
املرحلة الثانية تعني التفاؤل احلذر وعدم 
املبالغة وتطبيق املسلمات!

كتبت باألمس «الناس تبي تضحك في 
الزمن الكوروني»

نعم.. الناس تبي تفرح وتستانس وتعيش 
حياتها مــع االنفراج بالدخول في املرحلة 
الثانية بعد إدخال بعض التعديالت، وإن كانت 
الكويت من أكثر الدول صرامة في تطبيق 
االحترازات واملراحل، واألكيد أن الضغط 
السياسي واالقتصادي وراء تعجيل رفع 
احلظــر، فإننا كإعالميني ومثقفني ونخب 
واعية وفرق متطوعــة نقولها صريحة: 
إذا ُرفــع احلظر فهــذا ال يعني أن نعود 
للمخالطة على وجه الســرعة ونرجع إلى 
العزامي والدعوات وامللتقيات والتجمعات، 
«ڤيروس كورونا» اليزال في بلدنا، وهذا 
يعني احلذر الشديد وااللتزام بتباعد املسافة 

وتطبيق االحترازات الوقائية والطبية.
إن من يقرأ التاريخ يجب أن يتوقف عنده 
فالوباء  الدرس،  العبرة ويستوعب  ليأخذ 
عندما يحل تكون لــه «موجات»، والناس 
مع تطبيق احلظر الــذي  طال «متل» من 
تطبيق اإلجراءات، وعند أول رفع حظر ترجع 
ملمارسة ما كانت عليه بسرعة، وهنا فقط 
تقــع الكارثة وتأتي «املوجة الثانية» لتزيد 
من األعداد وتضاعفها، فلننتبه وال نتعجل!

إنها برمجة لزمن واقع وآخر قادم!
«كورونا» موجــودة لم تنصرف كليا 
واملطلوب املزيد من احليطة واحلذر والتقيد 
باإلجراءات الوقائية، ونعلم أن العالم اليوم 
شهد إصابة أكثر من سبعة ماليني شخص 

بوباء كورونا القاتل..
إحصــاءات العالم حتى اليوم ليســت 
دقيقة، وعلى منظمــة الصحة العاملية أن 
تطلع شعوب العالم على األرقام احلقيقية 

للمصابني واملوتى واملتعافني.
الكويت رغم كل هذه االحترازات فيها 
اليوم أكثر من ٤٠ ألف حالة وآالف املتعافني 

ومئات املوتى!
الثانية تقتضي  للمرحلة  اليوم  العودة 
منا كمواطنــني ووافديــن أن نحذر من 
العودة إلى ســابق عهدنا، وعلينا جميعا 
حتمل مسؤولياتنا حتى يكشف اهللا البالء 
عنا وعن العالم وشعوبه عاجال غير آجل!

٭ ومضة: علينا بكل صراحة اســتحضار 
املبكرة  للعودة  الصينيــة  جتربة ووهان 

واالنتكاسة ثم التوازن!
إنني كمواطن أناشد اجلهات املسؤولة 
بأهميــة زيادة الدعم للوعــي املجتمعي، 
وتكليف األطباء أمثال د.عبداهللا الســند، 
ودانة احلقــان، وكل الكوادر الطبية التي 
جنحت في (امليديا) بالتواصل االجتماعي 
لتواصل أدوارها في توعية الناس ومختلف 
الشرائح وبكل اللغات بأهمية الوعي بتطبيق 
اإلجراءات الوقائية التي حتد من انتشــار 
اجلائحة وتطبيق املنظومة الصحية ورفع 

ثقافة الناس الطبية.
٭ آخر الكالم: عزيزي املواطن واملقيم: أعرف 
مسبقا اشتياقكم ملمارسة حياتكم املعتادة، 
لكنني من باب اخلــوف عليكم أوصيكم 
ونفســي بأهمية االبتعاد عن أي شخص 
مريض، وطبق ما تعلمته من ترك مسافة 

