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ً
مجانا في المحاجر
سبقلا
ت��وزع سبقلا مئات األع��داد املجانية في مراكز الحجر الصحي ،وف��ي نقاط
ُّ
تجمع الطاقم الطبي الكويتي ،ال��ذي يعمل ليل نهار ملكافحة انتشار فيروس
ك��ورون��ا وح �م��اي��ة ال �ب�ل�اد ب�م��واط�ن�ي�ه��ا وامل�ق�ي�م�ين ف�ي�ه��ا وك ��ل م��راف�ق�ه��ا ال�ع��ام��ة
وال�خ��اص��ة .وإذ تتقدم سبقلا م��ن جميع ه��ؤالء بأفضل تحية ،فإنها تضع
نفسها بتصرف ك��ل الجهات املعنية لخدمة الكويت ،كما تضع نفسها في
خدمة كل الذين تطولهم اإلجراءات االحترازية لنقل أفضل صورة عن بلدنا في
هذه الظروف االستثنائية.
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«فخورين فيكم»

ّ
ال ن�ب��ال��غ إذا قلنا إن ال�ك��وي��ت أص�ب�ح��ت ال �ي��وم م�ح��ط أن�ظ��ار
العالم في احتوائها االستثنائي والبطولي ألزمة «كورونا»
على األص�ع��دة كافة :طبيًا ،إنسانيًا ،ثقافيًا ..ومجتمعيًا..
فقد استطاع مجلس ال ��وزراء أن يثبت بالفعل اننا دخلنا
عهدًا جديدًا في إدارة األزمات بعد حزمة قرارات مدروسة
وحازمة ،لم تكن لتنجح لو لم يكن وقودها املباركة الشعبية
ً
من املواطنني الذين ضربوا مثاال رائعًا في اللحمة الوطنية؛
والتعاضد والتكاتف والتعاون والتفهم واالنضباط ،بغض
النظر عن خالفات ماضية سرعان ما صغرت وتالشت،
بل اختفت في أوقات التحدي الكبير ..كما كان حال األجداد

بناة الكويت.
ُ
نعم أيها السادة ،انها كويت القيادة الحكيمة ،والشعب العظيم
ّ
يستمدون خصالهم من إرث عريق في مواجهة املحن
الذين
ومجابهة األزمات واألوبئة واملصاعب ..وها ُهم اليوم يثبتون
انهم يستندون إلى السارية نفسها ،ويحملون الراية عينها
التي حملها األوائل ،بصمودهم ّ
ورقيهم وذكائهم وإيمانهم
ببلدهم وقيادته ،وبذلك اكتملت ّجميع عناصر االنتصار
على هذا الوباء لندحره بتماسك كل القوى على هذه األرض.
نعم ،نقولها باللهجة العامية «فخورين فيكم»؛ انكم تقدمون
درسًا عظيمًا ورسالة رائعة إلى العالم أجمع.

دعونا نستمر في هذا التركيز حتى نهزم هذا «الكورونا»
اللعني ..دع��ون��ا نستمر ف��ي االنضباط ف��ي الحجر املنزلي،
فغاية هذا الحجر هو عدم إغراق النظام الصحي باملصابني
بفيروس ك��ورون��ا ،وع��دم مضاعفة أع��داده��م ال سمح اهلل،
مما سيجعل الجهاز الطبي وطاقمه تحت ضغط رهيب قد
يفقدهما السيطرة ،تماما كما ح��دث ف��ي ايطاليا املنكوبة
عروس أوروبا التي أضحت شاحبة.
دع ��ون ��ا ن �ت �ع��اه��د ج�م�ي�ع��ا ب��االس �ت �م��رار ب��أق �ص��ى درج� ��ات
االن�ض�ب��اط ف��ي الحجر امل�ن��زل��ي ..دع��ون��ا نتعاهد على عدم
إره��اق األط�ب��اء واملساعدين واملسعفني :بااللتزام بواجبنا

ْ
بالحجر املنزلي الى النهاية.
هكذا سيتمكن فريقنا الطبي البطل من وضع جل تركيزه
ل �ع�ل�اج ال� �ح ��االت ال �ت��ي ج� ��رى رص� ��ده� ��ا ..ه �ك��ذا سنسحق
الكورونا اللعني بإذن اهلل ،ونقدم النموذج األعظم بالعالم في
احتواء هذه األزمة.
نقولها لكل م��واط��ن ومقيم وم �س��ؤول وم�ت�ط��وع :واهلل اننا
«ف�خ��وري��ن ف�ي�ك��م» ،ه��ذه ه��ي ال�ك��وي��ت ..بلد صغير ب��دروس
عظيمة.

سبقلا

تواصل يومي وحثيث بين النواب والوزراء لنقل وجهات نظر المواطنين بصفة دورية

تنسيق نيابي ـــ حكومي «وطني» ..خلف الكواليس
¶ الغانم :وزير الدفاع أبلغنا أنه ال حظر تجول حالياً ¶ ننتظر إعالن خطة الدراسة بأسرع وقت
¶ تطبيق المادة الـ 50من الدستور ّ
تجلى في أبهى صوره ..بال استعراض إعالمي
أكدت مصادر مطلعة أن التنسيق قائم على قدم وساق
َ
رئيسي السلطتني التشريعية والتنفيذية ،بشكل
ب�ين
ي��وم��ي ،ف��ي مواجهة أزم��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا ،مشيرة إلى
أن التواصل الدائم بني النواب والحكومة ِّ
يجسد املادة
 50م��ن ال��دس��ت��ور ،التي تنص على فصل السلطات ،مع
تعاونها.
وأع��ل��ن رئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م����رزوق ال��غ��ان��م أن ال��ل��ق��اء،
الذي ُعقد في مكتبه أمس مع وزيري الدفاع والخدمات،
بحضور  15نائبًا ،تناول آخر املستجدات الطارئة ،ونقل
مخاوف الكويتيني وتساؤالتهم ،إزاء الكثير من األمور
ّ
املتعلقة بملف انتشار فيروس كورونا.
وذكر الغانم أن إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ّ
التجول ،أوضحت أن كل اإلج��راءات
الدفاع ،بشأن حظر
االحترازية واردة ،لكن في الوقت الحالي لم ُيتخذ قرار
ّ
التجول ،مبينًا أنه كلما زاد التعاون من املواطنني
بحظر

َّ
وامل��ق��ي��م�ين م���ع اإلج��������راءات ق���ل���ت ف���رص���ة اس���ت���خ���دام ه��ذا
اإلجراء .ودعا الغانم الجميع الى االلتزام بكل اإلجراءات
االحترازية الحالية حتى ال يستدعي الوضع إج��راءات
إضافية.
وب���ش���أن إج��ل�اء ال��ك��وي��ت��ي�ين ف���ي ال���خ���ارج وإع���ادت���ه���م إل��ى
الكويت ،قال الغانم« :الرد الحكومي هو أننا في املرحلة
األول��ى حاليًا ،وفق توجيهات القيادات الصحية ،وهي
جار على قدم
مرحلة االحتواء ومنع االنتشار ،وأن العمل ٍ
وساق لعودة الكويتيني املوجودين في الخارج بأسرع
وقت ممكن ،وان ذلك مرتبط ببعض األمور الفنية؛ منها
جلب أج��ه��زة الفحص الكافية لفحص ال��ق��ادم�ين ،حتى
ّ
يبقى الوضع تحت السيطرة ،وال تتفشى األم��راض في
الكويت».
َ
وبخصوص خطة الحكومة ووزارت��ي التربية والتعليم
العالي بشأن التعليم ،قال الغانم« :وعد اإلخوان الوزراء

ب���أن ي��ت��م اإلع��ل�ان ع��ن ال��خ��ط��ة ال��واض��ح��ة ف��ي أس���رع وق��ت
ممكن ،ألن الكل يحتاج أن يعرف ال��ق��رارات ،وم��ا الخطة
املقبلة ،وعلى أساسها تترتب األمور».
م���ن ج���ان���ب آخ�����ر ،ذك����ر ال��غ��ان��م ان����ه ت���واص���ل م���ع م��ح��اف��ظ
البنك املركزي الدكتور محمد الهاشل ونقل له مخاوف
الكثيرين من النواب وضرورة حماية صغار املستثمرين
في سوق الكويت لألوراق املالية ،وعدم اإلضرار بهم ،في
ظل هذه األزمة.
وأعرب الغانم عن شكره للهاشل على التعميم الذي صدر
أمس ،الذي يمنع البنوك وشركات االستثمار من تسييل
أو بيع رهونات املواطنني ،خصوصًا صغار املستثمرين،
وأوق���ف التنفيذ عليهم أو بيع رهوناتهم حتى إشعار
َّ
تتحسن األوضاع االقتصادية.
آخر ،وإلى أن
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مختصر مفيد
نشر أسماء المواطنين
المصابين بمرض
ً
سبقا
«كورونا» ليس
ً
صحافيا ،بل سقطة
أخالقية.
ادعوا لهم بالخفاء
ليفرج الله كربتهم..
اللهم آمين.
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كورونا

يتفشى

تسلمها الجارالله من السفير اإليراني

األمير يتلقى رسالة من روحاني
اج� �ت� �م ��ع ن� ��ائ� ��ب وزي� � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة خ��ال��د
الجاراهلل امس مع السفير اإليراني محمد
إيراني الذي سلمه رسالة موجهة إلى سمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد م��ن ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي حسن
روحاني.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي
إن ��ه ت��م خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ب�ح��ث ع ��دد م��ن أوج��ه
العالقات الثنائية بني البلدين إضافة إلى
تطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية
والدولية.
م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،أه��اب��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
أمس بكل املواطنني الكويتيني العالقني في
الخارج االتصال بسفارات البالد في الدول
امل �ت��واج��دي��ن ف�ي�ه��ا ع�ل��ى ه��وات��ف ال �ط��وارئ
الخاصة بالسفارات امل��وج��ودة على موقع
ال � � ��وزارة  www.mofa.gov.kwأو ه��وات��ف
الطوارئ الخاصة بوزارة الخارجية ،حيث
أضافت أرقاما جديدة لها وهي 99682700
و 99853440إض��اف��ة إل��ى األرق ��ام امل��وج��ودة
سابقا وهي  98007999و 98007888وذلك
لترتيب أوضاعهم.

الجارالله خالل اجتماعه مع السفير اإليراني

«مالية التنفيذ» كسر قرار العطلة إلنجازها

«المكاتب الهندسية»:

نفقات المطلقات في موعدها

كل الدعم لجهود الحكومة

مبارك حبيب
رغ ��م ق ��رار م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب�ت�ع�ط�ي��ل ال�ع�م��ل في
الجهات الحكومية ملدة أسبوعني ،إال أن العاملني
ف��ي قسم املالية ب ��إدارة التنفيذ غلبوا املصلحة
الوطنية ،ولبوا نداء الواجب إذ داوموا كاملعتاد

إطالق سراح المتهمين
في «انهيار المطالع»
قرر قاضي تجديد الحبس أمس ،إخالء
سبيل املتهمني ب��اإله��م��ال والتقصير
ف��ي ح��ادث��ة االن��ه��ي��ار ال��ت��راب��ي بمشروع
منطقة املطالع ،ال��ذي أودى بحياة عدد
من العاملني  12فبراير املاضي.
وان��ك��ر امل��ت��ه��م��ان م��ا أس��ن��د إل��ي��ه��م��ا من
اتهام ،وهما مسؤول لألمن (مصري)،
وم��دي��ر امل��ش��روع (ص��ي��ن��ي) ،حيث قرر
القاضي منعهما من السفر مع إطالق
سراحهما.

من أجل صرف مستحقات آالف األسر املستفيدة
من صرف نفقات املطلقات.
وق ��ال م�ص��در مطلع ل�ـ سبقلا ان آالف املطلقات
وأب �ن��اء ه��ن ي�ع�ت�م��دون ع�ل��ى ن�ف�ق��ات ال �ط�لاق التي
تقتص م��ن روات ��ب األزواج العاملني ف��ي جهات
ال ��دول ��ة ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ه �ن��اك ت ��واري ��خ م�ت�ع��ددة
الس �ت�ل�ام ال ��روات ��ب ك��ل ش �ه��ر ،ف�ه�ن��اك م��ن يستلم
روات� � �ب � ��ه ي � ��وم  10أو  ،12ش �ه ��ري ��ا وه � �ن� ��اك م��ن
يستلمون رواتبهم في  20و 26من كل شهر.
ً
واض ��اف امل �ص��در ق��ائ�لا «م�ن��ذ الخميس امل��اض��ي
وحتى أمس «األحد» كان معظم الذين يستلمون
النفقات يستفسرون هاتفيًا عن مصير نفقاتهم،
حيث ان املوظفني في قسم املالية واملسؤولني في
إدارة التنفيذ التابعة ل��وزارة العدل عملوا طوال
ه ��ذه األي� ��ام وس�ي�س�ت�م��رون ف��ي عملهم لتحويل
ه��ذه ال��روات��ب إل��ى أصحابها م��ن املطلقات ،لحل
هذه اإلشكالية ،ألن معظمهم إن لم يكن جميعهم
يعتمدون على ه��ذه النفقات ف��ي امل��أك��ل واي�ج��ار
السكن وكل ما يستلزم احتياجات الحياة».
وط �م��أن امل �ص��در جميع امل�ط�ل�ق��ات ال�لات��ي اع�ت��دن
اس �ت�لام ال�ن�ف�ق��ات ب��أن ه��ذه األم� ��وال س�ت�ك��ون في
حساباتهن كما هو في السابق ولن يكون هناك
أي تأخير.
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أشاد اتحاد املكاتب الهندسية
والدور االستشارية بالجهود
ال � �ك � �ب � �ي� ��رة ال� � �ت � ��ي ت� � �ق � ��وم ب �ه��ا
الحكومة ومؤسسات املجتمع
امل��دن��ي وال�ق�ط��اع ال �خ��اص في
التصدي لفيروس كورونا.
وق ��ال رئ �ي��س االت �ح��اد م .ب��در
السلمان في بيان أم��س :إننا
وف��ي ه��ذه ال �ظ��روف نضع كل
امكاناتنا كمكاتب هندسية
ودور اس� �ت� �ش ��اري ��ة ك��وي �ت �ي��ة
بدر السلمان
ت� � �ح � ��ت ت � � �ص� � ��رف ال� �ح� �ك ��وم ��ة
وال�ج�ه��ات املعنية لتخطي األزم� ��ة ،ون�ش��د ع�ل��ى أي ��ادي رئيس
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ل�ت�ط�ب�ي��ق كل
االج��راء ات االحترازية التي ترى الدولة والجهات املتخصصة
ضرورة اتخاذها.
وأض ��اف :إن�ن��ا نشيد ب�ه��ذه الجهود واالن�ع�ق��اد ال��دائ��م ملجلس
الوزراء وما تبذله الجهات الحكومية وباالخص وزارات الصحة
والداخلية والخارجية وال��دف��اع وال�ح��رس الوطني والتجارة
والصناعة والبلدية واالدارة العامة لالطفاء والجهات االخرى.
وأشار السلمان الى الدور الكبير الذي ملسناه من قبل القطاع
الخاص وقيام الكثير من الجهات الخاصة باملشاركة الفعالة
ماديا ومعنويا ،مضيفا أننا ننضم الى هذه الجهود الخيرة
ونضع كل امكانات اعضاء االتحاد تحت تصرف الحكومة.

كلمة حق
المستشار عادل بطرس
a.botrosfarag@alqabas.com.kw

الغلو والشطط!..

درج القضاء اإلداري على التمييز ب�ين نوعني
من السلطة التي يخولها املشرع لجهة اإلدارة
عند ممارستها الختصاصها ،هما :السلطة
التقديرية والسلطة املقيدة .في السلطة املقيدة
ي��ض��ع ال���ق���ان���ون ش���روط���ًا م���ح���ددة إذا ت���واف���رت
ن��ش��أ ال��ح��ق م���ن دون ح��اج��ة إل���ى إج�����راء آخ���ر،
وأب��رز مثال على ذل��ك هو العالوة ال��دوري��ة التي
تمنح للموظف بصورة دوري��ة ،فالقانون يعني
ميعادًا ثابتًا الستحقاق العالوة ويضع شروطًا
محددة الستحقاقها ،إذا توافرت هذه الشروط
وحل امليعاد استحقت العالوة من دون توقف
على إرادة أح��د أو ص���دور ق���رار بمنحها ،ولو
ص��در مثل ه��ذا ال��ق��رار فإنه يعد ق��رارًا تنفيذيًا
كاشفًا ع��ن مركز قانوني نشأ وتكامل بقوة
القانون وليس بالقرار اإلداري الصادر بمنحها
ال���ذي ال ي��ع��دو أن ي��ك��ون م��ج��رد إب�ل�اغ للموظف
بالحق املقرر له بالقانون .أما في مجال السلطة
التقديرية ،فإن املشرع يمنح جهة اإلدارة سلطة
إنشاء املركز القانوني أو عدم إنشائه وفق ما
تراه محققًا للمصلحة العامة ،وأظهر مثال لذلك
هو الترقية ،فمهما توافرت في املوظف الشروط
الالزمة الستحقاق الترقية كالكفاءة واألقدمية
واستيفاء املدة البينية ،فإنه ال يملك مطالبة جهة
اإلدارة بترقيته أو اللجوء إلى القضاء للحصول
ع��ل��ى ح��ك��م ب��إل��زام��ه��ا ب��ال��ت��رق��ي��ة ،ف��ه��ي تستقل
باختيار الوقت املناسب للترقية ،وكل ما على
املوظف في هذه الحالة هو االنتظار والتربص
فإذا ما صدر قرار بترقية زميل له أحدث منه
كان عليه أن يسارع بالطعن على ذلك القرار في
ما تضمنه من تخطيه في الترقية ،وهنا يحق
للمحكمة أن تلغي ق��رار ترقية األح���دث ف��ي ما
تضمنه من تخطي األقدم.
وامل��ج��ال الخصب أي��ض��ًا ف��ي م��م��ارس��ة السلطة
ال��ت��ق��دي��ري��ة ه���و م���ج���ال ال���ت���أدي���ب ،ف�����إذا ارت��ك��ب
املوظف ذنبًا إداريًا فإن جهة اإلدارة تملك توقيع
العقاب عليه كما تملك العفو عنه إذا رأت من
ماضيه الوظيفي م��ا ينبئ ع��ن أن الخطأ ال��ذي
وق��ع فيه ل��م يكن س��وى ه��ف��وة ل��ن ت��ت��ك��رر ،وإذا
رأت معاقبته فإنها تترخص في اختيار العقوبة
التي تراها مناسبة للمخالفة التي ارتكبها دون
معقب عليها ف��ي ذل���ك االخ��ت��ي��ار ،ألن القضاء
ك����ان م��س��ت��ق��رًا ع��ل��ى أن رق��اب��ت��ه ت��ق��ت��ص��ر على
«املشروعية» وال تمتد إلى «املالءمة» .واملقصود
باملشروعية أن تلتزم اإلدارة بأحكام القانون
في ال��ق��رار ال��ذي تصدره بتوقيع ال��ج��زاء ،سواء
م��ن حيث الشكل او االخ��ت��ص��اص او امل��ح��ل أو
االن���ح���راف ب��ال��س��ل��ط��ة ،أو األس��ب��اب ال��ت��ي دفعت
اإلدارة الى اتخاذ القرار .أما املالءمة فاملقصود
بها أن القرار مناسب للزمان واملكان والظروف

ال��ت��ي ص���در ف��ي��ه��ا ،فتقدير م�لاءم��ة ال��ق��رار يتم
ع��ل��ى أس����اس م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ع��وام��ل ال��واق��ع��ي��ة
التي تستقل جهة اإلدارة بتقديرها بحكم أنها
األق��رب إلى أصحاب الشأن املخاطبني بالقرار،
ولكن تنبه القضاء حديثًا إلى أنه عندما يراقب
م�ل�اءم���ة ال���ق���رار ل��ل��ظ��روف امل��ح��ي��ط��ة ب���ه ،ف��ان��ه ال
ي��خ��رج ع��ن رق��اب��ة امل��ش��روع��ي��ة ،ألن امل�لاءم��ة في
هذه الحالة تعد عنصرًا من عناصر املشروعية،
ول��ه��ذا ت��ط��ور ال��ق��ض��اء اإلداري ف��ي ن��ظ��رت��ه ال��ى
ح����دود رق��اب��ت��ه ع��ل��ى ال����ق����رارات اإلداري��������ة ،ففي
مصر أنشأ القضاء اإلداري نظرية جديدة هي
نظرية «الغلو والشطط» في تقدير الجزاء عن
الخطأ الذي ارتكبه املوظف ،ويعد حكم املحكمة
اإلداري���ة العليا ال��ص��ادر ف��ي  ١١نوفمبر ١٩٦١
نقطة ت��ح��ول ف��ي م��وق��ف ال��ق��ض��اء اإلداري من
الرقابة على مالءمة القرارات اإلدارية ،فبعد هذا
الحكم اطرد القضاء على مراقبة مدى مالءمة
ال���ج���زاء ال�����ذي أوق��ع��ت��ه ج��ه��ة اإلدارة للمخالفة
ً
املنسوبة للموظف ،فال يتصور مثال أن يوقع
على املوظف جزاء الفصل من الخدمة ملجرد أنه
غاب يومًا بغير إذن!
وكان سنده في هذا التطور أن القضاء اإلداري
ال ت��ن��ح��ص��ر م��ه��م��ت��ه ف����ي ال���ب���ح���ث ع����ن ال��ح��ك��م
القانوني السليم وإنما عليه إلى جانب ذلك أن
يبحث عن نقطة التوازن واملالءمة بني املصلحة
ال���ع���ام���ة وم��ص��ل��ح��ة األف�������راد ،وه�����ذا م���ا كشفت
عنه املذكرة اإليضاحية لقانون مجلس الدولة
املصري بقولها إنه :يتميز القضاء االداري بانه
ليس م��ج��رد ق��ض��اء تطبيقي كالقضاء املدني
وان���م���ا ه���و ف���ي ال��غ��ال��ب ق��ض��اء إن��ش��ائ��ي يبتدع
الحلول املناسبة للروابط القانونية التي تنشأ
بني االدارة وبني األف��راد في تسييرها للمرافق
ال��ع��ام��ة ،وه���ي رواب�����ط ت��خ��ت��ل��ف بطبيعتها عن
رواب��ط القانون الخاص وم��ن ثم يبذل القضاء
االداري ج��ه��دًا ش��اق��ًا ف��ي ال��ب��ح��ث والتمحيص
وال��ت��أص��ي��ل ون��ظ��رًا ث��اق��ب��ًا ب��ص��ي��رًا باحتياجات
امل���راف���ق ال��ع��ام��ة ل��ل��م��واءم��ة ب�ي�ن ح��س��ن س��ي��ره��ا
وبني املصالح الفردية ،وقد اتجه مجلس الدولة
ال��ف��رن��س��ي ذات االت����ج����اه ،ف���ط���ور م���ن ق��ض��ائ��ه
لتشمل رقابته تقدير الوقائع وم�لاءم��ة القرار
االداري للمصلحة العامة ،فأنشأ نظريتني هما
«الغلط نّ
البي في التقدير» و«املوازنة بني املنافع
ال��ت��ي ت��ت��رت��ب ع��ل��ى ال���ق���رار االداري واألض�����رار
التي تترتب عليه» وبواسطة هاتني النظريتني
ب��دأ يلغي ال��ق��رارات االداري���ة التي يشوبها غلط
في تقدير الوقائع الى جانب القرارات املخالفة
للقانون.
وبهذا أصبح الغلو والشطط أحد االسباب التي
من أجلها تلغى القرارات االدارية!

«الخارجية» :بانتظار تعليمات الصحة لتشغيل رحالت عودتهم

جسر جوي إلجالء  9آالف مواطن من الخارج
 14رحلة شحن جوي

حمد السالمة ومحمد المصلح
بينما أعلن املتحدث الرسمي في اإلدارة العامة
ل �ل �ط �ي��ران امل ��دن ��ي س �ع��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ع ��ن وض��ع
اإلج� � ��راءات واالس �ت �ع ��دادات ال�ن�ه��ائ�ي��ة إلط�ل�اق
خطة إج�لاء املواطنني الكويتيني م��ن الخارج
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارات ال �خ��ارج �ي��ة وال�ص�ح��ة
والداخلية ،عبر استقبالهم في مبنى الشيخ
سعد العبداهلل  T3ضمن اإلجراءات االحترازية
ملنع تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا ،كشفت مصادر
مطلعة ل �ـ سبقلا أن وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ممثلة
في السفارات انتهت من حصر أعداد املواطنني
ت �م �ه �ي �دًا إلج�ل�ائ� �ه ��م ،م �ب �ي �ن��ة أن ب � ��دء رح �ل�ات
ع��ودت �ه��م ب��ان �ت �ظ��ار ت�ع�ل�ي�م��ات وزارة ال�ص�ح��ة
وجاهزيتها من حيث الطاقة االستيعابية من
ال �ط��واق��م ال�ط�ب�ي��ة وال�ت�م��ري�ض�ي��ة ،وتخصيص
أماكن للحجر تكفي جميع العائدين ،مشيرة
إلى أن الصحة تعمل على قدم وساق لالنتهاء
من هذا الجانب.
وإذ ق��ال العتيبي لـ سبقلا إن انطالق الجسر
الجوي سيبدأ خالل اي��ام من عدة دول عربية
وأوروب �ي��ة ،إلج�ل�اء  9االف م��واط��ن راغ�ب�ين في
العودة ،أوضحت املصادر أن الحكومة تعمل
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر اك �ث��ر م��ن م�ح�ج��ر ج��دي��د ،اض��اف��ة
ال��ى زي ��ادة ع��دد ال �ك��وادر ال�ب�ش��ري��ة التطوعية
وتدريبهم على العديد من املهام.
وبينت املصادر أن هناك العديد من املواطنني
ال ي��رغ�ب��ون ف��ي ال�ع��ودة ب�ع��ذر أن ال�ب�ل��دان التي
يقطنونها اق��ل ع��رض��ة ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا من

سعد العتيبي

حيث االع��داد املعلنة ،ويفضلون البقاء لحني
وضوح االوضاع الصحية.
واش � ��ارت ال ��ى ان ال �ع��دد ال ��ذي اع �ل��ن ع�ن��ه وزي��ر
الخارجية قابل للزيادة ،فمن الوارد أن يرغب في
العودة طلبة وغيرهم .وعن الطلبة املوجودين
في الخارج ،أكدت املصادر أن الخارجية تنسق
مع الجهات املعنية الجالء الراغبني.
وبحسب املصادر ،فإن عدد الطلبة الدراسني
في الخارج ،مبتعثني وغير مبتعثني ،يبلغ
نحو  51الف طالب وطالبة ،أكثرهم في مصر
( 15الفا) ،فالواليات املتحدة االميركية (14
الفا) ،وبريطانيا ( 7االف) ،واألردن ( 6االف)،
لكنهم ليسوا جميعا موجودين في الخارج،
فمنهم من عاد الى البالد أو يتلقى تعليمه
عن بعد.

الوفيات
● ص���ب���ي���ح أح����م����د أم����ي����ن ح��م��د،

( 85ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ل�ل��رج��ال :ال��روض��ة،
ق ،3ش � ��ارع ي��وس ��ف ال �ص �ب �ي��ح ،م،15
ل �ل �ن �س��اء :ال� ��روض� ��ة ،ق ،3ش ،32م،5
م�لاح�ظ��ة :ال �ع��زاء ي��وم األح��د ف�ق��ط ،ت:
.95000100
● غنيمة عبد ال��ل��ه عبد اللطيف

ال���ق�ل�اف 69( ،ع � ��ام � ��ًا) ،ش �ي �ع ��ت ،ت:
.99816261 - 90991909
● تال فايد علي شاه ،أرملة علي كرم
جوهر 92( ،عامًا) ،شيعت ،العزاء في
املقبرة فقط ،ت.99476442 :

● إبراهيم يوسف محمد الشهوان،

( 83ع��ام��ًا) ،ش�ي��ع ،ال �ع��زاء ف��ي امل�ق�ب��رة
فقط ،ت.99609070 :
● إبراهيم أحمد عبد الله الزيد32( ،
عامًا) ،شيع ،للرجال :العزاء باملقبرة
ف � �ق� ��ط ،ل� �ل� �ن� �س ��اء :ات � �ص � ��ال ب��ال �ه��ات��ف
ف �ق��ط ،ت- 99239595 - 55044234 :
.22517607 - 99076688
● عبد الله سعد محمد الجابر99( ،
عامًا) ،شيع ،العزاء في املقبرة فقط،
ت.50501000 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

ق����ال امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ي ف���ي اإلدارة
العامة للطيران املدني سعد العتيبي
إن رح����ل����ات ال����ش����ح����ن وال����ب����ض����ائ����ع
م��س��ت��م��رة م���ن ك���ل دول ال���ع���ال���م ،وان
إج��م��ال��ي ال���رح�ل�ات ال��ج��وي��ة امل���غ���ادرة
وال��ق��ادم��ة التي ت��م تشغيلها للشحن
ال���ج���وي وال��ب��ض��ائ��ع أم����س ب��ل��غ��ت 14
رحلة يوميا.
واك����د ال��ع��ت��ي��ب��ي ل���ـ سبقلا ان إي��ق��اف
الرحالت الجوية بدأ منذ فجر السبت
امل��اض��ي ،ش��ام�لا ال��رح�لات التجارية
ف��ق��ط ،آم��ل�ا ان ت��ع��ود ح��رك��ة امل�لاح��ة
الجوية قريبا.
وأوضح ان كل اإلجراءات التي تتخذها
األجهزة العاملة في املطار تأتي بناء
على تعليمات السلطات الصحية في
ال��ب�لاد ال��ت��ي ت��ش��رف ب��ش��ك��ل مباشر
على املواطنني القادمني الى البالد.
وذكر ان اإلدارة العامة للطيران املدني
حرصت على استغالل الفترة الحالية
وذل������ك ب���ع���د إي����ق����اف ح���رك���ة ال���ط���ي���ران
ال��ت��ج��اري إلج���راء التنظيف والتعقيم
الشامل لكل مرافق مباني الركاب.

الزموا المنازل
دع���ت س��ف��ارة ال��ك��وي��ت ل���دى اململكة
امل��ت��ح��دة أم���س امل��واط��ن�ين الكويتيني
امل����ت����واج����دي����ن ف�����ي م���خ���ت���ل���ف امل�����دن
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة إل���ى ع���دم ال���خ���روج من
منازلهم إال للضرورة.
وذكرت السفارة ،في بيان صحافي،
ان����ه وب���ع���د إع��ل��ان م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة
العاملية فيروس «ك��ورون��ا املستجد
 ك��وف��ي��د  »19وب����اء ع��امل��ي��ًا ،بسببسرعة انتشاره ،فإنه يتوجب على
الجميع أخ��ذ أعلى درج���ات الحيطة
والحذر وااللتزام بالتعليمات.
وجددت السفارة دعوتها للمواطنني
في حال حاجتهم إلى أي مساعدة
ع�����دم ال����ت����ردد ب���االت���ص���ال ب��ال��ق��س��م
ال��ق��ن��ص��ل��ي ب��ال��س��ف��ارة ،ال����ذي يعمل
ع���ل���ى م��������دار ال����س����اع����ة ع���ل���ى ال���رق���م
.02075903400

جمعيات النفع العام:

إجراءات الكويت لمواجهة «كورونا»
ممتازة وفاقت التوقعات
أص� ��درت ج�م�ع�ي��ات ال�ن�ف��ع ال �ع��ام بيانًا
ش ��ددت ف�ي��ه ع�ل��ى أن ال�ك��وي��ت كلها في
مواجهة أزمة كورونا.
وأه��اب��ت ب��امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ال�ت��زام
تعليمات الجهات املعنية والبقاء في
م�ن��ازل�ه��م وع ��دم االخ �ت�ل�اط ب��اآلخ��ري��ن،
م��ؤك��دة ف��ي ال�ب�ي��ان ال ��ذي تلقت سبقلا
ن� �س� �خ ��ة م� �ن ��ه أن إج � � � � � ��راءات ال� �ك ��وي ��ت
ملواجهة فيروس كورونا ممتازة وأداء
أجهزة ال��دول��ة ف��اق كل التوقعات .وفي
م ��ا ي �ل��ي ن ��ص ال� �ب� �ي ��ان امل ��وق ��ع م ��ن 50
جمعية ورابطة:
تعم العالم أزم��ة انتشار وب��اء كورونا
ال��ذي اعتبرته منظمة الصحة العاملية
وب � � ً
�اء ع��امل �ي��ًا ،ورغ� ��م ان ع ��دد ال��وف �ي��ات
الناتجة عن هذا الوباء تعتبر ضئيلة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �غ �ي��ره م ��ن األوب � �ئ ��ة إال أن��ه
ُيجابه وعلى مستوى العالم بإجراءات
استثنائية بسبب سرعة انتشاره.
ذل� ��ك أن� ��ه إذا م ��ا ان �ت �ش��ر ب �ش �ك��ل واس ��ع
ف �س �ي �ق��ع امل� �ح� �ظ ��ور وت �ع �ج��ز إم �ك��ان��ات
الدول ومرافقها الصحية عن مواجهته،
كما حدث في بعض الدول ،ولذلك فمن
املهم أن ُيجند كل فرد في املجتمع في
مواجهة هذا الوباء دفاعًا عن الجميع.
ون � �ح� ��ن ف � ��ي ال� � �ك � ��وي � ��ت ،وال � �ح � �م� ��د هلل،
ن��واج��ه ه��ذا ال��وب��اء ب��امل�س�ت��وى ال�لائ��ق،
ف��أداء أجهزة الدولة ف��اق كل التوقعات
وكانت على قدر املسؤولية فقد اتخذت
ال �ح �ك��وم��ة إج � � ��راءات م �م �ت��ازة مل�ك��اف�ح��ة
وب ��اء ك��ورون��ا ،م�ث��ل تعطيل ال�ع�م��ل في
امل��ؤس�س��ات الحكومية ووق��ف ال��دراس��ة
وم�ن��ع التجمعات ف��ي األم��اك��ن العامة،
وف � �ت� ��ح امل � �ح� ��اج� ��ر ال� �ص� �ح� �ي ��ة وامل � �ق� ��ار
ال�ص�ح�ي��ة ل�ف�ح��ص ال��واف��دي��ن ف��ي أرض
امل � � �ع � ��ارض ل �ل �ف �ح��ص ب �ت �ن �ظ �ي��م ُي �ث �ي��ر

راق يحترم اإلنسان
االعجاب ،وبشكل ٍ
وك� ��رام � �ت� ��ه ،وق� ��ام� ��ت ب �ح �م �ل��ة ت��وع��وي��ة
للمجتمع بشكل متميز وغير مسبوق.
لقد ك��ان ت�ج��اوب أب�ن��اء وب�ن��ات الكويت
ف ��ي ال� �ت� �ط ��وع ل �ل �ت �ص��دي ل� �ه ��ذا ال ��وب ��اء
والتضحية بسالمتهم الشخصية في
سبيل حماية الجميع ع�لام��ة مضيئة
ُ
ف ��ي ه ��ذه األزم � ��ة ت �ث �ي��ر االع � �ج ��اب ،كما
أن ارت� �ق ��اء ال �ج �ه��از ال �ط �ب��ي ف ��ي وزارة
ال � �ص � �ح� ��ة م� � ��ن أط � � �ب� � ��اء وع � ��ام � �ل �ي��ن ف��ي
التصدي للوباء إل��ى مستوى األح��داث
وت�ح�م��ل م��وظ�ف��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة في
ال� �خ� �ط ��وط األم� ��ام � �ي� ��ة مل �س��ؤول �ي��ات �ه��م،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ج �ه��ود جمعية ال�ه�لال
األح �م��ر ال�ك��وي�ت��ي وت �ج��اوب امل��واط�ن�ين
الرائع مع االرش��ادات الصحية ُيذكرنا
بتالحم الكويتيني ووحدتهم في أقسى
ظروفهم.
إال أن ه �ن��اك ب�ع��ض األص � ��وات ال�ن�ش��از
ال� �ت ��ي ت� �خ ��دش ه � ��ذه ال � ��وح � ��دة وي �ج��ب
أن ي �ق �ط��ع داب ��ره ��ا ف ��ي م �ك��ان �ه��ا ب��وع��ي
املواطنني ،كذلك يجب أن نتصدى لكل
االش��اع��ات ال�ت��ي رب�م��ا أث��ارت �ه��ا أط��راف
مشبوهة للفت من تعاضد الكويتيني
واثارة النعرات ضد اخواننا املقيمني.
ك �م��ا أن �ن��ا ن �ه �ي��ب ب��إخ��وان �ن��ا امل��واط �ن�ين
واملقيمني االلتزام في املكوث بمنازلهم
وع � � � ��دم االخ� � � �ت� �ل ��اط وال � �ت � �ج � �م� ��ع وع� � ��دم
االن�س�ي��اق وراء ال�ه��واج��س غير امل�ب��ررة،
واالن��دف��اع نحو تخزين الغذاء ،فالغذاء
وهلل ال � �ح � �م� ��د م � �ت� ��وف� ��ر وت� �ص ��ري � �ح ��ات
امل �س��ؤول�ين ح��ول ذل��ك حقيقة وص��ادق��ة
وم��ا علينا إال أن نهدأ ونعيش حياتنا
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة م��ع ات �خ��اذ ال�ح�ي�ط��ة وات �ب��اع
ارش� � � � � ��ادات م ��ؤس � �س ��ات ال � ��دول � ��ة وع � ��دم
التهاون واالستهتار بها.

الجمعيات الموقعة
على البيان
الجمعية الثقافية النسائية ،رابطة االجتماعيني ،رابطة
ال��خ��ري��ج�ين ،جمعية ال��ص��ح��اف��ي�ين ،جمعية املقاصد
التعليمية ،جمعية أصدقاء النخلة ،جمعية التمريض،
الجمعية الكويتية للعمل الوطني ،جمعية الكاريكاتير،
الجمعية الكويتية لإلخاء الوطني ،الجمعية الكويتية
للمقومات األساسية لحقوق اإلنسان،
الجمعية الكويتية ل��ل��دف��اع ع��ن امل���ال ال��ع��ام ،الجمعية
الكيميائية ،جمعية التصلب العصبي ،جمعية أعضاء
هيئة ال��ت��دري��س ،جمعية ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ،الجمعية
الوطنية لحماية الطفل ،الجمعية االقتصادية،
الجمعية الكويتية لالعاقة السمعية ،جمعية النحالني،
الجمعية ال��ت��رب��وي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،الجمعية الكويتية
ل��ج��ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ،الجمعية ال��ك��وي��ت��ي��ة لحماية البيئة،
الجمعية الكويتية للدسلكسيا ،الجمعية الكويتية
لتنمية الديموقراطية،
الجمعية الطبية ،جمعية الدكتور الكويتية ،الجمعية
الكويتية لتنمية املنظومة التربوية ،الجمعية الكويتية
ملتابعة وتقييم األداء ال��ب��رمل��ان��ي ،جمعية التحكيم،
جمعية العالج الطبيعي ،رابطة األدباء،
الرابطة الوطنية لألمن األس��ري (رواس���ي) ،الجمعية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن أخ���ط���ار ال���ح���ري���ق ،جمعية
الشفافية،
جمعية املحامني ،جمعية املعلمني ،الجمعية الكويتية
إلداري���ي املؤسسات التعليمية ،جمعية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،نادي الكويت للسينما ،الجمعية
الكويتية لدعم املخترعني ،جمعية الثقافة االجتماعية
(رج�����ال) ،الجمعية ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��خ��دم��ة االج��ت��م��اع��ي��ة،
الجمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني،
الجمعية الكويتية للعمل الوطني ،جمعية املكتبات
واملعلومات ،الجمعية الكويتية للخدمة االجتماعية،
جمعية أهالي الشهداء األس��رى واملفقودين ،جمعية
اإلعالميني ،جمعية علم النفس.
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يتفشى

كورونا

الكويت 05

 8حاالت جديدة ترفع مصابي «كورونا» إلى 112

ُّ
التجول خيار مطروح
«الصحة» :حظر
¶ السند :فحصنا آالف الوافدين خالل  4أيام وتبين خلوهم من الفيروس
مع تسجيل  8حاالت إصابة جديدة بفيروس كورونا امس وارتفاع العدد إلى  112حالة ،فتحت
وزارة الصحة الباب الحتماالت تطبيق حظر التجول في البالد إذا استدعت التطورات ذلك.
ورداً على سؤال سبقلا خالل المؤتمر الصحافي امس حول إمكانية مخاطبة مجلس
الوزراء بشأن تطبيق حظر التجول في البالد ،أكدت الوزارة على لسان ناطقها الرسمي
د .عبد الله السند أن «الصحة» تتابع بشكل مستمر األوضاع الحالية واألحداث العالمية
والمحلية ،وعلى إثرها تتخذ االجراءات الالزمة التي تتوافق مع متطلبات المرحلة ،منوها
بأن قرار حظر التجول هو من الخيارات المطروحة ،ونحن ملتزمون بالقرارات الصادرة من
مجلس الوزراء.
وفيما أعلن السند عن تماثل  9حاالت للشفاء ،أوضح أن الـ  8اصابات الجديدة التي تم
تسجيلها خالل الـ 24ساعة الماضية جميعها لمواطنين 3 ،منهم مرتبطون بالسفر الى
المملكة المتحدة و 3مخالطين لحاالت مرتبطة بالسفر الى هذه الدولة ،فضال عن حالة
قادمة من فرنسا عبر االمارات ،وحالة موجودة في منتزه الخيران مرتبطة بالسفر الى إيران.
عبدالرزاق المحسن

متابعة حثيثة
لتطورات الفيروس
إقليميا ً ودوليا ً
 190قادما ً من نيويورك
خضعوا لكل
اإلجراءات المطلوبة

اشار السند الى انه تم استقبال طائرة
قادمة من نيويورك ويبلغ عدد ركابها
 190قادمًا ،وجرى اتخاذ كل االجراء ات
ال��وق��ائ �ي��ة م ��ن ق �ب��ل ال� �ط ��واق ��م ال�ط�ب�ي��ة
والفنية واالداري� ��ة ،مبينا ان فيروس
ك��ورون��ا ل��م ي�ع��د ح��دث��ا م �ح �ص��ورا في
م �ك��ان م �ع�ين ،ح�ي��ث ت��واج��ه  137دول��ة
ت� � �ح � ��دي وص � � � ��ول ف � � �ي� � ��روس ك � ��ورون � ��ا
امل �س �ت �ج��د ال� �ي� �ه ��ا وع � �ب� ��ور ح� ��دوده� ��ا،
م �ش �ي��را ال ��ى ان ع ��دد ح� ��االت االص��اب��ة
بالفيروس ح��ول العالم بلغ  154الف
حالة ،موزعة على  6اقاليم.

التطورات العاملية

آخر موقف للحاالت

195

مواطنا ً أنهوا الحجر
المؤسسي
في «الخيران»

324

إجمالي المغادرين
للحجر المؤسسي

4

حاالت خرجت
من العناية المركزة

4

حاالت ال تزال باقية
في العناية المركزة

3

حاالت تعتبر حرجة

9

آالف مسحة أخذت
خالل األيام الماضية

فترة الحجر الصحي  324شخصا.
وت� ��اب� ��ع :ه� �ن ��اك  4ح � ��االت خ ��رج ��ت م��ن
العناية امل��رك��زة وبقيت اآلن  4ح��االت
أخرى ،بينهم حالة مستقرة و 3حاالت
تعتبر حرجة ،وهم يعانون من بعض
األم � ��راض امل��زم �ن��ة ،الف �ت��ا إل ��ى أن ع��دد
امل��راك��ز ال�خ��اص��ة ب��ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي 3
مراكز ،كما تجاوز عدد املسحات التي
أخذتها الفرق الطبية  9آالف مسحة.
وعن آخر تحديث لإلجراء ات الوقائية
للقادمني إل��ى الكويت ،ق��ال السند إنه
ي�ك��ون ب��إل��زام�ه��م بالحجر اإلل��زام��ي أو
الحجر املنزلي ،مشيرا إلى أن الحجر
امل� ��ؤس � �س� ��ي اإلل� � ��زام� � ��ي ي �ن �ب �ط��ق ع �ل��ى
ال �ق��ادم�ي�ن م ��ن :م �ص��ر ،ال� �ص�ي�ن ،ه��ون��غ
ك��ون��غ ،س��وري��ا ،ال �ع��راق ،إي ��ران ،كوريا
الجنوبية وإيطاليا.

وع � � ��ن ت � � �ط� � ��ورات ال � �ف � �ي � ��روس ع ��امل� �ي ��ا،
ق� ��ال ال �س �ن��د ان ع� ��دد ال � �ح ��االت خ ��ارج
ج�م�ه��وري��ة ال�ص�ين ب�ل��غ  64ال��ف ح��ال��ة،
ف� ��ي ح�ي��ن ك � ��ان ع � ��دد ال� � �ح � ��االت داخ� ��ل
الصني ما يقارب  81الف حالة ،مشيرا
ال��ى ان اقليم ال�ش��رق امل�ت��وس��ط وال��ذي
ت�ن�ت�م��ي ال �ي��ه ال �ك��وي��ت ي �ض��م  22دول��ة
اعلنت منها  17دولة تواجد الفيروس
بها ،و 5دول لم تعلن بعد ول��م يتأكد
تسجيل اصابة بها.
وزاد السند انه بالنسبة الى الوافدين
امل�س��اف��ري��ن ال��ذي��ن ق��دم��وا ال��ى الكويت
يتم حساب فترة  14يوما لهم ،وهي
الفترة التي يعتقد بانها فترة حضانة
ال� �ف� �ي ��روس ،ول ��ذل ��ك ت ��م اس� �ت ��دع ��اء م��ن
ق� ��دم� ��وا ال � ��ى ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن ت� ��اري� ��خ 27
املاضي فما بعد ،حيث ان هذه الفترة
يعتقد ان�ه��ا ف�ت��رة ح�ض��ان��ة ال�ف�ي��روس
وم� � ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا ي� �ت ��م ظ � �ه� ��ور اع� � ��راض
الفيروس على امل�ص��اب ،الفتا ال��ى انه
وخ� �ل��ال اج � � ��راء ف �ح��ص اآلالف م�ن�ه��م
ع�ل��ى م� ��دار ث�لاث��ة اي� ��ام وح �ت��ى ص�ب��اح
ال� �ي ��وم ال� ��راب� ��ع (ام � � ��س) ،ك ��ان ��ت ج�م�ي��ع
ال �ف �ح��وص��ات وال �ن �ت��ائ��ج س�ل�ي�م��ة ول��م
يثبت وج��ود اي اص��اب��ات بالفيروس
املستجد بينها.

وت��اب��ع أن الحجر امل�ن��زل��ي يطبق على
ج �م �ي��ع ال � �ق� ��ادم �ي�ن إل� � ��ى ال� �ك ��وي ��ت م��ن
جميع ال� ��دول ،الف�ت��ا إل��ى أن املصابني
موجودون في غرف العزل باملستشفى
امل�خ�ص��ص ل��ذل��ك ،أم��ا امل ��وج ��ودون في
م ��راك ��ز ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي ف �ه��م ل�ي�س��وا
م�ص��اب�ين ،وإن �م��ا ه��و إج ��راء اح �ت��رازي
ت�ق��وم ب��ه ال� ��وزارة ب��إل��زام�ه��م بالتواجد
هناك.
وأك� � ��د ال �س �ن��د أن إج � � � ��راء ات ال� �خ ��روج
ألي حالة مشتبه بها تبدأ بعد فترة
ال ت�ق��ل ع��ن أس �ب��وع ،أو ع�ن��دم��ا تغيب
األعراض ملدة  3أيام ،حيث يتم بعدها
أخ� ��ذ امل� �س� �ح ��ات ،م ��ن خ�ل��ال م�س�ح�ت�ين
أوال ،وبعد  24ساعة تؤخذ مسحتان
أخ ��ري ��ان ،م��ؤك��دا أن ج�م�ي��ع امل�س�ح��ات
ال ب��د أن ت �ك��ون خ��ال�ي��ة م��ن ال�ف�ي��روس،
وم��ن ث��م ي�ن�ق��ل ال�ش�خ��ص إل��ى ال�ج�ن��اح
ال �ت��أه �ي �ل��ي مل �ع��ال �ج��ة ب �ع��ض األم� ��راض
التي ليس لها عالقة بالفيروس ،ومن
ثم يتم السماح له بالخروج إلى املنزل
م��ع األخ ��ذ بجميع االح�ت�ي��اط��ات التي
يوصي بها األطباء.

حاالت الشفاء

املوسم الدراسي

وب�ي�ن أن ه �ن��اك  72أل ��ف ح��ال��ة شفيت
م��ن ال �ف �ي��روس ح ��ول ال �ع��ال��م ،ب�ي�ن�ه��ا 9
ف��ي الكويت ،موضحا أن��ه وف��ي نهاية
األس � �ب� ��وع أن� �ه ��ى  195ش �خ �ص��ا ف �ت��رة
ي امل ��ؤس� �س ��ي امل� �ق ��ررة
الحجر الصح 
ل �ه��م ف��ي م �ن �ت��زه ال �خ �ي��ران ،وذل� ��ك بعد
إتمام املدة املحددة بذلك ،والقيام بكل
اإلج ��راء ات الوقائية والتأكد من خلو
جميع ال�ع�ي�ن��ات م��ن ال �ف �ي��روس ،حيث
يصبح بذلك العدد اإلجمالي ملن أنهى

وع��ن إمكانية إن�ه��اء امل��وس��م ال��دراس��ي
وارتباط ذلك بإجراء ات وزارة الصحة
بالتعاون مع نظيرتها التربية ،أوضح
السند أن املسؤولية مشتركة ،كما أن
ه�ن��اك ت�ع��اون��ا وتنسيقا كبيرين بني
ال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة وج�م�ي��ع ال � ��وزارت،
م��ؤك��دا أن «ال�ص�ح��ة» تتابع األوض ��اع
وتوصي وفقا للمستجدات واملعطيات
وال ��وق ��وف ع�ل��ى م��ا ه��و ج��دي��د ،وع�ل��ى
إثرها يتم اتخاذ القرارات.

الحجر املنزلي

المتحدث باسم «األشغال» لـ سبقلا:

فرق الطوارئ تتابع الشكاوى
محمود الزاهي

الفارس متحدثة إلى مسؤولة محطة مشرف شموس العوضي

قال الناطق الرسمي باسم وزارة األشغال والهيئة العامة
للطرق وال�ن�ق��ل ال�ب��ري امل�ه�ن��دس عبد اهلل العجمي إن��ه تم
توجيه ف��رق ال �ط��وارئ التابعة ل �ل��وزارة ب��االل�ت��زام بجميع
اإلج ��راء ات االح�ت��رازي��ة وتعليمات وزارة الصحة ف��ي هذا
الشأن خالل املرحلة الحالية.
وأض��اف العجمي في تصريح لـ سبقلا أن ف��رق الطوارئ
ف��ي وزارة األش�غ��ال العامة ه��ي ف��رق عمل تابعة ل�ل�إدارات
املشرفة على األعمال ،وتعمل بنظام التناوب وعلى مدار
الساعة وطوال أيام األسبوع وتهتم باملحافظة على سالمة
امل�ح�ط��ات بشكل ك��ام��ل وال�ت��أك��د م��ن آل�ي��ة عملها بالكفاء ة
املطلوبة وذلك للحفاظ على املمتلكات العامة.
ولفت ال ��ى أن ال �ف��رق ت�ه�ت��م ب��ال�ت��أك��د م��ن ن�ظ��اف��ة الشبكات
ال �خ��اص��ة ب��ال �ص��رف ال �ص �ح��ي وسل��ام �ت �ه��ا وم �ت��اب �ع��ة أي
شكوى ترد لوزارة األشغال العامة بهذا الخصوص سواء
من خ�لال البالغات التي ت��رد إل��ى الخط الساخن لطوارئ
األشغال ( )150أو رقم وات��س اب ال��وزارة أو عبر التطبيق
الذكي للوزارة او موقعها اإللكتروني.

البيانات الرسمية لوزارة الصحة

قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة السبت
عقد مجلس الوزراء اجتماعه االستثنائي أول من امس برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد في إطار مواجهة تطورات
انتشار فيروس كورونا املستجد ،وفيما يلي أبرز قراراته:

1

إغالق المجمعات التجارية ومراكز التسوق (الموالت) واألسواق العامة
باستثناء منافذ البيع التموينية والغذائية.

2
3
4

إغالق مراكز وصاالت الترفيه والتسلية ولعب األطفال.
إغالق الصالونات النسائية والرجالية.
عدم السماح باستقبال أكثر من خمسة عمالء بوقت واحد داخل
المطعم أو المقهى ،وفي حال االنتظام بطابور انتظار يتم االلتزام بترك
مسافة ال تقل عن متر بين كل شخص وآخر.

 06الكويت
مشعل األحمد :جهود مضاعفة
لتجاوز الظروف االستثنائية

كورونا

يتفشى

اإلثنين  21رجب  1441هـ •  16مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16740

شدَّ د على أن األمور ُمطمئنة ..والحذر مطلوب في مواجهة «كورونا»

صباح الخالد :مصداقية «الصحة»
ً
ً
دولية
معة
منحت الكويت ُس
¶ األمير وجَّ ه الحكومة بأال تدَّ خر جهداً في مواجهة الوباء

مشعل األحمد متوسطاً خريجي الحرس الوطني

أعرب نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل
األح �م��د ع��ن ت �ق��دي��ره ل�ج�ه��ود ال��دول��ة امل�ض��اع�ف��ة
لتجاوز هذه الظروف االستثنائية الحتواء أزمة
فيروس كورونا املستجد والخروج منها ،مشيرًا
إلى أننا جميعًا نعمل من أجل الكويت.
جاء ذلك خالل استقبال األحمد ضباط الحرس
ال��وط �ن��ي ال� �ج ��دد ،خ��ري �ج��ي ال��دف �ع��ة  7م ��ن كلية
ال��زع �ي��م م �ح �م��د ب ��ن ع �ب��د اهلل ال �ع �ط �ي��ة ال �ج��وي��ة،
والدفعة  15من كلية أحمد بن محمد العسكرية
في قطر.
وأل �ق��ى األح �م��د ك�ل�م��ة ب��دأه��ا ب��ال�ت�ض��رع إل��ى اهلل
تعالى ببالغ ال��دع��اء أن يحفظ الكويت العزيزة

م��ن ك��ل م�ك��روه وس��وء ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف الحالية
التي يمر بها العالم.
ون �ق��ل األح �م��د ل�ل�ض�ب��اط ال �ج��دد ت �ه��ان��ي رئ�ي��س
ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي س �م��و ال �ش �ي��خ س��ال��م ال �ع �ل��ي،
م � �ش ��ددا ع �ل��ى ت��رس �ي��خ ال ��رك ��ائ ��ز وال� �ق� �ي ��م ال �ت��ي
يجب أن يتسلحوا بها اب�ت��داء من غ��رس عقيدة
راس �خ ��ة ل �ل��دف��اع ع ��ن ق��دس �ي��ة ال��وط ��ن وأراض �ي��ه
وت�ح�ق�ي��ق األم ��ن واألم � ��ان مل��واط �ن �ي��ه ،م�ت�ع��اون�ين
وك��اف��ة منتسبي ال�ح��رس ال��وط�ن��ي م��ع إخوانهم
ف��ي وزارت ��ي ال��دف��اع وال��داخ�ل�ي��ة واإلدارة العامة
ل�لإط �ف��اء ف��ي ظ��ل ق �ي��ادة ال �ق��ائ��د األع �ل��ى ل�ل�ق��وات
املسلحة سمو أمير البالد.

الخالد مترئساً االجتماع األمني بحضور الصالح والنهام

ب� �ي� �ن� �م ��ا أش� � � � ��اد رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال� � � � � ��وزراء ،س �م ��و ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
ال � �خ ��ال ��د ،ب� � � ��أداء وزارة ال �ص �ح��ة
ُ
وح �س��ن م��ا ت�ن� َّ�ب��أت ب��ه ملستجدات
ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا وت �خ �ط �ي �ط �ه��ا
ال�ج�ي��د مل��واج�ه�ت��ه ،ط �م��أن ب ��أن كل
األمور تسير بأفضل صورة.
جاء ذلك على هامش زيارة الخالد
ل� � ��وزارة ال �ص �ح��ة أم� ��س ،ب�ح�ض��ور
ال��وزي��ر الشيخ د.ب��اس��ل الصباح،
ح �ي��ث ال �ت �ق��ى ال� �ق� �ي ��ادات ال�ط�ب�ي��ة؛
للوقوف على اإلج��راءات الوقائية
واالح � � �ت� � ��رازي� � ��ة واالس� � �ت� � �ع � ��دادات
التي تقوم بها ال��وزارة؛ للحد من
انتشار فيروس كورونا املستجد
(كوفيد ـــ .)19
واس �ت �ه��ل س �م ��وه ال �ل �ق��اء ب�ك�ل�م��ة،
نقل خاللها رسالة من سمو أمير
ال� �ب�ل�اد ،م�ت�ض�م�ن��ة ش �ك��ر وت�ق��دي��ر
سموه وإشادته بالدور الذي تقوم
به وزارة الصحة في مواجهة وباء
فيروس كورونا املستجد (كوفيد
  ،)19م�ش�ي��را ال ��ى أن توجيهاتس�م��و األم �ي��ر ل�ل�ح�ك��وم��ة واض �ح��ة
بأن ال تدخر جهدا ،وال تبخل بما
لديها من إمكانيات في مواجهة
هذا الوباء.
وق ��ال س �م��وه إن امل�ص��داق�ي��ة التي
ّ
تحلت بها وزارة الصحة أعطت
الكويت سمعة دولية في تعاملها
م��ع وب��اء ف�ي��روس ك��ورون��ا ،مبينا
أن ال � �ك� ��وي� ��ت م� �ن ��ذ ال� � �ي � ��وم األول
التزمت الشفافية واملصداقية في
كل األمور ،وما يترتب على ذلك.
وأك� � � ��د س � �م� ��وه أن ق � � � ��راءة وزارة
ال �ص �ح��ة وت �ن� ُّ�ب��ؤه��ا ل �ل �ح��دث ك��ان��ا
َ
دق �ي��ق�ين ،وف��ي االت �ج��اه الصحيح
وام�ك��ان�ي��ات ال��دول��ة كلها ستكون

َّ
مسخرة في مواجهة ه��ذا الوباء،
مبينا أن املسؤولية على عاتقنا
ج�م�ي�ع��ا ،ون �ح��ن ف��ري��ق واح� ��د في
العمل ،من أجل احتواء هذ الوباء.
وق��ال :ما ن��راه ونلمسه من تفشي
ه � ��ذا ال � ��وب � ��اء أش� �ب ��ه ب� � ��رأس ج�ب��ل
الجليد ،اال أن عمقه ومداه ما زاال
غ�ي��ر م �ع��روف�ين ،وال نعلم إل��ى أي
مدى سيستمر.
وت ��اب ��ع ال �خ��ال��د :ع�ل�ي�ن��ا أن نعمل
ل�لأف�ض��ل ،وأن ن�ت��وق��ع ال�ك�ث�ي��ر من
االح� �ت� �م ��االت ج � ��راء ه� ��ذا ال ��وب ��اء،
وه ��و م��ا ي��دع��ون��ا إل ��ى التخطيط
املدروس في مواجهة االحتماالت
ال � �ص � �ع � �ب� ��ة وال� � �س� � �ي� � �ئ � ��ة ،م� �ش� �ي ��دا
بتجاوب املواطنني واملقيمني مع
ارش� ��ادات وزارة ال�ص�ح��ة ف��ي ه��ذا
الشأن.
وأش ��ار س�م��وه ال��ى أن ال�ع��دي��د من
ال��دول ومنها دول كبيرة اتخذت
اج� � � � ��راءات م � �ش ��ددة وق ��اس� �ي ��ة ف��ي
مواجهة الوباء من حجر الى عزل
وف��رض حالة ال �ط��وارئ ،موضحا
أن ال �ك ��وي ��ت ات� �خ ��ذت اج ��راءات� �ه ��ا
وفق قراءة وزارة الصحة للوضع،
وإن كانت بعض اإلج��راءات كانت
ق��اس �ي��ة ،ل �ك��ن أرح� ��م م ��ن أن ن�ت��رك
األم��ور من دون األخ��ذ باملسببات
ومعالجتها على الفور.
وأش ��اد س�م��وه بالجهود الكبيرة
وامل �ش �ه��ودة ل�ل�ع��ام�ل�ين ف��ي وزارة
ال � �ص � �ح � ��ة وك � � � ��ل أج � �ه � ��زت � �ه � ��ا ف��ي
م��واج �ه��ة وب� ��اء ف �ي ��روس ك��ورون��ا
امل� �س� �ت� �ج ��د (ك� ��وف � �ي� ��د  )19 -م �ن��ذ
اليوم األول ،اضافة ال��ى استمرار
ع � �م� ��ل امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وامل� � ��راك� � ��ز
واملستوصفات بتقديم خدماتها
للمواطنني واملقيمني.

«الداخلية» :فتحنا باب التطوع
تلبية لرغبة المواطنين
محمد إبراهيم
اك��د مصدر أمني أن وزارة الداخلية ليست بحاجة ال��ى متطوعني،
ً
لكنها فتحت ب��اب ال�ت�ط��وع ن ��زوال ع�ن��د رغ�ب��ة ب�ع��ض امل��واط �ن�ين في
املشاركة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البالد والعالم أجمع.
وق��ال امل�ص��در ل�ـ سبقلا :إن الداخلية مكتفية بقطاعاتها ،وق��ادرة
على القيام بواجباتها على اكمل وجه ،ولديها العديد من الخطط
واالستراتيجيات املوضوعة ملواجهة الطوارئ واألزمات.
واوض��ح ان القيادة العليا ل��وزارة الداخلية ملست رغبة كبيرة من
قبل املواطنني في التطوع ومساعدة رج��ال األم��ن في ظل الظروف
الراهنة ،ولذلك قررت فتح باب التطوع.

