السيولة في الكويت ..فائضة
ّ
بضخ مليارات في نظامها املصرفي؛ لتقوية قدرتها وسيولتها،
بينما قامت دول الخليج
ّ
ملواجهة األزمة الحالية ،أكدت مصادر مصرفية أن بنك الكويت املركزي قدم نموذجًا آخر،
حيث طرح سندات خزانة لسحب السيولة من القطاع املصرفي ،بقيمة  ٢٩٠مليون دينار،
ّ
وب�ل��غ االك�ت�ت��اب بها م��رات ع��دة .وأض��اف��ت :إن ذل��ك يتحقق بفضل تخمة البنوك الكويتية
َّ
بالسيولة ،نتيجة السياسات الرقابية الحصيفة التي جنبت املصارف أي أزمة سيولة ،في
ّ
مخصصات احترازية ُبنيت منذ عام  ،٢٠١٢تجعلها قادرة على الصمود،
م��وازاة تجنيب
وسط األمواج التي أحدثتها أزمة فيروس كورونا املستجد ،املستفحل االنتشار في العالم.
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الحكومة تحرك عجلة اإلصالح بسلسلة قرارات تصدر تباعاً

حلول إنقاذية ..للقطاعين العام والخاص!
خفض الفائدة إلىأدنى مستوى
تاريخي يمنح االقتصاد جرعة صمود

أبرز قرارات مجلس الوزراء أمس:

 500مليون دينار إضافية

¶ أزمتا النفط و«كورونا» تستدعيان إجراءات غير مسبوقة
¶ مصدر حكومي :جاءت ساعة الحقيقة ..فهل نجرؤ؟!
إبراهيم عبدالجواد
علمت سبقلا أن ال�ح�ك��وم��ة ب�ص��دد إط�ل�اق جملة
إص�ل�اح ��ات م��ال �ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة ،ب �ع��دم��ا هبطت
أسعار النفط إلى نحو  30دوالرًا للبرميل .وأكدت
مصادر رسمية مطلعة لــ سبقلا أن اإلص�لاح لم
ي�ع��د خ �ي��ارًا ب�ين خ �ي��ارات ،ب��ل ض ��رورة وأك �ث��ر من
ض � ��رورة .ل ��ذا ،ه �ن��اك ت�ف�ع�ي��ل إلج � ��راءات اإلص�ل�اح
االق�ت�ص��ادي ،ال��ذي سبق إق��راره وبقي ــــ في كثير
من بنوده األساسية ـــــ حبرًا على ورق!
وأضافت امل�ص��ادر :إن اإلص�لاح املطلوب سيكون
مشفوعًا بإجراءات تحفيزية للنشاط االقتصادي
املتضرر بقوة في القطاعني العام وال�خ��اص من
تداعيات أزمة «كورونا» ،إلى جانب هبوط النفط
إل� ��ى م �س �ت��وي��ات ،س �ت �ت �ض��اع��ف م �ع �ه��ا ع �ج ��وزات
امل��وازن��ة بفعل تراجع اإلي ��رادات النفطية ،بنسبة
 ،%50وت��راج��ع اإلي� ��رادات غير النفطية بالنسبة
ن�ف�س�ه��ا ت �ق��ري �ب��ًا ،ب �ف �ع��ل االن �ك �م ��اش االق �ت �ص��ادي
ال��ذي يبدو مخيفًا إذا ط��ال أم��د األزم�ت�ين (هبوط
ّ
ال�ن�ف��ط وت �ف��ش��ي «ك� ��ورون� ��ا») .وع�ل�م��ت سبقلا أن

ُ
ب�ين اإلج � ��راءات ت �ط��رح الخصخصة ك�خ�ي��ار ب��ات
ّ
مطلوبًا أيضًا .وكان بنك الكويت املركزي خفض
أمس سعر الخصم ( %1من  %2.5إلى  )%1.5إلى
أدن ��ى م�س�ت��وى ت��اري �خ��ي .وأك� ��دت م �ص��ادر مالية
واقتصادية أن «املركزي» يقوم ب��دوره على أكمل
وج��ه ،ال بل هو ّ
متقدم ج� ّ�دًا في محاوالته الرامية
إلى جعل االقتصاد يصمد أمام األزمات املتالحقة.
فخفض الفائدة سيتيح للقطاعات االقتصادية
ّ
ج��رع��ة أك �س �ج�ين ت �خ��ف��ف أع� �ب ��اء ال �ت �م��وي��ل إل��ى
ح ��دود ل��م ت�ش�ه��ده��ا ال�ك��وي��ت م��ن ق�ب��لّ .
ورح�ب��ت
امل � �ص ��ادر ال �ت �ج��اري��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة وال �ع �ق��اري��ة
وال� �ب ��ورص ��وي ��ة أم � ��س ب � �ق ��رار ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي،
ووص �ف �ت��ه ب �ـ �ـ«ال �ت��اري �خ��ي وامل � �س � ��ؤول» .ودع ��ت
ال �ج �ه��ات امل �ع�ن �ي��ة األخ � ��رى إل� ��ى ح� ��ذوه إلن �ق��اذ
االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي م��ن ه ��ذا ال �ظ��رف العصيب
ج� ّ�دًا .وق��ال مصدر حكومي مسؤول لــــ سبقلا:
جاءت ساعة الحقيقة ..فهل نجرؤ على اجتراح
الحلول الناجعة ،وربما املؤملة أيضًا؟!
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لتغطية االحتياجات
الطارئة لمواجهة «كورونا»
¶ تغليظ عقوبات من يخالف
قرارات الوقاية من األمراض السارية
¶ فريق قانوني لدرس األوضاع
االستثنائية وتعويض نتائجها السلبية
¶ صندوق مؤقت ِّ
لتلقي المساهمات
يواصل الطاقم الطبي الكويتي في أرض المعارض عمله بكل مثابرة الحتواء انتشار
فيروس كورونا (تصوير :بسام زيدان)

«كورونا» ..يحرر المضبوطين بقضايا مديونيات!
مبارك حبيب

قالت شركة عبداهلل حمد الصقر وإخوانه انه مساهمة منها في جهود دولة الكويت ملواجهة
انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا ،تضع الشركة مبلغ مليون دي�ن��ار كويتي ،تحت تصرف وزي��ر
ً
وبناء على وجوه اإلنفاق التي يقررها .واضافت الشركة :حفظ اهلل الكويت
الصحة العامة،
وأهلها واملقيمني على أرضها من كل مكروه ،وأنعم بالصحة والسالمة على عباده أجمعني.

ف��ي إج ��راء إن�س��ان��ي يعكس روح ال �ق��ان��ون ،وم�ن�ع��ًا للتكدس،
خوفًا من إصابة أي متهم بفيروس «ك��ورون��ا» ،اتخذ قضاة
التنفيذ املدني قرارًا بإخالء سبيل جميع املضبوطني بقضايا
املديونيات.

أول الغيث  124لبنانياً غادروا إلى بيروت

تسهيل إجالء الراغبين في مغادرة البالد
بينما أقلعت ،أمس ،رحلة جوية من البالد
إلى بيروت وعلى متنها  124راكبًا لبنانيًا
م ��ن ال ��راغ� �ب�ي�ن ف ��ي م � �غ� ��ادرة ال� �ك ��وي ��ت ،رغ��م
إيقاف الرحالت التجارية في مطار الكويت
ال��دول��ي ض�م��ن اإلج � ��راءات االح �ت��رازي��ة ملنع

تفشي فيروس كورونا ،كشف مدير اإلدارة
ال�ع��ام��ة للطيران امل��دن��ي م .ي��وس��ف ال�ف��وزان
ل �ـ سبقلا ع��ن وج ��ود تعليمات م��ن مجلس
الوزراء بتذليل كل الصعوبات أمام املقيمني
ال��راغ�ب�ين ف��ي امل �غ��ادرة ،م��وض�ح��ًا أن عملية
إج�ل�ائ �ه��م ت �ت��م ب��ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ال �س �ف��ارات
ووزارة الخارجية.

الصالح مؤكداً خبر سبقلا:

اﻟﺨﺎﻟﺪ أﻛﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻤﻮه ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﻤﻠﻒ »ﻛﻮروﻧﺎ« اﻟﻤﺘﺴﺎرع

ً
ﺟﻬﺪا وﻻ ﻣﺎ ً
ﻻ
اﻷﻣﻴﺮ :ﻻ ﺗﺪﺧﺮوا

أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ »اﻫﺘﻤﺎم ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﳌﻠﻒ ﻛﻮروﻧﺎ
اﳌﺘﺴﺎرع ،وﺣﺮص ﺳﻤﻮه ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ،وﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﻤﻮه ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪم ادﺧﺎر ﺟﻬﺪ أو ﻣﺎل ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺘﲔ« .وذﻛﺮ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ـ ـ ـ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،اﻟﺬي
ﻋﻘﺪ أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( ،ﺑﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ّ
ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﺣﺎﻃﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ واﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﱡ
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن أن وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ أﻛﺪ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ وﺟﻮد ﺗﻜﺘﻢ ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺘﺒﻊ أﻗﺼـﻰ درﺟــﺎت »اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ« و»اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ« ﻓﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ ،وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﺪى دﻗﺔ إﻓﺼﺎﺣﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
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اﻟﺨﻤﻴﺲ

 ١٧رﺟﺐ  ١٢òÍò¬ò١٤٤١ﻣﺎرس E§6òÍò١٦٧٣٩òXYz6òÍò٤٩ò¬6òb6òÍò٢٠٢٠

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻨﺼﻒ

 28ﺻﻔﺤﺔ 100òÍòﻓﻠﺲ

ﻓﺤﺺ إﺟﺒﺎري ﻟـ  165أﻟﻒ ﻣﻘﻴﻢ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ  27ﻓﺒﺮاﻳﺮ

إﺑﻌﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﺤﺺ »ﻛﻮروﻧﺎ« اﻹﻟﺰاﻣﻲ
Qj6òYRò¦6]C:òYR
ﻣــﻊ إﻋــﻼن وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ أﻣــﺲ اﺳـﺘــﺪﻋــﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ
دﺧـﻠــﻮا اﻟـﺒــﻼد ﻣـﻨــﺬ ﻳــﻮم  27ﻓـﺒــﺮاﻳــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ،ﻟﻔﺤﺼﻬﻢ واﻟـﺘــﺄﻛــﺪ
ﻣــﻦ ﺧﻠﻮﻫﻢ ﻣــﻦ ﻓـﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ،ﺣــﺬرت ﻣـﺼــﺎدر أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ
ﻣــﻦ أن وزارة اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﺗــﺪرس إﺑـﻌــﺎد ﻣــﻦ ﻻ ﻳـﻠـﺘــﺰﻣــﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺼﺤﺔ إﺑﻌﺎدﴽ إدارﻳﴼ.
وﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ اﳌـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر ﻟ ـ ـ ـ � إن اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﻲ ﺧ ـ ــﻂ أﺣـ ـﻤ ــﺮ،
واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎت اﻟـ ـﺼ ــﺎدرة واﺿ ـﺤــﺔ وﺻــﺮﻳ ـﺤــﺔ وﺗ ـﻨــﺺ ﻋ ـﻠــﻰ ﻋــﺪم
اﻟﺘﻬﺎون ﻣﻊ أي ﻣﻘﻴﻢ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺷــﺮوط اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﺸﺪدة
ﻋﻠﻰ ان ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺤﺪدة ﻣﻌﺮوﻓﻮن
وﻣﺴﺠﻠﻮن ﻟﺪى اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺠــﺎﻧــﺐ ،وان »اﻟـﺼـﺤــﺔ« ﺳﺘﻤﺪ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﻦ راﺟﻌﻮا اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺤﺪدة ﻟﻬﻢ،
وﻟﺘﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻼد ،وإذا ﺗﺒﲔ وﺟﻮد أي ﻣﻘﻴﻢ
ﻟــﻢ ﻳــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـﻔـﺤــﺺ ﻓـﺴـﻴـﺘــﻢ وﺿــﻊ )ﺑ ـﻠــﻮك( ﻋـﻠــﻰ إﻗــﺎﻣـﺘــﻪ،
وﺗـﻌـﻤـﻴــﻢ اﺳ ـﻤــﻪ ﻓــﻲ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﳌـﻄـﻠــﻮﺑــﲔ )ﺿ ـﺒــﻂ واﺣ ـﻀــﺎر( ،وﻋـﻨــﺪ
ﺿﺒﻄﻪ ﺳﻴﺤﻮل ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ ﺳﺠﻦ اﻹﺑﻌﺎد ،وﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد.
وﻛ ـﺸــﻒ ﻣ ـﺼــﺪر ﻣ ـﺴ ــﺆول أن إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎب اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﲔ ﺧــﻼل
اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ  27وﺣـﺘــﻰ أﻣــﺲ ﺑـﻠــﻎ ﻧـﺤــﻮ  235أﻟــﻒ ﻣــﻮاﻃــﻦ وﻣـﻘـﻴــﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  1844رﺣﻠﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن %70
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ  165أﻟﻒ
واﻓﺪ ،ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﻔﺤﺺ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
وأﺿﺎف اﳌﺼﺪر ﻟـ � أن اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  27ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ وﺣﺘﻰ
 7اﻟﺠﺎري ﺷﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻄﺎر ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻘﺎدﻣﲔ إﻟﻰ
اﻟﺒﻼد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻘﻀﻲ
اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃـﻨــﲔ واﳌـﻘـﻴـﻤــﲔ اﻹﺟ ــﺎزة ﻓــﻲ اﻟ ـﺨــﺎرج ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺮﻳﺎض وإﺳﻄﻨﺒﻮل .وأﻓــﺎد أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻛﺎب ﺑﻌﺪ
ﻗــﺮار ﻣﻨﻊ اﻟــﺮﺣــﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻣــﻊ  7دول ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟـﺠــﺎري،
ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ،%65ﻣﻮﺿﺤﺎ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﺮﻛﺎب ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  7آﻻف راﻛﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.

خبر سبقلا المنشور في  12الجاري

خيارا ودراس��ة ل��دى الحكومة ،فلن نتوانى
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ� ��ذا ال �خ �ي��ار إذا ل ��م يكن
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ إﺗﻮﺣﱢل�ﺪ��ى ه
�ج��وء
ﺣﻤﻠﺔال �ل �
ف ��ي
ﻫﺎﺷﺘﺎغ »اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ..واﺟﺐ وﻃﻨﻲ« ﺷﺮاء ﻋﺎﺟﻞ
ﻟﻤﻠﻴﻮنخيار
في
حتى
وال
بالتعليمات
التزام
هناك
ﺟﻬﺎز اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺘﻄﻮر
ﻳﺠﺘﺎح وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
لبعض املقيمني املخالفني}.
اإلبعاد الفوري
¶ اﻟﺒﺪر :اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر

¶ ò¦sòD7¦jVgòò]¦Bò Ĉ{7Gò
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ﱠ
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺣﻤﻠﺔ � ،اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »اﻟﺤﺠﺮ اﳌﻨﺰﻟﻲ ..واﺟﺐ
وﻃﻨﻲ« ،إﻟﻰ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،وﺟﺎءت اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر دور اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﳌﺴﺎﻧﺪة ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،واﻧﺘﺸﺮ
ّ
ﻟﻴﻮﺣﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ واﺣﺪ ﺿﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء
»ﻫﺎﺷﺘﺎغ« اﻟﺸﻌﺎر ﺳﺮﻳﻌﴼ،
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ً
وﻻﻗــﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗـﻔــﺎﻋــﻼ واﺳـﻌــﴼ ﻣــﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋــﺎﻣــﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﲔ وإﻋــﻼﻣـﻴــﲔ ووزراء
ﺳﺎﺑﻘﲔ ﻣﻤﻦ ﱠأﻳﺪوا ﺿﺮورة اﻟﺤﺠﺮ ،ووﺻﻔﻮا اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ .وﻛﺎن ﻻﻓﺘﴼ أن
اﻟﻬﺎﺷﺘﺎغ ﱠ
وﺣﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﻦ ﱢ
ﻣﺆﻳﺪي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،داﻋﲔ إﻟﻰ
إﻋﻼء ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻮق ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر.
ﱢ
وﻛــﺎﻧــﺖ � ﻗــﺪ ﻗــﺮﻋــﺖ أﺟـ ــﺮاس اﻟـﺨـﻄــﺮ ﻏـﻴــﺮ ﻣ ــﺮة ،ﻣ ـﺤ ــﺬرة ﺑ ـﻀ ــﺮورة اﻟ ـﺘ ــﺰام آﻻف
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ اﳌﻨﺰﻟﻲ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﱢ
ﻳﻌﺮﺿﻮا اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺪوى ،ﻧﻈﺮﴽ
إﻟﻰ أن اﻟﻔﻴﺮوس ﻳﻈﻞ ﻛﺎﻣﻨﴼ ﳌﺪة  14ﻳﻮﻣﴼ ،ﻫﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ.
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ﺣﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ
أﻋ ـﻠــﻦ وﻛ ـﻴــﻞ وزارة اﻟـﺼـﺤــﺔ اﳌ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻟـﺸــﺆون
اﻷدوﻳ ــﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻄﺒﻴﺔ د .ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﺪر،
أن اﻟﺼﺤﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺤﺪودة اﻷﺳﺒﻮع
اﳌ ــﺎﺿ ــﻲ ﻟـ ـﺸ ــﺮاء اﻷﺟ ـ ـﻬ ــﺰة اﳌـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرة ﻟـﻔـﺤــﺺ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن  10دﻗﺎﺋﻖ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻔﺮدت � ﺑﻨﺸﺮ
ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  3ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري.
وﻗ ــﺎل اﻟ ـﺒــﺪر ﻟ ـ � إن اﳌ ـﻤــﺎرﺳــﺔ ﺗـﻘــﺪم ﻟﻬﺎ
ﺣﺘﻰ اﻵن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﺷﺮﻛﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن 6
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻨﻬﺎ أﺣﻀﺮت ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة،
وﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ وﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ.

ً
ً
مصابا بــ «اإليدز»
مقيما
إبعاد 12

وأﺿﺎف أن اﻷﺟﻬﺰة ،وﻫﻲ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
واﻟﺼﲔ وأوروﺑ ــﺎ ،ﺗﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﺿﻰ ﻣﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ،وﻣﺮﺿﻰ
آﺧــﺮﻳــﻦ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺼــﺎﺑــﲔ ﺑــﺎﻟـﻔـﻴــﺮوس ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺮاﺟﻌﲔ ﻋﺎدﻳﲔ ،ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ.
وﻋــﻦ ﻋــﺪد اﻷﺟ ـﻬــﺰة اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﺸﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﻟﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺗﺤﺪث اﻟـﺒــﺪر ﻋــﻦ ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻬﺎز ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  5ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر.
وﺣ ــﻮل ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ ﻫ ــﺬه اﻷﺟ ـﻬــﺰة وﻛـﻴـﻔـﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
أوﺿﺢ أن اﻟﺠﻬﺎز ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،ﻷﻧﻪ
ﻳﺸﺒﻪ ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻜﺮ أو ﻓﺤﺺ اﻟﺤﻤﻞ.
اﻟﻜﻮﻳﺖ | ص07

اﻟﻜﻮﻳﺖ | ص05-04

اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ..ﺷﺮارة اﻟﺨﻴﺮ

اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ MSCI

اﻟﺒﻮرﺻﺔ :اﻟﺘﺪاوﻻت
ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ

محمد إبراهيم
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أقر مجلس ال��وزراء امس تعديال تشريعيا
على ق��ان��ون األم ��راض ال�س��اري��ة ،يستهدف
تغليظ عقوبة مخالفي القانون بالحبس مدة
ال تزيد على  3أشهر وبغرامة ال تزيد على
 5آالف دينار ،أو بإحدى العقوبتني.
ك �م��ا اع �ت �م��د امل �ج �ل��س ت �ع��دي�ل�ا ت�ش��ري�ع�ي��ا
يقضي بمعاقبة من ينقل ال�ع��دوى قاصدا
بالحبس  5سنوات وغرامة ال تقل عن 10
آالف دينار ،وال تزيد على  50ألفًا.
وطلب املجلس عقد جلسة خاصة ملجلس
األم��ة ملناقشة ه��ذه ال�ت�ع��دي�لات التشريعية
وإقرارها.
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اﻟﻜﻮﻳﺖ | ص09

»اﻟﺼﺤﺔ« ﺗﺠﺮب ﺣﺎﻟﻴﺎً  6ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ

ً
ﺿﺮﺑﺖ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﺜﺎﻻ راﺋﻌﴼ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﻋﻠﻨﺖ دﻋﻤﻬﺎ ﳌﺒﺎدرة � )ﻫﺎﺷﺘﺎغ #اﻟﺤﺠﺮاﳌﻨﺰﻟﻲ واﺟﺐ_وﻃﻨﻲ( ،ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﺸﺮه ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺷﺮارة اﻟﺨﻴﺮ ،وﺑﺪأ اﳌﻐﺮدون ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ.
وﻟﻢ ﺗﻤﺮ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودة ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﻌﻈﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﻓﻲ دﻋﻢ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة.
وﺗﺸﻜﺮ � ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﺤﻒ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ واﳌﻐﺮدﻳﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺮﺑﻮا
ً
ﻣﺜﺎﻻ راﺋﻌﴼ ﻓﻲ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺪاء اﻟﻮﻃﻦ.

ع�ل�م��ت سبقلا أن األج �ه��زة األم �ن �ي��ة َّ
رح �ل��ت 12
م�ق�ي�م��ًا م �ص��اب��ًا ب �ـ �ـ «اإلي � ��دز» خ�ل�ال األس �ب��وع�ين
امل ��اض� �ي�ي�ن ،وذل � ��ك ع �ق��ب ض �ب��ط واف � ��د ف�ل�ب�ي�ن��ي
م��ن قبل رج��ال مباحث ش��ؤون اإلق��ام��ة مصاب
ب��امل��رض ،وي��دي��ر معهدًا للمساج بعدما وردت
بالغات عن نشاطه املشبوه.
وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر أم �ن �ي��ة م �ط �ل �ع��ة إن ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي
امل �ص��اب ب��اإلي��دز اع �ت��رف خ�ل�ال ال�ت�ح�ق�ي��ق معه

ً
وق� ��ال ال� �ف ��وزان إن ه �ن��اك اس �ت �ع ��دادًا ك��ام�لا
ف��ي امل�ط��ار لتسهيل اإلج� ��راءات أم��ام جميع
الجنسيات والجاليات الراغبة في مغادرة
البالد بعد تقديم السفارات طلبًا إلى وزارة
الخارجية بذلك.

ً
سجنا
 5سنوات
لناقل العدوى

إبعاد فوري للمقيم المخالف
لتعليمات «الصحة»
تأكيدًا ملا نشرته سبقلا في عددها الصادر
ف��ي  12ال �ج��اري ،ح��ذر ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة أن � ��س ال �ص��ال��ح،
املقيمني غير امللتزمني بتعليمات «الصحة»
م� ��ن إج� � � � ��راءات إداري � � � ��ة ق ��اس �ي ��ة ت �ص ��ل إل ��ى
إبعادهم عن البالد فورًا.
وقال الصالح في مداخلة لتلفزيون الكويت
أول م��ن أم��س :ك��ررن��ا ف��ي أك�ث��ر م��ن مناسبة
دعوة الحكومة الجميع بالتزام اإلج��راءات،
بما فيها ع��دم ال �خ��روج إال ل�ل�ض��رورة ،ولن
ن �ق �ب��ل ب ��أي ش �ك��ل م ��ن األش� �ك ��ال ب ��أن ت�ن�ه��ار
امل �ن �ظ��وم��ة ال �ص �ح �ي��ة ب �س �ب��ب ع� ��دم االل� �ت ��زام
باإلرشادات والتعليمات.
وزاد{ :إذا ك ��ان ال �ك�ل�ام ع ��ن ح �ظ��ر ال�ت�ج��ول

ﻗﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ..ﻟﻔﺤﺼﻬﻢ ﻓﻲ أرض اﻟﻤﻌﺎرض à¥§\6òXRòÎ]§jGá

إﻗﻔﺎل ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف

ﺧ ــﺎﻃ ــﺐ اﺗـ ـﺤ ــﺎد ﻣـ ـﺼ ــﺎرف اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ رﺋ ـﻴــﺲ
وأﻋ ـ ًﻀ ــﺎء ﻟـﺠـﻨــﺔ اﻟ ــﺮؤﺳ ــﺎء اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﲔ ﺑــﺄﻧــﻪ
ﻧ ــﺰوﻻ ﻋـﻠــﻰ رﻏ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ،ﻓـﻘــﺪ ﺗ ـﻘــﺮر ﻓﺘﺢ
ﻓﺮع واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ وﺻـ ـ ــﺮف اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻜــﺎت
ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك.
وأﺷــﺎرت ﻣﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻛﻞ ﺑﻨﻮك
اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺳﺘﻐﻠﻖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻓــﺮع واﺣــﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻋـﺘـﺒــﺎرﴽ ﻣﻦ
اﻟ ـﻴــﻮم »اﻟ ـﺨ ـﻤ ـﻴــﺲ« ،وﳌ ــﺪة أﺳـﺒــﻮﻋــﲔ ﻋـﻠــﻰ ان
ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻌﻤﻞ  29ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري.
وأﻛﺪت اﳌﺼﺎدر ان ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎت اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك ﻋ ـﻠــﻰ اﳌــﻮﺑــﺎﻳــﻞ
واﳌــﻮاﻗــﻊ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ ﺗـﻌـﻤــﻞ ﻛــﺎﳌـﻌـﺘــﺎد ﻃــﻮال
ﻓﺘﺮة اﻻﺟﺎزة.

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ:

ﻛﻮروﻧﺎ أﺻﺒﺢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ..وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد وﺑﺎء!
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ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻧﺘﺸﺎره ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻣﺮض
ﻣﻌﺪ وﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد أو
ﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ٍ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻂ .أي إن اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ أﺧﻄﺮ
ﻣﻦ اﻟﻮﺑﺎء وﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟـﺼـﻌـﻴــﺪ اﻟـﺼـﺤــﻲ وﺣ ـﺴــﺐ ،وإﻧ ـﻤــﺎ أﻳـﻀــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي ،إذ ﻳﻔﺘﺮض أن
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺳﻴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ!
وﻗﺪ ﺑﺪأ وﺻﻒ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﺗـﺴــﺎع ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
وﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟـ ـ ــﺪول اﻷﺧـ ـ ــﺮى ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﺑ ــﺎء وﻇ ـﻠــﺖ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣ ـﺘــﺮددة ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻳــﻮم أﻣــﺲ ،ﺑﻌﺪ أن ﺣﻘﻖ

ﺷﺮط اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ دول ﻣﻦ ﺑﻠﺪان
ﻋــﺎﳌـﻴــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑـﻌـﻴــﺪة ﻋــﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﻏﻄﺖ إﺻــﺎﺑــﺎت »ﻛــﻮروﻧــﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ ﺑﻠﺪاﻧﴼ
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﺎرات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
اﻟﺴﻴﺊ ﻓﻲ اﻷﻣــﺮ أن أﺣــﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺮح ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺑﺄن
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻧﺘﺸﺎر ﻓـﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ﺟ ــﺎﺋـ ـﺤ ــﺔ ..وﺑــﺎﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻓ ــﻼ أﺣـ ــﺪ ﻳـ ـﻌ ــﺮف ﻣــﺎ
اﻟ ـﺨ ـﻄــﻮة اﳌـﻘـﺒـﻠــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜــﻦ أن ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس!

ب��إص��اب �ت��ه ب� ��امل� ��رض ،وب ��أن ��ه ت �ع��ام��ل م ��ع ع��دد
م��ن األش� �خ ��اص وق� ��دم أرق � ��ام ب�ع�ض�ه��م ،ف�ج��رى
نّ
وتبي وجود إصابات
استدعاؤهم وفحصهم،
باملرض بينهم.
وأض ��اف ��ت امل� �ص ��ادر :إن امل �ص��اب�ين ج�م�ي�ع��ا من
ج �ن �س �ي��ات آس � �ي� ��وي� ��ة ،وأغ� �ل� �ب� �ه ��م م� ��ن ال �ف �ل �ب�ين
وت ��اي� �ل� �ن ��د ،وب �ي �ن �ه ��م م �ق �ي��م ع ��رب ��ي واح � � ��د م��ن
ُ
ال�ج�ن�س�ي��ة ال �س��وري��ة ،وق��د أح �ي �ل��وا جميعًا إل��ى
سجن اإلب�ع��ادُ ،
ور ّح �ل��وا ف��ي غضون  3أي��ام من
إيداعهم السجن.
ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر
ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺟﺪﻳﺪ ،أﻓﺎدت ﻣﺼﺎدر رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄن ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﻌﻄﻞ ﺗﺪاوﻻﺗﻬﺎ
ﻏﺪﴽ اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ادراج ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر ان ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار اﻹﻳﻘﺎف ﳌﺪة أﺳﺒﻮﻋﲔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رد ﻣﻮرﻏﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ اذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹدراج ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.

اﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺖ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﳌ ـﻴــﺔ،
ﺗ ـﻌ ـﺒ ـﻴــﺮ »ﺟ ــﺎﺋـ ـﺤ ــﺔ« ) ،(pandemicوﻟ ـﻴــﺲ
وﺑــﺎء ) ،(epidemicوﺻﻔﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس
ﻛـ ــﻮروﻧـ ــﺎ اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺪ وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﳌ ــﺪﻳ ــﺮ اﳌ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ،
ﺗــﺪروس أدﻫــﺎﻧــﻮم ،ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
أﻣﺲ )اﻷرﺑﻌﺎء(.
وﻗــﺎل أدﻫــﺎﻧــﻮم»:وﺻــﻒ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻻ ُﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪول ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ«.
وﻳﺘﺤﻮل اﻧﺘﺸﺎر اﳌــﺮض إﻟــﻰ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﺣﲔ
ﻣﻌﺪ وﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ دول ﻛﺜﻴﺮة
ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺸﻜﻞ ٍ
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في العدد
ماذا يفعل
الكويتيون في
الحجر المنزلي؟
الكويت

05-04

ال إغالق لكراجات
السيارات ومحال
قطع الغيار

الكويت

02

الوباء سيستمر سنة ..والوفيات % 1

تقرير بريطاني صادم % 80 :سيصابون بـ«كورونا»
ت��وق��ع ت�ق��ري��ر س��ري ل�خ�ب��راء ال�ح�ك��وم��ة البريطانية
س�ي�ن��اري��و ص��ادم��ا ل �ت �ط��ورات وب ��اء «ك ��ورون ��ا» في
بريطانيا ،منها أن يستمر حتى ربيع  ،2021ويمكن
أن يصاب نحو  %80من السكان.
وي �ت ��وق ��ع ال �ت �ق ��ري ��ر ،ال� � ��ذي ك �ش �ف��ت ع �ن��ه ص�ح�ي�ف��ة
ال �غ ��اردي ��ان ،أن ي�ح�ت��اج  %15م��ن امل �ص��اب�ين (7.9
ماليني) للدخول إلى املستشفى خالل هذه الفترة.
وب��ال�ن�ظ��ر إل��ى أن ال�خ�ب��راء ي �ق��درون نسبة ال��وف�ي��ات
بفيروس كورونا  %1من اإلصابات ،فإن هذا يعني
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القضاة أخلوا سبيلهم لمنع التكدس وخشية العدوى

شركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه
تتبرع بمليون دينار لمواجهة «كورونا»

محمد المصلح

النقدية من الشركات واألفراد

أن ال��وف�ي��ات ستتجاوز  500أل��ف ح��ال��ة .وإذا جرى
األخذ بتقديرات أخرى تحدد الوفيات عند  0.6في
املئة ،فإن العدد يدور حول  318ألفا.
والتقرير س��ري وم�ت��اح فقط لكبار امل�س��ؤول�ين في
ق�ط��اع ال�ص�ح��ة ف��ي ال �بل��اد ،وق��ال��ت «ال �غ��اردي��ان» إن
مسؤوال صحيا أطلعها على ملخص له.
ووص ��ف امل�س�ت�ش��ار ال�ط�ب��ي للحكومة البريطانية،
ال �ب��روف �ي �س��ور ك��ري��س وي �ت ��ي ،ه ��ذه األرق� � ��ام ب��أن�ه��ا
«ال �س �ي �ن��اري��و األس� � ��وأ» ،م�ت��وق�ع��ا أن ت �ك��ون األرق ��ام

النهائية أقل من ذلك .ويقول أستاذ الطب املتخصص
ف ��ي ع �ل��م األوب � �ئ� ��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة إي� �س ��ت أن �ج �ي �ل �ي��ا،
البروفيسور بول هنتر ،إن التوقع باستمرار األزمة
حتى الربيع القادم ربما يكون معقوال ،لكن األرقام
ال ��واردة ليست مفهومة تماما .وت��وق��ع أن ينحسر
ال��وب��اء بحلول الصيف (يونيو) ،ليتصاعد مجددا
ابتداء من الخريف (نوفمبر) ،أي بوتيرة مشابهة
ملوجات الرشح ونزالت البرد العادية.
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وق��ال مصدر مطلع لـ سبقلا انه منذ إص��دار مجلس ال��وزراء
ق ��رارًا بتعطيل ال��دوائ��ر الحكومية ،حتى أم��س اإلث �ن�ين ،كان
ق�ض��اة التنفيذ امل��دن��ي ينتقلون ك��ال�ع��ادة إل��ى إدارة التنفيذ
ب ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي منطقة الصليبية للنظر ف��ي ال�ح��االت
التي تضبط بسبب مديونيات .وبحسب املصدر ،فإن القضاة
وعلى غير العادة لم يصدروا قرارات بحجز أحد من املطلوبني
َ
الذين ال يقل عددهم عن  30محجوزا يوميًا ،إذ ق��رروا إخالء

سبيل الجميع ،ن�ظ�رًا ل�ل�ظ��روف االستثنائية ال�ت��ي تعيشها
البالد ،وخوفًا من إصابة أي شخص بالفيروس الجديد ،ومن
ثم انتقال العدوى للسجناء اآلخرين.
واش��ار املصدر إلى انه في حال حجز املطلوبني املدينني فإن
األعداد ستصل خالل فترة اإلجازة الحكومية إلى  400مطلوب
تقريبًا ،ما قد يتسبب في مخالفة اإلجراءات االحترازية التي
تنادي بها الجهات املختصة ،ملنع تفشي املرض.
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مجلس الوزراء ناقش مستجدَّ ات الفيروس العالمي:

 500مليون دينار لتغطية احتياجات «كورونا»
¶  5سنوات سجنا ً وغرامة  50ألف دينار لناقل العدوى عمداً

تهنئة أيرلندا بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد برقية تهنئة إل��ى الرئيس األيرلندي مايكل دانييل هيغينز ،بمناسبة
ّ
التقدم واالزدهار.
العيد الوطني لبالده ،متمنيا له دوام الصحة والعافية ،ولبلده الصديق كل
وأرس��ل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د ،ورئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد برقيات مماثلة.
الخالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء وإلى يمينه المنصور وإلى يساره الصالح

واف ��ق م�ج�ل��س ال � ��وزراء أم ��س ،ع�ل��ى تعديل
م �ي��زان �ي��ة ال � � ��وزارات واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2020ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  2021ب��ال��زي��ادة،
ل�ت�غ�ط�ي��ة االح �ت �ي��اج��ات ال �ط��ارئ��ة مل��واج�ه��ة
انتشار فيروس كورونا.
ً
وأقر املجلس تعديال تشريعيًا على قانون

األمراض السارية؛ يستهدف تغليظ عقوبة
م�خ��ال�ف��ي ال �ق��ان��ون ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال ت��زي��د
على  3أشهر ،وبغرامة ال تزيد على  5آالف
دينار ،أو بإحدى العقوبتني.
ً
ك �م��ا اع �ت �م��د امل �ج �ل��س ت �ع��دي�ل�ا ت�ش��ري�ع�ي��ًا،
يقضي بمعاقبة من ينقل العدوى قاصدًا

ب��ال �ح �ب��س  5س � �ن � ��وات ،وغ � ��رام � ��ة ال ت��زي��د
ع�ل��ى  50أل��ف دي �ن��ار .وط �ل��ب امل�ج�ل��س عقد
جلسة خ��اص��ة ملجلس األم��ة ملناقشة هذه
التعديالت التشريعية وإقرارها.
وواف� ��ق ع�ل��ى إن �ش��اء ص �ن��دوق م��ؤق��ت ل��دى
ّ
أم��ان��ة مجلس ال� ��وزراء لتلقي املساهمات

املقدمة من املؤسسات والشركات واألف��راد
ل� ��دع� ��م ج � �ه� ��ود ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��ي م ��واج� �ه ��ة
ّ
ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،م�ك��ل�ف��ا أم��ان�ت��ه
بالتنسيق م��ع وزارة امل��ال�ي��ة ،ل��وض��ع آلية
ُّ
عمل ال�ص�ن��دوق ،وف�ق��ا ل�لإج��راءات والنظم
واللوائح.

أبرز قرارات االجتماع
 - 1اس�ت�م��ع امل�ج�ل��س إل ��ى ش ��رح ق��دم��ه وزي��ر
ال �ص �ح��ة  -رئ �ي��س ال �ف��ري��ق امل �ك �ل��ف ب�م�ت��اب�ع��ة
ت �ط��ورات ان�ت�ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا املستجد
ح � ��ول آخ � ��ر ال � �ت � �ط ��ورات وامل� �س� �ت� �ج ��دات ع�ل��ى
امل�س�ت��وي��ات املحلية واإلق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة من
واقع البيانات واإلحصاءات الواردة في تقرير
منظمة الصحة العاملية ،كما ش��رح للمجلس
اإلج��راءات االحترازية الجاري اتخاذها للحد
من انتشار هذا الفيروس على كل املستويات.
 - 2ت��اب��ع امل �ج �ل��س اإلج� � � ��راءات االح �ت��رازي��ة
امل �ت �خ ��ذة م ��ن ق �ب��ل ك ��ل ال� � � � ��وزارات وال �ج �ه��ات
الحكومية ملواجهة انتشار ف�ي��روس كورونا
(كوفيد  ،)19حيث تم استعراض التوصيات
ال ��واردة م��ن اللجنة ال��وزاري��ة املكلفة بمتابعة
ً
ت ��داع� �ي ��ات ان �ت �ش��ار ال� �ف� �ي ��روس ،واس �ت �ك �م��اال
للقرارات واإلجراءات التي سبق اتخاذها.
 - 3سعيًا لتعزيز اإلج� ��راءات ال�ه��ادف��ة للحد
م ��ن ان �ت �ش��ار ه ��ذا ال ��وب ��اء ،وض �م ��ان االل �ت ��زام
بالتعليمات التي تتخذها السلطات الصحية
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل ��ى س�ل�ام ��ة وص� �ح ��ة امل ��واط �ن�ي�ن
واملقيمني فقد قرر املجلس التالي:

أ  -امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��ل
ميزانية ال��وزارات واإلدارات الحكومية للسنة
امل��ال�ي��ة  2021 / 2020ب��ال��زي��ادة بمبلغ 500
م�ل�ي��ون دي �ن��ار لتغطية االح�ت�ي��اج��ات ال�ط��ارئ��ة
الالزمة ملواجهة انتشار الفيروس.

ال�س��اري��ة وتسبب ف��ي نقل ال�ع��دوى ال��ى غيره
ع�ل��ى ن�ح��و ع�م��دي م�ق�ص��ود ب��ال�ح�ب��س م��دة ال
ت�ت�ج��اوز خ�م��س س �ن��وات وغ��رام��ة ال ت�ق��ل عن
عشرة آالف دينار وال تزيد على خمسني الف
دينار او بإحدى هاتني العقوبتني.

ب  -امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون بتعديل
امل ��ادة ال� �ـ 17م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة 1969
باالحتياجات الصحية والوقائية من األمراض
السارية ،وال��ذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من
يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات املنفذة
ل��ه ب��ال�ح�ب��س م��دة ال ت��زي��د ع�ل��ى ث�لاث��ة أش�ه��ر،
وبغرامة ال تزيد على خمسة آالف دينار ،أو
بإحدى هاتني العقوبينت.

ه �ـ – وق ��رر م�ج�ل��س ال � ��وزراء رف ��ع م�ش��روع��ي
ال �ق��ان��ون�ي�ن ال� ��ى س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ت�م�ه�ي��دا
إلحالتهما الى مجلس االمة.

ج  -وك��ذل��ك ت�غ�ل�ي��ظ ع �ق��وب��ة ك��ل م��ن ي�خ��ال��ف
ال �ق��رارات امل�ن��وه عنها ف��ي امل��ادة ال �ـ 15م��ن هذا
القانون واملتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة
ال تزيد على ستة أشهر ،وبغرامة ال تقل عن
عشرة آالف دينار وال تزيد على ثالثني ألف
دينار ،أو بإحدى هاتني العقوبتني.
د  -ك�م��ا اس �ت �ح��دث امل �ش��روع ح�ك�م��ًا يقضي
بمعاقبة من علم ان��ه مصاب بأحد االم��راض

و – ط�ل��ب ع�ق��د جلسة خ��اص��ة ملجلس االم��ة
ملناقشة مشروعي القانونني املشار اليهما.
 - 4تشكيل ف��ري��ق ق��ان��ون��ي ب��رئ��اس��ة االم�ين
ال �ع��ام امل�س��اع��د ل�ل�ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة بمجلس
ال � � ��وزراء وع �ض��وي��ة م �س �ت �ش��اري��ن م ��ن ادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع واالم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملجلس
الوزراء واملكتب الفني بوزارة العدل وعضوية
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق بجامعة
ال �ك��وي��ت وب �ع��ض امل�خ�ت�ص�ين ل�ي�ت��ول��ى دراس ��ة
االوض � � ��اع االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت ��ي ت��رت �ب��ت ع�ل��ى
االج��راءات االستثنائية التي تم اتخاذها للحد
من انتشار هذا الفيروس وما قد يصاحبها
من نتائج سلبية واضرار تطول حقوق الدولة

او ح �ق��وق اآلخ ��ري� ��ن ،واق � �ت� ��راح ال�ت�ش��ري�ع��ات
واالج��راءات القانونية االستباقية التي ينبغي
ات� �خ ��اذه ��ا ل �ه ��ذا ال� �ش ��أن ل �ت �ج �ن��ب ت �ل��ك اآلث� ��ار
والتخفيف من اضرارها ان وجدت.
 - 5انشاء صندوق مؤقت لدى االمانة العامة
مل�ج�ل��س ال� � ��وزراء ل�ت�ل�ق��ي امل �س��اه �م��ات ال�ن�ق��دي��ة
امل�ق��دم��ة م��ن مختلف امل��ؤس�س��ات وال�ش��رك��ات
واالف� ��راد ل��دع��م ج�ه��ود الحكومة ف��ي مواجهة
انتشار فيروس كورونا املستجد.
أ – وكلف املجلس االمانة العامة بالتنسيق مع
وزارة املالية بوضع آلية عمل الصندوق وفق
االج��راءات والنظم واللوائح املعتمدة في تلبية
االحتياجات الطارئة ملواجهة انتشار الوباء.
ب – ك �م��ا ك �ل��ف امل �ج �ل��س ك�ل�ا م� ��ن :دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ،ج �ه ��از امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة،
الفتوى وال�ت�ش��ري��ع ،ج�ه��از امل��راق�ب�ين املاليني
ل��وض��ع ك��ل م�ن�ه��ا آل �ي��ة خ��اص��ة ب�ه��ا تضمن
س��رع��ة ال�ب��ت ف��ي امل�ع��ام�لات امل��ال�ي��ة الخاصة
ب��ال �ص �ن��دوق ت�ن�س�ج��م م ��ع ال�ط�ب�ي�ع��ة امل�ل�ح��ة
ل �ل �ط �ل �ب��ات وس� ��رع� ��ة ت ��وف �ي ��ره ��ا وت �ت �ج ��اوز
االجراءات الروتينية املعتادة.

إجالء  124لبنانياً من الكويت إلى بيروت

الفوزان لـ سبقلا :تعليمات بتسهيل
إجراءات المقيمين الراغبين بالمغادرة
محمد المصلح
أع �ل �ن��ت اإلدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ط �ي��ران امل��دن��ي
ت �س �ي �ي ��ر اول رح � �ل� ��ة اج � �ل� ��اء ل �ل �م �ق �ي �م�ين
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ال��راغ �ب�ين ف��ي م �غ��ادرة ال�ب�لاد
أم��س ،متجهة ال��ى ب �ي��روت ،وع�ل��ى متنها
 124راك �ب��ا ،خ�ل�ال ف �ت��رة إي �ق��اف ال��رح�لات
التجارية في مطار الكويت الدولي وذلك
ضمن اإلج� ��راءات االح�ت��رازي��ة ملنع تفشي
فيروس كورونا.
وت � �ح ��ول امل � �ط ��ار أم � ��س ال � ��ى خ �ل �ي��ة ن �ح��ل،
ووض�ع��ت اإلدارة ال�ع��ام��ة للطيران املدني
خ�ط��ة للتعامل م��ع ال��راغ �ب�ين ف��ي م�غ��ادرة
ال � �ب �ل�اد ع �ب��ر ت��وف �ي��ر ك ��اون � �ت ��رات خ��اص��ة
وممرات سير تسهل عملية تنقلهم داخل
أروقة املطار بصورة انسيابية.

السفارة اللبنانية:
الرحلة للزائرين
اوضحت السفارة اللبنانية ان الرحلة
املتجهة ال��ى لبنان أم��س ليست إلجالء
امل �ق �ي �م�ين ،ب��ل ل �ل��زائ��ري��ن ل�ع��ائ�لات�ه��م او
ال��ذي��ن ان�ج��زوا عملهم ال�ت�ج��اري وأب��دوا
رغ�ب�ت�ه��م ف��ي ال �ع��ودة ال ��ى ل�ب�ن��ان ،حيث
عمدت السفارة الى التنسيق مع احدى
ش��رك��ات ال�ط�ي��ران ف��ي ال�ك��وي��ت وطلبت
إذن��ا م��ن السلطات الكويتية املختصة
لتسهيل رحلة خاصة الى بيروت

المغادرون في مطار الكويت الدولي

مشروبات باردة

جهوزية املطار
وشدد مدير اإلدارة العامة للطيران املدني
م .ي��وس��ف ال �ف ��وزان ع�ل��ى ج��اه��زي��ة امل�ط��ار
لتذليل جميع العقبات ام��ام الراغبني في
مغادرة البالد خالل الفترة الجارية التي
تشهد إي�ق��اف رح�ل�ات ال�ط�ي��ران التجارية
عدا رحالت الشحن الجوي .وقال الفوزان
ل� �ـ سبقلا ان ت�ع�ل�ي�م��ات م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ت �ن��ص ع �ل��ى ت��ذل �ي��ل ك��ل ال �ص �ع��وب��ات ام��ام
املقيمني ال��راغ�ب�ين ف��ي امل �غ��ادرة ،موضحا
ان ع�م�ل�ي��ة اج�لائ �ه��م ت�ت��م ب��ال�ت�ن�س�ي��ق بني
السفارات ووزارة الخارجية.
وأضاف الفوزان ان هناك استعدادا كامال
في املطار لتسهيل اإلج��راءات امام جميع
الجنسيات والجاليات الراغبة في مغادرة
ال �ب�ل�اد ب �ع��د ت �ق��دي��م ال �س �ف��ارات ط�ل�ب��ًا ال��ى
وزارة الخارجية بذلك.
وبني ان الطيران املدني لم تتلق إال طلبا

تعقيم قبل المغادرة

واح� ��دا ل�ت�س�ي�ي��ر رح �ل��ة واح� ��دة ف �ق��ط ،ول��م
تصلنا أي طلبات أخ��رى لتسيير رحالت
ح �ت��ى أم� � ��س ،وه� �ن ��اك ت �ع �ل �ي �م��ات ت�ق�ض��ي
ب�ت�س�ه�ي��ل إج� � ��راءات ال ��رح�ل�ات ل�ل�س�ف��ارات
الراغبة بمغادرة رعاياها.
وذك� ��ر ال� �ف ��وزان ان ف ��رق ال �ع�م��ل وم��وظ�ف��ي
الطيران املدني حضروا قبل تسيير رحلة
االجالء املتجهة الى بيروت وجرى توفير
ك ��اون �ت ��رات خ��اص��ة ل�ت�س�ه�ي��ل اإلج� � ��راءات
ام��ام �ه��م ،ووض ��ع م �م��رات لتسهيل ح��رك��ة
تنقلهم منذ نزولهم في مواقف السيارات

وص ��وال ال ��ى ق��اع��ة وزن االم �ت �ع��ة وم ��ن ثم
االتجاه بشكل مباشر الى قاعة الجوازات،
يليها الذهاب الى بوابة الطائرة في مبنى
الركاب .t1
وخ� �ت ��م ال � �ف � ��وزان ب � ��أن رح� �ل��ات ال �ب �ض��ائ��ع
وال �ش �ح ��ن ال� �ج ��وي م �س �ت �م��رة ،ح �ي��ث ب�ل��غ
اجمالي ال��رح�لات الجوية أم��س  12رحلة
مغادرة وقادمة ،موضحا ان كل اإلجراءات
التي تتخذها األجهزة العاملة في املطار
ت ��أت ��ي ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ت �ع �ل �ي �م��ات ال �س �ل �ط��ات
الصحية في البالد.

وفرت اإلدارة العامة للطيران املدني كل
ال�ت�س�ه�ي�لات ام ��ام ال��رح�ل��ة امل�ت�ج�ه��ة ال��ى
بيروت أم��س وأقلعت في الساعة ال�ـ12
ظ�ه��را ،حيث ل��وح��ظ وض��ع امل�ش��روب��ات
الباردة للمسافرين ام��ام بوابة الطائرة
قبل مغادرتهم البالد.

كاونترات خاصة
ح��رص��ت إدارة العمليات ف��ي ال�ط�ي��ران
امل ��دن ��ي وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة ع �ل��ى وض��ع
ك��اون �ت��رات خ��اص��ة ل�ل�م�س��اف��ري��ن ،ام��ام
ق��اع��ة وزن االمتعة وال �ج��وازات ،لخدمة
امل �س ��اف ��ري ��ن وت �ي �س �ي��ر ك ��ل ال �خ��دم��ات
امامهم.

ُّ
التقدمية :ال للتأجيج العنصري ضد المقيمين
الحركة
َّ
عبر األمني العام للحركة التقدمية الكويتية
أحمد الديني عن رفضه العنصرية والتأجيج
ض��د امل�ق�ي�م�ين ،م �ش��ددا ع�ل��ى خ �ط��ورة ه��ذا
الخطاب على املجتمع.
ّ
وق��ال الديني في بيان ـــــ تلقته سبقلا ـــــ
أم��س :ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ّ
نتفهم فيه تمامًا
ّ
م �ق��دار ال�ض�غ��ط النفسي ال�ه��ائ��ل وال�ت��وت��ر
الشديد وح��ال��ة ع��دم اليقني عند األغلبية

ال �س��اح �ق��ة م ��ن ال � �ن� ��اس ،وه � ��م ي�ع�ي�ش��ون
ظروفًا استثنائية ويواجهون خطرًا غير
ّ
مسبوق؛ يتمثل في وباء فيروس كورونا
ّ
املستجد ،فإن املطلوب منا جميعًا ،كل في
موقعه ،أن نساهم ف��ي الحد م��ن انتشار
ّ
ال ��وب ��اء ع �ب��ر ال �ت �ح��ل��ي ب��ال��وع��ي ،واالل� �ت ��زام
ال��دق �ي��ق ب �ت �ع �ل �ي �م��ات ال ��وق ��اي ��ة ،وال �ح ��رص
ع �ل��ى ال �ت �ض��ام��ن اإلن �س��ان��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي،

ومساعدة الجهود الحكومية املبذولة.
وم��ن جانب آخ��ر ،فإنه م��ع تعطيل ال��دراس��ة
والعمل في الكثير من املرافق والقطاعات،
وك��ذل��ك وق ��ف وس��ائ��ل امل ��واص�ل�ات ال�ع��ام��ة،
ال بد من االلتفات إل��ى املصاعب املعيشية
وال�ض��ائ�ق��ة امل��ادي��ة ال�ت��ي يعانيها كثير من
األسر الفقيرة ،وفي مقدمها أسر الكويتيني
«ال�ب��دون» والعمال ال��واف��دون م��ن املعتمدين

على العمل بــ«املياومة» ،وكذلك عمال املرافق
امل�ع�ط�ل��ة امل �ح��روم��ون م��ن ال ��دخ ��ل ،وه ��و ما
ي�ف�ت��رض ت�ق��دي��م م�س��اع��دات إغ��اث�ي��ة ومالية
إل�ي�ه��م ،س ��واء م��ن ال��دول��ة أو م��ن الجمعيات
وال�ل�ج��ان وامل �ب��رات الخيرية ،بما فيها بيت
ال��زك��اة والهيئة الخيرية العاملية اإلنسانية،
وه� � ��ي م � �س� ��اع� ��دات ي� �ج ��ب أن ت �ش �م��ل ك��ل
املحتاجني من دون تمييز ديني أو طائفي.

وزير الداخلية محذراً المقيمين:

لن نتوانى عن إبعاد
من ال يلتزم التعليمات
ت��أك �ي��دا مل��ا ن�ش��رت��ه سبقلا ف��ي ع��دده��ا
ال� �ص ��ادر ف ��ي  12ال � �ج ��اري ،ح ��ذر ن��ائ��ب
رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
أن ��س ال �ص��ال��ح امل�ق�ي�م�ين ف��ي ال �ب�ل�اد من
اإلب � �ع� ��اد ف� � ��ورا إذا خ ��ال� �ف ��وا ت�ع�ل�ي�م��ات
الصحة.
وأوض � ��ح ال �ص��ال��ح أن اإلج � � ��راءات ال�ت��ي
ات �خ��ذت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة ه��دف �ه��ا س�لام��ة
الجميع ،مبينا أن أغلب دول العالم بدأت
تتخذ إجراءات متطابقة مع إجراءاتنا،
م �ن��اش��دا ال �ج �م �ي��ع ض� � ��رورة اس �ت �ق��اء
املعلومة من مصادرها الرسمية.
الكويت
وق��ال ف��ي م��داخ�ل��ة لتلفزيون
سبقلا في
 12مارس 2020
أول م��ن أم��س «ك��ررن��ا ف��ي أك�ث��ر من
مناسبة دع��وة الحكومة للجميع إلى
االل �ت��زام ب ��اإلج ��راءات ب�م��ا فيها ع��دم
ال� �خ ��روج إال ل �ل �ض ��رورة ،ول ��ن نقبل
بأي شكل من األشكال بأن تنهار املنظومة الصحية وأش��ار إل��ى أن كثيرا من الوافدين التزامهم مشرف،
بسبب عدم التزامهم».
لكن رأي�ن��ا بعض املظاهر سنتخذ بشأنها إج��راءات
وزاد :إذا كان الكالم عن حظر التجول خيارا ودراسة قانونية حرصا منا على املنظومة الصحية.
لدى الحكومة فلن تتوانى في اللجوء إليه إذا لم يكن وختم الصالح بقوله :ليس لدي كلمات يمكن أن تفي
هناك ال�ت��زام بالتعليمات وال حتى ف��ي خيار اإلبعاد منتسبي الصحة وال��داخ�ل�ي��ة ال��واق�ف�ين على الخطوط
الفوري لبعض الوافدين املخالفني.
األمامية.

وكيل الرقابة التجارية وحماية المستهلك في التجارة:

ال إغالق لكراجات السيارات
ومحال قطع الغيار
أع �ل��ن ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
ال� ��رق� ��اب� ��ة ال � �ت � �ج ��اري ��ة وح �م ��اي ��ة
امل �س �ت �ه �ل��ك ف ��ي وزارة ال �ت �ج��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ع �ي��د ال ��رش �ي ��دي أن
ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال � � �ص� � ��ادرة ب �ش��أن
م � �ك� ��اف � �ح� ��ة ف � � �ي � � ��روس ك � ��ورون � ��ا
امل� �س� �ت� �ج ��د ت� �ن ��ص ع� �ل ��ى إغ �ل��اق
ج �م �ي��ع امل� �ج� �م� �ع ��ات ال �ت �ج ��اري ��ة
وال � � � �ص � � ��ال� � � ��ون� � � ��ات ال � ��رج � ��ال� � �ي � ��ة
وال �ن �س��ائ �ي��ة ،م ��ا ع� ��دا األس � ��واق
املركزية الغذائية.
وق ��ال ال��رش �ي��دي إن م �ح��ال قطع
ال� �غ� �ي ��ار وخ � ��دم � ��ات ال� �س� �ي ��ارات
واإلطارات والصيانة في منطقة
ال�ش��وي��خ وغ�ي��ره��ا م�س�ت�م��رة في
عملها ل�خ��دم��ة املستهلكني من
املواطنني واملقيمني.
وك ��ان مجلس ال� ��وزراء ق��د اتخذ
ق��رارا ف��ي اجتماعه االستثنائي
ال� � � ��ذي ع � �ق� ��ده ال� �س� �ب ��ت امل ��اض ��ي
ب ��إغ �ل�اق امل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة
وم� � ��راك� � ��ز ال � �ت � �س� ��وق (امل � � � � ��والت)
واألس� � � � ��واق ب��اس �ت �ث �ن��اء م �ن��اف��ذ
البيع التموينية والغذائية.
ويأتي القرار في سياق إجراءات
الحكومة االحترازية ملنع تفشي
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د في
البالد ،من خالل منع التجمعات
البشرية بأي شكل.

«المواصالت»:
 6.7ماليين دينار
رواتب مارس
محمد المصلح
كشف م�ص��در م�س��ؤول ان ق�ط��اع ال�ش��ؤون
املالية واإلدارية في وزارة املواصالت انتهى
م ��ن إع � ��داد ك �ش��وف روات � ��ب ش �ه��ر م ��ارس
الجاري لكل موظفي الوزارة.
وق ��ال امل �ص��در ان ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د لقطاع
ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واإلداري � ��ة بثينة السبيعي
اجتمعت خالل العطلة التي تمر بها البالد
مع موظفي الشؤون املالية إلع��داد كشوف
رواتب املوظفني ،حيث تم انجاز كل الرواتب
في غضون  3أيام فقط .وأفاد املصدر بان
اج�م��ال��ي امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ستصرف للموظفني
ت �ب �ل��غ  6م�ل�اي�ي�ن و 700أل� ��ف دي� �ن ��ار ل �ع��دد
 5900موظفا ،موضحا ان صرف الرواتب
سيكون في موعده الشهري دون تأخير.

عيد الرشيدي

إغالق أحد المحال

شركتها أعلنت إنهاء خدماتها

ضبط مهندسة أساءت
إلى الكويت في فيديو
راشد الشراكي
أل �ق ��ى رج � ��ال م �ب��اح��ث ال� �ج ��رائ ��م اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال�ق�ب��ض
على واف��دة مصرية ،تعمل مهندسة مدنية ف��ي إح��دى
الشركات الكبرى ،بتهمة اإلس��اءة إلى الكويت وانتقاد
إجراءاتها االحترازية ملنع تفشي فيروس كورونا .وقال
م�ص��در أم�ن��ي إن رج ��ال امل�ب��اح��ث وب�ع��د ان�ت�ش��ار فيديو
للمقيمة تتحدث فيه عن إجراءات البالد ،قاموا بتحديد
سكنها وهويتها ،وت��م إلقاء القبض عليها وإحالتها
إلى جهات االختصاص ،التخاذ قرار بحقها .من جهة
أخ ��رى ،ن �ش��رت ال�ش��رك��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب�ه��ا ال��واف��دة بيان
اعتذار عما بدر منها ،وأرفقت به كتاب إنهاء لخدماتها.
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كورونا

الكويت 03

يتفشى

«الصحة» 294 :شخصاً في مراكز الحجر الثالثة

الجهاز الجديد ُ
سيحكم السيطرة على «كورونا»
¶  4مراحل لفحص المقيمين ..وال يمكن التالعب بالنتائج
ال � �ح� ��االت ف ��إن ��ه م ��ن خ�ل��ال ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام ف��ي
املتابعة في األقسام الوقائية لوزارة الصحة
ي�ت��وج��ب ف�ح��ص ب�ع��ض امل �خ��ال �ط�ين ،مشيرا
ال��ى ان��ه ج��رى تطبيق الحجر اإلل��زام��ي على
جميع سكان العمارة مع التكفل بتزويدهم
بما يحتاجونه.
وش ��دد ال�س�ن��د ع�ل��ى ان ال�ف�ح��ص للمقيمني
ي �ج��ري ع�ل��ى  4م��راح��ل ،وال ي�م�ك��ن ال�ت�لاع��ب
بنتائج الفحص ،مشيرا ال��ى ان��ه ال ُيكتفى
ب��درج��ة ال�ح��رارة فقط ،التي ال تكون املعيار
ُ
األوح � � � ��د ،ح �ي ��ث ت � �ج� ��رى امل� �س ��وح ��ات ح�ت��ى
ألش�خ��اص درج��ات ح��رارة أجسامهم تكون
عادية.
وع � � ��ن ج � �ه� ��از ال� �ك� �ش ��ف ال � �س� ��ري� ��ع ألع � � ��راض
ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،ق��ال ال�س�ن��د ان��ه
إح ��دى ث �م��رات ج�ه��ود ق�ط��اع االدوي � ��ة ،حيث
سيجري العمل به ابتداء من االسبوع املقبل
للكشف السريع ع��ن ال�ف�ي��روس ،وه��و ضمن
الفحوصات الشاملة التأكيدية ،م��ؤك��دا ان
الجهاز سيساعد على احكام السيطرة وفرز
الحاالت التي تفد الى الكويت من الخارج ،او
التي تتردد على املؤسسات الصحية التي
يشتبه بإصابتها.
ولفت الى ان هناك نصائح دائمة بضرورة
ت �ق �ل �ي��ل ال � ��زي � ��ارة وت �ق �ل �ي��ل أع � � ��داد م ��ن ي ��زور
املريض باملستشفى.