ال تقل عن متر بينك وبني اآلخر!
ابتعــد كثر ما تقدر عن األماكن املغلقة 
اللي ما فيها تهوية وشرب الشيشة وحضور 
املناسبات واحلفالت، والتزم احلجر املنزلي، 
ال تستقبل الضيوف إال في أضيق احلدود 

والعدد ليس كبيرا!
٭ زبدة احلچي: أيها القراء الكرام وأنتم في 
كل مكان أدعوكم للتمسك بكل اإلجراءات 
التي (تعلمتموها) للحد من انتشــار وباء 
كورونا وتذكروا منــي هذا املثل: «عادت 
حليمة لعادتها القدمية».. جتنبوا األخطاء 
القاتلة، اليوم أنتم عرفتم كيف تتعاملون 
مع الوباء وهو اليزال موجودا، فال تعطوه 
الفرصة، «مارس حياتك» لكن بشرط التقيد 
بالقاموس الطبي الوقائي واألنظمة الصحية 

املعمول بها في كل البلدان!
الرقابة ذاتية أنت «احلكم» وأنت املسؤول 
عن صحتــك وصحة غيرك، وهذه قواعد 
أخالقية علينا أن نتمســك بها ونطبقها 

ممارسة ورقابة ألنها نظام عاملي جديد!
التهويل  الثانية تتطلــب عدم  املرحلة 

والتهوين!
طبقوا اإلجراءات اجلزائية والناس «تخاف 

ما تختشي»!
ربي يحفظنا من الوباء وتبعاته االرتدادية.. 

في أمان اهللا.

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

ومضات

املرحلة الثانية.. 
تفاؤل حذر!

االحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

املشاركون بندوة «هل املشاريع الصغيرة أولوية في أزمة كورونا؟»: 
٨٠٪ منها عاجزة عن سداد تكاليفها و«حزمة التحفيز» غير كافية

أعدتها للنشر: آالء خليفة

نظمت مجلة نبراس اإللكترونية 
التابعة لالحتاد الوطنية لطلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة األميركية ندوة 
بعنوان «هل املشاريع الصغيرة أولوية 
في أزمة كورونا»، وذلك عبر تطبيق 
زووم مبشاركة عضو هيئة التدريس 
بجامعة الكويت د.نواف العبداجلادر 
واإلعالمي واملبادر عبدالوهاب العيسى 
واملتخصص في الشؤون االقتصادية 
محمد اجلوعان وإدار الندوة عبداهللا 
بوشهري وكانت هناك مداخالت لكل 
من ممثل احد جتمعات رواد األعمال 
عبدالعزيــز املبــارك ورئيــس جلنة 
املشــاريع الصغيــرة فــي اجلمعية 

االقتصادية عبدالعزيز احلميضي.
في البداية، قال عبداهللا بوشهري 
ان أزمــة كورونا تطــورت من أزمة 
صحية الى اقتصاديــة، موضحا ان 
املشاريع الصغيرة هي العمود الفقري 
ألي اقتصــاد مســتدام ووفقــا آلخر 
اإلحصائيات فإن أكثــر من ٨٠٪ من 
املشاريع غير قادرة على سداد تكاليفها 
وفي الوقــت ذاته يطالــب أصحابها 
بخطة حتفيزيــة فعالة تنقذهم قبل 
فوات األوان وهناك نسبة كبيرة من 
أصحاب املشاريع الصغيرة ترى ان 
احلزمة االقتصادية من البنك املركزي 

غير كافية.
بــدوره، أوضح اإلعالمي واملبادر 
عبدالوهاب العيسى انه ال ميكن للدولة 
ان تنجح في دعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة إال بعد ان تغير نظرتها 
لهذا القطاع فصندوق دعم املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة مشروع سياسي 
بحت وليس اقتصاديــا والدليل انه 
مت تفعيله عام ٢٠١٣ بعد ما جتاوزت 
الكويت موجة من التقلبات السياسية، 
مطالبــا بضرورة حتويــل االقتصاد 
الكويتي الى اقتصاد حقيقي متنوع، 
كما ان العجوزات الســنوية ســوف 
تتجــاوز ١٠ مليارات دينار وبالتالي 
فاخلطوة األولى لإلصالح تتمثل في 
تغيير نظرة السلطة الى دعم الشباب 
وللمشــاريع والبد ان تراهم «كمنقذ 