ضبط مصري أساء إلى اإلجراءات
تمكن رجال إدارة البحث والتحرى في محافظة األحمدى من ضبط
شخص من فئة البدون بالقرب من دوار كبد أمس ،بعد ان قام باطالق
النار عليهم.
وقال مصدر أمني :إن رجال املباحث نجحوا في محاصرته وضبطه،
وتبني انه صادر بحقه حكم بالحبس ملدة  3سنوات ،ومطلوب على
ذم��ة ع��دة قضايا (سرقة -تهديد بالقتل -حريق عمد -دخ��ول مسكن
واعتداء بالضرب).
من جانب آخر ،تمكن رجال مباحث الجرائم االلكترونية من القبض
ع�ل��ى مقيم م�ص��ري ق��ام ب�ب��ث م�ق��اط��ع ف�ي��دي��و حملت إس ��اءة للكويت
وشعبها واإلج��راءات التي تقوم بها الحكومة في مواجهة فيروس
كورونا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ام��س ،ان إدارة مكافحة الجرائم
االل �ك �ت ��رون �ي ��ة رص� � ��دت ع� � ��ددا م ��ن ال �ف �ي ��دي ��وه ��ات امل �س �ي �ئ��ة ل�ل�ك��وي��ت
وحكومتها ،وب�ع��د تتبعها تبني أن واف �دًا ق��ام بنشرها ف��ي حسابه
بموقع التواصل االجتماعي « ،»TikTokوعلى ال�ف��ور قامت اإلدارة
بتتبع الوافد والتعرف عليه وعمل كمني له والقبض عليه ،وبمواجهة
الوافد بالفيديوهات ،أقر بأنه من قام بتصويرها ونشرها بحسابه.

السماح بسريان البطاقات
المنتهية الصالحية للبدون
أعلن الجهاز املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية
عن مبادرته بالتواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة ،طالبًا
منها ال�س�م��اح ب�س��ري��ان ال�ب�ط��اق��ات املنتهية ال�ص�لاح�ي��ة وتسهيل
معامالت حامليها ،وذلك حتى إشعار آخر.
وقال الجهاز املركزي إن هذا اإلجراء من شأنه استمرار التمتع بكل
ال�خ��دم��ات الطبية ف��ي ك��ل امل��راك��ز الصحية ،وال�ح�ص��ول على امل��واد
التموينية ،وإجراء جميع الخدمات املصرفية ملن يحملون بطاقات
منتهية الصالحية ولم يقوموا بتجديدها حتى اآلن ،مشيرًا إلى
أن هذه املبادرة تأتي في ظل الظروف االستثنائية التي تعيشها
البالد.

 ..واجتماع «الصحة» بحضور باسل الصباح ومصطفى رضا

ً
دقيقا ..وفي االتجاه الصحيح
¶ تنبُّؤ الوزارة للحدث كان
ِّ
لنفكر في كيفية التعامل مع استدامة الوباء
¶
¶ المخزونان الطبي والغذائي يكفيان لمدة طويلة ..والتخطيط الجيد آتى ثماره
¶ رجال «الداخلية» في الخطوط األمامية ..ويعملون على بث الطمأنينة
وت � ��رأس ال �خ��ال��د اج �ت �م��اع��ا أم�ن�ي��ا
م ��وس� �ع ��ا أم� � ��س ب� �ح� �ض ��ور ن��ائ��ب
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء أن � ��س ال �ص��ال��ح
وكبار القيادات األمنية ،وذلك في
االدارة العامة للعمليات املركزية
بوزارة الداخلية.
وأك � ��د خ �ل�ال االج �ت �م ��اع أن ه�ن��اك
ت��وج�ي�ه��ات م��ن س�م��و أم �ي��ر ب�ع��دم

ادخ � � � � ��ار أي ج � �ه ��د وت� ��وف � �ي� ��ر أي
إمكانات ،س��واء مادية أو غيرها،
ملواجهة كورونا.
وشدد على الدور املهم والحيوي
ل �ل �ج �م �ي��ع ف� ��ي وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة
ونشاطهم في الخطوط األمامية
وامل� �س ��ان ��دة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال� �ق ��رارات
القاسية التي اتخذت في مواجهة
ه��ذا الوباء القاسي والتعامل مع
ت�ع��دد امل �ه��ام .وق��ال ال�خ��ال��د «نحن

ف��ي ال�ك��وي��ت ن�س�ت��ورد ك��ل أم��ورن��ا،
لكن الحمد هلل بسبب تخطيطنا
ف ��ي ال �س��اب��ق وت�خ�ط�ي�ط�ن��ا إلدارة
ه ��ذه األزم � ��ة ل��دي�ن��ا م �خ��زون ك��اف
وواف مل� � � ��دة ط � ��وي� � �ل � ��ة ،ول ��دي� �ن ��ا
املخزون الطبي والغذائي ولدينا
ت �خ �ط �ي��ط ي ��ؤت ��ي ث� � �م � ��اره ..ال �ي ��وم
األم� � ��ور م�ط�م�ئ�ن��ة ل �ك��ن ع �ل �ي �ن��ا أن
نتعامل م��ع ه��ذه األزم��ة الصحية
بكل حذر.
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طبيبة تفحص أحد متطوعي «الدفاع المدني»

تنظيم في الدخول

سبقلا شهدت اإلجراءات في أرض المعارض لليوم الرابع
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ُ
آالف مقيم فحصوا ..وال إصابات بينهم

خالد الحطاب

ل �ل �ي��وم ال ��راب ��ع ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ،ت��واص��ل ام��س
ف �ح��ص امل�ق�ي�م�ين ال �ق��ادم�ي�ن م��ن ال� �خ ��ارج في
أرض امل�ع��ارض وس��ط ه��دوء م�ل�ح��وظ ،حيث
انخفضت أع ��داد امل��راج�ع�ين م�ق��ارن��ة ب��األي��ام
املاضية.
وق� � ��ال م� �ص ��در ط �ب��ي ل � �ـ سبقلا إن إج �م��ال��ي
م��ن خضعوا للفحص بلغ  7آالف مقيم من
ج �ن �س �ي��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،م ��ن ال �ق��ادم�ي�ن م �ن��ذ 27
فبراير املاضي.
واشار إلى أن املركز استقبل السبت املاضي
 4500مقيم ،أغلبهم من الجنسيات السورية
وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وامل �ص��ري��ة ،وه ��م ال�ق��اط�ن��ون في
محافظة ال�ف��روان�ي��ة ،بينما يتواصل فحص
املقيمني في محافظة حولي اليوم.
واك� ��د امل �ص ��در أن ال �ف �ح��وص��ات ال �ت��ي ج��رت
ع�ل��ى امل�ق�ي�م�ين ش�م�ل��ت ن��وع�ي�ن :األول فحص
ال�ح��رارة ،والحصول على البيانات الخاصة
بهم ،وتاريخ سفرهم ومخالطيهم ،أما اآلخر
وهو األدق ،فيشمل فحصهم عن طريق اخذ
مسحة منحهم للتأكد من سالمتهم الكاملة.

حاالت اشتباه
وف ��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��وج��ود ح ��االت اش �ت �ب��اه أو
اص ��اب ��ات ب�ي�ن ص �ف��وف امل �ق �ي �م�ين امل�ت�ق��دم�ين
ل �ل �ف �ح��ص ،أورد امل� �ص ��در أن ه �ن��اك ع�لام��ات
ي �ت��م ت �ح��دي��ده��ا ط�ب�ي��ا ل �ل �م��راج �ع�ين ،أب��رزه��ا
السعال املستمر والحرارة ،اضافة إلى حاالت
اره ��اق او ج�ح��وظ ف��ي ال�ع�ين واح �م��رار ،وفي
ح� ��ال ت �ح �ق��ق ه� ��ذه ال� �ع�ل�ام ��ات ع �ل��ى امل ��راج ��ع

الفحص مستمر
للقاطنين
في حولي اليوم
 4500إجمالي
المراجعين
من سكان الفروانية
يتم تحويله مباشرة إل��ى قسم معني داخل
مركز الفحص الخذ مسحة واالطمئنان على
وضعه الصحي.
وزاد :تم االشتباه في بعض الحاالت ،لكن لم
يثبت عليها اصابتها بفيروس كورونا بعد
اتمام اجراءات الفحص واخذ املسحات منها
على مدى االيام املاضية.

طواقم جاهزة
وك��ان م��ن ال�لاف��ت ،خ�لال ج��ول��ة سبقلا أمس
على مركز الفحص ،وجود طواقم متخصصة
من جهات الدولة بدءا من وزارة الصحة التي
وضعتهم على مدخل املركز ،م��رورا بفحص
الحرارة والحصول على البيانات.

رجال الداخلية
وف���رت وزارة الداخلية طاقما متكامال م��ن ال��ض��ب��اط واالف����راد ،ال��ذي��ن نظموا عملية دخ��ول
املراجعني ،واغالق املمرات والطرق بشكل تنظيمي في ظل وجود قياديني أمنيني موجودين
ف��ي موقع الفحص .كما حضر متطوعو فريق االن��ق��اذ الكويتي وال��دف��اع امل��دن��ي والكشافة
الكويتية ،حيث شاركوا في عمليات التنفيذ بجانب جهات الدولة.

تعاميم جديدة
ج��رى تعميم على مركز الفحص بعدم استقبال القادمني إل��ى البالد قبل  1م��ارس ،لعدم
الحاجة إلى ذلك ،ولم يستقبل املركز امس أي جنسيات غير اللبنانية والسورية واملصرية.

ِّ
وتقدم
 6مقاهٍ مفتوحة
«الشيشة» ..رغم الحظر

!

العامر خالل إشرافه على إغالق صالون حالقة مخالف (تصوير :بسام زيدان)

رغم القرارات واإلجراءات الحكومية الرامية
إلى منع انتشار فيروس كورونا ،ضبطت
مقاه مفتوحة
اللجنة الثالثية أول من أمس ِ 6
وت��ق��دم الشيشة للمواطنني وامل��ق��ي��م�ين ،في
محافظتي ال��ف��روان��ي��ة وح��ول��ي .واستمرت
ال��ح��م��ل��ة أك���ث���ر م����ن  5س����اع����ات م��ت��واص��ل��ة،
ب��م��ش��ارك��ة «ال��داخ��ل��ي��ة» و«ال��ب��ل��دي��ة» والهيئة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ،وش��م��ل��ت ع����ددًا من
امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة وامل��ق��اه��ي امل��خ��ال��ف��ة ل��ق��رار
اإلغ���ل��اق خ��ل�ال ال���ف���ت���رة ال��ح��ال��ي��ة وامل��ع��اه��د
الصحية.
وخالل الحملة التي شهدتها سبقلا ،جال
اعضاء اللجنة الثالثية على ما يقارب 70
منشأة تجارية للتأكد من ال��ت��زام العاملني
فيها ب���ق���رارات مجلس ال�����وزراء والتعاميم
ال��خ��اص��ة ب���األزم���ة ال��ح��ال��ي��ة ،وج����رى إغ�لاق
 16منشأة اداري���ا ،منها م��ق ٍ��اه وصالونات
حالقة ومعاهد مساج .وب��دءا من خيطان،
قاد الحملة نائب املدير العام للبلدية لشؤون
محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م.عمار
العمار ورئ��ي��س قسم اإلزال���ة ف��ي الفروانية
م.ف��ه��د امل���وي���زري ال��ح��م��ل��ة ،ح��ي��ث ت��م ضبط
حالقني يعملون من دون تراخيص ،عالوة
ع��ل��ى ع���دم ال��ت��زام��ه��م بالتعليمات الخاصة
بالوقاية الصحية والتعقيمية.

أما الجوالت التي قامت بها اللجنة الثالثية
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��س��امل��ي��ة وح����ول����ي ،ف��ان��ط��ل��ق��ت
ب��م��م��ث��ل ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م��ح��م��د ال��ظ��ف��ي��ري
ووج��ود ضباط وأف��راد من وزارة الداخلية
ومباحث ش��ؤون اإلق��ام��ة ،إل��ى جانب بلدية
م��ح��اف��ظ��ة ح��ول��ي وال��س��امل��ي��ة ،ح��ي��ث مثلها
رئيس الفريق أحمد رمضان ،وبدأت الجولة
ع��ل��ى مجموعة م��ن امل��ق��اه��ي امل��ت��واج��دة في
األدوار ال��ع��ل��وي��ة م��ن امل��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة.
ورصد في عدد من مناطق الساملية وجود
مقاه مفتوحة ،تم اغالقها ادرايا الى جانب
معاهد رجالية ،تقدم خدمات املساج ،عالوة
على وجود مجموعة من العمالة املخالفة.
وب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن م��ج��م��ع��ات ت��ج��اري��ة في
ال��س��امل��ي��ة ،انطلق ف��ري��ق اللجنة إل��ى منطقة
ح��ول��ي ،وت��ح��دي��دا ف��ي ش����ارع اب���ن خ��ل��دون،
ح��ي��ث رص���د وج���ود مقهيني ي��ع��م�لان ،وت��م
غ��ل��ق��ه��م��ا ت���ج���اري���ا ،وات����خ����اذ اج���������راءات م��ع
عمالتهما املخالفة.
وك����ان����ت ال��ح��ص��ي��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ف����ي ج����والت
ح���ول���ي وال��س��امل��ي��ة اغ��ل��اق  3م���ق���اه وم��ع��ه��د
صحي لخدمات املساج ،عالوة على تحويل
بطاقات املقيمني املخالفة لقانون العمل إلى
مباحث ش��ؤون اإلق��ام��ة الت��خ��اذ اإلج���راءات
الخاصة بحقهم.

كوادر نسائية كويتية ..تحية ثقة وإنجاز (تصوير :بسام زيدان)

وكيل «الشؤون» يطمئن عبر سبقلا:

ال تقلقوا ..مخزون األغذية بخير
ك�ث�ف��ت وزارة ال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وق�ط��اع
التعاون على م��دى األي��ام املاضية حمالتها
على الجمعيات التعاونية لالطمئنان على
امل��واد الغذائية وض�م��ان ت��واف��ره��ا فضال عن
االطالع على املخزون االستراتيجي والتأكد
من توافره بالكميات املطلوبة التي تكفي ملدة
 6أشهر على األقل وقت األزمات.
ومنذ ي��وم األرب�ع��اء امل��اض��ي وبشكل يومي
يجتمع قياديو ال ��وزارة ف��ي غ��رف��ة عمليات
م�ش�ت��رك��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ص��دي��ق إل ��ى ج��ان��ب
وزارة ال �ت �ج��ارة وات �ح��اد ال�ج�م�ع�ي��ات وي�ت��م
ت� � � ��دارس ب �ع ��ض امل �ل�اح � �ظ ��ات ال � � � � ��واردة م��ن
األس��واق والعمل على وض��ع حلول عاجلة
وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا س��ري �ع��ا ت �ف��ادي��ا ألي م�ش�ك�لات
وت�ن�ف�ي��ذ ق � ��رارات م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال�خ��اص��ة
باألزمة الحالية.
وط �م ��أن وك �ي��ل وزارة ال� �ش ��ؤون ع�ب��دال�ع��زي��ز
شعيب ع�ل��ى ه��ام��ش ج��ول�ت��ه ع�ل��ى جمعيات
ت �ع��اون �ي��ة ب ��أن امل� �خ ��زون االس �ت��رات �ي �ج��ي من
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة وامل�ع�ق�م��ات ب�خ�ي��ر ،م��ؤك��دا لـ
سبقلا ت��واف��ر امل �خ��زون ووج� ��ود ت �ع��اون من
قبل الجمعيات بشأن ذلك.
وأض��اف شعيب ان الجولة على التعاونيات
ك ��ان ال �ه ��دف م�ن�ه��ا ت�ف�ق��د امل� �خ ��زون ال �غ��ذائ��ي
واالس�ت��رات�ي�ج��ي وإج� ��راءات األم��ن والسالمة
املطلوبة خالل هذه الفترة من ناحية التعقيم
والحفاظ على النظافة.
وب�ش��أن وج��ود خطة عمل لتنظيم وتنسيق
ال�ت�س��وق داخ ��ل ال�ج�م�ع�ي��ات مل�ن��ع التجمعات
ك �ش ��ف ش �ع �ي��ب أن ال � �ش � ��ؤون ع �ل ��ى ت�ن�س�ي��ق
مستمر مع التعاونيات لوضع خطة تخص
ك��ل ج�م�ع�ي��ة ع�ل��ى ح ��دة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بحجم
وأع � ��داد ال �ك��اش �ي��ري��ة ،م�ب�ي�ن��ا أن ال��وض��ع في

الرشيدي يتفقد مخازن جمعية السالمية

ال�ج�م�ع�ي��ات ط�ب�ي�ع��ي وه � ��ادئ وال ي��وج��د أي
تدافع ،األمر الذي يدعو إلى اإلطمئنان.

قطاع التعاون
ب � ��دوره ،أك ��د وك �ي��ل وزارة ال �ش��ؤون امل�س��اع��د
ل�ق�ط��اع التخطيط وال�ت�ط��وي��ر اإلداي ووك�ي��ل
ق �ط��اع ال �ت �ع��اون ب��ال��وك��ال��ة س��ال��م ال��رش �ي��دي
ات � �خ ��اذ ال� � � � ��وزارة م �ن��ذ ب � ��دء ص� � ��دور ق� � ��رارات
مجلس الوزراء بشأن مواجهة مرض فيروس

ك � ��ورون � ��ا وان � �ت � �ش� ��اره ف� ��ي ت �ف �ع �ي��ل خ�ط�ط�ه��ا
ال �خ��اص��ة ب��ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة وم��راق�ب��ة
األداء وتوجيه البعض لتصويب املالحظات
ليكون األداء ايجابيا بعيدا عن عنصر الهلع
أو الخوف.
وأض � � ��اف ال ��رش� �ي ��دي ل � �ـ سبقلا أن م�ف�ت�ش��ي
قطاع ال�ت�ع��اون ن�ف��ذوا منذ اللحظات األول��ى
ج ��والت� �ه ��م ال �ت �ف �ت �ي �ش �ي��ة ل �ل �ت��أك��د م ��ن ال �س �ل��ع
األساسية وال�ض��روري��ة ،وه��م مستمرون في

إقبال على المعكرونة والمعلبات
بني سالم الرشيدي أن الجمعيات التعاونية ومنذ فترة طويلة بالتعاون مع وزارة الشؤون وتعاميمها
كانت مستعدة ملواجهة األزمات من خالل توفير املخزون االستراتيجي من املواد الغذائية .وأشار
إل��ى ان��ه م��ع ازم���ة ف��ي��روس ك��ورون��ا ج��رت مضاعفة االس��ت��ع��داد م��ن قبل الجمعيات وت��وف��ي��ر امل��واد
االساسية ،والتي تالقي اقباال بأعداد اكبر ،وهو ما تبني للمفتشني من خالل جوالتهم املستمرة.
وذكر أن اإلقبال الذي تشهده الجمعيات مرتبط بـ «املعلبات ،األرز،املعكرونة ،الزيوت ،الطحني» وهي
متوافرة بشكل كبير في منافذ البيع.

عملهم حتى اليوم ،مؤكدا أن الوضع مطمئن
ف��ي ج�م�ي��ع ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة م��ن دون
استثناء حتى هذه اللحظة.
وذك ��ر أن ال �ف��رق التفتيشية ل�ق�ط��اع ال�ت�ع��اون
جالت كذلك على مخازن الجمعيات للتأكد
م��ن وج� ��ود ال �س�ل��ع االس��اس �ي��ة وال �ض��روري��ة،
والتي عليها اقبال من املستهلكني ،الفتا إلى
أن تلك املواد متوافرة بكميات وفيرة.
ول�ف��ت إل��ى أن «ال �ش ��ؤون» و«وزارة ال�ت�ج��اره
وات �ح��اد الجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة» يجتمعون
ي��وم �ي��ا م ��ن خ�ل��ال غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات م�ش�ت��رك��ة
ف � ��ي م �ن �ط �ق ��ة ال � �ص� ��دي� ��ق ب� � � � � ��وزارة ال� �ت� �ج ��اره
إلدارة وم�ت��اب�ع��ة امل�لاح �ظ��ات ال � ��واردة ب�ش��أن
ال�ج�م�ع�ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة وامل � ��واد االس��اس �ي��ة،
ويتم اتخاذ القرار املناسب بشأنها وايجاد
الحلول السريعة لها وتطبيقها على ارض
الواقع لتجاوز أي مشكلة.
وتابع :ال مشكالت أو مالحظات موجودة في
الجمعيات التعاونية ،بل إن العمل التعاوني
الحقيقي ظهر خ�لال ال��وض��ع الحالي وازم��ة
ك��ورون��ا بالتكاتف وال�ت�لاح��م وال�ت�ع��اون بني
القائمني على الجمعيات والغرفة املشتركة
م��ن الجهات الحكومية وص��وال إل��ى تحقيق
املصلحة العامة من أجل الكويت.

األرفف الفارغة
وب� � �ش � ��أن وج � � � ��ود ارف � � � ��ف ف � ��ارغ � ��ة ف � ��ي ب �ع��ض
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ،ق� ��ال ال ��رش� �ي ��دي ت��م
ال�ت�ع�م�ي��م ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال�ت�ع��اون�ي��ات ب �ض��رورة
م �ت��اب �ع��ة امل� � ��واد ال �ت��ي ت�ل�اق��ي اق� �ب ��اال م ��ن ق�ب��ل
املستهلكني وتزويد أرففها باملواد من املخازن
أوال بأول حتى ال يتم نفادها.

(خ .ح)
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يتفشى

قطر أوال ً تليها البحرين والكويت فالسعودية ثم اإلمارات ..وأخيراً عُ مان

في الوقت الذي تمدد فيه
فيروس كورونا بصورة كبيرة
امس ،ضاعفت دول مجلس
التعاون الست إجراءاتها
المشددة في مواجهة
الوباء ،وفق تعليمات
منظمة الصحة العالمية
التي جددت إشادتها
باإلجراءت الكويتية.

«كورونا» في الخليج:

 900مصاب ..والمتعافون 108

ومع ارتفاع أعداد المصابين
في الدول الست إلى 900
حالة حتى يوم امس،
أعلنت السلطات الصحية
عن إجراءات جديدة لمنع
انتقال العدوى ،وأضحت كل
االحتماالت مفتوحة على
صعيد الدوام في الجهات
المعنية ،بجانب إنهاء العام
الدراسي وتعطيل الكثير
من األنشطة المعتادة.

¶ الكويت تفوقت بالعزل المؤسسي والسعودية بإغالق المنافذ منذ اللحظة األولى ..واإلمارات بنظام «جي سي إي»
عبدالرزاق المحسن
احتلت قطر املرتبة األول��ى من حيث أع��داد املصابني
ب � �ـ 401ح��ال��ة ،ت�ل�ت�ه��ا ال �ب �ح��ري��ن ب� � �ـ ،166وث��ال �ث��ا حلت
ال�ك��وي��ت ب� �ـ ،112فالسعودية ب �ـ103ح��االت ،ف��اإلم��ارات
بـ ،98وأخيرا سلطنة عمان بـ 20حالة حتى ظهر امس.
وتكشف القراءة في اإلجرءات تفوق الكويت في العزل
املؤسسي والرعاية املقدمة في املحاجر الصحية منذ
اكتشاف الفيروس ،بينما تفوقت اإلمارات في بعض
اإلج��راءات األخ��رى منها نظام الـ«جي سي اي» الذي
تخضع ملعياره جميع املنشآت الصحية على مستوى
الدولة ،وهو من أعلى املعايير الصحية في العالم.
أم� ��ا ال �س �ع��ودي��ة ف �ق��د ت �م �ي��زت ب��أن �ه��ا أغ �ل �ق��ت ج�م�ي��ع

ح ��دوده ��ا م �ن��ذ ب��داي��ة ظ �ه��ور ال �ف �ي��روس ،م �م��ا أس�ه��م
ُ
ف��ي ت�ق�ل�ي��ل ع ��دد ال� �ح ��االت امل �ص��اب��ة م �ق��ارن��ة ب��ال��دول
األخرى ،وتشابهت اإلجراءات في كل من سلطة عمان
والبحرين وقطر.

إجراءات مشددة
وم �ن��ذ ظ �ه��ور ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ف��ي الصني
منتصف ديسمبر  ،2019س��ارع��ت ال�ك��وي��ت باتخاذ
إج� ��راءات م �ش��ددة ف��ي سبيل م��واج�ه��ة ال �ف �ي��روس ،اال
ان ه ��ذه االج� � ��راءات ل��م ت�م�ن��ع م��ن ت �س��رب االص��اب��ات،
وتسجيل عشرات اإلصابات.
وت �ن��وع��ت اج� � ��راءات ال� � ��وزارة ع �ل��ى اك �ث��ر م��ن ص�ع�ي��د،
م��ن خ�ل�ال االس �ت �ع��دادات ع�ل��ى صعيد امل�ن��اف��ذ البرية

قطر
 -تعليق الرحالت الجوية لمدة اسبوعين.

المتعافون

 إغالق صاالت عرض السينما والمسارح ومناطق ألعاب األطفال. -إيقاف وسائل المواصالت العامة.
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 75 -مليار ريال محفزات مالية للقطاع الخاص.

397

 -تأجيل األقساط للمقترضين لمدة ستة أشهر.

ال وفيات

املحاجر الصحية
وقبل تسجيل اكثر من حالة مصابة بالكورونا ،لجأت
وزارة الصحة الى تخصيص محاجر في مستشفى
ج��اب��ر وم�ن�ت��زه��ي ال �خ �ي��ران وال �ج��ون ،وأن �ه��ى الحجر

البحرين

المصابون

401

والبحرية والجوية ،وتوفير االجهزة واملعدات الالزمة
لفحص الوافدين والقادمني الى البالد من جميع دول
العالم ،فبينما وفرت «الصحة» اطباء وممرضني على
مستوى ع��ال ف��ي ع�ي��ادات امل�ط��ار ،ع�لاوة على اجهزة
كاميرات املراقبة الحرارية ،وتضافرت جهود اجهزة
الدولة ،كوزارات الداخلية والدفاع والتربية والطيران
املدني واالط�ف��اء وهيئة البيئة وغيرها من الجهات
ذات العالقة بالفيروس املستجد.

 564مواطنًا ومواطنة حتى مساء أم��س ،وتتواصل
االج � � � ��راءات ل �ض �م��ان اح � �ت� ��واء امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ع��ائ��دي��ن
م��ن ب�ع��ض ال� ��دول ال �ت��ي ص ��درت ت�ع��ام�ي��م بخصوص
التعامل معها ،كايران والعراق ومصر وغيرها ،وهو
م��ا يسمى بالحجر ال�ص�ح��ي امل��ؤس�س��ي ،وال ��ذي يتم
ال�ت�ش��دي��د ف�ي��ه ع�ل��ى م�ن��ع االخ �ت�ل�اط وع ��دم االح�ت�ك��اك
باالخرين ،ويجري حاليًا تجهيز محجر جديد.
وم ��ن امل�ل�اح ��ظ أن االع� � ��داد ف ��ي ت �ل��ك امل �ح��اج��ر تتغير
ب �ص��ورة م �ت �س��ارع��ة ،ف�ض�لا ع��ن ال �ل �ج��وء ال ��ى الحجر
امل �ن��زل��ي ،بحيث ي�ت��م التنبيه ف�ي��ه ع�ل��ى وج ��ود غرفة
خ��اص��ة ب��ال �ح��ال��ة ،م��ع أه �م �ي��ة االب �ت �ع��اد ع�ن�ه��ا وع��دم
االح�ت�ك��اك بها أث�ن��اء استقبالها ،وع��دم ال �خ��روج من
الغرفة إال لدورة املياه فقط.

المصابون

 تشكيل فريق وطني لوضع استراتيجية الحتواء انتشار الفيروس ومنعه. مراكز للعزل والعالج للمصابين ،تحت إشراف فريق طبي مختص. إجراءات التوعية والتدابير الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين. -مراكز الحجر الصحي االحترازي لكل الحاالت المشتبه بها.

 تعليق ال��رح�لاتم���ن وإل�����ى م��ط��ار
الكويت اعتباراً من
 13مارس.
  534م���واط���ن���ا ًي��ت��واج��دون ف��ي 3
م��ح��اج��ر ..وتجهيز
محجر رابع.

60
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ال وفيات

السعودية
 تعليق ال��رح�لاتال��ج��وي��ة ال��دول��ي��ة
ل���ل���م���س���اف���ري���ن
إال ف����ي ال���ح���االت
االستثنائية لمدة
أسبوعين
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 -إغالق الصالونات

المتعافون

106

 -فتح باب التطوع في الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس.

الكويت

166

 منح الموظفينإج����ازة استثنائية
ل���ل���م���واط���ن���ي���ن
والمقيمين الذين

103

ال وفيات
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النسائية وال��رج��ال��ي��ة اع��ت��ب��ارا م��ن 15
مارس.

ل��م ي��ت��م��ك��ن��وا م��ن ال���ع���ودة بسبب
تعليق الرحالت

 إغ��ل�اق م���راك���ز وص�����االت ال��ت��رف��ي��هوالتسلية للعب األطفال.

 إغالق المجمعات التجارية والحدائقوالشواطئ وتعليق الرحالت البحرية

 إغ�لاق المجمعات التجارية ومراكزالتسوق والموالت واألسواق.

 إج�لاء المواطنين المقيمين فيالخارج وتعليق النشاط الرياضي

اإلمارات

عمان

المصابون

 تعليق الرحالت الجوية القادمة والمغادرة مع لبنان وتركيا وسوريا والعراق. -وقف إصدار التأشيرات بجميع أنواعها اعتبارا من  17مارس.

98

المتعافون

23

 -تفعيل آلية الفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء احترازي.

تحت العالج

 -إيقاف عدد من المراكز الثقافية والمناطق السياحية والحدائق.

75

-منع التجمعات ومضاعفة اإلجراءات الوقائية في جميع جهات الدولة.

ال وفيات

 حظر التعامل في البحر مع السفن اإليرانية.ً
اعتبارا من  15مارس.
 تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية تعليق صالة الجمعة وعدم إقامة أي تجمعات أو فعاليات وإغالق الحدائق. تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي والعزل للمصابين. -المركز الصحي في كل منطقة هو المسؤول عن متابعة الحجر الصحي.

المقصيد لـ سبقلا :تنفيذ خطة إدارة األزمات

¶ اجتماع الحربي مع الميدان التربوي ..آراء متباينة حول إنهاء العام الدراسي
هاني الحمادي
خ�ص�ص��ت وزارة ال�ت��رب�ي��ة م��درس��ة في
كل منطقة سكنية الستغاللها مخزنًا
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ًا للجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة،
وذل��ك استجابة لطلب وزارة الشؤون
ب �ت ��وف �ي ��ر أم� ��اك� ��ن ت� �خ ��زي ��ن ب��امل �ن��اط��ق
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ال � �ق ��ري � �ب ��ة م � ��ن ال �ج �م �ع �ي��ة
التعاونية للعمل على توفير املخزون
من السلع األساسية.
وق��ال الناطق الرسمي ل��وزارة التربية
ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال �ت��رب��وي��ة
واألنشطة فيصل املقصيد لـ سبقلا إن
هذه الخطوة تأتي ضمن إط��ار تنفيذ
ت��وص �ي��ات م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال�خ��اص��ة
ب��اإلج��راءات االحترازية والوقائية من
ف�ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،وتماشيا

فيصل المقصيد

التعاونية ،مع مراعاة أن يكون تخزين
ال �س �ل��ع وت��وف �ي��ر ض �ب��اط أم ��ن مل�ت��اب�ع��ة
سالمتها وال�ح�ف��اظ عليها مسؤولية
الجمعيات التعاونية.

ك�م��ا أع �ل��ن امل�ق�ص�ي��د ع��ن إغ�ل�اق جميع
مالعب مدارس وزارة التربية وتعليق
كافة األنشطة الرياضية حتى نهاية
ال�ع��ام ال��دراس��ي بها ضمن اإلج ��راءات
االحترازية والوقائية للحد من تفشي
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،وإي �م��ان��ا
م ��ن ال �ت��رب �ي��ة ب� �ض ��رورة ال �ح �ف��اظ على
امل �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة وص� �ح ��ة وس�ل�ام��ة
أبنائنا.
من جانب آخ��ر ،طالبت وزارة التربية
م��دي��ري امل�ن��اط��ق التعليمية والتعليم
ال��دي �ن��ي وال �ت��رب �ي��ة ال �خ��اص��ة بتسهيل
م � �ه� ��ام ال� � �ف � ��رق ال �ت �م ��ري �ض� �ي ��ة ب� � � ��إدارة
ال�ص�ح�ي��ة امل��درس �ي��ة ل��دخ��ول امل� ��دارس
وق� ��ت ال �ع �ط �ل��ة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وامل � ��رور
على العيادات املدرسية لفحص مدى
ج�ه��وزي�ت�ه��ا واالح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة

20
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ال وفيات

المكتب الصحي في لندن:

مدرسة بكل منطقة لتخزين السلع
م ��ع خ �ط��ة ال ��دول ��ة ف��ي إدارة األزم � ��ات،
وانطالقا من مبدأ الشراكة املجتمعية
ب�ين م��ؤس�س��ات امل�ج�ت�م��ع ف��ي م��واج�ه��ة
الظروف التي تمر بها البالد.
وأوض� ��ح أن ال�ت��رب�ي��ة وف ��ور وص��ول�ه��ا
طلب ال�ش��ؤون أبلغت م��دي��ري املناطق
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى اس�ت�غ�لال
ات� � � �ح � � ��اد ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات ال � �ت � �ع� ��اون � �ي� ��ة
االستهالكية لصاالت ري��اض األطفال
وم��دارس املرحلة االبتدائية باملناطق
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،ك �م �خ��ازن ب �ص �ف��ة م��ؤق�ت��ة
لتخزين السلع ،وتوفير كل سبل الدعم
لهم وتسهيل مهامهم في هذا األمر.
وأوض � � � ��ح امل �ق �ص �ي ��د أن� � ��ه ت � ��م ت �ك �ل �ي��ف
م ��دي ��ري إدارات األن �ش �ط ��ة ال �ت��رب��وي��ة
وم��دي��ري إدارات ال �ش��ؤون الهندسية
للتنسيق في هذا الشأن مع الجمعيات

المصابون

ب �ه��ا .إل ��ى ذل ��ك ،اج�ت�م��ع وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وزير التعليم العالي د .سعود الحربي
أم � � ��س م � ��ع م � ��دي � ��ري ع � �م� ��وم امل� �ن ��اط ��ق
التعليمية وعدد من املوجهني الفنيني
وم��دي��ري امل � ��دارس ورؤس � ��اء األق �س��ام،
الس �ت �ط�ل�اع آرائ � �ه� ��م واالس� �ت� �م ��اع إل��ى
وج �ه��ات ن�ظ��ره��م وم�ق�ت��رح��ات�ه��م فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت �ع��ام��ل م ��ع أزم � ��ة ف �ي��روس
كورونا الجديد (كوفيد .)19
وك �ش �ف ��ت م � �ص� ��ادر ل � �ـ سبقلا أن آراء
املجتمعني حول إنهاء العام الدراسي
لبعض املراحل التعليمية تباينت بني
م��ؤي��د وم� �ع ��ارض ،إال أن ال �ك��ل يجمع
على عدم العودة للمدارس قبل انتهاء
األزم��ة بشكل كامل ،ألن صحة الطلبة
ف��وق ك��ل ش��يء ،وأن األم��ر ف��ي النهاية
مرهون بتقدير السلطات الصحية.

تمديد عالج المرضى
حتى نهاية مارس
أعلن رئيس املكتب الصحي في اململكة املتحدة د .عبدالعزيز الرشيد
مساء ام��س تمديد ع�لاج جميع املرضى الكويتيني الذين ما زال��وا
ت�ح��ت ال �ع�ل�اج ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل� ��دن ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ح�ت��ى ن�ه��اي��ة الشهر
الجاري.
وق��ال الرشيد انه ونظرا للظروف االستثنائية التي تلقي بظاللها
على األوض��اع الصحية في العالم بسبب انتشار فيروس (كورونا
املستجد  -كوفيد  )19ونظرا الغ�لاق مطار الكويت الدولي فسيتم
تمديد عالج جميع املرضى.
واضاف ان من لديه رغبة من املرضى في مواصلة عالجه في الكويت
ح��ال سماح الحكومة بفتح االج ��واء ال�ت��واص��ل م��ع املكتب الصحي
لتسجيل اسمائهم والتنسيق مع السفارة بهذا الخصوص.
ودعا الدكتور الرشيد املواطنيني حتى وان لم يكونوا مرضى على
حساب املكتب الصحي ويحتاجون الى صرف ادوية ضرورية لهم
ملراجعة املكتب يوميا اعتبارا من الساعة  10الى  12ظهرا.
واكد بهذا الصدد اهمية اصطحابهم للوصفة الطبية او اسم الدواء
م��ع ج ��واز ال�س�ف��ر االص �ل��ي ل�ص��اح��ب ال��وص �ف��ة ،م��وض�ح��ا ان ذل ��ك ال
ينطبق على الطلبة الن «لديهم تأمينا صحيا».
وك ��ان ��ت ال� �س� �ف ��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ل� �ن ��دن ق ��د دع� ��ت أم� ��س امل��واط �ن�ي�ن
الكويتيني املوجودين في مختلف املدن البريطانية الى عدم الخروج
اال للضرورة.
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كورونا

خبراء لـ سبقلا :تنفيذ الفكرة مكلف للغاية

تعقيم الكويت صعب التطبيق
محمود الزاهي
تباينت ردود الخبراء بشأن أهمية تنظيم
ح�م�ل��ة ت�ع�ق�ي��م ش��ام �ل��ة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي
لضمان سالمة كل املرافق العامة والخاصة
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال� �ب�ل�اد ل �ل �ح��د م ��ن ان �ت �ش��ار
ف �ي��روس ك��ورون��ا وال�ح�ي�ل��ول��ة دون ان�ت�ق��ال
ال � �ع� ��دوى أث� �ن ��اء ت � ��ردد ال �ب �ع��ض ع �ل��ى ت�ل��ك
األماكن.
وف�ي�م��ا رأى خ �ب��راء أن أي إج� ��راء تتخذه
الجهات الحكومية للمكافحة هو إج��راء
م ��رح ��ب ،ذه ��ب آخ � ��رون ل �ل �ق��ول إن ت��رك�ي��ز
ال �ج �ه��ود أول ��ى م��ن تشتيتها ف��ي ال��وق��ت
ال �ح��ال��ي ،م��ؤك��دي��ن أن ال�ت�ع�ق�ي��م ال�ج��زئ��ي
ألم��اك��ن م�ث��ل امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وال�ج�م�ع�ي��ات
ال �ت �ع ��اون �ي ��ة ي �ع ��د أول � ��وي � ��ة ف� ��ي ال �ل �ح �ظ��ة
الراهنة.
وق � ��ال رئ �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ط �ب �ي��ة د.أح �م ��د
العنزي إنه كلما زادت الخطوات االحترازية
ملكافحة انتشار كورونا كان أفضل ،مشيرا
إلى أنه ال توجد توصية طبية عاملية صلبة
بشأن التعقيم العام يمكن االعتماد عليها.
وأض��اف العنزي ل�ـ سبقلا ان الحديث في
هذا األمر ينصب على كونه إجراء احترازيا
لزيادة السيطرة على ال��وب��اء ،وكلما زادت
مثل تلك اإلجراءات تضاعفت فرص احتواء
املوقف ،الفتا إلى أنه وبرغم كون التعقيم
العام ال يعد ضرورة في الوقت الحالي لكن
تفعيله يعد أمرا إيجابيا كذلك.

التجربة الصينية
وأوض ��ح أن ال�ك��وي��ت م�ط��ال�ب��ة ب��االس�ت�ف��ادة
م��ن ال�ت�ج��رب��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة واك �ث��ر م��ا نجحت
ف �ي��ه ك� ��ان ت�ط�ب�ي��ق ال �ح �ج��ر امل �ن��زل��ي بشكل

تجهيز غرف الفحص

شامل وحاسم والتعامل مع كل حالة على
أنها يحتمل إصابتها ،وه��و ما ساهم في
تحقيق نتائج جيدة.
ول�ف��ت إل��ى أهمية نشر ثقافة التعقيم بني
االش �خ��اص وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا ال �ح��رص على
غسل اليدين باستمرار وتحديدا عقب ملس
أي شىء خارج املنزل أو عند دخول األماكن
العامة وكذلك االبتعاد عن ملس الوجه ،ألن
نشر الثقافة الذاتية هو حائط الصد األول
واألهم في املواجهة.
وبدوره ،قال عضو هيئة التدريس بجامعة
الكويت املدير السابق للهيئة العامة للبيئة
د.صالح املضحي إن فكرة التعقيم الشامل

والعام فكرة جيدة ،لكنها يصعب تطبيقها
على أرض الواقع ،إذ يمكن للدولة أن تعقم
حيا أو منطقة لكن يصعب تعميم األمر.
وأضاف أن ما يقلل من أهمية األمر هو أن
جدوى التعقيم يومية ،وبالتالي نحن في
ح��اج��ة إل��ى ت�ك��رار األم��ر ،م��ا يصعب القيام
ب��ه ن �ظ��را لتكلفته امل��رت �ف �ع��ة ،الف �ت��ا إل ��ى أن
اإلج��راءات الحكومية واقعية ،وهي أفضل
مما تم في كثير من الدول األخرى.

جملة أولويات
وذك � ��ر امل �ض �ح��ي أن األه � ��م م ��ن ت�ع�ق�ي��م
ال� �ب�ل�اد ب�ش�ك��ل ك��ام��ل ض � ��رورة االل� �ت ��زام

بالبقاء في املنازل واالستجابة لألوامر
ال �ط �ب �ي��ة ،وه� ��و أم� ��ر رأي� �ن ��ا ج� � ��دواه ف��ي
الصني في شكل تراجع أعداد املصابني
بشكل كبير.
ب � ��دوره ،ق ��ال أس �ت��اذ ال�ك�ي�م�ي��اء ف��ي جامعة
ال�ك��وي��ت د.ح �م��د امل�ط��ر إن األول ��ى م��ن ط��رح
ف�ك��رة التعقيم ال�ش��ام��ل حاليا ف��ي ظ��ل شح
امل� ��وارد ه��و ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى التعقيم ال��ذات��ي
وضمان توفير املعقمات والكمامات بشكل
كامل ملن يريدون اقتناءها.
وأضاف ان الحديث عن تعقيم البالد بشكل
كامل أم��ر مكلف وغير مجد لحاجتنا إلى
تكراره بشكل دوري.

«الدفاع» :مخيم في صبحان يعد كمستشفى

«الصحة» تجهز لمحجر
«سيشل» الجديد
عبد الرزاق المحسن
ت �ع �ك��ف وزارة ال �ص �ح��ة ع �ل��ى وض� ��ع ال�خ�ط��ط
املناسبة في املحجر الصحي الجديد املقرر ان
يكون في منتجع سيشل بالجليعة.
وقالت مصادر مطلعة لـ سبقلا ان اجتماعات
م�ك�ث�ف��ة ع �ق��دت خ�ل�ال االي� ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض�ي��ة،
بهدف وضع الخطط املناسبة لتنظيم العمل
وت ��وزي ��ع ال� �ك ��وادر ال�ط�ب�ي��ة وال �ت �م��ري �ض �ي��ة في
ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ال �ج��دي��د ،ل�ض�م��ان اس�ت�ق�ب��ال
عدد من املواطنني الذين سيتم اجالؤهم باي
وق� ��ت ق��ري �ب��ا .واوض � �ح ��ت امل � �ص ��ادر ان ال �ف��رق
ال�ط�ب�ي��ة ت ��واج ��دت ام ��س ب��امل�ن�ت�ج��ع ،وب �ق �ي��ادة
د.أسيل الصابري وسناء تقدم ومحمود باقر،
بهدف اج��راء تقسيم مناسب بداخل املنتجع،
بحيث يضمن االل�ت��زام بالتعليمات الصحية

امل��رف�ق��ة ف��ي اي محجر ص�ح��ي ،وال �ت��ي تضمن
ع��دم االخ�ت�لاط بني املتواجدين بقدر االمكان،
مرجحة ان يتم استقبال اي دفعات مقبلة من
املسافرين القادمني للبالد فيه.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،أع �ل �ن��ت وزارة ال ��دف ��اع أم ��س أن
هيئة الخدمات الطبية بالجيش قامت بإعداد
وتجهيز مخيم «ال��دف��اع» في منطقة صبحان
ليكون مستشفى ميدانيا للحجر الصحي.
وق��ال��ت ال � ��وزارة ف��ي ب �ي��ان ص ��ادر ع��ن م��دي��ري��ة
التوجيه املعنوي والعالقات العامة بالجيش
إن ال �ه �ي �ئ��ة خ �ص �ص��ت ك ��ذل ��ك امل �ج �م��ع ال�ط�ب��ي
الشمالي في منطقة الجهراء محجرا صحيا،
وذلك بعد تجهيز وتزويد هذه املواقع بأحدث
األجهزة واملعدات الطبية املتطورة.
وذك � ��رت أن ال�ه�ي�ئ��ة ق��ام��ت ك��ذل��ك بتخصيص
طاقم طبي مشترك من الهيئة ووزارة الصحة

ال� �ع ��ام ��ة ،ب �ه ��دف ت �ن �س �ي��ق وت ��وح �ي ��د ال �ج �ه��ود
الطبية في ما بينهما.
وأض��اف��ت أنها قامت كذلك ب��زي��ادة ع��دد غرف
ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة وغ� ��رف ال �ع ��زل ال �ص �ح��ي في
م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر األح� �م ��د ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة،
ووضعها في حالة جاهزية لالستخدام متى
تطلبت الظروف ذلك.
وق��ال��ت ال ��وزارة إن ال�ق��رار ج��اء تنفيذًا ل�ق��رارات
مجلس الوزراء والسلطات الطبية في مواجهة
ان�ت�ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د (ك��وف�ي��د -
 ،)19ومن منطلق التعاون املشترك بني وزارة
الدفاع ووزارات ومؤسسات الدولة.
وأكدت استمرار مختلف قطاعاتها في العمل
بشكل متواصل ومستمر وعلى م��دار الساعة
ل�ت�ق��دي��م ك��ل أش �ك��ال ال��دع��م وامل �س��ان��دة لجهود
الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس.

العفاسي لـ سبقلا:

إلغاء تراخيص ُ
المخالفين
ً
فورا
وترحيل العمالة
علي الخالدي
كشفت وك�ي��ل وزارة ال �ت �ج��ارة والصناعة
ع �ب��داهلل ال �ع �ف��اس��ي ل �ـ سبقلا ،أن ال � ��وزارة
بصدد إلغاء التراخيص التجارية وبشكل
نهائي لكل شركة أو محل تجاري يخالف
تعليمات مجلس ال��وزراء ووزارة الصحة
وب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ب�ش��أن م�ك��اف�ح��ة ف�ي��روس
كورونا املستجد«كوفيد ،»-19وذلك وفقا
لنصوص القانون رقم  111لسنة .2013
ول�ف��ت إل��ى أن ه�ن��اك ت��وج�ي�ه��ات م��ن وزي��ر
التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان
إلى أن أي شركة أو محل تجاري يخالف
ق��وان�ين ال�ب�لاد املتعلقة بمكافحة كورونا
تطبق عليه أشد العقوبات املقررة قانونًا،
ومنها إلغاء الترخيص التجاري وإغالق
ملفه في هيئة القوى العاملة مما يترتب
عليه ترحيل العمالة املسجلة على ملفه،
على اعتبار أن مثل هذه املخالفات ضررها
يمس املجتمع ككل.
وأش � ��ار إل ��ى أن ال� � ��وزارة أل �غ��ت ت��راخ�ي��ص
مكتبني ل�ب�ي��ع وت�ن�ظ�ي��م م� ��زادات األس �م��اك
بالتعاون مع هيئة القوى العاملة وبلدية
الكويت ،مع تقرير بإبعاد العمالة املسجلة
عليها نهائيا ع��ن ال�ك��وي��ت ،الف�ت��ًا إل��ى أن
«التجارة» تنسق مع بلدية الكويت بشأن
امل �ق��اه��ي ال �ت��ي خ��ال�ف��ت اش �ت��راط��ات وزارة
الصحة ،وسيتم إلغاء ترخيص كل مقهى
م�خ��ال��ف خ�ل�ال األي� ��ام امل��اض �ي��ة ق ��ام ببيع
«الشيشة» للزبائن على الرغم من حظرها
من قبل وزارة الصحة.
وق � � ��ال ال� �ع� �ف ��اس ��ي :إن ال� �ع� �م ��ال ��ة ال� ��واف� ��دة
امل �س �ج �ل��ة ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ات وال �ت��راخ �ي��ص

عبد الله العفاسي

تغليظ العقوبات
على كل شركة أو محل
تجاري يخالف تعليمات
مجلس الوزراء بشأن كورونا
تنسيق مع هيئة القوى
العاملة و«الداخلية»
و«البلدية» بشأن ترحيل
العمالة المسجلة
على الجهات المخالفة

ُ
ال�ت�ج��اري��ة امل�ل�غ��اة سيتم ترحيلها خ��ارج
ال �ك��وي��ت ،ح�ي��ث ت ��درس ال � ��وزارة ع�م��ل آلية
بالتنسيق مع وزارة الداخلية حول الطرق
املناسبة لتجهيز طائرات لترحيل عمالة
امل �ح��ال وال �ش��رك��ات امل �خ��ال �ف��ة أو أي واف��د
يقوم بمخالفة تعليمات مجلس ال��وزراء
ووزارة ال�ص�ح��ة ب �ش��أن م�ك��اف�ح��ة ف�ي��روس
كورونا املستجد.
وش � ��دد ال �ع �ف��اس��ي ع �ل��ى ض� � ��رورة ال�ت�ق�ي��د
ب�ق��رارات مجلس ال ��وزاراء ووزارة الصحة
وج � �م � �ي� ��ع ال � �ج � �ه � ��ات ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة خ �ل�ال
ه ��ذه ال� �ظ ��روف ال��راه �ن��ة مل�ك��اف�ح��ة ال��وب��اء،
خ �ص��وص��ًا ال� � �ق � ��رارات األخ � �ي� ��رة ال �خ��اص��ة
بإغالق الصالونات الرجالية والنسائية
واملجمعات التجارية وغيرها.
ع �ل��ى ذات ص �ل��ة ،ع �ق��دت وزارة ال �ت �ج��ارة
والصناعة اجتماعًا مع الجهات املختصة
ب��رئ��اس��ة وك�ي��ل ال ��وزارة ع�ب��داهلل العفاسي
ل�ل�ات� �ف ��اق م ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ع�ل��ى
آل �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ ق � ��رار م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ح��ول
تعطيل الصالونات النسائية والرجالية
واملجمعات التجارية واملوالت بما يضمن
عدم تعارض اإلجراءات بينها.
وأك � � � � ��دت «ال � � �ت � � �ج� � ��ارة» ض � � � � ��رورة ال� � �ت � ��زام
امل � �ج � �م � �ع ��ات وال� � �ش � ��رك � ��ات ب ��اش � �ت ��راط ��ات
ال� �س� �ل� �ط ��ات ال �ص �ح �ي��ة وق� � � � ��رارات م�ج�ل��س
ال ��وزراء في ه��ذا ال�ش��أن ،وأن��ه سيتم إلغاء
ترخيص الشركات املخالفة فورًا.
وأش� � ��ارت ال � � ��وزارة إل ��ى اس �ت �ث �ن��اء امل ��والت
التابعة للجمعيات التعاونية واألس��واق
املركزية من ق��رار اإلغ�ل�اق ،داعية الجميع
إلى تنفيذ القرار لعدم الوقوع تحت طائلة
املساءلة وإلغاء التراخيص.
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طالب بنبذ اإلشاعات ودعم من يعملون

الصبيح :جهود مواجهة
«كورونا»مفخرة أمام العالم
دعا استشاري األنف واالذن د.خالد الصبيح
إلى االبتعاد عن ترديد اإلشاعات التي تبث
الخوف والهلع في قلوب عامة الناس جراء
انتشار فيروس كورونا.
وق � ��ال ال �ص �ب �ي��ح إن ه �ن��اك ف ��ارق ��ا ك �ب �ي��را بني
أن نحتاط وه��و أم��ر إيماني وب�ين أن يدخل
الخوف والهلع إل��ى قلوبنا ،كونهما يولدان
م�ش��اع��ر سلبية ،تتسبب ب��دوره��ا ف��ي نقص
امل�ن��اع��ة خ��اص��ة ون�ح��ن نمر ب�ظ��رف أح��وج ما
نحتاج إليه حاليا هو املناعة القوية.
وان � �ت � �ق� ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح ك � �ث� ��رة اط� �ل� ��اق ال �ب �ع��ض
ل�ل�إش ��اع ��ات وخ ��اص ��ة م ��ا ي� �ت ��ردد ع ��ن وج ��ود
ح� ��االت أك �ث��ر م �م��ا ي�ع�ل��ن ع �ن��ه ،م�ت�س��ائ�لا عن
الهدف الذي يرمي اليه مرددو تلك االشاعات،
وم� ��ا إذا ك� ��ان ال� �غ ��رض م �ن �ه��ا ادخ� � ��ال ال�ه�ل��ع
والخوف إلى قلوب الناس.
وأوض��ح أن أهم ما يجب القيام به هو التزام
الصمت في ظل وج��ود منصات رسمية مثل
الناطق الرسمي ،وك��ذل��ك املؤتمر الصحافي
الذي تعقده وزارة الصحة يوميا ،وأن تكون
ت�ل��ك ال �ج �ه��ات ه��ي م �ص��درن��ا ل�ل�ح�ص��ول على
معلومة.
وأوض��ح أن كثرة االنتقادات التي توجه إلى
الجهات الحكومية لها أهداف كثيرة بعضها
سياسي وكذلك الرغبة في ال�ب��روز االعالمي
أو ربما تصفية خصومات شخصية ،مؤكدا
أن ما تم اتخاذه من قبل الحكومة والجهات
التطوعية يعد مفخرة أم��ام العالم والجميع
يثني على تلك الجهود الحكومية الحتواء
ال�ب�لاء ،وق��د نشرت الصحف العاملية مقاالت

د .خالد الصبيح

تشيد بذلك.
وأش��ار إل��ى وج��ود ف��ارق كبير ب�ين م��ن يعمل
ويقف في الصفوف األمامية وبني من يكتفى
بالنقد ،إذ إن من يعملون يواجهون ضغوطا
نفسية وصحية تحتم علينا دعمهم والشد
من اذرهم ألن كثرة االنتقادات تشتت الجهود.
وذك � ��ر أن ال �ج �م �ي��ع م �ط��ال��ب اآلن ب� ��أن ي ��درك
أن�ن��ا ف��ي خ�ن��دق واح ��د وح ��ال تفشي ال��وب��اء،
فجميعنا معرض له وسنكون أم��ام مصيبة
تشبه وربما تفوق مصيبة الغزو ،لذا علينا
أن نتعامل مع األم��ر بجدية واحترافية أكثر
مما نقوم به اآلن ،وأال نكتفي باالفتاء فيما
ن�ع�ل��م وم ��ا ال ن �ع �ل��م ،وأن ن�ق�ت�ص��ر ف �ق��ط على
الحديث فيما نفقهه ،وأن نتعظ ونبتعد عن
االستهزاء في مثل هذا الظرف الذي نعيشه.
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كورونا

الكويت 11

يتفشى

نقل عن وزير الدفاع أن حظر التجول رهن تعاون المواطنين والمقيمين

ً
الغانم :التزامنا يجنبنا مزيدا من االحترازات

الغانم والمنصور والحريص خالل االجتماع الحكومي النيابي أمس

شدد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم على ضرورة
زيادة التعاون من املواطنني واملقيمني مع االجراءات
الحكومية املتعلقة بمواجهة فيروس كورونا ،مشيرا
ال��ى ان االل�ت��زام ب��االج��راءات سيقلل فرصة استخدام
الجهات املختصة إلجراء حظر التجول في البالد.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح للغانم ،أم��س ،عقب استقباله
في مكتبه نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر الدفاع
الشيخ أحمد املنصور ووزير الدولة لشؤون الخدمات
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس األم��ة م�ب��ارك الحريص
بحضور  15نائبا.
وقال الغانم إن اللقاء تناول آخر املستجدات الطارئة
وت��م خ�لال��ه نقل م�خ��اوف وت �س��اؤالت الكويتيني ازاء
العديد من األم��ور املتعلقة بملف انتشار الفيروس،
موضحا «كما ذك��رت سابقًا أن ه��ذه اللقاءات هدفها
ن �ق ��ل ن �ب ��ض ال � �ش � ��ارع واس� �ت� �ف� �س ��ارات ��ه واق� �ت ��راح ��ات ��ه
وم �خ��اوف��ه إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة وه� ��ذا م��ا ت��م خ�ل�ال لقائنا
السابق مع األخ خالد الروضان واليوم مع األخوين
وزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير
الخدمات».
وذك ��ر ان إج��اب��ة ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر

حضور نيابي

ال � ��دف � ��اع ب� �ش ��أن ح� �ظ ��ر ال � �ت � �ج ��وال «أوض� � �ح � ��ت أن ك��ل
اإلج ��راءات االحترازية واردة ،لكن في الوقت الحالي
لم يتخذ ق��رار بحظر التجوال» ،مبينا ان��ه «كلما زاد
التعاون من املواطنني واملقيمني مع اإلج ��راءات قلت
فرصة استخدام هذا اإلجراء».
وأوضح الغانم «أن توصية النواب كانت بأن أي إجراء
يجب أن يكون متدرجا ويتم التمهيد له واإلعالن عنه
وأال يكون مفاجئًا ،لكن في الوقت الحالي كانت إجابة
وزير الدفاع عندما نتكلم على الوقت القصير ،ال نية
التخاذ هذا القرار لكن على املدى املتوسط أو البعيد
وارد ويعتمد بشكل كبير على التطورات».
ودعا الجميع الى االلتزام بكل اإلج��راءات االحترازية
الحالية حتى ال يستدعي الوضع إجراءات إضافية.

نقلنا لمحافظ «المركزي»
مخاوف صغار المستثمرين
وضرورة حمايتهم
عودة الكويتيين على قدم
وساق ..وننتظر إعالن خطة
الدراسة بأسرع وقت

إجالء الكويتيني
وب �ش��أن إج �ل�اء ال �ك��وي �ت �ي�ين ف��ي ال �خ ��ارج وإع��ادت �ه��م
إل��ى ال�ك��وي��ت ،ق��ال ال�غ��ان��م «ال ��رد ال�ح�ك��وم��ي ه��و أننا
حاليا في املرحلة األول��ى وفق توجيهات القيادات
ال�ص�ح�ي��ة ،وه��ي م��رح�ل��ة االح �ت��واء وم�ن��ع االن�ت�ش��ار،
وأن العمل ج��ار على ق��دم وس��اق ل�ع��ودة الكويتيني

املوجودين في الخارج بأسرع وقت ممكن ،وان ذلك
م��رت�ب��ط ب�ب�ع��ض األم� ��ور ال�ف�ن�ي��ة م�ن�ه��ا ج�ل��ب أج�ه��زة
ال �ف �ح��ص ال �ك��اف �ي��ة ل �ف �ح��ص ال� �ق ��ادم�ي�ن ح �ت��ى ي�ب�ق��ى
ال��وض��ع ت�ح��ت ال�س�ي�ط��رة وال ت�ت�ف�ش��ى األم� ��راض في
الكويت».

إشادة نيابية بمواجهة الحكومة للوباء:

شدد النائب عودة الرويعي على أهمية
التكاتف وال�ت�ع��اون لالنتهاء م��ن أزم��ة
ً
«كورونا» ،وأوضح قائال« :نقلنا الرضا
ال� �ت ��ام ب��ال �ج �ه��ود ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ب��ذول��ة
مل ��واج � �ه ��ة ف � �ي � ��روس ك� � ��ورون� � ��ا ،وال� �ت ��ي
تنقصها عودة من هم خارج البالد».
واش� � ��ار إل� ��ى أن ال ��وزي ��ري ��ن أك � ��دا خ�لال
االج�ت�م��اع تقديم ال�خ��دم��ات إل��ى جميع
الكويتيني املوجودين خارج البالد وأن
وزارة الخارجية سوف تتكفل بهم.
وط� �م ��أن ال ��روي� �ع ��ي امل ��رض ��ى وال �ط �ل �ب��ة
ال ��دارس�ي�ن ع�ل��ى ن�ف�ق�ت�ه��م أو ع�ل��ى نفقة
الدولة ان وزارة الخارجية ستتكفل بكل
ما يطلبونه.
وأع ��رب ع��ن ش�ك��ره للجهود الحكومية
ال �ج �ب��ارة ،الف�ت��ًا إل��ى ف�ت��ح ب��اب التطوع
ملساندة فرق الطوارئ والفرق الخاصة
حتى يتم ال�ق�ض��اء على ه��ذا الفيروس
ويعود األمن واألمان.
وأوض � ��ح ال��روي �ع��ي ان ��ه س�ي�ت��م ت ��دارس
ج�م�ي��ع امل��واض �ي��ع ال �خ��اص��ة بالعملية
التعليمية مع وزي��ر التربية ،الفتًا إلى
أن ه�ن��اك مستجدات ف��ي ه��ذا الجانب،
وان اللجنة التعليمية تتعاون مع وزير
التربية وتتدارس األمر معه.

