��ة ومؤسسات املجتمع
امل������دن������ي ل���ل���ن���ظ���ر إل�������ى ال�����غ�����د ك���ت���ح ٍّ���د
مفصلي هي «دعوة جادة ومستحقة
وم��ل��ح��ة ،وإن ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ًا ال��ن��ظ��ر
إل��ى تلك ال��دع��وة كاستحقاق وطني
ضروري».
وتابع :ان دعوة سموه إلى نهج جديد
ً
يرسم مستقبل الكويت تتطلب عمال
وطنيًا جماعيًا وتعاونًا مثمرًا ،مؤكدًا
أن الكويتيني لن ّ
يخيبوا رجاء سموه،

وأن ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي س��ي��ن��ج��ح في
اخ��ت��ب��ار ال���غ���د ،ك��م��ا ن��ج��ح ف���ي امل��اض��ي
عبر الكثير من املحطات.
ً
واخ��ت��ت��م ال��غ��ان��م ق��ائ�لا« :ن��س��أل اهلل أن
يحفظ وطننا وأميرنا وشعبنا من كل
شر ومكروه ،وأن يسدد خطى الكويت
ّ
التقدم واالزدهار».
على درب

مسؤولية وطنية
من جهته ،قال النائب أحمد الفضل :إن

خطاب سمو األمير «واضح املقاصد،
ب�ّي�نّ االل��ف��اظ ،جلي ال���دالالت؛ فالكويت
وال��ع��ال��م م���ا ب��ع��د وب����اء ك���ورون���ا ليس
كما قبله ،والبنية االقتصادية املختلة
ال����ح����ال����ي����ة ل�����ن ت���س���ع���ف���ن���ا ب���اس���ت���ك���م���ال
مسيرة هذا الوطن ،ما لم نستيقظ من
غفلتنا ،ونترك مصالحنا الشخصية
واالنتخابية».
وأض����اف ال��ف��ض��ل« :أي تغيير لتوجه
ال�������ن�������واب س���ي���ظ���ل م����ن����ق����وص����ًا ،م������ا ل��م
يواكبه تغيير حكومي على مستوى
ال���وزراء وامل��س��ؤول�ين ع��ن ال��ش��أن املالي
والوظيفي؛ فالعقول الحكومية التي
ج��ل��ب��ت��ه��ا ال���واس���ط���ات وامل��ح��اص��ص��ات
وفشلت اث��ن��اء ال��رخ��اء حتمًا ستفشل
في ظل األزمات».
ب������دوره ،ق����ال ال��ن��ائ��ب خ��ل��ي��ل ال��ص��ال��ح:
ان ك��ل��م��ة س��م��و األم���ي���ر رس��م��ت ح���دود
مستقبل الكويت بالوعي واملسؤولية
الوطنية والنهج الجديد واستنهاض
روح األمل والتفاؤل.
أم���ا ال��ن��ائ��ب ح��م��ود ال��خ��ض��ي��ر ف��ق��ال:
«س���م���ع���ًا وط����اع����ة ي����ا س���م���و األم���ي���ر،
س����ن����ك����ون ع����ن����د ح����س����ن ظ����ن����ك����م ي����دًا
واح�������دة ف����ي ت����ج����اوز وب������اء ك���ورون���ا
واس��ت��خ�لاص ال��ع��ب��ر م��ن��ه ،ف��ي رس��م
كويت املستقبل».

رسالة للخالد
من نظيره العراقي
استقبل رئ��ي��س مجلس ال����وزراء سمو الشيخ صباح
الخالد في قصر السيف أمس مبعوث رئيس مجلس
ال���وزراء العراقي وزي��ر املالية وزي��ر النفط بالوكالة د.
علي عالوي والوفد املرافق له بمناسبة زيارته للبالد.
وتسلم الخالد خ�لال اللقاء رس��ال��ة خطية م��ن نظيره
ال���ع���راق���ي م��ص��ط��ف��ى ال���ك���اظ���م���ي ،ت��ت��ض��م��ن س���ب���ل دع���م
العالقات بني البلدين وآفاق تطويرها وتبادل وجهات
النظر حول القضايا اإلقليمية والدولية.
ك��م��ا ج����رى اس���ت���ع���راض ال���ع�ل�اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ت��م��ي��زة
ب�ين البلدين والشعبني الشقيقني ،إض��اف��ة إل��ى بحث
القضايا ذات االهتمام املشترك.

الخالد يتسلم الرسالة من د.علي عالوي

الوفيات
● فهــد راش��د علي ال��راش��د 82( ،ع���ام���ًا) ،ش��ي��ع ،ت:
.90969999

نائب رئيس اتحاد التعاونيات لـ سبقلا:

● طـــارق حسين أحمد بوحمد 61( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.96667311

لبينا حاجات المستهلكين رغم الظروف

● منـــور رحيل دغيم الرشيدي 61( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.55119914
● عبـــدالله محمد الكندري 94( ،ع��ام��ًا) ،ش��ي��ع ،ت:
.94955777

¶ األسواق المركزية تغلق اليوم ..وتعاود العمل غداً

● خلـــف محمد حميد المطيري 81( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.69644444 - 99499988

عبدالرزاق المحسن

● عدنــــان فالح حسن ماحسين 57( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.99566110
● بدريــــــة عبـــدالله جاسم السجاري 76( ،ع��ام��ًا)،
شيعت ،ت.94101010 - 99650999 :

أع��ل��ن ات��ح��اد ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة أن���ه س��ي��ج��ري إغ�ل�اق األس���واق
املركزية اليوم في أول أيام عيد الفطر املبارك ،على أن تعاود عملها
اعتبارا من غد (اإلثنني) ،من الثامنة صباحا وحتى  12ليال.
وقال االتحاد على حسابه بموقع التواصل االجتماعي (انستغرام)
إن فروع التموين ستغلق في أول وثاني أيام العيد ،على أن تعاود
العمل بدءًا من ثالث أيام العيد من الثامنة صباحا حتى  3عصرًا.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»

التزام االشتراطات
من جهة ثانية ،أكد نائب رئيس االتحاد ،خالد الهضيبان ،التزام
التعاونيات ب��االش��ت��راط��ات الصحية الوقائية املتبعة خ�لال ازم��ة
كورونا ،مقابل عدم التزام عدد كبير من االسواق التجارية املوازية
بهذه االشتراطات.
واض����اف ال��ه��ض��ي��ب��ان ،ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ـ سبقلا ،ان ع���ددا م��ن ه��ذه
االس��واق ال يلتزم بالباركود الخاص بدخول وخ��روج الزبائن،
في وقت طبقت الجمعيات التعاونية هذا البند على اكمل وجه،
ونجحت فيه خ�لال الشهر الفضيل ،االم��ر ال��ذي ساهم بدخول
اس���واق���ه���ا ب��ك��ل س�ل�اس���ة وع�����دم وج�����ود اي ت��أخ��ي��ر ف���ي امل��واع��ي��د
املقترحة لسكان املناطق.

أجواء التسوق في إحدى الجمعيات

إعالن اإلصابات
ول��ف��ت الهضيبان ال��ى ان��ه ورغ���م ال��ت��زام الجمعيات ب��االف��ص��اح عن
معدالت االصابات بكورونا في صفوف موظفيها ،فإننا لم نسمع
او نرى اي تصريح من مسؤولي االسواق املوازية يشيرون فيه الى
حجم االصابات بني عمالتهم ،وهو امر يدعو الى توخي الحيطة

وال��ح��ذر .وذك���ر الهضيبان ان الجمعيات التعاونية ك��ان لها دور
حيوي وبارز خالل ازمة كورونا ،حيث استطاعت توفير متطلبات
املستهلكني وع��ل��ى م����دار ال��س��اع��ة ،وم���ن خ�ل�ال ال��ت��وص��ي��ل للمنازل
ايضا ،مطالبا وزارة الصحة ب��إج��راء الفحوصات الطبية للعمالة
في االسواق املوازية أسوة بعمالة التعاونيات ،التي قامت مجالس
االدارات بتوفير مقار ايواء لها باملدارس وغيرها.

 04الكويت
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دراسة أكاديمية كويتية شملت  525مواطناً ومقيماً:

 %78.5مشتاقون لـ«حياتهم الطبيعية»
¶ الجانب الديني في صدر أولويات االهتمام ..و«السياسي» في ذيل القائمة

%59.4

يسرا الخشاب
بعد أكثر من عشرة أيام على سريان
الحظر الشامل في الكويت ،وخالفًا
مل ��ا ي �ح �م �ل��ه ال �ك �ث �ي ��رون م ��ن م�ش��اع��ر
سلبية ت�ج��اه أزم ��ة ك��ورون��ا ،كشفت
دراس��ة أكاديمية كويتية حديثة أن
ال �ش �ع��ور اإلي �ج��اب��ي وال �ت �ف ��اؤل هما
السمة الغالبة للسلوك في التعامل
م��ع ت�ل��ك األزم� ��ة ،إذ تتطلع الغالبية
إلى عودة الحياة إلى ما كانت عليه
قبلها.
وح �ص �ل��ت سبقلا ع �ل��ى ن �س �خ��ة م��ن
الدراسة ،التي شملت عينة عشوائية
من  525مواطنًا ومقيمًا من مختلف
األع � �م� ��ار ،وب �ل ��غ ع� ��دد ال ��ذك ��ور فيها
 226ش�خ�ص��ًا ،و 299م��ن اإلن� ��اث من
مختلف املحافظات ،وبينت أن نسبة
أص �ح��اب ال �ش �ع��ور اإلي �ج��اب��ي بلغت
 78.5في املئة من أفراد العينة.

متفائلون بانتهاء
المشكلة خالل أقل
من  3أشهر

%41

زادت أوزانهم منذ
انتشار «كورونا»

%67

يشيدون بعمل
الجهات الحكومية
تجاه المواطنين

ثقة في اإلجراء ات
وتشير الدراسة ،التي أجراها أستاذ
ع�ل��م ال�ن�ف��س االج�ت�م��اع��ي ف��ي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
د .ن��اص��ر امل� ��وي� ��زري ،واالس �ت �ش��اري
ب �م��رك��ز ف � ��رح ل � �ل� ��دراس� ��ات ال�ن�ف�س�ي��ة
والتدريب د .سعود الحربي ،إلى أن
ت�ف��اؤل األف ��راد وتعاملهم اإليجابي
م� � ��ع األزم � � � � � ��ة ي � ��أت � ��ي م � �ت� ��واف � �ق� ��ًا م��ع
ُّ
تصرف الجهات
شعورهم بالثقة في
ال �ح �ك��وم �ي ��ة ،إذ إن  67.4ف� ��ي امل �ئ��ة
ي�ع�ت�ق��دون ب ��أن ال �ج �ه��ات الحكومية
أدت ع�م�ل�ه��ا ع �ل��ى أك �م��ل وج� ��ه نحو
ً
املواطنني ،مع اعتقاد نسبة أقل قليال
بلغت  66.1في املئة بأنها أدت عملها
أيضًا على أكمل وجه نحو املقيمني.
ون�ت�ي�ج��ة ل�ل�م�ك��وث ف��ي ال�ب�ي��ت خ�لال
ال �ف �ت��رة ال �س��اب �ق��ة وال �ح��ال �ي��ة ،تشير
ال� � ��دراس� � ��ة إل� � ��ى أن  41.1ف � ��ي امل �ئ��ة
م ��ن ال �ع �ي �ن��ة الح� �ظ ��وا زي � � ��ادة أوزان
أجسامهم بسبب االل �ت��زام بالحظر،
ك �م��ا أن م ��ن زادت ل��دي �ه��م ال �ج��وان��ب

%56

اإليجابية وارتفعت أثناء هذه األزمة
بلغت نسبتهم  56.2في املئة ،مقابل
رؤي��ة  8.8في املئة فقط أن الجوانب
السلبية لديهم قد ازدادت.

استياء من الحظر
وت �ن��اول��ت ال ��دراس ��ة م�ش��اع��ر األف� ��راد
ت �ج ��اه ال �ح �ظ��ر وق �ت �م��ا ك� ��ان ج��زئ �ي��ًا،
ح� �ي ��ث أظ � �ه � ��رت أن  26.3ف � ��ي امل �ئ��ة
ي�ش�ع��رون بالضيق م�ن��ه ،و 21.5في
امل �ئ��ة ال ي �ش �ع��رون ب��ذل��ك ،ك��اش �ف��ة أن
أك�ث��ر م��ن  90ف��ي امل�ئ��ة ي�ش�ع��رون ب��أن
م �ج �ت �م �ع �ه��م ل ��دي ��ه وع� � ��ي ب �ف �ي��روس
ك� ��ورون� ��ا امل �س �ت �ج ��د ،وأن  73.5ف��ي
املئة يلتزمون اإلج��راء ات الحكومية
بنسبة أكثر من  95في املئة.
أم� ��ا ع ��ن ال� �ج ��وان ��ب ال �ت��ي ي �ه �ت��م بها

األف� � � � ��راد ف� ��ي ح� �ي ��ات� �ه ��م ،ف� �ق ��د ب�ي�ن��ت
الدراسة أن الجانب الديني يأتي في
املرتبة األول��ى ،إذ يهتم ب��ه  60.2في
املئة من أفراد العينة ،ويأتي الجانب
ال �ص�ح��ي ف��ي امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ،يليه
الجانب االجتماعي ،وحل في املرتبة
ال��راب�ع��ة ال�ج��ان��ب ال�ث�ق��اف��ي ،واحتلت
الجوانب السياسية أق��ل اهتمامات
األفراد بنسبة  13.7في املئة.
وأم��اط��ت ال��دراس��ة اللثام ع��ن شعور
 66.7في املئة باألمن واألمان بسبب
اإلج��راء ات الحكومية املتخذة للحد
من انتشار الفيروس مقابل  3.8في
املئة على الجانب املقابل.

اهتمامات إعالمية
وعن التفاعل اإلعالمي خالل األزمة،

أوضحت الدراسة أن  60في املئة من
العينة زاد لديهم االهتمام بمتابعة
األخ � � �ب � � ��ار وامل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب��األزم��ة ،بينما ل��م ي��زد اه�ت�م��ام 8.6
في املئة بذلك كما أنها دللت على أن
 78.1في املئة يستقون أخبارهم من
الجهات الرسمية.
وزاد استخدام  68.2في املئة لوسائل
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي أث�ن��اء األزم��ة،
كما تعلم نحو  82.2في املئة من هذه
األزم��ة مقابل عدم استفادة  11.2في
املئة منها.
وفي حني يرى  25في املئة من أفراد
ال �ع �ي �ن��ة أن ه ��ذه األزم � ��ة م�ص�ط�ن�ع��ة،
ي �ع��ارض �ه��م  34.7ف� ��ي امل � �ئ� ��ة ،وس��ط
تفاؤل  59.4في املئة بانتهائها خالل
أقل من  3أشهر.

زادت لديهم الجوانب
اإليجابية أثناء األزمة

%90

يشعرون بوعي
المجتمع بالفيروس

%73.5

يلتزمون اإلجراءات
الحكومية بنسبة
أكثر من %95

شرباكة
يوسف الشهاب

عيد بأي حال نعايدك؟
ط� ��وى ش �ه��ر ال� �ق ��رآن وال� �ص ��وم وال� �ع� �ب ��ادة هلل أوراق � ��ه
األخ �ي��رة ،وه��ا نحن نستقبل أول ّأي ��ام العيد جائزة
للصائمني فقط الذين أدوا الفريضة وقاموا الليل دعاء
وم�غ�ف��رة وت��وب��ة للخالق سبحانه ،ال��ذي كتب عليهم
ال�ص�ي��ام ف��ي ه��ذا ال�ش�ه��ر ف��ري�ض��ة ورك �ن��ًا م��ن أرك��ان
اإلس�لام على املسلم الحق ال��ذي ص��ام الشهر إيمانًا
واحتسابًا لألجر والثواب من رب غفور رحيم ،فهنيئًا
ملن أدى الصيام وذكر اهلل خشوعًا له سبحانه الذي
قدر األقدار كلها.
وإذا ك�ن��ا نستقبل ال�ع�ي��د ب��امل�ك��ان��ة ال �ت��ي تستحقها
املناسبة ،فإننا من جانب آخر نفقد خصوصية أيامه
من ص�لاة العيد والتكبير وتبادل التهاني والقبالت
وتقديم العيادي للصغار إلشعارهم باملناسبة ،وكلها
غائبة ف��ي ه��ذا العيد نتيجة وب��اء عصف بانتشاره
ك��وك��ب األرض وأه �ل��ك األرواح وأص� ��اب امل�لاي�ين من
ش �ع��وب ال �ك��رة األرض� �ي ��ة ،ب�ع��د أن زرع ف��ي ال�ن�ف��وس
الخوف والهلع ،فالحمد هلل على ما قدر وأراد ،وال نملك
سوى القبول والرضا بكل ما يكتبه ويقدره الخالق
سبحانه على املخلوق ،وهلل في خلقه شؤون.
ً
ال��ذي��ن أدوا ف��ري�ض��ة ال�ص�ي��ام ط��اع��ة وام �ت �ث��اال للخالق
سبحانه ،هم اليوم السعداء بالعيد على ما أنعم عليهم
الخالق بنعمة الصيام والقبول م��ن رب العباد ،وهم
ال �ي��وم أي �ض��ًا ي�ع�ي�ش��ون ف��ي راح ��ة ن�ف��س ب�ع��د أن أدوا
الفريضة وتركوا األكل والشراب طوال النهار وأقاموا
الليل بالصالة والدعاء باملغفرة والفوز بجنة الرحمن
ال �ت��ي وع��ده��ا امل�ت�ق�ين ،وأم ��ا ال��ذي��ن ت �م��ادوا باملعصية
وان�س��اق��وا وراء الشيطان فتركوا الصيام وال�ص�لاة
وم �ل�أوا ال�ب�ط��ون ب��األك��ل وال �ش��رب ف��ي ّأي� ��ام ال�ص�ي��ام،
فهم اليوم في حسرة ووج��وه كالحة على ما عصوا
ال��رح�م��ن ب��ه وأط��اع��وا ال�ش�ي�ط��ان ال ��ذي ق��ال ل�لإن�س��ان
اك�ف��ر فلما كفر ق��ال إن��ي ب��ريء منك إن��ي أخ��اف اهلل
رب العاملني.
وباء كورونا أفقدنا حالوة العيد التي اعتدنا عليها،
والحمد هلل على ما قدر وشاء ،لكننا أيضًا في سعادة
ألننا أدي�ن��ا الفريضة وأطعنا الخالق ونلنا الجائزة،
وهي مناسبة العيد ،ونسأله سبحانه أن نكون ممن
ي��دخ��ل م��ن ال��ري��ان إل��ى ال�ج�ن��ة ،وه��و أح��د أب��واب�ه��ا وال
ي��دخ�ل��ه إال ال �ص��ائ �م��ون ،ف��ال�ل�ه��م اج �ع��ل ك��ل م��ن ص��ام
يدخل من هذا الباب وكل عام والصائمون بخير.
نغزة
أصحاب الضمائر امليتة التي ران عليها الشيطان ،ماذا
سيكون حالهم حني يكونون أمام السؤال الرباني ملاذا
أطعت الشيطان وعصيت خالقك؟ ذلك يوم تبيض فيه
وجوه وتسود فيه وجوه .طال عمرك.
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مارست مؤسسة سبقلا
بجناحيها اإللكتروني
والورقي الدور الفعلي
للسلطة الرابعة؛ لتكون
«قبسا ً من نور» يضيء
ّ
فحلت المشكالت
الطريق،
ولم تكتف بعرضها ،وكانت
خير مجيب لصرخات من
يعانون ظروفا إنسانية
صعبة على أرض الكويت
الطيبة ،مستنهضة عزائم
أهل الجود والكرم للقيام
بما يجيدونه من نجدة
الملهوف ،فحل األمل محل
األلم ،في ظالل أهل الكويت
ٌ
غيث أينما وقع
الذين هم
نفع.
وكالغيث أيضا كانت سبقلا،
وعلى العهد استمرت في
شهر الخير ،ونقلت ألهالي
الكويت مأساة الكثيرين من
ّ
ّ
والمتعففات،
المتعففين

فهب المتب ِّرعون لتلبية احتياجاتهم
َّ
نقلت معاناتهم..

ّ
سبقلا ُ
«تبلسم» آالم المتعففين
ّ
الخيرين
بـ «فزعة» أهل الكويت
ً
شكرا ..أهل الكويت
امل�ئ��ات م��ن ضحايا ال�ش��رك��ات انقطعت
بهم سبل الحياة وك��ان��وا ب�لا طعام وال
م�ي��اه ف��ي شهر ال�خ�ي��ر ،فنقلت سبقلا
معاناتهمّ ،
وهب لهم خيرون من أهل هذه
ّ
األرض الطيبة يدبرون لهم احتياجاتهم
وي �ض �م��دون ج��راح �ه��م ،وه ��و أم ��ر ليس
بغريب على بلد اإلنسانية ،كويت الخير
فشكرا أهل الكويت.

فانهمرت مساعداتهم
كالمطر يهبط على الصحراء
لتصبح حدائق غ ّناء.
كويت اإلنسانية وأهلها من
الخيرين المجبولين على
فعل الخير ،نبت هذه األرض
الطيبة ،كانوا جميعا أدوات
لبناء حياة جديدة للكثيرين
ممن تغ ّير واقعهم
بعد نشر معاناتهم عبر
قناة سبقلا وموقعها
اإللكتروني.

شقة مجهزة
ك�ش�ف��ت «أم أح� �م ��د» أن سبقلا حلت
م �ش �ك �ل �ت �ه��ا وأوص � � �ل � ��ت ص ��وت� �ه ��ا ال ��ى
أص �ح��اب ال�خ�ي��ر وامل �س��ؤول�ين ،فانتقلت
للعيش في شقة مناسبة بها االجهزة
الكهربائية املالئمة ،بدال من العيش في
خيمة بالبر.
وكانت جمعية الهالل األحمر الكويتي
أوص �ل��ت إل ��ى «أم أح �م��د» س�ل��ة غ��ذائ�ي��ة،
راف �ق��ت سبقلا خ�ل�ال اط�م�ئ�ن��ان�ه��ا إل��ى
مرافق الشقة الجديدة ومحتوياتها.
الزميلة بيبي الخضري تلتقي بعضاً ممن تم حل مشكالتهم بعد أن عرضت سبقلا معاناتهم

محمود الزاهي
ن�ع��م ،تعالت أص��وات�ه��م ب��ال�ش�ك��وى ،فكان
لها أهل الكويت خير مجيب وخير معني
ٍّ
وخ �ي��ر م �ت �ل��ق وخ �ي��ر م�س�ت�م��ع ،استشعر
ال�ج�م�ي��ع م �ع��ان��ات �ه��م ،ف �ل��م ي �ه��دأ ل �ه��م ب��ال
حتى ّ
تغير حالهم م��ن ح��ال املعاناة إلى
ح� ��ال ال �ع �ي��ش ال� �ك ��ري ��م ،وه� ��و أم� ��ر ن�ق�ل�ت��ه
ال��وس��ائ��ط اإلع�لام �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ملؤسسة
سبقلا بالصوت والصورة حتى يطمئن
أه� ��ل ال �ف �ض��ل ع �ل��ى م ��ن ه � ّ�ب ��وا ل�ن�ج��دت�ه��م
ويروا بأم أعينهم كيف أثمرت صدقاتهم
وت�ب� ّ�رع��ات�ه��م ف��ي تغيير ح�ي��اة ه��ؤالء إلى
األفضل واألكرم.
ّ
ليتصدى
�آس لم يكن
قصص كثيرة ،وم� ٍ
ّ
الخيرين الذين ال يغمض لهم
لها سوى
ج �ف��ن ،وال ي �ه��دأ ل�ه��م ب ��ال ،وه ��م يعلمون
ّ
أن ع �ل��ى م �ق��رب��ة م�ن�ه��م م�س�ك�ي�ن��ًا تقطعت
ّ
ب��ه السبل أو متعففًا يحتاج عونهم ،أو
ي�ت�ي�م��ًا ال ي�ج��د م�لاب��س ال�ع�ي��د ال �ج��دي��دة،
أو م�ق�ي�م��ًا ت� �ب � ّ�دل ح��ال��ه م ��ن رغ ��د إل ��ى ذل
واحتياج بفعل جائحة «ك��ورون��ا» ،التي
اجتاحت العالم ،وليس الكويت وحدها.

مأساة أم أحمد
ينقل فريق العاملني ف��ي سبقلا مأساة
أم أح� �م ��د ،ت �ل �ك��م األم ال �ت ��ي ت �ن �ت �م��ي إل��ى

َّ
مجهزاً
فوفر لها الخ ّيرون مسكنا ً
ّ
■ أم أحمد أُجبرت على العيش في خيمة..
■ عبدالكريم سكن بشقة جديدة بعد  3سنوات من اللجوء إلى مسجد حديقة
ُّ
لتأخر اإليجار فأعادتها جهود سبقلا
■ مقيمون ُقطعت عنهم الكهرباء والمياه
فئة «ال �ب��دون» ،وال�ت��ي ّ
خيرها امل��ال��ك بني
دف ��ع اي �ج��ار بيتها وت��رك��ه ،ف�ل��م ت�ج��د إال
خ �ي �م��ة ت �س �ت��ر ف �ي �ه��ا ب �ن��ات �ه��ا وأب �ن��اء ه��ا،
م� �س� �ت� �ص ��رخ ��ة م � � � � � ��روءة أه� � � ��ل ال � �ك ��وي ��ت
وإن�س��ان�ي�ت�ه��م ،ف�ه� ّ�ب ال �خ�ي��رون جماعات
وأف � ��رادا ،ش��رك��ات وم��ؤس �س��ات ،يسألون
ع��ن مكانها ،وي� ّ
�دب��رون لها بديال كريما
يؤويها ،ويجهزونه بكل ما يحتاج ،بل

ويدفعون لها إيجار هذا املسكن ألشهر
عدة.
ّ
للخيرين،
يلهج لسان «أم أحمد» بالدعاء
وت� �ج ��ري دم��وع �ه��ا وه� ��ي ت �س �ت��ذك��ر كيف
ّ
ّ
للخيرين
تغير واقعها ،لتؤكد أن كلماتها
ّ
ول �ـ سبقلا ال يمكن أن تعبر ع��ن مكنون
ق�ل�ب�ه��ا؛ ف �ع �ب��ارت �ه��ا «م ��ا ق �ص��روا ب�ن�ي�ت��ي،
ج ��زاه ��م اهلل ك ��ل خ� �ي ��ر» ،ت �ش��ي ب�م�ك�ن��ون

قلبها من رضا وعرفان للخيرين من أهل
الكويت.

معاناة عبدالكريم
وال تختلف كثيرا قصة عبدالكريم ،املعاق
م��ن فئة «ال �ب��دون» أي�ض��ا ،ال��ذي اتخذ من
مسجد إحدى الحدائق في منطقة جليب
الشيوخ ،بيتا ومأوى له على مدى ثالث

س �ن��وات ،أم�ض��اه��ا ،يصلي ف�ي��ه ف��روض��ه،
وي �ق �ض��ي ف �ي��ه ل �ي �ل��ه ،واض �ع��ا رأس� ��ه على
وس� ��ادة ،صنعها ب�م�ع��رف�ت��ه ع�ل��ى سجاد
املسجد ،ويحصل على بعض الغذاء من
أهل الخير.
مرت األيام فالشهور فالسنوات العجاف،
حتى ّ
قيض اهلل له سبقلا لتنقل معاناته
لتضع ح��دا لها بفضل ج��ود أه��ل األرض

عزاب الجهراء

عمالة بنيد القار

ّ
وج��ه الكثيرون م��ن قاطني مساكن ال�ع��زاب ف��ي ال�ج�ه��راء الشكر إل��ى الكويت
وأهلها ،بعد ان ع��ادت الكهرباء إلى مساكنهم ،مستذكرين الجهات املختلفة
التي ّ
توزع عليهم الخبز وأنابيب الغاز وغير ذلك ،مؤكدين ان الكويت دائما تثبت
أنها بلد االنسانية.

وصلت عيدية سبقلا إل��ى العمالة البسيطة التي كانت قد تخلفت عن دفع
االي �ج��ارات ف��ي بنيد ال�ق��ار ،كما ع��اد التيار الكهربائي إليهم ّ
فوجهوا كلمات
الشكر إل��ى فاعل الخير ،خاصة أنهم ال يملكون ق��وت يومهم ،بسبب توقف
عملهم اليومي ،األمر الذي منعهم من دفع اإليجارات.

الطيبة الذين كرروا مجددا ملحمة الخير
وس� �ب ��اق ال �ع �ط��اء ،ل�ي�ج��د ال ��رج ��ل مسكنا
كريما ،وتنهمر كلمات الشكر على لسانه
ب �ع��دم��ا ش �ع��ر ألول م� ��رة م �ن��ذ زم� ��ن ب��أن��ه
يعيش بكرامة كما يجب.

ُم ّ
ضارو «كورونا»

ح�م�ل��ة سبقلا ل ��م ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى ذل� ��ك؛ إذ
ام �ت��دت أي �ض��ا إل ��ى ك�ث�ي��ري��ن م��ن املقيمني
ع �ل��ى أرض ال� �ك ��وي ��ت ال �ط �ي �ب��ة ،ت�غ�ي�ث�ه��م
ف��ي زم ��ن «ك ��ورون ��ا» ،وت�ن�ك��ر ع�ل��ى بعض
حراس البنايات أفعالهم البغيضة وغير
اإلن�س��ان�ي��ة ،خ��اص��ة ف��ي م�ث��ل ه��ذا ال�ظ��رف
القاهر ،الذي فقد خالله الكثيرون مصدر
دخ �ل �ه��م ،ودف � ��ع ال �ج �م �ي��ع إل� ��ى االح �ت �م��اء
ّ
ب ��امل � �ن ��زل ف � ��ي ظ � ��ل ال� �ح� �ظ ��ر مل� �ن ��ع ت �ف��ش��ي
العدوى.
ص��رخ م �س �ت��أج��رون ،ل�ع��ل ص��وت�ه��م يصل
إلى وسائل اإلعالم ،بعدما أقدم الحراس
على فصل الكهرباء واملياه عنهم لعجزهم
ع��ن س��داد اإلي �ج��ارّ ،
فلبت سبقلا ال�ن��داء،
ون �ق �ل��ت ص��رخ�ت�ه��م ل �ت��ؤك��د ج ��ور ال�ف��اع��ل
وم �خ��ال �ف �ت��ه ل �ل �ق��ان��ون ول��دس �ت��ور ال��دول��ة
اإلن �س��ان �ي��ة ،وإن ك ��ان م�ع��ه ب�ع��ض ال�ح��ق،
ل �ت �ت��دخ��ل ال �ج �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة وت�ن�ت�ص��ر
ل �ه��ؤالء امل �س��اك�ين وت �ع �ي��د ل �ه��م ال�ك�ه��رب��اء
واملاء وإن تأخروا في سداد اإليجارات.

 900إصابة بـ«كورونا» ..واإلجمالي يرتفع إلى 20464

تقييم الحظر الشامل أمام مجلس الوزراء
عبدالرزاق المحسن
أب �ل �غ��ت م � �ص� ��ادر ص �ح �ي��ة رف �ي �ع��ة سبقلا أن
وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د.ب ��اس ��ل ال �ص �ب��اح رف ��ع ت�ق��ري��را
إلى مجلس ال��وزراء بتقييم األوضاع الصحية
املتعلقة بأزمة «ك��ورون��ا» خ�لال األي��ام العشرة
األولى من الحظر الكلي.
وق��ال��ت ه��ذه امل�ص��ادر إن اإلج ��راء ات الحكومية
ُ
املقبلة ملواجهة تحديات الفيروس ستناقش
في اجتماع الخميس املقبل ،مبينة ان «التقييم
املطروح امام مجلس الوزراء تناول أبرز األمور
ال�ت��ي ط��رأت على م�ع��دالت االص��اب��ات ونتيجة
اج � ��راء ات ال � ��وزارة وال �ع��راق �ي��ل ال �ت��ي واج�ه�ت�ه��ا
خ�لال الحظر ،وسيتم ت��دارس ك��ل االقتراحات
املتعلقة باالجراء ات الصحية املزمع اتخاذها
ب �ع��د ان �ت �ه��اء ع �ي��د ال �ف �ط��ر وال �ح �ظ��ر ف��ي  30من
الشهر الجاري».

تحت السيطرة
وأكدت مصادر أن األوضاع الصحية الخاصة
ب �ف �ي��روس ك� ��ورون� ��ا ال ت � ��زال ت �ح��ت ال �س �ي �ط��رة،
م �ش �ي��رة إل� ��ى أن م�س�ت�ش�ف��ى ال �ج �ه��راء ال �ج��دي��د
ب��دأ ق�ب��ل  3أس��اب�ي��ع ف��ي اس�ت�ق�ب��ال امل��رض��ى في
ُ
برجني خ ّصصا للمصابني ،وبسعة تبلغ نحو
 500س��ري��ر ،مضيفة ان امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ع��ام��ة
وامليدانية ق��ادرة على احتواء أع��داد املصابني،
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ت �ط �ب �ي��ق ال � �ب ��روت ��وك ��ول ال �ع�ل�اج��ي
املنزلي مع املرضى الذين تظهر عليهم اعراض
صحية خفيفة.

■  500سرير في «الجهراء الجديد» لمرضى «كورونا»
■ وفاة موظفين في «التعاونيات» نتيجة اإلصابة بالفيروس
■  10وفيات جديدة ترفع اإلجمالي إلى  148حالة
ضحايا بــ «التعاونيات»
من جهة ثانية ،نعت جمعية ضاحية عبداهلل
السالم واملنصورية التعاونية احد موظفيها
العاملني في فرع قطعة  ،1وهو كاشير ،توفي

نتيجة إصابته بالفيروس ،كما نعت تعاونية
ع � �ب � ��داهلل امل� � �ب � ��ارك أح� � ��د م��وظ �ف �ي �ه��ا امل �ت ��وف�ي�ن
بالفيروس.
وأشارت جمعية مشرف الى اصابة  35موظفا

ف �ي �ه��ا ب ��ال �ف �ي ��روس م ��ن أص� ��ل  ،250ت ��م اج� ��راء
الفحوص الطبية لهم ،حيث تم إغ�لاق السوق
امل ��رك ��زي ف ��ي ق �ط �ع��ة  4ي��وم��ي ال �س �ب��ت واألح� ��د
للتعقيم ،على ان يفتح ابوابه االثنني.

 3195مسحة

 412أنهوا الحجر

ذكر السند أن عدد املسحات التي تم القيام بها خالل اليوم املاضي وصل إلى
 3195م�س�ح��ة ،م�ش�ي��را إ ل��ى أن م�ج�م��وع ع��دد ا ل�ف�ح��وص ب�ل��غ أ ك�ث��ر م��ن 268154
فحصًا .

نَّبي السند أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي املؤسسي اإللزامي بلغ
 412شخصًا بعد القيام بكل اإلج��راءات الوقائية ،والتأكد من خلو جميع
العينات م��ن ال�ف�ي��روس ،على أن يستكملوا م��دة ال تقل ع��ن  14ي��وم��ا في
الحجر الصحي املنزلي اإللزامي ،اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر
املؤسسي.

في ما يخص آخر املستجدات في العناية املركزة ،لفتت ال��وزارة إلى أن عدد
َمن يتلقى الرعاية الطبية في العناية املركزة  192حالة؛ ليصبح بذلك املجموع
الكلي لجميع ال�ح��االت ،التي ثبتت إصابتها ،وم��ا زال��ت تتلقى الرعاية الطبية
الالزمة 14569 ،حالة.

 232حالة شفاء

 192في العناية المركزة

أعلنت وزارة الصحة ش�ف��اء  232ح��ال��ة م��ن امل�ص��اب�ين؛ ليرتفع ب��ذل��ك عدد
الحاالت التي تعافت ،وتماثلت للشفاء إلى  5747حالة.

وأع �ل �ن��ت ت�ع��اون�ي��ة اب��وح�ل�ي�ف��ة إص��اب��ة كاشير
وبائع بالفيروس ،وخاطبت الجهات الصحية
الجراء فحص شامل لجميع العاملني فيها.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د ال �ت �ق��ري��ر ال �ي��وم��ي ل�ل�إص��اب��ات
بالفيروس ،أعلنت الوزارة تسجيل  900إصابة
جديدة خ�لال الساعات ال �ـ 24املاضية؛ ليرتفع
إج�م��ال��ي ال �ح��االت املسجلة إل��ى  20464ح��ال��ة،
في حني تم تسجيل  10ح��االت وف��اة باملرض،
ليصبح مجموع الوفيات املسجلة  148حالة.
وقال الناطق الرسمي للوزارة د.عبداهلل السند
إن جميع الحاالت التي ثبتت إصابتها باملرض
هي حاالت مخالطة لحاالت تأكدت إصابتها،
وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص
املخالطني لهم.

