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الدولة األولى عالمياً في فحص «كورونا»..تصرفت بسرعة وشفافية ودقة في التشخيص

العزْ
ِ
كويت..

¶ البالد تتفوق في مؤشر عدد الفحوص نسبة إلى عدد السكان
مي السكري
س�ج�ل��ت ال �ك��وي��ت س�ب�ق��ًا دول �ي��ًا ج��دي �دًا ب�س�ب��ب تميز
إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا مقارنة بدول
العالم األخرى.
فبفضل ال�ج�ه��ود الحكومية وتنفيذ خطة متطورة
ملواجهة الوباء ،تصدرت الكويت دول العالم في عدد
ال �ح��االت ال �ت��ي ج ��رى ف�ح�ص�ه��ا ل�ل�ك�ش��ف ع��ن ف�ي��روس
ك ��ورون ��ا ن�س�ب��ة ل �ك��ل م �ل �ي��ون ش �خ��ص وذل� ��ك ب�س��رع��ة
وشفافية ودقة في التشخيص.
وكشف تقرير ص��ادر ع��ن موقع Our World In Data
املتخصص في التحليالت البيانية واإلحصائيات،

التابع لجامعة أوكسفورد ،أن الكويت احتلت املرتبة
األولى عامليًا في عدد االختبارات التي أجريت للكشف
عن الفيروس ،بالنسبة إلى عدد السكان.
ووفق التقرير ،فإن إجراءات وزارة الصحة االحترازية
ً
وال��وق��ائ�ي��ة وض�ع��ت ال�ك��وي��ت أوال ب �ـ  27888اخ�ت�ب��ارًا
وذل��ك حتى  17ال�ج��اري ،تلتها عربيًا اإلم��ارات ثانية
بـ  12738اختبارًا ،فالبحرين بـ  7982اختبارًا.
وتقدمت الكويت في ترتيبها على دول متقدمة مثل
أميركا وبريطانيا وكندا والسويد وال��دن�م��ارك ،مما
يعني أن الخطة الحكومية ملواجهة الوباء سبقت هذه
الدول املتقدمة.
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أبرز قرارات مجلس الوزراء أمس
- 1تأمين الغذاء :تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من «الهيئة العامة للصناعة،
شركة الخطوط الجوية الكويتية» والجهات املعنية األخرى لتوفير رحالت شحن الستيراد املواد الغذائية
واألساسية التي تتطلب النقل الجوي وغيرها.
 - 2مستشفى ميداني :تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزار ة الصحة لتجهيز أرض املعارض
مستشفى ميدانيا بالسرعة املمكنة.
- 3مواعيد استئناف العام الدراسي:
¶  4أغسطس دوام الهيئة التعليمية لـ {الثاني عشر}
¶  8أغسطس دوام طلبة {الثاني عشر}
¶  29سبتمبر دوام الهيئة التدريسية لبقية املراحل
الدراسية
¶  4أكتوبر دوام الطلبة في بقية املراحل
¶ ديسمبر بدء العام الجديد  2020ـ 2021

النيابة تشدد إجراءاتها في الظروف االستثنائية:

ضبط وإحضار فوري لناشري اإلشاعات
¶ زجران وناشرو هلع وأخبار كاذبة عن قبور في الكويت ووباء في مصر
مبارك حبيب
بعد  24ساعة من تحذير النائب العام املستشار
ض��رار العسعوسي ،لكل م��ن تسول ل��ه نفسه نشر
ال �ش��ائ �ع��ات ف ��ي ظ ��ل ال� �ظ ��روف االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال�ت��ي
ت �ع �ي �ش �ه��ا ال � �ب�ل�اد وال � �ع ��ال ��م ،أع� �ل ��ن م� �ص ��در م�ط�ل��ع
ل �ـ سبقلا أن ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة رف �ع��ت وت�ي��رت�ه��ا في
ال�ع�م��ل ع�ل��ى م ��دار ال �س��اع��ة ،وق� ��ررت إص� ��دار أوام ��ر
ض �ب��ط وإح� �ض ��ار ف ��وري ��ة ل�ج�م�ي��ع ال �ب�ل�اغ��ات ال�ت��ي
تردها من وزارة الداخلية ،للقبض على أي متهم
ي�ن�ش��ر اإلش ��اع ��ات واألك ��اذي ��ب أو ي�ث�ي��ر ال �ه �ل��ع في
ن �ف��وس امل��واط �ن�ي�ن .وق ��ال امل �ص��در إن ��ه ت��م التقليل
م��ن أوام��ر الضبط للقضايا األخ��رى التي تحتمل

التأجيل ،والتركيز حاليًا على قضايا بث األخبار
الكاذبة في ما يخص «كورونا».
ولفت املصدر إلى أن النيابة أصدرت  4أوامر ضبط
وإح� �ض ��ار ف��ي ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ي�ن :األول للمتهم
ب��إدارة حساب «زج ��ران» ،والثاني ملن نشر إشاعة
حفر  50قبرًا في الكويت استعدادًا لدفن املصابني
بالفيروس بعد وفاتهم ،والثالث ملن نشر أخبارًا
ك��اذب��ة ع��ن وج ��ود وب ��اء كبير ف��ي م�ص��ر ب�لا دل�ي��ل،
إضافة إلى املتهم الرابع الذي بث الهلع في نفوس
املواطنني ،وجميعهم ارتكبوا جرائمهم باستخدام
وسائل التواصل االجتماعي.
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ضرار العسعوسي

الصالح أمر بضبطه رغم علمه بتورطهم

«زجران سناب» ألمن الدولة:
رؤوس كبيرة زودتني بالمعلومات
راشد الشراكي
بينما تواصلت تحقيقات جهاز أمن الدولة أمس
مع املتهم «أ.خ.ش» مستخدم حساب «زج��ران
س�ن��اب» ،علمت سبقلا أن الجهاز زود نائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة أن��س
الصالح قبل ضبط املتهم بتقرير يتضمن كل
البيانات ،فأمرهم بضبطه فورا ،رغم أن التقرير
أشار إلى احتمال وجود رؤوس كبيرة متورطة
مع مستخدم الحساب.
وق��ال��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة إن امل �ت �ه��م (وه� ��و اب��ن
ن��ائ��ب س��اب��ق ف��ي م�ج�ل��س  2012امل �ب �ط��ل) ،أق��ر
ف��ي التحقيقات ب��أن شخصيات م�ه�م��ة ،منها

 3مراكز في المطار
لفحص المواطنين
القادمين
محمد المصلح
ت�س��اب��ق األج �ه��زة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي م�ط��ار الكويت
الدولي الزمن حاليًا لتجهيز وإنشاء  3مراكز
لفحص القادمني إلى البالد في مباني الركاب
ض �م��ن اإلج � � � ��راءات االح� �ت ��رازي ��ة مل �ن��ع ت�ف�ش��ي
«ك ��ورون ��ا» .وق ��ال م�ص��در مطلع ل �ـ سبقلا إن
امل ��راك ��ز س�ت�ك��ون م��وزع��ة ع�ل��ى م�ب��ان��ي امل�ط��ار
لفحص كل القادمني ،ال سيما عبر الرحالت
املخصصة إلج�لاء املواطنني التي ستنطلق
خ�ل�ال أي� ��ام .وأض� ��اف امل �ص��در أن م�س��اح��ة كل
م��وق��ع ت �ك �ف��ي ل �ف �ح��ص  200راك� � ��ب ،م��وض�ح��ًا
أن ال �ق��اع��ات س�ت�ك��ون م�ج�ه��زة ط�ب�ي��ًا ومكيفة
بالكامل ،وسيتم االنتهاء منها بشكل عاجل.

م� �س ��ؤول ��ون ح ��ال� �ي ��ون وس� ��اب � �ق� ��ون ،ي� ��زودون� ��ه
باملعلومات واألخ�ب��ار ،وب��أن أشخاصا وظفوه
لتصفية خالفات مع آخرين.
وأقر املتهم وفق املصادر بأنه خطط منذ البداية
ليكون حسابه الوهمي وسيلة لبث معلومات
وأخ� �ب ��ار ب�ع�ي�ن�ه��ا ،ال ت�ت�ن��اس��ب م��ع م��ا ت �م��ر به
ال �ب�ل�اد م��ن ظ� ��روف اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،وذل� ��ك ب��إي�ع��از
م��ن أش�خ��اص ك��ان��وا ي��زودون��ه بصور وبيانات
االج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال � � �ق� � ��رارات امل �ه �م��ة
والسرية التي تخص جهات سيادية وسربها
إليه مسؤولون ومتنفذون إلضفاء املصداقية
على ما يبثه من أخبار ومعلومات ،مما جعل
الحساب ينال متابعة واسعة من املواطنني.

ك�م��ا اع �ت��رف امل�ت�ه��م ب ��أن ش�خ�ص�ي��ات ت��دف��ع له
إلدارة ال �ح �س��اب ،وأن ه �ن��اك ح �س��اب��ات أخ��رى
م�م��اث�ل��ة ي��دي��ره��ا م��واط �ن��ون م��ن داخ ��ل ال�ك��وي��ت
وخارجها ،وه��و ما دف��ع إل��ى تحرك جهاز أمن
الدولة وإدارة الجرائم اإللكترونية بصفة عاجلة
لضبطهم.
وحسب املصادر ،فإن األجهزة التقنية الحديثة
التي اعتمدتها وزارة الداخلية ساهمت بشكل
ك�ب�ي��ر ف��ي ال �ت��وص��ل إل ��ى م�س�ت�خ��دم ال �ح �س��اب،
م�ش�ي��دة ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ب��ال�ج�ه��ود ال�ت��ي بذلها
رجال جهاز امن الدولة بقيادة مدير إدارة أمن
ال��دول��ة ط�ل�ال ال�ص�ق��ر ،ف��ي ت��رص��د امل�ت�ه��م حتى
ضبطه في الجهراء.

الكويت | ص02

«زين» تقر توزيع  % 33نقداً عن 2019
بدر الخرافي :عقدنا اجتماع
«العمومية العادية» في ظل
الظروف االستثنائية عن طريق
البث المباشر ..والتزمنا توصيات
وزارة الصحة وإرشاداتها
اقتصاد | ص13

الجمعية النسائية :مساعدات
الكويت | ص03
مالية لـ 295أسرة

 - 4االلتزام بالتعليمات :جدد مجلس
الوزراء دعوته إلى املواطنني واملقيمني بااللتزام
ب�ت�ع�ل�ي�م��ات وت��وج �ي �ه��ات ال�س�ل�ط��ات الصحية
الخاصة بالبعد عن التجمعات لتجنب أسباب
ال� �ع ��دوى وان �ت �ش��ار ال ��وب ��اء .وت �ك��ري��س ال�ن�ه��ج
ال �ح �ض��اري وال��وع��ي وامل �س��ؤول �ي��ة ف��ي العمل
الجماعي لحماية املجتمع من هذا الوباء.
الكويت | ص02
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ترحيل عودة
الدراسة إلى أغسطس
هاني الحمادي

الخالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء

القرار يشمل المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية

مجلس الوزراء :استئناف الدراسة  4أغسطس
قرر مجلس الوزراء تمديد العمل
ب��ال�ق��رار ال �ص��ادر ،وف��ق اجتماعه
االستثنائي املنعقد في  26فبراير
 ،2020ب� �ش ��أن ت �ع �ط �ي��ل ال ��دراس ��ة
للمدارس والجامعات والكليات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة وال�ك�ل�ي��ات
العسكرية ومراكز وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،على أن يتم
ال� �ب ��دء ب��اس �ت �ن��اف ال� ��دراس� ��ة بكل
م��راح��ل ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام وال �ع��ال��ي
الحكومي والخاص يوم الثالثاء
 4أغسطس .2020
وق � � ��ال رئ � �ي� ��س م� ��رك� ��ز ال� �ت ��واص ��ل
الحكومي الناطق الرسمي باسم
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ط � � ��ارق امل � � � ��زرم خ�ل�ال
م ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��يُ ،ع� �ق ��د أم� ��س،

◄ تجهيز مستشفى ميداني في أرض المعارض على وجه السرعة
◄ «التربية» والجهات المعنية تعد الخطوات التنظيمية لتطبيق القرار
ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن آخ � ��ر امل �س �ت �ج��دات
الحكومية حول مكافحة فيروس
ك��ورون��ا املستجد (ك��وف�ي��د ـــــ )19
إن � ��ه ت ��م ت �ك �ل �ي��ف وزارة ال �ت��رب �ي��ة
والجهات املعنية إع��داد القرارات
التنظيمية والتفصيلية لتطبيق
هذا القرار.
وأضاف املزرم :إن مجلس الوزراء
قرر أيضًا مباشرة وزارة الصحة
ووزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال� �ج� �ه ��ات
امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب� ��ات � �خ� ��اذ اإلج � � � � � ��راءات

املعنية بتفعيل ال�ع�ق��وب��ات التي
ّ
تضمنتها أحكام القانون رق��م 8
ّ
لعام  1969املتعلق باالحتياطات
ال�ص�ح�ي��ة ل�ل��وق��اي��ة م��ن األم ��راض
ال� � �س � ��اري � ��ة وإج� � � � � � � ��راءات ال �ح �ج��ر
الصحي.
وأوض ��ح أن امل�ج�ل��س ق ��رر ،ك��ذل��ك،
تكليف وزارة التجارة والصناعة
والجهات املعنية األخ��رى توفير
رح �ل��ات ش �ح��ن الس �ت �ي��راد امل� ��واد
الغذائية وامل��واد األساسية ،التي

تتطلب النقل الجوي وغيرها.
وبينّ أنه تم ،كذلك ،تكليف وزارة
ال � ��دف � ��اع ،ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع وزارة
الصحة بتجهيز أرض املعارض
ب �م �ن �ط �ق��ة م � �ش� ��رف ك �م �س �ت �ش �ف��ى
م�ي��دان��ي بالسرعة املمكنة ،الفتًا
إل � � ��ى أن ال� � � �ق � � ��رارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
املتخذة في ه��ذا اإلط��ار تأتي في
إط ��ار ال��وع��ي وت�ح� ُّ�م��ل املسؤولية
ف ��ي ال �ع �م��ل ال �ج �م��اع��ي؛ ل�ح�م��اي��ة
املجتمع من هذا الوباء.

الجامعة :نلتزم القرارات
أميرة بن طرف
ك�ش�ف��ت م �ص��ادر ج��ام�ع�ي��ة أن ال�ج��ام�ع��ة ملتزمة
ق ��رارات مجلس ال� ��وزراء ب�ش��أن تعطيل ال��دراس��ة
واستئنافها في أغسطس املقبل .وقالت املصادر
إن ال�ج��ام�ع��ة س�ت�ص��در توضيحًا ب�ش��أن تعديل
التقويم الجامعي بما يتناسب مع ق��رار مجلس
الوزراء واإلعالن عنه في فترة الحقة.

كشف مصدر في وزارة التربية لـ سبقلا أن الفصل الدراسي
الثاني بجميع املراحل الدراسية قد تم ترحيله.
وق ��ال امل�ص��در إن دوام الهيئة ال�ت��دري�س�ي��ة للمرحلة الثانوية
س�ي�ب��دأ ف��ي  4أغ�س�ط��س امل�ق�ب��ل ،ع�ل��ى أن ي�س�ت��أن��ف دوام طلبة
ال�ث��ان��ي ع�ش��ر ف��ي األس �ب��وع ال �ت��ال��ي ،وت�س�ت�م��ر ال ��دراس ��ة مل ��دة 6
أس��اب�ي��ع ،وم��ن ث��م ي�ح��دد بعدها م��وع��د االم�ت�ح��ان��ات النهائية
للصف الثاني عشر للعام الدراسي  2019ـ .2020
وفي ما يتعلق ببقية املراحل الدراسية كشف املصدر أن الفصل
الدراسي الثاني سينطلق  29سبتمبر للهيئة التعليمية ،على
أن يبدأ دوام الطلبة من  4اكتوبر ملدة  6أسابيع أيضا ،ومن ثم
يحدد موعد االختبارات النهائية ،متوقعا أن تكون في شهر
نوفمبر.
وبخصوص العام ال��دراس��ي الجديد  2020ـ  2021ق��ال املصدر
إنه سينطلق عقب انتهاء اختبارات الدور الثاني في ديسمبر
امل �ق �ب��ل .وأوض� ��ح امل �ص��در أن ال�ف �ت��رة ال�ح��ال�ي��ة ح�ت��ى استئناف
ال��دراس��ة ستكون إج��ازة رسمية مدفوعة األج��ر للعاملني في
املدارس الحكومية من مواطنني ومقيمني.
وع ��ن م�ن��ح إذن ب��ال�خ��روج�ي��ة للمقيمني ق ��ال امل �ص��در ستحدد
التربية آلية الحقا ملنحها لهم ،بعد فتح الخطوط الجوية.

مواعيد استئناف العام الدراسي:
 4أغسطس دوام الهيئة التعليمية
لـ «الثاني عشر»
 8أغسطس دوام طلبة «الثاني عشر»
 29سبتمبر دوام الهيئة التدريسية
لبقية المراحل الدراسية
 4أكتوبر دوام الطلبة في بقية
المراحل
ديسمبر بدء العام الجديد  2020ـــ 2021

إيهام المتابعين

وزير الداخلية أمر بضبطه ..رغم علمه بتورُّطهم

ق��ال��ت امل �ص ��ادر إن امل �ت �ه��م ك ��ان ي�ت�ع� ّ�م��د وض ��ع ص ��ور ألب �ن��اء
شخصيات مهمة ليوهم املتابعني بأن حسابه ُي��دار من قبل
ّ
شخصيات اعتبارية ،وليضفي املصداقية على ما يبثه من
أخبار ومعلومات.

«زجران سناب» ألمن الدولة:

ّ
مكثفة
تحرّيات

رؤوس كبيرة ّ
زودتني بالمعلومات

أش� � ��ارت امل � �ص ��ادر إل� ��ى أن رج � ��ال «أم � ��ن ال� ��دول� ��ة» وم �ب��اح��ث
ّ
ّ
والتحري عن الكثير من
الجرائم االلكترونية يكثفون البحث
الحسابات الوهمية التي أدلى املتهم بمعلومات عنها ،وسيتم
ضبط أصحابها قريبًا.

راشد الشراكي

جهود أمنية مشكورة

بينما تواصلت تحقيقات جهاز
أم� � ��ن ال � ��دول � ��ة أم� � ��س م � ��ع امل �ت �ه��م
«أ.خ.ش» م� �س� �ت� �خ ��دم ح �س ��اب
«زج ��ران س �ن��اب» ،علمت سبقلا
أن ال �ج �ه ��از ّ
زود ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء وزي ��ر الداخلية
أن��س الصالح قبل ضبط املتهم
ب�ت�ق��ري��ر ي�ت�ض�م��ن ك��ل ال�ب�ي��ان��ات،
ف ��أم ��ره ��م ب �ض �ب �ط��ه ف � � � ��ورًا ،رغ ��م
أن ال �ت �ق��ري��ر أش� ��ار إل ��ى اح�ت�م��ال
وج� ��ود رؤوس ك �ب �ي��رة م�ت��ورط��ة
م��ع م�س�ت�خ��دم ال �ح �س��اب .وق��ال��ت
م�ص��ادر مطلعة إن املتهم (وه��و
اب � ��ن ن ��ائ ��ب س ��اب ��ق ف� ��ي م�ج�ل��س
 2012املبطل) أقر في التحقيقات
ب� � ��أن ش �خ �ص �ي ��ات م �ه �م��ة م�ن�ه��ا
م �س��ؤول��ون ح��ال �ي��ون وس��اب�ق��ون
ي� ّ
�زودون��ه باملعلومات واألخبار،
وبأن أشخاصًا وظفوه لتصفية
خالفات مع آخرين.

مخطط له

البعض استغلني
في تصفية
حساباته مع آخرين

كشفت امل �ص��ادر أن رج ��ال «أم ��ن ال��دول��ة» واألج �ه��زة االمنية
األخ��رى ،ال سيما مباحث الجرائم االكترونية ،بذلوا جهودا
ّ
للتوصل إلى مستخدم حساب
كبيرة خالل الفترة املاضية
«زجران سناب» ،إلى أن جرى تحديد هويته ،ومن ثم ّ
توصلوا
إل��ى م�ك��ان إق��ام �ت��ه ،وأل �ق��ي ال�ق�ب��ض عليه س��ري�ع��ا ب�ع��د ات�خ��اذ
اإلجراءات القانونية ،والحصول على إذن النيابة العامة.

َّ
أتلقى مبالغ
ُ
وحصلت
مالية..
على بيانات
سرية من جهات
حساسة

«الداخلية» :ضربة استباقية
ّ
شددت اإلدارة العامة للعالقات واالعالم األمني بوزارة الداخلية
ّ
على أن األجهزة االمنية املختصة تمكنت من توجيه ضربة
استباقية بضبط مستخدم حساب زج��ران (س�ن��اب) ،ال��ذي
اثار مؤخرا الكثير من االشاعات واالخبار الكاذبة في البالد،
من اجل بث الهلع واالرتباك ،حيث ستقوم الوزارة باستكمال
االستدالالت الخاصة بالواقعة ،خاصة ان مستخدم الحساب
ق��د أق��ر بمعلومات م�ه�م��ة ،ستساعد وستكشف حسابات
مستعارة اخ��رى في االي��ام املقبلة ،بعد ان جعل من حسابه
منصة لعدم الطمأنينة لدى املواطنني واملقيمني ،وعليه ستتم
إحالة املذكور الى الجهات القضائية للتحقيق معه.

خططت منذ
البداية ألن يكون
حسابي وسيلة
لتمرير معلومات
بعينها
المنظومة
األمنية الحديثة
كشفت المتهم..
والحسابات
الوهمية تتساقط

وأق ��ر امل�ت�ه��م وف��ق امل �ص��ادر بأنه
خطط منذ البداية ليكون حسابه
ال��وه�م��ي وسيلة لبث معلومات
وأخ � �ب� ��ار ب �ع �ي �ن �ه��ا ،ال ت�ت�ن��اس��ب
م��ع م��ا تمر ب��ه ال�ب�لاد م��ن ظ��روف
اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،وذل � ��ك ب��إي �ع��از من
إحالة المتهم
أشخاص كانوا ّ
يزودونه بصور
إلى النيابة خالل
وبيانات االجتماعات الحكومية
وال �ق��رارات املهمة والسرية التي  4أيام بعد اكتمال
التحقيقات
تخص جهات سيادية وسربها
إل � �ي� ��ه م � �س� ��ؤول� ��ون وم� �ت� �ن� �ف ��ذون
إلضفاء املصداقية على ما يبثه
م��ن أخ�ب��ار وم�ع�ل��وم��ات ،م��ا جعل
الحساب ينال متابعة واسعة من املواطنني .كما اعترف املتهم بأن
شخصيات ت��دف��ع ل��ه إلدارة ال�ح�س��اب ،وأن ه�ن��اك ح�س��اب��ات أخ��رى
مماثلة يديرها م��واط�ن��ون م��ن داخ��ل الكويت وخ��ارج�ه��ا ،وه��و ما
دفع إلى تحرك جهاز أمن الدولة وإدارة الجرائم اإللكترونية بصفة
عاجلة لضبطهم.
وذكرت املصادر أنه بالتدقيق على هاتف املتهم تبني أنه يحتوي
على محادثات مع مسؤولني في بعض أجهزة الدولة وشخصيات
مهمة ،وأن�ه��م ك��ان��وا يطلبون منه ب��ث أخ�ب��ار معينة ف��ي توقيتات
محددة ،وفق مستجدات األحداث واألمور على الساحة السياسية.

أمن الكويت
دعت وزارة الداخلية جميع املواطنني واملقيمني إلى استسقاء
امل�ع�ل��وم��ات م��ن م �ص��ادره��ا ال��رس�م�ي��ة واالب �ت �ع��اد ع��ن متابعة
الحسابات الوهمية وغير املوثوقة ،مشددة على أن الجهود
تتواصل لتعزيز أمن الكويت وحفظ االستقرار.

الصالح يتابع
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النيابة تشدِّ د إجراءاتها لمنع البلبلة في الظروف االستثنائية:

أوامر ضبط وإحضار لمطلقي اإلشاعات

من يعاونه؟
وأشارت إلى ان أمن الدولة تمكن من االستدالل على معاوني املتهم
في إدارة الحساب ،ومنهم أشخاص يقيمون في ال�خ��ارج ،مبينة
أن التحقيقات ستستمر ملدة  4أي��ام متواصلة لحني التوصل إلى
ك��ل ال�ح�ق��ائ��ق ،وسيتم اس�ت��دع��اء امل�ت��ورط�ين معه للتحقيق معهم،
وبعدها سيحال إلى النيابة العامة .وانتهت املصادر الى ان رجال
امن الدولة ،وبعد أخذ إذن من النيابة العامة ،ألقوا القبض على
املتهم في الرقعي ،وفور وصوله إلى أمن الدولة خضع لتحقيقات
مكثفة وووجه خاللها باملعلومات والحقائق حول حسابه.

ضرار العسعوسي

مبارك حبيب
لم تكد تمر  24ساعة على تحذير النائب
ال�ع��ام املستشار ض��رار العسعوسي لكل
من ّ
تسول نفسه نشر اإلشاعات ،في ظل
الظروف االستثنائية التي تعيشها البالد،
ح �ي��ث أع �ل��ن م �ص��در م �ط �ل��ع ل� �ـ سبقلا ان
ّ
النيابة ال�ع��ام��ة ضاعفت ج�ه��وده��ا وكثفت
وت �ي��رت �ه��ا ف ��ي ال �ع �م��ل ع �ل��ى م� ��دار ال �س��اع��ة،
وق � ��ررت إص � ��دار أوام � ��ر ض �ب��ط وإح �ض��ار
فورية للمتهمني في جميع البالغات التي
ترد إليها من وزارة الداخلية ،للقبض على
ّ
متورط في نشر اإلشاعات واألكاذيب
أي
أو إثارة الهلع في نفوس املواطنني.
وق��ال امل�ص��در ان��ه ج��رى التقليل م��ن أوام��ر

الضبط في القضايا األخ��رى التي تحتمل
التأجيل ،والتركيز حاليًا على قضايا بث
األخ �ب��ار ال �ك��اذب��ة ف��ي م��ا يتعلق ب�ف�ي��روس
كورونا ،وغيره من األمور.
ول �ف ��ت امل� �ص ��در إل� ��ى ان ال �ن �ي��اب��ة أص� ��درت
 4أوام � � ��ر ض �ب��ط وإح � �ض� ��ار ف ��ي ال �ي��وم�ين
امل��اض �ي�ي�ن؛ األول ل�ل�م�ت�ه��م ب� � ��إدارة ح�س��اب
«زج� ��ران» ،وال�ث��ان��ي مل��ن نشر إش��اع��ة حفر
 50ق� �ب� �رًا ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،اس� �ت� �ع ��دادًا ل��دف��ن
املصابني بالفيروس بعد وفاتهم ،والثالث
مل��ن ن �ش��ر أخ �ب ��ارًا ك��اذب��ة ع��ن وج� ��ود وب��اء
كبير في مصر بال دليل ،إضافة إلى املتهم
الرابع ال��ذي بث الهلع في نفوس املواطنني،
وجميعهم ارت�ك�ب��وا ج��رائ�م�ه��م باستخدام
وسائل التواصل االجتماعي.

أش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
الداخلية أنس الصالح يتابع بنفسه قضية مستخدم حساب
زج��ران س�ن��اب ،وأع�ط��ى تعليمات م�ش��ددة على أن��ه ال تهاون
مع أصحاب الحسابات الوهمية التي تثير الفتنة والبلبلة في
املجتمع ،كما يتابع وكيل وزارة الداخلية الفريق صالح النهام
التحقيقات مع املتهم.

كيف ُضبط المتهم؟
ضبط املتهم مساء الثالثاء ،وفي البداية ،تم رصده في منزل
اح��د اق��ارب��ه ف��ي منطقة االن��دل��س ،وبعد وص��ول ق��وة املداهمة
خرج الى منطقة الرقعي ،حيث تم ضبطه ُامام احد املحال.
ووف��ق املصادر ،فإن املتهم أثناء ضبطه أصيب بحالة ذهول
من املوقف ولم ّ
يتفوه بكلمة ،مشيرة إلى أنه كان تحت املراقبة
م��ن قبل رج��ال «أم��ن ال��دول��ة» مل��دة اسبوعني ،وبعد ان أيقنوا،
وفق املعلومات التي وصلت إليهم ،أخذوا إذنا من «أمن الدولة»
لضبطه.

«كفو» رجال «أمن الدولة»
أشادت املصادر بالجهود التي بذلها رجال جهاز أمن الدولة
بقيادة مدير إدارة «أمن الدولة» طالل الصقر ،في ّ
ترصد املتهم
حتى ضبطه.
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كورونا

الكويت 03

يتفشى

«الصحة» :لجنة لمتابعة العالجات عالمياً

أول لقاح لـ«كورونا» تحت التجربة
■ أجهزة فحص «بي.سي.آر» متوافرة حتى قبل ظهور الوباء
سجلت الكويت امس 6 ،اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد،
( 4حاالت لمواطنين مرتبطين بالسفر للمملكة المتحدة ،وحالتان
مخالطتان لمصابين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا ،احداهما
لمواطن واألخرى لمقيمة من الجنسية الفلبينية وهي من
العمالة المنزلية) ،وبذلك ارتفع مجموع الحاالت المسجلة في
البالد إلى  148حالة ،فيما وصل عدد الحاالت التي تماثلت للشفاء
 18حالة ،اضافة الى  130حالة ال تزال تتلقى العالج ،بينها  5في
العناية المركزة.

عبد الرزاق المحسن
أوض��ح الناطق الرسمي باسم وزارة
ال �ص �ح ��ة د .ع �ب ��د اهلل ال �س �ن ��د خ�ل�ال
امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي ال�ي��وم��ي ل �ل��وزارة
ام� � � ��س ،ان م� ��دي� ��ر م �ن �ظ �م ��ة ال �ص �ح��ة
العاملية اع�ل��ن ع��ن ب��دء التجربة ألول
ل �ق��اح ل �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،وال � ��ذي تم
ب��االت�ف��اق ب�ين دول ع��دة ،وأط�ل��ق على
هذا االختبار اختبار «التضامن».
ولفت إلى أن الصني خالل الـ  24ساعة
املاضية أك��دت عدم تسجيل أي حالة
م �ص��اب��ة ب� �ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا ن��ات�ج��ة
ع ��ن ان �ت �ق��ال م �ح �ل��ي ،ب �ي �ن �م��ا س�ج�ل��ت
 34ح��ال��ة ج�م�ي�ع�ه��ا ت��رت �ب��ط ب��ال�س�ف��ر
خارج الصني ،مبينا ان الوباء عاملي
وعلى الرغم من ذلك فانه بالتضامن
وال �ت �ك��ات��ف وج �م �ي��ع ال �ج �ه��ود يمكن
اح �ك��ام ال �س �ي �ط��رة ع �ل �ي��ه ،ب��ل وات �خ��اذ
خطوات استباقية وقائية بما فيها
اصدار اللقاحات الجديدة ،معربا عن
امله بمواجهة التحدي وتخطيه في
وقت قريب.
ون��وه السند ،الى ان وزي��ر الصحة د.
باسل الصباح أعلن ام��س ع��ن شفاء
 3ح � ��االت ج ��دي ��دة ك��ان��ت ق ��د ت��أك��دت
اصابتها بالفيروس ،وكانوا يتلقون
ال �ع�لاج ب��اح��دى م��راف��ق ال � ��وزارة ،كما
خرجت حالة واحدة من مركز الحجر
الصحي ،حيث أصبح اجمالي الذين
خ ��رج ��وا م ��ن ال �ح �ج��ر  574ش�خ�ص��ا،
ب �ي �ن �م��ا ح� � � ��االت ال � �ش � �ف� ��اء ب� �ل� �غ ��ت 18
متعافيا من الفيروس.
وأش ��ار ال��ى ان ع��دد امل�س��وح��ات التي
أجريت تجاوز  14ألف مسحة ،حيث
اول م��ن أم��س ف�ق��ط أج��ري��ت أك �ث��ر من
 1000م�س�ح��ة ،وه ��ذا ض�م��ن خ�ط��وات
ال� � � � ��وزارة ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ف �ي �ه��ا الح �ك��ام
السيطرة واحتواء الفيروس.
وع �م��ا أث �ي��ر ح ��ول اح�ت�م��ال�ي��ة ان�ت�ق��ال
الفيروس عبر ال�ه��واء ،ذك��ر السند ان
منظمة ال�ص�ح��ة أك ��دت ان ال�ف�ي��روس

الجمعية النسائية:

مساعدات لـ295
أسرة وكوبونات
لشراء أغذية
تقدمت الجمعية الثقافية االجتماعية
النسائية ،بالشكر الجزيل إلى األمانة
ال�ع��ام��ة ل�لأوق��اف واملحسنني ال�ك��رام،
ملساعدتها على تحقيق أهداف لجنة
الزكاة ،وتقديم العون لألسر املحتاجة
في الكويت .وأكدت الجمعية في بيان
أن��ه ت��م تقديم مساعدات مالية ل�ـ295
أس ��رة ،إض��اف��ة إل��ى ت��وزي��ع ك��وب��ون��ات
ب�م�ب�ل��غ  8490دي� �ن ��ارًا ،ل �ش ��راء م ��واد
غ��ذائ �ي��ة م �ق��دم��ة م ��ن األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
لألوقاف ،وذلك خالل األشهر األربعة
املاضية.

ينتقل عبر ال ��رذاذ ول�ي��س ع��ن طريق
ال � �ه � ��واء ،ك �م��ا أن ه� �ن ��اك ال� �ع ��دي ��د م��ن
الدراسات عبر املراكز واملعاهد التي
ت� �ج ��رى ح ��ال� �ي ��ا ،م� ��ؤك� ��دا ان ال � � ��وزارة
وعبر ف��رق فنية وعلمية تتابع هذه
ال��دراس��ات وتقدر جميع الجهود في
سبيل ال��وص��ول لفهم أدق للفيروس
الجديد.

توافر األجهزة
وردا ع � �ل� ��ى س � � � ��ؤال ل� � �ـ سبقلا ع �م��ا
ي �ت��ردد ح ��ول ق �ل��ة االج� �ه ��زة ال�خ��اص��ة
باجراء الكشف عن الفيروسات «بي.
سي.آر» ،اشار السند الى ان مختبرات
الفيروسات التابعة للصحة العامة
واملختبرات الفيروسية موزعة على
بعض املستشفيات العامة جميعها
تجري فحص «بي.سي.آر» حتى قبل
ظهور فيروس كورونا ،موضحا انه
ي�ط�ل��ب م�ن�ه��ا اج � ��راء ال �ف �ح��ص بشكل
ي��وم��ي ل �ل �ف �ي��روس��ات األخ� � ��رى ،س ��واء
ل�ن��زالت ال�ب��رد أو االنفلونزا العادية،
وك� ��ذل� ��ك ال� �ف� �ي ��روس ��ات ال� �ت ��ي ت�ص�ي��ب
ال �ج �ه��از ال �ت �ن �ف �س��ي ،م �ن��وه��ا ب �ت��واف��ر
األجهزة بما يكفي الستيعاب الطاقة
امل�ط�ل��وب��ة ل �ع��دد ال �ف �ح��وص��ات ،فضال
ع� ��ن ح� �ص ��ول ت� �ل ��ك امل� �خ� �ت� �ب ��رات ع�ل��ى
اش� ��ادة م��ن منظمة ال�ص�ح��ة العاملية
ف��ي نوفمبر امل��اض��ي ،وال�ت��ي اجتازت
اخ �ت �ب��ار ع ��زل ف �ي��روس ش�ل��ل األط �ف��ال
بنسبة .%100
وذك� ��ر ان ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن ال�خ�ط��ط
ل� �ل� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع األح� � � � � ��داث امل �ت �غ �ي ��رة
ل�ل�ف�ي��روس ،اض��اف��ة ال��ى ق�ي��ام ال ��وزارة
بالكثير م��ن ال�خ�ط��وات والتجهيزات
في بداية االعالن عن الفيروس ،حيث
ك ��ان امل�ع�ت�ق��د األول ب��ان��ه ي�ن�ت�ق��ل عبر
ال �ه��واء ،ول�ه��ذا ت��م اإلع ��داد ملواجهته،
ف��ي ح�ي�ن أع�ل�ن��ت امل�ن�ظ�م��ة ان ��ه ينتقل
ع �ب��ر ال� � � ��رذاذ ،وع �ل �ي��ه ق��ام��ت ال� � ��وزارة
باستخدام خطط أخ��رى تم وضعها
مسبقًا.

لجنة متخصصة
ف �ي �م��ا ي �خ��ص ال �ل �ق��اح��ات ،اوض� ��ح ال �س �ن��د ان
اللقاح الذي بدأت بتجربته منظمة الصحة
ال �ع ��امل �ي ��ة ،ه ��و ل� �ق ��اح ل �ل ��وق ��اي ��ة ،ام� ��ا ال �ع�ل�اج
فتوجد بالكويت لجنة شكلها وزير الصحة
ال �ش �ي��خ د .ب ��اس ��ل ال� �ص� �ب ��اح ل� �ل ��وق ��وف ع�ل��ى
اب� ��رز ال �ع�ل�اج��ات امل �س �ت �خ��دم��ة ع��امل �ي��ا ،وه��ي
لجنة فنية مشكلة من استشاريني وخبراء
ف ��ي األم� � ��راض امل �ع��دي��ة وال �ب��اط �ن �ي��ة مل�ت��اب�ع��ة
امل �س �ت �ج��دات ال�ع��امل�ي��ة واألدوي � ��ة ،ال �ت��ي ت�ط��رأ
وي �م �ك ��ن اس �ت �خ ��دام �ه ��ا ل �ل �م ��رض وال � �ح� ��االت
ال �ت ��ي ل��دي �ن��ا ،اض ��اف ��ة ال� ��ى ال� �ع�ل�اج ��ات ال �ت��ي
تستخدمها الوزارة حاليا.

غلق  9محال وإنذار 10
ً
مخالفا
وضبط 12
خالد الحطاب
رغم التحذيرات املستمرة من مخالفة قرارات
مجلس ال��وزراء ووزارت��ي الصحة والداخلية
ب�ش��أن امل�ح��ال ال�ت�ج��اري��ة وامل�ط��اع��م وامل�ق��اه��ي،
أغلقت اللجنة الرباعية املعنية بمتابعة تلك
املرافق  9محال من أصل  19محال مخالفا كما
ضبطت  12عامال ت�ج��اوزوا التعليمات ذات
الصلة ،وذلك خالل  24ساعة.
وك �ث �ف��ت أم ��س ال�ل�ج�ن��ة ال��رب��اع �ي��ة ال �ت��ي تضم
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ق ��وى ال� �ع ��ام� �ل ��ة ووزارة
الداخلية والتجارة وبلدية الكويت جوالتها
ف��ي م�ح��اف�ظ��ات ال �ب�لاد ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى تعليمات
وزيرة التنمية االقتصادية وزيرة الشؤون
م��ري��م ال�ع�ق�ي��ل وال��وك �ي��ل امل�س��اع��د ل�ش��ؤون
قطاع حماية العمالة في القوى العاملة
د .م�ب��ارك ال�ع��ازم��ي .وكشفت م�ص��ادر عن
تعليمات للجنة بإحالة أي ُمصرين على
امل �خ��ال �ف��ة إل� ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب �ع��د ات �خ��اذ
االج ��راءات ال�لازم��ة م��ع اإلح��ال��ة على الجهات
امل�خ�ت�ص��ة ب��اإلب �ع��اد إذا ك��ان األم ��ر يستدعي
ذلك.
سبقلا راف� � � �ق � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ف � � ��ي ج� ��والت � �ه� ��ا
ب�م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي ب�ق�ي��ادة م�ح�م��د ال�ظ�ف�ي��ري
م��ن ال �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة وال �ن �ق �ي��ب ع �ب��د ال�ع��زي��ز
الخالدي من مباحث اإلقامة ورئيس فريق
ط��وارئ بلدية ح��ول��ي أح�م��د رم�ض��ان ،حيث
أغ �ل �ق��ت ه �ن��اك  4م �ح��ال م��ن أص ��ل  85م�ح�لا
تمت متابعتها.

أبطال في الصدارة

«الهالل األحمر» :حملة «من أجل الكويت اقعد بالبيت» تتواصل

 30ألف وجبة ستوزع على العمال
خالل شهر
أك ��دت ج�م�ع�ي��ة ال �ه�لال األح �م��ر م��واص�ل��ة
م�ت�ط��وع��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ف��ي ال��ول��وج للميدان
والوجود بالصفوف األمامية للتطوع من
أج��ل الفئة األكثر احتياجا منذ انتشار
فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19 -
وحتى هذه اللحظة.
وق ��ال م��دي��ر ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة واالع�ل�ام
ف � ��ي ال �ج �م �ع �ي ��ة خ� ��ال� ��د ال � ��زي � ��د أم� � ��س إن
متطوعي «ال�ه�لال األح�م��ر» بذلوا الغالي
والنفيس لتوفير سبل العيش والوقاية

من انتشار الفيروس ،وذلك عبر توزيع
أكثر من  1270وجبة غذائية للعمال في
منطقة أمغرة.
وأض� ��اف ال��زي��د أن ��ه ت��م ت��وزي��ع ال��وج�ب��ات
ملوقع سكن ه��ؤالء العمال تلبية ملبادرة
«م��ن أج��ل ال�ك��وي��ت اق�ع��د ب��ال�ب�ي��ت» ،حيث
ت��م ه ��ذا ال �ع �م��ل م��ن خ�ل�ال  40م�ت�ط��وع��ًا،
متوقعًا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ت��وزي��ع 30000
وج�ب��ة خ�لال ش�ه��ر ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��واد
التعقيم والكمامات.

ورح ��ب ب�م�ش��ارك��ة ال�ق�ط��اع ال �خ��اص منذ
ب ��داي ��ة األزم� � ��ة ح �ت��ى ال � �ي ��وم ،م �ع �ل �ن��ا ع��ن
اس�ت�ق�ب��ال ال�ج�م�ع�ي��ة ألي ت�ب��رع��ات م��ادي��ة
للمحتاجني خالل هذه األزمة.
وق��ال إن ال�ت��وزي��ع شمل ح��راس امل��دارس
وال �ع �م��ال ال �ب �س �ط��اء ف��ي ب �ع��ض امل �ن��اط��ق،
وذل � ��ك ل �ض �ي��ق ذات ال� �ي ��د ،الف �ت ��ا إل� ��ى أن
ذلك يأتي انطالقا من دور الجمعية في
مسؤوليتها االجتماعية املعنية باألكثر
احتياجا في وقت األزمات( .كونا)

ش��دد د .عبداهلل السند ،على ان ما يقوم به
أب�ط��ال وزارة الصحة وآخ��ري��ن م��ن ال��وزارات
اآلخرى هو مسؤولية مشتركة ،وأمر تجاوز
الوظيفة واص�ب��ح واج�ب��ا وطنيا يقوم ب��ه كل
شخص على أرض الكويت دون التفرقة بني
جنسية وآخرى.
وبني انه وكما ذكر الوزير د .باسل الصباح
انه بالصفوف االمامية ال تعرف جنسيات،
حيث نشاهد العاملني بشكل يومي وكل ما
يرى منهم هو عملهم وليس جنسياتهم.،

متطوعون
ذك��ر السند ان ب��اب التطوع مفتوح للجميع،
م��ؤك��دا تلقيه ال�ع��دي��د م��ن االت �ص ��االت ممن
ي ��رغ �ب ��ون ف ��ي ال �ت �ط ��وع م ��ن ج �م �ي��ع ال �ف �ئ��ات
والجنسيات ،فضال عن وج��ود الحاح على
ه ��ذا ب��االت �ص��ال أك �ث��ر م ��ن م� ��رة ،م ��ع وج ��ود
قوائم من مئات املتطوعني يعملون ،وقوائم
أخ ��رى ب� ��اآلالف ،آم�ل�ا أال تستدعي الحاجة
الس�ت��دع��ائ�ه��م ،م��رح�ب��ا بجميع ال�ج�ه��ود في
جميع املجاالت.

المستشفيات بعد كورونا:
تقليص الزيارات وغلق
عيادات وتأجيل جراحات
ف ��ي م � � ��وازاة إج � � � ��راءات وزارة ال �ص �ح��ة ل �ل �ح��د م��ن
ال�ت�ج�م�ع��ات ف��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ل�ل�ت�ص��دي ل�ف�ي��روس
كورونا املستجد ،يتواصل العمل في جميع أقسام
الطوارئ على مدار الساعة.
ورص� � ��دت سبقلا إج� � � ��راءات ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ات �خ��ذت �ه��ا
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات مل �ن��ع ال �ت �ج �م �ع��ات داخ� �ل� �ه ��ا ،ف�ق�ص��ر
م�س�ت�ش�ف��ى م �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر زي� � ��ارات امل ��رض ��ى على
ً
ش�خ�ص�ين ف�ق��ط م��ن أق ��ارب ال��درج��ة األول� ��ى ،فضال
عن استقبال غرف املحاليل الوريدية ملرضى الدم
واألع �ص��اب وال �ج �ه��از ال�ه�ض�م��ي ي��وم�ي��ًا م��ن األح��د
حتى الخميس في العيادات الباطنية.
وحدد أوقات العمل بصيدليات الجراحة واألطفال
وال �ب��اط �ن �ي��ة وال � �ع � �ي� ��ادات ال �خ ��ارج �ي ��ة وال �ط �ل �ب��ات
ال �خ��اص��ة ل�ل�أدوي ��ة وامل �س �ت �ه �ل �ك��ات م ��ن ال �س��اع��ة 9
صباحا حتى  12ظهرا ،وم��ن األح��د إل��ى الخميس
أي �ض��ًا .وف ��ي م��رك��ز م �ب��ارك ال �ع �ب��داهلل ل�غ�س��ل الكلى
أغ�ل�ق��ت ال �ع �ي��ادات ال�خ��ارج�ي��ة ح��ال�ي��ًا ،ل�ح�ين إع��ادة
ج��دول��ة امل��واع �ي��د إال أن ص�ي��دل�ي��ة امل��رك��ز مفتوحة
صباحًا ،ويمكن من خاللها تسلم تجديد العالج
ب��ال�ب�ط��اق��ة امل��دن�ي��ة م�ب��اش��رة م��ن دون ال�ح��اج��ة إل��ى
مراجعة الطبيب املعالج.
وأوق ��ف مستشفى ال�ف��روان�ي��ة العمل ف��ي ال�ع�ي��ادات
الخارجية لقسم ال�ع�لاج الطبيعي اعتبارًا م��ن 15
حتى  26ال�ج��اري ،كما يشغل ع�ي��ادات استثنائية
لتكرار ص��رف ع�لاج املرضى ،ال سيما في عيادات
النساء وال ��والدة واألم ��راض التنفسية والسيولة
ووحدة الرعاية النهارية.
وحدد مستشفى العدان مواعيد العمل في العيادات
واألقسام ،مع التشديد على اقتصار الزيارات على
األب فقط في قسم العناية املركزة لألطفال الخدج
وح��دي�ث��ي ال� ��والدة ،وت�ح��دي��د م��وع��ده��ا م��ن  4إل��ى 6
م �س��اء ،م��ع ق �ص��ر ال ��زي ��ارة مل��رض��ى األج �ن �ح��ة على
مرافق واحد من أقارب الدرجة األولى.
وش��دد مستشفى ال�ج�ه��راء على األط�ب��اء ب�ض��رورة
امل� ��رور ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل��رض��ى ف��ي األج �ن�ح��ة ي��وم�ي��ًا،
والعمل بنظام الخفارة ،مع استمرار عمل العيادات
الخارجية خالل الفترة الصباحية ،مع توقف عمل
ال �ل �ج��ان ال�ط�ب�ي��ة ،وت��أج �ي��ل ج�م�ي��ع ال�ع�م�ل�ي��ات غير
الطارئة.
ومنع املستشفى زي��ارة املرضى اال ملرافقني اثنني
ف �ق��ط م� ��ن ال� ��درج� ��ة األول � � � ��ى ،ف �ض�ل�ا ع� ��ن ت�ص�ن�ي��ف
املراجعني والزائرين للمستشفى ،وفي حال ارتفاع
درج��ة ح��رارة أي م��راج��ع يتم تنبيهه إل��ى ض��رورة
مراجعة املركز الصحي فورا.
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صورة جماعية لفرق العمل (تصوير :بسام زيدان)

العاملون في مركز الفحص بأرض المعارض لـ سبقلا:

كل تعب يهون في حب الكويت

ثقة

¶ باألمل نخفف األلم ..وبالتعاون نحقق اإلنجاز
¶ اليوم األخير أغلق على فحص  1200مقيم
خالد الحطاب

طبيبتان مبتهجتين بانتهاء الفحص

باألمل نخفف األل��م ،وبالتعاون واإلخ�ل�اص نحقق
اإلنجاز ،وكل جهد وتعب يهونان في سبيل الكويت.
ه �ك ��ذا ع �ب��ر ال �ع��ام �ل��ون ف ��ي م ��رك ��ز ال �ف �ح��ص ب ��أرض
املعارض في آخ��ر أي��ام عمله ام��س ،مشيرين إل��ى أن
الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل سالمة
املجتمع.
وأب� � � ��دى ع � ��دد م� ��ن األط � �ب � ��اء وامل� �م ��رض�ي�ن ل � �ـ سبقلا
بهجتهم بانتهاء ال�ي��وم ال�ت��اس��ع م��ن أي��ام الفحص
ام��س ،مشيرين إل��ى ال�ت�ع��اون الفعال م��ن قبل أف��راد
وزارت � � ��ي ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع ،ب �ج��ان��ب امل�ت�ط��وع�ين
الذين ساهموا في تنظيم دخول املراجعني ،وإتمام
اإلجراءات.
وأق �ف��ل م��رك��ز ال �ف �ح��ص ام ��س ع �ل��ى اس �ت �ق �ب��ال 1200

مراجع من مختلف الجنسيات كانوا قد قدموا عن
ط��ري��ق ال�ت��ران��زي��ت أو م�ب��اش��رة م��ن م �ص��رواإلم��ارات
ولبنان وسوريا.
وف��ي تمام الساعة ال��واح��دة ظهرا أقفل املسؤولون
قاعة الفحص في ظل فرحة عارمة ،متمنني أن يكون
ال��وض��ع مطئمنا وأن ي�ك��ون م��ن خ�ض�ع��وا للفحص
بخير.
وق� ��ال� ��وا :إن اإلج� � � ��راءات ال �ت��ي ات �ب �ع��ت داخ � ��ل م��رك��ز
ال� �ف� �ح ��ص ب �ي �ن��ت س�ل�ام ��ة ال �غ��ال �ب �ي��ة ال �ع �ظ �م��ى م��ن
املراجعني القادمني من ال�خ��ارج ،وأن ال�ح��االت التي
ج ��رى االش �ت �ب��اه ف�ي�ه��ا أح �ي �ل��ت إل ��ى م ��راك ��ز ال�ح�ج��ر
امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي مستشفى ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د،
وج��اءت غالبيتها بنتائج سلبية ،أم��ا األخ��رى فقد
أعلنت عن طريق املؤتمر الصحافي اليومي لوزارة
الصحة.

رجال األمن يغلقون مركز الفحص

تسلموا شهادات «سالمة» من مركز الجليب على مدى  3أيام

 1600مقيم« ..براءة» من كورونا

فرحة بالتقرير

تنظيم والتزام (تصوير :محمود الفوريكي)

¶ العمل مستمر اليوم وغداً..
ويتوقف األحد لعدم الحاجة إلى التقارير
خالد الحطاب
على مدى  3أيام من العمل بمركز الجليب الصحي ،تسلم ما
يقارب  1600مقيم تقرير انتهاء فترة الحجر الصحي املنزلي
ال��ذي ام�ت��د ل �ـ 14ي��وم��ا م��ن م�غ��ادرت�ه��م ب�ل��دان�ه��م ،وه��و التقرير
الذي يعد «شهادة سالمة» لهم من أعراض اإلصابة بفيروس
كورونا كي يستأنفوا أعمالهم.
وك �ش �ف��ت ج��ول��ة سبقلا أم ��س ع �ل��ى م��رك��ز ال �ف �ح��ص للصحة
ال��وق��ائ�ي��ة املخصص لتسليم تلك ال�ت�ق��اري��ر لسكان محافظة
الفروانية من العزاب استمرار جهود وزارة الصحة الستقبال
من انتهت فترة حجرهم ،في ظل حضور واسع لرجال األمن
ال�ع��ام ب��رئ��اس��ة ق��ائ��د منطقة جليب ال�ش�ي��وخ العميد ابراهيم
الدعي الذي ساهم في تنظيم املراجعني.

فترتان
وذك��ر مصدر في وزارة الصحة أن مركز الجليب يعمل على
فترتني صباحية ومسائية الستقبال نحو  560مراجعا ،مبينا
أن العمل من املمكن ان يستمر في اصدار تلك التقارير يومني
اضافيني فقط على أن يتم وقف اصدارها يوم األحد نظرا إلى
أن املسافرين الذي عادوا إلى البالد يكونون قد تجاوزوا فترة
الحجر املنزلي ما يعني عدم حاجتهم إلى تقارير لعدم ظهور
االعراض عليهم.

