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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثانية(

فرج ناصر

التدريجيــة للعمــل  العــودة  رغــم 
بالوزارات واجلهــات احلكومية وكذلك 
عودة االنشطة االقتصادية الى وضعها 
الطبيعي جراء التوقف القصري بسبب 
وباء »كورونا املســتجد« اليزال نشاط 
اخلياطني خارج نطاق تلك العودة، وذلك 
وفقا لتعليمات وزارة الصحة ومجلس 
الــوزراء، إذ لم يشــمله رفع القيد حتى 
اآلن رغم أن محالت االقمشــة و»اخلام« 

مفتوحة وتستقبل زبائنها وروادها.
محالت االقمشة شهدت إقباال كبيرا من 
املواطنني على شراء االقمشة بكل ألوانها 
وأنواعها، لكن املواطنني اصطدموا بالواقع 
املرير وهو إغالق محالت اخلياطني فمنهم 
من اســتدل على خياط بالسر والبعض 
اآلخر استسلم لالمر الواقع وعاد ادراجه 
بانتظار االمــل وإعادة افتتاح اخلياطني 
بشكل عام على أمل ان يكون خالل املرحلة 
القادمة حتى يتسنى لهم خياطة مالبسهم 

على اكمل وجه.
أصحاب احملالت اكــدوا خالل جولة 
لـ »األنبــاء« ان االقبال جيد، متمنني أن 
يكــون البيع كبيــرا خالل هــذه الفترة 
ليعوضوا شــيئا مما فاتهم خالل الفترة 
املاضية خاصــة انهم تعرضوا وتكبدوا 
خســائر كبيرة جراء هذه األزمة، ناهيك 
عن مبالــغ االيجارات اخلاصة باحملالت 
والتي تراكمت عليهم بشكل كبير، لذلك 
فإنهم يأملون بأن تكون هذه الفترة والتي 
تسبق العيد الكبير »عيد االضحى املبارك« 
بادرة خير عليهم لعل وعسى ان يزدهر 
السوق وتتعافى أنشطتهم جراء الركود 
القسري الذي أصابها خالل الفترة املاضية 
جراء هذا الوباء املنتشر. وقد اجمع عدد 
من أصحاب محالت الدشــاديش على أن 
محالت اخلــام واخلياطــني هما وجهان 
لعملة واحدة، وبالتالي ال غنى ألصحاب 
محالت اخلام عن اخلياطني وهما مرتبطان 

ببعضهما البعض.
وأكدوا ان الزبائن عندما يقبلون على 
شــراء قطع اخلام يفاجأون بأن محالت 
اخلياطني مغلقة، االمر الذي يجعل البعض 
منهم يتراجع عن الشراء والبعض اآلخر 
يشتري لعل وعسى أن يحصل على خياط 

حتى ولو باخلفاء!
العودة السريعة

»األنباء« رصــدت ردة فعل أصحاب 
محــالت اخلــام والتأثير الكبيــر عليهم 

والذي بدوره اثر علينا سلبا، ونتمنى 
عودتهم ملمارسة نشاطهم بأقرب وقت 
للتخفيف من خسائرهم ولتسير حركة 

العمل وتتحقق الفائدة للجميع.
املاركة واجلودة

بدوره، قال سيد أحمد )مشرف( والذي 
يعمل في احــد محالت اخلام: إن إغالق 
محالت وورش اخلياطني له تأثير شديد 
علينا، ومنذ افتتــاح محالتنا والزبون 
يبحــث عن خياط، مؤكــدا ان اعتمادنا 
الرئيسي هو على عمل اخلياطني، ناهيك 
عن الناس الذين يبحثون عن دشاديش 
كونهم عاشوا ألكثر من 3 اشهر يعانون 
من استهالك للخام، مشيرا إلى ان اسعار 
الدشاديش تختلف من نوع آلخر حسب 
املاركة واجلودة سواء بالنسبة للخام أو 
اخلياطة. وطالب بعودة نشاط اخلياطني 
للضرورة ألن محالت اخلام واخلياطني 
وجهان لعملة واحدة وكل منهما مرتبط 

