غابت إعالمياً انشغاال ً
بجوالتها الميدانية

استقالة المضف
 ..إشاعة
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 32صفحة •  100فلس

إذا تواصل تفشي «كورونا» وألغي موسم السفر

الكويت مقبلة على «صيف خطر»!

¶ الكهرباء ال تتحمل ضغط بقاء الجميع في الديرة ..فما العمل؟
محمود الزاهي
يبدو أن الكويت مقبلة على صيف خطر،
ف��ي ح ��ال اس�ت�م��ر ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا،
وم��ا يفرضه من اح�ت��رازات ستلزم الجميع
البيوت ،فال سفر وال إج��ازات هذا الصيف
ال � ��ذي ب� ��ات ي �س ��أل ع �ن��ه ال �ك �ث �ي��رون ال �ي ��وم!

عزم وحسم وتضحيات..
والتزام صارم بالتعليمات

هل القبضة
الصينية
«الحديدية»
هي الحل؟ّ!
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وإذ ف � ��رض ت �ف �ش��ي ال � �ف � �ي� ��روس امل �س �ت �ج��د
عامليا ،عزلة دولية على العديد من ال��دول
ال �ت��ي ت�ش�ك��ل وج �ه��ات س�ي��اح�ي��ة ي�ق�ص��ده��ا
ال �ك��وي �ت �ي��ون ه ��رب ��ا م ��ن ح ��ر ال �ص �ي��ف ،ف��إن
مئات اآلالف سيمكثون في «الديرة» ،وهو
م��ا يثير ال�ت�خ��وف م��ن زي ��ادة الضغط على
الشبكة الكهربائية ،ال�ت��ي تشهد بطبيعة

ال�ح��ال ارت�ف��اع��ا كبيرا ف��ي األح�م��ال ف��ي تلك
ال�ف�ت��رة .وال ننسى اي�ض��ا ب�ق��اء م�ئ��ات آالف
املقيمني ف��ي ال�ب�لاد اذا ت�ع��ذر عليهم ايضا
ال��ذه��اب ف��ي ع�ط�لات�ه��م ال�ص�ي�ف�ي��ة امل�ع�ت��ادة
سواء الى بلدانهم او بلدان أخرى.
وت �ش �ي��ر ال �ت ��وق �ع ��ات إل� ��ى أن ه� ��ذا ال��وض��ع
سيضعنا على «مؤشر الخطر» ويجعلنا

أم��ام تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في
االستهالك يتجاوز بكثير ذروة استهالك
ال �ع��ام امل��اض��ي ال�ب��ال�غ��ة  14700م �ي �غ��اواط،
بل ويتجاوز أعلى معدل لنمو االستهالك
وفق دراسات الوزارة التي تبنى على زيادة
قدرها .%8
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نواب يستهترون بالصحة العامة لـ «حماية» دوائرهم الخاصة!
نزار عثمان

ح � � � ّ�ول ب� �ع ��ض ال � � �ن � ��واب ،ق �ض �ي��ة «ف �ح��ص
ال ��واف ��دي ��ن» ال �ع��ائ��دي��ن ال ��ى ال �ب�ل�اد م��ؤخ��را
ع�ق��ب تفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ال��ى «ك��رة
لهب» يتقاذفونها في ما بينهم ،ويريد كل
واح��د منهم أال يكون الفحص ف��ي ح��دود
دائرته االنتخابية ،في مفارقة الفتة تضع
ع�ل�ام��ات اس�ت�ف�ه��ام ع��دي��دة ع�ل��ى «ج��دي��ة»
دعواتهم املتشددة لفحص الوافدين خوفا
من زح��ف الفيروس وتحصني الديرة من
تداعياته املريرة.

وظ �ه��ر ذل� ��ك ج �ل �ي��ا ،ع �ن��دم��ا ط �ل �ب��ت وزارة
الصحة فحص الوافدين في مستوصف
ال ��راب� �ي ��ة ،ح �ي��ث ان �ت �ف��ض ال �ن ��ائ �ب ��ان ف ��راج
العربيد وسعد الخنفور ضد ذل��ك ،وطلب
العربيد من «الصحة» اص��دار قرار فوري
«يلغي الفحص ف��ي منطقة ال��راب�ي��ة ،بينما
أك��د ال�خ�ن�ف��ور ت��واص�ل��ه م��ع وزي ��ر الصحة
واالت� �ف ��اق م �ع��ه ع�ل��ى ن�ق�ل�ه��م ل�ل�ف�ح��ص في
مستوصف صبحان.
كما رفض النائب حمود الخضير حضور
ال ��واف ��دي ��ن إل� ��ى م �س �ت��وص��ف ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل
إلج� � ��راء ف �ح��ص ك� ��ورون� ��ا ،م �ب �ش��را ب�ن�ق��ل

ال �ف �ح��ص إل � ��ى أرض امل � �ع� ��ارض ب�م�ن�ط�ق��ة
مشرف.
وبعد سويعات من تسلم «الصحة» منطقة
أرض املعارض لتحويلها الى مراكز صحية
للفحص بناء على قرار مجلس الوزراء ،لم
يرق األمر للنائب اسامة الشاهني ،الذي أكد
ف��ي تسجيل على صفحته ف��ي «ت��وي�ت��ر»،
تواصله مع وزي��ر الصحة «بشأن اختيار
م��وق��ع ب��دي��ل ع��ن ارض امل �ع��ارض» ،ليبقى
السؤال معلقا :أين تفحص وزارة الصحة
الوافدين؟! والسؤال االهم :هؤالء هم نواب
«أمة» ام نواب دائرة انتخابية ضيقة؟

منعاً للتكدس في زمن عدوى كورونا

وقف الحمالت األمنية
على مخالفي اإلقامة والعمل
محمد إبراهيم
أوق �ف��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�ح�م�لات األم�ن�ي��ة على
مخالفي ق��ان��ون اإلق��ام��ة والعمل ف��ي املحافظات
ال �س��ت إل ��ى أج ��ل غ �ي��ر م �س �م��ى ،ب�س�ب��ب ال �ظ��روف
الصحية حاليا ،وخوفًا من تكدس املوقوفني في
«ن�ظ��ارات» املخافر وسجن اإلب�ع��اد ما قد يؤدي
إلى انتشار األوبئة املعدية بينهم.
وق ��ال� ��ت م � �ص� ��ادر أم �ن �ي��ة م �ط �ل �ع��ة ل سبقلا ،إن
ت�ع�ل�ي�م��ات ش�ف�ه�ي��ة ص� ��درت م��ن ك �ب��ار ال �ق �ي��ادات
األم �ن �ي��ة مل�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات األم �ن �ي��ة امل�ي��دان�ي��ة
بتجميد ال �ح �م�لات ع�ل��ى امل�خ��ال�ف�ين م��ؤق �ت��ا ،في
إط��ار اإلج��راءات االحترازية ملنع تفشي فيروس
كورونا.
وكشفت املصادر عن تنسيق جرى بني القطاعات
امل �خ �ت �ل �ف��ة م � ��ؤخ � ��را ،ل ��وق ��ف ت �ح ��وي ��ل م ��زي ��د م��ن

املخالفني ال��ى سجن اإلب�ع��اد ،ال سيما بعد قرار
الكويت بوقف الرحالت الجوية الى العديد من
الدول التي لها رعايا بأعداد هائلة في البالد.
وأشارت إلى لجوء األجهزة األمنية املختصة الى
ُ
رحالت «الترانزيت» لترحيل الوافدين املبعدين
منذ قرار وقف الرحالت الجوية ،حتى ال يتكدس
امل��وق��وف��ون ف��ي س �ج��ن اإلب� �ع ��اد ب �ص��ورة ت�س��يء
للوضع الصحي بينهم.
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تركيا ُت ِّ
سلم الكويت المتهم
في «رشوة سيارات اإلسعاف»
الكويت | ص02

 02الكويت

األربعاء  16رجب  1441هـ •  11مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16738

أبدى رغبته في زيارة البالد

الرئيس الفلبيني للكويت:
أعدموا قاتلي فيالفيندي
حسام علم الدين

األمير مستقبالً المحمد

 ..وصباح الخالد

استقباالت األمير وولي العهد
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ف��ي
قصر بيان صباح أمس ،سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد ،وسمو
ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل� �ح� �م ��د ،ورئ �ي��س
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد.
ب ��دوره ،استقبل سمو ول��ي العهد
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م ��د ف ��ي ق�ص��ر
ب �ي��ان ص �ب��اح أم� ��س ،س �م��و ال�ش�ي��خ
ن ��اص ��ر امل� �ح� �م ��د ،ورئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
ورئيس مجلس اإلدارة املدير العام
ل��وك��ال��ة االن� �ب ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة (ك��ون��ا)
الشيخ مبارك الدعيج.

الفارس تسحب عقدي صيانة
طرق من شركة
محمود الزاهي

ولي العهد لدى لقائه الدعيج

مشعل األحمد :تمارين عسكرية مع إيطاليا
أش � ��اد ن��ائ��ب رئ �ي��س ال �ح��رس
الوطني الشيخ مشعل األحمد
ب ��دور ال�س�ف��ارة اإلي�ط��ال�ي��ة في
دع ��م ال �ع�ل�اق��ات امل �ت �م �ي��زة بني
البلدين.
وأع � � � � � ��رب خ � �ل� ��ال اس� �ت� �ق� �ب ��ال ��ه
ال� �س� �ف� �ي ��ر اإلي� � �ط � ��ال � ��ي ك� ��ارل� ��و
ب � ��ال � ��دوت� � �ش � ��ي ع � � ��ن ت � �ع� ��ازي� ��ه
إليطاليا قيادة وشعبا بوفاة
ض� �ح ��اي ��ا ف� � �ي � ��روس ك� ��ورون� ��ا
امل �س �ت �ج��د ،م�ت�م�ن�ي��ًا أن ت�ع�ب��ر
بالده وجميع دول العالم تلك
األزمة في القريب العاجل.
وأك� ��د ال �ش �ي��خ م�ش�ع��ل األح �م��د

ن�ق��ل م��وق��ع «ان �ك��واي��رر .ك ��وم» الفلبيني ع��ن رئ�ي��س ال �ب�لاد رودروغ ��و
دوت �ي��رت��ي طلبه م��ن ال�ك��وي��ت اع ��دام و«ق �ط��ع رأس ��ي» ق��ات�ل��ي ال�خ��ادم��ة
جانيلني فيالفيندي.
وق��ال دوتيرتي في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في مانيال:
اطلب من الكويت اعدام وقطع رأسي املسؤولني عن مقتل فيالفيندي.
واضاف :ارغب في زيارة الكويت لكنني اطلب من حكومتها ان تحكم
على قاتلي فيالفيندي بعقوبة الحد االقصى للجريمة الفظيعة التي
تعرضت لها .واشار املوقع الى ان الزوجني املتهمني بقتل فيالفيندي
محتجزان بالفعل في الكويت ويواجهان تهما بالقتل العمد.

أن ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي ي��رح��ب
ب� � ��ال � � �ت � � �ع� � ��اون امل � � �ش � � �ت� � ��رك م ��ع
الجانب اإليطالي في مجاالت
التدريب والتأهيل عبر تبادل
ال� � � ��زي � � � ��ارات ،وامل� � �ش � ��ارك � ��ة ف��ي
التمارين العسكرية والدورات
ال � �ت ��دري � �ب � �ي ��ة امل � �ش � �ت ��رك ��ة ب�ين
الجانبني.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ،أع � ��رب ال�س�ف�ي��ر
اإلي� � � �ط � � ��ال � � ��ي ع� � � ��ن س � �ع � ��ادت � ��ه
بالتعاون العسكري اإليطالي
مع الحرس الوطني ملا لتبادل
ال� �خ� �ب ��رات م ��ن أه �م �ي��ة ك�ب�ي��رة
ملصلحة الجانبني.

قررت وزي��رة األشغال وزي��رة الدولة لشؤون اإلسكان ،د .رنا الفارس،
سحب عقدين لصيانة الطرق في نطاق محافظتي حولي واألحمدي.
وقالت مصادر مطلعة لـ سبقلا إن خطوة سحب العقدين التابعني
لشركة مقاوالت واحدة ،جاءت تحقيقًا للمصلحة العامة نظرًا الى عدم
التزام الشركة بتنفيذ بنود العقدين وفق البرنامج الزمني املحدد.
وأضافت املصادر أن ال��وزارة سبق أن أن��ذرت الشركة  3م��رات لحثها
ع�ل��ى ت�س��ري��ع وت �ي��رة األع �م��ال وت� ��دارك ن�س��ب ال�ت��أخ�ي��ر ال�ت��ي ت�ج��اوزت
املنصوص عليه تعاقديا ،إال أن شيئًا لم يتحقق على أرض الواقع.
وأوضحت أنه من املقرر قانونًا تنفيذ األعمال املتبقية في العقد على
حساب الشركة نفسها ،إذ يجري حاليًا حصر األعمال لخصم املبالغ
املقررة من مبلغ الضمان املحجوز.

تركيا ُت ِّ
سلم الكويت المتهم
في «رشوة سيارات اإلسعاف»
محمد إبراهيم
ّ
أبلغت مصادر أمنية سبقلا أن وزارة الداخلية تسلمت أمس من
س�ل�ط��ات االن �ت��رب��ول ال��دول��ي ف��ي ت��رك�ي��ا امل�ت�ه��م األول ف��ي قضية
رشوة سيارات اإلسعاف ،الصادر بحقه حكم قضائي بالسجن
 10سنوات ،وذلك عقب تعميم اسمه بعد صدور الحكم بإدانته.
ّ
وقالت امل�ص��ادر :إن تسلم املتهم ج��اء بالتعاون والتنسيق بني
األم� ��ن ال �ك��وي �ت��ي ون �ظ �ي��ره ال �ت��رك��ي ،وت �ن �ف �ي��ذا ل�ل�ح�ك��م ال�ق�ض��ائ��ي
الصادر بحبسه من محكمة الجناياتّ ،
ورد مبلغ  290ألف دينار.

مشعل األحمد أثناء لقائه السفير اإليطالي

مع اقتراب الشهر الفضيل واستمرار اإلجراءات االحترازية من كورونا

سيناريو إغالق الدواوين في رمضان ..وارد!
مع اقتراب شهر رمضان ،تلوح في األفق أجواء غير معتادة
في الشهر الفضيل ،بسبب التغيرات التي فرضها فيروس
كورونا المستجد والطارئ ،والذي غير شكل الحياة وأثر سلباً
على العادات والتقاليد االجتماعية ،فهل ستغلق الديوانيات
خالل شهر الصيام ،وهي التي تعتبر برلماناً مصغراً للكويتيين
وملتقى يجمعهم على السمر والنقاش وتبادل اآلراء والسؤال
عن بعضهم بعضاً في أجواء حميمية تسودها المحبة والتالحم
االجتماعي .وإذا كانت الدواوين في شتى مناطق البالد تعتبر
موروثاً اجتماعياً ،وفيها يلتقي جميع أفراد المجتمع كبارا
وصغاراً ،وحتى النساء أصبحت لهن دواوين خاصة بهن مؤخراً
مع التطورات االجتماعية اإليجابية ،فإن «كورونا» قد يضطر أصحاب
الدواوين إلى إلغائها ،تجنباً النتشار العدوى.
سبقلا سألت المواطنين إذا كانوا سيقبلون بإغالق الدواوين
في رمضان إذا لزم األمر وبناء على توجيهات الجهات المعنية؟
وتباينت اآلراء ،حيث أبدى البعض قبولهم باألمر على سبيل
الوقاية والتحوط ،وسيكتفون بإرسال التهاني هاتفيا إذا ساءت
االحوال الصحية جراء الفيروس المستجد ،بينما شدد آخرون
على أن الديوانية موروث اجتماعي ال يُمس تحت أي ظروف،
وسيفتحون ابواب دواوينهم للمهنئين بالشهر الفضيل
وسيوفرون االجراءات الوقائية .واكد أنصار فتح الديوانيات خالل
الشهر الفضيل أن منع «الشيشة» في المقاهي سيجعل
الديوانية المتنفس الوحيد والملتقى األثير للجلوس والسمر
وتبادل التهاني واألحاديث في القضايا المختلفة بعد اإلفطار،
وفيما يلي التفاصيل:

حمد السالمة
ي��ؤك��د ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري أن ما
يجري من احداث يعتبر طارئا،
وال ي� ��وج� ��د اي م� ��ان� ��ع الغ �ل��اق
دي ��وان ��ه ف ��ي ش �ه��ر رم� �ض ��ان اذا
استمرت االوضاع كما هي عليه
االن وك ��ان ��ت ه� �ن ��اك ت��وص �ي��ات
بعدم التجمعات.
وق � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري :ان ال �ت �ه �ن �ئ��ة
بالنسبة له ستكون عبر برامج
الهاتف الذكي برسائل جماعية
وسيتضمنها اع �ت��ذار ع��ن عدم
استقبال رواد الديوانية.

التعاون مطلوب
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال أح�م��د الصالح
ان الجميع يجب أن يتعاون مع
القرارات الصحية بعيدًا عن اي
ت�ع�ق�ي��د ،ف��اغ�ل�اق ال ��دواوي ��ن في
شهر رمضان اذا كان احترازيًا
مل � � � ��اذا س� �ي� �م ��ان ��ع ال � �ب � �ع� ��ض ف��ي
تطبيقه؟
وزاد الصالح أن دي��وان��ه حاليًا
مفتوح ،لكن بشكل مخفف عن
ذي ق �ب��ل وق ��اب ��ل ل �ل�اغ �ل�اق ،الن
الجميع اصبح يفضل البقاء في

املنزل تجنبًا النتقال اي عدوى.
أم ��ا خ��ال��د ع �ب��دال��رض��ا ف��ذك��ر أن
ش� �ه ��ر رم� � �ض � ��ان امل� �ق� �ب ��ل ي �ع �ت �ب��ر
ف � ��رص � ��ة ل� �ل� �ج� �ل ��وس ف � ��ي امل � �ن ��زل
وال�ت�ع�ب��د واس �ت �غ�لال ال��وق��ت في
ق� � ��راءة ال� �ق ��ران وم �ت��اب �ع��ة بعض
البرامج التي تشغل وقت الفراغ.

¶ الكندري :سأكتفي
بالتهنئة عبر الهاتف
¶ الصالح :على الجميع
االلتزام بأي قرارات صحية
¶ عبدالرضا :رمضان
فرصة للعبادة ال الجلوس
في الديوانيات
¶ الخمسان :عادة
اجتماعية ال تمس
تحت أي ظروف
¶ الذايدي :المقاهي
أغلقت وال بديل
سوى الديوانية
وق ��ال ع�ب��دال��رض��ا إن ال�ب�ق��اء في
امل� �ن ��زل خ�ل��ال ال �ش �ه��ر ال�ف�ض�ي��ل
خ �ي ��ر م� ��ن ال� ��ذه� ��اب ل �ت �ج �م �ع��ات
ق��د ت�ض��ر بصحة امل��واط��ن وم��ن
حوله.
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د رف � � ��ض اغ �ل��اق
ال� � � ��دواوي� � � ��ن ف � ��ي رم� � �ض � ��ان أك ��د

ممثل تجمع الدواوين لــ سبقلا:
آليات جديدة وفق المستجدات
أك��د ممثل تجمع دواوي ��ن ال�ك��وي��ت فهد املعجل أن ال�ظ��روف
الحالية تستلزم التكاتف من الجميع والتنسيق املشترك.
وق� ��ال امل�ع�ج��ل ل�ـ�ـ سبقلا :إذا اس �ت �م��رت ت �ط ��ورات ف�ي��روس
ك��ورون��ا ،فسننسق م��ع أص �ح��اب ال��دواوي��ن الع�ت�م��اد آل�ي��ات
ج��دي��دة ،ب�ش��أن شهر رم�ض��ان .واش ��ار إل��ى خ�ط��وات متبعة
حاليا ف��ي اغلب دواوي��ن ال�ب�لاد ،وعلى رأس�ه��ا ع��دم التقبيل
ّ
واملصافحة ،واالكتفاء بالسالم من بعيد ،وتوفير املعقمات
وات�ب��اع اإلج ��راءت االح�ت��رازي��ة الطبية ،مبينًا ان��ه م��ن السابق
ألوان��ه الحديث عن اآلل�ي��ات التي ستقرر في رم�ض��ان ،ألننا
بانتظار ّ
تطورات األم��ور ،وقد تحدث مستجدات قبل قدوم
الشهر الفضيل.

خميس الخمسان أن الدواوين
في شهر رمضان ال غنى عنها
ل�ف�ئ��ة ك�ب�ي��رة م��ن امل�ج�ت�م��ع ،ول��ن
ي�ت��م اغ�ل�اق ال��دي��وان ل�ك��ن سيتم
ت ��وف� �ي ��ر امل� �ع� �ق� �م ��ات واالدوات
االحترازية.
واش � � � � � ��ار ال � �خ � �م � �س� ��ان ال � � � ��ى أن
ال� ��دواوي� ��ن ع � ��ادة اج �ت �م��اع �ي��ة ال
تمس وم��ن املستحيل اغالقها،
النها ع��ادة تتكرر منذ عشرات
ال� � �س� � �ن �ي��ن ف � � ��ي رم� � � �ض � � ��ان ف �م��ن
الصعب إغالقها.
من جانبه ،قال فهد الذايدي ان
الديوانية ه��ي املتنفس االكبر،
خ��اص��ة ف��ي ش�ه��ر رم �ض��ان وم��ع
اغ�ل�اق امل �ق��اه��ي م��ن ال�ص�ع��ب ان
تغلق ،مبينًا ان مسألة االغالق
مستحيلة بالنسبة للعديد من
املواطنني.
ول� �ف ��ت ال� ��ى أن رم� �ض ��ان امل�ق�ب��ل
س �ت �ك��ون ال� ��دواوي� ��ن ه ��ي امل �ك��ان
االساسي لقضاء اوقات الفراغ،
خ��اص��ة بعد ال�ف�ط��ور ،الف�ت��ًا الى
ان ات� �ب ��اع االح � �ت � ��رازات ال�ط�ب�ي��ة
سيتم اب�ل�اغ ال ��رواد ب�ه��ا بشكل
ودي بعيدًا عن ان يكون بشكل
اجباري.

تقليص مدة صالة القيام ..وآلية جديدة لموائد اإلفطار

توجه إللغاء
المراكز الرمضانية والمعتكفات
حمد السالمة
كشفت مصادر حكومية أن مجلس
ال� � � � � � ��وزراء أوع � � � ��ز ل� � ��وزي� � ��ري ال � �ع� ��دل
واألوقاف د .فهد العفاسي والتربية
د .س �ع��ود ال �ح��رب��ي ب��االج �ت �م��اع مع
م�ج�ل��س ال ��وك�ل�اء وذل� ��ك ل�ب�ح��ث اه��م
االس �ت �ع��دادات مل��ا ب�ع��د ان�ت�ه��اء ق��رار
تمديد العطلة ال��دراس�ي��ة بالنسبة
للتربية ،وقرب حلول شهر رمضان
بالنسبة لوزارة االوقاف بالتنسيق
مع وزارة الصحة.
وذك��رت امل�ص��ادر أن وزارة االوق��اف
س �ت �ن��اق��ش خ �ل�ال اج �ت �م��اع مجلس
ال � � ��وك� �ل ��اء امل � �ق � �ب� ��ل ال � � �غ� � ��اء امل � ��راك � ��ز

ال��رم �ض��ان �ي��ة وامل �ع �ت �ك �ف��ات وتنظيم
ع �م �ل �ي��ة م ��وائ ��د االف � �ط� ��ار وف� ��ق آل �ي��ة
جديدة وتقليل مدة صلوات القيام
والتراويح اضافة الى الغاء الدروس
والوعظ هذا العام.
وأش� � � � � ��ارت امل � � �ص� � ��ادر أن االوق� � � ��اف
س�ت�ن�س��ق م ��ع ال �ص �ح��ة ع ��ن اآلل �ي��ات
التي من شأنها حماية املصلني في
الشهر الفضيل.
وق��ال��ت امل�ص��ادر ل�ـ سبقلا إن وزارة
ال�ت��رب�ي��ة س�ت�ش�ه��د ان �ع �ق��اد اج�ت�م��اع
ملجلس وكالئها قريبًا وسيناقش
اح�ت�م��ال�ين ،االول ه��و ان�ه��اء الفصل
الدراسي ولكن ذلك سيواجه برفض
اول �ي��اء ام ��ور ال�ط�ل�ب��ة ال ��دارس�ي�ن في

امل��دارس الخاصة االجنبية ثنائية
ال �ل �غ��ة ،ح�ي��ث دف ��ع ك��ل م�ن�ه��م مبالغ
ت� � �ت � ��راوح ب�ي��ن  5و  7آالف دي� �ن ��ار
ك��رس��وم ع��ن ك��ل ط��ال��ب ،وس�ت��رف��ض
امل��دارس اعادتها الى اولياء االمور
إذا تقرر انهاء الفصل الدراسي.
واوض� � �ح � ��ت امل� � �ص � ��ادر ان ال �خ �ي��ار
ال �ث��ان��ي ه ��و ت�ج�ه�ي��ز امل� � ��دارس بكل
اإلج � � � � � ��راءات االح� � � �ت � � ��رازات ال �ط �ب �ي��ة
ل�ح�م��اي��ة ال�ط�ل�ب��ة ،الف �ت��ة أن التربية
ً
ستبدأ الدوام اوال باملعلمني وسيتم
ف�ح�ص�ه��م وت�ع�ق�ي��م ج�م�ي��ع امل� ��دارس
ب��إش��راف وزارة الصحة وتهيئتها
ب�ك��ل ال�س�ب��ل امل �ت �ط��ورة م��ن ث��م ي�ب��دأ
دوام الطلبة.
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كورونا

الكويت 03

يتفشى

بينهم مواطنان قادمان من مصر ..ومواطنة جاءت من إيران ومصري مقيم

«كورونا يتمدد» 4 ..مصابين جدد ..واإلجمالي 69
¶ السند :خطة للتوسع في المحاجر الستيعاب أعداد المواطنين
اتسعت دائرة المصابين بفيروس كورونا امس إلى  69حالة،
حيث سجلت وزارة الصحة  4حاالت جديدة لمواطنة قادمة من
إيران ،ومواطنين قادمين من مصر ،وحالة واحدة لمقيم
مصري مخالط البن بلده المصاب لسفره إلى أذربيجان.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د .عبد الله السند
خالل المؤتمر الصحافي اليومي للوزارة امس« ،ان عدد الحاالت
التي تتلقى الرعاية الطبية في المستشفى المخصص لذلك
بلغ  67حالة ،وذلك عقب إعالن وزير الصحة د .باسل الصباح
مساء االثنين عن شفاء ثاني حالة مصابة بالمرض ،بعدما كانت
الوزارة أعلنت األسبوع الماضي عن شفاء أول حالة».

عبد الرزاق المحسن
وأشار السند الى أن عدد الحاالت املصابة
وامل ��وج ��ودة ف��ي ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة  4ح��االت
منها ح��ال��ة ح��رج��ة ،فيما ال �ح��االت ال�ث�لاث
مستقرة ،وجميعها تتلقى الرعاية الطبية
ال�لازم��ة ،منوها ب��ان ع��دد املسوحات التي
أجرتها وزارة الصحة بلغ حتى اآلن 6213
م �س �ح��ة ،م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن ال� �ف ��رق ال�ط�ب�ي��ة
واإلداري ��ة ال ت��زال تقوم بواجبها للوقوف
على راحة املتواجدين في املحاجر الثالثة.

طائرة العائدين
وذك � � � � ��ر أن وزارة ال � �ص � �ح� ��ة اس �ت �ق �ب �ل ��ت
أول م � ��ن أم � � ��س ط � ��ائ � ��رة ت� �ق ��ل امل ��واط� �ن�ي�ن

«كورونا»
والموفدون
للعالج في الخارج

العائدين من مصر ،وعلى متنها  284راكبا،
وفور وصولهم جرى اتخاذ كل اإلجراءات
ال��وق��ائ �ي��ة وف �ق��ا ل �ل �ب��روت��وك��والت ال�ع��امل�ي��ة،
م ��ؤك ��دا أن وف ��د م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال�ع��امل�ي��ة
ما زال م��وج��ودا في الكويت وعقد العديد
من االجتماعات مع اإلدارات املعنية ،كما
ق ��ام ب ��االط�ل�اع ع �ل��ى آخ ��ر امل �س �ت �ج��دات في
م��ا ي �خ��ص ف �ي��روس «ك� ��ورون� ��ا» امل�س�ت�ج��د،
مشيرا إلى الفيروس ظهر في جميع أقاليم
منظمة الصحة العاملية والبالغ عددها 6
أقاليم حول العالم.
وع��ن آخ��ر ت �ط��ورات ال �ف �ي��روس ع��امل�ي��ا ،أك��د
ال�س�ن��د أن «ك��وف �ي��د  »19أص� ��اب  110آالف
شخص حول العالم ،كما ان عدد الحاالت
خ� � ��ارج ال� �ص�ي�ن ب �ل��غ  29أل � ��ف ح ��ال ��ة ،وف��ي

السند متحدثاً في المؤتمر الصحافي

الصني نحو  81ألف حالة.
وت��اب��ع أن ال�ف�ي��روس ب��ات منتشرا ف��ي 106
دول ح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ،الف� �ت ��ا إل � ��ى أن ال �ع��دد
التقريبي للشفاء من الفيروس وص��ل إلى
 62ألف حالة.

محاجر جديدة
وردا ع�ل��ى س ��ؤال ل �ـ سبقلا ح��ول امكانية
ت ��وج ��ه ال � � � ��وزارة إل� ��ى ال �ت ��وس ��ع ف ��ي إن �ش��اء
امل �ح��اج��ر ال �ص �ح �ي��ة خ �ص��وص��ا م ��ع ع ��ودة

املواطنني من دول مختلفة ،أك��د السند أن
هناك خططا توسعية مستمرة الستيعاب
أكبر قدر ممكن من أع��داد املواطنني ،وذلك
لبعض اإلج��راءات االحترازية ،ومن بينها
املحاجر ،مبينا انه سيتم االفصاح عن ذلك
في حينه.
وب�ين أن ه�ن��اك بعض ال�ح��االت ال�ت��ي جرى
ت �م��دي��د ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي ع �ل �ي �ه��ا ،مل ��دة 14
ي��وم��ا ،ن�ظ��را ملخالطتهم ألش �خ��اص ثبتت
إصابتهم بالفيروس ،مشيرا إل��ى أن فترة

ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ت�ب��دأ م��ن ت��اري��خ م�غ��ادرة
الشخص للبلد ال��ذي ظهر فيه الفيروس،
أو من تاريخ آخر مخالطة ملريض مصاب.
وذك� � ��ر ال �س �ن��د ان ه� �ن ��اك ب �ع��ض ال� �ح ��االت
ت �ش��اف��ت خ �ل��ال أس � �ب� ��وع وب �ع �ض �ه��ا خ�ل�ال
 10أي��ام ،الفتا إل��ى أن ال�ح��االت التي جرى
ت �س �ج �ي �ل �ه��ا وال� �ت ��أك ��د م� ��ن إص ��اب� �ت� �ه ��ا ه��ي
ال�ح��االت التي أعلن عنها رسميا ،كما انه
إذا ك� ��ان ه �ن��اك أي ح � ��االت ج ��دي ��دة سيتم
اإلعالن عنها بشكل واضح ومباشر.

ح � � ��ول إج� � � � � � ��راءات ال� � � � ��وزارة
ب � � � �خ � � � �ص� � � ��وص امل� � � ��رض� � � ��ى
املوفدين للعالج في الخارج
في دول ظهرت فيها حاالت
ك �ث �ي��رة م �ص��اب��ة ب �ف �ي��روس
ك� � ��ورون� � ��ا امل� �س� �ت� �ج ��د وه ��ل
ت��وج��د خ �ط��ط ل�ت�غ�ي�ي��ر ب�لاد
اإلي �ف��اد للعالج ف��ي ال�خ��ارج،
اوض ��ح ال�س�ن��د ان ال �ق��رارات
ت�ت�غ�ي��ر ب�ت�غ�ي��ر امل �س �ت �ج��دات
وامل �ع �ط �ي��ات .وش� ��دد ال�س�ن��د
ع�ل��ى اح �ت��رام ق��وان�ي�ن ال ��دول
التي يتلقى فيها املواطنون
الكويتيون العالج ،مؤكدا أنه
إذا كانت هناك خطورة على
ابتعاثهم أك�ث��ر م��ن ال�ف��ائ��دة،
فسيتم ات �خ��اذ ال �ق��رار ال��ذي
يصب في مصلحة املواطنني
وص � �ح � �ت � �ه� ��م ،م� �ض� �ي� �ف ��ا أن
ال��وزارة تتخذ كل اإلج��راءات
االح � � � �ت� � � ��رازي� � � ��ة م � � ��ن ح �ي��ث
املسحات والتشخيص على
القادمني من خارج الكويت.

كورونا ..أرقام ومستجدات يومية
الحاالت
المسجلة بدولة
الكويت

4

2

69

عدد
الحاالت
الجديدة

دول حول العالم
تتابع الكويت تطورات
الفيروس فيها

عدد الحاالت
في العناية
المركزة

4
حاالت
الشفاء

67

106

حاالت اإلصابة
حتى اآلن
قيد العالج

حملة «الهالل األحمر» التوعوية:

منتسبو «الهالل األحمر» و«الصحة» خالل الحملة التوعوية

ف ��ي إط � ��ار دوره� � ��ا امل �ج �ت �م �ع��ي ،أط �ل �ق��ت ج�م�ع�ي��ة
ال � � �ه� �ل��ال األح � � �م� � ��ر ح� �م� �ل ��ة ت� ��وع� ��وي� ��ة ب� �ف� �ي ��روس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د (ك��وف �ي��د  )19ب��ال �ت �ع��اون م��ع
وزارة ال�ص�ح��ة لنشر ال��وع��ي للعاملني باملجال
التطوعي ،والذين يتعاملون بشكل مباشر مع
الحاالت املصابة.
وق��ال��ت ممثلة امل�ك�ت��ب االع�لام��ي ل ��وزارة الصحة
د.هديل العون في ندوة بمقر الجمعية امس ان
ال��وزارة حملت على عاتقها نشر ال��وع��ي وعمل
ه��ذه الحمالت التوعوية ف��ي ع��دة أم��اك��ن ومنها

أيام متوسط
فترة التعافي
من المرض

7

6213

ً
مواطنا خضعوا
للفحص عقب
قدومهم من مصر

62
ألف

مسحة ُأخذت
من مواطنين
ومقيمين

«الخيرية» تدعو إلى تضافر جهود الجهات الحكومية واألهلية

المتطوعون على خط المواجهة..
وحمايتهم ضرورة

امل�ط��ارات واملجمعات والجامعات وف��ي جمعية
ال�ه�لال االح�م��ر ،الن متطوعيها ف��ي خ��ط الخطر
بمواجهة الحاالت املصابة.
واش ��ادت ال �ع��ون ب�ت�ع��اون الجمعية ف��ي تسهيل
م�ه�م��ة ف��ري��ق وزارة ال�ص�ح��ة امل�خ�ت��ص بالحملة
اإلع�لام �ي��ة ال �ط��ارئ��ة ل �ـ «ك ��ورون ��ا» ال �ت��ي انطلقت
في أوائ��ل شهر فبراير امل��اض��ي ،مبينة ان هدف
الحملة رفع الوعي الصحي لدى الجمهور عامة
اضافة الى العاملني في املجال التطوعي.
وقالت ان منظمة الصحة العاملية أعلنت حالة

248

حالة
شفيت
حول
العالم

الطوارئ في العالم اجمع ،حيث ان هذا الفيروس
جديد وغامض واملعلومات عنه محدودة ،وهو
ينتقل من خ�لال ال��رذاذ املتطاير واالنتقال غير
املباشر واملخالطة املباشرة.
وافادت بانه من ضمن اعراض اإلصابة السعال
وص �ع��وب��ة ال�ت�ن�ف��س وال �ت �ه��اب ال �ح �ل��ق واح �ت �ق��ان
األن � ��ف وس� �ي�ل�ان ��ه ،م �ب �ي �ن��ة ان م ��ن أه� ��م وس��ائ��ل
الحماية الشخصية غسل اليدين وتغطية األنف
وال �ف��م وت �ج �ن��ب االت �ص��ال امل �ب��اش��ر ب ��أي شخص
تظهر عليه أعراض الجهاز التنفسي( .كونا)

الظرف حرج ..وخدمة
المجتمع واجب وطني
أك� ��د رئ �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة ال �خ �ي��ري��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة،
د.عبداهلل املعتوق ،امس ،أن جهود الجمعيات الخيرية
ب��ات�ج��اه دع��م ج�ه��ود ال�ج�ه��ات ال��رس�م�ي��ة ف��ي م��واج�ه��ة
فيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19 -امتداد طبيعي
ل��دوره��ا امل�ج�ت�م�ع��ي وواج �ب �ه��ا األخ�ل�اق��ي واإلن �س��ان��ي
نحو الوطن.
وق� � � ��ال امل � �ع � �ت ��وق ان ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �خ� �ي ��ري ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
ال �ع��امل �ي��ة ت ��واص �ل ��ت م ��ع وزارة ال �ص �ح��ة وال �ج �م �ع�ي��ة
الطبية وال�ج�م�ع�ي��ات ال�خ�ي��ري��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن منطلق
م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،م ��ن أج� ��ل ح �ش��د ال �ج �ه��ود
وتنسيقها وت�ض��اف��ره��ا ف��ي مكافحة ه��ذا ال�ف�ي��روس،
فالظرف حرج .وأض��اف أن الهيئة الخيرية احتضنت
مجموعة من االجتماعات املكثفة بحضور مسؤولني
م��ن وزارة ال�ص�ح��ة وال�ج�م�ع�ي��ة ال�ط�ب�ي��ة وم�م�ث�ل�ين عن
الجمعيات الخيرية وأعضاء الفرق التطوعية.
ولفت الى أن تلك االجتماعات استعرضت االحتياجات
امل �ط �ل ��وب ��ة م� ��ن ج ��ان ��ب وزارة ال �ص �ح ��ة ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
التخصصات ،والتي تستطيع الجمعيات الخيرية أن
تقدمها دعما للجهود الرسمية في مكافحة الفيروس
واألدوارالتطوعية املطلوبة ومؤهالت املتطوع وسبل
حمايته.
واك��د أن الجمعيات ال�خ�ي��ري��ة ت�ع�ه��دت بتقديم ال��دع��م
اللوجيستي للمحاجر الصحية في البالد بالتنسيق
مع وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية ،مشيرا
ال ��ى أن ال� � ��وزارة ق��دم��ت ق��ائ�م��ة ب�م�ت�ط�ل�ب��ات�ه��ا ف��ي ه��ذا
ال�ش��أن ،وأن الهيئة الخيرية أوف��ت ببعض تعهداتها
في هذا اإلطار.

مبادرة رائدة
وأش ��ار امل�ع�ت��وق ال��ى االج �ت �م��اع ال ��ذي ع�ق��دت��ه الهيئة،
ب�م�ش��ارك��ة م �س��ؤول�ين م��ن وزارة ال�ص�ح��ة وال�ج�م�ع�ي��ة
ال�ط�ب�ي��ة ،ب �ه��دف ح�ش��د ال �ج �ه��ود ال�ت�ط��وع�ي��ة ف��ي إط��ار

عبدالله المعتوق

م �ب��ادرة رائ � ��دة ،مبينا ان ع ��دد امل�ت�ط��وع�ين املسجلني
ت� �ج ��اوز ح �ت��ى اآلن  400م �ت �ط��وع ،م��وض �ح��ا أن ب��اب
التطوع مازال مفتوحا وأن العدد في تزايد مستمر.
وذك��ر أن التركيز على عملية التوعية اإلع�لام�ي��ة من
املسارات املهمة التي اضطلعت بها الجمعيات الخيرية
عبر تشكيل ف��ري��ق إع�لام��ي م��ن تلك ال�ج�ه��ات ،بقيادة
امل��رك��ز اإلع�لام��ي ب ��وزارة الصحة ،موضحا أن الهدف
من هذه الجهود التوعوية وضع األمور في نصابها،
وااللتزام بإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وعدم
التهوين أو التهويل من تداعيات هذاالفيروس وذلك
ضمن الخطة الوقائية والعالجية للوزارة.
وبني أن هذا الظرف الحرج والطارئ يتطلب تضافر
الجهود ب�ين امل��ؤس�س��ات الرسمية واأله�ل�ي��ة والقطاع
الخاص من أجل العمل معا على توفير االحتياجات
وامل �س �ت �ل��زم��ات وال �ب��رام��ج ال��داع �م��ة ل �ج �ه��ود م�ك��اف�ح��ة
الوباء.
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تغيب إعالمياً لتنهمك في جوالت ميدانية

بثينة المضف..
«جندية» خلف الكواليس
نفت مصادر مسؤولة تقديم وكيلة وزارة الصحة
امل�س��اع��دة ل�ش��ؤون الصحة العامة ال��دك�ت��ورة بثينة
املضف استقالتها من منصبها.
وف � �س� ��رت ه � ��ذه امل � �ص� ��ادر غ� �ي ��اب ال� ��دك � �ت� ��ورة ب�ث�ي�ن��ة
امل� �ض ��ف ،ع ��ن امل��ؤت �م��ر ال �ص �ح��اف��ي ال �ي��وم��ي ل� ��وزارة
الصحة منذ  5أي��ام بانشغالها في القيام بجوالت
وزيارات ميدانية ،على أرض الواقع ،ومتابعة آخر

تطورات فيروس كورونا من خلف الكواليس.
وتحولت املضف إلى «أيقونة صدق وشفافية» ،من
خ�ل�ال ظ �ه��وره��ا ال�ي��وم��ي امل�ع �ت��اد ف��ي م��ؤت�م��ر وزارة
الصحة اليومي ،لتطمئن الناس بهدوئها املريح،
وجديتها الواثقة ،بشأن األوضاع وآخر التطورات
املحلية الخاصة بفيروس كورونا املستجد.
وبات كثيرون يفتقدون إطاللتها املعتادة وتقديم

املعلومات الجديدة ح��ول امل��رض ف��ي ال�ب�لاد ،وال��رد
على كل استفسارات اإلعالميني.
بيد أن هذا الغياب ال��ذي اجتهد البعض في وضع
«تفسيرات غير واق�ع�ي��ة» ل��ه ،وف��ق امل�ص��ادر ل��م يكن
إال ان�ه�م��اك��ا ف��ي ال�ع�م��ل وأداء امل�س��ؤول�ي��ات الجسام
التي تتحملها هذه «األيقونة» املخلصة ،بشجاعة
وثبات ورؤية واضحة.

زحمة القادمين من الخارج اختفت

 9آالف مراجع في مراكز الفحص
خالد الحطاب
شهدت م��راك��ز فحص العائدين م��ن ال�خ��ارج،
أم � ��س ،ف ��ي م �ح��اف �ظ �ت��ي ال� �ف ��روان� �ي ��ة وح��ول��ي
وضعا طبيعا ،حيث انتهت االزدح��ام��ات مع
ان�ت�ظ��ار ان�ت�ه��اء ف�ت��رة الحجر امل�ن��زل��ي للتأكد
م��ن سالمة املراجعني م��ن أي اع��راض اصابة
بفيروس كورونا.
وكشفت جولة سبقلا أمس على مراكز فحص
العائدين من الخارج للمقيمني ،عن أكثر من
 9آالف مراجع ،وخلت ساحات مركز صبحان
ـ التي شهدت ازدح��ام��ات طيلة األي��ام الثالثة
املاضية ـ من املراجعني وكانت األم��ور داخل
املركز طبيعية جدا مع وجود عدد بسيط من
الراغبني بإجراء الفحوصات وتسليم األوراق
التي بحوزتهم.

ووفق مصادر طبية فإن مركز صبحان وطيلة
األيام الثالثة املاضية استقبل آالف املراجعني
م��ن س�ك��ان محافظة ال�ف��روان�ي��ة العائدين من
ال� �خ ��ارج أك �ث��ره��م م ��ن ال�ج�ن�س�ي�ت�ين امل�ص��ري��ة
والهندية إلى جانب وجود بعض الفلبينيني
والسوريني والسيرالنكيني وغيرهم.
وب �ي �ن��ت امل � �ص� ��ادر أن ال� �ط ��واق ��م ال �ط �ب �ي��ة ف��ي
الصحة الوقائية ملحافظة ال�ف��روان�ي��ة عملت
من اليوم األول على استقبال ما يقارب 1300
م��راج��ع م�ن�ه��م  500ف�ق��ط ك��ان��وا خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
الصباحية ،في حني شهد اليوم الثاني العدد
األكبر وانخفضت في اليوم الثالث أما اليوم
ال��راب��ع ف�ك��ان��ت األع ��داد بسيطة خ�ل�ال الفترة
الصباحية فهي بحدود  200مراجع.
أم��ا م��رك��ز ح��ول��ي ال�غ��رب��ي ،فكانت اإلج ��راءات
امل �ت �ب �ع��ة أم ��س ط�ب�ي�ع�ي��ة وت ��م ت �ح��دي��د ال �ب��اب

ال�خ�ل�ف��ي ل�ل�م��رك��ز ل �ي �ك��ون خ��اص��ا ب��اس�ت�ق�ب��ال
املراجعني للصحة الوقائية بدال من انتظارهم
أم��ام الباب الرئيسي كما كان معموال به في
اول االيام.
وف ��ي م �س �ت��وص��ف ال �س��امل �ي��ة ال �غ��رب��ي ح ��ددت
ادارت� � ��ه وادارة ال �ص �ح��ة ال��وق��ائ �ي��ة اج � ��راءات
ل��وق��اي��ة امل��راج �ع�ي�ن م ��ن أي اش �ت �ب��اه ،ف�ق��ام��ت
ب �ت �خ �ص �ي��ص اس �ت �ق �ب��ال ق ��ري ��ب م ��ن ال �ب��واب��ة
لفحص املراجع واستالم الورقة منه.
وح ��دد امل�س�ت��وص��ف رق �م��ا خ��اص��ا الستقبال
ب�ي��ان��ات امل��راج��ع ع�ب��ر ال �ـ«وات ��س أب» ،طالبة
منه ارس��ال اسمه ورقمه املدني واسم الدولة
القادم منها وتاريخ الوصول ورق��م التلفون
وع �ن��وان ال �س �ك��ن ،ح�ي��ث اك ��د م �ص��در ط�ب��ي ان
الخطوة من شأنها متابعة الحالة والوقوف
عليها حتى انتهاء فترة الحجر املنزلي.

«الخدمة المدنية»:

ال مساس بالحقوق الوظيفية للمحجورين
أك ��د دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة أن ال م�س��اس
ب��ال �ح �ق��وق ال��وظ �ي �ف �ي��ة وامل��ال �ي��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين
ال �خ��اض �ع�ي�ن ل �ل �ح �ج��ر االل � ��زام � ��ي ب�م�خ�ت�ل��ف
أنواعه ،مشيرا إلى أن فترة الحجر ستعامل
ك �م��دة ف�ع�ل�ي��ة ف��ي ب�ع��ض م �ج��االت ال��وظ�ي�ف��ة
العامة.
وذكر الديوان في بيان عبر موقع التواصل

االجتماعي (انستغرام) امس ،أنه يستثنى
م � ��ن ال � �ن � �ص� ��وص وال � � �ق � ��واع � ��د ال � �ت � ��ي ت� �ق ��رر
استبعادها مثل مدة املزاولة الفعلية املقررة
لصرف مكافأة األعمال املمتازة ،أو لتقييم
األداء تقييما فعليا ،أو حساب مدد الخبرة
العملية لشغل الوظائف أو رفع املستويات
الوظيفية.

وأش� ��ار ال ��ى أن ال�ح�ج��ر االل ��زام ��ي بمختلف
أنواعه يقطع كل أنواع االجازات ،ويستحق
امل��وظ��ف م��رت�ب��ه ك��ام�لا خ�ل�ال ف �ت��رة ال�ح�ج��ر،
ويقصد ب��امل��رت��ب ال�ك��ام��ل ال��رات��ب األس��اس��ي
والعالوة االجتماعية وكل البدالت واملكافآت
والعالوات الشهرية التي تأخذ حكم املرتب،
فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

المراجعون أمام مركز حولي الغربي الصحي (تصوير :سيد سليم)
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متابعة للوحة التحكم في أحد المحوالت غرب عبدالله المبارك (تصوير :سيد سليم)

العمل في التمديدات الكهربائية

الديرة  completeالحتماالت إلغاء موسم السفر

صيف «الكهرباء» استثنائي بسبب «كورونا»
¶ مغادرة اآلالف كانت تسهم في تقليل الضغط خالل فترة الذروة
تشير تطورات األوضاع بشأن فيروس كورونا إلى
صيف كهربائي ملتهب على مستوى األحمال
المتوقعة ،إذ ينتظر أن تكون الديرة مكتملة
العدد إذا ما استمر انتشار الفيروس على معدالته
الحالية.
محمود الزاهي
م� � ��ع ت� � ��راج� � ��ع ح � ��رك � ��ة ال � �س � �ف� ��ر إل� ��ى
ال � � �خ � � ��ارج ووق � � � ��ف ال � � ��رح �ل ��ات إل� ��ى
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال� ��وج � �ه� ��ات الس �ي �م��ا
ال ��وج� �ه ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة م �ن �ه��ا ف��إن
ه� ��ذا س �ي �ع �ن��ي أن اح � ��دا ل ��ن ي �غ��ام��ر
بصحته ليقضى عطلته الصيفية
ب �ي�ن وج � �ه ��ات م �ث��ل ل� �ن ��دن وت��رك �ي��ا
وبيروت أو دبي على سبيل املثال،
إذ تشير اإلحصائيات إلى أن شهر
م��اي��و امل��اض��ى شهد ب�م�ف��رده حركة
ط �ي��ران ق ��درت ب�ن�ح��و  1.06م�ل�ي��ون
راك� ��ب ف �ي �م��ا ت �ق��در ح��رك��ة ال �ط �ي��ران
خ�لال عطلة عيد االضحى وحدها
ب�ن�ح��و ن�ص��ف م�ل�ي��ون راك ��ب بينهم
أكثر من ربع مليون مغادر.
ك��ذل��ك ف ��إن أغ �ل��ب امل�ق�ي�م�ين الس�ي�م��ا
امل��درس��ون وأس��ره��م ممن يتأهبون
ع � ��ادة ل �ق �ض��اء ف �ص��ل ال �ص �ي��ف ف��ي
ب �ل ��دان �ه ��م أم �ل��ا ف� ��ي دفء ال �ع��ائ �ل��ة
وهربا من حر الكويت سيجبرون
ع�ل��ى ال �ب �ق��اء ،ك�م��ا أن ح��رك��ة ال�س�ف��ر
ألداء ف� ��ري � �ض� ��ة ال� � �ح � ��ج س �ت �ش �ه��د
ت ��راج� �ع ��ا ه� ��ي األخ � � � ��رى ،إذ ت �ش �ي��ر
اإلحصائيات الى أن الفترة من 20
أغسطس وحتى األول من سبتمبر
( 2019ذروة العودة من اإلج��ازات)

معدالت االستهالك
مرشحة
لزيادة قياسية

ب�ل�غ��ت ح��رك��ة ال��رك��اب خ�لال�ه��ا 736
ألف راكب.
وفي ظل املعطيات السابقة يصعب
القول إن معدالت استهالك الكهرباء
واملاء ستظل عند حدودها املعتادة
خ�ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة وأن �ن��ا في
ط��ري�ق�ن��ا لتسجيل رق ��م رب �م��ا ي�ك��ون
أك� �ث ��ر ب �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل� �ت ��وق ��ع م �ق��ارن��ة
ب � � � ��ذروة اس� �ت� �ه�ل�اك ال � �ع� ��ام امل ��اض ��ى
البالغة  14700ميغاواط.

ارتفاع درجات الحرارة
يزيد الضغط
على الشبكة
وقد يتسبب
في االنقطاعات

معدل االستهالك
وإذا كانت ال ��وزارة تبني دراساتها
على نمو سنوي في االستهالك يقدر
بنحو  %8م��ع ال��وض��ع ف��ي االعتبار
أن ال��زي��ادة خ�ل�ال آخ��ر ع��ام�ين كانت
أق �ل��ن إذ س�ج�ل��ت ب�ين  5و 4ف��ي املئة
فقط بفضل السياسات الترشيدية
وتأثير زي��ادة تعرفة الكهرباء فإنه
من املتوقع أن يعود نمو االستهالك
إلى سابق عهده مجددا.
وف� � ��ي رده ع� �ل ��ى ت� �ل ��ك ال� �ت� �خ ��وف ��ات،
ق� ��ال وك �ي ��ل وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف م .ح� �م ��ود ال� ��روض� ��ان ل�ـ
سبقلا إن ال � � � � � ��وزارة ت� �ت� �ع ��ام ��ل م��ع
تطورات األوضاع يوما بيوم ،لكنها
وبشكل عام مستعدة لتلبية الطلب
امل�ت��زاي��د على ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء خالل

الخبراء اليابانيون
ً
قريبا
سيدخلون

مسؤولو الكهرباء خالل جولة في منطقة «عبدالله المبارك» (تصوير :سيد سليم)

الفترة املقبلة.
وأض ��اف ال��روض��ان أن��ه ال ي��وج��د ما
يدعو للقلق كون استعدادات الوزارة
ملوسم الصيف تسير بشكل طبيعي
وبرامج الصيانة يتم انجازها وفق
جداولها املبرمجة مسبقا وال يوجد
أي تعطيل بها.
وأش � ��ار ال ��روض ��ان إل ��ى أن ال �ط��اق��ة
امل� ��رك � �ب� ��ة امل� � �ت � ��واف � ��رة ف � ��ي ال �ش �ب �ك��ة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وك ��ذل ��ك إن� �ت ��اج امل �ي��اه
ال �ي��وم��ي وامل �خ ��زون اإلس�ت��رات�ي�ج��ي
م�ن�ه��ا ت�ب�ع��ث ج�م�ي�ع�ه��ا ع �ل��ى م��زي��د

من االطمئنان.

الطاقة املتوافرة
ب� ��دوره� ��ا ،ق��ال��ت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة لـ
سبقلا إن ال�ط��اق��ة امل��رك�ب��ة امل�ت��واف��رة
في الشبكة تقارب  19ألف ميغاواط،
وهي قادرة على توفير أي استهالك
ت �ف��رض��ه ال� �ظ ��روف ال��راه �ن��ة ،خ��اص��ة
أن�ه��ا ت��زي��د بنحو  4آالف م�ي�غ��اواط
عن ذروة الصيف املاضي.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن ف��ائ��ض اإلن�ت��اج
م �ك��ن ال � � � ��وزارة ع �ل��ى م � ��دار ال �ع��ام�ين

إجراءات مطلوبة
على العمالء من مواطنين ومقيمين
االلتزام بجملة إجراءات منها:

ع��ن مشكلة ال �خ �ب��راء ال�ي��اب��ان�ي�ين ال��ذي��ن ت��أخ��ر وص��ول�ه��م بسبب
اإلجراءات املتبعة بشأن فيروس كورونا ذكرت املصادر أن وزارة
الكهرباء خاطبت نظيرتها الداخلية لتسهيل دخول الخبراء سواء
كانوا القادمني من اليابان أو بعض الخبراء الهنود العاملني في
شركات أميركية ،وأن الداخلية أبدت تفهما كبيرا وسيتم السماح
لهم ب��ال��دخ��ول شريطة تقديم ش�ه��ادة فحص تثبت خلوهم من
الفيروس.

1

األعطال واالنقطاعات..
واردة
بعيدا ع��ن امل�ح�ط��ات يعمل ق�ط��اع شبكات ال�ت��وزي��ع على ضمان
جهوزيته التامة للتعامل مع األوضاع على األرض ،إذ جرى توفير
 6فرق للطوارئ بواقع فريق في كل محافظة.
وقالت املصادر إن القطاع بدأ قبل عام خطة شاملة لتجديد شباب
محطات التحويل الثانوية التابعة له وعددها باآلالف في مختلف
املناطق ،مشيرة إلى أن الخطة مستمرة على مدار  3سنوات هي
مدة العقد وانه جرى إنجاز ما يزيد على  %30منها حتى اآلن.
وقالت املصادر إن التركيز انصب خالل موسم الشتاء الحالي
على املحطات التي أظهرت أعطاال خالل الصيف املاضي لضمان
ع��دم ت�ك��رار تلك األع �ط��ال ،الف�ت��ة ف��ي ال��وق��ت ذات��ه إل��ى أن األع�ط��ال
واالنقطاعات أمر وارد الحدوث كوننا أمام شبكة كبيرة تعمل في
ظروف درجات حرارة مرتفعة للغاية.
وأرج �ع��ت امل �ص��ادر األع �ط��ال إل��ى ال�ع��دي��د م��ن األم ��ور ل�ع��ل أهمها
األح �م��ال ال��زائ��دة م��ن دون ع�ل��م ال� ��وزارة وك��ذل��ك أخ �ط��اء ش��رك��ات
امل�ق��اوالت التابعة لجهات أخ��رى في ال��دول��ة .وذك��رت امل�ص��ادر أن
قطاع شبكات التوزيع يملك ما يكفى من مولدات الديزل مختلفة
األحجام للجوء إليها في حاالت الطوارئ واالنقطاعات الجزئية.

امل��اض �ي�ي�ن م ��ن ت ��زوي ��د دول ال �ج��وار
ال �خ �ل �ي �ج��ي ب ��ال �ط ��اق ��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
خ �ل ��ال م� ��وس� ��م ال � �ص � �ي� ��ف ،إذ ش �ه��د
ال�ص�ي��ف امل��اض��ى ع�ل��ى سبيل امل�ث��ال
منح مملكة البحرين  250ميغاواط
يوميا ولفترة طويلة.
وذك� � � � � � ��رت امل � � � �ص� � � ��ادر أن ال� �ش� �ب� �ك ��ة
الكهربائية ستشهد إض��اف��ة كبيرة
خ�ل�ال ال �ص �ي��ف امل �ق �ب��ل ع �ل��ى صعيد
اإلن �ت��اج الكهربائي باجمالي ق��دره
 750م�ي�غ��اوط��ا مقسمة ب��واق��ع 250
م� �ي� �غ ��اواط ��ا س �ي �ت��م اض ��اف� �ت� �ه ��ا م��ن

م �ش��روع امل��رح�ل��ة األول ��ى ف��ي محطة
الصبية ومثلها من مشروع املرحلة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة ب � � ��ذات امل� �ح� �ط ��ة م� ��ن خ�ل�ال
ال� � � ��دورة امل �ش �ت��رك��ة ف �ض�ل�ا ع ��ن 250
ميغاواطا أخ��رى من املرحلة األولى
لتطوير محطة الزور الجنوبية.
ول �ف �ت��ت إل� ��ى أن ن �س��ب اإلن� �ج ��از في
ب��رام��ج الصيانة ال�خ��اص��ة ب��وح��دات
إن� �ت ��اج ال �ك �ه��رب��اء وم �ق �ط ��رات امل �ي��اه
ت �ت��راوح ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ب�ين 65
إل� ��ى  %70ع �ل��ى م �س �ت��وى امل �ح �ط��ات
الست التابعة للوزارة.

2
التزام أصحاب
المزارع
باستخدام
أجهزة التكييف
عالية الكفاءة

3

ال��ت��رش��ي��د واس���ت���خ���دام أج��ه��زة
التكييف ذات الكفاءة العالية

عدم وضع أنقاض البناء في مسار
كيبالت الكهرباء
إب��ع��اد ال��س��ي��ارات ع��ن المحوالت
مسافة ال تقل عن  4أمتار

4

قطع األشجار الواقعة في
مسار الخطوط الهوائية

5

ع����دم إي���ق���اف ال��م��رك��ب��ات
أسفل الخطوط الهوائية

الروضان لـ سبقلا:
نستعد ألي طارئ
وبرامج الصيانة
وفق الخطة
الطاقة المركبة
المتوافرة
في الشبكة
قادرة على تلبية
الطلب المتزايد

إضاءة أولى
قسائم غرب
«عبد الله المبارك»
أوص �ل��ت وزارة ال�ك�ه��رب��اء
وامل � � � � � � � ��اء أم� � � � � ��س ال� � �ت� � �ي � ��ار
الكهربائي إلى أول قسيمة
ف��ي م�ش��روع منطقة غ��رب
ع� �ب ��د اهلل امل� � �ب � ��ارك ،وه ��ي
قسيمة تقع ضمن القطعة
 ،7وذل � � � ��ك ب � �ع� ��د اك� �ت� �م ��ال
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ال�ل�ازم ��ة
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية.
وقال رئيس قسم التشغيل
ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال� �ف ��روان� �ي ��ة
م.ف � �ي � �ص� ��ل امل� �س� �ت� �ك ��ي إن
ع��دد القسائم ف��ي املنطقة
ي �ت �ج��اوز  5آالف ق�س�ي�م��ة،
وأن امل��رح �ل��ة األول� ��ى ال�ت��ي
بدأ قطاع شبكات التوزيع
ف� ��ي اي � �ص� ��ال ال� �ت� �ي ��ار ل �ه��ا
أم��س ت�ض��م  907ق�س��ائ��م،
م �ن �ه��ا  524ق �س �ي �م��ة ف��ي
قطعة  7و 383قسيمة في
قطعة .1
وأض� � � � � � ��اف امل � �س � �ت � �ك� ��ي ل� �ـ
سبقلا إنه من املتوقع أن
ي �ت��م االن �ت �ه��اء م��ن اي �ص��ال
التيار لكل قسائم املنطقة
م��ع نهاية شهر أغسطس
املقبل.
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يتفشى

تكدسهم في نظارات المخافر وسجن اإلبعاد قد ينقل العدوى

تجميد الحمالت األمنية على مخالفي اإلقامة
محمد إبراهيم
ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر أم �ن �ي��ة م �ط �ل �ع��ة ل سبقلا أن وزارة
الداخلية ق��ررت وق��ف الحمالت األمنية على مخالفي
ق ��ان ��ون اإلق ��ام ��ة وال �ع �م��ل ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ات ال �س��ت إل��ى
أجل غير مسمى ،بسبب الظروف الصحية التي تمر
بها ال�ب�لاد ،وخوفًا من تكدس املوقوفني في نظارات
امل�خ��اف��ر وس �ج��ن اإلب �ع��اد م�م��ا ق��د ي ��ؤدي إل��ى ان�ت�ش��ار
األمراض املعدية بينهم.
وقالت املصادر :إن تعليمات شفهية صدرت من كبار
القيادات األمنية ملختلف القطاعات األمنية بتجميد
ال�ح�م�لات ع�ل��ى امل�خ��ال�ف�ين ب�ش�ك��ل م��ؤق��ت ،وذل ��ك نظرًا
ل�ل��وض��ع ال�ص�ح��ي ف��ي ال �ب�ل�اد ،وف ��ي إط ��ار اإلج � ��راءات
االحترازية ملنع تفشي فيروس كورونا.
واوض�ح��ت امل�ص��ادر ان تنسيقًا ج��رى ب�ين القطاعات
املختلقة خ�لال األي ��ام امل��اض�ي��ة يقضي ب�ع��دم تحويل
م��زي��د م��ن امل�خ��ال�ف�ين ال��ى س�ج��ن اإلب �ع��اد خ�ل�ال الفترة
ال�ح��ال�ي��ة ب�س�ب��ب ظ ��روف وق ��ف ال��رح�ل�ات ال �ج��وي��ة ال��ى

المبعدين
¶ اللجوء إلى وجهات الترانزيت لترحيل ُ

ملالحظات وم�س��اءالت ضباط االدارة العامة للرقابة
وال �ت �ف �ت �ي��ش ،ب�س�ب��ب ت �ج��اوز أع � ��داد امل��وق��وف�ي�ن داخ��ل
النظارة الواحدة ،وكذلك زيادة مدة حجزهم.
وشددت املصادر على ان التعليمات الصادرة واضحة
وص��ري �ح��ة ،وت �ن��ص ع�ل��ى ان ��ه ي�ج��ب ال �ح��د م��ن ظ��اه��رة
تكدس املوقوفني وع��دم تفاقم سلبياتها م��ن انتشار
االمراض املعدية واملشاحنات بني املوقوفني ،وضرورة
ت��وف�ي��ر خ��دم��ات ص�ح�ي��ة وم�ع�ي�ش�ي��ة ي��وم �ي��ة ،وت��وف�ي��ر
الوقت وجهد رجال الشرطة.
واكدت املصادر ان إجراءات عديدة اتخذتها القطاعات
األم�ن�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة االخ �ي��رة مل�ن��ع تفشي
بعض األم ��راض امل�ع��دي��ة ف��ي ن �ظ��ارات بعض املخافر،
وك ��ذل ��ك مل �ن��ع ازدي � � ��اد ن �س �ب��ة امل ��وق ��وف�ي�ن م ��ن ال�ع�م��ال��ة
ً
ال��واف��دة ،م�ش�ي��رة ال��ى ان ق��رار وق��ف ال�ح�م�لات األمنية
على املخالفني مؤقتًا سيضمن تقليل نسبة العمالة
ال��واف��دة امل��وق��وف��ة داخ��ل امل�خ��اف��ر ،وف��ي سجن اإلب�ع��اد
مما يوفر جوا صحيا مناسبا ،إضافة الى رقابة أمنية
جيدة بحقهم.

¶ ال توقيف لألشخاص داخل المخافر ألكثر من  48ساعة
العديد من ال��دول التي لها رعايا بأعداد هائلة داخل
البالد.
وكشفت املصادر عن لجوء األجهزة األمنية املختصة
ُ
ال��ى رح�لات (ال�ت��ران��زي��ت) لترحيل ال��واف��دي��ن املبعدين
منذ ق��رار وق��ف ال��رح�لات الجوية ال��ى بعض البلدان،
وذل��ك حتى ال يتكدس امل��وق��وف��ون ف��ي سجن اإلب�ع��اد
بصورة تسيء للوضع الصحي بينهم.
واض��اف��ت امل �ص��ادر ان م��دي��ري أم��ن امل�ح��اف�ظ��ات الست
وعقب تلقيهم التعليمات اصدروا قرارا شفهيا لقادة
املناطق بايقاف الحمالت األمنية على مخالفي قانون
اإلق��ام��ة وال�ع�م��ل ،بسبب ت�ك��دس امل��وق��وف�ين ف��ي سجن

اإلب�ع��اد ،إضافة للقرار ال��ذي يجري العمل ب��ه ،وال��ذي
ينص على عدم توقيف األشخاص داخل املخفر ألكثر
من  48ساعة من دون عرضهم على الجهة املختصة.
واش ��ارت امل �ص��ادر ال��ى ان س�ج��ن اإلب �ع��اد ش�ه��د طفرة
ُ
غير مسبوقة في سرعة ترحيل املبعدين الى أوطانهم
طيلة العام املاضي ،وذلك بسبب تنظيم العمل واتخاذ
وتفعيل ق��رارات قضت على البيروقراطية في العمل،
ولكن سبب التكدس في بعض األوقات يرجع الى عدة
اعتبارات منها ع��دم تعاون بعض السفارات املعنية
باملخالفني الذين يتم ضبطهم في احضار وثائق سفر
ملواطنيها في حال عدم وجود جواز سفر ،فضال عن

متر ِّبحون باألزمة أمام «إقامة حولي»

تحمل تكاليف ح�ج��وزات السفر في ح��ال ع��دم دفعها
من قبل الكفيل ،إضافة الى ان «الداخلية» ال تستطيع
إب�ع��اد بعضهم الع�ت�ب��ارات قانونية تتعلق بقضايا
ً
مالية ،فضال عن ق��رار وق��ف الرحالت الجوية لبعض
البلدان ،والذي صدر مؤخرًا.
وذك��رت املصادر ان هناك آلية محددة بشأن التعامل
في تسليم املوقوفني باملخافر الى الجهات املختصة،
وه� ��ذه اآلل �ي��ة ت� ��ؤدي ف��ي ب �ع��ض األح �ي ��ان ال ��ى ت�ك��دس
امل ��وق ��وف�ي�ن ف ��ي ب �ع��ض امل� �خ ��اف ��ر مل � ��دة ط ��وي� �ل ��ة ،ح�ي��ث
ت��واج��ه امل��دي��ري��ات ع�ب�ئ��ا ف��ي اج � ��راءات تسليمهم ال��ى
الجهات املختصة ،مما يعرض املسؤولني في املخافر

إصابات «كورونا»:

َّ
الكمام
 500فلس سعر

ً
ً
عالميا
عربيا والــ 27
الكويت الثانية
محمد العوضي
بلغ ع��دد اإلص��اب��ات ب��وب��اء «ك��ورون��ا»
ح � �ت ��ى ن � �ه ��اي ��ة ال � �ت� ��اس� ��ع م � ��ن م � ��ارس
 114285م�ص��اب��ًا ح ��ول ال �ع��ال��م ،بعدد
وف �ي��ات 4009؛ أي م��ا ن�س�ب�ت��ه ،%3.5
ُ
وق��د ش�ف��ي م��ن ه��ذا ال��وب��اء  ،62841ما
نسبته  ،55%وال يزال  %41.5مصابني
ُ
ب ��امل ��رض ،ف ��أع ��داد م��ن ش �ف��وا م��ن ه��ذا
امل��رض تجاوزت أع��داد الذين ما زالوا
مصابني به.
سيتم تناول آخر األرقام باملرض لكل
م��ن ال�ك��وي��ت ،وال�ص�ين أك�ث��ر بلد تأثرا
بهذا ال��وب��اء ،وك��ذل��ك أرق��ام اإلص��اب��ات
لبقية دول العالم.

الكويت

محمد العوضي

مصدر الوباء جاءنا
من خارج حدودنا

أول حالة إصابة بفيروس كورونا في
الكويت سجلت في  24فبراير ،2020
وارت�ف��ع ع��دد اإلص��اب��ات بعد ذل��ك إلى
نسبة التعافي
 45إص��اب��ة م��ع ن �ه��اي��ة ش �ه��ر ف �ب��راي��ر،
وازداد ف��ي ش�ه��ر م ��ارس ،ح�ت��ى وص��ل
من المرض
ف��ي ال�ت��اس��ع منه إل��ى  65ح��ال��ة .أي إن
اإلص��اب��ات ارتفعت بنسبة  %44منذ
بقية دول العالم
ن�ه��اي��ة ف�ب��راي��ر .وال �ش��يء اإلي�ج��اب��ي ف��ي م��وض��وع الكويت
أن الحجر الصحي في الفنادق ومتنزه الخيران ،وكذلك الوباء يتنامى في معظم دول العالم ،ومن الصعب تحديد
الحجر الصحي املنزلي ،ف� ّ�ع��ال؛ ففي نهاية شهر فبراير إس �ق��اط��ات��ه امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،ألن ��ه م��ا زال ف��ي ب��داي��ات��ه .ع��دد
كانت الكويت في املرتبة األول��ى عربيا والعاشرة عامليا اإلصابات في تزايد ،خاصة في إيطاليا ثاني أكثر دولة
من حيث عدد اإلصابات ،واآلن أصبحت في املركز الثاني من حيث عدد اإلصابات وعدد الوفيات وكوريا الجنوبية
عربيا ،والسابع والعشرين عامليا .مصادر اإلصابات بهذا ثالث دولة في عدد اإلصابات والرابعة في عدد الوفيات،
ال��وب��اء ج ��اءت م��ن خ ��ارج ح ��دود ال�ك��وي��ت ،ح�ي��ث ل��م يصل كذلك إيران رابع دولة في عدد اإلصابات والثالثة في عدد
إل��ى علمنا ع��ن إص��اب��ة أش �خ��اص داخ ��ل ال�ك��وي��ت نتيجة الوفيات .والغريب أن سفينة دايموند برنسيس Diamond
اختالطهم بآخرين مصابني .نسبة التعافي م��ن امل��رض  Princess Cruiseأتت في املركز الثامن في عدد اإلصابات
بـــ  676إصابة من جملة  3711راكبا كانوا عليها ،أي إن
في الكويت  %2ونسبة الوفيات .%0
نسبة اإلصابات فيها  ،%18وقد بلغ عدد وفياتها  ،6حيث
الصني
كانت هذه السفينة في رحلة سياحية ملدة  14يومًا قبل
ّ
األرق ��ام اآلت�ي��ة م��ن ال�ص�ين إي�ج��اب�ي��ة ،وتشير إل��ى احتمال ان تتوقف ف��ي مدينة يوكوهاما ف��ي ال�ي��اب��ان ف��ي فبراير
كبير لتجاوز عدد اإلصابات فيها حد الذروة ،يتبينّ ذلك املاضي.
من خ�لال ع��دد اإلص��اب��ات الجديدة وكذلك ع��دد الوفيات ،بلغ عدد اإلصابات في العالم خارج حدود الصني 33546
ب�م�ع�ن��ى آخ ��ر أن ال ��وب ��اء ف ��ي ال �ص�ي�ن رب �م��ا أص �ب��ح تحت إصابة حتى اآلن ،ووفيات  .899وقد كانت نسبة الوفيات
السيطرة.
متفاوتة وف��ق ال ��دول ،فقد ك��ان��ت اع�ل��ى نسبة وف�ي��ات في
بلغ عدد اإلصابات بــ «كورونا» في الصني  80739إصابة ،إيطاليا  %5كما يتضح من الجدول املرفق وتأتي ثانيا
أي إن نصيب الصني العاملي من اإلصابة بهذا الوباء  %71أم �ي��رك��ا ب�ن�س�ب��ة  %3.6وث��ال �ث��ا إي � ��ران وال �ي ��اب ��ان بنسبة
حتى اآلن .وقد بلغ عدد الوفيات في الصني بهذا الوباء  .3.3%ويالحظ أن نسبة الوفيات تقل عن  %1في كوريا
 3120ب�ن�س�ب��ة  %3.9م��ن ج�م�ل��ة اإلص ��اب ��ات ،ووص ��ل ع��دد الجنوبية وأملانيا ،وسويسرا.

