سبقلا تعود إلى قرائها اإلثنين..
و«اإللكتروني» مستمر بال انقطاع
قررت جريدة سبقلا االلتزام الجزئي بالعطلة التي قررها مجلس الوزراء ،وتعلن لقرائها
الكرام انها ستتوقف عن الصدور ،وتعود لقرائها صباح اإلثنني  16مارس الحالي ،علمًا بأن
ِّ
سبقلا اإللكتروني مستمر بالبث والنشر على مدار الساعة من دون أي انقطاع ،وسيبلغ
القراء واملتابعني بأي جديد يطرأ على صعيد النسخة الورقية.

بقية أخبار الصفحة األولى
الخميس
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الحكومة تتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر ..بخطوات تاريخية غير مسبوقة

اهدأوا ..ال داعي للهلع!

¶ الصالح والروضان يطمئنان :االستيراد لم َّ
يتأثر ..والعين على األسعار
¶ إقفال المؤسسات العامة والخاصة ..ومنع التجمعات مدة أسبوعين
¶ إغالق المطار ..ومنع التواجد بالمطاعم والمقاهي واألندية والمعاهد الصحية
¶ تأمين كامل ضرورات الحياة واالستهالك للجميع بال أي انقطاع
دخلت الكويت في ما يشبه حالة «العزل الذاتي»
ب� �ع ��د ج �م �ل ��ة م � ��ن ال� � � �ق � � ��رارات االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة غ �ي��ر
املسبوقة التي أقرها مجلس ال��وزراء في اجتماعه
االس�ت�ث�ن��ائ��ي أم ��س .وان �ت �ه��ى االج �ت �م��اع إل ��ى منح
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال� �خ ��اص ��ة إج� � ��ازة رس�م�ي��ة
ابتداء من اليوم (الخميس) ملدة اسبوعني على أن
يستأنف الدوام األحد  29الجاري.
ك�م��ا ت�ق��رر إغ�ل�اق امل �ط��ار ح�ت��ى إش �ع��ار آخ��ر اب�ت��داء
من منتصف ليل غد (الجمعة  13الجاري) وقصر
ال ��رح�ل�ات ال �ق��ادم��ة ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن وأق��ارب �ه��م من
ال��درج��ة األول ��ى .وم��ن أب��رز ال �ق��رارات املتخذة أمس
إغ�لاق األن��دي��ة واملعاهد الصحية الخاصة ،ومنع
ال�ت��واج��د داخ��ل جميع ص��االت امل�ط��اع��م وامل�ق��اه��ي،
بما فيها التي في مراكز التسوق.
وب�ي�ن�م��ا ك�ل��ف امل�ج�ل��س وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة بالتنسيق
مع وزارة الصحة والجهات املعنية ،ب��إص��دار قرار
بقواعد انتظام الفئات التي تكون أعمالها ضرورية

لسير وان�ت�ظ��ام امل��راف��ق ال�ع��ام��ة التابعة لكل منها،
ك�ل��ف ك��ذل��ك وزارة األوق � ��اف ال�ت�ح��ذي��ر م��ن مخاطر
التجمعات لتجنب أسباب العدوى في املساجد.
مقابل هذه القرارات االستثنائية ،طمأن العديد من
امل�س��ؤول�ين ب��أن م��ا اتخذ ه��و ملنع انتشار فيروس

مختصر مفيد
ً
إجازة
تعطيل الدوائر ليس
ً
سياحية ..إنما إجراء احترازي؛
َّ
يتطلب أقصى درجات االلتزام،
وباء
حتى ال يصبح «كورونا»
ً
في الكويت.

ك ��ورون ��ا ف��ي ال �ب�ل�اد ،وم �ح��اص��رت��ه ،وح��رص��ا على
ص�ح��ة ال�ج�م�ي��ع ،م��ؤك��دي��ن أن ال داع ��ي أب ��دا للهلع،
ألن امل� �خ ��زون االس �ت��رات �ي �ج��ي م ��ن ال �س �ل��ع م �ت��واف��ر
وكاف ،كما أن أسواق الجمعيات التعاونية ستظل
مفتوحة لتلبية حاجة املواطنني واملقيمني .واكدت
الجهات املعنية ان الحكومة تتخذ اقصى درجات
الحيطة والحذر ملا فيه صحة املواطنني واملقيمني،
وه� ��ي س ��اه ��رة ع �ل��ى م � ��دار ال �س��اع��ة ع �ل��ى ض� ��رورة
استمرار وصول االم��دادات االساسية والضرورية
للجميع م��ن دون استثناء .واض��اف��ت ان ال�ط��وارئ
الصحية اتخذت وهي موجهة لسالمة الجميع بني
مواطن ومقيم.
وأرس� � ��ل وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة أن� ��س ال �ص ��ال ��ح ،ووزي� ��ر
التجارة خالد ال��روض��ان رس��ائ��ل طمأنة ،وأك��دا أن
ّ
االستيراد لم يتأثر ،والعني على املخزون واألسعار.

الكويت | ص13-03

جانب من االزدحام غير المبرر (تصوير :محمود الفوريكي)

الخالد أكد متابعة سموه بشكل يومي لملف «كورونا» المتسارع

ً
جهدا وال ما ً
ال
األمير :ال تدخروا

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد «اهتمام سمو أمير البالد ومتابعته بشكل يومي مللف كورونا
املتسارع ،وحرص سموه على سالمة املواطنني واملقيمني ،وتكليف سموه للحكومة بعدم ادخار جهد أو مال ،تحقيقا
للمصلحة العامة ،وحفاظا على الصحة والسالمة العامتني» .وذكر بيان صادر عن االجتماع النيابي ـ ـ ـ الحكومي ،الذي
عقد أول من أمس (الثالثاء) ،بشأن اإلجراءات واالستعدادات الحكومية للتعامل مع مخاطر انتشار فيروس كورونا أن
الحكومة ّ
تعهدت باستمرار إحاطة املواطنني وممثليهم املنتخبني بحقائق الوضع الصحي واألوضاع العامة في البالد.
ُّ
وأوضح البيان أن وزير الصحة أكد عدم صحة وجود تكتم في األرقام واإلحصائيات ،مشددا على أن دولة الكويت
تتبع أقصـى درج��ات «الشفافية» و«العلنية» في املعلومات ،سواء كانت إيجابية أو سلبية ،وأن الحكومات املختلفة
تتفاوت في مدى دقة إفصاحها عن املعلومات الصحية ملواطنيها واملقيمني لديها.

الكويت | ص13

الخميس
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فحص إجباري لـ  165ألف مقيم دخلوا البالد منذ  27فبراير

إبعاد مخالفي تعليمات فحص «كورونا» اإللزامي
محمد إبراهيم ومحمد المصلح
م��ع إع�لان وزارة ال�ص�ح��ة أم��س اس�ت��دع��اء جميع املقيمني ال��ذي��ن
دخ�ل��وا ال�ب�لاد م�ن��ذ ي��وم  27ف�ب��راي��ر امل��اض��ي ،لفحصهم وال�ت��أك��د
م��ن خلوهم م��ن ف�ي��روس ك��ورون��ا ،ح��ذرت م�ص��ادر أمنية مطلعة
م��ن أن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ت��درس إب�ع��اد م��ن ال ي�ل�ت��زم��ون تعليمات
الصحة إبعادًا إداريًا.
وق � ��ال � ��ت امل� � �ص � ��ادر ل � �ـ سبقلا إن األم � � ��ن ال� �ص� �ح ��ي خ � ��ط أح� �م ��ر،
وال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال� �ص ��ادرة واض �ح��ة وص��ري �ح��ة وت �ن��ص ع �ل��ى ع��دم
التهاون مع أي مقيم ال يلتزم ش��روط الحجر الصحي ،مشددة
على ان جميع من دخلوا البالد خالل الفترة املحددة معروفون
ومسجلون لدى األجهزة األمنية.
وأضافت أن التنسيق بني وزارتي الداخلية والصحة على أعلى
املستويات ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب ،وان «ال�ص�ح��ة» ستمد «الداخلية»
بأسماء من راجعوا املراكز الصحية خالل الفترة املحددة لهم،
ولتطابقها بأسماء من دخلوا البالد ،وإذا تبني وجود أي مقيم
ل��م ي��راج��ع م��راك��ز ال�ف�ح��ص ف�س�ي�ت��م وض��ع (ب �ل��وك) ع�ل��ى إق��ام�ت��ه،
وت�ع�م�ي��م اس �م��ه ف��ي ق��ائ�م��ة امل�ط�ل��وب�ين (ض �ب��ط واح �ض��ار) ،وع�ن��د
ضبطه سيحول مباشرة الى سجن اإلبعاد ،ويبعد عن البالد.
وك �ش��ف م �ص��در م� �س ��ؤول أن إج �م��ال��ي ال ��رك ��اب ال �ق��ادم�ي�ن خ�ل�ال
ال�ف�ت��رة م��ن  27وح�ت��ى أم��س ب�ل��غ ن�ح��و  235أل��ف م��واط��ن وم�ق�ي��م
على منت ما يقارب  1844رحلة جوية قادمة ،موضحا أن %70
من إجمالي القادمني هم من الوافدين بما يعادل نحو  165ألف
وافد ،قد يشملهم الفحص اإللزامي جميعا.
وأضاف املصدر لـ سبقلا أن الفترة من  27فبراير املاضي وحتى
 7الجاري شهد فيها املطار كثافة في حركة الركاب القادمني إلى
البالد ،خصوصا بعد عطلة األعياد الوطنية ،حيث كان يقضي
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين اإلج ��ازة ف��ي ال �خ��ارج ،ال سيما
في القاهرة والرياض وإسطنبول .وأف��اد أن حركة الركاب بعد
ق��رار منع ال��رح�لات الجوية م��ع  7دول مطلع األس�ب��وع ال�ج��اري،
قد انخفضت بنسبة تصل إلى  ،%65موضحا أن إجمالي عدد
الركاب حاليا في اليوم الواحد يصل إلى  7آالف راكب تقريبا.

الكويت | ص09

حملة سبقلا التوعوية توحِّ د الكويتيين

«الصحة» تجرب حالياً  6منها لقياس كفاءتها

هاشتاغ «الحجر المنزلي ..واجب وطني»
يجتاح وسائل التواصل
¶ تفاعُ ل كبير من شخصيات وطنية
سياسية واجتماعية وإعالمية

شراء عاجل لمليون
جهاز اختبار متطور
¶ البدر :التكلفة لن تزيد على  5ماليين دينار
حمد السالمة
أع��ل��ن وك��ي��ل وزارة ال��ص��ح��ة امل��س��اع��د ل��ش��ؤون
األدوي���ة والتجهيزات الطبية د .عبد اهلل البدر،
أن الصحة طرحت ممارسة محدودة األسبوع
امل����اض����ي ل����ش����راء األج����ه����زة امل���ت���ط���ورة ل��ف��ح��ص
فيروس كورونا التي تظهر نتيجة التحليل في
غضون  10دقائق ،كما انفردت سبقلا بنشر
ذلك في عددها الصادر في  3مارس الجاري.
وق���ال ال��ب��در ل��ـ سبقلا إن امل��م��ارس��ة ت��ق��دم لها
حتى اآلن أكثر من  40شركة ،مشيرا إلى أن 6
شركات منها أحضرت عينات من تلك األجهزة،
ويجري حاليا معاينتها وتجربتها.

َّ
تحولت حملة سبقلا ،التي أطلقتها أول من أمس ،تحت شعار «الحجر املنزلي ..واجب
وطني» ،إلى تظاهرة توعوية وطنية ،وجاءت الحملة في إطار دور الجريدة الوطني
ومسؤوليتها املجتمعية ،ملساندة جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا ،وانتشر
ّ
ليوحد الكويتيني على قلب رجل واحد ضد انتشار الوباء
«هاشتاغ» الشعار سريعًا،
في البالد.
ً
والق��ت الحملة ت�ف��اع�لا واس�ع��ًا م��ن شخصيات ع��ام��ة وسياسيني وإع�لام�ي�ين ووزراء
سابقني ممن َّأيدوا ضرورة الحجر ،ووصفوا الحملة بالوطنية املهمة .وكان الفتًا أن
الهاشتاغ َّ
وحد الكويتيني من ِّ
مؤيدي الحكومة ومعارضيها على السواء ،داعني إلى
إعالء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
ِّ
وك��ان��ت سبقلا ق��د ق��رع��ت أج� ��راس ال�خ�ط��ر غ�ي��ر م ��رة ،م �ح ��ذرة ب �ض ��رورة ال �ت ��زام آالف
األشخاص املشمولني بالحجر املنزلي ،حتى ال ِّ
يعرضوا اآلخرين لخطر العدوى ،نظرًا
إلى أن الفيروس يظل كامنًا ملدة  14يومًا ،هي فترة الحضانة في الجسم.

وأضاف أن األجهزة ،وهي من أميركا وبريطانيا
والصني وأوروب���ا ،تجري حاليا تجربتها على
مرضى مصابني بفيروس ك��ورون��ا ،ومرضى
آخ��ري��ن غ��ي��ر م��ص��اب�ين ب��ال��ف��ي��روس ،إل���ى جانب
مراجعني عاديني ،ملعرفة مدى كفاءتها.
وع���ن ع���دد األج��ه��زة ال��ت��ي ستشتريها الكويت
والكلفة املتوقعة لها ،تحدث ال��ب��در ع��ن مليون
جهاز بتكلفة ال تزيد على  5ماليني دينار.
وح����ول ط��ب��ي��ع��ة ه���ذه األج���ه���زة وك��ي��ف��ي��ة عملها،
أوضح أن الجهاز يستخدم ملرة واحدة فقط ،ألنه
يشبه فحص السكر أو فحص الحمل.
الكويت | ص07

الكويت | ص05-04

الزميلة «الجريدة» ..شرارة الخير

ً
ضربت الزميلة «الجريدة» مثاال رائعًا في الزمالة واملسؤولية اإلعالمية ،عندما
أعلنت دعمها ملبادرة سبقلا (هاشتاغ #الحجراملنزلي واجب_وطني) ،في الدقائق
األولى من نشره ،فانطلقت شرارة الخير ،وبدأ املغردون بالتفاعل.
ولم تمر دقائق معدودة حتى ساهمت معظم وسائل اإلعالم اإللكترونية الزميلة
في دعم هذه املبادرة.
وتشكر سبقلا جميع الصحف ووسائل اإلعالم الزميلة واملغردين ،الذين ضربوا
ً
مثاال رائعًا في املهنية اإلعالمية فور تلقي نداء الوطن.

التعطيل لمدة أسبوعين مرهون بموافقة MSCI

البورصة :التداوالت
متوقفة اليوم الخميس
سالم عبدالغفور
في تطور جديد ،أفادت مصادر رقابية بأن بورصة الكويت ستعطل تداوالتها
غدًا الخميس ،على أن تتواصل مع شركة مورغان ستانلي العاملية للتأكد من
تأثير تطبيق قرار تعطيل البورصة على ادراج بورصة الكويت على مؤشر
األسواق الناشئة في نهاية يونيو املقبل.
وقالت املصادر ان تطبيق قرار اإليقاف ملدة أسبوعني بناء على قرار مجلس
الوزراء يعتمد على رد مورغان ستانلي ،فيما اذا كان هناك تأثير على موعد
تطبيق اإلدراج من عدمه.

قاعة جاهزة الستقبال المقيمين ..لفحصهم في أرض المعارض (تصوير :محمود الفوريكي)

إقفال جزئي للمصارف
خ���اط���ب ات����ح����اد م����ص����ارف ال���ك���وي���ت رئ��ي��س
ض���اء ل��ج��ن��ة ال���رؤس���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي�ين ب��أن��ه
وأع��� ً
ن����زوال ع��ل��ى رغ��ب��ة ال��ع��م�لاء ،ف��ق��د ت��ق��رر فتح
فرع واحد لكل بنك في كل محافظة لتقديم
خدمات السحب واإليداع والتحويالت املالية
امل���ح���ل���ي���ة وال���خ���ارج���ي���ة وص������رف ال��ش��ي��ك��ات
لعمالء البنوك.
وأش��ارت مصادر مصرفية إلى أن كل بنوك
الكويت وفروعها ستغلق أبوابها باستثناء
ف��رع واح���د للبنك بكل محافظة اع��ت��ب��ارًا من
ال��ي��وم «ال��خ��م��ي��س» ،ومل����دة أس��ب��وع�ين ع��ل��ى ان
تستأنف العمل  29مارس الجاري.
وأكدت املصادر ان كل التعامالت اإللكترونية
م���ن خ��ل�ال ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ب��ن��وك ع��ل��ى امل��وب��اي��ل
وامل���واق���ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ت��ع��م��ل ك��امل��ع��ت��اد ط��وال
فترة االجازة.

منظمة الصحة العالمية:

كورونا أصبح جائحة ..وليس مجرد وباء!
سعدية المفرح
اس� �ت� �خ ��دم ��ت م �ن �ظ �م��ة ال� �ص� �ح ��ة ال �ع��امل �ي��ة،
ت �ع �ب �ي��ر «ج ��ائ� �ح ��ة» ( ،)pandemicول �ي��س
وب��اء ( ،)epidemicوصفا النتشار فيروس
ك� ��ورون� ��ا امل �س �ت �ج��د وف� �ق ��ا مل ��دي ��ر امل �ن �ظ �م��ة،
ت��دروس أده��ان��وم ،ف��ي مؤتمره الصحافي
أمس (األربعاء).
وق��ال أده��ان��وم«:وص��ف الوضع بالجائحة
ال ُيغير ما تطلبه منظمة الصحة العاملية
من الدول ملواجهة خطر فيروس كورونا».
ويتحول انتشار امل��رض إل��ى جائحة حني
معد وسريع في دول كثيرة
ينتشر بشكل ٍ

حول العالم ،وال يقتصر انتشاره على دولة
معينة ،أما الوباء فهو عندما ينتشر مرض
معد وسريع في مكان محدد أو
ما بشكل ٍ
منطقة معينة فقط .أي إن الجائحة أخطر
من الوباء وتمثل تحديا عامليا ليس على
ال�ص�ع�ي��د ال�ص�ح��ي وح �س��ب ،وإن �م��ا أي�ض��ا
على الصعيد االق�ت�ص��ادي ،إذ يفترض أن
العالم كله سيتأثر بتداعيات الجائحة!
وقد بدأ وصف انتشار فيروس كورونا في
الصني على ات�س��اع مساحتها الجغرافية
وب� �ع ��ض ال� � ��دول األخ� � ��رى ب ��ال ��وب ��اء وظ �ل��ت
منظمة الصحة العاملية م �ت��رددة بوصفه
بالجائحة حتى ي��وم أم��س ،بعد أن حقق

شرط االنتشار السريع في دول من بلدان
ع��امل�ي��ة مختلفة ،ب�ع�ي��دة ع��ن بعضها ،فقد
غطت إص��اب��ات «ك��ورون��ا» املستجد بلدانًا
في كل القارات تقريبا.
السيئ في األم��ر أن أح��د مسؤولي منظمة
الصحة العاملية كان قد صرح قبل أيام بأن
العالم غير مستعد كما يبدو للتعامل مع
انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا حاليا باعتباره
ج ��ائ� �ح ��ة ..وب ��ال �ت ��ال ��ي ف�ل�ا أح� ��د ي� �ع ��رف م��ا
ال �خ �ط��وة امل�ق�ب�ل��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن تتخذها
املنظمة للتعامل مع هذا الفيروس!
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كورونا

الكويت 03

يتفشى

دائرة «كورونا» ت َّتسع ..و«الصحة» :تعافي آالف المصابين عالم ّياً بارقة أمل

 3مصابين جدد ..واإلجمالي 72

¶ آخر المصابين مواطن قادم من إيران ..ومصري وسوداني خالطا مصابا ً

واصل فيروس كورونا تمدّ ده ،وبإعالن وزارة
الصحة امس عن تسجيل  3حاالت جديدة،
ارتفع عدد المصابين إلى  72حالة ،تماثلت 5
حاالت منها للشفاء ،في حين ال يزال 70
يتلقون العالج ،فضال عن وجود  5حاالت
في العناية المركزة منها حالة حرجة،
وأخرى ستخرج من العناية قريبا.
واشار المتحدث الرسمي باسم وزارة
الصحة د.عبدالله السند في المؤتمر
الصحافي اليومي الثالث عشر على
التوالي أمس إلى أن تعافي آالف المصابين
حول العالم يعتبر بارقة أمل.

عبدالله السند متحدِّ ثاً في المؤتمر الصحافي

عبدالرزاق المحسن
لفت ع�ب��داهلل السند ال��ى ورود العشرات م��ن االت�ص��االت،
وبشكل يومي ،يطلب اصحابها االنضمام الى الطواقم
الطبية ومساندة جهود الدولة في ما تشهده البالد من
استنفار بخصوص «كورونا» ،مؤكدا ان القوائم وصلت
الى آالف من املواطنني والوافدين ،حيث ان األمور تحت
السيطرة ،كما ان هناك ع��ددا كبيرا من الطواقم التي لم
يتم اس�ت��دع��اؤه��ا حتى اآلن ،مثمنا ال�ج�ه��ود التطوعية
التي تقدم جهدا كبيرا في هذا املوضوع ،والتي تعمل في
امليدان من خالل مئات املتطوعني.
ولفت السند الى ان الحديث قبل ايام كان عن اصابات في
 102دولة تواجه هذا الفيروس ،لكن العدد ارتفع امس إلى
 112دولة تواجهه ،حيث بلغ عدد الحاالت خارج الصني
 33أل�ف��ا ،كما ان جميع االقاليم التابعة ملنظمة الصحة
العاملية اعلنت وجود حاالت ،في حني هناك بصيص امل
نشاهده ونالحظه ب��االرق��ام ،مبينًا وص��ول ع��دد ح��االت
الشفاء منه في العالم الى  64ألف حالة ،متمنيا ان يتم
إحكام السيطرة على االمور في االيام املقبلة أكثر.
وعن الحاالت املصابة في الكويت ،والتي ثبتت إصابتها
خ�لال االرب ��ع وال�ع�ش��ري��ن س��اع��ة امل��اض�ي��ة ،اوض��ح السند
ان وزارة ال�ص�ح��ة ت��أك��دت م��ن اص��اب��ة  3ح ��االت ،ملواطنة
مرتبطة بالسفر ال��ى اي��ران ،والحالتان الثانية والثالثة
م��ن الجنسيتني املصرية وال�س��ودان�ي��ة ،وه�م��ا شخصان
مخالطان لحالة ،ثبتت إصابتها ومرتبطة بالسفر إلى
اذربيجان.

السند :المنطلقات العرقية ال تدخل
في حسابات العالج ..وال فرق بين
مواطن ومقيم
تمديد مدة «الحجر»
في مصلحة المجتمع ..وليس مماطلة
 1497مسحة خالل أربعة أيام..
وهي من أعلى المعدالت العالمية
عالج كل حالة على حدة ..للسيطرة
على األعراض وتعزيز المناعة
آالف المواطنين والمقيمين طلبوا
التطوُّ ع لمساندة جهود الدولة

الرعاية الطبية
وأش � ��ار إل ��ى ان ع ��دد ال� �ح ��االت ال �ت��ي ت�ت�ل�ق��ى ال��رع��اي��ة
الطبية والصحية ف��ي العناية امل��رك��زة ه��ي  5ح��االت،
حالة واح��دة حرجة وارب��ع ح��االت ف��ي وض��ع مستقر،
اال انها ما زالت في العناية املركزة ،بينها حالة واحدة

ف��ي ال�ع�ق��د ال �ث��ام��ن ،وب�ق�ي��ة ال �ح��االت م��ا ب�ي�ن ال�ع�ق��دي��ن
السادس والسابع من العمر ،واحدى هذه الحاالت يتم
االن التحضير لنقلها من العناية املركزة الى الجناح،
وذلك بعد استقرارها ،مبينا ان عدد املسوحات التي
ت��م اخ��ذه��ا خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض�ي��ة ب�ل��غ  6620مسحة،
كما ان��ه وخ�لال األي��ام االرب�ع��ة االخ�ي��رة ت��م عمل 1497
مسحة ،وهذه تعد من املعدالت العالية عامليا في عدد
املسحات.
وأملح الى ان عدد املتواجدين في الحجر الصحي بلغ
 916حالة حتى اآلن ،كما ان هناك متابعة على مدار
الساعة لتوفير مستلزماتهم ،مبينا ان وزارة الصحة
ّ
تقدم النصائح لتجنب التجمعات العامة واالجتماعية
وال�ع��ائ�ل�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة ب�ق��در االم �ك��ان ،ك�م��ا تنصح بعدم
السفر في الوقت الحالي بشكل عام حاليا ،للحد من
انشار الفيروس ،مؤكدا وجود متابعة بشكل يومي ملا
يذكر في وسائل االعالم والتواصل االجتماعي« ،حيث
نسعد بالنقد ال��ذي يتم ت��داول��ه في ما بيننا ،اال اننا
ّ
ونطبق ما قد يطور العمل».
نحاول احتواءه

«الجنايات» تشدِّ د اإلجراءات الوقائية:

«واحد واحد» ..وال دخول
ّ
ّ
وقفاز
وكمام
بال تعقيم

تمديد الحجر
وق��ال السند :إن فترة الحجر  14ي��وم تبدأ من تاريخ
اخ��ر مخالطة لحالة م��ؤك��دة ،وه��ي لكل شخص على
ح��دة ،كما ان تمديدها واحتسابها من جديد يتمان
وفق اي مخالطة للحالة املؤكدة ،وهذه ليست مماطلة،
ّ
تصب في مصلحة املجتمع ،مشيرا الى
بل هي خطوة
ان هناك اج��راءات لضمان الحجر املنزلي ،منها ورقة
ّ
ّ
التعهد التي تسلم للمركز الطبي في املنطقة السكنية،
وهي مسألة توعوية اكثر منها قانونية ،كما ان هناك
زيارة منزلية لهم.
وتابع :ان اي عالج للفيروس ال يزال قيد البحث عامليا،
وهناك جهود كبيرة بهذا الصدد ،حيث يتم استخدام
ال�ع�لاج��ات التدعيمية املعتمدة م��ن الصحة العاملية،
ويتم عالج كل حالة على ح��دة ،بهدف السيطرة على
االعراض وتعزيز جهاز املناعة ،واملعدالت لدينا تبعث
االمل ،مشيرا الى ان الحجر املنزلي هو من االجراءات
االحترازية الحتواء انتشار االمراض الوبائية ،ولدينا
في الصحة فرز للدول ،فضال عن مؤشر لتقييم النظم
الصحية ،حيث هناك  6دول تخضع للحجر املؤسسي
و 21دولة للحجر املنزلي ،ولدينا معايير ومنطلقات
فنية نعتمدها ،مؤكدا ان املنطلقات العرقية ال تدخل
ف��ي ح �س��اب��ات ال� � ��وزارة ،وص �ح��ة امل��واط��ن وامل �ق �ي��م هي
ّ
مكونات صحة املجتمع.

زحمة أمام محكمة الجنايات

مبارك حبيب
في منظر قد يبدو مخيفا ،تزاحم املتقاضون
واملحامون أم��ام قاعة محكمة الجنايات في
ق�ص��ر ال �ع��دل ،وب �ع��د ال �س��ؤال ت�ب�ين أن هيئة
امل �ح �ك �م��ة ات �خ ��ذت إج � � ��راءات ج ��دي ��دة بسبب
«كورونا».
حيث إن دخول األشخاص سيكون بطريقة
«شخص واحد» ،وبعد االنتهاء يخرج ويدخل

آخر ،كما أن من بني الشروط أن يتم التعقيم
ولبس الكمام والقفاز في اليدين.
وأش��ار مصدر مطلع ل�ـ سبقلا إل��ى أن هذه
اإلج � ��راءات ال �ص��ارم��ة ت�ح�س��ب ل�ل�ق�ض��اء ملنع
انتقال عدوى «كورونا» بني التجمعات.
إل��ى ذل��ك ج��رى تعليق إرش� ��ادات ف��ي معظم
أرج � � ��اء ق �ص��ر ال� �ع ��دل م ��ن ال� ��داخ� ��ل ،ت�ط��ال��ب
امل��راج �ع�ين ب ��ارت ��داء ال �ك �م��ام وال �ق �ف��ازات عند
مراجعة أمناء السر وإال ال تتم تلبية طلباتهم.
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«الحجر المنزلي ..واجب وطني» شعار تحول إلى حشد شعبي ورسمي
لم تكن الحملة التي أطلقتها
سبقلا تحت شعار «الحجر المنزلي..
واجب وطني» ،مجرد كالم ،بل جاءت
في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها
المجتمعية ،وذلك لمساندة جهود
الدولة في مواجهة فيروس كورونا ،لذا
تحول الشعار إلى خطوات عملية على
أرض الواقع ،وتوحد الكويتيون وأصبحوا
على قلب رجل واحد لمنع انتشار الوباء
في البالد.
وجاءت حملة سبقلا بعد أن صنفت
منظمة الصحة العالمية
«كورونا» بأنه وباء عالمي،
وبعد أن تزايدت حاالت اإلصابة
في الكويت ودول مجلس
التعاون الخليجي ،لذا أضحى
لزاماً تعزيز اإلجراءات الوقائية،
وعلى رأسها االلتزام بالحجر
المنزلي ،الذي يعد ضرورة ملحة
في هذه الظروف االستثنائية.
وبعد أن قرعت سبقلا أجراس
الخطر غير مرة محذرة من أن
آالف األشخاص المشمولين
بالحجر المنزلي لم يلتزموا به
وانهم يعرضون اآلخرين لخطر
العدوى نظرا الن الفيروس يظل
كامنا أحياناً لمدة  14يوما هي
فترة الحضانة في الجسم،
فتحت هذه الحملة أفقا
واسعاً للتضافر المجتمعي
والتحرك السريع لتطبيق الحجر
المنزلي بكل قواعده لحماية
المجتمع ومنع انتشار فيروس
كورونا المستجد.
والقت حملة سبقلا تفاعال
واسعا من شخصيات عامة
وسياسيين وإعالميين ووزراء
سابقين ممن أيدوا ضرورة
الحجر.
محمود الزاهي
ك� ��ان الف �ت ��ا أن ه �ش �ت��اغ سبقلا وح� ��د ال �ك��وي �ت �ي�ين م��ن
م��ؤي��دي��ن للحكومة وم �ع��ارض�ين ل�ه��ا ع�ل��ى ال �س��واء ،إذ
ان �ض��م إل ��ى امل�ط��ال�ب��ة م�خ�ت�ل��ف أط �ي��اف امل�ج�ت�م��ع ورف��ع
الجميع ل��واء الكويت أوال ،داع�ين إل��ى إع�لاء مصلحة
الوطن فوق كل اعتبار.
امل �ث �ي��ر ل�ل�إع �ج��اب ك��ذل��ك ك� ��ان ت �ض��ام��ن وس ��ائ ��ل إع�ل�ام
وحسابات إخبارية مع الحملة منحية جانبا اعتبارات
امل �ن��اف �س��ة م ��ع سبقلا ص��اح �ب��ة ال �س �ب��ق ف ��ي اط�لاق �ه��ا،
معلية بذلك فضيلة التكاتف من أجل مصلحة الوطن
على أي اعتبارات أخرى ،وكان من بني أوائل من دشنوا
تلك املبادرة الزميلة جريدة «الجريدة» وإذاعة مارينا
اف ام وحساب املجلس وموقع مباشر نيوز وغيرها

شيخة الجاسم:
مبادرة وطنية
وإنسانية بامتياز

ِّ
توحد الكويتيين
حملة سبقلا
لمحاصرة «كورونا»
¶

تكاتف وتالحم من أجل
الكويت ..وتعزيز الوعي
لهزيمة الوباء

¶

وسائل إعالم وحسابات
إخبارية :حملة واعية من
منطلق المسؤولية
المجتمعية

¶

هكذا يكون دور
الصحيفة رديفا ً لجهود
الدولة ومحركا ً للوعي

¶

آالف األشخاص
المشمولين بالحجر
المنزلي لم يلتزموه..
والحملة جرس إنذار

وصفت الناشطة السياسية شيخة الجاسم
م� �ب ��ادرة سبقلا ب��أن �ه��ا وط�ن �ي��ة وان�س��ان�ي��ة
بامتياز يفترض من الجميع االل�ت��زام بها
وم�س��ان��دت�ه��ا ،م��ؤك��دة أن االل �ت��زام بالحجر
املنزلي ينبغي أن يتم سواء كنا قد سافرنا
أو حتى حال عدم مغادرتنا الكويت.
وأضافت أن الجميع مطالب حاليا بالتزام
امل � �ن� ��ازل ف� ��ي م �ث��ل ه � ��ذه األوق� � � ��ات وت �ق �ل �ي��ل
الخروج سواء بهدف الزيارات األسرية أو
حضور التجمعات أو التسوق واملطاعم،
خ��اص��ة أن�ن��ا ال نضمن أن ي�ك��ون بيننا في
تلك األم��اك��ن أح��د م��ن يفترض خضوعهم
للحجر الصحي املنزلي.
وذكرت أن القضاء على الفيروس يأتي في
املقام األول من خالل عدم نقله من شخص
م��ري��ض إل��ى آخ��ر سليم واع�ط��ائ��ه الفرصة
ل �ل �ت��واج��د ف ��ي ج �س��د ح� ��ي ،ل��ذل��ك ف��إن��ه في
ال��وق��ت ال��ذي ينبغي أن ي�ك��ون امل��رض��ى في
املستشفيات لتلقي الرعاية ف��إن األصحاء
عليهم التزام منازلهم وااللتزام بتعليمات
م �ن �ظ �م��ة ال� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ف �ي �م��ا ي�خ��ص
التعقيم وغسل األيدي.
وأوض� � �ح � ��ت أن األش� � �خ � ��اص ال �خ��اض �ع�ي�ن
ل �ل �ح �ج��ر امل �ن ��زل ��ي م �م��ن ت ��وج ��د اح �ت �م��االت
لحملهم ال�ف�ي��روس ت�ق��ع عليهم مسؤولية
اج�ت�م��اع�ي��ة ك �ب �ي��رة ،إذ م�ه�م��ا ك��ان��ت وزارة
ال �ص �ح��ة دق �ي �ق��ة ف ��ي إج ��راءات� �ه ��ا ف��إن �ه��ا لن
ي� �ك ��ون ب �م �ق��دوره��ا م��راق �ب �ت �ه��م ع �ل��ى م ��دار
ال� �س ��اع ��ة ،ل ��ذل ��ك ي �ع �ت �م��د األم� � ��ر ع �ل��ى م��دى
وعيهم الصحي والوطني.

في حال جاء المواطن أو
المقيم من بلد يط ّبق عليها
الحجر المنزلي فعليه:

¶ تقليل االختالط مع اآلخرين
ّ
الكمام المخصص لك
¶ لبس
¶ اتباع أساليب التعقيم
¶ االلتزام بتعاميم وزارة
الصحة وتعليماتها
¶ ُّ
تحمل األيام المعدودة
من أجل سالمة الجميع

الشطي :ليلزم كل
محجور حجرته

¶

رجال دين :المريض يأثم
إذا ع َّرض اآلخرين للعدوى
فضال ع��ن العديد م��ن ال��زم�لاء اإلعالميني من
بينهم عمار تقي ،واملذيع في قناة الراي أحمد
العنزي وداهم القحطاني وغيرهم.

رجال الدين
وأكد عدد من رجال الدين املشاركني في الحملة
أن ال �ش��رع ي�م�ن��ع ت�س�ب��ب اإلن �س��ان ب ��أي أذى ألخيه
اإلن� �س ��ان وي �ح �ت��م ال �ت �ك��ات��ف وال �ت��آخ��ي وق ��ت األزم� ��ات
واتباع اإلج��راءات التي من شأنها الحيلولة دون نقل
العدوى ،مؤكدين ان املريض يأثم إذا عرض اآلخرين
للعدوى.
ووص ��ف ال�ن��ائ��ب ع�ب��د ال��وه��اب ال�ب��اب�ط�ين ال�ح�م�ل��ة في
ت �غ��ري��دة ل ��ه ع �ل��ى ح �س��اب��ه ب��أن �ه��ا «وط �ن �ي��ة ت��وع��وي��ة
أخ�لاق �ي��ة وش��رع �ي��ة تستحق ال��دع��م» م �ق��درا ل �ـ سبقلا

القيام بمسؤوليتها اإلع�لام�ي��ة ،م��ؤك��دا أن االل�ت��زام
بالتعليمات مسؤولية الجميع حتى نعبر بالكويت
من هذا الوباء بسالم.
وخاطبت النائبة صفاء الهاشم جمهور متابعيها
عبر حسابها مطالبة اياهم بدعم الهاشتاغ «حتى
ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى س�لام��ة اب�ن��ائ�ن��ا واه�ل�ن��ا ون�س��اه��م في
توعية املجتمع بخطورة املرض».

حملة وطنية
وش��دد النائب السابق فيصل املسلم على أن الحجر
الصحي ض��رورة شرعية ووطنية وأخالقية تستحق
الدعم.
فيما ذك��ر ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق ع�م��ار العجمي ان��ه واج��ب
وطني وديني وشرعي واجتماعي وأخالقي ،مطالبا

ال �ج �م �ي��ع ب� � �ض � ��رورة االل� � �ت � ��زام ب �ت��وج �ي �ه��ات ال �ج �ه��از
الحكومي للمواطنني بشأن التزام املنزل وعدم الخروج
إال للضرورة.
وب� ��دوره ،ق��ال وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ال�س��اب��ق م.محمد
بوشهري ان دعمه للحملة يأتى انطالقا من أننا شعب
ح��ي يعي حجم مسؤوليته ف��ي حماية أب�ن��ائ��ه ،داعيا
الجميع للمشاركة.
وقال أستاذ اإلعالم في جامعة الكويت د.عمار العجمي
إن «أبسط ما يقوم به االنسان الناضج املحب للناس
وألهله ولوطنه ممن يفترض عليهم االلتزام بالحجر
هو أن ينفذ هذا االمر بنفس راضية من دون اجبار».
وتوجهت استشارية القلب املعروفة د.فريدة الحبيب
بالشكر للمشاركني في الهشتاغ الوطني ،كما شكرت
كل فرد واع يلتزم بواجبه تجاه نفسه وأهله وبلده.

«عدم االلتزام بالحجر أسرع وسيلة لنشر الوباء»

حساس
أطباء :حملة مهمة في توقيت ّ
عبدالرزاق المحسن

شيخة الجاسم

؟

كيف تطبِّ ق
الحجر المنزلي

اع�ت�ب��ر أط �ب��اء وم �س��ؤول��ون ص�ح�ي��ون أن حملة سبقلا
جاءت في ظرف حساس للغاية ويجب تضافر الجهود
إلنجاحها.
وأش � � ��اروا إل ��ى أن ح �م��اي��ة ال �ك��وي��ت م ��ن ان �ت �ش��ار ال��وب��اء
مسؤولية الجميع.
وث�م��ن اس�ت�ش��اري االم ��راض الباطنية وامل�ع��دي��ة د .غانم
ال�ح�ج�ي�لان حملة سبقلا ب�خ�ص��وص ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي،
مؤكدا انها تأتي في توقيت مناسب ،ال سيما ان هناك
ض��واب��ط يجب ان يتبعها م��ن ه��م مشمولون بالحجر،
ويجب توضحيها بشكل واضح.
واش ��ار الحجيالن ال��ى ان اب��رز ال�ض��واب��ط تتعلق ببقاء
الشخص داخل غرفة مستقلة ومعزولة عن باقي املنزل،
فضال عن وجود دورة مياه منفردة له ،مع التشديد على
التعامل الحذر من قبل اي شخص يتعامل معه ،كما انه
يفضل عدم تعامل العمالة املنزلية معهم.
واضاف الحجيالن انه يجب ان يبقى باب الغرفة مغلقا،
ع �ل��ى ان ي �ق��دم ال �ط �ع��ام ف ��ي اوان � ��ي ق��اب �ل��ة ل �ل��رم��ي وع ��دم
استخدامها مرة اخرى ،الفتا الى ضرورة توفير قمامة
خاصة ل��ه ،على ان يتم رم��ي مالبسه ف��ي كيس خ��اص،
وي�ت��م غسلها ب �ص��ورة م�ن�ع��زل��ة ،مبينا ان��ه ال ت��وج��د اي
مشاكل تتعلق في فتح النافذة للتهوية او وج��ود جهاز
التلفاز بالغرفة.
ون ��وه ،ال��ى ان��ه ينصح بتقديم ال�ط�ع��ام م��ن ق�ب��ل شخص
يكون ح��ذر في ع��دم االحتكاك معه ،مع ض��رورة غسل
قفازات اليد بعد تقديمه له ،وذلك باملاء والصابون ،مشيدا
بحملة سبقلا النابعة من مسؤوليتها االعالمية تجاه
املجتمع الكويتي.

التزام بالتعليمات
أكد رئيس وحدة ط��وارئ األطفال في مستشفى العدان
د .مرزوق العازمي ان الحجر املنزلي املوجه لالشخاص
ال �ق��ادم�ي�ن م ��ن ال� �خ ��ارج وال ��ذي ��ن اوص� ��ت وزارة ال�ص�ح��ة
بالتزامهم فيه ،يهدف الى املحافظة على الصحة العامة،
وع ��دم ان�ت�ق��ال اي ام� ��راض او ف �ي��روس��ات ال ��ى اآلخ��ري��ن،
موضحا ان حملة سبقلا جديرة باالهتمام واملشاركة،
نظرا لدورها االعالمي الهام في هذا التوقيت.
واوض��ح ال�ع��ازم��ي ان ال ��وزارة ت�ق��وم بجهود ج�ب��ارة على
مدار الساعة في مواجهة الفيروس املستجد ،حيث دعت
ال��ى تجنب اللقاءات االجتماعية وغيرها من التجمعات
ال�ع��ائ�ل�ي��ة ،وذل ��ك ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى ص�ح��ة وس�لام��ة املجتمع،
متمنيا ان يكون هناك تعاون من قبل املشمولني بإجراءات
الحجر املنزلي ،ولضمان عدم حدوث احتكاك مباشر بني
املشتبه بإصابتهم مع شرائح اخرى باملجتمع.

أطياب الشطي

أك� � ��دت ع� �ض ��وة م �ج �ل��س اإلدارة األم �ي �ن��ة
ال �ع ��ام ��ة امل� �س ��اع ��دة ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لحقوق اإلنسان املحامية أطياب الشطي
ع �ل��ى أن ال �ح �ج��ر امل �ن��زل��ي واح � ��ب وط �ن��ي
ع �ل��ى ك ��ل م ��واط ��ن ك��وي �ت��ي ق �ب��ل أن ي�ك��ون
واج��ب على الدولة نفسها أو على األف��راد
املقيمني ،م�ش��ددة على ض ��رورة أن يبادر
ص��اح��ب ال�ع�م��ل أو ال �ش��رك��ة أو امل��ؤس�س��ة،
حكومية كانت أو خاصة بمساعدة الدولة
ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال �ح �ج��ر امل �ت��زل��ي ل �ك��ل ِم ��ن هو
مشكوك ف��ي اح�ت�م��ال اصابتهم بفيروس
ك� ��ورون� ��ا ،وخ ��اص ��ة ك ��ل م ��ن دخ� ��ل ال �ب�ل�اد
ف��ي ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة م��ن ال ��دول وامل�ن��اط��ق
املوبوءة والذين بلغ عددهم باآلالف.
ودع��ت ال��ى ض��رورة أن يكون هناك م��رور
ص � �ح ��ي دوري ع � �ل ��ى ج� �م� �ي ��ع امل� �ص ��ال ��ح
الحكومية وغير الحكومية للتأكد من عدم
وجود املشتبه بإصابتهم في مقر عملهم
خ�ل�ال ف�ت��رة ال�ح�ج��ر امل �ن��زل��ي ،ن��اص�ح��ة كل
ش�خ��ص ب��ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي ب��امل�ك��وث فترة
الحجر كاملة في منزله او في غرفة خاصة
دون االختالط باملحيطني به ،حفاظا على
سالمته وعلى من معه في املنزل.
ون� ��اش� ��دت ج �م �ي��ع امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين
االل �ت��زام ب��ات�ب��اع ك��ل اإلج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة
ب�ح�ي��ث ال ت�ت�ع��دى اج � ��راءات ال�ح�ج��ر على
حرية الفرد في التنقل.

الفريح :كل مواطن
خفير ورقيب
وصول المواطنين الكويتيين من مصر (تصوير محمود الفوريكي)

وب�ي�ن ال �ع��ازم��ي ان حملة سبقلا لقيت ف��ور تدشينها
اشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل االجتماعي
وع ��دد م��ن امل�س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة واع �ض��اء بمجلس االم��ة،
مشيرا ال��ى ان االل �ت��زام ب�ض��واب��ط الحجر امل�ن��زل��ي يعود
بالنفع العام على الشخص وافراد اسرته ،وذلك في حال
التزامه بتعليمات الوزارة بهذا الصدد.

املواطنني واملقيمني.
ولفت ال��ى ان وزارة الصحة دع��ت ال��ى تجنب التجمعات
غير الضرورية ،مع االلتزام بتعليمات وضوابط الحجر
املنزلي ،مؤكدا ان سبقلا تواصل ريادتها االعالمية من
خالل اطالق مثل هذه الحملة التي تلقى اقباال ومشاركة
واسعة من خالل مواقع التواصل االجتماعي.

سالمة املخالطني

توافر االحتياجات

اشار استشاري جهاز هضمي الباطنية في مستشفى
ال�ف��روان�ي��ة د .غ��ان��م ال�س��ال��م ال��ى ان الحملة ال�ت��ي اطلقتها
سبقلا تستحق االحترام والتقدير ،وتأتي انطالقا من
مسؤوليتها تجاه املجتمع ،مبينا ان دول العالم والكويت
بينها تعمل على مكافحة ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد،
حيث ل��م يثبت حتى اآلن وج��ود ع�لاج ن��اج��ح ملكافحته
على الصعيد الدولي.
واضاف السالم ان الحجر املنزلي من شأنه املحافظة على
سالمة وصحة اف��راد املنزل واملخالطني للحالة املشتبه
بها ،فضال عن ضمانة عدم مخالطة شرائح واسعة من
املجمتع ،من خ�لال االحتكاك بهم خ��ارج اس��وار املنزل،
منوها الى ان حملة «الحجر املنزلي واجب وطني» تهدف
ال��ى ال�ت��زام املواطنني واملقيمني بتعليمات وزارة الصحة
بهذا الصدد.
واش ��ار السالم ال��ى ان ال��وع��ي الصحي مطلوب ف��ي هذه
امل��رح �ل��ة ال�ح�س��اس��ة ،ال س�ي�م��ا ان ال�ح�ج��ر امل �ن��زل��ي اثبت
فعاليته على مستوى العالم ،وهو ما تشدد عليه وزارة
الصحة التي تقوم بجهود جبارة في مواجهة الفيروس
املستجد ،وذل��ك م��ن خ�لال ب��ث رس��ائ��ل ت��وع��وي��ة واج��راء
ت �ح��دي��ث مل �ع ��دالت االص ��اب ��ة وت��وج �ي��ه ت�ع�ل�ي�م��ات ل�ع�م��وم

ش��ددت استشاري ط��ب العائلة د .ليلى الصيرفي على
اهمية الحملة التي اطلقتها سبقلا تحت شعار الحجر
املنزلي واج��ب وط�ن��ي ،حيث تـأتي ف��ي توقيت ه��ام ج��دا،
ال سيما مع وص��ول اع��داد كبيرة من املسافرين للبالد
م��ن ال �خ��ارج ،م��ؤك��دة على اهمية توفير ك��ل احتياجات
املشمولني بالحجر للحيلولة دون اضطرارهم للخروج
م��ن امل �ن ��زل .وب �ي �ن��ت ال �ص �ي��رف��ي اه �م �ي��ة وج� ��ود اص��دق��اء
او اف ��راد اس ��رة ي�ك��ون��ون ع�ل��ى درج ��ة ك�ب�ي��رة م��ن ال��وع��ي
الصحي ،للتعامل مع املحجور عليهم منزليا ،ومن خالل
حمايتهم ألنفسهم ،اوال بارتداء الكمامات وغسل االيدي
لـ 20ثانية على االقل عند مالمسة اي متعلقات خاصة
باملحجور عليه ،مؤكدة ضرورة االلتزام بتعليمات وزارة
الصحة بهذا الصدد.
واك��دت الصيرفي ان املشمولني بالحجر يتطلب منهم
الوجود في غرفة منعزلة مع استخدام الفوط واملتعلقات
ال�ش�خ�ص�ي��ة م��ن ق�ب�ل�ه��م ،ك�م��ا ان ��ه وف ��ي ح ��ال ظ �ه��ور اي
اع ��راض صحية ي�ج��ب االت �ص��ال ب��ال�خ��ط ال�س��اخ��ن ال��ذي
وفرته الوزارة ،لضمان تواصل فرق الصحة الوقائية مع
امل��وج��ود بالحجر امل�ن��زل��ي ،ومنحه ارش ��ادات وتعليمات
مباشرة.

سهام الفريح

قالت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية
ال �ط �ف��ل د .س� �ه ��ام ال� �ف ��ري ��ح أن ال �ح �ج��ر
امل �ن��زل��ي وال �ح �ج��ر ب�ك��ل أش �ك��ال��ه واج��ب
وطني يحقق األمن للبالد ،مشددة على
عال
ضرورة أن يكون الجميع على قدر ٍ
من الشعور باملسؤولية ،ومن يفتقدها
ع�ل�ي�ن��ا ج�م�ي�ع��ا ك��ل م�ن��ا خ�ف�ي��ر ورق �ي��ب
ع �ل��ى أي م ��وق ��ف أو ح ��ال ��ة ي �ص��ادف �ه��ا
حتى ولو كان شكًا أن يبلغ ذوي الشأن
واملسؤولية.
وف�ي�م��ا أش� ��ادت ب ��دور ال �ك ��وادر الطبية
واألمنية في البلد ،وجهودهم املبذولة
ف��ي سبيل ال�ت�ص��دي ل�ه��ذا ال �ب�لاء ،دعت
الى ض��رورة تضافر الجهود للتصدي
للجهالء والسلبيني بكل ح��زم ،وأن ال
تأخذنا في ردعهم لومة الئم.
واخ�ت�ت�م��ت ح��دي�ث�ه��ا ب��ال �ق��ول :ال�ك��وي��ت
ج�م�ي�ل��ة وم �ل�اذ ل �ن��ا ج�م�ي�ع��ًا ،م��واط�ن�ين
ومقيمني ،يجب الحفاظ عليها.
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كورونا

الكويت 05

يتفشى

وزراء سابقون :سبقلا س َّباقة في تعزيز الوعي
أشاد وزراء سابقون بحملة «الحجر المنزلي ..واجب وطني»،
مشيرين إلى ان سبقلا س َّباقة في خدمة المجتمع
وتحريك الوعي.
ولفت الوزراء السابقون إلى أن هذا الظرف العصيب يحتاج
تضافر الجهود ،لحماية البالد من خطر انتشار «كورونا».
حمد السالمة
ق ��ال ��ت ال � ��وزي � ��رة ال �س ��اب �ق ��ة د.م �ع �ص��وم��ة
املبارك إن الحجر الصحي يحتاج وعيًا
من املحجور عليه ومخالطيه ،وعدم أخذ
األمور بالمباالة او استهتار باإلرشادات.
وقالت املبارك لــ سبقلا :يجب ان نتعلم
من التجربة الصينية التي مارست أشد
درج��ات الحزم بتطبيق الحجر املنزلي،
خاصة أن أع��داد األس��رة الصينية قليل،
م� �ق ��ارن ��ة ب� ��األس� ��رة ال �ك��وي �ت �ي��ة أو األس ��ر
الوافدة ،خاصة في مساكن العزاب التي
يضم كل مسكن أع��دادًا كبيرة تصل إلى
ما فوق  50شخصا.
ّ
وبينت أن��ه ف��ي ال�ص�ين ك��ان يسمح لفرد
واح ��د م��ن األس ��رة ب��ال�خ��روج ك��ل ي��وم�ين،
ك �م��ا ق� ��ام م �ت �ط��وع��ون ب �ح ��راس ��ة م��داخ��ل
األح� �ي ��اء ل �ل �ت��أك��د م ��ن االل � �ت� ��زام ب��ال�ح�ج��ر
امل� �ن ��زل ��ي ي� �ج ��ب إع� � � ��داد ح �م �ل��ة إع�ل�ام �ي��ة
واسعة بشتى اللغات ،حتى يصل الهدف
للجميع ويحقق الحجر املنزلي الهدف
منه.
واش � ��ارت امل �ب��ارك ال ��ى أن ��ه خ�ل�ال الحجر
امل �ن��زل��ي ي�ج��ب ح�ظ��ر ال� �ت ��زاور وال �ق �ع��دات
ال�ت��ي ت�ه��دم ال�غ��رض م��ن الحجر املنزلي،
م �ش��ددة على التوعية ث��م ال�ت��وع�ي��ة ،وإال
ف�س�ي��اس��ة ال�ح�ج��ر امل �ن��زل��ي س�ت�ك��ون غير
ذات جدوى.

امل �ج �ت �م��ع ف ��ي وط �ن �ن��ا ال �ح �ب �ي��ب .وش ��دد
الهيفي لـــ سبقلا ع�ل��ى ان االب �ت �ع��اد عن
ّ
التجمعات وع��دم ال�خ��روج م��ن امل�ن��زل اال
للضرورة القصوى مطلب ض��روري في
املرحلة الحالية.

إجراء ضروري
وأك��د ال��وزي��ر ال�س��اب��ق د.ب ��در العيسى أن
الحجر املنزلي هو اح��د اإلج ��راءات التي
ت��وص��ي ب �ه��ا م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة،
وم �ط �ل ��وب م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ال� �ت� �ع ��اون م��ن
َ
وزارت� � � � ��ي ال �ص �ح ��ة وال ��داخ � �ل � �ي ��ة ،وب �ق �ي��ة
الهيئات املعنية في تطبيق هذا االجراء،
وع��دم مخالطة بقية أف��راد االس��رة وعدم
الخروج من املنزل الى العمل.
وب�ّي�نّ العيسى أن ال�ك��وي��ت تمر بمشكلة
ب �س �ب��ب امل �ق �ي �م�ي�ن ال� ��ذي� ��ن س �م �ح��ت ل�ه��م
الحكومة ب��ال��دخ��ول ال��ى ال�ب�لاد م��ن دون
ش �ه��ادة ال �ف �ح��ص ال �ت��ي ي �ف �ت��رض ان تتم
ّ
وطبق عليهم الحجر املنزلي،
في دولهم

معصومة المبارك:

محمد الهيفي:

الحجر الصحي يحتاج
وعيا ً من الجميع

خط الدفاع األول
لمواجهة «كورونا»

ومعظمهم ج ��اءوا ال��ى ال�ك��وي��ت م��ن دون
اسرهم ،وتجد ان عشرة منهم يسكنون
في غرفة واحدة ،اضف الى ذلك الزيارات
امل�ت�ب��ادل��ة وال�ت�ج� ّ�م�ع��ات ،وه ��ذا ك�ل��ه خ��رق
لتعليمات الحجر املنزلي ،ويساعد على
انتشار واسع النطاق للمرض.
ول �ف��ت ال ��ى ان امل �ط �ل��وب ق� ��رار س�ي��اس��ي

ص�ع��ب ،للحد م��ن ان�ت�ش��ار ه��ذا ال��وب��اء،
وه � � ��و ارج� � � � ��اع امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ال � � ��ى دول� �ه ��م
وت �ط �ب �ي��ق ال �ح �ج��ر ع �ل �ي �ه��م ه� �ن ��اك ،ال��ى
ان ينجلي ه��ذا ال��وب��اء ،وب�ع��ده��ا تفتح
ال �ك��وي��ت اب ��واب �ه ��ا ل �ك��ل ال �ط��ام �ح�ين في
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ارض �ه��ا ،ك�م��ا ك��ان��ت دائ�م��ا،
وسوف تستمر في احتضان هؤالء من

بدر العيسى:

على الجميع التعاون
مع القرارات الحكومية
دون كلل او ملل او منة.

حملة ممتازة
أم� ��ا ال� ��وزي� ��ر ال �س��اب��ق د.أح � �م� ��د امل �ل �ي �ف��ي،
فقال :حملة سبقلا م�ب��ادرة ممتازة ،ألن
املوضوع بأكمله يتطلب املزيد من الوعي
وثقافة املجتمع ،وعي من الشخص نفسه

خط الدفاع
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال وزي� ��ر ال�ص�ح��ة ال�س��اب��ق
د.م�ح�م��د الهيفي :أت�ف��ق تمامًا م��ع حملة
سبقلا ،الن الحجر املنزلي هو خط الدفاع
االول مل�ح��ارب��ة ان�ت�ش��ار وب ��اء «ك��ورون��ا»،
وتتحقق هذه الغاية بالتوعية املستمرة
من وسائل االعالم املختلفة لجميع فئات

فحص القادمين قبل الحجر المنزلي (تصوير :سيد سليم)

الكمامة وقاية

«شددوا على نشر اإليجابية وتحريك المجتمع في األزمات»

أكاديميون يتفاعلون:
الصحافة الحرة تسهم
في تحسين السلوك
االل � �ت� ��زام ب��ال �ح �ج��ر ق��د
يسرا الخشاب
ط� ��ال ب �ع��ض أص �ح��اب
ً
تفاعال مع الوسم الذي
الشهادات العليا.
أطلقته سبقلا بعنوان
وب �ي �ن��ت أن األف � � ��راد ال
«ال� � � �ح� � � �ج � � ��ر امل� � �ن � ��زل � ��ي
ي � �ل � �ت� ��زم� ��ون ب��ال �ح �ج��ر
واج ��ب وط �ن��ي» ،أش��اد
طاملا أنهم ال يشعرون
ع ��دد م��ن األك��ادي�م�ي�ين
ب� � � � � ��وج� � � � � ��ود م � �ش � �ك � �ل� ��ة
ب� � � � � �م� � � � � �ب � � � � ��ادرة سبقلا
ص �ح �ي��ة ،ف�ع�ل��ى ال��رغ��م
ل ��زي ��ادة ال �ت��وع �ي��ة ب�ين
م��ن االي �م��ان ب��ال�ق�ض��اء
األف ��راد ،م��ؤك��دي��ن على
وال�ق��در ،إال أن االل�ت��زام
دور االعالم في تثقيف
ب ��االج ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة
األف � � � � � � � � � ��راد وت � �ح � �س �ي�ن
ه � ��و م � ��ن ال �ت �ع �ل �ي �م��ات
هيفاء الكندري
سلوكياتهم.
االس�لام�ي��ة ال�ت��ي يجب
وش ��دد األس��ات��ذة على
أن ن�ل�ت��زم ب�ه��ا ،ويجب
أن ال �ص �ح��اف��ة ال �ح��رة
أن يكون لرجال الدين
ت � �س� ��اه� ��م ف� � ��ي ت �ع ��زي ��ز
ووزارة األوق � � � � � � ��اف
اإلي �ج ��اب �ي ��ة وت�ح �س�ين
دور ف ��ي إي �ص ��ال ه��ذه
السلوك ،مشددين على
املعلومات إلى األفراد.
أهمية تحريك املجتمع
وأش� � � � � � ��ادت ال � �ك � �ن� ��دري
في وقت األزمات.
ب � ��دور وزارة ال�ص�ح��ة
وذك � � � � � � � � � ��رت أس� � � � �ت � � � ��اذة
ف��ي ال�ت��وع�ي��ة ،مطالبة
ال �خ��دم��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ال�ج�م��اع��ات االسالمية
ب �ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت د.
ال� �ت ��ي ت ��دع ��ي رغ�ب�ت�ه��ا
ه �ي �ف ��اء ال � �ك � �ن� ��دري ،أن
ف ��ي ت �ط��وي��ر ال �ب�ل�اد أن
ال� �ب�ل�اد ل ��ن ت �ن �ج��ح ف��ي
ت� �س� �ع ��ى إل � � ��ى ت��وع �ي��ة
األف � � � � ��راد دي � �ن � �ي� ��ًا ،وأن
تطبيق الحجر املنزلي عبدالله الدوسري
ال � ��ذي ت�ط�ب�ق��ه م�ن�ظ�م��ة
يكون لها دور إيجابي
ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ،إال إذا ارت �ب��ط األم��ر ف��ي ال �ت �ع��ام��ل م��ع األزم � ��ة« ،إذ إن �ن��ا لم
بشكل كبير بالوعي الصحي والديني ن��ره��م ي�ت��دخ�ل��ون ل�ت��وع�ي��ة األف � ��راد ،وال
والثقافي واملسؤولية االجتماعية.
ش �ي��وخ ال ��دي ��ن م �م��ن ل �ه��م ش�ع�ب�ي��ة في
وت�س��اء ل��ت« :أي��ن الجمعيات الخيرية املجتمع الكويتي».
ال�ت��ي ت��رك��ض لجمع ال�ت�ب��رع��ات؟ وأي��ن م ��ن ج��ان �ب��ه ،أش � ��اد أس� �ت ��اذ ال �ت�س��وي��ق
دور وزارة األوق � � � � ��اف وال� �ج� �م ��اع ��ات بجامعة الكويت د .عبداهلل الدوسري،
االس�ل�ام �ي��ة م��ن ت��وع �ي��ة األف � ��راد دي�ن�ي��ًا ب��ال��وس��م ال��ذي أطلقته سبقلا ،مؤكدًا
بأهمية االلتزام بالحجر وعدم الضرر أن ال �ح �ج ��ر امل� �ن ��زل ��ي واج � � ��ب ت �ف��رض��ه
ب� ��اآلخ� ��ري� ��ن؟» ،م �ب �ي �ن��ة أن دور ال��دي��ن االن� �س ��ان� �ي ��ة وال� ��دي� ��ن وال� �ع� �ق ��ل ول �ي��س
أس ��اس ��ي ألن ع �ق��ول األف � � ��راد م��رت�ب�ط��ة واج��ب وط�ن��ي ف�ق��ط ،مبينًا أن م��ن فقد
باالسالم والدين.
ان �س��ان �ي �ت��ه ب �ت �ع��ري��ض غ �ي��ره ل�ل�ع��دوى
وأوض � �ح ��ت ال� �ك� �ن ��دري أن ق �ل��ة ال��وع��ي وع �ق �ل��ه ب �ت �ج��اه��ل ال� �ع� �ق ��وب ��ات ودي �ن��ه
ال ��دي � �ن ��ي إل� � ��ى ع� � ��دم اك� � �ت � ��راث األف� � � ��راد ب��أذي �ت��ه ل�ل�آخ��ري��ن ف �ق��د ت �ج��رد م ��ن كل
وخ��روج �ه��م م��ن ال �ح �ج��ر ،ك�م��ا أن ع��دم شيء.