فحص احتياطي
وأك ��د امل �ص��در أن ال�ف�ح��ص ف��ي امل��رك��ز ي�ت��م ع�ل��ى م��رح�ل�ت�ين،
األولى عند دخول املراجع بقياس درجة حرارته ،وفي حال
انتظامها يتم ع��رض��ه على طبيب الصحة الوقائية ال��ذي
يوجه إليه مجموعة من االسئلة الخاصة بالحالة ومن ثم
يمنحه التقرير.
ويتواصل الفحص االحتياطي لجميع زوار املراكز الصحية من
خ�ل�ال ف��رق ال�ص�ح��ة ال��وق��ائ�ي��ة ال�ت��ي ت�ت��واج��د ع�ب��ر م�م��رض�ين عند
مدخل كل املراكز لتسجيل الحاالت وفحص حرارتها قبل الدخول.

متطوعون
ك� � � � ��ان م� � � ��ن ال � �ل ��اف� � � ��ت وج� � � ��ود
متطوعني لخدمة املراجعني
ومساندة رجال األمن وفريق
وزارة ال �ص �ح ��ة ف� ��ي ع�م�ل�ه��م
الس�ت�ق�ب��ال امل��راج �ع�ين إلج��راء
ال� � �ف� � �ح � ��ص وع � � �ل� � ��ى رأس� � �ه � ��م
صاحب مقترح مثلث الجليب
ن��اص��ر ال�ب��رغ��ش ال��ذي تواجد
منذ ساعات الصباح األولى.
وساهم البرغش واملتطوعون
ف��ي تنظيم دخ ��ول امل��راج�ع�ين
دون ت��داف��ع أو ت�ق��ارب بينهم
ال� � ��ى ج� ��ان� ��ب ت ��وف� �ي ��ر امل � �ي� ��اه،
بينما وفرت جمعية الجليب
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة م� � ��اء وع �ص ��ائ ��ر
ومظالت في مكان الفحص.
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كورونا

يتفشى

الكويت 05

بـ 27888اختباراً حتى  17مارس ..وفق تقرير جامعة أكسفورد

ً
عالميا في فحص «كورونا»
الكويت األولى
بفضل الجهود الحكومية المكثفة وتنفيذ خطة متطورة لمواجهة
الوباء ،تصدرت الكويت دول العالم في عدد الحاالت التي جرى فحصها
للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19 -نسبة لكل مليون
شخص.
وكشف تقرير صادر عن موقع  Our World In Dataالمتخصص في
التحليالت البيانية واإلحصائيات ،والتابع لجامعة أكسفورد ،أن الكويت

االولى عالميا في عدد االختبارات التي أجريت للكشف عن الفيروس،
بالنسبة لعدد السكان.
وأسفرت إجراءات وزارة الصحة االحترازية والوقائية عن وضع الكويت
بالمرتبة األولى بـ  27888اختبارا ،وذلك حتى  17مارس  ،2020وجاءت
اإلمارات في المرتبة الثانية بـ  12738اختبارا ،في حين كانت البحرين في
المرتبة الثالثة بـ 7982اختبارا.

مي السكري
أورد التقرير أن البيانات املوجودة في
امل�ن�ح��ى م�س�ج�ل��ة ف��ي ت��واري��خ مختلفة،
وذل � � ��ك وف � ��ق اإلح� �ص ��ائ� �ي ��ات ال��رس �م �ي��ة
املتوافرة.
وأشار املوقع الى أنه تم إجراء فحوصات
 COVID-19اإلج� �م ��ال� �ي ��ة ل �ك ��ل م �ل �ي��ون
شخص ،وتبني أن��ه ف��ي بعض الحاالت
قد يتوافق العدد اإلجمالي لالختبارات
ً
مع عدد األفراد الذين تم اختبارهم ،بدال
من عدد العينات.

ما أهمية االختبار؟
ت � �ح� ��دث امل � ��وق � ��ع ع � ��ن أه � �م � �ي ��ة اخ� �ت� �ب ��ار
«ك ��وف � �ي ��د» ،ح �ي��ث ي �س �م��ح ل�ل�أش �خ��اص
امل � �ص ��اب �ي�ن ب� ��ال � �ع� ��دوى ب� �م� �ع ��رف ��ة أن �ه��م
مصابون ،كما يمكن أن يساعدهم ذلك
على تلقي ال��رع��اي��ة ال�ت��ي يحتاجونها،
إض ��اف ��ة ال� ��ى م �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى ات �خ��اذ
ت� ��داب � �ي� ��ر ل �ت �ق �ل �ي��ل اح� �ت� �م ��ال� �ي ��ة إص ��اب ��ة
اآلخ��ري��ن ،حيث ق��د ال يبقى األش�خ��اص
ال ��ذي ��ن ال ي �ع��رف��ون أن �ه��م م �ص��اب��ون في
امل� �ن ��زل ،وب��ال �ت��ال��ي ي �خ��اط��رون ب��إص��اب��ة
اآلخرين.
وأض � � � � ��اف أن االخ� � �ت� � �ب � ��ار م � �ه� ��م أي� �ض ��ًا
ل�لاس �ت �ج��اب��ة امل �ن��اس �ب��ة ل� �ل ��وب ��اء ،ح�ي��ث
يسمح لنا بفهم انتشار املرض واتخاذ
تدابير قائمة على األدلة إلبطاء انتشار
امل � ��رض ،الف �ت��ا إل ��ى أن ��ه ال ت� ��زال ال �ق��درة
على اختبار  COVID-19منخفضة في
العديد من البلدان حول العالم.

كيف تتم اختبارات COVID-19؟
ذك��ر امل��وق��ع أن «اخ �ت �ب��ارات  »PCRتعد
م��ن االخ �ت �ب��ارات التشخيصية األك�ث��ر
ش�ي��وع��ًا ل �ـ  ،COVID-19ح�ي��ث تعتمد
هذه االختبارات على عينات ممسوحة
من أنف املريض وحلقه.
وق � � ��د ت � ��م ت � �ط� ��وي� ��ر اخ � � �ت � � �ب � ��ارات PCR
األول� � � � ��ى ف � ��ي غ � �ض� ��ون أس � �ب� ��وع �ي�ن م��ن
ت�ح��دي��د امل� ��رض ،وه��ي ح��ال�ي��ًا ج��زء من
ال�ب��روت��وك��ول ال ��ذي أوص ��ت ب��ه منظمة
الصحة العاملية.
والح� � � � ��ظ امل� � ��وق� � ��ع أن� � � ��ه ن� � �ظ� � �رًا ألن� � � ��ه ال
ي �م �ك��ن ت��أك �ي��د ال � �ح� ��االت إال م ��ن خ�ل�ال
الفحوصات ،فقد تبني أن البلدان ذات
ال �ح��االت امل��ؤك��دة األع�ل��ى تميل إل��ى أن
تكون البلدان التي أجريت فيها املزيد
من االختبارات.
ك� �م ��ا أش� � � ��ار إل� � ��ى أن � � ��ه ال ت� � � ��زال ه �ن��اك
اخ �ت�ل�اف��ات ك �ب �ي��رة ب�ي�ن ال �ب �ل��دان ،حتى
بالنسبة ملستويات مماثلة من الحاالت
امل��ؤك��دة ،ح�ي��ث ق��ام��ت امل�م�ل�ك��ة املتحدة
ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ب��إج��راء ال�ع��دي��د من
االخ�ت�ب��ارات أكثر من ال��دول األوروب�ي��ة
األخ � ��رى ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ع ��دد م �م��اث��ل من
الحاالت املؤكدة.
ول�ف��ت ال��ى أن ال�ب�ي��ان��ات امل�ت��اح��ة تشير

ثقة وإنجاز (تصوير :بسام زيدان)

إلى أن كوريا الجنوبية قامت بالعديد
من االختبارات أكثر من الدول األخرى،
وهذا يشير إلى أن عدد الحاالت املؤكدة
ف��ي ك��وري��ا أق ��رب إل��ى ال �ع��دد اإلج�م��ال��ي
ل �ل �ح ��االت م �ن��ه ف ��ي ال� �ب� �ل ��دان األخ � ��رى،
لذلك من املشجع بشكل خاص أن نرى
أن ع��دد ال �ح��االت ال�ي��وم�ي��ة امل��ؤك��دة قد
انخفض في كوريا الجنوبية.

املعدالت األعلى
وف �ي �م��ا أمل ��ح ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى أن ال �ب �ل��دان
التي لديها معدالت أعلى من الحاالت
ً
املؤكدة تميل إلى أن تكون أيضًا دوال
تم فيها اختبار نسبة أكبر من إجمالي
ال�س�ك��ان ،ل�ف��ت ال��ى أن ه�ن��اك اخ�ت�لاف��ات
مهمة بني البلدان ،فعلي سبيل املثال
ُ
تظهر فيتنام معدل اختبار أقل بكثير
من روسيا ،على الرغم من أنه في هذه
املرحلة م��ن ال��زم��ن يوجد ل��دى كليهما
ع��دد م�م��اث��ل م��ن ال �ح��االت امل��ؤك��دة لكل
مليون شخص.
ك �م ��ا الح � ��ظ ال �ت �ق ��ري ��ر ت ��أخ ��ر ال� ��والي� ��ات

ِّ
محذراً:
د .عبدالله البدر

ال تشتروا أجهزة فحص
غير معتمدة
ش��دد ال��وك�ي��ل املساعد
ل� � � � �ش � � � ��ؤون ال� � ��رق� � ��اب� � ��ة
ال ��دوائ� �ي ��ة وال �غ��ذائ �ي��ة
ف� � ��ي وزارة ال� �ص� �ح ��ة
الدكتور عبداهلل البدر
ع �ل��ى ان ال� �ك ��وي ��ت م��ن
أوائ � � � � ��ل دول ال� �ع ��ال ��م
ال� �س� �ب ��اق ��ة ف� ��ي ت��وف �ي��ر
األدوي � � � � � � � ��ة ال� � �ج � ��دي � ��دة
واألج� � �ه � ��زة امل �ت �ط ��ورة
ب� �ع ��د اع � �ت � �م� ��اده� ��ا م��ن
امل �ن �ظ �م��ات وال �ه �ي �ئ��ات
ال � �ع ��امل � �ي ��ة وال � �ج � �ه ��ات
امل � �ح � �ل � �ي� ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة
ح � ��رص � ��ًا ع � �ل� ��ى ص �ح��ة
وسالمة الجميع.

عبدالله البدر

إجراءات وزارة الصحة
االحترازية والوقائية
متميزة
عدد االختبارات
في الواليات المتحدة
أقل  10مرات عن كندا
اإلمارات أجرت  12738اختباراً
والبحرين 7982

النتائج الكاذبة
وأوضح انه قد يحتاج بعض األشخاص
إل ��ى أك �ث��ر م��ن اخ �ت �ب��ار ب�س�ب��ب ال�ن�ت��ائ��ج
ال �س �ل �ب �ي��ة ال � �ك� ��اذب� ��ة ،ف� ��ي ح �ي�ن أن ع ��دد
اختبارات  COVID-19املكتملة سيكون
مشابهًا نسبيًا لعدد األشخاص الذين
ي �ت��م اخ� �ت� �ب ��اره ��م ل� �ل� �م ��رض ،ف �ل �ي��س م��ن
امل� �ت ��وق ��ع أن ت � �ك ��ون ه� � ��ذه األرق� � � � ��ام ه��ي
ن �ف �س �ه��ا ،وذل � ��ك ألن ب �ع��ض األش �خ��اص
قد يحتاجون إل��ى االختبار ع��دة م��رات،
وال� �س� �ب ��ب ف ��ي ذل � ��ك ه ��و وج� � ��ود ن �ت��ائ��ج

لماذا قد تفشل فحوص COVID-19؟
أورد الموقع الكثير من األسباب التي قد تؤدي إلى إصابة شخص مصاب
بـ  COVID-19بنتيجة سلبية كاذبة عند الفحص ،منها:

1

قد تك��ون ف��ي المرحلة
المبكرة م��ن المرض مع
فيروس��ية
حمول��ة
ً
منخفض��ة ج��دّ ا ،بحيث ال
يمكن اكتشافها.

2

قد ال يكون لدى الشخص
أعراض ّ
تنفسية رئيسية،
لذل��ك ق��د يك��ون هناك
القليل من الفيروس��ات
الت��ي يمكن اكتش��افها
ف��ي حل��ق المري��ض
وأنفه.

دقة الفحوصات
وق� � ��ال ال � �ب ��در أم� � ��س« :ن� �ح ��ن ن �ع �ل��م ي �ق �ي �ن��ًا أن درج� � ��ة دق��ة
الفحوصات والتحاليل ال تبلغ عامليًا  100%وتحتاج إلى
ف�ح��وص��ات أخ ��رى ت�ع��زي��زي��ة وت��أك�ي��دي��ة ،ح�ي��ث ك��ل فحص
يعزز نتيجة اآلخ��ر ،ووزارة الصحة لن توفر إال األجهزة
ال �ت��ي ت �ك��ون ن�ت��ائ�ج�ه��ا ف��ي م�س�ت��وى م��ا ت �ق��رره امل�ن�ظ�م��ات
ال �ع��امل �ي��ة امل �ع �ت �م��دة ،وك �ل �م��ا ط� ��رح ف �ح��ص م�ع�ت�م��د سيتم
تقييمه وتوفيره».
وتابع قائال« :علمًا بأن جميع األجهزة التي عرضت عبر
وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي لفحص ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد  COVID19مغايرة تمامًا لجهة معايير الجودة
وال �س �ع��ر ،ألن م��ا ي�ت��م ت��داول��ه أس �ع��ار م�ب��ال��غ ف�ي�ه��ا وغ�ي��ر
حقيقية وب��أض �ع��اف م��ا ت �ع��اق��دت ع�ل�ي��ه ال � ��وزارة ون�ج��دد
التحذير من شراء تلك األجهزة غير املعتمدة».

الخطة الحكومية
لمواجهة الوباء سبقت
دوالً متقدمة

املتحدة في ع��دد االخ�ت�ب��ارات ،موضحا
بالنسبة للفرد ،فإن عدد االختبارات في
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أق��ل بنحو  10م��رات
مما هو عليه في كندا وأكثر من  40مرة
أق��ل م��ن ك��وري��ا الجنوبية ،كما واجهت
الواليات املتحدة مشاكل كبيرة في طرح
استراتيجية االختبار الخاصة بها.
وذك � � � � ��ر امل� � ��وق� � ��ع أن ع � � � ��دد ف � �ح ��وص ��ات
 COVID-19ال يعكس ع��دد األش�خ��اص
الذين لديهم تشخيص نهائي.

اختبار «سلبية كاذبة».
وأض� � � ��اف :ت �ت ��واف ��ق ال �ن �ت��ائ��ج ال�س�ل�ب�ي��ة
ال�ك��اذب��ة م��ع األش �خ��اص ال��ذي��ن حصلوا
في البداية على نتيجة اختبار سلبية،
ولكن تبني الحقًا أنهم مصابون باملرض
عند إعادة االختبار.
وذك� � ��ر أن م �ن �ظ �م��ة ال� �ص� �ح ��ة ال �ع��امل �ي��ة
ت � �ن� ��ص ف� � ��ي م � �ب� ��ادئ � �ه� ��ا ال� �ت ��وج� �ي� �ه� �ي ��ة
للفحص املختبري لـ  COVID-19على
أن ن�ت�ي�ج��ة س�ل�ب�ي��ة واح� ��دة أو أك �ث��ر ال
ت�س�ت�ب�ع��د إم�ك��ان�ي��ة اإلص��اب��ة ب�ف�ي��روس
.COVID-19
وأش� � ��ار ال� ��ى أن أح� ��د اآلث� � ��ار امل �ه �م��ة من
ال�ف�ح��وص��ات ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ك��اذب��ة ه��و أن��ه
حتى في البلدان ذات التغطية الواسعة
ب� ��االخ � �ت � �ب� ��ارات ،ال ي � � ��زال م� ��ن ال �ص �ع��ب
م� �ع ��رف ��ة ال � �ع � ��دد اإلج � �م� ��ال� ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ي
لحاالت  ،COVID-19أي أن��ه قد تساهم
االختبارات السلبية الكاذبة في توسيع
الفجوة ب�ين ال�ع��دد اإلج�م��ال��ي الحقيقي
ل �ل �ح ��االت وال � �ع� ��دد امل � �ع� ��روف ل �ل �ح��االت
املؤكدة.

3

قد تكون هناك مش��كلة
ف��ي جم��ع الع ّين��ات؛ م��ا
يعن��ي ع��دم وج��ود عينة
قليلة جدّ اً لالختبار.

4

ق��د يك��ون هن��اك س��وء
معالج��ة للع ّين��ات ومواد
االختب��ار او مش��اكل فنية
ّ
متأصلة في االختبار.

5

تش��ير منظم��ة الصح��ة
العالمي��ة إلى أن��ه يمكن
العثور على نتيجة سلبية
م��ن ش��خص مص��اب
لألسباب المذكورة أعاله،
وتنصح بأنه وفق��ا ً للحالة
الخاص��ة لكل مريض ،يجب
جم��ع اختب��ارات إضافي��ة
واختبارها.

فحوصات كورونا حول العالم

 06الكويت

كورونا
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مبادرة وطنية أطلقها مجموعة من الشباب لتقليل خروج الناس

فريق تطوعي لخدمة األهالي في كل منطقة
يسرا الخشاب

انطالقا من المسؤولية
الوطنية والمشاركة
المجتمعية وتكريس
اإليجابية ومعاونة أجهزة
الدولة في مواجهة أزمة
«كورونا» أطلقت مجموعة
من الشباب الكويتي مبادرة
رائدة لتقليل خروج الناس
من المنازل ،وذلك لمنع
انتشار الوباء وحماية صحة
المجتمع.
وتظهر هذه المبادرة
المجتمعية النماذج
المشرفة من الشباب
الكويتي المحب للعمل
التطوعي ،وتضم مجموعة
مبادرين منهم مشاري البدر
ووائل القطامي وفيصل
الرشدان وغيرهم ،والذين
بادروا بتأسيس هذا الفريق
التطوعي لخدمة األهالي
في كل منطقة وذلك للحد
من الخروج المتكرر من
المنازل.

مشاري البدر لـ سبقلا:

◄ مساعدة جهات الدولة بتنفيذ
تعليماتها وعدم تشتيت
جهود «الداخلية»

◄ شراء احتياجات األهالي من كبار
السن لمنع تعرُّضهم لعدوى كورونا
إعداد نماذج لتعبئتها ببيانات المتطوعين
وهويات وزي معروف لألعضاء
ي� �ق ��ول ال � �ب� ��در ل � �ـ سبقلا ،إن � ��ه ت� �ح ��دث إل ��ى
صديقيه وائل القطامي وفيصل الرشدان
ل �ت �ش �ك �ي��ل ف ��ري ��ق ت �ط��وع��ي ل �خ��دم��ة أه��ال��ي
منطقة النزهة ،وقد رحبا بالفكرة ملا لها
م��ن أه ��داف س��ام�ي��ة ،إذ ق ��رروا أن ي�خ��دم��وا
أه��ل منطقتهم ملساعدة جهات ال��دول��ة في
ت�ن�ف�ي��ذ ت�ع�ل�ي�م��ات�ه��ا وع ��دم ت�ش�ت�ي��ت ج�ه��ود
وزارة الداخلية.
وأض��اف البدر أننا نساعد أهالي املنطقة
م� ��ن ك � �ب� ��ار ال � �س� ��ن ،إذ ن �ع �م ��ل ع� �ل ��ى ش� ��راء

احتياجاتهم من الجمعية أو شراء أدوية
وخدمات بحاجة إليها ،حتى نحميهم من
الخروج من املنزل واحتمال التعرض إلى
العدوى ،وذلك بعد أن بينت الدراسات أن
كبار السن هم األكثر تعرضًا لألمراض.

هويات وزي
وي ��ؤم ��ن ال� �ب ��در ب� ��أن واج � ��ب امل ��واط� �ن�ي�ن أن
ي�ت�ع��اون��وا م��ع ال�س�ل�ط��ات ف��ي ال��دول��ة ،وأن
يشكل أهالي كل منطقة فريقا من الذكور

واالن ��اث ل�خ��دم��ة األس ��ر وك �ب��ار ال �س��ن ،كما
يعملون على منع التجمعات في األماكن
ال �ع��ام��ة وف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ات واألف� ��رع ح�ف��اظ��ًا
على سالمة املجتمع.
وذك � � ��ر ال � �ب� ��در أن � ��ه ح� �ت ��ى وق � ��ت ق� ��ري� ��ب ،ال
نجد ال�ت��زام��ًا كبيرًا بتعليمات ال��دول��ة عن
ح�ظ��ر ال�ت�ج�م�ع��ات ،ف�ن�ج��د ت�ج�م�ع��ات داخ��ل
ال��دي��وان �ي��ات ،ل�ك��ن ح��ال�ي��ًا وج��دن��ا أك�ث��ر من
دي��وان�ي��ة خ��اص��ة ق��د اع�ت��ذرت ع��ن استقبال
رواده��ا التزامًا بتعليمات وزارة الصحة،

ونساعد نحن كفريق تطوعي ف��ي توعية
أه ��ال ��ي امل �ن �ط �ق��ة وال �ت �ن �س �ي��ق وال �ت �ن �ن �ظ �ي��م
لعملية التجمعات.
وختم البدر بأنه جهز نماذج تتم تعبئتها
الن �ض �م��ام األف� ��راد ل �ل �ف��رق ،ت��وج��د ف��ي ه��ذه
ال�ن�م��اذج م�ع�ل��وم��ات ع��ن ال �ف��رد ال��راغ��ب في
ال�ع�ض��وي��ة ،ك�م��ا س�ي�ت��م ع�م��ل ه��وي��ات وزي
معروف لهؤالء األع�ض��اء ،مبينًا أن��ه يأمل
أن ت�ق��وم ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب�ت��رخ�ي��ض ه��ذه
الفرق التطوعية.

«المنبر الديموقراطي»:
شباب البالد يصنعون
ملحمة وطنية بعطائهم
أع� � ��رب امل �ن �ب��ر ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ال �ك��وي �ت��ي
ع��ن عظيم ال�ت�ق��دي��ر واالم �ت �ن��ان ل�ك��ل ق��وى
امل �ج �ت �م��ع ال��رس �م �ي��ة وال �ت �ط��وع �ي��ة ال�ط�ب�ي��ة
والفنية واألمنية والخدمية ،التي تقدم أروع
صور وأشكال التعاون والتفاني بالعمل،
وال��وق��وف ف��ي ال�ص�ف��وف األول ��ى ملواجهة
وب� ��اء ك ��ورون ��ا ،وح �م��اي��ة ال ��وط ��ن وش�ع�ب��ه
واملقيمني فيه ،للحد من انتشاره ومعالجة
من أصابه بقدرة وكفاءة فنية عالية.
وأش ��اد امل�ن�ب��ر ،ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي أم��س،
ب ��ال� �ت ��زام أب � �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ش�ب��ه
الكامل بالتعليمات والتوجيهات التوعوية
ومالزمة منازلهم ما أمكن ،مؤكدا أهمية
تجسيد ال �ق��درة املتفائلة مل��واج�ه��ة ال��وب��اء
وبمعنويات عالية ،م��ع ض��رورة االبتعاد
عن بعض الخطابات واإلشاعات املغرضة
التي تحاول أن تخلق بجهل أجواء شحن
س �ل �ب �ي��ة وخ � �ط ��رة ع �ل��ى س�ل�ام ��ة ال ��وط ��ن،
وم�ح��اول��ة امل�س��اس ب��وح��دت��ه امل�م�ي��زة ،التي
تثبت األزم ��ات قوتها وت��أث�ي��ره��ا املباشر
لالنتصار له.
وذك � ��ر ب��إع �ج��اب وت �ق��دي��ر ع��ال �ي�ين حملة
التطوع الشبابية من بنات وأبناء الوطن،
ومشاركتهم الفعالة في كل مناحي العمل
ال �ت �ط��وع��ي ،داع �ي�ن إل ��ى ض� ��رورة ال�ت�ف��اع��ل
الكامل مع حملة «نتطوع لها» لنؤكد الدور
ال��رئ�ي�س��ي وال �خ�لاق للشعب ف��ي عمليات
البناء واإلغاثة واإلعمار ألبناء الوطن.

إقبال كبير على شرائها «أون الين» بعد إغالق المحال

«البالي ستيشن» ..وسيلة ترفيه الطلبة في اإلجازة
■ تعد وسيلة اآلباء لجعل األبناء يتقبلون «الحبسة الطارئة» في المنازل
محمود الزاهي

مع إغالق المدارس
والحدائق وأماكن األلعاب
والمتنزهات ،لم يجد أولياء
األمور مفراً لشغل وقت
أبنائهم سوى اللجوء إلى
محال ألعاب الفيديو جيم
لشراء راحتهم ،قبل شراء
األلعاب التي تشغل وقت
األبناء.
وبحسب عاملين في
المجال ،فقد شهدت
حركة البيع خالل األسبوع
الثاني من الشهر الجاري
نشاطا ورواجا كبيرين ،إذ
أقبل العديد من أولياء
األمور على اقتناء العديد
من األلعاب لتوفير وسائل
ترفيه لالبناء داخل المنزل،
للحيلولة دون شعورهم
بالملل ،وزيادة قدرتهم
على تقبل البقاء في
المنازل ألوقات طويلة.

م� ��ع ات � �خ� ��اذ ت ��داب� �ي ��ر اح � �ت� ��رازي� ��ة أخ� ��رى
شملت إغالق املوالت التجارية ،ومحال
ب�ي��ع ت�ل��ك األل �ع��اب ن�ش�ط��ت ح��رك��ة ال�ب�ي��ع
ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت ،س ��واء م��ن ق�ب��ل األه��ال��ي
ال��ذي��ن ال يفضل أغلبهم ال�ت�ح��رك كثيرا
اس� �ت� �ج ��اب ��ة ل �ط �ل��ب ال� �ج� �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة
ب��ال �ب �ق��اء ف ��ي امل � �ن� ��ازل ،أو م ��ن أص �ح��اب
امل � � �ح� � ��ال أن � �ف � �س � �ه ��م ال� � ��ذي� � ��ن ي � �ح� ��اول� ��ون
ج� ��اه� ��دي� ��ن ت� �ق� �ل� �ي ��ل خ � �س� ��ائ� ��ره� ��م ج � ��راء
اإلغالق.
ال �ل�اف� ��ت ب �ح �س��ب ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي م �ج��ال
األلعاب أن حركة اإلقبال على اقتنائها
ل��م ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى ال �ص �غ��ار وك��ذل��ك على
األل �ع��اب اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،إذ ش�ه��دت حركة
ال� �ب� �ي ��ع ع� �ب ��ر اإلن � �ت� ��رن� ��ت رواج � � � ��ا ك ��ذل��ك
ل�لأل�ع��اب الجماعية ال�خ��اص��ة بالشباب
م � ��ن رواد ال � ��دي � ��وان� � �ي � ��ات أو األش � �ق� ��اء
ال��راغ�ب�ين ف��ي ال�ل�ع��ب م�ع��ًا داخ��ل امل�ن��ازل،

◄ توقف المدارس والدروس الخصوصية وغلق الحدائق جعالها بديالً إجباريا ً
◄ الكبار ُيقبلون على شراء «الجنجفة والداما» لتمضية الوقت في الديوانية
بعدما طالت فترة املكوث في املنزل عن
أي وق��ت مضى ،وه��و م��ا دف��ع الكثيرين
منهم للبحث عن وسائل الترفيه التي
ي �م �ك��ن اق �ت �ن��اؤه��ا أو االع� �ت� �م ��اد ع�ل�ي�ه��ا
لتمضية الوقت.
ويشير حامد عبدالعزيز ،وهو بائع في
محل ألل�ع��اب الفيديو ب��أس��واق القرين،
إل� � ��ى أن م � �ك� ��وث ال� �ج� �م� �ي ��ع ف � ��ي امل � �ن� ��ازل
دفعهم إلى طلب ألعاب فيديو من خالل
اإلن�ت��رن��ت ،وخ��اص��ة األل �ع��اب الجماعية

التي تشهد إقباال في الوقت الحالي.

ألعاب جماعية
ويضيف أن الطلب على أل�ع��اب البالي
س � �ت � �ي � �ش� ��ن ،وك � � ��ذل � � ��ك ب � �ع � ��ض األل � � �ع � ��اب
ال� �ج� �م ��اع� �ي ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��ال � �ك � �ب ��ار م �ث��ل
الجنجفة وال��دام��ا وب�ن��ك ال�ح��ظ والسلم
وال�ح�ي��ة وال �ك �ي��رم ،ي�ش�ه��د ح��رك��ة نوعية
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال � �ح� ��ال� ��ي ،م� �ش� �ي ��را إل � ��ى أن
بعضهم ي�ض��ع رس��وم ت��وص�ي��ل مقبولة

ل �ض �م��ان ال �ب �ي��ع ،إذ ي� �ت ��راوح األم � ��ر ب�ين
دي �ن��ار ودي �ن��اري��ن ،وه �ن��اك م��ن يستعني
بشركات توصيل متخصصة في بعض
األحيان.
وي��ؤك��د م �ح �م��ود ال �ش �ن��اوي ،وه ��و ب��ائ��ع
ف ��ي أح ��د م �ح��ال األل� �ع ��اب االل �ك �ت��رون �ي��ة،
أن الطلب عبر اإلنترنت خ�لال اليومني
املاضيني انحصر ف��ي الزبائن القدامى
ممن يعرفونه منذ سنوات ،ويترددون
على محله بشكل منتظم.

عمال التوصيل
ويفسر الشناوي ما حدث معه بوجود
ت �خ��وف ل ��دى ق �ط��اع ك �ب �ي��ر م ��ن ال��زب��ائ��ن
م��ن اس �ت �ق��دام ع �م��ال ال �ت��وص �ي��ل ،وك��ذل��ك
م�م��ن ي�ت�ع��ام�ل��ون م��ع األغ ��راض امل�ن�ق��ول��ة
ن�ف�س�ه��ا ،م�ش�ي��را إل��ى أن��ه ي �ح��رص خ�لال
اي� �ص ��ال ط �ل �ب �ي��ة إل� ��ى أح� ��د امل� �ن ��ازل ع�ل��ى
طمأنة املتعاملني معه من خالل ارت��داء
الكمام ،وكذلك «الجلفز» ،وهو أمر يراه

ض��روري��ا ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى ص�ح�ت��ه وص�ح��ة
من يتعامل معهم من زبائنه.
وي ��ذك ��ر ي��اس��ر م �ح �م��ود ،وه� ��و م �س��ؤول
أحد محال بيع الجملة ،أن األمر يشمل
إض��اف��ة إل��ى األل�ع��اب االلكترونية أم��ورًا
أخ � � ��رى م� �ث ��ل ال � �س � �ي � ��ارات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
واألراجيح التي تستخدم داخل املنازل
أو في األحواش.
ويلفت محمود النظر إلى أن األيام املقبلة
ستشهد مشكلة أخ��رى ملن يعتمدون في
حركة البيع على السوشيال ميديا ،وفي
مقدمتها موقع انستغرام الشهير ،إذ إن
هؤالء يعتمدون في جلب بضاعتهم على
محال الجملة التي أغلق معظمها داخل
امل �ج �م �ع��ات ،وب��ال �ت��ال��ي م��ن امل �ت��وق��ع ن�ف��اد
مخزون البضائع لدى من يعتمدون على
السوشيال ميديا ،وه��و ما يعني توقف
حركة البيع تمامًا.
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كورونا

الكويت 07

يتفشى

«في مقدمتها تعديل قانوني الصحة والطعون القضائية»

الغانم :جلسة الثالثاء لقوانين «كورونا»
¶ زيادة المبالغ المخصصة في الميزانية الجديدة دون الحاجة إلى طلب اعتماد تكميلي
استعجال نيابي لحظر التجول

اعلن رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم عن عقد
جلسة للمجلس يوم الثالثاء المقبل ( 24الجاري)،
القرار القوانين الطارئة الخاصة بأزمة كورونا ،مؤكدا
االلتزام بكل ارشادات واشتراطات وزارة الصحة
وتطبيقها على النواب وموظفي امانة المجلس
عند عقد الجلسة.
ق � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة م � ��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م ام� � ��س ان� � ��ه اح � � ��ال امل � �ش� ��روع
ب �ق��ان��ون امل �ق��دم م��ن ال �ح �ك��وم��ة ب�ش��أن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض م ��واد ق��ان��ون ال�ص�ح��ة
إل � ��ى ال �ل �ج �ن��ة ال� �ص �ح� �ي ��ة ،ك� �م ��ا اح� ��ال
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل �ق��دم م��ن ال�ن��ائ�ب��ة
ص �ف��اء ال�ه��اش��م ون ��واب اخ��ري��ن ب��ذات
الشأن إلى اللجنة التشريعية.
واوض � � � � � � � ��ح ان ج� � �ل� � �س � ��ة ال � � �ث �ل ��اث� � ��اء
س�ت�ق�ت�ص��ر ،ب�ع��د االت �ف��اق م��ع غالبية
ال � �ن� ��واب وأع � �ض� ��اء م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س،
ع� �ل ��ى ال � �ق� ��وان �ي�ن ال � �ط� ��ارئ� ��ة ال �خ��اص��ة
بالفيروس.
واض � � ��اف«:ال� � � �ق � � ��وان� �ي ��ن ه� � ��ي ت� �ع ��دي ��ل
ق ��ان ��ون ال �ص �ح��ة ،وال �ق ��ان ��ون امل�ت�ع�ل��ق
ب � ��ال � �ش � �ك � ��اوى وال� � �ط� � �ع � ��ون واألم� � � � ��ور
ال �ق �ض��ائ �ي��ة وم � ��ا ت ��رت ��ب وس �ي �ت��رت��ب
ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ح � ��ال اس� �ت� �م ��رار ال �ع �ط �ل��ة
الرسمية».

فحص النواب
وب �ش��أن االع �ت �م��اد ال�ت�ك�م�ي�ل��ي اوض��ح

ال �غ��ان��م «ب �ن��اء ع �ل��ى آخ ��ر ات �ص��ال ل��ي
م� ��ع االخ� � � ��وة ف� ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ول �ج �ن��ة
امليزانيات في املجلس فلن يقدم طلب
اع �ت �م��اد ت �ك �م �ي �ل��ي ف ��ي ه� ��ذه ال�ج�ل�س��ة
وسيكتفى بزيادة املبالغ املخصصة
ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ال �ج��دي��دة» ،واس �ت �ط��رد
ق��ائ�لا «ستتبع ك��ل اش�ت��راط��ات وزارة
ال �ص �ح��ة ،ل �ي��س خ ��وف ��ا ع �ل��ى ال �ن ��واب
دون غ � �ي� ��ره� ��م ،وإن � � �م � ��ا ات � � �خ � ��اذ ك��ل
اإلج��راء ات االحترازية أس��وة بجميع
ق �ط ��اع ��ات ال ��دول ��ة وح �م ��اي ��ة مل��وظ �ف��ي
األمانة العامة الذين هم في رقابنا،
وسيكون أقل عدد ممكن في الجلسة
وس �ن �ح��اول أن ن�خ�ت�ص��ر ال��وق��ت ق��در
اإلمكان».
وذكر انه سيتم يوم االحد من الثانية
ع �ش��رة ظ �ه��را وح �ت��ى ال�ث��ان�ي��ة فحص
م � ��ن س� �ي� �ح� �ض ��ر ال � �ج � �ل � �س ��ة ،م �ت �م �ن �ي��ا
م ��ن ال� �ن ��واب ال �ت��واج��د ح �ت��ى ي �ك��ون��وا
ق� ��دوة ل�ل�آخ��ري��ن ب �ع��دم ال �ت��واج��د ف��ي
أم��اك��ن ال �ت �ج �م �ع��ات إال ب �ع��د أخ ��ذ ك��ل
االحتياطات.

فهاد الشمري
ارتفع منسوب القناعة النيابية بضرورة فرض حظر التجول ضمن
حزمة اإلجراءات الحكومية االحترازية ضد تفشي فيروس كورونا،
تزامنا مع دعم نيابي لدعوات ومطالب وزارة الصحة بحظر األعراس
والوالئم والديوانيات في البيوت.
واع�ت�ب��ر ال�ن��ائ��ب ن��اي��ف امل� ��رداس ان ال�ت��أخ��ر بتطبيق ح�ظ��ر ال�ت�ج��ول
واالس �ت �ف��ادة م�ن��ه ف��ي م��واج�ه��ة امل ��رض غ�ي��ر م �ب��رر ،م �ش��ددا ع�ل��ى أن
الحد من انتشار كورونا يتطلب سرعة اتخاذ القرارات ومتابعتها
وتنفيذها.
أم��ا ال�ن��ائ�ب��ة ص�ف��اء ال�ه��اش��م ،فأعلنت نتيجة اس�ت�ب�ي��ان أج��رت��ه على
«تويتر» عن مدى قبول الشارع لحظر التجول ،والتي بلغت ،%64
مرفقة ذلك بسؤال مفاده «أما آن األوان؟!».
وأط �ل��ق ع ��دد م��ن ال �ن ��واب م �ن��اش��دات واس �ع��ة ع�ل��ى ح�س��اب��ات�ه��م في
موقع التواصل االجتماعي «تويتر» ،للمواطنني لتجنب التجمعات،
مشددين على املسؤولية املجتمعية في الحفاظ على التقدم الذي
تحققه الدولة في إجراءاتها ملكافحة املرض ،وفي مقدمة ذلك التزام
املواطنني واملقيمني العزل املنزلي االختياري.
الغانم متحدثاً للصحافيين أمس

فحص النواب األحد
التزاما ً باالشتراطات
الصحية ..وموظفو
األمانة في رقبتي

واع� ��رب ال �غ��ان��م ع��ن ام �ل��ه ف��ي أن تقر
ال� � �ق � ��وان �ي��ن ال� � �ض � ��روري � ��ة وال � �ط� ��ارئ� ��ة
وال�ل�ازم ��ة ف ��ي ج �ل �س��ة ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء،
م�ض�ي�ف��ا «ب �ع��د ذل ��ك ت�ق�ي��م األم� ��ور إذا
ك��ان��ت ه �ن��اك ق��وان�ي�ن ط��ارئ��ة ت�ح�ت��اج
ل �ج �ل �س ��ات ف �ب ��ال �ت��أك �ي��د س �ن �ع �ق��ده��ا،
وإذا لم يكن هناك داع سنستمر في
مرحلة التقييم».
ووص � � � ��ف االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات امل� �ص� �غ ��رة

«بينها تشجيع المعلمين الوافدين وعائالتهم على المغادرة»

الشاهين 10 :مبادئ لمعالجة
تداعيات «كورونا» على التعليم
رف ��ع ال �ن��ائ��ب أس��ام��ة ال �ش��اه�ين اق �ت��راح��ا ال��ى
وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي د.سعود
ال� �ح ��رب ��ي ،أع� � ��ده م �ج �م��وع��ة م� ��ن ال �ت��رب��وي�ي�ن
واألك ��ادي� �م� �ي�ي�ن امل �خ �ت �ص�ي�ن ،وي �ت �ض �م��ن 10
مبادئ للتعامل مع تداعيات تقشي فيروس
كورونا ،انطالقا من الحرص على أال تتوقف
ع�ج�ل��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ف ��ي ال �ب�ل�اد أو ال �ت �ف��ري��ط في
ج��ودت�ه��ا ،م��ع األخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار األول��وي��ة
القصوى للجانب الصحي ألبنائنا الطالب
في جميع املراحل التعليمية.
واشتملت املبادئ على التالي:
* التأكيد على أن ق��رار ع��ودة الطلبة ملقاعد
ال ��دراس ��ة ي �ع��ود ل� � ��وزارة ال �ص �ح��ة وال يمكن
ألي جهة حكومية أو خاصة ات�خ��اذ قرارها
منفردة دون اإلذن املباشر من الوزارة.
 - 1إعالن إنهاء العام الدراسي لطالب رياض
االط� �ف ��ال وامل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة وامل �ت��وس �ط��ة
والثانوية حتى الصف الــ  ،11واالكتفاء بما
تلقاه الطلبة من دروس ومناهج في الفصل
ال��دراس��ي األول واعتماد نتائجهم لالنتقال
للمرحلة التالية.
 - 2ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م��رح �ل��ة ال �ـ �ـ �ـ  12ال �ث��ان��وي��ة

ي�ك�ت�ف��ى ب�ف�ص��ل دراس � ��ي م�خ�ت�ص�ـ��ر ـ م�ك�ث��ف ـ
تليه ام�ت�ح��ان��ات نهائية ب�ع��د ان�ت�ه��اء األزم��ة
وموافقة «الصحة» ،لجميع الثانويات العامة
والخاصة.
 - 3تلغى ال��رس��وم ال��دراس�ي��ة ع��ن الطلبة في
فترة التوقف الدراسي باملدارس والجامعات
ال �خ��اص��ة ،وال ي�ع�ت��د ب��ال�ت�ع�ل�ي��م االل�ك�ت��رون��ي
االخ �ت �ي ��اري ف ��ي ح �س��اب ال ��درج ��ات وامل �ع��دل
الدراسي للطلبة فيها.
 - 4تبدأ وزارة التربية ببث فصول مراجعة
وتدريس (اختيارية) للمراحل الدراسية من
االب �ت��دائ��ي ال ��ى ال � �ـ 12ب��اس �ت �خ��دام ق�ن��ات�ين أو
أكثر من قنوات الدولة الفضائية ومنصتها
االل �ك �ت��رون �ي��ة ،اع �ت �ب��ارا م��ن أول اب��ري��ل ومل��دة
شهرين.
 - 5بالنسبة للتعليم العالي يكتفى بفصل
دراس� � ��ي م�خ�ت�ص�ـ��ر م �ك �ث��ف ت �ل �ي��ه ام �ت �ح��ان��ات
ن� �ه ��ائ� �ي ��ة ب � �ع� ��د ان � �ت � �ه� ��اء األزم � � � � ��ة وم� ��واف � �ق� ��ة
«ال�ص�ح��ة» ،وتفعيل ال�ج��ام�ع��ات والتطبيقي
ل �ق �ن��وات ال �ك �ت��رون �ي��ة ل�ل�م��راج�ع��ة وال �ت��دري��س
(االختياريني) وال يعتبر في حساب الدرجات
واملعدل للطلبة فيها.

 - 6ص��رف م�ك��اف��أة ط�لاب�ي��ة إض��اف�ي��ة للطلبة
ال �ع��ال �ق�ين ب��ال �خ��ارج مل��واج �ه��ة غ�ل�اء املعيشة
ً
وال �ن �ف �ق��ات ال �ط��ارئ��ة أخ � ��ذا ب�م�ق�ت��رح االت �ح��اد
الوطني لطلبة الكويت بهذا الشأن.
 - 7بدء إجالء الطالبات والطالب الكويتيني
ال �ع ��ال �ق�ي�ن ب ��ال � �خ ��ارج ف � ��ور ص � � ��دور م��واف �ق��ة
«الصحة».
 - 8تشجيع املعلمني الوافدين في االبتدائي
وحتى الـــ  11على مغادرة البالد مع عوائلهم
ورب � � ��ط ص � ��رف روات� � � ��ب اإلج� � � � ��ازة ال �ص �ي �ف �ي��ة
ً
باملغادرة ،تخفيفا على الخدمات االجتماعية
والصحية واألمنية.
 - 9االستعانة بأساتذة وطلبة كليات الطب
وال � �ط� ��ب امل� �س ��اع ��د وال� �ت� �م ��ري ��ض ف� ��ي إس �ن��اد
القطاع الصحي.
 - 10امل � �ب ��ادرة ب �ت �ك��وي��ت ال �ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي�م��ي
ع�ب��ر إح�ل�ال خ��ري�ج��ي التخصصات العلمية
املختلفة محل املعلمني غير الكويتيني ،وعدم
وض��ع العراقيل أمامهم مثلما ط��ال خريجي
الجغرافيا والشـريعة اإلسالمية وعلم النفس
والعلوم السياسية وغيرها من تخصصات
علمية.

ال�ت��ي ح�ض��ره��ا م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ن��واب
واخرون كانوا على تواصل باملفيدة
وامل� � �ث� � �م � ��رة ،م� �ب� �ي� �ن ��ا ان ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
االق� �ت ��راح ��ات ال� �ت ��ي وج �ه �ه��ا ال� �ن ��واب
ان �ع �ك �س ��ت ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ات م �ج �ل��س
الوزراء ،معربا عن أمله في أن يستمر
ال �ت �ع��اون اإلي �ج��اب��ي ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين
وكل السلطات لنتجاوز هذا التحدي
وننتصر على هذا الوباء.

الكندري يسأل
عن مشاريع «التربية»
لتطوير التعليم
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب ��د اهلل ال� �ك� �ن ��دري س� ��ؤاال
برملانيا الى وزير التربية والتعليم العالي
د .س �ع��ود ال �ح��رب��ي ،ع ��ن خ �ط��ط ودراس � ��ات
ك��ان��ت ق��د اطلقتها «ال�ت��رب�ي��ة» ف��ي السنوات
املاضية لتطوير التعليم في البالد ومقدار
ما صرف عليها من أموال.
واس�ت�ف�س��ر ال�ك�ن��دري ع��ن م �ش��روع «ال�ف�لاش
ميموري» وتكلفته املالية وهل تم االنتهاء
منه؟ كما استفسر ع��ن م�ش��روع التلفزيون
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي «إث� � ��راء» وامل �ي��زان �ي��ة املخصصة
ل��ه وه ��ل ه �ن��اك ح�ل�ق��ات ب�ث��ت ل �ش��رح املنهج
لجميع املراحل؟
وس� ��أل ع��ن م �ش��روع «ال �ب��واب��ة التعليمية»
وع � �م� ��ا اذا ت � ��م ع � �م ��ل ال � �ص � �ي ��ان ��ة ال�ل��ازم� ��ة
ل� �ل �م� �ش ��روع واج � �م ��ال ��ي ت �ك �ل �ف �ت �ه��ا امل ��ال �ي ��ة؟
وه ��ل ت �م��ت االس �ت �ف ��ادة م��ن امل� �ش ��روع ام تم
ال� � �غ � ��اؤه؟ واس �ت �ف �س ��ر ك ��ذل ��ك ع� ��ن م �ش��اري��ع
«م� ��اي � �ك� ��روس� ��وف� ��ت» و«ت� ��اب � �ل� ��ت ال� �ط ��ال ��ب»
و«الكفايات» و«املعايير» ومدى االستفادة
منها ومدى استمراريتها واجمالي كلفتها؟
وت � �س� ��اءل ع �م��ا اذا ك ��ان ��ت ه� �ن ��اك م �ش��اري��ع
ل �ت �ط��وي��ر امل � � ��دارس ب ��األج �ه ��زة وال �ش��اش��ات
ال��ذك �ي��ة وال �س �ي��رف��رات؟ وك ��م ت�ب�ل��غ قيمتها
وم� �ت ��ى ت� ��م ال� �ع� �م ��ل ب� �ه ��ا وه � ��ل ه� ��ي م�ف�ع�ل��ة
باملدارس؟

عيسى الكندري:
نسير في االتجاه الصحيح
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس األم ��ة ،عيسى ال �ك �ن��دري ،أن إع�لان
منظمة الصحة العاملية األخ�ي��ر ب��أن ال�ك��وي��ت ت�ص��درت قائمة
التصنيف الدولي في اإلجراءات املتخذه ضد انتشار «كورونا»
«يؤكد أننا نسير في االتجاه الصحيح ،ويكشف نجاح جهود
وزير الصحة
د .ب��اس��ل ال�ص�ب��اح وال�خ��ط األم��ام��ي م��ن ف��رق امل��واج�ه��ة للتصدي
لفيروس كورونا».

حماد دعا إلى إنهاء العام الدراسي حفظاً لسالمة الطالب:

مغادرة  800ألف وافد
ستخفف العبء عن «الصحة»
دع ��ا ال �ن��ائ��ب س �ع ��دون ح �م��اد سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح
ال�خ��ال��د ،إل��ى س��رع��ة ال�ت��دخ��ل لحسم
ق��رار إن�ه��اء ال�ع��ام ال��دراس��ي بجميع
امل� � � � ��دارس وامل � �ع� ��اه� ��د وال� �ج ��ام� �ع ��ات
الحكومية والخاصة ،في ظل اقتراب
ح�ل��ول شهر رم�ض��ان امل �ب��ارك وق��رب
انتهاء الفترة الزمنية املحددة للعام
الدراسي.
وطالب حماد أمس بنقل الطلبة من
الصف األول االبتدائي إلى الحادي
عشر إل��ى املرحلة التالية واالكتفاء
ب �ن �ت �ي �ج��ة ال �ف �ص��ل ال � ��دراس � ��ي األول
لطلبة ال�ث��ان��وي ال �ع��ام ،وذل��ك أس��وة
بما ت��م ف��ي بعض امل ��دارس الهندية
والباكستانية الخاصة داخل البالد.
وط � ��ال � ��ب أي � �ض� ��ًا ب� ��وق� ��ف ال � ��دراس � ��ة
ف� ��ي ج �م �ي��ع امل� �ع ��اه ��د وال �ج ��ام �ع ��ات
الحكومية أو الخاصة لحني انتهاء
األزم � � � ��ة ،م� ��ؤك � �دًا أن م� ��ن ش � ��أن ذل ��ك
الحفاظ على سالمة أبنائنا الطلبة

وت � �ف � ��ادي وم� �ن ��ع ان� �ت� �ش ��ار ف �ي ��روس
ك � ��ورون � ��ا ف � ��ي ظ � ��ل ت � �س � ��ارع وت� �ي ��رة
انتشاره حول العالم.
وأك��د أن ال �ق��رار سيسمح للمعلمني
وامل� �ع� �ل� �م ��ات ال� ��واف� ��دي� ��ن وأب �ن��ائ �ه��م
وك� ��ذل� ��ك أس � ��ر ال� ��واف� ��دي� ��ن ب �م �غ ��ادرة
ال� �ك ��وي ��ت مل � ��دة ت ��زي ��د ع �ل��ى  5أش �ه��ر
لقضاء العطلة الصيفة في بالدهم،
وذل ��ك ب ��أع ��داد ت��زي��د ع�ل��ى  800أل��ف
ش �خ��ص ،ك �م��ا س�ي�خ�ف��ف وي �ق �ل��ل من
األع �ب ��اء ع�ل��ى ك��اه��ل وزارة الصحة
ويسمح لها بممارسة عملها بشكل
أفضل ملنع انتشار الفيروس.
وأوض��ح حماد أن��ه ف��ي ح��ال تواجد
ط��ال��ب أو معلم م�ص��اب بالفيروس
فسينتشر بشكل سريع في املدرسة
ب��ال�ك��ام��ل وم ��ن ث��م إل ��ى أس ��ر الطلبة
في املنازل وأقاربهم وأماكن عملهم
ول ��ن يستطيع أح ��د ال�س�ي�ط��رة على
ان �ت �ش��اره ن �ه��ائ �ي��ًا وس �ن��واج��ه م ��ا ال
تحمد عقباه.
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على األطفال االلتزام بالتباعد االجتماعي وغسل األيدي

هكذا نحافظ على أطفالنا من «كورونا»
■ مل ��اذا ي��ؤث��ر ف �ي��روس ك��ورون��ا ع�ل��ى األط �ف��ال بشكل
مختلف؟

جيسيكا غلينزا (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان

 يظل هذا أمر غير معروف .ويقول الدكتور جاي سيبولتر نائب مدير األمراض املعدية في املراكز األميركية
ملكافحة األمراض والوقاية منها في برنامج بث مباشر
استضافته مجلة الجمعية الطبية األميركية« :الظاهرة
مهمة للغاية ،لكن اآلليات غير معروفة حقًا».
ويبقى من تخطى عمره  60عامًا أو من لديه مشاكل
صحية األكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا.
يشمل ذل��ك ال�ن��اس ال��ذي��ن يعانون مشاكل صحية،
مثل االرتفاع في ضغط الدم ،وداء السكري وأمراض
ال �ج �ه��از ال�ت�ن�ف�س��ي امل��زم �ن��ة ،وف �ق��ًا مل�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة
العاملية.