واصل فيروس كورونا المستجد تمدده ،ومع تسجيل الكويت 11
إصابة جديدة يرتفع إجمالي الحاالت إلى  ،123وبموازاة ذلك أعلن وزير
الصحة د .باسل الصباح عن شفاء  3حاالت ،ليرتفع عدد الذين تماثلوا
للشفاء إلى .12
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الصحة ،د .عبد الله السند ،انه في
إطار االستراتيجية الوطنية في مكافحة فيروس كورونا المستجد
«كوفيد ـ  »19والجهود المبذولة في محاوالت احتوائه واحكام
السيطرة عليه ،كانت هناك بعض التوصيات من قبل وزارة الصحة
والقرارات التي تابعناها من مجلس الوزراء في مواجهة هذه األزمة،
وكل ذلك في سبيل تقويض المرض المتفشي عالمياً.
عبدالرزاق المحسن
ق � ��ال ال� �س� �ن ��د ،خ �ل��ال امل ��ؤت� �م ��ر ال �ص �ح��اف��ي
ال �ي��وم��ي ل � �ل� ��وزارة ام � ��س« ،ك ��ان ��ت ال �ك��وي��ت
سباقة ف��ي ات �خ��اذ الكثير م��ن التوصيات
وال� � � � � �ق � � � � ��رارات ،ال� � �ت � ��ي ت� � � ��دل ع � �ل� ��ى ت �ف �ع �ي��ل
وتنشيط برامج الترصد والتتبع والتنبؤ
واالس�ت�ج��اب��ة ،وه��ي البرامج التي توصي
بها منظمة الصحة العاملية ،حيث جرى
تطبيق التوصيات وال �ق��رارات على ارض
ال��واق��ع ،بفضل تضافر الجهود في وزارة
ال �ص �ح��ة م ��ع وزارات ال� ��دول� ��ة وال �ج �ه��ات
ال��رس �م �ي��ة وم ��ؤس� �س ��ات امل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
ومؤسسات القطاع الخاص».
واوض� � ��ح ان ه �ن ��اك  9دول ج ��دي ��دة أع�ل�ن��ت
رصدها لفيروس كورونا خالل ال�ـ 24ساعة
املاضية ،حيث بلغ ع��دد ال��دول التي تكافح
املرض  143دول��ة ،وبلغ عدد اإلصابات 156
ألفا حول العالم ،بينما حاالت الشفاء بلغت
 76ألف حالة ،مبينا ان اإلصابات في الصني
وح��ده��ا ق��ارب��ت  81أل �ف��ا ،م��ع م�لاح�ظ��ة انها
بدأت في االنحسار ،الفتا الى ان دول اقليم
ش��رق املتوسط التي تنتمي اليها الكويت،
وف �ق��ا ل�ت�ص�ن�ي��ف م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال�ع��امل�ي��ة،
تضم  22دول��ة ،منها  17دولة اعلنت وجود
حاالت مؤكدة بها ،كما ان عدد الحاالت في
إق�ل�ي��م ش��رق امل�ت��وس��ط ق ��ارب  14أل��ف ح��ال��ة،

منها  3442حالة شفاء.
وأع �ل��ن ال�س�ن��د ان ال�ك��وي��ت سجلت  11حالة
جديدة مصابة بالفيروس خالل الـ 24ساعة
امل��اض�ي��ة ،وه��ي :ح��ال��ة مرتبطة بالسفر الى
الواليات املتحدة األميركية ،وأخرى مرتبطة
بالسفر الى إيران ،و 4حاالت مرتبطة بالسفر
ال��ى امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،و 3ح ��االت ملخالطني
لحاالت مرتبطة بالسفر الى اململكة املتحدة،
وح��ال��ة واح� ��دة م��رت�ب�ط��ة ب��ال�س�ف��ر ال ��ى قطر،
وحالة واح��دة ملقيمة من الجنسية املصرية
مرتبطة بالسفر ال��ى م�ص��ر ،مبينا ان عدد
الحاالت بلغ .123

ّ
تجنب التجمعات

الحجر املؤسسي واإللزامي

وأك� � ��د ال �س �ن��د ان ع � ��دد ال ��ذي ��ن خ ��رج ��وا م��ن
ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي ب �ل��غ  564ح ��ال ��ة ،ب�ي�ن�ه��م
 240شخصا م��ن الحجر بالخيران أول من
أمس ،موضحا ان عدد املسوحات زادت عن
 9981مسحة ،وم��راك��ز الحجر تضم حاليا
 294شخصا م��وزع�ين على امل��راك��ز الثالثة،
مجددًا التوصية بتنفيذ تعليمات الجهات
املختصة وضرورة البقاء في املنزل وتجنب
التجمعات.
ولفت ال��ى ان إج ��راءات فحص الوافدين في
ارض امل �ع��ارض ج��اءت ف��ي إط��ار االج ��راءات
الوقائية االستباقية التي تقوم بها وزارة
الصحة ،ف��ي محاولة اح�ك��ام السيطرة على

ع��ن ف �ك��رة ت�ح��وي��ل ال�ح�ج��ر امل��ؤس �س��ي ال��ى
حجر منزلي إلزامي مع استخدام الجهاز
ال �ج��دي��د ل �ل �ك �ش��ف ع ��ن ال� �ف� �ي ��روس ،أك� ��د د.
عبداهلل السند استمرار الحجر املؤسسي
اإلل ��زام ��ي ،وح��ال�ي��ًا ي �ج��ري أخ��ذ امل�س�ح��ات،
مبينا ان القادم للبالد يستمر في الحجر
مل��دة  14يوما ،وبعدها تؤخذ منه مسحة
اخ��رى قبل الخروج ،على ان تكون نتيجة
العينتني «سلبية».
واشار إلى جهود مشتركة وتنسيق وتعاون
بني الصحة والوزارات املعنية ،كما ان هناك
جهات معنية ل��دراس��ة عملية إج�لاء الطلبة
وكل املواطنني من الخارج الى الكويت.

ال�ف�ي��روس ،والجهود متواصلة منذ تفعيل
نظام الترصد في املطار واملنافذ وفي مراكز
ال��رع��اي��ة األول �ي��ة وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات ،ك�م��ا كانت
إج��راءات فحص املقيمني ضمن االج��راءات،
وال � �ت� ��ي ت �ت��م ع �ل��ى  4م� ��راح� ��ل ،ب� ��داي� ��ة ب �ف��رز
ال �ح��االت ،وق �ي��اس درج ��ة ال� �ح ��رارة ،وم��ن ثم
تصنيف الحاالت بوجود أعراض من عدمه،
والتي ان وجدت يجري عزل الحاالت ،وعمل
مسوحات.

فحص املقيمني

وبينّ السند استقبال نحو  14الف حالة من
املقيمني القادمني من السفر ،حيث جرى اخذ
مئات املسوحات وف��ق ب��روت��وك��والت معينة
ت��وص��ي ب�ه��ا منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ،كما
يجري بعدها أخذ معلومات عن الشخص،
ومن ثم الدخول في مرحلة ادخال املعلومات
وط��ري �ق��ة ال �ت ��واص ��ل م ��ع ال �ش �خ��ص ال ��واف ��د،

زيادتها ستشكل ضغطاً يفوق الطاقة الطبية للبالد

السيطرة على الوباء تستدعي
وقف اإلصابات
اتخذت الكويت قرارات عالية التكلفة من الناحية االقتصادية للحد
من انتشار وباء كورونا ،من خالل تعطيل المدارس والجامعات
وإيقاف العمل في معظم الوزارات والبنوك وشركات القطاع
الخاص ،وإغالق المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي
والصالونات واألندية الصحية وتأجيل الفعاليات الرياضية والثقافية
وإيقاف صالة الجماعة في المساجد.

محمد العوضي
ع� �ل ��ى ه� � ��ذا امل� �ن� �ح ��ى ات � �خ � ��ذت ك �ث �ي ��ر م��ن
ال� �ح� �ك ��وم ��ات ت ��داب� �ي ��ر وق ��ائ� �ي ��ة مل �ج��اب �ه��ة
ال��وب��اء ،ف�ق��د ق��ام��ت ال�ح�ك��وم��ة السعودية
ب ��ات � �خ ��اذ خ � �ط� ��وة اس� �ت� �ب ��اق� �ي ��ة ب �ت �ع �ل �ي��ق
ش �ع �ي ��رة ال� �ع� �م ��رة م ��ؤق �ت ��ا ح �ف ��اظ ��ا ع�ل��ى
ص� �ح ��ة امل� �ع� �ت� �م ��ري ��ن ،وأغ� �ل� �ق ��ت ح �ك��وم��ة
ف ��رن �س ��ا امل � � � ��دارس وال� �ك� �ل� �ي ��ات ،وأوق� �ف ��ت
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة األم �ي��رك �ي��ة خ �ط��وط
الطيران مع أوروب��ا التي أصبحت مركز
اإلصابات الجديد للوباء العامليَّ ،
وأجلت
االت � �ح � ��ادات ال��ري��اض �ي��ة ف �ع��ال �ي��ات �ه��ا ف��ي
جميع املسابقات.

إجراءات مكلفة
ك��ل ه��ذه اإلج � ��راء ات امل�ك�ل�ف��ة اق�ت�ص��ادي��ا
ات� �خ ��ذت رغ� ��م أن وب � ��اء ال� �ك ��ورون ��ا غ�ي��ر
مميت %80 ،من املصابني تقريبا يتوقع
أن ي �ت �ش��اف��وا م��ن امل ��رض اع �ت �م��ادا على
مناعتهم الطبيعية ،ويتوقع أن يكون
 %15م��ن امل�ص��اب�ين ف��ي ح��ال��ة تستدعي
ال��رع��اي��ة ال �س��ري��ري��ة ف ��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات،
وب�ق�ي��ة ال� �ـ %5س�ت�ك��ون ح��االت �ه��م ح��رج��ة
وس �ي �ح �ت��اج��ون إل� ��ى ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة،
وسيتوفى بعضهم.
إال ان سرعة انتشار عدوى هذه الجائحة
ف��ي ج�م�ي��ع ق� ��ارات ال �ع��ال��م أج �ب��رت كثيرا
م��ن ال � ��دول ع �ل��ى ات �خ��اذ ه ��ذه اإلج � ��راءات
االستباقية املكلفة لحماية نظم الرعاية
الصحية من التداعي واالنهيار لتتجنب
الوصول إل��ى الحاصل اآلن في إيطاليا.
ك��ل أن�ظ�م��ة ال��رع��اي��ة الصحية ف��ي العالم
لها طاقة استيعابية محددة لإلصابات
ال � ��وب � ��ائ� � �ي � ��ة ،اع� � �ت� � �م � ��ادا ع � �ل� ��ى ال � � �ق � ��درات
االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة للمستشفيات وال�ه�ي�ئ��ات
ال �ط �ب �ي��ة وال �ت �م��ري �ض �ي��ة ،ول� �ك ��ي ت�ت�م�ك��ن
ال��دول م��ن السيطرة على أي وب��اء يجب
أال تزيد ع��دد اإلص��اب��ات ع��ن تلك الطاقة
االستيعابية.

 % 80من المصابين
بفيروس كورونا
ُيتوقع شفاؤهم
األس َّرة الطبية
طاقة ِ
في البالد تستوعب
 16908مرضى
سعة المستشفيات
 %80من المرضى لو
أصيب  %1من السكان

محمد العوضي

الطاعة االستيعابية
ويقدم نظام الرعاية الصحية في الكويت،
ال �خ��دم��ات ال �ط �ب �ي��ة ل �س �ك��ان ال� �ب�ل�اد ال �ب��ال��غ
تعدادهم  4ماليني و 776ألفا و 407نسمات
حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات
امل��دن �ي��ة ل �ع��ام  .2019وي �ب �ل��غ ع ��دد األط �ب��اء
ال�ب�ش��ري�ين  8434وأع� ��داد ال�ص�ي��ادل��ة 1462
وامل �م ��رض�ي�ن  22469وإج �م ��ال ��ي ال�ع��ام�ل�ين
في الوظائف الفنية الطبية  .9751أم��ا عن
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ف�ت�ش�ي��ر ال �ب �ي��ان��ات الصحية
األس َّرة للمستشفيات
الواردة إلى أن أعداد ِ

تصريحات عالمية محذرة
م��ا زال ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د غ��ام�ض��ا وف��ي ط��ور ال��دراس��ة وم��رع�ب��ا ف��ي سرعة
ان�ت�ش��اره ،ويتبني ذل��ك م��ن خ�لال تصريحات ق��ادة ال��دول التي تملك افضل منظومات
الرعاية الصحية في العالم ،واملحاطني بأكفأ املستشارين في العلوم الطبية والبيولوجية
والوبائية .الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكر أن فرنسا تمر بأسوأ أزمة صحية
منذ قرن وأن الحكومة غير قادرة وحدها على مواجهة هذا التحدي دون تعاون الشعب،
وحذرت املستشارة األملانية انجيال ميركل من أن هذا الوباء قد يصيب ما يقرب من 58
مليون أملاني ،في حني وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون هذه الجائحة
بأنها أس��وأ أزم��ة صحية يمر بها جيل كامل ،وطالب البريطانيني باالستعداد لتوديع
بعض األحباب خالل الفترات املقبلة.

المطلوب
املطلوب من املواطنني واملقيمني البقاء في املنازل واتباع األوام��ر الوقائية من الجهات
ُ ِّ
سيمكن الكويت بإذن اهلل من االنتصار على هذا الغزو الوبائي،
املسؤولة بعناية والذي
فجميعنا في مركب واح��د والتعاون الشعبي في ه��ذه الظروف الحرجة سيكون خط
الدفاع األول ضد هذه الجائحة.

ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف � ��ي دول� � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت 15122
األس � َّ�رة
س��ري��را .وإذا أض�ف�ن��ا إل�ي�ه��م أع ��داد ِ
ف��ي م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ،1786
س �ت �ص��ل ال� �ط ��اق ��ة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ل�ج�م�ي��ع
أس � � َّ�رة امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
ِ
إل��ى  16908م��رض��ى .وي�ج��ب أن ن��أخ��ذ هذه
اإلح �ص��ائ �ي��ة ف ��ي االع �ت �ب ��ار ،ف ��ي م �ث��ل ه��ذه
الظروف االستثنائية ،فلو أصيب  %1فقط
م��ن ال�س�ك��ان ب��ال��وب��اء ،أي  47أل �ف��ا تقريبا،
ف�ل��ن ت�س�ت�ط�ي��ع امل�س�ت�ش�ف�ي��ات اس�ت�ق�ب��ال ما
يقرب من  %80من املرضى الذين ستصل
أع ��داده ��م إل ��ى  37أل �ف��ا وس �ي �ض �ط��رون إل��ى
م�ق��اوم��ة امل ��رض م�ن��اع�ي��ا داخ ��ل مساكنهم،
وس�ت�خ�ص��ص س��رائ��ر امل�س�ت�ش�ف�ي��ات لبقية
ال� � � � �ـ %20م� ��ن ال � �ح� ��االت ال� �ش ��دي ��دة وال ��ذي ��ن
س�ت�ن��اه��ز أع ��داده ��م  9400م��ري��ض ،ناهيك
ع��ن أن  ،%5أي م��ا يقرب م��ن  2300مريض
ستكون حالتهم حرجة وسيحتاجون إلى
وحدات العناية املركزة.
األس� � � َّ�رة في
�ن
�
م
%50
وإذا اف �ت��رض �ن��ا أن
ِ
جميع املستشفيات العاملة ف��ي الكويت
ستكون مشغولة من قبل مرضى مصابني
ب��أم��راض أخ ��رى ح��رج��ة ،ك��أم��راض القلب
والسرطان والجهاز التنفسي ،سيتداعى
وي� �ن� �ه ��ار ن � �ظ ��ام ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ص �ح �ي��ة ف��ي
الكويت ألنه سيعمل بطاقة تفوق قدراته
االستيعابية وسيخرج الوباء عن نطاق
ال �س �ي �ط��رة وس �ت �ت �ش �ت��ت ج� �ه ��ود األط� �ب ��اء
والهيئة التمريضية والفنية بني معالجة
املصابني بالوباء وبني العناية باملرضى
املصابني ب��األم��راض األخ��رى ،وستنتشر
العدوى وستتكاثر اإلصابات بالوباء.
ول� ��و أص �ي��ب ع �ش��رة م ��ن ال ��واح ��د ف ��ي امل�ئ��ة
م� ��ن ال � �س � �ك� ��ان ،ف �س �ي �ك��ون ع � ��دد امل �ص��اب�ي�ن
 4700م� � �ص � ��اب ،وه � � � ��ذا ال� � �ع � ��دد س �ي �ك��ون
مرهقا ملنظومة الرعاية الطبية الكويتية
وسيصعب التعامل معه وسيتعذر على
ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل � �ض ��ي ف� ��ي س� �ي ��اس ��ة ال �ح �ج��ر
ال �ص �ح��ي ال �ف �ن��دق��ي مل ��ن خ��ال��ط ه ��ذا ال �ع��دد
ال �ك �ب �ي��ر م ��ن امل� �ص ��اب�ي�ن ،ف� ��أع� ��داد ال �ف �ن��ادق
ف��ي ال�ك��وي��ت  90ف�ن��دق��ا ب�ع��دد غ��رف ي�ق��ارب
( 8000غ��رف وأجنحة) .لذلك يجب تكاتف
الجميع باتباع التعليمات الوقائية للحد
من اإلصابات بعدوى هذا الوباء والحفاظ
ع �ل��ى س�ل�ام��ة م�ن�ظ��وم��ة ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ح�ت��ى ي�ت�ع��اف��ى امل �ص��اب��ون وتقل
حاالت اإلصابة الجديدة بهذا الوباء شيئا
فشيئا إلى أن يتم القضاء عليه.

ل�ت�ف�ع�ي��ل ن �ظ��ام امل �ت��اب �ع��ة امل �ن��زل �ي��ة ال ��دوري ��ة،
مؤكدا انه وخالل الفترة السابقة جرى رصد
ح��ال��ة م�ص��اب��ة واح� ��دة وال �ت��ي ذك ��رت سلفا،
فيما تتواصل اعمال الفحص والفرز حتى
يجري االطمئنان على الوضع العام.
وع� ��ن ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي ع �ل��ى س �ك��ان ب�ن��اي��ة
بأكملها ف��ي اح��دى امل�ن��اط��ق ،اوض��ح السند
ان الوزارة تتبع نظام مراقبة وتتبع الحاالت
وف �ح ��ص امل �خ��ال �ط�ي�ن ،وإذا رص � ��دت اح ��دى

إغالق مطاعم ومقاهٍ
وصالونات حالقة

إغالق مطعم أسماك مخالف

خالد الحطاب
كشف نائب املدير العام لقطاع حماية العمالة
في القوى العاملة مبارك العازمي عن التعامل
م ��ع  289ب�ل�اغ ��ا ب �خ �ص��وص ت � �ج ��اوز ت �ع��ام �ي��م
مجلس ال � ��وزراء .وأع �ل��ن ال�ع��ازم��ي ع�ل��ى هامش
جولة للجنة الرباعية ،أمس ،عن تنفيذ  7جوالت
تفتيشية على الجهراء والفروانية واالحمدي
أسفرت عن إغ�لاق  12منشأة بشكل نهائي من
مقاه وصالونات مخالفة ،عالوة على اجراءات
أك �ث��ر ص��رام��ة ب�ح��ق غ�ي��ر امل�ل�ت��زم�ين وامل �ص� ّ�ري��ن
على املخالفة تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة
النشاط وإبعاد العمالة املشاركة في املخالفة.
م��ن جهته ،ش��دد مدير أم��ن محافظة الفروانية
ال �ل��واء ع�ب��د اهلل ال�ع�ل��ي ع�ل��ى ض ��رورة ال �ح��د من
التجمعات ملنع انتشار كورونا ،ملوحا بترحيل

املصرين على مخالفة القوانني.
في السياق ،واصلت اللجنة الثالثية حمالتها
ل�ت�ط�ب�ي��ق ق � ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب �م �ن��ع ب�ع��ض
االن�ش�ط��ة ال�ت�ج��اري��ة م��ن ال�ع�م��ل م�ث��ل ص��ال��ون��ات
الحالقة واملعاهد الصحية والرياضية اضافة
إل��ى م�ن��ع امل�ط��اع��م م��ن اس�ت�ق�ب��ال ال��زب��ائ��ن ومنع
التجمعات.
وراف �ق��ت سبقلا اللجنة امل�ك��ون��ة م��ن مباحث
االقامة والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية
ال�ك��وي��ت خ�ل�ال حملة م��وس�ع��ة ف��ي ال�ف��روان�ي��ة
وال� �ع ��ارض� �ي ��ة ال �ح ��رف �ي ��ة وال� ��رق � �ع� ��ي ،وج� ��رى
إغ�ل�اق ص��ال��ون��ات ح�لاق��ة وم�ط��اع��م ومنشآت
أخ��رى مخالفة .وخ�لال الحملة جرى الكشف
على  145محال ت�ج��اري��ا وسجلت مخالفات
مرتبطة ب��ال�ب�ل��دي��ة أو ل��وج��ود ت�ع��دي��ات على
قانون العمل.

مدارس خاصة ألولياء األمور:
ِّ
سددوا الرسوم!
هاني الحمادي
ع �ل��ى غ �ي��ر امل �ت ��وق ��ع ف ��ي ظ ��ل ت �ع �ل �ي��ق ال ��دارس ��ة
واس � �ت � �م ��رار أزم� � ��ة «ك� � ��ورون� � ��ا» ،ف ��اج ��أت ب�ع��ض
امل��دارس الخاصة أولياء أمور الطلبة الدارسني
فيها وطالبتهم بسرعة س��داد القسط الثالث
واألخير من الرسوم الدراسية واملقرر تحصيله
ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري وذل � ��ك ع �ب��ر ال ��دف ��ع ع ��ن ط��ري��ق
روابط األون الين.
وفيما أع��رب أول �ي��اء األم ��ور ع��ن استيائهم من
مطالبتهم باستكمال الرسوم الدراسية في ظل
الظروف الطارئة الحالية التي تمر بها البالد،
ب� ّ�ررت مصادر مسؤولة طلب امل��دارس الخاصة
بتطبيق أغلبها ن�ظ��ام التعليم ع��ن بعد أي أن
ال��دراس��ة مستمرة ال�ك�ت��رون�ي��ًا ،م��ؤك��دة أن 95%
م��ن امل � ��دارس األج �ن �ب �ي��ة م�ت�ب�ع��ة ن �ظ��ام التعليم
االل�ك�ت��رون��ي م�ن��ذ ظ�ه��ور أزم ��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا
الجديد.

من جانب آخ��ر ،أك��دت مصادر مطلعة لـ سبقلا
اخ� �ت�ل�اف اآلراء ال �ت��رب��وي��ة ف ��ي اج �ت �م��اع وزي ��ر
التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي
مع املوجهني ومديري املناطق التعليمية حيث
اق� �ت ��رح م ��دي ��رو ال �ع �م��وم ض� � ��رورة إن� �ه ��اء ال �ع��ام
الدراسي لرياض االطفال واملرحلتني االبتدائية
واملتوسطة ،في ح��ال استمرار تعليق الدراسة
ح�ت��ى  15أب��ري��ل ،ف�ي�م��ا رف��ض ب�ع��ض امل��وج�ه�ين
ه��ذا املقترح ،حفاظًا على مستوى التعليم في
الكويت.
ّ
وبينت املصادر أن مقترح التوجيه يدور حول

تكييف املناهج بالحذف واالختصار وترحيل
دراس� � ��ة ال �ص��ف ال �ث��ان��ي ع �ش��ر ح �ت��ى أغ�س�ط��س
املقبل ،وغفل عنه مواعيد البعثات الخارجية
وم��واع�ي��د التسجيل ف��ي ال�ج��ام�ع��ات ،م��ا يعني
أن خ��ري��ج ه ��ذا ال �ص��ف ل��ن ي�ت�م�ك��ن م��ن ال��دخ��ول
ف��ي الجامعة إال م��ع دفعة الخريجني ف��ي العام
الجامعي .2021 2020-
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عائالت كويتية تروي لـ سبقلا تجربة البقاء في الحجر المنزلي اضطرارياً:

نكتشف بيوتنا ..من جديد!
لم يكن يتوقع سالم العبدالله أن يأتي عليه
اليوم الذي يضطر فيه إلى البقاء داخل
المنزل لمدة  14يوماً ،بالتمام والكمال ،ليس
هذا فحسب ،بل إنه رهين غرفته ال يخرج
منها إال للضرورة القصوى ،إذ يتناول فيها
طعامه منفردا بعيدا عن بقية فراد أسرته،
كما امتنع تماماً عن مخالطة اآلخرين.
لم يكن سالم الوحيد الذي التزم البيت
لقضاء فترة الحجر المنزلي المقررة من
قبل وزارة الصحة والجهات األخرى المعنية،
فكثير من المواطنين العائدين من الخارج
مثله ،فاإلجراءات االحترازية يجب تطبيقها
ويجب االمتثال لها ،للحفاظ على الصحة
والوقاية من فيروس كورونا.
ورغم صعوبة الموقف وتغير نمط الحياة
عن المعتاد ،عبر المحجورون منزلياً عن
رضاهم عن هذه اإلجراءات الوقائية،
مشيرين إلى أن الحجر المنزلي واجب
وطني ،وعلينا جميعا االمتثال إلى تعليمات
الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس
كورونا المستجد ،مشيدين بالرعاية
المقدمة لهم من الكويت ،وعلينا جميعا
رد الجميل لها.
وروى مواطنون لـ سبقلا تجربتهم مع
الحجر المنزلي ،مشيرين إلى أنهم وقعوا
على إقرارات تعهد بالبقاء في البيوت لمدة
 14يوماً ،وكانت هذه التجربة رغم صعوبتها
مفيدة جدا ،حيث كانت هذه األيام فرصة
للهدوء والسكينة وممارسة بعض األلعاب
الرياضية داخل الحديقة المنزلية فضال عن
القراءة ومشاهدة البرامج التلفزيونية
الهادفة والمسلية وغيرها.
ومن بين المواطنين الذين رووا لـ سبقلا
تجربتهم أشخاص أنهوا الحجر وآخرون ال
يزالون في مدته ،وفيما أكد مواطن عائد
هو وزوجته من إحدى الدول األوروبية
أنهما قاما بإغالق المنزل بإحكام وعدم
الخروج منه وعدم االتصال بأي مطعم
إلعداد الوجبات الغذائية ،حيث إنه يشرف

■ األزمة عصيبة..
وتطبيق التعليمات
الحكومية واجب
وطني
■ فرصة للهدوء
واالسترخاء
والقراءة ومراجعة
األخطاء
■ العزلة صعبة في
البداية لكن الوقت
يمضي بسرعة
■ كسرنا حاجز الملل
باأللعاب اإللكترونية
ً
هاتفيا
والتواصل
مع اآلخرين

وشريكة حياته على إعداد الطعام
بنفسيهما.
ووفق مواطنين فقد أعاد الحجر المنزلي
لألسرة الكويتية دفئها المفتقد تحت
وطأة العمل وزحمة المناشط اليومية،
بينما عادت بعض النساء إلى المطبخ
مجدداً ،وبدأن يمارسن هواية إعداد
الوجبات ،بعيدا عن المطاعم والوجبات
السريعة.

ووصف المواطنون أزمة كورونا بأنها
عصيبة ،معبرين عن ثقتهم بقدرة
الكويتيين على تجاوزها ،معبرين عن
أملهم في انحسار هذا الفيروس بأسرع
وقت ممكن ،حتى تعود الحياة إلى
طبيعتها والخروج بأقل خسائر من هذه
األزمة.
وروى المواطنون لـ سبقلا تفاصيل
اإلجراءات التي خضعوا لها منذ عودتهم

إلى الكويت حتى امتثالهم للحجر المنزلي،
مبينين أن البقاء في المنزل في هذا
العصر يمر بسرعة ،فاألجهزة التقنية تسلي
الوقت ،ويجب على كل إنسان أن يخلق
لنفسه عمال بدال من هدر الوقت الذي
يعتبر مكونا لحياة كل إنسان.
وأكد البعض أنهم ينهون أعمالهم
الخاصة عبر النت ،ويتواصلون مع العاملين
في شركاتهم واعمالهم هاتفياً.

■ البعض يديرون
أعمالهم الخاصة
عبر اإلنترنت
ويتواصلون
مع الموظفين
ً
إلكترونيا

مراحب النصار:

أتواصل مع أهلي ..من وراء األبواب!
م��ا ب�ين م��ش��اه��دة األف�ل�ام وامل��س��ل��س�لات على
ّ
ال���ت���ل���ف���زي���ون (ن��ت��ف��ي��ل��ك��س) وت���ص���ف���ح م���واق���ع
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي ،وت��رت��ي��ب أغ��راض��ه��ا
داخ������ل ال����غ����رف����ة ،ت���ق���ض���ي امل����واط����ن����ة م���راح���ب
ال��ن��ص��ار ف��ت��رة ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي امل��ن��زل��ي بعد
ع��ودت��ه��ا م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ،م��ع��ت��زل��ة أغ���ل���ب من
حولها ،وتتواصل مع أهلها من خالل اتصال
الفيديو.
وعلى ال��رغ��م م��ن ع��دم ظهور أع��راض امل��رض
عليها ،قررت النصار االلتزام بفترة الحجر
امل��ن��زل��ي إل��ى نهايتها ،وذل���ك بعد أن أوشكت
الفترة على االنتهاء ،إيمانًا منها باملسؤولية
االجتماعية والواجب الوطني الذي دعت إليه
الدولة ،في حني تتواصل مع أهلها عن طريق
االتصاالت الهاتفية أو من وراء األبواب.
وت���ق���ول ال���ن���ص���ار ل��ـ��ـ سبقلا إن���ه���ا ال ت��ح��ت ّ��ك
ب��أح��د ،س���وى وال���ده���ا أو ال��ع��ام��ل��ة ف��ي امل��ن��زل،
بعد اتخاذ االحتياطات ولفترة قصيرة ّ
جدًا،
وع�����ادة م���ا ت���رت���دي ال��ع��ام��ل��ة ق���ف���ازات ال��ي��دي��ن

ّ
وكمامات عند إيصال املأكوالت إلى غرفتها،
ّ
كما خصصت أدوات مائدة ال يشاركها فيها
أحد.
وي����ب����دأ ال�����روت��ي��ن ال����ي����وم����ي ل���ل���ن���ص���ار ع��ن��دم��ا
تستيقظ الساعة الـ 9صباحًا ،وتنام في الــ11
م��س��اء مل���دة س��اع��ت�ين ،ث���م ت��س��ت��ي��ق��ظ لتجلس
ّ
وتشدد النصار على أنها
حتى صالة الفجر،
تستعبد وجود اصابة ،لكن االحتياط واجب،
وااللتزام بالحجر املنزلي ض��روري ملصلحة
اآلخ���ري���ن ،س����واء أك���ان���وا أه��ل��ن��ا وأح���ب���اءن���ا ،أو
الناس جميعهم.
وت��ش��ي��د ال��ن��ص��ار ب���االج���راءات ال��ت��ي اتخذتها
ال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة ب��ال��ب�لاد ،مبينة ان %80
م�����ن األف�����������راد ي���س���ت���وع���ب���ون ض����������رورة ه����ذه
االح���ت���ي���اط���ات ،وذل����ك ب��ع��د أن ظ��ه��رت ح���االت
ملختلطني بمصابني؛ فالدولة تسعى إلى منع
ّ
ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس وال��ت��ح��ك��م ف��ي��ه ،ف���ي وق��ت
ت��ب��ق��ى ف��ئ��ة ق��ل��ي��ل��ة ت��ع��ت��ق��د أن ه���ذه االج�����راءات
تحمل قدرًا من التهويل.

أم خالد:
الزيارات ممنوعة
قالت أم خالد ،التي تخضع حاليا للحجر املنزلي بعد عودتها من
القاهرة األسبوع املاضي ،إننا «نحمد اهلل ونشكره على عودتنا لبلدنا
الحبيب» ،مؤكدة أن جميع إج���راءات عودتنا ج��رت بسهولة ويسر،
مشيرة إلى أن نتائج جميع الفحوصات التي خضعت لها أظهرت أنها
سليمة .وتابعت أم خالد «حاليًا نحن في الحجر املنزلي ،وفي اليومني
األولني قمنا بالرد على اتصاالت األهل واألحباب واألصدقاء من كل
مكان» .وأضافت «نقوم حاليًا بمتابعة األخبار ،وتحديدا مستجدات
فيروس كروونا» ،قائلة «الزيارات ممنوعة ،وقد أبلغنا كل من اتصل
بنا بذلك خوفا على سالمتهم».

الوفيات
● ذكريات عبدالله إبراهيم العنزي 47( ،ع��ام��ًا)،
شيعت ،للرجال :النهضة ،ق ،1ش ،126م ،6للنساء:
ف �ه��د األح� �م ��د ،ق ،1ش ،116م ،39ت- 66532252 :
.98089224
● شريفة عبدالوهاب عيسى القطامي85( ،
ع� ��ام� ��ًا) ،ش �ي �ع ��ت ،ال � �ع� ��زاء االت � �ص� ��ال ب ��ال� �ه ��ات ��ف ،ت:
.66665566
● خديجة غلوم علي ميرزا 85( ،ع��ام��ًا) ،شيعت،
العزاء في املقبرة فقط ،ت.96663039 :
● سميرة عبدالحسن المعال 56( ،ع��ام��ًا) ،شيعت،
العزاء في املقبرة واالتصال بالهاتف ،ت.51332315 :
● حياة عواد عيسى العيسى ،أرملة محمد أحمد
ال��دوي�س��ان 68( ،ع��ام��ًا) ،شيعت ،ل�ل��رج��ال :ال �ع��زاء في
املقبرة ،للنساء :هاتفيًا ،ت.99765320 - 99597088 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

م���واط���ن���ة أخ������رى ق����د ق������ررت أن ت��ج��ل��س ه��ي
وأس����رت����ه����ا ف����ي ف���ت���رة ح���ج���ر م���ن���زل���ي خ�ل�ال
ال��ع��ط��ل��ة ،ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن���ه���ا غ��ي��ر م��ط��ال��ب��ة
ب��ه ،ول��م تسافر م��ؤخ��رًا ،لكن االج���راءات التي
وضعتها جهات ال��دول��ة جعلتها غير راغبة
في الخروج من املنزل ملدة أسبوعني.
وتقول :إنها تستيقظ صباحًا في الساعة الـ7
كما هو املعتاد أيام الدوام الرسمي ،وتحرص
على أن يكون اإلفطار صحيًا لحماية املناعة،
ثم تذهب للتمشية في حديقة املنزل ،وتعود
مل���ت���اب���ع���ة م����واق����ع ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي أو
«ال��ي��وت��ي��وب» ،ث��م تجلس م��ع أس��رت��ه��ا ملتابعة
األفالم .وتبينّ أنها تقضي وقتها بالقراءة أو
الدورات «األونالين» ،موضحة أنها ال تشعر
باململ داخ��ل امل��ن��زل ،ولكن بالضغط والقلق
ال��ن��ف��س��ي ب��س��ب��ب األوض��������اع ال���ت���ي ت���م���ر ب��ه��ا
ال��ب�لاد ،مشيرة إل��ى أن متابعة أخبار ارتفاع
ع��دد االص��اب��ات بفيروس ك��ورون��ا ف��ي ال��دول
األوروبية ّ
يسبب التوتر.
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كورونا

يتفشى

خالد الساير:

نجهز وجباتنا بأنفسنا ..وابني َّ
ِّ
تعلم البيتزا
امل��واط��ن خ��ال��د ال��س��اي��ر ع���اد م��ن إيطاليا
مع زوجته وابنه ووصل إلى البالد يوم
 3م�����ارس ال����ج����اري ،وب���ع���د ع����ودت����ه ،في
املطار ،أبلغ من قبل «الداخلية» بضرورة
م��راج��ع��ت��ه ال��ع��ي��ادة ف���ي امل���ط���ار ،وم���ن ثم
ج����رى ت��ح��وي��ل��ه إل����ى م��س��ت��ش��ف��ى ج��اب��ر
إلج���راء «امل��س��ح» وبعد أن تبني سالمته
وق��ع على إق���رار تعهد بالحجر املنزلي
ملدة  14يومًا.
ي���ق���ول ال���س���اي���ر ل���ـ سبقلا إن����ه أت����م م��دة
ال��ح��ج��ر امل���ن���زل���ي ،وغ����دًا س��ي��ك��ون م��وع��د
اإلن���ه���اء ،ح��ي��ث إن���ه ق���ام وزوج���ت���ه واب��ن��ه
ب��إغ�لاق امل��ن��زل ب��إح��ك��ام وع���دم ال��خ��روج
منه وع���دم االت��ص��ال ب��أي مطعم إلع��داد
ال���وج���ب���ات ال���غ���ذائ���ي���ة ،ح��ي��ث أن����ه ي��ش��رف

وزوجته على إعداد الطعام بنفسيهما.
ويضيف الساير ممازحًا :ابني الصغير
ب��دأ يفهم كيفية عمل «ال��ب��ي��ت��زا» بسبب
الحجر املنزلي ،أما أبنائي اآلخرون الذين
ل��م ي��س��اف��روا م��ع��ن��ا ،ف��ت��م وض��ع��ه��م ل��دى
منزل األهل بعيدًا عنا كإجراء احترازي.
وعن األجواء املنزلية وكيف كان يقضي
ً
األوق������ات ،ي��خ��ب��رن��ا ال��س��اي��ر ق���ائ�ل�ا «ك���ان
ه��ن��اك ج��ان��ب��ان ألوق��ات��ن��ا ،ف����األول يكون
من خالل متابعة األخبار ومعرفة ماذا
ي���ح���دث ح����ول ال���ع���ال���م ،أم����ا اآلخ�����ر ف��ك��ان
مخصصا للطبخ».
وع��ن دور ال��زوج��ة ،ق��ال الساير«زوجتي
ك��ان��ت ت��م��ارس ال��ري��اض��ة ب��ش��ك��ل يومي
م����ن خ��ل��ال ب���ع���ض ال����ب����رام����ج امل����وج����ودة

اجتماعاتي مع
الموظفين يوميا ً عبر
الهاتف إلدارة الشركة
زوجتي تمارس الرياضة
الشخصية..
والليل للتلفزيون
والنتفليكس

سعد العنزي لـ سبقلا:

ُ
حجرت نفسي في مزرعتي..
وزوجتي بالبيت
ل���ق���اء سبقلا م���ع امل���واط���ن س��ع��د ال���ع���ن���زي ،ال�����ذي ال��ت��زم
بالحجر املنزلي مع زوجته بعد عودته من تايلند ،كان
مختلفًا ،فقد غلبت الحشرجة على صوته بسبب التأثر
ب��االوض��اع ،كما عبر عن حب الوطن مع كل إجابة عن
سؤال وجه إليه.
العنزي أك��د ف��ي ب��داي��ة حديثه ان الحجر املنزلي واج��ب
شرعي ويعتبر طاعة لولي األم��ر ،ومن ال يلتزم به فهو
بال شك آثم.
ً
وت���س���اءل ال��ع��ن��زي ق���ائ�ل�ا« :م���ا ال����ذي س��ي��ف��وت��ك ف���ي ه��ذه
الدنيا إذا التزمت بالحجر املنزلي؟ فأنت م��ؤد للصالة
ومستمتع مع نفسك ومحفوظ ومستور ،هل هناك أكثر
من ذلك؟
وع���ن رح��ل��ة ال���ع���ودة ،ق���ال ال��ع��ن��زي «ع��دن��ا م��ن تايلند ان��ا
وزوجتي بتاريخ  29فبراير ،وكانت رحلتنا مخصصة
لعالج الزوجة ،وبعد وصولنا تم التوقيع في املطار على
تعهد بااللتزام في الحجر املنزلي ،وكنا على استعداد تام
لتطبيق الحجر املنزلي أو حتى الحجر في املستشفى».
وعن األج��واء التي كان يقضيها في املنزل ،قال العنزي
«سأكون صريحًا معكم ،أنا وضعت نفسي في الحجر
ب��امل��زرع��ة ال��خ��اص��ة ب���ي ،ول���م ي��ك��ن ي���زورن���ي أح���د ،وكنت
أقوم بالزراعة وتنظيف املزرعة ،وطاعة اهلل ،أما زوجتي

ما الذي سيفوتني؟ أصلي
وأجلس وأزرع وأنظف المكان
وأتسلى!
فكونها مريضة من قبل ،فكانت الصحة تقوم بزيارتها
كل يوم للعناية بها.
وبجانب ذلك يتحدث العنزي عن أدوات التسلية فيقول:
«كان الهاتف صديقي ،لكني لم أقم بمتابعة تويتر وأعوذ
باهلل من تويتر ،حيث انني كنت أقوم بأخذ األخبار من
مصادرها املوثوقة ،كـ سبقلا على سبيل املثال».
ً
وي��ض��ي��ف ال��ع��ن��زي ق���ائ�ل�ا «ال أم��دح��ك��م ألن���ك���م سبقلا
ُ
ولكن الحقيقة يجب أن ت��ق��ال ،فجريدتكم ومراسلوها
وأخبارها الثقيلة كانت مؤدبة ومطمئنة لنا في الحجر
املنزلي ،وكنا نشعر بأن اخباركم مقننة وجميلة ،إضافة
إل��ى باقي القنوات املحترمة ،أم��ا تويتر فتجنبته ألنني
أشعر بأن  %70من أخباره إشاعات.

الكويت 05

ف����ي ال���ي���وت���ي���وب امل��خ��ص��ص��ة ل��ل��ت��م��اري��ن
الشخصية».
وع��ن مسألة كيفية م��ب��اش��رة عمله من
خ��ل��ال ال���ش���رك���ة ال���ت���ي ي����دي����ره����ا ،أج����اب
ال���س���اي���ر «ب��ل��غ��ن��ا ج��م��ي��ع ال���ع���ام���ل�ي�ن ف��ي
ال���ش���رك���ة م���م���ارس���ة ع��م��ل��ه��م م����ن خ�ل�ال
املنزل ،ويوميا كانت لدينا اجتماعات من
خالل الهاتف واالجتماعات و«العمالء»
أيضًا كانت من خالل الهاتف.
ً
وخ��ت��م الساير ق��ائ�لا «ال��ف��ت��رة املسائية
ك��ان��ت مخصصة مل��ش��اه��دة التلفزيون
والنتفليكس ،وحتى أطفالنا الذين لم
ن��ك��ن ن��راه��م خ�ل�ال ف��ت��رة ال��ح��ج��ر ،كنا
ن��ت��اب��ع م��ع��ه��م م��ن خ�ل�ال ت��وف��ي��ر أع��م��ال
تسلية يقومون بها.

محمد العنزي:
أحادث أبنائي
عبر مكالمات الفيديو
قال محمد العنزي العائد هو واسرته من تركيا مؤخرًا
انه وقع على تعهد بالحجر املنزلي ملدة  14يومًا ،مبينًا أن
الحجر وعدم الخروج من املنزل شيء لم يكن بالحسبان
ابدًا ويشعر بصعوبة التأقلم معه.
وقال العنزي انه كان يقضي اغلب اوقات يومه في السابق
خارج املنزل ما بني الذهاب للجامعة أو املقهى أو املوالت
ثم الجلوس في الديوانية ،إال أن كل ذلك انقطع فجأة ومن
دون سابق انذار تغير نمط الحياة.
واوضح أنه يقضي وقت الفراغ ما بني متابعة املسلسالت
عبر النت فلكس أو اللعب بالبالي ستيشن ،اضافة الى
متابعة االخبار في شبكات التواصل االجتماعي.
ول���ف���ت ال����ى أن ال��ت��ع��ق��ي��م الك���ث���ر م���ن م����رة وغ���س���ل ال��ي��دي��ن
واالبتعاد عن الناس شيء جديد على االغلب ،الفتًا إلى انه
يعد االيام النتهاء االسبوعني.
وكشف أن بعض املحجورين ال يلتزمون  ،%100فمنهم
م���ن ي��ذه��ب ال����ى ال��ب��ق��ال��ة او ال��ج��م��ع��ي��ة أو ب��ع��ض االم���اك���ن،
فالخروج من املنزل يعتبر مخالفة للحجر ويجب أن يتم
التعامل معه من قبل الجهات املعنية .ولفت الى أن االكل لم
يتغير ،لكنه ياكل منفردا في غرفته بعيدا عن باقي افراد
العائلة ،وي��ح��رص على االب��ت��ع��اد ع��ن االط��ف��ال ف��ي املنزل،
ويفضل ان يحادثهم عبر مكاملات الفيديو.

حسين أسيري:

ُ
تأقلمت على االمتناع
عن «الشيشة»!
ّ
قال حسني أسيري إنه عائد من إيطاليا ولم يتبق له اال بضعة ايام إلنهاء
الحجر املنزلي ،مشيرا الى أنه لم يطق عدم الخروج من املنزل والذهاب الى
النادي الصحي او تدخني «الشيشة» ،لكنه تأقلم ،الن هذا االمر في مصلحة
الجميع.
وق���ال إن ال��ح��ج��ر امل��ن��زل��ي ش���يء ج��دي��د« ،ول���م أت��وق��ع ف��ي ي���وم م��ن األي����ام ان
أجلس في املنزل ،وال أخرج ملدة أسبوعني لكن بقراءة الكتب ولعب االلعاب
االلكترونية عن طريق الهواتف الذكية؛ كبوبجي وغيرها ،اضافة الى متابعة
االفالم واملسرحيات ينتهي الوقت».
وأوضح ان الطعام لم ّ
يتغير؛ فتارة من املنزل وتارة اخرى من املطاعم عن
طريق توصيلها إلى املنزل ،الفتًا إلى أن ما يعتبر عائقا في قضاء اوقات
الفراغ هو ايقاف الدوريات العاملية لكرة القدم ،حيث كانت املباريات هي التي
تقضي بها أوقات الفراغ في املنزل.
واوضح انه يحرص على عملية التعقيم واستعمال أدواته ،بعيدًا عن باقي
أفراد األسرة ،وعدم االختالط بهم؛ خصوصًا األطفال.

خالد السبيعي:

أمضي الوقت
في مشاهدة «نتفليكس»
أك���د امل��واط��ن خ��ال��د ال��س��ب��ي��ع��ي ال���ذي ي��خ��ض��ع ح��ال��ي��ًا للحجر امل��ن��زل��ي أن���ه ف��ور
وصوله من القاهرة قبل أيام حرص على عدم االجتماع بأطفاله والزائرين
الذين يأتون إلى الديوانية بشكل مستمر.
وقال السبيعي« :أثناء وصولي من املطار إلى املنزل أبلغت زوجتي بضرورة
مغادرتها مع األطفال إلى منزل أبيها» ،مضيفًا «إن صحة أبنائه أهم لديه
من االختالط بهم ،ومن ثم احتمالية نقل الفيروس إليهم ،ألن اإلنسان ربما
ً
يكون حامال له ملدة  14يومًا».
وأض�������اف« :ذه���ب���ت إل����ى امل���س���ت���وص���ف ب���ع���د ق���ض���ائ���ي  72س���اع���ة ،وأج���ري���ت
الفحوصات كاملة ،ومن ثم رجعت إلى املنزل ملواصلة الحجر» ،مشيرًا إلى
أن��ه يمضي ي��وم��ه ف��ي م��ش��اه��دة نتفليكس وأح���دث األف�ل�ام ال��ت��ي ت��ع��رض في
دور السينما.
وح���ول ت��وف��ي��ر ال��ط��ع��ام ،ب�ّي�نّ السبيعي «ال ي��وج��د خ��دم ف��ي امل��ن��زل ،وب��ال��ت��ال��ي
اض��ط��ررت إل��ى أن أخ��دم نفسي بنفسي بعمل الوجبات وتحضير الطعام،
وال توجد ل��دي مشكلة في ذل��ك» ،موضحًا أن األك��ل متوافر في البيت ،وال
يوجد أي نقص.

أم محمد:

أتواصل مع صديقاتي
عبر غروبات الواتس أب
ق���ا ل���ت أم م��ح��م��د ا ل���ع���ا ئ���دة م���ع ا س���ر ت���ه���ا م���ن ت��ر ك��ي��ا أن ا ل��ح��ج��ر ا مل��ن��ز ل��ي
ي��ع��ت��ب��ر ك��ا ل��ك��ا ب��وس ،ف��ب��دا ي��ة اال م��ر ذ ع��ر ن��ا م��ن ا ل��ت��و ق��ي��ع ع��ل��ى ت��ع��ه��د ب��ا ن��ن��ا
س��ن��م��ك��ث ف��ي ا مل��ن��زل و ل��م أ ك��ن أ ت��و ق��ع أال أ خ��ا ل��ط زو ج���ي وال ا ب��ن��ا ئ��ي وال
ازاول أ ع��م��ا ل��ي ا ل��ي��و م��ي��ة و م��ه��ا م��ي ك��ر ب��ة ا س��رة ك��ا ل��ط��ب��خ و ش��راء ح��ا ج��ات
ا مل��ن��زل وا ل��ذ ه��اب ا ل��ى «ا ل��زوارة ف��ي ي��وم ا ل��ج��م��ع��ة».
و ب��ي��ن��ت أ ن��ه��ا ت��ق��ض��ي او ق����ات ف���را غ���ه���ا ،ا م���ا ف���ي ق����راءة ا ل���ق���ران او م��ت��ا ب��ع��ة
التلفزيون او متابعة تنظيف املنزل عن طريق مكاملات الفيديو ،اضافة
الى رؤية ابنائي واحفادي كما أن غروبات الواتس اب هي اكثر متنفس
ووسيلة للحوار والتسلية مع صديقاتي.
وبينت انها ً عندما تريد رؤيتهم تجعل بينهم مسافة لكنها ال تفضل
ً
ذ ل���ك ح��م��ا ي��ة ل��ه��م ،م��ش��ي��رة ا ل���ى ان ه��ن��اك م��ن ي��س��ت��ه��ت��ر ب��ه��ذا ا مل���رض و ه��و
و ب��اء ،فالبد م��ن اال ن��س��ان ان يطبق التوصيات الصحية وذ ل��ك لعدم نقل
اي م���رض ل��ل��ن��اس وال س���ر ت���ه ،ف��ا ل��غ��ل��ط واال ه���م���ال ف���ي ه���ذا ا مل���و ض���وع غ��ي��ر
مسمو حني .
و ل���ف���ت���ت إ ل����ى ا ن���ه���ا ت���أ ك���ل و ف����ق ت���و ص���ي���ات اال ط����ب����اء ف���ي ا ل���س���ا ب���ق وذ ل���ك
أل ن��ه��ا ت��ع��ا ن��ي م��رض ا ل��س��ك��ري ،ق��ا ئ��ل��ة :أ ت��ا ب��ع ا ل��ط��ه��ي م��ع ا ب��ن��ت��ي ،ك��م��ا أن
اال س��ت��ع��ا ن��ة ب��ا مل��ط��ع��م ف��ي ه��ذه ا ل��ف��ت��رة ش��يء ال ب��د م��ن��ه ل��ح�ين خ��رو ج��ي م��ن
ا مل��ح��ج��ر.

الحجر المنزلي واجب وطني (تصوير سيد سليم)

العميد المتقاعد عيسى هاشم:

طبيب مصري ُيعالج أسنان األطفال مجاناً:

دموعي من أجل كل الكويتيين
وال شيء يؤثر في حب الوطن

الكويت أعطتنا الكثير
وال بد أن َّ
نرد لها الجميل

أحمد الحافظ

بيبي الخضري

ض��ج��ت ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي بمقطع
ف��ي��دي��و م���ن إن���ت���اج سبقلا ،إذ ال��ت��ق��ت ك��ام��ي��را
سبقلا ب��م��واط��ن م���ن امل��ح��ج��وري��ن ال��خ��ارج�ين
م���ن م��ن��ت��زه ال���خ���ي���ران ،ب��ع��د ال��ت��أك��د م���ن سالمته
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا ،وذل���ك ضمن الدفعة التي
اشتملت على  240م��ح��ج��ورا ،حيث ع���ادوا إلى
أحضان أهاليهم بعد غياب.
وفي مشهد مؤثر ،مليء باملعاني الوطنية ،غلبت
ال��دم��وع م��واط��ن��ًا عبر ع��ن حبه ل��وط��ن��ه ،وامتنانه
ل��س��م��و األم���ي���ر وول����ي ع���ه���ده ،وُت��ب�ين أن���ه العميد
املتقاعد عيسى ه��اش��م ،ال���ذي أس���ر أث��ن��اء فترة
الغزو الغاشم ،وتفاعل معه مستخدمو شبكات
ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي ب��ش��ك��ل الف������ت ،ب��س��ب��ب
الكلمات الوطنية النابعة من قلبه.
وأكد في تصريح لـ سبقلا أن ال شيء يؤثر في
حب الكويتيني للكويت ،مهما حاول البعض دق
إسفني الطائفية في أوساط املجتمع ،وقال :هذه
الدمعة لكل الكويتيني.

ق ّ���دم ط��ب��ي��ب األس���ن���ان امل��ص��ري ال��دك��ت��ور
ً
ع���ب���داهلل ه��اش��م م���ث���اال رائ���ع���ًا ف���ي ال��ح��س
ال��ع��ال��ي ب��امل��س��ؤول��ي��ة اإلن��س��ان��ي��ة ،وال��وف��اء
ورد ال���ج���م���ي���ل ل���ل���ك���وي���ت؛ إذ أع����ل����ن أن���ه
ي��س��ت��ق��ب��ل ف���ي ع���ي���ادت���ه م��ج��ان��ًا األط���ف���ال
ل��ع�لاج أس��ن��ان��ه��م ،م��س��اه��م��ة م��ن��ه ف��ي ظل
ال����ظ����روف ال���ح���ال���ي���ة ال���ت���ي ت��ش��ه��د ظ��ه��ور
فيروس كورونا.
امل��ب��ادرة التي أطلقها الطبيب املتخصص
ف��ي ع�لاج أس��ن��ان األط��ف��ال ج ّ��س��دت عمليًا
حقيقة أن الكويت ومصر تقفان في جبهة
واحدة ضد فيروس كورونا.
وق���ال ه��اش��م إن���ه م��ن م��ن��ط��ل��ق أن ال��ن��اس
«يخشون الذهاب إلى عيادات مزدحمة،
ّ
التجمعات البشرية الكبيرة التي
لتفادي
يتم التحذير منها مرارًا في هذه الفترة،
ّ
نتسبب ف��ي نقل ع��دوى فيروس
ك��ي ال
كورونا ،فتحت العيادة الستقبال الناس

عيسى هاشم

عبدالله هاشم

من دون ازدحام ،ولعالجهم مجانًا».
ّ
«نوجه رسالة ملن يخشى
وأضاف هاشم:
ال��ع��ي ّ��ادات امل��زدح��م��ة ،وق���د ي��ك��ون ل��دي��ه اب��ن
ي���ت���أل���م ،ن��ح��ن م���ع���ك ،ون���س���اع���دك ون��ح��دد
ل��ك م��وع��دًا للعالج مجانًا ك��م��ب��ادرة خير،
ن��ح��اول م��ن خاللها أن نساعد أكبر عدد

من الناس» .وأوضح هاشم أن «هذا واجب
إنساني مفروض علينا ،وجدت أن بعض
ال��ن��اس يحتاجون أن نمد لهم ي��د ال��ع��ون،
ونحن ف��ي بلد ل��م ّ
يقصر م��ع أح��د يعيش
فيه ،بلد يحترم املقيم ،كما يفعل بالضبط
مع املواطن».

 06الكويت

كورونا

يتفشى
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طابور المراجعين أمام مركز الفحص (تصوير :بسام زيدان)

الكوادر الطبية والمتطوعون :سباق مع الزمن لمنع انتشار الوباء

 5600مقيم خضعوا للفحص ..أغلبهم عوائل
¶ مركز أرض المعارض ..تنظيم ..سالسة في اإلجراءات وفحص دقيق
تنظيم ..سالسة في اإلجراءات وفحص دقيق ..والكوادر
الطبية تسابق الزمن للسيطرة على الوباء.
هذا أبرز ما رصدته سبقلا امس في اليوم الخامس على
التوالي لفحص المقيمين بالمركز المخصص لهم في أرض
المعارض ،وجرى فحص  5600مقيم أغلبهم عائالت.

ال�ع��ائ�لات للفحص م��ن ال�ق��اط�ن�ين ف��ي حولي
على عكس املحافظات األخرى.
وذك ��رت م�ص��ادر طبية أن ف��رق ال��دف��اع امل��دن��ي
وال ��داخ �ل �ي ��ة وال �ص �ح ��ة ك ��ان ��ت ت �ق ��وم ب ��إدخ ��ال
م��ا ي �ق��ارب  100م��راج��ع ك��ل ن�ص��ف س��اع��ة من
العائالت يقابلهم كذلك  100آخرون من العزاب
ليكون اإلجمالي كل  30دقيقة  200شخص.
وب �ي �ن��ت ان ال � �ي ��وم ال� �خ ��ام ��س وب ��ال ��رغ ��م م��ن
اع��داده الكبيرة إال أن��ه ك��ان سلسال نظرا ألن
األع��داد توزعت على م��دى اليوم وليس كما
ج��رى ي��وم ال�س�ب��ت بتكدسها خ�ل�ال س��اع��ات
معينة وزيادتها مما خلق فوضى وتمديدا
لالستقبال.

خالد الحطاب
ج� ��رى ام� ��س ف �ح��ص ن �ح��و  5آالف م �ق �ي��م من
الجنسيات اللبنانية وامل�ص��ري��ة وال�س��وري��ة
م ��ن ال �ق��اط �ن�ي�ن ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ح ��ول ��ي ،وس��ط
عمل دؤوب من فرق وزارة الصحة والجهات
األخ��رى املعنية بجانب التعاون الفعال من
قبل املتطوعني.
سبقلا جالت في مركز الفحص أمس برفقة
مجموعة من األطباء ،والذين أكدوا أن فحص
املراجع يمر بـ  3مراحل داخل املركز بدءا من
قياس درجة الحرارة عند البوابة وفرزه بعد
ذل��ك داخ��ل قاعة االنتظار التي تضم املقاعد
املعقمة والتي تعقم مرة أخرى عقب قيام كل
مراجع.
وأش��ار اداري��و مركز الفحص إل��ى أن املراجع
وبعد فحص ال�ح��رارة االول يتم دخ��ول��ه إلى
اخ�ت�ص��اص�ي�ين وم �م��رض�ين وي �ت��م ال�ح�ص��ول

بدء استقبال
القاطنين في
األحمدي اليوم

الجمعيات الخيرية

على مجموعة من البيانات الخاصة بمواقع
تواجده خالل الفترة املاضية واملخالطني له
والتأكد من سالمته عبر اسئلة تشخيصية
له للتعرف على أي امراض يعاني منها منذ
دخوله البالد.
وبني األطباء أنه يتم بعد ذلك سؤال الشخص
م�ج�م��وع��ة م��ن األس �ئ �ل��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��األع��راض
املرتبطة بفيروس كورونا بدءا من «الحرارة،

وك��ان من الالفت توفير الجمعيات الخيرية
وع��دد من املطاعم وجبات غذائية على مدار
الساعة للمراجعني املنتظرين ل�لأدوار داخل
م��راك��ز ال�ت�ج�م��ع ال �ت��ي ت��م وض�ع�ه��ا ف��ي ال�ي��وم
الرابع لتفادي الوقوف في االنتظار طويال.
ك �م��ا ق ��دم ��ت ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ع �ص��ائ��ر وامل� �ي ��اه
املعدنية للجميع على مدار وقت االنتظار الى
جانب املعقمات والكمامات ،في حني وضع
ال �ج �ه��از اإلش ��راف ��ي ع �ل��ى ال �ف �ح��ص ح�م��ام��ات
عامة واماكن انتظار .ومن املقرر البدء اليوم
في استقبال املقيمني في محافظة األحمدي.