اقتصادي».
وأضاف العيســى: هنــاك الكثير 
من املشاريع الكويتية مع األسف لم 
تكن ناجحة من األساس ولكن الطابع 
االجتماعي واخلجل من الفشل يجعل 
هناك إصرارا على اســتمرار الشركة 
رغم عدم فائدتها، مؤكدا ضرورة أال 
نضــع إقرار دين عام على الشــباب، 
موضحا ان املشــاريع العمالقة تأتي 
بأفكار مجنونة وال ميكن للشباب ان 
يقــدم أفكارا مجنونــة والتي تنتهي 
بطبيعة احلال الى شــركات عمالقة 
ونحن نقول له: «إذا خسرت الشركة 
فسوف تقوم بتسديد كافة الديون»، 
مشيرا الى ان املشاريع الصغيرة التي 
تبقى صغيرة قــد ال يكون لها مكان 
كبير في التركيبة السكانية الكويتية 
مطالبــا بضــرورة ضبــط املعاييــر 

مبني على العمالة الوطنية والتنوع 
في البيئة االقتصادية.

وشــدد اجلوعــان علــى أهميــة 
االســتثمار في املشــاريع الصغيرة 
وليــس التمويــل، الفتا الــى ان من 
املعيب «املتاجرة برزق الناس» سواء 
كانت متاجرة سياسية او اقتصادية 
او قانونيــة ومــا يحــز بخاطري ان 
تتحول مســألة نبيلــة وحق أصيل 
ألهل املشاريع الصغيرة الى كتلة نار 
وخالف سياســي وقانوني واإلعالن 
الذي مت من خالل اللجنة التحفيزية 
عبــارة عــن خطــة مالية لتنشــيط 
االقتصــاد وليس حزمــة اقتصادية 
للنهوض، السيما انه حتى اآلن ال يعلم 
أحد عمق األزمة، الفتا الى ان الهدف 
من احلزمة كما قيل وكما هو مفهوم 
من املتخصصني إنعاش املشاريع في 
أزمة السيولة وليس الربح، موضحا 
ان اللجنة تناست جزءا مهما للغاية 
في املنظومة االقتصادية وهو التشريع 
وهناك أكثر من ٢٥ ألف صاحب عمل 

كويتي في القطــاع اخلاص يعانون 
من عدم وجود قوانني حتميهم خالل 

األزمات.
وأكد ان االقتصاد عبارة عن حزمة 
متكاملة وسلسلة مترابطة والبد ان 
تكون هناك خطوات متعاقبة لتخفيف 
اآلثار الناجمة مــن جائحة كورونا، 
موضحا ان هناك تشريعات مستحقة 
ومساندة للقطاع اخلاص ككل، مطالبا 
بضرورة إصــدار قوانني مثل قانون 
اإلفالس واإلخالءات اإليجارية سواء 
االستثمارية او التجارية، وال يوجد 
رابح من وراء األزمة احلالية، وألوم 
احلكومــة على تأخرها في تشــكيل 
اللجنة املركزية وتطبيق التشريعات 

