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المتحدث باسم
«الغارديان» لـ سبقلا:

أرقام مرضى «كورونا»
في مصر أعدها
خبراء موثوقون
الكويت | ص02
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ً
ً
وزمنيا
مناطقيا
الغانم يطالب بمراعاة كبار السن وتقنين المنع

ُّ
التجول
مجلس الوزراء يناقش حظر
ت��وق��ع رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م أن ي�ن��اق��ش مجلس
الوزراء في اجتماعه اليوم (الخميس) حظر التجول ،مشددا على
أنه والنواب طلبوا األخ��ذ باالعتبار العديد من األم��ور أهمهما
شريحة كبار السن.
وأكد الغانم عقب االجتماع الذي عقده أمس بحضور  13نائبا
ووزيرة الشؤون االجتماعية مريم العقيل ،أهمية أن يكون هناك
حل ،إن دعت الحاجة للقرار ،سواء تكون املدد محددة ،أو تطبيق
حظر التجول على املناطق التي بها مشاكل.
وأض� ��اف :ال ن��ري��د آلب��ائ�ن��ا وأم�ه��ات�ن��ا أن ي�ك��ون��وا ف��ي ف��زع وهلع
وانقطاع عن أسرهم ،بأي حال من األحوال ،إال في حالة الضرورة
القصوى ،معلنا أنه سينقل ذلك إلى رئيس الحكومة.
وأش� ��ار إل ��ى أن االج �ت �م��اع ت �ط��رق ل�ل�م�خ��زون اإلس�ت��رات�ي�ج��ي في
الجمعيات التعاونية وموضوع إج�لاء العمالة ال��واف��دة ،وعلى
األخص من كان يرغب في ترك البالد.
وأضاف الغانم :يجب أن نكون منصفني كعادتنا ،فمن الوافدين
من يقف كتفا بكتف مع إخ��وان��ه الكويتيني ويعملون بالصف
األول ،واملسيئون واملخالفون يطبق عليهم القانون.

أمة | ص09

الغانم :استمر في العمل

باسل الصباح :اإلساءات
للمسؤولين ..إشاعات
ق��ال وزي��ر الصحة د  .باسل الصباح إن ما تروجه بعض الحسابات
واملنصات اإلخبارية من إساءات الى مسؤولني في الدولة ومنهم رئيس
مجلس األمة والنواب الذين كانوا خير معني وسند لنا في هذه األزمة ،ال
تمت للحقيقة بأدنى صلة ،وال تعدو كونها إشاعات ال اصل لها.
َّ
ً
بدوره ،علق الغانم على تغريدة الصباح ،قائال :دكتور باسل ..استمر في
ُ
العمل ،فلن تثنينا اإلشاعات املغرضة عن خدمة الوطن.
ً
وغرد وزير اإلعالم محمد الجبري بدوره ،قائال إن املعلومات املغلوطة
واالس��اءات ملسؤولني في الدولة عبر مواقع التواصل منافية للحقيقة
خصوصا االس��اءات بحق الغانم وال�ن��واب وال يمكن ملنصف أن ينكر
دورهم فهم نعم العون وعلينا أال نلتفت إلى اإلشاعات.

العالم خائف ..ويترقب بلهفة إعالن عالج ما لفيروس كورونا

سباق عالمي محموم إلنتاج لقاح
¶  3سيناريوهات لتطور الفيروس :انحسار ..موسمي ضعيف ..كارثي يقتل  200مليون إنسان
محرر الشؤون الدولية
العالم حاليًا في ما يتعلق
ثالثة تساؤالت باتت تشغل
ّ
بفيروس كورونا املستجد ،ويترقب املاليني إجاباتها
بلهفة .أولها حول توقيت إنتاج لقاح ناجع للوباء .وفي
هذا الصدد ،فإن اإلجابة رهن بنتيجة التسابق املحموم
الكبرى ،التي بدأ كل منها
بني الشركات الطبية في الدول ً
تجارب سريرية إلنتاج املصل أوال ،والتأكد من أنه ناجع
ً
فعال ،وليست له تأثيرات جانبية ،قبل أن تطرحه إلنقاذ

اآلثار االقتصادية :
 - 1عجز الموازنة سينفجر
بأرقام خيالية
 - 2تجار يواجهون اإلفالس..
وآخرون صمودهم صعب
 - 3أزمة شيكات بال رصيد تلوح
في األفق

اقتصاد | ص19-16

ّ
ال�ب�ش��ري��ة ،وتحقيق ان�ت�ص��ار م � ٍّ
�دو ،ي�ح��ق��ق ل�ه��ا ع��ائ��دات
ّ
بمليارات الدوالرات ،ويمكنها من قيادة العالم لعقود.
بريطانيا أعلنت أن لقاحًا تعمل عليه قد يكون جاهزًا
ربيع  ،2021كما أوضحت شركة «كيورفاك» األملانية أن
لقاحها سيكون جاهزًا بحلول الخريف املقبل ،في وقت
قال مسؤولون أميركيون إنه يجب االنتظار حتى ربيع
أو صيف  ،2021إلنتاج مصل «كورونا».
أما السؤال الثاني فهو عن توقيت انحسار موجة الوباء.
وف ��ي ه ��ذا ال �ص��دد ت �ق��ول ص�ح�ي�ف��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز»

إن «ال�ت�ق��دي��ر املتفائل املنتشر ب�ين ال�خ�ب��راء ي��ذه��ب إلى
انحسار ح��دة انتشار الفيروس في غضون شهرين،
وهو أقل من توقعات الرئيس دونالد ترامب بكثير».
وق��ال��ت م ��ورغ ��ان ك��ات��ز ،األس� �ت ��اذة امل �س��اع��دة ف��ي علم
األمراض املعدية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز:
«سنبدأ الشعور بأننا نخرج من ه��ذه األزم��ة في بداية
مايو .هذا ما آمله».
ويأتي التساؤل الثالث عن مستقبل الفيروس ،والكيفية
التي سيكون عليها على امل��دى ال�ط��وي��ل .وي��رى خبراء

سوق الطلبات يفقد شرائح من عمالئه
سالم عبدالغفور
قال الرئيس التنفيذي لشركة كريفز لتوصيل الطلبات،
إح��دى الشركات الكويتية العاملة في السوق ،محمد
ال �ج �س��اس ،ل �ـ سبقلا ،إن م �ع��دالت ال�ط�ل�ب��ات ال�ي��وم�ي��ة
ل�ل��وج�ب��ات خ�ل�ال العطلة ال�ت��ي أق��ره��ا مجلس ال ��وزراء
متذبذبة ما بني ارتفاع أو انخفاض طفيف.
وأش ��ار ال�ج�س��اس إل��ى أن س��وق الطلبات فقد شرائح
م�ه�م��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال�ح��ال�ي��ة ،مبينا أن ال�ط�ل�ب��ات في
الفترة الصباحية م��ن قبل املوظفني انحسرت بشكل

قياسي بعد قرار اإلجازة.
وأشار إلى أن فترة ما بعد الظهر كانت تشهد حجما
كبيرا م��ن الطلبات على وج�ب��ات ال �غ��داء م��ن املطاعم،
ل�ك�ن�ه��ا ت��راج �ع��ت أي �ض��ا ب �ش��دة ب�ع��د ج �ل��وس ال�س�ي��دات
باملنازل التزاما بالحجر ،وبنت يعتمدن على أنفسهن
في الطبخ بدال من طلبات املطاعم.
ولفت إل��ى أن الطلب على وج�ب��ات العشاء م��ازال عند
م �ع��دالت��ه ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ورب �م��ا ي�ش�ه��د زي� ��ادة ف��ي بعض
األوقات.

اقتصاد | ص16

أن ه�ن��اك  3س�ي�ن��اري��وه��ات محتملة ،األول أن ينحسر
ن �ه��ائ �ي��ًا ،ورب �م ��ا ي �ص�ب��ح م �ث��ل ف �ي ��روس «زي � �ك ��ا» ،وه��و
�وس ،وي�ت�س� ّ�ب��ب ف��ي ع�ي��وب خلقية
م��رض يحمله ال �ن��ام� ّ
تخف َّ
حدته عندما يصبح الطقس
للمواليد ،والثاني أن
دافئًا ّ،ويصبح موسميًا ،مثل وب��اء إنفلونزا الخنازير.
ويتمثل السيناريو األخير بأن يغدو الوباء كارثيًا ،مثل
اإلنفلونزا االسبانية عام  1918التي قتلت بحدود 50
م�ل�ي��ون ش�خ��ص اي م��ا ي �ع��ادل  200م�ل�ي��ون ف��ي وقتنا
الحالي.
دولي | ص24

مجموعة الخرافي
تتبرع بمليون دينار
أع �ل �ن��ت م�ج�م��وع��ة ش ��رك ��ات م�ح�م��د ع �ب��د امل�ح�س��ن
الخرافي وأوالده ،عن تبرعها بقيمة مليون دينار
لتغطية احتياج وزارة الصحة من امل�ع��دات الطبية،
ملحاربة فيروس كورونا املستجد .وقالت املجموعة
ف ��ي ب �ي ��ان« :إي �م��ان��ًا ب��امل �س��ؤول �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ودع �م��ًا
للكويت ،تبرعت مجموعة الخرافي بمليون دينار
لتغطية احتياج وزارة الصحة من امل�ع��دات ،راجني
من املولى القدير كشف الغمة والسالمة للجميع».
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كورونا

الخالد مجتمعاً مع موظفي «الخارجية» ..ويبدو الناصر والجارالله

يتفشى
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..ومستمعاً إلى شرح من مسؤولي «المطاحن الكويتية»

«تنسيق مع السلطات الصحية لوضع برنامج إجالئهم»

الخالد :األمير َّ
وجه بمساندة كويتيي الخارج
■ ندير أزمة عميقة تتطلب تضافر الجهود
واص��ل رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء سمو الشيخ
صباح الخالد االجتماع ب��ال��وزراء وقياديي
ال ��دول ��ة ،مل�ن��اق�ش��ة اإلج� � ��راءات ال�ح�ك��وم�ي��ة في
مواجهة فيروس كورونا.
وأك � ��د ال �خ ��ال ��د أن س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ّ
وج ��ه
ب��االه �ت �م��ام ال �ت ��ام ب��امل��واط �ن�ين ف ��ي ال �خ ��ارج،
وتقديم كل وسائل الدعم لهم ،لحني عودتهم
إلى أرض الوطن.
ون ��اق ��ش ال �خ��ال��د خ �ل�ال اج �ت �م��اع��ه ام ��س مع
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ د.أح� �م ��د ال �ن��اص��ر
ون��ائ �ب��ه خ��ال��د ال� �ج ��اراهلل وك �ب��ار امل �س��ؤول�ين
ب ��ال ��وزارة ج �ه��ود وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ملتابعة
أوضاع الكويتيني في الخارج ،تنفيذًا لخطة
الطوارئ التي اعتمدتها الدولة في مواجهة
انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـــــ .)19
وقال الخالد إن تواجده في وزارة الخارجية
ي��أت��ي تنفيذًا لتوجيهات سمو أم�ي��ر البالد
ب��االه�ت�م��ام ال�ت��ام ب��امل��واط�ن�ين الكويتيني في
ال � �خ � ��ارج ،وت �ق ��دي ��م ك ��ل وس ��ائ ��ل ال ��دع ��م ل�ه��م
ل �ح�ين ع��ودت �ه��م إل� ��ى أرض ال ��وط ��ن ،م �ش��ددا
ع �ل��ى ض � ��رورة ت��وف �ي��ر ج�م�ي��ع س �ب��ل ال��رع��اي��ة
التامة لهم ،حتى يتم التنسيق مع السلطات
ال �ص �ح �ي ��ة ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ،ل� ��وض� ��ع ب ��رن ��ام ��ج
عودتهم.

مسؤولية كبيرة
وق��ال« :أمامنا مسؤولية كبيرة ،وندير أزمة
عميقة ،تتطلب تضافر الجهود والتواصل
م��ع ج�م�ي��ع م��واط�ن�ي�ن��ا ف��ي ال �خ ��ارج وت��وف�ي��ر
ج �م �ي��ع األم� � ��ور امل �ط �ل��وب��ة ل� �ه ��م» ،م �ع��رب��ًا عن
تمنياته أن تتكلل الجهود بعودة املواطنني
الى بلدهم بصحة وسالمة في أقرب وقت.
وذك � � ��ر أن وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة أط� �ل� �ع ��ه ع �ل��ى
اإلجراءات التي قامت بها الوزارة بتشكيلها
ف ��ري �ق ��ًا ل� �ل� �ط ��وارئ وت �ن �س �ي��ق اج �ت �م��اع��ات �ه��ا
ّ
امل�س�ت�م��رة وال �ف��رق ال �ت��ي ت�ش��ك�ل��ت م��ع جميع
ال �ب �ع �ث��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ال�ت��ي
ت �ت��واص��ل ب ��دوره ��ا م��ع األع � ��داد ال�ك�ب�ي��رة من

اتصال مرئي مع سفراء
رعاية صحية للمواطنين
في بريطانيا وإيطاليا
وفرنسا ومصر

عقب االجتماع مع مسؤولي وزارة
ا ل �خ��ار ج �ي��ة ،أ ج� ��رى ا ل �ش �ي��خ ص �ب��اح
ً
ا ل�خ��ا ل��د ا ت �ص��اال م��ر ئ�ي��ًا م�ب��ا ش��رًا مع
سفراء الكويت في اململكة املتحدة
و م �ص��ر و ف��ر ن �س��ا ،وا ي �ط��ا ل �ي��ا ،ح�ي��ث
ت � ��م ا س � �ت � �ع� ��راض آ خ� � ��ر ا ل � �ت � �ط� � ّ�و رات
ب �ش��أن ت��و ف �ي��ر ا ل �س �ك��ن ل �ل �م��وا ط �ن�ين
ا ل� � �ك � ��و ي� � �ت� � �ي �ي��ن و ت � � ��أ م� �ي ��ن ا ل � ��ر ع � ��ا ي � ��ة
ا ل �ص �ح �ي��ة ا مل� �ط� �ل ��و ب ��ة ل �ه ��م ف� ��ي ه ��ذه
ا ل��دول وا ل�خ�ط��وات ا مل�ت�خ��ذة لتسهيل
عودتهم الى البالد.

جهود كبيرة لــ«الخارجية»
والبعثات الدبلوماسية
إجراءات «التجارة» مبعث
اطمئنان للمواطنين
والمقيمين
المنتجون المحليون
رافد أصيل لتوفير السلع
األساسية
املواطنني الكويتيني في القارات الخمس.
وأع � ��رب ال �خ��ال��د ع��ن ش �ك��ره مل�ن�ت�س�ب��ي وزارة
الخارجية وأع�ض��اء البعثات الدبلوماسية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي ال � � �خ� � ��ارج ع� �ل ��ى ج� �ه ��وده ��م
الوطنية املشرفة ،مشيرا إلى أن زيارته تأتي
الستكمال مناقشة م��ا ت��م إن �ج��ازه وامل��راح��ل
املستقبلية املطلوب إنجازها.

اجتماع «التجارة»
واج �ت �م��ع ال �خ��ال��د أم � ��س ،وب �ح �ض��ور وزي ��ر
ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة خ ��ال ��د ال� ��روض� ��ان م��ع
قيادات الوزارة والجهات التابعة بمقر الهيئة
العامة للصناعة ،للوقوف على خطط توفير
السلع واملواد الغذائية للمواطنني واملقيمني

َّ
يتفقد
رئيس الوزراء
إنتاج «المطاحن»

ِّ
متفقداً المخازن وبمعيته الروضان
صباح الخالد

والجهود املبذولة في اإلجراءات االستباقية
ملواجهة فيروس كورونا املستجد.
وأك � � ��د س � �م ��وه أن ال � ��زي � ��ارة ت ��أت ��ي ل �ت��رج �م��ة
ت��وج �ي �ه��ات س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ب �ت��وف �ي��ر كل
امل�س�ت�ل��زم��ات ل�ل�م��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين وال��دع��م
ال�ح�ك��وم��ي ال �ك��ام��ل ،ل�ك��ل م��ا ي�س� ّ�ه��ل ويساعد
قيام ال��وزارة والجهات التابعة لها بعملهم
املطلوب.
وأع��رب سموه عن شكره وتقديره للحضور
الالفت لطواقم الوزارة في امليدان ومتابعتهم
ك��ل اإلج � ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة في
تفعيل خطة ال�ط��وارئ .وأض��اف :إن ما تقوم
به وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة
للصناعة والشركة للتموين وشركة مطاحن

«الصحة» تحذر :البعض يستغل األزمة في الغش واالحتيال

إحالة مقيم يبيع أجهزة
فحص «كورونا» ..إلى النيابة
حذرت وزارة الصحة الكويتية من عمليات
االحتيال وال�غ��ش التي ب��دأت تظهر حاليا
مستغلة انتشار فيروس كورونا املستجد
(ك��وف�ي��د  ،)19م��ؤك��دة أن�ه��ا ل��م ت��رخ��ص ألي
ش��رك��ة م�ح�ل�ي��ة أو ص �ي��دل �ي��ة ت � ��داول وب�ي��ع
أجهزة اختبار فحص الفيروس في السوق
املحلي.
وق � ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل� �ش ��ؤون ال��رق��اب��ة
الدوائية والغذائية في ال��وزارة د .عبد اهلل
البدر امس ،إن وزارة الصحة تعتبر الجهة
ال��وح �ي��دة ف ��ي ال ��دول ��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ب��إج��راء
ال�ف�ح��وص��ات ال�لازم��ة وت�ح��ت اش ��راف طاقم
طبي متخصص.
وأض��اف البدر أن ال��وزارة تتابع باستمرار
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع وزارات ال �ص �ح��ة ف��ي دول
م� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون امل � �ن � �ت � �ج� ��ات امل �ع �ن �ي��ة
ب� ��اخ � �ت � �ب� ��ارات ف� �ح ��ص ف� � �ي � ��روس ك� ��ورون� ��ا
املستجد وهناك تنسيق بني دول الخليج
في اعتماد األجهزة واللقاحات إن وجدت،
الف� �ت ��ا ال � ��ى أن ه� �ن ��اك ال� �ع ��دي ��د م ��ن أج �ه��زة
الفحص التي لم تعتمد من ال��وزارة بسبب
عدم دقة نتائجها أو الرتفاع أسعارها.

البدر :الوزارة الجهة
الوحيدة التي تجري
الفحوص بإشراف أطباء
متخصصين

وكشف عن ضبط واف��د يقوم ببيع أجهزة
اخ� � �ت� � �ب � ��ارات غ� �ي ��ر م� �ع� �ت� �م ��دة أو م��رخ �ص��ة
لفيروس ك��ورون��ا املستجد بأسعار مبالغ
فيها عبر مواقع التواصل االجتماعي مما
يعد مخالفة لقانون  28لسنة  1996في شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول األدوية.
وق� ��ال إن إح� ��دى ل �ج��ان ال�ت�ف�ت�ي��ش ال�ت��اب�ع��ة
إلدارة تفتيش األدوي��ة في ال��وزارة رصدت
إع�ل�ان ��ا ت ��م ت� ��داول� ��ه ف ��ي م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االج �ت �م ��اع ��ي ي� �ع ��رض م �ن �ت �ج��ا ط �ب �ي��ا غ�ي��ر
م ��رخ ��ص وغ� �ي ��ر م �ع �ت �م��د إلج � � ��راء اخ �ت �ب��ار
فيروس ك��ورون��ا مما يعد مخالفة لقانون
رقم  38لسنة  2002بشأن اإلعالن عن املواد
املتعلقة بالصحة.
وأش � ��ار ال� �ب ��در إل� ��ى أن� ��ه ع �ل��ى ال� �ف ��ور ق��ام��ت
اإلدارة بالتنسيق م��ع إدارة امل�ب��اح��ث في
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب�ض�ب��ط ص��اح��ب اإلع�ل�ان
وإحالة امللف إلى النيابة العامة.
ودع��ا املواطنني واملقيمني ال��ى اإلب�ل�اغ عن
أي اع�لان ف��ي م��واق��ع التواصل االجتماعي
أو غ �ي��ره ي �ع��رض أج �ه��زة ف �ح��ص ف �ي��روس
كورونا( .كونا)

الدقيق واملخابز مبعث اطمئنان للمواطنني
وامل �ق �ي �م�ي�ن ،م � �ق� � ّ�درا ال � � ��دور ال �ك �ب �ي��ر ل�ج�م�ي��ع
ال �ج �ه��ود ف ��ي امل � �ي ��دان وال ��رق ��اب ��ة ال �ت �ج��اري��ة،
ل�ل�ت��أك�ي��د م��ن أن ال � �ق ��رارات وال �ت �ع��ام �ي��م ال�ت��ي
ت �ص��دره��ا وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة يتم
تنفيذها لضمان أسعار السلع وتوافرها في
كل وقت ومكان.
وأكد سموه دور املنتجني املحليني في تزويد
السوق بكل احتياجاته ،وعلينا مساعدتهم
ب��أن ي�ك��ون��وا راف ��دا ل�ل��دول��ة ف��ي توفير السلع
واملنتجات األساسية.

املنتجات األساسية
وث � َّ�م ��ن س �م ��وه ال � � ��دور امل� �ه ��م ال � ��ذي ت� �ق ��وم ب��ه

المزرم:نأمل أال نضطر
ُّ
التجول
إلى حظر

َّ
حذر رئيس مركز التواصل الحكومي
ال �ن ��اط ��ق ال ��رس �م ��ي ب ��اس ��م ال �ح �ك��وم��ة
طارق امل��زرم املواطنني واملقيمني إلى
أخذ ال�ق��رارات الصادرة عن الحكومة
ب� �ك ��ل ج ��دي ��ة وع � � ��دم االس � �ت � �م� ��اع ال ��ى
اإلشاعات ،مجددا التأكيد أنه لم يتم
ات�خ��اذ أي ق��رار لحظر ال�ت�ج� ّ�ول حتى
اآلن ،وأن اإلع�ل�ان ع��ن أي ق��رار يتخذ
س �ي �ت��م ب �ك��ل وض � ��وح وش �ف��اف �ي��ة عبر
القنوات الرسمية.
وأش � � � ��ار امل � � � ��زرم أول م � ��ن ام� � ��س إل ��ى
ض��رورة تطبيق املواطنني واملقيمني
ال � � �ق� � ��رارات االح � �ت � ��رازي � ��ة وال ��وق ��ائ �ي ��ة
ال �ص��ادرة ع��ن ال�ح�ك��وم��ة ،باعتبارها
«ال� � �ع �ل��اج ال ��وح� �ي ��د ل ��وق� ��ف ان �ت �ش��ار
ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد (كوفيد ـــــ
.»)19
وأف� ��اد ب ��أن «خ �ي��ار ح�ظ��ر ال �ت �ج� ّ�ول لم
يتخذ به أي قرار حتى اآلن ،ونتطلع
ونتمنى أال نصل ال��ى ه��ذه املرحلة»،
م �ض �ي �ف��ًا :إن «ه � ��ذا ال �خ �ي��ار م �ط��روح
وقد ترى الحكومة استخدامه في اي
مرحلة من املراحل املستقبلية».
وأوض��ح أن ذل��ك يعتمد على انتشار
ال ��وب ��اء ف ��ي ال �ك��وي��ت وع � ��دم االل� �ت ��زام
بتوجيهات السلطات الصحية وعدم
األخذ باإلجراءات االحترازية.

الفارس :مشاريع الدولة مستمرة
محمود الزاهي
َّ
شددت وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون
االسكان د.رنا الفارس على تضافر الجهود
ّ
الس�ت�م��رار م�ش��اري��ع ال��دول��ة ب�لا ت��وق��ف ،رغ��م
ّ
أزم � ��ة ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا .وت �ف ��ق ��دت ال �ف��ارس
أم ��س ب�ش�ك��ل م�ف��اج��ئ م�ق��ر امل��رك��ز الحكومي
للفحوصات وضبط الجودة في صبحان.
وق��ال��ت م�ص��ادر مطلعة إن ال��وزي��رة ال�ف��ارس
ال �ت �ق��ت ف ��ري ��ق ال �ع �م��ل ال� � ��ذي ي �ت��ول��ى إج � ��راء
الفحوص الالزمة لضمان استمرار مشاريع
الدولة اإلنشائية قيد التنفيذ ،ومنها العمل

في مشروع املطار ،وكذلك أعمال فحوص قوة
أغطية املناهيل وأس��وار ال�ط��رق والدهانات
والحواجز املجلفنة والحديدية.
وأوضحت املصادر أن الفارس رافقها خالل
الزيارة وكيل الوزارة م.اسماعيل الفيلكاوي،
وأن� �ه ��ا أث� �ن ��ت ع �ل��ى ج� �ه ��ود ال �ف ��ري ��ق ال �ت��اب��ع
ملختبر اإلن�ش��ائ�ي��ة ،وق��وام��ه  14م��ن الفنيني.
وأش ��ادت بالجهود التي يبذلونها ،ف��ي ظل
ال �ظ��روف الحالية املرتبطة بانتشار مرض
«كورونا» ،كما أشادت بدور الوكيل املساعد
للقطاع م.عبداملحسن العنزي ومديرة إدارة
مختبرات االنشاءات د.خديجة املطيري.

ق� ��ام س �م��و رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
يرافقه وزير التجارة والصناعة بزيارة
ميدانية للمقر الرئيس لشركة مطاحن
الدقيق واملخابز الكويتية ،حيث استمع
إلى شرح ّ
مفصل من الرئيس التنفيذي
للشركة مطلق الزايد عن سير العمل
والرقابة على عمليات اإلنتاج ملختلف
املنتجات التي تقوم بها الشركة على
مدار الساعة.
ث � ��م ق� � ��ام س � �م� ��وه ب � ��ز ي � ��ارة مل� �خ ��ازن
ا ل �ش��ر ك��ة ا ل�ك��و ي�ت�ي��ة ل�ل�ت�م��و ي��ن ،ح�ي��ث
ا س � �ت � �م� ��ع إ ل� � � ��ى ش� � � ��رح م� � ��ن ر ئ� �ي ��س
م �ج �ل��س إدارة ا ل �ش ��ر ك ��ة ا ل �ك��و ي �ت �ي��ة
ل�ل�ت�م��و ي��ن ص�لاح ا ل�ك�ل�ي��ب ع��ن حجم
ا مل � �خ � ��زون اال س� �ت ��را ت� �ي� �ج ��ي ل �ل �م ��واد
ا ل�غ��ذا ئ�ي��ة ا مل�ت�ن� ّ�و ع��ة ا ل�ت��ي ت�س�ت��ورد ه��ا
ّ
الشركة وتوفرها في السوق.

ً
متوسطة العنزي والمطيري والفيلكاوي وفريق العمل
الفارس

الشركة الكويتية للتموين في توفير امل��واد
الغذائية وسد الحاجة من السلع واملنتجات
األساسية وتوفير وتوريد امل��واد التموينية
وتنسيقها م��ع وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة،
وك��ذل��ك ال� ��دور ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه ش��رك��ة
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية في العمل
وتفعيل خطة الطوارئ ،وأن مخزونها الكبير
جاء نتيجة العمل الدؤوب على مراحل زمنية
ط��وي�ل��ة .وأع ��رب س �م��وه ع��ن ش �ك��ره وت�ق��دي��ره
ملفتشي وزارة التجارة والصناعة املوجودين
ف��ي امل�ي��دان ،ودوره ��م ف��ي إش��اع��ة الطمأنينة،
ومراقبة كل السلع وأسعارها ومدى توافرها
لسد احتياجات املواطنني واملقيمني في كل
محافظات الكويت.

المتحدث باسم «الغارديان» لـ سبقلا:

أرقام مرضى كورونا في مصر..
أعدها خبراء موثوقون
¶ عرضنا على الحكومة المصرية فرصة
للتعليق والرد على تقاريرنا
¶ نأسف للتقارير الواردة من مصر بشأن
الحظر المزعوم لجريدة الغارديان أو مراسلها

أك ��د امل �ت �ح��دث ب��اس��م ص�ح�ي�ف��ة «ال �غ��اردي��ان»
ف ��ي خ �ط��اب خ� ��اص إل� ��ى سبقلا ،ف ��ي إط ��ار
ش��راك��ة ص�ن��اع��ة امل�ح�ت��وى ب�ين الصحيفتني،
أن األرق ��ام ال�ت��ي أعلنت عنها الصحيفة عن
م��رض��ى ف�ي��روس ك��ورون��ا ف��ي مصر أج��راه��ا
خ �ب��راء أم ��راض م�ع��دي��ة م��وث��وق��ون ،مضيفًا:
«ن �ح��ن ن��أس��ف ل�ل�ت�ق��اري��ر ال � ��واردة م��ن مصر
بشأن الحظر امل��زع��وم لجريدة ال�غ��اردي��ان أو
مراسلها» ،وتابع بالقول« :لقد عرضنا على
الحكومة املصرية فرصة للتعليق والرد على
تقاريرنا بالطريقة العادية».
وجاء في رسالة الغارديان ما يلي:
«الغارديان هي مؤسسة أخبار عاملية تسعى
لتقديم تقارير بكل وضوح وأمانة دائمًا ،وفي
ه��ذه ال�ح��ال��ة ،أوردن ��ا ت�ق��ري�رًا ع��ن ن�ت��ائ��ج علمية
من قبل خبراء موثوقني في األم��راض املعدية،
ون��أس��ف ل�ل�ت�ق��اري��ر ال � ��واردة م��ن م�ص��ر بشأن
«الحظر» املزعوم للغارديان أو ملراسلنا ..لقد
أتحنا الفرصة للحكومة املصرية للتعليق أو
االستجابة لتقريرنا بالطريقة العادية».

رسالة «الغارديان» لـ سبقلا

الوزارة أعادت التيار سريعاً

انقطاع الكهرباء في  5مناطق
قالت وزارة الكهرباء وامل��اء إن حريقًا اندلع
ف��ي محطة التحويل الرئيسية «الصليبية
 »AWع �ن��د ال �خ��ام �س��ة وال �ن �ص��ف م ��ن ف�ج��ر
أم� � ��س ،اس� �ت ��دع ��ى ف �ص ��ل امل �ح �ط ��ة ب��ال �ك��ام��ل
كإجراء احترازي.
وأض ��اف ��ت ال � � ��وزارة أن ال �ش �ب �ك��ة ف �ق��دت 210
م� �ي� �غ ��اواط م �م��ا أدى إل � ��ى ان� �ق� �ط ��اع ال �ت �ي��ار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ع ��ن م �ن��اط��ق ال�ص�ل�ي�ب�ي��ة وك�ب��د
والقيروان وأم قدير وميناء عبد اهلل.
وأوضحت أن فرق الطوارئ الفنية تعاملت

مع األم��ر وتمت إع��ادة التيار تدريجيا بعد
فترة قصيرة للمناطق املتضررة حتى تمت
إع��ادت��ه بالكامل لكل املناطق عند العاشرة
والنصف صباحا.
ول �ف��ت ب �ي��ان ال � � ��وزارة إل ��ى ت ��واج ��د ع ��دد من
ال�ق�ي��ادي�ين ف��ي م��وق��ع ال�ح��ري��ق ملتابعة سير
األع� �م ��ال ح �ت��ى ت ��م اخ� �م ��اد ال �ح��ري��ق ت�م��ام��ا
عند ال�س��اع��ة  8.45دقيقة صباحا ول��م تكن
هناك أي أض��رار بشرية وانحصر األم��ر في
األضرار املادية.
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كورونا

يتفشى

«الصحة» :رصد مؤشرات العدوى ..وتتبع المخالطين للمصابين في االتجاه الصحيح

ً
صيفا غير مؤكد
انحسار «كورونا»
فيما تواصلت اإلجراءات الحكومية الحتواء
فيروس كورونا ،ارتفعت أعداد المصابين
امس إلى  142حالة ،بعد إعالن وزارة الصحة
عن تسجيل  12حالة جديدة ،خالل الـ 24ساعة
الماضية ،بينها  8حاالت مرتبطة بالسفر
إلى المملكة المتحدة ،وهم  6مواطنين
وأميركية وأسبانية ،فضال عن حالتين
مخالطتين لحاالت مرتبطة بالسفر إلى
المملكة المتحدة ،وحالة واحدة لمواطن
مرتبطة بالسفر لسويسرا ،إضافة لحالة
مواطن ما زالت قيد التقصي الوبائي.
عبدالرزاق المحسن

في اليوم الثامن عشر للمؤتمر الصحافي اليومي ،قال الناطق
الرسمي باسم وزارة الصحة د .عبداهلل السند :ان عدد الحاالت
التي ال ت��زال تتلقى الرعاية الطبية والصحية في املراكز يبلغ
 127حالة ،الفتا إلى  4ح��االت في العناية املركزة ،بينها حالة
ً
مستقرة ،و 3ح��االت يمكن وصفها بالحرجة ،فضال عن شفاء
 15حالة من الفيروس.
وأشار السند إلى ان عدد املسوحات التي جرى أخذها تجاوزت
 12997مسحة ،وب�ل��غ إج�م��ال��ي األع ��داد ال�ت��ي خ��رج��ت م��ن مركز
ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي  573ح��ال��ة ،م��وض�ح��ًا أن تقصي ال �ح��االت في
ال �ب�ل�اد وامل �خ��ال �ط�ين وت��رص��د ال� �ع ��دوى وغ �ي��ره��ا م��ن ال�خ�ط��وط
الوقائية تسير في االت�ج��اه املقصود ،الفتًا إل��ى ان  161نظامًا
صحيًا يواجهه هذا التحدي ،بينها الكويت.

الوباء عامليًا
وأكد أن عدد الحاالت التي أثبتت إصابتها حول العالم أكثر من
عدد الحاالت التي تأكدت إصابتها دخل الصني ،وهي البؤرة
التي انطلق منها ه��ذا الفيروس ،حيث اصبح مجمل الحاالت
خ��ارج الصني  101أل��ف ح��ال��ة ،ف��ي ح�ين بلغت االص��اب��ات داخ��ل
الصني نحو  81ألف حالة ،مشيرا الى أن عدد الحاالت املسجلة
في إقليم شرق املتوسط ،وال��ذي تنتمي اليه الكويت بلغ أكثر
م��ن  18أل��ف ح��ال��ة ،مشيرا إل��ى ان  18دول��ة م��ن اص��ل  22أعلنت
وجود هذا املرض بها ،بينما  4دول لم تتأكد أي إصابة بها.
وع��ن ع��دد ح��االت الشفاء في اقليم ش��رق املتوسط ،ب نّ�ّي� السند
انها جاوزت  5599حالة ،اما عامليا فقد تجاوزت  80ألف حالة،
وفي الكويت بلغ عدد حاالت الشفاء  15حالة.
ولفت السند إلى خروج  7حاالت أول من أمس بعد إنهائها فترة
الحجر الصحي ال��واق��ع في منتزه الخيران ،وذل��ك بعد انتهاء
امل��دة امل�ح��ددة وه��ي  14يومًا والقيام بكل االج ��راءات الوقائية،
ومنها مسحة الدخول والخروج وجميع املسحات التي اثبتت
خلوهم من الفيروس ،مؤكدا ان أعداد الحاالت التي خرجت من
الحجر الصحي بعد ات�م��ام ك��ل االج ��راءات والفحوصات حتى
اآلن بلغت  573حالة ،حيث خرجت في مساء أول من امس ايضا
ح��ال�ت��ان خرجتا م��ن امل��رك��ز للحجر واص�ب��ح مجموع ال�ح��االت
خالل الـ  24ساعة املاضية  9حاالت.
وع��ن تعويل الكثير على ق��دوم فصل الصيف وارت �ف��اع درج��ة
الحرارة في القضاء على الفيروس املستجد ،اش��ار السند إلى
انه ال توجد اي دراسة يعتمد عليها بشكل قاطع في خمول هذا
الفيروس خالل ارتفاع درجة الحرارة حتى اآلن.

قيد الدراسة
وح� � ��ول ص �ح��ة اك� �ت� �س ��اب ال �ش �خ��ص امل � �ص� ��اب وامل� �ت� �ش ��اف ��ى م��ن

 105مراكز صحية
تعمل كالمعتاد
لفت د .عبداهلل السند إل��ى أن
الخدمات الطبية التي تقدمها
ال�ص�ح��ة مستمرة ع�ل��ى م��دار
ال�س��اع��ة وك��امل�ع�ت��اد م��ن خالل
 105مراكز صحية منتشرة
ف ��ي م �ن��اط��ق ال � �ب �ل�اد ،ك �م��ا أن
هناك جهودًا كبيرة من خالل
الطواقم الطبية ،حيث تستقبل
ج �م �ي��ع ال � � �ح� � ��االت ،وال ت� ��زال
ه�ن��اك ب�ع��ض ال �ع �ي��ادات تعمل
ك�ع�ي��ادات الباطنية واألط�ف��ال،
م��وض�ح��ا وج ��ود ت��واص��ل مع
امل ��رض ��ى ف ��ي م �ح��اول��ة لخلق
التوازن.

تحديثات وفق
المستجدات
نّبي السند ان هناك تحديثات
ج� ��دي� ��دة وف� � ��ق امل� �س� �ت� �ج ��دات،
وه � � �ن� � ��اك  5دول أض� �ي� �ف ��ت
للحجر امل��ؤس�س��ي االل��زام��ي،
وبموجبها أصبحت ك��ل من
«ال��والي��ات املتحدة األميركية،
امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة ،أس �ب��ان �ي��ا،
ف� ��رن � �س� ��ا ،وأمل � ��ان� � �ي � ��ا» ض �م��ن
ال �ـ 12دول��ة املشمولة بالحجر
االل��زام��ي املؤسسي للقادمني
منها ،بسبب الزيادة في اعداد
اإلصابات بتلك الدول.

عوامل الخطر
أك��د السند ان ال �ـ 15حالة التي
تماثلت للشفاء في البالد هي
م��ن جميع األع �م��ار املختلفة،
مشيرا إلى العمل على زيادة
ال �ت��وع �ي��ة ح ��ول ال �ع��وام��ل ذات
االخ� � �ط � ��ار ،وم� �ن� �ه ��ا ال� �ح ��االت
املزمنة لكبار السن الذين تزيد
أعمارهم على  60عامًا.

الفيروس أيًا من اشكال املناعة ضد هذا املرض ،اشار السند إلى
انه ما بعد اعالن الشفاء للمريض يؤخذ إلى الجناح التأهيلي،
وبعد ذلك فترة عزل في املنزل قرابة  14يومًا ،ومن ثم تؤخذ منه
مسحة ،مشيرا إلى هناك دراس��ة في الصني اثبتت ان  %14من
ال�ح��االت التي تماثلت للشفاء تم اخ��ذ مسحات بعد خروجها

ب�ـ 14يوما كمتابعة ،ولم تظهر عليهم اي اع��راض ،ولكن هناك
ف �ي��روس��ًا م ��وج ��ودًا ب��ال�ج�س��م ول ��م ي�ت��م ال �ت �ع��رف ع�ل�ي��ه ،ه��ل ه��ذا
فيروس جديد ام بقايا الفيروس الذي اصيب به من قبل ،مؤكدا
انه يجري التعامل مع فيروس جديد ،هناك مساحة من املعلوم
ومساحة من املجهول ،وال تزال االبحاث قيد الدراسة.

«في األماكن العامة وحتى في السكن الخاص»

حظر الحفالت واألعراس والوالئم
ق��رر وزي��ر الصحة الشيخ د.ب��اس��ل الصباح ام��س حظر
إقامة الحفالت بما فيها حفالت األعراس وغيرها سواء
أقيمت في مكان عام أو خاص ،بما فيها السكن الخاص
وال��دي��وان �ي��ات ال �خ��اص��ة ،وذل ��ك ب �ه��دف ال �ح��د م��ن ان�ت�ش��ار
فيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19في البالد وبناء
على مقتضيات املصلحة العامة.
ك �م��ا ح �ظ��ر ال �ق ��رار إق��ام��ة ال ��والئ ��م وح �ف�ل�ات االس�ت�ق�ب��ال
وغيرها لغير أفراد العائلة وكذلك حظر االستقباالت أو
التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.
ونص القرار على تكليف أف��راد الشرطة الذين يحددهم
وك�ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بتنفيذ أح�ك��ام ال�ق��رار وات�خ��اذ ما
ي �ل��زم ل �ع��رض امل �خ��ال��ف ع �ل��ى ج �ه��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق امل�خ�ت�ص��ة

لتقديمه إلى املحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات املقررة
بأحكام القانون رقم  8لسنة  1969الخاص باالحتياطات
الصحية للوقاية من األمراض السارية.
وج��اء ال�ق��رار بعد االط�ل�اع على أح�ك��ام ال�ق��ان��ون الخاص
ب��إج��راءات ال��رق��اب��ة ال�ص�ح�ي��ة ع�ل��ى ال�ق��ادم�ين م��ن امل�ن��اط��ق
ب��أم��راض س��اري��ة وع�ل��ى ال�ق��ان��ون ال�خ��اص ب��االح�ت�ي��اط��ات
الصحية ل�ل��وق��اي��ة م��ن األم ��راض ال�س��اري��ة وأح �ك��ام امل��ادة
 15منه وتعديالته وقرارات مجلس الوزراء بشأن بعض
التدابير واإلجراءات االحترازية للحد من انتشار عدوى
ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،ف�ض�لا ع��ن ت�ق��اري��ر منظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ب �خ �ص��وص ح ��االت ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د
2019ــ(.2020كونا)

الكويت 03
رأي محلي
عمار محمد العجمي

أما آن األوان؟
تتوالى األح��داث على ه��ذا ال��وط��ن العزيز ،وفي
ك��ل أزم� ��ة وم �ح �ن��ة ،ي�ظ�ه��ر م �ع��دن اه ��ل ال�ك��وي��ت
وي�ت�ج�ل��ى ،ف�ي�ت��داف�ع��ون ل�خ��دم��ة وط�ن�ه��م ،وم��ن ال
ي �س �ت �ط��ع ي �ب �ت �ه��ل هلل وي ��دع ��و ،ف �ت �ت �ك��ام��ل أوج ��ه
خدمة ال��وط��ن ،وي�غ��دو درع��ه ع��زي��زا قويا دافعا
ألي ضرر ،ومتحمال اقسى الضربات واشدها
بمعدن ابنائه وإخالصهم له.
ان ما نعيشه هذه األيام من شدة مدعاة للفخر
واالع �ت��زاز ،ف�ق��د ت�ع��ام��ل ال�ك��وي�ت�ي��ون م��ع األزم��ة
ال �ص �ح �ي��ة ب��أع �ل��ى درج � ��ات االح� �ت ��راف ال�ع�ل�م��ي
والعملي ،وتحملوا املسؤولية املجتمعية بأوجه
نتباهى بها أمام العالم  ،حتى استلهمت الدول
اإلج� ��راءات ال�ط�ب�ي��ة واالح �ت��رازي��ة ،وده �ش��وا من
درج��ة االل�ت��زام املجتمعي بها ،فعرفوا وق��دروا
ابناء الوطن حق قدرهم.
وال ش��ك ان األزم ��ات م��دع��اة للتفكر ،مل��اذا ه��ذا
ال�ت�ك��دس ف��ي ال�خ��دم��ات وال�ض�غ��ط عليها؟ مل��اذا
نجد ابناءنا عاطلني والوفرة املالية والوظائف
يشغلها غيرهم؟ مل��اذا االزدح ��ام ف��ي ال�ش��وارع
وال�ط��رق��ات؟ أي��ن الخلل ف��ي التركيبة السكانية
وكيفية عالجها؟
أت ��ى ال �ج��واب وال �ح��ل م�ع��ًا ه ��ذه األي� ��ام ،ال �ج��واب
ممثل بالعمالة الوافدة املؤدية الى التكدس غير
امل�ن�ط�ق��ي وال �ت��ي ت �ج��اوزت ال�ح��د األع �ل��ى ل�ل�ق��درة
االستيعابية في كل ش��يء ،ب��دءًا من الخدمات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال� �ص� �ح� �ي ��ة ،وم � � ��رورًا ب��ال��وظ��ائ��ف
واالزدحام غير املعقول في الشوارع واألماكن
العامة.
ام��ا ال�ح��ل ف�ه��و ب��ال�ت�خ�ل��ص م��ن ال�ع�م��ال��ة ال��زائ��دة
وال�ه��ام�ش�ي��ة ال �ت��ي أث�ق�ل��ت ك��اه��ل ال�ب�ل��د وأض��رت
ب �م �ص��ال �ح��ه ،ف�ل�ن�س�ت�غ��ل ه ��ذه األوق� � ��ات ورغ �ب��ة
العديد منهم بالرحيل ،فليرحلوا آمنني عن بلد
أم�ين ،ولنتعظ من عمل الكويتيني وإخالصهم
وق��درة سواعدهم على رف��ع بناء ال��وط��ن ،لسنا
ب�ح��اج��ة ألي ت�خ�ص��ص او م�ه�ن��ة ،ف��ال�ك��وي�ت�ي��ون
م �ه��رة أش ��داء وي�س�ت�ح�ق��ون ف��رص��ة اف �ض��ل في
وطنهم.
ان ال �ك��وي��ت إذ ت �ف �ت��ح ي��دي �ه��ا ل �ك��ل م ��ن ي��رغ��ب
بالعيش اآلم��ن ،فإننا مسؤولون عن ان يكون
ه ��ذا االن �ف �ت ��اح ب��ال �ق��در امل�ل�ائ ��م ل �خ��دم��ة ال��وط��ن
وتحقيق مصالحه ،فوطننا يستحق األفضل
واألم� �ث ��ل ،ون��دع��و امل��ول��ى ع��ز وج ��ل ان يمنحه
املكانة التي يستحقها ،وان يحمي من يعيشون
على ارضه ويحفظهم ويقيهم شر األسقام.

ضبط  10منهن وإحالتهن للفحص

تشغيل الخادمات بنظام
الساعات ينقل العدوى
محمد إبراهيم
فيما ش��دد الوكيل املساعد ل�ش��ؤون اإلق��ام��ة ال�ل��واء طالل
معرفي على املواطنني واملقيمني ب�ض��رورة ع��دم تشغيل
ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ال �ت��ي ت �ع �م��ل ب �ن �ظ��ام ال �س ��اع ��ات ،وذل ��ك
ملخالفتها القوانني باإلضافة إلى املخاطر املحتملة من
نقل فيروس كورونا املستجد ،أكد مصدر أمني ان رجال
م�ب��اح��ث ش ��ؤون اإلق��ام��ة ت�م�ك�ن��وا م��ن ض�ب��ط  10ع��ام�لات
منزليات يعملن بنظام ال�س��اع��ات ،وج��رى إحالتهن إلى
الفحص الطبي للتأكد م��ن إصابتهن بفيروس كورونا
أو غيره من األمراض املعدية من عدمه.
وقال املصدر لـ سبقلا :إن رجال مباحث اإلقامة تلقوا عدة
بالغات بشأن عامالت منزليات يعملن بنظام الساعات
ع �ن��د ب �ع��ض امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ف��ي م �ن��اط��ق م�خ�ت�ل�ف��ة،
وكمنوا لهن ،وجرى ضبطهن ،وتبني أنهن متغيبات عن
أصحاب العمل ،وستتخذ بحقهن اإلج��راء ات القانونية
عقب ظهور نتائج الفحص.
واضاف املصدر ان الخادمات أدلني باعترافات تفصيلية
ع��ن ك��ل امل �ن��ازل ال �ت��ي ع�م�ل��ن ب��داخ�ل�ه��ا خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ف�ت��رة،
وج� � ��ار اس� �ت ��دع ��اء أص � �ح� ��اب ت� �ل ��ك امل � �ن� ��ازل وإخ �ض��اع �ه��م
للفحص الطبي.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أوض��ح ال�ل��واء معرفي ف��ي تصريح صحافي
أمس ،نقلته وزارة الداخلية ،ان مصاحبة أو مخالطة تلك
الفئة من العمالة املخالفة يعرضهم للمشاكل الصحية،
وينقل فيروس كورونا املستجد لهم وألسرهم وأطفالهم،
ح�ي��ث إن��ه م��ن امل�م�ك��ن اخ �ت�لاط ت�ل��ك ال�ع��ام�لات بأشخاص
مصابني بالفيروس ،باإلضافة إلى مخالفتهن القوانني
أو مطلوبات أمنيًا.
وط��ال��ب ال �ج �م �ي��ع ب��ال �ت �ع��اون م��ع رج� ��ال األم� ��ن واالل� �ت ��زام
بالقوانني وسرعة املساعدة في اإلبالغ عن هذه الفئة من
العمالة حفاظًا على املصلحة ال�ع��ام��ة ل�ل�ب�لاد ،الف�ت��ا الى
ان ذل��ك يأتي ف��ي إط��ار اإلج��راء ات االح�ت��رازي��ة والوقائية
التي تنفذها املؤسسة األمنية ملواجهة انتشار فيروس
كورونا املستجد.

«المالية» :االستغناء
عن محجر الكوت وتعقيمه
أعلن الوكيل املساعد لشؤون الخدمات في وزارة املالية
عادل املناعي ،امس ،أنه سيتم بناء على طلب من وزارة
الصحة االستغناء عن محجر الكوت ،وهو أحد املحاجر
ال�ص�ح�ي��ة ل�ل��وق��اي��ة وال �ح��د م��ن ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد (كوفيد .)19
وق ��ال امل �ن��اع��ي إن��ه ج��ار ح��ال�ي��ا ت�ع�ق�ي��م وت�ن�ظ�ي��ف محجر
ال �ك��وت ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة ال �ص �ح��ة ،م�ث�م�ن��ا ال �ت �ع��اون
والتنسيق معها في هذا الشأن.
يذكر أن جميع املحاجر الصحية في الكويت تعنى بها
وزارة املالية بالتنسيق مع وزارة الصحة ،وحال االنتهاء
من املحجر وتسليمه تتم عمليات التعقيم والتنظيف.
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يتفشى

دعاة وشيوخ دين لـ سبقلا:

حرام..عدم اإلبالغ عن المصابين ومخالفي الحجر
حمد السالمة

أوزار ناقلي العدوى

أب�ل�غ��وا ع��ن م�خ�ت��رق��ي ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي وم��ن ت�ظ�ه��ر عليهم
اإلص��اب��ة ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ح�ت��ى ال ت��أث �م��وا ..ت�ل��ك فحوى
ما أدلى به مجموعة من الشيوخ والدعاة لـ سبقلا بشأن
غير امللتزمني بما أقرته عليهم السلطات املعنية من حجر
منزلي إل��زام��ي مل��دة  14ي��وم��ا ،ت��وازي��ا م��ع م��ن يتستر على
املصابني بالفيروس.
وع� �ل ��ى وق � ��ع ت ��وات ��ر االن � �ب� ��اء ع ��ن ض �ب��ط م �ح �ج��وري��ن ف��ي
أماكن عملهم ،وم��ا يمثله ذل��ك من فتح ب��اب نشر العدوى
بالفيروس -ف��ي ح��ال إصابتهم ب��ه -بني املخالطني ،أجمع
 7من الدعاة والشيوخ الذين التقتهم سبقلا على ضرورة
االب�ل�اغ عمن ل��م يلتزم بالحجر املنزلي أو م��ن تبدو عليه
أعراض اإلصابة باملرض ،واصفني ذلك بأنه واجب لحماية
امل�ج�ت�م��ع م��ن ان �ت �ش��ار ال �ع ��دوى ،وم�ش�ت��رط�ين ال�ت�ي�ق��ن ممن
يبلغون عنه ال االخذ بالظن القاصر وبال دليل.
ووض ��ع ب�ع��ض ال��دع��اة م��ن ل��م يبلغ ع��ن م��ري��ض ف��ي خانة
«اإلث��م» ،ألنه «يعرض حياة اآلخرين للهالك» ،كما اعتبره
بعضهم «خائنا للوطن وللمولى عز وجل».

ّ
ذك � ��ر ال �ش��ري �ك��ة غ �ي��ر امل �ل �ت��زم�ين ب��ال�ح�ج��ر
امل �ن��زل��ي ب ��أن «م ��ن ي �خ��رج وي �ن�ق��ل ال �ع��دوى
لغيره يتحمل وزره ولو مات أحد ممن نقل
ال �ع��دوى ل�ه��م ف��إن��ه سيحاسب ع�ل��ى ذل��ك»،
محذرا إياه من أن «يأتي يوم القيامة بأوزار
كالجبال بسبب الخروج وأذية الناس ونقل
العدوى لهم».

اليقين شرط اإلبالغ
اش�ت��رط ال�ك��وس «ال�ي�ق�ين» م��ن وج��ود امل��رض
ع �ن��د ال �ش �خ��ص ل�ل�إب�ل�اغ ع �ن��ه ،م �ش��ددا على
ض��رورة عدم االخ��ذ بالظن القاصر ،املفتقد
إلى ّ
البينة.

الحجز إحياء للنفوس

إبالغ الجهات
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،دع ��ا رئ �ي��س ل�ج�ن��ة االف� �ت ��اء واالح � ��وال
الشخصية د .محمد الطبطبائي إلى «تعاون الجميع مع
الجهات الصحية ف��ي ال��دول��ة ف��ي سبيل الحد م��ن انتشار
الوباء الذي أصبح خطرا على البالد ومعظم الدول».
وب�ي�ن أن م��ن ذل ��ك «األخ� ��ذ ع�ل��ى ي��د ك��ل م��ري��ض ب��ال��وب��اء ال
يتعاون مع الدولة أو يرفض التقيد بالحجر الصحي وهو
م�ص��اب ،مل��ا ف��ي ت��رك��ه م��ن ض��رر على امل�ص��اب نفسه وعلى
أسرته ومن يخالطهم بل على املجتمع» ،الفتا الى أن «كل
من كان ضرره متعديا ،كحامل الوباء يجب توجيهه إلى
وج��وب تقيده بالعالج وإال يتم إب�لاغ الجهات املختصة
الت �خ��اذ ال �ت �ح��رزات ال�ل�ازم ��ة ل��وق��ف ان �ت �ش��ار ه ��ذا ال��وب ��اء»،
معتبرا ذل��ك «م��ن ب��اب النصرة ال�ت��ي أم��رت بها الشريعة،
وذل��ك ب��أن ت��أخ��ذ ب�ي��ده وتمنعه م��ن إض��رار نفسه وأس��رت��ه
وأهل بلده».
ونبه الطبطبائي إلى ضرورة «الحكمة والرفق في التوجيه
للمريض فقد يجهل املصلحة أوعواقب األمور».
وأوج� ��ب م��دي��ر م��رك��ز ال��وس�ط�ي��ة د.ع� �ب ��داهلل ال�ش��ري�ك��ة على
املواطن اإلبالغ عن أي مصاب أو تظهر عليه آثار اإلصابة
بالفيروس إذا ك��ان راف�ض��ا ال��ذه��اب للفحص ،كما أوج��ب
اإلبالغ أيضا عن كل شخص ال يلتزم بالحجر املنزلي ،ألن
من ال يفعل ذل��ك «يأثم؛ ملا فيه من تعريض لحياة الناس
للهالك ،وملا فيه من نشر الوباء».

بني بن عيسى أن «حجز املصاب إحياء له
وللناس» ،مشيرا إلى الضرر الذي قد يسببه
بعض من ال يلتزمون بالحجر بنقل العدوى
وتعريض حياة الناس للهالك.

أجر ال إثم
استغرب ال��داع�ي��ة خ��ال��د ش�ج��اع ظ��ن البعض
بإثمهم في ح��ال اإلب�لاغ عن املرضى وعدم
امل �ل �ت��زم�ين ،إذ إن �ه��م ق��د ي ��ؤج ��رون م��ن ب��اب
حماية املجتمع واملحافظة على األنفس.

حماية املجتمع
ورأى الداعية د.خالد شجاع أن من يرى مصابًا بالفيروس
ال يريد الذهاب للجهات املعنية وال يلتزم بالحجر املنزلي
ويخالط الناس فله أن يبلغ عنه ،مؤكدا أن «ال إثم عليه
بل قد يؤجر ألن املصلحة عظيمة في ذلك من باب حماية
املجتمع وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى األن �ف��س» ،ون��اص�ح��ا م��ن عليه
ّ
حجر منزلي بأن «يتقي اهلل ويبقى في منزله».
وش��دد الداعية ح��اي ال�ح��اي على أن «م��ن وج��د مصابني
بالفيروس أو ممتنعني عن الذهاب إلى املستشفى يجب
عليه وجوبا تاما إبالغ السلطات عنهم ،إنقاذا للنفس»،
م�ع�ت�ب��را م��ن ل��م يبلغ «خ��ائ�ن��ا ل��رب��ه ووط �ن��ه» ،ف �ـ «االم��ان��ة

أن�ي�ط��ت (ب��ال�ج�م�ي��ع) وه �ن��اك آي ��ات واح��ادي��ث ت��دع��و لعدم
خيانة االمانة» ،كما أن عدم اإلبالغ «كتمان للشهادة».
وح��ث الداعية صالح الغانم م��ن يعرف شخصا مصابا
ب��امل��رض امل �ع��دي ول ��م ي �ل �ت��زم ب ��ال �ق ��رارات ال �ص �ح �ي��ة ،على
اإلبالغ عنه «التزاما بطاعة والة األمور» ،كما أن «من كان
يلحق الضرر (باملجتمع) بنشر الوباء ،يجب منعه ورفع
أمره للسلطات».
وزاد« :من كان مأمورا بالحجر املنزلي يجب عليه وجوبا
ش��رع�ي��ا أن ي�ل�ت��زم التعليمات واألوام��رال��رس �م �ي��ة وإن لم
يفعل فهو آثم ومساءل أمام اهلل».
وقال استاذ الفقة املقارن والدراسات االسالمية د.داوود

بن عيسى «ان ع��دم االخ�ب��ار عن املصاب يعني على االثم
ح�ي��ث إن ال�ن�ف��س م�ع��رض��ة ل�ل�ه�لاك ب �خ��روج امل �ص��اب ال��ى
عامة ال �ن��اس» ،موضحا أن «ع��دم االب�ل�اغ ع��ن امل�ص��اب أو
غير امللتزم بالحجر املنزلي تستر والتستر اثم عظيم فيه
هالك للنفوس».
وبني بن عيسى ان «البعض يعتقد ان االبالغ عن املصاب
ق��د ي�ع��رض��ه ل�ل�ح�ج��ز وال ي�ع�ل��م ان ال�ح�ج��ز ه��و اح �ي��اء له
ول �ل �ن��اس ،وق��د يتسبب ب�ع��ض م��ن ال ي�ل�ت��زم��ون بالحجر
ب�ن�ق��ل ال �ع��دوى وي �ع��رض ال �ن��اس ل�ل�ه�لاك ،وت�ن�ط�ب��ق عليه
َ َ َ َّ
اآليةَ :من َق َت َل َن ْف ًسا ب َغ ْير َن ْف َ ْ َ َ
لأْ َ ْ
ض فكأن َما
س أو فس ٍاد ِفي ا ر ِ
ٍ
َ ً ِ ِ
َ َ َ َّ
الن َ
اس ج ِميعا».
قتل

نصيحة بالحكمة
ب�ين اإلم��ام والخطيب ب ��وزارة االوق ��اف حمد
الكوس أنه «يجب على من علم بوجود مريض
ب �م��رض م�ع��د خ�ط�ي��ر أن ينصحه بالحكمة
واملوعظة الحسنة ويجادله بالتي هي أحسن
لكي يذهب للعالج في املستشفى» .ورأى أن
اإلب�لاغ عن املريض «حفظ لبقية الناس من
ال �ض��رر ال ��ذي ق��د ي�ح�ص��ل ل�ه��م وألس��ره��م»،
مؤثما «ال�س��اك��ت العالم ب��وج��ود ض��رر على
البالد والعباد».

الحكومة تدرس تسفيرهم مجاناً والسماح بدخولهم مستقبالً

 150ألف مخالف رهن اإلبعاد
راشد الشراكي
ع� �ل� �م ��ت سبقلا م � ��ن م � �ص � ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن
ال �ح �ك��وم��ة ت� ��درس م �ق �ت��رح��ًا ب �ت��رح �ي��ل 150
ألف مقيم مخالف لقانون العمل ،ومنحهم
تذاكر مجانية ،بعد إمهالهم ما بني  7و10

أيام إلنهاء متعلقاتهم وتهيئتهم للسفر.
وأش��ارت املصادر إلى أن املقترح يتضمن
م�غ��ادرة امل�خ��ال��ف بطريقة ع��ادي��ة م��ن دون
أن يسجل اس�م��ه ف��ي قائمة املمنوعني من
دخول البالد.
وع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر ع��ن

ت�ن�س�ي��ق إلع ��ادة ن�ح��و  80أل��ف ك��وي�ت��ي من
ال �ط �ل �ب��ة وال� �س� �ي ��اح وم �ن �ت �س �ب��ي ال �ب �ع �ث��ات
الدبلوماسية والعسكرية املوجودين في
أميركا ودول أوروبية وأفريقية وآسيوية،
الف�ت��ة إل��ى وص��ول دف�ع��ة ي��وم األح��د املقبل
تضم عسكريني.

«تحمر العين» ضد منتهكي الحجر:
ّ
 4جهات حكومية

َّ
حمالت مكثفة
على المنشآت والعمالة
خالد الحطاب

ح � � ّ�م � ��رت  4ج � �ه� ��ات ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال � �ع�ي��ن ب �ح��ق
منتهكي ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي وم�خ��ال�ف��ي ق��رارات
مجلس الوزراء ،وضاعفت الجهود لضبطهم
وإحالتهم إلى جهات االختصاص.
وع �ل �م��ت سبقلا أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى
ال �ع��ام �ل��ة ع� �ق ��دت س �ل �س �ل��ة م ��ن االج �ت �م��اع��ات
أم��س ل�ت��رت�ي��ب آل �ي��ة ح �م�لات ال�ت�ف�ت�ي��ش خ�لال
ف�ت��رة اغ�لاق بعض امل�ن�ش��آت تنفيذا ل�ق��رارات
مجلس الوزراء.
وذك ��رت م �ص��ادر م �س��ؤول��ة أن ال�ه�ي�ئ��ة وب�ع��د
تكليف وزي ��رة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وزي��رة
ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة م��ري��م ال �ع �ق �ي��ل ك�ل�ف��ت
أم ��س ال�ل�ج�ن��ة ال��رب��اع �ي��ة ب�ت�ك�ث�ي��ف ج�ه��وده��ا
خ �ل�ال ه ��ذه امل��رح �ل��ة وس ��رع ��ة ات� �خ ��اذ ال �ل�ازم
ب �ش��أن امل �خ��ال �ف�ين وأوص� ��ت ال �ف��رق امل�ش�ت��رك��ة
ب �ب��ذل ج �ه��وده��م خ �ل�ال ال� � �ـ 24س��اع��ة امل�ق�ب�ل��ة
ل �ل �ت��أك��د م ��ن ال � �ت� ��زام ج �م �ي��ع ال �ع �م��ال��ة ب �ف �ت��رة
الحجر املنزلي.
وتابعت سيتم التأكيد على جميع املنشآت
ح �ت��ى ال �ع��ام �ل��ة م �ن �ه��ا وامل �ش ��اري ��ع ال�ت�ن�م��وي��ة
ال�ق��ائ�م��ة ل�ت�ط�ب�ي��ق االل �ت��زام ب��ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي
وف��ي ح��ال ك��ان هناك تجاوز لذلك ،س��واء من
م��واط�ن�ين أو مقيمني سيتم ات�خ��اذ اج��راء ات
ب ��إغ�ل�اق امل �ن �ش��آت إداري� � ��ا وت �ح��وي��ل ال �ع��ام��ل
املقيم إلى ادارة االبعاد.
وذك � ��رت أن امل �ه �م��ات امل �ك �ث �ف��ة ع �ل��ى ال �ع �م��ال��ة
س�ت�س�ت�م��ر ح �ت��ى  21ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري ،ح�ي��ث
سيتم التدقيق على بيانات دخول البالد من
خ�لال م�ب��اح��ث االق��ام��ة وف��رق�ه��ا امل�ش��ارك��ة في
اللجنة ممثلة عن وزارة الداخلية.

منشآت مخالفة
في السياق ذاته انتهت اللجنة الرباعية

جانب من الحملة التفتيشية في الفروانية (تصوير :سيد سليم)

إغالق  4منشآت
كسرت القرارات..
والعمالة المخالفة
إلى اإلبعاد
ب�ق�ي��ادة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
أول من أم��س من  3ج��والت على املحال
وال �ع �م ��ال ��ة امل �خ��ال �ف��ة ف ��ي  3م �ح��اف �ظ��ات
ن �ت��ج ع �ن �ه��ا اغ �ل��اق وان � � ��ذار  44م �ن �ش��أة
تجارية ف��ي محافظات «م�ب��ارك الكبير،
والفروانية ،والعاصمة».