باآلخر وبقوة.
التزامات مالية

أما عبداهلل محمد علي وهو صاحب 
محــل للخام، فقال: اغلب الزبائن الذين 
يأتون لشراء الدشاديش عندما يعلمون 
بإغالق محالت اخلياطني ينصرفون من 
احملل ويلغون عملية الشراء ألنهم باملرتبة 
االولى يحتاجون الــى خياط لتفصيل 
أقمشتهم ووجود اخلياط ضروري ومهم 
للغاية، في املقابل فإن اخلياطني وأصحاب 
ورش اخلياطــة يعانون مــن التزامات 
مالية كبيرة وتراكــم لإليجارات أجور 
العمال واملصاريف املتنوعة، وبالتالي 

فإنهم يعيشون أوضاعا صعبة.
وأشــار إلــى أن جميع الدشــاديش 

بأنواعها متوافرة لديهم.

بإغالق اخلياطني، األمر الذي جعله يؤجل 
ذلك حتى عودة افتتاح ورش اخلياطة.

وأضاف املوسوي: اننا كشعب كويتي 
ال نستغني عن لبس الدشداشة لكن وباء 
»كورونا« ساهم في إغالق هذه احملالت 
وال بد من سرعة إعادة افتتاحها بأسرع 
وقت ممكــن كونها لها تأثير كبير على 
املواطن الكويتي الذي يحب لبس اجلديد 

واألناقة بشكل دائم.
حيرة 

من جانبه، قال املواطن بدر ابوناصر: 
انــه في حيرة من امره، فكيف يســمح 
حملالت اخلــام باالفتتــاح فيما محالت 
اخلياطــني التــزال مغلقة؟ رغــم انهما 
كنشــاطني مرتبطان ببعضهما البعض 
وكل منهمــا مكمل لآلخــر، لذلك اعتقد 
انهــم لم يوفقوا بذلــك وعليه »ال طبنا 

والغدا الشر«.
وأضاف أن هناك مشــكلة كبيرة من 
قبــل أصحاب العقارات فهم اآلخرون ال 
يراعون املســتثمرين لديهم ويطالبون 
بااليجارات املتأخرة عن الشهور املاضية 
رغــم توقــف البلد بالكامل جــراء وباء 
»كورونــا املســتجد« لذلــك نطالبهــم 
بالتريض ومساعدتنا حسب االجراءات 
الصحيحة الن الكل تأثر وليس صاحب 
العقار فقط وعليه ال بد من إجراء دراسة 

دقيقة لذلك.
خدمة الزبائن

بدوره، قال احمد الكنعان الذي يعمل 
خياطا بأحد املجمعات التجارية ان نشاط 
اخلياط ومحل األقمشــة هما نشــاطان 
مرتبطان ببعضهما البعض وال استغناء 
لطــرف عــن اآلخر، فأصحــاب احملالت 
يبيعون ونحن نقوم باخلياطة، وعليه 

مــن قبل إغالق محالت اخلياطة، وكذلك 
املواطنــون الذيــن يطالبــون بعــودة 
افتتاح محالت اخلياطني بأســرع وقت 
ألنهــم بحاجة الى تفصيل الدشــاديش 
خاصة انهم عاشوا فترة طويلة من دون 

دشاديش جديدة لديهم.
البداية، كانت مع صاحب احد محالت 
اخلام وهو علي عبيد الساري الذي قال: 
ان للخياطني تأثيرا كبيرا على اصحاب 
محــالت اخلام واحلركة فيها، مؤكدا أن 
هنــاك اقباال مميزا علــى محالت اخلام 
من املواطنــني لكنهم يتفاجأون بإغالق 
محالت اخلياطة األمر الذي يجعل الزبون 
يتراجع عن الشــراء فمنهم ال يستطيع 
الذهاب بالدشاديش الى البيت من دون 
وجود خيــاط، وهناك فئه اخرى تقوم 
بالشراء على أمل احلصول على خياط 
حتى ولو بالسر، حيث هناك البعض منهم 
مــن يأخذ املقاس ويعمل في بيته ومبا 
يلبي طلبات زبائنه وبشكل خاص جدا.