بنات الكويت ..ثقة وإنجاز طبي

اإلسهال ،السعال» وفي حال لم يكن هناك اية
اعراض يغادر القاعة وتعقيم مكانه جيدا.
وأض� ��اف� ��وا :إذا ك��ان��ت ه �ن��اك اع � ��راض يتم
تحويل امل��راج��ع إل��ى غرفة فحص خاصة

ألخ � ��ذ م �س �ح��ات م �ن��ه وع� �ي� �ن ��ات م� ��ن ال� ��دم
وت�ح��وي�ل�ه��ا إل ��ى م�خ�ت�ب��ر ف��ي م��وق��ع م��رك��ز
ال�ف�ح��ص إلج ��راء التحاليل امل�ط�ل��وب��ة ،أم��ا
اذا ك��ان األم��ر متعلقا ب��ارت�ف��اع ف��ي درج��ة

الحرارة يتم اخذ مسحة من االنف.

فحص حولي
وك � ��ان م ��ن ال�ل�اف ��ت م��راج �ع��ة ع� ��دد ك �ب �ي��ر م��ن

اسم
ً
عاليا
الكويت
ط�ل��ب اح��د اف� ��راد وزارة ال��داخ�ل�ي��ة من
امل ��راج �ع�ي�ن ع� ��دم ال� �ق ��اء األوراق ال�ت��ي
توزع عليهم وتحمل اسم الكويت على
األرض حفاظا على اسم الدولة.
وق ��ال ال��رق�ي��ب ل�ل�م��راج�ع�ين املنتظرين
ف ��ي ام ��اك ��ن ج �ل��وس �ه��م «اذا سمحتم
ك��ل شخص ام��ام��ه ورق��ة على االرض
تحمل اسم الكويت أو غيرها من اوراق
يرفعها وأنا سأمر واجمعها منكم».
أسر بأطفالها

«الصحة» و«الداخلية» ..يداً واحدة

إلى الفحص

فحص عائلة

تأهب وحماس

المرحلة األولى من الفحص والفرز

مراجعون بانتظار نتائج الفحص
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كورونا

الكويت 07

يتفشى

متخصصون لـ سبقلا :وباء نفسي وآفة خطيرة تستلزم محاربتها

فيروس اإلشاعات يترعرع في األزمات
¶ البعض يستغل الظروف االستثنائية في نشر األكاذيب والمعلومات المغلوطة

4

«كورونا» وباء عالمي ،ال شك في ذلك،
لكن األخطر منه فيروس اإلشاعات
ونشر األكاذيب وإثارة البلبلة وبث
المعلومات المغلوطة التي تربك
المجتمع وتضرب استقراره وأمنه.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه
اإلشاعات آفة خطيرة وسالحا مدمراً
ووباء نفسياً ،أكد متخصصون في
علم االجتماع والمعلومات والعلوم
الشرعية واإلعالم اإللكتروني أن
بعض الحسابات الوهمية استغلت
أزمة «كورونا» في تخويف المجتمع
ونشر البيانات الخاطئة والمعلومات
المغلوطة ،مشيرين إلى أن وراء ذلك
أهدافا خفية.
ولفت المتخصصون إلى أن هذه
اإلشاعات وباء موازٍ ،تضرر منه
الكثيرون وانزعج منه األبرياء ،وتفرق
بسببه األحبة واالصدقاء وتهدمت
بسببه البيوت والمجتمعات ،إنها
ظاهرة ترويج اإلشاعات المغرضة
واختالق األخبار والمعلومات الكاذبة
المضللة ،الفتين إلى أن إثارة البلبلة
تهدر جهود الدولة في محاربة
«كورونا».
مي السكري
ت�ع�ت�ب��ر اإلش� ��اع� ��ات م ��ن أب � ��رز ال �ظ ��واه ��ر االج �ت �م��اع �ي��ة
السلبية ال�ت��ي تنتشر بسرعة ال�ب��رق ف��ي أي مجتمع
ح�ت��ى أص�ب�ح��ت خ �ط��را وه��اج �س��ا م�ق�ل�ق��ًا ي �ه��دد ح�ي��اة
األف� � ��راد وأم� ��ن امل �ج �ت �م �ع��ات واس �ت �ق ��راره ��ا ،ول �ق��د ذاع
ص�ي�ت�ه��ا ب �ش �ك��ل واس � ��ع ب �ع��د ال �ت �ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي
وان�ت�ش��ار ال�س��وش�ي��ال ميديا ال�ت��ي جعلت منها بيئة
خصبة لنشر املفاهيم املغلوطة بهدف تحقيق مآرب
م��روج�ي�ه��ا واإلض � ��رار ب�م��ن ي�ص��دق�ه��ا وي�ت�ب�ع�ه��ا دون
التأكد من مصدرها.
سبقلا ت�س�ل��ط ال �ض��وء ع �ل��ى ه ��ذا امل ��وض ��وع ال�ش��ائ��ك
وت ��رص ��د أب � �ع ��اده وأض� � � ��راره وط � ��رق ال �ت �ص��دي ل �ه��ذه
ال� �ظ ��اه ��رة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ف��اق �م��ت ،الس �ي �م��ا م��ع
ان�ت�ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،ك�م��ا استطلعت
آراء متخصصني اجتماعيني وقانونيني ورجال دين
حول هذا املرض االجتماعي ،الذي صنف ضمن قائمة
أخطر الفيروسات وأشد الحروب فتكا.
وقال استاذ علم االجتماع في جامعة الكويت د.جميل
امل ��ري ه�ن��اك ن��وع��ان م��ن األم� ��راض يصيبان اإلن�س��ان
جسدي عضوي وآخ��ر نفسي «ق�ل�ب��ي» ،الفتا إل��ى أنه
عندما تمرض النفوس والقلوب ويمرض القلب غير
ع �ض��وي ،ف��دم��اره�م��ا لصاحبهما وللمجتمع يعتبر
كارثة باملعنى الحقيقي.
ول �ف��ت امل� ��ري إل ��ى أن م��ن ي�ط�ل��ق اإلش ��اع ��ات ه��و خ��او

لخص استاذ علم االجتماع في
جامعة الكويت د .جميل المري
األضرار التي تنتج عن إطالق
اإلشاعات في ما يلي:

الخوف.

¶ إثارة البلبلة تهدر جهود الدولة في محاربة «كورونا»
¶ المري :مطلق اإلشاعات قد تكون وراءه أهداف شخصية أو طائفية
¶ الصرعاوي :ال يهمهم حجم الخسائر التي يتكبدها المجتمع
روح��ان �ي��ا واخ�لاق �ي��ا وإن�س��ان�ي��ا وأن ��ه أن��ان��ي ويسعي
ملصالح شخصية او فئوية أو طائفية أو حزبية دون
النظر ملصلحة الوطن بجميع شرائحه وأطيافه.

خطر كبير

ّ
بدوره ،حذر استاذ العلوم البيئية في جامعة الكويت
د .محمد ال�ص��رع��اوي م��ن خ�ط��ورة إط�ل�اق االش��اع��ات
وبثها على مواقع التواصل االجتماعي ،محذرا من
تأثيرها السلبي على املجتمع ،منبها من أضرارها
االج�ت�م��اع�ي��ة و النفسية واالق �ت �ص��ادي��ة والسياسية
ُ
التي تعصف بالوحدة الوطنية والترابط األ َسري.
وشدد الصرعاوي في تصريح لـ سبقلا على ضرورة
تحري الدقة وكشف اإلشاعة قبل اعادة بثها ،مشيرا
ال��ى أن ثمة دواف ��ع ع��دة وراء إط�ل�اق االش��اع��ات منها
إض� �ع ��اف ال �ن �س �ي��ج امل �ج �ت �م �ع��ي وع � ��زل امل �ج��ام �ي��ع عن
ب�ع�ض�ه��ا ف �ض�لا ع��ن اث � ��ارة ال�ب�ل�ب�ل��ة وال �ف �ت �ن��ة وض��رب
املصالح وتفكيك املجتمع وخلق الهلع والهواجس

واإلحباط ..وتربك المجتمع
البعض ،وهناك أدلة عدة على ذلك ،ففي الجانب النفسي
تجعل هذه اإلشاعات اإلنسان في توتر مستمر وضغط
ن�ف�س��ي ،خ��اص��ة اذا ك��ان��ت ف��ي ف�ت��رة االزم� ��ات وال �ك��وارث،
ً
فمثال في الوقت الحالي يخرج شخص صاحب حساب
وه �م��ي وي�ك�ت��ب اك �ت �ش��اف أل ��ف ح��ال��ة م�ص��اب��ة ب�ف�ي��روس
ك� ��ورون� ��ا ،وت �ن �ت �ش��ر ه� ��ذه االش ��اع ��ة م ��ع وج � ��ود وس��ائ��ل
التواصل في كل بيت.
وقال :يؤدي هذا السيناريو إلى سيطرة الذعر والخوف
ع�ل��ى ال �ن��اس ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ،م�م��ا ي ��ؤدي إل ��ى ت�ق�ل�ب��ات في
نفسية األف��راد كما ه��ي ال�ح��ال ال�ي��وم ،أم��ا ال�ض��رر األكبر
فهو عندما تنتشر معلومات صحية غير صحيحة ،وما
أكثرها في ه��ذا الوقت ،حيث أصبح الكثير متخصصًا
ب��ال�ط��ب وي ��روج مل�ع�ل��وم��ات خ��اط�ئ��ة ق��د ت ��ؤدي ف��ي بعض
األحيان الى وفاة الشخص .ويوضح فوالذ أننا في مجال
حماية املعلومات يمكننا مكافحة اإلشاعات اإللكترونية
سواء كانت مكتوبة او مسموعة او مصورة ،فاملعلومات
بكل أشكالها يجب أن تؤخذ من مصادر موثوقة يمكن
االعتماد عليها ،ونبتعد عن ثالث كلمات وهي« :يقولون
وسمعت وذكر مصدر» ،إذا لم تكن من مصدر موثوق.

أثارت البلبلة ..واثرت في الجهود الحكومية

ً
ً
إلكترونيا إلى النيابة
موقعا
14
كشف وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري عن إحالة  14موقعًا إلكترونيًا إل��ى النيابة
العامة؛ ملخالفاتها قانون تنظيم اإلعالم اإللكتروني.
وأوضح الجبري في بيان صحافي أن اإلحالة جاءت بعد
عملية رصد خالل الفترة املاضية للتجاوزات التي قامت
ب�ه��ا ص�ح��ف وم��واق��ع إل�ك�ت��رون�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ن�ش��ر أخ�ب��ار
وإش��اع��ات غير دقيقة ،نفتها الجهات املعنية ،وأدت إلى
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قد تصل إلى القتل في جرائم
الشرف وإلى القذف والسب.

3
قد يصاب البعض بأمراض
4
نفسية عصبية مثل هستيريا

حسابات وهمية تنشر اليأس
يسرا الخشاب

1

اثارة الخوف والهلع خاصة
بين النساء واألطفال والناس
البسطاء.

بث الفتن بين شرائح المجتمع.

أستاذ المكتبات والمعلومات حسين فوالذ ّ
يحذر:

يرى أستاذ املكتبات واملعلومات بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ومؤسس مشروع مكافحة اإلشاعة
االلكترونية ،د .حسني فوالذ ،ان هناك دوافع وأهدافًا عدة
ملن يطلق ويروج لإلشاعات ،فمنها ما هو ربحي ،ومنها
ال�س�ي��اس��ي ،ول�ك��ن اغ�ل��ب اإلش��اع��ات ت�ك��ون للفت األن�ظ��ار
وللسبق ف��ي نشر الخبر أو املعلومة حتى ول��و ل��م يكن
هذا الخبر صحيحًا أو دقيقًا.
وأوض��ح ف��والذ لـ سبقلا أننا نالحظ مع ظهور فيروس
ك� ��ورون� ��ا امل �س �ت �ج��د امل �ن �ت �ش��ر ح��ال �ي��ا ت ��زاي ��د اإلش ��اع ��ات
وامل �ع �ل ��وم ��ات غ �ي��ر ال �ص �ح �ي �ح��ة ف ��ي ب �ع��ض ال �ح �س��اب��ات
الوهمية ،التي ال تهتم بمشاعر الناس بقدر اهتمامها
ب��زي��ادة ع��دد املتابعني ،مبينًا أن أض��رار ه��ذه االشاعات
ك�ث�ي��رة ج� �دًا ،وه��ي ت��ؤث��ر ف��ي نفسية االن �س��ان وصحته،
محذرا من أن بعض الحسابات الوهمية تنشر اليأس
واإلح �ب ��اط وت��رب��ك امل�ج�ت�م��ع ،ك�م��ا أن ب�ع��ض امل��أج��وري��ن
يتربحون من وراء نشر األكاذيب واملعلومات الخطأ.
ويذهب فوالذ إلى اعتبار أن اإلشاعات قد تؤدي إلى وفاة

أضرار نفسية
واجتماعية

إح��داث وإث��ارة بلبلة ،أث��رت في جهود الحكومة ملواجهة
ومكافحة وب��اء «ك��ورون��ا» املستجد (كوفيد ــــ  .)19وأك��د
أن وزارة االع�ل�ام ل��ن ت��أل��و ج�ه��دا ف��ي دع��م وس��ائ��ل االع�لام
املحلية ،وقال «نحن على تنسيق دائم مع الجميع اليصال
ال��رس��ال��ة االع�لام�ي��ة الحقيقية» ،م�ش��ددا ف��ي ال��وق��ت نفسه
على أن ال��وزارة لن تسمح بأي انحراف أو تجاوز يسيء
إلى سمعة دولة الكويت ،أو يضر بمصالحها العليا.

بني األفراد لتعكير األجواء.

مرضى ومغرضون
واعتبر الصرعاوي أن مطلقي االشاعات هم مجموعة
م��ن األف��راد ال تخاف اهلل ،وال يهمهم حجم الخسائر
ال �ت��ي ي�ت�ك�ب��ده��ا امل�ج�ت�م��ع ب�س�ب��ب إش��اع��ة ال��ذع��ر ،وإن
كانت اإلش��اع��ة ب�ص��ورة مقصودة منهم فهم مرضى
وال يدركون ابعادها .مضيفا «ولألسف فإن مطلقي
االشاعات يتابعون انعكاساتها على أف��راد املحتمع
وي�ت�م��ادون ف��ي إث��ارت�ه��ا ف��ي األوق ��ات ال�ت��ي ي�ك��ون بها
الناس في أش��د أوقاتهم تماسكا وحبا في التعاون
البناء ملصلحة املجتمع».
ولفت إلى انصراف بعض األفراد عن جوهر الحقيقة
واالب �ت �ع��اد ع��ن امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي ت �ص��در ع��ن ال�ج�ه��ات
الرسمية ،فضال عن اتباع منهجية من اث��ار اإلشاعة
وخ�ص��وص��ا م��ن ق�ب��ل األف� ��راد ال��ذي��ن ال ي�ن�ص�ت��ون إل��ى
امل��راج��ع األس��اس �ي��ة ل �ط��رح األخ �ب ��ار ،الف �ت��ا ال ��ى تنوع

رئيس اتحاد اإلعالم
اإللكتروني لـ سبقلا:

االصطفاف
خلف القيادة
لحماية الكويت
أك��د رئ��ي��س مجلس ادارة ات��ح��اد اإلع�لام
االلكتروني فيصل ال��ص��واغ أهمية دور
املجتمع واالصطفاف معا خلف القيادة
ودع��م اإلج����راءات الحكومية وع��دم اث��ارة
البلبلة بني الناس واستقاء املعلومات من
املصادر الرسمية ،وش��دد على ضرورة
ات����ح����اد ال��ج��م��ي��ع م���ع���ا ل��ح��م��اي��ة ك��وي��ت��ن��ا
الحبيبة.
ون���ب���ه ال����ص����واغ ف���ي ت��ص��ري��ح ل���ـ سبقلا
إلى خطورة تأثير اإلشاعات على الفرد
واملجتمع ،معتبرا أنها وسائل للتدمير،
فهي مهدد حقيقي لألمن وقد تؤدي إلى
نتائج كارثية.
ورأى أن إطالق االشاعات يتم بطريقة
منظمة وكثافة كبيرة بغرض التأثير
على قضية معينة أو دف��ع ال��رأي العام
ن��ح��و ت��ب��ن��ي وت��ص��دي��ق م��وق��ف م��ح��دد،
الفتا إلى أن أوقات األزم��ات تمثل بيئة
خصبة لنمو ه���ذه ال��ظ��اه��رة وال��ت��ي قد
ي��ت��ب��ن��اه��ا ض��ع��اف ال��ن��ف��وس وأص��ح��اب
األجندات الخاصة أو أجهزة معينة أو
دول أو حتى مغرر بهم وجهالء وهنا
تصبح املواجهة حتمية.
وعن دور االتحاد في مكافحة االشاعات،
قال الصواغ «لقد تنبهنا مبكرا لخطورة
ه���ذه ال��ظ��اه��رة ووض��ع��ن��ا م��ح��ارب��ت��ه��ا في
س���ل���م أول���وي���ات���ن���ا ودع���م���ن���ا ك����ل ال��ج��ه��ود
الرسمية والشعبية ملحاصرتها والقضاء
عليها قانونيا وشعبيا وذل��ك ف��ي إط��ار
ج��ه��ود ح��م��اي��ة أم���ن امل��ج��ت��م��ع واس��ت��ق��رار
البالد» ،الفتا إلى الحملة الوطنية التي تم
اطالقها م��ؤخ��را ملحاربة االش��اع��ات في
ظل األوضاع الراهنة.

األض ��رار حسب مستقبلي اإلش��اع��ة فهناك م��ن ي��روج
لها وهذا هو الخطر األعظم دون التأكد من مصدرها
وي� �ق ��دم ب�ب�ث�ه��ا ت �ل �ق��ائ �ي��ا وه � ��ذا ه� ��دف م ��ن أط �ل��ق تلك
اإلشاعة.

طرق املكافحة
واس� �ت� �ع ��رض ط� ��رق م �ك��اف �ح��ة ه� ��ذه االش� ��اع� ��ات م�ن�ه��ا
ض� � ��رورة س �م ��اع األخ � �ب ��ار م ��ن م� �ص ��ادره ��ا ال��رس �م �ي��ة
ومتابعة الناطق الرسمي باسم الحكومة وال��وزارات
املعنية ملكافحة ه��ذه االش��اع��ات املغرضة ،فضال عن
التأكد من الخبر قبل اعتماده واالبتعاد عن متابعة
التغريدات املضللة والحسابات الوهمية ،إضافة إلى
اإلب�لاغ عن مثيري اإلش��اع��ة إل��ى الجهات املعنية كي
يأخذوا جزاءهم بالتشهير واالجراءات القانونية.
واختتم الصرعاوي حديثه ،مطالبا الجهات األمنية
بمالحقة مثيري اإلشاعات وإدراج أسمائهم وكشفهم
للعامة بصورة مباشرة.
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طرق لمكافحة
اإلشاعات

حدد د .جميل المري طرقاً عدة
لمكافحة اإلشاعات منها:

1

عدم أخذ أي معلومة إال من
مصادر معتمدة حكومياً
ورسمياً.

2

تحميل التطبيقات اإللكترونية
للجهات الحكومية المعتمدة
ألخذ المعلومة منها.

3

عدم إعادة إرسال الرسائل غير
المعتمدة لآلخرين للحد من
انتشار اإلشاعة.

4

تطبيق القانون ومعاقبة
مروجي اإلشاعات.

مدير مركز الوسطية:

اإلسالم ينهانا

عبدالله الشريكة

عن التحدث بكل ما نسمع
ق ��ال م��دي��ر م��رك��ز ت�ع��زي��ز ال��وس�ط�ي��ة د .ع �ب��داهلل مطير
ال�ش��ري�ك��ة إن ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام�ي��ة ح��رم��ت االش��اع��ات،
وش ��ددت ف��ي تحريمها مل��ا ل�ه��ا م��ن آث ��ار سلبية على
األف� ��راد واألس ��ر وامل�ج�ت�م�ع��ات ،وت� ��زداد شناعتها إذا
كانت متعلقة بأمن الناس أو صحتهم أو سمعتهم.
وأوضح أن اإلسالم أمرنا بالتثبت من األخبار ،ونهانا
عن التحدث بكل ما نسمع أو يصلنا من األنباء واألقوال،
وبني أن عدم التثبت يؤدي إلى الوقوع في ظلم الناس

وإذائهم .وذكر أن من يطلق االشاعات تعمدا فالشك أنه
ذو مقصد سيئ في الغالب ،وقد يكون مطلقها يهدف
إلى خدمة أجندات خارجية أو عدائية.
وأض ��اف أن مكافحة االش��اع��ات تكمن ف��ي ع��دم نشر
وت��روي��ج األخ�ب��ار إال بعد التيقن من صحتها ،فضال
ع��ن التحذير م��ن ت��روي��ج االش��اع��ات ،واألخ ��ذ على يد
م��ن ينشرون االش��اع��ات دون تثبت بمنعهم م��ن ذلك
وتحذيرهم من هذا املسلك.

قانونيان لـ سبقلا:

الحبس عقوبة
مروجي األخبار الكاذبة
شدد قانونيان على أن القانون يجرم نشر اإلشاعات وبث
األخ�ب��ار ال�ك��اذب��ة بمختلف أن��واع�ه��ا ،ويعاقب مروجيها
بالحبس في بعض الحاالت .وشددوا على ضرورة اتخاذ
اإلج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ح��ق م��روج��ي اإلش ��اع ��ات ،وال�ت��ي
تعتبر معول هدم الستقرار املجتمع وأمنه.
وأك ��د امل�ح��ام��ي ن��اص��ر العجمي أن ت ��داول اإلش��اع��ات أو
األخ �ب��ار ال�ك��اذب��ة ف��ي وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي بني
ع ��دد غ�ي��ر م �ح��دد م��ن ال �ن��اس يعتبر إض � ��رارًا باملصالح
ال �ق��وم �ي��ة ل �ل��دول��ة وي �ع��اق��ب ع�ل�ي�ه��ا ق��ان��ون��ا ،وق ��د تصل
عقوبتها إلى الحبس.
وف�ي�م��ا ن��وه العجمي ب��أن ال�ق��ان��ون ي�ع��اق��ب ك��ل م��ن كتب
معلومة ك��اذب��ة وال تعفيه م��ن ال�ع�ق��اب مسألة أن��ه جهل
بهذه املعلومة ،اعتبر أن اإلش��اع��ات هي اح��دى العوامل
النفسية التي تهدف إلى التاثير املباشر في عقول بعض

ناصر العجمي

الناس بمختلف املجتمعات.
وأش��ار إل��ى أن هناك طرقًا ع��دة ملكافحة ه��ذه اإلشاعات،
أول� �ه ��ا ت �ت �ب��ع األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة مل� �ص ��ادر ه ��ذه اإلش��اع��ة
ومروجها والتحذير والتنبيه من أخطارها ،فضال عن
تبني برامج لزيادة الوعي األمني ضد االشاعات.
وبدوره ،قال املحامي حمد الجمعان :إن اإلشاعات أصبحت
اليوم دافعًا من دواف��ع التكسب للمصالح الشخصية مثل
م��ن ي ��روج خ �ب �رًا ك��اذب��ًا ب �غ��رض ال�ت�س��وي��ق ل�ب�ع��ض السلع
ويجري شراؤها جراء أثر خوف عن ضرر الحق.
واش� ��ار ال ��ى أن م�ث��ل ه ��ذه اإلش ��اع ��ات امل �غ��رض��ة ق��د تولد
بعض األم��راض النفسية الناتجة ع��ن خ��وف او قلق او
مشابه ذل��ك ،مبينًا أن ال�ق��ان��ون ج��رم م��ن ينشر األخ�ب��ار
الكاذبة حتى يكون هناك رادعًا ملروجي اإلشاعات وأخذ
األخبار من املصادر الرسمية.

 08الكويت

البلدي
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بعد انتهاء فترة التخييم الربيعي

أزيلت المخيمات ..وبقيت المخلفات!
زكريا محمد
ب�ع��د ان�ت�ه��اء ف�ت��رة التخييم الربيعي
ي � ��وم االح� � ��د امل� ��اض� ��ي ،وق � �ي ��ام ب�ع��ض
امل��واط�ن�ين واملقيمني ب��إزال��ة خيامهم
التزامًا بالفترة املحددة لهذا املوسم،
ظ �ه��رت ب �ع��ض االث � ��ار ال �س �ل �ب �ي��ة ع�ل��ى
بعض املواقع املخصصة للتخييم.
ورص � � � � � � � � ��دت سبقلا خ � � �ل� � ��ال ج � ��ول � ��ة
ف� ��ي ب� �ع ��ض امل� �ن ��اط ��ق ت � ��رك اص� �ح ��اب
امل� �خ� �ي� �م ��ات ب� �ع ��ض ح ��اج ��ات� �ه ��م م �ث��ل
االث ��اث وع ��دم ت�ن�ظ�ي��ف امل��وق��ع وإزال ��ة
ال �ك �ي��رب��ي وع � ��دم ردم دورات امل �ي��اه
وغيرها من املظاهر غير الحضارية.
ولوحظ ان بعض اصحاب املخيمات
ي �ب �ي �ع��ون ح ��اج ��ات� �ه ��م ال� �خ ��ارج ��ة ع��ن
ال� �ح ��اج ��ة ل �ل �ب��اع��ة امل �ت �ج��ول�ي�ن ال��ذي��ن
ي �ق��وم��ون ب� �ش ��راء االث � ��اث وال �ك �ي��رب��ي،
ح �ي��ث ي �ق ��وم ��ون ب ��أخ ��ذ م ��ا ي��ري��دون��ه
وت ��رك ب�ق�ي��ة امل�خ�ل�ف��ات ف��ي امل��وق��ع من
دون تنظيف او القائها في حاويات
القمامة.
وك� � �ش � ��ف م� � �ص � ��در م � �ط � �ل� ��ع ل � � �ـ سبقلا
أن م ��ن ض �م��ن االث� � ��ار ال �س �ل �ب �ي��ة ع�ل��ى
مستوى التخييم هذا املوسم ضعف
الرقابة على هذه املخيمات ،والتأكد
م ��ن ت��رخ �ي �ص �ه��ا ،م ��ؤك ��دًا ان اغ �ل �ب �ي��ة
املخيمات لم تلتزم بشروط البلدية،
ومن اهمها الترخيص ودفع الرسوم
وال �ت��أم�ي�ن ،اض��اف��ة ال ��ى ع ��دم االل �ت��زام
ب� ��ال � �ن� ��واح� ��ي االخ�ل��اق � �ي� ��ة ف � ��ي ب �ع��ض
االم ��اك ��ن م �ث��ل ت �ح��وي �ل �ه��ا ال� ��ى ام��اك��ن
إلق ��ام ��ة ال �ح �ف�ل�ات ال �خ��اص��ة وت �ن��اول
املسكرات.
واض � ��اف ان ب �ع��ض ال� �ف ��رق ال��رق��اب �ي��ة
اس �ت �ط��اع��ت ض �ب��ط ب �ع��ض امل�خ�ي�م��ات
غ� �ي ��ر امل� �ل� �ت ��زم ��ة ب� ��ال � �ش� ��روط واق� ��ام� ��ة
ال�ح�ف�لات وات �خ��اذ االج ��راء ات بحقها

« البلدية » أطلقت مبادرة االعتماد على الكوادر الوطنية:

تدريب  1500موظف
للقيام بأعمال النظافة

مخلفات المخيمات (تصوير :محمود الفوريكي)

ُأزيل المخيم ..وبقيت غرفة الجلوس

اال ان الرقابة لم تكن مشددة.
وب� � �ي � ��ن ان ع � � � � ��دم ت � �ط � �ب � �ي� ��ق الئ � �ح� ��ة
ال�ت��رخ�ي��ص ودف ��ع ال��رس��وم وال�ت��أم�ين

ي � �ن � �ت� ��ج ع � � ��ن ع � � � ��دم ال � � � � � ��زام اص� � �ح � ��اب
امل �خ �ي �م��ات ب��اح �ض��ار ش �ه��ادة ن�ظ��اف��ة
مل��وق��ع ال�ت�خ�ي�ي��م ،وه��و اح��د االس �ب��اب

ال�ت��ي تجعل ص��اح��ب امل�خ�ي��م ال يقوم
ب��إزال��ة م�خ�ل�ف��ات��ه ب�ع��د ان�ت�ه��اء ال�ف�ت��رة
املسموح بها للتخييم.
وق� � � ��ال إن أغ� �ل� �ب� �ي ��ة امل � �خ � �ي � �م� ��ات ق� ��ام
اص� � �ح � ��اب� � �ه � ��ا ب� � ��إق� � ��ام� � ��ة دواوي � � �ن � � �ه� � ��م
واملطابخ ودورات املياه من الطابوق،
م � ��ا ت� ��رت� ��ب ع� �ل� �ي ��ه وج� � � ��ود م �خ �ل �ف��ات
انشائية ال تستطيع شركات النظافة
املعنية بنظافة املناطق ازالتها وهو
ما يعني دمارا للبيئة البرية.
وك�ش��ف ان ب�ع��ض امل��واق��ع وج��د فيها
ات�ل�اف ل�ل�ت��رب��ة ن�ت�ي�ج��ة ت �ب��دي��ل زي��وت
م ��ول ��دات ال �ك �ه��رب��اء ،وه� ��و م ��ا ي�ع�ن��ي
تلوث البيئة.

أعلن املدير العام للبلدية م.
أح�م��د امل�ن�ف��وح��ي ،ال �ب��دء في
تنفيذ خ�ط��ة ت��دري��ب تشمل
 1500موظف للقيام بأعمال
ال �ن �ظ��اف��ة ك ��إج ��راء اح �ت��رازي
تحسبا ألي طارئ.
وقال املنفوحي خالل اطالعه
ع�ل��ى ج��ان��ب م��ن ال�ت��دري�ب��ات
امل � �ي� ��دان � �ي� ��ة مل� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
م ��وظ� �ف ��ي ب� �ل ��دي ��ة م �ح��اف �ظ��ة
ُ
ال� �ع ��اص� �م ��ة ،وال � �ت� ��ي ن� �ف ��ذت
ف��ي إح ��دى ال �س��اح��ات أم��س،
وش �م �ل��ت ق� �ي ��ادة ال �س �ي��ارات
وال� � � � �ج � � � ��راف � � � ��ات وت� �ش� �غ� �ي ��ل
امل � � �ك� � ��اب� � ��س وآل � � � �ي � � ��ة ال � ��رف � ��ع
وال �ك �ن��س وآل� �ي ��ات ال�ن�ظ��اف��ة
وج� � �م � ��ع ورف� � � � ��ع ال� �ن� �ف ��اي ��ات
وتعقيم الحاويات ،إن فكرة
ب��رن��ام��ج ال �ت��دري��ب ان�ط�ل�ق��ت
اس� � �ت� � �ن � ��ادًا إل� � � ��ى ت� �ج ��ارب� �ن ��ا
الوطنية أثناء محنة الغزو
وم��ا قدمه الشباب الكويتي
م��ن عمل يحتذى ف��ي مجال
ال� �ن� �ظ ��اف ��ة ورف � � ��ع األن � �ق ��اض
ورفع القمامة والذي كان له
أث��ر في الحفاظ على نظافة
البيئة الكويتية.
وأض � � � � � ��اف امل � �ن � �ف � ��وح � ��ي أن
لجنة ال �ط��وارئ ف��ي انعقاد
دائم برئاسة وزير البلدية
مل� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة ت � �ن � �ف � �ي� ��ذ خ� �ط ��ة

موظف يتدرب على تشغيل رافعة صغيرة

ال� � �ط � ��وارئ واالط � �ل� ��اع ع �ل��ى
ك� ��ل امل� �ع� �ط� �ي ��ات وال �ت �ع��ام��ل
م� � ��ع ج � �م � �ي ��ع امل � �س � �ت � �ج� ��دات
واالح� � � � �ت� � � � �م � � � ��االت ،م� �ش� �ي ��رًا
إل � � ��ى أن ه� � �ن � ��اك ع� �ق ��وب ��ات
ص ��ارم ��ة ل �ك��ل م ��ن ال ي�ت�ق�ي��د
ب �ع �م �ل �ي��ات ال �غ �ل��ق اإلداري
ومنع الشيشة في املقاهي،
خ� �ص ��وص ��ًا أن اإلج � � � ��راء ات
الوقائية التي تنفذها فرق
ال �ب �ل��دي��ة ت��أت��ي م��ن منطلق
أن ص �ح��ة امل ��واط ��ن وامل�ق�ي��م

خط أحمر وأولوية ،ونحن
ل�س�ن��ا أم ��ام ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون
بقدر الحفاظ على الصحة
ال �ع��ام��ة وه ��ي ف �ت��رة م��ؤق�ت��ة
وستعود األس��واق واملحال
إلى طبيعتها املعتادة.
وأشاد املنفوحي بما تلمسه
من حماس من قبل الشباب
الكويتي الذي ال يتوانى في
بذل الجهد والعطاء لخدمة
البلد.

إغالق مقاهٍ وصالونات حالقة
أغلقت إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في
بلدية محافظة الفروانية 12صالون حالقة
ل �ل��رج��ال و 6م �ع��اه��د ص �ح �ي��ة ،ب �ع��د ال�ك�ش��ف
على عدد من املجمعات التجارية في منطقة
جليب الشيوخ.
وق � ��ام ق �س��م إزال� � ��ة امل �خ��ال �ف��ات ب �ف ��رع ب�ل��دي��ة
جلسة أرضية من الطابوق

دورة مياه

ال�ف��روان�ي��ة بغلق  4م�ق��اه وص��ال��ون��ي حالقة
رج ��ال ��ي وم �خ �ب��ز مل �خ��ال �ف �ت �ه��ا ق � ��رار م�ج�ل��س
الوزراء.
وداه��م ف��ري��ق ال �ط��وارئ ف��ي بلدية العاصمة
م �ق �ه��ى ي �ت �ج �م��ع ب ��ه ال� �ع ��ائ�ل�ات وت� ��م إغ�ل�اق��ه
وإحالة العاملني فيه إلى وزارة الداخلية.
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كورونا

الكويت 09

يتفشى

يوميات نائب في البيت:

تواصل أسري ومطالعة ..و«موبايل مشحون»
■ استجابة واسعة للدعوات الرامية إلى االلتزام بالبقاء في المنازل للحد من مخاطر «كورونا»
فرض تفشي فيروس كورونا
على النواب ،مثلهم مثل
كثيرين في المجتمع ،البقاء
في بيوتهم وعدم االختالط
باآلخرين قدر المستطاع،
استجابة لحملة «خلك في
البيت» الرامية الى تقليل
مخاطر انتشار الفيروس في
البالد.
وانتهز معظم النواب هذه
االجراءات االحترازية الطارئة،
الى تمتين الروابط األسرية
وقصر التواصل مع الناخبين
واألهالي عبر وسائط التواصل
االجتماعي ،فزاد استهالك
اكثرية النواب لهواتفهم
الذكية ،وخصصوا حساباتهم
على «تويتر» الى منصة
وسيطة لنقل الشكاوى
أو المخاوف الى الوزراء
من كويتيين خارج البالد او
محجورين بالداخل ،ونقل
تطمينات هؤالء الوزراء اليهم
والى عموم الشعب على
«تويتر».
سبقلا استطلعت عدداً من
النواب حول مدى التزامهم
بالبقاء في منازلهم ،وفيما
يستثمرون وقتهم خالل
ذلك.

فهاد الشمري
ي ��رى ال �ن��ائ��ب ع�ب��د اهلل ال �ك �ن��دري ان تطبيق
شعار حملة «خلك في البيت» يجب ان يتم
ب�ش�ك��ل دق �ي��ق ورق� ��ي ووع� ��ي وح ��س وط �ن��ي،
ألننا اآلن في وضع استثنائي يجب تضافر
الجهود إلنجاح الحملة.
وأض� � � ��اف ال� �ك� �ن ��دري ل � �ـ سبقلا :ان � ��ا ط�ب�ق��ت
ش �ع��ار ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة ب�ن�س�ب��ة  99ف ��ي امل �ئ��ة،
وادع��و الجميع ال��ى استغالل أوق��ات الفراغ
فيما ينفع ويفيد ،م��ؤك��دا ان ه��ذه ال�ظ��روف
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م�ف�ي��دة ج��دا لتمتني ال��رواب��ط
االسرية بني االبناء واولياء امورهم ،وفرصة
ايضا لتنظيم ال��وق��ت واالس�ت�ف��ادة م��ن وقت
الفراغ في القراءة ،وهو ما حدث معي تماما.
وأش��ار ال��ى ان م��وض��وع تفشي ك��ورون��ا أمر
حقيقي وم �ه��م وي �ج��ب ع ��دم االس�ت�ه��ان��ة ب��ه،
وعلى الجميع التعاون لدعم جهود الجهات
الحكومية املختصة ف��ي ات�خ��اذ اج��راءات�ه��ا
التي اتخذتها ملواجهة الفيروس الغامض.

ُ
الزمت بيتي

وب�ي�ن�م��ا ل��م ي�خ��ف ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ك�ن��دري
أم��ان �ي��ه ب� ��أن ي �ك ��ون ف ��ي امل � �ي� ��دان م ��ع ال �ف��رق
املتطوعة ،إال انه اكد التزامه بالتوجيهات،
وق ��ال :جلست ف��ي البيت م��ع اف ��راد اس��رت��ي،
اس �ت �ج��اب��ة ل �ل��اج � ��راءات االح � �ت� ��رازي� ��ة ال �ت��ي
تتبعها الجهات املختصة.
وأض� ��اف ال �ك �ن��دري ل �ـ سبقلا :علينا تحمل
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة وت �ن �ف �ي��ذ ت �ع �ل �ي �م��ات ال �ج �ه��ات
امل �خ �ت �ص��ة وال �ع �م ��ل ب �ه��ا وف� ��ق ال�ت�ع�ل�ي�م��ات
ال �ص��ادرة ل�ل��وص��ول ال��ى اف�ض��ل النتائج في
مواجهة فيروس كورونا املستجد.

خدمة التوصيل
أم ��ا ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح ،ف �ق��ال إن م��ن

فيصل الكندري

■ عبدالله الكندري :أقرأ الكتب وألتزم «خلك في البيت» بنسبة %99
■ فيصل الكندري :جلست مع أفراد أسرتي تحمالً للمسؤولية
■ خليل الصالح :مالزمة البيوت في مثل هذه الظروف ..ثقافة يجب أن تسود
■ صالح عاشور :أتابع مع عائلتي األخبار وأنقل شكاوى المواطنين للمسؤولين
يعرف حساسية هذا الحدث البد ان يعلم
ان ال �ت��واج��د ف��ي امل �ن��زل ه��و ال �ح��ل ال��وح�ي��د
للوقاية من انتشار الفيروس ،مشددا على
ان�ن��ا ب�ح��اج��ة ال��ى ث�ق��اف��ة ج��دي��دة ت�ك�م��ن في
ال �ب �ق��اء ف��ي امل �ن��زل ف��ي م �ث��ل ه ��ذه ال �ظ��روف
الحرجة.
وأض ��اف ال�ص��ال��ح ل�ـ سبقلا ان ه��ذه الثقافة
س �ت �ق �ل��ل ال� �ض ��رر ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع ف�ل�ا ب ��د م��ن
ت ��وج� �ي ��ه االع� � �ل� ��ام ب� ��ات � �ج� ��اه ح � �ي� ��اة ال� �ن ��اس
وسالمتهم بالجلوس في املنازل.
ولفت ال��ى ان وس��ائ��ل التواصل االجتماعي
غيرت الكثير من سلوكيات الناس ،ويمكن
مالحظة ذلك في رواد املناسبات االجتماعية
كاالعراس او الوفيات والتي اصبحت تتلقى

رسائل نيابية تحيي الجهود ..وتطالب بتأجيل القروض

الفضالة :لتفادي أزمة اقتصادية
تطل برأسها
ارتفعت وتيرة مطالب النواب
بتأجيل أقساط القروض على
المواطنين ،والشروع في اتخاذ
إجراءات حكومية للتخفيف
عن أصحاب المشاريع الصغيرة
والفئات المتضررة من تداعيات
أزمة فيروس كورونا ،كما وجه
النواب تحية تقدير واحترام لكل
الجهود الحكومية والطوعية
المبذولة الحتواء األزمة.
يوسف الفضالة

ح ��ذر ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال�ف�ض��ال��ة م��ن أزم��ة
اقتصادية تطل برأسها وستصيب جميع
ال��دول بسبب وب��اء ك��ورون��ا ،الفتًا إل��ى أنه
سيثير ه��ذه القضية ف��ي االج�ت�م��اع ال��ذي
سيعقد اليوم (الثالثاء) ،في مكتب رئيس
مجلس األمة ،ملحاولة تفاديها.
وق� � ��ال ال �ف �ض��ال��ة إن االج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ت��ي
ت�ع�ق��د م��ع س �م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
أو ال ��وزراء ب�ين فترة وأخ��رى يتم خاللها
تقييم ال �ق��رارات ال�ت��ي اتخذتها الحكومة
مل ��واج� �ه ��ة ال � ��وب � ��اء واق� � �ت � ��راح ال �ك �ث �ي��ر م��ن
امل �ع��ال �ج��ات ،وأي� �ض ��ًا ن �ق��ل امل �ش��اك��ل ال�ت��ي
تصل إل��ى ال �ن��واب م��ن امل��واط�ن�ين والعمل
ع �ل ��ى م �ع��ال �ج �ت �ه��ا .وأض � � ��اف أن ال �ظ ��رف
اس �ت �ث �ن��ائ��ي وق � � ��رارات ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ه��ذا
الشأن استثنائية ،مشيرا ال��ى أن النواب
يعملون على تقييم أثر ق��رارات الحكومة
على الشارع ومدى تجاوب األخير معها،
الفتا الى أن ال�ق��رارات غير املسبوقة التي
ات�خ��ذت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة أص�ب�ح��ت تطبق اآلن
في دول أخرى.

تأجيل األقساط
م��ن ج�ه�ت��ه ،دع��ا ال�ن��ائ��ب أس��ام��ة الشاهني
إلى تأجيل أقساط القروض االستهالكية
واالجتماعية ،وتخفيف إيجارات املساكن،
أسوة بالقروض التجارية.
ب � � ��دوره ،ق� ��ال ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال� � ��دالل «إن
خطوة تأجيل س��داد ال�ق��روض واألقساط
مدة  ٣أشهر التي أعلنت مؤخرا من دولة
قطر تستحق اإلشادة واالقتداء ،والكويت
ب �ح��اج��ة إل� ��ى ق � ��رار م �م��اث��ل دع � ً�م ��ا ل�لأس��ر

الفضل :المواطنون
ضربوا أروع أمثلة
البذل واإليثار
الشاهين :تأجيل
األقساط ..وخفض
إيجارات المساكن
الكويتية في هذه الظروف الصعبة».
وأض��اف ال��دالل «نتطلع ل��دور اكبر بكثير
م��ن م��ؤس�س��ة ال�ت�ق��دم العلمي وم��ن معهد
الكويت لالبحاث في هذه الظروف ،فتلك
مؤسسات علمية وبحثية ،واليوم يومها،
واالقتصار على ادوار بسيطة او محدودة
غير مقبول منها».
وش � ��دد ع �ل��ى أن «ت� �ح ��دي وب � ��اء ف �ي��روس
ك��ورون��ا يتطلب مواجهة بشكل اكبر من
تلك املؤسسات ومثيالتها ،والكل يترقب
وينتظر ما هو واجب وأكثر».
بدوره ،وجه النائب صالح عاشور تحية
ت �ق��دي��ر واح� �ت ��رام «ألب� �ن ��اء وط �ن��ي وك��ذل��ك
م ��ن ال �ج �ن �س �ي��ات األخ � ��رى وال � �ب ��دون ممن
يعملون في الصفوف األمامية فى املجال
األمني والصحي والخدماتي وعلى مدار
ال �س��اع��ة ل�ت��أم�ين وص ��ول خ��دم��ات ال��دول��ة

المهن البسيطة
دع��ا النائب خالد العتيبي إل��ى االلتفات إل��ى العمال وأص�ح��اب املهن البسيطة
ذات األجور اليومية وغيرهم ممن أجبروا على املكوث بمنازلهم بسبب األزمة
وانقطعت بهم السبل لتوفير احتياجاتهم ،مطالبا بيت ال��زك��اة والجمعيات
واملبرات الخيرية بمعالجة هذا األمر املهم ومد يد العون لهم.

عبدالله الكندري

خليل الصالح

أحمد الفضل

لكل م��ن يسكن على ه��ذه األرض الطيبة،
فأنتم أبطال وكلمات الشكر قليلة بحقكم
والكويت تستاهل».
كما توجه النائب أحمد الفضل «بتحية
إكبار وإج�لال لجميع اخ��وات��ي وإخواني
بمختلف ال�ق�ط��اع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة الطبية
وال � �ت � �م ��ري � �ض � �ي ��ة واألم� � �ن� � �ي � ��ة واإلداري � � � � � ��ة
والتنظيمية ،ال��ذي��ن يتصدون على م��دار
الساعة ملكافحة ال��وب��اء وتنظيم وتقديم
الخدمات للسكان».
وق� � ��ال ال �ف �ض ��ل «ت �ت �ل �ق��ى ال� �ك ��وي ��ت ال �ي ��وم
اإلش� � � � ��ادة واالع � � �ت � � ��راف ال� �ع ��امل ��ي ب�ح�س��ن
التدابير السباقة التي اتخذتها ملواجهة
ه ��ذا ال �ب�ل�اء ،ك��ذل��ك ف�ق��د ل�ف��ت أب �ن��اء ب�ل��دي
وامل �ق �ي �م��ون ال �ش��رف��اء ن �ظ��ر ال �ع��ال��م إل�ي�ه��م
وه� ��م ي �ن �خ��رط��ون ف ��ي ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي
ض ��ارب�ي�ن ك �ع��ادت �ه��م أروع أم �ث �ل��ة اإلي �ث��ار
وح��ب الخير وال�ب��ذل» .وأض��اف «كما كان
للتبرع املادي والعيني للعديد من التجار
ورجال األعمال النبالء ارتدادات إيجابية
ب��امل�ج�ت�م��ع مل�س��اه�م�ت�ه��م ال��وط �ن �ي��ة وال �ت��ي
ابتدأها الكريم سليل الكرماء ف��واز خالد
املرزوق».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة
«إن ه� ��ذه ال� �ظ ��روف غ �ي��ر ال �ع ��ادي ��ة حتما
س�ي�ك��ون ل�ه��ا أث��ر م�ب��اش��ر ع�ل��ى االل�ت��زم��ات
الشهرية للمواطنني ولتجنيب تحميلهم
ع �ب �ئ ��ا إض� ��اف � �ي� ��ا ،ع� �ل ��ى ال� �ب� �ن ��ك امل� ��رك� ��زي
ال �ت��دخ��ل ب ��أدوات ��ه ل�ل�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ب�ن��وك
ل�ت��أج�ي��ل أق �س��اط ال �ق��روض االس�ت�ه�لاك�ي��ة
والشخصية مل��دة  ٦أش�ه��ر ،حتى يتعافى
املواطنون من هذه األزمة».
ب ��دوره ،ق��ال النائب عبد الكريم الكندري
«ي�ج��ب االن�ت�ب��اه ل�ل�ت��داع�ي��ات االق�ت�ص��ادي��ة
ل � �ف � �ي � ��روس ك � � ��ورون � � ��ا ع � �ل� ��ى امل � ��واط � �ن �ي��ن،
فباالضافة لالجراءات الصحية الحكومية
امل �ت �خ��ذة ال ب ��د م ��ن اج � � ��راءات اق �ت �ص��ادي��ة
متوازية بصرف راتب اضافي للمواطنني
واالي� �ع ��از ل�ل�ب�ن��وك ب��وق��ف االس�ت�ق�ط��اع��ات
م �ن �ه��م وح �م��اي��ة م �ش��اري �ع �ه��م امل �ت��وس �ط��ة
والصغيرة من التعثر».

زوارا بشكل محدود في نطاق محيط االسرة
ف �ق ��ط ،وم� ��ن ه ��م خ��ارج �ه��ا ي �ت��واص �ل��ون ع��ن
طريق شبكات التواصل.
وب�ي�ن ال�ص��ال��ح ان ال��واج��ب ع�ل��ى الجمعيات
التعاونية تحمل املسؤولية وتقديم خدمة
التوصيل بشكل اوس��ع واك�ب��ر للمساهمني

وذلك بهدف تقليل التواصل املباشر.
وق� ��ال ان ال �ك��وي��ت ق � ��ادرة ان ش ��اء اهلل على
ت�ح�ق�ي��ق اق �ص��ى درج � ��ات ال �ح �ي �ط��ة وال �ح��ذر
وتوفير الرعاية الصحية املناسبة وك��ل ما
تحتاجه الجهات املختصة هو وعي الناس
وتعاونهم.

صالح عاشور

حل املشاكل
من جهته ،اكد النائب صالح عاشور تفاعله
م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ة م� ��ع ح �م �ل��ة «خ� �ل ��ك ب��ال �ب �ي��ت»،
واض � � � ��اف :ل� �ق ��د ط �ب �ق �ت �ه��ا ع� �ل ��ى ن �ف �س��ي أوال
ونشرتها على جميع حساباتي الشخصية
ب �م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي وح�ض�ض� ُ�ت
اف� � ��راد اس ��رت ��ي ع �ل��ى االل � �ت� ��زام ب �ه��ا .واض� ��اف
عاشور لـ سبقلا ان افراد اسرتي وجدوا في
هذه الحملة فرصة ايجابية ملتابعة االخبار
بالنسبة لفيروس كورونا اضافة الى متابعة
اخبار ابنائهم وحل مشاكلهم.
وزاد :بالنسبة لي ،كنت متفاعال مع الشكاوى
وامل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت��ي ت�ص�ل�ن��ي م ��ن امل��واط �ن�ين
واملقيمني على حد سواء ،ونقلها الى جهات
االختصاص التزاما بمسؤوليتي ودوري.

اليت

الثالثاء
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مايو كلينك

ِّ
سيؤثر في صحة الطفل العقلية
الصراع على «الحضانة»

كيف ِّ
تبلغين طفلك بقرار االنفصال
يحدث الطالق بني الكبار ،ولكن انفصال األزواج له آثار
ك�ب�ي��رة ف��ي األب �ن��اء أي �ض��ا ،ح�ي��ث ُي�م�ث��ل ال �ط�لاق ضغطًا
عصبيًا على جميع أفراد األسرة .ويشعر الطفل كما لو
أن عامله انقلب رأسا على عقب .ولكن يمكنك أن ّ
تسهلي
تأقلم طفلك عن طريق التعامل بمسؤولية مع زوج��ك،
ضعي في االعتبار هذه النصائح العملية لألطفال:
كيفية اإلبالغ بالخبر
 - 1ي�ج��ري ج�ل��وس ال ��زوج وال��زوج��ة إل��ى ج ��وار الطفل
وشرح خطوة االنفصال ،يجب التحدث بأمانة وبساطة
واإلقرار بأن التجربة ستكون حزينة.
ّ
 - 2ذك ��را ال�ط�ف��ل ب�ش�ك��ل م�ت�ك��رر ب��أن��ه ل��م ي�ف�ع��ل شيئا
ّ
تسبب ف��ي ال�ط�لاق ،وأن كليكما تحبان طفلكما ،كما
كنتما من قبل.
 - 3أبلغا معلم طفلكما واالختصاصي االجتماعي في
مدرسته وطبيبه بالطالق ،يمكنهم أن يراقبوا طفلكما
ويبلغوكما ،باستمرار ،أي مخاوف ،ويقدموا اإلرشاد.
ّ
 - 4توقعا مزيجًا من ردود األفعال؛ قد يكون طفلكما
ف ��ي ال �ب��داي��ة أك �ث��ر اه �ت �م��ام��ا ب��األش �ي��اء امل �ل �م��وس��ة .أي��ن
سأعيش؟ هل يلزمني تغيير املدرسة؟ من سيصحبني
إلى دروس السباحة؟ أثناء اتفاقكما على بنود الطالق،
حافظا على نظام طفلكما قدر اإلمكان .معرفة طفلكما
بما يتوقع حدوثه ستساعده على الشعور بأمان أكثر.
مع التأكد من الطالق كأمر واقع ،يمكن أن تتوقعا ردود
أفعال عدة ،تشمل:

 - 1األط�ف��ال األق��ل م��ن عمر سنتني ف��ي ه��ذا العمر ،قد
ّ
متشبثا أو
يستجيب ال�ط�ف��ل ب��أن يصبح عصبيا أو
يستيقظ أثناء الليل.
 - 2األطفال في عمر ما قبل املدارس .قد يحتاج الطفل
ف��ي عمر م��ا قبل امل��درس��ة إل��ى مساعدة إضافية لفهم
ّ
يتسبب ف��ي ال �ط�لاق ،وأن��ه ال ش��يء يستطيع أن
أن��ه ل��م
يفعله إلعادتك إلى زوجك السابق مرة أخرى .قد يصبح
الصبية عدوانيني أو ّ
متمردين مع أمهاتهم ،وقد تصبح

د .والء حافظ
فاكهة الكيوي ذات اللون البني خارجيًا ،واألخضر
املنعش من الداخل مع بذور صغيرة سوداء تزين
قلبها .ممتلئة بالسوائل والعناصر الغذائية الالزمة
للجسم .تناول ثمرتني من فاكهة الكيوي ً
يوميا لن
ي��ؤدي إال إلى مزيد من العناصر الصحية املفيدة
التي تشمل بعض األشياء التالية:
 - 1صحة القلب والشرايني

ثمرة واح��دة كفيلة بحمايتك يوميا من الجلطات.
ح�ي��ث ي�ع��د ال �ك �ي��وي م��ن أك �ث��ر أدوات ت�س�ي�ي��ل ال��دم
الطبيعية واألكثر فعالية ،مما يقلل بشكل أساسي
من تخثر الدم ،وتشكيل الدهون الثالثية ،وبالتالي
تعزيز الدورة الدموية .ووجدت دراسة أجراها قسم
التغذية بجامعة أوسلو في النرويج أن «استهالك
ثمرتني او ث�لاث من فاكهة الكيوي ً
يوميا مل��دة 28
ي� ً
�وم��ا قلل م��ن استجابة ت��راك��م الصفائح الدموية
للكوالجني ،وخفض مستويات الدهون الثالثية في
الدم بنسبة .»%15

قد تفيد االستشارة
قد تشعر بأنك مجروح للغاية بسبب الطالق إلى

ضع طفلك في المقام األول
أثناء الطالق ،قد يكون التفاعل مع كل منكما آخ��ر ما
ت��ري��دان القيام ب��ه ،ولكنه مهم .يحتاج طفلكما إل��ى كل
منكما ،ضعا ترتيبات الحضانة وغيرها من التفاصيل
م��ع وض��ع مصالح طفلكما املثلى ف��ي االع�ت�ب��ار ،م��ا قد
ي�ع�ن��ي ت�ق��دي��م اح �ت �ي��اج��ات ط�ف�ل�ك�م��ا ع��ن رغ�ب��ات�ك�م��ا أو
احتياجاتكما الخاصة.
تذكرا أيضا أن الصراع الطويل بينكما على الحضانة
ً
س�ي��ؤث��ر ف��ي ص�ح��ة طفلكما ال�ع�ق�ل�ي��ة .ب ��دال م��ن ذل��ك،
س��اع��دا طفلكما ع�ل��ى ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ع�لاق��ة عاطفية
قوية مع كل منكما أثناء العمل نحو تحقيق األهداف
املشتركة لألبوة واألم��وم��ة .بالنسبة ال��ى طفلكما قد
يكون الدعم من كال الوالدين أفضل وسيلة لتخفيف
تحديات الطالق.

احذروا ..مضادات االلتهابات تفاقم أعراض «كورونا»

الكيوي..
لنوم منتظم
ومناعة قوية

الفتيات غير واثقات من أنفسهن وال يثقن بالرجال.
 - 3األطفال في عمر امل��دارس .في هذا العمر ،قد ّ
يعبر
األطفال عن غضب أكبر .قد يشعرون بالقلق تجاه ما
سيحدث ل��ك ول��زوج��ك ،ويسعون إل��ى تحديد املخطئ،
ّ
ويتخيلون أنكما عدتما إلى بعضكما.
ّ
 - 4امل��راه �ق��ون .ق��د ي�ق��وم ال�ط�ف��ل األك �ب��ر ب�ت�ص��رف��ات أو
ّ
سيتعرض للطالق أيضا
يصبح مكتئبا ،أو يقلق من أنه
يوما ما .قد يشكك املراهقون في معتقداتهم ويفكرون

في سلوكيات خطرة.
ش� ّ�ج��ع ط�ف�ل��ك ع�ل��ى م�ش��ارك��ة م�ش��اع��ره ب�ص��راح��ة ق��در
اإلمكان.
أبق طفلك خارج نطاق الخالفات الزوجية ،تتوقف
ِ -5
الكيفية التي يتكيف بها طفلك مع طالقك على كيفية
تواصلك مع زوج��ك السابق أو زوجتك السابقة وعلى
تعاونكما معًا كوالدين.
إلبداء االحترام لصلة طفلك بزوجك السابق أو زوجتك
السابقة:
 - 1ال تتكلم بشكل ّ
سيئ عن زوجك السابق أمام طفلك.
 - 2ال تجبر طفلك على االختيار بينكما.
 - 3ال تجادل أو تناقش مسائل رعاية الطفل أمام طفلك.
 - 4ال تطلب م��ن طفلك إخ�ب��ارك بمعلومات ع��ن الوالد
اآلخر.
 - 5ال تستغل طفلك إليذاء الوالد اآلخر.
 - 6ال تخالف القواعد.
ق��د ي�ك��ون م��ن امل�غ��ري ال�ت�ن��ازل ع��ن ق��واع��د األب ��وة لحزن
طفلك نتيجة الطالق ،ولكن هذا قد يؤدي إلى ازدياد عدم
الشعور ب��األم��ان .يحتاج األط�ف��ال للشعور بالتجانس
وال�ه�ي�ك�ل��ة وال �ن �ظ��ام — ح�ت��ى إذا أص ��روا ع�ل��ى اخ�ت�ب��ار
ال�ح��واج��ز وال �ح��دود .إذا ك��ان طفلك يمضي ال��وق��ت بني
منزلني ،فحاول الحفاظ على القواعد نفسها في املنزلني.

ّ
تتحول فيها إلى طفلك طلبا للراحة،
الدرجة التي
ل �ك��ن ه ��ذا ل �ي��س دور ط �ف �ل��ك .ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي فهم
مشاعرك ،فكر في االنضمام الى إحدى مجموعات
الدعم الخاصة بالطالق أو اطلب املشورة .إذا كنت
أن ��ت وش��ري �ك��ك ب�ح��اج��ة ل�ل�م�س��اع��دة ل �ل��وص��ول إل��ى
قرارات في ما يخص طفلكما أثناء الطالق أو بعده،
ففكر ف��ي اس�ت�خ��دام ال�خ��دم��ات ال�خ��اص��ة ب��األس��رة
أو وس�ي��ط ال �ط�لاق .ق��د يستفيد طفلك أي�ض��ا من
االستشارة ،ال سيما إذا كانت تظهر عليه عالمات
الضيق.

كيم ويلشر (الغارديان)
(ترجمة :محمود حمدان)

وقال كبير أساقفة باريس ميكائيل أبيتيت ،إنه لن يكون
ُهناك قداس األحد في الكنائس في منطقة باريس.
وأغلقت املدارس في جميع أنحاء البالد يوم السبت ،ما
يعني أن  12.4مليون طالب سيبقون في منازلهم .وقال
وزي��ر التعليم ج��ان ميشيل بالنكر لتليفزيون «ب��ي إم
إف» ،إنه من املتوقع أن يتابعوا دراس��ة املناهج الوطنية
عبر اإلنترنت .لن يضطر الصغار الفترة املقبلة للتعطل
عن العمل».

ح��ذرت السلطات الفرنسية م��ن أن االس�ت�خ��دام الواسع
ل�ل�أدوي ��ة امل� �ض ��ادة ل�لال �ت �ه��اب��ات ق ��د ي �ف��اق��م اإلص ��اب ��ات
بفيروس كورونا.
وك �ت��ب وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال �ف��رن �س��ي ،أول �ي �ف��ر ف �ي��ران ،وه��و
طبيب أعصاب ماهر ومتخصص في األع�ص��اب ،عبر
تويتر« :تناول مضادات االلتهاب من مواد (اإليبوبروفني
والكورتيزون ،وما شابه) يمكن أن يكون سببًا في تفاقم
العدوى .وفي حالة الحمى ،تناول الباراسيتامول .أما إذا
كنت تتناول مضاد لاللتهابات ،فاستشر طبيبك».