ّ
تتصدر
الفروانية

وأوض� ��ح أن ح� ��االت االص ��اب ��ة ال� � �ـ 900ال�س��اب�ق��ة
ت �ض� ّ�م �ن��ت  164ك��وي �ت �ي��ا و 264ه �ن��دي��ا و150
مصريا و 137بنغالدشيا والبقية من جنسيات
أخرى.
وب �ّي��نّ أن  319م �ص��اب��ا ي� �ع ��ودون إل� ��ى منطقة
الفروانية الصحية و 301باألحمدي الصحية
و 144بحولي الصحية و 83بمنطقة الجهراء
الصحية ،و 53بمنطقة العاصمة.
وعن أعلى املناطق السكنية من حيث تسجيل
اإلص ��اب ��ة ب��ال �ف �ي��روس ،ذك ��ر ال �س �ن��د أن منطقة
ال�ف��روان�ي��ة سجلت  100ح��ال��ة ومنطقة جليب
ال�ش�ي��وخ  78ح��ال��ة ومنطقة املهبولة  68حالة
ومنطقة املنقف  67حالة ومنطقة خيطان 67
حالة.
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عجزه عن أداء وظيفته يجعله عبئاً على الدولة

؟

من ينقذ «بريد الكويت» من عثراته
■ التصريحات الحكومية الروتينية إبر تخديرية!
بعد أعوام من اإلخفاقات التي
شهدها قطاع البريد ،وعقب
جملة من التصريحات الحكومية
الروتينية ،التي ال تعدو كونها
إبرا تخديرية ،تبتغي المزيد من
التسويف في إصالح شأنه،
برزت جملة من التساؤالت التي
تدور حول ماهية ما يعانيه
هذا المرفق الحيوي من
مشكالت مزمنة ،فلماذا لم
يتم استثماره بشكل مالئم
على مر السنوات الطويلة
الماضية؟ ومن المسؤول عن
تكدّ س الطرود وعدم وصولها
إلى وجهتها؟ وأين ما صرح به
الكثير من المسؤولين والوزراء
عن مشروع تحويله إلى شركة؟
ألم يحن الوقت لتجتمع الجهود
الحكومية من أجل انتشاله من
مستنقع اإلهمال والفوضى
اإلدارية؟!

شهد البريد منذ يوليو الماضي
جملة من األحداث التي تؤكد
فشل اإلدارة الحكومية في إدارة
ذلك المرفق ،ومنها إضراب عمال
إحدى الشركات المتعاقدة مع
ّ
وتأخر مناقصات توزيع
القطاع
البريد.
وتتلخص أهم األحداث في ما يلي:

◄ هدر  23مليون دينار سنويًا
لسوء اإلدارة (يوليو .)2019
◄ ع� �م ��ال ن� �ظ ��اف ��ة ي� �ف ��رزون
البريد (سبتمبر .)2019
◄ خ �ل ��ل إل� �ك� �ت ��رون ��ي ُي ��رب ��ك
ال�خ��دم��ات ال�ب��ري��دي��ة (سبتمبر
.)2019
◄ إض� � � � � ��راب ف� � ��ي ال � �ب� ��ري� ��د،
و«امل � ��واص �ل��ات» ت�ن�ف��ي وج ��ود
أزمة (سبتمبر .)2019
طرود بريدية مكدّ سة في مطار الكويت (أرشيفية)

محمد المصلح
تواجه مكاتب البريد مع بدء أزمة «كورونا»
أزمة حقيقية ،تضاف إلى سلسلة األزمات
التي يمر بها هذا القطاع منذ سنوات ،في
ظ��ل انتكاسات متتالية ،ت�ن��ذر بمستقبله
املجهول ،في حال استمرت معاناته بسبب
األداء الخجول وغياب اإلدارة القادرة على
حسم ملفاته العالقة التي أصبحت صداعًا
مزمنًا في رأس «املواصالت».
م ��رف ��ق ال �ب ��ري ��د ف ��ي ب �ع��ض ال � � ��دول أص �ب��ح
مصدر دخل ،وفي الكويت يواجه خسائر
ف��ادح��ة ،ف��ي ظ��ل غ�ي��اب اإلدارة الحصيفة،
رغ��م ت��واف��ر ال�ك��وادر الوطنية ال�ق��ادرة على

معاناة قطاع البريد
خالل عام!

■
■
■
■
■

غياب اإلدارة القادرة على حسم ملفاته صداع مزمن في رأس «المواصالت»
هذا المرفق مصدر دخل لبعض ال��دول ..لكنه في الكويت ذو خسائر فادحة!
البيروقراطية وغياب الحافز وراء تقاعد الكفاءات وإفشال محاوالت تطويره
المكاتب مغلقة وال��ط��رود تصل تباعا ً فتتكدَّ س وتنقطع ع��ن وجهتها
متطوعون من القطاع ب��دأوا تصريف ال���وارد ..لكن الحظر الكلي أوقفهم

انتشاله مما يعانيه ،ولكن البيروقراطية
وغياب الحافز يقفان حجر عثرة أم��ام كل
رغبة في األخذ بيده إلى بر التطوير ،فكانا
سببا في تقاعد الكفاءات أو انتقالها إلى
قطاعات أخرى داخل الوزارة.

شلل تام!
ووف � � ��ق م� � �ص � ��ادر ،ي� �ع ��ان ��ي ال� �ق� �ط ��اع ش�ل�لا
تاما م��ع تعطل جميع ال��دوائ��ر الحكومية
م ��ؤخ ��را ،ف �ك��ل امل �ك��ات��ب ال �ب��ري��دي��ة م�غ�ل�ق��ة،

وال �ب��ري��د ي �ص��ل ال ��ى ال� �ب�ل�اد ع �ب��ر ش��رك��ات
ّ
فتتكدس الطرود
الطيران بشكل متواصل،
والرزم البريدية.
ونتيجة لذلك ،طلب مسؤولو القطاع قبل
أس��اب�ي��ع ع��دة متطوعني م��ن أب�ن��اء القطاع

لتصريف ال�ط��رود ال�ب��ري��دي��ة ،ال سيما في
م��رك��زي ب��ري��د ح�ط�ين وال �ص��دي��ق ،وف ��ق ما
نقلته مصادر لـ سبقلا ،حيث أشارت إلى
«سلسلة اجتماعات متواصلة ،نتج عنها
فتح املكاتب مدة محدودة جدا من دون أن
يكتب لتلك الفكرة النجاح الكامل بسبب
الحظر الكلي».
وع��ن مصير ال��رس��ائ��ل ال�ب��ري��دي��ة وال�ط��رود
وت�س�ل�ي�م�ه��ا ل�ل�ج�م�ه��ور ،ق��ال��ت م �ص��ادر إن
مكاتب البريد حاليا متوقفة ،أسوة ببقية
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ول ��م ي�ت��م تسليم أي
ط� ��رد ب ��ري ��دي م �ن��ذ ب ��داي ��ة ش �ه��ر رم �ض��ان،
على أمل استئناف العمل بعد عيد الفطر
املبارك.

◄ ت�ج��ارة إق��ام��ات ف��ي عقود
حكومية (سبتمبر .)2019
◄ ال��وزارة تطلب إلى رؤساء
املكاتب نقل البريد بسياراتهم
(ديسمبر .)2019
◄ م �خ��ال �ف��ات ج �س �ي �م��ة ف��ي
م �ن��اق �ص��ات ال �ب��ري��د (ف �ب��راي��ر
.)2020
◄ ت �ك� ّ�دس آالف ال �ط��رود في
ال � �ص� ��دي� ��ق وح � �ط �ي�ن «ب �س �ب��ب
كورونا» (أبريل .)2020

الكويت 07

األحد غرة شوال  1441هـ  24 -مايو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16799

مؤسف أن يكون المسنون
على هامش الحلول
المطروحة أو خارجها وأن
يلغى التواصل االسري
معهم لعدم منح أبنائهم
تصاريح أمنية لزيارتهم
خالل الحظر الكلي ولو
بضوابط معينة ،حيث يعانون
الشعور باإلهمال والهجر
إلحساسهم بعدم اهتمام
أبنائهم.

■ أكثر من  60ألف مسن
يحتاجون من يعينهم
على متطلباتهم
الحياتية
■  20ألف مواطن
يحصلون على بطاقة
أولوية من إدارة
رعاية المسنين
■  4آالف يستفيدون
من خدمات الرعاية
المتنقلة
■ حملة تطالب
بإعادة السماح لزيارة
كبار السن وفق
الضوابط االحترازية
■ خبراتهم في التعامل
مع التكنولوجيا
تمنعهم االستفادة
من الخدمات المتاحة
■ يعانون الشعور
باإلهمال والهجر
إلحساسهم بعدم
اهتمام أبنائهم
■ كثيرون يتعاطون
أدوية ويحتاجون
من ينظم لهم
أوقات تناولها
■ توفير تصاريح لألبناء
لزيارتهم ساعتين
قد يحل مشكلتهم

العبدالجادر لـ سبقلا :االهتمام باآلباء ضرورة بضوابط وتوقيتات محددة

كبار السن..

ّ
منسيون في التصاريح األمنية
خالد الحطاب
ف� ��ي ال � �ب�ل��اد أك � �ث ��ر م� ��ن  60ال� � ��ف م ��واط ��ن
يبلغون من العمر  65عاما وأكثر ،يضاف
إليهم ع��دد غير قليل من املقيمني ،منهم
آالف ي�ح�م�ل��ون أم ��راض ��ا م��زم �ن��ة ،وك�ث�ي��ر
منهم يحتاجون إلى رعاية طبية منزلية،
وي �ع �ي �ش��ون ب �م �ع��زل ع ��ن أوالده� � ��م بحكم
املسكن ،ك��ل ه��ؤالء يقبعون ف��ي بيوتهم،
وكثير منهم بال معني يمد لهم يد العون
للوفاء بمتطلباتهم الحياتية.
وبحصول اكثر من  20ال��ف مواطن على
ب�ط��اق��ة أول��وي��ة ل�ك�ب��ار ال �س��ن ت �ص��رف من
إدارة رع��اي��ة امل �س �ن�ين ،وت �ق��دي��م خ��دم��ات
رع ��اي ��ة م�ت�ن�ق�ل��ة ل�ن�ح��و  4آالف م �س��ن في
م �ن��ازل �ه��م وف � ��ي دور ال ��رع ��اي ��ة ال �ت��اب �ع��ة
للشؤون ،ال يفي بالطلب ،حيث يظل عدد
كبير م��ن امل�س�ن�ين ف��ي ح��اج��ة إل��ى رع��اي��ة
واهتمام من األبناء الذين ال يستطيعون
زي ��ارت� �ه ��م إن ل �ف �ق��دان �ه��م ال �ت �ص��اري��ح أو
ال�ت��زام��ا بالتعليمات الصحية مل�ن��ع نقل
العدوى إليهم.
ع �ض��و م�ج�ل��س األم� ��ة ال �س��اب��ق د .محمد
ال�ع�ب��دال�ج��ادر أط�ل��ق ف��ي  8م��اي��و امل��اض��ي
ح�م�ل��ة م�ط��ال�ب��ة ب ��إع ��ادة ال �س �م��اح ل��زي��ارة
كبار السن ورعايتهم بضوابط وشروط
م �ع �ي �ن��ة ب� �ع ��د إي � �ق� ��اف ت� �ص ��اري� �ح� �ه ��ا م��ن
ق �ب��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ألس� �ب ��اب ت��رت�ب��ط
ب � �ت � �ج� ��اوزات ف� ��ي اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا ل�ت�م�ك�ين
االبناء من توفير احتياجاتهم ورعايتهم
بالشكل املطلوب ،اال ان املطالبة ل��م تلق
صدى حتى اآلن رغم تجاوز حد املطلعني
على تغريداته  120الف شخص بحسب
ما قاله لـ سبقلا.

بالشكل املطلوب».

شروط وضوابط

خدمات خاصة

وي � �س � �ت � �غ� ��رب ال� � �ع� � �ب � ��دال� � �ج � ��ادر «ص� � � ��دور
التصريح برعاية مريض ف��ي  23م��ارس
ثم إلغاؤه بعد  7ايام دون بدائل» ،مشيرا
إل� ��ى «إم� �ك ��ان أن ي �ك��ون ال �ب��دي��ل ف ��ي ذل��ك
تصريح بزيارة مسن بحيث يسمح لفرد
من األسرة وفق ضوابط قد تكون بطاقة
األول� ��وي� ��ة ال � �ص� ��ادرة ع ��ن إدارة امل�س�ن�ين
ف��ي ال �ش��ؤون وخ�ل�ال ف �ت��رة ال �ن �ه��ار ومل��دة
ساعتني محددتني ولشخص محدد من
االبناء».
وأش � ��ار إل ��ى أن ��ه «ال ي�ك�ف��ي ال �س �م��اح لهم
بالخروج لشراء الحاجيات من اي مكان
قريب أو الخط الساخن لحجز املواعيد،
حيث ال يتناسب مع خبراتهم وقدراتهم
ف��ي التعامل م��ع التكنولوجيا ،ال سيما
أن الخط الساخن امل�ح��دد ب �ـ 101ال يعمل

وتلقى العبد الجادر الكثير من القصص
عبر البريد الخاص للصفحة والتعليقات
ت��ؤك��د ال �ح��اج��ة امل��اس��ة ل�ك��ي ت �ك��ون ه�ن��اك
رع� ��اي� ��ة ل�ل�أب ��وي ��ن امل� �س� �ن�ي�ن «ف �ب �ع �ض �ه��م
ب�ح��اج��ة إل ��ى رع��اي��ة ط�ب�ي��ة وم�س�ل�ت��زم��ات
يصعب عليهم ال �خ��روج ألدائ �ه��ا ومنها
ال��ذه��اب إل��ى الطبيب وغ�ي��ره��ا» فالكثير

م �ن �ه��م ي� �ت� �ع ��اط ��ون أدوي� � � ��ة وي �ح �ت��اج��ون
م ��ن ي�ن�ظ��م ل �ه��م أوق � ��ات ت �ن��اول �ه��ا ،ورب �م��ا
يكون توفير تصاريح لألبناء لزيارتهم
ساعتني يوميا حال ملشكلتهم.

توفير املستلزمات
ل��م ت�ق�ص��ر ال�س�ل�ط��ات ف��ي ت��وف�ي��ر األدوي ��ة
مل��ن ه��و بحاجة لها ف��ي امل�ن��زل بالتعاون
بني وزارة الصحة واالطفاء لكن ما غاب
عنها هو توفير خدمات املعيشة والحياة

التجربة التركية
التركية ف��ي التعامل م��ع ك�ب��ار ال�س��ن اك�ث��ر ن�ج��اح��ا ،حيث
ك��ان��ت التجربة
ِّ
وف� ��رت س�ل�ات م �ع��ق �م��ات واخ � ��رى غ��ذائ �ي��ة مل��ن ه��م ف ��وق ال� � �ـ 65ع��ام��ا ،م��ع
تخصيص فريق من الداخلية لخدمة كبار السن وتوفير أي احتياجات
يطلبونها.

ومستلزمات كبار السن وخدماتهم رغم
وجود بياناتهم لدى وزارة الشؤون.
ووزع � � ��ت إدارة امل �س �ن�ي�ن ع �ل ��ى ال �ق��ائ �م��ة
امل�س�ج�ل��ة ل��دي�ه��ا وامل ��وزع ��ة ف��ي  9مناطق
تتصل بالخدمات املتنقلة في املحافظات،
م�س�ت�ل��زم��ات ك �ب��ار ال �س��ن ب��داي��ة م��ن شهر
مايو إلى جانب استمرار تقديم خدمات
الرعاية الطبية للنزالء ف��ي دور الرعاية
م��ن ك�ب��ار ال�س��ن وح�ت��ى م��ن ه��م ب��ال�خ��ارج
بحسب تصريحات سابقة للوزارة خالل
جائحة كورونا.
وت �ت �ن��ام��ى م �ط��ال �ب��ات ف��ي ح ��ال اس �ت �م��رار
الحظر الكلي او تحديد أوق��ات للخروج
ب� ��وض� ��ع ك � �ب� ��ار ال � �س� ��ن وح� ��اج� ��ات � �ه� ��م ف��ي
االع �ت �ب��ار ،خ�ص��وص��ا لناحية ت��وف�ي��ر من
ي��راف �ق �ه��م أو ي ��زوره ��م ب �ش �ك��ل دوري في
ظ��ل اع�ت�م��اد الكثير منهم على الصحف
ال��ورق�ي��ة ف��ي تلقي املعلومات وحاجتهم
إلى الكثير من الخدمات اآلنية.

المسنون أولى
ف ��ي ظ ��ل ا ل �س �م��اح ب��اال ن �ت �ق��ال
إ ل � ��ى ا ل� �ش ��ا ل� �ي� �ه ��ات وا مل� � � ��زارع،
أ ك��د ك�ث�ي��ر م��ن ا مل�ت�ف��ا ع�ل�ين مع
د ع� ��وة ا ل �ع �ب��دا ل �ج��ادر أن ف�ئ��ة
ر ع ��اة ا مل�س�ن�ين أو ل ��ى ،م�ب�ي�ن�ين
أن غياب االبناء عن أهاليهم
م � ��ن ك � �ب� ��ار ا ل � �س� ��ن ي �ج �ع �ل �ه��م
ي � �ع� ��ا ن� ��ون ص � ��را ع � ��ا ن �ف �س �ي��ا
ب �ي�ن ر غ �ب �ت �ه��م ف ��ي خ��د م �ت �ه��م
وا ل � � �ت� � ��زا م � � �ه� � ��م ب � � ��ا ل� � � �ق � � ��رارات
ا ل� �ص� �ح� �ي ��ة اال ح � � �ت� � ��راز ي� � ��ة ،ال
س �ي �م��ا أن م �ن �ه��م م��ن ه��م ف��ي
ا مل�س�ت�ش�ف�ي��ات أو ف��ي ا مل �ن��ازل
و ي � �ع� ��ا ن� ��ون اال م � � � � ��راض ا ل� �ت ��ي
ت� �س� �ت ��د ع ��ي و ج � � � ��ود األ ب� � �ن � ��اء
برفقتهم ولو بالتناوب.

انتشار مكثف ..وال تهاون مع مخالفي القرارات

السفيرة األميركية مهنئة بالعيد:

استنفار أمني وخطة شاملة
لضبط السلوكيات خالل فترة العيد

دعم الشعب الكويتي للمحتاجين
لم يتأثر بأجواء كورونا

محمد ابراهيم
ك�ش�ف��ت م �ص ��ادر أم �ن �ي��ة ع ��ن خ �ط��ة ش��ام �ل��ة تم
اع��داده��ا م��ن قبل كبار القطاعات األمنية في
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة تقضي ب��االس�ت�ن�ف��ار األم�ن��ي
خ�لال عيد الفطر امل �ب��ارك ،ملتابعة اإلج ��راءات
االح �ت��رازي��ة ال �ت��ي اع�ت�م��ده��ا م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ً
م��ؤخ �رًا مل��واج�ه��ة ان�ت�ش��ار ك��ورون��ا ،ف�ض�لا عن
ضبط الحالة األمنية ،ومواجهة أي محاوالت
للخروج عن القانون أوالنظام العام.
وقالت املصادر لـ سبقلا إن الخطة ترتكز على
تكثيف التواجد األم�ن��ي ،وإق��ام��ة نقاط أمنية

ألينا رومانوسكي

«اتحاد بريطانيا» يستنكر
وقف مخصصات طلبة «الطيران»

نقطة أمنية في أحد الشوارع أثناء الحظر (تصوير بسام زيدان)

ث��اب �ت��ة وم �ت �ح��رك��ة ،ون �ق��اط م�لاح �ظ��ة ال �ح��ال��ة،
وت �س �ي �ي��ر ال � ��دوري � ��ات ،وال ��دف ��ع ب� �ق ��وات األم ��ن
ال �خ��اص��ة ،ف�ض�لا ع��ن االن �ت �ش��ار ال �س��ري��ع بكل
املناطق والطرق والشوارع الحيوية.
واض��اف��ت امل�ص��ادر ان الخطة ستركز وبشكل
دقيق على ضرورة عدم التجمع والحرص على
مبدأ التباعد بني األشخاص خالل الساعتني
امل �س �م ��وح خ�لال �ه �م��ا ل �ل �م��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين
ب �م �م ��ارس ��ة ال� ��ري� ��اض� ��ة ،ل �ت �ف �ع �ي��ل اإلج � � � ��راءات
االح �ت��رازي��ة ال �ت��ي اع�ت�م��ده��ا م�ج�ل��س ال � ��وزراء
للحفاظ على صحة املواطنني واملقيمني ضمن
الخطة الشاملة للحد من انتشار وباء كورونا.

ت� �ق ��دم ��ت ال� �س� �ف� �ي ��رة األم � �ي ��رك � �ي ��ة أل �ي �ن��ا
روم ��ان ��وس� �ك ��ي ،ب��ال �ن �ي��اب��ة ع ��ن أع �ض��اء
ال �س �ف ��ارة ،ب��أس �م��ى آي� ��ات ال �ت �ه��ان��ي إل��ى
سمو أمير البالد والشعب الكويتي وكل
من يحتفلون بحلول عيد الفطر السعيد
وانتهاء شهر رمضان.
وق��ال��ت رومانوسكي ف��ي تصريح أمس
«ال شك في أننا نمر بأوقات فريدة من
ن��وع�ه��ا ،وك��ان شهر رم�ض��ان ه��ذا العام
مختلفًا ع�م��ا اع�ت��دن��ا ع�ل�ي��ه .ل�ق��د دفعنا
ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي وح �ظ��ر ال �ت �ج��وال
إل��ى التفكير ف��ي ط��رق ج��دي��دة ومبتكرة
ل�ل�اح� �ت� �ف ��ال ب �ش �ه ��ر رم� � �ض � ��ان امل� � �ب � ��ارك،
ملتزمني بمعايير السالمة واألمان».
وأض ��اف ��ت« :ت ��م تقليص م�ظ��اه��ر إح�ي��اء
الشعائر الدينية والتجمعات العائلية،

وم ��ع ذل ��ك وج��دن��ا ط��رق��ًا ل�لاح �ت �ف��ال مع
أسرنا وأصدقائنا بشكل افتراضي عن
بعد».
وأع��رب��ت ع��ن امتنانها «ل�ك��ل م��ن ش��ارك
م�ع�ن��ا ف ��ي ح �ل �ق��ات ن �ق��اش �ي��ة اف �ت��راض �ي��ة
خ�ل�ال ال �ش �ه��ر ال �ف �ض �ي��ل ،وأت �ط �ل��ع ل�ل�ق��اء
هؤالء األفراد عن قرب قريبًا».
وختمت بقولها :على الرغم من ابتكار
هذه الطرق الجديدة لالحتفال ،لم يتأثر
ك ��رم ال�ش�ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ،واس �ت �م��ر ت��دف��ق
دعمهم للمحتاجني حفاظًا على إحياء
روح رم �ض��ان ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة .مل��ن ي�ض�ع��ون
احتياجات غيرهم قبل أنفسهم ،نتقدم
م �ن �ك��م ب �ج��زي��ل ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ع�ل��ى
ك ��رم� �ك ��م .ع �ي��دك��م م � �ب ��ارك وع� �س ��اك ��م م��ن
عواده!

واش � � � � ��ارت امل� � �ص � ��ادر ال� � ��ى ان ال �ت �ع �ل �ي �م��ات
ال �ص��ادرة ل��رج��ال االم��ن واض�ح��ة وصريحة
وت�ن��ص على ع��دم ال�ت�ه��اون م��ع أي شخص
ي � � �ح� � ��اول اخ� � � �ت � � ��راق ال� � �ق � ��ان � ��ون وال ي �ل �ت ��زم
التعليمات ،وات �خ��اذ االج� ��راءات القانونية
بحقه ،وتحويله لجهات االختصاص.
وش � ��ددت امل� �ص ��ادر ع �ل��ى ان وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ستواصل جهودها لتطبيق ق ��رارات مجلس
ال � � ��وزراء وف � ��رض ه �ي �ب��ة ال� �ق ��ان ��ون ،وال �ت �ع��ام��ل
بمسطرة واح ��دة م��ع الجميع ،خصوصًا في
ّ
م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب�م��واع�ي��د ح�ظ��ر ال �ت �ج��ول ،مطالبة
الجميع بالتعاون مع رجال الشرطة.

يسرا الخشاب
استنكر االتحاد الوطني لطلبة الكويت
فرع اململكة املتحدة إيقاف مخصصات
ط �ل �ب��ة ال � �ط � �ي ��ران ب �س �ب��ب ع � ��دم ت�ل�ق�ي�ه��م
ال � ��دروس «أون �ل�اي ��ن» ،إذ ت �ق��دم االت �ح��اد
ب �ط �ل��ب ل��وك �ي��ل وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
إلرج � � ��اع م �خ �ص �ص��ات ال �ط �ل �ب��ة ح �ت��ى ال
تتأثر حياتهم املعيشية ،خصوصًا مع
الظروف التي يعيشها العالم حاليًا.
وأوضح أمني سر االتحاد عبدالرحمن

ال�ع�ص�ي��دان أن دراس ��ة ط�ل�ب��ة تخصص
ال�ط�ي��ران ن�ظ��ري��ة وع�م�ل�ي��ة ،وال يمكنهم
االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال ��دراس ��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة،
وم��ن ثم أوقفت ال��وزارة مخصصاتهم،
األم � ��ر ال � ��ذي ج �ع �ل �ن��ا ن �ت �ح��رك مل �ن��اش��دة
وزارة التعليم العالي وامللحق الثقافي
الرجاعها.
وب �ّي نّ�� ال �ع �ص �ي��دان ل� �ـ سبقلا أن ك�ل�ي��ات
هؤالء الطلبة قد أوقفت الدراسة بسبب
عدم مقدرتها على تطبيق نظام الدراسة
ع� ��ن ب� �ع ��د ب �س �ب��ب ط �ب �ي �ع��ة ال �ت �خ �ص��ص
ال �ت��ي ت �ف��رض ال �ق �ي��ام ب ��االم ��ور ال�ع�م�ل�ي��ة

والتطبيق على أرض الواقع ،موضحًا أن
إيقاف املخصصات يؤثر على التزامات
الطلبة من إيجار للشقق ودفع للكهرباء
واملاء وغيرها.
وأض � � ��اف ال� �ع� �ص� �ي ��دان أن ع � ��دد ال �ط�ل �ب��ة
املتضررين يبلغ نحو  42طالبًا ،مشيرًا
إل��ى أن االت �ح��اد ق��د ت��واص��ل م��ع امللحق
ال�ث�ق��اف��ي ووك �ي��ل وزارة التعليم العالي
د .صبيح املخيزيم لحل املشكلة ،إذ إن
الطلبة م��ا زال��وا مقيدين ف��ي الجامعات
ول��م ي�ت�خ��رج��وا ،وم��ن ث��م ينبغي ص��رف
مستحقاتهم.
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وثق ملحمة كمين «البرث» في سيناء ..واجتاح «تويتر» بعد مرور نصف ساعة من الحلقة الـ28

«االختيار» ..المس مشاعر ماليين المصريين والعرب
محمد علي
ستبقى معركة «ك�م�ين ال �ب��رث» ف��ي سيناء خ��ال��دة في
وجدان كل مصري وعربي أبد الدهر ،حقيقة ال يختلف
حولها اثنان ،ربما لو سألنا اي شخص قبل شهر من
اآلن ع��ن قائد الكتيبة  103صاعقة الشهيد املصري
أح�م��د امل�ن�س��ي ،مل��ا وج��دن��ا ثمة اج��اب��ة واف �ي��ة ،فهو مثل
اآلالف من ابطال القوات املسلحة املصرية الذين ضحوا
ب��أرواح �ه��م ل �ل��ذود ع��ن م�ص��ر خ�ل�ال ال �س �ن��وات العشر
األخ �ي��رة ،وللحيلولة دون تمكن اإلره ��اب األس ��ود من
بسط سيطرته على سيناء ،الكثير من األب�ط��ال بذلوا
الغالي والنفيس ،ولكن قليل م��ن يعرف ع��ن سيرتهم
وتضحياتهم ،في املقابل يحاول «اإلرهابيون» الترويج
الن�ت�ص��ارات زائ�ف��ة ببث مقاطع مجتزأة م��ن هجماتهم
ع�ل��ى ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة امل�ص��ري��ة ،األم ��ر ال ��ذي فطنت له
الدولة املصرية وأيقنت انه ال مجال للوصول إلى قطاع
كبير من الجمهور إال بالفن الذي يعد أحد أهم األسلحة
ملجابهة الفكر املتطرف واكثرها تأثيرا في وعي املتلقي.
خ�ل�ال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ل��م ي�ف��رز أي ع�م��ل درام ��ي ما
أح��دث��ه ه��ذا املسلسل م��ن ج��دل ب�ين املصريني خاصة،
والعرب بشكل عام ،فاملسلسل أجج املشاعر وأوقد روح
االنتماء والبطولة في نفوس النشء.
دراما توثيقة

ب��دأ اإلع��داد ملسلسل «االخ�ت�ي��ار» قبل أشهر في صمت
بعدما أسند للفنان أمير كرارة دور البطولة ،وكتب أحداثه
ب��اه��ر دوي � ��دار ،وأخ��رج��ه بيتر م�ي�م��ي ،واك�ت�ف��ى صناعه
بالتأكيد ان العمل درامي توثيقي لسيرة املنسي ،وأبطال
الكتيبة  103صاعقة ،حتى أسماء نجوم العمل تم التكتم
عليها ومع بداية شهر رمضان ،بدأت امللحمة واكتشفنا
أن السمة الرئيسية للعمل ،وإن كانت توثق سيرة املنسي،

لكن الكاتب أج��اد في اإلض��اءة على بطوالت العديد من
شهداء القوات املسلحة املصرية خالل السنوات العشر
األخيرة ،وعالج هذا األمر دراميًا من خالل قصة املنسي
وزم�ي�ل��ه ال�ض��اب��ط ال�س��اب��ق ف��ي ال�ج�ي��ش امل �ص��ري هشام
ع�ش�م��اوي ،ال ��ذي اخ �ت��ار ط��ري��ق ال�ت�ط��رف ،بينما مضى
امل�ن�س��ي ف��ي ط��ري�ق��ه وص� ��وال إل ��ى ق �ي��ادة ال�ك�ت�ي�ب��ة 103
صاعقة ليقض مضاجع «اإلره��اب�ي�ين» ط��وال السنوات
الثالث التي تولى فيها مهمته مع عناصر وحدته وصوال
ليوم  7يوليو  ،2017وهو التاريخ الذي سيبقى محفورا
في وجدان كل مصري وعربي عندما استبسل املنسي
ورجاله في موقعة كمني البرث ،والتي تعتبر نقطة تحول
كبرى في مسار العمليات العسكرية للجيش املصري
على أرض سيناء.
ليلة استثنائية

م�س��اء أم��س األول ك��ان ال�ج�م�ه��ور ع�ل��ى م��وع��د م��ع ليلة
استثنائية حيث طلب امل�خ��رج بيتر ميمي م��ن أهالي
شهداء «البرث» عدم مشاهدة الحلقة ال�ـ 28خوفا على
م �ش��اع��ره��م ،م ��ؤك ��دا أن م ��ا ج �س��ده م ��ن خ �ل�ال ن�ج��وم
املسلسل ج��ان��ب بسيط م��ن ال�ب�ط��ول��ة الحقيقة ل��رج��ال
الكتيبة  103صاعقة ،ليأتي بيان الشركة املنتجة ويؤكد
أن الحلقة ستعرض دون فواصل إعالنية لتعيش مصر
والعالم العربي ليلة حزينة كانت بمنزلة ال��وداع الثاني
البطال ضحوا بأنفسهم فداء للوطن ،ليتصدر هاشتاغ
«ملحمة البرث» قائمة الهاشتاغات األكثر ت��داوال عبر
م��وق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي «ت��وي �ت��ر» ت��زام�ن��ا م��ع بث
الحلقة ال� �ـ ،28حيث ت ��داول رواد منصة تويتر ص��ورًا
للشهيد أحمد املنسي ،وجنود القوت املسلحة ،الذين
استشهدوا في ملحمة البرث بعد مرور نصف ساعة
من عرض الحلقة.
ودارت الحلقة ال �ـ 28ح��ول تصدي وح��دة في الصاعقة

عالقتك بهم
َ
خبيرة أسرية :اقطع

سئمت انعدام الطموح والثقافة
لدى أصدقائي ..فماذا أفعل؟

املصرية لهجوم إرهابي على موقع عسكري في منطقة
ال�ب��رث ،حيث قاتل عناصر ال�ق��وة حتى ال��رم��ق األخير،
قبل وصول اإلمدادات إليهم.
حالة درامية

الش��ك أن «االخ�ت�ي��ار» شكل حالة درام�ي��ة مختلفة هذا
العام ما يدفعنا للتساؤل ما السر وراء النجاح الكبير
ل�ه��ذا ال�ع�م��ل؟ ببساطة يمكن ال�ق��ول إن االخ�ت�ي��ار عمل
ص ��ادقُ ،ي�لام��س م�ش��اع��ر م�لاي�ين امل�ص��ري�ين وال �ع��رب،
كشف الحقائق ووث��ق ملرحلة عصيبة عاشتها مصر
وم ��ازال ��ت ،ه��و م�س�ل�س��ل ت�ش��اه��د ف�ي��ه ال�ب�ي�ئ��ة امل�ص��ري��ة
الحقيقية بشوارعها وريفها واهلها الطيبني ويتضمن
رسائل تقدير عميقة املعنى للجيش املصري العظيم،
وشهدائه األبرار.
إعدام هشام عشماوي

ان�ت�ه��ت ملحمة «االخ �ت �ي��ار» ب��إع��دام ه �ش��ام ع�ش�م��اوي
وتضمن املسلسل العديد من املشاهد الحقيقية التي
ط �ع��م ب �ه��ا امل �خ ��رج ب�ي�ت��ر م �ي �م��ي ،ت�ج��رب�ت��ه ل�ي�ج�م��ع بني
التوثيق والدراما مستعرضا قدراته كمخرج محترف
يعرف متى يستخدم الرمزية في اللقطة ،ومتى يلجأ
إل��ى ال�س��رد وال�ت��وق�ي��ت ال��ذي يفعل فيه ادوات ��ه ليختزل
الحوارات مستعرضا امكانات املمثلني ،ال سيما الفنان
أمير كرارة الذي يؤكد من عام آلخر نجوميته ،والفنان
أحمد العوضي ال��ذي تعامل باحترافية م��ع شخصية
اإلرهابي هشام عشماوي ،وما تموج به تلك الشخصية
املركبة من تحوالت ،كذلك حل على املسلسل العديد من
ضيوف الشرف في مشاهد بسيطة ورغم نجوميتهم
إال أن دافعهم للمشاركة كان وطنيًا في املقام األول مثل
آسر ياسني ،وأحمد السقا ،ومحمد عادل إمام وغيرهم.