أحمد المليفي:

ليس من الشجاعة
مخالفة الحجر المنزلي
ب� ��أن ه� ��ذا ال �ح �ج��ر مل�ص�ل�ح�ت��ه وم�ص�ل�ح��ة
عائلته ومجتمعه ،وثقافة مجتمع بأن
يسهم في نشر هذا املفهوم والدعوة إليه
وم �س��اع��دة امل �ح �ج��ور ع�ل�ي��ه ف��ي االل �ت��زام
بهذا الحجر.
وق � ��ال :ف��ي م �ث��ل ه ��ذه ال �ق �ض��اي��ا ال تكفي
ال� �ق ��وان�ي�ن م �ه �م��ا ك ��ان ��ت ش��دت �ه��ا وش ��دة
ع �ق��وب �ت �ه��ا ،وه� � ��ذا ط �ب �ع��ًا ال ي �ع �ن��ي ع��دم
أه�م�ي�ت�ه��ا؛ ف��ال �ق��ان��ون م �ه��م ،ول �ك��ن ثقافة
املجتمع وثقافة الفرد أكثر أهمية.
وت��اب��ع :أش �ك��ر ج��ري��دة سبقلا ع�ل��ى ه��ذا
امل�ج�ه��ود ،وه��ذه الحملة املهمة ف��ي مثل
ه� � ��ذه ال � � �ظ� � ��روف؛ ألن � �ه ��ا ت� �ج � ّ�س ��د ال� � ��روح
ال��وط�ن�ي��ة ل�لإع�لام امل �س��ؤول ت�ج��اه وطنه
واملقيمني عليه.
ّ
ووج� ��ه رس��ال��ة ل�ل�م�ح�ج��ور ع�ل�ي��ه :إن ه��ذا
ال� �ح� �ج ��ر ي� ��أت� ��ي مل �ص �ل �ح �ت��ك وم �ص �ل �ح��ة
املجتمع ،وليس من الشجاعة وال الروح
الوطنية أو النظرة االنسانية أن تخالف
ذل � � ��ك ،ف ��امل� �س ��ؤول� �ي ��ة م �ش �ت ��رك ��ة ل �س�لام��ة
الجميع ،فال تكن سببًا في نشر املرض،
وال تكن سببًا في إيقاع الضرر باآلخرين،
وقد يكونون من أقرب الناس لك.

مؤسسات المجتمع المدني:

يد الحكومة ال تصفق وحدها
مي السكري
أش� ��اد م�م�ث�ل��و م��ؤس �س��ات امل �ج�ت�م��ع امل��دن��ي
بحملة سبقلا ،م��ؤك��دي��ن أن «ي��د الحكومة
ال تصفق وح��ده��ا» ،فكلنا م �س��ؤول��ون عن
خدمة البالد وحمايتها من الوباء.
وأش� � � ��اروا ال� ��ى أن ال �ت �ص��دي ل �ه��ذا ال��وب��اء
مسؤولية الجميع ،مشددين على ض��رورة
تضافر الجهود والتعاون في نشر الوعي
للحفاظ على أمن البالد وسالمة املجتمع.
واع� �ت� �ب ��ر ع �ض��و م �ن �ظ �م��ة ال �ع �ف��و ال��دول �ي��ة
وع�ض��و مجلس إدارة الجمعية الكويتية
لحقوق اإلن�س��ان مشاري السند أن الحجر
املنزلي قبل أن يكون مطلبًا صحيًا ووطنيًا
هو واجب ديني ومطلب أخالقي لعدم نقل
العدوى للمجتمع وهي إج��راءات احترازية
لكل املشتبه بهم لغاية االن�ت�ه��اء م��ن فترة
الحجر.
وبينما ش��دد على ض ��رورة تعزيز الثقافة
املجتمعية وااللتزام بالتعليمات الصحية
الصادرة من الجهات الرسمية ،أكد السند
أن��ه ي�ج��ب ع�ل��ى ك��ل م��واط��ن وم�ق�ي��م االل �ت��زام

طوعيًا إج� ��راءات ال��دول��ة واح �ت��رام القانون
وال� �ق ��رارات ال �ص��ادرة م��ن ال�ج�ه��ات املعنية،
ومن يخالف هذه اإلج��راءات فال بد أن يتم
التعامل معه باستخدام القوة الجبرية.
وثمن الجهود التي بذلتها ومازالت تبذلها
الدولة حيث إنها تكفلت بكل شيء ،كما أنها
وفرت أعلى مستوى من الخدمات الصحية
والفندقية واملعيشية وكل املستلزمات.
ك� �م ��ا أش � � ��اد ال� �س� �ن ��د ب �ش �ف��اف �ي��ة ال �ح �ك��وم��ة
ً
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ت�ع��ام�ل�ه��ا م��ع ال �ح��دث ف�ض�لا
ع��ن امل�ت��اب�ع��ة ال ��دوري ��ة ل �ع��دد ال �ح ��االت بكل
لحظة وتقديم كل طرق العالج ،مثنيًا على
تعامل الحكومة مع املرض والحد من سرعة
انتشاره ومكافحته بشتى الطرق الوقائية
املعتمدة من منظمة الصحة العاملية.

فيروس اإلشاعات
من جانبه ،أشاد مدير إدارة املتابعة لشؤون
مجلس ال� ��وزراء وم�ج�ل��س األم ��ة وامل�ت�ح��دث
ال��رس �م��ي ع ��ن م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة
ناصر الشليمي بمبادرة سبقلا في تدشني
ال �ه��اش �ت��اغ ،م�ع�ت�ب�رًا أن ال �غ��اي��ة ن�ب�ي�ل��ة ج�دًا

وض ��رورة ملحة مل��واج�ه��ة ف�ي��روس ك��ورون��ا
ال� ��ذي ب ��دأ ي�ت�غ�ل�غ��ل وي �ف �ت��ك ب��ال �ع��ال��م ،ف�ه��ذا
الوباء يتناقل بني الناس بشكل سريع جدًا.
وشدد على أهمية االلتزام بالحجر املنزلي
واالب �ت �ع��اد ع��ن ال�ت�ج�م�ع��ات ال�ت��ي ت�ع��د بيئة
خصبة للفيروس ف��ي االن�ت�ش��ار ف��ي سبيل
التصدي لهذا الوباء ،مبينًا أن هذا االلتزام
يتحقق ع�ب��ر ال�ت��وع�ي��ة الصحية وتوضيح
خ �ط��ورة ه��ذا ال�ف�ي��روس وس�ه��ول��ة ان�ت�ش��اره
بني الناس.
وطالب الجميع التزام توجيهات وتعليمات
وإرش � ��ادات وزارة ال�ص�ح��ة ف��ي ال��وق��اي��ة من
الفيروس وإجراء الفحص الدوري الوقائي
األسري داخل املنزل وأبسطها مراقبة درجة
الحرارة واعراض الفيروس ،وأن يكون أفراد
االس � ��رة رق� �ب ��اء ب�ع�ض�ه��م ع �ل��ى ب �ع��ض ،وأن
ي�ت�ع��اون جميع أف ��راد املجتمع لخلق بيئة
صحية مناسبة والتي ترتكز على الوقاية
وأن ي�ك��ون املجتمع خ�ي��ر داع ��م ل�ل��دول��ة من
خالل التزامه التعليمات.
كما دع��ا ال��ى أهمية ع��دم ان�ج��راف املجتمع
خلف الشائعات وضرورة تقصي الحقائق

واألخ �ب��ار م��ن ال�ج�ه��ات اإلع�لام�ي��ة الرسمية
ال �خ��اص��ة ب��ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،م�ع�ت�ب�رًا
أن ف� �ي ��روس اإلش� ��اع� ��ات ه ��و أخ �ط ��ر أن� ��واع
الفيروسات.

فهم واستعداد
أم� ��ا ال �ن��اش��ط ال �ح �ق��وق��ي م .ع � ��ادل ال �ق�ل�اف،
ف ��رأى أن ال�ح�ج��ر امل �ن��زل��ي ي�ح�ت��اج إل ��ى فهم
واس �ت �ع��داد نفسيني مل��ن ي��ري��د االل �ت ��زام ب��ه،
وك ��ذل ��ك ي �ح �ت��اج ت�ش�ج�ي�ع��ًا م ��ن ب�ق�ي��ة اف ��راد
املجتمع للمضطرين له.
وأض� ��اف ال �ق�ل�اف :ف��ات�ن��ا ق�ب��ل ان�ت�ش��ار وب��اء
الكورونا توعية وتدريب األف��راد واملجتمع
على إجراءات واستعدادات حاالت الكوارث
والطوارئ ،فلم نتعلم نحن ولم نعلم أبناءنا
ذلك ،مع توافر كل اإلمكانات والوقت ،بسبب
إهمالنا ملفهوم الوعي الصحي.
ول� �ف ��ت ال� �ق�ل�اف إل � ��ى ال� �ح ��اج ��ة إل � ��ى اب �ت �ك��ار
وس� ��ائ� ��ل وط � � ��رق ت� �س ��اع ��د األش� � �خ � ��اص ف��ي
الحجر املنزلي على التواصل البناء معهم
لتشجيعهم على االستمرار وتطبيق جميع
اإلجراءات املطلوبة.

اآلالف تفاعلوا وجسدوا المسؤولية الوطنية

مغردونً :
يدا بيد مع سبقلا لحماية الكويت
خالد الحطاب
ت �ف��اع��ل آالف م ��ن امل� �غ ��ردي ��ن م ��ع ال��وس��م
ال� ��ذي أط�ل�ق�ت��ه سبقلا ب �ع �ن��وان #ال�ح�ج��ر
املنزلي واج��ب وط�ن��ي ،إذ غ� ّ�رد مواطنون
وس� � �ي � ��اس� � �ي � ��ون وم � � �س� � ��ؤول� � ��ون وب� �ع ��ض
م ��ؤث ��ري م ��واق ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
بأهمية االلتزام بالحجر املنزلي تفعيال
للمسؤولية الوطنية واالجتماعية ،بينما
استخدم البعض الوسم لتوصيل آرائهم
عن أوض��اع التعامل مع فيروس كورونا
في البالد ،وأجمعوا على أنهم يدا بيد مع
سبقلا لحماية الكويت.
وب�ي��ن ت��ره �ي��ب غ �ي��ر امل �ل �ت��زم�ي�ن ب��ال�ح�ج��ر

املنزلي بإنزال العقوبات عليهم ،وترغيب
آخ��ري��ن ل�ل�ت�ح�ل��ي ب ��األخ�ل�اق وع� ��دم إي ��ذاء
الغير ،ب��رزت توجهات أخالقية مختلفة
ب�ين امل �غ��ردي��ن ،فبعض امل�غ��ردي��ن ش��ددوا
على ضرورة فرض الغرامات على املخلني
بالحجر امل�ن��زل��ي أس��وة ب��ال��دول األخ��رى،
ب�ي�ن�م��ا ات �خ��ذ ب�ع��ض امل �غ��ردي��ن ت��وج�ه��ات
أخ ��رى إلق �ن��اع األف ��راد ب�ع��دم ال �خ��روج من
املنزل.

إيثار وتضحية
واع�ت�ب��ر ب�ع��ض امل �غ��ردي��ن أن ح��ب ال��وط��ن
وال�ت�ض�ح�ي��ة واإلي� �ث ��ار ال �ت��ي ج�ب��ل عليها
أه ��ل ال �ك��وي��ت ت�ق�ت�ض��ي أن ي�ل �ت��زم ك��ل من

ج��اء م��ن دول��ة م��وب��وءة بالحجر املنزلي
حتى ال يعرض غيره للخطر ،كما تطرق
عدد من املغردين إلى املسؤولية الدينية
التي تقع على عاتق املسلم في املجتمع،
وتستوجب أال يتسبب ف��ي إي ��ذاء الغير،
ف �ي �م��ا ذه� ��ب ال �ب �ع��ض إل� ��ى اع �ت �ب��ار األم ��ر
معصية محرمة.
وب��ال �ل �ع��ب ع �ل��ى ال ��وت ��ر ال �ع��اط �ف��ي ،ي�ب�ين
بعض املغردين أن عدم االلتزام بالحجر
امل �ن��زل��ي ق ��د ي � ��ؤدي إل� ��ى م� ��رض امل �ق��رب�ين
م��ن األه��ل أو األص��دق��اء وق��د يتسبب في
م�ع��ان��اة ل�لأح�ب��اء ،ف��األوج��ب أال يستهني
األف � ��راد ب�ك�س��ر ال �ح �ج��ر ،وأك ��د آخ� ��رون أن
أب�س��ط م��ا ق��د يقدمه ال�ف��رد لوطنه ه��و أن

ي�ح�م��ي األف� ��راد وامل��واط �ن�ين اآلخ��ري��ن من
احتمالية وصول الوباء.
وطالب عدد من املسؤولني والشخصيات
العامة بضرورة التفاعل مع الوسم ودعم
الحملة التي أطلقتها سبقلا ،إضافة إلى
توعية املقربني بأهمية االلتزام بالحجر
امل� �ن ��زل ��ي ،ح �ت��ى ي �ك ��ون ك ��ل ف� ��رد م �س��ؤول
ع��ن محيطه وم�ع��ارف��ه ،كما ش ��ددوا على
اآلخ��ري��ن ب �ض��رورة ال�ب�ق��اء ب��امل�ن��زل وع��دم
االختالط باآلخرين.

 06الكويت

كورونا

ً
مواطنا
تأجيل إجالء 280
عن القاهرة

سوق السمك..
زحمة مقيمين وال وقاية

محمد المصلح
ُ
ألغيت أمس رحلة «الخطوط الجوية الكويتية» التي كانت مخصصة
إلجالء املواطنني الكويتيني املتواجدين في القاهرة ،والبالغ عددهم
ما يقارب  280مواطنا ،حيث تقرر تأجيلها أليام عدة.
وق��ال مصدر لـ سبقلا إن سفارة الكويت في القاهرة تبذل جهودا
الج�ل�اء امل��واط��ن�ين ف��ي م��ص��ر ،ب��ع��د إي��ق��اف ال��رح�لات ال��ج��وي��ة ،ضمن
اإلجراءات الصحية الوقائية الطارئة ملنع انتشار االمراض الوبائية.
وأفاد املصدر بأن الرحلة كان مقررا ان تصل البالد مساء أمس ،اال
ان ترتيبات مستجدة أدت الى تأجيلها.
نّ
وبي املصدر انه تم نقل عدد كبير من املواطنني عن طريق الحافالت
الى احد الفنادق في القاهرة ،تمهيدا لترتيب كل األمور اللوجستية
الستكمال اجالء املواطنني من القاهرة.

يتفشى
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زحمة في سوق السمك

ش��ه��د س���وق ال��س��م��ك ف���ي م��ن��ط��ق��ة ش����رق ،ام���س،
زحمة مضاعفة من املقيمني وقلة من املواطنني.
ول��وح��ظ اك��ت��ظ��اظ ال��س��وق ب��أع��داد ك��ب��ي��رة من
دون االل����ت����زام ب���ال���ق���واع���د ال��ص��ح��ي��ة وارت�����داء
الكمام.
ورغ��م التحذيرات الحكومية من عدم التجمع
وتقليل زي���ارة ال��دي��وان��ي��ات وال��ت��ج��م��ع��ات ،فإن

س����وق ال��س��م��ك (أم������س) ظ���ل ب��ع��ي��دا ع���ن رق��اب��ة
ال��دول��ة ،ال سيما وزارة الصحة التي يتوجب
عليها اتخاذ إج��راءات وقائية ،خشية انتشار
فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بحراج السمك فقد ارتفع سعر
ك��ود ال��زب��ي��دي إل��ى  160دي��ن��ارا وك���ود الشعوم
بـ 41دينارًا.
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كورونا

يتفشى

الكويت 07

وكيل «الصحة» لشؤون األدوية د .عبدالله البدر لـ سبقلا:

ً
نختبر حاليا  6أجهزة متطورة لفحص كورونا
حمد السالمة
ك�ش��ف وك�ي��ل وزارة ال�ص�ح��ة املساعد
لشؤون األدوي��ة والتجهيزات الطبية
د.ع �ب��د اهلل ال �ب��در أن ال�ص�ح��ة طرحت
م�م��ارس��ة م �ح��دودة األس �ب��وع املاضي
ل� �ش ��راء األج � �ه� ��زة امل� �ت� �ط ��ورة ل�ف�ح��ص
ف�ي��روس ك��ورون��ا ال�ت��ي تظهر نتيجة
التحليل ف��ي غ�ض��ون  10دق��ائ��ق ،كما
انفردت سبقلا بنشر ذلك في عددها
الصادر في  3مارس الجاري.
وق � ��ال ال� �ب ��در ل� �ـ سبقلا إن امل �م��ارس��ة
ت� �ق ��دم ل� �ه ��ا ح� �ت ��ى اآلن أك� �ث ��ر م� ��ن 40
شركة ،مشيرا إلى أن  6شركات منها
أح �ض��رت ع �ي �ن��ات م��ن ت �ل��ك األج �ه��زة،
ويجري حاليا معاينتها وتجربتها.
وأض��اف أن األجهزة وهي من أميركا
وب� ��ري � �ط� ��ان � �ي� ��ا وال � � �ص� �ي��ن وأوروب � � � � � ��ا،
يجري حاليا تجربتها على مرضى
مصابني بفيروس ك��ورون��ا ،وآخرين
غير مصابني بالفيروس ،إلى جانب
مراجعني عاديني ،بهدف معرفة مدى
كفاء تها.
وع��ن ع��دد األج�ه��زة التي ستشتريها
ال �ك��وي��ت وال�ك�ل�ف��ة امل�ت��وق�ع��ة ل �ه��ا ،ق��ال
ال �ب��در إن ال �ك��وي��ت س�ت�ش�ت��ري مليون
جهاز بتكلفة ال تزيد على  5ماليني
دينار.
وح��ول طبيعة ه��ذه األج�ه��زة وكيفية
ع �م �ل �ه��ا ،أوض � � ��ح ال � �ب� ��در أن ال �ج �ه��از
يستخدم ملرة واحدة فقط ،ألنه يشبه
فحص السكر أو فحص الحمل.
وح� � �س � ��ب ال � � �ب� � ��در ،ت� �ت� �ض� �م ��ن ع �م �ل �ي��ة
ت� �ش� �خ� �ي ��ص ال� � �ف� � �ي � ��روس  4خ � �ط� ��وات
ت �ب��دأ ب��أخ��ذ ع�ي�ن��ة ال ��دم م��ن الشخص
ووض� �ع� �ه ��ا ع� �ل ��ى ال� �ج� �ه ��از ال �ك��اش��ف
وإض��اف��ة امل�ح�ل��ول امل�خ�ب��ري وان�ت�ظ��ار
ظ� �ه ��ور ال �ن �ت �ي �ج��ة خ �ل��ال  10ال � ��ى 15
دقيقة.
وأش� ��ار إل ��ى أن م��زاي��ا ه ��ذا ال �ن��وع من
الفحوصات مقارنة بفحص ال�ـ PCR
ت �ت �م �ث��ل ف ��ي س ��رع ��ة ظ� �ه ��ور ال �ن �ت��ائ��ج
ودق � ��ة وس �ه��ول��ة ق��راء ت �ه��ا وام �ك��ان �ي��ة
استخدامها في اي مكان.

ملفها سيحال إلى النيابة

ضبط شركة تعيد تعبئة كريمات تجميل وتبيعها
¶البدر :ضبط عبوات فارغة وعلب ورقية مطبوعة في البالد لتعبأ في مقر الشركة

د.عبدالله البدر

شراء مليون
جهاز بتكلفة
ال تزيد على 5
ماليين دينار
 40شركة تقدمت
لممارسة الصحة
لشراء األجهزة
 6شركات قدمت
عينات ألجهزة
من أوروبا وأميركا
وبريطانيا والصين

كراتين معدة إلعادة التعبئة ..وفي اإلطار ستيكرات لإليهام بأن المنتج أصلي

أعلن وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الرقابة
ال��دوائ �ي��ة وال �غ��ذائ �ي��ة ،د .ع �ب��داهلل ال �ب��در ،ع��ن ضبط
إح��دى الشركات امل��وردة لحقن وكريمات التجميل
ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ح ��ول ��ي ت� �ق ��وم ب� ��إع� ��ادة ت �ع �ب �ئ��ة ه��ذه
الكريمات في عبوات غير العبوات األصلية وبيعها
للعيادات والصيدليات ،مما يعد مخالفة لقانون
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول األدوية رقم  ٢٨لسنة
 ،١٩٩٦كما تم ضبط بعض األصناف غير املسجلة،
منها حقن بوتوكس.

فريق «التعليم اإللكتروني» ّ
دشن تصميم مواد «التعلم عن ُبعد»

إلغاء اختبار الـ SATالعالمي
لطلبة الثانوية
هاني الحمادي
سبب انتشار فيروس كورونا إلغاء اختبار
ال� � �ـ SATال �ع��امل��ي ل�ط�ل�ب��ة امل��رح �ل��ة ال�ث��ان��وي��ة
ال�ت��اب�ع�ين ل�ن�ظ��ام التعليم األم�ي��رك��ي ،ال��ذي
ك��ان م��ن امل�ق��رر إج ��راؤه ف��ي م��ارس الجاري
بمراكز االختبارات املعتمدة.
وارسلت املؤسسة األميركية العاملية The
 College Boardرس��ال��ة نصية عبر البريد
اإلل�ك�ت��رون��ي ال��ى جميع الطلبة املسجلني
ح � � ��ول ال � �ع � ��ال � ��م ،وم� �ن� �ه ��م ط� �ل� �ب ��ة ال� �ك ��وي ��ت
الدارسون في املدارس األميركية ،تخبرهم
بإلغاء االختبار حفاظًا على صحة الطلبة
وس�لام �ت �ه��م ،وذل� ��ك ب �ع��د رص ��د ال �ت �ط��ورات
ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��ان� �ت� �ش ��ار ف� � �ي � ��روس ك� ��ورون� ��ا
املستجد  ،COVID-19الذي أدى إلى إغالق
املدارس ومراكز االختبارات في العديد من
الدول.
وأكدت رد جميع مبالغ التسجيل الخاصة
بالطلبة خ�لال  7أي ��ام ،على أن يفتح باب
التسجيل في االختبار مجددًا في  2مايو
املقبل.
وي �ع ��د ام �ت �ح��ان ال� � � �ـ SATم �ط �ل �ب��ا أس��اس �ي��ا
ل�ل�ق�ب��ول ف��ي ال �ج��ام �ع��ات األم �ي��رك �ي��ة وع��دد

«تطوير المناهج» دعت
المبادرين إلى المشاركة
في صناعة محتوى
البوابة التعليمية
م��ن الجامعات العربية ،خ��اص��ة ف��ي مصر
واألردن والسعودية ،وهو اختبار أميركي
عاملي معترف به في أغلب دول العالم التي
ت�ه��دف إل��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ج ��ودة التعليم،
وتجريه مؤسسة .College Board

التعليم اإللكتروني
من جانب آخر ،وبينما أعلن وزير التربية
وزير التعليم العالي د .سعود الحربي قبل
يومني عن إطالق املرحلة األولى من الخطة
التشغيلية مل�ش��روع التعليم اإلل�ك�ت��رون��ي،
ّ
دش��ن الفريق املختص بتصميم وتطوير
م��واد «التعلم عن بعد» ومصادرها ،عمله
ب� �م ��واء م ��ة امل �ع��اي �ي��ر ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�ت�ص�م�ي��م

وإم �ك��ان��ات ب��واب��ة ال �ك��وي��ت التعليمية من
ج �ه��ة ،واح �ت �ي��اج��ات ال � � ��وزارة ف ��ي ال��وض��ع
الراهن من جهة أخرى.
وش� � ��رع «ال �ت �ع �ل �ي��م االل� �ك� �ت ��رون ��ي» ب��وض��ع
ب��رن��ام��ج ال�ع�م��ل وف �ق��ا ل�ل�خ�ط��ة التشغيلية
للمشروع ،معلنًا استعداده الستقبال أي
م�ش��ارك��ات أو اق �ت��راح��ات ت�خ��دم ال�ع�م��ل في
هذا املجال.
ك �م��ا دع ��ت إدارة ت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج ب� ��وزارة
التربية امل�ب��ادري��ن الراغبني باملشاركة في
ص�ن��اع��ة م�ح�ت��وى ال �ب��واب��ة التعليمية إل��ى
إرس��ال السيرة ال��ذات�ي��ة ،م��ع إرف��اق نموذج
م ��ن أع �م��ال �ه��م وم �ق �ت��رح��ات �ه��م إل� ��ى ال �ب��ري��د
اإللكتروني.
وأكدت حرصها على تحقيق مبدأ التعاون
والشراكة املجتمعية مع مختلف الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �ق �ط��اع ال �خ��اص وم�ن�ظ�م��ات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ،وال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي امل �ج��ال
التعليمي ،وذل��ك لوضع اآلل�ي��ات والحلول
امل�ق�ت��رح��ة ل �ت �ف��ادي ع��واق��ب اس �ت �م��رار أزم��ة
ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،وات� �خ ��اذ كل
اإلج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى صحة
ال�ط�ل�ب��ة وس�لام�ت�ه��م م��ع ت��وف�ي��ر اإلم�ك��ان��ات
املتاحة للتحصيل العلمي.

البعض خرجوا ليالً لتدخينها في الفضاء المفتوح

«شيشة» على الشواطئ بدل المقاهي!
عبدالرزاق المحسن
ب �ع��د أن أغ �ل �ق��ت امل �ق��اه��ي أب��واب �ه��ا ف ��ي وج��ه
محبي «الشيشة» ،بناء على قرارات الجهات
املعنية التي حظرت هذا النوع من التدخني،
ً
ّ
«املشيشون» ح�لا باللجوء إل��ى بعض
وج��د
الشواطئ ،حيث رصدت عدسة الزميل بسام
زي � ��دان ع� ��ددًا م��ن رواد أح ��د ال �ش��واط��ئ ،وق��د
اصطحبوا «الشيش» معهم أثناء جلوسهم
ً
ليال برفقة أسرهم في هذا الفضاء املفتوح.
إل��ى ذل ��ك ،ح ��ذرت الحملة ال��وط�ن�ي��ة للتوعية
م ��ن م ��رض ال �س��رط��ان (ك � ��ان) م ��ن أن ت��دخ�ين
«ال �ش �ي �ش��ة» ي�ع�ت�ب��ر م��ن م�س�ب�ب��ات ال �س��رط��ان
ال��رئ�ي�س�ي��ة ،الس�ي�م��ا س��رط��ان ال ��رأس وال��رق�ب��ة
والرئة واملثانة والرحم.
وق� ��ال� ��ت ال �ح �م �ل ��ة ف� ��ي ب � �ي ��ان ل� �ه ��ا ام � � ��س ،إن
«ال�ش�ي�ش��ة» أص�ب�ح��ت اآلن ف��ي ض��وء انتشار
م ��رض ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د (ك��وف �ي��د )-19أك�ث��ر

شيشة نسائية !

خ� �ط ��ورة ع �ل��ى ص �ح��ة اإلن � �س� ��ان ،ح �ي��ث إن�ه��ا
م�ص��در لنقل ال �ف �ي��روس��ات ،وذل ��ك ألن بعض
املقاهي ال تغير األنبوب بعد استخدامه ،وقد
ثبت أن األن�ب��وب ليس وح��ده الوسيط لنقل
العدوى من شخص آلخر ،بل إن ملس األيدي

للشيشة يسهم في انتقال الفيروسات ،وكذلك
م ��اء «امل �ع �س��ل» ق��د ي�ن�ق��ل ال �ع ��دوى ب�ع��د ق�ي��ام
شخص مصاب بالنفث فيه ،فبالتالي تغيير
القطعة ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي تسمى «امل�ب�س��م» ال
تكفي لحماتيك من انتقال الفيروس.

وقال د .البدر ،في تصريح صحافي :إن هذا جاء بعد
أن تابع فريق من املفتشني التابعني إلدارة تفتيش
األدوي��ة مصادر بعض األص�ن��اف غير املسجلة في
وزارة الصحة ،التي يجري ضبطها في الكثير من
العيادات الخاصة ،وخصوصا ع�ي��ادات التجميل،
حيث تمكن الفريق من ضبطها بالتعاون مع وزارة
التجارة.
وأضاف أن الفريق وجد كميات من الكورتيزون على
هيئة ب ��ودرة مصدرها ال�ص�ين ،وه��ي غير مسجلة

بوزارة الصحة ،ويعتقد أنه يجري خلطها مع مواد
ُ
أخرى وتباع من دون معرفة مكوناتها.
وختم د .البدر بالقول انه جرى أيضًا ضبط كميات
كبيرة من العبوات الفارغة والعلب الورقية املطبوعة
في مطابع محلية في الكويت ليجري تعبئتها في
مقر الشركة ،علما أن املخزن ال��ذي يجري التخزين
وإعادة التعبئة فيه غير مرخص من وزارة الصحة،
مؤكدًا أن��ه يجري استكمال كل االج��راء ات لتحويل
امللف الى النيابة العامة.
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زحمة غير مبررة لشراء الخبز (تصوير :محمود الفوريكي)

هجمة على األسواق ..والحكومة تطمئن :الوضع طبيعي

هلع غير مبرر ..فاألمور تحت السيطرة
¶ مجلس الوزراء :إجازة في جهات الدولة حتى  29الجاري
أبرز قرارات مجلس الوزراء

يسرا الخشاب
ف��ي مشهد؛ ي��دل على الهلع غير املبرر،
ت �ق��اط��رت ج �م��وع امل��واط �ن�ي�ن وامل�ق�ي�م�ين
ع � �ل� ��ى األس� � � � � � � ��واق ام � � � � ��س ،ف � � � ��ور إع� �ل ��ان
مجلس ال ��وزراء ع��ن جملة م��ن ال�ق��رارات
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،أب ��رزه ��ا ت�ع�ط�ي��ل ال�ع�م��ل
ف��ي ال�ج�ه��ات الحكومية وال�خ��اص��ة ملدة
أس� �ب ��وع�ي�ن ،ووق� � ��ف ال� ��رح�ل��ات ال �ج��وي��ة
ال�ت�ج��اري��ة وق�ص��ر ال �ق��ادم�ين ع�ب��ر امل�ط��ار
ع�ل��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين وأق��ارب �ه��م م��ن ال��درج��ة
األولى.
عقب ه��ذه ال �ق��رارات ش�ه��دت الجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة واألس � � ��واق امل� ��وازي� ��ة زح�م��ة
م� �ض ��اع� �ف ��ة ،ل� � �ش � ��راء ال� �س� �ل ��ع ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة
وغ �ي��ره��ا ل�ت�خ��زي�ن�ه��ا ،وه ��و م ��ا اع�ت�ب��ره
ال �ب �ع��ض ت �ص� ّ�رف��ًا ال داع� ��ي ل ��ه؛ ف��األم��ور
ت �ح��ت ال �س �ي �ط��رة ،وك ��ل ه ��ذه اإلج � ��راء ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ه��دف �ه��ا م �ح��اص��رة ف �ي��روس
كورونا ومنع انتشاره في البالد.
وق��ال رئيس مركز التواصل الحكومي
الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق
امل � � ��زرم إن م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ق� ��رر خ�ل�ال
اج �ت �م��اع��ه االس �ت �ث �ن��ائ��ي ام� ��س اع �ت �ب��ار
الفترة م��ن ال�ي��وم (الخميس امل��واف��ق 12
م ��ارس ال� �ج ��اري) إل ��ى ال�خ�م�ي��س  26من
ال �ش �ه��ر ن �ف �س��ه ع �ط �ل��ة رس �م �ي��ة ،ع �ل��ى أن
يستأنف الدوام يوم األحد  29الجاري.

قواعد وإجراء ات
وقال املزرم في املؤتمر الصحافي ،الذي
ع� �ق ��ده ف ��ي م ��رك ��ز ال� �ت ��واص ��ل ال �ح �ك��وم��ي
بقصر ال�س�ي��ف :إن مجلس ال� ��وزراء قرر
أيضا تكليف نائب رئيس الوزراء وزير
ال��داخ�ل�ي��ة وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال� � ��وزراء ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة الصحة

1

تعليق رحالت الطيران من الكويت وإليها اعتباراً من
منتصف ليل يوم الجمعة  13/3/2020حتى إشعار
آخر ،وتقتصر الرحالت القادمة إلى الكويت على
المواطنين وأقاربهم من الدرجة األولى.

2

منع التواجد داخل جميع صاالت المطاعم
والمقاهي ،بما فيها التي داخل مراكز التسوق.

3
4
زحام تسوُّ ق في أحد أسواق الخضار

والجهات املعنية بإصدار ق��رار القواعد
واإلجراء ات الالزمة النتظام الفئات التي
تكون أعمالها ضرورية لسير وانتظام
املرافق العامة التابعة لكل منها.

وذكر املزرم أن املجس قرر في اجتماعه
االس�ت�ث�ن��ائ��ي ام��س م�ن��ع ال�ت��واج��د داخ��ل
ص��االت املطاعم وامل�ق��اه��ي ،بما ف��ي ذلك
املوجودة داخل مراكز التسوق ،وإغالق

التجارة تثبِّ ت أسعار السلع ..وتحظر تصديرها
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارًا وزاريًا بحظر تصدير السلع واملنتجات
الغذائية واألدوي���ة واملستلزمات وامل��ع��دات الطبية بجميع أنواعها خ��ارج ال��ب�لاد إال بموافقة
مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان أم��س إن ال��ق��رار ينص على معاقبة ك��ل م��ن ل��م يلتزمه بالعقوبات
املنصوص عليها بالقانون رقم  ١٠لسنة  ١٩٧٩املشار إليه.
كما أصدر الروضان قرارًا بتثبيت أسعار جميع أنواع السلع الغذائية .وقالت الوزارة في بيان
أمس إن تثبيت أسعار بيع كل أنواع السلع الغذائية للجمهور ،واعتبار األسعار السائدة قبل
صدور هذا القرار هي الحد األعلى لها للتعامل بها وال يسمح بتجاوزها.

األن ��دي ��ة وامل �ع��اه��د ال�ص�ح�ي��ة ال �خ��اص��ة،
وذل ��ك ض�م��ن االج� � ��راء ات ال �ت��ي تتخذها
ال � ��دول � ��ة مل ��واج� �ه ��ة ت� ��داع � �ي� ��ات ف� �ي ��روس
كورونا املستجد (كوفيد ــــ .)19
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ط�م��أن��ت وزارة ال�ت�ج��ارة
والصناعة أمس بأن جميع مراكز أفرع
التموين املتواجدة في محافظات البالد
الست مفتوحة يوميا لخدمة املواطنني.
وأوض � �ح� ��ت ال � � � ��وزارة ف ��ي ت �غ ��ري ��دة ع�ب��ر
موقع التواصل االجتماعي (تويتر) ان
العمل في تلك املراكز سيكون ابتداء من
الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة
مساء.
كما طمأنت الحكومة بأن هذه اإلجراء ات
ال تدعو للذعر والهلع ،وهي مؤقتة.

5

إغالق األندية والمعاهد الصحية الخاصة.
أ – تعتبر الفترة من يوم الخميس  12/3/2020إلى
يوم الخميس  26/3/2020إجازة رسمية على أن
يستأنف الدوام الرسمي يوم األحد .29/3/2020
ب – يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة
والجهات المعنية بإصدار قرار بالقواعد واإلجراءات
الالزمة النتظام الفئات التي تكون أعمالها ضرورية لسير
وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منها.
تكليف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالتحذير
من مخاطر التجمعات والتوعية باإلجراءت االحترازية
الالزمة لتجنب أسباب العدوى في المساجد ودور
العبادة بما يراعي الظروف االستثنائية.

..والبنوك

طوابير أمام مخبز الشعب (تصوير :بسام زيدان)

تسابق لشراء السلع

 ..شراء الخضار والفاكهة

أين الخبز

طوابير أمام الكاشير
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مركز أرض المعارض ..جاهز لفحص المقيمين
ف��ي إط��ار اإلج� ��راء ات ال��رام�ي��ة إل��ى مواجهة
فيروس كورونا ،تفقد مسؤولون صحيون
مركز الفحص الجديد ف��ي أرض املعارض
ب �م �ن �ط �ق��ة م � �ش� ��رف أم � � ��س ،واط � �ل � �ع� ��وا ع �ل��ى
التجهيزات املستمرة.
وقال الوكيل املساعد لشؤون الخدمات م.
عبدالعزيز الطشة إن هذا املركز سيستقبل
امل� ��راج � �ع�ي��ن ب� �ش� �ك ��ل ي� ��وم� ��ي م � ��ع ت �ج �ه �ي��زه
بالكامل بطاقم طبي وفني مختص.

نقاش حول اإلجراءات

وم ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،أع �ل��ن ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د
ل�ش��ؤون خ��دم��ة امل��واط��ن والتطوير د .فالح
ال �ع��ازم��ي ع��ن ت�ف�ع�ي��ل ال �خ��ط ال �س��اخ��ن 151
ب �ش �ك��ل ي ��وم ��ي ع� �ل ��ى م � � ��دار ال� �س ��اع ��ة ل �ل��رد
ع �ل��ى اس� �ت� �ف� �س ��ارات امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين
ع��ن ف �ي��روس ك��ورون��ا امل �س �ت �ج��د ،م��ن خ�لال
اإلرش � � � � ��ادات وال� �ن� �ص ��ائ ��ح ال� �ط� �ب� �ي ��ة ،وذل� ��ك
ب��ال �ت �ع��اون م��ع األط� �ب ��اء وامل �خ �ت �ص�ين ب�ه��ذا
املجال.

صالة االنتظار جاهزة (تصوير :محمودالفوريكي)

ورشة عمل

عمل دؤوب

متابعة االستعدادات للفحص الطبي

لوحة اإلرشادات

«الصحة» تستدعي
الوافدين القادمين للبالد
منذ  27فبراير
دعت وزارة الصحة جميع الوافدين القادمني من السفر منذ  27فبراير
وحتى اليوم ،ملراجعتها في املقر الجديد املخصص ملتابعة االجراءات
الوقائية في ارض امل�ع��ارض «صالة  ،»6وذل��ك بحسب عنوان السكن
بالبطاقة املدنية للوافد.
وبحسب ال��وزارة فانه سيتم استقبال سكان محافظة الجهراء اليوم
وخالل الفترة من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء ،حيث
يجب احضار البطاقة املدنية وجواز سفر الوافد ،مشددة على ضرورة
االلتزام بالحضور لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.
وخصصت ال� ��وزارة ،ي��وم الجمعة الستقبال س�ك��ان محافظة مبارك
ال�ك�ب�ي��ر ،وال�س�ب��ت ل�س�ك��ان محافظة ال�ف��روان�ي��ة ،واالح ��د امل�ق�ب��ل لسكان
محافظة حولي ،واالثنني لسكان االحمدي ،والثالثاء لسكان محافظة
العاصمة.

استعدادات أرض المعارض للفحص الطبي

جدول المراجعة في صالة 6
بأرض المعارض
الخميس :مراجعة سكان محافظة الجهراء
الجمعة :مراجعة سكان محافظة الكبير
السبت :مراجعة سكان محافظة الفروانية
االحد :سكان محافظة حولي
االثنين :مراجعة سكان محافظة االحمدي
الثالثاء :مراجعة سكان محافظة العاصمة
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ميركل ِّ
تحذر :معظم السكان س ُيصابون بــ «الفيروس»

ً
رسميا« ..كورونا» وباء عالمي

بعد تحذيرات ع��دة ،أعلنت منظمة الصحة
ال �ع��امل �ي��ة ،أم� ��س ،ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د
«وباء» عامليًا.
وق� ��ال م��دي��ر «امل �ن �ظ �م��ة» ت� �ي ��دروس أده ��ان ��وم
غ� �ي� �ب ��ري� �س ��وس« :ي� �م� �ك ��ن ت �ص �ن �ي��ف ف� �ي ��روس
كورونا بأنه وباء عاملي» ،مبديًا قلقه البالغ
ّ
من سرعة تفشي الوباء وع��دم مكافحته بما
يكفي.
وأض ��اف أن ع��دد ال �ح��االت خ��ارج ال�ص�ين زاد
بواقع  13ضعفًا خالل األسبوعني األخيرين،
وت��م تسجيل  118أل��ف حالة إصابة في 114
دولة ،و  4291حالة وفاة ،مع توقعات بارتفاع
أكبر خالل األيام املقبلة.
وقبل ذلك بساعات ،قالت املستشارة األملانية
أنجيال ميركل إن ما يصل إلى  70في املئة من
السكان ُ
سيصابون ،على األرج��ح ،بفيروس
كورونا ،الذي ينتشر حاليا في أرجاء العالم،
وأض��اف��ت إن��ه ن�ظ��را ال��ى ع��دم وج��ود ع�لاج له
ّ
ينصب على
ح��ال�ي��ا ،ف��إن التركيز ينبغي أن
إبطاء انتشاره.
وق � ��ال � ��ت م� �ي ��رك ��ل إن ع� �ل ��ى األوروب� � � �ي � �ي ��ن أن
يستوعبوا أن «كورونا» وصل ،ويجب العمل
على إبطاء انتشاره.
وق��اد وزي��ر الصحة ينس سبان التعامل مع
ّ
تفشي الفيروس ،وق��ال في وقت سابق أمس
ف��ي مقابلة م��ع إذاع ��ة دوي�ت�ش�لان��د ف��ون��ك :إن
إغالق حدود البالد لن ينجح في منع انتشار
فيروس كورونا ،رافضًا الدعوات بأن تحذو
أملانيا ح��ذو جارتها النمسا ،وتمنع دخ��ول
الزوار من إيطاليا.
وبلغ عدد اإلصابات في أملانيا  1296حالة.
وت �خ �ط��ى ع � ��دد ال ��وف� �ي ��ات ج � � � ّ�راء «ك� ��ورون� ��ا»
املستجد (ك��وف�ي��د  1100 )19 -خ��ارج الصني
القارية التي أحصت وحدها  3158وفاة.

مخاوف صينية
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ح� ��دوث ت ��راج ��ع ف ��ي نسبة
اإلص ��اب ��ات امل �س �ج �ل��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا في
ُ
ال� �ص�ي�ن ،ف� ��إن م� �خ ��اوف ت� �ث ��ار م ��ن اح�ت�م��ال�ي��ة
حصول انتكاسة جراء اإلصابات املستوردة،
وت�س� ّ�ب��ب ذل��ك ف��ي ت�ق��وي��ض ال �ت �ق� ّ�دم ال�ح��اص��ل
على صعيد مواجهة امل��رض .وأعلنت لجنة
الصحة الوطنية وف��اة  22شخصا وإص��اب��ة
ّ
 24آخرين في جميع أنحاء ال�ب�لاد .وتمكنت
الصني من إحراز تقدم هائل في معركتها ضد
ال�ف�ي��روس ،م��ا دف��ع بالرئيس ش��ي جينبينغ
ّ
ال �ث�لاث��اء ال��ى زي ��ارة ب ��ؤرة ت�ف��ش��ي ال�ف�ي��روس؛
مدينة ووه ��ان ،واع�ل�ان كبح ان�ت�ش��اره بشكل
مبدئي.
وان �خ �ف��ض ع ��دد اإلص ��اب ��ات ال �ج��دي��دة بشكل
كبير في األسابيع األخيرة ،لكن أرقامًا أمس
شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة باليوم السابق
بسبب الزيادة في اإلصابات املستوردة.
وس �ج �ل��ت ع �ش��ر ح � ��االت ج ��دي ��دة ج � ��اءت م��ن
ال� �خ ��ارج ،م�ع�ظ�م�ه��ا م��ن إي �ط��ال �ي��ا ،س��ت منها
ف� ��ي ب� �ك�ي�ن ال � �ت ��ي ت � �ف� ��رض ال� �ح� �ج ��ر ال �ص �ح��ي
مل��دة  14ي��وم��ا ع�ل��ى امل�س��اف��ري��ن ال �ق��ادم�ين من
بلدان خطرة ،بينها إيطاليا وإي��ران وكوريا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ،وال �ي��اب��ان .وح �ت��ى اآلن ،أح�ص��ت
لجنة الصحة  79حالة مستوردة من الخارج،
ل�ك��ن م��ع ذل ��ك ح�ق�ق��ت ال �ب�لاد ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة في

اعترفت بالعجز أمام الوباء

تتوسل العالم..
َّ
إيران
ً
طبيا
لمساعدتها

عضوَ ا طاقم طبي يجريان مسحاً باألشعة المقطعية لع ّينة من الفيروس بمستشفى ووهان (أ ف ب)

 238إصابة في قطر و77
في البحرين ..ووفيات
إيطاليا إلى 827
مخاوف من انتكاسة
بالصين وكوريا الجنوبية
الحد من انتشار اإلصابات في الداخل.

 ..وانتكاسة كورية
وق � ��ال م �س��ؤول��ون ف ��ي ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة إن
البالد سجلت قفزة في عدد ح��االت اإلصابة
ام � ��س ،ف ��ي ح�ي�ن أج � ��رت ال �س �ل �ط��ات ف�ح��وص��ًا
ملئات املوظفني في مركز لالتصاالت ،انتشر
فيه امل��رض ه��ذا األس �ب��وع ،وذل��ك بعد تباطؤ
استمر  11يوما في حاالت العدوى.
وأع�ل�ن��ت امل��راك��ز ال �ك��وري��ة مل�ك��اف�ح��ة األم ��راض
وال��وق��اي��ة م�ن�ه��ا ت�س�ج�ي��ل  242ح��ال��ة إص��اب��ة
ج� ��دي� ��دة ،م �ق ��ارن ��ة ب �ت �س �ج �ي��ل  35ح ��ال ��ة ف�ق��ط
ف��ي ال �ي��وم ال �س��اب��ق ،ل�ي�ص��ل ال �ع��دد اإلج�م��ال��ي
لإلصابات في كوريا الجنوبية ،التي تشهد
ٍّ
أس��وأ ت�ف��ش للفيروس خ��ارج ال�ب��ر الرئيسي
الصيني ،إل��ى  7755ح��ال��ة .وارت�ف�ع��ت ح��االت
الوفاة إلى  60بعد وفاة أحد املرضى.
وأث � ��ار ت �ب��اط��ؤ ال ��زي ��ادة ف ��ي ح� ��االت ال �ع��دوى
خالل األي��ام املاضية آماال في سيطرة كوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ع �ل ��ى ال � �ف � �ي� ��روس .ل �ك ��ن ب ��ؤرت�ي�ن
ج��دي��دت�ين ف��ي م��رك��ز ل�لات�ص��االت ف��ي سيئول

وبني معلمي مدرسة للرقص وطلبتهاّ ،
تقدم
دروس� ��ا ف��ي أن �ح��اء ال �ب�ل�اد ،دف �ع��ت السلطات
ّ
ال ��ى أن ت�ظ��ل ف��ي ح��ال��ة ت��أه��ب ل�ق�ف��زة ج��دي��دة
ف� ��ي اإلص� � ��اب� � ��اتُ .
وس� �ج� �ل ��ت  52م� ��ن ح� ��االت
اإلصابة الجديدة بالفيروس في سيئول ،لكن
ال�س�ل�ط��ات ل��م ت�ح��دد ك��م منها ي��رت�ب��ط بشكل
ُ
مباشر بمركز االتصاالت ،الذي تشغله شركة
تأمني.

وفيات إيطاليا
وف � ��ي إي� �ط ��ال� �ي ��ا ،ارت� �ف� �ع ��ت ال ��وف� �ي ��ات ب�س�ب��ب
ال� �ف� �ي ��روس إل� ��ى  827م ��ن  631أم � ��س ،وع ��دد
اإلص��اب��ات  12462م��ن  .10149وذك��رت وكالة
أن �ب��اء ال �ص�ين ال �ج��دي��دة (ش �ي �ن �غ��وا) أن وزي��ر
الخارجية الصيني وان��غ يي ق��ال في حديث
هاتفي مع نظيره اإليطالي لويجي دي مايو
إن ال �ش �ع��ب ال�ص�ي�ن��ي ال ي�ن�س��ى ال��دع��م ال��ذي
تلقاه من إيطاليا في بداية أزم��ة «ك��ورون��ا»،
وعرض تقديم املساعدة ملواجهة الفيروس.
ّ
وقال الوزير اإليطالي إن حكومة بالده تتعلم
من التجربة الصينية الناجحة في مكافحة
ال� �ف� �ي ��روس ،وات � �خ ��ذت ت��داب �ي��ر ص ��ارم ��ة مل�ن��ع
انتشاره.
ول� �ف ��ت ال� ��وزي� ��ر اإلي� �ط ��ال ��ي إل � ��ى أن � ��ه رغ � ��م أن
ال �ص�ين ن�ف�س�ه��ا ال ت ��زال ب�ح��اج��ة إل ��ى كميات
كبيرة من امل��واد الطبية فإنها تعتزم تقديم
مساعدات إليطاليا ،من بينها أقنعة الوجه،
كما ستسرع وتعزز صادراتها من اإلمدادات
واملعدات إليطاليا لتلبية احتياجاتها امللحة.
وأوضح أنه إذا ما طلبت إيطاليا فإن الصني
سترسل طواقم طبية إلى إيطاليا للمساعدة
في مكافحة الفيروس.

الوباء ينتشر
وخ� ��ارج ال �ح��دود ال�ص�ي�ن�ي��ة ،ي��واص��ل ال��وب��اء

ان �ت �ش��اره ل�ي�ص��ل إل ��ى ع�ت�ب��ة ال ��وب ��اء ال�ع��امل��ي،
وف ��ق م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة .ف �ق��د أع�ل�ن��ت
وزارة الصحة القطرية تسجيل  238إصابة
جديدة ما يرفع اإلجمالي إلى  .262وقالت إن
االصابات سجلت «لدى وافدين من املخالطني
للحاالت الثالث التي تم اإلعالن عن إصابتهم
بالفيروس» ،مشيرة إلى أنهم كانوا يقيمون
في مجمع سكني واحد.
من ناحيتها ،أفادت وزارة الصحة البحرينية
بأنها سجلت  77إصابة جديدة بني مواطنني
ت��م إج�لاؤه��م م��ن إي ��ران ع�ل��ى م�تن ط��ائ��رة ،ما
ي��رف��ع ال �ع��دد اإلج �م��ال��ي ل�لإص��اب��ات إل ��ى 189
حالة.
وظهرت اإلصابات الجديدة بني  165شخصا
م��ن إي��ران ع��ادوا ج� ّ�وًا ال�ث�لاث��اء ف��ي أول رحلة
طيران أطلقتها وزارة الصحة إلجالء الرعايا
من إي��ران .ومن املقرر أن تنطلق رحلة أخرى
اليوم.
وق��ال مكتب االت �ص��االت الحكومي ف��ي بيان
م�ن�ف�ص��ل إن ال ��ذي ��ن ك��ان��ت ن�ت�ي�ج��ة فحصهم
س �ل �ب �ي��ة س �ي �خ �ض �ع��ون ل �ح �ج ��ر ص� �ح ��ي ف��ي
مؤسسة مخصصة لذلك.
وف� ��ي ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ،ح �ي��ث ارت� �ف ��ع ع��دد
اإلص � ��اب � ��ات إل � ��ى م� ��ا ي ��زي ��د ع �ل ��ى  900ح��ال��ة
ت�ق��رر ف��رض ال �ع��زل ع�ل��ى م��دي�ن��ة ن�ي��و روش�ي��ل
ب�ض��اح�ي��ة ن �ي��وي��ورك .وأك ��د ال��رئ�ي��س دون��ال��د
ت��رام��ب أن��ه بصحة «ج�ي��دة ج ��دا» ،مبديا في
ال��وق��ت ن�ف�س��ه اس �ت �ع��داده ل�ل�خ�ض��وع لفحص
لكشف اإلصابة بــ «كورونا».
وأعلنت السلطات األندونيسية تسجيل أول
وفاة في البالد بسبب «كورونا املستجد».
وأعلنت السلطات اإليرانية وفاة  63شخصا
آخر بسبب فيروس كورونا الجديد؛ ليرتفع
بذلك إجمالي وفيات الفيروس في البالد إلى
 ،354واإلصابات إلى  9آالف.

ف��ي خ�ط��وة تعكس ع�ج��زه��ا عن
ّ
م ��واج �ه �ت ��ه واح� � �ت � ��واء ت �ف��ش �ي��ه،
ن� � ��اش� � ��دت وزارة ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
اإليرانية ،أمس ،منظمة الصحة
العاملية أن ترسل إليها أجهزة
طبية ملواجهة فيروس كورونا
امل�س�ت�ج��د ،ال ��ذي أدى ح�ت��ى اآلن
إل��ى وف��اة  354وإص��اب��ة  9آالف،
ً
ج��اع�لا إي� ��ران م��ن أك �ث��ر ال�ب�ل��دان
تضررًا بعد الصني ،حيث ظهر
الفيروس للمرة األولى.
ووفق البيان ،الذي تداوله على
وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي،
طالب وزير الخارجية اإليراني
«ال� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة» ب ��إرس ��ال
امل ��زي ��د م ��ن ال �ك �م��ام��ات ال��واق �ي��ة،
وأج� � � � �ه � � � ��زة ت � �ن � �ف� ��س ص� �ن ��اع ��ي
وف � �ح� ��ص «ك � � ��ورون � � ��ا» ،إض ��اف ��ة
إل��ى أغطية واق �ي��ة ،وغيرها من
املتطلبات ال�ت��ي ت��دل ع�ل��ى ع��دم
وجود أي استعدادات طبية من
النظام الصحي في إيران.

أثر العقوبات
من ناحيته ،أفاد عباس موسوي
الناطق باسم «الخارجية» بأن
العقوبات األميركية على بالده
ت ��رك ��ت آث� ��اره� ��ا ال �س �ل �ب �ي��ة ع�ل��ى
الواقع الصحي في إيران.
وف ��ي م��ؤت �م��ره ال �ص �ح��اف��ي عبر
ال �ف �ي��دي��و ،أوض� ��ح م��وس��وي أن��ه
رغ ��م أن األدوي� � ��ة وال �ت �ج �ه �ي��زات
ال �ط �ب �ي��ة ال ي �ن �ب �غ��ي أن تخضع
للحظر ،إال أن الواليات املتحدة
أغ �ل �ق��ت ط ��رق ال �ت �ع��ام��ل ف��ي ه��ذا
امل � � �ج� � ��ال ،رغ � � ��م زع � �م � �ه� ��ا ع �ك��س
ذل��ك .وت��اب��ع« :إذا ك��ان��ت اإلدارة
األميركية صادقة في مزاعمها
فعليها ان ترفع الحظر ..بإمكان
االميركيني فتح الطريق لدخول
األدوي� ��ة واألج �ه��زة ال�ط�ب�ي��ة ال��ى
ايران».

مناشدة بعد مكابرة
وتأتي تلك املناشدة بعد مكابرة
إي ��ران ف�ت��رة ط��وي�ل��ة وزع�م�ه��ا أن
الفيروس م��ؤام��رة غربية وعدم
اع �ت��راف �ه��ا ب ��األع ��داد الحقيقية
ل�ل�م�ت��وف�ين وامل �ص��اب�ي�ن ،إض��اف��ة
إل ��ى ام �ت �ن��اع ال��رئ �ي��س اإلي��ران��ي

تحتاج كمامات
وأجهزة ّ
تنفس
صناعي وفحص
«كورونا» إضافة
إلى أغطية واقية
«الخزانة»
األميركية:
العقوبات ال تمنع
مساعدتها إنسانيا ً
ع��ن ف��رض إج� ��راء ات حجر على
املناطق التي شهدت إصابات،
ب��ذري�ع��ة «ع ��دم ت�ح��وي��ل ك��ورون��ا
إل � � ��ى س� �ل ��اح ف � ��ي ي � ��د أع� ��دائ � �ن� ��ا
ل�ت�ع�ط�ي��ل ال �ع �م��ل واإلن � �ت� ��اج في
البالد» ،داعيا الشعب إلى «عدم
االهتمام باإلشاعات».
ل�ك��ن ال�ف�ي��روس اس�ت�ف�ح��ل ،وراح
يضرب املسؤولني ،وازداد عدد
ال�ض�ح��اي��ا بشكل ك�ب�ي��ر ،وب��دأت
ت � �ت � �س� ��رب األخ� � � �ب � � ��ار وال� � �ص � ��ور
ع ��ن دف� ��ن امل �ت��وف�ي�ن ت �ح��ت جنح
الظالم ،وع��دم اتخاذ اإلج��راء ات
ال��وق��ائ �ي��ة ل� ��دى ن �ق��ل امل �ص��اب�ين
إل ��ى امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ،إض��اف��ة إل��ى
انتقاد اإليرانيني لعجز النظام
ال �ص �ح��ي ع��ن ت �ط��وي��ق ال �ك��ارث��ة،
وح� �ي� �ن� �ه ��ا ،أغ� �ل� �ق ��ت ال �س �ل �ط��ات
اإلي��ران�ي��ة امل ��دارس والجامعات
وال � �ف � �ن� ��ادق وم � ��راك � ��ز اس �ت �ق �ب��ال
السياح ،لثني الناس عن السفر.
ث� ��م ت� �ط ��ور األم� � ��ر إل � ��ى اع� �ت ��راف
روح��ان��ي بالعجز ع��ن مواجهة
«كورونا» ،وأعقب ذلك مناشدة
طهران املساعدة.
في املقابل ،أفادت وزارة الخزانة
األم�ي��رك�ي��ة ب��أن ال�ع�ق��وب��ات على
إي��ران ال تمنع تقديم مساعدات
إن �س��ان �ي��ة مل��واج �ه��ة «ك ��ورون ��ا».
(أ.ف.ب)

المرضى ُش ِّخصوا بأنهم مصابون بإنفلونزا موسمية

س ّر اكتساح الفيروس القاتل إيطاليا
 60م�ل�ي��ون م��واط��ن إي�ط��ال��ي ي�خ�ض�ع��ون ل�ح�ج��ر صحي،
بعدما ساءت األحوال في البالد جراء فيروس كورونا.
وتعتبر إيطاليا هي ال��دول��ة األكثر تضررا من فيروس
كورونا بعد الصني ،وسط تساؤالت عن أسباب انتشار
املرض في هذا البلد خاصة ،حاول تقرير ملجلة «تايم»
األميركية إي�ج��اد إج��اب��ة ل�ه��ا .ف��ي أق��ل م��ن شهر ارتفعت
نسب اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا من  3ح��االت فقط إلى
نحو  12462شخصا ،فيما سجلت  827حالة وفاة في 20
منطقة في مختلف أنحاء البالد.
وبمعدل الوفيات هذا ،تكون نسبة الوفاة جراء كورونا
في إيطاليا قد تخطت حاجز الـ  6.6في املئة ،وذلك بعد
أن تضاعفت اإلصابات في  8مارس بنسبة  50في املئة.
وك��ان��ت إي�ط��ال�ي��ا ق��د ات �خ��ذت إج� ��راءات م �ش��ددة الح�ت��واء
املرض ،إذ أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في وقت
متأخر من مساء االثنني ،الحجر الصحي ليشمل البالد
كلها ،وتضييق ال�خ�ن��اق على التنقالت وغ�ل��ق األم��اك��ن
العامة.