سباق اللقاح

أدوية خطيرة
ي �ش �ي��ر م �س ��ؤول ��و ال �ص �ح��ة إل � ��ى أن األدوي� � � ��ة امل� �ض ��ادة
ل�لال�ت�ه��اب��ات م�ع��روف��ة ب�خ�ط��ورت�ه��ا ف��ي ح ��االت اإلص��اب��ة
باألمراض املعدية ألنها تقلل استجابة الجهاز املناعي.
وأض��اف وزير الصحة أن على املرضى اختبار األدوية
ال�ت��ي ت�ح�ت��وي ع�ل��ى م ��ادة ال�ب��اراس�ي�ت��ام��ول ألن�ه��ا «تقلل
الحمى دون هجمات مضادة من جانب االلتهابات».
وج ��د امل ��رض ��ى ال �ف��رن �س �ي��ون أن �ف �س �ه��م م �ج �ب��ري��ن على

استشارة الصيادلة منذ منتصف يناير املاضي إذا ما
أرادوا شراء مسكنات معروفة ،بما في ذلك اإليبوبروفني،
والباراسيتامول واألسبرين ،كي يعرفوا املخاطر.
وق��ال ج��ان لويس مونتاستراك ،رئيس قسم الصيدلة
في مستشفى تولوز لراديو «آر تي إل»« :تزيد األدوي��ة
املضادة لاللتهابات خطر ح��دوث مضاعفات في حال

وجود حمى أو عدوى».
وم ��ن ج��ان�ب��ه أع �ل��ن وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال�ف��رن�س��ي أن ت�ط��ور
وانتشار الفيرس ك��ان سريعًا ج�دًا (ف��ي فرنسا) لكن
 %98من املصابني تعافوا.
وك� ��ان ب ��رج إي �ف��ل وق �ص��ر ف �ي��رس��اي وم �ت �ح �ف��ا ُال�ل��وف��ر
وأورساي ومركز بومبيدو من بني املزارات التي أغلقت.

وتتسابق ح��وال��ي  35ش��رك��ة ومعهد أك��ادي�م��ي إليجاد
ل�ق��اح ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا ،أرب �ع��ة منها ع�ل��ى األق ��ل لديها
ب��ال�ف�ع��ل م�ص��ل ت��م اخ �ت �ب��اره ف��ي ال �ح �ي��وان��ات ،أول ه��ذه
التجارب  -التي تنتجها شركة  Modernaللتكنولوجيا
الحيوية ومقرها بوسطن  -ستدخل في تجارب بشرية
في أبريل.
ي�ع��ود الفضل ف��ي ه��ذه ال�س��رع��ة غير املسبوقة إليجاد
لقاح ،إلى حد كبير إلى الجهود الصينية املبكرة للكشف
ع��ن التسلسل ال��وراث��ي للفيروس ،ف��ي أوائ ��ل ي�ن��اي��ر ،ما
سمح ملجموعات البحث في جميع أنحاء العالم بدراسة
الفيروس ومعرفة كيفية غزوه الخاليا البشرية.

 - 2تقوية جهاز املناعة

ت �ح �ت��وي ف��اك �ه��ة ال �ك �ي��وي ع �ل��ى ج��رع��ة ك �ب �ي��رة من
ف�ي�ت��ام�ين س��ي ،ال ��ذي ي�ع��د م��ن م �ض��ادات األك �س��دة
ال�ق��وي��ة ال�ت��ي ت�ق��وي ال�ج�ه��از امل�ن��اع��ي ،ح�ت��ى يتمكن
الجسم من محاربة املرض .الحتوائه على ما يقرب
من ضعف ما تحتوي عليه البرتقالة الواحدة من
فيتامني .C
 - 3مضادات لاللتهابات

ً
يحتوي الكيوي أيضا على حمض الفوليك الذي ينتج
خاليا ال��دم الحمراء والبيضاء واألجسام املضادة
ال�ت��ي ت��داف��ع ع��ن الجسم م��ن االل�ت�ه��اب��ات .واكتشف
ال�ع�ل�م��اء ف��ي ج��ام�ع��ة س�ي�ئ��ول ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ك��وري��ا
الجنوبية أن إن��زي��م ال�ك�ي��وي «األكتينيدين»القوي،
يقلل من أعراض الربو عن طريق تقليل خاليا الدم
البيضاء (ال�ت��ي يتم اح�ت��واؤه��ا بكميات زائ ��دة في
مرضى الربو والحساسية).
 - 3مصدر للنشاط والحيوية

اإلنزيمات املوجودة في الكيوي تحسن مستويات
الطاقة األيضية ومساعدة الناقالت العصبية على
زيادة الطاقة.
 - 4تحسني حركة األمعاء

يحتوي ال�ك�ي��وي على كميات كبيرة م��ن االل�ي��اف
ً
املهمة لعملية الهضم .ويحتوي أيضا على إنزيم
أكتينيدين ،الذي يحسن الهضم .عالوة على ذلك،
اه�ت�م��ت دراس ��ة أج��رت�ه��ا ج��ام�ع��ة ه��ون��غ ك��ون��غ على
البالغني املصابني باإلمساك املزمن الذين يتناولون
ث�م��رت��ي ك �ي��وي ف��ي ال �ي��وم مل ��دة ش �ه��ر .ووج � ��دوا أن
األشخاص البالغني يعانون انخفاضا بنسبة 23
في املئة من ع��دم ال��راح��ة ،وتحسني عملية الهضم
لديهم ،وتسهيل حركة األمعاء البطيئة.
 - 5تحسني النوم

وتكهن العديد بأن فاكهة الكيوي مساعد طبيعي
على النوم ،وق��د كشفت دراس��ة في جامعة تايبيه
ً
متطوعا ( 2من الذكور 22 ،من
الطبية ،شملت 24
اإلناث) تتراوح أعمارهم بني  20و ً 55
عاما ،يأكلون
ثمرتي كيوي قبل النوم بساعة واح��دة ،على مدى
أربعة أسابيع .وبعدها ،وجد أن إجمالي وقت النوم
وكفاءته زادا بشكل كبير %15 ً،وقدرة على النوم
أسرع بنسبة  %41مقارنة بالسابق .خاصة الذين
ي��واج �ه��ون ص�ع��وب��ة ف��ي ال �ن��وم بسبب ال��رب��و .وف��ق
موقع .FoodPrevent

نصائح خبراء لألمهات:

اتركي للطفل حرية تناول الطعام ..ومسؤوليته
يريد .ولكن إن لم يفتح فمه فال ترغميه على شرب
امل��زي��د .وت��ذك��ري ب��أن الكمية التي تكتب على ظهر
منتجات الحليب الصناعي هي اقتراحات وليست
أساسيات أو توصيات طبية».

د .خلود البارون
تغذية الطفل م��ن امل��وض��وع��ات املهمة والحماسية
للنقاش ب�ين األم �ه��ات واألط �ب��اء ،وق��د ادخ �ل��ت ع��دة
توصيات طبية تنظم تغذية الطفل والرضع خالل
العقد األخير تبعا ملا توصل له العلم من معلومات.
ف�ف��ي ال �س��اب��ق ،ك��ان��ت ال�ت��وص�ي��ات ت�ن�ص��ح ب��إدخ��ال
الطعام الصلب مع وصول الطفل إلى شهره الثالث
أو حتى قبله ،بيد أن التوصيات الجديدة تشدد على
تأخير ذل��ك إل��ى الشهر ال�س��ادس على األق��ل .كما
يجب أن يستمر اعتماد تغذية الطفل على الحليب
(سواء الصناعي أو الطبيعي) بشكل أساسي إلى
ح�ين ان�ت�ه��اء ع��ام��ه األول ع�ل��ى األق ��ل ،بينما يحتل
ال�ط�ع��ام الصلب ج��زءا أو دورًا م�س��ان�دًا ف��ي تغذية
الطفل.
فيحصل الطفل على كامل طاقته من الحليب ،ويبدأ
تناول الطعام الصلب من  6إل��ى  8أشهر ،على أال
ي��زي��د ع��ن  200س�ع��رة ح��راري��ة ف��ي ال�ي��وم ف�ق��ط ،ثم
ت��زداد ه��ذه ال�س�ع��رات ال�ح��راري��ة تدريجيا م��ع تقدم
العمر وبشكل بطيء جدًا وبحسب ما يناسبه.
هل نترك له كامل الحرية؟
ً
م��ن األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي ت�ث�ي��ر ج ��دال ب�ين ال �خ �ب��راء ف��وائ��د
ت��رك الطفل يتحكم بتغذيته بنفسه وسلبياتها،
سواء عند الرضاعة أو تناول الطعام الصلب ،وقد
بينت عدة دراسات أفضلية السماح للطفل بحرية
تناول الطعام بنفسه منذ البداية ،واقترحت دراسة
قام بها باحثون من جامعة سوانسي البريطانية،
ش�م�ل��ت  269ط �ف�لا ،أن األط �ف��ال ال��ذي��ن ي�ت�ن��اول��ون
الطعام بأنفسهم يكونون أك�ث��ر م��رون��ة ف��ي ت��ذوق
الطعام الجديد وأكثر حفاظًا على وزنهم الطبيعي
م��ع تقدمهم ف��ي ال�ع�م��ر ،بينما وج��د أن ال��ذي��ن يتم
إطعامهم ف��رض��ًا عبر امللعقة ي�ك��ون��ون أث�ق��ل وزن��ًا
وأك�ث��ر تدقيقًا ف��ي خ�ي��ارات�ه��م ال�غ��ذائ�ي��ة (يتناولون
أغذية محددة ويرفضون ت��ذوق خيارات جديدة)،
مما يشير إلى فائدة ترك مسؤولية التحكم بكمية
ما يتناوله الطفل واألنواع التي يتناولها إلى الطفل

نفسه ،ول�ي��س إل��ى م��ا تعتقده األم وتشجعه على
تناوله.
الحليب مهم أيضًا
بينت دراسات سابقة للباحثني أنفسهم ،أن الرضع
ال �ص �غ��ار ال��ذي��ن ي�ت�ح�ك�م��ون ب�ك�م�ي��ة م��ا ي�ش��رب��ون��ه
م��ن حليب يتمتعون ب��وزن طبيعي ،وت�ق��ل فرصة
إصابتهم بالسمنة .لذا ،نصحوا بفائدة تعود األم
على رضاعه الطفل استجابة له ،وليس بحسب ما
يكتب على منتجات الحليب الصناعي (توصي
بتقديم كمية معينة وفي ساعات محددة).
فتقدم األم قنينة الحليب استجابة ل��دالالت تشير
إلى جوع الطفل أو شبعه ،بدال عن فرضها عليه في
توقيت خاص ،والحرص على إنهاء كامل محتوى
الرضعة.
ومن جانب آخ��ر ،فالرضاعة الطبيعية هي الخيار
األفضل واألسهل ،فمن الصعب إرغام الطفل على
شرب حليب الثدي إن كان ال يريد ذلك ،ونظرًا إلى

عدم تمكن األم من رؤية الكمية التي يشربها الطفل
من الثدي ،فعليها أن تثق في أنه يتناول الكمية التي
تشبعه .بينما تسبب رؤي��ة م��ا تبقى م��ن الحليب
في قنينة الرضاعة شعور األم بالحاجة إلى إرغام
الطفل على ت�ن��اول م��ا تبقى منها ،مما ق��د يفسر
زي ��ادة ق��درة األط �ف��ال ال��ذي��ن رض�ع��وا طبيعيًا على
التحكم بشهيتهم وقلة فرص إصابتهم بالسمنة.
وعلقت د .س��ارا واي��ن ج��ون��ز ،طبيبة ف��ي الصحة
ال �ع��ام��ة ق��ائ �ل��ة «إن ك �ن��ت ت��رض �ع�ين ط�ف�ل��ك حليبًا
صناعيًا ،فعليك عدم القلق كثيرًا من الكمية التي
يشربها ،ب��ل اعتمدي على دالالت الشبع والجوع
التي يبديها ،وأطعميه اعتمادًا على االستجابة له،
وع��دل��ي الكمية التي تحضرينها اع�ت�م��ادًا على ما
يشربه روتينيًا ،فقربي القنينة من فمه وانتظري
أن يفتح فمه بنفسه ،ودعيه يشرب الحليب إلى أن
تبدو عليه دالالت الشبع وع��دم الرغبة ف��ي املزيد،
ً
وفي هذه الحالة ابعدي عنه القنينة ثم انتظري قليال
وكرري تقريبها منه ،فإن فتح فمه دعيه يشرب ما

نصائح الخبراء
أظ�ه��رت أب�ح��اث تضمنت أط�ف��اال أك�ب��ر س�ن��ا ،فوائد
ت�ن��اول الطعام املبني على تقديم خ�ي��ارات صحية
ومتنوعة ،ث��م ت��رك حرية التحكم بما يتناوله إلى
الطفل نفسه من دون ضغط أول�ي��اء األم��ور .حيث
اق�ت��رن ذل��ك م��ع تمتعه ب��وزن صحي ون�ظ��ام تغذية
م�ت�ن��وع وم ��رن ،وإل �ي��ك ن�ص��ائ��ح ال �خ �ب��راء ح��ول ه��ذا
املوضوع:
■ ع � ّ�ودي ال�ط�ف��ل م�ن��ذ ال�ب��داي��ة ع�ل��ى االن�ض�م��ام إل��ى
مائدة طعام األسرة وضعي صحن الطعام أمامه.
■ ابدئي بعرض مالعق الطعام ثم التوقف بني كل
ملعقة وأخرى لرؤية دالالت الشبع واالمتالء ،مثل
إبعاد الطفل وجهه ،أو غلقه فمه ،أو دفع امللعقة بيده.
■ شجعيه على تناول الطعام وتذوق أنواع جديدة
م�ن��ه ،ول�ك��ن ال ترغميه على ذل��ك ،أو ت�ش��ددي على
ضرورة إتمامه كامل كمية الطعام.
■ اع ��رض ��ي ع�ل�ي��ه ط �ع��ام��ا ي�م�ك�ن��ه إم �س��اك��ه ب�ي��ده
وتناوله بنفسه ،مثل قطع مطبوخة ومقطعة بحجم
كبير من البروكلي والكوسا والبطاطا ،ومن املهم
تفادي األطعمة الصلبة التي يمكنها أن تنكسر إلى
قطع كبيرة تقف ف��ي بلعوم الطفل وتخنقه ،مثل
قطع التفاح أو الجزر النيء أو املكسرات أو الفشار.
وأض��اف��ت ال��دك �ت��ورة ق��ائ�ل��ة «ال �ط �ف��ل ه��و أف�ض��ل
مستمع لجوعه ،ولم تتكون له بعد حاجات ملحة
أو ت��وق إل��ى ت �ن��اول ال�ط�ع��ام غ�ي��ر ال�ص�ح��ي .مما
يعني أنه سيحسن اختيار الطعام ولن يفرط في
تناوله .وتذكري أن تعلم كيفية تناول الطعام من
ال�ع��ادات والخبرات املهمة للطفل .ل��ذا ،استرخي
وتقبلي م��ا يقوم ب��ه الطفل م��ن ف��وض��ى ،ودعيه
ي�ل�ع��ب ب��ال�ط�ع��ام ح�ت��ى ي�ش�ع��ر ب�ق��وام��ه وملمسه
ومذاقه ،فكل ذلك هو جزء من التدريب والتعليم
املهم لتطور الطفل».
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ستدهشك المؤجالت في حياتك ..وحان وقت تنفيذها

					
اقتراحات لوسم

عندما خضع الكاتب اإلنكليزي
الشهير ويليام شكسبير
للحجر المنزلي بسبب انتشار
مرض الطاعون في عموم
بريطانيا آنذاك كتب مسرحيته
الشهيرة «الملك لير» ،وعندما
ترك إسحاق نيوتن دراسته
الجامعية بسبب انتشار
مرض معدٍ آخر فيها كما
يقال ،جلس في البيت في
عزلة خرج بعدها إلى العالم
بحساب التفاضل والتكامل،
األسس األولى لنظرية
الجاذبية األرضية.
حسناً ..لسنا شكسبير
وال نيوتن ،لكننا نستطيع
االستفادة من الحجر المنزلي
المفروض علينا جزئياً هذه
األيام بسبب انتشار فيروس
كورونا الذي حول العالم
كله الى قرية كبيرة تتشارك
الهموم ذاتها ،وهذا ما يدل
عليه المطلع على وسم
#فعاليات_الحجر_المنزلي
الذي اجتاح الوطن العربي
كله ،واجتاح بالداً أخرى بلغات
مختلفة .هنا عشرة اقتراحات
يمكننا القيام بها أثناء البقاء
في بيوتنا هذه األيام وهي
قابلة للزيادة طبعاً:

الترتيب والتنظيم

1

كل مهماتنا في الترتيب مؤجلة غالبًا بسبب ضيق الوقت ،اآلن الوقت
متوافر ،وليس علينا سوى البدء؛ ترتيب املطبخ ،املخزن ال��ذي نحتفظ
ً
فيه ُّبأشياء ال نحتاجها أص�ل�ا ،املكتبة الفوضوية ،خ��زان��ات املالبس
والتخلص من الزائد منها .أماكن كثيرة بحاجة إلى إعادة الترتيب في
بيوتنا وبعدها سنكتشف املزيد من املساحات الفارغة التي سنحتاجها
ربما لتخزين بعض ما نحتاج إليه من مؤن في الظروف الطارئة.

رم�ض��ان الكريم على األب ��واب وكثيرون منا ل��م يصوموا قضاءهم
حتى اآلن ،بسبب ظ��روف العمل غ��ال�ب��ًا ،وه��ا ه��ي ال�ف��رص��ة مواتية.
الطقس جيد والعمل متوقف ،والصيام متاح .لم ال؟

تعلم لغة جديدة

3

ليست مهمة صعبة أب�دًا ،هناك الكثير من املواقع وال��دورات املجانية
ع�ل��ى اإلن �ت��رن��ت لكنها ت�ح�ت��اج ال�ق�ل�ي��ل م��ن ال �ج��دي��ة وال��وق��ت املتابعة
ً
املستمرة .دورة لتجديد مهارتنا بلغة كنا نتقنها ثم تناسيناها مثال،
أو تعلم لغة جديدة ..حتى وإن على مستوى البدايات فقط .املهم أن
نملك الشغف.

التعلم عن بعد
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رياضات منزلية

7

المطبخ؟ اقتراح دائم

صيام القضاء

2
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هذا االقتراح ال يخص الطالب والطالبات وحدهم ،بل الجميع يستطيع
أن يتعلم أشياء كثيرة جدًا عن بعد عبر االنترنت .هناك منصات كثيرة
ستدهشك بكمية ما تقدمه من معارف وتدريبات أيضا .اجلس اآلن
وابحث عن مثل هذه الدورات املجانية أو ذات الرسوم املنخفضة واختر
منها ما يناسبك ..صدقني ستجد الكثير جدًا ،وستحتار كثيرًا .ابدأ
بدورة واحدة فقط على سبيل التجربة على األقل.

5

صحيح أن كثيرين منا يمارسون الطبخ كل ي��وم إلى
جانب مهامهم اليومية املعتادية ،وإضافة الى أعمالهم
خارج املنزل ألنهم بحاجة إلى تناول الطعام طبعًا ،لكن
هناك بعض األطباق املعقدة والصعبة التي تحتاج وقتا
وج�ه��دا .ه��ذا هو وقتها املناسب .تذكر الطبخات التي
تمنيت أن تجربها ول��م تستطع لضيق ال��وق��ت وألنها
ً
تتطلب مراحل عدة مثال .وأرنا فنونك!

الرجيم؟ غريب!

6

نعم ..ال تستغرب أن تكون الحمية الغذائية التي تناسبك
تحتاج عطلة إجبارية من النوع الذي وجدت نفسك فيه
اآلن .فكثير من الحميات الغذائية تتطلب دقة في إعداد
الوجبات وطريقة طهيها وتناولها ف��ي أوق��ات معينة.
الكثيرون كانوا يفشلون في اتباعها ألنهم ال يجدون
الوقت لكل ذلك .حسنًا ..ها هو الوقت وها أنت في البيت
قريبًا من املطبخ والثالجة والبوتوغاز ..تستطيع اعداد
حميتك الغذائية املناسبة لحالتك الصحية كما سجلتها
ذات ي��وم في مفكرتك أو هاتفك النقال ونسيتها ..عد
إليها فورًا! حارب فكرة جلوسك في البيت لألكل فقط
بإحياء فكرة الحمية الغذائية.

بمجرد أن أعلنت الحكومة عن إغ�لاق ال�ص��االت الرياضية في إط��ار جهودها الح�ت��واء فيروس
ك��ورون��ا وع ��دم ان�ت�ش��اره ح�ت��ى ش�ع��ر ك�ث�ي��رون م�ن��ا بالضيق ألن�ه��م اع �ت��ادوا ع�ل��ى أداء التمارين
الرياضية في هذه الصاالت حفاظًا على الصحة واللياقة وطلبًا للجسد املتناسق .لحسن الحظ
مازال بإمكانك الحفاظ على كل ذلك بقليل من البحث في االنترنت عن التمرينات التي ال تحتاج
ً
صاالت متخصصة وأجهزة معقدة .استغل الفرصة ألداء هذه التمرينات مع أطفالك مثال ..دفعًا
للملل وتشجيعًا ذاتيًا لالستمرار .املهم االستمرار.

المؤجالت ..هاتفك ..فواتيرك
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ستندهش لو حاولت التفكير كل ما أجلته من أعمال ومهمات صغيرة وبسيطة ألدائها في وقت واحد،
فهناك مهمات على بساطتها إال أننا نؤجلها أحيانًا ألننا ال نتذكرها إال في أوقات ال نكون مستعدين
ً
لها وقتيًا .مثال؛ هل فكرت اآلن بفواتيرك املتراكمة التي تستطيع دفعها عبر االنترنت (أونالين)؟ ما
رأيك بترتيب ألبوم الصور في هاتفك الذكي؟ ستجد أنك لست بحاجة لسبعة آالف صورة تخنق ذاكرة
الهاتف ،قم ٍّ
بتحد مع نفسك لالبقاء على  100صورة فقط في ألبوم الصور ..وستنجح!

اكتب ..ودون
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ق��د ال تمتلك موهبة الكتابة األدب�ي��ة ،لكنك بحاجة إل��ى ت��دوي��ن أش�ي��اء كثيرة م��ررت بها في
حياتك .ح��اول أن تكتبها على سبيل الفضفضة فقط .كثير من م��دارس العالج النفسي
تعتمد على هذا النوع من املمارسة .خصص لنفسك كراسة جميلة أو افتح مدونة في موقع
مجاني ..واكتب .لن يرى كتابتك أحد سواك .فاكتب على راحتك ودون كل ما تفكر به.

وقت العائلة والتأمل

10

أوبرا ومعارض افتراضية

في النهاية قد ال تشعر أنك وسط هذا القلق من انتشار املرض وترقب اخباره ،قادر على القيام
بأي شيء على اإلطالق ..ال بأس .مجرد جلوسك وسط األسرة وإعادة التواصل معهم من جديد
بهدوء واسترسال في الحكايات واألخ�ب��ار واألمنيات والتطلعات تكفي ج�دًا .ه��ذا كله ك��ان من
الصعب عليك االستمتاع به وسط مشاغلك الكثيرة خارج البيت.
(س.م)

تفاعُ ل مع رسائل النجوم بضرورة البقاء في المنازل

اإلنترنت يتخطى «الحجر» ..وينقذ الفعاليات الثقافية

دراما رمضان مؤجلة..
وأبطالها في إجازة مؤقتة
محمد علي
أصبحت العديد من املسلسالت مهددة
ب��ال�خ��روج م��ن سباق رم�ض��ان ال��درام��ي
مع تصاعد وتيرة اإلجراءات االحترازية،
التي اتخذتها الدولة خالل األيام القليلة
امل��اض �ي��ة ل �ت �ق��وي��ض ان �ت �ش��ار ف �ي��روس
كورونا ،حيث أكدت مصادر لـ سبقلا
ان مسلسالت واج �ه��ت ص�ع��وب��ات في
التصوير ال�خ��ارج��ي ف��ي ظ��ل ق��رار منع
ال �ت �ج �م �ع��ات ،ل ��ذل ��ك ي� �ح ��اول ص�ن��اع�ه��ا
إي �ج��اد ح�ل��ول درام �ي��ة س ��واء باملغامرة
وتصوير بعض املشاهد داخ��ل املنازل
او داخ� ��ل ب�ع��ض امل �ك��ات��ب ،ول �ك��ن حتى
تلك املحاوالت قد تبوء بالفشل ،بعدما
صدر قرار بإغالق املجمعات التجارية.
ع�ل��ى ال�ج��ان��ب اآلخ ��ر ،آث��ر ال�ب�ع��ض منح
أب �ط��ال اع�م��ال�ه��م إج� ��ازة مل ��دة اس�ب��وع�ين
وانتظار ما سوف تسفر عنه األحداث
خ�ل�ال األي � ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،وأخ �ي��را
ي��درس منتجون إي�ق��اف التصوير الى
أج ��ل غ�ي��ر م�س�م��ى ،ع�ل��ى ان يستأنف
بمجرد تحسن األوضاع ،ويتم تسويق
امل� �س� �ل� �س�ل�ات خ� � � ��ارج م� ��وس� ��م درام � � ��ا
رمضان.

إيقاف وتأجيل
القاهرة – أحمد يوسف
م� � � ��أزق ك� �ب� �ي ��ر ع� ��ان� ��ى م� �ن ��ه امل � �س� ��ؤول� ��ون
الحكوميون وم��دي��رو الفعاليات الثقافية
والفنية العربية م��ؤخ��را ،حيث اض�ط��روا
إلى إرجائها أو الغائها ،بسبب االجراءات
االح� �ت ��رازي ��ة وال� �ح ��رص ع �ل��ى م �ح��اص��رة
ال� � � �ع � � ��دوى امل� �ح� �ت� �م� �ل ��ة م� � ��ن ال� �ت� �ج� �م� �ع ��ات
ال�ج�م��اه�ي��ري��ة ب�س�ب��ب «ك ��ورون ��ا» .غ�ي��ر أن
ب �ع��ض امل ��ؤس� �س ��ات وال �ف �ع��ال �ي��ات ق ��ررت
اس �ت �ث �م��ار االن �ت��رن��ت ف ��ي ت �ج ��اوز ال�ح�ظ��ر
والوصول إلى جمهورها ،مما يعني على
قضاء ال��وق��ت واالف ��ادة م��ن جرعة ثقافية
تتخطى هذه األيام الصعبة.
معارض الكتاب
ب��دأ األم ��ر ب�م�ع��ارض ال�ك�ت��اب ال�ع��رب�ي��ة ،حيث
تأجلت حتى اآلن  7م�ع��ارض عربية خالل
ال�ف�ت��رة الحالية وامل�ق�ب�ل��ة ،حتى إش�ع��ار آخ��ر،
باإلضافة إلى  3معارض عاملية ،ما مجموعه
 10معارض.
وامل� �ع ��ارض ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي ت��م ت��أج�ي�ل�ه��ا ه��ي:
ب� �غ ��داد ال ��دول ��ي ل �ل �ك �ت��اب ،ال �ب �ح��ري��ن ال ��دول ��ي
للكتاب ،الرياض الدولي للكتاب ،أربيل الدولي

للكتاب ،الشارقة القرائي ،وأب��و ظبي الدولي
للكتاب ،باإلضافة إلى املعارض العاملية وهي:
لندن الدولي للكتاب ،باريس الدولي للكتاب،
ومعرض بولونيا اإليطالي.
وأك��د محمد رش��اد ،رئيس اتحاد الناشرين
العرب ،لـ سبقلا ،أن هذه املعارض هي التي
ت��م الحسم ف��ي أم��ره��ا حتى اآلن ،م��ؤك��دا أن
معرضني فقط منهما ت��م إل�غ��اء دورة العام
ال�ح��ال��ي ت�م��ام��ا ول�ي��س تأجيلها ف�ق��ط ،وهما
معرضا أبو ظبي وباريس.
وأوض � ��ح أن ��ه ل�ي�س��ت ه �ن��اك م �ع �ل��وم��ات عما
س�ي�ح��دث ف��ي ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ،ح�ت��ى القريبة،
إذ ي�ت��رق��ب ال�ج�م�ي��ع م��ا س �ي��ؤول إل �ي��ه األم ��ر،
كما ينتظرون أيضا ق��رارات الحكومات في
كل بلد بشأن الفعاليات املقامة عليها ومنع
املسافرين إلى أرضها ،مؤكدا أن الناشرين
تأثروا بتلك التأجيالت واإللغاءات.
البوكر العربية
كما أعلنت الجائزة العاملية للرواية العربية
ع��ن إل�غ��اء حفل اإلع�ل�ان ع��ن ال��رواي��ة الفائزة
ب� ��ال� ��دورة ال �ح��ال �ي��ة ،وال� �ت ��ي ك� ��ان م ��ن امل �ق��رر
تنظيمها في  14أبريل في أبوظبي.
وأوض� �ح ��ت إدارة ال �ج ��ائ ��زة أن ه� ��ذا ال �ق��رار

االحترازي يأتي ضمن إطار الظروف الدولية
واإلج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة للحفاظ على الصحة
العامة ،وأن��ه سيجري اإلع�ل�ان ع��ن إج��راءات
امل��رح �ل��ة ال �ق��ادم��ة ل �ه��ذه ال� � ��دورة ع �ل��ى م��وق��ع
الجائزة في وقت الحق بالتنسيق مع دائرة
الثقافة والسياحة  -أبوظبي.
تعليق أنشطة
وق��ررت وزارة الداخلية املغربية إلغاء جميع
ال�ف�ع��ال�ي��ات وال �ل �ق��اءات ال��ري��اض�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
وال �ع��روض ال�ف�ن�ي��ة ،وم�ن��ع جميع التجمعات
العامة ال�ت��ي ي�ش��ارك فيها  50شخصا فما
ف ��وق ،وذل ��ك ح�ت��ى إش �ع��ار آخ ��ر ،وع �ل��ى إث��ر
ه��ذا تقرر إل�غ��اء فعاليات مهرجان تيميتار
املوسيقي ال��دول��ي في امل�غ��رب ،ال��ذي ك��ان من
املقرر انطالقه في الفترة من  3إلى  6يوليو
املقبل في مدينة أغادير الساحلية.
ك�م��ا ق ��ررت وزارة ال�ث�ق��اف��ة امل�ص��ري��ة تعليق
جميع االنشطة والفعاليات الفنية والثقافية،
التي تتضمن تجمعات كبيرة من املواطنني
كإجراء احترازي وقائي ،وذلك حتى إشعار
آخر ،تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء
وضمن االج��راءات الوقائية ملواجهة فيروس
كورونا املستجد.

دور أوبرا تستعين بالبث اإللكتروني
وعلى املستوى العاملي ،أغلقت أكبر املتاحف
أبوابها ،بينها متاحف :فان جوخ وريكس في
أمستردام ،وأكبر متحف للفنون في العالم
متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك،
إل ��ى ج��ان��ب م �ت��اح��ف واش �ن �ط��ن ون �ي��وي��ورك،
كما أعلنت ديزني أنها ستغلق متنزهاتها
الترفيهية في فلوريدا وباريس حتى نهاية
الشهر.
ل�ك��ن ع�ل��ى ال �ج��ان��ب اآلخ� ��ر ،ح��اول��ت منشآت
ثقافية وفنية حول العالم التغلب على األمر
عن طريق مواقع التواصل واإلنترنت ،منها
ق��اع��ات ال�ف��ن التشكيلي ،ال�ت��ي ب��دأت بعرض
ل��وح��ات فنانيها ع�ب��ر صفحاتها املختلفة
ك �م�ع��رض ف �ن��ي اف �ت��راض��ي ،ك �م��ا ب� ��دأت دور
أوب ��را ب��ث ع��روض�ه��ا ف��ي خ��دم��ات ال�ب��ث عبر
اإلن �ت��رن��ت ،م �ث��ل أوب � ��را امل �ت��روب��ول �ي �ت��ان ال�ت��ي
أعلنت بث عروضها الخاصة من األرشيف
ب�ج��ودة عالية عبر موقعها الرسمي يوميا
ً
مساء ،وأوبرا البندقية
في السابعة والنصف
في إيطاليا التي تبث عروضها عبر مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وأي �ض��ا أورك �س �ت��را
لوسيرن السويسرية ،وأوركسترا شنغهاي
في الصني.

وع� � � �ل� � � �م � � ��ت سبقلا ان ال � � �ف � � �ن� � ��ان
ع �ب��دال �ع��زي��زامل �س �ل��م ،م �ن �ت��ج مسلسل
«س�ي�ن�م��ائ�ي��ات  ،»2020ق ��رر ت��أج�ي��ل
ال� �ت� �ص ��وي ��ر مل � ��دة اس� �ب ��وع�ي�ن ام �ت �ث��اال
ل �ق��رارات ال��دول��ة ،األم ��ر نفسه ينطبق
على ص�ن��اع مسلسل «س�م��ا عالية»،
للمخرج محمد دح��ام امل�ش��ري ،الذين
ان �ت �ه��وا م��ن ت �ص��وي��ر م �ش��اه��ده��م في
القاهرة قبل فترة وحطوا رحالهم في
الكويت الستكمال ما تبقى منها ،إذ
قررت إدارة اإلنتاج منح الفنانني راحة

من نجوم مسلسل محمد على رود

الى حني اتضاح الرؤية.
وم��ازال��ت هناك العديد من املسلسالت
غ �ي��ر م�ك�ت�م�ل��ة ال �ت �ص��وي��ر ح �ت��ى وق�ت�ن��ا
هذا ،منها «الحرملك» و«عداني العيب»
و«م �ح �م��د ع�ل��ي رود» و«آل دي�س�م�ب��ر»
و«مانيكان» ،و«غرفة رقم  »7بعد أن تم
تمديد الحجر الصحي ألحد أهم أبطاله
فهو الفنان عبداهلل بوشهري.

رسائل وتفاعل
ع �ل��ى ال �ج��ان��ب اآلخ� � ��ر ،ح �ق �ق��ت ح�م�ل��ة
نجوم الساحة الفنية بالكويت ،التي كان
الهدف منها حث جمهورهم على البقاء
في منازلهم ،أص��داء كبيرة ،خصوصا
رسائل الفنانني نبيل شعيل وعبداهلل
ّ
ال��روي�ش��د وه ��دى ح�س�ين ،ح�ي��ث سخر
هؤالء صفحاتهم عبر مواقع التواصل
االجتماعي لتوعية وتوجيه الجمهور،
وحثهم على ضرورة البقاء في منازلهم
ت�ط�ب�ي�ق��ا ل� �ق ��رارت ال ��دول ��ة ،وك � ��ان الف�ت��ا
ت�ع�ق�ي��ب ال �ف �ن��ان ال �س �ع��ودي عبداملجيد
عبداهلل على رسالة نبيل شعيل ،حيث
قال عبداملجيد« :عندما شاهدت مقطع
ال �ف �ي��دي��و ل�ل�ف�ن��ان ن�ب�ي��ل ش�ع�ي��ل ينصح
وي �ح��ث أه ��ل ال �ك��وي��ت ع �ل��ى امل �ك��وث في
منازلهم طائعني أم��ر الحكومة أدرك��ت
بأن وعي وتأثير الفنان ليس فقط في
غنائه ،فكم هناك من فنانني ال يبالون
أو يفكرون في حال املجتمع».
واس �ت �ط��رد« :إن م��ا ف�ع�ل��ه ن�ب�ي��ل شعيل
ليس واجبا فنيا ،وإنما هو وعي مواطن
صالح يهمه أمر أمته ومجتمعه ويفعل
دوره ف��ي امل�ج�ت�م��ع ،ه��ذا ه��و ال��رق��ي في
التفكير ،وه��ذا ه��و ال��وع��ي االجتماعي،
وه � ��ذا ه ��و دور ال �ن �ج��م ال �ص��ال��ح ال ��ذي
يهمه أمر مجتمعه ،فشكرا أيها النبيل،
وشكرا أيها الفنان ،وشكرا أيها املواطن
الصالح نبيل شعيل».

 12الكويت
الدستور في
زمن «الكورونا»

سعاد فهد المعجل
على الرغم من انشغالنا اليوم بــ«الكورونا»،
ف ��إن ال ��واج ��ب ي�ح�ت��م ع ��دم ت�ج��اه��ل ق�ض��اي��ا
أخرى مهمة؛ كالقضية التي أثيرت مؤخرا
حول اللجان االستشارية .فمن الواضح أن
الكويتيني حساسون جدا حني يتعلق األمر
بالدستور ..وق��د يكون لديهم حق في ذلك
من حيث إن��ه قد أت��ى كوثيقة تنظم شؤون
الشعب والدولة بعد محطات نضالية طالب
فيها أه��ل الكويت بحقهم ف��ي إدارة الدولة
وفي التشريع ،وذلك منذ عشرينيات القرن
املاضي .لذلك ،فقد كانت ردود الفعل على
اللجان االستشارية متوقعة ،فاثنتان من
ه��ذه اللجان ترتبطان مباشرة بالدستور،
إحداهما اللجنة الدستورية ،واألخرى لجنة
ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات .وم��ن ه�ن��ا ،فقد ّ
عبرت
األغلبية ع��ن رفضها امل�س��اس بالدستور
ع �ب��ر ل �ج��ان اس �ت �ش��اري��ة ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
احترامها وتقديرها لبعض األس�م��اء التي
ورد ذكرها في هذه اللجان.
ال اع �ت��راض إط�لاق��ا ع�ل��ى ت�ع��دي��ل ال��دس�ت��ور
أو تنقيحه ،فالتغيير هو من سنن الحياة
أص�ل�ا ،س�ي��اس�ي��ة ك��ان��ت أو غ�ي��ره��ا ،ب��ل إن
الدستور نفسه قد دعا إلى التعديل خالل
 5س �ن��وات م��ن ال�ع�م��ل ب ��ه ،ش ��رط أن يكون
أي تعديل باتجاه املزيد من الحريات .لكن
االعتراض هنا جاء على عدم تبرير األهداف
م��ن وراء م�ق�ت��رح ال�ت�ع��دي��ل ،خ�ص��وص��ا في
ظل أزم��ة الثقة التي رافقت مسيرة الكويت
الديموقراطية واالنتخابات البرملانية فيها..
ب ��دءا م��ن م�ح��اول��ة ت��زوي��ر االن�ت�خ��اب��ات ع��ام
 ،1967ووص ��وال إل��ى ح��ل مجلسي 1978
و ..1987إل ��ى م�س��رح�ي��ة امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
الذي رفضه الكويتيون بشبه اإلجماع.
السؤال الذي يطرحه الكثيرون منذ اإلعالن
ع ��ن ال �ت �ش ��اوري ��ات ه ��و ح� ��ول امل �س �ت �ج��دات
التي تدفع اليوم باتجاه فتح مسألة تنقيح
الدستور ،خصوصا في ظل تجربة لجنة
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ت�ن�ق�ي��ح ال ��دس� �ت ��ور ،ال �ت��ي سبق
أن تشكلت ف��ي ع��ام  ،1980أي أث�ن��اء فترة
ح��ل مجلس  ،1978وال�ت��ي ل��م تخرج سوى
باقتراح تعديل ع��دد ن��واب املجلس من 50
الى  60عضوا.
كثيرة هي محطات الصراع السياسي في
ال �ك��وي��ت ،ي�ش��د فيها ط ��رف ،وي �ه��ادن فيها
ال �ط��رف اآلخ� ��ر ،وه �ك ��ذا ..ل�ك��ن ح�ي�ن يتعلق
األم� ��ر ب��ال��دس �ت��ور ي�ص�ب��ح ال�ج�م�ي��ع معنيا
ب� ��األم� ��ر ،وت �غ �ل��ب ك �ف��ة ط� ��رف ع �ل��ى اآلخ ��ر
بشكل الفت ،أو كما يردد الكويتيون دائما
«دس�ت��ورن��ا س��ورن��ا» ،راف�ع�ين شعارهم في
كل ذكرى للدستور ،ومع كل بزوغ لشمس
يوم الحادي عشر من نوفمبر من كل عام.
اليوم نحن في حلبة صراع سياسي يملك
ف �ي��ه ط ��رف ك ��ل أدوات ال �ت �ف��وق م ��ن إع�ل�ام
وصحافة وأم��وال وسلطة ونفوذ ..بينما ال
يملك الطرف اآلخ��ر سوى إرادت��ه الشعبية،
ال �ت��ي ي �ت��م ت�ح�ج�ي�م�ه��ا ب��اس �ت �م��رار ،ف�ئ��وي��ا
وطائفيا وقبليا .بمعنى آخر ،فإن الساحة
وبالتحديد الظروف التي نمر بها هذه األيام،
والتي ال تحتمل عبء طرح مشروع تنقيح
أو تعديل ألي مادة من الدستور ..فاملسألة
تشترط الخروج بتوافقية مقنعة تصب في
مصلحة الجميع من دون أي ّ
تكسب لفئة
دون أخرى ،وهو أمر تفتقده الساحة اليوم.
نعلم أن الدستور ليس قرآنا ،لكننا ،مرحليا،
بحاجة للحفاظ عليه وعلى م��واده بشكل
ّ
ي�م��ك��ن أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ح�م�ل��ون ف��ي قلوبهم
يقينا بالديموقراطية ومصلحة الكويت من
استثمار ما ورد فيه من مواد.
#الكويت_ديموقراطية_ دستورية.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

الضرورات تبيح المحظورات

ال أح ��د ي�ش�ك��ك ف��ي أن ص�ل�اة ال�ج�م�ع��ة ج�م��اع��ة
ه��ي فريضة اسالمية صحيحة ،ق��ام بها اآلب��اء
واألج��داد وأجداد األجداد من أيام سيدنا محمد
صلى اهلل عليه وآله وخيار صحبه وسلم حتى
اآلن ..لكن أن ي�خ��رج علينا أح��د ف��ي ه��ذا الزمن
األغبر ،ويندد بأوامر الحكومة بإيقاف ممارسة
ه��ذه الفريضة مؤقتا ،فهذا األم��ر غير املسؤول
وغير املقبول ..واألمر الحكومي صدر بمناسبة
انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم بما
فيها الكويت ..وهذا أمر مؤقت الى أن تزول هذه

رأي وموقف

يا أيها الناس اتقوا ربكم

«العالم قرية صغيرة» ..لم تعد هذه العبارة كلمة
رمزية ،ولكنها أصبحت حقيقة يعيشها البشر
في كل مكان.
فها هو فيروس صغير ال ُي��رى بالعني امل�ج� ّ�ردة،
ي�ت�ح� ّ�رك ف��ي مدينة ب��ال�ص�ين ،ف��إذا ال�ع��ال��م كله من
شرقه إلى غربه يتجاوب مع هذه املدينة الصينية.
ً
أوال ان انتقال ال�ف�ي��روس ك��ان سريعًا ال��ى العالم
ّ
ك �ل��ه ،وث��ان �ي��ًا ان ال �ع��ال��م ك�ل��ه ي�ج��ن��د ق ��واه مل�ح��ارب��ة
ه ��ذا ال �ف �ي��روس ،وي �م��د ب�ع�ض��ه ل�ب�ع��ض ي��د ال�ع��ون
واملساعدة ،اللهم إال أولئك النفر الذين ال يحترمون
االنسان وحقوقه الصحية املدنية.
ه��ل يعي العقالء م��ن البشر ان اي خلل ف��ي هذا
العالم ،سواء على املستوى الصحي او البيئي او
االق �ت �ص��ادي ،سيؤثر سلبا او اي�ج��اب��ا ف��ي باقي
اجزائه؟!
ه ��ذه االزم� ��ة ال�ص�ح�ي��ة أظ �ه��رت ال �ق��وة التنظيمية
لبعض ال��دول؛ كجمهورية الصني الشعبية ،التي

مدونة مسافر

الغمة عن هذه األمة والعالم برمته ..وقد صدرت
أوامر مماثلة في أطهر بقاع األرض مكة املكرمة،
وحرمها الطاهر املحيط بالكعبة املشرفة ،حيث
رأيناه للمرة األولى في حياتنا يخلو من املعتمرين
واملصلني الراكعني الساجدين ..ولم نسمع أحدا
من فقهاء تلك البقعة املقدسة يحتج على أوامر
أول�ي��اء األم��ر بإيقاف ص�لاة الجماعة وال�ط��واف..
فلماذا تظهر ألسن هؤالء بني ظهرانينا؟!
يكفي أن بعض التكفيريني ممن افتخر بقتل
ع��وائ��ل ب��أس��ره��ا ن �ح �رًا ف��ي ب�ل��د ص��دي��ق شقيق

(س ��وري ��ا) رج ��ع ال ��ى أرض وط�ن�ن��ا امل �ت �ب��رئ من
أمثاله ،وسكتت عنه السلطات املعنية ليمارس
وظيفته األصلية بتدريس أوالدن��ا أسس افكاره
امل �ت �ش��ددة ه� ��ذه ،ب ��دال م ��ن ش ��رح م �ب ��ادئ دي�ن�ن��ا
ال �س �م �ح��ة ..ف��دي��ان�ت�ن��ا ال �ع��ادل��ة ت�ع�ل�م�ن��ا م�ن�ه��ا أن
«ال �ض��رورات تبيح امل�ح�ظ��ورات» ،وه��ذه ق��اع��دة ال
يعترف بها بعض متفقهينا األحياء ..رحم اهلل
أمثالهم من األموات!
إننا ال نلوم هؤالء ،ولكننا نلوم من سكت عنهم
وسلطهم على عقول شبابنا وأجيالنا القادمة ـ

ّ
استطاعت تلقي الصدمة بسرعة ،وتعاملت مع
خطر انتشار املرض بمهنية عالية ،ثم استطاعت
السيطرة عليه ومحاربته ،وه��ا هي تتجه ملحوه
بالكامل من اراضيها ،ثم تبادر بمساعدة الدول
االخرى.
بينما هناك دول ،ورغ��م ه��ذه املحنة التي تواجه
البشرية كلها ،فإنها ما زالت في ّ
غيها واستكبارها
وغطرستها بقتل البشر ومحاربتهم في رزقهم
ودوائهم ومزارعهم ،وكأن شيئا لم يكن!
ه� ��ذا ال� �ف� �ي ��روس ال �خ �ف��ي اس �ت �ط ��اع س �ل��ب ال� ��دول
ملياراتها ّ
املكدسة ليعرف الناس ان ال ّ
قوي فوق
اهلل سبحانه ،الذي يغني ويقني.
م��ا ب�ع��د ه��ذه االزم ��ة ل��ن ي�ك��ون ك�م��ا قبلها ،حيث
عرفت الدول صديقها من عدوها ،ورفيقها ممن
ّ
يتربص بها ليقضي عليها.
ال �ي��وم اص�ب��ح واض �ح��ًا ان ه�ن��اك دوال ال تهتم اال
ب�م�ص��ال�ح�ه��ا وح ��دوده ��ا م��ن دون م��د ي��د ال�ع��ون

ِّ
تعطيل املدارس ملواجهة تفشي فيروس كورونا أمر
ّ
احترازي وصحيح وما عليه خ�لاف ،ولكن خلونا
نشوف تأثير وج��ود الطلبة في منازلهم من دون
شغل أو مشغلة ،خصوصًا أن الكثير من األمهات
لديهن عمل ودوام ،يعني األوالد بالبيت مع الخدم
ملدة ثماني ساعات ،فشنو ممكن أن يقوم به هؤالء
الطلبة على مختلف أعمارهم؟ أكيد الوزن راح يزيد
م��ن قلة ال�ح��رك��ة وك�ث��رة األك��ل وم�ج��اب��ل التلفزيون
لاّ
و كل واحد ماسك تليفونه ،واهلل أعلم شنو قاعد
يشوف ،هذا غير الهواش والنجرة بينهم ،واألخطر
اللي تالقيهم بعمر يقدرون يطلعون من البيت واخذ
هياته وتسكع من دون رقيب وال حسيب ،هذا غير
ارتفاع درج��ة القلق واملحاتات لألمهات العامالت،
وطبعًا صحة األوالد ومحاصرة ال��وب��اء له أولوية،
ول�ك��ن ه�ن��اك ح�ل��وال ،ومنها التعليم ع��ن ُب�ع��د (أون
ّ
الين) وخلوني أشاركم بتجربة ابنتي مع أبنائها،
حيث كانت متوترة وتحاتي ،ولكن الحل ج��اء من
مدرستهم األميركية املنهج ،فاتضح أن الجماعة
عندهم استعداد كامل إلدارة جميع الفصول من
ً
خالل نظام األون الين ،وفعال الدراسة ما وقفت كل
طالب يفتح كمبيوتره في وق��ت واح��د مع امل� ّ
�درس،
والدراسة تفاعلية بشكل كامل ويمكن تستغربون

قد تكون
فرصة!..

عبدالمحسن يوسف جمال
لآلخرين ،وهناك دوال تقوم بمساعدة اآلخرين
عن طيب خاطر.
ون �ح �م ��د اهلل ان� �ن ��ا ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ورغ� � ��م ب�ع��ض
االرب ��اك ��ات ال �ص �غ�ي��رة ،ف��إن�ن��ا اس�ت�ط�ع�ن��ا ب�ت�ع��اون
ش�ع�ب�ن��ا وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى ارض �ن��ا ان ن��واج��ه ه��ذه
املشكلة ال�ع��امل�ي��ة غ�ي��ر امل�س�ب��وق��ة ،وسنعمل على
تالفيها بنجاح بإذن اهلل ،ونقف متعاونني مع كل
الدول لتجنيب كوكبنا هذا الخطر غير املرئي.
فـ«قوم تعاونوا ما ذلوا»؛ كما يقول املثل الكويتي،
و«اهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»،
كما في الحديث الشريف ،أو بما معناه.

عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

ومدرسيهم ودعم املدارس باألنظمة والتكنولوجيا
املصاحبة إلنجاح هذا املشروع؟ ألننا لسنا بمنأى
عن األزم��ات وما حد يعرف املستقبل شنو خاش
لنا.
***
بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق العمل بالقطاعني
العام والخاص ،نصيحتي للمواطنني اغتنام الفرصة
وق �ض��اء وق ��ت اط ��ول م��ع اب�ن��ائ�ك��م وأس��رك��م داخ��ل
امل�ن��زل ،واج�ع�ل��وا م��ن ه��ذا ال��وق��ت م�ص��درا للسعادة
وال�ث�ق��اف��ة وال�ت�س�ل�ي��ة ،واب �ت �ع��دوا ب�ق��در االم �ك��ان عن
تناقل االخ�ب��ار واالش��اع��ات ،وخ��ل كل واح��د يسأل
نفسه متى آخر مرة قلت حزاية البنائي او اخر مرة
قرأت كتابا لهم ،او يمكن متي لعبت جنجفة (ورق)
معاهم ،اعتقد الكثير سوف يستغرب اإلجابة!
وتسلمون.

مجلس األمة والكونغرس
ال�ف��رق م��ا ب�ين اح�ت��رام امل�ب��ادئ والقيم الدستورية
ورجاالت الدولة وبني املراهقة السياسية واالنتماءات
والفوضى مشهدان ملجلسني مختلفني .في أعقاب
ظ �ه��ور ت �ق��ري��ر ات �ه��ام ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب�س��وء
استخدام السلطة ،بدأت التحقيقات لعزل الرئيس
دون��ال��د ت��رام��ب ف��ي  24سبتمبر  2019ع�ل��ى يد
السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس ال�ن��واب
األم�ي��رك��ي ،التي ق��ادت حملة شرسة ض��د رئيس
الواليات املتحدة ،وهو شخص ليس بأي شخص
ع� ��ادي ،وش�ك�ل��ت س��ت ل �ج��ان م��ن م�ج�ل��س ال �ن��واب
للتحقيق في املزاعم ،وعقدت أكثر من  20جلسة
تحقيق واستماع للشهود ،وك��ل جلس استمرت
خمس ساعات أو أكثر ،وتم التحقيق مع أكثر من
ً
عشرين مسؤوال ،وكانت مجريات التحقيقات تتم
بكل شفافية وعلنية أم��ام العالم أج�م��ع .مشاهد
الجلسات في غاية االنضباط واالحترام وااللتزام
الدستوري باللوائح .أعضاء اللجان في أماكنهم
وال�ش�ه��ود ف��ي أم��اك�ن�ه��م وال�ص�ح��اف��ة ف��ي أماكنها
والجمهور في أماكنه ،وال نائب تحرك من كرسيه
أو تجول بالقاعة يمينا وشماال أو يتحدث لزميله

أو ي��وق��ع م �ع��ام�ل�ات .ي�س�ت�ج��وب��ون ال �ش �ه��ود بكل
احترام وهدوء ومن دون صراخ أو مقاطعه ،سواء
م��ؤي��دا أو م�ع��ارض��ا ،وضمن نطاق ال��وق��ت املحدد
وال تمديد للوقت ،واستمرت هذه الجلسات ملدة 4
أشهر بنفس الهدوء والوتيرة ،ولم تستنفر أميركا
ول��م تتوقف فيها ال�ح�ي��اة ول��م يتشنج ال �ش��ارع أو
األح��زاب أو تتعطل مصالح البلد ،ولم ّ
يخون أحد
اآلخ ��ر ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن حساسية ال�ق�ض�ي��ة ،نحن
نتكلم ع��ن ع ��زل رئ �ي��س أق ��وى رج ��ل ب��ال�ع��ال��م من
ق�ب��ل رئ �ي��س ال �ك��ون �غ��رس ب�م�ع�ن��ى ال�خ�ص��وم��ة بني
أق��وى شخصيتني بأميركا والعالم ،وب�ين حزبني
م�ت�ن��اف�س�ين ،ج�ل�س��ات تستحق أن ت ��درس لطلبة
ال�ع�ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة وال�س�ي��اس�ي�ين ليتعلموا كيف
تناقش ه��ذه الشعوب قضاياها ويتعلموا كيفية
احترام القوانني والنظم الدستورية ،واألهم من ذلك
أن يتعلموا لغة الحوار والسلوك.
في هذا السياق ،تذكرت ربعنا على مشروع قانون
فقط ،وم��ع ذل��ك ل��م يناقش ال�ق��ان��ون ،تحولت قاعة
املجلس إلى ساحة معركة وهرج ومرج ،واندلعت
فيها النيران واشتبكت أطراف الخصوم وتداخلت

ال �ت��ي س�ت�ت�ش��رب س �م��وم ه� ��ؤالء ال��ذي��ن ش��وه��وا
دي��ان �ت �ن��ا االل �ه �ي��ة االس�لام �ي��ة ال�س�م�ح��ة وآراءه� ��م
وأفكارهم ،وهي من هذه االشكال براء!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

ومضات الحرية

«كورونيات» تعليمية
ل��و أق��ول إن حصة ال��ري��اض��ة كانت أون الي��ن!! كل
طالب يسوي التمرين وتحت رقابة امل� ّ
�درس ،وأهم
شيء أن أمهم الزم تحرص تكون معاهم علشان
تضمن أن ما حد ينحاش ،والصراحة استغربت
سرعة ت�ج��اوب امل��درس��ة بتطبيق ه��ذا ال�ن�ظ��ام ،فرد
ّ
علي حفيدي ،وقال :هذا النظام عندنا من زمان ألن
ُالعطل كثيرة في الكويت والزم املدرسة تمشي على
النظام األم�ي��رك��ي وال تفقد تصنيفها األك��ادي�م��ي،
فيعطونا الحصص «أون الين» لتغطية أيام ُالعطل،
ال �ل��ي أح� ��اول ش��رح��ه أن امل��درس��ة ع�ن��ده��ا ج��اه��زي��ة
مسبقة لهذا الشأن واملوضوع ليس دروس تقوية
أو م��راج �ع��ة ،وب�ن�ف��س ال��وق��ت ال�ع��ال��م ب��أس��ره يتجه
إلى التعليم عن ُبعد ،وه��ذا أمر يجب أن ُيؤخذ في
ال�ح�س�ب��ان ل��دى وزارة ال�ت��رب�ي��ة ،وال يقيسون على
تجربتهم الفاشلة بالقناة التعليمية اللي صرفوا
ع�ل�ي�ه��ا م�لاي�ين ال��دن��ان �ي��ر وأغ �ل �ق��وه��ا ق�ب��ل أن ت�ب��دأ،
وفي هذا السياق سمعت إحدى الرسائل الصوتية
إلح��دى امل��وج�ه��ات بــ «ال�ت��رب�ي��ة» تعترض على هذا
النظام ،وأهم ما قالته :إنه ليست لدى أبنائنا ثقافة
التعليم عن ُبعد ،وبتلك النقطة أعتقد كالمها صح،
وهنا أتساءل :أال يكون هذا الوباء سببا كافيا ألن
تكون لنا بداية جدية بغرس تلك الثقافة بني أبنائنا

علي أحمد البغلي

سلطان مساعد الجزاف
ال�ط��ائ�ف�ي��ة م��ع القبلية وال�ف�ئ��وي��ة ،وح�ص��ل تشابك
ن�ي��اب��ي ن�ي��اب��ي ،ون�ي��اب��ي وال�ج�م�ه��ور ،وق ��وات األم��ن
والجمهور ،وك�ب��ار املدعوين وال �ن��واب ،والجمهور
مع الجمهور ،والنواب مع السكرتارية ،ناهيك عن
لغة الحوار املتدنية .وانتشرت صور وفيديوهات
هذه املشاهد املزعجة واملقززة حول العالم لتنقل
ص��ورة ع��ن مجلس األم��ة الكويتي ف��ي غ��اي��ة األل��م
والحسرة ،وكل هذا تذكروا القانون بعد لم يناقش.
اعتبر ومعي الكثيرون ذلك اليوم نقطة سوداء في
الحياة البرملانية الكويتية ،فقد ك��ان إس��اءة ليس
فقط للنواب وإنما إساءة للشعب الكويتي أجمع.
إخ ��وان �ن ��ا ال� �ن ��واب امل �ح �ت��رم�ي�ن ،ال �ع �ن��ف ال �ج �س��دي
وال�ل�ف�ظ��ي وال �ت �ط��رف ف��ي االن �ت �م��اءات ال ي�خ��دم��ان
مسيرتنا الديموقراطية وال مجتمعنا.