«حريص على تقديم أعمال ال تخدش حياء األسرة»

منير الزعبي مخرج «جنة هلي» لـ سبقلا:
النقد خرج عن سياقه المنطقي
محمد علي
قليل الكالم ،لكنه كثير العطاء اقترن اسمه بالعديد
م��ن ن�ج��وم ال�ص��ف األول ،حيث اس�ت�ط��اع أن يكسب
ثقة الفنان الراحل عبدالحسني عبدالرضا ،والفنانة
ال �ق ��دي ��رة س �ع��اد ع� �ب ��داهلل ،وال �ف �ن��ان��ة ه� ��دى ح�س�ين،
وغيرهم الكثير من الفنانني ،منير الزعبي هذا العام
ً
ق��دم ع�م�لا مميزا ذا صبغة اجتماعية ،ال�ت��ف حوله
جميع أفراد األسرة في تعاونه الثاني على التوالي مع
الفنانة القديرة سعاد عبداهلل ،في حديثه لـ سبقلا،
تطرق الزعبي إلى كواليس املسلسل ،وأبدى رأيه في
العديد من القضايا ،السيما االنتقادات التي توجه
ل�لأع�م��ال ال�ف�ن�ي��ة ع�ب��ر م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
واألخطاء التي يقع فيها بعض املخرجني.
تأثر اإلنتاج الدرامي بـ «كوورنا»

ماريال فروستروب (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان
أرسل أحد القراء رسالة إلى خبيرة الشؤون
األسرية في صحيفة الغارديان يقول فيها:
ُ
رض ،وزوجة جميلة
عمري  32عامًا ،ولدي عمل م ٍ
وط�ف��ل رائ��ع ،وأس��اف��ر كثيرًا ،لكني سئمت بعض
أصدقائي املقربني ،إذ إنهم لم يتطوروا شخصيًا
وفكريًا على م��دى العقد امل��اض��ي ،فال طموح لهم
وال إلهام.
اللقاء معهم يبدو وكأنه عمل روتيني وال أحترم
الكثير م��ن آرائ �ه��م ،أت �س��اءل غ��ال�ب��ًا م��ا إذا ك�ن��ا قد
أصبحنا غير متوافقني ألننا من خلفيات طبقية
مختلفة ،على ما يبدو .ويفتقر أصدقائي إلى التطلع
والدافع واملرونة ،وغالبًا ما أشعر بالخجل من مدى
كونهم غير متعلمني ،وق��د حاولت م��رارًا وتكرارًا
دفعهم إل��ى تطوير اهتمامهم بمزيد م��ن التعليم
وال �ق��راءة والفنون والثقافات املختلفة والسياسة
والتمويل ،لكن من دون ج��دوى ،أشعر باإلحباط
ال�ش��دي��د ،وم��ن ناحية أخ ��رى ،ك��ان��وا مخلصني لي
وداعمني ،وتبدو لي مقاطعتهم واالنفصال عنهم
ب�س�ب��ب ع ��دم وج� ��ود أم� ��ور م �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن�ن��ا أم �رًا
قاسيًا ..فماذا أفعل في هذه املشكلة؟
وكانت إجابة الخبيرة كالتالي:
ال يمكن ألصدقائك ان يتجاهلوا مشاعرك ،حتى
إذا كنت غير مخلص تمامًا وناجحًا ف��ي إظهار
اهتمام زائف ،يجب أن يشعروا بإحباطك تجاههم
وتوقعاتهم املنخفضة .سيكون من الصعب إغفال
ردود أفعالك وتفاجئك حيال جهلهم الثقافي ،آمل

أن ي�ك��ون��وا ف��ي امل�ق��اب��ل ال ي�ح�ب��ون نصائحك لهم
بشأن طموحاتهم املتواضعة وتطلعاتهم.
والشعور باستمرار بخيبة أمل هو قطعًا سخيف
بالنسبة ل��ك ،كما يعرف أي محب مخلص ،ومن
املؤكد األم��ور ستكون أكثر بساطة إذا أدرك��ت أن
هذه العالقة القديمة قد تجاوزت صالحيتها ،لقد
كانوا طيبني ،وكنت أنت متسامحًا ،ولكن اآلن حان
الوقت لقطع هذه العالقة والتحلل منها.
األص ��دق ��اء ل�ي�س��وا خ �ي��ارًا أب��دي��ًا ،وع �ن��دم��ا تصبح
األم ��ور صعبة ك�م��ا تصفها ،فليس ه�ن��اك سبب
كاف ملواصلة األذى ،وغالبًا ما تكون القدرة على
االختيار ما يجعل الصداقة أكثر انسجامًا مقارنة
ب��ال�ع�لاق��ات األس��ري��ة .ل��دي��ك ك��ل ال �ح��ق ف��ي ت�ج��اوز
حياتهم الكئيبة والبحث عن قبول ودعم من رفاقك
األك�ث��ر رق�ي��ًا ،ولكنك ق��د تفاجأ عندما تعلم أنني
قلقة أكثر بشأن تداعيات ذلك عليك أكثر منهم.
وما يعد له تأثير في حالتك هو أنه مع مرور سنني
ع�م��رك ،ف��إن��ك تكبر كما يكبر األزواج وامل�ح�ب��ون،
ال يمكن التعرف على األص��دق��اء ال��ذي��ن لديك في
سن العشرين ،في سن األرب�ع�ين ،كما يعرف أي
شخص حضر مقابلة أصدقاء املدرسة القدامى.
أن��ت تعطيني القليل م��ن التفاصيل ح��ول املكان
الذي التقيت فيه أصدقاءك ،وكيف تعرفت عليهم،
وسواء كنت طموحًا بصورة دائمة أو ال ،مثقفًا أو
ال ،أو ما إذا كان هذا هو الشخص الذي صادقته في
محيطك االجتماعي بالعمل أو الوظيفة أو الزواج أو
أي مرحلة حياتية .في كل الحاالت ،نصيحتي هي
نفسها :اترك هؤالء األشخاص لحياتهم الصغيرة،
بعيدًا عن حكمك وازدرائ ��ك ،واتجه إل��ى مجموعة
من األصدقاء الذين يتفقون مع تطلعاتك وقيمك
بشكل أفضل.

حول مدى تأثر اإلنتاج الدرامي بفيروس كورونا وما
ترتب عليه من تداعيات وصلت للحظر الكلي ،أوضح
منير «ل�ك��ورون��ا تأثير كبير ف��ي ال��درام��ا ،وق��د تأثر
نشاطي بما حدث حيث كنت أصور مسلسل (ورود
ملونة) م��ن تأليف علياء الكاظمي ،وك��ان يفترض
عرضه في السباق الرمضاني ،ولكن بسبب كورونا
توقف التصوير لفترة من ثم استخرجنا تصاريح
واستأنفنا العمل وفق التدابير االحترازية الصحية
ال �ت��ي ن �ص��ت ع�ل�ي�ه��ا وزارة ال �ص �ح��ة ،وف ��ي األم��اك��ن
املسموح لنا بها فقط ،واضطررنا لتقليص مشاهد
وحذف أخرى وتأجل عرض العمل لوقت الحق».
رسالة للمجتمع

ويقول منير عن «جنة هلي» :حريص على أن أقدم
عمال في رمضان يحمل رسالة للمجتمع ،ويناقش
العديد من القضايا ويخاطب جميع أف��راد األس��رة،
وه ��و ت��وج��ه ال�ف�ن��ان��ة س �ع��اد ع �ب��داهلل أي �ض��ا ،وال �ع��ام
املاضي قدمنا «عبرة شارع» وهذا العام التقينا في
«جنة هلي» للكاتبة نوف املضف ،وبمشاركة العديد
من الفنانني املميزين.
وي��رى منير أن املسلسل قدم مجموعة من املمثلني
ب �ص��ورة م�خ�ت�ل�ف��ة م �ث��ل ش �ه��اب ج��وه��ر ،وم �ش��اري
امل�ج�ي�ب��ل ،وه �ن��د ال�ب�ل��وش��ي ،م��وض�ح��ا «أي �ض��ا هناك
مل�ي��اء ط��ارق وشيماء علي وش�ه��د ال�ي��اس�ين ،حاولنا
أن ن�ق��دم�ه��م ج�م�ي�ع��ًا ب �ص��ور م�خ�ت�ل�ف��ة ،أن ��ا كمخرج
ل�ل�م�س�ل�س��ل م �س �ت �م �ت��ع ب ��أدائ� �ه ��م وظ� �ه ��وره ��م ب �ه��ذا
ال�ش�ك��ل وك�ن��ت ح��ري�ص��ا م��ع ال�ف�ن��ان��ة ال�ق��دي��رة سعاد
ع �ب��داهلل ع�ل��ى أن ن�ق��دم توليفة ج��دي��دة م��ن األس�م��اء
لم يعتدها الجمهور مع أم ط�لال من قبل ،وحاولنا
قدر املستطاع العمل على املمثل الذي اعتبره أساس
العمل الدرامي ،إذا قدم شخصيته بإحساس صادق
وشكل صحيح سوف يصل للمشاهد».
عمل رمضاني

وأضاف الزعبي انه حريص على ان يقدم عمال في
رم�ض��ان يلتف حوله جميع أف��راد األس��رة م��ن دون
ح��رج أو تحسس ،موضحا «عندما يبدأ املسلسل

منير الزعبي مع شيماء علي خالل تصوير «جنة هلي»

أح��ب أن أت��اب��ع ردود أف �ع��ال أب�ن��ائ��ي م��ع ك��ل مشهد،
أحب أن يكون عملي مالئما لجميع أفراد األسرة وال
يخدش أي مشهد حياءهم ،وكذلك أم طالل حريصة
على ه��ذا االم��ر وق�ب��ل التصوير كنا نتناقش حول
الصورة األخيرة التي سوف تقدم للجمهور.
النقد خرج عن سياقه

وحول بعض االنتقادات التي توجه لألعمال الدرامية
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،أوضح «مع األسف
خرج النقد عن سياقه املنطقي وانجرف نحو البحث
عن نسب مشاهدة أو متابعة ،وأرى بعض التعليقات
واآلراء الهدامة ،رغم أن هدفنا جميعا يجب أن ينصب
حول االرتقاء بالدراما الخليجية وتحديدا الكويتية،
كيف يتحقق هذا الهدف وهناك من يجلد الدراما ليل
نهار ،أتمنى ان يقيمنا من هو صاحب االختصاص
ف��ي اإلخ� ��راج وال�ت��أل�ي��ف ول�ي��س م�ج��رد ش�خ��ص لديه
حساب على أي من مواقع التواصل االجتماعي.
صناع الدراما

وأشار الزعبي الى ان صناع الدراما يواجهون العديد
من الظروف الصعبة مثل عدم توافر اللوكيشنات،
وصعوبة الحصول على بعض التصاريح ،مضيفا
«ن��واج��ه ص�ع��وب��ات ع��دة خ�لال العمل ون �ح��اول قدر
املستطاع التغلب عليها وك��ل م��ا نتطلع إل�ي��ه النقد
البناء واملساعدة».
وع� ��ن األخ� �ط ��اء ال �ت ��ي ق ��د ت �ح��دث خ�ل��ال ال�ت�ص��وي��ر

وتعرض على الشاشة يقول الزعبي «نحن أمام عمل
فني ،ق��د تحدث هفوة م��ن امل�خ��رج أو املساعدين او
مدير التصوير أو املونتير كما ان هناك عدة عوامل
تحكم العمل الفني ويترتب عليها أخطاء».
وتابع «نصور ما يقارب الـ 1200مشهد ومع العديد
من الفنانني والفنيني ،وكل شيء وارد ،واتحدث هنا
عن خطأ او اثنني او ثالثة على اقصى تقدير اما أكثر
من ذلك فنصبح امام خلل ما».
ي��ذك��ر ان م�س�ل�س��ل «ج �ن��ة ه �ل��ي» ي �ض��م ن�خ�ب��ة من
املمثلني الخليجيني والكويتيني ،م��ن بينهم النجمة
س�ع��اد ع�ب��داهلل ،وال�ف�ن��ان إب��راه�ي��م ال�ح��رب��ي ،وحسني
امل �ه��دي ،وش �ي �م��اء ع �ل��ي ،وش �ه��د ال �ي��اس�ين ،وش�ه��اب
جوهر ،وملياء طارق ،وأمل محمد ،وانتصار الشراح،
وهند البلوشي ،ومشاري املجيبل ،وهو من تأليف
نوف املضف وإخراج منير الزغبي.
أحداث المسلسل

وت��دور أح��داث املسلسل حول عائلة عمران ،ذلك
ال��رج��ل امل�ن�ف�ت��ح امل�ث�ق��ف ال ��ذي ت�ل�ق��ى تعليمه في
أميركا ويمتلك آراء قد تبدو مختلفة عن محيطه
االج�ت�م��اع��ي ،ووج ��د ف��ي زوج �ت��ه «أدي �ب��ة» حنانًا
فقده بوفاة والدته في صغره ،األمر الذي عزز من
نجاح العالقة الزوجية على الرغم من االختالف
ال�ف�ك��ري ال�ك�ب�ي��ر بينهما ،وت�ع�م��ل أدي �ب��ة موجهة
تربية بدنية في وزارة التربية ،تحب عملها كثيرًا
ومرنة إلى حد كبير في تعاملها مع عمران على
الرغم من تفتحه الشديد فهي متمسكة بآرائها
التقليدية.
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منوعات

المعمول والبسكويت «البيتي» والشواء في حديقة المنزل ..أهم مظاهر االحتفاالت

في زمن كورونا ..تطبيق  ZOOMيحقق ّ
«لمة العيد»
د .والء حافظ

د .جميل المري:
انقلوا شعور الفرح
والبهجة إلى أبنائكم

وسط حظر كلي فرضته إجراءات
مكافحة فيروس كورونا يأتي عيد
الفطر ،هذا العام بشكل مختلف،
فال صالة عيد ،وال زيارات عائلية ،وال
أطفال يخرجون في المتنزهات
والحدائق والمالهي.
فطبقاً لإلجراءات االحترازية
المفروضة لمكافحة «كوفيد ،»19
سيكون االحتفال بالعيد هذا العام
أكثر بساطة ،فقد حملت أزمة
«كورونا» في طياتها الكثير من
الدروس والعبر ،فكما أنها غيرت
وجه العالم ،غيرت أيضاً مظاهر
االحتفال بالعيد وسط بهجة من
نوع مختلف ،استعرضت سبقلا
مالمحه في هذا التحقيق:
ي �ق��ول رئ �ي��س أك��ادي �م �ي��ة «دي� �ك ��م» امل �س �ت �ش��ار في
التخطيط االستراتيجي د .أحمد بوزبر عن طريقة
استقباله للعيد في هذه الظروف «سأستقبله بزي
جديد ،رافعًا الصوت بالتكبيرات من منزلي ملتزمًا
ً
ب��ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ،وم �ت��واص�ل�ا م��ع األرح � ��ام وال �ق��راب��ات
عبر تطبيق الفيديو  ،ZOOMوس ��أوزع العيادي
وال�ح�ل��وي��ات ع�ل��ى أف ��راد أس��رت��ي م��ال�ئ��ًا األج� ��واء من
حولي بالفرحة والضحكات».
إعادة اكتشاف أسرتي

وع�م��ا تعلمه م��ن أزم ��ة ك��ورون��ا ،ي�ق��ول د .ب��وزب��ر،
تعلمت «أن لكل أزمة دورة حياة وحتما ستتالشى،
وأن��ه كلما اشتدت األزم��ة ،فالفرج قريب ،وأن كلمة
«مشغول» التي تمنع ال�ن��اس م��ن تحقيق أمانيهم
م ��اه ��ي إال ك ��ذب ��ة اخ �ت��رع �ه��ا ال� �ف ��رد ث ��م ص��دق �ه��ا..
ف��أول��وي��ات �ن��ا ف ��ي ال �ح �ي��اة ه ��ي امل� �ح ��رك ال��رئ �ي �س��ي
ال ��ذي ي��دف�ع�ن��ا لتحقيق إن �ج��ازات بعينها وليست
انشغاالتنا أو أوقات فراغنا».
وعما تغير في األولويات يقول د .بوزبر «بدأت بإعادة
ترتيب قائمة أولوياتي على النحو التالي :االنكفاء على
ذاتي ،وإعادة اكتشاف أسرتي ،وتحويل دوراتي كلها
أونالين».
سنحيي البهجة في نفوس أطفالنا

بينما قالت رئيسة قسم التنسيق واملتابعة  -في
«كونا» إنتصار العازمي «في ظل الظروف الراهنة
ق��د تختلف ب�ع��ض األم� ��ور ف��ي االح �ت �ف��ال بالعيد،

«اللمة» ..وأجمل ما فعلته األزمة أنها ردّ ت كل أب ألسرته
ّ
■ عبدالله الصولة :سنفتقد
■ د.سهام القبندي :األزمة زادت من مسؤوليتنا تجاه العائلة والمجتمع والدولة
■ إنتصار العازمي :سنحيي بهجة العيد في نفوس أطفالنا ونوزع «العيادي»
■ د .أحمد بوزبر :تعلمت من األزمة إعادة ترتيب أولوياتي ..واكتشاف أسرتي
لكننا سنفطر على التمر كما ت�ع��ودن��ا ،وس��أق��دم
ألسرتي معمول تمر ،وجوز ،وبسكويت اليانسون،
وال�ش��اب��ورة بحبة ال�ب��رك��ة «م��ن مطبخي» ال�خ��اص،
وس�ن�ح�ت�ف��ل ب��ال�ع�ي��د ون � ��ؤدي ال �ص�ل�اة ج �م��اع��ة مع
األس��رة في املنزل ،ولن ننسى توزيع العيدية على
األطفال لندخل البهجة عل قلوبهم ،وسنروي لهم
الحكايات والقصص السعيدة والذكريات الجميلة،
مضيفة« ،واجبنا أن نحيي بهجة العيد في نفوس
أطفالنا».
الشواء في حديقة المنزل

أما الرحالة الكويتي عبداهلل الصولة فقال «سأحرص
أنا وأسرتي على تقاليد العيد التي تشعرنا بالبهجة،
ألن ��ه ع �ب��ادة ي�ج��ب أن ن��ؤدي �ه��ا ب��ال�ت�ك�ب�ي��رات وال �ص�لاة
والعدايا حتى ولو باملنزل.
وتابع «سنفتقد «ملة العيد» ،ولكن الحمد هلل أن وسائل
االتصال الجماعي عبر االنترنت متاحة وستجمعنا،
واق �ت��رح��ت ع�ل��ى أوالدي أن ن�ق��وم ب��ال �ش��واء ف��ي العيد
واللعب في حديقة املنزل».

ردت كل أب ألسرته

إلى ذلك ،قال الرحالة الصولة :هذه الفترة كانت بمنزلة
دورة ت��دري�ب�ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ج�ع�ل��ت داخ �ل �ن��ا ت�ح��دي��ا ألي
ظروف وقدرة على التأقلم.
وت��اب��ع «أج�م��ل م��ا فعلته ه��ذه األزم��ة أن�ه��ا ردت كل
أب ألس��رت��ه وجعلته يحمل الهموم م��ع األم ،س��واء
م��ن اح�ت�ي��اج��ات ال �غ��ذاء أو حتى الطبخ أو الترتيب
أو ال �ت �ق��رب ل�لأط �ف��ال ،وي �ق��وم اآلب� ��اء ب ��دور التربية
الحقيقي».
ويرى الصولة ،أن هذه التجربة علمته ضرورة االدخار
لوقت األزم��ات ،مضيفًا «كنا نشتري بال أولويات ،أما
اآلن فتغيرت خطط الصرف ،فاالستغناء عن الكماليات
ّ
وفر لي الكثير من املال».
ماذا علمتنا األزمة؟

تقول استاذة علم االجتماع بجامعة الكويت د.سهام
ال �ق �ب �ن��دي ل� �ـ سبقلا «ع�ل�م�ت�ن��ي أزم � ��ة «ك � ��ورون � ��ا» ،أن
االن �س��ان وص�ح�ت��ه ه�م��ا ال��رق��م األول ف��ي ك��ل م�ع��ادل��ة،

وأن االنسان بعلمه ووعيه وثقافته يستطيع أن يكون
ً
عامال مؤثرًا وقويًا في املجتمع وبناء بشكل فعال ،إذا
اتيحت له الفرصة».
وأضافت «علمتني األزم��ة أن املواطن الكويتي يعتمد
عليه في كل األوق��ات ،وكذلك اكتشفنا أن الكثير من
االع �م��ال ممكن أن ت��دار ع��ن بعد «م��ن ال�ب�ي��ت» وحتى
التسوق.
وترى القبندي ،أن «األزمة زادت من مسؤوليتنا تجاه
العائلة واملجتمع والدولة».
مراجعة الحسابات واألولويات

أما املواطنة إنتصار العازمي فتقول :تعلمت أن هناك
الكثير من االحتياجات املهمة في الحياة اتضح أنها
كماليات وليست من األساسيات ،وأن اإلنسان مخلوق
ضعيف ج��دا ،وأن ه��ذه األزم��ة أكبر فرصة للعودة هلل
ومراجعة الحسابات واألولويات.
وعن أولوياتها التي تغيرت بعد األزم��ة ،ترى العازمي
أن األولويات يجب أن يكون محورها األساسي «أنت
وأسرتك فقط».

زينة الزبن :قد يتأقلمون مع الوضع إن توافر لهم الدعم واالستقرار األسريين

انتبهوا ألطفالكم ..فالحجر المنزلي قد يضرهم نفسيا ً
ان ت�ك��ون مبدعة ومطلعة على االن�ت��رن��ت حتى تبتكر طرقا
تعليمية ممتعة ومتنوعة تستخدم فيها مجموعه من األدوات
املتوفرة في املنزل.

د .خلود البارون
ق� ��د ي �غ �ف��ل ال� �ك� �ث� �ي ��رون ب � ��أن األط� �ف ��ال
ي �ع��ان��ون أي �ض��ا م ��ن ت �ب �ع��ات وض �غ��وط
ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي وال �ح��رم��ان م��ن فرحة
العيد ،وأولياء األمور هم أساس اضاءة
ال �ف��رح��ة وال�ط�م��أن�ي�ن��ة واالس �ت �ق��رار في
البيئة املنزلية أو إشعال فتيل الخوف
وال �ك��آب��ة وع ��دم االس �ت �ق��رار وال �ع��واط��ف زينة الزبن
السلبية فيها.
وش��رح��ت املعالجة النفسية للطفل واألس ��رة االختصاصية
زي�ن��ة ال��زب��ن م��دى تأثير الحجر امل�ن��زل��ي ف��ي نفسية األط�ف��ال
قائلة« :ل��دى الطفل ق��درة كبيرة على التأقلم والتكيف مع أي
بيئة يوضع فيها ،ورغ��م شعور الطفل بتغير روت�ين حياته
ومحدودية حركته في املنزل أثناء الحجر املنزلي ،فإنه غالبا
سيتأقلم مع الوضع إن توفر له الدعم واالس�ت�ق��رار األس��ري
وال��روح اإليجابية ،وبما أن األطفال يتعلمون من الكبار عبر
ال�ت�ق�ل�ي��د ،ل��ذا ع�ل��ى أول �ي��اء األم� ��ور ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى مشاعرهم
السلبية ومشاكلهم الخاصة والعصبية للحفاظ على استقرار
األسرة ،وعليهم تذكر دورهما كمصدر لألمان والثقة واالتزان
العاطفي والوجداني ألطفالهم».

 - 4الفترة اإلبداعية:

ملمارسة هواية يحبها او يرغب بها مثل الرسم أو الطبخ أو
الغناء أو التمثيل أو التركيب.
وينصح بأن تترك للطفل مسؤولية اتباع هذه الروتني ،فذلك
يعلمه االستقاللية واملسؤولية والقدرة على التحكم بالنفس
واالنجاز واالحساس بالنجاح.
ضرر العزلة وفرط اللعب باألجهزة الذكية:

انشغال الطفل بنشاطات يومية سيقلل مدة التصاقه بشاشة
األجهزة الذكية من دون اتباع أسلوب النهر والتهديد او األمر،
وق��د ي�ب��دو ب��أن ب�ق��اء ال�ط�ف��ل ،خ��اص��ة امل��راه��ق ف��ي غ��رف�ت��ه مع
أجهزته اإللكترونية من األمور املحببه له وتضفي جو الهدوء
على املنزل ،ولكن بما أن مدة الحظر املنزلي أصبحت طويلة،
فعزلته س�ت��ؤدي إل��ى اض ��رار نفسية وان�ط��وائ��ه وح�ب��ه للعزلة
وضعف مهاراته االجتماعية والعاطفية وشعوره بعدم وجود
هدف أو فائدة من األيام.

ماذا تفعل إذا وصلت لمرحلة عدم السيطرة؟

م��ن ال ��وارد أن يشعر الشخص ب��أن��ه وص��ل إل��ى مرحلة عدم
القدرة على السيطرة على أعصابه وفرط التوتر والسلبية ،في
هذه الحالة عليه أوال االعتراف بذلك ثم التحدث إلى الشريك
حتى يحصل على الدعم واملساعدة في ش��ؤون األط�ف��ال ،ثم
ممارسة طرقا لتفريغ الطاقة السلبية والوصول إلى الهدوء
والسكينة ،مثل :تمارين التنفس العميق ،قراءة القرأن ،التحدث
إلى شخص مقرب ،االستماع للموسيقي ،التلوين ،الرياضة أو
ممارسة هواية مفضلة.
خلق روتين يومي للطفل

شددت االختصاصية زينة الزبن ،على ض��رورة خلق روتني
يومي متنوع للطفل ،وشرحت قائلة :تجب مناقشة الطفل في
النشاطات التي تقترحها عليه ،وم��ا يريد القيام ب��ه ،ثم ضع
ً
ج ��دوال ي �ح��دد م��وع��دا ل�ك��ل م�ن�ه��ا ،ع�ل��ى أن يتضمن ال �ج��دول
الفترات التالية:
 - 1فترة التفريغ الحركي:

ممارسة أي نوع من الرياضة او األلعاب الحركية ،وحتى لو

 4نصائح:

كنت تعيش في شقه وغرفة الطفل صغيرة فيمكنه نط الحبل،
أو أداء تمارين رياضية ،ويفضل أن يرافق ذلك جو مرح مثل
أغاني أو مشاركة األخوة أو ولي األمر.
 - 2فترة التفريغ العاطفي:

ت�خ�ص�ي��ص وق ��ت ي�ج�ل��س ف�ي��ه ول ��ي األم ��ر م��ع ال�ط�ف��ل وي�ك��ون
متفرعًا وح��اض �رًا جسديًا وف�ك��ري��ًا «ف�لا يلعب بالهاتف أو
يشاهد التلفاز اثناء ذلك» ،والهدف هو توطيد الروابط والثقة
وتعليم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره ،فيسأله مثال عن
األم��ور التي تضايقه أو تفرحه خالل األسبوع أو عن األمور
التي تجعله سعيدا أو متوترا أو خائفا.
 - 3الفترة التعليمية:

لعمل نشاط تعليمي مثل ق��راءة قصه أو ع��د األرق��ام أو حل
مسائل حسابية أو تعلم لغة أو معلومة علمية جديدة ،والتعليم
ال يتطلب الجلوس واالع�ت�م��اد على ورق��ة وق�ل��م ،ب��ل على االم

 - 1أك�ث��ر م��ن ال�ح�ض��ن وال �ت��واص��ل ال�ح�س��ي ،ف�ه��ذا م�ه��م ج��دا
للجميع سواء للبالغني او األطفال ،إذ يعزز االستقرار النفسي
والعاطفي.
 - 2تفاد صيغة االمر مع املراهقني ،بل شجعهم على املشاركة،
فعلى سبيل امل�ث��ال ،ادع امل��راه��ق للمشاركة في عمل م��ا ،فإن
رف��ض ال يجب نهره او ف��رض االم��ر عليه ،ب��ل اب��دأ بالنشاط
واستمتع به لوحدك ،وغالبا سيشاهدك او يشاهد نتائج ما
قمت ب��ه ،فيشعر بأنه يريد االستمتاع بالقيام به مستقبال
معك.
 - 3علم اطفالك الصغار م�ه��ارات التواصل االجتماعي عبر
تحديد مواعيد أسبوعية يتحدثون خاللها هاتفيا مع اقرانهم
(سواء من االهل او األصدقاء).
 - 4تثبيت مواعيد نوم الطفل (ينام ليال ويستيقظ صباحا)،
اما تأخير نوم الطفل إلى الفجر له فله آثار سلبية على صحته
ونفسيته ،فيجب ان ينام الطفل مل��دة  9او  10س��اع��ات ليال،
ألن عمليات إفراز الهرمونات والنمو وتثبيت الذاكرة والراحة
النفسية ت�ح��دث ل�ي�لا ،بينما يخصص الصباح لالستيقاظ
والنشاط والتعرض للشمس ،وق��د بينت ع��دة دراس ��ات آث��ار
ضارة ترتبط بعدم نوم الطفل في وقت مبكر ليال.

مي السكري
أش� ��ار أس �ت ��اذ ع �ل��م االج �ت �م��اع ف ��ي ج��ام�ع��ة
ال �ك��وي��ت د .ج�م�ي��ل امل � ��ري ،إل ��ى أن م�ظ��اه��ر
االحتفال باألعياد واملناسبات االجتماعية
وال ��دي� �ن� �ي ��ة ت� ��أث� ��رت ب �ع ��د ت �ف �ش��ي ف �ي ��روس
كورونا ،الفتًا إلى غياب العديد من الطقوس
ال�ت��ي اع �ت��ادت ال�ش�ع��وب اإلس�لام�ي��ة العربية
والخليجية على ممارستها هذا العام ليتم
إحاللها ببدائل أخرى.
وأش� � � ��ار امل � � ��ري ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل � �ـ سبقلا،
إل��ى أن اجتياح ك��ورون��ا غير معالم الحياة
االج �ت �م��اع �ي��ة ،ف �غ��اب ال �ع��دي��د م��ن ال�ط�ق��وس
وال� �ع ��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د ال �ت��ي اع �ت ��ادت عليها
املجتمعات العربية والخليجية ،منها تبادل
ال��زي��ارات والتهاني ب�ين األس��ر واملصافحة
واالح �ت �ض��ان وال�ت�ق�ب�ي��ل ،وأص �ب��ح ال�ت�ب��اع��د
االجتماعي ومنع املصافحة والتقبيل أهم
األس��اس�ي��ات للحد م��ن اإلص��اب��ات م��ع ترك
مسافة معينة تمثل «األم��ان» للجميع ملنع
انتقال العدوى.
وفيما ش��دد على ض��رورة تأهيل األطفال
ً
قائال إننا في حالة استثنائية لن نستطيع
فيها الخروج حفاظًا عليهم وعلى األسرة
ب ��ل امل �ج �ت �م��ع وح �م��اي��ة ك �ب��ار ال �س��ن ألن�ه��م
الحلقة األضعف ،دعا إلى أهمية االستعانة
بالبدائل األخ ��رى املتاحة للجميع حتى ال
تشعر األس ��رة بالتقصير ت�ج��اه أق��ارب�ه��ا،
بحيث تجتمع باألسر التي اعتادت زيارتها
ف ��ي أي � ��ام ال �ع �ي��د ،ع ��ن ط��ري��ق اإلن �ت ��رن ��ت أو
االتصال بهم تلفونيًا أو من خالل وسائل
ال�ت��واص��ل االجتماعي ال�ت��ي تتيح مشاركة
الجميع في املكاملة في وقت واحد بالصوت
والصورة ،إلى جانب مشاركة األطفال فى
ال�ل�ق��اء وامل�ك��امل��ة التلفونية وت �ب��ادل التهاني
ومحاكاة الزيارة كما لو أنها تمت بالفعل.
واختتم امل��ري حديثه ،مشيرًا إل��ى أهمية
أن تكون «كورونا» فرصة للحمة وتجمع
األس ��ر ،ك�م��ا ي�ج��ب ع�ل��ى اآلب ��اء أن ينقلوا
شعور الفرح والبهجة إلى أبنائهم بأنهم
س �ي �ق �ض��ون ال �ع �ي��د م �ع��ًا ف ��ي ج ��و ع��ائ�ل��ي
مبهج.

نصائح تغذوية ..لعيد صحي
د .خلود البارون
ب�ع��د ش�ه��ر م��ن ت��أق�ل��م ال�ج�س��م م��ع روت�ين
الصيام وخمول الجهاز الهضمي ألكثر
م��ن  14س��اع��ة ،سيفاجأ ف��ي ي��وم العيد
بتغير روتني التغذية.
وال�ب�ع��ض ي��زي��د م��ن ط��اق��ة تحمل الجسم
عبر تناول الطعام على مدار الوقت.
إليك النصائح الصحية التالية لعيد خال
من املشاكل:
 - 1ال إفراط في األكل وال تفريط في
إرشادات الطبيب
رغم ظروف الحظر املنزلي وعدم وجود
خ ��دم ��ة ت ��وص� �ي ��ل األك � � ��ل م� ��ن امل� �ط ��اع ��م،
ف��إن ك�ث�ي��را م��ن رب ��ات ال�ب�ي��وت تفنن في
تحضير أك�ل�ات ال�ع�ي��د (غ��ال�ب��ا م��ا تكون
غنية بالدسم والنشويات والسكريات).
وإذا ل��م ي��راع الشخص ال�ح��ذر والحكمة
ف��ي ن��وع �ي��ة وك �م �ي��ة غ ��ذائ ��ه ،ف �م��ن ال� ��وارد
ان ي �ت �ن��اول ط �ع��ام��ه ب ��إف ��راط ث ��م ي�ص��اب
ب�م�ش��اك��ل ه�ض�م�ي��ة ك��امل �غ��ص وال� �غ ��ازات
واالس �ه��ال وال�ق��ول��ون العصبي وغيرها.
او قد ال يتقيد املصابون ب��أم��راض مثل
ال �س �ك��ري وارت� �ف ��اع ض �غ��ط ال� ��دم ب��ات�ب��اع
إرش��ادات �ه��م ال �غ��ذائ �ي��ة ،م��ا س �ي��ؤدي إل��ى
إصابتهم بارتفاع حاد في سكر الدم أو
الضغط.
 - 2أسوأ عادة
م ��ن أس � ��وأ ال � �ع ��ادات أن ت �ب��دأ ي ��وم ال�ع�ي��د
بسيجارة واحتساء كوب من الشاي أو
القهوة على معدة خاوية.
ف��ذل��ك س�ي��رف��ع ح�م��وض��ة امل �ع��دة ويسبب
س ��وء رائ �ح��ة ال �ف��م (وامل �ل�اب� ��س) وزي� ��ادة
ضربات القلب ،وقد يؤدي الى اضطراب
والتهاب امل��ريء واملعدة .فمثلما تحكمت
ب �ه��ذه ال �ع��ادة اث �ن��اء ال �ص �ي��ام ،اج�ل�ه��ا ال��ى
م�ن�ت�ص��ف ال� �ي ��وم او اس �ت �م��ر ف ��ي ط��ري��ق
االقالع عنها.
 - 3ال تناقش أم��ورًا مثيرة للتوتر
والجدال أثناء الطعام
بينت دراسة أن التوتر والضغط النفسي
ي�س�ب�ب��ان اف� ��راز م ��واد كيميائية وزي ��ادة
حمضية ال��دم واملعدة وانخفاض املناعة
وزيادة فرصة اإلصابة باألمراض.
ك� �م ��ا وج � ��د أن ك � �ف� ��اءة ه� �ض ��م ال �ط �ع��ام
تنخفض عندما ترتفع هرمونات التوتر

وال �غ �ض��ب ف��ي ال �ج �س��م ،ب��ل وق ��د تسبب
ت �ح��ول ال �ط �ع��ام امل �ت �ن��اول ال� ��ى م�خ�ل�ف��ات
ض ��ارة ل�ل�ج�س��م .ل ��ذا ،ال ت�ت�ن��اول ال�ط�ع��ام
اثناء اوقات الغضب والتوتر ،بل استرخ
الى حني ان تهدئ.
 - 4تحرك صباحًا
ع�ن��دم��ا ت �ق��وم ب��ال�ت�م��اري��ن ال��ري��اض�ي��ة او
امل� �ش ��ي ص� �ب ��اح ��ا ،ف � ��ان ج �س �م��ك ي �ف��رز
ه��رم��ون ال�س�ع��ادة يسمى ان��دروف�ين ،وله
دور ف��ي ات � ��زان امل � ��زاج وت�ق�ل�ي��ل ال�ش�ه�ي��ة
وتفريغ املشاعر السلبية وزيادة شعورك
بالعافية.
 - 5تدرج في تناول الطعام
أب � ��دأ ب �ت �ن��اول وج� �ب ��ات ص �غ �ي��رة ال�ح�ج��م
ومتعددة خالل اليوم في أول أيام العيد.
 - 5أطعمة ينصح بها بعد انتهاء الصيام
ب�ح�س��ب م��وق��ع م��اي��و ك�ل�ي�ن�ي��ك ،ف��األدل��ة
العملية أثبتت أن الصيام لفترة طويلة
ي�س�ب��ب ت�خ�ل��ص ال �ج �س��م م��ن ال �س �م��وم.
ول �ض �م��ان اس� �ت� �م ��رار ف ��وائ ��د ال �ص �ي��ام،
ي�ن�ص��ح ال �خ �ب��راء ب��ال �ت��درج ف ��ي ال �ع��ودة
إل��ى ن�ظ��ام ال�ت�غ��ذي��ة الطبيعي وال�ت��رك�ي��ز
على تناول أطعمة صحية تمد الجسم
بالعناصر الغذائية التي فقدها خالل
الصيام ،مثل:
 - 1الفاكهة :هي اطعمة سهلة الهضم
وغنية بالعناصر الغذائية والسوائل التي
فقدها الجسم اثناء الصيام.
 - 2الخضار :تعود على أن يحتل طبق
السلطة او م��رق الخضار ركنا أساسيا
ف��ي جميع ال��وج�ب��ات ،ف�ه��و ي�ح�ت��وي على
االلياف النباتية التي تحافظ على صحة
وكفاءة الجهاز الهضمي ومغذيات مهمة
وحيوية للجسم.
 - 3الحبوب الكاملة :كالخبز األسمر
وال �ن �خ��ال��ة وال� �ش ��وف ��ان واألرز االس �م��ر
وال�ح�ن�ط��ة وال �ب��رغ��ل ،ف�ه��ي ت�ح�ت��وي على
الكربوهيدرات املعقدة التي تعطي شعورا
بالشبع واالمتالء ملدة طويلة.
 - 4املكسرات وال�ب�ق��ول :تحتوي على
احماض دهنية ومعادن وبروتني والياف،
كما تضفي منظرا جميال لطبق السلطة
او اللحوم او االرز.
 - 5م �ن �ت �ج��ات ال� �ب ��روب� �ي ��وت ��ك :م�ث��ل
ال� ��روب وم�ن�ت�ج��ات االل �ب��ان ال �ت��ي تحتوي
على ان��زي�م��ات وبكتيريا مفيدة للجهاز
الهضمي.
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ّ
وقلص المصروفات
شجع على االدخار..
الحظر
ّ

تراجع اإلنفاق في العيد
غ ّيرت الظروف التي نعيشها منذ بدء أزمة فيروس كورونا إلى يومنا هذا ،العديد من سلوكيات
األفراد ،خاصة المتعلقة باإلنفاق سواء في األيام العادية خالل فترة الحظر الجزئي ،أو منذ بدء
الحظر الكلي ودخول رمضان وصوالً الى استقبال عيد الفطر.