%2

موظف في إقامة حولي يوزع األرقام على المراجعين (تصوير :بسام زيدان)

خالد الحطاب
«متاجرون في األزم��ة» ..هذا التوصيف
ي �ن �ط �ب��ق ت �م��ام��ًا ع �ل��ى م ��ا ي� �ح ��دث أم ��ام
م �ب �ن��ى إق� ��ام� ��ة ح� ��ول� ��ي ،ح �ي ��ث ي�س�ت�غ��ل
ب��اع��ة م�ت�ج��ول��ون وع��ام�ل��ون ف��ي ع��رب��ات
التصوير حاجة املراجعني ،ويبيعونهم
ال� �ك� �م ��ام ��ة ال� � ��واح� � ��دة ب �ن �ص ��ف دي � �ن� ��ار،
ويخالفون بذلك تعاميم وزارة التجارة.
وف � ��ي ال ��وق ��ت ال� � ��ذي ت �ع �م��ل ف �ي��ه وزارة
الداخلية على مواجهة فيروس كورونا
وت�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وف�ي��ر األم ��ان للموظفني
وامل � ��راج� � �ع �ي��ن وت� � � � ��وزع ع �ل �ي �ه��م ب �ع��ض
الكمامات ،استغل البعض شرط ارتداء
الكمامة للسماح بدخول مبنى اإلقامة
وص �ن �ع��وا س��وق��ا س� � ��وداء ف ��ي ال �خ��ارج
داخ ��ل ال �ع��رب��ات امل�ت�ن�ق�ل��ة وع �ن��د ال�ب��اع��ة
الجائلني.
ج��ول��ة ق �ص �ي��رة ل� �ـ سبقلا ام � ��ام امل�ب�ن��ى
ساهمت في فرار ما ال يقل عن  10باعة
من الذين وضعوا القفازات والكمامات
ف ��ي اك� �ي ��اس م �ج �ه��ول��ة امل� �ص ��در وال �ت��ي
رب�م��ا ت�ك��ون م�ص��درا ل�ل�ع��دوى ،ف��ي حني
اف � �ت� ��رش ب �ع �ض �ه��م االرض ف� ��ي م�ش�ه��د
غير حضاري عارضني ادوات�ه��م للبيع

وبأسعار ال تقل عن  250فلسا للكمام
الواحد .وبعد سؤال أحدهم عن وجوده
ف��ي ه ��ذا امل �ك��ان ق ��ال «ت � ��وزع ال�ك�م��ام��ات
مجانا على م��دخ��ل املبنى وف��ي بعض
االوق� � ��ات ت�ن�ف��د وال ي�ب�ق��ى م�ن�ه��ا ش��يء،
وب��ال�ت��ال��ي ي�ح�ت��اج امل��راج��ع ان يلبسها
ألن��ه سيمنع م��ن ال��دخ��ول دون�ه��ا ،نظرا
ألن اإلدارة ل ��ن ت�س�م��ح ل �ه��م ب ��ذل ��ك» ما
دعاني وم��ن معي لبيعها ،حيث يصل
سعر الكمام إلى  500فلس.

غياب الرقابة
وأض � ��اف أح ��د ال �ب��اع��ة امل ��وج ��ودي ��ن في
ع ��رب ��ات ال �ت �ص��وي��ر أن وج � ��ود ال �ك �م��ام
والقفاز بات ضروريا ،حيث عمم علينا
ف��ي البداية لبسهما ،إال أن��ه وبعد اي��ام
ب��دأت اإلدارة بالتوزيع على املراجعني
وإلزامهم بها ولكن عند نفادها يضطر
املراجع إلى شرائها.
وف� � ��ي س� ��ؤال� ��ه ع� ��ن امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل�ت�ع�م�ي��م
وزارة التجارة أش��ار إلى أن األم��ر ليس
مخالفا ،وإذا بعت الكمامة ب�ـ 100فلس
فلن اح�ق��ق رب�ح��ا منها ،وف��ي األص��ل ال
رقابة علينا.
وب �ع��د ال �ل �ح��اق ب��أح��د ال �ب��اع��ة واي �ق��اف��ه

لسؤاله ع��ن سبب ه��روب��ه :لفت إل��ى أنه
ت��وق��ع أن�ن��ا م��ن ج�ه��ات امنية وبالتالي
سيتم القبض عليه ،حيث يعلم جيدا ان
ما يقوم به مخالف ،لكن «رزق��ة جيدة»
خالل هذه الفترة وتحقق ما اليقل عن 6
دنانير يوميا كربح له.
وأش ��ار إل��ى أن ال�ك�م��ام��ات يتم ش��راؤه��ا
م��ن ال�ج�م�ع�ي��ات او ت��زوي��ده��ا م��ن خ�لال
اح� ��د امل �ن ��دوب�ي�ن ي��وم �ي��ا ون� �ت ��وزع ام ��ام
ال�ب��واب��ة تحت املظلة بانتظار الزبائن
على مدى  5ساعات عمل من  7صباحا
وحتى  12ظهرا ،إال ان دخ��ول العربات
املتنقلة وبيعها امل��واد املطلوبة ساهم
في انخفاض املبيعات.

كمامات مستعملة
وذك � � ��ر أح � ��د امل ��راج � �ع �ي�ن ل � �ـ سبقلا أن ��ه
تفاجأ باشتراط ارت��داء الكمام لدخول
امل �ب �ن��ى وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال��رق��م ون �ظ��را
ل �ن �ف��اد ال �ك �م��ام��ات داخ� ��ل امل �ب �ن��ى وال�ت��ي
ت ��وزع «م �ج��ان��ا» ،ذه �ب��ت ل�ل�ب�ح��ث عنها
ف��ي ال �خ��ارج إال أن�ن��ي وج��دت م��ا ال يقل
عن  10اشخاص يبيعونها ام��ام الباب
وبالتفحص لها تبني أن بعضا منها
مستخدم!

جوازات حولي
ً
مجانا
توزعها
في خطوة منها ملواجهة انتشار فيروس
ك��ورون��ا ق��ام امل�س��ؤول��ون ف��ي ادارة ش��ؤون
اإلقامة بمحافظة حولي بخطوة استباقية
ف��ي تنظيف وتعقيم امل�ب�ن��ى ق�ب��ل وص��ول
امل��راج �ع�ين ،ع�ل�اوة ع�ل��ى تجهيز أك�ث��ر من
 500كمام لتوزيعها عليهم عند دخولهم
إلى الصاالت املخصصة لذلك.
وشهد يوم أمس خالل جولة سبقلا قيام
امل�س��ؤول�ين ع��ن تنظيم ص��االت املراجعني
ب�ت��وزي��ع ال�ك�م��ام��ات ع�ل��ى امل��راج �ع�ين ومنع
أي منهم الدخول إلى املبنى دون التعقيم
باستخدام املطهرات املوجودة في الخارج
ول �ب��س ال �ك �م��ام .وب�ح�س��ب ال �ج��ول��ة ،كانت
غالبية مراجعي اقامة حولي من املقيمني
ال��راغ �ب�ي�ن ب �ت �ج��دي��د االق ��ام ��ات واالل �ت �ح��اق
بعائل وتمديد ال��زي��ارات بأنواعها ع�لاوة
على تعديل البيانات للبطاقة املدنية.
وب �ل��غ اج�م��ال��ي ع��دد امل��راج �ع�ين م��ا ي�ق��ارب
 300م ��راج ��ع ف ��ي ظ ��ل ال � �ت� ��زام امل��وظ �ف�ين
ب��أع �م��ال �ه��م وت �خ �ص�ي��ص م��وظ��ف ل�ت��وزي��ع
االرق � � � ��ام ع �ل ��ى امل ��راج� �ع�ي�ن ل� �ت� �ف ��ادي مل��س
الشاشات املخصصة ونقل العدوى.

التطبيق اإللكتروني لم يخفف زخم المراجعين

العدالة الناجزة أمام «كورونا» ..عاجزة!
مبارك حبيب
ق �ب��ل س� �ن ��وات ق�ل�ي�ل��ة ط �ب �ق��ت وزارة
ال� �ع ��دل ش �ع��ار «ال� �ع ��دال ��ة ال �ن��اج��زة»
واعتمدته في مستنداتها وأوراقها
الرسمية ،بما فيها املحاكم بجميع
املحافظات ،وك��ان هذا يدعو للفرح
ظ ��اه ��ري ��ًا ،ل �ك��ن ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع
ل��م ي�ك��ن ال�ش�ع��ار ُم�ط�ب�ق��ا فعليًا ول��م
ي�ت�ح�ق��ق ال �ه ��دف امل � ��راد ب ��ه وه ��و أن
ي� �ك ��ون ال �ع �م��ل ب �ج �م �ي��ع امل �ع��ام�ل�ات
إلكترونيًا.
األمر إلى هذا الحد يعتبر معيبًا
وليس خطيرًا ،لكنه وبعد الخوف
وال � ��ذع � ��ر م � ��ن ف� � �ي � ��روس ك� ��ورون� ��ا
وات � � �خ� � ��اذ ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة إج � � � � ��راءات
ص��ارم��ة ف��ي ال�ع��دي��د م��ن الجهات
للتعامل والحد من هذا الفيروس،
ك ��ان ��ت أك� �ث ��ر ال� �ج� �ه ��ات امل �ع��رض��ة

للمراجعات هي املحاكم.
وبعد دخ��ول أكثر من  30ألف مقيم
ل�ل�ب�لاد ف��ي وق��ت ق�ي��اس��ي ف��إن ع��ددا
كبيرا م��ن ه��ؤالء املقيمني يعملون
ف��ي امل �ح��اك��م ف��ي وظ��ائ��ف م�ن��دوب��ي
م�ح��ام�ين ،وق��د ال يطبق ع��دد منهم
ً
وإن ك � ��ان ق �ل �ي�ل�ا ض ��واب ��ط ال �ح �ج��ر
امل�ن��زل��ي ،ففي ح��ال��ة إص��اب��ة أحدهم
دون علمه بفيروس كورونا ،ونظرا
ملا تشهده املحاكم من إزدحام كبير
ف ��ي امل ��راج� �ع ��ات ف� ��إن األم � ��ر ي�ع�ت�ب��ر
خطرًا حقيقيًا.
وان �ع �ك��اس��ًا ع �ل��ى ه ��ذا ال ��وض ��ع ف��إن
وزارة العدل لو كان شعارها حقيقيًا
ُ
وكانت املراجعات تطبق إلكترونيًا
ً
ف� �ع�ل�ا ،ل �ك��ان��ت ال � � ��وزارة ه ��ي األك �ث��ر
حماية لنفسها وتعتبر بمنأى عن
أعراض أو احتماالت اإلصابة بهذا
الفيروس ،لكن التكدس واالزدح��ام

الكبير للمراجعني يجعلها األكثر
ع� ��رض� ��ة ف � ��ي ح � � ��ال وق� � � ��وع إص ��اب ��ة
واحدة.
وتعتبر محكمة الرقعي هي األكثر
ازدح ��ام ��ًا ب�ي�ن امل �ح��اف �ظ��ات وام��اك��ن
امل �ح��اك��م ،وت� � ��زداد امل ��راج �ع��ات ام ��ام
أم � �ن� ��اء ال � �س ��ر ل�ل�اس� �ت� �ف� �س ��ارات ع��ن
ال� �ق ��رارات وام� ��ام أق �س��ام اإلع�ل�ان��ات،
وبالتالي فإن هذه األم��ور ال تعتبر
مالحظات بل تعتبر أخطاء سابقة
ك��ان يفترض أن يتم تطبيقها دون
النظر لفيروس كورونا وتداعياته!
وم��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى ،ف��إن ال�ش��اش��ات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال �ت��ي ت��م وض�ع�ه��ا في
امل�ح��اك��م ،وت�ح��دي�دًا ف��ي قصر العدل
لالستدالل على القضايا وقراراتها،
هي في الحقيقية ال يستفيد منها
ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �ت �ق��اض�ي�ن ،ألن �ه��ا
ال ت� ��دون األس� �م ��اء ب ��ل ت� ��دون ارق ��ام

ال �ق �ض��اي��ا وم ��ن ال �ص �ع��ب ج� �دًا على
غ �ي��ر امل �ت �ع �ل �م�ين أو ك �ب��ار ال �س��ن أن
ي �س �ت �ف �ي��دوا م �ن �ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي ف��إن
األوراق ال �ت��ي ك��ان��ت ت�س�ت�خ��دم في
ُ
السابق وتعلق على أبواب القاعات
ال ي � ��زال ب�ع�ض�ه��ا ُي �س �ت �خ��دم ،ف��أي��ن
االستفادة من هذه الشاشات؟
إلى ذلك ،فإن املناظر التي تشهدها
امل� �ح ��اك ��م ف ��ي م �س��أل��ة ن �ق��ل امل �ل �ف��ات
واس �ت �خ��دام ال �ع��رب��ات ال �ق��دي �م��ة من
ق� �ب ��ل امل ��وظ� �ف�ي�ن اآلس � �ي� ��وي�ي��ن ،ي ��دل
على أن التكنولوجيا ل��م تستخدم
ف� ��ي امل� �ح ��اك ��م ،وم � ��ن ب � ��اب أول� � ��ى ان
يتم نقل ملفات القضايا وحفظها
ب��ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ط��ورة ،ول�ي��س
االس �ت �م ��رار ف ��ي ال �ط��ري �ق��ة ال�ب��دائ�ي��ة
التي كانت تستخدم في الستينيات،
وع � ��دم االت� �ع ��اظ م ��ن م �س��أل��ة ف �ق��دان
امللفات في املحاكم!

املصابني الذين تعافوا من هذا الوباء
 58749ب �ن �س �ب��ة  .%73أي إن م �ع��دل
ال�ت�ع��اف��ي م��ن ه ��ذا ال ��وب ��اء ف��ي ال�ص�ين
تجاوز املعدل العاملي.
م��ن امل��ؤك��د أن اإلص ��اب ��ات ف��ي ال�ص�ين
انخفضت بهذا الوباء ،فمنذ أسبوعني
ب��ات��ت أع� ��داد اإلص ��اب ��ات ال�ي��وم�ي��ة في
ح ��دود امل �ئ��ات ،ب�ع��د أن ك��ان��ت تتعدى
 10آالف إص ��اب ��ة خ �ل��ال ب �ع��ض أي ��ام
شهر فبراير ،وقد ُس ِّجل اعلى عدد من
اإلص��اب��ات ف��ي ي��وم واح ��د ف��ي الصني
في  14فبراير بــ  14840إصابة .وكذلك،
انخفض عدد الوفيات اليومية بسبب
هذا الوباء ،حيث تراوحت بني عشرين
وث�لاث�ين ح��ال��ة وف��اة يوميا ف��ي األي��ام
األخ �ي ��رة ،وق ��د ك ��ان ع ��دد ال��وف �ي��ات 22
حالة وفاة في التاسع من مارس ،بعد
أن كانت الوفيات تتعدى مئة حالة في
اليوم في كثير من أي��ام شهر فبراير،
وق��د سجل ي��وم  13ف�ب��راي��ر  242حالة
وفاة ،والذي يعتبر إلى حد اآلن الرقم
القياسي العاملي للوفاة بسبب وباء
«كورونا» في يوم واحد.

جميع االحتماالت واردة ..و«التربية» تبحث البدائل

إنهاء العام الدراسي ..آخر الحلول
هاني الحمادي
تنفيذًا لتوجيهات مجلس ال��وزراء في اجتماعه أول
م��ن أم ��س ،تعكف وزارة ال�ت��رب�ي��ة ع�ل��ى إع ��داد ال�ب��دائ��ل
التعليمية امل�ت��اح��ة ،ف��ي ظ��ل األزم��ة ال��راه�ن��ة التي تمر
بها ال�ب�لاد ،ج��راء انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد،
ال سيما عقب تمديد العطلة االستثنائية وتكليف
ّ
التصورات العملية الكفيلة بمعالجة
ال��وزارة تقديم
االحتماالت املستقبلية واآلثار املترتبة على التعطيل.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ سبقلا أن «التربية» تبحث
من خ�لال مقترحات ع��دة مقدمة من التواجيه الفنية
عن حلول لألزمة الراهنة ،الفتة إلى ان تمديد العطلة
االضطرارية اسبوعني إضافيني لن يؤثر بشكل كبير
ف��ي ال�خ�ط��ة ال��دراس �ي��ة ،وف��ي ح��ال اس�ت�ئ�ن��اف ال��دراس��ة
على ه��ذا النحو سيكون الحل بسيطا بإلغاء بعض
الدروس من املناهج والتخفيف من املواد االساسية.
وأوض�ح��ت امل�ص��ادر أن املشكلة الحقيقية التي تركز
عليها «التربية» حاليا هي في حال استمرار تعليق
الدراسة وعدم استئنافها في  29الجاري ،األمر الذي
سيخلق أزم��ة كبيرة في التقويم ال��دراس��ي والعملية
التعليمية ،ما دفع الوزارة الى العمل على ايجاد حلول
استباقية ،من خالل اجتماعات مرتقبة مع القطاعات
واإلدارات امل�ع�ن�ي��ة ل�ت�ق��دي��م ت �ص � ّ�ور ك��ام��ل ال ��ى وزي ��ر
التربية د.سعود الحربي لرفعه الى مجلس الوزراء.
ولفتت الى أن الفرصة متاحة أمام الوزارة في تقليص
املناهج وإل�غ��اء ال ��دروس ،خاصة في ظل ع��دم انتهاء

التواجيه من إع��داد االمتحانات النهائية في جميع
املواد وتسليمها الى املطبعة السرية ،مؤكدة أن فكرة
إل �غ��اء ام�ت�ح��ان��ات أي م��رح�ل��ة دراس �ي��ة أو دم ��ج ال�ع��ام
الدراسي قد تكون آخر الحلول .وأضافت :لكن جميع
االح�ت�م��االت واردة ،وق��د ت�ط��رح ه��ذه االق �ت��راح��ات في
م��رح�ل��ة الح �ق��ة ،إذا ت �ط��ورت أزم ��ة ان�ت�ش��ار «ك��ورون��ا»،
ولكن مقترح الدمج سيكون آخر الحلول بعد دراسته
بشكل ّ
مفصل ،موضحة ان وثيقة االبتدائي فقط تتيح
بنقل املتعلمني الى الصف التالي من دون امتحانات.
وأك��دت امل�ص��ادر أن التوجيه الفني هو صمام األم��ان
ّ
ف��ي األزم� ��ة ال��راه �ن��ة؛ إذ إن ك��ل ال�خ�ط��ط ت �ت��وق��ف على
بصمته ،ويجب االستئناس برأيه قبل اتخاذ أي قرار.
وفي سياق متصل ،أعلن وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
العالي د.سعود الحربي عن إطالق املرحلة األولى من
الخطة التشغيلية ملشروع التعليم االلكتروني.
وأك ��د ال�ح��رب��ي خ�ل�ال اج �ت �م��اع ،ع �ق��ده أم ��س م��ع فريق
املشروع أن «التربية» بمختلف قطاعاتها عكفت منذ
ب��داي��ة ان�ت�ش��ار ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد على وضع
اآلليات والحلول املقترحة لتفادي عواقب هذه األزمة
واس �ت �م��راره��ا ،وك� ��ان أح��ده��ا ت�ف�ع�ي��ل ب��واب��ة ال�ك��وي��ت
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وض� ��م م �ج �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن م �ش��اري��ع
ال � ��وزارة ال�س��اب�ق��ة ،وم�ن�ه��ا ال�ق�ن��اة ال�ت��رب��وي��ة وتطبيق
سراج والبوابة التعليمية والكتب التفاعلية والحالية،
ّ
باإلضافة إلى استحداث أدوات ومصادر تعلم جديدة
للبوابة؛ كالتحكم في املسارات التعليمية ،والتغذية
الراجعة الفورية ،وكذلك الفصول االفتراضية.
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كورونا

يتفشى

الكويت 07

شعار فرضته ظروف «كورونا» على األسواق التجارية

ُّ
التسوق عليك ..والتعقيم علينا!
شرباكة
يوسف الشهاب

زمن الوسواس ..من «كورونا»!

تعقيم عربات الجمعيات (تصوير :محمودالفوريكي)

توزيع القفازات على المتسوقين

عند مدخل أحد األسواق ،يقف حارس لألمن مرتدياً قناعاً طبياً وقفازات ،وخلفه لوح كبير يوضح
تحذيرات وزارة الصحة لتجنب العدوى بـ«كورونا» ،يستقبل الزائرين بعبوة كبيرة من المعقمات
الطبية ،ثم يشير اليهم بضرورة تغيير قفازات اليدين قبل التسوق وبعده ،وبمجرد الدخول إلى
السوق يستقبل األفراد بطاولة تحمل قناعات طبية للتوزيع المجاني على الزائرين.

يسرا الخشاب
ه � ��ذا امل �ش �ه��د ب � ��ات م� �ت� �ك ��ررا وي �ح��دث
ف��ي ال �ع��دي��د م��ن امل �ن��اط��ق واألس � ��واق،
ع �ل��ى س�ب�ي��ل اإلج� � � ��راءات االح �ت��رازي��ة
الواجبة ملنع نقل العدوى بالفيروس
املستجد ،الذي أدخل العالم في دوامة
طويلة من الهلع وال��رع��ب والخسائر
الجسيمة.

احتياطات واجبة
وب� � ��أن� � ��واع م� �ت� �ع ��ددة م� ��ن ال �ك �م ��ام ��ات
وب � �ق � �ف � ��ازات ال � �ي� ��دي� ��ن ،ي �س �ي ��ر زائ� � ��رو
املجمعات التجارية ب�ح��ذر ،يخشون
مل� � ��س امل � �ن � �ت � �ج� ��ات م� � ��ن دون ح� ��ائ� ��ل،
يتجنبون االق �ت��راب م��ن غ�ي��ره��م ،وقد
يصيبهم س�م��اع ص��وت ال�ع�ط��اس أو
السعال بحالة من الذعر ،فيبتعدون
فورًا عن مصدرها.
ه � �ك� ��ذا ب� ��ات� ��ت ح� � ��ال أغ � �ل� ��ب م� ��رت� ��ادي
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة وامل�ج �م �ع��ات
التجارية بسبب فيروس كورونا.
وب�ي�ن�م��ا ال �ت��زم ك�ث�ي��رون بالتعليمات
التي تؤكد ضرورة تجنب التجمعات
غير الضرورية ،خرج آخرون متبعني
ارش� � � � ��ادات ال� �س�ل�ام ��ة واالح� �ت� �ي ��اط ��ات
ال�لازم��ة ،وق��د أصبحت املعقمات من
األساسيات التي ال يمكن االستغناء
ع� � �ن� � �ه � ��ا ،وي� � � �ح � � ��رص األف � � � � � � � ��راد ع �ل��ى
استعمالها ف��ي ك��ل خ�ط��وة ،وي�س��ارع
ب�ع�ض�ه��م الس�ت �ع �م��ال امل �ع�ق�م��ات ال�ت��ي
وضعتها ادارات بعض املجمعات.

توصيات
التجارة
وض � � � �ع� � � ��ت ب� �ع ��ض
امل� ��راك� ��ز ال �ت �ج��اري��ة
ال �ت �ع �م �ي��م ال� �ص ��ادر
ع��ن وزارة التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ،بشأن
ت��وص �ي��ات ال � ��وزارة
الت �خ��اذ االج � ��راءات
االح�ت��رازي��ة للوقاية
وال�ح��د م��ن انتشار
ال� � �ف� � �ي � ��روس ،ال � ��ذي
ط� ��ال� ��ب امل �ج �م �ع��ات
ال� � � � � � �ت� � � � � � �ج � � � � � ��اري � � � � � ��ة
وال� � � �ج� � � �م� � � �ع� � � �ي � � ��ات
وامل � �خ� ��ازن ب�ت�ه�ي�ئ��ة
ب� � � �ي� � � �ئ � � ��ة ص � �ح � �ي� ��ة
للوقاية من فيروس
ك � ��ورون � ��ا ،وت��وف �ي��ر
امل� � �ع� � �ق� � �م � ��ات ع� �ن ��د
أم � � ��اك � � ��ن ال � ��دخ � ��ول
وال� �خ ��روج وم�ك��ائ��ن
ال � � �س � � �ح� � ��ب اآلل� � � � ��ي
والكاشير وغيرها.
وب �ّي نّ�� ال �ت �ع �م �ي��م أن��ه
ف ��ي ح � ��ال م�خ��ال�ف��ة
التعليمات املذكورة
س � � �ي � � �ت� � ��م ات� � � �خ � � ��اذ
االجراءات القانونية
ض � � � ��د امل � � �خ� � ��ال� � ��ف،
وس �ي �ع��رض نفسه
للمساءلة القانونية،
األم� � ��ر ال� � ��ذي ج�ع��ل
ع� � ��ددا م� ��ن امل ��راك ��ز
وال �ج �م �ع �ي��ات تنفذ
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات ،ك �م��ا
أوص� � � � ��ت ب �ع �ض �ه��ا
ب� � � � � ��ال� � � � � ��دف� � � � � ��ع م � ��ن
خ� �ل ��ال ال� �ب� �ط ��اق ��ات
االئتمانية.

قلق مشترك
ل � ��م ي� �ق� �ت� �ص ��ر ال� � �خ � ��وف م � ��ن االص � ��اب � ��ة
بفيروس كورونا على زائري املجمعات
وال�ج�م�ع�ي��ات ،ف��ال�ع��ام�ل��ون وامل�ن��اول��ون
وامل �ح��اس �ب��ون ب � ��دوا ق �ل �ق�ين أي �ض��ا من

االح�ت�ك��اك ب��اآلخ��ري��ن ومل��س املنتجات،
كما ارت��دوا الكمامات وقفازات اليدين
أثناء ترتيبهم املنتجات على األرف��ف،
ب �ي �ن �م��ا ارت � � ��دى ال �ع ��ام �ل ��ون ف ��ي ب�ع��ض
الجمعيات التعاونية زي��ًا يشبه ال��زي
ال �ط �ب��ي ،ب�ي�ن�م��ا وزع � ��ت ب�ع�ض�ه��ا سلة

أطلقت عليها «سلة الوقاية» تحتوي
على منتجات مطهرة ومعقمة.
وفي محاولة لتقليل خوف األف��راد من
الفيروس ومحاولة استقطابهم ،أعلنت
عدة أس��واق تجارية كبيرة وجمعيات
تعاونية عن تعقيم عربات الشراء بعد
ك��ل اس�ت�ع�م��ال م��ن ق�ب��ل ال��زائ��ري��ن ،كما
ت�ن�ظ��ف ال �س�لال��م ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب�ص��ورة
دوري � ��ة ،وت �ض��ع امل�ن�ت�ج��ات ال �ض��روري��ة
للتعقيم ف��ي األرف� ��ف األول� ��ى لتوجيه
األفراد إليها ،األمر الذي قد يخفف من
خسائر هذه األسواق.

التسوق في زمن الكورونا
للتخفيف من زيارة السوق
قيام شخص
واحد بشراء
جميع لوازم
المنزل

تعقيم عربة
التسوق قبل
وضع اليد عليها

تعقيم اليدين
عند االنتهاء
من التسوق

عدم لمس
الوجه في جميع
األحوال

استقبال
المتسوقين
ِّ
بالمعقمات
ومنحهم
كمامات مجانا ً
حذر متبادل
بين البائعين
وعمال األسواق
والمرتادين
تعقيم عربات
التسوق والساللم
الكهربائية والبيع
بـ«الكي نت»
التزام شبه كامل
بارتداء الكمامات
والقفازات
من الجميع

ألن الوقاية خير من العالج ،وألن التمرد على االرشادات والعصيان
ألوامر الوقاية من الوباء أو الفيروس الطالح السيد كورونا واجب
على كل إنسان باختالف األعمار واألجناس واأللوان ،فإن الواحد
منا ص��ار «ي��وس��وس» أكثر م��ن م��رة ف��ي م��ا يجب أن يقوم ب��ه من
ارشادات فاقت كثيرًا تلك التي كانت في أيام ما قبل هذا الكابوس
الوبائي أو الضيف الثقيل علينا ال��ذي ال نجد ما نقوله فيه سوى
«ق��در اهلل وم��ا ش��اء فعل» ،و«ق��ل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا»،
فاإلنسان املؤمن بالخالق يفوض أمره إلى الرحمن ويتوكل عليه
وهو سبحانه حسبه ومنجيه وحافظه.
قالوا اغسلوا األيدي جيدًا فصار الواحد منا يعسكر عند املغاسل
مستعينا بكل أنواع الصابون واملطهرات ،يحرك يديه يمنة ويسرة
وب�ين األص��اب��ع وت�ح��ت األظ��اف��ر ي��دق��ق ف��ي ك��ل نقطة بيديه تنفيذًا
ألوام��ر االرش ��ادات ،وقالوا عليكم ب��ارت��داء الكمامات فصار معظم
الناس ال تعرف وجوههم بعد أن غطت الكمامات األن��وف واألف��واه
وبكل األشكال واأللوان ،حتى ان رجل األمن باملطار يطالبك بإزالة
الكمام ملعرفة شخصيتك خوفًا من تزويرها من جانب شخص
آخر وباسمك وقد يكون ممنوعًا من السفر أو مطلوبًا في قضية
أم��ام املحاكم ،حتى الحديث ب�ين إن�س��ان وآخ��ر ص��ار غير مفهوم
نظرًا ألن الكمامات غطت نصف ال��وج��ه السفلي وص��ار عليك أن
تدقق بكل كلمة تسمعها حتى تستطيع معرفة ما يقوله صاحبك
الكمامي.
أيضًا ص��ارت املصافحة غير مرغوبة وه��ي الطقوس التي اعتاد
عليها الناس خاصة بالدواوين ومكاتب الوظائف واألعراس والعزاء
وغيرها ،فجاءت الكورونا لتشكل الضوء األحمر أمام املصافحة
محاربة لها وخ��وف��ًا م��ن انتقال ع��دواه��ا ،ول��ذا ف��إن االستغناء عن
املصافحة تحول إلى اشارة باليد أو السالم على الطريقة اليابانية،
فال مصافحة وال مالمسة يد ليد أخرى وال بوس وأحضان بأوامر
م��ن ك��ورون��ا وت��واب�ع�ه��ا ،أض��ف إل��ى ذل��ك اإلق��ام��ة باملنزل بعيدًا عن
االزدح��ام ،وهذه جعلت الواحد منا يخاف من رؤية حتى ظله ظنًا
بأنه إنسان آخر ال يجب االختالط معه ،مثل هذه اإلجراءات لم نكن
نأخذ فيها بالطبع لكن أوام��ر كورونا فرضت علينا كل ذلك و«يا
روح ما بعدك روح».
إجراءات الدولة بكل قطاعاتها في هذه الظروف يجب االشادة بها
حتى وان كانت هناك بعض النواقص والثغرات كما يقول البعض،
فالوباء الكوروني ليس بالسهل والتصدي له بكل أسلحة الوقاية
والعالج والحذر يحتاج إل��ى ح��االت وليس حالة استنفار ،ويكفي
أن نشيد ب��رج��ال الصحة بقيادة ال��وزي��ر وك��ل األط�ق��م الطبية على
اختالف مواقعهم ورجال األمن والجمارك والتجارة واألغذية وكل
م��ن وض��ع ي��ده ف��وق ط��ري��ق ال�ع�لاج وراح��ة امل��واط��ن وامل�ق�ي��م ،فاألمر
خطير وهؤالء الرجال دخلوا معركة الخطر مع وباء ال صاحب له،
وحده رب العباد سبحانه القادر على إزالته وهذا ما ندعو به ونحن
في أيام سنة الكورونا.
***
● نغزة:
الخوف والهلع من الوباء قد يكونان في مكانهما ،لكن الوسوسة
والقيل والقال كل ذلك يأتي بانعكاس على اإلنسان ،خصوصًا
أن البعض قد تشققت أيديهم من زيادة الغسيل .كل شيء وسط
زين ..طال عمرك.
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مواطن يروي لـ سبقلا تجربته مع الحجر المنزلي:

ً
منفردا ..وأتواصل مع أسرتي عبر «واتس أب»
أأكل
عبر «واتس أب» وبالمكالمات الهاتفية يتواصل مواطن مع أسرته ،إثر
خضوعه للحجر المنزلي بعد قدومه من إيران في الثالث والعشرين
من فبراير الماضي ،الذي يتطلب عددا من االشتراطات ،أبرزها األكل
منفرداً.

اشتراطات الحجر المنزلي
1
2
3
4
5
6
7

ومع إجالء أعداد كبيرة من الرعايا الكويتيين في دول انتشرت فيها
إصابات بفيروس كورونا المستجد ،طبقت وزارة الصحة «الحجر
المنزلي» على العائدين للبالد ،لمدة تصل إلى  14يوماً.
عبدالرزاق المحسن

القادم من موضع
اإلصابة يخضع لفحوص
في المطار
خضعت لفحص
مسحات من األنف
والبلعوم تب ّين
سلبيتها
ال أخرج
من غرفتي إال إلى
دورة المياه
فحوص
شبه يومية للضغط
والحرارة
ومستوى السكر
عقارب الساعة تسير
ببطء ..والتزاماتي
األسرية توقفت
عند ظهور أعراض
ينبغي إبالغ فرق
الوقاية قبل الذهاب
إلى المستشفى

ي� �ه ��دف ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي امل� �ن ��زل ��ي ال��ى
ح�م��اي��ة امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ع��ن طريق
م� �ن ��ع ات� �ص ��ال� �ه ��م ب� ��األش � �خ� ��اص ،ال ��ذي ��ن
ق��د ي �ع��ان��ون م��ن أم � ��راض أو ف �ي��روس��ات
معدية ،نتيجة تماسهم بأشخاص في
م�ن��اط��ق ظ �ه��رت ف�ي�ه��ا ال �ع ��دوى ،بتقييد
حركتهم إل��ى حني انتهاء فترة الحجر،
وتبيان إصابتهم أو خلوهم من املرض.
سبقلا فتحت املجال أمام املواطن ،الذي
ق��دم م��ن مشهد ف��ي  23ف�ب��راي��ر امل��اض��ي،
ليروي تجربته مع الحجر املنزلي ،نّ
فبي
أن ال �ق��ادم م��ن م��وض��ع اإلص��اب��ة يخضع
ل �ف �ح��وص��ات ف ��ي امل� �ط ��ار ،وب��ال �ن �س �ب��ة له
خ� �ض ��ع ل �ت �ل��ك ال� �ف� �ح ��وص ��ات ف� ��ي م �ط��ار
الشيخ سعد.

ال���ب���ق���اء ف����ي ال���م���ن���زل ب��ص��ف��ة دائ���م���ة
ع������دم االخ�����ت��ل��اط ب�����أف�����راد األس������رة
ال���ح���رص ع��ل��ى ع����دم اس��ت��ق��ب��ال ال�����زوار
ال����ت����واص����ل م����ع ال���ص���ح���ة ال��وق��ائ��ي��ة
رص�����د األع��������راض ال����دال����ة ع���ل���ى ال���م���رض
اس��ت��ع��م��ال دورة م���ي���اه مستقلة
وض���������ع ال�����ن�����ف�����اي�����ات ف�������ي ك���ي���س���ي���ن

فحوص مخبرية
وي �ق��ول امل ��واط ��ن« :ج� ��رى ت�ح��وي�ل�ن��ا ال��ى
املحجر الصحي القريب م��ن مستشفى
ج��اب��ر ب �ج �ن��وب ال� �س ��رة ،ح �ي��ث خضعنا
لفحوص مخبرية ،وفحص مسحات من
داخ��ل األن��ف والبلعوم ،حيث تبني انها
سلبية».
وت� �ل� �ق ��ى امل� � ��واط� � ��ن ال � � �ق� � ��ادم م � ��ن م �ش �ه��د
ت �ع �ل �ي �م��ات م ��ن ف� ��رق ال �ص �ح��ة ال��وق��ائ �ي��ة
بضرورة خضوعه لحجر منزلي ،واتباع
إجراء ات محددة داخل املنزل ،وفي أثناء
عودته للمنزل حرص على إجراء اتصال
ب��ذوي��ه ،حيث أبلغهم ب �ض��رورة تجهيز
غ��رف��ة خ��اص��ة ب ��ه ،م ��ع أه �م �ي��ة االب �ت �ع��اد
عنه وعدم االحتكاك به أثناء استقباله،
ولدى دخوله للمنزل توجه مباشرة الى
تلك ال�غ��رف��ة ،وال ي�خ��رج منها إال ل��دورة
املياه فقط.

 3وجبات
وعن كيفية تناوله للطعام ،أشار املواطن
إل��ى أن��ه يتسلمه م��ن ق�ب��ل ذوي ��ه يوميًا،
وب� �م� �ع ��دل  3وج � �ب� ��ات ي ��وم� �ي ��ًا ب� �ص ��ورة
طبيعية ،اال ان��ه يتناولها ب�م�ف��رده ،مع
األخ��ذ بعني االعتبار التحدث مع أف��راد
أسرته عن طريق الهاتف أو «واتس أب».
وي� �خ� �ض ��ع أي� �ض ��ا ل� �ف� �ح ��وص ��ات ت�ت�ع�ل��ق
ب��ال�ض�غ��ط وال� �ح ��رارة وم �س �ت��وى السكر
ب� � �ص � ��ورة ش� �ب ��ه ي ��وم� �ي ��ة م � ��ن ق� �ب ��ل ف ��رق
ال��وق��اي��ة التابعة ل ��وزارة الصحة ،الذين
ي �ت��واص �ل��ون م �ع��ه م ��ن خ �ل�ال ال� ��زي� ��ارات،

تعليمات

إقرار

تلقى امل��واط��ن امل�ح�ج��ور تعليمات طبية تتعلق ب��أن��ه ف��ي ح��ال كان
يسكن م��ع آخ��ري��ن ف��ي امل �ن��زل ذات ��ه ،فعليه ح�ص��ر إق��ام�ت��ه ف��ي غرفة
جيدة التهوية ،مع اإلب�ق��اء على الباب مغلقًا ،مع تخصيص دورة
مياه مستقلة الستخدامه ،فضال عن عدم االشتراك مع اآلخرين في
املناديل والفوط وباقي مستلزمات االستحمام.

وق��ع امل��واط��ن ف��ور االنتهاء م��ن الفحوصات
إق ��رارًا وت�ع�ه�دًا ب�ع��زل نفسه داخ��ل حجرته،
والتأكيد على ع��دم مخالفة القانون ،حيث
س �ي �ت �ع��رض ل �ل �م �س ��اء ل ��ة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ح ��ال
خروجه.

وأح �ي��ان��ًا م��ن خ�ل�ال االت �ص��ال ال�ه��ات�ف��ي،
بهدف االطمئنان على صحته ،والتأكد
م� ��ن ع � ��دم ظ� �ه ��ور أي أع � � ��راض ص �ح �ي��ة،
وال�س��ؤال عما اذا ك��ان يعاني من سعال
أو ارت �ف��اع ف��ي درج ��ة ال �ح ��رارة ،او حتى
الشعور بالتهابات بالصدر.

مثالب
وال ي�خ�ل��و ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ح �ج��ر من

امل� �ث ��ال ��ب ،ف �ي �ب�ين امل ��واط ��ن ان� ��ه «ط��وي��ل
املدة نوعا ما» ،خاصة انه لم يسبق له
ال�خ�ض��وع مل�ث��ل ت�ل��ك ال �ع��زل��ة« ،ف�ع�ق��ارب
ال �س��اع��ة ت�س�ي��ر ب �ب��طء ش��دي��د» ،إض��اف��ة
إل� ��ى ت �ع �ط��ل ال �ن �ش��اط��ات واالل� �ت ��زام ��ات
األسرية املتعلقة بالخروج من املنزل.
وع ��ن أب ��رز ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �ت��ي ت�ل�ق��اه��ا
م � ��ن ف � � ��رق وزارة ال � �ص � �ح ��ة ال� �خ ��اص ��ة
بالحجر املنزلي ،أش��ار إل��ى أن «أولها

ال � �ب � �ق� ��اء ف � ��ي امل� � �ن � ��زل ،وع� � � ��دم ال� ��ذه� ��اب
ل �ل �ع �م��ل أو االخ � �ت�ل��اط ب ��اآلخ ��ري ��ن ف��ي
األم � � ��اك � � ��ن ال� � �ع � ��ام � ��ة ،ف � �ض �ل�ا ع� � ��ن ع� ��دم
اس �ت �ق �ب��ال أي زوار ،ك �م��ا ان ��ه ف��ي ح��ال
ظ �ه��ور أي أع� ��راض ع�ل�ي��ه ك��ال �ح �م��ى أو
الكحة ،ينبغي أال يذهب مباشرة إلى
املستشفى ،وإنما يتصل هاتفيًا بفرق
ال ��وق ��اي ��ة ألخ� ��ذ ال �ن �ص �ي �ح��ة وامل� �ش ��ورة
حول ما يجب عليه فعله».

وش��ددت ف��رق ال��وق��اي��ة خ�لال التواصل
م�ع��ه ع�ل��ى ض��رورة أن ت��وض��ع نفاياته
ال �ش �خ �ص �ي��ة ون� �ف ��اي ��ات م ��ا ي�س�ت�خ��دم��ه
م��ن أغ� ��راض ف��ي ك�ي�س�ين م��ن ال�ق�م��ام��ة،
أح��ده�م��ا داخ��ل اآلخ ��ر ،وه��و م��ا يطبق
 %90منه ،إال أن��ه يتمنى م��رور الوقت
س ��ري� �ع ��ا ،مل� �م ��ارس ��ة ح� �ي ��ات ��ه ط �ب �ي �ع �ي��ا
ب �ع��د ث� �ب ��وت س�ل�ام �ت��ه م ��ن أي إص��اب��ة
فيروسية.

بعد قرار السعودية إيقافها ..والمكاتب تعيد النقود ألصحابها

ُ
ً
 461حجزا ألداء العمرة ألغيت

بادر أصحاب مكاتب العمرة باالتصال بالمواطنين والمقيمين ،الذين لديهم حجوزات
للعمرة قبل قرار السلطات السعودية بوقف السفر ألداء هذه الشعيرة ،وطلبت
المكاتب من الحاجزين لديها مراجعتها السترداد المبالغ التي دفعوها.
وفي الوقت الذي أصبح موعد فتح الباب الستئناف العمرة مجهوال ً إثر تمدد فيروس
كورونا ،أكد أصحاب مكاتب أن خسائرهم تجاوزت  %98إثر وقف موسم العمرة،
مبينين أنهم باشروا رد المبالغ ألصحابها.

¶ البعض رفضوا
استعادة أموالهم
وفضلوا االنتظار
لحين السماح
باالعتمار
¶ إعادة أموال
التأشيرات خالل
أسبوعين
¶ «األوقاف»:
متابعة حثيثة
السترداد حقوق
الحاجزين للعمرة

حمد السالمة
اوض� ��ح م �ص��در م�ط�ل��ع ل �ـ سبقلا أن امل �ق �ي �م�ين أع �ي��دت ام��وال �ه��م
ل �ح �ج��وزات ال �ف �ن��ادق ،ام ��ا ال �ت��أش �ي��رات ف�س�ت�ع��اد ق��ري �ب��ا ،مبينًا
أن ب�ع��ض ال��راغ�ب�ين ب��ال�ع�م��رة ب�ي�ن��وا ان�ه��م ال ي��ري��دون اس�ت�ع��ادة
اموالهم وسينتظرون للذهاب للعمرة ف��ور اع��ادة فتحها ،اما
امل��واط�ن��ون فتمت اع��ادة ام��وال�ه��م ف��ورًا نظرا الن حجوزاتهم ال
تحتاج الى تأشيرة.
وعن مدى االضرار التي لحقت بأصحاب مكاتب العمرة ،أكدوا
أن ن�س�ب��ة ال�ع�م��ل ح��ال�ي��ًا  %0ول�ي��س ل��دي�ه��م م �ق��درة ع�ل��ى ضمان
ع�م��ل يغطي روات ��ب امل��وظ�ف�ين واالي �ج ��ارات ،االم��ر ال��ذي يعتبر
كارثيا بالنسبة لهم.

استرجاع املستحقات
بدوره ،قال مصدر مسؤول في وزارة االوقاف أن الوزارة تتابع
استرجاع مستحقات املسجلني م��ع مكاتب العمرة ،م��ؤك��دا أن
ادارة شؤون الحج لم تتلق اي شكوى بهذا املوضوع الى االن
والجميع يسير باجراء ات سليمة وسيأخذ الجميع حقوقهم
بال اي عوائق تذكر.
وبينت املصادر أن عدد الحجوزات التي تم ايقافها بلغت 461
ح�ج��زًا ملقيمني وم��واط�ن�ين ،الف�ت��ة ال��ى أن وزارة ال�ح��ج والعمرة
السعودية اك��دت خ�لال موقعها وج��ود آلية الكترونية متبعة
الس �ت��رج��اع رس� ��وم ال �ت��أش �ي��رات واج � ��ور ال �خ��دم��ات ع ��ن ط��ري��ق
وك�لاء العمرة في بلدان املعتمرين ،وان من لديه اي مطالبات
مراجعتهم ،كما خصصت رقما وبريدا الكترونيا الي شكوى
او استفسار.
ورج�ح��ت امل�ص��ادر ان ت�ع��ود االم��وال ملستحقيها خ�لال اسبوع
ال� ��ى اس �ب��وع�ي�ن ن �ظ ��رًا ل �ك �ث��رة ع� ��دد ال �ت ��أش �ي ��رات م ��ن ك ��ل ال� ��دول
العربية واالسالمية.
وب�ي�ن��ت امل �ص��ادر أن اي ش �ك��وى س �ت��رد ال��ى ادارة ال �ح��ج سيتم
ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا ف� ��ورًا وس �ي �ت��م م �ح��اس �ب��ة اي م �ك �ت��ب ي �ث �ب��ت ان��ه
تالعب او ارتكب اخطاء من دون اي تهاون.
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كورونا

الكويت 09

يتفشى

خاليا شمسية على أسطح الوزارات

خزان لتجميع المياه في العارضية

ترميم مدرسة عائشة التاريخية

اقترحت مديرة إدارة األنظمة الهندسية ،م .سماح الفيلكاوي ،تشكيل فريق عمل من
مهندسي البلدية ووزارة الكهرباء واملاء والجهات املعنية لوضع نظام وآلية لتفعيل قرار
املجلس البلدي الخاص باملوافقة على اق��ت��راح العضو عبدالعزيز املعجل وض��ع خاليا
الطاقة الشمسية على أسطح مباني الوزارات واملؤسسات والشركات الحكومية ،للتقليل
م��ن اس��ت��خ��دام الطاقة الكهربائية التقليدية ،واملساهمة ف��ي توفير كمية م��ن الكهرباء
واملصروفات.

طلبت املديرة العامة للهيئة العامة للطرق والنقل البري ،م .سهى أشكناني ،تخصيص
موقع خ��زان لتجميع مياه األم��ط��ار بمساحة  16800متر مربع في منطقة العارضية،
ألهميته في تحسني أداء شبكة األمطار ومنع الطفح املستمر للشبكة أثناء موسم األمطار.
وأك���دت أن التأخير ف��ي املوافقة سيؤثر سلبًا على سرعة ان��ج��از امل��ش��روع ،ال��ذي يوفر
األمان للمواطنني من خالل تصريف املياه بشكل منتظم ،ومنع حدوث تجمعات للمياه،
وخصوصًا في شارع محمد بن القاسم.

وجه األم�ين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،كامل العبدالجليل ،خطابًا
إل��ى البلدية بشأن م��ش��روع إع���ادة تأهيل وترميم وصيانة املباني التاريخية (مدرسة
عائشة) ـ ترحيل السور الخارجي .وقال اننا بصدد البدء في إنجاز أعمال التصميمات
والتجهيزات املوقعية الخاصة باملشروع ،وهناك مخطط موضح للموقع املقترح للسور
الخارجي املؤقت املزمع تنفيذه ،ونتعهد باملحافظة على خدمات البنية التحتية القائمة في
املوقع ،متمنيًا دراسة واعتماد املخطط حسب النظم املتبعة.
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إغالق  11قاعة مناسبات مؤقتة
في «الجهراء»
زكريا محمد
باشرت األجهزة الرقابية في بلديات املحافظات تطبيق
ق ��رار م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب��إغ�ل�اق ق��اع��ات األف � ��راح ال�ع��ام��ة
وال�خ��اص��ة ،ومنع إق��ام��ة األف ��راح ف��ي ق��اع��ات املناسبات
امل��ؤق �ت��ة ح �ت��ى إش� �ع ��ار آخ � ��ر ،وذل � ��ك ض �م��ن اإلج � � ��راءات
االج�ت��رازي��ة التي اتخذتها الحكومة ملواجهة فيروس
كورونا.
وك�ش��ف م�ص��در م �س��ؤول ف��ي ب�ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة ال�ج�ه��راء
ل �ـ سبقلا أن األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة ،ممثلة ف��ي ق�س��م إزال��ة
امل �خ��ال �ف��ات ،ق��ام��ت م �س��اء أول م��ن أم ��س بتطبيق ق��رار
مجلس الوزراء فورًا بإغالق  11قاعة مؤقتة للمناسبات
مقامة على أمالك الدولة.
وأض��اف املصدر أن أصحاب القاعات كانوا متعاونني
م ��ع ف� ��رق ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي ت �ج��اوب �ه��م ل �ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ،وع ��دم
اعتراضهم على إغالق هذه القاعات ،مشيرًا إلى أنه في
ح��ال قيام أي منهم بعمل حفل سيجري توجيه إن��ذار
باإلزالة لقاعته وتحمل اإلجراءات القانونية.
وأعلن املتحدث الرسمي باسم البلدية ،محمد املطيري،
ع��ن إل �غ��اء ووق ��ف ت��راخ �ي��ص خ �ي��ام امل �ن��اس �ب��ات إلق��ام��ة
األعراس بدءًا من أول من أمس (اإلثنني  9مارس الجاري)
وواص�ل��ت األج�ه��زة الرقابية حمالتها على صالونات
الحالقة واملعاهد واألن��دي��ة الصحية للتأكد من التزام
العاملني ب��اإلج��راءات االح�ت��رازي��ة الوقائية للمحافظة
على الصحة ال�ع��ام��ة ،م��ن خ�لال استخدامهم القفازات
وال �ك �م��ام��ات وامل �ط �ه ��رات وامل �ع �ق �م��ات ،وم �ن��ع ال�ش�ي�ش��ة
ف� ��ي امل� �ق ��اه ��ي ب � �ن ��اء ع� �ل ��ى ت �ع �ل �ي �م��ات وزارة ال �ص �ح��ة
ل �ل �ب �ل��دي��ة ب��ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ب �ي �ئ��ة ص �ح �ي��ة م�ن�ع��ًا
الن �ت �ش��ارال �ف �ي��روس ،وال� �ت ��ي أس� �ف ��رت ع ��ن ت �ح��ري��ر 151
مخالفة ملقاه لم تلتزم بمنع تقديم الشيشة للزبائن.
وح ��رر ف��ري��ق ال� �ط ��وارئ ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع إدارة التدقيق
ومتابعة الخدمات في بلدية العاصمة ،خالل جولة على
املقاهي 11 ،مخالفة لعدم االلتزام بقرار وزارة الصحة

والمش ّيعين»
«حفاظاً على سالمة أهل المتوفى ُ

العوضي :دفن الجنائز في أي وقت
أص�ـ�ـ��در مــديــر إدارة ش�ـ�ـ��ؤون الجــنـائـز د.
فيصل ال�ع��وض��ي تعميمًا ب�ش��أن ال�ظ��روف
التي تمر بها البالد ،وبناء على توجيهات
مجلس ال ��وزراء باتخاذ إج ��راء ات وقائية
واح �ت��رازي��ة ،وح�ف��اظ��ًا ع�ل��ى س�لام��ة أه��ال��ي
ُ
ال �ج �ن��ائ��ز وامل �ش �ي �ع�ي�ن ،ف �ق��د ت �ق��رر إض��اف��ة
م ��واع� �ي ��د ل� �ل ��دف ��ن ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن ال ��زح ��ام
وللتسهيل ع�ل��ى أه��ال��ي ال�ج�ن��ائ��ز لتصبح
األوق��ات ال�س��اع��ة التاسعة صباحًا و بعد
صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء.
وأك��د ال�ع��وض��ي أن��ه ال م��ان��ع م��ن ال��دف��ن في

أي وق��ت حسب املصلحة ال�ع��ام��ة ،وتقدير
ك ��ل م� �س ��ؤول م �ق �ب��رة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع أه��ل
ال �ج �ن��ائ��ز ،ع �ل��ى أن ي �ق �ت �ص��ر دخ � ��ول غ��رف��ة
ت�غ�س�ي��ل امل��وت��ى ع�ل��ى ث�لاث��ة أش �خ��اص من
أهل الجنازة فقط.
وق ��رر ال�ع��وض��ي م�ن��ع ال�ت�ج�م��ع ف��ي ص��االت
التعزية واالنتظار ،واالكتفاء باملصافحة
أثناء تقديم واجب العزاء مع الحرص على
اس�ت�خ��دام املعقمات وامل�ط�ه��رات ،واالل�ت��زام
ب�ت�ع�ل�ي�م��ات وزارة ال �ص �ح��ة ح ��ول ت�ج�ه�ي��ز
ودفن بعض الجنائز.

«تنتهي فترتها األحد المقبل»

البلدية :ال تمديد للمخيمات الربيعية

غلق إحدى قاعات المناسبات

بمنع تقديم الشيشة ،وتوجيه إنذارين لتعديات مقامة
على أمالك الدولة بمنطقة القبلة.
ووج��ة ف��ري��ق ط��وارئ بلدية محافظة ال�ف��روان�ي��ة ،خالل
جولة تفتيشية على املقاهي واملعاهد الصحية بمنطقة
ال �ف��روان �ي��ة 4 ،إن � ��ذارات مل�ن��ع ت ��داول ال�ش�ي�ش��ة ب��امل�ق��اه��ي،
وان��ذاري��ن للمعاهد الصحية للتقيد بوسائل الوقاية
الصحية.
وقال مدير ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات في بلدية
محافظة األحمدي ،سعد الشيبه :ان الجولة التي قام بها
مفتشو اإلدارة على  420محال ،أسفرت عن تحرير 140
مخالفة شملت تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة
صحية ،ومخالفة أصحاب املقاهي لعدم التقيد بقرار
وزارة ال�ص�ح��ة ،وم�خ��ال�ف�ت�ين ل�ع��دم ت�ج��دي��د الترخيص

الصحي ،والتنبيه على  120صالونًا ومعهدًا صحيًا
للتقيد باالشتراطات الصحية.
ع�ل��ى صعيد اخ��رق��ام ق�س��م ال�ب��اع��ة ال�ج��ائ�ل�ين ف��ي بلدية
ال�ج�ه��راء بحجز  6تناكر دي��زل م��ن منطقة كبد ،بينما
حجز فريق الطوارئ  8سيارات من منطقة أمغرة.
وش�ن��ت إدارة النظافة العامة وإش �غ��االت ال�ط��رق بفرع
بلدية محافظة ح��ول��ي حملة على ال�س�ي��ارات املهملة،
أسفرت عن رفع  15سيارة من مناطق الساملية والشعب
وحولي.
ورف �ع��ت ادارة ال�ن�ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة واش �غ ��االت ال �ط��رق في
ب�ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر  1790م�ت��را مكعبا من
املخلفات ،ورفع  3سيارات وقارب مهمل وارسالها الى
موقع الحجز.

ق ��ال امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس��م ال �ب �ل��دي��ة،
م � �ح � �م� ��د امل � � �ط � � �ي� � ��ري :ان ل � �ج � �ن� ��ة دراس� � � ��ة
وت � �ح ��دي ��ث امل � ��واق � ��ع امل� �خ� �ص� �ص ��ة ب �ص �ف��ة
م��ؤق�ت��ة للمخيمات ال��رب�ي�ع�ي��ة ق��ررت ع��دم
التمديد لفترة التخييم ،املقرر انتهاؤها
ي��وم األح ��د 15 ،ال �ج��اري ،داع �ي��ًا أص�ح��اب
امل �خ �ي �م��ات إل� ��ى إزال �ت �ه ��ا ن �ظ��رًا ل �ل �ظ��روف
ال ��راه �ن ��ة ال �ت��ي ت �م��ر ب �ه��ا ال� �ب�ل�اد ك��إج��راء
احترازي ووقائي ضد فيروس كورونا.
وأض ��اف امل�ط�ي��ري أن ق ��رار ع��دم ال�ت�م��دي��د
لفترة التخييم ج��اء تماشيا م��ع تطبيق
ق� � ��ان� � ��ون ال � �ب � �ي � �ئ� ��ة ،إل � � ��ى ج � ��ان � ��ب ت �ف �ع �ي��ل

اإلج � ��راء ات االح �ت��رازي��ة وال��وق��ائ �ي��ة ال�ت��ي
تطبقها البلدية تنفيذا ل�ق��رارات مجلس
ال� ��وزراء ووزارة ال�ص�ح��ة ب��ال�ح�ف��اظ على
ص� �ح ��ة وس �ل�ام� ��ة امل� ��واط � �ن �ي�ن ،م� ��ؤك� ��دا أن
الفرق الرقابية التابعة للبلدية ستباشر
عملية إزالة املخيمات.
واش � ��اد امل �ط �ي��ري ب��اس �ت �ج��اب��ة امل��واط �ن�ين
ب��إل�غ��اء ح�ج��وزات�ه��م ل �ص��االت امل�ن��اس�ب��ات
امل � ��ؤق� � �ت � ��ة ،وم � �ث � �م � �ن� ��ا ت � � �ع� � ��اون أص � �ح� ��اب
ال �ص��االت ب�ع��دم إق��ام��ة اي مناسبة خ�لال
سريان قرار الغلق من منطلق املسؤولية
املجتمعية.

ضبط المتورطين بسرقة رمال «الوفرة»
ك �ش��ف امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب ��اس ��م ال �ب �ل��دي��ة
م �ح �م��د امل �ط �ي��ري ،ع ��ن ض �ب��ط رج� ��ال وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة امل� �ت ��ورط�ي�ن ف� ��ي س ��رق ��ة ال ��رم ��ال
م��ن م�ن�ط�ق��ة ال��وف��رة ،وذل ��ك اث��رال �ب�لاغ ال��ذي

ت �ق ��دم ��ت ب ��ه إدارة ال� �س�ل�ام ��ة ب� �ف ��رع ب �ل��دي��ة
محافطة االح�م��دي ي��وم الخميس امل��اض��ي،
وج� � ��ار اس �ت �ك �م ��ال اإلج� � � � ��راء ات ال �ق��ان��ون �ي��ة
بحقهم في هذه القضية.
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مخاوف من ضربة جديدة للسياحة في مصر
بسام هميمي ذو الثالثين عاما
قبل شهر ،الحظ الشاب النوبي ّ
أن عدد السياح الصينيين الذين يتوافدون إلى أسوان بجنوب
مصر ،انخفض بشكل حاد بعد ظهور فيروس «كورونا» المستجد
في ديسمبر .آنذاك ،وفي قريته النوبية التي تبعد نحو 900
كيلومتر جنوب القاهرة ،قال هميمي« :الصينيون كانوا أكثر
من ذلك ،ولكن منذ ظهور كورونا هذا في الصين تأثر حضورهم
إلى هنا» .واليوم ،بعد ّ
تفشي هذا الفيروس حول العالم وتجاوز
حصيلة الوفيات أربعة آالف شخص ،ووصوله إلى مصر ،بات تأثير
كوفيد  19 -على السياحة المصرية ،بحسب الخبراء« ،مؤكدا».
ك��ان��ت ال �س �ي��اح��ة ب� ��دأت ب��ال�ت�ع��اف��ي في
مصر بعد سنوات طويلة من التراجع
ب� �س� �ب ��ب االض � � �ط� � ��راب� � ��ات ال �س �ي ��اس �ي ��ة
واألمنية التي أعقبت ث��ورة عام ،2011
ال �ت��ي أط��اح��ت ب�ح�س�ن��ي م �ب��ارك .وم�ن��ذ
اإلع � �ل� ��ان ع� ��ن أول إص� ��اب� ��ة ب� �ك ��ورون ��ا
املستجد في مصر في منتصف فبراير
املاضي حتى اليوم ،بلغ عدد املصابني
 55شخصا ،م��ن بينهم  45ك��ان��وا على
منت باخرة تقوم برحلة في النيل بني
أسوان واألقصر (جنوب) وتقل سياحا
فرنسيني وأميركيني وهنودا .وسجلت
مصر األحد أول وفاة بسبب الفيروس،
إذ فارق سائح أملاني الحياة في مدينة
الغردقة على البحر األحمر.
ويشير ال�خ�ب��راء ال��ى أن ت��داب�ي��ر السفر
ال��وق��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت�ف��رض�ه��ا دول ع��دي��دة
على مواطنيها ستؤدي بالضرورة الى
انخفاض حركة السياحة ال��واف��دة الى

م �ص��ر ،خ�ص��وص��ا م��ن ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة.
وحتى اآلن ،أوقفت الكويت والسعودية
ال � ��رح �ل��ات ال� �ج ��وي ��ة م� ��ن وإل � � ��ى م �ص��ر،
وق��ام��ت م�ص��ر ل�ل�ط�ي��ران ب��وق��ف مماثل
ل��رح�لات�ه��ا إل ��ى ه��ات�ين ال��دول �ت�ي�ن ،كما
ح �ظ��رت ق�ط��ر دخ ��ول امل �ص��ري�ين بشكل
م��ؤق��ت ،وردت ال�ق��اه��رة ب��إج��راء مماثل
تجاه املواطنني القطريني .وتقول عادلة
رجب املستشارة االقتصادية السابقة
ل��وزي��ر ال �س �ي��اح��ة امل �ص��ري «ب��ال�ت��أك�ي��د
ستؤثر اإلج��راءات واالحتياطات التي
ت �ت �خ��ذه��ا ال� � ��دول ن�ت�ي�ج��ة ك ��ورون ��ا في
ح��رك��ة ال�س�ف��ر ح ��ول ال �ع��ال��م ،وب��ال�ت��ال��ي
ال �س �ي��اح��ة» .وت� ��رى رج ��ب أن م�ص��ر لن
ي�ك��ون لها نصيب كبير م��ن م ��ردودات
ت �ف �ش��ي ال� �ف� �ي ��روس ،خ �ص��وص��ا «أن �ه��ا
من أق��ل ال��دول التي ظهرت بها حاالت
إصابة» .ولكن رجب أكدت أنه «يصعب
ال �ت �ن �ب��ؤ ف ��ي ال ��وق ��ت ال� �ح ��ال ��ي» ب�ح�ج��م

الى شرم الشيخ ال تزال معلقة.
وعادت السياحة لالنتعاش مجددا في
عام  ،2018إذ ارتفع عدد السياح الذين
زاروا مصر في ذلك العام  11.3مليون
سائح ،وفق آخر اإلحصاءات الرسمية.
اال ان ع��دد ال�س�ي��اح ل��م ي�ص��ل ب�ع��د ال��ى
ال � � � ��ذروة ال� �ت ��ي ب �ل �غ �ه��ا ف ��ي ع � ��ام 2010
عندما بلغ أكثر من  14مليون سائح.
ك�م��ا أف ��ادت إح �ص��اءات ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
امل �ص ��ري ب��ارت �ف��اع إي � � ��رادات ال�س�ي��اح��ة
ل�ت�س� ّ�ج��ل خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ال��ي 2018/19
نحو  12.6مليار دوالر مقابل قرابة 10
مليارات دوالر في العام املالي السابق
له.

الفحوصات مستمرة
مصر تستقطب عدداً كبيراً من السياح الصينيين

التأثير السلبي على قطاع السياحة.
وأض ��اف ��ت «رب �م ��ا ن�س�ت�ط�ي��ع أن نحكم
على املوقف في ضوء حجوزات أعياد
الفصح في أبريل».

إلغاءات طفيفة
قال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف
ال�س�ي��اح�ي��ة ف��ي م�ص��ر س��اب�ق��ا ورئ�ي��س
إح ��دى م�ج�م��وع��ات ال�س�ف��ر وال�س�ي��اح��ة
«سنخسر السائحني العرب في الوقت
الحالي ،خصوصا القادمني من الكويت

وال�س�ع��ودي��ة» .وأض��اف «ه�ن��اك بالفعل
إلغاءات لحجوزات من جانب السياح
األج � ��ان � ��ب ل� �ك ��ن ب �ش �ك��ل ط �ف �ي��ف ح�ت��ى
اآلن» .وتابع «االيطاليون والصينيون
ألغيت حجوزاتهم ولكن ال ي��زال لدينا
ال �س �ي��اح األم �ي��رك �ي��ون وال�ب��ري�ط��ان�ي��ون
واألستراليون والسياح القادمون من
دول دول أميركا الجنوبية».
وك ��ان ��ت ال �س �ي��اح��ة ف ��ي م �ص ��ر ،وال �ت��ي
ت�ع��د م��ن أه ��م م �ص��ادر ال�ن�ق��د األج�ن�ب��ي
ف��ي ال�ب�لاد ،شهدت تراجعا ح��ادا عقب

إسقاط تنظيم داعش اإلرهابي لطائرة
روس � �ي ��ة ب �ع �ي��د إق�ل�اع� �ه ��ا م ��ن م�ن�ت�ج��ع
ش ��رم ال �ش �ي��خ ع �ل��ى ال �ب �ح��ر األح �م ��ر ما
أس �ف��ر ع ��ن م�ق�ت��ل  224ش�خ�ص��ا ك��ان��وا
على متنها في أكتوبر  .2015وأوقفت
ّ
روسيا ،التي يمثل مواطنوها النسبة
الغالبة من السياح القادمني إلى مصر
م��ن أوروب� ��ا ،ك��ل رح�لات�ه��ا ال�ج��وي��ة ال��ى
مصر عقب ه��ذا االع�ت��داء .وعلى الرغم
من أن موسكو استأنفت رحالتها إلى
القاهرة ف��ي أب��ري��ل  2018ف��إن الرحالت

وتوقعت منظمة السياحة العاملية أن
يتسبب ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد في
«ان�خ�ف��اض ع��دد ال�س�ي��اح ال��دول�ي�ين في
العالم في عام  2020بنسبة تراوح بني
 1في املئة و 3في املئة» .وأضافت ،على
م��وق�ع�ه��ا ال��رس �م��ي ،أن ذل ��ك «ي�م�ك��ن أن
يترجم إل��ى خ�س��ارة م��ا ب�ين  30إل��ى 50
مليار دوالر في إنفاق ال��زوار الدوليني
(إي� ��رادات ال�س�ي��اح��ة ال��دول �ي��ة)» .وي��أم��ل
امل � �س � ��ؤول � ��ون امل � �ص� ��ري� ��ون ف � ��ي خ�ف��ض
األض��رار الناتجة ع��ن ف�ي��روس كورونا
املستجد على السياحة الى أقصى حد
ممكن( .أ ف ب)

%3

انخفاض متوقع
للسياح الدوليين
في 2020

11.3

مليون سائح
زاروا مصر
في 2018

12.6

مليار دوالر
إيراداتها السياحية
في 2018

هل تستمر خطط بناء  14مطاراً سنوياً على مدار  15عاماً مقبلة؟

«كورونا» يلجم طموح الصين في الطيران
وليد منصور
تمضي الصني قدمًا في خطط بناء
 14مطارًا في املتوسط كل عام على
م��دار الخمسة عشر ع��ام��ًا القادمة،
على الرغم من تباطؤ نمو الركاب
وال�ب�ض��ائ��ع ب�ع��د ف�ت��رة م��ن التوسع
السريع.
وت ��ري ��د إدارة ال �ط �ي��ران امل ��دن ��ي في
ال � � �ص �ي��ن ،امل � � � � � ��زودة ب� �ب� �ع ��ض أك� �ب ��ر
امل� �ط ��ارات ف��ي ال �ع��ال��م ،إض��اف��ة 215
م � �ط ��ارًا آخ � ��ر ل� �ل ��وص ��ول إل � ��ى ه��دف
 450م � �ط� ��ارًا ب� �ح� �ل ��ول ع � ��ام ،2035
م�م��ا ي�س��اع��د ع�ل��ى ت�ح��وي��ل صناعة
ال� � �ط� � �ي � ��ران ف � ��ي ال � �ص�ي��ن إل � � ��ى ج ��زء
استراتيجي من اقتصادها البالغ
ت��ري �ل �ي��ون دوالر ،وه ��ي أول س��وق
ي�ص��ل ال��ى ه��ذه القيمة ف��ي ال�ع��ال��م،
وف��ق م��ا ج��اء على م��وق��ع «أس سي
أم بي».
ع� �ل ��ى امل � � ��دى ال� �ق� �ص� �ي ��ر ،س �ت �س��اع��د
خ �ط��ة اس �ت �ث �م��ار امل � �ط� ��ارات  -ال �ت��ي
ج��رى ت�ح��دي��ده��ا ألول م��رة ف��ي ع��ام
 - 2007ع�ل��ى تحفيز ال �ن �م��و ،حيث
ت�ت��زاي��د امل �خ��اوف م��ن أن االق�ت�ص��اد
الصيني س��وف ينكمش ف��ي الربع
األول من عام  2020بسبب تعرضه
لتفشي فيروس «كورونا» .ويسير
ق � �ط� ��اع ال � �ط � �ي � ��ران ال� �ص� �ي� �ن ��ي ع �ل��ى
املسار الصحيح لتجاوز الواليات
امل �ت �ح��دة ،وي�ص�ب��ح أك �ب��ر ق �ط��اع في
العالم في عام  ،2024وفقًا لالتحاد
ال� ��دول� ��ي ل �ل �ن �ق��ل ال � �ج� ��وي ف� ��ي ح ��ال
جرت السيطرة على تفشي فيروس
«كورونا».

البنية التحتية
ب �ي�ن ع ��ام ��ي  2014و ،2019أن �ف �ق��ت
الصني  486.32مليار يوان ( 70مليار
دوالر) على البنية التحتية األرضية
وت��رق �ي��ة امل �ط ��ارات وأن �ظ�م��ة التحكم
في الحركة الجوية ،مما ساعد في
ت�غ��ذي��ة ط�م��وح��ات�ه��ا لتصبح م��رك��زا
دول �ي��ا ل �ل �ط �ي��ران .وخ�ص�ص��ت إدارة
الطيران املدني في الصني  85مليار
يوان ( 12.2مليار دوالر) لالستثمار
ف ��ي األص � ��ول ال �ث��اب �ت��ة ل �ل �ط �ي��ران في
عام  ،2019و 100مليار دوالر (14.4
م �ل �ي��ار دوالر أم �ي��رك��ي) ه ��ذا ال �ع��ام،
بينما أنفقت  85.79مليار ي��وان في
ع ��ام  .2018ول �ك��ن ب�ع��د س �ن��وات من
ال �ن �م��و ال �س��ري��ع ف ��ي ال �ق �ط��اع ،ه�ن��اك
دالئ��ل تشير إل��ى أن وت�ي��رة التوسع
قد تكون باردة.
وأظ� �ه ��رت ب �ي��ان��ات إدارة ال �ط �ي��ران
امل��دن��ي الصيني أن إج�م��ال��ي حجم
الشحن في العام املاضي بلغ 75.26
م�ل�ي��ار ط��ن ،ب��زي��ادة ق��دره��ا  1.9في
امل�ئ��ة فقط ع��ن ال�ع��ام ال�س��اب��ق ،وأق��ل
بكثير من النمو السنوي البالغ 4.6
في املئة في عام  ،2018و 5.7في املئة
في عام .2017

ويتراجع نمو املسافرين في مطار
ش �ن �غ �ه��اي ب ��ودون ��غ ال� ��دول� ��ي ،أح��د
م ��راك ��ز ال� �ط� �ي ��ران ف ��ي ال � �ب �ل�اد ،م�ن��ذ
ع��ام  ،2015حيث انخفض إل��ى 2.8
ف��ي امل �ئ��ة ال �ع��ام امل��اض��ي  -أو نحو
 76.09م�ل�ي��ون م�س��اف��ر  -وه��و أبطأ
م�ع��دل ل��ه ف��ي ثماني س�ن��وات .وأك��د
ق ��وه ي��وف �ي �ن��غ ،ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
مل� �ط ��ار «وي � �ن � �س� ��ل» ،ان خ �ط��ة ب �ن��اء
امل� � �ط � ��ارات ف� ��ي ال� �ص�ي�ن ت ��رك ��ز ع�ل��ى
الطلب الطويل األج��ل ،وكذلك على
تنمية االقتصادات املحلية ،قائال:
«م ��ع ارت �ف ��اع ال �ط �ل��ب ،ه �ن��اك ح��اج��ة
إل� ��ى امل ��زي ��د م ��ن ش ��رك ��ات ال �ط �ي��ران
وامل� �ط ��ارات ،ب�ع��ض ال �ط��رق ال��دول�ي��ة
ب�ين امل ��دن ال�ع��امل�ي��ة ال�ك�ب��رى مربحة
دائ �م��ا ،م�ث��ل شنغهاي ون �ي��وي��ورك.
ال � �ب � �ع� ��ض م� � �ل � ��زم ب� � �خ� � �س � ��ارة ع �ل��ى
امل � ��دى ال �ق �ص �ي��ر» .م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق��ال
ل� ��ي ج� � ��ون ،رئ� �ي ��س ج �م �ع �ي��ة ال �ن �ق��ل
ال� � �ج � ��وي ال� �ص� �ي� �ن� �ي ��ة« :إن ال� �ط ��رق
ال��دول �ي��ة ف��ي ال �ص�ين ت�خ�س��ر أم ��واال
ب �م �ل �ي��ارات ال �ي ��وان ف��ي ال�س�ن��ة على
مدى السنوات الثالث املاضية ،مع
خ�س��ائ��ر ف��ي ع��ام  2018بلغت 21.9
مليار يوان ( 3.1مليارات دوالر)».

حصة الرحالت
ص ��رح ال �ب��روف �ي �س��ور ل��ي غ��وي�ج�ين،
من معهد إدارة الطيران املدني في
ال�ص�ين ،لوسائل اإلع�ل�ام الصينية
ف� ��ي ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ب � ��أن إج �م��ال��ي
حصة ال��رح�لات ال�ج��وي��ة اإلقليمية
ف� ��ي س � ��وق ال� �ط� �ي ��ران ال �ص �ي �ن��ي ق��د
انخفض من  16في املئة إلى حوالي
 5في املئة على مدى السنوات الـ18
املاضية.
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي ب� � ��دأ ف� �ي ��ه س ��وق
ال � � �ط � � �ي� � ��ران ال � �ص � �ي � �ن� ��ي م � � �ح� � ��اوالت
االنتعاش ،قلص الفيروس التاجي
م��ن السفر ف��ي جميع أن�ح��اء العالم،
إال أن امل� ��واف � �ق� ��ات ع� �ل ��ى امل � �ط� ��ارات
والتوسعات الجديدة قد استمرت.
في الشهرين املاضيني ،وافقت هيئة
تخطيط ال��دول��ة الصينية واللجنة
ال��وط�ن�ي��ة للتنمية واإلص�ل��اح ،على
ث�لاث��ة م�ش��اري��ع ج��دي��دة ل�ل�م�ط��ارات،
ب�م��ا ف��ي ذل��ك م ��درج ث��ال��ث ف��ي مطار
شننت ،بقيمة  91مليار ي��وان (13.1
م� �ل� �ي ��ار دوالر) .وأف � � � � ��ادت وس ��ائ ��ل
اإلعالم املحلية أن بناء  81مشروعا
من امل�ط��ارات املتوقفة قد استؤنفت
ف��ي أع�ق��اب عطلة طويلة ف��ي السنة
ال �ق �م��ري��ة ال� �ج ��دي ��دة ب �س �ب��ب ت�ف�ش��ي
ال� � �ف� � �ي � ��روس ،وأن إدارة ال� �ط� �ي ��ران
امل� ��دن� ��ي ال �ص �ي �ن �ي��ة ت �ع �م��ل ج ��اه ��دة
ل�ب��دء م�ج�م��وع��ة ج��دي��دة .ك�م��ا ذك��رت
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م �ق��اط �ع��ة ش��ان��دون��غ
األس � �ب� ��وع امل ��اض ��ي أن� �ه ��ا س�ت��وظ��ف
موظفني محليني وتساعد ف��ي نقل
العمال املهاجرين من مسقط رأسهم
لبدء مشروعات املطار املتأخرة.