كلها بشكل مؤكد.
ملاذا لدى إيطاليا معدل عال من اإلصابات والوفيات؟
ي�ع�ت�ق��د م �س��ؤول��ون أن س�ب��ب ارت �ف ��اع م �ع��دل اإلص��اب��ات
ب��ال �ك��ورون��ا ي �ع��ود إل ��ى أن ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس ل ��م يكن
مرصودا في بادئ األمر.
وتعيد الباحثة فالفيا ري�ك��اردو سبب ارت�ف��اع معدالت
اإلص ��اب ��ة ف��ي إي �ط��ال �ي��ا إل ��ى ان «األم � ��ر ق��د ب ��دأ ول ��م يكن
ملحوظا ،وم��ع م��رور الوقت أدرك�ن��اه ،ك��ان هناك الكثير
من سالسل انتقال (الفيروس) تحدث».
ويعقتد مسؤولون آخ��رون أن إيطاليا لديها ع��دد أكبر
م��ن ال �ح��االت م�ق��ارن��ة ب ��أوروب ��ا ،ن �ظ��را إلج ��راء الحكومة
ف �ح��وص ��ات ص ��ارم ��ة ل �ك �ش��ف امل � � ��رض ،م �ق ��ارن ��ة ب ��ال ��دول
األوروبية األخرى ،حيث تم فحص  42ألف شخص.
وبحسب املعهد ال��وط�ن��ي للصحة ،ف��إن إيطاليا لديها
نسبة ك�ب�ي��رة م��ن ال��وف�ي��ات بسبب ال �ك��ورون��ا ،ن�ظ��را ألن
إي�ط��ال�ي��ا ل��دي�ه��ا امل �ع��دل األك �ب��ر م��ن ك �ب��ار ال �س��ن ف��ي ق��ارة
أوروبا.
وكانت دراسات قد أشارت إلى أن أكثر فئة عمرية معرضة
لإلصابة بالفيروس هي املتخطون حاجز الستني ،فيما
تصبح نسبة الوفاة أكبر ملن تخطى الثمانني.

كيف انتشر الفيروس؟
بدأ الفيروس رسميا في االنتشار يوم  31نياير ،عندما
أع �ل��ن رئ �ي��س ال� � ��وزراء ع��ن ت�س�ج�ي��ل ال �ب�ل�اد أول ح��ال�ت��ي
إصابة بفيروس كورونا الجديد.
وق� ��ال رئ �ي��س ال� � ��وزراء ف��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي إن ��ه «ت��أك��د
ً
مشيرا إلى أن
لدينا إصابة حالتني بفيروس كورونا»،
«الحديث ي��دور ح��ول إص��اب��ة سياح م��ن الصني وصلوا
إلى إيطاليا مؤخرا» .وفي  20فبراير خضع رجل عمره
 38عاما للفحص الطبي في مشفى بمدينة كودونو في
إقليم لومباردي شمال إيطاليا ،حيث تبينت إصابته
ب �ك��ورون��ا أو ك�م��ا ي �ع��رف ب �ـ«ك��وف �ي��د .»-19وف ��ي غ�ض��ون
ذلك ،قال مسؤولون إن الفيروس قد وصل إيطاليا قبل
اكتشاف حالة هذا الرجل بمدة طويلة ،بحسب الباحثة
بقسم األم ��راض امل�ع��دي��ة ف��ي امل�ع�ه��د اإلي�ط��ال��ي للصحة،
فالفيا ريكاردو ،في تصريحاتها ملجلة تايم.

هل كانت الحكومة اإليطالية جاهزة؟

رجالن مرتديين كمامتين في منطقة كودوغنو جنوبي ميالن (أ ف ب)

وأض ��اف ��ت ري � �ك� ��اردو «رب� �م ��ا ك� ��ان ال �ف �ي ��روس ق ��د ان�ت�ش��ر
لبعض ال��وق��ت ،وق��د ح��دث ه��ذا ف��ي وق��ت ذروة اإلص��اب��ة
باالنفلونزا ،وكان يتم تشخصيهم بأعراض االنفلونزا».
وق�ب��ل تسجيل اإلص��اب��ة األول��ى ف��ي إيطاليا ،ك��ان هناك
ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن ح ��االت االل �ت �ه��اب ال ��رئ��وي ال �ح��اد ق��د تم
تسجيلها ف��ي مستشفى ك��ودون��و ف��ي ش�م��ال إيطاليا،
بحسب م��ا ص��رح ب��ه رئ�ي��س ج�ن��اح ال �ط��وارئ ستيفانو
باجليا ،لصحيفة «ال ريبابليكا» اإليطالية.
ويرجح باجليا أنه تمت معالجة مرضى الفيروس على
أن �ه��م م�ص��اب��ون ب��ان�ف�ل��ون��زا م��وس�م�ي��ة ،ورب �م��ا أصبحت

لماذا معدل الوفيات
مرتفع للغاية؟

املنشآت الصحية التي تستضيف هؤالء املرضى ،مواقع
لنقل العدوى ،مما ساعد على انتشار الفيروس بشكل
واسع.
وت��أث��رت امل�ن��اط��ق الشمالية اإلي�ط��ال�ي��ة مثل ل��وم�ب��اردي،
وفينيتو ،وإيميليا-رومانيا ،بالفيروس بشكل كبير،
حيث تعد موطنا للنسبة األكبر من إصابات الكورونا
ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ب�لاد بنسبة  85ف��ي امل�ئ��ة ،ب��ل موطن
أكبر معدل وفاة بنسبة  92في املئة حتى اآلن.
ولفت تقرير تايم إلى أن كورونا املستجد أو كما يعرف
بـ «كوفيد  ،»19 -قد انتشر في مناطق إيطاليا العشرين

كان تفشي كورونا في إيطاليا مفاجأة للجميع ،وذلك
في ظل التدابير الصارمة التي فرضتها إيطاليا لحماية
نفسها من الفيروس.
وق �ب��ل ش�ه��ر م��ن رص ��د أول إص��اب��ة ،ك ��ان وزي ��ر الصحة
اإليطالي قد ك��ون وح��دة ملكافحة الكورونا ،فيما كانت
إيطاليا أول دولة تحظر السفر من وإلى الصني.
ويرى خبراء أن حظر السفر قد شجع بعض املسافرين
على ال��دخ��ول ف��ي رح�ل�ات متصلة دون الكشف ع��ن بلد
امل �غ��ادرة ،فيما يعتقد آخ��رون أن امل��رض ق��د انتشر قبل
أن تتخذ الحكومة إجراءات الوقاية ،حيث انتشر بشكل
غير مرصود في أنحاء البالد.
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كورونا

الكويت 11

يتفشى

«كورونا» يفرض قيوداً على العمالة الفلبينية

كانوا يتجهون إلى الكويت وعلقوا في المطارات

الفلبين تدرس إعادة  740من عمالها
وليد منصور
يستمر انتشار العمال الفلبينيني األجانب
ف��ي ال�ش��رق األوس��ط باالنخفاض ،بسبب
التأثيرات الواسعة لفيروس «ك��ورون��ا»،
بالتزامن مع االنخفاض الكبير في أسعار
ال� �ن� �ف ��ط ،وت � � ��درس ال �ح �ك ��وم��ة ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي��ة
إع��ادة مئات من العمال الفلبينيني الذين
تقطعت بهم السبل ف��ي ال�ش��رق األوس��ط،
ب�ع��د أن ف��رض��ت ال�ك��وي��ت ودول خليجية
ع � ��دة ق � �ي ��ودا ع �ل��ى ال �س �ف��ر ل�ل�أج ��ان ��ب م��ع
اس�ت�م��رار ح��االت «ك��ورون��ا» ف��ي االرت�ف��اع،
إذ أف� ��اد وزي� ��ر ال �ع �م��ل ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي أن 740
فلبينيا متجهني إلى الكويت قد تضرروا
م� ��ن ق � �ي ��ود ال� �س� �ف ��ر وف� � ��ق م� ��ا ذك� � ��ر م��وق��ع
«بزنس م�ي��رور» .وق��ال ال��وزي��ر سيلفستر

¶ فوجئوا بالقيود الصارمة المفروضة في الكويت والدول الخليجية
¶ أعداد العمالة الفلبينية في الخليج آخذة باالنخفاض منذ 2017
إت ��ش ب�ي�ل�ل��و« :أول �ئ��ك ال��ذي��ن وص �ل��وا إل��ى
الكويت ليس لديهم مشكلة ،ولكن أولئك
ف��ي قطر ودب��ي ممنوعون م��ن السفر إلى
الكويت ،الحكومة الكويتية فرضت قيود
ال �س �ف��ر ألن �ه��ا س�ت�ح�ت��اج إل ��ى س�ب�ع��ة أي��ام
ل�ش��راء امل �ع��دات للكشف ع��ن ال��رك��اب حول
احتمالية تعرضهم لفيروس كورونا».
وأض � ��اف ب�ي�ل��و ف ��ي ب �ي ��ان« :خ �ي ��ار وزارة
ال�ع�م��ل وال �ع �م��ال��ة ه��و إم ��ا إع� ��ادة ال�ع�م��ال
الفلبينيني في الخارج أو االنتظار حتى

رفع الحظر».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،ك� �ش ��ف م� ��دي� ��ر إدارة
ال�ت��وظ�ي��ف ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي ب��رن��ارد أوالل �ي��ا أن
ال �ف �ل �ب�ي�ن ق ��ام ��ت ب��ال �ف �ع��ل ب� �ف ��رض ق �ي��ود
السفر ،مع تأكيدات الرئيس دوتيرتي أن
الحكومة مستعدة إلعادة الفلبينيني الى
الخارج الذين تأثروا بالفيروس.
وف� � ��ي س � �ي ��اق م� �ت� �ص ��ل ،ق� � ��ال ب �ي �ل��و إن �ه��م
م� �س� �ت� �ع ��دون أي � �ض� ��ا مل � �س� ��اع� ��دة ال� �ع� �م ��ال
ال �ف �ل �ب �ي �ن �يي��ن ف� ��ي ال� � �خ � ��ارج امل �ت �ض��رري��ن

م��ن ق �ي��ود ال�س�ف��ر ال �ت��ي ت�ف��رض�ه��ا اململكة
العربية السعودية وقطر ،مشيرا الى أن
 1300ع��ام��ل ف��ي الفلبني ل��م يتمكنوا من
امل�غ��ادرة إل��ى قطر بعد أن حظرت دخ��ول
املسافرين.

تراجع مطرد
وف�ق��ًا ملستشار ال�ت��وظ�ي��ف وال�س�ف��ر ماني
ج �ي �س�لان��ي ،ف� ��إن «اإلح� �ص ��ائ� �ي ��ات تظهر
ان �خ �ف ��اض ��ًا ث ��اب �ت ��ًا ف� ��ي ان� �ت� �ش ��ار ال �ع �م��ال

«بلومبيرغ»:
مستقبل صناعة الطيران ..قاتم!
كشفت وكالة بلومبيرغ
أن شركتي بوينغ وايرباص
تواجهان خطرا في صناعة
ّ
يتمثل في إنتاج
طائراتهما؛
طائرات من دون مشترين
ّ
تفشي فيروس كورونا
بسبب
عالميا ،موضحة ان الشركتين
لم تتمكنا حتى قبل «كورونا»
من صنع طائراتهما بالسرعة
الكافية الرضاء شركات الطيران
التجارية.
وقالت «بلومبيرغ» :إن الطلب
على الطائرات الجديدة بدأ
في النضوب بالتزامن مع حظر
السفر في بعض الدول او
تج ّنب العمالء للسفر ،خوفا
من «كورونا» ،لتنتهي بذلك
اطول فترة لطفرة صناعة
الطيران في تاريخها ،منذ
 2003عندما خرجت شركات
صناعة الطيران والشركات
التجارية من ازمة مرض
«سارس».
وكشفت ان مستقبل مجال
صناعة الطيران قاتم ،خصوصا
ّ
تفشي فيروس كورونا
ان
تس ّبب في شطب حوالي
 175مليار دوالر من القيمة
السوقية لشركات صناعة
الطيران والفضاء االميركية
في اقل من شهر ،علما بأن
تلك الصناعة تش ِّكل مصدرا
مهما لصادرات الواليات
المتحدة ،مذكرة بما اعلنه
اتحاد النقل الجوي الدولي
(اياتا) أن عائدات شركات
الطيران العالمية قد تنخفض
 113مليار دوالر هذا العام
بسبب الفيروس.

¶  175مليار دوالر من قيمة الشركاتَّ ..
تبخرت
¶ انتهاء أطول فترة انتعاش لـ«بوينغ» و«إيرباص»
ّ
يجف
¶ الطلب على الطائرات الجديدة بدأ
حسام علم الدين
قال دومنال سالتري الرئيس التنفيذي
لشركة اف��ول��ون ث��ال��ث اك�ب��ر ش��رك��ة عاملية
ل �ت��أج �ي��ر ال � �ط� ��ائ� ��رات :اع �ت �ق��د ان االم � ��ور
س� �ت ��زداد س � ��وءا ب��ال �ن �س�ب��ة إل� ��ى ش��رك��ات
صناعة الطيران.
وأش � ��ارت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» ال ��ى ان «ب��وي�ن��غ»
و«اي��رب��اص» اللتني كانتا ت��رك��زان بشكل
م�ك�ث��ف ع �ل��ى ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى رس��ام�ي�ل�ه�م��ا
ّ
وتجنب صنع طائرات من دون مشترين،
وكشفت ان شركات طيران اميركية عمالقة
مثل دلتا ويونايتد تعيد النظر في خطط
اض��اف��ة ط �ي��ارات ج��دي��دة ال��ى اساطيلها،
ّ
موضحة ان قيود السفر املتعلقة بتفشي
«ك��ورون��ا» تمنع ممثلي ش��رك��ات ط�ي��ران
ّ
ص�ي�ن�ي��ة (ع �ل �م��ا ب ��أن ال �ص�ين ت �ش��ك��ل اك�ب��ر
س� ��وق دول� �ي ��ة ل �ل �ط��ائ��رات ال� �ج ��دي ��دة) م��ن
زيارة مركز تسليم الطائرات الجديدة في
سياتل (اميركا) او مراكز «ايرباص» في
ف��رن�س��ا ،الج ��راء اخ �ت �ب��ارات ع�ل��ى ط��ائ��رات
جديدة وتوقيع عقود جديدة.
وك��ان��ت ش��رك��ة ك��اث��ي باسيفيك للطيران
اعلنت انها تجري محادثات مع شركات
مصنعة لتاجيل عمليات تسليم طائرات

ج��دي��دة ،في حني اعلنت شركة اي��ر آسيا
املاليزية انها ستتأخر في تسلم طائرات
اي��رب��اص اي��ه  330ن�ي��و ،ك�م��ا ش��رك��ة «اي��ه
إس ايه» النرويجية للطيران الى تأجيل
ّ
تسلم  4طائرات بوينغ  787دريمالينر.
وق��ال��ت «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» :ان ال �ص��دم��ة ال�ت��ي
ت �ل �ق �ت �ه��ا ش � ��رك� ��ات ت �ص �ن �ي��ع ال� �ط ��ائ ��رات
والشركات التجارية تهدد شركة بوينغ
ب� �خ� �س ��ارة م� �ص ��در م ��ال ��ي م �ه��م ج � ��دا م��ن
اح �ت �م ��ال ت��أخ �ي��ر ت �س �ل �ي��م ط� ��ائ� ��رات 787
دريمالينر التي يمكنها نقل الركاب من
سدني (استراليا) الى شيكاغو (اميركا)
ّ
التزود بالوقود.
بشكل مباشر ومن دون
واض ��اف ��ت :ت �ج��ري «ب��وي �ن��غ» م�ن��اق�ش��ات
م ��ع ب �ع��ض ع �م�ل�ائ �ه��ا م ��ن ش ��رك ��ات ن�ق��ل
ال� � ��رك� � ��اب ،خ� �ص ��وص ��ا اآلس � �ي� ��وي� ��ة م�ن�ه��ا
ل �ت��أج �ي��ل م ��دف ��وع ��ات م ��ا ق �ب��ل ال�ت�س�ل�ي��م،
وذل� � ��ك ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ات ت�س�ل�ي��م
الطائرات على نطاق واس��ع ،وهو إجراء
ع� �ل ��ى ال� �ط ��ري ��ق ال� �ص� �ح� �ي ��ح .ون� �ق� �ل ��ت ع��ن
م �ت �ح��دث ف��ي «ب��وي �ن��غ» ان �ه��ا ت��راق��ب عن
كثب احتياجات سوق الطيران والعمالء،
مشيرًا الى ان الشركة االميركية سحبت
بالفعل  7.5مليارات دوالر من اصل 13.8
مليارًا اقترضتها ف��ي يناير للمساعدة

في تعزيز السيولة حتى عودة طائراتها
 737ماكس الى العمل مجددا ،بعد حظر
ط �ي��ران �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة وج� ��ود خ �ل��ل ف ��ي اح��د
انظمتها.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،وض� �ع ��ت ش ��رك ��ة اي ��رب ��اص
نظاما للطوارئ ملواجهة اي آثار محتملة
لفيروس كورونا في مبيعاتها ،من خالل
ت �ك��ري��س م��وظ �ف�ي�ن اض ��اف� �ي�ي�ن مل �س��اع��دة
الشركة والعمالء على عدم تأخر تسليم
ال � �ط ��ائ ��رات ،ع �ل �م��ا ب� ��أن ش ��رك ��ة ال �ط �ي��ران
ّ
االوروب � �ي� ��ة ت �م��ك �ن��ت ب �ه��ذه ال �ط��ري �ق��ة من
احياء اكثر من  600طلب شراء بني عامي
 2009و 2011ب �ع��د االزم � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
العاملية في  .2009وتوقع رون ايبشتاين
املحلل ف��ي بنك اوف ام�ي��رك��ا ان تتقلص
حركة الطيران ه��ذا ال�ع��ام للمرة الرابعة
منذ فترة الكساد الكبير في ع��ام ،1929
مشيرا ال��ى ان التأثير الكامل ف��ي قطاع
الطيران العاملي سيعتمد على املدة التي
ّ
يستمر فيها تفشي فيروس كورونا ،اال
ان هناك عامال مهما ايضا قد يؤثر في
صناعة الطيران والشركات التجارية هو
انخفاض اسعار النفط ،ما يمنح شركات
الطيران حافزًا اق��ل الستخدام الطائرات
األقل استهالكًا للوقود.

ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي�ين ف ��ي ال� �خ ��ارج م ��ن ع ��ام 2017
حتى اليوم بسبب تباطؤ االقتصاد في
دول الشرق األوسط مثل اململكة العربية
السعودية وال�ك��وي��ت وق�ط��ر والبحرين».
وق ��ال إن أس �ع��ار النفط ال �خ��ام ه��ذا العام
ظ �ل ��ت ث ��اب �ت ��ة ب �س �ب��ب امل� �ن ��اف� �س ��ة ،وال �ت ��ي
ت�ع�ث��رت ب�س�ب��ب دخ ��ول م��رض «ك��ورون��ا»
الذي يجتاح العالم اآلن.
وأضاف« :انخفضت أسعار النفط الخام
إلى مستوى  2014عند  40دوالرًا للبرميل،

مما أثر بشكل أكبر على اقتصادات دول
ال �ش��رق األوس� � ��ط ..وخ �ف �ض��ت ال�س�ع��ودي��ة
م ��ؤخ ��را  30ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن أس� �ع ��ار ال�ن�ف��ط
ال� �خ ��ام وزادت اإلن � �ت� ��اج إل� ��ى  12م�ل�ي��ون
ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا ل�ت�ع��وي��ض أس �ع��ار إن�ت��اج
روسيا من النفط الخام ،التي انخفضت
اآلن إلى  30دوالرا للبرميل».
وف��ي الوقت نفسه ،ق��ال إن العدد املتزايد
لحظر السفر ال��ذي تفرضه بعض ال��دول
ح � ��ذرًا م ��ن ان �ت �ش��ار «ك� ��ورون� ��ا» ق ��د ي��ؤث��ر
ف� ��ي ن �ه ��اي��ة امل � �ط� ��اف ع �ل��ى ن �ش ��ر ال �ع �م��ال
الفلبينيني في الخارج هذا العام ،مشيرا
ال��ى أن تحويالت العمال الفلبينيني في
ال �خ��ارج ستنمو على ط��ول ال�ط��ري��ق إلى
«ضئيل» حيث يستمر املرض املرعب في
االنتقال إلى أجزاء كثيرة من العالم.

الغارد ِّ
تحذر:

أوروبا قد تواجه
صدمة اقتصادية
مشابهة ألزمة 2008
أوضحت مديرة املركزي األوروب��ي
كريستني الغ��ارد أن أوروب��ا تواجه
خ� �ط ��ر ص� ��دم� ��ة اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ك �ب��رى
مشابهة ملا حدث في األزمة املالية،
م��ا ل��م يتحرك ال �ق��ادة بشكل عاجل
بشأن ف�ي��روس «ك��ورون��ا» ،وفقا ملا
نقلته «بلومبيرغ» عن مصدر على
دراية باألمر .وحسبما ذكر املصدر،
ص ��رح ��ت الغ� � ��ارد ف ��ي م��ؤت �م��ر ع�ب��ر
الجوال إلى قادة االتحاد األوروبي
مساء أمس قائلة :دون إجراء منسق،
فإن أوروبا ستشهد سيناريو يذكر
الكثير منا ب��األزم��ة املالية العاملية
ع��ام  ،2008أم��ا ف��ي ح��ال ات �خ��اذ رد
ف �ع��ل م �ن��اس��ب ،ف ��إن ال �ص��دم��ة رب�م��ا
تكون مؤقتة .وأش ��ارت الغ��ارد إلى
أن ص��ان�ع��ي ال�س�ي��اس��ات ف��ي البنك
املركزي األوروبي سينظرون في كل
األدوات امل�ت��اح��ة خ�ل�ال اجتماعهم
هذا األسبوع.
الى ذلك اعلنت الحكومة البريطانية
امس عن جملة من اإلجراء ات املالية
بقيمة  30مليار جنيه إسترليني
( 39مليار دوالر) م��ن أج��ل تحفيز
االق�ت�ص��اد املحلي وتخفيف اآلث��ار
املترتبة عن انتشار فيروس كورونا
املستجد كوفيد  .19 -واوضح وزير
الخزانة البريطاني ريشي سوناك
ل��دى ع��رض��ه امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة على
ن � ��واب ال� �ب ��رمل ��ان ان ه �ي �ئ��ة ال�ص�ح��ة
الوطنية وعددا من الجهات املكلفة
ب��ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ستستفيد من
دعم إضافي بقيمة خمسة مليارات
جنيه ( 6.5مليارات دوالر) ،مضيفا
ان ال�س�ل�ط��ات ال�ص�ح�ي��ة ستستفيد
م � ��ن اي دع� � ��م ت� �ح� �ت ��اج ��ه مل ��واج� �ه ��ة
الفيروس.
واكد ان اإلج��راء ات تشمل تعويض
املوظفني املتغيبني ع��ن العمل ملدة
 14ي��وم��ا ك��ام �ل��ة ب�س�ب��ب ال �ف �ي��روس
وتخفيضا ضريبيا ظرفيا لبعض
ال �ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات ال�ص�غ�ي��رة،
مضيفا ان الشركات ستستفيد من
قروض مالية خاصة لدعم نشاطها
االقتصادي.

بريطانيا تقر تحفيزات
بقيمة  39مليار دوالر
لتخفيف تداعيات
الفيروس
بنك إنكلترا يخفض
الفائدة ربع نقطة
مئوية للمرة األولى
منذ 2016
ع �ل��ى ص�ع �ي��د م �ت �ص��ل ،خ �ف��ض بنك
ان �ك �ل �ت��را امل ��رك ��زي أس� �ع ��ار ال �ف��ائ��دة
ن�ص��ف ن�ق�ط��ة م�ئ��وي��ة إل ��ى  0.25في
املئة وأعلن إجراء ات لدعم اإلقراض
املصرفي قبل اإلع�ل�ان ع��ن ميزانية
م � ��ن امل� �ن� �ت� �ظ ��ر أن ت� � �ع � ��زز اإلن� � �ف � ��اق
ل ��دع ��م االق� �ت� �ص ��اد ال �ب��ري �ط��ان��ي ف��ي
م��واج �ه��ة ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا.
ب �ه��ذا ي �ع��ود س�ع��ر ال �ف��ائ��دة ال�ح��ال��ي
ل �ل �م �س �ت��وي��ات امل �ت��دن �ي��ة ال� �ت ��ي ك��ان
عليها ب�ع��د اس�ت�ف�ت��اء ال �خ��روج من
االت�ح��اد األوروب ��ي ف��ي  .2016وق��ال
بنك إنكلترا «البنك سيتخذ جميع
ال �خ �ط ��وات ال�ل�ازم ��ة األخ� � ��رى ل��دع��م
اق�ت�ص��اد امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة وال�ن�ظ��ام
امل��ال��ي ب �م��ا ي�ت�ف��ق م��ع م�س��ؤول�ي��ات��ه
التي يقررها القانون».
وم ��ن امل �ق��رر أن ي �ق��دم وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
ريشي سوناك أول ميزانية له بعد
ال �س��اع��ة  1230ب�ت��وق�ي��ت غرينتش
ب �ق �ل �ي��ل وم� ��ن امل �ت ��وق ��ع أن ت�ت�ض�م��ن
م� � ��زي� � ��دا م� � ��ن ال � �ت � �م� ��وي� ��ل ل� �ل ��رع ��اي ��ة
الصحية ملكافحة الفيروس ،فضال
ع ��ن إج � � � ��راء ات ت �ح �ف �ي��ز اق �ت �ص��ادي
إضافية.
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ﻳﺘﻔﺸﻰ

اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ :ﻟﻦ ﻧﺘﻬﺎون ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ وﺳﻼﻣﺘﻬﻤﺎ

ﻏﻠﻖ  33ﻣﻘﻬﻰ و 41ﺻﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﺷﺪد اﻟﻤﺪﻳﺮاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ م .أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺎً أﺣﻤﺮ
»ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺎوزه وﻟﻦ ﻧﺘﺮدد أو ﻧﺘﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ووزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﺪاول اﻟﺸﻴﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ«.
ﻛﺸﻒ اﳌﻨﻔﻮﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أن اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﺷﺮت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻐﻠﻖ  33ﻣﻘﻬﻰ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻗﺮار
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺸﻴﺸﺔ و 41ﺻﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻗﻬﺎ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻛـﺜـﻔــﺖ ﺟــﻮﻻﺗـﻬــﺎ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ واﺗ ـﺨــﺬت ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻹﺟ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻻﺣـ ـﺘ ــﺮازﻳ ــﺔ واﻟــﻮﻗــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﳌ ـﻨــﻊ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر
ﻓ ـﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟ ـﻠ ـﻘــﺮارات اﻟ ـﺼــﺎدرة ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن.
وﺣﺚ رؤوﺳــﺎء ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺷﺆون اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮار وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ ﺻــﺎﻟــﻮﻧــﺎت اﻟﺤﻼﻗﺔ واﻟـﻨــﻮادي
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ واﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴــﺔ واﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﻬــﺎ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻔﺎزات
واﻟﻜﻤﺎﻣﺎت واﳌﻄﻬﺮات واﳌﻌﻘﻤﺎت ،داﻋﻴﴼ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹدارات اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﻓﺮق
اﻟﻄﻮارئ وأﻗﺴﺎم ازاﻟــﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ
اﻹﺟ ـ ـ ــﺮاءات اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﺑـﻐـﻠــﻖ ﺻـ ــﺎﻻت اﳌـﻨــﺎﺳـﺒــﺎت
اﳌﺆﻗﺘﺔ وازاﻟﺔ اي ﺻﺎﻟﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺑﻐﻠﻖ اﻟﺼﺎﻻت اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت.
وأﻛ ــﺪ اﳌـﻨـﻔــﻮﺣــﻲ أن ﻫـﻨــﺎك اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﺷـﺒــﻪ ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﳌ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ إﺟ ـ ـ ــﺮاءات إﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻧـﺸـﻄــﺔ
واﳌـ ـﺤ ــﺎل اﻟ ـﺘــﻲ ﺷـﻤـﻠـﺘـﻬــﺎ ﻗ ـ ـ ــﺮارات ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻟ ـ ــﻮزراء
ووزارة اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ﻓ ــﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴــﻞ ﺧ ـﻄــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺒﻼد.
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ آﺧـ ـ ــﺮ ،ﻛ ـﺸــﻒ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ إدارة اﻟ ـﺘــﺪﻗ ـﻴــﻖ
واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ د .ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻋﻦ
ﺗﺤﺮﻳﺮ  111ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وإﻧﺬارا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ،
ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﺮق اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺈﻏﻼق
اﳌـﻘــﺎﻫــﻲ اﻟـﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻴﺸﺔ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣــﻦ دون
إﻧﺬار.
وﻗﺎﻣﺖ ادارة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺷﻐﺎﻻت اﻟﻄﺮق ﻓﻲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ ،ﺑﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻮاق
اﻟ ـﻌ ـﺸــﻮاﺋ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺟـﻠـﻴــﺐ اﻟ ـﺸ ـﻴــﻮخ ،أﺳ ـﻔــﺮت
ﻋــﻦ ﻣ ـﺼــﺎدرة ﺣـﻤــﻮﻟــﺔ  6ﺷــﺎﺣـﻨــﺎت ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻀــﺮوات
واﻟﻔﻮاﻛﺔ واﻻﺳﻤﺎك.

D7Bc76òD7kò¥76ò òD77V7Cò¦«7jS:
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

{D6\6[±6òXY

ﻋﺪد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

¥76ò®:

òD7kò®:
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

¤YS¯6

١٢٠

١٤٠

-

١٥

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

١٠٢

٤٤

٥

-

¥S

٨٠

٤

٣

-

56]N6

٥٠

١٧

٥

١٤

¦6]6

٨٧

٢٤

٢٠

١٢

ﻣﺒﺎرك
اﻟﻜﺒﻴﺮ

٢٠

٢٩

-

-

xN6

٤٥٩

٢٥٨

٣٣

٤١

اﻟﺸﻴﺸﺔ ﻣﺼﺪر ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﻴﺸﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﺪر ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ،وﻣﻦ
ò]¦J ò¬¬6¬¬{ ò7 ò: òI¦S òïå7¬¬\¬¬æ ò7o
Î7òï`]¦6òò£{òY{7bG
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷﻧﺒﻮب
ﻟــــــــﻤــــــــﺲ
اﻷﻳـــــــــــــﺪي
ﻟــﻠــﺸــﻴــﺸــﺔ
ﻳــــﺴــــﺎﻋــــﺪ
ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻔﻴﺮوس

)اﻟﻬــﻮز( ﺑﻌــﺪ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺴــﻬﻞ
ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻴﺮوس
أن ﻳــﻨــﺘــﻘــﻞ ﻣــﻦ
ﺧــــــــــــــﻼل ﻣــــــﺎء
اﻟﻤﻌﺴﻞ
»اﻟﻤﺒﺴــﻢ« ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣــﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى
ﻣﻦ ﺷــﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻜﺮر

ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر آﺛﺎر »ﻛﻮروﻧﺎ« اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد

اﻟﻤﺪﻟﺞ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ وﻗﻒ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻋﻦ »اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة«
أﻛــﺪ ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﺒـﻠــﺪي ،ﺣﻤﺪ اﳌــﺪﻟــﺞ ،أن ﻓـﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ﺑــﺪأت آﺛــﺎره
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ آﺛــﺎره اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﴼ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺑﺠﺪﻳﺔ اﻟــﻰ اﻟﺸﺒﺎب ﻣــﻦ أﺻـﺤــﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
وأﺳﺮﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان.
وأﺑ ــﺪى اﳌــﺪﻟــﺞ ﻗﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﺻـﺤــﺎب اﳌـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة وأﺳــﺮﻫــﻢ ،داﻋﻴﴼ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ وﻋﻲ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان ،وﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﻒ ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺳﻮم
أﻣــﻼك اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﳌـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
واﳌﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻳﺠﺎرات  50ﻓﻲ اﳌﺌﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ
اﻷزﻣﺔ.
ووﺻـ ــﻒ اﳌ ــﺪﻟ ــﺞ ﻣـ ـﺒ ــﺎدرة اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ ﻟ ــﺪراﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت ﻟـﺘــﺄﺟـﻴــﻞ
اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدرة ﻃﻴﺒﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟــﻰ إﺻــﺪار ﻗــﺮار ﻣﻦ
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻹﻳﻘﺎف ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟﻰ ﺣﲔ اﻧﺘﻬﺎء أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«.

ﻛﻤﺎل ﻳﻘﺘﺮح ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر
دﻋــﺎ اﻟﻌﻀﻮ د .ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎل إﻟــﻰ اﺻــﺪار ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻳـﺼــﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
وﻗﺎل ﻛﻤﺎل اﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﻬﺎء اﻻﺷﺮاف ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ اﻵن
أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﻣﻠﺰم ﺑــﺈﺟــﺮاءات ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺣﺪ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ،اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ أﺻﺤﺎب
ٌ
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ،
واﻗـﺘــﺮح ﻛﻤﺎل ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋـﺒــﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺻـﺤــﺎب اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،أن
ﻳﺠﺮي ﺗﺨﻴﻴﺮ أﺻﺤﺎب ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻘﺴﺎﺋﻤﻬﻢ ﺑﲔ:
 ان ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮةﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﻨﺪﺳﻲ.
 ان ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪﺣﺎﻟﻴﴼ ،ﻋﻠﻰ ان ﺗﺤﺪد اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺒﻠﻐﴼ رﻣﺰﻳﴼ )ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ( ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺟﻬﺪ
وأﻫﻤﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
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كورونا

الكويت 13

يتفشى

الخالد أكد متابعة سموه بشكل يومي لملف «كورونا» المتسارع

ً
جهدا وال ما ً
ال
األمير للحكومة :ال تدخروا
■ الغانم :تعاون السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التداعيات

أك� ��د ب� �ي ��ان ص � ��ادر م ��ن االج� �ت� �م ��اع ال �ن �ي��اب��ي
الحكومي الذي عقد أول من أمس ،الثالثاء،
بشأن اإلج��راءات واالس�ت�ع��دادات الحكومية
ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع م� �خ ��اط ��ر ان� �ت� �ش ��ار ف� �ي ��روس
ك ��ورون ��ا ،أن ال �ح �ك��وم��ة ت �ع �ه��دت ب��اس�ت�م��رار
إح ��اط ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن وم �م �ث �ل �ي �ه��م امل�ن�ت�خ�ب�ين
بحقائق الوضع الصحي واألوضاع العامة
في البالد.
وذك ��ر ال�ب�ي��ان أن «رئ �ي��س مجلس األم ��ة أك��د
في كلمة استهل فيها االجتماع على أهمية
ال�ت�ع��اون م��ا ب�ين ال�س�ل�ط��ات وك��ل مؤسسات
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي واألف � ��راد ف��ي ال�ت�ع��اط��ي مع
ت��داع �ي��ات وآث ��ار وم�خ��اط��ر ان�ت�ش��ار ف�ي��روس
كورونا املستجد».
ثم تفضل األخ سمو رئيس مجلس الوزراء
ووزراء ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ ��ارج �ي ��ة وال �ص �ح��ة
والتجارة والتربية واالعالم ببيان إجراءات
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ال �س��اب �ق��ة
واس �ت �ع��دادات �ه��ا امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وأضاف البيان «وأكد سمو رئيس مجلس
ال ��وزراء اهتمام ومتابعة سمو امير البالد
حفظه اهلل ورع ��اه بشكل ي��وم��ي ل�ه��ذا امللف
امل � �ت � �س� ��ارع وح � � ��رص س � �م� ��وه ع� �ل ��ى س�ل�ام��ة
امل� ��واط � �ن�ي��ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ،وت� �ك� �ل� �ي ��ف س �م��وه
للحكومة بعدم ادخ��ار جهد أو مال تحقيقا
ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة وح �ف��اظ��ا ع �ل��ى ال�ص�ح��ة
والسالمة العامتني».
وذك� ��ر أن «وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ال��دك �ت��ور ب��اس��ل
ال �ص �ب��اح ق� ��دم ع��رض��ا م �ف �ص�لا ب�ي�ن ف �ي��ه أن
اإلج� � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة بمختلف
أش �ك��ال �ه��ا ت �ج��ري ب��ال �ت��زام��ن م��ع ت��وج�ي�ه��ات
م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ووزراء ال�ص�ح��ة

الغانم والخالد والصالح والروضان والناصر خالل االجتماع النيابي  -الحكومي الثالثاء

العرب ووزراء مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،بل وسابقة لها ومضيفة عليها في
أغلب األحيان».
وأوض� � � ��ح ال� �ب� �ي ��ان أن وزي � � ��ر ال �ص �ح ��ة أك ��د
ع� � � ��دم ص � �ح� ��ة وج� � � � ��ود ت� �ك� �ت ��م ف� � ��ي األرق� � � � ��ام
واإلحصائيات ،مشددا على أن دولة الكويت
تتبع أقصـى درجات «الشفافية» و«العلنية»
ف ��ي امل �ع �ل��وم��ات س � ��واء ك ��ان ��ت إي �ج��اب �ي��ة أو
سلبية ،وأكدت ذلك منظمة الصحة العاملية.
وب �ي�ن وزي � ��ر ال �ص �ح��ة أن ف� �ي ��روس ك��ورون��ا
وتعريفه وتوصيفه قد تغير أكثر من مرة،
وأن الحكومات املختلفة تتفاوت ف��ي مدى
دق� ��ة إف �ص��اح �ه��ا ع ��ن امل �ع �ل��وم��ات ال�ص�ح�ي��ة

مل��واط �ن �ي �ه��ا وامل �ق �ي �م�ي�ن ل ��دي� �ه ��ا ،م ��ؤك ��دا أن
الكويت ملتزمة بالتحديث اليومي العلني
والدقيق.
وع�ق��ب ال�ع��رض التفصيلي ل��وزي��ر الصحة
اس �ت �ع ��رض وزراء ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة
والتجارة واالع�ل�ام والتربية كل اإلج��راءات
التي تمت والتي ستتم مستقبال باإلضافة
إل� ��ى ال� �ح ��رص ع �ل��ى ت�س�ه�ي��ل أم � ��ور ال �ط�لاب
والطالبات بالخارج والنظر باحتياجاتهم
والحرص عليها ،مؤكدين ان تلك اإلجراءات
ت ��أت ��ي اس �ت �ج ��اب ��ة ل � �ل� ��رأي امل �ه �ن ��ي وال �ط �ب��ي
وال �ت �ق �ن��ي ل �ل �م �س��ؤول�ين ف ��ي وزارة ال�ص�ح��ة
دون االلتفات الى املجامالت والحساسيات

ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ،ف��ال��رأي الطبي
املهني مقدم على كل االعتبارات االخرى.
م��ن ج��ان�ب�ه��م ،ش��دد ال �ن��واب ف��ي مداخالتهم
على أهمية االستمرار بالشفافية والعلنية،
فهي خير وسيلة ملحاربة األخ�ب��ار املضللة
واإلش� ��اع� ��ات ،ح �ي��ث اج �م��ع ال �ح��اض��رون في
م��داخ�لات�ه��م ع�ل��ى ت��وج�ي��ه ال�ش�ك��ر م��ن خ�لال
اإلخوة الوزراء لكل العاملني والعامالت في
الفرق الحكومية املختلفةـ الصحية واألمنية
وال� �ت� �ج ��اري ��ة وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة واإلع�ل�ام� �ي ��ة
وغيرهاـ متمنني لهم السالمة والنجاح.
كما شدد اإلخ��وة أعضاء مجلس األمة على
أهمية دراسة اآلثار االقتصادية ألزمة وباء

«الميزانيات» :نقص الكوادر يعيق التوسع في بناء المستشفيات

الصرف على المشاريع ارتفع إلى % 84
أب �ل �غ��ت وزارة امل��ال �ي��ة ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي أن توجه إق��رار باب
النفقات الرأسمالية ولـ3سنوات متتالية
ق �ب ��ل إق� � � ��رار ب ��اق ��ي أب� � � ��واب امل� �ص ��روف ��ات
األخ � � ��رى ،زاد ن �س��ب ال� �ص ��رف م ��ن %70
لتصل إلى  %84تقريبا في املشاريع.
واستمعت اللجنة أمس إلى عرض مرئي
من وزارة املالية حول تقديرات النفقات
الرأسمالية للسنة املالية الجديدة والتي
ب�ل�غ��ت ن �ح��و  2.9م �ل �ي��ار دي �ن��ار بشقيها
اإلن � �ش� ��ائ� ��ي ال � � ��ذي ي �ش �ك ��ل  ،%79م �ن �ه��ا
م �ش��اري��ع إن �ش��ائ �ي��ة أم� ��ام  %21م�ش��اري��ع
غ�ي��ر إن�ش��ائ�ي��ة م�ت�ع�ل�ق��ة ب �ش��راء األج �ه��زة
واملعدات.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد أن
وزارة املالية استعرضت أهم أسس تلك
التقديرات« ،وأك��دت اللجنة أن مشاريع
هيئة الطرق والنقل البري ما زالت تدرج
ض�م��ن م�ي��زان�ي��ة وزارة األش �غ��ال وف�ق��ا ملا
ارت� ��أت إل �ي��ه ال�ل�ج�ن��ة ن�ظ�ي��ر اجتماعاتها
السابقة إزاء مخاوف مؤكدة من الجهات
ال��رق��اب �ي��ة م ��ن وج � ��ود ص �ع��وب��ة ش��دي��دة
ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ل �ل �م �ش��اري��ع ن �ت �ي �ج��ة ع��دم
جاهزيتها ماليا وفنيا إلدارة مثل تلك
املشاريع الضخمة كما أن معضلة عدم
اس �ت �ك �م��ال ن �ق��ل ت�ب�ع�ي��ة االخ �ت �ص��اص��ات
وت�ن��ازع�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال�ج�ه��ات الحكومية
األخرى ال يزال قائما».
وت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ب � ��أن ت �ك��ال �ي��ف ال �ن �ف �ق��ات
ال ��رأس� �م ��ال� �ي ��ة اإلن� �ش ��ائ� �ي ��ة وامل � �ق � ��در ل�ه��ا
م�ب�ل��غ  2.3م�ل�ي��ار دي �ن��ار ت�ض�م�ن��ت ش��راء
واس �ت �م�ل�اك األراض � ��ي ب�ن�ح��و  66م�ل�ي��ون
دي�ن��ار ،ومنها م��ا يتعلق ب�ش��راء عقارات
للبعثات الكويتية ب��ال�خ��ارج والخاصة
ب ��وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،وال�ص�ي��ان��ة الجذرية
بمبلغ  610ماليني دينار تشمل املباني

جانب من اجتماع اللجنة

 % 40من المالحظات
الرقابية على
العقود والمناقصات
والمشاريع اإلنشائية
وت �ح �س �ي �ن��ات ع �ل��ى األراض � � ��ي وص �ي��ان��ة
اآلالت وامل � �ع� ��دات امل��رت �ب �ط��ة ب��امل �ش��اري��ع
اإلنشائية والبنية التحتية ،أما املشاريع
اإلنشائية كان لها النسبة األكبر بتقدير
م�ب�ل��غ  1.6م�ل�ي��ار دي �ن��ار س� ��واء مل�ش��اري��ع
جديدة وعددها  39مشروعا أو مشاريع
قائمة وعددها  440مشروعا وتستحوذ
وزارة األش �غ��ال ال�ح�ص��ة األك �ب��ر م��ن تلك
امل �ش��اري��ع ب�ن�س�ب��ة  %32وت �ل �ي �ه��ا وزارة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ب�ن�س�ب��ة  %17ووزارة
الصحة بنسبة  %12والنسبة املتبقية

الدمخي :فحص الوافدين
في مدارس المناطق غير المأهولة
أكد النائب عادل الدمخي ضرورة وضع خطة لتعقيم وتقسيم املناطق التي
تكثر فيها العمالة وعزلها في حال تفشي فيروس كورونا بها.
وقال الدمخي امس إنه تحدث مع وزير الصحة الشيخ باسل الصباح خالل
االجتماع النيابي الحكومي االخير عن موضوع تخصيص أرض املعارض
الستقبال الوافدين ،الفتا الى أن األمر ينطوي على خطورة كبيرة تنتج عن
تنقل العمالة داخل املنطقة واألسواق ومحطات الوقود واختالطهم بالناس.
وأفاد بأن الوزير أبلغه أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لدخول العمالة
إلى املوقع عن طريق الدائري السادس في اوقات معينة.
وقال انه اقترح أن يكون الفحص في املدارس املنشأة باملناطق غير املأهولة
أو املناطق املحصورة خارج املناطق السكنية ،مشددا على ضرورة التفكير
بالبدائل ألن «أي تهاون في احتياطات السير والدخول باملنطقة لن يسكت
عنه ويجب اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية».
الى ذلك ،وجه الدمخي سؤاال برملانيا الى الوزير الصباح ،عن عدد الحاالت
املشتبه في اصابتها بـ«كورونا» في البالد وعدد التي اصابتها مؤكدة مع
توزيع الحاالت حسب النوع والعمر والجنسية ،وعدد الحاالت التي رفضت
الخضوع للحجر أو العزل الصحي أو خرجت منه ضد نصائح الطبيب وما
هي اإلجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن .كما سأل عن مدى صحة
ما يتردد عن استخدام أدوية لعالج اإليدز ملداواة حاالت العدوى بـ«كورونا».

موزعة على عدد من الجهات الحكومية
األخرى.
وت �ض �م �ن��ت أه � ��م امل � �ش ��اري ��ع اإلن �ش��ائ �ي��ة
ال �ك �ب��رى ت��وس �ع��ة م �ط��ار ال �ك��وي��ت مبنى
ال � ��رك � ��اب  T2وم � �ي � �ن ��اء م� � �ب � ��ارك ال �ك �ب �ي��ر
وم� �ش ��اري ��ع ال� �ط ��رق وال � �ص� ��رف ال�ص�ح��ي
واألم� � �ط � ��ار ،إض ��اف ��ة إل � ��ى م� �ب ��ان ج��دي��دة
للمستشفيات.
كما أك��دت اللجنة على ض ��رورة م��راع��اة
ال�ج��دوى م��ن تلك امل�ش��اري��ع ب��األخ��ص ما
ي�ت�ع�ل��ق ب�ب�ن��اء م�س�ت�ش�ف�ي��ات ج��دي��دة في
ظل وجود عجز في تشغيل ما يوجد من
مستشفيات ،مثل ما حدث في مستشفى
ج��اب��ر األح �م��د وم�س�ت�ش�ف��ى ال �ج �ه��راء من
نقص في الكوادر الفنية واإلدارية إلدارة
مثل تلك امل�ش��اري��ع الضخمة ،وبالتالي
اس�ن��اده��ا إل��ى ش��رك��ات إلدارات �ه��ا بأعلى
التكاليف.
كما شددت اللجنة على ضرورة االهتمام
ب�م�ع��ال�ج��ة م��ا ي��رص��د م��ن م�لاح�ظ��ات من
ق �ب��ل ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة وال� �ت ��ي ات �ض��ح

للجنة بأن  %40من إجمالي املالحظات
املسجلة من قبل ديوان املحاسبة والتي
ت ��م دراس ��ات� �ه ��ا ق ��د ت ��رك ��زت ب��اخ �ت�ل�االت
العقود واملناقصات واملشاريع اإلنشائية
وال �ب��ال��غ ع ��دده ��ا  458م�لاح �ظ��ة ك �م��ا أن
وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ووزارة األش�غ��ال
ووزارة الداخلية تعد م��ن ال� �ـ« »3جهات
األول��ى التي تعاني من تلك االختالالت،
حيث ات�ض��ح أن ع��دم القيام بالتخطيط
الفني واملالي السليم للعقود واملشاريع
من أبرز أسباب نشوء تلك املالحظات.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ش��ق غ�ي��ر اإلن �ش��ائ��ي من
ت�ق��دي��رات ال�ن�ف�ق��ات ال��رأس�م��ال�ي��ة واملعني
بشراء األجهزة واملعدات فقد قدر له مبلغ
 602مليون دينار للسنة املالية الجديدة
 ،2020/2021استحوذت وزارة الدفاع ما
نسبته  %68منها ،وتليها وزارة الصحة
بما يعادل  %10لتوفير املعدات الطبية
وامل�خ�ت�ب��رات وامل �ع��ام��ل وغ �ي��ره��ا ،وب��اق��ي
ال �ن �س��ب م ��وزع ��ه ب�ي�ن م �خ �ت �ل��ف ال �ج �ه��ات
الحكومية.

الكندري :إسقاط إيجارات الشركات
الصغيرة والمتوسطة
ش��دد النائب ع�ب��داهلل ال�ك�ن��دري على أهمية تكاتف ج�ه��ود القطاعني
الحكومي وال�خ��اص ،ملواجهة األزم��ة االقتصادية املصاحبة لتفشي
فيروس كورونا ،مشيرا الى مبادرات في هذا الشأن «لكنها متفرقة
وفردية ويجب ان يكون هناك توجه عام ومتكامل».
وط��ال��ب ال�ك�ن��دري م�لاك ال�ع�ق��ارات وامل�ج�م�ع��ات ال�ت�ج��اري��ة ،س��واء التي
تملكها الحكومة كالتأمينات ،أو أمانة األوق��اف ،أو القطاع الخاص،
وم �ج��ال��س إدارات ال �ت �ع��اون �ي��ات ،ب��إس �ق��اط اإلي� �ج ��ارات ال�ش�ه��ري��ة عن
الشركات الصغيرة واملتوسطة املسجلة بالصندوق الوطني ،ولديها
ش�ه��ادة سجل وط�ن��ي معتمدة م��ن ال�ص�ن��دوق كجهة حكومية راعية
وحاضنة.
كما طالب بإلغاء أي رس��وم مالية دوري��ة على أص�ح��اب املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،وذلك نظرًا لالزمة التي تمر بها البالد.
وث�م��ن م �ب��ادرة ص�ن��دوق امل�ش��روع��ات الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ،بتأجيل
فترة السداد للمبادرين فترة ستة أشهر ،بسبب الضغوطات املالية
الناتجة عن تداعيات انتشار كورونا ،كما أشاد بخطوة جمعية أبو
فطيرة التعاونية ،بإعفاء أصحاب املحالت املوجودة من اإليجارات
تعزيزًا لدورها املجتمعي الوطني.

كورونا املستجد على (املالية العامة) للدولة
في ظل انخفاض الطلب العاملي على النفط
وان �خ �ف��اض أس �ع ��اره وان �خ �ف��اض م��ؤش��رات
البورصات العاملية ،وكل ما يترتب عليه من
آثار سلبية.
وأك � ��د ال� �ن ��واب ع �ل��ى أه �م �ي��ة «ح �س��م امل��وق��ف
ال �ت �ع �ل �ي �م ��ي» امل �ت �ع� �ل ��ق ب ��ال � �ع ��ام ال � ��دراس � ��ي
بحسب امل��راح��ل التعليمية املختلفة ،داعني
ال��ى م��راع��اة صعوبة تجهيز آالف امل��دارس
ً
صحيا،
الحكومية والخاصة بالشكل املالئم
ووج ��وب االس�ت�ع��ان��ة بالتعليم االلكتروني
والتلفزيوني وغيرها من وسائل.
وتقدم بعض اإلخ��وة أعضاء مجلس األمة

«ب��اق �ت��راح��ات تفصيلية» ،س ��واء م��ا يتعلق
ب ��ال� �ت ��واص ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ي اإلع �ل��ام � ��ي ل �ب �ي��ان
الحقائق ومحاربة اإلشاعات ،أو ما يتعلق
ب��رف��ع ال� ��روح امل�ع�ن��وي��ة أو ت�ط��وي��ر منظومة
ال �ف �ح��ص وال �ح �ج��ر ال �ص �ح �ي�ين ،أو تشجيع
املنتجات واملزروعات املحلية أو غير ذلك.
ك� � �م � ��ا ت � � �ق� � ��دم ال � � � �ن � � � ��واب ف � � ��ي م� ��داخ�ل��ات � �ه� ��م
باستفسارات ومالحظات مباشرة ومحددة،
س��واء م��ا يتعلق ب��إج��راءات ال�ط�ي��ران املدني
ومجلس ال ��وزراء تجاه القادمني من بعض
الدول ،والوقائع الصحية الحقيقية في تلك
الدول ،او ما يتعلق بعدم وجود جهاز إلدارة
الكوارث ،والخلل املزمن للتركيبة السكانية
من جانب ،والدخل العام للدولة من جانب
آخ� � ��ر ،وغ� �ي ��ر ذل � ��ك م ��ن ج ��وان ��ب ت �ش �غ��ل ب��ال
املواطنني وممثليهم بكل صراحة ووضوح.
وق ��د وع� ��دت ال �ح �ك��وم��ة م��ن ج��ان�ب�ه��ا ب��أخ��ذ
امل�ل�اح �ظ ��ات واالق � �ت ��راح ��ات ب �ع�ين االع �ت �ب��ار
وااله �ت �م��ام ،كما تعهدت ب��اس�ت�م��رار إحاطة
امل��واط �ن�ين وم�م�ث�ل�ي�ه��م امل�ن�ت�خ�ب�ين بحقائق
ال��وض��ع الصحي واألوض ��اع العامة ،واتفق
ال �ح��اض��رون ع�ل��ى ت�ك�ل�ي��ف ال�ن��ائ�ب�ين محمد
ال� ��دالل وري� ��اض ال�ع��دس��ان��ي بالتنسيق مع
رئ� �ي ��س امل �ج �ل ��س مل �ت��اب �ع��ة إن � �ج� ��از ال �ل �ج��ان
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ت � �ق ��اري ��ره ��ا ب � �ش� ��أن اق � �ت ��راح ��ات
وم�ش��اري��ع ال�ق��وان�ين ذات صفة االستعجال
امل��رت �ب �ط��ة ب �ج �ه��ود م �ك��اف �ح��ة وب � ��اء ك��ورون��ا
املستجد ،وعرضها على الجلسة القادمة.
ي��ذك��ر أن االج �ت �م��اع ع �ق��د ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س
م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م ،وب�ح�ض��ور
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح
الخالد الحمد الصباح ،وع��دد من ال��وزراء
و 28نائبا.

الدالل :التحلي بالشفافية في اإلعالن عن المرضى

«التعليمية» تحسم مع وزير
التربية العام الدراسي األربعاء
طالب النائب محمد ال��دالل الحكومة بحسم
الجدل الدائر حول أعداد املصابني بفيروس
ك ��ورون ��ا ،وال �ت �ع��ام��ل ب�ش�ف��اف�ي��ة م��ع ال�ق�ض�ي��ة
ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار ،مشيرا
ال��ى ان «كويتيني أصيبوا بسبب وج��وده��م
في مصر ،وان اسماءهم منتشرة ،ولم يعلن
عنها م��ن قبل وزارة ال�ص�ح��ة» ،معتبرا ذلك
«مأساة تضيع الجهود املتميزة للكويت».
وق��ال ال��دالل أمس «هناك معلومات متداولة
أن العدد املعلن غير صحيح ،وهناك حاالت
لكويتيني مصابني يعرفهم الشعب ل��م يتم
االع �ل��ان ع�ن�ه��م م��ن وزارة ال �ص �ح��ة» ،مبينا
ان تصريحات املسؤولني تؤكد ان أكثر من
 5100دخلوا من مصر فقط منهم كويتيون
وم�ص��ري��ون م�ص��اب��ون ،متسائال مل��اذا ال يتم
ال �ت �ص��ري��ح ع ��ن ه� ��ذا امل� ��وض� ��وع؟ ومل � ��اذا ه��ذا
السكوت؟ وما األسباب السياسية؟ ومل��اذا ال
توجد شفافية واضحة خاصة أن هذا االمر
يتعلق بصحة املواطنني واملقيمني؟
وع��ن االج�ت�م��اع ال��ذي عقد أول م��ن ام��س بني
ال �ح �ك��وم��ة وال� � �ن � ��واب ،أك� ��د ال � � ��دالل أن ه �ن��اك
أس �ئ �ل��ة ل��م ن �ج��د إج��اب��ة ع�ن�ه��ا م��ن ال�ح�ك��وم��ة
ح��ول ص�ح��ة ال �ع��دد امل�ع�ل��ن ع �ن��ه ،وه��ل هناك
ف �ع�لا اك �ث��ر م ��ن  80م �ص��اب��ا ب��ال �ف �ي��روس في
م �س �ت �ش �ف��ي ج ��اب ��ر ول� �ي ��س م �ش �ت �ب �ه��ا ب �ه ��م؟،
مشددا على ان «القضية اآلن اصبحت واجبة
وح�ت�م�ي��ة وأس��اس �ي��ة وال م �ج��ال مل �ح��اب��اة أي
دولة او شعب او جمهورية او أي طرف آخر،
فمصلحة البلد فوق كل اعتبار» ،مشيرا إلى

محمد الدالل

ان «دول اغلقت بالكامل مثل إيطاليا» .وأكد
ض ��رورة دع��م ال�ط��اق��م الطبي الكويتي قائال
«إن �ه��م ي��واص �ل��ون ال�ل�ي��ل ب��ال�ن�ه��ار وبعضهم
من املمكن ان يصاب باملرض ،وال يوجد ذاك
الدعم الكبير ويجب إعادة النظر بدعمهم».
ال� ��ى ذل � ��ك ،ق� ��ال ال� � ��دالل إن اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ن��اق��ش ب �ح �ض��ور وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
سعود الحربي وأرك��ان ال��وزارة سبل حماية
ال �ط�لاب ،وت��م ط��رح خطة كاملة ع��ن التعليم
عن بعد وتعقيم امل��دارس الصحية والطبية
وكيفية التعامل م��ع امل�ص��اب�ين م��ن املعلمني
وغيرهم ،مشيرا إل��ى اجتماع آخ��ر األسبوع
املقبل حول املوضوع ذاته.

العازمي :إجراءات حكومية
مشكورة ..وأخرى منتظرة
دع ��ا ال�ن��ائ��ب ح �م��دان ال �ع��ازم��ي ،ال�ح�ك��وم��ة ال��ى
ات �خ��اذ إج � ��راءات اح �ت��رازي��ة إض��اف�ي��ة مل��واج�ه��ة
تفشي فيروس كورونا ،واإلعالن بشفافية عن
ع��دد ال�ح��االت املصابة ،مؤكدا ض��رورة خروج
سمو رئيس ال��وزراء الشيخ صباح الخالد في
مؤتمر ص�ح��اف��ي ،ي��وض��ح خ�لال��ه للشعب بكل
شفافية عدد الحاالت املصابة والقرارات التي
ستتخذ بهذا الشأن.
وقال العازمي أمس ان «الحكومة اتخذت عددا
من القرارات املهمة التي تستحق اإلشادة ،مثل
غلق ق��اع��ات األف ��راح وامل�ن��اس�ب��ات ،ولكن هناك

قرارات أخرى يجب أن تتخذ ال سيما ما يتعلق
ب��وزارة التربية» ،مطالبا وزير التربية سعود
الحربي باتخاذ «ق��رار حاسم بوقف الدراسة
إلى إشعار آخر ،وأن يتم دمج املراحل الدراسية
واحتساب نتائج الفصل الدراسي األول».
ورأى أن ما يتردد عن اكتشاف حاالت مصابة
ب�ك��ورون��ا م��ن ب�ين  7500واف��د ق��دم��وا م��ن مصر
بعد السماح بدخول  21طائرة ،يتطلب اتخاذ
ق � ��رار ح ��اس ��م ب ��وق ��ف ح ��رك ��ة ال� �ط� �ي ��ران ب�م�ط��ار
ال�ك��وي��ت إال ل�لأم��ور ال�ت�ج��اري��ة مل��دة أس�ب��وع�ين
على األقل وتقييم الوضع.