إجالء الطلبة
من جانبه ،قال النائب عمر الطبطبائي
إن ه� �ن ��اك أم � � ��ورا اح � �ت ��رازي ��ة ي �ج��ب أن
تقوم بها الحكومة في البداية ،خاصة
ف ��ي ظ ��ل ع� ��دم ت ��واف ��ر م �ح��اج��ر ص�ح�ي��ة
تكفي الستقبال ك��ل األع ��داد امل��وج��ودة
بالخارج.
وأض� � ��اف أن «ال� �ك ��وي ��ت ط �ل �ب��ت أج �ه��زة

الرويعي :إنهاء أو
استئناف الدراسة ال يزال
قيد الدرس
عاشور 8500 :كويتي
طلبوا اإلجالء حتى اآلن
العدساني :ضرورة
تعزيز الميزانية بصفة
االستعجال
ج � ��دي � ��دة ل �ف �ح ��ص ف� � �ي � ��روس ك � ��ورون � ��ا،
وي�ف�ت��رض أن ت�ص��ل ه��ذه األج �ه��زة إل��ى
ال� �ب�ل�اد ،وف ��ي ح ��ال وص��ول �ه��ا ستظهر
ال �ن �ت��ائ��ج خ �ل�ال ف �ت��رة ال ت �ت �ج��اوز رب��ع
ال� �س ��اع ��ة ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ي �ت ��م ت �ح ��دي ��د م��ا
إذا ك��ان ال�ط�ل�ب��ة ب�ع��د وص��ول�ه��م للبالد
سيتجهون إلى بيوتهم أو إلى املحاجر
الصحية».
وش ��دد ع�ل��ى أن �ن��ا ل��م ن�ك��ن ب�ح��اج��ة إل��ى
ه��ذا ال��وب��اء ل�ك��ي ن�ع��رف م�ع��دن الشعب
ال �ك��وي �ت��ي ،م �ش �ي��را إل ��ى أن أك �ث��ر 2800
م� ��واط� ��ن وم ��واط � �ن ��ة ق� ��ام� ��وا ب��ال �ت �ط��وع
ب � �م � �ج ��رد أن ف� �ت� �ح ��ت ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ش� �ب ��اب
وال ��ري ��اض ��ة ب� ��اب ال� �ت� �ط ��وع ،وأك� �ث ��ر م��ن

الصالح لـ سبقلا :الحكومة تدرس
تشجيع  80ألف وافد على المغادرة
أعلن النائب خليل الصالح أن الحكومة ناقشت في اجتماع مجلس الوزراء
االخ�ي��ر ،ق��رارا لتشجيع مخالفي اإلق��ام��ة في البالد على امل�غ��ادرة من دون
غرامات ،من أجل تخفيف تكدس العمالة الوافدة داخل البالد.
وقال الصالح لـ سبقلا إن املعلومات الحكومية تفيد بوجود حوالي  80ألف
وافد مخالفني لإلقامة ومن املفيد أن يتم السماح بمغادرتهم خارج البالد.
في سياق متصل ،طالب النائب خالد العتيبي ،بضرورة اإلعالن من اآلن عن
السماح ملخالفي اإلقامة بمغادرة البالد وفتح املجال الجوي لهم دون تقييد
وإعفائهم من دفع الغرامات املستحقة عليهم ،مشيرا إلى أن لدى الحكومة
تحديا كبيرا يتمثل ف��ي البحث ع��ن ط��رق لتخفيف الضغط على جهازنا
الطبي والخدمات األخرى لضمان استمراريتها بكفاءتها الحالية.
الى ذلك ،قال الصالح إن الحديث خالل االجتماع النيابي ـ الحكومي أمس،
تركز على إعادة املواطنني الكويتيني من الخارج ،مبينا أن املسألة تحتاج إلى
ترتيب وتنسيق وتجهيز كامل الستقبال العائدين من الخارج.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك توعية عامة للمواطنني بضرورة الوجود
في املنازل والحد من الخروج والتجمعات.

مجلس األمة مرزوق الغانم وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ احمد المنصور ،ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون
مجلس االمة مبارك الحريص ،الحكومة بطمأنة الطلبة الكويتيين في
الخارج وأسرهم من خالل مؤتمر صحافي تعلن فيه عن إجراءاتها
كافة ،موجهين الشكر إلى الطاقم الطبي والمتطوعين على الجهود
الجبارة التي يقومون بها من أجل مواجهة فيروس كورونا.
 8000مواطن ومواطنة قاموا بالتطوع
عندما قامت وزارة الداخلية بفتح باب
التطوع.
ب ��دوره ،ق��ال النائب ص��ال��ح ع��اش��ور :إن
ال�ط�ل�ب��ة وامل��واط �ن�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي�ين خ��ارج
ال �ب�لاد ال��ذي��ن ات �ص �ل��وا ع�ل��ى ال �س �ف��ارات
ع��دده��م ن�ح��و  8500ك��وي�ت��ي ل�ح��د االن،
موضحا أن «الحكومه تجهز محاجر
طبية لهم وتنسق لعودتهم إذا انتهت
ال �ت ��رت �ي �ب ��ات ون �ت �م �ن��ى أن ي� �ك ��ون ذل ��ك
بالقريب العاجل».
وق� � ��ال إن ه� �ن ��اك ت �ط �م �ي �ن��ات م ��ن ق�ب��ل
ال �ح �ك��وم��ة ف��ي ش ��أن ال �ت �م��وي��ن واألم ��ن
واالل � �ت� ��زام ب ��ال� �ق ��رارات وال �ت �ع �ل �ي �م��ات،
مثمنا استشعار املواطنني واملقيمني
وزي� � � ��ادة وع �ي �ه ��م ب � �ض� ��رورة االل � �ت� ��زام
ب��ال �ض��واب��ط وال � �ق� ��رارات ال �ت��ي أع�ل�ن��ت
ع� �ن� �ه ��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب � �ه� ��دف ال � �ح� ��د م��ن
انتشار املرض.
م��ن ن��اح �ي �ت��ه ،أك ��د ال �ن��ائ��ب ب ��در امل�ل�ا أن
هناك ق��وان�ين ستقدم ف��ي األي��ام املقبلة
وس�ي�ت��م إق��راره��ا م��ن امل�ج�ل��س ملعالجة
املشاكل التي تترتب على وباء كورونا.

جهود جبارة
من جانبه ،قال النائب فيصل الكندري
إن ه�ن��اك اهتماما كبيرا م��ن الحكومة
بشأن قضية إجالء طلبتنا في الخارج
وت ��م ت�ك�ل�ي��ف وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة لحصر
اع� ��داده� ��م وأم ��اك ��ن وج ��وده ��م وت��وف �ي��ر
جميع املستلزمات لهم وللمواطنني في
الخارج.
وأش� � � ��ار إل � ��ى ل� �ج ��ان س �ي �ت��م ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا
إلج�لاء الطلبة واملواطنني في الخارج،

حضور االجتماع
النواب
● مرزوق الغانم

● صالح عاشور

● عودة الرويعي

● بدر المال

● رياض العدساني ● عمر الطبطبائي
● عبدالله الكندري ● خليل أبل
● سعدون حماد

● محمد الدالل

● فيصل الكندري ● يوسف الفضالة
● خالد الشطي

● أسامة الشاهين

● خليل الصالح

الوزراء
● أحمد المنصور ● مبارك الحريص

حماية املستثمرين
من جانب آخر ذكر الغانم انه تواصل مع محافظ البنك
املركزي د .محمد الهاشل ونقل له مخاوف العديد من
النواب وضرورة حماية صغار املستثمرين في سوق
الكويت لألوراق املالية وعدم اإلضرار بهم في ظل هذه
األزمة.
وأع��رب ع��ن شكره للهاشل على التعميم ال��ذي صدر
ام� ��س وال � � ��ذي ي �م �ن��ع ال �ب �ن ��وك وش� ��رك� ��ات االس �ت �ث �م��ار

حوَّ لت حسابها إلى منصة تطمينية ..توعوية

استعجال إجالء الطلبة والمرضى
أشاد نواب باإلجراءات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية لحصر الطلبة
والمواطنين العالقين في الخارج تمهيدا إلجالئهم ،مؤكدين ان
الحكومة أفادت بأن عملية إجالء الطلبة بالخارج مرتبطة بإجراءات عدة
منها تسلم أجهزة الفحص الجديدة التي ُتظهر النتائج بعد ربع ساعة
فقط ،إضافة الى تجهيز محاجر صحية كافية.
وطالب النواب امس ،عقب االجتماع النيابي الحكومى في مكتب رئيس

وأوضح الغانم ان النواب شددوا على ضرورة توفير
كل ما يحتاجه املواطنون الكويتيون في الخارج من
إجراءات سواء مادية او احترازية ملنع إصابتهم بهذا
ال��وب��اء كاستئجار ف �ن��ادق ل�ه��م وع��زل�ه��م ع��ن املناطق
املوبوءة ونقلهم من املناطق املوبوءة إلى مناطق غير
موبوءة وكثير من األمور التفصيلية.
وبخصوص خطة الحكومة ووزارة التربية والتعليم
ال �ع��ال��ي ب �ش��أن ال�ت�ع�ل�ي��م ،ق ��ال ال �غ��ان��م «وع� ��د اإلخ� ��وان
ال��وزراء بأن يتم اإلعالن عن الخطة الواضحة بأسرع
وق��ت ممكن ألن الكل يحتاج أن يعرف ال �ق��رارات وما
الخطة املقبلة وعلى أساسها تترتب األمور».

م ��ن ت�س�ي�ي��ل أو ب �ي��ع ره ��ون ��ات امل��واط �ن�ي�ن وب �خ��اص��ة
ص�غ��ار امل�س�ت�ث�م��ري��ن وأوق ��ف التنفيذ عليهم أو بيع
رهوناتهم حتى إشعار آخر ،وحتى تتحسن األوضاع
االقتصادية.
وقال الغانم «غدا (اليوم) اجتماع مجلس الوزراء فلن
يتمكن أحد من الوزراء من الحضور لكن يوم الثالثاء
في نفس الوقت وفي نفس املوعد سيكون هناك لقاء
مع نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية أنس
الصالح».
وأش� ��ار ال�غ��ان��م ال��ى االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ال ��ذي ق��دم اليه
من النائب ب��در امل�لا ومجموعة من ال�ن��واب واملتعلق
بالطعون ورفع الشكاوى وما إلى ذلك ،مبينا أن هذا
التعديل مستحق ومهم وسيكون من ضمن القوانني
املستعجلة امل��رت�ب�ط��ة ب��األزم��ة وال �ت��ي سيتم عرضها
والتصويت عليها حال تقديم الحكومة القوانني التي
تحتاجها ملواجهة هذه األزمة وهذا الوباء.
وأك � ��د ان ال� �ل� �ق ��اءات ال �ن �ي��اب �ب��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ستستمر
وسيبقى دور املجلس في هذه األزم��ة قائما بطريقة
مفيدة وحكيمة ،س��ائ�لا امل��ول��ى أن يقي الجميع شر
األوبئة واألسقام.

مطالبا الجميع بعدم االستهانة باألمر
واالبتعاد عن التجمعات.
ب ��دوره ،أش��اد النائب ع�ب��داهلل الكندري
ب��ال �ج �ه��ود ال� �ج� �ب ��ارة ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب�ه��ا
الحكومة والطاقم الطبي واملتطوعون
مل��واج�ه��ة «ك ��ورون ��ا» ،الف �ت��ا إل��ى إش��ادة
الصحف العاملية بالكويت الحتاللها
امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ن��اح�ي��ة اإلج� ��راءات
االحترازية.
وأش��اد الكندري بسرعة ت�ج��اوب وزي��ر
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة خ��ال��د ال��روض��ان
في شأن إغالق املحال داخل املجمعات
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة اس � �ت � �ك � �م� ��اال ل� �ل ��إج � � ��راءات
االحترازية.
وط��ال��ب س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
الشيخ صباح الخالد ب�ض��رورة وضع
خطة لجلب املواطنني من الخارج سواء
كانوا طلبة أو سائحني.
وقال :إن هناك طلبة كويتيني أو مرضى
يتلقون ال�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج ويرغبون
ب��ال �ب �ق��اء ه �ن ��اك الس �ت �ك �م��ال دراس �ت �ه��م
أو ع�لاج �ه��م وه� ��ذا ح �ق �ه��م ،ول �ك��ن على
وزارة الخارجية توفير متطلباتهم من
املواد الطبية ،خصوصا مع عدم توافر
ال �ك �م��ام��ات وامل � ��واد امل�ع�ق�م��ة ف��ي بعض
الدول.

تعزيز امليزانية
إلى ذلك ،وجه النائب رياض العدساني
ال�ش�ك��ر إل��ى ال�ح�ك��وم��ة وال �ط��اق��م الطبي
واملتطوعني على الجهود الجبارة التي
يقومون بها من أجل مواجهة فيروس
كورونا.
وق��ال« :نقلنا اه��م التوصيات النيابية
ل �ل �ح �ك��وم��ة ف� ��ي االج � �ت � �م� ��اع ،وش ��ددن ��ا
على ض ��رورة تسهيل اج� ��راءات رج��وع
ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال �خ��ارج ووض ��ع خطط
بديلة في حالة اغالق املطارات».
وأك ��د ض ��رورة ت�ع��زي��ز امل�ي��زان�ي��ة بصفة
االس �ت �ع �ج��ال واي� �ق ��اف ت �ص��دي��ر بعض
امل ��واد االس�ت�ه�لاك�ي��ة لتحقيق االك�ت�ف��اء
الذاتي واألمن الغذائي ،معتبرًا ان اليوم
ه ��و ب �م �ن��زل��ة ف��زع��ة وط �ن �ي��ة وم�ص�ل�ح��ة
عامة.
وش� � ��دد ع �ل ��ى ض� � � ��رورة ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي ك��ل
االستثمارات املحلية والخارجية ومدى
تأثر االسواق املحلية والخارجية بهذا
الفيروس.
ب ��دوره ،دع��ا النائب محمد ال��دالل بيت
الزكاة واألمانة العامة لألوقاف وجميع
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة وأه� � ��ل ال �ع �ط��اء
وال�خ�ي��ر وب�ع��د التنسيق م��ع الحكومة
إلى القيام بحمالت دعم خيري اليصال
املساعدات لفئة األس��ر املتعففة وكذلك
ال��واف��دي��ن وال �ع��ام �ل�ين ال��ذي��ن يعيشون
على عملهم اليومي.

ّ
مضاد
«تويتر» الهاشم
لـ«كورونا»!
حمد الخلف

ف��رض��ت ط�ب�ي�ع��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا امل �ع��دي��ة ،على
مختلف املؤسسات والقطاعات بالدولة ،انحسارا
ق�س��ري��ا ف��ي أداء أع�م��ال�ه��ا ب��ال�ش�ك��ل امل �ع �ت��اد ،وم��ن
ّ
ب�ين ذل��ك مجلس األم ��ة ،ال��ذي ع��ل��ق عقد جلساته
واستعاض عنها باجتماعات منتظمة ،يتواتر
على حضورها الكثير من النواب والوزراء.
غير أن نوابا كثيرين جعلوا من منصات التواصل
ّ
ّ
«ديوانية مصغرة» للتعاطي مع الجمهور وبث
روح التضامن واإلخ��اء بني الكويتيني في وجه
«ال �ض �ي��ف ال�ث �ق�ي��ل» ،ال ��ذي ي�ج�ت��اح ال �ع��ال��م ،حيث
ّ
وظفوا طاقتهم االيجابية وأظهروا جانبا وطنيا
مطلوبا في أزمة كهذه ،وفي طليعة هؤالء النائبة
ص �ف ��اء ال� �ه ��اش ��م ،ال �ت ��ي ح � ّ�ول ��ت ص �ف �ح �ت�ه��ا ع�ل��ى
«ت��وي �ت��ر» ال��ى منصة إع�لام�ي��ة ت��وع��وي��ة متكاملة
ّ
ّ
التنوع ،تحض فيها الجميع الى الثبات
وشديدة
في مواجهة الظروف الحالية التي تمر بها البالد،
بسبب خطر «كورونا».
وع �ل��ى م ��دى أي� ��ام م �ت��واص �ل��ة ،م �ن��ذ ب��داي��ة األزم� ��ة،
ضاعفت الهاشم ساعات تواجدها على «تويتر»،
ون�ش�ط��ت ف��ي ن�ش��ر ال��رس��ائ��ل ال�ت��وع�ي��ة وال��داع �م��ة
بشكل م�ل�ح��وظ وم�ث��اب��ر ،ح�ي��ث دأب ��ت ع�ل��ى تنبيه
املواطنني بشأن التعليمات والنصائح الصادرة
عن الجهات والوزارات املعنية بمكافحة الوباء.
وف ��ي م � ��وازاة ت�ق��دي�م�ه��ا ال��دع��م ال �ل��ازم ل�ل�ح�ك��وم��ة،
أش ��ادت ال�ه��اش��م ف��ي ت�غ��ري��دات متتابعة ب��ال��وزراء
ال ��ذي ��ن أدوا دوره � � ��م ب �ن �ش��اط م� �ث ��ال ��ي ،ال س�ي�م��ا
وزراء الصحة والداخلية والخارجية وطواقمهم
ال�ع��ام�ل��ة ،ك�م��ا آزرت ج�ه��ود ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي في
الفرق التطوعية املساندة.
ووظ � �ف ��ت ال� �ه ��اش ��م ص �ف �ح �ت �ه��ا ،ل �ن �ش��ر ت �غ��ري��دات
وف �ي��دي��وه��ات ت��وع��وي��ة ت �ن��ادي ب �ض��رورة االل �ت��زام
ب��ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ،وس � �ع� ��ت ال� � ��ى ن �ش��ر
االط �م �ئ �ن��ان ب�ي�ن ص �ف��وف ال �ش �ع��ب ،ع�ب��ر ت��أك�ي��ده��ا
ال��دائ��م على توفر املنتجات الغذائية بشكل كاف
ولفترة زمنية طويلة ،وأنه ال داعي للقلق.
ال��ى ج��ان��ب ك��ل ذل ��ك ،غ � ّ�ردت ال�ه��اش��م م� ��رارا بأنها
على تواصل مستمر مع الوزراء والجهات املعنية،

صفاء الهاشم (تصوير :حسني هالل)

نواب جعلوا من صفحاتهم
ديوانيات ُم َّ
صغرة للتواصل
مع الجماهير
لالطالع على سير العمل في امليدان ،ونقل رسائل
التطمني ال��ى امل��واط�ن�ين ،كتغريدتها ال�ت��ي ذك��رت
فيها ان�ه��ا ت��واص�ل��ت م��ع وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
محمد الناصر لالطمئنان على الجهود الجبارة
إلجالء ابناء الكويت في جميع دول الخارج ،قائلة
«ال تحاتون على عيالكم أرجوكم».
ولم تكتف الهاشم بنشر بالتغريد الكتابي فقط،
ّ
بل وظفت خدمة الفيديو والتسجيل الصوتي لبث
رسائل التوعية ،وأجادت اختيار الكلمات الداعمة
لجهود رج��ال الصحة والداخلية وبقية الجهات
املسؤولة في الدولة ،اضافة الى ّ
تبنيها الكثير من
الهاشتاقات املهمة الخاصة باألزمة ،مثل «الحجر
امل �ن��زل��ي م�ط�ل��ب وط� �ن ��ي» ،ال� ��ذي اب �ت��درت��ه سبقلا،
األمر الذي جعل حسابها منصة إعالمية توعوية
متكاملة ..ضد «كورونا».

اقترحوا قانوناً لوقف مواعيد التقاضي

 5نواب لضمان حقوق الدولة
والمتقاضين في وقت األوبئة
ت� �ق ��دم ال� � �ن � ��واب :ب � ��در امل �ل ��ا ،ص ��ال ��ح ع � ��اش � ��ور ،ع�م��ر
الطبطبائي ،خليل أبل وعبداهلل الكندري ،باقتراح
بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم  38لسنة 1980
بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية.
ون ��ص امل �ق �ت��رح ع �ل��ى أن ��ه «ف ��ي ح� ��االت ال� �ك ��وارث أو
األزم ��ات أو االض �ط��راب��ات أو تفشي األوب �ئ��ة والتي
من شأنها أن يصدر قرار بوقف العمل في الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ت ��وق ��ف ج �م �ي��ع امل ��واع� �ي ��د ال �ق��ان��ون �ي��ة
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ج�م�ي��ع ال �ق��وان�ي�ن ال �س��اري��ة،
س��واء كانت مواعيد ناقصة أو كاملة أو تنظيمية
أو ح �ت �م �ي��ة ،وال ت��دخ��ل ض �م��ن اح �ت �س��اب امل��واع �ي��د
القانونية في جميع التشريعات واللوائح بما فيها
امل ��دد وامل��واع �ي��د ال�ق��ان��ون�ي��ة امل�ن�ص��وص عليها في

قانون اإلج��راءات واملحاكمات الجزائية والقوانني
املعدلة له ،وقانون الجزاء والقوانني املعدلة واملكملة
ل ��ه ،وي�س�ت��أن��ف اح �ت �س��اب امل��واع �ي��د وامل� ��دد م��ن أول
ي��وم عمل بعدها» .ويهدف املقترح بحسب املذكرة
اإليضاحية إلى إصالح القصور وسد الذرائع نحو
ما جنحت إليه أحكام الدستور ومذكرته التفسيرية
في مجال ممارسة حق التقاضي بني املواطنني أو
املتقاضني بوجه عام املتكافئة مراكزهم القانونية،
وأن ق��ان��ون امل��راف�ع��ات ف��ي امل��واد املدنية والتجارية
نظم مواعيد اإلعالن واملدد دونما تنظيم تشريعي
ي �ص��ون ح �ق��وق امل�ت�ق��اض�ين ف��ي األزم � ��ات وال �ك��وارث
وانتشار األوبئة التي تتطلب تعطيل كل مؤسسات
الدولة والدوائر الحكومية.

 12الكويت
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البلدي

عزل سكن العمال وإلغاء الخصومات وتدريب الكوادر وتعقيم المباني

البلدية 4 :إجراءات وقائية مع شركات النظافة
ات�ف�ق��ت ال�ب�ل��دي��ة وش��رك��ات ال�ن�ظ��اف��ة على
ع � ��زل س �ك ��ن ع� �م ��ال ال �ت �ن �ظ �ي��ف ،وإل� �غ ��اء
ال �خ �ص��م ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ات خ�ل��ال ال �ف �ت��رة
ال �ح��ال �ي��ة ،ع �ل��ى أن ي �ت��م ت ��دري ��ب ك� ��وادر
البلدية على تشغيل اآلل �ي��ات وامل�ع��دات
للقيام بأعمال النظافة عند ال�ض��رورة،
وتعقيم املباني التي تطلبها الحكومة.
وش� ��دد وزي��رال �ب �ل��دي��ة م .ول �ي��د ال�ج��اس��م
خ�ل�ال ت��رؤس��ه اج�ت�م��اع��ا استثنائيًا مع
م �س��ؤول��ي ش ��رك ��ات ال �ن �ظ��اف��ة ،ب�ح�ض��ور
املدير العام للبلدية م .أحمد املنفوحي
وع��دد م��ن امل�س��ؤول�ين ،وممثلي شركات
ال �ن �ظ��اف��ة امل �ت �ع��اق��دة م ��ع ال �ب �ل��دي��ة ،على
ت �ك �ث �ي��ف ال � �ج � �ه� ��ود ب � �ش� ��أن االج � � � � ��راءات
الوقائية الخاصة بالتعقيم واالهتمام
بمستوى النظافة.
وأث �ن��ى ال�ج��اس��م ع�ل��ى ال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة
من قبل العاملني في الجهاز التنفيذي
ل�ل�ب�ل��دي��ة ،خ �ص��وص��ا ال� �ك ��وادر ال��وط�ن�ي��ة
التي تعمل على مدار الساعة في مواجهة
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،م �ش��ددًا ع�ل��ى تطبيق
جميع ال �ق��رارات ال��وق��ائ�ي��ة واالح �ت��رازي��ة
وخطة ال�ط��وارئ ،بالتعاون مع الجهات
امل�خ�ت�ص��ة ،وأه �م �ي��ة ت�ط�ب�ي��ق اإلج � ��راءات
الوقائية ملنع انتشار فيروس كورونا.

انتهاء فترة التخييم

مخيمات ربيعية
تحولت إلى مقاهٍ
زكريا محمد
الجاسم مترئساً االجتماع (البلدية)

ودع� � � ��ا امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �ب �ل ��دي ��ة أح �م��د
امل �ن �ف��وح��ي ال� ��ى ض � ��رورة ال� �ح ��رص على
عدم خروج عمال النظافة في غير أوقات
العمل ،ملنع مخالطتهم اآلخرين وتعقيم
مساكنهم باستمرار.
وأك��د املنفوحي ج�ه��وزي��ة أط�ق��م البلدية
الرقابية بكل اجهزتها وفرقها امليدانية،
مل�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال � �ق� ��رارات وال�ت�ع�ل�ي�م��ات
الصادرة بشأن خطة الطوارئ على أكثر

من صعيد ،ومنها اعمال النظافة ،ومنع
ال �ت �ج �م �ع��ات ،وغ �ل��ق امل �ق��اه��ي وامل �ع��اه��د
الصحية ،واملجمعات التجارية ومراكز
التسوق ،وصالونات الحالقة الرجالية
والنسائية.
وش� � � ��دد امل� �ن� �ف ��وح ��ي ع� �ل ��ى ت �س �خ �ي��ر ك��ل
الطاقات والجهود لفرق البلدية ميدانيا
ل �ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ة ال � �ط� ��وارئ وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا،
بالتعاون مع ال��وزارات املعنية لتطبيق

ق � ��رارات م�ن��ع ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا،
داع� �ي ��ا امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن ل�ل�ال �ت��زام
ب��ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال� � �ص � ��ادرة م� ��ن ال �ج �ه��ات
املختصة ،لتجاوز الوضع الراهن الذي
يمر به البلد.
وأب � � � ��دى م � �س� ��ؤول� ��و ش � ��رك � ��ات ال �ن �ظ��اف��ة
استعدادهم لوضع كل امكاناتهم تحت
تصرف البلدية ملواجهة ال�ظ��روف التي
تمر بها البالد حاليا.

بدأ بعض أصحاب املخيمات الربيعية
ف ��ي إزال� � ��ة م �خ �ي �م��ات �ه��م ب �ع��د أن ان �ت �ه��ت
الفترة املحددة للتخييم أمس.
وكـشـف مـصـدر م�ـ�س�ـ��ؤول ف�ـ��ي البـلـديـة
ل� �ـ سبقلا أن ال� �ف ��رق ال��رق��اب �ي��ة س �ت �ق��وم
بإزالة املخيمات التي ال يقوم أصحابها
بإزالتها خالل األسبوع الجاري بعد أن
تم اكتشاف قيام بعض أصحاب املقاهي
ب��اس �ت �غ�لال امل �خ �ي �م��ات وت �ح��وي �ل �ه��ا إل��ى
مقاه لتقديم الشيشة.
واض ��اف أن االج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة الح�ظ��ت
ف��ي ب �ع��ض األم ��اك ��ن ت �ج �م �ع��ات ش�ب��اب�ي��ة

غسل وتعقيم  100739حاوية
ك � �ش ��ف امل� �ت� �ح ��دث ال ��رس� �م ��ي ل �ل �ب �ل��دي��ة،
م�ح�م��د امل �ط �ي��ري ،أن األج �ه ��زة ال��رق��اب�ي��ة
قامت بتوجيه  2680تنبيهًا ،وغلق 713
ً
م�ح�لا وم�ق�ه��ى ،و 46ص��ال��ة تسلية ،و29
ص��ال��ة أف � ��راح ،وت �ح��ري��ر  708م�خ��ال�ف��ات،
و 6م �خ��ال �ف��ات ب��ائ��ع م �ت �ج��ول ،ورف� ��ع 67
عربة متنقلة ،وفض  293تجمعًا ،وغسل
وت �ع �ق �ي��م  100739ح ��اوي ��ة ف ��ي امل �ن��اط��ق
السكنية والشوارع الرئيسية.
وق � ��ال امل �ط �ي��ري ان ال� �ج ��والت امل �ي��دان �ي��ة
هدفها التأكد من التزام أصحاب املحال
واملقاهي واملطاعم وشركات النظافة من
عملية غ�س��ل وتعقيم ال �ح��اوي��ات ضمن
اإلج� � ��راءات االح �ت��رازي��ة وال��وق��ائ �ي��ة ملنع
انتشار فيروس كورونا.

إحصائية بإنجازات بلديات المحافظات
المحافظة

عدد
المخالفات

عدد
التنبيهات

غلق محل
ومقهى

غلق صاالت
تسلية

غلق صاالت
أفراح

رفع عربات
متنقلة

غسيل
حاويات

العاصمة

85

1285

29

3

-

6

21500

حولي

-

227

15

-

-

-

31200

مبارك الكبير

-

41

73

10

-

-

5270

الفروانية

302

546

562

-

-

-

23557

األحمدي

207

478

8

3

15

-

15000

الجهراء

59

160

26

2

14

34

4212

المجموع

653

3390

713

18

29

40

100739

إزالة مخيمات (تصوير :سيد سليم)

مكتظة وجلسات ودواوي��ن وتبني أنها
ملقاه تقوم بتقديم الشيشة ،وتم اتخاذ
اإلجراء ات القانونية بحقها ،مشيرًا إلى
أن البلدية ال يمكن أن تقبل باستغالل
ه � ��ذه امل �خ� �ي �م ��ات ألم� � ��ور ت� �ج ��اري ��ة وف ��ي
ظ��ل ات�خ��اذ ال�ح�ك��وم��ة إج ��راء ات ملحاربة
فيروس كورونا ومنها منع التجمعات.
وب�ي�ن أن أص �ح��اب امل�خ�ي�م��ات ال��رب�ي�ع�ي��ة
ال� � ��ذي� � ��ن ق� � ��ام� � ��وا ب � � ��إزال � � ��ة م� �خ� �ي� �م ��ات� �ه ��م
وامللتزمني ف��ي امل��دة امل�ح��ددة بإمكانهم
مراجعة م��راك��ز النظافة للحصول على
براء ة ذمة بشأن تنظيف املوقع تمهيدا
السترجاع التأمني فور عودة املوظفني
ألعمالهم.
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أسعد عبدالرحمن..
يعود من تحت
األنقاض!
خالد أحمد الطراح
تخطفنا ذاك����رة ال��ت��اري��خ ال���ى اآلالم وال��ث��م��ن البشري
ال���ذي دف��ع��ت��ه ال��ك��وي��ت اب���ان ال��غ��زو ال��ع��راق��ي ،ح��ت��ى مع
حلول ذك��رى فرحة التحرير ،فالغزو لم يكن سقطة
لتنسى وليس درسًا ليطوى ،فدماء الشهداء وتشريد
املواطنني في العالم ،مشاهد نجدها امامنا اينما نكن.
ال ننسى طبعا من وق��ف معنا منذ اللحظات االول��ى
م��ن ال��غ��زو ال��ع��راق��ي ،م��ن دول وضمائر شعوب حرة
ف��ي دول ص��دي��ق��ة وش��ق��ي��ق��ة ،ب��م��ن ف��ي ذل���ك االش��ق��اء
العراقيون في املهجر ،فهذه املواقف ستظل محفورة
في الوجدان الكويتي.
أم��ا ص��واع��ق وق��وف البعض اآلخ��ر م��ع طاغية بغداد
ص���دام حسني ض��د ال��ك��وي��ت ،فستبقى ج���زءًا اس��ود
م��ن ال��ت��اري��خ ،خصوصا امل��وق��ف الفلسطيني ممثال
ف���ي م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر ح���ي���ن���ذاك ،وت���ح���دي���دا رئيسها
ياسر عرفات الذي خرج من رحم الكويت وكان اول
املتنكرين لها!
فحني كنت اتصفح الصحف على االنترنت ،وجدت
مقاال بعنوان «م��اذا لو لم تكن الكويت م��وج��ودة؟»..
شدني العنوان نحو قراءة املقال وليتني لم افعل ذلك!
صاحب املقال هو املدعو اسعد عبدالرحمن استاذ
العلوم السياسية بجامعة الكويت قبل ال��غ��زو ،الذي
ش���ن س��م��وم��ا ض���د ال��ك��وي��ت وش��ع��ب��ه��ا م���ؤي���دا ال��غ��زو
ال��ع��راق��ي وم��ؤام��رة املقبور ص��دام حسني ،بينما في
 19دي��س��م��ب��ر  ،2018ت���ح���ول م���وق���ف امل���دع���و اس��ع��د
ف��ي صحيفة «ال�����رأي» االردن���ي���ة ال���ى م��وق��ف مختلف
ت��م��ام��ا ع��ن م��وق��ف��ه اب����ان االح���ت�ل�ال ال��ع��راق��ي ،مشيدا
ب��م��وق��ف ال��ك��وي��ت م��ن ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية وال����دور
البارز لصاحب السمو االمير حفظه اهلل ورع��اه في
«الوساطة» ،معوال على رياح نسيان ملوقفه املتخاذل
ومعتمدا على اختفاء مقاله ضد الكويت ابان الغزو
من االنترنت!
نشر «اكاديمي السياسة» حينذاك مقاال بعنوان «الدم
الكويتي ليس اغلى من الدم الفلسطيني» ،في احدى
الصحف العربية ،وكان مضمون املقال كالخنجر في
خاصرة كل مواطن كويتي وعربي ايضا.
ك��ان اول من تصدى ملزاعمه واف��ت��راءات��ه ،االخ الكبير
الدكتور حسن االبراهيم خالل فترة الغزو ،بصفته
مواطنا كويتيا وزميال سابقا السعد عبدالرحمن،
فقد نشر رده بصحيفة «صوت الكويت» ،التي كانت
تصدر من العاصمة البريطانية ،وسبقت لي االشارة
الى ذلك في مقال نشر في  2ابريل .2013
ف��ي  13نوفمبر  ،2004نشر االخ الفاضل الدكتور
فالح املديرس دراسة في سبقلا بعنوان «العالقات
ال��ك��وي��ت��ي��ة  -ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ( ،»)2004 - 1921ورد
فيها اس���م ن��اك��ر ال��ح��ق وال��ش��رع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ،اسعد
عبدالرحمن.
فقد ذكر الدكتور املديرس «ان د .اسعد عبدالرحمن،
عضو املجلس التشريعي الفلسطيني ،ال��ذي قضى
سنوات عديدة في الكويت كتب عدة مقاالت معادية
للكويت في جريدة القدس العربي ،متهمًا الكويتيني
بتشكيل ف���رق الغ��ت��ي��ال الفلسطينيني املقيمني في
ال��ك��وي��ت .كما اب���دى رئ��ي��س منظمة التحرير عرفات
مخاوفه من حدوث مجزرة بحق الفلسطينيني».
ي��ا ت��رى ك��م م��ن ه���ؤالء ال��ذي��ن ك��ون��وا ث���روات م��ن خير
ال��ك��وي��ت وانقلبوا ض��ده��ا؟! بينما الذ بالصمت الى
ال���ي���وم ب��ع��ض م���ن ي��ع��رف��ه��م خ��ي��ر م��ع��رف��ة م��م��ن يقيم
بالكويت ويحمل الهوية الكويتية!
ط���ب���ع���ًا ه�������ذا ل����ي����س ت���ع���م���ي���م���ًا ع����ل����ى ج���م���ي���ع االخ�������وة
الفلسطينيني ،سواء من حملة الجنسية الكويتية او
غيرها ،فالجميع ليس كأسنان املشط.
اننا ال نتنكر للتاريخ ،ولكن ال ننسى الغدر.

بعد السالم

ُك َّتاب وآراء
جرة قلم

من الذاكرة
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قسيمو الجنة والنار!

كنت وال أزال من املعجبني باليابان وأه��ل اليابان وعاداتهم
وتقاليدهم الحالية والقديمة ..وقد وصلتني رسالة بوسائل
ال��ت��واص��ل االجتماعي أخ��ي��را ،م��ن امل��ؤك��د أن��ه��ا وص��ل��ت لكثير
من القراء ،تلخص أوض��اع اليابان ومواطنيها خير تلخيص
الرسالة تقول« :اليابان ..نسبة البطالة هي األقل عامليا ..نسبة
األمية هي صفر في املئة ..نسبة الجرائم هي االقل في التاريخ
البشري ..مع العلم بأنه ليس لديهم دين وال يؤمنون بالجنة
وال��ن��ار ..لكنهم يؤمنون بضمير االن��س��ان ..وم��ا زال كثيرون
منا ي���رددون :نحن انزلقنا بسبب ابتعادنا عن ديننا! ال بل
انزلقتم بسبب الجهل وتقديسكم للشكليات والخرافة وتكفير
من يعارضكم»( ..انتهى)
وأنا أبصم بالعشرة على صحة ما قيل عن أهل اليابان ..يكفي
اليابان وأهلها فخرا أن شخصا مثل كارلوس غصن ،الرئيس
التنفيذي لشركتي سيارات فرنسية ويابانية (رينو ونيسان)،
عندما هرب الى بلده لبنان ،أرسلوا لجلبه وزير العدل الياباني،

فرفض لبنان ،ألنه ال توجد اتفاقية تسليم مجرمني بينه وبني
اليابان ،ولم تيأس اليابان ،اذ سيقوم وكيل وزارة العدل فيها
بزيارة ثانية الى لبنان إلقناعهم بتسليم غصن املنسوب اليه
بعض التجاوزات املالية في مصاريفه كرئيس تنفيذي لشركة
يابانية عمالقة ..وإذا ما قارنا هذا الجهد واإلص��رار الياباني
ب��س��راق امل��ال ال��ع��ام الكويتيني الهاربني بأموالنا للخارج ،وال
يزالون يسرحون ويمرحون منذ سنني ،متهنني بأموالنا بدول
أجنبية صديقة ،ال نملك إال أن نحني رؤوسنا احتراما لليابان
واليابانيني ونحنيها خجال من وضعنا املزري بالفساد.
***
ط��ب��ي��ب ال��ق��ل��ب األش���ه���ر م���ج���دي ي��ع��ق��وب ،ال�����ذي س���اع���د م��ئ��ات
امل��رض��ى ف��ي بريطانيا وم��ص��ر وال��ك��وي��ت وك��ل ان��ح��اء العالم،
وأقام على نفقته في مصر مستشفى مركز أبحاث يعالج فيه
فقراء مصر مجانًا ..قال عنه أحد الدعاة املصريني الشباب
«ان الدكتور مجدي يعقوب سيدخل النار النه مسيحي وليس

علي أحمد البغلي
مسلمًا»!
وأنا واآلالف غيري نقول لهذا الداعية ،أو املدعي ،اننا سنترك
الجنة لك وألمثالك من متجهمي الوجه ،مكفري معظم مخاليق
اهلل م��ن البشر إن ص��ح – ال سمح اهلل – م��ا قلته! فما فعله
ويفعله وي��ق��وم ب��ه ال��دك��ت��ور م��ج��دي ي��ع��ق��وب ملصلحة البشر
والبشرية يفوق ثوابه ما تتفوهون به أنت وأمثالك ليل نهار،
حاسبني أنفسكم قسيمي الجنة والنار ،أي انه أنتم وأفكاركم
السوداء هي من يقرر من يدخل الجنة ومن يدخل النار!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

كورونا يتنامى
وأسعار النفط
تهبط

الكالم الحر

حظر التجول ضرورة لوقف
«الموت المتنقل»
في كارثة وباء كورونا بدأت الحكومة بداية متعثرة بتأخرها في
إغالق مطار الكويت ومنع دخول مواطني الدول األخرى للبالد،
لتقليل عدد حاالت اإلصابة بهذا الفيروس العابر للحدود.
لكن بعد ذلك تألقت الحكومة الكويتية في اتخاذ اإلجراءات الفعالة
التي سبقت فيها دول العالم العربي ،ومنها إغ�لاق املطار ومنع
دخ��ول مواطني ال���دول األخ���رى ووق��ف ص�لاة الجمعة وصلوات
الجماعة في املساجد ،وإغ�لاق مراكز التسوق واألس��واق العامة
وص��ال��ون��ات الحالقة وم��راك��ز أل��ع��اب األط��ف��ال ،وم��ن��ع التجمع في
الشواطئ وإغ�لاق الحدائق العامة ،واإلبقاء فقط على الجمعيات
التعاونية ومراكز تسوق املواد الغذائية.
مثل هذه القرارات لم تكن تمر بسهولة وقبول شعبي لوال أسلوب
ال��ت��درج ال���ذي اتبعته ال��ح��ك��وم��ة ،ول���وال اش��ت��داد األزم����ة ف��ي العالم
وتحول األزمة إلى مرحلة الوباء.
وساعد الحكومة في حسم مواجهة األزمة عدم تصدي مجلس
األم��ة ل�لإج��راءات الحكومية كما ه��ي ال��ع��ادة ،الستشعار النواب
أن الوقت ليس للصراع وحشد األص���وات االنتخابية ،فالشارع
الكويتي أرس��ل رسالة للجميع ،مفادها أن ال ص��وت يعلو على
صوت التصدي لوباء كورونا ،وضرورة ترك األجهزة الحكومية
تعمل من دون تشتيت.
الكويت فعليًا دخلت مرحلة حظر منع التجول عبر إغالق معظم
األماكن العامة التي يتجمع فيها الناس ،ولم يتبق سوى إعالن
حالة حظر التجول فعليًا ،وهو ما سيتم بالفعل إن تزايدت حاالت
االصابة بفيروس كورونا.
الكويت في مواجهة ال��وب��اء ك��ان لديها م��ث��االن ،الصني وإيطاليا،
ف��ال��ص�ين واج��ه��ت وب���اء ك���ورون���ا ب��ق��وة ،ح�ين أدرك����ت أن تبسيط

داهم القحطاني
املوضوع فاقم عدد اإلصابات ،وفرضت حظر التجول ملنع انتقال
العدوى ،وهو األسلوب الذي ثبتت جدواه اآلن ،بعد أن تم اإلعالن
ع��ل��ى ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى تفشي ال��ف��ي��روس ف��ي م���دن ع��دي��دة ،ومنها
ووهان ،املدينة التي نشأ فيها فيروس كورونا املستجد.
أما إيطاليا ،التي يفتك فيروس كورونا في مواطنيها اآلن ،فقد
اتبعت أسلوب الالمباالة إلى أن تحولت إلى بؤرة لفيروس كورونا،
مما اضطر الحكومة إلى فرض حظر تجول كامل يستهدف 60
مليون إيطالي.
لن نبكي على اللنب املسكوب كما يقال ،وسندعو إلى دعم الجهود
الحكومية والشعبية إلى أبعد مدى.
لكن في بلد صغير كالكويت ،يشكل فيه الشباب النسبة األعلى
من السكان ،وتشكل العمالة الوافدة  70في املئة منه ،لم يعد هناك
مناص من فرض تطبيق حظر التجول الكامل ملنع «املوت املتنقل»
املتمثل في األشخاص الذين يفرض القانون عليهم الحجر املنزلي
اإلجباري ،وال يلتزمون بذلك ،كما حصل في حالة املقيم املصري
العائد من أذربيجان املصاب بفيروس كورونا  -شافاه اهلل  -الذي
نقل لوحده العدوى الى نحو  14شخصًا من جنسيات متعددة
ح�ين زاول العمل ،وكما ف��ي حالة املواطنني الثالثة ال��ذي��ن ع��ادوا
من بريطانيا ول��م يلتزموا بالحجر ،وتسببوا بنقل العدوى الى
ثالثة أشخاص أبرياء وفق ما أعلنته وزارة الصحة في مؤتمرها
الصحافي.
ال تتأخروا في القرار ففيروس كورونا أسرع.

الوطن واحد ..والصحة للجميع
في مثل هذه األزمات ،ونحن نستشعر مع
كل دول العالم خطر تفشي وسرعة انتشار
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،نقف احترامًا
ً
وتقديرًا وإجالال لكل من يسهم في تأمني
املجتمع والحد من انتشار هذا الوباء ،وعلى
رأسهم وزارة الصحة وقياديوها وطاقمها
ال��ط��ب��ي وال��ت��م��ري��ض��ي ،ف��ه��م ال��ج��ن��ود ال��ذي��ن
ي��ح��ارب��ون م��ن ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة ف��ي كل
مرافق الحجر الصحي املؤسسي ،وخاصة
م��ن يقومون بفحص ال��واف��دي��ن على أرض
املعارض بأعداد كبيرة جدا.
وعلى صعيد متصل ،تقوم الحكومة وأركان
ف��ري��ق��ه��ا م���ن وزراء ب��ع��م��ل ج��ب��ار وم��ب��ه��ر،
لتأمني حاجات املجتمع األساسية ،وتنفيذ
ومتابعة ق����رارات وزارة ال��ص��ح��ة .والشكر
موصول لجميع من ترك بيته وأهله ليعمل
على مدار الساعة ،ونخص بالذكر من دون
استثناء ،ونعتذر إن نسينا من بينهم أحدا،
وهم :وزير الصحة د .باسل الصباح ،وزير
التجارة خالد الروضان ،وزير الداخلية أنس
الصالح ،وكيلة وزارة الصحة املساعدة د.

بثينة امل��ض��ف ،وامل��ت��ح��دث الرسمي ل���وزارة
ال��ص��ح��ة د .ع��ب��داهلل ال��س��ن��د ،وك��ذل��ك جميع
أفراد وضباط ومنتسبي الجيش والحرس
الوطني والقوات الخاصة والشرطة ،وجميع
من يسهم من أجل حماية الوطن واملجتمع.
ف���ي امل���ق���اب���ل ،أخ��ط��ر م���ا ن��واج��ه��ه ف���ي أزم���ة
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ال��ك��ورون��ا امل��س��ت��ج��د هي
اإلش������اع������ات ،وأس�������وأ م����ا ن������راه ف����ي م���واق���ع
التواصل ه��و التحريض على طاقم وزارة
ال���ص���ح���ة ،أو أي ج���ه���ود ح���ك���وم���ي���ة ت��ب��ذل
لسالمة املجتمع ،واألغ��رب وج��ود شريحة
من األطباء وربما من القطاع الخاص ،أو ال
راب��ط وظيفيا لهم مع ك��ادر وزارة الصحة،
ب��ال��ت��ش��ك��ي��ك ألي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي يتعلق
ب���اإلص���اب���ات وع����دده����ا ،وح�����االت ق��ل��ي��ل��ة تم
رصدها بمرض الكورونا املستجد ،ومنهم
م��ن لديه ت��اري��خ سياسي بانتقاد أي عمل
من السلطات املختصة بشكل عام ،وتأويل
األحداث لخدمة أهدافهم جعلتهم يستغلون
حتى الكوارث واألزمات الصحية ،مما يزيد
من التهويل وإث��ارة الذعر والهلع بأسلوب
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ممنهج ومقيت جدا.
أخ��ي��رًا ،تحية لجميع املؤسسات والهيئات
وال����ش����رك����ات وامل���س���ت���ش���ف���ي���ات وال����ف����ن����ادق
ال���خ���اص���ة ،ب���وض���ع م��راف��ق��ه��ا ت��ح��ت خ��دم��ة
ال���وط���ن وامل��ج��ت��م��ع ووزارة ال���ص���ح���ة ،وم��ن
بينهم من قدم املبادرات املالية لدعم جهود
ال��ك��وي��ت ف���ي ال��ت��ص��دي ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا
امل���س���ت���ج���د ،وع��ل��ي��ن��ا أن ن��ت��ب��ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ات
واإلرش���ادات وتجنب التجمعات والجلوس
ف��ي ال��ب��ي��ت وال���خ���روج ل��ل��ض��رورة ،للحد من
ان��ت��ش��ار ال���ف���ي���روس وم��س��اه��م��ة شخصية
لتمكني أج��ه��زة ال���دول���ة م��ن تنفيذ خطتها
االحترازية ..حفظ اهلل الكويت وشعبها من
كل مكروه ..وشكرا.

فراس عادل السالم
م��ع اس��ت��م��رار امل��خ��اوف وتناميها م��ن انتشار
فيروس ك��ورون��ا ووص��ول��ه للكثير من البلدان،
استمرت اسعار النفط بالنزيف ،مما يستوجب
ع��ل��ى جميع امل��ن��ت��ج�ين ال��ت��ك��ات��ف مل��ن��ع ت��ك��رار ما
حصل في السابق من تضخم املخزون النفطي،
نتيجة قلة الطلب واالس��ت��م��رار ف��ي االن��ت��اج من
دون تخفيض.
التكاتف الدولي يجب اال ينحصر في محاربة
ك��ورون��ا ط��ب��ي��ا ،ب��ل ي��ج��ب ع��ل��ى املنتجني للنفط
وال��غ��از ال��ت��ع��اون م��ن اج���ل م��وازن��ة االن��ت��اج لكي
ي��ت��م��اش��ى م���ع ان���خ���ف���اض ال���ن���ش���اط ال��ص��ن��اع��ي
والتجاري الدولي ،الناتج عن اقتحام هذا الوباء
ملزيد من املدن الكبيرة وذات النشاط االقتصادي
الثقيل واملؤثر في االقتصاد العاملي.
الجميع يتوقع تخفيضات من اوبك واملتحالفني
معها ،ولكن تبقى هناك طاقة انتاجية خ��ارج
ه��ذا التحالف تستمر ب��االن��ت��اج وال تلتزم بما
يتوصلون اليه ،مما ينقص من فعالية جهود
املنظمة وتحالفها بتخفيف الضرر على املديني
القريب واملتوسط ،ال��ى ان تتضح ال��رؤي��ة حول
ه��ذا ال��وب��اء ال���ذي أص��ب��ح ك��اب��وس االقتصاديني
واملستثمرين حول العالم.
أث���ر ف��ي��روس ك��ورون��ا ان��ع��ك��س ع��ل��ى االق��ت��ص��اد
االم���ي���رك���ي ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ،ب��ع��د اي����ام ق��ل��ي��ل��ة من
تصريح الرئيس االميركي دون��ال��د ترامب بأن
الواليات املتحدة االميركية قادرة على مواجهته
وبعيدة عنه ،حيث انخفض مؤشر داو جونز
بشكل ح��اد ليصل ألدن��ى مستوى م��ن األزم��ة
العاملية.
وفي الشرق األوس��ط ،رأينا هبوطا حادا ألكبر
الشركات ملستويات لم نشهدها منذ سنوات
ط��وي��ل��ة ،م��ع ت��ض��رر ق��ط��اع��ي ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات
الخليجي وتراجع السياحة االجنبية للمنطقة،
وقطاع الطيران بشكل عام نتيجة انتشار هذا
امل���رض امل��ع��دي ،ف��م��اذا سنفعل ملواجهته؟ وما
الخطط التي سنطبقها في حال استمرار هذا
الوضع للربع الثاني من العام الحالي؟ بال شك
سنرى عواقب أليمة لالقتصاد العاملي ،وقطاع
الطاقة باالخص ،ستكلفنا املليارات ان لم َ
نسع
ب��ك��ل م���ا ع��ن��دن��ا م���ن ام��ك��ان��ي��ة ل��ت��ف��ادي ال��رك��ود
االق��ت��ص��ادي ال��ع��امل��ي ال���ذي سيقتل نمو الطلب
على النفط ،بل سيؤدي الى انكماشه لفترة غير
معلومة.
ختاما ،نسأل اهلل ان يحمينا ويبعد عنا شر
هذه االوبئة وعواقبها ،وان يسلمنا وجميع بالد
املسلمني.

التاجر األسوة ()167

التاجر خالد عبد اللطيف الحمد
مثال للقناعة والرضا بالرزق القليل
هلل در األضبط بن قريع حني قال:
اقنع من الدهر ما أتاك بـه من قر عينًا بعيشه نفـعـه
قد يجمع املال غير آكله ويأكل املـال غير من جمعه
وق���د ض���رب أه���ل ال��ك��وي��ت ال���ك���رام أروع األم��ث��ل��ة ف���ي ات��ص��اف��ه��م
بالقناعة والرضا بالربح القليل ،ويوضح هذا املوقف الحقيقي
ً
مثاال ونموذجًا طيبًا للتاجر خالد عبد اللطيف الحمد رحمه
اهلل تعالى ،وكان من التجار املعروفني بقناعته ورضاه بالرزق
القليل.
يروي األستاذ األديب حمد عبد املحسن الحمد هذه القصة عن
ً
التاجر خالد عبد اللطيف الحمد رحمه اهلل تعالى ق��ائ�لا« :في
فترة سوق املناخ جاء رجل إلى التاجر خالد عبد اللطيف الحمد
ً
رحمه اهلل تعالى ،وعرض عليه التداول بسوق املناخ ،قائال :يا عم

إذا تريد أن تساهم في الشركة الخليجية املقفلة سعر السهم
 100فلس ،وبعد الشراء بيومني السهم يصير سعره دينارًا،
هنا رد عليه التاجر خالد عبد اللطيف الحمد متعجبًا ومستنكرًا
في الوقت نفسه :كيف يكون سعر السهم  100فلس ،ويصبح
السعر بعد يومني دينارًا؟! اسمع نصيحتي يا ولدي« :هذا لعب
ما هو تجارة» .وكان التاجر خالد عبد اللطيف الحمد رحمه اهلل
تعالى من أش��د املعارضني للمشاركة في س��وق املناخ (سوق
األسهم) سواء بشراء األسهم أو حتى باملشاركة فيه من قريب
أو من بعيد ،بل كان رحمه اهلل تعالى من أكثر الناصحني لبقية
التجار بعدم الدخول فيه ،وبعد هذا املوقف بفترة حدثت أزمة
املناخ ،وندم جميع من شارك من التجار في تلك األحداث».
وهكذا عكس هذا املوقف وضوح الرؤية واكتمال البصيرة عند

د .عبد المحسن الجارالله الخرافي
التاجر خالد عبد اللطيف الحمد رحمه اهلل تعالى ،كما وضح
ه��ذا املوقف شفافية وص��دق التاجر خالد عبد اللطيف الحمد
مع نفسه ومع الناس ،وكيف أنه تمسك بالعمل املباح املشروع،
واك��ت��ف��ى ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال����رزق القليل م��ن ت��ج��ارت��ه البسيطة
املعروفة ،عوضًا عن السعي وراء املكاسب الكبيرة غير املقنعة،
وع��دم املغامرة في تجارة غير مأمونة وف��ي قلبه منها شك أو
ريب.
ومن الجدير بالذكر في هذا املقام أن نذكر أن التاجر خالد عبد
اللطيف الحمد رحمه اهلل تعالى ليس الوحيد من أبناء جيله من

تجار هذا الزمن الرائع ،الذي عزف وصد عن سوق املناخ وحذر
منه ،بل هناك مجموعة رائعة من أجدادنا ومن آبائنا أهل الكويت
الكرام ،الذين لم يقتنعوا بتلك األرباح الخيالية ،التي كان يدرها
س��وق امل��ن��اخ على م��ن تعاملوا ف��ي��ه ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن بعض
أبناء ذلك الجيل قد كونوا ثروات طائلة من وراء التعامل في هذا
ال��س��وق ،إال أن الغالبية العظمى من أبناء ذل��ك الجيل الفريد لم
يقتنعوا باملشاركة فيه ،بل وصل األمر بهم إلى تحذير املقربني
واألصدقاء من الدخول في غمار وأهوال تلك املغامرات.
وهكذا تحلى أهل الكويت الكرام بالقناعة والرضا بالرزق القليل،
وقدموا لنا تلك النماذج املشرفة التي تدل على تحليهم بالورع
والتقوى والحكمة والرشاد.
رحمهم اهلل رحمة جميعًا واسعة وجعل مثواهم جنات النعيم.
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الرئتان أسوأ مكان لهذه الحرب ..وفرط االستجابة قد يسبب الوفاة

معركة طاحنة بين جهاز المناعة البشري ..و«كورونا»
محمد مراح
م� ��ازال ال�ع��ال��م ي �ح��اول ب�ش�ت��ى ال �ط��رق ،إي�ج��اد
ل�ق��اح ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،ال ��ذي قتل
لحد اآلن  5833شخصًا في أنحاء العالم ،في
ح�ين وص��ل ع��دد اإلص��اب��ات املسجلة ب��ه إلى
 156400حالة ،ومن أجل فهم هذا الفيروس
يحاول األطباء تحديد ماهيته ومعرفة كيفية
عمله داخ��ل جسم اإلن �س��ان ،وت�ق��ول املحللة،
سيمون مكارثي ،في مقال لها عبر صحيفة
 scmpالصينية ،عندما يدخل الفيروس إلى
جسم اإلن�س��ان ،فإنه سيكون ف��ي سباق مع
ال��زم��ن الخ �ت �ط��اف خ�ل�اي��ا ال �ج �س��م وال�ت�ك��اث��ر
واالنتشار ،فبقاؤه حيًا داخل الجسم يعتمد
ع�ل��ى ه��ذه ال�خ�لاي��ا ،ألن��ه ب�م�ج��رد أن يكتشف
جهاز املناعة في الجسم الفيروس املتسلل،
تبدأ مباشرة حرب مجهرية مدمرة.
ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا ،ال� ��ذي خ �ل��ف ذع � �رًا ك�ب�ي�رًا
ل�ل�ب�ش��ر ،ي �ب��دو أن ج �ه��از امل �ن��اع��ة ل ��دى البشر
ي�س�ت�ج�ي��ب ف ��ي م �ح��ارب �ت��ه ب �ش��راس��ة ك�ب�ي��رة،
ويقوم بذلك بقيادة جيوش من الخاليا التائية
القاتلة (وه��ي أح��د أن��واع الخاليا التي تجري
في ال��دم ،وتلعب دورا مهما في نظام املناعة،
حيث تقاوم مسببات األم��راض من بكتيريا
وفيروسات).
ه��ذا ال�ج�ه��از امل�ن��اع��ي ه��و أح��د األس �ب��اب التي
جعلت البشر يبقون صامدين أم��ام ماليني
األم � ��را ض وال �ف �ي��روس��ات ،ول �ك��ن ف��ي بعض
الحاالت يمكن ملحاربته للفيروسات أن تشبه
سياسة األرض املحروقة ،حيث يتضرر كل
شيء في منطقة الصراع ،وهذا يعني أنسجة
ال �ج �س��م ن �ف �س �ه��ا ،ف �ج �ه��از امل �ن��اع��ة ال ي��أخ��ذ
سجناء ،بل يدمر كل ما هو مصاب.
خِ دَ ع الفيروس
ول �ك��ن ق�ب��ل ال �ح��رب ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال�خ�ل��وي،
ي�ن��زل��ق ال �ف �ي��روس إل ��ى ال�ج�س��م ،وي�ت�ج��ول في
املخاط ال��ذي يتجمع في األن��ف والحلق ،بحثًا
عن الخاليا التي يمكن أن يقوم باحتاللها ،في
الوقت نفسه ،يحاول إخفاء وجوده عن جهاز
املناعة ،وهنا تبدأ لعبة «الغميضة املميتة» بني
الفيروس والجهاز املناعي.
ويقول جني أولينجر ،اختصاصي املناعة في
املعهد العلمي األم�ي��رك��ي « MRIGlobalفي
الساعات القليلة األول��ى بعد دخول الفيروس
إل ��ى ال �ج �س��م ي �ح��اول ال �ق �ي��ام ب �خ��دع مختلفة
لتفادي العديد من أجهزة الكشف في الجهاز
املناعي».
في حني تقول مارجولني كيكيرت ،األستاذة

يتصرف بها فيروس كورونا في الجسم ال
تزال قيد االكتشاف والتجربة ،ولكن كان من
ال��واض��ح أن أكبر الخسائر في األرواح تكون
ل��دى ك�ب��ار ال�س��ن واألش �خ��اص ال��ذي��ن يعانون
ضعفا في جهاز املناعة.
ومن املرجح أن يموت أكثر من  20في املئة من
املصابني الذين تزيد أعمارهم على  80سنة،
ً
وفقا إلحصاءات البعثة املشتركة بني منظمة
الصحة العاملية والصني ،فإن معدالت وفيات
امل�ص��اب�ين ب��أم��راض ال�ق�ل��ب واألوع �ي��ة ال��دم��وي��ة
والسكري وأم��راض الجهاز التنفسي املزمنة
هي ضعف متوسطاملعدل.
ي�ع�ت�ق��د ب �ع��ض ال �ب��اح �ث�ين أن ��ه ف��ي أث �ن��اء ف�ت��رة
االختباء ،يضر الفيروس باالستجابة املناعية
امل�ب�ك��رة ،ع��ن طريق االن�ق�س��ام بسرعة كبيرة
ج� ً�دا على ال�ن�ظ��ام مل��واك�ب��ة أو تعطيل الطريقة
التي ينظم بها الجهاز املناعي نفسه ،وهناك
ب�ع��ض ال��دالئ��ل ع�ل��ى أن ه ��ذا األم ��ر ي�م�ك��ن أن
يدفع النظام املناعي املذعور إلى فرط النشاط،
ويتبع ذل��ك ما يسمى بـ«عاصفة سيتوكني»
التي تسبب التهاب األنسجة.
عاصفة السيتوكين

«عاصفة السيتوكين» ..أمر يلجأ إليه جهاز المناعة لمحاربة الفيروس لكنه يض ّر بالجسم كثيراً
املساعدة التي ت��درس ه��ذا النوع من الصراع
ال �ك �ي �م �ي ��ائ ��ي ال � �ح � �ي ��وي ف � ��ي امل � ��رك � ��ز ال �ط �ب��ي
بجامعة ليدن في هولندا« ،إن ما يحدث في
ال �س��اع��ات األول � ��ى ي�ع�ت�ب��ر س �ب��اق ت�س�ل��ح بني
الفيروس والجهاز املناعي» ،مضيفة «جميع
ال�ف�ي��روس��ات ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك ف �ي��روس ك��ورون��ا،
سيكون لها طرق متعددة تقوم بها للتحايل
على كبت االستجابة املناعية أو قمعها ،هناك
سباق تسلح ،خاصة في البداية ،عندما يحاول
الفيروس منع هذه االستجابات األولى».
بمجرد تشغيل الجهاز املناعي وعثور الخلية
التائية القاتلة على خلية الجسم التي أصبحت
ً
مصنعا للفيروسات ،فإنها عادة ما تلتصق
بالجزيئات في غشاء الخلية وتقتلها وكل ما
بداخلها.
ول� �ك ��ن ،ب �م��ا أن «ك � ��ورون � ��ا» ه ��و ف� �ي ��روس ت��م
ً
اكتشافه حديثا ،لم يكن ل��دى الباحثني وقت
كاف لتحديد تفاصيل كيفية سير
مختبري ٍ
املعركة ،وق��ال باحثون إن «ه��ذا يترك أسئلة
من دون إج��اب��ات ،مثل تسبب ه��ذا الفيروس
لبعض األش�خ��اص األص�ح��اء ب�م��رض شديد
والبعض اآلخر ال يصاب بشيء».