بينما ينتشر فيروس كورونا على
مستوى العالم بصورة مخيفة كما
تزداد حاالت الوفاة يبقى األغلى في
حياتنا أطفالنا الذين نخشى من أن
يمسهم سوء  -ال قدر الله  -وهنا تبرز
العديد من األسئلة حول إمكانية إصابة
الصغار بهذا الفيروس مثل إمكانية
اإلصابة وشدة األعراض ،باإلضافة إلى
األطفال الذين يعانون من حاالت
مرضية خاصة وإمكانية أن تضاعف
تلك الحاالت أعراض اإلصابة ،وإجراءات
السالمة التي يجب أن نتبعها معهم.
وفي هذا السياق ،حاولت صحيفة
«الغارديان» اإلجابة على تلك
التساؤالت في ضوء ما هو معلوم
حتى اآلن عن الفيروس الجديد الذي
لم تكتمل الدراسات حوله ،وكان تناول
الصحيفة لألسئلة وإجاباتها كالتالي:

■ أطفالي لديهم مشاكل صحية .هل ّ
علي أن أقلق؟

 غالبًا ما تتمخض املشكالت التنفسية مثل الربو عنأعراض أشد لألمراض الفيروسية مثل اإلنفلونزا .لكن
فيروس كورونا جديد ،ويبقى من غير املعروف ما إذا
كان سيؤثر بقوة على األطفال الذين يعانون من الربو.
كما أنه ال يوجد دليل حول ما إذا كان بإمكان فيروس
كورونا إحداث آثار سلبية على األطفال الذين يعانون
من داء السكري ،الذي يعد عامل خطورة على البالغني.
وم��ع ذل ��ك ،ي��دع��و ال�خ�ب��راء ف��ي ج��ام�ع��ة ج��ون��ز هوبكنز
اآلباء إلى االنتباه.
■ ه��ل ي�ج��ب ع�ل� ّ�ي أن أب�ق��ي أط�ف��ال��ي ب��امل�ن��زل م��ن دون
الذهاب إلى املدرسة؟

■ هل يمكن أن يصاب األطفال بفيروس كورونا؟

 ن�ع��م .ق��د يلتقطون ال�ع��دوى وي�ب��دو أن لديهم ال�ق��درةعلى نقله ،حتى لو لم تظهر عليهم األعراض .لذلك من
املهم لألطفال أن يمارسوا التباعد االجتماعي وغسل
األيدي ،حتى لو لم تظهر عليهم األعراض.
■ كيف يؤثر فيروس كورونا على األطفال؟

 -م��ن امل�ت�ع��ارف عليه أن��ه يسبب أع��راض��ًا أخ��ف ل��دى

يجب أن ينتبه اآلباء إلى األطفال الذين يعانون داء السكري بسبب الفيروس
األط �ف��ال ،ل�ك��ن تصبح ت��أث�ي��رات م �ح��ددة متوقفة على
السن أكثر وضوحًا بينما تستمر العدوى باالنتشار.
الكثير مما نعلم اآلن مبني على التقارير من خارج

الصني ،حيث بدأ االنتشار ،وهناك  %2.4من بني كل
الحاالت التي تم تشخيصها أطفال دون سن  19عامًا.
رقم أصغر بني مجموعة األطفال املصابني كان لديهم

أع��راض ش��دي��دة %2.5 ،أو م��ا تصفه منظمة الصحة
ال�ع��امل�ي��ة ب�ـ«ن�س�ب��ة ص�غ�ي��ر ل�ل�غ��اي��ة» .ل�ك��ن أب�ح��اث��ًا أكثر
يجري العمل عليها لتظهر صورة أوضح.

 يوم اإلثنني ،أوصى البيت األبيض اآلب��اء بالتدريسألط �ف��ال �ه��م ف ��ي امل� �ن ��زل ض �م��ن ج �ه��ود ن �ش��ر ال�ت�ب��اع��د
االجتماعي.
بالطبع ،سبب التباعد االجتماعي نوعًا من االضطراب.
ف��ال�ع��دي��د م��ن اآلب ��اء ي�ت��زاح�م��ون ب�ع��د إغ�ل�اق امل ��دارس.
ُ
وتبذل الجهود لتخفيف العبء عن اآلب��اء الذين لديهم
أطفال يشعرون بامللل في املنزل .وه��ذا يشمل بعض
املشاهير الذين يقرؤون كتب األطفال على اإلنترنت.

د .محمد الموسوي :المصابون باألمراض المزمنة عليهم تجنب األماكن المزدحمة

مايو كلينك

 5نصائح للحصول على بشرة صحية

ال تهملوا الرياضة ..خالل الحجر المنزلي

ليس لديك وق��ت للحصول على رعاية
كثيفة لبشرتك؟ ما زال يمكنك تدليل
ن �ف �س��ك ب� ��إج� ��ادة األس ��اس � �ي ��ات ،ت��ؤك��د
أبحاث «مايو كلينك» أن العناية الجيدة
بالبشرة ،واخ�ت�ي��ارات الحياة الصحية
ّ
م ��ن امل �م �ك��ن أن ت �س��اع��د ع �ل��ى ت��أخ��ر
عالمات ّ
التقدم بالسن الطبيعية ومنع
الكثير من مشكالت البشرة.
اب��دئ��ي ب��اإلرش��ادات الخمسة ت�ل��ك؛ ذات
القيمة:
 - 1حماية نفسك من الشمس
م��ن أه��م ط��رق العناية بجلدك حمايته
ّ
يتسبب ّ
التعرض
من الشمس .يمكن أن
ل �ل �ش �م��س ط� � � ��وال ال� �ع� �م ��ر ف � ��ي ظ �ه��ور
تجاعيد ،وبقع الشيخوخة وغيرها من
املشكالت الجلدية األخ ��رى ،كما يزيد
من مخاطر اإلصابة بسرطان الجلد.

ل �ل �ح �ص��ول ع� �ل ��ى أق� �ص ��ى ح� �م ��اي ��ة م��ن
الشمس
■ استخدم كريم الوقاية من الشمس

اس �ت �خ ��دم واق� �ي ��ًا م ��ن ال �ش �م��س واس ��ع
ال�ط�ي��ف م��ع ع��ام��ل ح�م��اي��ة م��ن الشمس
( SPF) 15على األق��ل .كذلك ،استخدم
كريم الوقاية من الشمس بكثرة وأعد
استخدامه كل ساعتني — أو استخدمه
أكثر من ذلك إذا كنت تمارس السباحة
ّ
أو ّ
للتعرق.
تتعرض
■ ابحث عن الظل

ّ
ت �ج��ن��ب ال �ش �م��س ف��ي م��ا ب�ي�ن ال�س��اع��ة
العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا ،حيث
تكون أشعة الشمس أقوى ما يمكن.
ارتد مالبس واقية
■ ِّ ِ
غ� � ��ط ب� �ش ��رت ��ك ب �ق �م �ص ��ان م �ن �س��وج��ة
ب��إح�ك��ام ذات أك �م��ام ط��وي�ل��ة ،وس��راوي��ل
ط ��وي �ل ��ة وق� �ب� �ع ��ات ع ��ري �ض ��ة ال � �ح� ��واف.
ف �ك��ري أي �ض��ًا ف��ي إض ��اف ��ات ال�غ�س�ي��ل،
التي تعطي املالبس طبقة إضافية من
الحماية م��ن األش�ع��ة ف��وق البنفسجية
لعدد معني من الغسالت ،أو في ارت��داء
امل�لاب��س ال�خ��اص��ة ال��واق�ي��ة م��ن الشمس
— املصممة خصيصًا لحجب األشعة
فوق البنفسجية.

 - 2اإلقالع عن التدخني
ال �ت��دخ�ين ي�ج�ع��ل ب �ش��رت��ك ت �ب��دو أك �ب��ر،
ويسهم ف��ي ظ�ه��ور التجاعيدُ .ي ِّ
ضيق
التدخني األوعية الدموية الصغيرة في
ال �ط �ب �ق��ات ال �خ��ارج �ي��ة ل�ل�ج�ل��د ،م��ا يقلل
م ��ن ت��دف��ق ال � ��دم وي �ج �ع��ل ال �ج �ل��د أك�ث��ر
شحوبًا .ويستنفد ذلك أيضًا من الجلد
األك�س�ج�ين وال�ع�ن��اص��ر ال�غ��ذائ�ي��ة املهمة
لصحة الجلد.

وي �ض ��ر ال �ت��دخ�ي�ن أي �ض ��ًا ب��ال �ك��والج�ين
واإلي�ل�اس� �ت�ي�ن — وه ��ي األل� �ي ��اف ال�ت��ي
تمنح بشرتك القوة واملرونة .باإلضافة
إلى ذلك ،يمكن أن تسهم تعبيرات الوجه
املتكررة التي تقوم بها أث�ن��اء التدخني
— مثل ضم الشفتني عند االستنشاق
وإغ � �م� ��اض ع �ي �ن �ي��ك ن �ص��ف إغ �م��اض��ة
إلبعاد الدخان — في ظهور التجاعيد.
كذلك ،فإن التدخني يزيد خطر اإلصابة
بسرطان الخاليا الحرشفية الجلدي.
ّ
إذا كنت تدخن ،فأفضل طريقة لحماية
بشرتك هي اإلقالع عن التدخني .اسأل
طبيبك عن النصائح أو العالجات التي
تساعدك في التوقف عن التدخني.
 - 3تعامل مع بشرتك برفق
ال�ن�ظ��اف��ة ال�ي��وم�ي��ة وال�ح�لاق��ة م��ن األم��ور
التي تؤثر إيجابيًا في بشرتك ،وإلبقاء
ال �ب �ش��رة ن��اع�م��ة ي�ج��ب ات �ب��اع ال�خ�ط��وات
التالية:
■ قلل زمن االستحمام

املاء ّ
الساخن واالغتسال أو االستحمام
ّ
يتسببان في فقدان الزيوت
لوقت طويل
من بشرتك .ح� ّ�دد وق��ت االستحمام أو
االغ �ت �س��ال ،واس�ت�خ��دم امل ��اء ال��داف��ئ —
ً
بدال من املاء — الساخن.
ّ
ُ ّ
■ تجنب الصابون املركز

ّ
يتسبب الصابون واملنظفات
ُيمكن أن
ّ
امل��رك��زة ف��ي ف�ق��دان ال��زي��ت م��ن بشرتك.
ً
بدال من ذلك ،اختر املنظفات الخفيفة.
■ احلق بعناية

لحماية بشرتك وترطيبها ،ضع كريم
ً
حالقة ،أو غسوال أو الجل قبل الحالقة.
ب��ال �ن �س �ب��ة ال � ��ى ال� �ح�ل�اق ��ة األس ��اس� �ي ��ة،
استخدم شفرة حالقة نظيفة وح��ادة.
اح �ل��ق ف ��ي ات� �ج ��اه ن �م��و ال �ش �ع��ر ول�ي��س
ضده.
■ ربت على البشرة حتى تجف

ب�ع��د ال�ت�ن�ظ�ي��ف أو االس �ت �ح �م��ام ،ام�س��ح

ب� �ش ��رت ��ك وج �ف �ف �ه ��ا ب� ��رف� � ٍ�ق ب��واس �ط��ة
م�ن�ش�ف��ة ،بحيث تبقى ب�ع��ض ال��رط��وب��ة
عليها.
■ رطب البشرة الجافة

إذا ك��ان��ت ب �ش��رت��ك ج��اف��ة ،ف��اس�ت�خ��دم
مرطبًا يالئم نوع بشرتك .لالستعمال
ال� �ي ��وم ��ي ،ض ��ع ف ��ي اع� �ت� �ب ��ارك م��رط �ب��ا
يحتوي على عامل حماية من الشمس.
 - 4اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا
قد يساعدك النظام الغذائي الصحي على
أن تبدو في أفضل حال وتشعر بذلك.
تناول الكثير من الفواكه والخضراوات
والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية
من الشحوم .العالقة بني النظام الغذائي
وح��ب ال�ش�ب��اب ليست واض �ح��ة ،ولكن
تشير بعض األبحاث إلى أن اتباع نظام
غ��ذائ��ي غني بزيت السمك أو مكمالت
زي��وت األسماك ومنخفض في الدهون
غير الصحية والكربوهيدرات املجهزة
أو امل �ن �ق ��اة ق ��د ي� �ع ��زز ظ� �ه ��ور ال �ب �ش��رة
بشكل أكثر شبابًا .ش��رب الكثير من
امل��اء يساعد على الحفاظ على رطوبة
بشرتك.
 - 5التعامل مع الضغوط
ّ
الضغط النفسي غير املتحكم به يمكن
أن ي �ج �ع��ل ب �ش��رت��ك أك� �ث ��ر ح�س��اس�ي��ة
وي �ت �س � ّ�ب ��ب ف� ��ي ظ� �ه ��ور ح� ��ب ال �ش �ب��اب
ومشكالت البشرة األخ��رى .للتشجيع
ع �ل��ى ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ب �ش ��رة ص�ح�ي��ة
— وح� ��ال� ��ة ذه �ن �ي��ة ص �ح �ي��ة — ات �ب��ع
خ �ط��وات سليمة للتعامل م��ع ضغوط
الحياة .احصل على كفايتك من النوم،
وض��ع ح��دودًا معقولة ،وقلل من قائمة
ّ
مهامك اليومية ،ووفر وقتًا لفعل أشياء
تستمتع ب�ه��ا ّ .ق��د ت�ك��ون ال�ن�ت��ائ��ج أكثر
إثارة مما تتوقع.

د .خلود البارون

تكمن أهمية حصر ومنع
انتشار العدوى بفيروس
كورونا (كوفيد  )2019إلى ما
يترتب على اإلصابة به من
مخاطر صحية وتهديدا لحياة
الكثيرين .ورغم ان معظم
الوفيات تحدث غالبا بين كبار
السن ،إال ان التقارير الصحية
تشير إلى ارتفاع فرصة حدوث
مضاعفات ومخاطر صحية
للمصابين ببعض االمراض
بغض النظر عن أعمارهم.
شرح د .محمد املوسوي ،استشاري امراض
الباطنية والسكر في مستشفى دار الشفاء
قائال« :بغض النظر عن العمر ،بينت التقارير
الطبية ان املصابني باألمراض التالية هي الفئة
األكثر خطرا لإلصابة بكورونا»:
 - 1املصابون بأمراض اضطرابات الدم :مثل
تكسر الدم ومتناولي مميعات الدم.
 - 2املصابون بأمراض الكلى املزمنة :مثل من
يتناولون ع�لاج��ا خ��اص��ا ب��أم��راض الكلى او
يخضعون لعملية غسل الكلى ومن نصحهم
امل�ع��ال��ج ب �ع��دم ت �ن��اول ادوي ��ة معينة ن �ظ��را ال��ى
إصابة الكلى بمشاكل او ضعف وظيفي.

 - 3امل�ص��اب��ون ب��أم��راض الكبد امل��زم�ن��ة :مثل
تليف الكبد والتهابات الكبد املزمنة او امراض
ال �ك �ب��د امل �ن��اع �ي��ة وامل ��رض ��ى ال ��ذي ��ن نصحهم
الطبيب بتفادي او تقليل تناول بعض االدوية
نظرا الى معاناة كبدهم من مرض.
 - 4الخاضعون لعالج يثبط املناعة (يخفض
قوة املناعة) :مثل املصابني بالسرطان الذين
يخضعون للعالج الكيميائي او االشعاعي،
وم� ��ن خ �ض �ع��وا ل ��زراع ��ة ع �ض��و وي �ت �ن��اول��ون
ادوي��ة تثبط مناعتهم ومن يتناولون عقاقير
ال �ك��ورت �ي��زون او ع�لاج��ات االي ��دز او عقاقير
أخرى تثبط املناعة.
 - 5الحامل والوالدة حديثا (خالل أسبوعني
من الوالدة).
 - 6امل� �ص ��اب ��ون ب� ��أم� ��راض ال � �غ ��دد ال �ص �م��اء
وبخاصة مرض السكري.
 - 7امل�ص��اب��ون ب��اض�ط��راب��ات األي��ض املزمنة:
مثل اضطرابات االيض الوراثية واضطرابات
امليتوكوندريا.
 - 8أمراض القلب :مثل امراض شرايني القلب
وف�ش��ل ال�ق�ل��ب واح �ت �ش��اء ال�ق�ل��ب وم��ن خضع
لعمليات عالجية للقلب.
 - 9أمراض الرئة :يشمل ذلك املصابني بالربو
وال�س��دة الرئوية املزمنة والتهابات الرئة وأي
مرض مزمن او حاد يسبب ضعفا في كفاءة
عمل الرئة وجهازها املناعي.
 - 10األم � � ��راض ال �ع �ص �ب �ي��ة واالض� �ط ��راب ��ات
ال �ع �ص �ب �ي��ة ال �ت �ط ��وري ��ة وي �ش �م��ل ذل� ��ك ج�م�ي��ع
امل�ص��اب�ين ب��اض�ط��راب��ات ف��ي ال��دم��اغ وال�ن�خ��اع
ال �ش��وك��ي واالع� �ص ��اب ال �ط��رف �ي��ة ك��امل�ص��اب�ين
بالشلل الدماغي ،الصرع ،السكتة الدماغية،

ض �ع��ف ف��ي ال� �ق ��درات ال�ع�ق�ل�ي��ة ،ت��أخ��ر عقلي
وأم � � � ��راض ال �ض �ع��ف (ال � �ض � �م ��ور) ال �ع �ض �ل��ي
واصابات النخاع الشوكي.

نصيحة للمرضى:
نصح د .محمد املصابني ب��األم��راض املزمنة
بعدم املغامرة في الصحة وااللتزام بالنصائح
الطبية العاملية والحكومية وذلك ملنع إصابتهم
ب��امل��رض .وق��ال :على الجميع االل�ت��زام بالبقاء
في املنزل والتعود على غسل اليد والحفاظ
ع�ل��ى ال�ن�ظ��اف��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة ،داع �ي��ا امل�ص��اب�ين
ب��األم��راض امل��زم�ن��ة م�ث��ل ارت �ف��اع ض�غ��ط ال��دم
وال�س�ك��ر وام ��راض ال�ق�ل��ب وال��روم��ات�ي��زم وم��ن
ي �ت �ن��اول��ون ادوي � ��ة ت�خ�ف��ض م �س �ت��وى امل�ن��اع��ة
بتجنب األم��اك��ن امل��زدح�م��ة تماما واملخالطة
االجتماعية حاليا .وإن كانت حالتك الصحية
مستقرة فال داع��ي ال��ى قصدك للمستشفى
وامل ��راك ��ز ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�م��راج�ع��ة .وح �ت��ى ل��و ك��ان
ل ��دي ��ك اس �ت �ف �س��ار او ت� �س ��اؤل ص �ح��ي ف�م��ن
السهل ان تتصل هاتفيا بالطبيب او عيادته
الطبية او تتواصل معه عبر مواقع التواصل
االجتماعي.
باإلضافة الى ذلك ،فعلى متبعي نظام صحي
معني أن يلتزموا به خالل هذه الفترة .فالبقاء
في املنزل قد يشجع البعض على االكثار من
االكل وتناول أغذية تضرهم واهمال ممارسة
ال��ري��اض��ة ال �ي��وم �ي��ة .ل �ك��ن ال ت �ن��س أن ت �ن��اول
األغ��ذي��ة السكرية والدهنية ستسبب ارتفاع
السكر والكوليسترول وضغط ال��دم وزي��ادة
الوزن وجميعها عوامل تضر الصحة وتزيد
تدهور املرض.
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اليت 09

المنزلي

جنى الغنيم :وصفاتي تشعرهم بالسعادة بدال ً من الملل

مايو كلينك

كعكة األناناس ..يعشقها األطفال

سلطة التونة والفاصوليا السريعة
املكونات

ن�ص��ف رغ �ي��ف م��ن ال�خ�ب��ز امل�ص�ن��وع
من الحبوب الكاملة مقطع إلى أجزاء.
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
ع �ل �ب��ة م� ��ن ال� �ف ��اص ��ول� �ي ��ا ال �ب �ي �ض��اء
خ��ال�ي��ة م��ن امل �ل��ح امل �ض��اف وم�ص�ف��اة
ومغسولة.
ق �ط َّ�ع �ت��ان ص �غ �ي��رت��ان م ��ن امل �خ �ل��ل،
تقطعان لقطع صغيرة.
ب �ص �ل��ة ح � �م� ��راء ص� �غ� �ي ��رة ،م�ق�ط�ع��ة
شرائح رفيعة (نصف كوب تقريبًا).
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل.
ملعقتان كبيرتان من الخل.
علبة تونة.

م�ل�ع�ق�ت��ان ك�ب�ي��رت��ان م��ن ال�ب�ق��دون��س
الطازج املقطع رفيعًا.

تعليمات التحضير

ِّ
س��خ��ن ال �ش ��واي ��ة ،ض ��ع ق �ط��ع ال�خ�ب��ز

بيتزا سهلة لشخصين

د .والء حافظ
أبدعت المدونة جنى الغنيم ،في ابتكار طرق تجعل أبناءها يأكلون مكونات صحية مفيدة تشعرهم بالسعادة بدال من
إرغامهم على األكل! فاألطفال بطبيعة الحال ملولون جداً ،وانتقائيون إلى أقصى درجة وال تهمهم العناصر الغذائية
بقدر الطعم والشكل ،فقررت أن تجعل طعامهم وصفات ال تقاوم من خالل تحويلها إلى أطباق شهية وجديدة ذات
حس فني في الشكل والمضمون الحتوائها على مختلف أنواع الخضراوات والفواكه والمكونات التي عادة ما يمتنع
األطفال عن أكلها .واستوحت جنى الغنيم أفكارها من وسيلة معروفة جداً في اليابان ،تسمى «بنتو» ،والتي اعتمدتها
اسما لطرقها في حسابها على انستغرام .وقالت في لقاء مع سبقلا ،أحب أن يشاركني اطفالي في صناعة
الوجبات واألطباق اللذيذه لهم واكثر ما يفضلون كعكه األناناس المقلوبة وماك اند جيز.
في ما يلي وصفات بسيطة وسريعة التحضير
ومحببة ل��دى األط �ف��ال ،يمكن ل�لأس��ر تطبيقها
بسهولة:

استخدم أي مجموعة من األعشاب
فوق هذه البيتزا مثل :الكزبرة (على
الطريقة املكسيكية) ،أو امل��ردق��وش
(ع�ل��ى الطريقة اإلي�ط��ال�ي��ة) ،أو إكليل
ال�ج�ب��ل (ع �ل��ى ال�ط��ري�ق��ة ال�ف��رن�س�ي��ة).
وأي �ض��ًا ج � ِّ�رب خ �ض��روات مختلفة،
م �ث��ل ال �ب �ص��ل األخ� �ض ��ر وال �ط �م��اط��م
امل� �ق� �ط� �ع ��ة إل� � ��ى ش � ��رائ � ��ح رف� �ي� �ع ��ة أو
ال�ب��اذن�ج��ان أو ل��ب ال�ن�خ�ي��ل أو الفطر
(عيش الغراب) أو أطراف الهليون.
إلعداد هذه الوصفة بطريقة مختلفة،
ً
ِّ
جرب تحميص الخضروات أوال.

م �ل �ع �ق �ت��ان ك �ب �ي��رت��ان م ��ن ال��ري �ح��ان
الطازج املقطع.
تعليمات التحضير

رغيف خبز جاهز من القمح الكامل.
شريحتان من البصل.
 4شرائح من الفلفل األحمر الحلو.
 1/4ك ��وب م��ن امل ��وزاري�ل�ا امل�ب�ش��ورة
قليلة الدسم.

أصابع الحلوم (فرايز حلوم)

املكونات

جنب حلوم
طحني
بابريكا
بروكلي للتزيني

بانكيك ..بالتوت األزرق

 1/2كوب من صلصة الطماطم جزلة
القوام من دون إضافة ملح.

■ املقادير:

ُي �ع��د ط�ح�ين ال�ق�م��ح ال �ك��ام��ل األب�ي��ض
أك � �ث� ��ر ن� �ع ��وم ��ة م � ��ن ح� �ي ��ث امل �ل �م��س
م �ق��ارن��ة م ��ع ط �ح�ي�ن ال �ق �م��ح ال �ك��ام��ل
ً
املعتاد ،فضال عن أن تناوله ُيفضي
إل ��ى ن�ف��س امل�ن��اف��ع املستحصلة من
الحبوب الكاملة.

■ الطريقة:

يقطع جنب الحلوم أصابع وتغمس في الطحني
ثم تقلى في زيت قلي حار وغزير وترفع سريعا
بلون ذهبي وتقدم مع صوص السوين جيلي.

باستا بالجبن «ماك اند جيز»
■ املقادير:

 2كوب شيدر مبشورة
 2كوب بشاميل
 1كيس معكرونة
بقسمات ياباني
قليل من جنب بارميزان للتزيني
مكعب زبدة
■الطريقة:

يتم سلق املعكرونة بماء وملح وقليل من الزيت

ال �ف��رن �س��ي واده� �ن ��ه ب�م�ل�ع�ق��ة ك�ب�ي��رة
من ال��زي��ت ،ضعه تحت الشواية ملدة
دق �ي �ق��ة إل � ّ�ى دق�ي�ق�ت�ين ح �ت��ى يصبح
ذه �ب� ّ�ي��ًا .ق��ل��ب ق�ط��ع ال�خ�ب��ز وح�م��ره��ا
م��ن األع �ل��ى مل ��دة دق�ي�ق��ة أو دقيقتني
إضافيتني.
اخ �ل��ط ال ��زي ��ت ال �ب��اق��ي وال �ف��اص��ول �ي��ا
وامل �خ �ل��ل وال �ب �ص��ل وال �خ��ل وال�ف�ل�ف��ل
أض ��ف ق�ط��ع الخبز
ف��ي وع ��اء ك�ب�ي��رِ ،
ال �ف��رن �س��ي امل �ح �م��ص وام� ��زج� ��ه م��ع
الخليط.
ِّ
وزع ال �خ �ل �ي��ط ع �ل��ى أرب� �ع ��ة أوع �ي��ة
ع � �م � �ي � �ق� ��ة ،وض� � � ��ع ع� �ل� �ي ��ه ال� �ت ��ون ��ة
والبقدونس.

ً
أوال ،ثم يتم تذويب الجنب الشيدر في البشاميل
ع�ل��ى ن��ار ه��ادئ��ة ح�ت��ى ال ي�ح�ت��رق او ي�ت�ك�ت��ل ،ثم
خلطه باملعكرونة ويضاف على الوجة القليل من
البقسمات الياباني ورش��ه م��ن ج�بن البارميزان
وال��زب��دة ال��ذائ�ب��ه وي�ت��رك ف��ي ال�ف��رن قليال ليحمر
الوجه.

ثلثا كوب سكر بني
خليط كيك أصفر جاهز
شرائح أناناس كمبوت وكرز أحمر
■ الطريقة:

املكونات

ت��ذاب ال��زب��دة في ق��اع الصينية ،ثم تغطى بطبقة
من السكر األسمر ثم تصف شرائح االناناس
والكرز فوق طبقه السكر ،ثم يسكب فوقها خليط
كيك اصفر جاهز (نتبع تعليمات تحضيره على
العلبة) ثم يتم تسخني الفرن في بداية التعليمات،
ثم تخبز في الفرن بدرجة  177الى ما يقرب من
 30إلى  40دقيقه ثم تقدم بعد قلبها.

كعكعة األناناس «المقلوبة»
■ املقادير:

نصف كوب زبدة

 1/3 1كوب طحني قمح كامل أبيض.
 2ملعقة صغيرة خميرة الخبيز.
 1ملعقة كبيرة من السكر.
 1/2ملعقة صغيرة قرفة.
 1/3 1كوب حليب مقشود الدسم.
ً
 1بيضة مخفوقة قليال.
 1ملعقة كبيرة زيت الكانوال.
 1ك ��وب ت ��وت أزرق ك��ام��ل ط ��ازج أو
ُمجفف.

تعليمات التحضير

ُي� �خ� �ل ��ط ف� ��ي ط� �ب ��ق ك �ب �ي��ر ك� ��ل م��ن
الطحني وخميرة الخبيز والسكر

ِّ
س� ��خ� ��ن ال� � �ف � ��رن إل � � ��ى  350درج � ��ة
فهرنهايت ( 176.66درجة مئوية).
ث��م اده ��ن م�ق�لاة ال�خ�ب��ز بالقليل من
بخاخ الطهو.
ثم افرد صلصة الطماطم فوق الخبز
املسطح.
ض� � ��ع ف� ��وق � �ه� ��ا ال � �ب � �ص� ��ل وال� �ف� �ل� �ف ��ل
واملوزاريال والريحان.
ضع البيتزا في مقالة خبز وأخبزها
ح�ت��ى ي ��ذوب ال �ج�بن وت �ت �ل��ون ب��ال�ل��ون
ال�ب�ن��ي ال��ذه�ب��ي ،مل��دة  5إل��ى  7دق��ائ��ق
تقريبًا.

والقرفة معًا.
ُي �خ �ف��ق ف ��ي ط �ب��ق م�خ�ت�ل��ف ال�ح�ل�ي��ب
والبيض والزيت.
ُي �ض��اف امل� َّ�زي��ج ال�س��ائ��ل ع�ل��ى خليط
الطحني ُويقلب إلى أن يصبح الطحني
رطبًا.
ُ
ُي� � �ض � ��اف ال� � �ت � ��وت األزرق وت� �ق� �ل ��ب
املكونات برفق.
ُ
ت�ط�ل��ى صينية أو م�ق�لاة بطبقة من
ُ َّ
رش��اش الطبخ وتسخن على حرارة
متوسطة ِإلى عالية.
ُي �س �ك��ب  1/4ك ��وب م��ن امل��زي��ج على
ال�ص�ي�ن�ي��ة ال�س��اخ�ن��ة ُوي �ط �ب��خ ِإل ��ى أن
يتحمر البانكيك.
ُي �ق �ل��ب ال �ب��ان �ك �ي��ك ع �ل��ى ال �ج��ان��ب
اآلخر.

ما بين بث الرسائل التوعوية واالحتفاء بالمناسبات االجتماعية

ماذا يفعل الفنانون
خالل الحجر المنزلي؟
محمد علي

منذ أعلنت الدولة حملتها التوعوية بضرورة االلتزام بالبقاء في
المنازل اتساقاً مع اإلجراءات المشددة في سبيل مكافحة تفشي
فيروس «كورونا» ،وأصبحت الهواتف ،وتحديدا مواقع التواصل
االجتماعي ،هي همزة الوصل الرسمية بين الجمهور ونجوم
الفن الذين حرصوا على مشاركة متابعيهم أهم انشطتهم
خالل فترة الحجر المنزلي ،بل ان هناك من ذهب إلى استغالل
حسابه الرسمي لبث رسائل توعوية ،وتحفيز الجمهور على
االلتزام بالتعليمات والبقاء في المنزل ،وبين االحتفاء بالمناسبات
االجتماعية في اضيق نطاق ،ودعم جهود وزارة الصحة وممارسة
الرياضة ،يمضي أغلب نجوم الساحة الفنية وقتهم.
الفنان القدير جاسم النبهان قال إنه يمكث
ف ��ي امل �ن ��زل م �ن��ذ أس �ب ��وع ت �ق��ري �ب��ًا ،وي�ض�ط��ر
للخروج في أضيق نطاق ،وب�ين أن��ه يحرص
ع� �ل ��ى اس � �ت � �ق ��اء االخ� � �ب � ��ار م � ��ن م� �ص ��ادره ��ا
ال��رس�م�ي��ة ،م��وض�ح��ًا أن��ه ي�م�ض��ي ال��وق��ت بني
متابعة األخ�ب��ار أو ق ��راءة ن�ص��وص األع�م��ال
ال�ج��دي��دة وال�ح��دي��ث م��ع األب�ن��اء واألح �ف��اد في
املنزل ،معتبرا «أن فترة الحجر تعتبر فرصة
ليعيد اإلنسان اكتشاف بعض الجوانب في
شخصيته».
بينما ي�ق��ول ال�ف�ن��ان ط ��ارق ال�ع�ل��ي إن البقاء
ف��ي امل�ن��زل ف��رص��ة لتقوية ال��رواب��ط األس��ري��ة،
وأضاف« :ليس هناك أجمل من تلك اللحظات
التي نقضيها مع األه��ل واالب�ن��اء في املنزل،
ن �ع��م أع� �ل ��م ان األج � � ��واء ق ��د ت� �غ ��ري ال�ب�ع��ض
ً
ل� �ل� �خ ��روج ،ول� �ك ��ن ن �ت �ح �م��ل ق �ل �ي�ل�ا م ��ن أج��ل
مصلحة الكويت».
أما الفنانة هند البلوشي فسخرت جهودها
وحساباتها عبر مختلف م��واق��ع التواصل
االج � �ت � �م ��اع ��ي ل� �ب ��ث ال� ��رس� ��ائ� ��ل ال� �ت ��وع ��وي ��ة،
وق � ��ال � ��ت«:م � ��ن م �ن �ط �ل��ق ح ��رص� �ن ��ا ودع �م �ن��ا
وتأكيدنا على احترام قرارات الدولة وتوجيه
الجمهور بضرورة البقاء في املنزل ،احرص
ع �ل��ى ال� �ت ��واص ��ل م ��ع ج �م �ه��وري ع �ل��ى م ��دار
الساعة عبر الواتس أب ،وانستغرام وسناب
ش��ات ،برسائل توعوية ،وامضي الوقت في

سبيل هذه الرسالة».
الفنانة هبة الدري أكدت أن الحجر املنزلي ال
يعتبر أزمة بالنسبة لها ،وقالت «أنا من هواة
املكوث في املنزل واستغل الوقت في البقاء
ألطول فترة من ابنائي».

يستغل ه��ذا ال��وق��ت ف��ي م�م��ارس��ة ال��ري��اض��ة
املنزلية ،بينما تقول الفنانة عبير أحمد انها
تستثمر ال��وق��ت امل �ت��اح ف��ي امل �ن��زل بالحديث
م��ع أبنائها وتوجيههم واس ��داء النصح لهم

ب �ض��رورة ت��وخ��ي ال �ح��ذر واالل� �ت ��زام بتدابير
األمن والسالمة.
ال �ف �ن��ان خ��ال��د أم�ي�ن ش ��دد ع �ل��ى ض � ��رورة ان
ي�س�ت�غ��ل االن �س ��ان ال��وق��ت ف�ي�م��ا ي �ع��ود عليه

جاسم النبهان:

طارق العلي:

هند البلوشي:

علي كاكولي:

أتابع األخبار وأقرأ نصوص
األعمال الجديدة

البقاء في المنزل فرصة
لتقوية الروابط األسرية

أتواصل مع جمهوري عبر
مواقع التواصل برسائل توعوية

أمارس
الرياضة المنزلية

ممارسة الرياضة
م��ن ج��ان�ب��ه ،أوض��ح ال�ف�ن��ان علي ك��اك��ول��ي أنه

بالنفع وعلى املجتمع بشكل عام ،واكد أهمية
التصدي لإلشاعات التي اعتبرها أخطر وباء
ي��واج��ه ال�ب�ش��ري��ة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،وط��ال��ب
ال�ج�م�ي��ع ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى ال�ج��ان��ب اإلي �ج��اب��ي من

البقاء في املنزل والحجر االختياري ،حيث
يقلل من فرص االختالط ونقل العدوى.
هند البحرينية أول فنانة عربية
تصاب بـ«كورونا»
أعلنت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها
بفيروس كورونا ،حيث ظهرت نتيجة فحص
كورونا إيجابية ولكن من دون أعراض.
وقالت هند إنها تخضع اآلن لحجر صحي
ف ��ي أح ��د امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ف ��ي ال �ب �ح��ري��ن بعد
عودتها من برشلونة.
ووجهت هند الشكر إلى من اطمأنوا عليها
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ،ق��ائ �ل��ة« :ش �ك �رًا ملن
سألوا عني».
ول��م تكن تشعر الفنانة ب��أي أع��راض ،لكنها
ع �ن��دم��ا خ�ض�ع��ت ل�ل�ف�ح��ص ج� ��اءت النتيجة
إيجابية.
وب� ��إع �ل�ان ه �ن��د ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة ع ��ن إص��اب �ت �ه��ا
بـ«كورونا» ،تصبح أول فنانة عربية تصاب
بالفيروس.
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ّ
كتاب وآراء

األيام الضبابية

دريشة تراثية

«ال َّزعرة» طائر في حياة
أهل الكويت
قديماً وحديثاً
د .سعود محمد العصفور
رقيقة كرقة وردة في خميلة ،صغيرة في حجمها ،نكاد نزعم انها أصغر
طيور الربيع في الكويت ،نشاهدها في كل مكان ،حيث الشجر بأنواعه،
لكنها تعشق شجرة الصفصاف التي تمنحها املزيد من األمان ،وتتنقل بني
َّ
أغصانها أنى شاءت .إنها الزعرة ،التي تعرف أيضًا علميًا باسم «الذعرة».
هي من طيور الربيع املهاجرة التي تألف أرض الكويت ،من فصيلة العصافير
الصغيرة .و«زع��رة» الكويت في ظني تقرب في شكلها ولونها من َّ
الزعرة
َّ
(ال��ذع��رة) الغربية التي تستوطن قارتي أوروب��ا وآس�ي��ا ،وم��ن املناطق التي
تهاجر إليها عادة جنوب آسيا وأواسطها.
وع�ن��د ال�ع��ارف�ين ب��أح��وال الطيور وس�لاالت�ه��ا ،ف��إن زع��رة الصفصاف أكبر
حجمًا من الزعرة العادية ،والفرق قد ال يالحظ عادة ،فالزعر له ألوانه التي
تكون فيها أيضًا االختالف اليسير ،لكن الكل يطلق عليه اسم «زعرة».
مالمحها تعطي النفس راح��ة نفسية ال نهاية لها ،وريشها البني املمزوج
ً
بالرمادي حينًا وباألصفر والزيتي أحيانًا ،يعطيها جماال ربانيًا متناسقًا
مع بيئة الكويت الصحراوية ،وحيث املزروعات والنباتات بشتى صنوفها.
عشقًا نحبها ف��ي رق��ة مالمحها التي تجعل نباتات الكويت وصخورها
تطرب لتنقلها من شجيرة ال��ى أخ��رى ،وم��ن حجر ال��ى آخ��ر ،وكأنها تقول
أنا سيدة جمال طيور الكويت وبنتكم الصغيرة املدللة التي ال تماثلني في
رقتي إحداها.
يكفيها حضورًا أن الصائد للطيور يتجنبها لصغر حجمها وقلة لحمها،
فيعدل ع��ن تسديد رم�ي��ه بمجرد تعرفه عليها ،وي��ا ك�ث��رة سعيها ونحن
نشاهدها بني أغصان نبات «الشبنت» وأزهاره العطرة ،فهي تألفها وتتنقل
فيه وحيدة بني الطيور ،وكأنها تقول إنه عشي ومراح أسفاري.
م��اذا أق��ول في طير بتنا نعشق األرض الزراعية في وج��وده وتنقله فيها،
فهو يمنحنا األم��ل والعطاء والتفاؤل ان على ما ي��دب على األرض ويطير
في السماء صنعة خالق مبدع جعل مثل ه��ذا الطائر يألف أرضنا الطيبة
ويتعايش معنا فرحًا بحالوة العيش وروعة املوجد له.

من صيد الخاطر

«بومتيح
مدوّ ر الطاليب»

يفضل كثير من الناس في هذه األيام أال ينصت إلى كل ما
تتناقله الصحف املحلية في بالدنا ،ألنها تخلق ملن يتابعها
االرتباك وعدم التركيز ،خاصة أن بعض قنوات الصحافة
املحلية في مجال اقتصاد البالد ،بصورة خاصة تركز على
أخبار تحركات الصفقات التجارية الكبرى التي يعقدها
بعض املتنفذين ،يكتفي العاملون بها بحضور حفالت
العشاء لتقديم التهاني ملن رست عليه تلك املناقصات.
أم ��ا ك�ي��ف رس ��ت امل �ن��اق �ص��ات؟ وم ��ا ال �ش ��روط ال �ت��ي رس��ت
بموجبها؟ وكيف يمكن تنفيذها؟ وم��ا م��دة تنفيذ العمل
بها؟ ومن هم الكرام ابطال تلك املناقصات؟ فال ذكر لهم،
في مجال هذه األخبار االقتصادية التي ال شك تهم الصغير
والكبير من أبناء البالد ،لكونها عنصرًا مهمًا لبناء قواعد
أركان إعمار البالد وتشييدها.
أم� ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��األخ� �ب ��ار ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة ب��وج��ه
ال �خ �ص��وص ،ف��إن �ه��ا ت�ن�ح�ص��ر ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�إع�ل�ام ال �خ��اص
بأخبار مجلسنا العتيد مجلس األم��ة ،ومتابعة تحركات
ال �س��ادة ال �ك��رام اع �ض��ائ��ه ،وامل �ن��اق �ش��ات وامل �ن��اوش��ات ال�ت��ي
تحصل فيما بينهم ،أما نتائج تلك التحركات التي ترتكز
في مضمونها على ازده��ار مستقبل البالد فال ذك��ر لها،

وليس هناك تفسير ملاذا حصلت.
باإلضافة إلى هذا ،هناك تسريبات اخبارية تدعي ان هناك
ممارسات للرشوة في البالد ،وان هناك راشيًا ومرتشيًا،
وهناك من أفراد الشعب من يتساءل :كيف فتح اهلل سبحانه
وتعالى باب ال��رزق ألحدهم حتى يحصل على املاليني من
الدنانير في وقت قصير ،في الوقت الذي كان قبل وضعه
الحالي ال يملك سوى قوت يومه؟.
طبعا ال�ص�ح��اف��ة ع�ن��دن��ا ال ت�ح��رك س��اك�ن��ًا ف��ي ه��ذا امل�ج��ال،
وأقصد الصحافة الخاصة التي من املفروض ان تكون من
أولى مهامها إنارة الطريق ووضع النقاط على الحروف من
دون أن تترك أمثال هذا املواطن وغيره في دوامة ال يعرف
طريق الحقيقة فيها أين ،أيضًا وبما ان الصحافة في بالدنا
حرة يمكن أن تناقش وان تقول ما تشاء طاملا ذلك يدخل
ف��ي نطاق مصلحة ال��وط��ن وامل��واط�ن�ين ،ك��ان م��ن األج��در ان
ترشد املواطنني إلى حقيقة ما يقال وي��ردد في هذه االيام
عن عجز ميزانية الدولة ،الذي يستنشق منه املواطن الحرية
وعدم الحاجة الى اآلخرين ،ال سيما ان هناك من ذكر وقال
ان الدولة لتغطية عجز هذه امليزانية ستقوم باقتراض املال
من مصادر تمويلية عاملية ،والكل يعلم ما مدى خطورة هذا

محمد سعود يوسف البدر*
املصابة في أماكن الحجر والعزل واملحافظة على نظافة
الدولة من انتشار املرض والحمد هلل ،وقد بدأت الحاالت
التي تماثلت للشفاء بمغادرة أماكن الحجر ،وبانتظار
املزيد من املغادرين الماكن العزل بعد شفائهم بإذن اهلل.
وقد تضافرت الجهود في كثير من دول العالم ملكافحة
هذا املرض ،وانكبت مراكز البحوث الطبية والعلمية للبحث
عن دواء للعالج من هذا الفيروس ،والنتائج األولية مبشرة
للوصول الى هذا اللقاح او املصل.
أل ��ف ت�ح�ي��ة ل� � ��وزارة ال �ص �ح��ة واط �ق �م �ه��ا ال �ط �ب �ي��ة ،وج�م�ي��ع
العاملني في الجهات الرسمية األخ��رى واملتطوعني وكل
فئات املجتمع الكويتي الذي هب ملواجهة هذا الداء.
نسأل اهلل تعالى أن يحفظنا من كل مكروه ،فنحن نؤمن
ب��أن��ه ل��ن يصيبنا اال م��ا ك�ت��ب اهلل ل�ن��ا ،فعلينا ب��اإلي�م��ان
واالطمئنان بذكر اهلل «اال بذكر اهلل تطمئن القلوب» ،وهو
الكفيل سبحانه وتعالى ان يرفع عنا ه��ذا ال�ب�لاء ،ويديم
علينا نعمة االمن واألمان وصحة االبدان.
انه سميع مجيب.
* سفير سابق

طالل عبدالكريم العرب
«بومتيح ّ
مدور الطاليب» مثل كويتي يطلق على نوعية من الناس يبحثون بأنفسهم
عن الطاليب أو املشاكل ،حتى ولو كانت فوق طاقتهم وإمكاناتهم ،وحتى لو كان
أصحابها واملعنيون بها راضني بها ،فيدسون أنوفهم في الذي يعنيهم وفي الذي ال
يعنيهم ،فهم من يطلق عليهم «مدورين الطاليب» ،فاملثل «بومتيح مدور الطاليب»
يطلق على هذه النوعية من البشر.
ويقال إن لـ«متيح» ،الذي ضرب به املثل قصة ،قد ال تكون حدثت حصرًا في الكويت،
هذه القصة تحتوي على حكمة وتحذير ملن يبحث عن املشاكل من أجل مصالحه
الخاصة ،التي في يوم ما ستنقلب عليه ،فيتململ منه أحد ما فيكشفه أمام أتباعه.
فـقد ك��ان «متيح» وجيهًا ع��رف بشخصيته التصادمية ،وحجته ،وشراسته في
الحصول على ما يريد ،معتمدا على تأييد كبير ومديح بال حدود يرقص له طربا،
وهذا أغراه ألن يسن قانونًا غريبًا لم يتعود عليه الناس من قبل ،وهو أن يشتري
الطاليب ،أو املشاكل من أصحابها ،ثم يطالب بها لنفسه ،فإذا وجد شخصًا ما رفع
قضية يطالب بها بحق لم يستطع أن يسترده ،كإبل أو أرض أو غيرها من الحالل،
فيسارع «متيح» ال��ى شرائها بأبخس األث�م��ان ،ثم يقوم باالستيالء عليها عنوة،
باعتبارها حقا له ،معتمدا على سطوته وجبروته.
سار «متيح» على هذا املنوال ،من دون أن يتجرأ أحد على وضع حد لتماديه ،إلى أن
فاض الكيل بأحد أبناء عمومته ،وقرر أن يقف بوجهه ،ومنعه من شراء الطاليب،
فقد حصل في أحد األيام أن ولدت ناقة لـ«متيح» حوارًا ،فقام ابن عمه بجرح فخذها
ووضع به حصاة صغيرة.
انتظر ابن العم حتى كبرت الحوار وصارت بكرة ،ثم ذهب الى «متيح» مدعيًا أن هذه
ّ
البكرة هي له ،فضحك «متيح» ألنه الذي ولد الناقة بنفسه ويعرف حوارها تمامًا،
فتطالبا عند أحد العوارف ،فقدم «متيح» أدلته وهو مطمئن ،إال أن ابن عمه قال :ان له
وسمًا خاصًا به على كل ناقة يمتلكها ،وهي حصاة داخل فخذها ،فجيء بالبكرة
وشق عن فخذها ووجدوا الحصاة ،فاتضحت لهم حجته التي ال يمكن دحضها.
فكانت هذه أول مرة يخسر فيها «متيح» قضية رغم تأكده من أحقيته فيها ،فحزن
من جراء ذلك ،فجاءه ابن عمه وأخبره بالحقيقة ،وأن كل ما قصده من هذا هو أن
يتوقف عن البحث عن الطاليب ،وكما قيل ،فقد اقتنع «متيح» ،وتوقف عن شرائه
الطاليب.
فما أكثر هذه النوعية من البشر ،ولهذا فاملثل« :بومتيح م� ّ
�دور الطاليب» لم يطلق
اعتباطًا.
ملحوظة :القصة منقولة بتصرف كبير عن حفيد الشيخ «متيح ّ
شراي الطاليب» ،أو
«بومتيح ّ
مدور الطاليب» ،واهلل أعلم.

ظاهرة الهلع تتكرر في بالدي
عند اف�ت�ت��اح ت ��داوالت أس�ه��م البورصة
ب��داي��ة االس �ب��وع امل��اض��ي وال� ��ذي قبله،
ه �ب �ط��ت امل � ��ؤش � ��رات ال � ��ى م �س �ت��وي��ات
م�ت��دن�ي��ة ،وك ��ان ن�ص�ي��ب ال �س��وق االول
اك�ث��ر م��ن ع�ش��رة ف��ي امل�ئ��ة ن ��زوال ،مما
استدعى إي�ق��اف ال�ت��داول لهذا املؤشر
م��رت�ين ع�ل��ى ال�ت��وال��ي خ�ل�ال اس�ب��وع�ين،
بالرغم من التحسن في األداء بعد ذلك،
إال ان �ن��ا ن��ري��د ف��ي ه��ذا امل �ق��ال تسليط
ال�ض��وء على ظ��اه��رة كويتية بامتياز
وهي «الهلع»!
ن�ع��م ،ه��ذه ال�ظ��اه��رة أصبحنا نعانيها
ك�ث�ي�رًا ف��ي وط�ن�ن��ا ومجتمعنا م��ع كل
أزمة او حتى بوادر أزمة ،سواء محلية
او عاملية ،ولنا في «كورونا» مثال حي
ودليل قاطع على ما نقول.
نعترف ان الخوف والهلع من صفات
االن � �س� ��ان ،ل �ك��ن ان ي �ت �ح��ول ذل� ��ك ال��ى
ظ��اه��رة ح�ت��ى م��ع م�س�ت�ص�غ��ر ال�ش��رر
فهو مشكلة!..
ال ن�ق��ول ذل��ك للتقليل م��ن خطر وب��اء
ك ��ورون ��ا أب� � �دًا ،ل �ك��ن م��ا امل �ب��رر ع�ن��دم��ا
ينخفض م��ؤش��ر ال �ب��ورص��ة اك�ث��ر من
اح��د عشر ف��ي امل�ئ��ة ب�ي��وم واح ��د ،وفي
امل �ق��اب��ل ن �ج��د ان ج �م �ي��ع ال �ب��ورص��ات
الخليجية لم تنخفض مؤشراتها اكثر
م��ن ث�م��ان�ي��ة ال ��ى ت�س�ع��ة ف��ي امل �ئ��ة على
اعلى تقدير؟!
ان � �ه� ��ا ث� �ق ��اف ��ة ال� �ه� �ل ��ع امل � � ��وج � � ��ودة ف��ي
مجتمعنا ،ال�ت��ي ل�لاس��ف ت��ول��دت بعد

الغزو ،والتي جعلت املجتمع الكويتي
ي�ه�ل��ع وي �ج��زع م��ن أي أزم � ��ة ،وي�ع�ط��ي
لنفسه حصة األس��د منها ،حتى ولو
كانت عابرة ،فنجد ان اغلب املواطنني
اصبحت لديهم عقارات خارج الوطن،
وانتشرت ثقافة شراء املنازل والشقق
واألراض� � ��ي ف��ي ال� �خ ��ارج ..وأص�ب�ح�ن��ا
ن � �خ ��اف م� ��ن امل �س �ت �ق �ب��ل وال ن�ش�ع��ر
ب��االس�ت�ق��رار ،وه��ذا كله نتيجة تراكم
ص��دم��ات ع ��دي ��دة ،أول �ه��ا ال �غ ��زو ،وه��و
م ��ا ي �ج��ب أال ي� �ك ��ون ألن� �ن ��ا أص�ب�ح�ن��ا
«أك �ث��ر أم �ن��ًا» م��ن كثير م��ن ال ��دول في
امل�ن�ط�ق��ة ،ب�ف�ض��ل ال�س�ي��اس��ة الحكيمة
املتوازنة للدولة وقيادتها وسياستها
الخارجية العقالنية ،وكذلك عالقاتنا
املمتازة بكل جيراننا ،ودع��م الكويت
املستمر السياسي واملعنوي وامل��ادي
لكل قضايا االم��ة املحورية ،لكن ومع
األس� � ��ف ،ف� ��إن ث �ق��اف��ة ال �ه �ل��ع م ��ا ت ��زال
مستمرة في مجتمعنا ،وحتى نكون
دق�ي�ق�ين اك�ث��ر ه�ن��ال��ك أح ��داث صغيرة
م ��رت ع�ل�ي�ن��ا ت�ش�ه��د ع�ل��ى ذل ��ك ،فعلى
سبيل املثال ال الحصر ،عندما قررت
ال �ح �ك��وم��ة رف� ��ع ج� ��زء م ��ن ال ��دع ��م عن
ال��وق��ود رأي �ن��ا ال �ت��زاح��م ع�ل��ى محطات
ال� �ب� �ن ��زي ��ن ،وك� ��أن� ��ه ف� ��ي ال � �ي� ��وم ال �ت��ال��ي
سينضب ،ثم ما لبث ان اصبح الوضع
طبيعيًا وكأن شيئًا لم يكن!..
كذلك نذكر ح�ين حصلت أزم��ة الرهن
ال �ع �ق��اري ف ��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع��ام

التصرف ،ألن االقتراض يرافقه كثير من املخاطر التي تكبد
ميزانية الدولة الشيء الكثير.
خاصة أن املواطن يعلم أن هناك مداخيل هائلة تدخل إلى
ميزانية الدولة يجب عرضها وتعريف املواطن بها كي ال
يضيع في متاهات ال نهاية لها.
ان املواطن العادي على غير اطالع على نفقات الدولة التي
تحتاجها لتسيير خدمات اجهزتها العاملة ،وباالعتقاد أن
للصحافة دورًا في توضيح هذا الجانب ،وتوضيح االمور
بصورة اعتيادية بسيطة.
ال ش ��ك ان ص�ح��اف�ت�ن��ا ب �ق��درت �ه��ا وص��راح �ت �ه��ا وح��ري�ت�ه��ا
وفعاليتها ق��ادرة على ذل��ك ،وهي خير معني ويد للمواطن
البسيط.
* سفير سابق

من شباك الباص

ابتالء «كورونا»
يستوجب األخذ باألسباب
ظ �ه��ر ف��ي اآلون � ��ة األخ� �ي ��رة م ��رض م �ع� ٍ�د ي�س�م��ى ك��ورون��ا
املستجد ،وه��و فيروس سريع االنتشار بني البشر في
ح ��ال اخ �ت�لاط امل �ص��اب ب��اآلخ��ري��ن ،ان ل��م ت�ت�خ��ذ أس�ب��اب
ال��وق��اي��ة م�ن��ه ..وق��د ظهر ه��ذا ال�ف�ي��روس ب��داي��ة ف��ي الصني
– ب��ؤرة امل��رض – ومنها انتقل ال��ى ال ��دول األخ ��رى عبر
املسافرين.
وفي كويتنا الحبيبة ظهرت بعض اإلصابات مع القادمني
من ال�خ��ارج ،حيث تم رص��د بعض اإلص��اب��ات امل��ؤك��دة او
املشتبه بها من العائدين من إي��ران ،وق��د وضعت الدولة
خ�ط��ة محكمة مل��واج�ه��ة ه��ذا ال�ف�ي��روس بتوفير األج�ه��زة
الحديثة لكشف املصابني ،كذلك تشديد الرقابة على املنافذ
الجوية والبحرية والبرية ،وتوفير مواد الوقاية واتخاذ كل
اإلج��راءات االحترازية ،كما تم تخصيص أماكن للحجر
الصحي والعزل في املستشفيات واملنتجعات السياحية،
وق��د أودع امل�ص��اب��ون ف��ي ه��ذه األم��اك��ن ووف ��رت ل�ه��م كل
أسباب الراحة والرعاية الطبية.
وقد نجحت وزارة الصحة والجهات املختصة ،بالتعاون
م��ع الهيئات والجمعيات الرسمية والشعبية ال��ى جانب
امل �ت �ط��وع�ي�ن ،وال � �ت� ��زام ال �ج �م �ي��ع ب��ال�ت�ع�ل�ي�م��ات وال �ن �ص��ائ��ح
الصحية ،كذلك دور وسائل االع�لام في الوعي والوقاية
م��ن ه ��ذا امل � ��رض ..ك��ل ذل ��ك أس �ه��م ف��ي ح�ص��ر ال �ح��االت

محمد سالم البلهان*

محمد هزاع المطيري
 ،2008وعند تعافي السوق االميركي
م��ن آث ��ار االزم ��ة ظ��ل س��وق�ن��ا الكويتي
ً
منهارًا انهيارًا كامال من دون اسباب
مقنعة ،وخسر الكثير من املستثمرين
في السوق مدخراتهم ،وه��م ليس لهم
ال ن��اق��ة وال ج�م��ل ب��ال�ح��دث ال�خ��ارج��ي
ال�ب�ع�ي��د ،ف�ق��ط مل�ج��رد ال�ه�ل��ع واس�ت�غ�لال
الحدث.
«ن �ك��رر» ال ن�ق�ل��ل أب� �دًا م��ن خ�ط��ر وب��اء
ك ��ورون ��ا ال� ��ذي ي �ض��رب ال �ع��ال��م اج �م��ع،
ب��ل ون�ش��دد ون��دع��م ال��دول��ة بكل إج��راء
اح� � �ت � ��رازي ورادع ق ��ام ��ت وت � �ق� ��وم ب��ه
مل�ن��ع ان �ت �ش��اره م�ه�م��ا ك�ل��ف األم � ��ر ..ما
نتحدث عنه هنا ام��ر مختلف تماما،
ان�ن��ا نتساءل ع��ن ظ��اه��رة ون�ق��ول متى
ي�ت�خ�ل��ص مجتمعنا م��ن ث�ق��اف��ة الهلع
والخوف وعدم االستقرار؟ هل املشكلة
بنقص ال�ت��وع�ي��ة؟ ام ان هنالك عالجًا
آخر لهذه الظاهرة املزعجة والتعيسة؟
ربما تحتاج ه��ذه الظاهرة ال��ى اهتمام
وت��رك�ي��ز م��ن االخ ��وة امل�خ�ت�ص�ين بعلم
االجتماع ليبحثوا عن كيفية التخلص
منها.