عاشورّ :
رحلوا العمالة الزائدة
إلى حين انتهاء األزمة
أكد النائب صالح عاشور إن الجهاز الصحي
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت م �ض �غ ��وط ب �ش �ك��ل ك �ب �ي ��ر ،وال
يستطيع مواجهة انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا
بني األجانب ،خصوصًا إذا استمرت األزمة.
واق � �ت� ��رح ع ��اش ��ور ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ت��رح �ي��ل

العمالة الزائدة والهامشية وغير املهمة الى
ب�ل��دان�ه��ا ،ال��ى ح�ين ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال��وض��ع،
مشددا على أن الكارثة ليست سهلة ،والدول
الكبرى ف��ي ح�ي��رة م��ن أم��ره��ا و«ان �ظ��روا إلى
إيطاليا».
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العَ َرق ال ينقل الفيروس ..فقط األسطح الكثيرة المالمسة مثل األثقال

هل يمكن أن ينتقل «كورونا» ..في «صالة الجيم»؟
إيمي أورتيز (نيويورك تايمز)
(ترجمة :محمد أمين)
ل ��ن ي�خ�ط��ر ب �ب��ال��ك أث �ن ��اء وج � ��ودك ف ��ي ال �ن��ادي
الصحي أو أث�ن��اء ممارسة ري��اض��ة ال�ي��وغ��ا ،أو
عندما يكون أنفك ً
قريبا م��ن األرض ،أن ثمة
شيئًا خطأ في ذلك ،ولكن بعد سماع النصائح
الطبية بضرورة عدم ملس وجهك كأحد أساليب
الوقاية من فيروس كورونا ،قد تتساءل :ما هي
مخاطر انتقال العدوى أثناء ممارسة الرياضة
في صالة األلعاب الرياضية؟
ض��ع ف��ي اع�ت�ب��ارك امل �ع��دات ال�ت��ي يتم التعامل
معها بشكل متكرر.
ي�ق��ول ال��دك�ت��ور ديفيد ت��وم��اس ،أس�ت��اذ الطب
ومدير قسم األم��راض املعدية في كلية الطب
ب�ج��ام�ع��ة ج ��ون ه��وب�ك�ن��ز ،إن خ�ط��ر اإلص��اب��ة
ب��ال�ف�ي��روس ف��ي ص��ال��ة األل �ع��اب ال��ري��اض�ي��ة أو
النادي الصحي أقل منها في األماكن الدينية،
ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال .وب��امل �ق��ارن��ة ،ف ��إن زي ��ارة
ال�ك�ن�ي�س��ة ق��د ت�ش�م��ل امل�ص��اف�ح��ة واالح �ت �ك��اك
بالناس.
ل�ك��ن إذا ك�ن��ت ف��ي مجتمع ظ�ه��رت ب��ه ح��االت
اإلصابة بفيروس كورونا ،فربما يتعني عليك
أن تكون أكثر ً
حذرا من كل أشكال االختالط
بالناس ،بما في ذلك األندية الصحية.
وأك� ��د ال��دك �ت��ور ت ��وم ��اس إن ال � َ�ع � َ�رق ال ينقل
الفيروس ،ولكن األسطح كثيرة املالمسة مثل
األثقال ،يمكنها ذلك.
ال يزال العلماء يحاولون تفسير كيف ينتشر
الفيروس بالضبط ،ولكنهم قدموا إرش��ادات
ح� ��ول ك�ي�ف�ي��ة ان �ت �ق��ال��ه .ف �ق��د وج � ��دت دراس� ��ة
أج��ري��ت على ف�ي��روس��ات ك��ورون��ا أخ��رى أنها

األماكن الدينية قد تكون أخطر من النادي
الصحي ..ألنها تشمل المصافحة واالحتكاك
بقيت على املعادن والزجاج والبالستيك ملدة
تصل إلى تسعة أيام.
وأوض ��ح ال��دك�ت��ور ت��وم��اس ان األج �س��ام مثل
مقابض األب��واب وأب��واب السيارات واملصاعد
وأس�ط��ح امل�ك��ات��ب واألج �ه��زة «ت�ت�ع��رض للمس
باأليدي بشكل كبير على مدار الساعة ،لهذا
ال�س�ب��ب م��ن املحتمل أن ت�ك��ون ه��ذه األس�ط��ح
موبوءة بالفيروسات».

عمليات التنظيف
ت� �ق ��ول م��ال �ك��ة اس� �ت ��ودي ��و ل �ل �ي��وغ��ا ف ��ي والي ��ة
واش� �ن� �ط ��ن ،ح �ي��ث ت ��وف � ً�ي ع � ��دد م ��ن م��رض��ى
ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ،وف ��ق ��ا ل�ص�ح�ي�ف��ة «ي��وغ��ا
ج� ��ورن� ��ال»« ،ل �ق��د ش ��اه ��دت ت��أث �ي� ً�را م �ب��اش� ً�را
لهستيريا الفيروس ف��ي املنطقة على العمل
وعلى حضور الزبائن».
وق � ��د أرس � ��ل ن � ��ادي ال �ل �ي��اق��ة ال �ب��دن �ي��ة ال�ف�خ��م
(اي �ك��ون��وس) ،إش �ع��ارات ل�لأع�ض��اء تطمئنهم
إل ��ى أن ��ه ي�ت��م ات �خ��اذ خ �ط��وات إض��اف �ي��ة خ�لال
موسم ال��ذروة لألنفلونزا ومع تزايد املخاوف
بشأن فيروس كورونا.
وقالت متحدثة باسم النادي إن هذه اإلجراءات
تشمل استخدام معايير املستشفيات لتطهير
جميع ارجاء النادي ثالث مرات يوميا ،وتذكير
ال�ن��اس بالبقاء ف��ي امل�ن��زل إذا ك��ان��وا مرضى،
والطلب من املدربني ع��دم التواصل الجسدي
مع الزبائن ،وخاصة أثناء رياضة اليوغا.

أرسل بريان كوبر ،الرئيس التنفيذي لشركة
 ،YogaWorksرسالة في البريد اإللكتروني
إلى عمالء الشركة ،يخبرهم فيها أنها تعمل
على تكثيف عمليات التنظيف «للحفاظ على
م��راف�ق�ن��ا بيئة آم�ن��ة وم��رح�ب��ة لجميع ال�ط�لاب
واملوظفني».
ديفيد كارني ،رئيس ن��ادي Orangetheory
 ،Fitnessأدرج االحتياطات في رسالة بريد
إل �ك �ت��رون��ي ل�ل�م�ش�ت��رك�ين ق ��ال ف �ي �ه��ا« :ام �س��ح
معداتك بعد كل ت��دري��ب ،وال تتردد في طلب
مسح جديد كلما احتجت إلى ذلك».

ما الذي يمكنك فعله
لحماية نفسك؟
ه��ل ت�ع��رف م��ا ال ��ذي ت�ح�ت��وي عليه بخاخات
السوائل املرطبة في الصاالت الرياضية التي
م��ن امل �ف �ت��رض أن ت�س�ت�خ��دم�ه��ا مل �س��ح ج�ه��از
ومعدات التدريب؟
ً
متأكدا ،فاسأل املوظفني أو اجلب
إذا لم تكن
أدوات التنظيف الخاصة بك.
ويقول الدكتور توماس عن رحلته الى النادي
ال �ص �ح��ي« :س��أج �ل��ب م �ع��ي أدوات ال�ت�ن�ظ�ي��ف
الخاصة بي والتي تتميز بالتركيز الصحيح
للكحول ،فاملحاليل التي تؤدي غرض التطهير
والحماية من الفيروس يجب أن يكون تركيز
الكحول فيها ما ال يقل عن  70في املئة».

 5خطوات مهمة ..لتج ّنب جفاف الجلد

كيفية االستحمام ..دون اإلضرار ببشرتك
يعتمد عدد مرات االستحمام
بالنسبة لكثير من األشخاص
على أعمارهم ،فكبار السن
واألطفال والرضع هم األكثر
عرضة للبشرة الجافة ،التي
يمكن أن تؤدي إلى اإلكزيما،
لذلك يكون األفضل بالنسبة
لهم االستحمام يوميا ،والعمل
على ترطيب البشرة.

عندما تلمس الناس واألسطح واألشياء
ط��وال ال�ي��وم ،فإنك تجمع الجراثيم على
ي� ��دي� ��ك .ي �م �ك �ن��ك إص� ��اب� ��ة ن �ف �س��ك ب �ه��ذه
الجراثيم عن طريق ملس عينيك أو أنفك
أو ف �م��ك أو ن�ق�ل�ه��ا إل ��ى اآلخ ��ري ��ن .على
الرغم من أنه من املستحيل إبقاء يديك
خالية م��ن ال�ج��راث�ي��م ،ف��إن غسل اليدين
ب �ش �ك��ل م �ت �ك��رر ي �م �ك��ن أن ي �س��اع��د في
الحد من انتقال البكتيريا والفيروسات
وامليكروبات األخرى.

أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�لأش �خ��اص ذوي ال�ب�ش��رة
ال �ع��ادي��ة ه��م األك �ث��ري��ة ،ف ��إن االس�ت�ح�م��ام
يوميا أمر ال بأس به ،طاملا أنهم يهتمون
بجلدهم.
وب� �ح� �س ��ب ت� �ق ��ري ��ر ألس� � �ت � ��اذة األم � � ��راض
الجلدية بكلية ييل للطب ،كاثلني سووزي،
ن�ش��رت��ه صحيفة ال �غ��اردي��ان البريطانية،
فإن هناك خطوات عدة يمكن القيام بها،
لتجنب جفاف الجلد ،وهي:

اغسل يديك دائمًا قبل:

 - 1تحضير الطعام أو تناوله.
 - 2ع�لاج ال�ج��روح أو االعتناء بشخص
مريض.
 - 3ارتداء العدسات الالصقة أو خلعها.
اغسل يديك دائمًا بعد:

 - 1الحفاظ على رطوبة الجلد

 - 2تجنب االستحمام بمياه ساخنة

لضمان حماية سطح الجلد ،يجب تجنب
االستحمام بمياه ساخنة ،ويفضل بعد
االستحمام وضع الكريم املرطب مباشرة،
بينما البشرة ال زالت رطبة ،للحفاظ على
نعومتها.

الصابون المضاد للبكتيريا ليس أكثر فعالية في قتل الجراثيم من الصابون العادي

غسل اليدين ..أفضل الطرق لتجنب المرض ونشره

د .والء حافظ

يمكن ترطيب الجلد ع��ن ط��ري��ق الحفاظ
ع� �ل ��ى ال �ط �ب �ق ��ة ال ��رق� �ي� �ق ��ة ع� �ل ��ى س �ط �ح��ه،
وتماسك الخاليا بعضها ببعض بواسطة
مركبات طبيعية مرطبة ،مثل السيراميد،
للحفاظ على رطوبة الجلد ،ومنع التبخر،
حيث يمكن أن يزيل االستحمام املتكرر
هذه الطبقة.

مايو كلينك

 - 3تجنب الصابون ذي الرائحة النفاذة

إذا ك ��ان ��ت ب� �ش ��رت ��ك ح� �س ��اس ��ة ،ت�ج�ن��ب
استخدام الصابون ذي الرائحة النفاذة،
ألنه غالبا ما يحتوي على م��واد مضافة،
ي�م�ك��ن أن ت�س�ب��ب ال�ت�ه�ي��ج أو ردود فعل
تحسسية ،واح��رص على اختيار عالمة
تجارية مناسبة لبشرتك.
 - 4تجنب الفرك المتكرر

كثيرا ما يرغب الناس في تنظيف البشرة
بمنتجات التقشير ،التي يمكن أن تسبب

سحجات دقيقة على الجلد ،ولكن بشكل
عام ،فإن املركبات ذات األساس الحمضي،
م�ث��ل ال�ج�ل�ي�ك��ول�ي��ك أو األح �م ��اض اللبنية
ت�ك��ون أك�ث��ر ن�ع��وم��ة ع�ل��ى ال�ج�ل��د ف��ي حالة
الفرك والتقشير.
 - 5فرك القدمين المفرط

ُ
ع �ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق األم� ��ر ب��ال �ق��دم�ين ،ت�ف�ض��ل
املنتجات التي تحتوي على اليوريا ،الذي
يفكك خاليا الجلد امليتة الجافة بسهولة،
وينعم بشكل أفضل م��ن تلك امل��واد التي
تحتاج الى الفرك القوي.

 6عادات يومية..
تعجل بظهور «الشيخوخة المبكرة»
أحمد بدر
كشف تقرير لموقع «هيلثي»
الطبي األميركي ،عن مجموعة
من العادات ،التي يمكنها أن
تؤدي إلى التعجيل بظهور
آثار الشيخوخة المبكرة لدى
ممارسيها ،لما لها من تأثيرات
ضارة في صحة اإلنسان.
بحسب املوقع الطبي األميركي ،فإن هذه
ال� �ع ��ادات ،ي�م��ارس�ه��ا ال �ن��اس ف��ي حياتهم

اليومية بشكل دائ ��م ،ول�ه��ا ت��أث�ي��رات على
امل ��دى ال�ق��ري��ب أي �ض��ا ،م��ن ح�ي��ث تقليص
ال �ط��اق��ة إل� ��ى ال �ح ��د األدن � � ��ى ،م ��ن دون أن
ينتبهوا إل��ى ت��أث�ي��رات�ه��ا ب�ع�ي��دة امل ��دى في
الصحة العامة.
وجاءت هذه العادات بالترتيب:
 - 1االنشغال بأكثر من عمل.
 - 2تناول كميات كبيرة من السكريات.
 - 3النوم لفترات قصيرة.
 - 4الجلوس لفترات طويلة في العمل.
 - 5استخدام كريمات البشرة والعيون.
 - 6اإلفراط في استخدام الكريمات الواقية
من الشمس.

 - 1تحضير الطعام.
 - 2اس � �ت � �خ ��دام امل � ��رح � ��اض أو ت�غ�ي�ي��ر
الحفاض أو تنظيف الطفل الذي استخدم
املرحاض.
 - 3مل� ��س ح � �ي� ��وان أو مل� ��س ط� �ع ��ام ��ه أو
فضالته.
 - 4تنظيف األنف أو السعال أو العطاس.
 - 5ع�لاج ال�ج��روح أو االعتناء بشخص
مريض.
 - 6إزالة القمامة.
 - 7التعامل مع طعام أو حلوى الحيوانات
األليفة.

ً
اغسل يديك أيضا عندما تكون متسخة
بشكل واضح.

كيفية غسل اليدين
من األفضل عمومًا غسل اليدين باملاء
والصابون .الصابون املضاد للبكتيريا
ليس أكثر فعالية في قتل الجراثيم من
الصابون العادي.

اتبع هذه الخطوات
 - 1بلل ي��دي��ك ب�م��اء نظيف ج��ار ،س��واء
أكان دافئًا أو باردًا.
 - 2ض��ع ال�ص��اب��ون واف��رك��ه ج�ي�دًا حتى
ّ
يكون رغوة.
 - 3افرك يديك بشدة ملدة  20ثانية على
األقل ،بما في ذلك ظهر اليدين والرسغني
وبني األصابع وتحت األظافر.
 - 4اشطف يديك جيدًا.
ِّ
 - 5جفف يديك بمنشفة نظيفة.

ّ
مطهرات األيدي الكحولية
ِّ
مطهرات األي��دي املحتوية على الكحول،
التي ال تتطلب استخدام امل��اء ،هي بديل
مقبول عند ع��دم توفر الصابون وامل��اء.
إذا كنت تستخدم مطهرًا لليد ،فتأكد من

أن املنتج يحتوي على ال�ك�ح��ول بنسبة
 %60على األقل .اتبع هذه الخطوات:
 - 1ضع منتج الجل في راحة يد واحدة.
تحقق من امللصق ملعرفة الكمية املناسبة.
 - 2افرك يديك معًا.
 - 3اف��رك الجل على جميع أسطح يديك
وأصابعك حتى تجف يديك.

يحتاج األطفال
إلى أيدٍ نظيفةٍ أيضا ً
س ��اع ��د األط� � �ف � ��ال ع� �ل ��ى ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
ص�ح�ت�ه��م م ��ن خ �ل�ال ت�ش�ج�ي�ع�ه��م على
غ �س��ل أي��دي �ه��م ب �ش �ك��ل م �ت �ك��رر .اغ�س��ل
يديك م��ع طفلك لكي تعلمه كيفية عمل
ذلك على الوجه األمثل .ملنعه من التسرع،
اق� �ت ��رح ع �ل �ي��ه غ �س��ل ي ��دي ��ه ل �ل �م��دة ال �ت��ي
ي�س�ت�غ��رق�ه��ا غ �ن��اء أغ�ن�ي��ة «ع �ي��د امل �ي�لاد»
مرتني على سبيل املثال .إذا لم يستطع
ال�ط�ف��ل ال��وص��ول إل��ى ال �ح��وض ب�م�ف��رده،
فوفر له مقعدًا صغيرًا للصعود عليه.
ت��أك��د م��ن مراقبة األط�ف��ال الصغار عند
استخدام مثل ه��ذه امل�ط�ه��رات .يمكن أن
يسبب اب �ت�لاع امل�ط�ه��رات ال�ت��ي أساسها
ال�ك�ح��ول إل��ى ح��دوث التسمم الكحولي.
خ� � � � ِّ�زن ال � �ع � �ب� ��وة ف � ��ي م � �ك� ��ان آم � � ��ن ب �ع��د
االستخدام.
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الخبيرة األسرية في «الغارديان» تجيب :كوني أكثر انفتاحا ً في التعامل مع قراراته

زوجي أصبح نباتيا ً وحوّ ل حياتي جحيماً ..فكيف أتصرف؟
وبعض األش�ي��اء التي تشاركتما فيها ،ويجب أن
يكون ذل��ك صعبًا عليك .أفهم أهمية التواصل في
تحضير وتناول الطعام معًا ،ولكن يبدو أنك ترين
كونه نباتيًا كما لو أنه اعتداء على عالقتكما ،أو أنه
ف��راق بينكما .ه��ل كانت األم��ور على م��ا ي��رام قبل
ذلك لكليكما؟ يبدو وكأنه مصمم على القيام بذلك،
لكنك تبدين كما لو كنت مصممة على مقت ما هو
مصمم عليه ،وهذا يخبرني عن عالقتكما أكثر من
قائمتكما للتسوق.

أناليزا باربيري (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان
أرسلت قارئة هذا السؤال إلى محررة شؤون األسرة
في صحيفة الغارديان:
ق��رر زوج��ي ال�ع��ام امل��اض��ي أن ي�ج��رب ال�ن�ظ��ام الغذائي
النباتي ،لقد أصبح عمره  50عامًا ،وق��د مضى على
زواجنا  20عامًا ،وقد عانى من فقدان أبيه املقاطع له،
لذلك فلديه من األسباب ما يكفي إلعادة تقييم حياته.
وه�ن��اك مشكالت أس��وأ م��ن ت�ح��ول ال ��زوج إل��ى نباتي،
لكني ال أت�ع��ام��ل معها بشكل ج�ي��د ،ال أري ��د ص��دام��ًا
بيننا ،وال أعتقد أن التحول إل��ى النظام النباتي خيار
جيد للصحة الشخصية أو العامة ،وأش�ع��ر بتحسن
الصحة مع الحمية الغذائية املنخفضة الكربوهيدرات؛
كالنا يعلم أنه لن يقنع اآلخر بتغيير نظامه الغذائي.
لقد فقد الكثير من وزن��ه وأصبح مظهره جيدًا ،وهو
سعيد بهذا االختيار .لكنه ح� ّ�ول حياتي إل��ى جحيم،
ً
عشاء
فأنا أشعر بالتعاسة ،واشتقت ألن يطبخ ل��ي
شهيًا من الدجاج ،أغضب كثيرًا من تفاعله مع «دعاية»
النباتيني ،ومن أنه انسحب من تقاليد الطهي األسرية.
وكي أكون عادلة ،أنا ال أحب البقوليات كثيرًا وأتجنب
ال �ن �ش��وي��ات ،ل��ذل��ك ل��م ي�ع��د ل��دي��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �خ �ي��ارات
باستثناء االنسحاب.
وبعد الحرمان وتغير املزاج ،كان صعبًا علينا التعايش
معه ،كما أننا نتعامل مع تقلبات أطفالنا املراهقني ،لقد
اصبحت أفتقد بشدة التواصل بيننا أثناء عشاء لذيذ..
آمل أن يعود إلى نظامنا الغذائي املعتاد ،لكني حائرة
كيف أتصرف؟
وكانت إجابة الخبيرة كالتالي:

ال شك أن الطعام مسألة عاطفية ،ومن شأنها أن تجمع
أو ت�ف��رق .وم��ن هنا فإنها يمكن أن تكون خ��ادع��ة إذا
تناول أف��راد األس��رة أطعمة مختلفة ،لكنها في العادة
مشكلة لوجستية (تموينية) .ليس األم��ر مهمًا ،لكن
هذا يبدو أيضًا عاطفيًا وشخصيًا .يبدو األمر كما لو
أنك لم تعودي تعرفني من هو زوجك .وأفترض أنه لن
يعد أي طعام غير نباتي .إذًا م��اذا يأكل األطفال؟ هل

مبررات واختالفات

عشاء شهيا ً من الدجاج
اشتقت إلى أن يطبخ لي زوجي
ً
هذا يضع عبء الطبخ عليك وحدك؟

حزن مفاجئ
كان هناك الكثير من الخسائر في رسالتك لكليكما.

توليفة تستثمر الحاجات النفسية للمراهقين

«السرعة والغضب »9
معركة بين األخوين

لقد توفي والد زوجك ،ورغم أن وفاة الوالد املنفصل ال
تؤثر كثيرًا ،فقد يتأثر البعض بصورة كبيرة بذلك.
وذلك ألن مع وفاة ذلك الوالد يذهب أي أمل في إصالح
العالقة .فالحزن الذي يشعر به بعض األبناء البالغني
في هذه املواقف قد يفاجئهم.

بأي طريقة أصبحت معاشرة زوجك صعبة بعد وفاة
وال��ده؟ الحظت أيضا أن��ك قلت «فترة ال�ح��زن» ،كما لو
كنت تشعرين أنها يجب أن تكون فترة زمنية محدودة
وهي ليست كذلك.
ان �ظ��ري إل ��ى ن�ف�س��ك ،ت�ش�ع��ري��ن أن ��ك ف �ق��دت زوج��ك

عندما ال يكون الناس سعداء ،فإنهم يميلون إلى البحث
عن االختالفات بينهم لتبرير غياب السعادة ،وتجاهل
ما يوحدهم؛ وعندما يكونون سعداء ،يحتفلون بأوجه
التشابه ويتجاهلون عوامل الصدام .ما عليك فعله هو
النظر إل��ى ما تحبانه واهتماماتكما املشتركة ،ورغم
بساطة هذه األشياء ،يجب التوسع فيها.
ه��ذا تحول ج��وه��ري بالنسبة لكما ف��ي املطبخ ،لكن
ال�ن�ب��ات�ي��ة ل�ي�س��ت ك�ل�ه��ا – وي �ج��ب أال ت �ك��ون ك��ذل��ك -
النشويات والبقوليات .أصبحت هناك بعض كتب
الطبخ املذهلة ،مع الوصفات التي يجدها آكلوا اللحوم
م �ث �ي��رة ،وال� �ت ��ي ي �م �ك��ن أن ت�م�ن�ح��ك ب �ع��ض امل �س��اح��ة
املشتركة في الطهي.
ولكن قبل أن تصلي إلى ذلك :الطعام هو جانب واحد
فقط م��ن عالقتكما .أت�س��اءل عما إذا ك��ان زوج��ك قد
ناقش هذا األمر معك ،أو فعل ذلك وشعر أنك مهملة.
ك�ي��ف ت�ت��واص�لان ف��ي ال �ع��ادة؟ ه��ل اع�ت��اد ع�ل��ى ذل��ك أم
أنها طريقة جديدة يتصرف بها؟ ما هي األم��ور التي
تشتركان فيها غير ذلك؟ ما هي صفاته؟ لم تذكري
أي شيء آخر عنه.
قد ال تشعران أن بإمكانكما الطهي أو تناول الطعام
معًا ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،ولكن ه��ل يمكنك ب��دء حديث
ّ
يتيح ل��ه معرفة م��ا تشعرين ب��ه ،م��ن دون أن تسفهي
خياراته؟ من أج��ل املضي قدمًا ،قد تحتاجني إل��ى أن
ت�ك��ون��ي أك�ث��ر ان�ف�ت��اح��ًا ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ق ��رارات ��ه .ك��ان
استخدام كلمة «دع��اي��ة» دالل��ة على ذل��ك :هناك الكثير
من الدعاية حول جميع جوانب االستهالك.

في رواية «ماتيو خسر وظيفته»..

سأصمت ألن العالم شديد الصخب
مهاب نصر

«أنا ال أرى ،لكنني أملك المال» ،بهذا
العبارة يلخص الضرير غولدشتاين،
إحدى شخصيات رواية «ماتيو خسر
وظيفته» ،واحداً من االستبصارات
المباشرة التي يلقي بها الروائي
البرتغالي غونزالو تافاريس.

ملصق الفيلم

رافع البرغوثي
ي�ع�ي��ش دوم ت��وري �ت��و (ف�ي�ن دي � ��زل) م ��ع زوج �ت��ه
ليتي واب �ن��ه الصغير ب��راي��ان ح�ي��اة ه��ادئ��ة ،لكن
ه ��دوءه ��ا م �ش��وب ب��ال �ح��ذر ،وي �ل��وح ش�ب��ح خطر
داه ��م ف��ي األف� ��ق .وه ��ذه امل� ��رة ،سيجبر التهديد
دوم على مواجهة خطايا ماضيه ،لينقذ اسرته
التي يحبها اكثر من اي ش��يء آخ��ر .ويتصدى
وم�ع��ه فريقه متعدد امل��واه��ب وامل �ه��ارات مل��ؤام��رة
تنذر بتحطيم العالم ،يقودها قاتل ماهر وسائق
عالي الكفاءة فائق األداء ،ل��م يواجهوا مثيال له
على اإلط�ل�اق ،واملفاجأة ان��ه شقيق دوم املنبوذ
جاكوب (جون سينا).
ه��ذه باختصار قصة فيلم «السرعة والغضب
 ،»9الذي يعرض في مايو املقبل ،ويعتبر اضخم
انتاج سينمائي لهذا العام ،وهو الحلقة التاسعة
ف��ي ال�س�ل�س�ل��ة ال �ت��ي ج��ذب��ت امل��راه �ق�ين وع�ش��اق
اف �ل�ام امل� �ط ��اردات وال �ع �ن��ف وس �ب��اق ال �س �ي��ارات،
وعادت على استديوهات يونيفرسال بمليارات
ال� ��دوالرات .وق��د ت��م تصوير مشاهد الفيلم في
الواليات املتحدة وبريطانيا وتايلند وجورجيا.

حافل باإلثارة
ووف��ق م��ا اعلن ع��ن الفيلم ،فإنه حافل ب��اإلث��ارة
التي تبعثها الصراعات ومغامرات أبطال قيادة
ال�س�ي��ارات ،ب�ق��درات�ه��م غير ال�ع��ادي��ة ،وحركاتهم
ال�ج��ري�ئ��ة ،وتفننهم ف��ي ت�ط��وي��ر س�ي��ارات�ه��م ذات
ال �س��رع��ة ال�ف��ائ�ق��ة ،وم �ش��اه��د ت�ح�ط��م ال �س �ي��ارات،
وال �ط��ائ��رات وال��دب��اب��ات اح �ي��ان��ا ،وال��دم��ار الهائل
ال ��ذي ي�ل�ح��ق ب��امل �ب��ان��ي ،اض��اف��ة ال ��ى م�س�ح��ة من
الرومانسية والكوميديا ،وهذه هي التوليفة التي
ضمنت ال�ن�ج��اح ل�لاف�لام ال�س��اب�ق��ة .وك�م��ا تعدد
االب�ط��ال في اف�لام «السرعة والغضب» السابقة

ن�ج��د ف��ي الفيلم ح�ش��دا م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات التي
تلعب ادوارا مهمة ،ما يبعد شبح التكرار املسبب
للملل عن الجمهور ،وتشير ضخامة االنتاج إلى
عدم االعتماد على الخدع البصرية.
يضم الفيلم مجموعة من النجوم في مقدمتهم
فني دي��زل في دور دوم توريتو ،املجرم السابق
وامل�ت�س��اب��ق امل�ح�ت��رف ال ��ذي ت�ق��اع��د واس�ت�ق��ر مع
زوج� �ت ��ه واب� �ن ��ه ،وم� ��ن اع� �ض ��اء ف��ري �ق��ه ميشيل
رودري �غ �ي ��ز ف ��ي دور ل�ي�ت��ي زوج �ت ��ه امل�ت�س��اب�ق��ة
وامل �ج��رم��ة ال �س��اب �ق��ة ،وج� ��وردان� ��ا ب��روس �ت��ر في
دور ميا ت��وري�ت��و ،شقيقته ال�ص�غ��رى ،وناتالي
إيمانويل في دور رامزي القرصانة االلكترونية،
وتشارليز ثيرون في دور سايفر العقل املدبر
للجريمة واإلره��اب�ي��ة اإللكترونية .ويلعب جون
سينا دور جاكوب شقيق دومينيك وهو زعيم
عصابة قاتل ومتسابق ماهر..

أرباح متوقعة
وم��ن املتوقع ان تجني الشركة املنتجة ارباحا
كبيرة من الفيلم ،فاألفالم القائمة على استثمار
ميول املراهقني واشباههم ،ال��ى اإلث��ارة والعنف
واالندفاع نحو املجهول ،والشعور بركوب الخطر
والتفوق وتحطيم الحواجز والحدود ،وحاجتهم
الى تفريغ ما يعتمل في نفوسهم من شحنات
انفعالية ،تسجل ارقاما عالية في شباك التذاكر.
ربما يجد عشاق هذه األفالم في ابطالها الفائقني
وانجازاتهم العظيمة ما يعوضهم عن الشعور
بالعجز او االحباط ،ويتيح لهم الهروب من الواقع
ال��ى عالم الخيال ..ونأمل اال ت��ؤدي ه��ذه االف�لام،
التي تعكس جو العنف املنتشر في العالم ،الى
تدعيم امليول العدوانية لدى املشاهدين ،بتقديم
ال �ع �ن��ف م ��ن خ�ل��ال ش �خ �ص �ي��ات ف��ائ �ق��ة ت�م�ت��از
بالذكاء واملهارة والجرأة.

ليس م��ن اليسير التعامل م��ع ن�ص��وص تافاريس
«ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة» ،ح�ي��ث ال ي�ع�م��د إل ��ى م �س��ار تقليدي
َ
شخوصها للكشف
لحكاية تتطور وتتعقد ،وتقود
عن أفكارهم أو كيفية تعاطيهم مع ال�ظ��روف التي
يجدون أنفسهم فيها .سرد غونزالو تافاريس فيه
ما يشبه كسر اإليهام .تلفتك أوال الصور الغريبة
امل��رف �ق��ة ب �ص �ف �ح��ات ال� ��رواي� ��ة ،ص ��ور ك��أن �ه��ا ل��دم��ى
شمعية أو آلية ،وهو ما يشير إلى أن الرواية ال تعدك
بتقديم بشر حقيقيني ،بل نماذج ألفكار تتجاوز
ّ
صحت تسميته
الشخوص نفسها .كل فصل ،إذا
بذلك ،يتناول شخصية في صفحات قليلة ،تتلوها
قصة شخص آخر فيما يشبه التداعي.
يبدو جليا التعسف في اختيار الشخصية التالية ،فهي
ال تأتي فعال بضرورة سببية لتكمل خيط األحداث ،أو
تفسر شيئا بدا غامضا في الشخصية السابقة عليها
في الترتيب .وروي��دا تكتشف أن ترتيب الشخصيات
ك��أن�م��ا ي�ق��دم الئ �ح��ة؛ الئ�ح��ة م��ن ص��ور وش �خ��وص ،تم
استدعاؤها كما لو بمحض الصدفة الخالصة املمثلة
في الترتيب الهجائي .شخصيات ال��رواي��ة إذن كأنهم
أقحموا ف��ي ال��وج��ود بمجرد أن ن��ودي عليهم ،كما لو
ك��ان��ت ال�ح�ي��اة تبتعثهم ،ت�ن��ادي�ه��م ،ف�ي�ظ�ه��رون م��ؤدي��ن
دورهم.
القصة األول ��ى تنبئك بما س�ي��أت��ي ،وه��ي تتحدث عن
ش�خ��ص ي�ظ��ل ي ��دور ح ��ول م �ي��دان ،أو «م� ��دار ط��رق��ي»
بشكل مخبول إلى أن يلقى حتفه.

كم يشبهون حياتنا!
ال أب�ط��ال ف��ي رواي ��ة «م��ات�ي��و خسر وظ�ي�ف�ت��ه» ،ألنهم
أص�ل�ا ل�ي�س��وا ش �خ��وص��ا ،ول �ي��س م�ط�ل��وب��ا م�ن�ه��م أن

جونزالو تافاريس

يشبهوا حياتنا ،مع هذا فإنه ملن املرعب كم يشبهون مدينة التشنجات

حياتنا فعال .قسوة الصدفة التي تجرنا إلى الوجود،
تصورنا عن رسالة ما .بدال من أن يقدم لنا غونزالو
تافاريس فكرة أو رسالة من خالل شخوصه ،فإنه
ي�ق��دم لنا الصمت «س��أق��وم بضجيج وس��ط العالم،
يعني :س��أق��وم بالصمت (ألن العالم كبير وشديد
ال�ص�خ��ب)» .ه��و كذلك فعال (أي ال�ع��ال��م) وه��و مليء
أي �ض��ا ب��ال �ت �ف �س �ي��رات ،وب �ق �ص��ص األش� �خ ��اص ال�ت��ي
ت�ق��ول لنا إن�ن��ا ذوات م��درك��ة واع�ي��ة ،تختار مصيرا
عقالنيا وتتعامل معه .ال ..العقالنية انقضى زمنها،
ُْ
قرنها العشرون ،بحسب تافاريس ،وحل
أو انقضى
مكانها ال��رؤي��ة وال�ب�ص��ر؛ م��ا يمكننا رؤي�ت��ه ه��و حد
معرفتنا.
ولكن عند غياب الرؤية ،عند حلول العمى ماذا يكون
البديل ع��ن البصر :إن��ه االم �ت�لاك« ،إن�ن��ي أش�ت��ري ،بما
إن�ن��ي ال أف�ه��م ،بما إن�ن��ي ال أستطيع النظر ـ أن أشهد
بحاسة البصر» ،الشراء يفرض االقتراب ممن أو مما
اشتريته ،ويجعلك قادرا على إصدار األوامر :اقترب.
يفسر ت��اف��اري��س ه��ذه النقطة ال�ح��اس�م��ة «إن �ن��ي أجبر
الشيء الذي ال أستطيع أن أفهمه على أن يقترب مني
بحيث أستطيع أن أمسه».

تريز سليمان ُتطلق «موج عالي»
اطلقت املغنية الفلسطينية تريز سليمان
ألبومها الجديد «م��وج ع��ال��ي» ،ال��ذي تم
تسجيله ف��ي اوس�ل��و وال �ن��اص��رة ،بدعم
م��ن وزارة الخارجية النرويجية ،وذل��ك
بعد إلغاء حفل اإلطالق الذي كان مقررا
ان ي�ق��ام ف��ي أوس �ل��و ،إث��ر ان�ت�ش��ار وب��اء
كورونا املستجد في الدول األوروبية.
واعربت شركة اإلنتاج النرويجية ،التي
عملت على إطالق األلبوم ،عن املها في
إعادة تنظيم سلسلة حفالت لتريز في
أوروبا الشهر املقبل.
االل � � �ب� � ��وم ال � �ج� ��دي� ��د ج� �م ��ع اب � �ن� ��ة ح �ي �ف��ا

بموسيقيني ب��ارزي��ن م��ن ال�ن��روي��ج هما
إي �ف �ي �ن��د آرس� �ي ��ت وه �ي �ل �غ��ي أن� ��دري� ��اس،
واقتصر إطالقه على منصات خدمات
املوسيقى الرقمية؛ سبوتيفاي ،دي��زر،
وآي تيونز.
وي��أت��ي «م� ��وج ع��ال��ي» ب�ع��د مجموعتني
غنائيتني ّ
قدمتهما ابنة حيفا باالشتراك
م��ع ف�ن��ان�ين آخ��ري��ن ،ه�م��ا «زه ��ر ال �ل��وز»
و«مينا».
ّ
يضم ألبوم «م��وج عالي» تسع اغنيات،
اث�ن�ت��ان م��ن تلحني ت��ري��ز ،وس�ب��ع لحنها
املوسيقي الفلسطيني ريمون ّ
حداد.

سرد تافاريس البارد املحايد ،الذي ال يلجأ إلى الوصف
املفرط أو االستعارات ،ولكن فقط خلق الصورة العامة
م��ن ن�ث��ار أح ��داث ك��أن�ه��ا م��ن دون راب ��ط فعلي أو غير
منطقية أو مقبولة ،يترك فراغا وحدسا مخيفا يتعلق
باملدينة الحديثة ،املدينة املصابة بمرض «ال�ب��ذاءة» أو
التشنجات البذيئة .عالم تافاريس عالم مصنوع؛ فيه،
ب�لا ش��ك ،إش ��ارات إل��ى ال��واق��ع ،ول�ك��ن بطريقة ال تترك
أي أم��ل ف��ي اإلم �س��اك ب�ه��ذا ال��واق��ع ،فنحن إزاء حلقة
متماسكة ال يربطها إال تراتب لفظي.
كما ل��و ك��ان ي�ق��دم أم�ث��ول��ة ال رواي ��ة ،يختتم تافاريس
سرده بشرح يطال من جهة معنى الشخصية والحدث
وامل �ك��ان ال ��روائ ��ي وال �ف �ك��رة ،ل�ي��س ب��اع�ت�ب��اره��ا قضايا
جمالية ،بل ألنها من صميم الحياة ،منهيًا النص بهذه
الكلمات «إن تراتب األبجدية ليس إذن مجرد لهو .هو
قد يمثل الخالص (لقد اجتازوا اسمي) أو يمثل إدانة
(إنه أنا) ،أو حتى زمان التهديد املعلق (لم يصلوا بعد
إلى حرفي)».
الرواية صدرت بترجمة محمد آيت حنا ،عن دار الخان
للنشر والتوزيع.
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من الذاكرة

أنا وسعاد
والغربة الجديدة

خالد أحمد الطراح
ح�ي�ن ي�ف�ق��د امل��واط��ن ال �ش �ع��ور ب��االن �ت �م��اء ال ��ى وط�ن��ه
ألسباب سياسية بالدرجة االول��ى ،يدخل في حالة
من االغتراب واضطراب املشاعر اجتماعيًا ،فالعزلة
الالإرادية عن املجتمع قد تدفع الى االنتحار نتيجة
اإلصابة بحاالت عميقة من االكتئاب.
ام��ا الغربة فهي العيش بعيدا ع��ن ال��وط��ن واأله ��ل..
الشوق الجارف لألحبة وثنايا الذكريات من الطفولة
ح�ت��ى ال �ن �ض��وج ،ف�س�ب��اق امل �غ �ت��رب ي �ب��دأ م��ن س��اع��ة
ال�س�ف��ر ب�ع�ي��دا ع��ن ال��وط��ن ح�ت��ى آخ��ر ال�ل�ح�ظ��ات من
االستعداد للعودة ..العودة بثوب وعقل جديدين ،او
العودة باألفكار نفسها او التمرد على كل شيء ،قد
يكون بعضها سلبيًا او ايجابيًا.
م�ن��ذ وف� ��اة ال�ش�ق�ي��ق االك �ب ��ر -أب ��ي ن� ��ادر -ف��ي شهر
رمضان من عام  ،2019شعرت بفقدان األب واألخ
وال �ص��دي��ق ..اب�ت�س��ام��ة ورح��اب��ة ص��در وود فطري
اجتمعت في ذات انسان واحد.
ل��م تمض على وف��ات��ه س��وى بضعة ش�ه��ور أليمة..
ت�ق��اس�م��ت ق �س��وة ال� �ف ��راق م��ع ش�ق�ي�ق��ي وال �ص��دي��ق،
يعقوب «بوسليمان» ،الذي يكبرني ببضع سنوات،
لكنه بالنسبة إلي توأم الروح.
عادت صورة املعلم أبي نادر ،وهي اساسًا لم تغب
يوما بفضل اعماله الطيبة.
من دون مقدمات وجدت نفسي في الفترة االخيرة
ام��ام منزل املرحوم ب��ون��ادر ..تعتصرني الذكريات
وتمزقني اآله��ات ..يحرق قلبي م��اء العيون ..هكذا
الحياة تبدو بعد افتقاد انسان عزيز.
حرقة الجفون وارتعاشها ،اشعلتها االخت العزيزة
وال��زم�ي�ل��ة س�ع��اد ف�ه��د امل�ع�ج��ل م��ن دون ان ت ��دري..
فإنني على يقني أنها حني اهدتني روايتها «الغربة
الثانية»  -ليست حديثة  -التي هي عبارة عن رحلة
استكمال فكرة رواي��ة خالها املرحوم عبداهلل حمد
املعجل ،الذي وافته املنية قبل انهاء روايته وعودته
ال��ى ال�س�ع��ودي��ة ،ت��ارك��ا ال�ب��اق��ي امل�ت�ب�ق��ي م��ن ال��رواي��ة
لسعاد الوفية.
جالت الرواية بعقلي من جديد في اميركا وذكريات
الطلبة ،مع فارق الزمن بني مرحلة الدكتور عبداهلل
امل�ع�ج��ل وم��رح�ل�ت��ي ،ل�ك��ن ث�م��ة ال �ع��دي��د م��ن ال�ع��وام��ل
املشتركة بني السبعينات والستينات ،التي احيتها
فصول الرواية.
امل�ف��ارق��ة الكبيرة وامل��ؤمل��ة للغاية ،ان�ن��ي ع��دت فرحا
بشهادتي الجامعية ألبي الطاعن بالعمر ووالدتي،
م�ص��در ال��دل��ع وال��ول��ع ،بينما ع��اد ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل،
خ��ال سعاد ،عليل القلب ومكسور الجناح ،بسبب
ف�ق��دان شقيقه االك�ب��ر ب�ح��ادث م��روري ف��ي اميركا
قبل اسدال الستار على روايته ،فقد عاد مع جثمان
شقيقه ..مناجيًا روحه وجمرة الدموع بني الرموش.
ك��ان��ت ص�ف�ح��ات ال��رواي��ة ب�م�ن��زل��ة ري ��اح ع��ات�ي��ة على
اعتاب اب��واب الذكريات التي احتضنتها منذ كنت
طالبًا ..ادرس تخصصًا في اإلعالم نتيجة نصيحة
شقيقي يعقوب ،وهو ال��ذي انهى دراس��ة الهندسة،
اي تخصص علمي ال عالقة له باإلعالم.
تنبأ ابو سليمان بأن هذا التخصص هو االنسب لي
ً
والواعد مستقبال ،وقد كانت النتيجة ما حصدته
خالل رحلة مهنية مشوقة ،برفقة أسرتي الصغيرة،
ال�ت��ي ق��ادت�ه��ا ال��زوج��ة الغالية بصبر وح�ك�م��ة ،فهي
مصدر نجاحي وس�ع��ادت��ي ضمن مسيرة امتدت
م��ن الهند واالت�ح��اد السوفيتي ومصر وبريطانيا
حتى اليوم.
ال فرق عندي بني الغربة واالغتراب ..فقد قست علي
ال�ع��زي��زة س�ع��اد  -م��ن دون ان ت��دري  -ان�ن��ي اعيش
ال�غ��رب��ة ال�ج��دي��دة ب�ع��د وف ��اة اب��ي ن ��ادر ،وه��ي تعاني
امل�ش��اع��ر نفسها ب�ع��د ف �ق��دان خ��ال�ه��ا وت ��وأم الحياة
موضي الهويدي.
هذه غربتنا الجديدة يا سعاد!
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

اشتدي أزمة تنفرجي!

علمت للتو أن إحدى حكوماتنا الرشيدة السابقة قد شكلت
لجنة أسمتها «لجنة االزمات» ،تتكون من  3أشخاص وملدة
 3س �ن��وات ..وه��ي لجنة ل��م نسمع عنها وع��ن عملها وعن
تخصصها! وهل مؤهالت أعضائها تصلح ألغراضها أم
ال؟!
ونتصور أننا عشنا في بحبوحة من املعيشة منذ تشكيل
تلك اللجنة (بأصولييها ال�ب��ارزي��ن) واملنظرين حتى االن،
ول��م يوجد عندنا ول��م نتعرض ألي أزم��ة ،وأع�ض��اء اللجنة
ف��ي «ت�ب��ات ون �ب��ات» ..ويغطون ف��ي عميق ال�س�ب��ات ،وتصل
حساباتهم الشخصية شهريا مبالغ محترمة من األموال
ال�ع��ام��ة ،م��ن دون أن ي��ذرف��وا قطرة ع��رق واح��دة ف��ي سبيل
كسبها ..ون�ق��ول ألعضائها ال �ك��رام «ت�س�ت��اه�ل��ون» ..ولكن
– وآه من لكن  ..-فالكويت تمر االن بأكبر أزم��ة بعد أزمة
املناخ والغزو الغاشم ..وأزمتنا الحالية هي مرض أو وباء
ك ��ورون ��ا ..وإف �ل�اس حكومتنا امل�ن�ت�ظ��ر ،وان �خ �ف��اض سعر
برميل النفط بفضل ق��رارات غير منطقية اتخذت أخيرًا..
فلماذا لم نسمع من «سماحتكم» يا «أعضاء لجنة االزمات»

أي كلمة أو عبارة تخفف علينا آالمنا وارتباكنا في مواجهة
تلك األزمات غير املسبوقة ..والتي تعاملت معها حكومتنا
ب�ل�ا ح��رف�ي��ة وارت� �ب ��اك وت �ن��اق��ض! ك ��ان ع�ل�ي�ك��م ع�ل��ى االق��ل
توجيه النصح لحكومتكم ال��رش�ي��دة ..كيف تتصرف في
مواجهة تلك األزم��ات ،كان عليكم مخاطبة املواطن واملقيم
ف��ي ض ��رورة ال�ص�ب��ر ع�ل��ى امل �ك��اره وق ��وة االح �ت �م��ال ،لتركه
جبرًا عادات وتصرفات اعتاد على إتيانها ،مثل تجمعات
ال��دواوي��ن واألع� ��راس وال��ذه��اب ل�ل�م��دارس وارت �ي��اد املقاهي
واملطاعم العمومية وتدخني الشيشة ..الخ.
***
لكنكم كنتم ُصمًا ُبكمًا ..ونافستم في ذلك الناطق باسم
الحكومة الرشيدة ،الذي نطق أخيرًا بكالم شغل  4أسطر
على شاشات هواتفنا النقالة ،وهو كالم لم يلفت نظر أحد..
وكنا نتوق ألن تكسروا صمتكم املطبق منذ تعيينكم حتى
االن وتجودوا علينا ببضع كلمات!
وهذا الكالم نوجهه إلخواننا في حكومتنا الرشيدة ،ونحن
نعيش هذه االيام العصيبة ،في اتخاذ قرارات فورية بالغاء

من الماللة
هذه الفزعة التي أراها في أبناء بلدي
ه��ذه األي ��ام ،أرجعتني ال��ى ال ��وراء الى
شهور الغزو العراقي في التسعينات،
عندما أصبحنا كلنا كلمة واحدة في
ف��م ال��وط��ن ،الكل يفزع للكل ،ل��م تكن
هناك شبكات تواصل اجتماعي ،ولم
تكن هناك مؤسسات حكومية ،لكن
ك��ان هناك الكويتي ال��ذي نظم نفسه
واث�ب��ت للعالم ان��ه س��ور ه��ذه االرض،
وانه يستحق ان يعيش على ترابها،
وان ارضه هي عرضه.
ّ
ال �ي ��وم ف ��ي م��واج �ه��ة ك ��ورون ��ا ت�ج��ل��ى
م�ع��دن ال�ك��وي�ت��ي م��ن اللحظة االول ��ى،
وه�ب��ت ال�ل�ج��ان التطوعية ب�ك��ل أن��واع
أن�ش�ط�ت�ه��ا ال ��ى م��د ي��د امل �س��اع��دة ال��ى
ال��دول��ة وامل��واط��ن ،منذ اللحظة االول��ى
كانت استعدادات الحكومة مبهرة من
ت�ج�ه�ي��زات للحجر ال�ص�ح��ي ،وك��ذل��ك
للفحص الفوري للقادمني من السفر،
واتخاذها إجراء تعطيل الدراسة ملدة
أس �ب��وعي��ن ،وإج � ��راء إل �غ��اء ال�ب�ص�م��ة،
وغير ذلك من خطوات فاعلة.
ف��ال��ذي ي� ��زور م �ن �ت��زه ال �خ �ي��ران ي��رى
شباب الهالل األحمر وهم يخدمون

فخري هاشم السيد رجب
وأصحاب الشأن في ال��دول املسيطرة على هذه األرض
إلى الجانب األخالقي؟.
إني ألراه انتقاما من األرض لنفسها ..لقد بالغنا في كل
ش��يء ،وخاصة في استخدام العلم تحت مسمى جناح
ال�ت�ط��ور العلمي واالق �ت �ص��ادي ،ول�ك��ن ه�ن��اك م��ن يحاول
ايضا من خلف الكواليس بناء سالح بيولوجي ،وشبهته
كفيلم املهمة املستحيلة  2وفايروس كايميرا ..اهلل يستر.
ف��ي لفتة إل��ى م��ا ي�ج��ري ف��ي أث�ي��وب�ي��ا ،س��وف ن��درك هذا
جيدا ،مرض جديد لم يسبق ان ظهر من قبل في تلك
امل�ن�ط�ق��ة ،نتيجة اس �ت �خ��دام إح ��دى ال �ش��رك��ات الصينية
مواد كيميائية خطيرة على حياة اإلنسان ،وذلك حسب
صحيفة ال �غ��اردي��ان ،ه��ذه ال�ش��رك��ة تضخ نفاياتها في
ام��دادات املياه ،خاصة بعد هطول األمطار ،وهذا املرض
ال�غ��ام��ض يهاجم ق��رى اثيوبية بأكملها ..ي�ن��زف��ون من
ان��وف�ه��م واف��واه�ه��م وي�ت�ح��ول ل��ون عيونهم إل��ى األصفر
قبل أن ي�م��وت��وا ،واق�ص��د طبعا املتضررين م��ن سكان
تلك القرى ،وصحيفة الديلي ميل قالت :العالم منشغل
بكورونا وفي اثيوبيا كارثة من نوع آخر ..إنها جريمة
ب �ك��ل امل �ق��اي �ي��س ب �م��ا ت�ح�م��ل م��ن اس �ت �غ�لال واس�ت�ه�ت��ار
بإنسان هذه املنطقة ألنها فقيرة.
اتقوا اهلل يجد لكم مخرجا ،كفاكم تجبرا .بني البشر.

هذا الكويتي
م��ن ف��ي ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ع�ل��ى م��دار
 24س��اع��ة ،وك��ذل��ك ال�ش�ب��اب املتطوع
في الجمعيات التعاونية وهم يقدمون
اإلرش� � � � ��ادات ل �ك��ل رواد ال �ج �م �ع �ي��ات
وي � ��وزع � ��ون امل �ع �ق �م ��ات وال �ك �م��ام ��ات
والقفازات وخالفها ،كل ه��ذا جهود
ذاتية وتطوعية.
َ
م� � ��ن ي� �ن� �ظ ��ر ي� � � ��ر ج� � �ه � ��ود امل �ع �ل �م�ي�ن
وامل �ع �ل �م��ات ال��ذي��ن ت �ط��وع��وا م��ن اج��ل
تعليم االب�ن��اء عن بعد حتى يواكبوا
التعليم ويستفيد الطلبة من العطلة
في املراجعة ،ويشاهد توزيع السالت
الوقائية في الجمعيات التعاونية على
املساهمني مجانا ،وتوزيع املعقمات
على كل مرتادي االسواق املركزية.
وإج��راءات الدولة في إلغاء التجمعات
م��ن حفالت وأع ��راس ،وحتى تعليق
رح�لات السفر ،والفحص اإلجباري
وخالفه ،كلها خطوات احترازية ،املهم
هي شفافية املعلومات التي اتخذتها
ال �ج �ه��ات امل �س��ؤول��ة ،ووض ��ع امل��واط��ن
واملقيم في صورة آخر املستجدات.
ال �ك��وي �ت��ي ي �ث �ب��ت دائ� �م ��ا وق� ��ت ح��اج��ة
ال��وط��ن ل��ه ان��ه كفو وي��د واح��دة ،ينظر

كل اللجان التي أنشئت في امل��اض��ي ،وأن نوفر في الزمن
الضنك الذي نمر فيه آالف الدنانير التي تصرف على تلك
اللجان وأعضائها من دون أي مردود يذكر.
ونحن واثقون بأن اهلل لن يتركنا نواجه مصيرنا املحتوم
ب �ه��ذا امل ��رض ال �ف �ت��اك وال �ع �ج��ز امل��ال��ي غ�ي��ر امل �س �ب��وق ،ألن�ن��ا
كشعب كويتي وعلى رأسنا أميرنا قائد االنسانية حفظه
اهلل ،لم نبخل على مخاليق اهلل في كل أنحاء الكرة االرضية
بما جاد اهلل علينا به ..لذا نقول في مواجهة هذه االزمة التي
نمر بها «اشتدي أزمة ..تنفرجي» ونطلب من أعضاء لجنة
أزماتنا ان يكرمونا باستمرار صمتهم!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

تحت المجهر

كورونا والتطور العلمي
واالنهيار األخالقي
الصني ،ثاني اكبر اقتصاد في العالم ،هي بؤرة تفشي
ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا ،ه ��ذا ال �ب �ل��د ال� ��ذي ي�ش�ك��ل اق �ت �ص��اده
ع�ش��ري��ن ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ف��ي امل�ن�ت�ج��ات
الوسيطة ،من قطع الغيار واملكونات الحيوية ملنتجات
تتراوح بني السيارات والهواتف الخلوية ،انكمشت اآلن
أمام هذا الفيروس ،وبالطبع األمر لن يتوقف عند الصني؛
فدول االتحاد األوروب��ي أيضا بدأت تعاني خسائر في
التصدير ،وكذلك ال��والي��ات املتحدة األميركية واليابان،
ف�خ�س��ائ��ر االت� �ح ��اد األوروب� � ��ي م�ن�ع��زل��ة ب�ل�غ��ت ع �ش��رات
املليارات من الدوالرات حتى اليوم ،وال احد يستطيع أن
يتكهن بالقادم ألن الوباء يزداد انتشارا وتداعياته كذلك
ف��ي ات �س��اع ،وه��ذا ماجعل ال�ب�ن��وك ال�ك�ب��رى ت�س��ارع عبر
العالم إلى خفض فائدة اإلق��راض لدعم األس��واق املالية،
واإلج��راءات املالية االستثنائية تأتي لحماية االقتصاد
من األضرار الناجمة عن انتشار الفيروس ،في كل الدول
تقريبا ،هذا باإلضافة إلى أن املؤسسة الدولية للتنمية
التابعة للبنك الدولي ،والتي تساعد البلدان االشد فقرا
في العالم ،قد تحصل على أموال اضافية إذا ما استمر
ال��وض��ع ع�ل��ى ه ��ذه ال��وت �ي��رة ،ألن ذل ��ك ي�ق�ت�ض��ي تفعيل
صندوق تمويل حاالت الطوارئ.
الكل اآلن يعلم أن التصدي لهذا ال�ف�ي��روس (ذات الرئة
ال�ص�ي�ن�ي��ة) ق��د اس�ت�ع�ص��ى ع�ل��ى ك��ل امل�خ�ت�ص�ين ،وال�ك��ل
يتوجه نحو االهتمام الشخصي (الوقاية الشخصية)
من نظافة وغيرها ،أال ينبغي أن يتجه البشر واملسؤولون

علي أحمد البغلي

موضي المفتاح
بعينه وقلبه ال��ى ه��ذا ال��وج��ود ال��دائ��م،
لهذا يقدم له الروح بطواعية ومن دون
اس �ت��دع��اء ،ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ه��ذا امل��وق��ف
تقدم ال��ى الصفوف األمامية في كل
القطاعات ومن دون استثناء ،سواء
ح �ك��وم �ي��ة او م ��ؤس� �س ��ات او ل �ج��ان
خيرية وتطوعية ،حتى األف��راد .ومن
استغل ه��ذا الظرف للكسب السريع
ت�ص��دت ل��ه ال�ج�ه��ات امل�س��ؤول��ة بحزم
وس� ��رع� ��ة ح �ت��ى ع� � ��ادت األم � � ��ور ال ��ى
وضعها الطبيعي.
ومضة :هذا هو الكويتي معدنه ذهب
وامل��اس من ت��راب ه��ذا الوطن ،جزاكم
اهلل خ �ي �رًا ب �ع��رض ال�س�م��اء واألرض
لكل من أسهم ووق��ف في الصفوف
األمامية ملواجهة هذا الفيروس ،ولهم
منا قبلة على الجني واليد التي مدت
للوطن.

إيقاف الدراسة..
والدستور

أ .د .بهيجة بهبهاني
يعتبر ف�ي��روس ك��ورون��ا الجديد سريع االن�ت�ش��ار من
الفرد املصاب الى اآلخرين ،وبطريقة مباشرة ال تحتاج
الى وسيط ،وذلك من خالل السعال والعطس ،ومن ثم
يتكاثر وينتشر في األنسجة املبطنة للشعب الهوائية.
وعندما يسعل ال�ف��رد امل�ص��اب أو يعطس أو يتحدث،
يتطاير الفيروس خارج الجسم .وقد تحدث اإلصابة
ب��ال �ع��دوى ع��ن ط��ري��ق ال�ل�م��س ،إذ ع�ن��دم��ا ي�ق��وم حامل
ال�ف�ي��روس بتغطية م �خ��ارج ال�س�ع��ال أو ال�ع�ط��س بيده
ثم يقوم بلمس االش�ي��اء التي يلمسها اآلخ��رون ،فإن
الفيروس ينتقل إلى أيديهم ،ومنها إلى الفم أو األنف،
حيث يمكن أن يعبر الفيروس إلى جسم املخالطني له.
وقد يتعرض التالميذ والطلبة للعدوى والفيروسات
داخل املدرسة ،ومع تسجيل حاالت اصابة بالفيروس
الجديد «كورونا» في الكويت ،فهناك اجراءات احترازية
يجب االل�ت��زام بها لحماية التالميذ والطلبة من خطر
العدوى ،تتضمن قياس درجة الحرارة ،التدريب على
غسل اليدين جيدًا باملاء والصابون ،وإبعادهما بصورة
مستمرة عن الوجه والعني ،ارت��داء الكمامات ،وتجنب
م�ش��ارك��ة التالميذ اآلخ��ري��ن أوان ��ي ال�ط�ع��ام وال �ش��راب.
فهل ب��إم�ك��ان التالميذ والطلبة االل �ت��زام حرفيا بهذه
االرشادات الصحية؟ مع العلم بانه أوال يجب التأكد من
سالمة املعلمني والهيئة االدارية باملدارس وخلوهم من
االصابة بفيروس كورونا الجديد ،خاصة ان الغالبية
عائدون من اجازات قضوها في بالدهم املوبوءة ،وتم
ادخال معظمهم الكويت قبل استخدام تقنية وأجهزة
اكتشاف الفيروس في املطار!
ل �ق��د ق ��ام ��ت ال �ح �ك��وم��ة اإلي� �ط ��ال� �ي ��ة ب ��إغ �ل�اق امل� � ��دارس
وال �ج��ام �ع��ات ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ب�لاد الح �ت��واء أس��وأ
انتشار لفيروس كورونا في أوروبا ،كما لجأت للتعليم
الرقمي بعدما وصل تفشي الفيروس بها الى مرحلة
ح��رج��ة ،حفاظا على ارواح شعبها .وع�ب��رت السويد
عن استعدادها الدائم ملواجهة الكوارث واالزمات ،مثل
ازمة مرض كورونا بقولها «ان لدينا بنية جيدة للغاية
للتأهب لألزمات ،فلدينا أساسا إجراءات بعيدة املدى
في الوضع طبيعي ،والتي تبرز أيضًا في وضع نشهد
فيه تطورًا أكثر خطورة» .فهل لحكومتنا الرشيدة ان
تتبع خطى ه��ذه ال ��دول املتقدمة ف��ي اي�ق��اف ال��دراس��ة،
باالضافة الى اعداد خطط بعيدة املدى ملواجهة االزمات
ً
والكوارث استعدادًا للتعامل معها عند حدوثها ،بدال
م��ن ال�ض�ي��اع ال ��ذي ع��اش�ت��ه ال �ب�لاد وع��ان��ى م�ن��ه العباد
أخيرا؟!
ان الحكومة ملزمة بتطبيق الدستور لحماية الشعب،
حيث جاء في املادة « 15تعنى الدولة بالصحة العامة
وبوسائل الوقاية والعالج من األم��راض واألوبئة» ،لذا
يجب عليها إيقاف الدراسة.