تباطؤ النمو
تباطأ نمو أح�ج��ام ال��رك��اب والبضائع السنوية ف��ي الصني على م��دار
األعوام الثالثة املاضية ،حيث ارتفع بنسبة  7.9في املئة إلى  660مليون
في عام  ،2019مقارنة مع  10.9في املئة في عام  ،2018و 13في املئة
في عام  ،2017وفقا لبيانات هيئة الطيران املدني األميركية.

ً
مطارا بحلول 2035
¶ تستهدف الوصول إلى 450
ً
عالميا في مجال قطاع الطيران
¶ تسعى إلى الصدارة
¶ توقعات بانكماش اقتصاد الصين في الربع األول
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شركات ُتجري اختبارات لعالج الفيروس
بلغ عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 108
آالف حالة في أنحاء العالم حتى اآلن ،كما أودى الفيروس
بحياة ما يزيد على  3800شخص معظمهم في الصين.
وال ُيعرف للفيروس عالج حتى اآلن ،وتسارع شركات األدوية
لتطوير عقار أو مصل يقضي على العدوى التي تصيب الجهاز
التنفسي .ونشر موقع «ماركت ووتش» قائمة بأهم الشركات
المهتمة بتطوير عقاقير لـ «كوفيد ـــ  »19داخل الواليات
المتحدة؛ منها مؤسسات متخصصة في العقاقير ،وأخرى
في إنتاج األمصال .وفي ما يلي الشركات العالمية التي تجري
اختبارات حاليا لعالج الفيروس:

 - 1جيلياد

 - 6ريجينيرون لألدوية

ت �ش �ت �ه��ر ج �ي �ل �ي��اد األم� �ي ��رك� �ي ��ة ب��إن �ت��اج
«س��وف��ال��دي» أول ع�لاج لالتهاب الكبدي
(سي) ،وقد بلغت حاليا املرحلة الثالثة من
التجارب املعملية لتطوير «ريميديسيفر»
لعالج «كورونا».

أعلنت ريجينيرون في الرابع من
ف�ب��راي��ر أن�ه��ا تعمل على تطوير
أجسام مضادة أحادية النسيلة
ل � �ع�ل��اج «ك� � � ��ورون� � � ��ا» ،وي �ع �ت �م��د
ب��رن��ام��ج ال �ش��رك��ة ف��ي ال�ت�ج��ارب
ع �ل��ى اس� �ت� �خ ��دام ف� �ئ ��ران م�ع��دل��ة
وراثيا بنظم مناعية بشرية.

 - 2غالكسو سميث كالين
ه��ي ش��رك��ة رائ��دة متخصصة ف��ي إنتاج
ً
األم �ص��ال ،وق��د ط��ورت م��ن قبل أم�ص��اال
لعالج الورم الحليمي البشري واإلنفلونزا
امل ��وس� �م� �ي ��ة ،وت � �ط� ��ور ح ��ال� �ي ��ا ب��رن��ام �ج��ا
لألمصال لعالج «ك��ورون��ا» ،يحمل اسم
.AS03 Adjuvant System

 - 3إينوفيو
ت�ط��ور إينوفيو األم�ي��رك�ي��ة للتكنولوجيا
ً
ال �ح �ي��وي��ة م �ص�ل�ا ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال�ح�م��ض
ال �ن��ووي «دي.إن.إي � � ��ه» يحمل اس��م إي�ن��و-
 ،4800وقالت الشركة إنها بدأت اختبار
امل �ص��ل وال�ت�ص�ن�ي��ع ع�ل��ى ن �ط��اق م �ح��دود،
متوقعة صدور النتائج في الخريف.

 - 4جونسون آند جونسون
ت�ط��ور ج��ون�س��ون آن��د ج��ون�س��ون مصال
لعالج «كورونا» ،يحمل اسم «تي.بي.دي»،
وقالت الشركة في  11فبراير إنها تعمل
مع هيئة البحث والتطوير للطب الحيوي
بوزارة الصحة األميركية لتجربة املصل.

 - 5موديرنا

ت�ل�ق��ت م��ودي��رن��ا األم �ي��رك �ي��ة ت �م��وي�لا من
ائ �ت�ل�اف مل�ك��اف�ح��ة األوب �ئ��ة ف��ي  23يناير
ل �ت �ط��وي��ر م �ص��ل ض ��د «ك ��وف� �ي ��د ـ �ـ �ـ �ـ »19
باستخدام الحمض النووي.

 - 7سانوفي
تعمل شركة سانوفي الفرنسية
ل�ل�أدوي ��ة م �ن��ذ  18ف �ب��راي��ر على
اخ �ت �ب��ار م �ص��ل ي �ع��ال��ج االل �ت �ه��اب
ال� � � ��رئ� � � ��وي ال � � �ح � � ��اد (س � � � � � ��ارس)،
الس � �ت � �خ� ��دام� ��ه ل � �ع�ل��اج ف� �ي ��روس
كورونا الجديد.

 - 8تاكيدا لألدوية
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ت��اك �ي��دا ال�ي��اب��ان�ي��ة
في الرابع من مارس أنها تختبر
استخدام الغلوبيولني املناعي مع
األف� ��راد األك �ث��ر ع��رض��ة ل�ل�ع��دوى،
م� �ش� �ي ��رة إل � � ��ى أن � �ه� ��ا س �ت �ح �ت��اج
ال��وص��ول إل��ى ال�ب�لازم��ا الخاصة
ب � � ��األف � � ��راد ال � ��ذي � ��ن ت � �ع� ��اف� ��وا م��ن
«كورونا».

 - 9فير بيوتكنولوجي
ق��ال��ت ش��رك��ة ف �ي��ر ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال� �ح� �ي ��وي ��ة ف� ��ي  25ف� �ب ��راي ��ر إن �ه��ا
ت� �ت� �ع ��اون م ��ع ش ��رك ��ة ووش� � ��ي ف��ي
ش�ن�غ�ه��اي ،الخ�ت�ب��ار ع�ل�اج يعتمد
ع�ل��ى األج �س��ام امل �ض��ادة األح��ادي��ة
النسيلة لعالج الفيروس( .ماركت
ووتش ،أرقام)
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كورونا

جانب من حضور االجتماع

يتفشى

الكويت 11

وزراء التجارة والخارجية والتربية واإلعالم والصحة خالل االجتماع

رئيسا السلطتين و 27نائباً و 6وزراء ناقشوا تداعيات «كورونا» في  5ساعات

الحكومة :نستعد لكل االحتماالت

■ الغانم :اعتماد تكميلي لمواجهة الكارثة ..وتشريعات مستعجلة الجلسة المقبلة
قابلت الحكومة هواجس النواب الصحية واالقتصادية من تداعيات
فيروس كورونا ،بالتأكيد على أنها «تستعد لكل االحتماالت»،وتنسق
مع دول الجوار حتى ال تعيق اإلجراءات االحترازية التي تتخذها الدول
تصدير النفط الكويتي.
وأعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم بعد اجتماع حكومي نيابي،
أمس ،برئاسته وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد،
و 6وزراء و 27نائبا ،عن تكليف النائبين محمد الدالل ورياض العدساني
بمتابعة التشريعات ذات الصلة بمواجهة «كورونا» وتشديد العقوبة
على المخالفين ،باالضافة الى انشاء جهاز إلدارة الكوارث وغيرهما من
التشريعات.
وقال الغانم «إن االجتماع امتد لخمس ساعات استعرضت الحكومة
خالله كل إجراءاتها لمواجهة أزمة «كورونا» ،وأكدنا على أمور كثيرة،
منها عدم المجاملة ،ووضع األمن القومي فوق كل اعتبار» .وذكرت
مصادر نيابية ،أن الخالد أكد في بداية االجتماع أن األزمة ما زالت في
بدايتها وما ظهر من تداعياتها هو رأس جبل الجليد وحريصون على
مواجهتها وانعكاساتها بكل األدوات .ورجحت المصادر تمديد قرار
وقف الرحالت مع الدول السبع ،ودراسة ضم دول جديدة إلى قائمة
المنع ،مقابل تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أن
تجديد قرار حظر الرحالت سيتخذ في حال تطلب الوضع ذلك ،والدول
المعنية تتفهم مبررات القرار.
ونقلت المصادر عن وزير التجارة خالد الروضان أن المخزون الغذائي
يكفي لـ 10أشهر ،وهناك مليون ونصف مليون كمامة ستصل من
تركيا إلى الكويت اليوم (األربعاء).
وكشفت أنه جرى فحص قرابة  5100من وافدي إحدى الجنسيات
العربية التي دخلت الكويت مؤخرا وتم حجرهم منزليا كإجراء احترازي.

الصالح :ال قرار بوقف
الدراسة ومجلس الوزراء
في انعقاد دائم

الغانم والخالد في اجتماع مناقشة تداعيات «كورونا»

ّ
تعرضه للفيروس ،اضافة الى انشاء جهاز الدارة
الكوارث وغيرها من التشريعات.

فهاد الشمري

ّ
ت��رأس رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم أمس،
ّ
اج �ت �م��اع��ا ن�ي��اب�ي��ا م �ص��غ��را ف��ي م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س،
مل �ن��اق �ش��ة االس � �ت� � �ع � ��دادات ال �ح �ك��وم �ي��ة مل��واج �ه��ة
ت��داع �ي��ات ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ف��ي ال �ب�لاد،
ب�ح�ض��ور رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء س�م��و الشيخ
صباح الخالد ،وعدد من الوزراء املعنيني.
وقال الغانم في تصريح عقب االجتماع :إن سمو
رئيس الحكومة وال ��وزراء املعنيني استعرضوا
خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع ج �م �ي��ع اإلج� � � � � ��راءات امل �ت �خ��ذة
واالستعدادات املستقبلية للتعاطي مع تطورات
انتشار الفيروس طبيا ووق��ائ�ي��ا ،وت��م فتح باب
ال �ن �ق��اش ل�ل �ن��واب ع�ق��ب ال �ع��رض ال�ح�ك��وم��ي ،وت��م
التطرق ال��ى مختلف جوانب امللفّ ،
ّ
ورد الفريق
الحكومي على مختلف االسئلة واالستفسارات.
وش ��دد ال�غ��ان��م ع�ل��ى ان «الحقيقة ال�ت��ي ي�ج��ب أن
ي�ع��رف�ه��ا ال �ك��وي�ت �ي��ون ج�م�ي�ع��ا أن �ن��ا ك�م�س��ؤول�ين؛
وزراء ون��واب ومتطوعني في خندق واح��د ،وهو
خ�ن��دق ال�ك��وي��ت ،مل��واج�ه��ة ه��ذا ال�ت�ح��دي الكبير»،
مؤكدا ان الكويت «واجهت الكثير من التحديات
وال �ك��وارث ،وبفضل لحمتها الوطنية ووقوفها
ف��ي ص��ف واح��د ان�ت�ص��رت ع�ل��ى ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات،
ّ
التحدي ،وستزول
وإن ش��اء اهلل سننتصر بهذا
األزم ��ة ب�ف�ض��ل ت�ع��اض��دن��ا ووح��دت �ن��ا وتماسكنا
وعدم املجاملة واتخاذ القرارات من دون تردد».
وق��ال ان االجتماع ك��ان شفافا ومهما ،تم خالله
االس �ت �م��اع ال ��ى ك��ل ال�ت�ف��اص�ي��ل ب�خ�ص��وص ازم��ة
ك��ورون��ا ،وج��رى التأكيد على أم��ور كثيرة؛ منها
ع��دم امل�ج��ام�ل��ة ووض��ع اع�ت�ب��ارات األم��ن ال��وق��ائ��ي
ال �ق��وم��ي ف� ��وق أي اع �ت �ب��ار س �ي��اس��ي داخ� �ل ��ي أو
خارجي ،مشيرا الى ان ال��وزراء املعنيني باألزمة
اث� ��روا االج �ت �م��اع ،م��ن خ�ل�ال امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي تم
طرحها.
وأوض� ��ح ان ��ه ت��م ت �ن��اول ض� ��رورة ت��واف��ر اع�ت�م��اد
ت�ك�م�ي�ل��ي مل��واج �ه��ة ه ��ذه ال �ك��ارث��ة واح�ت�ي��اج��ات�ه��ا
واالق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش��اء ج �ه��از إلدارة
ال� �ك ��وارث ،وس�ي�خ�ص��ص ج ��دول أع �م��ال الجلسة
املقبلة إلق ��رار ه��ذه ال�ق��وان�ين ع�ل��ى وج��ه السرعة
ملساعدة الحكومة في اتخاذ اإلجراءات املطلوبة
ملحاربة هذه اآلفة ،داعيا ال��وزراء املعنيني الى ان
يخرجوا ويوضحوا للناس ،خاصة أن اجتماع
أمس تضمن توضيحات أزالت الكثير من اللبس،

الهاشم :تخصيص
مدارس كمحاجر للوافدين
المشتبه في إصابتهم
حماد« :التربية» موافقة
مبدئيا ً على إنهاء العام
الدراسي
ترجيح تمديد وقف الرحالت
مع الدول السبع ..ودراسة
إضافة دول جديدة
وكثيرا من اإلشاعات غير الصحيحة التي كانت
تتردد.
وق � ��ال ان ��ه ت ��م ت�ك�ل�ي��ف ال �ن��ائ��ب أس ��ام ��ة ال�ش��اه�ين
لصياغة ما دار في االجتماع الذي امتد  5ساعات
تقريبا ،وتكليف النائبني محمد ال��دالل ورياض
العدساني ملتابعة التشريعات القوانني املتعلقة
بنا كمسؤولني عن الجانب التشريعي ،وتعديل
قانون الصحة بتشديد العقوبة على من يخفي

فرق الجلسة عن االجتماع
أك��د رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م أن
ال�ف��رق ب�ين االجتماع املصغر وعقد الجلسة
هو أن «عقد الجلسة يتطلب حضور أكثر من
ّ
 220شخصا ،إنما ضم اجتماعنا املصغر
 35شخصا تقريبا» ،مبينا ان االجتماع كان
ّ
ّ
سيقدم تفصيال
شفافا ومفيدا ،مبينا ان��ه
ّ
عن اجواء االجتماع اليوم .وجدد الغانم شكره
للكوادر الفنية والطبية والكوادر الوطنية في
كل القطاعات املعنية على ما يقومون به من
جهود جبارة ملكافحة هذا الوباء وهذه اآلفة
ّ
املتغيرة.

«التعليمية» تدرس سيناريوهات العام الدراسي


اللجنة ستجتمع مع وزير التربية والتعليم
أن
الرويعي
د.عودة
التعليمية
اللجنة
رئيس
أعلن
ّ
العالي سعود الحربي اليوم؛ لدارسة املقترحات املتعلقة بالعام الدراسي .وقال الرويعي:
«هناك مقترحات عدة منظورة امام وزير التربية ،وهذا شغله ،ال نتدخل فيه ،ولكن هناك
مقترحات بتعليق الدراسة للمراحل التعليمية ،عدا املتوسط والثانوي ،وهناك رؤى لدينا
سنعرضها على الوزير ،ونستمع منه كذلك في اجتماع اللجنة التعليمية عن مرئياته».

 5نواب :لتغليظ عقوبة مخالفة الحجر الصحي
اقترح  5نواب هم أسامة الشاهني وعبداهلل الكندري وعادل الدمخي ومحمد الدالل
ومبارك الحجرف ،تعديل القانون  8/1969في شأن االحتياطات الصحية للوقاية
من األمراض السارية ،وتغليظ عقوبة مخالفة الحجر الصحي.
وقال الشاهني ان االقتراح نص على« :تعدل املادة الـ 17من القانون إلى النص التالي:
كل مخالفة ألحكام هذا القانون او للقرارات املنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة
ال تزيد على  6أشهر وغرامة ال تزيد على  500دينار او بإحدى هاتني العقوبتني».
واوض��ح ان االقتراح تم ألن الغرامات والعقوبات املضمنة في القانون الصادر في
 1969أصبحت غير رادعة في الوقت الراهن ،وعليه جاء االقتراح لتغليظها.

الحجر باملدارس
ب��دوره��ا ،امتدحت النائبة صفاء الهاشم بعض
ال� � � ��وزراء امل �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي االج �ت �م ��اع ووص�ف�ت�ه��م
بأنهم متمكنون ،في حني انتقدت وزراء آخرين
ّ
واملتردد.
ووصفت دورهم بالسلبي
وق ��ال ��ت ال �ه��اش��م ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع �ق��ب االج �ت �م��اع:
طالبت بالتعامل بشفافية م��ع األزم ��ة ،وطالبت
ب�ت�م��دي��د ال�ع�م��ل ب �ق��رار وق��ف ال��رح�ل�ات م��ع ال��دول
امل��وب��وءة واالب�ق��اء على الحجر املنزلي للقادمني
منها ،مؤكدة ان «ما حدث من ارتباك مؤخرا امر
مرفوض ،ويجب حجر ه��ؤالء في مدرسة؛ حتى
تتبني حالتهم الصحية».
وش� � � ��ددت ال� �ه ��اش ��م ع �ل ��ى ان «ال وق � ��ت مل �ح��اب��اة
سياسية ،بعد ماتكشفت اوضاع تلك الدول التي
كانت فى حال نكران لوجود كورونا عندها ،وها
هي قرارتهم تتوالى ما بني وق��ف رح�لات وغلق
مدارس».

إنهاء العام الدراسي
م��ن ج�ه�ت��ه ،ل�ف��ت ال �ن��ائ��ب س �ع��دون ح �م��اد ال ��ى ان
«ت �ع��ام��ل ال�ح�ك��وم��ة م��ع ال �ق��ادم�ين م��ن اي� ��ران ك��ان
جيدا ،لكن التعامل مع القادمني من مصر ليس
كذلك ،حيث لم يتم فحصهم ،وطالبنا بفحصهم
جميعا».
وقال« :طالبنا أيضًا ،بإنهاء العام الدراسي ،بدال
من التعطيل اسبوعني ،على ان يتم نقل الطلبة
من الصف االول الى الصف الحادي عشر تلقائيا
ُ
ال ��ى امل��رح �ل��ة ال �ت��ال �ي��ة ،ف ��ي ح�ي�ن ت�ع�ت�م��د نتيجة
الفصل األول لطلبة الصف الثاني عشر» ،مؤكدا
ان «هناك موافقة مبدئية من وزارة التربية على
ان�ه��اء ال�ع��ام ال��دراس��ي ،وطلبنا م��ن ال��وزي��ر خالل
ّ
االجتماع اع�لان ذلك اليوم وع��دم التأخر وحسم
األمر ،طاملا نحن غير قادرين على فحص  10آالف
مصري ،فكيف يتم فحص الطلبة بشكل يومي؟».
من جهته ،ذكر النائب رياض العدساني ان أهم
التوصيات التي طالب بها ف��ي االجتماع كانت
«أخ ��ذ ال�ح�ي�ط��ة وال �ح��ذر وف ��ق ت��وص�ي��ات منظمة
الصحة العاملية والتنبه إل��ى أن االقتصاد تأثر
ب�ه�ب��وط أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ،وي�ج��ب ت�ع��زي��ز امل�ي��زان�ي��ة
وفق األطر الصحيحة».

حضور االجتماع
ح�ض��ر االج �ت �م��اع م��ن ال �ن ��واب إض��اف��ة ال ��ى رئ�ي��س
مجلس االم��ة م��رزوق الغانم ،صفاء الهاشم ،حمد
ال �ه��رش��ان��ي ،خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر ،خ �ل �ي��ل أب � ��ل ،ع��دن��ان
ع �ب��دال �ص �م��د ،خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح ،ع� �ب ��داهلل ال ��روم ��ي،
ي��وس��ف ال �ف �ض��ال��ة ،ف ��راج ال �ع��رب �ي��د ،م�ح�م��د ه��اي��ف،
عمر الطبطبائي ،سعود الشويعر ،عودة الرويعي،
عبدالكريم الكندري ،خالد الشطي ،نايف امل��رداس،
رياض العدساني ،فيصل الكندري ،سعدون حماد،
محمد ال� ��دالل ،س�ع��د ال�خ�ن�ف��ور ،ع �ب��داهلل ال�ك�ن��دري،
اسامة الشاهني ،ب��در امل�لا ،محمد الحويلة ،وع��ادل
الدمخي .وحضر من الجانب الحكومي ،الى جانب
رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد 6 ،وزراء،
هم :نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس الصالح ،وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ أح �م��د ال �ن��اص��ر ،وزي ��ر الصحة
الشيخ ب��اس��ل ال�ص�ب��اح ،وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
خالد الروضان ،وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد الجبري ،ووزير التربية وزير التعليم
العالي سعود الحربي.

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح
عن توجه لتجديد قرار حظر رحالت الطيران مع بعض
الدول ،في حال تطلب الوضع ذلك مع استمرار انتشار
فيروس كورونا ،موضحا ان جميع الدول املعنية بذلك
ّ
تتفهم مبررات هذا القرار.
وق� ��ال ال �ص��ال��ح ام ��س ان ال� � ��وزراء امل�خ�ت�ص�ين ت�ح��دث��وا
ّ
خ�لال االج�ت�م��اع املصغر ع��ن دوره��م ف��ي التعامل مع
حالة الطوارئ التي يعاني منها العالم ومنها الكويت،
مؤكدا أن مجلس الوزراء في حال انعقاد دائم ،وندرس
تداعيات كل قرار قبل اتخاذه ،وال مجاملة في صحة
الناس وأمنهم.
واوض ��ح ان االج �ت �م��اع ت �ن��اول ال�ح��دي��ث ع��ن اج��راءات �ن��ا
الحكومية املقبلة واستشعارنا لخطر امل��رض واتخاذ
االج��راءات منذ خبر انتشار امل��رض في اي��ران ،وقمنا
بتعليق ال��رح�لات مؤقتا مع بعض ال��دول ،اضافة إلى
خطط االجالء.
وبخصوص تعطيل املدارس أكد أنه ال قرار في مجلس
الوزراء حول وقف العام الدراسي ،وأرجو اتخاذ الدقة
في استقاء املعلومات من مصادرها الرسمية.
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كورونا
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عزم وحسم وتضحيات ..والتزام صارم بالتعليمات

هل الوصفة الصينية «الحديدية» هي الحل؟ّ!
محرر الشؤون الدولية
تظهر امل��ؤش��رات األول �ي��ة ب��أن التنني الصيني
ت �م �ك��ن م ��ن اح � �ت� ��واء ت �ف �ش��ي ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا
امل �س �ت �ج��د ،ب�ف�ض��ل اإلج � � ��راءات ال �ص��ارم��ة ال�ت��ي
اتخذتها الحكومة.
وزار ال��رئ�ي��س ش��ي ج�ين ب�ي�ن��غ م��دي�ن��ة ووه��ان
ب��ؤرة انتشار ال�ف�ي��روس ،حيث أعلن م��ن هناك
«السيطرة عمليا» على تفشي «كورونا» ،بينما
فككت السلطات عددا من املستشفيات امليدانية
املخصصة لعالج املصابني في ووهان ،وقررت
رفعا جزئيا لقيود السفر في إقليم هوبي.
وقال مدير مركز مكافحة األمراض في الواليات
املتحدة إن «مركز انتشار (كورونا) حاليا هو
أوروبا التي أصبحت الصني الجديدة».
ويبدو أن بعض الخبراء استساغوا التجربة
الصينية ،ف��راح��وا ي��روج��ون بأنها تكاد تكون
الوصفة الوحيدة الحتواء تفشي الفيروس في
العالم .ورأى هؤالء أن اإلجراءات الصارمة التي
طبقتها الصني ،وشملت فرض الحظر والحجر
الصحي الصارم على نحو  60مليون شخص،
وتقييد حرية السفر ملئات املاليني ،إضافة إلى
االلتزام الكبير من قبل الصينيني بالتعليمات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،س��اه�م��ت ف��ي اح �ت��واء ال��وب��اء بأقل
الخسائر املمكنة.
ُ
وب��ال �ف �ع��ل ،ب� ��دأت ت �س �م��ع أص � ��وات ال �ع��دي��د من
السياسيني والناشطني في بلدان عدة ،مطالبة
باإلسراع في تطبيق ما قامت به الصني.
في املقابل ،يشكك الكثيرون في إمكانية تطبيق
«الوصفة الصينية» على دول العالم األخ��رى.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،أش ��ارت صحيفة ن�ي��وي��ورك
تايمز إلى أن «إستراتيجية القوة الفظة» التي
ات�ب�ع�ت�ه��ا ال �ص�ين مل�ن��ع ت�ف�ش��ي ال �ف �ي��روس كانت
ب��اه �ظ��ة ال �ت �ك �ل �ف��ة ف ��ي م� �ج ��االت ع � ��دة ،وج� ��اءت
ع �ل��ى ح �س��اب س �ب��ل ع �ي��ش ال �ن��اس وح��ري��ات�ه��م
ال�ش�خ�ص�ي��ة ،ل��ذل��ك س �ي �ك��ون ع �ل��ى ال � ��دول ال�ت��ي
يمكنها استنساخ تجربة الصني أن تتساءل
عما إذا كان العالج أسوأ من املرض.

الرئيس الصيني متحدِّ ثاً عبر الفيديو إلى مريض في مستشفى بـ «ووهان» (أ.ف.ب)

املنزل» و«كل شيء مغلق» بعد صدور مرسوم
وقعه رئيس الحكومة جوزيبي كونتيّ ،
يوسع
إلى كل أنحاء البالد إج��راءات اإلغ�لاق الكبرى
التي طاولت ،األحد ،ربع سكان شمال إيطاليا.
وك � ��ان ك��ون �ت��ي م � ّ�ه ��د ل �ه ��ذا امل� ��رس� ��وم ب�م��ؤت�م��ر
صحافي عقده في ّ
مقر الحكومة مساء اإلثنني،
دع��ا خ�لال��ه مواطنيه إل��ى «م�لازم��ة منازلهم».
وب�ل�ه�ج��ة ح��ازم��ة ،ق ��ال« :ق ��ررت أن أع�ت�م��د ف��ورًا
ّ
وأشد فعالية».
إجراءات أكثر قسوة
وب��ذل��ك ،ب��ات��ت إي�ط��ال�ي��ا ،ال�ع�ض��و ف��ي مجموعة
ال�س�ب��ع ،أول دول��ة ف��ي ال�ع��ال��م تعمم اإلج ��راءات
امل� � �ش � ��ددة ج � ��دا ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة ل ��وق ��ف ان �ت �ش��ار
ال �ف �ي��روس .وي �ش �ب��ه ه ��ذا اإلج � ��راء م��ا ق��ام��ت به
الصني في هوباي.

العالم في قلب العاصفة..
وإغالق تام لمدن إيطاليا
ّ
يحذر :فرنسا ال تزال
ماكرون
«في بداية» التفشي
أعلى رقم وفيات في إيران..
وأقل نسبة إصابات
في كوريا منذ أسبوعين

كوريا وإيران
رجل واضعاً كمامة خالل نزهة مع كلبه في تورينو بإيطاليا (أ.ف.ب)

مكافحة ال��وب��اء .لكن م��ع ت��راج��ع ع��دد الحاالت
الجديدة في األسابيع املاضية ،سلطت وسائل
اإلع�لام الضوء على ال��دور ال��ذي لعبه شي في
مكافحة ال�ف�ي��روس ،وب�ث��ت خ�ط��اب��ًا ،م��ن الشهر
املاضي ،قال فيه إن هناك تعليمات منذ مطلع
يناير.

أقوى زعيم
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إع�لام رسمية
صورًا للرئيس شي ،الذي وصل بالطائرة إلى
ع��اص�م��ة ه��وب��اي ،واض �ع��ا ع�ل��ى وج �ه��ه كمامة
واقية ،وهو يتحدث بالدائرة املغلقة مع عمال
ال�ص�ح��ة ف��ي ال�خ�ط��وط األم��ام �ي��ة ،وم��ع مرضى
ي��رق��دون ف��ي أح��د مستشفيني ميدانيني أقيما
ف��ي املدينة .ث��م توجه ش��ي إل��ى ح��ي سكني في
ووه� � ��ان ،ل �ل �ت�ح��دث إل ��ى أش �خ ��اص ي�خ�ض�ع��ون
لحجر ص�ح��ي ،وم��ع متطوعني محليني ،وفق
وسائل إعالم رسمية.
ّ
وت �ج��ن��ب ال��رئ �ي��س ،ال ��ذي ي�ع��د أق ��وى زع �ي��م في
الصني منذ ماو تسي تونغ ،الظهور في وسائل
اإلعالم خالل معظم فترة األزم��ة ،وكلف رئيس
ال ��وزراء ل��ي ك��ه تشيانغ اإلش ��راف على تدابير

توقيت الزيارة
وق ��ال ه��وا ب��و ،امل�ح�ل��ل ال�س�ي��اس��ي امل�س�ت�ق��ل في
بكني ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس إن توقيت ال��زي��ارة
يشير إلى «نصر مرحلي» للصني .وأضاف أن
«زي��ارت��ه هي لإلعالن أن الوباء تمت السيطرة
عليه فعليًا ،وه��ي محاولة إلخماد االنتقادات
ال �خ ��ارج �ي ��ة ل ��ه ل� �ع ��دم ت��وج �ه��ه إل� ��ى ال �خ �ط��وط
األمامية» .وتعرضت السلطات النتقادات نادرة
وح ��ادة على اإلن�ت��رن��ت ،على خلفية تعاطيها
م��ع ال�ف�ي��روس ،وط��اول��ت االن�ت�ق��ادات خصوصًا

ّ
م�س��ؤول�ين محليني ملعاقبتهم مبلغني ،سعيًا
على م��ا يبدو للتغطية على ال��وب��اء ف��ي مطلع
يناير.
وقال بابتيست بروس ،املحاضر في الصحافة
ف��ي ج��ام�ع��ة ه��ون��غ ك��ون��غ« :خ�ل�ال أس ��وأ ف�ت��رات
ّ
ال�ت�ف�ش��ي ،ت�ج��ن��ب ش��ي ب ��ؤرة ال �ف �ي��روس ،ألن��ه ال
ي��ري��د أن ي�ت�ع��رض ل �ل��وم ،ل�ك��ن ع�ن��دم��ا يتحسن
الوضع يتوجه إلى هناك لينال املديح».
وق� ��ال آدم ن ��ي ،ال �ب��اح��ث ل ��دى م��رك��ز ال�س�ي��اس��ة
الصينية ف��ي ك��ان�ب��را« :ش��ي ال ي��ري��د أن يقترن
بالكارثة بل بالشفاء» .وأضاف« :الصني طوت
صفحة م��ع ك��وف �ي��د ،-19وال �ح��زب ي��ري��د اآلن أن
ي��وج��ه أك�ث��ر ال�خ�ط��اب��ات إي�ج��اب�ي��ة ،رغ��م هفوات
مبكرة».
ب � ��دوره ،ذك ��ر امل�ح�ل��ل ال�ص�ي�ن��ي ه ��وا أن السبب
ّ
الرئيس للزيارة هو أن الوباء قد مثل ضغوطًا
ه��ائ �ل��ة ع �ل��ى ث��ان��ي أك �ب��ر اق �ت �ص��اد ف ��ي ال �ع��ال��م،

وي��ري��د ش��ي أن يستأنف ال�ع�م��ل .وأك �م��ل« :شي
يريد أن يرفع معنويات الناس ،وزيارته تلمح
إلى عودة تدريجية للحياة الطبيعية».
وتوفي جراء «كورونا» حتى اليوم أكثر من 4
آالف شخص ،وأص�ي��ب أكثر م��ن  110آالف في
أنحاء العالم ،غالبيتهم في الصني ،التي أفادت،
أمس ،بإصابة  17حالة جديدة فقط في ووهان،
في أدنى رقم منذ أن بدأت نشر البيانات في 21
يناير ،إضافة إلى حالتني جاءتا من الخارج.

إيطاليا مغلقة
وفيما تعلن الصني نصرا مرحليا على كورونا،
يواصل الفيروس تفشيه ال سيما في اوروب��ا،
ُ
حيث طلب من نحو  60مليون إيطالي البقاء
في منازلهم ،مع بدء تطبيق روما إجراءات غير
مسبوقة في العالم ،لوقف انتشار الفيروس.
وع �ن��ون��ت ال�ص�ح��اف��ة اإلي �ط��ال �ي��ة «ال�ج�م�ي��ع في

في غضون ذل��ك ،سجلت كوريا الجنوبية أقل
من  150إصابة جديدة في يوم واحد ،وهي أقل
نسبة إصابات منذ أسبوعني .وأكدت أن ثالثة
أشخص ت��وف��وا لترتفع حصيلة ال��وف�ي��ات الى
 54واإلصابات إلى  7513حالة.
وأعلنت إيران عن  54وفاة خالل الساعات الـ24
املاضية ،في أعلى حصيلة خالل يوم واحد منذ
ظهور الوباء في البالد.
وب ��ذل ��ك ،ي��رت �ف��ع ع� ��دد ال ��وف �ي ��ات ال �ن��اج �م��ة ع��ن
ال� �ف� �ي ��روس ف ��ي إي � � ��ران إل � ��ى  ،291ب �ح �س��ب م��ا
أف ��اد امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة ال�ص�ح��ة كيانوش
جهانبور خ�لال مؤتمر متلفز ،مضيفا أن��ه تم
تأكيد  881إصابة جديدة.
ّ
إل��ى ذل��ك ،ح��ذر الرئيس إيمانويل م��اك��رون من
أن ب�لاده ال ت��زال «في بداية» تفشي الفيروس،
ال��ذي أسفر عن وف��اة  25شخصا وأص��اب أكثر
من  .1400وأعلن مكتب وزير الثقافة الفرنسي
ّ
فرانك ريستر أن الوزير أصيب لكنه «في حال
ّ
جيدة» ويالزم منزله.

أول حالة وفاة
في لبنان..
والمغرب
س � ّ�ج ��ل ل� �ب� �ن ��ان ام� � ��س وف � � ��اة أول
مواطن مصاب بفيروس كورونا
املستجد.
وق��ال مسؤول في وزارة الصحة
إن «امل� �ص ��اب ت��وف��ي ال� �ي ��وم ،وه��و
م ��واط ��ن ل �ب �ن��ان��ي ي �ب �ل��غ  56ع��ام��ًا،
وكان قد وصل قادمًا من مصر»،
الفتًا إلى أن حالته «كانت حرجة
منذ وصوله الى مستشفى رفيق
ال�ح��ري��ري ال�ج��ام�ع��ي» ف��ي ب�ي��روت
حيث يتم عزل املصابني.
كما اعلنت وزارة الصحة ارتفاع
عدد املصابني إلى  ،52بينهم 11
حالة ُسجلت خالل الساعات الـ24
املاضية.
وأع �ل �ن��ت وزارة ال�ص�ح��ة امل�غ��رب�ي��ة
ام� � ��س أول ح� ��ال� ��ة وف� � � ��اة ب �س �ب��ب
فيروس ك��ورون��ا في ال�ب�لاد ،وهي
مل��ري �ض��ة ب�م��دي�ن��ة ال � ��دار ال�ب�ي�ض��اء
عمرها  89عاما ،كانت عائدة من
مدينة بولونيا في إيطاليا ،وتعاني
أم��راض��ا م��زم�ن��ة تتعلق بالجهاز
التنفسي والقلب والشرايني.

تواصل شخصياً مع أعضاء كونغرس باتوا في الحجر

حديث عن وفاة  180جندياً وهروب دبلوماسيين

ترامب ..مصاب؟!

بصمت
ٍ
«كورونا» ..يضرب
في كوريا الشمالية!

خمسة أعضاء
كونغرس بينهم
جمهوريان
في الحجر الصحي
أزمة الفيروس
تتزامن مع
االنتخابات وتهدد
االقتصاد
الكرملين:
ترامب لن يزور روسيا
في احتفاالت الحرب
العالمية الثانية

ذك��ر م��وق��ع شبكة «س��ي إن إن» األم�ي��رك�ي��ة أن
ه �ن��اك ش�ك��وك��ًا ح��ول إص��اب��ة ال��رئ�ي��س دون��ال��د
ت ��رام ��ب ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،وذل ��ك
ب �ع��د ل �ق��ائ��ه ،أواخ � ��ر ف �ب��راي��ر امل ��اض ��ي ،ن��ائ�ب�ين
جمهوريني في الكونغرس ،تأكدت إصابتهما
ب ��ال� �ف� �ي ��روس واخ� �ض� �ع ��ا ن �ف �س �ي �ه �م��ا ل�ل�ح�ج��ر
الصحي الطوعي في منزليهما.
وأع �ل �ن��ت س�ت�ي�ف��ان��ي غ��ري �ش��ام ال �ن��اط �ق��ة ب��اس��م
ال �ب �ي��ت األب � �ي� ��ض« :ل� ��م ي �خ �ض��ع ال ��رئ �ي ��س ألي
فحص ،ولم يكن على تواصل مطول وعن قرب
مع مريض تأكدت إصابته بكورونا ،وال ُيظهر
أي أعراض».
ويخضع خمسة أعضاء في الكونغرس ،بينهم
ال �ج �م �ه��وري��ان ،ل�ح�ج��ر ص�ح��ي ط��وع��ي،
بعدما تعرضوا للفيروس ،من دون
أن تظهر عليهم أعراض.
وواح� � � ��د م� ��ن ه ��ذي ��ن ال �ج �م �ه��وري�ي�ن
سافر ،االثنني ،في الطائرة الرئاسية،
ف��ي ح�ين راف��ق الثاني ت��رام��ب ف��ي زي��ارة
ّ
رسمية ،الجمعة.

ال�ف�ي��روس .وأض ��اف أن��ه ه��و أي�ض��ًا ل��م يخضع
ألي فحوصات.
وخالل املؤتمر الصحافي نفسه ،قال ترامب إن
الفيروس «باغت» العالم ،مطالبًا الكونغرس
ب��ات�خ��اذ ت��داب�ي��ر ق��ري�ب��ا لتخفيف ال�ض�غ��ط عن
االقتصاد األميركي.
وأق ��ر ال�ك��ون�غ��رس ف��ي  5ال �ج��اري خ�ط��ة ط��ارئ��ة
ب�ق�ي�م��ة  8.3م �ل �ي��ارات دوالر ل �ت �م��وي��ل ج�ه��ود
مكافحة «كورونا» .كما أفادت رئيسة مجلس

ال�ن��واب الديموقراطية نانسي بيلوسي بأنه
«سيتحتم اتخاذ تدابير برملانية جديدة».
وتأتي أزمة الفيروس وسط عام انتخابي ،وقد
تثير بلبلة ك�ب��رى ف��ي ج ��دول أع �م��ال الرئيس
الجمهوري ،الذي يعقد الكثير من التجمعات
االنتخابية الكبرى ،في وقت بات الوباء يهدد
النمو االق�ت�ص��ادي األم�ي��رك��ي ،ال��ذي جعل منه
ال��رئ �ي��س إح� ��دى ال�ح�ج��ج ال �ك �ب��رى ف��ي حملته
االنتخابية.

إلغاء زيارة
إل��ى ذل��ك ،أف��اد الكرملني ب��أن ال��والي��ات املتحدة
أخ� �ب ��رت م��وس �ك��و أن ت ��رام ��ب ل ��ن ي �س��اف��ر إل��ى
روس � �ي� ��ا ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي اح � �ت � �ف ��االت ال �ن �ص��ر
بالحرب العاملية الثانية في التاسع من مايو
املقبل.
ويشهد الرئيس فالديمير بوتني عرضًا سنويًا
ً
في ذلك اليوم احتفاال بذكرى انتصار االتحاد
ال �س��وف �ي �ت��ي ع �ل��ى أمل��ان �ي��ا ال� �ن ��ازي ��ة ،وي�س�ت�غ��ل
املناسبة إلبراز القوة العسكرية لبالده.
وق��ال ال�ن��اط��ق ب��اس��م الكرملني ديمتري
ب � �ي � �س � �ك� ��وف ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ف��ي
م��وس�ك��و إن ��ه ال ي�ع�ل��م ب�ع��د من
سيمثل ال��والي��ات املتحدة في
الحدث( .أ ف ب)

بنس يعلق

وخ�ل�ال مؤتمر صحافي ع�ق��ده ف��ري��ق تنسيق
الجهود األميركية ملكافحة ال��وب��اء ف��ي البيت
األب �ي��ض ،أوض ��ح ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س م��اي��ك بنس
أن ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي ل ��م ي �خ �ض��ع الخ �ت �ب��ار

أش��ارت تقارير إل��ى أن فيروس كورونا
قد ّ
تسبب في مقتل نحو  180جنديًا في
ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ،م��ع تسلل ال�ف�ي��روس
إلى الدولة املعزولة عن العالم.
ّ
رغ��م أن ال��دول��ة املتكتمة ل��م تسجل أي
ح��االت إصابة بالفيروس منذ ظهوره
ّ
في الصني املجاورة ،فإن مخاوف تفشي
امل��رض تتزايد بشكل كارثي في كوريا
الشمالية ،خاصة مع الحديث عن أنها
ق��د ت �ك��ون ث��ان��ي أو ث��ال��ث أك �ث��ر ب�ل��د في
العالم م��ن حيث ع��دد اإلص��اب��ات بأكثر
من  7000حالة.
وزع ��م م �ص��در ف��ي ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة أن
ّ
تسبب
فيروس ك��ورون��ا (كوفيد ــــ ،)19
في مقتل  180جنديًا ،في حني يخضع
أك� �ث ��ر م ��ن  3700ج� �ن ��دي آخ � ��ر ل�ل�ح�ج��ر
ال �ص �ح��ي ،وف �ق��ًا ل�ص�ح�ي�ف��ة Daily NK
اإللكترونية ،وم��ا نقلته عنها صحيفة
 Mirrorالبريطانية.
ُ
ك �ش��ف ع��ن أع� ��داد ال��وف �ي��ات ف��ي وثيقة
أرسلها مسعفون بالجيش إل��ى القادة
العسكريي ،وما يثير القلق أن املصدر
زع��م أن جيش ك��وري��ا الشمالية يسعى

ل �ح��رق ج �ث��ث ال �ج �ن��ود ب�س�ب��ب «وج ��ود
الكثير من الجثث».
وان � � �ت � � �ش� � ��رت ه � � � ��ذه امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات ب �ع��د
وص � ��ول رح� �ل ��ة ج ��وي ��ة ت �ح �م��ل ع �ش��رات
ال��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن ال� �ه ��ارب�ي�ن م ��ن ك��وري��ا
ال�ش�م��ال�ي��ة إل ��ى روس �ي��ا .ك ��ان معظمهم
يرتدون أقنعة ،وكان بعضهم يصحبون
أط�ف��ال�ه��م ،وف ��ق م��ا ت�ظ�ه��ر ص��وره��م في
م� �ط ��ار ب �ي ��ون ��غ ي ��ان ��غ ال � ��دول � ��ي ،ب�ي�ن�م��ا
يظهر ف��ي ال�ص��ور خضوعهم للفحص
الطبي للتحقق من درج��ة حرارتهم من
قبل عاملني بالقطاع الصحي يرتدون
بدالت وقاية بيضاء.
هذا ،وقد ذكرت وكالة األنباء الحكومية
ال��روس �ي��ة  Tassأن ال �ط��ائ��رة ك ��ان على
متنها  60مواطنًا أجنبيًا ،من بينهم 13
ّ
املتوجهة
مواطنًا روس�ي��ًا ،ف��ي رحلتها
إلى مدينة فالديفوستوك الروسية.
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ه ��ذا ال �ق �ل��ق ،ف �ق��د رف�ع��ت
كوريا الشمالية حالة الحجر الصحي
املفروضة على الدبلوماسيني األجانب
في بيونغ يانغ ملدة شهر ،والسماح لهم
بمغادرة البالد ،إذا لزم األمر.

عودة النقاش حول ارتفاع الحرارة والقضاء على الفيروس!
سليمة لبال
ح ��اول ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ،دون��ال��د ت��رام��ب،
م��ؤخ��را ،أن ي�ط�م�ئ��ن م��واط�ن�ي��ه إزاء ان�ت�ش��ار
ف�ي��روس ك��ورون��ا ،ق��ائ�لا إن ع��دوى «كوفيد
ــــ  »19ستنحسر مع ارتفاع درجة الحرارة.
ووجدت دراسة صينية حديثة أن املناخ قد
ي�ل�ع��ب دورا رئ�ي�س��ا ف��ي ال �ح��د م��ن ان�ت�ش��ار
ّ
«ك � ��ورون � ��ا» ،ف ��ي وق � ��ت ي� �ح ��ذر خ� �ب ��راء م��ن
اف �ت��راض أن ح ��رارة ال�ص�ي��ف س�ت�ض��ع ح��دًاّ
للوباء.

وت��وص�ل��ت ال��دراس��ة ال�ت��ي أج��راه��ا ف��ري��ق من
جامعة ص��ن ي��ات س��ن ف��ي غ��وان��زوا ال��ى أن
الفيروس يمكن ان ينتشر في درجة حرارة
ّ
معينة.
ُ
وأشارت الدراسة التي نشرت الشهر املاضي
م��ن دون أن تخضع ال��ى مراجعة دقيقة إلى
أن ل �ل �ح��رارة دورًا م�ه� ّ�م��ًا ف��ي م�ع��رف��ة س�ل��وك
الفيروس ،وان درج��ة الحرارة يمكن أن ّ
تغير
بشكل كبير ط��ري�ق��ة ان�ت�ق��ال ال�ف�ي��روس ،وق��د
ت �ك��ون ه �ن��اك درج � ��ة ح � ��رارة م �ث �ل��ى الن �ت �ق��ال
الفيروس.

ولفتت الدراسة ،وفق موقع إينكستون ،إلى
أن ال �ف �ي��روس ش��دي��د ال�ح�س��اس�ي��ة ل�ل�ح��رارة
امل��رت �ف �ع��ة ،م��ا ي�س�م��ح ب��ال �ح��د م��ن ان �ت �ش��اره
ف��ي ال� ��دول ال��داف �ئ��ة ،ف��ي ح�ي�ن ي �ب��دو ال�ع�ك��س
صحيحًا في األجواء الباردة.
وفي نتائجها ،دعت الدراسة الدول واملناطق
التي تتميز بانخفاض درجات الحرارة الى
اعتماد اجراءات رقابة صارمة.
وت �ع � ّ�ول ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ح �ك��وم��ات وال�ه�ي�ئ��ات
ال �ص �ح �ي��ة ع �ل��ى ف� �ق ��دان ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا
بعضًا م��ن ق��وت��ه ع�ن��د ارت �ف��اع درج��ة ح��ررة

ال �ج��و ،م�ث�ل�م��ا ي �ح��دث ع ��ادة م��ع ف �ي��روس��ات
مشابهة ّ
تسبب نزالت البرد أو اإلنفلونزا.
ل �ك��ن دراس � ��ة اخ� ��رى أج ��راه ��ا ب��اح �ث��ون م��ن
مدرسة شان للصحة العامة ،بينهم الطبيب
امل�خ�ت��ص ف��ي االوب �ئ��ة م��ارك ليبسيتش من
جامعة هارفارد ،وجدت أن استمرار انتقال
ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا وات� �س ��اع رق �ع��ة ال �ع��دوى
بسرعة كان ممكنا في نسبة رطوبة معينة
ف��ي مناطق صينية ب��اردة وج��اف��ة ومناطق
استوائية ،مثل منطقة غوانغزي زووانغ في
جنوب البالد وسنغافورة.

واش� � ��ارت ه ��ذه ال ��دراس ��ة ال �ت��ي ن �ش��رت ف��ي
ف�ب��راري��ر امل��اض��ي إل��ى أن ال�ج��و وح��ده ،مثل
ارت �ف��اع درج��ات ال �ح��رارة أو نسبة ال��رط��وب��ة
ف ��ي ال �ص �ي ��ف ،ل ��ن ي � ��ؤدي ب ��ال� �ض ��رورة ال��ى
ان�خ�ف��اض ع��دد االص��اب��ات م��ن دون ت��دخ��ل
ّ
طبي مكثف.
ووف��ق مجلة ساينتفيك أم�ي��رك��ان العلمية،
فإنه ال يوجد حتى يومنا ه��ذا ما يؤكد أن
ف �ي��روس ك��ورون��ا س�ي�ص�ب��ح أق��ل اس�ت�ش��راء
ب �م �ج��رد ح �ل��ول ال �ص �ي��ف ،وال �س �ب��ب ه ��و أن
ال �ع��دوى م��ا زال ��ت ج��دي��دة ،وف��ي ح��اج��ة إل��ى

دراسات ّ
معمقة.
وأض � ��اف � ��ت امل� �ج� �ل ��ة ف � ��ي ت� �ق ��ري ��ر اأن ب �ع��ض
الفيروسات التي تنتمي إلى عائلة «كورونا»،
وه��ي منتشرة منذ م��دة ط��وي�ل��ة ،تتأثر فعال
بتعاقب الفصول ّ
وتغير درجة الحرارة ،لكن
«كوفيد ـــــ  »19ال ي��زال طارئا وغير معروف
بشكل كاف.
ويضيف الخبراء :إن ارتفاع درجة الحرارة قد
يزيد العدوى ،سوءا في بعض األحيان ،نظرا
إلى هجرة الحيوانات من مكان إلى آخر ،وهو
ما ّ
يعزز احتمال نقل الفيروسات.
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الكالم الحر

حباً
في الكويت
وليس كرهاً
بأحد
داهم القحطاني
سبق ل��وزارة الخارجية أن قاضت
ع� � � ��ددا م � ��ن ال � �ك � �ت� ��اب وامل � �غ� ��ردي� ��ن
بتهمة ال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال ع��دائ�ي��ة من
شأنها تعريض ع�لاق��ات الكويت
الدبلوماسية لخطر االن�ق�ط��اع مع
دول أخرى ،فقط ألن هؤالء الكتاب
أب � ��دوا رأي � ��ا م �ك �ت��وب��ا ول� ��م ي �ق��وم��وا
بأفعال على األرض.
لكن م��اذا ن�ق��ول ع��ن ب�ي��ان مجلس
ال ��وزراء ال��ذي طلب فيه من اإلدارة
العامة للطيران امل��دن��ي إل�غ��اء ق��رار
م �ن��ع دخ� ��ول أي م�ق�ي��م ل �ل �ب�لاد من
بعض ال��دول م��ا ل��م يقم بالفحص
الجيني عن فيروس ك��ورون��ا قبل
امل �ج��يء ل �ل �ك��وي��ت ،أال ي�ش�ك��ل ه��ذا
ال �ق��رار عمال ع��دائ�ي��ا ض��د الشعب
الكويتي من شأنه تحويل الكويت
إلى بؤرة لفيروس كورونا؟
ك �ي��ف ي�م�ك��ن ت�خ�ي��ل أن ال�ح�ك��وم��ة
ال �ت��ي ت �ق��اض��ي م��واط�ن�ي�ه��ا بسبب
ت�غ��ري��دات تعتبرها بمنزلة أعمال
ع��دائ�ي��ة ض��د ال��دول��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
حني تقوم الحكومة نفسها بعمل
ي �ش �ك��ل ت �ه��دي��دا م �ب��اش��را لصحة
وحياة الشعب الكويتي؟!
ن �ح��ن ك�ش�ع��ب وك �ب �ل��د ن�ع�ي��ش في
خ�ض��م وب ��اء ع��امل��ي غ�ي��ر مسبوق
ف ��ي ال �س �ن��وات ال �ث�ل�اث�ي�ن األخ� �ي ��رة،
وال �ك��وي��ت ال �ت��ي ي�ش�ك��ل ال ��واف ��دون
فيها نحو  70في املئة من السكان
ال ت�س�ت�ط�ي��ع أن ت ��واج ��ه أي تفش
ل� �ف� �ي ��روس ك � ��ورون � ��ا إال ب��ال �ق �ي��ام
بإجراءات مشددة تحمي املواطنني
وامل�ق�ي�م�ين ف�ي�ه��ا ،وع�ل��ى رأس تلك
اإلج��راءات منع دخول أي وافد من
ال ��دول األك �ث��ر خ �ط��ورة ف��ي مسألة
ف �ي��روس ك��ورون��ا م��ن دون إج��راء
الفحص الجيني في بلده.
ه ��ذه اإلج� � ��راءات ت�س�ت�ه��دف أيضا
حماية املقيمني بمن فيهم إخواننا
املصريون الذين لم يقضوا إجازة
م �ن �ت �ص��ف ال � �ع� ��ام ف� ��ي م �ص��ر م��ن
تعرضهم لإلصابة بالفيروس إن
خالطوا مصابا عاد للتو للكويت.
ال �ي��وم أع �ل �ن��ت وزارة ال �ص �ح��ة عن
إصابة مواطنني كويتيني اثنني عادا
للتو من مصر بفيروس كورونا،
وهذا يعطي مؤشرا دقيقا على أن
تفشي ال�ف�ي��روس ف��ي مصر ليس
م�ج��رد ت�ك�ه�ن��ات أو م�ش��اع��ر حقد
كما يصورها البعض الساذج ،بل
هي حقيقة واقعة ،فدول عدة أعلنت
ع��ن إص ��اب ��ات م�م��اث�ل��ة مل�س��اف��ري��ن
ع ��ادوا م��ن رح�ل�ات مل�ص��ر ،كما أن
م�ص��ر ن�ف�س�ه��ا أع �ل �ن��ت ه ��ذا ال �ي��وم
عن ارتفاع حاالت اإلصابة إلى 59
حالة مؤكدة.
وفقا لذلك يعتبر السماح بدخول
ال ��واف ��دي ��ن م ��ن دول م ��وب ��وءة م��ن
دون إج ��راء ال�ف�ح��ص الجيني عن
فيروس كورونا في بلدانهم عمال
عدائيا يستهدف الشعب الكويتي.
ول�ه��ذا فليتحمل رج��ال ال��دول��ة في
مجلس ال��وزراء وفي مجلس األمة
وي � �ص� ��دروا ق � ��رارا ح��اس �م��ا يمنع
دخ� ��ول أي واف� ��د ل �ل �ب�لاد م��ن دون
إجراء فحص عن فيروس كورونا.

جرة قلم
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ُك َّتاب وآراء

لماذا ال تقرنوا أفعالكم بأقوالكم؟!

الجمهورية التركية تستضيف  3.6ماليني الجئ سوري على أراضيها..
واالتحاد األوروبي بموجب اتفاق بينه وبني تركيا عقد في مارس 2016
وعد بأن يقدم لتركيا الستضافتها هؤالء الالجئني  6مليارات دوالر على
دفعتني لدعم الالجئني على أراضيها ..وقد اتهمت أنقرة مؤخرا االتحاد
بعدم الوفاء بالتزاماته تجاه تركيا بخصوص الالجئني السوريني ،حيث
إنه لم يقدم لها إال حوالي نصف املبلغ املتفق عليه حتى اآلن ..ونتيجة
لالزمة املالية التي تعاني منها تركيا حاليا ،فقد قررت تركيا السماح
لالجئني املوجودين على أراضيها بالوصول إلى نقاط انطالق قوارب
املهاجرين إل��ى أوروب��ا عن طريق اليونان وبلغاريا ،اللتني تعاملتا مع
ه��ؤالء الالجئني املحتاجني بعنف ..وق��رار اليونان ببناء حائط بحري
يصد قوارب أولئك الالجئني وغرق العشرات منهم مؤخرًا ،ألن أصحاب
القوارب ينزلونهم قبل الوصول لليابسة خوفا من مصادرة قواربهم..
وقد رأينا بالصوت والصورة مئات األطفال والنساء والشباب السوريني
في أح��وال يرثى لها في معسكرات الالجئني وف��ي تلك ال�ق��وارب ..وهم
أرواح عربية مسلمة تحتاج منا أن نمدها باألموال واإلعاشة واملساعدة.
***
عندما تمعنت بهذا املوضوع ال��ذي أصبح ينافس أخبار كورونا

بنظري ،ألني إنسان معني بجوانب حقوق اإلنسان والبشر من
أي جنس ولون ودين ،فما بالك إذا كان اإلنسان من لحمي ودمي!
والخالق يقول «األق��رب��ون أول��ى باملعروف» وتساءلت أي��ن املاليني
التي يجمعها من مجتمعنا أساطني القوى األصولية عن طريق
جمعيات ولجان ،جزء منها مرخص والجزء اآلخر غير مرخص
على أس��اس أال تتم محاسبة تلك اللجان والقائمني عليها؟ أين
تذهب بأموالها وأين تصرفها؟! والدليل على ذلك الثورة املضرية
التي قامت على تعيني وزيرة شؤون ليست على مزاج تلك املجاميع
األصولية ..ألنهم ظنوا – وكثير من ظنهم إثم – أن غدير أسيري
ستفتح م�غ��ارة «ع�ل��ي ب��اب��ا» التابعة لهم وسيتوقف استنفاعهم
بأموال الخيرات.
كما ت��ذك��رت أح��د ن��واب الخيبة السابقني وه��و يتعهد ويحلف
بتجنيد  12أل��ف مقاتل لالشتراك في مقاتلة جيش الشرعية
السوري ..وهؤالء الـ 12ألفا لن يأتوا لخاطر لحية املطبل ،ألنهم
مرتزقة يحاربون مقابل األم ��وال ..فلماذا ال يخرج علينا هذا
وأم�ث��ال��ه ع��ن صمتهم ويعلنون ع��ن ت�ب��رع جماعاتهم ب��األم��وال
لالجئني السوريني في تركيا ،واملعلقني اآلن على الحدود التركية

علي أحمد البغلي
– اليونانية – البلغارية؟!
ه��ذا ال�ح��دث وغ�ي��ره يثبت بما ال ي��دع مجاال للشك أن األصوليني
إخ��وان��ًا أو س�ل�ف��ًا ال ي�ق�ب��ض م�ن�ه��م إال األق � ��وال ،أم ��ا األف �ع��ال فهي
للمنتمني إليهم ولجيوبهم!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
هامش:
في هذا املقام ال يسعنا إال أن نشكر أمير اإلنسانية صاحب السمو
حفظه اهلل على مساندته اإلنسانية للشعب السوري ..وإلخواننا
االعزاء في الهالل األحمر الكويتي الذي قدم تبرعات عينية ونقدية
لهؤالء املحتاجني.

مكافحة كورونا رقمياً
زوب �ع��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د أره �ق��ت ال�ع��ال��م
برمته ،وت��داع�ي��ات انتشاره ليست مقصورة على
ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة ف�ق��ط ،ول�ك��ن أي�ض��ا ع�ل��ى الصناعة
وال �ت �ج��ارة م �ن��ذرة ب��رك��ود اق �ت �ص��ادي غ�ي��ر حميد.
ي� �س ��ارع ال �ع��دي��د م ��ن ال� � ��دول ال� �ي ��وم مل �ك��اف �ح��ة ه��ذا
ال �ف �ي��روس ب�ش�ت��ى ال� �ط ��رق ،ع��ن ط��ري��ق اإلج � ��راءات
العالجية وال��وق��ائ�ي��ة املتفق عليها عامليا م��ن قبل
ال �خ �ب��راء وامل �خ �ت �ص�ي�ن .وف� ��ي س �ب �ي��ل ت �ع��زي��ز ه��ذه
اإلجراءات تلعب املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات
دورا مهما ف��ي مكافحة ال�ك��ورون��ا «رق�م�ي��ا» .يقبع
العلماء على اس�ت�خ��دام النمذجة الرياضية ونظم
املعلومات الجغرافية لتقصي وتتبع األوبئة ودعم
متخذي ال�ق��رار على مكافحتها م��ن خ�لال توفير
ال�ب�ي��ان��ات ال�ل�ازم ��ة .ول �ل��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي نصيب
ف ��ي م �ك��اف �ح��ة ك� ��ورون� ��ا ،ح �ي��ث ي �ق��وم امل�خ�ت�ص��ون
ب�ت��وظ�ي��ف ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ف��ي تحليل ف��وري
ألش�ع��ة ال�ج�ه��از التنفسي ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي تسريع
آلية ف��رز املحتملة اصابتهم بالفيروس .كما يتم

استعمال الذكاء االصطناعي على وسائل التواصل
االج�ت�م��اع��ي ،وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ب�ي��ان��ات ال��رق�م�ي��ة على
الشبكة العنكبوتية ،لكشف أي عالمات غير معلنة
ع��ن انتشار امل��رض ف��ي مكان آخ��ر .األمثلة كالتي
ذك��رن��اه��ا كثيرة ولكنها ف��ي حقيقة األم��ر تعتمد
على شفافية املعلومات وأهمية تبادلها بني الدول
والجهات الرسمية ،في إطار منظم باستخدام لغة
موحدة بصورة رقمية .فمن غير معلومات دقيقة
أو أشبه ما تكون باملشوهة ،لن تستطيع النظم اآللية
استخالص نتائج دقيقة .فأصبح من الضروري
تبني ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات ال�ص�ح�ي��ة وت��دري��ب ال �ك��وادر
ع �ل��ى اس �ت �خ��دام �ه��ا ل�س�ه��ول��ة اس �ت��رج��اع ال�ب�ي��ان��ات
ومشاركتها مع الجهات املعنية ذات الشأن .وأكاد
أجزم بأن أحد أسباب انتشار الوباء هو عدم توافر
ال�ب�ي��ان��ات ب�ص��ورة دقيقة وآن �ي��ة ،كونها ف��ي ال�ع��ادة
مسجلة على الورق خارج أي نظام إلكتروني.
وال يمكن أن نتكلم عن دور املعلوماتية في مكافحة
ال �ك��ورون��ا رق �م �ي��ا ،م��ن غ�ي��ر أن ن��ذك��ر آل �ي��ة ان�ت�ش��ار

امش ورا اللي
يبكيك..
د .ضاري عادل الحويل
@dhuwail

اإلش��اع��ات وسبل السيطرة عليها .لألسف العديد
م��ن األف � ��راد ب��االض��اف��ة إل ��ى ب�ع��ض امل�ن�ظ�م��ات غير
امل�خ�ت�ص��ة غ ��دا «ي �غ��رد» ب�م��ا ال ي�ع�ل��م ،م�ث�ي��را ج��دال
واس �ع ��ا ف ��ي ال �ف �ض��اء االل �ك �ت ��رون ��ي! ول �ك��ن ن�ش��اط
وجهود وزارة الصحة الكويتية للتصدي لإلشاعات
ون �ش��ر ال�ت��وع�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة وامل � ��واد ال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة عبر
القنوات السبرانية يعد مثاال يحتذى .جهود األبطال
في القطاع الصحي الحكومي واملتطوعني املساندين
وأجهزة الدولة املختلفة أظهرت املعدن األصيل ألهل
ه��ذا البلد الطيب .فتحية لكل األب�ط��ال و«ب� ّ�ي��ض اهلل
وجوهكم» .حفظ اهلل الكويت من كل مكروه.

كرة الكورونا
م��رت بالدنا بمناسبات وأي��ام وطنية غالية ،وهي
اليوم الوطني ويوم التحرير ،هذه األيام التي تظهر
وتؤكد دائما اللحمة الوطنية والتكاتف املجتمعي،
والب��د أن ي�ك��ون ح��دث ف�ي��روس ك��ورون��ا أم �رًا آخر
يمثل ويجسد الوحدة الوطنية والحس اإلنساني
ف��ي ب�ل��دن��ا ال�ح�ب�ي��ب ال �ك��وي��ت ،وت�ش�ك��ر ال��دول��ة على
جهودها املبذولة للتصدي ملثل هذا الظرف الطارئ
ب��إذن اهلل ،وتشكر أكثر على احتوائها ملواطنيها
ك��اف��ة ،كما أن�ه��ا ت��ؤك��د دائ�م��ا م��ا تتمتع ب��ه الكويت
وشعبها م��ن ق�ي��م إن�س��ان�ي��ة نبيلة ،ف�ه�ن��اك جهود
وتضحيات كثيرة وكبيرة بذلت وما زالت تبذل في
هذا الظرف.
والب � ��د م ��ن أن ن �ن��وه ون ��ذك ��ر ب��أه �م �ي��ة امل �س��ؤول �ي��ة
املجتمعية ف��ي ال��وق��اي��ة م��ن ه��ذا ال �ف �ي��روس ،وذل��ك
باتباع كل اإلرش��ادات والسبل الوقائية والعالجية
امل�ت��اح��ة ،وأن يحب وي��رض��ى ك��ل ف��رد ف��ي املجتمع
ألخ �ي��ه م��ا ي�ح�ب��ه وي��رض��اه ل�ن�ف�س��ه ،ف �ه��ذا ه��و قمة

التكاتف املجتمعي ،وبالفعل وع�ل��ى أرض ال��واق��ع
ت �ع ��اون امل �ج �ت �م��ع ف ��ي االم �ت �ث��ال إلج � � ��راءات وزارة
الصحة ،كما ت�ع��اون ف��ي االبتعاد ع��ن التجمعات،
وقامت الجمعيات التعاونية مشكورة بتوفير كل
ما هو الزم في مثل هذه الظروف.
ف��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان ي �ك��ون االخ� �ت�ل�اف ف��ي اآلراء
وال�ت��وج�ه��ات س��ر ال�ب�ق��اء واالس�ت�م��راري��ة وال�ت�ط��ور،
ول��وال االخ �ت�لاف مل��ا توسعت امل ��دارك ومل��ا ازدادت
الثقافات ،وملا أصبحت الحلول أكثر شمولية ،وبإذن
اهلل وكما أكد األطباء أن نسبة الشفاء من فيروس
كورونا كبيرة ،ولكن الالشفاء منه هو الفيروس
املجتمعي الذي إذا ترك ينخر ويتفشى بني أطياف
املجتمع يفتك به ونعوذ باهلل منه ،ولنعتبر مما تمر
به البالد من أوض��اع بصمة وطنية جديدة أخرى
تضيف وتؤكد وحدة وتكاتف ووعي شعبنا األبي.
َ
صحيح أن فيروس كورونا «ك� َّ�و َرن��ا» في منازلنا،
ولكنه وبإذن اهلل وكشكله املعلن عنه ،الذي يرسم

أوراد المجلي
ك�ك��رة ذات رؤوس أو ك��ال��دائ��رة لسهولة التشبيه،
ستجمعنا تجربتنا ف��ي القضاء عليه ب��إذن اهلل،
كالدائرة املتساوية األق�ط��ار ،فكل قطر فيها رغم
اخ�ت�لاف ات�ج��اه��ه وت��وج�ه��ه ي�س��اوي القطر اآلخ��ر،
هذه دائرة هي دائرة حب الوطن الغالي ،وأقطارها
هي أبناؤه املخلصون الذين يتقاسمون حبه ،لذا
فلنرم ب�ك��رة ك��ورون��ا إل��ى داخ��ل ش�ب��اك االخ�ت�لاف
ِ
واالن�ق�س��ام ،لنحرز ه��دف��ا وطنيا آخ��ر ف��ي م�ب��اراة
املحن ،وبنصر من اهلل تعالى وبإذنه دمت يا وطني
دائما مدرسة وطنية بني األوطان ،وليحفظكم اهلل.

من يغرق مع ترامب؟
قبل أكثر من سنتني كتب السيد مبارك الدويلة
مقالة ب�ع�ن��وان «م��ن ي�غ��رق م��ع ت��رام��ب إذا غ��رق؟»
وك��ان��ت تلك املقالة م��ع ب��دء الكونغرس األميركي
جلسات التحقيق في الحملة االنتخابية للرئيس
األميركي دونالد ترامب ،وما إذا كانت هناك عالقة
بينها وب�ين السلطات ال��روس�ي��ة س��اع��دت خاللها
الرئيس ترامب على الفوز بسباق الرئاسة ضد
املرشحة الديموقراطية هيالري كلينتون .من قرأ
املقالة البد أنه شعر بفرحة الكاتب الذي لم يخفها،
وج��زم��ه ب �ق��رب زوال ت��رام��ب وع��زل��ه م��ن منصبه
وما سوف يحدث للعالم ،وخصوصا بعض دول
الخليج (وه ��ذا بيت القصيد) ال�ت��ي ت�ع��اون��ت معه
واي ��دت خ�ط��وات��ه ت�ج��اه جماعة اإلخ ��وان املسلمني
التي اعتبرها جماعة إرهابية .يقول السيد الدويلة
ف ��ي م�ق��ال�ت��ه ال �ت��ي أش� ��ار ف�ي�ه��ا إل ��ى ح�ت�م�ي��ة ع��زل
ال��رئ�ي��س ت��رام��ب نتيجة أف�ع��ال��ه السيئة «أم��ا نحن
العرب فننقسم إلى قسمني ،قسم يرى أن ترامب
جاء لينهب أموال العرب ،وبالذات دول الخليج مما
ق��د ي��ؤدي إل��ى إف�لاس�ه��ا ،وأم��ا القسم الثاني فهو
يعتمد أن هذا الـ«ترامب» هو األنسب له وملخططاته

ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» .وه��و يقصد ب��ذل��ك «ض�م�ن�ي��ا» دول
الخليج ،وربما مصر التي وضعت حدا ملخططات
جماعة اإلخ��وان فيها وق��ام��ت بتفكيك خالياهم،
وهي بالطبع سوف تغرق مع ترامب ألنها ممسكة
بيده أو كما كتب في مقالته «فهي ال تتمنى غياب
شمس ت��رام��ب ،فغيابه يعني غ�ي��اب تلك األنظمة
ال �ت��ي ع��اث��ت ف ��ي األرض ف �س ��ادا وغ ��رق ��ه م�ق��دم��ة
ل�غ��رق رم��وزه��ا م�ع��ه» .طبعا امل�ق��ال ي��دل على قلة
دراي��ة الكاتب ب��األم��ور الداخلية للواليات املتحدة
ونظامها السياسي الداخلي ،فلو علم ذلك ما كتب
املقالة وال ابتهج هو وجماعة األخ��وان بتحركات
الحزب الديموقراطي لعزل الرئيس ترامب ،ولكن
الفرحة أنسته التفكير والتدبر .إن عزل أي رئيس
أميركي وفقا للدستور األميركي (وه��ذا ربما ما
ك��ان يجهله السيد ال��دوي�ل��ة) باختصار يتم على
مرحلتني ،األولى في مجلس النواب «الكونغرس»
ث��م يتم بعد ذل��ك تحويل توصية الكونغرس إلى
مجلس الشيوخ لبحث قضية العزل والبت فيها،
ف��األم��ر ال�ن�ه��ائ��ي ل ��ه .وح �ي��ث ان م�ج�ل��س ال�ش�ي��وخ
األميركي ال��ذي بيده ال�ق��رار النهائي للعزل تحت

فيصل محمد بن سبت
@binsabt33

سيطرة الجمهوريني الذين يرأسهم الرئيس ترامب
فقد أدرك العاملون باألمور منذ البداية أن العملية
لن تتعدى كونها حملة من جانب الديموقراطيني
لتشويه صورة ترامب من أجل مكاسب انتخابية
مستقبلية .السيد مبارك الدويلة ختم مقالته بـ«ما
أك �ث��ر م��ن س�ي�غ��رق م��ع ت��رام��ب ،وي��وم �ئ��ذ سيهزم
الجمع ويولون الدبر».
لسوء حظ السيد مبارك والجماعة ،دونالد ترامب
ل��م ي �غ��رق وخ� ��رج م��ن امل �ح��اك �م��ة أق� ��وى م �م��ا ك��ان
عليه قبلها ،ب��ل وزادت فرصته بالفوز بمنصب
الرئاسة مرة ثانية .أما دول الخليج ،فنسأل اهلل أن
يحفظها من كل مكروه ومن مخططات الجماعة
ودسائسها .والحمد هلل رب العاملني.