وب�م��ا أن االس�ت�ج��اب��ة امل�ن��اع�ي��ة للجسم يمكن
أن ت�ك��ون ش��دي��دة ال�ع��دوان�ي��ة ،ي�ق��ول الباحثون
إن ال �ح��رب ض��د ال �ف �ي��روس ي�م�ك��ن أن تسبب
ً
أضرارا تؤدي إلى تداعيات قاتلة على الجسم
البشري.
ويضيف الباحثون «يهاجم الفيروس الرئتني،
على وج��ه ال�خ�ص��وص ،وه�م��ا س��اح��ة معركة
حساسة ،ون�ظ� ً�را ألن الجهاز املناعي يحاول
م�ح��ارب��ة ف�ي��روس ل��م يسبق ل��ه مواجهته من
ق �ب��ل ،ف�ق��د ي��زي��د م��ن ال��دف��اع��ات امل�س�ت�خ��دم��ة،
مما يسبب تلفا مفرطا للخاليا واألنسجة
املجاورة».
ضرر كبير
وتضيف مارجولني كيكيرت «أن نظام اإلن��ذار
امل�ب�ك��ر ف��ي ال�ج�س��م ل �غ��زو م�س�ب�ب��ات األم� ��راض،
م �ت �ع��دد ،وم ��ع ظ �ه��ور امل��زي��د م��ن اإلن � � ��ذارات في
جميع أنحاء الجسم ،يتسابق فيروس كورونا
لنشر امل��زي��د م��ن ال�خ�لاي��ا ومهاجمتها ،عندما
تصل الخاليا التائية للبحث عن الخاليا املصابة
وال �ت �ق��اط �ه��ا وق �ت �ل �ه��ا ،ت �ص �ب��ح ال��رئ �ت��ان س��اح��ة

معركة ،وتنتفخ بالخاليا املناعية والجزيئات
والسوائل التي تستخدمها للتنقل».
ف��ي ح�ين يوضح أولينغ «إن��ه بمجرد أن تعثر
ال �خ �ل �ي��ة ال �ت��ائ �ي��ة ال �ق��ات �ل��ة ع �ل��ى خ �ل �ي��ة م�ص��اب��ة
ب��ال �ف �ي��روس ت�ل�ت�ص��ق ب �ه��ا وت� �ب ��دأ ف ��ي ق�ت�ل�ه��ا،
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،ت �ص��ل األج� �س ��ام امل �ض��ادة
وال�ب��روت�ي�ن��ات امل��وج��ودة ف��ي الجسم وتضغط
ع �ل��ى ال �ف �ي��روس ،م �م��ا ي�خ�ن��ق امل �س��ام �ي��ر ال�ت��ي
يستخدمها لالرتباط بالخاليا السليمة ،كما
تبدأ خاليا ال��دم البيضاء الكبيرة التي تسمى
ال�ب�لاع��م ،بالهجوم وتبتلع مجموعات كبيرة
م��ن ج��زي �ئ��ات ال �ف �ي��روس امل �ي �ت��ة ،وم ��ع ان�ت�ش��ار
هذه املذبحة الخلوية ،تتراكم الخاليا امليتة في
الرئتني».
وتقول آشلي سانت ج��ون ،األستاذ املساعد
في كلية «ديوك-نوس» للطب في سنغافورة،
ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ب �ح��ث أم � � ��راض امل� �ن ��اع ��ة «ه ��ذه
ال �خ�لاي��ا امل�ي�ت��ة ت�س��د م �ج��اري ال �ه ��واء وت�ق�ل��ل
ت��دف��ق األك �س �ج�ين» ،مضيفة «ت�ح�ت��اج إل��ى أن
تكون األنسجة ق��ادرة على التمدد واالمتالء
ب��األك �س �ج�ين ،ول �ك��ن ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ت�ق��وم
بملئه بالخاليا املناعية والسوائل ،وهذا يمكن

أن يمنع الشخص من الحصول على ما يكفي
من األكسجني».
ب �ع��ض امل ��رض ��ى ال ��ذي ��ن ي �ت �ع��اف��ون م ��ن ه��ذه
املرحلة ،يمكن أن تلتئم رئاتهم ،وقد يتعافى
البعض اآلخر ،ولكن يعانون ضررا دائما.
كبار السن
نشرت الصني بيانات في نهاية فبراير تشير
إل��ى أن نحو  80في املئة من ح��االت اإلصابة
ب�م��رض ف �ي��روس ك��ورون��ا ك��ان��ت خفيفة إل��ى
معتدلة ،بينما كانت  14في املئة شديدة ،وقد
تكون نسبة  6في املئة املتبقية من املرضى
الحرجة قد عانت فشال في التنفس ،وفشال
متعددا في األعضاء.
على الصعيد ال�ع��امل��ي ،ق��ال��ت منظمة الصحة
ال�ع��امل�ي��ة األس �ب��وع امل��اض��ي إن ن�ح��و  3.4في
املئة من املصابني قد يموتون بسبب عدوى
فيروس كورونا ،على الرغم من أن هذا العدد
ق��د يتغير م��ع ت�ط��ور عمليات السيطرة على
املرض.
ويشير الباحثون إلى أن الطريقة الدقيقة التي

وي� �ق ��ول ت �ش��و ت �ش��ي ،ال �ب��اح��ث ب��األك��ادي �م �ي��ة
ال �ص �ي �ن �ي��ة ل �ل �ع �ل��وم ،إن ال �ع �ل �م��اء ال�ص�ي�ن�ي�ين
ي� �ع� �م� �ل ��ون ع� �ل ��ى ال� �ب� �ح ��ث ع � ��ن ح � �ل� ��ول ل �ق �م��ع
«ع��اص�ف��ة ال�س�ي�ت��وك�ين»أو ،cytokine storm
ال �ت��ي ت �ع��د ال �س �ب��ب ال��رئ �ي��س مل ��وت امل �ص��اب�ين
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ال �ج��دي��د ،ح �ي��ث ان ع ��ددًا
م��ن م��رض��ى ف �ي��روس ك��ورون��ا ال�ج��دي��د ع��ان��وا
عاصفة السيتوكني ،بعد إف��راط في رد فعل
ال�خ�لاي��ا املناعية ومركباتها امل�ع��روف��ة باسم
ال�س�ي�ت��وك�ي�ن��ات ال �ت��ي ت�س�ب�ب�ه��ا ال �ف �ي��روس��ات
ال �خ��ارج �ي ��ة ،ال �ت ��ي ي �م �ك��ن أن ت �ل �ح��ق ال �ض��رر
ب��ال �ج �س��م ف ��ي أث� �ن ��اء م �ح��اول��ة ال �ق �ض��اء على
الفيروس.
وت� �ق ��ول آش �ل ��ي س ��ان ��ت ج� ��ون «م� ��ع ع��اص�ف��ة
السيتوكني لديك وضع ال تعمل فيه الفرامل،
ولديك كل هذه املنتجات املناعية التي تخرج
ع ��ن ن �ط��اق ال �س �ي �ط��رة ،ت�ت�س�ل��ل ال �خ�ل�اي��ا إل��ى
األنسجة ،ويحدث انهيار في األوعية الدموية».
في حني يقول أولينجر «الرئة هي أسوأ مكان
يمكن أن ت�ح��دث فيه ح��رب ب�ين الفيروسات
والجهاز املناعي ،وفرط االستجابة يمكن أن
يؤدي إلى الضرر في الرئتني».
ويعكف باحثون ف��ي مختبر «ب�ي��رمل��ان» اآلن
على استخدام تجارب على الفئران للحصول
على طرق جديدة تسهم في قتل الفيروس من
دون اإلضرار بالجسم البشري.

كيف تواجه مخاوفك من فيروس «كورونا»؟

مايو كلينك

 11خطوة الستغالل فترة الحجر المنزلي بفاعلية

المرتبطة بانقطاع الطمث

د .والء حافظ

املشاعر السلبية بمشاعر التقدير لكل الخير
املوجود بحياتك.

كلما زاد حجم األخبار المتداولة
يوميا حول ارتفاع أعداد المصابين
والوفيات ،جراء اإلصابة بفيروس
كورونا «كوفيد  ،»19 -زادت
مخاوفنا .لذلك ركز تقرير نشره
موقع  Physiology Todayعلى
كيفية مواجهة هذه المخاوف،
لتحقيق أكبر قدر من اإلنجاز،
والشعور بالتمكن والسيطرة على
المواقف.

 8ـ ـ املداومة على تدوين أحداثك اليومية

بهذه الطريقة يمكنك التنفيس عن مخاوفك
وإحباطاتك .وف��ي بعض األح�ي��ان ،يمكن أن
تساعدك الكتابة في التغلب على ما يزعجك
ويضايقك.
 9ـ ـ ممارسة إحدى الهوايات

ع�ل�ي��ك أن ت�ف�ك��ر ف��ي م �م��ارس��ة أي ه��واي��ة قد
ُ
تشعرك بالسعادة وراح��ة البال ،مثل املشي
أو اليوغا أو املصنوعات اليدوية أو األلعاب أو
الفن أو الرسم أو الكتابة أو مشاهدة األفالم.
وأي �ض��ًا ،يمكنك ق ��راءة ك�ت��اب ج�ي��د ،فيلهمك
باألفكار الجديدة.

ب�ح�س��ب ال �ت �ق��ري��ر ،ف ��إن ال �ه��دف ل�ي��س تبرير
امل �خ��اوف ال�ت��ي تظهر ف��ي مثل ه��ذه األوق��ات
واملواقف الصعبة ،بل اقتراح طرق يمكن من
خاللها مواجهة تلك املخاوف والحفاظ على
صحتنا العامة؛ مثل:

 10ـ ـ التفكير في ممارسة التأمل واالسترخاء

يمكن أن يساعد التأمل واالس�ت��رخ��اء على
ال �ق �ض��اء ع �ل��ى أن �م��اط ال�ت�ف�ك�ي��ر وامل �ع �ت �ق��دات
السلبية.

 1ـ ـ املحافظة على الهدوء النفسي بالتقليل
من مشاهدة القنوات اإلخبارية

من املهم أن تعرف ما يحدث في العالم ،لكن
ُ
عليك أيضا معرفة متى تغلق التلفاز ومتى
تتوقف عن قراءة األخبار ،ومتى تحافظ على
توازنك النفسي .وعليك أن تعلم أن الخوف قد
يسبب بعض الفوضى في حياتك.
 2ـ ـ التواصل مع اآلخرين

عليك أن تتفاعل وتتواصل مع أف��راد يكون
لهم تأثير إيجابي عليك ،مثل األص��دق��اء ،أو
حتى األطباء النفسيني ،وأن تتعلم االستماع
إلى ما يمليه عليك قلبك ،وأن تحدد لنفسك
وج�ه��ة وه��دف��ا ف��ي ه��ذا ال �ع��ال��م .ف�ق��د أظ�ه��رت
الدراسات أن الشعور بالوحدة قد يؤدي الى
االس�ت�ج��اب��ة ل�لإج�ه��اد ،ل��ذل��ك ح ��اول أال تعزل
نفسك عن األشخاص اإليجابيني املحيطني
بك.
 3ـ ـ الحد من الشعور بالتوتر

عندما تشعر بالتوتر ،يزيد إنتاج الكورتيزول

 11ـ ـ الحفاظ على النظافة الشخصية

داخ ��ل ج�س�م��ك .وي �س��اع��د ال �ك��ورت �ي��زول في
التخلص م��ن االل�ت�ه��اب��ات ف��ي ال�ج�س��م ،ولكن
ع�ن��دم��ا ي�ت��م إف� ��رازه ب��اس�ت�م��رار ،ي�ص�ب��ح أق��ل
فاعلية في القضاء على االلتهابات واألمراض.
وب��ال�ت��ال��ي ،لتقليل ال�ش�ع��ور ب��اإلج�ه��اد ،عليك
أن تمارس تمارين التأمل واليوغا وتقنيات
التنفس املناسبة بانتظام يوميًا.
 4ـ��ـ��ـ ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��س ال��ف��ك��اه��ة وال��دع��اب��ة؛
ف �ه��ي ط��ري �ق��ة م �م �ت ��ازة ل �ت �خ �ف �ي��ف ال �ش �ع��ور
بالخوف.
 5ـ ـ تقوية املناعة

ه��ؤالء ال��ذي��ن لديهم أج�ه��زة مناعة قوية تقل
نسبة إصابتهم باملرض .لذا عليك ممارسة
التمارين الرياضية بانتظام ،وتناول الطعام
ال �ص �ح��ي ،وت �ن��اول امل �ك �م�لات ال �غ��ذائ �ي��ة .كما

أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يحصلون
على سبع ساعات على األقل من النوم كل ليلة
لديهم مقاومة أكبر لإلصابة بالفيروسات.
 6ـ ـ تناول األطعمة الصحية

عليك االم�ت�ن��اع ع��ن ت�ن��اول األغ��ذي��ة املصنعة
وبدائل السكر ،واإلك�ث��ار من تناول األطعمة
الصحية كالفواكه الحمضية والفلفل امللون
وال �ق��رن �ب �ي��ط وال� �ث ��وم وال��زن �ج �ب �ي��ل وال�س�ب��ان��خ
وال� �ل ��وز وال �ل�ب�ن ال ��زب ��ادي وال� �ش ��اي األخ �ض��ر
وال�ب��اب��اي��ا وال�ك�ي��وي وال��دواج��ن وب ��ذور عباد
ال �ش �م��س وامل � �ح ��ار .أي� �ض ��ًا ،الب ��د أن ت�ش��رب
كميات كافية من املياه يوميًا.
 7ـ ـ التدرب على الشعور بالعرفان والتقدير

عندما تشعر بالخوف ،حاول استبدال هذه

غسل ال�ي��دي��ن أم��ر ب��ال��غ األه�م�ي��ة للوقاية من
األم ��راض وان�ت�ش��اره��ا ،وخ��اص��ة قبل تناول
الطعام وأثناء إعداد الطعام .فمن املهم غسل
يديك ملدة  20ثانية على األقل .وكذلك تغطية
فمك عند السعال والعطس ،وإذا ك��ان عليك
السعال أو العطس فقم بذلك داخ��ل كوعك.
بشكل عام ،يمكن أن تعيش الفيروسات على
األسطح املختلفة مل��دة  24ساعة على األق��ل،
لذلك يمكن انتقال الفيروسات بسهولة بني
أفراد األسرة.
وي��ؤك��د ال�ت�ق��ري��ر أه�م�ي��ة أن ي�ت�ق�ب��ل اإلن �س��ان
حقيقة أن ال �س�ل�االت م��ن ف �ي��روس ك��ورون��ا
ه ��ي ج � ��زء م ��ن وج� ��ودن� ��ا اآلن .ف �ق��د ك��ان��ت
ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ي��روس��ات ف��ي امل��اض��ي،
وسيكون هناك الكثير منها في املستقبل،
ولكن األم��ر كله يتعلق بإبقاء كل ش��يء في
منظوره الصحيح ،كما أنه من املهم التأكيد
على اإليجابية وتذكر ما هو جيد وقوي في
حياتنا.

َّ
المنظم ..هل يمكنه
التنفس
المساعدة في اله َّبات الساخنة؟
ت�ص��ف أب �ح��اث «م��اي��و كلينك» التنفس
امل �ن �ظ ��م ب ��أن ��ه ت �ن �ف��س ب� �ط ��يء وع �م �ي��ق،
موضحة أن في التنفس الطبيعي ،تأخذ
املرأة نحو  12إلى ً 14
نفسا في الدقيقة،
أم ��ا ف��ي ال�ت�ن�ف��س امل �ن �ظ��م ،ف��إن �ه��ا ت��أخ��ذ
ب�ين  5إل��ى  7أن�ف��اس فقط ف��ي الدقيقة.
وأوض� �ح ��ت« ،األن� �ف ��اس امل�ن�ظ�م��ة بطيئة
وه ��ادئ ��ة وع�م�ي�ق��ة ب �م��ا ي�ك�ف��ي ل�ت�ح��ري��ك
ح �ج��اب��ك ال� �ح ��اج ��ز ،ال � �ج� ��دار ال�ع�ض�ل��ي
املوجود أسفل الرئتني ،بينما تتنفسني
ب �ع �م��ق أك� �ب ��ر» ،م�ب�ي�ن��ة أن «ال� �ه ��دف من
التنفس املنظم هو تقليل املواد الكيميائية
اإلجهادية التي ينتجها الدماغ وتسهيل
قدرتك على االسترخاء».
ُ
وت��اب �ع��ت« ،ت �ش �ي��ر ب�ع��ض األدل� ��ة إل ��ى أن
ً
التنفس املنظم قد يكون مفيدا في الحد
م��ن َه� َّ�ب��ات ال �ح ��رارة امل��رت�ب�ط��ة بانقطاع
الطمث ،بما في ذلك عدد مرات حدوثها
ومدى حدتها .كما يمكن للتنفس املنظم
ً
أيضا أن يساعد على خفض ضغط الدم
وتخفيف القلق وتعزيز االسترخاء».
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ي �م �ك �ن��ك أن ت �ت �ع �ل �م��ي ال �ت �ن �ف��س امل �ن �ظ��م
بنفسك ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ،ع��ن طريق
تطبيقات الهاتف أو البرامج املتاحة على
اإلنترنت ،أو يمكنك طلب مساعدة من
خبير.
ً
مناسبا إذا
قد ال يكون التنفس املنظم
ش �ع��رت ب��دوخ��ة أو أص �ب��ت بمشكالت
ف � ��رط ال �ت �ن �ف ��س .خ �ل��اف ذل � � ��ك ،ي�ع�ت�ب��ر
نهجا ًّ
التنفس املنظم بشكل عام ً
عقليا
ًّ ً
وجسديا آمنا لتعزيز االسترخاء.

دراسة تحذر مرضى السكري
من اإلفراط في «البيض»
أحمد بدر
ت��وص��ل ب��اح�ث��ون ف��ي كلية الصحة العامة
بجامعة هارفارد األميركية ،إلى أن معدل
استهالك البيض اليومي ،قد يؤدي للحفاظ
على صحة اإلن�س��ان ،وق��د يكون مدمرا أو
يشكل خطرا.
وبحسب الدراسة ،التي نشرها موقع «سي
إن إن هيلث» ،والتي أجريت على  215ألف
رجل وامرأة ،فإن معدل االستهالك املطلوب
يوميا ،هو بيضة واح��دة ،حيث انها قادرة
على الحفاظ على صحة اإلنسان ،ومنحه
أداء ممتازا للقلب واألوعية الدموية.

وأوضح رئيس قسم التغذية بكلية الصحة
ال �ع��ام��ة وامل � �ش ��رف ع �ل��ى ال� ��دراس� ��ة ف��ران��ك
ه��و ،أن وج�ب��ة اإلف �ط��ار يمكن أن تتضمن
بيضتني ،ولكن مرتني أسبوعيا ،حيث ان
صفار البيض يحتوي على الكوليسترول
وال ��ده ��ون ،ال �ل��ذي��ن ي��رف �ع��ان خ �ط��ر تصلب
الشرايني وأمراض الجهاز القلبي الوعائي،
ل��ذل��ك ف ��إن ت� �ن ��اول ث �ل�اث ب �ي �ض��ات ي��وم �ي��ا،
يشكل خطرا على القلب والشرايني.
وح��ذرت ال��دراس��ة املصابني ب��داء السكري
من النوع الثاني ،من تناول البيض بشكل
مفرط ،ألن ذل��ك يزيد من خطر إصابتهم
بأمراض القلب.

اإلثنين  21رجب  1441هـ •  16مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16740

اليت 15
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في الحَ ْجر المنزلي ..القراءة هي الحل

ً
مجانا
مواقع ..األفضل لقراءة الكتب
1

سعدية مفرح

حسناً ..لننظر إلى بعض
الجوانب اإليجابية لمسألة البقاء
االضطراري في البيوت ،بسبب
ظروف اجتياح فيروس كورونا
للعالم بهذا الشكل السريع.
من هذه الجوانب اإليجابية أننا
سنجد وقتا كافيا للقراءة على
سبيل المثال ،ومن ال يملك
كتبا لم يقرأها بعد في مكتبته
يستطيع االستعانة باالنترنت
لقراءة الكتب إلكترونيا .هنا
عشرة مواقع أرشحها لكم،
وتستطيعون تحميل الكتب
وقراءتها من خاللها بسهولة
وبطريقة قانونية ،ومن دون
االعتداء على حقوق الملكية..
وهذا أمر مهم بالتأكيد .فكل
الكتب الموجودة في هذه
المواقع منشورة إلكترونيا
للعامة بموافقة المؤلف
والناشر:

إليك كتابي
الرابط)(https://mybook4u.com/

هذا املوقع يتميز بسهولة تحميل الكتب وقراءتها
م��ن خ�لال��ه ،واجهته جميلة وأنيقة وي�ع��رض من
خ�لال�ه��ا اخ �ت �ي��ارات ال �ق��راء ب�ش�ك��ل دوري .ال �ي��وم مثال
نشروا قائمة أكثر الكتب تحميال من خاللهم وكانت
كالتالي :التفكير ال��ذي ال يقهر ،فاطمئن ،القوة مقابل
اإلكراه ،العوامل الخفية خلف السلوك البشري ،أكثر من
 200كلمة قرآنية قد تفهم خطأ.
المكتبة الرقمية العالمية
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ه��ذه املكتبة الرقمية ال�س��اح��رة أنشأتها منظمة
ال�ي��ون�ي�س�ك��و ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع م�ك�ت�ب��ة ال�ك��ون�غ��رس
األم �ي��رك��ي ،وت �ع��رض ف�ي�ه��ا ال�ك�ت��ب ب�س�ب��ع ل�غ��ات
من ضمنها اللغة العربية .الكتب شديدة التنوع
في ه��ذه املكتبة ،ويمكن تحميلها بسهولة كما يمكن
قراءتها من خالل املوقع من دون تحميل.
)(https://rashf.com/

ق��اع��دة ب�ي��ان��ات ألك�ث��ر م��ن  41000ك�ت��اب باللغة
ال�ع��رب�ي��ة .وال�ج�م�ي��ل ف��ي ه��ذا امل��وق��ع أن��ه ي��وف��ر من
خ�ل�ال ق��اع��دة ال �ب �ي��ان��ات ك��ل م �ع �ل��وم��ات ال �ك �ت��اب؛
(العنوان ،امللخص ،املؤلف والناشر ،والرقم الدولي،
ع��دد الصفحات) .ق��رأت من خ�لال ه��ذا املوقع قبل أيام
كتابا لطيفا بعنوان «سحر الترتيب ..الفن الياباني في
التنظيم وإزالة الفوضى) ،وهو من أكثر الكتب تحميال
فيه ،وبالتأكيد يناسب أجواء البقاء في البيت هذه األيام.

)(https://www.kutub-pdf.net/

ه��ذا املوقع يمتاز بتوفيره ع��ددا كبيرا ج��دا من الكتب املترجمة ال��ى اللغة العربية،
باإلضافة الى الكتب العربية واألجنبية بلغتها األم .وتتنوع الكتب فيه من روايات
وكتب تنمية بشرية ودواوي ��ن شعر وكتب فلسفة وف�ك��ر ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى كتب ع��ن اللغات
وتعلمها .الكتب مصورة بتقنية الـ«بي دي أف» في هذا املوقع.
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)(https://www.wdl.org/ar/

.3رشف

3

4

كتب بي دي أف
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مكتبة الكتب
)(https://www.pdf-books.org/

الكتب هنا أيضا بتقنية الـ»بي دي أف» ،ويمكن تحميلها أو قراءتها بروابط مباشرة،
وله واجهة مرتبة تبرز أقسامه املختلفة بشكل جميل ،وتيسر على املتصفح اختيار
كتابه من املجال الذي يفضل القراءة فيه .هناك كتب بالعربية وأخرى باإلنكليزية.
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
)(https://www.hindawi.org/

هذا املوقع ملؤسسة ودار نشر عربية غير ربحية ،تذكر في املوقع أنها «تسعى إلى
تغيير حقيقي في عالم الثقافة واملعرفة العربي ،وتعتبر مؤسسة هنداوي من أهم
مؤسسات النشر اإللكتروني باللغة العربية ،حيث تهدف إل��ى إنشاء أكبر مكتبة
إلكترونية عربية ،ع��ن طريق إع��ادة نشر أه��م كتب ال�ت��راث العربي الحديث ،باإلضافة إلى
املؤلفات املعاصرة» .وفي املوقع يمكن العثور على كتب نادرة أصبحنا ال نجدها في معارض
الكتب ..فرصة جميلة للتنقيب في أقسام هذا املوقع.
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إي كتاب
)(http://www.ektab.com/

أه��م ميزة ف��ي ه��ذا امل��وق��ع الجميل أن��ه يوفر ك��ل كتب مكتبة االسكندرية للتحميل
القانوني وامل�ج��ان��ي .ب��اإلض��اف��ة طبعا ال��ى الكتب األخ ��رى املتنوعة باللغة العربية.
وباإلضافة الى الكتب املجانية هناك كتب للبيع في هذا املوقع فشعاره :ابحث ،اشتر،
ّ
حمل ،اقرأ .ويترك لك املوقع نافذة لتكتب فيها رأيك إن أردت ،بما قرأت من كتب.

جهاد الزين يواجه أسئلة الصحافة والسياسة والثقافة
رافع البرغوثي

يثير كتاب جهاد الزين «المهنة
اآلثمة – نقد تجربتي في الكتابة
السياسية» الكثير من القضايا
السياسية والثقافية والفلسفية،
اضافة الى اسئلة االعالم
العلمية والفنية والفلسفية.
فالكاتب يطرح افكارا واسئلة
تتعلق بطبيعة اإلعالم وقيمته
ووظيفته ،ويسلط الضوء على
افكار ومفاهيم سابقة للعملية
االعالمية ،تستند إليها هذه
العملية ،وأخرى عن عالقة اإلعالم
بالعلم والدين واألخالق..
ي�ق��ول «ان ��ه ك�ت��اب ن�ي��ات ال�ك�ت��اب��ة السياسية ق�ب��ل ان
تكتب ،وك�ت��اب م��ا يتخللها ككتابة ،وك�ت��اب م��ا بعد
ه��ذه الكتابة :شخوصها ،وجماعاتها ،مراجعاتها،
صياغاتها ،اج�ت�ه��ادات�ه��ا ،م�ن��اورات�ه��ا ،واأله ��م األه��م
جدواها او ال جدواها .أكاد اقول «وجود» هذه الكتابة
نفسه! .ونضيف انه كتاب في «سياسة الحقيقة».
«من املستحيل في ظروف بالدنا تكريس حد أدنى
من االستقاللية الشخصية في التحليل والتقييم اذا
كانت العالقة وثيقة برجال السلطة .واملعضلة ان من
دون هذه الصالت ،ال مجال لفهم الحياة السياسية
كما ينبغي».
إرادة الحقيقة
الكاتب السياسي يجتهد في قراءة األحداث لفهمها،
وتشخيص ال��واق��ع ،وص��وال ال��ى الحقائق املتغيرة،
وامكانات التعامل معها ،للتأثير في مجرى األحداث.
وجهاد الزين يفكر في كل ذل��ك ،وكأنه يسعى الى
بناء نظام معرفي يصلح للعمل في خضم األوضاع
ال �ع��رب �ي��ة ،ف�ي�ص�ط��دم ب��وق��ائ��ع االس �ت �ب��داد وال �ف �س��اد
والرقابات والخوف ،ويواجه املسلمات واالنحيازات
واملمنوعات..

معيار مظهري
ع�ن��دم��ا ت��وف��ي ب��اس��ل األس� ��د ،ن�ج��ل ال��رئ �ي��س ح��اف��ظ
االس � � ��د ،ذه � ��ب ج� �ه ��اد ال ��زي ��ن ض �م��ن وف � ��د ج��ري��دة
«ال�س�ف�ي��ر» ل�ت�ق��دي��م ال �ع��زاء ،وه �ن��اك اس�ت�خ�ل��ص مما
شاهد درسا ،يقول:
«دخ �ل�ن��ا ال ��ى ال� �س ��رادق ،ف�ظ�ه��ر ام��ام�ن��ا امل�ق�ع��د ال��ذي
يجلس عليه األسد محاطا بأركان الدولة ..كان صف
األس ��د ي��واج��ه ال�ص�ف��وف ال�ك�ث�ي��رة ال�ت��ي اق�ي�م��ت على
الجهة املقابلة .لفت نظري ان العميد غ��ازي كنعان،
رئيس ف��رع امل�خ��اب��رات السورية ال��ذي ك��ان «يحكم»
لبنان يومها م��ن مكاتبه ف��ي عنجر البقاعية ،كان

)(https://kotobi.com/shop/ar/FreeBooks

لهذا املوقع تطبيق شهير بالعنوان نفسه (كتبي)،
يمكن تحميله من «األبستور» في الهواتف الذكية،
وقراءة الكثير جدا من الكتب املنوعة بطريقة ميسرة وسهلة.
وفي هذا التطبيق تجد حتى قصص األطفال وكتب الناشئة،
أي ان��ه تطبيق يمكن تحميله ف��ي أج�ه��زة ال�ص�غ��ار (اآلي�ب��اد
تحديدا) وتعويدهم على القراءة منه بدال من االنشغال الكلي
باأللعاب .والجميل أيضا في هذا املوقع وجود قسم خاص
للمجالت والصحف.
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أبجد
)(https://www.abjjad.com/

ينشر م��وق��ع أب�ج��د كتبه ت�ح��ت ش�ع��ار «ح�ي��ث تبدأ
ال�ق��راءة» ،والكتب فيه إما مجانية بالكامل أو يمكن
تحميلها ب��اش�ت��راك ش�ه��ري زه�ي��د .وي��وف��ر لكم امل��وق��ع ال��ذي
يحظى بتطبيق يمكن تحميله من األبستور أيضا ،فرصة
لترك مراجعاتك واقتباساتك مما قرأت فيه.
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كتاب صوتي
)(https://kitabsawti.com/ar/

املوقع األخير ال��ذي أرشحه هو موقع كتاب صوتي
الذي ينشر كتبه تحت شعار «استمع ألفضل الكتب
الصوتية العربية ب�لا ح ��دود» ،وه��و أيضا يوفر تلك الكتب
إم��ا بشكل مجاني أو باشتراك شهري بسيط ،وتستطيع
من خالل هذا املوقع أن تستمع ملا تختاره من كتب بطريقة
س�ه�ل��ة ،ول ��ن ت�ح�ت��اج إل ��ى ات �ص��ال م�س�ت�م��ر ب��ال�ش�ب�ك��ة دائ�م��ا
فيمكنك تحميل كتبك املفضلة واالس�ت�م��اع إليها ف��ي حال
انقطاع االنترنت.

«جابر الثقافي»
يؤجل عرض «ليلة مع عبدالحسين»
أع�ل��ن م��رك��ز الشيخ ج��اب��ر األح�م��د الثقافي
ت��أج�ي��ل ال �ع��رض ال�خ�ت��ام��ي ألن�ش�ط��ة امل��وس��م
الذي كان يحمل اسم «ليلة مع عبدالحسني».
وذك��ر امل��رك��ز ،م�ع�ت��ذرًا ل�ج�م�ه��وره« ،حرصًا
على سالمتكم ونظرًا للظروف االستثنائية
التي تمر بها البالد ،تم تأجيل عرض «ليلة
م ��ع ع �ب��دال �ح �س�ي�ن» ،وس �ي �ت��م اإلع �ل ��ان ع��ن
امل��واع �ي��د ال �ج��دي��دة الح �ق��ًا .ون�ش�ي��ر إل ��ى أن��ه
سيتم استرداد قيمة جميع التذاكر تلقائيًا
في حسابكم خالل  5أيام عمل ،وذلك وفقًا
لوسيلة ال��دف��ع املستخدمة ل�ش��راء ال�ت��ذاك��ر،
شاكرين لكم تعاونكم .ونتطلع للقائكم في
موسمنا القادم .حفظ اهلل الكويت وشعبها
من كل مكروه».

جهاد الزين

يشعر القارئ ان الكاتب مدفوع بالقلق وارادة الحقيقة
ال��ى ح��د كبير ،ال يدعي ام�ت�لاك االج��اب��ات الشافية،
ويعمل على إدارة افكاره بطريقة نقدية ،تحرره من
املسبقات وقوالب التفكير الجاهزة واالوه��ام .تتفق
معه هنا ،وتختلف معه هناك ،محترما جدية تناوله
وان �ف �ت��اح ع�ق�ل��ه ،وخ �ص��وب��ة أف �ك��اره ال �ت��ي تستدعي
الحوار..
وي��ذك��رن��ي ك �ت��اب ال��زي��ن ب �ق��ول م�ي�ش��ال ف��وك��و ان
«امل�س�ت�ق�ب��ل ه��و كيفية تحويلنا ال�ح��رك��ة وال�ش��ك
إل��ى حقيقة .إذا أردن ��ا أن نتحكم ف��ي مستقبلنا
فعلينا أن نطرح سؤال الراهن ،أي سؤال ما يحدث
اآلن ،لهذا السبب أعتبر أن الفلسفة هي صحافة
راديكالية».

8

ُكتبي

يجلس ف��ي الصف الثاني ب�ين املعزين ،رغ��م وج��ود
م�ق��اع��د ف��ارغ��ة ف��ي ال�ص��ف األول ال ��ذي ي�ج�ل��س فيه
املعزون والذي يواجه األسد.
ك��ان��ت تلك «م�ع�ل��وم��ة» كبيرة بالنسبة ال��ي .فهذا
الضابط الذي يحكم لبنان فعليا ،وبمهابة باسم
األس � ��د ،ال ي �ح��ق ل��ه ب��روت��وك��ول �ي��ا ان ي�ج�ل��س في
الصف األول بني املعزين بحضور الرئيس األسد.
كانت تلك عالمة على ثانوية موقعه ف��ي النظام
داخل سوريا ،اي انه ليس في الحلقة األولى للنظام
او الحلقة األقرب للحاكم األوحد ،ولو كان مكلفا
ادارة لبنان».
ويضيف ال��زي��ن «ه��ذا (امل�ع�ي��ار) امل�ش�ه��دي بقي في
ذه �ن��ي ط��وي�لا ،وع �ب��ره ك�ن��ت اظ��ن ب�ع��د ت��ول��ي بشار
االس ��د ال�س�ل�ط��ة وب ��دء ال �ك�لام ع��ن ك ��ون ك�ن�ع��ان بني
املعترضني على وراث�ت��ه ،وب��دء الرهانات في بعض
االوساط اللبنانية على كنعان كمشروع مستقبلي
ضد بشار ،كنت اظن ان الرجل (اي كنعان) اضعف
من ان يتمكن من قيادة تغيير في س��وري��ا .جاءت
االشارة االولى الى هامشيته في دمشق وفي تركيبة
النظام عندما اعفي من مهمته في لبنان ،وعني وزيرا
للداخلية السورية ،الى ان صفي بسهولة بعد عامني
في مكتبه بدمشق.
ف��ي ع�ل�اق��ات ال�س�ل�ط��ة ف��ي ال � ��دول الي �خ �ط��ئ امل�ع�ي��ار
املظهري اذا احسن رصده بدقة ،وراء او الى جانب
ال�ب��روت��وك��ول خصوصا ،حتى ف��ي انظمة تحكمها
املسافة بني املظهر والتكوين السلطوي».

سلفستر ستالون بقفازات بيضاء..
ينقل عدوى الخوف من «كورونا»
أحمد بدر
نشر موقع «موفي نيوز» الفني ،صورة للممثل
األم�ي��رك��ي العاملي الشهير سلفستر ستالون،
م��رت��دي��ا ق� �ف ��ازات ،ب �ه��دف ال��وق��اي��ة م��ن ف�ي��روس
ك��ورون��ا املستجد ،مصحوبة بتعليق «أح��ده��م
ً
يقول :لم أك��ن خائفا أب� ً�دا من الفيروس إال عند
مشاهدتي سيلفستر ستالون يرتدي زوجا من
قفازات الالتكس البيضاء».
وت �ع �ل �ي �ق��ا ع �ل��ى ال � �ص� ��ورة ،ال �ت��ي ت ��داول �ه ��ا رواد
مواقع التواصل ،كشفت صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية ،أن ستالون ،البالغ من العمر ً 73
عاما،
حرص على اتباع إجراءات وقائية صارمة ضد
ال �ف �ي��روس ،ال ��ذي أص ��اب ع �ش��رات اآلالف ح��ول
العالم.
وت �ظ �ه��ر ال� � �ص � ��ورة ،امل � �ص� ��ارع ال� �س ��اب ��ق وه��و
يشتري بضائع م��ن محالت «ه��ول ف��ود» في
ح��ي بيفرلي هيلز ف��ي مدينة ل��وس أنجلوس
األميركية ،مرتديا قفازات مطاطية ،من النوع
الذي يرتديه األطباء.

سلفستر ستالون مرتدياً قفازيه أثناء تواجده
في أحد المتاجر

ويبدو أن حالة الخوف من الفيروس تصاعدت
م��ع إع�لان ع��دد م��ن املشاهير ع��ن إصابتهم أو
إص��اب��ة ذوي �ه��م ب��ال�ف�ي��روس ،ح�ي��ث أع�ل��ن املمثل
األميركي الشهير توم هانكس منذ أيام إصابته
وزوج�ت��ه ب��ال�ف�ي��روس ،بالتزامن م��ع إع�ل�ان كندا
إصابة زوجة رئيس الوزراء بالفيروس.
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السعدون لـ سبقلا:

قرار فتح البورصة ..صائب
¶ مواكبة األسواق العالمية مسألة محسومة ال مناص منها ..مهما كانت الظروف
قال رئيس مجلس ادارة شركة الشال لالستشارات ،جاسم السعدون:
«ان قرار فتح البورصة صحيح ،وإذا ما أخذنا نموذجين عالميين على سبيل
المثال ،وأهم دولتين ،األولى الصين التي هي مصدر الوباء ،فإن بورصتها
مفتوحة بغض النظر عن حركة األسعار ،والمثال الثاني هو بورصة الواليات
المتحدة ،وهي مفتوحة أيضا رغم حساسية حركة مؤشر داو جونز وأثرها
على نتائج االنتخابات األميركية ،وتحديدا على الرئيس األميركي دونالد ترامب،
الذي يفاخر دائما بها ومع ذلك بقيت مفتوحة خالفاً لرغبته ربما ،لكن
هذه البورصات في النهاية هي مؤسسات والمؤسسات يفترض أن تكون
قراراتها خاصة بها تتسق وتتفق مع ما يحدث في كل بورصات العالم».

بالل بدر
ق���ال ج��اس��م ال��س��ع��دون ،ف��ي ت��ص��ري��ح خ���اص لـ
سبقلا« :ف���ي ال��ك��وي��ت ب���ذل ج��ه��د ض��خ��م على
م����دى ال���س���ن���وات ال���ث�ل�اث امل���اض���ي���ة ك���ي ت��رت��ق��ي
البورصة إل��ى مصاف األس��واق الناشئة ومن
ث��م إل���ى ال��ن��اش��ئ��ة امل��ت��ق��دم��ة ،ف��ي��ف��ت��رض ب��ه��ا أن
تلتزم بما التزمت به البورصات التي سبقتها
األك��ث��ر ق���درة واألك��ث��ر ش��ه��رة ،وب��ال��ت��ال��ي ال��ق��رار
م��ن ه��ذه ال��زاوي��ة ه��و ق��رار منطقي ،وإن شذت
بورصة الكويت ستكون عليها رقابة سلبية
لألسف ،وقد تفقد التقدم الذي حققته وتهدر
الجهد الذي بذلته خالل ثالث سنوات كاملة».

ً
وب���رر ال��س��ع��دون ق��ل��ق املستثمرين ق���ائ�ل�ا :هو
قلق مشروع يتمثل فيما لو فتحت البورصة
ف���ي ه���ذه ال���ظ���روف ف��ق��د ت��ه��ب��ط األس���ع���ار ،ف���إذا
هبطت أو ارتفعت األس��ع��ار فهذا ق��رار خاص
باملستثمرين وب��أي��دي��ه��م ،وإذا ام��ت��ن��ع ال��ن��اس
ع���ن ال��ب��ي��ع أص���ب���ح ه���ن���اك ض��غ��ط ع��ل��ى ج��ان��ب
ال�����ع�����رض ،وب����ال����ت����ال����ي ت���ت���وق���ف األس�����ع�����ار ع��ن
الهبوط ،وعلينا أن ن��درك ب��أن املستثمر الذي
يحتاج إل��ى السيولة يجب أال يحرم منها أيا
ك��ان��ت األس��ع��ار ،ألن ال��ح��اج��ة ق��د ت��دف��ع ب��ه إلى
تسييل ج��زء أو ال��ك��ل إذا ك��ان بحاجة شديدة
إل��ى السيولة ،واألص��ل في األسهم املدرجة أن
تكون سائلة والحقيقة أعتقد ان إيقافها إلى

أجل غير معلوم هو إجراء خاطئ.
وأوض�������ح ال����س����ع����دون ان ال����خ����وف م����ن ه��ب��وط
األس����ع����ار وإن ك����ان م���ش���روع���ا ه���و خ����وف غير
مبرر ،ألن األصل بالبورصة أن تكون مفتوحة
وت���ت���ح���رك أس���ع���ار أس��ه��م��ه��ا ب���ن���اء ع��ل��ى رغ��ب��ة
البائع واملشتري ،واألسعار حتى وأن هبطت،
ل����ن ي���ب���ي���ع م����ن ال ي����ري����د ،وي���م���ك���ن���ه االح���ت���ف���اظ
ب��أس��ه��م��ه واالن���ت���ظ���ار إل����ى أن ت���ه���دأ األوض�����اع
وترتفع األسعار.
ً
واختتم السعدون تصريحه قائال« :أعتقد ان
قرار البورصة بفتح أبوابها للتداول هو قرار
صحيح ،فمن زاوي���ة ال��ب��ورص��ة تحت املجهر،
وي��راد لها أن ترتقي ،وأن تجني ثمار الجهد
ال�����ذي ب��ذل��ت��ه ال أن ت��ف��ق��ده ،وع��ل��ي��ه��ا أن ت��ك��ون
متناسقة م��ع ال��ب��ورص��ات األخ���رى ف��ي العالم،
ال����زاوي����ة األخ������رى ه���ي زاوي������ة امل��س��ت��ث��م��ر ال���ذي
يشعر بالخوف امل��ش��روع وغير امل��ب��رر ،فالذي
ال يريد البيع ال يبيع ،األسعار ستتحرك ربما
لألعلى وربما لألدنى ،فمن تناسبه األسعار
يبيع ومن ال تناسبه يمتنع ،ومن هو بحاجة
للسيولة بغض النظر عن السعر من حقه أن
يحصل ع��ل��ي��ه��ا ،ف��ه��ي أس���اس وج���ود األس��ه��م،
وأهم ميزاتها أن تكون دائما قابلة للتسييل،
لذلك فالقرار صحيح والهجوم غير مبرر».

جاسم السعدون

رأي اقتصادي

ً
مأزقا
الرأسمالية تواجه

ماذا حدث؟
يبدو أن يوم الحساب االقتصادي قد جاء
اآلن وبصحبته مصيبتان إضافيتان.
أول مصيبة هي ان��دالع وب��اء كورونا في
ال�ص�ين مما عطل وأوق ��ف ن�ش��اط ورش��ة
ال �ع��ال��م ال�ص�ن��اع�ي��ة ،وب��ذل��ك ك�ش��ف فشل
فكرة العوملة كما هي مرسومة ومطبقة.
وقد بدأ هذا الوباء اآلن باالنتشار عامليًا
وعلينا االنتظار ملشاهدة حجم ض��رره
على املجتمعات واالق �ت �ص��ادات العاملية،
ً
ولكن املؤشرات ال تعكس تفاؤال.
أما املصيبة االقتصادية الثانية ،فقد أتت

¶

بورصتا الصين وأميركا ال تزاالن تعمالن
بشكل طبيعي وفق نظم المؤسسات

¶

المستثمر الذي يحتاج السيولة
يجب أال يُ حرم منها مهما كانت األسعار

¶

األصل في األسهم المدرجة أن تكون قابلة
للتسييل ..وإيقاف البورصة
إلى أجل غير معلوم هو إجراء خطأ

¶

ال بد أن تبقى البورصة مفتوحة وتتحرك أسعار
أسهمها بناء على رغبة البائع والمشتري

¶

ً
مشروعا..
الخوف من هبوط األسعار وإن كان
غير مبرر

أشادت بتعاضد القطاع الخاص ومؤسساته ومنظماته

مروان سالمة

ال ��وض ��ع ال �ع ��امل ��ي ال� ��راه� ��ن غ �ي��ر م�ط�م�ئ��ن
بتاتًا وال يعكس أي ث�ق��ة .فحب الهيمنة
وال �س �ي �ط��رة ق ��د رف� ��ع درج � ��ة االح �ت �ق��ان
والتوتر العاملي إلى أعلى الدرجات تأهبًا،
ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ،ل�ل�م�ع��رك��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ح��ول
كيف سيكون حكم العالم :من قطب أوحد
أم يعود إلى متعدد القطبية.
ف��ال �ح��رب ب�ي�ن ع �م��ال �ق��ة ال� �غ ��رب وال �ش��رق
م�ش�ت�ع�ل��ة م �ن��ذ ف �ت��رة (ول� ��و ب�ش�ك��ل غير
معلن) ويحاول كل معسكر جذب الدول
الصغيرة طوعًا أو قهرًا لجانبه وال يسمح
لها الوقوف على الحياد.
فسياسيًا ،ه�ن��اك ح ��روب قتالية ج��اري��ة
ف��ي س��وري��ا ،وأوك��ران �ي��ا ،وليبيا ،واليمن،
والصومال ،وأفغانستان ،إلخ وجميعها
ق��اب��ل للتصعيد لشمل أط��راف خارجية
جديدة .كما أن هناك تزايدا مستمرا في
التهديدات العدائية ضد دول مثل كوريا
ال �ش �م��ال �ي��ة ،وإي� � ��ران ،وف �ن��زوي�ل�ا ،وك��وب��ا،
غ �ي��ره��ا ،وج�م�ي��ع ه ��ذه ال �ت �ه��دي��دات ق��اب�ل��ة
بسهولة للتحول لحروب ميدانية مدمرة.
وأخ�ي�رًا هناك الخصومات املتنامية بني
أم �ي ��رك ��ا ،وروس � �ي� ��ا ،وال� �ص�ي�ن ،وت��رك �ي��ا،
وال � �ي ��ون ��ان ،وح� �ل ��ف ال� �ن ��ات ��و ،وال �ح �ب �ش��ة،
وم � �ص� ��ر ،ال � ��خ وال � �ت� ��ي ت� � � ��زداد ت �ص �ع �ي �دًا
ً
وخطورة يومًا بعد يوم.
أم ��ا اق �ت �ص��ادي��ًا ،ف �ه �ن��اك ح ��رب ت �ج��اري��ة
م�ك�ل�ف��ة ب�ي�ن أم �ي��رك��ا وال �ص�ي�ن ،وسلسلة
عقوبات اقتصادية على روسيا وغيرها.
وكل هذا يحدث وجميع الدول والشركات
واألفراد مثقلون بديون ضخمة غير قابلة
للسداد ومبنية على ضمانات ركيكة من
أص��ول وأس�ه��م مضخمة .أي أن الوضع
االقتصادي العاملي هش بهشاشة بيت
من ورق ،فال عجب أن عالمات واشارات
االن�ه�ي��ار أو الكساد امل��ال��ي واالق�ت�ص��ادي
العاملي قد بدأت تظهر بوضوح.
فالحروب مكلفة وتستهلك ج� ً
�زءا كبيرًا
من ثروات البالد ،مما يستدعي تنشيط
االق�ت�ص��ادات ب��أي وسيلة لتوليد كميات
أكبر من الضرائب ،ولتمكني الحكومات
م��ن االس�ت��دان��ة م�ب��ال��غ أك�ب��ر وأك �ب��ر .وه��ذا
يتطلب تضخيم األصول وتوليد فقاعات
اق �ت �ص��ادي��ة وم��ال �ي��ة خ �ط��رة ال تستطيع
الحكومات تمريرها إال من خالل تخدير
م��واط �ن �ي �ه��ا ب �ش �ع��ور االزده � � ��ار وال ��رف ��اه
الزائفني وتشجيعهم على االنغماس في
االستهالك املفرط ليعميهم عن أفعالها.

¶

أي إخفاق أو شذوذ ّ
عما هو معمول
ً
عالميا يفقدنا جهود  3سنوات كاملة
به

خبير اقتصادي

¶ جاء يوم الحساب بمصيبتين« :كورونا» وحرب النفط
¶ السعودية متضررة من تقلب الطلب العالمي..
والروس لديهم استراتيجيات جيوسياسية
¶ الخالف السعودي  -الروسي
قد ينتج عنه دحر منتجي
النفط الصخري األميركي

ع�ل��ى ش�ك��ل خ�ل�اف م��زع��وم ب�ين روس�ي��ا
والسعودية ح��ول كيفية معالجة أسعار
النفط املنزلقة تدريجيًا.
ً
فالسعودية متضررة أص�لا من تقلص
الطلب العاملي على النفط ،ولكنها فوجئت
بأن ان��دالع وب��اء كورونا قد زاد من حدة
ه� ��ذا ال �ت �ق �ل��ص م �م��ا اض �ط��ره��ا ل�ل�ت�ح��رك
ال �س��ري��ع ض �م��ن خ �ي��اري��ن :إم ��ا تقليص
ال�ع��رض ال�ع��امل��ي للنفط م��ن خ�لال زي��ادة
تخفيض انتاج أوبك +عما هو متفق عليه،
أو زي��ادة اإلن�ت��اج وإغ��راق السوق بالنفط
ل�ي�ه�ب��ط س �ع��ره ف �ي �خ��رج م�ن�ت�ج��و ال�ن�ف��ط
ال �ح �ج��ري األم �ي��رك��ي امل �ك �ل��ف وي�ت�ق�ل��ص
ال�ع��رض كثيرًا فيعود السعر للصعود.
وقد حاولت السعودية تنفيذ هذا الخيار
ف��ي  2015/2014ول�ك��ن أص��اب�ه��ا ض��رر
ع�ظ�ي��م رب �م��ا دف �ع �ه��ا اآلن ل�ل�خ�ي��ار األق��ل
خطورة ،أال وهو تقليص انتاجها وإنتاج
مجموعة أوبك.+
أما روسيا ،فقد ارتأت بأن تقليص انتاج
مجموعة أوب ��ك +رب�م��ا مفيد ف�ق��ط على
امل ��دى ال�ق�ص�ي��ر ج � �دًا ،ول�ك�ن��ه غ�ي��ر م��ؤث��ر
ع �ل��ى امل � ��دى األب� �ع ��د ،ك �م��ا أن� ��ه ي �ت �ع��ارض
واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات�ه��ا ال�ج�ي��وس�ي��اس�ي��ة .كما
ارت� � � ��أت ب � ��أن ت �خ �ف �ي��ض اإلن � �ت � ��اج ي�ص��ب
ف��ي م�ص�ل�ح��ة م�ن�ت�ج��ي ال �ن �ف��ط ال�ح�ج��ري
األميركي الذين سيستغلون أي تخفيض
�زء
ل��زي��ادة ان�ت��اج�ه��م وال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ج� ٍ
أكبر من حصة روسيا وأوبك +السوقية،
األخير،
تمامًا كما فعلوا بعد التقليص ً
األم� ��ر ال � ��ذي اع �ت �ب��رت��ه روس �ي ��ا خ �ط��أ لن
تكرره ،وعليه رفضت االقتراح السعودي.
وك ��ذل ��ك ي �ب��دو أن روس �ي ��ا ق ��د ق� ��درت أن
منتجي ال�ن�ف��ط ال�ح�ج��ري األم �ي��رك��ي في
وض � ��ع م ��ال ��ي ض �ع �ي��ف ج� � �دًا وي� �ش ��ارف
معظمهم على اإلفالس أو يقتربون منه،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن االق �ت �ص��اد األم�ي��رك��ي
والغربي يمر بمرحلة ضعف وتقلبات لن
تسمح لهم بالدفاع الفعال إلنقاذ النفط
الحجري ،وبالتالي بدت لها فرصة مواتية
جدًا لشن حملة قاتلة ضدهم.
َ
ور َّدت ال �س �ع��ودي��ة ع �ل��ى رف ��ض روس �ي��ا

اقتراح تقليص اإلنتاج بتغيير سياستها
إلى العكس تمامًا ،أي أعلنت نيتها إغراق
السوق بالنفط وبدأت بتقديم خصومات
ك�ب�ي��رة ع�ل��ى أس �ع��اره��ا ،ك�م��ا أع�ل�ن��ت ب��دء
زي� � ��ادة ان �ت��اج �ه��ا م ��ن ن �ح��و  9.8م�لاي�ين
برميل في اليوم إلى نحو  13 - 12مليون
برميل.
وق��د فسر السوق ه��ذا القرار ب��أن خالفًا
عميقًا قد شب بني روسيا والسعودية،
بينما إذا تمعنا في نتائجه فيبدو كأنه
يتوافق مع رغبة روسيا في دحر منتجي
النفط الحجري األميركي ،ولكن بشكل
أكثر قوة وحدة.
ف��أث��ر ال �ق ��رار ال �س �ع��ودي س �ي �ك��ون أق��وى
بكثير وقد يقصر املدة الزمنية املطلوبة
لتحقيق ه ��دف إي �ق��اف ال�ن�ف��ط ال�ح�ج��ري
كليًا أو ج��زئ�ي��ًا ،وه��ذا مفيد ألن��ه يقلص
حجم ال�ض��رر على روس�ي��ا والسعودية
في حال إطالة مدة حرب األسعار.
ال شك أن الحكومة األميركية ستحاول
التصدي لهكذا تحركات من خالل تقديم
الدعم والتمويل الرخيص ملنتجي النفط
الحجري ،وقد ظهرت أخيرًا اشاعات عن
مشروع تقديم  1.5 – 1تريليون دوالر
للقطاعات املتضررة من كورونا والنفط
والوضع االقتصادي الضعيف .كما قد
ت�ت�ج��ه أم �ي��رك��ا ل�ل�ض�غ��ط ع �ل��ى م �ح��اوالت
اغ � � ��راق ال� �س ��وق وال � �ع� ��ودة إل� ��ى س�ي��اس��ة
ت �ق �ل �ي��ص اإلن � �ت� ��اج .ك ��ذل ��ك ي �م �ك �ن �ه��ا م�ن��ع
استيراد النفط األجنبي (من خارج القارة
األم�ي��رك�ي��ة) ب�ه��دف املحافظة على سعر
ن �ف��ط م��رت �ف��ع داخ� ��ل ال �س ��وق األم �ي��رك��ي،
وبالتالي انقاذ منتجي النفط الحجري،
ولكن هذه سياسة خطرة جدًا ،وقد تولد
ح �ق �دًا م��ن املستهلكني األم �ي��رك��ان ضد
حكومتهم ،وه ��ذا غ�ي��ر م�ق�ب��ول ف��ي سنة
بها انتخابات رئاسية .وأخ�ي�رًا ،يمكنها
استخدام أدواتها املجربة بفرض عقوبات
على بعض املنتجني (فخمنوا من هؤالء).

النتائج املحتملة
ق��د أف ��رزت ال �غ��زوة ال�س�ع��ودي��ة الروسية

على أسعار النفط نتائج فورية وكبيرة
بهدف اخراج النفط الحجري من السوق
وث ��م رف ��ع األس� �ع ��ار .ول �ك��ن ه ��ذه عملية
طويلة وتستغرق سنوات ،أي أن هناك
ف �ج��وة زم�ن�ي��ة  time lagب�ي�ن أي ق��رار
اقتصادي وتحقيق نتائجه .وهنا تكمن
ال �خ �ط��ورة ف��ي اح�ت�م��ال ح ��دوث تقلبات
كبيرة وحادة في األسواق املالية (أسواق
األس�ه��م وامل�ش�ت�ق��ات وال�س�ن��دات وال��دي��ن
وال�ع�م�لات ...إل��خ) ،م��ا ي��ؤدي إل��ى فرقعة
جميع الفقاعات املتضخمة واح��دة تلو
األخ� ��رى ف�ي�ن�ه��ار ال�ه�ي�ك��ل االق �ت �ص��ادي
كليًا وتصعب إعادة بنائه.
ف�م��ن أي��ن س�ت��أت��ي األم� ��وال إلع ��ادة بناء
م��ا دم ��ر؟ خ�ص��وص��ًا أن الجميع غ��ارق
ف��ي ال��دي��ون (لشوشته) .وه��ذا يعني أن
األدوات الوحيدة املتاحة ستكون مطبعة
ال�ن�ق��ود وم��ن ث��م توزيعها على الجميع
بما يسمى بنقود الهليكوبتر – وطبعًا
هناك خيار اندالع حرب كبرى أو حتى
عاملية.
وب � ��اف� � �ت � ��راض أن ال� �ح� �ك� �م ��ة أو ال �ح ��ظ
س �ي �ح��والن دون ن �ش��وب ح ��رب ك�ب��رى،
ف�م��ن ال�ص�ع��ب ع�ن��دئ��ذ ت�ص��ور أن إع��ادة
ال�ب�ن��اء (م��ن ال�ص�ف��ر) س�ت�ك��ون بحسب
امل�خ�ط��ط ال�ه�ن��دس��ي ال �س��اب��ق ،أي إع ��ادة
خ �ل��ق ن �ظ��ام رأس �م��ال��ي م �ف �ت��رس وغ�ي��ر
مقيد ليتحكم برقاب املجتمعات واألمم.
ف�ح�ج��م األل ��م وال �ض��رر ال ��ذي سيتكبده
ال �ن��اس وال� � ��دول م��ن االن �ه �ي��ار س�ي�ك��ون
ك �ب �ي �رًا ل ��درج ��ة ت �ح��ول دون س�ك��وت�ه��م
وال�س�م��اح للنخب امل��ال�ي��ة ال��دول�ي��ة تكرار
نفس األالعيب.
ف �ع �ن��دئ��ذ ق ��د ت �ن �ج �ل��ي ح �ق �ب��ة ت��اري �خ �ي��ة
جديدة تولد نظامًا اجتماعيًا اقتصاديًا
ج ��دي � �دًا .ف �ق��د ن� ��رى ن �ظ ��ام ال��رأس �م��ال �ي��ة
ن�م��وذج  ،2أو االش�ت��راك�ي��ة ن�م��وذج  ،2أو
ح�ت��ى االش �ت��راك �ي��ة ال��رأس�م��ال�ي��ة ن�م��وذج
1.5؟ وامل �ه��م ع �ن��دئ��ذ ب �ق��اء امل�ج�ت�م�ع��ات
وال��دول الصغيرة صاحية وواعية كيال
تسحر وت �خ��دع وت �ع��ود ه��ي وم��وارده��ا
أسيرة للفيلة الذين سيحاولون هرسها.

«الغرفة» :مليونا دينار
لدعم جهود مكافحة كورونا
أشادت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالجهود
الكبيرة التي تبذلها كل الوزارات واملؤسسات
واألج���ه���زة ال��رس��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ،مل��واج��ه��ة األزم���ة
الصحية ال��ع��امل��ي��ة املتمثلة ب��ان��ت��ش��ار ف��ي��روس
ك���ورون���ا ،ول��ت��ق��دي��م أع��ل��ى م��س��ت��وي��ات الحماية
وال�����رع�����اي�����ة ل���ل���م���واط���ن�ي�ن وامل���ق���ي���م�ي�ن ض��م��ان��ًا
ل��ص��ح��ت��ه��م وح���ف���اظ���ًا ع���ل���ى س�ل�ام���ت���ه���م ،ت��ب��ع��ًا
لتعليمات ومتابعة سمو أمير البالد الشيخ
ص��ب��اح األح��م��د ،وال ي��ن��ال م��ن جهد أو ينقص
من دور أي جهة أخرى أن تسجل الغرفة تقديرًا
خ��اص��ًا وث��ن��اء ص��ادق��ًا ل����وزارة ال��ص��ح��ة العامة
بكل قياداتها وكوادرها .وأعربت «الغرفة» عن
بالغ اع��ت��زازه��ا ب��ال��دور امل��ش��رف ال��ذي يقوم به
القطاع الخاص الوطني ومؤسساته وشركاته
ً
ومنظماته ،دعمًا لجهود الدولة وتكامال معها
ورف�����دًا إلم��ك��ان��ات��ه��ا؛ س����واء ب��ت��أم�ين االم�����دادات
الغذائية والدوائية ،أو برفض أي تكسب مالي
ً
استغالال لظروف األزمة؛ أو باملساهمة املادية
املباشرة .كما أشادت «الغرفة» بجهود جمعية
ال����ه��ل�ال األح���م���رال���ك���وي���ت���ي م��ج��ل��س��ًا وع��ام��ل�ين
وم��ت��ط��وع�ين .وف���ي ه���ذا ال���ص���دد ،أع��ل��ن��ت غرفة
ت��ج��ارة ص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت ان��ه��ا ت��ض��ع بتصرف
س��م��و رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء م��ب��ل��غ مليوني

مساهمتنا ال تنبثق من حاجة
الدولة إليها ..إنما هي واجب
وطني وإنساني
تك ّرس حقيقة التكاتف بين
الدولة والشعب ..والتزاماً
بالمسؤولية المجتمعية
دينار لينفقها  -وفق رؤيته الشاملة  -في دعم
جهود مكافحة الوباء داخل الكويت.
وأض���اف���ت :ان م��س��اه��م��ت��ن��ا ه���ذه  -م��ث��ل��ه��ا مثل
ك��ل م��س��اه��م��ات ال��ق��ط��اع ال��خ��اص امل��م��اث��ل��ة  -ال
تنبثق م��ن ح��اج��ة ال��دول��ة ال��ي��ه��ا ،ب��ل تفرضها
ع��ل��ي��ن��ا ح��اج��ت��ن��ا ن��ح��ن ال���ى ت��ق��دي��م��ه��ا ،تعبيرًا
ع���ن واج��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي واإلن���س���ان���ي؛ وت��ك��ري��س��ًا
لحقيقة التكاتف بني الدولة والشعب؛ والتزامًا
باملسؤولية املجتمعية واألخالقية.