غسيل مرشحين في االنتخابات!
«االع �ت��دال مطلوب ف��ي ك��ل ش��يء ،حتى ف��ي االع �ت��دال» -
هارفي ستيمان
في أحد املشاهد املعبرة باملسلسل التلفزيوني الشهير
«درب ال��زل��ق» ،ي��دور ح��وار ب�ين حسني ب��ن ع��اق��ول وأخيه
سعد ،حيث يفكران في فتح محل خباز بجانب املطعم
املزمع إنشاؤه ،ويتم إنكار ملكية محل الخباز بأنه لهما
«جنه مو لك»!
ت��ذك��رت ه ��ذا امل �ش �ه��د م��ن خ�ل�ال ب �ع��ض امل �ش��اه��دات في
األنشطة املبكرة لالستعداد لالنتخابات القادمة ،حيث من
خالل النظر الى بعض املرشحني املحتملني نّ
يتبي تناقض
في الوضع« ،فاملرشح من فكر معني ،لكن الدعم الواضح
ل��ه ه��و م��ن فكر آخ��ر متناقض تمامًا»! وبالطبع العكس

صحيح.
يطرح هنا س��ؤال مهم :م��ا ال��داع��ي لتيار رق��م  1معروف
توجهه الراديكالي ،ليقوم بدعم مرشح قريب من تيار رقم
 2وهو تيار مختلف تماما في التوجه واملبادئ؟
ن��دخ��ل ه�ن��ا إل ��ى ال �ب��راغ �م��ات �ي��ة ،واس �ت �غ�لال ق �ب��ول ال�ن��اس
(الناخبني) ملرشح معني ،وإن كانت املبادئ غير مناسبة،
لكنه استحواذ غير مباشر إلرادة املرشح املستهدف ،أو
على األق��ل تحييده ،وهنا نرجع ال��ى ح��وار ابني عاقول
حسني وسعد حول الخباز «اللي جنه مو لك»!
ان من يتابع الساحة االنتخابية وإدارة التيارات السياسية
لها سيجد التناقضات ،تجد مرشحًا ديني التوجه لكنه ال
يصل الى الكرسي إال عن طريق الطرح الطائفي أو القبلي،
وتجد أيضًا ليبراليًا ينجح بمساعدة طرق ليس منها أبدًا

يوسف عوض العازمي
@alzmi1969

الفكر الليبرالي ،بل مساندة عائلية أو غير ذلك..
النجاح في االنتخابات ببعض البلدان ،التي ال توجد فيها
أحزاب مرخصة ،تعتمد على طرق عدة ،ليس منها الفكر
أو التوجه السياسي ،ألن هذه االمور فقط في الندوات أو
التجمعات أو عندما يكون امليكرفون في يد املرشح ،أما

نتيجة اليوم الكبير يوم االنتخابات ،فتعتمد على قاعدة
ً
املرشح الفعلية ،وكثير من هذه القواعد هي أصال طائفية/
قبلية /فئوية /عائلية ،وبنسبة ال تذكر من مؤيدي الفكر
السياسي الذي يذوب فعليا في القواعد السالفة الذكر!
وح�ت��ى ال نضحك على أنفسنا ال يمكن ن�ج��اح مرشح
بطروحات فكرية أو سياسية (بالطبع لكل قاعدة شواذ)
إال إذا ع��ززه��ا ودع �م �ه��ا ب��دع��م ف�ع�ل��ي م��ن ال �ق��واع��د التي
ذك��رت�ه��ا ،ألن��ه ب�لا أح��زاب مرخصة ال تحدثني ع��ن فكر
وسياسة!
ل��ذا ،سنكون أم��ام ت�ص��رف��ات انتخابية متناقضة أشبه
بغسل األموال إنما بغسل انتخابات ،حيث لن نستغرب
دعم تيار ديني ملرشح ليبرالي والعكس صحيح ،والسبب
استغالل فرص ،ولعب سياسة لعل وعسى!
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0.042

0.085

25.7

0.22 17.4

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.042 ő

ΔϗέΎη

0.053

0.085

17.8

0.43

8.8

8.1%

3%

0

0

6%

3.3

0.062 ᶦ

Εγϓϭϧ·

0.017

0.046

5.0

0.29

22.7

0.0%

39%

1,149

24

-7%

-1.5

0.021 ź

ϙέϳϣόΗϟ

0.038

0.067

31.1

0.37

NM

0.0%

1%

466

16

-3%

-1.0

0.038 ź

ΞϳϠΧΕϧϣγ

0.100

0.110

45.9

1.16

29.8

0.0%

0%

1,200

126

5%

5.0

0.105 ᶦ

ϖϳέΑ

0.073

0.092

19.6

0.56

26.5 10.3%

5%

0

0

0%

0.0

0.078 ő

ϥΎϛέ

0.052

0.091

24.2

0.45 13.3

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.067 ő

ϥϳϭϳϗ

0.025

0.066

10.0

0.58

NM

0.0%

9%

0

0

-4%

-1.9

0.050 ź

έΎϣϋ

0.090

0.176

25.5

0.29

52.0

5.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.096 ő

ϥΎΟέ

0.038

0.058

15.3

0.18 18.5

0.0%

3%

50

2

2%

1.0

0.043 ᶦ

ΓέϳΟϓ

0.035

0.060

15.4

0.46

19.5

0.0%

5%

330

17

4%

1.8

0.050 ᶦ

έΎϧϣϟ

0.005

0.017

5.8

0.12

NM

0.0%

23%

2,030

11

-2%

-0.1

0.005 ź

έΎϳΑ

0.053

0.080

32.5

0.53 23.0

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.065 ő

νϳΑΕϧϣγ

2,286

0.67

10.3

3.3%

50,491

2,883

-17.4%

0.060

0.104

22.1

0.47

NM

0.0%

4%

51

3

-2%

-1.4

0.069 ź

Εηϧϣ

2,438

0.78 11.0

5.3%

9,989

3,785

-25.9%

6.1

0.47

NM

6.6%

0

0

0%

ΔϣυϧϷ

0.026

0.055

36.8

0.50

NM

0.0%

15%

671

25

-3%

-1.0

0.037 ź

ϰϟϭϻϲΑΩ

N/A

N/A

2.8

0.42

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.054 ő

ϝϳΧϧϟ

6

0.47

NM

6.6%

0

0

-14.3%

ΎϳΟϭϟϭϧϛΗ

0.033

0.046

20.8

0.31

7.3

0.0%

10%

1,107

37

-5%

-1.9

0.033 ź

ϝΎϣϋϻϡ

0.160

0.201

37.0

0.95

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.171 ő

ϲηϭϣ

28,428

1.16

13.13

3.8%

200,311 51,792 -21.8%

ΕϳϭϛϟΔλέϭΑϲϟΎϣΟ

0.086

0.180

9.9

0.65

NM

0.0%

0%

0

0

0%

0.0

0.090 ő

ϡϳέ

0.010

0.043

1.4

0.26

NM

0.0%

34%

242

3

0%

0.0

0.012 ő

ΔϧΩ

0.025

0.049

3.5

0.18

2.7

0.0%

43%

546

14

-1%

-0.3

0.026 ź

Ύϧϳϣ

0.440

0.645

143.2

1.30 16.3

3.4%

4%

706

325

2%

10.0

0.460 ᶦ

ϥίϳϣ

0.015

0.029

1.6

0.12

NM

0.0%

24%

300

5

-4%

-0.6

0.016 ź

ϥΩϣϟ

184

1.14 68.7

2.7%

948

328

-6.6%

0.051

0.118

0%

ΔϳϟΎϣΕΎϣΩΧ
0.0

0.061 ő

ϕϭϘΣαΎγϰϠϋΏγΗΣϣΔϳέΗϓΩϟΔϣϳϘϠϟέόγϟϑϋΎοϣ .ΔϳϟΎΣϟέΎόγϻϭ2019έΑϣΗΑγ30ϲϓΔϳϬΗϧϣϟέϬη12˰ϟΓέΗϔϟΡΎΑέϻϲϓΎλαΎγϰϠϋΏγΗΣϣΔϳΣΑέϠϟέόγϟϑϋΎοϣ :ΔυΣϼϣ
ϡΗϳΔϳϟΎϣϟΎϬΗϭϧγϲϓϑϠΗΧΗϲΗϟΕΎϛέηϟ .ΔϳϟΎΣϟέΎόγϷϭ2018ϡΎόϟΔϳΩϘϧϟΕΎόϳίϭΗϟαΎγϰϠϋΏγΗΣϣϡϬγϸϟϱέΎΟϟΩΎόϟ .ΔϳϟΎΣϟέΎόγϻϭ2019έΑϣΗΑγ30ϲϓΎϣϛϥϳϣϫΎγϣϟ
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12,313 4,158 -21.7%

106% 20,793

ϥϳϣ΄Ηϟ

17,003

ϙϭϧΑϟ

83,534 36,961 -22.7%

ίΎϐϟϭρϔϧϟ

ΔϳγΎγΩϭϣ

ΔϳϋΎϧλ

ΔϳϛϼϬΗγ·ϊϠγ
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منطقة غرناطة
أرض فضاء  500م

2

شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

KD 265,000
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«فزعة» من الشركات والبنوك لحماية القطاعات االقتصادية

القطاع الخاص يحضن نفسه
لم تسلم الساحة االقتصادية
مما ّ
خلفته أزمة
المحلية ّ
«كورونا» من تداعيات ثقيلة
في شتى أصقاع األرض ،لكن
الالفت في الكويت «فزعة»
القطاع الخاص بجميع شركاته
ومؤسساته لحماية القطاعات
والمصالح التجارية وهوية البالد
التجارية ،والوقوف إلى جانب
المتضررين من أصحاب االعمال
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة،
على خط مواز ٍ لدعم الجهود
الحكومية في مواجهة األزمة
ومنع انتشار الفيروس.
وفي هذا االطار ،كانت البنوك
المحلية أول المستنفرين ،لدعم
الجهود الحكومية والمجتمعية
في مواجهة أزمة «كورونا»،
فاشتعلت المنافسة بين البنوك
المحلية إلطالق تسهيالت في
السداد للمبادرين ،وكانت البداية
مع بنك الكويت الوطني ،واألهلي
المتحد الكويت« ..والحبل على
الجرار» ،فقد أعلن بنك الكويت
الوطني امس عن منح عمالئه
من أصحاب األعمال خصما ً %25
على القيمة التأجيرية الشهرية
ألجهزة نقاط البيع ،كما أتاح
ألصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة تأجيل سداد
أقساطهم لمدة  3أشهر مجاناً.

¶ البنوك استنفرت إمكانياتها وجهودها لمواجهة األزمة ..إلى جانب الحكومة
¶ المنافسة المصرفية تشتعل لمنح المبادرين خصومات وإعفاءات وتأجيل أقساط
¶ «الوطني» %25 :خصم ألصحاب األعمال على القيمة التأجيرية ألجهزة نقاط البيع
¶  ..وتأجيل سداد أقساط أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة  3أشهر مجانا ً
غازي النفيسي:

مهند الصانع:

مسؤوليتنا االجتماعية
تح ِّتم علينا الوقوف
إلى جانب المستأجرين
المتضررين

إلطالق نظام تكافل
اقتصادي ..بتعاون
الجهات االقتصادية
الحكومية والخاصة

¶ «الصالحية العقارية»
تدرس حجم تضرر بعض
المستأجرين وآلية
تعويضهم

¶ ضرورة تفادي أي أزمة
قد تؤثر مستقب ً
ال
في اقتصاد الدولة
وفي المواطنين

عبدالرحمن التركيت:

قيس الغانم:

سليمان المضيان:

قطاع الضيافة يصرخ

هبة حماد وعلي الخالدي
وسالم عبدالغفور
أب� �ل ��غ األه � �ل� ��ي امل� �ت� �ح ��د ع � �م�ل��اءه م� ��ن ال � �ش� ��رك� ��ات ع��ن
امل��واف�ق��ة املبدئية لتأجيل األق �س��اط املستحقة خالل
األشهر الثالثة املقبلة ،في حال رغبة العمالء بذلك،
نظرًا للظروف التي تمر بها ال�ب�لاد .وق��ال��ت مصادر
مصرفية إن مبادرة تأجيل سداد األقساط ألصحاب
األع �م��ال وامل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ،كانت
ض �م��ن م �ح��اور االج �ت �م��اع ال� ��ذي ع �ق��ده ب �ن��ك ال�ك��وي��ت
امل��رك��زي مطلع األس�ب��وع ال�ج��اري م��ع ال�ب�ن��وك ،والتي
أع �ل��ن ع�ق�ب�ه��ا ع��ن ت��أس�ي��س ص �ن��دوق ل��دع��م امل�ج�ه��ود
الحكومي ملكافحة فيروس «كورونا» املستجد بقيمة
 10ماليني دينار.
وأش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن االج�ت�م��اع خ��رج بمشروع
ملزم إلنشاء الصندوق ،مع ترك املجال مفتوحًا أمام
البنوك إلطالق مبادرات فردية ،تمخضت عن مبادرة
بنك الكويت الوطني واألهلي املتحد ،وربما يعقبها
مبادرات جديدة خالل الساعات املقبلة.
على صعيد متصل ،كشف عدد من الشركات الكبرى
وم�لاك العقارات واملجمعات التجارية عن مبادرات
إلعفاء املستأجرين والعمالء من اإليجارات ملواجهة
ما تمر به األسواق بسبب أزمة كورونا ،ومع القيود
واالج� � � ��راءات االح� �ت ��رازي ��ة ال �ت��ي ف��رض�ت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
ب�غ�ي��ة ال �ح��د م��ن ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس وال�س�ي�ط��رة على
األزم ��ة ،اص�ي��ب البعض بالهلع ،األم��ر ال��ذي انعكس
ع�ل��ى امل�س�ت�ه�ل�ك�ين وت��وج�ه��ات�ه��م وح �ت��ى ت�ص��رف��ات�ه��م
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ف �ت��أث��رت م�ج�م�ع��ات امل �ط��اع��م وامل�ق��اه��ي
س �ل �ب��ًا وش � �ه� ��دت ه �ب ��وط ��ا ح � � ��ادا ف� ��ي االداء ،ت�ل�ت�ه��ا
املجمعات التجارية واملوالت والتي تضررت مبيعات
محالها بنسب كبيرة ،ما اضطر ببعض مالك العقار
ب��ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب ه ��ؤالء امل�س�ت�ث�م��ري��ن م��ن خ�لال
تخفيض نسب االي �ج��ارات ك��واج��ب وطني وم��ن باب
اللحمة املجتمعية.
وأك � � � ّ�د رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة ل �ش��رك��ة ال �ص��ال �ح �ي��ة
ال�ع�ق��اري��ة غ��ازي النفيسي ف��ي تصريح ل�ـ سبقلا :ان
ه�ل��ع ال �ن��اس م��ن ان�ت�ش��ار وب ��اء ك��ورون��ا أص�ب��ح يؤثر
ف��ي ج�م�ي��ع ن��واح��ي ال �ح �ي��اة ف��ي ال �ع��ال��م ول �ي��س فقط
على القطاعات التجارية .وأف��اد النفيسي ان شركة
ال�ص��ال�ح�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة ان�ت�ه��ت م��ن دراس ��ة لتقييم كل
نشاط مستأجر لديها على حدة ،بحيث تكون نسبة
الخصومات على االيجارات لكل نشاط تجاري ومدى
تضرره من األزمة الحاصلة وبنسب خصم متفاوتة
وذلك لحني تجاوز األزمة.
واض � ��اف :ب�ي�ن��ت دراس �ت �ن��ا ان ه �ن��اك ف �ع�لا ن�ش��اط��ات
م �س �ت��أج��رة ل��دي �ن��ا ت ��أث ��رت ،وب �ع �ض��ا م �ن �ه��ا م ��ا زال ��ت
متماسكة .وأف ��اد النفيسي ان الصالحية العقارية
ق��ام��ت ب�ه��ذه امل �ب��ادرة ف��ي س�ن��وات سابقة استشعارا
م�ن�ه��ا ب��امل �س��ؤول �ي��ة م ��ن ن��اح �ي��ة ان �س��ان �ي��ة ون� ��وع من
امل�س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي امل �ق��ام األول وم�س��اع��دة
منها لكي ت��دور العجلة وال يكون التضرر من طرف
واحد

نظام تكافل اقتصادي
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة مهند
الصانع :إنه نظرًا الى األوض��اع السريعة واألزم��ة التي
تمر بها ال�ب�لاد ،وانطالقا م��ن مسؤوليتنا املجتمعية،
أط�ل�ق�ن��ا م� �ب ��ادرة ال ��دع ��وة ل�ل�م�س��اه�م��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،وان

مرئية» ،إال أنهم لم يعلنوا عنها .مؤكدا انه من الصعب
توقع عمر األزمة فهي متعلقة بقضية الكورونا.

األزمة عالمية ..وألقت بظاللها
على السوق  ..ومساهماتنا
تدعم جهود الحكومة

مجمعات المطاعم األكثر
ّ
تضرراً ..خاصة ذات االستثمارات
والمواقع الجديدة

يكون هناك نظام تكافل اقتصادي يرتكز على أساس
تعاون جميع الجهات االقتصادية ،سواء كانت تمويلية
م��ن امل��ؤس�س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة؛ م�ث��ل ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
والصندوق الوطني والبنك الصناعي ،أو القطاع الخاص
من البنوك التجارية واصحاب املجمعات التجارية من
ناحية أخرى ،بحيث يلعب كل طرف لدعم الطرف اآلخر
من دون اي تكاليف او اي إلغاء ملستحقاتهم ،وبالتالي
سيتم بال شك بالتأثير اإليجابي وتخفيف األعباء على
جميع املشاريع ،سواء كانت مشاريع صغيرة ناشئة في
بداية عملها أو مشاريع قائمة.
واض� � ��اف :ه �ن��اك ت �ح� ّ�رك��ات اي �ج��اب �ي��ة م ��ن ب �ن��ك ال�ك��وي��ت
ّ
املجمعات
املركزي والبنوك الكويتية واصحاب بعض
التجارية والصندوق الوطني نظرًا الى رؤيتهم البعيدة
ّ
امل ��دى ،ونتمنى ف��ي مقبل األي ��ام ان ي�ك��ون ه�ن��اك تفاعل
وتجاوب أكثر ،حتى تنقشع هذه األزمة قريبًا بإذن اهلل.
ودع��ا ال�ص��ان��ع جميع ج�ه��ات ال��دول��ة وال�ق�ط��اع الخاص
إل��ى ال �ق��راءة السريعة للوضع االستثنائي وب��ذل كافة
الجهود املمكنة وال��داع�م��ة لالقتصاد الوطني ك��ل وفق
ام�ك��ان�ي��ات��ه ،ت�ف��ادي��ا ألي أزم ��ة اق�ت�ص��ادي��ه ق��د ت�ك��ون لها
ت��أث�ي��رات سلبية مستقبلية كبيرة ف��ي اقتصاد ال��دول��ة

بشكل عام واألوضاع االقتصادية واملعيشة للمواطنني
بشكل خاص.

إعفاء املتضررين
وق ��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس اإلدارة ال��رئ�ي��س التنفيذي
لشركة أركان الكويت العقارية عبدالرحمن التركيت :ان
ما تشهده االقتصادات العاملية من انخفاضات انعكس
على الكويت ،مؤكدا ض��رورة األخ��ذ باالعتبار إعفاءات
ّ
ً
األف� ��راد امل�ت�ض��رري��ن ،وع��ل��ق ق��ائ�ل�ا« :ن�ح��ن ب��دورن��ا على
أهبة االستعداد لتقديم املساعدة والدعم الالزم كواجب
علينا ،األمر الذي سيسهم في دعم االقتصاد املحلي».
وبينّ التركيت ان مجمعات املطاعم جاءت األكثر تضررا،
ّ
إال أن املطاعم الخارجية لم تواجه التأثر نفسه ،مشيرا
إل��ى أن ال�ع�ق��ار االس�ت�ث�م��اري ل��م ي�ت�ض��رر ،واذا استدعى
ّ
األم ��ر ال �ت��دخ��ل ف�ل��ن ي �ت��وان��وا ع��ن امل �ش��ارك��ة ب��امل�س��اه�م��ة
ف��ي تقديم ال��دع��م واالل �ت��زام ب��اإلج��راءات ،وذل��ك م��ن باب
املساهمة بالدور املجتمعي وكواجب وطني ،وإسنادا
ملوقف مجلس الوزراء في هذا الشأن
وأوضح التركيت ان األبراج لن ينالها تأثر كبير باألزمة
خ��اص��ة ف ��ي ظ ��ل ق� ��وة األداء وت ��دخ ��ل امل �ل��اك وامل �ح��اف��ظ

مراكز الترفيه والفنادق
ومكاتب السياحة والسفر
ضحايا األزمة بسبب «الهلع»
االستثمارية ،وهي عوامل من شأنها دعم مسيرتهم ان
استدعى األمر.
من جهته ،قال أمني سر اتحاد العقاريني قيس الغانم:
إن االنخفاضات االيجارية الحاصلة في الوقت الراهن
معظمها تستهدف املواقع الجديدة في القطاع التجاري
على عكس املواقع واالستثمارات القديمة ،والتي تعد
أكثر استقرارا في هذا الجانب.
واك��د الغانم ان القطاع التجاري وبالتحديد مجمعات
امل �ط��اع��م وامل �ق��اه��ي ه��ي األك �ث��ر ت��أث��را ب��األزم��ة ال��راه �ن��ة،
مشيرا إلى أن مجمعات املطاعم لطاملا كان حالها غير
مستقر ،خ��اص��ة ف��ي اآلون ��ة االخ �ي��رة ،ف��االي�ج��ارات فيها
ب ��دأت ب��االن�خ�ف��اض ق�ب��ل ح��دوث أزم ��ة «ك��ورون��ا» ،حيث
انخفضت االيجارات من  %25ووصل حال بعضها إلى
 .%10األمر الذي زاد حالها سوءا عقب انتشار فيروس
ال �ك��ورون��ا .الف �ت��ا ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه م��ن ال�ص�ع��ب تخمني
النسبة ال�ت��ي ق��د تصل اليها االن�خ�ف��اض��ات ،الن املحال
ال�ت�ج��اري��ة ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى امل��وق��ع وامل �س��اح��ة وغ �ي��ره��ا من
العوامل التي تؤثر بالتنبؤ إلى ما قد تصل اليه .وبني
الغانم ان معظم املجمعات التجارية قامت بالتخفيض
مل�س�ت��أج��ري امل �ح��ال ل��دي�ه��ا ع�ل��ى ش�ك��ل خ�ص��وم��ات «غير

تكاتف وتضامن
ق��ال م �ص��در ع �ق��اري م �س��ؤول إن ال��وض��ع ي�ح�ت��اج إل��ى وق �ف��ة تضامنية مع
امل�ت�ض��رري��ن بنسبة تخفيض ت�ف��وق  ،%25موضحًا ان ال�ش��رك��ات الكبيرة
ستتدبر أم��وره��ا من خ�لال اخ��ذ تسهيالت من البنوك والجهات الحكومية
وتمديد فترات س��داد املستحقات التي عليها .مؤكدًا أن املجمعات التجارية
واملوالت يجب أال تقل نسبة تخفيضها لاليجارات عن .%50
وب� نّّي� امل�ص��در ان التأثر ب��ات واض�ح��ًا ف��ي ال�س��وق بسبب الهلع ال��ذي أص��اب
املستهلكني واألف� ��راد إل��ى ج��ان��ب استجابتهم ملطالبات الحكومة ب��االل�ت��زام
بالبقاء باملنزل .األمر الذي انعكس على أداء ومبيعات املحال التجارية بشكل
واضح .ولفت املصدر إلى ضرورة التزام تجار العقار باملساهمة وان تكون
نظرتهم «متفهمة» تجاه املتضررين في ظل هذه الظروف ،مشيرًا إلى أنهم
في حال انتعاش السوق يسارعون بزيادة نسبة اإلي�ج��ارات وبالتالي ال بد
لهم بالتعاون في أحلك الظروف وتعزيز دوره��م املجتمعي من خالل تقديم
املساعدة وتخفيض اإلي�ج��ارات خاصة للمتضررين .وق��د آن األوان لتتغير
نظرة بعض مالك العقار على املجتمع واالبتعاد عن التركيز على مبدأ جني

الربح فحسب.
وأش ��ار امل �ص��در إل��ى أن ت��أث��ر ال�ع�ق��ار االس �ت �ث�م��اري م �ح��دود إال أن��ه ال يمنع
بتخفيض االيجارات لفترة معينة فإلى جانب املتضررين هناك بعض األفراد
الذين لم يتمكنوا من ال��رج��وع من بعض سفرهم وال��دخ��ول إل��ى ال��دول��ة نظرًا
للقوانني األخيرة وبالتالي باتوا محتجزين وغير متواجدين في شققهم .الفتًا
في الوقت ذات��ه إلى أن العقار االستثماري ايضا تأثر نتيجة انعدام شرائح
جديدة من األف��راد تدخل البالد .وبني املصدر أن عامل الوقت يظل مرهونًا
بانتهاء األزم��ة ،الفتًا إلى أن أزمة كورونا لم تتم السيطرة عليها في السوق
املحلي حتى اآلن ،ولن يحصل االستقرار إلى أن يتم التحكم باألزمة .مؤكدًا ان
الديرة في حالة شلل .وأفاد ان العقار التجاري بشكل عام متأثر واألكثر تأثرًا
هي مراكز ترفيه األطفال واملطاعم واملقاهي بسبب منع الزحمة ،األمر الذي
انعكس على أداء مبيعاتهم ،وفي الوقت ذاته تظل مصاريفهم ثابتة من حيث
االلتزامات ،وبالتالي ال بد من أن يعمل اصحاب املحال واملستثمرين بترقب
كيف ستكون ردة فعل مالك العقار.

م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ش��رك��ة
التنمية العقارية ال��ذراع العقارية ملجموعة بو خمسني
سليمان املضيان ،ان موقفهم مؤيد مع ما يشهده السوق
املحلي من تخفيضات ايجارية ،مؤكدا ان من الضروري
ان ت��راع��ي ال��دول��ة ف��رض خ�ف��ض ال�ق�ي�م��ة االي �ج��اري��ة في
املجمعات التجارية بشكل عام.
ّ
وأكد املضيان ان كال من قطاع املطاعم ومراكز التسلية
وال �ت��رف �ي��ه ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ة وال �ط �ي��ران
جميعها ج��اءت األك�ث��ر ت�ض��ررا نتيجة الهلع الحاصل
ب �س �ب��ب أزم � ��ة ك� ��ورون� ��ا ،م �ش �ي��را إل� ��ى أن ب �ع��ض م�ك��ات��ب
السفريات قامت بتخفيض رواتب املوظفني بنسبة %50
ملدة ال تقل عن الشهرين ،وذلك نتيجة التأثر في اداء هذه
ال�ش��رك��ات م��ن حيث االق�ب��ال على السفر ومنعه لبعض
ال��دول .وأضاف املضيان ان قطاع الفندقة والضيافة لم
يسلم م��ن ال��وق��وع ب��األزم��ة ،موضحًا ان ق�ط��اع الفنادق
ج��اء التأثر فيه واضحا نتيجة الغاء حجوزات قاعات
االجتماعات ،باإلضافة إلى الغاء عقود قاعات االف��راح
نتيجة تجنب الزحمة والتجمعات ،ناهيك عن ضعف
اش�غ��ال ال�غ��رف وأداء امل�ط��اع��م ف��ي تلك ال�ف�ن��ادق ،وال��ذي
انحصر على خدمة الغرف.
وب�ّي�نّ املضيان ان شركات الوجبات الغذائية الصحية
ك��ان��ت اق��ل ت�ض��ررا بسبب اش�ت��راك��ات عمالئها املسبق،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى اع�ت�م��اده��م على خ��دم��ات ال�ت��وص�ي��ل .اما
ال �ق �ط��اع االس �ت �ث �م��اري ف �ل��ن ي�س�ل��م م�س�ت�ق�ب�لا ب�س�ب��ب ما
ّ
تعرض له بعض األف��راد من خفض بالرواتب وخسارة
ال�ب�ع��ض وظ��ائ�ف�ه��م .الف�ت��ا ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه إل��ى أن تأثر
االبراج التجارية سينحصر تأثرها على محال التجزئة
واملطاعم ،مشيرا إلى أن بعض املطاعم البعيدة التي لم
يكن عليها اق�ب��ال ش��دي��د ب��ات��ت ه��ي املستهدفة م��ن قبل
الكثيرين من األفراد.
وأف� � ��اد ب� ��أن امل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة وامل � � ��والت س�ت�ش�ه��د
ان�خ�ف��اض��ا ال ي�ق��ل ع��ن  ،%30متوقعا ان تستمر مل��دة ال
ت�ق��ل ع��ن ش �ه��ري��ن ،وم ��ن ث��م س�ي�ش�ه��د ال �س��وق ن��وع��ا من
ّ
االستقرار ،خاصة في حال تمكنت الدولة من السيطرة
على األزمة ،كما فعلت الحكومة الصينية اخيرا.
وش � � � ّ�دد امل� �ض� �ي ��ان ع �ل��ى أه �م �ي��ة م� �ش ��ارك ��ة ال� �ب� �ن ��وك ف��ي
التضامن مع املستثمرين خالل الوقت الراهن ،موضحا
ان ن�س�ب��ة امل�س�ت�ث�م��ري��ن وال �ش��رك��ات امل�ق�ت��رض�ين ك�ب�ي��رة،
ويجب دعمهم ،من خ�لال تأجيل االق�س��اط او تخفيض
نسبة دفعات االستحقاق ،مؤكدا ب��دوره ،تقديم الدعم
وامل�س��اه�م��ة ب��ال��وق��وف م��ع امل �ت �ض��رري��ن ،م�ش�ي��را إل ��ى أن
«ج�م�ي��ع امل�س�ت��أج��ري��ن ش��رك��ائ��ي ،وأن ��ا ف��ي ق ��ارب واح��د
معهم».
م��ن ج��ان�ب��ه ،أك��د م �ص��در ع �ق��اري ان أك �ث��ر ف�ئ��ة م�ت�ض��ررة
في الوقت الراهن هي فئة مجمعات املطاعم واملقاهي،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى م�ك��ات��ب ال�س�ف��ري��ات وال��ذي��ن ب��ات طلبهم
واض ��ح ب��امل�ط��ال�ب��ات بتخفيض اإلي� �ج ��ارات ل �ه��م ،وذل��ك
ن�ت�ي�ج��ة ت �ض��رر ال �ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ي ،وان �خ �ف��اض الطلب
على ال�س�ف��ر ،مشيرًا إل��ى أن نسبة التخفيض املتوقعة
ستتراوح ما بني  %25و .%50وب�ّي�نّ املصدر ان األب��راج
ال �ت� �ج ��اري ��ة امل� ��ؤج� ��رة ل �ل �م �ك��ات��ب ل ��م ت �ت��أث��ر ف ��ي زوب �ع��ة
التخفيضات ،اما املجمعات التجارية فهي على طريق
االض�ط��رار إل��ى تخفيض االي�ج��ارات نتيجة االنخفاض
ال��واض��ح ب��أع��داد رواد امل�ج�م�ع��ات وامل� ��والت ال�ت�ج��اري��ة،
األمر الذي انعكس على نسبة مبيعاتهم ،وبالتالي زاد
من التكاليف عليهم.
ّ
واش��ار امل�ص��در إل��ى أن م��ا يتعلق بالعقار االستثماري
يعتمد على امل��ال��ك ،إال ان��ه وحتى اآلن يشهد استقرارا
جيدا ،إال أنه من املمكن ان ينجرف مستقبال مع مسيرة
التخفيضات االيجارية اعتمادا على نسبة الضرر التي
ستلحق ب��امل�س�ت��أج��ري��ن ك�خ�س��ارة ووظ��ائ �ف �ه��م ،ف��ي ظل
الركود السائد وما في االقتصاد من ركود.
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«ستاندرد آند بورز»:

ً
شهرا
 1.8مليار دينار عجز 11
إبراهيم عبد الجواد
كشفت األرقام الواردة من وزارة املالية عن وصول حجم
العجز املالي املحقق في  11شهرا بموازنة 2019-2020
م�ن��ذ ب��دء ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ف��ي اب��ري��ل  2019وح�ت��ى نهاية
فبراير الفائت ،الى  1.8مليار دينار وذلك في مقابل 1.7
مليار دينار فائضا خالل الفترة املقابلة لها من العام
املالي الفائت ،علما ان الشهر األخير من السنة املالية
ع��ادة م��ا يشهد ق�ف��زة كبيرة ف��ي نسبة ال�ص��رف إلغ�لاق
حسابات السنة املالية.
وأش��ارت اإلحصائية الشهرية للوزارة عن شهر فبراير
امل ��اض ��ي ال� ��ى ان اج �م��ال��ي االي � � � ��رادات امل �ح �ص �ل��ة ب�ل�غ��ت
 15.7م�ل�ي��ار دي �ن��ار خ�ل�ال ف�ت��رة  11ش �ه��را ،بينما بلغت
املصروفات خالل الفترة ذاتها  15.9مليارا ،اضافة الى
 1.5مليار دينار نصيب صندوق األجيال القادمة نظير

اإلنفاق الرأسمالي
بلغ  1.1مليار دينار يشكل
 %36.6من اإلجمالي المقدر
البالغ  3.2مليارات دينار
نسبته امل �ق��ررة ب � �ـ %10م��ن اإلي � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة .وأك��دت
وزارة املالية تأخر العديد م��ن الجهات الحكومية في
نقل البيانات الخاصة باملرتبات والصرف في املكاتب
ال �خ��ارج �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا اض��اف��ة ال ��ى ب�ع��ض م�ص��اري��ف
الدهم التي تخضع ال��ى التحاسب نهاية الفترة ،االمر

الذي يشير الى ان هذه االرقام ال تعبر عن الواقع الفعلي
للموازنة .وبالعودة الى االحصائية الشهرية فقد بلغت
االي � ��رادات النفطية خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��ذك��ورة  14.3مليار
دي �ن��ار ،ب��زي��ادة ق��دره��ا  446م�ل�ي��ون دي �ن��ار ع��ن اجمالي
املقدر في املوازنة لاليرادات النفطية خالل كامل السنة
املالية البالغة  13.8مليون دينار.
بينما بلغ اج�م��ال��ي االي� ��رادات غير النفطية  1.4مليار
دينار بنسبة تحصيل  %74.2من اجمالي املبالغ املقدر
تحصيلها خالل العام املالي البالغة  1.9مليار دينار.
واوض �ح��ت االرق ��ام ان اج�م��ال��ي اإلن �ف��اق ال��رأس�م��ال��ي في
املوازنة بلغ  1.1مليار دينار من اجمالي املخصص له
 3.2مليارات بنسبة صرف .%36.6
وب�ل�غ��ت ال��دي��ون املستحقة للحكومة  1.8م�ل�ي��ار دي�ن��ار
بزيادة نسبتها  %16.4عما كانت عليه قبل بداية السنة
املالية والتي سجلت فيه  1.5مليار دينار.

اقتراح من «المركز» للتعامل مع أزمة كورونا

خطة وطنية إلدارة الكوارث
أص��در امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي (امل��رك��ز) مجموعة م��ن األفكار
إلدارة الكوارث على مستوى الدولة في زمن الكورونا .وقال
إن��ه يجب أن تتم إدارة أزم��ة فيروس كورونا ()COVID-19
ُ ِّ
من خالل صياغة خطة وطنية إلدارة الكوارث تمكن الكويت
م��ن م��واج�ه��ة األزم ��ة ب �ص��ورة أك�ث��ر ت�ن�ظ�ي�م��ًا .وع�ن��د صياغة
هذه الخطة بشكل جيد ،فإنها قادرة على تسهيل استئناف
الخدمات عقب األزمة .وتعتبر خطة االتصال خالل األزمات
ج��زءًا ال ي�ت�ج��زأ م��ن ال�خ�ط��ة ال��وط�ن�ي��ة إلدارة ال �ك��وارث ،حيث
ي�م�ك��ن ل�ل�ت��واص��ل ال��واض��ح وال �س��ري��ع أن ي�س��اه��م ف��ي تهدئة
امل� �خ ��اوف ب �س �ه��ول��ة وي �ت �ي��ح ل�ل�أف ��راد ف ��رص ��ة ال ��رج ��وع إل��ى
الحياة الطبيعية في أسرع وقت .وعلى الرغم من أن الخطة
امل�ق�ت��رح��ة تتعلق ب��أزم��ة ال�ك��ورون��ا ،ف��إن م�ب��دأ ص�ي��اغ��ة خطة
وط�ن�ي��ة إلدارة ال �ك��وارث ي�ج��ب أن ي�ك��ون أم �رًا دائ�م��ًا لتتمكن
الدولة من مواجهة أي أزمة في املستقبل بأقل الخسائر.
وت � �ش � �م� ��ل م � � �س� � ��ودة ال � �خ � �ط � ��ة ،ال� � �ت � ��ي ط� ��رح � �ه� ��ا «امل � � ��رك � � ��ز»،
م �ج �م��وع��ة م �ت �ع ��ددة م ��ن األف � �ك ��ار وال� �ج ��وان ��ب ال �ت ��ي ت�ش�م��ل
امل� ��واد االس�ت�ه�لاك�ي��ة وال �ط��اق��ة االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة وامل �ص��روف��ات
الرأسمالية وامل ��وارد البشرية والحوكمة وال�ب��روت��وك��والت
الصحية املهمة على النحو التالي:

املواد االستهالكية
 - 1ت��و ف�ي��ر ك�م�ي��ات ك��ا ف�ي��ة م��ن م�ع��دات ا ل��و ق��ا ي��ة الشخصية
م�ث��ل األ ث��واب الطبية وا ل�ك�م��ا م��ات و ع��دة ف�ح��ص  « PCRب��ي

سي آر» ،وما إلى ذلك.
 - 2توافر املعقمات واملطهرات في املناطق املركزية املزدحمة
مثل التجمعات واملستشفيات واملجمعات التجارية.
 - 3ت��وف �ي��ر امل��زي��د م��ن أج �ه��زة ف �ح��ص ال� �ح ��رارة ف��ي امل �ط��ار
لتجنب العدوى أثناء اصطفاف الناس في طوابير.
 - 4أساور تعقب ملن هم تحت الحجر الصحي.

الطاقة االستيعابية واملصروفات الرأسمالية
 - 1توافر وحدات عناية مركزة ( )ICUكافية.
 - 2مستودع إمدادات طبية تكفي  6أشهر على األقل.
 - 3اس�ت�خ��دام تطبيق ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول لبصمة األص��اب��ع

ف��ي امل�ط��ار لتجنب امل�س��ح الضوئي ال��ذي يجريه الضابط/
املسؤول.

املوارد البشرية
 - 1دع��م ال �ك��وادر الطبية واملسعفني ورف��ع معنوياتهم عبر
وسائل التواصل االجتماعي.
ً
 - 2تعقب ومراقبة شحنات املعدات الطبية أوال بأول من بلد
املنشأ.
 - 3تعليق اإلج��ازات السنوية ملوظفي الرعاية الصحية في
هذه الفترة مع تقديم حوافز مناسبة لهم.
 - 4تخفيض عدد ساعات عمل الكادر الطبي.
 - 5ال�س�م��اح لكل م��زودي ال��رع��اي��ة الصحية ب��دخ��ول البالد

بعد إتمام فحص كورونا.
 - 6تنظيم عيادة متنقلة للشركات الكبيرة التي تضم قوة
عاملة ضخمة لفحص درجة الحرارة يوميًا.
 - 7إنهاء إقامات العمالة السائبة.

الحوكمة

ضعف الطلب على النفط
يجهد اقتصادات الخليج
حسام علم الدين
رأت وك ��ال ��ة س �ت ��ان ��درد ان� ��د ب � ��ورز ل�ل�ت�ص�ن�ي�ف��ات
االئ�ت�م��ان�ي��ة ان ت��أث�ي��ر اس �ت �م��رار ت�ف�ش��ي ف�ي��روس
كورونا املتنامي على النمو االقتصادي العاملي
ق ��د ت �ك ��ون ل ��ه آث � ��ار س �ل �ب �ي��ة م �ب��اش��رة ع �ل��ى دول
مجلس ال�ت�ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،متوقعة ان ت��ؤدي
االض �ط��راب��ات الناتجة ع��ن ال�ف�ي��روس ال��ى كشف
قدرة أضعف للمقترضني الخليجيني.
وقالت الوكالة في تقرير ان هذه التوقعات تتبع
ت�ع��دي��ل ت��وق�ع��ات�ه��ا األخ �ي��رة ألس �ع��ار ال�ن�ف��ط ال��ى
 40دوالرا للبرميل في العام الحالي هبوطا من
توقعات سابقة بـ 60دوالرًا.
وق��ال محلل االئ�ت�م��ان ف��ي «س�ت��ان��درد ان��د ب��ورز»
م �ح �م��د دم � ��ق ،ان ض �ع��ف ال �ط �ل��ب ال �ع ��امل ��ي ع�ل��ى
النفط بفعل فيروس كورونا سيؤدي الى اجهاد
اق �ت �ص��ادات دول ال �خ �ل �ي��ج ،وق ��د ي�ت�ض��اع��ف ه��ذا
التأثير بتركيز الشركاء التجاريني الرئيسيني
لدول الخليج على السلع النفطية .وأضاف :نقدر
ان ضعف حجم ص��ادرات السلع قد يتراوح بني
 %53من اجمالي ص��ادرات سلطنة عمان و%17
للبحرين في حال استمرار تفشي الفيروس.
وت� ��اب� ��ع دم� � ��ق :ان ص �ن ��اع ��ة ال �ض �ي ��اف ��ة ف� ��ي دول
الخليج والتي تشمل قطاعات الطيران والفنادق
والتجزئة ستسجل عائدات أقل بسبب انخفاض
النشاط السياحي وتدفقات االعمال ،بالتزامن مع
قيود السفر بسبب الفيروس خالل ذروة املوسم
السياحي في املنطقة .وختم بالقول :عالوة على
ذلك ،فقد انخفضت معظم البورصات الخليجية
ب �ش �ك��ل ح� ��اد م ��ؤخ ��را وارت � �ف� ��ع م� �ع ��دل امل �خ��اط��ر،
وي �ع �ن��ي ذل� ��ك ان امل �ق �ت��رض�ين ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين ذوي

نمو االئتمان سيتباطأ..
وربحية بعض البنوك ستتأثر
بانخفاض الفائدة
«كورونا» يضعف قدرة دول
الخليج على االقتراض
ويصعّ ب الوصول إلى
أسواق رأس المال
الجودة االئتمانية االضعف او التعرض املباشر
للقطاعات املتأثرة بتفشي ك��ورون��ا سيكون من
الصعب عليهم ال��وص��ول ال��ى أس��واق رأس امل��ال
ال �ع��امل �ي��ة .وأوض �ح ��ت «س �ت��ان��درد ان ��د ب� ��ورز» ان
االث � ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة الن �خ �ف��اض ال �ن �م��و االق �ت �ص��ادي
الناتجة ع��ن تفشي ك��ورون��ا وان�خ�ف��اض اسعار
ال�ن�ف��ط س �ت��ؤدي ال��ى زي ��ادة ب��طء ن�م��و االق �ت��راض
وف��ي نفس ال��وق��ت ستنخفض ه��وام��ش الفائدة،
الف � �ت ��ة ال � ��ى ان ك� ��ل ه � ��ذه ال � �ت � �ح� ��والت م�ج�ت�م�ع��ة
س�ت�ض�ع��ف رب �ح �ي��ة ب �ع��ض ال �ب �ن��وك ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة،
ومن غير املحتمل ان تتأثر رسملة بنوك املنطقة
بهذه التغييرات وستستمر في دعم تصنيفاتها
االئتمانية ،اما من ناحية التمويل فمن املرجح ان
ي��ؤدي انخفاض اسعار النفط ال��ى تقليص نمو
قاعدة الودائع.

 - 1رفع ضوابط الحوكمة نحو االستفادة زمنيًا من املرافق
الطبية (الحد من الحاالت التي ال تمثل أولوية قصوى مثل
العمليات الجراحية التجميلية).
 - 2إيقاف جميع العمليات الجراحية االختيارية (الحاالت
غير الطارئة) من أجل توفير إمدادات املوارد الطبية.
 - 3تشجيع نظام الرقمنة في كل مكان.
 - 4امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى م �ب��ادئ ال�ش�ف��اف�ي��ة ح �ت��ى ف��ي ال�ت�ع�ه��دات
العاجلة والنأي عن تضارب املصالح في تطبيق أي وجه مما
سبق.

ً
نموا
«أركان»% 46 :
في الموجودات

 - 1فحص عشوائي لدرجات الحرارة بعد خروج املصلني من
دور العبادة.
 - 2تطبيق سياسات صارمة في الوزارات والبنوك والشركات
لتقليص حركة املوظفني من إدارة إلى أخرى.
 - 3فحص عشوائي ل��درج��ات ال�ح��رارة ف��ي املناطق السكنية
املكتظة.

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن نتائجها املالية املنتهية في
ديسمبر  ،2019حيث حققت ال�ش��رك��ة ن�م�وًا ف��ي إج�م��ال��ي اإلي ��رادات
التشغيلية بنسبة  22في املئة من  789.7ألف دينار إلى  961.2ألف
دينار في  ،2019بينما ارتفعت األرباح الصافية إلى  312.9ألف دينار،
بنسبة  3في املئة عن العام املاضي.
وفي بيانها للبورصة أوضحت الشركة أن إجمالي موجوداتها صعد
 46في املئة من  55.2مليون دينار إلى  80.9مليونًا.

البروتوكوالت الصحية املهمة

إفصاحات
«الخليج» :عمر
الغانم يستقيل
قال بنك الخليج إن عضو مجلس
اإلدارة عمر قتيبة الغانم قد تقدم
باستقالته م��ن العضوية .وأف��اد
البنك ف��ي ب�ي��ان للبورصة أم��س،
بأن املجلس سيعقد اجتماعًا في
وق��ت الح��ق للنظر في االستقالة
واتخاذ القرار املناسب بشأنها.
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الموجودات ارتفعت % 15

«الوطني – البحرين» 94.9 :مليون دينار أرباح 2019
حقق بنك الكويت الوطني  -البحرين أرباحاً صافية بلغت  117.890مليون دينار
بحريني (ما يعادل  94.9مليون دينار كويتي) في عام  ،2019لتستقر عند نفس
مستويات عام .2018
وسجل الدخل الشامل زيادة مطردة بلغت  %93ليبلغ  161.636مليون دينار
بحريني في عام  ،2019مقارنة مع  83.706مليون دينار بحريني في عام .2018

الصقر:
النتائج المالية تبرهن على
فاعلية عملياتنا الدولية
للحد
من المخاطر وتنويع
مصادر الدخل

ارتفعت املوجودات اإلجمالية لبنك الكويت الوطني
 البحرين بواقع  %15لتبلغ  7.293مليارات ديناربحريني بنهاية ديسمبر  ،2019مقارنة مع 6.339
مليارات دينار بحريني في عام  .2018كما ارتفعت
ح �ق��وق امل �س��اه �م�ين ب ��واق ��ع  %15ل�ت�ب�ل��غ 788.357
مليون دينار بحريني ،وبلغت ودائع العمالء 3.050
مليارات دينار بحريني بنهاية ديسمبر .2019
وف��ي سياق تعليقه على النتائج املالية السنوية
ل �ل �ب �ن��ك ،ق � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �م��وع��ة ب�ن��ك
الكويت الوطني عصام الصقر«:تمكنا من تحقيق
أرب��اح جيدة خالل عام  ،2019وذل��ك على الرغم من
التحديات التي تواجهها البيئة التشغيلية في ظل
تقلبات أسعار النفط».
وأض � ��اف ال �ص �ق��ر «ان أرب��اح �ن��ا ف��ي ال �ع��ام امل��اض��ي
تستند إلى نمو النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك،
وه��و م��ا سنعمل ع�ل��ى ت�ع��زي��زه م��ن خ�ل�ال توسيع

نطاق بصمتنا وعملياتنا في السوق البحريني.
وأوض ��ح أن أداء بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي  -البحرين
يبرهن على الفاعلية وال��دور الحيوي ال��ذي تقوم
به الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة
في الحد من املخاطر وتنويع مصادر الدخل.
وأك� ��د ال�ص�ق��ر أن م�س��اع��ي م�ج�م��وع��ة ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
الوطني ف��ي تطبيق استراتيجية التنويع تشمل
ك��ذل��ك اق �ت �ن��اص ف ��رص األع �م��ال ال �ج��دي��دة ،بجانب
املضي قدمًا في مسار التحول الرقمي ،الذي يؤهل
البنك ملواصلة النمو واالزدهار في املستقبل».
من جانبه ،ق��ال املدير العام لبنك الكويت الوطني
 البحرين علي ف��ردان« :إن البنك يواصل ترسيخم�ك��ان�ت��ه ال �ق��وي��ة داخ� ��ل ال �س ��وق ال �ب �ح��ري �ن��ي ،وذل ��ك
بفضل تقديمه أفضل الخدمات املصرفية واملالية
لعمالئه من األفراد واملؤسسات على السواء».
وأش ��اد ف ��ردان ب�ج�ه��ود م�ص��رف ال�ب�ح��ري��ن امل��رك��زي

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى  35.5دوالراً

السعودية تواصل التصعيد ..و«أوبك»
تتوقع خفض اإلنتاج!
مساع من دول عديدة لتهدئة
رغم
ٍ
األجواء المشتعلة على صعيد الحرب
النفطية بين السعودية وروسيا ،فإن
الرياض أعلنت أمس زيادة قدرتها
اإلنتاجية من النفط إلى
 13مليون برميل يومياً
من  12مليون حالياً ،إثر
الخالف بينهما على
اتفاق بتعميق
خفض اإلنتاج ،وهو
ما رفضته موسكو ،مما
أدى إلى حدوث زلزال
ضرب أسعار النفط بأكبر
خسارة يومية في 30
عاماً االثنين الماضي
لتدور األسعار في فلك
الـ  30دوالراً مجدداً.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.24دوالر ليبلغ 35.50
دوالرا وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف��ي م��ا أع��رب وزي��ر ال�ط��اق��ة ال�ج��زائ��ري أم��س ،ع��ن تفاؤله
بأن «أوب��ك» وغير األعضاء سيتوصلون إلى توافق على
خ�ف��ض إن�ت��اج ال�ن�ف��ط ،وه��و م��ا يتقاطع م��ع م��ا ق��ال��ه وزي��ر
ال �ط��اق��ة اإلم� ��ارات� ��ي م ��ن ان «أوب� � ��ك» و«أوب� � � ��ك »+اض�ط�ل�ع��ا
ب��دور مهم في تحقيق استقرار السوق ،فيما ي��رى رئيس
الصندوق السيادي الروسي أن الشراكة االستثمارية مع
السعودية مستمرة.
وعامليا قفزت أسعار النفط أكثر من  8في املئة مرتدة عن
أكبر خسارة يومية لها في حوالي  30عامًا والتي منيت
بها ف��ي جلسة اإلث�ن�ين ،م��ع اق�ب��ال املتعاملني على الشراء
وسط تفاؤل بتحفيز اقتصادي محتمل وخفض منتجني
أميركيني اإلنفاق في تحرك قد يقلص اإلنتاج.
وتعهد الرئيس األميركي دونالد ترامب بخطوات كبرى
ل�ح�م��اي��ة أك �ب��ر اق �ت �ص��اد ف��ي ال �ع��ال��م م��ن ت��داع �ي��ات ان�ت�ش��ار
ف �ي��روس ك��ورون��ا املستجد (ك��وف�ي��د  ،)19 -ف��ي ح�ين قالت
ال �ح �ك��وم��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة :إن �ه ��ا ت �خ �ط��ط إلن� �ف ��اق أك �ث ��ر م ��ن 4
مليارات دوالر في حزمة ثانية تتضمن خطوات للتصدي
للفيروس.
وعمق منتجو النفط الصخري األميركيون ،بما في ذلك
«أوكسيدنتال بتروليوم غ��روب» ،تخفيضات في االنفاق
ق��د تخفض االن �ت��اج .وب�ع��د هبوطها ح��وال��ي  25ف��ي املئة
اإلثنني املاضي ،تعافت أسعار النفط أول من أمس الثالثاء
على غرار األسهم واألسواق املالية األخرى.

تخفيضات «أوبك»
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،قلصت «أوب ��ك» أم��س األرب �ع��اء ،توقعها
لنمو الطلب العاملي على النفط ه��ذا العام بسبب تفشي
ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وق��ال��ت :إن تخفيضات أخ��رى ق��د تعقب
ذل ��ك .وت�ت��وق��ع منظمة ال�ب�ل��دان امل �ص��درة ل�ل�ب�ت��رول ارت�ف��اع
ال �ط �ل��ب ال �ع��امل��ي  60أل ��ف ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ًا ف �ق��ط ف ��ي ،2020
بانخفاض  920أل��ف برميل يوميًا ع��ن توقعها السابق،
حسبما ذكرت في تقرير شهري .وقالت «أوبك» :في ضوء
أح��دث ال �ت �ط��ورات ،ف��إن كفة امل�خ��اط��ر أرج��ح م��ن امل��ؤش��رات
اإليجابية وتنبئ بمزيد من التخفيضات على نمو الطلب
النفطي إذا استمر الوضع الحالي.
وأعلنت السعودية أنها تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط
للمرة األول��ى فيما يزيد على عشر س�ن��وات ،بعد ي��وم من
إع�لان�ه��ا زي ��ادة قياسية إلم ��دادات ال�خ��ام ف��ي معركة على
حصص السوق هوت باألسعار العاملية األسبوع املاضي.
وق� ��ال أم�ي�ن ال �ن��اص��ر ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ش��رك��ة أرام �ك��و
ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ب �ي��ان :إن ال�ش��رك��ة تلقت تكليفًا م��ن وزارة
ال�ط��اق��ة ب��زي��ادة ق ��درة إن �ت��اج ال�ن�ف��ط ل��دي�ه��ا إل��ى  13مليون
برميل يوميا من  12مليونا في الوقت الحالي.
وأضاف :إن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه

بشكل خاص ،والجهات الحكومية بشكل عام ،التي
دع �م��ت أداء ال�ب�ن��ك وال �ق �ط��اع امل�ص��رف��ي ع�م��وم��ا في
البحرين ،مؤكدًا في الوقت ذات��ه أن دع��م مجموعة
بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين ،من خالل
شبكة فروعها اإلقليمية والعاملية األوسع انتشارا،
ق��د س��اه��م ب�ش�ك��ل واض ��ح ف��ي ت�ع��زي��ز ن �ش��اط البنك
ف��ي ال �س��وق ال�ب�ح��ري�ن��ي ،م�س�ت�ف�ي�دًا م��ن تصنيفاته
االئ �ت �م��ان �ي��ة امل��رت �ف �ع��ة وش �ب �ك��ة ع�ل�اق��ات��ه ال��واس �ع��ة
وسمعته الرائدة كأفضل بنك على مستوى الشرق
األوس� ��ط وأح ��د أك �ث��ر ال �ب �ن��وك أم��ان��ًا ع�ل��ى مستوى
العالم.
وي�ع��د ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي أك�ب��ر م��ؤس�س��ة مالية
ف��ي ال �ك��وي��ت ،وي�ت�م�ت��ع بهيمنة ف�ع�ل�ي��ة ع�ل��ى ق�ط��اع
ال�ب�ن��وك ال�ت�ج��اري��ة .وح��اف��ظ ب�ن��ك ال�ك��وي��ت الوطني
ع�ل��ى أع�ل��ى التصنيفات االئ�ت�م��ان�ي��ة ع�ل��ى مستوى
كل البنوك في املنطقة بإجماع وك��االت التصنيف
االئ �ت �م��ان��ي امل �ع��روف��ة :م��ودي��ز ،س �ت��ان��در آن ��د ب ��ورز،
فيتش .كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث
شبكته املحلية والعاملية ،والتي تمتد لتشمل أفرعًا
وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصني
وجينيف ولندن وباريس ونيويورك وسنغافورة،
باإلضافة إلى تواجدها اإلقليمي في لبنان واألردن
وم �ص��ر وال�ب�ح��ري��ن وال �س �ع��ودي��ة وال �ع ��راق وت��رك�ي��ا
واإلمارات.

فردان:
نخطو بثبات في ترسيخ
مكانتنا وتوفير
أفضل الخدمات
المصرفية والمالية
في السوق البحريني

في الكويت والسعودية واإلمارات

اللوغاني 88.7:مليون دينار أصول
«دبي األولى»
هبة حماد
أف ��اد رئ�ي��س مجلس إدارة «دب ��ي األول� ��ى» للتطوير
ال�ع�ق��اري ،عبدالعزيز ال�ل��وغ��ان��ي ب��أن «دب��ي األول��ى»
ً
تملك حاليًا أصوال قوية ،قيمتها  88.7مليون دينار،
ّ
ت�ت��وزع في كل من اإلم ��ارات ،والكويت ،والسعودية،
في حني بلغت حقوق املساهمني  74.3مليون دينار
بنهاية عام .2019
وأضاف خالل الجمعية العمومية التي عقدت أمس:
ّ
إن الشركة خفضت مطلوباتها بنسبة  47في املئة
إلى  9.45ماليني دينار بنهاية  ،2019بعد سداد كامل
امل��دي��ون�ي��ة امل�س�ت�ح�ق��ة ع�ل�ي�ه��ا مل�ص�ل�ح��ة أح ��د ال�ب�ن��وك
الخليجية ،مشيرًا إل��ى أن تقليص املديونية ساهم
ف��ي تخفيض تسهيالت الشركة البنكية ،وتكاليف
التمويل ،ما نتج عنه تخفيف األعباء املالية ،وتعزيز
السيولة املالية املستقبلية.
وأكد اللوغاني أن الشركة تمضي قدمًا إلعداد خطة
إستراتيجية ،بعيدة كل البعد عن عوامل املخاطرة،
من خالل اختيار استثمارات مجدية ،في ظل الوضع
الحالي ،ال��ذي تشهده األس��واق العقارية ،بفضل ما

تملكه م��ن ق��اع��دة م��ال�ي��ة ص�ل�ب��ة .وذك ��ر أن األس ��واق
العقارية شهدت خالل العام املاضي ،تحديات كبيرة
نتيجة للعوامل الجيوسياسية التي ألقت بظاللها
ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ي��ع وال �ت��أج �ي��ر ف��ي األس � ��واق ال�ت��ي
تعمل ب�ه��ا ال�ش��رك��ة ،ع�ل��ى غ��رار ال�س��وق�ين اإلم��ارات��ي،
وال�س�ع��ودي ،ال�ل��ذي��ن ش�ه��دا اض�ط��راب��ات ف��ي العرض
والطلب ،ما أثر في أسعار البيع والتأجير.
ّ
ولفت اللوغاني إلى أن «دبي األولى» حققت استقرارًا
نوعيًا في نتائجها املالية املنتهية في  31ديسمبر
 ،2019م��ن خ�لال تحقيق إي ��رادات تشغيلية ناجمة
عن عمليات البيع والتأجير في محفظتها العقارية.
وأوضح أن الشركة حققت خالل العام املاضي أرباحًا
صافية ،بلغت  910آالف دي�ن��ار ،بربحية  0.91فلس
ل �ل �س �ه��م ،ن�ت�ي�ج��ة ن �ش��اط �ه��ا ال�ت�ش�غ�ي�ل��ي ال �ن��اج��م عن
عمليات البيع والتأجير ،ليصل إجمالي إيراداتها
التشغيلية إلى نحو  2.9مليون دينار .وأكد اللوغاني
أن الشركة بذلت خالل العام املاضي جهودًا حثيثة
لتحقيق أف �ض��ل ال �ع��وائ��د مل�س��اه�م�ي�ه��ا ،وه ��ي تعمل
جاهدة على النهوض بعملياتها ،وتعزيز محفظتها
العقارية ،عبر إضافة املزيد من املشاريع املثمرة.

أكثر التطبيقات شعبية في العالم
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المملكة تتجه لزيادة طاقة
إنتاج النفط للمرة األولى
خالل سنوات
إلى  13مليون برميل
وزيرا الطاقة اإلماراتي
والجزائري يرجحان
تصويب المسار لتحقيق
استقرار السوق
اإلمارات مستعدة لرفع
إمداداتها بمليون برميل بضخ
أكثر من  4ماليين يوميا ً
ً
ب��أس��رع م��ا ي�م�ك��ن .ول��م ي��ذك��ر ج ��دوال زم�ن�ي��ًا للخطة التي
تتطلب استثمار مليارات ال ��دوالرات ل��زي��ادة ال�ق��درة على
ض��خ م��زي��د م��ن ال �ن �ف��ط .وك��ان��ت ال�س�ع��ودي��ة ق��ال��ت أول من
أمس الثالثاء :إنها ستزيد إمداداتها النفطية إلى مستوى
قياسي مرتفع في أبريل ،في تصعيد للمواجهة مع روسيا
ورفض عملي ملقترح موسكو إجراء محادثات جديدة.
وبلغ خام برنت  36.77دوالرا للبرميل ،منخفضا  1.2في
امل �ئ��ة خ�ل�ال ي ��وم أم ��س ،وق ��د ُي�ن�ظ��ر إلع�ل�ان أم ��س كخطوة
أخ ��رى ل�ت��أج�ي��ج ح ��رب األس �ع��ار م��ع م��وس�ك��و ب�ع��د ان�ه�ي��ار
اتفاق خفض إم��دادات النفط بني أوب��ك وروسيا األسبوع
املاضي.
وقالت أرامكو إنها ستزيد معروض النفط الخام في ابريل
إلى  12.3مليون برميل يوميا ،بما يزيد  300ألف برميل
يوميا فوق طاقتها اإلنتاجية القصوى.
كانت السعودية تضخ ح��وال��ي  9.7ماليني برميل يوميا
ف��ي األش �ه��ر القليلة امل��اض �ي��ة ،ل�ك��ن ل��دي�ه��ا ط��اق��ة إنتاجية
إضافية بوسعها تعبئتها ،فضال عن ماليني البراميل من
الخام املخزون .وقالت موسكو إن شركات النفط الروسية
ق��د ت��زي��د اإلن �ت��اج ب�م��ا ي�ص��ل إل��ى  300أل��ف ب��رم�ي��ل يوميا
وربما بما يصل إلى  500ألف ،مما هوى بالروبل واألسهم
الروسية.