¶ العيد
بال «عيادي»
نقدية ألفراد
العائلة
واألطفال..
يفقد زهوته

¶ مشاهد التهافت على
األسواق وسحب األموال لشراء
احتياجات العيد ..اختفت!
دينا حسان
وم � ��ن امل� �ع� �ت ��اد أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ت �س��ارع
ف��ي عمليات س�ح��وب��ات األم ��وال م��ن قبل
امل��واط �ن�ين وال��واف��دي��ن ق�ب��ل ع�ي��د ال�ف�ط��ر،
والتي كانت تتجاوز قيمتها  120مليون
دي�ن��ار لتوفير اح�ت�ي��اج��ات ال�ع�ي��د ،إال أن
ه ��ذا ال��رق��م ش�ه��د ت��راج �ع��ا م�ل�ح��وظ��ا ه��ذا
العام نتيجة لعدم وج��ود املجاالت التي
ك��ان��ت ت�ص��رف فيها ه��ذه امل �ب��ال��غ ،س��واء
بالخروج للتنزه أو التسوق ،عالوة على
ال �ت��راج��ع ال �ع��ام ال ��ذي أص ��اب مستويات
اإلنفاق العام في النصف األول من الشهر
الجاري وال يقل عن  16مليون دينار.
في خطوة ملواكبة تداعيات أزمة كورونا
وفرض الحظر الكلي ،طرح بنك الكويت
امل��رك��زي م�ب��ادرة «عيديتي» اإللكترونية
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال �ب �ن��وك وش��رك��ة ك��ي ن��ت،
ل�ت��وف�ي��ر ال �ع �ي��ادي إل�ك�ت��رون�ي��ا وال�ح�ف��اظ
ع�ل��ى س�لام��ة األف� ��راد ات�ب��اع��ا ل�ل�إج��راء ات
ال��وق��ائ �ي��ة مل �ن��ع ان �ت �ق��ال ع � ��دوى ف �ي��روس
ك ��ورون ��ا ،إذ ت�ت�ي��ح ه ��ذه امل� �ب ��ادرة خ��دم��ة
إل�ك�ت��رون�ي��ة للجمهور ب��إرس��ال العيدية
واستخدامها إلكترونيا ،حيث سيتمكن
مستخدم امل��وق��ع اإللكتروني املخصص
للعيدية م��ن إرس ��ال مبلغ ال�ع�ي��دي��ة إل��ى
رق��م ه��ات��ف املتسلم وم��ن ث��م تمكينه من

االستعالم عن رصيد العيادي املتراكمة
لديه على رقم هاتفه ،واستخدام العيدية
للتسوق عبر اإلن�ت��رن��ت م��ن خ�لال بوابة
الدفع اإللكتروني لـ «كي نت» أو تحويل
مبلغ العيدية إلى حسابه املصرفي.

إقبال متواضع
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن إي�ج��اب�ي��ة ه ��ذه ال�خ�ط��وة
ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا ف � �ك� ��رة م� �ب� �ت� �ك ��رة ف � ��ي زم ��ن
«كورونا» تتماشى مع الظروف الحالية،
ف ��ان ت��وق �ع��ات ال �خ �ب��راء ت�ش�ي��ر إل ��ى ع��دم
اإلق�ب��ال الكبير على ه��ذه الخدمة ،وذل��ك
لتفضيل الغالبية العظمى م��ن األف ��راد
إعطاء العيديات وجها لوجه خصوصا
ل�ل�أط� �ف ��ال واالق� � � � ��ارب ،وح � ��رص ال�ب�ع��ض
اآلخر على توفير هذه األموال التي كانت
ت�ن�ف��ق خ�ل�ال ال �ع �ي��د ت�ح�س�ب��ا ألي ط ��ارئ
يمكن أن يحدث خالل األيام املقبلة.
وفي هذا الصدد يقول الخبير والباحث
االقتصادي محمد رمضان «إذا لم تكن
ه� �ن ��اك زي� � � ��ارات ب�ي�ن األه� � ��ل واألص� ��دق� ��اء
بسبب ف��رض ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي ،ب��اإلض��اف��ة
إل ��ى ت �ض��رر ش��ري �ح��ة ك �ب �ي��رة م��ن األف� ��راد
ن�ت�ي�ج��ة خ �س��ارات �ه��م ف ��ي اس �ت �ث �م��ارات �ه��م
وأع�م��ال�ه��م وت��راج��ع مداخيلهم ،ف�لا شك
ان عجلة االن�ف��اق ف��ي العيد تعتبر شبه
م �ت��وق �ف��ة ب��اس �ت �ث �ن��اء م� ��ا ه� ��و ض � ��روري

واس��اس��ي كاحتياجات امل ��واد الغذائية،
وه� � ��ذا ل ��ه ت��أث �ي��ر واض� � ��ح ع �ل��ى س �ي��اس��ة
اإلنفاق في مصروفات العيد والعيادي».
وأض � ��اف «م �ب��دأ دف ��ع ال �ع �ي��دي��ة ل �ك��ل ف��رد
إلكترونيا ليس عمليا ،وغالبا سيكون
ه ��ذا ال�ع�ي��د ف��رص��ة ل�ت��وف�ي��ر األم� ��وال ألن��ه
ل��ن يشهد إق�ب��اال على اإلن �ف��اق كاألعياد
السابقة إن�م��ا سيكون اإلن �ف��اق م�ح��دودا
ج � � ��دا ،واألف � � � � ��راد س� �ي ��ؤج� �ل ��ون م ��وض ��وع
العيديات للعيد القادم» ،متوقعا تراجع
حجم اإلن�ف��اق وال�ص��رف على العيديات
ب �ن �س �ب��ة  50ف� ��ي امل� �ئ ��ة ت �ق��ري �ب��ا م �ق��ارن��ة
باألعياد السابقة.
ول�ف��ت رم�ض��ان إل��ى أن ه��ذا التغير ليس
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ف �ق��ط ب� ��ل ف� ��ي ج �م �ي��ع دول
العالم ،مشيرا الى أن شركة أمازون على
سبيل املثال وظفت آالف األف��راد ملواكبة
تزايد الطلب على الشراء «أونالين» ،ألنه
أص�ب��ح ال��وس�ي�ل��ة االك �ث��ر أم��ان��ا للتسوق،
م�ت��وق�ع��ا اس �ت �م��رار اإلق �ب��ال ع�ل��ى ال �ش��راء
«أون�ل�اي ��ن» ف��ي املستقبل ال�ق��ري��ب ،حتى
ب�ع��د ف�ت��ح امل�ج�م�ع��ات ال�ت�ج��اري��ة وان�ت�ه��اء
ف�ت��رة ال�ح�ظ��ر ،ألن ه�ن��اك ش��ري�ح��ة كبيرة
باتت تفضل التسوق اإللكتروني ،ولكن
ه ��ذا األم� ��ر ل��ن ي�ش�م��ل ج�م�ي��ع امل�ن�ت�ج��ات،
حيث هناك منتجات تحتاج رؤيتها قبل
شرائها كاألثاث مثال.

مشتريات «أونالين»

انتعاش متوقع

ل��م ي�ش�ه��د ال�ت�س��وق ل �ش��راء م�لاب��س ال�ع�ي��د عبر
«األون�ل�اي��ن» إق�ب��اال ملحوظا كما ج��رت ال�ع��ادة،
نتيجة لفرض الحظر الكلي وعدم تمكن املحال
من توصيل طلبات الزبائن ،األمر الذي أدى إلى
تراجع املشتريات «أونالين» خالل فترة الحظر
الكلي بنسبة  40في املئة تقريبا ،على الرغم مما
توفره ه��ذه الطريقة من سهولة ويسر وتوفير
للوقت والجهد وتتماشى مع اإلجراءات الوقائية
للحد من انتشار فيروس كورونا ،وسبب هذا
األمر أيضا امتناع شريحة كبيرة من املتسوقني
أون�ل�اي ��ن ،ن�ح��و ش ��راء ه��داي��ا ل�ل�ع�ي��د ل��ذوي �ه��م أو
ح�ت��ى إه��دائ �ه��م ب �ط��اق��ات ش��رائ �ي��ة ،وتوصيلها
إل��ى منازلهم نتيجة لتوقف عمليات توصيل
الطلبات.

توقعت مصادر عودة انتعاش االنفاق
بشقيه التقليدي واإلل�ك�ت��رون��ي ف��ور
«ع ��ودة ال�ح�ي��اة» ع�ق��ب ان�ت�ه��اء الحظر
ال�ك�ل��ي ف��ي  30م��اي��و ال �ح��ال��ي ،وق��ال��ت
املصادر لـ سبقلا «بعد نحو  3أشهر
م��ن ال�ق�ي��ود ال �ت��ي ف��رض�ت�ه��ا ك��ورون��ا،
الناس سيكونون تواقني للخروج الى
املجمعات والتسوق مجددا وممارسة
ان�ش�ط��ة ال �ت��رف �ي��ه ،واذا ب�ق�ي��ت ال�ق�ي��ود
مشددة على السفر الى الخارج ،فان
االنفاق سيتعزز في السوق املحلي،
وق� ��د ت� �ك ��ون ف� �ت ��رة ال �ص �ي��ف ب�م�ن��زل��ة
م��وس��م الن �ت �ع��اش ال �س ��وق م ��ع ع ��ودة
املدارس واستئناف األعمال».

فور رفع القيود

!

إيمان عطية
مع بدء العديد من الدول فك
الحظر الذي فرضته لمكافحة
تفشي فيروس كورونا ورفع
القيود المفروضة على السفر
ببطء وبشروط ،بدأ المواطنون
في دول الخليج يستعدون
للسفر ويخططون لرحالتهم
في المستقبل القريب.

ك�ش�ف��ت دراس � ��ة اس�ت�ق�ص��ائ�ي��ة أج��رت�ه��ا
حديثا «ال ديتيلز» ،وهي وكالة للسفر
والسياحة والضيافة وأسلوب الحياة
واالتصاالت ومقرها في دبي ،أن سكان
دول ال �خ �ل �ي��ج ي �ت��وق��ون ل�ل�س�ف��ر ب�ش��دة
ويعتزمون القيام بذلك قريبا وبمجرد
ما ان تكون الظروف مواتية ،مفضلني
الوجهات العاملية.
وأج� ��رت «ال دي�ت�ي�ل��ز» االس �ت �ط�لاع بني
امل �ق �ي �م�ين وامل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة
واالمارات من أجل الوصول إلى صورة

¶ توافر الضمانات الصحية أمر ضروري
الستئناف المالحة الجوية

%40
انخفاض
التسوق
اإللكتروني
بسبب
الحظر الكلي

¶ «كورونا»
غ ّير أنماط
اإلنفاق ..وأوقف
الصرف على
الكماليات
¶ الحظر الكلي
سبب شلل
مبيعات المالبس
عبر المنصات
اإللكترونية

ً
مجددا !
الخليجيون يستعدون للسفر
ح� ��ول ش� �ع ��ور س� �ك ��ان امل �ن �ط �ق��ة ع�م��وم��ا
تجاه السفر خ�لال جائحة ك��ورون��ا ،إذ
ق��ال  %83ممن استطلعت آراؤه��م انهم
يستمتعون بالتفكير في السفر خالل
ه��ذه ال�ف�ت��رة بينما اع�ت��رف  %56منهم
ب��أن�ه��م ت��أث��روا س�ل�ب��ا ب��أخ �ب��ار ف�ي��روس
كورونا.
وأش ��ار امل�ش��ارك��ون ف��ي االس�ت�ط�لاع إلى
أن وج � ��ود ال �ض �م��ان��ات ال �ص �ح �ي��ة أم��ر
ض � � ��روري ل �ل �س �ف��ر م� ��رة أخ � � ��رى ،وأن �ه��م
ع�ل��ى اس �ت �ع��داد ل�ل�س�ف��ر ب�ع��د أس�ب��وع�ين

¶ رمضان :العيدية
اإللكترونية
ليست عملية..
وال إقبال عليها

إلى أربعة أسابيع من رفع قيود السفر
ألغ� � ��راض ال �ت��رف �ي��ه واألع � �م� ��ال ،وك�ش��ف
االس� �ت� �ط�ل�اع أن  %72م ��ن امل �س��اف��ري��ن
م ��ن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
س �ي �س��اف��رون ل�ل�ت��رف�ي��ه وس �ي �ك��ون رؤي��ة
م � �ك� ��ان وم � �ن� ��اظ� ��ر ج � ��دي � ��دة ع� �ل ��ى رأس
أول ��وي ��ات� �ه ��م ،وي �ع �ت��زم  %80م �ن �ه��م أن
يسافروا ملدة أسبوع واحد أو أكثر.
وي� �ظ� �ه ��ر االس � �ت � �ط �ل�اع أن امل� �س ��اف ��ري ��ن
ال�ص�غ��ار ال��ذي��ن ت �ت��راوح أع �م��اره��م بني
 21و 34عاما أكثر ح��ذرا وسينتظرون
وقتا أطول من الفئة العمرية األكبر من
35ـ �ـ 64عاما للسفر م��رة أخ��رى ،بيد أن
الجميع م��ن مختلف ال�ف�ئ��ات العمرية
ي�س�ت�م�ت�ع��ون ب��ال�ت�ف�ك�ي��ر وال � �ق� ��راءة عن
السفر أثناء الجائحة.
وتقول ايزابيل تاب ،املؤسسة والرئيسة
التنفيذية لشركة «ال ديتيلز»« :املشاعر
ف��ي جميع أن�ح��اء املنطقة ه��ي إل��ى حد
كبير ،نعم للسفر بمجرد أن يكون ذلك
آم �ن��ا ل�ل�ق�ي��ام ب��ذل��ك ،ل�ق��د جعلتنا فترة
اإلغ �ل�اق ن ��درك جميعا أن �ن��ا ك�ن��ا نأخذ
ح��ري �ت �ن��ا ف ��ي ال �س �ف��ر وت� �ج ��رب ��ة أم��اك��ن
وث �ق��اف��ات ج��دي��دة ك��أم��ر م�س�ل��م ب��ه .لقد
ك �ن��ا ن �ح �ل��م ب��ال �س �ف��ر خ �ل��ال األس��اب �ي��ع
القليلة امل��اض�ي��ة ون �ت��وق جميعا لبدء
االستكشاف مرة أخرى قريبا».

التجربة التركية ..نموذجاً

الصناديق السيادية ..حبل نجاة
النتشال القطاعات المتضررة من األزمة
حسام علم الدين
رأى م �س��ؤول م��ال��ي ت��رك��ي ان ص �ن��ادي��ق ال �ث��روة
ال�س�ي��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة ستلعب دورا رئ�ي�س�ي��ا بدعم
ال �ق �ط��اع��ات ال �خ��اص��ة ف��ي ب �ل��دان �ه��ا خ�ل�ال االزم ��ة
االقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.
وقال ظافر سونميز ،الرئيس التنفيذي للصندوق
السيادي التركي ،لقناة «سي ان بي سي» :اعتقد
ان �ن��ا س �ن��رى م ��زي ��دا م ��ن ال �ن �ش��اط االس �ت �ث �م��اري
للصناديق السيادية في بيئة ما بعد «كورونا».
واع �ت �ب��ر رئ �ي��س ال �ص �ن��دوق االس �ت �ث �م��اري ،ال��ذي
تأسس في  ،2016ان امام الصندوق فرصة للعب
دور مهم في استجابة انقرة للخروج من االزمة
االقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا ،مضيفا:
من وجهة نظري ستلعب الصناديق السيادية في
مختلف الدول خالل السنوات الثالث الى الخمس
امل�ق�ب�ل��ة دورا م�ه�م��ا ف��ي االس �ت �ث �م��ارات املختلفة،
خصوصا األسهم التي ستشكل جزءا مهما من
محافظها.
وتابع سونميز :ان صندوقنا تم انشاؤه حديثا
وال زلنا في البداية ،لكننا سنكون اكثر نشاطا في
املستقبل ،وسنقوم بتعويض كل الفترات املتقلبة
للمساعدة على تنويع محافظنا االستثمارية.
وقالت «سي ان بي سي» :يمتلك صندوق الثروة
السيادي التركي اص��وال بنحو  33مليار دوالر
مقارنة بصناديق سيادية ضخمة ،مثل تلك التي
تمتلكها النروج وابوظبي والكويت والصني ،وكان

لدى الصندوق التركي طموح قبل تفشي فيروس
كورنا بمضاعفة اصوله االستثمارية ال��ى 100
مليار دوالر بحلول .2023
واش � ��ارت ال ��ى ان ب �ع��ض اك �ب��ر ص �ن��ادي��ق ال �ث��روة
ال �ع��امل �ي��ة ،خ �ص��وص��ا ف ��ي دول خ�ل�ي�ج�ي��ة ،تضخ
مليارات ال ��دوالرات في االستثمارات املحلية الى
جانب مشتريات من االص��ول االجنبية املغامرة
ب �ش �ك��ل م� �ت ��زاي ��د ،م ��ذك ��رة ب ��أن ��ه وس� ��ط ال �ص��دم��ة
املزدوجة لكورونا وانخفاض اسعار النفط ،دعا
صندوق النقد الدولي صناديق الثروة السيادية
في مختلف دول العالم ال��ى املساعدة في تعزيز
النمو محليا.
وع��ن م��واف�ق��ة ال�ب��رمل��ان ال�ت��رك��ي ف��ي أواخ ��ر اب��ري��ل
على مشروع قانون يسمح للصندوق السيادي
بشراء اسهم في الشركات املتضررة من كورونا،
او ان يصبح ش��ري�ك��ا ف�ي�ه��ا ،ي�ق��ول س��ون�م�ي��ز :ان
هذا القانون سيمنع خسائر رساميل الشركات
ال �خ��اس��رة وس�ي�م�ك��ن ال �ص �ن��دوق م ��ن ال�ح�ص��ول
على حصص مسيطرة في شركات كبيرة ،كما
سيعفيه من بعض اللوائح الخاصة باستثمارات
القطاع الخاص.
واض ��اف :اذا تقاسمنا السيطرة على الشركات
ال �خ��اص��ة امل �ن �ك��وب��ة س�ي�ص�ب��ح ص� �ن ��دوق ال �ث��روة
ال�س�ي��ادي ال�ت��رك��ي ج��زءا أس��اس�ي��ا وج��وه��ري��ا من
استراتيجية حزمة االستجابة لآلثار االقتصادية
امل��دم��رة الناتجة ع��ن ف�ي��روس ك��ورون��ا ،كما انها
ستكون منصفة للجميع.
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دراسة جديدة لـ«أكسبر»:

عناصر تحقق العالمة الفارقة في المنافسة

يهدف الكثير من الشركات المتنافسة
في األسواق الى الوصول لمرحلة
السيطرة الكلية وزيادة حصتها في
السوق المستهدف .ولتحقيق تلك
المكانة الرائدة تقوم الشركات العالمية
بتحليل وتطوير ما يعرف بنموذج
األعمال أو  ،business modelبشكل
أفضل .ووفقاً لدراسة صادرة عن شركة نايف بستكي
اكسبر لالستشارات وإدارة االعمال يُعتبر نموذج االعمال
من األدوات اإلدارية المهمة في تتبع طريقة عمل الشركة،
وذلك نحو خلق القيمة المضافة المرجوّ ة .فمن خالل تت ُّبع
 9محاور أساسية يمكن لرواد االعمال واصحابها تحقيق
تلك القيمة بشكل متكامل ،بحيث تحقق العالمة الفارقة
في المنافسة .وتلخص الدراسة اهم أجزاء النموذج الذي
سيختصر الكثير من سنوات العمل ،والحفاظ على رأس
المال المستثمر ،وبالتالي تحقيق المزيد من النجاحات.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر نايف بن عبدالجليل
بستكي :إن نموذج االعمال يرتكز في قلب اعمال كل
شركة؛ وذلك في سبيل التطوير المستمر ،الذي أصبح
ضرورة للبقاء في االسواق .كما يتع ّين على أعضاء مجالس
إدارات الشركات ،واإلدارة التنفيذية في الشركات ،فهم
نموذج األعمال بشكل جيد ،وذلك التخاذ القرارات بطريقة
احترافية؛ وبذلك يكون نموذج االعمال من الخرائط الرئيسة
التي تعتمد عليها اإلدارة العليا في فهم عموميات
األعمال في الشركة.

■ ُت ِّ
مكن ّ
رواد األعمال وأصحاب المشاريع من تسجيل
المزيد من النجاحات
■ ق��ل��ب أع��م��ال ك��ل ش��رك��ة ف��ي س��ب��ي��ل التطوير
أصبح ضرورة للبقاء في األسواق

 - 1القيمة المضافة

 - 4العالقة بالعمالء

 - 5اإليرادات

 - 7مصادر اإلنتاج

يقوم امل�ح��ور األول ف��ي ن�م��وذج االع�م��ال بتحقيق األس�ب��اب التي ستدفع
ال��زب��ائ��ن للقيام بعملية ال�ش��راء م��ن منتجات ال�ش��رك��ة ،دون غيرها .كما
يعتمد ه��ذا ال�ج��زء ع�ل��ى تحليل اإلض��اف��ات ال�ت��ي سيحققها امل�ن�ت��ج ،في
سبيل حل املشاكل التي يعاني منها الزبائن ،او تلك اإلضافات األخرى
املقدمة .ولهذا يتناول هذا الجزء محور اإلضافات والقيم التي سيحققها
املنتج للزبائن ،مثل :اإلضافات الجديدة ،أسعار اقل ،سرعة ،جودة عالية،
كفاءة مرتفعة ،سهولة في االستخدام ،قرب املسافة ،إلخ.

تعتبر تكلفة الحفاظ على العمالء أقل بكثير من البحث
وال �ح �ص ��ول ع �ل��ى امل ��زي ��د م �ن �ه��ا .وق� ��د ف �ه �م��ت ال �ش��رك��ات
ال�ع��امل�ي��ة ال��رائ��دة ه��ذه امل�ع��ادل��ة ،وأخ��ذت بتطوير خدمة
ال �ع�م�لاء ل��دي �ه��ا ،وذل ��ك ل�ل�ب�ق��اء ف��ي دائ ��رة امل�ن��اف�س��ة .ل��ذا،
ّ
يتضمن هذا املحور نوع العالقة التي يتوقعها العمالء
م��ن ال �ش��رك��ة ب �ع��د ع�م�ل�ي��ة ال� �ش ��راء .وت �ب��دأ أول� ��ى م��راح��ل
ال�ع�لاق��ة ب��ال��زب��ائ��ن اث �ن��اء وج��وده��م ف��ي امل�ت�ج��ر ،وت�ق��دي��م
الدعم الالزم اثناء اختيارهم للبضائع .وقد تتعدى ذلك
لتصل ال��ى مرحلة م��ا بعد البيع وال�ت��واص��ل الشخصي
م�ع�ه��م ح ��ول امل �ن �ت��ج .وت�ع�ت�م��د ب�ع��ض ق �ط��اع��ات االع �م��ال
األخ� ��رى ب�ت��رك�ي��ز خ��دم��ات ق �ط��اع ال �ت��واص��ل م��ع ال�ع�م�لاء
ّ
ب�ش�ك��ل م �ك��ث��ف ،وذل� ��ك ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ال �ع �م�ل�اء ال��دائ �م�ين
ل��دي�ه��ا او ال�ش��رك��ات  .B2Bوال �ي��وم ،ون�ح��ن ن�ع�ي��ش ف�ت��رة
ّ
ان�ت�ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ت�م��ك�ن��ت ب�ع��ض ال�ش��رك��ات من
التواصل مع شريحة العمالء بشكل أكبر.

تعتبر اإلي ��رادات ال�ت��ي تحققها الشركة بمنزلة امل�ح��رك الرئيس للتدفقات النقدية
واستمرارية األعمال .ويتعينّ ان تقوم االدارة التنفيذية بتحديد أسعار بيع املنتجات،
بحيث تكون في متناول قدرة الزبائن الشرائية .وتعتمد الشركات في تحديد أسعار
بيع املنتج ،من خالل تقييم القيمة املضافة التي سيحققها املنتج للزبائن ،وبالتالي
إذا كانت القيمة التي سيحققها املنتج أكبر بكثير من سعر بيع املنتج ،فإن الزبائن
ستقوم بشراء املنتج بكل سرور .كما تتعدد طرق تحصيل الشركات لإليرادات حسب
مفهوم الندرة االقتصادية في قطاعات االعمال ،فمنها ما تكون من خالل بيع األصول
بشكل مباشر ،طلب رسوم االستخدام ،االشتراك بالخدمة املقدمة ،تحصيل اإليجارات
مقابل املنفعة باألصول ،الوساطة ،الدعاية واالعالن.

يهتم هذا املحور بتوفير كل املصادر واألص��ول الالزمة لتشغيل
العمل ،وفقًا لالحتياجات التي تم اعتمادها .فمن خالل اختيار
امل �ص��ادر امل�لائ �م��ة ل�ل�ع�م��ل ،وال �ت��ي ق��د ت �ك��ون ع�ل��ى ه�ي�ئ��ة :م�ص��ادر
تمويلية ،م�ب��ان ،مكائن ،م� ّ
�واد خ��ام ،املعرفة ،باإلضافة ال��ى امل��واد
ٍ
البشرية ،ستكون الشركة ق ��ادرة على تشكيل وتوصيل القيمة
املضافة للزبائن ،إدارة العالقات الجيدة مع الزبائن ،باإلضافة
الى تحقيق اإليرادات.

 - 2الشريحة المستهدفة
تقوم ال�ش��رك��ات العاملية ال��رائ��دة بتجزئة ال�س��وق الكلية ال��ى مجموعات
صغيرة ،تشترك في ما بينها برغبات واحتياجات مماثلة .وتقوم تلك
الشركات باختيار شريحة واحدة من تلك الشرائح ،وتصميم املنتج على
أساسها .ويتطلب ذلك أن يتناسب حجم السوق الجزئي املختار مع نموه
املستمر ،والذي سيساعد الشركة في املنافسة .كما تكمن أهمية تجزئة
السوق الى أجزاء صغيرة في أنها ستقلل من عدد الشركات املتنافسة في
قطاع االعمال ،وبالتالي تحقيق مفهوم الندرة في االقتصاد ،وتحقيق
املزيد من النتائج اإليجابية.

 - 3قنوات االتصال
يعتمد امل �ح��ور ال�ث��ال��ث م��ن م��راح��ل ن �م��وذج االع �م��ال ع�ل��ى ال�ق�ن��وات التي
سيتم االعتماد عليها للتواصل واالت�ص��ال مع الزبائن ،وذل��ك لتحقيق
القيمة التي يعد بها املنتج .فمن خ�لال اختيار انسب ق�ن��وات االتصال
مع الشريحة املستهدفة من الزبائن ستكون الشركة ق��ادرة على توعية
الزبائن باملنتج املقدم ،إعطاء الزبائن فرصة تجربة املنتج واختباره قبل
عملية االعتماد والشراء ،إتمام عملية الشراء ،توصيل املنتج ،باإلضافة
الى الدعم بعد الشراء .وتعتمد قنوات االتصال املثلى على الطريقة التي
يود الزبائن التواصل معهم بها.

 - 6أهم األعمال
أما هذا الجانب في نموذج األعمال فإنه يناقش اهم املهام واالعمال التي يتعينّ على
إدارة الشركة من عملها بشكل يومي ،لتحقيق التكامل في أجزاء هذا النموذج ،وذلك
نحو تحقيق القيمة املضافة املرجوة للزبائن.

إعادة تدوير نموذج األعمال
يقول الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر نايف بن بستكي إن نموذج االعمال هو عملية متكاملة ومترابطة ،الى حد كبير،
ومن خالله تقوم بعض محاور النموذج بمعالجة أوجه القصور واملشاكل في اعمال الشركة .وبذلك ،فإن نموذج االعمال
عملية ديناميكية مستمرة تهدف الى اختيار واتخاذ أفضل اإلجراءات والسبل في سبيل تحقيق القيمة املضافة التي وجدت
ألجله الشركة .كما يتعني على إدارة الشركة مقارنة طريقة العمل التي تنتهجها في الوقت الحالي ،بالنسبة للحالة القياسية
املعتمدة ،وذل��ك في سبيل حصر حجم الفجوة ،واتخاذ اإلج��راءات التصحيحية على اثرها .ويضيف بستكي «لعل ازمة
فيروس كورونا الحالية ستفرض على الشركات إعادة تدوير نموذج االعمال الخاص بها ،خصوصًا أنه من املنتظر إعادة
توزيع القوى التجارية في العالم .ولذلك ،نّ
يتعي على الشركات إعادة دراسة مشاريعها ،بحيث تالئم خطى املرحلة املقبلة».

دراسة قانونية:

تعديالت قانون العمل ضرورة وطنية
إلنقاذ القطاع الخاص
كشف دراسة صادرة عن مجموعة الياقوت
والفوزان القانونية عن خطة عمل لعالج تداعيات
األزمات والظروف االستثنائية على القطاع الخاص
بسبب أزمة كورونا ،والتي تستهدف تحقيق
التوازن المطلوب بين مصلحة رب العمل ومصلحة
العمالة سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة.

ق ��ال رئ �ي��س م�ج�م��وع��ة ال �ي��اق��وت وال� �ف ��وزان ال�ق��ان��ون�ي��ة،
خليفة ال�ي��اق��وت :ان ال��دراس��ة عكست األهمية الكبيرة
واملتزايدة للقطاع الخاص في االقتصاد الوطني وقت
األزم � ��ات ،ب��اع�ت�ب��اره ش��ري�ك��ًا رئ�ي�س�ي��ًا ف��ي تنفيذ خطط
التنمية امل�س�ت��دام��ة ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ،الف�ت��ًا إل��ى ض��رورة
إي�ل�اء ال�ح�ك��وم��ة ق ��درًا ك�ب�ي�رًا م��ن االه �ت �م��ام وال��دع��م في
ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ل �ه��ذا ال �ق �ط��اع ل�ت�ح�ف�ي��زه ،وب �م��ا يضمن
الحفاظ على توطني العمالة الوطنية بالوظائف في
القطاع الخاص وتخفيف الضغط على طلب الوظائف
الحكومية وتعزيز ق��درة أصحاب الشركات للمشاركة
بفعالية في التنمية االقتصادية.

 7ضوابط محددة
وأش��ار إلى أن التعديالت املقترحة على قانون العمل
األهلي راع��ت  7ضوابط محددة لتكون متسقة مع ما
تقره م��واد قانون العمل في داخ��ل الكويت وخارجها،
وب �م��ا ش ��ددت ع�ل�ي��ه م��واث �ي��ق وق��وان�ي�ن ال�ع�م��ل م��ن قبل
املنظمات الدولية واإلقليمية ،الفتًا الى أن تلك الضوابط
تتمثل ف��ي إع �م��ال م�ب��دأ ال�ت�ش��اور ال�ث�لاث��ي ألي تعديل
ل �ق��واع��د ق��ان��ون ال �ع �م��ل ،ب��اع �ت �ب��اره م�ب��دئ��ًا م�س�ت�ق�رًا في
منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها ،وأال تخرج تلك
التعديالت ف��ي مجملها ع��ن الفلسفة العامة للقانون،
وه ��ي ال � �ت ��وازن ف ��ي ال �ع�ل�اق��ة ال �ت �ع��اق��دي��ة ب�ي�ن ال �ط��رف�ين
وح �م��اي��ة ال �ط��رف ال�ض�ع�ي��ف ف �ي �ه��ا ،وه ��و ال �ع��ام��ل دون
اإلض ��رار ب��أص�ح��اب األع �م��ال ،وأال ت�ع��ارض التعديالت
القواعد واالتفاقيات الدولية املوقعة ،وأن يكون هناك
تكامل في اإلج��راءات العامة ،فال يعطي تمويال كامال

خليفة الياقوت:
القطاع الخاص شريك
رئيسي في التنمية..
وحمايته ودعمه
واجب حكومي
ّ
مسكن..
■ دعم العمالة الوطنية
والمشكلة تحتاج
إلى حلول جذرية وشاملة
■ البد من مشاركة
األضرار الناتجة عن «كورونا»
بين العمال وأصحاب العمل
من صندوق ال�ق��روض امليسرة للمشاريع املتعثرة ملن
ينهي خ��دم��ات ّ
عماله ،على سبيل امل�ث��ال ،وص��رف بدل
بطالة حسب القوانني للعمالة الوطنية ،التي تم إنهاء
عملها ش��ري�ط��ة أال ي�ن��ص ع�ل��ى ذل��ك ف��ي ق��ان��ون العمل،
وإحالة املادة املقرر تعديلها إلى قرار الوزير املختص،
م�م��ا ي�س�م��ح ب �م��رون��ة ف��ي م�ع��ال�ج��ة أي أم ��ر اس�ت�ث�ن��ائ��ي
مستقبلي ،وأن يكون تطبيق القرار من الوزير املختص،
لفترة مؤقتة ال دائ�م��ة ،م��ع ض��رورة تحديد وق��ت نفاذ
القانون بفترة مؤقتة محددة البداية والنهاية.

التعديالت املقترحة
وأشار الياقوت الى أن التعديالت املقترحة ترتكز على
 3م�ح��اور رئيسية ،األول يتعلق باستثناء تخفيض
األج ��ور لفترة مؤقتة م��ن خ�لال «إع ��ادة صياغة امل��ادة
 ،»62ل�ت�ك��ون ك�م��ا ي �ل��ي« :م ��ع م��راع��اة أح �ك��ام امل� ��ادة ،63
واستثناء من أحكام املادتني  28و ،61يراعى في حساب
مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه ،ف��إذا كان العامل
ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة يحدد أجره بمتوسط

ما تقاضاه خالل أيام العمل الفعلية في األشهر الثالثة
األخيرة».
وأوض� � ��ح أن امل� �ح ��ور ال �ث��ان��ي م ��ن ال �ت �ع��دي�ل�ات ي�ت�ع�ل��ق
باإلجازة الخاصة ،حيث ينص على إضافة امل��ادة «79
م �ك��ررا» ،ون�ص�ه��ا ك�م��ا ي�ل��ي« :م��ع م��راع��اة أح �ك��ام امل��ادة
 ،63واس �ت �ث �ن� ً
�اء م��ن أح �ك��ام امل� ��ادة  ،79ل�ص��اح��ب العمل
ف��ي األح��وال غير العادية ك��ال�ك��وارث واألزم ��ات العامة،
والتي يصدر بها قرار من الوزير املختص ،حق تحديد
اإلج��ازة الخاصة ،على أن تكون ك��اآلت��ي :ثالثون يومًا
بأجر كامل ،ثالثون يومًا بثالثة أرب��اع األج��ر ،خمسة
ع �ش��رة ي��وم��ًا ب�ن�ص��ف األج� ��ر إل ��ى ن �ه��اي��ة األح � ��وال غير
العادية من دون أجر».

توزيع األضرار
وأضاف إن الفكرة من املادة هي محاولة إقامة التوازن
في العالقة التعاقدية ،وتوزيع اآلثار واألضرار الناتجة
من األزمة بني العامل وصاحب العمل ،ففي الشهر األول
ال ي�ص��دم ال�ع��ام��ل ب�ع��دم دف��ع األج ��ر ،ك�م��ا أن أث��ر األزم��ة
ف��ي الشهر األول ل��م يكتمل على ص��اح��ب العمل ،إال أن
استمرارها يستوجب ال�ت��درج ،ودوام�ه��ا لفترة طويلة
يقتضي النظر ملصلحة املنشأة ،خصوصا أن العامل قد
دفع له بعض األجر خالل الفترة األولى لتسيير أموره.
واخ �ت �ت��م ال �ي ��اق ��وت ان م �ع��ال �ج��ة امل �ش �ك �ل��ة ج��زئ �ي��ًا عبر
م �ض��اع �ف��ة دع ��م ال �ع �م��ال��ة ل �ل �ك��وادر ال��وط �ن �ي��ة ب��ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص ،وإن ك��ان م�ح��ل ت�ق��دي��ر وش�ك��ر م�ن��ا للحكومة
وملجلس الوزراء ،فإنه لم يراع البعد والجانب األهم في
املشكلة ،وه��و أصحاب األع�م��ال نظرًا ألن ع��دد العمالة
ً
الكويتية بالقطاع الخاص قليل جدًا مقارنة بالعمالة
االجنبية ،ومن ثم يكون من الضروري االستعجال في
إص ��دار ال�ت�ع��دي�لات التشريعية ال�لازم��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��ون
رق� ��م  6/2010ف ��ي ش� ��أن ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط ��اع األه �ل ��ي،
لضمان معالجة قانونية جذرية للظروف االستثنائية
الصعبة ،وبما يحقق للمؤسسات والشركات األهلية
القدرة على االستمرار والبقاء كرافد مهم وأساسي في
الحياة االقتصادية.