غيابها ال ُيبطل صحة انعقاد باقي الجمعيات

«المقاصة» تحضر عموميات
شركات السوق األول فقط
سالم عبد الغفور
ق������ررت ال���ش���رك���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��م��ق��اص��ة ع���دم
ح���ض���ور ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��م��وم��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات
امل���درج���ة وغ��ي��ر امل���درج���ة ب��اس��ت��ث��ن��اء ش��رك��ات
ال�����س�����وق األول ،وذل��������ك ض���م���ن االج�����������راءات
االحترازية التي أقرتها الشركة في مواجهة
تداعيات فيروس ك��ورون��ا املستجد .وقالت
م���ص���ادر م��ق��رب��ة م���ن ال��ش��رك��ة أن ال���ق���رار ج��اء
ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م��ات وزارة ال��ص��ح��ة بمنع
ال��ت��ج��م��ع��ات وب��م��واف��ق��ة ه��ي��ئ��ة أس�����واق امل���ال
م����ؤك����دة إن ح����ض����ور«امل����ق����اص����ة» ل��ل��ج��م��ع��ي��ة
العمومية خدمة تقدم للشركات ،الحتساب
ن���ص���اب ال���ح���ض���ور ،ول���ي���س ش���رط���ًا ق��ان��ون��ي��ًا
لصحة انعقاد الجمعية العمومية.
وب����ي����ن����ت امل������ص������ادر ان ال����ش����رك����ة م���س���ت���م���رة
ف����ي ط���ب���اع���ة ال�����دع�����وات وش�����ه�����ادات األس���ه���م
للمساهمني وتسليمها للشركات ،وبالتالي
ي��م��ك��ن ل��ل��ش��رك��ة اح���ت���س���اب ن��س��ب��ة ال��ح��ض��ور
بنفسها.
وكانت بعض الشركات قد أب��دت قلقها من
عدم حضور «املقاصة» للجمعية العمومية
ً
بما قد يفتح عليها ب��اب الطعون مستقبال
في صحة االنعقاد والقرارات املتخذة.
على صعيد متصل ،لفتت امل��ص��ادر ال��ى أن
ان��ع��ق��اد الجمعية العمومية ي��ع��د صحيحًا
ك���ذل���ك ،ب���ع���دم ح���ض���ور وزارة ال���ت���ج���ارة في
ح����االت م��ع��ي��ن��ة ،ع��ل��ى أن ت��ب��ل��غ ال������وزارة قبل

القرار يأتي ضمن اإلجراءات
االحترازية وبموافقة
هيئة أسواق المال
شركات تعترض على القرار
الذي يفتح باب الطعون
في العموميات
تاريخ االنعقاد بسبعة أيام عمل.
ي���ذك���ر أن ش���رك���ة امل��ق��اص��ة ق���د ق�����ررت ال��ق��ي��ام
ب��ب��ع��ض أع���م���ال���ه���ا اع����ت����ب����ارًا م����ن أم�����س رغ���م
االج���ازة التي منحتها الحكومة للقطاعني
ال��ع��ام وال���خ���اص ،وم���ن ت��ل��ك األع���م���ال تقديم
خدمات التقاص والتسوية لعمليات تداول
ال���س���وق ال��رس��م��ي ف���ي ال���ب���ورص���ة ،ب��م��ا فيها
عمليات ايداع وإصدار مبالغ التسوية .كما
ق����ررت اغ��ل�اق م��ق��ر ال��ش��رك��ة ال��ك��ائ��ن ف���ي ب��رج
أحمد والتوقف عن خدمات طباعة ايصاالت
األس���ه���م وش��ي��ك��ات األرب������اح وع��م��ل��ي��ات نقل
امل��ل��ك��ي��ة ،داع���ي���ة امل��س��اه��م�ين ل��ل��ت��واص��ل مع
ش��رك��ات��ه��م م��ب��اش��رة ف��ي م��ا ي��خ��ص م��واع��ي��د
وحضور الجمعيات العمومية.
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منع البنوك من تسييل رهونات القروض

البنك المركزي يدعم البورصة ..بقوة
سالم عبدالغفور
أصدر بنك الكويت املركزي ،أمس ،تعميمًا للبنوك
وشركات االستثمار وشركات التمويل الخاضعة
ل��رق��اب �ت��ه ب� �ش ��أن االم� �ت� �ن ��اع ع ��ن ب �ي��ع ال �ض �م��ان��ات
املرهونة لديها مقابل القروض وعمليات التمويل
امل �م �ن��وح��ة .وأوض� ��ح امل ��رك ��زي ف��ي ت �غ��ري��دات على
تويتر «أن هذا التعميم يأتي في إطار اإلج��راءات
االح�ت��رازي��ة ال�ت��ي يتخذها مل��واج�ه��ة آث��ار فيروس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ع �ل��ى األوض � � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
وامل �ص ��رف �ي ��ة ف ��ي ال � �ب�ل�اد ب� �ه ��دف امل �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى
ً
االس �ت �ق��رار امل��ال��ي واس �ت �ك �م��اال ل�ل�ت��وج�ه��ات ال�ت��ي
أصدرها البنك في  12مارس الجاري».
وأضاف املركزي أن هذا اإلجراء يهدف إلى تقليص
آث��ار «ك��ورون��ا» على أوض ��اع ال�س��وق املحلي وما
يتطلبه ذلك من مراعاة ظروف العمالء ،كما يتعني
ع�ل��ى ال�ب�ن��وك وال�ج�ه��ات ال�خ��اض�ع��ة ل��رق��اب��ة البنك
املركزي التعامل مع العمالء بالنظر بإيجابية إلى
ظروفهم عند الحاجة لطلب ضمانات إضافية.
وذكر أنه يتعني االمتناع عن البيع أو التقييد على
ال�ض�م��ان��ات امل��ره��ون��ة م�ق��اب��ل ال �ق��روض وعمليات
ال �ت �م��وي��ل امل �ق ��دم ��ة ل �ل �ع �م�لاء إل � ��ى ح�ي�ن اس �ت �ق��رار
األس��واق وتحسن األوض��اع االقتصادية ،أم��ا في
حال طلب العميل يمكن بيع الضمانات مع موافاة
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ب�ت�ف��اص�ي��ل واض �ح��ة م��ن عمليات
البيع.
وي� �ه ��دف ال �ت �ع �م �ي��م إل� ��ى إع� �ط ��اء ج ��رع ��ة إي �ج��اب �ي��ة
ورس��ال��ة ط�م��أن��ة إل ��ى األس � ��واق ال س�ي�م��ا ب��ورص��ة
الكويت واألسواق املالية وتخفيف اآلثار املترتبة
ع� �ل ��ى امل � �ن� ��اخ االق � �ت � �ص� ��ادي ال� �س ��ائ ��د ف� ��ي ال �ع��ال��م
واملنعكس على االقتصاد املحلي ،ومن شأن هذا
االستقرار في حال حصوله أن ينعكس على جميع
ش��رائ��ح ال �ع �م�لاء .وي��أت��ي ه��ذا التعميم أي�ض��ًا في
إطار خطوات سابقة اتخذها بنك الكويت املركزي
م��ؤخ �رًا لطمأنة األس ��واق تضمنت مجموعة من
اإلج � � ��راءات .وف ��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ،ق ��رر «امل��رك��زي»
ال�س�م��اح ب�س��ري��ان ال�ب�ط��اق��ات منتهية الصالحية

أوساط اقتصادية تشيد
بالقرار :يساهم في الحد
من انزالق أسعار األسهم ..ال
سيما في السوق األول
السماح بسريان البطاقات
المنتهية الصالحية
للمقيمين بصورة غير قانونية
وتسهيل معامالت حامليها
للمقيمني بصورة غير قانونية (بطاقة املراجعة
أو بطاقات الضمان الصحي) وتسهيل معامالت
حامليها حتى إشعار آخر.
ع�ل��ى صعيد م�ت�ص��ل ،أش ��ادت أوس ��اط اقتصادية
واس �ت �ث �م��اري��ة ب� �ق ��رار «امل � ��رك � ��زي» ب �م �ن��ع ت�س�ي�ي��ل
الرهونات في املرحلة الحالية وتحركاته السريعة
في دعم االقتصاد الوطني والتي تمثلت في عدة
إجراءات حصيفة.
وأش � ��ارت إل ��ى أن ق� ��رار «امل ��رك ��زي» ب�خ�ف��ض سعر
ال �ف��ائ��دة ب��رب��ع ن�ق�ط��ة م �ئ��وي��ة ،وت��وج�ي�ه��ه للبنوك
بتأجيل األق�س��اط املستحقة للقروض التجارية،
وأخيرًا منع تسييل الرهونات ،تصب في صالح
االقتصاد الوطني ،وكذلك بورصة الكويت والتي
تعد مرآة االقتصاد.
وق��ال��ت امل �ص ��ادر :إن م�ن��ع تسييل ال��ره��ون��ات من
شأنه منع أسعار األسهم القيادية  -السيما في
السوق األول  -من اإلن��زالق إل��ى مستويات أدن��ى،
السيما أن األسباب ال تتعلق بأداء تلك الشركات،
م��ؤك��دة أن ه��ذا ال �ق��رار ال ي�م��س ب�ح�ق��وق ال��دائ�ن�ين
خصوصًا البنوك.

إفصاحات

«كيبكو» تزيد حصتها في OSN
ك�ش�ف��ت ش��رك��ة م �ش��اري��ع ال �ك��وي��ت (ك�ي�ب�ك��و) أن امل�ج�م��وع��ة زادت
حصتها في شركة  OSNمن نسبة  60.5في املئة إلى  87.6في
املئة م��ن خ�لال امل�ش��ارك��ة ف��ي زي��ادة رأس امل��ال ،وت��م تأكيدها من
خالل التحكيم ،وتوقعت الشركة أن يكون لهذه الزيادة أثر إيجابي
على البيانات املالية.

«العقارات المتحدة»:
استقالة نائب الرئيس التنفيذي
أوضحت شركة العقارات املتحدة أن نائب الرئيس التنفيذي أحمد
هاشم قاسم استقال من منصبه اعتبار من  31مايو  ،2020كما
استقال الرئيس التنفيذي للتدقيق للمجموعة ع�لاء خالد أمني
بيدس من منصبه اعتبارًا من يوم الثالثاء  31مارس  .2020في
غضون ذل��ك ،أش��ارت الشركة ال��ى أن��ه تم تعيني مشاري سليمان
املحيالن مديرا تنفيذيا للتطوير.

تأجيل عمومية
«المباني»

ق� ��ال� ��ت ش� ��رك� ��ة امل� �ب ��ان ��ي
إن� ��ه ب� �ن ��اء ع �ل��ى ق � ��رارات
مجلس الوزراء األخيرة،
ف �ق��د ت ��م ت��أج �ي��ل م��وع��د
ان�ع�ق��اد الجمعية العامة
العادية والجمعية العامة
غير العادية وال��ذي كان
م ��زم ��ع االث � �ن �ي�ن امل ��واف ��ق
 16م ��ارس  2020حتى
إشعار آخر.

مراعاة لظروف السوق

«االستثمار» تدرس وقف
تخفيض حصصها في الصناديق
سالم محمد
طالبت م�ص��ادر استثمارية «هيئة االستثمار»
أن ت�ح��ذو ح��ذو بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ف��ي اتخاذ
ق��رارات تدعم االقتصاد الوطني ،بما فيه قطاع
االستثمار ،ال سيما قرارها مطلع العام الجاري
بتخفيض حصصها في الصناديق االستثمارية
إلى ما دون .%50
وكانت الهيئة قد أك��دت أن تلك اإلج ��راءات تأتي
ل�لال �ت��زام ب�ن�س��ب م�ل�ك�ي��ة م�ت�ف��ق ع�ل�ي�ه��ا ت�ع��اق��دي��ًا،
وبشكل مسبق ومنذ التأسيس في الصناديق،

مبينة أن��ه عندما تتخارج جهة استثمارية من
صندوق استثماري ترتفع تلقائيًا نسب امللكية
للمساهمني اآلخرين.
وأش��ارت املصادر إل��ى أن االستمرار في الضغط
على الصناديق االستثمارية بتخفيض نسبتها،
ي�ت�س�ب��ب ف��ي امل��زي��د م��ن ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ال�ب��ورص��ة
وأس� �ع ��ار األس� �ه ��م ،وي �ض��ع ش ��رك ��ات االس �ت �ث �م��ار
امل��دي��رة ف��ي م��أزق تعويض تلك ال�ن�س��ب ،إم��ا من
خالل مستثمرين آخرين أو من أموالها الخاصة.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،أمل�ح��ت م �ص��ادر مطلعة أن ه��ذه
قرارات تجري دراستها حاليًا.

مراجعة «فوتسي» الفصلية الخميس المقبل

المحفظة الوطنية ال تشتري..
«ما كو أوامر»
أفادت مصادر مطلعة بأن مؤسسة فوتسي راسل
ستقوم باملراجعة الفصلية األولى في عام 2020
للبورصات امل��درج��ة على مؤشرها ،وم��ن بينها
بورصة الكويت يوم الخميس املقبل.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ،ن�ج�ح��ت ال �ت �ع��دي�لات ال�ت��ي
أق��رت �ه��ا ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت م ��ؤخ �رًا ف�ي�م��ا يتعلق
بقائمة األوامر لألسهم من  %10إلى  %5يعقبها
مزاد دقيقتني في منع انزالق السوق األول لتكبد
خسائر تتجاوز  %10في جلسة األمس.
وكان السوق األول في بورصة الكويت قد أوقف
عن التداول ربع ساعة في أول ثوان من التداوالت
ب�س�ب��ب االن �خ �ف��اض  %5ب�ع��دم��ا ت��راج�ع��ت جميع
أسهم السوق باستثناء سهمني فوق الـ  ،%5قبل

ان يوقف نصف ساعة بعد تجاوز الخسائر %7
لتستمر ال �ت��داوالت إل��ى ن�ه��اي��ة الجلسة ويغلق
السوق متراجعًا .%6.5
واس �ت �غ ��رب ��ت م � �ص ��ادر ب ��ورص ��وي ��ة م ��ن إح �ج��ام
املحفظة الوطنية عن ال�ش��راء باألسعار الحالية
لألسهم «ماكو أوامر».
ي��ذك��ر أن ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت ج� ��اءت ك �ث��ان��ي أك�ث��ر
البورصات الخليجية تراجعًا في جلسة األمس
بخسائر بلغت  ،%6.5بعد بورصة أبوظبي التي
خ �س��رت  ،%7.4م�ق��اب��ل  %3.4ل�ك��ل م��ن ب��ورص�ت��ي
السعودية ودب��ي و 1.5لبورصة البحرين ،فيما
ارتفعت بورصتا قطر وعمان بنسبة  %1و%0.4
لكل منهما على التوالي.
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خبراء لـ سبقلا :تداعيات «كورونا» أكثر خطورة من أزمة 2008

مطالبات بحزمة إنقاذ مالية عاجلة!
¶ دول العالم
لم تكتف بإجراءات
السياسة النقدية
وبدأت بضخ
األموال ..بكثافة

سالم عبد الغفور وهبة حماد وإبراهيم عبد الجواد
دعا خبراء ومتخصصون الى ضرورة تخصيص حزمة مالية
إنقاذية الى جانب تدابير واجراءات تحفيزية تجنب القطاعات
االقتصادية المحلية أزمة مدوية قد تكون تداعياتها أكثر
خطورة وأشد وطأة من تلك التي ضربت االسواق العالمية
في  .2008وطالبوا بضرورة االسراع في اطالق خطة انقاذ
شاملة تنشط القطاعات وتعيد حيويتها سواء عبر ضخ
سيولة جديدة في االسواق تنعش شرايين االقتصاد وتعبر
به الى بر االمان ،ام عبر خفض اضافي ألسعار الفائدة
واعادة هيكلة ديون والتزامات المتضررين الفعليين من
أزمة تفشي كورونا وتداعياتها الثقيلة.
وأكدوا على ضرورة ان تتسلح الحكومة بخطة طوارىء
اقتصادية للفترة المقبلة ،خصوصا ان معظم التوقعات
تشير الى ان القادم سيكون أسوأ نتيجة ما يشهده
االقتصاد العالمي من أزمات متتالية ،باالضافة الى تأثير
انخفاض اسعار النفط على ميزانيات الدول المصدرة
للنفط ،ومنها الكويت .واشاروا الى اهمية زيادة االنفاق
على المشاريع االستثمارية ،االمر الذي يسهم بقوة في
تنشيط كامل القطاعات االقتصادية ،كما اشادوا بخطوات
بنك الكويت المركزي في التعامل مع ازمة «كورونا»
وكيفية التصدي لتأثيراته ،اال انهم شددوا على وجود حزمة
انقاذية توجه الى القطاعات المتضررة وتنتشلها من
الركود الذي فرضته االجراءات الخاصة بالتصدي للفيروس
ووقف انتشاره ،وأشاروا إلى وجود قناعة دولية لدى صناع
القرار بأن اجراءات السياسة النقدية وحدها في األزمة
الحالية غير كافية ومحدودة الفعالية ،لذلك لجأت العديد
من دول العالم في أميركا وأوروبا وآسيا إلقرار حزم مالية
ضخمة لمساندة االقتصاد ،مؤكدين انه ال يجوز ان تتأخر
الكويت عن هذا الركب .وفي ما يلي المزيد من التفاصيل
وأراء مجموعة من االقتصاديين والخبراء:

¶ ال بد من خطة
طوارئ حكومية
وتدابير تعويضية
للمتضررين
¶ إجراءات
التصدي للفيروس
تسبَّبت في
شلل األعمال..
والخسائر فادحة

أي خطة لتحفيز االقتصاد ستنعكس إيجاباً على البورصة (تصوير :محمود الفوريكي)

األزمة ستطول وستكون أكثر عمقاً

العوضي :السياسات النقدية حصيفة ..و«المالية» غائبة!
ق��ال ال��رئ�ي��س التنفيذي األس �ب��ق لبنك
ال �خ �ل �ي��ج ورئ� �ي ��س م �ك �ت��ب االس �ت �ث �م��ار
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ل �ن��دن س��اب�ق��ا د .ي��وس��ف
ع � �ب� ��داهلل ال � �ع� ��وض� ��ي ،إن م� ��ا ات �خ��ذت��ه
الكويت من قرارات في اطار السياسات
النقدية سليم وحصيف وفي االتجاه
الصحيح ،لكن تبقى ه��ذه اإلج ��راءات
غير كافية .وأكد العوضي أن القرارات
ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
امل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي ت�خ�ف�ي��ض س�ع��ر الخصم
وإي � �ق � ��اف ت �س �ي �ي��ل ال� ��ره� ��ون� ��ات ج �ي��دة
ل�ل�غ��اي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ب�ح��اج��ة ال ��ى اج� ��راءات
م ��ال �ي ��ة ت� �ع ��زز ن� �ج ��اح ت �ل ��ك ال �خ �ط ��وات
ف ��ي ال� �ظ ��روف االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة.
وأش ��ار إل��ى وج ��ود ق�ن��اع��ة دول �ي��ة ل��دى
ص �ن��اع ال �ق ��رار أن اج� � ��راءات ال�س�ي��اس��ة
ال �ن �ق��دي��ة وح��ده��ا ف��ي األزم � ��ة ال�ح��ال�ي��ة

غ �ي��ر ك��اف �ي��ة وم� �ح ��دودة
ملساندتهم من الحكومة
ال �ف �ع��ال �ي��ة ،ل ��ذل ��ك ل �ج��أت
والبنك امل��رك��زي ،منوهًا
ال �ع��دي��د م��ن دول ال�ع��ال��م
إل ��ى أن األزم � ��ة ال�ح��ال�ي��ة
ف � ��ي أم � �ي� ��رك� ��ا وأوروب� � � � ��ا
غ�ي��ر مسبوقة وتختلف
وآس� � � �ي � � ��ا ،إلق� � � � � ��رار ح� ��زم
ع� ��ن أزم � � ��ة  ،2008ال �ت��ي
م��ال�ي��ة ص�خ�م��ة مل�س��ان��دة
ب ��دأت م��ن ال�ق�ط��اع امل��ال��ي
االق �ت �ص��اد ،وي �ج��ب على
ثم توسعت لتطال باقي
ال �ك��وي��ت أال ت �ت��أخ��ر عن
ال �ق �ط��اع��ات ،ل �ك��ن األزم ��ة
ه��ذا ال��رك��ب .وش��دد على
ال�ح��ال�ي��ة س�ت�ك��ون أط��ول
أن ال �ح �ك��وم��ة ي �ج��ب أال
وأكثر اتساعًا وعمقًا.
ودع � � � ��ا ال � �ع� ��وض� ��ي ب �ن��ك
ت�ت��ردد على االط�ل�اق في يوسف العوضي
االق � �ت � ��راض واس� �ت� �خ ��دام
ال � �ك� ��وي� ��ت امل � ��رك � ��زي ال ��ى
االحتياطي ال�ع��ام ف��ي دع��م االقتصاد ،اتخاذ املزيد من الخطوات ،في مقدمها
م��ؤك �دًا ان تكلفة امل �س��ان��دة ح��ال�ي��ًا أق��ل ت �خ �ف �ي��ض س �ع��ر ال� �ف ��ائ ��دة ،رب �م��ا بحد
بكثير منها ف��ي ح��ال تفاقمت االم��ور .أدن��ى  %1إضافية لتحفيز االقتراض،
وأض��اف أن ال��وق��ت الحالي ليس وقتا م ��ؤك� �دًا أن ال� �ف ��رق ال �ك �ب �ي��ر ب�ي�ن أس �ع��ار
للتضييق على الشركات واألف��راد ،بل ال �ف��ائ��دة ف��ي ال�ك��وي��ت وب��اق��ي ال�ع�م�لات

الرئيسية ش��اس��ع ،ويمكنه م��ن اتخاذ
امل��زي��د م��ن اج� ��راءات ال�خ�ف��ض م��ن دون
التأثير ف��ي جاذبية ال��دي�ن��ار الكويتي
ك �ع �م �ل��ة اس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ،خ �ص ��وص ��ًا ف��ي
ض ��وء االرت� �ف ��اع ال� �ح � ّ
�اد م��ؤخ �رًا لسعر
ال ��دوالر مقابل ال��دي�ن��ار .وأش��ار ال��ى ان
البنوك الكويتية تتمتع بوضع مالي
متميز وسيولة مرتفعة ،و«امل��رك��زي»
م� �س� �ت� �ع ��د ،ك � ��ال� � �ع � ��ادة ،ل� �ت� �ع ��وي ��ض أي
نقص ف��ي السيولة .واق�ت��رح العوضي
ع� �ل ��ى «امل � � ��رك � � ��زي» إع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
ّ
النسب املتعلقة بالكفاءة الرأسمالية
ومستويات السيولة الحالية لتشجيع
االقراض في الحدود املسموح بها ،مع
الحفاظ على سالمة النظام املصرفي،
وب �م��ا ي �س �ه��ل ل �ل �ب �ن��وك ال �ت �ح � ّ�رك ل��دع��م
االقتصاد.

الحكومة لن تبخل بدعم االقتصاد

كلفة اإلنقاذ تتزايد مع مرور الوقت

الموسى :زيادة اإلنفاق
تنشط كل القطاعات

الصانع :خطة طوارئ..
آت
فاألسوأ ٍ

قال وزير التخطيط والتنمية األسبق علي املوسى ان
اإلج��راءات الحكومية ملواجهة فيروس كورونا خانقة
وم��ن شأنها أن تؤثر سلبا ف��ي قطاعات اقتصادية
ع ��دة ،م�ن��وه��ا ال ��ى ان ��ه ك ��ان ف��ي اإلم �ك ��ان ت �ف��ادي تلك
التأثيرات السلبية باتخاذ إج��راءات احترازية أخرى
ت�ح�ق��ق ذات ال�ن�ت��ائ��ج امل��رج��وة م��ن دون ال�ت�س�ب��ب في
إحداث هذا التأثير.
وأوض� ��ح امل��وس��ى أن ق � ��رارات اإلغ�ل��اق ط��ال��ت ال�ع��دي��د
م ��ن األن �ش �ط ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ب �ي �ن �م��ا م ��ن امل �م �ك��ن ان
تقوم الحكومة باتخاذ اج ��راءات اح�ت��رازي��ة كااللتزام
بالشروط الصحية والتعقيم ومنع التجمهر وغيره
علي الموسى
من الطرق التي تساعدها على مواجهة الفيروس من
دون إجبار هذه القطاعات على اإلغالق كليا.
وعن طرق التعامل مع الجهات املتضررة اقتصاديا ،أكد ان كل دولة لها ظروفها
الخاصة ،وال يمكن تطبيق ذات النماذج فيها جميعا ،مشيرًا الى انه على الرغم
من عدم وضوح الخطة الحكومية للتعامل مع األزمة االقتصادية ،فإنه ال يوجد
ش��ك اب ��دا ف��ي ق�ي��ام ال�ح�ك��وم��ة ب��دع��م ال�ق�ط��اع��ات امل�ت�ض��ررة ق��ائ�لا« :ال اع�ت�ق��د ان
الحكومة الكويتية س��وف تبخل على مؤسساتها ب��اي ح��ال من االح��وال ،كما
انها لن تتأخر في اتخاذ اي قرار لدعم القطاعات املتضررة» .ولفت املوسى الى
ان الدعم الحكومي ع��ادة ما يأتي في ص��ورة زي��ادة االنفاق ،االم��ر ال��ذي يسهم
وبقوة في تنشيط كامل القطاعات االقتصادية ،والشاهد على ذلك السياسات
الحكومية السابقة في التعامل مع االزمات االقتصادية والتي كان اخرها ازمة
 .2008واش��ار ال��ى االج ��راءات التي اتخذها البنك امل��رك��زي خ�لال االي��ام القليلة
الفائتة ،حيث اص��در ع��ددا م��ن ال �ق��رارات املهمة والحاسمة ال�ت��ي ستعمل بكل
تأكيد على التيسير وحماية العديد من القطاعات االقتصادية .وتوقع املوسى ان
تنتهي هذه االزمة قريبًا ،خصوصًا مع اعالن الصني الخروج من عنق الزجاجة
وقيامها بتقديم املساعدة الفنية والعينية إليطاليا.

دعا رئيس الجمعية االقتصادية مهند الصانع الحكومة
الى االسراع في اتخاذ عدد من االجراءات االحترازية التي
تضمن ح�م��اي��ة ال�ق�ط��اع��ات االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت من
اآلث��ار السلبية النتشار فيروس كورونا .واش��ار الصانع
الى ان اغالق املنافذ والحدود ملنع انتشار الفيروس داخل
الكويت سينسحب تأثيره على جميع القطاعات ،مشيرًا
الى أن التأثير االقتصادي كبير ،خصوصًا مع السرعة
الكبيرة في انتشار املرض ،ما يعطي انطباعًا بوجود ازمة
اقتصادية قادمة.
وأك��د ض��رورة قيام الحكومة باتخاذ عدد من االج��راءات
االحترازيةّ ،
تحسبا لالسوأ ،أسوة بالكثير من الدول التي
مهند الصانع
اتخذت ما يلزم لحماية قطاعاتها االقتصادية املختلفة،
مشددًا على انه وكلما كان التجاوب سريعا كانت كلفة
القرارات واالصالحات اقل .ولفت الصانع الى ضرورة استعداد الحكومة ألي طارئ،
ّ
ّ
من خالل امتالكها حزمة من القرارات التي تمكنها من التدخل ،في حال ساء الوضع،
مشيدًا ب��اإلج��راءات االخ�ي��رة لبنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ،ال��ذي عمد إل��ى إص ��دار ع��دد من
القرارات السريعة التي تضمن مساعدة الكثير من القطاعات وحمايتها.
وق ��ال :استبقت الجمعية االق�ت�ص��ادي��ة األح� ��داث ،وق��ام��ت ب��دع��وة مجلس ال� ��وزراء ال��ى
ضرورة وجود حزمة من القرارات لدراسة مدى تأثر اي من القطاعات املختلفة ،وعلى
ّ
التحرك سريعا؛ فاملوضوع ليس محصورا بعدد من املحال،
الجهات العليا في الدولة
ّ
بل يتعلق بقطاعات اقتصادية كبيرة ،خاصة بعد ق��رار اغ�لاق املجمعات ،فهو ليس
موجهًا الصحاب املشاريع الصغيرة فقط ،بل لجميع القطاعت االقتصادية في الكويت،
خصوصًا ان اغالق ّ
املجمعات له انعكاسات اقتصادية كبيرة ،ويجب على الحكومة
ّ
التحرك لدعم هذه القطاعات وحمايتها .ولفت الصانع الى ان ازمة «كورونا» ساهمت
في تباطؤ االقتصاد العاملي وانخفاض اسعار النفط ،ما يعني التأثير بقوة في امليزانية
العامة للدولة ،االم��ر ال��ذي يضع الحكومة ف��ي مواجهة تحديات خطيرة ،ف��ي ح��ال لم
ّ
تستجب سريعا ،وتتسلح بخطة طوارئ قادرة على مواجهة األزمة.

دعا العقاريين إلى تخفيف أعباء اإليجارات

رمضان :ال داعي لدعم حكومي حتى اآلن
ق��ال امل�ح�ل��ل االق �ت �ص��ادي محمد رم �ض��ان ان��ه
ال��ى االن اث ��ار ال�ح��اج��ة لتخصيص ميزانية
لدعم االقتصاد لم تظهر بعد ،فهي قد تكون
ازم ��ة م��ؤق�ت��ة ال ت�س�ت��دع��ي ال �ت��دخ��ل .ل�ك��ن في
حال طالت عن السنة ،فانه سيستوجب على
الحكومة البدء بالنظر في االمر.

¶ دعوات إلجراء
خفض إضافي
في أسعار
الفائدة لتحفيز
االقتراض الرخيص

واضاف رمضان ان الفرق بني الكويت وبقية
دول ال �خ �ل �ي��ج ان ن �س �ب��ة ت��وظ �ي��ف ال� �ك ��وادر
ال��وط�ن�ي��ة ك�ب�ي��رة ج ��دا ،ك�م��ا ان ال�ح�ك��وم��ة لن
تعمل على فصلهم من اعمالهم ،ناهيك عن
تدخل البنوك ب��اج��راءات تتكفل بالتخفيف
على االفراد من حيث االقساط والقروض.

وب�ي�ن رم �ض��ان ان ال�ق�ط��اع ال �خ��اص وال�ق�ط��اع
ال �ع �ق��اري م�ط��ال�ب��ان ب ��دورداع ��م ت�ج��اه االف ��راد
وامل� �ج� �ت� �م ��ع ،خ� �ص ��وص ��ًا ال� �ع� �ق ��اري�ي�ن ال ��ذي ��ن
باستطاعتهم تخفيف اعباء االيجارات على
املستثمرين واملستأجرين ،مؤكدا انه الى االن
املوضوع ال يستدعي توفير دعم حكومي.

محمد رمضان

«تحتاج مساندة حكومية»

البدر :القطاعات التشغيلية تضررت بقوة
وأكد أن استمرار األزمة قد يضيف
ق � � ��ال ال� �ع� �ض ��و امل � �ن � �ت� ��دب األس� �ب ��ق
ق �ط��اع��ات ج��دي��دة ت�ص�ب��ح ب�ح��اج��ة
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام ل�لاس�ت�ث�م��ار ،عضو
للمساندة والدعم ،داعيًا «املركزي»
امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ،علي
الى مزيد من خفض سعر الخصم،
رشيد البدر :إن الدول التي رصدت
م ��ؤك� �دًا أن دع� ��م ال� �ب ��ورص ��ات غ�ي��ر
ميزانيات ضخمة ملواجهة أضرار
ُم�ج� ٍ�د ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي .وذك��ر أن
«كورونا» يعتمد اقتصادها بشكل
دع� ��م ال� �ب ��ورص ��ات ب� �ش ��راء األس �ه��م
ك �ب �ي��ر ع� �ل ��ى ان � �ف� ��اق امل �س �ت �ه �ل �ك�ين،
ل� ��ن ي� �ك ��ون م �ج ��دي ��ًا ف� ��ي األوض � � ��اع
وال �ك��وي��ت ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ت��رص��د
الحالية ،فما يحتاجه السوق اآلن
بشكل مستمر امل�ل�ي��ارات ك��روات��ب.
ه ��و ت �ق��دي��م ح��زم��ة م ��ن اإلج� � ��راءات
وأوض ��ح أن ه��ذا ال ينفي أن هناك
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي تعيد
ب�ع��ض ال�ق�ط��اع��ات ت �ض��ررت بشكل
علي رشيد البدر
الثقة بنشاط الشركات التي تأثرت
ق��وي وت�ح�ت��اج م�س��ان��دة حكومية،
ّ
التجول
وهي شركات وقطاعات فاعلة وتشغيلية ،وليست بسبب ال�خ��وف والهلع وإج ��راءات تقييد
ورقية ،وإذا استمرت لفترة طويلة فلن يكون لديها وال �ت �ج� ّ�م��ع .وب�ّي�نّ أن ه ��ذه األزم� ��ة ن�ف�س�ي��ة وت��رت�ب��ط
روات��ب للموظفني .ولفت إلى أن الحكومة يجب أن ب��ال �خ��وف م��ن ان �ت �ش��ار امل � ��رض ،وف� ��ور ت��راج��ع تلك
تقر اجراءات ملنح تلك القطاعات تسهيالت من دون امل� �خ ��اوف س �ت �ع��ود م ��ؤش ��رات األس � � ��واق ل�لارت �ف��اع
فوائد أو تقديم منح مالية ،بما يضمن استمرارية مباشرة وتسترجع ج��زءًا ملموسًا م��ن خسارتها
تلك االنشطة ويزيد قدرتها على ّ
تحمل املصاعب .األخيرة.

«ال رؤية واضحة لدعم االقتصاد»

الوزان :دعم «الدكاكين الصغيرة»!
ان ت �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى دراس� ��ة
ق ��ال ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ �ي��س غ��رف��ة
ب�ع��ض امل �ق �ت��رح��ات ك�ف�ت��ح االب ��واب
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ع�ب��دال��وه��اب
الخ��ذ ال�ق��روض الخارجية خاصة
ال � ��وزان ،ان ��ه ح�ت��ى االن ل��م تتضح
ف � ��ي ظ � ��ل ال � �ع� �ج ��ز ال � � � ��ذي ت �ع��ان �ي��ه
الرؤية في كيفية وضع االجراءات
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة وم ��ن ث��م ت�ق��دي��م
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل �ل �م �س��اه �م��ة ف� ��ي دع ��م
ه ��ذه امل �ق �ت��رح��ات مل�ج�ل��س ال � ��وزراء
االق � � �ت � � �ص� � ��اد ،م� �ب� �ي� �ن ��ا ان خ �ف��ض
ل �ل �ب ��ت ف �ي �ه ��ا وات� � �خ � ��اذ ال� � �ق � ��رارات
اسعار الفائدة قد يكون من اسرع
امل �ن��اس �ب��ة .واك� ��د ال � ��وزان ان ك�ب��رى
ال �ح �ل��ول ل��دع��م امل �ع��ال �ج��ة ،مضيفا
ال� � �ش � ��رك � ��ات وال� � �ق� � �ط � ��اع ال � �خ� ��اص
ان امل��وض��وع ل�ي��س ب��االم��ر السهل
م �ط ��ال �ب ��ة ب �ت �ق ��دي ��م دور ب �ت��وف �ي��ر
وه �ن��اك م�ط��ال�ب��ات دول �ي��ة بتقديم
دع��م كمساهمة مجتمعية ،والب��د
م �ع��ال �ج��ات اب �ت��دائ �ي��ة ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة عبدالوهاب الوزان
ل�ل�ح�ك��وم��ة ان ت�ن�ظ��ر ل �ض��خ م�ب��ال��غ
على تنشيط االق�ت�ص��اد ،وه��ي من
خ�لال دع��م بعض ال�ش��رك��ات وامل�ش��اري��ع الصغيرة معينة للمتضررين ،مشيرا الى ان كبرى الشركات
ب��ام�ك��ان�ه��ا ان ت�ج�ت��از االزم ��ة ع�ل��ى ع�ك��س اص�ح��اب
واملتوسطة.
وب�ي��ن ال � � ��وزان ان ال �ع��دي��د م ��ن ال �ع ��وام ��ل س��اه�م��ت امل�ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ال��ذي��ن سيقعون
اخ �ي��را ب�ش��ل ح��رك��ة اق�ت�ص��ادي��ات ال ��دول ،وال�ك��وي��ت ضحية ف��ي دوام ��ة االزم� ��ة ،الف�ت��ا ال��ى ان امل�ش��اري��ع
م��ن بينها ،م��ا دف��ع بالبنوك امل��رك��زي��ة ع�ل�اوة على الصغيرة واملتوسطة يشكلون  %70من اقتصادات
امل��ؤس �س��ات االق �ت �ص��ادي��ة ب�ع�م��ل دراس � ��ات لتقديم الدول .وبالتالي البد من دعم «الدكاكني الصغيرة»
الحلول االقتصادية الداعمة ،مؤكدا على ضرورة على حد وصفه.

«خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة»

النمش :الدعم لقطاعات محددة
ال�ك��وي��ت تختلف ع��ن ب��اق��ي دول
ق � ��ال امل �ح �ل ��ل االق � �ت � �ص� ��ادي ع�ل��ي
العالم ،حيث ان االقتصاد املحلي
ال �ن �م��ش :إن ال ��دع ��م االق �ت �ص��ادي
ال يعتمد على القطاع ال�خ��اص،
ككل ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن يجب أال
ع �ل��ى ع �ك��س م�ع�ظ��م ال� � ��دول؛ ففي
يكون من أولويات الدولة ،حيث
ال � �ك� ��وي� ��ت ال � �ق � �ط� ��اع ال� � �خ � ��اص ال
ان �ه��ا ت �ع �م��ل ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن
ي �ت �ح� ّ�م��ل اع� �ب ��اء دف� ��ع ال �ض��ري �ب��ة،
على تركيز ُج��ل اهتمامها على
ومعظم موظفيه غير كويتيني،
ال�ق �ط��اع ال �ص �ح��ي ،وه ��ذه خطوة
كما ان االقتصاد ال يعتمد على
ف� ��ي االت � �ج� ��اه ال �ص �ح �ي ��ح ،الن �ه��ا
ان�ت��اج�ي�ت��ه ب�ش�ك��ل رئ �ي��س ،الف�ت��ا
س�ت�س�ه��م ف ��ي م�ع��ال�ج��ة امل�ش�ك�ل��ة،
الى انه في حال ارت��أت الحكومة
وال� �ح ��د م �ن �ه��ا؛ وب � ��دل ام �ت��داده��ا
ّ
ت �ق��دي��م ال��دع��م ف�ي�ج��ب ان ي�ت��رك��ز
لسنوات فقد تمتد الشهر فقط.
علي النمش
ع � �ل ��ى امل � � �ش � ��روع � ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة
وأكد النمش ان الواليات املتحدة
ّ
االميركية والدول االوروبية تأخرت في املعالجة ،واملتوسطة ،التي اساسها الشباب الكويتي؛ فهم
وب��ذل��ك ت �ط��ورت مشكلتها ،م��ا ج�ع��ل م��ن أوروب ��ا أولى بالدعم.
ب��ؤرة النتشار ال��وب��اء ،وذل��ك بسبب استهانتهم وأك� � ��د ال �ن �م��ش ان � ��ه ي� �ع ��ارض ف� �ك ��رة ت��وف �ي��ر دع��م
ب��ال �ق �ض �ي��ة ،م ��ا ي�ج�ع��ل ال �ك��وي��ت س� ّ�ب��اق��ة ف ��ي ه��ذا لالقتصاد ككل ،وعوضًا عن ذلك يفترض ان تتجه
ال �ش��أن .وب�ّي�نّ ال�ن�م��ش ان اآلث ��ار االق�ت�ص��ادي��ة في موارد الدعم الى قطاعات محددة فقط.
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لمواجهة أكثر الفيروسات تأثيراً في األعمال واالقتصاد والبورصات

حكومات العالم تضخ مئات المليارات
باشر المجتمع الدولي تعبئة صفوفه في مواجهة اقتصاد
عالمي مشلول بسبب فيروس «كورونا» المستجد ،وجاء هذا
الدعم في وقت تسارع فيه عقارب الساعة الحتواء انتشار الوباء.
وألن اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها لمنع انتشار هذا
الفيروس أثرت وستؤثر بشكل فارق في االقتصادات ،تم استحداث
هذا الدعم لمواجهة اآلثار االقتصادية والمالية المتوقعة.
وليد منصور
تتضمن خ�ط��ط االن �ق��اذ االق�ت�ص��ادي��ة تدابير
وقرارات تستهدف بشكل خاص دعم الشركات
وامل� � �ق � ��اوالت وال �ق �ط ��اع ��ات امل� �ت� �ض ��ررة خ��اص��ة
السياحة واملقاوالت الصغرى واملتوسطة.
وم ��ع دخ ��ول م�ع�ظ��م االق �ت �ص��ادات امل�ت�ق��دم��ة في
حالة إغالق جزئي وسط تفاقم االنتشار العاملي
ل �ل��وب��اء ،ت �ح��رك��ت ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة ف��ي أن �ح��اء
العالم لدعم أس��واق النقد ،بعد أن أوقد انهيار
أس �ع��ار األس �ه��م ش� ��رارة ت��داف��ع ع�ل��ى ال�س�ي��ول��ة،
مما يضر بالعديد من العمالت ويهدد بزيادة
تكاليف االقتراض قصير األجل.
واحتلت أملانيا ص��دارة ال��دول التي ضخت
م �ل �ي��ارات ل��دع��م خ�ط�ط�ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة في
م��واج�ه��ة تفشي ف�ي��روس «ك��ورون��ا» ،بينما
خ �ص �ص��ت ال� �ص�ي�ن أك� �ب ��ر امل� �ت� �ض ��رري ��ن م��ن
ال � �ف � �ي� ��روس  173م� �ل� �ي ��ار دوالر ،ف� ��ي وق ��ت
خصصت كل من اململكة العربية السعودية
واإلمارات  40مليار دوالر مجتمعة للتصدي
لتبعات «كورونا».
وف� � ��ي م� ��ا ي� �ل ��ي أب � � ��رز ال � � � ��دول ال � �ت� ��ي دع �م��ت
اقتصادها:

13.3

السعودية..
مليار دوالر

خطط دعم شاملة إلنقاد
الشركات والمؤسسات
والقطاعات األكثر تضرراً
البنوك المركزية تتأهب
لضخ حزم تحفيز خاصة
لمواجهة «كورونا»
تدابير سريعة لمساعدة
الشركات الصغيرة
والمتوسطة وإنقاذها
مجموعة حوافز مالية
لقطاعات السياحة وشركات
الطيران واإلسكان وغيرها

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
عن دعمها القطاع الخاص بنحو  13.3مليار
دوالر؛ مل��واج �ه��ة اآلث � ��ار امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
املتوقعة بسبب فيروس كورونا الجديد.

الضريبية على األجور التي قال ترامب إنه
يأمل في الحصول على موافقة الكونغرس
عليها ،أشار إلى أن إدارة الشركات الصغيرة
«س�ت�ب��دأ ف��ورًا ف��ي تقديم ق��روض منخفضة
التكلفة للشركات املتضررة ملساعدتها في
ُّ
ال �ت �غ��ل��ب ع �ل��ى ه ��ذه امل �ش �ك�لات االق �ت �ص��ادي��ة
املؤقتة املرتبطة بانتشار الفيروس».
وق � � � ��ال ت � ��رام � ��ب إن اإلدارة س �ت �ط �ل ��ب م��ن
الكونغرس املوافقة على زيادة مخصصاتها
بخمسني مليار دوالر إضافية من أجل هذا
�ت ،ق��در ستيفن منوتشن،
ال�غ��رض .وف��ي وق� ٍ
وزي��ر الخزانة األميركي ،املبلغ ال��ذي يوفره
تأجيل ال �س��داد والتخفيض الضريبي من
سيولة تضخ في األسواق بما يقرب من 200
مليار دوالر.

ِّ
أع �ل �ن��ت ق �ط��ر ع ��ن ت �ق��دي��م م� �ح ��ف ��زات م��ال �ي��ة
للقطاع الخاص بقيمة  75مليار ريال (20.6
مليار دوالر) وتأجيل األقساط للمقترضني
ملدة  6أشهر.

بريطانيا..
مليار دوالر

27

اإلمارات..
مليار دوالر

اعتمد مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي
خ�ط��ة دع��م اق�ت�ص��ادي ش��ام�ل��ة بقيمة  27مليار
دوالر ف��ي م�س�ع��ى ي �ه��دف إل ��ى دع ��م االق �ت �ص��اد
الوطني ،وحماية املستهلكني والشركات ،وذلك
في إطار إعالن منظمة الصحة العاملية فيروس
«كوفيد  »19 -وباء عامليا.
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6.38

قطر..
مليار دوالر

مصر..
مليارات دوالر

دع��ا الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
إلى تخصيص تمويل بقيمة  6.38مليارات
دوالر في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل
مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

550

ألمانيا..
مليار يورو

أعلنت أملانيا عن أكبر خطة مساعدة للشركات
ف ��ي ت��اري �خ �ه��ا م �ن��ذ م��رح �ل��ة م ��ا ب �ع��د ال �ح��رب
العاملية الثانية ،تشمل قروضًا «بال حدود» ال
تقل قيمتها عن  550مليار يورو ،وذلك من أجل
التصدي لآلثار االقتصادية لفيروس كورونا
املستجد .وقال وزير املالية ونائب املستشارة
أوالف شولتز« :ال يوجد حد أقصى ،تلك هي
ال��رس��ال��ة األك �ث ��ر أه �م �ي��ة» ،ف ��ي إط� ��ار تفصيله
لبرنامج امل�س��اع��دات ،وه��و أك�ب��ر م��ن ذاك ال��ذي
وضع ملواجهة أزمة عام  2008املالية.
وبدأت الحكومة األملانية بتأمني  550مليار
ي��ورو هي عبارة عن ق��روض من ال��دول��ة مع
ض �م ��ان ��ات .وس �ت �م �ن��ح ه� ��ذه ال� �ق ��روض دون
ح� � ��دود م ��ن ج ��ان ��ب ب �ن��ك االئ� �ت� �م ��ان إلع � ��ادة
اإلع� �م ��ار ال� �ع ��ام ،ال � ��ذي س �ب��ق أن ل �ع��ب دورًا
ح��اس �م��ًا ل �ل �ح��د م ��ن آث � ��ار األزم� � ��ة امل�ص��رف�ي��ة
واملالية قبل أكثر من  10سنوات.

173

الصين..
مليار دوالر

51

السويد..
مليار دوالر

50

أميركا..
مليار دوالر

ّ
أعلن املصرف املركزي الصيني أنه سيضخ
 173مليار دوالر في االقتصاد ،لدعم جهود
م�ك��اف�ح��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،ال��ذي
ي �ت��وق��ع أن ي��ؤث��ر س �ل �ب��ا ف ��ي ال �ن �م��و ب��ال�ب�ل��د
اآلس � �ي� ��وي ال� �ع� �م�ل�اق .وأش � � ��ار ب �ن��ك ال �ص�ين
الشعبي الى أن الخطوة تهدف الى املحافظة
ع�ل��ى س�ي��ول��ة م�ع�ق��ول��ة ووف �ي ��رة ف��ي ال�ن�ظ��ام
امل�ص��رف��ي ال�ص�ي�ن��ي ،وك ��ذا للمحافظة على
استقرار سوق العمالت.

ق� ��ال ب �ن��ك ال �س��وي��د امل ��رك ��زي إن� ��ه س� ُ�ي �ق��رض
ال �ش��رك��ات امل�ح�ل�ي��ة م��ا ي�ص��ل إل ��ى  51مليار
دوالر ،م��ن خ�لال ال�ب�ن��وك ،للتأكد م��ن توافر
االئتمان لديها.

ق��رر الرئيس األميركي دون��ال��د ت��رام��ب منح
األف��راد والشركات املتضررين مهلة ملا بعد
م��وع��د  15أب��ري��ل امل �ح��دد ل�ت�ق��دي��م اإلق� ��رارات
ال�ض��ري�ب�ي��ة .وب��اإلض��اف��ة إل ��ى التخفيضات

39

ت �ع� ّ�ه��د وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ال �ب ��ري �ط ��ان ��ي ،ري �ش��ي
س��ون��اك ،ب��إط�لاق ح��زم��ة ح��واف��ز اقتصادية
ب�ق�ي�م��ة  39م �ل �ي��ار دوالر ،ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
يسعى فيه إلى تجهيز االقتصاد البريطاني
مل ��واج� �ه ��ة ال� �ت ��أث� �ي ��رات ال �ك ��ارث �ي ��ة امل�ح�ت�م�ل��ة
النتشار فيروس كورونا املستجد.
وب� �ع ��د االج� �ت� �م ��اع ال � �ط� ��ارئ ل �ب �ن��ك إن �ك �ل �ت��را
املركزي لخفض الفائدة ،أطلق وزي��ر املالية
البريطاني الرد الحكومي املنسق ،في الوقت
الذي يسعى فيه صناع القرار إلى مواجهة
أخطر تهديد يواجه االقتصاد العاملي منذ
أكثر من  10أعوام.

28.3

إيطاليا..
مليار دوالر

ق � ��ال رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء اإلي� �ط ��ال ��ي ج��وزي �ب��ي
ّ
كونتي إن الحكومة ستعزز اإلنفاق ملساعدة
االق�ت�ص��اد ع�ل��ى ال�ت��أق�ل��م م��ع ت��أث�ي��ر ف�ي��روس
كورونا.
وأش��ار كونتي إلى أن حكومته ستخصص
 28.3مليار دوالر ملعالجة األزم��ة املتزايدة
الناجمة عن فيروس كورونا املستجد.

20.25

أسبانيا..
مليار دوالر

صادقت الحكومة األسبانية خالل اجتماع
اس�ت�ث�ن��ائ��ي ملجلس ال� ��وزراء ع�ل��ى مجموعة
من اإلج ��راءات والتدابير االقتصادية التي
ّ
ت�ه��دف إل��ى التخفيف م��ن ت��داع �ي��ات تفشي
فيروس كورونا املستجد مع تعبئة ما يقرب
من  20.25مليار دوالر ملواجهة تأثيرات هذا
الوباء في مختلف مناحي الحياة.
وق��ال��ت رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ب �ي��ان ل�ه��ا إن
هذه اإلجراءات والتدابير التي تم اعتمادها
خ�ل�ال ه ��ذا امل �ج �ل��س ت�ت�م��اش��ى م��ع مختلف
اإلجراءات واملقتضيات التي توافقت حولها
امل �ن �ظ �م��ات وال �ه �ي �ئ ��ات ال ��دول� �ي ��ة ،ال س�ي�م��ا
ّ
املفوضية األوروبية من أجل مواجهة تفشي
هذا الفيروس.

15

هونغ كونغ..
مليار دوالر

ق��ررت حكومة هونغ كونغ إنفاق  15مليار
دوالر ،ف��ي محاولة لدعم اقتصادها وسط
انتشار فيروس كورونا.
وق� ��ال وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ف ��ي ه��ون��غ ك ��ون ��غ ،ب��ول
تشان :إن هذا اإلنفاق املخطط سيؤدي إلى
عجز مالي قياسي يبلغ  139.1مليار دوالر
في هونغ كونغ ،أو حوالي  4.8في املئة من
الناتج املحلي اإلجمالي.

11.4

أستراليا..
مليار دوالر

أعلنت الحكومة األسترالية عن توفير حزمة
تمويلية بقيمة  11.4مليار دوالر أميركي من

انهيار أسعار األسهم أوقد شرارة تدافع على السيولة ..وقطاعات األعمال ُأصيبت بالركود

أجل دعم االقتصاد واملساعدة في مواجهة
تداعيات «كورونا».

10.5

سويسرا..
مليارات دوالر

أعلنت الحكومة السويسرية ،أنها ستتيح
م �س��اع��دة ف��وري��ة ح�ج�م�ه��ا  10.52م �ل �ي��ارات
دوالر لتخفيف األث ��ر االق �ت �ص��ادي لتفشي
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا .وق� ��ررت س��وي �س��را ف��رض
ف� �ح ��وص ع �ن��د ج �م �ي��ع ال� �ن� �ق ��اط ال� �ح ��دودي ��ة
وإغالق املدارس حتى الرابع من أبريل على
األقل ،مع تجاوز عدد حاالت اإلصابة املؤكدة
ب��ال �ف �ي��روس ف��ي س��وي �س��را ول�ي�خ�ت�ن�ش�ت��اي��ن
األلف حالة.

4.1

اليابان..
مليارات دوالر

كشفت الحكومة اليابانية عن حزمة تدابير
ن�ق��دي��ة ث��ان�ي��ة قيمتها  4.1م �ل �ي��ارات دوالر،
مل �س��اع��دة ال �ش��رك��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
ل�ل�ت�ص��دي ل�ل�ت��داع�ي��ات ال�ن��ات�ج��ة ع��ن تفشي
فيروس كورونا.
ومن املقرر أن تقدم حزمة اإلنقاذ الجديدة
ال� ��دع� ��م امل� ��ال� ��ي ،مل �ص �ل �ح��ة ال �ت �ح �س �ي �ن��ات
ال�ت��ي تتم ف��ي امل�ن�ش��آت الطبية ،وتقديم
اإلع��ان��ات املالية لآلباء واألم�ه��ات ،الذي
يتعني عليهم أخذ إجازة بسبب املدارس
املغلقة.

742

أندونيسيا..
مليون دوالر

كشفت اندونيسيا النقاب ع��ن مجموعة
م��ن ال �ح��واف��ز امل��ال�ي��ة ل�ق�ط��اع��ات السياحة
وشركات الطيران واإلسكان ،التي تأثرت
س�ل� ً�ب��ا بتفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�م�ي��ت،
إذ أوض�ح��ت وزي ��رة امل��ال�ي��ة االندونيسية
س ��ري م��ول�ي��ان��ي إن ��دراوات ��ي أن ال�ح��واف��ز
امل��ال �ي��ة  742م�ل�ي��ون دوالر أم �ي��رك��ي ،بما
ف ��ي ذل� ��ك م ��ا ي �ق��رب م ��ن  3.3ت��ري �ل �ي��ون��ات
ُ
روبية ستقدم على شكل منح للحكومات
امل�ح�ل�ي��ة امل �ت �ض��ررة م��ن ال ��رك ��ود ف��ي ع��دد
السياح الوافدين.

15

الدنمارك..
مليون دوالر

حصلت كوبنهاغن على موافقة االتحاد
األوروبي لتوزيع  15مليون دوالر تقريبًا،
ك�ت�ع��وي��ض ع��ن خ �س��ائ��ر ل�ح�ق��ت ب��أن�ش�ط��ة
اض �ط��ر أص �ح��اب �ه��ا إل ��ى إل �غ��ائ �ه��ا نتيجة
ف �ي��روس ك��ورون��ا .وتعتبر ال�خ�ط��وة التي
س� �م ��ح م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا االت � �ح � ��اد األوروب� � � ��ي
لحكومة ال��دن�م��ارك بتعويض اقتصادي
ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض األن� �ش� �ط ��ة امل� � �ق � ��ررة س��اب �ق��ة
ت�ف�ت��ح امل �ج��ال ل�ح�ك��وم��ات أوروب �ي��ة أخ��رى
للتعويض على أصحاب أنشطة اضطروا
إللغائها.

فرنسا..
عشرات المليارات
ق��ال وزي ��ر امل��ال�ي��ة ال�ف��رن�س��ي ب��رون��و ل��و مير
إن ال ��دول ��ة س�ت�خ�ص��ص ع �ش ��رات امل �ل �ي��ارات
م ��ن ال � �ي ��وروه ��ات ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ال �ت �ب��اط��ؤ
االق �ت �ص��ادي ب�س�ب��ب أزم ��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا
امل �س �ت �ج��د ع �ل��ى أن ت �ط �ب��ق ب �ع��د ذل� ��ك خ�ط��ة
إلع� ��ادة تنشيط االق �ت �ص��اد ف��ي أس ��رع وق��ت
ممكن.

كندا
في محاولة منها الحتواء الوضع واألزم��ة،
أع �ل �ن��ت ك �ن��دا أن �ه��ا ت� ��درس ح��زم��ة م�س��اع��دة
ب� �م� �ل� �ي ��ارات ال � � � � ��دوالرات ل �ل �ق �ط��اع��ات األش ��د
ت �ض��ررا م��ن ج ��راء ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا،
مثل السياحة والضيافة.

المفوضية األوروبية 28 ..مليار دوالر
قالت أورسوال فون دير ليني رئيسة املفوضية األوروبية إن املفوضية ستنشئ صندوقا استثماريا لالتحاد بقيمة
 28مليار دوالر للتغلب على األزم��ة االقتصادية الناتجة عن فيروس ك��ورون��ا ،وذل��ك عقب مؤتمر ط��ارئ عبر دائ��رة
تلفزيونية مغلقة لزعماء االت�ح��اد ،وأش��ارت إل��ى ان التمويل سيبدأ بنحو  7.5مليارات ي��ورو وسيساعد القطاعات
الضعيفة باالقتصاد.
في وقت وافق البنك األوروب��ي لإلعمار والتنمية ،على تقديم حزمة تضامن بقيمة مليار يورو بهدف مساعدة الشركات في
املناطق املوبوءة بفيروس كورونا.
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«المزايا» :االستثمار في الوعي والتدابير الوقائية

المشهد االقتصادي
نحو مزيد من التعقيد

قطاعات اقتصادية تتجه نحو مزيد من النزيف

أكد تقرير لشركة املزايا القابضة ،أن أداء قطاعات
ال �ض �ي��اف��ة وامل� ��ؤت � �م� ��رات وال �ن �ق ��ل واالس �ت �ث �م��ار
وغيرها من القطاعات الحيوية هي األكثر تأثرًا
بالظروف املحيطة املستجدة م��ؤخ�رًا ،إذ باتت
امل�خ��اط��ر ج��دي��ة وحقيقية وت�ح�ت��اج إل��ى تقييم
ح�ق�ي�ق��ي ن �ظ �رًا ل�ت�ع��اظ��م ال �ش �ع��ور ال�س�ل�ب��ي ل��دى
الزوار والسياح وأصحاب األعمال.
حيث تخيم على األجواء السائدة الحالية وفي
مختلف مناطق دول العالم الضبابية وبعض
السوداوية ،وذلك بسبب حالة التضخيم والهلع
التي نشرتها وسائل التواصل االجتماعي ،ال
سيما م��ع انتشار وب��اء ك��ورون��ا م��ؤخ�رًا ،والتي
ت�ق��وم ب��ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ب ��أدوار سلبية تتجاوز
تأثيرات األزمات املالية وتداعياتها ونتائج كل
الحروب العاملية الكارثية.
وق��ال التقرير :يتجه املشهد ال�ي��وم نحو املزيد
م��ن ال�ت�ع�ق�ي��د ب �م��رور ال��وق��ت ،وه ��و م��ا يستلزم
ال �ت �ع��اون ال�ك��ام��ل ف��ي م��ا ب�ين مختلف ال�ج�ه��ات
وامل� ��ؤس � �س� ��ات وح� �ت ��ى األف � � � ��راد وال� �ع� �م ��ل ق��دم��ًا
ل �ل �خ��روج ب ��أق ��ل ال �خ �س��ائ��ر امل �م �ك �ن��ة ،إذ ان ك��ل
القطاعات االقتصادية واملالية باتت على املحك
في حال عدم وضع حلول سريعة ملواجهة هذا
التحدي العاملي .وأشار إلى أن القيود املفروضة
على السفر حول العالم باتت من أكثر العوامل
تأثيرًا على الحراك التجاري والسياحي وغيره
م��ن األن�ش�ط��ة ،بالتالي ف��إن األض ��رار على امل��دن
ال��رئ�ي�س�ي��ة ب��ات��ت ش�ب��ه م��ؤك��دة ،وب�ش�ك��ل خ��اص
على حركة السياحة الدينية وسياحة املعارض
واملؤتمرات والسياحة العالجية.
وش ��دد ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى أن��ه ف��ي ح��ال ع��دم اح�ت��واء
ال�ف�ي��روس ورف��ع ال�ق�ي��ود ع��ن السفر خ�لال فترة
قصيرة ال تتجاوز الشهر م��ن اآلن ،فإننا ام��ام
تأثيرات سلبية كبيرة على مستوى اقتصادات
دول املنطقة والعالم ،تتعلق في األساس بحركة
املسافرين والزائرين واالستثمارات ،إلى جانب
األضرار املتوقعة على أسعار السلع األساسية،
واألخ ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار ص�ع��وب��ة ت�ح��دي��د حجم
ال �ت��داع �ي��ات امل �ت��رت �ب��ة ع �ل��ى ذل � ��ك ،ع �ل��ى امل��دي�ين
الطويل واملتوسط.

التجربة الصينية
وذك � � ��ر ال� �ت� �ق ��ري ��ر أن ت� ��داع � �ي� ��ات «ك ��وف� �ي ��د »19
وت��أث�ي��رات��ه على الفعاليات واألح� ��داث الكبيرة
ستكون على امل��دى القصير ف��ي ظ��ل املعطيات
ال�ت��ي اف��رزت�ه��ا التجربة الصينية ف��ي التعاطي
م��ع ال �ف �ي��روس واح �ت��وائ��ه ف��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق،
إال أن تأثيراته على حركة السياحة التقليدية
ستكون أكبر على املدى البعيد نتيجة توقعات

«التجزئة» و«الضيافة»
و«المؤتمرات» و«النقل»
و«االستثمار» ..األكثر تأثراً
تقنيات االتصال الحديثة..
بديل للمعارض
والمؤتمرات خالل األزمة
بأن يكون هناك تغير في نمط وسلوك السائح
نتيجة لهذه األزم��ة وبخاصة للمناطق وامل��دن
التي تكرر ذكرها خالل هذه األزمة.
وت� �ن ��اول ت �ق��ري��ر امل ��زاي ��ا ال �ح��دي��ث ع��ن ان�ع�ك��اس
ال �ض �ب��اب �ي��ة ال� �س ��ائ ��دة ف ��ي امل �ش �ه��د ال� �ع ��ام ع�ل��ى
الحراك التجاري على املستوى العاملي ،إذ تشير
البيانات املتداولة إلى أن األض��رار التي لحقت
ب��االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي ت �ج��اوزت  50م�ل�ي��ار دوالر
خ�ل�ال ش �ه��ر ف �ب��راي��ر امل��اض��ي ف �ق��ط ،وذل� ��ك على
مستوى ص��ادرات الصناعات التحويلية ،وفي
ظل وجود مؤشرات أكثر واقعية عن انخفاض
فعلي وكبير على اإلن�ت��اج ف��ي الصني وبنسبة
تقدر بـ  %2سنويًا ،حيث تعتبر األخيرة مزودا
رئيسيا للعديد من مدخالت ومكونات صناعة
السيارات والهواتف واملعدات الطبية وغيرها.
ك�م��ا رأى ال�ت�ق��ري��ر أن امل�ش�ه��د ي �ب��دو أك �ث��ر ح��دة
ع �ن��د ال� �ح ��دي ��ث ع ��ن ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت� �ج ��اري ��ة ب�ين
االق �ت �ص��ادات ال�ن��اش�ئ��ة ،ال�ت��ي تعتمد ع�ل��ى بيع
املواد الخام واالقتصاد الصيني ،مما يعني أن
وجود أي خلل في منظومة التوريد سينعكس
حتمًا سلبًا على سالسل القيمة في دول أوروبا
وأميركا وشرق آسيا بالتحديد.
وأوضح التقرير أن قطاع التكنولوجيا ووسائل
التواصل الحديثة قد تكون من ضمن القطاعات
امل�س�ت�ف�ي��دة ل�س��د ال�ف�ج��وة ال �ت��ي خلفها إع�ص��ار
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ع �ل��ى ال �ف �ع��ال �ي��ات وامل �ع��ارض
ضئيلة ،ال سيما بعد أن تسبب بإلغاء وتأجيل
ونقل املئات منها إلى أجل غير مسمى ،وامتد
تأثيره لتعطيل صفقات بمليارات ال ��دوالرات،
ليظهر أن االستعانة بالتقنيات قد يكون البديل
أو الخيار األفضل للتواصل والتفاعل في ظل
حالة محدودية التنقل والسفر التي تشهدها
العديد من املناطق حول العالم.