األولية التي أصدرتها.
مــن جهتــه، قــال عضــو هيئــة 
التدريس بجامعــة الكويت د.نواف 
العبداجلــادر ان اجلميــع يعتقد ان 
املشــاريع الصغيــرة توفــر فرصا 
وظيفية وزيادة في اإلنتاجية ولكن 
هناك ســوء فهم عن كيفية حتقيقها 
لتلك األهداف، ومازالت سياسة الدولة 
تعامل جميع املشــروعات الصغيرة 
باألساليب نفسها مبا يؤدي الى اتباع 
سياسات خاطئة، الفتا الى ضرورة 
التمييز بــني نوعني من املشــاريع، 
املشروع الصغير الذي يبقى صغيرا 
واملشروع الصغير ولكن ذو إمكانية 
عاليــة للنمو، موضحــا ان ٩٠٪ من 
املشــاريع صغيرة وتبقى صغيرة، 
وفي املقابل هناك شركات ذات إمكانية 
عالية للنمو وهي املتعلقة باالبتكار 
العبداجلادر  والتكنولوجيا. وأفــاد 
بأن املشروعات الصغيرة التي تبقى 
صغيرة هي مصدر أساسي للتوظيف 
بحكــم كثرتها، موضحــا ان تدريب 
املبادرين واحتياجات وطريقة متويل 
وتقييم املشروعات الصغيرة تختلف 
عن املشــروعات القابلة للنمو، وفي 
الكويت يتم التركيز على املشــاريع 
القابلة للنمو، كما تشهد البالد تكدسا 
للمواطنني في القطاع احلكومي، فالبد 
من تشــجيع الشــباب على األعمال 
احلرة واملشاريع اخلاصة. وتابع: ال 
أعتقد ان هناك جهودا جادة في دعم 
قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
وعلى لســان محافظ البنك املركزي 
فإننا نفتقد بيانات خاصة باملشاريع 
الصغيرة واملتوســطة في الكويت، 
وفي غياب الشــفافية يصعب اتخاذ 
القــرارات الصحيحــة، موضحــا ان 
بيئة ريادة األعمال تعتمد على عدة 
عناصر من أبرزها تدريب املبادرين 
وإقرار التشريعات وتوفير األراضي 
والتمويل، مبينا ان مصير الصندوق 
الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة هو الفشل كونه مجرد 
جهة متويلية ومن املهم االستثمار في 
القطاع الذي يخدم املشاريع ومتكني 
قطاع كامل متويلي او مصرفي يخدم 
املشــاريع، كاشــفا عــن ان ٨٨٪ من 
املشــاريع في الكويت تفشــل خالل 

٥ سنوات.

أكدوا خالل ندوة احتاد طلبة أميركا ضرورة ضبط املعايير اخلاصة بها والتركيز على ما يحتاجه االقتصاد

اخلاصــة بهذا األمر مــع ضرورة ان 
تركز الدولة على ما يحتاجه االقتصاد 

الكويتي فيما يخص التمويل.
من جانبه، أوضح املتخصص في 
الشؤون االقتصادية ورئيس احتاد 
طلبة أميركا األسبق محمد اجلوعان 
ان مســاندة القطاع اخلــاص تكون 
ملتانة النســيج االقتصــادي بأكمله 
ســواء مشــاريع صغيرة او كبيرة، 
موضحــا ان الوقوف معه في األزمة 
احلالية ضرورة للحيلولة دون تفشي 
البطالة، الفتا الى ان القطاع اخلاص 
منذ نشأة الكويت كان الرافد األساسي 
املساند للدولة أما اليوم وبعد النفط 
والنهضــة العمرانيــة فمن مصلحة 
احلكومة مســاندة القطــاع اخلاص 
نظرا ألن تنميته سوف تساهم بشكل 
كبير في زيادة التكويت وخلق فرص 
عمل للكويتيني وتخفيف مصروفات 
الدولة، السيما الباب االول «الرواتب» 
وتنويع مصادر الدخل بزيادة الناجت 
احمللي باإلضافة الى ضرائب وأرباح 
تدفعها الشــركات املساهمة املدرجة 
وخلق شريك قوى في قطاع التنمية 

«العلوم اإلدارية» ناقشت االستعدادات للبدء في «التعليم عن ُبعد»
آالء خليفة

عقدت كلية العلوم اإلدارية اجتماع 
مجلس الكلية الرابع لهذا العام واألول بعد 
أزمة كورونا برئاسة القائم بأعمال عميد 
الكلية د.محمد زينل، باستخدام منصة 
مايكروسفت تيمز للتواصل عن بعد، وذلك 
للوقوف على استعدادات الكلية للبدء في 
التعلم عن بعد واستكماال لعمل اجتماعات 
األقســام العلمية واللجــان التابعة لها 
وإجناز األمور األكادميية األخرى بحضور 
أعضاء املجلس، حيث يعد االجتماع هو 