وبدء ا من محافظة مبارك الكبير أغلقت
اللجنة محل لبيع الحلويات وأخطرت
محلني لتالفي مخالفات تخص القوى
ال �ع��ام �ل��ة ع �ل�اوة ع �ل��ى ت�س�ج�ي��ل م�خ��ال�ف��ة
عامل يحمل اق��ام��ة التحاق بعائل و10
م �خ��ال �ف��ات أخ � ��رى ل �ل �ق �ط��اع األه� �ل ��ي ف��ي
محال تجارية مختلفة.
وفي محافظة العاصمة ،أغلقت اللجنة
 4ص��ال��ون��ات وم�ع��اه��د نسائية ضبطت
اث �ن��اء ق�ي��ام�ه��ا ب��ال�ع�م��ل ب��ال��رغ��م م��ن ق��رار
مجلس ال��وزراء بضرورة اإلغ�لاق خالل
الفترة الحالية.
أم � � ��ا ف � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال� � �ف � ��روان� � �ي � ��ة ،ف �ت��م
ان� ��ذار  22م �ن �ش��أة و 3اخ� �ط ��ارات ت�لاف��ي
م �خ��ال �ف��ات ق ��وى ع��ام �ل��ة واغ �ل��اق إداري
مل�خ�ب��ز ،وت�ح��وي��ل ش�خ��ص ي�ع�م��ل داخ�ل��ه
إل ��ى وزارة ال �ص �ح��ة ل��م ي �ل �ت��زم ب��ال�ح�ج��ر
املنزلي.
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كورونا

الكويت 05

يتفشى

سليمة لبال
يسجل العالم منذ أن ظهرت
مناطق موبوءة خارج الصين،
إصابات جديدة يوميا بفيروس
كورونا ،فيما تشهد الشبكة
العنكبوتية تدفقا لكم
هائل من المعلومات ،ما
صعّ ب أمام الجمهور مهمة
التمييز بين األخبار الكاذبة
والصحيحة وما بين االشاعات
والحقيقة الدامغة .وهذه
بعض الخرافات التي انتشرت
خالل الفترة الماضية وفق ما
نشرها موقع اليف ساينس
عن فيروس كورونا ،رغما
انها بعيدة تماما عن جملة
من الحقائق التي أكدتها
الدراسات العلمية ومنظمة
الصحة العالمية.

¶ السلع المستوردة
والطرود البريدية
ال تنقل كورونا
¶ كمامات N95
مخصصة للطواقم
الطبية ويحتاج
ً
تدريبا
استخدامها

12
1

2
3
4
5
10

¶ اإلنسان ينقل
الفيروس
للحيوانات األليفة
وليس العكس

اإلشاعات حول الفيروس تتزايد

خرافة عن «كورونا» ..احذروها!

ّ
الكمامات يمكن أن تقيكم الفيروس

الكمامات الطبية العادية حمايتكم من فيروس كورونا ،ذلك أنها لم ُت ّ
لن تستطيع ّ
صمم كجدار حماية لوقف وصد
انتقال الفيروسات عبر الفم واألنف ،كما أنها ال تستطيع طردها من على الوجه ،والكمامات الطبية تستطيع مساعدة
املصابني ،على عدم نشر الفيروس باإلضافة إلى منع الرذاذ الذي قد يتسرب من أفواههم أو أنوفهم ،لكن هناك كمامات
خاصة تدعى  N95بمقدورها التقليص من حجم انتشار الفيروس في ما بني أعضاء الطواقم الطبية.
ويحتاج األشخاص العاديون الخضوع لتدريب ،حتى يتمكنوا من استخدام هذا النوع من الكمامات ووضعه بالطريقة
الصحيحة على الخدين والذقن للتأكد من عدم تسرب الهواء من حوافه ،كما على من يرتدونه أيضا تعلم كيفية فحص
الكمام وما إذا كان تعرض ألي أضرار بعد استخدامه.

6

فرصة إصابتك بكورونا أقل مقارنة باإلنفلونزا
ليس بالضرورة ،لتقدير طرق انتقال الفيروس وانتشاره يدرس العلماء طريقة تكاثره وعدد الفيروسات التي
ينتجها كل فيروس ،لتوقع عدد األشخاص الذين يمكن أن يصيبهم شخص واحد بالعدوى .ووفق الدراسات فإن
معدل انتقال العدوى من شخص واحد يصل إلى أربعة أشخاص ،فيما يصل معدل انتقال فيروس االنفلونزا إلى
ثالثة أشخاص.
لكن األهم في ظل عدم وجود لقاح ضد كوفيد ،19هو أن اللقاح الخاص باالنفلونزا املوسمية يمكن أن يقي جيدا
من االنفلونزا وإن كانت تختلف عن الفيروس املنتشر.

7

الفيروس هو شكل متطور من أشكال فيروسات نزالت البرد
ال ليس كذلك ،فيروس كورونا هو عائلة واسعة من الفيروسات التي يمكن أن تؤدي إلى اإلصابة بعدة أمراض،
فسارس كوفي 2ال توجد أي قواسم مشتركة بينه وبني أنواع فيروس كورونا الذي يمكن ألربعة منها ،أن تؤدي
إل��ى اإلص��اب��ة بنزلة ب��رد وه��ي  229Eو NL63و OC43و HKU1وك��ل ه��ذه ال�ف�ي��روس��ات تستخدم االن�س��ان كناقل
أساسي .ويتقاسم كل من فيروس سارس كوفي  2حوالي  90في املئة من املادة الوراثية مع فيروس كورونا ،الذي
يصيب الخفافيش ،ما يعني أن أصل الفيروس في الخفافيش وانتقل الحقا لالنسان.
وتشير األدلة إلى أن الفيروس ينتقل عبر وسيط حيواني قبل أن ينتقل الحقا إلى االنسان .واالمر ذاته بالنسبة
لفيروس س��ارس ال��ذي ينتقل من الخفافيش إلى قط الزباد في طريقه الى البشر بينما يصيب فيروس مارس
الجمال قبل أن ينتقل إلى البشر.

الفيروس ُصنع في مختبر

8

ال دليل حتى اآلن يؤكد أن الفيروس من صناعة البشر ،ففيروس س��ارس كوفي  2يشبه بشكل كبير نوعني من
فيروس كورونا اللذين ظهرا خالل العقود االخيرة وهما سارس كوفي ومارس كوفي ،والفيروسات الثالثة يبدو
أن مصدرها هو الخفافيش .باختصار ،تبدو خصائص س��ارس كوفي  2هي نفسها ما نعرفه عن فيروسات
كورونا اخرى ،تنتقل من الحيوانات الى اإلنسان.

اإلصابة بمنزلة حكم باإلعدام
هذا ليس حقيقيًا ،ذلك أن حوالي  81في املئة من املصابني بفيروس كورونا ،يعانون من أعراض خفيفة وفق دراسة
نشرها املركز الصيني ملراقبة األمراض والوقائية منها .وأن  13.8من املصابني يعانون من أعراض حادة بينها
ضيق تنفس ويحتاجون الى االكسجني ،فيما  4.7في املئة حالتهم حرجة ،أي يواجهون خطر توقف عمل الجهاز
التنفسي وعمل بعض األعضاء أو تلف الجسم كله .وتشير املعلومات إلى أن  2.3في املئة من املصابني بفيروس
كورونا يتعرضون للوفاة بسبب الفيروس ،وام��ا االشخاص املتقدمون في العمر أو الذين يعانون من أمراض
اخرى ،فيبدو أنهم يواجهون خطر االصابة بتعقيدات بسبب الفيروس .لكن ليس على الناس الذعر أو الخوف بل
عليهم أن يستعدوا ويحموا انفسهم واآلخرين من فيروس كورونا املستجد.

ً
فتكا من فيروس اإلنفلونزا
أقل

ح�ت��ى اآلن ي�ب��دو ف �ي��روس ك��ورون��ا أكثر
فتكا م��ن ف �ي��روس االن�ف�ل��ون��زا وم��ع ذل��ك
توجد الكثير من الشكوك حول نسبة
ال ��وف� �ي ��ات ال� �ت ��ي ت �س �ب��ب ب�ه��ا
ال� �ف� �ي ��روس .ف��االن �ف �ل��ون��زا
املوسمية تقتل سنويا
ف��ي ال��والي��ات املتحدة
األم �ي��رك �ي��ة  0.1في
امل � �ئ� ��ة م� ��ن ال �س �ك ��ان
لكن حتى االن نسبة
وف � �ي� ��ات االن� �ف� �ل ��ون ��زا
بلغت  0.05هذه السنة
وف� � ��ق م ��رك ��ز م �ك��اف �ح��ة
األمراض والوقاية منها.
وف��ي دراس��ة أخ��رى نشرت في
 18ف �ب��راي��ر امل ��اض ��ي م ��ن ق �ب��ل China
 CDC Weeklyج��اء أن نسبة وف�ي��ات

كورونا اكبر  20مرة وتصل الى  2.3في
امل �ئ��ة .وت�ت�ف��اوت نسبة ال��وف�ي��ات بحسب
ع��دة ع��وام��ل بينها امل��وق��ع الجغرافي
وع �م��ر امل �ص��اب وف ��ق دراس ��ة
س��اب �ق��ة ن �ش��رت �ه��ا الي��ف
س� � ��اي � � �ن� � ��س .غ� � �ي � ��ر أن
ه ��ذه االرق� � ��ام ت�ت��زاي��د
ب��اس �ت �م��رار وي�م�ك��ن
اال ت� �م� �ث ��ل ال �ن �س �ب��ة
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ل�ل��وف�ي��ات
ول� �ي ��س واض� �ح ��ا م��ا
إذا ك��ان ع��دد الوفيات
في الصني موثقا بدقة
خ� ��اص� ��ة م� �ن ��ذ أن غ� �ي ��روا
توصيفهم ل�ل�ح��االت ،إذ كانت
هناك الكثير من الحاالت املصابة لكن لم
تظهر عليها أعراض املرض.
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يمكن اإلصابة
بكورونا إن أكلتم
في مطعم صيني
في الواليات المتحدة

ال ل �ي ��س ك ��ذ ل ��ك ،وو ف � ��ق ه� ��ذا ا مل �ن �ط��ق
ع �ل �ي �ن��ا أ ي� �ض ��ا أن ن �ت �ج �ن��ب ا مل �ط ��ا ع ��م
اال ي � �ط� ��ا ل � �ي� ��ة واال ي � ��را ن� � �ي � ��ة وا ل � �ك� ��ور ي� ��ة
وا ل� �ي ��ا ب ��ا ن� �ي ��ة ع� �ل ��ى ا ع� �ت� �ب ��ار ان ه ��ذه
ا ل� � ��دول م� ��و ب� ��وءة ،الن ا ل� �ف� �ي ��روس ل��م
ي �س �ت �ه ��دف ف� �ق ��ط ا ل �ص �ي �ن �ي�ي�ن وإ ن� �م ��ا
ا ل�ع��ا ل��م ب��أ س��ره.

هل تنقل الحيوانات األليفة فيروس كورونا المستجد؟
على األرج��ح انها ال تنقل الفيروس لالنسان .غير أن كلبا في الصني أصيب بعدوى أق��ل ح��دة بعد
مخالطته ملالكه ،ال��ذي ت��أك��دت اصابته بفيروس ك��ورون��ا املستجد ،وه��ذا يعني أن ال�ك�لاب يمكن أن
تصاب بالعدوى من االنسان وفق ما نشرته صحيفة ذي ساوث شاينا مورنينغ بوست .ولم تظهر
أي أع ��راض على الكلب امل�ص��اب ب��ال�ع��دوى وال دل�ي��ل ي��ؤك��د ان ال�ح�ي��وان��ات يمكن ان تصيب االن�س��ان
بالعدوى.
وفي عام  2003تم اكتشاف اصابة العديد من الكالب والقطط بفيروس سارس كوفي وفق ما أكدته
الخبيرة في الصحة الحيوانية فانيسا بارس للصحيفة الصينية .واضافت «العديد من التجارب
السابقة مع سارس تشير الى أن القطط والكالب ال تمرض او تنقل الفيروس لإلنسان واملهم ال دليل
على ان الفيروس ينتقل من الكالب أو القطط إلى اإلنسان».
غير ان املركز الصيني ملراقبة االمراض والوقاية منها يوصي بان يهتم أشخاص آخرون بحيوانات
املصابني بفيروس كورونا في فترة إصابتهم ،وأن على األفراد غسل أيديهم باستمرار بعد احتضان
الحيوانات ألنها يمكن ان تنقل امراضا أخرى للبشر.

المدارس لن تغلق أبوابها
ال ضمانات أو تأكيدات على ذلك ،لكن إغالق املدارس هو إجراء معروف تلجأ له السلطات الصحية
الرسمية للتخفيف من حدة انتشار اي أمراض معدية .فخالل انفلونزا الخنازير في  ،2009تم إغالق
 1300مدرسة في الواليات املتحدة األميركية ،للتقليل من انتشار املرض وفق دراسة نشرتها مجلة
السياسات الصحية «بوليسي أن��د ل��و» ف��ي  .2007وف��ي ذل��ك ال��وق��ت أوص��ى مركز مكافحة االم��راض
والوقاية منها باغالق املدارس بني  7و 14يوما وفق الدراسة ذاتها .وألن فيروس كورونا مختلف من
حيث فترة االحتضان وط��رق نقله وأعراضه الحادة فمن املرجح ان تغلق بعض امل��دارس االميركية
ابوابها وإن أدرك العالم أن االط�ف��ال ال ينقلون امل��رض ،يمكن لهذه االستراتيجية أن تتغير .ووفق
ال��دك�ت��ور ام�ي��ش أدال �ج��ا الخبير ف��ي األم ��راض امل�ع��دي��ة ف��ي م��رك��ز ج��ون هوبكينز ل�لأم��ن ال�ص�ح��ي في
بالتيمور فإن على الجميع االستعداد إلمكانية غلق املدارس ألن الوقاية مطلوبة.

األطفال ال يمكن أن يصابوا بالفيروس
يمكن لألطفال أن يصابوا بفيروس ك��ورون��ا ،على الرغم من أن التقارير األول�ي��ة تشير إل��ى أن عدد
اصابات األطفال محدود مقارنة بالكبار .فعلى سبيل املثال ،وجدت دراسة صينية أجريت في اقليم
هوبي في فبراير املاضي أن  2.2في املئة من املصابني الذي بلغ عددهم  44الف حالة ،هم من االطفال
الذين تقل أعمارهم عن  19عاما.
ومع ذل��ك ،أش��ارت دراس��ات حديثة إلى أن األطفال معرضون لالصابة بفيروس كورونا مثلهم مثل
ّ
الكبار .ففي دراس��ة نشرت في  5م��ارس ،حلل الباحثون معلومات أكثر من  1500شخص من سكان
شانزان ووجدوا أن االطفال مثلهم مثل الكبار معرضون لالصابة بالفيروس وفق ما نشرته نيتشر
نيوز.

ستعرفون بأنكم مصابون بالفيروس
ل��ن تستطيعوا معرفة أنكم مصابون بفيروس ك��ورون��ا ،ذل��ك أن ه��ذا الفيروس يسبب مجموعة من
األعراض ،التي يبدو العديد منها شبيها بأعراض االنفلونزا ونزلة البرد .وهذه األعراض املشتركة
ه��ي الحمى وال�س�ع��ال وض�ي��ق التنفس ب��اإلض��اف��ة إل��ى بعض األع ��راض ال �ن��ادرة ك��ال��دوخ��ة والغثيان
والقيء وسيالن األنف .وفي بعض الحاالت الشديدة ،يمكن أن يتطور املرض إلى التهاب رئوي من
دون أن تظهر أي أعراض في البداية.
في الوقت الحالي ،نصحت السلطات الصحية األميركيني باالستعداد للوباء وهذا يعني أن اولئك
الذين لم يسافروا الى دول موبوء ة او خالطوا مصابني ،قد يصابون هم كذلك بالفيروس.
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وف��ق منظمة الصحة العاملية ف��إن استقبال ويحتاج الفيروس إلى بيئة خاصة مثل درجة
ط��رود م��ن ال�ص�ين آم��ن ج��دا ،ذل��ك أن العديد ح��رارة ورطوبة معينة وه��ذا ال يتوافر أثناء
من ال��دراس��ات السابقة أك��دت أن فيروس
نقل الطرود وفق ما اورده الدكتور أميش
ك��ورون��ا ال يستطيع ال�ب�ق��اء حيا
ادال� �ج ��ا ف��ي ح��دي �ث��ه مل�ج�ل��ة الي��ف
ع�ل��ى أغ ��راض م�ث��ل ال��رس��ائ��ل
ساينس ،وعليه هناك خطر
أو ال �ط��رود ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة.
اق � ��ل الن� �ت� �ق ��ال ال� �ف� �ي ��روس
ووج ��دت دراس ��ة سابقة
م� ��ن ال � �ط� ��رود ب �ع��د اي� ��ام
ن� � �ش � ��رت ف� � ��ي ف� �ب ��راي ��ر
او اس��اب �ي��ع وف ��ق مركز
امل � � � ��اض � � � ��ي ف � � � ��ي The
م � �ك� ��اف � �ح� ��ة االم � � � � ��راض
Journal of Hospital
والوقاية منها .وأضاف
 Infectionsان فيروس
«ال توجد أدلة حتى االن
ك��ورون��ا يمكن أن يبقى
ت��ؤك��د ان �ت �ق��ال ال�ف�ي��روس
حيا على امل�ع��دن وال��زج��اج
م��ن األغ� ��راض امل �س �ت��وردة،
أو البالستيك مل��دة تصل إلى
وال ت��وج��د ح ��االت ك�ث�ي��رة في
 9أي� � ��ام ،غ �ي��ر أن س �ط��وح ال �ط��رود
ال��والي��ات املتحدة املرتبطة بالسلع
البريدية ليست مثالية لبقاء ه��ذا الفيروس املستوردة واالكيد هو أن كورونا ينتقل عبر
حيا.
رذاذ الفم واالنف».

 06الكويت

كورونا

يتفشى

اتحاد الصحافة الخليجية يدعو إلى تضافر الجهود لمحاربة الوباء:

اتحاد المكاتب الهندسية:

التعاون مع الحكومات
والتصدي لإلشاعات ضرورتان
دع��ا ات�ح��اد الصحافة الخليجية رؤس ��اء تحرير
الصحف في دول مجلس التعاون كافة إل��ى بذل
جهود أكبر في محاربة فيروس كورونا املستجد
(ك��وف �ي��د )19ال��ذي ينتشر ب �ص��ورة مقلقة ويهدد
الحياة واملستقبل.
وش � ��دد االت� �ح ��اد ف ��ي ب �ي��ان ت�ل�ق�ت��ه سبقلا ام��س
على ض��رورة تسخير صفحات الصحف لخدمة
توجهات وزارات الصحة في دول مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي وال � �ف ��رق امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ال �ت �ص��دي ل��ه،
وإل��ى حماية الصحافيني ال��ذي��ن ي�ت��واج��دون في
الصفوف األمامية.
وق� ��ال رئ �ي��س االت� �ح ��اد خ��ال��د ب ��ن ح �م��د امل ��ال ��ك إن
دورا كبيرا يمكن للصحافة الخليجية أن تقوم
به في هذه الفترة أساسه نشر الوعي والتصدي
لإلشاعات واملعلومات الخاطئة ومنع التهويل
ال ��ذي تستفيد م�ن��ه ف �ئ��ات تفتقر إل��ى اإلح �س��اس
والضمير وال تنظر إال إلى مصالحها الضيقة.
ول �ف��ت امل��ال��ك إل��ى أن ال� ��دور ال��وط�ن��ي ال ��ذي تقوم
ب��ه الصحافة الخليجية ال�ي��وم سيدونه التاريخ
وسيكتب بماء الذهب ،معتبرا أن كل جهد يبذل
في هذا السبيل أيا كان حجمه مشكور وال يضيع
وي �ض ��اف إل ��ى اإلن � �ج� ��ازات امل �ه �م��ة ال �ت��ي حققتها
مسيرة الصحافة الخليجية ال�ت��ي تثبت ف��ي كل
حني بأنها خط الدفاع األول ويثبت رجالها دائما
أي�ض��ا أن�ه��م ق�ي��ادي��ون وق� ��ادرون ع�ل��ى ال�ع�ط��اء في
مختلف الظروف.

حماية الصحافيني
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ات �ح��اد عيسى
الشايجي إن ال ��دور ال��ذي ي�ق��وم ب��ه الصحافيون

بتنظيم أبهر الجميع ،انتهت
 7أيام من العمل دون كلل أو
ملل من قبل أبطال الخطوط
االمامية من طواقم طبية
ومنتسبي وزارة الصحة
والطوارئ الطبية ووزارة الداخلية
والدفاع المدني والمتطوعين
لفحص المقيمين في
المحافظات الست في أرض
المعارض ،بعد تأمين السالمة
لقاطني الكويت مواطنين
ومقيمين ،باستجالء حالة ما
يقارب  25الف مراجع من حيث
اإلصابة بفيروس كورونا من
عدمه.
وفي اليوم األخير من الفترة
المخصصة لفحص المراجعين
من المحافظات الست ،راجع
أمس مركز الفحص ما يقارب
 2500من العائدين من الخارج
بعد تاريخ  1مارس الجاري من
قاطني محافظة العاصمة.

خالد الحطاب
س��اه �م��ت أم �ط��ار ام ��س وال� �ه ��واء ال �ش��دي��د ف��ي إرب ��اك
ط�ف�ي��ف ب�ت�ن�ظ�ي��م اس �ت �ق �ب��ال امل ��راج �ع�ي�ن ،ح �ي��ث قلبت
الكراسي وطيرت املظالت ُ
وبلل املراجعون ،إال أن عدم
وجود تكدس مرر األمر بسالسة ،ال سيما مع تسريع
وتيرة العمل إلدخ��ال املراجعني إلى املركز وتقليص
فترة االنتظار بالخارج.
ورغم األمطار لم يترك رجال األمن ومتطوعو الدفاع
املدني ووزارة الصحة اماكنهم ،بل استمروا في اداء
مهامهم على اكمل وجه وبابتسامة عريضة ملؤها
حب الوطن والعطاء من أجله.

آالف املراجعني
وك�ش�ف��ت م �ص��ادر طبية ل �ـ سبقلا أن وزارة الصحة
استقبلت على مدى االي��ام الـ 7املاضية ما يقارب 25
ال��ف م��راج��ع مل��راك��ز ال�ف�ح��ص ف��ي أرض امل �ع��ارض من
املقيمني واملواطنني.
وبينت أن األع��داد في محافظتي حولي والفروانية
كانت األكبر ،حيث استقبل منهما  %55من إجمالي

عيسى الشايجي

تأهيل متطوعين كويتيين
خطوة مهمة

خالد المالك

المالك :دور وطني كبير
للصحف الخليجية
الشايجي :الصحافيون
في الصفوف األمامية..
ولحمايتهم من العدوى
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الخليجيون في امليدان مهم ومميز ،ولكن ينبغي
توفير أفضل الظروف لهم بغية حمايتهم كونهم
ي �ت��واج��دون ف��ي ال�ص�ف��وف األم��ام�ي��ة ويتشاركون
امل �ه��ام م��ع األط �ق��م ال�ط�ب�ي��ة وي �ت �ع��رض��ون للخطر،
مشددا على ض��رورة حماية مقرات الصحف من
هجمات الفيروس القاتل.
وأض��اف الشايجي أن املرحلة تتطلب تعاونا وثيقا
بني الصحافة والحكومات الخليجية ،الفتا إلى أهمية
االل�ت��زام بما تقرره ه��ذه الحكومات وع��دم التقليل من
أي جهد تبذله ف��ي محاربة ال�ف�ي��روس ،فالتماهي مع
الحكومات ف��ي مثل ه��ذه ال�ظ��روف مطلوب ومحمود،
والسبق الصحافي قد يضر ويسيء.

أش � ��اد رئ� �ي ��س ات� �ح ��اد امل �ك ��ات ��ب ال �ه �ن��دس �ي��ة
وال � � � ��دور االس� �ت� �ش ��اري ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م .ب ��در
السلمان بما تقوم به بلدية الكويت ووزارة
األش�غ��ال العامة م��ن ج�ه��ود ف��ي دع��م العمل
ال �ح �ك ��وم ��ي ال ��رس� �م ��ي ب �م ��واج �ه ��ة ف �ي ��روس
كورونا.
ول �ف��ت ال �س �ل �م��ان ام ��س ال ��ى أن ق �ي��ام امل��دي��ر
العام للبلدية وجهازها التنفيذي والفني
ب �ق �ي��ادة ال ��وزي ��ر م .ول �ي��د ال �ج��اس��م وك��ذل��ك
وزارة األش �غ��ال ال�ع��ام��ة ب�ق�ي��ادة ال��وزي��رة د.
رن��ا ال �ف��ارس م��ن عمليات متابعة ميدانية
ل�ص�ي�ق��ة ت�س�ت�ح��ق االش� � ��ادة ،وخ��اص��ة ق�ي��ام
هاتني الجهتني بتدريب وتأهيل الكويتيني
الشباب من موظفني ومتطوعني بمختلف
امل�ح��اف�ظ��ات ع�ل��ى تشغيل وق �ي��ادة مختلف
اآلل � �ي� ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ص �ي��ان��ة ب��األش �غ��ال
وال�ن�ظ��اف��ة بالبلدية وكيفية نقل النفايات
وتنظيف املناطق والتخلص من النفايات
بطريقة صحية بيئية.
وأض � � ��اف ال �س �ل �م��ان :إن م �ث��ل ه� ��ذه ال �خ �ط��وة
ال�ت�ح��وط�ي��ة م��ن ق�ب��ل ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ووزارة
األش� �غ ��ال م�م�ث�ل�ت�ين ب��امل��دي��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة
امل�ه�ن��دس أح�م��د املنفوحي وال��وك�ي��ل املساعد
ب��وزارة األشغال الشيخ عبد العزيز الصباح
ت��ؤك��د جهوزيتهما إزاء أي ط ��ارئ ينتج من
تبعات أزمة كورونا التي يشهدها العالم كله
وليس الكويت فقط ،محذرا من أن مثل هذه
األزم��ة قد ت��ؤدي ال��ى ن��زوح العمالة والفنيني
غ�ي��ر الكويتيني وح�ت��ى ال ت�ت��رك ال��دي��رة دون
كوادر مهنية سنحتاجها خالل الفترة املقبلة
بمجالي الصيانة والتنظيف أو نقل النفايات

وفق الطرق الصحية السليمة.
ودع��ا السلمان الجهات الحكومية األخ��رى
املعنية إل��ى االق�ت��داء بهذه الجهود ،مشيرًا
ال��ى ام�ك��ان�ي��ة أن ت�ق��وم ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ال
الحصر التربية والتعليم ال�ع��ال��ي بتوفير
م��درس�ي�ن ل�ج�م�ي��ع امل ��راح ��ل ،ال �ص �ح��ة لجهة
األط � � �ب� � ��اء وامل � �م� ��رض�ي��ن وال � � �ع� � ��دل ل �ل �ق �ض��اة
وال� � �خ� � �ب � ��راء وب � ��اق � ��ي ال � �ج � �ه� ��ات ك � ��ل ح �س��ب
تخصصه بتأهيل وت��دري��ب ك��وادر كويتية
شابة من موظفني ومتطوعني ،وأن تستفيد
أي� �ض ��ا م ��ن خ � �ب ��رات امل �ت �ق��اع��دي��ن ل �ي �ك��ون��وا
جميعا جاهزين وقادرين على مواجهة أية
أحوال طارئة.

شكر لـ سبقلا
على المهنية
أث �ن��ى ال �ع��ام �ل��ون ف��ي امل��رك��ز على
ج�ه��ود سبقلا م�ن��ذ ال �ي��وم االول
ح� �ت ��ى ال� � �ي � ��وم األخ� � �ي � ��ر ل �ف �ح��ص
املقيمني القاطنيني في املحافظات
ال �س��ت ،مل��ا وص �ف��وه باملهنية في
ن �ق ��ل ال ��رس ��ائ ��ل واظ � �ه� ��ار ال � ��دور
الحقيقي ال��ذي ت�ق��وم ب��ه الطواقم
العاملة ف��ي امل��رك��ز م��ن املواطنني
واملقيمني جنبا إلى جنب.

بوادر القادمين من لندن (تصوير :بسام زيدان)

يؤمنون سالمتنا
أبطال الخطوط األمامية ِّ

 25ألف مراجع من  6محافظات
ُ
فحصوا في  7أيام
¶ مسحات من  800مسافر قدموا من لندن أيام  11و 13و 14مارس
¶ األمطار والرياح أربكتا تنظيم استقبال المراجعين
امل��راج �ع�ي�ن ع �ل��ى م ��دى  3اي � ��ام ،ح �ي��ث ب�ل�غ��ت االع� ��داد
امل�س�ج�ل��ة ف��ي م �ح��اف �ظ��ات ال �ج �ه��راء وم� �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر
والفروانية  14ال��ف مراجع ،لحقهم في حولي 5600
وفي األحمدي والعاصمة  3آالف.

فحص لندن
ع�ل��ى ال�ج�ه��ة امل�ق��اب�ل��ة مل��رك��ز ف�ح��ص امل�ق�ي�م�ين شهدت
القاعة رقم  4في يومها الثاني فحص القادمني عبر
 3رح�ل�ات م��ن العاصمة ل�ن��دن إل��ى الكويت ف��ي  7و8
ُ
و 9م� ��ارس ال� �ج ��اري ،ح �ي��ث ف �ح��ص ف��ي ال �ي��وم االول
القادمون من لندن للرحالت املسجلة في  11و 13و14
م��ارس وس�ج��ل م��ا ي�ق��ارب  800ح��ال��ة فحص ت��م اخذ
املسحات منهم جميعا وجرى فحصها ،ليتم إعالن

النتائج ف��ي ح��ال ك��ان��ت ايجابية م��ن خ�لال الطواقم
ذات العالقة بوزارة الصحة.
وب �ي �ن��ت امل � �ص ��ادر أن إج� � � ��راءات أخ� ��ذ امل �س �ح��ات م��ن
امل��راج �ع�ي�ن ف ��ي م��رك��ز ال �ف �ح��ص ل �ل �ق��ادم�ين م ��ن ل�ن��دن
يسبقها فحص لدرجة ال�ح��رارة وف��ي ح��ال االشتباه
في اإلصابة باملرض يتم النقل ملركز الحجر مباشرة
ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر األح� �م ��د ،وإذا ك��ان��ت ال�ن�ت��ائ��ج
إيجابية يتم حجر الحالة في املكان املخصص لها.

اليوم الثاني
وأمس بدأت عملية فحص القادمني من لندن الساعة
الـ 11صباحا بحضور رجال الداخلية والدفاع املدني
ال��ذي��ن تسلموا م�ه��ام تنظيم ال��دخ��ول وال �خ��روج من

القاعة بالشكل املطلوب في حني تم فحص الحاالت
وتوزيعها من خالل االطقم الطبية.
وبينت م�ص��ادر أن م��ا ي�ق��ارب  140حالة خ�لال 3
ساعات زارت املركز حتى ساعات ما بعد الظهر
متوقعة ان تصل األع��داد بني  500و 750حالة
م ��ع ن �ه��اي��ة ال � �ي� ��وم ،ف ��ي ح �ي�ن ك � ��ان ال �ح �ض��ور
خ� �ج ��وال ف� ��ي ال� �ف� �ت ��رة ال �ص �ب��اح �ي��ة ح �ي��ث ل��م
تتجاوز االعداد  33حالة.

ذوق من نوع آخر
تحلى رجال الداخلية العاملون أمام بوابات مراكز الفحص بالرفق في التعامل مع
املواطنني واملقيمني املراجعني لقاعات الفحص ،متسمني ب��ذوق عال راق كان مثار
استحسان امل��راج�ع�ين م��ن شتى الجنسيات .وع�ل��ى م��دى األي ��ام ال �ـ 7امل��اض�ي��ة كان
لهؤالء الرجال ملسات واضحة في تنظيم الدخول ومساعدة املراجعني وأصحاب
االحتياجات الخاصة ،وتوفير املاء والطعام وأي احتياجات لقاصدي مركز الفحص.

شهادات «السالمة» في الجليب

ضابط يستقبل طفلة بوردة

بدر السلمان

وزع��ت وزارة الصحة شهادات «سالمة» ملن يهمه األم��ر على الراغبني من العمالة،
تؤكد خلوهم من فيروس كورونا بعد مضي فترة الحجر ،من خ�لال تخصيص
مركز الجليب لذلك .وراجع مركز الجليب لتسلم الشهادات التي بدأت أول من أمس
أكثر من  500مراجع ،حيث يبدأ العمل في املركز من الـ 9صباحا حتى الـ 1.30ظهرا.
وت��راج��ع العائالت ادارة الصحة الوقائية في مراكز الفحص امل��وج��ودة في مناطق
سكنهم لتسلم شهادات السالمة بحسب رغبة الشركات التي يعمل بها املراجعون.

ربكة بسبب األمطار

فرحة بانتهاء
إجراءات الفحص
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كورونا

الكويت 07

يتفشى

 27مدرسة أميركية وإنكليزية وفرنسية وثنائية لغة:

بيان اتحاد المدارس الخاصة ال يمثلنا وال ِّ
يعبر عن مطالبنا
هاني الحمادي
بينما أك��د ممثلو امل� ��دارس األم�ي��رك�ي��ة واإلن�ك�ل�ي��زي��ة
وثنائية اللغة والفرنسية البالغ عددها  27مدرسة في
الكويت لـ سبقلا أن بيان االتحاد الكويتي ألصحاب
املدارس الخاصة واملعاهد الثقافية ال يمثلهم وال يعبر
عن مطالبهم ،كشفوا عن  10موضوعات أساسية
تمت مناقشتها مع وزير التربية وزير التعليم العالي
د .سعود الحربي خالل االجتماع الذي ُعقد صباح
أمس في دي��وان عام ال��وزارة ،لبحث آخر مستجدات
الظروف الدراسية الحالية ،وخطط املدارس األجنبية
في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا ،وذلك
ب�ح�ض��ور ن ��ورة ع�ب��دال�ع��زي��ز ال �غ��ان��م ،ول �ج�ين ص�لاح
الوزان كممثلتني عن املدارس ومسؤولون في التعليم
الخاص.
ووفقًا للمطالب التي ناقشها ممثلو املدارس األجنبية
م��ع ق �ي��ادات وزارة ال�ت��رب�ي��ة وح�ص�ل��ت سبقلا على
ً
ن�س�خ��ة م �ن �ه��ا ،ف �ق��د ت��رك��زت أوال ع �ل��ى اس �ت �م��راري��ة
العام ال��دراس��ي في القطاع الخاص األجنبي وثنائي
ال�ل�غ��ة ل�ل�ع��ام األك��ادي�م��ي  2020 - 2019ح�ت��ى نهاية
الرزنامة املدرسية لكل نظام ،إضافة إلى «إقرار نظام
التعليم اإلل�ك�ت��رون��ي ع��ن ب�ع��د ت�ح��ت إش ��راف وزارة
التربية في ظل الحاالت الطارئة املانعة لتفعيل دور
املؤسسات التربوية والتعليمية من مقراتها املذكورة
ف��ي ت��راخ�ي�ص�ه��ا ،وم ��ن ل��م ي�س�ت�ط��ع ت�ف�ع�ي��ل التعليم
االلكتروني يكون صاحب املدرسة ملزما في وضع
البدائل املناسبة وعرضها على الوزارة إلقرارها».
وتمثل املطلب الثالث في عدم إلغاء أي مرحلة تعليمية،
بحيث ال يحرم أي طالب من التفاعل عن بعد ما دامت
املدرسة مؤهلة وقادرة على التواصل مع طالبها عبر

¶ طالبوا «التربية» باستمرار العام الدراسي وإقرار «التعليم عن ُبعد» في حاالت الطوارئ
¶ عدم إلغاء أي مرحلة تعليمية أو حرمان الطلبة من التفاعل والدراسة
¶ إلزامية التعليم اإللكتروني مع منع إجراء اختبارات نهائية من خالله
¶ إجراء االمتحانات العالمية لألنظمة المختلفة في مواعيدها ضرورة
¶ استثناء المدارس الخاصة من قرار عدم تجديد اإلقامة للبالغين  60عاماً
التعليم االلكتروني ،بدءا من مرحلة رياض األطفال
إلى املرحلة الثانوية.

التعليم اإللكتروني
وأكد ممثلو امل��دارس األميركية والبريطانية وثنائية
ال �ل �غ��ة خ �ل�ال االج �ت �م ��اع ع �ل��ى أن� ��ه ف ��ي ح� ��ال تفعيل
املؤسسة التربوية للتعليم االلكتروني عن بعد ،يعتبر
التفاعل الزاميا للطالب وولي أم��ره ،وتقوم املؤسسة
التربوية بعمل نظام متكامل لتقييم الطالب من خالل
حضورهم وتفاعلهم اليومي مع الهيئة التدريسية
وذل��ك ع��ن ط��ري��ق عمل ال �ـ اي دي املنزلية واملشاريع
ال��دراس �ي��ة وال�ب�ح��وث العلمية وغ�ي��ره��ا م��ن األنشطة
األكاديمية بشرط ع��دم إج��راء أي اختبارات نهائية
من خالل هذا البرنامج ويقتصر تقييم الطالب على
ما جاء شرحه مع وجود مرونه كافية تضمن للطالب
حقوقه وتوفر له سبل التقدم والنجاح.

وش��ددوا على أن��ه ال يمكن نقل أي طالب من فصله
ال�ح��ال��ي إل��ى الفصل ال��ذي يليه ف��ي ال�ق�ط��اع التربوي
واألج�ن�ب��ي وث�ن��ائ��ي ال�ل�غ��ة ب ��دون س�ب��ب تستند عليه
إدارات امل��دارس في ح��ال توقفها عن تقديم الخدمة
التعليمية من صروحها ،لهذا وجب االعتراف بأهمية
التعليم االلكتروني وتقييمه أثناء القوة القاهرة.

مطالب مهمة
وأشاروا إلى أهمية إجراء االمتحانات العاملية لألنظمة
املختلفة في مواعيدها لعدم إمكانية تأجيلها أو منع
الطالب من أدائها ملا فيه خسارة كبيرة على مستقبله
العلمي وال��ذي قد يصل إل��ي حرمانه من التخرج أو
النقل إلى مراحل أعلى ،وطالبوا الوزير كذلك بإعطاء
اإلدارات املدرسية املرونة الكافية في استدعاء بعض
القياديني فيها للعمل من خالل املبنى املدرسي وذلك
ملتابعة شتى األمور الخاصة بالعملية التعليمية.

دراسة أميركية أكدت ..واختصاصيان ش َّككا:

بقاء «كورونا» في الهواء

ُيربكُ ..يرعب ُ
ويحبط
أثارت دراسة أميركية الجدل واللغط
آن واحد؛
والرعب واإلحباط في ٍ
إذ أشارت إلى أن فيروس كورونا
المستجد ،قد يعيش لساعات خارج
جسم اإلنسان على أسطح مختلفة
أو حتى في الهواء ،فضال عن تمتعه
بقابلية البقاء في الهواء الطلق
مقارنة بفيروس سارس ،اضافة
الى امكانية بقائه لمدة تصل من
يومين إلى ثالثة أيام على األسطح
البالستيكية أو الفوالذ المقاوم
للصدأ ،وما يصل إلى  24ساعة على
الورق المقوى ،استطلعت سبقلا
آراء طبيبين متخصصين ،حيث أكدا أن
ما ورد في الدراسة غير صحيح.

عبدالرزاق المحسن
علق استشاري االمراض الباطنية واملعدية د.غانم
ً
ال �ح �ج �ي�لان ق ��ائ�ل�ا :ال ي �م �ك��ن االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى مثل
ه��ذه ال��دراس��ات واالب �ح��اث بشكل ك��ام��ل ،مبينا ان
الفيروس مستجد ،وبالتالي يصعب التكهن عن
امور دقيقة فيه.
واش � � ��ار ال �ح �ج �ي�ل�ان ل � �ـ سبقلا ال � ��ى ض � � ��رورة ع��دم
االستعجال في االخذ بمثل هذه الدراسات الخاصة
بفيروس كورونا املستجد ،الفتا الى وجود دراسة
فرنسية ق�ب��ل ف�ت��رة تشير ال��ى ان ال�ف�ي��روس يبقى
ف��ي جسم االن�س��ان امل�ص��اب مل��دة  25ي��وم��ا ،مضيفا
ان مثل ه��ذه ال��دراس��ات غير معتمدة او موثوقة،
كما ان��ه يجب االخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ب��ان م��دة بقاء
الفيروس بالجسد تصل ال��ى  14يوما بحسب ما
هو متعارف عليه.
وذك ��ر ال�ح�ج�ي�لان ان ه �ن��اك ب�ع��ض امل��رض��ى ال��ذي��ن
ي �ع��ان��ون م ��ن ام � ��راض ال �ض �غ��ط وال �س �ك��ر ق ��د ت�ط��رأ
عليهم اعراض اخرى لدى تناول انواع محددة من
االدوي��ة ،لكن يجب عدم تعميم هذه االع��راض على
جميع مرضى الضغط والسكر.

بقاء الفيروس
وب �ي�ن ال �ح �ج �ي�لان ان ��ه ي �ج��ب االخ� ��ذ ب��االع �ت �ب��ار أن

غانم الحجيالن:

!

وتطرق االجتماع إلى استكمال دفع الرسوم الدراسية
للعام الحالي ،واستثناء امل��دارس الخاصة كافة من
قرار وزارة الشؤون الخاص بعدم تجديد اإلقامة ملن
ً
يبلغ الستني عاما ،فضال عن تسهيل أمور التعيينات
وسرعة االجراءات في اإلدارة العامة للتعليم الخاص
وذل� ��ك ل �ت��أخ��ر امل � ��دارس ف��ي ه ��ذه اإلج � � ��راءات نتيجة
الظروف االستثنائية.
ون��اق��ش املجتمعون كذلك م��وض��وع تجميد الرسوم
للعام األكاديمي املقبل الفتني إلى أن املدارس األجنبية
ال تتحمل عدم زيادة في رواتب معلميها وال تتحمل
وقف التطوير في مناهجها أكثر من ذلك.
وفي الختام أب��دى معالي الوزير اهتمامه الكبير في
ما تم بحثه من قضايا ،واعدا املجتمعني على اتخاذ
ال �ق��رارات املناسبة ف��ي أس��رع وق��ت ممكن ،ومشددا
على أن التشاور والتعاون والتعاضد كفيل باجتياز
هذه املحنة.

شعور
بالمسؤولية
أك��دت امل ��دارس األم�ي��رك�ي��ة واإلنكليزية
وثنائية اللغة والفرنسية ف��ي الكويت
حرصها على التقيد بتعليمات وزارة
ال �ت��رب �ي��ة وإرش � � � ��ادات وزارة ال��داخ �ل �ي ً��ة
االح �ت��رازي��ة املتبعة ف��ي ال �ب�لاد حفاظا
على سالمة وصحة املواطنني عموما
خاص ،الفتة إلى
وطلبة املدارس بشكل ً
أن هذه البادرة تأتي انطالقا من شعور
هذه املدارس بمسؤولياتها تجاه الطلبة،
ما يحتم عليها ايجاد البدائل والحلول
املناسبة الجتياز هذه املحنة والوصول
ب�ه��م إل ��ى ب��ر األم� ��ان ب�م��ا ي �ع��ود عليهم
باملنفعة العلمية والتحصيل األكاديمي
من جهة ،وح��رص ه��ذه امل��دارس أيضا
ع�ل��ى أن إل �غ��اء ال �ع��ام ال ��دراس ��ي يعتبر
خطوة تتعارض مع القوانني الشرعية
وم ��ؤس �س ��ات االع �ت �م ��اد وت �ت �ن��اف��ى م��ع
األخالق املهنية.

العقيل :بينهم  96خالفوا قرارات مجلس الوزراء

ً
مصريا غادروا البالد
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غانم السالم:

العقيل خالل جولتها في المطار (تصوير :حسني هالل)

محمد المصلح

 4إلى  12ساعة
فترة بقائه على
البالستيك والفوالذ

أفضل الدراسات
عن الفيروس التي تخرج
من الصين

فترة بقاء الفيروس على االسطح البالستيكية او
ال �ف��والذ ت�ت��رواح ب�ين  4ال��ى  12س��اع��ة ،م��ع ض��رورة
اس�ت�خ��دام املعقمات وامل�ط�ه��رات ل��دى اس�ت�خ��دام اي
م ��واد ب��واس �ط��ة ال �ي��د ،م�ش�ي��را ال ��ى ض� ��رورة ارت ��داء
ال�ق�ف��ازات خ�لال ه��ذه االي ��ام ل�ت�ف��ادي ال�ت�ع��رض ملثل
هذا الفيروس.
وشدد على ضرورة عدم االعتماد على اي دراسات
طبية غير معترف بها رسميا ،واحتكار مستوى
ال�ت�ف�ك�ي��ر ف�ي�ه��ا ،ح�ي��ث ان االب �ح��اث ال ت ��زال ج��اري��ة
واالط� �ب ��اء ي �ت �ع��ام �ل��ون م ��ع ف �ي ��روس م�س�ت�ج��د على
مستوى العالم.

ان نتائج الدراسة االميركية التي لفتت الى امكانية
رص ��د ال �ف �ي��روس مل ��دة ت �ص��ل ال ��ى ث�ل�اث��ة اي� ��ام على
االس �ط��ح ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة وال� �ف ��والذ امل �ق��اوم ل�ل�ص��دأ،
تثير اكثر من تساؤل حول كيفية التوصل الى تلك
ال�ن�ت��ائ��ج ،ال سيما ان ال��دراس��ة ل��م تستغرق سوى
ف�ت��رة زم�ن�ي��ة ق�ص�ي��رة ت�ص��ل ال��ى اق��ل م��ن  30ي��وم��ا،
وه��و االم��ر ال��ذي يثير بعض ال�ت�س��اؤالت املتعلقة
حول سرعة الخروج بنتائجها.
وق� ��ال ال �س��ال��م ان ال �ت �س��اب��ق ال �ح��اص��ل ف ��ي إص ��دار
ال ��دراس ��ات واألب �ح ��اث ال�ط�ب�ي��ة ال�خ��اص��ة ب�ف�ي��روس
كورونا املستجد ،يجعل من الصعب االعتماد على
أغلب نتائجها ،الفتا إلى أن أفضل نتائج الدراسات
هي التي تخرج من علماء واط�ب��اء الصني ،بسبب
اع�ت�م��اده��ا ع�ل��ى م �ح��اور م�ه�م��ة بالنسبة للطبيب
وال � �ب� ��اح� ��ث ،ك �ك �ث��رة ع � ��دد االص � ��اب � ��ات ،وم �ع��اي �ش��ة
الفيروس لفترة اطول.
ول �ف��ت ال��ى أن ف �ت��رة ب �ق��اء ال �ف �ي��روس ع�ل��ى االس�ط��ح
ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ق ��د ت� �ت ��راوح ب�ي�ن  4ال� ��ى  12س��اع��ة
ك ��أط ��ول م� ��دة ،وذل� ��ك ب�ح�س��ب ال� ��دراس� ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة
الدقيقة الصادرة من الصني ،مشيرا الى عدم وجود
دراس� ��ة صينية ت�ش�ي��ر ال��ى م�ك��وث��ه ل�ف�ت��رات اط��ول،
وعليه ف��إن يجب االعتماد على دراس��ات ج��رت في
بؤرة الفيروس مع قياسها بعدد املصابني وفترة
اصابتهم وشفائهم ايضا.

الدراسات الصينية
م ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ذك � ��ر اس� �ت� �ش ��اري ال� �ج� �ه ��از ال�ه�ض�م��ي
والباطنية في مستشفى الفروانية ،د .غانم السالم،
ان هناك عددًا كبيرًا من الدراسات واألبحاث التي
أج��ري��ت بخصوص ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،إال
أن أغلبها بحاجة إلى مزيد من الدقة في نتائجها
ال�ت��ي ت��وص�ل��ت ال�ي�ه��ا ،ال سيما ان ال�ع��ال��م يتعامل
ُ
مع فيروس مستجد اكتشف في الصني منتصف
ديسمبر املاضي.
وأض ��اف ال�س��ال��م أن أي دراس ��ة يجريها علماء او
اطباء وباحثون تحتاج الى تحليل واسع لنتائجها
للوصول الى االهداف املرجوة من الدراسة ،مبينا

ع�ل��ى م�تن أول ��ى ال��رح�لات ال�ج��وي��ة املتجهة إل��ى
مصر عقب وقف حركة الطيران التجاري ،غادر
أمس  298مصريًا ،ممن دخلوا البالد بتأشيرات
زي � ��ارة وك ��ذل ��ك ال �ح��اص �ل�ين ع �ل��ى إل �غ ��اء ن�ه��ائ��ي
للسفر واملبعدين إداريًا.
وف ��ي ل�ف�ت��ة إن �س��ان �ي��ة ،وج� ��دت وزي � ��رة ال �ش��ؤون
االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
م��ري��م ال �ع �ق �ي��ل ام� ��ام ب ��واب ��ة ال �ط��ائ��رة ال �ت��ي تقل
امل� �غ ��ادري ��ن امل �ص��ري�ي�ن ل �ت��ودي �ع �ه��م واالس �ت �م��اع
ملالحظات كبار السن منهم ،قائلة «اهلل يحفظكم
وتوصلون بالسالمة».
وأوض�ح��ت العقيل أن ع��دد املبعدين إداري��ًا بلغ
 96مصريًا على منت طائرة شركة مصر للطيران
التي أقلعت أمس من مطار الكويت الدولي إلى
ال �ق��اه��رة ،ب�ج��ان��ب أص �ح��اب ت��أش �ي��رات ال��زي��ارة
(الفيزا) التجارية والعائلية املنتهية وممن رغب
بمغادة البالد بناء على طلبه.
وأضافت أن «من بني ه��ؤالء الـ  96هناك حاالت
ملقيمني خالفوا ق��رارات مجلس ال��وزراء األخيرة
ّ
امل�ت�ع��ل�ق��ة ب ��اإلج ��راءات االح �ت��رازي��ة مل�ن��ع انتشار
فيروس كورونا املستجد (كوفيد  ،)19 -إضافة
إل ��ى ح� ��االت مل�ق�ي�م�ين خ��ال �ف��وا ق��ان��ون��ي اإلق��ام��ة
والعمل وت��م ضبطهم من قبل اللجنة الرباعية
التي تضم ممثلني عن وزارة الداخلية والهيئة
العامة للقوى العاملة والبلدية ووزارة التجارة
والصناعة» .وذكرت الوزيرة العقيل أن الحكومة
ت�ك�ف�ل��ت ب��دف��ع ال�ق�ي�م��ة امل��ال �ي��ة ل �ت��ذاك��ر ال �ط �ي��ران
لشركة مصر للطيران لهؤالء املبعدين إداريا.
وأك � � ��دت ح � ��رص ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة
بتطبيق كل اإلج��راءات القانونية على املقيمني
الذين يخالفون قرارات مجلس الوزراء األخيرة
بشأن منع انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا ومخالفي
قانوني اإلقامة والعمل ،داعية جميع املقيمني

أطباء :ارتداء الكمامة ضروري لمخالطي المرضى فقط
مي السكري ويسرا الخشاب
أك��د أط �ب��اء متخصصون أن ارت� ��داء ال�ك�م��ام��ة ض� ��روري ل�لأش�خ��اص املخالطني
للمرضى وامل�ص��اب�ين ب��ال�ف�ي��روس ف�ق��ط ،ول�ي��س ارت��داؤه��ا ط��وال ال��وق��ت ض��روري��ًا
من جميع الناس .واش��اروا لـ سبقلا إلى أنه ال داع��ي الرت��داء الكمامات إذا كان
الشخص ليس مصابا بالفيروس وليس مخالطا للمصابني.
وأوض��ح استشاري املناعة د.ميثم حسني ،أن معلومة بقاء فيروس كورونا في
الهواء لم تكن دراسة علمية ،بل هي توصية من منظمة الصحة العاملية للممارسني
الصحيني ال��ذي��ن يتعاملون م��ع امل�ص��اب�ين ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا أو ي�ق��وم��ون ب��اج��راء
الفحوصات لهم كعمل منظار الرئة ووضع األنبوب الصناعي الذي تجعل املخاط
الذي لدى املريض يتناثر في الجو.
وأوضح حسني لـ سبقلا أن طبيب التخدير أو طبيب األسنان أو العناية املركزة
هو من قد تنطبق عليه التوصية ،ألن مخاط املريض قد يتناثر في هذه األثناء،

وال يعني ذلك أن الهواء الذي يتنفسه األف��راد في الجمعية أو األماكن العامة التي
يكون ملوثا بالرذاذ ،ومن ثم فال داعي من لبس الكمام طوال الوقت خوفًا من هذه
املشكلة.
ب � ��دوره ،اك ��د م �ص��در ط�ب��ي م �س��ؤول أن ارت � ��داء ال �ك �م��ام��ات م �ط �ل��وب ل�ل��وق��اي��ة من
الفيروسات لكن ليس طوال الوقت وال لكل األشخاص ،الفتا الى أن الوقت الفعلي
ملكوث الفيروسات على األسطح التي ال يتم تطهيرها او تعقيمها هي  12ساعة.
وبني املصدر اختالف درجة الوقاية بني الكمامات الجراحية واملفلترة  ،N95فاالولى
ينصح باستخدامها فقط اثناء الكشف على الحالة املشتبهة بها ومخالطتها ومن
ثم التخلص منها فورا بعد االنتهاء من الكشف على الحالة ،اما الكمامة املفلترة
فمفعولها أقوى ويدوم ملدة  24ساعة.
من جانبه ،أكد اختصاصي الجهاز الهضمي د .نوري العلي أن ارتداء الكمامات
م�ه��م ل�ل��وق��اي��ة ،خ�ص��وص��ا ف��ي م�ث��ل ه��ذه األج ��واء ال�ت��ي ينتشر ب�ه��ا ك��ورون��ا ،لكن
األشخاص املخالطني للمرضى واملصابني هم املطالبون بارتدائها طوال الوقت.

مصريون مغادرين

الرحالت الجوية
تتواصل للراغبين في
العودة إلى بالدهم
إل ��ى االل � �ت ��زام ب ��ال� �ق ��رارات وال� �ق ��وان�ي�ن وت�ط�ب�ي��ق
اإلرش � � � � � � ��ادات وال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات ال � � �ص � � ��ادرة ب �ه��ذا
الخصوص ،حتى ال يعرضوا أنفسهم للمساءلة
ال�ق��ان��ون�ي��ة .وأش� ��ادت ال ��وزي ��رة ال�ع�ق�ي��ل بجهود
وتعاون جميع الجهات الحكومية املعنية التي
ساهمت ف��ي حسن التنظيم والترتيب لعملية
إقالع هذه الرحلة الجوية ،وهي وزارة الداخلية
ووزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة وإدارة ال� �ط� �ي ��ران امل��دن��ي
والهيئة العامة للقوى العاملة.
ولفتت إل��ى ح��رص الجهات الحكومية املعنية
ع�ل��ى ص �ح��ة وس�ل�ام��ة ه� ��ؤالء امل �غ��ادري��ن ف��ي ما
ّ
يتعلق بتحقيق ك��ل املتطلبات واالش �ت��راط��ات
ال�ص�ح�ي��ة واالم�ن �ي��ة مل�ن��ع ت�ك��دس ه ��ؤالء ك��إج��راء
احترازي للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا
وتوفير وجبة غذائية خفيفة لهم في املطار.
وكثفت األج�ه��زة العاملة ف��ي امل�ط��ار إج��راءات�ه��ا
االح�ت��رازي��ة ،حيث وضعت «ك��اون�ت��رات» خاصة
وم � �م� ��رات س �ي��ر ت �س �ه��ل ع �م �ل �ي��ة ت �ن �ق��ل ال ��رك ��اب،
م ��ع ت ��وزي ��ع ال �ك �م ��ام ��ات وت �ع �ق �ي��م ع ��رب ��ات ن�ق��ل
االمتعة وال�ح��رص على وج��ود مسافات كافية
بينهم اث�ن��اء وق��وف�ه��م ف��ي ط��اب��ور وزن االمتعة
والجوازات.
وف ��ي ه ��ذا ال �ج��ان��ب ،ق ��ال امل �ت �ح��دث ال��رس�م��ي في
اإلدارة ال�ع��ام��ة للطيران امل��دن��ي سعد العتيبي
ان الكويت ت��واص��ل تسيير ال��رح�لات للمقيمني
الراغبني في مغادرة البالد.
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مجتمع المواقف
والكلمة الواحدة

استشاري األمراض الباطنية محمد الموسوي لــ سبقلا:

صحتك تبدأ منك..
وتنتهي عند الحكومة
تس َّبب وصول فيروس كورونا المستجد ،أو كما يسمى طب ّياً «كوفيد ــــــ  COVID( »19ـــــــ  )19إلى الكويت في بقاء
الكثيرين في المنزل ،إما حجراً بعد سفر ،وإما خوفاً من التقاطه عند الخروج الى االماكن العامة ،وتزامن ذلك مع
تعطيل المدارس وبقاء الهيئة التدريسية في المنزل خلق وقت فراغ وشلال في أسلوب حياة العام .وكعادتنا
المحلية ،فالبقاء في المنزل يرافقه التفنن في أنواع الطبخ وتزايد العزومات والتزاور بين األهل .لذا ،شدّ د استشاري
امراض الباطنية والسكر في مستشفى دار الشفاء د.محمد الموسوي على ضرورة حفاظ مرضى السكر على
نظامهم الغذائي الصحي.
د .خلود البارون
قال املوسوي لـــ سبقلا« :من الطبيعي ان تستغل
رب ��ة امل �ن��زل ف��رص��ة إج � ��ازة امل� � ��دارس ف��ي ال�ت�ف�ن��ن
ف��ي أن� ��واع امل ��أك ��والت ال �ت��ي ت �ع��ده��ا ،ون �ظ��را ال��ى
ت�ف��ادي ال�خ��روج ال��ى األم��اك��ن العامة ،فقد كثرت
العزومات والزيارات العائلية وما يرافق ذلك من
ّ
موائد عامرة بما لذ وطاب ،ما أدى الى مالحظة
ارت � �ف� ��اع س �ك��ر دم ب �ع��ض امل� ��رض� ��ى ال� ��ذي� ��ن ك��ان
مرضهم تحت ال�س�ي�ط��رة؛ ل��ذا م��ن امل�ه��م التنبيه
ال� ��ى ض � ��رورة ال� �ت ��زام م��رض��ى ال �س �ك��ر ب��ال�ح�م�ي��ة
ال�غ��ذائ�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة ،خ��اص��ة نتيجة ال��ى ات�س��ام
أس�ل��وب الحياة حاليا بالخمول وق�ل��ة الحركة،
فذلك يسهم ب��دوره ف��ي رف��ع سكر ال��دم ،وللعلم،
فهذه النصيحة ال تقتصر على مرضى السكر
ف�ق��ط ،ب��ل تشمل امل�ص��اب�ين ب��ارت�ف��اع ضغط ال��دم
والكوليسترول والقلب ،فعليهم جميعا االلتزام
بالحمية الصحية واالبتعاد عن األغذية الضارة
لهم».

الحذر واجب
وقال املوسوي إن فيروس  Covid-19هو نوع من
أنواع فيروسات «الكورونا» ،لكن نتائج تحاليله
ّ
يتكون من جني جديد لم يمر
الجينية أظهرت انه
علينا كأطباء من قبل ،ما يبرر نوبة الهلع التي
رافقت ظهوره .وكشأن باقي فيروسات كورونا،
فينتقل ه��ذا الفيروس من املصاب ال��ى اآلخرين
عبر رذاذ (قطرات) السعال؛ لذا فالحذر مطلوب
ومهم للتحكم ومنع انتشار هذا الفيروس ،وذلك
عبر اتباع السلوكيات الصحيحة.
وأضاف :من الخطأ مثال ان يهمل البعض تكرار
غسل اليدين ويلمس ال��وج��ه ب�ص��ورة مستمرة
داع ويذهب الى
ثم يلتزم بلبس الكمام من دون ٍ
األم��اك��ن امل��زدح�م��ة ،اعتقادا منه أن��ه ف��ي ام��ان ما
دام الكمام يغطي فمه.
كما يجب ات�ب��اع م��ا يسمى «اإلتيكيت» الطبي،
مثل عدم السعال باليد ،بل في منديل طبي ،ثم
رم�ي��ه ف��ي ق�م��ام��ة مغلقة ،وإذا ل��م ي�ت��وف��ر منديل
فعلى الشخص السعال ف��ي ال�ك��وع او مالبسه،
وليس في يده ،وعلى املريض لبس الكمام حتى
ال يعدي اآلخرين بالرذاذ املتطاير اثناء حديثه
او سعاله.
ونصح املوسوي الجميع بأن يدركوا أن مكافحة
ّ
تحمله
ه��ذا امل ��رض ت�ب��دأ م�ن��ه ك �ف��رد ،وذل ��ك ع�ب��ر
امل �س��ؤول �ي��ة وات �ب��اع��ه االرش� � � ��ادات ال��وق��ائ �ي��ة ثم
تنتهي عند الحكومة بتوفيرها الرعاية الطبية
للمصابني باملرض.

الحجر املنزلي

ُ
َّ
وشدد املوسوي على أهمية بقاء من طلب منهم
«الحجر امل�ن��زل��ي» ف��ي غرفة منفصلة ف��ي املنزل
وتفاديهم لالختالط مع اآلخرين ملدة  14يوما.
وقال موضحا« :يكمن خطر هذا الفيروس ليس
ف��ي ت �ه��دي��ده ل �ل �ح �ي��اة ،ب��ل ف��ي س��رع��ة ان �ت �ش��اره،
فنسبة الوفيات التي تقترن بهذا املرض تقدر بــ
 %2فقط ،بل وتصل في بعض ال��دول الى %1.8
من الحاالت املصابة ،بيد أن سرعة انتشار هذا
ال �ف �ي��روس ت �ع��ادل ض �ع��ف ان �ت �ش��ار ال �ف�ي��روس��ات
السابقة.
واض ��اف :م��ا يبرر طلب الحكومة م��ن العائدين
من ال��دول امل��وب��وء ة بالبقاء في املنزل (ب��دال عن
املستشفى من مبدأ تسهيل الوضع عليهم) ملدة
 14يوما كنوع من الحجر الصحي ،وذلك يعني
أن عليهم البقاء ف��ي غرفة منفصلة واستخدام
ادواتهم الخاصة وحمامهم الخاص وتفاديهم
مخالطة اآلخ��ري��ن ،بقدر اإلم �ك��ان ،بيد أن كثيرا
م �ن �ه��م ي �ق �ل �ل��ون أه �م �ي��ة ال �ح �ج��ر او ال ي ��درك ��ون
ض��رورت��ه مل�ك��اف�ح��ة ن�ش��ر ال� �ع ��دوى ،وي�س�ت�م��رون
ف ��ي م �خ��ال �ط��ة أف� � ��راد اس ��ره ��م واص� �ح ��اب� �ه ��م ،ب��ل
ويخرجون من املنزل.
وأضاف« :زارت العيادة باألمس مريضة ،رجعت
م��ن دول��ة م��وب��وء ة ،ك��ان يفترض بها البقاء في
الحجر املنزلي ملدة أسبوعني ،وقد أكدت عليها
أن الحجر الصحي هو الخطوة األول��ى ملكافحة
ّ
يتحمل من
انتشار امل��رض؛ لذا من املهم جدا ان
رجع من السفر مسؤولية الحجر،حتى ال يسبب
ضررا وأذية ملن حوله».

ال تستمع إلى أي مصدر غير موثوق به
وت��اب��ع بالقول :م��ن األم��ور التي زادت م��ن حجم
ال� �ه� �ل ��ع وج � ��و ال� �ق� �ل ��ق ال� � �ع � ��ام ،رواج االش� ��اع� ��ات
وامل �ع �ل��وم��ات ال�خ�ط��أ ع�ب��ر «ال �س��وش �ي��ال م�ي��دي��ا»
وإف �ت��اء أش �خ��اص ال ي�م�ت��ون ب�ص�ل��ة ال ��ى ال�ط��ب،
ف� �ل� �ي ��س م � ��ن امل� �ن� �ط� �ق ��ي وال ح� �ت ��ى امل � �ع � �ق� ��ول ان
ي� �ت� �ح ��دث ش� �خ ��ص م� �ت� �خ� �ص ��ص ف � ��ي ال � �ف� ��ك ع��ن
م ��رض «ال� �ك ��ورون ��ا»؛ ل ��ذا ع�ل�ي��ك ع ��دم االس �ت �م��اع
الى النصائح الطبية من مصادر غير موثوقة،
واالع �ت �م��اد ع�ل��ى امل��واق��ع ال�ط�ب�ي��ة ال�ع��امل �ي��ة ،مثل
موقع منظمة الصحة ومركز مكافحة االمراض
ومركز مراقبة األوب�ئ��ة األميركي وغيرها ،فهي
تحتوي على معلومات مترجمة الى لغات عدة،
بما فيها «العربية» ،كما تجب متابعة واتباع
االرشادات الصحية التي تنشرها وزارة الصحة
عبر التلفزيون ووسائل اإلعالم عمومًا.