إيمان جوهر حيات
أعلنت منظمة الصحة العاملية في  11مارس  2020أن «فيروس
كورونا بات وباء عامليا» ،مضيفة أن أزمة كورونا تمس كل
القطاعات وليس الصحة فقط.
وب��اء فتك بكل ش��يء :بصحة اإلن�س��ان ،واالقتصاد وأس��واق
املال ،والتعليم ،وأشعل حرب أسعار النفط!
االض �ط��راب��ات ال �ت��ي ن�ع�ي�ش�ه��ا ال �ي��وم ه��ي ف��ي األس� ��اس ن�ت��اج
خلل كبير في النظام الدولي ال��ذي تتحكم به بعض األقطاب
املتنافسة ،ل�لاس�ت�ح��واذ على السلطة والتحكم ب�س��وق امل��ال
واالق�ت�ص��اد ،تصعيدات ون��زاع��ات في كل مكان ،على حدود
وماء وخالفات قديمة وأطماع.
وباء كورونا ّ
عجل من وتيرة األمور ،ولم يخلق واقعا مغايرا
ملا هو معلوم ومطروح مسبقا من قبل الخبراء واملتخصصني
في االقتصاد ،الذين تنبأوا بحلول أزم��ة اقتصادية في سنة
.2020
لسنا بمعزل عما يجري في ه��ذا العالم امللتهب بالخالفات،
اليوم نحن نواجه وباء عامليا ،وب��وادر ازمة اقتصادية ومالية
وصحية واجتماعية ،ودورنا هو توحيد صفوفنا ،واستيعاب
ال�ت�غ�ي��رات امل �ت��وات��رة وض �ب��ط ال�ن�ف��س ،لنستطيع م��واج�ه��ة ما
نتعرض له من أزمات ،وترتيب أمورنا بطريقة منظمة والبعد
عن التصعيد واإلث��ارة ،حتى يتسنى لنا جميعا تخطي هذه
املرحلة بسالم.
* ال م� �ج ��ال ال � �ي� ��وم ل �ل �ت �ك �س �ب��ات وامل � � ��راوغ � � ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
واالس �ت �ع��راض��ات ال �ب��ائ �س��ة ،ال �ي��وم ن�ح��ن ب�ح��اج��ة ألف �ع ��ال ،ال
بطوالت وهمية.
* ت�ق��وم ال�ح�ك��وم��ة ب�ج�ه��ود مكثفة وم�ت��واص�ل��ة ألج��ل اح�ت��واء
ه��ذا الوباء تستحق اإلش��ادة ،وق��د خلق ذل��ك الثقة في نفوس
أفراد املجتمع تجاه ما يرونه من مسؤولية واهتمام من قبل
الحكومة ،وات�م�ن��ى ان تستمر ب��االل�ت��زام ب�ق��در م��ن الشفافية
واملصداقية وتحمل املسؤولية ،وأن تضع باعتبارها دائما
املصلحة العامة للمجتمع أوال وأخيرا.
وض ��رورة االس�ت�ع��ان��ة ب�م��ؤس�س��ات املجتمع امل��دن��ي ،وال�ق�ط��اع
الخاص ،على األق��ل في هذه الظروف االستثنائية ،وإعدادها
وت��دري�ب�ه��ا ك�ص��ف ث��ان تحسبا ألي ط ��ارئ ،وت�ش�ك�ي��ل ف��رق
م �س��ان��دة ل �ل �ت �ص��دي ل�ل�أزم ��ة واالح� ��اط� ��ة ب��أس �ب��اب �ه��ا ،وال �ح��د
م ��ن خ �ط��ره��ا ،وك ��ذل ��ك ت �ش �ك �ي��ل ف� ��رق اس �ت �ش��اري��ة م�ت�ن��وع��ة
االختصاصات ،ولديها خبرة في ادارة األزمات ،وهذا اإلجراء
متبع ف��ي أغلبية دول العالم (امل�ت�ق��دم) التي ال تستغني عن
خدمة مؤسساتها املدنية.
* أهمية التكاتف املجتمعي مع الجهود املبذولة من الحكومة
واالل�ت��زام التام بالتعليمات واإلرش ��ادات أصبح واجبا وطنيا
وم�ج�ت�م�ع�ي��ا ع �ل��ى ك ��ل ف � ��رد ،خ �ص��وص��ًا ف ��ي ه� ��ذه ال �ظ��روف
االستثنائية.
شهدنا جهود كوادرنا الطبية واإلداري��ة واألمنية في امليدان،
وتفانيهم في مواجهة ه��ذا ال��وب��اء والتصدي ل��ه ،ولهم جزيل
الشكر واالمتنان.
وكذلك شهدنا املبادرات التطوعية الكثيرة التي قام بها بعض
ت�ج��ار ال�ك��وي��ت ،وك��ذل��ك ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا أب�ن��اؤن��ا ال��ذي��ن
سخروا حساباتهم الخاصة في وسائل التواصل االجتماعي
للنصح واإلرش� ��اد وتصحيح امل�ع�ل��وم��ات امل�غ�ل��وط��ة ،وج�ه��ود
بعض املعلمني في التواصل مع الطلبة ومحاولة تغطية املناهج
عبر امل�ن�ص��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،خصوصًا ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص،
والكثير من الجهود واملبادرات الطيبة واملخلصة التي قام بها
أبناؤنا البدون األوفياء ،وأيضًا بعض املقيمني خلف الكواليس
حبا وتقديرا لهذا الوطن ،وتلك ليست إال بوادر أمل تستدعي
منا جميعا ،وأخص الحكومة ،باالحتواء واالستثمار.
ال أحد يحب األزمات ،ولكن قد تكون االزمة التي نعيشها اليوم
فرصة إلحداث التغييرات االصالحية التي طال انتظارها.
نتمنى شفاء جميع املصابني وانجالء الغمة من على صدورنا.
حفظ اهلل الكويت ومن عليها وسائر العالم من كل مكروه.

فساد خارج المساءلة

عندما يتحدث أب عن تعرض ابنته ّ
للتنمر من قبل زميالتها؛ مرة
بالخنق ،وأخرى بالضرب ،وثالثة بطرق أخرى ،واصابتها بجروح
غائرة نتيجة ذلك حتى باتت تكره الذهاب الى املدرسة ،ومحاوالته
املتكررة في كل مرة املطالبة بحق ابنته وان��زال العقاب باملسببني
ف��ي اي��ذائ�ه��ا م��ن دون أي ت�ص��رف م��ن ادارة امل��درس��ة ،أال يعد ذلك
تقاعسا وربما عجزا ،وفي النهاية هو شكل من أشكال الفساد
االداري للقائمني على األمر ومن بيدهم القرار؟.
وعندما يتحدث أب آخر عن ضرب مبرح بأدوات مختلفة تعرض
ل��ه اب�ن��ه امل��راه��ق ،وبقيت آث ��اره على ج�س��ده بعد ع��ام�ين م��ن وق��وع
الحادث ،ليتدخل مسؤولون كبار في انهاء املسألة للحيلولة دون
أن يأخذ القانون مساره الطبيعي .أال يعد ذل��ك فسادا إداري��ا ملن

بيده السلطة؟.
وعندما تتحدث الصحف ع��ن قطاعات حكومية كاملة يسيطر
عليها تقريبا رؤس ��اء وم��رؤوس��ون م��ن قبيلة واح ��دة ،أو مذهب
واح� ��د ،أو ت �ي��ار س�ي��اس��ي واح� ��د ،وع�ن��دم��ا ي�خ�ت��رق ه ��ذا ال�ح�ص��ار
القسري أحد من األغيار ،وهو مواطن يقف معهم نظريا على قدم
املساواة ،يواجه باالهمال وتجاوزه في الترقيات وفي املكافآت وفي
أية امتيازات يستحقها حتى يضطر الى مغادرتهم غير آسف.
وع�ن��دم��ا تتحدث دك�ت��ورة حصلت على شهادتها ف��ي تخصص
نادر تحتاجه فئة من ذوي االعاقة بإلحاح ،ورغم تكريمها من عدة
جهات علمية ،تجابه بسلسلة معقدة من االج��راءات ،وال يستطيع
أح��د ف��ي ال�ج�ه��ات املعنية تذليل تلك العقبات ليدفعها ذل��ك دفعا

عبدالحميد علي عبدالمنعم
للتفكير في الهجرة ،حال آخرين آثروا الرحيل ازاء عقبات مماثلة
لم يجدوا مسؤوال يقف الى جانبهم لتذليلها ،بينما وجدوا في دول
املهجر من يقدر كفاءتهم االستثنائية ويكرمهم ألجلها.
وعندما تتحدث صحيفة ع��ن ضغوط ن��واب ف��ي ف��رض تعيينات
موظفني وترقية قياديني واشرافيني في قطاعات خدمية معينة

في الدولة ،توطئة لتمرير معامالت ناخبيهم بالتجاوز على حقوق
املواطنني اآلخرين واالبتزاز الدائم لهؤالء على قاعدة «انا حطيتك
وانا أشيلك».
عندما يحدث كل ذلك ومثله كثير ..من الذي يساءل عن مواجهة
هذا الفساد االداري؟ ومن الذي يمكن أن تقدم له البالغات في هذا
ال�ش��أن؟ هل هو جهاز الرقابة االداري��ة في دي��وان الخدمة املدنية،
أم هيئة مكافحة الفساد التي يقتصر عملها ،حسب املعلن ،على
وقائع الفساد املالي ،أم ديوان املحاسبة الذي يرصد املخالفات ،أم
أي جهة أخ��رى؟ .لقد استشرى الفساد االداري حتى ب��دأ اليأس
يتسرب الى النفوس فهل ستتصدى له جهة ما ،أم أننا بحاجة الى
هيئة جديدة تتخصص في مالحقته ومساءلة مرتكبيه ورعاته؟!
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منطقة جابر العلي
أرض فضاء  400م

2

شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في فبر اير 2020

KD 190,000

الثالثاء  22رجب  1441هـ •  17مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16741

أولى بشائر خفض الفائدة مرتين في شهر واحد

 274مليون دينار رُفعت عن كاهل القطاعات
6
¶ «المركزي» قام
بما عليه بانتظار إقرار
الحكومة لحزمة إصالحية
مالية واقتصادية

¶ التحرُّكات المدروسة
في السنوات السابقة
جعلت قرار الخفض
ً
ميسورا
بــ %1
ً
حاليا
¶ تكلفة االقتراض
في أدنى مستوياتها
ً
تاريخيا ..فرصة لتخفيف أعباء
تمويل األفراد والشركات
¶ تخفيض الفائدة
على الريبو وأدوات
السوق النقدية
َّ
يقلص المخاوف
من تراجع إيرادات الفوائد
¶ إغالق فروع البنوك
يؤجل قلي ً
ِّ
ال
قد
التأثيرات اإليجابية
في البورصة والعقار

سالم عبدالغفور

واصل بنك الكويت املركزي سلسلة قراراته
ال �ن �ق ��دي ��ة ال ��داع� �م ��ة ل�ل�اق �ت �ص ��اد ال ��وط �ن ��ي،
ّ
ب � �ق� ��رار ج� ��دي� ��د ،خ ��ف ��ض ع� �ل ��ى إث � � ��ره س�ع��ر
ال�خ�ص��م بنسبة  %1م��ن  %2.5إل��ى ،%1.5
ً
م �س �ج�ل�ا أدن � ��ى س �ع��ر ت��اري �خ �ي��ًا ،ك �م��ا ق��رر
«امل ��رك ��زي» ت�خ�ف�ي��ض س �ع��ر ف��ائ��دة ال��ري�ب��و
ّ
ع �ل��ى ج �م �ي��ع ادوات ال �ت ��دخ ��ل ف ��ي ال �س��وق
النقدي بالنسبة نفسها .ووفقًا للبيانات
املعلنة من قبل بنك الكويت املركزي ،حول
ق�ي�م��ة ال �ت �س �ه �ي�لات االئ �ت �م��ان �ي��ة امل�م�ن��وح��ة
للقطاعات االقتصادية والبالغة نحو 21.9
مليار دينار ،من إجمالي القروض البالغة
 38.4مليارًا في يناير امل��اض��ي ،يكون قرار
«املركزي» بتخفيض سعر الخصم  %1قد
ّ
قلص تكلفة االق�ت��راض عليها ،بقيمة 219
مليون دي�ن��ار ،ف��ي ح�ين ترتفع تلك القيمة
الى  274مليونًا ،في حال تم احتساب نسبة
ال��رب��ع ف��ي امل�ئ��ة ال�ت��ي ت��م تخفيضها مطلع
الشهر الجاري ،وبالتالي يكون «املركزي»
ق ��د ق� ��دم ج �م �ل��ة م � �ب� ��ادرات وق � � � ��رارات ل��دع��م
األن�ش�ط��ة االق�ت�ص��ادي��ة؛ تتمثل ف��ي تأجيل
األق�س��اط التجارية  3أش�ه��ر وم�ن��ع البنوك
م��ن تسييل ضمانات ال�ق��روض إل��ى جانب
ت �خ �ف �ي��ض س �ع��ر ال �خ �ص��م م ��رت�ي�ن ب�ن�س�ب��ة
 %1.25خالل شهر واحد.
من جانبها ،أش��ادت األوس��اط االقتصادية
ب��ال�ق��رارات التي اتخذها «امل��رك��زي» ،لكنها
ّ
شددت على الحاجة إلقرار حزمة اصالحية
مالية واقتصادية ّ
تكرس نجاح االجراءات
امل �ت �خ��ذة وت� �ع ��زز ن�ت��ائ�ج�ه��ا ع �ل��ى غ � ��رار ما
قامت به معظم دول العالم .وأكدت املصادر
أن ال �ت �ح � ّ�رك ��ات امل� ��دروس� ��ة م ��ن «امل ��رك ��زي»
خالل السنوات املاضية ،نجحت في صنع
ف��ارق كبير بني أسعار الفائدة في الكويت
وب��اق��ي ال �ع �م�لات ال��رئ�ي�س�ي��ة ،م��ا م�ك�ن��ه من

ات� �خ ��اذ ق � ��رار ت �خ �ف �ي��ض ال� �ف ��ائ ��دة م ��ن دون
التأثير في جاذبية الدينار الكويتي كعملة
استثمارية ،خصوصًا ف��ي ض��وء االرت�ف��اع
الحاد مؤخرًا لسعر الدوالر مقابل الدينار.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ،ق ��ال ��ت امل � �ص ��ادر إن
ق ��رار «امل ��رك ��زي» بتخفيض س�ع��ر الخصم
ّ
ق ��د ي �ق��ل��ص إي � � ��رادات ف ��وائ ��د ال �ب �ن��وك ،على
الرغم من ان القرار صاحبته ق��رارات اخرى
بتخفيض سعر الريبو ،وعلى جميع أدوات
ّ
التدخل في السوق النقدي بنسبة .%1
وأش��ارت املصادر إلى أن تأثير القرار على
إي��رادات الفوائد يتفاوت من بنك إلى آخر،
بحسب الحصة السوقية لكل بنك ،وتكلفة
ال �س �ي��ول��ة ع �ل �ي��ه ،ف��ال �ب �ن��وك ذات األح �ج��ام
ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي ل��دي�ه��ا رأس �م��ال كبير تكون
ت�ك�ل�ف��ة امل ��ال ع�ل�ي�ه��ا أق ��ل ك�ث�ي�رًا م��ن ال�ب�ن��وك
ال�ت��ي تعتمد على ال��ودائ��ع بشكل كلي في
اإلقراض.

ولفتت إلى أن لدى البنوك بعض الخصوم،
منها الحسابات الجارية وغيرها ،كان يتم
اس�ت�ث�م��اره��ا ع�ل��ى أس �ع��ار ف��ائ��دة م��رت�ف�ع��ة،
وبعد قرار خفض الفائدة ستصبح بفوائد
أقل مما يقلل من أرباحها ،علمًا أن البنوك
ت�ق�ت��رض ب��آج��ال ق�ص�ي��رة وت �ق��رض ب��آج��ال
ط ��وي �ل ��ة ،وع� � ��دم ح �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى م�ن�ح�ن��ى
عائد تصاعدي للفائدة يعرضها لبعض
الخسائر.
وذك��رت امل�ص��ادر أن تأثير ت��راج��ع إي��رادات
ال� �ف ��وائ ��د ع �ل��ى ال �ب �ن ��وك ق ��د ي �ك ��ون م��ؤق �ت��ًا،
خ �ص ��وص ��ًا أن ان� �خ� �ف ��اض س �ع ��ر ال �ف ��ائ ��دة
س� �ي� �س� �ه ��م ف� � ��ي زي� � � � � ��ادة ح � �ج� ��م ال� � �ق � ��روض
املمنوحة ،بعد انحسار أزم��ة كورونا ،كما
أن تكلفة ال��ودائ��ع ستنخفض ف��ي املقابل،
مؤكدة ان التأثير على تراجع أرباح البنوك
ً
سيكون ضئيال للغاية.
وأش� � � ��ارت إل � ��ى أن ال� �ت ��راج ��ع ف ��ي إي � � ��رادات

ال �ف��وائ��د ل��ن ي�ك��ون درام��ات�ي�ك�ي��ًا ،ول�ك��ن ذل��ك
يتطلب ق ��رارات اضافية ب��إع��ادة النظر في
نسب السيولة الرقابية وكفاية رأس املال،
ول �ك��ن ت�ل��ك ال� �ق ��رارات ل�ه��ا أب �ع��اد دول �ي��ة ،اذ
تكون دوم��ًا محل نظر م��ن قبل املؤسسات
ال�ع��امل�ي��ة .ون��وه��ت امل �ص��ادر إل ��ى أن ال�ج��زء
األكبر من التأثير اإليجابي لقرار «املركزي»
ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ل ��ن ت�ظ�ه��ر
ن �ت��ائ �ج��ه س ��ري �ع ��ًا ،اذ س �ت �ن �خ �ف��ض ت�ك�ل�ف��ة
ق � ��روض امل ��ؤس �س ��ات ال �ت �ج��اري��ة ال �س��اب �ق��ة،
ولكن فترة العطلة الطويلة من شأنها الحد
من قدرة البنوك على منح قروض جديدة،
س��واء للشركات أو االف ��راد ،كما أن العامل
ال �ن �ف �س��ي ال �ن ��اج ��م ع ��ن ت ��داع� �ي ��ات ف �ي��روس
ك� ��ورون� ��ا ،ق ��د ي �ح��د م ��ن رغ �ب ��ة امل �ق �ت��رض�ين
األفراد في االستهالك ،فيما ال توجد فرص
استثمارية ج��دي��دة وال رغ�ب��ة ف��ي التوسع
من قبل الشركات في ظل الظروف الراهنة.

تطور سعر الخصم منذ عام 2008
التاريخ

قبل%

نسبة الخفض
 /الرفع%

بعد%

التاريخ

 8أكتوبر 2008

5.75

1.25-

قبل%

نسبة الخفض
 /الرفع%

بعد%

4.50

 14يونيو 2017

2.75

تثبيت

2.75

 29أكتوبر 2008

4.50

0.25-

4.25

 13ديسمبر 2017

2.75

تثبيت

2.75

 7ديسمبر 2008

4.25

0.50-

3.75

 22مارس 2018

2.75

0.25

3

 12مارس 2009

3.75

0.25-

3.50

 14مايو 2009

3.50

0.50-

3

 13يونيو 2018

3

تثبيت

3

 7فبراير 2010

3

0.50-

2.50

 26ديسمبر 2018

3

تثبيت

3

 3أكتوبر 2012

2.50

0.50-

2

 19ديسمبر 2018

3

تثبيت

3

 16ديسمبر 2015

2

0.25

2.25

 30أكتوبر 2019

3

-0.25

2.75

 15ديسمبر 2016

2.25

0.25

2.50

 4مارس 2020

2.75

-0.25

2.50

 16مارس 2017

2.50

0.25

2.75

 16مارس 2020

2.50

%-1

1.50

خسائر جماعية لبورصات الخليج باستثناء قطر

مليار دينار أخرى تبخرت من بورصة الكويت
سالم محمد
سيطر اللون األحمر على كل البورصات الخليجية ،باستثناء السوق القطري،
ف��ي جلسة أم��س ،ف��ي ظ��ل تخييم شبح ك��ورون��ا على األس ��واق العاملية والنزيف
امل�ت��واص��ل ألس �ع��ار ال�ن�ف��ط .وت �ص��درت ب��ورص�ت��ا أب��وظ�ب��ي ودب ��ي ق��ائ�م��ة األس ��واق
الخليجية األكثر خسارة ،متراجعتني بنسبتي  %7.8و %6.1لكل منهما على
التوالي ،مقابل  %5.2للسوق السعودي ،مع استمرار الخسائر املليارية في القيمة
السوقية الرأسمالية لكل منها .وج��اءت بورصة الكويت في املركز الرابع ضمن
قائمة الخاسرين متراجعة بنسبة  %4.9للسوق األول مقابل  %3.8للسوق العام،
حيث تبخر أمس أكثر من مليار دينار من السوق لتستقر القيمة السوقية عند
مستوى  25.8مليار دينار .في املقابل ،تكبدت بورصة البحرين خسائر بنسبة
 %1.4وسوق مسقط  ،%1.8فيما كان السوق القطري الناجي الوحيد.

إيجابيات اقتصادية

حول تأثير انخفاض سعر الفائدة على
القطاعات االقتصادية المختلفة ،أشارت
المصادر إلى ما يلي:

 - 1من ش��أن تخفيض سعر الفائدة دع��م معدل نمو االئتمان
لدى القطاع املصرفي ،ال سيما أنه يشهد تباطؤا منذ أكثر من
عامني ،إذ بلغ نحو  %4.3في  2019مقارنة مع  %4.2في نهاية
.2018
 - 2ربما لن يستفيد األفراد واألشخاص الذين اقترضوا قبل
ق��رار خفض ال�ف��ائ��دة ،خصوصًا أن ق��رار زي��ادة أس�ع��ار الفائدة
يطبق فقط على القروض االستهالكية واملقسطة الجديدة ،وهو
ما يعني عمليًا أن تكلفة االقتراض لشراء سيارة وبناء منزل
س�ت�ك��ون أرخ ��ص ع��ن ذي ق�ب��ل للمقترضني ال �ج��دد ،علمًا ب��أن
محفظة القروض الشخصية (القروض االستهالكية واملقسطة)
تمثل أكثر من  %40من إجمالي محفظة االئتمان لدى القطاع
املصرفي ،وهي املصدر األكبر لنمو إيرادات الفوائد.
 - 3قد ال يكون لخفض سعر الفائدة تأثير سريع على بورصة
الكويت ،لعدة أسباب ،أولها أن ما يحدث في البورصة حاليًا ناتج
عن خوف وهلع وليس أزمة سيولة ،ثانيًا أن أبواب البنوك مغلقة
باستثناء ف��رع واح��د في كل محافظة للبنك ،ولكن مع انقشاع
أزم��ة ك��ورون��ا على األق��ل وانحسار تداعياتها ،قد يقتنع بعض
املودعني بضرورة فك ودائعهم والعودة لالستثمار في البورصة
مجددًا ،علمًا بأن تأثير انخفاض الفائدة على الودائع يكون مع
انتهاء مدة الوديعة.
 - 4قد يساهم قرار «املركزي» بخفض الفائدة في منع السوق
العقاري من ال�ع��ودة للركود بعدما تمكن من النمو أخ�ي�رًا ،في
ظل تعافي العقار االستثماري واستقرار السكني ،وتزامنًا مع
ارتفاع حجم القروض املمنوحة للقطاع العقاري.
 - 5ال م �خ��اوف مطلقًا م��ن ق ��رار خ�ف��ض ال�ف��ائ��دة ف��ي الحفاظ
على املستويات املتميزة من الودائع املصرفية وتوطني الدينار
كعملة ادخار وتعامالت ،إذ إن هامش الفائدة ما زال أفضل من
الدوالر ما يوفر عوائد للمستثمرين أو املودعني ،ويقلص هجرة
االستثمارات للخارج بحثًا عن فرص أو فوائد أعلى وتبقى املزايا
بتحويل الودائع الدوالرية إلى دينارية قائمة.
 - 6القلق من ارت�ف��اع معدالت التضخم في ظل نمو االئتمان
يبدو غير مبرر ،ال سيما أن معدالت التضخم في الفترة األخيرة
ليست كبيرة ،كما أن األجواء الحالية ال تشجع على االستهالك،
في ظل املخاوف الصحية وإغالق املجمعات واملطارات.
وأك� ��دت امل �ص��ادر ث�ق�ت�ه��ا ف��ي ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي وال �ق ��رارات
ال�ص��ادرة عنه في الحفاظ على مصالح كل األط��رافّ ،
مبينة أن
القرارات في مجال السياسة النقدية ذات الصلة بأسعار الفائدة
املحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل أحدث البيانات
واملعلومات االقتصادية والنقدية واملصرفية املتوافرة ،بما في
ذلك معدالت األداء االقتصادي العام ومؤشرات السيولة املحلية
وحركة الودائع واالئتمان املصرفي وأسعار الفائدة على الدينار
الكويتي وعلى العمالت الرئيسية ،وفي مقدمتها ال��دوالر ،حيث
إن تلك البيانات هي من أه��م م�ح��ددات الحاجة لتحريك أسعار
ال �ف��ائ��دة امل�ح�ل�ي��ة ،وات �ج��اه��ات ح��رك��ة ه ��ذه األس �ع ��ار وم �ق��داره��ا
واألدوات املناسبة لتحقيقها.

عقاريون لــ سبقلا:

خفض الفائدة ِّ
يخفف عبء المقترضين
ِّ
ويعزز قيمة األصول
العقاريين..
هبة حماد

َّ
رحبت األوس��اط العقارية ب�ق��رارات بنك الكويت
امل��رك��زي الخاصة بخفض سعر الفائدة بنسبة
 ،%1ووق � ��ف ب �ي��ع ال ��ره ��ون ��ات ،وق ��ال ��ت ان ه��ذه
االج � ��راءات تحمي ق�ط��اع ال�ع�ق��ار ،وت�ح��اف��ظ على
تماسكه ،وق��د ت�ع��زز ح��رك��ة ال �ت��داوالت العقارية
خالل الفترة املقبلة ،ناهيك عن ان هذه العوامل
ستكون لها انعكاسات ايجابية على االقتصاد
ك �ك��ل ،ف ��ي ظ ��ل م ��ا ي �ش �ه��ده ال �ع��ال��م م ��ن ازم � ��ات،
س� ��واء ع �ل��ى ص�ع�ي��د م��ا ش �ه��دت��ه اس �ع��ار ال�ن�ف��ط
م��ن ان�خ�ف��اض ف��ي اآلون ��ة االخ �ي��رة ب��ال�ت��زام��ن مع
تفاقم ان�ت�ش��ار م��رض «ك��ورون��ا» أو انعكاساته
السلبية على االقتصاد املحلي .وأش��ارت الى ان
خفض سعر الفائدة من شأنه ان يدعم الحركة
االق�ت�ص��ادي��ة وامل�س�ت�ث�م��ري��ن وامل�ق�ت��رض�ين ،على
ح��د س ��واء ،وب�م��ا ان الحلقة االق�ت�ص��ادي��ة تضم
جميع القطاعات االقتصادية ،بما فيها العقار،
فاالنعكاسات ستسهم في تخفيف العبء على
املستثمرين ،كما ستسهم في انعاش املحافظ
العقارية ،خصوصًا تلك التي لديها استثمارات
في السوق األميركي.
ّ
وأك� ��د ام�ي�ن س��ر ات �ح��اد ال�ع�ق��اري�ين ق�ي��س ال�غ��ان��م
ان ان �خ �ف��اض ال �ف��ائ��دة س �ي �ك��ون ل ��ه ال �ك �ث �ي��ر من
االن �ع �ك��اس��ات االي �ج��اب �ي��ة ع�ل��ى ال �ق �ط��اع ال�ع�ق��اري
واالق �ت �ص��اد ك�ك��ل ،م�ش�ي��را ال��ى ان ه��ذه الخطوة
ت�ت�م��اش��ى م��ع م��ا ق ��ام ب��ه «امل ��رك ��زي» األم �ي��رك��ي،
خاصة في ظل نزول اسعار النفط ،وما تشهده
البالد من تأثيرات جراء اغالق املحال واالسواق،
بسبب تفاقم ازمة «كورونا».
ّ
وأكد الغانم ان خفض سعر الفائدة يخفف العبء
على من عليهم رهونات عقارية وقروض كبيرة
في البنوك ،كما يسهم في دعم عمليات التقييم
العقاري وتعزيز قيمة العقارات ،الفتا في الوقت
ذاته الى ان الوقت الراهن لن يشجع املستثمرين
ع�ل��ى االق� �ت ��راض ،ح�ت��ى وان ان�خ�ف�ض��ت ال�ف��ائ��دة

¶ الغانم :العقار لن يتأثر بأزمة عمرها أشهر
¶ العوضي :رسالة لطلب تمويالت جديدة
¶ الزنكوي :يعزز الطلب وينشط التداوالت
بنسبة اكبر ،الن االوضاع غير مناسبة ملثل هذا
ّ
التوجه .وب�ّي�نّ الغانم ان مصير القطاع العقاري
مرهون بعامل ال��وق��ت ،ول��ن يتأثر بأزمة عمرها
أشهر ،الفتا ال��ى ان العقار م��ادة قوية ،وقاعدته
م �ت �م��اس �ك��ة ،ع �ل��ى ع �ك��س االس� �ه ��م ال �ت ��ي ت�ت��أث��ر
مباشرة بحركة التداول .واشار الى ان انعكاسات
االزمة بدت واضحة على سلوكيات املستهلكني،
حيث تأثرت الحركة الشرائية بشكل واضح في
اآلونة األخيرة ،وحدث ركود في األسواق.
م��ن ج��ان�ب��ه ،وص ��ف ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لشركة
أع� �ي ��ان ال �ع �ق��اري��ة ع �ض��و م �ج �ل��س ادارة ات �ح��اد
العقاريني ابراهيم العوضي ،قرار خفض الفائدة
ب��أن��ه «ح � ��وار م � � ��دروس» ،ك �م��ا ان ��ه ي��أت��ي ضمن
ال �ج �ه��ود ال��رام �ي��ة ل��دع��م االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي في
مواجهة هذه االزم��ة ،مشيرا الى انه عند خفض
اسعار الفائدة ع��ادة ما تزيد اسعار العقار في
الظروف الطبيعية ،اال انه في الوقت الراهن فهي
محاولة للحفاظ على االقتصاد بشكل عام ،بما
فيه العقار ،الفتا الى ان هذا االمر بمنزلة رسالة
ل �ل �ش��رك��ات ال �ع �ق��اري��ة وال �ت �ج��ار ألخ ��ذ ت�م��وي�لات
ج��دي��دة ت�ع��زز ح��رك��ة ال�ب�ن��وك وال �ع �ق��ار ،ع�ل��ى حد
سواء.
وأوض��ح العوضي ان العقار التجاري سيواجه
انخفاضًا في القيمة ،على الرغم من خفض سعر
ال�ف��ائ��دة ،ام��ا االس�ت�ث�م��اري فمن امل�ت��وق��ع ان يظل
متماسكا ،خاصة في ظل ما يشهده االقتصاد
ّ
من تأثر بسبب ازم��ة «ك��ورون��ا» ،التي نتج عنها
اغالق االسواق وتأثر االفراد ،خصوصًا الوافدين
ال��ذي��ن ت �ع� ّ�رض بعضهم لتخفيض ف��ي االج ��ور

وخ �س��ارة وظائفهم ،م��ا ق��د ي��دف��ع ببعضهم الى
االن�ت�ق��ال ال��ى ش�ق��ق اص�غ��ر ذات قيمة اق ��ل ،وق��د
يضطر ال�ب�ع��ض اآلخ��ر ال��ى ت��رح�ي��ل أس��ره��م ال��ى
ب�لاده��م ،ن��اه�ي��ك ع��ن ع��دم ت��واج��د واف��دي��ن ج��دد،
ن �ظ��را ال ��ى ت�س�ك�ي��ر ال� �ح ��دود ،واي �ق ��اف امل �ط��ارات
ل��رح�لات ال �ط �ي��ران .وب��ال�ت��ال��ي ،ف��إن ه��ذه ال�ع��وام��ل
ّ
ولدت تخوفًا لدى بعض العقاريني من مستقبل
عقاراتهم االستثمارية ،والتي تشهد حاليا حالة
من الثبات بالعرض وانخفاض في الطلب.
من جانبه ،قال الخبير العقاري احمد الزنكوي
ان خ�ف��ض ال �ف��ائ��دة ي�ع��د م �ب��ادرة اي�ج��اب�ي��ة ج��دا،
وان �ع �ك��اس �ه��ا س �ي �ك��ون واض� �ح ��ًا ع �ل��ى ال �ع �ق��ار
والعقاريني ،خاصة اولئك الذين لديهم التزامات
وق��روض ،الفتا في الوقت ذاته الى ان االيجابية
الكبرى انها ستعزز الطلب على العقار وحركة
التداوالت .وأضاف الزنكوي انه نظرا الى اغالق
املكاتب العقارية ،فإنه سيكون باالمكان وضع
خطة ب�ين ال��وس�ي��ط وال�ع�م�ي��ل ،وتفعيل ت��داوالت
عقارية ،من خالل وسائل التواصل االجتماعي،
كما ان��ه يمكن تسجيل البيع والطلب في دفتر
ال��وس �ي��ط ال �ع �ق��اري ،وه ��و ام ��ر ق��ان��ون��ي ،اال ان
التسجيل الحكومي سينتظر الى بعد ان تنتهي
ف �ت��رة االس �ب��وع�ي�ن وع � ��ودة ال ��دوائ ��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة
للعمل.
وب�ّي�نّ ال��زن�ك��وي ان امل�ح��اف��ظ ال�ع�ق��اري��ة ال�ت��ي تملك
استثمارات في اسهم اميركية ايضا ستحظى
ب��أداء ايجابي ،نظرا الى خفض الواليات املتحدة
نسبة الفائدة الى الصفر ،وقد تعمل على زيادة
خفضها خالل األيام املقبلة.
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ّ
خفض الفائدة إلى  ..% 1.5أدنى مستوى تاريخي

«المركزي» يمنح االقتصاد الوطني..جرعة صمود
خفض بنك الكويت املركزي سعر الخصم بواقع ( %1م��ن %2.5
إل ��ى  )%1.5وه ��و امل �س �ت��وى األدن � ��ى ت��اري �خ �ي��ا ،م�س�ت�ه��دف��ا ب��ذل��ك
تخفيض تكلفة االقتراض لجميع القطاعات االقتصادية من أفراد
ومؤسسات ،لتعزيز بيئة داعمة للنمو االقتصادي واملحافظة على
االستقرار النقدي واملالي ،وذل��ك في إط��ار اإلج��راءات االحترازية
التي يتخذها «املركزي» ملواجهة األوضاع االستثنائية وتداعيات
االنتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا املستجد،
بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو االقتصادي العاملي
وال��وض��ع االقتصادي واملصرفي في ال�ب�لاد ،وف��ي ض��وء التراجع
ال��ذي شهدته أس�ع��ار النفط وم��ا ل��ه م��ن انعكاسات على امل��وازن��ة
ال�ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ،وق ��رار مجلس االح�ت�ي��اط��ي ال �ف��درال��ي األم�ي��رك��ي
تخفيض سعر الفائدة على الدوالر األميركي بواقع .%1
وفي االتجاه ذاته ،قرر بنك الكويت املركزي أيضا إجراء تخفيض
ب��ال �ق��در ذات ��ه ( )%1ف��ي س�ع��ر ف��ائ��دة ال��ري �ب��و وأس �ع��ار ك��ل أدوات
بنك الكويت امل��رك��زي للتدخل ف��ي ال�س��وق ال�ن�ق��دي ،وجميع هذه
اإلج � ��راءات ت�ع��زز ان�س�ي��اب ال�ت��دف�ق��ات ال�ن�ق��دي��ة فيما ب�ين القطاع
املصرفي وقطاعات االقتصاد الوطني ،وتحافظ في الوقت ذاته
مجز وموثوق للمدخرات.
على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء
ٍ
وقال محافظ بنك الكويت املركزي ،الدكتور محمد يوسف الهاشل:
«ان البنك املركزي قام أيضا في  4مارس الجاري بتخفيض سعر
الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ،وأن تخفيض سعر الخصم يأتي
مع اتساع هامش سعر الفائدة ملصلحة الدينار الكويتي مقارنة
بسعر الفائدة على الدوالر األميركي في ضوء تخفيضات مجلس
االحتياطي الفدرالي األميركي لسعر الفائدة ،بما يترتب عليه من
توفر هوامش مريحة للمحافظة على تنافسية الدينار».
وأك ��د امل�ح��اف��ظ ق��وة أوض ��اع م�ص��ارف�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة وق��درت�ه��ا على
م�ق��اوم��ة ال�ص��دم��ات ال�خ��ارج�ي��ة ب�م��ا ي�ت��واف��ر ل��دي�ه��ا م��ن م�ص��دات
مالية قوية تعكسها سالمة مؤشراتها املالية ومتانتها ،مشيرا
إلى أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة االقتصاد
ال��وط�ن��ي ب�ك�ف��اءة ع��ال�ي��ة ح�ت��ى ف��ي ظ��ل أوض ��اع ض��اغ�ط��ة ،وأخ �ذًا
بعني االعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم الستقرار
القطاع املصرفي وم��ن ثم تعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار
الكويتي.
وأوض � ��ح امل �ح��اف��ظ أن ق� ��وة ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ق ��د ت� �ع ��ززت نتيجة
حصافة السياسات النقدية والرقابية التي يطبقها بنك الكويت
املركزي ،والتي تتمثل أهم ثوابتها في تطبيق سياسة سعر صرف
مستقرة ،مع تحديد أسعار الفائدة املالئمة لألوضاع االقتصادية
املحلية ،وتنظيم مستويات السيولة ،باإلضافة إلى تدعيم القواعد
الرأسمالية للبنوك وبناء املخصصات االحترازية واملصدات املالية
ال��رق��اب�ي��ة ،وه ��ذا م��ا تشيد ب��ه ت�ق��اري��ر بعثة خ �ب��راء ص �ن��دوق النقد
الدولي ووكاالت التصنيف العاملية.
واختتم املحافظ تصريحه م��ؤك��دا أن بنك الكويت امل��رك��زي يتابع
بيقظة التطورات االقتصادية العاملية ،ويرصد انعكاساتها على
أداء األس��واق املحلية والوضع املصرفي ،وأن��ه لن يتردد في اتخاذ
ال�ت��داب�ي��ر امل�ن��اس�ب��ة ع�ل��ى صعيد تطبيق أدوات ال�س�ي��اس��ة النقدية،
وأدوات السياسة الرقابية م��ن أج��ل ترسيخ دع��ائ��م املحافظة على
االس�ت�ق��رار النقدي واالس�ت�ق��رار امل��ال��ي .ووص�ف��ت م�ص��ادر مالية ما
يقوم به «املركزي» بانه عبارة عن جرعة دعم لالقتصاد كي يصمد
في هذه االزمة املزدوجة:انخفاض النفط وتفشي كورونا.

إغالق مجمعات
«العقارات المتحدة»:
مجمع المارينا
االستثنائية
أف��ادت شركة العقارات املتحدة بأنه نظرًا للظروف
ّ
ال�ت��ي تمر بها ال �ب�لاد ،وب�ن��اء على ق��رار مجلس ال� ��وزراء املتعلق
ب��إغ�لاق ك��ل امل�ج�م�ع��ات وامل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة مل�ن��ع ان�ت�ش��ار ف�ي��روس
كورونا املستجد ،فقد تم إغالق مجمع املارينا والواجهة البحرية
مؤقتًا وحتى إشعار آخر.
وأضافت في بيان للبورصة :وملا كان لذلك تأثير على املستثمرين
ف��ي مجمع امل��اري�ن��ا ،فقد ت�ق��رر خفض القيمة اإلي�ج��اري��ة لبعض
املستثمرين ملدة شهرين وإعفاء البعض اآلخر ملدة شهر.
وأوضحت أن أثر التخفيض واإلعفاء غير جوهري على املركز
امل��ال��ي ،لكن اإلغ�لاق الكلي س��وف يكون له أث��ر مالي سلبي على
إيرادات املجمع يتعذر تحديده في الوقت الحالي.

 ..و«أبراج» ّ
تخفض إيجارات برج كيبكو
من منطلق املسؤولية العامة ،أعلنت شركة أبراج املتحدة القابضة
وبتوجيهات مباشرة من شركة العقارات املتحدة ال��ذراع العقارية
ملجموعة مشاريع الكويت القابضة كيبكو عن قرار رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي أحمد السميط بعمل تخفيض ف��وري
ألسعار إيجارات عمالء قطاع التجزئة في برج كيبكو وبرج املدينة
ناد صحي) وذلك لشهري مارس وأبريل.
(مطاعم ٍ -
مقاه  -محال ٍ -

«أعيان» :الجهراء مول ومجمع يال
أعلنت ش��رك��ة أع�ي��ان ل�لإج��ارة واالس�ت�ث�م��ار ،ع��ن إغ�ل�اق ك��ل من:
«ال�ج�ه��راء م��ول» امل�م�ل��وك لشركة ب��واب��ة ال�ش��رق العقارية التابعة
وامل�م�ل��وك��ة بنسبة  ،%100وإغ�ل�اق ع�ق��ار «مجمع ي��ال» اململوك
لشركة أعيان العقارية التابعة واململوكة بنسبة  ،%57.78وذلك
مؤقتًا لحني إشعار آخر.

«التجارية» :سيمفوني
والرحاب والبوليفارد
قالت الشركة التجارية العقارية :بناء على ق��رار مجلس ال��وزراء
الصادر بتاريخ  14م��ارس الجاري ،واملتضمن إغ�لاق كل املراكز
التجارية ومراكز التسوق ،قامت الشركة بإغالق مراكز التسوق
في برج التجارية ومجمع السيمفوني ،ومجمع الداين زون.
وأض ��اف ��ت ف ��ي ب �ي��ان ل �ل �ب��ورص��ة :إن ��ه ت ��م إغ�ل��اق م ��راك ��ز ال�ت�س��وق
ف��ي مجمع ال��رح��اب امل�م�ل��وك إلح��دى ال�ش��رك��ات التابعة (امل�ت��اج��رة
العقارية) ،وكذلك منتزه ومجمع البوليفارد اململوك لشركة الساملية
غروب لتنمية املشاريع التابعة ،بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.

«األرجان» :مجمع أرجانيا
قالت شركة األرجان العاملية العقارية :إنها قامت بإغالق مجمع
أرج��ان �ي��ا ال��واق��ع ف��ي منطقة ال�ش��وي��خ إض��اف��ة إل��ى ب�ع��ض امل�ح��ال
املتواجدة في بعض مشاريع الشركة ،وذلك بشكل مؤقت وحتى
إشعار آخر.

سندات ّ
وتورق

ّ
تعزز انسياب التدفقات النقدية
إجراءات
في قطاعات االقتصاد ..وتحافظ
على جاذبية الدينار

بـ 290مليون دينار

الهاشل :أوضاع مصارفنا الوطنية قوية..
وقادرة على مقاومة الصدمات الخارجية
نتابع بيقظة التطورات االقتصادية
العالمية ..ونرصد انعكاساتها
على أداء األسواق المحلية

محمد الهاشل

أعلن بنك الكويت املركزي
أم � ��س ت �خ �ص �ي��ص إص � ��دار
س� � �ن � ��دات وت � � � � � ّ�ورق ب �ق �ي �م��ة
إجمالية بلغت  290مليون
دينار .وقال «املركزي» في
بيان تلقت سبقلا نسخة
منه ام��س ان أج��ل االص��دار
ثالثة شهور وبمعدل عائد
.%2.250
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عبر تدابير «سخية» طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي

أميركا تفتح صنابير التريليونات من الدوالرات
■ خفض معدالت الفائدة لما بین صفر و 0.25في المئة
أعلن االحتياطي الفدرالي األميركي «المصرف
المركزي» مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز
الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضا
معدّ الت الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر،
على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا،
وبذلك يكون االحتياطي الفدرالي قد ّ
خفض
معدّ ل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل
من أسبوعين ،وقال في بیان إنه خفض نطاق
الفائدة لما بین صفر و 0.25في المئة ،وهو
المعدّ ل الذي كان محدّ دا قبل أزمة عام 2008
ّ
متعهدا إبقاءها عند هذا
المالية العالمية،
المعدّ ل إلى حين التأكد من تخطي االقتصاد
تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأعلن االحتياطي الفدرالي شراء سندات خزينة
بقيمة  500مليار دوالر وسندات رهن عقاري
بقيمة مئتي مليار دوالر ،وفتح باب إقراض
المصارف ّ
لحثها على مساعدة الشركات واألفراد
في تخطي تداعيات كورونا .كما رفع المركزي
األميركي قيودا كان يفرضها للسماح للمصارف
باستخدام األموال االحتياطية ،وسيتعاون
المركزي األميركي مع عدد من المصارف المركزية
العالمية لضمان توفر السيولة النقدية الكافية
منسقة مع المصرف
ّ
لألنظمة المالية في خطوة
المركزي األوروبي والمصارف المركزية في
إنكلترا واليابان وكندا وسويسرا .وسارع ترامب
لإلشادة بتدابير االحتياطي الفدرالي ،وقال خالل
اجتماع مع خلية مكافحة فيروس كورونا إن
قرارات المصرف المركزي مذهلة ،وأضاف الرئيس
األميركي «ما حصل للتو أمر مذهل» ،مؤكدا
أنه «سعيد للغاية ،لم أتوقع ذلك ،وأنا أحب
المفاجآت»( .رويترز ،أ ف ب ،ووكاالت)

دهشة من هبوط بورصة وول ستريت في مستهل تداوالت أمس رغم تدابير الفدرالي التحفيزية (ا ف ب )

األسواق األميركية تتجاهل قرارات «الفدرالي»

مؤشر« »S&P 500يتراجع %8
لم يسهم خفض «الفدرالي» األميركي معدالت أن ي�ت��راج��ع م��ؤش��ر «س�ت��ان��درد آن��د ب��ورز »500
ال� �ف ��ائ ��دة إل � ��ى م �س �ت��وي��ات ص �ف��ري��ة ف ��ي إن �ق��اذ بنحو  10في املئة في األشهر الثالثة املقبلة إلى
األس� �ه ��م األم� �ي ��رك� �ي ��ة م ��ن ال� �ه� �ب ��وط ،إذ ت��راج��ع  2450نقطة .وأضاف أنه إذا تفاقمت التداعيات
مؤشر ستاندرد آند بورز  500ثمانية في املئة االقتصادية من تفشي فيروس كورونا ،فيمكن
ع�ن��د االف�ت�ت��اح أم��س ،وه��و م��ا دف��ع إل��ى تعليق أن تتسبب املوجة البيعية الحالية في هبوط
ت �ل �ق��ائ��ي ل� �ل� �ت ��داول  15دق �ي �ق��ة ع �ل��ى م ��ؤش ��رات األسهم األميركية بنحو  26في املئة مقارنة مع
األس �ه��م ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ث�لاث��ة ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة في إغ�ل�اق ي��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي ،ل�ي�ت��راج��ع مؤشر
ستة أي��ام .وف��ي غضون ذل��ك ،هبط املؤشر داو «ستاندرد آند بورز  »500إلى  2000نقطة.
ج��ون��ز ال�ص�ن��اع��ي 2250.46
وت �ع �ت �ب��ر ه � ��ذه ال �ت��وق �ع��ات
ال � �ح ��ال � �ي ��ة ب � �ش� ��أن األس � �ه ��م
نقطة ب�م��ا ي�ع��ادل  9.71في «غولدمان ساكس»:
امل�ئ��ة إل��ى  20935.16نقطة،
األم �ي ��رك �ي ��ة  20ب��امل �ئ��ة أق��ل
وف�ت��ح س�ت��ان��درد آن��د ب��ورز األسهم األميركية
م��ن ال �ق��اع ال ��ذي ت��وق�ع��ه في
م� �ت ��راج� �ع ��ا  220.55ن �ق �ط��ة
األس�ب��وع امل��اض��ي .ويتوقع
لم تصل
أو  8.14ف��ي امل �ئ��ة ل�ي�س�ج��ل
«كوستني» أن يؤدي تفشي
إلى القاع بعد
 2490.47ن�ق�ط��ة ،وانخفض
فيروس كورونا إلى إلحاق
امل� ��ؤش� ��ر ن � ��اس � ��داك امل �ج �م��ع
ال� �ض ��رر ب ��أرب ��اح ال �ش��رك��ات
 482.15ن�ق�ط��ة أو  6.12ف��ي امل�ئ��ة إل��ى  7392.73وك��ذل��ك االق�ت�ص��اد إل��ى درج��ة غير متوقعة ،مع
نقطة.
ت��داف��ع ال �ح �ك��وم��ات الح �ت ��واء ت�ف�ش��ي ال �ك��ورون��ا
ّ
إل ��ى ذل� ��ك ،ح� ��ذر ب �ن��ك «غ��ول��دم��ان س��اك��س» م��ن وإجبار الشركات على تعطيل أعمالها.
أن م��ؤش��ر «س�ت��ان��درد آن��د ب��ورز  »500لألسهم وأضاف أن املزيج من أحجام التداول الخفيفة
األميركية لم يصل إلى القاع بعد ،رغم املوجة وح ��االت ع��دم ال�ي�ق�ين امل��رت�ف�ع��ة وات �خ��اذ امل��راك��ز
البيعية الحالية في األسواق العاملية.
ال �ش��رائ �ي��ة ي�م�ك��ن أن ي ��ؤدي ال ��ى ه �ب��وط م��ؤش��ر
وقال استراتيجي األسهم األميركية في البنك «س �ت��ان��درد آن ��د ب� ��ورز  »500أدن� ��ى ت�ق��دي��رات�ن��ا
االس� �ت� �ث� �م ��اري دي �ف �ي��د ك��وس �ت�ي�ن خ�ل��ال م��ذك��رة األس��اس �ي��ة وال �ب��ال �غ��ة  2450ن�ق�ط��ة ل�ي�ص��ل إل��ى
بحثية نقلتها وكالة بلومبيرغ إنه من املرجح  2000نقطة.

الدوالر ينخفض مقابل مجموعة عمالت
ان� �خ� �ف ��ض ال � � � ��دوالر أم� � ��ام م �ج �م��وع��ة واس� �ع ��ة
ّ
ال �ن �ط��اق م ��ن ال �ع �م�ل�ات أم ��س ب �ع��د أن خ��ف��ض
م� �ج� �ل ��س االح � �ت � �ي� ��اط� ��ي االت� � � �ح � � ��ادي أس � �ع� ��ار
ال�ف��ائ��دة م��رة أخ��رى بشكل م�ف��اج��ئ ،وات�خ��ذت
ب� �ن ��وك م ��رك ��زي ��ة ك� �ب ��رى خ � �ط� ��وات ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف
م��ن ن�ق��ص ال ��دوالر وت��وف�ي��ر س�ي��ول��ة إض��اف�ي��ة،
وت �ت �ن��ام��ى ال �ض �غ��وط ع �ل��ى ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة
للتدخل إلعادة الهدوء لألسواق املالية التي
اض �ط��رب��ت ب�ف�ع��ل أزم� ��ة م�ت�ف��اق�م��ة ن��اج �م��ة عن
ان�ت�ش��ار ف�ي��روس ك��ورون��ا .وق��ال ب�ن��ك ال�ي��اب��ان
امل ��رك ��زي ف ��ي اج �ت �م��اع ط� ��ارئ إن ��ه س�ي�ش�ت��ري
امل � ��زي � ��د م � ��ن س� � �ن � ��دات ال� � �ش � ��رك � ��ات وال � ��دي � ��ون

التجارية ويؤسس برنامجا جديدا إلقراض
ال�ش��رك��ات لينضم ب��ذل��ك إلج ��راء ات استجابة
عاملية النتشار املرض .وهبط الدوالر  1.2في
امل �ئ��ة إل��ى  106.70ي��ن أم��س ل�ي�ف��اق��م خ�س��ائ��ره
بعد ق��رارات امل��رك��زي الياباني ،كما انخفض
ال � ��دوالر أي �ض��ا م �ق��اب��ل ال �ج �ن �ي��ة االس�ت��رل�ي�ن��ي
بنسبة  0.4في املئة إل��ى  1.2338دوالر ،لكنه
ّ ً
مسجال
ل��م يشهد ت�غ�ي��را ي��ذك��ر أم��ام ال �ي��ورو،
 1.1126دوالر ،وت ��راج ��ع ال � � ��دوالر  0.15ف��ي
املئة إل��ى  0.9493فرنك سويسري ،وف��ي البر
ال��رئ�ي�س��ي ال�ص�ي�ن��ي ارت �ف��ع ال �ي��وان ق�ل�ي�لا إل��ى
 6.9910دوالرات.

أسهم القارة العجوز ..تتهاوى
الفدرالي يتعهد بإبقاء الفائدة
عند مستويات منخفضة
لتجاوز تداعيات «كورونا»
ترامب معلقاً:
لم أتوقع ذلك
وأنا أحب المفاجآت..
القرار مذهل

مؤشر ستوكس  600يهبط ألدنى
مستوى منذ 2013
ت �ه��اوت األس �ه��م األوروب� �ي ��ة أم ��س االث �ن�ي�ن م��ع
ت� �ن ��ام ��ي وب � � ��اء ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا ف� ��ي م �ع �ظ��م
أوروب � � ��ا ف ��ي ح�ي�ن ف �ش �ل��ت إج � � ��راء ات ال�ت�ي�س�ي��ر
ال�ن�ق��دي ل�ل�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة ال�ع��امل�ي��ة ف��ي طمأنة
املستثمرين بشأن تصاعد الضرر االقتصادي،
ونزل املؤشر ستوكس  600لألسهم األوروبية
 4.5ب��امل�ئ��ة ألق ��ل م�س�ت��وى م�ن��ذ  2013وه�ب�ط��ت
البورصات في فرنسا وإسبانيا مع انضمام
ال �ب �ل��دي��ن إلي �ط��ال �ي��ا ف��ي ت�ط�ب�ي��ق إغ �ل�اق محلي

ل�ل�أن �ش �ط��ة .ون ��زل ��ت ال �ع �ق��ود اآلج� �ل ��ة ل�ل�م��ؤش��ر
س �ت��ان��درد آن��د ب ��ورز  500ب �م �ق��دار  4.77ب��امل�ئ��ة
للحد األقصى املسموح به للهبوط يوميا بعد
استئناف التداول مساء أول من أمس.
وتبعت أسهم الطاقة االتجاه النزولي ألسعار
ال � �ن � �ف ��ط ،ب �ي �ن �م��ا ك� ��ان� ��ت ش ��رك� �ت ��ا آي.إي� � ��ه.ج� � ��ي
املالكة إلي��زي ج��ت وإي��ر ف��ران��س-ك�ي��ه.إل.إم بني
أك �ب��ر ال�خ��اس��ري��ن ع�ل��ى امل��ؤش��ر س�ت��وك��س .600
(رويترز)

وسط موجة بيعية سيطرت على األسواق

ً
دوالرا  ..والفضة تتراجع %11
الذهب يفقد 60

الفدرالي األميركي يطلق
ً
ً
تحفيزيا بقيمة
برنامجا

700
مليار دوالر

شراء سندات خزينة

بـ 500
مليار دوالر

ت �ح��ول ال��ذه��ب إل��ى خ�س��ائ��ر ح ��ادة ع��امل�ي��ًا ليفقد
نحو  60دوالرًا م��ن قيمته خ�لال تعامالت أمس
اإلث�ن�ين ،وس��ط موجة بيعية في أس��واق األسهم
العاملية بعد قرار خفض الفائدة األميركية.
وف��ي وق��ت مبكر م��ن التعامالت ،استفاد املعدن
األصفر بقوة من قرار بنك االحتياطي الفدرالي
امل� �ف ��اج ��ئ ب �خ �ف��ض م� �ع ��دل ال� �ف ��ائ ��دة مل �س �ت��وي��ات
م��ا ب�ع��د األزم ��ة امل��ال �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
خ� �س ��ائ ��ر ال � � � ��دوالر وال � �ع � �ق� ��ود اآلج � �ل� ��ة ل�ل�أس �ه��م.

وتراجعت أسعار الفضة بأكثر من  11في املئة
خ�ل�ال ت �ع��ام�لات ،وس��ط م��وج��ة ب�ي�ع�ي��ة ملحوظة
س �ي �ط��رت ع �ل��ى أس� � ��واق امل � �ع ��ادن رغ� ��م امل �ك��اس��ب
ف��ي ال�ت��داوالت املبكرة وق��رارات البنوك املركزية
الكبرى .وتحول أداء أسواق املعادن من النطاق
األخ �ض��ر إل ��ى ن �ظ �ي��ره األح �م��ر ب �ع��د س��اع��ات من
ب��دء ت��داوالت األس�ب��وع ال�ج��اري ،رغ��م اإلج��راء ات
ال �ت �ح �ف �ي��زي��ة ال� �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا ال �ب �ن ��وك امل��رك��زي��ة
الكبرى.

تراجع حاد لألسهم اآلسيوية
استهلت األسهم اآلسيوية تعامالت اإلثنني
بتراجع ح��اد ،بسبب استمرار املخاوف من
ال �ت��داع �ي��ات االق �ت �ص��ادي��ة الن �ت �ش��ار ف �ي��روس
ك� ��ورون� ��ا امل� �س� �ت� �ج ��د ،رغ � ��م ق� � � ��رارات ال �ب �ن��وك
املركزية.
ون��زل��ت األس�ه��م اليابانية ألق��ل مستوى في
ث�لاث��ة أع ��وام ون�ص��ف ال �ع��ام م��ع ف�ش��ل تعهد
اليابان بدعم الشراء في صناديق املؤشرات
امل �ت��داول��ة ف��ي ال �ب��ورص��ة مل �ث �ل��ي امل �س �ت��وي��ات
ال� �ح ��ال� �ي ��ة ف � ��ي ت� �ه ��دئ ��ة ق� �ل ��ق امل �س �ت �ث �م��ري��ن.

وهبطت م��ؤش��رات األس�ه��م الصينية ،حيث
ان �خ �ف��ض م ��ؤش ��ر ش �ن �غ �ه��اي امل ��رك ��ب ب�ن�ح��و
 3.4ف��ي امل�ئ��ة إل��ى  2789.25نقطة ،كما هبط
م��ؤش��ر «س� � � ��ي.إس.أي  »300ب �ن �ح��و  4.3ف��ي
ً
املئة ،مسجال  3727.8نقطة .وتراجع مؤشر
«ه ��ان ��غ س �ي �ن��غ» ف ��ي ب ��ورص ��ة ه ��ون ��غ ك��ون��غ
بأكثر من  4في املئة لينهي التعامالت عند
م�س�ت��وى  23063.6ن�ق�ط��ة ،وان�خ�ف��ض مؤشر
«كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 3.2
في املئة ليغلق عند  1714.9نقطة.

 ..ورهن عقاري

ً
دوالرا
النفط يهبط  ..% 9و«برنت» دون 31
تراجع سعر خام برنت املرجعي امس بأكثر من تسعة باملئة ليبلغ أقل مستوى له منذ أربع
ّ
سنوات ،على خلفية املخاوف من تأثر الطلب بوباء كوفيد  19 -العاملي.
وأظهرت التعامالت أن سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو تراجع إلى 30.56
دوالرا للبرميل ،وه��و أق��ل مستوى منذ ف�ب��راي��ر  ،2016بينما تضغط ح��رب األس �ع��ار بني
السعودية وروسيا على السوق .الى ذل��ك ،قال غولدمان ساكس إن تحرك الواليات املتحدة
مللء احتياطيات النفط الوطنية قد ال تكون كافية لوقف هبوط األسعار عن توقعات البنك
لسعر برنت عند  30دوالرا للبرميل في الربعني الثاني والثالث في ظل حجم فائص اإلمدادات
العاملي الحالي.
وذك��ر البنك أن أعلى معدل للضخ ف��ي االحتياطي االستراتيجي بحوالي  500أل��ف برميل
يوميا أقل من الفائض العاملي الحالي البالغ ستة ماليني برميل يوميا ،وأضاف غولدمان أن
إضافة  0.8باملئة من طاقة املخزون العاملي «ضئيلة جدا ببساطة إذا صح رأينا بأن املنتجني
منخفضي التكلفة شرعوا في عملية صائبة الستعادة حصة السوق املفقودة».

بـ 200
مليار دوالر

فتح باب إقراض المصارف
للشركات واألفراد
سمح للمصارف باستخدام
األموال االحتياطية

«بيتكوين» دون  5آالف دوالر
تراجعت العمالت املشفرة خالل تعامالت أمس ،حيث هبط سعر عملة البيتكوين أدنى  5آالف
دوالر وسط موجة بيعية تضرب أسواق األصول العاملية .وجاءت هذه الخسائر الحادة بالتزامن
مع موجة بيعيه حادة تشهدها أسواق العالم إثر انتشار وباء «كورونا» وكانت األصول الرقمية
سجلت خسائر فادحة في األسبوع املاضي ،حيث تهاوى سوق العمالت املشفرة بنحو 65
مليار دوالر في غضون  48ساعة.
وتراجعت عملة «البيتكوين» بنحو  10.1باملئة لتهبط إلى مستوى  4793.32دوالرًا ،وهبطت
عملة «اإلثيريوم» بنحو  12.7باملئة مسجلة  108.68دوالرات ،كما تراجع «الريبل» بنسبة 8.2
باملئة عند مستوى  0.139دوالر ،بينما ارتفعت عملة «التيثر» بنحو  1.1باملئة ليصل إلى
مستوى  1.01دوالر .في حني تذيلت عملة «البيتكوين كاش» قائمة الخمسة الكبار بانخفاض
 10.1باملئة مسجلة مستوى  106.98دوالرات ،وخالل نفس الفترة ،تراجعت القيمة السوقية
لكل العمالت الرقمية إلى  134.75مليار دوالر ،بعد أن سجلت  151.87مليار دوالر قبل 24
ساعة.
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«اإلثنين األسود» صدع الثقة بالبنوك

تأثير «كورونا»..من التراجع االقتصادي إلى االنهيار!
باتريك جينكيز (فايننشال تايمز)
ترجمة :محمود حمدان
سؤال كبير يلوح في األفق ..نعلم أن فيروس
«كورونا» سينتشر ،ومن املحتمل أن يصيب
أغلبية السكان ح��ول العالم في وق��ت واح��د،
كما نعلم أن االضطراب االقتصادي الذي قد
يسببه يروع كل أسواق األسهم حول العالم،
ون � � ��دري أن� ��ه م ��ن ب�ي�ن ج� �ه ��ود ال �ت �غ �ل��ب ع�ل��ى
امل �خ ��اوف ،ف�ع��ل ص��ان�ع��و ال�س�ي��اس��ات األك�ث��ر
نفوذًا في العالم ما بوسعهم من إجراءات.
ما ال يعلمه أح��د  -بعد أح��د أس��وأ األسابيع
على اإلطالق في األسواق املالية  -هو ما إذا
كان فيروس «كورونا» سينتقل من الطوارئ
الصحية وما يترتب عليه من تراجع السوق
إلى انهيار مالي كامل.
في امل��رة األخيرة التي شهدت ه��ذا املستوى
م��ن ال�ت�ع�ط��ل ك��ان��ت األس � ��واق وال �ب �ن��وك مثل
«ن ��ورث�ي�ن روك» و«ب �ي��ر س �ت �ي��رن��ز» ت�ت��أرج��ح
ع �ل��ى ح��اف��ة االن �ه �ي ��ار ،وت �ع��اف��ت ل �ت �ن��ذر ع��ام
 2007بكارثة أكبر بكثير ،بحلول عام 2008
كان ال بد من إنقاذ النظام املصرفي العاملي
بتكلفة بلغت مئات املليارات من ال��دوالرات،
فيما ال يزال من املمكن الشعور بتداعياتها

التي تجعل الهروب من األسهم املصرفية عن
طريق البيع أمرًا منطقيًا في النهاية.
ً
أوال ،خ��ذ ف��ي اع �ت �ب��ارك اخ �ت �ب��ارات ال�ض�غ��ط
القوية املفترضة التي يستخدمها املنظمون
ل�ط�م��أن�ت�ن��ا ب �ش��أن أم � ��ان ال �ب �ن ��وك ،ل �ق��د ب��دت
األسبوع املاضي فجأة أكثر ضعفًا ،وينطوي
«ال �س �ي �ن��اري��و امل� �ش ��دد» ال� ��ذي ت �ع��رض��ت إل�ي��ه
م�ي��زان�ي��ات ال�ب�ن��وك ف��ي ب��داي��ة ال �ع��ام م��ن قبل
املنظمني األوروب �ي�ين على هبوط ف��ي سوق
األس � �ه ��م ب �ن �س �ب��ة  - %25وق � ��د ت ��م ت� �ج ��اوزه
ب��ال�ف�ع��ل ف��ي ال�ع��دي��د م��ن امل �ن��اط��ق .وق ��ام بنك
إن �ك �ل �ت��را ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ب��اخ �ت �ب��ار ال�ض�غ��ط
ملؤشر «فيكس» لتقلبات السوق عند الذروة
بمتوسط  41نقطة ،وقد بدا ذلك مبالغًا فيه
عندما ك��ان يحوم ح��ول  12في بداية العام،
وقد تخطى األسبوع املاضي  75نقطة.