وان�ه��ارت محادثات األسبوع املاضي بني أعضاء أوب��ك،+
وه � ��و ت �ح��ال��ف غ �ي��ر رس� �م ��ي ي �ض��م دول أوب� � ��ك وروس� �ي ��ا
ومنتجني آخ��ري��ن ،وال ��ذي ظ��ل ي��دع��م األس �ع��ار م�ن��ذ .2016
ورفضت روسيا دعوة أوبك لتعميق تخفيضات املعروض
القائمة ،لترد املنظمة بإلغاء قيود اإلنتاج وتقول روسيا
بدورها إنها ستعزز اإلنتاج هي األخرى.
وتعافت أسهم أرامكو الثالثاء بعدما هبطت بما يصل إلى
عشرة ف��ي املئة ي��وم االث�ن�ين لتنزل ع��ن سعر ال�ط��رح العام
األولي في ديسمبر حني أدرجت أكبر شركة نفط في العالم
في بورصة الرياض.
كانت آخر مرة سعت فيها السعودية لرفع الطاقة بتكلفة
 100م�ل�ي��ار دوالر ق�ب��ل ع�ش��ر س�ن��وات وس��ط ط�ف��رة أس�ع��ار
بفضل النمو االق�ت�ص��ادي ف��ي ال�ص�ين .وم�ن��ذ ذل��ك الحني،
استبعد امل�س��ؤول��ون ال�س�ع��ودي��ون م�س��أل��ة االس�ت�ث�م��ار في
عمليات منبع ج��دي��دة ل��زي��ادة الطاقة .وبعد االنتهاء من
برنامج اململكة إلضافة طاقة بنحو أربعة ماليني برميل
يوميا في  ،2009تحدث املسؤولون السعوديون ومسؤولو
شركات نفط عن إمكانية استهداف زي��ادة أخ��رى إل��ى 15
مليون برميل يوميًا بحلول  2020لكن هذه الخطط نحيت
جانبًا قبل عدة سنوات مع تباطؤ الطلب.
وال يعني ه��ذا أن اململكة كانت تقف مكتوفة اليدين ،بل
اس�ت�ث�م��رت م �ل �ي��ارات ال � ��دوالرات ف��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى فائص
إنتاج بني  1.5مليون ومليوني برميل يوميا الستخدامه
في حالة أي تعطل عاملي لإلنتاج .وفي  ،2012أطلقت خطة
خمسية لالستثمار في التنقيب واإلنتاج بقيمة  35مليار
دوالر للحفاظ على الطاقة الحالية.

تضامن إماراتي

ّ
ّ
على صعيد ذي صلة ،أكدت اإلم��ارات ،أنها على استعداد
ل��زي��ادة إم��دادات�ه��ا م��ن النفط بنحو مليون برميل يوميًا
أبريل ،وذل��ك في خضم حرب أسعار بني اململكة وروسيا
على خلفية فشل اتفاق لخفض اإلنتاج .وقالت مجموعة
ّ
«أدن��وك» الحكومية في بيان أنها «تمتلك إمكانية إمداد
األس��واق بأكثر من أربعة ماليني برميل يوميًا في ابريل
امل �ق �ب��ل» ،أي ب��أك�ث��ر م��ن م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل م��ن م �ع��دل اإلن �ت��اج
اليومي الحالي.
ّ
ك �م��ا ذك � ��رت ال �ش��رك��ة أن� �ه ��ا «ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت �س��ري��ع ال �ت �ق��دم
ن�ح��و ه��دف�ن��ا ب��ال��وص��ول إل��ى س�ع��ة إن�ت��اج�ي��ة تبلغ خمسة
م�ل�اي�ي�ن ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ًا» .وج � ��اء االع �ل��ان ع ��ن االس �ت �ع��داد
ل��زي��ادة اإلم ��دادات النفطية اإلم��ارات�ي��ة بعد ي��وم م��ن إع�لان
ّ
مصدر للنفط في العالم ،زي��ادة إنتاجها
السعودية ،أكبر
في شكل كبير إلى  12.3مليون برميل يوميًا في أبريل من
مستوى  9.8مليون برميل الحالي.
وت��أت��ي ال�خ�ط��وة اإلم��ارات �ي��ة ل�ت��دع��م م��وق��ف ال�س�ع��ودي��ة في
ح ��رب األس �ع ��ار ال �ت��ي ت�خ��وض�ه��ا م��ع روس �ي ��ا ،ع�ب��ر زي ��ادة
اإلمدادات في األسواق املشبعة بالخام.

يعد التطبيق الصيني «ت�ي��ك ت��وك» واح � ً�دا من
أكثر التطبيقات شعبية في العالم ،وق��د أطلقه
«ت�ش��ان��غ ي��ي م�ي�ن��غ» ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  35ع� ً
�ام��ا
ع� ��ام  ،2017م ��ن خ �ل�ال ش��رك �ت��ه «ب ��اي ��ت دان� ��س»
ً
كبيرا ،وجعلت مينغ يحتل
التي شهدت ن�م� ً�وا
امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ع�ش��ر ف��ي ق��ائ�م��ة أغ �ن �ي��اء ال�ص�ين،
ً
بثروة تبلغ أكثر من  16مليار دوالر ،وفقا ملجلة
«فوربس».
وقد أسس «تشانغ» شركته «بايت دان��س» عام
 ،2012لتكون خدمة أخبار عبر اإلنترنت تعتمد
بشكل كبير ع�ل��ى ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ،ق�ب��ل أن
ي�ط�ل��ق ب�ع��د ذل ��ك ب �س �ن��وات ت�ط�ب�ي��ق «ت �ي��ك ت��وك»
وك��ذل��ك «دوي� � ��ن» ،وه ��و ال�ن�س�خ��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة من
تطبيق «تيك توك».
ً
ووف��ق��ا لتقرير «ديجيتال  »2020ال��ذي أصدرته
ً
مؤخرا فإن تطبيق «تيك
منصة «هوت سويت»
توك» لديه أكثر من  800مليون مستخدم نشط
ش�ه� ً
�ري��ا اع�ت�ب� ً�ارا م��ن  31يناير  ،2020بما يمثل
ً
زيادة  300مليون مستخدم نشط شهريا مقارنة
مع يناير  ،2019ويمكن أن يتعلم رواد األعمال
الكثير من تجربة ونجاح «تيك توك».
وفي ما يلي أسباب النجاح الكبير لـ «تيك توك»:

 1رغبة الجمهور
ي��رى ج��ون هولدريدج املدير العام لشركة الترفيه
األم �ي��رك �ي��ة «ف ��ول س �ك��ري��ن» أن ن �ج��اح «ت �ي��ك ت��وك»
يرجع إلى أنه يمنح املستخدمني خاصة من جيل
«زد» فرصة كبيرة لنشر املحتوى املرئي الذي يعبر
عنهم ،ويساعدهم في زي��ادة ع��دد املتابعني ،ومن
ناحية أخرى يتيح «تيك توك» للعالمات التجارية
ال��وص��ول إل��ى الجمهور املستهدف ب�ط��رق مسلية
وطريفة.

 2سهولة االستخدام
يقول كيني ترينه مدير تحرير «نت بوك نيوز» إن
«ت�ي��ك ت ��وك» ي�ج��ذب املستخدمني ل�ع��دة أس �ب��اب ،من
بينها س�ه��ول��ة االس �ت �خ��دام ،إذ إن ت�ع��دي��ل املحتوى
وتحميله عبر «تيك توك» أسهل من تطبيقات أخرى
مثل «إنستغرام» و«سناب شات» ،.كما أن «تيك توك»
ً
تطبيقا ً
ً
ومناسبا لألجيال األصغر ً
عمرا،
فريدا
يعد
الذين يقضون معظم أوقاتهم ممسكني بالجواالت،
وي �ش �ع��رون ب��امل �ل��ل ب �س��رع��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن م�ق��اط��ع
ال�ف�ي��دي��و ال�ك��وم�ي��دي��ة ال�ق�ص�ي��رة ت�ن�ج��ح ف��ي جذبهم
بشكل كبير.

 3استراتيجية جديدة
يقول بينوا فاتير املؤسس واملدير التنفيذي لشركة
«م��ام��وث ميديا» إن «ت�ي��ك ت��وك» ات�ب��ع استراتيجية
جديدة لجذب املستخدمني من جيل «زد» ،وه��ي أن
التطبيق ال يشترط عند فتحه تسجيل دخول ،لكنه
ي��أخ��ذ امل�س�ت�خ��دم م �ب��اش��رة إل ��ى م�ح�ت��وى التطبيق،
وه��ي االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي س��اه�م��ت ف��ي زي ��ادة ع��دد
امل �س �ت �خ ��دم�ي�ن ،وس �ت �س ��اه ��م ف� ��ي ج � ��ذب امل� ��زي� ��د ف��ي
املستقبل.

 4رغبة المراهقين
ي� �ق ��ول ج � ��ون ل �ي �ن �ك��ول��ن امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة
«إيجنايت فيزيبيلتي» إن سبب نمو ونجاح «تيك
ت��وك» إل��ى ح��د كبير ي��رج��ع إل��ى رغ�ب��ة امل��راه�ق�ين في
إي�ج��اد مكان ال يتمكن آب��اؤه��م م��ن رؤيتهم ب��ه ،وقد
حقق «تيك توك» ذلك لهم.

5

االتصال بـاالنستغرام

تقول إليفثريا كوري خبيرة الواقع املعزز واملختلط
ف��ي ش��رك��ة «إي��ه ب��ي آي» ل�لأب�ح��اث إن سبب شعبية
«تيك ت��وك» يرجع إلى اتصاله بموقع «إنستغرام»،
ً
يوميا بمقاطع فيديو
حيث يشارك آالف األشخاص
من «تيك توك» على قصص «إنستغرام» ،مما يلعب
ً
دورا ك�ب�ي� ً�را ف��ي زي ��ادة م�ع��دالت اس�ت�خ��دام وتحميل
تطبيق «تيك توك».

 6مجال لإلبداع
يرى جون ستينستروم مؤسس شركة «كاست آند
س�ب�ي��ر» أن ال�س�ب��ب وراء ن�ج��اح «ت�ي��ك ت ��وك» ه��و أن��ه
استفاد من استراتيجية الشركات في صنع إعالنات
جذابة ،ومنح املستخدمني فرصة إلب��داع محتواهم
ال � �خ� ��اص ع �ب ��ر م �ق ��اط ��ع ف �ي ��دي ��و ق �ص �ي ��رة وج� ��ذاب� ��ة.
(فوربس ،أرقام)
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النفيسي :استثماراتنا تتمتع بعوائد مجزية
قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي
فهد النفيسي إن مجهودات إدارة الشركة خالل عام 2019
قد تكللت بالنجاح وساهمت في تعزيز األداء ،وذلك على
الرغم من تفاوت المتغيرات االقتصادية والجيوسياسية
عالمياً وإقليمياً خالل العام الماضي ،في المقابل كان
الستقرار الوضع السياسي واالقتصادي المحلي شأن
آخر في تعزيز أداء السوق الكويتي ورؤية «كويت جديدة
 ،»2035وال شك في أن إعالن الترقية الثالثة لدولة الكويت
إلى «سوق ناشئ» من خالل شركة إم إس سي آي ()MSCI
اعتباراً من مايو  ،2020بعد الترقية في مؤشر ستاندرد
آند بورز داو جونز والترقية في مؤشر فوتسي راسل ،يعد
حدثاً اقتصادياً بارزاً وخطوة في سبيل تحقيق المزيد من
النجاحات.
أض � � ��اف ال �ن �ف �ي �س��ي أن ش ��رك ��ة ال �ص��ال �ح �ي��ة
العقارية قد التزمت في السير على نهجها
ال ��دائ ��م ب��اس �ت �غ�لال ج�م�ي��ع ال �ف ��رص امل�ت��اح��ة
أمامها ،وال�ت��ي تتوافق م��ع استراتيجيتها،
كما قامت بتطوير وتعزيز أعمالها القائمة
بما يساهم في دعم الثقة بينها وبني جميع
عمالئها ،وذلك بالتركيز على أنشطة الشركة
ال��رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي م �ج ��ال ال �ت �ط��وي��ر ال �ع �ق��اري،
مشيرًا إلى أن استثمارات شركة الصالحية
ال �ع �ق��اري��ة ت �ت �م �ت��ع ب� �ج ��ودة ع��ال �ي��ة وع ��وائ ��د
مجزية م��ع مستويات مقبولة م��ن املخاطر،
ويتركز معظم تلك االستثمارات في النشاط
ال � �ع � �ق� ��اري وت� � �ت � ��وزع ح� �س ��ب اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ال �ش ��رك ��ة امل �ع �ت �م��دة م ��ا ب�ي�ن ال �ك ��وي ��ت ودول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ب�ن�س�ب��ة ،%85
ف��ي ح�ي�ن ت�ت�م�ت��ع ال �ش��رك��ة ب �ت��واج��د خ��ارج��ي
بنسبة  %15من حجم استثماراتها ،تتركز
ف��ي أملانيا واململكة امل�ت�ح��دة ،وت�ق��در القيمة
ال �س��وق �ي��ة إلج �م��ال��ي أص� ��ول ال �ش��رك��ة بنحو
 571م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ف��إن
ه ��ذه االس �ت �ث �م��ارات ت�خ�ض��ع ل�ع�م�ل�ي��ة تقييم
وم ��راج� �ع ��ة ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��ر ،وذل � ��ك ل�ض�م��ان
فاعليتها وللتكيف مع ظروف السوق.
ك �م��ا أك � � ّ�د ال �ن �ف �ي �س��ي أن ال �ش��رك��ة خ�ل��ال ع��ام
 2019ق ��د ح �ق �ق��ت ع � ��ددًا م ��ن اإلن � �ج� ��ازات بما
يتوافق مع رؤيتها واستراتيجيتها الحالية
واملستقبلية ،التي تؤكد ثقة عمالئها وتنامي
سمعة الشركة ،حيث تم توقيع اتفاقية تأجير
رس�م�ي��ة م��ع ب�ن��ك ورب ��ة الس�ت�غ�لال م�س��اح��ات
تأجيرية تتجاوز  9.700م 2ف��ي ب��رج ال��راي��ة،
ك�م��ا ن�ج�ح��ت ال �ش��رك��ة ف��ي ال �ت �خ��ارج م��ن ع��دد
من األص��ول واالستثمارات العقارية املحلية
والدولية ،والتي أثمرت أرباحًا بأكثر من 7.5
ماليني دي�ن��ار ،باإلضافة إل��ى نجاح الشركة
في تدعيم مركزها املالي بعد التسديد املبكر

لتسهيالت ائتمانية خ��اص��ة ب��ال�ش��رك��ة األم،
والتي ساهمت في تخفيض تكاليف التمويل
في بيان الدخل للشركة.

مشروع العاصمة
ح��ول م �ش��روع ال�ع��اص�م��ة ،أوض ��ح النفيسي
أن شركة الصالحية العقارية منذ أن قامت
بوضع حجر أساس تنفيذ مشروع العاصمة
(مشروع قيد التنفيذ يتكون من مجموعة من
ال�ع�ق��ارات التجارية واالستثمارية بمنطقة
ش ��رق ف��ي ال �ع��اص �م��ة) ف��ي م�ن�ت�ص��ف أك�ت��وب��ر
 ،2015ف �ق��د ت ��م إس �ن ��اد األع� �م ��ال ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
والفنية لكبرى ال�ش��رك��ات املتخصصة ،كما
وضعت الشركة خطة وتصورا استراتيجيا
إلن � �ه� ��اء امل � �ش � ��روع وال � �ب � ��دء ب �ت �ش �غ �ي �ل��ه ع�ل��ى
مراحل ،وذلك وفق جدول زمني دقيق يرسم
كامل مراحل التنفيذ لجميع أجزاء املشروع
ومكوناته بحرفية عالية وبصورة منطقية
ت�ض�م��ن االن �ت �ه��اء ب��ال��وق��ت امل �ح��دد أو ال�ح��د
األدنى من التأخير ،الذي قد يتسبب بصورة
خ ��ارج ��ة ع ��ن اإلرادة .وان �س �ج��ام��ًا م ��ع ن�ه��ج
الشركة بالعمل ال��دؤوب والجهد املتواصل
ف �ق��د اق �ت��رب��ت ال �ش��رك��ة م��ن امل ��راح ��ل األخ �ي��رة
ألعمال مشروع العاصمة ،وذلك بعد تجاوز
امل�ش��روع آلث��ار ح��ادث الحريق ال��ذي تعرض
له قبل أكثر من عامني ،باإلضافة لعدد من
املعوقات الفنية األخ��رى والتي تسببت في
امتداد الجدول الزمني.
أش � ��ار ال�ن�ف�ي�س��ي ال ��ى أن م �ج�م��ل امل �س��اح��ات
امل � ��ؤج � ��رة ف� ��ي امل� �ج� �م ��ع ال � �ت � �ج� ��اري مل� �ش ��روع
ال�ع��اص�م��ة ق��د ب�ل��غ ب�ن�ه��اي��ة ع ��ام  2019نحو
 53.550م 2م��ا ن�س�ب�ت��ه  %73.5م��ن إج�م��ال��ي
امل� �س ��اح ��ات ال �ق��اب �ل��ة ل �ل �ت��أج �ي��ر ف ��ي امل �ج �م��ع،
م�م��ا ي��ؤش��ر ال ��ى ن �ج��اح ال�خ�ط��ة التسويقية
االح�ت��راف�ي��ة ال�ت��ي اعتمدتها ال�ش��رك��ة ويدعم

تطوير مواقف السيارات
في «الصالحية» و«الراية»
أش��ار النفيسي إل��ى سعي شركة الصالحية العقارية ال ��دؤوب للتميز ف��ي عملها
والريادة باستخدام جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة وأحدث املنتجات لتطبيقها
داخل عقارات الشركة ومشاريعها في الكويت ،لذا قامت الشركة بتطوير وتحديث
مواقف السيارات بمجمع الصالحية التجاري ومركز الراية التجاري ،حيث تتميز
الخدمة الجديدة في مواقف السيارات بأنها توفر جميع الحلول الذكية في نظام
إدارة املواقف ،والتي تخلو من املشاكل والصعوبات مقارنة بمثيالتها من مواقف
ال�س�ي��ارات التقليدية ،خاصة الواقعة ف��ي العاصمة الكويت وال�ت��ي تعاني م��ن شح
امل��واق��ف وم��ن ال �ش��وارع املكتظة ب��ال�س�ي��ارات .وأك��د النفيسي أن ال�ش��رك��ة حرصت
على سهولة مرور السيارات من وإلى منطقة املواقف ،وقامت بتوفير مزايا األمن
والسالمة للمستخدمني مما ضاعف من فرص االستفادة القصوى للمواقف وزاد
من قدرتها االستيعابية.
وأضاف بأن الشركة وبخطوة رائدة وإبداعية قامت بإضافة خدمة الكي نت بمواقف
السيارات ،التي تعتبر أول شركة محلية على مستوى الكويت تقوم بتقديم هذه
الخدمة بمواقف السيارات حيث تسهل ه��ذه الخدمة عملية خ��روج السيارات من
املواقف من دون أي تدخل بشري ،من خالل توزيع ماكينات «الكي نت» على جميع
مخارج امل��واق��ف .وكذلك قامت الشركة بتزويد مواقف السيارات بنظام اإلرش��اد
اآللي للسيارات الذي يساعد قائدي السيارات على معرفة املواقف الشاغرة بيسر
وسهولة وسرعة ،والتزامًا من الشركة بالحفاظ على البيئة وتعزيز مفهوم التنمية
املستدامة ،قامت الشركة بتوفير شواحن كهربائية لتعبئة السيارات الكهربائية
بالطاقة الالزمة الصديقة للبيئة.

 Geographic Ultimate Explorerالذي سيقام
على مساحة  5.061م 2خدماته ألفراد األسرة
ك��اف��ة م��ن خ�ل�ال م��راك��ز االس�ت�ك�ش��اف املمتعة
والتفاعلية.

الحوكمة

غازي النفيسي

ث � �ق ��ة امل � �س � �ت ��أج ��ري ��ن وأص � � �ح� � ��اب امل� �ص ��ال ��ح
ومجتمع األعمال في إدارة الشركة ،كما يعزز
الثقة بنجاح استراتيجية اإلدارة في تسويق
املشروع على النحو املخطط له ،وفي شغل
أكبر مساحة ممكنة ألبرز العالمات التجارية
في وق��ت قياسي وبأسعار مناسبة ،ويقوم
الفريق اإلداري والتسويقي للشركة حاليًا
على تسويق امل�س��اح��ات املتبقية املتوسطة
منها وال�ص�غ�ي��رة داخ��ل امل �ش��روع للحصول
على قيم إيجارية أعلى من التعاقدات التي
تمت ،تضمن أفضل عائد على االستثمار.
وذكر النفيسي أن شركة الصالحية العقارية
أب ��رم ��ت ش ��راك ��ة م ��ع ش��رك��ة  iP2ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة
ص��اح�ب��ة ال�ت��وك�ي��ل ال�ح�ص��ري ل� � � �ـGeographic

 USA Nationalوذلك إلثراء املزيج الترفيهي
ف��ي م��ول العاصمة ،وأس�س��ت شركة كويتية
ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ،ح�ي��ث تمتلك ش��رك��ة الصالحية
ال �ع �ق��اري��ة ن �س �ب��ة  %90وش ��رك ��ة  iP2ن�س�ب��ة
 %10م��ن أس�ه��م ال�ش��رك��ة .وأوض ��ح النفيسي
أن ��ه م��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال �ش��راك��ة ت�ن�ط�ل��ق ش��رك��ة
ال�ص��ال�ح�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة مل��راك��ز ال�ت��رف�ي��ه لتحلق
في قطاع الترفيه ،وذل��ك بتطوير أول مراكز
ال�ت��رف�ي��ه ال�ع��ائ�ل��ي ت�ح��ت ال �ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة
ال �ع��امل �ي��ة National Geographic Ultimate
 ،Explorerوالذي يعد بمنزلة مشروع ثقافي
تعليمي تفاعلي ،ويعتبر األول من نوعه في
دول��ة ال�ك��وي��ت وف��ي منطقة ال�ش��رق االوس��ط.
وسوف يقدم مركز الترفيه العائلي National

مؤشرات القوة المالية
 %24ارتفاع أرباح 2019

 571مليون دينار القيمة السوقية لألصول

 %15نمو الموجودات إلى  369مليون دينار

 %9زيادة حقوق الملكية إلى  163مليون دينار

أداء 2019
ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ل�خ��ص األداء امل��ال��ي
لسنة  ،2019قال غازي فهد النفيسي
إن الشركة حققت ربحًا بمقدار 21.5
م�ل�ي��ون دي �ن��ار وب��رب�ح�ي��ة س�ه��م بلغت
 43.70فلسًا للسهم الواحد باملقارنة
مع العام املاضي ،حيث بلغت الربحية
 17.3م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،ب��رب �ح �ي��ة سهم
 35.07فلسًا للسهم ال��واح��د وبنسبة
ارتفاع بلغت  .%24وأضاف النفيسي
ان إج �م��ال��ي م ��وج ��ودات ال �ش��رك��ة بلغ
 369م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار ل �ل �ع ��ام ال �ح��ال��ي
باملقارنة مع  321مليون دينار للعام
املاضي أي بارتفاع نسبته  .%15في
الجانب اآلخر ،قال النفيسي بأن قيمة
املطلوبات قد ارتفعت إلى  203ماليني
دي �ن��ار ف��ي ال �ع��ام  2019ب��امل�ق��ارن��ة مع
 169مليون دي�ن��ار للعام امل��اض��ي ،أي
بارتفاع نسبته  ،%20وذل��ك كنتيجة
للمتطلبات امل��ال�ي��ة مل �ش��روع العاصمة
(تحت اإلنشاء).
في مقابل ذلك ،ارتفعت حقوق امللكية
إل ��ى  163م�ل�ي��ون دي �ن��ار ل�ل�ع��ام 2019
باملقارنة مع العام املاضي ،والتي بلغت
 150مليون دينار أي بارتفاع نسبته
 ،%9وبذلك ترتفع القيمة الدفترية إلى
 330فلسًا مقارنة مع العام املاضي،
التي بلغت  303فلوس أي بارتفاع بلغ
نسبة  ،%9م��ع األخ ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار
أن جميع البيانات املالية السابقة تم
تسجيلها ح�س��ب التكلفة التاريخية
وامل �ب �ي �ن��ة ع �ل��ى ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة لسنة
 .2019وأوض� ��ح النفيسي أن القيمة
ال �س��وق �ي��ة إلج �م��ال��ي األص ��ول
ً
وال� �ت ��ي ت �ت �ض �م��ن أص � � ��وال ت��م
ت�ق�ي�ي�م�ه��ا م ��ن ق �ب��ل م�ق�ي�م�ين
مهنيني محايدين ف��ي نهاية
 2019فقد بلغت  571مليون
دينار ،وبذلك أصبحت حقوق
امللكية واملضاف إليها فائض
إع� ��ادة ت�ق�ي�ي��م األص� ��ول مبلغ
 369م �ل �ي��ون دي �ن��ار ت�ق��ري�ب��ًا،
لترتفع بذلك القيمة الدفترية
حسب القيمة العادلة للسهم
إلى  746فلسًا للسهم الواحد.
وواف� � �ق � ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
ال �ع��ادي��ة ع�ل��ى اع �ت �م��اد تقرير
م� �ج� �ل ��س اإلدارة واع� �ت� �م ��اد
ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة وامل �ص��ادق��ة
ع � �ل � �ي � �ه� ��ا ،وع � � �ل� � ��ى ت ��وص� �ي ��ة
مجلس اإلدارة بتوزيع أرب��اح
ن�ق��دي��ة بنسبة  %25بمقدار
 25ف �ل �س��ًا ل �ك ��ل س �ه ��م ع�ل��ى
مساهمي الشركة املسجلني
ف� ��ي س � �ج �ل�ات ال� �ش ��رك ��ة ف��ي
نهاية ي��وم االس�ت�ح�ق��اق ،كما
وافقت ايضا على باقي البنود
الواردة في جدول األعمال.

أك��د النفيسي اس�ت�م��رار ن�ه��ج إدارة الشركة
في االلتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة
واإلدارة ال �ح �ص �ي �ف��ة ،م �ش �ي �رًا ف ��ي ذل� ��ك إل��ى
مواكبة شركة الصالحية العقارية لتعليمات
وقرارات هيئة أسواق املال وبورصة الكويت
وال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة الخاضعة لها الشركة،
م��وض �ح��ًا أن م �ج �ل��س اإلدارة خ �ل��ال ال �ع��ام
امل �ن �ص��رم ق ��د اع �ت �م��د ع � ��ددًا م ��ن ال �س �ي��اس��ات
واإلج � � � � ��راءات ال��داخ �ل �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ت ��واف ��ق م��ع
م�ع��اي�ي��ر ال�ح��وك�م��ة ،وت��وف��ر إط ��ارا مؤسسيا
ل �ل �ع �م��ل وال �ت �ق �ي �ي��م ال� ��ذات� ��ي داخ � ��ل ال �ش��رك��ة،
ً
ف�ض�لا ع��ن ق�ي��ام ال�ش��رك��ة باالستعانة بجهة
م �ت �خ �ص �ص��ة م �س �ت �ق �ل��ة ت � �ق ��وم ع� �ل ��ى أع� �م ��ال
التدقيق الداخلي ملختلف مجموعات الشركة
وإدارات� �ه ��ا ،وج �ه��ات أخ ��رى غ�ي��ره��ا مستقلة
أي� �ض ��ًا ذات ك� �ف ��اءة ع��ال �ي��ة ل �ل �ق �ي��ام ب��أع �م��ال
امل ��راج� �ع ��ة ال �س �ن��وي��ة ع �ل��ى أن �ظ �م��ة ال��رق��اب��ة
الداخلية ،والتأكد من فاعلية نظام التدقيق
الداخلي ،األمر الذي من شأنه أن يعزز العمل
امل��ؤس�س��ي وال��رق��اب��ة ال��ذات �ي��ة ال�ف��اع�ل��ة داخ��ل
الشركة.

إنجازات محققة
وأش��ار النفيسي إل��ى أن م��ا ج��رى تحقيقه
من إنجازات خالل العام املاضي ،باإلضافة
إل� ��ى ال � �ت ��زام ال �ش��رك��ة ب �م �ع��اي �ي��ر ال �ش �ف��اف �ي��ة
وج��ودة اإلفصاحات والبيانات والتقارير
ال � � �ص� � ��ادرة ،ق� ��د ت � ��رك أث � � ��رًا إي� �ج ��اب� �ي ��ًا ع �ل��ى
ت��داوالت سهم ش��رك��ة الصالحية العقارية
في البورصة خالل  ،2019ولفت النفيسي
إل ��ى أن ذل ��ك ب�ل�ا ش ��ك ي �ع��ود إل ��ى ال �ن �ت��ائ��ج
اإليجابية لشركة الصالحية العقارية ،كما
ي��أت��ي متماشيًا م��ع الترقية ال�ت��ي حققتها
ال�ب��ورص��ة ف��ي ع��دد م��ن امل��ؤش��رات العاملية،
وانعكاس ذلك بوضوح على حجم تداوالت
س�ه��م ال �ش��رك��ة وزي��ادت �ه��ا ب��أك�ث��ر م��ن ،%26
وارت� �ف ��اع ال �ق �ي �م��ة ال �س��وق �ي��ة ألس �ه��م ش��رك��ة
ال�ص��ال�ح�ي��ة ال �ع �ق��اري��ة وف ��ق ن�ت��ائ��ج تقسيم
السوق لتصل إلى  205ماليني دينار.

سداد مبكر
لجميع التسهيالت
االئتمانية المتعلقة
بالشركة األم..
ونسبة إشغال
العقارات
المحلية عالية
 %73.5إجمالي
المساحات المؤجرة
في مول العاصمة
قبل التشغيل
واالفتتاح
انضمام سهم
الصالحية لمؤشر كويت
 50للشركات األعلى
سيولة في السوق
الرئيسي
استثمارات الشركة
ستشهد مزيداً
من النجاحات
واإلنجازات
في السنوات المقبلة

 22اقتصاد

الخميس  17رجب  1441هـ •  12مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16739

«إكسبر» % 30.1 :تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المدرجة

المرأة الكويتية حاضرة بقوة في مجتمع األعمال
قالت دراسة متخصصة صادرة من
شركة اكسبر بعنوان «التمثيل
القيادي للمرأة الكويتية في
الشركات المحلية» ،إن المرأة
الكويتية تمثل أكثر من نصف
المجتمع ،وتشير اإلحصاءات إلى ان
عدد اإلناث الكويتيات بلغ حوالي
 657الف نسمة ،تشكل حوالي
 %50.4من اجمالي المواطنين،
وقد شاركت المرأة الكويتية الرجل
في بناء المجتمع والدولة الحديثة،
فبدءا من االهتمام بالنشأ ،ونحو
االهتمام بالتعليم ومحو االمية في
فترات السبعينيات ،والذي ساهم
في توليها للعديد من المناصب
اإلدارية والتنفيذية في مؤسسات
الدولة المختلفة .كما أن للمبادرة
السامية من سمو امير البالد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح من
تمكين المرأة لدورها السياسي من
االنتخاب والترشح لعضوية مجلس
االمة الكويتي عام  2005أثره كذلك
في تأكيد قدرة المرأة على تأدية
واجباتها الوطنية على اكمل وجه.
وال يقتصر دور المرأة على تلك
اإلضافات ،بل تعدى ذلك لتتولى
العديد من الصروح اإلدارية في
شركات صناعة المال واالعمال ونحو
توليد الثروات في القطاع الخاص.

توزيع المناصب القيادية في الشركات المدرجة

المرأة
%28

المالك أولوها الثقة في
إدارة أموالهم وتوليد
ثروات وتضخيم أرباح

الرجل
%70
المرأة

نايف بستكي

املناصب االشرافية في تلك الشركات .كما أنها
بذلك استطاعت كسب ثقة املستثمر األجنبي
ومجموعة صغار املستثمرين في ذلك التمثيل
اإلداري .وفي هذا الجانب فقد كان تمثيل املرأة
الكويتية في مجالس ادارات الشركات املدرجة
ب �ب ��ورص ��ة ال �ك ��وي ��ت ل � �ل ��أوراق امل ��ال �ي ��ة ح��وال��ي
 %30.1من اجمالي الشركات املدرجة وعددها
 163شركة محلية .وتبني تلك النسبة أنه في
كل ثالث شركات محلية ،فإن واحدة منها على
األق��ل ل�ه��ا تمثيل ن�س��ائ��ي ف��ي مجلس االدارة،
وذل� ��ك ب �ه��دف ت �ن��وي��ع اآلراء وال �خ �ب ��رات نحو
دعم عملية القرار وصناعته .وقد بلغ اجمالي
حجم الشركات التي تشارك املرأة الكويتية في
ادارتها حوالي  10.2مليارات دينار – ما يعادل
 33.6مليار دوالر  -والتي تشكل حوالي %40.7
من اجمالي القيمة السوقية للسوق الكويتي،

بمناسبة ال�ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل�م��رأة ال��ذي ص��ادف
 8من م��ارس ،كان لشركة اكسبر لالستشارات
وإدارة االع�م��ال دور ف��ي ذل��ك كما ع�ه��دت على
االه �ت �م ��ام ب � ��دور امل� � ��رأة وإب � � ��راز م �ك��ان �ت �ه��ا ف��ي
قطاع املال واالعمال .وقال املهندس والرئيس
التنفيذي ف��ي ال�ش��رك��ة ن��اي��ف ب��ن عبد الجليل
بستكي ،إن روح املنافسة وتحقيق اإلنجازات
ال ي �ع �ت��رف��ان ب �ج �ن��س م �ع�ي�ن ،ب ��ل ان ال �ن �ت��ائ��ج
واالض��اف��ات ه��ي م��ا تميز شركة دون سواها.
وأض � ��اف ب�س�ت�ك��ي أن ال �ع��دي��د م��ن امل��ؤس �س��ات
العاملية والدولية قد اخذت على عاتقها مؤشر
تمثيل املرأة في العمليات املؤسسية.
اس�ت�ط��اع��ت امل� ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ن�ي��ل ث�ق��ة اع�ض��اء
الجمعية العمومية للشركات املدرجة ،لتولي

 % 5.5نسبة تمثيل
المرأة الكويتية في
المناصب التنفيذية

الرجل
لغاية اعداد هذا التقرير في  11مارس .2020

املرأة التنفيذية
ك�م��ا اس�ت�ط��اع��ت امل ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ل��وغ مرحلة
اإلدارة في الشركات املدرجة وتجاوزها ،فإنها
ك��ذل��ك اس�ت�ط��اع��ت م�ن��اف�س��ة ال��رج��ال ف��ي مرحلة
التنفيذ وتحقيق األه��داف االستراتيجية التي
يبحث عنها أع�ض��اء مجالس اإلدارة .ويمثل
ح�ص��ول�ه��ا ع�ل��ى ت�ل��ك امل �ق��اع��د ع�لام��ة ف��ارق��ة في
نيل ثقة أعضاء مجلس اإلدارة املنتخبني ،في
قدرتهن على إدارة دفة الشركة وصون األموال
ومصادرها .ولعل الثقة التي أواله��ا مالك تلك
ال�ش��رك��ات ل�ل�م��رأة الكويتية ف��ي إدارة أم��وال�ه��م
وثرواتهم هي عالمة تنافسية أخرى تبني مدى
ق� ��درة ه ��ذه ال �ش��ري �ح��ة م��ن امل�ج�ت�م��ع م��ن ت��ول�ي��د
ال �ث��روات وتضخيم األرب ��اح املحققة .وف��ي هذا

الشركات التي أعطت الثقة للمرأة لتولي القيادة
م

اسم الشركة

القيمة السوقية (مليون دينار كويتي)  11مارس 2020

1

بنك الكويت الوطني

2

شركة االتصاالت المتنقلة – زين

3

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية

4

المركز المالي الكويتي

5

شركة مركز سلطان للمواد الغذائية

6

شركة وربة للتأمين

7

شركة مجموعة السالم القابضة

8

شركة األنظمة اآللية

9

شركة تصنيف وتحصيل األموال

5.089
1.869
72
43
29
10
7
6
3

قطاع األعمال

نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية

االستثمارات

%24.3

الخدمات

%18.2

البنوك

%16.7

العقارات

%15.2

التأمين

%14.3

الصناعات

%11.1

لبنان ُي ِّ
كبد دائنيه خسائر ضخمة
تومي ستابنغتون
وكلوي كورنيش (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمود حمدان

مفاوضات محتملة
ي� ��واج� ��ه ال� ��دائ � �ن� ��ون وم� � ��ن ب �ي �ن �ه��م «أش � �م� ��ور»
م� �ف ��اوض ��ات ط��وي �ل��ة م �ح �ت �م �ل��ة م ��ع ال �ح �ك��وم��ة
اللبنانية مع سعيها إلى إع��ادة هيكلة دينها

لبنان فشل في سداد سندات بقيمة  1.2مليار دوالر كانت مستحقة يوم اإلثنين

ال ��ذي ي�ص��ل إل��ى  90م�ل�ي��ار دوالر أي م��ا يربو
على  %170الناتج املحلي .فيما قال املسؤولون
اللبنانيون إنه من املتوقع أن تبدأ املحادثات
خالل أسبوعني.
وي� � � �ق � � ��ول ن � ��اف � �ي � ��ز زوك ،م � � ��ن «أوك � � �س � � �ف� � ��ورد
إيكونوميكس» ال��ذي قدر أن حاملي السندات
يتوقعون أن يعوضوا بنحو  35سنتًا للدوالر:
«لن تكون مفاوضات سهلة» .ول��دى الحكومة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �ق �ل �ي��ل م ��ن األص � ��ول خ � ��ارج ال�ب�ل��د
التي قد يحجز عليها الدائنون املتخذون من
التقاضي مسلكًا ملنع إع��ادة الهيكلة ،بحسب
زوك.
استراتيجية أشمور لشراء السندات اللبنانية
ق� �ص� �ي ��رة األج� � � ��ل ت �ض �ع �ه��ا ف � ��ي خ �ل��اف � ��ات م��ع
مستثمرين كبار في األس��واق الناشئة ،الذين
لهم حيازات أقل في السندات ذات املدى األطول
أو ابتعدوا عن األسواق تمامًا.
وش�ه��د أداء ص�ن��دوق ال�س�ن��دات قصيرة األج��ل
للشركات املدرجة بمؤشر فوتسي  250والذي
تبلغ قيمته  6.4مليارات دوالر ،والذي يحسب
س�ن��دات م��ارس م��ن ب�ين أكبر ح�ي��ازات��ه ،معاناة

البنوك المحلية َّ
تخلصت
من سندات بـ 1.1مليار
دوالر في يناير
 %25من السندات
المستحقة في أبريل
ويونيو تملكها «أشمور»
مسؤولون توقعوا بدء
المحادثات مع الدائنين
خالل أسبوعين

الشأن فيشير تقرير شركة اكسبر لالستشارات
وإدارة االع�م��ال ،إل��ى ان نسبة تمثيل امل��رأة في
امل �ن��اص��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف ��ي ال� �ش ��رك ��ات امل ��درج ��ة
ب �ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت ق��د ك ��ان ح��وال��ي  .%5.5وال
ت�ع�ت�ب��ر ت �ل��ك ال�ن�س�ب��ة ب�س�ي�ط��ة ،إذ ان امل�ق�ص��ود
ف��ي امل�ن�ص��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ه��و ع ��دد م �ح��دود ج�دًا
لتولي ه��ذا املنصب ،وال��ذي ال يتعدى منصب
الرئيس التنفيذي او نائبه فقط .وعلى الرغم
م��ن ان�خ�ف��اض ت�ل��ك ال�ن�س�ب��ة بالنسبة للبعض،
ف��إن النتائج توضح ان اجمالي تلك الشركات
والتي استطاعت املرأة الكويتية تولي قيادتها
كانت تشكل حوالي  7.1مليارات دينار كويتي-
م��ا ي�ع��ادل  28.4مليار دوالر اميركي -وبنسبة
تعادل  %28.4من اجمالي قيمة السوق الكويتي.
ويوضح الشكل التالي حجم القيمة السوقية
للشركات التي تقودها املرأة في الكويت.

توزيع المناصب القيادية للمرأة

قد يتم تعويض حاملي السندات بنحو  35سنتاً للدوالر

يواجه املستثمرون في َّ
الدين اللبناني َّ
املقوم
بالدوالر ،خسائر كبيرة بعدما فشلت الحكومة
في سداد سندات بقيمة  1.2مليار دوالر كانت
مستحقة يوم االثنني ،لتتعثر البالد ألول مرة
في سداد ديونها السيادية.
وف�ق��دت ال�س�ن��دات اللبنانية امل�ق��وم��ة ب��ال��دوالر
م �ن��ذ ذل� ��ك ال �ح�ي�ن ن �ص��ف ق �ي �م �ت �ه��ا ،م ��ع ت� ��داول
السندات عند نحو  28سنتًا على ال��دوالر يوم
ً
الثالثاء ،نزوال من  57سنتًا يوم الجمعة.
وتملك «أشمور» إلدارة األصول التي تتخذ من
لندن مقرًا لها ،أكثر من  %25من السندات منذ
نهاية العام املاضي ،بحسب شبكة «بلومبرغ».
كما أن لديها أكثر من  %25من مجموعتني من
السندات تستحقان في أبريل ويونيو ،لتراكم
حيازتها في الدين اللبناني قصير األجل إلى
ما يفوق مليار دوالر في الوقت ال��ذي اشتدت
فيه األزمة املالية اللبنانية منذ العام املاضي.
وتخلصت البنوك املحلية من بعض انكشافها
ع �ل��ى ال ��دي ��ن ال �ل �ب �ن��ان��ي ق �ص �ي��ر األج � ��ل امل �ق��وم
ب ��ال ��دوالر ،ب�ب�ي��ع م��ا ت�ن��اه��ز ق�ي�م�ت��ه  1.1مليار
دوالر ف��ي ي�ن��اي��ر ف �ق��ط ،ب�ح�س��ب ت�ق��ري��ر ص��ادر
عن بنك عودة .فيما تظل حيازتها التي تشكل
 12.7مليار دوالر في يناير ضخمة.
وت ��م ت � ��داول ال �س �ن��دات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ذات األج ��ل
األط��ول بنحو  25سنتًا ل�ل��دوالر ي��وم الثالثاء،
بتغير طفيف ع��ن ال�ج�م�ع��ة .وب�ع��د التعثر في
ال � �س� ��داد ،خ �ف �ض��ت وك ��ال ��ة ف �ي �ت��ش ل�ل�ت�ص�ن�ي��ف
االئ �ت �م��ان��ي ت�ص�ن�ي��ف ل�ب�ن��ان إل ��ى امل�ن�ط�ق��ة غير
املرغوبة من مستوى  CCالى مستوى .C

المرأة
%30

الرجل
%72

املرأة اإلدارية

واحدة من كل  3شركات
محلية لها تمثيل
نسائي في مجلس
اإلدارة

التمثيل في مجلس إدارة الشركات المدرجة

م��ع ت�ف��اق��م األزم� ��ة امل��ال �ي��ة ف��ي ل �ب �ن��ان .وت��راج��ع
ال �ص �ن��دوق ب�ن�س�ب��ة  %12ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي
يوم الجمعة  -قبل أن تنشر األخبار عن التعثر
ف��ي ال �س��داد  -م�ق��ارن��ة م��ع م�ك��اس��ب بنسبة %5
مل�ت��وس��ط ال �ص �ن��دوق ف��ي م�ج�م��وع��ة ن�ظ�ي��رة له
(اس �ت �ث �م ��ارات ��ه األخ � � � ��رى) .وان �خ �ف ��ض ب�ن�س�ب��ة
 %9أخ��رى ي��وم االث �ن�ين ،وف�ق��ا ألح��دث بيانات
بلومبيرغ.
وت� �ع ��رض ��ت اس � �ت � �ث � �م ��ارات أخ � � ��رى ل � �ه ��زة ي ��وم
االث� �ن�ي�ن ،إذ إن أك �ب��ر ح� �ي ��ازات ال �ص �ن��دوق في
ش �ك��ل واح � ��د م ��ن أش� �ك ��ال االس �ت �ث �م��ار ه ��ي من
السندات اإلك��وادوري��ة التي ت�ه��اوت بأكثر من
ال �ث �ل��ث األس �ب ��وع امل ��اض ��ي ،م��ع ت��راج��ع أس �ع��ار
النفط وتخلص املستثمرين من (أوراق) الدين
األكثر خطورة .وتراجعت حيازة كبيرة أخرى
بصورة حادة وهي السندات األرجنتينية.
ورف� �ض ��ت «أش � �م� ��ور» ال �ت �ع �ل �ي��ق .وق � ��ال رئ �ي��س
األب �ح��اث ف��ي ال �ش��رك��ة ،ج ��ان دي ��ن للصحفيني
ف��ي أواخ� ��ر ف �ب��راي��ر إن ��ه م��ن امل�ب�ك��ر ج �دًا الحكم
على نجاح اتجاه «أش�م��ور» لالستحواذ على
الديون اللبنانية واألرجنتينية.

المرأة المستثمرة
ال ي � �ق � �ت � �ص� ��ر دور امل � � � � ��رأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى م��رح�ل��ة إدارة
ال � �ش� ��رك� ��ات وق � �ي� ��ادت � �ه� ��ا ،ب��ل
ت� �ع ��دى ذل � ��ك ل �ي �ص��ل مل��رح �ل��ة
االس �ت �ث �م��ار واخ �ت �ي��ار أف�ض��ل
ال�ش��رك��ات ذات امل��ردود املالي
ال� �ج� �ي ��د .وف� � ��ي ه� � ��ذا ال �ج ��ان ��ب
يشير ت�ق��ري��ر ش��رك��ة اكسبر
لالستشارات وإدارة االعمال،
ال� � � ��ى إن اج� � �م � ��ال � ��ي ال� �ق� �ي� �م ��ة
ال� �س ��وق� �ي ��ة ل� �ل� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
تستثمر ب�ه��ا امل ��رأة الكويتية
ق ��د ب �ل��غ م� �ق ��دار  127م�ل�ي��ون
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي – م ��ا ي �ع��ادل
 417م �ل �ي��ون دوالر ام�ي��رك��ي
– وذل ��ك ح�س��ب االف�ص��اح��ات
ال �ت��ي ت �م��ت ع �ل �ي �ه��ا .وخ �ت��ام��ًا
قال بستكي :إن نسبة تمثيل
امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م�ج�ل��س
اإلدارة واإلدارة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
كانت حوالي  ،%30.1وال��ذي
يعتبر قريبا جدًا من النسبة
ال�ع��امل�ي��ة ل �ل �م��رأة ،وال �ت��ي ك��ان��ت
 - %34ح� �س ��ب إح � �ص� ��اءات
وت �ق��اري��ر ال�ب�ن��ك ال��دول��ي .كما
أن ن�س�ب��ة امل ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
ال �ت �م �ث �ي��ل اإلداري ت �ت �ج��اوز
مثيالتهن في الشرق األوسط
والذي كان اليتجاوز .%23

في ظل جهود مكافحة التغ ُّيرات المناخية

هل ُتشعل الصين أسعار
الطاقة الشمسية؟

يشهد سوق الطاقة الشمسية ّ
نموًا بشكل متزايد
وس��ط ت��وس��ع ف��ي امل�ش��روع��ات وج��ذب الكثير من
الشركات التكنولوجية العاملية في ه��ذا املجال،
األم � ��ر ال � ��ذي ي �س �ه��م ف ��ي إن� �ع ��اش ط �ف ��رة ال �ط��اق��ة
املتجددة.
وت�ت�ج��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال � ��دول؛ ك��ال�ص�ين وال��والي��ات
املتحدة ،لالستفادة من طفرة الطاقة الشمسية،
م��ن خ�ل�ال ت�ن�ف�ي��ذ امل��زي��د م��ن امل �ش��روع��ات وض��خ
استثمارات ضخمة بدعم حكومي ومشاركة من
الشركات الخاصة.
تشهد ال�ط��اق��ة الشمسية اس�ت�ث�م��ارات متنامية
بفضل ال�ق�ط��اع التكنولوجي ال ��ذي ُي�ل�ق��ي بثقله
وراء م � �ص� ��ادر ال� �ط ��اق ��ة امل � �ت � �ج� ��ددة ،م� ��ن ب�ي�ن�ه��ا
توربينات الرياح ،وأوضح محللون أن الشركات
اشترت أكثر من  50غيغاواطًا من الطاقة النظيفة
منذ عام .2008
ويزيد ذل��ك عن وتيرة توليد الطاقة الكهربائية
في أسواق ،مثل بولندا وفيتنام ،ويعيد مشترو
الطاقة النظيفة تشكيل أس��واق الطاقة ونماذج
أعمال الشركات العاملة بهذا القطاع حول العالم.
ّ
وم ��ن ب�ي�ن ت�ل��ك ال �ش��رك��ات «غ ��وغ ��ل» ،ال �ت��ي وق�ع��ت
ع�ق��ودا ب�ش��راء أكثر م��ن  2.7غيغاواط م��ن الطاقة
النظيفة عامليًا ،وتليها «فيسبوك» ( 1.1غيغاواط)
ثم «أم ��ازون» ( 0.9غيغاواط) و«مايكروسوفت»
بنحو  0.8غيغاواط.
في محور املنافسة ،تفوز الصني بنصيب األسد
م��ن صناعة ال�ط��اق��ة الشمسية ،بفضل إنتاجها
الضخم من الخاليا واأللواح الشمسية؛ لتصبح
حتى اآلن رائدة العالم في هذه الصناعة.
وتضم قائمة الشركات العشر الكبرى في صناعة
الطاقة الشمسية عامليًا ،تسع ش��رك��ات صينية،
ورغ ��م ش�ب��ح ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ال ��ذي ي�خ� ّ�ي��م على
االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي ،كشفت ش��رك��ات صينية في
مجال الطاقة النظيفة عن خطط توسعية.
رغ ��م ت �ض��رر اق�ت�ص��اده��ا ب�س�ب��ب «ك ��ورون ��ا» ،ف��إن
ال �ص�ي�ن ت �ص��ر ع �ل��ى اس �ت �م ��رار ال �ت �ن��اف��س ب�ش�ك��ل
كبير في صناعات مختلفة ،وم��ن بينها الطاقة
الشمسية وس��ط توقعات بإضافة شركاتها 40
غيغاواطًا على األقل بنهاية العام الحالي.

 9شركات صينية ضمن
قائمة العشر الكبرى
أسعار الخاليا الشمسية
انخفضت خالل العامين
الماضيين
وقررت الصني دعم إنتاجها من الطاقة الشمسية
ّ
ومكونات ه��ذه الصناعة ،على الرغم من تباطؤ
وتيرة تثبيت الخاليا واألل��واح الشمسية خالل
ال �ع ��ام�ي�ن امل ��اض� �ي�ي�ن .وي� � ��رى م ��راق� �ب ��ون أن ه��ذه
الخطوة الصينية ستشجع املزيد من الشركات
املحلية وغيرها من الشركات في دول العالم على
ال�ت�ح� ّ�ول ن�ح��و ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ،ف��ي ظ��ل جهود
ّ
التغيرات املناخية.
مكافحة
وتهيمن ش��رك��ات ،مثل «ل��ون�ج��ي غ��ري��ن إنيرجي
ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج� ��ي» و«ت � � � ��وج � � � ��وي» و«ج� � � � ��ا س� � ��والر
ت �ك �ن��ول��وج��ي» و«ج �ي �ن �ك��و س � ��والر ه��ول��دي �ن �ج��ز»
على صناعة الطاقة الشمسية في الصني ،وذكر
مسؤولو شركة لونجي أن النمو واس��ع النطاق
في الطاقة الشمسية بالصني ،مدعوم بالثقة في
هذه التكنولوجيا ،فضال عن انخفاض التكاليف،
ّ
يتعرض
لكن مع تذبذب العرض والطلب ،ربما
ال � �س ��وق امل �ح �ل��ي ل �ب �ع��ض األض � � � ��رار ع �ل��ى امل ��دى
القصير.
وع �ل��ى اث� ��ر ذل � ��ك ،رب �م��ا ت �ن �ش��أ ح� ��رب أس� �ع ��ار في
صناعة الطاقة الشمسية خ�لال الربعني الثاني
وال �ث��ال��ث ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ن�ت�ي�ج��ة ان �خ �ف��اض أس �ع��ار
ال �خ�ل�اي��ا ال �ش �م �س �ي��ة خ�ل��ال ال �ع��ام�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن،
وأظهرت بيانات صينية أن أكبر خمس شركات
ّ
منتجة لخاليا الطاقة الشمسية شكلت  %38من
اإلنتاج املحلي عام  ،2019بزيادة نسبتها %8.4
من عام ( .2018أويل برايس ،بلومبيرغ ،أرقام)
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 32432عائلة استفادت من المساعدات بإجمالي  25.5مليون دينار

«الزكاة» سجل حافل باإلنجازات واألعمال
الخيرية واإلنسانية في 2019
ص��رح امل��دي��ر ال �ع��ام لبيت ال��زك��اة محمد
العتيبي ب��أن البيت يسعى إل��ى تحقيق
االن� �ت� �ش ��ار ال �ج �غ ��راف ��ي ل �ف ��روع ��ه ف ��ي ك��ل
املحافظات مراعيا التوازن بني االنتشار
ال �ج �غ��راف��ي امل �س �ت �ه��دف وح �ج��م ال�ك�ث��اف��ة
السكانية واالمتداد العمراني ،باإلضافة
إلى االرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة
للعمالء في مقار البيت وفروعه ،وتطوير
نظم وأساليب الصيانة واملحافظة على
امل �ب��ان��ي وامل ��راف ��ق وت�ح�ق�ي��ق االس �ت �خ��دام
األمثل لها ،باإلضافة إلى تخفيض مدد
اإلن �ج ��از ل�ل�إن �ش��اءات ال �ج��دي��دة وب �م��ا ال
ي��ؤث��ر ف��ي ال�ك �ف��اءة وامل��واص �ف��ات الفنية،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى االل �ت��زام ال�ت��ام بالشروط
ال �ح �ق��وق �ي��ة وامل ��واص� �ف ��ات امل �ع �ت �م��دة في
ال��دول��ة ل�ك��ل ع�ق��ود إدارة ال �خ��دم��ات ،كما
نعمل على تأهيل الكوادر البشرية فنيا
وإداريا من خالل إدارة املشاريع والعقود
واملشاركة في الدورات التدريبية وورش
ال �ع �م��ل ال �ت��ي ت �ص �ق��ل ال �خ �ب ��رات وت�ن�م��ي
املهارات.

الخدمات االجتماعية
أش � ��ار ال�ع�ت�ي�ب��ي إل ��ى ان أف � ��رع «ال �ب �ي��ت»
ت �غ �ط��ي ك ��ل امل �ح��اف �ظ��ات وه� ��ي ت �ق��دم كل
ال �خ��دم��ات امل �ع �ت �م��دة ،ف �ه �ن��اك  31م��رك �زًا
إي��رادي��ًا تستقبل الجمهور وتقدم له كل
ال�خ��دم��ات اإلع�لام�ي��ة والتسويقية التي
يقدمها البيت وتجيب ع��ن ك��ل أسئلته
واستفساراته ،ولدينا ع��دد  4ف��روع هي
فرع محافظتي العاصمة وحولي وفرع
م �ح��اف �ظ �ت��ي األح� �م ��دي وم� �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر
وف��رع محافظة الجهراء وف��رع محافظة
الفروانية ،وهي تستقبل طالبي املساعدة
ع �ل��ى ح �س��ب اإلق ��ام ��ة امل ��دون ��ة ب��ال�ب�ط��اق��ة
املدنية ،ومن خاللها يتم سحب وتعبئة

دعم مرضى السرطان
بـ  500ألف دينار..
وكفالة  31128يتيما ً
حول العالم
سداد مديونيات
ورفع الضبط
واإلحضار عن 6300
مواطن بإجمالي
 6.4ماليين دينار
تطبيق أحدث األنظمة
والتقنيات بما يحقق
الثقة والشفافية
بأعمال «البيت»
املغلفات الخاصة باملساعدات وتعبئتها
وإرف��اق األوراق واملستندات ال��دال��ة على
حاجة املتقدم للمساعدة ،ث��م يتم بحث
ال �ح��ال��ة م��ن خ�ل�ال ال �ب��اح��ث االج�ت�م��اع��ي
ال� ��ذي ي �ت��أك��د م��ن ص �ح��ة األوراق وم��دى
ان �ط �ب ��اق ال � �ش� ��روط واق � �ت� ��راح امل �س��اع��دة
املطلوبة ثم يتم التدقيق من قبل القسم
املختص ثم تعرض األوراق على اللجنة
الع� �ت� �م ��اد امل � �س ��اع ��دة أو ت �ع��دي �ل �ه��ا إم ��ا

بالزيادة أو بالنقص.
وم � ��ن ه � ��ذا امل �ن �ط �ل ��ق ،ق � ��ام ب �ي ��ت ال ��زك ��اة
ب�ت�ن��وي��ع امل �ش��اري��ع ال�ت��ي تكفل ال��وص��ول
إل��ى جميع ال�ف�ئ��ات ،وم��ن خ�لال تبرعات
امل �ح �س �ن�ين ال � �ك� ��رام اس �ت �ط �ع �ن��ا أن ن �ق��دم
امل �س��اع��دة ل �ع��دد ك �ب �ي��ر م ��ن األس � ��ر ال�ت��ي
تعاني ضعفا في الدخل أو التي ال يتوفر
إليها مصدر رزق ،ففي مجال املساعدات
االجتماعية بلغ ع��دد األس��ر املستفيدة
م� ��ن امل � �س� ��اع� ��دات داخ � � ��ل دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
للعام  25.558.620 ،2019مليون دينار
إلجمالي  32432أسرة.
وف��ي مجال ال�ق��رض الحسن ،ق��دم البيت
 4.258م�لاي�ين دي �ن��ار ل�ع��دد  1525أس��رة
استفادت من هذه القروض في تصريف
أم� ��وره� ��ا س� � ��واء ت ��رم �ي ��م أو ت �ج �ه �ي��ز أو
ت �ص��ري��ف ألم � ��ور ح �ي��ات �ي��ة وق �ف��ت امل� ��ادة
ع��ائ�ق��ا ف��ي س�ب�ي��ل ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ،ك�م��ا ي�ق��وم
بيت ال��زك��اة أيضا بتنفيذ أع�م��ال الخير
والبر العامة.
وأض��اف العتيبي أن بيت ال��زك��اة ساهم
في الصندوق الخيري للرعاية الصحية
ال� ��ذي ي �ق��دم خ��دم��ات ال �ض �م��ان ال�ص�ح��ي
ألسر غير محددي الجنسية.
وأش� � � ��ار ال �ع �ت �ي �ب��ي ال � ��ى أن � ��ه ف� ��ي م �ج��ال
ال �ت �ب��رع��ات ال�ع�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�ش�م��ل ك�س��وة
اليتيم وم �ص��رف اإلط �ع��ام وزك ��اة الفطر
العينية ق��دم البيت مبلغا وق��دره 2.421
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ك�م��ا وزع ال�ب�ي��ت حقيبة
ال �ط��ال��ب امل ��درس �ي ��ة ع �ل��ى  12600ط��ال��ب
وطالبة من أبناء األسر املستفيدة .وعلى
ص�ع�ي��د األن �ش �ط��ة ال��رم�ض��ان�ي��ة ف�ق��د نفذ
البيت مشروع والئم اإلفطار ،حيث أقيم
املشروع في  56مسجدًا وموقعًا.
وأض � ��اف أن ت�ك�ل�ف��ة امل �س��اع��دات امل�ق��دم��ة
ل�ل�ح��االت م��ن زك��اة الفطر بلغت 30.835

أل� ��ف دي � �ن� ��ار ،ك �م��ا ن �ف��ذ ال �ب �ي��ت م �ش��روع
األض � � ��اح � � ��ي الس � �ت � �ق � �ب� ��ال ال� � �ل� � �ح � ��وم م��ن
امل��واط�ن�ين واملقيمني م��ن خ�لال  5مراكز،
وق��د س��اه��م البيت ب�ع��دد  1731أضحية.
وفي مجال السقيا املتنقلة وماء السبيل
فقد وزع البيت  2.677عبوة ماء وعصير.
وق� � � ��دم ب� �ي ��ت ال� � ��زك� � ��اة م� �س ��اه� �م ��ات ف��ي
ال �ص �ن��ادي��ق امل �ش �ت��رك��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع 8
ج� �ه ��ات خ �ي��ري��ة م �ح �ل �ي��ة ت� �ق ��وم ب�ت�ن�ف�ي��ذ
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م��وي��ة ال�ت��ي
تساهم في تحسني ظروف األسر األولى
ب��ال��رع��اي��ة ب�م�ب�ل��غ وق� ��دره  1.252مليون
دينار.
وم��ن خ�لال ه��ذا ال��دور تبرع بيت الزكاة
ب�م�ب�ل��غ  ٣٠٠ال ��ف دي �ن��ار مل�ص�ل�ح��ة حملة
«األقربون أولى باملعروف» التي تنفذها
جمعية التكافل لرعاية السجناء خالل
شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك وال�ت��ي تهدف إلى
اإلف � ��راج ع��ن  700ش�خ��ص م��ن ال�غ��ارم�ين
الكويتيني.