من المهم االلتزام
بالحجر المنزلي
لمدة  14يوما ً
على بعض العائدين
من الدول الموبوءة
مراجعة العيادات
الطبية
ال تستمع إلى نصائح
«السوشيال ميديا»..
بل للمواقع الطبية
العالمية
أنصح المرضى بتج ُّنب
األماكن المزدحمة
واتباع «اإلتيكيت»
الطبي
عدم انتظام التغذية
والخمول وكثرة
العزومات من أسباب
ارتفاع السكري
الفيروس ال يهدد
الحياة ..وخطورته
تكمن في سرعة
انتشاره

محمد الموسوي

نغزة:

«فوبيا
الكورونا»..
والتأثير النفسي
ق � ��ال امل � ��وس � ��وي :ل� �ـ� �ـ «ف��وب �ي��ا
الكورونا» تأثير نفسي أكثر
ّ
منه جسديًا ،فالتوتر والخوف
واألرق من العوامل التي تؤثر
ف��ي صحتنا النفسية سلبا،
م �ش �ي��را إل� ��ى أن ال�ت�ج �م �ع��ات
العائلية ت��وف��ر دع�م��ا نفسيا
م �ه �م��ا خ �ل��ال ه � ��ذه ال� �ف� �ت ��رة.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن االم� � ��ر ذات� ��ه
ينطبق على امللتزم بالحجر
امل� � �ن � ��زل � ��ي ال � � � � ��ذي س �ي �ش �ع��ر
ب��ال��دع��م ال �ع��ائ �ل��ي وح ��ب اه�ل��ه
ل��ه وخ��وف �ه��م ع�ل�ي��ه ،ف��وج��وده
ف��ي امل �ن��زل أف�ض��ل ل��ه نفسيا
م��ن وج ��وده ف��ي املستشفى،
كما أن التزامه قواعد الحجر
سيشعر أسرته بأنهم يخاف
عليهم من نقل العدوي ،وذلك
دليل حبه لهم.

نصيحة لمصابين
بأمراض مزمنة
ن� �ص ��ح د.م � �ح � �م ��د امل� ��وس� ��وي
امل�ص��اب�ين ب��األم��راض املزمنة
ب � �ع� ��دم امل � �غ� ��ام� ��رة ب��ال �ص �ح��ة
واالل� �ت ��زام ب��ال�ن�ص��ائ��ح الطبية
العامة ملنع اإلصابة باملرض.
وق � � ��ال م ��وض� �ح ��ًا« :إن ك��ان��ت
حالتك الصحية مستقرة فال
داع��ي ال��ى مراجعة املستشفى
وامل � ��راك � ��ز ال� �ط� �ب� �ي ��ة ،وان ك ��ان
ل��دي �ك��م اس �ت �ف �س��ار او ت �س��اؤل
فمن السهل االتصال بالطبيب
او ب �ه��ات��ف ع �ي��ادت��ه ال�ط�ب�ي��ة او
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
املخصصة لطبيبك».
وأردف :أن� � �ص � ��ح امل� �ص ��اب�ي�ن
ب� � � ��األم� � � ��راض امل � ��زم� � �ن � ��ة ،م �ث��ل
ارت� �ف ��اع ض �غ��ط ال � ��دم وال �س �ك��ر
وأم ��راض ال�ق�ل��ب وال��روم��ات�ي��زم،
وم��ن ي�ت�ن��اول��ون ادوي ��ة تخفض
ُّ
م� �س� �ت ��وى امل � �ن � ��اع � ��ة ،ب �ت �ج��ن��ب
األم � ��اك � ��ن امل� ��زدح � �م� ��ة ت �م ��ام ��ًا،
وال �ح��رص ع�ل��ى غ�س��ل ال�ي��دي��ن
املتكرر.

ّ
المقوية للمناعة
األغذية
ق��ال د.م�ح�م��د امل��وس��وي :ال يمكن إن�ك��ار أهمية التغذية
ال �ص �ح �ي��ة ال �غ �ن �ي��ة ب��ال �خ �ض��ار وال �ف��اك �ه��ة وامل� �ك � ّ�س ��رات
والبروتينات وغيرها في تعزيز الصحة واملناعة.
وأضاف :زادت شعبية بعض األغذية التي تقوي املناعة؛
م�ث��ل ال �ث��وم وال�ب�ص��ل وال��زن�ج�ب�ي��ل وال�ع�س��ل ،ول�ك��ن يجب
ال�ت��ذك�ي��ر ب��أن ال ��دراس ��ات ال�ت��ي أج��ري��ت ع�ل��ى ف��ائ��دة ه��ذه
األغذية محدودة ،وال تستند الى أدلة كبيرة ،بل الى جانب

التجربة والخطأ ،ورغ��م كونها أغذية طبيعية فإنها قد
تضر البعض ،خاصة إذا تم االكثار في تناولها .فمثال،
ت �ن��اول ال �ث��وم وال �ب �ص��ل ق��د ي�س� ّ�ب��ب م �ع��ان��اة ال�ب�ع��ض من
والتطبل او ّ
ّ
تهيج حالة املصابني بالقولون
االنتفاخات
العصبي أو االلتهابات املعوية ومعاناتهم من مضاعفات.
وزاد ب��ال�ق��ول :بينما يسفر ت�ن��اول الزنجبيل ع��ن تهيج
حالة املصاب بالقرحة او ارتجاع املريء ،وبناء على ذلك

من جديد يثبت أهل الكويت أنهم على قلب واحد ،ويؤكدون
كعادتهم انهم أم��ام التحديات والخطوب التي ق��د تعصف
ب��ال��وط��ن .وأه�ل��ه لسان واح��د وكلمة واح��دة قوامها الكويت
التي من أجلها تختفي كل الخالفات وتندثر كل غيوم تباعد
ب�ين أه�ل�ه��ا ..ان�ه��ا ال�ك��وي��ت وشعبها الصغير ع ��ددًا ،الكبير
في مواقفه وتضحياته التي كثيرًا ما سطرها على امتداد
تاريخه الطويل.
أزمة الوباء الكوروني التي عصفت بهذا العالم الواسع املليء
بعلومه الطبية ،ومنه الكويت ،جمعت أهل الكويت على طريق
ً
واحد ،واعطى هذا الشعب مثال انه ال يعرف املستحيل ،وأن
إيمانه بخالقه هو السالح الذي يواجه به كل املحن والخطوب
انتصارًا ألرض اعطتنا وهلل الحمد الكثير ،وعلينا اليوم أن
نرد لها بعضًا منه.
ليس بالغريب ان يفزع الكويتيون بتبرعاتهم دعمًا للدولة
في ه��ذه ال�ظ��روف ،فقد ضربوا أكثر من مثال خ�لال محنة
الغزو العراقي ،وسجلوا من املواقف ما عجزت عنه شعوب
أكثر منها عددًا ومساحة ..انها الكويت بقيادتها وحكومتها
وأه�ل�ه��ا ،ال��ذي��ن يضربون ف��ي ك��ل أزم��ة ع��اب��رة أروع املواقف
وال�ت�ض�ح�ي��ات م��ن أج��ل وط��ن أح �ب��وه وق �ي��ادة ال�ت�ف��وا حولها
ووقفوا معها بصدق وصالبة واخالص.
من يتأمل بطوالت الطواقم الصحية بكل املخاطر التي قد
يتعرضون لها من هذا الوباء ،ورجال األمن والحرس الوطني
واإلطفاء وأبناء الهالل األحمر ،الذين يساهمون تطوعًا في
هذه الظروف ،كل هذه املواقف وما تقدم به أهل الكويت من
مبادرات مالية وتبرعات ،كلها جسدت روح الفريق الواحد،
وأزالت كل ما في النفوس من عتب أو وقفة نفس ،فالكويت
ال�ي��وم وبفضل م��ن اهلل استطاعت املواجهة وض��رب��ت أروع
املثل على أصالة شعبها وقدرته على مواجهة التحديات.
لقد سجلت الحكومة بقراراتها املتالحقة ،من إغالق للمراكز
وامل��راف��ق التعليمية وال��وظ�ي�ف�ي��ة ،ان�ه��ا ف��ي م�س�ت��وى ال�ح��دث
وق��ادرة على املواجهة ،وان كل أم��ر يهون من أج��ل الكويت
وأهلها وكل مقيم شريف على أرضها ،ان األزمات والخطوب
تصنع وتثبت م�ع��ادن الشعوب وص��دق مواقفها ،وه��ذا ما
يثبته أهل الكويت في كل خطب قد يتعرض له وطنهم.

تكون النصيحة بأال تتناول طعاما تعلم أنه يسبب لك
أع��راض��ا مزعجة او يتعارض م��ع حالتك الصحة .كما
تجب مراعاة أمر مهم ،فحتى لو كان تناول الثوم أمرًا ال
يزعجك ،فتذكر بأن االكثار منه سيزعج اآلخرين .فقبل
يومني راجع العيادة مريض اعتقد أنه تناول كيلو غرامًا
من الثوم ،لدرجة أنى أحسست انه يريد قتلي وليس قتل
الفيروس!

***

ك ��ان ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة س� �ب ��اق ��ة ف� ��ي ك� ��ل ق ��رارات� �ه ��ا
وإج��راءات �ه��ا ،ويكفي أن أكثر م��ن دول��ة س��ارت على طريق
الكويت في قراراتها ،فكانت بذلك الكويت املثال األسمى
الذي حذت حذوه الدول األخرى ..انها الكويت ..طال عمرك.

 1.3مليون دينار نفقات أسرية
إلى حسابات المستفيدين

العفاسي مع الشرقاوي والجري

أك� ��د وزي � ��ر ال� �ع ��دل وزي � ��ر األوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
املستشار د .فهد العفاسي ان االدارة العامة للتنفيذ بالعدل
حولت اكثر من مليون و 300الف دينار قيمة نفقات اسرية
الى حسابات املستفيدين خالل أيام العطلة.
وأض� ��اف ال�ع�ف��اس��ي خ�ل�ال ت�ف�ق��ده االدارة ال �ع��ام��ة للتنفيذ
بحضور وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ومدير االدارة
ال�ع��ام��ة للتنفيذ امل�س�ت�ش��ار ص�ل�اح ال �ج��ري ان ال�ع��دي��د من
ق�ط��اع��ات ال � ��وزارة ب��اش��رت اع�م��ال�ه��ا خ�ل�ال ال�ع�ط�ل��ة ،سعيا
منها لخدمة املواطنني ،فقد قامت اإلدارة العامة للتنفيذ
بتحويل جميع النفقات ال��واردة اليها للحسابات البنكية
للمستفيدين ،علما بأن اإلدارة مستمرة في تحويل النفقات
الواردة إليها خالل فترة العطلة.

البغيلي لـ سبقلا:

نطالب بفتح «كبد الصحي»
طوال اليوم
عبدالرزاق المحسن
ط � � ��ال � � ��ب ع � � �ض� � ��و االت� � � �ح � � ��اد
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي مل � ��رب � ��ي ال� � �ث � ��روة
ال�ح�ي��وان�ي��ة ،م�ط��ر البغيلي،
وزارة ال � �ص � �ح� ��ة ب ��ال �ع �م ��ل
ع �ل��ى ف �ت��ح امل ��رك� ��ز ال �ص �ح��ي
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ك �ب��د ع �ل��ى م ��دار
ال � �س� ��اع� ��ة ،ب� � ��دال م� ��ن أوق� � ��ات
عمله الحالية ،التي تنحصر
ب �ي��وم��ي ال �ج �م �ع��ة وال �س �ب��ت
مطر البغيلي
فقط.
واض��اف البغيلي لـ سبقلا ان جواخير كبد يتواجد فيها
م��رب��و ال �ث��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة وذووه� ��م وأق��ارب �ه��م خ�ل�ال فترة
العطل الرسمية وغ�ي��ره��ا ،فضال ع��ن  20أل�ف��ًا م��ن العمالة
الوافدة في الجواخير ،التي يصل عددها الى نحو  11ألف
جاخور وقسيمة.
وذكر البغيلي ان فتح ابواب املركز الصحي طوال االسبوع
من شأنه التعامل مع حاالت الطوارئ والحوادث التي تقع
في اي وق��ت بالجواخير ،مشيرا ال��ى ان��ه من غير املنطقي
ن �ق��ل ال� �ح ��االت ال� ��ى م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ف��روان �ي��ة او ال �ج �ه��راء
ل �ع�لاج �ه��ا ،م�ض�ي�ف��ا ان امل��رك��ز م��ن ش��أن��ه رص ��د اي ح��االت
مشتبه بإصابتها ب��أي أم ��راض م�ع��دي��ة ،خصوصًا خالل
الفترة الحالية.
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كورونا

يتفشى

الكويت 09

«مشاورات لعقد جلسة التشريعات المستعجلة لمواجهة كورونا»

ُّ
التجول
الغانم :الحكومة تناقش اليوم حظر
■ مراعاة كبار السن ..فال نريد الفزع ألمهاتنا وآبائنا
■ لنكن منصفين كعادتنا ..وافدون في الصفوف األولى للمواجهة
شدد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم على
ض��رورة مراعاة ع��دد من األم��ور على رأسها
ش��ري�ح��ة ك �ب��ار ال �س��ن ل ��دى م�ن��اق�ش��ة مجلس
ال � ��وزراء ال �ي��وم إم �ك��ان ف ��رض ح�ظ��ر ال�ت�ج� ُّ�ول
في ال�ب�لاد ،في وق��ت أعلن أن��ه سيتشاور مع
مكتب املجلس والنواب في إمكان عقد جلسة
إلق� ��رار ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ت��ي ت�س��اع��د الحكومة
على مواجهة تفشي كورونا ومنها القانون
الذي أحالته الحكومة أمس.
وق � � ��ال ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح إل ��ى
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ع �ق ��ب اج �ت �م ��اع ��ه و 13ن��ائ �ب��ًا
م ��ع وزي � ��ر ال� �ش ��ؤون وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ل �ش��ؤون
االق �ت �ص��ادي��ة م��ري��م ال�ع�ق�ي��ل إن ��ه ج ��رى خ�لال
االجتماع الرد على الكثير من االستفسارات
ح � ��ول ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع ��اون �ي ��ة وامل � �خ� ��زون
االستراتيجي من األغذية ،والعمالة الوافدة
وإج �ل��اء ال �ب �ع��ض م�ن�ه��م ب �ن��اء ع �ل��ى رغبتهم
وتوفير السبل الالزمة لهذا األمر.
واض��اف ان من املهم جدا ان نكون منصفني
كعادتنا ف��ي الكويت وأال نعمم التصرفات
السلبية على ك��ل العمالة ال��واف��دة ،ف��إذا كان
ه� �ن ��اك م �س �ي �ئ��ون وم �خ��ال �ف��ون ي �ت��م ت�ط�ب�ي��ق
القانون عليهم ،فإن عددًا من االخوة الوافدين
يساندون اخوانهم وأخواتهم الكويتيني في
الصف األول ملواجهة كورونا.
وذكر الغانم أنه من النقاط التي طلب النواب
من الوزيرة العقيل نقلها إلى مجلس الوزراء
م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� �ق ��رار ح �ظ��ر ال �ت �ج� ُّ�ول امل�ت��وق�ع��ة
مناقشته غدًا في اجتماع مجلس الوزراء.
وأضاف نقلت إلى الوزيرة  -كما سأنقل إلى
سمو رئيس الوزراء  -أنه من الضرورة بمكان
مراعاة الكثير من األمور في حال اللجوء إلى
ح�ظ��ر ال �ت �ج� ُّ�ول وع �ل��ى رأس �ه��ا ش��ري�ح��ة كبار
السن من آبائنا وأمهاتنا فال نريد أن يكونوا
في فزع وهلع ،وال أن ينقطعوا عن أبنائهم
وبناتهم فترة طويلة.
وشدد الغانم على ضرورة مراعاة كبار السن
من خالل االشتراطات في أي قرار مرتقب كأن
تكون مدة الحظر محددة ،وأن يجري تطبيق
الحظر على امل�ن��اط��ق ال�ت��ي بها م�ش��اك��ل ،أما
امل�ن��اط��ق األخ ��رى ف�ت�ك��ون اإلج � ��راءات مخففة
كأن يتم حظر الخروج منها والدخول إليها
وفقًا لساعات معينة وبطريقة متدرجة إن
دع��ت ال�ح��اج��ة إل��ى ه��ذا ال�ح�ظ��ر وغ�ي��ره��ا من
االقتراحات التي وعدت الوزيرة بنقلها إلى
مجلس ال��وزراء وسأنقلها بدوري إلى سمو
رئيس الحكومة.
وأش��ار الغانم إل��ى ال�ق��رار ال�ص��ادر ع��ن وزي��ر
الصحة أم��س ف��ي ش��أن األع ��راس والحفالت
التي انتقلت من الصاالت إلى البيوت والتي
ه��ي ال�س�ب��ب ال��رئ�ي�س��ي ف��ي اح�ت�م��ال�ي��ة ف��رض
ح �ظ��ر ال �ت �ج��ول ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،م ��ؤك ��دا ض ��رورة
متابعة وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ،كما
لفت إل��ى قيام وزي��ر الصحة  -خ�لال اتصال
هاتفي  -بذكر ال�ح��االت التي تم الكشف عن
إصابتها بفيروس كورونا أمس.

تغليظ العقوبات
وأوض��ح الغانم أن الحكومة أحالت له أمس
م�ش��روع ق��ان��ون بصفة االستعجال بتعديل
املادة الـ 17من القانون  8لسنة 1969املتعلق
باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض
ال� �س ��اري ��ة ،وي �ت �م �ح��ور ال �ت �ع��دي��ل ح� ��ول منح

الغانم والعقيل أمس

الفضالة:توظيف استقطاعات «التعاونيات»
ُ
أثنى النائب يوسف الفضالة على ّ
تفهم الوزيرة العقيل لالقتراح الذي قدم بشأن دور
الجمعيات واس�ت�ي��راده��ا املباشر خ��دم��ة أله��ل ال�ك��وي��ت ،ف��ي ظ��ل ه��ذه املرحلة م��ع اع��ادة
االستقطاعات التي تؤخذ من الجمعيات للمحافظات ودعم صندوق املشاريع الصغيرة.
وقال الفضالة إن االجتماع ّ
تطرق إلى الكثير من االجراءات املطلوب تنفيذها في الفترة
املقبلة ،وعلى رأسها دور الجمعيات التعاونية ومنحها املزيد من الدعم لتتحمل دورها
األساسي املنوط بها ،خصوصًا هذه األيام ،مؤكدا ان التعاونيات تقوم بدور ّ
فعال ،وهي
من الخطوط الرئيسة التي ّ
تتحمل املسؤولية حاليا.
وبينّ ان االجتماع ّ
تطرق إلى الكثير من االقتراحات؛ كإيقاف وإع��ادة استقطاع الــ %5
التي تؤخذ من الجمعيات الى املحافظات وأماكن مختلفة ،حتى تستفيد منها الجمعية
في تعزيز دورها ،كذلك تناولنا دور الجمعيات الخيرية والقيام باملهام املوكلة لها ،وكان
االجتماع مثمرا.
وأك��د ان الحكومة واف�ق��ت مبدئيا على إع ��ادة االستقطاعات ال��ى الجمعيات ،على ان
تستفيد من هذه األموال في املقبل من األيام ،ال سيما ان نهاية هذه األزمة غير معلومة.

الهاشم :احذروا ..الفيروس يتنقل بالهواء
نقلت النائبة صفاء الهاشم عن وزي��رة الشؤون مريم العقيل أن طائرة ثانية ستغادر الكويت
اليوم متوجهة إلى مصر إضافة إلى الطائرة التي أقلعت أمس لإلجالء الطوعي واإلبعاد اإلداري.
م��ن جهة أخ��رى ،ق��ال��ت الهاشم «أبلغني وزي��ر الصحة د .ب��اس��ل ال�ص�ب��اح ،أن ف�ي��روس ك��ورون��ا
وكما أكدت منظمة الصحة ينتقل بالهواء» ،مطالبة بالحذر والحد من التنقالت غير الضرورية
وتقليص عدد مرات الذهاب إلى الجمعيات التعاونية إلى الحد األدنى.
الحكومة الحق في تغليظ عقوبة من ال يلتزم
القانون حيث إن العقوبة في النص الحالي
ال تتجاوز فيه الغرامة  200دينار والحبس
ث�ل�اث ��ة اش� �ه ��ر ،األم � ��ر ال � ��ذي ال ي �ت �م��اش��ى م��ع
الوضع الحالي الذي يتطلب تغليظ العقوبة
حيث ينص التعديل الحكومي الجديد على
استبدال النص الجديد باملادة  17وهو:
« 1كل مخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات
املنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس م��دة ال
تزيد على ثالثة اشهر وغرامة ال تزيد على 5
آالف دينار أو إحدى هاتني العقوبتني.
 2ك��ل م�خ��ال�ف��ة ل �ل �ق��رارات أو ال�ت��داب�ي��ر امل�ن��وه
عنها ف��ي امل��ادة  15م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون يعاقب
مرتكبها ب��ال�ح�ب��س م��دة ال ت��زي��د ع�ل��ى ستة
اشهر وبغرامة ال تزيد على  30ألف دينار أو
بإحدى هاتني العقوبتني.
 3ك��ل م��ن ع �ل��م أن ��ه م �ص��اب ب��أح��د االم� ��راض
ال � �س� ��اري� ��ة وت� �س� �ب ��ب ب� �س ��وء ق� �ص ��د ف� ��ي ن�ق��ل
ال �ع��دوى إل��ى شخص آخ��ر يعاقب بالحبس
مدة ال تجاوز  5سنوات وبغرامة ال تقل عن
 10آالف دينار وال تزيد على  50ألف دينار أو
بإحدى هاتني العقوبتني.

صندوق لألزمات والكوارث
أوض��ح الغانم أنه تسلم اقتراحًا من النائب
ع�ب��داهلل ال�ك�ن��دري وآخ��ري��ن بانشاء صندوق
لالزمات والكوارث يضاف إلى اقتراح سابق
م ��ن م�ح�م��د ال � ��دالل وآخ ��ري ��ن ب��إن �ش��اء ج�ه��از
إلدارة الكوارث واألزمات.
وق��ال الغانم إن��ه سيبحث مع أعضاء مكتب
امل �ج �ل��س وال � �ن� ��واب ف ��ي إم� �ك ��ان ع �ق��د ج�ل�س��ة
إلق��رار القوانني املستعجلة والطارئة ومنها
مشروع الحكومة واقتراح بدر املال ،وآخران
املتعلق بتقديم الدعاوى القضائية ومراعاة
العطلة ال��رس�م�ي��ة ال��راه�ن��ة واالق �ت��راح��ان في
ش ��أن ص �ن��دوق وج �ه��از األزم� ��ات وال �ك ��وارث،
وتعديل قانون العمل االهلي.
وأض��اف« :لن أتخذ ق��رارا منفردًا بخصوص
الجلسة كما سيتم االلتزام بإرشادات وزارة
ال�ص�ح��ة ح�ي��ث س�ت�ع�ق��د ال �ل �ج��ان اج�ت�م��اع��ات
مصغرة قبل الجلسة التي ستعقد بأقل عدد
ممكن من املوظفني بعد فحصهم ،وبإذن اهلل
ل��ن ن�ت��أخ��ر ف��ي إق ��رار ال �ق��وان�ين ال�ت��ي تساعد
الحكومة على مواجهة هذه اآلفة».
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الكندري :آلية لترحيل
 161ألف ُمبعد ُ
ومخالف
أعلن النائب عبداهلل الكندري عن تقدمه
وع � � ��دد م� ��ن ال� � �ن � ��واب ب ��اق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون
ب��إن �ش��اء ص� �ن ��دوق ل�ل�ازم ��ات وال� �ك ��وارث
ي�م��ول م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغرفة

التجارة والشركات املدرجة بالبورصة،
داع �ي��ا ال ��ى اج �ت��راح آل �ي��ة ل�ت��رح�ي��ل نحو
 161أل� ��ف واف � ��د م ��ن م �خ��ال �ف��ي االق ��ام ��ة،
وبينهم اشخاص م��وج��ودون في سجن
اإلبعاد.

المال :حريصون
على توفير المواد الغذائية
ق ��ال ال �ن��ائ��ب ب ��در امل �ل��ا :ان ال� �ن ��واب أب ��دوا
ّ
مالحظات خالل اللقاء مع العقيل تتعلق
بالجمعيات ،وحرصنا على توفير املواد
ال �غ ��ذائ �ي ��ة ح �ت��ى ل �ط �ل �ب �ت �ن��ا ف ��ي ال � �خ ��ارج،
وعموما الحكومة تسير بخطى ّ
سباقة،
ّ
وتخطت الكثير من الدول.

وث� ّ�م��ن امل�لا شفافية الحكومة ف��ي العرض
اليومي الذي تقدمه بخصوص االجراءات،
وال� � � ��ذي ان �ع �ك ��س ع �ل ��ى ت �ف � ّ�ه ��م امل ��واط �ن�ي�ن
ل�ل��اج� ��راءات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي ت �ت��م ب��دع��م
نيابي مطلق ،واالمور تسير بشكل سليم،
ّ
التجمعات.
ونأمل تفهمًا أكبر بخصوص

العدساني :إعادة ترتيب
أولويات صرف الميزانية
شدد النائب رياض العدساني على ضرورة
إع��ادة ترتيب األول��وي��ات بخصوص ميزانية
ال��دول��ة وال�ج�ه��ات ذات ال�ص�ل��ة ،ال سيما بعد
أخذ االحتياطات الالزمة املتعلقة باألوضاع
ال�ح��ال�ي��ة الن�ت�ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا وآث ��اره،
ك�ن��وع م��ن اإلج ��راءات االح�ت��رازي��ة واملختصة
بالشأن املالي ،وذلك في ورقة عمل قدمها الى
الحكومة.
ودعاالحكومة الى مراعاة عدم قيام أي جهة
ذات صلة بالتعامل مع تداعيات أزمة مكافحة
كورونا بالصرف على حساب العهد ،مؤكدا
ان الحل الصحيح يكمن في اللجوء الى واحد
م��ن أم��ري��ن ،األول :املناقالت املالية ب�ين بنود
امل �ي��زان �ي��ة ،وف ��ي ح ��ال ع ��دم ك�ف��اي��ة امل�ن��اق�لات
يجري اللجوء الى النقل بني أب��واب امليزانية،
وال �ت��ي ت�ح�ت��اج ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة إل ��ى م��واف�ق��ة
مجلس األمة.

مجلس الوزراء يحيل مشروع القانون ويستعجل إقراره:

عقوبات رادعة في «األمراض السارية»
أح ��ال ��ت ال �ح �ك��وم��ة إل� ��ى م �ج �ل��س األم ��ة
م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل � ��ادة ال� �ـ17
م� � ��ن ال� � �ق � ��ان � ��ون رق� � � ��م  8ل� �س� �ن ��ة 1969
ب��االح �ت �ي��اط��ات ال�ص�ح�ي��ة ل �ل��وق��اي��ة من
األم��راض السارية ،على أن ينظر على
وج��ه االس�ت�ع�ج��ال وف�ق��ًا لحكم امل��ادت�ين
ال� � �ـ 98وال � � �ـ 181م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ملجلس األمة.
ونص املشروع على ما يلي:
 - 1ك��ل م�خ��ال�ف��ة ألح �ك��ام ه ��ذا ال�ق��ان��ون
أو ال � � � �ق� � � ��رارات امل � �ن � �ف � ��ذة ل � � ��ه ،ي� �ع ��اق ��ب
م��رت�ك�ب�ه��ا ب��ال�ح�ب��س م��دة ال ت��زي��د على
ث�ل�اث��ة أش �ه ��ر ،وب �غ��رام��ة ال ت��زي��د ع�ل��ى
خمسة آالف دي�ن��ار ،أو ب��إح��دى هاتني
العقوبتني.
 - 2ك��ل م�خ��ال�ف��ة ل �ل �ق��رارات أو ال�ت��داب�ي��ر
امل �ن��وه ع�ن�ه��ا ف��ي امل� ��ادة ال � �ـ 15م��ن ه��ذا
ال �ق��ان��ون ،ي �ع��اق��ب م��رت�ك�ب�ه��ا ب��ال�ح�ب��س
مدة ال تزيد على ستة أشهر ،وبغرامة
ال ت��زي��د ع �ل��ى ث�ل�اث�ي�ن أل� ��ف دي� �ن ��ار ،أو
بإحدى هاتني العقوبتني.
 - 3ك� ��ل م� ��ن ع� �ل ��م أن� � ��ه م � �ص� ��اب ب��أح��د

األمراض السارية وتسبب بسوء قصد
ف ��ي ن �ق��ل ال � �ع� ��دوى إل� ��ى ش �خ��ص آخ ��ر،
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس
س� �ن ��وات وب� �غ ��رام ��ة ال ت �ق��ل ع ��ن ع �ش��رة
آالف دينار وال تزيد على خمسني ألف
دينار ،أو بإحدى هاتني العقوبتني.
ونصت امل��ذك��رة االيضاحية للمشروع
على ان الدستور ق��د ن��ص على واج��ب
ال��دول��ة ف��ي ال�ع�ن��اي��ة ب��ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة
ف��ي ات �خ��اذ ال��وس��ائ��ل ال�ل�ازم��ة ل�ل��وق��اي��ة
وال �ع�لاج م��ن االم ��راض واالوب �ئ��ة ،وق��د
ص � ��در ال � �ق� ��ان� ��ون رق � ��م  8ل �س �ن ��ة 1969
ب� ��االح � �ت � �ي� ��اط� ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة ل �ل ��وق ��اي ��ة
م ��ن االم � � ��راض ال� �س ��اري ��ة ،وق� ��د ج ��اء ت
بالقانون م��واد تعاقب كل من يخالف
احكامه.
واض ��اف ��ت ومل ��ا ك��ان��ت ال �ع �ق��وب��ات ال�ت��ي
ت �ض �م �ن �ه��ا ال � �ق ��ان ��ون امل � �ش� ��ار ال � �ي ��ه ق��د
اص�ب�ح��ت غ�ي��ر رادع ��ة ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف
الصحية الراهنة التي تمر بها البالد،
ف �ق��د ت ��م ت �ع��دي��ل امل � ��ادة ال� � �ـ 17ب�ت�غ�ل�ي��ظ
عقوبة من يخالف احكام هذا القانون

او ال �ق��رارات امل�ن�ف��ذة ل��ه ،بالحبس م��دة
ال ت��زي��د ع �ل��ى ث�ل�اث��ة اش �ه ��ر ،وب �غ��رام��ة
ال ت� ��زي� ��د ع� �ل ��ى خ �م �س ��ة آالف دي � �ن� ��ار،
او ب ��إح ��دى ه��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ي�ن ،وك ��ذا
تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات
والتدابير امل�ن��وه عنها ف��ي امل��ادة ال�ـ15
من هذا القانون ،بالحبس مدة ال تزيد
ع �ل��ى س �ت��ة اش� �ه ��ر ،وب� �غ ��رام ��ة ال ت��زي��د
ع �ل��ى ث�ل�اث�ي�ن ال� ��ف دي� �ن ��ار ،أو ب��إح��دى
ه��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ين ،ك �م��ا ت �م��ت اض��اف��ة
ع�ق��وب��ة ل�ك��ل م��ن ع�ل��م ان��ه م�ص��اب بأحد
االمراض السارية وتسبب بسوء قصد
في نقل العدوى الى شخص آخر وذلك
بالحبس ملدة ال تجاوز خمس سنوات
وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار
وال ت��زي��د على خمسني ال��ف دي�ن��ار ،او
بإحدى هاتني العقوبتني.
وذك ��رت ان��ه ف��ي ض��وء ال �ح��اج��ة امل�ل�ح��ة
لسرعة تفعيل العقوبات املشار اليها،
ف� �ق ��د ق � � ��ررت امل� � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن ه ��ذا
ال�ق��ان��ون ب��أن يتم العمل ب��ه م��ن تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
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البلدي

مواقف لمحكمة حولي

تدريب مفتشي النظافة

غسل الحاويات وتعقيمها

طلبت وزارة العدل من البلدية تخصيص موقع في محافظة حولي بمساحة  5آالف متر
مربع إلنشاء مبنى مواقف سيارات لخدمة مشروع مجمع املحاكم في منطقة حولي،
وال��ذي يتوقع أن يستقبل حوالي ألف مراجع ،حيث إن املنطقة تخلو من املواقف العامة
وتعتبر منطقة سكنية وتجارية.

أنهى عدد من بلديات املحافظات ال��دورة التدريبية ملفتشي النظافة والخاصة بتدريبهم
على ق�ي��ادة واس�ت�ع�م��ال آل�ي��ات وم �ع��دات ال�ن�ظ��اف��ة ،مثل امل�ك��اب��س وال �ج��راف��ات والنسافات
والكناسة والرافعة الشوكية ،وذلك لالستعداد في حالة الطوارئ بناء على تعليمات وزير
البلدية م .وليد الجاسم.

واصلت إدارة النظافة العامة وإش�غ��االت الطرق بفرع بلدية محافظة حولي وبإشراف
مدير اإلدارة محمد الجبعة ،حملتها على السيارات املهملة واملعروضة للبيع وقامت برفع
 10سيارات مهملة و 3عربات متنقلة إضافة إلى غسل وتعقيم  9500حاوية بمختلف
األحجام.

بهدف تحسين البيئة العمرانية وتوفير خدمات البنية التحتية

«المالية» رفضت تخصيص اعتماد
مالي لدراسة تنظيم «الجليب»
زكريا محمد

أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني
والمخطط الهيكلي م .محمد الزعبي قيام البلدية
باتخاذ اإلجراءات التي تخصها بشأن المواقع المتأثرة
بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.
ق � ��ال ال ��زع� �ب ��ي ف� ��ي رده ع� �ل ��ى س� ��ؤال
عضو املجلس البلدي أحمد هديان،
بشأن مدينة جنوب سعد العبداهلل
وإن � �ش� ��اء امل ��دي� �ن ��ة ال ��ذك� �ي ��ة ،ب ��أن ��ه ت��م
ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ين ف ��رع ب�ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة
ال �ج �ه��راء امل �خ �ت��ص ب ��إزال ��ة ال �ع��وائ��ق
م��ع إدارة امل�خ�ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي ،وت�ب�ين
فيما يخص اخالء العوائق الخاصة
(ب��ال��دراك �ي��ل) ف��إن��ه ت��م االن �ت �ه��اء م��ن
اخالء  5مواقع للدراكيل.
وح � � ��ول اخ� �ل ��اء ال � �ع� ��وائ� ��ق ال �خ��اص ��ة
ب��إح��دى ش��رك��ات ال��دواج��ن ف�ق��د تمت
االف � � ��ادة ب ��أن ��ه ع �م��ل ان� � ��ذار ب ��اإلزال ��ة
وط�ل��ب قطع ال�ت�ي��ار تمهيدًا لالخالء
ثم اإلزالة.
وب �ي�ن ال��زع �ب��ي أن م ��ا ي �خ��ص اخ�ل�اء
ال� �ع ��وائ ��ق ال� �خ ��اص ��ة ب �م��وق��ع (ح �ج��ر
ال �س �ك��راب) ف�ق��د ت��م اخ�ل�اء ج�م�ي��ع ما
ي �ت �ع �ل��ق ب ��اخ� �ت� �ص ��اص ف� � ��رع ب �ل��دي��ة
محافظة ال�ج�ه��راء ب��امل��وق��ع ،والطلب
م��ن إدارة اإلن �ش��اء ات إزال ��ة امل�ب��ان��ي،
ع �ل �م��ًا ب� ��أن ال �ك �ه��رب��اء ب �م��وق��ع ح�ج��ر

الزعبي :إخالء 5
دراكيل من «جنوب
سعد العبدالله»
محمد الزعبي

ال �س �ك��راب ال �ق��دي��م ع��ن ط��ري��ق ش��رك��ة
املعادن التحويلية.
وق��ال ال��زع�ب��ي ان م��وض��وع ال�ع��وائ��ق
ال � �خ� ��اص� ��ة ب � � � ��االط � � � ��ارات ،وه � � ��ي م��ن
اختصاص الهيئة العامة للصناعة،
وق� � ��د ق� ��ام� ��ت ال� �ب� �ل ��دي ��ة ب �ت �خ �ص �ي��ص
موقع بديل الع��ادة تدوير االط��ارات
للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ،بموجب
قرار املجلس البلدي املتخذ بتاريخ
 8ف� �ب ��راي ��ر  2016وت � ��م ت �ث �ب �ي��ت ه ��ذا
امل � ��وق � ��ع ع� �ل ��ى ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة وت �ج �ه �ي��ز
مخطط مساحي له.
وأوض � � � � ��ح ب� � �ش � ��أن إزال � � � � ��ة ال � �ع� ��وائ� ��ق
ال �خ��اص��ة ب �ش��رك��ة امل� �ع ��ادن ،ف ��إن ه��ذا

امل� ��وض� ��وع م� ��ن اخ� �ت� �ص ��اص ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ص� �ن ��اع ��ة ،ح � �ي ��ث ق ��ام ��ت
ال �ب �ل��دي��ة ب �ت �خ �ص �ي��ص م ��وق ��ع ب��دي��ل
بموجب قرار املجلس البلدي املتخذ
ب �ت ��اري ��خ  14ي��ول �ي��و  2014ي�س�ت�غ��ل
إلغ � � ��راض ال� �ص� �ن ��اع ��ات ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة
ً
والتعدين ب��دي�لا ع��ن امل��وق��ع الحالي
بمشروع مدينة سعد العبداهلل.
وأك � � ��د ال ��زع� �ب ��ي أن ال� �ب� �ل ��دي ��ة ق��ام��ت
ب��إج��راء ات�ه��ا وع�ل��ى الجهات األخ��رى
أن ت � � �ق � ��وم ب� ��اس � �ت � �غ�ل��ال األراض � � � � ��ي
البديلة املخصصة لها إلزالة جميع
العوائق.
على صعيد آخر ،قال الزعبي في رده

ع �ل��ى اق �ت��راح ال �ع �ض��وة م �ه��ا ال�ب�غ�ل��ي
ب �ش��أن اع ��ادة ت�ن�ظ�ي��م م�ن�ط�ق��ة جليب
ال� �ش� �ي ��وخ ،ب ��أن ��ه ت ��م ط � ��رح امل� �ش ��روع
وج��ار استكمال إجراء اته وفق املدة
الزمنية ،حيث تمت مخاطبة إدارة
امل �ن��اق �ص��ات وال �ع �ق��ود ب��امل �س �ت �ن��دات
املعدلة والردود على كل املالحظات،
ل �ل �ب ��دء ب � ��إج � ��راء ات ط � ��رح امل � �ش� ��روع،
وب � �ت� ��اري� ��خ  21ي ��ون� �ي ��و  2018ت �م��ت
مخاطبة وزارة املالية من قبل إدارة
الشؤون املالية بتعذر املوافقة على
املمارسة نظرًا الرتفاع التكاليف.
وأض��اف أن عناصر املشروع تتمثل
ب �ت �ح �ق �ي��ق األه � � � � ��داف االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة ل �خ �ط��ة
التنمية العمرانية مع التأكيد على
املحاور التالية:
 ات� �ب ��اع اس� �ل ��وب ال �ت �خ �ط �ي��ط ال��ذك��يف� � � ��ي ت � �ن � �ظ � �ي� ��م وض � � �ب � � ��ط األن � �ش � �ط� ��ة
االقتصادية.
 تحسني البيئة العمرانية القائمة. توفير الخدمات والبنية األساسيةال � �ل ��ازم � � ��ة ل� �ل� �م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ح � �ض� ��ري� ��ة،
وخ��اص��ة امل�ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة وتشمل
ال � ��دراس � ��ات اس� �ت� �ع� �م ��االت األراض� � ��ي
وال � �ت � �غ � �ي� ��رات ال � �ت� ��ي ط � � ��رأت ع �ل �ي �ه��ا،
ووض��ع الحلول الالزمة لرفع كفاء ة
ش�ب�ك��ة ال �ط��رق ال��رئ�ي�س�ي��ة وال�ث��ان��وي��ة
وامل �ح �ل �ي��ة وت �ق��اط �ع��ات �ه��ا ،وت �ح��دي��ث
وت � � �ط� � ��وي� � ��ر امل� � �خ� � �ط� � �ط � ��ات امل� �ح� �ل� �ي ��ة
للمناطق املحددة.

ً
ً
مؤقتا لمركز العبدلي الصحي
موقعا
«الصحة» تطلب
وج �ه��ت وزاة ال �ص �ح��ة خ �ط��اب��ًا إل��ى
ال �ب �ل ��دي ��ة ب� �ش ��أن ت �خ �ص �ي��ص م��وق��ع
مؤقت ملركز العبدلي.
وق ��ال ��ت ال� � ��وزارة ان ��ه ن �ظ��رًا الق �ت��راب
م ��وع ��د ت ��رس �ي ��ة م �ن��اق �ص��ة م �ش ��روع
م��رك��ز ال �ع �ب��دل��ي ال �ج��دي��د ،وأله �م �ي��ة

ع ��دم ت��وق��ف ال �خ��دم��ات ال �ط �ب �ي��ة ف��ي
املنطقة ،تتقدم ال��وزارة لتخصيص
أرض (م ��ؤق � �ت ��ًا) ب �م �س��اح��ة  3آالف
م �ت��ر م��رب��ع ل �ل �م��رك��ز امل ��ؤق ��ت ،و500
م�ت��ر م��رب��ع ملهبط ال �ط��ائ��رات امل��ؤق��ت
مقابل مركز العبدلي القديم إلنشاء

م��رك��ز ص�ح��ي م��ؤق��ت ل�ح�ين االن�ت�ه��اء
م��ن أع �م��ال م �ش��روع م��رك��ز ال�ع�ب��دل��ي
الصحي.
وتمنت الوزارة املوافقة على الطلب
وع � � ��رض امل � ��وض � ��وع ع� �ل ��ى امل �ج �ل��س
ال �ب �ل��دي ف ��ي أق� ��رب اج �ت �م��اع م�م�ك��ن،

لضمان استمرار الخدمات الطبية
باملنطقة ولحني االنتهاء من إنشاء
مركز العبدلي الصحي الجديد ،مع
تعهد ال��وزارة باخالء املوقع املؤقت
امل �ط �ل��وب ت�خ�ص�ي�ص��ه ف��ور االن�ت�ه��اء
من األعمال وتشغيل املركز الجديد.

فرق البلدية ّ
تكثف حمالتها وتغلقها

مقاهٍ ال تلتزم منع الشيشة!

إغالق محل مخالف

زكريا صالح
رغ ��م ق� ��رارات م�ج�ل��س ال � ��وزراء وت�ع�ل�ي�م��ات
وزارة ال � �ص � �ح ��ة ب � ��إغ �ل��اق ال � �ص ��ال ��ون ��ات
ال��رج��ال�ي��ة وال�ن�س��ائ�ي��ة وامل�ع��اه��د الصحية
ك��إج��راء ات احترازية للوقاية من فيروس
ك � ��ورون � ��ا ،وم � �ن ��ع ال �ش �ي �ش ��ة ف� ��ي امل �ق��اه��ي
للمحافظة على الصحة العامة ،فإن الفرق
الرقابية في البلدية مازالت تقوم بضبط
ب �ع��ض امل �ق��اه��ي غ �ي��ر امل �ل �ت��زم��ة ب��ال �ق��رارات
وال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات ال� � �ص � ��ادرة م� ��ن أج � ��ل م �ن��ع
انتشار الفيروس.
وأكد مصدر مسؤول في البلدية لـ سبقلا
أن ه� �ن ��اك ت �ع �ل �ي �م��ات مل� ��دي� ��ري ال �ب �ل��دي��ات
ف��ي امل �ح��اف �ظ��ات ب �ض ��رورة ت�ك�ث�ي��ف ال �ف��رق
واألجهزة الرقابية املختلفة الكشف على
املقاهي غير امللتزمة بالقرارات الصادرة
بمنع الشيشة ،وأن ُيغلق أي مقهى يجري
ضبطه بتقديم الشيشة للزبائن فورًا.
وأض � � ��اف أن ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ص� � ��درت أي �ض��ًا
ل� �ل� �ت� �ف� �ت� �ي ��ش ع � �ل� ��ى ص � ��ال � ��ون � ��ات ال� �ح�ل�اق ��ة
ال��رج��ال�ي��ة وال�ن�س��ائ�ي��ة وامل�ع��اه��د الصحية
والتأكد من التزامها بقرارات غلقها خالل
هذه الفترة.

واس�ت�ط��اع ف��ري��ق إدارة التدقيق ومتابعة
ال �خ��دم��ات ب �ف��رع ب �ل��دي��ة م �ح��اف �ظ��ة ح��ول��ي
�اه م�خ��ال�ف��ة ل �ق��رار مجلس
م��ن إغ�ل�اق  3م �ق� ٍ
الوزراء.
وقامت إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات
ف��ي بلدية محافظة م�ب��ارك الكبير بجولة
ً
ت �ف �ت �ي �ش �ي��ة ع �ل��ى  40م� �ح�ل�ا ف ��ي م�ن�ط�ق�ت��ي
صباح السالم وابوالحصانية ،وأسفرت
ع ��ن ت �ح��ري��ر م �خ��ال �ف��ة وغ �ل��ق امل �ح��ل ل �ع��دم
االلتزام بقرار مجلس الوزراء.
وح��رر ف��ري��ق ط��وارئ ف��رع بلدية محافظة
ال� �ف ��روان� �ي ��ة ،خ �ل��ال ج ��ول ��ة ع �ل ��ى امل �ق��اه��ي
وامل�ع��اه��د الصحية 3 ،مخالفات لتشغيل
م�ح��ل ع�ل��ى ن�ح��و ي�ه��دد خ�ط��ر داه��م ،وغلق
محل لعدم التزامه بقرار مجلس الوزراء.
وك�ش��ف مفتشو إدارة ال�ت��دق�ي��ق ومتابعة
ال �خ��دم��ات ف��ي ب �ل��دي��ة م�ح��اف�ظ��ة االح �م��دي
ع �ل ��ى  60ص ��ال ��ون ��ًا ن �س��ائ �ي��ًا ف� ��ي م �ن��اط��ق
ال � �ف � �ح � �ي � �ح � �ي� ��ل وامل � � �ن � � �ق� � ��ف واب� ��وح � �ل � �ي � �ف� ��ة
واملجمعات التجارية ،للتأكد من تطبيق
ق��رارات مجلس ال��وزراء بخصوص إغالق
امل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج ��اري ��ة وأم� ��اك� ��ن ال �ت �ج �م��ع
وص��االت املطاعم وال�ص��ال��ون��ات واملعاهد
الصحية.

اليت
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نور العمر :لمن كان يشتكي من عدم توافر وقت للرياضة واالسترخاء ..هذه فرصتك

ال خلطات أو مكمالت غذائية ..تحمي من «كورونا»
توصي بعدم تناول مكمل لفيتامني ج ،والسبب بحسب
م��ا ذك��رت��ه ف��ي ال�ف�ي��دي��و ي��رج��ع ال��ى أن «أغ�ل�ب�ي��ة شعب
في معدل الزنك ،ما يتعارض مع
الكويت لديهم ارتفاع ّ
تناول فيتامني ج» .وعلقت االختصاصية نور ،قائلة:
ارتفاع تركيز الزنك محليا أمر غير مثبت ،وال يمكن
التعليق عليه طبيا .أما بالنسبة لفيتامني ج ،فال يوجد
اثبات طبي علمي يؤكد ان تناول جرعة معينة يمكنها
ان ت�ق��وي الجهاز املناعي بحيث يتمكن م��ن مقاومة
ومنع اإلصابة بمرض كورونا.
كما أن تناول الجرعة اليومية من مكمل فيتامني «ج»
الغذائي (حبة واح��دة) لن يسبب أي آث��ار ومشاكل
ص�ح�ي��ة ،ب�ي��د أن اإلف � ��راط ف��ي ت �ن��اول��ه م��ن ال � ��وارد ان
ي�ك��ون ل��ه إث��ر عكسي .وذل��ك ينطبق على ت�ن��اول أي
نوع من املكمالت الغذائية ،حيث ال ينصح باإلفراط
في تناولها.

د .خلود البارون

أصدرت منظمة الصحة العالمية
تحذيرات موجهة إلى عدة شركات
تروج وتدعي أن منتجاتها تقوي
المناعة وتساهم في الوقاية
من عدوى كوفيد ( 2019 -كورونا).
وبالمثل ،يروج أشخاص ُكثر عالجات
شعبية أو خلطات غذائية يزعمون
بأنها تقي وتتغلب على عدوى
فيروس كورونا .بيد أن الخبراء
يؤكدون عدم وجود أي مضاد أو
مكمل غذائي أو خلطة غذائية
يمكنها الوقاية من اإلصابة بهذا
المرض.
من جانبها ،شرحت نور العمر اختصاصية التغذية
العالجية ،قائلة« :ال يمكنك تعزيز قوة نظام املناعة عبر
تناول غذاء معني .ومن الخطأ ان تعتقد وتطمئن بأن
تناولك لطعام معني أو مكمل غذائي كفيل بوقايتك من
اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا ،ألن ذل��ك قد يقلل التزامك
ب ��اإلرش ��ادات ال��وق��ائ�ي��ة امل�ث�ب�ت��ة ع�ل�م�ي��ًا ،م�ث��ل م�م��ارس��ة
النظافة الشخصية».
تناول الغذاء أفضل من مكمل غذاء
تلعب عدة عناصر غذائية دورًا حيويًا في تنظيم عمل
ال�ج�ه��از امل�ن��اع��ي ،م��ا ي��ؤك��د أهمية ت�ن��اول ن�ظ��ام غذائي
متزن للحفاظ على الوظيفة املناعية.

الموز

تفادي االختالط وتكرار غسل اليد ..أفضل طرق الوقاية
وي�ت�ض�م��ن ذل ��ك ت �ن��اول أغ��ذي��ة ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ال�ن�ح��اس
والفوالت والحديد والسيلينيوم والزنك وفيتامينات «أ،
ب  ،6ب  ،12ج ود»ّ .
وبينت نور« :ال يوجد طعام واحد
يجمع جميع ه��ذه امل�غ��ذي��ات امل�ف�ي��دة للجهاز امل�ن��اع��ي،
ل��ذا ت�ب�ق��ى النصيحة الصحيحة ه��ي التشجيع على
تناول مجموعة متنوعة من األطعمة الصحية يوميًا
حتى يحصل الجسم على ما يحتاجه من مغذيات».
من جانب آخ��ر ،فقد بينت عدة دراس��ات أن تناول أي
م�ك�م�لات غ��ذائ�ي��ة (ك��ال�ح�ب��وب امل �ت �ع��ددة الفيتامينات)

ل��ه ف��ائ��دة م�ح��دودة نتيجة لقلة امتصاصها وبالتالي
استفادة الجسم منها ،ويبقى الحل األفضل صحيا
هو تناول أغذية طبيعية غنية بالعناصر الغذائية .كما
ال يغفل هنا التنويه الى ضرورة عدم تناول أي مكمل
غذائي من دون استشارة الطبيب أوال.
فيتامين ج والزنك
يتداول حاليًا فيديو لشخصية في السوشيال ميديا

من جانب آخ��ر ،انتشرت إشاعة تزعم أن تناول املوز
يقي من اإلصابة بفيروس كوفيد  .2019ورغم ان املوز
من الفواكه الغنية باملعادن والفيتامينات ،لكن الخبراء
ي ��ؤك ��دون م � ��رارًا وت� �ك ��رارًا ع �ل��ى ع ��دم وج� ��ود أي غ��ذاء
ً
معني او خلطة غذائية يمكنها فعال الوقاية أو عالج
«الكورونا».
هذه فرصتك لتقليل التوتر
أكدت الدراسات أن القلق وفرط التوتر من العوامل التي
تثبط ق��وة امل�ن��اع��ة ،وت��زي��د فرصة اإلص��اب��ة ب��األم��راض
االل�ت�ه��اب�ي��ة وال� �ع ��دوى .ل ��ذا ،ن�ص�ح��ت األخ�ص��ائ�ي��ة ن��ور
ب �ض��رورة ت �ف��ادي وم�ن��ع رس��ائ��ل ال�ت��روي��ع وال�ت�خ��وي��ف،
واخ �ت �ي ��ار ن �ش��ر ال ��رس ��ائ ��ل اإلي �ج��اب �ي��ة ،وت �ع��زي��ز ج��و
االسترخاء واالطمئنان.

وال �ت��أك��د م��ن أن االل �ت ��زام ب��ال�ب�ق��اء ف��ي امل �ن��زل وات �ب��اع
االرش � ��ادات ال�ح�ك��وم�ي��ة ك�ف�ي��ل وض �م��ان ل�ل��وق��اي��ة من
اإلص ��اب ��ة ب ��امل ��رض .وق ��ال ��ت« :ك� ��ان ال�ك�ث�ي��ر يشتكي
س��اب�ق��ًا م��ن ان�ش�غ��ال��ه وش ��دة تعبه وع ��دم ت��وف��ر وق��ت
للراحة واالسترخاء وممارسة الرياضة والتواصل
االس��ري» .لهؤالء أق��ول :استفد من بقائك في املنزل
ب�م�م��ارس��ة ك��ل م��ا ل��م ي�ت��وف��ر ل��ك وق��ت لعمله سابقا.
فاالسترخاء وتقليل القلق والتوتر من األم��ور التي
تعزز املناعة .لكن املشكلة تكمن في تعود الكثيرين
على رت��م الحياة السريع وك�ث��رة ال�خ��روج م��ن املنزل
واالنشغال املزمن .لذا ،فيعد امر بقائهم في املنزل من
األمور الغريبة التي ال يعرفون كيف يتعاملون معها،
رغ��م ان�ه��ا مفيدة ج��دا لصحتهم البدنية والنفسية
واالجتماعية ،مبينة أن هذا هو الوقت الذي يمكن فيه
الراحة واالسترخاء وتقوية العالقات األسرية وقراءة
ال�ك�ت��ب والتفكير ف��ي املستقبل وال�ت��أم��ل وم�م��ارس��ة
اليوغا وال��ري��اض��ة وختم ال�ق��ران وممارسة هواياتك
وأي أمر كنت تتوق الى القيام به.
أفضل وقاية
تقوم الكويت حاليا ،وبشهادة خبراء عامليني ،بجهود
ج�ب��ارة وف�ع��ال��ة ج��دا ف��ي السيطرة ومكافحة انتشار
م��رض ك��ورون��ا ،بحيث ت��ؤك��د ت�ق��اري��ر ع��امل�ي��ة تفوقنا
محليا على جميع الدول األخرى في تطبيق اإلجراءات
الصحية وال��وق��ائ�ي��ة .ل��ذا ،على الجميع ال�ق�ي��ام بواجبه
الوطني  -الصحي ،وهو االلتزام باإلرشادات الحكومية
واتباع النصائح الوقائية املثبتة علميا ،مثل :التعود على
تكرار غسل اليد ،البقاء في املنزل ،تفادي التجمعات
االجتماعية (كافة) ،تفادي لقاء أشخاص جدد ،تقليل
الخروج من املنزل بقدر اإلمكان ،النوم لساعات كافية،
االس�ت��رخ��اء وت �ن��اول ط�ع��ام صحي وم �ت��وازن وتجنب
األغذية السريعة».

مايو كلينك

يمكن أن تشكل خطراً إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح

اإلرهاق المستمر وقلة النوم..
يؤديان إلى زيادة الوزن

 8أشياء سامة ..في مطبخك

من الصعب جدا أن تفقد وزنا وتتجنب
زي��ادت��ه م��رة أخ��رى ،إن لم تمارس عادة
أخ��رى ألس�ل��وب ال�ح�ي��اة ال�ص�ح��ي ،وه��ي:
الحصول على قسط وافر من النوم.
ت�ش�ي��ر أب �ح��اث «م��اي��و ك �ل �ي �ن��ك» ،إل ��ى أن
اإلره��اق املستمر طيلة الوقت يمكن أن
ُي�ص� ِّ�ع��ب م��ن ت �ن��اول األك ��ل ال�ص�ح��ي ،أو
ممارسة الرياضة ،كما ي��ؤدي االفتقار
إلى النوم كذلك إلى زيادة الوزن.
واضافت أبحاث «مايو كلينك»« ،يعتقد
العديد من األشخاص أن أساس الصحة
ال�ج�ي��دة ه��و ال�ن�ظ��ام ال �غ��ذائ��ي وم�م��ارس��ة
ال ��ري ��اض ��ة .ل �ك��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة ه ��ي أن� ��ه من
الصعب جدا فقدان وزنك والحفاظ عليه
في النطاق املطلوب إذا لم تمارس عادة
أخرى أساسية:
■ الحصول على قسط كاف من النوم،
كونك في حالة من التعب املستمر يجعل
من الصعب عليك تناول الطعام بشكل
جيد أو أن يكون لديك ال��داف��ع للتمرين.
قلة النوم يمكن أن تؤدي أيضا إلى زيادة
ال � ��وزن ،م �م��ا ي �س��اه��م ف��ي ال�س�م�ن��ة ل��دى
البالغني واألط �ف��ال ،وت ��ؤدي إل��ى ح��االت
صحية خطيرة ،مثل توقف التنفس في
أثناء النوم.
ت�ح��دث أش�ي��اء كثيرة ف��ي جسمك أثناء
ال�ن��وم .تطلق ع��دة أن��واع م��ن الهرمونات،
وت �ش �م��ل ه ��رم ��ون ��ات ال �ن �م��و وه ��رم ��ون
ال�ت�س�ت��وس�ت�ي��رون وال �ك��ورت �ي��زول ،وه��و
هرمون اإلجهاد الرئيسي.
ً
يطلق أيضا األنسولني ليال ،مما يؤثر
على كمية السكر وتنظيمه في مجرى
الدم.

�اف من
■ ع��دم
الحصول على قسط ك� ٍ
ً
ال �ن��وم ،وخ��اص��ة ال �ن��وم العميق وامل��ري��ح،
وال � ��ذي ُي �س �م��ى ن ��وم امل ��وج ��ات ال�ب�ط�ي�ئ��ة
(ن��وم حركة العني غير السريعة) ،يؤثر
أيضا على «هرمونات الجوع»« ،الليبتني
والجريلني».
ي �س��اع��د ال�ل�ي�ب�ت�ين ،ال� ��ذي ي�ن�ت��ج بشكل
رئ�ي�س��ي ف��ي ال�خ�لاي��ا ال��ده�ن�ي��ة ،جسمك
ع� �ل ��ى م� ��راق � �ب� ��ة اح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال� �ط ��اق ��ة،
ً
واملستويات العالية من الليبتني عادة ما
تقضي على الجوع.
ال �ج��ري �ل�ي�ن ه ��و ه ��رم ��ون ي �ن �ت��ج ب�ش�ك��ل

رئ �ي �س��ي ف ��ي امل� �ع ��دة ،ول �ك��ن أي �ض��ا في
ال ��دم ��اغ ،وه ��و ي �ع��زز ال �ش �ع��ور ب��ال �ج��وع
ويشجع الرغبة في تناول الطعام.
تجدر اإلشارة كذلك إلى أن النوم املتقطع
له نفس أثر النقص املفرط للنوم .إن لم
�اف م��ن ال�ن��وم ،أو
تحصل على قسط ك� ٍ
ن��وم م��ري��حُ ،ي��رج��ح أن ه��رم��ون��ات الجوع
ستنشط ل��دي��ك ،وه��و م��ا ق��د ي��ؤدي إل��ى
زي� � ��ادة ال � � ��وزن .ق ��د ي �ك��ون ال ��وق ��ت ح��ان
ألن تبتعد ع��ن هاتفك ال��ذك��ي أو أي من
مسببات الخلل بليلتك وأن تركز على
الحصول على جودة نوم أفضل.

لتجنب عدوى «كورونا»

 7خطوات للقضاء على عادة «لمس الوجه»
أحمد بدر
كشفت دراسة استرالية ،نشرتها مجلة
هيلث الي��ن الطبية املتخصصة ،عن 7
خطوات ض��روري��ة ،للتعود على تجنب
مل ��س ال ��وج ��ه وال� �ف ��م واألن � ��ف وال �ع �ي �ن�ين،
التي تعد طريقة سهلة النتقال عدوى
فيروس كورونا ،حيث كشفت الدراسة
أن اإلن �س��ان يلمس وج�ه��ه  23م��رة في
الساعة الواحدة.
وأوضحت الدراسة ،التي أجراها طالب
بكلية الطب في جامعة أستراليا أن ملس
ال��وج��ه ه��و ع ��ادة ال يستطيع اإلن �س��ان
مقاومتها ،ولكن هناك خطوات يمكن

أن ت �س��اع��د ف��ي م��واج �ه��ة ه ��ذه ال �ع��ادة،
وهي:

 - 1غسل اليدين قبل ملس األشياء.
 - 2التفكير للحظات قبل مل��س الوجه
ومحاولة إبعاد اليدين.
 - 3إشغال اليدين بأي نشاط آخر ،مثل
طي املالبس أو ترتيب الدوالب.
 - 4اس �ت �خ��دام م �ع �ق��م ال �ي��دي��ن وامل � ��واد
املنظفة بشكل مستمر.
 - 5كتابة مالحظات تذكيرية بعدم ملس
ال��وج��ه على ورق ف��ي األم��اك��ن املعتادة،
مثل املكتب أو السرير.
 - 6ت�ش�ب�ي��ك ال �ي��دي��ن م �ع��ًا أو ضمهما
إل ��ى ال �ص��در ف��ي ح��ال��ة ال �ت��واج��د داخ��ل
تجمعات.
 - 7ارتداء قفازات.

د .والء حافظ

بعض األغراض الشائعة
في المطبخ قد تتحول إلى
سم أو خطر يهدد صحتك..
هذا ما كشفه خبراء ،أكدوا
أن بعض األغراض األكثر
شيوعاً قد تشكل خطورة
على اإلنسان ،إذا لم يتم
استخدامها بشكل صحيح،
حيث إن المطبخ هو أحد
أكثر األماكن التي يرتادها
من في المنزل ،ويمكن
أن يحتوي على سموم
خفية.
بحسب موقع « »The Healthالطبي ،فإن
العديد من املنتجات املستخدمة في املطبخ،
ب��دءًا من أوان��ي الطهي غير الالصقة إلى
ح��اوي��ات التخزين البالستيكية ،تشكل
خ�ط�رًا ع�ل��ى ال�ص�ح��ة بمستويات معينة،
ك �م��ا أن م �ن �ت �ج��ات ال�ت�ن�ظ�ي��ف ال �ت��ي تقتل
الجراثيم يمكن أن تشكل خ�ط�رًا أيضا،
حال عدم استخدامها بشكل صحيح.
وحدد املوقع األغراض التي قد تتحول إلى
خطر داخل املطبخ ،وهي:

 - 1ألواح التقطيع والعلب البالستيكية

األطعمة الحمضية ،أديا إلى ترشيح كمية
أكبر من األملنيوم ،التي تصيب اإلنسان
بالسرطان.

 - 3مواقد الغاز
أج �ه��زة ال �غ��از إذا ل��م ي�ت��م ال�ت�ع��ام��ل معها
بشكل صحيح ،فيمكن أن تبعث مزيجًا
م��ن امل��واد الكيميائية وامل��رك�ب��ات الخطرة
املحتملة  -ثاني أكسيد النيتروجني وأول
أكسيد الكربون والفورمالديهايد  -التي
ت � ��ؤدي إل� ��ى ت �ف��اق��م األم� � ��راض ال�ت�ن�ف�س�ي��ة
وأمراض أخرى.

قد تتشقق أل��واح التقطيع من السكاكني  - 4مقالي الطبخ غير الالصقة

بسبب كثرة استخدامها ،حيث يمكن أن
تؤوي هذه الشقوق البكتيريا ،وتؤدي إلى
التسمم الغذائي .وم��ن املحتمل أيضًا أن
تنتشر جزيئات بالستيكية في الطعام.
ل��ذل��ك ،ف ��إن أف �ض��ل ط��ري�ق��ة لتنظيف ل��وح
التقطيع البالستيكي هي إدخاله غسالة
األط � �ب� ��اق ،ول �ك��ن إذا أص �ب �ح��ت ال �ش �ق��وق
امل ��وج ��ودة ع �ل��ى ال �ل ��وح ع�م�ي�ق��ة وي�ص�ع��ب
تنظيفها ،فيجب التخلص منه.
أم � ��ا ع� �ن ��د ت �س �خ�ي�ن ال� �ط� �ع ��ام ف� ��ي أوع� �ي ��ة
بالستيكية ف��ي امل �ي �ك��روي��ف ،فيمكن أن
ي�ت�س��رب ث�ن��ائ��ي ال�ف�ي�ن��ول ( )BPAوم��ادة
ال �ف �ث ��االت ل �ل �ط �ع��ام ،خ �ص��وص��ا إذا ك��ان
الطعام يحتوي على نسبة دهون أعلى.