«كامكو انفست» :تجديد اتفاقية «أوبك» وانتعاش التجارة العالمية

شرطان ضروريان لتعافي
أسعار النفط
قال تقرير لشركة كامكو انفست حول أداء أسواق النفط
ال�ع��امل�ي��ة :ت��راج�ع��ت أس�ع��ار النفط إل��ى أدن��ى مستوياتها
املسجلة منذ عام  2015بعد أن شهدت أكبر خسائر يومية
منذ حرب الخليج في عام  1991في أعقاب فشل منظمة
أوب��ك وحلفائها في التوصل إل��ى اتفاق لتعميق خفض
ح �ص��ص اإلن� �ت ��اج اس �ت �ج��اب��ة ل�ض�ع��ف ات �ج��اه��ات ال�ط�ل��ب.
وج��اءت األح��داث الحالية في سوق النفط بمنزلة ضربة
مزدوجة للمقومات األساسية لسوق النفط ،حيث ُيعزى
ت��راج��ع األس �ع��ار ه��ذه امل��رة الن�خ�ف��اض مستويات الطلب
باإلضافة إلى زيادة اإلنتاج ،ما كان سيؤدي تحت ظروف
أخرى إلى زي��ادة الطلب على النفط ،إال أن تباطؤ الطلب
على النفط ج��اء على خلفية التفشي ال�س��ري��ع لفيروس
كورونا خارج الصني والذي أثار استجابة عاملية الحتواء
ال��وض��ع .وتمثلت أغلبية تلك اإلج ��راءات في هيئة فرض
القيود على السفر وتقييد حركة السلع والخدمات ،في
حني ركزت بعض الخطوات األخرى على توفير املحفزات
الالزمة إلحداث انتعاش مؤقت في أسعار النفط الخام.
وعلى صعيد القيود املفروضة ،أصدرت الواليات املتحدة
تحذيرًا بالسفر لرعاياها وأوقفت جميع الرحالت الجوية
القادمة من أوروب��ا مل��دة  30يومًا على غ��رار القيود التي
فرضتها عدد من الدول األخرى .ووفقًا لوكالة بلومبرغ،
سيؤثر ذلك القرار على حوالي  180ألف برميل يوميًا أو 4
في املئة من الطلب العاملي على وقود الطيران .كما تضرر
الطلب املحلي على النفط بسبب القيود املفروضة على
حركة األشخاص داخل غالبية البلدان املتضررة .من جهة
أخ��رى ،بعد قيام ك��ل م��ن االحتياطي ال�ف��درال��ي األميركي
وبنك إنكلترا بخفض أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة ،أق��دم��ت الحكومة
األم�ي��رك�ي��ة اي �ض��ًا ع�ل��ى خ�ف��ض ض��ري�ب��ة ال ��روات ��ب لتعزيز
النمو االق�ت�ص��ادي وزي ��ادة ال��دخ��ل امل�ت��اح ،ب��اإلض��اف��ة إلى
وضع الخطط الخاصة بتزويد الشركات الصغيرة برأس
امل ��ال ال �ل�ازم ل �ح��االت ال �ط ��وارئ .وأع�ل�ن��ت ح�ك��وم��ة اململكة
امل�ت�ح��دة ع��ن ح��زم��ة تحفيز م��ال��ي بقيمة  12مليار جنيه
استرليني ،في حني اقترحت الصني خفض االحتياطيات
اإللزامية التي يجب على البنوك االحتفاظ بها مرة أخرى
لدعم قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة .هذا ولم يعلن
البنك املركزي األوروب��ي عن خفض سعر الفائدة ،إال انه
أعلن ع��ن حزمة شاملة ل�ش��راء ال�س�ن��دات وتوسيع نطاق
القروض الرخيصة لتحفيز النمو.

حقائق جديدة
وف��ي ض��وء الحقائق الجديدة التي تواجه س��وق النفط،
قامت «أوب��ك» بخفض توقعات الطلب على النفط للعام
 2020بمقدار  920ألف برميل يوميًا ،وتتوقع اآلن أن يرتفع
الطلب بواقع  60أل��ف برميل يوميا فقط مقارنة بالعام
 .2019من جهة أخرى ،صرحت وكالة الطاقة الدولية انها
تتوقع ان نشهد في العام  2020أول انخفاض سنوي في
الطلب على النفط ،منذ األزم��ة املالية العاملية في العام
 .2009وخفضت ال��وك��ال��ة توقعاتها للطلب على النفط
بمقدار  1.1مليون برميل يوميًا ،وتتوقع اآلن انخفاضا
بمقدار  90ألف برميل يوميًا في متطلبات النفط خالل
العام  .2020أما إدارة معلومات الطاقة األميركية فكانت
ً
األكثر تفاؤال بخصوص توقعات الطلب على النفط في
ظل توقعها تسجيل نمو بواقع  0.37مليون برميل يوميًا
في العام .2020
أما من جهة العرض ،فتتطلع السعودية إلى رفع إنتاج
ال�ن�ف��ط إل��ى أك�ث��ر م��ن  12م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا ،وأعلنت
اإلم ��ارات ع��ن ات�خ��اذ خطوة مماثلة ،حيث صرحت انها
في وضع يمكنها من زيادة اإلنتاج إلى  4ماليني برميل
يوميًا في أبريل  .2020أم��ا بالنسبة للطاقة اإلنتاجية،
فإن السعودية تعمل على تسريع طاقتها االنتاجية من
 12م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا إل��ى  13م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل يوميًا.
من جهة أخرى ،قد تقوم روسيا بزيادة انتاجها بمقدار
 0.5مليون برميل يوميًا ،وفقًا لبيانات اإلنتاج الخاصة
بشهر فبراير  ،2020كما ان ل��دى أوب��ك طاقة احتياطية
ت�ب�ل��غ  6.1م�لاي�ين ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا ف��ي ك��ل م��ن ال�س�ع��ودي��ة

ُتعد األحداث الجارية بمنزلة ضربة مزدوجة للمقومات األساسية لسوق النفط ..الجميع يترقب!

«الطاقة الدولية» تتوقع أول
انخفاض سنوي منذ األزمة
المالية العالمية
 ..التراجع بمقدار  90ألف برميل
يوميا ً في متطلبات النفط
خالل 2020
قرار أميركا وقف الرحالت الجوية
سيؤثر في  %4من الطلب
العالمي على الوقود
أسعار النفط تخسر نصف
قيمتها في ظل تفكك كتلة
«أوبك» وحلفائها
والكويت واإلمارات ،بما يمثل  42في املئة من تلك الكمية
وفقًا لطاقتها اإلنتاجية الحالية .ونتوقع أن تتعافى
أسعار النفط من أدن��ى مستوياتها املسجلة في مارس
 2020في إط��ار موجتني ،تحدث األول��ى عند توافر دليل
أول ��ي ع�ل��ى ت�ج��دي��د ات�ف��اق�ي��ة ح�ص��ص إن �ت��اج ال�ن�ف��ط بني
أوب��ك وحلفائها ،خ��اص��ة ال�س�ع��ودي��ة وروس �ي��ا ،ف��ي حني
ستأتي امل��وج��ة الثانية م��ن مكاسب أس�ع��ار النفط عبر
اإلشارة املبكرة الى انتعاش التجارة العاملية وغيرها من

البيانات االقتصادية كثيرة التكرار ،عندما يبدأ تأثير
فيروس كورونا في التالشي.
تراجعت أسعار النفط بأكثر من  30في املئة على خلفية
فشل أوبك وحلفائها في التوصل إلى اتفاق بخصوص
خفض حصص اإلن �ت��اج ،بما أدى إل��ى ف��ك االرت �ب��اط بني
أط ��راف االت�ف��اق�ي��ة .وان�ت�ع�ش��ت األس �ع��ار خ�ل�ال ال �ي��وم ،إال
انها أنهت جلسة ال�ت��داول بخسارة هائلة تخطت أكثر
م��ن  25ف��ي امل�ئ��ة شملت معظم درج ��ات ال�خ��ام املختلفة.
ويعد ه��ذا أكبر ت��راج��ع تشهده أس�ع��ار النفط منذ حرب
الخليج في عام  ،1991حيث تراجعت األسعار إلى أدنى
مستوياتها املسجلة منذ ح��وال��ي خمسة أع ��وام .إال ان
أس �ع��ار ال �ن �ف��ط ش �ه��دت ان �ت �ع��اش��ًا ه��ام�ش�ي��ًا ف��ي ال�ج�ل�س��ة
التالية ،لكنها فشلت في الحفاظ على الزخم في جلسات
التداول الالحقة .نتيجة لذلك ،تراجعت أسعار النفط كما
ف��ي  11م��ارس  2020بنسبة  50ف��ي امل�ئ��ة ،مقارنة بأعلى
مستوياتها املسجلة في عام  .2020إال ان انهيار أسعار
النفط كان له جانب مشرق للدول املستهلكة للنفط ،وعدد
م��ن القطاعات التي ق��د تساهم ف��ي تعزيز األس�ع��ار على
امل��دى القريب .ووفقًا للتقارير ،بعد أن قامت السعودية
بخفض سعر البيع الرسمي ارتفع الطلب بنسبة  50في
املئة تقريبا من قبل بعض كبار املستهلكني.
تم تعديل تقديرات نمو الطلب العاملي على النفط لعام
 2019مجددًا وخفضها بواقع  0.08مليون برميل يوميًا
بنمو ق��دره  0.83مليون برميل يوميًا ،حيث يتوقع أن
ي �ص��ل ف��ي امل �ت��وس��ط إل ��ى  99.67م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم�ي��ًا.
وتعكس تلك املراجعة م��رة أخ��رى تراجع بيانات الطلب
إلى مستويات أقل من املتوقع للدول االميركية التابعة
ملنظمة ال�ت�ع��اون االق�ت�ص��ادي وال�ت�ن�م�ي��ة .ك�م��ا ت��م خفض
ت��وق �ع��ات ن�م��و ال�ط�ل��ب ل �ل��دول ال�ت��اب�ع��ة مل�ن�ظ�م��ة ال�ت�ع��اون
االق�ت�ص��ادي والتنمية بصفة ع��ام��ة ب��واق��ع  0.06مليون
برميل يوميًا بشكل أس��اس��ي خ�لال النصف الثاني من
ع ��ام  2019ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ان �خ �ف��اض ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال��وق��ود
الصناعي وضعف الطلب على البنزين والظروف الجوية
األكثر دفئًا في الربع الرابع من العام .2019

تراجع المعروض
قال تقرير {كامكو انفست} وفقًا للبيانات األولية ،تراجع املعروض العاملي للنفط بواقع  0.29مليون برميل يوميًا على
أساس شهري في فبراير  2020ليصل في املتوسط إلى  99.75مليون برميل يوميًا .أما بالنسبة لعام  2019بأكمله،
فتم مرة أخرى تعديل توقعات املعروض النفطي من خارج منظمة أوبك ورفعها بواقع  91ألف برميل يوميًا أي بمعدل
نمو  1.99مليون برميل يوميًا ليصل بذلك إجمالي املعروض النفطي املتوقع إلى  64.97مليون برميل يوميًا .وتشير
تلك املراجعة بصفة رئيسية إلى رفع التوقعات الخاصة بإنتاج الوقود الحيوي في الدول النامية ليصل إلى  67ألف
برميل يوميًا ،هذا باإلضافة إلى ارتفاع التوقعات الخاصة بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أكثر مما كان
متوقعًا بمقدار  32ألف برميل يوميًا ،كان معظمها في األغلب خالل الربع الرابع من عام .2019

 :QNBجراء تداعيات انتشار «كوفيد »19 -

تغير «ملحمي» مفاجئ في معنويات المخاطر
ذكر تقرير لبنك قطر الوطني  QNBأن تداعيات االنتشار العالمي لـفيروس كورونا
المستجد «كوفيد ،»-19أدت سلفا ً لحدوث تغير ملحمي مفاجئ في معنويات
المخاطر ،من تفاؤل كبير إلى خوف منذ بداية عام .2020
ق � ��ال ال� �ت� �ق ��ري ��ر :ت ��اري� �خ� �ي ��ًا ،ك ��ان ��ت م �ش ��اع ��ر ال � �خ� ��وف ل ��دى
املستثمرين تجعلهم يميلون إلى تفضيل األصول اآلمنة،
مثل األوراق السيادية عالية ال �ج��ودة ،وامل �ع��ادن الثمينة،
وع�م�لات ال�ب�ل��دان املستقرة وال�غ�ن�ي��ة .وف��ي ح�ين أن املوجة
األخيرة من العزوف عن املخاطرة قد أدت في الغالب إلى
ردود فعل تقليدية متوقعة في شكل إقبال على شراء فئات
األصول املختلفة ،فإن انخفاض قيمة الدوالر مؤخرًا يشكل
ً
استثناء ملا يمكن توقعه في العادة .إن ال��دوالر األميركي،
كعملة كالسيكية آمنة ،ترتفع قيمته ع��ادة عندما يواجه
املستثمرون حاالت طوارئ عاملية ،ولكن ما حدث هذه املرة
يبدو أمرًا مختلفًا .وأض��اف :سيتطرق تحليلنا إلى النظر
في العوامل التي كانت تقود تحركات الدوالر األميركي.
وت��وق��ع  QNBأن تستمر بيئة ال�ع��زوف ع��ن املخاطر ط��وال
ال�ن�ص��ف األول م��ن ع��ام  ،2020ح�ت��ى ل��و ك��ان بطريقة أكثر
ً
اعتداال بعض الشيء .ولكن ،من املتوقع أن يتراجع االتجاه
الحالي لعمالت امل�لاذ اآلم��ن لالقتصادات املتقدمة مقابل
ال ��دوالر األم�ي��رك��ي ،خ��اص��ة م��ع تغير ال��وض��ع الفني لسعر
الصرف واستيعاب أسواق الدخل الثابت النخفاض عوائد
الدوالر األميركي.
وق � ��ال :ان �خ �ف��ض م��ؤش��ر ال � ��دوالر األم �ي��رك��ي  - DXYوه��و
مقياس تقليدي يقيس قيمة الدوالر األميركي مقابل سلة
مرجحة من ست عمالت  -بنسبة  %5تقريبًا في األسابيع
األخ �ي��رة .وي��أت��ي ه��ذا االن�خ�ف��اض ب�ع��د ف�ت��رة م��ن االرت �ف��اع،
كاف
غير أن التراجع في قيمة العملة كان بالفعل أكثر من ٍ
لوضع مؤشر الدوالر األميركي للعام في املنطقة السلبية.

الدوالر ليس عملة المالذ اآلمن
الوحيد ..الين الياباني والفرنك
السويسري ش َّكال مصداً للصدمات
استمرار بيئة العزوف عن
المخاطر خالل النصف األول
 2020حتى لو بطريقة أكثر
اعتداالً بعض الشيء
وت� �ع � ّ�د ه� ��ذه ال �ح��رك��ة غ �ي��ر ع ��ادي ��ة ب��ال �ن �ظ��ر إل� ��ى االرت� �ب ��اط
اإلي �ج��اب��ي ب�ش�ك��ل ع ��ام ب�ي�ن ال�ت�ق�ل�ب��ات أو م �ش��اع��ر ال �خ��وف
وم��ؤش��ر ال ��دوالر .ويتطلب التفسير الشامل لهذه الحركة
تدقيق النظر في بعض أسعار الصرف األجنبي الرئيسية
بني الدوالر والعمالت األخرى .في الواقع ،كان أداء الدوالر
األميركي ضعيفًا باملقارنة مع عمالت االقتصادات املتقدمة
النظيرة الرئيسية األخرى ،بينما كان يتفوق على عمالت
األسواق الناشئة.

ت�ت�ح��دد ح��رك��ات ال ��دوالر األم�ي��رك��ي ب��ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ي��ارات
املتقاطعة ذات الصلة بالشعور باملخاطر وأوضاع التجارة
واتجاهات االقتصاد الكلي األخرى.
ت �ف �س��ر ه� ��ذه ال� �ع ��وام ��ل ال� �ت ��راج ��ع األخ� �ي ��ر ال � ��ذي ط� ��رأ ع�ل��ى
ق�ي�م��ة ال � ��دوالر األم �ي��رك��ي م �ق��اب��ل ع �م�لات رئ�ي�س�ي��ة خ��اص��ة
ً
ب��االق �ت �ص��ادات امل�ت�ق��دم��ة األخ� ��رى .أوال ،ال� ��دوالر األم�ي��رك��ي
ليس هو عملة املالذ اآلمن الوحيدة .فهناك عمالت أخرى،
ت�ح��دي�دًا ال�ين ال�ي��اب��ان��ي وال�ف��رن��ك ال�س��وي�س��ري ،شكلت على
م ��دى ال �ت��اري��خ م�ل�اذًا آم �ن��ًا أو م �ص �دًا ل�ل�ص��دم��ات بالنسبة
ملحافظ املستثمرين العامليني .كما أن قيمة ه��ذه العمالت
ت �م �ي��ل ل�ل�ارت� �ف ��اع ف ��ي ف� �ت ��رات ت �ج �ن��ب امل� �خ ��اط ��رة ال �ع��امل �ي��ة،
خصوصًا بفعل لجوء املستثمرين من آسيا وأوروبا إليها.
ث��ان �ي��ًا ،أدت ق ��وة االض� �ط ��راب ��ات ال �ت��ي ش �ه��دت �ه��ا األس � ��واق
مؤخرًا إل��ى عمليات بيع واسعة النطاق دفعت للتخلص
من استثمارات طويلة األج��ل قائمة على ق��روض بعملتي
اليورو والني منخفضتي العائد .وال تشمل عمليات البيع
ه ��ذه ف�ق��ط امل��راك��ز ال�ق�ص�ي��رة ب��ال �ي��ورو -ال � ��دوالر األم�ي��رك��ي
واملراكز الطويلة بالدوالر األميركي -الني ،بل تشمل أيضًا
م ��راك ��ز اس �ت �ث �م��ارات ض�خ�م��ة ب ��ال �ي ��ورو -ع �م�ل�ات األس� ��واق
الناشئة ،وقد أدى هذا األمر إلى ارتفاع فني كبير في قيمة
اليورو والني مقابل الدوالر األميركي.
ث��ال�ث��ًا ،ت��ؤدي االخ�ت�لاف��ات ف��ي حيز السياسة النقدية إلى
تفاوت أساسي في ما يتعلق باالتجاه املحتمل للهامش
ب �ي�ن س � �ن ��دات ال� �خ ��زان ��ة ب � ��ال � ��دوالر األم� �ي ��رك ��ي وال� �س� �ن ��دات
ال�ح�ك��وم�ي��ة األوروب� �ي ��ة وال �ي��اب��ان �ي��ة .وف ��ي ح�ي�ن أن أس �ع��ار
الفائدة في أوروبا واليابان هي بالفعل عند الحدود الدنيا
(قريبة من صفر أو أقل من ذلك) ،ال يزال هناك حيز إلجراء
ت�خ�ف�ي��ض إض��اف��ي ع�ل��ى أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة األم �ي��رك �ي��ة .وم��ع
تقلص الفارق ،يصبح الدوالر أقل جاذبية.

تغ ّير قيمة العمالت الرئيسية مقابل الدوالر األميركي
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«بلومبيرغ» :األسعار قد تهبط دون  10دوالرات للبرميل

االستهالك العالمي للنفط
نحو أكبر انكماش في التاريخ

«فايننشال تايمز» :إذا استمر انخفاض أسعار النفط

دول الخليج قد ترفع أسعار الوقود
إنجلي رافال سيميون كير
ونجمة بوزرغمر وكلوي
كورنيش ونيل مونشي
وجوزيف كوتيريل وهبة صالح
وجدعون لونغ (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمد أمين

حسام علم الدين
ت ��وق� �ع ��ت وك � ��ال � ��ة ب� �ل ��وم� �ب� �ي ��رغ أن ي �ت �ج��ه
االس � �ت � �ه �ل�اك ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ن �ف��ط إل� � ��ى أك �ب��ر
انكماش سنوي في التاريخ ،بالتزامن مع
اتخاذ مزيد من الدول تدابير غير مسبوقة
ملكافحة تفشي فيروس كورونا ،موضحة
أن حظر السفر العاملي والعمل من املنزل
واإلج��ازات غير املدفوعة وتعطل سالسل
اإلم � ��دادات ..كلها تعني ان�خ�ف��اض الطلب
على النفط ،مما يجبر صناديق التحوط
العاملية واملستشارين في القطاع النفطي
ع �ل��ى م��راج �ع��ة ت��وق �ع��ات �ه��م ب �ش �ك��ل ك�ب�ي��ر.
وقالت «بلومبيرغ» إن الخوف املتزايد من
تجار النفط يتمثل ف��ي إمكانية انكماش
ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال� �خ ��ام ب �ش �ك��ل أك� �ث ��ر م ��ن أي
وق��ت مضى ه��ذا العام ،متجاوزا بسهولة
خسارة ما يقرب من مليون برميل يوميا
خالل األزمة املالية العاملية في  ،2008كما
أن خ�س��ارة الطلب على النفط ستتجاوز
تلك الخسارة التي تم تسجيلها أيضا في
األزم��ة املالية ع��ام  1980عند  2.65مليون
برميل يوميا فقط.
ونقلت ال��وك��ال��ة ع��ن ب�ي��ار أن��دوران��د ،ال��ذي
يدير صندوقا للتحوط النفطي :لم يشهد
العالم وباء بهذه القسوة منذ  ،1918وأنا
متأكد من أن انخفاض الطلب على النفط
ب �س �ب��ب ك ��ورون ��ا س �ت �ك��ون ل ��ه م �ض��اع �ف��ات
كبيرة على االقتصاد العاملي.
ي� �ش ��ار إل� ��ى أن أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ان�خ�ف�ض��ت
بنحو  50في املئة منذ بداية العام الحالي
بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا عامليا
وح ��رب نفطية ب�ين ال �س �ع��ودي��ة وروس �ي��ا،
بعد رفض موسكو تمديد اتفاقية خفض
اإلن�ت��اج ملنظمة أوب��ك وشركائها ،م��ا أدى
إلى انخفاض أسعار برنت بنسبة  20في
املئة االثنني املاضي ،وهو أكبر انخفاض
تم تسجيله منذ حرب الخليج في .1991
وق� ��ال� ��ت «ب� �ل ��وم� �ب� �ي ��رغ» إن ب� �ع ��ض ت �ج��ار
النفط يعتقدون ان األس�ع��ار ق��د تنخفض
إل� ��ى خ��ان��ة م ��ن رق� ��م واح � ��د م�ث�ل�م��ا حصل
إب ��ان ح��رب أس �ع��ار ال �خ��ام ب�ين ال�س�ع��ودي��ة
وفنزويال بني عامي  1997و.1999
وأش � ��ار س �ع��د رح �ي��م ك�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي�ين
في مجموعة ترافيغورا للنفط :لم نشهد
ان �خ �ف��اض��ا ك �ه��ذا ل�ل�ط�ل��ب ع �ل��ى ال �ن �ف��ط في
ال� �ت ��اري ��خ ،ك ��ل ي ��وم س �ي�م��ر س �ي �ك��ون أس ��وأ
للطلب على ال�خ��ام .وتتوقع «ترافيغورا»
أن ي�ن�ك�م��ش اس �ت �ه�لاك ال �ن �ف��ط ق��ري �ب��ا بما
يقرب م��ن  10ماليني برميل يوميا أو 10
ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال�ط�ل��ب ال �ع��امل��ي ع�ل��ى ال �خ��ام،

«غولدمان ساكس» يتوقع
انخفاض الطلب بأكثر
من  4ماليين برميل يومياً
حتى أبريل المقبل
لم يشهد العالم
وباء بقسوة كورونا منذ ..1918
ومضاعفاته على االقتصاد
العالمي ستكون كبيرة
م �ش �ي��رة إل � ��ى أن ه � ��ذه ال �ن �س �ب��ة ق� ��د ت��زي��د
مستقبال م��ا ي�ظ�ه��ر االن �خ �ف��اض امل�ف��اج��ئ
ف��ي استهالك النفط عامليا .ب ��دوره ،توقع
«غولدمان ساكس» أن ينكمش الطلب على
النفط بأكثر م��ن  4م�لاي�ين برميل يوميا
حتى أبريل املقبل ،فيما رأى مستثمرون
آخ� ��رون أن ان �خ �ف��اض ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�خ��ام
س�ي�ك��ون أك �ب��ر ع�ل��ى امل ��دى ال�ق�ص�ي��ر .وق��در
ان��دوران��د أن ينخفض الطلب على النفط
بسهولة بمقدار  10ماليني برميل يوميا
في الربعني الحالي واملقبل ،في ما توقع
جيوفاني ،كبير االقتصاديني في «فيتول
غ��روب» ،أكبر شركة نفط مستقلة عامليا،
انخفاضا كبيرا وصادما في الطلب على
النفط.
وقالت «بلومبيرغ» :إن الهبوط املتسارع
للطلب على النفط يؤكد الحالة املتدهورة
ل �ل��اق� � �ت� � �ص � ��اد ال � � �ع� � ��امل� � ��ي ،ح� � �ي � ��ث ت � �ف ��رض
ال�ح�ك��وم��ات ف��ي أم�ي��رك��ا وأوروب � ��ا وأم��اك��ن
م�ت�ع��ددة م��ن ال�ع��ال��م ق �ي��ودا ع�ل��ى تحركات
مواطنيها م�م��ا يمنع ال �ن��اس م��ن اإلن�ف��اق
أكثر على التنقل وشراء السلع.
وأضافت :يشكل سوق النفط مرآة ملا حدث
في الصني في وق��ت سابق من ه��ذا العام،
لكن م��ع ذروة تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا في
ف�ب��راي��ر امل��اض��ي ،هبط الطلب على النفط
بنسبة  20في املئة على األقل أو  3ماليني
ب��رم �ي��ل ي ��وم� �ي ��ا .ف �ي �م��ا ت �س �ت �ه �ل��ك أم �ي��رك��ا
وإمل ��ان� �ي ��ا وف��رن �س��ا وإي �ط��ال �ي��ا وأس �ب��ان �ي��ا
وبريطانيا وك�ن��دا  31مليون برميل نفط
ي��وم�ي��ا ،م�م��ا يعني أن��ه ف��ي ح��ال انخفض
اس �ت �ه�ل�اك ال �ن �ف��ط ف ��ي ت �ل��ك ال � ��دول بنسبة
 20ف��ي امل�ئ��ة ف�س�ي��ؤدي ذل��ك إل��ى انخفاض
الطلب على الخام بنحو  6ماليني برميل
يوميا.

ّ
ح ��رب أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ال �ت��ي ت�ش��ن�ه��ا اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،ت�س�ت�ه��دف ـــــ ظ��اه��ري��ا
ـــــ روس �ي��ا ،ال �ت��ي رف �ض��ت ط�ل��ب امل�م�ل�ك��ة ب��أن
تقوم ال��دول األعضاء في «أوب��ك» وموسكو
بتعميق وإطالة تخفيض اإلنتاج لتحقيق
ال �ت��وازن ل�س��وق النفط ال�خ��ام .لكن موسكو
ف��ي وض��ع أف�ض��ل م��ن معظم ال ��دول األخ��رى
ل�ت�ح� ّ�م��ل ان �خ �ف��اض األس� �ع ��ار .ورب �م��ا ك��ان��ت
ال� ��دول األع �ض��اء األخ� ��رى ف��ي منظمة أوب��ك
والدول املنتجة األخرى األضعف اقتصاديًا،
من خارج املنظمة ،هي التي ستعاني كثيرًا
من انهيار التحالف النفطي.
أحد مؤشرات الخطر على كل بلد هو سعر
ال�ب��رم�ي��ل ال ��ذي ت�ح�ت��اج��ه ك��ل دول ��ة منتجة،
م��ن أج��ل تلبية متطلبات اإلن �ف��اق م��ن أج��ل
الحفاظ على توازن امليزانية الوطنية.

من أجل البقاء
إي� � ��ران ،ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،ال �ت��ي ت �ض��ررت
جراء العقوبات األميركية ،ستحتاج نظريًا
سعر  195دوالرًا للبرميل مل��وازن��ة إنفاقها،
وفقًا ألرقام صندوق النقد الدولي ،في حني
تحتاج الجزائر سعر  109دوالرات للبرميل.
وح �ت��ى اق� �ت� �ص ��ادات ال �خ �ل �ي��ج ،ال �ت��ي ل��دي�ه��ا
ّ
محصنة
احتياطيات مالية أعمق ،فليست
م��ن ال�ص��دم��ة .ف ��اإلم ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة،
ت �ح �ت��اج أن ي �ك��ون ال �س �ع��ر ف ��ي م �س �ت��وى 70
دوالرًا للبرميل ال��واح��د ،ف��ي وق��ت تحتاج
السعودية سعر  83دوالرًا للبرميل الواحد.
وم��ع وص��ول سعر برميل النفط الخام اآلن
إلى  36دوالرًا ،فهذا يعني أن الدول األعضاء
في «أوبك» قد تحتاج خفض احتياطياتها
من النقد األجنبي ،أو زي��ادة أسعار النفط
املحلية ل��زي��ادة اإلي ��رادات أو االق �ت��راض من
أج��ل البقاء .يمكن أن تؤثر حركة العمالت،
اعتمادًا على كيفية تسعير براميل النفط،
على تأقلم الدول ،ولكن اآلثار املترتبة على
م��ن ك��ان��وا حلفاء للملكة ذات ي��وم ،ستكون
شديدة في جميع املجاالت.

الخليج
ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ،ح �ي��ث ت��دع��م ع ��ائ ��دات ال�ن�ف��ط
ج �م �ي��ع ال �ن �ف �ق��ات وي �ب �ق��ى ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
م��دم �ن��ًا ع �ل��ى اإلن� �ف ��اق ال �ح �ك��وم��ي ،وض�ع��ت

السعودية تحتاج سعر  83دوالراً للبرميل الواحد لموازنة إنفاقها

إيران والعراق

دول مجلس التعاون
قد تعاني عجزاً يصل
إلى  140مليار دوالر
روسيا األكثر قدرة
تحمل أعباء انخفاض
ُّ
على
األسعار
إيران تحتاج  195دوالراً
لسعر برميل النفط
اإلج ��راءات السعودية قنبلة موقوتة تحت
اقتصاد كل جيرانها.
وستواجه دول الخليج الست ،بما في ذلك
السعودية ،عجزًا ماليًا يقارب  140مليار
دوالر هذا العام إذا كان متوسط األسعار
حوالي  30دوالرًا للبرميل .وسيفرض ذلك
تخفيضات مؤملة في اإلنفاق واالقتراض
اإلض��اف��ي ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان ق��ادة هذه
ال � � ��دول ي ��أم� �ل ��ون ف ��ي أن ي� �ك ��ون ال �ت �ع��اف��ي
االقتصادي من انهيار األسعار األخير في
عام  2014قد بان في األفق.
دول ال �خ �ل �ي��ج األك� �ث ��ر ث � ��راء ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال �ك��وي��ت
واإلم � ��ارات وق �ط��ر ـــــ ل��دي�ه��ا احتياطيات
م ��ال� �ي ��ة ك � �ب � �ي ��رة ،ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م � ��ن وط � ��أة
ت ��راج ��ع أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط .ل �ك��ن ال �ب �ح��ري��ن،
ال�ت��ي ل�ج��أت إل��ى ال ��دول امل �ج��اورة األك�ث��ر
ث� � ً
�راء مل�س��اع��دت�ه��ا ف��ي  ،2018ه��ي األك�ث��ر
ُ
تضررًا .وستواجه عمان ،تحت قيادتها
الجديدة ،أكبر عجز مالي في املنطقة إذا
بلغ متوسط األسعار  30دوالرًا للبرميل،
أي م��ا ي�ق��رب م��ن  22ف��ي امل�ئ��ة م��ن الناتج
املحلي اإلجمالي.

ال�ع��راق ،ثاني أكبر منتج في «أوب ��ك» ،لديه
ت �ك��ال �ي��ف إن� �ت ��اج م �ن �خ �ف �ض��ة ن �س �ب �ي��ًا ول �ك��ن
اق �ت �ص��اده م��ن أق��ل االق �ت �ص��ادات ت�ن��وع��ًا في
املنظمة ،ما يجعل الحكومة معتمدة بشكل
كبير على ع��ائ��دات ال�ن�ف��ط .فبعد ع�ق��ود من
االض�ط��راب��ات ،ضاعف ال�ع��راق اإلن�ت��اج منذ
عام  ،2010وكان لديه فوائض في امليزانية
في السنوات األخيرة فشل في استثمارها.
ّ
وم � ��ع ذل � � ��ك ،ح � � ��ذر امل� �ت� �ح ��دث ب ��اس ��م وزارة
النفط العراقية عصام جهاد ي��وم الثالثاء
م��ن ال �ع��واق��ب االق�ت�ص��ادي��ة السلبية لحرب
األس� �ع ��ار ،ال �ت��ي ج� ��اءت ف��ي وق ��ت ت �ج��د فيه
ال�س�ل�ط��ات ال�ع��راق�ي��ة نفسها ت�ح��ت الضغط
ب��ال �ف �ع��ل ب�س�ب��ب ش �ه��ور م ��ن االح �ت �ج��اج��ات
املناهضة للحكومة.
وق��ال وزي��ر النفط اإلي��ران��ي بيجان ن��ام��دار
زن �ك�ن��ه إن اج �ت �م��اع «أوب � ��ك» ك ��ان م��ن أس��وأ
االج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي ش�ه��ده��ا ع�ل��ى اإلط�ل�اق.
ول �ك��ن م��ع ال �ق �ي��ود امل �ف��روض��ة ع�ل��ى اإلن �ت��اج
ب �ف �ع��ل ال� �ع� �ق ��وب ��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ف � ��إن ح��رب
األسعار لم يكن لها تأثير كبير .وبينما ال
تنشر إيران أرقام الصادراتُ ،يقدر محللون
أن قيمة شحنات النفط ف��ي ال�ع��ام املاضي،
رب�م��ا ل��م تبلغ س��وى ب�ض��ع م�ئ��ات م��ن آالف
الدوالرات ،معظمها إلى الصني .وعلى الرغم
من أن إي��ران تواصل عجزها الكبير ،تقول
طهران إن تخفيض صادرات النفط قد تمت
معالجته بالفعل ،من خالل زيادة الضرائب
واالقتراض وخفض دعم الطاقة.

أفريقيا
دف��ع ان�ه�ي��ار أس �ع��ار ال�ن�ف��ط األخ �ي��ر ف��ي ع��ام
 2014ن�ي�ج�ي��ري��ا ،أك �ب��ر م�ن�ت��ج ف��ي أف��ري�ق�ي��ا،
إل� ��ى ال ��رك ��ود ال � ��ذي مل ��ا ت � ��زال ت �ت �ع��اف��ى م�ن��ه.
ف �ق��د ص� ّ�رح��ت زي �ن��ب أح �م��د ،وزي � ��رة امل��ال�ي��ة
ال �ن �ي �ج �ي��ري��ة ،ي� ��وم اإلث� �ن�ي�ن ،ب� ��أن ال�ح�ك��وم��ة
س�ت�خ�ف��ض م�ي��زان�ي�ت�ه��ا ل �ع��ام  ،2020وال�ت��ي
تستند إلى متوسط سعر برميل النفط عند

 57دوالرًا .ويمكن أن تتخذ الحكومة قرارا
بخفض قيمة العملة املحلية.
يمكن أن يكون التأثير االقتصادي أسوأ في
أنغوال ،حيث سعى الرئيس جواو لورينسو
إلى استخدام أكبر برنامج لصندوق النقد
ال��دول��ي ف��ي أفريقيا لتعزيز اإلي ��رادات غير
ال�ن�ف�ط�ي��ة وإص�ل��اح ع�م�ل�ت�ه��ا .ي �ق��ول أليكس
ف��اي�ن��ز ،الخبير ف��ي ش��ؤون أن�غ��وال ورئيس
ب��رن��ام��ج أفريقيا ف��ي م��رك��ز ت�ش��ات��ام ه��اوس
لألبحاث« :ستعتمد أنغوال بشكل أكبر على
النوايا الحسنة لصندوق النقد الدولي».
وتعتمد امليزانية لعام  2020ف��ي الجزائر،
التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة
م�ن��ذ ع��ام ك��ام��ل ،ع�ل��ى أس �ع��ار ن�ف��ط ع�ن��د 60
دوالرًا للبرميل .وتشمل امليزانية تخفيضًا
بنسبة  9.2في املئة في اإلنفاق العام .وكان
يتوقع أن يصل العجز الى  7.2في املئة من
الناتج املحلي اإلجمالي.
وي�ق��ول ري �ك��اردو ف��اب�ي��ان��ي ،م��دي��ر مجموعة
األزم��ات الدولية ف��ي شمال أفريقيا« :ق��د ال
يكون خفض األسعار سيئًا للغاية ،إذا كان
ملدة شهر أو شهرين فقط ،ولكن إذا كان ذلك
مل��دة أط ��ول ،ي�ج��ب ع�ل��ى ال��دول��ة اإلس ��راع في
ّ
اعتماد إجراءات تقشفية».

أميركا الالتينية
ف��ي أميركا الالتينية ،م��ن امل��رج��ح أن يكون
التأثير األكبر في فنزويال ،حيث يمكن أن
يؤدي إلى إسقاط الحكومة .وفي اإلكوادور،
ّ
حيث يمكن أن تدفع البالد نحو التخلف عن
تسديد ديونها.
ل �ق��د ان �خ �ف��ض إن� �ت ��اج ف �ن��زوي�ل�ا م ��ن ال�ن�ف��ط
بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ أربعينيات
القرن املاضي بسبب سوء اإلدارة .واستقر
اإلن �ت��اج ع�ن��د ح��وال��ي  700أل ��ف ب��رم�ي��ل في
ال �ي ��وم ،ل�ك��ن ك ��اراك ��اس ت�ب�ي��ع ب�خ�ص��م كبير
إلغ� ��راء امل�ش�ت��ري��ن ال��ذي��ن ي �ش �ع��رون بالقلق
من ال��وق��وع في دائ��رة العقوبات األميركية.
س �ي��ؤدي ان �خ �ف��اض آخ ��ر ف��ي األس� �ع ��ار إل��ى
ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ح�ك��وم��ة ن�ي�ك��والس م� ��ادورو،
وربما تجفيف كل ما تبقى من إيراداتها.
ب�ي�ع��ت س �ن��دات اإلك � � ��وادور ب�ش�ك��ل ح ��اد في
األي� � ��ام األخ� �ي ��رة ك� ��رد ف �ع��ل ع �ل��ى ان �خ �ف��اض
أسعار النفط .وأنفقت الدولة ،التي انسحبت
من «أوب��ك» في يناير ،معظم العام املاضي،
في محاولة إلبقاء صفقة إق��راض صندوق
النقد الدولي التي تبلغ قيمتها  4.2مليارات
دوالر ،وبحلول نهاية ع��ام  ،2019ب��دا أنها
نجحت في ذلك .لكن افتراضاتها لعام 2020
تستند إل��ى سعر نفط أع�ل��ى م��ن  50دوالرًا
ل�ل�ب��رم�ي��ل ،وق ��د ي ��ؤدي ال �ت��راج��ع امل �ط��ول في
األس �ع��ار إل��ى إج�ب��ار ال�ص�ن��دوق على إع��ادة
تقييم االتفاق.

ليست لديه شروط لمن يؤدي شخصيته

كتاب وعمل سينمائي يرويان قصة غصن
حسام عبدالرحمن
كشفت صحيفة التايمز أنه من املقرر أن
ي ��روي ك��ارل��وس غ�ص��ن ال��رئ�ي��س السابق
ل�ش��رك��ة ن�ي�س��ان وري �ن��و قصته ف��ي كتاب
ومسلسل تلفزيوني يروي فيهما حقيقة
م��ا ج ��رى م �ع��ه ق�ب�ي��ل وخ �ل�ال ه��روب��ه من
اليابان إلى لبنان بطريقة هوليودية.
ون �ق �ل��ت ال �ت��اي �م��ز ع ��ن غ �ص��ن ف ��ي م�ق��اب�ل��ة

أجرتها معه في  3مارس ونشرتها أمس:
لدي كتاب يروي قصة سفري من طوكيو
إلى بيروت سيصدر في سبتمبر املقبل،
ك�م��ا أدرس ع��روض��ًا م��ن ش��رك��ات إن �ت��اج
لصنع فيلم وث��ائ�ق��ي أو مسلسل ورب�م��ا
ف�ي�ل��م ع��ن ذل ��ك .وع�ن��دم��ا س�ئ��ل غ�ص��ن عن
املمثل الذي يفضل تأدية دوره في العمل
السينمائي أج��اب :ليست ل��دي فكرة وال
أم ��ان ��ع م ��ن أن ي � ��ؤدي أي م �م �ث��ل دوري،

األه � ��م ب��ال�ن�س�ب��ة ل ��ي ه ��و ق� ��ول ال�ح�ق�ي�ق��ة.
ورف��ض غصن اإلفصاح عن أي تفاصيل
مل ��راح ��ل ه ��روب ��ه .وف �ض��ل االح �ت �ف��اظ بها
للكتاب وال�ب��رن��ام��ج التلفزيوني اللذين
س�ي��روي��ان تفاصيل م��ا ح�ص��ل .وق ��ال :لن
ّ
اعلق االن على اي س��ؤال ،وهناك الكثير
من الخرافات ح��ول موضوع سفري الى
ل �ب �ن��ان .وك��ان��ت «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» ذك� ��رت في
ف�ب��راي��ر امل��اض��ي ان غ�ص��ن ب��دأ ال�ع�م��ل مع

املنتج األم�ي��رك��ي مايكل اوفيتز مؤسس
وكالة الفنانني واملسؤول الكبير السابق
لشركة وال��ت دي��زن��ي الن�ت��اج عمل درام��ي
حول قصة غصن .كما نقل تقرير اخباري
اميركي في يناير ان غصن بدأ بالتفكير
في تحويل قصة حياته قبل هروبه الى
فيلم ضخم في هوليوود ،والتقى حينها
م��ع م �خ��رج ه��ول �ي��ودي ب ��ارز وح��ائ��زع�ل��ى
جائزة أوسكار.
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أوصت بتوزيع  %5نقداً

«لدعم عودة المواطنين إلى البالد»

«الجزيرة» 14 :طائرة
تحت تصرُّف الدولة

«كامكو انفست»:
 3ماليين دينار أرباح 2019
أعلنت «كامكو انفست» عن نتائجها املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019محققة
أرباحًا صافية بلغت  3ماليني دينار (12.47
ف�ل�س��ًا ل�ل�س�ه��م ال ��واح ��د) م �ق��اب��ل  2.6م�ل�ي��ون
دي� � �ن � ��ار( 10.77ف �ل��وس ل�ل�س�ه��م ال ��واح ��د) في
ع ��ام  .2018وب �ل �غ��ت اإلي � � ��رادات م��ن ال��رس��وم
وال�ع�م��والت  19.1مليون دي �ن��ار ،ال�ت��ي تمثل
 71.1ف��ي امل �ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي اإلي� � ��رادات التي
بلغت  26.9مليون دينار.
وق��ال��ت ال �ش��رك��ة ف��ي ب �ي��ان :ش�ه��د ع ��ام 2019
العديد م��ن الفعاليات وتحقيق العديد من
االن �ج��ازات ،س��واء على مستوى ال�ش��رك��ة أو
األعمال التشغيلية .فعلى مستوى الشركة،
ك��ان االن�ت�ه��اء م��ن عملية االن��دم��اج م��ع بيت
االستثمار العاملي «غلوبل» بمنزلة الهدف
الرئيسي ،لتصبح كامكو انفست شركة أكبر
وأكثر تنافسية في قطاع خدمات االستثمار
ف� ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وب � ��األخ � ��ص إدارة األص � ��ول
واالستثمارات املصرفية والوساطة املالية.
ففي  12ديسمبر  ،2019أنهت الشركة بنجاح
اإلج� � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ل �ع �م �ل �ي��ة االن ��دم ��اج
وتبادل األسهم ،وبحلول نهاية العام أعلنت
هويتها الجديدة «كامكو انفست».
أم � ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��األع� �م ��ال ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة،
عملت ال �ف��رق بجهد كبير ل��دم��ج العمليات،
واالس� �ت� �ف ��ادة م ��ن أوج � ��ه ال � �ت ��آزر وال �ك �ف ��اءات
وال�خ��دم��ات وامل�ن�ت�ج��ات امل�ق��دم��ة ،وف��ي الوقت
ن �ف �س��ه ،واص� �ل ��ت ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات ل�ل�ع�م�لاء
وتوقيع اتفاقيات خ��دم��ات ج��دي��دة وتحقيق
عوائد تنافسية للمنتجات املدارة من قبلها.
فقد بلغ حجم األصول املدارة ملصلحة العمالء
 13.5مليار دوالر كما في  31ديسمبر 2019
من خالل صناديق ومحافظ استثمارية في
م�خ�ت�ل��ف ف �ئ��ات األص � ��ول واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
واألسواق .وكانت وكالة موديز ،في تقريرها
ال � �ص� ��ادر ف ��ي س �ب �ت �م �ب��ر  2019ب� �ش ��أن إدارة
األصول ،قد صنفت كامكو انفست كـ«خامس
أكبر مدير أصول في منطقة الخليج العربي».
وخ� �ل� ��ال ال � � �ع� � ��ام ،ح� �ص� �ل ��ت إدارة األص � � ��ول
ل ��دى «ك��ام �ك��و ان �ف �س��ت» ع�ل��ى ت�ق��دي��ر ج�ه��ات
االخ�ت�ص��اص ألداء صناديق األس�ه��م امل��دارة
من قبلها .فقد حققت ثالثة صناديق أسهم
ت ��دي ��ره ��ا ال �ش ��رك ��ة أف� �ض ��ل أداء ف ��ي ال �س��وق
الكويتي من بني صناديق األسهم األخ��رى،
ح�ي��ث ح�ق��ق ص �ن��دوق ك��ام�ك��و مل��ؤش��ر ال�س��وق

فيصل صرخوه

اندماج «غلوبل» ش ّكل كيانا ً
أكثر تنافسية في قطاع
خدمات االستثمار بالمنطقة
صرخوه 2019 :عام استثنائي
ومرحلة أساسية في تاريخ
«كامكو انفست»
األول أداء بلغ  35.1ف��ي امل�ئ��ة ،ليكون أفضل
صندوق أسهم أداء في الكويت ،فيما حقق
ص�ن��دوق ال��درة اإلس�لام��ي أداء بلغ  22.4في
امل�ئ��ة ليكون أف�ض��ل ص�ن��دوق أس�ه��م متوافق
م��ع ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة .ك �م��ا ق ��ام ال�ف��ري��ق
ب��اس �ت �ق �ط��اب ع �م�ل�اء وم �ح��اف��ظ ج ��دي ��دة م��ع
تطوير منتجاتنا الحالية لتزويد العمالء
بمجموعة واسعة من الحلول التي تناسب
أهدافهم االستثمارية.
كما استحوذ فريق االستثمارات العقارية
ع� �ل ��ى ع � �ق� ��اري� ��ن ف � ��ي ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
األم �ي��رك �ي��ة ب�ق�ي�م��ة إج�م��ال�ي��ة ب�ل�غ��ت 262.3
م �ل �ي��ون دوالر ،وأن� �ه ��ى ب �ن �ج��اح ت �خ��ارج��ًا
م ��ن أح ��د ال �ع �ق ��ارات ف ��ي امل �م �ل�ك��ة امل �ت �ح��دة،
محققًا معدل عائد داخ�ل��ي بلغ  10.53في
امل�ئ��ة .فمنذ ط��رح ه��ذه الخدمة ،بلغ معدل

التوزيعات النقدية السنوية  7.8في املئة.
وقد نجحت إدارة أص��ول الحاالت الخاصة،
وهي خدمة إدارة أص��ول متخصصة تهدف
إل � ��ى ت �ع ��زي ��ز ق �ي �م��ة م �ح �ف �ظ��ة األص � � ��ول غ�ي��ر
األس��اس�ي��ة للعمالء وال�ت��ي تتكون م��ن فئات
أص� ��ول م�خ�ت�ل�ف��ة ت �ت��رك��ز ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق
األوسط وشمال إفريقيا والتخارج منها ،من
تنفيذ االستراتيجيات االستثمارية تماشيًا
مع األهداف املتفق عليها مع العمالء محققة
ت��دف �ق��ات ن �ق��دي��ة ب �ل �غ��ت  273م �ل �ي��ون دوالر
أمريكي ليرتفع إجمالي التدفقات النقدية
منذ ط��رح الخدمة ف��ي ال�ع��ام  2013إل��ى 739
مليون دوالر أمريكي .وخ�لال العام ،تخارج
ال�ف��ري��ق بشكل ك��ام��ل م��ن محفظة بقيمة 40
مليون دوالر ،تم توقيع اتفاقية إدارتها في
يونيو  ،2015وفقًا لقيم األص��ول املستهدفة
واملتفق عليها مع العميل.
أم � ��ا االس� �ت� �ث� �م ��ارات امل �ص ��رف �ي ��ة ،ف �ق��د أن �ه��ت
كامكو انفست بنجاح عشر صفقات بقيمة
إج �م��ال �ي��ة ب�ل�غ��ت  1.6م �ل �ي��ار دوالر ،ل�ي��رت�ف��ع
إجمالي الصفقات التي نفذتها الشركة منذ
التأسيس إل��ى  22.3مليار دوالر .ونجحت
ال �ش��رك��ة ف ��ي إدارة االك �ت �ت��اب ال �ع ��ام ل�ش��رك��ة
ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ،وه��ي امل��رح�ل��ة الثانية من
عملية الخصخصة .ويعمل ال�ف��ري��ق حاليًا
على عدد من الصفقات.
واس�ت�م��رت ش��رك��ة األول ��ى ل�ل��وس��اط��ة امل��ال�ي��ة،
ذراع ك ��ام �ك ��و ان �ف �س ��ت ل �ل ��وس ��اط ��ة امل ��ال �ي ��ة،
ب��ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ف �ع��ال الس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ه��ا وال �ت��ي
ت �س �ت �ه��دف ال �ع �م�ل�اء م ��ن امل��ؤس �س��ات وال ��ذي
ساهم في رفع حصة الشركة السوقية.
واق� �ت ��رح م�ج�ل��س اإلدارة مل��واف �ق��ة الجمعية
ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة ت � ��وزي � ��ع أرب � � � � ��اح ن � �ق ��دي ��ة ع �ل��ى
امل �س��اه �م�ي�ن ب �ن �س �ب��ة  5ف ��ي امل �ئ ��ة ( 5ف �ل��وس
للسهم الواحد).
وت�ع�ل�ي�ق��ا ع�ل��ى ه ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج ،ق ��ال ال��رئ�ي��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف�ي�ص��ل م�ن�ص��ور ص��رخ��وه« :ك��ان
عام  2019عامًا استثنائيًا ومرحلة أساسية
في تاريخ كامكو انفست مع االنتهاء بنجاح
م��ن عملية االن��دم��اج .ونتطلع إل��ى مواصلة
خلق القيمة ملساهمينا ،ومواصلة تحسني
خ��دم��ات �ن��ا وم �ن �ت �ج��ات �ن��ا م ��ن خ�ل��ال ال �ح �ل��ول
ال� �ت ��ي ت � �ت� ��واءم م ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ع �م�ل�اء ف��ي
ب�ي�ئ��ة اق�ت�ص��ادي��ة مليئة ب��ال�ت�ح��دي��ات وع��دم
االستقرارا».

مؤشرات وأرقام
 13.5مليار دوالر
حجم األصول
المدارة لمصلحة
العمالء
 739مليون دوالر
تدفقات نقدية
إلدارة أصول
الحاالت الخاصة
 262.3مليون دوالر
قيمة استحواذ
عقارين في
أميركا
 19.1مليون دينار
إيرادات من
الرسوم
والعموالت
10
صفقات بقيمة
إجمالية بلغت
 1.6مليار دوالر

غدير العوضي

العوضي :حريصون
على تقديم الخدمات
للعمالء في إطار الحفاظ
على المصلحة العامة

الوباء وفرص اإلبداع!
وأضافت العوضي «بإمكان العمالء
إت� �م ��ام امل �ع ��ام�ل�ات خ �ل�ال ال �س��اع��ات
امل� �ح ��ددة ل�ل�ع�م��ل ف��ي األف � ��رع ال�س�ت��ة
وأي� �ض ��ًا م ��ن خ �ل�ال خ��دم��ة ال��وط �ن��ي
عبر املوبايل أو االن�ت��رن��ت ،كما أنه
ق��د ت��م زي��ادة الحد األق�ص��ى للمبلغ
امل �س �م��وح ب ��ه ل �ل��دف��ع م ��ن دون رق��م
سري لغاية  25دينار ،عند استخدام
خ� ��دم� ��ة  NBK Tap & Payوذل� ��ك
لتسهيل عملية ال��دف��ع للمشتريات
اليومية بكل سهولة وأمان».
وأك � � ��دت ال� �ع ��وض ��ي أن «ال ��وط� �ن ��ي»
وض� �م ��ن م �س��ؤول �ي �ت��ه االج �ت �م��اع �ي��ة
ي �ح��رص ع �ل��ى ت �ق��دي��م ك ��ل أس��ال �ي��ب
ال� ��دع� ��م ون� �ش ��ر ال� ��وع� ��ي ،خ �ص��وص��ًا
م��ن خ�لال م��واق��ع وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي ،كما يسعى إل��ى تقديم
ال �خ ��دم ��ات امل �ص��رف �ي��ة ل �ل �ع �م�لاء في
ه� ��ذه امل��رح �ل��ة ول �ك��ن ض �م��ن اإلط� ��ار
ال� �ع ��ام ل�ت�ح�ق�ي��ق امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة،
واخ �ت �ت �م��ت ال �ع��وض��ي م��ؤك��دة على
ض��رورة تكاتف الجميع خ�لال تلك
امل��رح�ل��ة مل��ا ه��و ف��ي مصلحة وخير
الكويت.

لتجاوز محنة «كورونا»

اتحاد العقاريين :مستعدون لمد يد العون

ّ
تقدم اتحاد العقاريني بجزيل الشكر
والتقدير للجهود امل�ب��ذول��ة واملقدمة
من جميع جهات الدولة املختلفة في
مواجهة وباء كورونا املستجد .وأثنى
على القرارات الحكومية الصادرة عن
م�ج�ل��س ال � � ��وزارء وال� � � ��وزارات امل�ع�ن�ي��ة
ويؤكد وقوفه مع الجميع في سبيل
ت�ج��اوز ه��ذه األزم ��ة ،وك��ل ذل��ك ل��ن يتم
إال بفضل تكاتف الجميع وتعاونهم.
وقال في بيان :يدعم االتحاد خطوات
أع �ض��ائ��ه م��ن ال �ش��رك��ات واألف� � ��راد في
دع� � ��م امل� � �ح � ��ال ال � �ت � �ج ��اري ��ة وامل� �ط ��اع ��م
وامل �ق��اه��ي وك ��ل ال �ق �ط��اع��ات ال�ع�ق��اري��ة
املختلفة ،وت�ق��دي��م امل�س��اع��دة وم��د يد
ً
العون ،ويشكر كال من شركة التمدين

ال �ع �ق ��اري ��ة وش ��رك ��ة امل� �ب ��ان ��ي وش��رك��ة
أع �ي��ان ال�ع�ق��اري��ة وش��رك��ة الصالحية
ال�ع�ق��اري��ة وش��رك��ة ال �ع �ق��ارات امل�ت�ح��دة
على ما قاموا به من تخفيض لألجرة
ملستأجريهم ومستثمريهم من املحال
التجارية واملطاعم واملقاهي وتوفير
سبل الدعم الكافي في سبيل تجاوز
هذه األزمة ،لضمان عبور الجميع إلى
بر األمان واستمرار الجميع في تأدية
أع �م��ال �ه��م ال �ت �ج��اري��ة ،ك �م��ا ك��ان��ت قبل
األزم��ة ح��ال زوال �ه��ا .وي��دع��و االت�ح��اد،
ك ��ذل ��ك ،ب��اق��ي ال �ع �ق��اري�ي�ن وال �ش��رك��ات
ّ
تحمل
واألف��راد من م�لاك العقار على
مسؤوليتهم الوطنية واالقتصادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ودع��م أص�ح��اب املحال

فترة التشغيل ،اتخذت الشركة أيضًا إجراءات
وق ��ائ� �ي ��ة إض ��اف� �ي ��ة ص� ��ارم� ��ة ل �ض �م ��ان س�لام��ة
امل �س��اف��ري��ن وامل��وظ �ف�ي�ن وامل �س��اه �م��ة ف��ي ال�ح��د
م��ن م�خ��اط��ر ان�ت�ق��ال ال �ع��دوى .وج� ��اءت جميع
ه��ذه اإلج � ��راءات ال �ت��ي ق��ام��ت ب��ه ال�ش��رك��ة على
الصعيدين التشغيلي والوقائي تحت إشراف
وت �ع��اون م��ن اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي
الكويتي ووزارة الصحة.
وت �ق��وم ط �ي��ران ال�ج��زي��رة ح��ال�ي��ًا ب��ال�ت�ع��اون مع
اإلدارة العامة للطيران املدني ووزارة الصحة
ب�ت�ش�ي�ي��د م��رف��ق ط �ب��ي م �ت �ك��ام��ل وم�ت�خ�ص��ص
ت��اب��ع مل�ب�ن��ى رك� ��اب ال �ج��زي��رة ( )T5ف ��ي م�ط��ار
ال �ك��وي��ت ال� ��دول� ��ي ،وذل � ��ك ل�ل�ك�ش��ف ع ��ن جميع
الركاب القادمني إلى دولة الكويت وفحصفهم
لفيروس كورونا قبل دخولهم صالة القادمني
في املبنى .وسيكون هذا املرفق جاهزًا للعمل
ح��ال إع�لان الحكومة الكويتية عن استئناف
حركة السفر في مطار الكويت الدولي.

مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
انستغرامdr.emsa@:
إيميلcontact@emanalmousawi.com:

يقول ج��ون كليز الكوميديان والكاتب
واملنتج البريطاني« :اإلبداع ليس موهبة،
وإنما أسلوب عمل» .إذا كنت شخصا
ينظر لنفسه أن��ه غ�ي��ر ع�ب�ق��ري أو غير
مبدع فعليك أن تعيد النظر ب��ذل��ك ،فلن
يجدي أن تيأس وال أن تبحث عن اإلبداع
والتميز في أعمالك ،إنما أن تتبع أسلوبا
يجدك فيه اإلب��داع ،وأول خطوة في ذلك
األسلوب أال تتوقف!

ال تتوقف عن التعلم
ل��م تتوقف ال�ص�ين ف��ي ظ��ل أزم��ة انتشار
ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا ،ف �ق��د واص �ل ��ت تعليم
أك�ث��ر م��ن  ٢٠٠مليون ط��ال��ب ف��ي الحجر
املنزلي في تجربة ال نظير لها في تاريخ
ال�ت�ع�ل�ي��م ال��رق �م��ي ،وق ��د ات �خ��ذت ن�م��وذج��ا
متميزا للعمل ،إذ رت�ب��ت م�ص��ادره��ا في
ت��ول�ي�ف��ة م��ذه�ل��ة م�س�ت�ف�ي��دة م��ن ال��وس��ائ��ل
التكنولوجية والقوى البشرية واملعارف
والخبرات املتراكمة ،متحدية بذلك الظروف
املوضوعية لوباء سريع االنتشار ،لتمنعه
من تعطيل مسيرتها التقدمية في الوقت
الذي ال تزال فيه العديد من ال��دول تقاوم
االعتراف بالتعليم الرقمي!

معرفة نقطة االنعطاف

التجارية ومل��اك امل�ش��اري��ع الصغيرة
والناشئة ،وأن يحذوا حذو ما قام به
ب��اق��ي ال �ش��رك��ات ،وك��ل ذل��ك ف��ي سبيل
دعم االقتصاد الكويتي والحفاظ على
قوته وقدرته في مواجهة هذه األزمة
وت� �ج ��اوزه ��ا ،وف ��ي ت�خ�ف�ي��ف أع�ب��ائ�ه��ا
ع�ل��ى امل�ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة واملحافظة
ّ
يصب في
على ديمومتها ،وذل��ك كله
املصلحة العامة للدولة.
وأك ��د االت �ح��اد أن م��ا ت�ق��وم ب��ه ال��دول��ة
م��ن دع ��م م�ب��اش��ر ورئ �ي �س��ي ف� ّ�ع��ال في
م��واج �ه��ة ه ��ذه األزم � ��ة م��ال �ي��ًا وإداري � ��ًا
وفنيًا ،يجب أن يقابله كذلك رد فعل
س��ري��ع وح��اس��م م��ن ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
وم�لاك العقار من األف��راد والشركات،

تش ّيد مرفقا ً طبيا ً لفحص
الفيروس للركاب القادمين

إيمان الموسوي

«الوطني»:
 6أفرع في خدمة العمالء
ي � �ح� ��رص ب� �ن ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت ال ��وط� �ن ��ي
على االستمرار في تقديم خدماته
املصرفية للعمالء في ظل الظروف
الراهنة التي تمر بها ال�ب�لاد خالل
فترة العطلة الحالية وذلك من خالل
ال �ف��روع ال�ت��ال�ي��ة :ال��رئ�ي�س��ي ،سينما
ال � �س ��امل � �ي ��ة ،األن� � ��دل� � ��س ،األح� � �م � ��دي،
ص� �ب ��اح ال� �س ��ال ��م ،س �ع��د ال� �ع� �ب ��داهلل.
ع �ل �م��ًا أن س ��اع ��ات ال �ع �م��ل ف ��ي ه��ذه
الفروع هي من  9صباحًا ولغاية 12
ظهرًا ،وذل��ك طبقًا إلرش��ادات اتحاد
املصارف ولغاية  26مارس .2020
وح��رص��ًا م�ن��ه ع�ل��ى س�لام��ة العمالء
واملوظفني ،يتم قياس درجة الحرارة
ل �ل �ع �م�لاء ك �م��ا ي�ط�ل��ب م�ن�ه��م ارت� ��داء
ال�ك�م��ام��ات وال �ق �ف��ازات ق�ب��ل ال��دخ��ول
إل ��ى ال� �ف ��رع ،ح �ي��ث ع �م��د ال �ب �ن��ك منذ
ب��داي��ة األزم� ��ة ال�ص�ح�ي��ة إل ��ى توفير
كل سبل الحماية وذلك حفاظًا على
سالمة الجميع.
وي�س�ت�م��ر ال�ب�ن��ك خ�ل�ال ه ��ذه ال�ف�ت��رة
أيضًا بتقديم خدماته املصرفية من
خالل جهاز الصراف التفاعلي ITM
ف��ي ك��ل م��ن ف��رع��ي األف�ن�ي��وز ومبنى

الشركة لن تقوم باحتساب
رسوم التغيير
أو اإللغاء على الحجوزات
بين  7مارس و 30أبريل

ريادة

يوفر كل سبل الحماية لسالمة الجميع

الركاب الجديد  T4في مطار الكويت
الدولي .كما أن أجهزة السحب اآللي
واإلي � � ��داع ال �ن �ق��دي م �ت��وف��رة ف ��ي كل
أن �ح��اء ال �ك��وي��ت ،ح�ي��ث ي �ق��دم البنك
خ ��دم ��ات ��ه ل �ل �ع �م�ل�اء م ��ن خ �ل��ال 327
جهاز سحب آل��ي م��ن ضمنها أكثر
من  100جهاز إيداع نقدي.
هذا وبإمكان العمالء أيضًا التحكم
بحساباتهم وإدارة شؤونهم املالية
ع� �ل ��ى م � � ��دار ال� �س ��اع ��ة وط� � � ��وال أي� ��ام
األس �ب��وع م��ن خ�لال خ��دم��ة الوطني
عبر املوبايل وخ��دم��ة الوطني عبر
االن �ت��رن��ت وذل ��ك دون ال �ح��اج��ة إل��ى
زيارة الفرع.
وقالت مديرة إدارة الفروع املحلية
ف� ��ي ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال ��وط� �ن ��ي غ��دي��ر
ال �ع��وض��ي« :ي �ح��رص ب �ن��ك ال�ك��وي��ت
ال ��وط� �ن ��ي ع� �ل ��ى ت� �ق ��دي ��م ال� �خ ��دم ��ات
ل�ل�ع�م�لاء م��ن خ�ل�ال األف� ��رع امل �ح��ددة
وذل � � � ��ك ت� �ب� �ع ��ًا إلرش � � � � � � ��ادات ات � �ح� ��اد
امل �ص��ارف ،وق ��د سعينا م�ن��ذ ب��داي��ة
األزم� ��ة ال�ص�ح�ي��ة إل ��ى ت��أم�ين ك��ل ما
ي � �ل ��زم ف� ��ي األف� � � ��رع ل� �ض� �م ��ان ص�ح��ة
العمالء واملوظفني على حد سواء».