أسرار جوهر حيات
@AsrarHayat

هل ّ
قسمتنا كورونا؟! فما يحصل بالكويت شيء
جديد وغريب علينا!
الكويت مرت عليها أزمات ،وآخرها وقبل الكورونا
كان الغزو العراقي الغاشم البربري ،حينها عاشت
ال�ك��وي��ت أس ��وأ أي��ام�ه��ا ،ال �خ��وف وال��رع��ب ك��ان��ا سيدا
املوقف ،ولكن سطر الشعب الكويتي ملحمة تاريخية
ي�ن��در وج��وده��ا ب��ال�ع��ال��م ،ف�ل��م ي�ج��د ال�ن�ظ��ام ال�ع��راق��ي
كويتيًا واح�دًا يقبل التعامل معه ،بل رأى الغزاة أن
الروح الوطنية متأصلة في الشعب الكويتي .تالحمنا
وشجاعتنا واخالصنا لبلدنا أذهلهم ،وأذهل العالم.
هل يعقل أن الشعب الذي قاوم هذا الغزو هو نفسه
شعبنا الحالي؟!
هل ّ
قسمت كورونا الكويتيني؟ فريق يشكك بوالء
ووط�ن�ي��ة وان�ت�م��اء ال�ف��ري��ق اآلخ ��ر ،وف��ري��ق حمل راي��ة
الوطنية وأصبح املحامي الرسمي للحكومة ويقوم
بسرد ايجابياتها عبر وسائل التواصل االجتماعي،
وكأنه يحاول أن يثبت للعالم انه كويتي أصلي! وأنا
أرى أن الفريق األول عنصري والفريق الثاني ثقته
بنفسه مهزوزة.
هل الحظتم الفرق بني اآلراء واملواقف؟
طبعًا امل�لام هنا الحكومة لسكوتها على التجنيس
ّ
امل ��زور وع��دم التحقيق ف��ي األم ��ر ،وتتحمل قسطا
ك �ب �ي��را م ��ن امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن ب ��ث روح ال �ت �ف��رق��ة بني
َُ
املواطنني ،هذه الطريقة تتبع بالحروب ألنها تضعف
العدو وتهزمه .هذا يجرنا لسؤال :هل نحن (املواطنني
في الغالب) أعداء الحكومة؟
الحل يجب أن يأتي من الطرفني الحكومة بمحاربتها
ل�ف�ي��روس ال�ع�ن�ص��ري��ة ال ��ذي ينخر امل�ج�ت�م��ع ووض��ع
خ�ط��ة محكمة ع�ل��ى ج�م�ي��ع األص �ع��دة ل��زي��ادة وع��ي
املواطن وتثقيفه ،ليصبح الطرف اآلخر ،وهو املواطن،
يحترم القانون ويطبقه ،ويحرص على انتخاب من
فيه مصلحة للوطن واملواطن ،وليس نواب التكسبات
وامل �ص��ال��ح ال �خ��اص��ة ،ك�م��ا ان ه��ذا ال��وع��ي واالن�ت�م��اء
سينعكس على تقدم املواطن العلمي واملهني ،الذي
يساهم بدفع عجلة التنمية.
املثل يقول «ام��ش ورا اللي يبكيك وال (تمشي) ورا
اللي يضحكك» ،لنضع موضوع املطبلني غير الواعني
جانبًا ونتكلم بالجد ،ال أحد يستطيع أن ينكر جهود
كل الجهات املختصة وعلى رأسها وزارة الصحة،
ال��ذي��ن نكن لهم عظيم االم�ت�ن��ان ،ول�ك��ن ع��دم وج��ود
مركز ادارة الكوارث/الطوارئ/األزمات بالكويت شيء
غ�ي��ر م�ق�ب��ول ب�ت��ات��ًا ،م�ع�ق��ول��ة ح�ك��وم��ة ج��رب��ت ال�غ��زو
م��ن ث�لاث�ين سنة م��ا ف�ك��رت أن ت��ؤس��س ه��ذا امل��رك��ز؟
ان وج��ود ه��ذه االدارة ي��ؤك��د على البعد السياسي
ً
واألم�ن��ي ب��دال من اتخاذ تدابير لتلبية االحتياجات
ال�ف��وري��ة للسكان امل��دن�ي�ين ،فنظام الفزعة وف�لان ما
قصر ال يتوافق م��ع دول��ة امل��ؤس�س��ات وال�ت��ي تتطلع
أن تكون مركزا تجاريا ،والصدمة األخرى هي عدم
وج��ود مكان مؤهل ومجهز للعزل الصحي ،وال��ذي
يجب أن يكون بضوابط ومواصفات عاملية دقيقة.
نرجو من حكومتنا امل��وق��رة أال تنتظر أزم��ة أخرى
للتحرك في املسار املهني الصحيح ،ولنتذكر دائمًا
بأن الكويت أمانة بأعناقنا جميعًا.

وزارة التجارة والصيدليات
الحملة ال�ت��ي شنتها وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ،بقيادة
وزي��ره��ا خ��ال��د ال ��روض ��ان ،ع�ل��ى ال�ص�ي��دل�ي��ات ب�ع��د ظهور
ح� ��االت م�ص��اب��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ف��ي ال �ك��وي��ت ،ج��اءت
كخطوة استباقية من الوزارة لتوصيل رسالة للصيدليات
لثبات أس�ع��ار الكمامات ،ومنع استغالل حاجة املواطن
وامل �ق �ي��م ب�ع��دم��ا زاد ال�ط�ل��ب ب �ق��وة ع�ل��ى ال �ك �م��ام��ات ،وك��ان
إص��رار وزي��ر التجارة والصناعة الشاب خالد الروضان
ليكون على رأس الحمالت التفتيشية على الصيدليات،
ليؤكد مدى حرص الحكومة بشكل عام ،ووزارة التجارة

وال �ص �ن��اع��ة ب�ش�ك��ل خ ��اص ع�ل��ى ح�م��اي��ة ال �ش �ع��ب ،وبقية
س�ك��ان ال�ب�لاد م��ن ال�ج�ش��ع ،وأن��ا ككاتب وم��واط��ن ،أطالب
مسؤولي الدولة كافة بترك مكاتبهم ،واالقتداء بما يفعله
وزي��ر التجارة والصناعة ال��روض��ان ،خاصة في األوق��ات
ال�ع�ص�ي�ب��ة ك�ت�ل��ك ال �ت��ي نعيشها اآلن ب�ع��د ظ �ه��ور ح��االت
مصابة بفيروس كورونا اللعني .وفي هذا الجانب ،نأمل
من الشعب وعموم سكان البالد التعاون مع وزارة التجارة
وال�ص�ن��اع��ة ،م��ن خ�ل�ال اإلب�ل�اغ ال �ف��وري ع��ن أي صيدلية،
أو م��رك��ز ت �ج��اري ي��رف��ع أس �ع��ار ال �ك �م��ام��ات ،خ��اص��ة أن

التي تباع في الصيدليات من أجمل حماية صحة املواطن
واملقيم ،وف��ي ه��ذا الخصوص نأمل ب�ض��رورة ات�خ��اذ كل
اإلج��راءات االحترازية على املنتجات الغذائية التي تصل
الكويت من مختلف دول العالم ،خاصة القادمة من دول
عبدالله الغريب
ظهرت فيها حاالت مصابة بفيروس كورونا ،وفي األخير
نسأل اهلل عز وجل أن يحفظ الكويت ،وأن تظل ديرة األمن
استخدامها أصبح ض��رورة وليس ترفا ،كما أننا أيضا واالستقرار ،وندعو اهلل العلي القدير أن يحفظ لنا قائدنا
ن��درك أن وزارة الصحة ستباشر وت��واص��ل تفتيشاتها وتاج رؤوسنا صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
على الصيدليات للتأكد مدى سالمة وصحية الكمامات األحمد الجابر الصباح.
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ال داعي ُ
للذعر ..وحافظ على هدوئك أمام أطفالك

كيف ُتهيئ نفسك وعائلتك لفيروس كورونا
والوقاية منها ،أيضا بتنظيف أسطح الهواتف
واألجهزة اللوحية.
باإلضافة إلى العناصر املادية ،هيئ منزلك
الن �ت �ش��ار م�ح�ت�م��ل ل �ل �ف �ي��روس ف��ي ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة م ��ن خ �ل�ال م��واك �ب��ة أح � ��دث أخ �ب��ار
املصادر املوثوق بها ،مثل املوقع اإللكتروني
لوزارة الصحة املحلية.

فريق التحرير ( -نيويورك تايمز)
(ترجمة :محمد أمين)
مع استمرار ارتفاع أعداد املصابني بفيروس
كورونا في الواليات املتحدة،
وباقي دول العالم ،يجب اتباع بعض الخطوات
األس��اس�ي��ة ،ال�ت��ي تمكنها امل�س��اع��دة ف��ي تقليل
املخاطر ،وقيام كل فرد بدوره لحماية اآلخرين.
إذا ان�ت�ش��ر امل ��رض ف��ي مجتمعك ،ف��إل�ي��ك ما
يمكنك القيام به:
■ ح��اف��ظ ع �ل��ى ن �ظ��اف��ة ي��دي��ك وح��اف��ظ على
مسافة بينك وبني املرضى.
■ الزم منزلك إذا كنت مريضا.
■ الكمامات ال تفيد إال إذا كنت مصابًا.
■ تخزين اللوازم املنزلية واألدوية واملوارد.
■ هيئ عائلتك وتحدث معها عن خطتك.
■ حافظ على هدوئك مع األطفال.
■ ت�ش�ع��ر ب��ال�ق�ل��ق إزاء س ��وق األس �ه��م؟ خذ
نفسا عميقا.
أصيب املئات بالفيروس في الواليات املتحدة
وسجلت حوالي  20حالة وفاة ،وسبق لخبراء
الصحة التحذير من أن انتشار الفيروس في
البالد أمر ال مفر منه .هذا يعني أن الوقت قد
حان إلعداد منزلك وتهيئة عائلتك.

هيئ عائلتك
وأطلعها على خطتك..
أعدد قائمة مراجعة لحاالت الطوارئ العائلية
تجيب عن األسئلة األساسية حول عمليات
اإلخالء واملوارد واللوازم.
ت��أك��د م��ن أن ك��ل ف ��رد م��ن أف � ��راد األس ��رة
ً
على اط�ل�اع ،أوال ب��أول ،على جميع خطط
الطوارئ.
ت��أك��د م��ن أن ت �ك��ون ع�ل��ى ات �ص��ال ب�م��درس��ة
طفلك ب�ش��أن أن ��واع ال�خ�ط��ط امل��وض��وع��ة ألي
تغيير ف��ي ال�ج��دول ،بما ف��ي ذل��ك االن�ص��راف
املبكر أو التعليمات عبر اإلنترنت .وإذا كان
لديك آب��اء أو أق��ارب مسنون ،أو أف��راد أسرة
لديهم أي مشاكل صحية خاصة ،فتأكد من
أن لديك خطة لرعايتهم إذا مرضوا.
هناك أيضا بعض الطمأنينة التي يمكن أن
تحدث من خالل إنشاء قائمة تدقيق لحاالت
الطوارئ العائلية ،والتي يمكنها اإلجابة عن
األس�ئ�ل��ة األس��اس �ي��ة ح� ً�ول ع�م�ل�ي��ات اإلج�ل�اء
وامل��وارد واللوازم ،خاصة إذا كان لديك حالة
مرضية.

األكثر أهمية
ال داعي للذعر .ففي حني أن انتشار املرض
يشكل مصدر قلق خطيرا للصحة العامة،
ف��إن غالبية امل�ص��اب�ين ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ال
يصبحون مرضى بشكل خطير ،بل نسبة
قليلة فقط تحتاج عناية مركزة.
وباتباع بعض الخطوات األساسية ،يمكنك
املساعدة في تقليل املخاطر والقيام بدورك
لحماية اآلخرين.
حافظ على نظافة يديك ،وحافظ
على مسافة عن المرضى..
اغ� �س ��ل ي ��دي ��ك م ��ن ال� ��داخ� ��ل وال � �خ� ��ارج وب�ي�ن
األص ��اب ��ع وت �ح��ت األظ ��اف ��ر ،م � ��رارا وت �ك ��رارا
ب��امل��اء ال�ج��اري النظيف وال�ص��اب��ون .تأكد أن
يستمر التنظيف مل��دة  20ثانية على األق��ل
(أو ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ي�س�ت�غ��رق��ه غ �ن��اء «عيد
ميالد سعيد» مرتني) ،وجفف يديك بمنشفة
نظيفة أو اتركهما تجفان.
ي�م�ك��ن أي �ض��ا مل �ط �ه��رات األي� ��دي ال �ت��ي تعتمد
على الكحول ،والتي يجب أن يتم فركها ملدة
 20ث��ان�ي��ة ،أن ت�ك��ون م�ف�ي��دة ،ول�ك��ن ي�ج��ب أن
تشكل الكحول  60في املئة من مكونات مواد
التطهير ،على األقل .توصيك مراكز التحكم
في األمراض والوقاية منها بتجنب مالمسة

مايو كلينك

■ «الكحول» يجب أن تشكل  60في المئة من مكونات مواد التطهير على األقل
■ اضغط على أزرار المصعد باستخدام الكوع ..بدالً من اإلصبع
عينيك وأنفك وفمك بأيد غير مغسولة.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،إذا ك��ان ه�ن��اك شخص تظهر
عليه أعراض اإلنفلونزا أو البرد ،فحاول البقاء
على بعد ستة أقدام منه .وإذا لم يكن ذلك ممكنا،
ف��إن االب�ت�ع��اد عنه ألي مسافة سيكون مفيدًا
وفقا للخبراء ،حيث يبدو أن الفيروس ينتشر
عبر قطرات في الهواء من السعال أو العطس.
وإذا عطست أو س�ع�ل��ت ،ف�ت��وج��ه ن�ح��و كوعك
لتجنب ترك الجراثيم على يديك ،والتي يمكن
أن ت �ن �ت �ش��ر ب �س��رع��ة إل� ��ى األس� �ط ��ح األخ � ��رى.
وتشمل الطرق األخ��رى استخدام «مصافحة
ايبوال» ،أي بالكوع ،واضغط على أزرار املصعد
ً
باستخدام مفصل الكوع بدال من اإلصبع.
الحجر المنزلي
ال�ت��زم امل�ن��زل إذا كنت م��ري�ض��ا ،واع�م��ل على

حماية اآلخرين من العدوى من خالل الحذر
الشديد إذا شعرت أنك مريض.
ي�ب��دأ ف�ي��روس ك��ورون��ا ف��ي عمق الرئتني،
وأك� �ث ��ر ال� �ع�ل�ام ��ات ش �ي��وع��ا ه ��ي ال�ح�م��ى
وال�س�ع��ال ال�ج��اف ،يليهما التعب وضيق
ال �ت� �ن� �ف ��س .إذا ك � ��ان ل ��دي ��ك أي م� ��ن ه ��ذه
األع � ��راض ،ي��رج��ى ب ��ذل ك��ل ج�ه��د ممكن
للبقاء في املنزل .ال تذهب إلى العمل وال
ت��رس��ل األط �ف��ال إل��ى امل��درس��ة ،وال تذهب
إلى املتجر ،وال تستقل املواصالت العامة.
إذا ت �ع��رض األط �ف��ال ألي م ��رض ،فيجب
ابقاؤهم في املنزل.
اتصل برؤسائك في العمل وأبلغهم بمرضك
وح� ��اول أن ت�ج��د أف �ض��ل ط��ري�ق��ة ل�ل�ع�م��ل من
املنزل.
إذا ك�ن��ت ت�ع��ان��ي م��ن ارت �ف��اع ف��ي درج��ة

ال� � �ح � ��رارة وض� �ي ��ق ف ��ي ال �ت �ن �ف��س أو أي
أع� ��راض أك �ث��ر خ �ط��ورة ،ف ��إن أف �ض��ل ما
عليك فعله هو االتصال بطبيبك إلبالغه
واالس�ت �ع�لام ع��ن ال�خ�ط��وات التالية التي
عليك اتباعها.
إذا ك �ن��ت ع ��ام ��ل رع ��اي ��ة ص �ح �ي��ة أو ت��رع��ى
م��رض��ى ف ��ي امل �ن ��زل أو ف ��ي م��رف��ق ل�ل��رع��اي��ة
الصحية ،فيجب عليك ارتداء الكمام الطبي.
إذا ل��م ت�ك��ن م�ص��اب��ا ،ف��إن ال�ك�م��ام ال يفيدك.
أم��ا إذا ك�ن��ت م�ص��اب��ًا ،ف��إن��ه يحمي اآلخ��ري��ن
م��ن ان�ت�ش��ار ال�ف�ي��روس .واألك �ث��ر فاعلية هي
كمامات  ،N95التي تحجب  95في املئة من
الجزيئات الصغيرة جدا.
وح ��ث وزي� ��ر ال �ص �ح��ة األم �ي��رك��ي ،ال�ج�م�ه��ور
على التوقف عن تكديس الكمامات ،محذرا
من أنها لن تساعد في منع انتشار فيروس

بينها الحرص على مصاحبة األفراد اإليجابيين

 7خطوات لزيادة طاقتك ..وتحيا حياة أكثر صحة
ً
صباحا وأنت تشعر بالكسل
هل تستقيظ
في معظم األي��ام؟ هل أصبحت املشروبات
ال� �ت ��ي ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ال �ك��اف �ي�ي�ن ض� � ��رورة؛
للمساعدة على الحصول على الطاقة خالل
ً
اليوم؟ إذا كان هذا األمر مألوفا ،فقد حان
وقت التخلص من اإلج��راءات التصحيحية
السريعة التي تعتمد عليها وتصميم خطة
إلدارة الطاقة.

املهام البدنية أو األنشطة األخرى.
ْ
ً
ً
يوميا
مفيدا
 - 5افعل شيئًا

م ��ا ال � ��ذي ت �ش �ع��ر ب��ال �ش �غ��ف ت �ج��اه��ه؟ ه��ل
لديك موهبة معينة تريد ممارستها أكثر
أو م �ش��ارك��ة م �م��ارس �ت �ه��ا م ��ع اآلخ ��ري ��ن؟
يمكن فعل نشاط تستمتع به ً
يوميا ،ولو
ً
ك��ان بسيطا كطهي الوجبات الصحية أو
االستماع إلى األغاني املفضلة .فبذل الجهد
ف��ي األم��ور املهمة يساعد على االستفادة
ُ
م��ن ال�ط��اق��ة واالح �ت �ف��اظ ب�ه��ا ب�ط��رق ت�خ� ِ�رج
أفضل ما في اإلنسان.

ما املقصود بإدارة الطاقة؟

ينبغي التفكير في الطاقة كمورد محدود،
م�ث��ل :امل��ال امل��وج��ود ف��ي ال�ح�س��اب .فيمكن
ب� ��دء ال� �ي ��وم ب �م �ق��دار م �ح��دد م ��ن ال �ن �ش��اط،
وال��ذي يختلف من شخص إلى آخر ،وهذا
وف��ق املرحلة العمرية ،وال�ن��وم ،ومستويات
اإلج�ه��اد ،والحالة الطبية ،وأسلوب الحياة.
وخالل اليوم ،تحدث أنشطة متعددة تأخذ
م��ن رص�ي��د ال�ط��اق��ة وامل �خ��زون امل�ت��واف��ر في
حسابها.
وب��ال��رغ��م م��ن أن��ه يتعذر دائ� ً�م��ا التحكم في
األنشطة التي تستنفد الطاقة ،يمكن اتخاذ
الخطوات ال�لازم��ة؛ إلي��داع املزيد من الطاقة
في الحساب .لكن ينبغي ُّ
التعرف أوال على
كيفية زي��ادة الطاقة من خالل هذه املبادئ
السبعة إلدارة الطاقة وفق دراسات مؤكدة
ُّ
بتحسن في
ل�ـ«م��اي��و ك�ل�ي�ن��ك» ،وستشعر
كل خطوة تتخذها في هذا الطريق املتعلق
باالستثمار في الرعاية الذاتية ذات األهمية.

مل��ا ي�ت�ن��اول��ه إل��ى ح� ٍ�د م��ا .ينبغي استهالك
م �ج �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن األط �ع �م��ة م ��ن كل
م�ج�م��وع��ات ال �غ��ذاء ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ن�ط��اق
من املغذيات للحصول على الطاقة خالل
اليوم .كما يمكن االهتمام بتناول الفواكه
والخضروات الطازجة أو املجمدة ،ال سيما
الخضروات ذات املغذيات العالية واألوراق
الخضراء الداكنة والبروكلي ،ع�لاوة على
ال�ب��رت�ق��ال وال �ج��زر وال�ب�ط��اط��ا ال �ح �ل��وة .كما
يوجد العديد من أن��واع السمك والبقوليات
ال�ت��ي يمكن اخ�ت�ي��اره��ا ل�خ�ي��ارات ال�ب��روت�ين
الصحي ،واستهداف تناول  3أوقيات من
حبوب اإلفطار الكاملة أو الخبز أو األرز أو
املعجنات ً
يوميا.

ن �ع �ل��م ج �م �ي� ً�ع��ا أن ال �ط �ع��ام ال �ص �ح��ي ه��و
املفتاح الرئيسي للعافية والصحة ،ولكن،
م ��ن ال �ش��ائ��ع م ��راع ��اة األك � ��ل ال �ص �ح��ي في
األول ك � ��أداة إلن �ق��اص ال � ��وزن .وم��ع
امل �ق��ام ً
ذل ��ك ،وف��ق��ا ل�ل�إرش ��ادات األم�ي��رك�ي��ة بشأن
األنظمة ال�غ��ذائ�ي��ة ،يحتاج اإلن�س��ان للنظام
الغذائي املتوازن الذي يكون ً
غنيا بالفواكه،
والخضروات ،والبروتني الخالي من الدهون،
ومنتجات األلبان قليلة ال��ده��ون ،والحبوب
الكاملة للحصول على الطاقة املثالية.
ً
وبعد كل هذا ،تكون حالة اإلنسان نتيجة

ينبغي زيادة الوقت الذي يقضيه اإلنسان
مع األف��راد الذين يستمتع بالوجود معهم.
ك�م��ا أن ال�ت��واص��ل م��ع اآلخ��ري��ن ،م��ن ال��ذي��ن
ُّ
يبثون الروح اإليجابية ولديهم االهتمامات
املماثلة ،يجعل الشخص يشعر بالحماس
وال �ط��اق��ة .وع �ل��ى ال �ج��ان��ب اآلخ� ��ر ،يستزف
األف��راد ،الذين ال ترتبط بهم أو لديهم آراء
سلبية ،أو يشتكون ك�ث�ي� ً�را ،أو ي�خ�ت��ارون
االخ �ت �ي��ارات السلبية ،يستنزفون رصيد
ال �ط��اق��ة ل ��دى ال� �ف ��رد .اح� ��رص ع �ل��ى ان�ت�ق��اء
الصحبة من حولك.

 - 1تناول األطعمة الصحية

ِّ
 - 6فك ْربطريقة إيجابية تجاه اآلخرين

صاحب األفراد اإليجابيني
-2
ِ

 - 3اجتنب الجرعات الزائدة من األخبار

ُ
ت �ع��د األخ �ب��ار ط��ري�ق��ة م�ه�م��ة ل�ل�ب�ق��اء على
ات�ص��ال بما ي�ح��دث ف��ي ال�ع��ال��م .ويمكن أن
تكون تثقيفية وترفيهية وداعمة للنهوض.
ولألسفً ،
كثيرا ما تمتلئ األخبار بشكل
م �ت �ك��رر ل �ل �غ��اي��ة ب��ال �ق �ص��ص ال� �ت ��ي ت�ح�م��ل
امل �ع��ان��اة .وه ��ذه ال�ق�ص��ص يمكن أن تشوه
رؤي��ة اإلن�س��ان للعالم ،وتجعله يركز على
ً
أسوأ املخاوف بدال من مالحظة اإليجابيات
ال �ت��ي ت�ح�ي��ط ب ��ه .وي �ت �ع��ذر ع �ل��ى ال�ش�خ��ص
اجتناب هذه القصص كلها ،ولكن ينبغي
م �ح��اول��ة ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن االط �ل�اع عليها ق��در
املستطاع ،ال سيما في أوقات اإلرهاق.
 - 4مارس الرياضة بانتظام

ه��ل ت�ج��د أن��ك ت�ش�ع��ر ب�ف�ق��دان ال�ًط��اق��ة في
منتصف اليوم؟ هل شعرت مطلقا بالتعب
بسبب املهام اليومية ،مثل شراء البقالة أو
ً
أعمال العناية باملنزل؟ خالفا ملا قد يعتقده
ً
أسبوعيا
كثيرون ،فتخصيص  150دقيقة
م� ��ن ال� �ن� �ش ��اط ،وف � ��ق ت ��وص �ي ��ة إرش� � � ��ادات
األنشطة البدنية لألميركيني ،يمكن أن تزيد
رصيد الطاقة وليس األخذ منه .كيف ذلك؟
فالتمارين تقضي على الضغط العصبي
والتوتر ،وتقوي العضالت ،وتعزز القدرة
على التحمل ،وهو ما يساعد الجسم على
أداء الوظائف بمزيد من الفاعلية في أثناء

ُي�ع��د ال�ح�ف��اظ ًعلى طريقة تفكير ممتلئة
بالتعاطف طريقا آخر للحفاظ على الطاقة.
وأح��د األمثلة على ممارسة ه��ذه الطريقة
للتفكير معروفة باسم «االنتباه اللطيف».
على سبيل املثال ،يمكن ممارسة التواصل
ال �ب �ص��ري م ��ع أح� ��د ال� �غ ��رب ��اء واالب� �ت� �س ��ام،
والتفكير في «أن تتمنى أن يكون بخير».
ي�م�ك��ن ل �ه��ذا ال�ف�ع��ل اإلي �ج��اب��ي أن ي�ق��ي من
ً
الحكم على اآلخرين بدال من ذلك .فالحكم
على اآلخرين يمكن أن يجعلنا نحكم على
أن �ف �س �ن��ا ،وي �م �ك��ن ل �ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ح��وار
الذاتي السلبي أن ينهك اإلنسان.

َ
ً
 - 7ن ْم ملدة سبع وحتى ثماني ساعات ليال

كما أن الحصول على املزيد من النوم يبدو
ع��ادة صحية يحتاج كثيرون إلى تحسني
الحصول عليها .ونعلم بالفعل أن اإلنسان
ً
يحتاج إلى سبع ساعات من النوم ليال على
األقل ،ولكن ما الذي يمنع من الحصول على
ذل ��ك؟ ينبغي التفكير ف��ي كيفية تحسني
ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى م��زع�ج��ات ال �ن��وم وم�ع��رف��ة ما
يلي :يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى
اإلصابة بالحاالت الصحية الخطرة ،عالوة
ع�ل��ى ال�ت��أث�ي��ر السلبي ف��ي ال�ح��ال��ة امل��زاج�ي��ة
والتحفيز ومستويات الطاقة .كما ُيعد منح
األول��وي��ة للنوم أح��د أه��م األم��ور التي يمكن
للفرد تحديدها بنفسه للحصول على يوم
مملوء بالنجاح ومفعم بالطاقة.

ك ��ورون ��ا ،ل�ك�ن�ه��ا س�ت��أخ��ذ م� ��وارد م�ه�م��ة من
موظفي الرعاية الصحية.
التخزين والكمامات
ب ��ادر إل��ى ت�خ��زي��ن ال �ل��وازم امل�ن��زل�ي��ة واألدوي ��ة
واملوارد وال تخزن الكمامات ،ولكن ال تبخل
بمستلزمات منزلك واألدوية.
ي�ق�ت��رح ال �خ �ب��راء ت�خ��زي��ن م��ا ال ي�ق��ل ع��ن 30
يوما من أي وصفات طبية مطلوبة ،ويجب أن
تفكر في فعل الشيء نفسه بالنسبة للمواد
واالحتياجات املنزلية ،خاصة لألطفال.
ت ��ذك ��ر أن ال �ك �ح ��ول م �ط �ه��ر ج �ي��د ل �ف �ي��روس
ك ��ورون ��ا ،ل ��ذا ت��أك��د م��ن ن�ظ��اف��ة األس �ط��ح في
منزلك .تخلص من أوراق تنظيف األنف في
سلة املهمالت.
وي ��وص ��ي م��رك��ز ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى األم� ��راض

حماية األطفال
ح��اف��ظ ع�ل��ى ه��دوئ��ك أم ��ام األط �ف��ال ،فالخبر
ال�س��ار ه��و أن ح��االت ف�ي��روس ك��ورون��ا عند
األطفال كانت نادرة للغاية.
احم طفلك من خالل اتخاذ نفس االحتياطات
التي تتبعها خالل موسم البرد واالنفلونزا:
شجعهم على غسل اليدين بشكل متكرر،
واالبتعاد عن األشخاص الذين يسعلون أو
يعطسون.
ي ��وص ��ي ال� �خ� �ب ��راء ب ��أخ ��ذ ل �ق ��اح االن �ف �ل��ون��زا،
وي �ق��ول��ون إن ��ه ال ي��وج��د س �ب��ب ي��دع��و لقلق
الوالدين على اطفالهما ،ألن حاالت اإلصابة
بالفيروس عند األطفال نادرة جدا.
تأجيل العطلة
ق��د ي�ت�ع�ين ع�ل�ي��ك ت��أج�ي��ل ع�ط�ل�ت��ك ،بالنسبة
للسفر خ ��ارج ال �ب�لاد ،تحقق م��ن ت�ح��ذي��رات
ال�س�ف��ر م��ن م��رك��ز ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى األم ��راض
وال��وق��اي��ة م�ن�ه��ا ،وال� ��ذي ي��وص��ي امل�س��اف��ري��ن
بتجنب السفر غير ال �ض��روري إل��ى الصني
وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

حتى مشروبات الدايت..
ضارة جداً لكوليسترول الدم
د .خلود البارون
امل �ش��روب��ات ال �س �ك��ري��ة ،ك��امل �ش��روب��ات
ال �غ��ازي��ة وال�ع�ص��ائ��ر امل �ح�ل�اة ،تحتوي
على كمية كبيرة م��ن ال�س�ك��ر ،ويحب
ال� �ك� �ث� �ي ��رون ت� �ن ��اول� �ه ��ا ،خ ��اص ��ة اث �ن ��اء
وج �ب��ات ال �ط �ع��ام .وإن ك�ن��ت تعتقد أن
ال�س�ك��ر ل�ي��س ل��ه ت��أث�ي��ر ع�ل��ى ده�ن�ي��ات
الدم (كوليسترول ال��دم) ،فعليك إعادة
التفكير م��رة ثانية ،ألن دراس��ات عدة
اثبتت ان هناك عالقة مباشرة بينهما.
وم �ن �ه��ا دراس� � ��ة ك �ب �ي��رة ش � ��ارك ف�ي�ه��ا
باحثون من جامعات تافت وبوسطن
ودوك الطبية االميركية ،قاموا بمراقبة
تغذية  6آالف متطوع مل��دة تصل الى
 11سنة.
وأظهرت نتائج دراستهم ،التي نشرتها
دورية جمعية القلب األميركية ،أضرار
ال�ت�ع��ود ع�ل��ى ت �ن��اول م �ش��روب سكري
ي��وم�ي��ًا ،وخ��اص��ة م��ن ت�ع��دت أع�م��اره��م
الخمسني عاما.
فقد ساهم ذل��ك ف��ي انخفاض معدل
ال �ك��ول �ي �س �ت��رول ال �ن��اف��ع ب �م �ع��دل %10
على م��دى  4س �ن��وات ،وارت �ف��اع معدل
ال �ك ��ول �ي �س �ت ��رول ال � �ض� ��ار (وال � ��ده � ��ون
السكرية الثالثية) بمعدل  %10أيضا.
وي� �ع ��رف ارت� �ب ��اط ه� ��ذه ال �ت �غ �ي��رات في
ده �ن �ي��ات ال � ��دم م ��ع ت �ض��اع��ف ف��رص��ة
اإلص��اب��ة بالجلطات وضيق الشرايني
وت �ص �ل �ب �ه��ا ،وأي �ض ��ا ال�س�ك�ت��ة ال�ق�ل�ب�ي��ة
او الدماغية .وش��رح��ت البروفيسورة
ن �ي �ك��وال م ��ك-ك� �ي ��وان ،ط�ب�ي�ب��ة ال�ت�غ��ذي��ة
ف ��ي ج��ام �ع��ة ت ��اف ��ت ق ��ائ� �ل ��ة« :ت �ح �ت��وي
املشروبات السكرية على كمية كبيرة
م��ن السكر .وتناولها يسبب ارتفاعا
كبيرا في معدل سكر ال��دم ،ويتعامل
الجسم م��ع ذل��ك عبر تحويل الفائض
م��ن السكر ال��ى ده��ون وتخزينها في
ال � ��دم الس �ت �خ��دام �ه��ا الح �ق��ا ك�م�ص��در
ل �ل �ط��اق��ة .ل� ��ذا ،ف �م��ن ال � �ع ��ادات ال �غ��ذائ �ي��ة

التي تحافظ على ات��زان كوليسترول
ال��دم ه��ي ت�ف��ادي امل�ش��روب��ات السكرية
والغازية بقدر اإلمكان وتفضيل شرب
املاء عليها».
م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،وج ��د ال �ب��اح �ث��ون أن
التعود على ت�ن��اول م�ش��روب��ات الدايت
(الخالية من السعرات الحرارية) ضار
أيضا ،حيث ساهم ذلك في انخفاض
م �ع��دل ال �ك��ول �ي �س �ت��رول ال �ن��اف��ع .بينما
ل ��م ت �ج��د ال� ��دراس� ��ة ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ش��رب
عصائر الفاكهة الطبيعية (م��ن دون
إض��اف��ة سكر) م��ع ح��دوث ت��ده��ور في
معدالت كوليسترول ال��دم .وعلق أحد
ال�خ�ب��راء ق��ائ�لا« :ت �ن��اول ال�س�ك��ري��ات ال
يرتبط م�ب��اش��رة م��ع اإلص��اب��ة بالنوبة
القلبية ،لكنه يسبب تدهورا في صحة
ك��ول�ي�س�ت��رول ال ��دم ب�ش�ك��ل ض��ار ج��دا
ل�ص�ح��ة ال�ق�ل��ب وال �ش��راي�ي�ن ك �ث �ي��را .ل��ذا
يجب تقنني ت�ن��اول األطعمة السكرية
ألن � �ه� ��ا غ �ن �ي ��ة ب ��ال� �س� �ك ��ر وال � �س � �ع ��رات
الحرارية ،فاإلفراط في تناولها يؤدي
الى مخاطر صحية ،مثل زي��ادة الوزن
وال�س�م�ن��ة وال �س �ك��ري وأم� ��راض القلب
وت � �س ��وس االس � �ن� ��ان وأم� � � ��راض ال �ل �ث��ة
وغيرها».
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ثقافة وفنون

أفالم أنتجت تنتظر انفراجة ..وأخرى قيد التصوير مجهولة المصير

«كورونا» ُيدخِ ل صناعة السينما الخليجية نفقا ً مظلما ً
محمد علي

أصبحت صناعة السينما الخليجية في مهب الرياح ،بعدما
أصابتها عدوى «كورونا» ،لتتلقى ضربة قاسية وتدخل نفقا
مظلما ال يعلم أحد نهايته ،ما بين أفالم انتجت وكان صناعها
يطمحون لعرضها خالل الفترة المقبلة أو في عيد الفطر
على أقصى تقدير ،وأخرى قيد التنفيذ مجهول مصيرها،
ومهرجانات سينمائية كانت آمال عشاق الفن السابع من
الشباب معلقة بها قبل أن يقرر القائمون عليها إلغاء
دوراتها ،ويبقى السؤال الذي يرن صداه بين أروقة مواقع
التصوير وفي دور العرض الخالية يبحث عن إجابة :هل من
انفراجة قريبة؟
ال يختلف اث �ن��ان ع�ل��ى أن ال�ه�ل��ع املصاحب
الن�ت�ش��ار «ك ��ورون ��ا» أص ��اب ال��وس��ط الفني
قاطبة بشلل تام ،ولكن قطاع السينما أصبح
األكثر تضررا ألسباب عدة ،أولها أن القرار
ال�س�ع��ودي بفتح دور ال �ع��رض السينمائي
ك� ��ان ق ��د ح� ��رك م �ي��اه اإلن� �ت ��اج ال� ��راك� ��دة في
ال �خ �ل �ي��ج ،وش �ج��ع امل �ن �ت �ج�ين ع �ل��ى امل �غ��ام��رة
ب� ��رؤوس األم � ��وال ف��ي ظ��ل ات �س��اع شريحة
الجمهور املستهدف ،وخرجت للنور العديد
م��ن األف�ل�ام خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ،ق�ب��ل ان
ي �ف��رض ك��ورون��ا ح �ظ��را ع�ل��ى أف�ل�ام اخ��رى،
كانت جاهزة للعرض ،مثل الفيلم السعودي
«نجد» للفنانة القديرة حياة الفهد ،والفيلم
الكويتي املصري «مفلح باشا» للمنتج نايف
ال��راش��د ،وبطولة أحمد رزق ومنة فضالي،
وك� ��ان م��رش �ح��ا ل �ل �ع��رض ف �ب��راي��ر امل��اض��ي،
وأخ �ي��را فيلم «ك��وي��ت م��راك��ش ك��وي��ت» ،من
تأليف وإخ��راج عمار املوسوي ،ومن بطولة
أح �م��د ال �ع��ون��ان وس �ل �ط��ان ال� �ف ��رج وم�ح�م��د
ع��اش��ور وامل�غ��رب�ي��ة ف ��رح ،وج ��رى تصويره
بني الكويت واملغرب ،كل تلك األعمال تنتظر
انفراجة قريبة.
وم��ن األف�ل�ام ال�ت��ي ي�ج��ري تصويرها حاليا
وال ي� �ع ��رف ص �ن��اع �ه��ا م �ص �ي��ره��ا «م �ي �ن��ون
واملنخوليا» ،الذي يصور أحداثه حاليا وتقع
أح��داث��ه ف��ي قالب كوميدي س��اخ��ر ،ويتناول
مجموعة من املوضوعات االجتماعية ،وهو
م ��ن ت��أل �ي��ف ع� ��ادل ال ��زاه ��د ،وإخ� � ��راج حسن
س ��راب ،وم��ن ب�ط��ول��ة ول��د ال��دي��رة ،إل��ى جانب
مجموعة ن�ج��وم م��ن ال�ف�ن��ان�ين ،منهم سمير
القالف ،مشاري البالم ،حسن أشرف ،جمال
ح� �ج ��ازي ،م�ح�م��د أش �ك �ن��ان��ي ،ل��ول��و ع �ب��داهلل
وغيرهم.

أصبحت دور العرض
المحلية خاوية بعد قرار
غلقها ..مما يعرضها
لخسائر فادحة
إلغاء «مهرجان البحر
األحمر السينمائي
الدولي» و«مهرجان
البحرين» شكل صدمة
حالة فزع
وعلى صعيد املهرجانات ،دفعت حالة الفزع
ال�ت��ي يشهدها ال�ع��ال��م بسبب ان�ت�ش��ار ف�ي��روس
ك� ��ورون� ��ا ،ص� �ن ��اع «م� �ه ��رج ��ان ال �ب �ح��ر األح �م��ر
السينمائي ال��دول��ي» ال��ى ال�ت��راج��ع ع��ن ان�ط�لاق
ال � ��دورة األول � ��ى ،ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى س�لام��ة ض�ي��وف
امل�ه��رج��ان ،ال��ذي ك��ان يشكل خطوة مهمة جدا
في صناعة السينما في الخليج والوطن العربى،
وت �ح��دي��دا ال�س�ع��ودي��ة ال �ت��ي ل�ط��امل��ا ع��ان��ت كثيرا
ب�س�ب��ب غ �ي��اب ص�ن��اع��ة ال�س�ي�ن�م��ا ،إل ��ى أن أدت
حالة االنفتاح الكبير على املستوى الفني الى
اتخاذ إجراءات سريعة بانطالق مهرجان البحر
األحمر بقيادة شابة للمخرج محمود الصباغ،
وب�ك��وادر من مختلف الوطن العربي ،ممن لهم
خبرات في مجال صناعة املهرجانات.

لم يتلقوا أي رد بخصوص هذا األمر.
ورغ��م االس �ت�ع��دادات الكبيرة خ�لال الفترة
امل��اض�ي��ة ،ق ��ررت إدارة م�ه��رج��ان البحرين
ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ،ت��أج�ي��ل م��وع��د إق��ام��ة ال ��دورة
األولى منه ،حتى إشعار آخر ،وذلك التزاما
بتوصية وزارة الداخلية البحرينية وق��رار
هيئة البحرين للثقافة واآلث��ار ،على خلفية
انتشار فيروس كورونا في البالد .وكانت
هيئة البحرين للثقافة واآلثار ،أعلنت تعليق
ك��ل فعالياتها الجماهيرية ،وذل��ك حرصا
على س�لام��ة جميع امل��واط�ن�ين واملشاركني
في ه��ذه الفعاليات .وك��ان من املقرر إقامة
ال� � � ��دورة األول � � ��ى م ��ن م� �ه ��رج ��ان ال �ب �ح��ري��ن
السينمائي ،تحت شعار «سينما ألجلك»،
وال� �ت ��ي ك��ان��ت س �ت �ق��ام ت �ح��ت رع ��اي ��ة هيئة
ال�ب�ح��ري��ن ل�ل�ث�ق��اف��ة واآلث � ��ار ،وت�ن�ظ�ي��م ن��ادي

ولكن ك��ل ذل��ك تحطم على صخرة فيروس
ك��ورون��ا ال ��ذي ض��رب ص�ن��اع��ة السينما في
مقتل ،متسببا في خسارة ألصحاب األفالم
ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ت �ن��اف��س ع �ل��ى ج ��وائ ��ز ال�ي�س��ر
«ج��وائ��ز امل�ه��رج��ان» وال�ت��ي ت�ق��در ب� �ـ 250ألف
دوالر وهو مبلغ كان سيشكل فارقا كبيرا
لصناع الفن السابع من الطامحني للحصول
على دعم مادي إلنتاج اعمالهم.
مهرجان البحرين
حتى اآلن لم يعلن املهرجان عن مصير األفالم
املتنافسة وهل سيتم السماح لها باالنسحاب
وال�ل�ح��اق بمهرجانات أخ��رى أم ستظل رهن
ق � ��رار ع � ��ودة امل �ه��رج��ان واإلع �ل ��ان ع ��ن م��وع��د
انطالقه الجديد ،فصناع تلك األعمال هم أيضا

قراء صينيون عن «أوالد حارتنا»:
أدبية ..عميقة ..فلسفية جداً
القاهرة – أحمد يوسف
ّ
ص � ��درت ط �ب �ع��ة ص�ي�ن�ي��ة ج ��دي ��دة م�ن��ق�ح��ة
للترجمة الصينية ل��رواي��ة نجيب محفوظ
«أوالد حارتنا» ،ترجمة لي تشن ،عن دار
نشر «ه ��واون» الصينية ،ضمن مشروع
«كنوز طريق الحرير» املعني بنشر أفضل
األعمال األدبية والفلسفية من دول طريق
الحرير ،خصوصا الدول العربية.
وتعد هذه هي الطبعة الثانية للرواية التي
ص � ��درت م ��ن ق �ب��ل ع� ��ام  ،2009ع ��ن دار
ش��ان�غ�ه��اي ل�ل�آداب لنفس امل�ت��رج��م ،ولكن
تختلف ه��ذه الطبعة بالتنقيح والتحرير
لألسلوب وإضافة حواش وشروحات.
وقال د .أحمد السعيد ،مدير مجموعة بيت
الحكمة للصناعات الثقافية العاملة في
مصر والصني ،لـ سبقلا إن هذا اإلصدار
يأتي ضمن مشروع «كنوز طريق الحرير»
الذي تتولى املؤسسة التنسيق له وترشيح
األع � �م� ��ال ال� �ت ��ي ت� �ص ��در ع ��ن دور ال�ن�ش��ر
الصينية املتعاونة ضمنه.
وأوضح أن املترجم لي تشن ،حصل على
حقوق الترجمة من األدي��ب الكبير نجيب
محفوظ مباشرة في القاهرة ،حيث كانا
صديقني خالل دراس��ة األول للغة العربية
في مصر في حياة أديب نوبل.
رواج الفت
بعد ص��دور ال��رواي��ة في طبعتها الصينية
القت رواجا طيبا جدا من القراء وحصلت

بالرمزية والخيال بالغموض ،حيث تحكي
عن جد أكبر صاحب وق��ف ،وه��و ال��ذي قام
وقصة خالص ّ
ببناء الحارةّ ،
عدة أجيال من
غامضة ،بنى
نسله .ال�ج�ب�لاوي ،شخصية
لاً
ً
الحارة ثم احتجب في قصره ُمنعز  ،تاركا
ّ
إياها من دون تدخل منه ،ولكنه كان يملك
السلطة الدنيوية والحقائق البعيدة ،ووع��د
الجبالوي جميع أحفاده بالحق في امليراث
وال�ح�ي��اة الكريمة ،وه�ك��ذا ك��ان ي��رى أحفاده
أن امل �ي��راث ه��و ال�س�ب�ي��ل ال��وح �ي��د ل�ل�س�ع��ادة،
ً
محورا للصراع بني
ومن هنا صار امليراث
األج� �ي ��ال ،ف�ت�ت��اب��ع ح� ��دوث ظ �ل��م ون �ه��ب وم��ا
لاً
لحقهما من نزاع ومقاومة جي بعد جيل.

ع �ل ��ى ت �ق �ي �ي��م  8.4ع �ل ��ى م ��وق ��ع وم �ن �ص��ة
دووبان ،وهو املعادل الصيني لجودريدرز
ال� �خ ��اص ب�ت�ق�ي�ي��م ال �ك �ت��ب .وك ��ان ��ت معظم
تعليقات ال�ق��راء ح��ول ال��رواي��ة أن�ه��ا «أدب�ي��ة
وفلسفية جدا في تناولها العميق لطبيعة
النفس البشرية وعالقتها بالدين واألنبياء
والخلق والتشبيه الجيد للحارة على أنها
نموذج للعالم والحياة برمتها» ،حيث إن

ن�ج�ي��ب م �ح �ف��وظ ل �ي��س غ��ري �ب��ا ع �ل��ى ق ��راء
األدب امل �ت��رج��م ب��ال �ص�ين ،ح �ي��ث ت��رج�م��ت
أغلب رواي��ات��ه من قبل إل��ى اللغة الصينية
وما زالت تعاد في طبعات جديدة منقحة.
تعكس رواية «أوالد حارتنا» تطور املجتمع
ّ
ال �ب �ش��ري ح��ت��ى ع�ص��ر ال �ع �ل��م ،وت�ت�ع�م��ق في
م �ن��اق �ش��ة ق �ض��اي��ا م �ث��ل ال �ت ��اري ��خ وامل �ص �ي��ر
وال �س�ل�ط��ة وال �ح �ق �ي �ق��ة ،ك �م��ا ت��دم��ج ال��واق�ع�ي��ة

سيرة
امل� �ت ��رج ��م ل� ��ي ت� �ش ��ن ،ب ��اح ��ث م � �ش� ��ارك ف��ي
األدب العربي باألكاديمية الصينية للعلوم
االجتماعية ،تخرج عام  1962في الصفوف
األول ��ى للترجمة العربية بجامعة ال�ش��ؤون
الخارجية الصينية ،وانتقل في عام 1977
إل��ى مكتب ال�ش��رق بمعهد اآلداب األجنبية
في األكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية.
م��ن أه ��م أع �م��ال��ه« :األدب ال �ع��رب��ي ال�ح��دي��ث
وال�ت�ص��وف» ،وم��ن أعماله املترجمة« :أوالد
ح��ارت�ن��ا» و«م�ط��رب��ة ال �غ��روب» و«ه ��ذه تخوم
مملكتى» ،كما قام بتحرير «مختارات من
كالسيكيات النثر العربي» و«األدب النسائي
العربي» و«أسطورة بابل» وغيرها .كما كان
على عالقة طيبة وصداقة بنجيب محفوظ
أثناء دراسته العربية في مصر.

تؤدي إلى سلسلة جرائم قتل

«المياه العميقة» ..لعبة خطرة

ّ
باتريشيا هايسميث من كتاب الرواية ،الذين
جذبت اعمالهم صناع االف�لام ،فأقبلوا عليها
يقتبسون منها وان�ت�ج��وا خمسة وعشرين
فيلما م�ث�ي��را ،آخ��ره��ا «امل �ي��اه ال�ع�م�ي�ق��ة» ال��ذي
يعرض بعد اشهر ،املقتبس عن روايتها التي
حملت االسم نفسه الصادرة عام .1957
ك �ت��ب س �ي �ن��اري��و ال �ف �ي �ل��م زاك ه �ي �ل��م وس ��ام
ليفينسون ،وأخ��رج الفيلم أدري��ان ل�ين ،العائد
ال � ��ى ال �س �ي �ن �م��ا ب �ع��د  18ع ��ام ��ا م ��ن ال �غ �ي��اب،
وال � ��ذي ارت �ب ��ط اس �م��ه ب ��أف�ل�ام اع �ت �م��دت على
«الغريزة االساسية» والعوامل النفسية وعدم

االستقرار العاطفي ،في إثارة التوتر ،والرعب،
م�ن�ه��ا «ع ��رض ق ��ذر»« ،ج��اذب �ي��ة ق��ات �ل��ة»9½« ،
أسابيع» ،و«خائنة».
ت ��دور ق�ص��ة ال�ف�ي�ل��م ح ��ول ال��زوج�ي�ن ال�ش��اب�ين
«ف �ي��ك» ال��راض��ي ب��ال��واق��ع ،ال ��ذي ي ��ؤدي دوره
ب��ن أف�ل�ي��ك ،و«م�ي�ل�ن��دا» ال�ت��ي ت��ري��د االستمتاع
بحياتها ،وتقوم بدورها انا دي ارماس .فبعد
ان يختفي ال�ح��ب م��ن حياتهما ،تحت تأثير
الروتني وامللل ،وتجنبا للطالق ،يلجآن الى لعبة
خطرة ،فيتفقان على حرية ميلندا في اقامة
م��ا ت�ش��اء م��ن ال�ع�لاق��ات ..لكن امل��وت يتخطف

عشاق «ميلندا» الواحد بعد اآلخر ،في ظروف
يلفها الغموض ..فمن يكون الجاني؟!
«ميلندا» توجه اصبع االتهام الى «فيك» ،لكنها
ال تملك دليال يقنع أح��دا بما ت��رى .تستأجر
تحريا خ��اص��ا فيقتله «ف�ي��ك» .وأخ�ي��را تقطع
«ميلندا» الشك باليقني ..وتثبت ان «فيك» الذي
أكلت الغيرة قلبه ،ول��م يستطع تحمل املزيد،
راح يحاول استعادة زوجته بسلسلة جرائم
القتل .انها صورة لذهان خطير ،وراء الواجهة
امل �ث��ال �ي��ة ل �ل �ح �ي��اة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ال �ض��واح��ي
الهادئة.

مشهد من الفيلم

البحرين للسينما ،في الفترة من  4إلى 8
مارس الجاري.
دور العرض
أص �ب �ح��ت دور ال� �ع ��رض ال �س �ي �ن �م��ائ��ي محليا
خ ��اوي ��ة ع �ل��ى ع ��روش �ه ��ا م �ن��ذ أول م ��ن أم��س
بعد ق��رار مجلس ال ��وزراء بغلقها ،م��ا يعرض
شركات التوزيع السينمائي لخسائر فادحة،
ال سيما أن الخليج من األسواق املهمة لألفالم
السينمائية خاصة العاملية منها ،وعلى خلفية
إغالق دور العرض املحلية في الخليج بشكل
عام ،أعلن موقع هوليوود ريبورتر عن تأجيل
عرض فيلم جيمس بوند «»No Time to Die
حول العالم إلى نوفمبر املقبل ،وذلك بعدما كان
من املفترض طرحه عامليا في أبريل املقبل ،إال

أن انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل
مفزع دف��ع صناع الفيلم لعرضه في نوفمبر،
وذل ��ك ب�ع��د أي ��ام قليلة م��ن ت��أج�ي��ل ج��ول�ت��ه في
الصني ألجل غير مسمى لنفس السبب.
تأجيل ط��رح الفيلم ف��ي م��وع��ده وغ�ي��اب��ه عن
ال �ص�ين تسببا ف��ي خ�س��ائ��ر ل�ص�ن��اع الفيلم
ت� �ت ��راوح م��ا ب�ي�ن  30إل ��ى  50م �ل �ي��ون دوالر
أم� �ي ��رك ��ي ،خ ��اص ��ة أن ال �ف �ي �ل��م ه ��و ال�ن�س�خ��ة
األخ �ي��رة م��ن فيلم ال�ع�م�ي��ل «ج�ي�م��س ب��ون��د»،
واح��د م��ن أع��رق س�لاس��ل السينما العاملية،
ويقوم ببطولته النجم دانييل كريج ،ويعتبر
الفيلم هو النسخة ال�ـ 25من السلسلة ،حيث
ق��دم كريج قبل ع��دة سنوات فيلم ،Specter
وح�ق��ق ن�ج��اح��ا ك�ب�ي��را ،وي �ش��ارك ف��ى بطولة
ال�ف�ي�ل��م ن�ج��م األوس �ك ��ار امل �ص��ري األم�ي��رك��ي
رامي مالك.

Spotlight

حمد العماني
يصوّ ر مسلسل «سما عالية»
ي �ص��ور ال �ف �ن��ان ح �م��د ال �ع �م��ان��ي دوره
في ال��درام��ا الرمضانية «سما عالية»،
م��ن ت��أل �ي��ف ص��ال��ح ال �ن �ب �ه��ان وش�ي�خ��ة
ب��ن ع��ام��ر ،وم��ن إخ ��راج محمد دح��ام
الشمري ،واملسلسل تقع أحداثه بدءًا
من ستينات القرن املاضي حتى حقبة
األلفينات ما بني الكويت ومصر ،حيث
يناقش العمل مجموعة م��ن القضايا
االجتماعية ،ويتضمن خطوطًا درامية
ع� � ��دة ،وت � �ش� ��ارك ف� ��ي ب �ط��ول �ت��ه ن�خ�ب��ة
م��ن ال �ن �ج��وم ،بينهم ج��اس��م ال�ن�ب�ه��ان،
زه� ��رة ال �خ��رج��ي ،س�ل�ي�م��ان ال �ي��اس�ين،
انتصار الشراح ،فوز الشطي ،عبداهلل
ال �ت��رك �م��ان��ي ،ع� �ب ��داهلل ال �س �ي��ف ،غ ��ادة
الكندري ،أحمد النجار وغيرهم ،إلى
جانب مشاركة مجموعة م��ن فنانني

حمد العماني

مصريني هم :نهى رأفت ،أحمد كشك،
حامد ّ
الشراب ،وندى عادل.

الشعيبي يؤجّ ل طرح ألبومه
إلى يوليو المقبل
ق� ��رر ال �ف �ن��ان ال� �ش ��اب ب� ��در ال�ش�ع�ي�ب��ي
تأجيل طرح ألبومه الجديد «بالعربي»
إلى شهر يوليو املقبل ،نظرا للظروف
ال� �ت ��ي ت �ع �ي �ش �ه��ا ال� � �ب �ل��اد ،وك � � ��ان ب ��در
ق��د ط ��رح األغ �ن �ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�لأل�ب��وم
«ب��ال �ع��رب��ي» ع�ل��ى م��وق��ع ال�ف�ي��دي��وه��ات
العاملي يوتيوب لتحقق نجاحا كبيرا،

وكان من املنتظر ان يرى األلبوم النور
خ�ل�ال األي ��ام امل��اض �ي��ة ،غ�ي��ر ان��ه اتخذ
قرارًا بتأجيله.
ويضم ألبوم بدر  6أغنيات َّ
منوعة بني
اللهجة الخليجية واملصرية ،تعامل فيه
م��ع مجموعة م��ن ال�ش�ع��راء وامللحنني
واملوزعني من الكويت والوطن العربي.

عبدالله الخضر «جوكر»
في «سينمائيات»
قال الفنان عبداهلل الخضر لـ سبقلا
إنه يشارك حاليا في بطولة مسلسل
«س�ي�ن�م��ائ�ي��ات» امل �ق��رر ع��رض��ه خ�لال
رم�ض��ان امل�ق�ب��ل .وك�ش��ف الخضر أنه
ي�ج�س��د م �ج �م��وع��ة م ��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات
امل �س �ت��وح��اة م ��ن أف �ل��ام ع��امل �ي��ة؛ م�ث��ل
شخصية الجوكر.
ي��ذك��ر أن مسلسل «س�ي�ن�م��ائ�ي��ات» من
إخ� ��راج ن� ��واف س��ال��م ال �ش �م��ري وإن �ت��اج
مجموعة السالم ،ومن بطولة عدد كبير
من نجوم الكوميديا في الكويت ،منهم
عبد ال�ع��زي��ز املسلم وان�ت�ص��ار ال�ش��راح
وحسن إبراهيم ومحمد الحملي.

عبدالله الخضر
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تراجعت  %3.5في 2019

 639.5مليون دينار توزيعات البنوك
سالم عبدالغفور
ارتفعت رساميل  6بنوك من إجمالي عشرة
ب �ن��وك م�ح�ل�ي��ة ع �ب��ر إص � ��دار أس �ه��م منحة
بقيمة  140مليون دينار ،إذ تراوحت نسب
توزيعات املنحة التي أوصت بها مجالس
إدارات البنوك ما بني  %5و %10عن ،2019
علمًا أن إجمالي التوزيعات النقدية بلغ
 499.5مليون دينار.
وبهذا ترتفع قيمة التوزيعات التي يحصل
عليها ح��ام�ل��و أس�ه��م ال�ب�ن��وك ب�ع��د إض��اف��ة
قيمة ال�ت��وزي�ع��ات النقدية إل��ى املنحة الى
نحو  639.5مليون دي�ن��ار ،بنسبة تراجع
 %3.5على توزيعات  ،2018علمًا أن بنوك:
«الخليج»و«التجاري» و«األهلى» و«وربة»
لم تصدر أسهم منحة عن عام  2019وفقًا
إلحصائية أعدتها شركة بيان لالستثمار
بناء على البيانات املالية للبنوك.
ورغ � ��م أن ت ��وزي �ع ��ات امل �ن �ح��ة ال ت �ع �ن��ي أي
ت �غ �ي �ي ��رات م �ح��اس �ب �ي��ة ع �ل ��ى ه �ي �ك��ل رأس
امل� ��ال األس ��اس ��ي ل�ل�ب�ن��ك امل �ك ��ون م ��ن «رأس
امل��ال امل�ص��در وامل��دف��وع» و«االحتياطيات»
و«األرب��اح املحتجزة» ،فإنها تبقى مؤشرا
مهما للمساهمني ،وتؤكد ثقة بنك الكويت
امل��رك��زي ب�ق��درة البنك امل�ص��در على ال��وف��اء
بالتزاماته تجاه مساهميه.
م ��ا ي �ح ��دث م �ح��اس �ب �ي��ًا ع �ق��ب ات� �خ ��اذ ق ��رار
ت��وزي��ع أس �ه��م امل�ن �ح��ة أن ال�ب�ن��ك يستقطع
ج��زءا م��ن االحتياطيات لتمويلها ،أي أن
القيمة تنتقل م��ن ب�ن��د االح�ت�ي��اط�ي��ات إل��ى
ب �ن��د رأس امل � ��ال امل ��دف ��وع وامل� �ص ��در داخ ��ل
محتوى رأس املال األساسي ،وهو جزء من
الشريحة األولى التي تقع في بؤرة اهتمام
الجهات الرقابية ،ومعايير احتساب معدل
كفاية رأس املال وفقا ملتطلبات «بازل .»3
ويتم احتساب قيمة أسهم املنحة من خالل
تحديد نسبة توزيعات املنحة من إجمالي
األس � �ه� ��م امل� � �ص � ��درة وف � �ق ��ًا ل �س �ع��ر ال �ق �ي �م��ة
االسمية للسهم ،ولكن السؤال :ما مكاسب
البنك ومساهميه من تلك التوزيعات؟
ن�ظ��ري��ًا ع�ن��د ح �ص��ول امل �س��اه��م ع�ل��ى أسهم
منحة ،فإن عملية التفسيخ تخفض القيمة
السوقية .وبالتالي ،فإن املحصلة واح��دة،
كما أنها ال تضيف قيمة جديدة لرأسمال
البنك الذي يظل ثابتًا ،ولكن عمليًا هذا ال
يحدث في املطلق .فالبورصة تعدل سعر
السهم مجددًا وقد تعوض قيمة التخفيض
س��ري�ع��ًا ،وف�ق��ًا للنظرة املستقبلية للسهم
وح � �ج� ��م ال� �س� �ي ��ول ��ة امل� � �ت � ��داول � ��ة ب ��ال� �س ��وق
وال�ق�ط��اع ،فيما تختلف نسبة التعويض

م��ن بنك إل��ى آخ��ر .وب�غ��ض النظر ع��ن كون
ت��وزي�ع��ات املنحة ب��ات��ت ج��زءًا أس��اس�ي��ًا من
ث�ق��اف��ة امل�س��اه�م�ين ف��ي ال �ك��وي��ت وامل�ن�ط�ق��ة،
فإنها عمليًا ثنائية الفوائد ،حيث تسهم
ف��ي زي ��ادة ال�س�ي��ول��ة امل �ت��داول��ة ع�ل��ى السهم
بعد التفسيخ وتعطي انطباعًا جيدًا على
قدرة البنك على التوزيع إلى عدد أكبر من
األسهم في العام املقبل.
ووف� �ق ��ًا مل� �ص ��ادر ب ��ورص ��وي ��ة ،ف� ��إن ت�ف�س�ي��خ
ال �س �ه��م ي�ع�ن��ي ت ��راج ��ع ال �س �ع��ر ال �س��وق��ي له
ب �ع��د إق � ��رار ال �ت��وزي �ع��ات ،ع �ل��ى أس� ��اس آخ��ر
س �ع��ر ت � ��داول ق �ب��ل ال �ج �م �ع�ي��ة ال �ع ��ام ��ة ،مما
ي ��زي ��د ال �س �ي��ول��ة امل � �ت ��داول ��ة وي ��رف ��ع م �ع��دل
دوران السهم ويستقطب شريحة جديدة
م��ن املساهمني .وأش ��ارت تلك امل�ص��ادر إلى
أن اح �ت �ف��اظ امل�س��اه�م�ين ب��أس�ه��م امل�ن�ح��ة أو
اإلق ��دام على بيعها يدخل ف��ي دائ��رة القرار
االس�ت�ث�م��اري ال ��ذي ي��رت�ب��ط ب��آل�ي��ات ال�س��وق
ونوعية املساهم ،فاملساهم الطويل األجل
امل�ت�ف��ائ��ل ب� ��أداء ال�ب�ن��ك سيحتفظ ب��ال�س�ه��م،
خ �ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل ت�ق�ل�ب��ات ال �س��وق وع��دم
توافر بدائل مغرية .أما املضارب أو املساهم
ال ��ذي اش �ت��رى ال�س�ه��م ق�ب��ل م��وع��د الجمعية
ال�ع��ام��ة ب�ه��دف ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�ت��وزي�ع��ات،
فقد يبيعه مباشرة ،أو ينتظر فترة لحني
تعويض انخفاض السعر بعد التفسيخ.
ورغم املنافع التي يجنيها املساهم والبنك
من توزيعات املنحة ،فإن هذ األمر ال يخلو
من األعباء ،حيث توزيعات املنحة تقلص
اح�ت�ي��اط�ي��ات ال�ب�ن��ك ال�ن�ق��دي��ة ،م�م��ا يجعله
في حاجة لتعويضها من األرب��اح ،وتجدر
اإلش� ��ارة ه�ن��ا إل��ى أن ق ��رار مجلس اإلدارة
ب��ال �ت��وزي��ع ي �خ �ض��ع ل��رق��اب��ة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
امل ��رك ��زي ،ال� ��ذي ق ��د ي�ط�ل��ب ت�خ�ف�ي�ض�ه��ا أو
إل�غ��اء ه��ا ف��ي حالة ع��دم االطمئنان لتوافر
احتياطيات كافية لدى البنك ،أو احتماالت
بعدم القدرة على التوزيع النقدي على عدد
أكبر من األسهم السنة املقبلة.
ع� �ل ��ى ص �ع �ي��د م� �ت� �ص ��ل ،ت ��وق� �ع ��ت م� �ص ��ادر
بورصوية عودة جزء كبير من التوزيعات
ال�ن�ق��دي��ة ال ��ى تغطية ض �م��ان��ات ال �ق��روض،
نتيجة تراجع أسعار األسهم بسبب أزمتي
«ك��ورون��ا» و«النفط» ،أم��ا في حالة تعافي
ال �س��وق م ��رة أخ ��رى س��ري�ع��ًا ف ��إن ال�س�ي��ول��ة
ق ��د ت� �ع ��ود إل � ��ى ال� �ب ��ورص ��ة م � �ج� ��ددًا .ي��ذك��ر
أن إج�م��ال��ي األرب� ��اح ال�ص��اف�ي��ة ل�ل�ب�ن��وك قد
ت��راج�ع��ت ال�ع��ام امل��اض��ي بنسبة  %0.4إلى
 980مليون دينار ،فيما ارتفعت اإلي��رادات
التشغيلية ب�ن�س�ب��ة  %3.3إل ��ى  2.8مليار
دينار.

إفصاحات
«الخليج» :استقالة عضو
أعلن بنك الخليج عن استقالة ب��در عبداملحسن الجيعان من عضوية مجلس
اإلدارة ،على أن يجتمع املجلس في وقت الحق للنظر في االستقالة واتخاذ القرار
املناسب بشأنها.

«االمتياز» :عقد بـ  9.8ماليين دينار
أف��ادت مجموعة االمتياز االستثمارية ب��أن إح��دى الشركات التابعة واململوكة
بنسبة  50.69ف��ي امل �ئ��ة ،وق�ع��ت ع�ق�دًا خ��اص��ًا ب��إن�ش��اء وإن �ج��از وص�ي��ان��ة ط��رق
وخدمات بمنطقة خيطان الجنوبي ،التابعة ل��وزارة األشغال العامة بقيمة 9.8
ماليني دينار ملدة  18شهرًا.
وقالت في بيان للبورصة أمس ،إنه من املتوقع أن تحقق الشركة التابعة نسبة
هامش رب��ح قدرها  2في املئة  4 -في املئة من قيمة العقد ،مع العلم أن نسبة
هامش الربح املذكور هي نسبة تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعودًا وهبوطًا في
ضوء مراحل سير املشروع ومدة التنفيذ ونسب اإلنجاز ومدى تحقيق النتائج
الفعلية.

«الخليج للتأمين»:
فتح باب الترشح للعضوية
قالت شركة الخليج للتأمني :إنه قد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة
مجموعة الخليج للتأمني ل�ل��دورة املقبلة ،ومدتها ث�لاث س�ن��وات ،وال ��ذي سيتم
انتخابه في اجتماع الجمعية العامة العادية املقرر انعقاده بتاريخ  23مارس
الجاري.
وأوضحت في بيان للبورصة أن��ه على من يرغب في الترشح أن يتقدم بطلب
ترشحه على النموذج املعد لذلك ،على أن يكون مستوفيًا الشروط والضوابط
الواجب توافرها بموجب القوانني واللوائح ذات الصلة ومنها قانون الشركات.

«األولى للوقود»:
 3.8ماليين دينار أرباح 2019
حققت الشركة األولى للتسويق املحلي للوقود  3.8ماليني دينار أرباحًا صافية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2019بنسبة نمو  1.4في املئة عن العام
السابق ،بربحية  9.67فلوس للسهم الواحد.
وبينت الشركة في إفصاحها للبورصة أن إجمالي اإلي ��رادات التشغيلية بلغ
 152.6مليون دينار منخفضة بنسبة  1.31في املئة من  154.6مليون دينار،
فيما ارتفعت موجوداتها بنسبة  4.55في املئة إلى  121.2مليون دينار.

تطور التوزيعات النقدية والمنحة للبنوك خالل  4سنوات (بالمليون دينار)

639.5

663

140

151

499.5

512

2019

2018

543

495

135

130

408

توزيعات منحة

365
توزيعات نقدية

2016

2017

انفوغراف سبقلا

¶  140مليون دينار زيادة في رساميل  6مصارف عبر إصدار أسهم منحة
¶  499.5مليون دينار إجمالي التوزيعات النقدية لثمانية بنوك
¶ تغطية ضمانات األسهم قد تلتهم الجزء األكبر منها إذا تأخر تعافي السوق
¶ السيولة قد تعود إلى البورصة مجدداً في حالة تسجيل السوق ارتفاعاً سريعاً
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«بلومبيرغ» :أول مناورة في المواجهة

السعودية ُت ِّ
صعد حربها النفطية ضد روسيا
¶ تعهدت بزيادة إنتاجها إلى  12.3مليون برميل يوميا ً في أبريل المقبل

حسام علم الدين
أوضحت وكالة بلومبيرغ ان السعودية
ص� � �ع � ��دت ح� ��رب � �ه� ��ا ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة ب �ت �ع �ه��د
«ارام � �ك� ��و» ب ��زي ��ادة ان �ت��اج �ه��ا ال ��ى 12.3
م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل م ��ن ال �ن �ف��ط ي��وم �ي��ا ف��ي
اب��ري��ل امل �ق �ب��ل ،الف �ت��ة ال ��ى ه ��ذا االرت �ف��اع
الكبير في انتاج الخام السعودي كفيل
باغراق االسواق النفطية بالخام.
وق ��ال ��ت ال ��وك ��ال ��ة ف ��ي ت �ق��ري��ر :ان زي� ��ادة
ان � �ت� ��اج ال� �ن� �ف ��ط ال � �س � �ع ��ودي ب � � � �ـ %25ع��ن
الشهر املاضي يرفع ام��دادات «ارامكو»
الى اعلى طاقاتها ،مما يشير (بحسب
م � � �ص� � ��ادر) ال � � ��ى ان ال� � ��ري� � ��اض ت �س �ت �غ��ل
م �خ ��زون ��ات �ه ��ا االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة الغ � ��راق
االسواق باكبر كميات ممكنة من الخام
باسرع وقت ممكن .علما ان السعودية
ان �ت �ج��ت  9.7م�لاي�ين ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا في
فبراير.
وأض� � � ��اف� � � ��ت :ان االج� � � � � � ��راء ال � �س � �ع� ��ودي
ب �ت �خ �ف �ي��ض اس� �ع ��ار خ��ام��ات �ه��ا واغ � ��راق
االس � � � ��واق ب ��ال� �خ ��ام ي �ش �ي��ر ال � ��ى أح� ��دث
مناورة فيما يشبه حربًا نفطية طويلة
ومريرة بني الرياض وموسكو.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة
ان �ه��ا ت �س �ت �خ��دم م �خ��زون��ات �ه��ا ال�ن�ف�ط�ي��ة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل ��زي ��ادة االم � � ��دادات ف��ي
وق � � ��ت ق� �ص� �ي ��ر ل � �ل � �غ� ��اي� ��ة ،م� ��وض � �ح� ��ة ان
السعودية التي تخزن الخام في الداخل
لديها منشآت تخزين استراتيجية في
روت��ردام (هولندا) واوكيناوا (اليابان)
وم �ي �ن��اء س �ي��دي ك��ري��ر (م� �ص ��ر) ،اال ان��ه
ليس ل��دى روسيا شبكة من مخزونات
النفط االستراتيجية.
وق� � ��ال ب � ��وب ك ��اك �ن ��ال ��ي م ��ؤس ��س ش��رك��ة
راب� �ي ��دان ل �ل �ط��اق��ة وم� �س ��ؤول س��اب��ق ف��ي

البيت األب�ي��ض :دخ��ل النفط في اس��واق
ح��رة ،وال�ع��ال��م ي��وش��ك ان يتعلم بسرعة
ك �ب �ي��رة م� ��دى اه �م �ي��ة االس� �ت� �ق ��رار ال ��ذي
ي �م �ث �ل��ه ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل�ل�اق �ت �ص��اد

وال ��وض ��ع ال �ج �ي��وس �ي��اس��ي ول �ي��س ف�ق��ط
بالنسبة لسوق النفط العاملي .واشارت
«ب�ل��وم�ب�ي��رغ» ال��ى ان��ه ل�ع�ق��ود م��ن ال��زم��ن
ت �م��ت ال �س �ي �ط��رة ال� ��ى ح ��د ك �ب �ي��ر ب �س��وق

سعر التعادل لميزانيات دول الخليج (بالدوالر للبرميل)
البلد

2019

2020

الكويت

54.3

54.7

قطر

48.8

45.7

االمارات

70.2

70

السعودية

86.5

83.6

عُ مان

87.3

87.6

البحرين

95.1
المصدر :بيانات صندوق النقد الدولي
* قد تكون شاملة دخل االستثمار

91.8

ال�ن�ف��ط ،خ�ص��وص��ا م��ن ق�ب��ل االم�ي��رك�ي�ين
الذين ح��ددوا حصص انتاج شركاتهم
ال�ن�ف�ط�ي��ة ف��ي ال �ن �ص��ف االول م��ن ال �ق��رن
ال �ع �ش��ري��ن وم ��ن ق �ب��ل م�ن�ظ�م��ة اوب� ��ك ف��ي
م��ا ب�ع��د ،اال ان��ه الح�ق��ا ع�م��دت ال�ش��رك��ات
ال�ن�ف�ط�ي��ة االم �ي��رك �ي��ة واوب � ��ك ال ��ى تقلب
االنتاج ،حيث قامت بزيادة انتاج النفط
ف��ي اوق ��ات ال �ش��ح وخ�ف�ض�ت��ه ف��ي اوق��ات
انخفاض الطلب للحفاظ على استقرار
االس� �ع ��ار .وت��اب �ع��ت :ل �ك��ن م��ع ان�خ�ف��اض
الطلب على النفط بشكل سريع بسبب
ال�ت��أث�ي��ر االق �ت �ص��ادي ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا
ف�م��ن املحتمل ان يجبر ارت �ف��اع االن�ت��اج
ال� �س� �ع ��ودي (ال� � ��ذي ق ��د ي �ع �ق �ب��ه اح �ت �م��ال
ارتفاع االنتاج الروسي) شركات النفط
العاملية على تخزين النفط الخام بدال
م��ن تكريره بشكل ف��وري ،وه�ن��اك تجار
نفط يبحثون عن ناقالت نفط لتخزينه.