 - 2ورق األلمنيوم
ي �ع��د م �ن �ت �ج��ا م �ث��ال �ي��ا ل �ت �غ �ل �ي��ف األط �ع �م��ة
وت�خ��زي�ن�ه��ا ،ول �ك��ن ع�ن��دم��ا تتسلل ذرات
األمل�ن�ي��وم إل��ى الطعام يصبح ض ��ارا ،كما
يزيد خطره طهي األطعمة الحمضية مثل
الطماطم والليمون.
وتشير دراس��ة نشرت في املجلة الدولية
للعلوم الكهروكيميائية ،إل��ى أن الطهي
في درج��ات ال�ح��رارة املرتفعة واستخدام

ت �ج �ع��ل أوان � � ��ي ال �ط �ه��ي غ �ي��ر ال�لاص �ق��ة
ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�ظ�ي��ف س�ه�ل��ة ل�ل�غ��اي��ة ،ول�ك��ن
ع �ن��د ت �س �خ�ين أس �ط �ح �ه��ا إل� ��ى درج� ��ات
حرارة عالية ،تنبعث منها غازات يمكن
أن تكون سامة ،أو عند خدشها تخرج
قطع م��ن ال�ط�لاء إل��ى الطعام ،م��ا يشكل
مخاطر صحية.

 - 5المناديل المبللة
تقول إدارة الغذاء والدواء األميركية إنه
كاف إلثبات أن مضادات
ال يوجد علم ٍ
البكتيريا أكثر فعالية في الوقاية من
امل��رض م��ن استخدام امل��اء والصابون.
ب� � ��اإلض� � ��اف� � ��ة إل � � � ��ى ذل � � � � ��ك ،ق� � ��د ي� �ك ��ون
ل�ل�اس �ت �خ��دام ال �ط��وي��ل امل� ��دى مل�ن�ت�ج��ات
ال�ت�ن�ظ�ي��ف امل �ض��ادة ل�ل�ب�ك�ت�ي��ري��ا ،وال�ت��ي
ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ت��ري �ك �ل��وس��ان وث�ل�اث��ي
ك �ل��وك��رب��ان ،ت��أث �ي��رات ص�ح�ي��ة سلبية
وي �م �ك��ن أن ت �ج �ع��ل ب �ع��ض ال�ب�ك�ت�ي��ري��ا
مقاومة للمضادات الحيوية.

 - 6المعلبات
تعتبر األطعمة املعلبة عنصرًا أساسيًا

في املطابخ ،ولكنها غالبا ما تحتوي في
ب�ط��ان��ات�ه��ا ع�ل��ى م ��ادة  ،BPAوه ��ي م��ادة
كيميائية مرتبطة بالسمية التناسلية.
ي�ق��ول أح��د خ�ب��راء ال�ت�غ��ذي��ة« :م��ن الصعب
العثور على األطعمة املعلبة التي ال تحتوي
على تلك امل��ادة .غالبًا ما يتم اإلع�لان عن
أغ��ذي��ة األط �ف ��ال ع�ل��ى أن �ه��ا ت�ح�ت��وي على
ب �ط��ان��ات خ��ال�ي��ة م��ن  ،BPAوي �ج��ب على
اآلب� ��اء ال�ب�ح��ث ع��ن ذل ��ك وم �ح��اول��ة تقليل
اس �ت �خ��دام األط�ع�م��ة امل�ع�ل�ب��ة» ،فيما يقول
خبير آخ��ر« :م��ن األف�ض��ل ت�ن��اول الطعام
ال�ط��ازج أو املجمد ،ولكن إذا ك��ان الطعام
املجمد في كيس بالستيكي فال تسخنه
في امليكرويف».

 - 7منظفات الفرن
ت �ح �ت��وي ال �ع��دي��د م ��ن م �ن �ظ �ف��ات األف � ��ران
على م��ادة هيدروكسيد الصوديوم ،التي
يمكنها أن ت��ؤدي إل��ى ح��روق ش��دي��دة إذا
المست البشرة أو العينني.
ي�ق��ول أح��د ال �خ �ب��راء« :ي�ت��م رش منظفات
الفرن ،ما يعني أنه يمكن أن ينتهي األمر
ب��اس�ت�ن�ش��اق�ه��ا ووص��ول �ه��ا إل ��ى ال��رئ �ت�ين.
ف��إذا ت��م استنشاقها ،فيمكن أن يسبب
هيدروكسيد الصوديوم التهابًا في الحلق
يستمر لعدة أيام».

 - 8مواد التبييض
تعتبر عنصرًا أساسيًا في املنزل ،ولكن
املبيضات نفسها مادة خطيرة يمكن أن
تسبب تهيج الجلد ومشاكل في التنفس
قد تصل إلى درجة املوت.
يقول ري��ك ساكلبني ،خبير في الجمعية
الكيميائية األميركية ،إن استخدام مواد
التبييض بشكل صحيح يعد أم�رًا رائعًا
للتطهير ،ولكنها عادة ما تكون من أكثر
املواد الكيميائية خطورة في املنزل.

 12اليت
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المنزلي

قدَّ م نصائح ق ِّيمة حول كيفية االستفادة من كل األطعمة وعدم رميها ..وقضاء الوقت في البيت

الشيف أحمد البدر :هذه األطعمة مفيدة ..وسهلة التحضير
عبدالله السالم

قدَّ م الشيف المبادر
الكويتي أحمد البدر نصائح
بالغة األهمية ،خالل هذه
الفترة التي يضطر فيها
الناس إلى الجلوس في
البيت ،كخطوة وقائية من
فيروس كورونا.
البدر الذي أنشأ سلسلة مطاعم ،دعا الناس
إل��ى االس�ت�ف��ادة ال�ق�ص��وى م��ن ك��ل األطعمة
ال�ت��ي اش�ت��روه��ا ،وق � َّ�دم نصائح ع��ن كيفية
إعدادها.
وق� ��ال ال� �ب ��در« :أن �ص��ح ال �ع��ائ�ل�ات ح��ال �ي��ًا ب��أن
ت�س�ت�غ��ل ف��رص��ة وج ��وده ��ا ف ��ي ال �ب �ي��ت وأن
تشرك أبناءها في بعض الطبخات البسيطة،
منها الباستا ال�ت��ي ت�ح��وي م�ق��ادي��ر بسيطة
ه��ي :ال�ط�ح�ين وال�ب�ي��ض وامل �ل��ح وم�ل�ع�ق��ة زي��ت
زي� �ت ��ون ،وه ��ي ط�ب�خ��ة ل��ذي��ذة وخ �ف �ي �ف��ة ،وأن��ا
أعدها في البيت مع أطفالي وعائلتي ،وأيضًا
أثناء إعدادها سيمضي الناس وقتًا مفيدًا،
طاملا يجلسون في البيوت هذه األيام كخطوة
احترازية للوقاية من فيروس كورونا».
وأض � � ��اف« :ه� �ن ��اك أك �ل��ات ك �ث �ي��رة يمكن
إع � ��داده � ��ا ف� ��ي ه � ��ذه األي � � � ��ام ،خ �ص��وص��ًا
ال �س �ل �ط��ات ،وت �ل��ك ال �ت��ي ن �س �ت �خ��دم فيها

الشيف أحمد البدر

الخضار ،ال سيما بعد أن اشترى الناس
أك� �ث ��ر م� ��ن ح��اج �ت �ه��م ب �س �ب��ب األوض� � ��اع
ال �ح��ال �ي��ة ،وإذا ك��ان��ت ه �ن��اك خ �ش �ي��ة من
أن ت�ف�س��د ك�م�ي��ات ال �ط �ع��ام ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي
اشتراها الناس خالل األيام الفائتةّ ،فهناك
حلول؛ التفاح مثال ،يمكننا أن نقطع كل
التفاح ونطبخه مع سكر مع قليل من املاء

والليمون ،فيصبح مثل املربى».
ّ
وذك � � ��ر ال � �ب� ��در أن «ب� ��اإلم � �ك� ��ان أن ن �خ��ل��ل
الخضار ،هناك أصناف يمكن أن نطبخها
ون�ح�م�س�ه��ا م ��ع ث ��وم وب �ص ��ل ،وي �م �ك��ن أن
ّ
نخزنها ف��ي ال�ث�لاج��ة ،حتى ال ن��رم��ي هذه
النعمة بعد شرائها ،ولكي نستفيد منها
ق��در اإلم �ك��ان ،لنتشارك فيها م��ع أس��رن��ا،

اجعله عادة يومية

األبناء والزوجات».
وع� ��ن ال �ن �ص��ائ��ح امل��رت �ب �ط��ة ب ��زي ��ادة ال� ��وزن
والصحة بشكل عام في هذه الفترة ،أوصى
ً
ال �ب��در ق��ائ�لا «أه ��م ش��يء ي�ج��ب أن نحرص
عليه ف��ي ه��ذه األي ��ام ه��و صحتنا وصحة
أف��راد عائلتنا ،ال بد من اإلكثار من تناول
ال�خ�ض��ار وإع ��داد ال�س�ل�ط��ات ،واب�ت�ع��دوا عن

ّ
املايونيز ،رغ��م أن��ي م��ن عشاقه ،وأع��ده في
البيت».
وأض � � ��اف« :ي �م �ك��ن أن ت �ع��د أن ��واع ��ًا ك�ث�ي��رة
م��ن ال �خ �ض��ار ك�س�ل�ط��ات ،وي�م�ك��ن طبخها
ووض �ع �ه��ا م ��ع ال �س �ل �ط��ة ،خ �ف �ف��وا م ��ن أك��ل
ال �ن �ش��وي��ات واألرز ،ك �ل��وا ال �خ �ض��رة  3أي��ام
في األسبوع ،واللحوم يومني في األسبوع،

مايو كلينك

طبق «السلطة» ..كنز من الفيتامينات

كم من الوقت يمكن االحتفاظ ببقايا
الطعام في الثالجة بشكل آمن؟
تقول اختصاصية التغذية كاثرين
زي��رات �س �ك��ي ،أن ��ه ي�م�ك��ن االح �ت �ف��اظ
ببقايا الطعام مل��دة ث�لاث��ة إل��ى أربعة
أي ��ام ف��ي ال �ث�لاج��ة .وينبغي تناولها
خ �ل�ال ت �ل��ك امل � ��دة .ف�ب�ع��د ه ��ذه امل ��دة،
ت��رت�ف��ع م�خ��اط��ر اإلص��اب��ة بالتسمم
ال �غ��ذائ��ي .وإذا ل��م ت�ك��ن م �ت��أك��دا أن��ك
ستتناول بقايا الطعام في غضون
أربعة أيام ،فتنصح بتجميدها على
الفور.
وأض � ��اف � ��ت «ي� �ط� �ل ��ق ع� �ل ��ى ال �ت �س �م��م
الغذائي أيضا اسم األمراض املنقولة
ع� ��ن ط ��ري ��ق ال � � �غ� � ��ذاء ،وس� �ب� �ب ��ه ن�م��و
ال�ج��راث �ي��م ال� �ض ��ارة ،م�ث��ل البكتيريا
ف��ي ال�ط�ع��ام امل �ل��وث .وألن البكتيريا
في العادة ال ّ
تغير من م��ذاق الطعام
أو رائحته أو شكله ،فإنه ال يمكنك
معرفة إذا ك��ان تناول الطعام يمثل

د .والء حافظ

السلطة الخضراء باتت أهم
طبق على المائدة اليوم
الحتوائها على العديد
من الفيتامينات والعناصر
المهمة لصحة الجسم
ورفع مناعة اإلنسان ،حيث
يحتوي طبق السلطة
على العديد من أنواع
الفيتامينات المهمة
لجسم اإلنسان ،ولعلَّ أبرز
أنواع هذه الفيتامينات
 ،A، B، D، Eو .Cلذلك نقدم
بعض الوصفات الجديدة
ألبرز أنواع السلطات.
 - 1سلطة الكينوا
تتميز حبوب الكينوا بفوائد صحية كبيرة
الحتوائها على البروتني واأللياف بنسبة
تصل إل��ى الضعف من الحبوب االخ��رى،

مما يعطي لها قيمة غذائية كبيرة وأهمية
في ادراج�ه��ا في نظامك الصحي لكونها
تمثل وجبة متكاملة من البروتني وتخلو
م��ن ال ��ده ��ون امل �ش �ب �ع��ة ،وت�ت�م�ي��ز بسهولة
الهضم ،والطعم اللذيذ:

املكونات:

جرجير وري�ح��ان وخ��س ونعناع أخضر
ورم� ��ان وش��رائ��ح ت �ف��اح اخ �ض��ر وف�ن�ج��ان
كينوا مسلوق و 50غم من الجوز للتزيني.
تتبيلة ال�س�ل�ط��ة :قليل م��ن زي��ت ال��زي�ت��ون،
دبس رمان ،ليمونة ،وامللح.
 - 2سلطة السبانخ
ت� �ح� �ت ��وي ال� �س� �ب ��ان ��خ ع� �ل ��ى ف� �ي� �ت ��ام�ي�ن ك،
وال��ذي ّ
يعد ّ
مهمًا للعظام ،فهو يعزز من
ام�ت�ص��اص ال�ك��ال�س�ي��وم ،ويقلل م��ن كمية
الكالسيوم املطروحة في البول .باالضافة
الى أن السبانخ يحتوي على حمض ألفا-
ليبويك وهو مركب مضاد لألكسدة ،وقد
ّ
لوحظ أنه يقلل من مستويات السكر في
ال � ��دم ،وي��زي��د م��ن ح�س��اس�ي��ة اإلن �س��ول�ين،
ّ
كما أن��ه ق��د يحمي األش �خ��اص املصابني
ب��ال �س �ك��ري م ��ن األض� � � ��رار أو ال �ت �غ �ي��رات
الناتجة عن اإلجهاد التأكسدي.
املكونات:

سبانخ خضراء مقطعة طماطم شيري

وخس وشرائح االفوكادو للتزيني.
التتبيلة :فنجان من عصير البرتقال ،قليل
من زيت الزيتون ،قليل من السماء األحمر
وامللح.
 - 3سلطة الفراولة
ُت�ع� ّ�د ال�ف��راول��ة م�ص��درًا ّ
غنيًا بفيتامني ج،
وه��و أح��د ال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات ال��ذائ �ب��ة ف��ي امل��اء،
ومن مضادات األكسدة الضرورية لصحة
ال�ج�ل��د ،وج�ه��از امل�ن��اع��ة ،وه��و ُم�ه� ٌّ�م ّ
للنمو،
وت��رم �ي��م األن �س �ج��ة ال �ت��ال �ف��ة ف ��ي مختلف
الجسم ،كما يدخل في تركيب أحد
أنحاء
البروتينات ُامل ّ
همة لتكوين الجلد ،واألوتار،
واألرب� �ط ��ة ،واألوع �ي��ة ال��دم� ّ
�وي��ة ،ب��اإلض��اف��ة
إل��ى الحفاظ على الغضاريف وترميمها،
وتكوين العظام واألسنان ،ويساعد على
امتصاص الحديد.

كثيرون لم يتخيلوا أنفسهم يومًا مضطرين
إل��ى البقاء ف��ي منازلهم ،وال�خ�ض��وع للحجر
الصحي املنزلي ،وبالتالي تغيب عنهم فكرة
التخطيط واس �ت �غ�لال وق��ت ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي
ب�ش�ك��ل م �ف �ي��د ،ل��ذل��ك ق��دم��ت م�ج�ل��ة «ج��ام��ا»
الطبية مجموعة من الخطوات ،لالستفادة من
الحجر املنزلي في تحسني صحة املحجور.
وحسبما نقلت املجلة عن ميشال كوخني ،رئيس
نقابة الطب العام في أملانيا ،فإن هناك أمورًا على
املحجور اتباعها ،لضمان سالمته الشخصية،
قبل أن يتجه ألي نشاط ،منها ما يلي:
 - 1الحصول على قدر كاف من النوم

طريقة سهلة
لتغيير روتين تحضير الوجبات الخفيفة

املكونات:

 - 2الحصول على هواء نقي وممارسة
الرياضة
ف�ك�لاه�م��ا ي �س��اع��دان ع�ل��ى ال�ت�ح�س��ن بشكل
أس � ��رع ف ��ي ح ��ال ��ة وج � ��ود م �ش �ك�ل�ات ط�ب�ي��ة،
ويمكن االكتفاء بخطوات في شرفة املنزل أو
الحديقة ،بما أن الحجر املنزلي ال تتوافر فيه
صاالت لأللعاب الرياضية.
 - 3عدم زيارة املستشفيات والعيادات
من دون ضرورة
ألن ج �ه��از امل�ن��اع��ة ي�ض�ع��ف ب�ع��د ي��وم واح��د
فقط من قلة النوم ،باإلضافة إلى الحصول
على تغذية م�ت��وازن��ة ،وش��رب كميات كبيرة
من السوائل.

خطورة على الصحة أم ال .ول��ذا إذا
ش�ك�ك��ت ف ��ي س�ل�ام��ة ال �ط �ع��ام ،فمن
األفضل أن تتخلص منه».
وت ��اب� �ع ��ت «ل� �ح� �س ��ن ال � �ح� ��ظ ،ي�م�ك��ن
ال��وق��اي��ة م��ن م�ع�ظ��م ح ��االت التسمم
الغذائي بالطهي املناسب والتعامل
ال �ج �ي��د م��ع األط �ع �م��ة .ل�ل�ح�ف��اظ على
سالمة األطعمة ،قم بتبريد األطعمة
القابلة للتلف بسرعة ،مثل اللحوم
وال � ��دواج � ��ن واألس � �م� ��اك وم �ن �ت �ج��ات
األلبان والبيض .فال تتركها خارج
الثالجة مل��دة ت��زي��د ع��ن ساعتني في
درجة حرارة الغرفة العادية أو أكثر
م��ن ساعة واح��دة ف��ي درج��ة ح��رارة
أعلى من  90فهرنهايت ( 32درجة
مئوية).
كما يجب تناول الطعام غير املطبوخ
أي� �ض ��ا ،م �ث��ل ال �س �ل �ط��ات ال � �ب� ��اردة أو

ال �ش �ط��ائ��ر ،أو وض �ع��ه ف ��ي ال�ث�لاج��ة
على الفور .ويتمثل هدفك في تقليل
الوقت ال��ذي يكون خالله الطعام في
«منطقة الخطر» ،وه��ي املنطقة التي
ت�ت��راوح فيها درج��ة ال�ح��رارة م��ا بني
 40و 140درجة فهرنهايت ( 4و60
درجة مئوية) ،وفيه يمكن للبكتيريا
التكاثر سريعا.
وعندما تكون جاهزا لتناول بقايا
الطعام ،أعد تسخينها على املوقد أو
في الفرن التقليدي أو في امليكروويف
إلى أن تصل درجة الحرارة الداخلية
 165درج ��ة ف�ه��رن�ه��اي��ت ( 74درج��ة
مئوية) .ال يوصى باستخدام أجهزة
الطهي البطيئة إلعادة تسخني بقايا
الطعام ألن هذه األجهزة قد ال تقوم
بتسخني األطعمة بدرجة كافية لقتل
البكتيريا.

ك��وب من قطع الفراولة 2 ،ربطة جرجير،
ن��ص ك��وب م��ن ال ��ذرة ال�ح�ل��وة ،ش��رائ��ح من
ال �ب��رت �ق��ال ل �ل �ت��زي�ي�ن 50 ،غ ��م م ��ن ال �ج��وز
للتزيني.
التتبيلة :فنجان من عصير البرتقال ،قليل
من دب��س ال��رم��ان ،قليل من زي��ت الزيتون
من دون ملح.

 3خطوات لـ«تحسين صحتك» خالل فترة
الحجر المنزلي
أحمد بدر

وح��اول��وا أن تستفيدوا م��ن ك��ل ش��يء في
ال �ث�لاج��ة ح�ت��ى ال ي�ف�س��د ،ال�ب��اس�ت��ا س��وس
طماطم ،كان عندي ملدة ثالثة أي��ام ّ
فحولته
إلى الزانيا وطبخات أخرى».
ً
ّ
«سحارة الشمندر مثال تستطيع أن
وتابع:
تفوحها أو تقشرها أوتضعها بالفريزر،
ت �س �ت �ط �ي��ع أن ت� �ف ��وح� �ه ��ا وت �ط �ب �خ �ه ��ا م��ع
حمستها م�ث��ل ال�ف�ق��ع ،ويمكنك أن تصنع
منها ع�ص�ي�رًا ،ه�ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن األطعمة
نستطيع االستفادة منها خالل هذه الفترة
التي نجلس فيها في البيوت لفترات طويلة،
ّ
سحارة البصل أو الثوم يمكن أن نطحنها
ونضع معها زيت زيتون وزنجبيل وفلفل
أخضر ،ويمكن حفظها بالثالجة ملدة شهر،
لكن يجب أن ّ
تخزن مع ّقليل من الزيت».
وقال البدر« :أنا ضد املعلبات ،ونحن في بلد
ّ
خير وهلل الحمد ،وال داع��ي للتوتر ،اتركوا
ّ
امل �ع��ل �ب��ات ل��وق��ت الح ��ق وال ت�س�ت�خ��دم� ّ�وه��ا،
استعملوا الفريش ،قوموا بتتبيله أو خللوه،
اط �ب �خ��وه ،اس �ت �ف �ي��دوا م��ن ه ��ذه ال �ن �ع��م ال�ت��ي
اشتريتموها ق��در اإلم �ك��ان ،أن��ا ض��د رمي
األطعمة إذا فسد نصفها أو ّ
تغير لونها،
فاقطع الجزء الفاسد واستخدمها ،استفد
من كل املوجود لديك من الطعام».
ودع ��ا إل ��ى «ت�ع�ق�ي��م األوان � ��ي ج �ي �دًا ف��ي ه��ذه
ال�ف�ت��رة ،اطبخوا الطعام جيدًا حتى تقتلوا
ك��ل م �ي �ك��روب ،أك �ث��روا م��ن ال �خ��ل وال�ك��رك��م
والعسل والثوم ،واشربوا الكركم والزعفران
والدارسني ،فهذا غذاء صحي».

ألن احتمال اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا هنا
ي��رت �ف��ع ،ف��امل �ح �ج��ور ي �ج��ب أن ي �ح��اف��ظ على
صحته ،خالل فترة األربعة عشر يوما التي
سيمتنع فيها عن التجمعات البشرية.

ه��ل ال��وق��ت متأخر وتحتاج إل��ى وجبة
خفيفة؟

ال ي �ع��د ت �ن��اول األط �ع �م��ة ال�خ�ف�ي�ف��ة أم �رًا
س�ي�ئ��ًا م��ا دم ��ت ت�خ�ت��ار أط�ع�م��ة م�غ��ذي��ة،
وتضع حاجاتك اليومية م��ن السعرات
ال� �ح ��راري ��ة ف ��ي االع� �ت� �ب ��ار .إل �ي ��ك ب�ع��ض
النصائح وفق خبراء التغذية في «مايو
كلينك» ،إلض�ف��اء املتعة على الوجبات
الخفيفة الصحية.
توقف قبل تناول وجبتك الخفيفة

ق�ب��ل ت �ن��اول ال��وج �ب��ات ال�خ�ف�ي�ف��ة ،توقف
واس ��أل نفسك األس�ئ�ل��ة ال�ت��ال�ي��ة :ه��ل أنا
جائع؟ غاضب؟ أشعر بالوحدة؟ متعب؟
هل تتناول الطعام بسبب العواطف؟ هل
تتناول الطعام على غير عادتك؟ إذا كان

تناولك للوجبة الخفيفة لسبب آخر غير
الجوع ،فحاول أن تجرب نشاطًا مختلفًا
ً
ف��ي ال �ب��داي��ة .ف�ك��ر ف��ي ال �ت �ن��زه ق �ل �ي�لا ،أو
التنفس بعمق ل�ث�لاث دق��ائ��ق ،أو زي��ارة
اج�ت�م��اع�ي��ة ق�ص�ي��رة ف��ي ص�ح�ب��ة زميل
العمل.
أم ��ا إذا ك �ن��ت ج��ائ �ع��ًا ب��ال �ف �ع��ل ،ف �ح��اول
ت�ب�س�ي��ط وج�ب�ت��ك ال�خ�ف�ي�ف��ة ب��اس�ت�خ��دام
القائمة التالية:
 - 1الفواكه الطازجة أواملجففة.
 - 2ال �ف ��ول ال �س ��ودان ��ي أو زب� ��دة ال �ف��ول
السوداني.
 - 3م �ق��رم �ش��ات ال �ح �ب��وب ال �ك��ام �ل��ة أو
الحبوب.
 - 4أعواد الخضروات.
 - 5الحمص أو الجنب.

 - 6الزبادي اليوناني العادي.
ً
استخدم هذه األفكار بدال من املكونات
األس ��اس� �ي ��ة ل �ل��وج �ب��ات ال �خ �ف �ي �ف��ة ال �ت��ي
تتناولها:
 - 1ش ��رائ ��ح ال �ت �ف��اح م ��ع زب� ��دة ال�ك��اج��و
والزبيب.
 - 2مقرمشات الحبوب الكاملة مع زبدة
الفول السوداني وشرائح املوز.
 - 3ال�ف��واك��ه أو ال�خ�ض��روات على شكل
ع �ي��دان م��ن خ� �ض ��روات ،م�ث��ل ال�ط�م��اط��م
ذات النوعية الصغيرة مع جنب فيتا ،أو
ال�ف��راول��ة وال�ع�ن��ب ،أو م��زي��ج م��ن الشمام
الذي تفضله.
 - 4خليط من املكسرات ،فواكه مجففة،
حبوب اإلف�ط��ار املصنوعة م��ن الحبوب
الكاملة.
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الحجر

اليت 13

المنزلي

الثقافة في مواجهة «كورونا»

الكارثة كيف تعيد التئام شمل العائلة
تقرير صحافي ،االستحواذ على لقاح الكورونا استئثارًا
لجهود شركة ببلد آخر حرصًا على أولوية عالج مرضى
بالده دون غيرهم .وهكذا نرى التوحش في ازدياد.

مهاب نصر
من النوافذ نصف املفتوحة وم��ن أفاريز الشرفات خرج
س �ك��ان ب�ع��ض ال �ع��واص��م وامل� ��دن األوروب� �ي ��ة امل�ن�ك��وب��ة في
أسبانيا وإيطاليا والنمسا في مشهد يمنح األمل رغم ما
يتضمنه من وجيعة ،أف��راد وأس��ر معزولة بحكم الحجر
ال �ص �ح��ي وح �ظ��ر ال �ت �ج��وال ،ي�ع�ل�ن��ون ف��ي ل�ح�ظ��ة بعينها
تضامنهم وإنسانيتهم جميعًا في مواجهة شبح الوباء،
ّ
ويحيون أطباءهم ومسعفيهم :جنود الصف األول في هذه
الحرب املفتوحة .لكن ثمة مشهدًا آخ��ر هو مشهد الهلع
والتنصل .تحكي ام��رأة آسيوية تقطن العاصمة باريس
وق��ت ظهور وب��اء ك��ورون��ا في مدينة ووه��ان الصينية ما
تعرضت له من إهانة ،تقول« :عندما كنت أستقل حافلة
في باريس ،سمعت إح��دى الراكبات تهمس (بيننا امرأة
صينية هنا ،ستنقل لنا العدوى جميعًا .عليها العودة إلى
بالدها)».
هي الكارثة إذن تكشف وجهي املجتمعات اإلنسانية ،إذ
ثمة وجه آخر بغيض ،وكأن الوباء فرصة إلظهار الضعف
البشري املتمثل في األنانية ،عوض أن يكون عتبة إلعادة
رأب الصدع والتئام العائلة اإلنسانية ،التي فرقها الجشع
�رك .أي دور
واالس�ت�ه�لاك واالس�ت�خ�ف��اف باملصير امل�ش�ت� ّ
للثقافة هنا؟ وكيف يمكنها أن تهيئ فسحة لتعقل الكارثة
وتجاوزها؟

الوعي والتنظيم

توحّ د من جديد
الروائي الكويتي ،مدير دار نشر «الخان» ،خالد النصراهلل
يقول لـ سبقلا:
ال� �ك ��وارث ،إذا م��ا أردن� ��ا أن ن �ج��ري م�س�ح��ًا ت��اري�خ�ي��ًا عن
املعنى السلوكي للمفردة ،هي االختبار الحقيقي لالنتماء
وال �ت��وح��د ،وم��ن زاوي ��ة أخ ��رى تكشف م��دى ج��دي��ة شعب
أو أف��راد تجاه أف�ك��اره��م أو أرض�ه��م ،فالتصدي للكوارث
بأشكالها يعكس م��دى الثقافة التي تشربها ه��ؤالء عبر
زمن محدود ،ألن الكارثة بطبيعة حالها طارئة ،تحدث على
األقل كل عشر سنوات وأخرى ،وأحيانًا قد ال تحدث عبر
قرن بأكمله .الكويت أجدها من ال��دول التي باتت معتادة
ع�ل��ى ال� �ك ��وارث ،ف�ق��د م��ررن��ا ع�ب��ر ال �ت��اري��خ ب��أزم��ات أوب�ئ��ة
وحروب وقحط ونزاعات داخلية وتهديد مستمر ُيشعرنا
ب�ق��رب ال�خ�ط��ر ،صحيح ان األزم ��ة الحالية كشفت بعض
التصرفات التي تنم عن األنانية والفوضوية على األقل
في بدايتها ،لكني ال أستطيع إال أن أعتبرها أقلية بمقابل
أغلبية انتقدت ّ
وأيدت االلتزام بنصائح املختصني واإلذعان
لتوجيهات الدولة بما فيه مصلحة الجميع ،ويظهر هذا من
ثناء العامة ،إذ معروف عن الكويتيني االنتقاد املستمر
لألداء الحكومي في حاالت التقصير.

ال أستطيع أن أق��ول إن لدينا ثقافة ال �ك��وارث ،ه��ذا إق��رار
ك�ب�ي��ر وج � ��ازم ،ل�ك��ن يمكنني أن أق ��ول ان ال�ش�ع��ب أظ�ه��ر
ح��س امل�س��ؤول�ي��ة ع�ن��د ال�ح��اج��ة الحقيقية ،ك�م��ا أن بعض
رج��ال األعمال ب��ادروا بتقديم خدماتهم املادية وتسخير
إم�ك��ان��ات�ه��م ل �ل��دول��ة ،وه �ن��اك أع ��داد ك�ب�ي��رة م��ن املتطوعني
الشباب الذين آثروا أن يقوموا بأي فعل إيجابي ملواجهة
الخطر .لست م��ن األش�خ��اص ال��ذي��ن يتوجهون بالخطب
اإليجابية ،على عكس من ذلك ،فإنني بصفة الروائي أبحث
عن االنكسارات ،ولعل هناك من ّ
تحدث عن أن هذه األزمة
أف��رزت الطائفية والفئوية وغيرهما ،لست مع ه��ذا ال��رأي،
ألنه ما إن استوعب الجميع جدية األمر عادوا الى تنظيم
صفوفهم وتوحدوا من جديد.
الخيار اإلنساني
م��ن جهتها ،تشير الكاتبة وال�ق��اص��ة الكويتية استبرق
أحمد إل��ى م��ا تكشف عنه ال�ك��وارث أحيانًا م��ن استغالل

يتسم بالرعونة مؤججًا الكراهية أو انعدام الثقة ،تقول:
العالم قائم على بالهة أكبر حاليًا ،حيث املبالغة وضعف
ال�ت��رس��ان��ة األخ�لاق�ي��ة ،ل��ذا ف��امل��واج�ه��ات ش�ب��ه ي��وم�ي��ة تجاه
اضطراب أفق البعض ،إذ تطالعنا هستيريا األخبار الزائفة
واملفبركة واملؤججة دون لحظة اللتقاط أنفاسنا في الواقع
أو منصات التواصل االجتماعي.
ه��ذا امل�ك� ّ�ون م��ن م��دع��ي الثقافة وال �ع��وام ل��ه ق��درة متجددة
ع�ل��ى أن ت�ص��دم��ك ون�ف��س ط��وي��ل مل�ع��ارك «ال�ل�اش ��يء» ،في
األح ��داث االستثنائية ت��زداد األم��ور س��وادًا ويتعرى هذا
ً
البعض أكثر ،فيستقوي هذا الخليط مستعمال اإلسلوب
ذات��ه ،ولكنه يستغل «الخوف» ويخترق دون عناء مناعة
األغلبية للتعصب.
تجعلنا ال �ك��وارث ن��رى ب��وض��وح ت��آك��ل العقالنية وال�ط��رح
ال�ه��ادئ ،نعاين تفشي ن��ار الكراهية وليس دخانها الذي
يظهر في األح��وال العادية فقط ،نواجه حقيقة أن الوعي
وامل�ن�ط��ق ال�ل��ذي��ن يقتضيان التعاضد وال�ت�ع��اون م��ن قبل

ك��ل األط �ي��اف ف��ي املجتمع ه�م��ا آخ��ر م��ا ي�ج��ري االل�ت�ف��ات
ً
إليهما .إذ ال ننتبه مطلقًا ال��ى ان ه�ن��اك ف��رق��ًا ه��ائ�لا بني
أن نتساءل عن االحترازات واإلج��راءات ،ونبادر منتقدين
أي تخاذل ومقترحني الحلول ،وبني أن نشكك «متعمدين»
أو «بسذاجة مخجلة» من أجل ظهور إعالمي ،أو نجومية
معينة ،أو شعبوية مقيتة أو شوفينية ساطعة ،ففي األولى
ما يدل على حرية التعبير في التعاطي مع األزم��ات ،وفي
الثانية تقويض للمبادئ وانتقاص من العمل واإلنسانية
في فجاجة سندفع ثمنها جميعا.
ل�ك��ن أل�ي��س ذل��ك م��ا ي��دل أك�ث��ر ع�ل��ى رداءة ال�ع��ال��م؟ إذ ب��ات
حتى الخيار اإلنساني البديهي تتمسك به بعض ال��دول
في التعامل مع وباء كورونا ،فتتجه الى حماية إنسانها
بمهنية واحتراف ،وتنقل خبراتها في املكافحة لضرورة
ان �ح �س��ار ال �ف �ي��روس م ��ن ال �ب �ش��ري��ة ل� ��دول أخ � ��رى ،بينما
يقرر البعض اآلخ��ر احتكار اإلجابة ،أو التضحية بالفئة
الضعيفة ،أو ي�ح��اول رئيس إح��دى ال��دول ،وف��ق تأكيدات

ال �ب��اح �ث��ة وال �ك��ات �ب��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف�ت�ح�ي��ة ال� �ح ��داد تستشهد
بنموذج مواجهة الشعب الكويتي لكارثة «الغزو» وإعادة
تنظيم الصفوف كمثال يجب استذكاره بدال من الشعور
بالخوف واالرتباك تقول:
م��ع صعوبة تحديد مفهوم «ال�ث�ق��اف��ة» اخ�ت��رت عنصري
«الوعي» و«التنظيم» لنركز على آلية «التنبؤ والتحديث»
ال�ت��ي تتماشى م��ع «ال �ك��وارث» ،مستخدمني م�ب��دأ مقارنة
«ال �ن �م��اذج» ،م�ح��ددي��ن ال�ش��ري�ح��ة ال �ت��ي ن�ت�ن��اول�ه��ا ،لنخرج
بمحصل ما .الكويت كنموذج تعرضت لكارثة الغزو وردة
الفعل األول��ى للصدمة كانت الصمت والشعور بالعجز.
باستيعاب امل��وق��ف وب�ح�ل��ول ال �ي��وم ال�ت��ال��ي ع��زز التنظيم
التطوع في مختلف املجاالت فسارت عجلة العمل بشكل
ض� ِ�م��ن أول��وي��ات ال�ح�ي��اة املشتركة ف��ي مجتمع وق��ع تحت
كارثة االحتالل .الوعي الجماعي همش الفردية أو األنانية،
والتنظيم كان مشهدا يوميا عند أفرع الجمعيات واملخابز،
طوابير تمتد س��اع��ات يلتزم فيها املستهلك بقدر
حيث
ُ
محدد من املنتج.
في املسار ذاته ،ورغم جسامة العقوبة ،استطعنا تكوين
ف��رق تطوعية ت��وزع املنشورات للتعريف بساعات حظر
التجولُ ونشر «الوعي» لكيفية وضع الكمامات في حال
لجوء املحتل إلى استخدام الغاز .هذا على مستوى األفراد
أما الحكومة ،وهي في الخارج ،فنسقت مع الداخل ،لتصل
األم��وال إلى الناس وفق قوائم أنشأها متطوعون ملمون
برصد البيانات .لم يقف األم��ر عند السلع االستهالكية
اليومية فقد ق��ام الشباب أيضا بالتواصل م��ع الحكومة
في الخارج إلرسال املعلومات الخاصة مثال بإنتاج النفط
ومصانع البترول وغيره.
«التنظيم» و«التحديث» و«رص��د البيانات» أدوات معرفية
ثقافية مكنت الحكومة الكويتية اليوم من إجراءات احترازية
لم نستوعبها في البدء ،فارتفع صوت الخوف وانتشرت
في وسائل التواصل االجتماعي رسائل مرتبكة ُمربكة.
ربكة كشفت نمط الثقافة املطلوب وضرورة «إعداد» العامة
من الناس لتوقع غير املتوقع وتحفيز «التنبؤ والتخطيط»
ُ
عند املسؤولني .ف��رق االط�ف��اء في بريطانيا تـفاجئنا في
املدرسة الداخلية بصافرة اإلنذار في الرابعة فجرا وسط
الثلوج لضمان تطبيق تمرين الخروج من منطقة الخطر،
أما في اليابان ،حيث الروابط االجتماعية أضعف بكثير
مما عندنا ،فاألنانية أو «الفردية» لم تعرقل شعب استغنى
عن الكالم بالعمل ملواجهة كوارث الزالزل املتكررة.

ً
فيلما ..أبطالها انتصروا على الوباء
لم يقتصر الفن السينمائي على تقديم مشكالت الحياة العصرية وما طرأ
عليها من تحديث متسارع وطغيان للتكنولوجيا ،لكنه تنبأ أحيانا بمخاطر
تهدد الحياة اإلنسانية وتنذر مدنها بالخطر .وعلى غرار األساطير اليونانية تبرز

Contagion

I Am
Legend

1
األحداث
ت��دور ح��ول ف��ي��روس مجهول ينتقل ف��ي ال��ه��واء عبر
اللمس بسرعة ،مما يصيب العالم بالرعب ،ويحاول
األطباء السيطرة على الخراب الذي يعم األرض.

Outbreak

بعد سنوات من قتل الطاعون معظم البشرية ،وتحويل
البقية إلى وحوش ،يكافح الناجي الوحيد في مدينة
نيويورك ببسالة للعثور على عالج بعد نهاية العالم.

Blindness

يكافح أطباء الجيش من أجل العثور على عالج لفيروس
قاتل ينتشر في جميع أنحاء مدينة كاليفورنيا جُ لِب إلى
أميركا من قبل قرد أفريقي.

World
War Z

مسلسل

Containment

9
األحداث
يرصد الفيلم الكارثة التي حلت بالعالم ،حيث انتشر وباء
غريب «كالنار في الهشيم» في جميع أنحاء العالم،
ل ُكل من يمسه هذا الوباء لزومبي.
وحوّ َ

The
Andromeda
Strain

ي َّ
ُسلط الضوء في هذا المسلسل على وباء اندلع في
أتالنتا ،تاركا ً المدينة الكبيرة في الحجر الصحي وأولئك
العالقين في القتال الداخلي من أجل حياتهم.

Carriers

8
األحداث

يعمل فريق من كبار العلماء بشكل سريع في مختبر
سري حديث ،الكتشاف مرض قاتل لمواطني بلدة صغيرة،
ومعرفة كيف يمكن وقف هذه العدوى الفتاكة.

Containment

10
األحداث

تنفجر قنبلة قذرة في لونس أنجلوس ،وتشوش الطرق
السريعة وتطلق سحابة سامة تنشر الذعر والمرض في
المدينة.

7
األحداث

تعاني المدينة من وباء مفاجئ يُصيب سكانها بالعمى
الفوري ،فتضعهم السلطات في مكان وتفرض عليهم
الحجر الصحي.

4
األحداث

شيء غير مرئي ينذر بالخطر ويهدد حياة البشرية ،يجبر
أما ً وطفليها على االختباء خمس سنوات ،بعدها تحاول
األم وطفالها الوصول إلى بر األمان.

6
األحداث

Right at
Your Door

3
األحداث

5
األحداث

Bird Box

2
األحداث

هذه النوعية من األفالم بطولة اإلنسان الفرد في مواجهة الكوارث الغامضة
وانقالبات الطبيعة المجهولة العواقب .وفي ما يلي  12فيلما تناولت أوبئة أو
مخاطر غامضة تهدد المدن وسكانها وكيف تم التغلب عليها:

يهاج��م وب��اء فيروس��ي العال��م ويه��دد البش��رية بالفناء،
وتح��اول مجموع��ة اله��روب بعي��داً ،ولكنه��ا تواج��ه حرب��اً،
تكتشف في نهايتها أن العدو هو الشر داخل اإلنسان.

Inferno

12

11
األحداث
فنان فاشل يستيقظ ليجد شقته مغلقة ،يلجأ إلى
مساعدة جيرانه للحصول على اجابات ،بينما يحيط رجال
يرتدون بدالت الخطر المبنى ويحاولون التحكم بالوضع.

األحداث
عندم��ا يس��تيقظ روبرت النغ��دون في مستش��فى إيطالي
مصابا ً بفقدان الذاكرة ،يتعاون مع الدكتورة سيينا بروكس،
ويجب عليهما التسابق إلحباط مؤامرة عالمية مميتة.
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ّ
كتاب وآراء
جرة قلم

من الذاكرة

أعراس
الهلع تنتصر
على صمت القبور!
خالد أحمد الطراح
يبدو أننا كشعب كويتي بقيادة الحكومة نعيش أعراسًا من الهلع بسبب فيروس
ك��ورون��ا املستجد ،فقد انتقلت الحكومة من مرحلة التكتم وغياب الشفافية في
التواصل مع الشعب الى مرحلة انفجار اعالمي رسمي بعد سياسة اشبه ان تكون
قريبة من صمت القبور!
فاإلعالم س�لاح ذو حدين ،احدهما ايجابي اذا ما تمت إج��ادة استغالله ،واآلخ��ر
سلبي اذا ما غلب عليه االفراط واملبالغة تصريحًا وتدفقًا عشوائيًا ،من دون ادراك
الجانب التدميري اذا ما انحرف مسار الخطاب االعالمي لغويًا وحديثًا وتوقيتًا،
فليس اي مسؤول او حتى صاحب التخصص االعالمي ممكن ان يكون محترفًا
في التصريح والتعامل مع الحدث.
ال شك ان االحتراف يتطلب مهارات اعالمية تنتقي بدقة وسرعة للمفردات والصور
والتوقيت ايضا ،خصوصا في االزم��ات ،فقد سبق لحكومات متعاقبة تسجيل
فشل ذري��ع في خلق مشاركة شعبية في االص�لاح االقتصادي وامل��ال��ي ألسباب
سياسية وثقافية وإعالمية.
فرسالة «تكفون» بالعامية للناطق الرسمي ،تعني التوسل لغويًا ،وهي كلمة تختلف
عن املناشدة بطلب التعاون والتفهم للحدث واستنهاض االرادة الشعبية في وجه
وباء عاملي ..الصني ،بؤرة الوباء ،لم تتعامل بلغة «تكفون» وتتوسل لسكان مدينة
«ووهان» والشعب الصيني ،بل اتخذت اجراءات صارمة وسريعة في فرض حصار
على املدينة وإجراءات وقائية واحترازية منذ اللحظات االولى حتى استقر الوضع
الطبي في الصني أخيرًا.
كشف كورونا عن جانب ايجابي كويتي شعبي  -تطوعي  -وفرق طبية وأمنية ذات
مسؤولية ذاتية فائقة وإج��راءات وقائية ناجحة للغاية ،ولكن ثمة جانبا سياسيا
سلبيا تتحمله الحكومة بالدرجة االولى وكذلك مجلس االمة ،فكال الطرفني تصدعت
خطواتهما وإجراءاتهما ومواقفهما ،فيما غاب عن املشهد صوت رئيس الحكومة
الشيخ صباح الخالد وهو شخص مفوه ..على عكس املشهد السياسي في دول
اخ��رى ،كالظهور املتكرر في بعض دول العالم للرؤساء ورؤس��اء الحكومات كما
حصل من قبل رئيس سنغافورا املتكرر!
ّ
ملزمًا عدم تبرئة الحكومة من مسؤوليتها في التراجع عن قرارات بسرعة نفاذة
اثارت الهلع واالستياء الشعبي.
هل يعقل ان تخضع الحكومة لضغط سياسي لتفتح ابوابها لوافدين باآلالف من
جنسية واحدة وهي تعلم جيدا ان عددا هائال من هؤالء يسكن عشرات منهم في
غرفة واحدة ويعمل املئات منهم بأجر يومي؟!
ه��ل غ ��اب ع �ن��د ال �ح �ك��وم��ة اث ��ر ال�ك�ل�ف��ة امل��ال �ي��ة ل�ل�ض�غ��ط ال �ط �ب��ي وال �ع�ل�اج وال�ف�ح��ص
واالنعكاسات النفسية على الشعب الكويتي والوافدين املعنيني ،نتيجة رفع قرار
ال�ح�ظ��ر ع�ل��ى امل�ن�ف��ذ ال �ج��وي م��ن اج��ل دخ ��ول آالف م�ض��اع�ف��ة ،فيما ح�ض��رت ه��ذه
الحسابات عندنا فقط؟!
فليس الشعب وح��ده اكثر ادراك��ا من ال��وزراء..ال �ف��رق بيننا ان الحكومة خضعت
لالعتبارات السياسية ،بينما العقالء من الشعب ّ
عبروا عن خالص صدق املشاعر
واالح �ت��رام للوافدين املعنيني ،وتمنوا التفهم منهم للوضع ال��ذي تعيشه الكويت
والعالم ايضًا.
عرس هلعي ابتكرته الحكومة اعالميًا بنفس الوقت الذي اضطربت فيه القرارات
السياسية وأث ��رت سلبًا على االم��ن الصحي وال��وق��ائ��ي وب�ع��ض وس��ائ��ل االع�لام
التقليدي وااللكتروني ايضا ..فرسائل الحكومة لم تركز على لغة وقائية وبث روح
الطمأنينة والهدوء اجتماعيًا ،بل العكس تمامًا!
تفضل وزي��ر ال�ت�ج��ارة خالد ال��روض��ان بالظهور على تويتر وس��ط أرف��ف «ال��رز»
لطمأنة الشعب بأننا لسنا مقبلني على املجاعة ،بينما لم تظهر ص��ور تباشير
شحنات الكمامات واملعقمات واألدوية املضادة للفيروسات ،وهي االكثر ضرورة
حتى تاريخ كتابة هذا املقال!
فتح الهلع االعالمي ابواب االفتاء الطبي والتنمر الطائفي املذهبي ضد شركاء في
املجتمع ،حتى اصبحت القيادة لتحرك اعالميًا عفويًا وليس مهنيًا ..من دون ادراك
ان فيروس اليوم سيلد فيروسات في املستقبل وهي معادلة علمية معروفة ،فالعالم
ليس خاليًا من الفيروسات واالعتالل الصحي.
ُ
أغلق املطار بقرار عشوائي ومتأخر بعد قرار غير حصيف باستقبال اآلالف من
الوافدين ،فاإلجراءات الوقائية جاء اهمها متأخرًا بسبب اضطراب القرار السياسي
والخضوع للضغوط محليًا وخارجيًا.
جرى االعالن رسميا عن فتوى وزارة االوقاف بخصوص صالة يوم الجمعة13 ،
مارس  ،2020قبل الصالة تقريبا بأقل من ساعة من نفس اليوم ،وتال ذلك االعالن
ع��ن ق��رار اغ�لاق اب��واب املساجد ،م��ا يؤكد عشوائية ال �ق��رارات الحكومية وال�ت��ردد
لبعض الجهات في الحسم!
***
ه��ل بطاقة الرقابة الصحية التي ت��وزع على القادمني ال��ى الكويت مقصود منها
احتفاظ املسافرين فيها للذكرى ،ام يفترض ان تختم من الصحة الوقائية في
املطار واملراكز الصحية؟!
فبطاقتي ما زالت معي بعد العودة صباح األربعاء  11مارس  ،2020والطبيب كان
ً
موجودًا في املطار ،لكنه بدا مشغوال بجواله بعيدًا عن الكاميرا الحرارية!
اتصلت بطوارئ الصحة ،وفوجئت بعدم إملام املوظف باإلجراءات وسجل الشكوى
من دون أخذ بياناتي والتفاصيل ،فيما كانت مراجعتي للمركز الصحي بال فائدة!
#تكفون_ما_مصخت ..هاشتاق حكومي.

دروس حضارية مصرية

في خطوة مهمة ملواجهة أصحاب االفكار التكفيرية
وامل�ت�ش��ددة ،وال�ت�ص��دي لسمومها ال�ت��ي يبثها ه��ؤالء
امل�غ��ال��ون ف��ي ع�ق��ول األط �ف��ال ف��ي س��ن م�ب�ك��رة ،قامت
وزارة األوق ��اف املصرية امل�س��ؤول��ة ع��ن املساجد في
مصر بالتوسع في افتتاح املدارس القرآنية باملساجد
امل �ص��ري��ة ،وأع �ل �ن��ت ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ع��ن اف �ت �ت��اح 20
م ��درس ��ة ج ��دي ��دة ل�ت�ح�ص�ين ال� �ن ��شء وال �ش �ب��اب «م��ن
فوضى الفتاوى واآلراء الشاذة» ،ليصل عدد املدارس
القرآنية حتى اآلن الى  1170مدرسة قرآنية ..وتؤكد
وزارة االوقاف املصرية أن سعيها الدائم للتوسع في
املدارس القرآنية والعلمية باملساجد ،يستهدف الطلبة
م��ن امل��رح�ل��ة االب�ت��دائ�ي��ة حتى التعليم قبل الجامعي،
والتعليم الجامعي الديني يتم في جامعة األزهر ،وذلك
تحصينا ل�ل�ن��شء م��ن االف �ك��ار ال �ه��دام��ة وتصحيحًا
لألفكار املغلوطة ،فضال عن بناء الشخصية الوطنية
ال��واع �ي��ة ب�ق�ض��اي��ا االم ��ة وااله �ت �م��ام ب�خ��دم��ة االس�ل�ام
ال �ت �س��ام �ح��ي وال � �ق ��رآن ال �ك ��ري ��م ..ك �ل�ام اهلل س�ب�ح��ان��ه
وتعالى...
ونحن سعدنا بهذا الخبر ونهنئ اخواننا في جمهورية
مصر العربية على قيادتها لألجهزة الوقفية ،وعلى

رأسها وزارة االوقاف ،متمنني من حكومتنا الرشيدة
االقتداء بتلك السيرة والسلوك ..حيث سلمت وزارة
أوقافنا منذ سنوات ألكبر تيارين دينيني متشددين
(س �ل��ف – اخ� � ��وان) ،ورأي �ن ��ا ون� ��رى ك��ل ي ��وم ونلمس
تراجع الفكر االسالمي التسامحي ،وانتشار الفساد
واملحسوبية في أوساط مجتمعنا ،بما فيها الهيئات
الحكومية الدينية ،والكثير من الهيئات والصناديق
املرخصة وغ�ي��ر املرخصة واملتسترة بستار الدين
االس�لام��ي وال�ب��اث��ة لفكرها وأدب�ي��ات�ه��ا ب�ين ناشئينا
وشبابنا ،ربما من دون أن يعي مسؤولونا خطورة
ذلك على املدى البعيد ؟!!
***
الخبر الثاني ال��ذي أسعدني كذلك ت��م ف��ي جمهورية
م �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ه ��و اف �ت �ت��اح «م �ع �ب��د ال �ي��اه��و ه��ان�ب��ي
ال �ي �ه��ودي» ف��ي وس��ط االس �ك �ن��دري��ة ،بتكلفة دفعتها
الحكومة امل�ص��ري��ة لترميمه بلغت  65مليون جنيه
مصري ..وهذا املعبد يعتبر من أقدم املعابد اليهودية
ف ��ي م �ص��ر ،ش �ي��دت��ه ال �ج��ال �ي��ة ال �ي �ه��ودي��ة ع� ��ام 1354
م � �ي �ل�ادي ..وت� �ع ��رض امل �ع �ب��د ل �ل �ت��دم �ي��ر ع �ن��دم��ا غ��زت
فرنسا مصر بقيادة نابليون بونابرت ع��ام ،1798

«كورونا» ..وداعاً
ه��ذا الكائن املتناهي الصغر س��اوى بني الجميع،
م��ن ب��اب أم�ي��رك��ا إل��ى ب��اب ال�خ�لاف��ة ،م ��رورا ببقية
ُ
األب� ��واب ال�ت��ي ش��رع��ت الق�ت�ن��اص ال �ف��رص ،أعتقد
ّ
أن��ه م��ن املعيب أال نتعلم م��ن ال�ت�ج��ارب اإلنسانية
ُ
ال�س��اب�ق��ة وال�ق��ري�ب��ة ال�ع�ه��د ،ت ��رى أل��م تتعلموا من
س��ارس وج�ن��ون البقر وووو..؟ أل��م تقل لكم هذه
الكوارث تضامنوا أيها البشر؟ ّ
فعلوا إنسانيتكم..
ولكن لم ّ
تفعلوها أبدًا.
في الحرب العاملية الثانية ،قرر هتلر معاقبة ثالثة
ض�ب��اط خ��ال�ف��وا أوام� ��ره ،ف��وض��ع ك��ل واح � ٍ�د منهم
في زنزانة وأخبرهم أنه سوف يتسرب الغاز إلى
ك��ل زن��زان��ة وس ��وف ي �ك��ون ك��ل واح ��د م�ن�ه��م بعد
ست ساعات في خبر ك��ان ..وبعد أرب��ع ساعات
عاد هتلر ليتفقد الضباط فوجد اثنني منهم قد
م��ات��ا وال�ث��ال��ث يلفظ أن�ف��اس��ه األخ �ي��رة .وال��واق��ع أن
موضوع الغاز كان مجرد خدعة نفسية ،فال غاز
والهم يحزنون ،وقد اتضح أن فكرة الغاز جعلت
أجسامهم تفرز هرمونات تؤثر سلبًا على القلب
وتبدأ بإماتة الجسم ،فالخوف يقتل العقول ،وأنا
أق��ول تفاءلوا خيرًا ،فبالنسبة لتصنيف فيروس

بعدما شيد بونابرت حصن «كريتبان» مكانه ،ليعاد
تشييده م��رة أخ ��رى ع��ام  1830ف��ي ع�ه��د ال�خ��دي��وي
عباس حلمي األول وال��ي مصر حينذاك ..وال��ذي زاد
مساحته لتصل الى  4200متر مربع ،ويتسع لحوالي
 700مصل ومصلية ،خصص الدور األرضي للرجال
والدور السفلي للنساء ..واملعبد تعرض لالنهيار عام
 ،2016ليعاد ترميمه وافتتاحه الشهر املاضي..
وأنا أتمنى أن نتعلم من درس التسامح املصري هذا
مع كل االدي��ان ،بما فيها الدين اليهودي ،الن هذا هو
ما بني عليه االسالم ،وال أستطيع أن أنسى ما حييت
خضوع الحكومة في الثمانينات من القرن املاضي،
في تعديل قانون الجنسية الكويتية بحيث ال يحصل
عليها إال مسلم!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

تحت المجهر

فخري هاشم السيد رجب
كورونا كوباء عاملي ألن منظمة الصحة العاملية
تتبع التعريفات العاملية املتفق عليها ،أي في حالة
انتقال العدوى إلى عدة مناطق في العالم يصبح
ُ
املرض وباء عامليًا ،وعدد الحاالت املشخصة حتى
اليوم  ١٥٧ألف حالة ،ونسبة الوفيات لم تتجاوز
س �ت��ة آالف ،ق��د ي �ك��ون ع ��دد امل �ص��اب�ين ب��امل�لاي�ين
ُ
وشفيوا من الحالة ألنهم خارج التغطية فعال ،فلو
كانت اإلنفلونزا مستعصية إلى هذا الحد ،لكان
العدد باملاليني ونحن نقترب من إتمام الشهرين
على ظ�ه��وره ،وللتذكير ف��ي ع��ام  ١٩١٨انتشرت
اإلنفلونزا األسبانية وأخ��ذت معها أكثر من ٥٠
مليون شخص في فترة وجيزة ،فال تخافوا وال
تتأثروا باألخبار ..ضعوا أنفسكم في عناية اهلل،
فمهما أوتينا من علمه ،فسيبقى قليال.

من الماللة

لعلها خيرة
ب�ق��در م��ا سببته العطلة اإلج �ب��اري��ة م��ن الحجر
االح �ت��رازي م��ن ه��رج وم ��رج ب�ين م��ن ه��و خائف
من فيروس كورونا ،وبني من هو فرح بالعطلة
االع�ت��راض�ي��ة ،غير مكترث مل��ا ي�ح��دث ،فقد أدت
ال� �ق ��رارات ال �ت��ي ات �خ��ذت ،م��ن إغ�ل�اق ال�ص��ال��ون��ات
واألندية وخالفه ،إلى توقف الحركة في البالد.
تقول إح��داه��ن :تصدقني ه��ذه املحنة ه��ي منحة
م��ن اهلل أن نجتمع م��ع أه�ل�ن��ا ف��ي داخ ��ل ال�ب�ي��ت،
لقد توفر لي وقت أن اجتمع مع زوج��ي وأبنائي
وقتا أطول ونأكل كل الوجبات مع بعضنا ،وأن
نتسامر ونضحك ،بسبب أننا التزمنا الحجر
املنزلي كما طلبت منا الجهات املختصة أال نخرج
إال لضرورة ،طلبت من أبنائي أن نقوم بتنظيف
غ� ��رف امل� �ن ��زل ،ح �ي��ث ن �ق ��وم ب��ال �ت �ع �ق �ي��م ،وك��ذل��ك
التخلص مما هو زائد عن حاجاتنا ،خصوصا
أن هذا الوقت وقت تغيير املالبس من الشتاء إلى
الصيف ،وفعال كانت روح الجماعة تسود بيننا
والتعاون ،وفعال التجربة رائعة ،بذلنا جهدا رائعا
في التنظيف والتعقيم ،ولهذا نقول لعلها خيرة.
أما االخرى التي أبلغتني عبر الهاتف عن التزاحم
ع �ل��ى ال�ج�م�ع�ي��ات وامل �خ��اب��ز وم �ح �ط��ات ال�ب�ن��زي��ن
وخ�ل�اف ��ه ،ع �ن��دم��ا ات �خ ��ذت ال ��دول ��ة ق� ��رار ال�ع�ط�ل��ة،
فتقول تعجبت من هذا التدافع وكل منهم يريد
أخ��ذ امل��زي��د ،نظرت إليهم وأن��ا أق��ول إن ه��ؤالء لم
ّ
يكونوا داخل الكويت ّأيام الغزو ،لقد كنا من دون
وف��ي بلد مغلق ال تصل إلينا بضائع،
حكومةِ ،

علي أحمد البغلي

موضي المفتاح
وهناك لص كبير ينهب البلد وخيراتها صباح
م �س��اء ،ورغ ��م ذل��ك امل �خ��زون االس�ت��رات�ي�ج��ي في
ال�ج�م�ع�ي��ات واألس � ��واق امل��رك��زي��ة ك�ف��ان��ا .ك�م��ا أن��ه
أش�ب��ع ج�ن��ود ال �غ��در خ�ل�ال ف�ت��رة ال �غ��زو ال�ع��راق��ي
وبعده ملدة  3أشهر أخرى.
ل�ق��د م ��رت ع�ل��ى ب �ل��دي أزم� ��ات ك�ث�ي��رة م�ث��ل سنة
الطبعة والطاعون والجدري ،وأقواها سنة الخيانة
والغدر عام  1990سنه الغزو .وكلما زادت املحن،
خ��رج��ت م �ع��ادن أه��ل وط�ن��ي ف��ي االل�ت�ف��اف ح��ول
ال��وط��ن ،فعندما ق��رر ال�غ��ادر ص��دام غ��زو الكويت
اعتقد أن ه��ذا الشعب امل��رف��ه امل��دل��ل ال يستطيع
أن ي��واج��ه ج�ن��وده ،وأن ه��ذا التناحر ب�ين طبقات
املجتمع ال�ت��ي خيل ل��ه أن�ه��ا نقطة الضعف التي
يدخل منها عليهم ليفرقهم ،لكنه تفاجأ باللحمة
بني كل الفئات من اول لحظة ،لم يكن هناك سني
وال شيعي وال بدوي وال حضري وال بدون ،الكل
هم أبناء هذا الوطن وجنوده ،لهذا لن تستفيد تلك
األصوات النشاز بأن تضرب الوحدة الوطنية ألن
الوطن فوق الجميع.
وم �ض��ة :األزم� ��ات ت�خ��رج ل�ن��ا امل �ع��ادن الحقيقية،
فشكرا لكل يد ساهمت في تخطي هذه األزم��ة،
ولتكن املحن هي منحة من اهلل لنا لنتوقف مع
أنفسنا ونرى الجانب اإليجابي منها.

نجحت الحكومة
بجدارة

أ.د .بهيجة بهبهاني
الكويتيون  -حكومة وشعبا  -نجحوا ،واثبتت الحكومة
الكويتية جدارتها وقوتها في ادارة االزمة العاملية املتمثلة
بانتشار فيروس كورونا املستجد وتسببه بوفاة اآلالف
من البشر في ارجاء العالم ومنها انتشر في دولة الكويت.
وق��د أعلنت منظمة الصحة العاملية أن« :ك��ورون��ا أصبح
وب��اء ع��امل�ي��ا ،ودع��ت دول ال�ع��ال��م الت�خ��اذ إج� ��راءات عاجلة
وحاسمة» .وقد بذل ال��وزراء في الحكومة برئاسة الشيخ
صباح الخالد  -وبصورة خاصة كل من وزير الخارجية
ال �ش �ي��خ اح �م ��د ن ��اص ��ر امل �ح �م��د ووزي� � ��ر ال �ص �ح��ة ال�ش�ي��خ
ال��دك �ت��ور ب��اس��ل ال�ص�ب��اح ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ان��س ال�ص��ال��ح
ووزير التجارة خالد الروضان  -جهودا جبارة وبمتابعة
شخصية منهم على مدار اليوم ،وذلك بالتعاون والتنسيق
م��ع جميع ال�ع��ام�ل�ين ف��ي امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة املكلفني
رسميا بإدارتها .وقد حصلت الكويت على اإلش��ادة من
منظمة الصحة العاملية للتدابير التي قامت باتخاذها في
البالد للسيطرة على الفيروس ،كما ان الجهود التي تبذلها
الكوادر الطبية في الظروف الحالية تؤكد كفاءتهم وبالتالي
قدرتهم على محاربة الفيروس وال�ح��د م��ن انتشاره في
ال �ب�لاد ب ��اإلج ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة ال �ص��ارم��ة ،وب��ال�ت��ال��ي حماية
املواطنني واملقيمني من االصابة باملرض ،وقامت الحكومة
بتوفير امل��واد الطبية والتموينية ال�ض��روري��ة لكل قاطني
دولة الكويت ،خصوصا العائدين من السفر من املناطق
املوبوءة باملرض ،حيث تم اعداد مواقع ايواء راقية لهم مثل
الفنادق والشاليهات لحجزهم مل��دة اسبوعني للتأكد من
خلوهم من امل��رض .ولقد ق��ام العديد من تجار الكويت -
من جميع الفئات املجتمعية  -بالتبرع بماليني الدنانير
للمساهمة ف��ي دع��م االج ��راءات االح�ت��رازي��ة م��ن الفيروس
التي تقوم بها الحكومة ،وق��ام تجار اخ��رون بتخصيص
م�م�ت�ل�ك��ات�ه��م م ��ن دور ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة وال �ش��ال �ي �ه��ات
لتوفير املزيد من مراكز الحجز الصحي إلي��واء املشتبه
بإصابتهم باملرض ،وقام اخرون بتوفير الوجبات الغذائية
للمحتجزين .كما تطوع الشباب الكويتي  -اناثا وذك��ورا
– ل�ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات وم �س��اع��دة امل��واط �ن�ين ب �ه��ذه امل��واق��ع
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى اح�ت�ي��اج��ات�ه��م االس��اس �ي��ة ،ك�م��ا ت�ط��وع��وا
لتنظيف وتعقيم الجمعيات التعاونية ومواقف السيارات.
وقد حرصت حكومتنا الرشيدة على التعامل بكل شفافية
ومصداقية منذ بداية هذه األزمة العاملية واصبح لكل جهة
حكومية م��وق��ع بشبكة امل�ع�ل��وم��ات ل�ي�ت��واص��ل امل��واط�ن��ون
معها للحصول على معلومات صحيحة عن مدى انتشار
ال�ف�ي��روس .لقد نجحت حكومتنا ال��رش�ي��دة ف��ي مكافحة
انتشار ال�ف�ي��روس القاتل بجهودها الكبيرة واج��راءات�ه��ا
الحازمة مما بث الطمأنينة في نفوس املواطنني واملقيمني،
واما بالنسبة ملجلس االمة فالطعن في امليت حرام!