«كورونا»..تحويل
األزمة إلى
فرصة
صالح الغازي
@salehelghazy

تبعات انتشار «فيروس كورونا» طالت كل شيء ،الركود
في الشراء وإحجام الناس عن الذهاب للمكتبات واملحالت
واملطاعم.
*هذه األزمة املفاجئة تشكل ّ
تحديا كبيرا من املفترض أن
تقود الشركات الى تعديل جذري في هياكلها الوظيفية،
ومراجعة ادارة املخزون وآلية الجرد ونظم البيع والتوزيع
والتسويق ،لتصل ال��ى ق��در يناسب نموها قبل األزم��ة،
وأعتقد أن من يتوقف ويتباكى فهو كيان هش وضعيف.
هذه األزمة من املفترض ان تقود االدارات والشركات الى
تطوير جديد يناسب مسؤوليتها تجاه عمالئها بحجم
مكاسبها السابقة وبحجم حاجة العمالء لها وتعلقهم
بها ،فهذا اختبار حقيقي ملن ينادون بـ«تحويل العائق
ال��ى فرصة أو تحويل األزم��ة ال��ى فرصة» ،إم��ا أن يفعلوا
اآلن ليكونوا قدر التحدي أو ليصمتوا لألبد ،فهذه األزمة
من نوعية األزم��ات التي يجب أن تفرز تغيرا كبيرا في
فكر االدارة والتوزيع واالنتاج ،فلم ال تخرج شركة بمنتج
جديد ينشطها أو بوسيلة مختلفة عن التي تستخدمها
ف��ي ت��وص�ي��ل امل�ن�ت��ج أو ب��وس�ي��ط ج��دي��د ل�ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ة،
ف��أت�م�ن��ى م��ن ال �ع �ق��ول ال �ج ��ادة امل �ب��دع��ة ح��ول�ن��ا أن نلمس
تجاربها لنتحدث عنها.
هناك آليات وط��رق ومشاريع توقفت أو تأجلت ،ويجب
ً
أن تظهر اآلن ف��ي ه��ذا ال �ظ��رف م�ث�لا ميكنة امل��راج�ع��ات
والخدمات.
االخ�ت�ب��ار كبير مل�ص��داق�ي��ة ت�ص��ري�ح��ات منظمة الصحة
العاملية ،ومصداقية الجهات االعالمية املحلية والعاملية،
ومصداقية الحكومات ،فإيقاف االح�ت�ف��االت وامل�ع��ارض
ال��دول�ي��ة للكتب وامل �س��ارح والسينما وامل�ت��اح��ف ،واي�ق��اف
ح��رك��ة ال�ط�ي��ران ف��ي بعض ال�خ�ط��وط ،ووض��ع ق�ي��ود على
املسافرين ،كل هذه االج��راءات االحترازية واالستثنائية
نتائجها ستكون الفيصل ،ونتوق جميعا ملعرفة ما الذي
ستنتهي إليه األم ��ور ،ففي ظ��ل ه��ذه األزم��ة سنستطيع
جميعا االج��اب��ة أي الحكومات لديها إدارة أزم ��ة ،وأيها
عشوائية ،وأي املنظمات لها ق��در م��ن الشفافية ،وأيها
كاذب.
االج��راءات الخاصة بالدراسة واالمتحانات هي اجراءات
ش��دي��دة الحساسية ،خ��اص��ة ان�ه��ا ه��ي مستقبل أوالدن��ا
ل�ض�م��ان ش��رح امل ��واد ال �ت��ي سيمتحن ف�ي�ه��ا ال�ط��ال��ب في
املدرسة أو بالوسيلة املناسبة ،قد تكون عن بعد أو غير
ذل ��ك ،ل��و تطلب األم ��ر ح�ض��ور ال �ط�لاب ت�ك��ون االج ��راءات
املتبعة م��دروس��ة ودق�ي�ق��ة وع��ادل��ة ،أخ��ص ه�ن��ا «التعليم
الثانوي» سواء العام أو الخاص.
أشعر بالضجيج الشديد من ه��ذا الشخص الهستيري
الذي «بلع راديو» ،وال يكف عن تكرار ونقل أخبار كورونا
م��ن هنا وه�ن��اك ،وأوج��ه ل��ه رس��ال��ة «أرج ��وك ال تزعج من
حولك بتحليالتك وتكهناتك ،أقفل فمك ودعنا نعمل ،فكر
ولنكتف
في شيء مفيد ألسرتك ولعملك بدال من الثرثرة،
ِ
بمتابعة تصريحات الجهات الرسمية املسؤولة».

وما أدراك ما الفساد؟
عندما يكثر الحرامية ف��ي ال�ب�لاد ،فمن الطبيعي ج��دا ان يرتفع
معهم معدل الفساد ،ام��ا الصحافة فتطالعنا بني فترة وأخ��رى
بنشر قصص عن الفساد تقع بني يديها ،لقد كانت السرقات
باآلالف ،أما اليوم فأصبحت السرقات والتطاول على املال العام
باملاليني واملاليني املضاعفة ،وطريق السرقات والفساد م��ازال
سالكًا إلى هذا اليوم ،نتمنى من اهلل ان ينتهي نهائيًا يومًا من
االيام.
ان منظمة الشفافية الدولية أوضحت قبل فترة أن موقع الكويت
بالفساد دوليًا هو املركز  78وذلك في عام  ،2018اما اآلن فقد
اصبح معدل الفساد املركز  85وموقعنا بالفساد خليجيًا هو

األخير ،وهذا يعني ان مؤشر الفساد يرتفع وال يتراجع ،والغريب
ف��ي األم��ر ان ال�ف�س��اد ازداد ف��ي ظ��ل هيئة متخصصة ملكافحة
الفساد.
هل تعلمون ملاذا كثر الحرامية وزاد الفساد في البالد؟ يعود لذلك
ال��ى سببني رئيسيني هما :ع��دم وج��ود تشريعات رادع��ة توقف
الحرامية عند حدهم ،واألمر اآلخر هو عدم وجود الرقابة الشديدة
الصارمة لجميع مخرجات امل��ال ال�ع��ام ،بما فيها الشفافية في
الصرف وأولوية املشاريع ،فحرمة املال يجب ان تكون خطا احمر
وشبه م�ق��دس ،وم��ا يكون ذل��ك اال ف��ي ظ��ل التشريعات العقابية
ً
الرادعة؛ فمثال في اإلسالم تشريع قطع اليد للسارق رادع للغاية،

ال��رغ��م م��ن وج��ود اتفاقية ت�ب��ادل املجرمني التي ت��م توقيعها بني
البلدين وذلك منذ فترة طويلة؟ والسؤال اآلخر الذي ُيسأل :هل
الحكومة غير متحمسة الستردادهم؟ نقول :اهلل اعلم!
وأخيرًا نقول :إذا الحكومة قامت باسترداد هؤالء الحرامية من
يعقوب يوسف العمر
ال�خ��ارج ،وق��ام��ت ايضًا بمحاربة الفساد بجدية حتمًا بعد ذلك
سوف ينزل معدل الفساد عامليا ،حينها املواطن الكويتي سوف
وفي ظل هذا التشريع صارت السرقات شبه معدومة.
ي��رف��ع ال�ع�ق��ال لها ت�ق��دي�رًا واح�ت��رام��ًا ،وأخ�ي�رًا ن�ق��ول ملعالي سمو
ونعرج إلى أمر آخر عن الحرامية الذين هم خارج البالد ،سؤال رئيس ال ��وزراء املوقر إن جميع املواطنني ينتظرون من معاليك
يسأله كثير من املواطنني :ملاذا ال تقوم الحكومة باسترداد هؤالء ت�ن�ظ�ي��ف ث ��وب ال �ك��وي��ت األب �ي��ض م��ن دن ��س ال �ف �س��اد ال ��ذي دن�س��ه
الحرامية الذين هم في إنكلترا ،وذلك عن طريق االنتربول ،على الفاسدون ،وإن معاليك قدها وقدود.
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ΔϟϭΩΗϣϟΔϳϣϛϟϝΑΎϘϣΕϳϭϛϟΔλέϭΑϟϡΎόϟϕϭγϟέη΅ϣ˯Ω
έη΅ϣϟ

ϡϬγϥϭϳϠϣ Δϳϣϛϟ

ϡϬγϥϭϳϠϣ
600

ϡΎόϟϕϭγϟέη΅ϣ

6,400
500

6,200
6,000

400

5,800

300

5,600
200
5,400
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5,200
5,000
Mar-2020

ΔϳΩΑϥϣ
έϬηϟ

(26.53%)

(24.04%)

3.7%

26,703.7

Ÿ

(16.49%)

(20.86%)

4.3%

215.4

Ÿ

(33.92%)

(28.43%)

3.0%

534.0

Ÿ

(31.34%)

(29.53%)

2.0%

2,259.5

Ÿ

(9.11%)

(5.70%)

0.9%

179.4

Ÿ

(3.76%)

0.00%

0.0%

422.1

ő

(34.63%)

(30.22%)

0.0%

360.7

Ÿ

(20.36%)

(20.52%)

5.3%

2,722.7

Ÿ

(28.31%)

(26.12%)

5.1%

15,765.6

Ÿ

(3.43%)

(5.57%)

(1.5%)

335.4

ź

(21.81%)

(19.89%)

(1.4%)

1,767.1

ź

(22.82%)

(20.38%)

0.6%

2,136.2

Ÿ

(18.50%)

(7.09%)

(4.9%)

5.8

ź

Εέη΅ϣϟ˯Ω
ΔϳΩΑϥϣ

ΕΎϋΎρϘϟ

ΔϳϟΎϣγέϟΔϣϳϘϟϭΔλέϭΑϟΕέη΅ϣ

(%)ϲϣϭϳϟ

(ΔρϘϧ)ϲϣϭϳϟ

(29.72%)

(27.16%)

5.10%

237.7

4,902.42

Ÿ

NA

NA

0.72%

28.5

3,974.30

Ÿ

50ϲγϳέέη΅ϣ

(17.90%)

(15.47%)

0.44%

17.5

4,031.72

Ÿ

ϲγϳέϟϕϭγϟέη΅ϣ

(26.65%)

(24.11%)

3.70%

164.4

4,608.07

Ÿ

ϡΎόϟϕϭγϟέη΅ϣ

(26.53%)

(24.04%)

3.69%

949.8

26,703.72

Ÿ

(ϙ.ΩϥϭϳϠϣ)ΔϳϗϭγϟΔϣϳϘϟ

(%)ϡΎόϟ

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

ΔϣϳϘϟ

(%)ϱέϬηϟ

ϲϣϭϳϟργϭΗϣϟ
2019

έϳϐΗϟ
%ϲϣϭϳϟ

2020

ϝϭϷϕϭγϟέη΅ϣ

ΔϣϳϘϟ

ϝϭΩΗϟΕέη΅ϣ

88.6

220.8

85.4%

325.8

(ϡϬγϥϭϳϠϣ)ΔϟϭΩΗϣϟΔϳϣϛϟ

16.9

42.6

90.6%

93.1

(.ϙ.ΩϥϭϳϠϣ)ΔϟϭΩΗϣϟΔϣϳϘϟ

3,810

9,486

28.2%

16,621

ΕΎϘϔλϟΩΩϋ

ϰϧΩϷ

ϰϠϋϷ

ϰϧΩϷ

ϰϠϋϷ

έόγϟ
ΔϣϳϘϟ έόγϟϑϋΎοϣ
ϝΪόϣ
ΩΎϋ
ΔϣϳϘϟ
Δϳϗϭγϟ
ϥέϭΩ Δϳϣϛϟ
ΫϧϣΩΎόϟ έϳϐΗϟ
ΕΎόϳίϭΗϟ
ΔϣϳϘϠϟ
ΔϟϭΩΗϣϟ
ΔϟϭΩΗϣϟ
άϨϣϢϬδϟ
ϥϭϳϠϣ)
ΔϳΩΑ ϲϣϭϳϟ
ΔϳΣΑέϠϟ ΔϳΩϘϧϟ
ϡΎόϟΔϳΪΑ
ΔϳέΗϓΩϟ
(ϙΩ
(αϠϓ)
(ϡϬγϑϟ) (ϙ.Ωϑϟ) *ϡΎόϟ
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έόγϟϑϋΎοϣ
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ϝΪόϣ
ΩΎϋ
ΔϣϳϘϟ
Δϳϣϛϟ
ΔϣϳϘϟ
ϥέϭΩ
ΕΎόϳίϭΗϟ άϨϣϢϬδϟ ΔϟϭΩΗϣϟ ΔϟϭΩΗϣϟ ΫϧϣΩΎόϟ έϳϐΗϟ
Δϳϗϭγϟ ΔϣϳϘϠϟ
ΔϳΩΑ ϲϣϭϳϟ
(ϙΩϥϭϳϠϣ) ΔϳέΗϓΩϟ ΔϳΣΑέϠϟ ΔϳΩϘϧϟ ϡΎόϟΔϳΪΑ
(αϠϓ)
(ϡϬγϑϟ) (ϙ.Ωϑϟ) *ϡΎόϟ
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0.039

4.0

0.17
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0.0%

19%

0

0

0%

0.0

0.029 ő
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31.9
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0

0

0%

0.0

0.700 ő

ϡΩϘΗϟ
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1.48 12.2

4.6%

6%

23,408 17,445

0.017

0.049

5.3

0.24
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0.0%

7%
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1

-1%
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0.017 ź
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0

0
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0.707 ő

ϭϛΎϳ
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4.8%

10%
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0.45
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8.5%

21%
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7

2%

1.0
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έϋΎηϣ
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0

0

0%
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ϥΩϳϣ
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0.0%
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0

0
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0.0
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0

0
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0.350

323.8

0.56 10.6

6.9%

0.010

0.016

2.2

0.19

NM

0.0%
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0.0%
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منطقة مبارك العبدالله
أرض فضاء  400م

2

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

شارع واحد  -داخلي

KD 386,000

الجمعة  /السبت •  20و 21مارس  • 2020السنة الـ • 49العدد alqabas.com . 16744

شهدت بورصة الكويت جلسة
استثنائية أمس ،ارتفع خاللها
مؤشر السوق األول ،%5.1
بمكاسب سوقية بلغت 950
مليون دينار تقريباً،على وقع
الدخول النسبي من الصناديق
المتابعة لـ«فوتسي» وبشائر
التوصل إلى لقاح لوباء «كورونا».
وقفز إجمالي قيمة تداوالت
السوق في جلسة األمس إلى
 93مليون دينار ،بحصة تبلغ نحو 11
مليون دينار للصناديق المتابعة
لمؤشر «فوتسي» ،دخلت
في جلسة اإلغالق على بعض
أسهم السوق األول ،فيما جاءت
باقي السيولة من قبل األفراد
والمؤسسات الكويتية ،وغابت
المحفظة الوطنية.

على وقع مراجعة «فوتسي» الفصلية

جلسة استثنائية للبورصة..والمكاسب

 950مليون دينار

◄  33مليون دينار
من أموال «فوتسي»
مؤجلة إلى نهاية
النصف األول
◄  21مليون دينار حصة
«األهلي المتحد»
من إجمالي السيولة
المتداولة
◄ األجانب والكويتيون
(شركات وأفراد)
اشتروا ..والمحفظة
الوطنية غائبة
نقلت وكالة بلومبيرغ عن أحد
أكبر مديري الصناديق االستثمارية
أداء في أستراليا ،وهي مجموعة
«ماغالن» المالية ،توقعه بأن يبلغ
حجم التحفيزات المالية المطلوبة
لمواجهة التأثير االقتصادي لفيروس
كورونا إلى نسبة غير مسبوقة
تصل الى  %30من الناتج االجمالي
العالمي عند  26تريليون دوالر.
وقال هاميش دوغالس رئيس مجلس
االدارة ورئيس قسم االستثمار في
«ماغالن»« :تشير أكثر النتائج ترجيحا
الحتواء الفيروس الى إغالق شبه
كامل لالقتصاد العالمي على مدى
شهرين أو األشهر الستة المقبلة،
كما أن الطلب على السلع لدى
العديد من الشركات حول العالم
على وشك االنهيار خالل األشهر
الستة المقبلة».

◄ إغالق شبه كامل لالقتصاد
العالمي على مدى شهرين
أو األشهر الستة المقبلة
◄ الطلب على السلع لدى
العديد من الشركات حول
العالم على وشك االنهيار
◄ «ماغالن» :دول ناشئة قد
تعجز عن مواجهة النتائج
االقتصادية الكارثية

تغييرات القيمة السوقية لبورصات دول الخليج

سالم عبد الغفور
وف �ق��ًا لقيمة ال� �ت ��داوالت ال �ت��ي س��اه�م��ت بها
فوتسي ،والتي تمثل  %25فقط من القيمة
املتوقع دخولها امس ،تبلغ القيمة املؤجلة
ال��ى ن�ه��اي��ة ال�ن�ص��ف األول ن�ح��و  33مليون
دينار.
واس�ت�ح��وذ س�ه��م األه�ل��ي امل�ت�ح��د ع�ل��ى 21.3
م�ل�ي��ون دي �ن��ار م��ن إج�م��ال��ي ق�ي�م��ة السيولة
امل � �ت ��داول ��ة ،ف ��ي ظ ��ل ال� �خ� �ط ��وات االج ��رائ �ي ��ة
إلنجاز صفقة االستحواذ عليه من قبل بيت
ال�ت�م��وي��ل ال�ك��وي�ت��ي ،وال �ت��ي تقضي بإيقاف

سهم األول عن التداول لحني دمج السهمني.
ووف � �ق ��ًا ل �ب �ي��ان��ات إح �ص��ائ �ي��ة ص � � ��ادرة ع��ن
«ك��ام�ك��و ان�ف �س��ت» ،حققت ب��ورص��ات دول��ي
ال�خ�ل�ي�ج��ي ال �س��ت م �ك��اس��ب س��وق �ي��ة بقيمة
 38.8مليار دوالر امس ،في حني بلغ صافي
مكاسبها األسبوعية  10.4مليارات دوالر.
وب �ل��غ إج �م��ال��ي خ �س��ائ��ر ال �ق �ي �م��ة ل �ب��ورص��ة
ال �ك��وي��ت ن �ح��و  5.6م� �ل� �ي ��ارات دوالر خ�ل�ال
األس� � �ب � ��وع ال � � �ج � ��اري ،ف �ي �م��ا ح� �ق ��ق ال� �س ��وق
السعودي  21مليار دوالر ،علمًا ان مكاسبه
أم � ��س ب �ل �غ��ت  27.2م �ل �ي ��ار دوالر .وح �ق��ق
س��وق دب��ي مكاسب بلغت  1.1مليار دوالر

ف��ي ج�ل�س��ة األم ��س ل�ك��ن ت�ك�ب��د  6.8م�ل�ي��ارات
دوالر خ �س��ائ��ر أس �ب��وع �ي��ة ،ف ��ي ح�ي�ن خسر
س��وق اب��وظ�ب��ي  4.6م�ل�ي��ارات دوالر بالرغم
م��ن امل�ك��اس��ب ال�ت��ي سجلها ام��س البالغة 7
م �ل �ي��ارات دوالر .ورب ��ح ال �س��وق البحريني
 567م �ل �ي��ون دوالر أم� ��س م �ق��اب��ل خ�س��ائ��ر
أسبوعية بلغت  462مليون دينار ،في حني
بلغت املكاسب األسبوعية لسوق قطر 7.5
مليارات دوالر رغم خسارته امس  84مليون
دوالر ،وتكبدت عمان خسائر سوقية أمس
بلغت  118مليون دوالر واسبوعية بقيمة
 577مليونًا.

«بلومبيرغ»:

تحفيزات مالية مطلوبة لمواجهة «كورونا»
أوض ��ح ه��ام�ي��ش دوغ�ل��اس« :رغ ��م أن �ن��ا ال
ن�س�ت�ط�ي��ع ت�ق�ي�ي��م ال�خ�س��ائ��ر االق�ت�ص��ادي��ة
الناجمة ع��ن ال�ف�ي��روس ف��ي ه��ذه املرحلة،
ألن� � �ن � ��ا ال ن� �م� �ل ��ك ت� ��وق � �ع� ��ات ب �خ �ص ��وص
االس�ت�ج��اب��ات امل��ال�ي��ة وال�ن�ق��دي��ة املحتملة
ال �ت��ي ق ��د ت�ط�ل�ق�ه��ا ال �ح �ك��وم��ات وال �ب �ن��وك
امل��رك��زي��ة ح ��ول ال �ع��ال��م ،ف ��إن االس �ت �ج��اب��ة
املالية املطلوبة لتحفيز االقتصاد العاملي
ق��د ت �ت��راوح ب�ي�ن  %20و %30م��ن ال�ن��ات��ج
االج�م��ال��ي العاملي لتجنب أس��وا النتائج
غير املسبوقة في التاريخ».
وتابع دوغالس« :تشير تقديرات صندوق
ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي إل ��ى أن  %30م ��ن ال �ن��ات��ج
االج� �م ��ال ��ي ال� �ع ��امل ��ي ي �ب �ل��غ  26ت��ري �ل �ي��ون
دوالر ،ع �ل �م��ا ب� ��أن ح �ج��م س� ��وق س �ن��دات
ال�خ��زان��ة األم�ي��رك�ي��ة تصل قيمته ال��ى أقل
من  17تريليون دوالر بقليل حتى نهاية
فبراير» ،واش��ار ال��ى أن العديد من ال��دول
خ�ص��وص��ا ال�ن��اش�ئ��ة منها ق��د ت�ك��ون غير
ق� ��ادرة ع�ل��ى االس �ت �ج��اب��ة ب��ال �ق��وة ال�ك��اف�ي��ة
للنتائج االق�ت�ص��ادي��ة ال�ك��ارث�ي��ة لفيروس
ك��ورون��ا ،الف�ت��ا ال��ى أن ال ��دول الكبرى بما
فيها أم�ي��رك��ا وال �ص�ين وال �ي��اب��ان وأمل��ان�ي��ا

ت �م �ل��ك ق� � ��درات اق �ت �ص��ادي��ة وم��ال �ي��ة ق��وي��ة
إلنقاذ نفسها من األزمة.
وخ �ت��م« :ن��أم��ل أن ي�ت�ص��رف ال�س�ي��اس�ي��ون
والبنوك املركزية ح��ول العالم في الوقت
امل � �ن� ��اس� ��ب وب� � �ق � ��وة ك ��اف� �ي ��ة مل� �ن ��ع ان �ه �ي ��ار
اق � �ت � �ص� ��ادي ع� ��امل� ��ي م � ��دم � ��ر ،ن� �ح ��ن ن �ق �ي��م
جهودهم وهم يعلنون عنها».
وب � �ح � �س � ��ب ب � � �ي � ��ان � ��ات ج �م �ع �ت �ه��ا
«ب�ل��وم�ب�ي��رغ» ،ف��إن ص�ن��دوق
«م ��اغ�ل�ان» الس �ت �ث �م��ارات
األس �ه��م ال�ب��ال�غ��ة قيمته

 7.1م �ل �ي ��ارات دوالر ت �غ �ل��ب ع �ل��ى  %95من
نظرائه على مدى السنوات الثالث املاضية،
ّ
وي�ش��ك��ل ال�ص�ن��دوق راب ��ع أك�ب��ر مستثمر في
«س�ت��ارب�ك��س» ،وم��ن ب�ين أك�ب��ر  20مستثمرا
عامليا ف��ي مجموعة «ع�ل��ي ب��اب��ا» الصينية،
وعلى م��دى األس�ب��وع املاضي زاد «ماغالن»
من حيازاته التحوطية في محفظة أسهمه
العاملية وزاد اس�ت�ث�م��ارات��ه النقدية
الى  %15من .%6

استثمرت في شركة صرافة أجنبية تواجه اإلفالس

بنوك خليجية تواجه خسائر بمئات الماليين
◄ ضخوا مع
بنك هندي
 300مليون دوالر
في شركة تابعة
لـ «فينابلر»
للصرافة

حسام عبد الرحمن
نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر أن بنوكا
من قطر واإلمارات والهند تواجه االنكشاف
وخ � �س� ��ائ� ��ر ب� �م�ل�اي�ي�ن ال � � � � � � ��دوالرات ب �س �ب��ب
استثماراتها في شركة «فينابلر» للصرافة
األج �ن �ب �ي��ة ال �ت��ي ت�س�ت�ع��د ل�ل�إف�ل�اس ،وق��ال��ت
املصادر إن بنك قطر الوطني وبنك الدوحة
وبنكي الفجيرة الوطني وال�ت�ج��اري ال��دول��ي
اإلم��ارات �ي�ي�ن وب �ن��ك ب � ��ارودا ال �ه �ن��دي ض�خ��وا
نحو  300مليون دوالر ف��ي ش��رك��ة «ب��ي ار
اس فنتشورز» التابعة لشركة «فينابلر».
علمًا أن املبلغ املذكور يتعلق باعادة تمويل
قرض لشراء شركة «ترافيليكس» القابضة

األسبوعي

اليومي

الكويت

87

5.6-

3

السعودية

1982

21

27.2

دبي

72.7

6.8-

1.1

أبوظبي

114.4

4.6-

7

قطر

132

7.5

0.084-

البحرين

21.5

0.462-

0.567

عُ مان

15.5

0.577-

0.118-

اإلجمالي

2426

10.44

38.8

حتى نهاية العطلة الرسمية

 26تريليون دوالر..
حسام علم الدين

األسواق

القيمة السوقية
أمس (بالمليار دوالر)

التغييرات في القيمة (بالمليار دوالر)

لتحويل األموال.
وأضافت الوكالة أن أحد مالك «فينابلر» تعهد
بمنح  %56م��ن أس�ه�م��ه ف��ي «ترافيليكس»
املدرجة في لندن كضمان للقرض في حال
التخلف عن س��داده بعد الطرح العام األولي
لشركة «فينابلر» في مايو املاضي.
ي��ذك��ر ان أس�ه��م «ف�ي�ن��اب�ل��ر» ت��راج�ع��ت بنحو
 %93منذ إدراجها مما منحها قيمة سوقية
بلغت  77مليون استرليني عندما تم إيقاف
التداول عليها هذا األسبوع ،بانخفاض من
 1.5مليار إسترليني في ديسمبر املاضي،
مما يجعل اكتتابها األول��ي واح��دا من أكثر
االكتتابات تدميرًا للقيمة السوقية لشركة
م��درج��ة ف��ي س��وق ل�ن��دن ل�ل�أوراق امل��ال�ي��ة في

السنوات األخيرة.
وقالت «بلومبيرغ»« :إنه بينما تكافح البنوك
ال �ق �ط��ري��ة واإلم ��ارات� �ي ��ة وال �ه �ن��دي��ة الس �ت��رداد
األم � � ��وال م ��ن «ف �ي �ن��اب �ل��ر» إال أن امل �ق��رض�ين
ال �ق �ط��ري�ي�ن ق ��د ي �ك��ون��ون األك� �ث ��ر ت� �ض ��ررا»،
وأضافت« :املقرضون يجرون محادثات مع
ش��رك��ة ه��ول�ي�ه��ان ل��وك��ي ل�لاس�ت�ش��ارات لحل
املشكلة م��ع «ب��ي ار اس فنتشورز» التابعة
لشركة فينابلر».
وك� ��ان� ��ت «ف �ي �ن��اب �ل��ر» أع �ل �ن��ت م� ��ؤخ� ��را أن �ه��ا
اس�ت�ع��ان��ت ب�م�س�ت�ش��ار لتحضير إج� ��راءات
االف�ل�اس ،كما ح��ذرت م��ن أن مجلس إدارة
الشركة لم يقيم الوضع املالي بدقة ،معلنة أن
الرئيس التنفيذي للشركة تقدم باستقالته.

ِّ
تمدد حزمة
«البورصة»
اإلجراءات المتخذة
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت ،أن�ه��ا
ق��د حصلت ع�ل��ى م��واف�ق��ة هيئة أس��واق
امل� � ��ال ع �ل��ى اس� �ت� �م ��رار ت �س �ي �ي��ر أن �ش �ط��ة
ال �ت��داول ب��ال�ب��ورص��ة م��ع تطبيق حزمة
من التدابير االحترازية ،التي أصدرتها
ال � �ب� ��ورص� ��ة ف� ��ي إط � � ��ار ح� �م ��اي ��ة ح �ق��وق
امل�ت�ع��ام�ل�ين وال �ح��د م��ن اآلث� ��ار السلبية
التي قد تنعكس على أعمال املستثمرين
وأسواق التداول.
وأض ��اف ��ت ف��ي ب �ي��ان أن ��ه س�ي�ت��م ت�م��دي��د
اإلج��راءات املتخذة حتى انتهاء العطلة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ،وال � �ت � ��ي ت �ش �م ��ل اس� �ت� �م ��رار
ال �ت��داول ف��ي ال �س��وق ال��رس�م��ي كاملعتاد
وإي �ق��اف ك��ل م ��ن :ن�ق��ل امل�ل�ك�ي��ة ،التنفيذ
ال� �ج� �ب ��ري ،ال �ص �ف �ق ��ات ال� �خ ��اص ��ة «Off
 ،»Market Tradesن�ظ��ام ت ��داول األوراق
املالية غير املدرجة «.»OTC
وذك � ��رت أن ��ه ول �ض �م��ان ص�ح��ة وس�لام��ة
م��وظ�ف��ي ال �ب��ورص��ة وت��وف�ي��ر بيئة عمل
سليمة وآمنة لهم ،أعلنت البورصة أنه
ت��م إل �غ��اء ك��ل االج �ت �م��اع��ات ال�خ��ارج�ي��ة،
وإج ��رائ� �ه ��ا ف �ق��ط ف ��ي ح ��ال ��ة ال� �ض ��رورة
ال � � �ق � � �ص� � ��وى .ول� � �س �ل��ام � ��ة امل� �ت� �ع ��ام� �ل�ي�ن
سيستمر إغالق مبنى بورصة الكويت
وعدم السماح بدخول املتداولني.
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ق ��ال ��ت ه �ي �ئ��ة أس � � ��واق امل � ��ال:
ب��اإلش��ارة إل��ى ق��رار رق��م  30لسنة 2020
ب �ش��أن ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة ل�ل�ف�ت��رة امل��ال�ي��ة

«الهيئة»:
تأجيل اإلفصاحات
الفصلية تماشيا ً مع
القرارات الحكومية
املنتهية في /31/3 2020الصادر بتاريخ
/18/3 ،2020ف��إن ه��ذا ال �ق��رار ق��د ص��در
ع��ن «ال �ه �ي �ئ��ة» ف��ي ن �ط��اق اختصاصها
وح� � ��دود م �س��ؤول �ي��ات �ه��ا وان �ط�ل�اق ��ًا م��ن
إي�م��ان�ه��ا ب��إع�ل�اء م�ص��ال��ح املستثمرين
وت �م ��اش� �ي ��ًا م� ��ع ال � � �ق� � ��رارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
املصاحبة ل�ل�ظ��روف ال�ق��اه��رة وال��راه�ن��ة
التي قد تواجه عدد كبير من الشركات
امل��درج��ة وامل��رخ�ص��ة ف��ي اس�ت�ي�ف��اء امل��دد
الزمنية الالزمة إلعداد البيانات املالية
وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية،
واعتماد بياناتها املالية للربع الحالي
ال��ذي سينتهي قريبًا ف��ي /31/3،2020
وال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي س �ت��واج��ه م��راق�ب��ي
الحسابات والتي ال يمكن اإلعالن عنها
م��ن ق�ب��ل مجلس اإلدارة دون�م��ا ص��دور
تقرير مراقب الحسابات بشأنها ليعتد
بها كبيانات مرحلية.

«كورونا» قد يتسبب بفقدان
 1.7مليون وظيفة عربية
ح� � � � � � ��ذرت ل � �ج � �ن � ��ة األم� � � � � � ��م امل � �ت � �ح � ��دة
االق �ت �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ل �غ��رب
ّ
آس� �ي ��ا (اإلس � � �ك � ��وا) ،م ��ن أن ف �ي��روس
ّ
يتسبب
«كورونا» املستجد يمكن أن
بخسارة أكثر من  1.7مليون وظيفة
ّ
في العالم العربي .وتوقعت اللجنة
أن يتراجع الناتج املحلي اإلجمالي
ّ
ل �ل��دول ال �ع��رب �ي��ة ب �م��ا ال ي �ق��ل ع��ن 42
مليار دوالر ه��ذا ال�ع��ام على خلفية
ت ��راج ��ع أس � �ع ��ار ال �ن �ف��ط وت ��داع� �ي ��ات
تفشي فيروس كورونا املستجد.
ّ
وج � ��اء ف ��ي ت �ق��ري��ر ل �ل �ج �ن��ة أن � ��ه «م��ن
امل� ّ
�رج��ح أن تخسر املنطقة أك�ث��ر من
 1.7م �ل �ي��ون وظ �ي �ف��ة ف��ي ع ��ام ،2020
مع ارتفاع ّ
معدل البطالة بمقدار 1.2

ّ
نقطة م�ئ��وي��ة» .وأض��اف التقرير أن��ه
ً
«خ�لاف��ا آلث��ار األزم ��ة املالية العاملية
ّ
ّ ّ
ف��ي ع��ام  ،2008م��ن املتوقع أن تتأثر
فرص العمل في جميع القطاعات».
ّ
وأك��دت اللجنة أن «قطاع الخدمات،
وهو املصدر الرئيسي لفرص العمل
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة ،س�ي�ك��ون أكثر
ً
ال �ق �ط��اع��ات ت �ع� ّ�رض��ا آلث ��ار (ال�ت�ب��اع��د
االجتماعي)».
ّ
وأع �ل �ن��ت األم ��م امل �ت �ح��دة أن «ك��وف�ي��د
  »19س �ي� ّ�ؤدي إل ��ى زي� ��ادة ال�ب�ط��ال��ة
ب �ش �ك ��ل ك �ب �ي ��ر ف � ��ي أن� � �ح � ��اء ال� �ع ��ال ��م،
وس �ي �ت��رك  25م �ل �ي��ون ش �خ��ص دون
وظ ��ائ ��ف وس � �ي� � ّ
�ؤدي إل� ��ى ان �خ �ف��اض
دخل العاملني( .أ ف ب)
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بدر الخرافي وأحمد الطاحوس يتوسطان عمومية «زين»

عموميتها انتخبت مجلس إدارة لـ  3سنوات مقبلة

ّ
ً
ً
«زين» توزع  33فلسا نقدا عن 2019
اعتمدت الجمعية العمومية العادية ملجموعة
زين توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
بقيمة  33فلسًا للسهم الواحد ،وذلك عن السنة
امل��ال�ي��ة املنتهية ف��ي  31دي�س�م�ب��ر  ،2019وذل��ك
للمساهمني املسجلني ف��ي س�ج�لات مساهمي
الشركة ،كما في نهاية يوم االستحقاق املحدد
ل��ه ي��وم  5أب��ري��ل  ،2020وسيتم ت��وزي��ع األرب��اح
النقدية على املساهمني املستحقني لها اعتبارا
م� ��ن ي � ��وم ال �خ �م �ي��س امل� ��واف� ��ق  9أب� ��ري� ��ل .2020
واع�ت�م��دت الجمعية ال�ع�م��وم�ي��ة ،ال�ت��ي انعقدت
أم��س بنسبة ح�ض��ور بلغت  ،%69.95سياسة
ت��وزي��ع األرب� ��اح ال�س�ن��وي��ة ب�م��ا قيمته  33فلسًا
ل�ل�س�ه��م ال ��واح ��د ك �ح��د أدن � ��ى ،وذل� ��ك مل ��دة ث�لاث
سنوات بداية من توزيعات عام .2019
وق��ال رئ�ي��س مجلس اإلدارة أح�م��د الطاحوس
«نجحت مجموعة زين ،بفضل تنويع منتجاتها
وخدماتها وال�ح�ل��ول التي تقدمها ف��ي القطاع
الرقمي ،في املحافظة على نسب النمو ملؤشرات
األداء الرئيسية ،وذل��ك على الرغم من استمرار
ال �ت �ح��دي��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ،ال �ت��ي ازدادت م��ؤخ��را
ف��ي ظ��ل ت�ف��اق��م األوض � ��اع األم �ن �ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وال� �ت ��ي ص��اح �ب �ت �ه��ا اض �ط��راب��ات
اجتماعية واقتصادية ،باإلضافة إلى تحديات
املنافسة في أسواق الشرق األوسط».
وأض � ��اف ال �ط��اح��وس «ات� �خ ��ذت م�ج�م��وع��ة زي��ن
خ �ط ��وات واث �ق ��ة ف ��ي ع ��ام  2019ت �ج��اه تحقيق
أه��داف استراتيجيتها ،فقد مثلت ه��ذه الفترة
مرحلة التنفيذ الفعلية لخطط أعمالها في أكثر
من اتجاه ،وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على
امل��ؤش��رات املالية الرئيسية ،وباعتبارها مزود
اتصاالت رائدا على املستوى الدولي واإلقليمي،
ن�ج�ح��ت امل�ج�م��وع��ة ف��ي م�ن��ح ع�م�لائ�ه��ا خ��دم��ات
ات� �ص ��االت ع��ال �ي��ة ال � �ج ��ودة ،إل ��ى ج��ان��ب ق��ائ�م��ة
واس�ع��ة م��ن ال�خ�ي��ارات وال�ح�ل��ول التكنولوجية
املبتكرة».
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس اإلدارة
وال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف ��ي م �ج �م��وع��ة زي ��ن ب��در
ن��اص��ر ال�خ��راف��ي «اك�ت�س�ب��ت عمليات املجموعة
زخ �م��ا ن��وع�ي��ا ب�ف�ض��ل رؤي �ت �ه��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة،
وقدرتها على تحليل ومراقبة املخاطر املحيطة،
ال �ت��ي ت��راع��ي ف�ي�ه��ا االل �ت��زام ب�م�ب��ادئ الحوكمة
الرشيدة لحماية وتعظيم حقوق املساهمني».

سياسة توزيع األرباح
وأض��اف الخرافي« :تنظر املجموعة بإيجابية
إل ��ى ت �ط��ور ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة
ف ��ي ظ ��ل ال� �ت� �ح ��والت األخ � �ي� ��رة ال� �ت ��ي ي�ش�ه��ده��ا
ق �ط��اع ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا االت � �ص ��االت ،وه ��ي تعتمد
ف��ي توقعاتها اإلي�ج��اب�ي��ة ع�ل��ى ال�ن�م��و الصحي
املستمر لعملياتها خالل الفترة األخيرة ،حيث
استفادت من الفرص االستثمارية التي يقدمها
قطاع املشاريع واألعمال ،واإلقبال الهائل على
خدمات إنترنت النطاق العريض ،والتحوالت
التي تشهدها القطاعات الصناعية والتجارية
والخدمية إلى االعتماد على الخدمات الرقمية».
وأوض ��ح ان��ه «وف ��ي ض��وء ذل ��ك ،اع�ت�م��د مجلس
اإلدارة ت��وص �ي��ة س �ي��اس��ة ت��وزي��ع األرب � ��اح مل��دة
ث�ل��اث س� �ن ��وات ب ��داي ��ة م ��ن ت ��وزي� �ع ��ات األرب � ��اح
ل �ع��ام  ،2019ف��ي خ �ط��وة غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ودالل ��ة
ع�ل��ى امل �ت��ان��ة امل��ال �ي��ة ل�ل�م�ج�م��وع��ة ،وه ��ذا ب ��دوره
يبرز استراتيجية النمو التي تنفذها الشركة
ب�ش�ك��ل ان�ت�ق��ائ��ي ف��ي ق�ط��اع��ات ج��دي��دة ت�ت�ج��اوز
خدمات االتصاالت التقليدية ،لتنويع مصادر
اإليرادات ،وزيادة التدفقات النقدية».

أداء استثنائي
وتابع الخرافي« :حققت املجموعة نتائج مالية
استثنائية عن عام  ،2019التي جاءت مدفوعة
ب��ال�ن�م��و ال �ق��وي ف��ي إي� � ��رادات ق �ط��اع ال �ب �ي��ان��ات،
وال �خ ��دم ��ات ال��رق �م �ي��ة ،ف �ق��د م�ث�ل��ت ه ��ذه ال�ف�ت��رة
م��رح�ل��ة مهمة ف��ي تكثيف زي��ن الستثماراتها،
ح�ي��ث أث�م��رت االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��رق�م�ي��ة ال�ت� ّ
�وس��ع
في قطاع املشاريع واألعمال  ،B2Bوهذا بدوره
ُ ِّ
ج�ع��ل زي ��ن امل �ش��غ��ل امل�ف�ض��ل ال ��ذي ي �ق��دم أح��دث
الحلول التقنية :إنترنت األشياء  ،IoTالخدمات
السحابية ،أمن تكنولوجيا املعلومات ،ومراكز
ال �ب �ي��ان��ات ،وه ��و م ��ا أس �ه��م ب�ش�ك��ل واض � ��ح في
زي��ادة إي��رادات البيانات عن ه��ذه الفترة بنحو
 ،%36ل �ت �م �ث��ل م ��ا ن �س �ب �ت��ه  %36م ��ن اإلي� � ��رادت
امل��ال �ي��ة امل �ج �م �ع��ة» .وب�ي�ن ال �خ��راف��ي« :وإذ ت�ب��رز
النفقات الرأسمالية التي بلغت أكثر من مليار
دوالر اس �ت �م��رار امل�ج�م��وع��ة ف��ي ض��خ امل��زي��د من
االستثمارات لترقية الشبكات  -ج��اء معظمها
مقابل ت��رددات الجيل الخامس ف��ي السعودية
وال �ك��وي��ت – ف�ق��د م�ث�ل��ت عملية إط�ل�اق خ��دم��ات
الجيل ال�خ��ام��س ف��ي ال�ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة أم�رًا
مهمًا للغاية ألهداف زين االستراتيجية ،فهذه
الخطوة برهنت على دورها اإلقليمي الرائد في

طيف أوسع من التقنيات الجديدة التي تغطي
املجاالت ذات الصلة بحلول الذكاء االصطناعي
 ،AIوالطائرات بدون طيار  Dronesوغيرها».
وأشار الخرافي إلى أن املجموعة تحرز نجاحا
ع �ل��ى م �س �ت��وى ت��وس �ي��ع ن �ط��اق م �ن �ص��ة واج �ه��ة
برمجة التطبيقات  ،APIلتقدم للعمالء محتوى
من الطراز األول ،وعلى جانب آخر ،تواصل زين
االستثمار في مجال الخدمات املالية املتنقلة
ب �ع��د ن� �ج ��اح خ ��دم ��ة «زي� � ��ن ك� � ��اش» ف ��ي األردن
وال �ع��راق ،ح�ي��ث تمكنت م��ن إط�ل�اق أول منصة
رقمية بالكامل ل�لإق��راض املصغر ف��ي املنطقة
(منصة)  ،Tamamكما وقعت في الكويت اتفاقية
مع بنك بوبيان إلطالق أول منصة مالية رقمية
بدعم من بنك الكويت املركزي.

◄ الطاحوس« :زين»
نجحت في المحافظة
على نسب النمو
لمؤشرات األداء
الرئيسية بفضل تنويع
منتجاتها
◄ بدر الخرافي:
سياسة توزيع األرباح
ً
فلسا
بحد أدنى 33
لثالث سنوات تعكس
الثقة في نمو
عملياتنا مستقب ً
ال
◄ توزيع األرباح النقدية
على المساهمين
المستحقين يوم
الخميس الموافق
 9أبريل 2020
◄ المجموعة تحصد
ثمار االستثمار
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بدر الخرافي

خطط وتطلعات

التنوع واالشتمال
تحدث الخرافي عن ثقافة التنوع واالشتمال التي تبنتها املجموعة في بيئة أعمالها بقوله «يؤمن مجلس
إدارة مجموعة زي��ن أن التنوع بني الجنسني يخلق تمايزا تنافسيا عاليا في بيئة األع�م��ال ،وتحسني
الكفاءة اإلنتاجية ،كما أنه يطلق العنان لفرص النمو الهائلة في قطاعات األعمال الناشئة ،وكون مجموعة
زين من الكيانات الرائدة في االبتكار ،فإنها توفر ثقافة عمل أكثر دعما واهتماما بوظائف اإلناث في
سبيل تشكيل بيئة شاملة تؤمن بتمكني امل��رأة» .وتابع الخرافي قائال «على نحو متزايد لدينا قناعة
بأهمية املبادرات املوجهة لتطوير الشباب واإلرشاد املهني ،حتى نبقى ملتزمني برصد الشباب املوهوب،
فمن خالل مبادرة (جيل  )Zنوفر منصة تفاعلية يصل من خاللها الشباب إلى تحقيق قدراتهم الكامنة،
كما ساهم إطالق ( )Zainiacوهو برنامج ابتكاري في توفير منصة لجميع موظفي زين لتعزيز الروح
اإلبداعية في بيئة العمل» .ومضى في قوله «وحيث أن العمل الذي نقوم به حاليًا لتعزيز التفاهم وتوفير
حياة رائعة ،وفرص عمل لجميع املوظفني هو عمل ملهم حقًا ،فقد ساهمت مبادرة  WE ABLEاملوجهة
إلى ذوي االحتياجات الخاصة ،في تحقيق رؤية املجموعة في التنوع واالشتمال».
نشر أحدث التقنيات».
وأشار إلى أن هذه التطورات اإليجابية انعكست
ع�ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج امل��ال �ي��ة امل�ج�م�ع��ة ،ل�ت�م�ث��ل ال�س�ن��ة
املالية املنتهية في  31ديسمبر  2019واحدة من
الفترات االستثنائية لعمليات املجموعة ،حيث
نمت األرب��اح الصافية  ،%10وقفزت اإلي��رادات
املجمعة بنسبة  ،%26كما ارتفعت األرباح قبل
خ�ص��م ال �ف��وائ��د وال �ض��رائ��ب واالس �ت �ه�لاك��ات ال�ـ
 EBITDAبنحو .%40
وانتخبت الجمعية العمومية العادية أعضاء
م�ج�ل��س اإلدارة مل ��دة ال �س �ن��وات ال �ث�ل�اث املقبلة
وه ��م :أح �م��د ط��اح��وس ال �ط��اح��وس (م�م�ث��ل عن
الهيئة العامة لالستثمار) ،بدر ناصر الخرافي
(منتخب) ،ي��وس��ف خ��ال��د العبد ال ��رزاق (ممثل
عن الهيئة العامة لالستثمار) ،طالل بن سعيد
امل�ع�م��ري (م�م�ث��ل ع��ن ش��رك��ة ف�ج��ر النسيم لبيع
وش ��راء األس�ه��م وال �س �ن��دات) ،زك��ي ب��ن ه�ل�ال بن
سعود البوسعيدي (ممثل ع��ن شركة جوهرة
الجبلة لبيع وشراء االسهم والسندات) ،عاطف
بن سعيد بن راش��د السيابي (ممثل عن شركة
عبير الشروق لبيع وشراء األسهم والسندات)،
عبد اهلل بن سالم بن عبد اهلل الحارثي (ممثل
ع��ن ش��رك��ة ن�س�ي��م ال��دل �ت��ا ل�ب�ي��ع وش� ��راء االس�ه��م
وال�س�ن��دات) ،مارتيال أن�ط��وان مارسيل كاراتي
(م �م �ث��ل ع ��ن ش ��رك ��ة دان � ��ة ال �ق �ب �ل��ة ل �ب �ي��ع وش� ��راء
األسهم والسندات) ،عبد الرحمن محمد ابراهيم
العصفور(عضو مستقل).