وعن أسعار الدشاديش، قال الساري: 
ان االســعار متفاوتــة وحســب جودة 
الدشداشــة ونوعية اخلام وتتراوح ما 
بني 5 والـ ٢٠ دينارا، لكن هناك أشخاصا 
يأخذون عددا من الدشاديش وبعدة ألوان 

ومن خامات متنوعة ومختلفة.
تأثير كبير

من جانبه، قــال مجدي فوزي وهو 
صاحب محل للخام: ال شك أن للخياطني 
تأثيرا كبيرا علينا كأصحاب محالت لذلك 
نطالــب بافتتاح اخلياطــني كون عملنا 
ونشــاطنا مرتبطا بهم بشــكل مباشر، 
متسائال في نفس الوقت »الزبون بيعمل 
ايه في اخلام من دون وجود خياط؟«.

وأضاف فوزي: ان حركة البيع تعد 
خفيفة بســبب إغالق محالت اخلياطة 

كذلك حتدث محســن رمضــان احد 
بائعي االقمشــة قائال: ان محالت اخلام 
تشــهد إقباال كبيرا من الزبائن لشــراء 
االقمشة والدشاديش لدرجة ان الزبون 
يقوم باختيار أنواع الدشــاديش وبعد 
الســؤال عن اخلياطــني وعندما يعرف 
بإغالق محــالت اخلياطني يقوم بإلغاء 
الطلــب ويخرج من احملــل، لذلك فإننا 
نطالب بافتتاح ورش اخلياطني لتمرير 

سلعنا من خاللهم.
أما بابك ابراهيم والذي يعمل في احد 
محــالت اخلام فقــال: ان إغالق محالت 
اخلياطني اثر على سوقنا واصبح الركود 
يعم جميع محالت اخلام، كما أن الزبون 
يحتاج الى خياط وبالتالي نحن نفضل 
عودة أنشطة اخلياطني لتعود بالفائدة 
علينا خاصة انهم تأخروا كثيرا بالعودة، 
موضحا ان محالت اخلام من دون وجود 

خياطني ال فائدة منها ولها إطالقا.
اتخاذ القرار

مــن جانبــه، املواطــن عبــد العزيز 
العنزي، طالب اجلهات احلكومية بسرعة 
افتتاح محالت خياطة الرجال ألنه وغيره 
بحاجة اليها وتعد ضرورية بالنسبة لهم، 
ناهيــك عن انهم يرغبون بتفصيل عدد 
من األقمشــة بعد فترة إغالق وحصار 
امتدت ألكثر من ثالثة اشهر بسبب وباء 

»كورونا«.
وحتــدث العنــزي مســتغربا: كيف 
يســمح ألصحــاب محــالت األقمشــة 
باالفتتاح بينما انشطة اخلياطني مغلقة 
لذلك على املسؤولني مراجعة انفسهم، 
واتخاذ القرارات بشمل سليم ومناسب. 
أما املواطن جواد املوسوي فقال انه تواجد 
في احد محالت األقمشة لشراء عدد من 
الدشــاديش لفصل الصيف لكنه تفاجأ 

فــال بد من افتتاح اخلياطني ألننا نقوم 
بخدمة الزبائن من تفصيل الدشاديش 
وغيرها من املالبس األخرى ذات العالقة 

باملواطن الكويتي.
أما االمــر الثاني فيتعلــق بنا نحن 
فلدينا اسر ومرتبطون بإيجارات حملالتنا، 
وعليه فطوال هذه الفترة لم نعمل رغم 
ان الكثير مــن الزبائن يهاتفوننا لكننا 
نردهم بســبب التعليمات الصحية وال 
بد من افتتاح أنشــطة اخلياطني اسوة 

مبحالت اخلام.
وأشار الكنعان إلى ان إغالق اخلياطني 
يؤثر بالسلب على محالت اخلام، ألن من 
يريد شراء اخلام عليه البحث عن خياط 
لكنه يتفاجأ بإغالق اخلياط وبالتالي ال 
يذهب الى محالت اخلام للشراء، أو يلغي 

ما يكون قد طلبه سابقا.
مالبس الزبائن

من جهته، قال إقبال ارشد وهو خياط 
باكســتاني إن لديه مالبــس لزبائن مت 
تفصيلها لهم قبل وباء كورونا لكنه لن 
يستطيع تسليمها لهم بسبب إغالق احملل 