وقفات كورونية
تناولت في مقال سابق مالمح معركتنا اإلعالمية مع كورونا
في الكويت ،مثنيًا على الجهود الحكومية الشفافة بهذا الشأن،
ومتطرقًا الى بعض الوقفات اإلعالمية لتعزيز نقاط قوتها،
وت�ح�س�ين ج��وان�ب�ه��ا األخ� ��رى .وال�ح�ق�ي�ق��ة أن��ي س �ع��دت ب��رؤي��ة
الكثير من األفكار تخرج إلى النور ،كمقترح مركز االتصال
املوحد ،وتعدد لغات الحمالت التوعوية ،واستحداث املنصات
اإللكترونية للتطوع وغ�ي��ره��ا .وم��ع ّ
تقدمنا ف��ي ه��ذه املعركة
اإلع�لام�ي��ة ،نقف ال�ي��وم عند  3وق�ف��ات أخ��رى مستحقة ،هي:
منصة ك��ورون��ا الرسمية ،وم �ب��ادرات املسؤولية االجتماعية
للشركات ،والتحركات املجتمعية.
بداية ،أعلن الجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ،بالتعاون
مع مركز التواصل الحكومي ،عن إطالق موقع رسمي ملتابعة
ح��االت ك��ورون��ا املستجدة  ،corona.e.gov.kwوي�ض��م هذا
املوقع ،ال��ذي ب��ادر ببرمجته الشاب الكويتي عبداهلل النصف

مشكورًا ،رسومات بيانية وأرقامًا لحظية للحاالت بمختلف
أحوالها .وفي خضم هذا التسارع في األح��داث ،بات مهمًا أن
ً
يضم ه��ذا امل��وق��ع تسلسال زمنيًا ألرش�ف��ة ع�ش��رات ال�ق��رارات
االستثنائية وتصنيفها بشكل ُيسهل الرجوع إليها ومعرفة
مدى صالحيتها من عدمه ،مثل قرار إغالق املراكز التجارية
والصالونات واملدارس وغيرها من قرارات تمس حياة املواطن
والتجار على حد سواء .كما يمكن استثمار املركز اإلعالمي
فيه لتغطية جهود مختلف الجهات الحكومية في هذا الشأن.
النقطة األخ ��رى ،ه��ي ت��وال��ي م �ب��ادرات املسؤولية االجتماعية
لشركاتنا الوطنية ،وه��ي بالفعل مدعاة للفخر ،فتارة يضع
أحدهم خدمات مركزه الطبي في خدمة الدولة ،وت��ارة أخرى
ّ
تتبرع إح��دى الشركات بمنتجاتها للعاملني واملتطوعني في
الخطوط األمامية .وإن كان هذا ليس مستغربًا ومشكورًا ،فإنه
من واج��ب الحكومة اليوم تنظيم هذه العطاءات واستثمارها

سعد عبدالله الربيعان
@S_alrubaiaan

ألغراض محددة ،وذلك في سياق موافقة مجلس الوزراء على
إنشاء صندوق مؤقت لتلقي املساهمات النقدية املقدمة من
مختلف املؤسسات والشركات واألفراد لدعم جهود الحكومة
في مواجهة انتشار فيروس كورونا .ولعل الطريقة األمثل هي
باستثمار املنصة الرسمية امل��ذك��ورة أع�لاه بوضع املجاالت
ال�ت��ي تتطلب ت�ب��رع��ات عينية أو م��ادي��ة وب�ي��ان نسب تحقيق
الهدف املادي بدل التبرعات املفتوحة ،وذلك على غرار املشاريع

الخيرية أو ال��ري��ادي��ة التي ي�ش��ارك ف��ي دعمها املجتمع .وه��ذا
مفهوم متعارف عليه في ري��ادة األعمال والعمل االجتماعي
تحت مسمى الحشد التمويلي (.)Crowd Funding
وأخ �ي �رًا ،ت��زاي��دت ال�ت�ح��رك��ات املجتمعية لتقديم م��ا ت�ج��ود به
أن�ف�س�ه��م م��ن أع �م��ال وخ �ب ��رات ب��أش �ك��ال ع� ��دة ،م�ث��ل امل�ق��اط��ع
ال�ت��وع��وي��ة امل �ص��ورة ،وتفعيل ال��وس��وم وال�ب��رام��ج التلفزيونية
ال�خ��اص��ة وغ�ي��ره��ا ال�ك�ث�ي��ر ،ول�ع��ل ه��ذه امل�س��أل��ة ك��ذل��ك تحتاج
إلى استثمار من هيئة الشباب وبرنامج كفو التابع للديوان
األميري ،بحيث يتم تحقيق االنتشار املجدي من ورائها ،ال
سيما أننا قد نحتاج في القادم من األي��ام إلى محتوى مفيد
وم�م�ت��ع م��ن ه��ذه امل�ن�ص��ات خ�ل�ال وج ��ود ال �ن��اس ف��ي بيوتهم
وتململهم من كثرة الرسائل التحذيرية املتكررة.
هي مرحلة عابرة وستعود املياه ملجاريها بإذن اهلل ..وعسى
اهلل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

15 اقتصاد
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منطقة الفنيطيس
أرض فضاء  400م

2

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

شارع واحد  -داخلي

KD 280,000

الخميس  24رجب  1441هـ •  19مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16743

تجار يواجهون اإلفالس ..وآخرون غير قادرين على الصمود كثيراً

قطاع التجزئة في عين العاصفة العاتية
¶ إيراداته تقدر بـ  4.6مليارات دينار سنوياً ..ويلعب دوراً مهما ً في التوظيف
بين ليلة وضحاها وجد قطاع التجزئة وأصحاب المحال التجارية
في الكويت أنفسهم في كابوس ومأزق كبير غير مسبوق ولم
يتوقعوا ان تصيبهم أزمة كورونا بالصميم نتيجة نقص وشح
اإليرادات أو فقدانها بالكامل بعد قرار الحكومة باغالق األسواق
والمجمعات التجارية على خلفية المخاوف المتعلقة بانتشار
وتفشي فيروس كورونا ،مع استمرار التكاليف التشغيلية
وأجورالعمال والدفع للموردين وارتباط بعضهم بقروض
وتسهيالت تمويلية وبنكية.
سبقلا استطلعت آراء مجموعة من أصحاب المتاجر لتسلط
الضوء على تداعيات قرار إغالق المجمعات التجارية ضمن
االجراءات الحكومية لمواجهة االزمة الصحية المستجدة على
العالم واحتواء تفشي الفيروس في البالد ،ويقدر حجم مبيعات
قطاع التجزئة سنو ًيا بـحوالي  4.6مليارات دينار ( 15مليار دوالر)،
بحسب شركة يورو مونيتر المتخصصة باألبحاث السوقية الدولية،
وأصبح القطاع يعيش اسوأ حاالته والمتوقع له ان يتأثر سلباً على
نطاق واسع في الفترة المقبلة.
سعد الشيتي
م�ج�م��وع��ة م��ن أص �ح��اب االع �م��ال الكويتيني
اك ��دوا ل�ـ سبقلا ،ان اآلالم االق�ت�ص��ادي��ة التي
ت��رت �ف��ع ي ��وم ��ا ب �ع��د ي� ��وم ل �ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا
على قطاع التجزئة الكويتي كبيرة جدا مع
اس�ت�م��رار إغ�ل�اق محالهم ال�ت�ج��اري��ة وت��وق��ف
إي ��رادات� �ه ��م ال �ي��وم �ي��ة واس� �ت� �م ��رار ت�ك��ال�ي�ف�ه��م
التشغيلية .وشددوا على ان توقف اإليرادات
واس �ت �م��رار ال�ت�ك��ال�ي��ف ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة س�ي��دخ��ل
ب �ع��ض اص � �ح ��اب األع � �م� ��ال ف ��ي دوام � � ��ة وق��د
ي�ع��رض ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر م��ن (ص�غ��ار ال�ت�ج��ار)
ل�ل�إف�ل�اس خ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل�ق�ب�ل��ة ف��ي ح��ال
استمرار فترة اإلغالق.
وأف � � ��ادوا ب ��ان ت �ج��ارة ال �ت �ج��زئ��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
فقدت فعليا كل مبيعاتها وايراداتها بسبب
ازم��ة ف�ي��روس ك��ورون��ا وق��رار إغ�لاق املتاجر،
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي ت �س �ت �م��ر ف �ي ��ه ال �ت �ك��ال �ي��ف
م��ن اي� �ج ��ارات م �ع ��ارض ،ح �ي��ث ه �ن��اك بعض
امل�ج�م�ع��ات واألس � ��واق ل��م تعلن ال��ى االن عن
اعفاء املؤجرين من القيمة االيجارية ،اضافة
ال� ��ى اس� �ت� �م ��رار اي � �ج� ��ارات امل � �خ� ��ازن ،واج� ��ور
ال �ع �م��ال ،وال �ف��وات �ي��ر م ��ن ك �ه��رب��اء وإن �ت��رن��ت
وصيانة وغيرها من املستلزمات واملصاريف
الثابتة ،فلذلك هي بحاجة ملدفوعات مباشرة
ملنع تعثرها وإفالسها.
وتابعوا :ان قطاع التجزئة واملحال التجارية
ب �ح��اج��ة ال� ��ى ض �م��ان��ات م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ل�ك��ي
ال ت�ت�ع�ث��ر ب��امل�س�ت�ق�ب��ل ال �ق��ري��ب وت�ح�م��ل على
ك��اه �ل �ه��ا اع� �ب ��اء وال � �ت ��زام ��ات ك �ب �ي��رة س�ت�ج��د
نفسها عاجزة عن سدادها ووفائها.
وب �ي �ن��وا ان ال��وض��ع م�ت��وت��ر ل�ل�غ��اي��ة واألم ��ور

غ �ي��ر واض �ح ��ة ،ف �ه��م أم� ��ام ال �ت��زام��ات ش�ه��ري��ة
ك� �ب� �ي ��رة ،ف� ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا ت ��أم�ي�ن االي� � �ج � ��ارات
وروات � � � ��ب امل ��وظ� �ف�ي�ن ،الف� �ت�ي�ن ال � ��ى ان ه �ن��اك
نسبة م��ن اص�ح��اب االع �م��ال الصغيرة ق��د ال
يملكون السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتهم،
ونتيجة لذلك فمن املتوقع ان يفقد العديد من
املوظفني في هذه املتاجر وظائفهم او جزءًا
من دخلهم بسبب خفض مرتباتهم الشهرية،
خصوصا إذا استمر اإلغالق.
ول �ف �ت��وا ال ��ى ان اص �ح ��اب امل �ح ��ال ال�ت�ج��اري��ة
بالقدر الذي يتطلعون فيه الى عودة أعمالهم
باألسابيع املقبلة ،اال أن هناك تخوفا وأيضًا
عدم يقني بشأن التأثيرات األوس��ع لفيروس
ك ��ورون ��ا ع �ل��ى األس � � ��واق وال � �ق ��وة ال �ش��رائ �ي��ة
وأول ��وي ��ات امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ب��ال �ش��راء واإلن �ف��اق.
فعادات املستهلكني قد تتغير ويركز الناس
ً
أكثر على القيمة ،ب��دال من اإلن�ف��اق واإلف��راط
في شراء السلع الكمالية.
وح ��ول م��ا اذا ك��ان ب��اإلم�ك��ان ت�ع��وي��ض ج��زء
م��ن املبيعات م��ن خ�لال اإلن�ت��رن��ت او مواقع
التواصل االجتماعي ،فقد أجمعوا على ان
املبيعات عبر اإلنترنت او مواقع التواصل
االج�ت�م��اع��ي ل��م تكن بالسابق تشكل نسبا
ك �ب �ي��رة م��ن م�ب�ي�ع��ات�ه��م ال �ي��وم �ي��ة ،وم ��ع ذل��ك
ه��ي االخ ��رى ت��راج�ع��ت بشكل ك�ب�ي��ر ،فهناك
عزوف كبير من املستهلكني للشراء والطلب
ألسباب عديدة ،منها املزاج العام والتخوف
م��ن خدمة التوصيل .وأض��اف��وا ان��ه م��ن قبل
ق��رار الحكومة باغالق االس��واق واملجمعات
ال�ت�ج��اري��ة وم��ع ب��داي��ة ظ�ه��ور أزم ��ة ك��ورون��ا
ت ��راج� �ع ��ت ال � �ق� ��وة ال� �ش ��رائ� �ي ��ة ب �ش �ك��ل ك�ب�ي��ر
ومخيف في قطاع التجزئة بنسب وصلت

إغالق المتاجر تسبب
بفقدان اإليرادات ..والتكاليف
التشغيلية مستمرة!
توقعات بفقدان وظائف
وخفض مرتبات إذا استمر
اإلغالق بعد مارس

المجمعات تفتقد روادها ..والتجار يتوقون إلى فترة ما قبل األزمة!

ال��ى  70في املئة في بعض االس��واق ،فهناك
ع��زوف كبير م��ن املستهلكني ل�ل�ش��راء خالل
األزمة.

إجراءات إنقاذية
وش ��دد م��راق�ب��ون وخ �ب��راء اق�ت�ص��ادي��ون على
ض ��رورة تبني ال�ح�ك��وم��ة إلج� ��راءات ان�ق��اذي��ة
ف��وري��ة لقطاع التجزئة ال��ذي يساهم بنسبة
كبيرة في الناتج املحلي اإلجمالي للكويت،
تشمل تقديم م�س��اع��دات وتسهيالت مالية،
خ �ص��وص��ا ل �ل �م��ؤس �س��ات ال �ص �غ �ي ��رة ،وه��ي

األكثر هشاشة في الظرف الراهن ،وتفضيلها
على قطاعات اخرى.
وق��ال��وا :ه�ن��اك ال �ي��وم ق��وة ق��اه��رة أث ��رت على
اصحاب املحال التجارية وستجعل بعضهم
يتعثرون في س��داد التزاماتهم من ايجارات
وروات� ��ب وت�س��دي��د قيمة ب�ض��ائ�ع�ه��م .اض��اف��ة
الى ان بعضهم عليه التزامات تجاه البنوك
او جهات تمويلية اخ��رى ،موضحني ان هذا
التعثر اذا ما حصل لبعض اصحاب االعمال
فستكون له تبعات اقتصادية سلبية عديدة،
خصوصا اذا م��ا ك��ان ع��دد املتعثرين كبيرًا،

المتاجر الصغيرة تصرخ !

أف��ادت مصادر تجارية بأن هناك أع��دادًا كبيرة من فئة صغار التجار ،تعتمد طبيعة اعمالها على
املبيعات اليومية؛ اذ ان ارقام تعامالتها ال تتجاوز مئات الدنانير في اليوم الواحد ،وتعتبر هذه الفئة
ّ
من بني األكثر تضررًا ،خصوصا انها ال تملك السيولة الالزمة التي تمكنها من الصمود لحني انفراج
األزمة .واشارت املصادر الى ان هذه الفئة من التجار ابلغت موظفيها أنها غير قادرة على دفع راتب
شهر مارس الجاري ،فال التاجر قادر على الصمود ،وال حيلة للموظفني الذين يواجهون خطر فقدان
وظائفهم ورواتبهم في أي لحظة.

اإلعفاء من اإليجار
سألت سبقلا مصادر قانونية حول ما اذا كان أصحاب املحال التجارية ملزمني بسداد القيمة االيجارية
ملالك العقار ،فقالت املصادر انه نظرا الى الظروف االستثنائية ،وق��رار الدولة بغلق املحال وع��دم انتفاع
املؤجر بالعني املؤجرة يكون له الحق بفسخ العقد او انقاص القيمة االيجارية باألزمات .واضافوا ان املادة
الرابعة من قانون اإليجارات رقم  35لسنة  1978في شأن ايجار العقارات نصت على أن «اإليجار عقد
يلتزم املؤجر بمقتضاه أن يمكن املستأجر من االنتفاع بعني معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم» ،كما
تنص امل��ادة  581من القانون على أنه «إذا ترتب على عمل صدر عن السلطة العامة في ح��دود القانون
نقص كبير في انتفاع املستأجر ،جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة ،ما لم يكن عمل السلطة
لسبب يعزى إليه» .واشارت املصادر القانونية الى امكانية ّ
توصل التجار الى اتفاقيات ترضي الطرفني،
خصوصا ان االزمة صحية عاملية ،وفرضت ظروفًا قاهرة على الجميع من دون استثناء.

ول �ف �ت ��وا ال� ��ى ان ق �ط ��اع ال �ت �ج��زئ��ة س�ي�ج�ت��از
ت�ل��ك ال �ظ��روف وس�ي�خ��رج ال �ن��اس م��رة أخ��رى
ل�ل��أس� ��واق ع �ن��دم��ا ي �ت��م ال �س �م ��اح ل� �ه ��م ،ل�ك��ن
بعض اص�ح��اب االع�م��ال ق��د ال يصلون لذلك
ال�ح�ين وس�ي�ك��ون��ون ق��د خ��رج��وا م��ن ال�س��وق،
موضحني ان الخسائر كبيرة جدًا ،وستخرج
ب�ع��ض ال �ت �ج��ار م��ن ال �س��وق ،خ�ص��وص��ًا ممن
ال يمتلكون امل�ل�اءة امل��ال�ي��ة ال�ك��اف�ي��ة لتجاوز
األزمة.
ودعوا أصحاب العقار الى ان ّ
يقدموا بعض
ال �ت �ض�ح�ي��ات ،ل�ي�ح��اف��ظ ب�ع��ض امل�س�ت��أج��ري��ن
على أماكنهم؛ فهناك متاجر مرتبطة بأذهان
الكثيرين من املستهلكني منذ سنوات طويلة
ال نرغب في خروجها من السوق.
وت ��اب� �ع ��وا ان ت� �ج ��ار ال �ت �ج��زئ��ة ب��امل �ج �م �ع��ات
ال �ت �ج��اري��ة واألس � � ��واق ال ��ذي ��ن ي �ع�م�ل��ون على
ّ
يتمكنون م��ن ّ
تحمل
ه��وام��ش ضئيلة ق��د ال
ف �ت��رة اإلغ �ل�اق او ت�م��دي��ده��ا ،ف�ه�ن��اك ع�ش��رات
من تجار التجزئة يعانون ،وهم بحاجة الى
مساعدة وانقاذ ،سواء من اصحاب العقار او
الحكومة ،وإال فسنراهم يتساقطون.
وق ��ال ��وا :مل�س�ن��ا خ�ل�ال األي� ��ام امل��اض�ي��ة نتائج
ج �ي ��دة وش� ��راك� ��ات اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ب�ي�ن م�ل�اك
ب�ع��ض امل�ج�م�ع��ات وت �ج��ار ال�ت�ج��زئ��ة ،م�ث��ل ما
قدمته مجموعة تمدين من تخفيض وإعفاء
من اإليجارات ،وكذلك شركة املباني الكويتية
املالكة ملجمع أفنيوز التي قدمت تخفيضات
وإع�ف��اءات من رس��وم االنتفاع ،واض��اف��وا في
ّ
ّ
تتحمل
حال تعثر هذا القطاع فإن البنوك لن
املخاطر ،وبالتالي لن تنقذهم من اإلف�لاس،
ف �ه��م ب ��ذل ��ك ب �ح��اج��ة م ��اس ��ة إل� ��ى م �س��اع��دات
وضمانات من الحكومة قبل فوات األوان.

مخاوف «كورونا»
غ ّيرت مفاهيم االستهالك..
ومعها تبدلت أولويات
المستهلكين
مطالبات بإجراءات إنقاذية
للقطاع التجاري والحفاظ
على مساهمته في الناتج
سيخرج أصحاب أعمال
من السوق ممن ال يمتلكون
المالءة المالية الكافية
لتجاوز األزمة
التجار بحاجة لمساعدة أصحاب
العقار عبر حوافز وإعفاءات
مثلما فعلت «المباني»
و«تمدين»
أوضاع المؤسسات الصغيرة
أكثر هشاشة في الظرف
الراهن ..ويجب تفضيلها
على قطاعات أخرى

«الموظفون في بيوتهم ..والطبخ المنزلي ينتعش»

الجساس :سوق الطلبات فقد شرائح مهمة
سالم عبدالغفور
الطلب العالمي يواصل تراجعه

النفط في أدنى مستوى
منذ 2003
تراجع سعر نفط خام تكساس الوسيط املرجعي إلى أدنى مستوى منذ  2003ليقترب
من  25دوالرا للبرميل الواحد مع تراجع الطلب العاملي على الذهب األس��ود ،بسبب وباء
فيروس كورونا املستجد .وبلغ سعر برميل خام تكساس الوسيط تسليم أبريل 25.55
دوالرا بتراجع نسبته  5.19في املئة عن سعر اإلغالق الثالثاء ،بعدما اقترب من 25.08
دوالرا ،أم��ا سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم مايو ،فقد بلغ  27.88دوالرا
ّ
بعد تراجعه بنسبة  2.96في املئة .في غضون ذل��ك ،خفض «غولدمان ساكس» توقعه
ُّ
لسعر خ��ام برنت ف��ي ال��رب��ع الثاني بمقدار الثلث
ّ
إلى  20دوالرا للبرميل ،متوقعا تراجعا قياسيا
«غولدمان ساكس»:
في الطلب العاملي بمقدار  1.1مليون برميل يوميا
ّ
هذا العام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا
فائض اإلمدادات
ع�ل��ى ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي .وق ��ال ال�ب�ن��ك ف��ي م��ذك��رة
سيصل باألسعار إلى
«سيكون مثل هذا الهبوط ..منسجما مع االتجاه
 20دوالراً للبرميل
النزولي الكبير السابق لألسواق في أعوام 1999
و 2009و .»2016وأضاف البنك إن تضرر الطلب
الناجم عن الفيروس قد يبلغ ال��ذروة في أواخر مارس عند ثمانية ماليني برميل يوميا،
ليتوقع فائضا في اإلمدادات يبلغ  3.9ماليني برميل يوميا و 5.7ماليني برميل يوميا في
الربعني األول والثاني على الترتيب .وتابع البنك قائال إنه بينما قد تستوعب طاقة التخزين
العاملية بما يشمل االحتياطي االستراتيجي األميركي ،عند نحو  1100مليون برميل،
هذا الفائض ،فإن سرعة تراكم املخزونات املقبلة ستطغى بالتأكيد حاليا على قدرة ملء
املخزون .لكن البنك أضاف إنه على جانب آخر ،قد يؤدي تراجع اإلمدادات وتعافي الطلب
إلى عجز في سوق النفط قدره  1.5مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع ،وأبقى على
ّ
توقعاته لسعر خام برنت في الربعني الثالث والرابع من دون تغيير عند  30و 40دوالرًا
للبرميل على الترتيب( .أ.ف.ب ،رويترز)

تراجع ملحوظ
في طلبات
الصباح
والغداء..
و«العشاء»
تحافظ على
معدالتها

قال الرئيس التنفيذي لشركة كريفز لتوصيل
الطلبات  -إح��دى ال�ش��رك��ات الكويتية العاملة
ف ��ي ال� �س ��وق  -م �ح �م��د ال� �ج� �س ��اس ،إن م �ع��دالت
الطلبات اليومية للوجبات خالل العطلة التي
أقرها مجلس ال ��وزراء متذبذبة ما بني ارتفاع
وانخفاض طفيف .وأشار الجساس في تصريح
خ ��اص ل �ـ سبقلا إل ��ى أن س ��وق ال �ط �ل �ب��ات فقد
ش��رائ��ح مهمة خ�لال الفترة الحالية ،مبينًا أن
الطلبات في الفترة الصباحية من قبل املوظفني
انحسرت بشكل قياسي بعد قرار اإلجازة.
وأش��ار إل��ى أن فترة ما بعد الظهر كانت تشهد
حجما كبيرا من الطلبات على وجبات الغداء من
املطاعم ،لكنها تراجعت أيضًا بشدة بعد جلوس
ال�س�ي��دات ف��ي امل�ن��ازل ال�ت��زام��ًا بالحجر ،وال�لائ��ي

ً
ب�تن يعتمدن على أنفسهن ف��ي الطبخ ب��دال من
ط �ل �ب��ات امل �ط ��اع ��م .وأش� � ��ار إل� ��ى أن ال �ط �ل��ب ع�ل��ى
وجبات العشاء ما زال عند معدالته الطبيعية
وربما يشهد زيادة في بعض األوقات.
على صعيد متصل ،أعلن الجساس عن تنازل
الشركة الكامل عن العمولة التي تتقاضها من
املطاعم والعمالء ،وذلك في إطار مسؤولياتها
املجتمعية ،ودعمًا لجهود الدولة في مواجهة
ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،وم�ل�اك امل �ش��روع��ات
الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة .كما تنازلت ع��ن رس��وم
ت��وص�ي��ل ال�ط�ل�ب��ات إل ��ى ال�ع�م�لاء األف � ��راد ،دعمًا
لقرار الدولة بالحجر املنزلي .وأك��د أن الشركة
ت �ت �خ��ذ ك� ��ل االح � �ت � �ي ��اط ��ات ال �ص �ح �ي��ة ال �ل�ازم ��ة
لتوصيل الطلبات بشكل آمن إلى العمالء ،بداية
م��ن تسلم الطلب م��ن قبل املطعم إل��ى تسليمه
للعمالء.

محمد الجساس

«توصيل من دون لمس»..

ُّ
لتجنب «كورونا»
أبرز خدمات «الدليفيري»
حسام علم الدين
أفاد تقرير ملوقع زاوية بأن تطبيقات توصيل
الطعام والطلبات االستهالكية ف��ي االم��ارات
ب � ��دأت ب �ق��اع��دة رئ �ي �س �ي��ة ل�ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات
عمالئها ،وه��ي ع��دم مالمسة عامل التوصيل
م��ع ال��زب��ون امل��وج��ود ف��ي امل �ن��زل ب��ال�ت��زام��ن مع
ّ
تفشي فيروس كورونا عامليا .ويعني تسليم

ال �ط �ل��ب م ��ن دون م�ل�ام �س��ة رن ج � ��رس م �ن��زل
العميل ،وت��رك الطلب على عتبة ب��اب الزبون
وب �ق ��اء م��وظ��ف ال �ت��وص �ي��ل ع �ل��ى م �س��اف��ة آم�ن��ة
ّ
ّ
للتأكد من تسلم الزبون للطلب ،وذلك تجنبا
ل �ع��دم إص��اب��ة امل�س�ت�ه�ل��ك او م��وظ��ف التسليم
بالفيروس.
وق��ال امل��وق��ع :ان شركات التوصيل االماراتية
بدأت تعتمد هذا االتجاه الذي يقضي بالحفاظ

على مسافة آمنة بني العامل وال��زب��ون ،وعدم
امل�لام �س��ة ال �ج �س��دي��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى امل�ب�ي�ع��ات
م��ع ضمان السالمة ال�ع��ام��ة .واض��اف :ان هذا
ال �ن �م��وذج ت��م ت�ق��دي�م��ه ل �ل �م��رة االول � ��ى م��ن قبل
س�ت��ارب�ك��س وم��اك��دون��ال��دز وك�ي��ه اف س��ي ،في
ّ
الصني عندما بدا الفيروس بالتفشي.
وق ��ال ت��وم��اس رودري �غ �ي��ز ال��رئ�ي��س التنفيذي
ل�ش��رك��ة ط�ل�ب��ات :نعتقد ان امل��زي��د م��ن ش��رك��ات

ّ
توصيل ال�ط�ع��ام ستتبنى ه��ذا االت �ج��اه ال��ذي
ب � ��دأت ب�ت�ب�ن�ي��ه ش ��رك ��ات ال �ت��وص �ي��ل ف ��ي ش��رق
آس�ي��ا عندما ب��دا ال�ف�ي��روس ب��االن�ت�ش��ار هناك.
واض��اف :ان تقديم خدمة توصيل الطلب من
دون ت�لام��س ه��و إح ��دى ال �ط��رق ال�ت��ي يمكننا
ان نطمئن عبرها عمالءنا ،كما نتأكد من ان
موظفي توصيل الطلبات في الشركة يتبعون
ارشادات منظمة الصحة العاملية.
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قد تصيب بعض صغار المستثمرين

أزمة شيكات بال رصيد تلوح في األفق
¶ توقعات باندالع شرارتها عقب استئناف العمل في الجهات الحكومية قريبا ً
علي الخالدي
ت��وق �ع��ت م� �ص ��ادر اق �ت �ص��ادي��ة أن ت�ع��ج
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب��امل �ئ��ات م��ن الشيكات
«ب�لا رص�ي��د» بعد ع��ودة عمل الجهات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ،وع� �ل ��ى رأس � �ه� ��ا األج� �ه ��زة
املعاونة للقضاء ،وهي أحد انعكاسات
انتشار وب��اء كورونا املستجد (كوفيد
.)19
وأف ��ادت ب��أن الشيكات التي ال يقابلها
كاف ،من املتوقع أن تشكل نسبة
رصيد ٍ
ك�ب�ي��رة م�ن�ه��ا ض��د ص �غ��ار املستثمرين
ال � �ش � �ب ��اب ال � ��ذي � ��ن ق � ��ام � ��وا ب �ت �س �ج �ي �ل �ه��ا
ملصلحة موردي بضائع أو بعض مالك
املجمعات التجارية والصناعية وحتى
م �ح��ال ال�س�ك��ن االس �ت �ث �م��اري ك �ن��وع من
الضمانات املقدمة لدفع األجرة للمحال
واملساحات الصناعية التي يتخذونها
مقرات لتجارتهم وأنشطتهم التجارية.
وأض��اف��ت أن ب�ع��ض امل��وردي��ن يقومون
بالبيع اآلج��ل لبضائعهم مقابل شيك
م��ؤج��ل ال� �ص ��رف ،ك �م��ا أن ب �ع��ض م�لاك
ال � �ع � �ق� ��ارات ي �ط �ل �ب��ون م� ��ن امل� ��ؤج� ��ر دف��ع
شيكات تأمني ملدة  6أشهر أو  12شهرًا
ب �ش �ك��ل م� �ق ��دم ،ف�ك�ل�م��ا ق� ��ام ب��دف��ع أج ��رة
الشهر املستحق ي�ق��وم بتسليمه ورق��ة
الشيك ،على اعتبار أن «ال�ش�ي��ك» ورق��ة
دف� ��ع ف ��وري ��ة ،وأداة رب �م��ا ت�ت�س�ب��ب في
سجن املوقع عليها ،وهي طريقة يقوم
بها البعض الختصار وق��ت التقاضي
ف��ي ح ��ال ال�ع�ج��ز ع��ن ال� �س ��داد ،ول �ك��ي ال
ي��دخ��ل ح��ام��ل ال �ش �ي��ك ف��ي ده��ال �ي��ز رف��ع
دعاوى إيجارات مدنية أو تجارية التي
ربما تطول فتر التقاضي فيها ألشهر
طويلة في املحاكم.
ولفتت املصادر إلى أن األزمة الصحية
ال��راه �ن��ة ال �ت��ي ت�ع�ص��ف ب��ال�ع��ال��م َول � ّ�دت
َ
أزم � ��ة اق �ت �ص��ادي��ة ع��اص �ف��ة ك � َ�س � َ�د فيها
ال�ب�ي��ع ل�ل�ع��دي��د م��ن األن�ش �ط��ة ال�ت�ج��اري��ة
ُ
التي ما زال��ت تعمل ،وأغ�ل��ق ج��زء منها
بسبب القرارات الحكومية الهادفة إلى

بعد أن عصفت بمشاريعهم الكارثة الصحية الراهنة

¶ ضرورة استحداث لجنة قانونية واقتصادية
لدرس التداعيات على صغار المستثمرين

مبادرون يطالبون بإعفاء
جزئي لمديونياتهم

¶ الكارثة الصحية خلقت أزمة اقتصادية
س َد فيها البيع وتعطلت اإلمدادات
جديدة َك َ

علي جاسم

¶ ترك المبادرين لمصير
مجهول سيعرضهم
للسجن مستقب ً
ال جراء أزمة
ال شأن لهم فيها
سالمة الناس.
وأشارت إلى أن عددا كبيرا من املوردين
ل �ل �ب �ض��ائ��ع أب � � � ��دوا ال � �ت � �ع� ��اون وق� ��ام� ��وا
بتأجيل الدفعات املستحقة ،وبالنسبة
إل� � � ��ى م � �ل ��اك ال � � �ع � � �ق� � ��ارات وامل� �ج� �م� �ع ��ات
ال �ت �ج��اري��ة ،ف �ق��د ق� ��ام ع� ��دد ك �ب �ي��ر منهم
بإعفاء املؤجرين م��ن األج��رة مل��دة شهر

أو ش �ه��ري��ن أو أك� �ث ��ر ،أو ح �س��م ن�س�ب��ة
كبيرة من األجرة ،لكن البعض منهم ما
زال يطالب بمستحقاته وتهديد صغار
املستثمرين بشيكات التأمني فور عودة
العمل للجهات الحكومية والقضائية.
ومن جانب ذي صلة ،أكد مصدر رقابي
أن «الشيك» أداة دفع فورية وال تستطيع

 ..حتى ال ُيظلم أحد
دعا املصدر القانوني إلى استحداث لجنة قانونية واقتصادية رفيعة املستوى
للتباحث ح��ول تداعيات األزم��ة الحالية وانعكاساتها السلبية والخطيرة على
صغار املستثمرين ،واملتوقع أن تنفجر قريبًا بعد زوال الغمة الصحية ،بحيث يتم
تأجيل دفع اإليجارات أو عمل مقاصة بني املؤجر واملستأجر على أال ُيظلم أحد
األطراف على حساب اآلخر مع األخذ بعني االعتبار تداعيات األزمة على الطرفني.

الجهات الرقابية املالية إيقاف صرفها،
ُ
وهي تختلف عن «الرهن» الذي تعتبر
رقابته تحت مظلة البنك املركزي سيد
التصرف في القرارات املنظمة له.
وطالب املصدر مجلس األمة والجهات
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ،م� �ث ��ل ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة،
بإيجاد طريقة أو حل لهؤالء الشباب،
خ �ص��وص��ًا ص �غ��ار امل�س�ت�ث�م��ري��ن ال��ذي��ن
ع �ص �ف��ت ب �ه��م ال � �ظ� ��روف االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
ال�ت��ي نعيشها نتيجة وب ��اء «ك��ورون��ا»
املستجد ،الذي خلق أزمة اقتصادية في
أغلب دول العالم ،خصوصًا أن عقوبة
الشيك بال رصيد تعتبر جنحة يعاقب
عليها القانون بالسجن ملدة تصل إلى
 3سنوات مع عدم سقوط حق الدائن في
املطالبة بمستحقاته املالية عن طريق
املحاكم املدنية.

أب��دى بعض الشباب الكويتيني املدعومني
م ��ن ال� �ص� �ن ��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة وت�ن�م�ي��ة
امل � � �ش� � ��روع� � ��ات ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة،
ّ
كاملتفرج
امتعاضهم من وق��وف الصندوق
ع�ل��ى م�ع��ان��ات�ه��م ،وع ��دم ات �خ��اذه أي م�ب��ادرة
ّ
ت � �خ ��ص م� �ش ��اك� �ل� �ه ��م ال � �ت � ��ي خ ��ل� �ف� �ه ��ا وب � ��اء
«كورونا».
وأف � ��ادوا ب��أن األم� ��وال ال �ت��ي اق�ت��رض�ه��ا ع��دد
ك �ب �ي��ر م� ��ن امل � �ب� ��ادري� ��ن م� ��ن ال � �ص � �ن ��دوق ف��ي
طريقها إل��ى االح �ت��راق ع�ب��ر دف��ع إي �ج��ارات
محال ومصانع مغلقة أو بضائع ومعدات
ومواد أولية عالقة في بلدان املنشأ ،أو دفع
ل��روات��ب وسكن عمالة تلزم منازلها؛ إذ إن
بعضهم ما زال��وا في مرحلة التأسيس ولم
ي�ب��دأوا نشاطهم بعد ،لكنهم ملزمون دفع
اإليجارات للمقرات التي استخرجوا عليها
رخصهم للبدء بممارسة أعمالهم.
وش ��ددوا على ض ��رورة أن ي�ق��وم الصندوق
بتشكيل لجنة ممثلة ب�ق�ي��ادات��ه وال�ش�ب��اب
امل �م� ّ�ول�ين م �ن��ه ،واالج �ت �م��اع م��ع امل�ت�ض��رري��ن
وت �ق ��دي ��ر م � ��دى ق � ��وة األزم � � ��ة ال� �ت ��ي ت�ع�ص��ف
ب�ه��م وان�ع�ك��اس��ات�ه��ا ال�ح��ال�ي��ة واملستقبلية،
ً
خصوصًا أن أم��واال تسحق اآلن ب�لا فائدة
أو مردود مالي.
وف � ��ي م ��ا ي �خ��ص م � �ب� ��ادرة ال� �ص� �ن ��دوق ق�ب��ل
أسابيع بتأجيل األقساط املستحقة مل��دة 6
أشهر لعدد من املبادرين ،أكدوا أن التأجيل
ّ
سيستفيد منه مبادرون متعثرون منذ زمن
طويل ومشاكلهم قديمة وقبل انعكاسات
«ك � ��ورون � ��ا» ،وامل �ط �ل ��وب ح��ال �ي��ًا إي� �ج ��اد حل
ألزم ��ة امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة ال�ح��ال�ي��ة ،وع��دم
تركهم ملصير مجهول ،خصوصًا أن هؤالء

تأجيل الصندوق
ّ
المستحقة 6
لألقساط

أشهر قبل انعكاسات
«كورونا» ..ليس ذا جدوى
على المتض ِّررين حديثاً!
قاموا بتوقيع إقرارات دين ّ
مذيلة بالصيغة
التنفيذية ،من املمكن أن ّ
تعرضهم للسجن
ً
مستقبال.
ك�م��ا ي�ج��ب االل�ت�ف��ات وع ��دم اه �م��ال مشاريع
ال �ش �ب��اب امل �ق �ي��دة ف ��ي «ال �س �ج��ل ال��وط �ن��ي»،
وال �ت��ي ل��م ي �م� ّ�ول �ه��ا ال �ص �ن��دوق؛ إذ إن ه��ذه
الفئة أيضًا أول��ى بالدعم امل��ال��ي لكي تعود
للوقوف من جديد وممارسة أعمالها بعد
زوال الغمة.
وش� � ��دد ال� �ش� �ب ��اب ع �ل ��ى ض � � ��رورة أن ت �ك��ون
امل� � � �ب � � ��ادرة ال � �ع �ل�اج � �ي ��ة م � ��ن أع � �ل � ��ى رؤوس
السلطات التشريعة والتفيذية ،خصوصًا
مجلس إدارة ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي للوقوف
إلى جانبهم ،ولو تطلب األمر تعديل قانون
الصندوق بشكل استثنائي ،من أج��ل ضخ
أم� ��وال ج��دي��دة ف��ي ش��راي�ين امل �ش��اري��ع التي
تعثرت ول��و ك��ان تمويلها بالحد األقصى
في السابق ،أو إعفاء جزئي للدين املستثمر
ف��ي م�ش��اري��ع عصفت ب�ه��ا ك��ارث��ة صحية ال
دخل لهم فيها ،وعدم نسيان دعم املشاريع
املتضررة ،التي لم تنل نصيبًا في السابق
من دعم الصندوق.
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رأي نفطي
د .مصلح العتيبي
باحث في شؤون الطاقة

كيف تتجاوز الشركات الصينية

كارثة «كورونا»

«كوروترول»..
ّ
مدمر االقتصاد!
ف��ي م�ش�ه��د ل�ف�ي�ل��م أم �ي��رك��ي ع ��ام ،2011
ي�ح�ك��ي ق �ص��ة ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ي�ض��رب
ً
الجهاز التنفسي أوال ثم تنتشر العدوى
ل�ي�ج�ت��اح ال �ع��ال��م ب ��أس ��ره! ن �ح��ن ال� �ي ��وم ،ال
ن�ع��ان��ي اج�ت�ي��اح م��رض ك��ورون��ا املستجد
فحسب ،بل أضف إليه ازمة هبوط أسعار
ال �ن �ف��ط ،ول ��ذل ��ك ي �م��زج ع� �ن ��وان امل� �ق ��ال بني
ك��ورون��ا وال�ب�ت��رول ليشكل خليطا مدمرا
ع �ل��ى االق� �ت� �ص ��اد ال �ع��امل��ي ت �ح��ت م�س�م��ى
«كوروترول».
في  ،2015جاء أمير سعودي للمشاركة
في مهرجان «الرجل املحترق» البديل ،الذي
يحتفل به سنويا في صحراء «بالك روك»
ف��ي والي��ة نيفادا ،فقام بحركة استمدها
م��ن ت ��راث ب ��دوي م �ص��دره ص �ح��راء نجد،
فشرب فنجان خصمه عنوانا للتحدي!
ليقفز بعدها ويسجل فوزا ساحقا وينعم
بخسارة الفريق املنافس! الى هنا تنتهي
تلك ال�ح��ادث��ة األم �ي��ري��ة ،إن ص��ح التعبير،
ونحن هنا نستخدمها مجازا العتبارات
سياسية على ما جرى في اجتماع وزراء
منظمة أوبك في مدينة فيينا يوم الجمعة
املاضي.
اجتماع أوب��ك ك��ان استثنائيا ،حيث ضم
جمهورية روسيا االتحادية تحت ما بات
يعرف اآلن ب�ـ«أوب��ك بلس» ،ويبلغ اإلنتاج
ال �ع��امل��ي م ��ن ال �ن �ف��ط ح��ال �ي��ا  80.6م�ل�ي��ون
برميل ي��وم�ي��ا ،حصة «اوب ��ك» منه .%32
كما يبلغ إنتاج اململكة العربية السعودية
 12مليون برميل يومي ما نسبته ،%15
في املقابل تبلغ حصة روسيا من اإلنتاج
العاملي للنفط  %11.3أي ما يعادل 10.8
م�لاي�ين ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ،وت�ن�ف��رد ال��والي��ات
املتحدة وحدها بنسبة  %17.3من جملة
إنتاج النفط العاملي أي ما يعادل  15مليون
برميل يوميا (ي��دخ��ل اإلن �ت��اج الصخري
فيه ما يعادل  9ماليني برميل من أصل
الـ  15مليون برميل يوميا).
كان االجتماع يهدف إلى مواجهة تداعيات
انتشار فيروس كورونا على طلب النفط
العاملي ،إضافة إلى تمديد الخفض الحالي
ال�ب��ال��غ  2.1م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ،واق ��رار
خفض إضافي إلنتاج النفط بمقدار 1.5
مليون برميل ي��وم�ي��ا ،وليصبح مجموع
الخفض اليومي  3.6ماليني برميل حتي
شهر يونيو املقبل .ومن املتوقع أن تسهم
ال � ��دول م��ن خ� ��ارج امل �ن �ظ �م��ة ،م �ث��ل روس �ي��ا
وغ �ي��ره��ا ،ب �ـ  500أل��ف ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا من
الخفض الجديد.
دخل الوفد الروسي يتقدمهم وزير الطاقة
أل �ك �س �ن��در ن ��وف ��اك ل �ي �ج �ل��س ع �ل��ى ط��اول��ة
امل� �ف ��اوض ��ات ق �ب��ال��ة زع �ي��م ق � ��درات ال�ن�ف��ط
العاملي ،اململكة العربية السعودية برئاسة
وزير الطاقة األمير عبدالعزيز بن سلمان
آل س�ع��ود ،ودارت امل�ب��اح�ث��ات م��ع ال��روس
غير أنها لم تكن سهلة في البداية ،ولربما
ك��ان��ت أص �ع��ب م �م��ا ت��وق��ع ال �ك �ث �ي��رون في
األوس��اط السياسية واالقتصادية! ،غير
اننا ال نغفل حقيقة أن موسكو كانت وما
زالت تتعاون على صعيد سياسة اإلنتاج
م �ن��ذ  ،2016وذل � ��ك ف ��ي إط � ��ار م�ج�م��وع��ة
«أوب��ك ب�ل��س» .غير أن ال��وف��د ال��روس��ي في
ذل��ك ال�ي��وم أب��دى امتعاضه وع��دم ج��دوى

؟

خطوات ساهمت في النهوض من األزمة

الخفض اإلض��اف��ي وس� ّ�ج��ل تحفظه على
اقتراح «أوبك».
وال ت� � ��زال م ��وس �ك ��و ح �ت ��ى ال � �ي� ��وم ت��ؤك��د
اس �ت �م��راره��ا ف��ي دع ��م ال �ت�م��دي��د للخفض
امل �ع �م��ول ب ��ه ح��ال �ي��ا ،ل �ك �ن��ه ل �ي��س خفضا
جديدا ،أي  1.5مليون برميل يوميا ،وذلك
كاف الستقرار سعر البرميل.
برأيها ٍ
ف ��ي ال� ��واق� ��ع ،وم� ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر أوب� � ��ك ،لم
ي�ع��د ه��ذا ال�خ�ف��ض املستمر يحظى بأثر
اق �ت �ص��ادي م �ل �م��وس ،ف��األس �ع��ار الزال ��ت
بانخفاض بطيء مع استقرار الوضع في
سوق املشتقات ،وأصبحت أسعار الذهب
األس��ود ال ترضي م��وازن��ة ال��دول املنتجة،
ولكنها بالطبع هي أكثر من رائعة بالنسبة
للمستهلكني.

¶ جامعة هارفرد ّ
تسلط الضوء على كيفية تعامل الشركات مع األزمة الصحية

¶ الصين حوّ لت المحنة الصحية إلى منحة اقتصادية سياسية بفضل إدارتها الجيدة

خطر تفشي «كورونا»
أم��ا وق��د انتشر «ك��ورون��ا» ف��ي دول العالم،
وأصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لالقتصاد
ال�ع��امل��ي ،ك��ان تأثير ال�ك��ورون��ا ال��ى ي��وم لقاء
«أوبك» مقتصرا على شركات الطيران فقط
بشكل م�ل�م��وس ،وع�ل��ى ال�ق�ط��اع السياحي
ت �ب��اع��ًا! ح �ت��ى أت� ��ى ال � ��رد ال �س �ع��ودي ُب�ع�ي��د
االجتماع ،برفع القيود عن اإلن�ت��اج وزي��ادة
االمدادات وبأسعار مخفضة لشهر ابريل!
ك � ��ان ذل � ��ك ال� � ��رد ص��اع �ق��ًا ف ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة،
فتهاوت أسعار النفط في األسواق العاملية،
ف��اخ �ت �ل �ط��ت ح � ��رب األس � �ع� ��ار وامل� �خ ��اوف
م��ن تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وانعكست
سلبا على اس�ع��ار النفط ال�ت��ي ن��زل��ت الى
 27دوالرا ،واجتاحت البورصات العاملية
موجة خسائر ح��ادة ،وع��ادت اج��واء ازمة
 2008املالية لتخيم مجددا على االسواق.
ان� �خ� �ف ��اض س� �ع ��ر ال� �ن� �ف ��ط ع � � ��ززه ت��أث �ي��ر
ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ع�ل��ى ال�ص�ين
وعلى االقتصاد العاملي ككل ،إذ تعطلت
املصانع وتقلصت حركة السفر الدولية،
وتباطأت أنشطة أخرى ،أضف الى ذلك ما
استجد من انتشار هذا الوباء في جميع
أنحاء العالم .ومن املأمول ان تنهض «اوبك
م��ن ج��دي��د» م�س�ت�م��ده ق��وت �ه��ا م��ن ت��اري��خ
ن�ض��ال ط��وي��ل يمتد ألك�ث��ر م��ن  60عاما،
تخللتها الكثير من االن�ه�ي��ارات السعرية
واالن�ت�ك��اس��ات االقتصادية غير الحروب
ف�ي�م��ا بي��ن أع �ض��ائ �ه��ا ،وم ��ن امل�س�ت�ب�ع��د ان
ي �ك��ون ه ��دف ال� ��روس اض �ع��اف مجموعة
اوبك ألن الضرر سيلحق بهم ايضا.
أم� ��ا ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ف ��ال �ف �ي ��روس ي�ع�ص��ف
ب� ��ال � �ب�ل��اد ،وي� � �ف � ��رض ت � �ح� ��دي� ��ات ص �ح �ي��ة
واق�ت�ص��ادي��ة ،وال�ح�ك��وم��ة ام��ام عمل شاق
لترشيد نفقاتها واعتماد خطط اصالحية
مالية واقتصادية.
وال مفر من تنويع مصادر الدخل والبحث
عن بدائل جديدة مستفيدة من إمكاناتها
املالية الضخمة.
وخ �ت��ام��ًا ،ل�ي��س ام��ام�ن��ا إال ض�ب��ط النفس
وال�ح�ف��اظ على وح��دة «أوب ��ك» ،والنهوض
من جديد نحو استقراء للمستقبل بشكل
أكثر جدية وفاعلية .هذه السنة ،إن صحت
توقعات الخبير املالي طالل أبو غزالة ،هي
سنة كساد وتضخم في آن واحد! ولكنها
ستمضي بما ستؤول اليه ،ونخرج منها
أكثر صالبة.

خطط إدارة األزمات ساهمت في تماسك الشركات الصينية

قالت دراسة صادرة عن شركة «اكسبر» لالستشارات وإدارة االعمال انه على الرغم من ظهور
فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية في منتصف ديسمبر من  ،2019والذي تعدت
فيها الحاالت لتصل الى أكثر من  %59من الحاالت العالمية ،فإنها استطاعت معالجة أكثر
من  %72من تلك الحاالت وتجاوز االزمة التي ظهرت في والياتها التجارية خالل مدة زمنية
قياسية ،والتي تضاف الى رصيدها قدرتها على الهيمنة مستقبالً .استطاعت جمهورية
الصين الشعبية من تحويل تلك المحنة الصحية الى منحة اقتصادية سياسية ،وذلك بفضل
ادارتها الجيدة للحالة ،والتي أصبحت محط انظار الشركات العالمية لمعرفة اإلجراءات
القياسية التي قامت بها ،وذلك نحو تصديرها لبقية شركات دول العالم.
وقامت جامعة هارفارد إلدارة االعمال  HBRبتسليط الضوء على كيفية تعامل الشركات
الصينية مع األزمة الصحية.

ف��ي دراس ��ة «اك�س�ب��ر» تحليل ل�ل�ب�ي��ان��ات االق�ت�ص��ادي��ة
العاملية التي تم اطالقها أخيرًا للوقوف حول أبرز تلك
الخطوات االح�ت��رازي��ة التي قامت الشركات الصينية
بتطبيقها والعمل من خاللها ،للحد من انتشار هذا
ال�ف�ي��روس ال��وب��ائ��ي ،وب��ال�ت��ال��ي إع ��ادة تشغيل خطوط
انتاجها خ�لال ف�ت��رات زمنية قياسية .وق��ال الرئيس
التنفيذي للشركة املهندس نايف عبدالجليل بستكي
إنه تم رصد  7محاور وخطوات رئيسية كانت العالمة
الفارقة في تحويل حالة الطوارئ تلك الى ميزة تنافسية
ملصلحة الشركات في جمهورية الصني الشعبية .وفي
ما يلي أب��رز تلك املحطات ،والتي نقوم بنشرها لكي
تستفيد الشركات املحلية والخليجية منها:

1

إعادة توجيه مصادر اإلنتاج

ف��ي أوق ��ات األزم ��ات وال �ك ��وارث ،ف��إن االح ��داث وال�ت�غ�ي��رات
ً
تكون متسارعة بشكل كبير ،حيث ال تعطي مجاال للتفكير
العميق او التردد في اتخاذ القرار ،االم��ر ال��ذي يستدعي
نزول الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات الى مواقع العمل،
وذل ��ك للفهم ال�س��ري��ع وات �خ��اذ اإلج� � ��راءات التصحيحية
ال�لازم��ة بشكل لحظي ومباشر بعيدًا ع��ن ط��رق التقارير
املستندية ذات ال��دي�ب��اج��ة ال�ع��ام��ة .ففي ال�ص�ين الشعبية
كانت الشركات األسرع تعافيًا من ازمة كورونا تتطلع إلى
األمام وتوقعت املستقبل وما سيؤول إليه.
فقد قامت من خالل املتابعة اليومية لتطورات السوق
ل��دي�ه��ا ،بتحويل م�ص��ادر إنتاجها حسب األول��وي��ات،
إلى مواقع الحاجة إليها .وكان تنبؤها الجيد بحجم
ال�ط�ل��ب ف��ي األس� ��واق أم ��را ج�ي��دا س��اع��ده��ا ف��ي تحويل
استراتيجيات االعمال من البيع بالتجزئة الى التجارة
االلكترونية ع��ن بعد – املرتبطة باإلنترنت  -ملجاراة
ه ��ذه ال �ق��وة ال �خ��ارج �ي��ة وامل�ت�م�ث�ل��ة ب �ف �ي��روس ك��ورون��ا.
ويبدو أن الشركات الصينية قد استفادت مرة أخرى
م ��ن ازم � ��ة ك� ��ورون� ��ا وال� �ت� �ح ��ول ن �ح��و ال �ع �م��ل ع ��ن ب �ع��د،
وبالتالي االس�ت�ف��ادة م��ن تقليل املصاريف لديها مما
زاد من هامش الربحية املحققة.

2

فريق إدارة األزمات

أم��ا امل�ح��ور الثاني ال��ذي انتهجته الشركات الصينية
ف��ي مواجهة ف�ي��روس ك��ورون��ا ،فكان يتمثل ف��ي إع��ادة
تصميم هيكلها التنظيمي ال��داخ�ل��ي بحيث يحاكي

توجيه كل الجهود البشرية نحو تلبية االحتياجات.
ف �ق��د ت�ط�ل��ب االم� ��ر س��رع��ة االس �ت �ج��اب��ة وال�ت�ن�س�ي��ق مع
أعضاء فريق العمل لجني املزيد من النتائج اإليجابية
املرجوة في أوق��ات قياسية ،وال��ذي توج بإنشاء قيادة
ال مركزية تفهم العمل باتجاهاتها الرأسية املختلفة.
وق ��د ك ��ان ف��ري��ق ع�م��ل ال �ط ��وارئ ف��ي ال �ش��رك��ات يجتمع
ي��وم� ً�ي��ا اث �ن��اء ف �ت��رة ازم ��ة ك��ورون��ا مل��راج�ع��ة اإلج � ��راءات
وي�ص��در ال �ق��رارات ال�لازم��ة للموظفني والعاملني نحو
توجيه العمل وترشيد االنفاق .كما ان لدور التطبيقات
الحديثة كذلك أثره في سرعة نقل املعلومات والبيانات
املطلوبة لبقية أعضاء فريق العمل بشكل سريع وفي
الوقت املناسب .وبذلك تكون الصني قد استفادت من
أصول التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة وتوظيفها
في إدارة االزمة التي واجهتها.

3

حماية الموظفين

أم��ا امل �ح��ور ال�ث��ال��ث ال ��ذي اع�ت�م��دت عليه ال �ش��رك��ات في
ج �م �ه��وري��ة ال� �ص�ي�ن ال �ش �ع �ب �ي��ة اث� �ن ��اء ت �ف �ش��ي ف �ي��روس
ك��ورون��ا ،فهو عنصر ال��وض��وح م��ع املوظفني وتحقيق
األم� ��ان ال �ل�ازم ل�ه��م وألس ��ره ��م .ف�ك�م��ا ه��و م �ع��روف فإنه
ف ��ي أوق � ��ات األزم � � ��ات ،ت �ك��ون س��رع��ة ت��دف��ق امل �ع �ل��وم��ات
كبيرة ج �دًا ،مدعمة ببعض االخ�ب��ار غير الصحيحة –
االش��اع��ات  -وال��ذي استلزم خلق منصة واح��دة لتلقي
تلك االخبار .وقد كان ذلك االمر حاضرًا بالفعل في ازمة
الصني مع فيروس كورونا ،إذ تم تشييد مصدر موحد
للمعلومات والبيانات املنسقة ،لتحقيق األمن الوظيفي
لفريق العمل نحو االستعداد لعملية اإلن�ت��اج .وق��د تم
االعتماد على هذا املصدر كذلك في توجيه اإلج��راءات
التشغيلية بشكل محدد للغاية ألعضاء فريق العمل.
وم��ن ج��ان��ب متصل ،فقد اهتمت تلك ال�ش��رك��ات كذلك
ب��ال�ت�ك��وي��ن ال��داخ �ل��ي ل�ل�م��وظ��ف ال�ص�ي�ن��ي ،ال ��ذي اعتمد
على املحافظة على أسرة املوظف ،وتلبية احتياجاتهم
األس��اس�ي��ة ،مما ساهم ف��ي تحقيق االهتمام املشترك،
وبالتالي زي��ادة الطاقة اإلنتاجية .ولعل ه��ذا املحور
يحاكي االهتمام باإلنسان وتحقيق املنفعة املتبادلة،
الذي توج بمساعدة شركات القطاع الخاص بمساعدة
الدولة في مواجهة االزمة ،والذي لن تنساه لهم.

4

المرونة في التعامل

ملا كان السوق الصيني في ركود واضح خالل فترة أزمة
كورونا ،وخصوصًا قطاعات الفندقة واملطاعم ،فقد جرى

تجربة فريدة تحتذى
قال الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر لالستشارات اإلدارية نايف بستكي إن عودة الحركة االقتصادية العاملية
الى سابق عهدها مرتبطة بقدرة دول العالم على مواجهة الجانب الصحي في قضية فيروس كورونا .فاملصانع
في جمهورية الصني الشعبية ستعود قريبًا الى سابق عهدها ،ما سيزيد من الطلب على مصدر النفط مرة
أخرى ،والذي سيكون مقرونًا كذلك بقدرة الدول الغربية على تجاوز هذه الحرب – ان صح التعبير عنها –
والتي نشأت في اقصى الشرق وما زالت موجاتها تضرب شواطئ الدول الغربية – الواليات املتحدة وأوروبا.
واض��اف أن تجربة الصني وتعامل شركاتها مع ازمة فيروس كورونا ينبغي ان تكون حالة قياسية تدرس
في املؤسسات والشركات املختلفة ،عالوة على املعاهد والجامعات العاملية في كيفية التعامل مع حالة ثالثية
 صحية اقتصادية سياسية .فمن خالل الدروس التي تمت االستفادة منها في هذه الحالة كيف استطاعتتلك الشركات في جمهورية الصني الشعبية من إدارة عملياتها التشغيلية عن ُبعد باستخدام التكنولوجيا
الحديثة ،والتزام موظفيها بالضوابط واللوائح املتخذة ،باإلضافة الى وجود إدارة متفتحة تنظر للمصلحة
ً
العامة املشتركة ،ما جعل من الصني مثاال وقدرة يحتذيان ،بعدما كانت مصدرًا رئيسيًا ألزمة كورونا.

نايف بستكي

التعامل وال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك م��ع بقية ق�ط��اع��ات االع�م��ال
األخ� � ��رى ،وذل� ��ك ن �ح��و ت�ح�ق�ي��ق االم� ��ن ال��وظ �ي �ف��ي لتلبية
احتياجات .فقد ج��رت إع��ادة ت��وزي��ع موظفي الشركات،
إما ألنشطة وادوار أخرى تحتاج اليها الشركة ،او حتى
اعارة املوظف لشركات تجارية أخرى تحتاج الى مصادر
بشرية إضافية ملواجهة االزم ��ة .وق��د اعتمدت التجربة
الصينية مبدأ التعاون املشترك والتكافل مع املرونة في
التعامل مع املوظفني والشركات ،األم��ر ال��ذي ساهم في
زي��ادة اإلنتاجية وتحقيق األم��ن الوظيفي .فعلى سبيل
املثال ،كان األم��ر في جمهورية الصني الشعبية يتطلب
العمل عن بعد ،وتوصيل املنتجات للعمالء في بيوتهم،
الذي توج بإعادة ترتيب مصادر اإلنتاج البشري لديها
ال ��ى ت �ق��دي��م خ��دم��ات ال �ت��وص �ي��ل ،وذل� ��ك ب�س�ب��ب ال��زي��ادة
املفاجئة في املشتريات عبر اإلنترنت.

5

تحويل قنوات المبيعات

اض �ط��رت ب�ع��ض ال�ش��رك��ات ف��ي ال�ص�ين ال��ى إغ�لاق
متاجرها املختلفة ،وذل��ك بفضل انخفاض حجم
امل�ب�ي�ع��ات ل��دي�ه��ا ب�س�ب��ب ت�ف�ش��ي ال �ف �ي��روس ،األم��ر
ال��ذي جعل العديد من تلك الشركات تراهن على
إعادة ترتيب قنوات املبيعات لديها ،والتحول من
البيع بالتجزئة إلى العمل أون الين عبر اإلنترنت.
وقد جرى االعتماد على مثل تلك االستراتيجية،
والتي القت استحسان وقبول السوق في الصني،
وال ��ذي ت��وج��ت ب��ه ب��زي��ادة حجم املبيعات بفضل
تلك االستراتيجية.

6

التواصل االجتماعي

وك�م��ا ي�ب��دو أن ال�ع��ام��ل امل�ش�ت��رك ف��ي ن�ج��اح االع �م��ال في
أوقات االزمات كان بفضل وجود االنترنت والتكنولوجيا
ال�ح��دي�ث��ة ،ال��ذي اث�ب��ت ان��ه ال�ح��ل امل�ن��اس��ب ل�لأزم��ات التي
ً
ت �ع��ان��ي او ق ��د ت �ع��ان��ي م �ن �ه��ا األس � � ��واق م �س �ت �ق �ب�لا .فقد
اس�ت�ط��اع��ت ال�ش��رك��ات الصينية م��ن خ�ل�ال ازم ��ة ك��ورون��ا
ت�ف�ع�ي��ل دور م �ن �ص��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي املختلفة
ل��دي �ه��ا ،ف��ي ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت��واص��ل م��ع م��وظ�ف�ي�ه��ا بشكل
كبير ،مما زاد من حجم الترابط املشترك فيما بينهم .كما
أن الستخدام املعلومات اإليجابية ذات القيمة املضافة
اثرها كذلك في تشييد املؤسسة الصينية.
وقد تم من خالل هذا التواصل االجتماعي االلكتروني
عمل الحجر الصحي الالزم الستمرارية اإلنتاج ولكن
من دون االتصال املباشر.