!

ُّ - 8
الشركاء
املقصود بالشركاء هم كل الجهات واألفراد التي تتعامل وتتعاون
م��ع الشركة ف��ي سبيل تحقيق القيمة املضافة امل��رج��وة للمنتج.
وتقوم عملية املنافسة املستمرة في األس��واق على تحقيق مبدأ
الشراكة ما بني املؤسسات املختلفة ،بل حتى مع املنافسني في
تحقيق القيمة املضافة .ولذلك ،فإنه من غير املمكن ان تستولي
ال �ش��رك��ة ع �ل��ى ك��ل امل� �ص ��ادر او االع� �م ��ال ال �ت��ي ت �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا ،بل
يستوجب االمر التعاون املثمر في سبيل تحقيق املنافع املشتركة
لجميع األطراف.

 - 9المصاريف
ي �ت�ن��اول امل �ح��ور ال�ت��اس��ع م��ن م �ح��اور ن �م��وذج االع �م ��ال ،م��وض��وع اه��م
املصاريف وامل��دف��وع��ات املطلوبة لتنفيذ اعمال الشركة نحو تحقيق
القيمة املضافة .وبسبب هذا االنسجام والتناغم ما بني أجزاء نموذج
العمل ،فإنه يتطلب ان يكون للشركة رصيد جيد من املصادر املالية
لتوجيهها نحو إنجاح العمل .فبعد ان يتم تحديد مصادر اإلنتاج
املطلوبة ،باإلضافة الى اهم االعمال ،فتستطيع اإلدارة التنفيذية في
الشركة من حصر امليزانية املالية ال�لازم��ة لتشغيل العمل على أكمل
وجه.
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«الشــال» :يمثل  %5.2من حجم الناتج المحلي اإلجمالي

1.7

مليار دينار انخفاض
رصيد الدين العام

استعرض تقرير الشال اإلحصاءات المالية والنقدية عن شهر مارس الماضي وفقاً
لنشرة بنك الكويت المركزي ،التي تشير إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام
المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل  )2016قد انخفض بما قيمته
 1.720مليار دينار ليصبح  1.672مليار دينار في نهاية مارس  2020مقارنة بمستواه
في نهاية مارس  ،2019أي ما نسبته نحو  %5.2من حجم الناتج المحلي اإلجمالي
المقدر لعام  2020والذي سيبلغ نحو 32.3مليار دينار (تقديرات الـ .)EIUوبلغ متوسط
أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام ،لمدة سنة  ،%1.500ولمدة سنتين
 ،%1.625ولمدة  3سنوات  ،%1.750ولمدة  5سنوات  ،%1.875ولمدة  7سنوات ،2.000%
ولمدة  10سنوات  .%2.125وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته  %100من إجمالي
أدوات الدين العام المحلي ( %100في نهاية مارس .)2019
أضاف «الشال» :تذكر نشرة بنك الكويت املركزي أن إجمالي
التسهيالت االئتمانية للمقيمني املقدمة من البنوك املحلية
في نهاية م��ارس  2020قد بلغ نحو  39.080مليار دينار،
وهو ما يمثل نحو  %53.7من إجمالي موجودات البنوك
املحلية ،بارتفاع بلغ نحو  1.659مليار دينار ،أي بنسبة
نمو بلغت نحو  %4.4عما كان عليه في نهاية مارس .2019
وبلغ إجمالي التسهيالت الشخصية نحو  16.414مليار
دي�ن��ار ،أي م��ا نسبته نحو  %42م��ن إجمالي التسهيالت
االئ�ت�م��ان�ي��ة (ن�ح��و  15.909م�ل�ي��ار دي�ن��ار ف��ي ن�ه��اي��ة م��ارس
 )2019وبنسبة نمو بلغت نحو .%3.2
وبلغت قيمة القروض املقسطة ضمنها نحو  11.909مليار
دينار ،أي ما نسبته نحو  %72.6من إجمالي التسهيالت
الشخصية ،ونصيب التسهيالت املقدمة لشراء أوراق مالية
ضمنها نحو  2.641مليار دينار أي ما نسبته نحو %16.1
من إجمالي التسهيالت الشخصية ،وبلغت قيمة القروض

االستهالكية نحو  1.474مليار دينار .وبلغت التسهيالت
االئتمانية لقطاع العقار نحو  9.101مليارات دينار أي ما
نسبته نحو  %23.3م��ن اإلج�م��ال��ي (ن�ح��و  8.314مليارات
دينار في نهاية مارس  ،)2019أي أن نحو ثلثي التسهيالت
االئتمانية تمويالت شخصية وعقارية ،ولقطاع التجارة
نحو  3.472مليارات دينار أي ما نسبته نحو ( %8.9نحو
 3.446م�ل�ي��ارات دي �ن��ار ف��ي ن�ه��اي��ة م ��ارس  ،)2019ولقطاع
الصناعة نحو  2.075مليار دينار أي ما نسبته نحو %5.3
(نحو  1.950مليار دينار في نهاية مارس  ،)2019ولقطاع
املقاوالت نحو  1.950مليار دينار أي ما نسبته نحو %5
(نحو  2.096مليار دينار فـي نهايـة مارس  ،)2019ولقطاع
املؤسسات املالية -غير البنوك -نحو  1.141مليار دينار أي
ما نسبته نحو ( %2.9نحو  1.144مليار دينار في نهاية
مارس .)2019
وتشير النشرة أيضًا ،إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك

بودي :السفر بعد كورونا...
لن يكون كما قبله

املحلية ق��د بلغ نحو  43.457مليار دي�ن��ار ،وه��و م��ا يمثل
ن �ح��و  %59.7م ��ن إج �م��ال��ي م �ط �ل��وب��ات ال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة،
بارتفاع بلغ نحو  287.7مليون دينار عما ك��ان عليه في
نهاية مارس  2019أي بنسبة نمو بلغت نحو  %0.7فقط،
نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 1.535مليار
دينار ،مقابل انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو
 1.247مليار دينار .ويخص عمالء القطاع الخاص من تلك
الودائع بالتعريف الشامل ،أي يشمل املؤسسات الكبرى،
م�ث��ل امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات االج�ت�م��اع�ي��ة -ال يشمل
الحكومة -نحو  35.897مليار دي�ن��ار أي م��ا نسبته نحو
 ،%82.6ونصيب ودائ��ع عمالء القطاع ال�خ��اص بالدينار
الكويتي منها نحو  33.512مليار دي �ن��ار ،أي م��ا نسبته
نحو  ،%93.4وم��ا يعادل نحو  2.385مليار دينار كويتي
بالعمالت األجنبية لعمالء القطاع الخاص أيضًا.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى م �ت��وس��ط أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة ع �ل��ى ودائ ��ع
العمالء ألجل ،بكل من الدينار الكويتي والدوالر األميركي
مقارنة بنهاية م��ارس  ،2019فتذكر النشرة أن ال�ف��رق في
متوسط أسعار الفائدة على ودائ��ع العمالء ألج��ل ،ما زال
ملصلحة الدينار في نهاية الفترتني .حيث بلغ الفرق نحو
 0.821نقطة لودائع شهر واحد ،ونحو  0.805نقطة لودائع
 3أشهر ،ونحو  0.854نقطة لودائع  6أشهر ،ونحو 0.907
نقطة ل��ودائ��ع  12ش�ه�رًا ،بينما ك��ان ذل��ك ال�ف��رق ف��ي نهاية
م��ارس  2019نحو  0.819نقطة لودائع شهر واح��د ،ونحو
 0.750نقطة لودائع  3أشهر ،ونحو  0.716نقطة لودائع 6
أشهر ،ونحو  0.666نقطة لودائع  12شهرًا .وبلغ املتوسط
ال �ش �ه��ري ل�س�ع��ر ص ��رف ال��دي �ن��ار ف��ي م ��ارس  2020مقابل
ال��دوالر نحو  307.150فلوس كويتية لكل دوالر أميركي،
بارتفاع بلغ نحو  %1.2مقارنة باملتوسط الشهري ملارس
 2019عندما بلغ نحو  303.538فلوس لكل دوالر.

استثمارات األجانب في البنوك المحلية
تراجعت إلى  1.3مليار دينار
■  % 93.4منها تتركز في «الوطني» و«بيتك» و«الخليج»
ت� �ن ��اول ال� �ش ��ال م�ل�ك�ي��ة األج ��ان ��ب ف ��ي ق �ط��اع ال �ب �ن��وك
الكويتية وق��ال إن القطاع هو األه��م واألع�ل��ى سيولة
م��ن ض�م��ن ال�ق�ط��اع��ات ف��ي ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت ،وال��ذي
تتركز أغلب استثمارات املتداولني فيه ،وأزمة كورونا
الحالية هبطت بأسعار البنوك ،فقد انخفض مؤشر
قطاع البنوك بنحو  %-24.9ما بني نهاية العام الفائت
ونهاية ت��داول ي��وم األرب�ع��اء املوافق  20مايو ،2020
وكذلك انخفضت مساهمة األجانب في هذا القطاع.
وتشير آخر املعلومات املتوفرة حتى  20مايو 2020
بأن استثمارات األجانب انخفضت قيمتها باملطلق
لتصبح بحدود  1.328مليار دينار مقارنة مع نحو
 1.752مليار دينار بنهاية العام الفائت ،حيث بلغت
نحو  %9.02من القيمة الرأسمالية للقطاع بعد أن

كانت نحو  %9.18في نهاية العام الفائت .وما زال
ال�ت��رك�ي��ز ف��ي التملك ل��دي�ه��م ع�ل��ى ث�ل�اث ب �ن��وك ،أعلى
اس�ت�ث�م��ارات�ه��م ب��امل�ط�ل��ق ف��ي «ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي»
وبحدود  836.9مليون دينار ،وبحدود  329.2مليون
دي �ن��ار ف��ي «ب �ي��ت ال�ت�م��وي��ل ال �ك��وي �ت��ي» ،ون �ح��و 73.7
مليون دينار في «بنك الخليج» .ذل��ك يعني أن نحو
 %93.4من استثمارات األجانب تتركز في البنوك
ال�ث�لاث��ة ،ت��ارك�ين نحو  %6.6م��ن تلك االس�ت�ث�م��ارات
لبنوك القطاع األخ��رى السبعة املدرجة في «بورصة
الكويت».
وف ��ي امل�ل�ك�ي��ة ال�ن�س�ب�ي��ة ل�لأج��ان��ب ف��ي ق �ط��اع ال�ب�ن��وك،
يتصدر «ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي» وبنسبة %16.29
من قيمته الرأسمالية كما في  20مايو  ،2020بما

يعني أن ملكيتهم فيه باملطلق وبنسبة مئوية هي
األعلى .ويأتي ثانيًا «بنك الخليج» في نسبة امللكية
ال�ب��ال�غ��ة  ،%11.91بينما ي��أت��ي ث��ال�ث��ًا ف��ي قيمة تلك
امللكية ،ويحتل «بيت التمويل الكويتي» ثالث الترتيب
في امللكية النسبية البالغة  ،%7.21بينما يأتي ثانيًا
في امللكية املطلقة .أكبر انخفاض نسبي في ملكية
األجانب خالل الفترة املذكورة كان من نصيب «البنك
التجاري الكويتي» حيث انخفضت نسبة تملكهم
بنحو  ،%-66.7أي من نحو  %0.30من قيمته إلى
نحو  %0.10م��ن قيمته .وأع�ل��ى ارت�ف��اع نسبي في
امللكية كان من نصيب «البنك األهلي الكويتي» بنحو
 ،%350أو من نحو  %0.10من قيمته الرأسمالية إلى
نحو  %0.45من قيمته الرأسمالية.

جدول الملكية النسبية لألجانب في قطاع البنوك الكويتية وقيمتها السوقية في نهاية  20مايو 2020
مقارنة مع  31ديسمبر 2019
 20مايو 2020

 31ديسمبر 2019

«أسعار التذاكر ستشهد ارتفاعاً ..لكنه لن يكون باهظاً»

نسب الملكية

القيمة السوقية

نسب الملكية

القيمة السوقية

التغير في نسب
الملكية

البنك األهلي الكويتي

0.1%

414,507

0.5%

1,180,372

350.0%

بنك الكويت الوطني

15.6%

1,087,587,591

16.3%

836,921,374

4.6%

بيت التمويل الكويتي

7.5%

422,647,576

7.2%

329,216,688

-3.5%

بنك الخليج

11.9%

109,998,706

11.4%

73,731,775

-4.2%

بنك بوبيان

3.5%

64,704,323

3.3%

49,566,943

-5.7%

بنك وربة

3.4%

13,860,000

3.0%

9,478,350

-12.2%

بنك الكويت الدولي

4.6%

13,449,646

3.9%

7,647,494

-14.7%

البنك االهلي المتحد

0.4%

3,033,452

0.4%

1,945,568

-16.3%

بنك برقان

4.1%

33,037,200

3.4%

17,427,900

-16.9%

البنك التجاري الكويتي

0.3%

3,161,394

0.1%

1,041,846

-66.7%

قطاع البنوك

9.18%

1,751,894,394

9.02%

1,328,158,311

أك��د رئيس مجلس اإلدارة ف��ي شركة طيران
ال �ج ��زي ��رة ،م � ��روان ب � ��ودي ،أن أس �ع ��ار ت��ذاك��ر
الطيران ستشهد ارتفاعًا خالل الفترة املقبلة،
ولكنه ل��ن ي�ك��ون ارت�ف��اع��ًا باهظًا ،وأن السفر
قبل ظهور فيروس كورونا ،لن يكون مشابها
للسفر في ظل حالة التعايش مع الفيروس.
وأش � � ��ار ب � � ��ودي ،إل � ��ى أن ش� ��رك� ��ات ال �ط �ي ��ران
ت� �ح ��اول ج ��اه ��دة ت �خ �ف �ي��ض ال �ت �ك �ل �ف��ة ،ول �ك��ن
تحديد أسعار التذاكر يرتكز دائمًا وبصورة
رئيسية على معدالت العرض والطلب على
ال �س �ف��ر ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ع ��وام ��ل أخ� ��رى مثل
ت�غ�ي��رات أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ،إل��ى ج��ان��ب م�ع��دالت
تشغيل ال�ط��ائ��رات ،وف��ي ظ��ل آل�ي��ات مواجهة
ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا ظ� �ه ��رت ع� ��وام� ��ل ج ��دي ��دة
مرتبطة بصورة وثيقة باإلجراءات الصحية
االح � �ت� ��رازي� ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب �م ��واج �ه ��ة ان �ت �ش��ار
الفيروس.
وذك� � ��ر ب� � ��ودي أن ع �م �ل �ي��ة ال� �ع ��رض وال �ط �ل��ب
س� �ت� �ك ��ون م � �ت� ��أث� ��رة ج� � � �دًا م � ��ع ب � � ��دء ت �ش �غ �ي��ل
ال ��رح�ل�ات ،خ�ص��وص��ًا أن م �ع��دالت التشغيل
س�ت�ك��ون ت��دري�ج�ي��ة ،وه ��و م��ا ي�ع�ن��ي أن وق��ت
تشغيل الطائرات سيكون منخفضًا بصورة
ملموسة مقارنة م��ع معدل  13ساعة يوميًا
ما قبل كورونا ،وهو ما سيقلل املعروض من
املقاعد في السوق.
وأض� � ��اف «ي �ت �ح �ك��م ف ��ي ذل� ��ك ال �ج��ان��ب أي�ض��ًا
ق� ��درات دول وج �ه��ات ال�س�ف��ر ع�ل��ى اس�ت�ق�ب��ال
رك� ��اب ،إذ إن ال� ��دول س�ت�ح��دد إج � ��راءات فتح
م�ط��ارات�ه��ا واس�ت�ق�ب��ال ال��رح�لات وضوابطها

مروان بودي

السفر على متن
الطائرات سيكون آمناً..
مع معبر صحي نظيف
من الفيروس
ك ��ل ح �س��ب ق� ��درات� ��ه ،م ��ا ي �ع �ن��ي أن ع�م�ل�ي��ات
ال �ت �ش �غ �ي��ل ع �ل��ى ال ��وج� �ه ��ات ك ��اف ��ة ل ��ن ت �ك��ون
م�ف�ت��وح��ة ،ك�م��ا ق�ب��ل ك��ورون��ا وألج ��ل ال يمكن
تحديده إال ببدء اندثار الفيروس أو ظهور
لقاح أو دواء يواجهه».

اتحاد المصارف:

ِّ
تقدم أفضل الخدمات
البنوك
المصرفية الرقمية لعمالئها
ق��ال ات�ح��اد م�ص��ارف الكويت إن��ه ب��اإلش��ارة
ال� ��ى م ��ا ي �ج ��ري ت ��داول ��ه ف ��ي ب �ع��ض م��واق��ع
ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ح� � ��ول خ �ص��وص
املطالبة بتفعيل بعض طرق الدفع الرقمية
عبر تطبيقات األجهزة الذكية ،فإن االتحاد
ي� ��ود ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أن ال �ب �ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة،
وب��دع��م متواصل م��ن بنك الكويت امل��رك��زي،
ت � �ح� ��رص ع� �ل ��ى ت� �ق ��دي ��م أف � �ض� ��ل ال� �خ ��دم ��ات
املصرفية الرقمية لعمالئها وفق أحدث ما
ّ
توصلت إليه التقنيات املالية ،وق��د حازت
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ب �ن��وك ال �ك��وي��ت ج ��وائ ��ز ع��امل�ي��ة
مرموقة في هذا املجال.
وأض � ��اف االت� �ح ��اد ف��ي ب �ي��ان ،ت�ل�ق��ت سبقلا
ن �س �خ��ة م �ن��ه :ان ال �ب �ن �ي��ة ال�ت �ح �ت�ي��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة
ل�ت�ف�ع�ي��ل ه ��ذه ال �خ��دم��ات ول�ت�ش�غ�ي��ل أن�ظ�م��ة
ال��دف��ع م�ت��واف��رة ل��دى ال�ب�ن��وك ،بالتعاون مع
ش��رك��ة ال�خ��دم��ات املصرفية اآلل�ي��ة املشتركة
(ك��ي ن��ت) وجاهزة لتشغيل مختلف أنظمة
الدفع الرقمية.
وق ��د ق��ام��ت ب�ع��ض ال �ب�ن��وك بتشغيل بعض
خ��دم��ات ال��دف��ع ال��رق�م�ي��ة ع�ل��ى ب�ع��ض أن ��واع

األج� �ه ��زة ال��ذك �ي��ة ،م �ث��ل ال �س��اع��ات ال��رق�م�ي��ة
وأجهزة تتبع االنشطة الرياضية ،التي يتم
ارتداؤها ،وكذلك امللصقات.
وج ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر أن ت �ق��دي��م ه ��ذه ال �خ��دم��ات
مرتبط بما تنتهي إل�ي��ه دراس ��ات ال�ج��دوى
ال �ت��ي ت �ج��ري �ه��ا ال �ش��رك��ات ال �ع��امل �ي��ة امل�ق��دم��ة
ل �ط��رق ال��دف��ع ال��رق �م �ي��ة ،ح �ي��ث ت �ق��وم ببحث
ال� � �ج � ��دوى االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة م � ��ن ت� �ق ��دي ��م ه ��ذه
ّ
الخدمات ،وإذا تحقق لها جدوى ذلك فإنها
ت�ب��اش��ر ف��ي تنفيذ امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ف�ن�ي��ة ،وم��ن
ضمنها نظم أمن املعلومات الالزمة إلطالق
تلك الخدمات.
ه��ذا ،وق��د عملت البنوك بشكل وثيق خالل
ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة م��ع ت�ل��ك ال�ش��رك��ات العاملية
امل�ق��دم��ة ل�خ��دم��ات ال��دف��ع الرقمية وب��إش��راف
م� �ب ��اش ��ر م� ��ن ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل � ��رك � ��زي ع�ل��ى
وض ��ع االج� � ��راءات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وامل�ت�ط�ل�ب��ات
الفنية ،تمهيدا لقيام تلك الشركات بتقديم
خ��دم��ات�ه��ا ال��رق�م�ي��ة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ب�ن��وك،
وهو ما يجري العمل على استكماله خالل
األسابيع املقبلة.

« :»KPMGلوضع خطط متوسطة وطويلة األجل

 4تحديات فرضها الوباء
على الشركات الكويتية
أف� ��ادت ش��رك��ة «ك��ي ب��ي ام ج��ي» ال�ك��وي��ت ان
وض��ع خطة متوسطة أو طويلة األج��ل أمر
بالغ األهمية لضمان الحفاظ على األعمال
ف ��ي ظ ��ل أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ،وق ��د ت�ت�ض�م��ن ه��ذه
ال �خ �ط��ط ال �ط��وي �ل��ة األج� ��ل إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر في
استراتيجية األعمال والنماذج التشغيلية
ف ��ي س �ي��اق ال �ت �غ �ي��رات ف ��ي م �ش �ه��د ال �س��وق،
وإعادة تصور سلسلة التوريد الخاصة بكم
وزيادة تكامل التكنولوجيا لزيادة الكفاءة.
ونظرًا الستمرار تفشي فيروس كوفيد،-19
ات �خ��ذت ال�ح�ك��وم��ة خ �ط��وات ف��وري��ة الح�ت��واء
ان� �ت� �ش ��ار ال � �ف � �ي� ��روس ،ب� �م ��ا ف� ��ي ذل � ��ك ف ��رض
اإلغالق وحظر التجول ،وقد تسبب االغالق
ف ��ي اض � �ط ��راب واس � ��ع ال �ن �ط��اق ف ��ي ال �ح �ي��اة
الطبيعية واالنشطة التجارية في الكويت،
مما حدا بصندوق النقد الدولي إلى تسمية
هذه األزم��ة باسم «اإلغ�لاق العظيم» وأسوأ
ان �ك �م��اش اق �ت �ص��ادي م �ن��ذ ال �ك �س��اد ال�ك�ب�ي��ر.
وت��وق��ع ال�ص�ن��دوق ان�خ�ف��اض النمو العاملي
في عام  2020إلى .%-3
وأك� ��دت «ك ��ي ب��ي ام ج ��ي» أه�م�ي��ة أن تجري
ال�ش��رك��ات فحصًا صحيًا تشغيليًا وماليًا
ل�ف�ه��م ال�ق�ض��اي��ا /امل�ش�ك�لات وامل �خ��اط��ر التي
ت�ت�ع��رض ل�ه��ا أو يمكن أن ت�ت�ع��رض ل�ه��ا في
األش �ه��ر امل �ق �ب �ل��ة؛ ال �خ �ط��وات ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن
ت �ت �خ��ذه��ا ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن ال ��وض ��ع أو ن��زع
فتيله .وينبغي أن تتمثل إح��دى الخطوات
ال �ف��وري��ة ف��ي ال�ت��رك�ي��ز ع �ل��ى إدارة ال�س�ي��ول��ة
والنقد .ويشمل ذلك توقع التدفقات النقدية
الشهرية ،وتقييم وض��ع السيولة ،ومراقبة
رأس املال العامل ،وإعادة النظر في خيارات
التمويل.
وق� ��ال أن �ك ��ول أغ� � � ��راوال ،ش��ري��ك اس �ت �ش��ارات
الصفقات ف��ي ك��ي ب��ي إم ج��ي ال�ك��وي��ت« :في
حني أن التأثير املباشر للتباطؤ االقتصادي
م �ح �س ��وس ف� ��ي ال� �ص� �ن ��اع ��ات ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه
املستهلكني ،ف��إن صناعات أخ��رى تتصارع

تركز على إدارة النقد..
وإعادة هيكلة العمليات
التشغيلية والديون
أي�ض��ًا م��ع ق�ض��اي��ا ال�ت��دف��ق ال�ن�ق��دي ال�ت��ي قد
تؤثر على قدرتها في الحفاظ على األنشطة
ال �ت �ج ��اري ��ة .وه � ��ذا ي �ج �ع��ل أن� ��ه م ��ن األه �م �ي��ة
ل�ل�ش��رك��ات ف�ه��م اآلث� ��ار ع�ل��ى امل��دي�ين ال�ق��ري��ب
وال�ط��وي��ل ،وأن ت�ك��ون مستعدة للتنقل بني
ال �ت �ح��دي��ات» .ول�ت�ح�ق�ي��ق ال�خ�ط��ط امل��ذك��ورة،
يمكن للشركات األخذ في االعتبار الخطوات
األربع التالية:
ً
أوال :إج � ��راء م��راج �ع��ة م�س�ت�ق�ل��ة ل�ل�ش��رك��ات
ب �م �س��اع��دة م�س�ت�ش��ار أو م��ن خ�ل�ال تشكيل
ل �ج �ن��ة داخ � �ل � �ي� ��ة .ي� �ج ��ب أن ت� �س ��اع ��دك ه ��ذه
املراجعة على تقييم م��دى تأثير كوفيد-19
على شركتك وتقييم صحة األعمال.
ث ��ان �ي ��ًا :ال �ت��رك �ي��ز ب� �ق ��وة ع �ل��ى إدارة ال�ن�ق��د
وت �ح��دي��د ف ��رص ت��ول �ي��د /ح �ف��ظ ال �ن �ق��د على
امل ��دى ال�ق�ص�ي��ر /ال�ق��ري��ب ،م��ع ض�م��ان ت��واف��ر
النقد للشركات في األجل القريب.
ث��ال�ث��ًا :ق��د تحتاج ال�ش��رك��ات إل��ى النظر في
إعادة الهيكلة التشغيلية ،التي تشمل إعادة
ت �ح��دي��د اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات األع � �م� ��ال ،وإع � ��ادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي العمليات التشغيلية ف��ي ض��وء
األع �ط��ال ،واالض �ط�لاع ب�م�ب��ادرات التحسني
املستهدفة.
راب � �ع� ��ًا :ت �ت �م �ث��ل ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ف ��ي ال �ق �ي��ام
بإعادة هيكلة مالية حسب االقتضاء ،يمكن
أن ت�ش�م��ل إع� ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال ��دي ��ون ،وت�ح��دي��د
مصادر بديلة لألموال ،وعمليات االندماج
واالنفصال عن اآلخرين.
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 10لقاحات قيد التجارب السريرية
قالت منظمة الصحة العاملية ،إن  10لقاحات محتملة مضادة لفيروس كورونا املستجد (كوفيد )19
هي قيد التجارب السريرية اآلن ،بما في ذلك تجارب كل من الواليات املتحدة والصني .ووفقا لنتائج
املرحلة األولى التي نشرت الجمعة في مجلة «النسيت» العلمية يبدو أن تجارب تجرى في الصني
حاليا أتت بنتائج مبشرة ،فقد نجح لقاح محتمل ،في تحفيز الجسم إلنتاج أجسام مضادة للفيروس
ل��دى  36شخصا ،ف��ي مرحلة مبكرة م��ن اخ�ت�ب��ارات سريرية ،لكنها خطوة مهمة على طريق توفير
اللقاح .وبدا أن اللقاح ،الذي حفز الجسم على إنتاج أجسام مضادة في غضون  28يوما ،آمن جدا.
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بدأت أسبانيا الخروج تدريجيا من
إجراءات عزل عام وصفت بأنها
من بين األشد صرامة في أوروبا
منذ تطبيقها في  14مارس
بسبب تفشي فيروس كورونا
المستجد .وفي إطار سياسة
فك اإلغالق وعودة الحياة،
قال رئيس وزراء أسبانيا بيدرو
سانتشيث أمس إن بالده ستعيد
فتح السياحة الدولة اعتباراً
من يوليو.
في خبر سار ملشجعي رياضة كرة القدم التي تستقطب
ماليني السياح إلى البالد ،قال سانتشيث إن مباريات
دوري الدرجة األول��ى األسباني لكرة القدم ستستأنف
ف��ي الثامن م��ن يونيو املقبل بعد توقفها بسبب أزم��ة
كوفيد  19منذ أكثر من شهرين.
وق��ال رئ�ي��س ال� ��وزراء «إس�ب��ان�ي��ا ق��ام��ت بما ك��ان يتعني
عليها القيام به واآلن يمكن أن تفتح أفاق جديدة أمام
الجميع ..لقد حان الوقت الستعادة الكثير من انشطتنا
اليومية ..بداية من الثامن من يونيو سيكون بوسعنا
اس �ت �ئ �ن��اف م� �ب ��اري ��ات ال � � � ��دوري االس � �ب� ��ان� ��ي».وأض� ��اف
س��ان �ت �ش �ي��ث« :ك � ��رة ال� �ق ��دم اإلس �ب��ان �ي��ة ل��دي �ه��ا ج�م�ه��ور
هائل لكنها لن تكون النشاط الترفيهي الوحيد الذي
سيعود».
واستأنفت أندية الليغا مطلع األسبوع الحالي التمارين
الجماعية بمجموعات صغيرة ،في ظل إجراءات صحية
صارمة ،تحضيرًا الحتمال استكمال املوسم املعلق منذ
منتصف مارس .وسبق لرئيس رابطة ال��دوري خافيير
تيباس أن أعرب عن أمله في معاودة املنافسات من دون
جمهور اعتبارًا من  12يونيو.
ويتصدر برشلونة الساعي لتحقيق لقبه الثالث على
التوالي في املسابقة ،الدوري بفارق نقطتني عن غريمه
التقليدي ريال مدريد.
قرارات رئيس الحكومة أتت عقب تظاهرة سيارة شارك
فيها آالف من قائدي السيارات والدراجات النارية في
احتجاج في إسبانيا وهم يطلقون األب��واق ويلوحون
بالعلم اإلسباني ف��ي موكب م��ر عبر العاصمة مدريد
ض�م��ن إط ��ار اح�ت�ج��اج��ات ف��ي أن �ح��اء ال �ب�لاد دع��ا إليها
ح � ��زب ف ��وك ��س ال �ي �م �ي �ن��ي امل� �ت� �ط ��رف ل�ل�اع� �ت ��راض ع�ل��ى
إجراءات العزل العام املفروضة الحتواء كورونا.
وطالب املحتجون باستقالة سانتشيث ونائبه بابلو
إي �ج �ل �ي �س �ي��اس ب �س �ب��ب ت �ع��ام �ل �ه �م��ا م ��ع أزم � ��ة ك ��ورون ��ا
خاصة ف��رض ال�ع��زل ال�ع��ام وال�ض��رر ال��ذي لحق بسببه
باالقتصاد والوظائف.
وقال زعيم حزب فوكس سانتياجو أباسكال الذي قاد
املوكب في مدريد إن الحكومة «مسؤولة بشكل مباشر
عن أسوأ إدارة لتلك األزمة في الكوكب».
كما اتت االتظاهرات امس على الرغم من قرار الحكومة
الجمعة تخفيف إج��راءات العزل ابتداء من يوم االثنني
ال �ق��ادم ف��ي ال�ع��اص�م��ة م��دري��د ،وف ��ي م��دي�ن��ة ب��رش�ل��ون��ة،
وال �س �م��اح ب��ال��ذه��اب إل ��ى امل�ط��اع��م وب��ال�ت�ج�م�ع��ات التي
تضم  10أشخاص كحد أقصى.

استئناف «الليغا» في  8يونيو بعد توقف شهرين بسبب «كورونا»

أسبانيا تعيد فتح السياحة الدولية

ً
اعتبارا من يوليو

 آالف األسبان خرجوا
بمسيرات مطالبين
بإنهاء اإلغالق
وفتح االقتصاد
 البرتغال ّ
ترحب
بعودة السائحين
مع فحوصات طبية
في المطارات
متظاهرون أسبان بسياراتهم خالل احتجاج «قافلة ألسبانيا وحريتها» إلعادة فتح االقتصاد في برشلونة (أ ف ب)

املتاحف والفنادق
وأعلنت الحكومة أنه سيكون بامكان املتاحف والفنادق
والحانات في برشلونة ومدريد إعادة فتح أبوابها ابتداء
من يوم غد االثنني ،بعد استبعاد املدينتني من املرحلة
األول��ى من إج��راءات فتح البالد .ويأتي هذا التوسع في
رف��ع اج� ��راءات اإلغ�ل�اق ب�ع��د أس�ب��وع�ين ع�ل��ى ال �ب��دء بذلك
ف��ي ك��ل أن �ح��اء اس�ب��ان�ي��ا .وس�ي�ك��ون ب��ام�ك��ان ال�ع��دي��د من
مناطق البالد التي ب��دأت بالفعل برفع القيود االنتقال
ال��ى املرحلة التالية ،مع إع��ادة فتح الشواطئ واملسابح

ودور السينما .وال ت��زال هذه العملية مصحوبة بقيود
صارمة تتعلق بعدد الزبائن .وتعد أسبانيا واحدة من
أكثر ال��دول تضررًا في العالم بوباء كوفيد  19مع عدد
وف�ي��ات وص��ل ال��ى  ،28628وفقًا ل ��وزارة الصحة .وتأخر
فتح مدينتي مدريد وبرشلونة األكثر اكتظاظًا باعتبار
انهما كانتا من أكثر املناطق تأثرا بالوباء.
وس �ت �ن �ت �ق��ل ه ��ات ��ان امل �ن �ط �ق �ت��ان وك ��ذل ��ك ج� ��زء ك �ب �ي��ر م��ن
مكاستييا-ليون (شمال مدريد) الى املرحلة األول��ى من
برنامج تخفيف االغالق املؤلف من أربع مراحل.
وه��ذا يعني ان��ه بامكان املتاحف فتح ابوابها لكن فقط

عقاران من إنتاجها ّ
قلصا االلتهاب الرئوي الخطير

؟

ّ
تقدم كوبا
ما احتمال أن
«روشتة» الجائحة
منذ بدء تفشي وباء كورونا في العالم برزت كوبا
على ان�ه��ا الطبيب امل�ع��ال��ج ،حيث ارس �ل��ت فرقها
الطبية والتمريضية لتقديم يد العون في عدد من
البلدان االوروبية واالسيوية .لكن االمر لم يتوقف
عن ه��ذا الحد ،فهذا الطبيب العاملي ربما يصف
روشتة الدواء الشافي من كورونا.
وف � ��ي ع�ل�ام ��ة ع �ل ��ى أن امل� � ��رض ق� ��د أص� �ب ��ح ت�ح��ت
السيطرة ،أعلنت السلطات الصحية في هافانا عن
حالتي وفاة فقط بمرض «كوفيد »19خالل األيام
العشرة امل��اض�ي��ة ،ب�ين أك�ث��ر م��ن  200ح��ال��ة نشطة
ف��ي ال �ب�لاد .وق��ال��ت ه��اف��ان��ا إن اس�ت�خ��دام عقارين
م ��ن إن �ت ��اج ص�ن��اع�ت�ه��ا ف ��ي م �ج��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
الحيوية ،أديا إلى خفض كبير في عدد الوفيات
نتيجة الفيروس ،بعد أن قلصا االلتهاب الشديد
في مرضى الحاالت الخطيرة .ويبدو أن العقارين
ي �س��اع��دان ف��ي ت�ه��دئ��ة رد ال�ف�ع��ل ال�خ�ط�ي��ر لجهاز
امل�ن��اع��ة ،ال ��ذي ي�ه��اج��م األن�س�ج��ة السليمة وك��ذل��ك
الفيروس الغازي.
وتأمل كوبا بزيادة صادراتها في مجال الصيدلة
الحيوية ،وق��د روج��ت لعقاقير مختلفة تنتجها
للمساعدة ف��ي ال��وق��اي��ة م��ن اإلص��اب��ة بالفيروس
وعالج مرض «كوفيد  »19الذي يسببه .وسجلت
كوبا أقل من  20حالة إصابة يوميا خالل األسبوع
األخ �ي��ر ،ب�ت��راج��ع ع��ن ذروة ت��راوح��ت ب�ين  50و60
حالة يوميا في منتصف أبريل.