منذ انتشار وباء »كورونا املستجد«.
وأضاف انــه منذ فترة طويلة ليس 
عنده دخل يومي بسبب اإلغالق وال بد 
من عودة نشاط اخلياطني حتى يستطيع 
إرســال النقود ألســرته في باكســتان، 
حيــث لم يرســل لهم شــيئا منذ ثالثة 
أشهر، مؤكدا ان هناك أشخاصا اشتروا 
»طاقات« مالبس من محالت اخلام لكن 
لم يســتطيعوا خياطتها بسبب إغالق 

محالت اخلياطة.
مصلحة متبادلة

من جانبه، قال عدنان الســليم الذي 
يعمل خياطا: ان إغالق محالت اخلياطة 
لم يؤثر عليهم فقط كخياطني، وإمنا تأثر 
به كذلك أصحاب محالت األقمشة الذين 
تكبد بعضهم خســائر كبيرة سواء من 
حركة البيع أو حتى االيجارات، فالزبون 
عندما يذهب لهذه احملالت من اجل شراء 
األقمشــة يبحث عن خياط لكنه يتفاجأ 
بإغالق ورش اخلياطني ليقوم بعد ذلك 
بإرجاع قطع اخلام ويســترد »فلوسه«، 
األمر الذي ينتج عنه تأثير ســلبي على 
أصحاب محالت األقمشــة ألن اخلياطني 
وأصحاب محالت األقمشة مكمالن لبعضهم 
البعــض واملصلحة متبادلــة، وبالتالي 
فعودة نشاط اخلياطني ضرورة للمواطن 
وصاحب محل القماش وللخياطني أنفسهم.

عبداهلل محمد عليعبدالعزيز العنزيعلي الساري

محسن رمضان

جواد املوسوي

بائع أقمشة

مجدي فوزي

)ريليش كومار( بابك إبراهيم متحدثا للزميل فرج ناصر 

سيد أحمد مشرف

طوارئ البلدية تلقت 604 شكاوى 
واستفسارات هاتفيًا خالل يونيو

كشفت بلدية الكويت في إحصائية 
صادرة من إدارة اخلدمات العامة، عن 
تلقي قسم الطوارئ اخلط الساخن »13٩« 
مبراقبة النقليات بإدارة اخلدمات العامة 
وخدمة »٢47٢773٢« واتساب الشكاوى 
نحو 6٠4 شــكاوى واستفســارات في 
جميــع احملافظات خالل شــهر يونيو 

املاضي.
وأوضحت البلديــة أن أعلى معدل 
للشكاوى كان في محافظة األحمدي 16٩ 
شكوى واستفسارا تلتها محافظة مبارك 
الكبير ٩٢، وجــاءت محافظة اجلهراء 
في الترتيب الثالث مبعدل الشــكاوى 
بـ ٩1 شــكوى تلتها محافظة العاصمة 
مبعدل 88 شــكوى ومحافظة حولي بـ 
86 شكوى، وجاءت محافظة الفروانية 

في الترتيب األخير بتلقي 78 شــكوى 
خالل شهر يونيو املاضي.

وأشــارت البلديــة إلــى أن جميــع 
الشــكاوى التــي يتم اســتقبالها عبر 
خدمة الواتساب وخدمة اخلط الساخن 
»13٩« من قسم الطوارئ التابع إلدارة 
اخلدمات يتم إدخالها في جهاز احلاسب 
اآللي وجتري متابعتها من قبل موظفي 
اخلط الساخن بعد حتويلها إلى جهات 
االختصاص في البلدية وفقا للمحافظات.
وأضافت أن النوبات الثالث )أ، ب، 
ج( بقسم الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات 
العامة يعملون على مدار ٢4 ساعة في 
التعامل مع الشكاوى املتلقاة عبر خدمة 
الواتساب »٢47٢773٢« وخدمة اخلط 
الســاخن »13٩«، الفتة إلى ان موظفي 

النوبات ال يكتفون بتحويل الشكاوى الى 
اجلهات املعنية بأفرع البلدية باحملافظات 
بل يقومون مبتابعتها حتى يتم التأكد 
من اإلجراءات التي مت اتخاذها من أجل 
التواصل مع الشاكي وإطالعه على تلك 