«فيتش» :هبوط النفط يضغط على تصنيفات
بعض الدول المصدرة
قالت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني امس إن الهبوط الحاد في
أسعار النفط ،في حال استمراره ،سيدفع على األرجح تصنيفات
سيادية ل��دول ُم�ص��درة أضعف ماليا لالنخفاض ،وبخاصة تلك
الدول ذات الضغط اإلضافي الناجم عن ربط أسعار الصرف.
وقال كبير محللي التصنيفات السيادية للشرق األوسط وافريقيا
لدى فيتش يان فريدريخ لرويترز ،إنه من املرجح أن تظل أسعار
النفط منخفضة لبعض الوقت ،وإن دوال بدءا من السعودية والعراق
وسلطنة عمان وحتى نيجيريا وأنغوال جميعها محل تركيز .وقال
فريدريخ «الدول التي يتسم مركزها الخارجي بالحساسية بعض
الشيء ولديها سعر صرف ثابت هي بالتأكيد األكثر حساسية».
وب �ت �ن��اول دول ب�ع�ي�ن�ه��ا ،ق ��ال إن االح�ت�ي��اط�ي��ات امل��ال �ي��ة للسعودية

وص�ن��دوق ال�ث��روة السيادي لديها ي��وف��ران مصدة لكن ليس هناك
«متسع النهائي» في ما يتعلق بتصنيف البالد عند ( Aمع نظرة
مستقبلية مستقرة) عند اختفاء املصدات .وأض��اف أن استمرار
ارت�ف��اع الدين الحكومي في سلطنة عمان «سيكون مبعث قلق»،
بينما تصنيف نيجيريا عند( B+مع نظرة مستقبلية سلبية) قد
يواجه مشكالت إذا التهمت «محاوالت مطولة» للدفاع عن ربط عملة
البالد الكثير من احتياطياتها الدولية .ويفيد محللو فيتش بأن
االعتماد على السلع األولية في أنغوال والعراق وسورينام والغابون
هو األكثر وضوحا في العالم ،وأن هناك عشر دول نامية أخرى
تحتل السلع األولية فيها أكثر من سبعني في املئة من دخل النقد
األجنبي.
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لفصله تعسفياً

عقاريات
سليمان الدليجان
@aldilaijan
aldilaijan@hotmail.com

توقعات العقار في  2020مع انخفاض النفط
ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن أس �ب��اب ان �خ �ف��اض أس �ع��ار النفط
ف��إن اس�ت�م��رار هبوطها سيؤثر حتمًا على ق��رارات
الكثير لالستثمار بالسوق العقاري خوفًا من توقف
ال�ح�ك��وم��ة ع��ن اإلن �ف ��اق اإلن �ش��ائ��ي ك��االس �ت �م��رار في
إن �ش��اء ال�ب�ن��ى التحتية وصيانتها وإق��ام��ة الجسور
والتقاطعات ،وإنشاء طرق وحدائق جديدة وتوسعة
ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي وغ �ي ��ره ��ا .ف �ف��ي ع� ��ام  2008بعد
حلول األزم��ة املالية العاملية تباطأ نمو أسعار العقار
وانخفضت  %30خ�لال سنة واح��دة! كانت أسعار
 400م 2في ابو فطيرة شارع واحد قد بلغت قبل ذلك
 110آالف فانخفضت إلى ما بني  80 - 75ألف دينار
كذلك ك��ان ال�ح��ال ف��ي القطاع االستثماري وغ�ي��ره!!.
كان تأثر أصحاب األراض��ي السكنية واالستثمارية
والتجارية الخالية أكثر من العقارات امل��درة ،لذلك إن
ك��ان ه�ن��اك ت�ب��اط��ؤ أو ان�خ�ف��اض ق ��ادم س�ي�ك��ون على
األراضي الخالية أكبر من املؤجرة.
ال شك أن تباطؤ اإلنفاق اإلنشائي داخل الدولة سيكون
له أثر سلبي في سير أعمال الدورة االقتصادية التي

َّ
تولد بالنهاية قلة الفرص االستثمارية ة املتاحة.
م��ن ناحية أخ��رى ف��إن إع�ل�ان أح��د ال�ت�ج��ار (إن صح
ال �خ �ب��ر) ع��ن تخفيض  %50م��ن إي �ج ��ارات امل�ط��اع��م
واملقاهي التي زاد عدد املجمعات فيها أكثر من 25
  30مجمعا م�م�ت��دا م��ن ال �ب��دع إل��ى ن�ه��اي��ة ال�ش��ري��طال�س��اح�ل��ي ع�ن��د الفحيحيل ي��دل ع�ل��ى أم��ري��ن :األول:
مراعاة املالك لظروف املستأجرين ،والثاني :توقعاته
لألسوأ خالل األشهر القادمة.
وال �ظ��اه��ر أن ه �ن��اك ان �خ �ف��اض��ا ق ��ادم ��ا ب��اإلي �ج��ارات
خالل األشهر القادمة عند القطاعات املتميزة بكثرة
ال�ع��روض ،لذلك ف��إن التداعي ل��دى الجهات الحكومية
املسؤولة عن الوضع االقتصادي لألسوأ (إن حصل)
تأثرًا باستمرار انخفاض أسعار النفط وأث��ره على
حركة العقار سيكون أفضل من عدم اتخاذ قرارات
اق�ت�ص��ادي��ة م� ّ�ح��رك��ة ،ك��ذل��ك إش� ��راك ال �ق�ط��اع ال�خ��اص
وتخفيض إي�ج��ارات املباني الحكومية املؤجرة على
األف��راد واملؤسسات سيشجع الكثير على استمرار
أعماله ّ
ألن كثيرا من املشاريع الصغيرة واملتوسطة

«األجنبية» ارتفعت % 3.9

 36.2مليار دينار ودائع القطاع
الخاص في يناير
أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت املركزي انخفاض
عرض النقد بمفهومه الواسع «ن  ،»2بنسبة  %0.2في
ي�ن��اي��ر امل��اض��ي ع�ل��ى أس��اس ش �ه��ري ،م�س�ج�لا  38مليار
دينار.
وق��ال��ت إدارة ال �ب �ح��وث االق �ت �ص��ادي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ب�ن��ك في
جداول إحصائية لـ«كونا» :إن ودائع القطاع الخاص لدى
ال�ب�ن��وك املحلية ب��ال��دي�ن��ار الكويتي انخفضت ف��ي يناير
املاضي  0.4في املئة ،لتبلغ  33.5مليار دينار.
وأض��اف��ت :إن ودائ��ع القطاع الخاص بالعمالت األجنبية
ارتفعت بنسبة  3.9في املئة ،لتبلغ  2.6مليار دينار؛ ليبلغ
إجمالي ودائع القطاع الخاص  36.2مليار دينار.
ّ
وبينت أن إجمالي أرص��دة مطالب البنوك املحلية على
البنك املركزي بالدينار املتمثل في سندات «املركزي» في
شهر يناير املاضي استقر عند مستوى  2.97مليار دينار.
وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك املحلية ارتفع

ب�ن�س�ب��ة  0.5ف��ي امل �ئ��ة ،ل�ي�س�ج��ل ن�ح��و  7م �ل �ي��ارات دي �ن��ار.
وأوض�ح��ت أن ص��اف��ي امل��وج��ودات األجنبية ل��دى البنوك
امل�ح�ل�ي��ة ارت �ف��ع  1.5ف��ي امل �ئ��ة ف��ي ي �ن��اي��ر امل ��اض ��ي؛ ليبلغ
 7.1م�ل�ي��ارات دي �ن��ار ،ف��ي ح�ين ارت�ف�ع��ت ودائ ��ع ألج��ل ل��دى
َ
ملياري دينار.
«املركزي» بنسبة  2.5في املئة ،لتبلغ
وأفادت اإلدارة بأن أرصدة التسهيالت االئتمانية النقدية
امل �س �ت �خ��دم��ة ل�ل�م�ق�ي�م�ين (ال � �ق� ��روض) ارت �ف �ع��ت ف ��ي ي�ن��اي��ر
امل��اض��ي  0.4ف��ي املئة ع��ن مستواها املسجل ف��ي ديسمبر
املاضي ،لتبلغ  38.5مليار دينار.
وذكرت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة
استحقاق عام واحد استقر عند  3في املئة ،مشيرة إلى
ارتفاع تمويل الواردات الكويتية في يناير بنسبة 9.1
في املئة ،في حني استقر متوسط سعر ص��رف ال��دوالر
األميركي مقابل الدينار الكويتي عند  303.4فلوس لكل
دوالر( .كونا)

امل � �ح ��رك األس� ��اس� ��ي ألي ن �م��و اق� �ت� �ص ��ادي ب��ال �ب �ل��د.
خصوصا أنهم ق��د ق��ام��وا بإنشاء مشاريعهم على
أراض ��ي ال��دول��ة أو م �ب��ان م��ؤج��رة م��ن ال��دول��ة ،وي�ب��رز
هنا دعم الدولة للطبقتني ،منعًا ألي تصفية أو إنهاء
ألعمالهم.

أخالق التجار
حدثني أح��د أص�ح��اب ال��دواوي��ن م��ن كبار السن عن
ح��ادث��ة ب��االرب�ع�ي�ن�ي��ات ب�ين ش�خ��ص أراد ش ��راء 100
كيس سكر بقيمة  8روبيات من أحد تجار الكويت
وتم له ذلك ،لكن لم يكن املال متوفر لديه ،قرر السفر
إل ��ى ب �غ��داد مل ��دة ش�ه��ري��ن ورج ��ع وع �ن��د م� ��روره على
التاجر وهو يقدم خطوة ويؤخر خطوة لعدم تمكنه
من استكمال قيمةَ السكر ،ن��اداه التاجر عندما رآه
تشتر السكر؟ ..خذه فقد ارتفع
بالسوق وقال له ِل َم ل ْم
ِ
سعره م��ن  8روب�ي��ات إل��ى  13روب�ي��ة للكيس والربح
ليس ل��ي ب��ل ل��ك ،ألن��ي ق��د أعطيتك كلمة قبل ارت�ف��اع
سعره!!

ل أزمة العاملين
ح ّ
في المنطقة المقسومة
قالت الشركة الكويتية لنفط الخليج في بيان
للعاملني في مناطق العمليات املشتركة إنه في
ظل الظروف الحالية بسبب فيروس الكورونا
امل �س �ت �ج ��د وم � ��ا ت ��رت ��ب ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن إج� � � ��راء ات
احترازية على عدة مستويات وتتويجًا ملا تم
م��ن ج�ه��ود وتنسيق دائ��م ومستمر على م��دار
ال�س��اع��ة خ�لال األي��ام امل��اض�ي��ة م��ع املعنيني من
ال�ج��ان�ب�ين ت��م ال�ت��وص��ل ل�ت��واف��ق م�ش�ت��رك بشأن
م � ��رور ع��ام �ل �ي �ه��ا ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ألم ��اك ��ن ع�م�ل�ه��م
ف��ي م �ن��اط��ق ال�ع�م�ل�ي��ات امل �ش �ت��رك��ة ع �ب��ر امل�ن��اف��ذ
ال�ب��ري��ة ،وس�ي�ت��م تنفيذها بالتنسيق م��ع ع��دد
م��ن الجهات املعنية م��ن الجانبني بما يضمن
ً
سالمة الجميع أوال ويحافظ على سير العمل
ف��ي ت�ل��ك امل �ن��اط��ق .وس�ت�ق��وم ال�ش��رك��ة الكويتية
ل �ن �ف��ط ال �خ �ل �ي ��ج ب � ��اإلع �ل��ان ع� ��ن ك� ��ل ت �ف��اص �ي��ل
وآل�ي��ة التطبيق ال�ت��ي تضمن س�لام��ة ك��وادره��ا
البشرية وتأمني جميع مناطق العمل التابعة
ل �ه��ا ،واس �ت �م��رار س �ي��ر ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
واإلن�ت��اج�ي��ة ف��ي منطقتي العمليات املشتركة
(الخفجي – الوفرة).

المدير التنفيذي السابق لمصفاة
فيتنام يشتكي «البترول العالمية»
سعد الشيتي
ع �ل �م��ت سبقلا م� ��ن م � �ص� ��ادر ق ��ان ��ون� �ي ��ة ،ان امل ��دي ��ر
التنفيذي السابق لشركة مصفاة فيتنام ،تقدم بانذار
رس �م��ي ض ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة ش��رك��ة ال �ب �ت��رول
ال�ع��امل�ي��ة واع �ض��اء مجلس ادارة ال�ش��رك��ة بصفتهم،
بني بموجبه انه كان يعمل بشركة البترول العاملية،
وت��م إلحاقه للعمل في شركة مصفاة فيتنام ،حيث
تقلد العديد من املناصب بتلك الشركة ،حتى وصل
ملنصب املدير التنفيذي للمصفاة ،ومن ثم تم فصله
تعسفيا ومن دون أسباب .وقالت املصادر القانونية

نفسها ،ان الشركة كانت قد استندت بقرار الفصل
لتقرير داخ�ل��ي اح�ت��وى على وق��ائ��ع وادع� ��اءات غير
صحيحة وب�ن��اء على م��ا ورد ف��ي ه��ذا التقرير ال��ذي
استندت اليه الشركة فان مدير املصفاة السابق تقدم
بدعوى جزائية «ت��زوي��ر في مستندات» ضد كل من
شارك واعد هذا التقرير.
وأض� ��اف� ��ت ان ال �ش ��اك ��ي ح� ��ذر م �ج �ل��س ادارة ش��رك��ة
ال�ب�ت��رول ال�ع��امل�ي��ة ب��اإلن��ذار م��ن ض ��رورة ع��دم العبث
باملستندات التي بني عليها تقرير الشركة ،وشدد
على ض��رورة تقديم كل املستندات لجهات التحقيق
وانهم يتحملون التبعات القانونية.
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مسؤولون وخبراء يؤكدون لـ سبقلا:

ال رسوم على إلغاء تذاكر السفر« ..القهرية»
دفعت اإلجراءات الوقائية «القهرية» ضد فيروس كورونا ،ومنها
قرار الحكومة بإلغاء رحالت السفر من وإلى  7دول موبوءة ،إلى
انتشار حالة من الفوضي داخل قطاع السفر والطيران بعد أن
اشتكى مسافرون من فرض رسوم على إلغاء تذاكر سفرهم
سواء الدول المحظور السفر إليها أو الوجهات المختلفة من غير
«الدول المحددة» باإللغاء.

حاالت إلغاء الرحالت نوعان:

■ األول مشمول
بالوجهات المحظور
السفر منها وإليها
معفى من الرسوم

دينا حسان
أوض�ح��ت م�ص��ادر مطلعة أن ه�ن��اك نوعني
من املسافرين الذين أبدوا رغبة في اإللغاء،
أول�ه�م��ا :مسافرو ال��دول امل�ح�ظ��ورة ،وأولئك
بإمكانهم استراداد قيمة التذكرة كاملة من
دون خصم رسوم اإللغاء ،وثانيهما :الذين
اس�ت�ع��دوا للعطلة الصيفية م�ب�ك�رًا وق��ام��وا
ب�ح�ج��ز رح�لات �ه��م إل ��ى وج �ه��ات أخ� ��رى غير
املوبوءة ،لكنهم أرادوا إلغاء السفر بالكلية
نظرًا لدوافع الخوف والرعب من الفيروس،
وف � ��ي ه � ��ذه ال� �ح ��ال ��ة ت� �ق ��وم ش ��رك ��ة ال �ط �ي��ران
ب�ت�م��دي��د ال �ح �ج��وزات ل �ل��راغ �ب�ين ،وف ��ي ح��ال
رفضه يتم فرض رسوم اإللغاء.

تغيير املوعد
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أك��د م�ص��در ف��ي ال�ط�ي��ران املدني
ع ��دم ت�ل�ق��ي اإلدارة ألي ��ة ش �ك ��اوى ف ��ي ش��أن
ف��رض رس��وم إلغاء تذاكر املسافرين ،وأبلغ
امل�ص��در سبقلا ب��أن ش��رك��ات ال�ط�ي��ران تقوم
ً
فقط بتغيير م��وع��د ال�ت��ذك��رة فمثال إن كان
هناك حجز بتاريخ  10م��ارس يتم تمديده
إلى  10سبتمبر أو أكتوبر وهكذا .وأضاف
أن� ��ه ال ي� �ج ��وز أب� � �دًا ت �ح��ت أي ظ� ��رف خ�ص��م
رسوم إلغاء التذاكر في ظل الظروف القهرية
املترتبة على تفشي فيروس كورونا «كوفيد
.»19
وذك � � ��ر امل � �ص� ��در أن ك� �ث� �ي ��را م� ��ن امل �س��اف��ري��ن
قاموا بتأجيل رحالتهم بالفعل حتى على
الوجهات القريبة مثل دب��ي وال��دوح��ة وهي
وجهات ليست مشمولة في قرار حظر السفر
وم ��ع ذل ��ك ف ��إن ال ��رح�ل�ات إل�ي�ه��ا ت �ك��اد ت�ك��ون
معدومة ،إذ إن الناس جميعًا ال يرغبون في
السفر ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن وغالبيتهم قاموا

■ الثاني إلى دول
ووجهات أخرى لكنه
يرغب في إلغاء
سفره ..من حقه
التمديد فقط

مسافرون يشتكون
من خصم رسوم إلغاء
عند استرداد قيمة
التذاكر
اإلجراءات الوقائية
بمنع السفر إلى الدول
الموبوءة تعفي من
فرض الرسوم
في الظروف العادية
تصل عمولة اإللغاء كحد
أدنى  %١٥من قيمة
التذكرة
وكاالت السفر تلقت
تعميما ً من جميع
شركات الطيران بعدم
الخصم على التذاكر

بتأجيل أية مصالح إلى حني اتضاح الرؤية
حول الفيروس ،إذن الجميع يترقب عن كثب
املخاطر وم��واج�ه��ة ال�ف�ي��روس ،معتبرين أن
قرار عدم السفر ألي جهة كانت أفضل سبيل
للتحوط من هذا الوباء املميت.
من جهتهم ،أك��د خبراء في مجال السياحة
والسفر لـ سبقلا ،أن العميل لديه كل الحق
ف ��ي اس� �ت ��رج ��اع م ��ا دف� �ع ��ه ف ��ي ث �م��ن ت��ذك��رة
ال�ط�ي��ران خ��اص��ة بالنسبة للتذاكر ال�ت��ي تم
إل �غ��اؤه��ا خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ال��راه �ن��ة وامل�ت�ع�ل�ق��ة
بأزمة فيروس كورونا.
وف��ي ه��ذا الصدد ،يقول املدير العام لشركة
ع��ال��م ال�ص��ال�ح�ي��ة ل�ل�س�ي��اح��ة وال �س �ف��ر ،أيمن
زن��داح :إن هناك سياسات مختلفة لوكاالت
ال �س �ي��اح��ة وال �س �ف��ر ب �ش��أن اس �ت��رج��اع قيمة
ال �ت��ذك��رة ف��ي ح��ال إل�غ��ائ�ه��ا نتيجة للوضع
ال ��راه ��ن وال � �ق� ��رارات ال �ت��ي ج ��دت ب �ش��أن منع
السفر ل�ع��دد م��ن ال�ب�ل��دان ال�ت��ي انتشر فيها
فيروس كورونا ،وبالنسبة لنا فنحن نعطي

للعميل كامل املبلغ املسترجع من قبل شركة
ال�ط�ي��ران ،وإذا ش��ك العميل ف��ي قيمة املبلغ
امل �س �ت��رج��ع ن �ق��وم ب��االس �ت �ش �ه��اد ب��اإلي�م�ي��ل
وامل��راس�لات التي تمت ب�ين الوكالة وشركة
الطيران كنوع من االطمئنان للعميل.

«فترة قهرية»!
ومن الجدير بالذكر أنه يوجد مكاتب أخرى
تقوم بأخذ عمولة م��ن املسافر على عملية
إل �غ��اء ال �ت��ذك��رة ،ب�ح��ق امل�ج�ه��ود امل �ب��ذول من
قبلها ومخاطبتها لشركة ال�ط�ي��ران والتي
تستغرق وقتا طويال ،ففترة إلغاء التذكرة
ت�ت��راوح ما بني األس�ب��وع إل��ى شهرين ،وفقًا
لطبيعة التذكرة إذا كانت مستخدمة كليًا أو
جزئيًا ،وع��ادة استرجاع الجزء من التذكرة
غير املستخدم يأخذ وقتا أط��ول والتذكرة
ال�ت��ي ل��م تستخدم نهائيًا ت��أخ��ذ وق�ت��ا أكثر
أيضًا.
وأك��د زن��داح أن املسافر ليس له أي ذنب من

عموميتها و َّزعت  % 5نقداً

توصية بتوزيع  %5نقداً و %3منحة

«عقار لالستثمار» :استحواذ
على  %29من «المنار للتمويل»
هبة حماد
ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ش��رك��ة
عقار لالستثمارات العقارية عبداللطيف
اإلب��راه �ي��م :إن ال�ش��رك��ة استطاعت إتمام
صفقة االستحواذ على نسبة  29في املئة
من أسهم شركة املنار للتمويل واإلجارة،
وبلغت تكلفة االستحواذ اإلجمالية 5.76
م�لاي�ين دي �ن ��ار ،وت �ع��د ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة من
ال�ص�ف�ق��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل��دى ال�ش��رك��ة،
وس � �ي � �ك ��ون ل� �ه ��ا أث� � ��ر ك �ب �ي ��ر ف � ��ي ت �ن��وي��ع
االيرادات لديها مستقبال.
وأردف االب��راه �ي��م ع�ل��ى ه��ام��ش اجتماع
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ال �ع��ادي��ة ل�ل�ش��رك��ة،
ان ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة ان�ع�ك�س��ت ع �ل��ى ن�ت��ائ��ج
ال �ش��رك��ة امل��ال �ي��ة خ�ل�ال ع ��ام  ،2019حيث
بلغت ارب ��اح االس�ت�ح��واذ الناتجة عنها
 2.65مليون دي�ن��ار ،ت��م تسجيلها ضمن
ارباح الشركة في قائمة الدخل.
وب �ّي نّ�� ان ال �ش��رك��ة ق ��ام ��ت ب �ب �ي��ع ق�س�ي�م��ة
الري الصناعية «حق انتفاع» بمبلغ 2.2
ّ
مليون دينار ،وقد حققت أرباحًا ،قدرها
 530أل��ف دي �ن��ار ،ف��ي ح�ين ت�ف��اوض��ت مع
احد البنوك في االم��ارات للحصول على
تسهيالت ائتمانية بقيمة  4.12ماليني
دينار.
وأش ��ار اإلب��راه�ي��م إل��ى أن ع��ام  2019كان
م �م �ت �ل �ئ��ًا ب � ��األح � ��داث ال� �ع ��ام ��ة ف� ��ي ح �ي��اة
الشركة ،حيث ت��م انتخاب مجلس ادارة
ج��دي��د ،وك��ذل��ك ت��م اج � ��راء ت �غ� ّ�ي��رات على

جانب من عمومية «عقار لالستثمار» العقارية

مستوى االدارة التنفيذية ،وق��د انعكس
ف��ي ن�ه��ج ال�ش��رك��ة وأول��وي��ات االستثمار
واالستراتيجية االستثمارية بها.
واض ��اف ان��ه وب�ن��اء على تلك ال�ت�غ� ّ�ي��رات،
فقد قامت االدارة الجديدة بالتخارج من
ب�ع��ض االس�ت�ث�م��ار وال��دخ��ول ف��ي اخ��رى،
وف� ��ق ال� ��رؤي� ��ة ال� �ج ��دي ��دة ،وال� �ت ��ي ت��رت�ك��ز
على التخلص من االستثمارات التي ال
يكون للشركة بها نفوذ او حصة مؤثرة
ّ
تؤهلها التخاذ القرار.
وأك��د ان ادارة الشركة رأت التركيز على
االستثمارات ذات القيمة املضافة ،والتي
ت�ك��ون لها ملكية م��ؤث��رة ب�ه��ا ،باالضافة
ال ��ى ان �ه��ا ح��رص��ت ع�ل��ى ت�ن��وي��ع م�ص��ادر
االيرادات لتقليل املخاطر.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن� ��ه ك �ن �ت �ي �ج��ة اإلج � � ��راء ات
القانونية التي اتخذتها اإلدارة خالل

ال�ف�ت��رة االخ �ي��رة م��ع م�س�ت��أج��ر ع�م��ارت��ي
ح��ول��ي ،وال �ت��ي أف �ض��ت إل ��ى اس �ت �ص��دار
ح �ك��م ق �ض��ائ��ي ب��ان �ت �ه��اء ع �ق��د االي �ج ��ار
امل �ب ��رم م �ع��ه ،م ��ا اض �ط��ر امل �س �ت��أج��ر ال��ى
ال �ت ��واص ��ل م ��ع إدارة ال �ش��رك��ة ل�ت�س�ل�ي��م
ال �ع �م��ارت�ي�ن ب �ش �ك��ل ودي ،وب��ال �ف �ع��ل ت��م
اس �ت�لاك ال�ع�م��ارت�ين ،وه�م��ا ت�ح��ت ادارة
الشركة.
وك � �ش� ��ف االب � ��راه� � �ي � ��م أن إح � � � ��دى ت �ي �ن��ك
ال �ع �م��ارت�ين م��ؤج��رة ب��ال �ك��ام��ل ،واالخ ��رى
ي �ج��ري ح��ال �ي��ا ت��أج �ي��ره��ا ،وق� ��د وص�ل��ت
ن�س�ب��ة االش �غ��ال ب�ه��ا  50ف��ي امل �ئ��ة ،حيث
ان التأجير يتم طبقا لسياسة الشركة
واالسعار العادلة ،ما سيؤدي الى زيادة
القيمة االيجارية السنوية.
وأف � ��اد ب ��أن إي� � ��رادات ال �ش��رك��ة خ�ل�ال ع��ام
 2019ب �ل �غ��ت  3.21م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار ،كما

ب�ل�غ��ت امل �ص��اري��ف ال �ع �م��وم �ي��ة  446أل��ف
دينار ،في حني بلغت مصاريف التمويل
 87.7مليون دينار.
إل ��ى ذل ��ك ،واف �ق��ت «ال �ع �م��وم �ي��ة» ع�ل��ى كل
ال� �ب� �ن ��ود ال� � � � ��واردة ف� ��ي ج� � ��دول األع � �م� ��ال،
وأب� � � ��رزه� � � ��ا امل� � �ص � ��ادق � ��ة ع � �ل� ��ى ت� �ق ��ري ��ري
م �ج �ل��س اإلدارة وم��راق �ب��ي ال �ح �س��اب��ات،
واع �ت �م��اد ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة وال�ح�س��اب��ات
ال �خ �ت��ام �ي��ة ل �ل �ش��رك��ة ،وذل� � ��ك ع ��ن ال �س �ن��ة
امل��ال�ي��ة املنتهية ف��ي  31دي�س�م�ب��ر .2019
ك �م��ا ص ��ادق ��ت ال �ع �م��وم �ي��ة ع �ل��ى ت��وص�ي��ة
م�ج�ل��س اإلدارة ب �ت��وزي��ع أرب � ��اح ن�ق��دي��ة،
ب��واق��ع  5ف��ي امل �ئ��ة ،بمبلغ وق ��دره 1.057
مليون دينار ،واستقطاع  10في املئة لكل
م��ن االح�ت�ي��اط��ي ال�ق��ان��ون��ي واالخ�ت�ي��اري،
ً
وتخصيص مبلغ  40ألف دينار مكافأة
ألعضاء مجلس اإلدارة.

ناقلة الغاز المسال العمالقة

ً
رسميا «أم الرويسات»
«ناقالت النفط» تتسلم
أع �ل��ن ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ش��رك��ة ن��اق�ل�ات ال�ن�ف��ط
بالوكالة علي شهاب ،تسلم الشركة رسميا ،أمس،
ناقلة الغاز العمالقة «أم الرويسات» ،مبينًا أنها
تعد اإلنجاز الرابع ملشاريع البناء الجديدة ضمن
خطة املرحلة الرابعة لتطوير أسطول الشركة.
وق ��ال ش �ه��اب ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ «ك ��ون ��ا» :إن امل��رح�ل��ة
الرابعة لتحديث األس�ط��ول تشمل ثماني ناقالت
هي ثالث ناقالت غاز مسال عمالقة تم بناؤها في
شركة هيونداي للصناعات الثقيلة بكوريا وأربع
ناقالت منتجات بترولية متوسطة امل��دى إضافة

عملية اإلل�غ��اء ف��ي ال�ظ��روف الحالية ونحن
ك �ش��رك��ة ن �ق��وم ب��اس �ت��رج��اع امل �ب �ل��غ للعميل
وال نجعله ينتظر ،ألن للعميل حقا علينا،
وم��ن ثم ننتظر قيمة االسترجاع من شركة
ال �ط �ي��ران ف��ي ح �س��اب ال��وك��ال��ة .وال تخاطب
ش ��رك ��ة ال � �ط � �ي ��ران ال �ع �م �ي��ل م� �ب ��اش ��رة ح�ت��ى
تتعامل معه مباشرة بل من خالل الوكالة أو
مكتب السياحة والسفر.
وذك� ��ر أن ��ه ت�ع�ت�ب��ر ه ��ذه ال �ف �ت��رة ق �ه��ري��ة ول��م
تخصم من التذاكر خاصة التي لم تستخدم
ب��امل��رة ،أم ��ا ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم ج��زئ�ي��ا فيوجد
ح �س �ب��ة م �ع �ي �ن��ة ل �ع �م �ل �ي��ة ال� �خ� �ص ��م وال� �ت ��ي
م��ن امل�م�ك��ن أن ت �ك��ون ص��ادم��ة ف��ي ك�ث�ي��ر من
ال �ح��االت ،أي ت��م ال��ذه��اب ب�ه��ا وه �ن��اك رغبة
في إلغاء ال�ع��ودة ،بالنسبة للعميل ويكون
املبلغ إلى حد ما أقل من املتوقع ،فإذا كانت
التذكرة قيمتها مثال  ١٧٠دينارا من املمكن
أن يسترجع منها  ٤٠أو  ٥٠دي �ن��ارًا ،فقيمة
تذكرة الذهاب ال تمثل نصف قيمة إجمالي

ال �ت��ذك��رة وك �ث �ي��ر م ��ن األح� �ي ��ان ت �م �ث��ل ثلثي
ق�ي�م�ت�ه��ا ،وم ��ن ي�س��اف��ر ب��ان�ت�ظ��ام ي ��درك ه��ذا
ال�ن�ظ��ام ،ول�ك��ن م��ن ل��م ي�ت�ع��ود ع�ل��ى عمليات
اإلل� �غ ��اء ف �ي �ك��ون امل �ب �ل��غ امل �س �ت��رج��ع ص��ادم��ا
بالنسبة له.
من جانبه ،قال املدير العام لسفريات غلوبل
إن�ت��رن��اش�ي��ون��ال للسياحة إل�ي��اس منصور،
إن وك� ��االت س�ف��ر ت�ل�ق��ت تعميما م��ن جميع
ش��رك��ات ال�ط�ي��ران بعدم الخصم على تذاكر
ال �س �ف��ر ،أي أن ��ه ال ي��وج��د أي خ �ص��وم��ات أو
خسارة يتكبدها العميل نتيجة السترجاع
تذاكر السفر ،موضحًا أن وكالة السفر عندما
تخصم م��ن قيمة ال�ت��ذك��رة ف��ي ح��ال اإلل�غ��اء
ي� �ك ��ون ب� �ن ��اء ع �ل��ى خ �ص��م ش ��رك ��ة ال �ط �ي ��ران،
وكيفية استرجاع املبلغ يكون وفقًا لسياسة
ك��ل شركة إم��ا نقدًا أو شيكا .وف��ي الظروف
العادية تصل قيمة عمولة اإللغاء كحد أدنى
م��ن ق�ب��ل ش��رك��ة ال �ط �ي��ران  ١٥ف��ي امل �ئ��ة وف��ي
بعض األحيان تصل إلى  ١٠٠في املئة.

لناقلة نفط خام عمالقة تصنع في شركة بوهاي
للصناعات الثقيلة بالصني.
وأضاف أنه مع تسلم ناقلة «أم الرويسات» أصبح
ع��دد أس�ط��ول الشركة  28ناقلة مختلفة األح�ج��ام
واألغ� � � ��راض ت �ل �ب��ي االح �ت �ي��اج��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
وخ� �ط ��ط ال �ت �س��وي��ق ال �ع��امل �ي��ة مل��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
الكويتية.
وأفاد بأن «أم الرويسات» تعتبر الناقلة الثالثة من
ناقالت الغاز املسال التي تم بناؤها وفقا للمعايير
ال ��دول �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة وال� �ت ��ي ت �ل �ت��زم ب��االش �ت��راط��ات

وامل��واص�ف��ات واملعايير العاملية الخاصة بحماية
البيئة.
وب�ين أن��ه تم تسلم الناقلة وتسميتها بعد إج��راء
ك��ل ال �ت �ج��ارب ال�ب�ح��ري��ة ل�ه��ا وال �ت��أك��د م��ن كفاءتها
في اإلب�ح��ار ،الفتًا إل��ى أن عملية البناء استغرقت
نحو سنة .وأك��د أن الشركة مستمرة ف��ي تحقيق
ك��ل أه��داف �ه��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ع�ب��ر تنفيذ خططها
ال�ق��ري�ب��ة وال�ب�ع�ي��دة امل ��دى ال�ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا تعزيز
مكانة الشركة والقطاع النفطي في دول��ة الكويت
في املحافل الدولية ذات الصلة(.كونا)

«التجارية» 14.5 :مليون دينار
أرباح 2019
أعلن رئيس مجلس اإلدارة للشركة التجارية
العقارية عبدالفتاح معرفي ،أن نتائج أعمال
ال�ش��رك��ة للسنة امل��ال�ي��ة املنتهية ف��ي 31-12-
 2019ق��د أس �ف��رت ع��ن تحقيق ص��اف��ي أرب��اح
بلغت  14.5مليون دي�ن��ار .وبلغ العائد على
ح� �ق ��وق امل �س �ـ��اه �م�ي�ن  4.95ف ��ي امل� �ئ ��ة وع��ائ��د
األرباح املجمعة إلى إجمالي املوجودات  3في
املئة ،فيما بلغ العائد على رأسمال الشركة
امل��دف ��وع  8.2ف��ي امل �ئ��ة .وب �ن��اء ع�ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج
امل�ح�ق�ق��ة ف�ق��د أوص ��ى م�ج�ل��س إدارة ال�ش��رك��ة
ب�ت��وزي��ع أرب ��اح نقدية بنسبة  5ف��ي امل�ئ��ة من
القيمة االسمية للسهم ،وتوزيع أسهم منحة
بنسبة  3في املئة من رأس املال .ومن الجدير
ب��ال��ذك��ر أن ت��وص�ي��ات م�ج�ل��س اإلدارة بشأن
ت��وزي��ع األرب ��اح ت��م وضعها ب�ن� ً
�اء على أسس
ومنهجية مدروسة وفقًا للرؤية املستقبلية
واإلي� ��رادات التشغيلية للشركة بهدف خلق
قيمة ُمضافة للمساهمني.
وأع �ل��ن م�ع��رف��ي ع��ن اف �ت �ت��اح ق��اع��ة ب��ول�ي�ف��ارد
ف ��ي ش �ه��ر اك �ت ��وب ��ر امل� ��اض� ��ي ،ال� �ت ��ي ت �ق��ع ف��ي
ق�ل��ب منطقة ال�س��امل�ي��ة ،وال �ت��ي ت�ع��د م��ن أكثر
امل �ن��اط��ق ال�ح�ي��وي��ة ف��ي دول ��ة ال �ك��وي��ت ،حيث
تتميز القاعة بموقعها االستراتيجي وسط
مساحات خضراء شاسعة تمتد على مساحة
أكثر من  2000متر مربع لتقدم لكم خيارات
واسعة من قاعات أفراح ،اجتماعات ،وغيرها.
ون� � ّ�وه م�ع��رف��ي ع��ن ت��أج�ي��ر  100ف��ي امل �ئ��ة من
مشروع «داين زون» الذي ُ
يعد أحدث مشاريع
ال�ش��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ال�ع�ق��اري��ة ،وال ��ذي يتكون
م ��ن  26وح � ��دة م �ط �ل��ة ع �ل��ى ال �ب �ح��ر بمنطقة
الفنطاس .وقد باشر  62في املئة من الوحدات
امل��ؤج��رة ب �م��زاول��ة ن�ش��اط�ه��م ،ب�ي�ن�م��ا يستمر
اآلخ � � ��رون ب��أع �م��ال ال ��دي �ك ��ور وال�ت�ش�ط�ي�ب��ات
النهائية استعدادًا لالفتتاح .ويعتبر مشروع
«داين زون» مفهوما مميزا ملطاعم وكافيهات
بطابقني وجلسات خارجية لكل وحدة.
أم��ا ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د اإلق�ل�ي�م��ي ،ف��أف��اد معرفي
ب ��أن ال �ش��رك��ة ال �ت �ج��اري��ة ل�ل�ت�ط��وي��ر ال �ع �ق��اري
بمملكة ال�ب�ح��ري��ن ح�ق�ق��ت ت�ق��دم��ًا ف��ي أع�م��ال
البناء مل�ش��روع ب��رج سيفموني ال��ذي يتكون
م��ن  46ط��اب�ق��ًا و 351ش�ق��ة ف��اخ��رة ب��اإلض��اف��ة
إل ��ى ب��اق��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن امل ��راف ��ق م �م��ا يجعله
مثاليًا للراغبني في االستمتاع برغد العيش
وراحة البال .وقد تم االنتهاء من بناء الهيكل
ال �خ��ارج��ي ف ��ي ش �ه��ر ن��وف�م�ب��ر  ،2018وج ��ار
ال �ع �م��ل ح��ال �ي��ًا ع �ل��ى ال�ت�ش�ط�ي�ب��ات ال��داخ �ل �ي��ة
للبرج وال�ت��ي تتضمن األرض �ي��ات ،األس�ق��ف،
امل�ط��اب��خ ،ال�خ��زائ��ن ودورات امل�ي��اه .باإلضافة
إل� � ��ى ت �ش �ط �ي �ب ��ات أخ� � � ��رى م �ن �ه ��ا امل� �ص ��اع ��د،
ال ��واج� �ه ��ات ،وامل� ��راف� ��ق امل �ش �ت��رك��ة .ح �ي��ث ان��ه
ت��م إن �ج��از ح��وال��ي  85ف��ي امل �ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي
املشروع حتى نهاية عام  2019بحيث تسير

عبدالفتاح معرفي

معرفي :مستمرون
في توسعة محفظتنا
العقارية الدولية وفقا ً
الستراتيجية الشركة
بتنويع االستثمارات
المدرة للدخل
االع� �م ��ال وف ��ق ال� �ج ��دول ال��زم �ن��ي الس�ت�ك�م��ال
وتسليم البرج خالل عام  .2020كما تم إنجاز
شقق العرض في الطابق التاسع وقد افتتح
للعمالء ف��ي ب��داي��ة ع��ام  2019وب�ل�غ��ت نسبة
مبيعات الوحدات السكنية ما يزيد على 50
في املئة من الوحدات املعروضة للبيع.
كما أوض��ح أن الشركة التجارية العقارية
مستمرة ف��ي توسعة محفظتها العقارية
ال��دول�ي��ة وف�ق��ًا الستراتيجية الشركة التي
ت� �ه ��دف ال � ��ى ال �ت �ن��وي��ع ف ��ي االس� �ت� �ث� �م ��ارات
العقارية امل��درة للدخل م��ن حيث التوزيع
ال�ج�غ��راف��ي وال�ق�ط��اع��ي ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى نمو
ال � �ع� ��وائ ��د .ح �ي��ث اس �ت �ث �م��رت ال� �ش ��رك ��ة ف��ي
االس� � � ��واق امل �س �ت �ق��رة وامل �ت �ق ��دم ��ة (اوروب � � ��ا
ال �غ��رب �ي��ة – امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة –ال� ��والي� ��ات
املتحدة األمريكية) في العقارات السكنية،
واملكاتب التجارية ،املستودعات والعقارات
اللوجستية املستغلة من ِقبل مستأجرين
رف �ي �ع��ي امل �س �ت��وى ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ش��رك��اء
استراتيجيني.
وأض � � � ��اف م� �ع ��رف ��ي أن ال � �ش ��رك ��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة
ال �ع �ق��اري��ة واص �ل��ت خ�ل�ال ع ��ام  2019إط�ل�اق
ورعاية حمالت اجتماعية هادفة في مجاالت
الصحة والتعليم والتنمية البيئية ورعاية
األطفال وذوي الهمم.
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يرفع معدل اإلصابة بالتعثر إلى أضعاف الرقم الحالي

ّ
يعمق جراح المبادرين
«كورونا»
كشفت مصادر معنية لـ سبقلا ،أن مجلس إدارة الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
لم يصل إلى اآلن لحل واضح لمشاكل المبادرين المتعثرين
على الرغم من بلوغ عدد الحاالت مؤكدة التعثر إلى  ،7وقيام
المتعثرين بإخطار الصندوق بالمشكلة منذ أشهر طويلة.

علي الخالدي
رجحت املصادر قفزة في رقم املتعثرين
امل��ؤك��دي��ن إل ��ى اض �ع��اف ال��رق��م ال�ح��ال��ي
خالل األشهر القليلة القادمة مع حلول
مرحلة السداد لعدد من املبادرين الذين
واف��ق على اقراضهم الصندوق م��ا بني
عامي  2107و.2018
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال�ص�ن��دوق الوطني
وافق على تمويل  1311مشروعا خالل
ال �ف �ت��رة م��ن  2016ح �ت��ى  ،2019بحجم
تمويل بلغ  213مليون دينار.
وأف��ادت املصادر بأن انتشار «كورونا»
س ��اه ��م ف� ��ي ت �ع �م �ي��ق ج � ��راح � ��ات ب�ع��ض
امل �ب ��ادري ��ن ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن ال�ت�ع�ث��ر
امل�ب��دئ��ي ،خ�ص��وص��ًا أص �ح��اب امل�ش��اري��ع
ال �ص �ن��اع �ي��ة ،إذ إن ع � ��ددا ك �ب �ي��را منهم
يعتمد على استيراد م��واده األولية من
جمهورية ال�ص�ين منبع ال��وب��اء ،والتي
ت�ع�ط�ل��ت م �ص��ان �ع �ه��ا ع ��ن اإلن� �ت ��اج م�ن��ذ
حوالي شهرين وأكثر ،ومن جانب اخر
امل � ��واد األول� �ي ��ة ال��داخ �ل��ة ف ��ي ال�ت�ص�ن�ي��ع
اغ �ل �ب �ه��ا ت �س �ت ��ورد م ��ن ال � �خ � ��ارج ،وه��ي
ب ��دوره ��ا ارت �ف �ع��ت أس �ع��اره��ا ال ��ى اك�ث��ر
م��ن ال�ض�ع��ف ف��ي ب �ل��دان امل�ن�ش��أ األخ��رى
م �ث��ل ال �ه �ن��د وب �ع��ض دول ش� ��رق اس�ي��ا
وتركيا او ال��دول األوروب�ي��ة مما ساهم
في ارتفاع كلفة اإلنتاج على املبادرين،
خ�ص��وص��ا ان ه��ذا ال �ن��وع م��ن األن�ش�ط��ة
ك �ل �ف��ة ال �ت �ش �غ �ي��ل ل ��دي ��ه ع ��ال �ي ��ة وي �ق ��وم
بدفع ايجارات مرتفعة وثابتة شهريا،
وباإلضافة ال��ى ما سبق ع��دد كبير من
قطاعات ال�س��وق املحلي يعاني عزوفا
من املستهلكني وشحا في املبيعات.
ول� �ف� �ت ��ت ال� � ��ى ان امل � �ب� ��ادري� ��ن أص� �ح ��اب
الكافيهات واملطاعم واألنشطة الغذائية
ال ت �ق��ل م �ص�ي �ب �ت �ه��م ع ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
النشاط الصناعي ،اذ ان هلع الناس من

وباء كورونا دمر مبيعات هذه األنشطة
وخفضها بنسبة ال تقل ع��ن  %65عما
كانت عليه في السابق.

اكتشاف الخطأ
وتقويمه أجدى من
ترك الشباب
يواجهون مصيرهم
بتعثر مشاريعهم

فرق تفتيشية
وشددت املصادر على ضرورة أن يبادر
ق�ي��ادات ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي بعمل فرق
عمل مهمتها القيام بجوالت تفتيشية
ع �ل��ى امل� �ب ��ادري ��ن ال ��ذي ��ن ح �ص �ل��وا ع�ل��ى
ت �م��وي��ل ،خ �ص��وص��ًا م ��ع اق� �ت ��رب ح �ل��ول
س� � ��داد األق � �س� ��اط ع �ل��ى ال �ع ��دي ��د م �ن �ه��م،
وفحص دفاترهم وتقييم مشروعاتهم
خصوصًا في الفترة الحالية مع بداية
ظهور تعثر لعدد كبير من املشروعات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل � �ت ��وس � �ط ��ة وب �م �خ �ت �ل��ف
األنشطة التجارية في الكويت سواء من
مشاكل فنية سابقة إض��اف��ة إل��ى الهلع
م��ن وب��اء «ك��ورون��ا» ،وذل��ك للكشف عن
م�ش��اك��ل م �ش��اري��ع ال �ش �ب��اب امل �م��ول��ة من
ال��دول��ة منذ ب��داي�ت�ه��ا ،ومعالجتها قدر
اإلم �ك��ان ،ح�ت��ى ال تستفحل وت�ك�ب��ر مع
الوقت ،واتخاذ قرارات صارمة اتجاهها
ح �ت��ى إن اس �ت��دع��ى األم� ��ر إل ��ى إي�ق��اف�ه��ا
وإع � ��ادة هيكلتها ح�م��اي��ة ل�ل�م��ال ال�ع��ام
واملبادر.
وطالبت املصادر من قيادات الصندوق
الوطني أيضًا استدعاء املبادرين الجدد
ممن حصلوا على موافقات بتمويلهم
وينتظرون اس�ت�لام دفعاتهم املالية أو
ممن تسلم دفعاته األولى ،ومناقشتهم
ف��ي ال�ت��داع�ي��ات األخ �ي��رة الن�ت�ش��ار وب��اء
«ك��ورون��ا» ،وم��دى انعكاساته وتأثيره
ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��اري �ع �ه��م م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
ال��واق �ع �ي��ة ،وه ��ل س �ي��واج �ه��ون م�ش��اك��ل
ف��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ ل��م ت�ك��ن ف��ي ال�ح�س�ب��ان في
ال �س��اب��ق ،ظ �ه��رت ب �ع��د ان �ت �ش��ار ال��وب��اء
وتداعياته على األس��واق عمومًا ،سواء
م ��ن ن��اح �ي��ة ال ��رك ��ود ال � ��ذي ب� ��دأ يصيب
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حاالت متعثرة منذ أشهر من دون
الفصل فيها بالرغم من إخطارهم
«صندوق المشروعات»

إعداد فرق عمل للقيام
بجوالت تفتيشية على
المبادرين مع اقتراب أجل
سداد األقساط على بعضهم

اجتماعات مجلس إدارة
الصندوق تفتقد
الشفافية المطلوبة
التي ينتظرها قطاع
المبادرين

مطالبات بضرورة استدعاء
«الصندوق» للمبادرين
الجدد لبحث تداعيات كورونا
على تنفيذ مشاريعهم

ال �ع��دي��د م ��ن ال �ق �ط��اع��ات ال �ت �ج��اري��ة في
ال � �س� ��وق امل� �ح� �ل ��ى ،أو م �ش ��اك ��ل ت�ت�ع�ل��ق
باملواد األولية في املشاريع الصناعية،
وم ��ا ص��اح �ب �ه��ا م ��ن ارت� �ف ��اع ف ��ي تكلفة
امل � ��واد األول� �ي ��ة أو ال �ن �ق��ل ال �خ��ارج��ي أو
إغالق املنافذ مع بعض الدول أو توقف
ب�ع��ض ال� ��دول ل�لاس�ت�ي��راد م��ن امل�ص��ان��ع
الكبرى املنتجة آلالت التصنيع واملواد
األل��وي��ة لتشغيل امل�ع��دات وعلى رأسها
جمهورية الصني.
وش � � ��ددت امل � �ص� ��ادر ع �ل��ى ض � ��روة ق �ي��ام

ً
ً
وإداريا
ماليا
ال تقرير
منذ  3سنوات
اس�ت�غ��رب ع��دد م��ن امل �ب��ادري��ن ع��دم إص��دار
الصندوق الوطني تقاريره السنوية املالية
واإلداري��ة منذ  3سنوات ،على الرغم من أن
قانونه يشدد على ضرورة إصدارها بشكل
س�ن��وي .وأف ��ادوا ب��أن امتناع الصندوق عن
إص��دار مثل ه��ذه التقارير املهمة ونشرها
للرأي العام ال يحتمل سوى تفسيرين ،إما
أن ه�ن��اك أرق��ام��ًا وأخ �ط��اء ال ي��ري��د كشفها
ل �ل��رأي ال �ع��ام ،او إه �م��اال م�ن��ه وع ��دم م �ب��االه،
وف��ي كلتا الحالتني هناك خلل عظيم ال بد
من تداركه.

اإلعالنات تتجاهل
«الموقع»!

أكثر المتضررين

أصحاب المشاريع الصناعية العتمادهم
على استيراد المواد األولية من الصين

ق�ي��ادات ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي باستدعاء
امل� �م ��ول�ي�ن ال � �ج� ��دد وال �ت �ح �ق ��ق م� ��ن ع ��دم
وجود مشاكل حديثة طرأت ملشاريعهم
ف��ي ظ��ل املعطيات الجديدة التي ط��رأت
على االقتصاد العاملي أو املحلي ،سواء
ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس أو
ح �ت��ى م ��ن ج �ه��ة ان �ه �ي��ار أس �ع ��ار ال�ن�ف��ط
وانعكاساتها على األس��واق ،خصوصًا
أن هناك عشرات املوافقات حصل عليها
م� �ب ��ادرون م �ن��ذ  3أو  4أش �ه��ر بعضهم
تسلم حصته التمويلية األولى وآخرون

ف��ي ط��ور االس �ت�لام ،إذ ان ه��ذه الخطوة
قد تساهم في حماية املبادرين الجدد
من الوقوع في خطأ إنشاء مشاريعهم
منذ البداية وتجنبهم الخسائر ،وحتى
ال يزيد عدد الشباب أصحاب املشاريع
املتعثرة أكثر مما هو عليه.

شفافية غائبة
علمت سبقلا أن مجلس إدارة الصندوق
ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة وت�ن�م�ي��ة امل �ش��روع��ات
الصغيرة ،وك�م��ا ه��ي ال�ع��ادة ل��م يفصح

ب �ش �ف��اف �ي��ة ع ��ن ن �ت��ائ��ج اج �ت �م��اع��ات��ه أو
ق ��رارت ��ه امل �ت��وق��ع أن ي �ق ��وم ب �ه��ا ات �ج��اه
امل �ب ��ادري ��ن ،ف �ق��د ع �ق��د اج �ت �م��اع��ا ص�ب��اح
أول م��ن أم ��س .ف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،طالبت
مجموعة م��ن امل�ب��ادري��ن أن تكون هناك
شفافية في تلك االجتماعات وأن يصدر
بيان على األقل يوضح ماهية القرارات
التي اتخذت أو التي تتم دراستها ،على
اع�ت�ب��ار أن ال� �ق ��رارات ال �ت��ي ت �خ��رج مثار
اهتمام الشباب والعديد من القطاعات
االقتصادية التي يعملون بها.

أع��رب مبادرين ع��ن اندهاشهم لعدم قيام
ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط �ن ��ي ل �ل �م �ش��روع��ات ب��رف��ع
ع��دد من إع�لان��ات املناقصات واملمارسات
ال� �خ ��اص ��ة ب� ��ه ع �ل ��ى م ��وق �ع ��ه اإلل �ك �ت ��رون ��ي
خ�ص��وص��ًا أن ��ه واس ��ع االن �ت �ش��ار واالط�ل�اع
من املهتمني ،بالرغم من طرحه أكثر من 3
ممارسات خالل األشهر املاضية ونشرها
في جريدة «الكويت اليوم» ،وأغلبها صغيرة
وم� ��ن امل �م �ك��ن أن ت �س��اه��م ف �ي �ه��ا ش��رك��ات
الشباب الكويتي الصغيرة أو املتوسطة.
وت �س��اءل��وا :ك�ي��ف ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق الوطني
بحث الجهات الحكومية على رفع اإلعالنات
الخاصة بمناقصاتها وممارساتها على
مواقعها اإللكترونية ليطلع عليها املبادرون
الشباب.

دفعة توظيف جديدة
ع �ل �م��ت سبقلا أن ق� � �ي � ��ادات ال� �ص� �ن ��دوق
ُ
الوطني تجري حاليًا مقابالت مع عدد من
امل�ت�ق��دم�ين للتوظيف ،وم��ن امل�ت��وق��ع أن يتم
االنتهاء من عملية الفرز خالل األسبوعني
املقبلني ،مرجحة أن يتم توظيف ما ال يقل
عن  50موظفًا جديدًا في الصندوق نظرًا
للنقص الحاد ال��ذي تعانيه بعض قطاعاته
من الكوادر املتخصصة.
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«بيتك» :استقرار نسب اإلشغال في الربع الرابع 2019

 %4زيادة إيجارات السكن الخاص
في بعض المناطق الداخلية
أشار تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول سوق
اإلي�ج��ارات خ�لال الربع الرابع من  2019إل��ى استقرار
نسب اإلشغال عند معدالتها السابقة لكل مستويات
أن� ��واع ال �ع �ق��ارات االس �ت �ث �م��اري��ة ،ح�ي��ث ت��راوح��ت تلك
ال �ن �س �ب��ة ب�ي�ن  ،%95 - %87ب �ي �ن �م��ا ت �ح �س �ن��ت ن�س��ب
اإلشغال في العقارات التجارية وال سيما في املكاتب
التي تقع في منطقة العاصمة.
ارت�ف��ع متوسط القيمة اإلي�ج��اري��ة ف��ي ال��دور األرض��ي
ث�ل��اث غ� ��رف وص ��ال ��ة م �س��اح��ة 135م 2ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
ً
ال�ع��اص�م��ة م�س�ج�لا  493دي �ن��ارا بنهاية ال��رب��ع ال��راب��ع
 2019في بناء السكن الخاص مساحة  400متر ،ويصل
في بعض املناطق مثل منطقة الدعية إلى  460دينارًا
وتزيد على ذلك في منطقة القادسية إلى  500دينار،
وت�ص��ل إل��ى  540دي �ن��ارا ف��ي بعض امل�ن��اط��ق املتميزة
في املحافظة مثل الفيحاء التي ارتفعت بنسبة %4
على أس��اس س�ن��وي ،ف��ي ح�ين ارت�ف��ع متوسط القيمة
اإلي �ج��اري��ة ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي ع�ل��ى أس ��اس سنوي
حني بلغ  486دينارا مرتفعة  %9على أساس سنوي،
وي� �ت ��راوح م �ت��وس��ط ال�ق�ي�م��ة اإلي �ج��اري��ة م��ن  430إل��ى
 480دي�ن��ارًا ويصل إل��ى  500و 525دي�ن��ارا ف��ي بعض
املناطق املتميزة مثل الشعب والصديق ،في حني يبلغ
متوسط القيمة اإليجارية في محافظة الفروانية أقل
من  367دينارًا بزيادة  %2على أساس سنوي ،ويبلغ
متوسط القيمة اإليجارية  350دينارًا لهذه املساحة
ف��ي أغ�ل��ب مناطق املحافظة ،فيما ي�ف��وق  375دي�ن��ارًا
ف��ي بعض املناطق املميزة مثل العمرية وإشبيلية،
وعلى مستوى محافظة مبارك الكبير يصل متوسط
القيمة االيجارية  357دينارًا لذات املساحة دون تغير
على أس��اس سنوي ،حيث يبلغ املتوسط في العدان
 360دينارًا ويزيد في صباح السالم إلى  380دينارًا
دون تغير ،ويصل ف��ي املسايل إل��ى  440دي�ن��ارًا ،وقد
استقر متوسط القيمة اإلي�ج��اري��ة لهذه املساحة في
محافظة األح �م��دي ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي  400دي�ن��ار،
ويسجل في املنقف  360دينارًا ويصل إلى  480دينارًا
ف��ي الفنطاس ،أم��ا ف��ي محافظة ال�ج�ه��راء فقد استقر
متوسط القيمة اإلي�ج��اري��ة على أس��اس س�ن��وي عند
 350دينارا ،ويصل إلى  360دينارًا في بعض مواقع
مناطق الجهراء القديمة.
وي �ص��ل م �ت��وس��ط ال �ق �ي �م��ة اإلي �ج ��اري ��ة ل �ل ��دور ال�ك��ام��ل
األرضي من عقار السكن الخاص مساحة  400متر ،في
محافظة العاصمة إل��ى  897دي�ن��ارا ،بزيادة  %2على
أس��اس سنوي ،وتصل إل��ى  900دينار في القادسية

 %2 - %1ارتفاع إيجارات
السكن االستثماري
في حولي والسالمية
 40 - 20ديناراً متوسط
معدل إيجار المتر التجاري
للدور األرضي
 7إلى  25ديناراً متوسط إيجار
المتر الصناعي
في الشويخ الصناعية

وت��زي��د على ذل��ك ف��ي املناطق املتميزة مثل العديلية
والفيحاء بزيادتها  %4على أس��اس سنوي مسجلة
 1040دي�ن��ارا ،فيما استقرت في ال��روض��ة عند حدود
 1000دينار ،وارتفعت على مستوى محافظة حولي
مسجلة  870دي�ن��ارا بنسبة  %4على أس��اس سنوي
وتصل إلى  900دينار في بعض املناطق املميزة مثل
السالم وحطني والصديق ،فيما تزيد في مناطق أكثر
تميزًا ،وتبلغ القيمة اإليجارية في محافظة الفروانية
 678دينارًا بزيادة  %5على أساس سنوي ،وتصل إلى
 640دينارًا في أغلب مناطق املحافظة .
اس �ت �ق��ر م �ت��وس��ط ال �ق �ي �م��ة اإلي� �ج ��اري ��ة ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
األحمدي عند حدود  660دينارًا ،ويبلغ متوسط تلك
القيمة  640دينارًا في معظم املناطق ،بينما تبلغ 700
دينار في مناطق أخرى مثل العقيلة.
يصل متوسط القيمة اإليجارية للدور الكامل األول
أو ال��دور الثاني إل��ى  797دي�ن��ارًا ف��ي ع�ق��ارات السكن
الخاص مساحة  400متر بمحافظة العاصمة بزيادة
 %2على أس��اس س�ن��وي ،وتسجل ف��ي أع�ل��ى املناطق
قيمة كما ف��ي مناطق العديلية والفيحاء كذلك 940
دينارًا بزيادة  %4على اساس سنوي ،فيما استقرت

متوسط قيم تداول اإليجارات للعقارات التجارية بالدينار الكويتي
خالل الربع الرابع 2019
المناطق

السـرداب

االرضي

الميزانين

المكاتب

السالمية

14- 10

50 - 20

15 - 12

9–8

حولي

12 - 10

45 - 20

14 - 12

8-7

الفروانية

15 - 12

55 - 25

16 - 12

9–8

خيطان

14 - 10

45 - 20

14 - 12

8.5- 7

المنقف  -العزيزية

8-7

25 - 13

10

7-6

الفحيحيل

16 - 10

50 - 20

14 - 12

9-7

الضجيج (الفروانية) **

6–5

10 - 9

6-5

-

المدينة /الكويت***

14 - 12

40 - 20

16 - 12

9-11

* تزداد متوسط القيم االيجارية للمتر املربع في املواقع املتميزة واملباني الحديثة ،باإلضافة إلى نوع النشاط املزاول.
** السرداب كوحدة تجارية ال مخزن
*** االبراج اإلدارية والتجارية
املصدر :بيت التمويل الكويتير

في الروضة مسجلة  900دينار ،في حني يبلغ متوسط
ال �ق �ي �م��ة اإلي� �ج ��اري ��ة  850دي� �ن ��ارًا ف ��ي م �ع �ظ��م م�ن��اط��ق
امل �ح��اف �ظ��ة ،ف�ي�م��ا ي �ص��ل ف��ي أدن� ��ى م �ن��اط��ق امل�ح��اف�ظ��ة
اي �ج��ارًا كما ف��ي غ��رن��اط��ة إل��ى  600دي�ن��ار ب��زي��ادة %3
على أساس سنوي وفي الصليبخات استقر عند 540
دينارًا ،وارتفع متوسط القيمة اإليجارية في محافظة
حولي إلى  769دينارًا بزيادة  %5سنويا ،ويصل في
املناطق املتميزة إلى  800دينار ،منها الشعب ،مرتفعا
 ،7%ويسجل ف��ي بعض املناطق  700دي�ن��ار مستقرًا
عند تلك الحدود على أساس سنوي ،فيما يصل في
أدن��ى املناطق أس�ع��ارًا ،وه��ي س�ل��وى ،إل��ى  660دينارًا
مرتفعا  %10على أساس سنوي.

السكن االستثماري
اس �ت �ق��ر م �ت��وس��ط ال�ق�ي�م��ة االي �ج��اري��ة ل�ل�ش�ق��ة غ��رف�ت�ين
وص ��ال ��ة م �س��اح��ة 60م ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة ال �ع��اص �م��ة على
 315دي �ن��ارًا م��ن دون ت�غ�ي��ر س �ن��وي م��ع اس �ت �ق��رار في
أغلب املناطق باملحافظة ،بينما يبلغ لنفس املساحة
بمحافظة حولي  298دينارا مرتفعًا  %1سنويا ،وفي
الساملية  295دي�ن��ارًا ب��زي��ادة  %2وف��ي منطقة حولي
 275دينارًا من دون تغير ،وفي الجابرية  305دنانير
مرتفعا  ،%2وارتفعت القيمة اإليجارية في محافظة
الفروانية بنسبة  %1ويبلغ متوسطها  284دينارًا
م��ع ارت �ف��اع م �ح��دود ف��ي منطقة ال�ف��روان�ي��ة وخيطان
إل��ى  285دي �ن��ارًا بنسبة  ،%2ف��ي ح�ين اس�ت�ق��رت على
مستوى محافظة األحمدي عند  255دينارًا من دون
تغير سنوي مع استقرار أغلب مناطق املحافظة منها
الفنطاس وأبوحليفة عند  250دينارًا وف��ي املهبولة
بنسبة  %2إل��ى  245دي �ن��ارًا ،واس�ت�ق��رت ف��ي محافظة
مبارك الكبير عند  285دينارًا كما في صباح السالم،
وفي محافظة الجهراء عند  285دينارًا.
أم��ا الشقق ذات غرفتني وص��ال��ة مساحة  70إل��ى 74
مترًا ،فقد استقر متوسط القيم اإليجارية في محافظة
ال�ع��اص�م��ة ع�ن��د  345دي �ن ��ارا م��ن دون ت�غ�ي��ر س�ن��وي،
وعلى مستوى محافظة حولي ارتفع إلى  328دينارا
بزيادة  1%على أساس سنوي مع ارتفاع في الساملية
والجابرية إلى  325دينارًا و 335دينارًا.

نتج عنه تأسيس «»SK picglobal

استحواذ «الكيماويات البترولية»
على  %49من «اس كي سي» الكورية

هاشم هاشم

مطلق العازمي

أعلنت ش��رك��ة صناعة ال�ك�ي�م��اوي��ات البترولية عن
إت� �م ��ام ص �ف �ق��ة االس� �ت� �ح ��واذ ع �ل��ى ن �س �ب��ة  %49م��ن
م �ص��ان��ع ق��ائ �م��ة ل �ل �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة
تملكها شركة «اس كي سي»  SKCالكورية بنجاح،
ح�ي��ث ت��م ت��أس�ي��س ش��رك��ة امل �ش��ارك��ة SK picglobal
بني شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة
«اس ك��ي س��ي» ال�ك��وري��ة إلن �ت��اج ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات
املتخصصة.
ق��ال الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية
امل �ه �ن��دس ه��اش��م س�ي��د ه��اش��م إن ه ��ذا االس �ت �ح��واذ
ي��أت��ي تماشيا م��ع استراتيجية مؤسسة البترول
الكويتية لتعزيز استثماراتها العاملية ف��ي مجال
البتروكيماويات ،وعلى األخ��ص البتروكيماويات
امل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ذات ال� �ق� �ي� �م ��ة امل � �ض� ��اف� ��ة ال� �ع ��ال� �ي ��ة

والتكنولوجيا املتقدمة ،ون�ق��ل ه��ذه ال�خ�ب��رات إلى
ً
املشاريع داخل دولة الكويت مستقبال.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة
ص�ن��اع��ة ال�ك�ي�م��اوي��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة امل�ه�ن��دس مطلق
راشد العازمي ،إن هذه الشراكة تعتبر االنطالقة
العاملية لشركة صناعة الكيماويات البترولية في
مجال البتروكيماويات املتخصصة ،مما يهدف
إلى تنويع محفظة الشركة من املنتجات لتحقيق
أف � �ض ��ل ال � �ع� ��وائ� ��د ،وال � �ح� ��د م� ��ن م� �خ ��اط ��ر ت ��ذب ��ذب
األس� �ع ��ار وذل� ��ك ت�ط�ب�ي�ق��ًا إلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ش��رك��ة
 2040للتوسع في البتروكيماويات عامليًا.
وأوضح العازمي أن هذا االنجاز تم بجهود الشباب
ال �ك��وي �ت��ي وال �خ �ب��رات ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا ف��ي ق �ي��ادة
املفاوضات وعملية االستحواذ.

تستطلع آراء ومالحظات القطاعات االقتصادية المختلفة

«الغرفة» :نقاشات مع «القوى العاملة»
حول الدليل الخليجي للتصنيف

إيجارات العقارات التجارية
أم� ��ا م �ت��وس��ط م �ع ��دل إي� �ج ��ار امل �ت ��ر ال �ت �ج ��اري ل �ل �ـ��دور
األرضي فإنه يتراوح من  20إلى  45دينارًا في مختلف
املناطق على مستوى امل�ح��اف�ظ��ات ،وي�ص��ل املتوسط
ف��ي م�ن�ط�ق��ة وس ��ط امل��دي �ن��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ال�ع��اص�م��ة إل��ى
 30دي�ن��ارًا ب��زي��ادة  %9سنويا ،وف��ي حولي يصل 33
دينارًا ،ويزيد في الساملية على  35دينارًا دون تغير
سنوي.
وي�ب�ل��غ م�ت��وس��ط إي �ج��ار امل �ت��ر امل��رب��ع م��ن امل �ك��ات��ب في
امليزانني  14دينارًا لبعض مناطق محافظة العاصمة
وي �ص��ل ف��ي امل �ن��اط��ق امل �ت �م �ي��زة إل ��ى  16دي� �ن ��ارًا ،وف��ي
امل �ن��اط��ق ال �ت �ج��اري��ة ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ح��ول��ي امل �ت��وس��ط
 13دي �ن��ارا دون تغير س�ن��وي ،وي�ص��ل  14دي �ن��ارًا في
بعض األم��اك��ن املتميزة وامل�س��اح��ات الكبيرة نسبيًا
في منطقة حولي وإلى  15في الساملية ،كما يبلغ في
مناطق الفحيحيل  13دينارا و 14دينارًا في املناطق
املتميزة ،ويقل في املنقف إلى  10دنانير ،وفي منطقة
الفروانية  14دينارًا ويتراوح بني  12إلى  16دينارًا.
وي� �ت ��راوح م�ت��وس��ط ال�س�ع��ر ال �ت��أج �ي��ري ل�ل�م�ت��ر امل��رب��ع
الصناعي للدور األرضي معارض في منطقة الشويخ
الصناعية ومنطقة الري من  7إلى  25دينارًا ،في حني
يبلغ متوسط سعر امل�ت��ر ال�ت��أج�ي��ري ل�ل��دور األرض��ي
في منطقة العارضية (امل�خ��ازن) من  6إل��ى  7دنانير،
ويرتفع في العارضية (الحرفية) من  12إلى  25دينارًا،
كما يبلغ امل�ت��ر ف��ي منطقة ش��رق األح�م��دي م��ن  5إلى
 12دينارا ،وتراوحت األسعار في منطقة الفحيحيل
الصناعية بني  6إلى  20دينارًا للمتر املربع في الدور
األرضي.

جانب من لقاء الهيئة العامة للقوى العاملة مع «الغرفة»

عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت ً
لقاء جمع بني
إيمان األنصاري ،نائب املدير العام لقطاع العمالة
الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة ،وعدد من
مسؤولي الهيئة وبني ممثلي االت�ح��ادات النوعية
املختلفة.
جاء اللقاء ملناقشة وتبادل الرؤى قبل إقرار الدليل
الخليجي للتصنيف وال�ت��وص�ي��ف امل�ه�ن��ي ،2014
واملزمع تطبيقه خالل شهر أبريل املقبل.
رحب حمد جراح العمر ،نائب املدير العام بالغرفة،
ب��ال �ح �ض��ور ،وأوض � ��ح أن ��ه ف ��ي ن��وف �م �ب��ر م ��ن ال �ع��ام
امل��اض��ي ،تلقت «الغرفة» من الهيئة العامة للقوى
العاملة الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف
امل �ه �ن��ي ،وق��ام��ت بتعميم ال��دل �ي��ل ع�ل��ى االت �ح��ادات
النوعية املختلفة إلبداء رأيها بشأنه ،وقد استجاب
ع� ��دد م ��ن االت � �ح� ��ادات وأب� � ��دت م�لاح �ظ��ات �ه��ا ب�ش��أن
ال��دل �ي��ل ،وق��ام��ت ال �غ��رف��ة ب ��إرس ��ال ت�ل��ك امل�لاح�ظ��ات
إل��ى ال�ه�ي�ئ��ة .وذك ��ر ال�ع�م��ر أن��ه ف��ي سبيل ال��وص��ول

إلى مالحظات أكثر عمقًا حول الدليل ،رأت الغرفة
عقد هذا اللقاء ،الذي يجمع ممثلي أصحاب العمل
ومسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ب� َّ�ي�ن��ت األن� �ص ��اري ،م��ن خ�ل�ال ع��رض
مرئي ،أن هناك العديد من األهداف التي ستتحقق
م ��ن خ �ل�ال إق � ��رار ال��دل �ي��ل ،وم �ن �ه��ا ت�ن�ظ�ي��م تشغيل
ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة؛ م�ع��رف��ة م�س�ت��وي��ات ق �ي��اس العمل
واالن� �ت ��اج� �ي ��ة؛ ت �خ �ط �ي��ط ال � �ق ��وى ال� �ع ��ام� �ل ��ة؛ إع � ��داد
ب��رام��ج ال�ت��دري��ب امل�ه�ن��ي؛ رس��م وتنسيق سياسات
االستخدام وتحديد األجور ،وإعداد إحصاء القوى
العاملة.
خلص ال�ل�ق��اء إل��ى مقترح عقد ل �ق��اءات تجمع بني
الهيئة وك��ل ات �ح��اد ع�ل��ى ح ��دة ،ل�ع��رض مالحظات
ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��ادي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ب �ص ��ورة أك�ث��ر
ً
تفصيال بغية التوصل إل��ى أفضل صيغة للدليل،
على أن ت�ت��واص��ل الهيئة بعد إق ��راره م��ع الجهات
األخرى بالدولة لتوحيد املسميات املختلفة للمهن.

اقتصاد 23

األربعاء  16رجب  1441هـ •  11مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16738

ِّ
تفشي «كورونا» وانهيار اتفاق «أوبك» يعصفان بالبورصات
«الوطني»:

األسواق العالمية في حالة طوارئ
قال تقرير لبنك الكويت الوطني :إن األسواق المالية شهدت موجة
ّ
تفشي فيروس
من الخسائر الحادة بنهاية شهر فبراير ،في ظل
كورونا عالمياً وزيادة المخاوف من التداعيات االقتصادية التي قد
يخلفها؛ إذ تراجعت األسهم األميركية بنسبة  ،%10على أساس
شهري ،بعد أن عانت من تقلبات شديدة على مدار الشهر؛ ما دفع
مجلس االحتياطي الفدرالي إلى اإلعالن عن خفض طارئ لسعر
الفائدة ،بمقدار  50نقطة أساس في  3مارس.
ام �ت��د ن��زي��ف ال �خ �س��ائ��ر ل�ي�ش�م��ل األس � ��واق
األخ � � � ��رى أي � �ض� ��ًا ،إذ ان �خ �ف �ض��ت ع ��ائ ��دات
سندات الخزانة األميركية ألجل  10سنوات
إلى أدنى معدالتها املسجلة تاريخيًا عند
م�س�ت��وى أق ��ل م��ن  %0.5ف��ي مستهل شهر
مارس ،في ظل تزايد التشاؤم بشأن النمو
العاملي ،كما انخفض سعر مزيج خام برنت
إلى  32دوالرًا للبرميل ،أي بخسائر تصل
نسبتها إل ��ى  %46ع��ن امل �س �ت��وى املسجل
ف ��ي م �ن �ت �ص��ف ف� �ب ��راي ��ر .وص � � � ّ�رح ص �ن��دوق
ال�ن�ق��د ال��دول��ي ب��أن��ه ي�ت��وق��ع اآلن أن ي�ك��ون
معدل النمو العاملي أضعف هذا العام من
ن�س�ب��ة  %2.9امل�س�ج�ل��ة ف��ي ع��ام  ،2019بما
يعني خفضا لتوقعاته السابقة البالغة
 %3.3بنحو  %0.5ع�ل��ى األق ��ل ،ك�م��ا ّ
تعهد
الصندوق برصد  50مليار دوالر ملساعدة
البلدان الفقيرة على مكافحة الوباء.

أسعار الفائدة
ك��ان��ت البيانات االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي ال��والي��ات
املتحدة إيجابية إلى حد كبير ،على الرغم
ّ
م ��ن ال �ت��وق �ع��ات ال �ت��ي رج �ح��ت ض �ع��ف تلك
امل ��ؤش ��رات م��ع ت�ص��اع��د ت��داع �ي��ات ف�ي��روس
ك��ورون��ا ف��ي التأثير فيها خ�لال األسابيع
املقبلة .وتراجع مؤشر مديري املشتريات
ال� �ص� �ن ��اع ��ي ال � � �ص� � ��ادر ع � ��ن م� �ع� �ه ��د إدارة
التوريدات ( )ISMإلى  50.1في فبراير ،بعد
أن قفز إل��ى  50.9في يناير ،إال أن��ه ظل في
املنطقة اإليجابية ،على ال��رغ��م م��ن تقارير
ع��ن تعطل س�لاس��ل ال �ت��وري��د .وم��ن ال�لاف��ت
للنظر ،ارت�ف��اع نظيره غير الصناعي إلى
أعلى مستوياته املسجلة خالل عام واحد،
ً
وص��وال إل��ى مستوى  57.3مقابل  55.5في
يناير ،وهو األمر الذي أثار بعض األسئلة
ح��ول ما إذا كانت امل�خ��اوف بشأن التأثير
االق �ت �ص��ادي ل �ل �ف �ي��روس ق��د ت �ك��ون مبالغًا
فيها.
وفي ظل تلك الحالة الضبابية ،فإنه ال يزال
من السابق ألوانه الحكم بشكل دقيق على
م��دى تأثر نمو االقتصاد األميركي .حيث
تشير التقديرات اآلنية ( )Nowcastingإلى
تخطي معدل النمو نسبة  %2حتى اآلن في
الربع األول من عام  ،2020على غرار الربع
ال ��راب ��ع م��ن ع ��ام  ،2019إال أن ��ه ي�ع�ك��س في
األغلب أداء املؤشرات قبل امتداد تأثيرات
ال�ف�ي��روس إل�ي�ه��ا .وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،قامت
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون االق� �ت� �ص ��ادي وال�ت�ن�م�ي��ة
ّ
ف ��ي أوائ � � ��ل م� � ��ارس ب �م��راج �ع��ة ت��وق �ع��ات �ه��ا
ل�ن�م��و االق �ت �ص��اد األم �ي��رك��ي ف��ي ع ��ام 2020
وخفضتها بنسبة  ،%0.1لتصل إلى ،%1.9
إال أنها ّ
صرحت بأن النمو قد يتباطأ
أكثر إذا تفاقم تفشي الفيروس .وف��ي ذات

مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر فبراير

الوقت ،قد تقوم الواليات املتحدة بتعليق
الرسوم الجمركية على الواردات الصينية
ل �ل �م �س��اع��دة ف ��ي ت �خ �ف �ي��ف ت��أث �ي��ر ان �ت �ش��ار
ال�ف�ي��روس ،خصوصا أن تطبيق «املرحلة
األولى» من االتفاقية التجارية واملحادثات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ح��ول «امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة» ق��د يتم
تأجيلها.