معها حسب ظروف كل فئة، ناهيك عن 
ذوي االحتياجات اخلاصة من الطلبة أو 
الطلبة أصحاب الدخل احملدود خصوصا 
غير محددي اجلنسية وبعض الوافدين. 
وأكد زينل أن كلية العلوم اإلدارية رسمت 
خطتها الطموحة واخلاصة بها في حدود 
اإلمكانات املتاحة للتأكد من جاهزية هيئة 
التدريس والطلبة، مســتلهمة لتحقيق 
ذلك قيــم املرونة العاليــة التي متيزت 
بها دائما وتبســيط املشــاكل واحللول 
والتعامل مع الصعوبــات داخليا إال أن 
الوضــع الراهــن ميس جميــع الكليات 

ويتطلب أن نتحقــق من جاهزية ليس 
فقط أعضــاء هيئة التدريس بل الطلبة 
جميعا. وأشار د.زينل الى أنه يجب إعطاء 
استقاللية ومرونة أكبر باملستقبل للكليات 
فيمــا يخص الطريقة املثلى الســتخدام 
التقنيات حسب ظروف كل كلية سواء من 
ناحية أكادميية أو ألسباب فنية، مبينا 
أن كلية العلوم اإلدارية جاهزة لتقدمي أي 
مساعدة للكليات األخرى لالستفادة من 
هذه التجربة املبنية أساسا على تفادي 
املعوقات وخلق احللــول للوصول الى 
أقل سلبيات قد تواجه التعلم عن بعد، 

األول في جامعــة الكويت ملجلس كلية 
ينعقد عبــر منصات التواصل عن بعد. 
وقال القائم بأعمــال عميد كلية العلوم 
اإلدارية د.محمد زينل ان املجلس إضافة 
ملا ســبق تداول الرد علــى طلب اإلدارة 
اجلامعية املستعجل بخصوص تزويدها 
باإلحصائيات والوضع العام، وذلك درءا 
للتباين بني استعدادات جميع الكليات، 
حيث تبني لإلدارة اجلامعية وجود حاالت 
لدى بعض الكليات خاصة فيما يتعلق 
باملواد العملية وآلية االختبارات لها تعيق 
من جهوزيتها وال بد من حصرها والتعامل 

احلميضي: القطاع الصناعي لن يتأثر كثيرًا
فــي مداخلة أثنــاء الندوة، ذكــر رئيس جلنة املشــاريع الصغيرة في 
اجلمعية االقتصادية الكويتيــة عبدالعزيز احلميضي ان جائحة كورونا 
أثرت على املشاريع الصغيرة والكبيرة، موضحا ان جميع الشركات تأثرت. 
وأوضح احلميضي ان احلزمة االقتصادية في الوقت احلالي بطيئة للغاية، 
مؤكدا على ضرورة ان تكون احلكومة يدا بيد مع أصحاب املشاريع ليس 
فقط بالتمويل امنا أيضا في االســتعانة بأصحــاب اخلبرات للخروج من 
هذه الضائقة التي وقعت بها املشاريع الصغيرة واملتوسطة حاليا بسبب 
األزمة، الفتا الى ان القطاع الصناعي لن يتأثر كثيرا ولكن القطاع اخلدمي 

سيواجه صعوبات عدة في املستقبل وخاصة املطاعم.

إحالة موظفة في «التربية» إلى النيابة لصرفها رواتب دون وجه حق
عبدالعزيز الفضلي

احالت وزارة التربية موظفة الى 
النيابة العامة عقب قيامها بالتالعب 
في االوراق الرســمية وزيادة راتب 

احدى املوظفات دون وجه حق.
وقال وكيل وزارة التربية باالنابة 
د.بدر املطيــري في كتاب وجهه الى 
النائب العام وحصلت «األنباء» على 
نسخة منه: باإلشــارة إلى استمارة 
متابعة مكتب الوكيل املساعد للشؤون 
املاليــة املؤرخــة فــي ٢٠٢٠/٥/٢٦ 
وكتاب مديــرة اإلدارة املالية املؤرخ 
فــي ٢٠٢٠/٥/٢٢ املتضمن أن رئيس 
قســم التدقيق واملراجعة في رواتب 
الفروانية قد أبلغــه بوجود تالعب 
في راتــب إحدى موظفــات الوزارة 
باستخدام اليوزر السابق ملديرة اإلدارة 