فعالية «ريمديسيفير»
إل� ��ى ذل � ��ك ،وب �ع ��د أك �ث ��ر م ��ن ث�ل�اث ��ة أس��اب �ي��ع ع�ل��ى
إع �ل��ان م� �س ��ؤول ع �ل �م��ي أم �ي��رك��ي رف �ي��ع امل �س �ت��وى
بأن دواء «ريمديسيفير» التجريبي يسرع شفاء
م��رض��ى ك��وف �ي��د ،-19ن�ش��رت ال�ن�ت��ائ��ج التفصيلية
ل �ل��دراس��ة ف��ي مجلة ط�ب�ي��ة .وأظ �ه��رت ال��دراس��ة أن
دواء «ري�م��دي�س�ي�ف�ي��ر» س��اه��م ع�ب��ر ح�ق�ن��ه يوميا
ف��ي األوردة على م��دى  10أي��ام ف��ي تسريع شفاء
م ��رض ��ى ك ��وف� �ي ��د -19ال ��ذي ��ن ي �ت �ل �ق��ون ال� �ع�ل�اج ف��ي
امل�س�ت�ش�ف��ى ،ب��امل�ق��ارن��ة م��ع دواء وه �م��ي .وق��د بلغ
معدل األي��ام املطلوبة للشفاء  11يوما للمرضى
ال��ذي��ن ُح�ق�ن��وا بالـ«ريمديسيفير» ف��ي م�ق��اب��ل 15

«ريمديسيفير»
يثبت فاعلية بتسريع
شفاء مرضى الوباء
قبل تفاقم حاالتهم
ل�لآخ��ري��ن .وك ��ان األث ��ر أك �ب��ر ل ��دى امل��رض��ى ال��ذي��ن
أدخلوا املستشفى من دون الحاجة لجهاز تنفس
اص�ط�ن��اع��ي .وخ�ل��ص م�ع��دو ال��دراس��ة إل��ى أن��ه من
املستحسن البدء بالعالج بعقار «ريمديسيفير»
قبل تقدم املرض في الجسم لدرجة يصبح لزاما

استخدام جهاز تنفس اصطناعي.
وي� ��أت� ��ي ذل� � ��ك ،ب �ع��د ان أش � � ��ارت دراس � � ��ة ك �ب �ي��رة
نشرتها دوري��ة (الن�س�ي��ت) الطبية إل��ى أن عقار
امل�ل�اري ��ا ،ه �ي��دروك �س��ي ك �ل��وروك�ي�ن ،ال� ��ذي ي�ق��ول
ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب إن��ه يتناوله
وح��ث اآلخ��ري��ن على استخدامه ،يرتبط بزيادة
خطر الوفاة ملرضى كوفيد -19الذين تستدعي
حالتهم العالج في املستشفيات .وفي الدراسة،
ال �ت��ي ت�ن��اول��ت ب��ال�ب�ح��ث أك �ث��ر م��ن  96أل ��ف حالة
إصابة بفيروس كورونا في املستشفيات ،تبني
أن الذين عولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكني
أو كلوروكني كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر
م��ن امل��رض��ى ال��ذي��ن ل��م يتم عالجهم بالعقارين.
وقال مؤلفو الدراسة إنهم ال يستطيعون تأكيد
م��ا إذا ك ��ان ت �ن��اول ه ��ذا ال � ��دواء ي �ق��دم أي ف��ائ��دة
ملرضى كورونا.

جلطات وسوء تدفق في األوعية الدموية

الفيروس يلحق ً
ضررا بمشيمة الحوامل المصابات
قال باحثون إن دالئ��ل أظهرت تضرر مشيمات  16ام��رأة حامال ثبتت إصابتهن بمرض كوفيد -19خالل
اختبارات عادية في مستشفى بشيكاغو ،مما يشير إلى أن النساء املصابات بفيروس كورونا ربما يحتجن
ملتابعة دقيقة خالل الحمل.
ووضعت  15ام��رأة منهن أطفاال أصحاء ،في حني أجهضت واح��دة .وأثبتت االختبارات عدم إصابة أي من
األطفال األحياء بكوفيد.-19
ووجدت الدراسة أن  12من هؤالء النساء أو  80في املئة منهن كن مصابات بنوع من اإلصابة التي يمكن أن
تعرقل تدفق الدم من األم إلى الجنني يسمى سوء تدفق األوعية الدموية .وكانت ست منهن أو  40في املئة
مصابات بجلطات دموية في املشيمة .وأظهرت مجموعة مقارنة تاريخية وجود سوء تدفق األوعية الدموية
لدى  55في املئة من املريضات وجلطات دموية في املشيمة في تسعة في املئة من الحاالت.
وقال الطبيب جيفري جولدشتني اختصاصي علم األم��راض باملستشفى ومعد الدراسة لـ «رويترز» «هذه
النتائج تدعم احتمال أن هناك شيئا ما في فيروس كورونا يكون جلطات وذلك يحدث في املشيمة» .وأضاف
أن املشكالت الخاصة بتدفق الدم من املشيمة قد يؤدي إلى عرقلة نمو الجنني وانخفاض مستويات السائل
املحيط به بل وإل��ى وف��اة الجنني .وتوجد تقارير عن ح��دوث جلطات دموية في املرضى البالغني املصابني
بكوفيد -19تؤدي إلى جلطات دماغية.

في اطار  30في املئة من قدراتها االستيعابية ،بينما على
الفنادق أن تبقي أقسامها العامة مثل املسابح وصاالت
الرياضة وغيرها مقفلة لتقليص خطر انتقال العدوى.
ومددت أسبانيا حتى  6يونيو حالة الطوارئ التي تحد
بشكل كبير م��ن ح��ري��ة ال�ح��رك��ة ،وذل��ك ف��ي اط��ار متابعة
مكافحة الوباء.

البرتغال
وق��ال وزي��ر الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس
س�ي�ل�ف��ا إن أب � ��واب ال �ب��رت �غ��ال م�ف�ت��وح��ة أم� ��ام ال�س��ائ�ح�ين

ل �ت �ك��ون م ��ن ب�ي�ن أوائ � ��ل ال � ��دول األوروب � �ي� ��ة ال �ت��ي ت��رح��ب
ب� �ع ��ودة ال �س��ائ �ح�ي�ن ال� �ق ��ادم�ي�ن م ��ن ال � � ��دول األخ � � ��رى ف��ي
ال �ق��ارة .وق��ال س��ان�ت��وس سيلفا لصحيفة أوب�س��رف��ادور
«مرحبا بالسائحني في البرتغال» ،مشيرا إلى أن بعض
الفحوص الطبية سيتم إج��راؤه��ا ف��ي امل�ط��ارات لكن لن
يكون هناك حجر صحي إجباري للقادمني.
وتخفف البرتغال ،ببطء قيود العزل العام السارية منذ
منتصف م ��ارس ،وت �ض��ررت أق��ل م��ن ج��ارت�ه��ا أسبانيا،
أو إيطاليا ،وهما الدولتان اللتان تعتزمان إع��ادة فتح
االقتصاد الشهر املقبل.

دول تعيد فتح دور العبادة

مسلمون ألمان ّ
يصلون في كنيسة مارثا لوثران في كروزبرغ المحاذية لمسجد دار السالم (رويترز)

س �ي �ع��ود امل ��ؤم �ن ��ون ف ��ي م �خ �ت �ل��ف دول ال �ع��ال��م إل��ى
ممارسة صلواتهم وشعائرهم في دور العبادة ،بعد
رف��ع ت��دري�ج��ي إلج� ��راءات ال �ع��زل ال�ت��ي ف��رض�ه��ا وب��اء
ك��ورون��ا ،في وق��ت فتحت كنيسة في برلني أبوابها
للمصلني املسلمني الذين لم يسعهم املسجد بموجب
ق ��واع ��د ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي ال �ج��دي��دة امل �ف��روض��ة
للحد من انتشار كورونا ،اذ نتيجة لذلك لم يتمكن
مسجد دار السالم في حي نويكولن في املدينة أن
ي�ف�ت��ح أب��واب��ه س��وى ل�ع��دد ق�ل�ي��ل م��ن امل�س�ل�م�ين ،لكن
كنيسة مارثا لوثران في كروزبرغ عرضت املساعدة
باستضافة صالة الجمعة األخيرة في شهر رمضان.
ب � ��دوره � ��ا ،اس �ت �ع ��دت إي � � ��ران إلع � � ��ادة ف �ت��ح األع� �م ��ال
واألم��اك��ن ال��دي�ن�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وق��ال ال��رئ�ي��س حسن
روح��ان��ي إن املتاحف واألم��اك��ن التاريخية ستعيد
ف�ت��ح أب��واب �ه��ا ال �ي��وم ب��ال�ت��زام��ن م��ع االح �ت �ف��ال بعيد
الفطر .وسيعاد فتح األض��رح��ة ،التي ك��ان بعضها
ب��ؤرا للجائحة في إي��ران االثنني .ك��ان روحاني قال
إن األضرحة ستفتح أبوابها ملدة ثالث ساعات في
الصباح وثالث ساعات بعد الظهر ،وستظل بعض
األم��اك��ن في األض��رح��ة مغلقة مثل امل�م��رات الضيقة.
وسيعود جميع العاملني ف��ي ال��دول��ة إل��ى أعمالهم
يوم السبت املقبل.
وف � ��ي ب� ��اري� ��س اع� �ل ��ن وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ف��رن �س��ي
ك��ري�س�ت��وف ك��اس�ت��ان�ي��ر ام ��س ال �س �م��اح باستئناف
ال�ت�ج�م�ع��ات ال��دي�ن�ي��ة ب�ع��د تعليق اس�ت�م��ر ش�ه��ري��ن.
وشدد كاستانير عقب اجتماعه مع ممثلي الديانات
ف��ي ف��رن�س��ا ع�ل��ى ض ��رورة االل �ت��زام بجميع ال�ق��واع��د
وال �ض��واب��ط ال��وق��ائ �ي��ة خ�ل�ال ال�ت�ج�م�ع��ات ال��دي�ن�ي��ة،

كنيسة ألمانية تفتح
أبوابها لمصلين مسلمين
بعد امتالء المسجد
كما اكد ضرورة «االلتزام بالشروط التي وضعتها
ال �س �ل �ط��ات ال �ف��رن �س �ي��ة وب �ي �ن �ه��ا وض � ��ع ال �ك �م��ام��ات
ووج � ��ود م �س��اف��ة ال ت �ق��ل ع ��ن م �ت��ر ب�ي�ن االش �خ��اص
وغسل األيدي».
م��ن ج��ان�ب��ه دع��ا ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب
حكام الواليات األميركية الى السماح بإعادة فتح
أم��اك��ن ال�ع�ب��ادة «ف ��ورا»  .واعتبر أن أم��اك��ن العبادة
م �ث��ل ال �ك �ن��ائ��س وال� �ك� �ن ��س وامل� �س ��اج ��د ه ��ي أم��اك��ن
اس ��اس �ي ��ة ت� �ق ��دم خ ��دم ��ات ال غ �ن��ى ع �ن �ه��ا ،م�ض�ي�ف��ا
«أح��ض الحكام على السماح ب��إع��ادة فتحها ..وإن
لم يمتثلوا ،سأتخطاهم» .علما أن قرار إع��ادة فتح
ّ
أماكن العبادة يتوقف على سلطات كل والية.
واع �ل �ن��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال �ت��رك �ي��ة ب ��دوره ��ا ان�ه��ا
س �ت �س �م��ح اع� �ت� �ب ��ارا م ��ن  29م ��اي ��و ال � �ج� ��اري ب � ��اداء
ال�ص�ل��وات ف��ي امل�س��اج��د ش��ري�ط��ة ارت� ��داء ال�ك�م��ام��ات،
مشيرة إلى أن كل ما من شأنه ان يزيد من انتشار
ال ��وب ��اء ل ��ن ي �س�م��ح ب ��وج ��وده داخ � ��ل امل �س��اج��د مثل
السبحة و»كرتة» االحذية.
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«درون» فوق مناطق نفوذه واغتياالت واعتقاالت في صفوف الموالين له

مخلوف ال ينام الليل ..خشية تصفيته
وليد قرضاب
ُّ
التوتر بني رج��ل األع�م��ال ال�س��وري رام��ي مخلوف وابن
ع�م�ت��ه ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس ��د ،ت�ص��اع��د م��ؤخ �رًا ،ووص��ل
ال��ى حد تنفيذ اغتياالت وحملة اعتقاالت واسعة ضد
موظفني ومديري شركات مخلوف وعدد من الضباط،
مرتبطني به في مدينة الالذقية والساحل السوري .االمر
ال ��ذي ي�ط��رح ت �س��اؤالت ح��ول ح�ي��اة م�خ�ل��وف وامكانية
ُ
ت�ص�ف�ي�ت��ه م ��ن ق �ب��ل ال �ن �ظ��ام ع �ل��ى غ� ��رار م �س��ؤول�ي�ن ك��ث��ر
ّ
ص��ف��اه��م ال�ن�ظ��ام ب�ط��رق مبهمة او «ان�ت�ح��اره��م» بثالث
رصاصات في الرأس .حيث استرجع مراقبون سوريون
قصة رئيس الوزراء األسبق محمود الزعبي ،الذي قيل
إن��ه انتحر بعد توجيه تهم ف�س��اد ل��ه ،ورب�ط��ت حينها
القصة برغبة الرئيس الراحل حافظ األسد في توريث
الحكم لنجله بشار ،من خالل البحث عن ضحية لعملية
التوريث تلك .ويرى هؤالء أن محاولة النظام التضييق
على رامي مخلوف ونشر فضائحه وتجميد أمواله قد
تكون مقدمة لتقديمه قربانًا ملنظومة جديدة ،يستعد
النظام لطرحها في مرحلة ما بعد الحرب .ويرى هؤالء
امل��راق�ب��ون ان م�خ�ل��وف ق�ل��ب ال�ط��اول��ة ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع ،في
محاولة منه لتوجيه ضربة استباقية لهذه املنظومة،
ل �ك��ون��ه ي �ع �ل��م ت �م��ام��ًا أن إزاح� �ت ��ه ع ��ن ع ��رش االق �ت �ص��اد
ال� �س ��وري ت�ع�ن��ي إم ��ا ت�ص�ف�ي�ت��ه ج �س��دي��ًا وإم� ��ا اع�ت�ق��ال��ه
ومحاكمته بتهم عديدة.
وفي هذا اإلطار ،قال املراقبون إن مخلوف أصبح ال ينام
الليل ،خوفًا من هذا السيناريو ،ال سيما أن النظام عمل
مؤخرًا على استهداف ال��دائ��رة األمنية املحيطة برامي،
والتي تدين له بالوالء جراء السخاء املالي الذي قدمه لها
طيلة عقدين من الزمن .وي��وم الخميس املاضي ،أف��ادت
تقارير من الساحل السوري عن سماع أصوات انفجارات
في ناحية «بستان الباشا» ،مسقط رأس خ��ال الرئيس
االس��د محمد مخلوف بريف القرداحة بالالذقية ،تبينّ
ان�ه��ا ط��ائ��رة م�س� ّ�ي��رة استهدفت م��واق��ع وتجمعًا التباع
رام��ي ،في حني لوحظ التوتر األمني في عموم املنطقة
الساحلية ،ال سيما ف��ي ال�ق��رداح��ة ،مسقط رأس األس��د،
ومدينة جبلة التي ينحدر منها أغلب امل��دي��ري��ن الذين
يعملون في شركات رامي التي اقفلت بالشمع األحمر.
وكان األسبوعان املاضيان شهدا تصفية  4ضباط من
امل�ق� ّ�رب�ين م��ن مخلوف ف��ي ظ��روف غامضة ،أول�ه��م مدير
نادي الضباط في الالذقية العميد علي حامد ،والعميد
علي أحمد ،والعقيد علي مخلوف .في وقت ساد القلق
أوساط املوالني لرامي ،ال سيما من املسؤولني والضباط
في قوات النظام الذين يخدمون في الحرس الجمهوري،
وي �خ �ش��ون أن ت�ط��ول�ه��م ع�م�ل�ي��ات االغ �ت �ي��ال واالع �ت �ق��ال،
حيث ان كثيرين منهم يمتلكون أسهمًا ،بغير أسمائهم

¶ سيناريو «حسين كامل» قد يتكرر معه ..وعقوبة «البعث» ُ
ال أم آج ً
ستطبَّق عاج ً
ال!

ً
¶ َّ
مستشعرا أن إزاحته تعني إما تصفيته وإما سجنه
وجه ضربة استباقية لمنظومة حكم تريد إقصاءه..

خ�ل�ال ال �س �ن��وات األخ �ي��رة .وب �ظ �ه��وره ع�ب��ر «ف�ي�س�ب��وك»،
استطاع مخلوف استمالة شريحة واس�ع��ة م��ن موالي
ّ
صفه ،وهم الذين ّ
فسروا ما يحدث على أنه
النظام الى
محاولة إلسقاط رمز داعم للفقراء.

تفكك الدائرة الضيقة
وك��ان رئيس وزراء س��وري��ا األس�ب��ق ري��اض حجاب قال
لشبكة «س��ي ان ان» الجمعة ان ال��رئ�ي��س ال �س��وري هو
«أصل الفساد» وصراعه مع رامي يكشف تفكك الدائرة
ال�ض�ي�ق��ة امل�ح�ي�ط��ة ب ��ه .وك �ش��ف ح �ج��اب ت�ف��اص�ي��ل خفية
ع��ن تجربته السابقة م��ع م��ؤس�س��ات ال�ن�ظ��ام ،موضحًا
أن األس ��د أح ��اط ذم �ت��ه امل��ال�ي��ة ب �ق��در ك�ب�ي��ر م��ن ال�س� ّ�ري��ة،
وكلف رامي ووالده محمد مهمة إدارة أمواله ،وخصص
لهما ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن ع�ق��ود النفط ال�ت��ي ك��ان��ت تذهب
لحسابات االس��د الشخصية ،ولحساب زوجته أسماء.
ولفت حجاب ال��ى ان هناك صراعًا آخ� َ�ر في الكواليس،
غ �ي��ر م ��ا ي� ��دور ب�ي�ن االس� ��د وم �خ �ل��وف ،ه ��و ب�ي�ن أس �م��اء
وماهر األسد وزوجته منال جدعان ،وبني رجال األعمال
املحسوبني على آل األس��د ،وآل مخلوف ،وآل شاليش،
االمر الذي ُ
سيفاقم االمور في املستقبل القريب.

مصير حسني كامل

الحقيقية ،في شركات مخلوف.

تظهير الخالف
وك � ��ان إي� �ه ��اب م �خ �ل��وف ،ش �ق �ي��ق رام � ��ي ون ��ائ ��ب رئ�ي��س
مجلس إدارة شركة «سيرياتل» ،قال الجمعة انه ّ
تقدم
ب��اس�ت�ق��ال�ت��ه م��ن ش��رك��ة س�ي��ري��ات��ل ب�س�ب��ب خ�ل�اف��ات مع
شقيقه .وأع�ل��ن ف��ي ب�ي��ان ن�ش��ره على «فيسبوك» والءه
ً
الب ��ن ع�م�ت��ه ،ق��ائ�ل�ا« :ش��رك��ات ال��دن�ي��ا ال ت��زح��زح والئ��ي
لقيادة رئيسنا وقائدنا بشار حافظ األسد» .في خطوة

اعتبرها مراقبون محاولة من النظام إلظهار الصراع
م��ع رام��ي على أن��ه خ�لاف شخصي ،وم�ح��اول��ة اح�ت��واء
تداعياته في عائلة مخلوف التي تتمتع بنفوذ قوي في
الساحل السوري وداخ��ل الطائفة العلوية ،خاصة بني
عائالت الطائفة العريقة ،مثل آل جديد ،وآل خيربيك،
وآل جابر.
وأمل��ح رام��ي م�خ�ل��وف ام��س بطريقة غ�ي��ر م�ب��اش��رة ،إل��ى
ً
موقف أخيه قائال« :طريق الحق صعب وسالكوه قالئل
لكثرة الخوف فيه لدرجة أن األخ يترك أخ��اه خوفًا من

دراسة حديثة :قد تكفي إصابة  % 20لتحقيقها !

ّ
الجمعية»..
«المناعة
هل تسرِّعها المناعة المتقاطعة؟
أنديرا مطر
أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن املناعة الجمعية
قد تتحقق حني يصبح بني  10%إلى  %20من السكان
َّ
محصنني ض��د وب��اء «ك��ورون��ا» ،وه��و رق��م منخفض
ج �دًا ع��ن ال�ت�ق��دي��رات السابقة ،ال�ت��ي افترضت إصابة
أكثر م��ن  %60بالعدوى الكتساب املناعة الجمعية،
وفق تقرير ملوقع «ميديا بارت» الفرنسي.
ويقول ّ
معدو الدراسة املشروطة بالتباعد االجتماعي
إن بلوغ هذه املناعة يتوافق مع لحظة تباطؤ الوباء،
وأن� ��ه م��ن دون ت��داب �ي��ر وق��ائ �ي��ة س �ت �ت��واص��ل س�لاس��ل
انتقال العدوى بعض الوقت ،وتتجاوز نسبة السكان
املصابني هذا الرقم.
امل �س��أل��ة ب��رم�ت�ه��ا ت�ك�م��ن ف��ي م �ع��رف��ة ال�ن�س�ب��ة امل�ئ��وي��ة
ل�لأف��راد «املناعيني» التي يفترض بلوغها للوصول
إل��ى م��واج�ه��ة «ك ��ورون ��ا» ،وب��ال�ت��ال��ي ح�م��اي��ة مجموع
السكان.
ال �ب��اح��ث ف��ي م��رك��ز ف�ي��رم��ون��ت ل�ل�ن�ظ��م امل �ع �ق��دة ل ��وران
ه�ي�ب��رت دوف��رس��ن ي �ق��ول ف��ي ه ��ذا اإلط� ��ار إن «معظم
النماذج التي استخدمت لتقدير ه��ذه النسبة تعود
ال��ى خمسني ع��ام��ًا ،وتستند إل��ى «الشخص ال�ع��ادي.
ال �ي��وم ال ي�م�ك�ن�ن��ا ب �ن��اء ه ��ذه ال �ح �س��اب��ات ع �ل��ى ال �ف��رد
العادي ،ال سيما مع وجود الكثير من التغايرات في
الوباء».

انتشار غير متجانس
وي� � ��رى ال� �ب ��اح� �ث ��ون أن ع � ��دم ال �ت �ج ��ان ��س ه� ��و إح� ��دى
الخصائص الرئيسة ل�ل��وب��اء ال�ح��ال��ي :ع��دم تجانس
جغرافي (يتركز الفيروس في مناطق معينة ويبتعد
ع��ن م �ن��اط��ق أخ� � ��رى) ،وع� ��دم ت �ج��ان��س ف� ��ردي (ب�ع��ض
األشخاص أكثر قابلية من غيرهم لإلصابة بالعدوى
وكذلك لنقلها).

مناعة %20
الخبيرة في نماذج الوبائيات غابريال غومس حددت
ع�ت�ب��ة امل �ن��اع��ة ال�ج�م�ع�ي��ة ب�ي�ن  %10و %20وت�ع�ت�م��د
نظريتها ع�ل��ى امل�ن�ط��ق ال �ت��ال��ي :يستهدف ال�ف�ي��روس
ً
أوال األش � �خ� ��اص األك � �ث ��ر ع ��رض ��ة ل �خ �ط��ر اإلص ��اب ��ة،
وبمجرد أن يصبح ه��ؤالء محصنني يفقد الفيروس
بوابات دخوله املحتملة ،ويبدأ التراجع .أما الحاالت
الثانوية ،فلن تنقل الفيروس بشكل فاعل ،بل قد ال
تنقله على اإلطالق.

تحديد ناشري العدوى
ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ي�ص�ب��ح م��ن امل �ل� ّ�ح ت�ح��دي��د ب��واب��ات
ال� �ف� �ي ��روس امل �ف �ض �ل��ة ق �ب��ل م �ع��رف��ة م �ع ��دل اإلص ��اب ��ات

!

أن يقع الظلم فيه».
ورغ��م الهدوء األمني الحذر ال��ذي تشهده مدن الساحل
ال �س ��وري ،وع ��دم ظ �ه��ور ردود ف�ع��ل علنية ف��ي ال �ش��ارع
فإن الخطوة أحدثت شرخًا اجتماعيًا قويًا بني أنصار
النظام ،ال سيما أن شعبية مخلوف ال تقل عن شعبية
األس ��د ف��ي ه��ذه امل �ن��اط��ق ،ال �ت��ي ُي�ع�ت�ب��ر م�ع�ظ��م سكانها
م��ن امل �ح��دودي ال��دخ��ل؛ ففي مدينة جبلة ،مسقط رأس
مخلوف ،يحظى ابن خال بشار األسد بشعبية كبيرة،
كنتيجة للدعم ال��ذي قدمته جمعية البستان الخيرية

المملكة :لدعم الحكومة الجديدة

نائب الكاظمي يبحث
في السعودية ملفات عدة
ب �ح��ث ع �ل��ي ع �ل��اوي ،ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ع��راق��ي
م �ص �ط �ف��ى ال �ك ��اظ �م��ي ،م ��ع وزراء س� �ع ��ودي�ي�ن ،أم ��س،
ع ��ددًا م��ن امل��وض��وع��ات امل�ش�ت��رك��ة ف��ي م �ج��االت النفط
واالقتصاد والعالقات بني البلدين.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن �ب��اء ال �س �ع��ودي��ة (واس) إن ع�ل�اوي
بحث م��ع وزي��ر ال�ط��اق��ة ال�س�ع��ودي األم�ي��ر عبدالعزيز
بن سلمان استقرار سوق البترول واملوضوعات ذات
االهتمام املشترك بني البلدين في مجاالت الطاقة.
كما جرى بحث موضوعات املنافذ البرية والعالقات
الجمركية وتنمية ال�ش��راك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع ال�خ��اص في
ال�ب�ل��دي��ن ،وأه�م�ي��ة تشكيل مجلس األع �م��ال امل�ش�ت��رك،
إضافة لبدء أعمال امللحقية التجارية السعودية في

6
نساء يؤدين رقصة في حديقة بووهان بعد إعالن الصين االنتصارعلى «كورونا» (أ ف ب)

املفترض لبلوغ املناعة الجمعية ،ولكن حتى اليوم
ال ي��زال هناك نقص خطير في البيانات لتحديدها.
ه� �ن ��اك دراس � � � ��ات ت �ت �ح ��دث ع� ��ن أش � �خ� ��اص ي �ن �ش��رون
العدوى«فطريًا» كونهم ينثرون ال��رذاذ بكثرة عندما
يتحدثون ،ودراس ��ات كشفت أن م��دة ال�ع��دوى ليست
نفسها عند املصابني.

تالشي الجائحة
إلى ذلك ،قالت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن جائحة
الصحية بدأت بالتالشي في كل أنحاء العالم وإن لم
تقع هناك قفزة غير عادية ،فإنه من املتوقع أن يشهد
ع��دد اإلص��اب��ات رك��ودا تاما ف��ي غضون شهر واح��د.
وقال التقرير إن عدد اإلصابات انخفض خالل األيام
األخيرة في مختلف أنحاء العالم ،إذ لم يتجاوز %1.2
من العدد اإلجمالي للمصابني على مستوى العالم،
الذي تخطى العتبة الرمزية بتسجيل خمسة ماليني
حالة مؤكدة .وانعكس ذلك على تخفيف الضغط في
أقسام الطوارئ .وأش��ار التقرير إلى تزايد التوقعات
بشأن قرب نهاية الجائحة.

«املناعة املتقاطعة»
ف ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،أظ �ه ��رت دراس� �ت ��ان أن األج �س��ام
امل �ض��ادة امل�ت��ول��دة ع��ن اإلص��اب��ة ب��أم��راض أخ��رى غير
ك��ورون��ا يمكن أن ت�ك��ون ّ
فعالة ض��د ال�ف�ي��روس  ،بناء
ع�ل��ى م �ب��دأ «ال �ح �ص��ان��ة امل �ت �ق��اط �ع��ة» .وت�ش�ي��ر دراس ��ة

ُ
أميركية نشرت في املجلة العلمية « »Cellإلى أنه قد
يكون هناك عدد أكبر من األشخاص املحصنني ضد
الفيروس مما تشير إليه أحدث الدراسات.
وتظهر هذه الدراسة أن جميع األشخاص املصابني
ب��أم��راض فيروسية مختلفة أنتجوا خاليا معروفة
باسم  CD4 +تحفز إنتاج األجسام املضادة للفيروس
 ،وهي «نقطة مطمئنة» ،كما يقول معهد باستور في
فرنسا.
وأظهرت ال��دراس��ة أيضا أن ه��ذه االستجابة املناعية
إلن�ت��اج الخاليا م��وج��ودة أيضا ف��ي األف ��راد ال��ذي��ن لم
يصابوا بفيروس كورونا قط.
والحصانة املتقاطعة تعني أن��ه ع��ن طريق اإلصابة
ب�ف�ي��روس��ات ت��اج�ي��ة أخ� ��رى ،ف��إن ج ��زءًا ك�ب�ي�رًا م�ن��ا قد
أن� �ت ��ج أج� �س ��ام ��ًا م � �ض ��ادة ق ��د ت �ح �م �ي �ن��ا م ��ن ف �ي��روس
كورونا .مؤلفو الدراسة قالوا إن «النتيجة ال تسمح
حاليا باستخالص أي استنتاجات نهائية» ،لكنهم
أوض� �ح ��وا أن �ه��م الح� �ظ ��وا ف �ع�لا أن ه �ن��اك «إم �ك��ان �ي��ة
للمناعة من كوفيد.»-19
ُ
ال��دراس��ة الثانية ،والتي نشرت في املجلة األميركية
 ،Natureأظهرت أن جسمًا مضادًا موجودًا في مريض
م �ص��اب ب��ال �س��ارس ف��ي ع ��ام  ،2003وه ��و أح ��د أخطر
ال�ف�ي��روس��ات ال�ت��اج�ي��ة ق�ب��ل ك��وف �ي��د ،-19أظ�ه��ر فعالية
ج�ي��دة ض��د ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د .واع �ت �م��ادًا ع�ل��ى نسبة
السكان الذين يتمتعون بالحصانة املتقاطعة ،يمكن
تحقيق الحصانة الجماعية بشكل أسرع من املتوقع.

ويرى متابعون أن رامي بظهوره األخير أراد أن يرسم
لنفسه صورة مزدوجة ،ليكسب بها طرفي الخصومة؛
ال��دول��ة التي يقودها االس��د وح��زب البعث ،واملعارضة
الصامتة التي هي غير راضية عن اداء النظام ،لكنها في
الوقت عينه ال تريد االنضمام إلى املعارضة الرئيسية.
َّ
سيطبق
غير أن ما فعله مخلوف لن يروق للنظام الذي
ً
ً
ع��اج�ل�ا أو آج �ل�ا ال�ع �ق��وب��ة ع �ل��ى رام � ��ي ،وف ��ق س�ي�ن��اري��و
القضاء والقدر أو التآمر على الدولة ،بما أن سيناريو
ّ
يصدقه أحد.
«االنتحار بثالث رصاصات» لن
واس� �ت ��رج ��ع ه� � ��ؤالء أوج� � ��ه ال �ش �ب ��ه ب �ي�ن م� ��ا ح �ص ��ل ف��ي
تسعينيات القرن املاضي لحسني كامل صهر الدكتاتور
ّ
ال �ع��راق��ي ص ��دام ح�س�ين ال ��ذي ك ��ان ي�ت�ح��ك��م ف��ي ال�ح��رك��ة
التجارية وصفقات االس�ت�ي��راد والتصدير ف��ي ال�ع��راق،
لكن املنافسة العائلية ،خصوصا من قبل ُعدي ،النجل
األك�ب��ر ل �ص��دام ،وض�ع��ت حسني ك��ام��ل ف��ي قلق مستمر،
وك��ان م�ص�ي��ره ،بعد انشقاقه ث��م ات �خ��اذه ق��رار ال�ع��ودة،
املوت بأبشع الطرق.

العراق خالل الفترة القادمة ،وتكثيف الجهود الفتتاح
منفذ «جديدة عرعر» قريبًا.
م��ن جانبه ،أك��د وزي��ر الخارجية ال�س�ع��ودي األمير
فيصل بن فرحان حرص حكومة اململكة على وحدة
ال�ش�ع��ب ال �ع��راق��ي ،وأه�م�ي��ة ال �ت �ع��اون م��ع الحكومة
ال�ع��راق�ي��ة ال �ج��دي��دة ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن اململكة تحترم
سيادة العراق ووحدة أراضيه ،بعيدًا عن التدخالت
األجنبية.
وأش��ار إل��ى ص��دور توجيهات م��ن القيادة السعودية
ب�ع��ودة سفير خ��ادم ال�ح��رم�ين الشريفني ل��دى ال�ع��راق
ملزاولة عمله في أقرب وقت ،وذلك لترجمة رغبة اململكة
في تعزيز العالقات بني البلدين.

عوامل لقفزة إصابات
الجائحة في البرازيل

محرر الشؤون الدولية
أظهرت اإلحصاءات ،تسجيل البرازيل ما يزيد على
 20ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا» املستجد،
في قفزة مفاجئة وضعتها في املرتبة الثانية عامليًا،
خلف الواليات املتحدة ،ما يشير إلى تراكم عوامل
عدة أدت إلى ذلك ،نستعرضها في ما يلي:

 - 1التقليل من خطورة الجائحة

م�ن��ذ ب ��دء ت�ف�ش��ي ال �ف �ي��روس ،ق�ل��ل ال��رئ �ي��س جايير
ً
ب��ول �س��ون��ارو م��ن خ �ط��ورت �ه��ا ،ق��ائ�ل�ا إن �ه��ا «م �ج� ّ�رد
إنفلونزا صغيرة» ،وإن إغ�لاق األع�م��ال التجارية
غير ضروري.

ّ
 - 2خالفات وسياسة غير متسقة

اس�ت�ق��ال وزي ��ران للصحة ،بعد أن ضغط عليهما
الرئيس ،لرفضهما ترويجه ألدوي��ة غير موثوقة
كعالج للجائحة.
وي��رج��ع ب�ع��ض ال �خ �ب��راء ك �ث��رة اإلص ��اب ��ات بسبب
س�ي��اس��ات ال�ح�ك��وم��ة غ�ي��ر امل�ت�س�ق��ة ،إذ إن سلطات
والي ��ات محلية ت�ق��رر ت��داب�ي��ر ال �ع��زل امل�ط�ب�ق��ة .لكن
ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال �ف��درال��ي ،ف��إن ال��رئ�ي��س ن��دد م��رارا
باإلجراءات.

 - 3بطء تعزيز عملية االختبارات

م ��ن امل ��رج ��ح أن ي �ك ��ون ال� �ع ��دد ال �ح �ق �ي �ق��ي ل �ح��االت
اإلص��اب��ة أك�ب��ر مما تشير ال�ي��ه اإلح �ص��اءات ،نظرًا
لبطء البرازيل في تعزيز عملية االختبارات.

ّ
وتقدر مجموعة من الباحثني أطلقت على نفسها
«ك��وف�ي��د -19ال�ب��رازي��ل» أن ل��دى البلد أك�ث��ر م��ن 3.6
ماليني إصابة.

 - 4الترويج ألدوية غير موثوقة

ب �ض �غ��ط م� ��ن ال ��رئ� �ي ��س ،أوص� � ��ت وزارة ال �ص �ح��ة،
األربعاء ،باستعمال «الكلوروكني» و«الهيدروكسي
ك �ل��وروك�ي�ن» امل�ش�ت��ق م�ن��ه ل�ل�م��رض��ى ال��ذي��ن تظهر
عليهم أعراض خفيفة.
وق� � � ��ال ب� ��ول � �س� ��ون� ��ارو ،س � ��اخ� � �رًا إن «ال �ي �م �ي �ن �ي�ي�ن
يستعملون الكلوروكني ،واليساريني يستعملون
ال ت��وب��اي�ن��ا» ،واألخ �ي��رة ه��ي م�ش��روب غ��ازي زهيد
الثمن.

 - 5مشكالت البطالة والجوع والفقر

يعد السكان األفقر عادة أكثر عرضة للمعاناة من
مشاكل صحية كامنة تزيد من سوء حاالتهم لدى
إصابتهم بـالفيروس.
ويضطر البرازيليون لالختيار بني التزام منازلهم
أو كسب قوت يومهم.