إنقاذ النظام
المصرفي العالمي
في ّ 2008
كلف مئات
المليارات
البنك المركزي األوروبي
يطالب باستخدام
احتياطيات الصدمات
هل سنشهد انهياراً مالياً كامالً في 2020؟

السياسية واالقتصادية حول العالم.

الخبر السار
الخبر السار هو أن البنوك اليوم هي بشكل
م��وض��وع��ي أف �ض��ل ب�ك�ث�ي��ر م �م��ا ك��ان��ت عليه
ف��ي وق��ت األزم ��ة م�ن��ذ  12ع��ام��ًا ،وت��م تطبيق
ض �م��ان��ات ف��ي أع �ق��اب ع ��ام  - 2008ارت�ف�ع��ت

م �ت �ط �ل �ب��ات رأس امل � � ��ال ،وت� �م ��وي�ل�ات ن �ق��دي��ة
ت�م�ت��ص ال �ص��دم��ات وأن �ظ �م��ة رق��اب��ة أق� ��وى -
أعطت ثقة للمستثمرين في قوة البنوك.
ل� �ك ��ن ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك ع�ل��ام� ��ات ف� ��ي األس� �ب ��وع
امل��اض��ي تشير إل��ى تصدع ه��ذه الثقة ،فيوم
ال �خ �م �ي ��س ،وخ �ل ��ال أس� � ��وأ ي � ��وم ت � � ��داول ف��ي
ب��ري�ط��ان�ي��ا وأم �ي��رك��ا م�ن��ذ «اإلث �ن�ي�ن األس ��ود»

ع��ام  ،1987تراجع مؤشر البنوك «ستوكس
ي ��وروب  »600بنسبة  %14إل��ى مستوى لم
يشهده منذ أواخر عام  ،1990إذ زادت نسبة
التراجع بكثير على  %11في مجمل السوق
األوروبية.
وبالنظر إلى الضمانات في النظام ،يبدو ذلك
غير منطقي ،لكن هناك الكثير من األسباب

«بلومبيرغ» :بفعل «كورونا» وحرب األسعار

قالت وكالة بلومبيرغ إن هبوط أسعار النفط
األخير يهدد ديونًا من الدرجة االستثمارية
لشركات نفط صخري أميركية ،وال�ت��ي تبلغ
 140م �ل �ي��ار دوالر ،وق� ��د ت��دف �ع �ه��ا ال� ��ى ح��اف��ة
الهاوية مع امكانية تخفيضها الى تصنيف
«خردة».
وأض��اف��ت :أص�ي�ب��ت ص�ن��اع��ة ال�ن�ف��ط الصخري
األم �ي��رك��ي ب �ص��دم��ة م ��زدوج ��ة م ��ن «ك ��ورون ��ا»
وال �ح��رب ال�ن�ف�ط�ي��ة بي��ن ال �س �ع��ودي��ة وروس �ي��ا،
وم��ن غير امل��رج��ح ان ت�ع� ّ�وض ج�ه��ود الرئيس
االميركي دونالد ترامب في دعم اسعار النفط
ل�ض��خ م��زي��د م��ن ك�م�ي��ات ال�ن�ف��ط م��ن املنتجني
الرئيسيني في اميركا.
وقالت «بلومبيرغ» :رغم االنتعاش املتواضع
الس �ع��ار ال�ن�ف��ط ب�ع��د  2016ف��إن�ه��ا ل��م تستمر
بفعل االم� ��دادات العاملية ال��وف�ي��رة واستنفاد
ق� �ط ��اع ال� �ن� �ف ��ط ال� �ص� �خ ��ري االم � �ي ��رك ��ي ل�ص�ب��ر
ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن م�س�ت�ث�م��ري االس �ه��م م��ع ع��وائ��د
ضعيفة لفترة طويلة.
وت ��اب� �ع ��ت «ب� �ل ��وم� �ب� �ي ��رغ» :ان ه � ��ذه ال �ص��دم��ة
امل��زدوج��ة جعلت ش��رك��ات استكشاف وان�ت��اج
النفط الصخري االميركي ف��ي وض��ع أضعف
االن ،حيث ت�ح��وم اس�ع��ار نفط غ��رب تكساس
قرب  30دوالرا للبرميل ،كما ان عددا كبيرا من
الشركات النفطية االميركية تخفض االنفاق

َّ
يتوقع ارتفاع
«يو بي إس»
ديون شركات النفط الصخري
األميركية إلى  140مليار دوالر
قدر املستطاع ،ولكن يبدو ان مستثمري ديون
تلك الشركات قد اتخذوا ق��راراه��م بالتخلص
منها.
ونقلت عن جيمس سبايسر محلل في شركة
ت��ي دي س�ي�ك�ي��وري�ت�ي��ز :ب ��ات ي �ت��م ال �ن �ظ��ر ال��ى
الكثير من أسهم وسندات شركات قطاع النفط
الصخري من الدرجة االستثمارية على انها
ّ
م �ض �ط��رب��ة ،وت �ن �ط��وي ع �ل��ى م �خ��اط��ر ال�ت�خ��ل��ف
ع��ن س ��داد دي��ون �ه��ا ،م��ا س�ي��ؤث��ر ب��ال�ت��أك�ي��د في
تصنيفاتها.
وق��ال��ت :ما زال��ت الشركات النفطية املقترضة
ّ
م� ��ن ال� ��درج� ��ة االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ت � �ح� ��اول ت �ج��ن��ب
خفض تصنيفاتها ،لكن خبراء استراتيجيني
ّ
ي�ت��وق�ع��ون ع�ك��س ذل��ك؛ ف�ق��د ع��زز ب�ن��ك «ي��و بي
ّ
إس» توقعاته بان ترتفع دي��ون شركات نفط
صخري أميركية من  50مليار دوالر الى 140
مليارا ،ويرجع ذلك الى حد كبير الى الضغط
في قطاع الطاقة عامليا.

ف��ي أوق ��ات ال �ش��دة ،ك��ان امل�ن�ظ�م��ون يخففون
ال� �ق ��واع ��د ف� ��ي األش � �ه� ��ر األخ� � �ي � ��رة ،إذ خ�ف��ف
االحتياطي الفدرالي التزامات اختبار رأس
املال والسيولة والضغوط لجميع املقرضني
باستثناء أكبر  8منهم .وفي أوروبا ،يسمح
توجيه رأس املال الجديد للبنوك باستخدام

التوزيعات لمصلحة كل بنك على حدة

صدمة مزدوجة للنفط الصخري األميركي!
حسام علم الدين

استخدام االحتياطيات

وق� � � ��ال س �ب �ن �س ��ر ك� ��ات� ��ر م� �ح� �ل ��ل «ب� �ل ��وم� �ب� �ي ��رغ
ان �ت �ل �ج �ن��س» ان ه � ��ذا ال� ��رق� ��م ق� ��د ي �م �ث��ل ف�ق��ط
شركات الطاقة في اميركا الشمالية ،في حني
ان ت�ب��اط��ؤ ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة قد
ي��ؤث��ر ف��ي دي ��ون اض��اف �ي��ة ،ب�ق�ي�م��ة  320مليار
دوالر .واش ��ارت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» ال��ى ان قطاعي
االستشكاف واالن �ت��اج يشكالن ال�ج��زء األكبر
م��ن ش��رك��ات ع��ال �ي��ة امل �خ��اط��ر ف��ي ح ��ال ق��ام��ت
وك ��االت تصنيف ع��امل�ي��ة ب�خ�ف��ض تصنيفات
دي � ��ون ش ��رك ��ات ط ��اق ��ة ام �ي��رك �ي��ة ،ون �ق �ل��ت ع��ن
«كريدي سايتس» ان تدابير بعض الشركات
م �ث��ل «اوك� �س� �ي ��دن� �ت ��ل» و«اب� ��ات � �ش� ��ي» ب�خ�ف��ض
ال �ت �ك��ال �ي��ف ق ��د ت �س��اع��ده��ا ع �ل��ى ش � ��راء م��زي��د
م��ن ال��وق��ت ،لكنه ل��ن ي�ك��ون ك��اف�ي��ا؛ إذ سيبقي
حاملي سنداتها في وضع حرج.
وك��ان��ت وك��ال��ة م��ودي��ز للتصنيف االئ�ت�م��ان��ي
ّ
توقعت ان تخفض امل��زي��د م��ن ش��رك��ات النفط
وال �غ ��از م��ن ان �ف��اق �ه��ا ال��رأس �م��ال��ي وخ �ف��ض او
ت �ع �ل �ي��ق ع ��وائ ��د ارب� � ��اح االس� �ه ��م ،م ��ع ت �ض��اؤل
ّ
ال �ت��دف �ق��ات ال �ن �ق��دي��ة وه �ب��وط ف ��رص ال��وص��ول
ال��ى أس��واق رأس امل��ال ،في حني اعلنت وكالة
س �ت��ان��درد آن ��د ب� ��ورز ان �ه��ا س �ت��راج��ع ش��رك��ات
اس �ت �ش �ك��اف وان� �ت ��اج ال �ن �ف��ط م ��ن ف �ئ��ة ال��درج��ة
االستثمارية وذات العوائد املرتفعة ،متوقعة
أن ُينهي خام غرب تكساس العام الحالي عند
ّ
ً
 35دوالرًا للبرميل ،ب��دال م��ن توقعات سابقة
بـ 55دوالرًا.

اتفاقية تعاون بشأن
استحواذ بيتك على
«المتحد  -البحرين»
قال بيت التمويل الكويتي انه استكماال
لإلفصاحات السابقة والخاصة بدراسة
ب�ي�ت��ك االس �ت �ح��واذ امل�ح�ت�م��ل ع�ل��ى البنك
االه �ل��ي امل �ت �ح��د (ب �ن��ك االه �ل��ي امل �ت �ح��د -
البحرين) وفي ضوء متطلبات الجهات
ال��رق��اب �ي��ة ،ف �ق��د ت��م ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة بني
بيتك والبنك االهلي املتحد  -البحرين،
تتضمن التعاون والتنسيق بني البنكني
بشأن االستحواذ خالل الفترة املقبلة.
من جانبه ،افاد االهلي املتحد البحرين
ب��ان��ه ق��د ت��م ي��وم ام��س ت��وق�ي��ع ات �ف��اق مع
ب �ي �ت��ك ل �ت �ن �ظ �ي��م اط� ��ر ال� �ت� �ع ��اون وت� �ب ��ادل
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ب�ي�ن ال �ب �ن �ك�ي�ن ف ��ي امل��رح �ل��ة
االن� �ت� �ق ��ال� �ي ��ة ال� �س ��اب� �ق ��ة إلت � �م� ��ام ع�م�ل�ي��ة
االستحواذ املرتقبة والتي ما زالت رهنًا
ب��امل��واف�ق��ات ال��رق��اب�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة وم��واف�ق��ة
مساهمي البنكني.
وت �ن��ص االت �ف��اق �ي��ة ت �ح��دي �دًا ع�ل��ى ان اي��ة
ت��وزي �ع��ات ن �ق��دي��ة او ف ��ي ش �ك��ل اس�ه��م
م �ج��ان �ي��ة  -ي �ت��م اق� ��راره� ��ا  -ع ��ن ال �ع��ام
امل��ال��ي املنتهي ف��ي  31ديسمبر 2019
س �ت �ك��ون مل�ص�ل�ح��ة م�س��اه�م��ي ك��ل بنك
على حدة ،وان نسب التوزيعات النقدية
او في شكل اسهم مجانية لكل بنك لن
تتجاوز نسب العام السابق املنتهي في
 31ديسمبر .2018

ألغت العمل بالشيكات

«المقاصة»:
اعتماد التحويل اآللي
لألرباح النقدية
ق � ��ال � ��ت ال� � �ش � ��رك � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
ل�ل�م�ق��اص��ة :إن ��ه ج ��رى اع�ت�م��اد
خدمة التحويل اآللي لألرباح
ال � �ن � �ق� ��دي� ��ة ل � �ل � �ش� ��رك� ��ات ال� �ت ��ي
ت�ح�ت�ف��ظ امل �ق��اص��ة ب�س�ج�لات�ه��ا
وإل� � � � � �غ � � � � ��اء خ� � � ��دم� � � ��ة ط � �ب � ��اع � ��ة
الشيكات ابتداء من أرباح عام
 .٢٠١٩وت ��أت ��ي ه ��ذه ال �خ �ط��وة
في إطار استراتيجية الشركة
ل �ل �ت �ح ��ول ال ��رق� �م ��ي وس �ع �ي �ه��ا
مل� �ي� �ك� �ن ��ة ج � �م� �ي ��ع خ� ��دم� ��ات � �ه� ��ا.
وب��إم�ك��ان مساهمي الشركات
االش � � �ت� � ��راك ف � ��ي ال � �خ� ��دم� ��ة ع��ن
ط��ري��ق ال �ق �ن��وات امل �ت��اح��ة ل��دى
أي م��ن ال �ب �ن��وك امل �ش��ارك��ة ف��ي
ال� �خ ��دم ��ة .وي ��ذك ��ر أن ال �ب �ن��وك
امل � �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ال� �خ ��دم ��ة ه ��ي:
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال ��وط �ن ��ي ،ب�ي��ت
التمويل الكويتي ،التجاري،
ب� � � ��رق� � � ��ان ،ال� � �خ� � �ل� � �ي � ��ج ،ورب � � � ��ة،
ب � ��وب� � �ي � ��ان ،األه � � �ل� � ��ي امل� �ت� �ح ��د،
األهلي الكويتي ،وبنك .KIB
وأف � � � ��اد ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل�ل�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�م�ق��اص��ة
خ� � �ل � ��دون ال� �ط� �ب� �ط� �ب ��ائ ��ي ،ب ��أن
الخدمة ك��ان��ت متوفرة بشكل
اخ � �ت � �ي� ��اري خ �ل ��ال ال� �س� �ن ��وات
ال� �س ��اب� �ق ��ة وق � ��د ات � �خ� ��ذت اآلن
ق � � ��رارًا ن �ه��ائ �ي��ا ب ��أن� �ه ��ا س ��وف
ت � �ك� ��ون ال ��وس � �ي � �ل ��ة ال ��وح � �ي ��دة
ل� �ت� �ح ��وي ��ل األرب� � � � ��اح ال �ن �ق ��دي ��ة
ل�ج�م�ي��ع ال �ش��رك��ات اب �ت��داء من
أرب� � ��اح ع� ��ام  .٢٠١٩وأض � ��اف:
«ن � �س � �ع ��ى ل� �ل� �ت� �ح ��ول ال ��رق� �م ��ي
ل� �ج� �م� �ي ��ع ال � � �خ � ��دم � ��ات ل ��دي� �ن ��ا
وق��د ن�ج�ح�ن��ا م��ؤخ��را بميكنة
ع �م �ل �ي��ات االك �ت �ت��اب م��ن خ�لال
ن� �ظ ��ام  IPO Kuwaitوال � ��ذي
الق��ى ن�ج��اح��ًا ك�ب�ي��رًا م��ن خ�لال
االك� �ت� �ت ��اب ��ات ال� �ت ��ي ت� �م ��ت م��ن
خالله».

أشكال الدين ،وليس فقط األسهم ،كجزء من
حسابات رأس املال.
ك �م��ا أن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ل ��م ت �ط �ب��ق أب� �دًا
م �ع��اي �ي��ر ع ��امل �ي ��ة مل� ��ا ي �س �م��ى ب��االح �ت �ي��اط��ي
ال��رأس �م��ال��ي امل ��واج ��ه ل�ل�ت�ق�ل�ب��ات ال� ��دوري� ��ة -
احتياطيات إضافية تستخدم ف��ي األوق��ات
ال �ص �ع �ب ��ة .ب �ع ��ض ال � � � ��دول ،م �ث ��ل ب��ري �ط��ان �ي��ا
وق�ل�ي��ل م��ن ال ��دول األوروب �ي��ة األخ ��رى لديها
اح �ت �ي��اط �ي��ات ل �ل �ص��دم��ات .وم ��ن امل�ن�ط�ق��ي أن
بنك إنكلترا وال�ب�ن��ك امل��رك��زي األوروب ��ي قال
األسبوع املاضي إنه يجب اإلفراج عنها اآلن،
ما يوفر املزيد من القدرة على اإلقراض .لكن
ه��ذه االحتياطيات ل��م تكن كبيرة أب �دًا .وقد
تختفي قبل وق��ت ط��وي��ل م��ن معرفة إل��ى أي
مدى ستسوء هذه األزمة.
ال يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيتأثر
املقرضون بتأثير فيروس «كورونا» ،وتراهن
ال�ب�ن��وك اآلن على أن ميزانياتها حاليًا أقل
بكثير مما ك��ان��ت عليه قبل ع��ام  ،2008لكن
صناديق التحوط ومديري األصول األخرى
ه��م م��ن امل�ق�ت��رض�ين ال �ك �ب��ار م��ن ال �ب �ن��وك .في
ال��وق��ت ذات ��ه ،ف��إن ش��رك��ات النفط والخطوط
الجوية وقطاعي الضيافة والرعاية الصحية
قامت بسحب خطوط ائتمان عاجلة.
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«كورونا» تكشف زيف التضامن األوروبي

ً
الكمامات تشعل حربا بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا
بينما تحولت أوروبا الى بؤرة جديدة لفيروس «كورونا»،
اندلعت حرب خفية بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا على
خلفية الكمامات الطبية ،بعد أن دعت المفوضية
األوروبية كال من باريس وبرلين إلى تقاسم مخزونهما
من الكمامات مع دول أخرى ،بالتزامن مع قرار باريس
وبرلين قبل سبعة أيام على المحافظة على مخزونهما
من المواد الطبية كالكمامات والقفازات على
أراضيهما ،لتنجح المفوضية األوروبية بعد تدهور الوضع
في إيطاليا في ردهما عن قرارهما.
سليمة لبال
دفع انهيار النظام الصحي في إيطاليا االتحاد
األوروبي إلى التحرك ،في البداية ألن القرارين
اللذين اتخذتهما باريس وبرلني يتعارضان
مع أهم املبادئ األساسية التي تحكم السوق
الداخلي لالتحاد األوروب ��ي ،وه��و حق حرية
التنقل للبضائع وأيضا ألن الدولتني تملكان
ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن امل ��واد الطبية املستخدمة
في الوقاية والحماية ،فبينما راكمت فرنسا
مخزونات استراتيجية ،تصنع أملانيا كميات
كبرى وعلى أرضها يوجد مركز توزيع أكبر
منتج أميركي للكمامات الطبية.

مبادئ االتحاد األوروبي
ق� � ��ال م � �ص� ��در أوروب � � � � ��ي ل �ص �ح �ي �ف��ة ل ��وم ��ون ��د
الفرنسية إن فرنسا كانت ترغب في محاربة
امل�ض��ارب��ة واالح�ت�ف��اظ بالكمامات لطواقمها
الطبية والباحثني ف��ي املختبرات وامل��رض��ى،
وأم��ا أملانيا فقد ق��ررت االح�ت�ف��اظ بكماماتها
ع�ل��ى أراض �ي �ه��ا ول�ك�ن�ه��ا ل��م تمنع أي��ا ك��ان من
تخزين الكمامات.
وي � �ق� ��ول امل � �ص� ��در إن ال ��وض� �ع�ي�ن م �خ �ت �ل �ف��ان،
ل �ك��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر ب��روك �س��ل واح � ��دة ،وه ��ي أن
ق��رار تخزين ال�ك�م��ام��ات الفرنسي وق ��رار منع

ال�ت�ص��دي��ر األمل ��ان ��ي غ�ي��ر م�ق�ب��ول�ين ت �م��ام��ا ،ما
دع ��ا امل �ف��وض��ة االوروب� �ي ��ة أورس � ��وال ف ��ون دي��ر
ليني املتهمة ب��ال�لام�ب��االة ت�ج��اه امل��أس��اة التي
تعيشها إي�ط��ال�ي��ا ،ب��ال�ت��دخ��ل ل�ح��ل ه��ذا امللف
شخصيا.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ات �ص��ل م �ف��وض ال �س��وق ال��داخ�ل��ي
تيري بريتون بالشركات للتعرف على قدراتها
االنتاجية وال�ت��أك��د م��ن حجم مخزونها ،كما
تمت مناقشة املوضوع يوم  6مارس الجاري
خ�ل��ال اج �ت �م��اع اس �ت �ث �ن��ائ��ي ل � � ��وزراء ال�ص�ح��ة
األوروب� �ي�ي�ن ف��ي ب��روك �س��ل ،ول �ك��ن امل �ق��ال ال��ذي
نشره السفير اإليطالي لدى االتحاد األوروبي
موريزيو م��اس��اري على موقع بوليتيكو في
 10مارس هو ما ّ
سرع األمور.
ف �ق��د روى ال��دب �ل��وم��اس��ي ب� ��أن ب �ل��اده ط�ل�ب��ت
ك �م��ام��ات م��ن ش��رك��ائ�ه��ا ول�ك�ن�ه��ا ل��م ت�ف�ل��ح في
ال�ح�ص��ول على ش��يء وأن ال�ص�ين ه��ي ال��دول��ة
الوحيدة التي ّ
ردت ،وكتب «هذا ليس مؤشرا
جيدا في ما يخص التضامن األوروبي».
وس�ع��ت ال �ص�ين ،ال�ت��ي ي�ب��دو أن�ه��ا نجحت في
مواجهة الوباء ،وفق «لوموند» ،إلى أن يكون
ل�ت�ص��رف�ه��ا ب��ال��غ األث� ��ر ،ف�ف��ي م �س��اء الخميس
ّ
امل� ��اض� ��ي ح ��ط ��ت ط� ��ائ� ��رة م� ��ن ن � ��وع اي ��رب ��اص
أي  350ف ��ي م �ط��ار ف�ي��وم�ي�س�ي�ن��و ق ��ادم ��ة من
شنغهاي وعلى متنها أجهزة تنفس وأجهزة

باريس تتحجج بمحاربة
المضاربة ..وبرلين تحتفظ
بمخزونها
بكين تهب لنجدة روما..
وسط امتناع وخذالن
األوروبيين
حق حرية التنقل للبضائع
مبدأ أساسي يحكم
السوق األوروبي
القارة العجوز في سباق مع الزمن ضد وباء كورونا

تخطيط القلب وبضعة ماليني من الكمامات،
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى م �ع��دات ط�ب�ي��ة أخ� ��رى وف��ره��ا
الصليب األحمر الصيني وأيضا تسعة أطباء
م �خ �ت �ص�ين ص �ي �ن �ي�ين ش� ��ارك� ��وا ف ��ي م�ك��اف�ح��ة
فيروس «كورونا» في الصني.
ول � � � � ��دى وص � � � � ��ول ال� � � �ط � � ��ائ � � ��رة ،ش � �ك� ��ر رئ� �ي ��س
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة اإلي �ط��ال �ي��ة ل��وي �ج��ي دي م��اي��و
ب �ح��رارة ال�س�ل�ط��ات ال�ص�ي�ن�ي��ة ،وق ��ال «ه ��ذا ما
نسميه ت�ض��ام�ن��ا وأن ��ا م�ت��أك��د م��ن أن دف�ع��ات
أخرى ستصل ،لسنا وحدنا ،هناك أشخاص
في العالم يرغبون في مساعدة إيطاليا» ،في
إش ��ارة ضمنية ال��ى ع��دم اس�ت�ج��اب��ة ال�ش��رك��اء
األوروبيني للنداء الذي أطلقته إيطاليا.

ردود فعل متناقضة
ل��م يتغير ال��وض��ع بعد ارت�ف��اع حجم الطلب
ف ��ي ف��رن �س��ا وأمل��ان �ي��ا ع �ل��ى ال �ك �م��ام��ات ،ف�ف��ي

أمل��ان �ي��ا ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ت �ض��اع��ف ح�ج��م
طلبيات شركة مثل «غيهي ف��ارم��ا ه��ان��دال»
من الكمامات عشر مرات منذ بداية فبراير،
وه ��ي ال �ت��ي ك��ان��ت ت� ��زود ب��ال �ع��ادة أك �ث��ر م��ن
 6500صيدلية في البالد.
ون�ق�ل��ت «ل��وم��ون��د» ع��ن إدارة ال �ش��رك��ة قولها
«ال� �ي ��وم ل�س�ن��ا ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ط�ل�ب�ي��ات
الكمامات التي وصلتنا» ،بينما أملانيا أبعد
م��ن أن ت�ك��ون ب��ؤرة ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا مقارنة
بفرنسا وإيطاليا ،إذ سجلت فيها حتى اآلن
إصابة  3600حالة و 8وفيات.
واقترحت الحكومة األملانية الخميس املاضي،
حال ُوص��ف بغير امل�ج��دي ،إذ تضمن املوافقة
على تصدير مواد ومعدات الوقاية لكن تحت
بضعة ش��روط ،والجمعة أيضا أعلنت أملانيا
تغيير قرارها.
ووف��ق صحيفة «الريبوبليكا» ،فقد سمحت

أمل��ان �ي��ا ال �س �ب��ت ب ��إرس ��ال م �ل �ي��ون ك �م��ام طبي
وب �ع��ض م ��واد ال��وق��اي��ة إل ��ى إي�ط��ال�ي��ا ،وك��ان��ت
ث�لاث دول أخ��رى أخ�ط��رت االت �ح��اد األوروب ��ي
بنيتها تصدير مواد ومعدات الوقاية الطبية
وه��ي جمهورية التشيك وبلغاريا وإيطاليا
ودول أخ��رى مثل ب��ول�ن��دا ال�ت��ي تعتزم اتخاذ
القرار ذاته.
وأمام سلسلة املواقف املتناقضة هذه ووعود
ال �ت �ض��ام��ن ال �ت ��ي أع �ل �ن �ه��ا ك ��ل م ��ن إي �م��ان��وي��ل
م ��اك ��رون وأن �ج �ي�لا م �ي��رك��ل ،ق� ��ررت امل�ف��وض�ي��ة
األوروب�ي��ة التدخل ،ففي يوم الجمعة املاضي
عبرت املفوضة األوروب �ي��ة ف��ون دي��ر ليني عن
أسفها ألن دوال أعضاء في االتحاد األوروبي
م �ن �ع��ت ت �ج �ه �ي��زات ط �ب �ي��ة م ��ن ال� ��وص� ��ول ال��ى
امل��رض��ى واألط �ب��اء ال��ذي��ن ه��م ف��ي ح��اج��ة إليها
في هذا الوقت الذي يبدو فيه التضامن أكثر
من ضروري.

بروكسل تتدخل
ط �ل �ب��ت ب ��روك� �س ��ل م ��ن ف��رن �س��ا
وأمل� ��ان � �ي� ��ا م� ��راج � �ع� ��ة ق ��راره� �م ��ا
وال� � � �س� � � �م � � ��اح ب � �ت � �ن � �ق� ��ل امل � � � � ��واد
ال�ط�ب�ي��ة ف��ي االت �ح ��اد األوروب� ��ي
ل�ل�اس �ت �ج��اب��ة ل �ح��اج��ة دول� � ��ة أو
أخ � � � ��رى ،وق � � ��ال أح� � ��د م��وظ �ف��ي
االت � �ح� ��اد األوروب� � � ��ي ل�ص�ح�ي�ف��ة
ل ��وم ��ون ��د «م � ��ن امل� �م� �ك ��ن ف ��رض
ح �ظ��ر ع �ل��ى ال� �ت� �ص ��دي ��ر ،ول �ك��ن
ي �ن �ب �غ��ي أن ي �ت��م م �ن��ح األول ��وي ��ة
ألول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ي �ت �ع��ام �ل��ون م��ع
املرضى في كل أوروبا».

تحظى بزيادة الطلب بشكل مضاعف حالياً

وظائف الرعاية الصحية ..مقاومة للركود!
بعد إعالن منظمة الصحة العالمية رسميا ً أن فيروس
كورونا قد تحول إلي وباء عالمي ،يقول خبراء :مثل هذه
األخبار قد تتسبب بمشاكل لبعض الوظائف األميركية
أكثر من غيرها ،حيث تم إلغاء األحداث الثقافية والرياضية
الكبرى في جميع أنحاء البالد ،وعم الظالم مسارح
برودواي على أمل استئناف العروض المسرحية في 13
أبريل ،بحسب منظمة أصحاب المسرح والمنتجين.
في المقابل ،من المرجح أن يواجه موظفو الرعاية
الصحية زيادة في الطلب على التوظيف ،فقبل انتشار
الفيروس ،كان هناك بالفعل نقص بما يزيد على مليون
وظيفة في مجال الرعاية الصحية ،وفقا ً لبيانات صادرة عن
شركة بيونينغ غالس تكنولوجيز .وفي أجزاء من إيطاليا،
ُيطلب من األطباء المتقاعدين العودة إلى العمل.
إيمان عطية
ي�ع�م��ل ح��ال�ي��ًا ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة 16.5
مليون عامل في مجال الرعاية الصحية.
وب� �ح� �ل ��ول ع � ��ام  2028ت �ت ��وق ��ع ش ��رك ��ة BL
زي ��ادة م��ا ي �ق��رب م��ن  2م�ل�ي��ون وظ�ي�ف��ة في
ه ��ذا امل �ج��ال .وك �م��ا ت �ق��ول غ��ول��د« :وظ��ائ��ف
ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة أث�ب�ت��ت خ�ل�ال ال�س�ن��وات
العشر إلى العشرين املاضية إنها مقاومة
للركود».
وكان موقع  Glassdoorنشر مؤخرًا بيانات
ت�ب��رز ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي ش�ه��دت طلبًا متزايدًا
م�ن��ذ ان� ��دالع أزم ��ة ك ��ورون ��ا .وق��ال��ت ال�ش��رك��ة
إن «ال� � ��زي� � ��ادة ف� ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ذات ال �ص �ل��ة
بالفيروسات مرتبطة باملناطق التي يكون
فيها تفشي امل ��رض أك�ث��ر ب� ��روزًا ،بحيث إن
خ�م��س والي� ��ات ش�ك�ل��ت م��ان�س�ب�ت��ه  %61من
فرص العمل املرتبطة بالفيروسات».ويقول
املحللون في كوين ،بنك استثماري وشركة
خ��دم��ات م��ال �ي��ة« :إن ت��راج��ع ث�ق��ة املستهلك
واالن�خ�ف��اض��ات ال�ح��ادة املحتملة ف��ي حركة
التجزئة واإلغ�لاق املؤقت للمتاجر تنطوي
على عوامل خطر تعتمد على متغيرات غير
م��ؤك��دة مثل االن�ت�ش��ار الجغرافي للفيروس
وت� ��وق � �ي� ��ت ال � �ع � �ث� ��ور ع� �ل ��ى ح � �ل� ��ول اح � �ت� ��واء
استئصال الفيروس».
ومع استمرار الحكومة في اتخاذ إج��راءات
إلبطاء انتشار الفيروس والترويج ألفضل
السبل للوقاية منه ،قد يتردد بعض أصحاب
العمل في تسريح املوظفني العاملني لديهم.
أحد أسباب ذلك يعود إلى أن تكلفة التدريب
وإعادة التدريب أمر مكلف.

البناء والتشييد
ورجحت كبيرة االقتصاديني في شركة هاي
فريكوينسي ايكونوميكس روبيال فاروقي،
لألبحاث االقتصادية ومقرها نيويورك ،أن
تتأخر صناعة البناء والتشييد في اتخاذ

أي قرارات كبيرة بشأن تسريح العمال ،لكن
األم� ��ر ن�ف�س��ه ال ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ين في
قطاع الغذاء والضيافة والنقل.
وأض��اف��ت« :ف��ي ق�ط��اع��ي ال�ب�ن��اء والتصنيع،
ال يمكن توظيف شخص ليس ل��دي��ه خبرة
ل��ذل��ك س�ي�ت��ردد أص�ح��اب العمل ف��ي تسريح
العمالة لخفض التكاليف ،وسيعززون بدال
من ذل��ك من إج ��راءات الوقاية من الفيروس
عند موظفيهم لتجنب اللجوء إل��ي الخيار
األصعب».
وي �ع �م��ل ح ��وال ��ي  7.6م�ل�اي�ي�ن أم �ي ��رك ��ي ف��ي
ق�ط��اع البناء ويتقاضون أج �رًا ق��دره 31.35
دوالرًا في الساعة باملتوسط ،وفقًا لبيانات
مكتب إحصاءات العمل املستمدة من تقرير
ال ��وظ ��ائ ��ف ل �ش �ه��ر ف� �ب ��راي ��ر ،ف ��ي ح�ي�ن ي�ع�م��ل
 12.8م�ل�ي��ون أم�ي��رك��ي ف��ي ق�ط��اع التصنيع،
وي �ك �س �ب��ون  28.20دوالرًا ف ��ي ال �س��اع��ة في
املتوسط.
وب� �ع ��د أن أظ� �ه ��ر أح� � ��دث ت �ق��ري��ر ل �ل��وظ��ائ��ف
إضافة االقتصاد األميركي  273ألف وظيفة
ف ��ي ف �ب��راي��ر ،ج ��اء ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا ل�ي�ه��دد
عملية التوظيف والوظائف برمتها.

الصناعة ..تكافح
وف ��ي ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ةُ ،ي �ك��اف��ح ال �ع��دي��د من
أرب � � ��اب ال �ع �م��ل ف ��ي ال� ��واق� ��ع مل� ��لء ال��وظ��ائ��ف
الشاغرة ألن الوظائف أصبحت أكثر تعقيدا
م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة ع�م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه في
ال �ع �ق��ود امل��اض �ي��ة ،وف �ق��ا ل�ت�ق��ري��ر ص ��ادر عن
الجمعية الوطنية للمصنعني ،وهي منظمة
تجارية مقرها واشنطن العاصمة تضم 14
ألف شركة عضو.
ودع � ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة «ال �ه �ي �ئ��ات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
املصرفية ،مثل االحتياطي الفدرالي ومكتب
م��راق��ب ال�ع�م�ل��ة ،إل��ى ال�ط�ل��ب م��ن امل��ؤس�س��ات
امل��ال �ي��ة إب� ��داء ش ��يء م��ن ال�ت�س��اه��ل وامل��رون��ة
مع الظروف االئتمانية للشركات الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة ال�ت��ي ت��واج��ه ت�ح��دي��ات قصيرة

نقص الوظائف في
القطاع تعود لما قبل
انتشار الفيروس بما يزيد
على مليون
مليونا وظيفة مطلوبة
بأميركا في هذا المجال
بحلول عام 2028
أشهر العالمات التجارية
الفاخرة في فرنسا
تتحول من إنتاج العطور
إلى المطهر اليدوي
قطاع الرعاية الصحية العالمي بحاجة إلى مزيد من العاملين والكوادر الطبية والتمريضية مع تفشي «كورونا»

األج � � � ��ل ،وت� �ق ��دي ��م ف � �ت� ��رات س � �م ��اح ل �ل �س��داد
وقروض قصيرة األجل».
وللمساعدة في تحفيز نمو الوظائف على
امل ��دى ال�ط��وي��ل ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،دع��ت
ال �ج �م �ع �ي��ة امل �ش��رع�ي�ن إل� ��ى خ �ف��ض ال ��رس ��وم
الجمركية على الصادرات األميركية.
ل�ك��ن م ��ارك زان � ��دي ،ك�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي�ين في
وكالة موديز ،يقول إنه إذا تفاقم الوضع فقد
تضطر شركات التصنيع والبناء الصغيرة
الحجم إلى تسريح العمال ،خاصة إذا كانت
غير قادرة على شحن البضائع.

املعقمات بدل العطور
م� � ��ع االرت� � � �ف � � ��اع ال� �ك� �ب� �ي ��ر ف� � ��ي ال� ��وف � �ي� ��ات

وال � �ح� ��االت امل �ص��اب��ة ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا
امل �س �ت �ج��د ف� ��ي ف ��رن� �س ��ا ،ت �ح ��ول ��ت ب�ع��ض
أش�ه��ر ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال�ف��اخ��رة في
ال� �ب�ل�اد م ��ن إن� �ت ��اج ال �ع �ط��ور إل ��ى امل�ط�ه��ر
اليدوي.
وفي إطار رغبتها في مساعدة السلطات
ال �ص �ح �ي��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ،ت �ع �ت��زم م�ج�م��وع��ة
ال � �س � �ل� ��ع ال� � �ف � ��اخ � ��رة «ال ف� � ��ي ام ات� � ��ش»
( ،)LVMHالشركة األم ل��دور كريستيان
دي� � ��ور وغ � ��ارل �ي��ن وج �ي �ف �ن �ش��ي ،ت �ص �ن �ي��ع
مطهرات اليد وتوزيعها مجانا.
وق��ال��ت  LVMHإن�ه��ا ستستخدم جميع
م� ��راف� ��ق اإلن � �ت� ��اج ال� �خ ��اص ��ة ب �ع�لام��ات �ه��ا
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ل� �ل� �ع� �ط ��ور وم� �س� �ت� �ح� �ض ��رات

ضروريات الكحول
تقول املراكز األميركية ملكافحة األمراض والوقاية منها :إن غسل اليدين بالصابون
ّ ً
فعاال،
وامل��اء ما زال أفضل طريقة ملنع انتقال الفيروس ،ولكي يكون معقم اليدين
يجب أن يحتوي على  %60على األق��ل م��ن ال�ك�ح��ول ،وف�ق��ًا مل��رك��ز السيطرة على
األمراض.

العاملون بالساعة
يعمل نحو  1.3مليون شخص في متاجر املواد الغذائية واملشروبات بأميركا ،وفقًا
ألحدث تقرير حكومي .ويقول أران ستيوارت ،املؤسس املشارك ملوقع ،Job.com
وهو موقع إلكتروني ملطابقة الوظائف يستخدمه أرباب العمل واملتقدمون للوظائف:
إن أول من سيتأثر بتراجع القطاع هم الذين يعملون بالساعة.

التجميل إلنتاج كميات كبيرة من الجل
الكحولي ومعقمات اليد.
وس�ي�ج��ري تسليم ال�ج��ل وامل�ع�ق�م��ات ال��ى
السلطات الصحية الفرنسية وشبكة من
 39مستشفى تعليميا تعالج أكثر من 8
ماليني مريض سنويا.
وذك��رت الشركة ف��ي تصريح« :م��ن خالل
ه � ��ذه امل� � �ب � ��ادرة ،ت �ع �ت ��زم ش ��رك ��ة LVMH
امل � �س � ��اع� ��دة ف � ��ي م� �ع ��ال� �ج ��ة خ� �ط ��ر ن �ق��ص
منتجات التعقيم في فرنسا.
وتأتي خطوة  LVMHفي أعقاب وجود
نقص كبير في مطهرات اليد في جميع
أنحاء العالم.

األمن الوظيفي
م��ن امل�ح�ت�م��ل أي �ض��ًا أن ت�ت�ع��رض ال�ع��دي��د
م��ن امل �ط��اع��م الن �خ �ف��اض ك�ب�ي��ر ف��ي أع��داد
ال��زب��ائ��ن ،ذل��ك أن م��زي��دا م��ن املستهلكني
ب � ��ات � ��وا ي � �ع � �م� ��دون إل � � ��ى ت� �خ ��زي ��ن امل � � ��واد
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة أو االع � �ت � �م� ��اد ع� �ل ��ي ط �ل �ب��ات
توصيل الطعام ،وفي عام  ،2005عندما
ان� �ت� �ش ��ر وب� � ��اء إن� �ف� �ل ��ون ��زا ال� �ط� �ي ��ور ،ق ��در
م�ك�ت��ب امل�ي��زان�ي��ة ف��ي ال�ك��ون�غ��رس ح��دوث
ان �خ �ف��اض ف ��ي اإلن� �ف ��اق ع �ل��ى ال �خ��دم��ات
الغذائية والفنون وأماكن اإلقامة بنحو
تفش كبير للوباء.
 %80عند حدوث
ٍ
وق ��ال ��ت م ��ول ��ي أودي� � ��ل امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م
ج �م �ع �ي��ة امل� �ط ��اع ��م ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،وم �ق ��ره ��ا
واشنطن العاصمة« :يعمل في صناعة
امل�ط��اع��م وال�خ��دم��ات الغذائية األميركية
م��ا ي �ق��رب م��ن  16م �ل �ي��ون م��وظ��ف م��درب
وماهر».

 273ألف وظيفة
متوقعة في االقتصاد
األميركي ..ربما تتالشى!
بعض أصحاب األعمال
يترددون في تسريح
العاملين لتكبدهم
كلفة تدريبهم
 7.6ماليين أميركي
يعملون في التشييد
والبناء ..سيتأثرون حتما ً

تسريح
موظفي السفر
إلغاء أو تأجيل خطط السفر بشكل متزايد
م��ا يعني إل �غ��اء غ��رف ال �ف �ن��ادق ،وبالتالي
سيطال موظفي صناعة الخدمات ،وأنه إذا
ما استمر الناس في تأخير خطط السفر
وإلغاء الرحالت الجوية ،فقد يتم تسريح
أع � ��داد ك �ب �ي��رة م��ن ال �ع��ام �ل�ين ف��ي ص�ن��اع��ة
خدمات السفر والفنادق.
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للشركات الصغيرة والمتوسطة

خالل فترة اإلجازة

«بوبيان» يقدم خدمة الدفع
ً
مجانا لمدة ثالثة أشهر
ePay
أعلن بنك بوبيان عن تقديم خدمة الدفع
 epayل �ت �ح �ص �ي��ل األم � � � ��وال ل �ع �م�ل�ائ��ه م��ن
أصحاب الشركات الصغيرة واملتوسطة
مجانًا وم��ن دون أي رس��وم مل��دة  ٣اشهر،
مساهمة م�ن��ه ف��ي دع��م م�ش��اري��ع الشباب
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف االستثنائية
التي تمر بها الكويت حاليًا.
وق� ��ال امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي إلدارة مصرفية
األع�م��ال للشركات الصغيرة واملتوسطة
ف��ي البنك ،زي��د ال�س�ع��دون :ان إدارة البنك
وانطالقًا من حرصها على دعم ومساندة
ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ،ات�خ��ذت ه��ذه الخطوة
كجزء بسيط للمساهمة في تخفيف أعباء
أصحاب هذه الشركات.

واضاف ان الخدمة ستكون مجانية وملدة
 ٣اش�ه��ر ،ب��دءًا م��ن ال�ي��وم ،س��واء للشركات
ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة م��ن ع �م�لاء البنك
الحاليني او املستقبليني ،مشيرًا ال��ى ان
ذل��ك يتضمن مجانية رس��وم التفعيل او
رسوم كل عملية دفع.

تقليل استخدام النقد
وتعتبر خدمة  ePayمن الخدمات الرقمية
التي تميز بوبيان ،وهي عبارة عن خدمة
تحصيل امل��دف��وع��ات للشركات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة ع �ب��ر اإلن �ت��رن��ت واس �ت �خ��دام
ب � �ط ��اق ��ات ال� �س� �ح ��ب اآلل � � ��ي ل� �ع� �م�ل�اء ه ��ذه
ال �ش��رك��ات ،بحيث ت�ت��م عملية امل��دف��وع��ات

بكل سهولة ويسر.
وأش � ��ار ال �س �ع��دون إل ��ى ان اب� ��رز م��ا يميز
هذه الخدمة انها تقلل استخدام وت��داول
ال �ن �ق��د ،وه ��و م ��ا ي �ت �م��اش��ى م ��ع ت��وج�ه��ات
الظروف الحالية باالتجاه أكثر وأكثر إلى
استخدام الخدمات الرقمية التى تساهم
في الحفاظ على صحة االنسان.
وأض� ��اف أن ه ��ذه ال �خ��دم��ة م �ت��واف��رة على
م� ��دار ال �س��اع��ة ط� ��وال أي� ��ام األس� �ب ��وع إل��ى
ج��ان��ب ال �س��رع��ة ،ح�ي��ث ي�م�ك��ن التحصيل
خ�ل�ال دق ��ائ ��ق ،وه ��و م ��ا ي�م�ن��ح ال �ش��رك��ات
م��رون��ة ع��ال�ي��ة ف��ي تحصيل مستحقاتها
بأيسر وأسرع طريقة.
وأك � � ��د أن خ ��دم ��ة  ePayت �ت �م �ت��ع ب��أع �ل��ى

اقتصاد وأعمال 19
«التجاري» يوفر خدماته
المصرفية لعمالئه

زيد السعدون

امل� ��واص � �ف� ��ات وامل� �ع ��اي� �ي ��ر األم� �ن� �ي ��ة س� ��واء
ل�ع�م�لاء ال�ب�ن��ك م��ن ال�ش��رك��ات أو عمالئهم
الذين يقومون بالدفع .واختتم السعدون
تصريحه بالتأكيد على أن بنك بوبيان لن
يتأخر عن تقديم الدعم واملساندة لجميع
أصحاب الشركات الصغيرة واملتوسطة
ت ��أك� �ي ��دا ل � � ��دوره االج� �ت� �م ��اع ��ي وج� � ��زء م��ن
مسؤوليته االجتماعية.

«لولو» تستأجر طائرة الستيراد الفواكه
والخضروات الهندية
استأجرت لولو هايبرماركت ،شركة
التجزئة ال��رائ��دة ف��ي املنطقة ،رح�لات
ط� � �ي � ��ران خ� ��اص� ��ة ل� �ج� �ل ��ب أط� � �ن � ��ان م��ن
ال �ف��واك��ه وال� �خ� �ض ��روات ال �ه �ن��دي��ة إل��ى
ال�ك��وي��ت م��ن أج��ل تلبية االحتياجات
امللحة للسوق.
وهبطت أول رحلة ط�ي��ران مستأجرة
مع  16.5طنا من الفاكهة والخضروات
ف��ي مطار الكويت ال��دول��ي ي��وم األح��د
ً
مساء ،وشملت
 15مارس الساعة 2.15
ال� �ش� �ح� �ن ��ات ال � �ت� ��ي وص � �ل� ��ت ال� �ط ��ائ ��رة
ال� �ن� �ف ��اث ��ة «س � �ب� ��اي� ��س اك � � ��س ب ��ري ��س»
ج �م �ي��ع ال� �ف� �ئ ��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة ل �ل �ف��واك��ه
وال�خ�ض��روات الهندية ،بهدف توفير
امل� �ن� �ت� �ج ��ات ال� ��زراع � �ي� ��ة ف� ��ي األس � � ��واق
املحلية.
وع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن وص� � ��ول ال �ش �ح �ن��ة
ع �ل��ى م�ت�ن رح �ل��ة ش �ح��ن خ ��اص ��ة ،فقد
كفلت لولو هايبرماركت لعمالئها أن
األسعار لن تكون باهظة الثمن ،حيث

تنزيل البضائع من الطائرة المستأجرة

ي �ه��دف��ون أي �ض��ا ف��ي اس �ت �ق��رار أس �ع��ار
املنتجات الزراعية في البالد.
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م إدارة ال �ل��ول��و
ف��ي ال �ك��وي��ت« :ل�ق��د وص�ل��ت أول رحلة

ش�ح��ن م�س�ت��أج��رة م��ن م �ط��ار كوتشي
بالهند وهي تحمل  16.5طنا من املوز
واملانجو والخضروات الطازجة ،بما
ف��ي ذل��ك الزنجبيل وال�ك��رك��م والعنب

وال�ق��رع وغ�ي��ره��ا» ،مضيفا ان�ه��م على
استعداد لتأجير املزيد من الرحالت
ال �ج��وي��ة إذا دع ��ت ال�ح��اج��ة ف��ي األي ��ام
املقبلة لضمان ع��دم وج��ود نقص في
املواد الغذائية في البالد.
وأك ��دت إدارة ش��رك��ة ل��ول��و أن��ه ال توجد
ح��اج��ة ع �ل��ى اإلط �ل��اق إل ��ى أي ذع ��ر في
ما يتعلق بمخزون امل��واد الغذائية في
البالد ،كون مخزونها الغذائي الحالي
�اف ليستمر ألك�ث��ر م��ن ستة
أك�ث��ر م��ن ك � ٍ
أش � �ه� ��ر ،م ��وض �ح ��ا ان ال �ع �ن ��اص ��ر ال �ت��ي
يحضرونها بواسطة الرحالت الجوية
امل�س�ت��أج��رة ه��ي فقط املنتجات القابلة
للتلف التي كانت تجلب في وقت سابق
عن طريق النقل البحري والبري.
وتبذل لولو هايبرماركت في الظروف
ال �ح��ال �ي��ة ق� �ص ��ارى ج �ه��ده��ا لتحقيق
ه��دف�ه��ا األس��اس��ي املتمثل ف��ي توفير
منتجات ذات ج��ودة عالية والحفاظ
عليها بأسعار معقولة في السوق.

«الكويتي للطعام» :توفير الوجبات الغذائية
لموظفي الدولة ومراجعي أرض المعارض
ي � �ب� ��اش� ��ر ال � �ب � �ن� ��ك ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ل �ل �ط �ع��ام
واالغ��اث��ة ،ج�ه��وده الخيرية بالتعاون
م ��ع األم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل�أوق� ��اف وذل ��ك
ب�ت��وف�ي��ر ال��وج �ب��ات ال �غ��ذائ �ي��ة مل��وظ�ف��ي
ال � ��دول � ��ة ،وم ��راج� �ع ��ي أرض امل� �ع ��ارض
الت �م��ام ع�م�ل�ي��ة ال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي ضمن
االج� � ��راء ات ال��وق��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��وم بها
ال��دول��ة ف��ي م�ك��اف�ح��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد (كوفيد ـ .)19
وق��ال ال�ب�ن��ك ال�ك��وي�ت��ي ل�ل�ط�ع��ام ،ان��ه لم
ي �ت��وان ع��ن ت �ق��دي��م ي��د ال �ع��ون وال��دع��م
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ب� �ش� �ت ��ى ق � �ط ��اع ��ات � �ه ��ا م��ن
وزارة ال �ص �ح��ة وال��داخ �ل �ي��ة وم�خ�ت�ل��ف
القطاعات التي تعمل حاليا ليل نهار
في سبيل سالمة املواطنني واملقيمني
والحد من انتشار فيروس كورونا.
م��ن ناحيته ،أش��اد امل��دي��ر ال�ع��ام للبنك
ال�ك��وي�ت��ي ل�ل�ط�ع��ام س��ال��م ال�ح�م��ر خ�لال
زي��ارت��ه ال ��ى أرض امل� �ع ��ارض ،ب�ج�ه��ود

سمو رئيس الوزراء ووزير الصحة ..ويبدو سالم الحمر

وزارة الصحة والوسط الطبي ووزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل� ��ا ي� �ق ��دم ��ون ��ه م� ��ن ج �ه��ود
ص � ��ادق � ��ة ل� �خ ��دم ��ة ال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
ملكافحة فيروس كورونا.

واض � � � � ��اف س � ��ال � ��م ال � �ح � �م� ��ر ان ج� �ه ��ود
ب �ن��ك ال �ط �ع ��ام ت ��أت ��ي ف ��ي اط � ��ار ت �ع��زي��ز
ال� � �ش � ��راك � ��ة امل� �ج� �ت� �م� �ع� �ي ��ة ل �ل �م �ص �ل �ح��ة
العامة واتساقا مع الجهود الوطنية

ف ��ي ال �ت��وع �ي��ة ب �ش��أن ان �ت �ش��ار ف �ي��روس
ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د وامل�س��اه�م��ة ف��ي بث
ال��وع��ي لتعزيز االج ��راء ات االح�ت��رازي��ة
والوقائية الالزمة.
واش� � � � ��ار ال� � ��ى ان ب� �ن ��ك ال � �ط � �ع� ��ام س �خ��ر
متطوعيه للعمل بجانب وزارة الصحة
في أرض املعارض ضمن الجهود التي
ت �ب��ذل ف ��ي م �ق��اوم��ة وم �ك��اف �ح��ة ف �ي��روس
ك ��ورون ��ا ،م�ع��رب��ًا ع��ن ام�ت�ن��ان��ه مل��ا ي�ق��وم
ب��ه املتطوعون وامل�ت�ط��وع��ات م��ن جهود
لخدمة العاملني من موظفي الدولة في
ارض املعارض واملراجعني.
وأعرب سالم الحمر عن شكره الخاص
ل�س�م��و رئ�ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء الشيخ
صباح خالد الحمد الصباح ملا يقوم
ب ��ه م ��ن ع �م��ل ات� �ج ��اه وط �ن �ن��ا ال �ك��وي��ت،
مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها
وزارة ال�ص�ح��ة وال��داخ �ل �ي��ة ع�ل��ى م��دار
الساعة.

المبنى الرئيسي للبنك التجاري

نظرًا ال��ى الظروف الطارئة التي تمر بها البالد،
ن��ود أن ن�ن��وه لعمالء مصرفنا ال�ك��رام ب��أن البنك
س��وف يعطل أع�م��ال��ه اع�ت�ب��ارًا م��ن ي��وم الخميس،
امل� ��واف� ��ق  12م � ��ارس  ،2020ال � ��ى ي � ��وم ال�خ�م�ي��س
امل��واف��ق  26م��ارس  ،2020وذل��ك ضمن اإلج��راءات
االح�ت��رازي��ة الح�ت��واء ف�ي��روس ك��ورون��ا ،علمًا بأن
خدماتنا متوافرة اثناء الفترة املذكورة من خالل
الفروع التالية:
ف��رع مطار الدولي ( T1قاعة ال��وص��ول)  24ساعة
ط��وال اي��ام االس �ب��وع ،ف��رع ش��ارع ع�ب��داهلل م�ب��ارك،
فرع شارع بيروت (حولي) ،فرع شرق االحمدي،
فرع صباح السالم ،فرع الجهراء .باإلضافة إلى
ما تقدم ،سوف يستمر البنك في تقديم خدماته

ع��ن ط��ري��ق م��رك��ز خ��دم��ة العمالء  888225-1ال��ذي
يستقبل ات �ص��االت ال�ع �م�لاء ع�ل��ى م ��دار ال�س��اع��ة،
ويقوم بالرد على استفساراتهم وخدماتهم في
أس��رع وق��ت م��ن خ�لال ف��ري��ق عمل م��ؤه��ل .كما أن
أج �ه��زة ال�س�ح��ب واإلي � ��داع اآلل ��ي ال�ت��اب�ع��ة للبنك،
ال�ت��ي ت��وج��د ف��ي مختلف م�ن��اط��ق ال�ك��وي��ت ،تلبي
احتياجات العمالء خ�لال الفترة امل��ذك��ورة .ه��ذا،
ويمكن للعمالء إنجاز كل معامالتهم املصرفية
ب �س �ه��ول��ة وي� �س ��ر وب� � �ص � ��ورة آم� �ن ��ة ع �ب ��ر امل ��وق ��ع
اإللكتروني  ،www.cbk-online.comوكذلك تطبيق
 CBK Mobileللهواتف واألل� ��واح ال��ذك�ي��ة وقتما
وأينما شاءوا .هذا وسوف يستأنف البنك اعماله
كاملعتاد يوم االحد ،املوافق  29مارس .2020

«اتحاد النقل» يدعم تأمين
السلع واألمن الغذائي
ط��ال��ب رئ�ي��س االت �ح��اد ال�ك��وي�ت��ي للنقل
ال� �ب ��ري وال �ش �ح ��ن وال �ت �خ ��زي ��ن ،ف��اض��ل
ال �ب �غ �ل ��ي ،ش� ��رك� ��ات ال �ن �ق ��ل وال �ت �خ��زي��ن
ال �ع ��ام �ل ��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ال � ��ى ال �ت �ع ��اون
وال �ت �ك ��ات ��ف واخ� � ��ذ ال �ت ��داب �ي ��ر ال�ل�ازم ��ة
بالتنسيق مع االتحاد ،لتسخير جميع
اإلم�ك��ان��ات وال�ط��اق��ات امل�ت��واف��رة إلع��داد
الخطط ال�لازم��ة لتأمني وتوفير جميع الخدمات
املطلوبة للجهات الحكومية لتمكينها م��ن أداء
األعمال املنوطة بها على أكمل وجه وتوفير السلع
والخدمات املقدمة دون تأثر املواطن واملقيم.
وأوص � � ��ى ال �ب �غ �ل��ي ال� �ش ��رك ��ات ذات ال �ص �ل��ة ب�ن�ق��ل
وتخزين البضائع بالتواصل املستمر مع االتحاد
ملتابعة جميع التوصيات والقرارات الصادرة من
الجهات ذات الصلة لتطبيقها بما يخدم في تأمني
األمن الغذائي والسلع والخدمات الضرورية على
أرض ال�ك��وي��ت ال�ط�ي�ب��ة واس �ت �ع��داد االت �ح��اد لنقل
جميع األف�ك��ار واالق�ت��راح��ات التي ت��راه��ا مناسبة
لتحقيق ما نصبو اليه.
وناشد البغلي جميع الشركات للمساهمة بنشر

امل��واد التوعوية عبر جميع منصاتها في مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ل �ب��ث ال ��وع ��ي ل ��دى جميع
امل��واط�ن�ين واملقيمني حفاظا على الصحة العامة
ون �ش ��ر ال ��وع ��ي ال ��وق ��ائ ��ي ل �ل �ح��د م ��ن ان �ت �ش��ار ه��ذا
الفيروس.
وأشاد البغلي بدور مجلس إدارة االتحاد الكويتي
ل �ل �ن �ق��ل ال� �ب ��ري وال �ش �ح��ن وال �ت �خ��زي��ن ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
وامل�ت��اب�ع��ة م��ع جميع ال �ش��رك��ات ن�ق��ل ذات العالقة
العاملة ف��ي ال�ك��وي��ت ،بجهودهم امل�ب��ذول��ة وم��ا تم
اتخاذه من إجراءات للحفاظ على الصحة العامة،
وت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ة م ��واج �ه ��ة ان �ت �ش ��ار ف �ي��روس
ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د وال �ظ��روف ال�ق��اس�ي��ة وال�ح��رج��ة
التي تمر بها البالد.
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غناء السوشيال ميديا ّ
يلطف أجواء «كورونا»
لجأ تالميذ أميركيون إل��ى وسائل التواصل االجتماعي لتقديم العروض املوسيقية التي
كان من املفترض أن يقدموها في امل��دارس الثانوية وألغيت بسبب تفشي «كورونا» ،تلبية
لدعوة املمثلة ل��ورا بينانتي ،بعدما ناشدت متابعيها «إيجاد بعض اإليجابيات» في ظل
أزم��ة ال��وب��اء .وتفاعل مئات التالميذ مع ه��ذا االق�ت��راح مع وس��م #صنشاين سونغز ،وبثوا
مقاطع لتمارين يقيمونها في منازلهم على مسرحيات غنائية شهيرة .وحصل أمر مماثل
في إيطاليا مع خروج السكان من نوافذهم والغناء في انسجام تام( .أ ف ب)
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الوباء يتفشى في  158دولة ..والبحرين تسجل أول وفاة في الخليج

ّ
أميركا تختبر لقاح «كورونا» ..والعالم يترقب
محرر الشؤون الدولية
ت�ت�ض��اف��ر ال �ج �ه��ود ال��دول �ي��ة ل�ل�ح��د م��ن ت�ف�ش��ي وب��اء
كورونا ،ال��ذي يواصل حصد األرواح واالنتشار في
أنحاء العالم ،ليتفشى حتى اآلن في  158دولة.
وت�ش�ي��ر اإلح �ص ��اءات إل��ى تسجيل  174036إص��اب��ة
ب��ال �ف �ي��روس ،ح��ول ال �ع��ال��م ،ح�ت��ى اآلن ،بينما بلغت
الوفيات  6685حالة ،وشفي من الوباء .77842
وس ��ادت ال�ع��ال��م ح��ال��ة م��ن ال�ت�ف��اؤل ،أم��س ،م��ع إج��راء
ال��والي��ات املتحدة أول تجربة سريرية على ع��دد من
امل�ت�ط��وع�ين ،ب�ه��دف اخ�ت�ب��ار م��دى ن�ج��اع��ة ل�ق��اح ضد
ّ
«كورونا» ،الذي اجتاح ال��دول ،مخلفًا آالف الوفيات
واإلصابات.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول حكومي
أم�ي��رك��ي  -اش �ت��رط ع��دم ن�ش��ر اس�م��ه ألن ال�خ�ط��وة لم
ُ
تعلن رسميًا  -أن التجربة أجريت في معهد أبحاث
«كيزر» في مدينة سياتل ،على  45متطوعًا في حالة
صحية ج�ي��دة ،ت�ت��راوح أع�م��اره��م ب�ين  18و 55عامًا،
موضحة أن��ه ليس ثمة احتمال إلص��اب��ة املختبرين
ب ��امل ��رض ،ألن ت �ل��ك ال �ج��رع��ات ال ت �ح �ت��وي ال �ف �ي��روس
نفسه .وأض��اف��ت أن ه��دف التجربة ف��ي ه��ذه املرحلة
هو التأكد من أن اللقاح ال يؤدي إلى أي آثار جانبية
مقلقة ،لتمهيد الطريق لتجارب واسعة النطاق.
وأض ��اف ��ت ال��وك��ال��ة أن م��ؤس �س��ة امل �ع��اه��د ال�ص�ح�ي��ة
الوطنية في الواليات املتحدة تمول التجربة املذكورة
ل�ل�ق��اح ،وأن العمل على إن�ت��اج��ه ي�ج��ري ف��ي مشروع
م�ش�ت��رك ب�ين امل�ع��اه��د ال�ص�ح�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة االم�ي��رك�ي��ة
وشركة «مودرنا».
ت�ج��ري ه��ذه التجربة بتمويل م��ن امل�ع��اه��د الوطنية
األميركية للصحة ،في مدينة سياتل ،وف��ق ما أكده
مسؤولون أميركيون.
من املقرر أن تتواصل هذه التجارب إلى مطلع يونيو
 ،2021ألجل التأكد من سالمة اللقاح الذي أطلق عليه
اسم «.»MRNA-1273
نجاح هذه التجربة لن يكون إيذانًا بانتهاء الفترة
ال�ح��رج��ة ال�ت��ي يكابدها ال�ع��ال��م ،ف��ي ال��وق��ت الحالي،
ألن اع�ت�م��اد أي ل �ق��اح ط�ب��ي ي�س�ت��وج��ب م��راع��اة ع��دد
من ال�ش��روط ،كما يتطلب موافقة كثير من الهيئات
الصحية املختصة.
وفي حال تكللت التجربة األميركية بالنجاح ،أي إذا
تبني أن اللقاح ال يؤدي إلى مضاعفات جانبية غير
مرغوب فيها ،فإن تطوير اللقاح سيتطلب أكثر من
عام .وقال مدير املعهد الوطني األميركي للحساسية
واألمراض املعدية أنتوني فوسي إنه في حال نجاح
اختبارات السالمة فستكون ثمة حاجة إلى انتظار
س�ن��ة أو س�ن��ة ون �ص��ف ال�س�ن��ة ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى لقاح
يمكن استخدامه على نطاق واسع.