7

االستعداد لما بعد «كورونا»

وق� ��د ت��وج��ت ت �ل��ك ال �خ �ط ��وات واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
املتبعة اثناء فترة االزمة بتحفيز السوق الصيني
ملرحلة م��ا بعد ازم��ة ك��ورون��ا .فقد أصبح الشعب
ال�ص�ي�ن��ي ي�ت�ط�ل��ع ل �ص��اف��رة ان �ت �ه��اء االزم� ��ة بشكل
كامل ،للعودة بشغف نحو امداد األسواق العاملية
كما كانت في السابق ،والذي بال شك سيزيد من
حصة املنتجات الصينية ف��ي األس ��واق العاملية.
فكما تشير نتائج االق�ت�ص��اد األول �ي��ة ال��ى نهاية
ّ
مرحلة الكساد ال��ذي ك��ان القاع فيه يشكل نهاية
ع��ام  ،2019حيث توضح النتائج النمو املستمر
الذي تشهده قطاعات العمل األخرى في جمهورية
ال �ص�ين ال�ش�ع�ب�ي��ة ،م �ت��وج��ة ب �ح��االت امل �ع��اف��اة من
م ��رض ف �ي��روس ك ��ورون ��ا .وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر ان ت�ك��ون
ال�ط��اق��ة التشغيلية ال�ق�ص��وى ملصانع ال�ص�ين في
كفاء تها بعد ثالثة أشهر من اآلن.
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«المالية» :االتفاق على برنامج إصالح يج ِّنبنا اإلضرار باألجيال القادمة

ُ
َّ
أعراض «كورونا» تفاقم «حمى» عجز الموازنة
أكد التقرير االقتصادي الشهري لوزارة المالية أن األحداث
األخيرة المرتبطة بظهور فيروس كورونا ،وما تبعها من
انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يفاقم عجز الموازنة،
ويقلل من معدل نمو الناتج المحلي لدولة الكويت ،مشيراً
إلى أن هذه التطورات تستدعي ضرورة االتفاق على برنامج
إصالح اقتصادي فعّ ال يتضمن خطوات إصالحية مؤسسية
بهدف االنتقال التدريجي إلى اقتصاد متنوّ ع ومستدام ال يجبر
الحكومة على اتخاذ قرارات تضر بمستقبل األجيال القادمة.
إبراهيم عبدالجواد

ت � �ح ��دث ت� �ق ��ري ��ر»امل ��ال� �ي ��ة» ع� ��ن ب� �ع ��ض ال �ن �ت��ائ��ج
ً
االقتصادية لفيروس كورونا ،قائال:
العتبارات األمن الصحي للدولة ،اتخذت الدولة
الكثير م��ن اإلج � ��راءات ب�ت��وق��ف ال�ع�م��ل بالجهات
ال �ع��ام��ة وال �خ��اص ��ة مل ��دة أس �ب ��وع�ي�ن ،وذل � ��ك بعد
ّ
إع �ل�ان م�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة اع �ت �ب��ار تفشي
فيروس كورونا ً
وباء عامليًا .ويؤكد هذا التدخل
ال��دور االق�ت�ص��ادي ال�ق��وي ال�ل�ازم ،للسيطرة على
ان�ت�ش��ار ال ��وب ��اء ،وال �ح��د م��ن آث� ��اره االق�ت�ص��ادي��ة،
واآلث� � ��ار األخ� � ��رى .وت ��اب ��ع :ال ب��د م��ن ال �ت��أك �ي��د أن
االلتزام بتعليمات الدولة ،ممثلة بقرارات مجلس
ال � ��وزراء ،ال��رام�ي��ة للحد وال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال��وب��اء،
ه��و أم��ر ض ��روري ،وف� ّ�ع��ال ،وواج ��ب ،وذل��ك لجعل
دورة الوباء أقصر ما يمكن ،منذ بدء أول حالة،
لغاية القضاء على آخر حالة .وعادة ما ّ
يعبر عن
ّ
ذل��ك بمنحنى ال��وب��اء .وكما يتضح أن��ه كلما قل
التدخل أو تدخل غير ّ
فعال ،ارتفع انتشار الوباء،
ّ ً
وك �ل �م��ا ك ��ان ه ��ذا ال �ت��دخ��ل ف ��ع ��اال ك ��ان االن �ت �ش��ار
أق��ل .وب��ال�ت��ال��ي ،يساعد ف��ي تقليل ع��دد ال�ح��االت
املسجلة يوميًا ،ويجعل من املنحنى أمرًا واقعيًا.
وع �ل �ي��ه ،ف ��إن اإلج � � ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا مجلس
ال� � ��وزراء ،وال ي� ��زال ،ه��ي ل�ج�ع��ل ال �ف �ي��روس يعمل
ّ
التدخل ّ
الفعال (املنحنى).
ضمن حالة
وأش ��ار إل��ى أن��ه ال يخفى أن االق�ت�ص��اد الكويتي
يعتمد على اإلي ��رادات النفطية بالكامل تقريبًا،
س��واء ف��ي الحساب التجاري بميزان املدفوعات
(أك� �ث ��ر م ��ن  %90م ��ن ال � �ص � ��ادرات ال �ن �ف �ط �ي��ة) ،أو
ّ
اإلي� ��رادات ضمن امليزانية ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ،تمثل
ح��وال��ي ( )%87.3م��ن إج �م��ال��ي اإلي � � ��رادات ،وف��ق
م �ق �ت��رح امل �ي��زان �ي��ة ل �ع��ام /2020  .2021ك �م��ا أن

منحنى انتشار وباء كورونا بدون  /مع تدخل حكومي

القطاع النفطي يسهم بحوالي  %50من الناتج
اإلج�م��ال��ي املحلي ل�ل��دول��ة ،وق��د ت��زام��ن انخفاض
ال �ط �ل��ب ال �ع��امل��ي ع �ل��ى ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت��ي ،بسبب
انتشار فيروس ك��ورون��ا ،وبشكل محدد من أهم
م�س�ت��وردي ال�ن�ف��ط ال�ك��وي�ت��ي (ك��وري��ا الجنوبية،
والصني ،األكثر ُّ
تعرضًا للفيروس في آسيا) ،مع
عدم اتفاق الدول األعضاء في «أوبك» مع الجانب
ال��روس��ي ل�خ�ف��ض اإلن �ت��اج ،األم ��ر ال ��ذي أدى إل��ى
انهيار أسعار النفط لتصل إلى مستويات دنيا،
قاربت  29دوالرًا للبرميل.

َّ
ُّ
تأثر متوقع

وأك� � ��د أن � ��ه م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي أن ي �ت��أث��ر االق �ت �ص��اد
ال �ك��وي �ت��ي ب �ه��ذي��ن ال �ع��ام �ل�ين ،ان �ت �ش��ار ال �ف �ي��روس
وان�ه�ي��ار أس�ع��ار النفط .األم��ر ال��ذي م��ن ش��أن��ه أن
ي�ف��اق��م ال�ع�ج��ز ب��امل�ي��زان�ي��ة ،وي�ق�ل��ل م��ن م�ع��دل نمو
ّ
ومكونات
الناتج املحلي بني عامي  2019و2020
ه��ذا ال�ن��ات��ج :ال �ص��ادرات وال� ��واردات واالستهالك
واالس �ت �ث �م��ار .وذل ��ك ف��ي ح��ال��ة اس �ت �م��رار اس�ع��ار
ال�ن�ف��ط ع�ن��د م�س�ت��وي��ات�ه��ا ال�ح��ال�ي��ة .إال أن ال�ب��اب
م ��ازال مفتوحًا للتفاوض م��ع ال�ج��ان��ب ال��روس��ي
لالتفاق على صيغة مشتركة لالنتاج قبل حلول
شهر ابريل  .2020اما البديل االخر ،والذي تبنته
اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة ،كأكبر منتج ضمن
اوبك ،فهو رفع االنتاج ،على أمل اخراج منتجي
النفط الصخري من السوق ،والحد او ايقاف عمل
جهود االستخراج النفطي الحالية.
ول �ف ��ت ال� ��ى ان م �ث��ل ه� ��ذه ال� �ت� �ط ��ورات ت�س�ت��دع��ي
ً
التفكير الجدي ،مستقبال ،وبتعاون كل االطراف،
ف ��ي االت � �ف ��اق ع �ل��ى ب��رن��ام��ج اص �ل��اح اق �ت �ص��ادي
فعال ،وبما يتطلبه من اصالح مؤسسي ،بهدف
االنتقال التدريجي الى اقتصاد متنوع ومستدام

إجراءات «المركزي» لمواجهة
«كورونا» ِّ
تخفف من وطأة
التداعيات السلبية
على السوق المحلي
ّ
تفشي الفيروس وانهيار
أزمتا
ِّ
النفط تحتمان االنتقال
التدريجي إلى اقتصاد
متنوِّ ع ومستدام
الفرصة ال تزال قائمة للتفاوض
مع الروس على صيغة
مشتركة إلنتاج النفط

يتكيف مع الصدمات الخارجية بشكل افضل .وال
يضطر التخاذ ق��رارات تضر بمستقبل االجيال
القادمة.

إجراءات «املركزي»
أص��در ال�ب�ن��ك ،ف��ي  4م��ارس  ،2020ق ��رارًا بخفض
س�ع��ر ال�خ�ص��م ب��رب��ع ن�ق�ط��ة ليصبح س�ع��ر %2.5
ب ��دال م��ن  .%2.75ك�م��ا اع �ل��ن ال �ب �ن��ك ،اث �ن��اء اع ��داد
ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر ،بخفض اخ��ر ب��ال�س�ع��ر ليصل ال��ى
 ،%1.5وذل� ��ك ل�ل�م�س��اه�م��ة ف ��ي ان �ت �ع��اش ال �س��وق
املحلي وخفض تكلفة التمويل في ظل الظروف
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ح��ال �ي��ة .ع �ل �م��ا ب� ��ان االح �ت �ي��اط��ي
الفدرالي االميركي كان قد اعلن في وقت سابق،
 3م ��ارس  ،2020ب�خ�ف��ض ق �ه��ري ل�س�ع��ر الخصم
بنصف نقطة .وذل��ك ملواجهة اي اث��ار اقتصادية
النتشار فيروس كورونا ،بعد ان تم اعتباره وباء
من قبل منظمة الصحة العاملية.
ك�م��ا اع �ل��ن ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ،ف��ي  8م��ارس
 ،2020ت��وف�ي��ر ح��زم��ة م��ال�ي��ة ب�ق�ي�م��ة  10م�لاي�ين
دي� �ن ��ار ل ��دع ��م ج� �ه ��ود ك �ب��ح ان �ت �ش ��ار «ف� �ي ��روس
ك��ورون��ا» .ب��االض��اف��ة ال��ى اع�ل�ان ال�ب�ن��ك ،ف��ي 12
م ��ارس  ،2020ع��ن اس �ت �م��رار ن �ف��اذ امل�س�ت�ه�ل�ك�ين

للخدمات املصرفية من دون انقطاع.

خسائر البورصة
س��اه��م ان �ت �ش��ار «ف �ي��روس ك ��ورون ��ا» ف��ي ال�ت��أث�ي��ر
سلبًا على اداء السوق خالل شهر فبراير .2020
وذل��ك من خ�لال التأثير على مختلف القطاعات
االقتصادية السيما املرتبطة بالقطاع النفطي،
وال�ن�ق��ل ،وسلسلة امل�ج�ه��زي��ن .Suppling Chains
وعليه يقدر ان يكون سوق االوراق املالية بالدولة
قد تكبد خسائر رأسمالية ،خالل الشهر املذكور،
يقدر بحوالي  1.5مليار دينار .مع وصول القيمة
ال�س��وق�ي��ة ن�ه��اي��ة ف �ب��راي��ر ال ��ى ح��وال��ي  34م�ل�ي��ار
دي�ن��ار ،وال�ت��ي تقل ع��ن القيمة املناظرة ف��ي شهر
يناير السابق والبالغة حوالي  35.8مليار دينار،
اي بانخفاض بلغ حوالي  .%3.3وتراجعت كمية
االسهم املتداولة خالل فبراير  2020بحوالي %12
لتبلغ حوالي  3.7مليارات سهم.
وعليه شهد مؤشر السوق االول خسارة كبيرة
وبتراجع بلغ نهاية شهر فبراير ،حوالي ،%4.3
ام ��ا م��ؤش��ر ال �س ��وق ال��رئ �ي��س ف �ق��د خ �س��ر .%3.1
وك��ذل��ك خ�س��ر امل��ؤش��ر ال �ع��ام ح��وال��ي  %4مقارنة
ب��ال�ش�ه��ر ال �س��اب��ق ،ي �ن��اي��ر  .2020وف �ي �م��ا يتعلق

باملؤشر الجديد «مؤشر رئيسي  »50فقد تراجع
بنحو .%2.2

النفط
ارتفع اإلنتاج النفطي بني شهري يناير وفبراير
 2020ب�ح��وال��ي  5آالف ب��رم�ي��ل / ي��وم ليصل في
فبراير إلى  2.6مليون برميل / يوم.
أم��ا في مجال األسعار النفطية ،فقد شهد سعر
سلة «أوبك» هبوطًا بلغ  ،%14.7من  65.09دوالرا
/ برميل في شهر يناير إلى  55.49دوالرا / برميل
ف��ي شهر فبراير  .2020ويعتبر ه��ذا االنخفاض
األق��ل منذ سبتمبر ( 2019وانخفض هذا السعر
أكثر في  9م��ارس  2020ليصل إلى  34.71دوالرا
/ ب��رم�ي��ل) .وي�ع��ود االن�خ�ف��اض األخ�ي��ر إل��ى فشل
إج �م��اع «أوب � ��ك» م��ع ب�ق�ي��ة امل�ن�ت�ج�ين امل�س�ت�ق�ل�ين،
وعلى رأس�ه��م روس�ي��ا ،على االت�ف��اق على خفض
آخر لإلنتاج ،حيث رفضت روسيا الخفض على
قناعة منها بأنها تستطيع التكيف مع سعر في
ح��دود  40دوالرا  /برميل .وك��ان ال��رد السعودي
هو قرار رفع اإلنتاج إلخراج النفط الصخري من
السوق أو تحييده ،ورفع تكلفة إنتاج مشروعات
االستخراج النفطي الجديدة ،علمًا بأن خيارات
االت�ف��اق م��ا زال��ت مفتوحة م��ع الجانب ال��روس��ي.
وم��ن امل�ه��م اإلش ��ارة ال��ى أن ع��دم االت �ف��اق ق��د جاء
في مرحلة يشهد فيها االقتصاد العاملي اآلث��ار
االقتصادية الحادة النتشار «فيروس كورونا»،
وت��أث�ي��ره ال�ق��وي على ض��رب «سلسلة املجهزين
 ،»Supplying Chainsال �ت��ي ت �ت��رك��ز أس��اس��ًا في
الصني .وأما في حالة دولة الكويت فقد انخفض
سعر برميل النفط امل�ص��در م��ن  65.37دوالرا /
برميل في يناير ،إلى  55.90دوالرا / برميل في
فبراير  ،2020أي بنسبة انخفاض بلغت .%14.4
إال أن هناك انخفاضًا الحقًا حصل في  9مارس
 ،2020بعد ان�ه�ي��ار ات�ف��اق «أوب ��ك» ،دف��ع بالسعر
إلى حوالي  28.0دوالرا / برميل .وهو األمر الذي
تترتب عليه آث��ار اقتصادية على الناتج املحلي
النفطي ،ومن ثم الناتج املحلي اإلجمالي ،ونموه،
وكذلك العجز املقدر مليزانية /2019 .2020إال أن
األث ��ر ال�ن�ه��ائ��ي ي�ع�ت�م��د ع�ل��ى ع ��دة ع��وام��ل منها،
م��دى تعافي الطلب الصيني م��ن ال�ن�ف��ط ،وم��دى
االستمرار بمستوى اإلنتاج النفطي بالدولة عند
 2.7مليون برميل / ي��وم ،وع��دم رفعه اتساقًا مع
ت��وج�ه��ات «أوب ��ك» ،وم��دى ق��درة توسيع اإلن�ت��اج
على تعويض الخسارة السعرية.

 20اقتصاد
تعامل ميناء «لونغ بيتش»
في كاليفورنيا مع بضائع
صينية بقيمة  38مليار دوالر
العام الماضي ،لكن النشاط
الصاخب بالمرفأ تراجع
بأكثر من النصف مقارنة
بالمستويات العادية مع
انتشار فيروس كورونا حول
العالم ،وفقا ً لمسؤولي
الميناء ،وأجبر الوباء المصانع
في الصين على اإلغالق بدءاً
من يناير ،مع تأثيرات متزايدة
على االقتصاد العالمي.
يقول راي فاميالث مسؤول
االتحاد في الميناء« :شهدت
موانئ لوس أنجلوس 50
إبحاراً فارغا ً  -السفن المقرر
وصولها التي لم تنه رحالتها
أبداً  -منذ بدء انتشار المرض»،
مضيفاً« :هذا ليس طبيعيا ً
 هذا صعب للغاية ،لم أرأشياء كهذه من قبل» ،فيما
يضاعف إغالق الصين تراجع
الشحن الذي سببته الحرب
التجارية الجارية بين الواليات
المتحدة والصين.
فايننشال تايمز – ترجمة :محمود حمدان
وي�ع��د امل�ي�ن��اء ع�لام��ة على تهديد التباطؤ ال��ذي
خلفه فيروس «ك��ورون��ا» في الصني ،ثاني أكبر
اقتصاد في العالم وأكبر مصدر للسلع ،للتجارة
العاملية التي تعاني الضعف في األس��اس .حتى
مع تخفيف بكني إجراء اتها االحتوائية ،يتراجع
الطلب مع انتشار الفيروس .فمن سنغافورة إلى
روت��ردام تشهد الكثير من املوانئ تراجعًا حادًا
في النشاط.
انكمشت التجارة العاملية  %0.5ال�ع��ام املاضي،
في أول تراجع سنوي منذ عام  ،2009بحسب «آي
إن جي» املصرفية ،و«دوتش بانك» ،فيما أحدثت
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موانئ صينية فقدت بين  %50و %75من نشاطها

«كورونا» يشل حركة النقل البحري

تراجع عدد السفن الواردة من الصين لميناء روتردام بنسبة %20

الحرب التجارية إلدارة ترامب الصني وتهديدات
بفرض تعريفات على صادرات االتحاد األوروبي
حالة من عدم اليقني.
ودف� ��ع ال�ت �ب��اط��ؤ األخ �ي��ر أس �ع��ار ش�ح��ن ال�س��اح��ل
الغربي ب�ين أميركا وال�ص�ين إل��ى ال�ت��راج��ع %10
ع� �ل ��ى أس � � ��اس س � �ن� ��وي ،ح �س �ب �م��ا ذك � � ��رت ش��رك��ة
«فريتوس» االستشارية للشحن ،في عالمة على
تراجع الطلب .وذك��ر نحو  %80من املستوردين
األم �ي��رك �ي�ين ال��ذي��ن ش�م�ل�ه��م اس �ت �ط�لاع ل �ل��رأي أن
املخزونات تراجعت نتيجة لذلك.
وت �غ��ادر ال �ع��دي��د م��ن ال�س�ف��ن امل�ت�ج�ه��ة إل ��ى ل��ون��غ
بيتش م��ن م�ي�ن��اء شنتشن ال�ص�ي�ن��ي ،راب ��ع أكبر
ميناء في العالم من حيث عدد الحاويات .وقال

موانئ لوس أنجلوس
شهدت  50إبحاراً فارغا ً منذ
بدء انتشار الفيروس
أسعار شحن الساحل الغربي
بين أميركا والصين تراجعت
 %10على أساس سنوي

ع �م��ال ال��رص�ي��ف ه �ن��اك ل�ـ «ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي�م��ز» إن
األعمال قد تراجعت بما بني  %50و %75منذ بدء
انتشار فيروس كورونا.
ّ
املقومة بالدوالر %17
تراجعت ص��ادرات الصني
في يناير وفبراير ،مع هبوط تحت وطأة تراجع
عدد أيام العمل وتعليق اإلنتاج والقيود املطبقة
على املرور بعد انتشار فيروس كورونا ،بحسب
خبراء اقتصاديني في «يو بي إس».
وف��ي ب��داي��ة ش�ه��ر م ��ارس ال �ج��اري ،ك��ان��ت الصني
تشجع على عودة الشركات إلى العمل الطبيعي.
مع ذل��ك ع��اد إل��ى العمل نحو  %20من السائقني

التعاون العالمي ضرورة ملحة
لمواجهة تبعات الفيروس االقتصادية
ك �ش �ف��ت أزم � ��ة «ك ��وف � �ي ��د »-19ع ��ن ن �ق��اط ال �ض �ع��ف ال�ك��ام�ن��ة
ف� ��ي االق � �ت � �ص� ��ادات ال ��وط �ن �ي ��ة وال� �ن� �ظ ��م ال �ص �ح �ي��ة وح �ت��ى
األي��دي��ول��وج�ي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة .ول�ك��ن ش�ع��اع األم ��ل الوحيد
هو أن الخبراء لديهم الفرصة الستعادة ثقة الشعوب مرة
أخرى.
وبصرف النظر عن التأثير املباشر للمرض على الصحة
ال �ع��ام��ة ،ي�م�ك��ن ألزم ��ة ب �ه��ذا ال�ح�ج��م أن ت ��ؤدي إل ��ى ن��وع�ين
مباشرين على األقل من الصدمات االقتصادية.
األول� � ��ى ص ��دم ��ة ف ��ي اإلن � �ت� ��اج ،ب �س �ب��ب اض � �ط ��راب س�لاس��ل
التوريد العاملية ،فتوقف شركات املستحضرات الدوائية
الكيميائية في الصني ي��ؤدي إلى اضطراب إنتاج األدوي��ة
في الهند وه��و ما ي��ؤدي ب��دوره إل��ى انخفاض توريد تلك
األدوية إلى الواليات املتحدة .أما الثانية فهي صدمة على
مستوى ال�ط�ل��ب ،حيث إن اإلن �ف��اق على امل�ط��اع��م وامل��والت
وال��وج �ه��ات ال�س�ي��اح�ي��ة يتقلص بينما ت �ق��وم ال�ح�ك��وم��ات
واألفراد بمواجهة انتشار الفيروس.
م ��ع اح �ت �م��ال �ي��ة وج � ��ود ت ��واب ��ع غ �ي��ر م �ب��اش��رة أي �ض ��ًا م�ث��ل
االنخفاض املفاجئ في أسعار النفط العاملية ،ومع انتشار
ت�ل��ك ال �ص��دم��ات وغ�ي��ره��ا ق��د ت�ض�ط��ر ال �ش��رك��ات املتوسطة
وال �ص �غ �ي��رة امل �ن �ه �ك��ة ب��ال �ف �ع��ل إل� ��ى اإلغ� �ل ��اق ،م ��ؤدي ��ة إل��ى
تسريح العمالة ،وفقدان ثقة العمالء ،وبالتالي انخفاض
االستهالك والطلب بنسبة أكبر.

التنازل عن التعريفات الجمركية
بين بكين وواشنطن سيقدم
دفعة طفيفة للتجارة
وه �ن ��اك ن�ق�ط��ة ج��وه��ري��ة ي �ج��ب أن ن �ت��ذك��ره��ا ج �ي �دًا وه��ي
أن االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي ل��م ي�ت�ع��اف ت�م��ام��ًا م��ن ن�ت��ائ��ج األزم��ة
املالية العاملية في  ،2008ولم تتم معالجة املشكالت التي
نتجت عنها ب��ال�ك��ام��ل .ب��ل ب��ال�ع�ك��س م��ا زال ��ت ال�ح�ك��وم��ات
واألفراد تعتمد على الديون بشكل كبيرّ ،
وعرض صانعو
السياسات الثقة في نظام التجارة العاملي للخطر.
وينبغي أن تكون معظم الدول املتقدمة على استعداد تام
لتنفيذ ت�ل��ك اإلج � ��راءات ،وم��ع ذل��ك ل��م تنجح إي�ط��ال�ي��ا في
لاً
اح�ت��واء ال��وب��اء ،ول��م تكن استجابة ال��والي��ات املتحدة أه
للثقة أيضًا.
م��ا ل��م ت�ت��م ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال �ف �ي��روس ال �ح��ال��ي ت�م��ام��ا فقد
ً
ينتهي األمر إلى عودته مستقبال أو تحوله إلى اضطراب
موسمي ،وإذا لم يتم اكتشاف عالج فعال قريبًا ستواجه

نشاط متراجع

بعض البلدان خيارًا من اثنني ،إما عزل نفسها أو التكاتف
معًا للقضاء على ال�ف�ي��روس ،وبما أن الخيار األول يبدو
ً
مستحيال فالخيار الثاني يبدو طبيعيًا.
وي�ت�ط�ل��ب األم ��ر ق �ي��ادة وت �ع��اون��ا ع��امل�ي�ين وه��و م��ا نفتقده
ب�ش��دة حاليا ن�ظ�رًا للخالفات وال�ن��زاع��ات ال�ت��ي ت�غ��رق بها
بعض ال��دول ،ورف��ض الرئيس ترامب ل�لإج��راءات متعددة
األطراف من البداية.
ولكن يمكن لبعض الدول الرئيسية األخرى تحقيق نتائج
أفضل بكثير إذا تولت ق�ي��ادة ردود األف�ع��ال العاملية ،بما
ف��ي ذل��ك إق�ن��اع بعض ال��دول بالقيمة اإليجابية للتعاون.
على سبيل املثال يمكن للدول التي حققت نتائج إيجابية
ف��ي إدارة ال��وب��اء مثل الصني وك��وري��ا الجنوبية ،مشاركة
أفضل املمارسات ،كما يمكن لبعض ال��دول إرس��ال م��وارد
احتياطية للبلدان األكثر احتياجًا لفرق طبية ذات خبرة
وأجهزة تنفس ومجموعات اختبار وأقنعة وما شابه.
ك�م��ا ي�م�ك��ن ل�ل�ص�ين وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة إل �غ��اء التعريفات
ال�ج�م��رك�ي��ة ال �ت��ي ت��م ت �ق��ري��ره��ا س��اب �ق��ًا وال �ت �ن��ازل ع��ن تلك
ال �ج��دي��دة ،ح�ي��ث إن ذل��ك التخفيض ل��ن ي��ؤث��ر ك�ث�ي�رًا على
ح �ج��م االس �ت �ث �م ��ارات ع �ب��ر ال� �ح ��دود ول �ك��ن س �ي �ق��دم دف�ع��ة
طفيفة للتجارة ،كما أنه سيعزز من تحسني الشعور تجاه
التبادل التجاري بعد السيطرة على ال��وب��اء( .بروجيكت
سنديكيت ،أرقام)

خارج االقتصاد الرسمي
املهمة الرئيسية داخ��ل البلدان بعد احتواء امل��رض هي مساعدة
أولئك املوجودين خارج االقتصاد الرسمي وأكثر املتضررين من
الحجر الصحي ،فهؤالء الضعفاء اقتصاديًا هم من يحتاجون
للرعاية الطبية أكثر م��ن باقي امل��واط�ن�ين .إذن ف�لا ب��د أن يتوفر
ل�ه��ذه ال ��دول ال��دع��م ال�ن�ق��دي أو تحمل نفقاتهم ال�ط�ب�ي��ة .ك�م��ا أن��ه
من ال�ض��روري تقديم تسهيالت ضريبية للشركات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة أو ت�س�ه�ي�لات وض �م��ان��ات ائ�ت�م��ان�ي��ة ل�ل�ح�ف��اظ على
التدفقات.

فيما لم يكن أغلبية الناس قادرين على القدوم
من مدنهم ،حسبما يقول أحد سائقي الشاحنات
في ميناء شيوان في شينزين.
وشهد ميناء يانغشان في شنغهاي انخفاضات
م �م��اث �ل��ة ،إذ ق ��ال أح ��د م��وظ �ف �ي��ه« :ان �خ �ف��ض ع��دد
ال�ش��اح�ن��ات ال��داخ�ل��ة وال �خ��ارج��ة بنسبة ت�ت��راوح
ب�ي�ن  %40و ،»%50ك �م��ا ش �ه��د م �ي �ن��اء روت� � ��ردام،
ً
األك�ب��ر ف��ي أوروب ��ا وأح��د أك�ث��ر امل��وان��ئ استقباال
للحاويات ،تراجعًا في السفن الواردة من الصني
ب �ن �س �ب��ة  %20األس � �ب� ��وع امل� ��اض� ��ي ع �ل��ى أس� ��اس
سنوي ،حسبما ذكر ليون ويليمز املتحدث باسم
امليناء ،حيث يمر  470مليون طن من البضائع
عبر امليناء سنويًا.

مع توقعات بارتدادة إيجابية في  2022و2023

 % 30هبوط حركة السفر
الجوي في 2020
حسام علم الدين
ك�ش�ف��ت وك��ال��ة س �ت��ان��درد ان��د ب ��ورز للتصنيفات
االئتمانية ،أن فيروس كورونا قد يؤثر سلبًا في
قطاع السفر الجوي العاملي بشكل غير مسبوق
هذا العام قبل أن يشهد انتعاشًا في عامي 2022
و .2023وقالت جولياتا يوكوتا محللة االئتمان
في الوكالة :إن قواعد تصنيفاتنا الحالية لقطاع
السفر الجوي العاملي في  2020تفترض انخفاضًا
ف��ي ع ��دد ال��رك��اب ب�ن�س�ب��ة ت �ت��راوح ب�ي�ن  %20إل��ى
 %30عن  ،2019مع تحقيق االنتعاش الكامل في
القطاع في  2022و 2023فقط.
وتوقعت الوكالة انتشار الفيروس السريع إلى
أكثر من  123دولة حول العالم وتشديد إجراءات
ال�س�ف��ر لتجنب تفشي ك��ورون��ا ،م��ا س�ب��ب رك��ودًا
ع��امل �ي��ا ه ��ذا ال� �ع ��ام ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ت �ق �ل��ب األس � ��واق
العاملية وتزايد ضغوط االئتمان.
وقالت «ستاندرد آند بورز» :نتوقع بعد انتعاش
ط��وي��ل األم ��د ل�ق�ط��اع ال�س�ف��ر ال �ج��وي ال�ع��امل��ي بعد
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �ف �ي��روس ،ع �ل��ى أن ت �ك��ون ف�ت��رة

االنتعاش أط��ول من تلك التي تم تسجيلها بعد
السيطرة على وباء سارس في .2003
وأضافت :ان االنخفاض في أعداد الركاب قد يبلغ
متوسطه  %70على مدى ذروة انتشار الفيروس
البالغة  3أشهر .ويمكن أن تبقى الحركة الجوية
ال �ع��امل �ي��ة م �ن �خ �ف �ض��ة ع �ل��ى م � ��دى  6أش� �ه ��ر (رغ ��م
ال�ت�ع��اف��ي ال �ج��زئ��ي امل �ت��وق��ع ب�ع��د ان �خ �ف��اض ذروة
تأثير كورونا لثالثة أشهر) ،في حني من املرجح
أن يتحقق التعافي الكامل للقطاع في غضون 24
شهرًا بعد احتواء الفيروس.
وتابعت «ستاندرد اند ب��ورز» :مع دخ��ول العالم
مرحلة م��ا بعد ك��ورون��ا ف��إن القلق ب�ش��أن السفر
قد يتباطأ مع استعادة حركة املطارات العاملية.
وختمت وك��ال��ة التصنيفات االئتمانية بالقول:
«سيعتمد تصنيف كل مطار من املطارات العاملية
على ع��دة ع��وام��ل مثل ال�س��رع��ة وال�ح�ج��م وامل��وق��ع
ال �ج �غ��راف��ي وال �ت��داب �ي��ر ال �ت��ي ي�ت�خ��ذه��ا ك��ل م�ط��ار
ً
للتخفيف م��ن أث��ر انخفاض ع��دد ال��رك��اب ،فضال
ع��ن ال�ت�ك��ال�ي��ف ال�ث��اب�ت��ة وال��دع��م امل��ال��ي الحكومي
املحتمل ،ومرونة كل مطار قبل تفشي الفيروس».
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عبدالله القندي يتبرع بمليون
دوالر لمواجهة «كورونا»

رأي اقتصادي
جمال عبدالعزيز سلمان

عندما ُيصلح العالم
المئة فلس بدينار
إن التكلفة النهائية للمبالغة ف��ي ال��وق��اي��ة من
فيروس كورونا أعلى بكثير من عدم املبالغة،
فجميع اإلج � ��راءات ال�ت��ي ي�ت�خ��ذه��ا ال�ع��ال��م هي
ع� �ب ��ارة ع ��ن ت �ب �ط��يء وت ��أخ �ي ��ر ان �ت �ش ��ار ه��ذا
ال �ف �ي��روس ل�ب�ع��ض ال ��وق ��ت ،ف��ي امل �ق��اب��ل ن�ق��وم
بتعطيل األعمال وتقييد الحركة وكبح جميع
األنشطة ،ومنها التجارية ،األمر الذي سيترتب
عليه انكماش في اقتصاد جميع دول العالم،
وال ��ذي س �ي��ؤدي إل��ى ت�س��ري��ع وتعميق األزم��ة
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة امل�ت��وق�ع��ة ،وإل ��ى ضعف
واف�لاس وانهيار في اقتصادات عاملية ،وإلى
ارت�ف��اع كبير وح��اد ف��ي نسب البطالة ،وال��ذي
ب��دوره س�ي��ؤدي إل��ى ع��دم استقرار اجتماعي

jamal-steps@hotmail.com

وس�ي��اس��ي ..وه�ك��ذا دوال�ي��ك س�ت��زداد األزم��ات
وب �ك��ل أش �ك��ال �ه��ا ،ف��االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي ال�ه��ش
املفلس معتمد في بقائه على استمرار النمو
في االنفاق ،حتى ولو بشكل سلبي من خالل
االقتراض.
وب �ن��اء ع�ل��ى م��ا س�ب��ق فنحن ن�ش�ت��ري القليل
م��ن ال��وق��ت النتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا ،مقابل
املجازفة في انهيار النظام االقتصادي العاملي،
وم��ا يتبعه م��ن وي�لات وتكلفة باهظة ،فنحن
كمن يصلح املئة فلس بدينار ،فلننتبه ،ولندفع
تكلفة فيروس ك��ورون��ا فقط ،وال ندفع معها
تكلفة الهلع والخوف املبالغ فيه ،وهي أضعاف
األولى.

أع� � � � �ل � � � ��ن رج� � � � � � ��ل االع� � � � �م � � � ��ال
وص� � � � ��اح� � � � ��ب امل � � � � � �ب� � � � � ��ادرات
ال � � �خ � � �ي� � ��ري� � ��ة االن� � �س � ��ان� � �ي � ��ة
عبداهلل عبدالعزيز القندي
«بوعبدالعزيز» عن تبرعه
ب � �م � �ب � �ل� ��غ ق � �ي � �م � �ت� ��ه م� �ل� �ي ��ون
دوالر ام� �ي ��رك ��ي م �س��اه �م��ة
م �ن��ه ف� ��ي م� �ش ��ارك ��ة ال��وط ��ن
وال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي م��واج �ه��ة
االزم��ة الصحية والتصدي
الن �ت �ش��ار وب � ��اء «ك ��ورون ��ا»
املستجد ف��ي ال �ع��ال��م .وق��ال
القندي :ندعو اهلل عز وجل
ان يحفظ ال�ك��وي��ت وأهلها
من كل مكروه.

عبدالله عبدالعزيز القندي

اليابان:
 %12.9تراجع الفائض
التجاري مع الكويت
أظ �ه��رت ب�ي��ان��ات حكومية ف��ي ال�ي��اب��ان أم��س أن الفائض
ال�ت�ج��اري م��ع دول��ة الكويت تقلص بنسبة  12.9ف��ي املئة
في فبراير املاضي ليصل إلى  39.5مليار ين ( 369مليون
دوالر) ل�ي�س�ج��ل أول ت��راج��ع خ�ل�ال ث�لاث��ة أش �ه��ر .وع��زت
البيانات التي أصدرتها وزارة املالية اليابانية في تقرير
أول��ي انخفاض الفائض ال�ت�ج��اري م��ع دول��ة الكويت إلى
التباطؤ في مجال الصادرات.

واردات اليابان
ورغم البيانات الجديدة ،فإن التقرير أكد أن دولة الكويت
حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان ملدة 12
عامًا وشهر واح��د ،مدفوعة باستمرار تفوق صادراتها
على حجم الواردات بهامش كبير .وأوضحت البيانات أن
إجمالي واردات اليابان من دول��ة الكويت تراجع بنسبة
 11.7في املئة على أساس سنوي ليصل إلى  55.4مليار ين
( 518مليون دوالر) في أول انخفاض خالل ثالثة أشهر.
وأضافت أن صادرات اليابان إلى الكويت انخفضت كذلك
بنسبة  8.7ف��ي امل�ئ��ة لتصل إل��ى  15.9م�ل�ي��ار ي��ن ياباني
( 149مليون دوالر) لتسجل أول هبوط منذ أربعة أشهر.
ك�م��ا ان�خ�ف��ض ف��ائ��ض ال �ي��اب��ان ال �ت �ج��اري م��ع دول ال�ش��رق
األوس��ط بنسبة  5.6في املئة ليصل إل��ى  485.3مليار ين
( 4.5مليارات دوالر) ،متأثرًا بهبوط واردات اليابان من
املنطقة بنسبة  2.8في املئة مقارنة بنفس الفترة من العام
السابق( .كونا)

إفصاحات
«عقار» :مرابحة
من «بوبيان»
ق� � � � � ��ال� � � � � ��ت ش� � � � � ��رك� � � � � ��ة ع� � � �ق � � ��ار
ل�لاس �ت �ث �م��ارات ال �ع �ق��اري��ة إن�ه��ا
ح � �ص � �ل� ��ت ع� � �ل � ��ى ت� �س� �ه� �ي�ل�ات
ائتمانية م��ن بنك ب��وب�ي��ان ملدة
سنة قابلة للتجديد .وأضافت
في إفصاح للبورصة أمس أن
التسهيالت بنظام املرابحة تتم
إع��ادة جدولتها خالل  3إلى 6
أشهر.

«المشتركة»:
مناقصة بـ24.9
مليون دينار
ق � ��ال � ��ت امل � �ج � �م ��وع ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة
ل� �ل� �م� �ق ��اوالت :إن� ��ه ت �م��ت ت��رس�ي��ة
مناقصة خاصة بتنفيذ مشروع
تطوير شبكة خط ص��رف مياه
األمطار الخاصة بمنطقة الريف
ال�س�ك�ن�ي��ة م �ل��ك ش��رك��ة أب��وظ�ب��ي
ل �ل �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة «م �س ��ان ��دة»،
على شركة املجموعة املشتركة
للمقاوالت اإلمارات.
وأض ��اف ��ت ف ��ي ب �ي��ان ل�ل�ب��ورص��ة
أن ق� �ي� �م ��ة امل� � � �ش � � ��روع 295.7
م �ل �ي��ون دره� ��م م��ا ي �ع��ادل 24.9
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ،ع�ل��ى أن
ت�ك��ون م��دة التنفيذ  730ي��وم��ًا،
وسوف تحقق املجموعة أرباحًا
تشغيلية ي�ت��م إدراج �ه ��ا ضمن
ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة ل �ل �ش��رك��ة ف��ي
السنوات املقبلة.

«مركز سلطان»:
تخفيض رأس المال
ً
مليونا
إلى 28.9
ق � ��ررت ش ��رك ��ة م ��رك ��ز س�ل�ط��ان
ع�ق��د جمعيتها ال�ع�م��وم�ي��ة غير
العادية ،يوم الثالثاء املقبل ،بمقر
الشركة في الضجيج ،علمًا بأنه
ف��ي ح��ال ع��دم اك�ت�م��ال النصاب
سيتم تأجيلها إل��ى  31م��ارس
.2020
وق � � ��ال � � ��ت ال� � �ش � ��رك � ��ة ف � � ��ي ب� �ي ��ان
ل �ل �ب��ورص��ة :إن ج � ��دول األع �م��ال
ي �ت �ض �م��ن ت �خ �ف �ي��ض رأس امل ��ال
املدفوع وقدره  57.8مليون دينار
إل ��ى  28.9م�ل�ي��ون دي �ن ��ار ،وذل��ك
م��ن خ�لال إل�غ��اء 289.414.391
سهمًا إلطفاء جزء من الخسائر
امل � �ت� ��راك � �م� ��ة ل� �ل� �ش ��رك ��ة وال� �ب ��ال ��غ
إجماليها  42.1مليون دينار كما
في  31ديسمبر .2018

قاعدة قوية الستيعاب الخسائر حال حدوثها

ّ
مخصص إضافي..
«برقان»:
تحس ً
با لعواقب 2020
ُّ
قال نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك برقان
ّ
الرئيس التنفيذي للكويت رائد الهقهق :حققنا
ً
دخل��ا صافيًا ،بلغ  84.7مليون دي�ن��ار ،بارتفاع
بنسبة  ،%3مقارنة بسنة  ،2018على الرغم من
ك��ون��ه ت �ق��ري �رًا ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة،
ً
يغطي فترة  11شهرًا ب��دال من  12شهرًا ،يتكون
العائد على حقوق املساهمني من رقمني ،بنسبة
 ،%10وتبلغ التوزيعات النقدية املوصى بها 12
فلسًا للسهم.
وأضاف خالل انعقاد مؤتمر املحللني املاليني :إن
ّ
نسبة القروض املتعثرة لدينا تبلغ  ،%1.6وهو
م�س�ت��وى س�ن��ة  2018ن�ف�س��ه .ف��ي ح�ين انخفضت
ّ
نسبة القروض املتعثرة على مستوى املجموعة
م� ��ن  %2.7إل � ��ى  .%2.5ك �م��ا ان �خ �ف �ض��ت ت�ك�ل�ف��ة
االئتمان بشكل ملحوظ من  %1.1إلى  %0.5في
الكويت ،وانخفضت على مستوى املجموعة من
 %1.4إلى .%1.1
في ما يتعلق بأصولنا /قروضنا ،كما أوضحنا
ّ
في بداية السنة املاضية أننا سنركز على نمو
أعمالنا ف��ي ال�ك��وي��ت ،وك��ان هدفنا تحقيق نمو
ً
ب �ن �س �ب��ة  %7إل� ��ى  ،%8وه� ��و م ��ا ح �ق �ق �ن��اه ف �ع�لا
ف ��ي ال �ك ��وي ��ت .ك �م��ا ذك ��رن ��ا أن األع� �م ��ال ال��دول �ي��ة
ستنخفض ،وأننا سنركز على أعمالنا األساسية
ف ��ي ال �ك��وي ��ت .ون �ت �ي �ج��ة ل ��ذل ��ك ،ه �ن��اك ان �خ �ف��اض
بنسبة  %12في قروض الشركات التابعة.
وذكر أن الودائع في الكويت شهدت ّ
نموًا بنسبة
 ،%19م �ق��ارن��ة ب��ان �خ �ف��اض ب �ل��غ  %10ف ��ي سنة
 .2018وبالنسبة ال��ى ال�ش��رك��ات التابعة ،بينما
انخفضت ال��ودائ��ع بنسبة  ،%4م�ق��ارن��ة بنسبة
 %11في سنة .2018
وذك��ر الهقهق ان اي� ��رادات ال�ك��وي��ت نمت بنسبة
 ،%7واالرت �ف��اع م��ن  165م�ل�ي��ون دي �ن��ار ال��ى 176
م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار ،ف� ��ي ح �ي�ن ان �خ �ف �ض��ت اي � � ��رادات
االع �م��ال ال��دول�ي��ة م��ن  104م�لاي�ين دي�ن��ار ال��ى 92
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وي��رج��ع ذل��ك بشكل اس��اس��ي ال��ى
ك��ون التقرير يغطي ف�ت��رة  11ش�ه�رًا ،كما يعزى
ال��ى االن�خ�ف��اض ف��ي ال�ح�ج��م ،وق��د ت��أث��ر الهامش
ّ
ّ
بتغير اسعار الفائدة .في الكويت ،تقلصت
قليال
ال � �ه ��وام ��ش م� ��ن  %2.3ال � ��ى  .%2.1وت ��راج� �ع ��ت
الهوامش االجمالية من  %2.9الى  .%2.7االرباح
التشغيلية ،ال�ت��ي بلغت  110م�لاي�ين دي �ن��ار في
سنة  2018ارتفعت في سنة  2019بنسبة %16
لتصل الى  128مليون دينار ،بالنسبة الى الربح
التشغيلي للشركات التابعة ،انخفض الربح من

تحسن محفظة القروض
ُّ
في  2019مع انخفاض
تكلفة االئتمان
 62م�ل�ي��ون دي �ن��ار ال��ى  53م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،بسبب
تأخر شهر واحد في إعداد التقارير واالنخفاض
االستباقي في حجم االصول.
واش��ار ال��ى ان��ه ال ت��زال نسبة التكلفة ال��ى الدخل
ف��ي الكويت منخفضة ،وه�ن��اك انخفاض مطلق
بمقدار  500نقطة اساس من  %32.3الى .%27.6
وايضا على مستوى املجموعة ،انخفضت نسبة
التكلفة الى الدخل من  %42.1الى .%41.2
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ت� �ح ��دث رئ� �ي ��س امل ��دي ��ري ��ن امل��ال �ي�ين
للمجموعة خ��ال��د ال��زوم��ان ع��ن تكلفة االئ�ت�م��ان
البالغة  %1.1في  2019على مستوى املجموعة،
م�ق��ارن��ة بــ  %1.4ف��ي السنة امل��اض�ي��ة و %0.5في
ال �ك��وي��ت ف��ي  ،2019م �ق��ارن��ة ب�ـ�ـ  %1.1ف��ي .2019
وأرج ��ع س�ب��ب ه��ذا االن�خ�ف��اض إل��ى ان��ه ُوض�ع��ت
م �خ� ّ�ص �ص��ات ع��ام��ة اض��اف �ي��ة الح� ��دى ال �ش��رك��ات
التابعة وللكويت في .2018
ول��دي�ن��ا أي�ض��ا ب�ع��ض امل�خ�ص�ص��ات امل �ح��ددة التي
وضعناها خ�لال ه��ذه الفترات .ل��ذا ،بالنسبة الى
املخصصات االجمالية بني سنتي  2018و،2019
ف�ق��د ق�م�ن��ا بتخفيض مخصصاتنا امل �ح ��ددة ،ما
يعني ان هناك تحسنا في محفظة القروض لدينا.
ومن خالل املخصص العام ،وضعنا مخصصا اقل
ف��ي  ،2019ف��ي ح�ين وضعنا ف��ي  2018مخصصا،
بلغ  15مليون دي�ن��ار بالنسبة ال��ى ه��ذا ال�ع��ام ،لم
نخصص سوى مبلغ  4ماليني دينار ،ما ادى الى
االنخفاض في تكلفة االئتمان لدينا.
وأش � ��ار ال ��ى ان ��ه م��ن ح�ي��ث ص��اف��ي ال ��دخ ��ل ،ف��إن��ه
يعكس النمو املتزايد في االي ��رادات ،خاصة في
الكويت ،باالضافة الى التحكم في نفقاتنا .وقد
انعكس ذل��ك على صافي دخلنا .ولكن ،وع�لاوة
ع�ل��ى ذل ��ك ،وض�ع�ن��ا اي �ض��ا ف��ي  2019مخصصًا
عامًا اضافيًا للتأكد من انه في حالة حدوث اي
شيء في سنة  ،2020فسوف تكون لدينا قاعدة
ق��وي��ة ،تمكننا م��ن استعياب ه��ذه الخسائر إذا
حدثت.

 22اقتصاد

الخميس  24رجب  1441هـ •  19مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16743

استطالع شمل  10آالف شخص من  12دولة

أزمة «كورونا» ..اقتصادية بالدرجة األولى!
¶ األزمات المالية الشخصية تهدد شعوب فيتنام والصين والهند وإيطاليا
المخاطر المالية الشخصية المرتبطة بفيروس «كورونا»

كشف بحث جديد ،أن الشعوب ترى الفيروس التاجي «كورونا» على أنه
يمثل تهديدً ا أكبر لالقتصاد منه على صحتهم ،في وقت ال تبدو تدابير
اإلنقاذ االقتصادي التي أعلنتها الحكومات ُتهدئ من قلقهم.
وليد منصور
يشير استطالع الشركة العاملية ألب�ح��اث السوق
(إيبسوس) ،الذي نشره موقع املنتدى االقتصادي
ُ
العاملي ،وأج��ري ف��ي الفترة م��ن  12إل��ى  14م��ارس
وشارك فيه عشرة آالف شخص بالغ من  12دولة،
إل ��ى ت��زاي��د ال�ق�ل��ق ب �ش��أن زي� ��ادة ال�خ�س��ائ��ر امل��ال�ي��ة
الشخصية ،بما في ذلك الوظائف.
وكشف االستطالع تزايد تهديدات التعرض إلى
م�ش��اك��ل ص�ح�ي��ة ك�ل�م��ا ق��رب��ت امل �س��اف��ة م��ن ال�ن�ق��اط
ال�س��اخ�ن��ة امل ��وب ��وءة ب��ال �ف �ي��روس ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
ال �ت��داب �ي��ر االح �ت �ي��اط �ي��ة ال �ش��دي��دة وح �ظ��ر ال�س�ف��ر
املعمول به عبر مناطق واسعة من العالم.
ووفقًا لنتائج االستطالع ،فإن غالبية الناس في
معظم البلدان التي شملها االستطالع يتوقعون
تأثرهم ماليًا جراء انتشار وباء فيروس «كورونا»،
خاصة من دول فيتنام والصني والهند وإيطاليا،
حيث كان القلق أكبر من باقي الدول األخرى.
وازدادت امل�خ��اوف ب�ش��أن ال��وظ��ائ��ف بشكل سريع
منذ فبراير ،خاصة في إيطاليا وفرنسا واململكة
املتحدة وال��والي��ات املتحدة .إذ يبدو أن املخاوف
االقتصادية في هذه الدول قد ارتفعت بشكل أكثر
حدة من املخاوف املتعلقة بمستوى التهديد الذي
يشكله الفيروس.

الصحة ثانيًا

ب�ع�ي� ً�دا ع��ن االق �ت �ص��اد ،أص�ب��ح امل�س�ت�ط�ل�ع��ون أكثر
ً
ً
اهتماما وقلقا في دول مثل الصني وإيطاليا ،لكن
األميركيني الشماليني ال يزالون بعيدين إلى حد
ما ،إذ يتأثر رد الفعل العام بشكل كبير بقربه من
النقاط الساخنة لفيروس «كورونا».
ويرى استطالع «إيبسوس» أن دعم إغالق الحدود
وال �ح �ج��ر ال ��ذات ��ي م ��وج ��ود ،ول �ك��ن ه ��ذا ق ��د ي�ك��ون
ن �ظ� ً
�ري��ا ول �ي��س ش�خ�ص� ً�ي��ا ،خ��اص��ة خ ��ارج مناطق
النقاط الساخنة .إذ كان االتفاق مع إغالق الحدود
األع �ل��ى ف��ي ف�ي�ت�ن��ام وال �ه �ن��د وإي �ط��ال �ي��ا ،واألدن� ��ى
ف��ي كندا وأمل��ان�ي��ا وفرنسا واململكة امل�ت�ح��دة .لكن
ب�ش�ك��ل ع� ��ام ،واف� ��ق امل ��زي ��د م ��ن األش� �خ ��اص ال��ذي��ن
شملهم االستطالع بشدة على العزل الذاتي إذا تم

تشخيصهم بفيروس «كورونا».
وعندما يتعلق األم��ر بالصحة الشخصية ،تشير
النتائج إلى أن سكان العديد من الدول ال ينظرون
إل��ى «ك��ورون��ا» على أن��ه خطر صحي خطير ،رغم
اع �ت �ق��اده��م أن ش �خ� ً�ص��ا م �ق� ً
�رب��ا م �ن �ه��م س�ي�ص��اب
بالفيروس ،مع ارتفاع كبير في ه��ذا التصور في
أستراليا وكندا وفرنسا وأملانيا واململكة املتحدة.
وم ��ع ذل ��ك ،ب�ي�ن�م��ا ق ��ال  %75م��ن ال�ص�ي�ن�ي�ين أن�ه��م
يعتقدون أن صحتهم ستتأثر بشدة أو ستكون
خطيرة للغاية إذا أص�ي�ب��وا ب��ال�ف�ي��روس التاجي،
ف��إن  23%فقط م��ن امل�ش��ارك�ين ف��ي اململكة املتحدة
و %12من املشاركني في فرنسا قالوا نفس الشيء.
وتشير النتائج ،م��ع ذل��ك ،إل��ى ارت�ف��اع ف��ي تصور
ال�ت�ه��دي��د ل�ل�ب�ل��دان ،م��ع زي� ��ادات ك�ب�ي��رة ف��ي فرنسا
وأملانيا  -وبالطبع إيطاليا.

التخزين والتجارة
على ال��رغ��م م��ن اه�ت�م��ام وس��ائ��ل اإلع�ل�ام بعمليات
ال �ت �خ��زي��ن ال�ه�ي�س�ت�ي��ري��ة ،ي�ش�ي��ر االس �ت �ط�ل�اع إل��ى
أن ه� ��ذا ال �ن �ش ��اط ال ي � ��زال م � �ح � � ً
�دودا ف ��ي أوروب � ��ا
وأم �ي ��رك ��ا ال �ش �م��ال �ي��ة .وم� ��ع ذل � ��ك ،ه �ن��اك م �خ��اوف
ب�ش��أن االض �ط��راب ال��ذي يمكن أن يسببهُ .
وينظر
إل ��ى امل �خ ��زون ��ات ع �ل��ى أن �ه��ا ت � ��ؤدي ع �ل��ى األرج ��ح
ً
إل��ى النقص ب��دال من تعطيل سالسل التوريد؛ إذ
إن  %89م��ن ال�ب��ال�غ�ين ف��ي اململكة امل�ت�ح��دة س��وف
يلومون عمليات التخزين بسبب ما تتعرض له
األسواق من نقص.
ً
ويشير االستطالع أيضا إلى وجود اتجاه الرتفاع
التجارة اإللكترونية بالقرب من النقاط الساخنة،
حيث إن ح��وال��ي  %31م��ن اإلي�ط��ال�ي�ين يتسوقون
بشكل متكرر عبر اإلنترنت لشراء منتجات كانوا
يشترونها ع��ادة م��ن امل�ت��اج��ر ،وي��رت�ف��ع ه��ذا األم��ر
إل��ى  %57في فيتنام ،و %55في الهند و %50في
الصني .وتتوقع معظم البلدان ،بما في ذلك النقاط
الساخنة املوبوءة ،أن تعود األمور إلى طبيعتها
بحلول ي��ون�ي��و .رغ��م أن ال�ش��رك��ة العاملية ألبحاث
ال� �س ��وق «إي� �ب� �س ��وس» ت �ق��ول إن م� �س ��ارات امل ��رض
والحاالت املؤكدة تشير إلى أن ذلك لن يكون كما
يتصور البعض.

 14 - 12مارس

 15 - 14فبراير

 29 - 28فبراير

¶ ازدياد المخاوف
بشأن الوظائف
في روما وباريس
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الهند الصين فيتنام اميركا بريطانيا روسيا اليابان ايطاليا المانيا فرنسا

كندا

استراليا

مخاطر الصحة الشخصية المرتبطة بفيروس «كورونا»
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¶  %75من
الصينيين
يعتقدون أن
صحتهم ستتأثر
بشدة إذا أصيبوا
بالفيروس
¶ «إيبسوس»
تدحض توقعات
استئناف الحياة
الطبيعية بحلول
يونيو

«كورونا» ُينعش برامج العمل عن ُبعد

 43مليار دوالر..

حجم سوق االتصال الفوري في 2022
األخ �ي��رة .وي �ق��ول امل�ح�ل��ل االق�ت�ص��ادي
توم روديريك إن وباء كورونا سيزيد
م� ��ن دون ش� ��ك م� ��ن ش � �ه� ��رة م �ن �ص��ات
الندوات عن بعد ،التي تطورت شركة
زووم ،ك �م��ا س �ي��دف��ع ال� �ش ��رك ��ات إل��ى
استخدامها أكثر من أي وقت مضى.
واألم� � ��ر ال ي�ن�ط�ب��ق ف �ق��ط ع �ل��ى زووم،
وإن�م��ا ينطبق أيضًا على منافسيها
في السوق .ووفق مكتب االستشارات
األميركي  ،IDCفإن حجم هذا السوق
ي �ن �ت �ظ��ر أن ي��رت �ف��ع إل� ��ى  43.1م �ل �ي��ار
دوالر في  ،2022خاصة أن هذه الفترة
أج �ج��ت امل �ع��رك��ة ض��د م��ن ي �ع��ارض��ون
ه��ذه الشركات العمالقة منذ سنوات
طويلة.

سليمة لبال
رواج سوق الكمامات بفضل «كورونا»!

للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس

«كورونا» ُيجبر شركات الموضة
على إنتاج الكمامات!
سليمة لبال
دفع إعالن الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون الحرب على فيروس «كورونا»،
ك�ب��ري��ات ال �ش��رك��ات ال�ف��رن�س�ي��ة العاملة
ف��ي مجال امل��وض��ة وصناعة املنتجات
ال�ف��اخ��رة إل��ى االن �ص��راف ع��ن نشاطها
ال��رئ�ي�س��ي ،وال �ت �ح��ول إل��ى إن �ت��اج م��واد
التعقيم وال�ك�م��ام��ات الطبية لتجهيز
األط�ب��اء واملمرضني في امل�ي��دان وحتى
املرضى الذين يحتاجون إليها.
وأعلنت العديد م��ن ال�ش��رك��ات تحويل
سالسل اإلنتاج لديها ،مثل مجموعة
 LVMHال �ت��ي خ�ص�ص��ت ث�لاث��ة م��واق��ع
كانت مخصصة إلنتاج مواد التجميل
وال� � �ع� � �ط � ��ور ،إلن� � �ت � ��اج م� � � ��واد ال �ت �ع �ق �ي��م
ال�ت��ي ينتظر أن ت ��وزع م�ج��ان��ًا ع�ل��ى 39
مستشفى ف��ي فرنسا ملساعدة الطاقم
الطبي على مواجهة أي نقص في مواد
ال �ت �ع �ق �ي��م ،وأم� ��ا م �ج �م��وع��ة «ت��وف �ي��ري»
امل �ت �خ �ص �ص��ة ف � ��ي ص� �ن ��اع ��ة س� ��راوي� ��ل
ال �ج �ي �ن��ز ف �ق��د ب� � ��دأت ه ��ي األخ � � ��رى ف��ي
صناعة الكمامات.
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل � � ��ك ،أع� �ل� �ن ��ت م �ج �م��وع��ة
«ش��ارل �ي��و» ال �ب��دء ف��ي إن �ت��اج ك�م��ام��ات
ق��اب �ل��ة ل�ل�غ�س�ي��ل وإع� � ��ادة االس �ت �خ��دام،
وع ��ادة م��ا تنتج مجموعة «ش��ارل�ي��و»
أق� �م� �ش ��ة ف� ��اخ� ��رة ل� �ك� �ب ��ري ��ات ال� �ش ��رك ��ات
ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي م� �ج ��ال ت �ص �م �ي��م األزي � ��اء
وش��رك��ات صناعة امل�لاب��س ،باإلضافة
إل��ى األق�م�ش��ة ال�ت��ي تحتاجها ش��رك��ات
ال� �ط� �ي ��ران ،ح �ي��ث أع �ل �ن��ت أن �ه��ا س�ت��وف��ر

 LVMHتوزع مواد
التعقيم
على مستشفيات
فرنسا مجانا ً
«توفيري» و«شارليو»
تبدآن العمل
في صناعة الكمامات
ي��وم�ي��ًا م��ا ب�ين  30أل�ف��ا و 50أل��ف كمام
لتوزيعها على الطواقم الطبية وعموم
الناس.
ولم تتأخر صناعة املوضة منذ بداية
أزمة «كورونا» في دعم الجهود الرامية
إل��ى ال�ح��د م��ن ان�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس ،ففي
ال�ص�ين ق��دم��ت الكثير م��ن املجموعات
الكبرى مثل  LVMHو«كيرينغ» هبات
لدعم جهود الدولة في الحد من انتشار
فيروس «كورونا» ،كما قدمت مجموعة
«ج� ��ورج � �ي� ��و أرم� � ��ان� � ��ي»  1.25م �ل �ي��ون
ي� ��ورو ل��دع��م امل�س�ت�ش�ف�ي��ات اإلي �ط��ال �ي��ة،
وتبعتها «دوناتيلي فارساتشي» التي
قدمت  200ألف يورو ملستشفى «سان
رافاييل» بميالنو.

أدى انتشار فيروس كورونا في العالم
الى ارتفاع طلب الشركات على برامج
التراسل وتنظيم ن��دوات الفيديو ،ما
يعني ان امام كل من «ميكروسوفت»
و«س �ي �س �ك��و» و«زوم» ،وف� ��ق ت�ق��ري��ر
نشرته صحيفة ليزيكو االقتصادية
ورق��ة راب�ح��ة للترويج ألدوات �ه��ا التي
ّ
تفعل العمل عن ُبعد.
وي� � �ب � ��دو زم � � ��ن «ك� � � ��ورون� � � ��ا» االف � �ض ��ل
ّ
مطوري برامج التراسل
بالنسبة الى
وتنظيم ال�ن��دوات واالجتماعات عبر
ال �ف �ي��دي��و ع ��ن ُب� �ع ��د .ف�ب�ي�ن�م��ا ت �ح��اول
ال�ش��رك��ات وامل��ؤس�س��ات اع ��ادة تنظيم
ن �ف �س �ه��ا مل ��واج� �ه ��ة ان� �ت� �ش ��ار ف �ي ��روس
ك��ورون��ا ،ي��رى ان�ص��ار العمل ع��ن ُبعد
ان هذه الفرصة غير مسبوقة لتطوير
هذا السوق.
وق��ال أنطوان دوبوسك رئيس شركة
وي�م��ي الفرنسية ان ع �ش��رات امل�لاي�ين
ُ
م � ��ن االج � �ت � �م� ��اع� ��ات أل � �غ � �ي� ��ت ب �س �ب��ب
فيروس كورونا؛ ما زاد من استخدام
املنصة التي تطورها شركته.
و«وي �م��ي» مثلها م�ث��ل «س�ي�س�ك��و» أو
«ميكروسوفت» أو «سالك» ،استعدت
وت �ن� ّ�ب��أت ب��ان �ت �ع��اش س� ��وق ال �ت��راس��ل
الفوري وازدهاره.
ُ
وي� �ح ��ل ��م ال� �ق� �ط ��اع ب � ��أن ي �ت �ب��ع ال �ع��ال��م
ك� �ل ��ه ع �م��ال �ق��ة ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا؛ م �ث��ل:
«غ ��وغ ��ل» و«أب � � ��ل» ال �ل��ذي��ن ي�س�م�ح��ان
لكل موظفيهما بالعمل من منازلهم.
ّ
التوجه إلزاميا بالنسبة
وأصبح هذا
إلى موظفي «تويتر» منذ بداية أزمة
«كورونا».
منذ تفشي «كورونا» بشكل كبير في

املبيعات تقفز

عشرات الماليين
من االجتماعات أُلغيت
بسبب الفيروس
ارتفاع مبيعات أجهزة
الكمبيوتر
المحمولة %20
مخاوف من تراجع
مخزون الحواسيب..
الرتفاع الطلب

عدد من ال��دول ب��دأت بعض الشركات
بالسعي إل��ى رف��ع طاقتها وكفاءتها
في مجال التراسل وتنظيم اجتماعات
مع موظفيها عن بعد .ويشير خبراء
وفق ليزيكو إلى أن هذا القطاع يمكن
أن يكون الرابح األكبر من هذه األزمة
ال �ص �ح �ي��ة .ف��امل��وظ �ف��ون ال ��ذي ��ن ف��رض
عليهم ال�ح�ج��ر امل�ن��زل��ي ع�ب��ر ع��دد من
ال� � ��دول ال ي�س�ت�ط�ي�ع��ون ال ��ذه ��اب إل��ى
م�ك��ات�ب�ه��م ،وي �ح��اول��ون اآلن اك�ت�ش��اف
خ ��دم ��ات االت � �ص� ��ال ال � �ف� ��وري .وي �ق��ول
إيريك يوان ،املختص في شركة زووم،
فهم بني عشية وضحاها
ان «الجميع ِ
أهمية أدواتنا وخدماتنا ،هذا سيغير
طبيعة العمل بشكل كامل».
وش � ��رك � ��ة زووم ،ال � �ت� ��ي ي� �ق ��ع م �ق��ره��ا
ف��ي ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،م��درج��ة ف��ي م��ؤش��ر
ن� ��اس� ��داك ،وه� ��ي م ��ن ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
ُ
ق ��اوم ��ت ب �ش �ك��ل أف� �ض ��ل خ �ل�ال ال �ف �ت��رة

فرصة الشركات الكبرى
تمكنت ميكروسوفت ،أو سيسكو ،أو غوغل ،من ترويج خدماتها وأدواتها منذ سنوات في عدة شركات ،وأمامها فرصة اليوم إلثبات
أهمية أنظمتها للتراسل وتنظيم االجتماعات والندوات عن بعد ،كما عليها أن تقاوم أيضًا شهية زووم وسالك أو وورك بليس ،التي ترغب
في إقناع الشركات بأن خدمات وأدوات الشركات الكبرى ال تكفي في املجموعات الكبرى ،ولهذا لم يتم اللجوء إلى خدماتها بشكل أكبر
في فترات سابقة .ويقول خبراء هذه الشركات أيضًا ان االجتماعات التي تتم أون الين وعن بعد تحفز اإلبداع والتفكير وتتيح للموظفني
ً
مجاال إلتقان عملهم والراحة متى شعروا بالتعب أو اإلرهاق.