املؤشرات املالية
وال�ج��دي��ر ذك��ره أن مجموعة زي��ن ك��ان��ت أعلنت
أن ن �ت��ائ �ج �ه��ا امل��ال �ي��ة ال �س �ن��وي��ة ش �ه��دت ن�س��ب
نمو قوية على كل امل��ؤش��رات املالية الرئيسية،
حيث رفعت من حجم أرباحها الصافية بنسبة
 ،%10لتصل إل��ى نحو  217مليون دينار (715
مليون دوالر) عن السنة املالية املنتهية في عام
 ،2019بربحية للسهم بلغت  50فلسا ،بينما
قفزت اإلي ��رادات املجمعة إل��ى نحو  1.66مليار
دينار ( 5.5مليارات دوالر) ،مقارنة مع إجمالي
إيرادات  1.32مليار دينار عن عام .2018
ورفعت املجموعة من حجم األرب��اح قبل خصم

الخرافي والطاحوس في لقطة عقب العمومية

الفوائد وال�ض��رائ��ب واالستهالكات لتصل إلى
ن �ح��و  728م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ( 2.4م �ل �ي��ار دوالر)،
م�ق��ارن��ة م��ع  519م�ل�ي��ون دي �ن��ار ع��ن ع��ام ،2018
وعلى صعيد العمالء فقد ارتفعت قاعدة عمالء
امل�ج�م��وع��ة إل��ى ن �ح��و 49.5م�ل�ي��ون ع�م�ي��ل ف�ع��ال،
بنسبة زيادة بلغت  %1مقارنة مع عام .2018
وت ��أث ��رت ال �ن �ت��ائ��ج امل��ال �ي��ة امل �ج �م �ع��ة ل�ع�م�ل�ي��ات
امل�ج�م��وع��ة ب�ت��رج�م��ة ال�ع�م�ل��ة ،وال ��ذي ي��رج��ع في
الغالب إلى انخفاض قيمة العملة في السودان
(الجنيه ال�س��ودان��ي) بنسبة  %30م��ن متوسط
 31.9ج �ن �ي �ه��ا م� �ق ��اب ��ل س� �ع ��ر ص� � ��رف ال � � ��دوالر
األميركي عن عام  2018إلى  45.8عن عام ،2019
وه� ��و م ��ا ك �ل��ف امل �ج �م��وع��ة  140م �ل �ي��ون دوالر
أم�ي��رك��ي ع�ل��ى م�س�ت��وى اإلي � ��رادات ،و 61مليون
دوالر على مستوى األرب��اح قبل خصم الفوائد
وال�ض��رائ��ب واالس�ت�ه�لاك��ات ،و 20مليون دوالر
على مستوى األرباح الصافية.
وكشف أن عمليات املجموعة تركز حاليا على
تحسني ال�ك�ف��اءة التشغيلية ،وتعزيز عمليات
ال �ت��آزر ب�ين ش��رك��ات�ه��ا ال�ع��ام�ل��ة ،ل�لاس�ت�ف��ادة من
م��زاي��ا ت��واج��ده��ا الجغرافي ال��واس��ع ف��ي أس��واق
الشرق األوس��ط وأفريقيا ،وهي في هذا اإلطار
ت��واص��ل أداء ه ��ا التشغيلي ال�ق��وي بالنظر إلى
طبيعة التحديات في أسواقها الرئيسية ،وما
ارت�ب��ط بها م��ن ظ��روف اق�ت�ص��ادي��ة واجتماعية
صعبة.
واس �ت �ع��رض ال �خ��راف��ي ال�خ�ط��ط االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ً
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا م�ج�م��وع��ة زي ��ن ق��ائ�ل�ا« :أخ ��ذت
امل �ج �م��وع��ة خ �ط��وات م �ب �ك��رة ف��ي رح�ل�ت�ه��ا نحو
ت�ن��وي��ع ف ��رص ال �ن �م��و ،ال �ت��ي ت�م�ت��د إل ��ى م��ا بعد
م �ج��االت أع �م��ال االت� �ص ��االت األس��اس �ي��ة ،وه��ي
ف��ي ذل��ك ت��رك��ز ع�ل��ى ش��ري�ح�ت��ي خ��دم��ات ال� �ـB2B
الخاصة بالشركات ،وخدمات ال�ـ B2Cالخاصة
ب��امل �س �ت �ه �ل �ك�ين ،ح �ي��ث ت �س �ت �ه��دف ب �ن ��اء م�ن�ص��ة
مركزية للخدمات الرقمية االحترافية في مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت».
وت��اب��ع« :س�ت��وف��ر ه ��ذه امل�ن�ص��ة ق��ائ�م��ة خ �ي��ارات
واسعة من املنتجات املبتكرة :خدمات سحابية،
األمن السيبراني ،إنترنت األشياء  ،IoTوخدمات
ً
ال �ب �ي��ان��ات ال�ض�خ�م��ة وال �ت �ح �ل �ي�لات ،ف �ض�ل�ا عن

عن خطط وتطلعات املجموعة للمرحلة املقبلة،
كشف الخرافي أن مجموعة زين تبذل قصارى
جهدها لحماية مراكزها التنافسية ،وبالطريقة
ال��ذي ت�خ��دم توجهاتها ف��ي م��واك�ب��ة التحوالت
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،وع �ل��ى ه ��ذا األس � ��اس ت��واص��ل
تركيزها ف��ي ال�س�ن��وات املقبلة على االستثمار
في إمكانات النمو الهائلة التي تشهدها أسواق
الشرق األوس��ط وأفريقيا ،التي تستعد لتهيئة
بنيتها التحتية الرقمية.
وب �ّي ��نّ ال � �خ ��راف ��ي ان «امل� �ج� �م ��وع ��ة ت �خ �ط��ط ف��ي
اس�ت�ث�م��ار ال �ت �ح��والت االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ن��وع�ي��ة،
التي بدأت تتخذها العديد من حكومات املنطقة
ف��ي ت��أس�ي��س ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال��رق �م �ي��ة ،حيث
ي�ت�م�ث��ل أح ��د م �ج��االت ال �ت��رك �ي��ز االس�ت��رات�ي�ج��ي
للمجموعة ف��ي نمو دوره ��ا ب��اس�ت�م��رار كمزود
اتصاالت وحلول شاملة إلى الشرائح الحكومية
واملؤسسية ،باإلضافة إلى تزويد هذه الشرائح
املهمة بأحدث التقنيات وأفضل اتصال».
وأف � � ��اد« :ت �ع �ت �م��د امل �ج �م��وع��ة ف ��ي رؤي �ت �ه��ا ه��ذه
ع �ل��ى خ ��دم ��ات ال �ج �ي��ل ال �خ��ام��س ال �ت��ي نجحت
ف��ي إط�لاق�ه��ا م��ؤخ��را ،وح �ي��ث أن ن �ج��اح الجيل
ال� �خ ��ام ��س ال ي �س �ت �ن��د ف �ق ��ط إل � ��ى ن �ش ��ر ال �ب �ن �ي��ة
َّ
التحتية ،ون�م��و بيئة األج �ه��زة امل�ت��واف�ق��ة ،فإنه
يتطلب أيضًا التحفيز النشط للطلب من جانب
ال�ح�ك��وم��ات ،وامل �ش��ارك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع��ات ،وعلى
م�س��ار م ��وازي ل��ذل��ك ،يعد إن�ت��رن��ت األش �ي��اء IoT
م �ح��ور االرت �ك ��از ال��رئ�ي�س��ي ل �ل �ث��ورة الصناعية
ال��راب�ع��ة ،حيث ان��ه يوفر مجموعة متنوعة من
ال �ف ��وائ ��د ل�ل�م�ج�ت�م��ع وال �ح �ك��وم��ات وال �ش��رك��ات
التجارية عبر قطاعات كثيرة».
وك�ش��ف ال�خ��راف��ي أن��ه ف��ي ض��وء ه��ذه التطورات
اإلي�ج��اب�ي��ة ،ت�ق��وم ش��رك��ات املجموعة بخطوات
جادة لتبني نماذج عمل تعتمد على التبسيط
وال �ت �ح �س�ي�ن ،ال� �ت ��ي ت �م��س ال� �ع� �م�ل�اء وم�ح�ف�ظ��ة
ّ
والتحول من املبيعات التي تحتاج
املنتجات،
م�س��اع��دة ب�ش��ري��ة ،وط ��رح ق �ن��وات رع��اي��ة تسمح
بالتواصل األمثل ،كما تقوم شركات زين بنشر
أدوات رقمية لالستخدام الداخلي ،بشكل يسهم
ف��ي تبسيط العمليات املشغلة ،وتحسني أداء
ال�ش�ب�ك��ة وأداء ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
املعلومات.
وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا «ت �ع �ك��ف امل �ج �م��وع��ة ع �ل��ى ب �ن��اء
منظومة بيئية متطورة تهدف إلى التوسع في
مجاالت التحليالت والذكاء االصطناعي ()AI
ع�ل��ى ص�ع�ي��د م �ح��ور إدارة ق�ي�م��ة ال�ع�م�لاء ال��ذي
يجري نشره حاليا في جميع عمليات الشركة،
ح�ي��ث ي�ت��م اس �ت �خ��دام ب �ي��ان��ات ال �ع �م�لاء لتنفيذ
تحليالت استباقية وتنبؤية تسمح للمجموعة
بفهم احتياجات العمالء بشكل أفضل».

االستدامة
ع��ن ج �ه��ود امل�ج�م��وع��ة ف��ي م �ج��االت االس �ت��دام��ة
ق ��ال ال �خ��راف��ي «إن خ �ل��ق ت��أث �ي��رات اج�ت�م��اع�ي��ة
اقتصادية إيجابية على مستوى املنطقة هو
ج��زء ج��وه��ري م��ن استراتيجية مجموعة زي��ن،
فأولوياتنا في إط��ار جهود االستدامة تشمل،
ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ال ال �ح �ص ��ر :اإلس � �ه� ��ام ف��ي
التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول التي
ُّ
التغير
نعمل فيها ،واالصطفاف مع مستهدفات
امل �ن��اخ��ي ،واالس �ت �ث �م��ار ف��ي ت�ط��وي��ر م��وظ�ف�ي�ن��ا؛
ك��ل ذل��ك ي��ؤدي ف��ي نهاية امل�ط��اف إل��ى مؤسسة
أكثر نجاحا وربحية» .وأض��اف الخرافي قائال
«ف��ي ع��امل�ن��ا امل�ت�غ�ي��ر ،ت��وف��ر ال �ت �ط��ورات الرقمية
التكنولوجية ف��رص��ا ال حصر ل�ه��ا ،ليس فقط
ملعالجة التأثيرات السلبية ،ولكن أيضا لخلق
تأثيرات إيجابية ،ومن خالل الرقمنة ،ومحفظة
خدماتنا املبتكرة ،سنواصل عملنا في استثمار
ال�ف��رص الكثيرة ال�ت��ي توفرها أه ��داف التنمية
امل �س �ت��دام��ة ( ،)SDGsف �ه��ذا األم ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة لنا
ّ
يشكل جزءا من بصمتنا الجينية ،وفي اآلونة
األخيرة ،على سبيل املثال ،أصبحت زين عضوًا
في مشروع اإلفصاح عن الكربون».

بث أونالين..
واحترازات صحية
● عقدت زي��ن جمعيتها العمومية العادية
في ظل الظروف االستثنائية الصعبة التي
تشهدها البالد ،متبعة توصيات وإرشادات
وزارة ال �ص �ح��ة ،وذل� ��ك ح��رص��ًا م�ن�ه��ًا على
القيام بالتزاماتها اتجاه مساهميها.
● نقلت مجموعة زي��ن جمعيتها ال�ع��ادي��ة
ب��ال �ب��ث امل �ب��اش��ر (أون �ل�اي� ��ن ع �ب��ر ال �ف �ي��دي��و)
باللغتني العربية واإلن�ك�ل�ي��زي��ة ،ملساهميها
ال� ��ذي� ��ن ل� ��م ي �ت �س��ن ل �ه��م ال� �ح� �ض ��ور ب�س�ب��ب
الظروف الصعبة الحالية.
● ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ل � �ـ «زي� � � ��ن» ك��ان��ت
أول ج�م�ع�ي��ة ي�ت��م ن�ق��ل أع�م��ال�ه��ا ع��ن ط��ري��ق
ال� �ب ��ث امل� �ب ��اش ��ر ،وه� ��ي خ �ط ��وة ق ��د ت�س��اع��د
ب�ق�ي��ة ال �ش��رك��ات أن ت �ح��ذو ح��ذوه��ا ،للقيام
بالتزاماتها اتجاه املساهمني ،في ظل هذه
األوضاع الراهنة.
● شكر الخرافي من حضر من املساهمني،
وتمنى السالمة للجميع وسط هذه الظروف
االستثنائية ،ودع��ا اهلل أن يكشف عن أهل
الكويت الغمة.
● أعرب الخرافي عن شكره وتقديره لفرق
العمل التي قامت على الترتيبات الخاصة
ألع �م��ال الجمعية ،ونقلها ع��ن ط��ري��ق البث
املباشر (أونالين).
● ف ��رق ال �ع �م��ل ف ��ي «زي � ��ن» ح��رص��ت على
توفير ك��ل االح �ت��رازات الصحية للحضور
حسب التعليمات الرسمية.
● أق��ام��ت «زي� ��ن» جمعيتها ال�ع�م��وم�ي��ة في
مبناها ب��ال�ه��واء ال�ط�ل��ق ح��رص��ا منها على
اتباع تعليمات الدولة.
● الجميع أبدى التزامًا قويًا باتباع التعليمات
الصحية والتزود بالتجهيزات الالزمة التي
وفرتها الشركة لهذا الغرض.
● ح��رص ال�خ��راف��ي على منح مهلة خمس
دق ��ائ ��ق ل�ت�ل�ق��ي أي اس �ت �ف �س��ارات محتملة
م��ن املساهمني ال��ذي��ن ك��ان��وا يتابعون البث
املباشر.

إستراتيجية رقمية
أك� � ��د ال � �خ� ��راف� ��ي أن ص� �ن ��اع ��ة االت � �ص� ��االت
تشهد ت �ح��والت هيكلية ،واالت �ج��اه بشكل
م �ت �س��ارع ن �ح��و االس �ت �ث �م��ار ف ��ي امل �ج��االت
ال��رق�م�ي��ة واألس � ��واق امل�ت�خ�ص�ص��ة ،ف�ق��د بني
بقوله ان مجموعة زي��ن تعمل على تطوير
استراتيجياتها وعملياتها التجارية ملواكبة
هذه التحوالت ،واالستفادة من فرص النمو
الهائلة التي تقدمها هذه القطاعات الناشئة.
وأض � ��اف ق��ائ�ل�ا «وف � ��ي ظ ��ل ت �ن��ام��ي ال�ط�ل��ب
َّ
التحتية للنطاق العريض عالي
على البنية
ال �س��رع��ة  -ل�ش�ب�ك��ات ال ��وص ��ول ال�لاس�ل�ك��ي
وشبكات الجيل التالي (األلياف البصرية)
 م� ��دف� ��وع ��ا ب �ن �م ��و االق � �ت � �ص� ��اد ال ��رق� �م ��ي،ش�ه��دت أس ��واق م�ج�م��وع��ة زي��ن ال�ع��دي��د من
ال�ت�ط��ورات التنظيمية ،جميعها ه��دف��ت إلى
ّ
للتحول
ت�ع��زي��ز األس ��س واألدوات ال�لازم��ة
الرقمي على مستوى الكيانات الحكومية
وم ��ؤس �س ��ات ال �ق �ط��اع ال � �خ� ��اص» .وأض� ��اف
«ف��ي ه��ذا املشهد تسعى املجموعة إل��ى أن
ُ َّ
ت�ص�ب��ح م� � ِّ
�زود خ��دم��ات ال �ب �ي��ان��ات امل�ف��ض��ل
في أس��واق الشرق األوس��ط وأفريقيا ،وهي
تعتمد ف��ي ذل��ك ع�ل��ى سلسلة م��ن ال�ح�ل��ول
ال�ت��ي ت�ت�ج��اوز ب�ه��ا ت��وق�ع��ات ال�ع�م�لاء ،حيث
ت ��واص ��ل االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ت �ح��دي��ث ال�ب�ن�ي��ة
التحتية وتطوير وترقية الشبكات (الجيلني
الرابع والخامس) ،وتكثيف جهودها لتلبية
ت��وق �ع��ات ع�م�لائ�ه��ا ب�ت��وف�ي��ر ت�ج��رب��ة ع�م�لاء
وف��ق أف�ض��ل املعايير ال�ع��امل�ي��ة ،وباعتبارها
م��زود اتصاالت رائ��د على املستوى الدولي
واإلق �ل �ي �م��ي ،ت�ع�م��ل زي ��ن ج��اه��دة ع�ل��ى منح
عمالئها قائمة واس�ع��ة م��ن ال�خ�ي��ارات التي
توفر فرصا للنمو واالزدهار».

المشغل االفتراضي
ق � ��ال ب � ��در ال� �خ ��راف ��ي ان ش ��رك ��ات م�ش�غ��ل
الشبكات االفتراضية من املمكن أن تكون
م� �س ��ان ��دة ألع � �م� ��ال ش� ��رك� ��ات االت � �ص� ��االت،
ح�ي��ث ان آل �ي��ة عملها م��رت�ب�ط��ة ب �ه��ا ،ونحن
م��ن ج��ان�ب�ن��ا ،م��ا زل�ن��ا ن ��درس خ�ي��ارات�ن��ا في
هذه الخطوة ،خصوصا أن الجهات املعنية
ق ��د م� ��ددت ف �ت��رة ال �ت �ق��دي��م ،وب �ن ��اء ع �ل��ى ما
سنتوصل إليه سنحدد خياراتنا ،علما أننا
ف��ي زي��ن بإمكاننا أن نتعاون م��ع أكثر من
مشغل.
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«األهلي المتحد»:

 3مليارات دوالر توزيعات  10سنوات
عقد البنك األهلي المتحد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية أمس ،بمقر البنك الرئيسي في مملكة البحرين ،وذلك
بحضور مساهمين يشكلون  %78.25من مجموع أسهم البنك
المصدرة.
ّ
أقرت عمومية البنك األهلي املتحد توصية مجلس
اإلدارة بتوزيع أرب��اح نقدية بنسبة  %20من قيمة
السهم اإلسمية بواقع  5.0سنتات أميركية للسهم
وب��إج��م��ال��ي ت��وزي��ع��ات  438.7مليون دوالر أميركي
ً
نقدًا عن سنة  ،2019فضال عن توزيع أسهم منحة
مجانية بنسبة  %10م��ن رأس امل���ال امل��ص��در بواقع
س��ه��م واح�����د ل��ك��ل ع���ش���رة أس���ه���م ع����ادي����ة ،ك��م��ا واف���ق
املساهمون على ترحيل مبلغ  217.7مليون دوالر
ك����أرب����اح م��س��ت��ب��ق��ة ل��ل��ع��ام امل��ق��ب��ل ت��دع��ي��م��ًا ل��ل��ق��اع��دة
ال��رأس��م��ال��ي��ة للبنك ،فيما ص��ادق��وا ك��ذل��ك ع��ل��ى ق��رار
بخفض ع��دد أع��ض��اء مجلس اإلدارة م��ن أح��د عشر
عضوًا إلى عشرة أعضاء.
وف��ور انتهاء أع��م��ال الجمعية العامة ال��ع��ادي��ة ،فقد
انعقدت الجمعية العامة غير العادية والتي وافقت
على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك
كنتيجة إلص���دار ع��دد  877.444.428سهما كأسهم
م��ن��ح��ة م��ج��ان��ي��ة ج����دي����دة ،ك���م���ا واف����ق����ت أي���ض���ا ع��ل��ى
إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى
ذات م��رت��ب��ة رأس��م��ال��ي��ة أول����ى أو ث��ان��وي��ة وت��ف��وي��ض
مجلس اإلدارة بتحديد التوقيت والسعر والشروط
األخ���رى الخاصة بهذه اإلص����دارات وبحد أقصى 4
مليارات دوالر ،وذل��ك بهدف دع��م احتياجات البنك
الرأسمالية والتمويلية.
وف��ي كلمته للمساهمني ،ق��ال رئ��ي��س مجلس إدارة

عموميته أقرت توزيع %20
نقداً و %10منحة
العثمان :تدفقات قوية
لإليرادات التشغيلية البالغة
 1.2مليار دوالر في 2019
الميزانية العمومية للبنك
أظهرت صالبة المركز المالي
ونموه المتوازن
املجموعة مشعل عبد العزيز العثمان« :إن  2019كان
سنة مثمرة وناجحة في مسيرة النمو املستمر في
حجم أع��م��ال البنك وم��ؤش��رات أدائ���ه ،وال��ت��ي ّ
توجت
ب��ص��ع��ود ص���اف���ي أرب���اح���ه إل����ى م��س��ت��وي��ات ق��ي��اس��ي��ة

مشعل العثمان

بلغت  730.5مليون دوالر ،مدفوعة بتدفقات قوية
إلي��رادات��ه التشغيلية من مختلف قطاعات وأس��واق
عمله الرئيسية وال��ت��ي وص��ل��ت إل��ى  1235.5مليون
دوالر في عام .»2019
وأش���ار العثمان إل��ى أن امل��ي��زان��ي��ة العمومية للبنك
أظهرت بدورها صالبة مركزه املالي ونموًا متوازنًا
لكل مكوناتها ،حيث تخطت املوجودات اإلجمالية
حاجز الــ  40مليار دوالر وارت��ف��ع��ت ودائ���ع العمالء
لتصل إلى  25.5مليار دوالر تم توظيفها في محفظة
ائتمانية ع��ال��ي��ة ال��ج��ودة م��ن ال��ق��روض والسلفيات
بإجمالي قيمة  20.7مليار دوالر ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
ح��رص فيه البنك على االحتفاظ بقاعدة رأسمالية

متينة من حقوق املساهمني التي بلغت  4.3مليارات
دوالر في نهاية عام .2019
وأوض������ح ال��ع��ث��م��ان أن ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج ال��ق��وي��ة تمثل
ح����ص����ادًا ن���اج���ح���ًا ل�ل�إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���ث���اب���ت���ة ال��ت��ي
ينتهجها البنك منذ تأسيسه والساعية إلى تحقيق
النمو اآلمن واملستدام عبر تنويع األعمال واألسواق
وت��وف��ي��ر خ��دم��ات مصرفية مبتكرة وت��ن��اف��س��ي��ة في
أسواقه ،كما تأتي كنتيجة لجهود البنك على مدى
ال��س��ن��وات ف��ي خ��ل��ق واس��ت��م�لاك ش��ب��ك��ة إق��ل��ي��م��ي��ة من
البنوك التابعة والشقيقة التي تخدم عمالئه وتربط
عددًا من أهم أسواق املنطقة.
وش ّ��دد العثمان على سعي البنك ملواكبة التغيرات
التقنية امل��ت��س��ارع��ة واالس��ت��ج��اب��ة ل��ت��ح��دي االب��ت��ك��ار
ال��ض��روري لتلبية تطلعات شرائح وأج��ي��ال جديدة
م���ن ال��ع��م�لاء ،ح��ي��ث ح��ق��ق ال��ب��ن��ك ق���ف���زات ن��وع��ي��ة في
م��ج��ال التحول الرقمي بتدشني ع��دد م��ن الخدمات
ال��ذك��ي��ة ال���رائ���دة وت��وف��ي��ره��ا ع��ب��ر مختلف امل��ن��ص��ات
ووسائل التواصل واالتصال الحديثة.
وب��م��ن��اس��ب��ة اح���ت���ف���ال ال���ب���ن���ك ه�����ذا ال����ع����ام ب���ال���ذك���رى
ال���ع���ش���ري���ن ل��ت��أس��ي��س��ه وان���ط�ل�اق���ة م���س���ي���رة ت��وس��ع��ه
اإلق��ل��ي��م��ي ،ف��ق��د أع���رب ال��ع��ث��م��ان ع��ن عميق االرت��ي��اح
واالع����ت����زاز ب��م��ا ب��ل��غ��ه ال��ب��ن��ك م���ن م��رك��ز م��ال��ي راس���خ
وم�����ت��ي��ن م������ن ح����ي����ث ح����ج����م األص�����������ول وم���س���ت���وي���ات
ال��س��ي��ول��ة وامل��ل�اءة ال��رأس��م��ال��ي��ة وال��ت��ي انعكست في
النمو التصاعدي لصافي ربحيته سنة بعد أخرى
وف��ي تحقيقه لعوائد وت��وزي��ع��ات نقدية ملساهميه
ت����ج����اوزت  3م���ل���ي���ارات دوالر ف���ي ال���س���ن���وات ال��ع��ش��ر
األخ��ي��رة ،وه��ي إن��ج��ازات ل��م تكن لتتحقق دون دعم
مساهميه وثقة عمالئه وإدارته العليا وفريق العمل
وجهودهم املتفانية طيلة السنوات املاضية.

خدمة المنازل تنقذ الصالونات!
مع تزايد اإلجراءات االحترازية والوقائية
تجنباً النتقال عدوى فيروس كورونا
المستجد «كوفيد  ،»19 -التي طالت جميع
األماكن العامة والخاصة في البالد ،من
بينها الصالونات النسائية والرجالية معاً،
تحولت بوصلة العمل من مقار تلك
الصالونات إلى المنازل حسب الطلب،
لتنقذهم من غياهب الخسائر ،وبات
أصحاب الصالونات النسائية تحديداً ينتظرون
االتصاالت الهاتفية ،إلى جانب قيامهم
باإلعالنات الترويجية على مواقع التواصل
االجتماعي لتقديم خدماتهم على نحو
يواكب التطورات الراهنة من خالل أطقم
العاملين المؤهلين بالنواحي التعقيمية
وزيادة درجة تعقيم األدوات المستخدمة
لمضاهاة تعليمات وزارة الصحة ومنظمة
الصحة العالمية.

األسعار ستشهد
ً
تغييرا عن ذي قبل بعد
قرارات اإلغالق

 730.5مليون دوالر
صافي األرباح
 438.7مليون دوالر
توزيعات 2019
 40مليار دوالر
الموجودات اإلجمالية
 25.5مليار دوالر
ودائع العمالء
 4.3مليارات دوالر
حقوق المساهمين

استكماال لصفقة االستحواذ

«بيتك» يعلن مواعيد تلقي
استمارات قبول مساهمي «المتحد»
ً
استكماال لإلفصاحات السابقة الخاصة
ب���ع���رض االس����ت����ح����واذ امل����ق����دم م����ن ب��ي��ت��ك
ل�ل�اس���ت���ح���واذ ع���ل���ى  %100م����ن األس���ه���م
ال������ص������ادرة وامل����دف����وع����ة ل��ل��ب��ن��ك األه���ل���ي
املتحد  -ش.م.ب (البنك األه��ل��ي املتحد
 ال���ب���ح���ري���ن) ،وت��رت��ي��ب��ًا ع��ل��ى تعليماتال����ج����ه����ات ال����رس����م����ي����ة ب�����دول�����ة ال���ك���وي���ت
بتعطيل األعمال حتى تاريخ  26مارس
 ،2020أع���ل���ن «ب��ي��ت��ك» مل��س��اه��م��ي ال��ب��ن��ك
املتحد  -البحرين أنه سوف يجري تلقي

اس��ت��م��ارات القبول ف��ي مملكة البحرين
بدءًا من يوم الخميس  26مارس ،2020
كما هو مقرر في مستند العرض ،وفي
دول����ة ال��ك��وي��ت ب����دءًا م���ن ي����وم األح����د 29
مارس .2020
وق��ال «بيتك» ان��ه س��وف يستمر تنفيذ
ال������ع������رض وف�����ق�����ًا ل����ل����ج����دول امل����ع����ل����ن ف��ي
مستند العرض ،كما سيقوم باالفصاح
واإلع�لان إذا طرأ أي تعديل أو مراجعة
للجدول الزمني للعرض.

«كامكو» تبيع  %9.6من حصتها

دينا حسان
تأتي خدمة املنازل للسيدات في مسعى من جانب أصحاب
ال��ص��ال��ون��ات لتقليل ح��ج��م ال��خ��س��ائ��ر امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى إغ�لاق
ص��ال��ون��ات��ه��م ،وف���ي ال���وق���ت ع��ي��ن��ه ال��ق��ي��ام بتشغيل ع���دد من
ال��ع��ام��ل�ين ل��دي��ه��م ع���وض���ًا ع���ن ت��س��ري��ح��ه��م أو م��ك��وث��ه��م في
البيت خ�لال فترة اإلج���راءات وال��ق��رارات الحكومية الطارئة
واملرتبطة بتعليمات وزارة الصحة إل��ى ح�ين إش��ع��ار آخ��ر،
وتتباين األس��ع��ار املقدمة للمنازل من صالون آلخ��ر ،حيث
تغيرت عن ذي قبل بعد ق��رار إغ�لاق الصالونات .ويبدو أن
الخطوات نفسها تتبعها الصالونات الرجالية أيضًا.
وك�����ان م��ج��ل��س ال��������وزراء أص�����در ح���زم���ة إج��������راءات اح���ت���رازي���ة
للسيطرة على عدم تفشي فيروس كورونا املستجد ،والتي
تضمنت إغالق الصالونات الرجالية والنسائية اعتبارًا من
منتصف الشهر الجاري ،وأيضًا إغالق املجمعات التجارية
ومراكز التسوق واألسواق العامة باستثناء منافذ بيع املواد
التموينية والغذائية.
ب����دوره����ا ،ت���ق���ول ص��اح��ب��ة إح�����دى ال���ص���ال���ون���ات ال��ن��س��ائ��ي��ة لـ
سبقلا« :منذ بداية اإلعالن عن بدء انتشار فيروس كورونا
في الكويت وإصابة العديد به ،وقبل قرار إغالق الصالونات،
كنا قد اعتمدنا طرقًا وقائية بشكل أكبر من املعتاد ،حيث
أص��ب��ح محلول ال��ك��ح��ول م��وج��ودا ف��ي ك��ل م��ك��ان بالصالون،
كما أن ال��ع��ام�لات ك��ن يرتدين الكمامات وال��ق��ف��ازات الطبية
ط��وال فترة عملهن ،م��ع غسل اليدين قبل وبعد العمل ،أيا
ُ
كان نوعه» ،إلى أن طبق القرار اضطررنا لتقديم خدماتنا -
على أكمل وجه  -للمنازل كما لو كانت داخل الصالون نفسه
بأفضل طرق الوقاية والتعقيم من عامالت وأدوات ُمعقمة.
وأضافت« :كل األدوات املعدنية املستخدمة في السابق كان
ي��ت��م تعقيمها ف��ي ج��ه��از خ���اص ب��ه��ا ،اآلن أص��ب��ح التعقيم
باملطهر وإدخالها في جهاز التعقيم الكهربائي ثم تطهيرها
م��رة أخ���رى باملطهر قبل استخدامها ل��ل��زب��ون ،وال يقتصر
التطهير لألدوات املعدنية فقط ،بل املناشف أيضا الصغيرة
والكبيرة تغسل جيدًا وتعقم هي األخ��رى في جهاز حراري
وت��س��ت��خ��رج ب��اس��ت��خ��دام أداة تشبه «ال��ك��م��اش��ة» وتسليمها
ليد الزبونة مباشرة ،وق��د يتوافر ل��دى غالبيتهن أدواتهن
ال���خ���اص���ة داخ������ل ب��ي��وت��ه��ن وب���ال���ت���ال���ي ن��س��ت��خ��دم��ه��ا ح��س��ب
رغبتهن».
واستطردت بالقول :في األيام العادية كان كثير من السيدات
يحضرن أدوات��ه��ن الخاصة بها س��واء أدوات ق��ص األظافر
«بدكير ومنكير» أو املقص الخاص بقص الشعر وفرشاتهن،
كذلك مناشف خاصة بهن ،لكن الغالبية العظمى من رواد
الصالونات كن يستخدمن أدوات الصالون ،أما اآلن فحدث
ال��ع��ك��س وأص���ب���ح ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م���ن ال���س���ي���دات يجلنب
أدواتهن ويبتعدن عن استخدام أدوات الصالون حتى وإن
كانت طالء أظافر.
م��ن جهتها ،قالت م��دي��رة ص��ال��ون :م��ن املعتاد أن يبلغ عدد
السيدات الالتي يترددن على الصالونات في اليوم الواحد
ما بني  50 - 30سيدة يوميًا ،ويتزايد العدد أكثر من الضعف
خ�ل�ال امل��ن��اس��ب��ات واألع���ي���اد ،أم���ا اآلن ف��م��ن امل��م��ك��ن أن يصل

مؤشرات وأرقام

في شركات الغرض الخاص
ق�����ال�����ت ش�����رك�����ة ك����ام����ك����و ل�ل�اس���ت���ث���م���ار
إن���ه���ا ق���ام���ت ب���ال���ت���خ���ارج ال���ج���زئ���ي م��ن
م���س���اه���م���ت���ه���ا ف������ي ب����ع����ض ال����ش����رك����ات
ذات ال���غ���رض ال���خ���اص («ال���ش���رك���ات»)
واملؤسسة خ��ارج دول��ة الكويت ،حيث
ق����ام����ت ب���ب���ي���ع م����ا ن��س��ب��ت��ه  %9.61م��ن
حصتها ف��ي تلك ال��ش��رك��ات ،بإجمالي
م��ب��ل��غ  9.65م�لاي�ين دوالر ت��ق��ري��ب��ًا (م��ا
ي���ع���ادل  2.98م��ل��ي��ون دي���ن���ار ت��ق��ري��ب��ًا)،
وأض������اف������ت ف������ي إف������ص������اح ل���ل���ب���ورص���ة:

ميزانية خاصة للمطهرات
وأجهزة التعقيم الكهربائي
والكمامات والقفازات
الغالبية العظمى من الزبائن
باتوا يستخدمون أدواتهم
الشخصية
الحد األقصى إلى  20زبونة في أيام وسط األسبوع ،ويكثر
العدد قليال في نهاية األس��ب��وع خاصة ي��وم الجمعة ،األمر
الذي يقلل حجم أرباح الصالونات ولكنها ال تصل إلى حد
ال��خ��س��ارة ،فيما تنخفض تلك األع���داد وتهبط بشكل كبير
في الحالة الراهنة التي نمر بها (الخدمة املنزلية) ،بالنظر
إل���ى اإلج������راءات وال��ت��ح��ذي��رات ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ت��ش��دد على
التزام جميع املواطنني واملقيمني بعدم الخروج من املنزل إال
للضرورة القصوى ،وبالتالي انخفضت معدالت الزيارات
العائلية وغ��ي��ره��ا إل��ى ح��دوده��ا ال��دن��ي��ا ب��داع��ي ال��خ��وف من
ان��ش��ار ال��ف��ي��روس ،وال��ت��ي ك��ان��ت تتطلب امل��زي��د م��ن االهتمام
الشخصي لدى النساء.
وتضيف :على الرغم من ذلك فإننا نسعى إلى تقديم خدمات
بشكل يحفز امل��رأة الكويتية واملقيمة لإلقبال على خدمات
ال��ص��ال��ون داخ���ل امل��ن��زل وم��ن دون ع��ن��اء ،وب��إم��ك��ان��ات ال تقل
أه��م��ي��ة ع��م��ا ك���ان ُي��ع��م��ل ب���ه داخ����ل ال��ص��ال��ون ن��ف��س��ه ،ورب��م��ا
أفضل بكثير ،بعد األخذ في االعتبار املحاذير والضروريات
الصحية والوقائية.

الطلبات المنزلية..
قديمة!
وذك� ��رت أن ال�ط�ل�ب��ات امل�ن��زل�ي��ة م �ت �ع��ارف ع�ل�ي�ه��ا من
قبل األزم��ة الحالية ،ففي األي��ام العادية ،يكون طلب
عامالت الصالون للمجيء إل��ى بيوت الزبائن نوعا
من أنواع الرفاهية ،أو إذا كانت «الزبونة» مريضة ،أو
أن الظروف ال تتيح لها املجيء إلى الصالون ،وكانت
نسبة طلب العامالت في املنازل تتراوح ما بني 20
و 30في املئة ،وأسعارها أكثر من أسعار الصالون
بحوالي  3 - 2دنانير على العمل الواحد وربما تزيد
ً
إلى أكثر من ذلك من صالون إلى آخر ،فضال عن أن
نسبة الطلب للمنازل تغيرت وباتت  100في املئة بعد
قرار إغالق الصالونات.

مزايا عيد األم
تشرح صاحبة أحد الصالونات أنه على الرغم من
أن هذه الفترة تعتبر أزم��ة بالنسبة إلى الصالونات
في ما يخص تراجع حجم أرباحها ،بل الدخول في
غياهب الخسائر م��ع إغ�لاق ال�ص��ال��ون ،ف��إن أسعار
األع �م��ال ال�ت��ي تقدمها ال�ص��ال��ون��ات ل��م تتغير كثيرًا
للخدمات املنزلية ،إذ إن البعض مستمر على النهج
ذاته ،غير أن الغالبية تقوم بعمل عروض على أعمالها
وخدماتها املختلفة وامل��زاي��ا التي يمكن أن تقدمها،
خصوصا مع قرب عيد األم ،فمثال في السابق كان
كل  5أعمال بـ  5دنانير ،أو كل  10أعمال بـ  10دنانير
مع عملني مجانًا ،أو خصومات على صبغات الشعر
والسيشوار وكريمات الشعر.

يبلغ التأثير على قائمة امل��رك��ز املالي
املجمعة لشركة كامكو انخفاضا في
أص���ول���ه���ا ب��م��ب��ل��غ  9.65م�ل�اي�ي�ن دوالر
تقريبًا (م��ا ي��ع��ادل  2.98مليون دينار
ت��ق��ري��ب��ًا) ،وان��خ��ف��اض��ا ف���ي ال��ت��زام��ات��ه��ا
ب��ذات املبلغ ،ول��م يترتب على الصفقة
أي أث����ر ج���وه���ري ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال��دخ��ل
ل���ل���ش���رك���ة ،وس����ي����ج����ري ت��س��ج��ي��ل األث����ر
الناتج عن التخارج في البيانات املالية
املرحلية كما في  31مارس .2020

من إيجار شهر

«الكويتية لالستثمار» تعفي
المستأجرين في سوق المناخ
أع���ل���ن رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة ال��ش��رك��ة
الكويتية لالستثمار د .يوسف العلي
عن إعفاء املستأجرين في محال مبنى
سوق املناخ من سداد األجرة الشهرية
مدة شهر.
وق�����ال ال��ع��ل��ي ف���ي ب���ي���ان أم�����س :إن ه��ذه
ال����خ����ط����وة ت�����أت�����ي دع�����م�����ًا م������ن ال���ش���رك���ة
للمستثمرين املستأجرين بمبنى سوق
املناخ في ض��وء ال��ظ��روف االستثنائية
الراهنة التي تمر بها ال��ب�لاد ،ال سيما
ب��ع��د ص����دور ق����رار م��ج��ل��س ال������وزراء في
 14م���ارس ال��ج��اري ب��إغ�لاق املجمعات
ال�����ت�����ج�����اري�����ة وغ�����ي�����ره�����ا م������ن األس����������واق
ً
واملطاعم واملقاهي ،امتثاال لإلجراء ات
االح���ت���رازي���ة وال���وق���ائ���ي���ة ال���ت���ي ق��ررت��ه��ا
الحكومة في مواجهة فيروس كورونا يوسف العلي
املستجد «كوفيد .»19 -
العاملني بالشركة ،نظرًا لهذه الظروف
وأض�����اف ال��ع��ل��ي أن ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة املؤقتة.
لالستثمار ت��ق��وم بمواكبة اإلج����راء ات واخ��ت��ت��م ال��ع��ل��ي ال��ت��ص��ري��ح «ب��ال��ت��ض��رع
ال���وق���ائ���ي���ة ال���ت���ي ن���ص���ت ع��ل��ي��ه��ا وزارة إل�����ى امل����ول����ى ع����ز وج�����ل ب�����أن ي������زول ه���ذا
ال���ص���ح���ة وم��ن��ظ��م��ة ال���ص���ح���ة ال��ع��امل��ي��ة ،ال�����وب�����اء م����ن ب��ل�ادن����ا وب���ل���اد امل��س��ل��م�ين
ب���ت���وف���ي���ر ج���م���ي���ع األدوات ال���وق���ائ���ي���ة وال���ع���ال���م أج����م����ع ،وأن ي���ع���ود ال��ن��ش��اط
للموظفني وأج���ه���زة امل��س��ح ،ك��م��ا تتبع االقتصادي والتجاري إلى ما كان عليه
قرارات مجلس الوزراء بتخفيض أعداد وأفضل».
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أحد المستثمرين األكثر تأثيراً في العالم:

الفيروس التاجي يهدد:

أزمة الديون العالمية
إلى االنفجار!

الخروج من انكماش «كورونا»
ِّ
متغير
يدفعنا إلى عالم
إيمان عطية

اآلثار االقتصادية الشديدة تدفع االقتصاد العالمي إلى الركود

أص�ب�ح��ت أزم ��ة ف �ي��روس «ك��وف�ي��د  »19 -وال�ت�ك��ال�ي��ف
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ن��ات �ج��ة ع �ن �ه��ا ه ��ي ال �ش �غ��ل ال �ش��اغ��ل
ل�ل�ج�م�ي��ع .ح �ت��ى إذا ت ��م اح� �ت ��واء األث � ��ر االق �ت �ص��ادي
للوباء ،فسوف يكون ق��د مهد بالفعل الطريق أم��ام
انهيار االقتصادات القائمة على الديون ،خصوصًا
االق� �ت� �ص ��ادات اآلس� �ي ��وي ��ة ال �ن��ام �ي��ة ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ف��ي
الصفوف األمامية ملواجهة املرض.
ول�ل�أزم ��ة ال �ع��دي��د م��ن اآلث� ��ار االق �ت �ص��ادي��ة ال�ش��دي��دة
ال �ف��وري��ة ال�ت��ي يمكنها دف��ع االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي إل��ى
ال��رك��ود .فتعطل سالسل ال�ت��وري��د ،وإغ�ل�اق املصانع
ووض � ��ع م �ن��اط��ق ب��أك �م �ل �ه��ا ت �ح��ت ال �ح �ج��ر ال�ص�ح��ي
وم �ك��اف �ح��ة ع ��دد م �ت��زاي��د م ��ن ال �ع �م��ال ل�ت��وف�ي��ر سبل
ال� �ع � �ي ��ش ،ك �ل �ه��ا ت� � �ط � ��ورات س � �ت � ��ؤدي إل� � ��ى خ �س��ائ��ر
اقتصادية متزايدة.
فاالقتصاد العاملي الذي يعاني بالفعل من تناقص
الطلب (نتيجة ل�ت��راك��م ال �ث��روات وع��دم امل �س��اواة في
م �س �ت��وي��ات ال ��دخ ��ول) أص �ب��ح اآلن ع��رض��ة ل�ص��دم��ة
ضخمة من جانب العرض.
وم ��ن ال�ن�ت��ائ��ج األخ� ��رى امل�ح�ت�م�ل��ة ل �ل��وب��اء ،وال �ت��ي لم
ندركها بعد ولكنها أكثر أهمية هي الهشاشة املالية،
وال�ت��ي تعني احتمالية ح��دوث أزم��ة دي��ون أو حتى
انهيار مالي على مستوى أوسع.
ب�ع��د اح �ت��واء آث ��ار ال��وب��اء س�ت�ع��ود س�لاس��ل ال�ت��وري��د
للعمل ،وسيعود الناس إلى حياتهم الطبيعية ،آملني
ف��ي تعويض ال��دخ��ول ال�ت��ي ف�ق��دوه��ا بسبب ال��وب��اء،
ً
ولكن االنتعاش االقتصادي الحقيقي سيكون مكبال
بأزمات مالية وأزمات ديون عالقة لم يتم حلها.

األزمة الحقيقية
ال �ه �ش��اش��ة امل��ال �ي��ة ال �ت ��ي ت �ع��ان��ي م �ن �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م��ن
االقتصادات اليوم تسبق بكثير «كوفيد  .»19 -فإذا
ن�ظ��رن��ا إل��ى ال�ك��م ال�ه��ائ��ل م��ن ال��دي��ون امل�ت��راك�م��ة على
ال��دول النامية واملتقدمة على حد س��واء منذ األزم��ة
املالية العاملية ف��ي  ،2008فسنجد أن��ه م��ن ال��واض��ح
قابلية استقرار تلك االقتصادات للتزعزع حتى من
أحداث تبدو بسيطة.
وإل ��ى وق��ت ق��ري��ب ك��ان��ت االرت �ف��اع��ات ال�ت��ي شهدتها
أسعار األص��ول تخفي م��دى ارت�ف��اع مستوى الدين.
ولكن في ظل الخوف ال��ذي يعتري األس��واق اآلن لن
ً
تستمر فقاعة األصول طويال .فمن دون تدخل الدول

فقاعة األصول لن تستمر
طويالً في ظل الخوف الذي
يعتري األسواق
ديون الشركات غير المالية
تصل إلى ثالثة أرباع ديون
البلدان النامية
بإجراءات وسياسات صارمة لن تنكمش الديون من
تلقاء نفسها.
ف ��ي ع � ��ام  ،2018ب �ل��غ إج �م ��ال ��ي ال� ��دي� ��ون (ال �خ��اص��ة
والعامة واملحلية والخارجية) لدى البلدان النامية
م��ا ي�س��اوي تقريبًا ضعف الناتج املحلي اإلجمالي
املشترك ،وهو أعلى مستوى لها على اإلطالق.
وم ��ا ي�ث�ي��ر ال �ق �ل��ق ب�ش�ك��ل خ ��اص ه ��و ح �ج��م ال��دي��ون
ال�خ��اص��ة ب��ال�ش��رك��ات غ�ي��ر امل��ال�ي��ة وال �ت��ي ت�ص��ل اآلن
إلى ما يقرب من ثالثة أرب��اع إجمالي دي��ون البلدان
النامية (وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة مع نظريتها
لدى االقتصادات املتقدمة).
األس � ��واق اآلس �ي��وي��ة ض�ع�ي�ف��ة ب ��األس ��اس ح �ت��ى قبل
األزم� � � ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ،وذل � � ��ك ن �ت �ي �ج��ة ه� ��وام� ��ش ال ��رب ��ح
املنخفضة ،وم�س�ت��وى امل�خ��اط��ر امل��رت�ف��ع ،واالع�ت�م��اد
املفرط على البنوك ونظام الظل املصرفي على حد
سواء ،وهي مشكلة ظهرت بالفعل في الهند.
واألسوأ من ذلك ،فإن حصة الديون األكبر متمركزة
ل ��دى ش��رك��ات ال �ط��اق��ة وال�ص�ن��اع��ة وامل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة،
وجميعها تتأثر بمستويات اإلنتاج ،خصوصًا مع
االنخفاض األخير في أسعار النفط.
وال ي �م �ك��ن ح ��ل ت �ل��ك امل �ش �ك�ل�ات ب ��االع �ت �م ��اد ع�ل��ى
سياسات فردية ،بل يحتاج املجتمع العاملي أكثر
من أي وقت مضى إلى تجميع القوى في مواجهة
اآلثار االقتصادية لكورونا( .بروجكت سنديكيت،
أرقام)

هونغ كونغ وسنغافورة في المركز األول

أغلى المدن في تكلفة
ً
عالميا
المعيشة

َّ
ح��ذر محمد ال�ع��ري��ان ،كبير املستشارين
االق �ت �ص��ادي�ي�ن ف ��ي ش��رك��ة أل �ي��ان��ز م ��ن أن
الشركات واألعمال ستخرج من تداعيات
فيروس كورونا الى عالم مختلف تمامًا.
وق ��ال ال �ع��ري��ان ،أح��د املستثمرين األك�ث��ر
ت��أث�ي��را ف��ي ال�ع��ال��م ف��ي مقابلة م��ع محطة
«اي ب��ي س ��ي»« :إن م�ج�ل��س االح�ت�ي��اط��ي
االت�ح��ادي أه��در ج��زءا كبيرا من ترسانة
س �ي��اس �ت��ه ال �ن �ق��دي��ة مل �ح��ارب��ة ال �ت��داع �ي��ات
االق�ت�ص��ادي��ة لفيروس ك��ورون��ا م��ن خالل
ال �ق �ي ��ام ب� ��األم� ��ور ب �ش �ك��ل ع �ك �س��ي ،ه �ن��اك
م �ش �ك �ل��ة ف� ��ي ك� ��ل م� ��ا ف �ع �ل��ه االح �ت �ي��اط��ي
ال �ف��درال��ي وم��ا ل��م يفعله .ونتيجة ل��ذل��ك،
رأينا بوضوح ما حدث في تداول العقود
اآلجلة».
وكانت العقود اآلجلة لألسهم األميركية
ان�خ�ف �ض��ت ص �ب��اح االث �ن�ي�ن ب�ن�س�ب��ة ،%5
على الرغم من إعالن املجلس االحتياطي
ال� �ف ��درال ��ي االس �ت �ث �ن��ائ��ي ي� ��وم األح � ��د ع��ن
حملة تحفيز نقدي ضخمة وخفض سعر
الفائدة إلى الصفر.

إخفاقات السوق
ت �ح��دث ال �ع��ري��ان ع ��ن إخ �ف��اق��ات ال �س��وق،
ق��ائ�لا« :ك��ان يجب أن ن�ك��ون أك�ث��ر تركيزا
على مجاالت إخفاقات السوق ،ثم نتبعها
بخفض أسعار الفائدة بشكل عام عندما
يكون لذلك تأثير» ،مشيرا الى أن خفض
أس�ع��ار ال�ف��ائ��دة وج�ع��ل ال�ق��روض أرخ��ص
تكلفة ل��ن ي�غ� ّ�ي��را م��ن س�ل��وك االن �ف��اق عند
املستهلكني الذين ال يغادرون منازلهم.
وأضاف« :سنخرج من االنكماش الناجم
ع��ن ف �ي��روس ك ��ورون ��ا إل ��ى ع��ال��م م�ت�غ� ّ�ي��ر،
وس� �ن� �ع� �ي ��د ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ع� ��ومل� ��ة س�ل�اس��ل
ال�ع��رض والطلب ،ألنها ليست مرنة بما
يكفي للعالم الذي نعيش فيه .وسنقوم،
ل�ل�أس ��ف ،ب ��اس �ت �خ ��دام ع � ��دد م �ت ��زاي ��د م��ن
األدوات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة واالس �ت �ث �م��اري��ة
كسالح».
وك� ��ان� ��ت م � �ع� ��دالت االق� � �ت � ��راض ف� ��ي أدن� ��ى
م �س �ت��وي��ات �ه��ا ال �ق �ي��اس �ي��ة ق �ب��ل أن ت�ص��ل
ع � ��دوى ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا ال� ��ى ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة؛ إذ خ�ف��ض مجلس االح�ت�ي��اط��ي
سعر الفائدة النقدية إل��ى أدن��ى مستوى
تاريخي ،بنسبة  %0.75في أكتوبر.
وي �ق��ول ال �ع��ري��ان« :إن تخفيضات البنك
امل��رك��زي وح��ده��ا ل��ن ت�س��اع��د االق �ت �ص��اد،
ف��اذا ك��ان ب��اإلم�ك��ان إع ��ادة تمويل الرهن
العقاري بسعر أقل ،والحصول على قرض
بتكلفة أق��ل ،فإنك لن تسافر ول��ن تشارك

تخفيضات البنك المركزي وحدها لن تساعد االقتصاد

خفض أسعار الفائدة
لن يغ ِّير من سلوك
اإلنفاق عند
المستهلكين
عولمة سالسل
العرض والطلب ليست
مرنة للعالم الذي
نعيش فيه
منع تحوُّ ل مشكلة
السيولة إلى مشكلة
مالءة مالية ..بأي ثمن

الفترة االستثنائية للمستثمرين
أوضح العريان أن املستثمرين استفادوا من فترة استثنائية من ضخ السيولة،
وهو أمر ليس طبيعيا ،وال ينطبق ذلك على القطاعات فقط ،بل ينطبق على
األسواق ككل ،وأشار إلى أن ثالثة أشياء حدثت في عام  2019ال تحدث عادة
معا ،ما أدى باملستثمرين الى الوقوع في فخ الشعور بالرضا عن الذات.

أو ً
ال :حصل المستثمرون على عوائد ضخمة على أصولهم
التي تتسم بالمخاطر ،بما في ذلك أسواق األسهم.
ً
ثانيا :جنى المستثمرون األموال من األصول الخالية من
المخاطر ،مثل السندات.
ً
ّ
التقلب.
ثالثا :حدث هذا كله في سياق حالة من عدم
ت� �ت� �ع � ّ�رض ل �ض �غ��وط ال � �س� ��وق ،وي �ض �ي��ف
«البنوك املركزية في جميع أنحاء العالم
ت�ح�ت��اج ال�ن�ظ��ر ف��ي امل �ج��االت ال�ت��ي يوجد
فيها خطر تعطيل السوق ومعالجتها».

توقف اقتصادي
في النطاق الكامل للنشاط االقتصادي،
ألن امل�س��أل��ة اآلن ليست مسألة ق ��درة ،بل
م�س��أل��ة رغ �ب��ة .تغيير أس �ع��ار ال�ف��ائ��دة لن
ّ
يغير رغبتنا في االن�خ��راط في األنشطة
املختلفة».
وي �ع �ت �ق��د ال �ع ��ري ��ان أن ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة
بحاجة إلى توجيه تركيزها الى املجاالت
امل �ع� ّ�رض��ة ل�ل�خ�ط��ر ،فالتسهيل ال�ك�م��ي له
ه��دف مختلف ،ف�ه��و ي�ض��خ ال�س�ي��ول��ة في
األس � � � ��واق وي� �س ��اع ��د ف� ��ي م � �ج� ��االت ال �ت��ي

بعد إعالن كثير من شركات الطيران عن
وقف جميع الرحالت الدولية ،األمر الذي
ي �ع� ّ�رض آالف ال��وظ��ائ��ف ل�ل�خ�ط��ر ،أصبح
األث��ر االقتصادي ألزم��ة فيروس كورونا
أك �ث��ر وض ��وح ��ا ،ووف � ��ق ال �ع ��ري ��ان «ن�ح��ن
اآلن في خضم توقف اقتصادي مفاجئ
وضخم».
وب� �ش ��أن امل ��وج ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال �ف��وض��ى
االق�ت�ص��ادي��ة ،ي�ق��ول ال�ع��ري��ان« :ه��ذا األم��ر
يحدث عادة في الدول الهشة والضعيفة،

وال ي �ح��دث ع�ل��ى ن �ط��اق االق �ت �ص��اد ك�ك��ل،
وبالتأكيد ليس في جميع أنحاء العالم.
لكن ه��ذا هو ما يحدث اآلن» .ونظرا الى
أن ال �ش��رك��ات ت��واج��ه ت�ك��ال�ي��ف م�س�ت�م��رة،
م��ع القليل م��ن التدفق ال�ن�ق��دي ،يمكن أن
ت �ت �ح� ّ�ول م�ش�ك�ل��ة ال �س �ي��ول��ة ب �س��رع��ة إل��ى
م �ش �ك �ل��ة م �ل ��اءة م ��ال� �ي ��ة ،وه � ��و م ��ا ي��دع��و
ّ
العريان الحكومات الى تجنبه بأي ثمن.
وبينما تتصارع الحكومات حول كيفية
منع حدوث ذلك ،قال العريان إن الشركات
يمكن أن تتوقع أن تبدو مختلفة تماما
عندما يصبح فيروس كورونا ج��زءًا من
ال �ت��اري��خ ،ف�ك�م��ا ي �ق��ول س �ت �ب��دأ ال �ش��رك��ات
في التفكير بشكل مختلف حول الكفاءة
والفعالية والتكلفة والنهج املناسب في
الوقت املناسب.