املساعدات الخارجية
أش� � ��ار ال �ع �ت �ي �ب��ي ال � ��ى ت �ح �ق �ي��ق رغ �ب��ات
املتبرعني في تنفيذ تلك املشاريع ،وبناء
على طلبهم فإن عدد املشاريع اإلنشائية
ال� �ت ��ي ق� ��ام ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة ب �ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف��ي
الخارج خالل عام  2019بلغ  296مشروعًا
بتكلفة بلغت  7.077ماليني دينار.
وأوضح العتيبي أن مشروع كافل اليتيم
امتد إل��ى  41دول��ة لكفالة  31128يتيما
ح��ول العالم ،بينما امتد مشروع طالب
العلم إل��ى  13دول��ة لكفالة  2246طالبًا،
كما ق��دم بيت ال��زك��اة املساعدة لعدد من
ال��دول والشعوب املسلمة التي تعرضت
ل�ك��وارث بيئية بالتعاون م��ع  129هيئة
خارجية.

جمعية الشامية والشويخ
تجهز إلنشاء مخازنها في الري

اقتصاد وأعمال 23
عبر فروع  KFH GOالذكية

«بيتك» :إقبال على شراء سبيكة
الذهب وطباعة الشيكات

خدمة KFH Go

ت �ش �ه��د خ��دم �ت��ا ش� � ��راء س �ب �ي �ك��ة ال ��ذه ��ب (10
غرامات) واستالمها فورًا ،وطباعة الشيكات
ً
الفورية عبر فروع  KFH GOالذكية ،اقباال من
عمالء بيت التمويل الكويتي (بيتك).
والج� � ��راء ع�م�ل�ي��ة ش � ��راء س�ب�ي�ك��ة ال ��ذه ��ب (10
غ��رام��ات) ،يقوم العميل بزيارة أق��رب فرع من
فروع  KFH Goالذكية املنتشرة في  9مناطق
مختلفة ف��ي ال �ك��وي��ت ،ف�ي�ج��ري العملية عبر
الخدمة الذاتية بادخال بطاقة الصرف اآللي
واختيار خدمة ش��راء سبيكة الذهب ،أو عبر
خ��دم��ة امل�ك��امل��ة ال�ه��ات�ف�ي��ة م��ع م��وظ��ف «بيتك»
وطلب شراء سبيكة الذهب ،ويستلم العميل
سبيكة الذهب بشكل فوري.
والج � ��راء ع�م�ل�ي��ة ط�ب��اع��ة ال�ش�ي�ك��ات ال �ف��وري��ة،
يقوم العميل بزيارة أقرب فرع من فروع KFH
 Goالذكية ،ويجري مكاملة فيديو مع موظف
«بيتك» لطلب طباعة الشيكات الفورية ،وذلك
ب�ه��دف استكمال ال �ش��روط ال�خ��اص��ة بطباعة
الشيكات واستالم دفتر الشيكات ( 10أوراق)
فورًا.
وي� �ح ��رص «ب �ي �ت��ك» ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ال �خ��دم��ات
امل �ص��رف �ي��ة ال��رق �م �ي��ة واالن� �ف ��راد ب �ط��رح ح�ل��ول
م��ال�ي��ة م�ب�ت�ك��رة ي�م�ك��ن ان �ج��ازه��ا ع�ب��ر ق�ن��وات
ال �خ��دم��ة ال��ذات �ي��ة م��ن خ�ل�ال امل��وب��اي��ل أو عبر
ال�ب��رم�ج�ي��ات التفاعلية ،وت�ق�ن�ي��ات ال��روب��وت،
والذكاء االصطناعي وأجهزة الـ ،XTMوفروع
 KFH Goالذكية ،األمر الذي يساهم باضافة

ق �ي �م��ة م �ت �م �ي��زة ال� ��ى ت �ج��رب��ة ال �ع �م�ل�اء ال��ذي��ن
ي �ت �ط �ل �ع��ون ال� ��ى خ ��دم ��ات م �ص��رف �ي��ة مبسطة
وسريعة وسهلة.
وم � ��ن أب � � ��رز ال� �ح� �ل ��ول امل ��ال� �ي ��ة ال� �ت ��ي أط �ل �ق �ه��ا
«ب �ي �ت��ك» :خ��دم��ة االي� � ��داع ال �ن �ق��دي ب��ال�ب�ط��اق��ة
املدنية ،وخدمة السحب النقدي دون بطاقة
م��ن خ�ل�ال  QR Codeأو ال�ب�ط��اق��ة امل��دن �ي��ة أو
رقم الهاتف ،وفتح حساب (الذهب ،التوفير،
ال ��راب ��ح ،ال �خ��دم��ة اآلل �ي��ة) وك��ذل��ك ب�ي��ع وش ��راء
ال ��ذه ��ب ،وخ��دم��ة  KFH Xpressل�ل�ت�ح��وي�لات
امل� ��ال � �ي� ��ة ال � �ف� ��وري� ��ة ع� �ب ��ر ال � � �ح� � ��دود ،وخ ��دم ��ة
التحويالت املالية الفورية باستخدام شبكة
ريبل ،وخدمة إي��داع الشيكات عبر املوبايل،
وخ��دم��ة  Skiplinoلحجز املواعيد إلكترونيًا
ف ��ي ال � �ف ��روع امل �ص��رف �ي��ة ،وخ ��دم ��ة KFH Pay
ل�ل��دف��ع االل �ك �ت��رون��ي ،وخ��دم��ة ال � � �ـ Chatbotعبر
منصاته املختلفة ،املوقع اإللكتروني للبنك
وال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة ،وخ��دم��ة ال � � � �ـKFH-Wallet
املدعومة بخدمة التمكني الرقمي للدفع عبر
الهواتف الذكية  ،MDESوغيرها الكثير من
الخدمات الرقمية وحلول الدفع املتوافرة على
 ،KFHonlineأو عبر فروع ( KFH Goضاحية
ع�ب��د اهلل ال�س��ال��م – م�ج�م��ع األف �ن �ي��وز ،منطقة
اشبيلية ،منطقة ال�ج��اب��ري��ة ،منطقة املنقف،
م�ن�ط�ق��ة اب��وف �ط �ي��رة ،م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح �م��د،
م �ن �ط �ق��ة ال � �س �ل�ام ،م� �ع ��رض ب �ي �ت��ك ل �ل �س �ي��ارات
بالشويخ).

بمشاركة طالب الكويت باألردن

«النجاة» توزع مساعدات
إغاثية لـ 3500الجئ
زيارة أعضاء مجلس اإلدارة إلى موقع المشروع

في سياق ما تقوم به جمعية الشامية
وال� �ش ��وي ��خ ال �ت �ع��اون �ي��ة م ��ن م �ج �ه��ودات
ت�س�ع��ى م��ن خ�لال�ه��ا إل��ى ت�ط��وي��ر أدائ �ه��ا
ال � �ت � �ع ��اون ��ي ،ق � ��ام أع � �ض� ��اء م� ��ن م �ج �ل��س
اإلدارة ف ��ي ي� ��وم األرب � �ع� ��اء امل ��واف ��ق 11
م ��ارس  ،2020ب�ت�س�ل�ي��م األرض ال�ف�ض��اء
ال�ك��ائ�ن��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال� ��ري ،إل ��ى امل �ق��اول
املسؤول عن تنفيذ مشروع بناء مخازن

ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ،ع �ل��ى م �س��اح��ة ق��دره��ا 2000
متر مربع تقريبًا.
وح�ض��ر التسليم رئ�ي��س مجلس اإلدارة
صالح الذياب ،وأمني السر عادل الدوخي،
وأمني الصندوق عبد اهلل الراشد ،ورئيس
ل �ج �ن ��ة ال � �خ� ��دم� ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ن � ��واف
ال�ي�ت��ام��ى ،وامل��دي��ر ال �ع��ام للجمعية حمد
الدعي ،باإلضافة إلى حضور ممثلني من

الجهتني اإلشرافية والتنفيذية.
وس �ت �ت��م امل �ب��اش��رة ف ��ي ال �ع �م��ل ب ��داي ��ة من
اليوم على أن تنتهي الشركة املنفذة من
البناء وتسليمه للجمعية بعد  20شهرًا
من تاريخ مباشرة العمل.
كما أن امل �خ��ازن امل��زم��ع إن�ش��اؤه��ا تتكون
م � ��ن ث �ل�اث� ��ة ط � ��واب � ��ق (س� � � � � ��رداب ،أرض� � ��ي،
ميزانني) وسيتم استغاللها في تخزين

البضائع الخاصة بالجمعية كما سيتم
استغالل واجهتي املبنى في عدة أنشطة
استثمارية (محال).
وج��دي��ر بالذكر ،أن أع�ض��اء مجلس إدارة
ال�ج�م�ع�ي��ة ت�م�ك�ن��وا م��ن ح��ل ك��ل امل�ع��وق��ات
الفنية واإلدارية مع الجهات املعنية ،تلك
التي كانت تعترض تسلم األرض واتمام
املشروع.

ض � �م� ��ن ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات ح� �م� �ل ��ة دفء وس� �ل��ام
وبمشاركة ط�لاب الكويت الذين يدرسون
في جامعات اململكة األردنية الشقيقة قامت
جمعية النجاة الخيرية بتوزيع املساعدات
اإلغاثية لالجئني السوريني ،التي استفاد
منها أكثر من  3500مستفيد.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ق��ال م��دي��ر زك ��اة سلوى
ال�ت��اب�ع��ة لجمعية ال �ن �ج��اة ال�خ�ي��ري��ة ،ثامر
السحيب« :خ�لال ه��ذه الرحلة اإلغاثية تم
ت��وزي��ع مستلزمات الشتاء م��ن البطانيات
والفرش والخيام واملالبس ،وكذلك الطرود
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ض��م امل � � ��واد االس��اس �ي��ة
ال�ت��ي تحتاجها األس��ر ،وتكفي ه��ذه امل��واد

األس��رة ملدة شهر تقريبًا وكذلك تم توزيع
كوبونات ،والتي من خاللها تشتري األسر
م��ا تحتاجه م��ن األس ��واق ال�ك�ب��رى وف��ق ما
يتناسب مع ع��ادات وتقاليد ه��ذه العوائل
الكريمة».
وت��اب��ع السحيب« :ش�م��ل ال�ت��وزي��ع العديد
من مناطق اململكة األردنية منها العاصمة
ث��م ان�ت�ق�ل�ن��ا ل�ل�م�خ�ي�م��ات ال �ت��ي ي�ع�ي��ش بها
ال�ل�اج �ئ��ون ف��ي م�ح��اف�ظ��ة امل �ف��رق ال�ش�م��ال��ي
علي الحدود السورية ،و كذلك تم التوزيع
في منطقة املفرق الجنوبي ومنطقة األزرق،
وحرصنا خالل توزيع هذه املساعدات على
ادخال الفرح على الالجئني السوريني».
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التحالف ضد «داعش» يستقدم أسلحة ثقيلة إلى دير الزور
استقدمت قوات التحالف الدولي إلى قواعدها في شمال شرقي سوريا أسلحة مدفعية بعيدة املدى ،كما
شنت حملة مداهمات في ريف دير الزور ،الذي يشهد نشاطًا لتنظيم داعش.
وقال املوقع الرسمي لـ «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) ،أمس :إن الغرض من هذه التعزيزات املكونة
من أسلحة مدفعية ثقيلة هو حماية القواعد العسكرية ،ودعم العمليات املشتركة مع «قسد» في محاربة
التنظيم .وأشار إلى أن هذه األسلحة لديها القدرة على تدمير أهداف بعيدة املدى بدقة عالية.
وتعتبر هذه التعزيزات الثانية للتحالف التي تصل سوريا خالل هذا الشهر ،إذ وصلت في  7الجاري
قافلة للتحالف تضم عشرات الشاحنات املحملة بمعدات لوجستية وسيارات دفع رباعي ومحوالت
كهربائية إلى مدينة القامشلي.
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ألمانيا تحاكم ضابطي مخابرات سوريين متهمين بـ«جرائم»

البنتاغون لتركيا« :الباتريوت» مقابل «إس »400
¶ أردوغان :هدنة إدلب ان ُتهكت ..والكرة في ملعب روسيا
محرر الشؤون الدولية
قال مسؤول في وزارة الدفاع االميركية (البنتاغون)
إن أن���ق���رة ل���ن ت��ح��ص��ل ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة «ب���ات���ري���وت»
للدفاع الجوي ،ما لم تتخل عن نظيرتها «إس»400
الروسية ،وذل��ك رغ��م حديث الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان عن «تخفيف» واشنطن موقفها بهذا
الخصوص.
وف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ،ق���ال ج��ون��اث��ان راث ه��وف��م��ان،
مساعد وزير الدفاع األميركي مارك إسبر ،إن موقف
األخ��ي��ر «ك��ان واض��ح��ًا تمامًا منذ ال��ي��وم األول لتوليه
املهمة ،ومفاده أن تركيا لن تحصل على باتريوت ما
ُ
لم ت ِعد إس.»400
وجاء تصريح هوفمان تعليقًا على حديث أردوغان أن
واشنطن «خففت» موقفها إزاء شراء بالده «إس»400
وباتت تطلب من تركيا عدم إدخال املنظومة الروسية
في الخدمة.
وك��ان أردوغ���ان أك��د  5ال��ج��اري أن نشر «إس »400في
تركيا سيبدأ في أبريل املقبل.

اتفاق ادلب
ال��ى ذل���ك ،أع��ل��ن الرئيس التركي أن ات��ف��اق وق��ف النار
الروسي  -التركي في إدلب شمال غربي سوريا «بدأ
ي��ت��ع��رض الن���ت���ه���اك���ات» ،داع���ي���ًا م��وس��ك��و إل����ى «ات��خ��اذ
إجراءات» لوقفها.
وك��ان أردوغ��ان اتفق ،الخميس املاضي ،في موسكو،
م���ع ن��ظ��ي��ره ال����روس����ي ف�لادي��م��ي��ر ب���وت�ي�ن ،ع��ل��ى ه��دن��ة
ف��ي إدل���ب ،اب��ت��داء م��ن  6م���ارس ،وإن��ش��اء ممر آم��ن في
مساحات محددة على الطريق  M4الرابط بني حلب
والالذقية.
وخ�لال خطاب أل��ق��اه ،أم��س ،ف��ي أن��ق��رة ،ق��ال أردوغ���ان:
«ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت ح�����وادث م���ح���دودة ،ف���إن وق���ف ال��ن��ار
ب��دأ ُينتهك .نحن نشاطر ه��ذه التطورات مع روسيا،
ونتوقع أن يتم اتخاذ اجراءات».
وتابع اردوغان «أمام أصغر هجوم (على نقاطنا) لن
نرد فحسب ،بل سنرد بشكل أعنف» .أردف« :األولوية
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ت��رك��ي��ا ه���ي س�ل�ام���ة  12م��وق��ع��ًا ل��ل��م��راق��ب��ة
أقامتها في املنطقة».
وإضافة إلى دعمها فصائل معارضة سورية ،أقامت

قافلة عسكرية تركية قرب بلدة كفريا بمحافظة إدلب (أ ف ب)

تركيا نقاط مراقبة في إدل��ب ،وف��ق اتفاق يعود لعام
 2018يهدف إلى منع هجوم قوات النظام.
وخ��ت��م ال��رئ��ي��س ال���ت���رك���ي« :ن���راق���ب ع���ن ك��ث��ب تحشيد
ال��ن��ظ��ام ال��س��وري وداع��م��ي��ه م��ن امليليشيات ق��رب خط
وق��ف ال��ن��ار ،وس��ن��وج��ه لهم ض��رب��ات قاسية ف��ي حال
مخالفتهم لوعودهم».
وف���ي ال��س��ي��اق ذات����ه ،ن��ق��ل��ت وك��ال��ة األن���اض���ول ل�لأن��ب��اء
عن وزي��ر الدفاع التركي خلوصي أك��ار أن املحادثات
بني تركيا وروسيا في شأن تنفيذ االتفاق «إيجابية
وبناءة».
ووص������ل وف�����د روس������ي إل�����ى أن����ق����رة ،ال����ث��ل�اث����اء ،إلج�����راء

م���ح���ادث���ات ب���ش���أن ت��ف��اص��ي��ل االت����ف����اق ،وق�����ال أك�����ار إن
ال���ط���رف�ي�ن ي���ع���م�ل�ان ع���ل���ى اإلع��������داد ل��ت��س��ي��ي��ر دوري������ات
مشتركة على طريق « »M4السريع الرئيس ،املتوقع
أن يبدأ  15الجاري ،بموجب االتفاق.

ّ
طهران تعلق

إل���ى ذل���ك ،أك���د ع��ب��اس م��وس��وي ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة
الخارجية اإليرانية أن لسوريا الحق بفرض سيادتها
ع��ل��ى ك��ام��ل أراض���ي���ه���ا ،م��ض��ي��ف��ًا« :م���ا ح���دث ف���ي إدل���ب
يثير القلق» .ودع��ا ال��دول املعنية إل��ى توخي الحذر،
منوها بأهمية اتفاق أستانا كمسار سياسي إلعادة

االستقرار إلى سوريا.
كما أش��ار موسوي إل��ى أن إي��ران تواصل مشاوراتها
بشأن القرار النهائي حول قمة طهران التي سيشارك
فيها رؤساء إيران وروسيا وتركيا ملناقشة تطورات
األزمة في سوريا.

اتفاق على إبقاء عبدالمهدي في منصبه ..وواشنطن ال تعترض

حكومة العراق :المهلة تتناقص..
وال توافق على مرشح
ب���ي���ن���م���ا ت���ق���ت���رب امل���ه���ل���ة ال���دس���ت���وري���ة
لتكليف مرشح جديد بمهمة تشكيل
الحكومة من االنتهاء،
ال ي���ب���دو ه���ن���اك أي ت���واف���ق ب�ي�ن ال��ك��ت��ل
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ى شخصية
جديدة للخروج من املأزق السياسي.
وكان الرئيس برهم صالح أبلغ القوى
الشيعية (اخ��ت��ي��ار رئ��ي��س ال����وزراء من
ح��ص��ت��ه��ا دس����ت����وري����ًا) أن آخ�����ر م��وع��د
ل��ت��ق��دي��م م��رش��ح��ه��ا ل��رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة
م��ن��ت��ص��ف األس�����ب�����وع امل����ق����ب����ل ،ل���ك���ي ال
يجري خرق املدة الدستورية املحددة
ل��ت��س��م��ي��ة رئ���ي���س ال����������وزراء ل��ل��ح��ك��وم��ة
االنتقالية.

وأمام رئيس الجمهورية برهم صالح
مهلة  15يومًا من تاريخ ّ
تنحي محمد
ت���وف���ي���ق ع���ل��اوي (اع����ت����ذر ع����ن ت��ك��ل��ي��ف��ه
مطلع الشهر الجاري).
وفي غضون ذلك ،أفاد ائتالف النصر،
برئاسة ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ،أن م��ا أشيع
عن اتفاق القوى السياسية الشيعية
ع��ل��ى ت��رش��ي��ح ال���ق���ي���ادي ف���ي االئ���ت�ل�اف
ع��دن��ان ال���زرف���ي ل��رئ��اس��ة ال������وزراء غير
صحيح.
وق������ال ال����ق����ي����ادي ف����ي االئ�����ت��ل��اف ع��ق��ي��ل
الرديني إن «األنباء التي تحدثت عن
اتفاق القوى السياسية الشيعية على
ترشيح رئيس كتلة النصر البرملانية

ع��دن��ان ال���زرف���ي ل��رئ��اس��ة ال������وزراء غير
دقيقة» ،مردفًا أن «الزرفي أحد األسماء
املطروحة لرئاسة الوزراء ،لكن ال اتفاق
ع��ل��ى ت��رش��ي��ح أي شخصية م��ح��ددة».
وذك�����ر أن «ال�����ح�����وارات واالج��ت��م��اع��ات
مازالت مستمرة من دون التوصل الى
أي نتائج نهائية لحسم هذا امللف».
وكانت تقارير صحافية أفادت باتفاق
ال��ق��وى الشيعية على ترشيح الزرفي
لرئاسة الحكومة املقبلة.

إبقاء عبداملهدي
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ،أف���اد ق��ي��ادي ف��ي تحالف
الفتح ،برئاسة هادي العامري ،باتفاق

َ
ناشطين في الحراك الشعبي
اغتيال
ذك��ر مصدر أمني ع��راق��ي أن ناشطني
اث� �ن�ي�ن ف ��ي ال � �ح� ��راك ال �ش �ع �ب��ي اغ �ت �ي�لا،
الثالثاء ،على يد مسلحني مجهولني في
محافظة ميسان.
وقال ضابط في شرطة ميسان برتبة
نقيب إن «مسلحني مجهولني أطلقوا
ال� �ن ��ار ع �ل��ى ال �ن��اش �ط�ين ع �ب��د ال �ق��دوس
ق ��اس ��م ،وامل �ح ��ام ��ي ك � ��رار ع� � ��ادل ،على
مقربة من املنطقة الصناعية في مدينة
ال �ع �م��ارة» ،م��رك��ز م�ي�س��ان .وأض ��اف أن
«ال�ن��اش�ط�ين لقيا حتفهما على ال�ف��ور،
بينما الذ املهاجمون بالفرار».
وأش��ار إلى أن السلطات األمنية فتحت
ت�ح�ق�ي�ق��ا ف��ي ال� �ح ��ادث ،ون �ق �ل��ت جثتي
القتيلني إلى دائرة الطب العدلي.
وأث � ��ار اغ �ت �ي��ال ق��اس��م وع � ��ادل سخطا
وحزنا واسعا في الشارع العراقي ،مع
خروج أفواج لتشييعهما.
وت � ��داول ن��اش �ط��ون م �ن �ش��ورات سابقة

(من اليمين) كرار عادل وعبد القدوس قاسم

ل�ل�ن��اش�ط�ين ال��راح �ل�ين ،ي�ن�ع�ي��ان خاللها
رف��اق��ا ل�ه�م��ا ق �ض��وا اغ�ت�ي��اال بالطريقة
ذات �ه��ا ،وذن�ب�ه��م ال��وح�ي��د فعاليتهم في
الحراك الشعبي.
وكان الفتا آخر منشور لعادل قبل يوم
ُ
م��ن اغتياله ،ج��اء فيه« :ش�ه��داء الحرية

والوطن مسلسل خذالنكم مستمر!».
ويتعرض الناشطون في االحتجاجات
إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات
اغتيال واختطاف وتعذيب ف��ي أماكن
س� ّ�ري��ة ،م�ن��ذ ان� ��دالع االح �ت �ج��اج��ات في
مطلع أكتوبر املاضي.

محاكمة

ّ
على صعيد اخر ،أعلنت محكمة أملانية ،أن جلسات
َ
���ط���ي م���خ���اب���رات س َّ
����وري��ي�ن س��اب��ق�ين
م��ح��اك��م��ة ض���اب
ّ
ّ
م��ت��ه��م�ين ب��امل��ش��ارك��ة ف���ي «ج���رائ���م ض���د اإلن��س��ان��ي��ة»
ستبدأ ف��ي  23أب��ري��ل امل��ق��ب��ل ،ف��ي مدينة كوبلنتس

ب��ي�ن ق������ادة ش��ي��ع��ة ع���ل���ى إب����ق����اء رئ��ي��س
الوزراء املستقيل عادل عبداملهدي في
منصبه إل���ى ح�ين إج����راء االن��ت��خ��اب��ات
التشريعية املبكرة في البالد.
وف��������ي ه��������ذا ال�������ص�������دد ،ص��������رح م���ص���در
س��ي��اس��ي مطلع أن السفير األم��ي��رك��ي
في بغداد ماثيو تولر أبلغ عبداملهدي
ع��دم اع��ت��راض ال��والي��ات امل��ت��ح��دة على
استمراره في منصبه.
وت����ن����ح����ى رئ�����ي�����س ال����������������وزراء امل���ك���ل���ف
ال���س���اب���ق م��ح��م��د ت���وف���ي���ق ع���ل��اوي ع��ن
مهمة تشكيل الحكومة مطلع الشهر
ال����ج����اري ،إث����ر ف��ش��ل��ه ف���ي إق���ن���اع ال��ك��رد
ّ
وال��س��ن��ة وب��ع��ض ال��ق��وى الشيعية في
منح الثقة لتشكيلته الوزارية.
وت��س��م��ي��ة رئ��ي��س ال�����وزراء امل��رت��ق��ب من
حصة املكون الشيعي ،املمثل أساسًا
في «تحالف سائرون» بزعامة مقتدى
ال����ص����در ،ال����ق����وة األول�������ى ف����ي ال���ب���رمل���ان
ب���ـ 48ن��ائ��ب��ًا ،و«ال��ف��ت��ح» ب��زع��ام��ة ه��ادي
العامري (ثاني قوة برملانية).
ّ
ل��ك��ن ألق����وى ت��ك��ت��ل س��ن��ي ف���ي ال��ب��رمل��ان
(تحالف القوى العراقية) دور وازن في
اختيار رئيس الوزراء الجديد ،وساهم
رف����ض����ه ورف�������ض األك����������راد ف�����ي إف���ش���ال
اختيار عالوي.
وعن ذلك ،قال صباح الكربولي ،عضو
«تحالف القوى العراقية» :إن «املرحلة
القادمة تتطلب اختيار رئيس وزراء
نزيه وعملي وقوي يستطيع أن يقود
البلد في ظل األزمات الراهنة» ،مشيرًا
إل����ى أن «ت��ح��ال��ف��ه س��ي��دع��م أي م��رش��ح
ي��ت��ص��ف ب��امل��ه��ن��ي��ة وال����ن����زاه����ة ول���دي���ه
تجارب سياسية ناجحة».
وأمام رئيس الجمهورية برهم صالح
م���ه���ل���ة  15ي����وم����ًا م�����ن ت�����اري�����خ ت��ن ّ
��ح��ي
ع�ل�اوي ،لتكليف شخص آخ��ر بمهمة
تشكيل الحكومة( .أ.ف.ب ،األناضول،
الحرة)

غ��رب��ي أمل��ان��ي��ا ،وي��ت��وق��ع أن تستمر ح��ت��ى أغسطس
على األقل.
وق������ال ن���اش���ط���ون ق���ان���ون���ي���ون ف����ي «امل����رك����ز األوروب�������ي
ّ
ل��ل��ح��ق��وق ال��دس��ت��وري��ة واإلن��س��ان��ي��ة» إن ه���ذا اإلج����راء
القانوني هو األول من نوعه في العالم ال��ذي يتعلق
بعمليات تعذيب ّ
تمت برعاية الدولة السورية.
وي���واج���ه ض��اب��ط امل���خ���اب���رات ال���س���وري ال��س��اب��ق أن���ور
رس����ل���ان ( 57ع�����ام�����ًا) ت���ه���م���ا ب����ارت����ك����اب ج�����رائ�����م ض��د
اإلنسانية ،واغتصاب ،إضافة إلى  58تهمة قتل ،في
ح�ين أن ال��ض��اب��ط ال��س��اب��ق إي���اد ال��غ��ري��ب 43( ،ع��ام��ًا)،
متهم بالتواطؤ في هذه االرتكابات.
وقاد رسالن قسم التحقيقات في «الفرع  »231التابع
ل��ل��م��خ��اب��رات ال��س��وري��ة ،ال���ذي أدار سجنًا ف��ي منطقة
دم��ش��ق .وي��ق��ول االدع���اء ال��ع��ام إن ه��ذا الضابط ش��ارك
في تعذيب سجناء بني أبريل  2011وسبتمبر 2012
قبل انشقاقه.
وأش���ارت املحكمة إل��ى الئحة ات��ه��ام تفيد ب��أن نحو 4
آالف س��ج�ين ت��ع��رض��وا ل��ـ«ال��ض��رب وال���رك���ل وال��ص��ع��ق
ب��ال��ك��ه��رب��اء» ف��ي س��ج��ن ال��ف��رع ت��ح��ت إش����راف رس�ل�ان.
وأض����اف����ت أن ه���ن���اك م����زاع����م ح�����ول «ح����ال����ة اغ��ت��ص��اب
ّ
واعتداء جنسي واحدة على األقل».
ّ
ويعتقد ّ
االدع��اء أن «رسالن كان على دراية بمستوى
ّ
التعذيب ،ما يعني أنه كان يعلم أيضا بأن السجناء
يموتون نتيجة للعنف الشديد».
ّ
أم��ا الغريب ،فمتهم باحتجاز متظاهرين معارضني
ّ
«تعرضوا
للحكومة ،واق��ت��ي��اده��م إل��ى س��ج��ون ،حيث
لتعذيب وحشي».
وك��ان الضابطان السابقان ف ّ��را بعد ذل��ك إل��ى أملانيا،
قبل أن يتم القبض عليهما في فبراير 2019؛ نتيجة
تحقيق فرنسي-أملاني مشترك.
ّ
وع��ل��ى ال ّ��رغ��م م��ن أن املتهمني م��واط��ن��ان س��وري��ان ،إال
أنهما سيحاكمان بموجب مبدأ العدالة الدولية ،الذي
يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد
اإلنسانية.
وت��أت��ي ه���ذه امل��ح��اك��م��ة ف��ي أمل��ان��ي��ا ف��ي أع��ق��اب سلسلة
من الشكاوى املقدمة في العديد من ال��دول األوروبية
من قبل ضحايا التعذيب بدعم من محامني تابعني
لـ«املركز األوروبي للحقوق الدستورية واإلنسانية».
وم��ن امل��ت��وق��ع م��ش��ارك��ة نحو  16س��وري��ًا ف��ي املحاكمة
كمدعني وكشهود.

«نواياهم تهديم البالد»

الجزائر :إسرائيل ودولتان عربية
وأوروبية تدعم عناصر في الحراك
اعتبر وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أن
عناصر من ال��ح��راك الشعبي تريد «تحطيمه»
و«ه������دم ال����ب��ل�اد» ،م���ن خ��ل�ال دع������وات ل��ل��ت��ظ��اه��ر
ً
اليومي بدال من املواعيد األسبوعية للمسيرات.
وف����ي ت���ص���ري���ح���ات ،خ��ل�ال زي������ارة أج����راه����ا إل��ى
محافظة بسكرة ،ونقلها التلفزيون الرسمي،
ق����ال ب��ل��ج��ود إن «ال���رئ���ي���س ع��ب��د امل��ج��ي��د ت��ب��ون
التزم بعد انتخابه بالتطبيق الفعلي ملطالب
ال���ح���راك وت��ل��ب��ي��ت��ه��ا ( )..غ��ي��ر أن ه���ن���اك ،أخ��ي��رًا،
بعض العناصر (لم يسمها) يريدون ويعملون
م����ن أج������ل ت��ح��ط��ي��م م����ا وص������ل إل����ي����ه ال�����ح�����راك».
وت��اب��ع أن «إس��رائ��ي��ل ،ودول����ة أوروب���ي���ة ،ودول���ة
ع��رب��ي��ة» ،ت��دع��م ه���ؤالء األش��خ��اص ،م��ردف��ًا« :هم
ي��خ��رج��ون (ف��ي ت��ظ��اه��رات) الجمعة وال��ث�لاث��اء،
وال����ي����وم ي��ت��ك��ل��م��ون ع���ن أي�����ام أخ������رى ،مل�����اذا ه��ذا
كله؟» .واجاب« :هؤالء لهم نوايا واضحة وهي
تهديم البالد ،والرجوع إلى السنوات املاضية،
والدخول في مشكالت».
ودع���ا وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة «امل��واط��ن�ين إل���ى اليقظة

وااللتفاف حول الرئيس».
وفي  22فبراير املاضي ،دخل الحراك الشعبي
ع���ام���ه ال���ث���ان���ي م���ن ال���ت���ظ���اه���رات دون ان��ق��ط��اع،
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب���م���ا ي��س��م��ي��ه ن���اش���ط���ون «ال��ت��غ��ي��ي��ر
الجدري للنظام وليس واجهته فقط».
ومنذ التاريخ املذكور ،أصبحت البالد مسرحا
لتظاهرات جديدة ،السبت ،إلى جانب املوعدين
األسبوعيني للتظاهر؛ الجمعة والثالثاء ،منذ
بدء الحراك.
وم��ن��ذ تنصيبه ،ف��ي  19ديسمبر  ،2019يؤكد
تبون على أنه بصدد بناء «جمهورية جديدة»
ي���ك���ون ح��ج��ر ال����زاوي����ة ف��ي��ه��ا ت��ع��دي��ل دس���ت���وري
عميق وت��واف��ق��ي ،عبر استفتاء شعبي بشكل
ي��ض��م��ن االن���ت���ق���ال إل����ى ع��ه��د ج���دي���د ،ب��اإلض��اف��ة
إلى القيام بإصالحات اقتصادية للخروج من
التبعية لعائدات النفط.
وي���ص���ف ت���ب���ون ال����ح����راك ال��ش��ع��ب��ي ب��ال��ظ��اه��رة
ال��ص��ح��ي��ة «م���ا ل���م ي��ن��ح��رف إل���ى ال��ع��ن��ف أو يتم
اختراقه من الداخل أو الخارج»( .أ ف ب)

المعارضة ِّ
تندد بإقرار تعديل
ُيبقي بوتين في السلطة
ّ
ندد املعارض الكبير أليكسي نافالني أمس،
بالتعديل ال��دس��ت��وري ال���ذي يسمح للرئيس
ّ
ف�لادي��م��ي��ر ب��وت�ين ب��ال��ت��رش��ح م��ج��ددًا «ك��م��ا لو
أن��ه��ا امل����رة األول������ى» .وق����ال م��س��اع��ده ليونيد
فولكوف« :ما يحصل اليوم هو من الناحية
التقنية ،انقالب».
والتعديل ّ
يمهد لبقاء بوتني في السلطة حتى
 2036نظريًا ،وسيسمح لبوتني ب��ـ «تصفير
ع���داد» والي��ات��ه الرئاسية ،ليحق ل��ه الترشح
في عامي  2024و .2030وينبغي على املجلس
ال��دس��ت��وري أن ي��ق��ر ه���ذا ال��ت��ع��دي��ل ب��ط��ل��ب من
بوتني.
وأق��������ر م���ج���ل���س���ا ال������ن������واب واالت�������ح�������اد ،أم�����س،

التعديالت الدستورية في قراءة ثالثة ،وهي
تشمل تعزيز الصالحيات الرئاسية وتدابير
اجتماعية ومبادئ محافظة .ويبقى أن يقرها
ثلثا برملانات املناطق الروسية قبل أن تعرض
في «اقتراع شعبي» مقرر في  22أبريل.
وب��ع��د إق����رار ال��ت��ع��دي�لات ،ال��ث�لاث��اء ،ف��ي ق���راءة
ثانية ،تجمع نحو مئة شخص ق��رب ج��دران
الكرملني وق��د ت��ك��رر التجمع ،األرب���ع���اء ،أم��ام
مقر البرملان.
واع��ت��ب��ر م��ن��ت��ق��دو ال��س��ل��ط��ة أن ه����ذه ال��خ��ط��وة
ت��ث��ب��ت ن��ي��ة ب���وت�ي�ن ال��ب��ق��اء ف���ي ال��س��ل��ط��ة م��دى
ال��ح��ي��اة م��ع أن���ه أك���د ع��ك��س ذل���ك ف��ي امل��اض��ي.
(أ.ف.ب)
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بعد تسجيل حالة وفاة ثانية وازدياد اإلصابات

لبنانَ :
ه ُّم «كورونا» يتقدم كل الهموم
مئات المصابين ..خالل أيام

بيروت  -أنديرا مطر

ش � ّ�دد االخ�ت�ص��اص��ي ف��ي األم� ��راض ال�ج��رث��وم�ي��ة روي
نسناس على ض ��رورة اع�ت�م��اد االحتياطات ال�لازم��ة،
وض��رورة أن هناك إج��راءات أكثر ،ألن��ه خ�لال  10ايام
يمكن ان يبلغ ع��دد امل�ص��اب�ين  400ح��ال��ة؛ ل��ذل��ك يجب
ات �خ��اذ االح�ت�ي��اط��ات ال�ل�ازم��ة ،ح�ت��ى ال ن�ص��لإلى ه��ذه
املرحلة.

«ال ه��م يعلو على ه��م ك��ورون��ا» ف��ي لبنان ال�ي��وم ،فرض
امل� ��وض� ��وع ال �ص �ح��ي ن �ف �س��ه م �ت �ق��دم��ًا ع �ل��ى ك ��ل امل �ل �ف��ات
االقتصادية واملالية الداهمة ،وبات كورونا مصدر القلق
األكبر بالنسبة للمواطنني وللسلطات الرسمية على حد
س��واء ال سيما بعد تسجيل حالة وف��اة ثانية خالل أقل
من  24ساعة ،وارتفاع عدد اإلصابات الى اكثر من ستني.
فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ع��ن تسجيل ثاني
وفاة بفيروس «كورونا» ،وذلك في أقل من  24ساعة من
األول��ى ،كاشفة عن تسجيل  15إصابة جديدة ليصبح
العدد اإلجمالي .68
وأف ��ادت امل�ع�ل��وم��ات أن الشخص امل�ت��وف��ى اس�م��ه م��ارون
كرم ،عمره  55سنة ،و«لم يكن يعاني من مشاكل صحية،
وتبني أن جهاز مناعته ضعيف جدا» ،وفق مكتب وزير
الصحة ،ول��م يكن مسافرًا ب��ل انتقلت إليه ال�ع��دوى من
أحد تالمذته القادم من الخارج.
وي �ت �ص��اع��د خ ��وف ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م ��ن ان ت�ص�ب��ح ال�ن�ش��رة
ال�ي��وم�ي��ة ل�ت�ع��داد امل�ص��اب�ين م�ق��دم��ة ل�لإع�لان ع��ن ح��االت
وف��اة ال سيما أن من بني املصابني الذين ارتفع عددهم
إل ��ى  68ب�ض��ع ح ��االت ح��رج��ة ب�ح�س��ب ب �ي��ان مستشفى
رفيق الحريري الجامعي.

استدعاء نوفل ضو..
على خلفية منشور
ّ
أعلن الكاتب السياسي املعارض نوفل ضو أنه تلقى
ات �ص��ال اس �ت��دع��اء ال��ى امل�ب��اح��ث امل��رك��زي��ة الجنائية،
ب�س�ب��ب ت �غ��ري��دة ،ه��اج��م ف�ي�ه��ا وزي� ��ر ال�ص�ح��ة حمد
ح�س��ن ،الع�ت�ب��اره وق��ف ال��رح�لات ال�ج��وي��ة م��ن اي��ران
ال��ى ل�ب�ن��ان ق ��رارا س�ي��اس�ي��ا ،ف��ي وق��ت ك��ان ف�ي��روس
الكورونا ينتقل الينا عبر الرحالت الجوية واملعابر
ّ
ومتمسك بمواقفي
البرية! وقال ضو« :لن ترهبوني،
السياسية :حكومة تابعة إليران!».

لبناني يعترف بتصدير قطع
«درون» من أميركا إلى حزب الله

إجراءات ووقف رحالت
ع�ل��ى ال�ض�ف��ة ال��رس�م�ي��ة ،اس�ت��دع��ت ال �ت �ط��ورات االخ �ي��رة
اج�ت�م��اع��ا ط��ارئ��ا للجنة متابعة ال�ت��داب�ي��ر واالج� ��راءات
ال��وق��ائ �ي��ة ل �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ف ��ي ال � �س ��راي ال �ح �ك��وم��ي
بحضور رئيس الحكومة حسان دياب« ،تقرر بنتيجته
اتخاذ اجراءات صارمة لناحية اقفال املطاعم واملقاهي
وم��راك��ز التجمع الكبيرة» ،وكذلك االستمرار في اقفال
امل� � ��دارس وال �ج��ام �ع��ات واالدارات ال �ع��ام��ة إض ��اف ��ة ال��ى
اج ��راءات تنظم عمل مؤسسات القطاع الخاص بشكل
يحد من االكتظاظ .كما بحثت اللجنة في اتخاذ تدابير
اضافية موسعة عند املعابر.
دي ��اب ك�ش��ف ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ب�ع��د االج �ت �م��اع عن
وق��ف جميع ال��رح�لات ال�ج��وي��ة وال�ب�ح��ري��ة وال�ب��ري��ة مع
ايطاليا واي ��ران وك��وري��ا الجنوبية وال�ص�ين كما وقف
الرحالت من جميع ال��دول التي تشهد تفشيا لفيروس
كورونا واعطاء مهلة  4ايام للبنانيني الراغبني بالعودة
والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل.
ُ
وأش � ��ار ال ��ى ان امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة ت �ط� ّ�ب��ق وب� ��ات ه�ن��اك
مستشفى في كل محافظة الستقبال املرضى وسيزداد
عدد املستشفيات في هذا االطار والقوى األمنية تتابع
تطبيق االجراءات املتعلقة بكورونا.
وع� ِ�ل��م ان م�ه�ل��ة ال � �ـ 4أي� ��ام أع�ط�ي��ت ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��راغ�ب�ين
بالعودة من فرنسا ومصر وس��وري��ا وال�ع��راق واململكة
امل �ت �ح��دة واس �ب��ان �ي��ا أم ��ا ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون امل� ��وج� ��ودون في
اي� �ط ��ال� �ي ��ا وك � ��وري � ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة واي� � � � ��ران وال � �ص�ي��ن ف�لا
يستطيعون العودة الى لبنان بعد اليوم إال إذا تواصلوا
م��ع ال�س�ف��ارات والقنصليات ف��ي ال�خ��ارج على أن تتخذ

رجل أمن يفحص حرارة مراجع في السراي الحكومي بصيدا جنوبي لبنان (أ.ف.ب)

االجراءات الالزمة بهذا الشأن.

ً
سالمة اللبنانيني أوال

رئيس الحكومة السابق سعد الحريري طالب بإقفال
األبواب بوجه «كورونا» من أي دولة شقيقة او صديقة
بعيدة او قريبة ولتكن سالمة اللبنانيني تتقدم على اي
اعتبار.
م��ن جهته ،أش��ار رئيس ح��زب ال�ق��وات اللبنانية سمير
جعجع إلى «ان الحكومة ال تزال حتى الساعة تتعاطى
كاف في مواجهة وباء كورونا».
بشكل خجول وغير ٍ
ً
واعتبر جعجع ،في بيان« ،ان املطلوب فورًا ،اوال ،إعالن
ح��ال ط ��وارئ ص�ح�ي��ة ج� ّ�دي��ة ،خ�ص��وص��ًا ف��ي م��ا يتعلق
ب�ت��أم�ين وت��زوي��د امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ع��ام��ة وال �خ��اص��ة بكل
ّ
م��ا ي�ل��زم ،وات�خ��اذ اقصى تدابير الحيطة املطلوبة بكل
تفاصيلها وص ��وال إل��ى ال�ح��د امل�ق�ب��ول م��ن التجهيزات
الضرورية واألساسية ملعالجة اي حاالت جديدة».

واملعابر البرية مصدر قلق
وال يقتصر ال�خ��وف م��ن «اس�ت�ي��راد» ك��ورون��ا عبر مطار
بيروت الدولي ،بل اتجهت األنظار الى املعابر الحدودية
مع سوريا حيث أظهرت الساعات االخيرة تهاونًا في
تطبيق االجراءات االحترازية.

إقفال المطاعم والمقاهي
ومراكز التجمع ..ووقف
الرحالت مع إيران ودول أخرى
وف��ي ه��ذا االط��ار كشف رئ�ي��س بلدية ال�ق��اع بشير مطر
أن حافلة رك��اب تقل س��وري�ين كانت متجهة م��ن بعلبك
الى سوريا ،عبرت الحدود اللبنانية بطريقة عادية لكن
مع دخولها الحدود السورية بينت اإلجراءات االشتباه
بحالة كورونا .ولفت مطر الى أن ما يثير القلق ان هذه
الحافلة توقفت مرارًا عند محال تجارية ،واحتك ركابها
بمواطنني وبعناصر أمنية من دون أن يعلموا بوجود
إصابة بينهم .وأضاف مطر انه ال نقطة مراقبة صحية
ل �ل �خ��ارج�ين م ��ن ل �ب �ن��ان ال ��ى س ��وري ��ا ع�ل�م��ا ان بعضهم
ي��دخ�ل��ون وي �خ��رج��ون ،وه��م يتنقلون ب�ح��اف�لات كبيرة
وه��ذا م�ص��در إض��اف��ي للقلق .وح��ول ت��واف��ر ف��ري��ق طبي
يخضع الداخلني ال��ى لبنان حصرًا للفحوص الالزمة،

لفت مطر الى ان وزارة الصحة ،بعد مناشدات ،أرسلت 7
أطباء الى معبر القاع ،لكن بعد الساعة العاشرة ليال ال
يبقى فيه سوى املمرضني .وتوجه الى األجهزة األمنية
والصحية الرسمية للعمل على ضبط املعابر والحدود،
ملنع انتشار فيروس «كورونا» فال يجوز أن يبقى معبرًا
خاليًا من الكمامات والقفازات ومن أدوات التعقيم.
اذا في مقابل كورونا العابرة للمجال الجوي ،يتصاعد
القلق م��ن ك��ورون��ا ع��اب��رة للحدود ال�ب��ري��ة .وب��ال��رغ��م من
ان �ك��ار ال�س�ل�ط��ات ال �س��وري��ة ت�س�ج�ي��ل اص ��اب ��ات ك��ورون��ا
حتى الساعة ،تعتبر مصادر طبية لبنانية األم��ر «من
س��اب��ع امل�س�ت�ح�ي�لات» باملنطق العلمي ال�ب�ح��ت وبعيدًا
ع��ن أي اع�ت�ب��ارات سياسية ،منبهة ال��ى خ�ط��ورة التكتم
واخ�ف��اء معلومات في موضوع صحي بهذه الخطورة
على السوريني انفسهم قبل غيرهم .وتؤكد املصادر أن
ح��االت االص��اب��ة ف��ي س��وري��ا ت�ف��وق ال �ح��االت اللبنانية،
ب �س �ب��ب ال �ع��ام��ل اإلي� ��ران� ��ي ال �ن �ش��ط ف ��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق
ك �ط��رط��وس والالذقية وح �م��ص ،وك��ذل��ك ب�س�ب��ب ح��ال��ة
االنكار التي يمارسها النظام والتي تسهم في انتشار
وتفشي الوباء.
وتعرب املصادر عن قلقها من تفشي املرض في صفوف
ال� �ن ��ازح�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن وع� ��دده� ��م ي� �ق ��ارب امل� �ل� �ي ��ون ،ه��م
بمعظمهم خارج الرقابة الصحية اللبنانية.

«معاً سنهزم دونالد ترامب ..وسنوحّ د هذه األمة»

ً
معا
بايدن يتقدم ..ويدعو ساندرز للعمل
ح� �ق ��ق ج � ��و ب� � ��اي� � ��دن ،ن� ��ائ� ��ب ال ��رئ� �ي ��س
األميركي السابق ،فوزًاُ ،وصف باملهم،
ع� �ل ��ى م� �ن ��اف �س ��ه ال� �س� �ي� �ن ��ات ��ور ب �ي��رن��ي
س � ��ان � ��درز ،ف� ��ي والي� � � ��ات م�ي�س�ي�س�ي�ب��ي
وم � � �ي� � ��زوري وم� �ي� �ش� �ي� �غ ��ان وآي � ��داه � ��و،
ضمن االنتخابات التمهيدية للحزب
ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط� ��ي ،الخ � �ت � �ي� ��ار م �ن��اف��س
للرئيس الجمهوري دونالد ترامب في
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ف��ي  3نوفمبر
املقبل.
وكان ساندرز  -اشتراكي ديموقراطي
وس�ي�ن��ات��ور ع��ن ف�ي��رم��ون��ت  -ي��أم��ل في
ت�ح�ق�ي��ق ف ��وز م �ف��اج��ئ ف��ي م�ي�ش�ي�غ��ان،
يبقي على آماله الضئيلة في املنافسة،
لكن يبدو أن هذه اآلمال بعيدة تمامًا،
م��ا يجعل مسعاه نحو ال��وص��ول إلى
البيت األبيض في مهب الريح.
وت �ق ��ارب ��ت ال �ن �ت �ي �ج��ة ب�ي�ن امل�ت��رش�ح�ين
ف��ي والي��ة واش�ن�ط��ن ،بينما ل��م تحسم

النتيجة بعد في والية نورث داكوتا.
ودع ��ا ج��و ب��اي��دن ( 77ع��ام��ا) منافسه
س��ان��درز ( 78ع��ام��ا) وأن �ص��اره للعمل
م �ع��ا ل�ل�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ت ��رام ��ب ،ق��ائ�ل�ا في
ك�ل�م��ة ل ��ه إن ه ��دف ح�م�ل�ت��ه ه ��و إع ��ادة
الكرامة وال�ش��رف إل��ى البيت األبيض.
وأضاف« :أود أن أشكر بيرني ساندرز
وم �ن��اص��ري��ه ع �ل��ى ش�غ�ف�ه��م وط��اق�ت�ه��م
التي ال تنضب» .وتابع« :معا سنهزم
ّ
وسنوحد هذه األمة».
دونالد ترامب
وقبل انتخابات ،الثالثاء ،ك��ان بايدن
ق� ��د ج �م ��ع  670م� �ن ��دوب ��ًا م �ق ��اب ��ل 574
لساندرز.

ضغط على ساندرز
وال يزال أمام بايدن وساندرز جوالت
ان �ت �خ��اب��ات ت�م�ه�ي��دي��ة ،وع �ل��ى امل��رش��ح
الفائز أن يجمع  1991مندوبًا لضمان
نيل الترشح.

بايدن وساندرز متصافحين بعد مناقشة رئاسية (رويترز)

ويبقى السؤال مطروحًا حول املوقف
ال� ��ذي س�ي�ت�ب�ن��اه س ��ان ��درز ،وق ��د اش�ت��د
ض �غ��ط ق �ي��ادة ال �ح��زب ال��دي �م��وق��راط��ي

ف��ورًا من أج��ل أن ينسحب من السباق
تحت شعار توحيد الصف بمواجهة
الرئيس الجمهوري.

وقرر السيناتور الذي عاد إلى معقله
فيرمونت ،أال يدلي بأي موقف ،مساء
ال � �ث �ل�اث� ��اء ،الزم � � ��ًا ص �م �ت��ًا ي �ك �ش��ف ع��ن
امل�ع�ض�ل��ة ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ال��داع��ي إل��ى
«ث ��ورة س�ي��اس�ي��ة» ،ال��ذي أث��ار حماسة
جماهير غفيرة ،ال سيما ف��ي أوس��اط
ال�ش�ب��ان ال��ذي��ن أي ��دوا وع ��وده بتوفير
ضمان صحي شامل ودراسة مجانية.
وقالت النائبة الديموقراطية الواسعة
الشعبية ألكساندريا أوكازيو كورتيز
ال� ��داع � �م� ��ة ل � �س� ��ان� ��درز« :إن � �ه� ��ا أم �س �ي��ة
صعبة».
وان � � � � � � �ض� � � � � � ��م ج � � � �م � � � �ي � � ��ع امل � � ��رش � � � �ح � �ي ��ن
ال��دي�م��وق��راط�ي�ين ال�س��اب�ق�ين باستثناء
التقدمية إل�ي��زاب�ي��ث وارن إل��ى ب��اي��دن،
فحصل على تأييد مايكل بلومبيرغ
وبيت بوتيدجيدج وإيمي كلوبوشار
وكاماال هاريس وكوري بوكر وأندرو
يانغ( .أ ف ب)

المشتركة و«أزرق ــ أبيض» يتفقان على مواصلة التفاوض

ج� ّ�دد ال��رئ�ي��س اإلس��رائ�ي�ل��ي رؤوف�ي�ن ري�ف�ل�ين ط��رح
خ�ط�ت��ه لتشكيل ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ،وال �ت��ي ك ��ان قد
ط��رح �ه��ا ف ��ي أع �ق ��اب االن �ت �خ��اب��ات ال �س��اب �ق��ة على
رئيسي حزب الليكود بنيامني نتانياهو ،وكتلة
«أزرق /أبيض» ،بيني غانتس ،القاضية بتشكيل
حكومة وحدة إلى جانب التناوب على رئاستها
بينهما.
ّ
وق � ��ال ري �ف �ل�ين خ �ل�ال ت �س��ل �م��ه ال �ن �ت��ائ��ج ال�ن�ه��ائ�ي��ة
الن �ت �خ��اب��ات ال �ك �ن �ي �س��ت ،م ��ن ل �ج �ن��ة االن �ت �خ��اب��ات
املركزية أمس :إنه يعي االنتقادات لخطته «وأتفق
م��ع معظمها .ورغ��م ذل��ك ،فاعتقدت أن��ه ال طريق
آخ ��ر ،وي �ب��دو أن ال��وض��ع ل��م ي�ت�غ� ّ�ي��ر ك�ث�ي��را ال�ي��وم
أيضا».
ّ
ونصت خطة ريفلني ،التي طرحها بعد انتخابات
ال �ك �ن �ي �س��ت ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر امل ��اض ��ي ،ع �ل��ى تشكيل
ال�ل�ي�ك��ود و«أزرق /أب �ي��ض» ح�ك��وم��ة وح� ��دة ،وأن
ّ
ي �ت��ول��ى ن�ت��ان�ي��اه��و رئ��اس �ت �ه��ا ف��ي ف �ت��رة ال �ت �ن��اوب
األول� � ��ى .واق� �ت ��رح ري �ف �ل�ين ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة بني
ك �ت �ل �ت�ي�ن م� �ت� �س ��اوي� �ت�ي�ن ب �ح �ج �م �ه �م��ا ،وي � �ت� ��م م��ن

خاللها توسيع صالحيات القائم بأعمال رئيس
الحكومة ،في حال خرج رئيس الحكومة إلى فترة
تعذر القيام بمهامه بسبب وضعه القانوني ،في
إشارة إلى اتهامات لنتانياهو بارتكاب مخالفات
فساد خطيرة.
وف ��ي ح��ال��ة ك �ه��ذه ،وف �ق��ًا الق �ت��راح ري �ف �ل�ين ،تنتقل
صالحيات رئيس الحكومة إل��ى القائم بأعماله،
ّ
بينما رئيس الحكومة ال��ذي يتعذر عليه القيام
ب �م �ه��ام��ه ي ��واص ��ل ح �م��ل ص �ف��ة رئ �ي ��س ال�ح �ك��وم��ة
والسكن في املنزل الرسمي لرئيس الحكومة.
وت � �ط � ّ�رق ري �ف �ل�ي�ن إل� ��ى اح �ت �م��ال ت�ش�ك�ي��ل غ��ان�ت��س
حكومة ضيقة بدعم القائمة املشتركة ،وق��ال إنه
«في معادلة اليهودية والديموقراطية فإن جميع
ُ
األص � � ��وات ت �ح �س ��ب .ول �ي ��س ف ��ي دول � ��ة إس��رائ �ي��ل
أنصاف مواطنني».
ورأى محللون سياسيون أم��س أن إع�ل�ان عضو
الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس ،من كتلة «العمل
– غيشر – م�ي��رت��س» ،ال �ث�لاث��اء ،ع��ن رف�ض�ه��ا دع��م
ّ
حكومة يشكلها غانتس ،بسبب دعم خارجي من

للتحقيق بمحاولة اغتيال حمدوك
خبراء من «إف بي آي»
في الخرطوم
أك��دت مصادر أمنية سودانية ،أم��س ،مشاركة خبراء من مكتب
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ف��درال��ي األم �ي��رك��ي (إف ب��ي آي) ف��ي التحقيقات
بمحاولة االغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك.
ووفق املصادر ،فإن ثالثة خبراء من املباحث وصلوا الخرطوم،
ب �ه��دف ك �ش��ف م�لاب �س��ات ال�ع�م�ل�ي��ة اإلره ��اب �ي ��ة ال �ت��ي اس�ت�ه��دف��ت
حمدوك ،صباح اإلثنني املاضي ،بهجوم تفجيري على موكبه،
أثناء توجهه للعمل.
ووف��ق بيان ص��ادر ع��ن رئ��اس��ة الشرطة السودانية ،ف��إن العبوة
التي استهدفت موكب حمدوك ،كانت شديدة االنفجار ،ووصل
قطر آثارها إلى  1500متر .وأورد أن العبوة التي تزن  750غرامًا
تم زرعها على جانبي الطريق.
وقال مجلس السيادة الحاكم إنه سيكثف مساعيه إلنهاء نفوذ
املوالني للرئيس السابق عمر البشير.
وذك��ر محمد الفكي الناطق باسم املجلس أن فرعا من األجهزة
األمنية ال�س��ودان�ي��ة يرتبط ارت�ب��اط��ا وثيقا بالبشير سيخضع
لسيطرة الحكومة املدنية ،وأن اللجنة املكلفة بتفكيك النظام
ُ
القديم ستمنح سلطات إضافية.
ولم تذكر السلطات من كان وراء محاولة االغتيال ،لكن تشديدها
على أن املوالني للبشير سيتم التعامل معهم بحزم يشير إلى
صالت محتملة مع أنصار النظام القديم الذين يحاولون عرقلة
التحول الديموقراطي( .أ ف ب)

«طالبان» ترفض عرض
كابول إلطالق األسرى

ريفلين يقترح حكومة وحدة إسرائيلية
القائمة العربية املشتركة ،وض��ع نهاية لحكومة
َ
مندوبا «أزرق /أبيض»،
كهذه ،حتى قبل أن يلتقي
َ
عضوا الكنيست عوفر شيلح وآفي نيسانكورين،
مع مندوبي املشتركة.
وأش � ��ارت امل�ح�ل�ل��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي م��وق��ع «وال �ل�ا»
َ
عضوي الكنيست
اإللكتروني ،طال شاليف ،إلى أن
ال �ل��ذي��ن ي �م �ث�ل�ان ال �ج �ن��اح ال �ي �م �ي �ن��ي ف ��ي «ازرق/
اب �ي��ض» ،ي��وع��از ه �ن��دل وت�س�ف�ي�ك��ا ه � ��اوزر ،أبلغا
غانتس وموشيه يعالون بأنهما ال يعتزمان دعم
حكومة كهذه ،ألن تشكيل حكومة بدعم املشتركة
«ي�خ��رق ت�ع� ّ�ه��دا للناخبني» ،بعدما أن أرسلتهما
كتلتهما ،خ�لال الحملة االنتخابية ،إل��ى ناخبي
اليمني ،من أجل دحض تصريحات نتانياهو ،بأن
ّ
غانتس سيشكل حكومة بفضل النواب العرب.
ه��ذا ،وانتهت ام��س ،جلسة املفاوضات بني وفدي
القائمة املشتركة وقائمة «ازرق /ابيض» ،باإلعالن
عن االتفاق على عقد لقاء آخر ،بعد أن جرى تبادل
اآلراء ف��ي م�س�ع��ى ل�ل�ت��وص��ل إل ��ى ت�ف��اه�م��ات ح��ول
ال �ت��وص �ي��ة ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��ف ب�ي�ن��ي غ��ان �ت��س لتشكيل

اعترف اللبناني عصام حمادة املتهم بتصدير قطع
غ�ي��ار ط��ائ��رات م��ن دون ط�ي��ار (درون) م��ن ال��والي��ات
املتحدة إل��ى ح��زب اهلل اللبناني ،بأنه مذنب في تهمة
التآمر لخرق قوانني التصدير األميركية.
واعترف عصام في محكمة اتحادية في مينيسوتا
بذنبه ،في وقت يواجه شقيقه أسامة تهما مماثلة.
وق��ال ممثلو اإلدع��اء إن االخوين حصال على تقنية
متطورة للطائرات من دون طيار من عام  2009إلى
ع��ام  2013وق��ام��ا بتصديرها بشكل غ�ي��ر قانوني
إل��ى ح��زب اهلل ،ال��ذي تعتبره ال��والي��ات املتحدة منظمة
إرهابية.
وتم القبض على األخوين حمادة في فبراير  2018في
جنوب أفريقيا وجرى تسليمهما إلى الواليات املتحدة
في الخريف املاضي.
ووف �ق��ا لعريضة االت �ه��ام ،تضمنت األج� ��زاء ال�ت��ي تم
تهريبها وح ��دات ال�ق�ي��اس ،ال�ت��ي يمكن استخدامها
لتتبع موقع الطائرة ،والبوصلة الرقمية ،التي تستخدم
ألن�ظ�م��ة ت��وج�ي��ه ال �ط��ائ��رات م��ن دون ط �ي��ار .وشملت
األجزاء أيضًا محركًا نفاثًا و 20محركًا مكبسًا.
واعترف عصام بأن شقيقه رتب لشراء قطع الغيار
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا م��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ب �ل��دان ،ب �م��ا ف��ي ذل��ك
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ب�ين  2009إل ��ى  .2011واع �ت��رف
أيضا أنه قام بتحويل األموال من لبنان إلى حسابات
شقيقه في جنوب افريقيا بهدف شراء هذه األجزاء.

ال�ح�ك��وم��ة امل�ق�ب�ل��ة ،وال �ب��ت ف��ي ق�ض�ي��ة آن �ي��ة ،وه��ي
رئاسة الكنيست في املرحلة املقبلة ،واملزمع أن يتم
التصويت عليها بالكنيست االث�ن�ين املقبل ،كما
تناولت جلسة أمس قضايا برملانية أخرى ،بينها
م �ش��روع ق��ان��ون ي �ن��ص ع �ل��ى م �ن��ع ت�ك�ل�ي��ف عضو
كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة،
ورفض العنف والتحريض ضد املواطنني العرب.