أش��ار تقرير ،نشرته صحيفة ليزيكو
الفرنسية ،إلى ارتفاع مبيعات أجهزة
الكمبيوتر املحمولة في العالم بنسبة
 20في املئة خالل الفترة األخيرة ،بعد
أن ب ��دأت ش��رك��ات وم� ��دارس بتجهيز
موظفيها بحواسيب استعدادًا للعمل
في البيت.
وتحدث مدير شركة ايسر في فرنسا،
أنجيلو دومبروزيو ،عن مخاوف من
تراجع املخزون من أجهزة الكمبيوتر
بسبب ارتفاع الطلب خالل الشهرين
املقبلني.
ومنذ أشهر طويلة باتت عدة أجهزة
غير متوافرة بسبب عدم توفر بعض
ق �ط��ع ال �غ �ي��ار ال �ت��ي ت�ن�ت�ج�ه��ا م�ص��ان��ع
صينية مما تسبب ف��ي ب��طء سالسل
اإلنتاج.
وتوقع مكتب االستشارات األميركي
 IDCت� ��راج� ��ع م �ب �ي �ع��ات ال �ح��واس �ي��ب
ف��ي  ،2020ول ��م ت �ب��دد ع ��ودة امل�ص��ان��ع
الصينية للعمل ه��ذه امل �خ��اوف ،لكن
ف��ي امل�ق��اب��ل ي�ت��زاي��د ال�ط�ل��ب ،وق��د دف��ع
توقف ميكروسوفت بداية يناير عن
دعم ويندوز  8و 7الكثير من الشركات
ع �ب��ر ال �ع��ال��م إل� ��ى ت �ج��دي��د أج �ه��زت �ه��ا،
ويبدو أن خيار العمل في البيت الذي
بات إلزاميًا في بعض الدول ،سيسرع
هذا االتجاه.
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لضمان صحة موظفيه وسالمتهم

«بيتك» يتبنى حلول العمل عن بُعد
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،عن
تبني حلول مايكروسوفت ،املتمثلة في
ب��رن��ام��ج وت�ط�ب�ي��ق Microsoft Teams
ّ
ال��ذي يمكن ال�ق��وى العاملة ل��دى البنك
م��ن ال�ع�م��ل ع��ن ُب�ع��د ب�ش�ك��ل آم��ن وف�ع��ال
ب �م �خ �ت �ل��ف ال� � �ظ � ��روف ،وذل� � ��ك ف ��ي إط ��ار
الجهود املتواصلة التي يبذلها البنك
م ��ن أج� ��ل ت �ع��زي��ز اإلن �ت ��اج �ي ��ة وض �م��ان
سالمة موظفيه.
وأك� � ��د ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام ل�ع�م�ل�ي��ات
امل��وارد البشرية واملكافآت في «بيتك»
طالل املطيري ،ان البنك ال يدخر جهدا
ملواصلة خدمة عمالئه على أكمل وجه
خالل هذه األوقات الصعبة ،مشيرًا إلى
ال�ح��رص ف��ي ن�ف��س ال��وق��ت ،ع�ل��ى ات�خ��اذ
أع�ل��ى املعايير وك��ل االج� ��راءات املتبعة
لضمان صحة وسالمة املوظفني.
ون � � ��وه ب � ��ال � ��دور ال �ك �ب �ي ��ر ال � � ��ذي ت�ل�ع�ب��ه
التكنولوجيا م��ن خ�لال م��ا تتيحه من
إم �ك��ان �ي��ة ال �ع �م��ل ع ��ن ُب� �ع ��د ،وب��ال �ت��ال��ي

امل� �س ��اه� �م ��ة ف� ��ي ت �م �ك�ي�ن امل ��وظ� �ف�ي�ن م��ن
مزاولة مهامهم اليومية لخدمة العمالء
وأص�ح��اب املصلحة ومساعدتهم على
مواصلة أنشطتهم.
وأض��اف املطيري« :نهدف في «بيتك»
إلى تطبيق أفضل وسائل التكنولوجيا
وال � �ح � �ل� ��ول ال � �ت� ��ي م� ��ن ش ��أن� �ه ��ا ض �م��ان
م��واص�ل��ة سير العمل م��ن دون انقطاع
ب�ين موظفي «ب�ي�ت��ك» وجميع أصحاب
امل�ص�ل�ح��ة اآلخ��ري��ن م��ع ض�م��ان تحقيق
ك��ل س�ب��ل ال��وق��اي��ة وال �س�لام��ة ،وم��ن ه��ذا
املنطلق تعمل منصات مثل Microsoft
 Teamsع�ل��ى تنفيذ امل �ه��ام والعمليات
عبر منصة واحدة تساعد بدورها على
االستمرار في تقديم املزيد من االبتكار
والتميز في خدمة العمالء».
ال � �ج� ��دي� ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر أن Microsoft
 Teamsي �ع��د أداة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ت�ع��زز
م� ��ن إن� �ت ��اج� �ي ��ة ال � �ق� ��وى ال� �ع ��ام� �ل ��ة ع�ب��ر
م�ن�ص��ة واح � ��دة ت�م�ك��ن م ��ن اس�ت�ض��اف��ة

طالل المطيري

االج �ت �م��اع��ات وامل ��ؤت� �م ��رات ال�ص��وت�ي��ة
ومؤتمرات الفيديو والويب عن بعد،
وك ��ذل ��ك اج� � ��راء امل� ��راس �ل�ات وم �ش��ارك��ة
وتحرير املستندات وامللفات ،وتعزيز

أط� ��ر ال� �ت� �ع ��اون وال� �ب� �ق ��اء ع �ل��ى ات �ص��ال
واجراء املكاملات بجودة عالية .ويوفر
تطبيق مايكروسوفت ف��ي ظ��ل توجه
ال �ش��رك��ات ع �ب��ر ج�م�ي��ع أن �ح ��اء ال�ع��ال��م
ً
إلى إطار نموذج العمل عن ُبعد ،حال
ً
متكامال وذكيا وآمنا في مكان العمل
م��ن ش��أن��ه ت�م�ك�ين األف � ��راد م��ن تحقيق
املزيد من اإلنجازات معًا.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال ع �ل�اء ال ��دي ��ن ك��ري��م -
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل��اي �ك��روس��وف��ت ال �ك��وي��ت
«ن��ؤم��ن ف��ي م��اي�ك��روس��وف��ت ب ��أن صحة
وس�لام��ة املوظفني وال�ع�م�لاء والشركاء
واملجتمعات أول��وي��ة ق�ص��وى بالنسبة
لنا ،وسنواصل جهودنا لتمكينهم من
خالل حلول سبل التعاون من أي مكان،
ون�ح��ن نعمل عبر ك�لا القطاعني العام
وال �خ��اص ف��ي ال �ك��وي��ت ل�ت�م�ك�ين ال�ق��وى
ال �ع��ام �ل��ة م��ن م��واص �ل��ة ال �ع �م��ل ع��ن بعد
بطريقة تضمن لهم البقاء على اتصال
من دون مواجهة أي عوائق».

للتذكير بضرورة البقاء في المنزل

«زين» ُت ّ
غير اسم شبكتها إلى STAY HOME
أعلنت «زين»ّ ،
املزود الرائد للخدمات
ال��رق �م �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،ع��ن تغييرها
الس ��م شبكتها إل ��ى ،STAY HOME
وذل��ك تماشيًا مع توجيهات مجلس
ال� � � � ��وزراء وال� �ج� �ه ��ود ال� �ج� �ب ��ارة ال �ت��ي
ت �ق��وم ب�ه��ا ال ��دول ��ة ف��ي ه ��ذه ال �ظ��روف
االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ل �ل �ت �ص ��دي الن �ت �ش��ار
ُ
ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د – كوڤيد
 ،19وذل � ��ك ل �ت��ذك �ي��رع �م�لائ �ه��ا ال� �ك ��رام
بضرورة البقاء في املنزل قدر اإلمكان
ُ
وامل� �س ��اه� �م ��ة ف ��ي ال� �ق �ض ��اء ع �ل��ى ه��ذا
الوباء معًا.
وذك ��رت ال�ش��رك��ة ،ف��ي ب�ي��ان صحافي،
أن �ه��ا أط �ل �ق��ت ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرة ال �ت��زام��ًا
م �ن �ه��ا ف� ��ي ت �ف �ع �ي��ل دور م��ؤس �س��ات
القطاع الخاص الكويتي في ُمساندة
ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ب�ك��ل م��ا ف�ي��ه مصلحة
ال��وط��ن ،ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى إطالقها
لحملة توعوية عبر وسائل التواصل
االج �ت �م��اع��ي ب �ع �ن��وان «#ه��ذاـ��وق �ت��ك»،
وال� � �ت � ��ي ت � �ق � ��وم م � ��ن خ �ل�ال � �ه ��ا ب �ن �ش��ر
ال� �ت ��وع� �ي ��ة اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ح � ��ول أه �م �ي��ة
اإلح �س��اس باملسؤولية الوطنية في
مثل هذه األزم��ات وعدم االلتفات الى
ُ
اإلشاعات أو نقلها وأهمية املشاركة
ف ��ي ال �ح �م�ل�ات ال �ت �ط��وع �ي��ة واالل� �ت ��زام
بالبقاء في املنزل والتقيد بتعليمات
الجهات الرسمية املختلفة.
وق� ��ام� ��ت «زي� � � ��ن» م� ��ؤخ � �رًا ب��ال �ت �ع��اون
م��ع وزارة ال �ص �ح��ة ل�ت�ق��دي��م م�ك��امل��ات
مجانية لعمالئها عند اتصالهم على
أي م��ن ال �خ �ط��وط ال �س��اخ �ن��ة ال�ت��اب�ع��ة
ل� � � ��وزارة ال �ص �ح��ة وه � ��ي24970967 :
و 96049698و ،99048619وذل� ��ك
ّ
ل �ي �ت �م��ك �ن��وا م� ��ن االس � �ت � �ع �ل�ام ع� ��ن أي
م �ع �ل ��وم ��ات ط �ب �ي��ة أو ص �ح �ي��ة ح ��ول
ُ
فيروس كورونا املستجد – كوڤيد 19
ُ
من فريق ال��وزارة الطبي املتخصص
وأخ � � ��ذ امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ص �ح �ي �ح��ة م��ن
ُ
ال�ج�ه��ات ال��رس�م�ي��ة امل�ع�ت�م��دة م��ن قبل
الدولة.
وأض ��اف ��ت «زي � ��ن» أن �ه��ا ق��ام��ت أي�ض��ًا
ف��ي إط��ار تعاونها م��ع وزارة الصحة
ب�ت�س�خ�ي��ر خ��دم��ة ال��رس��ائ��ل ال�ن�ص�ي��ة

ملصق تغيير اسم شبكة «زين»

مكالمات مجانية
على أرقام
«الصحة» التالية:
24970967
و96049698
و99048619
ال� �ق� �ص� �ي ��رة  SMSم� �ج ��ان ��ًا ل� � �ل � ��وزارة،
ليتسنى لها إرس��ال املحتوى الطبي
التوعوي للمجتمع خالل هذه الفترة،
ك�م��ا ق��ام��ت ال �ش��رك��ة ب�ن�ش��ر مجموعة
من الرسائل التوعوية ،بالتعاون مع
فريق ال��وزارة ،عبر قنواتها الرسمية
ف ��ي وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ب ��ث م �ق��اط��ع ف �ي��دي��و

ت��وع��وي��ة رس�م�ي��ة م��ن وزارة الصحة
ُ
ح� � ��ول ف � �ي � ��روس ك � ��ورون � ��ا امل �س �ت �ج��د
– ك��وڤ �ي��د  19ب �س�ب��ع ل �غ��ات ُم�خ�ت�ل�ف��ة
وه � � ��ي ال� �ت ��ام� �ي� �ل� �ي ��ة وال� �ت� �ي� �ل ��وغ ��وي ��ة،
واألوردو ،وال �ف��ارس �ي��ة ،والفلبينية،
وال�ب�ن�غ��ال�ي��ة ،وال�س�ن�ه��ال�ي��ة ،ه ��ذا إل��ى
ج��ان��ب اس �ت �ض��اف��ات �ه��ا الخ�ت�ص��اص��ي
ط��ب ال�ع��ائ�ل��ة ،د .أح�م��د ع�ب��دامل�ل��ك ،في
بث ُمباشر عبر االنستغرام الستقبال
استفسارات متابعيها حول الفيروس
وتقديم النصائح الطبية ح��ول طرق
الوقاية منه.
وأكدت الشركة التزامها التام بجميع
ال �ت �ع �ل �ي �م��ات واإلج� � � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة
الصادرة من وزارة الصحة ُ
للمساهمة
في الحد من انتشار فيروس كورونا
ُ
امل�س �ت �ج��د – ك��وڤ�ي��د  19ف��ي ال�ك��وي��ت،
ّ
حيث زودت جميع أجهزة الدفع اآللي
وأجهزة الخدمة الذاتية التابعة لها
ف ��ي ج�م�ي��ع أن �ح ��اء ال �ك��وي��ت ب��أج�ه��زة
التعقيم ،ويقوم فريق الشركة بشكل
مستمر بتعقيم وت�ط�ه�ي��ر أجهزتها

ب �ش �ك��ل دوري ح ��رص ��ًا ع �ل��ى س�لام��ة
عمالئها ،كما ق��ام��ت «زي ��ن» بإخطار
م ��وظ� �ف ��ي األف � � � ��رع ب� ��االل � �ت� ��زام ب�ل�ب��س
ال � �ق � �ف� ��ازات ال� �ط� �ب� �ي ��ة ،ووق � � ��ف ال �ع �م��ل
باألجهزة البيومترية ألخذ بصمات
العمالء ،وغيرها من اإلجراءات.
وأف � � � ��ادت «زي � � ��ن» أن� �ه ��ا ق ��ام ��ت أي �ض��ًا
ب � ��إط �ل��اق ح� �م� �ل ��ة ت� ��وع� ��وي� ��ة داخ� �ل� �ي ��ة
مل��وظ�ف�ي�ه��ا ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى س�لام�ت�ه��م،
وال� �ت ��ي ق ��ام ��ت م ��ن خ�ل�ال �ه��ا ب �ت��وزي��ع
امل �س �ت �ل��زم��ات ال��وق��ائ �ي��ة وامل �ع �ق� ّ�م��ات
على جميع املوظفني ،وب��ث الرسائل
ال �ت��وع��وي��ة ب�ش�ك��ل دوري ،ب��اإلض��اف��ة
إل ��ى اس�ت�ض��اف��ة م��دي��ر م��رك��ز ال�ع�ن��اي��ة
ال� �ط� �ب ��ي د .س ��ام ��ر ع� ��اش� ��ور ف� ��ي ب��ث
ُم �ب��اش��ر ع�ب��ر االن �س �ت �غ��رام الس�ت�ق�ب��ال
اس�ت�ف�س��ارات املوظفني ح��ول فيروس
ُ
كورونا املستجد – كوڤيد  19وتقديم
النصائح الطبية ح��ول ط��رق الوقاية
منه.
وبينت الشركة أن تعاونها مع وزارة
الصحة أتى انطالقًا من حرصها على
تحقيق استراتيجيتها للمسؤولية
ّ
االجتماعية واالستدامة فيما يتعلق
ب�م�س��ان��دة ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ل�ك��ل م��ا فيه
م �ص �ل �ح��ة امل� �ج� �ت� �م ��ع ،ح� �ي ��ث س �ت �ظ��ل
ال �ش��رك��ة ُم �ل �ت��زم��ة ب �ت �ع �ه��دات �ه��ا ال �ت��ي
ق�ط�ع�ت�ه��ا ع �ل��ى ن�ف�س�ه��ا ف ��ي م �ج��االت
االس�ت��دام��ة وامل�س��ؤول�ي��ة االجتماعية
باعتبارها كيانًا اقتصاديًا مؤثرًا في
الدولة.
وبصفتها شركة االت�ص��االت ال��رائ��دة
في الكويت ،فإن «زين» تسعى جاهدة
ال� ��ى خ��دم��ة م�ج�ت�م�ع�ه��ا وأف� � � ��راده م��ن
خ�لال تنظيم ودع��م امل �ب��ادرات القيمة
ع �ل��ى م � ��دار ال �س �ن��ة ل �ت �ع��زي��ز وت�ف�ع�ي��ل
دور ال � �ق � �ط� ��اع ال � � �خ � ��اص ،ف��ال �ش��رك��ة
تفخر بالرصيد ال��زاخ��ر م��ن البرامج
وامل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت��دع�م�ه��ا ،وذل ��ك عن
طريق الشراكات االستراتيجية التي
تعقدها مع العديد من الجهات التي
ّ
تتبنى مختلف األعمال من املؤسسات
غ�ي��ر ال��رب�ح�ي��ة وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
واملنظمات العاملية وغيرها.

اقتصاد وأعمال 23
رغم توقف العمل في «البيت»

«الزكاة» يحرص على إيصال
المساعدات إلى األسر المحتاجة
أعلن املدير العام لبيت الزكاة ،محمد العتيبي ،أن
بيت الزكاة ومن منطلق مسؤوليته االجتماعية
حرص على إيصال املساعدات لألسر املستحقة
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��وق��ف ال�ع�م��ل ف��ي ب�ي��ت ال��زك��اة
ك�س��ائ��ر امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وف��ق ت��وص�ي��ات
مجلس ال��وزراء .وذلك بجهود أبناء بيت الزكاة
الذين شاركوا هذه املسؤولية وتطوعوا للعمل
واملساهمة في مساعدة هذه األسر.
وق��ال العتيبي« :ب��داي��ة أتقدم بالشكر ال��ى مقام
س�ي��دي ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
ال �ص �ب��اح ،ال ��ذي وج ��ه ب�ت�س�خ�ي��ر ك��ل اإلم �ك��ان��ات
ل �ت �ج��اوز ه ��ذه االزم � ��ة ،وال� ��ى س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ ن��واف االح�م��د ال�ص�ب��اح ،وس�م��و الشيخ
ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س وال� � � � � ��وزراء
وال�ح�ك��وم��ة ال��رش �ي��دة ،ع�ل��ى م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه من
ج �ه��ود وإج� � � ��راءات س�ب�ق��ت ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال � ��دول،
وال �ش �ك ��ر م ��وص ��ول ال� ��ى ك ��ل ال �ج �ه ��ات ال �ع��ام �ل��ة
ال��رس �م �ي��ة ،وك ��ذل ��ك م �ن �ظ �م��ات امل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
واملتطوعني من أبناء الكويت».

وق��ال العتيبي إن بيت ال��زك��اة ق��ام في اليومني
امل� ��اض � �ي �ي�ن ب� �ت� �ح ��وي ��ل امل� � �س � ��اع � ��دات ال �ش �ه ��ري ��ة
للحسابات البنكية ألل��ف أس��رة تقريبًا ،وجرى
اس� �ت ��دع ��اء  1117م �ن �ه��م ع ��ن ط ��ري ��ق ال��رس��ائ��ل
النصية ملن ليس لديهم حسابات بنكية وجرى
تسليمهم شيكاتهم.
وبخصوص املساعدات لباقي األسر ،ذكر املدير
ال �ع��ام لبيت ال��زك��اة أن��ه ج��ار ال�ت��رت�ي��ب ودراس ��ة
اآللية والطريقة املناسبة إلعادة الصرف لهم من
ً
خالل ملفاتهم املوجودة أصال لدى بيت الزكاة
دون ال�ح��اج��ة ال ��ى م��راج�ع��ة ب�ي��ت ال ��زك ��اة ،حيث
ي�ج��ري اآلن حصر امل��وظ�ف�ين املتطوعني للعمل
على تنفيذ العمل بالصورة الصحيحة.
وذكر العتيبي أن البيت مازال مستمرًا بالتعاون
م��ع الجمعيات التعاونية لتسليم املستحقني
املساعدات العينية ،أما بخصوص األس��ر التي
كانت تستلم املساعدات العينية بشكل مباشر
م��ن ب �ي��ت ال ��زك ��اة ف��ال�ع�م��ل ج ��ار إلي �ص��ال �ه��ا لهم
بالطريقة املناسبة خالل الفترة املقبلة.

عن عام 2020

إنفينيتي QX80
تفوز بجائزة «كيلي بلو»
اع� �ل� �ن ��ت ش ��رك ��ة ع� �ب ��د امل� �ح� �س ��ن ع� �ب ��د ال �ع��زي��ز
البابطني ،الوكيل الوحيد واملعتمد لسيارات
إنفينيتي ف��ي ال�ك��وي��ت .ع��ن ح�ص��ول إنفينيتي
 QX80م��ودي��ل  2020على ج��ائ��زة أفضل تكلفة
ف��ي ام �ت�لاك س �ي��ارة مل��دة  5س �ن��وات ل �ع��ام 2020
من كيلي بلو ،عن فئة سيارات الدفع الرباعي
الفاخرة كبيرة الحجم.
تمنح جائزة تكلفة السنوات الخمس من «كيلي
ب �ل��و» ل �ل �س �ي��ارات ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب��أق��ل
تكاليف متوقعة خالل السنوات الخمس االولى
بعد ال�ش��راء .ت��م تسليم الجائزة إل��ى إنفينيتي
خالل معرض شيكاغو للسيارات .2020
تجدر اإلشارة إلى أن جوائز «كيلي بلو» تستند
على ع��دة ع��وام��ل ت��ؤث��ر ف��ي تكلفة امللكية منها
رس ��وم ال�ت�م��وي��ل وال �ت��أم�ين وت�ك��ال�ي��ف الصيانة
واإلص�لاح والرسوم التي تدفع على املوديالت
ال � �ج ��دي� ��دة .إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ت �ك��ال �ي��ف االس �ت �ه�ل�اك
والوقود.
ت �س��اع��د ج ��وائ ��ز «ك �ي �ل��ي ب �ل��و» امل �ت �س��وق�ين على
ات�خ��اذ ق ��رارات م��دروس��ة بشأن ش��راء السيارات
ال� �ج ��دي ��دة م ��ن خ �ل��ال ت �ف �ص �ي��ل ت �ك �ل �ف��ة امل �ل �ك �ي��ة،
وت�س�م�ي��ة ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة وال �ن �م��اذج األق��ل

إنفينيتي QX80

أفضل تكلفة
في امتالك سيارة
لمدة  5سنوات
تكلفة متوقعة خالل  5سنوات.
ت �ج �م ��ع إن �ف �ي �ن �ي �ت��ي  QX80ب �ي��ن ال �ت �ف��اص �ي��ل
الداخلية الفاخرة والحرفية اليدوية ،والتصميم
ال �خ ��ارج ��ي ال � �ج� ��ريء ،وه� ��ي ت �م �ث��ل أح� ��د أف�ض��ل
ط��رازات السيارات الرياضية الفارهة املتعددة
االستخدامات.
وتعد  QX80سيارة فاخرة كبيرة الحجم مزودة
بمحرك  DOHCثماني االس�ط��وان��ات سعة 5.6
ليتر 8500 ،رطل من قدرة الجر والسحب ،تتميز
ايضا بنظام  IN Touchمن إنفينيتي مع شاشة
عالية ال��دق��ة ت�ت��واف��ق م��ع انظمة اب��ل وك��ارب�لاي
وأن � � ��دروي � � ��د .ت� ��دع� ��و «إن �ف �ي �ن �ي �ت ��ي ال �ب ��اب �ط�ي�ن»
عمالئها لزيارة صالة عرض انفينيتي في الري
واكتشاف مزايا .QX80
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والد جونسون يتحدى ابنه :سأذهب إلى النادي
ّ
تحدى السياسي البريطاني ،ستانلي جونسون ،نجله رئيس الوزراء بوريس جونسون ،بعد دعوة
األخير إلى عدم الخروج للحانات والنوادي واملسارح؛ تجنبا النتشار فيروس «كورونا».
ستانلي جونسون ( 79عاما) ،في مقابلة تلفزيونية ،قال إنه لن يأبه بهذا التوجيه ،وسيذهب إلى
الحانة والنادي حال أراد ذلك اليوم أو غدا .ويأتي تحدي جونسون األب لتوجيه نجله ،على رغم
تشديد رئيس ال��وزراء بأن هذه النصيحة تعني بشكل أكبر الفئة العمرية التي تجاوزت سبعني
سنة .وجونسون األب ،هو سياسي بريطاني ينتمي إلى حزب املحافظني ،وانتخب سابقا عضوا
في البرملان األوروبي في الفترة بني .1984 - 1979
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توقعات بتوزيع المصل من الخريف حتى صيف 2021

سباق عالمي إلنتاج لقاح «كورونا»
في وقت تتسابق الشركات في
العالم إلنتاج لقاح ضد فيروس كورونا
المستجد ،يم ّكنها من جني مليارات
الدوالرات ،وإنقاذ البشرية من الوباء،
طرح الرئيس األميركي دونالد ترامب
التساؤل األبرز في هذه المرحلة :كم
سنستغرق من الوقت حتى تعود األمور
إلى طبيعتها؟ وخالل مؤتمر صحافي،
قال ترامب« :يتحدث الناس عن شه َري
يوليو وأغسطس .لكن عديداً من األطباء
والعلماء يقولون إننا نطرح التساؤل
الخاطئ».

¶  3سيناريوهات لتطور الفيروس :انحسار ..موسمي ضعيف ..كارثي
¶ إلى متى ستطول أزمة تفشي «كورونا» وإغالق الدول؟
¶ الطرف الذي سينتج اللقاح سيجني المليارات ..ويقود العالم لعقود
¶ مجموعة دوائية فرنسية تبشر بنتائج واعدة «لعالج» ضد الفيروس

محرر الشؤون الدولية
أف ��ادت س ��ارة ف��ورت�ش��ن ،أس �ت��اذة ورئ�ي�س��ة ق�س��م األم ��راض
املعدية واملناعة في مدرسة تشان للصحة العامة بجامعة
ه��ارف��ارد« :يجب أن يتحول حديثنا م��ن كيفية أن األزم��ة
غير مالئمة لي إلى من هم األشخاص األكثر معاناة وكيف
ِّ
يمكن أن نساعدهم .فكروا في األمر كخدمة مجتمعية».
ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية ،قال خبراء إنه
على الرغم من أن الحياة في ظل اإلغالق التام مزعجة ،إال
أن هذا ربما يكون الطريقة الوحيدة ملنع املوت الجماعي
والعدوى.

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب أن الواليات املتحدة
ّ
ستفعل قانون الدفاع الوطني ملكافحة فيروس كورونا
املستجد.
وخ�لال مؤتمر صحافي ف��ي البيت األب�ي��ض أم��س ،قال
ترامب إنه قرر تفعيل قانون اإلنتاج الدفاعي الستخدامه
ف ��ي م��واج �ه��ة ت��داع �ي��ات ال � �ع ��دوى ،وس � � َّ�ن ق��ان��ون��ًا يتيح
للحكومة األميركية تسريع إنتاج املعدات املطلوبة .وتابع:
«إننا أمام أسرع ّ
تطور بالتاريخ في ما يتعلق باللقاحات،
ّ
سنفعل قانون الدفاع الوطني ملكافحة كورونا ،وسنتخذ
إج ��راءات م �ش��ددة» .وأض ��اف« :زدن��ا ال�ق��درة على إج��راء
عمليات فحص فيروس كورونا عبر مسحات بلعومية،
وأنا ّ
جربتها بنفسي».
وق��ال ترامب أيضا إن��ه سيتم إرس��ال سفينة طبية إلى
ّ
مدينة نيويورك ،أكثر املناطق تأثرًا بالفيروس ،ملساعدة
ال�ن��اس املتضررين ب��ال�ع��دوى ،موضحًا أن��ه سيتم نشر
مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي.

ّ
املشجعة لدراسة أجرتها على هذا
إنه في ضوء النتائج
ّ
ال��دواء ،ف��إن «سانوفي تتعهد بوضع دوائها في متناول
فرنسا وتقديم ماليني الجرعات ،وهي كمية يمكن أن تتيح
معالجة  300أل��ف مريض» ،مشددًا في الوقت نفسه على
أن املجموعة مستعدة للتعاون م��ع السلطات الفرنسية
«لتأكيد هذه النتائج».

التجارب بدأت
واإلث �ن�ي�ن ،ب ��دأت ال�ت�ج��ارب األول �ي��ة الس�ت�خ��دام ال�ل�ق��اح في
ال��والي��ات املتحدة ،وسيستغرق األم��ر بعض الوقت حتى
ً
يتم التأكد من أن املصل ناجع فعال.
واللقاح األميركي ال��ذي ج��رب أخيرًا ،تم تطويره من قبل
املعهد الوطني األميركي للحساسية واألم��راض املعدية،
بالتعاون مع شركة التقنية الحيوية «موديرنا».
وصرح أنتوني فوشي ،مدير املعهد« :تمثل املرحلة األولى
التي تم إطالقها بسرعة قياسية خطوة أولى مهمة نحو
تحقيق هذا الهدف».
ه��ذا الهدف ّ
امللح لوقف تفشي ال��وب��اء القاتل تسعى إليه
ليل نهار مختبرات متخصصة في جميع الدول الكبرى،
بما في ذلك روسيا وأملانيا وكندا وبريطانيا ،إلى جانب
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال �ص�ي�ن ،ح�ي��ث ت �ب��دو امل�ن��اف�س��ة على
أشدها.

متى ينحسر الوباء؟
وعلى الرغم من عدم وضوح موعد إنتاج اللقاح أو إيجاد
ال�ع�لاج املناسب ملرضى «ك��ورون��ا» ،يبقى ال�س��ؤال األه��م:
متى تنحسر موجة الوباء؟
«نيويورك تايمز» تقول في هذا الصدد« :إذا كنا نعتمد
على املسافة املادية واالجتماعية إلبطاء وتيرة العدوى،
ف ��إن ال�ت�ق��دي��ر امل�ت�ف��ائ��ل امل�ن�ت�ش��ر ب�ي�ن ال �خ �ب��راء ي��ذه��ب إل��ى
انحسار حدة انتشار الفيروس في غضون شهرين ،وهو
أقل من توقعات ترامب بكثير».
وقالت مورغان كاتز ،األستاذة املساعدة في علم األمراض
املعدية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز« :سنبدأ
الشعور بأننا نخرج من هذه األزم��ة في بداية مايو .هذا
ما آمله».
واعتمد يانير ب��ار ي��ام ،عالم الفيزياء وم� ِّ
�ؤس��س ورئيس
معهد «نيو إنغلند» لألنظمة املعقدة ،وهو معهد بحثي
متخصص ف��ي دراس��ة األنظمة والشبكات ،ف��ي تقديراته
ب �ش��أن امل ��دة ال �ت��ي س�ي�ب��دأ ب�ع��ده��ا ان �ح �س��ار ال ��وب ��اء ،على
استجابة الصني لألزمة« :سيستغرق األمر شهرًا ونصف
الشهر ،م��ع حساب التصحيح اللوغاريتمي ،بمجرد أن
نبدأ في فعل ما نحتاجه».

تنافس شرس
وفي سياق التنافس الشرس إليجاد الحلول واللقاحات
ل�ل�ف�ي��روس ال�خ�ب�ي��ث ،أف ��اد ت�ق��ري��ر ف��ي صحيفة «ال�ش�ع��ب»
ال�ي��وم�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ،ب��أن ال�ص�ين أج��ازت
إج��راء ال�ت�ج��ارب السريرية على أول لقاح ت�ط��وره ،مردفًا
أن فريق الباحثني ال��ذي تقوده تشني واي ،عاملة األوبئة
ال �ش �ه �ي��رة ،وج� �ن ��رال ف ��ي ال �ج �ي��ش ال �ص �ي �ن��ي ،ح �ص��ل على
موافقة إلطالق تجارب سريرية في مرحلة مبكرة.
وم�ط�ل��ع ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ،ب ��ادرت واي إل��ى إج ��راء تجربة
ج� �س ��ورة ،ح �ي��ث ح �ق �ن��ت ن�ف�س�ه��ا وس �ت��ة م ��ن م�س��اع��دي�ه��ا
باللقاح الجديد ،ال��ذي ت� ّ
�وص��ل إليه فريقها ،وفعلت ذلك
حتى قبل أن يخضع اللقاح للتجربة على الحيوانات.
وم�ن��ذ مطلع ال �ع��ام ،ت�م��رك��زت ال�ع��امل��ة الصينية وفريقها
املتخصص ف��ي مدينة ووه ��ان ،ال�ت��ي خ��رج منها ال��وب��اء،
وق�ب��ل ذل ��ك ،خ��اض��ت ج ��والت م��ن امل �ع��ارك ض��د ف�ي��روس��ات
خطيرة ،مثل «إيبوال» في افريقيا ،و«سارس» على أراضي
بالدها ،وهي اآلن تخوض املعركة ضد «كورونا» ّ
محملة
بخبرة كبيرة.
وك��ان لي تشاو تسي ،املسؤول ب��وزارة التعليم الصينية
قال إنه من املتوقع أن تدخل بعض اللقاحات التي طورتها
م�ع��اه��د ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي م��رح�ل��ة ال�ت�ج��رب��ة ال �س��ري��ري��ة أو
توفيرها لالستخدام الطارئ في أسرع وقت ممكن.

مستقبل الفيروس؟

موعد اإلنتاج
وعلى الرغم من احتدام معركة اإلنسان مع هذا الفيروس
الجديد القاتل ،ودخ��ول العلماء مرحلة ال�ص��راع العملي
م�ع��ه ،إال أن ال�ط��ري��ق  -كما ي��ؤك��د أغ�ل��ب ال�خ�ب��راء  -ال ي��زال
ً
ط��وي�ل�ا ل �ل��وص��ول إل ��ى ل �ق��اح ق� ��ادر ع �ل��ى وق ��ف زح ��ف ه��ذا
ال�ف�ي��روس ،ع�لاوة على التأكد م��ن سالمة ال ��دواء ،واإلمل��ام
بجميع تأثيراته الجانبية املحتملة.
ويمكن القول إن نجاح أي دولة في هذه املرحلة الحساسة
والخطيرة ف��ي ال�ت��وص��ل إل��ى ل�ق��اح يقضي على «كوفيد-
 »19سيكون انتصارًا م��دوي��ًا يرفع م��ن ق��دره��ا وي��زي��د من
ه�ي�ب�ت�ه��ا ،إض ��اف ��ة إل ��ى أن ��ه س �ي �ك��ون م �ص ��درًا ي� � ّ
�در عليها
م �ل �ي��ارات ال � � � ��دوالرات ،وي �س �ج��ل مل�ص�ل�ح�ت�ه��ا ن �ق��اط��ًا أم ��ام
خصومها ،ويدفع بها إلى الصدارة في هذا املجال ،لعقود.
وي �ق��ول م �س��ؤول��و ال �ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ف��ي أم �ي��رك��ا إن مصل
«كورونا» لن يكون جاهزًا لالستخدام العام قبل مرور عام
إلى  18شهرًا على األقل ،ما يعني أننا سننتظر حتى ربيع

ِّ
يفعل
ترامب
«الدفاع الوطني»

أو صيف .2021

لقاح بريطاني
بدوره ،أعلن باتريك فاالنس ،املستشار العلمي للحكومة
البريطانية ،أن اململكة امل�ت�ح��دة حققت تقدمًا كبيرًا في
ت��رك�ي��ب ل�ق��اح م�ض��اد ل �ـ «ك ��ورون ��ا» ،م�ع�ت�ب��را أن��ه ق��د يكون
جاهزًا ربيع .2021
لكن شركة «ك�ي��ورف��اك» األمل��ان�ي��ة التي تعمل على تطوير

ل�ق��اح ،أع�ط��ت ج��رع��ة ت�ف��اؤل كبيرة ،عندما أش��ارت إل��ى أن
لقاحها سيكون جاهزًا بحلول الخريف املقبل.
وكانت «كيورفاك» في قلب جدل أثير في وسائل اإلعالم
ب�ع��د أن أش ��ارت ت�ق��اري��ر إل��ى أن واش�ن�ط��ن ع��رض��ت تقديم
أم��وال لشراء احتكار إنتاج اللقاح في ال��والي��ات املتحدة.
ون�ف��ت ال�ش��رك��ة ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي أش ��ارت إل��ى أن�ه��ا تسلمت
عرضًا فعليًا موثقًا من واشنطن.
وق ��ال أح��د م��ال�ك��ي ال�ش��رك��ة لصحيفة أمل��ان�ي��ة« :إذا س��ارت

لبنان :حالتا وفاة ..و 13إصابة جديدة
بيروت  -أنديرا مطر
آخ��ر اإلح �ص��اءات املتعلقة ب��وب��اء ك��ورون��ا ف��ي ل�ب�ن��ان ،أش��ارت
أمس إلى وجود  133حالة مثبتة مخبريًا ،أي بزيادة  13حالة
ج��دي��دة ع��ن ال �ث�لاث��اءُ .
وس�ج�ل��ت أم��س ح��ال�ت��ا وف� ��اة ،إح��داه�م��ا
لشخص ف��ي العقد ال�ت��اس��ع م��ن العمر ك��ان ف��ي وض��ع صحي
ح��رج ويعاني من أم��راض مزمنة .واألخ��رى لسيدة في العقد
الخامس كانت ق��د حضرت إل��ى قسم ال�ط��وارئ ف��ي مستشفى
بيروت الحكومي ولديها عوارض كورونا والتهاب رئوي حاد.
وفي آخر املعطيات املتعلقة بالفحوصات وقدرة املستشفيات
على إجرائها ،نفت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي
في بيان« ،م��ا يتم ت��داول��ه عبر بعض الوسائل اإلعالمية عن

وجود حوالي  1500حالة في املستشفى لم يجر لها فحص ال
كورونا نتيجة النقص الحاد في ال  ،Kitوتؤكد أن املستشفى
ع�ل��ى أت��م ال�ج�ه��وزي��ة الس�ت�ق�ب��ال ال �ح��االت امل�ش�ت�ب��ه بإصابتها
بفيروس الكورونا وإلجراء الفحوصات التي تستدعيها هذه
الحاالت».
وإل��ى الحجر الصحي املنزلي ،ال��ذي تخضع له البالد بنسبة
ك�ب�ي��رة ،دخ��ل لبنان أم��س ف��ي ع��زل��ة ع��ن ال �خ��ارج باستثناءات
قليلة ج��دا ،وذل��ك م��ع دخ��ول ق��رار إغ�ل�اق ح��دود لبنان البرية
وال�ج��وي��ة وال�ب�ح��ري��ة حيز التنفيذ ،تطبيقا مل �ق��ررات الجلسة
الحكومية الطارئة مساء األح��د امل��اض��ي ،وال�ت��ي أعلنت فيها
التعبئة العامة ملواجهة تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا .وسيستمر
إغالق الحدود حتى يوم األحد  29الجاري.

األم��ور على ما ي��رام ،قد يطور اللقاح قبيل الصيف ،ومن
ً
ثم يفحص ُ
ويجاز ليكون قابال للتوزيع في الخريف».

دواء للعالج
الى ذلك ،أعلنت مجموعة «سانوفي» الدوائية الفرنسية
أن دواء «بالكنيل» امل�ض��اد للمالريا ال��ذي تنتجه أعطى
نتائج «واعدة» في معالجة مرضى «كورونا».
وق��ال ناطق باسم املجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية

لكن معظم الخبراء ،ومن ضمنهم بار يام ،ال يعتبرون أن
ال��والي��ات املتحدة ق��د ب��دأت ف��رض الحظر امل�لائ��م ملستوى
األزم� ��ة ،ف��رغ��م إغ�ل�اق امل ��دن ألن�ظ�م��ة امل� ��دارس وامل �ط��اع��م ،ال
ً
تزال املسافة االجتماعية بني السكان مجرد توصية بدال
م��ن كونها سياسة مطبقة بالفعل مثلما ه��و ال�ح��ال في
إيطاليا.
ُ
وق ��ال ب��ار ي ��ام« :األم ��ر أش �ب��ه ب��ك� َ�رة ال �ه��دم ال �ت��ي سترتطم
بالبناء ،لكنها ل��م تصطدم ب��ه بعد .ك��ل ي��وم يمر دون أن
نفعل فيه شيئًا ،يزداد األمر سوءًا وبوتيرة سريعة».
وه�ن��اك ت�س��اؤل أيضًا ح��ول الكيفية التي سيكون عليها
ُّ
«كورونا» على املدى الطويل .فربما يكون موسميًا ،تخف
َّ
حدته فقط عندما يصبح الطقس دافئًا .وربما يصبح مثل
ّ
ويتسبب
فيروس «زي�ك��ا» ،وه��و م��رض يحمله الناموس،
ف��ي ع�ي��وب خلقية ل�ل�م��وال�ي��د .ف��ي م�ع�ظ��م ع��ام  ،2016دم��ر
الفيروس مجتمعات في أميركا الجنوبية وجنوب شرقي
آسيا .لكن خالل السنوات الثالث املاضية ،لم َّ
تسجل سوى
بضع حاالت مصابة باملرض.
ك ��ذل ��ك ،رب �م��ا ي �ت �ص��رف «ك � ��ورون � ��ا» م �ث��ل وب � ��اء إن �ف �ل��ون��زا
ال �خ �ن��ازي��ر ،ال ��ذي أص ��اب امل�ل�اي�ي�ن ف��ي  2009وت�س�ب��ب في
وفاة أكثر من  10آالف شخص .لكنه أصبح اآلن جزءًا من
دورة اإلنفلونزا السنوية ،وفقًا ألن��درو بيكوسز ،أستاذ
علم األحياء املجهري في كلية بلومبيرغ للصحة العامة
بجامعة جونز هوبكنز.
أو ربما يكون «ك��ورون��ا» مثل اإلنفلونزا االسبانية عام
 ،1918التي ُيعتقد أنها كانت األك�ث��ر إه�لاك��ًا ف��ي التاريخ
ال�ب�ش��ري .وج ��اء ه��ذا امل ��رض ،ال ��ذي ق�ت��ل م��ا ال ي�ق��ل ع��ن 50
مليون شخص على مستوى العالم (ما يعادل  200مليون
حاليًا) ،على ث�لاث م��وج��ات .وكانت املوجة الثانية ،التي
جاءت خريف  ،1918األكثر إهالكًا.

بروفيسور إسرائيلي :لن تحصل كارثة
فيما استبعد بروفيسور إسرائيلي إمكانية ح��دوث كارثة بسبب
فيروس كورونا املستجد ،فرضت سلطات االحتالل ،أمس ،الحجر
ال �ص �ح��ي ع �ل��ى وزي ��ري ��ن ح �ك��وم �ي�ين ون��ائ �ب�ي�ن ف ��ي ال �ك �ن �ي �س��ت ،بعد
مخالطتهم ملسؤول مصاب بالفيروس.
وأوضحت هيئة البث اإلسرائيلية أنه «تم إخضاع وزيري الداخلية
أري�ي��ه درع��ي وال��زراع��ة تساحي هنغبي ،وع�ض��وي الكنيست أل��ون
شوستر ورام بن باراك للحجر الصحي املنزلي» ،الفتة إلى أن أنهم
خالطوا رئيس سلطة محلية مصابا بـ«كورونا».
وف��ي سياق متصل ،أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية ،أم��س ،عن
ارت�ف��اع ع��دد املصابني بفيروس ك��ورون��ا إل��ى  ،427بعد الكشف عن
 90إصابة ،مشيرة إلى أن حالة خمسة من املصابني الذين يتلقون
العالج «حرجة».

وأك� ��دت ال� � ��وزارة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة أن « 11م�ص��اب��ا ح��ال�ت�ه��م متوسطة
وال �ب��اق�ين ح��ال�ت�ه��م ط�ف�ي�ف��ة» ،الف �ت��ة إل ��ى أن  11آخ��ري��ن ت �ع��اف��وا من
اإلصابة.
وفي تصريح نقلته املواقع العبرية ،قال البروفيسور مايكل ليفيت
الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء أن��ه سيفاجأ ج��دا إذا توفي
أكثر من عشرة أشخاص في إسرائيل من جراء اإلصابة بالفيروس.
ورأى ليفيت أن م��ا يتم ت��داول��ه ع��ن إمكانية حصول ك��ارث��ة بسبب
الفيروس م��رده اع�ت�ب��ارات سياسية .ولفت إل��ى أن دوال استطاعت
احتواء الوباء بعد أن تفشى فيها.
وأض ��اف أن «ع ��دد ال �ح��االت ف��ي إس��رائ�ي��ل صغير ج ��دا .ول�ي��س ذل��ك
فحسب ،فهي غير مستقرة جدا .هناك الكثير من الضغط .ال أعتقد
أن األرقام في إسرائيل دقيقة».

دولي 25

الخميس  24رجب  1441هـ •  19مارس  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16743

المستشفيات توشك على االنهيار ..وكبار السن يبكون على أبوابها

أسبانيا في حالة حرب ..وعاجزة أمام «كورونا»
ي� ��واص� ��ل ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا امل �س �ت �ج��د
تعميق ج ��راح اس�ب��ان�ي��ا ،واض �ع��ًا إي��اه��ا
في املرتبة الرابعة عامليًا من حيث عدد
الوفيات التي بلغت في أحدث حصيلة
 623واإلص ��اب ��ات ال �ت��ي ق��ارب��ت ،13910
ح� �ت ��ى أص� �ي� �ب ��ت ال � �ب�ل��اد ب� �ح ��ال ��ة ع �ج��ز،
خ��اص��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي ،ف ��ي ظل
ع��دم ق��درة املستشفيات على استيعاب
مرضى الفيروس.
وف ��ي ه ��ذا اإلط� � ��ار ،ت � ��داول رواد م��واق��ع
ال�ت��واص��ل االجتماعي ،ال�ث�لاث��اء ،فيديو
ُي�ظ�ه��ر رف��ض امل�س��ؤول�ين ف��ي مستشفى
ّ
م� ��دري� ��د ال� �ح� �ك ��وم ��ي اس� �ت� �ق� �ب ��ال م �س��ن��ة
اس �ب��ان �ي��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن إص��اب�ت�ه��ا بـ
«ك��ورون��ا» بعد س��اع��ات قليلة م��ن موت
زوجها ،من دون معرفة سبب الوفاة.

مصابة تبكي

وب�ّي�نّ الفيديو كيف جلست امل ��رأة أم��ام
امل �س �ت �ش �ف��ى ب ��اك� �ي ��ة ب � �ش� ��دة ،وأع � � ��راض
«ك ��ورون ��ا» ب��ادي��ة ع�ل�ي�ه��ا ،ح �ي��ث ك��ان��ت
ّ
ت �ع��ان��ي ص �ع��وب��ة ب��ال �غ��ة ف ��ي ال �ت �ن��ف��س،
ب�ع��د أن أع�ل�م�ه��ا امل �س��ؤول��ون ب��االع�ت�ن��اء
بنفسها في املنزل ،ألن املستشفيات لم
ي�ع��د ل��دي�ه��ا ط��اق��ة ع�ل��ى اس�ت�ي�ع��اب ع��دد
ك �ب �ي��ر م ��ن امل ��رض ��ى ،وق� � ��ررت اس �ت �ق �ب��ال
الحاالت الحرجة فقط.
وأكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية
ذلك ،حيث أوضحت أن املستشفيات في
امل��دن املوبوءة بالفيروس في اسبانيا،
وكذلك في إيطاليا ،اضطرت إلى رفض
اس �ت �ق �ب��ال م ��رض ��ى «ك � ��ورون � ��ا» ب�س�ب��ب
ع ��دم ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ع�ل�اج �ه��م ،وط��ال�ب��ت

كيف يجري التعامل مع مرضى
الفيروس في «العناية المركزة»؟
خالد جان سيز

الناس مصطفين بانتظار دخول مركز طبي في برشلونة بأسبانيا (رويترز)

امل ��واط � �ن �ي�ن ب ��االع� �ت� �ن ��اء ب��أن �ف �س �ه��م ف��ي
املنزل ،وع��دم التوجه إلى املستشفيات،
إال في ال�ح��االت الحرجة ج�دًا .وأضافت
ال �ص �ح �ي �ف��ة أن األط � �ب � ��اء ف� ��ي اس �ب��ان �ي��ا
واي �ط��ال �ي��ا وض �ع��وا ش��روط��ًا الس�ت�ق�ب��ال
املرضى.

العمل بأقل
المعدات واألقنعة
الطبية ..بسبب
نفادها

املستشفيات ستنهار
وع �ك �س��ت امل �م��رض��ة االس �ب��ان �ي��ة ك� ��ورال
م � �ي ��ري � �ن ��و ،ال � �ت � ��ي ت� �ع� �م ��ل ف � ��ي ط � � ��وارئ
م �س �ت �ش �ف��ى ج ��ام� �ع ��ة «ب ��ري� �ن� �ي� �س ��ي دي
اس� �ت ��وري ��اس» ف ��ي م ��دري ��د ،ت� ��ردي ح��ال
الخدمة الطبية ،قائلة إن «ال��ذه��اب إلى
العمل أصبح مثل ال��ذه��اب إل��ى الحرب،
ال� ��وض� ��ع أص� �ب ��ح س �ي �ئ��ًا ج� � �دًا وال �ك �ث �ي��ر
م ��ن زم�ل�ائ �ن��ا أص �ي �ب ��وا» ،م�ض�ي�ف��ة« :ك��ل

ي��وم أذه ��ب إل��ى ال�ع�م��ل أش�ع��ر بالخوف
وال�ت��وت��ر واألل ��م عندما أش�ه��د على هذا
املوقف».
ك �م��ا أش � � ��ارت ك � � ��ورال إل � ��ى أن «األط� �ق ��م
ال �ط �ب �ي��ة أص �ب �ح��ت م �ض �ط��رة ف ��ي بعض

كورونا وشوارع العالم

األحيان إلى العمل بأقل املعدات الطبية،
ومعدات الحماية واألقنعة ،والعباءات
الطبية ،بسبب نفادها».
وع��ن ط��اق��ة استيعاب املستشفيات في
اس�ب��ان�ي��ا ،ق��ال��ت ك ��ورال« :ك��ل م��ن يعاني
أعراضًا بسيطة يأتي إلى املستشفيات،
وق�ل��ة ال��وع��ي ت�س� ّ�ب��ب ل�ن��ا أزم ��ة حقيقية،
ستنهار املستشفيات بسبب هؤالء».

يموتون وحيدين
ك� � � � ��ورال ذك� � � ��رت ك� ��ذل� ��ك ت� �ف ��اص� �ي ��ل ع �م��ا
ي�ح��دث داخ ��ل املستشفيات م��ع مرضى
«ك � � ��ورون � � ��ا» ،ق ��ائ � �ل ��ة« :ي � �م � ��وت ال �ك �ث �ي��ر
ّ
ب �م �ف��رده��م ،م��ن دون ع��ائ�لات �ه��م .ب�غ��ض
النظر ع��ن م��دى محاولتك ع��دم التأثر،
ف��أن��ت ت��أخ��ذه��م م �ع��ك إل ��ى امل� �ن ��زل .أن��ت

تبكي فقط ،تبكي كثيرًا على ما يحدث».
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ط ��ال ��ب م � �م ��رض اس �ب��ان��ي
ب�ت�خ�ف�ي��ف ال �ض �غ��ط ع �ل��ى امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
ً
واألطباء ،قائال« :ال تأتوا إلى املستشفى
إذا كانت لديكم أع��راض طفيفة ،اتركوا
ال�ف��رص��ة ل�ل�ع�ج��زة ال��ذي��ن ل��ن ي �ج��دوا من
يرعاهم».
ودخ �ل ��ت اس �ب��ان �ي��ا ي��وم �ه��ا ال ��راب ��ع م��ن
«ح ��ال ��ة اإلن� � � ��ذار» ال� �ت ��ي س �ت �س �ت �م��ر 15
ي� ��وم� ��ًا ،م ��ع م �ن ��ع ال� �ت� �ج ��ول ف� ��ي ج�م�ي��ع
أنحاء البالد ،وأعلنت الحكومة حزمة
ض �خ �م��ة ح �ج �م �ه��ا  200م �ل �ي ��ار ي� ��ورو
( 220مليار دوالر) ملساعدة الشركات
وح �م��اي��ة ال �ع �م��ال وال �ف �ئ��ات ال�ض�ع�ي�ف��ة
امل � �ت� ��أث� ��رة ب � ��أزم � ��ة ال � �ف � �ي� ��روس اآلخ� � ��ذة
باالتساع( .أ ف ب ،رويترز)

في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد ،ومع
اإلجراءات الحكومية في العديد من دول العالم ،بدت أغلبية الشوارع
والساحات العامة في العالم خالية من الناس كأنها مدينة أشباح.

ّ
التوصل إلى بعض املعلومات عنه ،فال ت��زال طبيعة
على الرغم من
ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،وأع��راض��ه ،غير م�ع��روف��ة علميًا بشكل
ك��ام��ل ،فالباحثون م��اض��ون ف��ي دراس��ة خ��واص��ه ،وف�ت��رة حضانته،
وطبيعة أعراضه التي تظهر على الشخص املصاب بالعدوى ،كما
بدأوا تجارب إليجاد الدواء املناسب للشفاء من ذلك الوباء.
وك �ث��رت ال �ت �س��اؤالت ع��ن امل �س��ار ال�ط�ب��ي امل�ع�ت� َ�م��د ف��ي غ ��رف العناية
امل��رك��زة ،للتعامل م��ع م��رض��ى «ك ��ورون ��ا» ،وم��ا األدوي� ��ة املستخدمة
ّ
واملعدات التي
لتخفيف املرض ،والتجهيزات التي يتم االعتماد عليها،
يستخدمها األطباء؟

أقنعة وجه وتعقيم
بعدما انتشر الفيروس في ووهان الصينية ،نشر مستشفى في املدينة
ع��ددًا م��ن ال�ص��ور على حسابه ف��ي م��وق��ع «وي �ب��و» ،أظ�ه��رت ممرضات
وأطباء وقد ارتدوا مالبس واقية ،أثناء تعاملهم مع املرضى في غرف
العناية املركزة.
وفي وقت الحق ،نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو
وصورًا تظهر كيف يتعامل األطباء مع مرضى «كورونا» في وحدات
العناية املركزة باملستشفى املركزي في ووهان ،حيث تحدثت طبيبة
عن االستعدادات التي قامت بها قبل الدخول ،موضحة أنها ارتدت
مالبس واقية ،وقناع وجه ،وتم تعقيمها مرتني ،قبل أن تعبر َ
بابني
َّ
زجاجيني ،للدخول إلى املرضى في غرف العناية املركزة.
وأظهر مقطع فيديو آخر التقطته كاميرات املراقبة عددًا من املمرضات
واألطباء وهم يعالجون املرضى ،حيث يناوب كل منهم أربع ساعات.

ُّ
أجهزة التنفس الصناعي

من جهتها ،نشرت صحيفة واشنطن بوست األميركية تقريرًا طبيًا،
ذكر خالله باحثون أنه عندما يهاجم «كورونا» اإلنسان يصبح من
الصعب عليه الحصول على ّكمية كافية من األكسجني ،الفتني إلى أن
ُّ
 %5من حاالت اإلصابة تتطلب تنفسًا صناعيًا.
ُ
وبينّ الباحثون أن نسبة  %15من حاالت اإلصابة تحتاج أكسجينًا
ش��دي��د ال�ت��رك�ي��ز ،وه��و ال �ن��وع ال ��ذي يحصل عليه امل��ري��ض ف��ي غ��رف
العناية املركزة.

أدوية وفق الحالة

شارع أكسفورد في العاصمة البريطانية ..لندن

أحد شوارع مدينة نيويورك

ساحة الكاتدرائية في ميالنو

بعد الهجوم عليه من قبل القوى القريبة من إيران

 5كتل سياسية ترفض الزرفي ..
وتهدد بتحريك الشارع العراقي
محرر الشؤون الدولية
بدأت العراقيل تظهر أمام عدنان الزرفي
امل� �ك� �ل ��ف ت �ش �ك �ي��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة
الجديدة ،فقد أعلنت خمس كتل سياسية
شيعية ،أم ��س ،أن ال��رئ�ي��س ب��ره��م صالح
خالف الدستور واألع ��راف ب�ق��رار تكليف
الزرفي ،معربة عن رفضها لهذا التكليف.
وف��ي بيان مشترك ،ش��ددت أرب��ع من هذه
ال �ك �ت��ل ،وه� ��ي «ائ � �ت �ل�اف دول � ��ة ال �ق��ان��ون»
( 26م�ق�ع�دًا ف��ي ال �ب��رمل��ان م��ن أص ��ل ،)329
و«ت �ح��ال��ف ال�ف�ت��ح» ( 48م �ق �ع �دًا) ،و«ك�ت�ل��ة
ال �ع �ق��د ال ��وط �ن ��ي» ( 18م �ق �ع �دًا) ،و«ك �ت �ل��ة
النهج الوطني» ( 8مقاعد) ،على رفضها
قرار التكليف ،موضحة أنها «ستستخدم
ج �م �ي��ع ال � �ط� ��رق وال� ��وس� ��ائ� ��ل ال �ق��ان��ون �ي��ة
وال �س �ي ��اس �ي ��ة وال �ش �ع �ب �ي��ة إلي � �ق� ��اف ه ��ذا
التداعي».
وأعربت تلك الكتل عن قلقها من أن «حامي
الدستور يعلن مخالفته الدستورية على
امل�لأ ،وي�ق��وم بتكليف مرشح دون موافقة
أغ �ل �ب �ي��ة ال �ك �ت��ل امل �ع �ن �ي��ة ب ��ذل ��ك» .ورأت أن
ه ��ذا ي �ع��د ت� �ج ��اوزًا ل�ل�أع ��راف وال �س �ي��اق��ات
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة امل � �ع � �م� ��ول ب� �ه ��ا ف � ��ي ال� ��دول� ��ة

متظاهر قرب الفتة ترفض تكليف الزرفي في ميدان التحرير ببغداد أمس (أ ب)

العراقية االتحادية ،مشيرة إلى أن رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة رف��ض تكليف م��رش��ح الكتلة
األكبر ،ابتداء بطريقة غير مبررة ،وإعالنه
ذلك رسميًا.
وف��ي السياق ذات ��ه ،أع�ل��ن «ت�ي��ار الحكمة»،
بزعامة ع�م��ار الحكيم ( 19مقعدًا) رفضه
ق � ��رار ال �ت �ك �ل �ي��ف ،وق � ��ال امل �ك �ت��ب ال�س�ي��اس��ي

ل �ل �ك �ت �ل��ة« :ن �ع �ت��رض ع �ل��ى اآلل� �ي ��ة ال �ت��ي ت��م
ب �ه��ا ال�ت�ك�ل�ي��ف ،ال �ت��ي اع �ت �م��دت ع �ل��ى نحو
يعكس عدم االكتراث لعدد مهم من القوى
األساسية في الساحة السياسية».
وال�ث�لاث��اء ،شنت معظم ال�ق��وى السياسية
وال �ف �ص��ائ��ل ال �ق��ري �ب��ة م ��ن إي � ��ران امل�م�ث�ل��ة لـ
«ال �ح �ش��د ال �ش �ع �ب��ي» ه �ج��وم��ا ح � ��ادًا ع�ل��ى

ال� � ��زرف� � ��ي ،واع � �ت � �ب� ��رت ال ��رئ� �ي ��س ال� �ع ��راق ��ي
ً
مسؤوال عن عواقب تكليفه.
وت�ع�ه��دت ك�ت�ل��ة «ت�ح��ال��ف ال�ف�ت��ح» ب��إف�ش��ال
م�ه�م��ة ال��زرف��ي ف��ي ال �ب��رمل��ان ،وع ��دم تمرير
حكومته؛ ألن��ه ج��اء خ��ارج سياقات الكتلة
األكبر التي لها الحق في ترشيح شخصية
رئيس الوزراء.
وق �ب��ل إع�ل�ان تكليفه بتشكيل ال�ح�ك��وم��ة،
ه��ددت ميليشيات «ع�ص��ائ��ب أه��ل الحق»
بزعامة قيس الخزعلي بأن «تقلب عاليها
س��اف�ل�ه��ا» ف��ي ح��ال أس �ن��دت مهمة تكليف
الحكومة إلى الزرفي ،متهمة األخير بأنه
ض �م��ن م ��ؤام ��رة أم �ي��رك �ي��ة ،وف ��ق ورد على
لسان القيادي فيها جواد الطليباوي.
بدوره ،دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى
ال �ص��در إل ��ى ع ��دم ت��دخ��ل دول ال �ج��وار في
َ
آل�ي��ة اخ�ت�ي��ار امل�ك�ل��ف« :س ��واء أك ��ان املرشح
وف��ق الضوابط أم لم يكن كذلك ،فهذا أمر
راجع لنا نحن العراقيني ال غير» .وأضاف:
«وس��واء كانت آلية اختياره صحيحة ،أم
ل��م ت�ك��ن ،ف�ه��ذا ش��أن ع��راق��ي ب�ح��ت» .وتابع
ال �ص��در« :ال داع ��ي ل�ت��دخ��ل أص��دق��ائ�ن��ا من
دول ال�ج��وار أو غيرها ،وال سيما املحتل،
ولتعلموا أن ص��راع السياسيني ال��ذي ما
عاد يطاق ،هو من غير آلية االختيار».

ً
ُّ
مجددا على مقتل سليماني
سنرد
روحاني:
أعلن الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ان
«ردت وس� �ت � ّ
ب �ل�اده ّ
�رد» ع �ل��ى م�ق�ت��ل ق��اس��م
سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس
الثوري ،بغارة أميركية قرب مطار بغداد
في  3يناير املاضي.
ّ
وك��ان «ال�ح��رس» نفذ ف��ي  8يناير املاضي
ه �ج ��وم ��ًا ص ��اروخ� �ي ��ًا ع �ل ��ى ق� ��اع� ��دة «ع�ي�ن
األسد» في محافظة األنبار غربي العراق،
وق��اع��دة أخ ��رى ف��ي أرب �ي��ل ،ت�ض�م��ان ق��وات
أميركية ،ردًا على مقتل سليماني.
وخالل حديث له ،أمس ،بعد انتهاء جلسة
ال �ح �ك��وم��ة ،ت �ح��دث روح ��ان ��ي ع��ن م�ج��االت
مختلفة ،منها ال �ن��ووي ،م��ؤك �دًا أن ب�لاده

أن �ه��ت «ج�م�ي��ع ال �ت �ع �ه��دات امل �ع �ي �ق��ة» ،ال�ت��ي
ّ
فرضها االت�ف��اق ال�ن��ووي امل��وق��ع ع��ام 2015
على برنامجها.
ويشير روحاني إلى تنفيذ إي��ران املرحلة
الخامسة والنهائية من تقليص تعهداتها
ال�ن��ووي��ة ف��ي ال�خ��ام��س م��ن يناير امل��اض��ي،
التي أعلنت أنها  -بعد تنفيذ هذه املرحلة
 ت �ك��ون ق��د أن �ه��ت ال�ع�م��ل ب�ج�م�ي��ع ال�ق�ي��وداملفروضة على البرنامج النووي اإليراني
«ف��ي امل�ج��ال العملياتي» ،أي ف��ي مجاالت
ك �م�ي��ة ت�خ�ص�ي��ب ال� �ي ��وران� �ي ��وم ،وم�س�ت��وى
التخصيب ،وإنتاج اليورانيوم املخصب،
والتطوير والبحث النووي.

وت ��أت ��ي ت �ص��ري �ح��ات روح ��ان ��ي ه� ��ذه على
خ�ل�ف�ي��ة ط �ل �ب��ات ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة للطاقة
ال ��ذري ��ة ال �س �م��اح ل �ه��ا ب�ت�ف�ت�ي��ش «م�ن�ش��آت
ن��ووي��ة م�ش�ت�ب�ه��ة» ،ل �ك��ن إي � ��ران ت��رف�ض�ه��ا،
م � �ع � �ت � �ب ��رة أن� � �ه � ��ا «م � �ب � �ن � �ي ��ة ع � �ل� ��ى م� ��زاع� ��م
استخباراتية إسرائيلية وأميركية».
وفي ما يتفشى فيروس كورونا في إيران
بشكل واسع ،قال روحاني إن بالده تواجه
الفيروس في ظروف العقوبات األميركية،
م�ش�ي�رًا ب��اس�ت�ه��زاء إل��ى «ن �ف��اد ال�س�ل��ع» في
ً
متاجر ب��دول غربية ،ق��ائ�لا إن��ه «ال توجد
مشكلة ف��ي ت��أم�ين ح��اج��ات اإلي��ران�ي�ين في
ه��ذه ال �ظ��روف» .وبينما ت��واج��ه السلطات

اإلي��ران �ي��ة ات �ه��ام��ات ب��ال�ت��أخ��ر ف��ي اإلع�ل�ان
ع��ن ان�ت�ق��ال ع ��دوى «ك ��ورون ��ا» إل��ى ال�ب�لاد،
ن �ف��ى روح ��ان ��ي ذل� ��ك ،م��ؤك �دًا أن ال�ح�ك��وم��ة
«لم تتأخر ولو ليوم واحد في اإلعالن عن
ذل� ��ك» ،داع �ي��ًا اإلي��ران �ي�ين إل ��ى «ت�ج��اه��ل ما
ُي َّ
روج له» على مواقع التواصل االجتماعي.
وف � ��ي آخ � ��ر إح �ص ��ائ �ي ��ة ،أع� �ل ��ن ع �ل��ي رض��ا
رئيسي مساعد وزير الصحة أنه تم خالل
الساعات الـ  24املاضية تسجيل وفاة 147
بـ «ك��ورون��ا» ليرتفع اإلجمالي إل��ى ،1135
ك�م��ا أف ��اد بتسجيل  1192إص��اب��ة ج��دي��دة
بالفيروس ،ليرتفع اإلجمالي إلى .17361
(إرنا ،رويترز)

وأك ��د خ �ب��راء أن األط �ب��اء ف��ي غ��رف ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة ي�ق��وم��ون بعالج
ً
م��رض��ى «ك��ورون��ا» ،ك�لا على ح��دة ،ويعطونهم امل �ض��ادات الحيوية
وأدوية خفض الحرارة والسعال وسيالن األنف ،وفقًا لحالة كل منهم،
ولطبيعة األمراض األخرى التي يعاني منها ،وكذلك مدى مناعته.
ب��دوره ،أوض��ح تشارلز دي�لا ك��روز ،األس�ت��اذ امل�ش��ارك في طب الرئة
بكلية الطب في جامعة ييل أن األطباء الصينيني استخدموا في غرف
ّ
العناية املركزة كل األدوية املتاحة لعالج اإلنفلونزا وامراض التنفس،
ّ
علها تساعد في شفاء مرضى «كورونا» وال تؤذي املرضى وال تنتج
عنها أي مضاعفات.