 - 6تجاهل الشباب قواعد الوقاية

ي ��ودي «ك ��وف �ي ��د »-19ب �ع��دد أك �ب��ر م��ن ال �ش �ب��اب في
ال �ب��رازي��ل ،م�ق��ارن��ة ب��ال��دول األخ� ��رى ،وي�ش�ي��ر عالم
األوبئة في جامعة برازيليا ماورو سانشيز إلى أن
«األمر يعود إلى أن الشباب أقل التزاما بإجراءات
ّ
ال�ع��زل امل�ن��زل��ي ،وال ي��ت�خ��ذون اإلج� ��راءات الوقائية
الالزمة».
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حوار كيميائي

الكويت بعد
5/30
د .حمد محمد المطر
ي�ف�ص�ل�ن��ا أس �ب��وع ع��ن امل��وع��د ال� ��ذي ح��ددت��ه
ال�ح�ك��وم��ة إلن �ه��اء ال�ح�ظ��ر ال�ك�ل��ي امل �ق��رر من
ض �م��ن اإلج � � ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا مل��واج�ه��ة
ان�ت�ش��ار وب ��اء ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،ون��أم��ل أن
تكون األوض��اع بعد  ٣٠مايو مختلفة عنها
ق�ب��ل ه��ذا ال �ت��اري��خ ،بحيث نشهد انخفاضًا
كبيرًا في عدد اإلصابات وارتفاعًا في عدد
امل �ت�ع��اف�ين ،ون��أم��ل أن ت �ك��ون ت��داب �ي��ر الحظر
الكلي قد اتت أكلها وأثمرت سرعة انحسار
الوباء في الكويت.
ل�ق��د ش ��اب امل��رح �ل��ة ال �س��اب �ق��ة ،رغ ��م ال�ج�ه��ود
الكبيرة التي بذلت ،بعض األخطاء والتخبط
واالرت �ب��اك ،وه��ذا أم��ر طبيعي ومفهوم ،وكل
دول ال�ع��ال��م ع��ان��ت م��ن ب�ع��ض االرت �ب��اك أم��ام
م �ف��اج��أة ال ��وب ��اء وس ��رع ��ة ان �ت �ش ��اره ،ودول ��ة
الكويت ليست استثناء ،لكن بعد استيعاب
مفاجأة الوباء والخبرات التي تم اكتسابها،
س ��واء ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال�ص�ح��ي أو اإلداري،
ن��أم��ل أن ت �ك��ون ال� �ق ��رارات واإلج � � ��راءات بعد
 ٣٠م��اي��و غيرها قبل ه��ذا ال�ت��اري��خ ،وننتظر
من الحكومة أن تكون قراراتها قائمة على
م��راج�ع��ة ال�ت��داب�ي��ر امل�ت�خ��ذة وتحليل النتائج،
واس�ت�خ�لاص ال ��دروس وال�ع�ب��ر ،بحيث تأتي
إجراءاتها بناء على إحصاءات وأرقام دقيقة،
س ��واء ت�ط�ل��ب األم ��ر ح�ظ�رًا ج��زئ�ي��ًا أو ات�خ��اذ
إج � � ��راءات ت �خ��ص ب �ع��ض امل �ن��اط��ق أو ع ��ودة
ل�ب�ع��ض ق�ط��اع��ات ال�ع�م��ل أو ع ��ودة تدريجية
للحياة الطبيعية.
ينتظر الشعب الكويتي من الحكومة أن تكون
ق��رارات ال ��وزراء م��دروس��ة بدقة ومبنية على
نتائج املرحلة السابقة ونتائج اإلجراءات التي
ات�خ��ذت ف��ي ك��ل وزارة ،كما ينتظر أن يكون
مجلس الوزراء متماسكًا موحدًا بحيث تعمل
ك��ل ال� ��وزارات بسالسة وت�ك��ام��ل ،وأال يكون
هنالك أي خ�لاف��ات ب�ين ال ��وزراء أو تضارب،
ولو كان صغيرا بني ملفاتهم املختلفة ،وهو
ما يتطلب وجود رؤية واضحة ومخطط عمل
م��دروس ودقيق وقابل للتنفيذ؛ كما ينتظر
الشعب الكويتي عودة مجلس األمة لالنعقاد
ومباشرته لدوره املحوري الذي كان مفقودًا
خ�ل�ال امل��رح �ل��ة ال �س��اب �ق��ة؛ ف �م��ن امل �ه��م ع��ودة
ال �ن �ش��اط ال �ن �ي��اب��ي وع � ��ودة ج �ل �س��ات مجلس
األم��ة لالنعقاد ألهميتها م��ن خ�لال تكامل
السلطتني التنفيذية والتشريعية وتعاونهما؛
فلمجلس األم ��ة دور أس��اس��ي ف��ي مناقشة
امل��واق��ف الحكومية وتثبيت م��واق��ف ال��وزراء
من خالل اإلشادة بها أو محاسبة الحكومة
ووزرائها في حال كانت بعض قراراتهم غير
مدروسة ولم تؤد إلى النتائج املأمولة.
ل �ق��د ب ��ذل ��ت ال �ح �ك��وم��ة ج� �ه ��ودًا ك �ب �ي��رة ف��ي
م��واج�ه��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،وف��ي
ع��ودة املواطنني العالقني في ال��دول األخ��رى،
وف��ي تخصيص أم��اك��ن الحجر املؤسسي،
وف� ��ي اف �ت �ت��اح م ��راك ��ز ج ��دي ��دة الس �ت �ي �ع��اب
امل �ص��اب�ين ب��ال��وب��اء وع�لاج �ه��م ،وف ��ي ت��أم�ين
مستلزمات ح�ي��اة ال�ن��اس م��ن م��ؤن غذائية
وس �ل��ع أس��اس �ي��ة أخ� ��رى ،وت�ت�ط�ل��ب امل��رح�ل��ة
الجديدة دراسة كل ما قامت به من إجراءات،
ومراجعتها وتقييم ال�ن�ت��ائ��ج ،ب�ه��دف إدارة
امل��رح�ل��ة املقبلة وف��ق النتائج واإلح �ص��اءات
ال �ت��ي ت��م اس�ت�خ�لاص�ه��ا وص�ي��اغ�ت�ه��ا ،وه��و
ما ينتظره الشعب الكويتي الحتواء األزمة
والخروج منها بأقل الخسائر؛ خصوصًا أن
الكثير من خبراء الصحة العاملية يتحدثون
ع��ن م��وج��ات ج��دي��دة م��ن ه��ذا ال��وب��اء تتطلب
االستعداد الدائم ملواجهتها.
***
َّ
كاتالست «مادة حفازة»
( + )5 - 30ق � � ��رارات م ��دروس ��ة = ن�ت��ائ��ج
محمودة

تدفق كالم

الكويت 15

ُك َّتاب وآراء

فن تضييع السالفة

«تضييع السالفة» تعبير باللهجة الكويتية يعني ط��رح م��وض��وع أو
االتيان بفعل حتى يتم نسيان املوضوع األصلي ،ال��ذي لربما يشكل
حساسية ملن يحاول تجنبه بـ«تضييع السالفة»..
وق��د ّ
رن ه��ذا االص�ط�لاح الكويتي القح في عقلي ال��واع��ي عندما طرح
وزير ماليتنا الجديد ،والذي كحلنا عيننا بمرآه ألول مرة في حياتنا
(بصفتنا مهتمني ومراقبني للشأن العام) عندما تم توزيره في الوزارة
الحالية ،األخ ب��راك الشيتان ط��رح اق�ت��راح��ًا وردن ��ا ب��وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي منذ أي��ام ول��م ينفه وه��و طلبه م��ن مجلس الخدمة املدنية
السماح له بإنشاء هيئة رقابة شرعية على أموال هذا البلد! وقد بهتنا
وأعتقد أن الدهشة والصدمة شملت الجميع بمن فيهم طارحو مثل هذا
الشعار بالطالعة والنازلة من املنتمني لألحزاب األصولية التي تتحكم
بنواح كثيرة من مجتمعنا الذي رزئ بها ودللها حتى طغت وتجبرت
عليه وعلى كل افراده ،وانطبق عليها املثل العربي القائل «أعلمه الرماية
كل يوم ..وملا اشتد ساعده رماني»!
***
وس�ب��ب دهشتنا وح�ي��رة أم��رن��ا أن ال��وزي��ر نفسه ط��ال��ب منذ أي��ام من
مؤسسة ال�ب�ت��رول دف��ع م��ا ي�ج��اوز ال�ـ  6م�ل�ي��ارات دي�ن��ار امل��وج��ودة لدى
املؤسسة باسم وزارة املالية ،فهي جزء من األموال العامة او املال العام
الذي ظلم بأمثال هؤالء ممن يتحكمون بالتصرف فيه ..وثار حينها
لغط كبير في املجتمع بني مؤيد ومعارض لذلك ال��رأي ..في حني ترك
األخ وزير املالية األمر للمجهول!

ناهيك ع��ن أكبر أزم��ة اقتصادية تحل على الكويت وك��ل دول العالم
في نقصان مل��وارده��ا املالية وتوقف اعمالها وأع�م��ال القطاع الخاص
برمته تقريبا بسبب أزم��ة ك��ورون��ا امل�ع��اص��رة ..األم��ر ال��ذي سيعرض
او يضغط على وزارة املالية ل�لاق�ت��راض ..ويتسبب في اف�لاس مئات
املصالح التجارية الخاصة ..كل ذلك وعشرات املصائب املالية التي كان
على الوزير معالجتها ..ركنها على جانب ..وطلب تشكيل هيئة رقابة
شرعية يضيفها الى عشرات الهيئات واللجان التي يعد أعضاؤها أيامًا
ويقبضون راتبًا من دون أي نشاط أو عمل يفيد املجتمع وأعضاءه!
***
ً
يكفينا مثال لذلك وزارة األوقاف والهيئات واللجان الشرعية التي تتبع
لها من هيئة طباعة القرآن الكريم التي لم تطبع مصحفا واحدًا ،وباقي
لجانها األخ ��رى ..التي تقتصر العضوية فيها جميعا على املنتمني
لألحزاب األصولية من غير الكويتيني (مصريني وسودانيني)! وهم من
نبذتهم بلدانهم األم ،ففي مصر أطيح بمحمد مرسي الرئيس املصري
االخونجي ،وفي السودان أودع عمر البشير السجن وصودرت عشرات
املاليني من املال العام بحساباته ،وهو شخص منتم لحزب االخوان من
دون مواربة ..فأتباع الرئيسني املخلوعني هم من مسؤولي هيئة رقابة
الشيتان الشرعية..
يكفينا في الكويت عندما أصر «االخوان والسلف» على تغيير املادة 2
من الدستور بإضافة «ال» الى «دين الدولة اإلسالم والشريعة مصدر
أساسي للتشريع» الى املصدر األساسي! لتقوم السلطة وإلرضائهم

علي أحمد البغلي
بتشكيل لجنة الشريعة ،وهي لجنة كان املطلوب منها دراسة القوانني
امل�ت�ع��ارض��ة م��ع ال�ش��ري�ع��ة ،وعملت اللجنة بما ي��زي��د على عقدين من
الزمن ،ولم تتمخض عن شيء ملموس ،فتم حلها والحمد هلل ورجع
األخ الفاضل رئيسها الى حيث ينتمي في الحقيقة ،والكل يدري ويرى
ويشاهد ذلك...
وفي رأينا ان قرار وزير ماليتنا الجديد في كل شيء هو دغدغة مشاعر
أع �ض��اء ال�ح��رك��ة األص��ول�ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س مل�س��ان��دت��ه ف��ي االس�ت�ج��واب��ات
املوجهة ضده ألدائه الوزاري الضعيف ..ولتضييع السالفة عن البالوي
وامل��واض�ي��ع التي ك��ان يتوجب عليه مواجهتها ،ولكنها تفوق قدراته
بشكل ملموس!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
هامش:
عيد فطر سعيدًا على كل القراء واملواطنني الكرام بالرغم من تعكير
«مصيبة كورونا» ألجوائه لكونه «عيدًا كورونيًا» لن ننساه ما حيينا..
وكل عام والجميع بخير...

اثنان نحترمهما
نعم ،نحترم ونقدر األخ أبا معاذ ،وبالقدر نفسه
نحترم ونقدر أيضًا األس�ت��اذ أحمد الصراف.
كم استفدنا من كتاباتهما وطروحاتهما وكم
املعلومات املفيدة التي كانت عناوين محترمة
ملقاالتهما ،ول�ك��ن وم��ع ك��ل األس��ف وم�ن��ذ فترة
ل�ي�س��ت ب��ال�ق�ص�ي��رة وظ��ف ك��ل م��ن االث �ن�ين تلك
امل �س��اح��ات امل�ت��اح��ة ل�ه�م��ا ول �ي��س ل�غ�ي��ره�م��ا في
سبقلا ال�غ��راء ل�ع��راك مستدام ون�ق��اش خ��ارج
ع ��ن امل ��أل ��وف وم �ح��اول��ة ت�ق�ل�ي��ل أه �م �ي��ة بشكل
يبدو متعمدًا لآلخر ،ليس لنا نحن القراء شأن
ف �ي��ه .ف ��رض ع�ل�ي�ن��ا وب �ت �س��ام��ح ي �ج��ب أن ي�ع��اد
النظر فيه احترامًا مل��ن يقرأ وي�ق��در الصحيفة
ومكانتها املرموقة وبتلك اللهجة الخارجة عن

املعقول ومفاهيم ال��زم��ال��ة الصحافية الرزينة،
ول �غ��ة ال�ص�ح�ي�ف��ة ال �غ ��راء .م��ن ح�ق�ن��ا أن ن�س��أل:
ملاذا يفرض علينا كقراء لصحيفة جبلت على
الرقي في الطرح ،تعلمنا منها الكثير وما زلنا،
ً
تمتنع أحيانا عن نشر بعض املواضيع (وهو
َ
اعتبرتها خ��روج��ًا عن
ح��ق م��ؤك��د ل�ه��ا) إذا م��ا
الذوق العام أو قد تصاحبها انعكاسات سلبية
محتملة ل�س�ي��اس��ة ال��دول��ة ال�خ��ارج�ي��ة ال��رف�ي�ع��ة.
ه� ��ذا م ��ا ج �ع �ل �ه��ا أس � �ت ��اذة ال �ص �ح��اف��ة ال �ع��اق �ل��ة
امل�ق� ّ�درة .ولذلك منا إل��ى سبقلا العزيزة ،دعوا
األس �ت��اذي��ن امل�ع�ن�ي�ين ي �ح��ارب أح��ده �م��ا اآلخ��ر
بعيدًا عن ذلك اإلرث األصيل للصفحة األخيرة،
القراء وأنا واحد منهم نناشدكم وضع حد لهذا
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الجدل املؤذي لنا كقراء ،نريد لهما العودة إلثراء
قرائهما باملفيد والطيب من القول ،وان تستمر
الصحيفة ك�م��ا ع��رف�ن��اه��ا ،م��رج�ع�ي��ة سياسية
واق �ت �ص��ادي��ة واج �ت �م��اع �ي��ة ي �ع �ت��د ب�س�ي��اس�ت�ه��ا
وبتوجهها املحترم دائمًا.
وجزاكم اهلل خيرًا.

الحكمة

ّ
من املسلم به أن توجيه سمو األمير في العشر
األواخر بأن يتولى أبناء البلد إدارة شؤونها من
خالل «تقليل االعتماد على الغير في أعمالنا»،
كما قال سموه ،بات مستحقًا وواجب التنفيذ.
ويعني ذل��ك أن على مجلس ال ��وزراء أن يتبنى
«التكويت» كسياسة ملزمة ،وأال يتراجع عن ذلك
تحت أي ظرف متجنبًا التهاون والتراخي بعد
فترة من الحماس كما حدث في تجارب كثيرة
س��اب�ق��ة ع�ل��ى م ��دى ال �ع �ق��ود امل��اض �ي��ة .وب��ال�ف�ع��ل
سارع بعض ال��وزراء باإلعالن عن بدء تفحص
أعداد العمالة الوافدة وتوزيعاتهم على الخريطة
التنظيمية لديهم حتى يتم اس�ت�ب��دال مواطنني
بهم في أقرب وقت ،وتطايرت األخبار بعد ذلك
ليتلقفها الناس من كل حدب وصوب ،كما هو
متوقع ،بالتهليل والتأييد واإلشادة والتعليق.
ولكن ال�س��ؤال امل�ه��م :أليس م��ن الحكمة التريث
ف��ي اإلع�ل�ان ع��ن «التفنيش» ف��ي ه��ذا التوقيت

الصعب ،حيث الظروف القاتمة غير املسبوقة،
ً
بعد أن اقتحم «كورونا» حياتنا ضيفًا ثقيال؟!
وال أعني هنا الكف ع��ن ه��ذه السياسة ،وإنما
التمهيد ل��ذل��ك ب��ات�خ��اذ اإلج � ��راءات ال��واج�ب��ة من
دون ضجيج دعائي ال مبرر له ،خصوصًا أن
جزءًا ليس بالقليل من العمالة الوافدة يعيشون
أوض ��اع ��ًا ص �ع �ب��ة ج � ��راء ف� �ق ��دان وظ��ائ �ف �ه��م أو
ّ
التهديد بفقدانها ،ال سيما أن جلهم يعملون في
القطاع الخاص مع عدم إمكانهم مغادرة البالد
بسهولة في ظل إغالق األجواء وإحجام بعض
دولهم عن استقبالهم ،ناهيك عن وضع أبنائهم
الضبابي من جهة استكمال عامهم الدراسي.
إن علينا أن نتفهم األبعاد األمنية وغير األمنية
للتأجيج الذي حدث في أوساط مخالفي اإلقامة
منهم وال ��ذي ال ي��زال يشتعل على مستويات
م�ت�ف��اوت��ة ب�ين آون ��ة وأخ� ��رى ف��ي ب ��ؤر مختلفة،
واره� ��اق األج �ه��زة امل�خ�ت�ص��ة بمالحقتهم هنا

عبدالحميد علي عبدالمنعم
وه�ن��اك ،ع�لاوة على التكلفة الباهظة إليوائهم
وإطعامهم ،بينما املستهدفون بالتسريح من
ال�ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ي ه��م ش��ري�ح��ة أف �ض��ل تعليمًا
ً
وت��أه�ي�لا ،وعندما تتقطع بهم السبل أي زخم
كريه سيضاف إل��ى ه��ؤالء ف��ي وق��ت نعلم فيه
جميعًا أن هناك من يتربص بالكويت وأمنها
واستقرارها وال يتمنى لها خيرًا وسط محيط
ملتهب أنهكته الفنت والصراعات وتآلبت عليه
صنوف األجندات الخارجية.
ً
أيها السادة ..قليال من الحكمة.

تحويل الكويت إلى ميناء كبير
الكويت تعيش في إقليم صعب بني دول كبرى
ولديها تحديات إقليمية ،والكويت دائمًا تحاول
إقامة عالقات تعادل وتوازن بني جيرانها حتى
يستمر وجود الكويت ،ولديها تحديات داخلية
محلية متمثلة في التطوير والبناء ودفع الرواتب
للموظفني وإدارة شؤون البالد داخليًا.
م��وق��ع ال �ك��وي��ت ال �ج �غ��راف��ي ي��ؤه�ل�ه��ا ألن ت�ك��ون
مركزًا تجاريًا وإقليميًا دوليًا ،وال يتم ذلك إال من
خالل تحويل الكويت إلى ميناء كبير ،والتعاقد
مع الشركات العاملية املعنية بإدارة املوانئ لبناء
عدد خمسة موانئ كبرى على امتداد الشريط
الساحلي الكويتي وبنظام .B.O.T
وب�ب�ن��اء مناطق ح��رة معفاة م��ن ال�ض��رائ��ب في
ش �م��ال ال�ك��وي��ت وج�ن��وب�ه��ا وش��رق�ه��ا وغ��رب�ه��ا،
باإلضافة إلى بناء مراكز حدودية تعنى بالنقل
والشحن والتوزيع حتى يتم بناء موانئ برية
عديدة.
وبناء شبكة مواصالت ونقل كبرى بني الكويت
وال �ع��راق وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة وإي ��ران،

ش �ب �ك��ة ق � �ط� ��ارات ،وط � ��رق أخ � ��رى متخصصة
للشاحنات واملركبات الكبيرة.
امل �ش��اك��ل ال �ت��ي ت�ع��ان�ي�ه��ا ال �ك��وي��ت ف��ي ال��وق��ت
الحالي م��ن عجز ف��ي امليزانية العامة للدولة،
وزي��ادة املصروفات ،وازدي��اد ع��دد الخريجني
وال�ع��اط�ل�ين ال��ذي��ن يبحثون ع��ن ف��رص��ة عمل،
واملشكلة القديمة التي لم تستطع الحكومات
إيجاد حل لها وهي أن للكويت مصدرًا وحيدًا
للدخل.
الفترة املقبلة سوف تكون صعبة وسوف تبرز
مشاكل أخرى.
أعتقد أن ح��ل مشكلة ال�ك��وي��ت ه��و ف��ي أن يتم
ت�ح��وي��ل ال�ك��وي��ت إل��ى م�ي�ن��اء كبير أس ��وة ب��دول��ة
ه��ون��غ ك��ون��غ ،وب��ذل��ك س ��وف ت��رت�ف��ع اإلي � ��رادات
العامة للدولة م��ن خ�لال ال��رس��وم على الشحن
والنقل والتفريغ والتخزين ،وسوف يتم توفير
فرص عمل ،وحتى تكون هناك مصادر بديلة
للدخل من عمل املوانئ والنقل والتخزين.
حينها ستكون الكويت مركزًا تجاريًا إقليميًا

إيمان حيدر دشتي

فواز أحمــد الحمــــد
بني جيرانها وللدول األخرى على الجانب اآلخر
من الخليج وف��ي ال��دول التي تقع شمال العراق
وميناء إقليمي لجميع ال��دول ،وتسهيل حركة
نقل ال�ت�ج��ارة ب�ين ال ��دول ،وب��ذل��ك تصبح مركز
قوة من خالل شبكات النقل واملواصالت التي
سوف تتوافر.
خطط التنمية السابقة ورؤي ��ة ال�ك��وي��ت 2035
والخطط املستقبلية التي نسمع عنها كل يوم
كلها اجتهادات حكومية للبناء والتطوير ،ولكن
تجب إع��ادة النظر في جميع تلك ال��رؤى حتى
ت�ت��م االس �ت �ف��ادة م��ن م��وق��ع ال�ك��وي��ت ال�ج�غ��راف��ي
بتحويلها إلى مركز للموانئ.

ف��ي ع��ام  ،١٩٩٣ف��ي كلية ال�ت�ج��ارة ك��ان يحاضر لنا الدكتور
امل�ص��ري الفاضل عبدالحميد منير ،ويحثنا على العمل في
القطاع الخاص ،فتساءل عن سبب عدم توجه الكويتيني للعمل
فيه ليأتيه الجواب من أعلى امل��درج من أح��د الطلبة الكويتيني
«إن ف��ات��ك امل �ي��ري ت�م��رغ ف��ي ت��راب��ه» .ت�خ��رج�ن��ا ف�ت��وج��ه معظم
الطلبة للعمل في القطاع الحكومي ،وج��زء للعمل في القطاع
الخاص .وتواصلت الحمالت التشجيعية من الحكومة وبعض
ال �خ �ط��وات ال�خ�ج��ول��ة ل�ح��ث ال�ش�ب��اب ع�ل��ى ال�ق�ي��ام بمشاريعهم
الخاصة أو العمل في القطاع الخاص على الرغم من أن معدل
األجر الشهري للقطاع الخاص أقل بحوالي  ٢٢في املئة للذكور
و ٣٤ف��ي امل�ئ��ة ل�لإن��اث ع��ن القطاع الحكومي ،ناهيك ع��ن عدم
اإلحساس باألمان وساعات العمل الطويلة وتغلل الشللية في
بعض قطاعاتها .هناك حوالي  ٢٠في املئة من الشباب يعملون
ف��ي «ال� �خ ��اص» ،إض��اف��ة إل ��ى ج�م��ع آخ ��ر ش��ق ط��ري�ق��ه بنفسه
معتمدًا على عمله الخاص في تأمني دخله الشهري ،هروبًا
من البطالة املقنعة.
ومع مؤشرات طول األزمة ال بد من إثارة هذا امللف ،خصوصًا
بعد الصمت أو تجاهل بعض املسؤولني للمشكلة أو االنسحاب
التكتيكي الذي قام به آخرون من انشغالهم بجائحة كورونا،
وتلويح «الشؤون» أن أصحاب العمل ملتزمون بمسؤولياتهم
في تحويل رواتب العاملني لديهم إلى البنوك وفقًا للنظم املعمول
ب�ه��ا ،ن�ت�س��اءل :إذا تمكن ص��اح��ب العمل م��ن دف��ع ه��ذا الشهر،
فكيف سيدفع األش�ه��ر امل�ق�ب�ل��ة؟! ليس ك��ل أص�ح��اب األع�م��ال
بنوكًا وشركات عمالقة لديها من املالءة املالية ما يمكنها من
دفع األجور ألشهر مقبلة وغير معلومة ،قد يكون هناك تجار
أزمات كما وجد على مر العصور تجار حروب ،ولكن مشكلة
ارت �ف��اع اإلي� �ج ��ارات ،س ��واء ال�س�ك�ن��ي أو االس �ت �ث �م��اري ،مشكلة
قديمة ،لكن لم يشمل القرار على الرغم من بعض إيجابياته
وقف دفع اإليجارات أو تأجيلها ،بل جوهر القرار هو االقتراض
بفوائد والسداد على خمس سنوات ،صاحب العمل مجبر على
س��داد روات��ب وإي �ج��ارات ف��ي فترة انقطاع ع��ن العمل م��ن دون
ً
أي حماية لنشاطه مستقبال ،فما يدريك أن ه��ذا املوظف بعد
تسلم كامل رواتبه وبمجرد انتهاء األزمة طلب تحويل إقامته
واالنتقال إلى العمل لدى املنافسني؟! ومن يضمن له بعد سداد
ه��ذه اإلي �ج��ارات التجارية م��ع ع��دم االن�ت�ف��اع أال يطلب صاحب
العقار زيادة اإليجار وفق القانون املعمول به حاليا؟! ما أدراك
أن نماذج األعمال واملشاريع التجارية بعد كورونا ستظل على
حالها وبمعدالت األرب��اح نفسها ليتمكن من السداد؟! وكيف
سنضمن ع��دم تسريح الشباب الكويتي م��ن القطاع الخاص
بعد كورونا؟! نحن كأفراد ال نعلم أعداد الكويتيني في القطاع
ال�خ��اص وأص �ح��اب امل�ش��اري��ع املسجلني على ال�ب��اب الخامس،
لكن بالتأكيد ل��دى الحكومة ه��ذه البيانات ،وم��ا أثبتته جائحة
كورونا أن الحكومة إن تواجد لديها العزم واإلرادة فقادرة على
إيجاد الحلول ووضع الخطط القابلة للتنفيذ من دون الرجوع
إلى اتحادات وجمعيات أو رج��ال أعمال وتتشتت االقتراحات
وال �ق��رارات ف��ي م��ا بينها ،خصوصًا أن الحكومة تملك القوة
اإلداري ��ة وامل��ادي��ة ولديها م��ن ال�خ�ب��راء والعاملني لوضع حلول
قصيرة املدى وطويلة األمد إلنقاذ الوضع االقتصادي أثناء وما
ً
بعد جائحة كورونا ..وإال ستجد نفسها مستقبال أمام جيش
من الراغبني في التمرغ بتراب امليري!

التصرف في المال العام

املقال اليوم عبارة عن حكاية أرويها لكم عن حال التصرف
في املال العام:
ك��ان قلب موسى ب��ن أب��ي الغسان يدمى وه��و يشهد تسليم
غرناطة املسلمة إلى ملوك النصارى ،وكان أكثر ما يؤمله ذلك
التخاذل والضعف لدى الخاصة والعامة ،ويحس بالعجز إزاء
األحداث الرهيبة املتالحقة ..كان ذلك في األندلس.
ت�ج��د أح�ي��ان��ًا ق�ي��ادي��ًا وت�ح��ت ت�ص��رف��ه أم ��وال ليست ل��ه وإن�م��ا
ُمؤتمن عليها ،وهو ليس باألمني ،وال يرجع بقراراته الرجعية
التي تطول يداه كالفهد على الفريسة ولكنه ليس باملتخصص
في القانون وثغراته ويحتاج إلى من يكون أمامه ويشفق عليه
حتى ال يتعرض لعقوبات قانونية تدينه.

ويأتي ذاك املفبرك واملدهن ال��ذي يأتي له بما ينير له الطرق
املظلمة بالقوانني والتالعب باأللفاظ وانك يا مسؤول يا مبجل
لست بالسارق وال املتطاول على املال العام ،وأنت أخذت نتائج
جهدك املضني في سبيل استثمار األموال التي أنت مسؤول
عنها ،والخزينة ُملئت وما ستقبضه هو خارج الخزينة وليس
مما هو مقيد في الدفاتر الرسمية ..وتستمر الحكاية السخيفة
لينتقل هذا الثعلب إلى مكان آخر ليبث سمومه وفكره الننت
ويبتز الشعوب ليحصد سيل الشتائم وبعدها يكون استدرج
ال �ن��اس وامل�ه��اج�م�ين ل�ل�ق�ض��اء وح�ص��د األم� ��وال ت�ع��وي�ض��ًا عن
الهجوم والتشهير ليكون أمامنا ونشفق على حالنا.
ويذهب إلى حيث أتى ونرمم الترميم الجذري لحالنا الصعب..

الجمهور ..وعرفت السبب :وه��و أن الصياد يحفر له حفرة
بمقاسه على خ��ط سيره ويغطي الحفرة ب��األع�ش��اب وورق
الشجر ..وعندما يسقط وال يعرف ال�خ��روج تأتيه مجموعة
م��ن األف ��راد يلبسون ال�ل��ون األح�م��ر وي�ن��زل��ون عليه بالضرب
وليأتي م��ن ي��رت��دون اللباس األزرق وي�ب�ع��دون م��ن يضربون
عبدالله علي القبندي
الفيل ويطعمونه ..هكذا يوميًا اللون األحمر يزدادون ضربًا
واألزرق ي��زدادون حميمية ،وبعد أي��ام يخرجونه من الحفرة
خلصت الحكاية.
بعد أن يطعموه ويغسلوه ..وهكذا يظل الفيل وف��ي ذهنه أن
ال�ل��ون األزرق ه��و املخلص وه��و ال�ك��رت ال��راب��ح وبقربه األم��ان
الترويض
يحتار الفرد كيف ألفراد استطاعوا أن يأتوا بالفيل إلى حديقة ألن بغيابه اللون األحمر الذي يضربه الضرب املبرح واملؤذي.
الحيوان ..بل إن هناك من يطعمه ومن يغسله ومن يداعبه أمام وهذا يسمونه الترويض.
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تفاؤل بعودة «الكالتشيو»
أبدى فينشينزو سبادافورا وزير الشباب والرياضة اإليطالي ،تفاؤله بشأن عودة منافسات
ال��دوري اإليطالي لكرة القدم بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا
املستجد .وق��ال س�ب��اداف��ورا -ف��ي تصريحات نقلتها شبكة «س�ك��اي إيطاليا»« :أود أن أك��ون
متفائال بشأن عودة البالد إلى وضعها الطبيعي وأيضا البطولة ،إذا تعافت البالد ،فيمكن
لكل الرياضات ان تعود مرة أخرى».
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ثقة في استكمال «البريميرليغ»
أبدى املدير التنفيذي للدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم
ّ
ريتشارد ماسترز ثقته بإمكانية استئناف املوسم املعلق
بسبب فيروس ك��ورون��ا املستجد في يونيو املقبل ،بعدما
بدأ «مشروع االستئناف» يكسب زخما كبيرا.
وع��ادت األن��دي��ة ال��ى ال�ت��دري�ب��ات ه��ذا األس�ب��وع بمجموعات
ص �غ �ي��رة ،ول �ك��ن م ��ع امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ت �ب��اع��د االج �ت�م��اع��ي
واملسافة اآلمنة ،فيما تأمل الرابطة استكمال املباريات الـ92
املتبقية في  12أو  19يونيو.
خضع العبو ومدربو وموظفو ال��دوري املمتاز لفحوصات
«كوفيد  ،»19حيث أتت نتائج ستة أفراد إيجابية بمن فيهم
مدافع واتفورد أدريان ماريابا.
وقال ماسترز لهيئة االذاعة البريطانية «بي بي سي» إننا
«قمنا بالخطوة األول��ى .إنه أمر عظيم للجميع ،بمن فيهم
الجماهير ،أن نرى العبينا يعودون الى التمارين».
وتابع ماسترز «نحن واثقون بأقصى قدر ممكن» أن األندية
قادرة على استئناف املباريات في يونيو من دون تحديد أي
موعد ،مشيرا الى انه تحتم على الرابطة أن تكون «مرنة».
وف��ي الوقت ال��ذي تخطو فيه بطولة البريميرليغ خطوات
صغيرة لتسير على خطى البوندسليغا ومعاودة نشاطها،
وضعت كل من فرنسا واسكتلندا وهولندا حدا لبطولتها
بسبب الجائحة ،فيما أق��ر م��اس�ت��رز بالحاجة إل��ى «خطط
الطوارئ».
وعارض كل من قائد واتفورد تروي ديني والفرنسي نغولو
ك��ان�ت��ي الع��ب خ��ط وس��ط تشلسي ال �ع��ودة ال��ى ال�ت�م��اري��ن
خشية من نقل العدوى الى أقاربهما.
فيما صرح وزير الثقافة أوليفر دودن أن املرحلة الثانية
التي تشمل االحتكاك خالل التمارين في الرياضات
املحترفة قد تحظى على موافقة الحكومة «في وقت
الحق من هذا األسبوع».
ل�ك��ن م��اس �ت��زر أك ��د أن ال��راب �ط��ة ل��ن ت��واف��ق ع�ل��ى ه��ذه
ال�خ�ط��وة اال ع�ن��دم��ا ت��راه��ا آم �ن��ة ،م�ع�ت�ب��را أن��ه «م��ا كنا
لنتخذ الخطوة األول��ى للعودة إلى التدريب لو لم نكن
مقتنعني بأننا خلقنا بيئة آمنة جدا لالعبني».
وتابع «إنها الخطوة األول��ى ،ويجب أن نكون على يقني
قبل االنتقال الى مرحلة االحتكاك في التمارين ..لقد قمنا
بكل م��ا ف��ي وسعنا لجعل ال �ع��ودة ال��ى ال�ت�م��اري��ن آم�ن��ة قدر
اإلمكان ..علينا أن نحترم قرارات الالعبني الذين ال يرغبون
في العودة».
س�ت�ق��ام امل �ب��اري��ات خ�ل��ف أب ��واب م��وص��دة ب��وج��ه الجماهير
بسبب الفيروس ،اال ان ماسترز أك��د أن الرابطة ترغب في
إقامة املباريات في مالعب االندية وال في أماكن محايدة
ك�م��ا ك��ان االق �ت��راح األول ،م�ش�ي�رًا إل��ى «أن �ن��ا ن�ت�ح��دث مع
السلطات بشأن ذلك».
وتابع «أعتقد أنه يمكننا أن نناشد املشجعني عدم التجمع
خ ��ارج م�لاع��ب ك ��رة ال �ق��دم أو ال��ذه��اب إل ��ى م �ن��ازل اآلخ��ري��ن
ملشاهدة املباريات في انتهاك لتوجيهات الحكومة».

حكم عبدالمولى

فيرمينيو خالل تدريبات ليفربول

ِّ
متخوف
كانتي
من «كورونا»
كشفت وسائل إعالم بريطانية أن الفرنسي نغولو كانتي
العب وسط تشلسي قد يغيب عن املباريات املتبقية هذا
املوسم في حال استئناف ال��دوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم بعد أن أبدى بعض املخاوف من العودة إلى التدريبات.
وذك ��رت وس��ائ��ل إع�ل�ام م��ن بينها هيئة اإلذاع ��ة البريطانية (ب��ي.
ب��ي.س��ي) وش�ب�ك��ة س �ك��اي س �ب��ورت��س ،أن ك��ان�ت��ي ح�ض��ر ملركز
ك��وب�ه��ام ال�ت��دري�ب��ي ال�ت��اب��ع لتشلسي ي��وم ال�ث�لاث��اء لكنه حصل
من وقتها على إذن بالتدريب في منزله بعد أن أب��دى بعض
املخاوف.
وقال تروي ديني قائد واتفورد إنه لن يعود للتدريبات خوفًا
على سالمة طفله الرضيع في ظل استمرار تفشي فيروس
كورونا املستجد «كوفيد  »19 -حول العالم.

إلغاء «كالوسورا» ..دون تتويج بطل
ُ
أن ال �ق��رار ات�خ��ذ «م��ن أج��ل ض�م��ان أال
ي�ت��أذى أح��د ف��ي عائلة ك��رة ال�ق��دم من
الع �ب�ي�ن ،م��درب�ي�ن ،م �س��ؤول�ين ،ح�ك��ام،
مشجعني أو صحافيني».
ول ��م ي �ح��دد ال �ب �ي��ان أي م��وع��د ج��دي��د
لبطولة أب�ي��رت��ورا ،حيث ذك��ر البيان

س � �ن� ��وي� ��ًا ،أب� � �ي � ��رت � ��ورا (اف� �ت� �ت ��اح� �ي ��ة)
وكالوسورا (ختامية) ،حيث توقفت
األخ� �ي ��رة ب�س�ب��ب «ك��وف �ي��د  »19 -في
العاشر من م��ارس الفائت ،مع تبقي
سبع مراحل على النهاية.
وج� ��اء ف��ي ب �ي��ان ص� ��ادر ع��ن ال��راب�ط��ة

وض �ع��ت راب� �ط ��ة ال � � ��دوري امل�ك�س�ي�ك��ي
ل� � � �ك � � ��رة ال � � � �ق� � � ��دم ح� � � � � �دًا ل� �ب� �ط ��ول� �ت� �ه ��ا
«ك�ل�اوس��ورا» بسبب تفشي فيروس
كورونا املستجد من دون تتويج أي
بطل.
وي�ض��م ال ��دوري املكسيكي بطولتني

رابطة «البوندسليغا»
ِّ
تحذر من االحتفال الجماعي
ك�ش�ف��ت ت �ق��اري��ر ص�ح��اف�ي��ة ف��ي أمل��ان�ي��ا
َّ
أن راب � �ط ��ة ال � � � ��دوري األمل� ��ان� ��ي ح � ��ذرت
األن � ��دي � ��ة ب �ش �ك��ل ع ��اج ��ل م� ��ن اح �ت �ف��ال
الع �ب �ي �ه��ا ب� ��إح� ��راز أه � � � ��داف ،ب �ش �ك��ل ال
ي �ت��واف��ق م��ع ق��واع��د م�ك��اف�ح��ة ف�ي��روس
ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د ،وش � � ّ�ددت ال��راب�ط��ة
ع�ل��ى ال�ت��داب�ي��ر ال �ص��ارم��ة ف��ي مواجهة
الفيروس.
وكتبت صحيفة بيلد األملانية أن هذا
ال �ت �ح��ذي��ر ج� ��اء ف ��ي خ �ط ��اب م ��ن ث�ل�اث
ص �ف �ح��ات ،ب�ع�ث�ت��ه ال��راب �ط��ة إل ��ى أن��دي��ة
الدرجتني األولى والثانية.