اإلجراءات.
وتابعت بأن خدمة الواتس أب واخلط 
الساخن حلقة وصل بني جهاز البلدية 
واجلمهور ملساعدتهم في كل املجاالت 

التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
ولفتت البلدية إلى أنه في حال وجود 
احلــاالت الطارئة مبختلف احملافظات 
التي تستوجب احلل الفوري يتم حتريك 
آليــات ومعدات وعمــال اإلدارة للعمل 
على حلها فــورا من أجل تقدمي أفضل 

اخلدمات وبأقصى سرعة ممكنة.

خضير: اعتماد الهيئة عبر اخلط املباشر و»الواتساب«.. وشملت جميع احملافظات
اإلدارية لتعاونية الصليبخات 

والدوحة بالتزكية

محمد راتب

جمعيــة  رئيــس  أعلــن 
الصليبخات والدوحة التعاونية 
صقر خضير أنه مت اعتماد الهيئة 
اإلداريــة لعــام ٢٠٢٠ بالتزكيــة 
بحضــور ممثل وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمــل، حيــث مت 
توزيــع املناصب بكل انســيابية 
وانسجام، مؤكدا أن مجلس اإلدارة 
ســيعمل في الفتــرة املقبلة على 
حتســني اخلدمات في األســواق 
املركزية والفروع مع تطوير املركز 

املالي للجمعية.
وشــكر خضير كل املساهمني 
وأهالي املنطقة على منحهم الثقة 
في متثيلهــم بعضويــة مجلس 
اإلدارة، آمال أن يكون مجلس اإلدارة 
عند حسن ظن املساهمني مبا يقدمه 

من خدمات تلبي طموحاتهم.

»تعاونية مشرف« تسعى إلى تطوير أدائها اإلداري
محمد راتب

صرح رئيس مجلس إدارة 
التعاونية  جمعية مشــرف 
عبدالرحمــن القديــري، بأن 
اجلمعيــة تســعى دائما الى 
مواكبة التطور املستمر في 
القطــاع اإلداري ومتابعــة 
املستجدات والطرق احلديثة 
في اإلدارة لتحسني وتطوير 
األداء اإلداري وذلك عبر إبرام 
اتفاقيات وتبادل خبرات مع 
الشــركات واملؤسسات ذات 

الصلة.
وتابع أنه، وفي خطوة تهدف إلى تطوير 
اخلدمات واالستشــارات في املجال اإلداري 
واملعامالت اإلدارية، قامت اجلمعية بتوقيع 
مذكرة تفاهم مع شــركة الريادة اخلليجية 
ممثلة بصاحب الشــركة علي الشطي تقدم 
فيه الشركة توصيات إدارية وفق املمارسات 

العاملية وكذلك توصيات تهدف في املقام األول 
إلــى تطوير وحتســني األداء، كما أنها تقدم 
دراسات للنظم اإلدارية تتفق مع متطلبات 
آليات العمــل في اجلمعية وحتقيق أهدافها 
بكفــاءة وفعاليــة ممــا يصب فــي مصلحة 
املساهمني وأبناء املنطقة وكذلك املكانة الرائدة 
جلمعية مشرف ومتيزها في القطاع اإلداري.

وّقعت مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع شركة الريادة اخلليجية

عبد الرحمن القديري وعلي الشطي خالل توقيع مذكرة التفاهم

ً مواطنون اعتبروا أن نشاط اخلياطني تأخر كثيراً وينتظرون عودته سريعا

أصحاب محالت »اخلام« 
والعاملون فيها لـ »األنباء«: نحن 

واخلياطون وجهان لعملة واحدة

ملشاهدة الڤيديو

هناك مواطنـون وضعوا دشاديشهم عنـد اخلياطيــن قبل أزمـة »كورونا« ولم 
يتسلموها بسبب إغالق محالت وورش اخلياطة وعدم العودة ملمارسة نشاطهم

اخلياطون وأصحاب ورش اخلياطة يعانون من التزامات مالية كثيرة وتراكم 
صعبة أوضاعًا  ويعيشون  املتنوعة  واملصاريف  العمال  وأجور  لإليجارات 