إيطاليا تحت وطأة الفيروس
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال � �ي� ��ورو ،ت��رك��ز م �ح��ور ت��أث�ي��ر
ال �ف �ي��روس ف��ي األغ �ل��ب ع�ل��ى إي�ط��ال�ي��ا التي
ش �ه��دت أع �ل��ى ن�س�ب��ة م��ن ح� ��االت اإلص��اب��ة
ب��ال �ف �ي��روس ب �م��ا أدى إل ��ى إغ �ل��اق منطقة
ل ��وم� �ب ��اردي ال �ش �م��ال �ي��ة ب��أك �م �ل �ه��ا وت ��زاي ��د
املخاوف املتعلقة بقطاع السفر والسياحة
الذي يمثل حوالي  %13من الناتج املحلي
اإلج �م��ال��ي .وف ��ي ح�ي�ن اس�ت �ق��ر أداء م��ؤش��ر
مديري املشتريات اإليطالي املركب لشهر
ف�ب��راي��ر ع�ن��د م�س�ت��وى  50.4( 50.7ي�ن��اي��ر)،
م��ن امل�ت��وق��ع أن ي�ك��ون التأثير على الناتج
املحلي اإلجمالي للربع األول كبيرًا في ظل
ت��زاي��د إمكانية دخ��ول االقتصاد اإليطالي
ف��ي ح��ال��ة م��ن ال��رك��ود خ�لال ال�ع��ام الحالي،
بعد أن سجل نموًا متواضعًا بنسبة %0.3
فقط في عام  .2019من جهة أخرى ،أعلنت
الحكومة اإليطالية عن تقديم حزمة تحفيز
اقتصادي بقيمة  7.5مليارات يورو (%0.4
م ��ن ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي اإلج� �م ��ال ��ي) مل��واج �ه��ة
ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا (ب� �م ��ا ف� ��ي ذل � ��ك ب�ع��ض
اإلع �ف��اءات الضريبية والتمويل اإلضافي
ل �ل��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة) ،ك �م��ا واف � ��ق االت �ح��اد
األوروب��ي على تجاهل تأثيرات الفيروس
ع �ل��ى ع �ج��ز امل� ��وازن� ��ة وال � � ��ذي ق ��د ي �ت �ج��اوز
الحد املقرر سابقًا بنسبة  %2.2من الناتج
املحلي اإلجمالي.
وم��ن املقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك
امل��رك��زي األوروب� ��ي ف��ي  12م ��ارس ،وخالفًا
لنظيره األميركي ،يبدو أن البنك مستعد
ل�لان �ت �ظ��ار ح �ت��ى ذل ��ك ال �ح�ي�ن ق �ب��ل اإلع�ل�ان
ع��ن أي تغيير ف��ي س�ي��اس��ات��ه ال�ن�ق��دي��ة .إال
أن كريستني الغ��ارد ،رئيسة البنك املركزي
األوروب� ��ي ،ص��رح��ت ف��ي ب�ي��ان ص��ادر عنها
قبيل قيام االحتياطي الفدرالي األميركي
بخفض أسعار الفائدة بأن البنك «مستعد
الت �خ��اذ ال �ت��داب �ي��ر امل�ن��اس�ب��ة وامل�س�ت�ه��دف��ة»
ملواجهة تداعيات ال�ف�ي��روس .وعلى الرغم
م ��ن أن س �ع��ر ال �ف ��ائ ��دة ع �ل��ى ال� ��ودائ� ��ع ك��ان
سالبًا عند مستوى  %-0.5وتوافر مساحة
م � �ح� ��دودة أم� � ��ام ال �ب �ن��ك ل� �ل� �م� �ن ��اورة ب �ش��أن
األس � �ع� ��ار ،ف� ��إن ال �ض �غ��وط س �ت �ك��ون ه��ائ�ل��ة
للتصرف ن�ظ�رًا لضعف مستويات النمو
وتزايد الضغوط التي يتعرض لها اليورو
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األوروبي لمزيد
من التيسير النقدي

بما قد يضر بالصادرات .وقد يأخذ البنك
امل��رك��زي آليات الدعم األخ��رى في االعتبار
م �ث ��ل ت ��وس �ي ��ع ن� �ط ��اق ب ��رن ��ام ��ج ال� �ق ��روض
ال��رخ �ي �ص��ة ل�ت�ش�ج�ي��ع اإلق� � ��راض امل�ص��رف��ي
أو ت �س �ه �ي��ل إج � � � ��راءات ت �م��وي��ل ال �ش��رك��ات
الصغيرة التي تواجه نقصًا في السيولة.
من جهة أخرى ،قد يقر بنك إنكلترا خفضًا
طارئًا ألسعار الفائدة قبل اجتماعه املقرر
في  26مارس .وقد يتم أيضا اتخاذ بعض
التدابير التحفيزية الجديدة التي كان قد
أعلن عنها املستشار ريشي سوناك الذي
تم تعيينه مؤخرًا في منصب وزير املالية،
حيث ك��ان متوقعًا بالفعل أن يتم اإلع�لان
عن ميزانية توسعية في  11مارس بما في
ذل��ك زي ��ادة اإلن �ف��اق ع�ل��ى خ��دم��ات ال��رع��اي��ة
ال�ص�ح�ي��ة وع �ل��ى امل �ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة ال�ت��ي
ك��ان��ت ذات أه �م �ي��ة ق �ص��وى ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
فوز حزب املحافظني الحاكم في انتخابات
ديسمبر.

االقتصاد الياباني
شهد االقتصاد الياباني في الربع الرابع
م� ��ن ع � ��ام  2019أض� �ع ��ف م � �ع� ��دالت ال �ن �م��و
امل �س �ج �ل��ة م �ن��ذ أك �ث ��ر م ��ن خ �م��س س �ن ��وات،
ح�ي��ث ان�ك�م��ش ب�ن�س�ب��ة  %7.1ع�ل��ى أس��اس
سنوي مقابل تسجيله لنمو بنسبة %0.1
ف ��ي ال ��رب ��ع ال �س��اب��ق ،وذل� ��ك ف ��ي ظ ��ل ت��زاي��د
ال�ض�غ��وط ع�ل��ى ال�ق�ط��اع ال �خ��ارج��ي نتيجة

شلل في الصني
ارت �ف��ع ع ��دد ض�ح��اي��ا ف �ي��روس ك��ورون��ا في
ال �ص�ي�ن إل� ��ى  3000ح��ال��ة وف � ��اة ف ��ي أوائ� ��ل
مارس وارتفع عدد اإلصابات إلى أكثر من
 80600ح��ال��ة م��ؤك��دة .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن
عدد الحاالت الجديدة في الصني قد تباطأ
وف �ق��ًا ل �ل �ت �ق��اري��ر ،إال أن ت �ف �ش��ي ال �ف �ي��روس
اس �ت �م��ر ف ��ي ال �ت��أث �ي��ر ب �ش��دة ع �ل��ى ال�ن�ش��اط
االق � �ت � �ص� ��ادي ن �ت �ي �ج��ة ل�ل�اض� �ط ��راب ��ات ف��ي

أشار تقرير «الوطني» إلى تعرض أسواق النفط لتداعيات تفشي فيروس كورونا ،حيث تمت عمليات تصحيح خالل األسابيع القليلة
املاضية ،فتراجع سعر مزيج خام برنت القياسي بأكثر من  %13في فبراير ،بخسائر تخطت أكثر من نسبة  %9في يوم واحد تم
تسجيلها يوم الجمعة  6مارس ،قبل أن تنهار بنسبة  %29في األسواق اآلسيوية يوم االثنني  9مارس إلى أدنى مستوياتها املسجلة
منذ أكثر من ثالث سنوات عند سعر  32دوالرًا للبرميل ،وذل��ك بعد اختتام اجتماع األوب��ك وحلفائها دون التوصل إلى اتفاق بني
روسيا ومنظمة األوبك بقيادة السعودية .وكانت األوبك قد اقترحت في وقت سابق تعميق خفض اإلنتاج بمقدار  1.5مليون برميل
يوميًا لدعم أسعار النفط التي تعرضت لضغوط شديدة جراء تأثير الفيروس على الطلب الصيني والعاملي على النفط .إال أن روسيا،
التي تتطلع إلى الحيلولة دون املزيد من خسارة حصتها السوقية ملصلحة منتجي النفط الصخري ،إذ كانت تفضل تمديد االتفاقية
الحالية حتى يونيو.

 %12 :Ooredooزيادة في قاعدة العمالء

بدر الحميدي وفهد السعيد ويوسف السميط ومجبل األيوب وعبدالعزيز البابطين

إمكانياتنا الرقمية القوية في توفير تجربة
ال نظير لها لعمالئنا ،حيث قمنا بتشغيل
بنيتنا التحتية للجيل ال�ت��ال��ي م��ن أنظمة
االت � �ص ��ال .وق ��د س �ج �ل��ت  Ooredooال �ك��وي��ت
مجموعة مستقرة من النتائج واستطاعت
زيادة الربح الصافي بنسبة  %1ليصل إلى
 30مليون دينار وزيادة الدخل قبل احتساب
ال �ف��وائ��د وال �ض��رائ��ب واالس �ت �ه�لاك واإلط �ف��اء
ب �ن �س �ب��ة  %7ل �ي �ب �ل��غ  233م� �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار.
ول �ق��د ج ��اء أداؤن � ��ا امل��ال��ي ل�ي�ع�ك��س اس�ت�م��رار
استثمارنا في تطبيق إستراتيجية التحول
الرقمي للشركة.
األداء القوي على صعيد اإلي��رادات بالعملة
املحلية في كل من املالديف وتونس قابلته
منافسة سعرية ش��دي��دة ف��ي الكويت وبيئة
اقتصادية كلية مثقلة بالتحديات في كل من
الجزائر وت��ون��س ،حيث تدنت قيمة العملة
امل �ح �ل �ي��ة ب�ن�س�ب��ة  %2و %10ع �ل��ى ال �ت��وال��ي
م �ق��اب��ل ال��دي �ن��ار ال �ك��وي �ت��ي .ون �ت �ي �ج��ة ل��ذل��ك،

ل��زي��ادة ضريبة املبيعات في أكتوبر .وفي
واقع األمر ،استمر تراجع كل من الصادرات
وال� � � � � � � ��واردات خ �ل ��ال ش� �ه ��ر ي � �ن� ��اي� ��ر ،ح �ي��ث
ان�خ�ف�ض��ت ال� �ص ��ادرات بنسبة  %2.6على
أس ��اس س�ن��وي (ال�ش�ه��ر ال�ث��ال��ث ع�ش��ر على
التوالي من التراجع) وتراجعت ال��واردات
بنسبة  .%3.5وق��د ي ��ؤدي تفشي ف�ي��روس
ك� ��ورون� ��ا ال� � ��ذي أدى إل � ��ى ت �ع �ط��ل س�لاس��ل
التوريد على نطاق واسع إلى التأثير على
التجارة
والنمو االقتصادي في املستقبل .ومن جهة
أخ��رى ،تعهد وزي��ر املالية بتنفيذ تدابير
التحفيز املالي إذا لزم األم��ر للتخفيف من
آث��ار تفشي ال�ف�ي��روس .كما كشف محافظ
البنك امل��رك��زي الياباني أن البنك سيعمل
ع�ل��ى ض �م��ان ت��واف��ر ال�س�ي��ول��ة ال�ن�ق��دي��ة في
األس� � � ��واق م ��ن خ �ل��ال «األدوات ال �س��وق �ي��ة
املناسبة وشراء األصول».

تهاوي أسعار النفط

عموميتها أقرت توزيع  %50نقداً
عقدت الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة
 Ooredooجمعيتها ال�ع��ام��ة ال�ع��ادي��ة ،أم��س،
بحضور  %92.8من مساهمي الشركة .وقد
ت��رأس الجمعية بدر ناصر الحميدي عضو
م�ج�ل��س اإلدارة م�م�ث�لا ع ��ن رئ �ي��س مجلس
اإلدارة ،وح� �ض ��ر االج� �ت� �م ��اع ف� � ��ادي ق �ع��وار
ال��رئ�ي��س التنفيذي ب��اإلن��اب��ة ل��دى Ooredoo
الكويت وأعضاء مجلس اإلدارة فهد عثمان
السعيد وي��وس��ف محمد السميط ،وت��م من
خالل الجمعية استعراض التقرير السنوي
ل�ل�ش��رك��ة إض��اف��ة إل ��ى أب ��رز اإلن� �ج ��ازات ال�ت��ي
حققتها خ�ل�ال ال �ع��ام امل �ن �ص��رم .ك�م��ا أعلنت
ال �ش��رك��ة ع ��ن ت ��وزي ��ع أرب� � ��اح ن �ق��دي��ة ب �م �ق��دار
 %50من القيمة االسميـة للسهم الواحد أي
ب��واق�ـ��ع  50فلسًا للسهم ،وذل��ك للمساهمني
املقيدين في سجالت الشركة في نهاية يوم
االستحقاق واملحدد بتاريخ  31مارس .2020
وق ��ال ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب �ي ��ان :ارت �ف �ع��ت ق��اع��دة
ع �م�ل�اء  Ooredooال �ك��وي��ت ل �ت �ص��ل إل� ��ى 2.6
م �ل �ي��ون ع�م�ي��ل ب ��زي ��ادة ت �ص��ل ال ��ى  %12في
ن�ه��اي��ة س�ن��ة  2019م�ق��ارن��ة ب �ـ  .2018وبلغت
إيرادات سنة  2019مبلغًا قدره  231.3مليون
دي �ن��ار ب��ان�خ�ف��اض ب�ن�س�ب��ة  ،%4م �ق��ارن��ة مع
 ،2018إذ بلغت  240.9مليون دينار .وارتفع
ال��دخ��ل ق �ب��ل اح �ت �س��اب ال �ف��وائ��د وال �ض��رائ��ب
واالستهالك واإلطفاء بشكل جوهري بنسبة
زي ��ادة  %32لتصل إل��ى  72.4م�ل�ي��ون دي�ن��ار
في سنة  2019مقارنة بــ  55.0مليون دينار
ف ��ي ع� ��ام  .2018وع �ك �س��ت ال� ��زي� ��ادة ب�ن�س�ب��ة
 %32الكفاءة التشغيلية الجيدة في جميع
ً
أنحاء األعمال التجارية ،فضال عن التأثير
اإليجابي لتطبيق املعيار املحاسبي الجديد
وهواملعيار الدولي للتقارير املالية رقم (.)16
وف��ي تعليقه ع�ل��ى أداء م�ج�م��وع��ة Ooredoo
ق � � ��ال ع� �ض ��و م� �ج� �ل ��س اإلدارة ب � � ��در ن��اص��ر
الحميدي :في عام  ،2019نجحنا في توظيف

سعر خام البرنت

الحميدي :تقدم كبير
في مسيرة التحول
الرقمي بشركات
المجموعة
أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة
عن إيرادات بلغت  634مليون دينار في سنة
 2019مقارنة بـ  665مليون دينار في السنة
السابقة.
في نهاية سنة  ،2019كانت قاعدة عمالئنا
امل� ��وح� ��دة ق ��وي ��ة ع �ن ��د م �س �ت ��وى  26م �ل �ي��ون
ع�م�ي��ل ب�ف�ض��ل ت��رك�ي��زن��ا ع�ل��ى خ��دم��ة وتلبية
احتياجات قاعدة املستخدمني الذين باتوا
يتمتعون بشكل م�ت��زاي��د ب��درج��ة ع��ال�ي��ة من

اإلملام والثقافة الرقمية ،وذلك بفضل إطالق
عدد من الخدمات الجديدة التي نجحت في
تبسيط وإث��راء تجربة املستخدمني وإتاحة
درجة أعلى من املرونة والتحكم.
في الكويت ،أدى تطبيق أجندتنا الخاصة
ّ
بالتحول الرقمي وكفاءة استخدامنا ألحدث
ال�ت�ق�ن�ي��ات ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال�ف�ع��ال�ي��ة وت�ح�ق�ي��ق
أث��ر إي�ج��اب��ي ب��اإلض��اف��ة إل��ى تطبيق معيار
التقارير الدولية رق��م  ،16األم��ر ال��ذي ساهم
في تسجيل زيادة بلغت  %32في الدخل قبل
اح�ت�س��اب ال �ف��وائ��د وال �ض��رائ��ب واالس�ت�ه�لاك
واإلطفاء.
وف��ي ت��ون��س ،ارتفعت اإلي ��رادات بنسبة %7
بالعملة املحلية مع تكثيف الشركة تركيزها
ع�ل��ى زي ��ادة ان�ت�ش��ار ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ودع��م
استخدام البيانات ،بينما استمر تأثر أدائنا
في الجزائر باألوضاع االقتصادية الصعبة
واح�ت��دام املنافسة السعرية وتفاقم مسيرة
تراجع العملة الوطنية.

ج��ان��ب ال �ع��رض (ح�ي��ث اض �ط��رت ال�ش��رك��ات
إل��ى إي �ق��اف اإلن �ت��اج أو تقليصه) وتعطل
جانب الطلب (في ظل امتداد فترات الحجر
الصحي وفرض القيود على حركة السفر).
وأظهر مؤشر مديري املشتريات الرسمي
ل�ش�ه��ر ف �ب��راي��ر ت��راج��ع ن �ش��اط ال�ص�ن��اع��ات
ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة إل ��ى م �س �ت��وى ق �ي��اس��ي ج��دي��د
بلغ  35.7نقطة مقابل  50نقطة في يناير.
ك �م��ا ان �خ �ف��ض م��ؤش��ر م��دي��ري امل�ش�ت��ري��ات
ال�ت�ص�ن�ي�ع��ي ال �خ��اص ()Caixin / Markit
أيضا إل��ى مستوى قياسي منخفض بلغ
 .40.3وفي ذات الوقت ،انهار أيضا مؤشر
م ��دي ��ري امل �ش �ت ��ري ��ات ال ��رس �م ��ي وال� �خ ��اص
لقطاع الخدمات إل��ى مستوى  29.6و26.5
نقطة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي .وق ��ام ص �ن��دوق النقد
ال��دول��ي بخفض توقعاته لنمو االقتصاد
الصيني للعام  2020بنسبة  %0.4ليصل
إلى  ،%5.6بينما خفضت منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية توقعاتها من %5.7
إلى .%4.9
وت ��م خ �ل�ال ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ت �ق��دي��م ح��زم��ة
م��ن ال�ت��داب�ي��ر ال�ت�ح�ف�ي��زي��ة ت �ه��دف إل ��ى دع��م
النشاط االقتصادي .إذ أعلنت وزارة املالية
ع��ن ت�خ�ف�ي�ض��ات ف��ي ال�ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي
والضرائب ورس��وم الشركات ،وق��ام البنك
امل��رك��زي بتخفيف ال�ق�ي��ود على تسهيالت
القروض متوسطة األج��ل ملدة عام بمقدار
 10ن�ق��اط أس ��اس إل��ى  %3.15ف��ي محاولة
م �ن��ه ل�خ�ف��ض ت �ك��ال �ي��ف االق � �ت ��راض ط��وي�ل��ة
األج� ��ل .وت �ب��ع ذل ��ك خ�ف��ض س�ع��ر اإلق� ��راض
ال ��رئ �ي �س ��ي ألج � ��ل ع � ��ام ب� �م� �ق ��دار  10ن �ق��اط
أس� ��اس إل ��ى  .%4.05ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ذل��ك،
خ�ص�ص��ت ال�ح�ك��وم��ة ح�ت��ى اآلن  90مليار
ي��وان صيني ملكافحة الفيروس باإلضافة
إل��ى تقديم البنك املركزي لتدابير الحفاظ
على مستويات السيولة .وفي ذات الوقت،
ان �خ �ف��ض س �ع��ر ص � ��رف ال � �ي� ��وان ال�ص�ي�ن��ي
ب�ن�س�ب��ة  %1.7ل �ت �ج��اوز م �س �ت��وى  7ي ��وان
مقابل الدوالر األميركي بنهاية فبراير ،إال
انه شهد انتعاشًا بعد ذلك إلى  6.93يوان
مقابل الدوالر في أوائل مارس على خلفية
ضعف الدوالر.

«كفيك» % 8.5 :تراجع مؤشر MSCI

 %7.4خسائر البورصات
الخليجية فبراير الماضي
قال تقرير للشركة الكويتية للتمويل
واالس � �ت � �ث � �م� ��ار (ك � �ف � �ي � ��ك) :إن أس � � ��واق
األس �ه��م ال �ع��امل �ي��ة ش �ه��دت خ�ل�ال ش�ه��ر
ف� � �ب � ��راي � ��ر ان � �خ � �ف� ��اض� ��ًا ح� � � � ��ادًا ب �س �ب��ب
ت �ص ��اع ��د م � �خ� ��اوف ف � �ي� ��روس ك ��ورون ��ا
الذي أدى إلى انخفاض مؤشر MSCI
بنسبة %8.59-منذ بداية الشهر .ومع
ت��زاي��د امل �خ��اوف م��ن ان�ت�ش��ار األم��راض
الوبائية ب��دأت توقعات وول ستريت
ب�خ�ف��ض ن�س�ب��ة االح�ت�ي��اط��ي ال�ف��درال��ي.
وك��ان ال�ب�ن��ك ال �ف��درال��ي ص��ري�ح��ًا بشأن
إستراتيجيته للحفاظ على املعدالت
املرجعية.
ف� ��ي ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة األم� �ي ��رك� �ي ��ة،
سجل مؤشر  DJIAانخفاضًا بنسبة
 %10.07منذ بداية الشهر وكان أسوأأداء م��ن ب�ين ال��دول امل�ت�ط��ورة .وك��ذل��ك،
ان �خ �ف ��ض م ��ؤش ��ر  S&P 500ب�ن�س�ب��ة
 %8.41منذ بداية الشهر .حيث سجلاملؤشرين  Dow Jonesو S&P 500أسوأ
أداء منذ األزمة املالية في سنة .2008
وف� ��ي  27ف �ب��راي��ر س �ج��ل Dow Jones
أكبر خ�س��ارة ليوم واح��د .ف��ي أوروب��ا،
ان �خ �ف��ض م��ؤش��ر  FTSE 100ب�ن�س�ب��ة
 %9.68منذ ب��داي��ة الشهر .وم��ن جهةأخ � ��رى ،س �ج��ل م��ؤش��ر  DAXاألمل��ان��ي
انخفاضًا بنسبة  .8.41%-وفي فرنسا
س� �ج ��ل م� ��ؤش� ��ر  CAC 40ان �خ �ف��اض��ًا
ب �ن �س �ب��ة  %8.55-م� �ن ��ذ ب � ��داي � ��ة ش �ه��ر
ف �ب��راي��ر .وف ��ي آس �ي��ا ،ان �خ �ف��ض م��ؤش��ر
ال �ي��اب��ان  Nikkei225ب�ن�س�ب��ة %8.89-
م� �ن ��ذ ب � ��داي � ��ة ال� �ش� �ه ��ر وك � ��ذل � ��ك م��ؤش��ر

ال�ص�ين  Shanghai compositeبنسبة
 .%3.23وف ��ي أس � ��واق ال �س �ل��ع ،ك��ان��تً
أسعار النفط األكثر انخفاضًا مقارنة
ب��أس��واق األس�ه��م ،حيث انخفض خام
غ��رب ت�ك�س��اس ب�ن�س�ب��ة  %13.39-منذ
ب��داي��ة الشهر ليغلق عند  44.8دوالرًا
أم� �ي ��رك� �ي ��ا ل �ل �ب��رم �ي��ل وان� �خ� �ف ��ض خ ��ام
ب��رن��ت ب�ن�س�ب��ة  %11.96-ل�ي�غ�ل��ق ع�ن��د
 49.7دوالرًا أم�ي��رك�ي��ًا للبرميل وب��ذل��ك
يكون األسبوع املاضي قد شهد أكبر
ان �خ �ف��اض أس �ب��وع��ي ل�ل�ن�ف��ط م �ن��ذ ع��ام
.2008
وأش ��ار ال�ت�ق��ري��ر إل��ى ان�خ�ف��اض مؤشر
أألس� ��واق ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ب�ن�س�ب��ة %7.40-
خ �ل�ال ف �ب��راي��ر امل ��اض ��ي وس ��ط ت��راج��ع
ف��ي األس ��واق ال��دول�ي��ة وك��ان أس��وأ من
األرب ��اح امل�ت��وق�ع��ة .ب ��دأت دول مجلس
التعاون الخليجي موسم إعالن أرباح
ون� �ت ��ائ ��ج ال� �ش ��رك ��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة ل �ع��ام
 .2019ح �ي��ث إن ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��راك �م �ي��ة
امل�ع�ل�ن��ة ف��ي ن �ه��اي��ة ال �ش �ه��ر ت�ش�ي��ر إل��ى
ان� �خ� �ف ��اض أداء ال � �ش� ��رك� ��ات ف� ��ي دول
مجلس التعاون الخليجي على الرغم
م ��ن أن ال� �ت ��وق� �ع ��ات ك ��ان ��ت م�ن�خ�ف�ض��ة
ب��ال�ف�ع��ل م �ق��ارن��ة ب��ال �ع��ام ال �س��اب��ق .في
الكويت ،انخفض مؤشر السوق العام
بنسبة  %4.00-م�ن��ذ ب��داي��ة ال�ش�ه��ر ما
ع ��دا ق �ط��اع ال�ن�ف��ط وال �غ��از ال ��ذي أغ�ل��ق
ب�ن�س�ب��ة ارت �ف��اع  ،%1.05+وان �خ �ف��اض
ف � ��ي ق � �ط� ��اع ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا وامل� � � ��واد
األس��اس �ي��ة ب�ن�س�ب��ة  %9.47-و%7.90-
على التوالي.
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»ﺻﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮض« ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة أﻳﻀﺎً

اﻟﻜﻞ ﺧﺎﺳﺮ ﻣﻦ ﻫﺒﻮط اﻟﻨﻔﻂ
دﻳﻠﻔﻴﻦ ﺳﺘﺮاوس
)ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ(
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﺪان
ُ
اﻋﺘﺒﺮ اﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻃــﻮﻳــﻞ اﻷﻣــﺪ ﻓــﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـ ــﺬي اﻣ ـﺘــﺪ ﻣ ــﻦ ﻋـ ــﺎم  2014إﻟــﻰ
 2015رﺻــﺎﺻــﺔ أﺻــﺎﺑــﺖ ذراع اﻗـﺘـﺼــﺎد
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ .أﻣـ ــﺎ ﺗـ ـﻬ ــﺎوي اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﻫــﺬا
اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع ،ﻓ ـﺴ ـﻴ ـﻜــﻮن ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﴼ ﻟـﻠـﻐــﺎﻳــﺔ،
ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮاره .وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻀﻴﻒ
ﺻــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻌــﺮض – اﻟـﺘــﻲ ﻳـﻘــﻮل ﻣﺤﻠﻠﻮن
إﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺮك أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺤﻮم
ﺣــﻮل اﳌـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑــﲔ  30و40
دوﻻرﴽ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﺘــﻮاﺻــﻞ ﺣــﺮب اﻷﺳـﻌــﺎر
– ﺿ ـﻐــﻮﻃــﴼ ﻫــﺎﺋ ـﻠــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدات
وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ.
ﻓ ــﻲ اﻷوﻗ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ ،ﻳ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ
اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ،
ﻷن أﺳـﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﺗــﺮﻓــﻊ ﻃﻠﺐ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻳﻘﺪم
اﻧـﺘـﺸــﺎر ﻓ ـﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻋــﺎﳌـﻴــﴼ اﻟﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻷﻣــﻞ ﻓﻲ أن ﻳﺘﺠﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن إﻟﻰ
اﻹﻧﻔﺎق.
وﺗﺘﻮﻗﻊ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،ﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻨﺬ  10ﺳﻨﻮات ،ﻋﺎزﻳﺔ ذﻟــﻚ إﻟــﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ
أﺻﺎﺑﺖ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳ ـﻘــﻮل ﻓــﺎﺗــﺢ ﺑ ـﻴــﺮول ،اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ» :ﻣﻊ ﻣﺰﻳﺞ زﻳﺎدة
اﻟ ـﻌــﺮض واﻟـﺼــﺪﻣــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻓﻲ
اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗ ــﻪ ،ﻻ ﻳـﺒــﺪو أن ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟــﺬي

ﻛﻞ òD7\§ò10
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺳﻌﺮ
اﻟﺨﺎم ﺗﺨﻔﺾ
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻴﻮرو %0.3
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ﻓــﻲ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟـ ـﻌ ــﺎم« ،ﻣـﻀـﻴـﻔــﴼ أن ذﻟــﻚ
ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟﺘﻨﻮع أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ وﺻﻌﻮﻳﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ«.
أﺳﻮاق ﻧﺎﺷﺌﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻧﻲ .إذ ﻳﻘﻮل
ﺟـﻴـﻤــﺲ ﻟ ــﻮرد ﻣــﻦ »ﻣ ــﻮرﻏ ــﺎن ﺳـﺘــﺎﻧـﻠــﻲ«
إن ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮردي اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ »ﻗ ـ ــﺪ ﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮن
ً
ﻓــﻲ ﺻـ ــﺪارة اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪﻳــﻦ ،ﻟـﻜـﻨـﻬــﺎ ﻗﻠﻴﻼ
ﻣــﻦ ﺳـﺘـﻔـﻌــﻞ« – ﻷن اﻻﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض اﻟـﺤــﺎد
ﻓــﻲ ﺳـﻌــﺮ اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻋ ــﺎدة ﻣــﺎ ﻳــﺮاﻓـﻘــﻪ ﻧﻔﻮر
ﻣ ــﻦ اﳌ ـﺨ ــﺎﻃ ــﺮة اﻟ ـﻌــﺎﳌ ـﻴــﺔ وﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ أﻋ ـﻠــﻰ
ﻟﻼﻗﺘﺮاض.

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ُﻛﻠﻔﺔ ﻗﺮار اﻟﺮﻳﺎض ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر
وﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت

ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺣﺪوث ﺗﺒﺎﻃﺆ
أﻋﻤﻖ ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻧـﺸـﻬــﺪه اﻟ ـﻴــﻮم ﻣـﺜـﻴــﻼ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺳــﻮق
اﻟﻨﻔﻂ«.
ﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاء اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﻮن ﻓ ـ ــﻲ »ﻣ ـ ــﻮرﻏ ـ ــﺎن
ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ« ﻳـﻘــﻮﻟــﻮن إن ﻫـﻨــﺎك  3ﻣـﺴــﺎرات
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺳﻴﺪﻣﺮ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
أوﻟﻬﺎ ،أﻧﻪ ﺳﻴﻀﺮب اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟــﺪول
اﳌﻨﺘﺠﺔ .واﻟﺜﺎﻧﻲ ،أن اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق
ﺳـ ـﻨ ــﺪات اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت– ﻣ ــﻊ وﻗ ـ ــﻮع ﺑـﻌــﺾ
ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺮك اﻟـﺘـﻌـﺜــﺮ – ﻗﺪ
ﻳﻔﺎﻗﻢ اﻟﻈﺮوف اﳌﺘﺸﺪدة ﻟـ)اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت(
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .وأﺧـﻴــﺮﴽ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن
ﻫـﻨــﺎك اﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ
اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﻳﺘﺮﺟﻢ ذﻟــﻚ إﻟــﻰ إﻧـﻔــﺎق أﻋﻠﻰ

إﻓﻼس »اﻟﺼﺨﺮي«

ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.
ﻳ ـﻘ ــﻮل أﻧـ ــﺪرﻳـ ــﺎس إﻛ ــﻮﻧ ــﻮﻣ ــﻮ ﻓ ــﻲ ﻣـﻌـﻬــﺪ
أوﻛﺴﻔﻮرد ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ» :ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد
أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ..ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎك ﺷﻲء إﻳﺠﺎﺑﻲ اﻵن ﻷي ﻣﻨﻬﺎ«.

3

اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺳﺘﻌﺎﻧﻲ اﻟــﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﺷﺪ
اﻷﻟﻢ .ﻓﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ  30و40
دوﻻرا ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻷي ﻣــﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ

آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ

1
 2اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺜﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
 3اﻧﻜﻤﺎش اﻧﻔﺎق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ

ﻫﺒﻮط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ

ﻟ ـﺘ ـﻤــﻮﻳــﻞ ﺧ ـﻄ ــﻂ اﻹﻧ ـ ـﻔـ ــﺎق اﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء إدارة
ﻣــﻮازﻧــﺎﺗ ـﻬــﻢ ،وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﺤـﺴــﺎﺑــﺎت ﺻـﻨــﺪوق
اﻟـﻨـﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﳌ ـﻌــﺪﻻت اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎدل اﳌــﺎﻟــﻲ.
ورﻏـ ـ ــﻢ أن اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺪ اﻷﺟ ـﻨ ـﺒــﻲ
ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ .ﻗﺪ ﻳﻜﻠﻒ
ﻗـ ــﺮار اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض ﺧ ـﻔــﺾ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر وﺿــﺦ
اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ  120ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻓﻖ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣــﺎرك ﻻﺳــﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ
»ﺳﻜﺮودر«.
وﻗــﺎل ﺑﻴﺮول ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻳﺘﺮ إن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻗـﺘـﺼــﺎدات أﻛﺒﺮ اﳌﻨﺘﺠﲔ »ﻗــﺪ ﻳﺠﻌﻞ
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻧﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟ ـ ــﺮﻋ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻒ

ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﺎن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ
ﺧـﻔــﺾ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﺒـﻨــﺰﻳــﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
– اﻟﺘﻄﻮر اﻟــﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻧﻌﻤﺔ
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻷي رﺋ ـﻴــﺲ ﺣــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺳﻨﺔ
اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ .ﻟـ ـﻜ ــﻦ اﻵن ﺟـ ـﻌ ــﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ
اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﳌ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻣـﺼــﺪرﴽ
ﺻــﺎﻓـﻴــﴼ ﻟـﻠـﻄــﺎﻗــﺔ واﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﺼ ـﺨــﺮي ﻳ ـﺘ ـﻌــﺮﺿــﻮن ﻟﺨﻄﺮ
اﻹﻓـ ـ ـ ـ ــﻼس إذا ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺖ اﻷﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎر ﻋ ـﻨــﺪ
ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮل ﺟـ ـﻴـ ـﺴ ــﻮن ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮردوف ،اﻷﺳ ـ ـﺘـ ــﺎذ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ» :ﺳـﺘــﺮون اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣـ ـﺘ ــﺄﺛ ــﺮة ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺳ ـ ـﺘ ــﺮون اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرات
ﺗ ـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ واﻟ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﳌ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺔ اﳌ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ
ﺳﺘﺨﻔﺾ ﺑﺸﺪة اﻹﻧـﻔــﺎق اﳌﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ وﻓــﻲ اﻟ ــﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ«.
إﺣ ـ ــﺪى اﳌ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳ ـﺠــﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﺑـﺼــﻮرة واﺿـﺤــﺔ ﻫــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮرو ،ﺣ ـﻴــﺚ إن اﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ
ﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﺳ ـﻌــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﺳ ـﻴ ـﻜــﻮن ﺧـﻔــﺾ

أﺳـﻌــﺎراﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜــﲔ ،وﺗ ـﺤ ـﺴــﲔ ﻣــﺎﻟـﻴــﺎت
اﻷﺳﺮ.
اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪة اﻷﺳ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻚ اﳌ ــﺮﻛ ــﺰي
اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻫـ ــﻲ أن ﻛـ ــﻞ  10ﻳـ ــﻮروﻫـ ــﺎت
ﺗـ ــﺮاﺟ ـ ـﻌـ ــﴼ ﻓـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻂ ﺗ ـﺨ ـﻔــﺾ
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﻨﺴﺒﺔ %0.3
ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ .وﻳﻘﻮل ﻫﻮﻟﻐﺮ ﺳﻜﻤﻴﺪﻧﻎ
اﻟ ـﺨ ـﺒ ـﻴــﺮ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻓ ــﻲ »ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺮغ«:
»إﻧ ـﻬــﺎ أﺧ ـﺒــﺎر ﺟ ـﻴــﺪة .إﻧ ـﻬــﺎ أﺣ ــﺪ ﻋــﻮاﻣــﻞ
اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﻊ«.
ﻟﻜﻨﻪ أﺿﺎف أﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
ﻋ ـﻠــﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ آﻧ ـﻴــﺔ ،ﺳـﺘـﻜــﻮن أي اﺳـﺘـﻔــﺎدة
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜــﲔ اﻷوروﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﲔ ﻓـ ــﻲ اﳌـ ــﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ – ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣــﺮ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰاء
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺗﻘﻮل ﺟﻨﻴﻔﺮ ﻣﻜﻴﻮن ،اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
»ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻳﻜﻮﻧﻤﻜﺲ« إن ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
 %50ﻫﺒﻮﻃﴼ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺳ ـﻴ ـﺨ ـﻔــﺾ اﳌ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ
ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1ﻓــﻲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ – ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺣـ ـ ــﺬرت ﻣ ــﻦ أﻧ ـ ــﻪ ﺣ ـﺘــﻰ ﻓ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم ،2014
ﻟــﻢ ﻳ ــﺆد ﺗــﺮاﺟــﻊ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ إﻟ ــﻰ رﻓــﻊ
إﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو أو
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ُﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ .وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻣﺨﺎوف ﻓﻴﺮوس
ﻛ ــﻮروﻧ ــﺎ وﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻖ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت
اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ )ﻣــﻦ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ( ،ﻳﺒﺪو أﻧــﻪ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷﺳﺮ ﻟﺨﻔﺾ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻧـﻔــﺎق اﳌﺰﻳﺪ
اﻵن .وإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﻲء ﺳﻴﺤﺪث ﻓﺈن
اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﺳ ـﻌــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ »زاد ﻣــﻦ ﺧﻄﺮ
ﺣﺪوث ﺗﺒﺎﻃﺆ أﻋﻤﻖ«.
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ΔϟϭΩΗϣϟΔϳϣϛϟϝΑΎϘϣΕϳϭϛϟΔλέϭΑϟϡΎόϟϕϭγϟέη΅ϣ˯Ω
έη΅ϣϟ

ϡϬγϥϭϳϠϣ Δϳϣϛϟ

ϡϬγϥϭϳϠϣ
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ϡΎόϟϕϭγϟέη΅ϣ

6,400
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6,200
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5,400
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5,000

52ϝϼΧϝΎϔϗ·
(ϙ.Ω)ωϭΑγ

έόγϟ
ΔϣϳϘϟ έόγϟϑϋΎοϣ
ϝΪόϣ
ΩΎϋ
Δϳϣϛϟ
ΔϣϳϘϟ
Δϳϗϭγϟ
ϥέϭΩ
ΫϧϣΩΎόϟ έϳϐΗϟ
ΕΎόϳίϭΗϟ
ϥϭϳϠϣ) ΔϣϳϘϠϟ ΔϳΣΑέϠϟ ΔϳΩϘϧϟ άϨϣϢϬδϟ ΔϟϭΩΗϣϟ ΔϟϭΩΗϣϟ
ΔϳΩΑ ϲϣϭϳϟ
ϡΎόϟΔϳΪΑ
ΔϳέΗϓΩϟ
(ϙΩ
(αϠϓ)
(ϡϬγϑϟ) (ϙ.Ωϑϟ) *ϡΎόϟ

Mar-2020

Feb-2020

Jan-2020

Dec-2019

Nov-2019

Oct-2019

Sep-2019

Aug-2019

Jul-2019

Jun-2019

May-2019

Mar-2019

Apr-2019

0

ΕϳϭϛϟΔλέϭΑΕΎϋΎρϗ˯Ω
έϳϳϐΗϟ
ΔϳϗϭγϟΔϣϳϘϟ έϳϳϐΗϟ
ϙ.ΩϥϭϳϠϣ
ϲϣϭϳϟ
ϲϣϭϳϟ

ΔϳΩΑϥϣ
ϡΎόϟ

ΔϳΩΑϥϣ
έϬηϟ

(22.59%)

(19.97%)

0.1%

28,136.4

Ÿ

(9.29%)

(14.04%)

0.6%

233.9

Ÿ

(22.92%)

(16.52%)

(2.0%)

622.8

ź

(27.01%)

(25.09%)

1.4%

2,401.8

Ÿ

(8.14%)

(4.70%)

(2.9%)

181.3

ź

(3.76%)

0.00%

0.0%

422.1

ő

(25.94%)

(20.94%)

4.4%

408.7

Ÿ

(22.51%)

(22.67%)

0.9%

2,649.2

Ÿ

(23.67%)

(21.32%)

0.1%

16,787.9

Ÿ

(1.93%)

(4.10%)

0.5%

340.7

Ÿ

(19.91%)

(17.94%)

(1.7%)

1,810.0

ź

(17.92%)

(15.32%)

(1.0%)

2,271.9

ź

(14.27%)

(2.25%)

10.0%

6.1

Ÿ

Εέη΅ϣϟ˯Ω

ϰϧΩϷ

ϰϠϋϷ

ίϛέϣ

0.700

0.930

105.0

1.81

31.9

2.1%

0%

0

0

0%

0.0

0.700 ő

0.018 ᶦ

ϝΎϣέ

0.067

0.079

12.1

6.05

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.5

0.062 ᶦ

έϋΎηϣ

1.188

1.260

305.0

8.36

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0%

0.0

0.021 ő

Εϛϔϳ

422

4.37

NM

0.5%

0

0

-3.8%

25

2%

0.2

0.011 ᶦ

ϥϭΟ

0.750

1.050

84.9

1.11

10.0

5.5%

0%

0

0

5%

38.0

0

0

0%

0.0

0.040 ő

ϥϛΎγϣϟ

0.090

0.110

5.8

1.17

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0.0

0.350 ő

ϥΎϘϟΩ

0.036

0.061

28.9

0.70

NM

0.0%

3%

113

5

0.0%

1%

9

0

13%

6.7

0.060 ᶦ

ΎϳέΛ

N/A

N/A

0.5

0.52

NM

0.0%

0%

0

15.7

0.0%

6%

101

11

1%

1.0

0.106 ᶦ

αγ

0.039

0.073

31.1

0.98

NM

0.0%

0%

0.63

24.1

2.5%

52,751

3,247

-19.9%

0.112

0.134

46.5

0.67

11.8

4.3%

0.064

9.8

0.36

7.9

ϝΎϔϗ·
(ϙΩ)

ϰϧΩϷ

ϰϠϋϷ

0.018

0.039

4.0

0.17

NM

0.0%

19%

0

0

0%

0.0

0.029 ő

0.017

0.050

5.5

0.25

NM

0.0%

7%

40

1

5%

0.9

0.060

0.086

11.1

0.48

NM

8.0%

20%

784

51

1%

0.015

0.026

1.7

0.29

NM

0.0%

0%

0

0

0.010

0.017

2.3

0.20

NM

0.0%

53%

2,313

0.039

0.074

4.0

0.46

NM

0.0%

0%

N/A

N/A

17.5

2.71

NM

0.0%

0.040

0.198

8.7

0.56

7.5

0.094

0.124

10.6

0.82

1,810

έΎϘόϟ

52ϝϼΧϝΎϔϗ·
(ϙ.Ω)ωϭΑγ

(%)ϱέϬηϟ

(%)ϡΎόϟ

ΕϳϭϛϟΔλέϭΑ
ίΎϐϟϭρϔϧϟ
ΔϳγΎγΩϭϣ
ΔϳϋΎϧλ
ΔϳϛϼϬΗγ·ϊϠγ
ΔϳΣλΔϳΎϋέ
ΔϳϛϼϬΗγ·ΕΎϣΩΧ
ΕϻΎλΗ·
ϙϭϧΑ
ϥϳϣ΄Ηϟ
έΎϘόϟ
ΔϳϟΎϣΕΎϣΩΧ
ΎϳΟϭϟϭϧϛΗ

έόγϟ
ΔϣϳϘϟ έόγϟϑϋΎοϣ
ϝΪόϣ
ΩΎϋ
ΔϣϳϘϟ
Δϳϗϭγϟ
ϥέϭΩ Δϳϣϛϟ
ΫϧϣΩΎόϟ έϳϐΗϟ
ΕΎόϳίϭΗϟ
ϥϭϳϠϣ) ΔϣϳϘϠϟ ΔϳΣΑέϠϟ ΔϳΩϘϧϟ άϨϣϢϬδϟ ΔϟϭΩΗϣϟ ΔϟϭΩΗϣϟ ΔϳΩΑ ϲϣϭϳϟ
ϡΎόϟΔϳΪΑ
ΔϳέΗϓΩϟ
(ϙΩ
(αϠϓ)
(ϡϬγϑϟ) (ϙ.Ωϑϟ) *ϡΎόϟ

ϡγϻ
έλΗΧϣϟ
ΔϛέηϠϟ
ΔΟέΩϣϟ

ΔϳΩΑϥϣ

ΕΎϋΎρϘϟ

(%)ϲϣϭϳϟ

ΔϣϳϘϟ

(ΔρϘϧ)ϲϣϭϳϟ

ΔϳϟΎϣγέϟΔϣϳϘϟϭΔλέϭΑϟΕέη΅ϣ

(25.83%)

(23.12%)

0.30%

15.6
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Ÿ

NA
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(0.79%)

(33.7)

4,212.01

ź

50ϲγϳέέη΅ϣ

(13.91%)

(11.36%)

(0.41%)

(17.4)

4,227.55

ź

ϲγϳέϟϕϭγϟέη΅ϣ

(22.73%)

(20.05%)

0.10%

4.7

4,854.43

Ÿ

ϡΎόϟϕϭγϟέη΅ϣ

(22.59%)

(19.97%)

0.10%

28.2

28,136.42

Ÿ

(ϙ.ΩϥϭϳϠϣ)ΔϳϗϭγϟΔϣϳϘϟ

ϲϣϭϳϟργϭΗϣϟ
2019

έϳϐΗϟ
%ϲϣϭϳϟ

2020

ϝϭϷϕϭγϟέη΅ϣ

ΔϣϳϘϟ

ϝϭΩΗϟΕέη΅ϣ

88.6

222.7

132.4%

296.3

(ϡϬγϥϭϳϠϣ)ΔϟϭΩΗϣϟΔϳϣϛϟ

16.9

41.0

617.1%

83.6

(.ϙ.ΩϥϭϳϠϣ)ΔϟϭΩΗϣϟΔϣϳϘϟ

3,810

8,982

384.8%

20,542

ΕΎϘϔλϟΩΩϋ

ϰϧΩϷ

ϰϠϋϷ

έόγϟϑϋΎοϣ
έόγϟ
ϝΪόϣ
ΔϣϳϘϟ
ΩΎϋ
Δϳϣϛϟ
ΔϣϳϘϟ
ϥέϭΩ
Δϳϗϭγϟ ΔϣϳϘϠϟ
ΕΎόϳίϭΗϟ άϨϣϢϬδϟ ΔϟϭΩΗϣϟ ΔϟϭΩΗϣϟ ΫϧϣΩΎόϟ έϳϐΗϟ
ΔϳΩΑ ϲϣϭϳϟ
(ϙΩϥϭϳϠϣ) ΔϳέΗϓΩϟ ΔϳΣΑέϠϟ ΔϳΩϘϧϟ ϡΎόϟΔϳΪΑ
(αϠϓ)
(ϡϬγϑϟ) (ϙ.Ωϑϟ) *ϡΎόϟ

ϡΩϘΗϟ

0.780

1.115

5,153.9

1.55 12.9

4.4%

5%

27,480 22,244

1.3%

10.0

0.790 ᶦ

ϲϧρϭ

0.067 ő

ϭϛΎϳ

0.214

0.330

618.8

0.97 12.1

4.7%

7%

14,504

3,170

-5%

-11.0

0.203 ź

ΏΞϳϠΧ

1.220 ő

ϥΩϳϣ

0.450

0.650

996.0

1.39 15.3

4.0%

1%

83

41

0%

0.0

0.500 ő

ϱέΎΟΗ

ΔϳΣλΔϳΎϋέ

0.216

0.350

331.9

0.57 10.9

6.8%

1%

57

12

-6%

-13.0

0.205 ź

ϲϠϫ

0.840 ᶦ

Ύϣϧϳγ

0.279

0.365

585.8

1.31 11.0

4.8%

2%

1,265

362

1%

3.0

0.284 ᶦ

ΩΣΗϣϟ

0.0

0.100 ő

ϕΩΎϧϓ

0.220

0.330

241.7

0.87 13.3

4.4%

13%

1,912

429

2%

4.0

0.224 ᶦ

ϲϟϭΩϟ

0%

0.0

0.050 ő

ϥΎρϠγ.ϡ

0.216

0.386

525.0

0.70

6.6

6.0%

4%

7,000

1,490

-7%

-16.0

0.200 ź

ϥΎϗέΑ

0

0%

0.0

0.014 ő

ϲϧϭϳίϔϠΗϙ
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4,283.6

2.15 17.2
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6%
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3.0

0.614 ᶦ
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0

0

4%

2.0

0.049 ᶦ
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0.670

1,442.0

2.54 23.6

1.6%

1%

2,796

1,439

0%

0.0

0.500 ő

ϥΎϳΑϭΑϙϧΑ

1%
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15

3%

3.0

0.115 ᶦ

Ωϭϗϭϰϟϭ

0.218

0.293

328.5

1.56 19.6

0.0%

6%

2,567

574

-1%

-2.0

0.219 ź

ΔΑέϭϙϧΑ

0.0%

15%

256

12

0%

-0.1

0.050 ź

0.342

2,213.0

1.79 10.0

0.0%

7%

25,126
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1%

3.0

0.250 ᶦ

ΩΣΗϣϲϠϫ
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NM
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0
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0.0
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0.172
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-1%

-1.0

0.126 ź
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0.047

ΕΎϫίΗϧϣ

0.247

0.178

0.235

107.4

0.67

8.0
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3%
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3%

6.0

0.200 ᶦ
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2.77

8.0
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4%
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45.0

0.570 ᶦ
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0.041
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11.9

0.53

NM

0.0%

18%

206

9

7%

3.0

0.045 ᶦ

Ύϔϳ

0.112

0.129

47.8

0.75

13.8

4.2%

2%

107

13

5%

6.0

0.118 ᶦ

έϭγϟ
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BUSINESS

بالتعاون مع «غلوبال كير» للخدمات الطبية

«األهلي» يوفر العناية الالزمة
للحفاظ على صحة موظفيه وسالمتهم
ف��ي إط��ار التزامه بالحد م��ن تداعيات
ت �ف �ش��ي ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا امل �س �ت �ج��د
(ك��وف �ي��د  ،)19 -وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن آث ��اره
الصحية واالجتماعية واالقتصادية،
ب��اش��ر البنك األه�ل��ي الكويتي بوضع
خطط من شأنها املساعدة في حماية
موظفيه وعمالئه من مخاطر اإلصابة
ب �ف �ي��روس ك� ��ورون� ��ا ،ف ��ي ض� ��وء ت��زاي��د
ع��دد ح��االت اإلص��اب��ة ،ال��ذي بلغ أكثر
من  90ألف حالة على مستوى العالم،
وبالتزامن م��ع إع�لان منظمة الصحة
العاملية ب��أن ال�ف�ي��روس ق��د ب��ات يمثل
«ح��ال��ة ط� ��وارئ ص�ح�ي��ة ع��ام��ة تحظى
باهتمام دولي».
ويبذل البنك األهلي الكويتي جهودا
ح �ث �ي �ث��ة مل �ن��ع ان �ت �ش ��ار امل � � ��رض ،وذل ��ك
بتوسيع نطاق اإلج��راءات االحترازية
ل �ت �ش �م��ل ج �م �ي��ع امل� ��وظ � �ف �ي�ن ،ب� �م ��ا ف��ي
ذل��ك إج� ��راء ف�ح��ص للموظفني ملعرفة
األع� � � � ��راض وق � �ي� ��اس درج � � ��ة ال � �ح� ��رارة
ي��وم�ي��ا ،وذل��ك ب��ال�ت�ع��اون م��ع «غلوبال
ك� �ي ��ر» ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة ،ال��وج �ه��ة
ال � � ��رائ � � ��دة ف � ��ي م � �ج� ��ال ت ��وف� �ي ��ر ح �ل ��ول
وخ��دم��ات ال��رع��اي��ة الصحية .وتتمثل
األع � � � � ��راض ال � �ث �ل�اث� ��ة األك� � �ث � ��ر ش �ي��وع��ًا
ل�لإص��اب��ة ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد
ف��ي ارت �ف��اع درج ��ة ال� �ح ��رارة وال�س�ع��ال

جانب من اإلجراءات الطبية االحترازية

وصعوبة التنفس.
وب��اإلض��اف��ة ل��ذل��ك ،ق��ام ال�ب�ن��ك األه�ل��ي
ال �ك��وي �ت��ي ب �ت��وس �ي��ع ن� �ط ��اق ال �ت��وع �ي��ة
ب�ش��أن ه��ذا ال�ف�ي��روس لتشمل العمالء
وال�ج�م�ه��ور ،ح�ي��ث ق��ام ال�ب�ن��ك بتقديم
ن�ص��ائ��ح وإرش � ��ادات ع��ام��ة ح��ول سبل
ال� ��وق� ��اي� ��ة م� ��ن ال � �ف � �ي� ��روس ع� ��ن ط��ري��ق
منصات ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي وعبر

م�خ�ت�ل��ف وس ��ائ ��ل ال �ت ��واص ��ل امل �ب��اش��ر
املتاحة لديه.
وف��ي إط��ار مساهمته للحيلولة دون
انتشار املرض عن طريق ملس األسطح
امل �ل��وث��ة ،ق ��ام ال �ب �ن��ك األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي
بتوفير أجهزة تعقيم يدوية في جميع
فروعه ،وبجوار جميع أجهزة السحب
اآلل��ي التابعة ل��ه ،بما ف��ي ذل��ك أجهزة

ال �س �ح��ب اآلل� ��ي امل�ث�ب�ت��ة خ� ��ارج م��واق��ع
الفروع.
وم� ��ن أج� ��ل ض �م ��ان ات� �ب ��اع م �م��ارس��ات
النظافة الشخصية السليمة في أماكن
ال�ع�م��ل وت��وع �ي��ة امل��وظ �ف�ين بالحقائق
واملخاطر الرئيسية املاثلة ،سيواصل
ال�ب�ن��ك األه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ي ب��ذل الجهود
الالزمة للحد من انتشار الفيروس.

استشاري األنف واألذن في «المواساة» أحمد السجان:

تقنية جديدة لعالج انسداد القنوات الدمعية
■ العالج الجديد يجري باستخدام جراحة المناظير األنفية
ك� � �ش � ��ف اس � � �ت � � �ش� � ��اري األن� � � � � ��ف واألذن
وال� �ح� �ن� �ج ��رة ف� ��ي م �س �ت �ش �ف��ى امل� ��واس� ��اة
ال� �ج ��دي ��د ،أح� �م ��د ال� �س� �ج ��ان ،ع ��ن ت�ق�ن�ي��ة
جديدة متوفرة لعالج انسداد القنوات
ال��دم�ع�ي��ة ب��اس �ت �خ��دام ج��راح��ة امل�ن��اظ�ي��ر
األنفية ،مشيدًا بتوفر جميع االمكانات
في مستشفى املواساة الجديد ،الجراء
ه � ��ذا ال � �ن� ��وع ال� �ج ��دي ��د م� ��ن ال� �ج ��راح ��ات
م��ع ت��وف �ي��ر ن�خ�ب��ة م��ن ال� �ك ��وادر الطبية
وال �ت �ن �س �ي��ق وال � �ت � �ع� ��اون ب�ي��ن االق� �س ��ام
الطبية ،كقسم ج��راح��ة ام��راض العيون
وقسم جراحة االن��ف واالذن والحنجرة
من خالل ما يسمى .MDT
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان «امل �ك��ون االس��اس��ي
للدموع ه��و امل��اء ،كما تحتوي الدموع
ع � �ل� ��ى ال� � �ب � ��روت� � �ي� � �ن � ��ات ،واالن� � ��زي � � �م� � ��ات
وال �ن �ي �ت��روج�ي�ن وامل� �ل ��ح ال � ��ذي ي �ش �ك��ل 9
ف��ي امل�ئ��ة م��ن م�ك��ون��ات�ه��ا ،وه ��ذا ه��و سر
طعمها املالح».
واش ��ار ال�س�ج��ان ال��ى ان ف��وائ��د ال��دم��وع
كثيرة ،أبرزها تنظيف العني وترطيبها
وح �م��اي �ت �ه��ا م ��ن ال �ج ��راث �ي ��م وال �ج �ف��اف
وامل � �ح ��اف � �ظ ��ة ع� �ل ��ى ش� �ف ��اف� �ي ��ة ال �ق��رن �ي��ة
وتحسني الرؤية.
وب �ّي��نّ ان آل� �ي ��ة ت �ص��ري��ف ال� ��دم� ��وع م��ن

أحمد السجان

ت� �ج ��وي ��ف ال� �ع�ي�ن ال � ��ى ت� �ج ��وي ��ف األن� ��ف
تعتمد على م��ا يسمى بنظام املضخة
الدمعية ،بمساعدة العضالت املحيطة
بالعني ع��ن ط��ري��ق ال��رم��ش ،حيث اثبت
ال �ع �ل �م��اء ان ال �ش �خ��ص ال� �ع ��ادي ي��رم��ش
نحو  15ال��ى  20م��رة في الدقيقة ،وهي
عملية نصف الإرادي��ة تساعد في ضخ
الدموع الى االنف.
وأوض ��ح ال��دك�ت��ور ال�س�ج��ان ان ان�س��داد

القنوات الدمعية تتفاوت أسبابها بني
خلقية ،حيث يوجد عديد م��ن االطفال
ال��رض��ع ب�ق�ن��اة دم�ع�ي��ة م� �س ��دودة ،وه��ي
ظاهرة شائعة تسمى «دموع املالئكة»،
وهذا يختلف عن أسباب الظاهرة عند
ال�ك�ب��ار ،وأه�م�ه��ا ال �ع��دوى واالل�ت�ه��اب��ات
امل��زم�ن��ة ،وإص��اب��ة أو ص��دم��ة ف��ي الوجه
ي �ن �ت��ج ع �ن �ه��ا ت �ن��دب ب��ال �ق��رب م ��ن ن�ظ��ام
ت�ص��ري��ف ال ��دم ��وع ،م�م��ا ي�ع�ط��ل ال�ت��دف��ق
الطبيعي للدموع.
ول�ف��ت ال��ى ان األس �ب��اب أخ ��رى للمرض
وج� � ��ود أورام أو ال� �ت� �ع ��رض ل�لإش �ع��اع
العالجي ،أو الخضوع لجراحات سابقة
في العني أو الجفن أو الجيوب األنفية،
أو أخذ بعض انواع معينة من القطرات،
أو التغيرات املرتبطة بالتقدم في السن،
السيما لدى السيدات فوق عمر الستني
ن�ت�ي�ج��ة ل�ت��ره��ل ع �ض�لات ال �ج �ف��ون ،مما
قد ي��ؤدي ال��ى ان�س��داد فتحات تصريف
الدموع.
وب � �ّي ��نّ ال � �س � �ج ��ان ان اع � � � ��راض امل � ��رض
ت �خ �ت �ل��ف ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ،وت � �ت � ��راوح ب�ين
اع� � ��راض ب�س�ي�ط��ة ق ��د ت�خ�ت�ف��ي ت�ل�ق��ائ�ي��ا
ع �ن��د ال �ب �ع ��ض ،ب �ي �ن �م��ا ال �ب �ع��ض اآلخ ��ر
ق��د ي �ع��ان��ي م��ن ت��راك��م امل �خ ��اط ،وزي� ��ادة

إف��رازات الدموع ،وضابيبة وتعتيم في
ال��رؤي��ة ،وح��رق��ان وأل��م مفرط ف��ي العني،
والتهابات متكررة للجزء االبيض من
العني.
وح � ��ذر ال ��دك �ت ��ور ال �س �ج��ان م ��ن ان ع��دم
تلقي املريض العالج في الوقت املناسب
ق��د ي�ف��اق��م االع� ��راض م�م��ا ق��د ي ��ؤدي ال��ى
ال� �ت� �ه ��اب ��ات ف� ��ي ال �ع �ص ��ب ال� �ب� �ص ��ري او
الشبكية.
وأش��ار الى ان الجمعية االميركية لطب
العيون تنصح باستخدام هذه التقنية
ملزاياها املتعددة وتشمل عالج امراض
الجهاز الدمعي.
وق� ّ�دم السجان ف��ي ختام حديثه بعض
ال �ن �ص��ائ��ح واالرش � � � � ��ادات ل �ل��وق��اي��ة م��ن
امل � ��رض ب� �ض ��رورة غ �س��ل ال �ي��دي��ن ج�ي��دا
ب��امل��اء وال �ص��اب��ون ،وغ�س��ل ال�ع�ين جيدًا
بعد استخدام املاسكر ،وع��دم مشاركة
ادوات التجميل مع اآلخرين ،والحفاظ
ع � �ل� ��ى ن � �ظ� ��اف� ��ة ال� � �ع � ��دس � ��ات ال �ل�اص � �ق� ��ة،
وم��راج �ع��ة ال�ط�ب�ي��ب امل�خ�ت��ص اذا كانت
ال� �ع�ي�ن ت ��دم ��ع ب ��اس� �ت� �م ��رار ،أو ت �ص��اب
باألعراض السابقة بشكل متكرر ،وهو
ي��وف��ر م��زي �دًا م��ن خ �ي ��ارات ال �ع�ل�اج عند
تشخيص الحالة مبكرًا.

«ميس الغانم» يحصد جائزة المركز األول
في قطاع المطاعم «الكاجول»
استطاع «ميس الغانم» للمرة التاسعة
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال� �ص ��دارة ب �ف��وزه ب��امل��رك��ز
األول ك��أف �ض��ل م �ط �ع��م ع ��ن ف �ئ��ة امل �ط��اع��م
«ال�ك��اچ��ول» ،وكذلك حصد جائزة املركز
ال � �ث� ��ان� ��ي ك ��أف� �ض ��ل خ� ��دم� ��ة ع � �م�ل��اء ع �ل��ى
جميع القطاعات الخدمية على مستوى
الكويت ،وذلك في آخر استطالع للعمالء
تقيمه شركة سيرفيس هيرو لعام ،2019
أول م��ؤش��ر ف ��ي ال �ك��وي��ت وال ��وح �ي ��د في
املنطقة لقياس رض��ا املستهلكني خالل
الحفل السنوي بالكويت ف��ي  17فبراير
.2020
ح �ض��ر ال �ح �ف��ل ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ل �ش��رك��ة ب ��رك ��ات ف� � ��ودز ،إدم� � ��ون ب ��رك ��ات،
ومدير عمليات مطاعم ميس الغانم وليد
يحيى ،باإلضافة إلى قيادات العديد من
الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة
بالسوق الكويتي ،وتميزت فعاليات حفل
ت��وزي��ع ال �ج��وائ��ز ه ��ذا ال �ع��ام ب�ع�ق��د حلقة
نقاش ثقافة التميز ،وباألخص تناولت
ال�ع�ن��اص��ر امل�ه�م��ة ال �ت��ي ت�س��اه��م ب�ص��ورة
رئيسية في نجاح أي مؤسسة .وتشمل
ً
ه��ذه ال�ع�ن��اص��ر ك�ل�ا م��ن ال��ري��ادة وم ��وارد
الشركة واملوظفني واملكافآت والعمليات
واإلجراءات وقياس األداء.
وشملت القطاعات الخمسة عشر ،التي
جرى تصنيفها في مؤشر تقييم خدمة
ً
ال �ع �م�لاء ل �ع��ام  ،2019ك�ل�ا م ��ن امل�ق��اه��ي
وامل�ط��اع��م العائلية وم�ط��اع��م ال��وج�ب��ات
ال �س��ري �ع��ة وخ ��دم ��ة ال� �س� �ي ��ارات ووك �ل�اء
السيارات الجديدة واملالبس ومعارض
اإللكترونيات واألث��اث املنزلي والبنوك
التجارية والبنوك اإلسالمية ،ومزودي
خ��دم��ات اإلن �ت��رن��ت وش��رك��ات ات �ص��االت
ال� � � �ج � � ��وال وامل � �س � �ت � �ش � �ف � �ي� ��ات ال� �خ ��اص ��ة
وش� ��رك� ��ات ال� �ط� �ي ��ران وم � �ح ��ال ال �س��وب��ر
م ��ارك ��ت .وج � ��رى ت �ق �ي �ي��م ال� �ش ��رك ��ات م��ن

«تقنيات التعلم عن بعد»

«العربية المفتوحة» :مستعدون
للتأقلم مع الظروف الطارئة
قال محمد بن ابراهيم الزكري ،رئيس الجامعة
العربية املفتوحة (رئيس بعثة املقر الرئيس)،
ب ��داي ��ة أود أن أح �ي��ي ال �ج �ه��ود امل �خ �ل �ص��ة ال�ت��ي
تبذلها الجهات املختصة ف��ي الكويت للوقاية
م��ن ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د ،وه��ذا
م��ا يعكس ح��رص حكومة الكويت على سالمة
ج�م�ي��ع م ��ن ي�ع�ي��ش ع �ل��ى ه ��ذه األرض ال�ط�ي�ب��ة.
وب � ��دوره � ��ا ،ف� ��إن ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �ف �ت��وح��ة
م �م �ث �ل��ة ب �م �ق��ره��ا ال ��رئ� �ي ��س ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وك ��ل
فروعها ومراكزها املنتشرة في الوطن العربي،
ق��د اس�ت�ع��دت ل�ه��ذا ال �ع��ارض ال �خ��ارج ع��ن إرادة
املجتمعات والدول ،حيث ان املرونة التي يمتاز
بها نظامها التعليمي املعتمد قد أتاحت كامل
الفرص وهيأت الظروف لثبات تقديم املقررات
الدراسية ذات الجودة العالية واملناهج املعتمدة
من جهات االعتماد املحلية والعاملية ،كما وفرت
بيئة تحصيل مستمرة وآمنة ،نظرًا الى اعتماد
الجامعة نظام التعليم املدمج ،الذي يجمع بني
التعليم التقليدي وتقنيات التعلم عن بعد ،وهذا
ما جعل الجامعة العربية املفتوحة بكل فروعها
مستعدة ملثل ه��ذا ال�ن��وع م��ن األزم ��ات الطارئة،
وف�ق��ًا لفلسفة إن�ش��اء الجامعة ومستهدفاتها،
بحيث تتجاوز العوائق الزمانية أو الجغرافية،
أو ال� �ت� �ح ��دي ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ال� �ت ��ي ق� ��د ت �ع �ت��رض
تحصيل الطلبة وتحقيق آمالهم في الحصول
على مؤهل معتمد وعالي الجودة ،وهنا تجدر
اإلشارة الى أن الجامعة تثمن عاليًا دور حكومة
ال �ك��وي��ت وم ��ا ت �ق��دم��ه م��ن دع ��م ل �ك��ل امل��ؤس �س��ات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة امل �ع �ت �م��دة ف ��ي ال ��دول ��ة ،األم� ��ر ال ��ذي

محمد الزكري

يعكس حرص الكويت على توفير كل الخيارات
التي تساعد الفئات االجتماعية املختلفة على
اس �ت �م��رار تحصيلها ال�ع�ل�م��ي وخ��دم��ة وطنها
وم�ج�ت�م�ع�ه��ا ،م��ؤك �دًا ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه اس�ت�ع��داد
ال�ج��ام�ع��ة ل�ت�ق��دي��م ك��ل أن� ��واع ال��دع��م وامل �س��ان��دة
وفقًا إلمكاناتها وخبراتها املعتمدة في التعليم
اإللكتروني والتعليم املدمج ،وبما يتوافق مع
ال � ��دور ال�ت�ف��اع�ل��ي امل �ط �ل��وب م��ن ك��ل امل��ؤس �س��ات
والجهات في الدولة ،مستذكرًا في هذا الصدد
م��ؤس��س الجامعة امل�غ�ف��ور ل��ه ب��إذن اهلل تعالى،
األم �ي��ر ط�ل�ال ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ،وم�ش�ي�دًا ب��ال��دع��م
ال�لام �ح��دود ال ��ذي ي�ق��دم��ه رئ�ي��س مجلس أم�ن��اء
الجامعة األمير عبدالعزيز بن طالل.

 TBWARAADتعقد مؤتمرها
اإلقليمي في القاهرة
جمعت شبكة TBWARAAD
لإلعالن خمسني من مديري
وأف� � ��راد اإلب� � ��داع ف ��ي ك ��ل من
وكاالت املجموعة في منطقة
ال� � �ش � ��رق األوس� � � � ��ط وش� �م ��ال
أفريقيا ف��ي مؤتمر إقليمي
عقد بالقاهرة ما بني  ١٩و٢١
فبراير.
ت� ��رك� ��ز ع� �م ��ل امل� ��ؤت � �م� ��ر ع �ل��ى
التخطيط لسنة التحديات
التي تسارعت فيها األحداث
ع� � �ل � ��ى ال � �ص � �ع � �ي� ��د ال � �ع� ��امل� ��ي
واإلق �ل �ي �م��ي وامل �ح �ل��ي ،وذل��ك
للتصدي ملا أجمع املراقبون
على اعتباره واقعا حتميا،
وت� �ح ��وي� �ل ��ه إل � � ��ى إم� �ك ��ان ��ات
وف � � � � ��رص مل� �ص� �ل� �ح ��ة ع� �م�ل�اء
الشبكة ،قبل أي هدف آخر.
وق ��د اس �ت �ع��رض امل��ؤت �م��رون
اإلن� � � � �ج � � � ��ازات واإلب� � � ��داع� � � ��ات
امل� �ش� �ت ��رك ��ة ال � �ت� ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا
امل �ج �م��وع��ة خ �ل�ال ال �س �ن��وات
األخ� � �ي � ��رة ،وال � �ت� ��ي س��اه �م��ت صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر الشركة بالقاهرة
ف��ي ت�س�م�ي��ة TBWARAAD
وكالة العام وشبكة العام سنة  ،٢٠١٨وواحدة ق��د س��اع��دن��ا على إع ��ادة اض ��رام شعلة اإلب��داع
من أشجع وك��االت اإلع�لان على سطح األرض ف ��ي ق �ل��ب ك ��ل م ��ن ح �ض��ر ،وأن� ��ا ع �ل��ى ث �ق��ة أن�ه��م
عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩باإلضافة إل��ى العديد من سيعودون إلى وكاالتهم حاملني روح التحدي
اإلن �ج��ازات األخ��رى ،على ال��رغ��م م��ن التحديات لنجعل جميعنا سنة  ٢٠٢٠سنة اإلضافات غير
الكبرى التي واجهتها أسواق اإلعالن العاملية املتوقعة التي سنقدمها لعمالئنا ،على الرغم
وال� �ت ��ي ام� �ت ��دت م�ف��اع�ي�ل�ه��ا ح �ت��ى وص �ل��ت إل��ى من الوضع االقتصادي والسياسي والصحي
أس � � ��واق اإلع� �ل ��ان ع �ن ��دن ��ا .ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ك��ل على امتداد املنطقة».
امل�ت�غ�ي��رات ال �ت��ي ت��دف�ق��ت ع�ب��ر وس��ائ��ل اإلع�ل�ان أما مي البابطني فقد أضافت قائلة« :مؤتمرنا
الجديدة وشبكات التواصل االجتماعي.
ب��األم��س ك ��ان ف��رص��ة رائ �ع��ة ال �ت��وق �ي��ت إلع ��ادة
إل��ى جانب املؤتمر اإلداري ،عقدت ورش��ة عمل ال�ت��ذك�ي��ر أن ل�ك��ل م��ن وك� ��االت امل�ج�م��وع��ة دورا
لفرق اإلبداع أشرف عليها وليد كنعان ،املدير مهما ف��ي امل�س�ي��رة الشجاعة ال�ت��ي ق��د صممت
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ج �ه��از اإلب � � ��داع اإلق �ل �ي �م��ي .وب�ع��د امل �ج �م��وع��ة ع �ل��ى امل �س �ي��ر ب �ه��ا ن �ح��و امل�س�ت�ق�ب��ل.
استعراض ومناقشة أفضل الحمالت املقدمة فمنذ اليوم األول النطالق  TBWAالشركة األم
م��ن ك��ل م��ن ه��ذه ال��وك��االت ،ش��ارك الجميع في في أوائل السبعينيات ،أكدت كل أعمالها على
م �ه �م��ات أظ �ه��رت ال �ط��اق��ة االب��داع �ي��ة امل �ت��واف��رة كونها وكالة اإلع�لان العاملية الوحيدة ،وذلك
لدى هذه الشبكة التي اتفق اعضاؤها على أن ل�ك��ون�ه��ا ق��د ع�م�ل��ت ،ف��ي ك��ل م��ن األس � ��واق التي
يطلقوا على أنفسهم اسم القراصنة ،للتشديد عملت بها ،بحسب احتياجات وتفكير وتقاليد
على فلسفة مجموعة  TBWARAADالعاملية ،ه� ��ذه األس� � � ��واق ول� �ي ��س ب �ت �ط �ب �ي��ق م ��ا ت�ع�ل�م�ت��ه
بتحدي األنماط وابتكار كل ما هو جديد من الشركة األم من بلد املنشأ .الوكاالت األميركية
األفكار الرائعة.
ج��اءت بتعليم نيويورك وشيكاغو لتطبيقها
وق��د ص��رح رض��ا رع ��د ،امل��دي��ر ال �ع��ام التنفيذي ح� ��ول ال �ع��ال��م وك ��ذل ��ك ال� ��وك� ��االت ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة
للشبكة قائال« :أنا سعيد جدا ألن مؤتمرنا هذا والفرنسية واليابانية».