في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد،
وضعت طيران الجزيرة كامل أسطولها ّ
املكون
م ��ن  14ط ��ائ ��رة ت �ح��ت ت� �ص � ّ�رف ح �ك��وم��ة دول ��ة
ّ
ال�ك��وي��ت الس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي أي م�ج��ال يمكنها
من خدمة الكويت وأهلها في عمليات عودة
امل��واط �ن�ين إل ��ى أرض ال��وط��ن ون �ق��ل البضائع
وامل ��واد واألدوات الطبية ال�ت��ي تحتاج إليها
البالد في هذه الظروف .ويأتي ذلك استمرارًا
للمساندة التي طاملا التزمت الشركة بتوفيرها
ف��ي م�ث��ل ه ��ذه األوق � ��ات ال�ص�ع�ب��ة وغ �ي��ره��ا من
األزم ��ات م��ن منطلق واجبها الوطني ودعمًا
للجهود التي تقوم بها الحكومة.
كما أعلنت طيران الجزيرة عن مواصلة تعليق
جميع ال��رح�لات م��ن وإل ��ى دول ��ة ال�ك��وي��ت منذ
منتصف ل�ي��ل ي ��وم ال�ج�م�ع��ة  13م ��ارس 2020
(بتوقيت دول��ة ال�ك��وي��ت) ،وذل��ك التزامًا بقرار
اإلدارة العامة للطيران املدني بتعليق جميع
الرحالت والعمليات في مطار الكويت الدولي
احترازيًا لتجنب انتشار وباء فيروس كورونا.
وح �ف��اظ��ًا ع �ل��ى ح �ق��وق امل �س��اف��ري��ن ،ل ��ن ت�ق��وم
ط �ي��ران ال �ج��زي��رة ب��اح �ت �س��اب رس� ��وم التغيير
أو اإلل�غ��اء على الحجوزات بني  7م��ارس و30
أبريل.
وق �ب��ل أن ت��وق��ف ت�ش�غ�ي��ل ال ��رح�ل�ات ب��ال�ك��ام��ل
ً
ام�ت�ث��اال للتعليمات الحكومية ،ق��ام��ت طيران
ال � �ج� ��زي� ��رة ب �ت �س �ي �ي��ر ج �م �ي��ع رح�ل�ات� �ه ��ا وف �ق��ًا
ل �ل �ق��رارات واإلرش � � ��ادات ال� �ص ��ادرة ع��ن اإلدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ط �ي ��ران امل� ��دن� ��ي ال �ك ��وي �ت ��ي ووف �ق ��ًا
للتعاميم أرقام  25و 26و 27و ،28حيث أوقفت
رحالتها إلى الدول املوبوءة بالفيروس ،فيما
ق��ام��ت بتقليص ع��دد رح�لات�ه��ا ع�ل��ى مختلف
ال �ق �ط��اع��ات ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ل �ل �ح��د م ��ن م�خ��اط��ر
ان �ت �ق��ال ال� �ع ��دوى .وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ��ه أث�ن��اء

ت ��أك� �ي� �دًا ع �ل��ى دور ال� �ق� �ط ��اع ال �خ��اص
والتجار على وقوفهم مع الدولة في
مثل هذه األوقات العصيبة ،ويجب أن
يترجم ذل��ك بشكل ّ
فعال ومباشر مع
كل املستأجرين املتأثرين بهذه األزمة.
وأث � �ن ��ى االت � �ح� ��اد ع �ل��ى دور ال �ق �ط��اع
امل�ص��رف��ي وال�ب�ن��ك امل��رك��زي وال �ق��رارات
ال�س��ري�ع��ة وامل�ن��اس�ب��ة ال�ت��ي ت�ص��ب في
مصلحة االقتصاد الوطني وتأييده
مثل ه��ذه ال �ق��رارات .واخ�ت�ت��م االت�ح��اد
بيانه بالتأكيد على أن االتحاد وكل
أع�ض��ائ��ه ومنتسبيه م�س�ت�ع��دون إل��ى
مد يد العون وتسخير كل إمكانياته
مل� �س ��اع ��دة ال � ��دول � ��ة ف� ��ي ت � �ج� ��اوز ه ��ذه
املحنة.

م��ن أه��م م��ا نتعلمه ف��ي ري ��ادة األع�م��ال
ليس فقط كيفية تحقيق نجاح نماذج
العمل إنما كيف نعرف نقطة االنعطاف
ع��ن مسارنا لنغير ن�م��اذج عملنا التي
ثبت ع��دم ج��دواه��ا ،وأعتقد أن العملية
التعليمية برمتها أحد أهم األمثلة التي
الب��د م��ن م��راج�ع��ة منهجها وأسلوبها
بعد التعافي من أزم��ة كورونا العاملية.
إن إي � �ج ��اد ن � �م ��اذج ع �م��ل دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة
وسريعة الكشف عن الثغرات ستسهل
م��ن إن �ج��از األع� �م ��ال دون ت�ع�ط�ي��ل عن
عملية التطور.

اختبر تكيف نموذجك مع املتغيرات
ي��رك��ز رواد األع� �م ��ال ع �ل��ى اخ �ت �ب��ارات
نجاح نموذج العمل ،وهي اختبار رغبة

ال�ج�م�ه��ور ف��ي امل�ن�ت��ج امل �ق��دم ،واخ�ت�ب��ار
ج� � ��دوى امل� � �ش � ��روع ،واخ� �ت� �ب ��ار رب �ح �ي��ة
املشروع ،اال أن اختبارا مهما الستدامة
امل � �ش� ��روع ق ��د ي �ه �م �ل��ه امل� � �ب � ��ادرون وه��و
اختبار التكيف ،Adabtability Test
ح �ي��ث ي�خ�ت�ب��ر ص �م��ود ن� �م ��وذج ال�ع�م��ل
أم� ��ام ال �ت �غ �ي��رات ال �خ��ارج �ي��ة ك��ان�ت�ش��ار
ك��ورون��ا وم ��دى تكيف ن �م��اذج األع�م��ال
واس�ت�ج��اب�ت�ه��ا ل �ت��أث �ي��رات وت �ب �ع��ات ذل��ك
الحدث ،ومما ال شك فيه أن تلك األزمة
س �ت��ؤث��ر ب��ل س�ت�ق�ض��ي ع �ل��ى ع ��دد من
امل �ش��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة ال �ت��ي ال تحتمل
ّ
نماذج أعمالها (إن لم يتم تعديلها) شل
حركتها بالكامل لحني مرور األزمة.

َ
ن ِّم نقاط قوتك

رغ��م أن تحليل  SWOTلتحديد نقاط
ال�ق��وة وال�ض�ع��ف وال �ف��رص والتهديدات
ش ��ائ ��ع ل ��رس ��م االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ،ف��ان
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ن� �ق ��اط ال � �ق� ��وة وت� �ك ��رار
النجاحات هو أمر جوهري في استدامة
األعمال وتميزها ،ولعل األوض��اع التي
تعيق م��ن ن�م��و األع �م��ال تعتبر فرصة
جيدة إلعادة الترتيب الداخلي واكتشاف
بيئة اإلب� ��داع امل�ح�ي�ط��ة وت�ع��زي��ز م��واط��ن
ال� �ق ��وة ،وت �ص �م �ي��م ع� ��دد م ��ن ال �ت �ج��ارب
الشخصية وال�ع�م�ل�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر ن�م��وذج
العمل ،وما ينطبق على املؤسسات قد
ينطبق أيضا على األفراد.

العمل الجماعي املتآزر
ال ي�م�ك��ن ألي ن �م ��وذج أن ي�ن�ج��ح إن لم
ي �ت �ك��ات��ف ال �ع ��ام �ل ��ون ع �ل �ي��ه ف ��ي ش�ب�ك��ة
وف َرق متعاضدة لترتيب املوارد
مناسبة ِ
واألن�ش�ط��ة وال �ق �ن��وات ،والتحليق خ��ارج
ال�س��رب ق��د ي�ع��رض املسيرة لالنحراف
والخطر .وصلتني رسالة طريفة اليوم
م��وج �ه��ة ل �ل �ن��اس ال��ذي��ن اش� �ت ��روا ث�لاث�ين
قنينة صابون ولم يتركوا شيئا على رف
املتجر« :أنتم تدركون أن��ه حتى يتوقف
ال �ف�ي��روس ع��ن االن �ت�ش��ار ت�ح�ت��اج��ون أن
يغسل اآلخرون أيديهم أيضا!».
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حظر تجول في العراق ..وسويسرا تستعين بالجيش
أعلن مكتب الرئاسة أن الرئيس برهم صالح ورئيس حكومة تصريف األعمال عادل عبداملهدي وجها
رس��ال��ة إل��ى رئيس ال��ب��رمل��ان إلع�لان حالة ال��ط��وارئ ف��ي ال��ب�لاد ثالثني يومًا ملواجهة انتشار فيروس
كورونا .وعطلت السلطات املحلية الدوام الرسمي وحظرت التجول في عدد من املناطق ،كما أغلقت
بعض املحافظات حدودها مع املحافظات األخرى.
وف��ي فلسطني ،ق���ررت دائ���رة األوق����اف اإلس�لام��ي��ة إغ�ل�اق املصليات املسقوفة داخ���ل املسجد األقصى
امل��ب��ارك ملنع انتشار فيروس ك��ورون��ا ،وق��ال مدير املسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني إن جميع
الصلوات ستقام في ساحات املسجد األقصى .وفي سويسرا ،قررت السلطات نشر وحدات من الجيش
للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

اإلثنين  21رجب  1441هـ •  16مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16740

أكثر من  100مليون أوروبي في الحجر

ً
«كورونا» يجعل دول العالم ..سجونا انفرداية
¶ إغالق للحدود وتوسيع للحظر وتقييد للحركة
¶ هاجس الفيروس ..تكنولوجيا تت ّبع
وتطبيق هواتف لإلبالغ عن أي أعراض
ّ
تفشيه الهائل دوال ً عدة على إغالق
عزلة أكبر فرضها وباء «كورونا» على العالم ،أمس ،حيث أجبر
حدودها مع جيرانها ،وعزل مناطق واسعة فيها ،ووقف غالبية أنشطتها الجماعية ،وحظر
رحالتها الجوية ،وتشديد إجراءات رقابتها ،ومنع سكانها من مغادرة منازلهم ،ورفضها استقبال
أي مسافر من الخارج ،حتى غدت صورة العالم دوال ً تتقوقع داخل حدودها ،وكأن الوباء يضعها
في سجون انفرادية.

خالد جان سيز ومحمد مراح
أعلنت والية (بادن فورتمبرغ) جنوبي أملانيا ،أمس ،إغالق
ال��ح��دود م��ع فرنسا ،بسبب سرعة تفشي ف��ي��روس كورونا
املستجد في أوروبا الغربية.
وقال وزير داخلية الوالية توماس شتروبل إن قرار اإلغالق
ات��خ��ذ على خلفية تصنيف معهد (روب����رت ك���وخ) األمل��ان��ي
الحكومي لألبحاث الطبية منطقة (غراند ايست) الفرنسية
«منطقة خ��ط��ر» وف���ي إط���ار خ��ط��ط حكومية إلب��ط��اء سرعة
انتشار الفيروس «األم��ر ال��ذي يتطلب تقليل االحتكاك مع
دول أخ��رى» .وبات إجمالي وفيات الفيروس في أملانيا 10
واإلصابات  5381حالة.
ب��دوره��ا ،أغلقت النمسا حدودها أم��ام معظم الوافدين من
س��وي��س��را وإي��ط��ال��ي��اّ ،
ووس��ع��ت قائمة ال���دول امل��ح��ظ��ور على
القادمني منها ال��دخ��ول ،لتشمل أيضا بريطانيا وهولندا
وروسيا وأوكرانيا.
وأع��ل��ن املستشار زيباستيان ك��ورت��س ف��رض ق��ي��ود كبيرة
على الحركة في األماكن العامة ،وح��ض النمساويني على
ع��زل أنفسهم وحظر التجمعات التي يزيد ع��دد املشاركني
فيها على خمسة ،وفرض مزيدًا من القيود على من يمكنهم
دخول البالد.

تقييد الحركة
وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن أكثر من 100
م��ل��ي��ون أوروب����ي ب��ات��وا ف��ي ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي ،وذل���ك ب��ع��د أن
انضمت إسبانيا إل��ى إيطاليا ف��ي ف��رض الحجر الصحي
ال��وط��ن��ي كوسيلة ملكافحة ال��ف��ي��روس ،موضحة أن��ه سيتم
اح��ت��ج��از امل��واط��ن�ين ف��ي منازلهم  15ي��وم��ًا ،م��ا ل��م يضطروا
إلى شراء الطعام أو الدواء أو الذهاب إلى العمل أو التماس
العالج الطبي.
وأع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات االس��ب��ان��ي��ة ت��س��ج��ي��ل م��ئ��ة وف����اة ليبلغ
َ
اإلج��م��ال��ي  291وت��س��ج��ي��ل أل���ف���ي إص���اب���ة ل��ت��ص��ب��ح حصيلة
اإلصابات النهائية .7753
وأم��سّ ،
سجلت إيطاليا أعلى معدل وفيات وإصابات منذ
انتشار الفيروس فيها ،حيث توفي  368خ�لال ي��وم واح��د
ليبلغ إجمالي الوفيات  1809وتصبح الحصيلة النهائية
لإلصابات . 24747

تدابير خليجية
ووسعت دول الخليج نطاق تدابيرها الحتواء الفيروس،
حيث قالت وسائل اع�لام سعودية ان اململكة ق��ررت إغالق
جميع املجمعات التجارية وامل��والت والحدائق والشواطئ
ف��ي جميع م��ن��اط��ق ال��س��ع��ودي��ة باستثناء م��ح�لات السوبر
ماركت والصيدليات.
ك��م��ا ش��م��ل��ت اإلج��������راءات االح���ت���رازي���ة م��ن��ع ال��ت��ج��م��ع��ات في
األم����اك����ن ال���ع���ام���ة امل��ف��ت��وح��ة وامل��غ��ل��ق��ة ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ح��دائ��ق
واألنشطة البرية وما في حكمها.
ج��اء ذل��ك بعدما أص��درت وزارة ال��ش��ؤون البلدية والقروية
لجميع األمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات
امل��م��ل��ك��ة ،ف���ي وق����ت س���اب���ق ،ق������رارًا ب���إغ�ل�اق ج��م��ي��ع األم���اك���ن
ّ
املجمعات
امل��خ ّ��ص��ص��ة ل�لأل��ع��اب واألن��ش��ط��ة الترفيهية ف��ي
التجارية وخارجها مؤقتًا.
ووف��ق وكالة رويترز فقد اتخذت الكويت والسعودية أشد
اإلجراءات صرامة بني دول مجلس التعاون الخليجي ،وذلك
بإيقاف رحالت الركاب الدولية.
وحظرت سلطنة عمان عمليات التعامل في البحر مع السفن

اإليرانية،وقالت وكالة األنباء العمانية إن السلطنة طلبت
من املراكب املكشوفة أن تتوقف على الفور عن التعامل في
البحر عبر السفن مع املراكب اإليرانية.
وانضمت دبي ،التي تعد مركزا إقليميا للسياحة واألعمال،
إلى بقية اإلم��ارات في إغ�لاق دور السينما وص��االت ألعاب
الفيديو والتمرينات الرياضية .وأغلقت أبوظبي الشواطئ
والحدائق العامة ،ودور السينما وصاالت
التمرينات الرياضية وص��االت ألعاب الفيديو .كما أغلقت
بورصة أبوظبي قاعات التداول.
ّ
وعلقت اإلمارات إصدار تأشيرات الدخول الجديدة اعتبارا
من  17الجاري بينما قيدت قطر إصدار التأشيرات.

عزل وطوارئ
وف����ي ال��ف��ل��ب�ين ،ب�����دأت ال��ع��اص��م��ة م��ان��ي�لا ع����زل ن��ف��س��ه��ا في
م��واج��ه��ة ف��ي��روس ك���ورون���ا ،مطبقة ب��ذل��ك اإلج������راءات التي
قررتها حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي.
وأغلقت الشرطة الطرق املؤدية إلى العاصمة التي يبلغ عدد
سكانها  12مليون شخص ،وتم إلغاء الرحالت الداخلية من
مانيال وإليها ،وحظرت التجمعات العامة شهرا .وسجلت
الفلبني  111حالة إصابة ،بما في ذلك ثماني وفيات.
وفي ليبيا ،قال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج،
إن ال��ح��ك��وم��ة أع��ل��ن��ت ح��ال��ة ال���ط���وارئ ب��س��ب��ب امل���خ���اوف من
فيروس كورونا وستغلق كل املنافذ الجوية والبحرية بدءا
من االثنني.
وقررت الحكومة الليتوانية فرض عزل باملنازل على جميع
امل��واط��ن�ين ف��ي ال��ب�لاد مل���دة أس��ب��وع�ين ف��ي م��ح��اول��ة ملكافحة
انتشار فيروس كورونا .وستدخل اإلج��راءات حيز التنفيذ
بداية من االثنني وستشمل إغالق حدود البالد أمام األجانب.

منع دخول
كما أعلنت حكومة األرجنتني منع دخول غير املقيمني فيها
ممن سافروا إلى الدول التي بها إصابات مرتفعة باملرض
في األيام األربعة عشر األخيرة ،ملدة  30يوما.
وقالت وزارة الصحة إن عدد حاالت العدوى في األرجنتني
بلغ  45حالة ارتفاعا من  21حالة في  12الجاري.
وأكدت الحكومة الكولومبية أنها ستطرد أربعة أوروبيني
ل��خ��رق��ه��م إج������راءات ال���ع���زل ال��ص��ح��ي اإلج����ب����اري ،وذل����ك بعد
ساعات من إغالق حدودها مع فنزويال.

العزل الذاتي
وأم������رت اس���ت���رال���ي���ا ج��م��ي��ع األج����ان����ب ال���ق���ادم�ي�ن إل����ى ال��ب�لاد
بااللتزام بالعزل الذاتي.
وأف����اد س��ك��وت م��وري��س��ون رئ��ي��س ال�����وزراء ب���أن ع��ل��ى جميع
املسافرين القادمني من دول مصابة عزل أنفسهم  14يومًا

من خلف القضبان ..الحديقة البرتقالية في روما مقفرة من روادها بعد إغالق جميع المتنزهات في المدينة أمس (أ ف ب)

اعتبارًا من منتصف ليل األحد ،وبأنه سيتم منع استقبال
السفن السياحية األجنبية ملدة  30يومًا ،في ضوء ارتفاع
الحاالت املنسوبة ملصادر ع��دوى خارجية .وتماثل أحدث
القيود األسترالية ما أعلنته نيوزيلندا ،السبت .وسجلت
أستراليا أكثر من  250إصابة بالفيروس ،وثالث وفيات.
وش���ددت الصني فحص املسافرين ال��دول��ي�ين ال��ق��ادم�ين إلى
م��ط��ار ب��ك�ين ،بعد أن ف��اق ع��دد ح���االت اإلص��اب��ة ال����واردة من
ال���خ���ارج ع���دد ح����االت ال���ع���دوى امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��ي��وم ال��ث��ان��ي على
التوالي.

تكنولوجيا التتبع
من جانبه ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو
إن إسرائيل ستستخدم تكنولوجيا التتبع املستخدمة في
مكافحة اإلره��اب ،وستعمل على وقف النشاط االقتصادي
جزئيًا من أجل تقليل مخاطر اإلصابة بالفيروس إلى أدنى
حد ممكن.
وأضاف في مؤتمر صحافي بالقدس إن تكنولوجيا التتبع
عبر اإلنترنت ستستخدم في تحديد أماكن وجود من كانوا
على اتصال بأي شخص يحمل الفيروس على أن يخضع
ذلك ملوافقة مجلس الوزراء.
وب����دأت ك��وري��ا ال��ج��ن��وب��ي��ة إخ��ض��اع ال��زائ��ري��ن ال��ق��ادم�ين من
فرنسا وأمل��ان��ي��ا وبريطانيا وإسبانيا وه��ول��ن��دا لفحوص
أشد صرامة بعد فرض قيود مماثلة على الصني وإيطاليا
وإيران.
وبخالف قياس ح��رارة القادمني من ه��ذه ال��دول في املطار،
س��ي��ك��ون عليهم ت��ن��زي��ل تطبيق إل��ك��ت��رون��ي أع��دت��ه حكومة
كوريا الجنوبية على الهواتف املحمولة لإلبالغ من خالله
عن أي أعراض تتعلق بالفيروس بصفة يومية.

كورونا يرجئ محاكمة نتانياهو
نتانياهو في معضلة تشكيل الحكومة فقط ،بل أفاده
يبدو أن وباء كورونا لم يخدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
ُ
حتى على املستوى الشخصي ،فبسبب املخاوف من تفشي الفيروس ،أرجئت ،أمس ،محاكمته ملدة شهرين ،بعدما
كان من املقرر أن تبدأ غدًا ،على ما أعلنت محكمة القدس .وأوردت املحكمة في بيان« :في ضوء انتشار كورونا ،وبناء
على التعليمات التي تحصر عمل املحاكم بالحاالت الطارئة فقط ،قررنا إرجاء الجلسة األولى إلى  24مايو .»2020
وذكر مكتب نتانياهو ،أمس ،أن رئيس الوزراء خضع لفحص للتحقق من عدم إصابته بالفيروس كإجراء احترازي،
رغم عدم ظهور أي أعراض عليه قبل الخضوع للفحص .وكما استفاد نتانياهو من الفيروس في محاكمته ،حاول
توظيفه سياسيا من قبل ،حيث دعا إلى تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية ملدة  6أشهر للتصدي للوباء.

«لبنان تحت التعبئة العامة» ..طوارئ صحية لمواجهة «كورونا»
بيروت  -أنديرا مطر
ف���ي إط�����ار االس���ت���ن���ف���ار مل���واج���ه���ة وب�����اء ك����ورون����ا ،أع��ل��ن��ت
ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة خ��ط��ة ط������وارئ ص��ح��ي��ة مل��واج��ه��ة
فيروس كورونا.
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة م��ي��ش��ال ع���ون ت��وج��ه ق��ب��ي��ل ان��ع��ق��اد
ج��ل��س��ة ال��ح��ك��وم��ة ب��ك��ل��م��ة ال���ى ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين داع���ي���ا إي��اه��م
ال�����ى االل�����ت�����زام ب���ال���وع���ي وال���ت���وج���ي���ه���ات ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ي
ّ
تتولى الجهات الرسمية والطبية واإلعالمية نشرها،
وم��وض��ح��ا ان «ال��وق��ت ل��ي��س لتسجيل ال��ن��ق��اط وت��ب��ادل
االتهامات ،كما أن��ه ليس األوان لالستثمار السياسي،
موال أو معارض».
فهذا الوباء ال يميز بني ّ ٍ
ولفت عون الى أن كال منا «مدعو أن يواصل عمله ،من
منزله ،بالطريقة التي ي��راه��ا مناسبة ،فتستمر عجلة
التحصيل للطالب ،والعمل للعامل ،وتبقى املؤسسات
حية وفاعلة قدر املستطاع.»..
وسبق انعقاد مجلس ال��وزراء اجتماع املجلس االعلى
للدفاع الذي قرر الطلب من الحكومة إعالن حالة التعبئة
العامة ملواجهة فيروس كورنا وفق مع ما تستلزمه من
خطط واحكام خاصة وتدابير.
وأش��ار أم�ين ع��ام املجلس ال��ل��واء الركن محمود األسمر
إل���ى أن رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة اع��ت��ب��ر أن ال��ح��ال��ة أصبحت
تؤلف حالة طوارئ ،في حني رأى رئيس الحكومة حسان

عنصران من المخابرات يأمران امرأتين بمغادرة الكورنيش البحري في بيروت أمس (ا ب)

دي����اب أن ال��وض��ع ال��ق��ائ��م ب���ات ي��س��ت��دع��ي خ��ط��وات أكثر
شمولية ،وذل��ك بعد ع��رض وزي��ر الصحة العامة حمد
ّ
ّ
واالستشفائية.
الصحية
حسن الوضع من الناحية
وات��ى تفعيل الحكومة اللبنانية اجراءاتها االحترازية
بعد تفشي فيروس كورونا بشكل سريع وتجاوز عدد
االصابات املئة في أقل من شهر .وبعدما تبني ان معدل
النمو اليومي للكورونا ف��ي لبنان ه��و  29باملئة وهو
أعلى من املعدل العاملي.

ول��ك��ن رغ���م ال��ت��ح��ذي��رات واالرش��������ادات امل��ت��ك��ررة الل��ت��زام
املواطنني منازلهم ،وتجنب التجمعات العامة حرصا
على سالمتهم ،شهد ك��ورن��ي��ش ب��ي��روت ال��ب��ح��ري امس
ت��ج��م��ع��ًا ك���ب���ي���رًا مل���واط���ن�ي�ن خ����رج����وا ل��ل��ت��ري��ض وال���ت���ن���زه
واالستمتاع بأشعة الشمس.
وب��ع��د ان��ت��ش��ار ص���ور ل��زح��م��ة ال��ك��ورن��ي��ش ع��ل��ى وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي ،توجهت شرطة بلدية بيروت الى
املكان وعمدت الى اخالء الكورنيش من املواطنني.

 113وفاة جديدة..
وإجمالي اإلصابات قرابة  14ألفاً

إيران :تحذير من ّ
تحول
مشهد إلى بؤرة للفيروس
نفى الرئيس اإليراني حسن روحاني،
أم��������س ،وج��������ود أي ن�������وع م�����ن ال���ح���ج���ر
ال����ص����ح����ي «ال اآلن ،وال أي����������ام ع��ي��د
ال��ن��وروز» ،التي تبدأ االس��ب��وع ال��ق��ادم،
مبينًا أن ال��خ��دم��ات ت��ق��دم للمواطنني
كاملعتاد.
وأك���د أن «ج��م��ي��ع امل��واط��ن�ين أح����رار في
مواصلة أعمالهم التجارية واليومية،
وأن��ه ال يحق لحكام األقاليم فرض أي
ق��ي��ود داخ���ل األق��ال��ي��م وامل��ح��اف��ظ��ات من
دون موافقة اللجنة الوطنية ملكافحة
كورونا فى طهران».
ورف����������ض روح�������ان�������ي س����اب����ق����ًا ال���ح���ج���ر
الصحي في أي مكان في إيران ،معتبرًا
أن ذل�����ك ي���زي���د م����خ����اوف ال����ن����اس وأن����ه
مؤامرة من الخارج.
م����ن ج���ه���ت���ه ،أع���ل���ن ك���ي���ان���ور ج��ه��ان��ب��ور
ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة الصحة ع��ن 113
وف������اة ج����دي����دة ب���ال���ف���ي���روس ،ف����ي أع��ل��ى
حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي
ال���وب���اء ف���ي ه����ذا ال��ب��ل��د ،م���ا ي���رف���ع ع��دد
الوفيات اإلجمالي إلى  .724وأف��اد عن
 1209ح��االت إص��اب��ة ج��دي��دة ،م��ا يرفع
إجمالي اإلصابات إلى .13938
وتحل إي��ران حاليًا في املرتبة الثالثة
ع�����امل�����ي�����ًا ،م�������ن ح�����ي�����ث ع���������دد ال�����وف�����ي�����ات
واإلص�����اب�����ات ،ب��ع��د إي��ط��ال��ي��ا ال��ث��ان��ي��ة،
والصني األولى.
ُ
ف��ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أغ��ل��ق ح���رم ضريح
اإلمام علي بن موسى الرضا في مدينة

روحاني يرفض مجدداً
الحجر الصحي :ال اآلن..
وال في «عيد النيروز»
مشهد ،أبرز مدينة مقدسة شيعية في
إي���ران ،أم���ام ال����زوار ،حتى إش��ع��ار آخ��ر،
ً
ع���م�ل�ا ب��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ح��ك��وم��ة مل��ك��اف��ح��ة
«كورونا».
وقبل تلك الخطوة ،حذر رئيس بلدية
م��ش��ه��د ،ع��اص��م��ة م��ح��اف��ظ��ة خ���راس���ان،
وث��ان��ي أك��ب��ر م��دي��ن��ة ف��ي إي�����ران ،محمد
رض��ا كالئي« :نقترب من ال��وب��اء العام
في مشهد».
م��ن جهة أخ���رى ،نقلت وك��ال��ة «إيسنا»
اإلي���ران���ي���ة ش��ب��ه ال��رس��م��ي��ة ع���ن محمد
ج�����واد م��ح��م��دي ن�����وري ،رئ���ي���س مكتب
ه����اش����م ك���ل���ب���اي���ك���ان���ي ،ع���ض���و م��ج��ل��س
الخبراء« :أصيب كلبايكاني بفيروس
ك��ورون��ا ،وه��و يخضع اآلن للمالحظة
الطبية ف��ي مستشفى شهيد بهشتي
ُ
في قم».
إلى ذلك ،قررت السلطات تأجيل الدورة
ال��ث��ان��ي��ة م���ن االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة
ل���ن���ح���و  5أش�����ه�����ر ع����ل����ى خ���ل���ف���ي���ة أزم�����ة
«كورونا»( .أ ف ب ،إيسنا ،العربية نت)

مستشفيات ألمانية تخصص
مواقف سيارات إلجراء الفحوص
ف������ي م����دي����ن����ة غ���������روس غ������ي������راو األمل����ان����ي����ة
ال���ص���غ���ي���رة ،ال ح���اج���ة إل�����ى ال����خ����روج م��ن
ال��س��ي��ارة للخضوع لفحص ال��ك��ش��ف عن
اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا املستجد ،إذ
يستقبل املستشفى امل��رض��ى املحتملني
في موقف ال��س��ي��ارات .ويكمن الهدف في
إمكان الخضوع للفحص ال�لازم للكشف
ع����ن اإلص�����اب�����ة ب����ه����ذا ال����ف����ي����روس ف����ي ظ��ل
تفشيه في أملانيا كما في أنحاء أوروب��ا
وال����ع����ال����م ،م����ع ال����ح����د م����ن خ���ط���ر ان���ت���ق���ال
العدوى إلى طواقم العمل وبقية املرضى.
وت��ق��ول روك��س��ان��ا س���اور رئ��ي��س��ة األط��ب��اء
ف����ي امل���س���ت���ش���ف���ى ل����وك����ال����ة ف����ران����س ب���رس
«األوض������اع االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة تتطلب حلوال
استثنائية».
وم���ن���ذ م��ط��ل��ع ال���ش���ه���ر ال�����ج�����اري ،ي��ح��ص��ل
م�����رض�����ى ق�����د ي����ك����ون����ون م����ص����اب��ي�ن ،ب��ع��د
اس��ت��ش��ارة ه��ات��ف��ي��ة م���ع ال��ط��ب��ي��ب امل��ع��ال��ج

وال���س���ل���ط���ات ال��ص��ح��ي��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ،على
موعد إلجراء فحص.
وبعد ركن السيارة في مكان محدد على
م��س��اف��ة أم��ت��ار م��ن امل��ب��ن��ى ،ي��ق��ت��رب طبيب
ب��ب��زة واق��ي��ة وق��ن��اع وق��ف��ازي��ن م��ن امل��ط��اط.
وتوضح مديرة املستشفى إيريكا راب أن
سحب العينات من الفم أو األن��ف يجري
عبر النافذة ثم «يمكن للمريض العودة
إلى املنزل».
وي��ص��در املختبر ال��ن��ت��ائ��ج ف��ي  24ساعة
ُ
وي���ع���ل���م امل����ري����ض امل���ع���ن���ي ب���ه���ا م����ن خ�ل�ال
اتصال هاتفي.
وت���ض���ي���ف س��������اور «س����ه����ول����ة ه������ذا األم�����ر
وسرعته تروقان كثيرا للناس».
ك���ذل���ك ،اس��ت��ح��دث��ت م��س��ت��ش��ف��ي��ات أمل��ان��ي��ة
أخ��رى فحوصا عبر «خدمة السيارات»،
على غرار ما ُيعتمد في كوريا الجنوبية
والواليات املتحدة وبريطانيا( .أ ف ب)
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هل تنجح اإلستراتيجية الجريئة في مواجهة «كورونا»؟

خطة «مناعة القطيع» البريطانية ليست غبية!
اختلفت بريطانيا عن بقية دول العالم في تعاملها مع
أزم��ة ك��ورون��ا .فرئيس ال ��وزراء بوريس جونسون صدم
ال�ش�ع��ب ع�ن��دم��ا ق��ال «ي�ت�ع�ين ع�ل��ى ال�ع��ائ�لات االس�ت�ع��داد
لفقد أحبائها قبل أوانهم» .ومنذ بداية انتشار الفيروس
ف��ي ال �ب�ل�اد ت�ت�ب��ع ال �ح �ك��وم��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
بسيطة ج� ً�دا تتمثل ف��ي محاولة اح�ت��واء تفشي امل��رض
ثم تأخير انتشاره على نطاق واسع بقدر اإلمكان .ولكن
اآلن تستعد الحكومة لتطبيق استراتيجية جديدة تم
تطويرها من قبل كبار املستشارين العلميني ،تقوم على
فكرة السماح للفيروس بإصابة نحو  %60من الشعب.
فبما أنه من غير املرجح أن يتم تصنيع لقاح للفيروس
قبل عام من اآلن ،فال يوجد أمام صناع القرار في جميع
دول العالم سوى خيارين :إما محاولة محاصرة العدوى
وال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ان�ت�ش��اره��ا إل��ى أن تختفي ،ك�م��ا تفعل
العديد من ال��دول االن ،وإما السماح للمرض باالنتشار
بطريقة مدروسة ليصيب جميع السكان وتتكون لديهم
لاً
مناعة تحول دون إصابتهم به مستقب .
مشكلة النهج األول ،ال��ذي يبدو أن الصني نجحت فيه
إل��ى ح��د كبير ،ه��و أن��ه ت�ت��رك ال�ب�لاد أم��ام اح�ت�م��ال ع��ودة
ً
الفيروس لالنتشار م��رة أخ��رى ،ولكن بشكل أكثر عنفا
ب�م�ج��رد أن ت�خ�ف��ف ال ��دول ��ة م��ن ال �ق �ي��ود ال �ت��ي ف��رض�ت�ه��ا،
وه�ن��اك احتمال ان يتحول «ك��ورون��ا» ل�ع��دوى موسمية
كاإلنفلونزا العادية.
ه ��ذا ب��ال�ض�ب��ط م��ا دف ��ع ب��ري�ط��ان�ي��ا للتفكير ب�ج��دي��ة في
النهج الثاني .ويقول السير باتريك فاالنس ،وهو كبير
املستشارين العلميني للحكومة البريطانية إن��ه يرجح
ً
ً
ً
مشيرا إلى أن أكثر
موسميا،
فيروسا
أن يصبح كورونا
ما يخشاه هو أن يعود الفيروس لالنتشار م��رة أخرى
بشكل يصيب قدرة القطاع الصحي البريطاني بالشلل.
وأض ��اف ف��االن��س أن ال�ح�ك��وم��ة ال ت��ري��د ق�م��ع ال�ف�ي��روس،
ً
موضحا أن
وإنما السماح باالنتشار ولكن بشكل ُمدار،
الخطة البريطانية تستهدف أن يصاب نحو  %60من
سكان بريطانيا بالفيروس لكي تتحقق «مناعة القطيع»
التي ستحول دون عودة انتشار املرض مرة أخرى.
هذا يعني أن الحكومة البريطانية تريد أن يصاب نحو
ً
 40مليونا من سكانها بفيروس ك��ورون��ا الجديد ،لكي
يكتسب هؤالء مناعة مضادة له تحول دون إصابتهم به
مرة أخرى ،وهو ما سيحد من انتشار الفيروس ويحمي
ً
الـ 26مليونا الباقني.

«البقاء لألصلح»
وي ��رى ال�ب�ع��ض أن ه��ذه ال�خ�ط��ة ت�م�ث��ل استراتيجية
«ال � �ب � �ق� ��اء ل�ل��أص � �ل� ��ح» ،ف� �ه ��ي ت � �ع� ��رض امل� �ج� �م ��وع ��ات

سائحات يرتدين كمامات وقاية من «كورونا» خالل تصويرهن تغيير الحرس خارج قصر باكنغهام في لندن أمس (أ ف ب)

ال �ض �ع �ي �ف��ة ،م �ث��ل ك �ب��ار ال �س��ن وال �ع �ج ��زة وأص �ح��اب
املناعة الضعيفة ،لخطر أك�ب��ر بكثير .وع�ب��ر تويتر
ي ��رد ال��دك �ت��ور أن �ت��ون��ي ك��وس�ت�ي�ل��و ط�ب�ي��ب األط �ف��ال،
واملدير العام السابق ملنظمة الصحة العاملية ومدير
معهد الصحة العاملية بكلية لندن الجامعية ،على
خ�ط��ة «م�ن��اع��ة ال�ق�ط�ي��ع» ق��ائ�لا :ت�ه��دف استراتيجية
ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ب�ع�ك��س ج�م�ي��ع ال � ��دول ،إل ��ى ب �ن��اء مناعة
القطيع من خالل السماح بانتشار الفيروس بشكل
منتظم ،م��ا س�ي��ؤدي لتمكنها م��ن منع ان�ت�ش��ار آخر
للوباء في غضون عدة أشهر.
وأض � ��اف «ه� ��ذه ث�م��ان�ي��ة ت� �س ��اؤالت ح ��ول اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
مناعة القطيع:
 .1هل ستعوق الحكومة جهود تحجيم الوباء الحالي،
وتسبب حاالت عدوى وموت في املدى القريب؟
 .2هل ستضعف من أنظمة احتواء الوباء (االختبار،
والفحص ،والتصوير اإلشعاعي ،والعزل)؟

انتقادات كبيرة للخطة :تهدد
حياة الماليين من كبار السن
 .3ه��ل ي��ؤدي الفيروس إل��ى مناعة قطيع قوية أم أنه
مثل فيروس اإلنفلونزا الذي تظهر منه سالالت جديدة
كل عام مما يتطلب أخذ لقاحات متكررة؟
 .4أال ت �ص �ط��دم اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م �ن��اع��ة ال �ق �ط �ي��ع م��ع
سياسات منظمة الصحة العاملية؟
 .5أال ينبغي لنا أن ننتظر لنرى موقف الصني؟ فقد
ن�ج�ح��وا ف��ي ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال��وب��اء ب�ع��د  7أس��اب �ي��ع من
الجهود القومية الهائلة .ماذا عن مناعة القطيع لديهم؟

السعودية ..تورط قضاة وضباط
في قضايا فساد
ب� ��اش� ��رت ه �ي �ئ��ة ال ��رق ��اب ��ة وم� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ف� �س ��اد ف��ي
السعودية عددًا من القضايا التأديبية والجنائية
ال�ت��ي ت��دخ��ل ض�م��ن اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا ،ح�ي��ث ب��اش��رت
بإجراءات التحقيق اإلداري مع  219موظفًا نتيجة
اإلخالل بواجبات الوظيفة العامة.
كما ب��اش��رت إج ��راءات التحقيق الجنائي وسماع
أق ��وال  674شخصًا ت��م إي�ق��اف  298شخصًا منهم،
وفقًا لنظام اإلج ��راءات الجزائية ،لتوجيه االتهام
ب�ح�ق�ه��م ف ��ي ق �ض��اي��ا ف �س��اد م��ال��ي وإداري تمثلت
في جرائم ال��رش��وة ،واخ�ت�لاس وتبديد امل��ال العام،
واس �ت �غ�لال ال �ن �ف��وذ ال��وظ �ي �ف��ي ،وس ��وء االس�ت�ع�م��ال
اإلداري ،وبلغ إجمالي املبالغ التي ّ
أقر بها املتهمون
 379مليون ري��ال ،وج��ار العمل على إحالتهم إلى
املحكمة املختصة.
وب �ح �س��ب وك��ال��ة األن �ب ��اء ال �س �ع��ودي��ة «واس» ،فقد

أظهرت نتائج التحقيقات ألبرز القضايا ما يلي:
 استغالل  16شخصًا ،منهم  8ضباط أحدهم برتبةلواء ،وضباط متقاعدون ،للعقود الحكومية بوزارة
الدفاع ،وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل األموال.
 ج��رائ��م ف �س��اد م��ال��ي وإداري متمثلة ب��اس�ت�غ�لالعقود باملديرية العامة للشؤون الصحية باملنطقة
الشرقية من قبل  21شخصًا ،من بينهم امرأتان و3
مقيمني.
 ت ��ورط  9م �س��ؤول�ين ف��ي ج��ام�ع��ة امل �ع��رف��ة األه�ل�ي��ةبمنطقة ال��ري��اض ،وف��ي إح��دى البلديات ،وموظف
سابق بوزارة التعليم ،بقضايا فساد مالي وإداري
ومخالفة األنظمة والتعليمات نتجت عنه أض��رار
جسيمة ف��ي مبنى الجامعة تسببت ف��ي إص��اب��ات
ووفيات.
 -استغالل النفوذ الوظيفي وال��رش��وة م��ن ِقبل 14

شخصًا ،منهم  3ض�ب��اط برتبة عقيد ،و 4آخ��رون
م��ن م�ن�س��وب��ي ق�ط��اع��ات وزارة ال��داخ�ل�ي��ة باملنطقة
الشرقية.
 استغالل النفوذ الوظيفي وال��رش��وة م��ن ِقبل 15شخصًا من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة
الداخلية.
�اض متلبسًا أث�ن��اء تسلمه مبلغا ماليا
 ضبط ق� ٍ(رش� � � ��وة) ل �ل�إخ �ل�ال ب ��واج� �ب ��ات ال��وظ �ي �ف��ة ال �ع��ام��ة،
�اض آخ ��ر ن �ف��وذه ال��وظ�ي�ف��ي وتسلمه
واس �ت �غ�لال ق � ٍ
مبالغ مالية (رشوة) ،وذلك بعد استكمال إجراءات
القبض والتوقيف من املجلس األعلى للقضاء.
 القبض بالجرم املشهود على ضابط برتبة مقدمفي أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء تسلمه مبلغا
م��ال�ي��ا (رش� ��وة) م�ق��اب��ل إخ�لال��ه ب��واج �ب��ات الوظيفة
العامة.

نصف مليون قتيل وماليين الالجئين وجيوش تتنافس

سوريا بال أمل في العام العاشر للحرب
أم ��س ،دخ�ل��ت ال �ح��رب ف��ي س��وري��ا عامها
ال� �ع ��اش ��ر ،ح �ي ��ث ل� ��م ت �ف �ل��ح ك� ��ل ال �ج �ه��ود
الدولية في التوصل إلى تسوية سياسية
ُ
ل�ل�ن��زاع ،ت��وق��ف م�ع��ان��اة امل��دن�ي�ين ،ف��ي بلد
ي�ش�ه��د م ��أس ��اة إن �س��ان �ي��ة ه��ائ �ل��ة ودم� ��ارًا
واسعًا.
وح � � �ي � ��ن ان � � ��دل� � � �ع � � ��ت االح � � �ت � � �ج� � ��اج� � ��ات
ال�س�ل�م�ي��ة م�ن�ت�ص��ف م� ��ارس  ،2011لم
ي �ت �خ� ّ�ي��ل امل� �ت� �ظ ��اه ��رون أن م �ط��ال �ب �ه��م
ب��ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وال �ح��ري��ات ستكون
ُم�ق� ِّ�دم��ة ألك�ب��ر ح��روب ال�ق��رن ال� �ـ ،21وأن
حراكهم الذي سرعان ما واجهته قوات
األم��ن التابعة للنظام بالقوة والقمع،
ّ
سيتحول ح��رب��ًا م��دم��رة ،ت�ش��ارك فيها
أط� � ��راف ع � ��دة ،خ �ص��وص��ًا م ��ع ص �ع��ود
نفوذ التنظيمات اإلرهابية.
بعد م��رور تسع س�ن��وات ،ما زال الرئيس
ب�ش��ار االس ��د ع�ل��ى رأس ال�س�ل�ط��ة ،وب��ات��ت
ّ
ق ��وات ��ه ،ال �ت��ي ت��دخ �ل��ت روس� �ي ��ا ع�س�ك��ري��ًا
مل �ص �ل �ح �ت �ه��ا ع � ��ام  2015وت �ت �ل �ق��ى دع �م��ًا
إي��ران �ي��ًا ،ت�س�ي�ط��ر ع�ل��ى س�ب�ع�ين ف��ي امل�ئ��ة
م��ن مساحة ال�ب�لاد ،وتعمل على توسيع
ن�ط��اق سيطرتها ،وآخ��ر م��ا حققته ُّ
تقدم
إس �ت��رات �ي �ج��ي ف��ي م�ح��اف�ظ��ة إدل � ��ب ،حيث
ُس�ج�ل��ت أس ��وأ ك��ارث��ة إن�س��ان�ي��ة م�ن��ذ ب��دء
االح � �ت � �ج� ��اج� ��ات ،وف � �ق ��ًا ل ��وك ��ال ��ة األن � �ب ��اء
الفرنسية.
ويتزامن دخ��ول ال�ث��ورة عامها العاشر

املشهد العسكري

سورية نازحة تحمل صورة عائلية في قرية البردكولي في ريف إدلب (أ.ف.ب)

مع بدء روسيا الداعمة لألسد ،وتركيا
ال��داع �م��ة ل�ف�ص��ائ��ل م �ع��ارض��ة ،دوري� ��ات
م�ش�ت��رك��ة ألول م ��رة ف��ي إدل� ��ب ،تطبيقًا
ل��وق��ف ن� ��ار ت� ّ
�وص �ل �ت��ا إل� �ي ��ه ،دخ� ��ل حيز
ال �ت �ن �ف �ي��ذ األس � �ب � ��وع امل � ��اض � ��ي ،وأوق � ��ف
ه �ج ��وم ��ًا ت �س � ّ�ب ��ب ب � �ف� ��رار ن �ح ��و م �ل �ي��ون
شخص ،في أكبر موجة نزوح منذ بدء
االحتجاجات.

نصف مليون قتيل
ت �ش �ي��ر ت� �ق ��دي ��رات إل� ��ى أن ال� �ح ��رب أودت
ب� �ح� �ي ��اة م� ��ا ال ي� �ق ��ل ع� ��ن ن� �ص ��ف م �ل �ي��ون

َّ
شخص ،وخلفت عددًا كبيرًا من الجرحى
ً
وامل�ع� ّ�وق�ين ،فضال ع��ن ع�ش��رات اآلالف من
املعتقلني واملفقودين.
كذلك ،تشير األمم املتحدة إلى نزوح أكثر
من ستة ماليني سوري داخل البالد ،يقيم
ع��دد كبير منهم في مخيمات عشوائية،
في حني بات أكثر من  5.6ماليني سوري
الج� �ئ�ي�ن ب� � ��دول أخ � � ��رى ،ال س �ي �م��ا ل �ب �ن��ان
وتركيا واألردن.
وأل �ح �ق��ت ال �ح ��رب دم � ��ارًا ك �ب �ي �رًا ب��امل �ن��ازل
واألب� �ن� �ي ��ة وال �ب �ن ��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة وامل � � ��دارس
واملستشفيات ،واستنزفت االقتصاد.

ّ
وتحولت سوريا إلى ساحة تتبارز على
جبهاتها جيوش دولية ضخمة ،وتنشط
ف �ي �ه��ا ال � �ي� ��وم خ �م �س��ة ج� �ي ��وش ن �ظ��ام �ي��ة
ع �ل��ى األق � � ��ل ،غ �ي��ر امل �ج �م ��وع ��ات امل�ح�ل�ي��ة
أو ال �خ��ارج �ي��ة ال �ص �غ �ي��رة امل��وال �ي��ة ل�ه��ذه
الجهة أو تلك ،ولكل ق��وة دول�ي��ةٍ أهدافها
ومصالحها الخاصة .فينتشر إيرانيون
م ��ن ق � ��وات ال� �ح ��رس ال � �ث ��وري وم �ق��ات �ل��ون
ل �ب �ن��ان �ي��ون وع ��راق� �ي ��ون ،وق � ��وات روس �ي��ة
ب �ط��ائ��رات �ه��ا وع �س �ك��ري �ي �ه��ا ،ف ��ي م�ن��اط��ق
سيطرة قوات النظام.
أما في شمال شرقي البالد فتنتشر قوات
أميركية بمناطق سيطرة األكراد ،كذلك ال
ُّ
تكف الطائرات الحربية اإلسرائيلية عن
اختراق األجواء واستهداف مواقع لجيش
األس ��د أو للمقاتلني اإلي��ران �ي�ين و«ح��زب
اهلل» ،وهدفها املعلن منع اإلي��ران�ي�ين من
ترسيخ وجودهم.
ف��ي ح�ي�ن ت�س�ي�ط��ر ال� �ق ��وات ال �ت��رك �ي��ة على
منطقة حدودية واسعة بسوريا ،وتنشر
قواتها في إدلب.
ولطاملا ك��رر نظام األس��د عزمه استعادة
السيطرة على جميع املناطق الخارجة عن
سيطرته بالقوة أو عن طريق املفاوضات،
في حني فشلت جهود املجتمع الدولي في
تسوية النزاع سياسيًا.

 .6من دون خطة حشد قومي لالبتعاد االجتماعي ،هل
الحكومة البريطانية تبني استراتيجيتها على الدالئل
أم أنها مبنية على النماذج فقط؟
 .7م��ن الناحية الوقائية أال ينبغي أن نبذل قصارى

ج�ه��دن��ا ل�ل�ق�ض��اء ع�ل��ى ه ��ذا ال��وب��اء ف��ي امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة
م��ن خ�ل�ال ال�ت�ع�ب�ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة ع �ل��ى ج�م�ي��ع امل �س �ت��وي��ات،
واس �ت �خ��دام ج�م�ي��ع ال�ت��داب�ي��ر ال��وق��ائ�ي��ة امل�م�ك�ن��ة ،ونقلق
بشأن مناعة القطيع الحقا عندما يتوافر لدينا املزيد
من الدالئل؟
 .8اللقاحات تعد الطريقة األكثر أمانا للوصول إلى
مناعة القطيع ،فهي تتفادى املخاطر املرتبطة باملرض
ن�ف�س��ه .ه��ل م��ن األخ �ل��اق ت�ب�ن��ي س�ي��اس��ة ت �ه��دد ض�ح��اي��ا
حاليني في سبيل فائدة مستقبلية غير مؤكدة»؟

التضحية بالبعض ليعيش الكل
وبما أن التقديرات الحالية تشير إلى أن معدل وفيات

«ك ��ورون ��ا» ي�ق�ت��رب م��ن  %2.3ب�ي�ن�م��ا ي�ب�ل��غ م �ع��دل من
يتعرضون ملضاعفات شديدة نحو  ،%19فإن الخطة
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ي�م�ك��ن أن ت ��ؤدي إل ��ى وف ��اة م��ا ي �ق��رب من
مليون شخص ،باإلضافة إلى تعرض نحو  8ماليني
لخطر املعاناة من مضاعفات تحتاج إلى رعاية طبية
فائقة.
السيناريو املثالي لهذه الخطة هو أن يصيب الفيروس
ف �ق��ط األش � �خ ��اص األك� �ث ��ر ق � ��درة ع �ل��ى ت �ح �م��ل أع ��راض ��ه،
ً
ولكن ال يوجد ما يضمن ع��دم إصابة كبار السن أيضا
بالفيروس ،حيث إنهم األكثر عرضة للوفاة بسببه .وإذا
ل��م تجد الحكومة طريقة للحيلولة دون إص��اب��ة ه��ؤالء
ً
عمليا أنهم سيصبحون ضحايا
ب��امل��رض ،فهذا يعني
تلك الخطة أو ثمن تنفيذها.
ويشير الخبراء إلى أنه قد يكون من املستحيل ً
تماما أن
تتمكن الحكومة من عزل الضعفاء أمام املرض ،أو حتى
لاً
التعرف عليهم أص  .وهذا ما دفع وزيرالتنمية الدولية
البريطاني السابق روري ستيوارت إلى مهاجمة الخطة
ًل�اً
ق��ائ� «إن املنطق الكامن وراء خطة الحكومة ه��و أنها
تفضل م��وت ع��دد م��ن ال�ن��اس ف��ي وق��ت مبكر على موت
ً
املزيد منهم الحقا».
ً
ً
وأص��در  245م��ن العلماء بيانا مشتركا استنكروا فيه
خطة الحكومة ،مشيرين إلى أن الحكومة بذلك تخاطر
بالتسبب في فقدان اآلالف لحياتهم.
لكن في املقابل ،دعم خبراء آخرون توجه الحكومة .فقد
صرح كبير الباحثني في جامعة ساوثهامبتون ،مايكل
ًل�اً
ه�ي��د ق��ائ� «إن خ�ط��ة اململكة امل�ت�ح��دة م��دع��وم��ة ب��األدل��ة
امل�ن��اس�ب��ة ل�ل�س�ي��اق امل �ح �ل��ي» ،م�ش�ي� ً�را إل��ى أن «م��ا تفعله
البلدان األخ��رى مع سكانها الذين لديهم ع��ادات ثقافية
واجتماعية مختلفة ال يعني أن بريطانيا تفعل الشيء
الخطأ».
ول��م ت�س�ل��م ال�خ�ط��ة م��ن االن �ت �ق��ادات م��ن ق�ب��ل شخصيات
داخ��ل ح��زب املحافظني الحاكم .ف��وزي��ر الصحة السابق
جيريمي ه��ان��ت أب ��دى قلقه إزاء ت��أج�ي��ل ات �خ��اذ تدابير
أكثر صرامة ،مثل إغالق املدارس .وقال هانت انه يشعر
بالقلق ألن الحكومة ل��م تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية،
«ف�ه��ي تسمح ل�ل�م��دارس ب��ال�ب�ق��اء مفتوحة والتجمعات
الكبيرة تستمر بشكل طبيعي .رد اململكة املتحدة جعلها
(شاذة) باملقارنة مع الدول االخرى التي اتخذت إجراءات
أكثر قوة» ،يقول هانت.
وح �ت��ى اآلن ت �ب��دو اإلج � � ��راءات ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة م�ت��أرج�ح��ة.
فال خطة «مناعة القطيع» بقيت على حالها ،وال حالة
ال�ط��وارئ أعلنت في ال�ب�لاد ،على غ��رار ما ج��رى في دول
أوروبية أخرى.

بعد «باتريوت» ..قوات «النسور الزاعقة»

ماذا ّ
تحضر أميركا لميليشيات
إيران في العراق؟

واشنطن سترسل قوات «النسور الزاعقة» الفريدة في العالم إلى العراق

محرر الشؤون الدولية
على خلفية الهجمات املتبادلة بني الجيش األميركي
واملليشيات الشيعية في العراق ،املدعومة من إيران،
ب��دأت ال��والي��ات املتحدة تعزيز قواتها ف��ي املنطقة،
والتأكيد على أن�ه��ا ستحاسب ك��ل م��ن يمثل خطرًا
على أمن جنودها وحلفائها ،في ما يشي بتصعيد
كبير في املواجهة.
وأم ��س ،أف ��ادت وس��ائ��ل إع�ل�ام ع��راق�ي��ة ب��أن واشنطن
اتهمت ميليشيا «حركة النجباء» وضابطًا عراقيًا
برتبة لواء ،بالهجوم الذي استهدف ،السبت ،قاعدة
ال�ت��اج��ي شمالي ب �غ��داد ،وه��و ال�ث��ان��ي خ�لال أق��ل من
أسبوع.
وع �ق��ب ال �ه �ج��وم ،أوض �ح��ت ال�ب�ن�ت��اغ��ون أن  3ج�ن��ود
أميركيني أصيبوا بالقصف ،اثنان منهم حالتهما
خطيرة ،ويخضعان للعالج في مستشفى عسكري
ببغداد.

املحاسبة قادمة
وأح � � �ج � ��م ج � ��ون � ��اث � ��ان ه � ��وف� � �م � ��ان ،ال � �ن� ��اط� ��ق ب ��اس ��م
«البنتاغون» ،ع��ن التكهن بشأن ال��رد املحتمل على
هجوم «التاجي» الثاني ،لكنه ق��ال إن��ه «ال يمكن أن
ت�ه��اج�م��وا وت�ص�ي�ب��وا أف � ��رادًا م��ن ال�ج�ي��ش األم�ي��رك��ي
وتفلتوا ..سنحاسبهم».
وي��أت��ي اس �ت �ه��داف «ال �ت��اج��ي» األخ �ي��ر ع �ق��ب قصف
أميركي شديد ،فجر الجمعة ،ملواقع أمنية وعسكرية
ف��ي محافظات ع��راق�ي��ة ع��دة ،انتقامًا ملقتل جنديني
أم� �ي ��رك� �ي�ي�ن وآخ � � ��ر ب ��ري� �ط ��ان ��ي ،ب �ق �ص��ف اس �ت �ه��دف
«التاجي» مساء األربعاء املاضي.
وح�ي�ن�ه��ا ،ات �ه��م ال �ج �ن��رال ك�ي�ن�ي��ث م��اك �ي �ن��زي ،ق��ائ��د
ال �ق �ي��ادة امل��رك��زي��ة األم �ي��رك �ي��ة «ك �ت��ائ��ب ح ��زب اهلل»
العراقي بالهجوم ،موضحًا أنها «مرتبطة بشكل

واشنطن تتهم «النجباء»
بقصف «التاجي» :سنحاسبهم
وثيق بطهران» .وأمل��ح إلى تغيير قواعد االشتباك
املعمول بها سابقًا.
وأف � ��اد م��اك �ي �ن��زي ب ��أن ب �ل�اده ب �ص��دد إرس � ��ال أن�ظ�م��ة
الدفاع الصاروخية «باتريوت» إلى العراق لحماية
ق��وات �ه��ا ه �ن��اك م��ن ال �ص��واري��خ ال�ب��ال�س�ت�ي��ة ال �ت��ي من
املمكن أن تستخدمها إيران.
ك�م��ا أش ��ار إل��ى أن ال�ج�ي��ش األم �ي��رك��ي ل��دي��ه حاملتا
ط��ائ��رات تعمالن ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،م��ا يمثل أول
استخدام مزدوج موسع للحامالت في املنطقة منذ
سنوات ،وتحديدا منذ .2012
وأض � ��اف م��اك �ي �ن��زي أن ح��ام �ل �ت��ي ال �ط ��ائ ��رات ال�ل�ت�ين
تعمالن حاليا في املنطقة هما «يو إس إس دوايت
أيزنهاور» و«يو إس إس هاري ترومان».
في سياق متصل ،نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية،
ع��ن م �ص��ادر ع��راق �ي��ة أم �ن �ي��ة ،أن ال� �ق ��وات األم�ي��رك�ي��ة
الهجومية الجوية في طريقها إل��ى ال�ع��راق .وذك��رت
أن هذه القوات ،وهي الوحيدة من نوعها في العالم،
وت�ح�م��ل اس ��م «ال �ف��رق��ة  ،»101س�ت�ت�ب��ادل امل��واق��ع مع
أخرى في العراق ،وذلك بعد التصعيد األخير الذي
استهدف معسكر التاجي.
وأشارت الوكالة إلى وجود قوات من املشاة «املارينز»
ستكون بجانب تلك القوات في القاعدة ذاتها .يشار
إلى أن هذه القوات تلقب أيضا بـ«النسور الزاعقة»،
وك��ان��ت ال��والي��ات املتحدة استخدمتها ض��د العراق
بحرب الخليج.

26

ً
عضوا في لجنة التطوير بـ«الفيبا»
التالتلي
وقع اختيار االتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا) على املدير الفني في اتحاد كرة السلة ومدرب
منتخبنا الوطني االول التونسي عادل التالتلي لعضوية لجنة تطوير اللعبة بـ«الفيبا» والتي
تضم نخبة من ابرز مدربي العالم .ويعتبر التالتلي هو املدرب العربي واالفريقي الوحيد في هذه
اللجنة بعد ان تم اختياره ملا له من سيرة ذاتية قوية وفكر تدريبي مميز.
وهنأ رئيس االتحاد رشيد العنزي امل��درب التالتلي على اختياره من قبل االتحاد الدولي وهذه
الثقة الكبيرة ،مشيرًا ال��ى ان ه��ذا األم��ر ان دل فإنما ي��دل على حسن اختيار االتحاد ال��ذي اختار
التالتلي من بني ع��دة م��درب�ين ،الن رؤي��ة االت��ح��اد كانت تناسب التالتلي مع ه��ذه املرحلة املليئة
بالتحديات أبرزها العودة من االيقاف.
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فليطح« :األولمبية»
تستطلع رؤية االتحادات
أكد حمود فليطح املدير العام للهيئة العامة
ل���ل���ري���اض���ة ان ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل ع���ل���ى م���راع���اة
مصلحة األندية واالت��ح��ادات الرياضية في
ظ��ل ال��ظ��روف الحالية التي تمر بها البالد.
وقال عقب انتهاء االجتماع الذي عقد أمس
ب���ح���ض���ور ك����ل م����ن اس�����د ت���ق���ي ن���ائ���ب رئ��ي��س
مجلس ادارة ال��ه��ي��ئ��ة ،وال��ش��ي��خ ف��ه��د ناصر
ص���ب���اح االح����م����د رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة االومل���ب���ي���ة
الكويتية ،والدكتور صقر امل�لا نائب املدير
ال��ع��ام للهيئة ل��ق��ط��اع ال��ري��اض��ة التنافسية،
وح��س�ين املسلم أم�ين س��ر اللجنة األومل��ب��ي��ة،
ان���ه ت��م تكليف ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة الكويتية
بمخاطبة جميع االت��ح��ادات الرياضية بما
فيها اتحاد كرة القدم ملعرفة مدى انعكاس
قرار إيقاف النشاط الرياضي على املسابقات
امل���ح���ل���ي���ة ب��س��ب��ب ت��ف��ش��ي ف����ي����روس ك���ورون���ا

ً
تكريما للفقيد
جائزة عيسى بن راشد..