ونقلت الصحيفة عن الخطاب :من بني
ردود ال�ف�ع��ل اإلي�ج��اب�ي��ة ،وردت أيضًا
ردود فعل نقدية أعطتنا الشعور بأن
ت��رك�ي��ز وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وال� ��رأي ال�ع��ام،
ّ
ينصب
ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ال �س��اس��ة أي �ض��ا،
على التزام األندية بجميع التعليمات
والتدابير.
وك � � ��ان ت� �ج � ّ�م ��ع الع � �ب ��ي ن � � ��ادي ه �ي��رت��ا
برلني ح��ول قائدهم فيداد إيبزيفتش
ل�ل�اح� �ت� �ف ��ال ب� � ��أه� � ��داف ال � �ف� ��ري� ��ق أم � ��ام
ه��وف �ن �ه��اي��م ف ��ي أول ي� ��وم الس�ت�ئ�ن��اف
ال� � � ��دوري م ��ن دون ج �م �ه ��ور ،ق ��د أث ��ار

ن �ق��اش��ًا ع ��ام ��ًا .وأوص � � ��ت ال ��راب� �ط ��ة ف��ي
ّ
خطتها امل�ت�ع��ل�ق��ة ب��ال�ن�ظ��اف��ة الصحية
وال � �س�ل��ام� ��ة ب ��ال� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى م �س��اف��ة
التباعد أثناء االحتفال بإحراز أهداف،
وسمحت فقط بالتالمس بني الالعبني
باملرافق واألقدام.
ولفتت الرابطة إلى االهتمام مرة أخرى
ب��أن��ه ف��ي ح ��ال ظ �ه��ور ح��ال��ة إي�ج��اب�ي��ة
بـ«كوفيد ــــ  »19فسيقدم مكتب الصحة
امل�خ�ت��ص تتبعا م�ف� ّ�ص�لا للمخالطني،
وربما لجأ إلى صور تلفزيونية أيضًا
لتحديد مدى تدابير الحجر املحتملة.

هاالند نجم دورتموند محتفالً بهدفه في مرمى شالكه مع زمالئه «عن ُبعد»

المباريات المنقولة اليوم
القناة

القادسية لم يوافق
على المحترفين الخمسة

الفريقان

التوقيت
الدوري األلماني (المرحلة السابعة والعشرون)

شالكه × أوغسبورغ

 2.30ظهرا

beIN Sports HD 1

ماينتس × اليبزيغ

 4.30مساء

beIN Sports HD 1

كولن × فورتونا دوسلدورف

 7.00مساء

beIN Sports HD 1

أن «توجيهات وزارة الصحة ستحدد
املوعد».
وي ��أت ��ي ه � ��ذا ال � �ق� ��رار ب �ع��د ي � ��وم ع�ل��ى
إعالن نادي سانتوس الغونا إصابة
ثمانية العبني في صفوفه ،ما شكل
نكسة إلمكانية استئناف املنافسات.

مستقبل كوتينيو
في مهب الريح

كوتينيو

ل��م يلجأ ن��ادي ب��اي��رن ميونخ األمل��ان��ي لكرة
ال �ق��دم ال��ى خ �ي��ار ش ��راء ال �ب��رازي �ل��ي فيليبي
ك��وت�ي�ن�ي��و ،امل �ع��ار م��ن ب��رش�ل��ون��ة االس�ب��ان��ي،
وف ��ق م��ا أك� ��ده ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ن��ادي
البافاري كارل-هاينتس رومينيغيه.
وق ��ال رومينيغيه ف��ي ح��دي��ث م��ع صحيفة
«دير شبيغل» إن خيار الشراء بقيمة 120
م�ل�ي��ون ي ��ورو ( 130م�ل�ي��ون دوالر) انتهت
صالحيته «ولم ّ
نفعله».
وتابع «اآلن سنقوم بوضع تخطيط للفريق
داخ�ل�ي��ا (ل�ل�م��وس��م امل�ق�ب��ل) وس �ن��رى م��ا إذا
سيكون له دور للعب معنا أو ال».
ان �ض ��م ك��وت �ي �ن �ي��و ال� ��ى ب ��اي ��رن م ��ن ال �ن ��ادي
ال�ك��ات��ال��ون��ي ف��ي أغ�س�ط��س امل��اض��ي ،اال ان��ه
ف�ش��ل ف��ي ال�ت��أل��ق وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ث �ب��ات في
مستواه.
ش� ��ارك ف ��ي  23م� �ب ��اراة م ��ن أص ��ل  25في
ال�ب��ون��دس�ل�ي�غ��ا ،ق�ب��ل تعليق امل�ن��اف�س��ات في
م � ��ارس ال �ف��ائ��ت ب �س �ب��ب ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا
املستجد ،لكنه شارك أساسيا في  15منها
فقط.
في رصيد الدولي البرازيلي ثمانية أهداف
وس ��ت ت �م��ري��رات ح��اس �م��ة م��ع ب �ط��ل امل��ان�ي��ا
ف��ي امل��واس��م السبعة امل��اض�ي��ة ،اال ان��ه غ��اب
ع��ن امل �ب��اراة االول ��ى ب�ع��د اس�ت�ئ�ن��اف امل��وس��م
األس �ب��وع امل��اض��ي ب�ع��د خ�ض��وع��ه ل�ج��راح��ة
بكاحله في ابريل.
بينما أك��د رومينيغيه أن س��وق االنتقاالت
لن تشهد صفقات باهظة بسبب التداعيات
املالية للجائحة على األندية.

أعلن املدير العام للفريق األول
ل �ك��رة ال �ق��دم ب �ن��ادي ال�ق��ادس�ي��ة
ن��اص��ر بنيان ،أن القادسية ما
زال متمسكًا باملقترح الخاص
بتقليص ع ��دد امل�ح�ت��رف�ين إل��ى
أرب �ع��ة ف�ق��ط ف��ي ق��ائ�م��ة ال�ف��ري��ق
امل �ح �ل �ي��ة ف� ��ي س� �ج�ل�ات ات� �ح ��اد
ال � � �ك� � ��رة اع� � �ت� � �ب � ��ارًا م� � ��ن م ��وس ��م
 ،2020/2021وال� ��ذي س�ب��ق أن
تقدم به نادي القادسية رسميًا
ض �م��ن امل �ق �ت��رح��ات ف ��ي ج ��دول
أع � �م� ��ال ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
التحاد الكرة بتاريخ  9فبراير
امل��اض��ي ،وال� ��ذي ت�ض�م��ن أيضًا
وج � � � � ��ود  3الع � � �ب� �ي��ن م � � ��ن غ �ي��ر
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن أو غ �ي ��ر م �ح ��ددي
ال�ج�ن�س�ي��ة ح �ت��ى ي �ت �م��اش��ى مع
الئ�ح��ة االت �ح��اد اآلس �ي��وي لكرة
القدم.
ً
ون� �ف ��ى ب� �ن� �ي ��ان م� ��ا ت � � ��ردد ن �ق�ل�ا
ع��ن ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة ف��ي ات�ح��اد

ناصر بنيان

ال � �ك ��رة ب � ��أن األن� ��دي� ��ة ال �ك �ب �ي��رة،
وع� � �ل � ��ى رأس � � �ه� � ��ا ال � �ق� ��ادس � �ي� ��ة،
ترحب باإلبقاء على املحترفني
ال�خ�م�س��ة ،م��وض�ح��ًا أن اللجنة
الفنية لم تتشاور مع القادسية،
وم��ن امل��ؤس��ف أن تتم م�ص��ادرة
رأي ووج� �ه ��ة ن �ظ��ر ال �ق��ادس �ي��ة
بهذه الطريقة.

من جانب آخر ،يواصل الفريق
األول ل� �ل� �ك ��رة ت� ��دري � �ب� ��ات� ��ه ع��ن
ب� �ع ��د ت� �ح ��ت إش � � � ��راف ال� �ج �ه ��از
الفني بقيادة األسباني بابلو
ف ��ران� �ك ��و ،وت �ش �م��ل ال �ت��دري �ب��ات
ال �ت��ي ي�خ��وض�ه��ا ال�لاع �ب��ون في
م �ن��ازل �ه��م رف� ��ع امل� �ع ��دل ال �ب��دن��ي
التدريبي وتقوية العضالت.

الرابطة الفرنسية واألندية
تدخل معترك القضاء
ح �ق �ق��ت راب � �ط� ��ة م �ح �ت ��رف ��ي ك ��رة
ال �ق ��دم ال �ف��رن �س �ي��ة ف ��وزه ��ا األول
على أندية ليون وأميان وتولوز
املعترضة على إيقاف منافسات
«ليغ  »1وحسم ترتيبها بسبب
تفشي فيروس كورونا املستجد.
وب ��ات ��ت ت �ل��ك األن� ��دي� ��ة م�ض�ط��رة
ل � �ل � ��دف � ��اع ع� � ��ن ق �ض �ي �ت �ه ��ا أم� � ��ام
م �ج �ل��س ال� � �ش � ��ورى ،وذل� � ��ك ب�ع��د
لجوئها إل��ى إج ��راء ط��ارئ أم��ام
امل �ح �ك �م��ة اإلداري � � � ��ة ف ��ي ب��اري��س
املرتبطة بها رابطة ال��دوري «أل
أف ب��ي» ،بسبب إي�ق��اف ال��دوري

وال �ت �ص �ن �ي��ف ال �ن �ه��ائ��ي امل�ع�ت�م��د
ملوسم /2020.2019
ق��ال��ت ال��راب�ط��ة ف��ي ب�ي��ان «أخ��ذت
ال��راب �ط��ة ب��ارت �ي��اح ع�ل�م��ًا برفض
ال �ط �ع ��ون ال� �ت ��ي ق��دم �ت �ه��ا أن��دي��ة
ل � �ي ��ون وام� � �ي � ��ان وت � ��ول � ��وز أم� ��ام
قاضي االستئناف».
وت��اب �ع��ت ال ��راب �ط ��ة أن ال �ق��اض��ي
ّ
«أي� ��د ،ع�ب��ر ث�لاث��ة أوام ��ر ص��درت
الجمعة ،ق��رارات عامة اتخذتها
راب� �ط ��ة ال� � � ��دوري ف ��ي  30أب��ري��ل
املاضي ،ال يمكن الطعن فيها إال
أمام مجلس الشورى» املختص

في هذه املسألة بحسب الرابطة.
وك ��ان ��ت راب �ط ��ة ال� � ��دوري أع�ل�ن��ت
ف ��ي ن �ه��اي��ة أب ��ري ��ل ات� �ب ��اع أوام ��ر
ال �ح �ك ��وم ��ة وت �ف �ع �ي��ل ال �ت��وق �ي��ف
ال�ن�ه��ائ��ي مل��وس��م ال��درج��ة األول��ى
قبل  10مراحل من نهايته بسبب
ف� � �ي � ��روس ك� � ��ورون� � ��ا امل �س �ت �ج ��د،
ُ
معتمدة ترتيبًا ت��وج م��ن خالله
س� ��ان ج �ي ��رم ��ان ب��ال �ل �ق��ب وح ��رم
ليون من التأهل إلى املسابقات
القارية ،وهبوط تولوز واميان
إل ��ى ال ��درج ��ة ال �ث��ان �ي��ة وص �ع��ود
لوريان ولنس.

استئناف الدوري البرتغالي
في يونيو
ح� � � � � � � ��ددت راب � � � � �ط � � � ��ة ال� � � � � � � ��دوري
ال�ب��رت�غ��ال��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ت��اري��خ
ال � �ث� ��ال� ��ث م � ��ن ي ��ون� �ي ��و م ��وع ��دا
الس�ت�ئ�ن��اف م�ن��اف�س��ات��ه املعلقة
م� �ن ��ذ م � � ��ارس امل� ��اض� ��ي ب�س�ب��ب
فيروس كورونا املستجد ،على
ان تقام من دون جمهور.
ون �ش��رت ال��راب �ط��ة ج ��دول تسع

م � � ��ن امل� � � ��راح� � � ��ل امل � �ت � �ب � �ق � �ي ��ة م��ن
البطولة ( 25حتى  ،)33على ان
ت�ح��دد ف��ي وق��ت الح��ق برنامج
املرحلة األخيرة التي من املقرر
ان تقام في  21يوليو.
وك��ان��ت ال�ح�ك��وم��ة ال�ب��رت�غ��ال�ي��ة
ق � ��د أج� � � � ��ازت ال� �ش� �ه ��ر امل ��اض ��ي
اس�ت�ئ�ن��اف م�ن��اف�س��ات البطولة

املعلقة منذ  12م��ارس ،اعتبارا
من األس�ب��وع األخير من مايو،
ب� � �ش � ��رط إق� ��ام � �ت � �ه� ��ا م � � ��ن دون
ج�م�ه��ور واع �ت �م��اد ب��روت��وك��ول
صحي صارم.
كما سيتم إخضاع أفراد الفرق
ل� �ف� �ح ��وص دوري � � � ��ة أس �ب��وع �ي��ا
لكشف «كوفيد.»-19

انطالق «كأس أوروبا» اإللكترونية
ان �ط �ل �ق��ت أم � ��س م �ن��اف �س��ات
ك � ��أس أوروب � � � ��ا  2020ل �ك��رة
ال � � � �ق� � � ��دم ،ل � �ك� ��ن ل � �ي� ��س ع �ل��ى
امل� �س� �ت� �ط� �ي ��ل األخ � � �ض� � ��ر ،ب��ل
ع �ب��ر األل� �ع ��اب االل �ك �ت��رون �ي��ة
التي شكلت بديال لالتحاد
األوروب � � ��ي ل�ل�ع�ب��ة (ي��وي �ف��ا)،
ب� �ع ��دم ��ا اض � �ط ��رت ��ه ت �ب �ع��ات
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د
إلرج��اء البطولة التي كانت
مقررة في صيف هذا العام.
وب��دال من نجوم القارة مثل
ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي ك��ري �س �ت �ي��ان��و
رونالدو والفرنسي كيليان
م �ب��اب��ي واإلن �ك �ل �ي��زي ه ��اري
ك � �ي� ��ن ،س � �ي � �ك � ��ون «ن � � �ج� � ��وم»
امل�ن��اف�س��ة ش�ب��ان��ا يجلسون
خ �ل��ف ش ��اش ��ة وي �ت �ح �ك �م��ون
بالالعبني عبر جهاز «بالي
ستيشن».
وستكون بطولة «إي يورو»
(ك��أس أوروب��ا االلكترونية)
األول � ��ى م��ن ن��وع �ه��ا ،وت��أت��ي
ف � � ��ي ظ � � ��ل زي� � � � � � ��ادة م� � �ط � ��ردة
ب ��اإلق� �ب ��ال ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ن��وع
من املنافسات في األسابيع
األخ � � � � � �ي� � � � � ��رة ،م � � � ��ع ال� � �ق� � �ي � ��ود
ال��واس�ع��ة التي فرضت على
التنقل والسفر للوقاية من
تفشي «كوفيد ،»-19وتوقف
م �ع �ظ��م م� �ن ��اف� �س ��ات ال �ل �ع �ب��ة
الشعبية األولى عامليا ،على
ال��رغ��م م��ن أن بعضها (مثل
الدوري األملاني لكرة القدم)
ب��دأ بالعودة تدريجيا ،لكن
خلف أب��واب موصدة بوجه
املشجعني.
وي� � �ق � ��ول ال� �ف ��رن� �س ��ي ل �ط �ف��ي

الفرنسي لطفي دراجي بطل عام ( 2018ا.ف.ب)

دراج��ي «سيكون كل الحمل
على كاهلنا».
وت � ��وج ه� ��ذا ال� �ش ��اب ال �ب��ال��غ
م ��ن ال �ع �م��ر  21ع ��ام ��ا ،بطال
لفرنسا في عام  ،2018وهو
«ي � ��داف � ��ع» ع ��ن أل � � ��وان ن ��ادي
موناكو.
وتابع «سنمثل فرنسا لكن
ليس على أرض امللعب ،بل
من خالل اللعبة االلكترونية،
ون� �ح� �ظ ��ى ب �ك �م �ي��ات ه��ائ �ل��ة
م��ن ال�ت�ش�ج�ي��ع» ،ع�ل�م��ا بأنه
سيكون زميال لوليد رشيد
ت � �ي � �ب� ��ان ال � � � ��ذي ت � � ��وج ب �ط�لا
ألوروبا للمنافسات الفردية
عام .2019
وأض ��اف دراج ��ي «ل�ق��د خاب
أملنا لتأجيل كأس أوروب��ا،
ل �ك��ن ف ��ي ال ��وق ��ت ع �ي �ن��ه ه��ذا

األم� � � � ��ر ي� �س� �ل ��ط م� � ��زي� � ��دا م��ن
الضوء علينا».
واضطر االتحاد القاري في
م ��ارس امل��اض��ي ال��ى تأجيل
البطولة ال�ت��ي ك��ان��ت مقررة
ب�ين  12ي��ون�ي��و و 12يوليو
 ،2020ال ��ى ال �ف �ت��رة ال��زم�ن�ي��ة
نفسها تقريبا العام املقبل.
وت � � �ق� � ��ام «ك � � � � ��أس أوروب � � � � � ��ا»
االلكترونية في عطلة نهاية
األس� � � �ب � � ��وع ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة 16
منتخبا ،وتوفر للمشاركني
فيها جوائز مالية تصل الى
 40ألف يورو.
وع��ادة ما يحصل الالعبون
«االلكترونيون» على رواتب
من األندية التي يمثلونها،
تراوح بني ألفني وستة آالف
يورو شهريا.
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أعلى مد
البحـــــــر

حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية
وتتكاثر السحب تدريجياً والرياح جنوبية شرقية
إلى معتدلة السرعة ( 12ـــ  40كلم /ساعة).

أدنى جزر

7.42 6.50 12.07 1.42
ً
صباحا

ً
ظهرا

ً
صباحا

مساءً

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

كالم الناس

زاوية حادة

أحمد الصراف

بدر خالد البحر

إقبال األحمد

a.alsarraf@alqabas.com.kw

رمية الجوهرة الوسيمة
ل�ي��س ل�ل�ص�ح��اف��ة ف��ي ال� ��دول ال �ح��رة وض��ع
رس � �م� ��ي ،وه � ��ي ت �خ �ض��ع مل� ��ن ي �ص ��دره ��ا،
وم��ع ه��ذا س�م�ي��ت بالسلطة ال��راب �ع��ة ،على
اعتبار أنها مكملة لسلطات الدولة الثالث،
التنفيذية والتشريعية والقضائية ،ولكنها
ل�ي�س��ت ج ��زءا م�ن�ه��ا ،ب��ل رق�ي�ب��ة ع�ل�ي�ه��ا ،او
هكذا يفترض.
كان للصحافة دور حيوي في إماطة اللثام
عن قضايا فساد وفضائح مالية وجنسية
وجرائم لم تكن حتى السلطتان ،التنفيذية
أو التشريعية ،تعلمان بها أو اختارتا غض
النظر او التستر عليها.
م��ع دخ��ول�ن��ا ف��ي ع��ال��م ال�س��وش�ي��ال ميديا،
أص�ب�ح��ت ه ��ذه ال��وس��ائ��ل ت��زاح��م صحافة
الخبر ف��ي س��رع��ة النشر وق��وت��ه ،لقدرتها
على بث أي خبر كان ،بكل ما يحتويه من
خطورة أو كذب على مدى  24ساعة ،من
دون خوف من التبعات ،طاملا كان الكاتب او
املرسل يتخفى وراء اسم وعنوان مموهني.

***
ث��ارت م��ع ب��داي��ة األزم ��ة قضية النقص في
ال�ك�م��ام��ات وض� ��رورة اس�ت�ي��راده��ا ب��أس��رع
وق��ت ممكن ،وتدخلت أكثر من وزارة في
األم��ر ،ولكنها بقيت مفقودة .وفجأة أعلن
عن موافقة لجنة املناقصات املركزية على
تعاقد وزارة الصحة مع إح��دى الشركات
الستيراد  5ماليني قناع بالستيكي ،بمبلغ
 5.5ماليني دينار؛ أي  1.100د.ك للقناع.
ث ��ارت ض�ج��ة ع�ل��ى ال �ع �ق��د ،وش� ��ارك اث�ن��ان
م ��ن ال �ن �ش �ط��اء ال �س �ي��اس �ي�ين ف ��ي ال�ح �م �ل��ة،
م �ت �ه �م�ين ال �ص �ح ��ة ب ��ال �ف �س ��اد س � � ��واء م��ن
خالل رسائل وات��س اب ،أو تصريحات أو
ل �ق��اءات تلفزيونية ،واص�ف�ين عقد ال�ش��راء
بـ«الفضيحة» ،وكيف أن سعر الكمام ،أكرر
«ال �ك �م��ام» ،ي�ج��ب أال ي��زي��د ع�ل��ى م�ئ��ة فلس،
وهذا ما علما به من اتصال بأحد املصانع
في الخارج!
زاد الضغط وزاد اللغط ،وقمت شخصيا
باالتصال بأحد الناشطني وبينت له خطأ
ك�لام��ه وأرق ��ام ��ه ،وك�ي��ف أن امل ��ادة ال�ت��ي تم
االتفاق على توريدها للصحة هي ألقنعة
ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ،ول �ي��س ل �ك �م��ام��ات نسيجية

برقية لمجلس التعاون الخليجي:

بسيطة! وأن العملية الحسابية التي ذكرها
في اللقاء خاطئة.
أعترف صاحبنا باللبس ،ووعدني بنشر
اعتذار أو «استدراك»!
ل ��م ي �ح��دث ذل� ��ك .ب �ع��د أي� ��ام أح �ي��ل ال�ب�ع��ض
ل �ل �ن �ي��اب��ة ل �ن �ش��ر أخ � �ب� ��ار غ� �ي ��ر ص�ح�ي�ح��ة
وات�ه��ام��ات ال أس��اس لها م��ن الصحة ضد
مسؤولني ،وتبع ذلك بيومني إلغاء صفقة
شراء األقنعة!

***

تقوم الحكومة عادة بشراء ما تحتاج إليه
ع��ن ط��ري��ق ال �ش��راء امل�ب��اش��ر ،أو م��ن خ�لال
م�ن��اق�ص��ة ع��ام��ة ،ول �ك��ل ط��ري�ق��ة ش��روط�ه��ا
وظروفها.
وف ��ي ال �ح��ال �ت�ين ت �ق��وم ال �ج �ه��ة امل �ع �ن �ي��ة في
ال �ح �ك��وم��ة ب��اس �ت��دع��اء ال� �ع ��روض وال�ط�ل��ب
م��ن لجنة امل�ن��اق�ص��ات دراس�ت�ه��ا واخ�ت�ي��ار
ال�ع��رض امل�ن��اس��ب ،وغالبا م��ا تقوم اللجنة
بترسية العرض على صاحب أدنى سعر.
�وزارة ال �ح��ق ف��ي رف ��ض ال�ت��رس�ي��ة
وه �ن��ا ل� �ل � ّ
ألسباب تتعلق بها.
ول � ��دي � ��وان امل �ح ��اس �ب � ّ�ة أي� �ض ��ا ح� ��ق رف ��ض
الترسية ألسباب تتعلق به.
وهذا ما حدث مع عقد شراء األقنعة .فلجنة
امل �ن��اق �ص��ات ق��ام��ت ب�ت��رس�ي��ة ال �ط �ل��ب على
سعر  5.5ماليني دينار ،لتوريد  5ماليني
قناع ،وأعلنت ذلك ،ومنها بدأت الضجة ،من
دون انتظار لسماع رأي دي��وان املحاسبة،
الذي قام بالفعل بطلب إلغاء الصفقة!
اف�ت��رض ال�ب�ع��ض ان الحملة الشعبية ك��ان
لها دور في قرار ديوان املحاسبة في إلغاء
الصفقة .ولكني أميل لتصديق بيان الديوان
الذي ذكر أن ما ورد في «السوشيال ميديا»
ب�خ�ص��وص ال�ك�م��ام��ات واألق �ن �ع��ة بعيد كل
البعد عن الحقيقة ،وبه مغالطات .فالهجوم
ع �ل��ى وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل ك ��ان ع �ل��ى ش ��راء
«كمامات» بذلك السعر املرتفع ،وليس أقنعة
بالستيكية ،والفرق بني الصنفني كبير.
وأجزم بأنه لوال الخلط في ذهن من هاجم
عملية ال �ش��راء مل��ا ك��ان��ت ك��ل ه��ذه الضجة.
وق ��د ي �ك��ون ل�خ�ط��أه�م��ا امل�ض�ح��ك دور في
اإللغاء ،الذي ربما سنندم عليه ،أو العكس.
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I.alahmad@alqabas.com.kw

انسوا هؤالء النواب

نحو «هيكلة التركيبة السكانية»
منذ تسعة وثالثني عامًا ،وفي يوم غد الخامس والعشرين
من مايو  ،1981وفي العاصمة اإلماراتية أبوظبي ،انعقدت
إرادة ق ��ادة س��ت دول مطلة ع�ل��ى ش��اط��ئ الخليج العربي
(السعودية والكويت واإلم��ارات وقطر وعمان والبحرين)؛
ملا يجمعها من روابط وثيقة مبنية على تعاليم الدين القويم
وشريعته السمحة ،وإيمانًا منهم بمصيرهم املشترك وما
يجمع شعوبهم من رواب��ط األخ��وة وال��دم وما يميزهم من
ت�ج��ان��س ج�غ��راف��ي وت��اري �خ��ي ،لينشئوا ك�ي��ان��ًا ي��وح��د لهم
املصير السياسي ويحقق األم��ن وال�ت�ك��ام��ل االق�ت�ص��ادي
لدولهم ،باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وق��د ال يتسع املجال لذكر اإلن�ج��ازات التي حققها القادة
في مجلس التعاون الخليجي على مدى  39عامًا ،وكانت
لها انعكاسات ع��دة على ح�ي��اة امل��واط��ن الخليجي ،س��واء
ثقافيًا أو بما يحقق التكامل االقتصادي ،بدءًا من االتفاقية
االقتصادية امل��وح��دة  ،1981م��رورًا بمثيلتها ع��ام ،2001
واالتحاد الجمركي والسوق املشتركة واالتحاد النقدي.
ّأما األهم ،فهو ما حققته اللحمة الخليجية من تعاون أمني
وعسكري بإنشاء ق��وة درع الجزيرة ع��ام  ،1982وإق��رار
ات�ف��اق�ي��ة ال��دف��اع الخليجي امل�ش�ت��رك ع��ام  ،2000وتعزيز
قوة الدرع القتالية عام  ،2005بما حافظ على أمن الكيان
�دت
ال�خ�ل�ي�ج��ي م�ن��ذ ال �ح��رب ال �ع��راق �ي��ة  -اإلي��ران �ي��ة ،وت�ج�س� ً
فعاليته في حرب تحرير الكويت  ،1991التي كانت مثاال
رائعًا لوحدة املصير ،كأروع كلمة مسجلة ما زالت خالدة
في ذكرياتنا للراحل امللك فهد «إذا راح��ت كرامة الكويت
راحت كرامة السعودية» ،فقدمت الدول الشقيقة تضحيات
ب�ط��ول�ي��ة ت��رج�م��ت ه ��ذه ال�ك�ل�م��ة وه ��ذا امل �ص �ي��ر ،ث��م ت�ك��ررت
ال��وح��دة ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ع��ام  ،2003ع�ن��د س�ق��وط ال�ن�ظ��ام
ال�ع��راق��ي ،وك��ذل��ك تفعيل اتفاقية ال��دف��اع املشترك بإرسال
درع الجزيرة إل��ى البحرين لوقف االض�ط��راب��ات املدعومة
من الخارج عام  ،2011ثم جاءت في  2015عاصفة الحزم
وعملية إعادة األمل في الوقوف مع السعودية في مواجهة
التدخل اإليراني والحوثيني في اليمن.
إن سياسة دول الخليج الخارجية املتوازنة واملستقرة في
عالقتها مع دول العالم تسير وفق املواثيق الدولية وقرارات
األم��م املتحدة للمحافظة على السلم واألم��ن الدوليني ،كما
حافظت دول الخليج على التزاماتها بقضايا األمة العربية،
وأه �م �ه��ا ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية وال � ��دول امل��واج �ه��ة للكيان
ال�ص�ه�ي��ون��ي ،وال �ت��ي ان�ت�ه��ت بتطبيعها جميعًا م��ع الكيان
بشكل أو ب��آخ��ر ،ب�م��ا فيها ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية ،ف��دول
الخليج دعمت اقتصادات تلك الدول العربية بضخ مليارات
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من الدوالرات أو لدعم سيادتها بتمويل حروبها واملشاركة
فيها بالتضحيات ،منذ حرب  48وحتى أكتوبر  ،73كما
لم تتوان في دعم كياناتها في العقد األخير رغم الثورات
واالنقالبات وعدم االستقرار.
إنه ورغم كل هذه التحديات وما يطرأ على العالم من تغيرات
في موازين القوى وأثرها على دول الخليج ،فإننا على ثقة
من قدرة دوله على إحكام السيطرة ليظل خليجنا واحدًا
متماسكًا كما عهدناه ،ولعل ما نواجهه اآلن من تحول هز
أرك��ان العالم ب�ق��دوم زائ��ر ال ي��رى بالعني امل�ج��ردة سيعيد
ترتيب تلك املوازين على نحو غير مسبوق ،ولكنه سيرتكز
على إع��ادة ترتيب األول��وي��ات إلع��ادة بناء املجتمعات على
سواعد أبنائها بمجرد إعطائهم الفرصة كاملة ملواجهة
ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ال�ق��ادم��ة ،فالشعب الخليجي أث�ب��ت قدرته
على الصمود والعطاء في أحلك الظروف حني تخلى عنه
الجميع ،س��واء تحت االح�ت�لال أو ف��ي ال�ح��روب واألزم ��ات،
فللخليجيون سواعد قادرة على الصمود والبناء ،ولديهم
وج��دان ممتلئ بقوة الوفاء وال��والء لهذه األوط��ان واألرض
كما تجاسر آباؤهم وأجدادهم على قسوة العيش وضنك
الحياة فتحدوا الصعاب وشيدوا األوطان.
إن إعادة هيكلة التركيبة السكانية في دول الخليج العربي
صارت أمرًا ضروريًا ،حيث أثبتت األزمة الحالية أن اختالل
هذا التوازن بأغلبية وافدة ال يعد أمرًا آمنًا من حيث القدرة
على التحكم والسيطرة واملحافظة على الثروات ،وقد كان
لتصريح حضرة صاحب السمو أمير البالد أهمية بالغة
حني قال «من امللفات املهمة األخرى ومنها ملفات التركيبة
السكانية» ،والذي ما يعني إعادة سياسة اإلحالل الوطني
وإع� ��ادة ال �ت��وزي��ع ال�ك�م��ي وال �ن��وع��ي ل�ل�ك�ف��اءات ال��وط�ن�ي��ة في
القطاعني الحكومي والخاص ليكون ذلك هو البناء الجديد
لهيكل القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي
والذي بدأت بوادره تظهر في الكويت وعمان ومن قبل في
السعودية والبحرين ليعم دول الخليج أجمع.
يوم أمس من عام  ،1844مخترع التلغراف مورس أرسل
أول برقية في التاريخ بني واشنطن وبالتيمور وكتب فيها:
«ه��ذا ما عمل اهلل» ،ونحن نرسل قبل ي��وم من ال��ذك��رى الـ
 39إلنشاء مجلس التعاون الخليجي برقية لقادة وشعوب
مجلس التعاون بأن أهم أدوات النجاح في الحقبة املقبلة
«هيكلة التركيبة السكانية».

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

كل ن��ائ��ب نسي أو تناسى أن ي��رد لنا هويتنا وحريتنا
كما كانت أيام العهد الذهبي بالكويت ..انسوه تمامًا يوم
االنتخابات املقبلة.
في ن��دوة وصلتني عبر ال�ـ  WhatsAppك��ان هناك طرح
شبابي فيه من الوضوح والجرأة والقوة حني عاتب أحد
الشباب بعض أعضاء مجلس األمة الذين عاشوا وعايشوا
أيام الحرية املسؤولة وأيام اإلبداع الفني في الكويت بكل
أش �ك��ال��ه ..ع�ن��دم��ا ك��ان��ت تشغلنا ال�ق�ض��اي��ا ال�ك�ب�ي��رة التي
تنتهي بمصلحة الوطن ال كما يحصل في يومنا هذا.
ال �ي��وم تلهينا ص�غ��ائ��ر ال�ق�ض��اي��ا املبطنة بمصالح ن��واب
وتجار ومسؤولني ..قضايا تأكل األيام وهي تمضغ بها
كما نمضع اللبان ..من دون فائدة أو نتيجة.
ف ��ي م�ج�ل��س األم� ��ة ن� ��واب م �خ �ض��رم��ون ع ��اش ��وا م��راح��ل
متعددة في مجتمعهم ..وهم على كراسيهم ال يشعرون
وال يستشعرون أي تغيير حصل وال كيف وال ملاذا.
وهناك ن��واب لو سألتنا عن أسمائهم لفغر فاهنا ..فهي
أسماء نجحت فقط ال غير ..وهناك ن��واب شباب وقديم
ع��اي��ش ال�ع�ص��ر ال��ذه�ب��ي ف��ي ال�ك��وي��ت واس�ت�ل��ذ بطعم ذل��ك
التميز والتفرد ولكنه انجرف في تيارات لها هويات دينية
أو حزبية أو طائفية أو قبلية ..فصب جل اهتمامه على
نصرة من يمثله فقط.
أما فئة الشباب الذين أنا شخصيًا دعمتهم عندما اعتقدت
وأك ��رر اع�ت�ق��دت أن�ه��م س�ي�ك��ون��ون امل�م�ح��اة ال�ت��ي ستمحو
أخ�ط��اء م��ا ارت�ك��ب بحق ال��وط��ن ..كويت الحريات وكويت
الثقافة وكويت الفن وكويت االنفتاح امل�س��ؤول ..وأقولها
واضحة وبأعلى الصوت ..إن أكثرهم خذلنا وخيب ظننا.
بعضهم وقفوا ضد الحريات وضد املنطق وضد العقل..
ألنهم كانوا وما زالوا يوجهون بالريموت كنترول محليًا
أو خارجيًا.
دعوة بسيطة ومباشرة لكل من يقتنع بطرحي ..كل نائب
نسي أو تناسى أن ي��رد لنا هويتنا وحريتنا كما كانت
أي��ام العهد الذهبي ف��ي ال�ك��وي��ت ..ان�س��وه ..ان�س��وه تمامًا..
تمامًا يوم االنتخابات املقبلة.
م��راج �ع��ة س��ري�ع��ة الس ��م ك�ن�ت��م ق��د اخ�ت��رت�م��وه ف��ي قائمة
امل��رش �ح�ين ال �ت��ي وض�ع�ت�م��وه��ا أم��ام �ك��م ف��ي االن�ت�خ��اب��ات
امل��اض�ي��ة وأش��رت��م أم��ام��ه ب�ع�لام��ة متخيلني أن��ه م��ن يمثل
آم��ال�ك��م وت�م�ن�ي��ات�ك��م ..وال �ت��ي ت�ص��ب ب��ال��درج��ة األول ��ى في
مصلحة الوطن وتنميته وتطوره ..مع نشاطه وما قدمه
وما قاله وما أثاره ..بعيدًا عن البهرجة اإلعالمية والظواهر
الصوتية ..حينها قرر ان تنساها تمامًا إذا كانت النتيجة
مخيبة.
ان�س��وه��م كما نسوكم واش�ط�ب��وا أس�م��اءه��م كما شطبوا
مصلحة الوطن من أولويات عملهم البرملاني.