نتيجة هبوط أسواق األسهم

االستشارات المالية
في أميركا أمام المجهول
حسام علم الدين

ت� �ش ��ارك ��ت ك� ��ل م� ��ن أوس � ��اك � ��ا وه� ��ون� ��غ ك��ون��غ
وس �ن �غ��اف��ورة امل��رك��ز األول ك��أغ �ل��ى امل� ��دن من
حيث تكاليف املعيشة على مستوى العالم
وفقًا لتقرير وحدة االستخبارات االقتصادية.
ويتم إجراء املسح نصف السنوي الذي يقيم
تكاليف أكثر من  160سلعة وخدمة في 133
مدينة حول العالم منذ أكثر من  30عامًا.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن��ه ت��م رص��د امل�س��ح العاملي
ل �ت �ك��ال �ي��ف امل �ع �ي �ش��ة ف ��ي ن��وف �م �ب��ر م ��ن ال �ع��ام

امل��اض��ي ،أي قبل انتشار فيروس «ك��ورون��ا»،
لذلك قد تتغير النتائج كليًا في املسح التالي.
وق ��د ي�ت�غ�ي��ر ال �ت��رت �ي��ب ب �ع��د ال �ت��أث �ي��ر ال�ك��ام��ل
لوباء «ك��ورون��ا» ،إذ من أح��د التوقعات التي
وضعتها وحدة «اإليكونوميست» ،أن تصبح
املدن التي تعتمد على السياحة في جزء كبير
م��ن دخلها أرخ��ص م��ن حيث تكلفة املعيشة
م��ع انكماش اقتصاداتها وت��راج��ع األس�ع��ار.
(أرقام)

الترتيب

الدولة

01

سنغافورة

01

أوساكا

01

هونغ كونغ

04

نيويورك

05

زيورخ

05

باريس

ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة ب �ل��وم �ب �ي��رغ أن ه� �ب ��وط أس � � ��واق األس �ه��م
األميركية بسبب تفشي فيروس «كورونا» وضع صناعة
االستشارات املالية في منطقة مجهولة وغامضة ،بشكل
أع�م��ق ممن ع��اش��وا تجربة ي��وم االث�ن�ين األس ��ود ل �ـ«وول
ستريت» في  1987وفقاعة اإلنترنت في  2000واألزم��ة
املالية العاملية في .2008
وق��ال��ت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» ف��ي ت�ق��ري��ر إن ه ��ؤالء املستشارين
املاليني يضعون أنفسهم في الخطوط األمامية إلرشاد
عمالئهم في فهم أداء األسهم املؤلم في الفترة الحالية،
ونقلت عن سوزان كابالن مستشارة استثمار أسهم في
شركة «نيوتن»« :إن متوسط حساب زبائنها لالستثمار
في األسهم يبلغ  3.5ماليني دوالر ،وقد تبلغ أحيانا من
 10الى  12مليون دوالر لبعض الزبائن».
واض��اف��ت ك��اب�لان« :م��ا أف�ع�ل��ه اآلن ه��و م�ن��ع ال��زب��ائ��ن من
ش ��راء األس �ه��م بسبب األزم ��ة ال�ح��ال�ي��ة ،رغ��م أن األس�ع��ار
حاليا تبدو مغرية إال أنني أطلب منهم االنتظار ملزيد
من اليقني قبل الشراء ،وال أعتقد أن التقلبات ستنتهي
بانتهاء فيروس كورونا بل قد تمتد لوقت أطول».
من جهتها ،قالت كريستني ماكينا مستشارة في شركة
«دارو» إلدارة ال�ث��روات في بوسطن والتي تدير ث��روات
ب �ـ 200مليون دوالر« :إن متوسط ح�س��اب عمالئها هو
 1.6م�ل�ي��ون دوالر ،وم�ع�ظ��م امل�س�ت�ث�م��ري��ن ي �س��أل��ون ذات
األسئلة :هل هناك أي شيء يجب أن نفعله اآلن؟ هل نحن
قريبون من القاع في سوق األسهم؟ هل ما زال َّ
علي دفع
أموال إضافية في السوق؟ إال أننا ننصحهم اآلن بأخذ
إجازة من السوق ومتابعته فقط عن بعد وهذا أفضل ما
يمكنهم القيام به».

قلق وخوف
من جهته ،أشار ليون البريك كبير مسؤولي استثمارات
األس �ه��م ف��ي «س�ي�ك��وي��ا -أوه ��اي ��و» ال ��ى أن ال�ش��رك��ة تدير
استثمارات بنحو  4.2م�ل�ي��ارات دوالر ،ويبلغ متوسط
رصيد حساب عمالئها مليون دوالر ،موضحا أن نصف
امل�ك��امل��ات ال�ت��ي يتلقاها م��ن زب��ائ�ن��ه يسألونه ع��ن فرص
الشراء ،والنصف اآلخر يبدي قلقه رغم أنهم لم يبيعوا
أسهمهم بعد ،إال أنني أنصحهم جميعا باالنتظار قليال
اآلن .وأض ��اف الب��ري��ك« :إن ال �خ��وف ال�ن��ات��ج ع��ن األزم��ة
الحالية مختلف تماما ع��ن األزم��ة ف��ي  ،2008ألن القلق

إرشاد العمالء على فهم أداء األسهم المؤلم في الفترة الحالية

منع الزبائن من شراء األسهم
بسبب األزمة الحالية
األسعار تبدو مغرية لكن التقلبات
لن تنتهي بانتهاء الفيروس
الخوف الناتج عن األزمة
الحالية مختلف تماما ً
عن أزمة 2008

اآلن م��ن ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ال ي�ت�ع�ل��ق ف �ق��ط ب��االق�ت�ص��اد
وف�ق��دان الوظائف واألم��وال إنما باملشاكل االجتماعية
وكيفية التعامل معها».
م��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د س�ت�ي��ف م��ورت��ون م��دي��ر «ك��اب �ت��راس��ت»
ل� �ت� �ج ��ارة األس � �ه ��م ف ��ي ن� � ��ورث ك ��ارول �ي �ن ��ا وال � �ت ��ي ت��دي��ر
حسابات بمتوسط  2مليون دوالر أغلبها ملتقاعدين
أو على وشك التقاعد ،أن أغلب زبائنه خصصوا أموال
خمس سنوات للدخل وع��ادة ما تبلغ  400أل��ف دوالر،
ويحتفظون ب��أم��وال ب��اق��ي ال�س�ن��وات ع�ل��ى ش�ك��ل أسهم
وسندات مدارة بشكل نشط ،مشيرا الى أن شركته تبيع
اآلن تبيع السندات وتشتري األسهم ،وتطمئن العمالء
ب��أن��ه ال داع��ي للقلق ألن ال�ش��رك��ة تهتم باستثماراتهم
وبأنها ستقدم حلوال تساعد على الحفاظ عليها في
فترة قصيرة.
من جانبه ،أوض��ح ان��درو كومارو املؤسس املشارك في
م�ج�م��وع��ة «ت�ي�ن�ب��اث» امل��ال�ي��ة أن املستثمرين يشعرون
بالخوف اآلن ،لكنهم يعلمون أن أفضل ش��يء يمكنهم
فعله اآلن هو ال شيء.

 16اقتصاد
ذكر مركز أبحاث أميركي
أن الصين أنشأت «نظاما
عالميا جديدا» في المجاالت
التكنولوجية ،بما في
ذلك تطوير البنية التحتية
الرقمية والذكاء االصطناعي
وجمع البيانات.
وقال معهد «فيوتشر
توداي» األميركي في تقرير
اتجاهات التكنولوجيا لعام
« :2020إن نمو االقتصاد
الصيني قد يتباطأ ،ولكن
سيكون من الخطأ افتراض
أن جمهورية الصين
الشعبية فقدت نفوذها،
الصين لديها طبقة وسطى
سريعة التوسع ،وقوة
عاملة متعلمة ومدربة،
وحكومة تنفذ خططا
طويلة المدى» .وفق ما نشر
موقع «أس سي أم بي».
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باعتراف مركز أبحاث أميركي

ً
عاجزا أمام هيمنة
«كورونا» يقف
الصين التكنولوجية!
المذهب
التجاري
التكنولوجي
ق��ال أس �ت��اذ التحليل االق �ت �ص��ادي بجامعة
ف��ال�ن�س�ي��ا األس �ب��ان �ي��ة ف��ران�س�ي�س�ك��و بيريز
إن ان�ع��دام الثقة ب�ين العمالقة االقتصاديني
ق��د ظ�ه��ر ،ألن نمو ال�ص�ين وسعيها لقيادة
االقتصاد العاملي واملجال التكنولوجي جعال
الواليات املتحدة تشعر بأن نفوذها مهدد.
وأض ��اف بيريز أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أخ��ذت
على محمل ال�ج��د االستراتيجية الصينية
املتمثلة في تحقيق االكتفاء الذاتي وتنفيذ
ما ُيسمى املذهب التجاري التكنولوجي.
وت ��اب ��ع :إن ه� ��ذه امل ��واج� �ه ��ة ب�ي�ن ال �ع �م�لاق�ين
األم �ي ��رك ��ي وال �ص �ي �ن��ي أدت إل� ��ى ن �س��ف ما
يسمى تعددية األط ��راف وب ��روز الخطابات
ال� �ت ��ي ت �خ �ل��ط ب �ي�ن ال � �ش � ��ؤون االق �ت �ص ��ادي ��ة
والسياسية.

الصين أنشأت
«نظاما ً عالميا ً جديداً»
في الذكاء االصطناعي
التنين اآلسيوي
يواصل
«الهيمنة الغزيرة»
في جمع البيانات
بكين تملك
طبقة وسطى سريعة
التوسع وقوة عاملة
متعلمة ومدربة
الحكومة تنفذ خططا ً
طويلة المدى لن تتأثر
على المستوى القصير
شركات التكنولوجيا
تمارس تأثيراً كبيراً في
تمويل «الناشئة»

صرامة اإلجراءات
الصينية

إذا كانت البيانات هي النفط الجديد فإن الصين هي أوبك الجديدة!

وليد منصور
ت��وق��ع امل�ع�ه��د أن ت�س�ت�م��ر ال �ص�ين ف��ي تأكيد
«الهيمنة الغزيرة» هذا العام ،حيث تتنافس
ض� ��د ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة وال � � � ��دول األخ � ��رى
ع �ل��ى ال� �ق� �ي ��ادة ال �ع��امل �ي��ة ف ��ي م � �ج ��االت م�ث��ل
ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي وال �ه �ن��دس��ة ال�ح�ي��وي��ة
واستكشاف الفضاء.
وف � ��ي ت� �ق ��ري ��ر االت � �ج� ��اه� ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة
ال �س �ن��وي ،س �ل��ط م�ع�ه��د «ف �ي��وت �ش��ر ت� ��وداي»
ال �ض ��وء ع �ل��ى ال ��ري ��ادة ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�ص�ين في
م � �ج� ��ال ال � ��ذك � ��اء االص � �ط � �ن� ��اع� ��ي ،ب �م �س��اع��دة
مجموعة من فائض البيانات من املواطنني.
وذكر التقرير «إذا كانت البيانات هي النفط
ال �ج��دي��د ،ف ��إن ال �ص�ي�ن ه ��ي أوب� ��ك ال �ج��دي��دة،
إن ال �ع��دد ال�ه��ائ��ل م��ن س �ك��ان ال �ب�لاد  -ال��ذي��ن
يقترب عددهم من  1.4مليار نسمة  -يقدمون
للباحثني والشركات الناشئة أمرا قد يكون
أه��م م��ورد طبيعي ف��ي املستقبل  -البيانات
البشرية  -دون قيود الخصوصية واألم��ان
الشائعة في معظم أنحاء العالم».

ويمكن استخدام نوع البيانات الغنية التي
يقوم الصينيون بتدريب الذكاء االصطناعي
ع�ل��ى اك �ت�ش��اف األن �م��اط امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي كل
ش��يء من التعليم والتصنيع إل��ى تطبيقات
ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال�ع�س�ك��ري��ة،
ً
وف ��ق ��ا مل��رك��ز األب� �ح ��اث ال � ��ذي ي �ق��ع م �ق��ره في
واشنطن العاصمة.
وفي تقرير منظمة العفو الدولية في الصني
جاء فيه «التقاء تشجيع الحكومة ودعمها،
وال��وص��ول إل��ى كميات هائلة م��ن البيانات،
وبيئة تمويل قوية وحماس ريادة األعمال،

أعطت الصني الريادة العاملية في نشر الذكاء
االصطناعي عبر قطاعات مختلفة».

عمالقة التكنولوجيا
ورد في تقرير معهد «فيوتشر توداي» اسم
 BATالصيني وه��و عمالقة التكنولوجيا
الثالثة مجموعة علي بابا ،وشركة تينسنت
وم � ��وق � ��ع ب� � ��اي� � ��دو ،م � ��ن ب �ي��ن ت� �س ��ع ش ��رك ��ات
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ك �ب�ي��رة ف��ي ال �ع��ال��م ال �ت��ي ت�ق��ود
مستقبل الذكاء االصطناعي بشكل ساحق،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ش��رك��ات األخ ��رى األميركية

الذكاء االصطناعي ..يُ حارب!
بدأت برمجيات الذكاء االصطناعي في السنني األخيرة بلعب أدوار مهمة في القطاع الصحي،
إذ تسمح األدوات املبنية على الحوسبة املتقدمة وتحليل البيانات بمشاركة املعلومات وكذلك
ممارسات التشخيص الطبي ،وهذا سينعكس بدوره على تعميق اإلدراك والفهم الذي يمتلكه
العاملون باملجال الطبي لألمراض وكيفية انتشارها .مدفوعة بالحاجة العاجلة املتمثلة باحتواء
فيروس «كورونا» ،عملت الهيئات الحكومية والشركات الخاصة حول العالم بشكل متزايد على
االستثمار أكثر في التقنيات املبنية على خوارزميات الذكاء االصطناعي ،لتكون ق��ادرة على
توفير معلومات دقيقة حول انتشاره وكذلك من أجل دعم عمليات معالجة األشخاص املصابني.

في حال بقاء األسعار في مستواها الحالي

 100مليار دوالر انخفاض متوقع
الستثمارات الشركات النفطية
سليمة لبال
دخ��ل قطاع النفط واح��دة من أعنف األزم��ات
ف��ي ت��اري �خ��ه ،ب�ع��د أن ان �ه��ارت أس �ع��ار النفط
ال�خ��ام بنسبة  55ف��ي امل�ئ��ة منذ ب��داي��ة ال�ع��ام،
وأعلنت كل من أرامكو السعودية وإيكسون
األم �ي��رك �ي��ة ت�خ�ف�ي��ض ح �ج��م اس�ت�ث�م��ارات�ه�م��ا
مل ��واج� �ه ��ة ه � ��ذا االن � �ه � �ي� ��ار ،وك� �ت ��ب ج �ي �س��ون
جمال املحلل لدى مجموعة «جيفيريز» بأن
الشركات الكبرى في مجال النفط ستفعل أي
شيء من أجل البقاء في الوقت الراهن وليس
االزدهار.
ون �ق �ل ��ت ص �ح �ي �ف��ة ل �ي��زي �ك��و ال �ف��رن �س �ي��ة ع��ن
محللني ف��ي «س�ي�ت��ي ب�ن��ك» ق��ول�ه��م إن حفاظ
ه� ��ذه ال �ش ��رك ��ات ال �ع �م�لاق��ة ع �ل��ى رأس �م��ال �ه��ا،
يبدو أبرز أولوية بالنسبة لها ،وأنها تسعى
لتخفيض استثماراتها في أقصر وقت ممكن
ألن الضغوط التي ستواجهها هذه الشركات
على أرب��اح�ه��ا ستجبرها على تأخير البدء
في مشاريع جديدة.
ّ
وت ��وق ��ع ج �ي �س��ون ج �م��ال أن ت �ت��راج��ع ن�ف�ق��ات
ال �ش��رك��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ب�ن�س�ب��ة  20ف��ي امل �ئ��ة في
 2020وه��و التوقع ذات��ه ل��دى ري�س�ت��اد ،ال��ذي
أش��ار ال��ى أن حجم االستثمارات سينخفض
ب� �ـ 100م�ل�ي��ار دوالر ه��ذا ال �ع��ام إن ب�ق��ي سعر
ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط ف��ي م�س�ت��واه ال �ح��ال��ي .وي�ب��دو
ان ه��ذا ال�ت��وج��ه سيقود ال��ى إن�ت��اج أق��ل على
املدى الطويل ،ولكنه يسمح بالحد من انهيار
ميزانيات هذه الشركات.
وك��ان��ت مجموعة أرام�ك��و السعودية ال��رائ��دة
ع ��امل �ي ��ا ف� ��ي م� �ج ��ال ال �ن �ف ��ط أول م� ��ن أع �ل �ن��ت
نيتها تقليص استثماراتها بهدف الحفاظ
على أرب��اح�ه��ا وعليه ل��ن تستثمر املجموعة
السعودية سوى  25الى  30مليار دوالر هذا
ال �ع��ام ،أي م��ا ب�ي�ن  10و 25ف��ي امل �ئ��ة أق ��ل من
.2019

انخفاض استثمارات
«إيكسون» األميركية
بمقدار  22مليار دوالر

انهيار األسعار بنسبة  %55منذ بداية العام

توقعات بتراجع نفقات
الشركات بنسبة %20
في 2020
الضغوط ستجبر
الشركات على تأخير البدء
في مشاريع جديدة

الوضع غير املسبوق الذي يعيشه العالم من
دون أن تكشف عن األرقام حتى اآلن .لكن قبل
ساعات من القرار خفضت وكالة ستاندار اند
بورز تصنيف دين املجموعة.
وتوقع محللو «أر بي سي كابيتال ماركتس»
أن تنخفض استثمارات إيكسون هذه السنة
بمقدار  22مليار دوالر أي أقل ما بني  20و30
في املئة من املتوقع.
ووف� ��ق ال �خ �ب��راء ي�ن�ت�ظ��ر أي �ض��ا أن ينخفض
االن �ف��اق ال��رأس �م��ال��ي ل�ل�م�ج�م��وع��ة األم�ي��رك�ي��ة
الى  17مليار دوالر أي أقل من نصف ما هو
م��وج��ود اآلن وأم ��ا م�ش��اري��ع ال �غ��از الطبيعي
املسال في املوزنبيق وب��اوب��وازي فستتأجل
هي األخرى.
واما بالنسبة لبريتيش بتروليوم ،فتوقعت

ُّ
وتأخر مشاريع
إلغاء عقود..

وفق بير ماغنوس نيسفني من مكتب «ريستاد اينرجي» فإن كل الشركات بصدد
خطر اإلفالس
إلغاء عقودها اآلن ،في وقت توقعت مجموعة «يو بي إس» أن تتأخر أكثر من نصف
امل� �ج� �م ��وع ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة «إي� � �ك� � �س � ��ون» ،أك �ب��ر املشاريع التي ك��ان ينتظر أن تطلق في  ،2020ويمس ه��ذا التأخير كل املشاريع،
مجموعة دولية خاصة ،أعلنت بداية األسبوع سواء املشاريع البترولية في املياه العميقة أو على األرض أو مشاريع الغاز أو الغاز
الجاري عزمها مراجعة استثماراتها ملواجهة املسال.

م�ج�م��وع��ة «أر ب��ي س��ي ك��اب �ي �ت��ال م��ارك �ت��س»
أن ينخفض إنفاقها االس�ت�ث�م��اري ب �ـ 2ال��ى 3
م �ل �ي��ارات دوالر ف��ي  2020و 2021وأم ��ا شل
سنخفض تمويلها بـ 4الى  5مليارات دوالر
مقارنة بالعام املاضي.
م��ن جهتها ،أع�ل�ن��ت ت��وت��ال ال�ث�لاث��اء امل��اض��ي
اك �ت �ش��اف ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن ال �غ��از ف��ي بحر
الشمال البريطاني ولكن استغالل هذا النوع
من املشاريع لن يكون قبل فترة بالنظر الى
األس� �ع ��ار ال �ح��ال �ي��ة وف ��ق م�ح�ل�ل�ين ل ��دى وود
ماكنزي.
وأم��ا بالنسبة ل�ش��رك��ات ال�خ��دم��ات امل�س��ان��دة
ل �ل �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي ،م �ث��ل ال �ش��رك��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
األميركية تيكنيب إم إف س��ي ،فالتداعيات
ستكون م��روع��ة بحسب ليزيكو ،على الرغم
م��ن أن ال �ت��وق �ع��ات ال��دق �ي �ق��ة م�س�ت�ح�ي�ل��ة اآلن،
فسيتي ق ��درت ت��راج��ع ح�ج��م ال�ط�ل�ب�ي��ات ال��ى
املستوى ال��ذي ك��ان عليه غ��داة انهيار النفط
في .2014
وتمثل الطلبيات الجديدة في املتوسط 1.4
مرة من طلبيات الشركات األوروبية املساندة
ل �ل �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي ف ��ي  ،2019ووف � ��ق سيتي
ستنخفض هذه النسبة الى اكثر من النصف
اي ح��وال��ي  0.6م��رة ف��ي  ،2020فيما ستكون
ال �ع ��ودة ص�ع�ب��ة ،اذ ل��ن ت�ت�ع��دى  0.8م ��رة في
 2021ومرة واحدة في .2021
وأم��ا أرب ��اح ال�ق�ط��اع فستنخفض بنسبة 30
الى  50في املئة خالل السنوات الثالث املقبلة.
ّ
وأم��ا بالنسبة لتكنيب إف إم سي فقد قلص
خ �ب��راء ال �ب �ن��ك االم �ي��رك��ي م��ؤخ��را ت��وق�ع��ات�ه��م
ل�ل�ن�ت��ائ��ج ال�ص��اف�ي��ة ،بنسبة  33ف��ي امل �ئ��ة في
 2020و 56في املئة في .2021
وي �ش �ي��ر ال �خ �ب��راء ال ��ى أن ال �ش��رك��ة امل �س��ان��دة
الفرنسية األم�ي��رك�ي��ة ف�ق��دت  70ف��ي امل�ئ��ة من
قيمتها منذ  1يناير املاضي ،رغم أنها تؤكد
أنها تملك خططا ملواجهة األزم��ة ،لكن ليس
األم ��ر ك��ذل��ك بالنسبة ل�ل�ش��رك��ات امل�ت��واض�ع��ة،
إذ ي��ؤك��د مكتب ري�س�ت��اد أن  20ف��ي امل�ئ��ة من
الشركات األوروبية املساندة للقطاع النفطي
ت��واج��ه خ�ط��ر االف �ل��اس وغ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ش��رك��ات
بريطانية ونرويجية.

غوغل ومايكروسوفت وأم ��ازون وفيسبوك
وأبل و«آي بي إم».
ووف �ق��ًا للمعهد ،ف��إن ه��ذه ال �ش��رك��ات التسع
ال ت �ق ��ود ف �ق��ط م �ع �ظ��م األب � �ح ��اث وال �ت �م��وي��ل
وامل �ش ��ارك ��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة وت �ط �ب �ي �ق��ات ال��ذك��اء
االص �ط �ن��اع��ي ع �ل��ى م �س �ت��وى امل�س�ت�ه�ل��ك في
العالم ،ولكنها أيضا «تمارس تأثيرًا كبيرًا»
ع�ل��ى ت�م��وي��ل ال �ش��رك��ات ال�ن��اش�ئ��ة ف��ي م�ج��ال
الذكاء االصطناعي ودفع عمليات االندماج
واالستحواذ في الصناعة.
وب� ��امل � �ق� ��ارن� ��ة م � ��ع ال � �ص �ي�ن (ح � �ي� ��ث ت �ت �ع ��اون
ال� �ش ��رك ��ات وال �ح �ك ��وم ��ة ع �ل��ى خ �ط��ة ش��ام �ل��ة
لجعل الصني مركز االبتكار الرئيسي للذكاء
االصطناعي ف��ي العالم بحلول ع��ام ،)2030
فلدى الواليات املتحدة العديد من املبادرات
والخاليا واملراكز التي تعمل بشكل مستقل
حول مستقبل الذكاء االصطناعي نيابة عن
األمة ،كما يقول معهد «فيوتشر توداي».
وأضاف املعهد أنها «تفتقر إلى التعاون بني
الوكاالت والجهود املنسقة لتبسيط األهداف
وجهود البحث والتطوير وكذلك التمويل».

أكد تقرير نشرته «ليزيكو» االقتصادية
املتخصصة أن حمى فيروس «ك��ورون��ا»
أضرت بشكل مباشر قطاع التكنولوجيا
وتقنية املعلومات ،ألن��ه يعتمد في عوملته
على الصني كثيرًا ،وهذا القطاع يدفع ثمنًا
غاليًا حاليًا ويصنف بني األكثر تضررًا.
ف �ش��رك��ة «أب� � ��ل» ك � ّ�ان ��ت أول امل �ت �ض��رري��ن
ألن إن�ت��اج�ه��ا م�ت�ع��ل��ق ج� �دًا ب��ال�ص�ين كما
م�ب�ي�ع��ات�ه��ا أي �ض��ًا .وأع �ل �ن��ت ال �ش��رك��ة منذ
منتصف ال�ش�ه��ر امل��اض��ي أن اإلج� ��راءات
الصينية الصارمة ستمنعها من تحقيق
أهدافها على صعيد حجم األع�م��ال الذي
ك ��ان م�ت��وق�ع��ًا ل �ع��ام  .2020وب �ع��د إع�ل�ان
«أب��ل» ك��رت سبحة اإلع�لان��ات املماثلة ،إذ
أكدت شركة «مايكروسوفت» أن مبيعات
أج �ه��زت �ه��ا وب ��رام ��ج ال�ت�ش�غ�ي��ل «وي� �ن ��دوز»
ستنخفض ه ��ذه ال�س�ن��ة .أم ��ا «إت ��ش ب��ي»
ال �ت��ي ت�ص�ن��ع أو ت�ج�م��ع أك �ث��ر م��ن نصف
منتجاتها ف��ي ال �ص�ين ف�ت��وق�ع��ت «ت��أث�ي�رًا
مباشرًا عميقًا» في أعمالها.

للحد من الضرر االقتصادي

األميركيون يتحصلون على
شيكات بقيمة  500مليار دوالر

كشفت وك��ال��ة بلومبيرغ أن إدارة الرئيس
األم�ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اق�ت��رح��ت إرس��ال
ش �ي �ك��ات إل ��ى األم �ي��رك �ي�ي�ن ع �ل��ى م��رح�ل�ت�ين
ب�ق�ي�م��ة إج�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ  500م�ل �ي��ار دوالر،
ف��ي محاولة للحد م��ن ال�ض��رر االقتصادي
الناجم عن فيروس كورونا املستجد.
وب�ح�س��ب وث�ي�ق��ة ح�ص�ل��ت عليها ال��وك��ال��ة،
س� �ت� �ص ��ل امل � ��دف � ��وع � ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ع �ل��ى
ق��دري��ن متساويني ف��ي  6أب��ري��ل و 18مايو،
وأوض�ح��ت الوثيقة التي اقترحتها وزارة
الخزانة لوضع األموال في أيدي املواطنني
أنه سيتم ربط املبلغ بالدخل وعدد األطفال
في األسرة.

اإلجازات املرضية

ّ
ف ��ي غ �ض ��ون ذل � ��ك ،وق � ��ع ال��رئ �ي��س ت ��رام ��ب،
ّ
األرب� �ع ��اء ،خ��ط��ة ط��ارئ��ة بقيمة  100مليار
دوالر أق� ّ�ره��ا ال�ك��ون�غ��رس ف��ي ال �ي��وم نفسه
وتهدف خصوصًا لضمان حصول العمال
األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ي� �ص ��اب ��ون ب �ف �ي��روس
ك� ��ورون� ��ا امل �س �ت �ج��د ع �ل��ى إج � � ��ازة م��رض �ي��ة
م��دف��وع��ة األج� � ��ر ،وذل � ��ك ب��ان �ت �ظ��ار ان �ت �ه��اء
املفاوضات بني البيت االبيض والكونغرس
على خطة ضخمة إلنعاش االقتصاد يمكن
أن تصل قيمتها إلى  1300مليار دوالر.
وال � �خ � �ط� ��ة ال� � �ت � ��ي دع � �م � �ه� ��ا ال� � �ح � ��زب � ��ان ف��ي
ال � �ك ��ون � �غ ��رس أق � � ّ�ره� � ��ا م� �ج� �ل ��س ال� �ش� �ي ��وخ،
األرب � �ع� ��اء ،ب��أغ�ل�ب�ي��ة ك �ب �ي��رة ،إذ ّأي ��ده ��ا 90

سيناتورًا وص� ّ�وت ّ
ضدها  ،8وذل��ك بعدما
ّ
أقرها مجلس النواب ،ليل الجمعة السبت،
بأغلبية  363صوتًا مقابل .40
وي�ه��دف ه��ذا القانون ال��ذي ج��رى التوصل
إل� � �ي � ��ه ن� �ت� �ي� �ج ��ة م� � �ف � ��اوض � ��ات ص� �ع� �ب ��ة ب�ين
ال��دي �م��وق��راط �ي�ين وال �ج �م �ه��وري�ين وال�ب�ي��ت
األب�ي��ض إل��ى تعزيز الحماية االجتماعية
ل�لأم�ي��رك�ي�ين ف��ي م��واج�ه��ة ال �ف �ي��روس ال��ذي
أودى ب�ح�ي��اة  110أش �خ��اص ف��ي ال��والي��ات
املتحدة وأصاب نحو .7300
ً
والقانون وعنوانه «العائالت أوال ،قانون
ل �ل �ت �ص��دي ل �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د»،
ّ
ّ
ي� �ن � ّ�ص ع �ل��ى أن «ال� �ف� �ح ��ص م � ّ�ج ��ان ��ي ل �ك��ل
شخص يحتاج إلى ذلك ،بما في ذلك الذين
ال يحوزون على تأمني».
كما يمنح القانون العمال الذين يصابون
بفيروس كورونا إج��ازة مرضية «طارئة»
تصل ّ
مدتها إلى أسبوعني مدفوعي األجر
بالكامل .وق��د اشترط أعضاء جمهوريون
في مجلس الشيوخ للموافقة على القانون
تضمينه سقفًا لقيمة اإلجازة املدفوعة.
ً
ويتيح ال�ق��ان��ون أي�ض��ًا وص ��وال أس�ه��ل إلى
ال�ت��أم�ين ض� ّ�د ال�ب�ط��ال��ة ،وأي�ض��ًا إل��ى قسائم
التغذية ،خصوصًا لألطفال املحرومني من
ّ
ّ
امل��دارس .كما أن��ه يفرج عن أم��وال اتحادية
ب�غ�ي��ة ت �م��وي��ل ب��رن��ام��ج «م��دي��ك إي� ��د» ال��ذي
ّ
يغطي الرعاية الصحية لألميركيني ذوي
املداخيل املنخفضة( .أ ف ب ،مباشر)
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بورصة العقارات العالمية

إعداد :د .بلقيس دنيازاد عياشي

توقعات بانخفاض المبيعات %10

«كورونا» يزعزع سوق العقارات األميركي
¶ خبراء :عدم اليقين بشأن الوضع االقتصادي يعيق السوق خالل الفترة المقبلة
مع تزايد حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في
جميع أنحاء العالم ،ووصلوها إلى أكثر من  220ألف
إصابة ،تتزايد اآلثار االقتصادية الوخيمة على كل البلدان،
ولم يسلم أي قطاع من الضرر ،من شركات الطيران ،إلى
الفنادق وصناعة الرحالت البحرية ،وصوال ً إلى القطاع
العقاري.
كان الفيروس بمنزلة وابل من التداعيات على أكبر
االقتصادات العالمية ،فلم ينج منه أي قطاع ،ولعل آخر
ما صدر عنه انهيار أفضل سوق لإلسكان في العقد
األخير ،حيث شهدت عقارات الواليات المتحدة األميركية
معدالت منخفضة ال تكفي لرفع اإلسكان مع تزايد
احتماالت الركود ،كما تواجه األسواق الغربية األميركية
المرتفعة األسعار أعلى مخاطر العدوى.

¶ األسعار ستتجه
إلى االنخفاض بسبب
الركود المحتمل
الناجم عن الفيروس

أك��د م��ارك زان��دي ،كبير االقتصاديني في
ش��رك��ة «م��ودي��ز أناليتيكس» ،وف��ق موقع
 Realtorالعقاري املتخصص ،أن انتشار
ال� �ف� �ي ��روس ال� �ت ��اج ��ي ي� � ��ؤدي إل � ��ى ت �ب��اط��ؤ
النشاط االقتصادي وتذبذب األسواق في
جميع أنحاء العالم ،كما أن هناك توقعات
بنسبة  %60تقول إن االقتصاد األميركي
سيتجه إلى الركود هذا العام ،على الرغم
م ��ن ان �خ �ف��اض م �ع ��دالت ال ��ره ��ن ال �ع �ق��اري
بصورة قياسية.

انخفاض املشترين
ف � ��ي ك ��ال� �ي� �ف ��ورن� �ي ��ا ح� �ي ��ث ي� ��وج� ��د ع � ��ادة
ن�ش��اط ق��وي ل �ش��راء ال �ع �ق��ارات ب��ال��والي��ات
املتحدة كل ع��ام من مستثمري العقارات
ّ
ال�ص�ي�ن�ي�ين ،ف�ق��د ع��ل��ق ب�ع��ض ال�س�م��اس��رة
ف ��ي ج� �ن ��وب ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ب �ش �ك��ل خ��اص

على أن أنشطة أعمالهم العقارية ق��د تم
ت�خ�ف�ي�ض�ه��ا إل ��ى ال �ن �ص��ف ف��ي أوائ � ��ل ع��ام
 2020بسبب «كوفيد .»19 -
وي �ق��ول ك�ب�ي��ر االق �ت �ص��ادي�ين ف��ي ال��راب�ط��ة
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل��وس �ط��اء ال �ع �ق��اري�ين ل��ورن��س
يون عبر موقع وورل��د بروبرتي جورنال
ال �ع �ق��اري امل�ت�خ�ص��ص« :ي ��ؤدي ال�ف�ي��روس
ال� �ت ��اج ��ي إل � ��ى ان� �خ� �ف ��اض ع � ��دد م �ش �ت��ري
امل� �س ��اك ��ن ال� ��ذي� ��ن ي �ب �ح �ث��ون ف� ��ي ال� �س ��وق،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ت ��أخ ��ر ب� �ع ��ض ع �م �ل �ي��ات
اإلدراج».

وي��ؤك��د ي ��ون أن ان �ه �ي��ار س ��وق األس �ه��م ال
شك في أنه يثير القلق االقتصادي ،وفي
ال��وق��ت نفسه ف��إن االن�خ�ف��اض الكبير في
أسعار الفائدة قد يدفع بعض املشترين
امل �ح �ت �م �ل�ين إل� ��ى االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ظ ��روف
أف �ض��ل ف ��ي م �ت �ن��اول ال� �ي ��د ،وم� ��ن ال�س��اب��ق
ألوان��ه تقييم التأثير املحتمل ف��ي م��ا إذا
ك��ان��ت أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة امل�ن�خ�ف�ض��ة يمكن
أن ت�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى امل� �خ ��اوف االق �ت �ص��ادي��ة
والصحية ،لكن املسح يشير ضمنيًا على
امل��دى القصير على األق��ل إلى أن مبيعات

امل� �ن ��ازل س�ت�ن�خ�ف��ض ب�ن�ح��و  %10بسبب
انتشار الفيروس.

استمرار الهبوط
وكشفت بيانات موقع  Realtorالعقاري
ل �ش �ه��ر ف� �ب ��راي ��ر أن س� � ��وق اإلس� � �ك � ��ان ف��ي
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ي�س�ت�م��ر ف ��ي ال �ه�ب��وط
مع قلة املشترين األج��ان��ب بشكل خاص،
ويقول الخبراء العقاريون في املوقع« :مع
ذل��ك يبقى أن ن��رى م��ا إذا كانت املخاوف
بشأن انتشار الفيروس محليًا ستضعف

زادت بنسبة  % 0.3في فبراير

ّ
يترقب
بريطانيا :األسعار ارتفعت ..والسوق
في الوقت الذي تتصارع فيه صناعة العقارات مع تأثير الفيروس التاجي عليها ،يحذر وكالء العقارات
من أن ارتداد ما بعد االنتخابات في السوق العقاري في المملكة المتحدة يتالشى بسرعة،
حيث تضرب احتياطات الفيروس التاجي مشاهدة المنازل ،ويعيد المشترون والبائعون النظر في
خططهم ،ناهيك عن توصيات خبراء الصحة العامة بتبني إجراءات التباعد االجتماعي لتقليل فرص
اإلصابة بالعدوى ،وهو ما طبع قلقاً ملحوظاً لدى البائعين بشأن أولئك الذين يأتون لمشاهدة
عقاراتهم ،في حين كان قلق المشترين بشأن زيارة المنازل التي قد ُيصاب فيها السكان ،وبالتالي
تعريضهم للخطر.
وصلت أسعار العقارات إلى ذروة جديدة
في فبراير ،وفقًا لصحيفة ،The guardian
ل���ك���ن ال���ب���ن���ك أص������در ت���ح���ذي���رًا م����ن ال��ت��أث��ي��ر
املحتمل لتفشي الفيروسات التاجية على
سوق العقارات في وقت الحق من العام.
وق����ال أك��ب��ر ُم���ق���رض ل��ل��ره��ن ال��ع��ق��اري في

امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة :إن األس����ع����ار ارت��ف��ع��ت
بنسبة  %0.3في فبراير ،كما ارتفع املعدل
الفصلي للتضخم في أسعار العقارات إلى
 ،%2.9كما يواجه املشترون أسعارًا تزيد
على ما كانت عليه في سبتمبر من العام
املاضي ،عندما كانت مخاوف «بريكست»

تغذي التراجع في السوق.
ّ
وصرح العضو املنتدب لشركة هاليفاكس،
راس��������ل ج�����ال�����ي ،ق�����ائ��ل��ا« :ل����ق����د ظ�����ل س���وق
اإلسكان البريطاني ثابتا في بداية الربيع،
ح���ي���ث ب���ق���ي امل���س���ت���وى امل���س���ت���دام ل��ن��ش��اط
املشتري وال��ب��ائ��ع ق��وي��ًا مقارنة بالسنوات

األخ���ي���رة ،م��ع اس��ت��م��رار ظ����روف التوظيف
اإليجابية وسوق الرهن العقاري التنافسي
لدعم الطلب» ،ومع ذلك تعكس أرقام فبراير
نشاط س��وق ال��ع��ق��ارات قبل االنخفاضات
ال��ت��ي سيتسبب ف��ي��ه��ا ال��ف��ي��روس ف��ي قيم
سوق األسهم والثقة املالية.
وق��ال ج��ال��ي« :بالنظر إل��ى املستقبل هناك
ع����دد م���ن امل���خ���اط���ر ،ب��م��ا ف���ي ذل����ك ال��ت��أث��ي��ر
امل���ح���ت���م���ل ل���ل���ف���ي���روس ال�������ذي ي��س��ت��م��ر ف��ي
م��م��ارس��ة الضغط على االق��ت��ص��اد ،ونحن
في االنتظار ملعرفة كيف ستؤثر هذه على
معنويات س��وق اإلس��ك��ان ف��ي وق��ت الحق
من العام».
وأكد املحلل جيمس بيكفورد ،في مقال له
عبر «فايننشال تايمز» ،أن آث��ار الطوارئ
الصحية على مبيعات العقارات من املرجح
أن تكون كبيرة ولكنها ستمر ،على عكس
آث��ار الضرائب ،والتي تخلق تغيرا هيكليا
دائ���م���ا ،لكنه أض���اف أن ه���ذا س��ي��ؤث��ر على
املعامالت بطريقة أو بأخرى.

سوق اإليجارات

مطالب بتشريع يلزم المالك
تأجيل اإليجارات واألقساط

يطرح العمالء العديد من التساؤالت حول
ت��أث��ي��ر ال���ف���ي���روس ع��ل��ى س����وق اإلي����ج����ارات،
إذا ك���ان امل��س��ت��أج��ر م��ع��زوال ذات��ي��ا بسبب
اإلص��اب��ة أو خطر ال��ع��دوى ،كما ق��د يواجه
امل�لاك أيضا م��ع��دالت أعلى م��ن املتأخرات
إذا كان املستأجرون غير قادرين على دفع
اإليجار بسبب اإلصابة أو تعطل األعمال.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،كتب جيريمي كوربني،
زعيم حزب العمال في اململكة املتحدة ،إلى
رئ��ي��س ال����وزراء ب��وري��س ج��ون��س��ون ،داعيًا
إلى تشريع بشأن تأجيل اإليجارات ألولئك
الذين تضرروا من تأثير الفيروس ،وكذلك
توقيع تدابير أخرى تمنح إعفاء ألصحاب
املنازل على سداد أقساط الرهن العقاري.

م��ن إمكانية خلق موسم تنافسي لشراء
العقارات».
سيؤدي التباطؤ االقتصادي إل��ى إبطاء
م �ب �ي �ع��ات ال � �ع � �ق� ��ارات ،وم � ��ن امل �ح �ت �م��ل أن
تتراجع األسعار على املستوى الوطني أو
ً
تنخفض قليال بعد سنوات من املكاسب.
ووفقًا لكبير االقتصاديني لورنس يون،
فإن املخاوف بشأن فيروس كورونا تؤثر
ب��ال�ف�ع��ل ع �ل��ى ال� �س ��وق ،م��ا ي��ؤخ��ر تسليم
بعض املشاريع العقارية ويبقي املشترين
املحتملني في حالة ابتعاد عن السوق.

أسعار املنازل
ارت �ف �ع��ت أس �ع��ار امل �ن��ازل ف��ي أس� ��واق مثل
سياتل وس��ان فرانسيسكو في السنوات
األخيرة ،مدفوعة جزئيًا بتوسع صناعة
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ووظ ��ائ� �ف� �ه ��ا ذات األج� ��ر
امل��رت �ف��ع ،ل �ك��ن م��ع ت��ذب��ذب االق �ت �ص��اد من
امل �ح �ت �م��ل أن ت �ش �ه��د ت �ل��ك امل� �ن ��اط ��ق أش��د
ان�خ�ف��اض ،ك�م��ا أن األس� ��واق ال�ت��ي تعاني
من املبالغة في األس�ع��ار (فقاعة عقارية)
قد تكون أكثر عرضة لتراجع األسعار.

الصين ..أدنى مستوى
ً
شهرا
منذ 18

%33

ِّ
المطورين العقاريين
تراجع مبيعات
تباطأ نمو أسعار العقارات في الصني إل��ى أدن��ى مستوى خ�لال  18شهرًا في يناير،
لكن يبدو أنه من املتوقع أن ينخفض كثيرًا ،نظرًا الى أن محاوالت بكني الطويلة األمد
ّ
للسيطرة على سوق العقارات تتوافق مع آثار تفشي الفيروس التاجي ،حيث يثير ّ هذا
الفيروس الذي أوقف األعمال التجارية في جميع أنحاء البالد ،مخاوف بشأن تقلص
نادر في أسعار العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ُوي َ
جبر املطورون العقاريون على التدافع استجابة لذلك ،وفي الوقت الذي تنخفض فيه
املبيعات وتتباطأ الزيادة في أسعار العقارات عبر املدن الصينية يبقى الدين العقاري
صامدًا على خلفية اإلج���راءات الحكومية الحاسمة الح��ت��واء انتشار الفيروس ودعم
السياسات للمطورين ،حيث نجم عن عمليات اإلغالق التي تفرضها بكني لوقف انتشار
الفيروس اضطرابات شديدة ،كانهيار مبيعات العقارات وإغالق صاالت العرض ،في
حني إن الكثير من مكاتب املبيعات تبقى مغلقة.
في الشهر املاضي ،ووفق تقارير لوكالة بلومبيرغ األميركية ،تراجعت املبيعات املتعاقد
عليها بني  30مطورًا من البر الرئيسي ،بمتوسط معدل  %33على أساس سنوي ،وهو
أكبر انخفاض خالل ست سنوات على األقل ،على الرغم من الجهود الشاقة التي بذلها
بناة املنازل لتحويل مبيعاتهم إلى القنوات عبر اإلنترنت ،وفي يناير ارتفعت أسعار
العقارات في  ّ 70مدينة رئيسة في جميع أنحاء الصني ،بوتيرة أبطأ في ما يقرب من
عامني ،وربما تقلصت الشهر املاضي.
كما أظهرت التقارير الصادرة عن صحيفة  Scmpالصينية أن الصدمة التي ّ
يسببها
ّ
الفيروس لسوق اإلسكان ،تمثل  %7من الناتج املحلي اإلجمالي للبالد ،أو خمس الناتج
إذا تم تضمني املساهمات غير املباشرة ،ومع عائدات ما قبل البيع للشقق التي تشكل
ّ
أهم مصدر لتمويل الشركات العقارية ينهار عدد متزايد من ّ
املطورين املتعثرين ،في
ّ
بالتعثر في سنداتهم ّ
املقومة بالدوالر األميركي.
حني يخاطر بعض الالعبني الضعفاء
ّ
وف��ي تقرير نشرته وك��ال��ة س��ت��ان��درد آن��د ب���ورز ،ح���ذرت وك��ال��ة التصنيف م��ن أن
«انخفاض املبيعات سيضر بسيولة ّ املطورين» ،مضيفة إن «الكثير من الشركات
ذات التصنيفات املنخفضة ذات التوقعات السلبية ،قد تواجه قضايا سيولة ،على
مدى األشهر القليلة املقبلة».
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النجار تتحدث مع أحد المتبرعين
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BUSINESS

د .فاطمة النجار ود .ريم الرضوان وطالب جراق ونرجس اليوسفي وأحمد نصر الله ود .محمد اسماعيل ود .مجدي النواوي خالل الحملة

بالتعاون مع بنك الدم المركزي ..وتلبية للظروف الصحية الطارئة

ً
ً
خاصا للتبرع بالدم
مركزا
مستشفى دار الشفاء يفتتح
■ نصرالله :حملة التبرع ننظمها كل عام ونجمع خاللها مئات من أكياس الدم
افتتح مستشفى
دار الشفاء يوم
األربعاء الموافق 18
مارس  ،2020مركزاً
خاصاً للتبرع بالدم
بالتعاون مع بنك
الدم الكويتي بحضور
كل من د .فاطمة
النجار – الوكيلة
المساعدة لشؤون
القطاع الصحي
األهلي بوزارة الصحة
 و د .ريم الرضوان– المديرة الطبية
لبنك الدم المركزي
الكويتي ،وذلك حرصاً
من المستشفى
على المساهمة
في سد احتياجات
الكويت من مخزون
الدم في ظل
الظروف الصحية التي
تمر بها البالد والعالم
بأسره.

ك��ان على رأس الحضور ط��ال��ب ج��راق
رئيس مجلس إدارة املستشفى ،نرجس
اليوسفي عضوة مجلس اإلدارة ،أحمد
نصر اهلل الرئيس التنفيذي ،د .محمد
اس �م��اع �ي��ل رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ط �ب �ي��ة ،د.
مجدي النواوي املدير الطبي.
الجدير بالذكر أن املركز سيستمر في
استقبال املتبرعني يوميًا من الساعة
الواحدة ظهرًا وحتى الساعة السابعة
م �س� ً
�اء ع ��دا ي��وم��ي ال�ج�م�ع��ة وال �س �ب��ت،
ح �ي��ث ي �ت��م ف� ��رز امل �ت �ق��دم�ي�ن ل �ل �ت �ب��رع -
وال��ذي��ن يتم استقبالهم طبقًا ملواعيد
التبرع ال�ت��ي ت��م تحديدها مسبقًا من
خ �ل��ال ال� �خ ��ط ال� �س ��اخ ��ن ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى
 – 1802555كما تتم مراجعة تاريخهم
ال �ط �ب��ي ،ح��ال �ت �ه��م ال �ص �ح �ي��ة ،وج� ��دول
تنقالتهم خارج البالد خالل الـ  6أشهر
امل �ن �ص��رم��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت��زوي��ده��م
ب��األق�ن�ع��ة ال�ط�ب�ي��ة وم�ع�ق�م��ات األي ��دي.
وت� ��أت� ��ي ه� � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة االح � �ت� ��رازي� ��ة
تطبيقًا لسياسات املستشفى التي تم
اعتمادها مؤخرًا بعد اكتشاف حاالت
إص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا ف��ي الكويت
وال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ب ال �ح��د م��ن ال�ت�ج�م�ع��ات
ُ
وتقديم كل سبل التعقيم اآلمن واملركز
في كل املرافق.
وخ �ل�ال االف �ت �ت��اح ،ص��رح��ت د .فاطمة
ال �ن �ج��ار – ال��وك�ي�ل��ة امل �س��اع��دة ل�ش��ؤون
ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ص� �ح ��ي األه� � �ل � ��ي ب � � � ��وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ،ح �ي��ث أع� ��رب� ��ت ع� ��ن خ��ال��ص
س �ع��ادت �ه��ا ب��ال �ج �ه��ود امل �ت �م �ي��زة ال�ت��ي
يبذلها املستشفى وتقديمه يد العون
تحت إشراف بنك الدم املركزي الكويتي

د .فاطمة النجار

طالب جراق

الجراق مع مسؤولي وزارة الصحة

وذلك من خالل الحمالت املستمرة كل
ً
ع ��ام وال �ت��ي ت �ع��د م �ث��اال ُي �ح �ت��ذى .كما
أش� � ��ادت ب ��ال� �ت ��زام امل �س �ت �ش �ف��ى ال �ع��ال��ي
بجميع اإلرش��ادات والتدابير التي تم
تطبيقها داخ��ل أروق��ة املستشفى مما

يقدم أكبر ق��در م��ن الحماية للمرضى
وال � ��زائ � ��ري � ��ن وذل� � � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال ن �ق��اط
الفرز على كل امل��داخ��ل ،مقاعد انتظار
للمرضى متباعدة ،استقبال املرضى
طبقًا لنظام امل��واع�ي��د املسبقة إضافة

إلى إلغاء كل العمليات االختيارية.
وف ��ي ال �س �ي��اق ن�ف�س��ه ،ص��رح��ت د .ري��م
ال��رض��وان – امل��دي��رة الطبية لبنك ال��دم
امل��رك��زي الكويتي – حيث ق��ال��ت« :يعد
ه� ��ذا امل ��رك ��ز خ�ل�اص��ة ال �ت �ع ��اون امل�ث�م��ر

مجموعة من المتبرعين بالدم

م��ا ب�ي�ن ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وال�ح�ك��وم��ي
وكعادته مستشفى دار الشفاء دائمًا
م��ا ي�ش��ارك�ن��ا همومنا ونجاحتنا من
أجل توفير ما يحتاج إليه كل مريض
في الكويت».
ك� �م ��ا أوض � � ��ح ط ��ال ��ب ج � � ��راق  -رئ �ي��س
م�ج�ل��س إدارة م�س�ت�ش�ف��ى دار ال�ش�ف��اء
– أن امل�س�ت�ش�ف��ى مستمر ف��ي ش��راك�ت��ه
اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م��ع ب�ن��ك ال ��دم امل��رك��زي
الكويتي ،وهذا املقر ما هو إال مساهمة
وم�ش��ارك��ة بسيطة ف��ي دع�م��ه ونتطلع
في املستقبل القريب إلى القيام باملزيد
م ��ن امل � �ب� ��ادرات .ك �م��ا أش� ��اد ب��ال�ت�ن�ظ�ي��م
امل�م�ي��ز ف��ي إدارة اس�ت�ق�ب��ال امل�ت�ب��رع�ين
تطبيقًا لكل املعايير ال�ت��ي تلتزم بها
ً
بناء على توجيهات وزارة
املستشفى
الصحة.