اختبارات الصني
من ناحيتها ،أعلنت السلطات الصينية تحقيق تقدم
كبير ف��ي ت��رك�ي��ب ل�ق��اح ض��د ال �ف �ي��روس ،يعمل عليه
علماء ف��ي شنغهاي ،مشيرة إل��ى أن��ه م��ن امل�ق��رر بدء

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑني أﻋﺮاض ﻓريوس ﻛﻮروﻧﺎ وﻏريه

ﺑﻌﺾ أﻋﺮاض  - COVID-19اﳌﺮض اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻓريوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﺗﺸﺒﻪ
أﻋﺮاض ﻧﺰﻻت اﻟﱪد واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ،ﻣام ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﺻﻌ ًﺒﺎ ﻣﻦ دون إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت
ﺷﺎﺋﻊ

اﻷﻋﺮاض

ﺣﻤﻰ
ﺳﻌﺎل ﺟﺎف
ﺿﻴﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺻﺪاع
آﻻم اﻟﺠﺴﻢ
إﻟﺘﻬﺎب اﻟﺤﻠﻖ
إﻋﻴﺎء
إﺳﻬﺎل
ﺳﻴﻼن  /اﻧﺴﺪاد اﻷﻧﻒ
ﻋﻄﺎس

ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن

COVID-19

اﳌﺼﺪرBusiness Insider, Deutsche Welle :
اختباراته السريرية في أبريل املقبل.
وقال جان تسوان ،رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا
في شنغهاي ،إنه جرى تحقيق تقدم كبير في تركيب
لقاح على أساس تكنولوجيا « ،»MRNAالذي يعمل
عليه العلماء املحليون ،مضيفًا أنه «من املفترض بدء
اختباراته السريرية في أواسط أبريل».
وأف ��اد امل �س��ؤول ال�ص�ي�ن��ي ب��أن ال�ع�ل�م��اء ب ��دؤوا للتو
ت�ج��ارب أول�ي��ة للقاح خاصة على الرئيسيات (ن��وع
من الثدييات) لتدقيق املعايير ،مثل درج��ة ُّ
السمية
وم��دى الفعالية ،مردفًا أن االخ�ت�ب��ارات التي أجريت
على الفئران سمحت بتنمية أجسام مضادة معينة
تكافح «كورونا».
وف ��ي وق ��ت س ��اب ��ق ،أع �ل �ن��ت ش��رك �ت��ا BioNTech SE
األمل��ان �ي��ة و Fosun Pharmaceuticalال�ص�ي�ن�ي��ة في
ش�ن�غ�ه��اي ع��ن ات �ف��اق ع�ل��ى ال �ت �ع��اون اإلس�ت��رات�ي�ج��ي
ل�ت��رك�ي��ب ل �ق��اح  BNT162ال �ق��ائ��م ع �ل��ى ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
« »MRNAامل � �ط� ��ور أمل ��ان� �ي ��ًا وال� � �خ � ��اص ب �م �ك��اف �ح��ة
«كورونا».
وأش� � � ��ار ب � �ي ��ان ص � � ��ادر ع� ��ن ال� �ش ��رك� �ت�ي�ن إل � ��ى أن �ه �م��ا
ستتعاونان لتطوير ه��ذا اللقاح وإج��راء اختباراته
السريرية داخل الصني ،وتسويقه الحقًا.

ﻏري ﺷﺎﺋﻊ

ﻧﺰﻟﺔ اﻟﱪد

اﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا

اﻟﺼﻮرCDC :

منحة من اإلمارات لدعم
تطوير اللقاح الروسي
ضد «كوفيد »19 -
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل � � ��ك ،ات� �ف ��ق ص � �ن� ��دوق االس� �ت� �ث� �م ��ارات
املباشرة الروسي مع عدد من ال��دول على استخدام
التكنولوجيا الروسية في مكافحة «ك��ورون��ا» ،كما
تلقى الصندوق منحة من اإلمارات لدعم ابتكار لقاح
ضد الفيروس.
وذك ��ر ال�ص�ن��دوق ف��ي ب �ي��ان« :ت�ع��د روس �ي��ا رائ ��دة في
التقنيات الرئيسية للكشف عن اللقاحات وابتكارها.
لقد توصل صندوق االستثمارات املباشرة الروسي
إل� ��ى ات �ف��اق �ي��ات م ��ع ع� ��دد م ��ن ال � ��دول ال� ��رائ� ��دة ب�ش��أن
اس�ت�خ��دام التقنيات ال��روس�ي��ة ف��ي مكافحة فيروس
ك��ورون��ا .ك�م��ا خ�ص��ص ال �ش��رك��اء م��ن دول ��ة اإلم� ��ارات
العربية املتحدة منحة لدعم تطوير اللقاح الروسي

ﻏري ﻣﻼﺣﻆ

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ منﻮذﺟﻴﺔ

 GRAPHIC NEWSﺟﺮاﻓﻴﻚ ﻧﻴﻮز
ضد كوفيد .»19 -
خليجيًاّ ،
سجلت البحرين أول حالة وفاة بالفيروس
في منطقة الخليج ،ملواطنة تبلغ من العمر  65عامًا.
وأعلنت وزارة الصحة «وفاة مواطنة بحرينية تبلغ
م��ن العمر  65ع��ام��ًا ،لديها أم��راض وظ��روف صحية
ك��ام �ن��ة وك ��ان ��ت إح � ��دى ال� �ح ��االت ال �ق��ائ �م��ة ل�ف �ي��روس
ك��ورون��ا» .وغالبية املصابني ف��ي البحرين وعددهم
 221عادوا من إيران.
وف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،أع�ل�ن��ت وزارة ال�ص�ح��ة تسجيل 349
ح��ال��ة وف� ��اة ج��دي��دة خ�ل�ال  24س��اع��ة ل�ي�ص��ل ال �ع��دد
االج �م��ال��ي ال ��ى  2158وف� ��اة ،واص��اب��ة  3233ليرتفع
العدد الى .27980
وق��ال مصدر حكومي عقب اجتماع ملجلس ال��وزراء:
«إن إيطاليا تبنت ق ��رارًا ل��دع��م االق�ت�ص��اد املتضرر،
بحزمة حجمها  25مليار يورو ( 27.80مليار دوالر)».
وفي أسبانيا ،قام متخصصون عسكريون يرتدون
سترات واقية بتعقيم محطات القطارات ،بينما أمر
أف ��راد ال�ش��رط��ة ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��رت��دون ك�م��ام��ات طبية
امل ��ارة ب��ال �ع��ودة إل��ى م�ن��ازل�ه��م ،ب�ع��د أن ب ��دأت ال�ب�لاد
حملة للحد م��ن انتشار «ك��ورون��ا» ،إث��ر ازدي ��اد عدد
الوفيات بسبب املرض ألكثر من املثلني.

توصية أميركية ..للحد من انتشار «كورونا»:

ً
ممنوع ُّ
شخصا في مكان واحد
تجمع 50
فريق التحرير ـــــ (نيويورك تايمز)
(ترجمة :محمد مراح)
أوص��ت مراكز السيطرة على األم��راض
في الواليات املتحدة األميركية ،بحظر
ّ
التجمعات ألكثر من  50شخصًا،
جميع
خالل األسابيع الثمانية املقبلة.
وج � ��اءت ه ��ذه ال �ت��وص �ي��ة م��ع اس �ت �م��رار
ان �ت �ش��ار ال� �ف� �ي ��روس ف ��ي ج �م �ي��ع أن �ح��اء
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ،ح �ي��ث ي �ت��م إغ�ل�اق

الحياة العامة بشكل متزايد.
وب �ي �ن �م ��ا ُي� �ط� �ل ��ب م � ��ن األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ع ��زل
أن� �ف� �س� �ه ��م ،ص� � ّ�ع� ��دت ال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح��دة
خططها ل�ع��زل نفسها ع��ن ال �ع��ال��م ،حيث
انضم امل�س��اف��رون م��ن بريطانيا وأيرلندا
ي��وم اإلث�ن�ين إل��ى قائمة ال ��دول األوروب �ي��ة
األخرى التي ُمنعت من دخول البالد.
ول� �ك ��ن ح �ت��ى م ��ع وض� ��ع م �ج �م��وع��ة م��ن
ال� �ق� �ي ��ود ال� �ج ��دي ��دة ف� ��ي ج �م �ي��ع أن �ح ��اء
ال �ب�ل�اد ،ك ��ان ه �ن��اك ق�ل��ق م�ت��زاي��د م��ن أن
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ق� ��د ال ت �ت �ح� ّ�م��ل ض�غ��ط

املرضى.
وق � � ��ال ح ��اك ��م والي � � ��ة ن � �ي� ��وي� ��ورك ،أن � ��درو
كومو ،في لقاء على شبكة «س��ي إن إن»:
ّ
«ل��دي �ن��ا ك ��ارث ��ة وش �ي �ك��ة ع �ن��دم��ا ت�ت�ع��ط��ل
املستشفيات ..فنظامها غير جاهز لزيادة
عدد املرضى».
وم��ع اس �ت �م��رار ان�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس عبر
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ات �خ��ذ امل �س��ؤول��ون
ب�ع��ض أك�ث��ر خ�ط��وات�ه��م ع��دوان�ي��ة حتى
اآلن ،ف��ي م�ح��اول��ة ل��وق��ف ت�ق� ّ�دم��ه ،حيث
تم إغالق املطاعم والحانات في مدينة

ن�ي��وي��ورك وماساتشوستس وأوه��اي��و
وواشنطن وبورتوريكو.
ف��ي بعض األم��اك��ن ،ق��ال امل�س��ؤول��ون إن
امل��ؤس �س��ات م ��ا زال� ��ت ق � ��ادرة ع �ل��ى بيع
امل��واد الغذائية ،من أجل تناول الطعام
أو القيام بعمليات التوصيل.
س� �ت� �غ� �ل ��ق ه� � � ��ذه ال� � �خ� � �ط � ��وة ال � �ح� ��ان� ��ات
ف � � ��ي م� ��دي � �ن� ��ة ن � � �ي� � ��وي� � ��ورك وب� ��وس � �ط� ��ن
وك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ،م��ن ب�ي�ن أم��اك��ن أخ ��رى،
لعطلة عيد القديس باتريك املقررة يوم
ال�ث�لاث��اء ،وال�ت��ي ع��ادة م��ا تكون واح��دة

من أكثر أيامهم ازدحامًا في السنة.
وف� ��ي والي � ��ة ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ،دع� ��ا ح��اك��م
ال ��والي ��ة ،غ��اف��ن ن �ي��وس��وم ،األش �خ��اص
ال��ذي��ن ت�ب�ل��غ أع �م��اره��م  65ع��ام��ًا فأكثر
إل��ى االحتماء ف��ي منازلهم ،كما أص��در
ت��وج �ي �ه��ات ت ��دع ��و إل� ��ى إغ �ل��اق ج�م�ي��ع
ال �ح��ان��ات وال� �ن ��وادي ال�ل�ي�ل�ي��ة ،وق ��ال إن
«املطاعم يمكن أن تظل مفتوحة ،ولكن
يجب أن تقلل من أشغالها إلى النصف
للسماح بمزيد من املسافة االجتماعية
بني رواد املطاعم».

موظفون وعمال س َيل َزمون منازلهم من دون أي دخل

لبنان :تكاليف اقتصادية للطوارئ الصحية
بيروت  -أنديرا مطر
إع �ل��ان ال �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال�ت�ع�ب�ئ��ة
ال�ع��ام��ة ،م��رف�ق��ة ب�ح��ال ط ��وارئ صحية،
في إط��ار حربها ملواجهة انتشار وباء
ك ��ورون ��ا ،س�ي�ق�ل��ص ب��ال�ت��أك�ي��د م��ن ع��دد
اإلص��اب��ات ويخفف من انتشار الوباء،
اال ان ��ه ف ��ي امل �ق��اب��ل س�ي�ق�ض��ي ع �ل��ى ما
تبقى م��ن قطاعات اقتصادية كانت ال
تزال تتنفس في ظل االزمة االقتصادية
واملالية كالقطاع الفندقي والسياحي،
ال س�ي�م��ا ان «م �ن �س��وب اإلج� � � ��راءات قد
ي��رت�ف��ع أك�ث��ر ف��ي املستقبل إذا ت�ط��ورت
األم � ��ور ن �ح��و األس� � ��وأ» ،ب�ح�س��ب بعض
املسؤولني.
ف �ل��م ي �ك��ن ي �ن �ق��ص ل �ب �ن��ان وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
أي ف� �ي ��روس ،ي �س� ِّ�رع م��ن ت��ده��ور ح��ال��ه

االقتصادي ،فيقفل مدارس ومؤسسات
ت� �ج ��اري ��ة وف �ن ��دق �ي ��ة ،وي ��رغ ��م م��وظ �ف�ين
ومياومني على التزام منازلهم من دون
أي ض�م��ان��ات ،وك�ث�ي��ر منهم يعتمدون
ع �ل��ى ع�م�ل�ه��م ال �ي��وم��ي ل �ت��أم�ين رزق �ه��م،
ّ
وي�ش��ل الحركة االقتصادية املتضائلة
أصال يوما بعد يوم .لكن املصائب التي
ال ت��أت��ي ف ��رادى بحسب ال�ق��ول الشائع،
اختبرها اللبناني جميعها.

كيف بدا املشهد؟
في اليوم األول لتطبيق ح��ال الطوارئ
الصحية ،بدا أن اللبنانيني قد تقيدوا
ب��ال �ق��رارات ال�ح�ك��وم�ي��ة ب�ن�س�ب��ة ك�ب�ي��رة:
امل��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة وال �خ��اص��ة مقفلة،
املحال واملؤسسات التجارية ،املصارف
ك��ذل��ك .امل�ق��اه��ي وامل�ط��اع��م ك��ان��ت سبقت
الحكومة وأقفلت أبوابها .وسائل النقل

ال �ع��ام ت��وق �ف��ت أي �ض��ا ،ف �ب��دت ال �ط��رق��ات
ش � �ب� ��ه خ� ��ال � �ي� ��ة .وح � ��ده � ��ا امل� ��ؤس � �س� ��ات
الغذائية والصحية فتحت أبوابها ،ما
جعل البالد تبدو في عطلة أعياد ولكن
من دون بهجة وانما بقلق وترقب.
واس�ت�ن��ادا ال��ى ق��رارات مجلس ال��وزراء،
أص��در املدير العام للطيران املدني في
مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف امل� �ه� �ن ��دس ف� � ��ادي ال �ح �س��ن
تعميما طلب فيه وقف جميع الرحالت
الجوية التجارية والخاصة من مطار
رفيق الحريري ال��دول��ي وإل�ي��ه ،اعتبارا
من منتصف ليل األربعاء  /الخميس.
وف��ي سابقة تاريخية ،ب��ادر لبنان الى
اقفال الحدود البرية مع سوريا تطبيقا
للقرارات الرسمية ،فيما كانت سوريا
قبل ال�ح��رب االهلية ه��ي م��ن ت�ب��ادر الى
اقفالها كلما أرادت الضغط على لبنان.

عامل بلدية يرش مطهرات قرب رجل يتحدث على الهاتف في بيروت امس ( ا ب)

شركة ألمانية
ترفض احتكار ترامب
للقاح محتمل
حسام علم الدين
ك�ش��ف م��وق��ع ب��زن��س إن �س��اي��در ان ش��رك��ة أمل��ان�ي��ة لصناعة
االدوية رفضت مقترحا اميركيا لشراء الحقوق الحصرية
ل �ل �ق��اح ،ت �ط ��وره ض ��د ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا .ون �ق��ل امل ��وق ��ع عن
صحيفة وي��ل آم سونتاغ االملانية ان ادارة الرئيس دونالد
ت ��رام ��ب ات �ص �ل��ت ب �ش��رك��ة ك �ي��ورف��اك االمل��ان �ي��ة ال �ت��ي ت�ط��ور
ع�لاج��ات ول�ق��اح��ات ض��د ال�ف�ي��روس��ات ،للحصول على حق
حصري للقاح تطوره الشركة ضد «كورونا» مقابل تمويل
من الحكومة االميركية.
واض� ��اف :ان م �س��ؤوال أمل��ان�ي��ا أخ�ب��ر الصحيفة ن�ي��ة ت��را ّم��ب
ال�ح�ص��ول على ال�ح��ق ال�ح�ص��ري الب�ح��اث ال�ش��رك��ة املتعلقة
بلقاح ،تطوره ملكافحة الفيروس.
من جهته ،قال كريستوفر هيتيش املستثمر في «كيورفاك»
لصحيفة مانهايمر مورغن االملانية ان الشركة أرادت تطوير
اللقاح املرتقب ض��د «ك��ورون��ا» للعالم ب��أس��ره ،وليس فقط
لدول بعينها.
واب �ل �غ��ت ال �ش��رك��ة «ب ��زن ��س إن �س ��اي ��در» ان �ه��ا ع �ل��ى ت��واص��ل
بالكثير م��ن املنظمات وال�ح�ك��وم��ات ال�ع��امل�ي��ة ،لكن الشركة
نفت االستحواذ على اللقاح من قبل اي دول��ة ،كما اعربت
الحكومة االملانية واملشرعني عن رغبتهم في اعطاء اي لقاح
محتمل لشعبها بالدرجة االولى.
ب ��دوره ،ق��ال ك��ارل ل��وت�ي��رب��اخ ن��ائ��ب ع��ن ال�ح��زب االش�ت��راك��ي
ال��دي �م��وق��راط��ي االمل��ان��ي ع�ل��ى «ت��وي �ت��ر» :ي�ج��ب م�ن��ع اي بيع
ح �ص��ري م�ح�ت�م��ل ل �ل �ق��اح امل �ح �ت �م��ل ض ��د «ك� ��ورون� ��ا» بكل
الوسائل ،للرأسمالية حدود.
واعلنت متحدثة باسم وزارة الصحة االملانية ان الحكومة
مهتمة للغاية بضمان تطوير لقاح ّ
فعال ضد «كورونا» في
املانيا واوروبا عموما ،وسنمنع اي استحواذ محتمل عليه
من قبل اي دولة كانت.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ن�ف��ى ال�س�ف�ي��ر االم �ي��رك��ي ف��ي امل��ان�ي��ا ري�ت�ش��ارد
غ��ري�ن�ي��ل ال �ت �ق��اري��ر ال�ص�ح��اف�ي��ة ال �ت��ي ت�ح��دث��ت ع��ن امل�ق�ت��رح
االميركي للحصول بشكل حصري على اللقاح املحتمل،
وقال ان تلك التقارير خطأ تماما.
وك��ان��ت «ك �ي��ورف��اك» اع�ل�ن��ت اج� ��راء ت �ج��ارب ع�ل��ى لقاحها
املحتمل ضد «كورونا» وانها تسعى للحصول على نتائجه
بحلول يونيو او يوليو قبل التقدم بطلب الحصول على اذن
الختباره على البشر .كما كانت تقارير صحافية تحدثت
عن لقاء بني الرئيس التنفيذي للشركة دانييل مينيشيال
مع ترامب ونائبه مايك بنس في وقت سابق ،ملناقشة لقاح
محتمل ضد الفيروس.

مصر :تعليق الطيران..
ودعوة المواطنين
إلى البقاء في المنازل
أع �ل��ن رئ �ي��س ال � � ��وزراء امل �ص ��ري م�ص�ط�ف��ى م��دب��ول��ي ،أم ��س،
تعليق حركة الطيران في كل املطارات املصرية ،اعتبارًا من
الخميس وحتى  31م��ارس ،كما قال إن حكومته ستخفض
عدد العاملني في أجهزة الدولة واملصالح الحكومية بهدف
تقليل االختالط بني املواطنني.
وقد َّ
وجه رئيس الوزراء دعوة للمواطنني إلى التزام بيوتهم
والتعامل بجدية ف��ي أخ��ذ االح�ت�ي��اط��ات وح�م��اي��ة أنفسهم
وأبنائهم من الفيروس ،مؤكدًا أنه سيتم تطهير كل الفنادق
واملنشآت السياحية خالل فترة تعليق الطيران .يأتي هذا
ف��ي وق��ت أعلن وزي��ر اإلع�ل�ام امل�ص��ري أس��ام��ة هيكل ارتفاع
عدد اإلصابات بفيروس كورونا في ب�لاده إلى  150حالة،
منهم  80ح��ال��ة م�ص��ري��ة ،وث�ل�اث وف �ي��ات ،موضحًا أن ق��رار
تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة املصريني.
وق��ال هيكل ف��ي مؤتمر صحافي بمقر مجلس ال ��وزراء إن
ق ��رار تعليق ال��دراس��ة للحفاظ ع�ل��ى ص�ح��ة امل�ص��ري�ين ،وال
يجوز أن يأخذه املصريون باستهتار ويبدؤون بالخروج
حتى ال تحدث كارثة.

ً
حربا
إيران :نخوض
طاحنة ضد الفيروس
 129وف��اة إضافية بفيروس كورونا سجلتها إي��ران ،أمس،
ّ
ف��ي أع�ل��ى م�ع��دل خ�لال ي��وم واح ��د ،منذ تفشي ال��وب��اء فيها،
ليبلغ إجمالي الوفيات  ،853بينما تم تسجيل  1053إصابة
جديدة ،رافعة اإلجمالي إلى  ،14991وفقًا لعلي رضا وهاب
زاده ،املسؤول في وزارة الصحة.
وفي إعالن يشي باتساع تفشيه ،وقصور إيران عن احتوائه،
أف� ��اد ع �ل��ي رض ��ا زال � ��ي ،ق��ائ��د م �ق��ر ق �ي��ادة ع�م�ل�ي��ات مكافحة
ال�ف�ي��روس ،ب��أن انتشاره «ب�ه��ذا الشكل ه��و ح��دث بيولوجي
َّ
معقد ..نحن نخوض حربًا طاحنة معه ،ال نعلم كم ستطول».
وأضاف أن «نظام الحياة في طهران هذه األيام ال يتالءم مع
ّ
خطورة الوباء ال��ذي يمثله كورونا» ،مشيرًا إلى أن «بعض
امل �س��ؤول�ي�ن ال�ح�ك��وم�ي�ين واإلداري� �ي ��ن ل��م ي ��أخ ��ذوا ال �ف �ي��روس
ب�ع��د ع�ل��ى محمل ال �ج��د ،وه �ن��اك ب��طء ف��ي تنفيذ اإلج� ��راءات
ال��وق��ائ �ي��ة» ،وم �ش� ّ�ددًا ع�ل��ى «ض� ��رورة إل �غ��اء جميع ال��رح�لات
خالل عطلة عيد النوروز»( .رويترز)

دولي 21

الثالثاء  22رجب  1441هـ •  17مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16741

رسم تقرير سري لخبراء الحكومة
البريطانية «سيناريو» صادما ً
لمستقبل وباء «كورونا» في
بريطانيا.
ووفق التقرير ،الذي أعده مسؤولو
الصحة في البالد ،فإن أزمة «كورونا»
يتوقع أن تستمر حتى الربيع المقبل
( .)2021وخالل هذه الفترة يمكن أن
يصاب نحو  80في المئة من السكان،
وهو ما وصفه كبير خبراء الحكومة
بـ«المناعة الجماعية» للسكان.
ويبلغ عدد السكان في بريطانيا نحو
 65مليوناً.

ّ
ويتوقع التقرير ،الذي كشفت عنه صحيفة الغارديان ،أن
يحتاج  %15من املصابني ( 7.9ماليني) دخول املستشفى
خ�ل�ال ه��ذه ال�ف�ت��رة ،وه��و م��ا يعني زي ��ادة ال�ض�غ��ط على
الخدمات الصحية الوطنية ،التي تعاني أصال من أزمة.
وبالنظر إلى أن الخبراء ّ
يقدرون نسبة الوفيات بفيروس
ك��ورون��ا ب��واح��د ف��ي املئة م��ن اإلص��اب��ات ،ف��إن ه��ذا يعني
أن ال��وف�ي��ات س�ت�ت�ج��اوز  500أل��ف ح��ال��ة .وإذا ت��م األخ��ذ
بتقديرات أخ��رى تحدد الوفيات عند  0.6في املئة ،فإن
العدد يدور حول  318ألفًا ،وهو رقم كبير أيضًا.
والتقرير سري ،ومتاح فقط لكبار املسؤولني في قطاع
ً
ال�ص�ح��ة ف��ي ال �ب�ل�اد ،وق��ال��ت «ال� �غ ��اردي ��ان» إن م �س��ؤوال
صحيًا أطلعها على ملخص له.
ووص� � ��ف امل �س �ت �ش��ار ال �ط �ب��ي ل �ل �ح �ك��وم��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة،
البروفيسور كريس ويتي ،هذه األرقام بأنها «السيناريو
األسوأ» ،متوقعا أن تكون األرقام النهائية أقل من ذلك.
ويمثل التقرير خالصة تفكير املؤسسات الرسمية في
التأثيرات املحتملة للفيروس على الخدمات الصحية
وقطاعات أخرى ،مثل الشرطة والنقل.
وي � �ق� ��ول أس � �ت� ��اذ ال� �ط ��ب ف� ��ي ج��ام �ع��ة إي� �س ��ت أن �ج �ي �ل �ي��ا،
ال�ب��روف�ي�س��ور ب��ول ه�ن�ت��ر :إن «ال �ن��اس س�ي�ش�ع��رون حقا
باالنزعاج وبكثير من القلق» ،بسبب التقديرات الواردة
في التقرير بشأن استمرار أزمة «كورونا» لعام كامل.

املناعة ستتطور
وأوضح البروفيسور هنتر ،املتخصص في علم األوبئة،
أن ال�ت��وق��ع ب��اس�ت�م��رار األزم ��ة ح�ت��ى ال��رب�ي��ع امل�ق�ب��ل ربما
يكون معقوال ،لكن األرقام الواردة ليست مفهومة تماما.
ّ
وت��وق��ع أن ي�ن�ح�س��ر ال��وب��اء ب�ح�ل��ول ال�ص�ي��ف (ي��ون �ي��و)،
ل�ي�ت�ص��اع��د م �ج��ددا اب �ت��داء م��ن ال �خ��ري��ف (ن��وف �م �ب��ر) ،أي
بوتيرة مشابهة ملوجات الرشح ونزالت البرد العادية.
وق � ��ال« :أع �ت �ق��د أن ��ه (ك� ��ورون� ��ا) س�ي�س�ت�م��ر ل�ل�أب ��د ،ول�ك��ن
سيصبح أقل حدة عبر الوقت ،حيث إن املناعة (تجاهه)
ستتطور».
ّ
م��ن ج�ه��ة أخ � ��رى ،ي �ح��ذر ال�ت�ق��ري��ر م��ن أن ال �ع��دد الكبير
ل �ل��ذي��ن ق��د ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي�ه��م أع � ��راض اإلص ��اب ��ة؛ ق��د يجعل
امل�خ�ت�ب��رات غ�ي��ر ق ��ادرة ع�ل��ى إج ��راء ال�ف�ح��وص للجميع،
ل�ل�ت��أك��د م��ن إص��اب�ت�ه��م ب��ال�ف�ي��روس .وم��ن اآلن ف�ص��اع��دا،
ف��إن االخ�ت�ب��ارات الخاصة بالفيروس ستجرى فقط ملن
يواجهون أعراضا حادة تستدعي دخولهم املستشفى،
أو داخ��ل دور الرعاية والسجون .ويتوقع البروفيسور
ويتي أن تتصاعد أرقام املصابني خالل  10أسابيع إلى

تقرير بريطاني س ِّري:

«كورونا» قد يستمر سنة
من السكان
ويصيب
 14أسبوعا من بدء األزمة ،ثم تبدأ بعدها باالنخفاض.
وينتظر أن تنخفض الوفيات خالل الصيف ،لكنها لن
تصل إلى الصفر.
وهذا يعني أن الذروة يمكن أن تكون بني مايو ومنتصف
ي��ون �ي��و ،وه ��ي ف �ت��رة ت��واج��ه ف�ي�ه��ا ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة
ضغطًا كبيرًا.
وتقوم خطة الحكومة البريطانية على إطالة أمد أزمة
ال �ف �ي ��روس ،ب�ح�ي��ث ي �ت��اح امل ��زي ��د م ��ن ال ��وق ��ت ل�ل�خ��دم��ات
ال�ص�ح�ي��ة ل�لاس�ت�ع��داد مل��واج�ه��ة ال �ت��داع �ي��ات ،ك�م��ا يمكن
ح�ي�ن�ه��ا أن ي �ك��ون ق ��د ت ��م ال �ت��وص��ل ال ��ى ع �ل��اج ،رغ ��م أن
ال �ت��وق �ع��ات ت �ش �ي��ر إل ��ى أن ال �ت��وص��ل ال� ��ى م �ص��ل ل�ع�لاج
الفيروس قد يحتاج نحو  18شهرا.
ّ
وتقلل التوقعات باستمرار األزم��ة لعام آخ��ر؛ م��ن شأن
اآلم� ��ال ب �ت��راج��ع وت�ي��رت�ه��ا ب�ح�ل��ول األج � ��واء ال��داف �ئ��ة في
الصيف.

استيعاب أثر الصدمة
وأك ��د وزي ��ر ال�ص�ح��ة م��ات ه��ان�ك��وك ،خ�ل�ال م��داخ�ل��ة عبر
محطة سكاي نيوز ،املعلومات الصحافية التي أشارت
ّ
إل ��ى أن ال�ح�ك��وم��ة ت�ع�ت��زم ع ��زل األش �خ��اص ال��ذي��ن يزيد
عمرهم على سبعني عاما ،ملدد تصل إلى أربعة أشهر.
ووس ��ط س�ي��ل االن �ت �ق��ادات ال�ت��ي ي� ّ
�وج�ه�ه��ا ب��اح�ث��ون إل��ى
ّ
ال�ح�ك��وم��ة الع�ت�ب��اره��م أن �ه��ا ت�ت��أخ��ر ف��ي ات �خ��اذ إج ��راءات
ج��ذري��ة ،ت�ك�ش��ف ح�ك��وم��ة ب��وري��س ج��ون �س��ون ف��ي شكل
محدود عبر وسائل اإلعالم الخطوات التي ستدخل حيز
التنفيذ «في األسابيع املقبلة».
وتنوي الحكومة بشكل خاص منع التجمعات الكبيرة،
بدءا من نهاية األسبوع املقبل ،وهو إجراء سبق أن أقرته
دول أوروبية عديدة .وما زال��ت الحكومة ترفض اتخاذ
إجراءات مثل إغالق املدارس والجامعات.
وأعطت الحكومة ـــــ التي تسعى حاليا إلى تأخير ذروة
الوباء إلى الصيف ،بهدف استيعاب أثر الصدمة على
ال �ق �ط��اع ال�ص�ح��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت��وج�ي�ه��ات إل ��ى األش �خ ��اص ال��ذي��ن
يشعرون بأعراض اإلصابة بالبقاء في منازلهم أسبوعا.
وس�ع��ى ه��ان�ك��وك أي�ض��ا إل��ى إخ�م��اد ال�ج��دل ال�ق��ائ��م حول
«امل� �ن ��اع ��ة ال �ج �م��اع �ي��ة» ،ال� �ت ��ي ت� �ح ��دث ع �ن �ه��ا م�س�ت�ش��ار
ال �ح �ك��وم��ة ل �ل �ش��ؤون ال�ع�ل�م�ي��ة ب��ات��ري��ك ف ��االن ��س ،وال �ت��ي
تستوجب إص��اب��ة  60ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال�س�ك��ان ع�ل��ى األق��ل.
ّ
ّ
وقال إن «املناعة الجماعية ال تمثل هدفنا أو سياستنا،
ّ
ّ
إن� ��ه م�ص�ط�ل��ح ع �ل �م��ي» ،م�ض�ي�ف��ًا :إن «ه� ��دف سياستنا
حماية األرواح وهزم الفيروس».

%80
¶  %15من المصابين
( 7.9ماليين) سيحتاجون
دخول المستشفى

(رويترز)

¶ سينحسر الوباء بحلول
الصيف ..ليتصاعد مجدداً
ابتداء من الخريف
¶ الوفيات ..%1
وستتجاوز
 500ألف حالة

فرنسا تق ُّر بصعوبة احتواء التفشي
قال مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا جيروم
س��ال��وم��ون ،إن ب �ل�اده ت�ج��د ص�ع��وب��ة ف��ي اح �ت��واء
تفشي وب��اء ك��ورون��ا ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ت��درس فيه
ال �س �ل �ط��ات إن ك ��ان ��ت س �ت �ط �ب��ق إغ�ل�اق ��ه ج��زئ �ي��ًا،
ف ��ي ح�ي�ن ل �ج��أت اس �ب��ان �ي��ا ل�لاس �ت �ع��ان��ة ب��ال�ج�ي��ش
ملكافحة الفيروس املستجد .سالومون عبر عن
أس�ف��ه ل�خ��روج الكثير م��ن س�ك��ان ب��اري��س ب��أع��داد
كبيرة رغم توصية السلطات رسميًا بالبقاء في

زعيم كوريا الشمالية يتحدى «كورونا»

كيم بال كمامة واقية من «كورونا» خالل التدريبات

وبينما كان جميع من حوله يضعون الكمامات السوداء
الواقية من فيروس كورونا املستجد الذي يجتاح العالم
حاليًا ،كان الزعيم الوحيد بينهم من دون كمامة ،وكأن
ُ
الرسالة املراد إيصالها من الصورة أن كيم هو الشخص
الوحيد القادر على تحدي «كورونا».

في أكسفورد

¶ المستشار الطبي
للحكومة :األرقام النهائية
ستكون أقل من ذلك

كمامة
حضر تدريبات عسكرية ..بال ّ

نشرت وكالة األنباء املركزية في كوريا الشمالية صورة
للزعيم كيم جونغ أون أثناء حضوره تدريبات عسكرية
بالذخيرة الحية ،وبدت الصورة  -التي التقطت في موقع
ل��م يكشف عنه  -غريبة للغاية ،حيث ظهر فيها زعيم
كوريا الشمالية «متفردًا» ّ
عمن حوله من قادة الجيش.

ً
مرتدية كمامة
امرأة

وال� �ث�ل�اث ��اء امل� ��اض� ��ي ،ذك � ��رت وس ��ائ ��ل اإلع� �ل ��ام ال �ك��وري��ة
الشمالية الرسمية أن كيم أشرف شخصيًا على تدريبات
عسكرية على إطالق النار ،بما في ذلك إطالق ما ُيعتقد
أن�ه��ا ص��واري��خ باليستية قصيرة امل��دى ،للمرة الثانية
خالل أسبوع.

منازلهم ،ورغ��م األم��ر الحكومي بإغالق الحانات
واملطاعم في جميع أنحاء البالد.
ك�م��ا ق��ال س��ال��وم��ون إلذاع ��ة ف��ران��س إن�ت��ر إن��ه «ل��م
يدرك كثير من الناس أن عليهم البقاء في املنزل،
وه��ذا املستوى املتدني من االمتثال يعني أننا ال
نحقق نجاحًا في احتواء تفشي الوباء» ،مضيفًا
أن وصول فرنسا إلى مرحلة تضطر فيها التخاذ
ق��رار ب�ش��أن إن�ق��اذ م��رض��ى على ح�س��اب آخرين

غانتس يسعى لتشكيل
حكومة إسرائيلية موسعة
ب �ع��د ع ��ام م��ن ال �ج �م��ود وف ��ي ظ��ل ازم� ��ة ان�ت�ش��ار
ك ��ورون ��ا ،دع ��ا رئ �ي��س ت �ح��ال��ف «ازرق اب �ي��ض»،
ب �ي �ن��ي غ ��ان� �ت ��س ،ام � ��س إل � ��ى ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة
وطنية واس�ع��ة ،وذل��ك بعد تكليفه م��ن الرئيس
اإلس��رائ �ي �ل��ي ،رؤوف �ي�ن ري�ف�ل�ين ،بمهمة تشكيل
ال�ح�ك��وم��ة ،ع�ق��ب ح�ص��ول��ه ع�ل��ى ت��وص�ي��ة  61من
أع �ض��اء ال�ك�ن�ي�س��ت ،وب�ض�م�ن�ه��م ن� ��واب ال�ق��ائ�م��ة
املشتركة.
وأوض� ��ح غ��ان�ت��س ف��ي خ�ط��اب��ه ع�ق��ب تكليفه أن
ال �ب�ل�اد ت�م��ر ب��أزم��ة ل��م ت�ع�ه��ده��ا م��ن ق �ب��ل ،ق��ائ�لا
«إسرائيل تتواجد في بداية أزمة عميقة ،حيث
ت�ت��واج��د م�ئ��ات آالف ال�ع��ائ�لات ف��ي حجر وع��زل
ب �م �ن��ازل �ه��ا ،وه ��ي ق�ل�ق��ة ح �ي��ال إم �ك��ان �ي��ة تفشي
فيروس كورونا في البالد».
وحيال هذا الوضع دعا غانتس خصمه بنيامني
نتانياهو إلى االنضمام إليه قائال «سأفعل كل
ما في وسعي لتشكيل حكومة وطنية واسعة
في غضون أيام قليلة ( )...أردت دائما الوحدة».

انتخابات رابعة غير ممكنة

بعد فشل «سباعية» الشيعة وانتهاء المهلة الدستورية

هل يرأس الكاظمي حكومة العراق؟
انتهت ،أم��س ،املهلة الدستورية الثانية ،م��ن دون
ّ
التوصل إل��ى اتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة
ال �ع��راق �ي��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة ،وت �ق��دي��م اس �م��ه رس �م �ي��ًا إل��ى
ّ
الرئيس برهم صالح ،ليكلفه بتشكيل الحكومة.
وكانت القوى الشيعية الرئيسة شكلت ،األسبوع
ّ
ً
امل��اض��ي« ،لجنة سباعية» تمثلها ،ضمت ك�لا من
ن �ب �ي��ل ال �ط��رف��ي ع ��ن «ت �ح��ال��ف س� ��ائ� ��رون» ،ب �ق �ي��ادة
م �ق �ت��دى ال � �ص� ��در ،وع� ��دن� ��ان ف �ي �ح��ان ع ��ن «ت �ح��ال��ف
الفتح» ،بقيادة ه��ادي العامري ،وأحمد الفتالوي
ع� ��ن «ت � �ي� ��ار ال� �ح� �ك� �م ��ة» ،ب ��رئ ��اس ��ة ع� �م ��ار ال �ح �ك �ي��م،
وب��اس��م ال� �ع ��وادي ع��ن «ائ� �ت�ل�اف ال �ن �ص��ر» ،ب�ق�ي��ادة
حيدر العبادي ،وحسن السنيد عن «ائتالف دولة
القانون» ،بقيادة نوري املالكي ،وحيدر الفؤادي عن
«ح��زب ع�ط��اء» ،برئاسة فالح الفياض ،إضافة الى
عبدالحسني املوسوي عن «حزب الفضيلة» ،بقيادة
محمد اليعقوبي.

نعيم السهيل
ول ��م ت�ت�م�ك��ن ال�ل�ج�ن��ة م��ن اخ �ت �ي��ار امل��رش��ح ل��رئ��اس��ة
الحكومة ،نتيجة خالفات عصفت بها ،وأدت إلى
إعالن عمار الحكيم رئيس «تيار الحكمة الوطني»
انسحابه منها.
وس� �ب ��ق ل �ل �ج �ن��ة أن ت��وص �ل��ت إل � ��ى ات � �ف ��اق م �ب��دئ��ي
لترشيح ن��ائ��ب رئ�ي��س دي ��وان رئ��اس��ة الجمهورية

نعيم السهيل للمهمة ،لكن خالفات اللحظة األخيرة
عصفت باالتفاق.
وس��ارع��ت س��اح��ات االح�ت�ج��اج الشعبية ف��ي بغداد
ومحافظات الوسط والجنوب إل��ى رف��ض السهيل
ال�ع�ض��و ف��ي ح��زب ال��دع��وة ،ب�ق�ي��ادة رئ�ي��س ال ��وزراء
ال �س��اب��ق رئ �ي��س «ائ� �ت�ل�اف دول � ��ة ال� �ق ��ان ��ون» ن ��وري
املالكي.
وج��رى إس�ن��اد مهمة اختيار رئيس الحكومة إلى
القوى السياسية الشيعية على اعتبار أنها تشغل
هذا املنصب بموجب عرف (غير دستوري) سياسي
متبع منذ إسقاط النظام السابق عام .2003

معادلة التلكؤ
وق��ال الحكيم« :بسبب رفضنا ال�ب�ق��اء ف��ي معادلة
ّ
التلكؤ وتحفظنا على حسابات سياسية ال تأخذ
بنظر االعتبار املصلحة العليا للعراق والعراقيني،
وال تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البالد..
قررنا أال نتدخل في مهمة اختيار أسماء املرشحني
ملنصب رئيس الوزراء للمرحلة االنتقالية بعد اآلن».
وأوضح أن «دخول تيار الحكمة كان إليجاد مخرج
لالنغالق السياسي وتعطيل مصالح الناس ،ليس
إال» ،مطالبًا بحصر مهمة املرشح القادم «في إطار
إع ��ادة هيبة ال��دول��ة ،والتهيؤ إلج ��راء االنتخابات
املبكرة خالل العام الحالي».

من جهته ،أعلن رئيس «س��ائ��رون» وعضو اللجنة
السباعية نبيل الطرفي فشل اللجنة السباعية.
وأضاف الطرفي  -وتحالفه األكبر في البرملان بـ 54
مقعدًا من أصل  - 329أن «على رئيس الجمهورية
ممارسة صالحياته الدستورية بالتكليف».

السيناريو األرجح
وذك� ��ر م �ص��در م�ط�ل��ع أن ��ه «ل �ي��س ف��ي وس ��ع رئ�ي��س
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ت�م��دي��د؛ ألن ال��دس �ت��ور ال ي�س�م��ح له
ً
بذلك أصال ،وألنه ال يريد أن يكون طرفًا في معادلة
ت�ت�ح�ك��م ب�ه��ا ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة بترشيح
رئيس للوزراء».
ول �ف��ت إل ��ى أن «ال �ك �ت��ل ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ،رب�م��ا
تؤجل االجتماعات إلى ما بعد انتهاء حظر التجول
في العاصمة بغداد بسبب فيروس كورونا ،الذي
من املقرر أن ينتهي  23الجاري».
ل� �ك ��ن م � �ص � ��ادر أخ � � ��رى ّ
رج � �ح � ��ت أن ت � �ق� ��دم ال� �ق ��وى
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ال �ي��وم ،اس ��م رئ �ي��س ج �ه��از امل �خ��اب��رات
مصطفى الكاظمي إلى صالح ،أو يقوم هو بتكليفه
بمهمة تشكيل الحكومة.
وب ��دأت امل�ه�ل��ة ال��دس�ت��وري��ة ( 15ي��وم��ًا) م�ن��ذ اع�ت��ذار
محمد توفيق ع�لاوي عن تشكيل الحكومة ،مطلع
ُ ّ
السنة واألكراد
الشهر الجاري ،إثر فشله في إقناع
بدعم تشكيلته الحكومية وبرنامجه الحكومي.

سيكون «كارثيًا».
ف��ي وق��ت س��اب��ق ،أع�ل��ن وزي ��ر ال�ص�ح��ة الفرنسي،
أوليفر فران ،عن وفاة  29شخصًا بسبب فيروس
كورونا ،ليرتفع بذلك العدد إلى  ،120واإلصابات
إلى  5آالف و 400شخص .في تصريحات أدلى
بها للقناة الفرنسية ال�ث��ان�ي��ة ،ش� ّ�دد ال��وزي��ر على
ض� ��رورة أن ي�ت�ص��رف ش�ع��ب ب�ل�اده ب��وع��ي أك�ب��ر
ضمن إطار التدابير املتخذة ملكافحة كورونا.

من جانبه ،قال الرئيس اإلسرائيلي في خطابه

«ال� �ق ��ان ��ون ي �م �ن �ح��ك  28ي��وم ��ا ل �ل �ب��دء م �ن��ذ ي��وم
ال �ث�ل�اث��اء ،ف��ي م�ه�م��ة ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة ،ل��رب�م��ا
ال��وق��ت قصير ،لكن ف��ي ظ��ل ح��ال��ة ال �ط��وارئ في
البالد والعالم ،فهذه الفترة تعتبر طويلة».
وأض � ��اف «ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج �ه �ن��ا ت�ل��زم�ن��ا
ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة ل�خ��دم��ة ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين في
إسرائيل ،لذا تقع على جميع األحزاب مسؤولية
املشاركة في تشكيل الحكومة بظل األزمة التي
نواجهها».
وتابع ريفلني «كما أسلفت في السابق ،لربما
تشكيل حكومة على وج��ه من السرعة سيكون
م�ن��وط��ا ب�ت��رت�ي�ب��ات م��ؤق�ت��ة ل�ش�ه��ري��ن ،ل�ك��ن دون
ش��ك ه��ذا م��ا يتوقعه الجمهور م��ن ق�ي��ادات��ه ،إذ
إن انتخابات رابعة غير ممكنة بهذه الظروف،
وعليه إمكانية تشكيل الحكومة موجودة لدى
غانتس ،ولدى جميع قيادات األحزاب».
وات �ف ��ق غ��ان �ت��س م ��ع ك ��ل م ��ن رئ �ي��س «اس��رائ �ي��ل
ال� �ي ��وم» ،أف �ي �غ��دور ل �ي �ب��رم��ان ،ورئ �ي��س ت�ح��ال��ف
«العمل-غيشر-ميرتس» ،عمير ب�ي��رت��س ،لعقد
جلسة أولى إلطالق مفاوضات رسمية لتشكيل
الحكومة.

«عُ صبة الثائرين» يتبنى الهجوم الثاني على قاعدة التاجي

واشنطن لبغداد :سنرد على أي
استهداف لقواتنا ..ولن نتسامح
ف��ي إع�ل��ان ي �ش��ي ب ��أن س �ي �ن��اري��و ال�ت�ص�ع�ي��د قد
ي��أت��ي ق��ري �ب��ًا ،أك ��د وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي
مايك بومبيو لرئيس حكومة تصريف األعمال
في ال�ع��راق ع��ادل عبد املهدي أن ب�لاده ستتخذ
إج � ��راءات إض��اف �ي��ة وف ��ق ال� �ض ��رورة ل �ل��دف��اع عن
النفس ،في حال هوجمت القوات األميركية في
العراق ،داعيًا عبد املهدي إلى الدفاع عن قوات
ال �ت �ح��ال��ف ال �ت��ي ت��دع��م ج �ه��ود ب �غ��داد ف��ي دح��ر
تنظيم داعش.
وأشار بيان لوزارة الخارجية األميركية ،أمس،
إل ��ى أن «ال ��وزي ��ر ب��وم �ب �ي��و ش ��دد ع �ل��ى ض ��رورة
م�ح��اس�ب��ة ال�ج�م��اع��ات امل �س��ؤول��ة ع��ن ال�ه�ج�م��ات
األخيرة ،وأن أميركا لن تتسامح مع أي هجمات
أو ت� �ه ��دي ��دات ألرواح األم �ي ��رك �ي�ي�ن ،وس�ت�ت�خ��ذ
إج � ��راءات إض��اف �ي��ة ،وف��ق ال� �ض ��رورة ،دف��اع��ًا عن
نفسها».
وذك� � ��ر م� �س ��ؤول ��ون أم �ي ��رك �ي ��ون وع ��راق � �ي ��ون أن
ال��رج�ل�ين ت�ح��دث��ا ،األح ��د ،ع�ق��ب إص��اب��ة  3جنود
أميركيني وجنود عراقيني في هجوم صاروخي

ّ
ك�ب�ي��ر ش��ن�ت��ه م�ي�ل�ي�ش�ي��ات ع��راق �ي��ة م��دع��وم��ة من
إيران ،على معسكر التاجي شمالي بغداد ،الذي
يستضيف ق��وات التحالف ض��د «داع ��ش» التي
تقودها أميركا.
وك��ان ذل��ك الهجوم الثاني خ�لال أس�ب��وع واح��د
ع�ل��ى «ال �ت��اج��ي» ،ح�ي��ث س�ب�ق��ه ه �ج��وم أدى إل��ى
م �ق �ت��ل ج �ن ��دي�ي�ن ام �ي��رك �ي�ي�ن وآخ� � ��ر ب��ري �ط��ان��ي،
واتهمت واشنطن «كتائب ح��زب اهلل» العراقي
بتنفيذه ،وقصفت مواقع عدة لها.
م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،وب �ع��د أن ات�ه�م��ت واش�ن�ط��ن
ات �ه �م��ت «ح ��رك ��ة ال �ن �ج �ب��اء» ب�ت�ن�ف�ي��ذ ال�ه�ج��وم
ّ
ال�ث��ان��ي على «ال �ت��اج��ي» ،تبنى فصيل جديد
ح �م��ل اس� ��م ُ
«ع �ص �ب ��ة ال� �ث ��ائ ��ري ��ن» م �س��ؤول �ي��ة
ال �ه �ج��وم ،مبينًا ب��أن��ه األول ،ف��ي س �ي��اق ال��رد
على اغتيال واشنطن نائب رئيس ميليشيا
الحشد الشعبي أب��و مهدي املهندس ،وقائد
«فيلق القدس» في الحرس الثوري اإليراني
قاسم سليماني ،فجر الثالث م��ن يناير ،في
مطار بغداد(.رويترز)
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األندية واالتحادات ..تحت الرقابة
أك��دت م�ص��ادر مطلعة أن الهيئة العامة للرياضة ق��ررت تشكيل لجنة مشتركة م��ع وزارة
ّ
ّ
تجمعات داخل الهيئات الرياضية وفضها،
الداخلية ،تعمل على مدار الساعة ،ملراقبة أي
إن وج��دت ،وذل��ك تطبيقا ل�ق��رار مجلس ال ��وزاراء ال�خ��اص بهذا ال�ش��أن .وأوض�ح��ت املصادر
أن اللجنة لن يقتصر دوره��ا على مراقبة االن��دي��ة واالت �ح��ادات فقط ،بل ستمتد إل��ى أندية
الفروسية وجميع األندية املتخصصة أيضا؛ حرصًا على املصلحة العامة للرياضيني ،في
ظل األوضاع الحالية.
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ماذا يترتب على كل قرار؟

الرياضة تنتظر  3سيناريوهات
تنتظر االوس��اط الرياضية ما ستسفر
عنه الفترة املقبلة من ق��رارات ملسؤولي
ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وذل� ��ك في
ظ ��ل ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع م �س ��ؤول ��ي االن ��دي ��ة
واالتحادات الرياضية حول ما اذا تقرر
استئناف النشاط الرياضي من عدمه
وهو ما سيتطلب العديد من االجراءات
سواء في حالة عودة النشاط او الغائه
وارج� ��اء م��ا تبقى م�ن��ه ل�ي�ق��ام م��ع ب��داي��ة
املوسم الجديد.
واص � � � ��درت ال �ل �ج �ن��ة االومل� �ب� �ي ��ة م��ؤخ �رًا
تعميمًا لالتحادات الرياضية لتحديد
م ��واق � �ف � �ه ��ا وم� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات� �ه ��ا ف � ��ي ح ��ال ��ة
اس �ت �ئ �ن��اف ال� �ن� �ش ��اط وط� � ��رح اف �ك��اره��ا
وامل��دة التي يتطلبها كل اتحاد النهاء
م��وس�م��ه ،لتتلقى االومل�ب�ي��ة ال ��ردود في
موعد اقصاه بعد غد (الخميس).

وف� � ��ي ح� ��ال� ��ة ان � �ه � ��اء امل � ��وس � ��م ال � �ج� ��اري
وارجائه الى فترة ما قبل بداية املوسم
الجديد ف��إن االندية ستكون ام��ام فترة
ج �ي��دة الع� ��ادة ت��رت�ي��ب اوراق� �ه ��ا ،وع�ل��ى
ال��رغ��م م��ن اص��اب��ة البعض بالضرر من
ه ��ذا ال� �ق ��رار اال ان ال �ع��دي��د م��ن االن��دي��ة
ستستفيد بكل تأكيد ،حيث ستحصل

آخر لقاء بين القادسية والساحل قبل إيقاف النشاط الرياضي

ع �ل��ى ال ��وق ��ت ال �ك��اف��ي الب � ��رام ت �ع��اق��دات
ج��دي��دة ،س ��واء م��ع االج �ه��زة ال�ف�ن�ي��ة او
املحترفني واالستفادة من االخطاء التي
وقعت فيها.

الدمج أقرب
وع� �ل ��ى م �س �ت��وى ال� � � ��دوري ال� �ع ��ام ل �ك��رة
القدم ،فإن الخيار االقرب في حال ارجاء
م��ا تبقى م��ن امل��وس��م ال �ج��اري للموسم
املقبل ،هو اعتماد دوري الدمج ،خاصة

في ظل صعوبة تحديد الفرق الهابطة
وال�ص��اع��دة ل�ل��دوري املمتاز ،باالضافة
الى امكانية تظلم اندية من التغييرات
ف ��ي ال �ق ��وائ ��م ال �ح��ال �ي��ة ل �ق��وائ��م ج��دي��دة
لالعبني في املوسم الجديد ،ما قد يخل
ب �م �ب��دأ ت �ك��اف��ؤ ال� �ف ��رص ال � ��ذي س�ي�ض��ع
م�س��ؤول��ي امل�س��اب�ق��ات ف��ي ح��رج خاصة
ف ��ي ظ ��ل اح �ق �ي��ة االن� ��دي� ��ة ف ��ي ال�ت�م�س��ك
بقوائم الالعبني االخيرة «قبل التوقف»
النهاء املوسم!

التضامن ..قرار غريب
جاء قرار مجلس ادارة نادي التضامن بإنهاء عقود الجهاز الفني ومحترفي
الفريق االول لكرة القدم غريبا ،وربما شابه التسرع ،خاصة في ظل كون
استئناف النشاط م��ازال مطروحًا على طاولة اللجنة االوملبية ،ما يعني ان
الفريق قد يواجه العديد من االمور العكسية على مستوى الدوري املمتاز.

وتصب كل املؤشرات لكون االستئناف
ح � ��ال اق� � � ��راره س �ي �ك��ون مل� �ب ��اري ��ات ف��رق
ال � ��درج � ��ة االول � � � ��ى م � ��ع اع � �ت � �م� ��اد ال� �غ ��اء
منافسات املوسم لفرق املراحل السنية
وذل ��ك ل�ت��وف�ي��ر ال�س�ي�ط��رة امل�ط�ل��وب��ة من
قبل الجهات الصحية لفحص الالعبني
ب��أري �ح �ي��ة وت � ��أن ،ام ��ا ف��ي ح ��ال اع�ت�م��اد
اس �ت �ئ �ن��اف ك ��ل امل ��راح ��ل س �ي �ك��ون االم ��ر
ص �ع��ب ال �س �ي �ط��رة ال� ��ى ح ��د م ��ا ف ��ي ظل
االعداد الكبيرة للفرق.

َ
ستبعد
الجمهور ُم

يبقى استبعاد الجماهير م��ن حضور
ما تبقى من املنافسات في حال اعتماد
اس �ت �ئ �ن��اف ال �ن �ش��اط ام � �رًا م �ف��روغ م�ن��ه،
خ ��اص ��ة ان ال �ج �ه ��ات امل �خ �ت �ص��ة ك��اف��ة،
ت �س �ع��ى ال � ��ى االب� �ت� �ع ��اد ع ��ن امل ��زي ��د م��ن
التجمعات.