مواجهات

ُ
وم�ي��دان�ي��ًا ،اس��ت�ش�ه��د ف�ت��ى فلسطيني ( 15ع��ام��ًا)
أمس ،بعد إصابته في الرأس برصاص االحتالل،
متأثرا بجروح حرجة في مدينة نابلس بالضفة
ال�غ��رب�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة ،وف��ق م��ا اع�ل�ن��ت وزارة الصحة
الفلسطينية.
وأم��س ،ذك��رت ال ��وزارة ف��ي ب�ي��ان «ع��دد اإلص��اب��ات
ح �ت��ى ال �ل �ح �ظ��ة وص� ��ل إل� ��ى  17إص ��اب ��ة م ��ن ب�ي�ت��ا
(ج �ن��وب م��دي�ن��ة ن��اب �ل��س)» .وأض��اف��ت ان��ه وصلت
ح ��ال ��ة خ �ط ��رة ل �ف �ت��ى ُم� �ص ��اب ب ��رص ��اص ح ��ي ف��ي
الرأس ،ووضعه حرج جدا.

بعد مرور أكثر من عشرة أيام على توقيع «اتفاق الدوحة» بني
حركة طالبان األفغانية والواليات املتحدة ،رفضت طالبان امس
عرض الرئيس األفغاني أش��رف غني اإلف��راج التدريجي وخالل
أش�ه��ر ع��ن خمسة آالف أس�ي��ر م�ق��اب��ل خ�ف��ض وت �ي��رة ال�ع�ن��ف في
«شكل ملحوظ».
وق��ال املتحدث باسم طالبان سهيل شاهني إنه «يتعني اإلف��راج
عن  5آالف سجني ضمن تدابير بناء الثقة ،وهذا يجب أن يحصل
قبل املحادثات الداخلية األفغانية».
وأضاف أن أي تغير لذلك يرقى إلى «انتهاك» لالتفاق املبرم بني
طالبان وواشنطن في الدوحة الشهر املاضي.
ّ
ّ
وشكل تبادل األس��رى احدى النقاط الرئيسية في االتفاق الذي
أبرمته الواليات املتحدة وطالبان في قطر في  29فبراير املاضي.
ورغ��م أن كابول لم تكن طرفا موقعا على االتفاق ،نص االتفاق
ع�ل��ى أن ي�ت��م اإلف � ��راج ع��ن  5000أس �ي��ر م��ن ط��ال �ب��ان ،تحتجزهم
السلطات األفغانية ،ما أدى إلى رد فعل غاضب من غني.
وج��اءت تصريحات شاهني بعد إص��دار غني مرسوما ذك��ر أن
الحكومة ستفرج عن  1500أسير اعتبارا من السبت ،لكن فقط
إذا خفض املتمردون العنف.
وسيتم اإلفراج عن  3500أسير آخرين بعد بدء املحادثات ،وفق
ما ذكر متحدث على تويتر( .كابول  -أ ف ب ،رويترز)

26

إرجاء كونغرس «الفيفا» ..إلى سبتمبر
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأجيل الكونغرس السبعني ،الذي كان مقررا في الخامس من
ّ
يونيو في أديس أبابا ،الى  18سبتمبر ،وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا
املستجد .كذلك ،قررت املنظمة الكروية تأجيل اجتماع مجلسها الذي كان مقررا في  20مارس الى
الفيفا في زيورخ او عبر تقنية االتصال بالفيديو».
يونيو أو يوليو  ،2020على ان يتم «في مقر ّ
وأوضح «الفيفا» في بيان «ان القلق في ما يتعلق بصحة املشاركني ،باالضافة الى حظر السفر في
دول عدة ،أدى الى إلغاء الكثير من االحداث املماثلة في مختلف أنحاء العالم»( .أ .ف .ب)
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مواعيد «اآلسيوي» ُتربك «األبيض» و«األصفر»!

ِّ
متهورة
عودة
ُّ
للتدخل الحكومي!!
ه��ل ،وه��ل ،ث��م ه��ل ..صحيح أن األخ املتضرر م��ن ات�ح��اد الكرة
َّ
الطائرة قد «اصطاد» ورقة موقعة من الهيئة العامة للرياضة
تعتمد قرار مجلس إدارة االتحاد الخاص بتجميد صالحياته،
ُّ
ّ
وانه استعان بهذه الورقة كحجة للتدخل الحكومي ،وسلمها
للجهات الرياضية الدولية املختصة؟!
«ويا دار ما دخلك شر»!!
ّ
خضم كل
مثل ه��ذه الشكوى لو صدقت أحداثها فإنها ،وف��ي
ت�ل��ك األزم� ��ات ي�ج��ب ان ي �ك��ون للحكومة وال��ري��اض��ة مجتمعة
موقف.
ً
واألي��ام ستوضح سير األم��ور ،ونحن معها أوال ف��أول ،وكان
ّ
سيتقدم بشكوى للمنظمات
املتضرر قد أكد في تصريحات أنه
ّ
الرياضية الدولية ض��د الكويت تؤكد التدخل الحكومي في
ح��ال لم تتم إعادته ال��ى منصبه ،وإع��ادة جميع الصالحيات.
وج��اء رد مسؤول في «األوملبية» لوسائل اإلع�لام أنه ال خطر
ّ
يهدد الرياضة الكويتية ،وال ايقاف يلوح في األف��ق ،وما بني
تأكيد املتضرر بما يملك من أوراق تدعم موقعه ،ونفي مسؤول
«األوملبية» ،تبقى الرياضة الكويتية رهينة غياب الحرص عند
البعض وتهور آخرين ،بحثًا عن مصالحهم الشخصية.

الهيئة تدعو إلى بحث
آثار التوقف الرياضي
جانب من لقاء الكويت واألنصار اللبناني

حكم عبدالمولى

ت�س� ّ�ب�ب��ت م��واع�ي��د امل��واج �ه��ات امل��ؤج�ل��ة م��ن ك��أس
االت �ح��اد اآلس �ي��وي ل�ك��رة ال �ق��دم ال�ت��ي تنطلق في
ال ��راب ��ع م��ن م��اي��و امل �ق �ب��ل ،ف��ي ارت� �ب ��اك ح�س��اب��ات
ن��ادي��ي ال�ك��وي��ت وال �ق��ادس �ي��ة ،ف��ي ظ��ل التزامهما
وق��ف ال�ت��دري�ب��ات وامل �ب��اري��ات ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة ،حتى
إش �ع��ار آخ ��ر ،ت�ن�ف�ي�ذًا لتعميم ال�ل�ج�ن��ة األومل�ب�ي��ة

الكويتية ،ضمن التدابير الوقائية ملنع انتشار
فيروس كورونا.
وم� ��ن امل �ن �ت �ظ��ر أن ي �ض��ع ال� �ن ��ادي ��ان خ �ط��ة ب��دي�ل��ة
إلع��ادة تجهيز فريقيهما ،بالتنسيق م��ع وزارة
الصحة ،وفقًا لتعميم اللجنة األوملبية الكويتية،
في ما يخص املشاركات الخارجية.
م��ن ن��اح�ي��ة اخ� ��رى ،ت �ق� ّ�دم ال�ق��ادس�ي��ة بمقترح
الت�ح��اد ال�ك��رة لعرضه ف��ي اج�ت�م��اع الجمعية

ال �ع �م��وم �ي��ة امل� �ق ��رر ي� ��وم  17م � ��ارس ال� �ج ��اري،
وي�ت�ض�م��ن االق� �ت ��راح ت�ق�ل�ي��ص ع ��دد ال�لاع�ب�ين
امل �ح �ت��رف�ين إل� ��ى  4الع �ب�ي�ن ب� ��دال م ��ن  ،5وه��و
النظام املعمول ب��ه حاليا منذ مطلع املوسم
امل��اض��ي ،ب�م��واف�ق��ة أغ�ل�ب�ي��ة اع �ض��اء الجمعية
العمومية .كما اقترح القادسية اإلبقاء على
الالعبني ال�ـ  3من غير الكويتيني ،س��واء غير
م� �ح ��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة أو م��وال �ي��د ال �ك��وي��ت من

الجنسيات األخ ��رى .وط��ال��ب ال�ن��ادي بتغيير
نظام إقامة منافسات الدوري املمتاز ،لتلعب
من  3أدوار ،بحيث تتواجه الفرق في الدورين
األول وال �ث��ان��ي ذه��اب��ا وإي ��اب ��ا ،ع�ل��ى أن يقام
اللقاء الثالث على ملعب محايد ،لزيادة عدد
م �ب��اري��ات امل��وس��م .وت� ��ردد ام ��س ع��ن م �غ��ادرة
مدرب «االصفر» االسباني فرانكو البالد في
ّ
اجازة ،بعد توقف النشاط الرياضي.

بعد إعالنه مدرباً للفريق

معلول :هدفي قيادة سوريا لمونديال قطر
ً
رسميا ،تعيني
أعلن االتحاد السوري لكرة القدم،
ال�ت��ون�س��ي ن�ب�ي��ل م�ع�ل��ول م��دي� ً�را ف�ن� ً�ي��ا للمنتخب
األول ،بحسب م��ا أع�ل��ن امل ��درب السابق ملنتخب
بالده.
وأورد معلول عبر حسابه على «تويتر»« ،سعيد
بتعييني م� ً
�درب��ا للمنتخب ال �س��وري ،وسيكون
هدفنا األول التأهل إلى مونديال قطر  2022إن
شاء اهلل».
وك� ��ان م�ع�ل��ول ( 57ع � ً
�ام ��ا) وص ��ل دم �ش��ق األح ��د،
ُ
تمهيدا لتوقيع اتفاق يخلف
لالجتماع باالتحاد
ب �م��وج �ب��ه امل � ��درب ال �س��اب��ق ف �ج��ر إب��راه �ي��م ال ��ذي
ان�ت�ه��ى ع �ق��ده ن�ه��اي��ة ال �ع��ام امل��اض��ي ب�ع��دم��ا ق��اد
منتخب سوريا إلى صدارة املجموعة اآلسيوية
األول��ى للتصفيات املزدوجة لكأس العالم 2022
وكأس آسيا .2023
وي�ت�ص��در امل�ن�ت�خ��ب ال �س��وري ال ��ذي ل��م يسبق له
ال�ت��أه��ل إل��ى ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس ال �ع��ال��م ،مجموعته
بعد خمس جوالت بالعالمة الكاملة برصيد 15
نقطة ،مقابل  7نقاط للصني والفليبني و 3لجزر
املالديف وال شيء لغوام.

وأعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إرجاء
املباريات املقبلة من التصفيات التي كانت مقررة
ً
في مارس ويونيو إلى موعد يحدد الحقا ،على
خ�ل�ف�ي��ة امل �خ ��اوف م��ن ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد.
وت��ول��ى م�ع�ل��ول ب��داي��ة ت��دري��ب ت��ون��س ع��ام 2013
وفشل في قيادة املنتخب لنهائيات كأس العالم
 ،2014قبل أن ينتقل إل��ى الجيش القطري ومنه
إل��ى االزرق ال�ك��وي�ت��ي ،وي�ع��ود ل�ت��دري��ب املنتخب
ً
ال �ت��ون �س��ي ف ��ي أب ��ري ��ل  2017خ �ل��ف��ا ل �ل �ب��ول �ن��دي-
الفرنسي املقال هنري كاسبرجاك.
وأش��رف معلول على نسور قرطاج في نهائيات
مونديال روسيا  ،2018حيث خرج املنتخب من
ال ��دور األول ب�خ�س��ارت��ه ف��ي امل�ج�م��وع��ة السابعة
أم��ام إنكلترا 1ـ �ـ 2وبلجيكا 2ـ �ـ ،5وف��وز على بنما
2ــ 1هو الثاني لبالده في مشاركاتها الخمس في
املونديال ،واألول منذ .1978
وب �ع ��د ذل � ��ك ،ان �ت �ق��ل م �ع �ل��ول إل� ��ى ت ��دري ��ب ن ��ادي
الدحيل القطري ،ف��ي مهمة استمرت نحو ستة
أشهر فقط وانتهت في مطلع يناير .2019

تأجيل صيانة استاد القاهرة
بسبب «األفريقية»
نبيل معلول

هوبرز ..أول العب يصاب بـ«كورونا»

اإلصابة تبعد
جيرالدو عن األهلي

أكد نادي هانوفر األملاني إصابة ظهيره األيسر ،تيمو هوبرز،
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،ب�ع��دم��ا ج ��اء ت ن�ت��ائ��ج ال �ف �ح��وص��ات التي
خضع لها إيجابية ،ليصبح بذلك أول الع��ب ف��ي العالم يتم
اإلعالن عن إصابته بالفيروس املتفشي في مختلف البلدان.
وق��ال ج�ي��ره��ارد زوب ��ر ،م��دي��ر ال��ري��اض��ة ف��ي ه��ان��وف��ر ف��ي بيان
رسمي للنادي« :عندما اكتشف أن نتائج فحوصات الشخص
ال��ذي ك��ان بصحبته إيجابية ،أب�ل��غ الطبيب مباشرة وذه��ب
ً
مؤقتا إلى الحجر الصحي في املنزل».
وأض� � ��اف« :م� ��ن امل �ف �ت��رض أن ه ��وب ��رز أص �ي��ب ف ��ي ح � ��ادث في
هيلدسهايم ،ون �ظ� ً�را ل�ع��دم ات�ص��ال ال�لاع��ب ال�ب��ال��غ م��ن العمر
 23ع� ً
�ام��ا ب��زم�لائ��ه ف��ي ال�ف��ري��ق م�ن��ذ اإلص ��اب ��ة ،ال �ت��ي اس�ت�ط��اع
تحديدها بدقة ،فال يمكن افتراض إصابة زمالئه ،وم��ع ذلك
س��وف نتصرف بمسؤولية ،ستتم إق��ام��ة فحوصات للفريق
ً
بأكمله والجهاز الفني واملوظفني بحثا عن الفيروس كإجراء
احترازي».
وختم« :تم وضعه في الحجر الصحي ،بينما يواصل زمالؤه
التحضير للقاء دينامو دريسدن في دوري الدرجة الثانية.
بشكل مثالي هو نفسه لم يظهر عليه أي أعراض
تصرف تيمو
ٍ
حتى اآلن».

س �ي �ف �ت �ق��د األه � �ل� ��ي امل� �ص ��ري
ل � �خ� ��دم� ��ات الع � �ب� ��ه األن� �غ ��ول ��ي
ج �ي��رال��دو دا ك��وس �ت��ا بسبب
اإلصابة ملدة أسبوعني.
واشتكى جيرالدو من اإلصابة
ع� �ق ��ب م � � �ب� � ��اراة ص � ��ن داون � � ��ز
ال� �ج� �ن ��وب أف ��ري� �ق ��ي ل�ي�خ�ض��ع
ل� �ف� �ح ��ص ب� ��األش � �ع� ��ة وت �ت �ب�ي�ن
معاناته من ج��زع في الكاحل
يحتاج إلى فترة عالج وتأهيل
س �ت �ب �ع��ده ع ��ن ال �ف��ري��ق خ�لال
الفترة املقبلة.
م � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة أخ � � � � ��رى ،وض� ��ع
ال� �ج� �ه ��از ال� �ط� �ب ��ي ف� ��ي األه� �ل ��ي
برنامجا خاصا لعلي معلول
ال �ظ� �ه� �ي ��ر األي � �س� ��ر ل �ت �ج �ه �ي��زه
ل�ل�ع��ودة م��ن ج��دي��د للمشاركة
في التدريبات الجماعية ،بعد
معاناته م��ن آالم ف��ي العضلة
األمامية.
وفضل الجهاز الطبي بالنادي
م �ن��ح م �ع �ل��ول ال ��وق ��ت ال �ك��اف��ي
ل �ل �ت �ع��اف��ي م� ��ن آالم ال �ع �ض �ل��ة
األمامية التي اشتكى منها في
مباراة صن داونز ايضا.

تيمو هوبرز

ال تغيير في عدد محترفي «الدوري السعودي»
أع �ل��ن االت �ح��اد ال �س �ع��ودي ل �ك��رة ال �ق��دم اس�ت�م��رار
الالعبني املحترفني األج��ان��ب السبعة لكل فريق
في املوسمني املقبلني ،في دوري الدرجة األولى،
وذلك في اجتماع مجلس ادارة االتحاد.
كما أعلن تأجيل البت في عدد الالعبني املحترفني

األجانب الخاص بأندية دوري الدرجتني األولى
والثانية ،حتى االجتماع املقبل ،من أجل تقييم
ال��وض��ع ال �ح��ال��ي .ف��ي ال��وق��ت ذات� ��ه ،ق ��رر املجلس
تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية املقررة
إق��ام �ت��ه ف��ي  26م ��ارس ال �ج��اري إل ��ى وق ��ت الح��ق

دع� � � � ��ا ح � � �م� � ��ود ف �ل �ي �ط��ح
امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل ��ري ��اض ��ة ال ��ى
اج �ت �م ��اع م ��وس ��ع م �س��اء
االح ��د ب�م�ق��ر ال�ه�ي�ئ��ة مع
ك ��ل م ��ن م�م�ث�ل��ي االن��دي��ة
واالت� �ح ��ادات ال��ري��اض�ي��ة
وبحضور رئيس اللجنة
االومل � � �ب � � �ي� � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
ووزارة الصحة ملناقشة
ت � � ��داع � � �ي � � ��ات اس� � �ت� � �م � ��رار
ايقاف النشاط الرياضي
ب �س �ب��ب ت �ف �ش��ي ف �ي��روس
حمود فليطح
ك � � ��ورون � � ��ا ف� � ��ي ال� � �ب �ل��اد،
وكذلك املوقف االخير حول مصير املوسم الرياضي.
ويشهد االج�ت�م��اع اط�ل�اع الهيئات الرياضية على تقارير
وزارة الصحة بهذا الشأن ومناقشة االط��روح��ات الخاصة
ب��اس�ت�م��رار تعليق ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي م��ن ع��دم��ه باالضافة
الى بحث األضرار املترتبة على قرار اإليقاف في ما يخص
ال�لاع �ب�ين امل�ح�ت��رف�ين واالج �ه ��زة ال�ف�ن�ي��ة وال �ع �ق��ود ال�خ��اص��ة
ب��ال�ن�ق�ل�ي��ات وم�ن��اق�ش��ة االم ��ور امل �ط��روح��ة م��ن ق�ب��ل الهيئات
ال��ري��اض �ي��ة ،ورأي وزارة ال�ص�ح��ة ح ��ول اس �ت �م��رار ال�ن�ش��اط
ال��ري��اض��ي ب�ع��د ف�ت��رة ال�ت��وق��ف م��ن ع��دم��ه وه��و ال �ق��رار ال��ذي
سيمتثل له املجتمع.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،اك��د فليطح ح��رص الهيئة ب��ال�ت�ع��اون م��ع كل
مؤسسات ال��دول��ة للحفاظ على صحة ابنائنا الرياضيني
والجمهور الرياضي ووض��ع الترتيبات لتأمني سالمتهم،
س��ائ�لا امل��ول��ى ع��ز وج��ل ان يحفظ ال�ك��وي��ت واه�ل�ه��ا م��ن كل
مكروه.
ي��ذك��ر ان ن ��ادي ك��اظ�م��ة ك��ان ق��د ت�ق��دم ال��ى اللجنة االومل�ب�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ط �ل��ب ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع ط� � ��ارئ م ��ع م �س��ؤول �ي �ه��ا
باالضافة ال��ى الهيئة العامة للرياضة ملناقشة التطورات
واالث ��ار املترتبة على توقف النشاط الرياضي املحلي في
الفترة الحالية ودون تحديد وقت زمني لعودته ما يعرض
النادي الضرار عديدة حاله حال كافة االندية.

بسبب انتشار فيروس كورونا.
كما تمت مناقشة الخطة البديلة ملباريات دوري
ال��درج��ة األول� ��ى ،وال �ف �ئ��ات ال�س�ن�ي��ة خ�ل�ال الفترة
املقبلة ،في ظل توقف األنشطة الرياضية مؤقتا
في مدينة القطيف.

قررت وزارة الرياضة املصرية وبالتنسيق مع مجلس
إدارة الهيئة العامة الستاد القاهرة ،تأجيل الصيانة
التي كان يفترض أن تبدأ ألرضية امللعب ،من األول من
أبريل ،إلى  10مايو القادم.
وأك��د وزي��ر الرياضة امل�ص��ري اش��رف صبحي على أن
قطبي الكرة املصرية االهلي والزمالك ،وجميع األندية
امل�ص��ري��ة ال�ت��ى ت �ش��ارك ف��ي امل�ن��اف�س��ات األف��ري�ق�ي��ة ،لها
ك��ام��ل ال��دع��م ف��ي م�ش��واره��ا األف��ري �ق��ي ،مطالبا األهلي
والزمالك وبيراميدز ،ببذل كل جهد ممكن للوصول
للمباراة النهائية حتى تكون البطولتان من نصيب
األندية املصرية وتضاف لسجل اإلنجازات الرياضية
في مصر.
وخ �ل�ال ال �ل �ق��اء ب�ح��ث وزي ��ر ال��ري��اض��ة ت��أج�ي��ل صيانة
أرضية امللعب الرئيسي لكرة القدم ،تمهيدا الستضافة
م�ب��ارات��ي االه�ل��ي امل�ص��ري وال ��وداد امل�غ��رب��ي ،والزمالك
املصري والرجاء املغربي في إياب الدور قبل النهائي
من دوري أبطال إفريقيا مايو املقبل.

ِّ
يؤجل مباريات
الطقس
الدوري المصري
أعلنت لجنة املسابقات باالتحاد املصري لكرة القدم ،تأجيل
مباريات اليوم الخميس ،في بطولة الدوري املصري املمتاز.
وقال بيان اتحاد الكرة« :تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء،
ّ
باعتبار اليوم إجازة؛ بسبب سوء حالة الطقس املتوقعة ،وبناء
على بيان هيئة األرصاد الجوية وتحذيرات الجهات املعنية».
وأض� ��اف «اس �ت �ق��ر االت �ح ��اد امل �ص��ري ل �ك��رة ال �ق��دم ع�ل��ى تأجيل
مباريات مسابقة ال��دوري املمتاز ،التي كانت مقررة إقامتها
اليوم ضمن الجولة الـ 18للبطولة».
وأش��ار حسام الزناتي ،مدير املسابقات ،إل��ى أن االتحاد حدد
بالفعل املواعيد الجديدة للمباريات املؤجلة ،وسيعلن عنها
ضمن مواعيد األسابيع املتبقية ،فور ورود املوافقات األمنية.
ك�م��ا ت��م ت��أج�ي��ل ك��ل م�ب��اري��ات ال�ن��اش�ئ�ين وال �ب��راع��م ال �ي��وم وغ �دًا
(ال �خ �م �ي��س وال �ج �م �ع��ة) ،ح��رص��ا ع �ل��ى س�ل�ام��ة ج�م�ي��ع ع�ن��اص��ر
اللعبة.
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مورينيو..
العقدة مستمرة

مبابي..
«فلت»
من الفيروس

¶ أتالنتا يكتب التاريخ

ّ
ودع امل ��درب ال�ب��رت�غ��ال��ي امل�خ�ض��رم ج��وزي��ه مورينيو
امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ل �ن��ادي ت��وت�ن�ه��ام اإلن�ك�ل�ي��زي منافسات
بطولة دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ،بعدما خسر املواجهة
ال �ت��ي ج�م�ع��ت ف��ري �ق��ه أم� ��ام ُم�ض�ي�ف��ه الي �ب��زي��غ ب�ث�لاث��ة
أه ��داف نظيفة ف��ي إي��اب دور ال� �ـ 16املسابقة ال�ق��اري��ة،
ليتفوق الفريق األملاني بمجموع املباراتني 4-صفر،
فيما واصل أتالنتا اإليطالي كتابة التاريخ بإخراجه
منافسه فالنسيا االسباني.
ك��ان مورينيو على موعد مع ع��دة أرق��ام سلبية غير
مسبوقة ف��ي مسيرته ال�ح��اف�ل��ة ،ف��امل��درب البرتغالي
فشل في الفوز في مواجهة إقصائية بدوري األبطال
ل�ل�م��رة ال��راب�ع��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،وال�ث��ال�ث��ة بالتخصص
ف��ي دور ال� �ـ 16ب�ع��د تشلسي (ض��د س��ان ج�ي��رم��ان في
 ،)2015ومانشستر يونايتد (ضد اشبيلية في )2018

مشجع
وحيد

!

وتوتنهام أول من أمس أمام اليبزيغ.
وتلقى مورينيو أسوأ خسارة في مسيرته في دوري
أب �ط��ال أوروب � ��ا ،م�ن��اص�ف��ة م��ع خ�س��ارت��ه  4-1م��ع ري��ال
مدريد ضد دورتموند في أبريل  ،2013لكن البرتغالي
ت �ع��رض مل�ج�م��وع ال�ن�ت�ي�ج��ة األس� ��وأ ع�ل��ى اإلط �ل�اق (4-
ص�ف��ر) على م��دار جميع امل�ب��اري��ات ال�ت��ي خسرها مع
فرقه في املواجهات اإلقصائية بدوري األبطال.
أما في املباراة الثانية ،فواصل نادي أتالنتا اإليطالي
كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا ،بعدما
استطاع إق�ص��اء ُمضيفه فالنسيا االس�ب��ان��ي ،بفضل
ت �ف��وق��ه ف��ي م �ج �م��وع امل �ب��ارات�ي�ن ( ،)8-4ع �ق��ب ان�ت�ه��اء
مواجهة اإلي��اب التي جمعت بينهما بأربعة أه��داف
مقابل ثالثة أه��داف على ملعب «ميستايا» من دون
جمهور ،بسبب انتشار فيروس كورونا املستجد.

تمثال فيسينتي أباريسيو في المدرجات ..المشجع الوفي لفالنسيا

شهدت مباراة فالنسيا أمام أتالنتا ،والتي أقيمت
على ملعب «ميستايا» معقل «الخفافيش» في إياب
الدور ثمن النهائي من دوري األبطال موقفا طريفا.
وق� �ب ��ل ان � �ط �ل�اق امل � � �ب� � ��اراة ،ظ� �ه ��رت م� �ق ��اع ��د م�ل�ع��ب
«ميستايا» خاوية تماما فيما عدا مقعد واحد ظهر
فيه تمثال ملشجع من كبار مشجعي فالنسيا ،بعد
ق��رار االت �ح��اد األوروب� ��ي بمنع ح�ض��ور الجماهير
لعدد من املباريات في بطوالت األندية األوروبية
فيسينتي أح��د املشجعني الكبار لنادي فالنسيا،
وال � � � � ��ذي واظ � � � ��ب ع � �ل� ��ى ال� � �ت � ��واج � ��د ف � ��ي م � �ب� ��اري� ��ات
«ال�خ�ف��اف�ي��ش» ع�ل��ى ملعب «م�ي�س�ت��اي��ا» ،م��ن خ�لال
ش��راء ال�ت��ذك��رة املوسمية التي تسمح ل��ه بحضور
كل املباريات على أرضية ميدان ناديه.
واع �ت ��اد فيسينتي أب��اري �س �ي��و ع �ل��ى ح �ج��ز املقعد

رقم  164في الصف رقم  15في ملعب «ميستايا»،
وال��ذي ل��م يتخل عنه ط��وال فترة تشجيعه لنادي
فالنسيا.
وشهدت رحلة تشجيع فيسينتي أباريسيو لنادي
فالنسيا منحنى غير م�ت��وق��ع ،بعدما فقد بصره
ف��ي ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات م��ن ع �م��ره ،ب�س�ب��ب م�ش��اك��ل في
الشبكية ،إال أنه واص��ل املواظبة على التواجد في
م��درج��ات ملعب فالنسيا ،وح�ض��ور ك��ل املباريات
في ملعب «ميستايا».
ورغ � ��م وف ��ات ��ه م �ن��ذ  3أع � � ��وام ،ق � ��ررت إدارة ن ��ادي
فالنسيا صنع تمثال من البرونز للمشجع الوفي،
ووضعه في مقعده املعتاد في ملعب «ميستايا»،
ل�ي��واص��ل فيسينتي أب��اري�س�ي��و ح�ض��ور م�ب��اري��ات
«الخفافيش» رغما عن فيروس كورونا.

إيليشيش يخطف األضواء
خ �ط��ف ال �ن �ج��م ال�س�ل��وف�ي�ن��ي امل�خ�ض��رم
جوسيب إيليشيش مهاجم ن��ادي
أتالنتا اإليطالي األض��واء بقوة،
بعدما استطاع تسجيل أربعة
أه� � � � � ��داف «س� � ��وب� � ��ر ه� ��ات� ��ري� ��ك»
ف ��ي ش �ب��اك ُم �ض �ي �ف��ه ف��ال�ن�س�ي��ا
ب��امل �ب��اراة ال �ت��ي ان �ت �ه��ت ب �ف��وزه
(.)4-3
ون� � �ج � ��ح ج� ��وس � �ي� ��ب إي �ل �ي �ش �ي��ش
ب ��إح ��راز ه��دف�ي�ن ف ��ي ال� �ش ��وط األول
بالدقيقتني الثالثة ،و( ،)43عبر ركلتي
ج� ��زاء اح�ت�س�ب�ه�م��ا ح �ك��م امل��واج �ه��ة ملصلحة
ن � ��ادي أت�ل�ان �ت ��ا ف ��ي امل ��واج� �ه ��ة ال� �ت ��ي خ��اض �ه��ا ض��د
فالنسيا من دون جماهير ،بسبب انتشار فيروس
كورونا املتجدد في «القارة العجوز».
ورغ � ��م ت� �ع ��ادل ف��ال �ن �س �ي��ا ب�ن�ت�ي�ج��ة ال �ل �ق ��اء ،وت �ق��دم��ه
ب��ال �ه��دف ال �ث��ال��ث ،ل �ك��ن ص��اح��ب ال � � �ـ( 32ع ��ام ��ًا) ع��اد
ب �ق��وة ب�ه��دف�ين ف��ي ال��دق�ي�ق�ت�ين ( ،)71و( ،)82ليؤكد
ت�ف��وق أت�لان�ت��ا ذه��اب��ًا وإي��اب��ًا بنتيجة امل��واج�ه��ة (8-
 ،)4ويساهم بوصوله إلى دور ربع نهائي املسابقة

القارية للمرة األولى في التاريخ.
ودخ � � � ��ل ال� �س� �ل ��وف� �ي� �ن ��ي امل� �خ� �ض ��رم
ج ��وس� �ي ��ب إي �ل �ي �ش �ي��ش م �ه��اج��م
ن��ادي أت�لان�ت��ا اإلي�ط��ال��ي تاريخ
ب �ط��ول��ة دوري أب� �ط ��ال أوروب� ��ا
ب��رق��م ق �ي��اس��ي ج��دي��د ،ب �ع��د أن
أصبح أكبر العب يسجل ثالثة
أه ��داف خ��ارج ملعبه بعمر 32
عامًا و 41يومًا.
وب� � � �ح� � � �س � � ��ب ش � � �ب � � �ك� � ��ة «أوب� � � � � �ت � � � � ��ا»
لإلحصائيات ،فإن إيليشيش بات أكثر
العب في إيطاليًا يسجل األهداف منذ بداية
ٍ
السنة الحالية ،برصيد  14هدفًا متجاوزًا بذلك نجم
يوفنتوس ،البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو ،الذي
يمتلك  13هدفًا.
وأض��اف��ت أن إيليشيش أصبح الالعب ال��راب��ع الذي
يسجل  4أهداف «سوبر هاتريك» في مباراة بمرحلة
خروج املغلوب بدوري األبطال  ،بعد ليونيل ميسي
( ،2010 - 2009و ،) -2012 2011وماريو غوميز (2011
 ،) -2012وروبرت ليفاندوفسكي (.)2013 - 2012

مبابي

خضع نجم باريس سان جيرمان
ال�ف��رن�س��ي كيليان م�ب��اب��ي لفحص
ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد بسبب
ال ��وع� �ك ��ة ال �ص �ح �ي��ة ال� �ت ��ي أب �ع��دت��ه
ع��ن ت �م��اري��ن ال �ف��ري��ق ف��ي ال�ي��وم�ين
األخيرين ،وذلك بحسب ما كشفت
صحيفة «ليكيب» الفرنسية.
وأش � ��ارت ال�ص�ح�ي�ف��ة ال ��ى أن بطل
م� ��ون� ��دي� ��ال  2018م � ��ع امل �ن �ت �خ��ب
الفرنسي خضع الثالثاء للفحص
م ��ن أج ��ل م �ع��رف��ة إذا ك ��ان ي�ع��ان��ي
من فيروس ك��ورون��ا ال��ذي يضرب
العالم وأحدث فوضى في الرزنامة
الرياضية.
وك� �ش� �ف ��ت «ل� �ي� �ك� �ي ��ب» أن ن �ت �ي �ج��ة
ال� � �ف� � �ح � ��ص ت � �ش � �ي� ��ر ال � � � ��ى ت ��أك� �ي ��د
التشخيص األول ��ي وه��و أن تكون
النتيجة سلبية ألن ما يعاني منه
الالعب ليس سوى التهاب اللوزتني.

مورينيو يواسي لوكاس مورا بعد الخسارة | ا.ف.ب

برشلونة يطالب
بالتأجيل
ذك ��رت ب�ع��ض ال�ت�ق��اري��ر الصحافية
أمس ،أن برشلونة االسباني يطلب
تأجيل لقائه أمام نابولي اإليطالي
ف��ي إي ��اب دور ال � �ـ 16ب� ��دوري أب�ط��ال
أوروبا.
وق � ��ال ت �ق��ري��ر ق� �ن ��اة «س� ��ي ت ��ي ف��ي»
األملانية إن النادي الكتالوني طلب
ت��أج�ي��ل ل�ق��ائ��ه م��ع ن�ظ�ي��ره اإلي�ط��ال��ي
األرب �ع��اء املقبل على ملعب «كامب
ن ��و» ،ب�ع��د إق��ام�ت��ه رس�م�ي��ا م��ن دون
ج�م�ه��ور خ��وف��ا م��ن تفشي ف�ي��روس
كورونا.

 ..وإرجاء نهائي
كأس الرابطة
الفرنسية
أع�ل�ن��ت راب �ط��ة ال� ��دوري ال�ف��رن�س��ي لكرة
القدم ان املباراة النهائية ملسابقة كأس
ال��راب�ط��ة ،ال�ت��ي ك��ان��ت م�ق��ررة ف��ي ال��راب��ع
م��ن أب ��ري ��ل ،أرج �ئ��ت ال ��ى م��وع��د الح��ق،
في ظل االجراءات االحترازية للحد من
تفشي فيروس كورونا املستجد.
وأف � ��ادت ال��راب �ط��ة ف��ي ب �ي��ان ،ب��ان��ه بعد
التشاور مع طرفي املباراة باريس سان
جيرمان وليون ،وحاملي حقوق البث
التلفزيوني واالتحاد الفرنسي للعبة،
«سيقوم مكتب الرابطة بتحديد موعد
ج��دي��د ف��ي ظ��ل ت�ط��ور ال��وض��ع الصحي
واملسار األوروبي للناديني» املشاركني
في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

خيتافي يرفض السفر
إلى ميالنو!
ب �م �ل �ع��ب «س � � ��ان س � �ي� ��رو» ف��ي
م� �ي�ل�ان ��و .وق� � ��ال ت� ��وري� ��س ف��ي
ت� �ص ��ري� �ح ��ات إع �ل�ام � �ي� ��ة« :ف ��ي
ال� ��وق� ��ت ال� �ح ��ال ��ي ،ل� ��ن ي �س��اف��ر
خ� �ي� �ت ��اف ��ي إل � � ��ى م � �ي �ل�ان� ��و .ل��ن
ن �غ ��ادر إل ��ى إي �ط��ال �ي��ا رغ ��م ما
يعنيه هذا».
وواص� � ��ل« :إذا ك ��ان ع�ل�ي�ن��ا أن
ن�خ�س��ر امل � �ب� ��اراة ،س�ن�خ�س��ره��ا
برؤوس مرفوعة».
وأوض � � ��ح ت� ��وري� ��س أن ن ��ادي ��ه
ح � ��اول إي� �ج ��اد ح ��ل ب ��دي ��ل م��ن
خالل إقامة املباراة بعيدا عن

أك � ��د آن �خ �ي��ل ت� ��وري� ��س رئ �ي��س
ن� ��ادي خ�ي�ت��اف��ي األس �ب��ان��ي أن
فريقه «لن يسافر» إلى إيطاليا
ل�خ��وض م �ب��اراة ال��ذه��اب أم��ام
إنتر ميالن اإليطالي في دور
ال�س�ت��ة ع�ش��ر ملسابقة ال ��دوري
األوروبي ،رغم أن هذا يفترض
أن يسفر عن احتساب الفريق
خاسرا.
ورف� � ��ض االت � �ح� ��اد األوروب � � ��ي
للعبة (يويفا) طلب خيتافي
ال� � � �خ � � ��اص ب � �ت � �غ� �ي � �ي ��ر م� �ل� �ع ��ب
امل � �ب� ��اراة وأك� ��د ع �ل��ى إق��ام�ت�ه��ا

المباريات المنقولة اليوم
التوقيت

الفريقان

باشاك شهير × كوبنهاغن

مساء
8.55
ً

beIN Sports HD 2

إشبيلية × روما

مساء
8.55
ً

beIN Sports HD 3

السك لينز × مانشستر يونايتد

مساء
8.55
ً

beIN Sports HD 1

آينتراخت × بازل

مساء
8.55
ً

beIN Sports HD 4

أوليمبياكوس × ولفرهامبتون

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 2

غالسكو رينجرز × باير ليفركوزن

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 3

فولفسبورغ × شاختار

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 4

انتر ميالن × خيتافي

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 1

يعطل الدوريات األوروبية
ّ
¶ الفيروس
أع�ل��ن ف��ي م��ان�ش�س�ت��ر ،ص�ب��اح أم ��س ،ت��أج�ي��ل م�ب��اراة
م��ؤج�ل��ة أص�ل�ا ف��ي ال� ��دوري اإلن�ك�ل�ي��زي امل�م�ت��از لكرة
ال� �ق ��دم ب�ي�ن ف��ري �ق��ي م��ان �ش �س �ت��ر س �ي �ت��ي وأرس � �ن� ��ال،
بسبب تعامل العبي النادي اللندني مع مالك نادي
أوملبياكوس اليوناني ،إيفانغيلوس ماريناكيس،
الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا الجديد.
وج��اء ف��ي ب�ي��ان ص��ادر ع��ن ن��ادي مانشستر سيتي
أنه تم «تأجيل مباراة مانشستر سيتي في الدوري
اإلنكليزي ض��د ضيفه أرس �ن��ال» ،مضيفا أن القرار
«ي��أت��ي ك ��إج ��راء وق��ائ��ي وف �ق��ا ل�ن�ص��ائ��ح ط�ب�ي��ة بعد
ت �ع��ام��ل أش� �خ ��اص ف ��ي أرس� �ن ��ال م ��ع إي �ف��ان�غ�ي�ل��وس
ماريناكيس ،مالك أوملبياكوس الذي أعلن إصابته
بفيروس كوفيد.»-19
وج� � � ��اء ل � �ق� ��اء م ��اري� �ن ��اك� �ي ��س م � ��ع ب� �ع ��ض ال�ل�اع �ب�ي�ن
وامل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي أرس � �ن� ��ال ،إث� ��ر ال �ل �ق��اء ال � ��ذي جمع
أرسنال مع أوملبياكوس الخميس املاضي في إطار

مرحلة إياب الدور  32من بطولة الدوري األوروبي.
وكان ماريناكيس ،الذي يملك أيضا فريق نوتنغهام
فورست اإلنكليزي املنافس في الدرجة األولى ،أعلن
إصابته بفيروس كورونا.
غ �ي��ر أن ت��أج �ي��ل ه ��ذا ال �ل �ق��اء ،ال� ��ذي وض �ع �ت��ه راب �ط��ة
ال��دوري اإلنكليزي ف��ي إط��ار «اح �ت��رازي» ،ل��ن يحول
دون اس�ت�م��رار م�ب��اري��ات البريميرليغ أو البطوالت
ال �ك��روي��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة أو ال �س �م��اح ب ��ه خ �ل��ف أب ��واب
م��وص��دة ،األم��ر ال��ذي يبعث برسالة تحد لفيروس
كورونا الجديد.
ف�ف��ي اج�ت�م��اع لخلية «ك ��وب ��را» ،خلية ال �ط��وارئ في
الحكومة البريطانية ،لبحث الخطوات االحترازية
ال �ت��ي ي�م�ك��ن ات �خ��اذه��ا ت �ف��ادي��ا الن �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس
القاتل ،استبعدت الخلية خ��وض مباريات ال��دوري
اإلنكليزي من دون جمهور.
وأك ��دت خلية «ك��وب��را» أن��ه ل��ن يتم ات�خ��اذ مثل هذه

القناة

الدوري األوروبي (دور الـ 16ــــ ذهاب)

«البريميرليغ» يتحدى «كورونا»
الخطط على عجل ،لكنها ستظل على ت��واص��ل مع
القائمني على األنشطة ال��ري��اض�ي��ة ،وف�ق��ا مل��ا ذكرته
«سكاي سبورتس».
وعلى الرغم من اإلشاعات بأن مباريات البريميرليغ
ستجرى خلف أبواب مغلقة أو من دون جمهور في
األسابيع القليلة املقبلة ،فقد استبعد وزير الثقافة
البريطاني ديفيد دوادن ه��ذا االح�ت�م��ال ،وق��ال إنه
«ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة ل��ن ي�ك��ون ه�ن��اك إل�غ��اء أو تأجيل
للمباريات» ،وفقا ملا صرح به لـ»بي بي سي».
التحدي الصادر عن البريميرليغ ،لن يكون له مثيل
في الدوريات األوروبية األخرى ،حيث أعلنت رابطة
دوري ال��درج��ة األول��ى األس�ب��ان��ي ل�ك��رة ال�ق��دم ،إقامة
مباريات الجولتني املقبلتني على األقل من الليغا من
دون جمهور ،في محاولة الحتواء انتشار فيروس
كورونا الجديد.
وف ��ي وق ��ت س��اب��ق ،أع �ل��ن ب��رش�ل��ون��ة أن ��ه سيخوض

ميالنو ال�ت��ي تعتبر م��ن امل��دن
ال� �ت ��ي ت �ف �ش��ى ف �ي �ه��ا ف� �ي ��روس
ك � � ��ورون � � ��ا امل � �س � �ت � �ج� ��د ،ول� �ك ��ن
ال� �ي ��وي� �ف ��ا ل� ��م ي� �ق ��دم ح�ل��ا آخ ��ر
باستثناء املطالبة بتصريح
خاص للسفر.
وأض� � � ��اف« :ط��ال �ب �ن��ا ال �ي��وي �ف��ا
ب ��ال� �ب� �ح ��ث ع � ��ن م� �ل� �ع ��ب ب ��دي ��ل
خ� � ��ارج م� �ي�ل�ان ��و .م� ��ا م� ��ن أح��د
ات �خ��ذ خ� �ط ��وات» ،م �ش �ي��را إل��ى
أن ال� � �ن � ��ادي ط� ��ال� ��ب االت � �ح� ��اد
األس� �ب ��ان ��ي ل �ل �ع �ب��ة ب��ال �ت��دخ��ل
وطلب تأجيل املباراة.

مواجهة نابولي على أرضه في دوري أبطال أوروبا،
األسبوع املقبل ،خلف األبواب املغلقة أيضا.
أما في إيطاليا ،فقد أعلن رئيس ال��وزراء اإليطالي،
جوسيبي كونتي ،تعليق األح��داث الرياضية ،ومن
بينها م�ب��اري��ات ال ��دوري اإلي�ط��ال��ي ملكافحة تفشي
ال �ف �ي ��روس ال � ��ذي س �ب��ب إص ��اب ��ة أك �ث��ر م ��ن  10آالف
شخص ووفاة  631آخرين.

الدوري الفرنسي من دون جماهير
أما في فرنسا ،فقد اتخذ اتحاد الكرة الفرنسي قرارا
ب��إج��راء م�ب��اري��ات بطولتي ال ��دوري الفرنسي األول
وال �ث��ان��ي م��ن دون ج �م �ه��ور ،وذل ��ك ح�ت��ى  15أب��ري��ل
املقبل.
وفي أملانيا ،قرر اتحاد كرة القدم األملاني إجراء  5من
أصل  9مباريات في الدوري األملاني «البوندسليغا»
من دون جمهور أيضا.

العبو أرسنال
في الحجر الصحي!
ق��ال ن ��ادي أرس �ن��ال اإلن�ك�ل�ي��زي إن العبيه
سيمنعون م��ن ال�خ��روج م��ن منازلهم ملدة
 14ي��وم��ا ،لسبب اتصالهم برئيس ن��ادي
أومل�ب�ي��اك��وس ،إيفانغيلوس ماريناكيس،
ُ
ال ��ذي ش�خ��ص م�ص��اب��ا ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد .وأصدر النادي اللندني بيانا قال
فيه «إن العبيه وموظفيه ليس منهم من
شخص مصاب بالفيروس املستجد الذي
يثير ذعر العالم» ،وفق ما نقلت صحيفة
«أس األسبانية».
وأض� ��اف ال �ب �ي��ان «ل �ك��ن ت�ح��ت ال�ت��وج�ي�ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف � � ��إن ال�ل��اع � �ب�ي��ن س �ي �ظ �ل��ون
ح�ب�ي�س��ي م �ن��ازل �ه��م مل ��دة  14ي��وم��ا ،ألن�ه��م
ت �ف��اع �ل��وا م��ع م��اري �ن��اك �ي��س ي ��وم ال� � �ـ 27من
فبراير حينما تم إقصاء ارسنال على يد
أوملبياكوس من بطولة ال��دوري األوروب��ي،
التي حل«املدفعجية» وصيفا لها املوسم
املاضي».

الحرارة

الخميس
 17رجب  1441هـ •  12مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد  • 16739الكويت
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مائل للحراراة وغائم جزئياً والرياح متقلبة
االتجاه إلى جنوبية شرقية إلى معتدلة
السرعة ( 6ـــ  28كلم /ساعة).

الوفيات

كالم الناس
أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

دروس وعبر لمن يتعلم ويعتبر
عندما ك��ان ال�ع��ال��م مجموعة ق ��ارات متناثرة ال اتصال
م��وح�دًا بينها ،ك��ان ن�ش��وب ح��ري��ق ه��ائ��ل ف��ي إح��داه��ا ال
يؤثر أب�دًا في بقيتها .ولكن بعد أن أصبح العالم «قرية
صغيرة» ف��إن انقطاع ال�ح��رارة عن اإلنترنت يؤثر فيها
جميعا.
ل��م ي�م��ر ال�ب�ش��ر ف��ي ال�ع�ص��ر ال�ح��دي��ث ب�ك��ارث��ة اجتماعية
واقتصادية بحجم كارثة كورونا الحالية ،وغير املسبوقة
بكل املقاييس .فقد أصبحت محاولة الحد من أخطارها
ً
تجربة صعبة ألية حكومة ،وتحديًا هائال لقدراتها في
التعامل مع الكوارث.
كما لم تعرف أس��واق امل��ال العاملية مثل هذه االنهيارات،
في فترات قصيرة لم َّ
تتعد الدقائق ،حتى في الحروب
العاملية.
كما إن النفط ،ال��ذي ع��رف العالم أهميته االستراتيجية
والحيوية القصوى م��ع ب��داي��ة ال�ح��رب العاملية الثانية ،لم
يعرف تدهورا في أسعاره بهذا التسارع غير املسبوق.
ول�ل�م��رة األول ��ى ف��ي ال�ت��اري��خ ال�ح��دي��ث ،يلغي م�ئ��ات ماليني
السياح رحالتهم ،وما يماثل ضعفهم من الرحالت بغرض
التجارة أو غيرها ،وما يعنيه ذلك من أثر سلبي في حركة
الطيران والفنادق والنقل األرضي واملطاعم ،وكل ما يتعلق
بهذين القطاعني من خدمات متنوعة ومعقدة.
كما هبطت فوائد الخصم ،وفوائد الودائع بالتبعية ،التي
تشكل امل��ورد الوحيد ملاليني األس��ر ،وان�ه��ارت السياحة
الدينية ،وألغيت حفالت الزفاف ،والعزاء ،وجميع األنشطة
ال��ري��اض�ي��ة ،وامل �ع��ارض ال��دول�ي��ة ،وامل��ؤت �م��رات ،وأصبحت
األسر مجبرة على االلتزام بمنازلها حول التلفزيون ،أو
االختالء بهواتفها املحمولة .كما قامت بضع دول بإخالء
سجونها م��ن مرتكبي ال�ج��رائ��م البسيطة ،ملنع انتشار
ال �ع��دوى ب�ين امل�س��اج�ين ،وت��وق�ف��ت ال��دراس��ة ف��ي امل ��دارس
والجامعات واملعاهد في أكثر من نصف العالم ،وتغيرت
ع ��ادات التحية وال �س�ل�ام ،وت��وق��ف «م �ه��رج��ان» ال�ق�ب�لات،
وان� �ه ��ارت ص �ن��اع��ات وخ ��دم ��ات ،ول ��م ي �ن� ُ�ج م��ن ال �ك��ارث��ة،
ّ
حتى اآلن ،غير ُمصنعي األدوي ��ة واملستلزمات الطبية
ومواد التعقيم والتطهير والكمامات والكفوف ،واألطباء
وأصحاب املستشفيات ..ومتعهدي الدفن.
كما ستتأثر ،بعمق أك�ب��ر الكثير م��ن ال�ق�ط��اع��ات املالية
كاملصارف ،التي ستنكمش إيراداتها ،وستتقلص أعمال
ش��رك��ات م �ق��اوالت ال�ب�ن��اء وال �ت��وري��د وال �ن �ق��ل ،م��ع توقف
الكثير من األنشطة الحيوية األخرى وتقلصها.

الطقس

12

الصغرى

31

الكبرى

الرطوبة

***

ه��ذا على ال�ج��ان��ب السيئ أو ال�ك��ارث��ي ،أم��ا على الجانب
الجيد ،أو اإليجابي ،إن صح التعبير ،فهو جدير بااللتفات.
ّ
فبالرغم من أن انهيار أسعار النفط شكل كارثة للدول
النفطية التي تعتمد على بيعه بشكل كلي ،فإنه أصبح
بإمكان غالبية دول العالم الحصول على وقود رخيص.
كما أدرك العالم أجمع ،من خالل تجربة مؤملة جدا ،كلفت
االقتصاد العاملي عشرات مليارات ال��دوالرات ،هذا غير
ال�خ�س��ائ��ر ال�ب�ش��ري��ة ،أدرك خ �ط��ورة ال�ت�ه��اون ف��ي مسألة
األسلحة الجرثومية ،وخطورة إج��راء التجارب املخبرية
عليها ،فتأثيراتها أشد فتكا من أقوى القنابل النووية.
كما عرفت الدول ،الكبرى بالذات ،مدى هشاشة أنظمتها
الدفاعية أمام مثل هذه الكوارث ،وهذا سيدفعها مستقبال
لوضع اتفاقيات تضمن سالمة املجتمع الدولي أمام مثل
هذه األخطار الجديدة.
كما عرف العالم خطورة االعتماد على دول��ة أو مصدر
واحد لكل ،او غالبية ،صناعاتها أو احتياجاتنا ،وضرورة
تنويع مصادرها ،حتى لو كانت التكلفة أعلى قليال.
ك�م��ا إن ح��ظ ال�ب�ش��ري��ة رب �م��ا ك ��ان ه ��ذه امل ��رة ج �ي��دا ،ألن
فايروس كورونا الجديد ليس بالفتاك مقارنة بفيروس
س ��ارس وأي �ب��وال و«ال �ف �ي��روس امل�س�ب��ب مل�ت�لازم��ة ال�ش��رق
األوس ��ط ال�ت�ن�ف�س�ي��ة» ،وال ��ذي ي�ن�ت��ج ع��ن م�خ��ال�ط��ة البشر
للجمال ،ألن نسب وفيات هذه الفيروسات مرتفعة جدا
ِ
مقارنة بفيروس كورونا الجديد .وهذا يتطلب منها بذل
ج�ه��ود أك�ب��ر للتوصل ملصل م�ض��اد ،وع��دم االستهانة
بمثل هذه األوبئة مستقبال.
ام��ا الجانب اإلي�ج��اب��ي األخ�ي��ر ،بنظرنا ،فيتعلق بحاجة
ك��وك �ب �ن��ا ل�ل�ت�ن�ف��س .ف �ت��وق��ف م�ل�اي�ي�ن ال ��رح�ل�ات ال �ج��وي��ة
والبحرية ،وتوقف أضعاف ذلك من املركبات والشاحنات
بالطاقة والفحم ،وما كانت
واآلالت واملحركات ،التي تدار
ُ
تصدره من أدخنة سامة ،سيعطي أ ّمنا الطبيعة فرصة
ه��ي ف��ي أم� ّ�س الحاجة إليها للتخلص م��ن ك��ل ذل��ك الكم
الهائل م��ن امل ��واد امل�ل��وث��ة ،ال�ت��ي تمأل الفضاء م��ن حولنا
وتسبب تلف غالف األرض الجوي.
وأخ �ي��را ،ي�ع�ت�ق��د ك�ب��ار ال�س�ي��اس�ي�ين وال �خ �ب��راء أن ع��دد
املصابني بالفايروس سيرتفع كثيرا .وبالتالي ندعو
مخلصني الجميع بالتوقف عن السالم باليد ،وإلغاء
كل مناسبات الفرح أو العزاء ،وحتى لقاءات الديوانية
الودية.

● مرام محمود محمد الطاهر ،زوجة خالد
ول �ي��د ال ��زي ��د 28( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي �ع��ت ،ل �ل��رج��ال:
ال��رم�ي�ث�ي��ة ،ق ،6ش ��ارع ش��اه�ين ال �غ��ان��م ،م،18
للنساء :السالم ،ق ،3ش ،326م ،1ت66900140 :
 .25216802● أحمد دي��ن��ار حسن الزنكي 83( ،ع��ام��ًا)،
ش �ي��ع ،ل �ل��رج��ال :ال��روض��ة ،ق ،3ش ��ارع شهاب
البحر ،م ،14للنساء :الروضة ،ق ،4ش ،45م،9
ت.50188085 - 98886111 :
● حبيب حسين رض��ا الشطي 60( ،ع��ام��ًا)،
ش � �ي ��ع ،م �س �ج��د ال � � � � ��وزان ،غ� � ��رب م � �ش� ��رف ،ت:
.99755553
● مناحي علي حسن ال��رواس المطيري،

( 80عامًا) ،شيع ،للرجال :اليرموك ،ق ،4شارع
أح�م��د ال�ث��اق��ب ،م ،331للنساء :ال�ي��رم��وك ،ق،4
ش ،5ج ،2م ،330ت.97300000 - 94000261 :
● م��ش��اري عبدالحميد م��ش��اري صفوق

العنزي 72( ،عامًا) ،شيع ،للرجال :قرطبة ،ق،1
ش ،6ج ،2م ،30للنساء :حطني ،ق ،2ش ،16م.44
● لطيفة خليل إبراهيم القطان ،أرم�ل��ة
سلطان راش��د امل��زي�ع��ل 82( ،ع��ام��ًا) ،التشييع
ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح ال �ي��وم ،ل �ل��رج��ال :ب �ي��ان ،ق،2
ش ،1م ،30دي� ��وان ال �ق �ط��ان ،ل�ل�ن�س��اء :ال �س��رة،
ق ،6ش ،6م ،5ت- 99030825 - 99896698 :
.50654646
● فاطمة عبدالله حسن ال��ص��راف ،زوج��ة
ع�ل��ي ح�س��ن ال� �ص ��راف 88( ،ع ��ام ��ًا) ،التشييع
التاسعة صباح اليوم ،العديلية ،ق ،3شارع
ع �ي �س��ى ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ع �س �ع��وس��ي ،م ،8ت:
.60069600 - 66665430
● سارة عبدالعزيز عبدالله العبيد ،زوج��ة
أح �م��د ن��اص��ر ال �ل �ه��و 76( ،ع ��ام ��ًا) ،ال�ت�ش�ي�ي��ع
التاسعة صباح اليوم ،للرجال :الشامية ،ق،8
ش ،89م ،14للنساء :الجابرية ،ق ،6ش ،10م،12
ت.97887003 - 99002223 - 97300090 :
● فاطمة عبدالله ناصر حسين ،أرملة حجي
محمد ش �ه��اب 80( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ال��دع�ي��ة،
حسينية بوحمد ،ت.96668123 - 99626968 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

8.18 8.01 2.03 1.25
ً
صباحا

ً
ظهرا

ً
صباحا

مساءً

3.22 4.43
فجر

الصــــالة

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

عصر

5.54 6.02
شروق

مغرب

7.11 11.85
ظهر

عشاء

كلمة ورد غطاها
د .موضي عبدالعزيز الحمود
m.alhumoud@alqabas.com.kw

أزمتنا التي تلد أزمات
من الطبيعي أن تختلط األمور في أوقات األزمات ،ويزداد الضغط النفسي
واإلداري على من بيدهم األمر ومن عليهم املواجهة ،وعلى رأسهم مجلس
الوزراء والجهات املعنية ..ولكن ذلك ال يعني أبدًا التهاون أو التساهل في
اتخاذ ق��رارات مصيرية ،خاصة املتعلقة بمواجهة األزم��ة ،فمما ال نجد
له تفسيرا وال مبررا هو ذلك التراجع في ق��رار طلب الفحص الطبي من
الوافدين القادمني إلى الكويت ،واالستدارة الكاملة على نمط «إلى الخلف
ُدر» ب��وق��ف ذل��ك ال �ق��رار ،وب�ت��رك ال�ب��اب واس�ع��ًا ل��دخ��ول اآلالف امل��ؤل�ف��ة من
ال��واف��دي��ن مل��دة أي��ام قليلة ث��م إق�ف��ال��ه ..لقد ض��رب ه��ذا ال�س�ل��وك مصداقية
ً
الحكومة وح��رص�ه��ا على معالجة األم��ر ف��ي مقتل ،وب ��دال م��ن أن تعالج
الحكومة أزمة واحدة فقط ،خلقت بتراجعها ذلك أزمات إدارية على أجهزة
الدولة الطبية واألمنية ..كما خلقت أزم��ة نفسية ألهل الكويت جميعهم..
وهم يشاهدون تكدس هذه األع��داد في منظر بدائي ،مع احتمال تسرب
الكثير منهم من دون فحص ،وال ننسى بالطبع الكلفة املالية التي تتطلبها
تدابير الحجر واإلي��واء لكثير من ه��ذه األع ��داد ..فلماذا يا جماعة الخير
فعلتم كل ذلك؟ّ! ومن املستفيد؟!
وعلى الصعيد اآلخر ،سادت موجة من االرتياح بني املواطنني لصدور قرار
تمديد تعطيل الدراسة في جميع املؤسسات التعليمية العليا واملدرسية،
وهو ما يتوافق مع ما عملت به كثير من الدول املتضررة من هذا الوباء،
سواء األوروبية أو العربية ،وأقربها لنا البحرين واإلم��ارات والسعودية..
ولكن ال�ف��رق يكمن ف��ي بعض ه��ذه ال��دول ومنها السعودية ،التي طالبت
املسؤولني في قطاع التعليم باللجوء إلى املنصات املدرسية االفتراضية
متى ما توافرت ..وإلى البث التلفزيوني للمناهج لجميع املراحل عبر قناة
«عني» التلفزيونية ..بينما أصدرت وزارة التربية في الكويت قرارها بتاريخ
 2/3/2020للمدارس (الخاصة) بجواز استخدام منصاتها اإللكترونية
«بشكل اختياري للطالب» ..نتفهم صعوبة استخدام ه��ذه املنصات في
قطاع التعليم الحكومي ألسباب كثيرة ..ولكن ملاذا تحرم املدارس الخاصة
التي طورت واستثمرت في هذه األساليب الحديثة من استخدام منصاتها
للشرح دون االمتحانات ،فهذا هو الوقت يا جماعة الخير لتطوير األساليب
التعليمية وتشجيع من استثمر في هذه األساليب ..مما سيعوض طلبتنا
وأبناءنا عن صرف أوقات فراغهم ،وعن اللهو في منصات غير مرغوبة،
أو التعرض ملخاطر -ال سمح اهلل -غير محسوبة.
ولعل الشيء بالشيء يذكر ،فاهلل يستر من األزم��ة االقتصادية العاملية
واملحلية القادمة بسبب انتشار الوباء ،والتي أدت إلى تهاوي أسواق املال
وت��راج��ع أسعار النفط ..ونتمنى أن ن��رى إص��رارًا في ه��ذا الوقت وإقدامًا
في تنفيذ متطلبات اإلص�لاح االقتصادي املنشود ملواجهة ه��ذه األزم��ة،
واملراجعة الجدية لكثير من املطالبات املالية الشعبوية التي مازال يرفعها
بعض النواب ،ممن تطالعنا صوالتهم وجوالتهم واقتراحاتهم ليل نهار
في أيام الرخاء ،ويختفون تمامًا عن املشهد أيام الشدة.
حفظ اهلل الكويت من كل مكروه ..واهلل املوفق.