وف � � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ن� �ف� �س ��ه ص � � ��رح أح �م��د
ن � �ص� ��راهلل  -ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف��ي
م�س�ت�ش�ف��ى دار ال �ش �ف��اء  -ح �ي��ث ق ��ال:
«اعتاد مستشفى دار الشفاء كل عام أن
يقيم حملة سنوية كبيرة للتبرع بالدم
يتم خاللها جمع املئات من أكياس الدم.
وقد كان من املقرر أن يقيم املستشفى
حملته ه��ذا العام خ�لال الشهر املقبل،
لكن نظرًا للوضع الصحي القاهر الذي
تمر به الكويت والعالم بشكل عام ،فقد
ب � ��ادر امل�س�ت�ش�ف��ى ب��ال �ط �ل��ب م ��ن ال�ب�ن��ك
امل��رك��زي ليسمح للمستشفى أن يقيم
م �ق �رًا ل�ل�ت�ب��رع ب�ش�ك��ل ي��وم��ي ومستمر
وذل � ��ك ك �ج��زء م ��ن ال ��واج ��ب اإلن �س��ان��ي
والوطني للمستشفى في توفير أغلى
ما قد يحتاج إليه املرضى خ�لال هذه
الفترة الحرجة».
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ٌ
وفاة كل  10دقائق
إيران ومأساة الفيروس..
أعلنت السلطات في إيران  -البؤرة الكبرى لفيروس كورونا في الشرق األوسط  -امس ،ارتفاع عدد
الوفيات جراء الوباء إلى  1284شخصا ،فيما قفز إجمالي عدد املصابني به إلى .18407
وارتفع عدد الوفيات بعد تسجيل  149وفاة جديدة في الساعات الـ 24األخيرة في عموم البالد،
فيما ُسجلت  1046إصابة جديدة ،وتعافي  5979مصابا .وغ��رد مسؤول العالقات العامة في
وزارة الصحة اإليرانية كيانوش جهانبور عبر حسابه في تويتر قائال «يموت شخص واحد كل
 10دقائق في إيران بسبب فيروس كورونا ،ويصاب نحو  50شخصا بالفيروس في كل ساعة».
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خالد جان سيز

مقارنة بأحوال الصين والقارة
األوروبية والواليات المتحدة،
تبدو القارة السمراء (خصوصاً
دول جنوب الصحراء) ،بمنأى
نسبياً عن التداعيات الكبرى
المترتبة على تفشي وباء
كورونا ،على الرغم من ضعف
النظم الصحية ،وقلة الموارد.
ورغم حدوث وفيات
وإصابات نسب ّية بـ «كورونا»،
ودعوة تيدروس أدهانوم
غيبرييسوس المدير العام
لمنظمة الصحة العالمية
أفريقيا الى «االستفاقة»
واالستعداد «لألسوأ منذ اآلن»،
إال أن جنوب القارة يبقى
أقل تع ّرضاً ألضرار الفيروس
من مناطق العالم األخرى،
ما يدعو إلى التساؤل عن
األسباب.

◄ أنصار فكرة موت
الفيروس في
الحرارة :معظم
اإلصابات شما ً
ال حيث
الدرجة معتدلة
◄ خبراء :ربما
اكتسب سكانها
مناعة جماعية من
أمراض سابقة مثل
«إيبوال» حمتهم
من «كورونا»
◄ الفيروس
يستهدف كبار السن
على وجه الخصوص
 ..و %60من سكان
القارة األفريقية من
الشباب

؟

وفياته وإصاباته فيها األقل قياساً بالصين وأوروبا وأميركا

لماذا لم يستفحل «كورونا»
في أفريقيا جنوب الصحراء
حتى ظهر األربعاء ،كانت  30دولة أفريقية
من أصل  54قد ّ
سجلت إصابات بالعدوى،
ّ
ووف� � ��ق ال �ح �ص �ي �ل��ة ال� �ت ��ي أع ��دت� �ه ��ا وك ��ال ��ة
فرانس برس كان عدد اإلصابات في أرجاء
القارة كاملة ( 588شمال افريقيا وجنوب
ال �ص �ح��راء) ،بينها  18وف ��اة ( 6ف��ي مصر،
 8ف��ي ال �ج��زائ��ر 2 ،ف��ي امل �غ��رب ،واح� ��دة في
السودان ،وواحدة في بوركينا فاسو).
وتظهر الحصيلة ّأن دول شمالي ال�ق� ّ
�ارة
هي األكثر تأثرًا ،وسط تسجيل مصر 210
إص��اب��ات ف��ال�ج��زائ��ر  82ف��امل�غ��رب ( .)58أما
ّ
فسجل العدد األكبر
دول جنوب الصحراء،
م��ن اإلص��اب��ات ف��ي ج�ن��وب اف��ري�ق�ي��ا ()116
فالسنغال حيث ( )36ث��م بوركينا فاسو
( )33فالكونغو ( )14فالكاميرون (.)13

امل�ت��وق��ع ب�ح�ل��ول ع��ام  2030أن ي ��زداد ع��دد
الشباب في أفريقيا بنسبة .%42
جميع ال�ب�ل��دان ال�ع�ش��رة األول ��ى ف��ي العالم
من حيث العمر الفتي هي في أفريقيا ،مع
اح �ت�لال النيجر امل��رت�ب��ة األول ��ى بمتوسط
 15.1سنة.
ون� �ق� �ل ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ف ��اي� �ن� �ن� �ش ��ال ت��اي �م��ز»
البريطانية ع��ن بعض خ�ب��راء الصحة أن
«ال � �ظ ��روف ف ��ي أف��ري �ق �ي��ا ت�خ�ت�ل��ف ع ��ن تلك
امل ��وج ��ودة ف��ي أوروب � ��ا وآس �ي ��ا ،فمتوسط
العمر في افريقيا البالغ  19.4قد يقلل من
الوفيات».
وت�ب�ّي�نّ م��ن ت��أث�ي��رات «ك��ورون��ا» أن األطفال
والشباب األق��ل عرضة لإلصابة ب��ه ،حيث
ك��ان��ت ال�ن�س�ب��ة األك �ب��ر م��ن ال��ذي��ن أص�ي�ب��وا
ب ��ال� �ف� �ي ��روس م� ��ن ك� �ب ��ار ال� �س ��ن وأص� �ح ��اب
األم� � � � ��راض امل� ��زم � �ن� ��ة ،ك��ال �س �ك��ر وال �ض �غ��ط
وال �ق �ل��ب وال �ف �ش��ل ال �ك �ل��وي ،وأي �ض��ا ال��ذي��ن
يتناولون أدوي��ة تثبيط املناعة هم األكثر
عرضة لإلصابة بالفيروس.

ما مدى دور الحرارة؟
ت��وق��ع أط�ب��اء ان�ح�س��ار امل��وج��ة الحالية من
«ك��ورون��ا» ال�ج��دي��د وت��راج��ع اإلص��اب��ات به
م��ع ق��دوم فصل الصيف ،وارت�ف��اع درج��ات
الحرارة ،التي تقتل الفيروس.
وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة ن��اه��د ج�م��ال ،استشاري
الحساسية في مصر ،إن الفيروسات بشكل
عام ال يمكنها العيش في درجات الحرارة
املرتفعة وال تتحمل ح��رارة الشمس التي
ت�ع�ت�ب��ر م �ق��اوم��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وب��ال �ت��ال��ي تقل
اإلصابة بالفيروسات في الصيف ،متوقعة
أن يتوقف نشاط الفيروس بنسبة كبيرة
مع قدوم الربيع ودخول فصل الصيف.
وذك � ��ر م �ي �ش �ي��ل ي � ��او ،رئ� �ي ��س االس �ت �ج��اب��ة
ال � �ط � ��ارئ � ��ة ف � ��ي امل � �ق� ��ر اإلق� �ل� �ي� �م ��ي مل �ن �ظ �م��ة
ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ف��ي ج�م�ه��وري��ة الكونغو
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة« :أف��ري�ق�ي��ا تتمتع ببعض
امل��زاي��ا ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك ال�ط�ق��س األك �ث��ر دف�ئ��ًا،
الذي يتوقع البعض أنه قد ُيبطئ انتشار
املرض».
ودفع تركز معظم حاالت الوفاة واإلصابة
ب �ـ «ك ��ورون ��ا» ف��ي دول ال �ش �م��ال األف��ري �ق��ي،
بعض املراقبني إلى التفكير في احتمال أن
يكون للحرارة دور في تقليل الحاالت في
دول جنوب الصحراء ،فبشكل عالم تعتدل
الحرارة أكثر في الشمال األفريقي وتشتد
جنوب الصحراء.
والي� ��زال ال�ع�ل�م��اء ي�ب�ح�ث��ون إم�ك��ان�ي��ة م��وت
ال �ف �ي��روس ف��ي ال �ح ��رارة ،ل�ك��ن ال أدل ��ة قوية
ع �ل��ى ذل� ��ك ح �ت��ى اآلن ،ل �ك��ن إذا ك� ��ان ذل��ك
ص �ح �ي �ح��ًا ،ف��إن��ه ي �ف� ّ�س��ر غ �ي��اب اإلص ��اب ��ات
الكثيرة عن ال��دول شديدة الحرارة جنوب
الصحراء الكبرى في أفريقيا.

هل اكتسبوا مناعة؟
ب� ��ات م ��ن امل � �ع ��روف أن ف� ��رص ال �ش �ف��اء م��ن
«ك��ورون��ا» ت ��زداد إذا ك��ان��ت مناعة الجسم
قوية.
واع � � �ت� � ��ادت أف ��ري� �ق� �ي ��ا ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��ام ��ل م��ع
األم��راض املعدية ،مثل «إيبوال» و«اإلي��دز»
و«امل �ل��اري � ��ا» ،ف �ب�ين ع��ام��ي  2013و،2016

إجراءات وخبرة

أودى «إي� �ب ��وال» ب�ح�ي��اة أك �ث��ر م��ن  11أل��ف
ش�خ��ص ف��ي غ ��رب اف��ري �ق �ي��ا ،م�ع�ظ�م�ه��م في
غينيا وليبيريا وسيراليون ،ودمر املرض
مجتمعات ،لكنه ق��دم دروس ��ًا ثمينة ،فقد
انحسر املرض سريعًا من غرب أفريقيا ،ما
دفع علماء إلى التساؤل عما إذا كان بعض
الناس قد اكتسبوا «مناعة جماعية» ،وهي
حمل مجموعة من الناس الفيروس ،لكن ال
تظهر عليها أع��راض امل��رض ،ألنها تتمتع
باملناعة.
ويمكن لـ «املناعة الجماعية» ،في بعض
ال� � �ح � ��االت ،أن ت �ق �ل��ل ت �ف �ش��ي امل� � ��رض إذا

أصبح كثيرون يحملون ال�ف�ي��روس ،لكن
ال ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي�ه��م األع � ��راض ،وي�ك�ت�س�ب��ون
أجساما مضادة وقائية.
وب �ع��د ف �ت��رة ،ف ��إن ال �ف �ي��روس ،س� ��واء ك��ان
ي�خ��ص اإلن �ف �ل��ون��زا أو ال�ح�ص�ب��ة أو شلل
األطفال ،أو غيرها من األم��راض املعدية،
ل��ن يجد أشخاصا ال يتمتعون باملناعة
كي يصيبهم.
وب �ن��اء ع�ل��ى ذل��ك ،ي�ت�س��اء ل متخصصون
حول ما إذا كان سكان أفريقيا ،وتحديدًا
غ� � ��رب ال� � �ق � ��ارة وج � �ن� ��وب ال � �ص � �ح� ��راء ،ق��د
اك� �ت� �س� �ب ��وا م� �ن ��اع ��ة م� ��ن «إي � � �ب� � ��وال» رب �م��ا

ت� �ج� �ع� �ل� �ه ��م م� �ن� �ي� �ع�ي�ن ض� � ��د اإلص � � ��اب � � ��ة ب �ـ
ّ
«ك � ��ورون � ��ا» ،ل �ك��ن ال �ب �ع��ض اآلخ � ��ر ي�ش��ك��ك
بدرجة كبيرة في حقيقة تلك الظاهرة.

الغالبية من الشباب
وف ��ق اإلح �ص��ائ �ي��ات ،ف ��إن  %60م��ن س�ك��ان
القارة األفريقية شباب ،ومن املتوقع بلوغ
ع��دد سكانها أك�ث��ر م��ن  830مليون نسمة
بحلول .2050
وتبعًا لألمم املتحدة ،فالشباب أشخاص
ت�ت��راوح أع�م��اره��م ب�ين  15و 24ع��ام��ًا ،ومن

وذك ��رت «فايننشال ت��اي�م��ز» ،األرب �ع��اء ،أن
العديد من الدول األفريقية اتخذت إجراءات
استباقية ل��م تتخذها ال ��دول األوروب �ي��ة؛
من أج��ل اح�ت��واء انتشار «ك��ورون��ا» ،حيث
ات �ب �ع��ت إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة اق� �ت ��دت ب��ال�ت�ج��رب��ة
اآلس � �ي ��وي ��ة ،ف��أغ �ل �ق��ت امل� � � ��دارس وح �ظ��رت
ال�ت�ج�م�ع��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وف��رض��ت ق�ي��ودًا
على السفر ،وأعلن بعضها حاالت طوارئ.
وأض � ��اف � ��ت« :ف � ��ي ك �ي �ن �ي��ا ،ت� �ن ��ازل ��ت ش��رك��ة
(س �ف��اري �ك��وم) امل�م�ل��وك��ة ج��زئ�ي��ا للحكومة
ع��ن رس ��وم امل �ع��ام�لات ال�ت�ح��وي�لات امل��ال�ي��ة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ل ع ��ن  10دوالرات
ل�ل�ح��د م ��ن ال �ت �ف��اع��ل ال� �ع ��ام وال �ت �ع��ام��ل مع
النقد ،كما انضمت تنزانيا إلى دول أخرى
ف��ي حظر املصافحة وامل�ع��ان�ق��ة» .وأكملت
ال �ص �ح �ي �ف��ة أن «ب� �ع ��د ان� �ت� �ش ��ار إص ��اب ��ات
ب��ال �ف �ي��روس ،ج� ��اءت ه ��ذه اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
التي تتم صياغتها وتطبيقها حاليًا في
العديد من بلدان ال�ق��ارة السمراء ،وكانت
بنني وليبيريا والصومال من بني ال��دول
األحدث التي أبلغت عن حاالتها األولى».
وأك � ��د ال �ع��ال��م ال �ك��ام �ي��رون��ي ،م ��دي ��ر م��رك��ز
االم�ت�ي��از األف��ري�ق��ي لعلم جينوم األم��راض
ُ
املعدية في نيجيريا كريستيان هابي ،أن
ُ
«النظم الصحية االفريقية اكتسبت خبرة
في التعامل مع اإلصابات الجماعية أثناء
انتشار م��رض إيبوال وغيره من األم��راض
األخ � � � ��رى» .وق � � ��ال« :ف � ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ف�ه��م
األم � � ��راض وم �ك��اف �ح��ة ت�ف�ش�ي�ه��ا م ��ن خ�ل�ال
م��واردن��ا امل �ح��دودة ،ف��إن أفريقيا مستعدة
ب �ش �ك��ل أف �ض��ل ألن �ه��ا ك��ان��ت ت �ت �ع��ام��ل منذ
سنوات مع ه��ذه األم��راض :إيبوال ،الحمى
الصفراء ،حمى السا ،جدري القرود ،حتى
أص�ب�ح��ت ال�ش�ع��وب األف��ري�ق�ي��ة بشكل دائ��م
في وضع االستجابة واالستعداد ملواجهة
تفشي األمراض».

نسخة جديدة تعد الساللة السابعة من عائلة الفيروس

َّ
بحث علمي« :كوفيد  »19 -لم ُيصنع
■ علماء صينيون دمروا عينات كشفت عن ظهور فيروس معد
ك� �ش ��ف ب� �ح ��ث ع �ل �م ��ي ج� ��دي� ��د ،ح �ق �ي �ق��ة ت �ص �ن �ي��ع
ف �ي��روس ك��ورون��ا ال ��ذي ي�ع�ص��ف ب �ب �ل��دان ال�ع��ال��م،
ويواصل االنتشار بشكل غير مسبوق ،متسببا
بوفاة وإصابة آالف الضحايا.
وق� � ��ال ال �ب �ح ��ث ال� � ��ذي ن �ش ��رت ��ه م �ج �ل��ة «ن �ي �ت �ش��ر»
العلمية ،إنه من غير املحتمل أن يكون الفيروس
املستجد ق��د ظهر م��ن خ�لال املعالجة املختبرية
لنسخة مشابهة من عائلة ك��ورون��ا ،مشيرا إلى
أن النسخة الحالية غير مستحدثة م��ن النسخ
القديمة ،ولم يظهر فيها أي تالعب جيني جرى
عبر املعامل.
وم � �ن ��ذ ت �س �ج �ي��ل أول ح ��ال ��ة إص� ��اب� ��ة ب �ف �ي��روس
ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ف��ي م��دي�ن��ة ووه ��ان الصينية،
نهاية العام املاضي ،كان هناك نقاش كبير حول
أص��ل امل��رض الجديد ال��ذي ي��واص��ل انتشاره في
أماكن أخرى من العالم بشكل متسارع.
ول� �ف ��ت ال �ب �ح��ث إل� ��ى أن ال �ن �س �خ��ة ال� �ج ��دي ��دة م��ن
ال� �ف� �ي ��روس ،امل �س �ب �ب��ة مل� ��رض «ك ��وف� �ي ��د  »19ت�ع��د

الساللة السابعة م��ن عائلة فيروسات ك��ورون��ا،
وي �م �ك �ن �ه��ا أن ت �ت �س �ب��ب ب� �م ��رض وإع � �ي� ��اء ش��دي��د
ً
تماما مثل ساللتي «سارس»
للشخص املصاب،
و«ميرس».
وق� � ��دم ال� �ت� �ق ��ري ��ر ت �ف �س �ي��ري��ن ق � ��ال إن� �ه �م ��ا األك� �ث ��ر
منطقية مل�ع��رف��ة حقيقة أص��ل ال�ف�ي��روس ال�ق��ات��ل،
أولهما؛ االنتقاء الطبيعي في ُمضيف حيواني
ق �ب��ل االن �ت �ق��ال ب�ي�ن ال �ح �ي��وان��ات ،وي �ع��زز ذل ��ك أن
اإلص��اب��ات األول ��ى ت��م رص��ده��ا ف��ي س��وق مدينة
ووه� ��ان ال�ص�ي�ن�ي��ة ال �ش �ه �ي��رة ب�ب�ي��ع ال �ح �ي��وان��ات،
وثانيهما االنتقاء الطبيعي داخل البشر.

الصينيون أضاعوا الفرصة
الى ذلك ،قالت صحيفة «التايمز» البريطانية إن
العلماء الصينيني قاموا في ديسمبر باكتشاف
ف� �ي ��روس غ ��ام ��ض س ��ري ��ع ال � �ع� ��دوى ف ��ي امل �ع��ام��ل
ال�ط�ب�ي��ة ،لكنهم أم ��روا بتدمير ال�ع�ي�ن��ات ،ووق��ف
ال �ف �ح��وص��ات ،وال �ت �ك �ت��م ع �ل��ى األخ � �ب� ��ار .وي�ش�ي��ر

التقرير ،إلى أن وسائل إعالم صينية كشفت عن
أن م�س��ؤول��ي الصحة ف��ي ووه��ان ،م��رك��ز انتشار
ف�ي��روس ك��ورون��ا ،طلبوا تدمير عينات املختبر
التي كشفت عن ظهور التهاب رئ��وي فيروسي،
ف ��ي األول م ��ن ي �ن ��اي ��ر ،الف� �ت ��ا إل� ��ى أن ال �ح �ك��وم��ة
الصينية لم تعترف بانتقال العدوى من إنسان
إلى إنسان إال بعد ثالثة أسابيع الحقا.
وت� �ل� �ف ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل � ��ى م� ��ا ن� �ش ��رت ��ه ص �ح �ي �ف��ة
«ت �ش �ي��ات �ش�ي�ن غ� �ل ��وب ��ل» امل �س �ت �ق �ل��ة ،ال� �ت ��ي ق��دم��ت
ال��دل�ي��ل ال��واض��ح ع��ن ح�ج��م ال�ت�غ�ط�ي��ة ال �ت��ي تمت
في األسابيع األول��ى من ظهور الفيروس ،حيث
ك��ان��ت ه�ن��اك ف��رص��ة الح �ت��واء ان�ت�ش��اره ،ق��ائ�ل��ة إن
ال��رق��اب��ة انشغلت ب�ح��ذف التقارير امل�ن�ش��ورة عن
الفيروس على اإلنترنت.
وي� ��ورد ال�ت�ق��ري��ر ن�ق�لا ع��ن ال�ص�ح�ي�ف��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة،
قولها إن عددا من الشركات املتخصصة في علم
الجينات قامت بعمل تسلسل للفيروس ،بحلول
 27دي �س �م �ب��ر ،م ��ن ع �ي �ن��ات م ��ن م��رض��ى أص �ي �ب��وا

بالفيروس في ووهان.
وت �ف �ي��د ال �ص �ح �ي �ف��ة ب� ��أن ه� �ن ��اك ت �ش��اب �ه��ا ك �ب �ي��را
ب�ي�ن ال �ف �ي��روس ال �ج��دي��د وف �ي��روس س ��ارس ال��ذي
ق�ت��ل  800ش�خ��ص ف��ي ال �ف �ت��رة  ،2003 - 2002إال
أن األخ� �ب ��ار ل ��م ي �ت��م ت��داول �ه��ا إال ب�ي�ن م�ج�م��وع��ة
صغيرة من االطباء ومسؤولي الحزب الشيوعي
الصيني.

أوامر بالتعتيم
وب �ح �س��ب ال �ت �ق��ري��ر ،ف��إن��ه ت ��م ن �ق��ل ال �ن �ت��ائ��ج إل��ى
امل��رك��ز ال��رس �م��ي ف��ي ب �ك�ي�ن ،ف��ي م��رك��ز ال�س�ي�ط��رة
على األم ��راض ،مشيرا إل��ى أن��ه ك��ان م��ن ال��واج��ب
أن تقدم هذه األخبار تحذيرا ملسؤولي الصحة
ع ��ن األزم� � ��ة ال� �ت ��ي ب ��ات ��ت ت� �ل ��وح ف ��ي األف� � ��ق ،ل�ك��ن
م�ف��وض�ي��ة ال �ص �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وه ��ي أع �ل��ى هيئة
ط �ب �ي��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،أص � ��درت ف ��ي  3ي �ن��اي��ر أوام ��ر
بالتعتيم ،وطلبت من املختبرات بأال تكشف عن
أي معلومات وتسليمها للسلطات أو إتالفها.

وت �ن��وه ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن ��ه ع �ن��دم��ا وص ��ل ف��ري��ق
مركز السيطرة على األمراض إلى ووهان ،في 8
يناير ،فإنهم لم يخبروا أن الفيروس بدأ يصيب
أش �خ��اص��ا ب ��ال� �ع ��دوى ،وه� ��و دل �ي��ل واض � ��ح ع�ل��ى
انتقال املرض من شخص آلخر.
وي��ذك��ر التقرير أن التعتيم ف��ي ووه��ان ج��اء في
وق��ت ك��ان ي�ح�ض��ر ف�ي��ه ق ��ادة ال �ح��زب ف��ي اإلق�ل�ي��م
للقاء السنوي ،ومضت املدينة في حفل العشاء
الذي حضره  40ألف شخص في مناسبة السنة
الصينية الجديدة ،مشيرا إلى أنه في  20يناير،
كشف في لقاء مع الخبير في الصحة التنفسية
تشونع ناشان ،الذي قاد القتال ضد سارس ،عن
أن املرض ينتشر بني البشر.
وت�خ�ت��م «ال �ت��اي �م��ز» ت�ق��ري��ره��ا ب��اإلش��ارة إل��ى أن��ه
ت��م وض��ع ووه� ��ان ،ال �ت��ي ي�ب�ل��غ ع��دد س�ك��ان�ه��ا 11
م �ل �ي��ون ن �س �م��ة ،ت �ح��ت ح �ج��ر ت ��ام ف��ي  23ي �ن��اي��ر،
ح �ي��ث ح��اول��ت ال �س �ل �ط��ات ال �ش �ي��وع �ي��ة ال�س�ي�ط��رة
على انتشار املرض.

 20دولي
بريطانيا

مركز «كناري وارف» الذي عادة ما يعج بالبريطانيين والسياح وقت الغداء شبه خال بفعل كورونا (رويترز)
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األردن

فرنسا

شرطي اردني يقف في احد الشوارع الخالية في عمان (رويترز)

كلب يقطع أحد الشوارع الخالية في باريس (أ ب)

الكويت

شوارع الكويت خالية (تصوير بسام زيدان)

مدن أشباح ..وشوارع حزينة
بحل��ول األس��بوع الج��اري ،ب��دأ
العدي��د م��ن م��دن العال��م الت��ي
تع��رف بأنه��ا ال تن��ام بالتح��ول
إل��ى «م��دن أش��باح» ،والش��وارع
ب��دت حزين��ة خالية من الس��يارات
والحش��ود ،واقفل��ت المح��ال
التجاري��ة والمجمع��ات ابوابه��ا،
وس��ط تقديرات بأن تس��تمر أزمة
تفشي فيروس كورونا.
وأغل��ق العدي��د م��ن دول العالم
المتاحف والمس��ارح والمكتبات
والم��دارس ،وهج��رت الس��احات
العام��ة التي كان��ت تزدحم عادة
بالس��ياح ،وخل��ت المطاع��م
والمقاهي من روادها.

إيطاليا

شوارع مدينة روما خالية من الناس (ا ب)

البرازيل

مشهد مكرر في كل ارجاء المعمورة ..احد الطرق السريعة في البرازيل (رويترز)

أسبانيا

الساحة فارغة امام الكاتدرائية في برشلونة (ا ف ب)

أميركا

تونس

جادة الحبيب بورقيبة بتونس فارغة قبل وقت قصير من بدء حظر التجول الليلي لوقف انتشار كورونا (رويترز)

ألمانيا

الحياة العامة في مدينة ميونخ االلمانية باتت محدودة للغاية فالشوارع خالية واغلب المتاجر مقفلة (ا ف ب)

ساحة تايمز سكوير تكاد تكون خالية تماماً (رويترز)

هولندا

ساحة فارغة في وسط امستردام في هولندا (ا ف ب)
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عكس فيروس كورونا المستجد ما
رآه مراقبون تخ ُّبطا ً من رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون في إدارة
األزمة ،مستدلين على ذلك بسلسلة
تداعيات لسياسته غير المناسبة
لحجم تحدي الوباء ،الذي يجتاح
العالم ،كما اعتبروا أنه ربما يكون
«رئيس وزراء بريكست» ال أكثر.
ووفق آخر اإلحصائيات ،أعلنت
السلطات البريطانية أمس ،أن وفيات
الفيروس بلغت  108حاالت ،بينما
وصلت اإلصابات إلى .2650
ويشير متابعون للشأن البريطاني
إلى األداء الس ِّيئ لجونسون في
خطابه بشأن «كورونا» ،حين خاطب
الشعب ،قائالً« :الكثير سيفقدون
أحبابهم قبل أن يحين وقتهم» ،ما
أثار استياء واسعا وانتقادات شديدة
بين النشطاء على مواقع التواصل
االجتماعي.
ورأى مراقبون أن أسلوب جونسون
كان صادما ً ــــ وإن كانت ن ّيته
المكاشفة بالحقيقة ـــــ الفتين إلى
قساوة تعبيراته للشعب ،حين قال:
«هذه أسوأ أزمة صحية في العصر
الحديث ..هذا المرض ..سينتشر
علي أن أرفع
بشكل أكبر ،ويجب
ّ
المستوى مع الرأي العام البريطاني،
المزيد من العائالت ستفقد أحباءها
قبل أن يحين وقتهم».

 استياء من خطابه الصادم
للبريطانيين وتهديده إياهم
بفقد أحبابهم قبل أن
يحين أوانهم!
 انتقاد واسع إلستراتيجيته
«مناعة القطيع» وكذلك
لتراجعه عنها ..في موقف
يكشف تردُّ دَ ه
 تدابيره تزيد المشكالت:
ّ
التفشي
الفيروس يواصل
والناس يشعرون بالخوف..
ويهرعون نحو المتاجر
 حديث عن ارتفاع معدالت
السرقة والجريمة

تخ ّبط وتراجع عن قرارات ..وفشل في احتواء الفيروس

«كورونا» ُيحرج جونسون..
رئيس وزراء «بريكست» فقط!

إجراء ،وذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيتخذ قرارا
ّ
ّ
التجمعات.
بإغالق لندن لعدم التزام الناس بتجنب

محرر الشؤون الدولية

أع� �ل ��ن ج ��ون� �س ��ون ن � ّ�ي� �ت ��ه (ع� �ب ��ر ك �ب �ي��ر امل �س �ت �ش��اري��ن
العلميني للحكومة) استخدام إستراتيجية «مناعة
ّ
ال�ق�ط�ي��ع» مل��واج�ه��ة ت�ف��ش��ي «ك ��ورون ��ا» ،ف��ي م��ا ب��دا أن��ه
ت��وج��ه إلك �س��اب ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين م �ن��اع��ة ج�م��اع�ي��ة ضد
ال �ف �ي��روس .وأف ��اد ج��ون�س��ون ب��أن ال�ح�ك��وم��ة ستسعى
ً
إلى إبطاء انتشار الفيروس ،بدال من وقفه ،كجزء من
إستراتيجية التخفيف ،التي تفترض أن ما يصل إلى
 80ف��ي املئة م��ن ال�ن��اس سيصابون بالعدوى قبل أن
ً
ّ
محصنني ضد الفيروس مستقبال.
يصبحوا
ُ
وب �ع��د ال�ت�ع��اف��ي م��ن م ��رض م �ع� ٍ�د ،غ��ال�ب��ًا م��ا «ي�ت��ذك��ر»
ج �ه��از امل �ن��اع��ة ف��ي ال �ج �س��م ،ال �ف �ي��روس ،ح�ت��ى يتمكن
م��ن م�ح��ارب�ت��ه ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل .وت�ع�م��ل ال�ل�ق��اح��ات وف��ق
امل�ب��دأ نفسه ،م��ن خ�لال إدخ ��ال ج��زي�ئ��ات م��ن بكتيريا
أو فيروس إلى أجسامنا ،تاركة لجهاز املناعة لدينا،
ذاكرة للمرض ،من دون أن نمرض فعليًا.
وتصف مناعة القطيع النقطة التي يكون فيها عدد
َّ
محصنني ضد املرض ،سواء من خالل
كاف من الناس
ٍ
التطعيم أو العدوى.
وأث � � ��ارت ت �ل��ك اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة غ �ض��ب ال �ك �ث �ي��ري��ن من
ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين ،ألن ف�ي�ه��ا م��ا اع �ت �ب��روه ل�ه�ج��ة مهينة،
خ��اط��ب ب�ه��ا ج��ون�س��ون ال�ش�ع��ب ،واس �ت �ه �ت��ارًا ب ��أرواح
املاليني ،حيث يعتقد الكثيرون من الخبراء أن مئات
آالف البريطانيني سيموتون من أج��ل تحقيق هدف
ت �ل��ك اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ع� ��دم ال �ت��أك��د م��ن
نجاعتها بشكل كامل.

ّ
متردد ..وتراجع
رأي

ت �ط �ب �ي �ق��ًا ل �خ �ط��ة م� �ن ��اع ��ة ال� �ق� �ط� �ي ��ع ،ك ��ان ��ت ن�ص�ي�ح��ة
حكومة جونسون ملواطنيها املحافظة على الهدوء
واالس� �ت� �م ��رار ،وظ �ل��ت امل� � ��دارس وامل �ط��اع��م وامل� �س ��ارح
وال � �ن ��وادي واألم ��اك ��ن ال��ري��اض �ي��ة م �ف �ت��وح��ة ،ف��ي حني
كان األوروب�ي��ون يغلقون امل��دارس ويضعون الجنود
في الشوارع لفرض قواعد الحجر الصحي الصارمة
واحتواء «كورونا».
لكن ليلة اإلثنني ،اصطدمت هذه النظرية بالحقائق،
التي أثبتت أن نتائجها وخيمة ،فظهر رئيس وزراء
اململكة املتحدة ف��ي إح��اط��ة يومية ف��ي مقر الحكومة
للتراجع عن «حصانة القطيع»ّ ،
مقرًا بضرورة «اتخاذ
إج��راءات صارمة» ،وأعلن أنه من اآلن فصاعدا ،على
البريطانيني محاولة العمل من املنزل واالمتناع طوعًا
عن السفر غير الضروري والتواصل االجتماعي.
وط��ال�ب��ت حكومته البريطانيني بالبقاء ف��ي امل�ن��ازل،
واتخذت إجراءات في اتجاه العزل الصحي ،للحد من
انتشار املرض.

الشعب ال يعبأ
وفي مساء إع�لان جونسون ،مألت موقع «تويتر»

ال حظر ّ
تجول بلندن

وأمس ،قالت رئاسة ال��وزراء إنه ال خطة لفرض حظر
ت �ج��ول ف��ي ال �ع��اص �م��ة ل �ن��دن ،م��ن أج ��ل وق ��ف ان�ت�ش��ار
«ك��ورون��ا» ،وال نية أيضًا لوقف شبكة مترو األنفاق
أو حافالت النقل العام بشكل كامل ،مضيفة إن حركة
الدخول والخروج الى لندن ستظل مفتوحة.
وك��ان��ت ال�س�ل�ط��ات املحلية ف��ي ل �ن��دن ،أك ��دت ف��ي وق��ت
سابق إغ�لاق نحو  40محطة من مترو لندن ،ووقف
الخدمة الليلية ،إضافة الى تقليص عدد الباصات في
امل��دي�ن��ة ،بعد ق��رار ب��إغ�لاق جميع امل ��دارس االبتدائية
واملتوسطة في البالد حتى إشعار آخر.

«كسرت قلب بريطانيا»

بوريس جونسون

ص��ور الكثيرين م��ن البريطانيني ال��ذي��ن يتحدون
ب �م��رح ن�ص�ي�ح��ة ال �ح �ك��وم��ة ع ��ن ط��ري��ق ال �ش ��رب في
الحانات والنوادي .وفي صباح اليوم التالي ،أخبر
وال��د رئ�ي��س ال ��وزراء ستانلي ج��ون�س��ون برنامجا
ّ
متحديًا« :بالطبع سأذهب إلى حانة إذا
للدردشة

كنت بحاجة إلى ذلك».
وك��ان��ت إستراتيجية ج��ون�س��ون ت�ت�ع� ّ�رض الن�ت�ق��ادات
أليام عدة ،من قادة املعارضة في الداخل واملسؤولني
في الخارج.
وأف��اد جونسون ب��أن حكومته ال تستبعد ات�خ��اذ أي

السفارة البريطانية توضح:
قرض طارئ لرعايانا المحتاجين
مي السكري
أثارت تغريدة على الحساب الخاص بالسفارة البريطانية في تويتر تطلب فيها من رعاياها العالقني
في البالد إذا لم يكن لديهم مال طلب املساعدة من األصدقاء واألس��ر والجمعيات الخيرية الكويتية
كبيت ال��زك��اة ،حالة من الجدل ،اضطرت معها السفارة إل��ى إرس��ال بيان توضيحي الح��ق تؤكد فيه
دعمها للمواطنني البريطانيني في الكويت .وقالت السفارة في البيان الذي حصلت سبقلا على نسخة
منه :حتى في األوقات العادية عندما يتعرض املواطنون البريطانيون احيانا ملصاعب مالية كبيرة ،فإن
السفارة في هذه الحالة تساعدهم للتواصل مع اصدقائهم وعائالتهم والذين قد يساعدونهم ماليا،
وكخيار اخير احيانا يتجه املواطنون البريطانيون لالتصال بالجمعيات الخيرية.
وأضاف البيان ان السفارة ال تستطيع ان تقدم املساعدة املالية للمواطنني البريطانيني ونحن عادة ما
ننصحهم بأن يقوموا بعمل تأمني سفر قبل سفرهم احيانا ،وفي ظروف محددة.
واشار البيان إلى ان من املمكن ان تقدم السفارة للمواطنني البريطانيني قرضا طارئا مع تعهد بسداده،
وعليه لو شعر املواطنون البريطانيون انهم استنفدوا كل الخيارات وانهم يستحقون مثل هذه املساعدة
فإنه يتوجب عليهم االتصال بالسفارة على هاتف رقم  22594320والتحدث مع القسم القنصلي.

قطاعات تلفظ أنفاسها األخيرة ..وأحزاب تستغل تقصير الدولة

«كورونا» لبنان :عزلة بال إعالة

¶ نقيب أصحاب المطاعم :السياحة تتكبد خسارة بنصف مليار دوالر شهرياً
لبنان ـــ أنديرا مطر
مع تسجيل لبنان إصابات بفيروس كورونا املستجد،
اتخذت الحكومة ،مثلها مثل باقي البلدان املوبوءة،
ّ
س�ل�س�ل��ة اج � ��راءات وق��ائ �ي��ة مل�ن��ع ت�ف��ش��ي ال ��وب ��اء .ول�ك��ن
ارت� �ف ��اع ع� ��دد االص� ��اب� ��ات ،ف��اق��م امل� �خ ��اوف م ��ن ف �ق��دان
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال ��وب ��اء ،ال س�ي�م��ا أن ال��واق��ع الصحي
ً
واالستشفائي ال يمتلك ّ
مقومات الصمود طويال ،وهو
ما دفع الحكومة إلعالن حال ط��وارئ صحية وضعت
البالد بأسرها في حجر صحي وعزلتها عن الخارج.

!

أكالف اقتصادية باهظة

ً
حل «كورونا» في لبنان زائ�رًا مباغتًا ،ثقيال ومقلقًا.
فالبلد يعيش أزم��ة اقتصادية ومالية غير مسبوقة
في تاريخه .في غضون أشهر ،فقدت الليرة أكثر من
 40في املئة من قيمتها في مقابل ال��دوالر االميركي،
وخ�س��ر أك�ث��ر م��ن  250ال��ف ع��ام��ل أشغالهم ،كما اقفل
اكثر من  1500مؤسسة ومطعم ومحل تجاري ابوابه.
والحبل على الجرار .وعشية وصول «كورونا» الينا،
ك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة ق��د اع �ل �ن��ت ان االح �ت �ي��اط��ات امل��ال�ي��ة
م��ن العملة الصعبة ب��ال�ك��اد تكفي لتغطية ال ��واردات
االساسية للشعب.
واذا ك��ان��ت ق �ط��اع��ات االق �ت �ص��اد امل �ن �ت �ج��ة ق �ب��ل ازم ��ة
«ك ��ورون ��ا» ق��د ش��ارف��ت ع �ل��ى االح �ت �ض��ار .ي�خ�ش��ى ان
ت �ك��ون ق��د ل�ف�ظ��ت ان �ف��اس �ه��ا ،ف��ي ظ��ل اع�ل�ان ال�ح�ك��وم��ة
ّ
التعبئة العامة وتوقف العمل في املؤسسات العامة
والخاصة ،واقفال كل املعابر البرية والجوية.
بعض القطاعات ظلت ت�ق��اوم بــ«اللحم ال�ح��ي» ،كما
يقال من أجل البقاء ،لكنها أرغمت على األقفال اليوم
وس��ط غموض وقلق على مصير العمل وال�ع�م��ال ،ال
سيما أن مدة اإلقفال غير محددة بعد وقد تطول.
وبلغة األرق ��ام ،يتبينّ حجم الخسائر ف��ي االعمال
ال�ت�ج��اري��ة م�ن��ذ  2011وح�ت��ى ع��ام  .2019ف�ف��ي ه��ذه
امل��رح �ل��ة ،س�ج�ل��ت ان�خ�ف��اض��ا ب�ل��غ  40ف��ي امل �ئ��ة .ام��ا
امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة او م��رح�ل��ة االن�ت�ف��اض��ة اللبنانية
املمتدة من اكتوبر  2019وحتى اوائل مارس 2020
فقد سجلت االعمال التجارية انخفاضا بقيمة 70
في املئة ،مقارنة بالعام املاضي .أما املرحلة الثالثة،
وه� ��ي م��رح �ل��ة «ك � ��ورون � ��ا» ف �ك��ان��ت ن �س �ب��ة االع �م ��ال

موظفة في «سوبرماركت» تقرأ درجة حرارة زبونة قبيل دخولها في مدينة البترون بلبنان أمس (أ.ف.ب)

التجارية تقريبا صفرًا.

القطاع السياحي أكبر املتضررين

ّ
«كورونا» عطل القطاع السياحي في لبنان ،كما في
ّ
العالم بأسره .الرحالت الجوية متوقفة ،الفنادق شبه
خالية ،م��ع نسبة أش�غ��ال ال تتجاوز  5ف��ي امل�ئ��ة .وإذا
ُ
كانت خسائر القطاع ق� ّ�درت بـــ  700مليون دوالر في
عام  ،2019فإن األشهر الثالثة االولى من عام  2020قد
سجلت خسائر موازية.
ّ ّ
نقيب أصحاب املطاعم طوني الرامي ،أشار الى ان كل
ّ
سيكبدها خسائر فادحة،
يوم اقفال اضافي للمطاعم
ّ
«فالقطاع السياحي يوظف  150الف عامل ،باالضافة
الى ارباب العمل وعائالتهم الذين يعتاشون من هذا
ّ
ال�ق�ط��اع» .وأش ��ار ال��ى ان ال��دخ��ل السياحي ف��ي لبنان
ّ
ي�ص��ل ال ��ى  5م �ل �ي��ارات دوالر س �ن��وي��ًا ،ب�م��ا ي�ع�ن��ي أن
القطاع السياحي (فنادق ،مطاعم ،ومكاتب سياحية)
ّ
يتكبد خسارة تبلغ  500مليون دوالر شهريًا .وبناء
ّ
على املعطيات واالرقام ،يتوقع الخبراء االقتصاديون
ّ
تتسبب ازم��ة «ك��ورون��ا» بفقدان أكثر من ثلث اليد
ان
ال �ع��ام �ل��ة ف��ي ل �ب �ن��ان ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ت��أم�ين ث �م��ن امل ��واد
الغذائية الضرورية.

جوانب إيجابية للكارثة
وف��ي مقابل ه��ذه األرق��ام الكارثية ،ي��رى بعض املهتمني
ب��ال�ش��أن االق �ت �ص��ادي ث�م��ة ج��وان��ب ق��د تنعكس ب�ص��ورة
إيجابية على الوضع املالي املتهالك للدولة اللبنانية.
ويسوقون مثاال على ان «اقفال املعابر وتراجع الحركة
التجارية إلى درجات متدنية سيؤدي إلى تراجع حركة
االس�ت�ي��راد ،م��ا يعني ت��راج��ع مستوى العجز ف��ي ميزان
امل��دف��وع��ات ،إض��اف��ة إل��ى أن ت��راج��ع س�ع��ر ب��رم�ي��ل النفط
عامليا سيؤدي إلى تراجع الفاتورة النفطية للبنان».
ي �ت �س��اءل ب�ع��ض ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ك�م��ا ت �س��اء ل��وا ب�ع��د ه��دوء
حركة االحتجاجات الشعبية ،عما اذا كانت االنتفاضة
ّ
الشعبية ق��د شكلت منقذًا للطبقة السياسية ،وبرأتها
م��ن م�س��ؤول�ي��ة االن �ه �ي��ار االق �ت �ص��ادي امل�ق�ب��ل ،ال م�ح��ال��ة،
ويسألون اليوم :هل حل «كورونا» بربوعناّ ،
ليقدم صك
ب��راءة لهذه السلطة؟ في حني لو فشلت في وضع خطة
انقاذية مالية اقتصادية صحية ،بذريعة ان الوباء عاملي
واكبر اقتصادات العالم قد انهار أمامه؟

األحزاب البديل
وي �ب��دو أن ال�ع�ج��ز وال �ت �ق��اع��س ال��رس�م�ي�ين ف�ت�ح��ا ال�ب��اب

ّ
مجددا ام��ام القوى السياسية واالح��زاب التي «قلصت»
االنتفاضة حركتها وأنشطتها .وكما حصل في األشهر
الفائتة ،تسللت هذه األح��زاب مجددا من باب التضامن
االج� �ت� �م ��اع ��ي وح� �م ��اي ��ة ج� �م ��اه� �ي ��ره ��ا ،م� �ق ��دم ��ة دع �م �ه��ا
اللوجستي والعيني ،وقامت بمبادرات لتعقيم البلدات
واملناطق الواقعة تحت نفوذها ،وكذلك بادرت الى تقديم
املساعدات الغذائية للعائالت التي أصبحت غير قادرة
على تأمني قوتها اليومي.
في منطقة املنت ،على سبيل املثال ،أطلق النائب ابراهيم
كنعان حملة تعقيم شملت بعض البلدات .وفي منطقة
بشري قامت عناصر من «القوات اللبنانية» في املدينة
ّ
وبتوجيهات م��ن نائبي املنطقة ،بتعقيم ورش املحال
ال�ت�ج��اري��ة وال�ص�ي��دل�ي��ات واألم��اك��ن ال�ع��ام��ة وامل �ن��ازل في
ّ
امل �ن �ط �ق��ة ب ��امل ��واد امل �ع��ق �م��ة .ول ��م ي �غ��ب ال �ح ��زب ال�ت�ق��دم��ي
االشتراكي عن هذه الحمالت في منطقة الشوف وعاليه.
ّ
«ح� ��زب اهلل» م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ت ��ول ��ى ح �م�ل�ات ال�ت�ع�ق�ي��م في
الضاحية الجنوبية ،وصوال الى الجنوب والبقاع ..أما
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ،فقد اع�ل��ن رئيسه ج�ب��ران باسيل
ع��ن اج��راء فحوص «ك��ورون��ا» مجانا ،مطلقا بالتوازي
حملة ّ
تبرعات مالية وعينية للمساهمة في دعم حملته
بمواجهة «كورونا».

وف ��ي س �ي��اق ت��واص��ل ان �ت �ق��اد ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين لسياسة
ج��ون�س��ون ال �ت��ي أدت إل��ى ج�ش��ع ب�ع��ض املستهلكني،
نشرتها صحيفة ديلي ميل ص��ورة عجوز بريطاني
ّ
ف��ي أح ��د امل �ت��اج��ر ،ي�ت�ف��ق��د ق��ائ�م��ة م�ش�ت��ري��ات ف��ي ي��ده،
بينما ينظر ب�ح��زن وان�ك�س��ار إل��ى أرف��ف املتجر ،وقد
خلت من كل املنتجات ،جراء تهافت أعداد كبيرة على
شراء املواد االستهالكية من غذاء وغيره ،وتخزينها،
خ��وف��ًا م��ن أن ت �ف��رض ال �ح �ك��وم��ة ف��ي أي وق ��ت ح�ج�رًا
صحيًا وحظر ّ
تجول الحتواء «كورونا».
وكشفت تعليقات املتابعني انزعاجهم الشديد مما
ّ
وصفوه بـ«أنانية املستهلكني» ،الذين انقضوا على
السلع ولم يتركوا للعجوز املسكني شيئا يشتريه.
ووف�ق��ا ل�ـ«دي�ل��ي م�ي��ل» ،فقد أدى الطلب امل�ت��زاي��د على
ال � �ش� ��راء إل � ��ى غ �ض��ب ال ��زب ��ائ ��ن وح � � ��دوث م��واج �ه��ات
واشتباكات بينهم في بعض األحيان ،وذلك مع فرض
امل�ت��اج��ر ق �ي��ودًا ص��ارم��ة ع�ل��ى ش ��راء ال �ض��روري��ات من
حليب األطفال والحفاضات ومواد التعقيم واألغذية
املعلبة ولفائف املرحاض وغيرها.
وتحدثت وسائل اع�لام عن ارتفاع معدالت السرقات
والجريمة في بريطانيا.
كما فشلت التدابير التي اتخذتها حكومة جونسون
في دعم الجنيه اإلسترليني أمام الدوالر ،وتأرجحت
العملة البريطانية خالل تعامالت ،أمس ،عند مستوى
تاريخي هابط.
وت ��راج� �ع ��ت ال �ع �م �ل��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة خ �ل��ال ت �ع��ام�ل�ات،
األرب �ع��اء ،إل��ى أدن��ى مستوى منذ نحو  35ع��ام��ا ،مع
ّ
تصاعد املخاوف بشأن تفشي «ك��ورون��ا» في اململكة
املتحدة.
وانخفض الجنيه اإلسترليني أمام ال��دوالر بنسبة 4
في املئة إل��ى  ،1.1583وه��و املستوى األدن��ى منذ عام
 ،1985بينما تراجع  3في املئة أمام العملة األوروبية
إل ��ى  94.33ب�ن�س��ا ل �ل �ي��ورو ،وه ��و أدن ��ى م�س�ت��وى منذ
مارس .2009
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من وفيات «كورونا»
بإيطاليا كانوا مصابين
بأمراض أخرى
قدمت دراسة جديدة نظرة ثاقبة عن سبب
ارت �ف��اع م�ع��دل ال��وف�ي��ات ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،عند
ح��وال��ي  8ف��ي امل�ئ��ة م��ن إجمالي املصابني
ب��امل�ق��ارن��ة م��ع ال �ب �ل��دان األخ � ��رى ،إذ قامت
وكالة ،مقرها في روما ،بفحص السجالت
الطبية ل�ح��وال��ي  18ف��ي امل�ئ��ة م��ن الوفيات
الناجمة ع��ن اإلص��اب��ة بالفيروس التاجي
في إيطاليا ،ووجدت أن ثالث ضحايا فقط،
أي ما يعادل  0.8في املئة من اإلجمالي ،لم
يكن لديهم أي أم��راض سابقة ،وما يقرب
م ��ن ن �ص��ف ال �ض �ح��اي��ا ع ��ان ��وا م ��ن ث�لاث��ة
أمراض سابقة على األقل ،وفي حاالت من
ك��ان لهم م��رض إض��اف��ي راب��ع ك��ان هناك
فقط حالة أو حالتان سابقتان.
وذك ��رت ال��وك��ال��ة أن أك�ث��ر م��ن  75ف��ي املئة
يعانون من ارتفاع ضغط الدم ،وحوالي 35
ف��ي املئة منهم مصابون بمرض السكر،
وعانى الثلث من أمراض القلب ،يأتي ذلك
مع تأكيد الوكالة أن متوسط عمر الذين
ت��وف��وا بسبب ال�ف�ي��روس ف��ي إيطاليا كان
 79.5سنة.
ووصلت الوفيات من الفيروس في إيطاليا
إلى أكثر من  3400وفاة متخطية وفيات
ال �ص�ي�ن ،ل�ل�م��رة األول � ��ى ،ف��ي وق ��ت ت�ح��اول
السلطات الصحية دراسة البيانات لتوفير
أدل � ��ة ل �ل �م �س��اع��دة ف ��ي م �ك��اف �ح��ة ان �ت �ش��ار
فيروس «كورونا».
وحتى  17مارس ،توفي  17شخصا دون
سن  50عاما من امل��رض ،علما أن جميع
ضحايا إيطاليا تحت سن األربعني كانوا
من الذكور الذين يعانون من ظروف طبية
حرجة.
ً
ووفقا ملؤسسة  ،GIMBEأصيب حوالي
ً
 100أل ��ف إي �ط��ال��ي ب��ال �ف �ي��روس ،وف��ق��ا ملا
ذكرته صحيفة  Il Sole 24 Oreاليومية،
وهذا سيعيد معدل الوفيات في البالد إلى
املعدل العاملي البالغ حوالي  2في املئة.
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المنتخب السوداني لن يوقف تدريباته
أكدت لجنة املنتخبات السودانية ،أن نشاط منتخب السودان مستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري .ودرست
اللجنة كل الجوانب املتعلقة بقرار إيقاف املسابقات املحلية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ملكافحة
فيروس كورونا ،وأك��دت أن نشاط املنتخب لن يتأثر بالقرار .وقالت لجنة املنتخبات السودانية إن استمرار
تدريبات املنتخب األول سيمنح فيلود فرصة كبيرة للتعرف بشكل أكبر الستكشاف الالعبني ،لكنه لن يضم
العبني جددًا بسبب توقف ال��دوري املحلي .ومن ناحية أخرى ،قرر املدير الفني ملنتخب السودان منح العبي
املنتخب راحة اليوم (الجمعة) وغدًا (السبت) ،على أن يعود الالعبون للتدريبات حتى نهاية الشهر الجاري.
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الكويت التقت توماس باخ ..عبر «كونفرنس»

همسة

إقامة أولمبياد طوكيو «انتحار رياضي»
محمد سليمان
حصلت اللجنة األومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة على
دع� ��م ك��ام��ل م ��ن ق �ب��ل ال �ح��رك��ة األومل �ب �ي��ة
ال��دول�ي��ة ف��ي م��ا يخص اإلج� ��راءات التي
ت�ق��وم ب�ه��ا م��ع منظمة ال�ص�ح��ة العاملية
للوقوف على القرار األخير ح��ول إقامة
أومل� �ب� �ي ��اد ط��وك �ي��و خ �ل��ال ش �ه��ر ي��ول �ي��و
املقبل.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،ال�ت�ق��ى ممثلو اللجنة
األومل� � �ب� � �ي � ��ة ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة :م� �ح� �م ��د ج �ع �ف��ر
ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ،وف��اط �م��ة ح �ي��ات رئيسة
وف� ��د ال �ك��وي��ت ل�ل�أومل �ب �ي ��اد ،وع �ل ��ي امل ��رى

ام�ي�ن ال �س��ر امل �س��اع��د ،م��ع رئ �ي��س اللجنة
األوملبية الدولية توماس باخ عبر فيديو
ك��ون�ف��رن��س مل�ن��اق�ش��ة ع��دد م��ن اإلج� ��راءات
التي يمكن من خاللها الوصول إلى قرار
نهائي حول إقامة الدورة من عدمها ،في
ظ��ل ال �ت �ط��ورات األخ� �ي ��رة ال �ت��ي ي�ش�ه��ده��ا
ّ
ال�ع��ال��م ،بسبب ت�ف��ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا،
ّ
وأي� ��دت ال�ك��وي��ت ج�م�ي��ع اإلج� � ��راءات التي
تقوم بها «األوملبية» الدولية ،بالتنسيق
م ��ع ح �ك��وم��ة ال �ي ��اب ��ان وم �ن �ظ �م��ة ال�ص�ح��ة
العاملية م��ع ال��وض��ع ف��ي االعتبار م��ا يمر
به العالم من أزمة ،وضرورة الحرص على
صحة الجميع وسالمتهم.