املالية وقت أن كانت تشــغل وظيفة 
مراقب الرواتب وذلك بإدخال تسوية 
مالية بالزيادة على راتب عدة اشهر 
إلحدى موظفات الوزارة باســتخدام 
اليوزر املشار إليه، وذلك على النحو 
املبني تفصيال بالكتاب، وإلى تأشيرة 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
بإحالة املوضوع للنيابة العامة، حيث 
ان الواقعة على النحو ســالف الذكر 
تشكل شبهة جرمية من جرائم القانون 

العام الواردة
بقانون اجلــزاء الكويتي رقم ١٦ 
لسنة ١٩٦٠ وتعديالته، والقانون رقم 
١ لســنة ١٩٩٣ بشــأن حماية األموال 
العامة، ونرجو التفضل بااليعاز ملن 
يلزم نحو اجراء التحقيق اجلنائي في 
املوضوع وموافاتنا مبا سينتهي اليه 

قرار النيابة العامة في هذا الشأن.

ضابطات أمن املدارس بال رواتب منذ ٤ شهور
عبدالعزيز الفضلي

مازالت عملية تأخر صرف الرواتب مشكلة تواجه العديد من 
موظفي وزارة التربية، حيث لم تتســلم ضابطات امن املدارس 
رواتبهن منذ ٤ شهور رغم مطالباتهن املتكررة. وفي هذا السياق 
كشــفت مصــادر تربوية مطلعة لـ «األنبــاء» أن ضابطات أمن 
املدارس وجميعهن كويتيات لم يتسلمن رواتبهن منذ بداية أزمة 
كورونا، مشيرة إلى أن هذا األمر انعكس على حياتهن بالشيء 
السلبي، خاصة في ظل هذه الظروف االستثنائية التي متر بها 
البالد. وأوضحت املصادر أن القطاع املالي بوزارة التربية يبذل 
جهودا كبيرة حلل قضية تأخر صرف الرواتب سواء لضابطات 
األمن أو املراسلني، مشددة على ضرورة إنهاء هذه املشكلة التي 

تتكرر بني فترة وأخرى.

تخفيض ٢٠٪ من ميزانية «التربية» ُيقلص مشاريعها
عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
ان وزارة التربية لم تصلها حتى اآلن املوافقة 
النهائيــة على طلب امليزانيــة التي رفعتها 
لوزارة املالية، مشيرة الى انها حددت مبلغ 
ما يقارب مليارين و٢٠٠ مليون دينار للسنة 
املالية اجلديدة. وأوضحت املصادر ان تخفيض 
ميزانية التربية بنســبة ٢٠٪ من املؤكد انه 

سيؤثر على ســير العمل فيها، مشيرة الى 
ان باب رواتب موظفيها لن ميس بل ســيتم 

تقليص باب املشاريع التربوية.
وذكرت املصادر ان الوزارة بانتظار اقرار 
قانون ربط امليزانية عن طريق مجلس االمة، 
الفتة الى ان ازمة كورونا اثرت كثيرا وكانت 
سببا رئيسيا لتخفيض امليزانية، متمنية ان 
يكون هــذا االمر مؤقتا، وان تعود امليزانية 

في العام املقبل كما كانت في السابق.

طلبت من «املالية» ما يقارب مليارين و٢٠٠ مليون دينار للسنة اجلديدة

العيسى: العجوزات السنوية ستتجاوز ١٠ مليارات دينار ويجب تغيير النظرة احلكومية للشباب واملشاريع
اجلوعان: أكثر من ٢٥ ألف صاحب عمل بالقطاع اخلاص يعانون من عدم وجود قوانني حتميهم خالل األزمات 

العبداجلادر: ٨٨٪ من املشاريع في الكويت تفشل خالل ٥ سنوات وحزمة التحفيز االقتصادي غير كافية 

املشاركون في الندوة 

ملشاهدة الڤيديو