العربي والسالمية في لقاء سابق

تأجيل عمومية الكرة إلى  29مارس

العربي ينهي عقود مدربي المراحل السنية
حكم عبد المولى
ط����ال����ب ام��ي��ن س����ر ال�����ن�����ادي ال���ع���رب���ي ف����ؤاد
امل��زي��دي بانهاء امل��وس��م الرياضي ف��ي ظل
ت��داع��ي��ات ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا وق��رار
اللجنة االوملبية الكويتية بتوقف النشاط
الرياضي ،واق��ت��رح امل��زي��دي استئنافه في
بداية سبتمبر املقبل.
من جانبه ،قال عضو مجلس ادارة النادي
ال��ع��رب��ي ع��ل��ي ات���ش ان امل��ج��ل��س ق���رر ان��ه��اء
عقود جميع مدربي االلعاب الرياضية في
امل��راح��ل السنية بعد ق���رار ت��وق��ف النشاط
ال��ري��اض��ي .واض����اف ان امل��وس��م ال��ري��اض��ي
ق��ارب على االنتهاء وال داع��ي الستئنافه،
خ��اص��ة ان وج���ود امل���درب�ي�ن م��ن دون عمل

يشكل عبئا ماليا ،وان االولوية االهتمام
بالجانب التعليمي لالعبني ف��ي امل��راح��ل
ال��س��ن��ي��ة ف��ي ح���ال اس��ت��ئ��ن��اف ال���دراس���ة في
ظل ضيق الوقت امام الطالب وانشغالهم
ب��االخ��ت��ب��ارات ،مضيفا ان ال��ج��ه��از الفني
للفريق االول ل��ك��رة ال��ق��دم م��ن��ح تعليمات
لالعبني بالتدريب منفردين في منازلهم
واستراحتهم من خالل االجهزة الرياضية.
وقال اتش ان االتحادات الرياضية يمكنها
استكمال جوالت منافسات املوسم الحالي
ال���ى ب��داي��ة امل��وس��م امل��ق��ب��ل ،م��ش��ي��را ال���ى ان��ه
من الصعب ان تستكمل املباريات حاليا،
حيث يحتاج ال�لاع��ب��ون واالج��ه��زة الفنية
الى اكثر من اسبوعني الستعادة الجانبني
الفني والبدني بشكل كامل.

م��ن ن��اح��ي��ة اخ���رى ،ق���ال ات���ش ان ال��ن��ادي
ال��ع��رب��ي ت��س��ل��م ك��ت��اب��ا م���ن ات���ح���اد ال��ك��رة
ب��ت��أج��ي��ل ع��م��وم��ي��ة ات���ح���اد ال���ك���رة امل��ق��رر
ع��ق��ده��ا غ����دا ال���ث�ل�اث���اء ال����ى  29ال���ج���اري
التزاما بقرار االوملبية ،مضيفا ان جدول
االع���م���ال ي��ت��ض��م��ن م��ق��ت��رح��ا م��ن  3ان��دي��ة
بتقليص ع��دد اع��ض��اء مجلس االت��ح��اد
ال���ى  7او  9اع��ض��اء ،وم��ق��ت��رح��ا اخ���ر من
ال��ن��ادي ال��ع��رب��ي ب��اع��ت��ب��ار ال�لاع��ب�ين غير
م���ح���ددي ال��ج��ن��س��ي��ة وم���وال���ي���د ال��ك��وي��ت
ك�لاع��ب�ين محليني ف��ي م��س��اب��ق��ات ال��ك��رة،
ف������ي ح���ي��ن ت�����ق�����دم ال����ق����ادس����ي����ة ب���م���ق���ت���رح
ب��زي��ادة ع��دد ال�لاع��ب�ين م��ن غير محددي
ال��ج��ن��س��ي��ة ال���ى ث�لاث��ة م���ع ت��ق��ل��ي��ص ع��دد
املحترفني الى .3

علي اتش

استمرار المنافسات من دون حضور جماهيري

«العين» يسقط أمام «الجزيرة»
فشل العني في استمرار تشديده الخناق
على شباب األهلي املتصدر بعد سقوطه
ام���ام مضيفه ال��ج��زي��رة  3 - 1ال��س��ب��ت في
ختام املرحلة التاسعة عشرة من الدوري
االم����ارات����ي ل��ك��رة ال���ق���دم ،ال����ذي ق���رر ات��ح��اد
اللعبة املحلي استمرار منافساته حسب
مواعيده املحددة سابقا.
وكان العني قلص الفارق مع شباب األهلي
في املرحلة املاضية الى  3نقاط ،لكنه فشل
ف��ي االب��ق��اء على نفس املسافة بخسارته
ام����ام ال���ج���زي���رة ال��ت��ي اوق���ف���ت رص���ي���ده في
املركز الثاني عند  37نقطة وبفارق ست
نقاط عن الفريق املتصدر ،الذي كان حقق
فوزا كبيرا على عجمان  2 - 5في افتتاح
املرحلة.
وب����دأ ال��ع�ين ال��ق��م��ة ال��ت��ي اق��ي��م��ت كغيرها
م���ن م���ب���اري���ات امل���رح���ل���ة م���ن دون ح��ض��ور
ال��ج��م��اه��ي��ر ب��س��ب��ب ال���خ���وف م���ن ان��ت��ش��ار
فيروس كورونا املستجد بقوة ،بافتتاح
التسجيل في الدقيقة  39عبر التوغولي
البا كودجو الذي عزز صدارته في ترتيب
الهدافني برصيد  18هدفا.
لكن عمر عبد الرحمن «ع��م��وري» الالعب
السابق للعني من  2006حتى  2019ادرك
التعادل للجزيرة (.)42
واك����م����ل ال����ع��ي�ن امل������ب������اراة ب���ع���ش���رة الع��ب�ين
بعد ط��رد بندر االح��ب��اب��ي ( ،)70ليستغل
ال���ج���زي���رة امل����وق����ف وي���س���ج���ل ه���دف�ي�ن ع��ب��ر
ال���ب���رازي���ل���ي ك��ي��ن��و ( )82وع���ل���ي م��ب��خ��وت
(.)90+4
واك���د ع��م��وري ان «ال��ف��وز على ال��ع�ين مهم
ج����دا وف����ي ت��وق��ي��ت ح����س����اس» ،م���ؤك���دًا ان
الجزيرة الذي يحتل املركز الثالث برصيد
 36نقطة «م��ازال في املنافسة ،ويملك امل
ال��ف��وز باللقب بشرط ال��ف��وز ف��ي مبارياته

مساء الخميس املاضي كان يومًا حزينًا على أهل
الخليج ،وتحديدًا الرياضيني ومحبي ك��رة القدم،
الذين تناقلوا خبر وفاة املغفور له الشيخ عيسى
ب��ن راش ��د ،غفر اهلل ل��ه ،غير مصدقني ه��ذا النبأ
املؤسف الذي آلم قلوب الكثيرين من الذين كانت
لهم ذكريات معه .نعم لم يكن رحيل ه��ذا الرجل
الكبير بقامته وتاريخه وعطائه سهال ،والذي كان
الى آخر أيامه يتابع ويسأل ويستقبل محبيه من
عشاقه من الرياضيني وجماهير الشعر والطرب
األص �ي��ل ب�ك�ل�م��ات ك�ل�م��ا سمعتها ت�ش�ع��ر ب��دفء
املشاعر وعمق املعاني.
ال��راح��ل ش�ي��خ ال��ري��اض��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،وح�ب�ي��ب كل
الع �ب ��ي ال �خ �ل �ي��ج م �ن��ذ ن� �ش ��أة ك � ��أس ال �خ �ل �ي��ج ف��ي
نسختها األول��ى ،التي استضافتها أرض مملكة
البحرين سنة  ،١٩٧٠بلد املرحوم طيب اهلل ثراه،
وه��و أح��د ث�لاث��ة م��ن ال��رج��ال ال �ب��ارزي��ن ،إذ قامت
واس�ت�م��رت دورات الخليج بسبب دع�م��ه املعنوي
الكبير لهذه البطولة م��ع رف��اق درب��ه رحمهم اهلل:
الشهيد فهد االحمد ،واملرحوم االمير فيصل بن
فهد ،غفر اهلل لهم جميعًا.
ونحن اليوم فقدنا قلبًا كبيرًا طيبًا حنونًا امتأل

بمشاعر النبل والحكمة وال�ع�ط��اء وك��ل الصفات
األخالقية الرائعة .الشيخ عيسى بن راش��د ،غفر
اهلل ل��ه وث�ب�ت��ه ع�ن��د ال �س��ؤال ،ل��ن ن�ن�س��اك ألن��ك علم
وأحد رموز دورات الخليج وأساسها القوي ،الذي
سيضل منارة لألجيال الخليجية.
وتاريخ هذا الرجل حافل باإلنجازات وحبه الكبير
وتواجده الدائم واملتواصل وحضوره هذه البطولة
عبر تاريخها منذ  ،1970ولم يكن غيابه عن آخر
بطولتني إال ألسباب صحية يعرفها الجميع ،وهو
محل تقدير عند كل الحكام والشعوب الخليجية
والعربية كافة.
تعازينا ال�ح��ارة ال��ى أسرته الكريمة ،وأن يلهمهم
اهلل الصبر والسلوان ،وإلى شعب البحرين الحبيب
وإلى كل محبيه.
وك��م أت�م�ن��ى م��ن االت �ح��اد الخليجي ان يخصص
ج��ائ��زة ب��اس��م امل��رح��وم الشيخ عيسى ب��ن راش��د،
تقدم في دورات الخليج تقديرًا وتكريمًا واحترامًا
ل�ك��ل م��ا ق��دم��ه خ�ل�ال ت��اري�خ��ه ال�ح��اف��ل ب��ال��ري��اض��ة
الخليجية.

سعد الحوطي

إيقاف النشاط الرياضي القطري
أعلنت اللجنة األوملبية القطرية رسميًا امس
االول ،إي��ق��اف جميع األنشطة الرياضية حتى
التاسع والعشرين من الشهر ال��ج��اري ،بسبب
تفسي فيروس كورونا املستجد.
وأص���درت اللجنة بيانا ذك��رت فيه «استكماال
ل���ل���ج���ه���ود ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا ال�����دول�����ة الت����خ����اذ ك��ل
اإلج������������راء ات االح�����ت�����رازي�����ة ل���ل���ح���د م�����ن ان���ت���ش���ار
ف��ي��روس ك��ورون��ا ،وتماشيا م��ع وزارة الصحة

العامة بتجنب التجمعات في األماكن العامة،
تقرر تعليق جميع األنشطة الرياضية املحلية
حتى التاسع والعشرين مارس الجاري»
ك��م��ا أع��ل��ن االت���ح���اد ال��ق��ط��ري ل��ك��رة ال��ق��دم رسميا
«إي��ق��اف جميع م��ب��اري��ات ك��رة ال��ق��دم ال��ت��ي تشمل
ك���أس األم��ي��ر وال�����دوري ودوري ال��درج��ة الثانية
ح��ت��ى ال��ت��اس��ع وال��ع��ش��ري��ن م��ن م���ارس ال���ج���اري».
(ا.ف.ب)

..وتعليقه في األردن
أعلنت اللجنة األوملبية األردنية امس االول تعليق
ك��ام��ل النشاط ال��ري��اض��ي ف��ي ال��ب�لاد حتى إشعار
آخر على خلفية تفشي فيروس كورونا املستجد.

وأت��ى ال��ق��رار في أعقاب خطوات حكومية أعلنها
رئ��ي��س ال������وزراء ع��م��ر ال������رزاز ب��ه��دف ال��ت��ع��ام��ل مع
فيروس «كوفيد( »-19ا.ف.ب)

ً
أيضا
..وفي مصر
أعلنت وزارة الشباب والرياضة املصرية امس
االول تعليق كل األنشطة الرياضية والشبابية
ب���ك���ل أن����واع����ه����ا وف������ي ج���م���ي���ع امل���ح���اف���ظ���ات مل���دة
أسبوعني اعتبارًا من امس االحد بسبب تفشي

جانب من لقاء «العين» و «الجزيرة»

السبع املتبقية وانتظار هدايا االخرين».
وت��ن��ت��ظ��ر ال���ج���زي���رة م��وق��ع��ة ص��ع��ب��ة أم���ام
مضيفه ال��ش��ارق��ة ف��ي امل��رح��ل��ة ال����ـ 20التي
ستقام في  20م��ارس الحالي بعدما قرر
االت���ح���اد االم���ارات���ي ل��ك��رة ال��ق��دم اس��ت��م��رار
منافسات الدوري بمواعيده السابقة على
ان يستمر اقامة مبارياته من دون حضور
الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.
واع����ل����ن االت����ح����اد اس���ت���م���رار «امل���س���اب���ق���ات
الخاصة بالفريق األول وف��ري��ق تحت 21

عاما حسب املواعيد امل��ح��ددة في ج��داول
امل��س��اب��ق��ات ،م���ع اخ����ذ ال��ت��داب��ي��ر ال��وق��ائ��ي��ة
واالجراءات االحترازية الالزمة واستمرار
تقييم الوضع مع الجهات املعنية».
وع�����زز ال����وح����دة م��وق��ع��ه ال����راب����ع بتخطيه
م���ض���ي���ف���ه ال�����ظ�����ف�����رة ب����ه����دف��ي�ن س��ج��ل��ه��م��ا
سيباستيان تيغالي ( )58والكونغولي
خ���وس���ي���ه م���وب���وك���و ( ،)74م���ق���اب���ل ه���دف
للبرازيلي جواو بيدرو(.)7
ورفع الوحدة رصيده الى  35نقطة مقابل

 29للظفرة الذي تراجع للمركز الثامن.
ك��م��ا ف���از ال��ش��ارق��ة ع��ل��ى مضيفه الفجيرة
ال��راب��ع بثالثة اه���داف سجلها البرازيلي
ماركوس فينسيوس ( )19وريان مينديز
من ال��رأس االخضر ( )75واالوزبكستاني
اوب��ات��ي��ك ش���وك���وروف ( ،)90وب��ن��ي ي��اس
على االتحاد كلباء بهدفني لالذربيجاني
ريتشارد أمليدا( 52من ركلة جزاء) ومحمد
الحمادي ( ،)90+2مقابل هدف للتوغولي
بينيل ماالبا ( 43من ركلة جزاء)(.ا.ف.ب)

«م�����ن ال����واض����ح أن���ن���ي ب������دأت ع�����ام 2020
بشكل سيئ ..لقد أثبتت االختبارات انها
إيجابية بالنسبة إلى الفيروس ،أشعر
أنني بحالة جيدة للغاية ،واآلن يتبقى
ف���ق���ط االه���ت���م���ام ب��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��س��ل��ط��ات
الصحية واملكوث في عزلة».
كذلك أعلن النادي األسباني عن إصابة
خمسة العبني بالفيروس.
ووف����ق����ا ل���ب���ي���ان ن���ش���ره امل����وق����ع ال��رس��م��ي
ل���ف���ال���ن���س���ي���ا ،ت����م ال���ك���ش���ف ع����ن  5ح����االت

إيجابية ،عقب إجراء اختبارات فيروس
ك��ورون��ا لالعبي الفريق األول والجهاز
الفني.
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن جميع املصابني
ي��ت��واج��دون ف��ي منازلهم بصحة جيدة،
ويطبقون إجراءات العزل.
وأعلنت راب��ط��ة الليغا الخميس ،وبعد
ُ
أن ك����ان م���ق���ررا أن ت��ل��ع��ب امل���ب���اري���ات من
دون جمهور ،انه «بالنظر إلى الظروف
امل��ع��روف��ة ه��ذا ال��ص��ب��اح (ال��خ��م��ي��س) ،في

اش������ارة ال����ى ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي ف���ي ري���ال
م��دري��د وال���ح���االت االي��ج��اب��ي��ة املحتملة
ف��ي أن��دي��ة أخ����رى ...ت��واف��ق ال��راب��ط��ة على
تعليق املباريات ملرحلتني على األقل».
ومن املتوقع أن يمتد التعليق ألكثر من
ال��ف��ت��رة امل��ع��ل��ن��ة ،وذل���ك ب��ع��د ارت��ف��اع ع��دد
ال���وف���ي���ات ف���ي أس��ب��ان��ي��ا ج�����راء ف��ي��روس
«ك��وف��ي��د  »19 -ال��ى  196م��ن أص��ل 6391
ح��ال��ة بحسب اإلع��ل�ان ال��رس��م��ي األخ��ي��ر
الذي صدر السبت.

فيروس كورونا املستجد ،بالتنسيق مع اللجنة
األومل��ب��ي��ة واالت���ح���ادات الرياضية ف��ي م��ا يخص
تدريبات املنتخبات القومية ال��ج��اري إع��داده��ا
الوملبياد طوكيو (.2020ا.ف.ب)

..وإصابة رئيس االتحاد الصربي
أعلن االتحاد الصربي لكرة القدم ام��س االول
إص���اب���ة رئ��ي��س��ه س�لاف��ي��ش��ا ك���وك���ي���زا ب��ف��ي��روس
ك��ورون��ا امل��س��ت��ج��د ،ع��ل��ى األرج����ح ف��ي إي��ط��ال��ي��ا،
وتم نقله الى املستشفى.
وجاء في بيان االتحادُ :
«وضع الرئيس تحت
رقابة طبية ،وهو بحالة جيدة».
ووف�����ق رئ���ي���س ال���ب�ل�اد أل���ك���س���ن���در ف��وت��ش��ي��ت��ش،
فقد ّ
تعرض كوكيزا ( 42عاما) للفيروس «في
ميالنو» ،حيث زارها أخيرا.

كورونا «يضرب» فالنسيا
أص��ب��ح األرج��ن��ت��ي��ن��ي إي��زي��ك��ي��ي��ل غ����اراي،
ال�����ذي ي���داف���ع ع���ن أل������وان ف��ال��ن��س��ي��ا ،أول
العب من دوري الدرجة األولى األسباني
لكرة القدم يعلن عن إصابته بفيروس
كورونا املستجد.
وج�����اء اإلع���ل��ان ع���ن اإلص����اب����ة ب��ف��ي��روس
«ك���وف���ي���د  ،»19 -ال�����ذي أدى إل����ى إرج����اء
ال������دوري األس��ب��ان��ي مل��رح��ل��ت�ين ع��ل��ى أق��ل
تقدير ،على لسان غ��اراي بالذات ،حيث
كتب ف��ي حسابه على م��وق��ع انستغرام

املستجد طبقا لقرار مجلس الوزراء واملقرر
حتى  29م��ارس ال��ج��اري ،بجانب استطالع
رؤية االتحادات في حال استمرار اإليقاف او
عودته بعد انتهاء املدة التي قررها مجلس
الوزراء ،خاصة ان معظم الالعبني في إجازة
إج��ب��اري��ة وال ت��وج��د ح��ص��ص ت��دري��ب��ي��ة في
األندية في الوقت الحالي.
وأض������������اف :س����ي����ك����ون ه����ن����اك اج����ت����م����اع اخ����ر
األس����ب����وع امل���ق���ب���ل مل��ن��اق��ش��ة ال����وض����ع ب��ش��ك��ل
أوس����������ع ب����ع����د وص����������ول ردود االت�������ح�������ادات
املعنية بحضور وزارة الصحة ،خاصة ان
ه��ن��اك ب��ع��ض االت����ح����ادات ان��ت��ه��ى موسمها
الرياضي ولن تتأثر بقرار اإليقاف ،والهدف
م���ن االج���ت���م���اع���ات ه���و وض����ع آل���ي���ة ل��ل��ح��ف��اظ
ع��ل��ى امل��س��اب��ق��ات امل��ح��ل��ي��ة وح���ق���وق االن���دي���ة
الرياضية.

غاراي أعلن إصابته بالفيروس

ق���ال ال��رئ��ي��س ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي« :ت��ح��دث��ن��ا
معًا .يشعر بحالة جيدة .كان في حجر صحي
ط���وال ال��وق��ت .ش��خ��ص��ان ك��ان��ا ع��ل��ى ات��ص��ال به
جاء ت فحوصهما سلبية».
وأصيب نحو  40شخصا حتى اآلن بالفيروس
في صربيا ،وفق السلطات.
ُ
ووف������ق إح����ص����اء ل���ـ���ـ «ف�����ران�����س ب�������رس» ،أص���ي���ب
ب���ال���ف���ي���روس أك���ث���ر م����ن  150أل�����ف ش���خ���ص ف��ي
العالم ،توفي منهم أكثر من ( .5700أ.ف.ب)
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الكرة األوروبية ..بين اإلرجاء واإللغاء
بدأت كرة القدم األوروبية تجد نفسها أمام سؤال يشق طريقه الى ساحة النقاش ،بعد إرجاء المنافسات لفترة
مؤقتة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد ،أال وهو :هل يتم إلغاء بطوالت موسم 2020/2019؟
بحلول م�س��اء الجمعة ،ب��ات��ت ال�ب�ط��والت الوطنية
ال �خ �م��س ال �ك �ب ��رى ف ��ي ال � �ق� ��ارة ال �ع �ج ��وز (أمل ��ان �ي ��ا،
إي �ط��ال �ي��ا ،ف��رن �س��ا ،أس �ب��ان �ي��ا وإن �ك �ل �ت��را) ،وال �ع��دي��د
غيرها ،معلقة حتى مطلع أبريل على األق��ل ،بعد
ال �ق �ي��ود ال �ك �ب �ي��رة ال� �ت ��ي ف��رض �ه��ا ت �ف �ش��ي ف �ي��روس
«كوفيد  ،»19 -واإلجراءات الصارمة املعتمدة للحد
من انتشار وب��اء أودى بخمسة آالف شخص على
األقل حتى اآلن.
وأضيف ذلك الى إرج��اء االتحاد األوروب��ي (ويفا)
امل�ب��اري��ات املقبلة ضمن مسابقتي األن��دي��ة (دوري
األبطال ويوروبا ليغ).
بعد هذه الخطوات ،بدأت الهيئات الكروية املعنية
بالتخطيط ملا بعد.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال�ت�ع�ل�ي��ق ي�ب�ق��ى م��ؤق �ت��ا ،ف��إن��ه
س �ي �ك��ون م�ف�ت��وح��ا ع�م�ل�ي��ا م��ا ل��م ي �ت��م ك �ب��ح ج�م��اح
الفيروس في األسابيع املقبلة ،التي تحمل معها
أي �ض��ا أس �ئ �ل��ة ع��ن م��واع �ي��د ك �ب �ي��رة م��رت �ق �ب��ة :ك��أس
أوروبا وكوبا أميركا (بني  12يونيو و 12يوليو)،
وأوملبياد طوكيو ( 24يوليو  9 -أغسطس).
املوعد األول سيكون مع اجتماع يتوقع أن يكون
فاصال لالتحاد األوروب��ي (ويفا) الثالثاء ،للبحث
في مصير مسابقتي األندية وكأس أوروبا ،وسط
ت��وق �ع��ات ب��إم �ك��ان إرج� ��اء األخ �ي��رة ال ��ى ع ��ام ،2021
وال �س �م��اح ت��ال�ي��ا ب��اس�ت�ك�م��ال ال �ب �ط��والت ال��وط�ن�ي��ة
واملسابقتني في يونيو .2020
ل�ك��ن ف��ي ان�ت�ظ��ار ذل ��ك ،ب��دأ ال�ح��دي��ث ع��ن اح�ت�م��االت
إلغاء املواسم ،وما يرافق ذلك من أسئلة صعبة :هل
يتم تتويج املتصدر؟ أي فرق تتأهل الى املسابقات
ال �ق��اري��ة؟ أي م�ن�ه��ا ت�ه�ب��ط ،وأي م�ن�ه��ا ت�ص�ع��د إل��ى
دوري األضواء؟
أسئلة أخ��رى ترتبط بالفرق نفسها :فمع تسجيل
ح��االت إصابة بالفيروس بني امل��درب�ين والالعبني
وال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي ،وم ��ا ي�ت�ط�ل�ب��ه م��ن ح �ج��ر صحي
ألسبوعني ،من يضمن قدرة الفرق على استئناف
املوسم في أبريل؟

 %75لعدم استكمال موسم إنكلترا
ش �ك �ل��ت إن �ك �ل �ت��را امل� �ف ��اج ��أة األك� �ب ��ر ف ��ي م��وض��وع

ال �ت �ع �ل �ي ��ق ..ف �ف ��ي ح �ي�ن ات � �خ� ��ذت ب � �ط� ��والت أخ� ��رى
إج��راءات شملت منع الجمهور أو إرج��اء مواعيد،
بقي ال��دوري املمتاز على ع��ادات��ه ،باستثناء لقاء
أرسنال ومانشستر سيتي الذي أرجئ بعد وضع
العبي النادي اللندني في الحجر الصحي.
لكن امل�ف��ارق��ة ان انكلترا نفسها ت�ب��دو األق ��رب في
مقاربة اإللغاء الكامل.
وب �ح �س��ب م ��ا أف � � ��ادت ش �ب �ك��ة «س� � �ك � ��اي» ،س�ي�ع�ق��د
م �م �ث �ل��ون ل�ل�أن ��دي ��ة ال� �ع� �ش ��ري ��ن ف� ��ي ال �ب��ري �م��رل �ي��غ
«اجتماعا طارئا الخميس لوضع الخطط ملا تبقى
من املوسم».
وأش ��ارت الشبكة ال��ى تباين آراء األن��دي��ة ب�ين من
ي��رى اس�ت�ك�م��ال ال� ��دوري ممكنا ق��ري�ب��ا ،وم��ن ي��رى
ض� � ��رورة ال �ت �ف �ك �ي��ر ج ��دي��ا ف ��ي إل� �غ ��اء ه� ��ذا امل��وس��م
والتحضير للمقبل.
ون �ق �ل��ت ع��ن م �ص��در ف��ي أح ��د األن ��دي ��ة ح��دي �ث��ه عن
«وجود فرصة بنسبة  75في املئة لعدم استكمال
هذا املوسم».
من جهتها ،نقلت صحيفة «ذا تايمز» عن رئيس
م�ج�ل��س إدارة االت� �ح ��اد اإلن �ك �ل �ي��زي غ��ري��غ ك�ل�ارك
اع�ت�ق��اده أن��ه ب��ات م��ن الصعوبة بمكان استكمال
امل ��وس ��م ،م ��ع م ��ا ي �ع �ن �ي��ه ذل� ��ك م ��ن س �ي �ن��اري��وه��ات
درام��ات�ي�ك�ي��ة ،ق��د ت�ص��ل إل��ى ح��د ح��رم��ان ليفربول
من التتويج بلقب يحلم به منذ ثالثني عاما ،وهو
أق��رب إل�ي��ه حاليا م��ن أي وق��ت م�ض��ى ،إذ يتصدر
الترتيب بفارق  25نقطة.
لكن هيئة االذاعة البريطانية (بي بي سي) قدمت
وج �ه��ة ن�ظ��ر م �غ��اي��رة ،اذ ن�ق�ل��ت ف��ي ت�ق��ري��ر ل�ه��ا ان
«إرادة ال��دوري��ات (بمختلف ال��درج��ات) وغالبية
األندية ،هو أال يحدث ذلك (اإللغاء)».
وتحدثت عن تعقيدات يسببها «قرار بهذا الحجم.
بطبيعة ال �ح��ال ،ال أح��د ي�ع��رف ال��ى م�ت��ى ستبقى
اللعبة متوقفة ..نحن أمام مجال غير مسبوق».
في إنكلترا ،أثار موقف ملسؤولة في نادي وست
ه��ام ج��دال تخطى ح ��دود امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،ولقي
صدى على الضفة األخرى لبحر املانش.
وكتبت نائبة رئيس النادي كارين برايدي مقاال
ف��ي صحيفة «ذا ص ��ن» ،ش ��ددت ف�ي��ه ع�ل��ى ان��ه «ال
يمكننا ت �ف��ادي اح �ت �م��ال ..ان ي�ع�ت�ب��ر ه ��ذا امل��وس��م

الغ�ي��ا ألن ال�لاع�ب�ين ال يمكنهم اللعب،
واملباريات ال يمكن ان تقام».

«ال أحد منا يعرف»
ف � ��ي م �خ �ت �ل ��ف ال � �ب � �ط� ��والت،
ت �ب��دو ال� �ص ��ورة م�ب�ه�م��ة ،ال
س� �ي� �م ��ا ان ع � ��وام � ��ل ع ��دة
ت ��دخ ��ل ف� ��ي ال �ح �س �ب��ان،
ومنها الخسائر املالية
ال �ق��اس �ي��ة ل �ع��دم إن�ه��اء
املوسم.
ت� �ب ��دو األم � � ��ور أك �ث��ر
ت� � �ع� � �ق� � �ي � ��دا ،ف � � ��ي ظ ��ل
ال� � �ت� � �ف � ��وق ال� �ص ��ري ��ح
ل�ل�ي�ف��رب��ول واللحظة
ال�ت��ي يتحينها لرفع
ال � � � � �ك� � � � ��أس ،م � � � ��ا دف� � ��ع
ب ��راي ��دي ال ��ى االع �ت��ذار
في مقالها من ليفربول
ألن إل � �غ� ��اء ال � � � ��دوري ق��د
يحرمه اللقب.
وعلى الرغم من تأكيدها ان
إل �غ��اء امل��وس��م «ل�ي��س الخيار
امل�ح�ب��ذ» ،ف��إن «ب��ي ب��ي س��ي» لم
تجزم بتتويج ليفربول «أي��ا تكن
ال �ظ��روف» ،معتبرة ان ح��رم��ان��ه ذل��ك
«سيكون قاسيا بشكل استثنائي على
رجال (املدرب األملاني) يورغن كلوب».
اخ�ت��ار األخ�ي��ر امل �ع��روف عنه شغفه الكبير على
أرض امللعب وخارجه ،ان يتوجه باسم النادي الى
جمهوره ،برسالة مطولة نشرت ليل الجمعة.
وح��ض كلوب املشجعني على اتخاذ كل التدابير
ل �ل��وق��اي��ة ،م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان� ��ه «ال � �ي� ��وم ،ك� ��رة ال �ق��دم
ومباريات كرة القدم ليست مهمة على اإلطالق».
وت��اب��ع ك�ل��وب ف��ي رسالته «ال أح��د منا ي�ع��رف في
ه��ذه اللحظة م��ا ستكون عليه النتيجة النهائية
(بشأن مستقبل ال��دوري اإلنكليزي) ،لكن كفريق
نحن على اقتناع بأن السلطات ستتخذ القرارات
بناء على رأي سليم وأخالقية».

«الدون» يحول فنادقه إلى مستشفيات
أكد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا
اه �ت �م��ام��ه ال �ب��ال��غ ب��امل�ج�ت�م��ع وخ��دم��ة ال �ن ��اس ،ح �ي��ث ق��رر
الالعب األسطورة تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها
ف��ي ال�ب��رت�غ��ال إل��ى مستشفيات للمساهمة ف��ي الجهود
املبذولة ملكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد .وقرر
رون��ال��دو تحويل الفنادق التي تحمل عالمته التجارية
«سي آر  »7إلى مستشفيات لعالج املرضى املصابني بهذا
الفيروس مجانا .كما قرر رونالدو أن يدفع رواتب األطباء
والعاملني بهذه املستشفيات من ماله الخاص.
وكان مهاجم يوفنتوس اإليطالي بعث الجمعة إلى جميع
املصابني بعدوى فيروس «كورونا» املستجد ،وطالبهم
بضرورة االنتباه وااللتزام بالتعليمات الصحية للخروج
من هذه األزمة التي يواجهها العالم.
وذك��ر رون��ال��دو على موقع انستغرام «العالم يمر بفترة
صعبة للغاية تتطلب أقصى عناية وانتباه منا جميعا».
ول ��م ي��وج��ه رون ��ال ��دو ال��رس��ال��ة ك�ل�اع��ب ك ��رة ق ��دم وإن �م��ا
كشخص ت��اب��ع ع��ن ك�ث��ب آخ��ر ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي أث ��رت في
العالم كله.
وق��ال رون��ال��دو «حماية األرواح البشرية يجب أن تكون
أهم من كل املصالح األخ��رى» .وينتمي ن��ادي يوفنتوس
إل��ى إح��دى أك�ث��ر امل�ن��اط��ق ت��أث��را ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ،حيث
تنتشر اإلصابات بالفيروس بشكل كبير.

«كورونا» يشل الرياضة

إصابة النجوم
ت �ع��رض ع� ��دد م ��ن ن �ج��وم ال� �ك ��رة ل�ل�إص��اب��ة ب �ف �ي��روس
كورونا ،كان آخرهم مايكل أرتيتا ،املدير الفني الحالي
لفريق أرسنال ،كما أعلن ن��ادي سامبدوريا اإليطالي
ل�ك��رة ال �ق��دم ارت �ف��اع ع��دد امل�ص��اب�ين ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد إل��ى  7العبني وطبيب ،باالضافة ال��ى العديد
من الالعبني حول العالم.

خسائر فنية
تتأثر األندية بتجميد النشاط الرياضي ،حيث يؤدي
ذل��ك ال��ى ارت�ب��اك فني ف��ي تجهيز وتحضير الالعبني
للمباريات ،وسيحتاج الالعبون إلى فترة اعداد جديدة
قبل استئناف املسابقة حال تجميدها لفترات طويلة.
رونالدو :حماية األرواح البشرية يجب أن تكون أهم من كل المصالح األخرى

املطبخ هو الحل

اللعب مع الحيوانات

أك��د خيمي كاستاييخو الع��ب م�ي�لان أن��ه يقضي أوق��ات
فراغه في املطبخ بالوقت الحالي ،وذلك في ظل جلوسه في
املنزل بمفرده.
وق��ال الالعب الشاب «أصبحت أجيد فنون الطبخ ،تعلمت
الكثير م��ن م�ه��ارات الطبخ م��ن خ�لال مكاملات الفيديو مع
والدتي ،التي شرحت لي كيفية الطبخ بمهارة» .من جانبه،
ن�ش��ر ت�ش�ي��ر إي�م��وب�ي�ل��ي ه ��داف ال � ��دوري اإلي �ط��ال��ي والع��ب
الت �س �ي��و ف �ي��دي��و م��ن خ�ل�ال��ه ح �س��اب��ه ع �ب��ر إن �س �ت �غ��رام مع
صديقته وهو يقوم بإعداد كعكة في املطبخ ،مؤكدًا سعادة
صديقته بسبب مساعدتها ف��ي واجباتها املنزلية خالل
األيام القليلة املاضية.

يعد كلب ليونيل ميسي بمنزلة واح��د م��ن أس��رة الالعب
األرجنتيني ،حيث تنشر أنتونيال روك��وزو زوج��ة الالعب
صورًا لكلبها بشكل يومي.
وأك��د أليكسيس سانشيز النجم ال��دول��ي التشيلي والع��ب
إنتر م�ي�لان ،أن��ه يلعب بشكل مستمر م��ع كالبه م��ن أجل
ت�ج��اوز م�ل��ل ف�ت��رة ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي .وي�ق�ض��ي ن�ج��وم إنتر
م �ي�لان ب��ال�ك��ام��ل ف �ت��رة ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ب�س�ب��ب م��واج�ه��ة
يوفنتوس ،ومن ثم اكتشاف عينة إيجابية لفيروس كورونا
لدى قلب دفاع السيدة العجوز دانييلي روغاني.
الع��ب آخ��ر ال يتوقف عن اللعب مع كالبه وه��و الكولومبي
خاميس رودري�غ�ي��ز الع��ب ري��ال م��دري��د ،وك��ذل��ك ال�ك��روات��ي
إيفان راكتيتش.

أعمال تجارية
ق��رر النجم الويلزي ال��دول��ي غ��اري��ث بيل السفر إل��ى مدينة
كارديف من أجل افتتاح ثاني مطاعمه في ويلز.
الع��ب ري��ال مدريد أك��د أن��ه لن يستمر في لعب ك��رة القدم
لفترة طويلة من العمر ،لذلك قرر البحث عن دخل آخر من
خالل االتجاه إلى «البزنس» واألعمال التجارية.

إيسكو «الرسام»!
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��رر إي�س�ك��و زم�ي�ل��ه ف��ي ص�ف��وف ال�ن��ادي
ال �ب �ح��ث ع��ن ه��واي��ة ج ��دي ��دة ،ح �ي��ث ن �ش��ر ل��وح��ة فنية
رس �م �ه��ا ب �ن �ف �س��ه ،ب�ي�ن�م��ا س � ��ارة س ��االم ��و ص��دي�ق�ت��ه
الشهيرة ق��ررت ق�ي��ادة حملة عبر حسابه ف��ي تويتر
ملطالبة الشعب األسباني بالجلوس في املنزل واتباع
تعليمات وزارة الصحة.
واس �ت �غ��ل ال �ع��دي��د م��ن ال �ن �ج��وم ف �ت��رة ال �ت��وق��ف الحالية
للتعافي م��ن اإلص��اب��ة ،مثل لويس س��واري��ز ،وعثمان
ديمبيلي ،وسيرجي روبيرتو ،ثالثي برشلونة ،بجانب
ثنائي ري��ال مدريد إيدين ه��ازارد وماركو أسينسيو
والعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا.

م��وق��ف تلقفه رئ�ي��س ن��ادي ل�ي��ون الفرنسي ج��ان-
ميشال أوالس ،ونشره عبر حسابه على «تويتر»
 ،ب �ع��د س ��اع ��ات م ��ن ج� ��دل أث� � ��اره ه ��و ب�ن�ف�س��ه إث��ر
ت�ص��ري�ح��ات لصحيفة «ل��و م��ون��د» دع��ا فيها ال��ى
إلغاء الدوري الفرنسي.
وح � ��ض أوالس ع �ل��ى إع �ل ��ان امل ��وس ��م «أب � �ي ��ض»،

�اد ،أو هبوط أي فريق
وبالتالي عدم تتويج أي ن� ٍ
الى الدرجة الثانية.
ّ
وع ��ل ��ق دي �م �ي �ت��ري ب��اي �ي��ت ،ن �ج��م م��رس�ي�ل�ي��ا ث��ان��ي
الترتيب ،عبر «تويتر» بالسؤال عما اذا كان أوالس
«ج ��دي ��ا» ،ب�ي�ن�م��ا رف ��ض م ��درب ن�ي��م ب��رن��ار ب�لاك��ار
الطرح «غير القابل للتصور ،وإن كان سيفيد نيم»
املهدد جديا بالهبوط للدرجة الثانية.

ألحق فيروس كورونا المستجد أضراراً جسيمة بالرياضة العالمية،
وبات الخطر األكبر عليها في القرن الحادي والعشرين ،بعدما اضطرت
الدوريات العالمية الى التجميد المؤقت خوفا على أرواح الجماهير
والالعبين ،كما تقرر تأجيل مباريات األجندة الدولية ،وإصابة العديد من
الالعبين بعدوى الفيروس القاتل.

َ
الح ْجر الصحي يكشف هوايات النجوم
ق��ام أب��رز ن�ج��وم ك��رة ال�ق��دم برحلة البحث ع��ن طريق
ل �ق �ض��اء أوق � ��ات ال � �ف ��راغ ،ف ��ي ظ ��ل ح �ص��ول م�ش��اه�ي��ر
الساحرة املستديرة على راح��ة إجبارية من أنديتهم
في ظل الخوف من تفشي فيروس كورونا في البالد.
وك ��ان االت �ح��اد األوروب� ��ي (ال�ي��وي�ف��ا) أع�ل��ن ع��ن تعليق
بطولتي دوري األبطال األوروب��ي وال��دوري األوروب��ي،
بينما تم تأجيل أغلب الدوريات األوروبية الكبرى من
أجل اتباع اإلجراءات الوقائية للحد من خطورة انتشار
«كورونا» .ويقضي نجوم الكرة األوروبية في الوقت
الحالي حالة من العزلة في منازلهم ،وه��و ما تسبب
في إع�لان النجم الفرنسي كريم بنزيمة الع��ب ريال
م��دري��د ع��ن ش�ع��وره بامللل الشديد .وق��ال بنزيمة في
فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام «موجود
ف��ي م�ن��زل��ي بسبب ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ،ال ي��وج��د ش��يء
ألقوم به».
وطلبت األندية من العبيها الحفاظ على اللياقة البدنية
من خالل ممارسة تدريبات خاصة في املنزل ،بجانب
ت �ن��اول ال �غ��ذاء ال�ص�ح��ي لينشر ال�ع��دي��د م��ن ال�لاع�ب�ين
فيديوهات للتدريبات بشكل يومي من داخل املنزل.

صدى في فرنسا

!

من رياضة إلى أخرى

تشامبرلين يرقص وصديقته

نشر ماتياس دي ليخت قلب دف��اع يوفنتوس فيديو وهو
يلعب تنس الطاولة مع صديقته في منزله بمدينة تورينو
في إيطاليا .امل��داف��ع الهولندي أك��د حبه للعب تنس الطاولة
في املنزل ،وأنها الهواية التي يستطيع من خاللها نسيان
التوقف عن لعب كرة القدم.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ف �ض��ل أل �ي �ك��س ت�ش��ام�ب��رل�ين م �ت��وس��ط م �ي��دان
ليفربول ،تعلم الرقص من خالل صديقته بييري إدواردو،
بينما نشر لورينزو إنسيني نجم ن��ادي نابولي فيديو له
وهو يغني في املنزل لقضاء وقت الفراغ.

البث الفضائي
يكبد ه��ذا االرت �ب��اك ف��ي دوري� ��ات وم�س��اب�ق��ات ك��رة ال�ق��دم
ال �ش ��رك ��ات ،ال �ت��ي ت�س�ت�ث�م��ر ف ��ي م �ج��ال ال �ب��ث ال �ف�ض��ائ��ي،
خسائر مادية فادحة بعد إلغاء عدد من املباريات وتجميد
الدوريات والغموض الذي يحيط بالبطوالت املستقبلية.

أسعار التذاكر
اض� �ط ��رت أن ��دي ��ة ع ��دي ��دة ال� ��ى إع� � ��ادة أس� �ع ��ار ال �ت��ذاك��ر
ل�ل�ج�م��اه�ي��ر ب �ع��دم��ا ت��وص��ل ب�ع�ض�ه��ا ال� ��ى ق � ��رار منع
الجماهير من دخ��ول املالعب ،قبل أن يتفاقم الوضع
وت�ض�ط��ر ال ��ى ت�ج�م�ي��د م�س��اب�ق��ات�ه��ا ال ��ى إش �ع��ار آخ��ر
وحدوث انفراجه فيما يخص الوضع الراهن.

إلغاء البطوالت
تسبب انتشار فيروس ك��ورون��ا في إلغاء العديد من
ب�ط��والت التنس وال�ت��زل��ج ،وك��ان آخ��ره��ا إل�غ��اء بطوالت
املصارعة وال�ج��ودو لجميع بطوالت التأهيل األوملبية
ف��ي ت �ق��وي��م االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل �ل �ج��ودو ،وذل� ��ك ل�ت��داب�ي��ر
السالمة العامة في جميع أنحاء العالم.

السياحة الرياضية
ت��أث��رت السياحة الرياضية بسبب ق��رار بعض ال��دول
بمنع جماهيرها من السفر رفقة فرقها في املسابقات
املختلفة ،ال��ى ج��ان��ب إي�ق��اف بعض ال��رح�لات م��ن دول
إل��ى دول أخ��رى ،وم��ن ضمنها سفر البعثات وال�ف��رق
للمشاركة في بطوالت العالم املختلفة.

غياب الجماهير
ك��ان ق��رار خ��وض املباريات في بعض ال��دوري��ات خلف
ً
األب��واب املوصدة ح�لا مبدئيًا من جانب بعض ال��دول،
ورغم ذلك تأثرت الكرة في هذه البلدان بغياب الجماهير
ال�لاع��ب رق��م واح ��د ف��ي أي م �ب��اراة ،وخ ��وض ال�ل�ق��اءات
الكروية في مالعب صامتة كالقبور.

استثمارات األندية
ت��راج�ع��ت أس�ه��م واس �ت �ث �م��ارات ال�ع��دي��د م��ن أن��دي��ة العالم
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،وق� ��ال رئ �ي��س ب��رش �ل��ون��ة ان ن��ادي��ه
سيخسر  6م�لاي�ين ي ��ورو ع�ل��ى إث��ر ق ��رار ح��رم��ان��ه من
جماهيره مل�ب��ارات�ين فقط ب��ال��دوري ،إض��اف��ة ال��ى م�ب��اراة
أوروبية ،كما كشفت دراس��ة إنكليزية عن تراجع هائل
ب�ق�ي�م��ة م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د خ�ل�ال األس��اب �ي��ع ال�ث�لاث�ي��ة
األخيرة ،بعد بدء انتشار فيروس كورونا ،حيث قالت إن
قيمة مانشستر يونايتد قلت بمقدار نصف مليار باوند
خالل الفترة األخيرة ،وهو مؤشر خطير لتراجع قيمة
االس�ت�ث�م��ارات بعالم ك��رة ال�ق��دم ،ووج��ود م�خ��اوف حول
إمكانية استمرار األزمات الرياضية بعد أزمة كورونا.

األجندة الدولية
مؤخرًا ،وفي ظل تداعيات خطر كورونا ،أعلن االتحاد
ال��دول��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ،ع��ن تأجيل ك��ل امل�ب��اري��ات املؤهلة
لكأس العالم  2022والتي كانت مقررة في الفترة من
 23وحتى  30م��ارس ال�ج��اري بسبب تفشي فيروس
كورونا.

األطباء يحذرون األندية اإليطالية
ّ
ح� � ��ذر أط � �ب� ��اء ال � � � ��دوري اإلي� �ط ��ال ��ي ل� �ك ��رة ال �ق ��دم
باإلجماع من ع��ودة األندية إل��ى التمارين ،بعد
ارتفاع عدد املصابني بفيروس كورونا املستجد
إلى عشرة في «سيري أ».
وج ��اء ف��ي ب�ي��ان األط �ب��اء «ي�ع� ّ�ب��ر أط �ب��اء ال ��دوري
اإلي�ط��ال��ي ع��ن م�خ��اوف�ه��م العميقة ب�ش��أن صحة
م��وظ �ف��ي األن ��دي ��ة ب �ح ��ال اس �ت �ئ �ن��اف ال �ت �م��اري��ن
والتجمعات قريبا».
أض��اف «ل��ذل��ك ينصح األط �ب��اء ب��اإلج�م��اع بعدم
استئناف التمارين ،حتى حدوث تحسن واضح
بحال الطوارئ».
وأصيب أربعة أعضاء من فيورنتينا بالفيروس

إل� ��ى امل �ه��اج��م ال �ص��رب��ي دوش� � ��ان ف�لاه��وف�ي�ت��ش
ومعالج فيزيائي في النادي.
وج � ��اءت ف �ح��وص م��داف��ع ي��وف �ن �ت��وس دان�ي�ي�ل��ي
روغ ��ان ��ي إي �ج��اب �ي��ة م�ط�ل��ع األس� �ب ��وع ،إل ��ى ستة
العبني من سمبدوريا ،آخرهم فابيو ديباولي
السبت.
كتب العب الوسط البالغ  22عاما على انستغرام
«مرحبا ايها االصدقاء ..لالسف اصبت بفيروس
كوفيد  ..19 -اري��د ان اؤك��د لكم ان��ي بخير! هذا
الوحش الخفي يضربنا بشكل عشوائي».
وت��م تعليق م�ن��اف�س��ات ال� ��دوري االي �ط��ال��ي وك��ل
الرياضات في البالد حتى  3أبريل.
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الرطوبة
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دافئ وتظهر بعض السحب المتفرقة
والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية
إلى معتدلة السرعة ( 6ـــ  26كلم /ساعة).

أعلى مد
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أدنى جزر

3.22 4.38

11.44 10.29 4.05 5.01
ً
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ً
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ً
صباحا

فجر

الصــــالة

مساءً

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

عصر
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شروق

مغرب

7.13 11.57
ظهر

عشاء

كالم الناس
عبدالله بشارة

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

تقاليدنا واألزمة
قرر مجلس ال��وزراء عام  ،2018بعد كارثة األمطار ،تكوين لجنة
هدفها التحوط من وقوع األزمات من خالل «بناء منظومة» للحد
من املخاطر ،ال��ى جانب وض��ع خطط مسبقة ملواجهة أي أزم��ة أو
كارثة واملخاطر الناتجة عنها ،من خالل سرعة التنسيق والتعاون
وتنفيذ الخطط بني الجهات املعنية بالدولة.
وهذا كالم جميل وعظيم ومستحق.
وأضافت مصادر املجلس حينها ان إدارة األزمات ال تنتظر وقوع
األزم��ة ،وألن الحد من آث��ار أي أزم��ة ال يتم حينما تحدث ،وتالفي
اآلث��ار الناجمة عن األزم��ات ال يكون من خ�لال انتظار رد الفعل،
ول�ك��ن ي�ك��ون أي�ض��ا م��ن خ�ل�ال ال�ت�ص��ور امل�س�ب��ق ل�ه��ا واالس�ت�ع��داد
املبكر لحدوثها.
ون �ج��اح اللجنة يتطلب ك �ف��اءة ال�ع�ن��اص��ر ال�ب�ش��ري��ة ال�ت��ي يستعان
بها ،وتكوين ق��اع��دة متميزة م��ن ال �ك��وادر التطوعية ف��ي مجاالت
الطوارئ واألزمات والكوارث لدعم الجهود الحكومية للحفاظ على
األرواح واملمتلكات العامة ومساندتها ،فضال عن تحديث األجهزة
واألدوات ال�لازم��ة طبقا ألح��دث ال�ت�ط��ورات العاملية بما ي�ت��واءم مع
طبيعة ال �ك��وارث واألزم ��ات س��واء الطبيعية أو غير الطبيعية ،مع
تأكيد أهمية توافر املعلومات.
وهذا كالم أجمل.
ويستكمل الخبر نفسه بقيام مجلس ال� ��وزراء بتحديد أسماء
أعضاء اللجنة ،وبينهم من يستحقون منا كل احترام ،حيث وفر
لغير حامليها جوازات سفر خاصة ومكافآت مجزية .كما حرص
املجلس على أن تضم اللجنة ممثلني عن الوزارات املعنية واإلدارات
الحكومية وممثلني أيضا عن املحافظات وبعض الهيئات التي لها
عالقة.
انتهى الكالم الرائع.
ولكن بعد ما يزيد على العام لم تقم اللجنة بشيء يذكر سوى
ال�ق�ي��ام ف��ي يوليو  2019ب��زي��ارة ،تحت ق�ي��ادة اب��ن رئ�ي��س ال ��وزراء

أرواحنا
سورها..
اصرارنا نورها
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حول الجامعة العربية ..وأمينها
حينها ،لبريطانيا لالطالع على أحدث التطورات في مجال إدارة
األزمات وتخطيطها لالستجابة الفعالة في حاالت الطوارئ ،ودعم
عملية تبادل املعلومات واكتساب الخبرات العاملية في هذا املجال.
وق��د ضم الوفد ،إضافة ال��ى وكيل الشؤون األمنية واالقتصادية
و«ش��ؤون االلتماسات» (!) بديوان رئيس مجلس ال��وزراء ،رئيس
األرك ��ان ال�ع��ام��ة ،ووك �ي��ل ال��داخ�ل�ي��ة ،ووك �ي��ل ال �ح��رس ،،وم��دي��ر ع��ام
اإلط �ف��اء ،ح�ي��ث ق��ام��وا ه�ن��اك ب��إج��راء م�ب��اح�ث��ات أم�ن�ي��ة وعسكرية
ن��اج�ح��ة م��ع ال�ج��ان��ب ال�ب��ري�ط��ان��ي ،وش�م�ل��ت ج��ول��ة ال��وف��د اسكتلندا
وغيرها.
ك�م��ا تضمنت ل �ق��اءات ال��وف��د زي ��ارة للجنة األم ��ن واالس�ت�خ�ب��ارات
واالل �ت �ق��اء ب��أم�ين س��ر ل�ج�ن��ة ال �ط ��وارئ امل�خ�ت�ص��ة ب�ت�ق��دي��م ال�ح�ل��ول
واألب�ح��اث ،حيث استمع الوفد إل��ى إيجاز عن اإلج��راءات الوقائية
املتخذة والتدخل السريع بمعالجة الخلل وأساليب العمل واألنظمة
املستخدمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من تقليل الخسائر.
وت��م ع��رض إي�ج��از ع��ن كلية تخطيط ال �ط��وارئ ،حيث تعرف على
دوره��ا في إدارة الطوارئ واألزم��ات واستمرارية األعمال واإلدارة
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،وال�ت��دري��ب على كيفية االج� ��راءات بتقليل الخسائر
ال�ع��ام��ة وت�ق��دي��م االس �ت �ش��ارات ،وي�ض��م امل��رك��ز خ�ب��راء ف��ي األزم��ات
وال� �ك ��وارث ي�ع�م�ل��ون ع��ن ك�ث��ب م��ع امل�ن�ظ�م��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وي�ق��دم��ون
الخدمات للقطاعني العام والخاص في اململكة املتحدة وأنحاء العالم.
هذا كان كل ما سمعناه وعرفناه عن اللجنة وعملها.
وفجأة تدخل البالد بكاملها في أزمة بحجم الكارثة ،وهي األكبر
بعد ك��ارث��ة ال�غ��زو ،وم��ع ه��ذا ل��م يسمع أح��د شيئا ع��ن عمل لجنة
األزمات ،وربما السبب أن هذا ليس عملها ،أو أن دورها لم يحن؟
نتمنى أن نسمع تفسيرا أو تبريرا من أحد أعضائها ،وبينهم من
نحب ونحترم ،لهذا الغياب الكبير .وال يعني ذلك اعتراضي على
طريقة إدارة األزمة حاليا ،فهي األفضل في ظل قدراتنا على العمل
وفي االختيار.

لفت نظري ما جاء في املؤتمر الصحافي ،الذي عقده األمني العام للجامعة
العربية السيد أحمد أبوالغيط ،بعد انتهاء لقاء وزراء الخارجية العرب،
الذي عقد في القاهرة منذ أسبوعني ،الذي تحدث بنغمة إحباط واضحة
حول واق��ع الجامعة العربية ،وليست هذه امل��رة األول��ى التي يتحدث األمني
العام بشيء من العتاب وبكثير من االحباط وبقليل من األمل ،ولم تختلف
ه��ذه املقاطع حتى في أحاديثه في اللقاءات مع مختلف امل�ش��ارب ،وأذك��ر
جيدًا أنني في آخر لقاء معه في مؤتمر بأبوظبي ،اقترحت عليه عقد ندوة
صغيرة ومغلقة في مقر الجامعة العربية ،يشارك فيها مواطنون عرب
غير رسميني من جميع الدول ،لتشريح الواقع الذي يشكو منه ،وربما تأتي
منه بعض الحلول الواقعية ،لكنه رد علي بأن الجامعة ال تملك امليزانية لهذا
اللقاء  -رغم أن اللقاء محصور في مقرها مع استعداد الكثيرين لتحمل
االقامة والسفر -فجاء تعليقه مؤكدا تردد بعض الدول في دفع التزاماتها
في انعكاس للمنظور السلبي للدول األعضاء.
قلت له بصراحة ان الجامعة العربية كانت أفضل من الدول األعضاء في
التزامها بمبادئ امليثاق ،مشيرًا إل��ى مواقف ال��دول األعضاء في فشلها
بإدانة الغزو العراقي على دولة الكويت عام  ،1990ومنذ ذلك اليوم األسود
ان�ح�س��راالي�م��ان بهيبة ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ورص �ي��ده��ا ف��ي وق��ف ال �ع��دوان
والتصدي له ،وب��رزت االرادة العربية املهلهلة في تحدي الغزو ،وانحسر
وهج الجامعة وانخفضت معانيها السياسية وتكسرت صالبة مبادئها،
وك ��ان امل �ت��وق��ع ط ��رد امل �ع �ت��دي م��ن ع�ض��وي��ة ال�ج��ام�ع��ة وال�ت�ش�ه�ي��ر بعمله،
ومعاملته كعضو منبوذ ،وبدال من ذلك االجراء ،طلعت أصوات تدافع عن
الغزو وأص��وات تتمايل طربا ل��ه ،وأخ��رى تتحايل على املشاعر بالحلول
العربية ،ومجموعة أخرى اختارت الجلوس على الناصيتني.
وربما كانت املشاعر املتدفقة واملتعارضة لم تسعف العقالء في ذلك الوقت
الصاخب ،لكن املفروض ،في ضوء تلك املأساة القاتلة ،أن تتحرك الجامعة
لتطرح م��ا ه��و م��أل��وف ل��دى املنظمات األخ ��رى ،وه��و تجميد عضوية أي
عضو يتجاوز مبادئ امليثاق ،مع الدفع نحو أنظمة عربية تنبع شرعيتها
من التوافق الشعبي الجماعي ،وليس من انقالبات تقوم بها مجموعات
مغامرة تحكم بالحديد والقتل بال تأهيل علمي وب�لا تجارب في فنون
إدارة األوطان.
كما نتمنى من أجل الجامعة ومستقبلها أن تفكر الجامعة بإبراز حقوق
االنسان ورعايته ،وتأكيد احترام آدميته بطرح مشروع اختيار مفوض
ً
لحقوق االنسان العربي ،ومثل هذا املشروع الذي كان معقدًا ومستحيال
ف��ي امل��اض��ي ،يمكن أن يطرح اآلن ،بعد أن انضمت جميع ال��دول العربية
إلى منظمة حقوق االنسان ،التي تبنتها األمم املتحدة بعد نقاش صاخب
ومعقد وساخن في لجان األم��م املتحدة ،السيما في اللجنة الثالثة التي
كان األمني العام للجامعة العربية يمثل مصر فيها خالل أيامي في األمم
املتحدة في السبعينات.
كان مشروع مفوض لحقوق االنسان مخيفًا للكتلة االشتراكية وملعظم
دول العالم الثالث ،السيما أنظمة الحكم العسكرية والدكتاتورية ،ومن الدول
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التي ال تحترم حقوق األقليات ،وكان السفراء العرب يتخوفون جدًا منه.
كنت أشعر بأن النوايا ليست سليمة ،ف��دول الناتو اختارت حقًا ي��راد به
باطل ،وذلك بالتشهير في واقع دول االستبداد والعبودية ،وكنت أتكلم بقوة
ضد املقترح ليس بخصومة ،وإنما رفض املناورة.
تبدلت األح��وال العربية اآلن ،فحتى األم��س القريب ك��ان امل�ف��وض العاملي
ل �ح �ق��وق االن � �س ��ان م ��ن س � ��ادة األردن وم� ��ن س�ل�ال ��ة ال �ه��اش �م �ي�ي�ن ،وق ��ام
باملسؤوليات وفق القواعد التي وضعتها األمم املتحدة.
وأق��ول ل�لأم�ين ال�ع��ام ان هضم ال��دول األع�ض��اء ف��ي األم��م املتحدة ملفوض
حقوق االن�س��ان ،ج��اء م��ن مناخ وف��ر ال�ح��وار ح��ول امل��وض��وع داخ��ل أروق��ة
املنظمة ،وأفرز تراكمية القناعات مع االنفتاح املتدرج.
وال أشك بأن فضاء الجامعة العربية سيوفر املناخ املالئم للمداوالت حول
املنافع واملخاوف ،ومع مرور الوقت سيتعاظم القبول ،خاصة مع انحسار
وهج االيديولوجيات.
لم يتوافر للجامعة وألعضائها الوقت الضروري للحوارات حول القضايا
الشائكة ،ولم تتمتع الجامعة بتملك الوقت الكافي إلدخال األلفة العربية مع
املوضوعات الشائكة ،واستمرت في نهجها منذ يومها األول.
لم تجرؤ الدول األعضاء في الجامعة على دعم مبادرة ملك البحرين ،امللك
حمد بن عيسى آل خليفة ،في مقترحه لطلب عربي جماعي يوجه للرئيس
العراقي صدام حسني للتنحي عن الرئاسة ،انقاذًا للعراق من خطة أميركية
إلسقاطه ،ألن الدبلوماسية العربية ال تهضم أشواك السياسة ،ويتسيدها
التجمل وامل�ج��ام�لات ،بينما ي�ش��رح وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة السوفيتي السابق
يفغيني بريماكوف في كتابه «الكواليس السرية للشرق األوس ��ط» ،في
صفحة  ،373تفاصيل لقائه مع صدام حسني في مارس  ،2003بأنه حمل
رسالة خاصة من الرئيس بوتني يدعوه إلى ترك منصب الرئيس والتوجه
إلى البرملان العراقي إلجراء انتخابات ديموقراطية ،ويضيف بريماكوف
أنه التقى بصدام على انفراد ،ولم يكن موجودا أي أحد غير مترجم وزارة
الخارجية الروسية ،وسأقتبس ما ّدون��ه« :ك��ان ص��دام يكتب ما أقوله في
نوتة ،ثم سألني هل من املمكن تكرار هذه الكلمات في وجود طارق عزيز
وممثل م��ن البرملان ال�ع��راق��ي ،وهما م��وج��ودان ف��ي الغرفة امل�ج��اورة ،وفي
وجودهما عرضت رسالة الرئيس الروسي ،ويبدي صدام حسني مالحظة
بشيء من العصبية بأن روسيا كذبت عليه عام  1991حول سحب قواته
من الكويت ،فرددت عليه بأنك تأخرت في تنفيذ ذلك االتفاق ،ثم ربت على
كتفي بصمت وخرج».
بهذا ال�ح��وار املثير املستوحى م��ن أف�لام ال��رع��ب ،يظهر املبعوث الروسي
جرأة القرار وزمنه ،وبعد أيام احتل الجيش األميركي بغداد وسقط النظام
بإغالق ملف دموي دفع البعيدين للتحرك عندما عجزالقريبون.
ال ب��د م��ن إح�ي��اء الجامعة بحيوية ه��ذا ال��زم��ن ،واق�ت�ب��اس مستجداته في
ميثاقها وسلوكياتها ،مع اإلل�ح��اح على ض��رورة تخلصها من ايقاعات
تراث الحكم العسكري الناصري الذي تسيد مصر وتسللت مفاهيمه إلى
جسد العمل في الجامعة العربية.