«البيت» يتسلم
زكاة جمعية أبو حليفة

ممثلو «ميس الغانم» يتسلمون الجائزة

ك ��ل ق �ط��اع ع �ل��ى م �ق �ي��اس م ��ن  1إل ��ى 10
باالعتماد على ثمانية معايير تشمل:
ال� �ث� �ق ��ة ب ��امل �ن �ت ��ج وال � �خ� ��دم� ��ة وال� �س ��رع ��ة
وجودة املنتج وكفاءة املوظفني والقيمة
بالنسبة للسعر واملوقع ومركز االتصال
وجودة املوقع اإللكتروني.
ف� � ��وز م� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م ل� �ل� �م ��رة ال �ت��اس �ع��ة
ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ب��امل��رك��ز األول وال �ج��ائ��زة
الفضية على جميع القطاعات في دولة
الكويت إنجاز رفيع املستوى ،يعود إلى
ج �ه��د م �ت��واص��ل ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال ��ري ��ادة
ف� ��ي ال� �خ ��دم ��ة وال � � �ج � ��ودة ،ال� �ت ��ي ي�س�ت�م��ر
ف ��ي ت�ق��دي�م�ه��ا ل��زب��ائ �ن��ه م �ن��ذ ع ��ام ،1953
وب��ال �ن �ظ��ر إل ��ى امل �ن��اف �س��ة ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا
م��راح��ل امل �س��اب �ق��ة ،ي�ظ�ه��ر م ��دى اإلن �ج��از
الكبير ال ��ذي الزال م�ي��س ال�غ��ان��م يحققه
في مجال الضيافة والخدمات املتميزة،
ال �ت��ي ي��واك��ب ت�ط��وي��ره��ا ع��ام��ًا ب�ع��د ع��ام،
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لينال أيضًا الجائزة للمرة التاسعة على
التوالي.
ّ
وي� � ��ت � � �ب� � ��ع م � � ��ؤش � � ��ر س� � �ي � ��رف � ��س ه � �ي� ��رو
ب � ��روت � ��وك � ��والت «إي � � � ��زوم � � � ��ار» ،امل �ن �ظ �م��ة
األوروب � �ي� ��ة ال ��رائ ��دة ف ��ي إرس � ��اء م�ع��اي�ي��ر
ال �ب �ح��وث امل �ي��دان �ي��ة ،وي �ت��ول��ى اإلش � ��راف
عليه مجلس استشاري مستقل ،ويضم
شريكه الرسمي املؤشر األميركي لرضا
العمالء .كما يضم املجلس االستشاري
أف��رادًا من جامعات خاصة ،وممثلني من
ش��رك��ات ك�ب�ي��رة م�ث��ل م�ج�م��وع��ة بوسطن
ل�لاس �ت �ش��ارات ،وش��رك��ة ن��ور لالستثمار
امل��ال��ي ،بما يضمن اس�ت�خ�لاص النتائج
ال�ح�ي��ادي��ة وامل��وض��وع �ي��ة ،وال �ت��ي تعكس
تمامًا رأي املستهلكني ،بما يؤدي لجعل
ن �ت��ائ��ج س �ي��رف��س ه �ي��رو م �ع �ي��ارًا يتمتع
باملصداقية ويوفر للشركات مالحظات
هادفة وشفافة.

وبالحديث مع نائب املدير العام ملجموعة
بركات فودز ،التي تدير مجموعة مطاعم
ميس الغانم ،إدم��ون بركات ،في معرض
تعليقه على ه��ذا اإلنجاز الرفيع ،أج��اب:
«بقاء ميس الغانم في الصدارة في قطاع
املطاعم لتسعة أعوام على التوالي نجاح
كبير يلزم علينا البقاء عند ظن عمالئنا
ب �ن��ا وامل �ح ��اف �ظ ��ة ع �ل��ى ه � ��ذا امل �س �ت ��وى»،
م �ض �ي �ف��ًا «أن اإلدارة ف ��ي ب ��رك ��ات ف ��ودز
تهدف دائمًا إلى تطوير ثقافة الضيافة،
وتكثيف ورش ال�ت��دري��ب للموظفني في
كل إدارات الشركة ليواكب ميس الغانم
تطلعات عمالئه بمنحهم أفضل خدمة»،
ومثنيًا على جهود جميع املوظفني في
كل وحدات العمل ،الذين لوالهم ملا وصل
م�ي��س ال �غ��ان��م إل ��ى ه ��ذه امل��رت �ب��ة الرفيعة
واس� �ت� �م ��راره ف ��ي ال �ب �ق��اء ف �ي �ه��ا م �ن��ذ ع��ام
.2010

ت �س �ل��م ب �ي��ت ال ��زك ��اة ش �ي �ك��ًا بمبلغ
 102.376أل� ��ف دي� �ن ��ار ت �ب��رع��ًا م��ن
ج �م �ع �ي��ة أب� ��و ح �ل �ي �ف��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة،
وج ��رى ت�س�ل��م ال�ش�ي��ك خ�ل�ال زي��ارة
ق��ام ب�ه��ا وف��د م��ن ب�ي��ت ال��زك��اة ضم
ً
ك�لا م��ن م��دي��ر إدارة تنمية امل��وارد
نايف شايع الجيماز ورئيس قسم
خدمة الشركات عماد جاسم الزايد
وم ��وظ ��ف ق �س��م خ ��دم ��ة ال �ش��رك��ات
علي عبد اهلل العوضي ملقر الجمعية ،وك��ان في
استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية منصور
حسن البداح واملدير العام محمد سعد العجمي
وأع �ض ��اء م�ج�ل��س اإلدارة م��دع��ث ف�ه��د العجمي
وفهد محمد الخنني وحمد حنيف جابر.
وأع ��رب ممثلو الجمعية ع��ن اع �ت��زازه��م ب��ال��دور
ال �ح �ي��وي ال ��ذي ي �ق��وم ب��ه ب�ي��ت ال��زك��اة ف��ي خ��دم��ة
وتطبيق فريضة ال��زك��اة باملجتمع ،وف��ي إح��داث

ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،متمنني
ل �ل �ب �ي ��ت ول� �ج� �م� �ي ��ع ال �ع ��ام �ل�ي�ن
دوام ال�ت��وف�ي��ق واالزده � � ��ار في
خدمته لفريضة الزكاة خاصة
والصدقات عامة.
وف� ��ي ال �خ �ت ��ام ،ك� ��رم ال�ج�ي�م��از
رئ � �ي� ��س ج �م �ع �ي��ة أب� � ��و ح�ل�ي�ف��ة
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ب� � � ��درع وش � �ه� ��ادة
شكر وتقدير ،وتوجه بالشكر
الخاص إلدارة الجمعية لثقتها في بيت الزكاة
والل�ت��زام�ه��ا بتقديم ال��زك��اة ودع�م�ه��ا للبيت مما
ّ
ي �م��ك��ن ال �ب �ي��ت م ��ن ت �ح �ق �ي��ق دوره وأه� ��داف� ��ه ف��ي
رعاية األسر التي يكفلها داخل الكويت ،وتوفير
م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ع�ي��ش ال �ك��ري��م ل �ه��م ،وت��رس �ي��خ م�ب��دأ
ال�ت�ك��اف��ل االج�ت�م��اع��ي ب�ين أف ��راد امل�ج�ت�م��ع .داع�ي��ا
الجمعيات التعاونية التي ل��م تقدم زكاتها ألن
تحذو حذوها.

األربعاء  16رجب  1441هـ •  11مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16738

BUSINESS

«التجاري» يسهم في صندوق دعم
المجهود الحكومي لمحاربة «كورونا»
استجابة للمبادرة التي أطلقها بنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ،ل�ت��أس�ي��س ص�ن��دوق
بتمويل م��ن ال�ب�ن��وك الكويتية بقيمة
 10ماليني دي�ن��ار كويتي ،بهدف دعم
االح �ت �ي��اج��ات ال�ع��اج�ل��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة في
م��واج �ه��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د،
وع �ل��ى ض ��وء ال �ت �ن �س �ي��ق ال� ��ذي ق ��ام ب��ه
ات � �ح � ��اد م � �ص � ��ارف ال � �ك ��وي ��ت ف � ��ي ه ��ذا
ال � � �ش � ��أن ،ق� � ��ال ال� �ش� �ي ��خ أح � �م� ��د دع �ي ��ج
ال �ص �ب��اح رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ال�ب�ن��ك
ال� �ت� �ج ��اري ال �ك ��وي �ت ��ي ،ون ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س اإلدارة – ات � �ح� ��اد م� �ص ��ارف
الكويت «إسهامًا م��ن البنك التجاري
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ح ��ل األزم � � ��ات ال �ت ��ي ق��د
ت��واج��ه ال �ب�لاد ،وف��ي إط ��ار امل�س��ؤول�ي��ة
االجتماعية للبنك تجاه الكويت لدعم
الجهود املبذولة من جميع مؤسسات
الدولة ومساندتها ،بشأن اإلج��راء ات
االح� � �ت � ��رازي � ��ة وال� ��وق� ��ائ � �ي� ��ة ل �ل �ح ��د م��ن

أحمد الصباح

انتشار فيروس كورونا املستجد ،قام
البنك باإلسهام في الصندوق املذكور
الذي تم وضعه تحت تصرف مجلس
ال� � � � ��وزراء ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع امل �س �ت �ج ��دات
املرتبطة بفيروس ك��ورون��ا» .وأض��اف

ً
ق� ��ائ�ل��ا إن ال� �ب� �ن ��ك ال � �ت � �ج� ��اري وض �م��ن
املبادرات اإلستراتيجية التي يحرص
ع�ل�ي�ه��ا ،ب��اع �ت �ب��اره أح ��د أق ��دم ال�ب�ن��وك
الكويتية تأسيسًا وداعمًا للمشاريع
ال�ت�ن�م��وي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد ،ال ي��دخ��ر ج�ه��دًا
ف ��ي ات� �خ ��اذ أي ت ��داب �ي ��ر أو إج� � ��راء ات
ي �ك��ون م ��ن ش��أن �ه��ا اإلس� �ه ��ام ف ��ي م�ث��ل
ه��ذه امل �ب��ادرات ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي تجسد
روح ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ال �ب �ن ��وك امل �ح �ل �ي��ة
وحكومة الكويت.
وفي سياق متصل ،أشار الشيخ أحمد
ال� �ص� �ب ��اح إل � ��ى اإلج� � � � ��راء ات امل��رت �ب �ط��ة
بمكافحة ه��ذا ال�ف�ي��روس داخ��ل البنك
وب � ��ال� � �ف � ��روع ،وال � �ت � ��ي اش� �ت� �م� �ل ��ت ع �ل��ى
إب�ق��اء موظفي البنك على اط�لاع بكل
امل� �س� �ت� �ج ��دات امل ��رت �ب �ط ��ة ب ��ال �ف �ي ��روس،
ون � �ش� ��ر اإلرش � � � � � � ��ادات وال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات
الصادرة من وزارة الصحة بالكويت،
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ات � �خ� ��اذ اإلج� � � � ��راء ات

االح � � �ت� � ��رازي� � ��ة امل� �ت� �م� �ث� �ل ��ة ف � ��ي ت ��وزي ��ع
امل� �ع� �ق� �م ��ات ع� �ل ��ى امل� ��وظ � �ف�ي��ن ،ووض � ��ع
أجهزة التعقيم في كل الطرقات وعند
املصاعد ،باإلضافة إلى وضع أجهزة
ال �ت �ع �ق �ي��م ع �ن��د أج �ه ��زة ال �س �ح��ب اآلل ��ي
الخاصة بالبنك التجاري الكويتي.
وف� � ��ي خ � �ت� ��ام ح� ��دي � �ث� ��ه ،وج� � ��ه ال �ش �ي��خ
أح �م��د ال�ص�ب��اح رس��ال��ة ل�ع�م�لاء البنك
ال �ت �ج��اري ول�ج�م�ي��ع م��وظ�ف�ي��ه بتوخي
الحذر ،واتباع كل اإلجراء ات الوقائية
التي تتبناها وزارة الصحة بالكويت
وت �ع �م �م �ه��ا م� ��ن وق � ��ت آلخ � ��ر مل �ك��اف �ح��ة
ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا ،م �ث �م �ن��ًا ال �ج �ه��ود
الكبيرة التي تبذلها كل أجهزة الدولة
الح �ت��واء ال �ف �ي��روس امل�س�ت�ج��د ،ب�ه��دف
سالمة املواطنني واملقيمني ،ومتمنيًا
ال�ص�ح��ة وال �س�لام��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ،وداع �ي��ًا
امل��ول��ى أن يحفظ ال�ك��وي��ت وأه�ل�ه��ا من
كل مكروه وسوء.

الفائز الثاني لهذا العام

راشد الصالح ينال  12ضعف راتبه من «الخليج»
أع �ل��ن ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ع ��ن ال �ف��ائ��ز ف��ي
ال �س �ح��ب ال �ش �ه��ري ال �ث��ان��ي ل�ح�س��اب
الراتب لهذا العام .وقد حالف الحظ
راش��د توفيق صالح الصالح ،حيث
فاز بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى
 12ض�ع��ف ال��رات��ب .وأج ��ري السحب
ف��ي ال �ف��رع ال��رئ�ي�س��ي ل�ب�ن��ك ال�خ�ل�ي��ج،
ب�ح�ض��ور وإش ��راف م�م�ث��ل م��ن وزارة
التجارة والصناعة.
ي ��وف ��ر ع� ��رض ح� �س ��اب ال ��رات ��ب ل �ع��ام
 2020ل �ج �م �ي��ع ال �ع �م�ل�اء ال �ك��وي �ت �ي�ين
ال� � �ج � ��دد ،م� �م ��ن ي � �ق ��وم ��ون ب �ت �ح��وي��ل
روات �ب �ه��م إل ��ى ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ،ف��رص��ة
ال� ��دخ� ��ول ت �ل �ق��ائ �ي��ًا ف ��ي ال �س �ح��وب��ات
ال � �ش � �ه� ��ري� ��ة ،وال � � �ف� � ��وز ب� � � � �ـ 12ض �ع��ف
ال��رات��ب ،وف��ي السحب السنوي على
أك� �ب ��ر ج ��ائ ��زة ل �ح �س��اب ال� ��رات� ��ب ف��ي
الكويت ،وهي  100ضعف الراتب.
وي� �م� �ن ��ح ح � �س� ��اب ال � ��رات � ��ب ال� �ع� �م�ل�اء
ال� � �ج � ��دد ،م� �م ��ن ي � �ق ��وم ��ون ب �ت �ح��وي��ل
روات �ب �ه��م إل ��ى ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ،ف��رص��ة
الحصول على جائزة نقدية فورية
ق��دره��ا  100دي�ن��ار ك��وي�ت��ي أو ق��رض
م��ن دون ف��وائ��د لغاية  15000دينار

اقتصاد وأعمال 27
 KIBيخصص نصف مليون دينار
لمكافحة فيروس كورونا المستجد
ب��ال�ت��زام��ن م��ع م �ب��ادرة ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل ��رك ��زي ،في
إن �ش��اء ص �ن��دوق ب�ت�م��وي��ل م��ن ال �ب �ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة
بقيمة  10ماليني دينار كويتي ،أعلن بنك الكويت
الدولي  KIBأخيرا عن مشاركته في حملة مكافحة
ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د وال �ح��د م��ن ان �ت �ش��اره،
وذلك من خالل إسهامه بما يقارب نصف مليون
دينار كويتي لدعم صندوق بنك الكويت املركزي
املخصص لدعم االحتياجات العاجلة للحكومة
الكويتية في مواجهة هذه األزمة.
يذكر أن بنك الكويت املركزي قرر إنشاء صندوق
م��ال��ي ب�ق�ي�م��ة  10م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ،ت�م��ول��ه
ال �ب �ن ��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ل ��دع ��م امل �س ��اع ��ي ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل �ت��واص �ل��ة مل �ح��ارب��ة ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د
والحد من انتشاره ،حيث سيتم وضع الصندوق
تحت تصرف مجلس ال��وزراء ،وذلك في ظل تزايد
ال �ح��االت امل�ص��اب��ة ب��ال�ف�ي��روس ف��ي ال�ك��وي��ت وعلى
املستوى العاملي.
وبهذه املناسبة ،صرح رئيس مجلس إدارة البنك،
ً
الشيخ محمد ج��راح ال�ص�ب��اح ،ق��ائ�لا «باعتبارنا
مؤسسة وطنية فإننا ن��ؤم��ن بأهمية املسؤولية
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ع ع �ل��ى ع��ات �ق �ن��ا ،وم ��ن ه��ذا
امل �ن �ط �ل��ق أس �ه ��م  KIBف ��ي م � �ب ��ادرة ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
امل��رك��زي ،ال�ه��ادف��ة إل��ى دع��م االحتياجات العاجلة
ل �ل �ح �ك��وم��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م��واج �ه ��ة ه� ��ذه األزم� ��ة
الصحية ،هذا إلى جانب تطبيقنا لكل التعليمات
املتعلقة ب ��اإلج ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة واالح �ت��رازي��ة بني
املوظفني والعمالء ،وذلك منذ اللحظة األولى لبدء
ظهور الفيروس في الكويت».
وأضاف الجراح أن  KIBيسعى دائمًا إلى التأثير
اإلي�ج��اب��ي ف��ي ح�ي��اة أف ��راد امل�ج�ت�م��ع ،ح�ي��ث يعمل
ج��اه �دًا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز صحتهم وس�لام�ت�ه��م ،وذل��ك
من خالل مشاركته في جميع الحمالت التوعوية
الصحية ،خاصة في ظل الظروف الراهنة ،مؤكدًا
أن ال��دع��م امل� ��ادي وامل �ع �ن��وي ال ��ذي ي�ق��دم��ه ال�ق�ط��اع
امل�ص��رف��ي للحكومة ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ا ه��و إال ج��زء ال
يتجزأ من واجبنا تجاه هذا الوطن املعطاء الذي
لطاملا قدم الكثير ألبنائه.

محمد جراح الصباح

وف� ��ي خ� �ت ��ام ت �ص��ري �ح��ه ،أش � ��اد ال � �ج� ��راح ب �ج �ه��ود
الحكومة الكويتية وكفاءتها في التعامل مع هذه
األزمة العاملية ،داعيًا جميع أفراد املجتمع التباع
اإلج � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة ال�ل�ازم ��ة ،وم�ت�م�ن�ي��ًا ال�ش�ف��اء
ال �ع��اج��ل ل�ج�م�ي��ع امل �ص��اب�ين وال �ص �ح��ة وال �س�لام��ة
ل�ج�م�ي��ع أف� ��راد ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وامل �ق �ي �م�ين ،وأن
يحفظ اهلل الكويت من كل مكروه تحت ظل القيادة
الحكيمة ل�ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر وول��ي
عهده األمني حفظهما اهلل ورعاهما.
والبد من اإلشارة إلى استمرار  KIBبتعقيم جميع
ف ��روع ��ه وأج� �ه ��زة ال �س �ح��ب اآلل� ��ي ال �ت��اب �ع��ة ل ��ه ،مع
توفير معقمات اليدين بجوار كل أجهزة السحب،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ق�ي��ام ال�ب�ن��ك أخ�ي��را بتعقيم املبنى
الرئيسي ،وتعيني فريق طبي متخصص لفحص
درج ��ة ح� ��رارة امل��وظ �ف�ين وال �ع �م�لاء ع�ن��د دخ��ول�ه��م
ال �ب �ن��ك ،وذل� ��ك ح��رص��ًا م�ن��ه ع�ل��ى س�لام��ة موظفيه
وعمالئه .كما دع��ا البنك عمالءه إل��ى التقليل من
زي��ارة ال�ف��روع أو اس�ت�خ��دام أج�ه��زة السحب اآلل��ي
ونقاط البيع في الفترة الراهنة ،مع إمكانية إنجاز
مختلف معامالتهم املصرفية من خالل الخدمات
املصرفية اإللكترونية التي يوفرها  KIBعلى مدار
الساعة وفي كل مكان.

سيارة BMW Concept i4
تصميم مستقبلي ومزايا متطورة
فريق «الخليج» يعلن الفائز بسحب الراتب الثاني في 2020

ك��وي�ت��ي ،ش��رط أال ي�ق��ل ال��رات��ب ال��ذي
يجري تحويله إلى بنك الخليج عن
 500دينار كويتي.
وب��إم �ك��ان ال�ع�م�لاء ال �ج��دد ال�ح�ص��ول

ع �ل��ى ب �ط ��اق ��ات ف� �ي ��زا وم��اس �ت��رك��ارد
االئ�ت�م��ان�ي��ة م��ن دون رس ��وم سنوية
ف� � ��ي ال � � �ع� � ��ام األول ،م� � ��ع إم� �ك ��ان� �ي ��ة
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ق ��رض ت �ص��ل قيمته

إل��ى  70000دي �ن��ار ،وت�س��دي��ده خ�لال
م��دة  15س �ن��ة ،أو ق��رض اس�ت�ه�لاك��ي
ت� �ص ��ل ق �ي �م �ت��ه إل� � ��ى  25000دي� �ن ��ار
كويتي.

بالشراكة مع «الرعاية السكنية» و«أنرتك» و«الوطنية لمشاريع التكنولوجيا»

«أسيكو البيوت» شريك البناء المستدام
في مبادرة «مشروع البيت الذكي»

جانب من فعاليات المبادرة

في إطار حرصها على تطبيق سياسات
االس �ت��دام��ة وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ،إل��ى
ج��ان��ب س�ع�ي�ه��ا مل��واك �ب��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال �ح��دي �ث��ة وت �ط��وي��ر امل �ن �ش��آت ال�س�ك�ن�ي��ة
ال��ذك �ي��ة ،ش��ارك��ت «أس �ي �ك��و امل�ج�م��وع��ة»،
ممثلة في قطاع «أسيكو البيوت» ،في
م�ب��ادرة «م�ش��روع البيت ال��ذك��ي» ،وذل��ك
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ش��رك��ة أن��رت��ك ال�ق��اب�ض��ة
 م��دي��ر امل � �ش� ��روع ،وال �ش ��رك ��ة ال��وط�ن�ي��ةملشاريع التكنولوجيا – ّ
مطور املشروع.
ول �ق ��د ج � ��اءت م �ش��ارك��ة «ال� �ب� �ي ��وت» ف��ي
املبادرة كونها رائدة في البناء املستدام،
وذل � ��ك ب �ف �ض��ل خ��دم��ات �ه��ا االس �ت �ش��اري��ة
وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��إن �ش��اء ال�ب�ي��وت
ال��ذك �ي��ة ب��اس �ت �خ��دام ت�ق�ن�ي��ات «أس�ي�ك��و»
املوفرة للطاقة والصديقة للبيئة ،ومن
ً
ثم تسليمها للمالك ممثال في املؤسسة
العامة للرعاية السكنية.
ومن املقرر استغالل املساحات الداخلية
للبيت ال��ذك��ي ف��ي إق��ام��ة معرض خاص
الس �ت �ض��اف��ة ج �ن��اح «أس �ي �ك��و ال �ب �ي��وت»
والشركات األخرى املشاركة في املبادرة،
وذلك بهدف استقبال الزوار وتعريفهم
بأهمية تعيني أح��دث التطبيقات التي
ت�ع�م��ل ع�ل��ى ت��رش�ي��د اس �ت �خ��دام ال�ط��اق��ة،
وبالتالي تقليل الحمل والتكلفة على
املواطن والدولة معًا.

وعلى هامش مشاركته في حفل افتتاح
البيت الذكي ،صرح نائب رئيس مجلس
اإلدارة ف��ي ش��رك��ة أس�ي�ك��و ل�لإن �ش��اءات،
ً
ح �م��د ال ��رف ��اع ��ي ،ق� ��ائ�ل��ا« :ان (أس �ي �ك��و
ال � �ب � �ي ��وت) ق ��ام ��ت ب �ت �ط��وي��ر ال �ت �ص �م �ي��م
امل�ع�م��اري امل �ق� ّ�دم م��ن ش��رك��ة أن��رت��ك وفقًا
لتطبيقات نظامها الخاص ،وهو نظام
(ال �غ�ل�اف األخ �ض ��ر) ال� ��ذي ي�ع�ت�م��د على
اس�ت�خ��دام امل ��واد الصديقة للبيئة ،إلى
جانب توفير حلول متطورة ومستدامة
ل�ب�ن��اء ال�ب�ي��وت ،مضيفًا أن ه��ذا النظام
يتميز أيضًا بتوفير عزل صوتي قوي،
وه � ��و األم� � ��ر ال� � ��ذي س ��اه ��م ف ��ي اع �ت �م��اد
(البيت ال��ذك��ي) ألن��رت��ك كمبنى أخضر،
م� ��ع ح� �ص ��ول ��ه ع� �ل ��ى ش � �ه� ��ادة ال � � �ـ GSA
(النظام العاملي لتقييم االستدامة)».
كما أوض��ح الرفاعي أن نظام «الغالف
األخ �ض��ر» ل �ـ«أس �ي �ك��و ال �ب �ي��وت» يعتمد
ف ��ي األس � � ��اس ع �ل��ى اس� �ت� �خ ��دام ط��اب��وق
«أس� �ي� �ك ��و» ال �ع ��ال ��ي ال � �ج� ��ودة وامل �ص �ن��ع
م��ن الخرسانة الخلوية ،وال��ذي يعتبر
االخ�ت�ي��ار األول مل��ا يحمله م��ن مميزات
ت�س��اه��م ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي ال �ح �ف��اظ على
البيئة ،أول�ه��ا :ال�ع��زل ال �ح��راري املمتاز،
وال� � � ��ذي ي �س ��اع ��د ع �ل ��ى خ �ف ��ض ال �ط��اق��ة
املستخدمة في التدفئة والتبريد بمقدار
يزيد على  ،%40كما يتميز بخفة الوزن

ومقاومة عالية للحريق ملدة ال تقل عن
 4ساعات ،باإلضافة إلى أنه ال يحتوي
ع�ل��ى م ��واد س��ام��ة ،إذ ي �ج��ري تصنيعه
م��ن م��واد طبيعية غير ض��ارة بالبيئة،
وهو يمتاز أيضًا بمقاومة التعفن لعدم
احتوائه على مواد عضوية.
وف ��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ،أك ��د ال��رف��اع��ي أن
ف��ري��ق امل�ب�ي�ع��ات ف��ي «أس �ي �ك��و ال�ب�ي��وت»
ج��اه��ز للترحيب ب ��زوار ج�ن��اح الشركة
في البيت الذكي ،وتعريفهم بالخدمات
التي تقدمها «ال�ب�ي��وت» لعمالء السكن
ّ
ال� �خ ��اص ،ح �ي��ث ت ��وف ��ر ال �ش��رك��ة جميع
م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ب �ن��اء ت �ح��ت س �ق��ف واح� ��د،
وذلك عبر تبني نموذج أعمال متكامل
ومترابط يعتمد على قطاعات «أسيكو
امل �ج �م��وع��ة» ال��رئ �ي �س�ي��ة ،وال �ت��ي ت�ش�م��ل:
ال �ص �ن��اع��ات واإلن� � �ش � ��اءات واالس �م �ن��ت
وال �خ��دم��ات ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ،م �م��ا يضمن
قيمة وراحة طويلة األمد للعمالء.
ك�م��ا أف ��اد ال��رف��اع��ي أن «ال �ب �ي��وت» تقدم
خدمات استشارية وتنفيذية متكاملة،
ت�ش�م��ل أع �م ��ال ال�ت�ص�م�ي��م وال�ت��رخ�ي��ص
واإلش � ��راف وت�ع�ه��د ال �ب �ن��اء والتشطيب
ب �م ��واص �ف ��ات ع��امل �ي��ة ب ��واس� �ط ��ة ت�ع�ي�ين
أف�ض��ل وس��ائ��ل التكنولوجيا الحديثة
وامل� �س� �ت ��دام ��ة ف ��ي ال �ت �ن �ف �ي��ذ ،ك �م��ا ت �ق��وم
ب �ت ��وف �ي ��ر ك� ��ل م � � ��واد ال� �ب� �ن ��اء امل �ط �ل��وب��ة

امل�ص�ن�ع��ة محليًا ف��ي م�ص��ان��ع «أس�ي�ك��و
املجموعة» طبقًا ألعلى معايير الجودة
ال�ع��امل�ي��ة ،ال�ت��ي خصصت ال�ش��رك��ة ج��زءًا
م ��ن إن �ت��اج �ه��ا ك �م ��واد م��دع��وم��ة م�ق��دم��ة
مل��واط�ن�ين ال�س�ك��ن ال �خ��اص (كاالسمنت
وال �ط��اب��وق األب� �ي ��ض) ،م �م��ا ي� ��ؤدي إل��ى
تسليم الوحدات السكنية على املفتاح –
أي مكتملة البناء والتشطيب  -بمنتهى
ال��راح��ة وال �ك �ف��اءة وف��ي زم��ن ق�ي��اس��ي ال
يتجاوز السبعة أشهر ،وكل ذلك بتكلفة
اق �ت �ص��ادي��ة ت�ن��اس��ب ج�م�ي��ع امل�ي��زان�ي��ات
وتصاميم ترضي كل األذواق.
يذكر أن «أسيكو البيوت» ّ
تقدم مزايا
حصرية ،ويمكنها مساعدة العميل في
تطوير التصميمات الداخلية وتأثيث
ال�ب�ي��وت أي �ض��ًا ،إل��ى ج��ان��ب ش ��راء م��واد
ال �ت �ش �ط �ي��ب ال �ث��ان��وي��ة واإلل �ك �ت��رون �ي��ات
ال�ل�ازم ��ة ،م�م��ا ي�م�ك�ن��ه م��ن االن �ت �ق��ال إل��ى
م� �ن ��زل ��ة ف� ��ي أس � � ��رع وق� � ��ت م� �م� �ك ��ن .ه ��ذا
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت�ق��دي�م�ه��ا خ��دم��ة عمالء
استثنائية وتلبية احتياجات زبائنها
م��ن خ�لال ن��اف��ذة واح ��دة ،حيث تحرص
«البيوت» على تلبية متطلبات العميل
ب�س�ه��ول��ة ف�ي�م��ا يتعلق ب��ال�ت�ع��دي�لات أو
التوسعات اإلضافية ،مع تقديم صيانة
م �ج��ان �ي��ة مل� ��دة س �ن��ة ،وض� �م ��ان للهيكل
لغاية  30سنة.

مقدمة السيارة

تستعد مجموعة  BMWل��دخ��ول مرحلة جديدة
ف��ي ت��اري�خ�ه��ا م��ع ك�ش��ف ال �ن �ق��اب ع��ن أول س�ي��ارة
كهربائية بالكامل م��ن ط��راز  .Gran Coupeوفي
س �ي��ارة  BMW Concept i4أص �ب��ح ن �ظ��ام ال��دف��ع
الكهربائي الجوهر بالنسبة لعالمة  BMWحيث
ي�ع�ل��ن ع��ن ب��داي��ة ع�ه��د ج��دي��د م��ن م�ت�ع��ة ال �ق �ي��ادة.
تمثل سيارة  BMW Concept i4نظرة مستقبلية
على طراز  ،BMW i4الذي يستعد لدخول مرحلة
اإلنتاج في عام  .2021كما أنها تشكل نقلة هائلة
ب��ال�ن�س�ب��ة للتميز ال��دي�ن��ام�ي�ك��ي ال ��ذي تشتهر به
ش��رك��ة  ،BMWوت� �م ��زج ب�ي�ن ال�ت�ص�م�ي��م ال�ح��دي��ث
والرياضي من جهة ،واملساحة الواسعة واملزايا
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب�ه��ا س �ي��ارة Gran Coupe
بأربعة أب��واب من جهة أخ��رى ،وك��ل ذل��ك من دون
أي انبعاثات كربونية.
يقول أدري��ان ف��ان هويدونك ،نائب الرئيس األول
ف��ي « BMW Group Designي�س�ه��م ط ��راز BMW
 Concept i4ف��ي وص��ول أنظمة ال��دف��ع الكهربائية
إل��ى قلب عالمة  .BMWتتميز السيارة بتصميم
ديناميكي وأنيق .إنها باختصار :سيارة BMW
مثالية م��ن دون أي ان�ب�ع��اث��ات» .تتضمن األرق��ام
املتميزة الخاصة بهذه السيارة مدى قيادة يصل
إلى  600كلم (إج��راءات االختبار العاملية املنسقة
لسيارات ال��رك��اب وامل��رك�ب��ات التجارية الخفيفة)،
وناتج قوة يبلغ  530حصانا ،وتسارعا من صفر
إلى  100كلم/ساعة ( 0-60ميال/ساعة) خالل نحو
 4.0ث��وان ،وس��رع��ة قصوى تتجاوز  200كلم/سا
( 124ميال في الساعة) .ورغم ذلك ،فمن غير املمكن
أن نعبر عن مزايا القيادة التي تزخر بها سيارة
 BMW Concept i4ب��األرق��ام فقط ،حيث إن النقل
ً
ً
جديدا
تجسيدا
الساكن للقوة من املحرك يشكل
بالديناميكية.

المقصورة الداخلية

أناقة فائقة
يتوافق التصميم الخارجي العصري واألنيق مع
املزايا الديناميكية الفائقة التي تضمنها تجربة
ال �ق �ي��ادة .وت�ض�ف��ي األب �ع��اد امل�ث��ال�ي��ة ف��ي ال�س�ي��ارة
ً
م�ظ�ه� ً�را أص�ل� ً�ي��ا وع �ص� ً
�ري��ا وواث ��ق ��ا .ك�م��ا أن ق��اع��دة
العجالت الطويلة وخ��ط السقف السريع والظهر
ً
مزيدا من األناقة والديناميكية.
القصير تمنحها
وبفضل األبواب األربعة في سيارةBMW Concept
 ،i4ف��إن األم��ر ال يقتصر على توفير مستوى عال
من قابلية االستخدام والتطبيق اليومي ،وإنما
ً
ت�ض�م��ن أي��ض��ا م�س��اح��ة داخ�ل�ي��ة أك �ب��ر بكثير مما
توحي به أبعاد السيارة الحديثة والديناميكية.

لقاء االبتكار مع البساطة
يركز التصميم الداخلي لسيارة BMW Concept i4
على تلك األوقات التي يختار فيها السائق قيادة
السيارة بنفسه .ومن أجل تحقيق هذه الغاية ،فإن
ك��ل ج��زء وع�ن�ص��ر ف��ي املنطقة املحيطة بالسائق
داخل السيارة مكرسة له ولراحته .وتلتقي شاشة
 BMWال �ج��دي��دة وامل�ن�ح�ن�ي��ة م��ع امل �ق��ود لتكشف
عن توجه جديد بالنسبة للسائق وتطرح نظرة
م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة إلص � � ��دارات إن �ت��اج  BMW iNEXTو
 .BMW i4كما تندمج أسطح العرض املخصصة
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات م ��ع ش ��اش ��ة ال �ت �ح �ك��م ض �م��ن وح ��دة
متكاملة تميل باتجاه السائق .وتعمل مجموعة
ال�ش��اش��ة على تحسني ع��رض امل�ع�ل��وم��ات وتجعل
عملية ملس الشاشة أكثر سهولة.
وتغني تقنية العرض املتقدمة املزودة بزجاج غير
عاكس عن الحاجة إل��ى تظليل شاشات العرض،
وبالتالي فإنها تسهم في جعل مقصورة القيادة
مرتبة ومنفتحة.
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ميركل تبحث مع حفتر الملف الليبي
قالت الحكومة األملانية ،إن املستشارة أنجيال ميركل استقبلت ،امس ،قائد الجيش الليبي،
املشير خليفة حفتر ،إلجراء محادثات حول الوضع في ليبيا.
وق��ال املتحدث ب��اس��م الحكومة األمل��ان�ي��ة ف��ي ب�ي��ان مكتوب« :أك ��دت املستشارة على أن��ه ما
من حل عسكري لهذا الصراع وأن وق��ف إط�لاق النار وإح��راز تقدم في العملية السياسية
ضروريان لهذا السبب» ،وفق ما نقلت «رويترز».
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واشنطن :سنردّ بسرعة إذا خرقت دمشق وموسكو «وقف النار»

هل تسعى إيران إلى تخريب اتفاق إدلب؟
ات � �ه � �م� ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة ت� ��رك � �ي� ��ة إي � � � ��ران
باملحاولة لتخريب اتفاق وقف إطالق
ال �ن��ار ،ال ��ذي ت� ّ
�وص��ل إل �ي��ه ال��رئ�ي�س��ان
التركي والروسي في موسكو ،بشأن
إدلب في  5مارس.
وق��ال��ت صحيفة يني شفق التركية:
إن امليليشيات اإلي��ران�ي��ة تسعى الى
توتير األوض��اع في إدل��ب ،وانتهكت
مع عناصر من النظام السوري اتفاق
وقف إطالق النار مرات عدة.
وأض��اف��ت :إن إي ��ران ال�ت��ي س�ع��ت ال��ى
إج� � ��راء م �ح ��ادث ��ات م ��ع ت��رك �ي��ا ب�ش��أن
إدل��ب من دون موسكو ـــــ مع انطالق
ّ
بالتحرك
عملية «درع الربيع» ـــــ بدأت
لتخريب اتفاق وقف إطالق النار.
وأوض �ح��ت أن امليليشيات اإلي��ران�ي��ة
ب � ��دأت ب��االن �ت �ق��ال إل� ��ى م�ن�ط�ق��ة وق��ف
إط�ل�اق ال�ن��ار ب��إدل��ب ،وق��ام��ت ببعض
امل�ض��اي�ق��ات ل�ن�ق��اط امل��راق�ب��ة التركية.
ولفتت إلى أن االنتهاكات املتواصلة
ت�ض� ّ�م�ن��ت إط �ل�اق ال �ن��ار ع�ل��ى ال �ق��وات
ال �ت��رك �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة «امل �م ��ر اآلم� ��ن»،
الذي جرى االتفاق حوله مع روسيا.
وأكدت الصحيفة التركية أن روسيا،
الدولة الضامنة ،لم تتخذ أي خطوات
بسبب االنتهاكات املتواصلة.
وأض ��اف ��ت إن ��ه ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن وق��ف
إطالق النار ،فقد واصلت امليليشيات
اإلي��ران�ي��ة أنشطتها م��ن دون ه��وادة،
وأرسلت تعزيزات إلى مدينة سراقب
من ل� َ
�واء ي «فاطميون» و«زينبيون»
و«حزب اهلل» من بلدات الفوعة ونبل
والزهراء ،والكفرية.
ولفتت إلى أنه تم نقل عدد كبير من
امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات إل ��ى ج �ب��ل ال� ��زاوي� ��ة ،في
ّ
وق ��ت ع� ��زز «ح� ��زب اهلل» م��واق �ع��ه في
املنطقة.
في غضون ذلك ،أعلن وزير الخارجية

ميركل وماكرون
سيزوران إسطنبول
األسبوع المقبل..
لمناقشة أزمة الهجرة
ال�ت��رك��ي م��ول��ود ت �ش��اووش أوغ �ل��و أن
ّ
روس �ي��ا ح � ��ذرت ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة
ب�ص��رام��ة م��ن ان�ت�ه��اك وق��ف ال �ن��ار في
محافظة إدلب (شمال غربي البالد).
وف� � � ��ي ال� � �س� � �ي � ��اق ذات� � � � � ��ه ،أك� � � ��د وزي� � ��ر
الخارجية التركي أن «الجنود األتراك
س �ي �ق��وم��ون ب �م��ا ق ��ام ��وا ب ��ه س��اب �ق��ًا،
ف��ي ح��ال ح ��اول ال�ن�ظ��ام ال �ت �ق� ّ�دم ،رغ��م
وق � ��ف ال � �ن� ��ار ف� ��ي إدل� � � � ��ب» .وأض � � ��اف:
«روس� �ي ��ا س �ت �ح��رس  6ك �ي �ل��و م �ت��رات
ج�ن��وب��ي ال �ط��ري��ق إم 4ف��ي إدل� ��ب ،في
حني ستحرس تركيا  6كيلو مترات
ش�م��ال��ي ال �ط��ري��ق» ،ب �ن��اء ع�ل��ى ات�ف��اق
وقف النار بني أنقرة وموسكو.
ول �ف��ت وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �ت��رك��ي إل��ى
أن «واش� �ن� �ط ��ن ع��رض��ت ع �ل��ى ت��رك�ي��ا
م � �ع � �ل� ��وم� ��ات اس � �ت � �خ � �ب� ��ارات � �ي� ��ة ب ��ري ��ة
ّ
وب �ح ��ري ��ة وج ��وي ��ة ت �ت �ع��ل��ق ب ��إدل ��ب».
وأض� � ��اف إن ش � ��راء ت��رك �ي��ا مل�ن�ظ��وم��ة
ال��دف��اع ال�ص��اروخ��ي الروسية «إس ــــ
 »400ليس عقبة في سبيل نشر أنقرة
نظام «باتريوت» األميركي.

نفط دير الزور
ب � � � ��دوه ،أف � � ��اد ال ��رئ� �ي ��س رج� � ��ب ط�ي��ب
أردوغ� � � ��ان ب� ��أن ب �ل��اده س�ت�س�ت�ض�ي��ف
قمة ف��ي إسطنبول ي��وم  17ال�ج��اري،

م� ��ع ق� � ��ادة ف��رن �س��ا وأمل� ��ان � �ي� ��ا ،ورب �م��ا
بريطانيا؛ ملناقشة قضية املهاجرين.
وأث � �ن� ��اء ال � �ع� ��ودة م ��ن ب ��روك� �س ��ل ،ق��ال
أردوغان للصحافيني« :ال نفكر حاليًا
ف ��ي إغ�ل��اق م �ع��اب��رن��ا ال� �ح ��دودي ��ة مع
أوروبا ..على اليونان فتح معابرها».
وعن الوضع في سوريا ،قال الرئيس
التركي« :طلبنا من بوتني تبادل إدارة
حقول النفط في دير ال��زور بسوريا،
بدال من اإلرهابيني» ،مضيفًا« :بوتني
ي��درس العرض الخاص بحقول دير
ال � � ��زور ،وق� ��د ن �ت �ق� ّ�دم ب �ع��رض م�م��اث��ل
لترامب».

جيفري في بروكسل
إلى ذلك ،زار ممثل الواليات املتحدة
ال� �خ ��اص امل �ع �ن��ي ب� �س ��وري ��ا ،ج�ي�م��س
ج� � �ي� � �ف � ��ري ،ب � ��روك� � �س � ��ل ،وب� � �ح � ��ث م��ع
م �س��ؤول��ي ح�ل��ف ال �ن��ات��و ال��وض��ع في
ادلب ،وسبل دعم تركيا في سوريا.
وف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل � ��ه ،ق � ��ال امل �ب �ع��وث
األم�ي��رك��ي« :ن��درس م��ا يمكن لحلف
ش � �م� ��ال األط� �ل� �س ��ي ف� �ع� �ل ��ه مل� �س ��اع ��دة
ت��رك �ي��ا ف ��ي إدل� � ��ب ،وك� ��ل ال� �خ� �ي ��ارات
م �ط ��روح ��ة» .وأردف« :إذا ان�ت�ه�ك��ت
روس �ي��ا وال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة وق��ف
ال � � �ن� � ��ار ف � � ��إن أم � �ي � ��رك � ��ا وح � �ل � �ف ��اء ه ��ا
األوروب� � � � �ي � �ي� ��ن س � � � �ي� � � � ّ
�ردون ب� �س ��رع ��ة
بإجراء ات ،وربما عقوبات».
وأوض � � � � ��ح امل � �ب � �ع� ��وث األم� � �ي � ��رك � ��ي أن
«وق ��ف ال �ن��ار ف��ي س��وري��ا ب�ض�م��ان��ات
روسية كان وقفًا مؤقتًا في السابق،
وينبغي أال يكون هذا هو الحال في
إدل��ب» ،مضيفًا« :ال أعتقد أن روسيا
والحكومة السورية مهتمتان بوقف
دائ��م للنار ف��ي إدل ��ب ،وتسعيان الى
تحقيق نصر كامل»( .أ.ف.ب ،رويترز،
األناضول)

ً
جهة نحو مطار القامشلي (أ.ف.ب)
آليات عسكرية روسية في بلدة تل تمر م ّت

«معلومات استخبارية وافرة تؤكد رغبتها بتهديد المالحة اإلقليمية»

أميركا :نشر قوات في المنطقة
بعمق عملياتي ..لردع إيران
ت��زام�ن��ًا م��ع ب ��دء س�ح��ب ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة من
أفغانستان ،أمس ،حدد الجنرال كينيث ماكينزي
ق��ائ��د ال �ق �ي��ادة امل��رك��زي��ة مصير ق ��وات ال��والي��ات
ً
امل �ت �ح��دة ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط ،ق��ائ�ل�ا« :ق��وات�ن��ا
العسكرية باقية ملواجهة تصرفات إيران ،ويجب
ان يكون الوجود بحجم الضغوط االقتصادية».
وتابع« :وجودنا في املنطقة رسالة حول إرادتنا
ب��ال��دف��اع ع��ن ش��رك��ائ�ن��ا وم�ص��ال�ح�ن��ا» .وخ�ل�ال

بعث رسالة إلى القوى الشيعية بتقديم أسمائها قبل انتهاء المدة الدستورية

الرئيس العراقي يتجه إلى اختيار
«مرشحه الخاص» للحكومة
كشف مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية
ال �ع��راق �ي��ة ،أم� ��س ،ع��ن ن �ي��ة ال��رئ �ي��س ب��ره��م
صالح بعث رسالة إل��ى القوى السياسية
ال�ش�ي�ع�ي��ة «ي�ط��ال�ب�ه��ا ب� �ض ��رورة تقديمها
املرشح الخاص لرئاسة الوزراء قبل انتهاء
املهلة ال��دس�ت��وري��ة» .وأض��اف أن «الرئيس
س�ي��وض��ح أن��ه ب�خ�لاف ذل��ك سيضطر ال��ى
م �م��ارس��ة ص�لاح�ي��ات��ه ف��ي ت��رش�ي��ح رئ�ي��س
ل �ل �ح �ك��وم��ة ال� �ج ��دي ��دة ،دون ال ��رج ��وع ال��ى
الكتل».
وف� �ش� �ل ��ت ال � �ق � ��وى ال �س �ي ��اس �ي ��ة ال �ش �ي �ع �ي��ة
ف��ي االت �ف ��اق ع �ل��ى م��رش��ح م �ح��دد ل��رئ��اس��ة
الحكومة ،بعد اعتذار املكلف محمد توفيق
ع�لاوي ع��ن املضي بتقديم حكومته ،بعد
ّ
رف��ض ك��ردي  -س��ن��ي ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى قوى
شيعية.

ّ
الخطان األول والثاني

م��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ذك ��ر ال �ق �ي��ادي ف��ي «ائ �ت�ل�اف
دولة القانون» سعد املطلبي عن مرشحني
أسماهم بالخطني األول والثاني لرئاسة
الحكومة الجديدة .وقال إن «حسم اختيار
رئيس الوزراء الجديد ،سيكون قبل انتهاء
املهلة الدستورية ،فالحوارات والتفاوض
م�س�ت�م��ران ،واج �ت �م��اع ال �س��اع��ات امل��اض�ي��ة،
شهد طرح أسماء من الخط االول ،وكذلك
من الخط الثاني».
وب �ّي��نّ أن «أس� �م ��اء ال �خ��ط االول امل��رش�ح��ة
هي (ن��وري املالكي ،حيدر العبادي ،فالح
ال �ف �ي��اض ،م�ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي) ،وال �خ��ط

رجل شرطة يرتدي كمامة بجوار ملصق توعوي عن فيروس كورونا في حي الكرادة ببغداد أمس (أ ف ب)

الثاني شهد طرح أسماء (أسعد العيداني،
هيثم ال �ج �ب��وري ،ع��دن��ان ال ��زرف ��ي) ،ل�ك��ن ال
ات �ف��اق ع �ل��ى اي ش�خ�ص�ي��ة ح �ت��ى ال �س��اع��ة،
لكن هذا األم��ر سيحسم قبل انتهاء املهلة
الدستورية».

سد للفجوات

وأظ�ه��ر فشل ع�لاوي ف��ي تشكيل حكومته
خ�ل��اف� ��ات ك� �ب� �ي ��رة ف� ��ي ال� �ب� �ي ��ت ال �س �ي��اس��ي

الشيعي ،واعتبر البعض زي��ارة الجنرال
اإلي��ران��ي علي شمخاني إل��ى ال �ع��راق سدًا
للفجوات وللمضي بتقديم مرشح متفق
عليه.
ه � � ��ذا ال� � � � ��رأي ت� �ن ��اغ ��م م � ��ع ط � � ��رح ل �ل �خ �ب �ي��ر
السياسي واألمني هشام الهاشمي ،الذي
رأى في زيارة شمخاني أنها «جاءت لسد
ف ��راغ س�ل�ي�م��ان��ي ،وع �ج��ز ب��دي�ل��ه ق��آن��ي في

العراق .ولخص الهاشمي زيارة شمخاني
في نقاط عدة ،بالقول« :تأكيد إنجاز مهمة
إخراج القوات األميركية والتحالف الدولي
م��ن ال �ع��راق .اخ�ت�ي��ار رئ�ي��س وزراء ج��دي��د،
وم� �س ��اع ��دة ال �ب �ي ��ت ال �س �ي ��اس ��ي ال �ش �ي �ع��ي
ف��ي ذل ��ك .تفعيل ال�ت�ف��اه�م��ات االق�ت�ص��ادي��ة
العراقية  -الصينية»( .أ ف ب ،األناضول،
السومرية .نيوز)

ّ
سلمها شكري إلى عبدالله بن زايد

رسالة من السيسي إلى نظيره
اإلماراتي بشأن سد النهضة

ابن زايد متسلماً الرسالة من شكري

أع� �ل ��ن أح� �م ��د ح ��اف ��ظ ال� �ن ��اط ��ق ب��اس��م
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة امل �ص��ري��ة أن وزي��ر
ّ
الخارجية سامح شكري سلم نظيره
اإلم��ارات��ي عبداهلل بن زاي��د آل نهيان،
أم � ��س ،رس ��ال ��ة م ��ن ال��رئ �ي��س امل �ص��ري
ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي إل ��ى ال��رئ�ي��س
اإلم ��ارات ��ي خليفة ب��ن زاي ��د آل نهيان
ف ��ي ش � ��أن ت � �ط� ��ورات م� �ف ��اوض ��ات س��د
النهضة.
وي � �ق� ��وم ش� �ك ��ري ب �ج ��ول ��ة ف� ��ي  8دول

عربية ،ب��دأت  8الجاري من العاصمة
األردن� �ي ��ة ع � ّ�م ��ان ،ف ��ي ُم�س �ت �ه��ل ج��ول��ة
ع��رب �ي��ة خ��ارج �ي��ة ت �ش �م��ل ال �س �ع��ودي��ة
وال� �ع ��راق وال �ك��وي��ت وس �ل �ط �ن��ة ُع �م��ان
والبحرين واإلم��ارات ،لتسليم رسائل
من السيسي إلى قادة تلك الدول.
وت �ح��رك��ت م �ص��ر دب �ل��وم��اس �ي��ًا أخ �ي �رًا
ل�ح�ش��د رأي ع ��ام ع��رب��ي ف� ّ�ع��ال لحمل
أثيوبيا على عدم البدء في امللء األول
ّ
ل � �خ ��زان س ��د ال �ن �ه �ض��ة ،ق �ب��ل االت �ف ��اق

النهائي على قواعد امللء والتشغيل،
س ��واء بالصيغة ال�ت��ي أع��دت�ه��ا وزارة
الخزانة األميركية والبنك الدولي ،أو
بأي صيغة أخرى.
وتسعى الحكومة امل�ص��ري��ة للخروج
م ��ن األزم � ��ة ال �ح��ال �ي��ة ب�م�ك�س��ب إع�ل�ان
ّ
االتفاق ح��ول السد ،حتى ول��و غضت
األط� ��راف امل�ع�ن�ي��ة ال�ن�ظ��ر ع��ن محتواه
وم ��دى ت��أث �ي��ره ع�ل��ى مستقبل ال�ب�لاد
املائي.

جلسة للجنة القوات املسلحة في مجلس النواب،
أم ��س ،ق��ال م��اك�ي�ن��زي« :م�ع�ل��وم��ات استخبارية
واف��رة تؤكد رغبة إي��ران بتهديد حرية املالحة
اإلقليمية وم��واص�ل��ة زع��زع��ة اس�ت�ق��رار ال ��دول»،
م��ؤك�دًا ع��زم ال��والي��ات امل�ت�ح��دة «ن�ش��ر ق��وات في
املنطقة بعمق عملياتي ل ��ردع إي� ��ران» .وأك�م��ل:
«نحن أيضًا بصدد إرس��ال أنظمة دف��اع جوي
وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ البالستية إلى

العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من
أي هجوم إيراني محتمل آخر».
وكانت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) قالت
إنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل
أن�ظ�م��ة دف ��اع ص��اروخ��ي م��ن ط��راز«ب��ات��ري��وت»
إل��ى ه �ن��اك ،لتعزيز وس��ائ��ل ال��دف��اع ع��ن ال�ق��وات
األم�ي��رك�ي��ة ،بعد ه�ج��وم ص��اروخ��ي إي��ران��ي في
الثامن من يناير املاضي( .رويترز)

تطبيقاً لالتفاق مع «طالبان» ..وإلنهاء حربها األطول

أميركا تباشر سحب قواتها
من قاعدتين بأفغانستان
تنفيذًا التفاق السالم الذي أبرمته مع حركة طالبان
ف��ي ال��دوح��ة ف��ي  29فبراير امل��اض��ي ،إلن�ه��اء الحرب
امل �س �ت �م��رة م �ن��ذ أك �ث��ر م ��ن  18ع ��ام ��ًا ،ب� ��دأت ال �ق��وات
األميركية ،أمس ،االنسحاب من أفغانستان.
وأع �ل��ن م �س��ؤول أم �ي��رك��ي أن ق� ��وات ال �ج �ي��ش ب��دأت
االن �س �ح ��اب م ��ن ق��اع��دت�ي�ن ت �ق �ع��ان ف ��ي ل �ش �ك��ر ش��اه
عاصمة والية هلمند (جنوب) التي تسيطر عليها
الحركة الى حد كبير ،ووالية هرات (غرب).
م��ن ج�ه�ت��ه ،أع�ل��ن ع�م��ر زواك ،ال�ن��اط��ق ب��اس��م حاكم
هلمند أن  20إل��ى  30جنديًا أجنبيًا فقط غ��ادروا
لشكر شاه ،منذ نهاية االسبوع.
وي �ن� ّ�ص االت �ف��اق ع�ل��ى خ�ف��ض ع��دد ال�ج�ن��ود م��ن 13
ألفًا إل��ى  8600خ�لال  135يومًا ،وستقوم الواليات
املتحدة وحلفاؤها بسحب جميع القوات خالل 14
شهرًا ،إذا احترمت الحركة تعهداتها األمنية.
ً
كما يتضمن االتفاق إفراجًا متبادال عن سجناء بني
الحكومة األفغانية و«طالبان» ،تمهيدًا ملحادثات
سالم مباشرة بينهما.
وك��ان الناطق باسم الجيش األميركي الكولونيل
ّ
س ��ون ��ي ل �ي �غ �ي��ت ق � ��ال إن ال � �ق� ��وات األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف��ي
ّ
أفغانستان «تبقي كل الوسائل العسكرية الالزمة»
ّ
لتنفيذ العمليات ض��د تنظيمي ال�ق��اع��دة وداع��ش
اإلرهابيني ،ولدعم القوات األفغانية.

أسرى الحركة
وذكرت «طالبان» أنها أرسلت عربات لنقل مقاتلني
م��ن امل�ق��رر أن تطلقهم الحكومة األف�غ��ان�ي��ة ،مردفة
أنها تستعد في املقابل لإلفراج عن  1000من جنود
الحكومة املحتجزين لديها.
ُ
وق��ال قائد ب��ارز ف��ي «ط��ال�ب��ان» إن العربات ارسلت
إلى منطقة قريبة من سجن باغرام إلعادة املقاتلني
املفرج عنهم.
واإلث �ن�ين ،ذك��رت وك��ال��ة روي�ت��رز أن الرئيس أش��رف
غني سيصدر مرسومًا ب��اإلف��راج عن  1000سجني
من «طالبان» على األقل هذا األسبوع.
وك��ان غني ،ال��ذي أدى اليمني الدستورية ،في حفل
ح �ض��ره امل �ب �ع��وث ال �خ��اص ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة إل��ى
أف�غ��ان�س�ت��ان زمل ��اي خ�ل�ي��ل زاد ،ق��د رف ��ض ف��ي وق��ت

تحركت في مجلس األمن
لضمان شرعنة االتفاق
أنباء عن استعداد لتبادل
سجناء بين كابول والحركة
سابق طلب «طالبان» إطالق مقاتليها.
وقال القائد البارز في «طالبان» ،إنه «بعد حديثنا
م ��ع زمل � ��اي خ �ل �ي��ل زاد اإلث� �ن�ي�ن ،ال � ��ذي أخ �ب��رن��ا فيه
ب ��اإلف ��راج ع ��ن  5000م ��ن أس ��ران ��ا ،أرس �ل �ن��ا ع��رب��ات
لنقلهم».
ول ��م ي �ت �ض��ح ب �ع��د ع ��دد ال �س �ج �ن��اء ال ��ذي ��ن سيطلق
سراحهم على الفور ،لكن ثالثة مصادر أخرى قالت
ل��وك��ال��ة روي �ت��رز إن��ه ق��د ي �ت��راوح ب�ين  1000و1800
سجني .ول��م يتضح أيضا إذا ك��ان اإلف��راج يقتصر
على سجناء باغرام أم سيشمل نزالء سجون أخرى.
من جهة ثانية ،دعت الواليات املتحدة مجلس األمن
إلى التصويت على قرار يؤيد االتفاق ،لكن من غير
املتوقع تمريره من دون اعتراضات.
ووف��ق مسودة ال�ق��رار األميركي ،ف��إن مجلس األمن
م��دع��و إل ��ى ت��أي �ي��د االت� �ف ��اق ب�ي�ن واش �ن �ط��ن وح��رك��ة
طالبان مطالبة جميع ال��دول بتقديم دعمها التام
للتفاوض بشأن اتفاق سالم كامل ودائم يضع حدًا
للحرب بما يخدم مصلحة جميع األفغان.
ك ��ذل ��ك ،ي �ض �غ��ط ال �ن��ص األم �ي��رك��ي ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
األفغانية لدفعها إل��ى ال��دخ��ول ف��ي م�ف��اوض��ات مع
«ط��ال�ب��ان» م��ن أج��ل ال�ت��وص��ل إل��ى وق��ف إط�ل�اق ن��ار
دائم وتام .كما يذكر النص أن مجلس األمن سيكون
ع �ل��ى اس� �ت �ع ��داد ف� ��ور ب� ��دء امل� �ف ��اوض ��ات األف �غ��ان �ي��ة
ملراجعة العقوبات الدولية املفروض على أف��راد أو
مجموعات منذ  2011ب�ه��دف دع��م عملية ال�س�لام.
(رويترز ،أ ف ب)

أفراد من مشاة البحرية األميركية في قاعدة تورغار في هلمند (أ ف ب)
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مصادر وزارية لبنانية لـــ سبقلا:

ال مف َّر من فرض ضرائب جديدة

¶ مصرفيون يرجِّ حون أن تجري عملية دمج للمصارف
بيروت ــــ أنديرا مطر

ُّ
ِّ
أما وقد دخل لبنان مرحلة التعثر ،متخلفًا عن سداد
ديونه للمرة األول��ى في تاريخه الحديث ،فقد أصبح
ّ
السؤال الحتمي :ما االرت ��دادات التي سيخلفها قرار
ُ
عدم الدفع ،وما القرارات املرتقبة من جانب الحكومة
ال �ت��ي ال �ت��أم��ت أم ��س مل�ت��اب�ع��ة ال �ب �ح��ث ف��ي م�س�ت�ج��دات
الوضعني املالي والنقدي وآلية التفاوض مع الجهات
ال��دائ�ن��ة؟ ف��ي األث �ن��اء ،أن�ظ��ار اللبنانيني م�ش��دودة الى
الخطة اإلصالحية التي وع��دت بها الحكومة ،وسط
الخشية من «إج��راءات قاسية» ،ال تزال حتى الساعة
في اطار التكهنات.
مصادر وزارية أشارت قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء
الى أن قرار فرض ضرائب جديدة على اللبنانيني لن
ُيبحث ف��ي جلسة ال�ي��وم (أم ��س)« ،رغ��م أن ال م�ف� ّ�ر من
هذا االمر في نهاية املطاف ،فالدولة مفلسة وال سبيل
امامها سوى زيادة الضرائب لتحصيل املال» .ونفت
امل �ص��ادر ان ت�ك��ون عملية ال�ت�ف��اوض م��ع ال��دائ�ن�ين قد
ب��دأت ،مرجحة ان تنطلق خ�لال أسبوعني على أبعد
تقدير ،على ان تشمل امل�ح��ادث��ات إع��ادة هيكلة نحو
 5مليارات دوالر أميركي؛ هي قيمة استحقاقات عام
.2020
ّ
وأش��ارت امل�ص��ادر نفسها إل��ى ان وف��د صندوق النقد
ال��دول��ي ق��د اق�ت��رح على امل�س��ؤول�ين اللبنانيني إع��ادة
هيكلة ال��دي��ن بنسبة  50ف��ي امل�ئ��ة ،ف��ي ح�ين سيسعى
لبنان الى دفع  25في املئة فقط من الدين العام .علمًا
ّ ُ
ب ��أن امل �ح��ادث��ات ستشمل ال�ك�ث�ي��ر م��ن االس�ت�ح�ق��اق��ات
ّ
األخ ��رى ،باعتبار أن إج�م��ال��ي ال��دي��ن ال�ع��ام اللبناني
ّ
يفوق  92مليار دوالر ،مع العلم أن قيمة سندات الدين
الدولية منه تبلغ نحو  30مليار دوالر.

حزمة إجراءات
وبالتوازي مع بدء مفاوضات الهيكلة ،يبقى املواطن
ال �ل �ب �ن��ان��ي م �ع �ن �ي��ا ب �م��ا ي �م �ك��ن ان ت �ت �ض �م �ن��ه ال�خ�ط��ة
َّ
اإلنقاذية املوعودة ،التي لم ُيرشح عنها شيء رسمي
ب�ع��د .ف��ي وق��ت ي�ت��داول خ�ب��راء اق�ت�ص��ادي��ون وماليون
حزمة إج ��راءات يعتقدون انها حتمية إلن�ق��اذ البالد
من االنهيار ،ومنها على سبيل املثال اقفال صناديق
ال�ه��در (املهجرين وال�ج�ن��وب) ،وزي��ادة الضريبة على
ُ
القيمة املضافة حتى نسبة  15ف��ي امل�ئ��ة ،إض��اف��ة الى
زي��ادة رس��م خمسة آالف ليرة على صفيحة البنزين،
ّ
ّ
وقبل ذلك كله إقرار خطة للكهرباء ،تقضي بالتخلي
ال �ت��دري �ج��ي ع ��ن اس �ت �ئ �ج��ار ب ��واخ ��ر ت��ول �ي��د ال �ط��اق��ة،
ّ
الحالية وتحويلها
بالتزامن مع إعادة تأهيل املعامل
من الفيول إلى الغاز.
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ي ��رج ��ح ع � ��دد م ��ن امل �ص��رف �ي�ي�ن ان ت �ج��ري
عملية دم��ج للمصارف بهدف إع��ادة تكوين رأسمال
ُ
ه� ��ذه امل � �ص� ��ارف ،أي أن ت �ص �ب��ح امل� �ص ��ارف امل�ت�ع�ث��رة
م�س�ت�ح��وذة م��ن م �ص��ارف غ�ي��ر م�ت�ع�ث��رة ،وك ��ان رئيس
الحكومة ح�س��ان دي��اب م� ّ�ه��د ل�ه��ذا اإلج ��راء ف��ي كلمته

بعد أن طال الغالء كل شيء

زيادة سعر النوتيال
تمثل مشكلة للبنانيين

تحسباً لخطر فيروس كورونا (أ ف ب)
ّ
تعقيم البرلمان اللبناني

ال��ى اللبنانيني ،ح�ين ق��ال إن لبنان ال يحتاج قطاعا
مصرفيا يفوق أرب�ع��ة أض�ع��اف حجم اق�ت�ص��اده ،وإن
ال�ح�ك��وم��ة س�ت�ع�م��ل ع�ل��ى إع� ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال �ق �ط��اع ،بما
يتناسب مع حجمه االقتصادي .علما بأن في لبنان
ما يزيد عن  60مصرفًا لنحو أربعة ماليني لبناني.

اجتماع بني عويدات وجمعية املصارف
وف��ي الشأن املصرفي ،عقد اجتماع ام��س ،بني مدعي
ع � ��ام ال �ت �م �ي �ي��ز ال �ق ��اض ��ي غ� �س ��ان ع� ��وي� ��دات وج�م�ع�ي��ة
امل � �ص� ��ارف الت � �خ ��اذ اج � � � � ��راءات ،م ��ن ش��أن �ه��ا ت�س�ه�ي��ل
معامالت املودعني ،ضمن االجراءات التي ّ
تعهدت بها
امل�ص��ارف لتوفير السيولة للمودعني ،وال�ت��ي اتفقت
عليها مع عويدات االسبوع املاضي ّ
وأدت الى تعليق
ق��رار املدعي العام املالي علي ابراهيم تجميد أصول
أصحاب املصارف ورؤساء مجالس إداراتها.
ّ
وفي إشارة الى تداعيات التخلف عن الدفع ،اعتبرت
وك��ال��ة م��ودي��ز أن «ق ��رار لبنان وق��ف م��دف��وع��ات دي��ون
يعكس ضغوطًا مالية واقتصادية شديدة» ،وأشارت
ّ
الى أن «التعثر السيادي ستكون له تداعيات خطيرة
على القطاع املصرفي اللبناني»؛ ما سيؤدي ب��دوره

إلى تقويض االقتصاد واملوازنة العامة للحكومة.

حل دائم للصناعيني
وف��ي الشأن االقتصادي املحلي ،أعلن حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة عن إيجاد حل دائم للصناعيني
الذين يبيعون منتجاتهم في السوق املحلي وأولئك
الذين يقومون بتصديرها ،وكان قد أعلن في السابق
ع ��ن ق� ��رار ت �ح��ري��ر م�ب�ل��غ  100م �ل �ي��ون دوالر ل�ت�م��وي��ل
استيراد املواد االولية .ويقضي القرار بإنشاء منصة
تعمل من مقرها في أوروبا ،ويكمن هدفها الوحيد في
خدمة االقتصاد اللبناني ،من خالل توفير تسهيالت
قصيرة األجل للمستوردين واملصدرين بالشراكة مع
املصارف اللبنانية املحلية ،وبالتنسيق مع جمعية
الصناعيني اللبنانيني ووزارة الصناعة.

الجميل واملسؤولون عن األزمة
واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل
أن االع �ت��داء ب��ال��رص��اص ع�ل��ى ب�ي��ت ال�ك�ت��ائ��ب امل��رك��زي
ّ
ِّ
ف��ي الصيفي ه��و ت�ص� ّ�رف ت��اف��ه ،م��ؤك�دًا أن ه��ذا البيت
سيبقى لجميع اللبنانيني األح��رار وامللجأ في األيام

حكومة بقيادته ضمن شروط االحتمال األرجح

نتانياهو يوظف «كورونا»
ً
سياسيا ..لتشكيل ائتالف حكومي
بعد تسجيل عشرات اإلصابات بفيروس كورونا
ف��ي إس��رائ�ي��ل ،ووس��ط م�خ��اوف م��ن ت��زاي��د ال�ع��دد،
ي�س�ع��ى رئ �ي��س ال� � ��وزراء ب�ن�ي��ام�ين ن�ت��ان�ي��اه��و إل��ى
توظيف الحالة سياسيًا للخروج من أزمة تشكيل
ّ
تحمل
الحكومة ،حيث دع��ا جميع األح ��زاب إل��ى
امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي ظ��ل ت�ف�ش��ي ال �ف �ي��روس ،وال��دخ��ول
ّ
ف��ي ائ �ت�لاف ح�ك��وم��ي م �ع��ه ،ل�ت�ج��ن��ب ال �ت��وج��ه إل��ى
انتخابات رابعة.
وذك��رت صحيفة «هآرتس» أنه «مع م��رور الوقت
وبدء الشلل الحكومي ،وفي حال تصاعدت أزمة
فيروس كورونا ،فإن حكومة بقيادة نتانياهو في
البداية ،ستبدو االحتمال السهل واألكثر سالسة
للخروج من املأزق السياسي ،مع ضمان استمرار
الحكومة في التعامل مع حالة الطوارئ الصحية
العامة في ازم��ة فيروس ك��ورون��ا .ولكن مع شكل
من أشكال الضمانات القوية ،تنص على التخلي
عن سلطته في غضون بضعة أشهر».
وأك� ��دت أن ��ه «رس�م�ي��ًا ال ي ��زال أزرق  -أب �ي��ض ضد
ه��ذا االح�ت�م��ال ،لكن إذا اخ�ت��ار رئ�ي��س كتلة أزرق
أبيض بيتي غانتس هذا الخيار في النهاية ،فقد
يؤدي إلى تقسيم الحزب» ،مشددة على أنه «يعد
سيناريو واقعيًا إلى حد ما».

عقبة واحدة
وت ��اب� �ع ��ت «ه � ��آرت � ��س» أن «ه � �ن� ��اك ع �ق �ب��ة واح � ��دة
كبيرة ف��ي ح��دوث ذل��ك ،وه��ي إع�لان غانتس قبل
االن �ت �خ��اب��ات ب �ي��وم ،رف �ض��ه ل�ل�خ��دم��ة ت�ح��ت ق�ي��ادة
رئ� �ي ��س وزراء م� �ت� �ه ��م» ،م �ض �ي �ف��ة أن � ��ه «م � ��ع ذل ��ك،
ف ��إن ال �ت �ح��ال��ف ب�ي�ن ال �ل �ي �ك��ود وأزرق  -أب �ي��ض أو
أح��د أح ��زاب األخ �ي��رة ،ب�ق�ي��ادة نتانياهو ال ي��زال
ً
محتمال».
وأوض� �ح ��ت أن ��ه «رغ� ��م ع ��دم ط ��رح ه ��ذا االح �ت �م��ال
رس �م �ي��ًا ،إال أن االق� �ت ��راح ق��دم��ه رئ �ي��س إس��رائ �ي��ل
رؤوي � �ف�ي��ن ري �ف �ل�ي�ن ب �ع��د االن� �ت� �خ ��اب ��ات امل��اض �ي��ة،
وي�ت�م�ث��ل بتشكيل ال �ح��زب�ين ال��رئ�ي�س�ي�ين حكومة
وحدة ،وبنيامني يبقى نتانياهو رئيسا للوزراء
لبضعة أشهر ،قبل أن ينتقل إلى دور غير محدد
وي�ت��ول��ى غ��ان�ت��س امل�س��ؤول�ي��ة ،وه��و خ�ي��ار رئيس
يتحدث به الليكوديون».

ال�ص�ع�ب��ة .وأع� ��رب ال�ج�م�ي��ل ع��ن اس �ت �غ��راب��ه ،ألن «تقع
ال�ح��ادث��ة ام��ام نقطة للجيش على بعد  10أم�ت��ار من
بيت الكتائب املركزي ،وبعد وقوع الحادثة لم يحصل
أي إت�ص��ال م��ن قبل أي م�س��ؤول ف��ي ال��دول��ة اللبنانية
لالستفسار او االط�م�ئ�ن��ان ،ك�م��ا ل��م يتخذ أي تدبير
لتشديد الحماية حول بيت الكتائب».
ّ
ّ
الجميل في مؤتمر صحافي الى قرار الحكومة
وتطرق
ّ
بالتخلف عن دفع سندات «اليوروبوندز» ،معتبرا انه
ليس بالعمل البطولي فلم يكن من خيار آخر أمامها.
ّ
ّ
الجميل عن  3مسؤولني عن األزمة الراهنة:
وتحدث
ً
«أوال :املنظومة الحاكمة التي أه��درت أم��وال الناس،
وأساءت اإلدارة ،بالتواطؤ مع املقاولني واالموال التي
اختفت م��وج��ودة في ه��ذا امل�ك��ان ،وم��ن هنا يجب بدء
املحاسبة ،ثانيًا :املصارف التي اعطت األموال من دون
وضع شروط واستفادت من الفوائد العالية لتحقيق
ارب��اح ،وثالثًا :حزب اهلل ،الذي جعل البلد بكامله في
وض��ع ع��زل ،وتسبب في أزم��ة اقتصادية ج��راء أدائ��ه؛
ان ك��ان ب�س�ب��ب وج ��ود ميليشيا ف��ي ل�ب�ن��ان أو بفعل
ان�خ��راط��ه ف��ي ح ��روب امل�ن�ط�ق��ة» ،معتبرا أن «ال�ح��اج��ز
االساس أمام اإلنقاذ اليوم هو حزب اهلل».

بينما يمر لبنان بأسوأ أزم��ة مالية واقتصادية
منذ ع�ق��ود أدت إل��ى أن ي�ط��ول ال�غ�لاء ك��ل ش��يء،
يشعر اللبنانيون بأسى بالغ للزيادة الكبيرة في
سعر ما يعتبرونه متعة يومية للحياة ..كريمة
الشوكوالتة بالبندق أو ما يعرف بالنوتيال.
وللنوتيال شعبية كبيرة تجعل موزعيها يقولون
إن لبنان لديه أعلى معدل استهالك للفرد منها
في العالم .ويقول مستهلكو النوتيال إن سعرها
قفز بنسبة  30في املئة على األقل منذ ديسمبر
.2019
ول �ب �ن ��ان م� �ل ��يء ب��امل �ط��اع��م وم� �ح ��ال ال �ح �ل��وي��ات
املخصصة لعمل حلوى تخلط بعجينة النوتيال،
من هذه املطاعم مطعم ماي تيالريا في بيروت.
تقول ش��روق حسيني ،ابنة صاحب محل ماي
تيالريا «هلق (اآلن) نحن بأزمة كبيرة وال حد
يقول إن هدا الشي ما أثر علينا ،بالعكس ،سعر
النوتيال ارت�ف��ع كثيرا ،ونحن نجرب ان نتحمل
ونحافظ على والطعم».
وقال كارلو فنشنتي صاحب محل جي فنشنتي
آن��د ص��ن وم ��وزع النوتيال ف��ي لبنان إن أسعار
النوتيال شهدت زيادة بني  26و 27في املئة منذ
�اف لتغطية
عام  2017ومع ذلك فإن ذلك غير ك� ٍ
الفجوة في سعر الدوالر عند محال الصرافة.
وأض��اف فنشنتي «هو السعر القياسي هو 11
ألفًا ،اليوم صار  14ألفًا .نحن نتكلم (27 - 26
في املئة زيادة)».
ومع ذلك يقول لبنانيون كثيرون إنه مهما ارتفع
سعر النوتيال فمن شبه املستحيل أن يستطيعوا
االستغناء عنها.
من هؤالء السيدة مينا غراوي التي تقول« :حتى
لو طلع سعرها للنوتيال ما فينا نعيش بالها،
أوالد أك �ت��ر أك�ل��ة م�ط�ل��وب��ة ،ك��أم ال�ص�ب��ح باعتمد
عليها للمدرسة .ن��وت�ي�لا ،فقد م��ا طلع سعرها
فهي ضرورة».
وتضيف م��ازح��ة ،وه��ي تشير البنتها« ،وه��ون
عندي مدمنة ،مدمنة صغيرة ع النوتيال وابني
ب��ال�ب�ي��ت ه�ل��ق ح�ك��ان��ي :م��ام��ا م��ا ت�ن�س��ي تجيبي
النوتيال».
ويواجه لبنان عجزا حادا في قيمة الدوالر ،الذي
أض ��ر ب ��ال ��واردات م�ن��ذ أك �ت��وب��ر ،ع�ن��دم��ا تفجرت
االح �ت �ج��اج��ات امل �ن��اه �ض��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة وف��رض��ت
البنوك ضوابط صارمة على رأس املال.