انتخابات الحزب الديموقراطي

بايدن يفوز في  3واليات..
ويوسع الفارق مع ساندرز
ِّ
فاز جو بايدن نائب الرئيس األميركي السابق،
على منافسه السيناتور بيرني س��ان��درز ،في
االن�ت�خ��اب��ات التمهيدية للحزب الديموقراطي
في واليات فلوريدا وإيلينوي وأريزونا.
وف� ��ور إغ�ل��اق ص �ن��ادي��ق االق� �ت ��راع ف��ي ف �ل��وري��دا
َّ
توقعت شبكات «س��ي إن إن» و«س��ي ب��ي إس»
و«إم إس إن بي سي» األميركية أن يفوز بايدن
ب ��االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ت �م �ه �ي��دي��ة ف ��ي ه � ��ذه ال ��والي ��ة
الجنوبية.
ّ
وفي أريزونا ،بينما توقعت شبكتا «سي إن إن»
و«إن ب��ي س��ي» ف��وز ب��اي��دن ف��ي ال��والي��ة الواقعة
ج �ن��وب غ��رب��ي ال �ب�ل�اد ،ق��ال��ت صحيفة ن�ي��وي��وك
ت��اي �م��ز :إن ن�ت��ائ��ج ف ��رز األص � ��وات ف��ي  %56من
ال��دوائ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة تشير إل��ى ح�ص��ول نائب
ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ع �ل��ى  %42.6م��ن األص � ��وات،
مقابل  %30.3للسيناتور عن والية فيرمونت.
وف��ي إيلينوي ،وف��ور إغ�لاق صناديق االق�ت��راع
ّ
ت��وق �ع��ت ش �ب �ك��ات ال �ت �ل �ف��زة األم �ي��رك �ي��ة أن ي�ف��وز
بايدن باالنتخابات في هذه الوالية الصناعية
ال ��واق� �ع ��ة ش� �م ��ال ش ��رق ��ي ال � �ب �ل�اد ،ف ��ي ان �ت �ص��ار
س�ي�م�ن�ح��ه أص � ��وات م �ن��دوب��ي ال ��والي ��ة ب��أس��ره��ا
وعددهم  155مندوبا.
وح �ت��ى ق�ب��ل ان �ت �خ��اب��ات ال �ث�ل�اث��اء ،ك ��ان امل��رش��ح
امل �ع �ت��دل م�ت�ق� ّ�دم��ا ب �ف��ارق ش��اس��ع ع�ل��ى منافسه
االشتراكي في عدد املندوبني الذين سينتخبون
رس � �م � �ي � ��ا م � ��رش � ��ح ال� � � �ح � � ��زب ال � ��دي � �م � ��وق � ��راط � ��ي
َ
لالنتخابات الرئاسية ،فهو ض ِمن أصوات أكثر

من نصف األغلبية الالزمة لحسم املعركة بينه
وبني ساندرز وهي  1991مندوبًا.
ومع الفوز الكبير الذي حققه الثالثاء ،بحصوله
ع�ل��ى األغ�ل�ب�ي��ة العظمى م��ن م�ن��دوب��ي ف�ل��وري��دا،
البالغ عددهم  219مندوبا ،والقسم األكبر من
مندوبي إيلينوي البالغ عددهم  155مندوبا،
وأريزونا البالغ عددهم  67مندوبا ،يكون بايدن
ق��د ّأم��ن لنفسه ت�ق� ّ�دم��ا ع�ل��ى س��ان��درز يستحيل
على األخير اللحاق بركبه.
وك� � ��ان م ��ن امل� �ف� �ت ��رض أن ت� �ج ��ري االن �ت �خ��اب��ات
التمهيدية ن�ه��ار ال�ث�لاث��اء ف��ي والي��ة راب�ع��ة هي
أوه ��اي ��و ،ل �ك��ن س�ل�ط��ات�ه��ا ق� ��ررت ف��ي ال�ل�ح�ظ��ات
ّ
األخ�ي��رة إرج��اء ه��ذا االستحقاق بسبب تفشي
فيروس كورونا املستجد.
وتزامن فوز بايدن مع اجتياز الرئيس دونالد
ت��رام��ب رس�م�ي��ا عتبة امل�ن��دوب�ين ال�لازم�ين لنيل
ترشيح حزبه الجمهوري لوالية رئاسية ثانية،
وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه.
وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل:
«تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميًا
ع �ل��ى ت��رش �ي��ح ال �ح ��زب ال �ج �م �ه��وري ل �ل��رئ��اس��ة..
ّ
ح��زب�ن��ا م��ت �ح��د ،ن��اش�ط��ون��ا م�ف�ع�م��ون ب��ال�ط��اق��ة،
ونحن مستعدون ألربع سنوات جديدة».
ّ
وس �ي �ع��زز ان �ت �ص��ار ب ��اي ��دن ف ��ي ه ��ذه ال ��والي ��ات
ال �ث�لاث ف��رص��ه للحصول ع�ل��ى ت��رش�ي��ح ال�ح��زب
الديموقراطي ملواجهة ت��رام��ب ف��ي االنتخابات
الرئاسية ّ
املقررة  3نوفمبر املقبل( .رويترز)

بايدن تجاوز ساندرز بمسافة كبيرة في االنتخابات (أ.ف.ب)
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انطالق بطولة غرب آسيا يناير 2021
أع��ل��ن ات��ح��اد غ��رب آس��ي��ا ل��ك��رة ال��ق��دم ،ام��س (األرب���ع���اء) ،م��وع��د إق��ام��ة النسخة ال��ع��اش��رة م��ن بطولة ال��رج��ال التي
تستضيفها اإلمارات ،والتي من املتوقع مشاركة منتخبنا الوطني بها .وتقام البطولة خالل الفترة من  2إلى 15
يناير  ،2021وعلى أن يجري تثبيت موعدها النهائي وإصدار جدول مبارياتها على ضوء تأكيدات االتحادات
األهلية املشاركة بها .وحدد اتحاد غرب آسيا يوم  30أبريل املقبل موعدًا أخيرًا الستقبال نماذج املشاركة ،من كل
االتحادات .وتستضيف اإلمارات بطولة غرب آسيا للمرة األولى في تاريخها منذ انطالق منافسات املسابقة عام
 .2000كما يشارك منتخب اإلمارات ألول مرة في البطولة أيضا.
ومن املنتظر أن يكون التنظيم على أعلى مستوى في ظل خبرة االتحاد اإلماراتي في تنظيم العديد من الفعاليات
الكروية الكبرى في السنوات األخيرة.
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قرار اتحاد الكرة بالتمرير

اليوسف :تأجيل النشاط واجب وطني
«اآلسيوية»..
حتى إشعار آخر

عمر بركات
أكد الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة انه من الواجب
على مسؤولي جميع االت��ح��ادات إيقاف النشاط الرياضي خ�لال الفترة الحالية
وإرجاء العودة الى ما بعد الصيف ،وبداية سبتمبر املقبل ،كواجب وطني للجميع،
ّ
التحركات الحكومية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
ندعم من خالله
وأش����ار ال��ي��وس��ف ال���ى ان ع����ودة ال��ن��ش��اط ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ح��ال��ي��ة تتطلب ال��ك��ث��ي��ر من
ّ
اإلج����راءات امل��ع��ق��دة وال��ص��ع��ب تطبيقها ،س���واء م��ن ف��رق طبية وس��ي��ارات إسعاف
وأط��ق��م أمنية م ّ
��درب��ة على مستوى ال��ح��دث ،كاشفًا أن االت��ح��اد بصدد ات��خ��اذ هذا
القرار بالتمرير ،حرصًا على املصلحة العامة وسالمة جميع منتسبي كرة القدم
في البالد .وطالب اليوسف الجميع بضرورة االلتزام بالتعليمات الدورية لوزارة
الصحة والجهات املعنية للسيطرة على املرض وتأمني الجوانب الصحية لكل من
يعيش على أرض الكويت التي تحتضن الجميع وتسعى لتوفير الرعاية الطبية
ُ
املثلى ملختلف األطياف ،على حد سواء ،وهو ما ُجبلت عليه الكويت والكويتيون
على مر العصور.

ق��رر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم تأجيل جميع
مباريات كأس االتحاد اآلسيوي للموسم الجاري
 ،2020حتى إش�ع��ار آخ��ر ،ج��اء ذل��ك ف��ي أعقاب
فرض املزيد من اإلجراءات الوقائية وقيود السفر،
التي اعتمدتها دول العالم نتيجة انتشار فيروس
كورونا (كوفيد  .)19 -وك��ان االتحاد اآلسيوي
ل �ك��رة ال� �ق ��دم ق ��د ق� ��رر ف ��ي وق� ��ت س��اب��ق ت��أج�ي��ل
مباريات دور املجموعات ملنطقة غرب آسيا.
وجاء القرار الجديد ليشمل جميع مباريات كأس
االت�ح��اد اآلس�ي��وي املزمعة خ�لال م��ارس الجاري
وأبريل املقبل ،في املناطق الخمس بالقارة.
وق� ��ال االت� �ح ��اد اآلس� �ي ��وي ل �ك��رة ال �ق��دم ف��ي ب�ي��ان
عبر موقعه الرسمي« :االت�ح��اد سيراقب املوقف
قبل اتخاذ ق��رار ح��ول استئناف مباريات كأس
االتحاد اآلسيوي .»2020
وأض��اف« :تم اتخاذ هذا القرار بعد التنسيق مع
األندية املشاركة ،واالت�ح��ادات الوطنية األعضاء،
وهو إجراء وقائي من أجل ضمان صحة وسالمة
ج�م�ي��ع ال�لاع �ب�ين وال �ف��رق وال �ح �ك��ام وال�ج�م��اه�ي��ر،
وكذلك لضمان نزاهة البطولة».
وك��ان االتحاد القاري قد ارج��أ الجوالت املقررة
في الشهرين الجاري واملقبل الى مايو وذلك في
ح��ال اس�ت�ق��رت االم ��ور الصحية ف��ي ال �ق��ارة قبل
ان يتخذ ق��راره السابق .يذكر ان ناديي الكويت
وال�ق��ادس�ي��ة ق��د اع��رب��ا ع��ن انتظارهما للمواعيد
الجديدة الستئناف البطولة اآلسيوية ،حيث يتبق
للكويت متصدر مجموعته أرب��ع مباريات ام��ام
الفيصلي االردن ��ي ذه��اب��ا واي��اب��ا واالن �ص��ار لقاء
االي ��اب وال��وث�ب��ة ال �س��وري ل�ق��اء ال��ذه��اب ،ف��ي حني
يتبقى للقادسية ثاني ترتيب املجموعة الثالثة
خمس مباريات امام الظفار العماني ذهابا وايابا
والجزيرة االردني ذهابا وايابا والرفاع البحريني
لقاء االياب.

إلغاء كأس االتحاد اآلسيوي
م��ن جانبه ،طالب خالد الشمري رئيس اللجنة الفنية باتحاد ال��ك��رة ،مسؤولي
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،بإلغاء منافسات كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
في نسخته الحالية ،وذل��ك حرصًا على سالمة الالعبني في كل االندية املشاركة
في البطولة ،ال سيما ناديي الكويت والقادسية اللذين لن تتم املغامرة بالعبيهم
بمواصلة منافسات البطولة ،من قبل إدارة الناديني ،ومن ثم إدارة اتحاد الكرة،
كاشفًا أن االتحاد سيخاطب نظيره اآلسيوي بهذا الشأن خالل األيام املقبلة.
وأض��اف الشمري إن إمكانية إلغاء البطولة مطروحة ،وذل��ك في ظل كونها االقل
أهمية من نظيرتها بطولة دوري األبطال املؤهلة الى كأس العالم لألندية ،الفتًا
الى انه باإلمكان دمج منافسات النسخة الحالية مع النسخة املقبلة او ايجاد حل
مناسب من قبل االتحاد القاري ،خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية الصحية بكل
الدول اآلسيوية ودول العالم اجمع.

ّ
أمر ّ
املدربني ..معلق

وع��ن م��درب��ي املنتخبات للمراحل السنية واملنتخب ال��وط��ن��ي االول ،أك��د ان هذا
ّ
األم��ر يبقى معلقًا في الفترة الراهنة ،حيث ك��ان من املفترض ان تباشر االجهزة
الفنية ال��ج��دي��دة ،واملعتمدة م��ن اسبانيا ،مهامها مطلع اب��ري��ل املقبل ،وه��و امر
ً
يبقى مستحيال في الفترة الحالية ،في ظل االوضاع الصحية هناك ،كما هو االمر
بالنسبة ال��ى م��درب املنتخب االول ال��ذي لم يتم االستقرار على اسمه حتى آخر
اجتماع ملجلس ادارة االتحاد.
ولفت الشمري الى ان املدرب الجديد لــ «األزرق» سيرافقه بكل تأكيد املدرب الوطني
ثامر عناد ،وذلك في ظل درايته وقيادته للمنتخب في الفترة السابقة.

جانب من لقاء القادسية والرفاع ..وفي اإلطار أحمد اليوسف

حملة رياضية قطرية ضد «كورونا»
م���ع ال��ت��ص��اع��د امل��س��ت��م��ر ف���ي ال��ت��أث��ي��رات
ال��س��ل��ب��ي��ة الن���ت���ش���ار ف����ي����روس ك���ورون���ا
امل���س���ت���ح���دث ح�����ول ال����ع����ال����م ،ب������ادر ع���دد
م���ن أن���دي���ة ك���رة ال���ق���دم ال��ق��ط��ري��ة وك��ذل��ك
ات���ح���اد ال���ك���رة ال��ق��ط��ري ب��ت��ن��ظ��ي��م حملة
ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��أه��م��ي��ة ال���ح���د م����ن ان��ت��ش��ار
فيروس كورونا ،خصوصا أن النشاط
الكروي متوقف بشكل كامل حتى يوم
 29ال��ج��اري ،وس��ط اح��ت��م��االت بتمديد
فترة التوقف للوقاية م��ن انتشار هذا
الفيروس.
وخ�لال الفترة الحالية ،ف��رض االتحاد
القطري لكرة القدم على جميع األندية
ع��دم خ��وض أي ت��دري��ب��ات حتى انتهاء
تاريخ توقف النشاط املعلن عنه ،ومن
ثم سيحتاج العبو األندية إلى عدة أيام
من أجل استعادة لياقتهم قبل العودة
للمشاركة في املباريات املقبلة في حال
تقرر استكمال املوسم الحالي.
وش����ارك أك��ث��ر م��ن الع���ب ف��ي حملة عبر
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي للتوعية
بخطورة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستحدث،
وكيفية الحد من انتشاره ،ونشر موقع
االت����ح����اد ال���ق���ط���ري ل���ك���رة ال���ق���دم ص���ورة
لالعبني ال��ث�لاث��ة باملنتخب األول لكرة
ال���ق���دم ،ه����م :امل��ع��ز ع��ل��ي وس��ع��د ال��ش��ي��ب
وأكرم عفيف ،وكل منهم يرتدي كمامة

من حملة االتحاد القطري للكرة ضد كورونا

ب���ص���ورة ج��م��اع��ي��ة وب��ع��ن��وان «ال��وق��اي��ة
خير من العالج».
كما نشر حسن الهيدوس العب منتخب

قطر ونادى السد صورة له وهو يرتدي
ك���م���ام���ة م���وض���ح���ا ك��ي��ف��ي��ة ال���وق���اي���ة م��ن
عدوى كورونا.

ووج����������ه امل�����غ�����رب�����ى م�����ه�����دي ب������ن ع��ط��ي��ة
رس���ال���ة ع��ب��ر ح��س��اب��ه ال��ش��خ��ص��ي على
«ان�����س�����ت�����غ�����رام» ،م����ط����ال ً����ب����ا ال���ج���م���اه���ي���ر
ب������االل������ت������زام ب���ال���ت���ع���ل���ي���م���ات ال����خ����اص����ة
ب��ال��وق��اي��ة وال��س�لام��ة وال��ت��ي ت��ص��در عن
الجهات املسؤولة من أجل الحفاظ على
صحة الجميع.
ونشر حساب ن��ادي ال��ري��ان عبر موقع
«ت����وي����ت����ر» «ف����ي����دي����و» ت����وع����وي����ا ب��أك��ث��ر
م���ن ل��غ��ة ت���ح���دث م���ن خ�ل�ال���ه ال�لاع��ب��ون
ب��ع��ن��وان «ات��ب��ع��وا إرش������ادات ال��س�لام��ة»
من خالل اختيار عدد من نجوم الفريق
م����ث����ل ال����ق����ط����رى س���ب���ي���س���ت���ي���ان س����وري����ا
واألرج����ن����ت����ي����ن����ي م����ي����رك����ادو وال�����ك�����وري
ال���ج���ن���وب���ي ل����ي ج����اي����ك ،وق�������ال س���وري���ا
«أن��ا هنا إلرس���ال رس��ال��ة ح��ول فيروس
ك��ورون��ا» ووج��ه األرجنتيني ميركادو
رسالة للجميع قائال «اتبعوا تعليمات
ال���ص���ح���ة» ،أم����ا ال����ك����وري ال��ج��ن��وب��ي لي
ج����اي����ك وال���������ذي وج������ه رس�����ال�����ة ب��ال��ل��غ��ة
ال����ك����وري����ة ل��ل��ج��م��اه��ي��ر ق���ائ�ل�ا «ات���ب���ع���وا
إرشادات السالمة».
وسار عدد من مواقع وحسابات األندية
األخ��������رى ع���ل���ى ن���ف���س ال��������درب م����ن أج���ل
ت��وع��ي��ة ال��ج��م��اه��ي��ر ب��خ��ط��ورة ف��ي��روس
ك����ورون����ا وأه���م���ي���ة ت���ف���ادي اإلص����اب����ة به
منعا النتشاره في الفترة املقبلة.

موعد روالن غاروس الجديد يثير االنتقادات
أع��ل��ن االت���ح���اد ال��ف��رن��س��ي ل��ك��رة امل���ض���رب إرج�����اء بطولة
روالن غ����اروس ،ث��ان��ي ال��ب��ط��والت األرب���ع ال��ك��ب��رى ،حتى
سبتمبر بسبب ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،ف��ي خطوة
لقيت انتقادات من العبني والعبات لكون املوعد الجديد
يأتي بعد أي��ام فقط من نهاية بطولة فالشينغ ميدوز
األميركية.
وأش���ار االت��ح��اد ال��ى ان البطولة ال��ت��ي ت��ق��ام ف��ي باريس
وت���ع���د ت��ت��وي��ج��ا ل��ل��م��وس��م ال���ت���راب���ي ،س��ت��ن��ط��ل��ق ف���ي 20
سبتمبر بعدما كانت مقررة بني  24مايو والسابع من
يونيو ،وذلك بسبب تفشي «كوفيد.»-19
وي�����ب�����دو أن ال�����ق�����رار ات����خ����ذ دون اس����ت����ش����ارة األط��������راف
األساسيني املعنيني ،أي الالعبني والالعبات ،بحسب ما
بدر عن الكندي فاسيك بوسبيسيل ،وهو أحد أعضاء
مجلس الالعبني في رابطة املحترفني «ايه تي بي».
وأثار اختيار املوعد الجديد لروالن غاروس انتقادات
واس��ع��ة ،ال سيما ألن��ه من غير املعهود إقامة بطولتني
كبيرتني في فترة زمنية متقاربة لهذا الحد.

كورونا يؤجل روالن غاروس

ومن أب��رز املعترضني على القرار ،املصنفة أول��ى عامليا
سابقا اليابانية ناومي أوساكا .وغردت بطلة فالشينغ
ميدوز  2018وأستراليا  2019في حسابها على تويتر
«عذرا؟؟؟» بالفرنسية.
م��ن جهتها ،أع��رب��ت ال��روم��ان��ي��ة س��وران��ا سيرستيا عن
تفاجؤها ب��ال��ق��رار ،وكتبت «م����اذا؟ م��رة أخ���رى ،ال نعلم
باألمر سوى عبر تويتر.»...

أم��ا بوسبيسيل ،فاعتبر أن القرار «جنون .إع�لان بالغ
األهمية من روالن غاروس بتغيير املواعيد الى أسبوع
واحد بعد بطولة الواليات املتحدة املفتوحة» ،موضحا
ان��ه ت��م ات��خ��اذه ف��ي غ��ي��اب «أي ت��واص��ل م��ع ال�لاع��ب�ين أو
رابطة الالعبني املحترفني ...ليس لدينا أي قول في هذه
الرياضة».
وبعدما كانت تشكل ختام موسم ال��دورات املقامة على
مالعب ترابية ،ستقام البطولة الفرنسية بحسب املوعد
الجديد ف��ي خضم موسم امل�لاع��ب الصلبة وال���ذي يبدأ
في الثالث من أغسطس مع دورة واشنطن ،ما سيفرض
على األرج��ح تعديالت على رزنامة ال��دورات املقررة في
سبتمبر وأكتوبر ،بعد إلغاء دورات لرابطتي املحترفني
واملحترفات.
وكانت دورة إنديان ويلز للماسترز أولى الدورات املهمة
ال��ت��ي ألغيت بعدما ك��ان��ت م��ق��ررة ف��ي األول م��ن م��ارس.
كما اتخذ قرار إرجاء نهائيات كأس االتحاد ملنتخبات
السيدات التي كانت مقررة في منتصف أبريل.

تعادل المحرق والرفاع
ت��ع��ادل امل��ح��رق وال��رف��اع ب��ه��دف ملثله ف��ي قمة
مباريات الدوري البحريني لكرة القدم.
ورف�����ع امل���ح���رق رص���ي���ده إل����ى  26ن��ق��ط��ة وف��ق��د
ف��رص��ة امل��ش��ارك��ة ف��ي ال���ص���دارة ،ف��ي��م��ا أصبح
رصيد الرفاع  19نقطة ،ومازال الحد محتفظا
بمكانه على رأس الترتيب برصيد  28نقطة.
واس���ت���ط���اع ال���رف���اع أن ي��س��ج��ل ال���ه���دف األول

بعد ك��رة م��رت��دة سريعة ،حيث أرس���ل مهدي
عبد الجبار تمريرة بينية جميلة إلى محمد
م���ره���ون ،ال����ذي س����دد داخ����ل ش��ب��اك ال��ح��ارس
الدولي محمد السيد جعفر في الدقيقة .14
وتمكن املحرق من تسجيل هدف التعادل عبر
تسديدة صاروخية من البديل عبد اهلل عبدو
في الثواني االخيرة من املباراة.

جانب من اللقاء

«الفيفا»
يغرّم األفريقي التونسي
ق��رر االت��ح��اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ،عبر لجنة
االن��ض��ب��اط التابعة ل��ه ،توقيع عقوبة مالية
ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ن���ادي األف��ري��ق��ي ال��ت��ون��س��ي تقدر
ب���ـ 856000دوالر ،وذل��ك بخصوص النزاع مع
الكونغولي فابريس أونداما.
وان�����ض�����م أون������دام������ا إل������ى ص����ف����وف األف���ري���ق���ي
التونسي ق��ادم��ًا م��ن ن���ادي ال����وداد الرياضي
امل���غ���رب���ي ف���ي ص��ي��ف ع����ام  ،2017ف���ي صفقة
ان��ت��ق��ال ح���ر ،ب��ع��د ن��ه��اي��ة ت��ع��اق��ده م��ع ال��ن��ادي
املغربي بعد  7مواسم قضاها في صفوفه.

ت��ج��رب��ة أون���دام���ا م��ع األف��ري��ق��ي ك��ان��ت مخيبة
ل���ل���آم�������ال ،ح����ي����ث خ�������اض  3م�����ب�����اري�����ات ف��ق��ط
ب��ق��م��ي��ص��ه ،وت����ع����رض ل���ع���دد م����ن اإلص����اب����ات،
أقواها قطع في الرباط الصليبي في سبتمبر
 ،2017خ�لال م��ب��اراة رفقة منتخب الكونغو،
ال���ت���ي أث�����رت ع��ل��ى م��س��ي��رت��ه ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر مع
النادي التونسي ،ليقوم الالعب بعدها بفسخ
ع���ق���ده م���ع األف���ري���ق���ي ،ل��ي��ط��ال��ب ال�ل�اع���ب عبر
«ال��ف��ي��ف��ا» ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى مستحقاته حتى
نهاية عقده.
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موعد «طوكيو ُ ..»2020يقلق الرياضيين
يبدي رياضيون قلقهم من إصرار السلطات اليابانية واللجنة األولمبية الدولية على
المضي قدما في إقامة دورة ألعاب طوكيو في موعدها هذا الصيف ،معتبرين أن
ذلك يضعهم بخطر في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي شلّ الرياضة
عالميا.
عُ ِّلقت معظم المنافسات المقررة في الفترة الحالية وألغيت أخرى ،وبدأ تأجيل
أحداث كبيرة كانت مقررة هذا الصيف ،مثل نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا
لكرة القدم.
أع �ل��ن االت � �ح� ��ادان ال� �ق ��اري ��ان امل �ع �ن �ي��ان ب��ال�ب�ط��ول�ت�ين
إرج��اء ه �م��ا ال ��ى ع ��ام  ،2021ف��ي ي ��وم أك� ��دت اللجنة
األوملبية أن ال حاجة حاليا التخاذ قرارات «جذرية»
بشأن األوملبياد املقرر بني  24يوليو و 9أغسطس.
لكن م��روح��ة االن�ت�ق��ادات حيال اللجنة ب��دأت تتسع،
وط��ال��ت أي�ض��ا بيتها ال��داخ �ل��ي ،م��ع اع�ت�ب��ار العضو
فيها الكندية هايلي ويكنهايزر ،ان «هذه األزمة هي
أكبر حتى من دورة األلعاب األوملبية» التي تعد أكبر
ح��دث ري��اض��ي ف��ي ال�ع��ال��م ،وتستقطب ل��دى إقامتها
م ��رة ك ��ل أرب� �ع ��ة أع� � ��وام ،آالف ال��ري��اض �ي�ي�ن وم�لاي�ين
املشجعني.
وأضافت الرياضية السابقة املتوجة بأربع ميداليات
ذهبية في منافسات الهوكي على الجليد «من وجهة
نظر رياضية ،يمكنني ان أتخيل القلق ..الذي يشعر
به الرياضيون في هذه األثناء».
وان�ع�ك��س ت��وق��ف ال�ن�ش��اط��ات ال��ري��اض�ي��ة بشكل شبه
كامل حول العالم ،على العديد من التصفيات املؤهلة
الى أوملبياد طوكيو  ،2020على الرغم من ان اللجنة
األوملبية تؤكد ان  57في املئة من إجمالي الرياضيني
امل�ق��رر ان ي�ش��ارك��وا ف��ي األل �ع��اب ،ق��د ضمنوا التأهل
إليها حتى اآلن.
َ
لكن هذا املوقف لم يلق صدى إيجابيا لدى العديد
منهم.

ستيفاندي :األمر ال يصدق
وقالت حاملة ذهبية أوملبياد ريو  2016للقفز بالزانة،
اليونانية كاتيرينا ستيفاندي «األم ��ر ال ي�ص��دق..

يوليو

ماذا عن الرياضات الجماعية حيث يضطر الجميع
للتمرن معا؟ م��اذا ع��ن السباحة؟ م��اذا ع��ن الجمباز
حيث يضطرون للمس التجهيزات نفسها؟».
وت ��اب� �ع ��ت «ال ي �ق �ي �م��ون أي اع� �ت� �ب ��ار ل �ل �خ �ط��ر ال� ��ذي
يضعوننا فيه حاليا».

«كل شيء تغير» باستثناء األوملبياد
وب� ��دأت ال �ش �ك��وك ت �ت��زاي��د ف��ي األي� ��ام امل��اض �ي��ة ب�ش��أن
ان� � �ط �ل��اق األل � � �ع � ��اب ف � ��ي م� ��وع� ��ده� ��ا ،ح� �ت ��ى م � ��ن ق �ب��ل
اليابانيني أنفسهم .وأظ�ه��ر استطالع ل�ل��رأي أجرته
وك��ال��ة «ك �ي��ودو» ل�لأن�ب��اء ون �ش��رت ن�ت��ائ�ج��ه ،أن 69.9
في املئة من أصل ألف مشارك في االستطالع ،يرون
ان ط��وك�ي��و ل��ن ت�ك��ون ق ��ادرة ع�ل��ى إق��ام��ة األل �ع��اب في
موعدها .وأم��س ،انضمت تصفيات جمباز مؤهلة
ال��ى األومل�ب�ي��اد ،وك��ان من املقرر ان تقام في طوكيو،
ال��ى الئ�ح��ة ط��وي�ل��ة م��ن األح� ��داث ال��ري��اض�ي��ة ال�ت��ي تم
إلغاؤها .وأتى ذلك غداة كشف كوزو تاشيما ،نائب
رئيس اللجنة األومل�ب�ي��ة اليابانية ورئ�ي��س االتحاد
امل�ح�ل��ي ل �ك��رة ال �ق��دم ،ان ��ه م �ص��اب ب �ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد.
أم��ا ع ��داءة امل�س��اف��ات امل�ت��وس�ط��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة جيس
ج ��ود ف�ك�ت�ب��ت ع �ب��ر «ت ��وي �ت ��ر»« :ك �ي��ف ي �ج��در ب �ن��ا ان
ن ��واص ��ل ال�ت�ح�ض�ي��ر ب��أف �ض��ل م ��ا ي �م �ك��ن؟ ه ��ل يمكن
ألحد أن يخبرني أي سباقات يمكن ان نشارك فيها
لتسجيل األوق� ��ات ،وم�ت��ى يمكن ان ت�ق��ام السباقات
التجريبية ،وم�ت��ى يمكن م �ع��اودة ال�ت�م��اري��ن بشكل
طبيعي؟».

2020
.2021
3

3

30

21
27

ّ

15

.2020
،2020

يوليو -

University Boat Race

أغسطس

ً
17

Wire agencies, BBC

18:00

GRAPHIC NEWS

سواريز خالل رحلة العالج

الرابحون من أزمة «كورونا»
¶ برشلونة ينتظر عودة سواريز
¶ مورينيو سيستعيد كين وسون

ش ��ل ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ن �ش��اط ك� ��رة ال �ق��دم،
وأوق��ف ال��دوري��ات ال�ك�ب��رى؛ ف��ي خ�س��ارة كبيرة للفرق
وامل�ش��اه��دي��ن وأص �ح��اب ح�ق��وق ال �ب��ث ،غ�ي��ر أن بعض
األطراف ستخرج رابحة من هذه األزمة.
وتتابع ات�ح��ادات الكرة مستجدات انتشار الفيروس
من أج��ل اتخاذ ق��رار بشأن تاريخ استكمال مباريات
م�خ�ت�ل��ف ال� ��دوري� ��ات .وت �ش �ي��ر أق� ��رب االح �ت �م��االت إل��ى
استئناف النشاط الكروي بداية من مطلع مايو املقبل،
على أن يستمر املوسم إلى نهاية يونيو املقبل ،وذلك
ب�ع��د ت��أج�ي��ل ب�ط��ول��ة أم��م أوروب� ��ا (ي ��ورو  )2020التي
ك��ان��ت م �ق��ررة خ�ل�ال ال�ص�ي��ف امل�ق�ب��ل .ورغ ��م الخسائر
التي تكبدتها الفرق بسبب الوضع الراهن ،فإن فترة
التوقف الحالية ستكون في مصلحة ع��دد من الفرق
ال�ت��ي ستكون ق ��ادرة على ال �ع��ودة إل��ى املنافسة على
األلقاب مع استئناف املباريات في مختلف الدوريات
الكبرى .ويراهن ن��ادي برشلونة على ع��ودة مهاجمه
البارز لويس سواريز من أجل حل املشاكل الهجومية
التي واجهت الفريق في الفترة املاضية.
وس �ت �ك��ون ف �ت��رة ال �ت��وق��ف ف��رص��ة أم� ��ام امل � ��درب كيكي
سيتني من أجل معالجة النقائص التي تواجه الفريق،

والتي لم يستطع العمل عليها منذ توليه قيادة الفريق
مطلع العام الحالي بسبب ضغط املباريات .من جانب
آخ ��ر ،ي�ت�ط�ل��ع ري ��ال م��دري��د ل �ع��ودة ن�ج�م��ه البلجيكي
إيدين ه��ازارد ال��ذي خضع قبل أسابيع لجراحة على
مستوى ال�ك��اح��ل ،كما سيعزز تأجيل نهاية املوسم
الحالي فرص ع��ودة املهاجم ماركو أسنسيو الغائب
منذ بداية املوسم بسبب قطع في الرباط الصليبي.

مورينيو أكثر املستفيدين
وف� ��ي إن �ك �ل �ت��را ،س �ي �ك��ون امل � ��درب ال �ب��رت �غ��ال��ي ج��وزي��ه
م��وري�ن�ي��و أك �ب��ر م�س�ت�ف�ي��د م��ن ال �ت��وق��ف ال �ح��ال��ي ،ألن��ه
س�ي�س�ت�ع�ي��د الع �ب �ي��ه امل �ص��اب�ي�ن ،وأب ��رزه ��م ه� ��اري كني
وسون هيونغ مني .وتراجعت نتائج النادي اللندني
ف��ي األس��اب�ي��ع امل��اض�ي��ة بسبب تلك ال�غ�ي��اب��ات ،وخ��رج
الفريق من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وسيستعيد مانشستر سيتي مهاجمه لوروي ساني
ال �غ��ائ��ب م�ن��ذ ب��داي��ة امل��وس��م ب�س�ب��ب ق�ط��ع ف��ي ال��رب��اط
الصليبي ،كما سيعود الالعب الفرنسي ب��ول بوغبا
إلى مانشستر سيتي بعد غياب طويل بسبب مشاكل
متكررة في الكاحل.

أودوي..
يتعافى
أع � �ل� ��ن امل � ��دي � ��ر ال� �ف� �ن ��ي ل �ت �ش �ل �س��ي
اإلنكليزي فرانك المبارد أن العب
الفريق املصاب بفيروس كورونا
املستجد كالوم هودسون أودوي
«ي �ت �ع��اف��ى ب�ش�ك��ل رائ� � ��ع» ،ب�ع��دم��ا
أص� �ب ��ح أول الع � ��ب ف� ��ي ال � � ��دوري
املمتاز يصاب باملرض.
وج��اءت نتيجة فحوص الالعب،
البالغ عمره  19ع��ام��ا ،للفيروس
إيجابية األسبوع املاضي.
وق��ال الم�ب��ارد ملوقع ال�ن��ادي على
اإلن� �ت ��رن ��ت« :أن � ��ا س �ع �ي��د ب��ال �ق��ول
إن��ه ب�خ�ص��وص ح��ال��ة ك��ال��وم فقد
ت �ع ��اف ��ى ب �ش �ك��ل رائ� � � ��ع ،وت �ق��ري �ب��ا
يشعر ب��أن��ه ط�ب�ي�ع��ي ،وه��و األم��ر
ال� ��ذي ن ��ود ج�م�ي�ع��ا س �م��اع��ه بكل
تأكيد».
وأض � ��اف ق��ائ��د ال �ف��ري��ق ال �س��اب��ق:
«أدرك ت � �م� ��ام� ��ا أن� � � ��ه ل� � ��ن ي� �ك ��ون
ب��وس��ع الجميع التعافي م��ن هذا
ال� �ف� �ي ��روس ،ل� ��ذا أط ��ال ��ب م�ج�ت�م��ع
ك��رة ال �ق��دم وال��ري��اض��ة بمواصلة
التصرف بشكل مسؤول والتفكير
في صحة اآلخرين».

الوباء ينتشر
بين العبي الـ«»NBA
أعلن كيفني دوران��ت أن��ه من بني أربعة العبني من فريق بروكلني نتس املنافس في
دوري السلة األم�ي��رك��ي للمحترفني (إن ب��ي أي) ،ثبتت إصابتهم ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد.وقال دورانت لصحيفة ذا أثليتيك« :يجب على الجميع توخي الحذر ،اعتنوا
نتس
بأنفسكم وابقوا في الحجر الصحي» ،وأردف« :سنتخطى هذا» .وكان فريق بروكلني
كيفين دورانت
ق��ال الثالثاء إن��ه ج��رى ع��زل الالعبني األرب�ع��ة ،وه��م يحظون اآلن بعناية الفريق الطبي ،من دون
الكشف عن أسمائهم .ولم تظهر األعراض على ثالثة العبني منهم ،بينما أظهر العب بعض األعراض للفيروس السريع االنتشار.
ويأتي اإلعالن بعد أيام من إصابة اثنني من العبي يوتا جاز بالفيروس .وكانت آخر مباراة لعبها نتس أمام ليكرز يوم 10
من الشهر املاضي .وفي اليوم التالي علق املسؤولون املسابقة حتى إشعار آخر ،بعد أن تسبب الفيروس في فوضى عارمة في
قطاع الرياضة على مستوى العالم.

 ..ويضرب العبي كرة القدم
ارتفع عدد املصابني بفيروس كورونا في كرة القدم األوروبية إلى  30على األقل ،بعد إعالن فريق إسبانيول املنافس في
الدوري األسباني ان ستة من العبيه أصيبوا بالفيروس .وقال النادي في بيان «تلقينا تأكيدا أن نتائج فحوص ستة من
العبي الفريق األول والجهاز الفني لنادي إسبانيول جاءت إيجابية».
وأض��اف« :كلهم يعانون من أعراض بسيطة ويمتثلون للتوصيات الطبية» .وقالت رابطة ال��دوري األسباني يوم الخميس
املاضي إنها ستعلق جميع مباريات املسابقة ملدة أسبوعني بسبب تفشي الفيروس .وذكرت صحيفة إملوندو أن لورينزو
ُ
سانز ،رئيس ريال مدريد السابق ،البالغ من العمر  76عاما ،نقل إلى املستشفى في حالة حرجة.
وبحسب آخر اإلحصاءات ،فإن عدد مصابي «الجسم الكروي» في أوروبا وصل إلى  30بعد إصابة الفرنسي بليز ماتويدي
العب خط وسط يوفنتوس ،إذ أصيب  13في أسبانيا ،و 12في إيطاليا ،واثنان في كل من أملانيا وإنكلترا ،والع��ب في
اليونان.

سيميوني وغوارديوال يعيشان مرارة كلوب

غوارديوال وسيميوني ينتظران «المصير المجهول»

ج � ��اء اج� �ت� �م ��اع االت � �ح � ��اد األوروب� � � ��ي
لكرة ال�ق��دم (ي��وي�ف��ا) ال�ث�لاث��اء ،ليرفع
نسبة القلق بني أندية أوروب��ا ،التي
تواجه مصيرا مجهوال بسبب تفشي
فيروس كورونا املستجد.
وبعد اجتماعه املنتظر ،أعلن االتحاد
األوروبي تأجيل بطولة كأس أوروبا
م��ن ص�ي��ف  2020إل ��ى ص�ي��ف ،2021
ولكنه لم يعط إجابات شافية بشأن
املوسم الكروي الحالي.
وج ��اء ف��ي ب �ي��ان «ي��وي �ف��ا» إع�ل�ان عن
تعليق جميع بطوالت األندية ،التي
تشمل بطولتي دوري أبطال أوروبا
واليوروبا ليغ حتى إشعار آخر ،من
دون تحديد كيفية استكمال البطولة
أو م� ��واع � �ي� ��د امل� � �ب � ��اري � ��ات ،واك� �ت� �ف ��ى

ب �ت��أج �ي��ل م ��وع ��د امل � �ب� ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة
ل��دوري األب�ط��ال من  31مايو إل��ى 27
يونيو.
وان �ت �ظ��رت األن ��دي ��ة ال �ك �ب �ي��رة ج��واب��ا
«ش��اف�ي��ا» م��ن «ي��وي�ف��ا» ،ح��ول طريقة
استكمال البطولة األب��رز في القارة،
إال أن االج �ت �م��اع امل��رت �ق��ب أدى ال��ى
مزيد من القلق.
وقد تكون بعض األندية أكثر «قلقا»
من األخرى ،وخاصة تلك التي قدمت
ل�ي��ال��ي ال ت�ن�س��ى ف��ي ال�ب�ط��ول��ة حتى
اآلن ،وس�ت�ت�م�ن��ى ل��و م�ن�ح��ت ف��رص��ة
الستكمال كتابة التاريخ.
وم� ��ن أب � ��رز ه� ��ذه األن� ��دي� ��ة ،أت�ل�ت�ي�ك��و
م ��دري ��د األس �ب ��ان ��ي وم ��درب ��ه دي�ي�غ��و
س�ي�م�ي��ون��ي ،ال ��ذي ق��دم درس ��ًا ك��روي��ًا

دفاعيًا ،وأقصى حامل لقب البطولة
نادي ليفربول.
وم �ث��ل أت�ل�ت�ي�ك��و ،ي �ت��رق��ب مانشستر
س �ي �ت��ي وم � ��درب � ��ه ب� �ي ��ب غ � ��واردي � ��وال
امل ��واع � �ي ��د ال � �ج ��دي ��دة ع �ل ��ى أح � ��ر م��ن
الجمر ،بعد مباراتهم التاريخية أمام
ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو،
وهزيمتهم للبطل التاريخي بنتيجة
 2ــ  1في مدريد.
وكذلك تترقب أندية «املفاجآت» ،مثل
أت��االن�ت��ا اإلي�ط��ال��ي والي �ب��زغ األمل��ان��ي
اس �ت �ك �م��ال ال �ب �ط��ول��ة ،خ��اص��ة أن�ه�م��ا
ي �خ��وض��ان ف�ي�ه��ا م��وس �م��ا ت��اري�خ�ي��ا
سيكتب ف��ي س�ج�ل��ي ن��ادي�ي�ه�م��ا إل��ى
األبد.
وأجبر فيروس كورونا هذه األندية

ع �ل��ى ش ��رب ن �ف��س ال �ك ��أس امل ��ر ال ��ذي
ي �ش��رب م �ن��ه األمل ��ان ��ي ي��ورغ��ن ك�ل��وب
وفريقه ليفربول اإلن�ك�ل�ي��زي ،وال��ذي
أص � �ب� ��ح ل� �ق� �ب ��ه امل� �ن� �ت� �ظ ��ر ب � ��ال � ��دوري
اإلنكليزي املمتاز «مجهول املصير»،
بسبب تعليق الدوري ،وهو ال يفصله
عن البطولة سوى انتصارين.
اجتماع «اليويفا» جاء مخيبًا آلمال
ال �ك �ث �ي��ري��ن ،ف�ل�ا خ �ط��ة واض� �ح ��ة وال
م��واع�ي��د محتملة ،الستكمال دوري
األب� �ط ��ال ،ل�ي�ض��ع األن��دي��ة األوروب �ي��ة
ك �ل �ه��ا ف ��ي ح ��ال ��ة ت ��رق ��ب وق� �ل ��ق ،ف�ق��د
ي�ن�ت�ه��ي ال �ح��ال ب�ش�ط��ب ه ��ذا امل��وس��م
ك �ل �ي��ا ،ل �ت��ذه��ب ب �ط ��والت س�ي�م�ي��ون��ي
وغ ��واردي ��وال ف��ي امل�لاع��ب األوروب �ي��ة
هذا املوسم ،في مهب الريح.

الحرارة

الخميس

الطقس
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الكبرى

الرطوبة

%73

أعلى مد
البحـــــــر

1.46 2.40 7.07 9.35
ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

ً
ظهرا

دافئ والرياح شمالية شرقية إلى معتدلة

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  3أقدام).

السرعة ( 8ـــ  28كلم /ساعة).

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

شباب كويتي يطلق مبادرة للتعبير عن فخرهم بالصف األمامي في الدولة

كالم الناس

أدنى جزر

3.23 4.35
فجر

الصــــالة

5.58 5.54
شروق

دعوة إلى التصفيق أو رفع األعالم فوق األسطح

7.15 11.56
ظهر

عشاء

د .موضي عبدالعزيز الحمود

a.alsarraf@alqabas.com.kw

m.alhumoud@alqabas.com.kw

وفي الليلة الظلماء
ُيفتقد البدر
اس�ت�ط��اع ف �ي��روس ،ال ُي ��رى ب��ال�ع�ين ،تعطيل ك��ل ش��يء
تقريبًا في حياتنا ،ورفع الحدود بني الدول ،وحتى بني
مقاطعات ال��دول��ة ال��واح��دة ،وارتفعت األص��وات مطالبة
باالنغالق والتقوقع ،ودخل العالم أجمع في نمط حياة
مختلف ،وأصبح الكل يكره الغريب ،ويذعر منه ،حتى
لو كان مواطنًا مثله؛ ففيروس املرض ال يعرف التمييز
بني صديق وعدو وحبيب وابن.
تجربة هذا الوباء ّبينت قدرات الدول واملجتمعات على
مواجهته واحتوائه والقضاء عليه ،سواء كانت قدرات
طبية أو اج�ت�م��اع�ي��ة أو ث�ق��اف�ي��ة أو م��ال�ي��ة ،وق��د نجحنا
في الكويت فيها جميعًا ،ولكن ظهرت «وق��ائ��ع» مؤملة
يتطلب األم��ر التصدي لها بقوة وف��ور انحسار األزمة
أو املصيبة.
ف �ق��د ت �ب�ّي�نّ ج �ل�ي��ًا ،م��ن خ�ل�ال واق �ع��ة ال �ت �ب� ّ�رع ل�ص�ن��دوق
ّ
وتحمل
ال�ت�ض��ام��ن م��ع ال��دول��ة ف��ي ك��ارث��ة «ال �ك��ورون��ا»،
األعباء معها ،حجم الخطأ أو الخطيئة التي ارتكبتها
السلطات التعليمية في الكويت على مدى نصف القرن
امل��اض��ي .ف�ق��د ت��رك��ت ال�ع�ن��ان ل �ل��والء ال�ط��ائ�ف��ي والقبلي
ّ
ل �ي �ت �ج��ذر ب �ص �ب��ر وح � ��ذر ،ب � �م ��وازاة ال � ��والء ل �ل��وط��ن ،ثم
لينفصل عنه في مرحلة الحقة وينطلق آلفاق جديدة،
بحيث أصبحت الغلبة للقبيلة أو للولي الفقيه أو املرجع،
على حساب الوطن.
ه��ذا الشعور بضعف االن�ت�م��اء ل��م ي��أت م��ن ف��راغ ،وال
ّ
وتربى من خالل
تالم األغلبية عليه ،فقد نشأ وكبر
ت �ج��ارب م��ري��رة ع��اش�ه��ا أو ع��اي�ش�ه��ا ه ��ؤالء ،ب�ع��د أن
ت�ب�ّي�نّ ألغ�ل�ب�ي�ت�ه��م ،خ�ص��وص��ًا امل�ه� ّ�م�ش�ين م�ن�ه��م ،ممن
ً
ال يمتلكون س�ن�دًا وال م��اال أو ن �ف��وذًا ..ت�ب�ّي�نّ ل�ه��م أن
م��ن األف�ض��ل ال� ّع��ودة واالن�ت�س��اب واالح�ت�م��اء بالقبيلة
أو الطائفة للتغلب على مصاعب اإلدارة الحكومية
وتعقيداتها ،لكونه الطريق األسهل واألس��رع إلنهاء
امل� �ع ��ام�ل�ات أو ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ح ��ق م �غ �ت �ص��ب ،أو
الغتصاب حق الغير ألنفسهم.
فلو كان الفساد الحكومي واإلداري أقل مما هو عليه..
ولو كانت اإلدارة الحكومية أكثر سالسة وأقل روتينًا..
ول � ��و ك ��ان ��ت ال� �ح� �ق ��وق ت �ص��ل إل � ��ى أص �ح��اب �ه��ا دائ� �م ��ًا،
وامل �ع��ام�لات تنجز ف��ي أوق��ات �ه��ا ،مل��ا اض�ط��ر ه ��ؤالء إل��ى
ال�ل�ج��وء ل�ن��ائ��ب خ��دم��ات ،ليحصل ل�ه��م ع�ل��ى حقوقهم،
وينهي لهم معامالتهم ويحقق لهم «ترقياتهم»!
ول �ه��ذا ،ل��م يكن غريبًا غ�ي��اب أس�م��اء كبيرة ع��ن قائمة
املتبرعني لدعم الجهود الحكومية ف��ي موجهة كارثة
«الكورونا» ،وهي الجهات نفسها التي لم تترد في جمع
املاليني ،تلبية لفزعة القبيلة أو الطائفة.

سبقلا تنعى
محمد عبدالعزيز المحري

اإلبحار عبر عاصفة الوباء

عبدالله بوفتين

شعار الحملة

مشعل الجاركي

«ال�ي��وم الساعة  ٩بالليل كلنا نعبر
ع � ��ن ش � �ك� ��رن� ��ا ودع � �م � �ن� ��ا إلخ� ��وان � �ن� ��ا
بالصفوف األمامية» ،بهذه العبارة
أطلق مجموعة من الشباب الكويتي
م � � � �ب� � � ��ادرة ل � �ل � �م � �ش� ��ارك� ��ة ف � � ��ي ح �م �ل��ة
«فخورين فيكم» ،التي بدأها الشاب
مشعل الجاركي لتشجيع العاملني
على حماية املجتمع من تفشي وباء
كورونا ،بالدعوة إلى التصفيق من
األسطح في التاسعة من مساء اليوم
الخميس.
من جهة أخرى ،قال اإلعالمي عبداهلل

ب��وف�ت�ين ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا« :إن
الحملة ج��اءت لدعم الكوادر الطبية
واألم �ن �ي��ة وال�ت�ط��وع�ي��ة وغ �ي��ره��م من
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال �ص �ف��وف األم��ام �ي��ة»،
مضيفا أن ه��ذه الحملة تعطي دورا
ل �ل �م��واط �ن�ي�ن وش ��رك ��ائ� �ه ��م ب��ال��وط��ن
الذين التزموا الواجب الوطني تجاه
الكويت بالبقاء في املنزل ،أن يرسلوا
رسائل شكر لهذه الكوادر.
وب �ي�ن أن �ن��ا ب �ه��ذه ال �ح �م �ل��ة ن�س�ت��ذك��ر
ح �م �ل��ة ال �ت �ك �ب �ي��ر م ��ن األس� �ط ��ح إب ��ان
الغزو العراقي الغاشم للبالد ،مؤكدا

أن الكويتيني وشركاءهم في الوطن
كانوا ي��دا واح��دة في االزم��ات ،ألجل
هذه االرض.
وك� � �ش � ��ف ب� ��وف � �ت �ي�ن أن ك� � ��ل ش �خ��ص
ي �س �ت �ط �ي��ع أن ي� �ع� �ب ��ر ع � ��ن ت� �ق ��دي ��ره
ب��ال �ت �ص �ف �ي��ق أو ال �ت �ك �ب �ي��ر او ب��رف��ع
األعالم الكويتية أو أي طريقة يراها
م �ن��اس �ب��ة م� ��ع اه� �م� �ي ��ة ت ��وث� �ي ��ق ذل ��ك
لتصل رس��ائ��ل شكرنا الخ��وان�ن��ا في
الصفوف األولى في مكافحة الوباء،
مل��ا ل��ذل��ك م��ن ت��أث�ي��ر ف��ي معنوياتهم
ودعمهم.

لدعم المحجورين في منازلهم

تطبيق يقدم تمرينات رياضية و«يوغا»
ً
ً
يوما
مجانا ..لمدة 90
أحمد عبدالفتاح
أعلنت شركة بيلوتون للياقة البدنية ع��ن تمديد فترة االستخدام
امل�ج��ان��ي لتطبيقها ع�ب��ر االن�ت��رن��ت مل��دة  90ي��وم��ًا أخ ��رى ،ف��ي خطوة
تهدف إلى دعم املجبرين على البقاء في منازلهم طوال فترة الحجر
الصحي.
وبحسب موقع «سي إن إن بيزنس» ،فإن الشركة األميركية الناشئة
ق��ررت تقديم خدمتها مجانا ملدة  3أشهر ،والتي في العادة تتكلف
نحو  13دوالرًا شهريًا ،بهدف مساعدة الناس على تحسني صحتهم
الجسدية والعقلية ،في توقيت يحتاج فيه الجميع إلى ذلك.
وأوض��ح امل��وق��ع اإلخ �ب��اري األم�ي��رك��ي أن الشركة أت��اح��ت ملستخدمي
أدواتها الرياضية ،مثل الدراجة ،استخدام التطبيق ،والحصول على
تمرينات اليوغا والتدريبات الرياضية بشكل مجاني ،حيث سبق أن
أعلنت عن شهر مجاني ،واآلن أعلنت عن ثالثة أشهر أخرى مجانية.

محمد عبدالعزيز المحري

تنعى جريدة سبقلا محمد عبدالعزيز عبداهلل املحري،
شقيق نائب رئيس املجلس البلدي عبداهلل عبدالعزيز
املحري ،الذي انتقل إلى رحمة اهلل تعالى مساء أول من
أمس إثر حادث أليم.
وت �س��أل ال �ج��ري��دة امل��ول��ى ع��ز وج ��ل أن ي�ت�غ�م��د الفقيد
ب��واس��ع رح�م�ت��ه وي�س�ك�ن��ه ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه ،وي�ل�ه��م أهله
وذويه جميل الصبر والسلوان.

م��ن الصعب م��ع اش�ت��داد ع��واص��ف ال��وب��اء التي اجتاحت العالم بأسره،
م�ت��اب�ع��ة أو ال �ك �ت��اب��ة ع��ن م��وض��وع��ات أخ� ��رى خ�ل�اف آث� ��ار ه ��ذه امل�ح�ن��ة
اإلن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي أث ��رت ع�ل��ى ال�ب�ش��ر وه ��ددت ش ��ؤون حياتهم الصحية
والسياسية واالقتصادية ..ويتمثل أخطر هذه اآلثار ما يقع على الصحة
النفسية لكثير من الناس ،حيث يسيطر القلق والتفكير وتوقع األسوأ
على عقول الكثيرين ،وال استثني نفسي منهم ،فالخوف على النفس
وعلى األحباء من القادم مع تزايد أخبار انتشار هذا املرض عبر وسائل
اإلع�لام ومنصات التواصل اإللكتروني بأنواعها وما يتداول فيها من
حقائق وأخبار وإشاعات ،قد تتسبب في أكثر املشاكل النفسية حدة
وهي «االحتراق النفسي  ..»Burn Outومن أفضل ما قرأته حول هذه
الظاهرة وكيفية التعامل معها ،ذلك التقرير الذي نشرته وكالة الـBBC
م��ؤخ�رًا إلش��اع��ة ال�س�لام��ة النفسية وللسيطرة على ظ��اه��رة االح�ت��راق
«اقتبس منها» وأزيد:
النفسي ..وهنا ً
 - 1االعتراف بداية بوجود هذه الخشية في النفوس من القادم وغير
املؤكد وعدم إنكار ذلك.
 - 2عند اشتداد القلق حاول تهدئة الروع باتباع خطوات التنفس العميق
والتأكيد للنفس بأن كثيرا مما يتم تداوله هو احتماالت وليست حقائق
مؤكدة.
 - 3حاول التركيز على أشياء أخرى في محيطك غير اإلعالم كاالنشغال
في الهوايات املنزلية أو العمل في الحديقة أو املشي وممارسة الرياضات
املمكنة داخل املنزل.
 - 4اتصل بأحبائك وأص��دق��ائ��ك (عبر الهاتف وليس بالتجمع) ممن
ي�ت�س�م��ون ب��ال�ت�ف��اؤل وال� ��روح امل��رح��ة ف��أن��ت ت�ح�ت��اج إل ��ى إش �غ��ال فكرك
باملسلي واملفيد.
هذا ما أوردته الوكالة ..وقبل هذا وبعد يجب أال ننسى نحن كمسلمني
الصالة والتضرع إلى اهلل والدعاء لرفع البالء فهذه بلسم للروح وطمأنينة
للقلب وقرب من الرب سبحانه.
أم��ا ع��ن أحوالنا ف��ي الكويت ،فهناك الكثير ال��ذي ُيحكى ع��ن ه��ذا البلد
الطيب ،فقد كشفت األزمة معدن الكويتيني األصيل الذين واجهوا التحدي
بأفضل ما يكون ..ففي الوقت الذي نقر في منازلنا خوفًا على أنفسنا
وأح�ب��ائ�ن��ا ..يقف ال�ع�ش��رات م��ن الجنود املجندة م��ن أبنائنا وزمالئهم
الوافدين من أطباء وممرضني ومساعديهم واإلداريني الساعات الطوال
ف��ي مكافحة ال��وب��اء إلش��اع��ة الطمأنينة ف��ي نفوس األص�ح��اء ومعالجة
املرضى للتخفيف عنهم.
كما أن هناك مثلهم من أخوانهم من رجال األمن ممن يسهرون على
راحتك وأمنك ،وهناك من املسؤولني والعاملني في مرافق الدولة املختلفة
والذن يبذلون جهود مضاعفة لتوفير احتياجاتك واحتياجات أسرتك
اليومية من مأكل ومشرب وخدمات أساسية ..والشكر واجب ملن بذل
وأعطى وتبرع من أهل الكويت الطيبني الباذلني والداعمني في وقت الشدة.
وهناك ف��وق الجميع عني أب حانية وقلب رح��وم ألمير أم��ر باتباع كل
الوسائل لراحة شعبه ..ندعو اهلل له بالصحة وطول العمر وألهل الكويت
واملقيمني عليها باألمن والسالمة.
لقد أثبتت الكويت بإجراءاتها وجهود أبنائها املتميزة وبعون من اهلل
وبشهادة العالم أجمع عزمها على اإلبحار بسالم عبر عواصف الوباء
الجائحة ..اللهم وفق.

تحميل «نتفليكس» قفز  % 34في أسبانيا و % 57في إيطاليا

ً
الحجر المنزلي يرفع مشاهدة البث اإللكتروني
عالميا إلى %20
حسام علم الدين
دفع الحجر املنزلي الناتج عن فيروس «ك��ورون��ا» ،األسبوع املاضي،
كثيرًا م��ن ال�ن��اس إل��ى الجلوس فترة أط��ول أم��ام ال�ش��اش��ات ،ملشاهدة
خدمات البث اإللكتروني املتدفقة ،مثل «نتفليكس» وغيرها ،بنسبة
 %20حول العالم و %40في النمسا وأسبانيا.
وق��ال��ت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ»« :إن خ��دم��ات ال�ب��ث اإلل�ك�ت��رون��ي م�ث��ل نتفليكس
وتويتش لأللعاب اإللكترونية ،اململوكة لشركة أمازون ،شهدت زيادة
كبيرة في عدد متابعيها خالل األيام املاضية ،حيث قفز تنزيل تطبيق
نتفليكس  %34في أسبانيا و %57في إيطاليا ،علما أن البلدين سجال
إص��اب��ات مرتفعة بالفيروس ،وف��رض��ت حكومتاهما الحجر املنزلي
على أغلب سكانهما».
ونقلت «بلومبيرغ» عن شون دوهرتي ،الرئيس التنفيذي لشركة ويرل

ً
للترفيه أن «صناعة البث التدفقي اإللكتروني ستشهد تحوال كبيرًا
بسبب كورونا ،الدافع وراء هذا النمو هو إغالق العديد من األنشطة
الترفيهية األخ ��رى ،مثل امل�ط��اع��م ودور السينما وص ��االت الرياضة
والحفالت املوسيقية بسبب تفشي الفيروس».
وأش ��ارت «بلومبيرغ» إل��ى أن الحجر املنزلي بسبب «ك��ورون��ا» فتح
ال�ب��اب أم��ام أنشطة ج��دي��دة وغ�ي��ر تقليدية ،مثل الحفالت املوسيقية
املباشرة من املنزل ،مذكرة أن املغني جون ليجند قدم عرضًا مباشرًا
من منزله ،الثالثاء ،على تطبيق «انستغرام» ووص��ل ع��دد مشاهديه
الى ما يقرب من  100ألف.
ورأت ال��وك��ال��ة أن أل�ع��اب الفيديو ايضًا شهدت ازده ��ارًا غير مسبوق
بسبب الحجر املنزلي نتيجة الفيروس ،مشيرة الى ان عدد مشتركي
تطبيق «تويتش» ازداد  %10في االي��ام القليلة املاضية ،كما ارتفعت
نسبة املشتركني في  YouTube Gamingإلى  %15منذ األسبوع املاضي.

إلطالق أنواع جديدة من اللحوم النباتية

مايو كلينك

 Impossible Foodsتجني تموي ً
ال
بـ«نصف تريليون» دوالر

كيف يمكنني التغلب على االنتكاسات
والتعامل مع االنتقاد؟

أحمد بدر

مغرب

كلمة ورد غطاها

أحمد الصراف

على الرغم من االضطرابات االقتصادية
العاملية ،التي تسبب بها انتشار فيروس
ك � ��ورون � ��ا ،ت �م �ك �ن��ت ش ��رك ��ة Impossible
 ،Foodsاملتخصصة في اللحوم النباتية،
م��ن ت��أم�ين نحو نصف تريليون دوالر،
م��ن التمويالت ال�ج��دي��دة ،إلط�ل�اق أن��واع
جديدة من اللحوم النباتية.

عصر

يتساءل كثيرون عن طريقة محددة للتغلب على االنتكاسات أو عن كيفية التعامل مع االنتقادات؟ ووفقًا ألبحاث «مايو كلينك»،
ليست هناك إجابات سهلة ،ولكن هناك بعض التكتيكات التي قد تفيدك ،منها ما يلي:

وكشفت شبكة «سي إن إن» اإلخبارية إن
التمويل األخير إلط�لاق بروتني نباتي،
ج� ��اء م ��ن م �س �ت �ث �م��ري��ن ك �ب ��ار ف ��ي آس �ي��ا،
ح �ي��ث ان �ض �م��ت «م� �ي ��را أس� �ي ��ت غ �ل��وب��ال
إن �ف �س �ت �م �ن �ت��س» ف ��ي ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة
كداعم جديد ،كما خصص املستثمرون
الحاليون من هونغ كونغ وسنغافورة
م��زي�دًا م��ن األم ��وال للشركة ،التي تطمح
لنمو أكبر.

ِّ - 1
ذكر نفسك بأن قول شخص لشيء ما ال يجعله حقيقياً .مثال ،تعرضت
كاتبة سلسلة روايات «هاري بوتر» ،جيه كيه رولينغ ،للرفض من قِ َبل
العديد من الوكالء ،قبل أن تطلب منها إحدى دور النشر قراءة
روايتها .وهي اآلن من المؤلفين األكثر دخالً في العالم.
- 2تجنب السماح آلراء وقرارات األشخاص اآلخرين بأن تقلل
من شعورك بالراحة .فراحة البال ال تقدر بثمن .لذلك
ال تتخلى عنها.
- 3اعترف بخطئك أو عندما تكون الطرف المذنب .أق ّر
ّ
وتعلم منه ،وامض قدماً.
بخطئك،

الوفيات
● مطلق علي شامي الراجحي 62( ،عامًا) ،شيع ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.55311566 :
● نورة عبدالعزيز طارش الظاهر ،زوجة مفرج مطلق السيحان املطيري 64( ،عامًا) ،التشييع بعد صالة عصر
اليوم ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.99555717 - 98897777 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

- 4ضع األمور في نصابها .خالل عام أو عامين ،هل
ستبقى هذه األحداث مهمة حقاً؟ اإلجابة هي
أنها لن تكون مهمة على األغلب.
وأشارت «مايو كلينك» إلى أن الهدف الذي يجب أن
تركز عليه هو «العثور على طريقة لترك االنتكاسات
خلفك ،والمضي قدما ً بقلب صافٍ وكرامة وتواضع».