مصير كأس أوروبا يتحدد اليوم
س �ت �ك��ون ب �ط ��ول ��ة ك � ��أس أوروب � � � ��ا 2020
ال �ع �ن��وان ال��رئ�ي�س��ي ل�لاج�ت�م��اع ال �ط��ارئ
ال��ذي يعقده االت�ح��اد ال�ق��اري لكرة القدم
(ويفا) اليوم الثالثاء ،لتقرير مصيرها
وم� �ص� �ي ��ر م �س��اب �ق �ت��ي األن � ��دي � ��ة (دوري
األب � �ط ��ال وي� ��وروب� ��ا ل� �ي ��غ) ،ب �ع��د ت�ع�ل�ي��ق
منافسات اللعبة ق��اري��ا بسبب فيروس
كورونا املستجد.
وب�ح�ل��ول م�س��اء الجمعة امل��اض��ي ،باتت
البطوالت الوطنية الخمس الكبرى في
القارة العجوز (أملانيا ،إيطاليا ،فرنسا،
إس �ب��ان �ي��ا ،إن �ك �ل �ت��را) ،وال �ع��دي��د غ�ي��ره��ا،
م�ع�ل�ق��ة ح �ت��ى م�ط�ل��ع أب��ري��ل ع �ل��ى األق ��ل،
بعد القيود الكبيرة التي فرضها تفشي
ف� �ي ��روس «ك��وف �ي��د  ،»19 -واإلج� � � ��راءات
ال �ص��ارم��ة امل �ع �ت �م��دة ل�ل�ح��د م ��ن ان�ت�ش��ار
وباء أودى بحياة أكثر من  6500شخص
حتى صباح اإلثنني.
وأرج ��أ االت �ح��اد ال �ق��اري ال��ى م��وع��د غير
محدد ،ما تبقى من مباريات إياب الدور
ث�م��ن ال�ن�ه��ائ��ي مل�س��اب�ق��ة دوري األب �ط��ال،
درة تاج مسابقات األندية في كرة القدم،
وذه ��اب ال ��دور ثمن النهائي للمسابقة
الرديفة «يوروبا ليغ».
وي�ع�ق��د «وي �ف��ا» ال �ث�لاث��اء اج�ت�م��اع��ا عبر
تقنية االتصال بالفيديو «لبحث رد كرة
القدم األوروبية على تفشي الفيروس»،
بحسب ما أعلن األسبوع املاضي.
وم��ن امل�ق��رر ان يقسم االج�ت�م��اع املوسع
الى ثالثة لقاءات منفصلة ،تبدأ صباحا
ب�ين «وي�ف��ا» وممثلي األن��دي��ة والالعبني
وال � �ب � �ط ��والت ال ��وط �ن �ي ��ة ،ي �ل �ي��ه آخ � ��ر م��ع
االت� �ح ��ادات ال��وط�ن�ي��ة ال � �ـ 55امل�م�ث�ل��ة فيه،
وثالث للجنة التنفيذية لالتحاد القاري
يتوقع ان يصدر في أعقابه بيان شامل
يحدد التوجهات املقبلة.
وي �ت��وق��ع ان ي��رت �ب��ط م�ص�ي��ر ال �ب �ط��والت
الوطنية أي�ض��ا بنتيجة ه��ذا االجتماع
ال ��ذي ي��أت��ي م��ع ت �س��ارع األح� ��داث بشأن
«ك ��وف� �ي ��د  ،»19 -ورف � �ع� ��ه ال � ��ى م �ص��اف
ال��وب��اء العاملي م��ن قبل منظمة الصحة
ال�ع��امل�ي��ةُ .
وي�ن�ظ��ر ال��ى أوروب ��ا ع�ل��ى انها
ب��ؤرت��ه ال �ج��دي��دة ،ال س�ي�م��ا ف��ي إيطاليا
وأسبانيا ،حيث تسجل أع��داد الوفيات
زي ��ادة م �ط��ردة ،م��ا دف��ع ال��ى ف��رض قيود
هائلة على حركة التنقل والسفر.
وأش��ار «وي�ف��ا» إل��ى أن اجتماع الثالثاء
س �ي �ب �ح��ث ف� ��ي م �ص �ي��ر «ك � ��ل ال �ب �ط��والت
الوطنية واملسابقات القارية ،إضافة الى

م�ج�ل��س إدارة ال �ن ��ادي ال�ع��رب��ي
علي اتش أنه من الصعب إجراء
ت�ج��دي��د ع�ض��وي��ات األن��دي��ة في
ال ��وق ��ت ال� �ح ��ال ��ي ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
سالمة وصحة األعضاء وطبقا
ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة
الكويتية التي أوق�ف��ت النشاط
ال ��ري ��اض ��ي وأغ� �ل� �ق ��ت األن� ��دي� ��ة.
وط � ��ال � ��ب ات� � ��ش ب� �ت� �م ��دي ��د ف �ت��رة
ال �ت �ج��دي��د أس� �ب ��وع�ي�ن ت �ع��وي �ض��ا
ل �ف �ت��رة اإلي � �ق ��اف إلت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة
لألعضاء ف��ي التجديد أو التسجيل.
وف ��ي ن� ��ادي ال �ج �ه��راء أع �ل��ن رئ �ي��س لجنة
ال�ت�س�ج�ي��ل إغ �ل�اق ال �ن��ادي أب��واب��ه أم ��ام األع �ض��اء
منذ ص��دور ق��رار اإلي�ق��اف ،س��واء مل��زوال��ة النشاط
الرياضي أو اإلداري.
وفي نادي النصر وصل عدد األعضاء املسجلني
ق�ب��ل إغ�ل�اق ال �ن��ادي أب��واب��ه طبقا ل �ق��رار األومل�ب�ي��ة
إل��ى  2200ع�ض��و ،وط��ال��ب ال �ن��ادي ب�ت�م��دي��د فترة
التسجيل تعويضا لفترة اإليقاف.

الرياضة ..و«كورونا»!

االستئناف يتطلب وقتًا

إرجاء النشاط لبداية املوسم

حكم عبدالمولى
ت � �ب� ��اي � �ن� ��ت ردود امل � �س� ��ؤول�ي��ن
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة
واألن ��دي ��ة ح ��ول اس �ت �م��رار فتح
ب � � ��اب ال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل وال� �ت� �ج ��دي ��د
ل� � �ل� � �ع� � �ض � ��وي � ��ات ف� � � ��ي األن � � ��دي � � ��ة
ال��ري��اض �ي��ة خ �ل�ال ف �ت��رة ت��وق��ف
ال �ن �ش��اط ال ��ري ��اض ��ي ب� �ق ��رار م��ن
اللجنة األوملبية الكويتية ضمن
اإلج � � ��راءات االح� �ت ��رازي ��ة ل�ل�ح��د من
انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا ،حيث أك��دت
م�ص��ادر مطلعة ف��ي الهيئة أن ق��رار إيقاف
النشاط الرياضي في األندية الرياضية ال يسري
على عمليات تسجيل وتجديد عضويات أعضاء
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ع�م��وم�ي��ة ال �ت��ي م��ن امل �ق��رر االن�ت�ه��اء
منها  31م��ارس ال �ج��اري .وأش ��ار امل�ص��در إل��ى أن
اس�ت�ق�ب��ال ال��راغ �ب�ين ف��ي ت�ج��دي��د ال�ع�ض��وي��ات يعد
نشاطًا إداري��ًا وليس رياضيًا .في املقابل ،أغلقت
غالبية األن��دي��ة أبوابها نهائيا ،حيث أك��د عضو

عمر بركات

وفي حالة جاء القرار استئناف النشاط
م��ع نهاية ف�ت��رة ال�ت��وق��ف الحالية التي
تعيشها الدولة على كل املستويات ،ال
سيما الرياضة ،فيتطلب االم��ر العديد
م��ن االج� ��راءات واالس �ت �ع��دادات ،خاصة
م��ن ق�ب��ل ج�م�ي��ع االن��دي��ة ع�ل��ى مستوى
فرقها الرياضية التي اوقفت التدريبات
وال �ت �ج �م �ع��ات ل�لاع�ب�ي�ه��ا ل �ف �ت��رة ط��وي�ل��ة
ت�ق��ارب العشرين ي��وم��ا ،م��ا يحتاج من
ً
ال�ج�م�ي��ع ع �م�لا ب��دن�ي��ًا وف�ن�ي��ًا م��ن خ�لال
اتاحة الوقت املطلوب لالعبني واالجهزة
الفنية العدادهم بالشكل املطلوب وهي
فترة ال تقل عن اسبوعني يستعيد فيها
الجميع لياقته البدنية والفنية بشكل
متدرج من خالل التدريبات اليومية.

تسجيل العضويات
بين اإلغالق وفتوى الهيئة

ال�ع��ال��م م�ش�غ��ول ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا امل�ن�ت�ش��ر في
أغلب دول العالم ،وقامت أوروبا بتعليق نشاطها
ال��ري��اض��ي ،بسبب ان�ت�ش��ار ه��ذا ال �ف �ي��روس؛ مثل
ك��ل م��ن ال � ��دوري ال �ف��رن �س��ي ،واإلي �ط��ال��ي ،وك��ذل��ك
اإلنكليزي واألمل��ان��ي ،وات�خ��ذت دول أخ��رى القرار
ذات��ه ،بعد مشاورات مع لجنة الدوريات واعضاء
االت �ح ��ادات ال��ري��اض�ي��ة ب�ش��أن اس �ت �م��رار النشاط
الرياضي من عدمه.
ّ
واألن��دي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ت��وق�ف��ت ع��ن ال �ت��دري��ب اي�ض��ا؛
ألن ال�ف�ي��روس أص�ب��ح م��وج��ودًا ف��ي ال�ب�ل��د؛ لتأمر
الحكومة بإيقاف النشاط الرياضي .وب��رأي��ي ان

ّ
الحل املتوفر هو أن يقوم االتحاد الكويتي لكرة
ال�ق��دم ف��ي ح��ال ع��ودة النشاط أن تقام املباريات
من دون حضور جماهيري ،وه��ي الخطوة التي
اتخذتها بعض الدول األوروبية ،وايضا الخليجية،
وأن تبدأ املباريات منتصف أبريل لتعود الحركة
الرياضية بصورة طبيعية ،كذلك يباشر منتخبنا
الوطني االستعداد مل�ش��واره في تصفيات كأس
العالم  2022ف��ي قطر وك��أس آسيا  ،2023التي
ستقام في الصني.
مع أمنياتنا بالتوفيق للجميع.

المدرِّب سعد فرحان الرومي

عزل شخصي
لرئيس «األولمبية» األسترالية
م��ن امل�ق��رر أن يخضع ج��ون كوتس عضو اللجنة
األومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة ،امل� �س ��ؤول ع ��ن م �ل��ف أومل �ب �ي��اد
طوكيو الصيفي  ،2020ل�ع��زل شخصي إج�ب��اري
عندما يعود إلى بالده أستراليا قادما من أوروبا
ه��ذا األس �ب��وع ،تنفيذا ل�ل�إج��راءات ال�ت��ي تطبقها
بالده للتصدي النتشار العدوى بفيروس كورونا.
وأعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون،
إخضاع جميع القادمني إلى بالده من الخارج
ب�ع��د منتصف ل�ي��ل األح ��د ل �ع��زل ش�خ�ص��ي مل��دة
 14يوما ملساعدة البالد في جهودها الحتواء

تفشي الفيروس.
وك ��وت ��س ه ��و رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ال �خ��اص��ة
ب��أومل �ب �ي��اد ط��وك �ي��و  2020ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة
ال��دول �ي��ة ،وي �ت��وق��ع وص��ول��ه إل ��ى ب�ل��اده األرب �ع��اء
املقبل قادما من لوزان السويسرية ،كما أنه يشغل
منصب رئيس اللجنة األوملبية األسترالية.
وأك��د متحدث باسم اللجنة األوملبية األسترالية،
أن��ه ال يوجد أي سبب أو مبرر الستثناء كوتس
م��ن اإلج ��راءات الحكومية امللزمة للجميع ف��ي ما
يخص فترة العزل.

مواجهة ساخنة بين المحرق والرفاع
يشهد ال ��دوري البحريني ل�ك��رة ال�ق��دم ،قمة مؤجلة
ب�ين امل�ح��رق وال��رف��اع حامل اللقب ،لحساب الجولة
األولى من املسابقة.
وستقام امل�ب��اراة من دون حضور جماهيري ،حيث
ي�ط�غ��ى ع�ل�ي�ه��ا ال �ه��دوء م��ن ج��ان��ب امل ��درج ��ات ب�ق��رار
م��ن االت�ح��اد البحريني ل�ك��رة ال�ق��دم بسبب فيروس
كورونا.
ومن املؤكد أن املباراة ستكون مثيرة وحماسية بني
الجانبني ،حيث يطمح املحرق ( 25نقطة) باملشاركة

ك��أس أوروب ��ا  »2020ال�ت��ي م��ن امل�ق��رر ان
تقام بني  12يونيو و 12يوليو ،وتفرض
تحديات إضافية هذا العام ألنها مقررة
في  12مدينة مختلفة على امتداد القارة.
وب �ح �س��ب م �ص ��در م �ع �ن��ي ب �ك ��رة ال �ق��دم
العاملية ،يجد «ويفا» نفسه أمام احتمال
وحيد ال ثاني له ،وهو تأجيل املنافسات
امل �ق��ررة .وق ��ال امل �ص��در ،ال ��ذي ط�ل��ب ع��دم

ك�ش��ف اس �م��ه ،ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب ��رس «ال
خ �ي��ار أم � ��ام وي� �ف ��ا :ي �ج��ب ت��أج �ي��ل ك��أس
أوروبا ودوري األبطال في الوقت عينه».
وت ��اب ��ع «ي �ج ��ب ان ي �ع ��ود ال �ج �م �ي��ع ال��ى
ال �ط��اول��ة ع�ن��دم��ا ت�ن�ت�ه��ي األزم� ��ة إلع ��ادة
ج��دول��ة ك��ل ش� ��يء .ي �ج��ب ع �ن��ده��ا إع ��ادة
إع��داد كل ال��روزن��ام��ة العاملية» لألحداث
الرياضية ،والتي تعرضت لتأثير هائل

الكاميرون تستضيف نهائي أبطال أفريقيا
أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم (الكاف) رسميًا استضافة الكاميرون نهائي
بطولة دوري أبطال أفريقيا املوسم الحالي  2019ـــ  ،2020املقرر إقامته يوم
 29مايو املقبل .وذكر االتحاد األفريقي ،على حسابه الرسمي بموقع تويتر،
أن املباراة النهائية ستقام على استاد جابوما بمدينة دواال الكاميرونية ،فيما
قرر إسناد تنظيم نهائي كأس االتحاد األفريقي «الكونفدرالية» إلى املغرب،
وإقامة املباراة على ملعب األمير موالي عبداهلل بمدينة الرباط يوم  24مايو
املقبل .وك��ان االت�ح��اد األف��ري�ق��ي ق��د ق��رر إق��ام��ة نهائي دوري أب�ط��ال أفريقيا
وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة ،خالفًا للسنوات املاضية التي كان يقام
فيها النهائي من مباراتني ذهابًا وإيابًا.
وتأهلت ف��رق األه�ل��ي وال��زم��ال��ك م��ن مصر ،وال��رج��اء وال ��وداد م��ن امل�غ��رب ،إلى
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ،إذ يلعب األهلي مع الوداد ،ويواجه الزمالك
نظيره الرجاء ،حيث تقام مباريات الذهاب يومي  1و 2مايو املقبل ،على أن
تقام مباريات اإلياب يومي  8و 9من الشهر ذاته.
بينما تقام مباراتا نصف النهائي في كأس الكونفدرالية (ذهابا) يوم  3مايو
املقبل ،تجمع األول��ى بني بيراميدز املصري وحوريا كوناكري الغيني ،فيما
تجمع املواجهة الثانية نهضة بركان املغربي بمواطنه حسنية أغادير ،على أن
تقام مباراتا اإلياب يوم  10مايو املقبل.

بسبب الفيروس.
وب � � ��دأت ف ��ي األي � � ��ام األخ � �ي� ��رة ال ��دع ��وات
إلرج��اء منافسات املسابقتني القاريتني
وب �ط ��ول ��ة ك � ��أس أوروب � � � ��ا ،ال س �ي �م��ا م��ن
إي �ط��ال �ي��ا ال �ت��ي ت �ع��د األك �ث ��ر ت �ض ��ررا من
ال �ف �ي��روس ف��ي ال �ق ��ارة ال �ع �ج��وز ،وك��ان��ت
األولى من بني دولها الكبرى التي أعلنت
وق��ف ك��ام��ل امل�ن��اف�س��ات ال��ري��اض�ي��ة حتى
الثالث من أبريل.
وب �ح �س ��ب ال� �ت� �ق ��اري ��ر ،ي �م �ي��ل ال �ت��وج �ي��ه
ال� � ��ى إرج � � � ��اء ن� �ه ��ائ� �ي ��ات ك� � ��أس أوروب � � ��ا
للسماح باستكمال البطوالت الوطنية
واملسابقتني القاريتني في يونيو.
وأش� ��ارت ت�ق��اري��ر صحافية م��ؤخ��را ال��ى
ان م ��ن االح� �ت� �م ��االت امل� �ط ��روح ��ة ،إق��ام��ة
ك ��أس أوروب � ��ا ف��ي خ��ري��ف أو ش �ت��اء ع��ام
 ،2020نظرا ألن نقلها ال��ى صيف 2021
س� �ي� �ت� �ع ��ارض م � ��ع ك� � ��أس ال � �ع ��ال ��م ال �ت��ي
ينظمها االت �ح��اد ال��دول��ي (ف �ي �ف��ا) ،وم��ن
امل�ق��رر ان ت�ق��ام ف��ي الفصل ذات��ه بصيغة
جديدة من  24فريقا.
لكن اق�ت��راح إق��ام��ة النهائيات ف��ي فصل
الشتاء يتوقع ان يثير حفيظة األن��دي��ة
وال� �ب� �ط ��والت ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ت �ك��ون في
خ�ض��م امل��وس��م امل �ح �ل��ي ،وس �ب��ق للعديد
منها ان أب��دى امتعاضه من ق��رار إقامة
م��ون��دي��ال  2022ف��ي قطر خ�لال نوفمبر
وديسمبر بسبب الظروف املناخية ،بدال
من املوعد املعتاد لنهائيات كأس العالم
في فصل الصيف( .ا.ف.ب)

مع الحد في صدارة الترتيب ،في حني يسعى الرفاع
( 18نقطة) للبقاء ضمن الفرق املنافسة على اللقب.
وي��دخ��ل امل �ح��رق ،م �ب��اراة ال �ي��وم ،وه��و ق��ادم م��ن ف��وز
ص �ع��ب ع �ل��ى ال �ش �ب��اب ف��ي ال �ج��ول��ة ال �س��اب �ق��ة ب�ه��دف
نظيف جاء بأقدام إيفرتون في أجمل أهداف الدوري.
وي��درك باكيتا م��درب املحرق ،أن املواجهة لن تكون
اً
س �ه �ل��ة ،ل�ك�ن��ه أع �ل��ن ج �ه��وزي��ة ال �ف��ري��ق م �ع ��ول على
ال� �ح ��ارس م�ح�م��د ال �س �ي��د ج�ع�ف��ر وم �ح �م��د ال �ح ��ردان
وإيفرتون وتياجو وأحمد جمعة ومحمد البناء.

الريان يخسر جهود فرانك كوم
تعرض الكاميروني فرانك كوم العب
الريان القطري ،الصابة على في
العضلة الضامة ،مما سيبعده
عن املالعب ملدة تتراوح ما بني
أسبوعني و 3أسابيع.
وك � � ��ان ك� � ��وم ش � � ��ارك ف � ��ي ل �ق��اء
الفريق األخير أمام املرخية في
دور الثمانية بكأس األمير الذي
خسر خالله الفريق بهدف نظيف
ليودع البطولة.
وب�ع��د امل �ب��اراة اش�ت�ك��ى ال�لاع��ب ال�ك��ام�ي��رون��ي من
بعض اآلالم القوية في العضلة الضامة ،وخضع
ألش�ع��ة على ال�ف��ور أثبتت وج��ود ت�م��زق وحاجته
إلى الراحة.

وذك��ر املوقع الرسمي للنادي أيضا
أن م�ح�م��د ج�م�ع��ة ال �ع �ل��وي الع��ب
الفريق سيغيب لفترة تتراوح
م��ا ب�ين أس�ب��وع و 10أي��ام ،بعد
تأكد إصابته بتمزق في وتر
الكاحل.
ك� �م ��ا س �ي �غ �ي��ب خ� ��ال� ��د م �ف �ت��اح
ل �ف �ت��رة ت� �ت ��راوح م ��ا ب�ي�ن أس �ب��وع
و 10أي � � ��ام ب� �ع ��د ت� �ع ��رض ��ه ل �ت �م��زق
خفيف في العضلة الخلفية.
وك��ان ات�ح��اد ال�ك��رة القطري ،ق��رر إي�ق��اف النشاط
ال �ك��روي إث ��ر ت��وق��ف ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي بالكامل
ب� �ق ��رار م ��ن ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي ��ة ك ��إج ��راء اح� �ت ��رازي
ملواجهة فيروس كورونا املستجد.

لفتة إنسانية لليفربول
يسعى نادي ليفربول ،متصدر الدوري االنكليزي
ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،إل ��ى ال �ت �ب��رع ب�م�ب�ل��غ  40أل ��ف جنيه
إس �ت��رل �ي �ن��ي ،ل �ب �ن��وك ال �ط �ع��ام امل ��وج ��ودة ب��امل��دي�ن��ة
وسط تعليق مباريات ال��دوري اإلنكليزي بسبب
تفشي فيروس كورونا املستجد.
وأوض� ��ح ال �ن��ادي اإلن �ك �ل �ي��زي أن إل �غ��اء امل �ب��اري��ات
«يشكل تهديدًا بوقوع تداعيات كبيرة» على بنك
الطعام املوجود بشمال ليفربول ،الذي يتلقى ما
يقرب من  %25من التبرعات املقدمة إليه في أيام
املباريات.

وات �ف��ق الع �ب��و ال�ف��ري��ق األول وم��ؤس�س��ة ليفربول
على التبرع بمبلغ  10آالف جنيه إسترليني عن
كل مباراة من املباريات املتبقية في ملعب أنفيلد
هذا املوسم.
وب� �ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة ال ��رائ� �ع ��ة ،ي �م �ك��ن ل �ب �ن��ك ال �ط �ع��ام
مواصلة عمله من دون تقصير.
وأوضح النادي في بيان له «النادي سيقدم أيضًا
ت�ب��رع��ًا م��ال�ي��ًا لبنك ال�ط�ع��ام ب�ش�م��ال ل�ي�ف��رب��ول ،في
حني سيجري التبرع بالطعام الزائد في ميلوود
وأنفيلد».
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تردد ياباني حيال «طوكيو »2020
ت �ت��زاي��د ال �ش �ك��وك ب��إم�ك��ان�ي��ة أن ي�ق��ام
أومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و ف��ي م��وع��ده امل�ق��رر
ال �ص �ي��ف امل �ق �ب��ل ،م ��ع ت��أك �ي��د ال�ع��دي��د
من املسؤولني واليابانيني أن حياة
ال � �ن ��اس أه � ��م م ��ن ك ��ل ش� � ��يء ،ب �ع��دم��ا
أرخ� � ��ى ف � �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا امل�س�ت�ج��د
بظالله الثقيلة على ال�ع��ال��م ،وليس
فقط على الصعيد الرياضي.
ورغم تأكيد مسؤولني يابانيني ،مثل
رئيس ال��وزراء شينزو آب��ي ،ورئيس
ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة ت��وم��اس
ب ��اخ ،ان االس �ت �ع��دادات إلق��ام��ة دورة
األلعاب الصيفية في موعدها املقرر
بني  24يوليو والتاسع من أغسطس
ال ت � � ��زال ع� �ل ��ى ق � ��دم وس� � � ��اق ،ي�ش�ك��ك
الكثيرون بإمكانية أن يكون العالم
ج ��اه ��زا الن �ط�لاق �ه��ا ،م ��ع ت ��زاي ��د ع��دد
اإلصابات والوفيات في العالم جراء
«كوفيد .»19 -
وأت� ��ت أب� ��رز دع� ��وة إلرج � ��اء األل �ع��اب،
وه� � ��ي أك � �ب ��ر ح� � ��دث ري� ��اض� ��ي ع��امل��ي
يستقطب آالف الرياضيني وماليني
امل �ش �ج �ع�ين ،م ��ن ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي
دون ��ال ��د ت��رم��ب ،ال� ��ذي رأى إم�ك��ان�ي��ة
إلق��ام�ت�ه��ا ف��ي ص�ي��ف  2021ب ��دال من
هذا العام.
ومع تعليق أحداث كبيرة ،مثل دوري
ك ��رة ال �س �ل��ة األم �ي��رك��ي ل�ل�م�ح�ت��رف�ين،
وال �ب �ط��والت األوروب� �ي ��ة امل�ح�ل�ي��ة في
ك ��رة ال� �ق ��دم ،ودوري أب �ط ��ال أوروب� ��ا
وال� ��دوري األوروب� ��ي «ي��وروب��ا ل�ي��غ»،
وإرج ��اء ان�ط�لاق امل��وس��م الجديد من
بطولة الفورموال واحد ،يبدو مصير
ألعاب طوكيو  2020في مهب الريح.
وم � �ق� ��ارن� ��ة م � ��ع ج ��ارت� �ي� �ه ��ا ال� �ص�ي�ن،
ح �ي��ث ك��ان��ت م��دي �ن��ة ووه � ��ان ال �ب��ؤرة
األس � ��اس� � �ي � ��ة ل � �ل � �ف � �ي� ��روس ،وك � ��وري � ��ا
الجنوبية ،نجحت ال�ي��اب��ان ال��ى حد
كبير في كبح انتشار الفيروس ،مع
تسجيل  814إصابة و 24حالة وفاة.
وب� ��دا ج�ل�ي��ا أن ال �ش ��ارع ال �ي��اب��ان��ي ال
يحبذ أن تقام األلعاب الصيف املقبل
ف��ي ظ��ل م�خ��اط��ر ال �ع ��دوى م��ن وف��ود
األج��ان��ب ال��ى ال �ب�لاد ،وه ��ذا م��ا ش��دد
عليه ك��وك��ي م �ي��ورا ،اب��ن ال� �ـ 27ع��ام��ا،
الذي يعمل في شركة إنترنت.
وق� ��ال م �ي��ورا ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس:
«ألك � � ��ون ص� ��ادق� ��ا ،ح �ت��ى ل ��و ت�غ�ل�ب��ت
ال � �ي � ��اب � ��ان ع� �ل ��ى ه � � ��ذه األزم� � � � � ��ة ،ف �ل��ن

ن�س�ت�ق�ب��ل زوارا م ��ن ال �ع ��ال ��م .أع�ت�ق��د
أن��ه م��ن األف �ض��ل أال ت �ق��ام .ال يمكننا
التضحية بحياة الناس من أجلها».

 %45يعارضون إقامتها
وشدد الشاب الياباني على ضرورة
إرجاء األلعاب أو إلغائها بالكامل.
وال يختلف موقف ميورا عن موقف
شريحة واسعة من الشعب الياباني.
فبحسب اس�ت�ط�لاع أج��رت��ه ق�ن��اة «ان
ات��ش ك ��اي» ال��رس�م�ي��ة ،ب�ين ال�س��ادس
وال�ت��اس��ع م��ن م ��ارس ال �ج��اري ،حيث
تبني أن  45باملئة يعارضون املضي
قدما ب��األل�ع��اب ،فيما رأى  40باملئة
أنه يجب أن تقام في موعدها.

«انظروا إلى حالة الذعر»
بالنسبة ملاساو سوغاوارا ،املتقاعد
البالغ م��ن العمر  90ع��ام��ا ،فاملوقف
واض� � � ��ح .وه � ��و ق � ��ال ل� �ف ��ران ��س ب ��رس
«ش�خ�ص�ي��ا ،أع�ت�ق��د أن ��ه س�ي�ك��ون من
األس �ل��م إرج� ��اء األومل �ب �ي��اد مل ��دة ع��ام،
ت �م ��ام ��ا ك �م ��ا ق � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ت ��رام ��ب.
ان� � �ظ � ��روا إل � ��ى ح ��ال ��ة ال � ��ذع � ��ر» ،م �ق��را
«ب��ال �ط �ب��ع ،س �ي �ك��ون ذل� ��ك (اإلرج � � ��اء)
مخيبا لآلمال».
أم ��ا اب ��ن ال � �ـ 45ع��ام��ا م��ان�ف��ري��د أوت ��و،
وه��و م�ح��ام ي��اب��ان��ي ـ�ـ أمل��ان��ي ،فأبدى
«ق� �ل� �ق ��ا» ب� �ش ��أن األل� � �ع � ��اب ،م��وض �ح��ا
«ن �ح �ت ��اج ح �ق��ا ال� ��ى ت ��وخ ��ي ال� �ح ��ذر.
إذا ل ��م ت �ت��م ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ت�ف�ش��ي
ال�ف�ي��روس بحلول يونيو أو يوليو،
أعتقد أنه يجب تأجيلها».
تتحول اح�ت�م��االت ال��ره��ان��ات بشكل
متزايد نحو أال يقام حفل االفتتاح،
امل� �ق ��رر ف ��ي  24ي��ول �ي��و ،ف ��ي م��وع��ده،
وذلك بعدما تسبب فيروس «كوفيد
ــ  »19بفوضى عارمة في الروزنامات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ح � ��ول ال � �ع� ��ال� ��م .وأودى
الفيروس بحياة  6400شخص على
األقل ،وأصيب به رياضيون وطواقم
طبية.
وس �ي �ك��ون إل �غ ��اء األل� �ع ��اب األومل �ب �ي��ة
ق��اس �ي��ا ع �ل��ى س �ك��ان ط��وك �ي��و ،ال��ذي��ن
س � ��ارع � ��وا ل � �ش � ��راء ال � �ت � ��ذاك � ��ر ،وع �ل��ى
ال�س�ل�ط��ات ال�ت��ي ن��ال��ت اس�ت�ع��دادات�ه��ا
ث � �ن� ��اء واس � � �ع � ��ا ،م � ��ع ب � �ل� ��وغ غ��ال �ب �ي��ة
امل� �ن� �ش ��آت ال� �ج ��اه ��زي ��ة ال �ك��ام �ل��ة ق�ب��ل
املوعد املحدد بوقت طويل.

إلغاء األلعاب األولمبية سيكون قاسياً على سكان طوكيو الذين سارعوا لشراء التذاكر

اجتماع تقييمي بين «األولمبية» واالتحادات
أك ��د م �ص��در م �ق��رب م��ن ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة
الدولية األحد ،أن رئيسها األملاني توماس
باخ سيعقد اليوم اجتماعا تقييميا عبر
الهاتف مع االتحادات الرياضية الدولية
البالغهم بالوضع الحالي عقب انتشار
ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا امل �س �ت �ج��د ،وذل � ��ك ق�ب��ل

خمسة أشهر من انطالق االلعاب األوملبية
في طوكيو.
وق � ��ال امل� �ص ��در ل��وك��ال��ة ف ��ران ��س ب� ��رس ان
االج�ت�م��اع الهاتفي سيعقد عند الساعة
 3ع� �ص ��را ب��ال �ت��وق �ي��ت امل� �ح� �ل ��ي ،وي �ه ��دف
ال � ��ى «اط� �ل ��اع االت� � �ح � ��ادات ال ��دول� �ي ��ة ع�ل��ى

الوضع وكذلك اللجان االوملبية الوطنية
والرياضيني».
واض� ��اف ان ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال��دول�ي��ة
«س� � �ت� � �ق � � ّ�ي � ��م االج � � � � � � � � � � ��راء ات امل� � �ت� � �خ � ��ذة»
ل�ل�اس �ت �ج��اب��ة ل� �ع ��واق ��ب ازم � � ��ة ف� �ي ��روس
كورونا املستجد «وستتاح لالتحادات

نادٍ يبيع النقانق..
ً
هربا من
أزمته المالية

سان جيرمان
ّ
ّ
للتخلي عن نيمار
مستعد
أصبح النجم البرازيلي في ن��ادي باريس س��ان جيرمان ،نيمار ،ق��ادرا على
ً
م�غ��ادرة الفريق الفرنسي ه��ذا الصيف ،مقابل رس��وم تزيد قليال ع��ن نصف
قيمته ،عندما انضم مللعب حديقة األمراء معقل النادي الباريسي.
وأع�ل��ن امل��دي��ر ال��ري��اض��ي ل�س��ان ج�ي��رم��ان ،ل�ي��ون��اردو أروج ��و ،أن نجمه نيمار
سيكون متاحا للراغبني في ال�ش��راء في فترة االنتقاالت الصيفية ،حسبما
ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.
وبهذا اإلعالن ،أعطي النجم البرازيلي العاملي ،الذي عانى من إصابة طويلة
هذا املوسم ،الضوء األخضر للتحرك في هذه النافذة الصيفية ،وفقا لتقرير
نشرته وس��ائ��ل إع�ل�ام أميركية ،حيث ي�ب��دو أن ن��ادي��ه السابق برشلونة هو
الطرف الرئيسي املهتم بهذه املسألة.
يشار إلى أن تقارير عديدة سابقة أشارت إلى أن برشلونة كان قاب قوسني
أو أدنى من استعادة نيمار ،غير أن مسؤولي الفريقني االسباني والفرنسي
لم يتوصال إلى اتفاق .وبحسب تقرير شبكة «إي إس بي إن» األميركية ،فإن
الجانب الفرنسي يبحث عن استعادة جزء من الثمن الذي دفعه مقابل أغلى
العب في العالم في عام  ،2017إذ يبدو أنه بات مستعدا لقبول حوالي 168
مليون دوالر من أجل التخلي عن البرازيلي الدولي.

فرصة طرح االسئلة».
من جهة أخرى ،قال متحدث باسم اللجنة
األوملبية الدولية لوكالة فرانس برس إن
اللجنة االومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة «ت�ج��ري ح��وارا
م�ن�ت�ظ�م��ا م��ع ج�م�ي��ع ال �ش��رك��اء االومل �ب �ي�ين
وتطلعهم بانتظام على الوضع».

!

العبو غريميو مرتدين «الكمامات»

!

اعتراض ..بـ«الكمامات»
اح� �ت ��ج الع� �ب ��و ن� � ��ادي غ��ري �م �ي��و ال �ب ��رازي �ل ��ي
بطريقة ف��ري��دة ع�ل��ى خ��وض�ه��م م �ب��اراة أم��ام
ّ
ساو لويز في ظل تنامي خطر اإلصابة من
فيروس كورونا.
وقدم العبو نادي غريميو ،أحد أعرق األندية
ف ��ي ال� �ب ��رازي ��ل ،اع �ت��راض �ه��م ع �ل��ى اس �ت �م��رار
لعبهم للمواجهات في ظل التفشي الخطير
للفيروس ،من خالل نزولهم إلى ميدان اللقاء
وهم يرتدون أقنعة.

تصرف مونت
يُ غضب تشلسي
أث��ار تصرف املهاجم مايسون م��اون��ت غضب
إدارة فريق تشلسي اإلنكليزي ،في ظل األزمة
ال�ت��ي تعيشها ك��ل دول ال�ع��ال��م ،بسبب انتشار
ف � �ي ��روس «ك� � ��ورون� � ��ا» ،خ �ص��وص��ًا ف ��ي ال � ��دول
األوروب �ي��ة ،حيث تصرف ال�لاع��ب بطريقة غير
مسؤولة ولم يسر وفقًا لتعليمات الفريق الطبية.
وك �ش �ف��ت ص�ح�ي�ف��ة دي �ل��ي م �ي��رور ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
أن امل �ه��اج��م م��ون��ت خ ��رق ال �ع��زل امل �ن��زل��ي ،ال��ذي
طلبته إدارة ف��ري��ق تشلسي ملكافحة فيروس
«كورونا» ،خصوصًا بعد إصابة الالعب كالوب
هودسون أودوي بالفيروس.
وت �خ��وف��ت إدارة ف��ري��ق ت�ش�ل�س��ي م��ن اح�ت�ك��اك
ُ
أودوي املصاب بزمالئه في الفريق ،خصوصًا
أن الجميع يستعمل ن�ف��س ال�ص��ال��ة الرياضية
في النادي «اللندني» ،ولهذا السبب طلبت إدارة
الفريق من الجميع التزام الحجز املنزلي حتى
تتأكد من عدم إصابة أي العب آخر.
إال أن م��اون��ت خ��ال��ف ه��ذا ال �ق��رار ،وال�ت�ق�ط��ت له
صور وهو موجود في ملعب كرة قدم صغير
«ميني فوتبول» برفقة بعض األصدقاء ،األمر
ال ��ذي أغ �ض��ب ف��ري��ق تشلسي وامل � ��درب ف��ران��ك
الم�ب��ارد ،بسبب خ��رق التعليمات الطبية وعدم
االلتزام بالعزل املنزلي.

وبعد اللقاء أعلن االتحاد البرازيلي إيقاف
ج�م�ي��ع امل �ب��اري��ات ح�ت��ى إش �ع��ار آخ��ر بسبب
الوباء.
وارت� ��دى الع �ب��و غ��ري�م�ي��و أق�ن�ع��ة دخ �ل��وا بها
امللعب قبل م�ب��ارات�ه��م م��ع س��او ل��وي��ز ضمن
بطولة والية غاوتشو املحلية.
ولم يسمح ألي متفرج بحضور املباراة خوفًا
من انتشار الفيروس ،في الوقت ال��ذي وجد
ب ��ه ال�ل�اع �ب��ون أن�ف�س�ه��م م�ض�ط��ري��ن ل�خ��وض

املباراة التي انتهت ملصلحة غريميو  3ـــ .2
وخ � ��رج ال�ل�اع� �ب ��ون ب �ق �ي��ادة امل� � ��درب ري �ن��ات��و
بورتالوبي من النفق ،واصطفوا قبل املباراة
التي جمعتهم مع س��او لويز وه��م يضعون
الكمامات.
وقال باولو لوز ،مدير الكرة بفريق غريميو:
«ه � � � ��ذا االح� � �ت� � �ج � ��اج م � ��ن ج � ��ان � ��ب ال�ل�اع� �ب�ي�ن
ل��وق��ف البطولة ،الحياة يجب أن ت�ك��ون لها
األسبقية».

غوبير..
نادم بسبب «كورونا»
أب � � � ��دى ال � �ف� ��رن � �س� ��ي رودي
غوبير ،أول العب ثبتت
إص� ��اب � �ت� ��ه ب� �ف� �ي ��روس
ك � ��ورون � ��ا امل �س �ت �ج��د
ف� � � � ��ي دوري ك � � ��رة
ال � �س � �ل� ��ة األم � �ي� ��رك� ��ي
ل �ل �م �ح �ت��رف�ين ،أس �ف��ه
ألن � � � � � � ��ه ل � � � � ��م ي� � � �ق � � ��ارب
امل��وض��وع ب�ج��دي��ة أكبر
من قبل ،مؤكدا ان صحته
في تحسن يومي.
وأدى الفحص اإليجابي ال��ذي خضع
ل � ��ه ال �ل��اع � ��ب ال � �ب� ��ال� ��غ  27ع � ��ام � ��ا ،ال ��ى
تعليق م �ب��اراة ف��ري�ق��ه ي��وت��ا ج��از ضد
أوك�لاه��وم��ا سيتي ث��ان��در ال�ت��ي كانت
م� �ق ��ررة األرب � �ع� ��اء امل ��اض ��ي ،ق �ب��ل وق��ت
وج �ي��ز م��ن ان�ط�لاق�ه��ا .وب �ع��د س��اع��ات،
أعلنت رابطة الدوري األميركي «ان بي
ايه» تعليق كل املنافسات لفترة يتوقع
ان تصل الى  30يوما على األقل.
وق� ��ال غ��وب �ي��ر ف��ي ش��ري��ط م �ص��ور بث

ع� �ب ��ر ح � �س� ��اب� ��ات ال� � � ��دوري
ع �ل��ى م��واق��ع ال �ت��واص��ل
ل � �ي� ��ل األح � � � ��د «األم � � ��ر
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �ح� �م ��اي ��ة
نفسك واألشخاص
امل� � �ح� � �ي� � �ط �ي��ن ب � � � ��ك..
أت � �م � �ن� ��ى ل � � ��و ان� �ن ��ي
أخذت املوضوع على
م� �ح� �م ��ل ال � �ج� ��د ب �ش �ك��ل
أك� �ب ��ر ،وآم � ��ل ف ��ي ان ي�ق��وم
الجميع بذلك ألننا قادرون على
وقف تفشي الفيروس معا».
وك��ان غوبير محط ان�ت�ق��ادات واسعة
ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت ��واص ��ل ج � ��راء ال�خ�ف��ة
ال �ت��ي ت�ع��ام��ل ب�ه��ا م��ع ت�ف�ش��ي ف�ي��روس
«ك � ��وف� � �ي � ��د ،»-19وال � � ��ذي ح �ص��د ح�ت��ى
اآلن أكثر من ستة آالف ضحية حول
العالم ،وأدى ال��ى ف��رض قيود قاسية
ع�ل��ى ح��رك��ة ال�ن�ق��ل وال �س �ف��ر ،وتعليق
ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �ع �ظ �م��ى م� ��ن ال �ن �ش��اط��ات
الرياضية.

اس� �ت� �غ ��ل ف� ��ري� ��ق ي ��ون � �ي ��ون ب� ��رل �ي�ن امل �ن ��اف ��س
ب��ال��دوري األمل��ان��ي لكرة القدم (بوندسليغا)
فترة الراحة اإلجبارية بسبب تفشي فيروس
ك��ورون��ا ،واف�ت�ت��ح ش��اح�ن��ة ط�ع��ام اف�ت��راض�ي��ة
تزامنا مع تأجيل مباراة الفريق أمام بايرن
ميونخ.
وبعد إلغاء املباراة أمام بطل الدوري األملاني
ب �ج��ان��ب ك ��ل م �ب��اري��ات ال �ب��ون��دس �ل �ي �غ��ا ،ق��رر
النادي بيع الجعة والنقانق افتراضيا على
موقع النادي اإللكتروني.
وي �م �ك��ن ل�ل �ج �م��اه �ي��ر ش � ��راء ن �ق��ان��ق وح �س��اء
البازالء مقابل  2.50يورو ،وستذهب ملساعدة
النادي في تعويض خسائره بسبب تأجيل
املباريات.
وذك��ر ال�ن��ادي عبر موقعه اإللكتروني «جاء
ال �ع ��دي ��د م ��ن م �ش �ج �ع��ي ي ��ون �ي ��ون ب ��رل�ي�ن ف��ي
األيام املاضية وسألوا عن كيفية دعم النادي
ب�ت�ب��رع��ات ،م��ن بينها ك��ان��ت ف�ك��رة ال ت�ق��اوم:
شاحنة طعام افتراضية».
وب��دأت عملية البيع قبل ساعتني من املوعد
ال��ذي ك��ان م�ق��ررا الن�ط�لاق م�ب��اري��ات السبت،
وقيل للجماهير إن بإمكانها وضع النقانق
وامل� �ش ��روب ��ات واألش � �ي� ��اء األخ � ��رى ف ��ي ع��رب��ة
التسوق ،وبعد ذلك يقدمون تبرعاتهم.

الدوري األسترالي
يتحدى الفيروس
أعلن االتحاد األسترالي لكرة القدم أمس ،منع
املشجعني من حضور باقي مباريات املوسم
ال�ج��اري م��ن ال ��دوري املحلي ضمن م�ح��اوالت
احتواء انتشار فيروس كورونا.
وت �ك �ه �ن ��ت وس� ��ائ� ��ل إع� �ل ��ام م �ح �ل �ي��ة ب��إي �ق��اف
املسابقة في ظل قيود السفر الحكومية والتي
ستجبر ولنغتون فينكس وملبورن فيكتوري
على الخضوع للحجر الصحي ملدة  14يوما
ب �ع��د دخ � ��ول أس �ت��رال �ي��ا ع �ق��ب خ ��وض م �ب��اراة
بالدوري املحلي في نيوزيلندا األحد.
ل� �ك ��ن رئ � �ي ��س االت� � �ح � ��اد األس � �ت� ��رال� ��ي ج�ي�م��س
جونسون أعلن أن مباريات الفريقني ستقام في
وقت الحق عقب انتهاء فترة الحجر الصحي،
إلى جانب موافقة ولنغتون النيوزيلندي على
البقاء في أستراليا الستكمال املوسم الجاري.
وق� ��ال االت� �ح ��اد األس �ت��رال��ي أي �ض��ا إن امل �ب��اراة
الحاسمة على لقب ال��دوري املحلي للسيدات
ستقام خلف األبواب املغلقة أيضا.
وق��ال رئيس راب�ط��ة ال ��دوري األس�ت��رال��ي غريغ
أورورك ��ي ف��ي مؤتمر صحافي بسيدني ،إنه
بعد الحديث عن وجود محاوالت مع األندية
الستكمال آخر ست ج��والت في فترة تتراوح
بني ثالثة وأربعة أسابيع «تتمثل رغبتنا في
ضغط املباريات املتبقية هذا املوسم».

الحرارة
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الطقس
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الصغرى

الرطوبة

29

الكبرى

%91

دافئ وتتكاثر السحب تدريجياً والرياح متقلبة
االتجاه إلى جنوبية شرقية إلى معتدلة
السرعة ( 10ـــ  38كلم /ساعة).

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

4.48 6.52

11.18

ً
صباحا

مساءً

3.22 4.37
فجر

الصــــالة

ً
صباحا

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

كالم الناس

زاوية حادة

أحمد الصراف

بدر خالد البحر

مبارك فهد الدويلة

a.alsarraf@alqabas.com.kw

العرق والمذهب
كالم في ِ
والدين واللغة
يقول مهيار ّ
الدي ِلم ُّي ،املتوفى في1037م،
ال�ش��اع��ر ال �ب �غ��دادي ال�ف��ارس��ي األص ��ل في
قصيدة شهيرة:
َ
قومها
أعج َب ْت بي بني نادي ُ ِ
ُّ ِ
ْ
تسأل بي
فمضت
»
سعد
«أم
ٍ
ُُ
سرها ما َ
َّ
علم ْت ِمن خلقي
ْ
فأرادت َ
علمها من حسبي
ُ
ال تخافي نسبًا يخفضني
َّ
ْ
سب
َأنا َمن يرضيك ِ
عند َّالن ًِ
ق َ
هر فتى
ومي
استولوا على الد ُ ُ ِ
َ
رؤوس الحق ِب
َومشوا فوق
ِ
َّ
بالشمس هاماتهم
عم ُموا
ِ ُّ
َ
َُ
ُ
وبنوا أبياتهم في الشهب
وأبي ِ«ك َ
سرى» على ُإيوا ِن ِه
َ
ٌ
الناسُ أب مثل أبي
أين َ ُفي ُ ْ ِ
ْ
سورة املل ِك القدامى وعلى
واألدب
اإلسالم ِلي
شرف
ِ
ِ
قد َق َب ْس ُت ِ َ
خير ٍأب
املجد ْمن ِ
َ
ََْ ُ
خير نبي
وقب َس ْت ُ الدين َ ِمن ِ
أطراف ِه
وضممت الفخر من ِ
ُس ْؤ َد َد الفرس َ
ودين َ
العر ِب
ِ
تبني هذه القصيدة العالقة املحيرة واملربكة
بني العرب والفرس ،التي كتبت عنها قبل
أيام .استطاع مهيار خاللها ،وبذكاء ،مدح
نفسه وقومه مع عدم إيذاء مشاعر العرب
الذين انتسب اليهم .وتعتبر هذه القصيدة
من روائع الشعر العربي ،وسبق أن لحنها
وغ�ن��اه��ا امل��وس�ي�ق��ار م�ح�م��د ع�ب��دال��وه��اب،
ولكن تم التعتيم عليها في زمن الرئيس
«ناصر» بسبب خالفه مع الشاه ،وال يزال
التعتيم ساريا ،وهو أمر يدعو للسخرية.
أكتب ه��ذا املقال بمناسبة الشريط ،الذي
ان �ت �ش��ر ل �ح��دي��ث م �ن �س��وب ل �ش �ي �خ��ة م��ن
األس��رة ،ال��ذي تهجمت فيه على املواطنني
«العجم» في الكويت.
س �ن �ف �ت��رض ق� �ل ��ة ال� �ف� �ه ��م م� ��ن ال �ش �ي �خ��ة،
والتعالي غير امل�ب��رر على غيرها ،وع��دم
إدراكها ملا تعنيه الكلمة أصال .فـ«العجم»
التي ورد معناها في النصوص املقدسة،

ت�ط�ل��ق ع�ل��ى ك��ل ش �ع��وب األرض ،خ�لاف
العرب .و«األع�ج��م» من في لسانه عجمة.
وي�ق��ال ه��ذا ح�ي��وان أع�ج��م ،أي ال ينطق أو
ي�ت�ك�ل��م ال�ع��رب�ي��ة .وب��ال��رغ��م م�م��ا تتضمنه
التسمية من إساءة ،فإن هناك ما يماثلها
في ثقافات الشعوب األخرى ولغاتها ضد
العرب ،وبعضهم ضد بعض ،واإليرانيون
ليسوا أبرياء من ذلك.
وبالتالي ال تخص التسمية الفرس فقط،
ب��ل تشمل غير ال�ع��رب جميعا ،ولكن في
منطقة الخليج وال �ع��راق ،األك�ث��ر احتكاكا
ب ��ال� �ف ��رس ،ج � ��رت ال � �ع� ��ادة ع �ل ��ى إل �ص ��اق
التسمية بهم فقط.
ك�م��ا ان ع�ل��ى ص��اح�ب��ة الفضيلة أن تعلم
أن أك�ث��ر م��ن  %35م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ،وه��ذه
نسبة تقديرية ،ينحدرون في أصولهم من
فارس ،سواء كانوا شيعة أم سنة .وليس
م��ن ال�ص�ع��ب ح�ص��ر وس ��رد أس �م��اء أس��ر
الطائفتني .وبالتالي أي��ة سخرية سخيفة
م ��ن «ال� �ع� �ج ��م» ،ه ��ي س �خ��ري��ة م ��ن م�ك��ون
كبير من املجتمع له دوره املهم والحيوي،
ول�ك��ن رب�م��ا بسبب ال�ج�ه��ل أو غ�ي��ره ف��إن
ال�ج��زء الشيعي م��ن امل�ك��ون ه��و املقصود
بالتسمية.
ول ��و ت�م�ع�ن��ت ص��اح�ب��ة «ال�ف�ض�ي�ل��ة» قليال
في ما نمر به من أوضاع مكربة ،لوجدت
أن م��ن س�خ��رت واس�ت�ه��ان��ت ب�ه��م يقفون،
بمكونيهما ،في الصفوف األمامية دفاعا
عن وجودها ووجودنا جميعا.
من جانب آخر ،نشر الزميل عبداللطيف
ال��دع �ي��ج ،م �ق��اال ع �ل��ى وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
بعنوان «اإليرانيون ألطف شعوب العالم»،
ن �ق�لا ع ��ن ان �ت��ون��ي ب ��وردي ��ن ،ال�ص�ح��اف��ي
األم�ي��رك��ي ف��ي ق�ن��اة ال �ـ«س��ي أن أن» ،ال��ذي
زار الكثير م��ن دول العالم ،وأن�ت��ج العديد
م ��ن األف �ل��ام ال��وث��ائ �ق �ي��ة ع ��ن ت �ج��ارب��ه مع
م�خ�ت�ل��ف ال �ش �ع��وب ،وال ش��ك أن ب��وردي��ن
والدعيج قصدا الفرس ،أو العجم بمفهوم
فضيلتها ...ال تعليق!

b.albahar@alqabas.com.kw
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m.alduwailah@alqabas.com.kw

مساجد ال صالة فيها

حكومة طوارئ واإلبعاد
والتركيبة السكانية
«ه��اب��ي ب�ي��رث داي» سمو ال��رئ�ي��س 3 ،م��ارس ،1957
ولو أن التهنئة جاءت متأخرة ،فما نحن فيه يجعلنا
ننسى تاريخ ميالدنا ،وللعلم فإن أشهر تهنئة بعيد
م�ي�لاد رئ�ي��س حكومة ك��ان��ت ل �ـ«ج��ون ك�ن�ي��دي» ،ال��ذي
سيأتي بعد شهرين تقريبا ،ونترك حل لغز شهرتها
للمطلعني على سيرة الرؤساء األميركيني .أما نحن،
وبعد التهنئة ،فنتساءل عن سبب عدم ظهور سموه
ف��ي خ�ط��اب رس�م��ي ي�ت�ن��اول املشكلة وأب�ع��اده��ا حتى
تاريخ كتابة هذا املقال ،أسوة بالدول الكبرى التي يعد
ذلك فيها الزاميًا (من باب األعراف) لطمأنة الشعوب؟
ب��اع�ت�ق��ادن��ا ه �ن��اك ج�ه�ت��ان ك��ان�ت��ا ص��اح�ب�ت��ي ال �ق��رار
الخاطئ لدخول مواطني دول موبوءة ،فالطيران املدني
أص��در تعميمه بتاريخ  3ــ  3ــ  2020بإلزام القادمني
بشهادة خلوهم من «كورونا» ،ولكن مشكلة القرار أنه
يتفعل بتاريخ  8ــ  3ــ  ،2020فما هو السر وراء منح
الطيران املدني خمسة أيام لدخول هؤالء ،وكم عددهم
خ�ل�ال ت�ل��ك ال �ف �ت��رة؟ ل�ت��أت��ي امل�ش�ك�ل��ة األخ� ��رى ب��إل�غ��اء
مجلس الوزراء للقرار بعد يومني بتاريخ  5ــ  3ــ 2020
ليزيد م��ن وت�ي��رة ت��دف��ق ال��واف��دي��ن .ف��أي تخبط يجبر
الكويتيني بالفحص والحجر ويترك عشرات اآلالف
من الوافدين بال قيود؟ وأي دولة شقيقة رضخت لها
الحكومة بعد أن سلطت آلتها اإلعالمية لشن هجوم
شرس على «إم��ارة الكويت» إلدخ��ال رعاياها؟ حتى
ج��اء ق��رار إل�غ��اء ال��رح�لات بعد تهديد النائب ري��اض
العدساني باستجواب رئيس الحكومة ،وبعد اختالط
القادمني من الخارج بزمالئهم في مقرات العمل قبل
أن ي �ص��در ق ��رار إل��زام �ه��م ب��ال�ح�ج��ر ،وه��و م��ا رص��ده
تقرير سبقلا لوافدين ي��رت��دون زيهم الرسمي في
مراكز الفحص دليل مزاولتهم ألعمالهم .فهل صار
ّ
واضحا فشل الحكومة املركب في هذا األمر؟
«ع�ف��ا اهلل عما س�ل��ف» على م��ن أدخ��ل ال��واف��دي��ن من
غير فحص ،ال يمكن القبول بها اآلن! فإما أن يتحلى
ص��اح��ب ذل ��ك ال� �ق ��رار ب��ال �ش �ج��اع��ة وي�س�ت�ق�ي��ل أو أن
يقال .من ناحية أخ��رى ،هناك حزمة من اإلج��راءات،
أولها تطبيق حظر التجول وفرض عقوبات صارمة
ع�ل��ى م�خ��ال�ف�ي��ه ،وع�ل��ى م�خ��ال�ف��ي التعليمات األخ��رى

5.57 5.56
ظهر

حصاد السنين

عصر

كالفحص وعدم التجمهر ،كما أن على الحكومة عمل
مراكز فحص الكورونا تحت إشرافها خ��ارج البالد
ب��إدارة ال�س�ف��ارات للراغبني بالقدوم إل��ى ال�ب�لاد ،على
أن يتحملوا أو تتحمل ش��رك��ات تأمينهم الصحي
ن�ف �ق��ة ال �ف �ح��ص وامل� �ك ��وث ف ��ي غ ��رف ال �ح �ج��ر ،س ��واء
داخ��ل الكويت أو خارجها ،فخسارة موازنة الكويت
ال�ع��ام��ة تجعلها غير ق ��ادرة على تحمل نفقة حجر
وع�لاج أع��داد كبيرة من الوافدين ،وخاصة أن أماكن
الحجر لن تكون كافية للمواطنني ،ونذكر الحكومة
باستمرار انخفاض سعر برميل النفط الى النصف
الذي وصل الى  30دوالرا ،مما أدى الى تزايد العجز
اليومي للموازنة العامة للضعف ،والتي أسست على
سعر  55دوالرًا للبرميل ،مما يستوجب برأيي تطبيق
قاعدة إبعاد املصابني إلى بلدانهم .والجدير بالقول
ان الحكومة بحاجة الى القيام بإجراءات قد ال يسمح
لها القانون باتخاذها في الحاالت الطبيعية ،وهو ما
يسمى ح��ال��ة ال �ط��وارئ ،ولكنها ل�ح��داث��ة عهدها غير
قادره على ذلك ،مما يستدعي تكوين حكومة طوارئ،
تعمل ب��االزم��ات ،تضم متخصصني كويتيني ذوي
خبرة عالية بالنواحي الصحية واألمنية والقانونية
واإلجرائية.
ه �ن ��اك م �ث��ل ي �ق ��ول «ألج � ��ل ع�ي�ن ت �ك ��رم أل� ��ف ع�ي�ن»،
ول �ك��ن امل �ث��ل ال ��ذي ط �ب��ق ع �ل��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين امل�س��اك�ين
«ألج� ��ل أل ��ف ع�ي�ن اخ� ��زق ع�ي�ن�ي��ه االث �ن �ت�ي�ن» ،ول��ذل��ك
ف��إن ع�ل�ي�ن��ا ك�م��ؤس�س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي واألف ��راد
املؤثرين التحرك للضغط على الحكومة ،فال داعي
النتظار غ��زو آخ��ر لنقلل م��ن العمالة ال��واف��دة ،مثل
معجزة إخ��راج الفلسطينيني بعد ال�غ��زو ،فيكفينا
غزو الكورونا لتقليل كثافة بعض الوافدين الذين
ي �ش �ك �ل��ون خ �ط �رًا ع �ل��ى م �ف��اص��ل ال ��دول ��ة وب�ن�ي�ت�ه��ا
التحتية واالج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة ،أي أن علينا
املطالبة بإعادة هيكلة التركيبة السكانية.

***
إن أص� �ب ��ت ف �م��ن اهلل وإن أخ � �ط ��أت ف �م��ن ن�ف�س��ي
والشيطان.

ألول مرة في تاريخ الكويت ُينادى في األذان «صلوا في بيوتكم»!
ألول مرة نسمع النداء من املآذن وال يلبيه أحد من املسلمني!
الحكومة نفس الحكومة ،والناس هم الناس ،لكن العلة في «كورونا»!
من يصدق أن يأتي يوم تغلق فيه املساجد؟! من يصدق أن يأتي يوم بال
حفالت غنائية وال سينما وال مسارح؟! من يصدق أن يأتي يوم ال تستطيع
أن ت��ذه��ب إل��ى م��راك��ز ال�ت�س��وق وال ت��أك��ل ف��ي مطعم وال ت��ذه��ب إل��ى ن��وادي
التسلية؟!
من كان يتوقع أن يأتي يوم بال دوري كرة قدم وال دوري أبطال أوروبا وال
تشاهد رونالدو وميسي؟!
هل العالم ّ
تغير؟! ال ،إنه« ...كورونا»!
نعم« ،كورونا» الذي انهارت بسببه األسواق العاملية ،وقد يقتل ماليني البشر،
وهو ال يتعدى كونه فيروسا ال يرى بالعني املجردة «وما يعلم جنود ربك
إال هو».
ال أريد أن أتحدث عن سلبيات هذا املرض الذي يسببه هذا الفيروس ،ألن له
فوائد أيضًا ال يمكن تجاهلها وال يمكن تحققها بسهولة!
صحيح أن ال�ن�ش��اط ال�ت�ج��اري ت��وق��ف ،لكن أي�ض��ًا ج��رى توفير الكثير من
املصروف ال��ذي انحصر في ش��راء امل��واد الغذائية! ول��م نعد نصرف وق��ودا
للسيارات املتوقفة عند البيت ،وال على العزايم واملناسبات ،وال على الوجبات
السريعة والبطيئة ،وال على التسوق الذي يستهلك جزءًا رئيسيًا من دخل
األسرة ،خصوصا مع اختفاء ظاهرة الفاشينستات!
عموما هنا البد للحكومة وألهل الخير االنتباه إلى أن هذا الوضع جعل كثيرًا
من الناس ال دخل لهم! خصوصا من كان يعتمد على حرفة أو صنعة ،أو
ً
ك��ان يملك مطعمًا أو محال تجاريًا صغيرًا ،كذلك أص�ح��اب البسطات في
سوق الجمعة وغيرها ،وكثير من املهن التي تضرر أصحابها!

من أدخل الوافدين؟
دار حديث وجدل كثير حول دخول آالف من اإلخوة الوافدين للبالد من دون
فحص ،مما تسبب في انتشار املرض! وتم تحميل بعض شركات الطيران
الخاصة مسؤولية استغالل الوضع وزيادة عدد رحالتها! والحقيقة ال أرى
أي مسؤولية على هذه الشركات التي كانت ّ
تسير رحالتها بموافقة وعلم
الطيران املدني! كما أنها لم تكسر القانون أثناء خط سيرها ،ومن تم نقلهم
تم إدخالهم إلى البالد بعلم وموافقة إدارة الهجرة والجهات األمنية والصحية
في البالد!
إذًا م��ن يتحمل إدخ��ال�ه��م ه��و م��ن أع�ط��ى األذن بنقلهم وإدخ��ال�ه��م م��ن دون
فحص!
ومع هذا نتمنى أن نؤجل كل محاسبة اليوم إلى أن تنكشف الغمة.
وباملناسبة ،كثير من هؤالء الوافدين اليوم يعانون من قلة املوارد وصعوبة
امل�ع�ي�ش��ة ،خ�ص��وص��ا ب�ع��د منعهم م��ن اس�ت�خ��دام وس��ائ��ل ال�ن�ق��ل الجماعي،
وإغ�لاق املطاعم واملحال التي كانوا يسترزقون من ورائ�ه��ا ،حتى الخروج
للحدائق للتنفيس عن ضيق املكان تم منعهم منه! لذلك أتمنى أن تخصص
الحكومة رحالت مجانية ملن أراد منهم العودة إلى بالده للعيش الكريم فيها
مع حق االحتفاظ بإقامته صالحة.