السودان :اعتقال مشتبهين
في محاولة اغتيال حمدوك
أع �ل��ن م �ص��در أم �ن��ي م�ط�ل��ع ف��ي ال� �س ��ودان ،أم��س،
أن ال�س�ل�ط��ات األم�ن�ي��ة أوق �ف��ت ع ��ددًا م��ن املشتبه
فيهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد اهلل
حمدوك.
وق��ال امل�ص��در إن التحقيق ي�ج��ري م��ع املعتقلني
م �ن��ذ ل�ي�ل��ة االث� �ن�ي�ن ،م��رج �ح��ًا أن ي �ك��ون التفجير
ناجمًا عن عبوة يتم التحكم فيها عن بعد.
في غضون ذلك ،يزاول رئيس الوزراء السوداني
م�ه��ام��ه م��ن مكتبه بشكل طبيعي ،إث��ر محاولة
االغتيال الفاشلة.
ون �ج ��ا ح � �م ��دوك ،ص �ب ��اح االث � �ن �ي�ن ،م ��ن م �ح��اول��ة

اغتيال تعرض لها بعد خروجه من مقر إقامته،
حيث تعرض موكبه إلى تفجير وإطالق رصاص
في منطقة كبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.
ووق � ��ع ال �ه �ج��وم ف ��ي وق� ��ت ت ��واج ��ه ف �ي��ه ح�ك��وم��ة
حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية
حادة كانت سبب خروج احتجاجات ألشهر ضد
نظام البشير واستمرت حتى بعد اإلطاحة به.
وي �ق��ود ح �م��دوك ح�ك��وم��ة م��ؤل�ف��ة م��ن ت�ك�ن��وق��راط
ب �م��وج��ب ات �ف ��اق ل�ت�ق��اس��م ال�س�ل�ط��ة ب�ي�ن ال�ج�ي��ش
والجماعات املدنية لفترة انتقالية تستمر حتى
أواخر ( .2022أ ف ب)

روسيا :مشروع تعديالت دستورية
يسمح باستمرار بوتين حتى 2036
نتانياهو يراهن على أزمة «كورونا» لتحقيق أهدافه السياسية (أ ف ب)

لبيد« :المشتركة» ستدعمنا..
ّ
ونفضل حكومة
مع «الليكود»
وب �ي �ن �م��ا ي �ت��وق��ع أن ي�ع�ق��د م �ن��دوب��ون ع ��ن «أزرق
 أب� �ي ��ض» اج �ت �م��اع��ًا م ��ع م �ن��دوب�ي�ن ع ��ن ال�ق��ائ�م��ةامل�ش�ت��رك��ة ل�ب�ح��ث دع ��م األخ �ي��رة ل�ح�ك��وم��ة ضيقة،
يشكلها غانتس ،أبعد رئيس حزب «ييش عتيد»
وامل��رش��ح الثاني في كتلة «أزرق  -أبيض» يائير
لبيد كتلته عن القائمة املشتركة.

حكومة وحدة
وقال لبيد إنه «خالفا لكل األكاذيب التي يروجها

بيبي (نتانياهو) ،فإن املشتركة لن تكون جزءًا من
ه��ذه الحكومة (ال�ض�ي�ق��ة) .وه��م سيصوتون مرة
واح��دة من خارجها ،وبهذا ينتهي األم��ر .وبيبي
ت �ع��اون م�ع�ه��م أل��ف م� ��رة» .وأض� ��اف أن اإلم�ك��ان�ي��ة
األفضل بالنسبة له ولقائمته هي تشكيل حكومة
وح ��دة ق��وم �ي��ة ،م��ع ال�ل�ي�ك��ود ب��زع��ام��ة ن�ت��ان�ي��اه��و،
وال �ت �ن��اوب ع�ل��ى رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،بحيث يكون
غانتس األول في املنصب ،وأن نتانياهو رفض
ذلك .وتابع أن اإلمكانيتني املتبقيتني هما تشكيل
حكومة ضيقة أو انتخابات رابعة للكنيست.
واعتبر لبيد أن حكومة تشكلها «أزرق  -أبيض»،
ب� �م� �ش ��ارك ��ة ح � ��زب «إس� ��رائ � �ي� ��ل ال� � �ي � ��وم» ب��رئ��اس��ة
ليبرمان ،وتحالف «العمل – غيشر – ميرتس»،
تسمح بإبقاء الباب مفتوحًا أمام حكومة وحدة.
وذك� ��ر أن «ال �ح �ك��وم��ة ال�ض �ي �ق��ة ل�ي�س��ت ال�ح�ك��وم��ة
التي أردن��اه��ا .من الجهة الثانية ،ه��ذا أفضل من
الشلل الحالي» ،واصفًا االنتخابات الرابعة بأنها
«كارثة».

أق ��ر ال� �ن ��واب ال � ��روس ب��أك �ث��ري��ة س��اح �ق��ة ام��س
ف��ي ق ��راءة ث��ان�ي��ة ت�ع��دي�لات دس �ت��وري��ة أراده ��ا
فالديمير بوتني ،وشملت بندا مفاجئا أدرج
في اللحظة األخيرة ويفتح الباب أمام الرئيس
ال ��روس ��ي ل�ل�ت��رش��ح ل��والي��ة ج ��دي ��دة .وبحسب
ال��دس�ت��ور ال�ح��ال��ي ،ال يحق لفالديمير بوتني
ال�ت��رش��ح ل��والي��ة رئ��اس�ي��ة ث��ال�ث��ة ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
ب�ع��د ان �ت �ه��اء والي �ت��ه ال�ح��ال�ي��ة ف��ي  ،2024غير
أن نائبة من ح��زب «روسيا امل��وح��دة» الحاكم
ّ
العداد»
أضافت تعديال يتحدث عن «تصفير
في حال إقرار التعديالت.
وف��ي خ�ط��وات مضبوطة ب��دق��ة ،ألقى الرئيس
ال � ��روس � ��ي ك �ل �م��ة م �ف��اج �ئ��ة ل� ��م ي� �ت� �ط ��رق ف�ي�ه��ا
إل� ��ى ج��وه ��ر امل� ��وض� ��وع ،ل �ك �ن��ه أش � ��ار إل� ��ى أن��ه
«م ��ن امل �م �ك��ن ت�ص�ف�ي��ر ال� �ع � ّ�داد» ش ��رط م��واف�ق��ة
امل�ج�ل��س ال��دس �ت��وري ع�ل��ى ذل ��ك .وق ��ال ب��وت�ين
«ه��ذا الخيار ق��د يكون ممكنا ف��ي امل�ب��دأ ،لكن
بشرط أن يخلص املجلس الدستوري رسميا
إل��ى أن تعديال كهذا ال يتعارض مع القانون
األس��اس��ي ،وف�ق��ط إذا م��ا دع��م امل��واط�ن��ون مثل
هذا التعديل خالل التصويت الوطني في 22
أبريل».
وأكد بوتني أن «سلطة رئاسية قوية ضرورة

الرئيس الروسي :سلطة
رئاسية قوية ضرورة
مطلقة لبالدنا
مطلقة لروسيا» ،معتبرا أن «االستقرار يجب
ان يحظى باألولوية».
وم��ع إدخ��ال ه��ذا التعديل ،يمكن لبوتني (67
ع��ام��ا) ن �ظ��ري��ا أن ي �ت��رش��ح ل��والي �ت�ين أخ��ري�ين
ليبقى في الكرملني حتى عام .2036
وق� ��د أق� ��ر أع� �ض ��اء م �ج �ل��س ال� ��دوم� ��ا ال ��روس ��ي
اإلص�ل�اح ��ات ب��أك�ث��ري��ة  382ن��ائ�ب��ا ف��ي مقابل
امتناع  44عن التصويت ومن دون أي صوت
معارض.
وتقام اليوم قراءة ثالثة أقل أهمية قبل إحالة
هذه التعديالت إلى مجلس الشيوخ للموافقة،
في خطوة ترتدي طابعا شكليا.
وسيخضع هذا النص بمجمله إلى «تصويت
شعبي» من الروس في  22أبريل( .أ ف ب)
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النيابة ُتخلي سبيل رئيس اتحاد سابق
قالت مصادر مطلعة إن النيابة أخلت سبيل رئيس اتحاد سابق أم��س ،بكفالة  100دي�ن��ار ،بعد
املستحقات املالية املقررة عليه وفق الشكوى التي تقدمت بها الهيئة العامة
أن قام بسداد جميع
ّ
للرياضة ضد الرئيس الذي تخلف عن تسوية ُعهد بمبالغ مالية أثناء توليه منصبه .وكانت الهيئة
قد قامت ،وخ�لال الفترة املاضية بإحالة عدد من امللفات الخاصة ببعض األندية واالت�ح��ادات إلى
النيابة ،بسبب مخالفات مالية ،وذلك وفق ما تقوم به من حماية املال العام .وأكدت املصادر أن الفترة
املقبلة ستشهد إحالة ملفات أخرى.
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الموسم الرياضي ..بين اإللغاء والضغط

األندية تمنع سفر المحترفين..
وتطالب بالتعويض
حكم عبدالمولى

القادسية والساحل في آخر مواجهة

عمر بركات
م � � ��ع ت � �ج� ��دي� ��د ف� � �ت � ��رة ت � ��وق � ��ف ال � �ن � �ش ��اط
ال ��ري ��اض ��ي امل� �ح� �ل ��ي ،ح �ت��ى اش � �ع ��ار اخ��ر
ب �ق��رار م��ن ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة،
صدر مساء اول من ام��س ،وشمل جميع
االنشطة الخاصة باالندية واالت�ح��ادات
س � ��واء امل� �ب ��اري ��ات ال��رس �م �ي��ة او ال ��ودي ��ة
والتدريبات ،وينتظر ال�ش��ارع الرياضي
العديد من الخيارات خالل الفترة املقبلة
خاصة في ظل عدم تحديد مدة التوقف
ال �ح��ال��ي اس ��وة ب��ال�ت��وق��ف ال �س��اب��ق ال��ذي
جاء ملدة اسبوعني من تاريخ  24فبراير
وحتى التاسع من الشهر الجاري.
وت��رت �ب��ط ك ��ل االح �ت �م ��االت ب �م��دى ت�ط��ور
ال ��وض ��ع ال �ص �ح��ي ف ��ي ال � �ب �ل�اد ،وال� �ق ��درة
ع�ل��ى ال�س�ي�ط��رة وم�ن��ع تفشي االص��اب��ات
بالفيروس باالضافة الى نسب التعافي
ممن طالتهم االص��اب��ة ،وجميعها ام��ور
ترتبط بقرار من وزارة الصحة لتحديد
امكانية عودة النشاط.

االستئناف ..والضغط
وف � ��ي ح � ��ال اس� �ت� �ئ� �ن ��اف ال� �ن� �ش ��اط ب� �ق ��رار
م��ن ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة ب��ان �ه��اء التجميد
ال�ح��ال��ي ،ف��ان االم��ر ق��د ي�ك��ون عقب قرابة
اس �ب��وع�ي�ن ع �ل��ى االق � ��ل وه� ��و م ��ا يتطلب
اج � � � ��راءات خ ��اص ��ة م ��ن ق �ب��ل االت � �ح� ��ادات
الرياضية بالتنسيق مع وزارة الصحة
ل� �ت ��وف� �ي ��ر االط � � �ق� � ��م امل� �خ� �ت� �ص ��ة ل �ف �ح��ص
وم �ت��اب �ع��ة ال�ل�اع �ب�ي�ن واع� �ض ��اء االج �ه��زة
ال�ف�ن�ي��ة واالداري � � ��ة ،وم ��ا س �ي��وازي��ه اي�ض��ًا
رؤي��ة مفترضة من قبل لجان املسابقات
ف ��ي االت � �ح � ��ادات ذات� �ه ��ا ب �ض �غ��ط ج� ��داول
امل�س��اب�ق��ات مل�ح��اول��ة ان�ه��ائ�ه��ا ف��ي الفترة
املقبلة ورب�م��ا قبل نهاية شهر رمضان
املبارك.
وع �ل��ى م �س �ت��وى ات �ح ��اد ال� �ك ��رة ،فيتبقى
من مسابقة ال��دوري املمتاز اربع جوالت
ي �ف �ت��رض ان ت �ت��م خ�ل��ال ف �ت ��رة زم �ن �ي��ة ال
ت �ت �ج��اوز ال �ث�لاث��ة اس��اب �ي��ع ،وه ��و ام ��ر قد
يحتاج استعدادا جديدا من الفرق التي

جمدت تدريباتها في املرحلة الحالية ،ما
قد يؤثر في الجهوزية الفنية والبدنية
لهذه الفرق املتطلعة الى تحقيق مهامها
سواء باملنافسة على اللقب او املصارعة
م ��ن اج� ��ل ال � �ه ��روب م ��ن ال �ه �ب��وط ل� ��دوري
الدرجة االولى.
ام��ا ف��ي م��ا يخص ك��أس حضرة صاحب
السمو ،فقد وص�ل��ت منافسات البطولة
الى الدور ربع النهائي الذي يشهد اقامة
ارب� �ع ��ة ل� �ق ��اءات ض �م �ن��ه ،ي�ت�ب�ع�ه��ا ال� ��دور
نصف النهائي ومن ثم املباراة النهائية،
وق� ��د ت �م �ت��د ال� �ك ��أس ل �ق��راب��ة االس �ب��وع�ي�ن
ل� �خ ��وض ه � ��ذه ال � �ل � �ق� ��اءات م� ��ا ي �ع �ن��ي ان
ال�ب�ط��ول��ة ب��االض��اف��ة ال��ى ب�ط��ول��ة ال ��دوري
ستمتدان الى ما بعد شهر مايو املقبل.

إلغاء املسابقات
وفي ظل تلك املعطيات ربما يكون القرار
االق� � ��رب ف ��ي ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة ه ��و ال �غ��اء
امل�س��اب�ق��ات املحلية واالك�ت�ف��اء بما سبق
من لقاءات في مسابقاتها على مستوى

جميع االلعاب على ان تكون العودة مع
ب��داي��ة امل��وس��م ال �ج��دي��د وع �ق��ب اس�ت�ق��رار
االمور الصحية في البالد وايضًا في كل
بلدان العالم.
وق � � ��د ي � �ك� ��ون ه � � ��ذا ال � � �ق� � ��رار ه � ��و االق � � ��رب
ل�ل�ات� �ح ��ادات ال��ري��اض �ي��ة خ ��اص ��ة ات �ح��اد
ال �ك��رة ف��ي ظ��ل ق� ��رار االت �ح��ادي��ن ال��دول��ي
واالس� � �ي � ��وي ل �ل �ع �ب��ة ب �ت��أج �ي��ل ال� �ج ��والت
املقبلة من التصفيات االسيوية املوحدة
املؤهلة ال��ى نهائيات ك��أس العالم 2022
ف��ي قطر وك��أس اس�ي��ا  2023ف��ي الصني،
ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى ارج � � ��اء ب �ط��ول �ت��ي ك��أس
االت �ح��اد االس �ي��وي ودوري اب�ط��ال اسيا،
وال� �ت ��ي ك� ��ان م ��ن امل �ف �ت��رض اق��ام �ت �ه��ا في
شهري مارس ويونيو في العام الجاري،
م� ��ا ي �ع �ن��ي ع � ��دم ال � �ج� ��دوى م� ��ن ال �ن �ش��اط
املحلي في الفترة الحالية والذي يفترض
ان يكون الخطوة االه��م الع��داد الالعبني
ل�خ��وض ال �ل �ق��اءات ال��دول�ي��ة بالتصفيات
االسيوية ،وايضًا املشاركة مع فرقهم في
املنافسات القارية.

الدوري السعودي

الهالل ..لالقتراب من اللقب

ي �ب �ح��ث ال� �ه�ل�ال ع ��ن ن �ق ��اط ج ��دي ��دة ت �ق� ّ�رب��ه
م��ن ال�ل�ق��ب ع�ن��دم��ا ي�ح��ل ضيفًا ع�ل��ى ضمك
(وصيف القاع) اليوم ،في افتتاح املرحلة
 22من ال��دوري السعودي لكرة القدم ،التي
ت�غ�ي��ب ع�ن�ه��ا ال �ج �م��اه �ي��ر ب�س�ب��ب ف �ي��روس
ك ��ورون ��ا ،ف�ي�م��ا ي��أم��ل ال �ن �ص��ر (ال��وص �ي��ف)
ف��ي ت�ع��وي��ض خ�ي�ب��ات��ه أم ��ام ض�ي�ف��ه ال��رائ��د
(ال � � �س� � ��ادس) .وس� �ت� �ق ��ام امل ��رح� �ل ��ة م ��ن دون
ح �ض��ور ج �م��اه �ي��ري ،ب �ع��دم��ا ق� ��ررت وزارة
ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة تعليق ال�ح�ض��ور في
ج�م�ي��ع امل �ن��اف �س��ات ال��ري��اض �ي��ة ف ��ي جميع
األلعاب حتى إشعار آخر ،خوفا من انتشار
فيروس كورونا.
وي �ع �ي��ش ال� �ه�ل�ال (امل� �ت� �ص ��در 50 ،ن �ق �ط��ة)،
ف�ت��رة م�م�ي��زة ،س ��واء ع�ل��ى صعيد األداء أو
النتائج أو املعنويات ،ويبدو أنه في طريقه
للتتويج باللقب ،خصوصًا في ظل اتساع

الفارق النقطي بينه وبني مطارده النصر
إل� ��ى  8ن� �ق ��اط .م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي� �ح ��اول ض�م��ك
(الخامس عشر برصيد  17نقطة) ،إيقاف
ً
انتصارات ضيفه الستة املتوالية أم�لا في
مساعدته على تفادي الهبوط ،وذل��ك بعد
تحسن نتائجه بعد الصفقات الشتوية.
ول � ��ن ي ��رض ��ى ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب (ال� �ن� �ص ��ر) إال
ب ��ال� �ف ��وز الس� �ت� �ع ��ادة ت� ��وازن� ��ه وم �ص��ال �ح��ة
ج�م��اه�ي��ره ،ع�ن��دم��ا يستقبل ضيفه ال��رائ��د
ع�ل��ى ملعب م��دي�ن��ة األم �ي��ر فيصل ب��ن فهد
ب� ��ال� ��ري� ��اض .وخ� �س ��ر ال �ن �ص ��ر ( 42ن �ق �ط��ة)
خمس نقاط في آخر مباراتني أمام األهلي
والفيصلي ،ابتعد م��ن خاللها ع��ن الهالل
املتصدر بفارق ثماني نقاط.
وال يختلف ال��رائ��د ( 32ن�ق�ط��ة) ك�ث�ي�رًا عن
مضيفه النصر ،حيث حصد نقطتني فقط
في آخر ثالث مباريات( .ا .ف .ب)

وفاة العب
بعد تدخل عنيف
ع��اش��ت جماهير ك��رة ال�ق��دم ف��ي نيجيريا على
وق��ع صدمة كبيرة ،بعد إع�لان وف��اة الع��ب إثر
اص�ط��دام ق��وي بمنافسه على مستوى ال��رأس،
ف��ي م �ب��اراة األس �ب��وع ال �ـ 23م��ن ال ��دوري املحلي،
اً
أرداه ق�ت�ي�ًل� ب�ع��د دق��ائ��ق ف�ق��ط م��ن ح ��دوث ه��ذا
التصادم.
ّ
وأك � ��دت ص�ح�ي�ف��ة «غ ��اردي ��ان ن �ي �ج �ي��ري��ا» ،خبر
وف ��اة الع��ب ن ��ادي ن��اس��اراف��ا ي��ون��اي�ت��د ،شيمي
مارتينس ،إثر اصطدامه بالعب نادي كاتسينا
ي��ون��اي�ت��د ،ح�ي��ث س�ق��ط مغمى عليه ف��ي مشهد
مخيف ،قبل أن يفارق الحياة بعد دقائق قليلة.
وس��ارع��ت ف��رق اإلن�ق��اذ والطاقم الطبي لفريقه
ل �ن �ج��دت��ه ،ب �م �س��اع��دة أط �ب��اء ال �ف��ري��ق امل �ن��اف��س،
ّ
غير أنهم فشلوا بعد سعي كبير ،لعدم تواجد
ّ
اإلمكانات الالزمة من أجل التدخل في مثل هذه
الحاالت
الغريب أن الحكم ق��رر استكمال امل �ب��اراة ،وف��از
فريق الالعب املتوفى  3ــ صفر ،وانهمرت دموع
زمالئه فور علمهم بوفاته بعد نهاية املباراة.

أك � � ��دت األن � ��دي � ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ت �ج��اوب �ه��ا
م��ع ق� ��رار إي �ق��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي في
ج �م �ي��ع االل � �ع� ��اب خ�ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل �ق �ب �ل��ة،
وحتى إشعار آخر ،وفقًا لتعميم اللجنة
األومل� �ب� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ف ��ي ظ ��ل ال �ت��داب �ي��ر
ال��وق��ائ�ي��ة واإلج� � ��راءات االح �ت��رازي��ة التي
تتخذها الدولة ملواجهة فيروس كورونا.
وع �ل��ق ال�ك�ث�ي��ر م��ن األن ��دي ��ة ع �ل��ى ال �ق��رار،
حيث اصدر مجلس ادارة النادي العربي
ق��رارًا بإيقاف النشاط الرياضي لجميع
االل�ع��اب بمراحلها السنية ،تماشيا مع
س �ي��اس��ة ال ��دول ��ة ،وح �ف��اظ��ا ع �ل��ى س�لام��ة
وص � �ح� ��ة ال �ل�اع � �ب �ي�ن واالج � � �ه� � ��زة ال �ف �ن �ي��ة
واالداري� � � ��ة م ��ن ان �ت �ق��ال ال� �ف �ي ��روس .وق ��ال
عضو مجلس االدارة علي اتش ان توقف
ال �ن �ش��اط ل��ه ت��داع �ي��ات��ه امل��ال �ي��ة ،ف��ي ح��ال
ت�خ�ط��ي ه ��ذا ال �ت��وق��ف ش�ه��ر م��اي��و موعد
ان �ت �ه��اء ع �ق��ود ال�ل�اع �ب�ي�ن امل �ح �ت��رف�ي�ن ،ما
يتطلب دعما ماليا اضافيا توفره الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ل�ل�ان��دي��ة ،وع �ل��ى ه��ذا
النهج ربما تسير اندية اخ��رى .كما قرر
ن��ادي الكويت اعتبار اول م��ن ام��س آخر
حصة تدريبية لجميع الفرق الرياضية،
مع اصدار تعليمات بعدم سفر الالعبني،
س ��واء ك��ان��وا م�ح�ت��رف�ين او م�ح�ل�ي�ين ،في
ح�ين استمر ن��ادي التضامن ف��ي إيقاف
ال�ت��دري�ب��ات لجميع ال �ف��رق ،ال سيما أن��ه
كان النادي الوحيد امللتزم بقرار اإليقاف
األول بشكل كامل ،األسبوعني املاضيني.

جمعة سعيد

ّ
ك �م��ا أع �ل��ن ن � ��ادي ال �ش �ب��اب ال �ت ��وق ��ف عن
التدريبات لكل فرق النادي ،خالل الفترة
املقبلة ،التزاما بالتعليمات الصادرة عن
اللجنة األوملبية ،ومن املنتظر أن يتوالى
إعالن بقية األندية إيقاف تدريباتها.

مالك أولمبياكوس يصاب بــ«كورونا»
أع �ل��ن فانغيليس م��اري�ن��اك�ي��س م��ال��ك ن��ادي
أومل� �ب� �ي ��اك ��وس امل� �ت� �ص ��در ت ��رت� �ي ��ب ال � � ��دوري
ال �ي��ون��ان��ي ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،إص��اب �ت��ه ب�ف�ي��روس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،وذل � ��ك ق �ب��ل ي��وم�ي�ن من
مباراة فريقه في ذهاب ال��دور ثمن النهائي
ل� � �ل � ��دوري األوروب � � � � ��ي (ي � ��وروب � ��ا ل� �ي ��غ) ض��د

ول �ف��ره��ام �ب �ت��ون اإلن �ك �ل �ي��زي ،وال �ت��ي س�ت�ق��ام
خلف أبواب موصدة .وأكد ماريناكيس (52
عاما) انه يتخذ «كل االج��راءات الضرورية»
و«ي �ش �ع��ر ب �ص �ح��ة ج� �ي ��دة» ،م�ض�ي�ف��ا «أت �ب��ع
ت �ع �ل �ي �م��ات األط� � �ب � ��اء .أن � ��ا (أن � �ص� ��ح) ج�م�ي��ع
املواطنني أن يفعلوا الشيء نفسه».

 ..وتأجيل «سوبر تونس»
أع�ل��ن االت �ح��اد التونسي ل�ك��رة ال �ق��دم ،أم��س،
تأجيل مباراة كأس السوبر املحلية إلى أجل
غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس
«كورونا».
وك��ان من املفترض أن تقام ك��أس السوبر
ب�ين ال�ت��رج��ي ب�ط��ل ال� ��دوري والصفاقسي

ب �ط��ل ال� �ك ��أس األح� � ��د امل �ق �ب��ل ع �ل��ى م�ل�ع��ب
رادس .وق� � � ��ال االت � � �ح � ��اد ال� �ت ��ون� �س ��ي ف��ي
ب �ي��ان «ب �ع��د ال �ت �ش��اور م��ع م�م�ث�ل��ي فريقي
الترجي والصفاقسي ،وضمانا لحضور
جماهيري مكثف ،فقد تقرر تأجيل الكأس
إلى موعد الحق».

التعاون يخسر
خدمات السهالوي
أعلن نادي التعاون السعودي ،ان مهاجمه
محمد السهالوي العب الفريق األول لكرة
القدم ،سيغيب عن املالعب بسبب إصابته
ب�ت�م��زق ع�ل��ى م�س�ت��وى وت��ر عضلة الفخذ،
يحتاج معها لفترة عالج تتراوح من  6إلى
 8أسابيع.
وخ� ��رج ال �س �ه�ل�اوي م �ت��أث �رًا ب��اإلص��اب��ة في
مباراة فريقه أمام الهالل وخسرها التعاون
ب� �ه ��دف ب �ل�ا رد األس � �ب� ��وع امل ��اض ��ي ض�م��ن
ال�ج��ول��ة ال� �ـ 20م��ن ال ��دوري ال�س�ع��ودي لكرة
ال �ق��دم .وأع�ل��ن ال�ت�ع��اون اي�ض��ا غ�ي��اب العبه
فيصل درويش ،ملدة  3أسابيع نظير تمزق
ف ��ي ع�ض�ل��ة ال �ف �خ��ذ ،ب�ي�ن�م��ا ت ��واج ��د زم�ي�ل��ه
طالل العبسي في عيادة النادي بسبب آالم
على مستوى الركبة.

محمد السهالوي

من لقاء سابق للهالل في الدوري السعودي

ميسي ينقذ مثله األعلى
ذكرت تقارير صحافية إنكليزية
أن األرجنتيني ليونيل ميسي،
ق��ائ��د ب��رش�ل��ون��ة األس �ب��ان��ي ،ق��رر
دعم زميله السابق في برشلونة
البرازيلي رونالدينيو ،في أزمة
سجنه ف��ي ب ��اراغ ��واي ،م��ن أج��ل
إخراجه من تلك املصيبة.
ويخضع رونالدينيو للحبس
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ات �ه��ام��ه وش�ق�ي�ق��ه
روب � ��رت � ��و أس � �ي ��س ب ��اس �ت �خ ��دام
ج � ��وازات س�ف��ر م� ��زورة ل�ل��دخ��ول
إلى باراغواي.
وب � � �ح � � �س� � ��ب م � � � ��ا ن � � �ش� � ��ر م� ��وق� ��ع
«ف ��وت� �ب ��ول ب ��اي �ب ��ل» اإلن �ك �ل �ي��زي
وص � �ح � �ي � �ف ��ة ب ��ول � �س � �ك ��ا ت ��اي� �م ��ز
البولندية ،ف��إن ليونيل ميسي
ق ��ام ب��ال�ت�ع��اق��د م��ع م�ح��ام�ين من
أج� ��ل ال ��دف ��اع ع ��ن رون��ال��دي �ن �ي��و
مثله األع �ل��ى ف��ي ه��ذه القضية،
ح �ت��ى ت �ت��م ت �س��وي �ت �ه��ا ب �ن �ج��اح

وإخ � ��راج ال�ن�ج��م ال �ب��رازي �ل��ي من
الحبس.
وف��ي اإلط ��ار ن�ف�س��ه ،ف��إن ميسي
س� �ي� �ق ��وم ،ب �ح �س��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة،
ب��إن �ف��اق ق ��راب��ة  4م�ل�اي�ي�ن ي ��ورو
على القضية برمتها من أتعاب
أو ك�ف��االت أو غ��رام��ات ،م��ن أجل
إن� �ق ��اذ رون��ال��دي �ن �ي��و وإخ ��راج ��ه
من أزمته ،إذ تشير تقارير إلى
إم �ك��ان �ي��ة ق �ص��ر ال �ع �ق��وب��ة ع�ل��ى
غرامة مالية فقط.
وك � � ��ان م �ي �س��ي ورون ��ال ��دي� �ن� �ي ��و
تزامال في برشلونة خالل الفترة
من  2004إلى  ،2008وحققا معًا
ال�ع��دي��د م��ن اإلن �ج ��ازات ،أب��رزه��ا
دوري أب � �ط� ��ال أوروب � � � ��ا ،2006
وي �ع �ت �ب��ر ال �ن �ج��م األرج �ن �ت �ي �ن��ي
ً
ن �ظ �ي��ره ال �ب��رازي �ل��ي م �ث�ل�ا أع�ل��ى
ل��ه ف��ي ك��رة ال�ق��دم ،ويرتبط معه
بعالقة صداقة وطيدة.

رونالدينيو حامالً ميسي في مناسبة سابقة

مايويذر
يخطط لشراء نيوكاسل
أع� � � ��رب أس � � �ط� � ��ورة امل�ل�اك� �م ��ة
األم �ي��رك��ي ف �ل��وي��د م��اي��وي��ذر
ع� ��ن ن �ي �ت��ه ف� ��ي االس� �ت� �ث� �م ��ار
ال � � � ��ري � � � ��اض � � � ��ي ب � � � � ��ال � � � � ��دوري
اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي امل � �م � �ت� ��از ل �ك��رة
القدم بشراء نادي نيوكاسل
يونايتد .
وذك� � ��رت ت �ق ��اري ��ر ص�ح��اف�ي��ة
بريطانية أن م��اي��وي��ذر (43
ع��ام��ا) -ال ��ذي ي ��زور إنكلترا
ضمن حملة إعالنية -أبدى
للصحافيني رغ�ب�ت��ه ب�ش��راء
ال � � �ن� � ��ادي ،م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى أن ��ه
ف��ري��ق م��ذه��ل ،ل�ك�ن��ه اش�ت��رط
أن ت��رح��ب جماهير ال�ن��ادي
بذلك أوال.
وبعد مرور  29جولة يحتل
ن �ي��وك��اس��ل امل ��رك ��ز ال� � �ـ 13في

ال � ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي امل�م�ت��از
لكرة القدم برصيد  35نقطة.
ولم يتعرض املالكم املعتزل
ألي ه��زي �م��ة خ�ل�ال  50ن��زاال
ب �م �س �ي��رت��ه ال ��ري ��اض� �ي ��ة ف��ي
وزن الخفيف املتوسط ،مما
جعله يحتل املركز األول بني
أساطير اللعبة القتالية على
مر التاريخ ،وفق التصنيف
الذي أجري العام املاضي.
ووف � � � �ق� � � ��ا مل � �ج � �ل� ��ة ف � ��ورب � ��س
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة،
ي� �ت� �ص ��در م� ��اي� ��وي� ��ذر ق��ائ �م��ة
الرياضيني العشرة األوائ��ل
األع� � �ل � ��ى دخ� �ل ��ا ف � ��ي ال �ع �ق��د
األخ �ي��ر ،ب �ث��روة ب�ل�غ��ت نحو
م �ل �ي��ار دوالر م �ت �ف��وق��ا على
نجوم كرة القدم.
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بعدما تخلص من كبوته المحلية
بفوز ثمين  1/2على بورنموث مطلع
األسبوع الحالي ،واقترب خطوة
جديدة من استعادة لقب الدوري
اإلنكليزي ،يتطلع ليفربول إلى
التقدم خطوة مهمة على طريق
الدفاع عن لقبه في دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،عندما يستضيف
أتلتيكو مدريد األسباني اليوم في
إياب الدور الثاني (دور الستة عشر)
الحاسم لدوري األبطال.
ويسعى ليفربول إلى االستفادة
من الدعم الجماهيري في تحويل
النتيجة لمصلحته ،بعدما خسر صفر ــ
 1على ملعب أتلتيكو ذهابا.
وتقام مباراة سان جيرمان مع
دورتموند مندون جماهير في إطار
اإلجراءات الوقائية المتخذة للحد
من انتشار اإلصابات بفيروس كورونا
المستجد.

رياضة 31

عالمية

 ..حاسمة

¶ ليفربول لالنتقام من أتلتيكو
¶ سان جيرمان من دون جمهوره أمام دورتموند
ي� ��واج� ��ه ل� �ي� �ف ��رب ��ول ت� �ح ��دي ��ًا ص �ع �ب��ًا ع� �ل ��ى اس� �ت ��اد
«آن �ف �ي �ل��د» ،ن �ظ��را ال ��ى ق ��وة امل �ن��اف��س ،ول �ك��ن ال��دع��م
الجماهيري ال��ذي لعب دورًا ب��ارزًا في فوز الفريق
باللقب األوروب��ي املوسم املاضي ،سيكون من أهم
األس�ل�ح��ة ال�ت��ي يعتمد عليها ال�ف��ري��ق ف��ي امل �ب��اراة،
ً
أمال في اجتياز عقبة أتلتيكو بقيادة مدربه العنيد
األرجنتيني دييغو سيميوني.
ويترقب كلوب حالة الالعب ج��وردان هيندرسون،
ق��ائ��د ال �ف��ري��ق ،ال ��ذي ع��اد ل�ل�ت��دري�ب��ات ب�ع��د تعافيه
من اإلص��اب��ة ،فيما سيفتقد الفريق مجددا جهود
ح��ارس مرماه أليسون بيكر ،ال��ذي ال ي��زال يعاني
من اإلصابة.
وفي املقابل ،تبدو صفوف أتلتيكو مكتملة ،ويأمل
الفريق ف��ي تجنب ت�ك��رار املصير ال��ذي واج�ه��ه في
امل��وس��م امل��اض��ي ،عندما خ��رج على ي��د يوفنتوس

اإليطالي بالهزيمة صفر ـــ  3إيابًا رغم فوز أتلتيكو
على ملعبه ذهابًا.

دورتموند × سان جيرمان
وف � ��ي امل � �ب � ��اراة األخ� � � ��رى ،ي �س �ع��ى دورت� �م ��ون ��د ال��ى
اس �ت �غ�ل�ال األف �ض �ل �ي��ة ال �ت��ي ن��ال �ه��ا م ��ن ال �ف ��وز 2/1
ذهابا ،عندما يحل ضيفا على سان جيرمان.
وس �ي �ك��ون دورت �م��ون��د ب�ح��اج��ة إل ��ى ت�ق��دي��م أف�ض��ل
أداء له في الدفاع ،إذا أراد اجتياز عقبة اليوم في
مواجهة سان جيرمان ،الذي يقوده املدرب توماس
توخيل ،املدير الفني السابق لدورتموند نفسه.
وخسر سان جيرمان ثالث م��رات فقط في آخر 54
مباراة خاضها على ملعبه بالبطوالت األوروبية،
ول �ك��ن غ �ي��اب ال��دع��م ال�ج�م��اه�ي��ري ب�س�ب��ب ف�ي��روس
كورونا قد يكون ملصلحة منافسه األملاني.

مباريات اليوم
القناة

التوقيت
الفريقان
دوري األبطال (دور الـ – 16اياب)
11.00
ليفربول × أتلتيكو مدريد
مساء
11.00
سان جيرمان × دورتموند
مساء
الدوري االنكليزي (لقاء مؤجل)

beIN Sports
HD 2
beIN Sports
HD 1

10.30
مانشستر سيتي × ارسنال
مساء
الدوري األلماني (لقاء مؤجل)

beIN Sports
HD 3

مونشنغالدباخ × كولن

10.30
مساء

beIN Sports
HD 5

ِّ
يجمد الرياضة اإليطالية
«كورونا»
ادى االن �ت �ش��ار ال �س��ري��ع ل �ف �ي��روس ك ��ورن ��ا في
ايطاليا ال سيما ف��ي امل�ن��اط��ق الشمالية منها
ال ��ى ات �خ��اذ ال �ح �ك��وم��ة امل�ح�ل�ي��ة ق � ��رارا بتعليق
دوري ك��رة ال�ق��دم االي�ط��ال��ي (س�ي��ري أ) االثنني
وح� �ت ��ى ال �ث ��ال ��ث م ��ن اب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل م ��ن ض�م��ن
سلسلة اج� ��راءات اخ��رى ف��ي م�ح��اول��ة ملكافحة
تفشي هذا الوباء.
وق ��ال رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ج��وس�ي�ب��ي ك��ون�ت��ي في
مؤتمر صحافي «ال ت��وج��د اس�ب��اب الستمرار
املباريات واالحداث الرياضية وانا اعني دوري
ك ��رة ال �ق��دم .ان ��ا آس ��ف ل�ك��ن ي�ت�ع�ين ع�ل��ى جميع
ان� �ص ��ار ال �ل �ع �ب��ة (ت� �ي� �ف ��وزي) ان ي ��أخ ��ذوا علما
بذلك».
واضاف «سأقوم بالتوقيع على مرسوم يمكن
تلخيصه بالتالي ..سأبقى في املنزل .ايطاليا
بأسرها ستكون منطقة محمية».
وج��اء ق��رار الحكومة االيطالية بعد ان اوصت
ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة االي �ط��ال �ي��ة االث �ن�ي�ن بتعليق
«ج� �م� �ي ��ع االن� �ش� �ط ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ع� �ل ��ى ج�م�ي��ع
امل �س �ت��وي��ات» ح �ت��ى ال �ث��ال��ث م ��ن اب ��ري ��ل وس��ط
التفشي امل�ت��زاي��د ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا ف��ي البالد
وطلبت م��ن الحكومة اص ��دار م��رس��وم ف��ي هذا
الصدد.
واك � � ��دت ال �ل �ج �ن��ة ان «ال ��وق ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ه��ي
على رأس االول��وي��ات» وبالتالي فهي تطالب
«بتعليق جميع االنشطة الرياضية على جميع
املستويات حتى الثالث من ابريل .»2020
وس� ��رع� ��ان م ��ا رد وزي � ��ر ال ��ري ��اض ��ة ف�ي�ت�ش�ن��زو
س�ب��اداف��ورا بالقول «ب��دأت للتو العمل لوضع
م��رس��وم يتعلق ب��ال�ش��ؤون ال��ري��اض�ي��ة وام��ل ان
يتم التوقيع عليه اعتبارا من الثالثاء» قبل ان
ي��ؤك��د رئ�ي��س ال ��وزراء تعليق دوري ك��رة القدم
االيطالي بعدها بقليل.
وي��أت��ي ق ��رار ال�ح�ك��وم��ة االي�ط��ال�ي��ة ب�ع��د تدابير
استثنائية اتخذتها االحد بفرض حجر صحي
ع�ل��ى م�لاي�ين م��ن االي�ط��ال�ي�ين ف��ي ش�م��ال ال�ب�لاد
ب��االض��اف��ة ال��ى اج ��راءات تقييدية ف��ي مختلف
انحاء البالد يسري مفعولها حتى الثالث من
اب��ري��ل املقبل اي�ض��ا .وبموجب ه��ذه االج ��راءات
ت��م اج � ��راء امل �ن��اف �س��ات ال��ري��اض �ي��ة وراء اب ��واب
م��وص��دة ،لكن منذ االح��د ،ظهرت اص��وات عدة
مطالبة بتعليق املنافسات الرياضية وتحديدا
الدوري االيطالي «سيري أ» من بينها داميانو
توماسي العب روما واملنتخب االيطالي سابقا
ورئيس نقابة الالعبني وانضم اليه العديد من
الالعبني ابرزهم ماريو بالوتيللي.

«خلف األبواب المغلقة»

ملعب الـ«كامب نو» خالياً من الجماهير

تلقت جماهير ب��رش�ل��ون��ة األس�ب��ان��ي
صدمة قبل أسبوع واح��د من مباراة
الفريق املرتقبة ضد نابولي اإليطالي،
على ملعب «كامب نو» ،في إياب ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا ،بعد قرار
إق��ام��ة ال�ل�ق��اء م��ن دون ج�م�ه��ور ،وهي
ال �ص��دم��ة ال �ت��ي ان�ع�ك�س��ت أي �ض��ا على
إدارة النادي في ظل الخسائر املادية
املتوقعة بعد هذا القرار.
وك��ان��ت صحيفة م��ون��دو ديبورتيفو
ال �ك��ات��ال��ون �ي��ة ق ��د ك �ش �ف��ت ع ��ن ات �ف��اق
م �س��ؤول��ي «ال �ب ��رش ��ا» م ��ع ال�س�ل�ط��ات
األسبانية على إق��ام��ة امل �ب��اراة خلف
األب��واب املغلقة ،في إط��ار اإلج��راءات
الوقائية من انتشار فيروس كورونا
ف��ي مختلف أن�ح��اء أوروب ��ا ،ال سيما
ف ��ي إي �ط ��ال �ي ��ا ،ال� �ت ��ي ق� � ��ررت ت�ج�م�ي��د
أن �ش �ط �ت �ه��ا ال��ري��اض �ي��ة ح �ت��ى أب��ري��ل

امل� �ق� �ب ��ل .وج� � ��رى ات � �خ ��اذ ه � ��ذا ال� �ق ��رار
ب�ع��د اج�ت�م��اع ُع�ق��د ص�ب��اح أم��س بني
م � �س ��ؤول ��ي ب ��رش� �ل ��ون ��ة وال �س �ل �ط ��ات
الكاتالونية ،ليتوصل ال�ط��رف��ان الى
ات �ف��اق ن�ه��ائ��ي ب�ش��أن خ��وض امل �ب��اراة
ف��ي موعدها ي��وم  18م��ارس الجاري
من دون جماهير.
وس� �ي� �ت� �س� �ب ��ب ه� � � ��ذا ال � � � �ق� � � ��رار ،وف� �ق ��ا
ل�ـ«م��ون��دو ديبورتيفو» ،ف��ي خسائر
مادية فادحة لبرشلونة ،إذ سيتحتم
على النادي إع��ادة كل تذاكر املباراة
ال�ت��ي بيعت للجماهير ،ك�م��ا أن��ه لن
ي �ت �م �ك��ن م� ��ن ب �ي ��ع أي ت� ��ذاك� ��ر أخ� ��رى
متبقية خ�لال األي ��ام املقبلة .وأك��دت
ال �ص �ح �ي �ف��ة أن خ � �س� ��ارة ب��رش �ل��ون��ة
امل �ت��وق �ع��ة م ��ن ه� ��ذا اإلج � � ��راء س�ت�ق��در
بنحو  4.5م�لاي�ين ي ��ورو ،ف��ي أفضل
الظروف واألحوال.

 ..ويتسبب بخسائر مالية لألندية
ت��وال��ت اإلع�ل�ان��ات ف��ي ال�س��اع��ات امل��اض�ي��ة ،بشأن
إق��ام��ة م��زي��د م��ن م �ب��اري��ات ك ��رة ال �ق��دم م��ن دون
ح �ض��ور ال �ج �م��اه �ي��ر ت�ج�ن�ب��ًا الن �ت �ش��ار ف �ي��روس
كورونا .وكانت أبرز املواجهات التي شملها قرار
استبعاد الجماهير م�ب��اري��ات ال ��دوري اإليطالي،
وم�ب��اري��ات ف��ي دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ،م��ع توقعات
بتوسع القرار ليشمل بطوالت أوروبية أخرى.
وتلقت األندية خسائر رياضية مع بداية تطبيق
ال�ق��رار ،إذ إن إقامة املواجهات من دون جماهير
يفقد ال �ف��رق املستقبلة أفضلية ال�ح�ص��ول على
الدعم الجماهيري ،وتصبح تلك املباريات أصعب
بالنسبة لالعبني واملدربني لغياب الحافز.
وال تتوقف خسائر األندية على الجانب الرياضي،
ولكن ق��رار اللعب من دون جماهير يؤثر بشكل
مباشر على مداخيل الفرق بسبب إلغاء مبيعات

ال� �ت ��ذاك ��ر ،إض ��اف ��ة إل ��ى خ �س��ائ��ر أخ � ��رى متعلقة
ب��األن�ش�ط��ة ال �ت��ي ت��راف��ق امل �ب��اري��ات ،م�ث��ل خ��دم��ات
ال�ض�ي��اف��ة وم�ب�ي�ع��ات امل �ح��ال ال �ت �ج��اري��ة ال��رس�م�ي��ة
ل �ل �ف��رق .وك �ن �م��وذج ع �ل��ى ت �ل��ك ال �خ �س��ائ��ر ،ذك��رت
وس��ائ��ل إع�ل�ام فرنسية أن ن��ادي س��ان جيرمان
سيخسر نحو عشرة ماليني يورو بسبب غياب
الجماهير عن مباراته ضد دورتموند في إياب
ال ��دور ث�م��ن ال�ن�ه��ائ��ي ل ��دوري أب �ط��ال أوروب� ��ا بعد.
وأوض�ح��ت أن ال�ن��ادي سيخسر ه��ذه األم��وال من
م��داخ�ي��ل ال�ت��ذاك��ر وامل�ب�ي�ع��ات امل��وج�ه��ة للجماهير،
مثل األطعمة والهدايا التذكارية .وتتزايد الخسائر
إذا جرى احتساب التأثيرات غير املباشرة لقرار
استبعاد الجماهير ،حيث خسر قطاع السياحة
ف��ي ال�ع��اص�م��ة الفرنسية ف��رص��ة اس�ت�ق�ب��ال آالف
املشجعني القادمني من أملانيا.

فاردي ال يستبعد
العودة لـ«األسود»
رف��ض مهاجم ليستر سيتي اإلنكليزي،
جيمي ف ��اردي ،استبعاد احتمال العودة
إل��ى تشكيلة منتخب إنكلترا ف��ي بطولة
«أوروب� ��ا  »2020ف��ي ظ��ل إص��اب��ة الثنائي
األس � � ��اس � � ��ي ه � � � � ��اري ك �ي ��ن وم� � ��ارك� � ��وس
راشفورد .وقال الالعب اإلنكليزي ،البالغ
م��ن ال�ع�م��ر  33ع��ام��ا ،إن��ه ل��م ي�ن��اق��ش بعد
األم��ر مع م��درب املنتخب اإلنكليزي لكرة
القدم غاريث ساوثغيت.
وي �ت �ص��در ج�ي�م��ي ف� � ��اردي ،ال� ��ذي اع �ت��زل
ال �ل �ع��ب ال� ��دول� ��ي م ��ع م �ن �ت �خ��ب ب �ل��اده ب�ع��د
كأس العالم  ،2018قائمة هدافي ال��دوري
اإلن �ك �ل �ي��زي امل �م �ت��از ح��ال �ي��ا ب��رص �ي��د 19
ه��دف��ا ،ب�ع��دم��ا س�ج��ل ه��دف�ين ف��ي امل �ب��اراة
ال�ت��ي ف��از فريقه فيها على أس�ت��ون فيال،
بواقع  4أه��داف دون مقابل .وأش��ار نجم
ن ��ادي ليستر ،ال ��ذي س�ج��ل  7أه ��داف في
 26مباراة مع إنكلترا ،في حديث لشبكة
سكاي سبورتس« :من يعلم؟..غاريث وأنا
اتفقنا على ترك الباب مفتوحا ألي سبب
يحدث ،وبعد ذلك سنجلس معا ونناقش
األمر (إذا كانت هناك حاجة)» ،بحسب ما
ذكرت رويترز .وأضاف فاردي« :لم يحدث
أي نقاش أو ش��يء من ه��ذا القبيل (حتى
اآلن .ي�غ�ي��ب ال��زم �ي�ل�ان ك�ي�ن وراش� �ف ��ورد
ب�س�ب��ب اإلص ��اب ��ة ل�ك�ن�ه�م��ا ف��ي طريقهما
للعودة إلى املنتخب في الوقت املناسب .لذا
الوقت فقط سيحسم املسألة».

العدوى تصل
إلى «البوندسليغا»
وصلت ع��دوى إقامة املباريات خلف أب��واب
م��وص��دة إل��ى ال� ��دوري األمل��ان��ي ل �ك��رة ال �ق��دم،
حيث أصبحت امل��واج�ه��ة امل �ق��ررة ال�ي��وم بني
ب ��وروس �ي ��ا م��ون �ش �ن �غ�لادب��اخ وك ��ول ��ن أول ��ى
امل �ب��اري��ات ال�ت��ي ت�ق��ام م��ن دون ج�م�ه��ور في
ت ��اري ��خ ال �ب��ون��دس �ل �ي �غ��ا ،ب �ح �س��ب م ��ا أع�ل�ن��ت
م��دي �ن��ة م��ون �ش �ن �غ�لادب��اخ ال �ث�ل�اث��اء .وأف� ��ادت
السلطات املحلية بأن مباراة كولن ومضيفه
مونشنغالدباخ  ،املؤجلة من املرحلة الحادية
وال �ع �ش��ري��ن ،س�ت�ق��ام م��ن دون ج�م�ه��ور في
ظ��ل امل �خ��اوف م��ن تفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا
امل�س�ت�ج��د .وت��رك��ت راب �ط��ة ال � ��دوري األمل��ان��ي
ق��رار إق��ام��ة م�ب��اري��ات م��ن دون جمهور بيد
ال�س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة ،م��ؤك��دة م��ن ج�ه�ت�ه��ا أن
املرحلة املقبلة من البوندسليغا ستقام كما
هو مقرر بني  13مارس و 16منه.
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الحرية ..هي أول المطالب
تتوق كل شعوب العالم إلى الحرية املنضبطة ،التي ال يمكن
الوصول لها بغير الديموقراطية الصحيحة ،واملسؤولة.
ٌ
أحرار في
فالديموقراطية الصحيحة هي التي تشعرنا بأننا
عقديتنا ،في أفكارنا ،وفي تحركنا .أحرار في ما نصرح به
ونكتبه ،ضمن حدود القانون.
ن��ري��د ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ألن�ن��ا ب�ح��اج��ة ألن ي�ك��ون ل�ن��ا دور في
تشريع قوانيننا ،ونظام عيشنا.
نريد ديموقراطية ك��ي ال ّ
نتعرض لالعتقال والسجن من
دون مبرر ومسوغ قانونني ،وكي ال يتعرض أحد للتعذيب
ولهدر حقوقه كإنسان.
نريد ديموقراطية تحاسب املسؤول عن أي انتهاكات يتهم
ُويدان بارتكابها.
نريد ديموقراطية تكفل لنا حق العيش والعمل.
نريد ديموقراطية ،تمكن من خاللها ممارسة حقوقنا في
اختيار من يمثلنا.
ً
نريد ديموقراطية توفر لنا قضاء عادال ،والحق في منازعته.
نريد الديموقراطية لكي نحافظ عن طريقها على املال العام،
ونضمن تكافؤ الفرص للجميع.
ن��ري��د ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ل�ك��ي ن�ض�م��ن تعليمًا الئ �ق��ًا ألب�ن��ائ�ن��ا،
ورعاية صحية أفضل ،واسلوبًا أقوم للحفاظ على ثرواتنا
القومية ،وأمانة أكبر في استثمار أرصدة أجيالنا القادمة.
نريد الديموقراطية ألننا نتوق ال��ى العيش بحرية وكرامة،
وهذا ال يمكن أن يتوافر بطريقة سليمة في ظل الدكتاتورية.

***
وال �س ��ؤال :ه��ل م��ا «ن�ت�م�ت��ع ب��ه» ف��ي وط�ن�ن��ا ون�ع�ي�ش��ه يعتبر
ديموقراطية؟
اإلجابة قد تختلف من شخص آلخر .لكن من دون الدخول
في تفاصيل كثيرة ،فمن الواضح أننا نعيش في ديموقراطية
من نوع خاص.
ف�لا دي�م��وق��راط�ي��ة صحيحة ب��وج��ود ت�ع� ّ�ص��ب دي�ن��ي وقبلي
وطائفي ،ومجتمع غارق فيها جميعًا.
وال ديموقراطية في مجتمع جاهل ،ال يعرف أفراده ما لهم
من حقوق وما عليهم من التزامات.
وال ديموقراطية بغير صحافة ح��رة .وال ديموقراطية في
مجتمع طبقي .وبالتالي ،فإن ديموقراطيتنا ليست خاصة،
ّ
مشوهة ،وتحتاج إصالحًا وع�لاج��ًا ،ليس لكي تصبح
بل
ُ
ديموقراطيتنا كاملة ،وهي ليست كذلك إال في دول تعد على
أصابع اليد ال��واح��دة ،لكن لكي نتمتع بالفعل بالحد األدنى
من ّ
مكوناتها ،فهذا ال يمكن أن يتحقق بغير مراجعة وإعادة
النظر في تجربتنا وممارساتنا السياسية ،وفي العالقة بني
مكونات املجتمع؛ فالكفر بالديموقراطية أصبح شائعًا ،وهذا
ما ك��ان يتطلع إليه دائمًا بعض قصار النظر ،أو الحاملون
بنهب ثروات األمة.
ل�ك�ن�ن��ا أص �ب �ح �ن��ا ال� �ي ��وم ،م ��ع ال� �ت� �ط ��ورات امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة
األخ � �ي� ��رة ،وه� �ب ��وط دخ� ��ل ال ��دول ��ة ألق� ��ل م ��ن ال �ن �ص��ف ،أم ��ام
إيمان تام باستحالة ،او صعوبة بقاء األوض��اع السياسية
واالقتصادية وغيرها على ما هي عليه ،وبالتالي أمامنا أحد
طريقني :فإما أن نتبع طريقًا جديدًا ،تدار من خالله األمور
بأقصى درج��ات التضامن والتكاتف ،ب�ين مكونات ركني
األمة ،من خالل ديموقراطية تكفل مزيدًا من الحريات ،وإما
إبقاء األوضاع على ما هي عليه ،وانتظار الخراب املقبل.
فعجز املوازنة أصبح حقيقة ،وليس وهمًا ،كما كان يجيبنا
ك��ل م��ن ان�ت�ق��د س��اب��ق ت�ح��ذي��رات�ن��ا م��ن ق��رب وق ��وع ال�ك��ارث��ة،
ويستحيل إدارة األمور بحصافة في ظل النظام التشريعي
الحالي ،فاملرحلة املقبلة تتطلب اتباع نظام ديموقراطي قابل
للحياة والتطبيق ،وه��ذا ليس بالصعب متى م��ا «حسنت
النوايا».
ّ
لست م��ع التحفظ على ل�ج��ان املجلس ال �ث�لاث ،خ��اص��ة في
تشكيلتها األول� ��ى ،وق �ب��ل ح ��دوث االن �س �ح��اب��ات م�ن�ه��ا ،مع
ّ
تحفظي على عدد من أعضائها ،من اصحاب التوجه الديني
ّ
املتطرف.
لكنني مؤمن بأن الطريق لحفظ حقوق اإلنسان في الكويت
وتحقيق العدالة يتطلب قبول «التحدي» والسير في تعديل
دس�ت��ور  ١٩٦٢لصيغة أف�ض��ل ،تضمن ح��ري��ات أك�ب��ر ،من
خالل تطبيق نظام القوائم النسبية؛ الذي دعت إليه سبقلا.
ف �ه��ل س �ي �م �ت �ل��ك أع� �ض ��اء ال� �ل �ج ��ان ال� �ث�ل�اث اإلرادة وال �ن �ي��ة
ل�ل��وص��ول ال��ى صيغة يمكن بها ال�ق�ض��اء على «القبليات»
و«التشاوريات» ،وتقليل أخطار الطائفية والقبلية ،وتحقيق
املزيد من الحرية؟!

ساعات «أبل» الجديدة تقيس
مستوى األكسجين في الدم
أحمد بدر
ك �ش��ف م��وق��ع «إن �ج��ادج �ي��ت»
ال � � � �ت � � � �ق � � � �ن� � � ��ي أن ع � � �م� �ل��اق� � ��ة
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا األم� �ي ��رك� �ي ��ة
«أب ��ل» ط��ورت م�ي��زات جديدة
في ساعاتها الذكية «Apple
 »Watch Series 6تطمح إلى
إح��داث ثورة في إمكانياتها،
ح � �ي ��ث س� �ت� �ح� �ت ��وي ال� �س ��اع ��ة
ال �ت��ي س �ت �ص��در ف��ي ال�خ��ري��ف
امل �ق �ب��ل ،ع�ل��ى إم�ك��ان�ي��ة قياس
م� �س� �ت ��وي ��ات األك � �س � �ج �ي�ن ف��ي
الدم.
وبحسب املوقع التقني املتخصص ،فقد ساعدت ساعات «أبل» خالل
الفترة املاضية في إنقاذ حياة العديد من األشخاص ،بسبب ميزة
رصد معدل ضربات القلب ،التي يمكنها اكتشاف الحاالت الصحية
املهددة للحياة مبكرا ،ما جعل بعض شركات التأمني تدعم شراء
الساعة ألعضائها.
وأوض��ح املوقع أن مستويات األوكسجني في ال��دم بني  95و%100
تعتبر صحية ،بينما يعني نزولها إلى أقل من  %80أن هناك خطرا
يحيط بوظائف القلب والدماغ ،وأن هناك احتماالت لحدوث سكتة
قلبية ،ل��ذل��ك ت�ط��ور ش��رك��ة أب��ل تنبيها صحيا يستند إل��ى القياس
الحيوي داخل الساعة ،حيث ستنبه مستخدمها إلى أن مستويات
األكسجني انخفضت إلى مستوى معني.

الطقس

11

الصغرى

30

الكبرى

الرطوبة

%64

البحـــــــر

مائل للحراراة وتظهر بعض السحب المتفرقة
والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية
إلى معتدلة السرعة ( 6ـــ  24كلم /ساعة).

أعلى مد

أدنى جزر

1.33 12.25

7.33 7.25

ً
صباحا

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كيف ُت ِّ
هيئ نفسك وعائلتك لـ كورونا؟
فريق التحرير( :نيويورك تايمز)
(ترجمة :محمد أمين)

فجر

الصــــالة

عصر

5.54 6.03
شروق

مغرب

7.10 11.58
ظهر

عشاء

رنة قلم
إقبال األحمد
I.alahmad@alqabas.com.kw

الستر
ّ

أغ�ل��ب امل�ص��اب�ين ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ال يصبحون مرضى
بشكل خطير ،بل نسبة قليلة فقط تحتاج عناية مركزة»،
مشددين على أن م�ط� ّ�ه��رات األي��دي يجب أن ي�ك��ون نسبة
الكحول من ّ
مكونات م��واد التطهير ال تقل عن  ،%60وأن
يتم فركها ملدة  20ثانية ،حتى تكون مفيدة.
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ارتفاع مبيعات اللحوم النباتية ..%18
لتصل إلى مليار دوالر
إميكو تيرازونو ( -فايننشال تايمز)
(ترجمة :محمد مراح)
ن �م��ت م �ب �ي �ع��ات ال �ل �ح��وم ال �ن �ب��ات �ي��ة ب�ن�س�ب��ة  18ف ��ي امل �ئ��ة في
الواليات املتحدة ،لتصل إلى ما يقرب من مليار دوالر ،بعد
أن كانت تبلغ  800مليون دوالر ،بداية عام  ،2019وسط زيادة
اهتمام املستهلكني بالبروتينات البديلة.
ويأتي االرتفاع عن أرق��ام العام السابق ،مع ارتفاع إجمالي
مبيعات امل��واد الغذائية النباتية بنسبة  11في املئة لتصل
ً
إلى  5مليارات دوالر في عام  ،2019وفقا ملعهد Good Food
ومجموعة أبحاث السوق .SPINS
وك��ان التأثير البيئي لقطاع ال �ث��روة الحيوانية ومنتجات
األلبان ،وجمعيات حقوق الحيوان ،سببًا في زيادة االهتمام
بالبدائل النباتية ،خصوصا اللحوم النباتية ،مما زاد من
عدد األشخاص الذين يقللون من استهالكهم للحوم الحمراء.
وت �ع��ززت م�ب�ي�ع��ات ال�ل�ح��وم ال�ن�ب��ات�ي��ة م��ن خ�ل�ال ال ��زي ��ادة في
ال �ع��روض امل�ق��دم��ة م��ن ال�ش��رك��ات املتخصصة ف��ي تصنيعها
م�ث��ل «ب�ي��ون��د م�ي��ت» وش��رك��ات ال�س�ل��ع االس�ت�ه�لاك�ي��ة ال��رائ��دة

مساءً

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ( 1ـــ  4أقدام)

ال داعي ُّ
للذعر ..وحافظ على هدوئك أمام أطفالك

مع استمرار ارتفاع أعداد املصابني بفيروس كورونا في
ال��والي��ات املتحدة ،وباقي دول العالم ،يجب اتباع بعض
ال�خ�ط��وات األس��اس�ي��ة ،ال�ت��ي تمكنها امل�س��اع��دة ف��ي تقليل
املخاطر ،وقيام كل فرد بدوره لحماية اآلخرين.
إذا انتشر املرض في مجتمعك ،فإليك ما يمكنك القيام به:
• حافظ على نظافة يديك وحافظ على مسافة بينك وبني
املرضى.
• الزم منزلك إذا كنت مريضًا.
• الكمامات ال تفيد إال إذا كنت مصابًا.
فقد سبق لخبراء الصحة التحذير من أن انتشار الفيروس
حول العالم أمر ال مفر منه ،وهذا يعني أن الوقت قد حان
إلعداد منزلك وتهيئة عائلتك.
ي �ق��ول ال �خ �ب��راء« :ال داع� ��ي ل �ل��ذع��ر؛ ف �ف��ي ح�ي�ن إن ان�ت�ش��ار
امل ��رض ي�ش�ك��ل م �ص��در ق�ل��ق خ�ط�ي�رًا للصحة ال �ع��ام��ة ،ف��إن

ً
ظهرا

ً
صباحا

3.21 4.44

بما في ذلك «نستله» و«كيلوغ» وكذلك كبار موردي اللحوم
في العالم مثل شركة «تايسون» .ويقول تقرير معهد Good
 Foodإن  14في املئة من األسر األميركية تشتري اآلن لحوما
نباتية ،كما يقول املحللون في املجموعة البحثية :Bernstein
«م��ا زال اللحم النباتي م�ص��درا ج�ي�دًا ل�ش��رك��ات األغ��ذي��ة من
خالل عمليات اإلطالق واالبتكارات الجديدة في هذا املجال،
وم��ن ال��واض��ح أن الشركات ت��رى أن ه��ذا االت�ج��اه القائم على
النباتات لديه مجال للنمو ،على الرغم من أن املنافسة تتزايد
بقوة».

لقراءة النص كامالً ..اشترك في سبقلا بريميوم:

www.alqabas.com/FT

دائ �م��ًا أح��ب أن أت �ش��ارك معكم أع� ّ�زائ��ي؛ ق � ّ�راء م�ق��االت��ي ،ما
يعجبني وما يلفت نظري في كل ما يدور حولي ،وما يقع
تحت يدي من أقوال أو ِعبر.
ما إن تلتقط آذاننا كلمة الستر فسريعًا ما يقفز الى فكرنا
ستر الجسد؛ ألننا تعودنا أن الستر هو إخفاء العيب ،أو ما
ينبغى أال يظهر حسب مفهوم الستر عند كل إنسان على
هذه األرض ..وذلك كله يعود الى البيئة التي يعيش فيها هذا
االنسان ويكبر.
ستر النفس هو نوع آخر من الستر ،وهو أعظم انواع الستر.
والنفس عندما تشعر بالستر تكون قد تجاوزت تعقيدات
كثيرة ،ووص�ل��ت ال��ى أرف��ع م��رات��ب القناعة وال�ح��ب والشكر
واالطمئنان.
وصلت ّ
إلي قصة ،قد تبدو عادية في أحداثها ،لكنها ممتلئة
َّ
بمعانيها ،التي أنقل لكم الخالصة والعبر منها ،وتتلخص
في اآلتي:
عندما نكون بصحتنا نمشي ونأكل وننام فهذا ستر لنا
من مذلة مرض.
وع�ن��دم��ا ي�ك��ون ف��ى جيبنا قليل م��ن امل��ال يكفي لئال ننام
ونحن جوعى فهذا ستر لنا من مذلة جوع.
وعندما نلبس مالبس ،وإن كانت قديمة ،فهذا ستر لنا من
مذلة البرد.
وعندما نكون ق��ادري��ن على ق��راءة كل ما يقع تحت أيدينا
وأبصارنا فهذا ستر لنا من مذلة الجهل.
وعندما يكون لدينا أهل حولنا وأصدقاء إلى جانبنا فهذا
ستر لنا من مذلة الوحدة.
وع �ن��دم��ا ي �ب��ارك اهلل ل �ن��ا ف��ي أب �ن��اء أو ذري� ��ة ف��ي صحتهم
وتعليمهم فهذا ستر لنا من مذلة القهر.
عندما نكون قادرين على الضحك ،ونحن حزينون ،فهذا
ستر لنا من ألم الحزن.
وع�ن�م��ا ت �ك��ون ع�ن��دن��ا وظ��ائ��ف ،ول ��و ب�س�ي�ط��ة وذات م ��ردود
متواضع ،فهذا ستر لنا من مذلة مد اليد.
وعندما تكون للرجل زوجة صالحة ،وللزوجة زوج صالح،
ي�ح�م��ل ك��ل م�ن�ه�م��ا ه�م��وم�ه�م��ا امل�ش�ت��رك��ة م �ع��ًا ،ف �ه��ذا ستر
أحدهما لآلخر.
ال أعرف حقيقة مصادر هذه الكلمات الجميلة حتى أذكرها،
لكنني لم أمنع نفسي من نشرها لنقرأها كلنا؛ ثم لنرفع
أيدينا شاكرين حامدين.
إذًا ،الستر يكون بأهون النعم التي أنعم اهلل تعالى بها علينا
ماديًا ومعنويًا ..وما الحمد والشكر والتفاؤل إال شكل من
أشكال الستر لنا داخليًا وخارجيًا.
ّ
عن
ف
ولنتوق
حولنا..
التي
لنكن كلنا من املدينني لكل النعم
َ
َ
ّ
ّ
التذمر والتأفف من دون أن نستبدل بهذا كله األمل والعمل
َّ
ُّ
َ
املخلص وال�ج��اد للتغير نحو األفضل بحب أكثر ،وصدق
أكبر.

في «الصندوق األسود» خالل ساعات

َ
شاهدة لبرومو سلسلة حلقات تركي الفيصل
نصف مليون ُم
المحقق غير مسبوق
■عمار تقي :الرقم ُ

األمير تركي الفيصل والزميل عمار تقي

ت �خ �ط��ى ب ��روم ��و س�ل�س�ل��ة ح �ل �ق��ات «ال� �ص� �ن ��دوق األس � � ��ود» ال�ت��ي
يستضيف ف�ي�ه��ا اإلع�ل�ام��ي ع �م��ار ت�ق��ي األم �ي��ر ت��رك��ي الفيصل،
حاجز نصف املليون مشاهدة في أقل من  48ساعة ،بعد بثه على
منصات سبقلا اإللكتروني في وسائل التواصل االجتماعي.
وح �ظ��ي ب��روم��و ح�ل�ق��ة رئ �ي��س ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات ال�س�ع��ودي
ُ
ال�س��اب��ق ،إش ��ادات واس�ع��ة م��ن قبل امل�ت��اب�ع�ين وال�ج�م�ه��ور الذين
ي�ن�ت�ظ��رون الحلقة األول ��ى م��ن السلسلة ال �ج��دي��دة ،م��ؤك��دي��ن أن
«الصندوق األسود» ،الذي يعرض حصريًا على منصات سبقلا
االلكتروني ،يعد األقوى حاليًا على الساحة ،ليس على مستوى
الخليج فحسب ،ولكن على املستوى العربي أيضًا.
وأثنى الجمهور على املحتوى الجديد والعصري ال��ذي تقدمه
جريدة سبقلا لقرائها ،كما أثنوا على أداء ّ
مقدم حلقات برنامج
«الصندوق األسود» الزميل عمار تقي ،واضعني إياه في مصاف

المصابون بارتفاع ضغط الدم..
األكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا
عماد غازي
كشف طبيب صيني ،أن املرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط
ال ��دم م�ع��رض��ون بشكل كبير لخطر ال��وف��اة بسبب ف�ي��روس
كورونا.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم وج ��ود أب �ح��اث م�ن�ش��ورة ب�ع��د توضح
السبب ،فقد الحظ األطباء الصينيون العاملون في «ووهان»،
ب ��ؤرة ت�ف�ش��ي ال �ف �ي��روس ،أن امل��رض��ى امل�ص��اب�ين ب�ه��ذا امل��رض
األساسي هم األكثر عرضة للوفاة.
وقال دو بن ،مدير وحدة العناية املركزة في مستشفى كلية
بكني الطبية ،وال��ذي انتدب للعمل في ووه��ان ،خالل مقابلة

ً
مع «بلومبيرغ» عبر الهاتف «يعد ارتفاع ضغط الدم عامال
خطيرًا ورئيسيًا في تدهور حاالت املرضى».
وأضاف «إن فهم مسار املرض وتحديد األفراد األكثر عرضة
للخطر أم��ران مهمان لتحسني الرعاية ،لعدوى عاملية أودت
ب�ح�ي��اة أك�ث��ر م��ن  4000ش�خ��ص م�ن��ذ ظ �ه��وره��ا ،م��وض�ح��ًا أن
امل��راق�ب��ة يجب أن ت�ك��ون أك�ث��ر على ك�ب��ار ال�س��ن وذوي ضغط
ال��دم املرتفع» .وي��رى دو ب��ن ،أن هناك عوامل أخ��رى ملواجهة
فيروس كورونا ،مثل تدخل األطباء بقوة من خالل إجراءات
التهوية الغازية عن طريق إدخ��ال أنبوب في حلق املريض
إلن �ش��اء م �ج��رى ه��وائ��ي ،ع�ن��دم��ا ي�ت�ع��ذر ت�ح�س�ين م�س�ت��وي��ات
األوكسجني في الدم.

الوفيات
● حمود سعود الفرحان 90( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :الفيحاء،
ديوان الفرحان ،ق ،9ش ،91م ،1للنساء :الروضة ،ق ،4شارع أبو
موسى األشعري ،م ،1ت.65111144 - 55298999 :
● رضية علي أكبر ن��وري ،أرم�ل��ة حسن رض��ا ال�ب�ل��وش��ي82( ،
عامًا) ،شيعت ،الساملية ،الحسينية الحيدرية ،ت25317549 :
 .97252451● ان��ت��ص��ار حمد عبدالله الصبيح ،زوج � ��ة ج��اس ��م ع �ب��داهلل

ال �ع �ب��دال �ه��ادي 63( ،ع ��ام ��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ل �ل��رج��ال :ال �ي��رم��وك ،ق،1
الشارع الثالث ،م ،15للنساء :اليرموك ،ق ،3ش ،2ج ،10م ،6ت:
.99666621 ● 99777722
 حصة جاسم يوسف الهاشل 79( ،عامًا) ،التشييع التاسعةصباح اليوم ،للرجال :ديوان الهاشل ،السرة ،ق ،5شارع حمد
الرومي ،م ،3للنساء :سلوى ،ق ،12ش ،5م ،51ت.55777000 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

املذيعني العرب األكثر تأثيرًا على الساحة اإلعالمية في الوقت
الحالي.
وعكست التعليقات تحمس املتابعني وتطلعهم لحلقات األمير
تركي الفيصل ،التي م��ن امل�ق��رر عرضها على سبقلا بريميوم
اب � �ت� ��داء م ��ن  24م � ��ارس امل �ق �ب��ل ،وت� �ت ��اح ع �ل��ى م �ن �ص��ات سبقلا
اإللكتروني بتاريخ الـ 26من الشهر نفسه.
م��ن جانبه ،احتفى الزميل عمار تقي ،عبر حسابه على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر» ،بكم املشاهدات الهائل لبرومو
ُ
سلسلة الحلقات الجديدة ،مشيرًا إلى أن هذا الرقم املحقق غير
مسبوق على مستوى إعالنات البرامج السياسية الترويجية.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن برنامج «الصندوق األس��ود» استضاف
ك�ث�ي��را م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ب��ارزة ،آخ��ره��م
املفكر د .عبداهلل النفيسي ،والسياسي شفيق الغبرا.

مايو كلينك

هل البيض مضر في حال
ارتفاع الكوليسترول؟
ترتفع نسبة الكوليسترول في بيض الدجاج ،ولكن تأثير استهالك
البيض على الكوليسترول في الدم منخفض مقارنة بتأثير الدهون
املتحولة وال��ده��ون املشبعة .تشير أب�ح��اث «م��اي��و كلينك» إل��ى أن
معظم األشخاص األصحاء ُيمكنهم تناول حتى سبع بيضات في
األسبوع من دون أن يزداد خطر تعرضهم ألمراض القلب.
ولكن األم��ر قد يختلف بالنسبة إلى املصابني ب��داء السكري ،حيث
كانت نتائج الدراسة متعارضة ،ولذلك هناك حاجة إلى إجراء مزيد
من األبحاث إلثبات العالقة بني استهالك البيض واإلصابة بأمراض
القلب لدى مرضى السكري.
إذا كنت تحب البيض لكن ال ترغب في املزيد من الكوليسترول ،فال
تتناول سوى بياض البيض.