وك ��ان ��ت ج �ل �س��ة أم� ��س م �خ �ص �ص��ة ل �ق��ارة
آسيا؛ باعتبارها آخر قارات العالم بعدما
استمعت «األوملبية» الدولية ال��ى جميع
منتسبي الحركة األوملبية.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار النهائي
إلق� ��ام� ��ة أومل � �ب � �ي� ��اد ط ��وك� �ي ��و م� ��ن ع��دم �ه��ا
س �ي �ك��ون خ �ل�ال اج �ت �م��اع ال� � ��دول ال �س �ب��ع:
ف ��رن �س ��ا ،أمل ��ان� �ي ��ا ،إي �ط ��ال �ي ��ا ،ب��ري �ط��ان �ي��ا،
ال �ي��اب��ان ،روس �ي ��ا ،وام �ي��رك��ا ،وال� ��ذي ك��ان
م� �ق ��ررا ف ��ي ن �ه��اي��ة م � ��ارس ال � �ج ��اري ،وت��م
تأجيله إلى شهر يونيو املقبل.
وتسعى اللجنة األوملبية الدولية جاهدة
ل��وض��ع ال � ��دول ف ��ي ح��ال��ة اس �ت �ع��داد ت ��ام،

انتظارا للقرار النهائي حول إقامة الدورة،
أو إل�غ��ائ�ه��ا ،وه��و م��ا ي�ع��د مستحيال في
ظل الحظر الذي تفرضه دول العالم على
ّ
التجمعات ،خوفا
النشاط الرياضي ملنح
من انتشار «كورونا» عن طريق العدوى.
ورغ� � ��م م � �ح� ��اوالت «األومل � �ب � �ي� ��ة» ال��دول �ي��ة
امل� �س� �ت� �م� �ي� �ت ��ة إلق � ��ام � ��ة األومل � � �ب � � �ي� � ��اد ،ف ��إن
ذل� ��ك س �ي �ك��ون ب �م �ن��زل��ة ان �ت �ح��ار ري��اض��ي
ف� ��ي ظ� ��ل ال� �ه� �ل ��ع ال � � ��ذي ي� �ج� �ت ��اح ال� �ع ��ال ��م،
وت �س �خ �ي��ر ج �م �ي��ع اإلم �ك ��ان �ي ��ات مل �ق��اوم��ة
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،إض��اف��ة إل ��ى ان �ص��راف
الرياضيني عن امليدان الرياضي ،وغياب
االستعدادات.

َ
املواطنة هي شراكة في العيش
الى من ال يتقي ..ان حب الوطن من االيمان ،وان
والشعور والهدف واملصير ..وتعاون في أداء الحقوق وال��واج��ب��ات ..يا شباب
التقحيص والتشفيط اذا مو القني شي تسوونه ..اعلموا ان العقل السليم في
الجسم السليمّ ..مارسوا الرياضة واستغلوا وقتكم بإفادة انفسكم رياضيًا..
صدقونا «كورونا» فتاك ..والشرهه مو عليكم ،بل على اولياء اموركم و«الداخلية»..
الكويت أولى من مجموعة «عقولها بيضاء» ..فمن ال ينصت لنداء العقل يجب حقنه
بلقاح العقاب.

الضمير
ان صالح الضمير يقرر حسن املصير في اي مجال كان ،اذ ليس هناك وسادة
الحي ،وال سعادة تعادل راحة الضمير ،خصوصا مع تدابير ّ
أنعم من الضمير ّ
الحد
من «كورونا».

تكفون يا شباب
وطن ال تحميه مؤسساته ،تستباح ساحاته ..واملؤسسات الكويتية مع انتشار
«كورونا» «نرفع لها القبعة»..فأداؤها االروع عامليًا ..وهي تحتاج شعبا ملتزما
«ونحن كذلك ان شاء اهلل» ..جميعنا يدًا واحدة في الحرب ضد فيروس كورونا..
ونكرر نصيحتنا ملن يشعرون بالفراغ بأن ممارسة الرياضة هي الحل «املشي أو
الجري او في املنزل» ..تكفون يا شباب ،كفى استهتارًا ،فوطن ال يحميه ابناؤه..
ال تصان ساحاته.

وزارة الرياضة السعودية تعاقب الهويشان
قررت وزارة الرياضة السعودية ،منع املدير
التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان،
وم ��دي ��ر امل ��رك ��ز اإلع�ل��ام� ��ي ب ��ال� �ن ��ادي أح �م��د
امل �س �ع��ود ،ع��ن م �م��ارس��ة أي ن �ش��اط ري��اض��ي
حتى نهاية املوسم الحالي.
وجاء القرار كعقوبة على ما بدر من الثنائي
م��ن إس��اءات ض��د ن��ادي النصر عقب مباراة
الفريقني التي أقيمت بالجولة  18من الدوري
السعودي لكرة القدم.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الرياضة ،مساء
األربعاء ،فإنه وفق اإلجراءات القانونية التي

جانب من مراسم تسليم الشعلة (ا.ف.ب)

اليونان ّ
سلمت الشعلة لليابان

ّ
سلمت اليونان الشعلة األوملبية الى منظمي دورة األلعاب الصيفية
في طوكيو ،في احتفال أقيم بغياب الجمهور بسبب املخاوف من
فيروس كورونا املستجد.
وأقيم حفل التسليم في ملعب باناثينايكو التاريخي في أثينا ،حيث
افتتحت النسخة األولى لأللعاب األوملبية الحديثة في عام .1896
واكتفى اليوناني لفتيريس بترونياس حامل ذهبية جهاز الحلق
في أوملبياد ريو  ،2016بجولة على املضمار حامال الشعلة ،بينما
أوقدت حاملة ذهبية أوملبياد ريو للقفز بالزانة اليونانية كاتيرينا
ستيفانيدي املرجل ،وهي من الخطوات التقليدية املمهدة لأللعاب
املقررة بني  24يوليو و 9أغسطس.
وتم تسليم الشعلة الى ناوكو إيموتو ،ممثلة اللجنة املنظمة لدورة
ألعاب طوكيو ،والتي تم تكليفها بهذه املهمة في اللحظات األخيرة
لكونها مقيمة في اليونان ،وال تحتاج ال��ى تكبد مشقة السفر من
بالدها في ظل القيود الواسعة املفروضة عامليا على حركة التنقل
للحد من تفشي «كوفيد.»-19
م��ن جهته أق� ّ�ر البريطاني سيباستيان ك��و رئيس االت�ح��اد الدولي
اللعاب القوى ان اوملبياد طوكيو الصيفي قد يتأجل لفترة الحقة
هذه السنة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا املستجد ،مع إشارته
الى انه ال يزال من املبكر اتخاذ قرار كهذا( .ا.ف.ب)

اإلمارات :تعليق النشاط الرياضي

ارتباك في أستراليا
أعربت اللجنة األوملبية األسترالية عن
ت�ص�م�ي�م�ه��ا ع �ل��ى م �ش��ارك��ة ري��اض�ي�ي�ه��ا
في أوملبياد طوكيو  2020املقرر بني 24
يوليو والتاسع من اغسطس ،على رغم
تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وإن أق��رت بأن
الوضع «صعب بشكل ال يصدق».
وت� � �ج � ��د ال� �ل� �ج� �ن ��ة األومل� � �ب� � �ي � ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة
وال�س�ل �ط��ات ال�ي��اب��ان�ي��ة نفسيهما تحت
ضغوط متزايدة بسبب عزمهما املعلن
حتى اآلن على إقامة الدورة في موعدها،
ال سيما من قبل رياضيني يعتبرون ان
هذا اإلصرار يضعهم في «خطر».
لكن رئيس اللجنة األوملبية األسترالية
م ��ات ك � ��ارول ،أك ��د رغ�ب�ت��ه ب �ع��دم ح��رم��ان
ري ��اض� �ي� �ي ��ه م� ��ن «ح � �ل� ��م» امل � �ش� ��ارك� ��ة ف��ي
األلعاب األوملبية.
وأوضح «هدفنا هو ان نتيح للرياضيني

األس �ت��رال �ي�ي�ن ع �ي��ش ح �ل��م امل �ش��ارك��ة في
األلعاب األوملبية ،بيد أن الوضع صعب
بشكل ال يصدق».
وأضاف «إن اللجنة األوملبية األسترالية
ال تعيش في فقاعة ،وهناك أزمة صحية
عاملية ،ونحن نعلم أن ال�ن��اس يعانون،
إن� �ه ��م م ��رض ��ى أو ي� �ف� �ق ��دون وظ��ائ �ف �ه��م،
والشركات تعاني ،والغموض بالنسبة
ل �ل �م �س �ت �ق �ب��ل ه� ��ائ� ��ل» ،م �ت��اب �ع��ا «األم� � ��ور
ت�ت�غ�ي��ر ي��وم �ي��ا وع �ل �ي �ن��ا أن ن�ت�ك�ي��ف مع
الوضع القائم».
وش ��دد ك� ��ارول ع�ل��ى ان «م��وق��ف اللجنة
األوملبية الدولية تجاه أوملبياد طوكيو
ي �م �ن �ح �ن��ا ال� �ث� �ق ��ة ،ال س �ي �م��ا ت �ش��دي��ده��ا
ع � �ل� ��ى أه � �م � �ي� ��ة ال� � �ح� � �ف � ��اظ ع � �ل� ��ى ص �ح��ة
جميع املعنيني وامل�ش��ارك��ة ف��ي مكافحة
الفيروس».

تدريب افتراضي لـ «البايرن»

تدريبات البايرن ..من الملعب إلى الفيديو!

كانت أعلنت عنها ال ��وزارة ،بشأن األح��داث
التي صاحبت تلك امل�ب��اراة ،من تصريحات
ل�ل��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ن��ادي ال�ش�ب��اب خليف
الهويشان ومدير املركز اإلع�لام��ي بالنادي
أي � �ض� ��ا أح � �م� ��د امل � �س � �ع� ��ود ،ف� �ق ��د ت � ��م ت��وق �ي��ع
العقوبتني على الهويشان واملسعود.
ك �م��ا ق � ��ررت وزارة ال ��ري ��اض ��ة ،إح ��ال ��ة م ��ا تم
تداوله بشأن الحضور الجماهيري في تلك
املباراة إلى الجهات األمنية املختصة نظرا
لحاجة ال ��وزارة للتحقق م��ن بعض األم��ور،
الستكمال ما يلزم بحكم االختصاص.

أع �ل��ن ن� ��ادي ب ��اي ��رن م �ي��ون��خ األمل��ان��ي
أن ��ه وح��رص��ا م�ن��ه ع�ل��ى ت�ج�ن��ب تنقل
العبيه بسبب تفشي فيروس كورونا
امل�س�ت�ج��د ،ول�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ت��واص��ل،
ب��دأ م�ن��ذ األرب �ع��اء ب��اع�ت�م��اد «ت��دري��ب
افتراضي» يشارك فيه الالعبون عبر
تقنية االتصال بالفيديو.
وأوض � � � � ��ح م � � � ��درب ال � �ف� ��ري� ��ق ه� ��ان� ��زي
ف�ل�ي��ك ف��ي ت�ص��ري��ح ن�ش��ر ع�ل��ى امل��وق��ع
اإلل �ك �ت ��رون ��ي ل �ل �ن��ادي أم� ��س «ع�ل�ي�ن��ا
أن ن �ق ��وم ب �ك��ل م ��ا ف ��ي وس �ع �ن��ا ل �ل��رد
بشكل إيجابي على الوضع (انتشار
ال � �ف � �ي� ��روس) .ن �ظ �م �ن��ا األرب� � �ع � ��اء أول
تمرين في الساعة  11صباحا».
وتابع «كان الجميع متحمسني».
ولم تفرض سلطات مقاطعة بافاريا
األمل ��ان� �ي ��ة ح �ت��ى اآلن إج � � � ��راءات ع��زل
إل ��زام� �ي ��ة ع �ل��ى ال� �س� �ك ��ان ،ل �ك��ن ب��اي��رن
ق� ��ام م ��ن ت �ل �ق��اء ن �ف �س��ه ب��ال �ت �خ �ل��ي عن
فكرة جمع العبيه امتثاال لتعليمات
السلطات الصحية.
وق ��ال ال�ب��روف�ي�س��ور ه��ول�غ��ر ب��روي��ش،
املسؤول عن االعداد البدني في بايرن
ميونخ «تم تجهيز الالعبني بساعات
ري��اض �ي��ة م�لائ �م��ة .وه� ��ذا ي�ع�ن��ي أن�ن��ا
ن �ت �ل �ق��ى ج �م �ي ��ع ب� �ي ��ان ��ات� �ه ��م امل �ث �ي ��رة
لالهتمام ،مثل معدل ضربات القلب،
على شاشاتنا».
ورأى فليك أن الحفاظ على التواصل
ب�ين الالعبني ي��وازي أهمية استمرار

قررت الهيئة العامة للرياضة في اإلم��ارات،
ام � ��س ،ت �ع �ل �ي��ق ال �ن �ش��اط ال ��ري ��اض ��ي ف ��ي ك��ل
األل �ع��اب الرياضية بسبب ان�ت�ش��ار فيروس
كورونا.
وي � �ش � �م ��ل ق � � � ��رار ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��ق ك � ��ل ال � �ب� �ط ��والت
وامل�س��اب�ق��ات لجميع ال�ف�ئ��ات العمرية وذل��ك
ابتداء من اليوم الخميس املوافق  19مارس

 2020وحتى إشعار آخر.
وج��اء في بيان الهيئة العامة للرياضة أنه
تم اتخاذ هذه الخطوة «انطالقا من الحرص
ع �ل��ى س�ل�ام��ة أف � ��راد امل �ج �ت �م��ع م ��ن م��واط�ن�ين
ومقيمني ،وانسجاما مع الجهود الحثيثة
واملتواصلة التي تبذلها كل الجهات بالدولة
ملنع انتشار فيروس كورونا املستجد».

تعليق «الكرة البحرينية»
ق��رر االت �ح��اد البحريني ل�ك��رة ال �ق��دم ،وبعد
التنسيق مع اللجنة األوملبية ،تعليق نشاط
ك ��رة ال �ق��دم ف��ي امل�م�ل�ك��ة ل�ل�م��وس��م ال��ري��اض��ي
 ،2020-2019اعتبارا من امس وحتى إشعار
آخر.
يأتي ذلك كإجراء احترازي؛ بسبب فيروس
ك��ورون��ا (ك��وف�ي��د  ،)19 -على أن يتم تقييم
الوضع ومراجعته خالل الفترة املقبلة.

وجاء القرار وفقا لحرص االتحاد البحريني
لكرة القدم على التقيد بالتعليمات الصادرة
م��ن ال�ج�ه��ات املختصة ف��ي امل�م�ل�ك��ة ،وات�ب��اع
اإلج � ��راء ات االح �ت��رازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة ،حفاظا
على سالمة كل أفراد املجتمع البحريني.
وي �ش �م��ل ال � �ق� ��رار ج �م �ي��ع امل� �س ��اب� �ق ��ات ال �ت��ي
ي �ن �ظ �م �ه��ا االت� � �ح � ��اد ،وأن� �ش� �ط ��ة امل �ن �ت �خ �ب��ات
الوطنية بكل فئاتها.

يونايتد يقدم حوافز مالية إليغالو
ال�ت��دري�ب��ات إن ل��م يكن يفوقها .وق��ال
امل� � � ��درب ال � � ��ذي ي� �ش ��رف ب �ن �ف �س��ه ع�ل��ى
التمارين في ما يتابعه الالعبون عبر
األج �ه ��زة ال�ل��وح�ي��ة ال��ذك �ي��ة «س�ي�ك��ون
م��ن امل�ه��م بالنسبة لنا أن نبقى على
ت��واص��ل ي��وم��ي .امل �ج �م��وع��ة بأكملها
ستكون حاضرة للتدريب».
وأض� � � � ��اف م� � � ��درب ب� �ط ��ل أمل� ��ان � �ي� ��ا ف��ي
امل��واس��م السبعة األخ �ي��رة ،ومتصدر
الترتيب قبل تعليق منافساته بسبب
الفيروس «لقد طور فريقنا التدريبي
حصصا يمكن أن تستمر بني  75و90
دقيقة».
وت��اب��ع «رك��زن��ا على تمارين ال�ت��وازن.
ف ��ي ن �ه��اي��ة ال� �ت ��دري ��ب ،ق �م �ن��ا بجلسة
م �ك �ث �ف��ة ع� �ل ��ى ال� � ��دراج� � ��ات ال �ه��وائ �ي��ة
(ال � �ث� ��اب � �ت� ��ة) .ف� ��ي االج � � �م� � ��ال ،س �ن �ق��وم
ب� �ت� �م ��اري ��ن ال �ت �ح �م��ل ب ��ال� �ت� �ن ��اوب م��ع
تمارين الحركة املكثفة».
ورح � � � � ��ب ب � � ��روي � � ��ش ،م � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ب �ـ
«ال ��دي� �ن ��ام� �ي ��ة اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة» ل �ل �ف��ري��ق،
موضحا «الالعبون ال يتواجدون في
امللعب ( )...لكن يطلب منهم أن يكون
لديهم االلتزام باملواعيد واالنضباط
ذات ��ه .وأم ��س ،ب�ع��د ال �ت��دري��ب ،استمر
االت� �ص ��ال ب��ال �ف �ي��دي��و ل �ف �ت��رة ط��وي �ل��ة،
ت �ح��دث ال�ل�اع �ب��ون ،وت �ب��ادل��وا ال �ك�لام.
ول � �ه ��ذا ال �س �ب��ب ي �ع��د ال� �ت ��دري ��ب ع�ب��ر
ال� �ف� �ي ��دي ��و ج � � ��زءًا م �ه �م��ًا م� ��ن ال �ح �ي��اة
الجماعية في هذا الوقت» .ا.ف.ب

إيغالو خالل لقاء سابق مع مانشستر يونايتد

ك �ش �ف��ت ت� �ق ��اري ��ر ص �ح��اف �ي��ة ان �ك �ل �ي��زي��ة ع��ن
ال � �ح� ��واف� ��ز امل� ��ال � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي ي� �ح� �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا
النيجيري أودي��ون إيغالو ،رفقة مانشستر
يونايتد ،بعدما واف��ق على تخفيض أجره
األس �ب��وع��ي ال ��ذي ك ��ان ي�ص��ل إل ��ى  300أل��ف
ج �ن �ي��ه إس �ت��رل �ي �ن��ي ف ��ي ال � � ��دوري ال �ص �ي �ن��ي،
بنسبة تقارب  40في املئة ،من أجل تحقيق
حلمه باالنتقال إلى الشياطني الحمر.
وم ��ن ال �ح��واف��ز امل �ت��واج��دة ف��ي ع�ق��د إي�غ��ال��و،
الحصول على  8آالف جنيه إسترليني عن
كل هدف يسجله.
وأح��رز النيجيري حتى اآلن  4أه��داف في 8
م�ب��اري��ات خاضها ،وبالتالي جمع  32ألف

جنيه إسترليني حتى اآلن ،وذل��ك بحسب
صحيفة «ذا صن» البريطانية.
ك �م��ا ي �ح �ص��ل إي� �غ ��ال ��و ع �ل��ى  9آالف ج�ن�ي��ه
إسترليني عن كل انتصار يحققه مانشستر
ي ��ون ��اي� �ت ��د ف� ��ي ال � � � � ��دوري ،ع� �ن ��دم ��ا ي �ت��واج��د
ال �ن �ي �ج �ي��ري ف� ��ي ق��ائ �م��ة ال� �ف ��ري ��ق ال �خ��اص��ة
ب��امل �ب��اراة ،وع �ل��ى  3آالف ج�ن�ي��ه إسترليني
عند التعادل.
ومن املتوقع أن يحصد إيغالو حوافز مالية
ضخمة ،في حال ساعد الفريق على التأهل
إل ��ى دوري أب �ط ��ال أوروب� � ��ا امل ��وس ��م امل�ق�ب��ل،
أو مكن ال�ف��ري��ق م��ن التتويج ب��األل�ق��اب هذا
املوسم.
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عالمية

عالم الرياضة يفيض بتبرعاته
تواصل األندية والمؤسسات الرياضية دعمها من خالل حملة تبرعات كبيرة ،لمكافحة األزمة
التي تسبب بها فيروس كورونا الجديد ،والذي ضرب العديد من الدول وتسبب بشلل شبه تام
في مفاصل الحياة .وأعلن االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه يدرس إنشاء «صندوق دعم
محتمل» لكرة القدم العالمية ،والتبرع بمبلغ عشرة ماليين دوالر لصندوق منظمة الصحة العالمية
لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.
ت �ب��رع الع �ب��و م�ن�ت�خ��ب أمل��ان �ي��ا ل �ك��رة ال�ق��دم
بمبلغ  2.7مليون دوالر أميركي ملكافحة
األزمة التي تسبب بها فيروس كورونا.
وقال مدير املنتخب أوليفر بيرهوف ،في
مؤتمر صحافي عبر الفيديو ،ش��ارك فيه
م ��درب امل�ن�ت�خ��ب ي��واك �ي��م ل ��وف« :أن ��ا على
اتصال مع الالعبني ،وقررنا منح مساعدة
ف� ��وري� ��ة» ،ف �ي �م��ا ق� ��ال ال � �ح ��ارس امل �خ �ض��رم
وق��ائ��د املنتخب مانويل نوير ف��ي شريط
فيديو على صفحته في موقع انستغرام:
«ي� �ج ��ب أن ي �ع �ت �ن��ي ب �ع �ض �ن��ا ب �ب �ع��ض ف��ي
أوق��ات ك�ه��ذه ..نحن ف��ي املنتخب الوطني
نفكر وسنتبرع من أجل قضية جيدة».
ول��م يحدد الالعبون شكل التبرع ،لكنهم
ّ
وج� � �ه � ��وا م �ت��اب �ع �ي �ه��م إل � ��ى م �ن �ص��ة «ف �ي��ر
هيلفن» الهادفة للتنسيق بني املتطوعني
في أملانيا أثناء األزمة.
وأض ��اف ب�ي��ره��وف« :ح�ص��ل ات�ف��اق سريع
ج � � �دًا ح� � ��ول رغ �ب �ت �ن ��ا ف � ��ي ال � �ق� �ي ��ام ب �ل �ف �ت��ة
كفريق» ،موضحًا أن إيلكاي غوندوغان،
العب مانشستر سيتي اإلنكليزي ،وتوني
ك � � ��روس ،ن �ج��م ري� � ��ال م ��دري ��د االس� �ب ��ان ��ي،
وحارس برشلونة االسباني مارك-أندريه
تير شتيغن خرجوا أيضًا بهذه الفكرة.

تشلسي يعرض خدماته
وف� ��ي م� �ب ��ادرة دع� ��م أخ� � ��رى ،ع� ��رض ن ��ادي
تشلسي فندقه ،ال��واق��ع بالقرب م��ن جسر
ستامفورد ،الستخدامه من قبل العاملني
بالصحة في مستشفيات لندن املنخرطة
في مكافحة فيروس كورونا.
وك��ان��ت ه��ذه ف�ك��رة م��ال��ك تشلسي ،روم��ان

أب��رام��وف �ي �ت��ش ،ال ��ذي سيتكفل بالنفقات
امل � �ت� ��رت � �ب� ��ة ،ح� �ي ��ث ع� �ل ��ى م� � � ��دار ش� �ه ��ري ��ن،
سيتمكن العاملون في الخدمة الصحية
البريطانية من االستفادة من خدمات هذا
الفندق ،كما أوضح النادي اإلنكليزي في
بيان رسمي.
وأعلن االتحاد املغربي لكرة القدم تبرعه
بمبلغ  10ماليني دره��م ،وذل��ك للصندوق
الخاص ملحاربة فيروس كورونا.
ون �ش��ر االت �ح��اد امل �غ��رب��ي ب�ي��ان��ًا ج ��اء ف�ي��ه:
«ت �ع �ل��ن ال �ج��ام �ع��ة ،وب�ت�ن�س�ي��ق م��ع ك��ل من
الجمعية الوطنية لكرة القدم االحترافية،
ولكرة القدم ه��واة ،والنسوية ،عن تقديم
م�س��اه�م��ة م��ال�ي��ة ق��دره��ا  10م�لاي�ين دره��م
ف��ي ال�ص�ن��دوق ال �خ��اص مل�ح��ارب��ة ف�ي��روس
كورونا الجديد».
من جانبه ،قاد السويدي املخضرم زالتان
اب��راه �ي �م��وف �ي �ت��ش ،م �ه��اج��م ن � ��ادي م�ي�لان
حملة تبرعات للمستشفيات في إيطاليا،
أك �ث��ر دول� ��ة أوروب� �ي ��ة م �ت �ض��ررة م ��ن وب ��اء
فيروس كورونا املستجد.
وق ��ال ال �ه��داف ال �ع �م�لاق ف��ي ح�س��اب��ه على
م ��وق ��ع ان� �س� �ت� �غ ��رام« :أع �ط �ت �ن ��ي إي �ط��ال �ي��ا
الكثير ،وف��ي ه��ذه األوق ��ات الدراماتيكية،
أريد أن أمنح املزيد لبلد أحبه».
ت��اب��ع ال�ل�اع��ب ،ال �ب��ال��غ  38ع��ام��ا ،وال�ع��ائ��د
ال��ى ناديه اإليطالي السابق ،بعد تجربة
ف��ي ال��والي��ات املتحدة األم�ي��رك�ي��ة« :ق��ررت،
م��ع ال �ن��اس ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون م �ع��ي ،إط�ل�اق
ح�م�ل��ة ت �ب��رع��ات ل�ل�م�س�ت�ش�ف�ي��ات ..يمكننا
س ��وي��ا م �س��اع��دة امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ،األط �ب ��اء
وامل �م��رض��ات ال ��ذي ي�ع�م�ل��ون ك��ل ي��وم دون

أنانية إلنقاذ حياتنا».

 50مليون جنية ألندية انكلترا
أعلن دوري كرة القدم االنكليزية «إي أف
أل» ع��ن ال �ت �ب��رع ب�خ�م�س�ين م �ل �ي��ون جنيه
اس �ت��رل �ي �ن��ي ( 58م �ل �ي��ون دوالر أم �ي��رك��ي)
ملساعدة االندية املنكوبة ماليا خالل فترة
اإلغ �ل��اق ب�س�ب��ب ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد.
وج��رى تعليق أنشطة ال��دوري��ات املحلية،
ف � ��ي م � �ح ��اول ��ة ل� �ف ��رم� �ل ��ة ت �ف �ش ��ي ف� �ي ��روس
«كوفيد »-19السريع االنتشار.
ومن املتوقع عدم استئناف املباريات على
األقل قبل  3أبريل املقبل ،وهو املوعد الذي
ات�ف��ق ع�ل��ى ت�ح��دي��ده «إي أف أل» وراب�ط��ة
الدوري املمتاز «بريميرليغ».
وي �ب �ح��ث ال� � � ��دوري امل � �س� ��ؤول ع ��ن ك ��ل م��ن
امل �س �ت��وى ال �ث��ان��ي وال �ث ��ال ��ث وال� ��راب� ��ع عن
م � �س ��اع ��دة االن � ��دي � ��ة امل� �ت ��واض� �ع ��ة ب �س�ب��ب
ت �ع �ث��ره��ا امل ��ال ��ي ج � ��راء االزم� � ��ة امل�س�ت�ج��دة
وارجاء املوسم.
وت �خ �ش��ى ب �ع��ض االن� ��دي� ��ة م ��ن ت�ع��رض�ه��ا
ل�لاف�لاس ،ف��ي ح��ال ع��دم استئناف عجلة
الدوريات قبل الصيف املقبل.
وكانت ال�ش��ؤون املالية من بني املواضيع
التي جرت مناقشتها في اجتماع مجلس
ادارة دوري ك ��رة ال �ق��دم االن �ك �ل �ي��زي��ة «إي
أف أل» ،ح �ي��ث ج ��رى االت� �ف ��اق ع �ل��ى خطة
لتحفيف ال�ع��بء امل��ال��ي على االن��دي��ة التي
تعاني ضائقة مالية في «تشامبيونشيب»
(امل �س �ت��وى ال �ث��ان��ي)« ،ل �ي��غ ( »1امل �س �ت��وى
الثالث) و«ليغ ( »2املستوى الرابع).

العبو المنتخب األلماني

◄ «المانشافت» يتبرع بـ 2.7مليون دوالر
◄ تشلسي يوفر فندقا ً لهيئة الصحة
◄ االتحاد المغربي يسهم بـ 10ماليين درهم
◄ إبراهيموفيتش يطلق حملة تبرعات

«بريميرليغ» ُم َّ
علق ..حتى  30أبريل

تحدي سيرجي روبرتو وكورتوا في «فيفا »20

!

نجوم الليغا يخوضون
«بطولتهم الجديدة»
مع توقف الدوري األسباني لكرة القدم ،منعًا
ل�ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا ف��ي ل �ب�ل�اد ،ت��وص��ل
نجوم ال��دوري ال��ى حل «استثنائي» لخوض
ب�ط��ول��ة دوري م��ن ن ��وع خ ��اص ،ت�ض��م جميع
األندية األسبانية.
وواف �ق��ت ف��رق أن��دي��ة «ال�ل�ي�غ��ا» ع�ل��ى امل�ش��ارك��ة
ببطولة تجمعها بلعبة الفيديو «فيفا ،»20
بنظام الدوري ،تعويضا عن الدوري املتوقف
بسبب الفيروس.
وأطلق بطل ألعاب الفيديو األسباني إيباي
النوس الفكرة «املجنونة» ،والقت إقباال هائال
ع�ل��ى وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وق��ررت
الفرق ال�ـ 20املشاركة ب��ال��دوري ،ترشيح العب
من الفريق األول ،لتمثيلها في بطولة «فيفا
.»20

ووف �ق��ا ل�ص�ح�ي�ف��ة «آس» ،ب� ��دأت ال �ف �ك��رة بعد
م� �ب ��اراة ف �ي��دي��و م �ث �ي��رة ،ج ��رت ب�ي�ن إش�ب�ي�ل�ي��ة
وري� � � � ��ال ب� �ي� �ت� �ي ��س ،خ ��اض� �ه ��ا الع � � ��ب م � ��ن ك�لا
الفريقني ،والق��ت مشاهدة مباشرة تجاوزت
ال � �ـ 60أل �ف��ا ع �ل��ى ال �ق �ن��اة ال�ش�خ�ص�ي��ة ل�لان��وس
بموقع «تويتش».
وق��رر الن��وس بعدها دع��وة األن��دي��ة العشرين
ال��ى خ��وض بطولة ف��ي اللعبة ،ويمثل العب
واحد من كل فريق ناديه في البطولة.
ورش � ��ح ب��رش �ل��ون��ة الع �ب��ه س �ي��رج��ي روب��رت��و
لتمثيل النادي الكاتالوني في بطولة «فيفا
 ،»20بينما ّ
عبر العبون من ري��ال مدريد عن
رغبتهما بتمثيل «امللكي».
وكشف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن
رغبته بتمثيل الفريق في البطولة ،ومثله أراد

األسباني ماركو أسينسيو ،األم��ر ال��ذي دفع
الجماهير على مواقع التواصل االجتماعي،
للمطالبة بإجراء مباراة فاصلة بني كورتوا
وأس �ي �ن �س �ي��و ل �ت �ح��دي��د م �م �ث��ل ري� � ��ال م��دري��د
الرئيسي بالبطولة.
وت� �م� �ث ��ل ال� �ب� �ط ��ول ��ة االف � �ت ��راض � �ي ��ة م�ت�ن�ف�س��ًا
ل �ج �م��اه �ي��ر ال � �ك� ��رة ،ال� �ت ��ي ع ��ان ��ت م ��ن ت��وق��ف
البطوالت الكبرى بكرة القدم منذ أي��ام ،في
وقت يبدو أن التوقف
سيمتد الى فترة
من الوقت.

مارادونا :أوقفوا كرة القدم
ض � � ّ�م األس� � �ط � ��ورة األرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي ،دي �ي �غ��و
أرم� ��ان� ��دو م � ��ارادون � ��ا ،ص ��وت ��ه ل�ل�م�ط��ال�ب�ين
بإيقاف النشاطات الرياضية في بلده ،أمال
ّ
م�ن��ه ب��أن ي�ك��ف ف �ي��روس ك��ورون��ا املستجد
خطره عليهم ،وذلك بعد التساهل الكبير
الذي اتخذه املسؤولون في األرجنتني مع
ّ
القضية التي تهز أرجاء العالم حتى اآلن.
وش�ك��ر م��ارادون��ا ،ف��ي تصريحات نقلتها
ص�ح�ي�ف��ة «س � �ب� ��ورت» األس �ب��ان �ي��ة ،رئ�ي��س
جمعية الالعبني األرجنتينيني على سعيه
ال��ى إي �ق��اف ال� ��دوري ،ف �ق��ال« :أش �ك��ر ك��ل من
س��اه��م بتأجيل ال� ��دوري ل�غ��اي��ة  31م��ارس
الجاري ،وعلى رأسهم سيرجيو مارشي».
وتابع« :دائمًا كنت أساند الالعبني ،سواء
ّ
في كرة القدم أو الرياضات األخرى ،وأؤكد
لكم رغبتي في إيقاف كل شيء ،على األقل
حتى األج��ل امل��ذك��ور ،أوق�ف��وا ك��رة ال�ق��دم يا

شباب ،ملاذا نحن نماطل؟».
ّ
وت � � ��أخ � � ��ر ات � � �ح� � ��اد ك � � ��رة ال � �ق� ��دم
األرجنتيني كثيرًا قبل اتخاذ
ب �ع��ض امل �ع��اي �ي��ر ،ال �ت ��ي ت�م�ن��ع
ت �ف �ش��ي ال ��وب ��اء ب�ي�ن ال�ل�اع �ب�ي�ن،
األم ��ر ال ��ذي وض��ع ص� ّ�ح�ت�ه��م على
امل �ح��ك ،خ��اص��ة أن أع ��راض ال�ف�ي��روس
ال تظهر سريعًا ،وهو ما جعل املسؤولني
ي �ع �ت �ق��دون أن األرج� �ن� �ت�ي�ن ف ��ي م �ن ��أى ع��ن
الخطر.
ون ��ادى الكثير م��ن الشخصيات ال�ك��روي��ة
الشهيرة إلي�ق��اف ك��رة ال�ق��دم ف��ي بلدانهم،
وع �ل��ى وج� ��ه ال �خ �ص��وص إي �ط��ال �ي��ا ،ال�ت��ي
تشهد أزمة صحية حقيقية ،إثر تسجيلها
مئات الوفيات كل يوم ،إذ اعتبرت األغلبية
أن ال�ت�ه��اون ف��ي أخ��ذ اإلج� ��راءات الوقائية
جاء ليتسبب في كارثة صحية.

م��دد مسؤولو ك��رة القدم اإلنكليزية تعليق
املباريات املحلية حتى  30أبريل املقبل ،بعد
اجتماع طارئ عقدته رابطتا الدوري املمتاز
(بريميرليغ) وال ��دوري االن�ك�ل�ي��زي (إي أف
أل) أمس.
ويأتي ه��ذا ال�ق��رار بعد إرج��اء ك��أس أوروب��ا
للمنتخبات م��ن الصيف املقبل إل��ى صيف
 ،2021م ��ا ف �ت��ح ب ��اب ت �م��دي��د م��وع��د ن�ه��اي��ة
ال � � � � ��دوري ب � �ح� ��ال س �م �ح ��ت ظ� � � ��روف ت �ف �ش��ي
ال � �ف � �ي� ��روس ال � � ��ذي أره � � ��ق ب � �ط� ��والت ال� �ق ��ارة
ال�ع�ج��وز .وج��اء ف��ي ب�ي��ان امل�ش�ت��رك لالتحاد
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ،راب� �ط� �ت ��ي ال � � � ��دوري ،ال�لاع �ب�ين
وامل ��درب�ي�ن «ق ��ررن ��ا ب�ش�ك��ل ج �م��اع��ي ت�م��دي��د
ت��أج�ي��ل امل �ب��اري��ات االح �ت��راف �ي��ة ف��ي إن�ك�ل�ت��را
حتى الخميس  30أب��ري��ل» .وأض��اف البيان
«ن�ح��ن م�ت�ح��دون ف��ي التزامنا إلي�ج��اد طرق
الستئناف م��وس��م  2019/2020ل�ك��رة القدم
وض �م��ان خ��وض ج�م�ي��ع امل �ب��اري��ات املحلية

نيمار يفر
من باريس
ع � � � � ��اد ن� � �ج � ��م ك � ��رة
القدم البرازيلي
ن � � �ي � � �م� � ��ار إل� � ��ى
ب� � � �ل� � � ��اده ق� �ب ��ل
دخ � � � ��ول ف� �ت ��رة
ال� � � �ع � � ��زل ال� �ت ��ي
ف� � � � ��رض � � � � �ت � � � � �ه� � � � ��ا
السلطات الفرنسية
ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ت �ف �ش��ي ف �ي��روس
كورونا املستجد ّ
حيز التنفيذ،
بحسب م��ا أف��اد ن��ادي��ه باريس
سان جيرمان.
وأكد فريق العاصمة الفرنسية
ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس التقارير
ال � �ص � �ح� ��اف � �ي� ��ة ،ال س � �ي � �م� ��ا ف��ي
ص �ح �ي �ف �ت��ي «ل� �ي� �ك� �ي ��ب» و«ل � ��و
ب� ��اري� ��زي� ��ان» ،ع ��ن ع� � ��ودة أغ �ل��ى
الع��ب ف��ي ال�ع��ال��م إل��ى ال�ب��رازي��ل
ف� � ��ي ظ� � ��ل ت � ��وق � ��ف امل � �ن ��اف� �س ��ات
املحلية والقارية حاليًا.
وقام قائد الفريق تياغو سيلفا
بخطوة مماثلة لتلك التي قام
بها مواطنه.
وأوق� � � ��ف س � ��ان ج �ي��رم��ان
ت �م ��اري� �ن ��ه م� �ن ��ذ م� �ب ��اراة
اإلي� � � � � ��اب ف� � ��ي ال� � � ��دور
ث� � � �م � � ��ن ال� � �ن� � �ه � ��ائ � ��ي
مل � �س� ��اب � �ق� ��ة دوري
أبطال أوروبا ضد
بوروسيا دورتموند
األمل��ان��ي في  11م��ارس (ف��از - 2
ص �ف��ر وت� ��أه� ��ل ل ��رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي
بمجموع .)2 - 3
ول ��م ي �ح��دد ال� �ن ��ادي م��وع��د
العودة املحتملة لالعبيه
ال � �ل� ��ذي� ��ن غ� � � � ��ادرا ف��رن �س��ا
قبل أن يبدأ الفرنسيون،
الثالثاء ،إجراء ات عزل تام
فرضتها سلطات بالدهم ملدة
أسبوعني في محاولة لتطويق
ان� � �ت� � �ش � ��ار ف� � � �ي � � ��روس ك� � ��ورون� � ��ا
املستجد.

واألوروب � �ي � ��ة ب �ع��د أن ت�ص�ب��ح األم � ��ور آم�ن��ة
وممكنة».
وشملت قرارات التعليق املتخذة في اآلونة
األخ �ي ��رة ،إل �غ��اء م �ب��ارات��ي منتخب انكلترا
الوديتني مع إيطاليا والدنمارك في  27و31
مارس الجاري.
ك� �م ��ا أع� �ل ��ن ن � � ��ادي إي � �ف ��رت ��ون ف � ��رض ح�ج��ر
صحي على العبي فريقه ،وق��ام مانشستر
سيتي بعزل أحد العبيه بعدما أجرى أحد

أف��راد عائلته فحوصا للكشف عن فيروس
كورونا.
ك�م��ا أع �ل��ن ن��ادي��ا وات �ف��ورد وب��ورن �م��وث عن
عزل فردي لبعض العبيهم بسبب عوارض
ومخاوف من الفيروس.
وكشف االيرلندي الشمالي براندن رودجرز
مدرب فريق ليستر سيتي أن عددا من العبي
فريقه ظهرت عليهم أعراض إصابة فيروس
كورونا وتم «إبعادهم» عن زمالئهم.

فيفا يصادق على تأجيل
كأس أوروبا وكوبا أميركا
ص��ادق االت�ح��اد ال��دول��ي لكرة القدم (فيفا) على ق��رار االتحادين القاريني األوروب��ي (يويفا)
واألم�ي��رك��ي الجنوبي (كونميبول) إرج��اء بطولتيهما القاريتني حتى صيف  ،2021مؤكدا
إرجاء النسخة األولى من كأس العالم لألندية بصيغتها الجديدة ،والتي كانت مقررة في الفترة
الزمنية نفسها .وكان كل من «ويفا» و«كونميبول» قد أعلن إرجاء البطولة القارية من موعدها
املقرر في صيف العام الحالي الى يونيو ويوليو  ،2021على خلفية تفشي فيروس كورونا
املستجد ال��ذي فرض شلال شبه كامل على مجمل النشاطات الرياضية في الفترة الحالية.
وعقد مكتب مجلس الفيفا اجتماعا عبر الهاتف ،لبحث الخطوة والتقرير بشأن مونديال
األندية الذي كان من املقرر ان تقام نسخته األولى بصيغتها الجديدة في صيف العالم املقبل
في الصني ،بمشاركة  24فريقا.
وأكد الفيفا في بيان انه «أدرج املواعيد الجديدة لبطولتي كوبا أميركا وكأس أوروبا ( 11يونيو
 -11يوليو  )2021في جدول املباريات الدولية ،وسيقرر في مرحلة الحقة متى يقام مونديال
األندية بصيغته الجديدة ،والذي كان مقررا في يونيو ويوليو .»2021

مبابي ..األغلى
حافظ الفرنسي كيليان مبابي على صدارة
قائمة أغلى الالعبني ف��ي ال�ع��ال��م ،ف��ي حني
غاب اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو،
واألرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ي��ون�ي��ل م�ي�س��ي م��ن قائمة
الخمسة األوائ��ل .ووفقا ملوقع «ترانسفير
م��ارك��ت» العاملي املختص في إحصائيات
وأرق � ��ام ك ��رة ال �ق ��دم ،ف ��إن ال�ق�ي�م��ة ال�س��وق�ي��ة
ملبابي تبلغ حاليا نحو  200مليون يورو.
وتقدم النجم اإلنكليزي رحيم ستيرلينغ
إلى املركز الثاني ،بقيمة تفوق  160مليون

ي��ورو ،تاركا املركز الثالث في قائمة أغلى
العبي العالم ،للبرازيلي نيمار ،الذي تقدر
قيمته أيضا بنحو  160مليون يورو.
وج� � � ��اء ن� �ج ��م ن� � � ��ادي ل � �ي � �ف� ��رب� ��ول ،ال� ��دول� ��ي
السنغالي س��ادي��و ماني ف��ي امل��رك��ز الرابع
( 150م �ل �ي ��ون ي � � � ��ورو) ،م �ت �ب��وع��ًا ب��زم �ي �ل��ه
املصري محمد صالح ( 150مليون يورو).
واحتل ميسي املركز الثامن ،بقيمة تقارب
 140مليون يورو ،فيما لم يتم تحديد مركز
رونالدو وقيمته السوقية حاليا.

الالعبون العشرة األغلى
 - 1الفرنسي كليان مبابي ( 21عاما)
 - 2اإلنكليزي رحيم ستيرلينغ ( 25عاما)
 - 3البرازيلي نيمار ( 28عاما)
 - 4السنغالي ساديو ماني ( 27عاما)
 - 5المصري محمد صالح ( 27عاما)
 - 6اإلنكليزي هاري كين ( 26عاما)
 - 7البلجيكي كيفن دي بروين ( 28عاما)
 - 8األرجنتيني لونيل ميسي ( 32عاما)
 - 9اإلنكليزي جادون سانشو ( 20عاما) مهاجم دورتموند
 - 10الفرنسي أنطوان غريزمان ( 29عاما)

القيمة (بالمليون يورو)

200
160
160
150
150
150
150
140
120
120
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الطقس

محمد ناصر السنعوسي
m.alsanousi@alqabas.com.kw

دور وزارة األوقاف والجمعيات
الدينية في تكريس التعايش
ما هو الخالف الحقيقي بني السنة والشيعة؟ موضوع شائك يجب
الخوض فيه لتفويت الفرصة على كل من يريد تأجيج نار الفتنة
ع��ن قصد أو ع��ن جهل ،وه��و مسؤولية وزارة األوق ��اف والعلماء
الخيرين في املؤسسات والجمعيات الدينية ،الذين يجب أن نعترف
بأن دورهم تقلص ،وأنهم يجب أن يبذلوا جهدًا كبيرًا ليستعيدوا
تأثيرهم في النفوس في مواجهة الفكر املتشدد الذي يغذي العقول،
وإذا استعرضنا آراء العلماء في الفرق بني السنة والشيعة ،فسنجد
آراء كثيرة ومتعددة ومتضاربة أحيانًا ،ولكن ما اتفق عليه معظم
العلماء أن كل من يشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل فهو
مسلم ،وأن الخالف بني السنة والشيعة خالف في الفروع وليس
في الثوابت ،والخالف في الفروع أيضًا موجود بني السنة أنفسهم
وبني الشيعة أنفسهم.
ك�م��ا أت��ذك��ر ي�ت�ع��اي��ش ال�س�ن��ة وال�ش�ي�ع��ة ب�ش�ك��ل ي�خ�ل��و م��ن ال�ح��دة
والنزاع ،عكس ما يدور اآلن في العراق ولبنان وإيران .أنسينا هول
الصراعات الدينية طول التاريخ وكم كلفت اإلنسانية من القتلى
وتخلف عن الركب الحضاري؟ أشتم رائحة الصراعات تمأل البيئة
الجديدة ..نعرة طائفية كنت أظن أن الكويت بمنأى عنها بطبيعة
تكوينها الحضاري ،ال��ذي عاش سنوات ط��واال تحت مقولة الدين
هلل والوطن للجميع ،الضغينة الدينية نفسها لم نكن منفردين بها،
فقد عانتها أوروبا حروبًا طاحنة بسبب اختالف املذهب الديني،
وك��ان الفهم الديني املغلوط ف��ي تلك الفترة ه��و امل�ح��رك الرئيسي
للحرب ،وكانت الحروب تعد نزاعات يتجلى فيها تفوق آلهة بعض
الشعوب على بعضها اآلخر ..ان لم نغير أجواء البيئة وما تخزنه
في عقول شعبها ووجدانه فال خير فينا وقل علينا السالم.

متى استعادة الهيبة؟
فقدنا فرحة االنتخابات ،أحد إنجازات الكويت الحضارية ..هناك
من أطفأ الفرح ..وهناك من سرق الحلم بمجلس محترم الصورة..
جلست أفكر بصوت مسموع ..أحدث نفسي :هل هذا نتاج الناس،
أن يتنكروا ملسؤوليتهم وأن يرموا كرة النار في أحضان املسؤولني
والسياسيني وحدهم ،ألن على الشعب تقع أيضًا مهمة التغيير
وتطبيق سياسة الثواب والعقاب من خالل صندوق االقتراع ،وعلى
الشعب الكويتي أن يحاسب الطبقة السياسية التي خذلت ومثلت
عليه ب��دل تمثيله ف��ي ب��رمل��ان األم ��ة ،واملطالبة بالتغيير وض��خ دم
جديد وذهنية جديدة في مجلس الوزراء واملجلس النيابي في كل
استحقاق .أو يعيد عبر االنتخابات النيابية إنتاج الطبقة نفسها
وال��وج��وه ن�ف�س�ه��ا ،وامل�ش�ك�ل��ة ن�ف�س�ه��ا .وع�ن��ده��ا ع�ل�ي��ه أن يتحمل
ال�ع��واق��ب والنتائج ومسؤولية إض��اع��ة ف��رص��ة تعطى ل��ه ك��ل أرب��ع
سنوات ،وهذا ما يحتم عليه التوقف عن «القيل والقال» والشكوى
واالعتراض والصراخ في الصالونات املغلقة والدواوين والجلسات
الخاصة ،ألنه املسؤول عن هذه النتائج.

«سبقلا» تعتذر عن خطأ تحريري
نشرت صحيفة سبقلا ،في عددها الصادر أمس (الخميس) ،خبرًا
ً
ح�م��ل ع �ن��وان « Impossible Foodsتجني ت�م��وي�لا بنصف تريليون
دوالر» ،وتنوه الصحيفة إلى أن العنوان الصحيح هو «Impossible
ً
 Foodsتجني تمويال بنصف مليار دوالر».
وتتقدم الصحيفة ب��االع�ت��ذار للقراء وجمهورها الكريم ع��ن الخطأ
الذي وقع سهوًا.
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ً
جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية
دافئ وغائم
إلى جنوبية شرقية إلى معتدلة السرعة
( 10ـــ  30كلم /ساعة).

ً
برقيا :سبقلا
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي 13078
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :
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أعلى مد
البحـــــــر

3.25 3.59 9.03 10.37
ً
صباحا

ك�ش��ف ص�ح��اف�ي��ة أس �ت��رال �ي��ة ،أن اس�ت��رال�ي��ا
مهتمة بتجربة الكويت في كيفية مكافحة
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،ع�ق��ب اإلج� � ��راءات ال�ت��ي
ق��ام��ت ب �ه��ا ال ��دول ��ة ف ��ي س �ب �ي��ل ال �ح��د من
ان �ت �ش��ار ال ��وب ��اء ،وال �ت��ي الق ��ت إش � ��ادة من
منظمة الصحة العاملية.
وك �ت �ب��ت ال �ص �ح��اف �ي��ة االس �ت��رال �ي��ة Perri

بالتطعيم ض��د تلك األم ��راض لضمان
حصول الشخص على املناعة الكافية
ووقايته من اإلصابة.
وأوض ��ح ب��رك��ات أن��ه ف��ي ال�ع��ام املاضي
ب� �ل ��غ ع � ��دد ال� ��ذي� ��ن ل� �ق� �ح ��وا ف� ��ي م ��راك ��ز
املحجر الصحي ضد مختلف األمراض
الوبائية  203322شخصًا بينهم 5328
ً
طفال ،كما أن الخدمات الوقائية تندرج
ت �ح��ت م�ظ�ل�ت�ه��ا أع� �م ��ال امل ��راق� �ب ��ة ال �ت��ي
ننفذها على القادمني إلى الكويت من
املناطق امل��وب��وءة صحيًا ،وذل��ك لحني
انقضاء فترة حضانة تلك األمراض.

تتمنى أن تكون كويتية اآلن ملا تراه من
إج��راء ات ت�ق��وم بها الحكومة ف��ي سبيل
الحفاظ على أرواح املواطنني واملقيمني،
ع �ب��ر ت �س �خ �ي��ر ك ��ل اإلم� �ك ��ان ��ات مل �ك��اف �ح��ة
فيروس كورونا.
وكتبت الصحافية في ردها على املتابع:
«أت �م �ن��ى اآلن ل��و أك� ��ون ك��وي �ت �ي��ة ،س��أك��ون
ف � �خ� ��ورة دائ � �م� ��ًا ك� �م ��ا ي� �ج ��ب أن ت �ك��ون ��وا
فخورين دائمًا ..ما شاء اهلل».

هكذا نحافظ على أطفالنا من «كورونا»
جيسيكا غلينزا (الغارديان)
ترجمة :محمود حمدان
بينما ينتشر فيروس كورونا على مستوى العالم بصورة مخيفة،
كما ت��زداد ح��االت ال��وف��اة ،يبقى األغلى في حياتنا أطفالنا ،الذين
نخشى أن يمسهم سوء  -ال قدر اهلل  -وهنا تبرز العديد من األسئلة
حول إمكانية إصابة الصغار بهذا الفيروس ،مثل إمكانية اإلصابة
وش��دة األع ��راض ،باإلضافة إل��ى األط�ف��ال ال��ذي��ن يعانون م��ن ح��االت
مرضية خاصة ،وإمكانية أن تضاعف تلك الحاالت أعراض اإلصابة،
وإجراءات السالمة التي يجب أن نتبعها معهم.

الوفيات

وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ح��اول��ت ص�ح�ي�ف��ة ال �غ��اردي��ان اإلج��اب��ة ع��ن تلك
التساؤالت في ضوء ما هو معلوم حتى اآلن عن الفيروس الجديد،
ال��ذي ل��م تكتمل ال��دراس��ات ح��ول��ه ،وك��ان ت�ن��اول الصحيفة لألسئلة
وإجاباتها كالتالي:
هل يمكن أن يصاب األطفال بفيروس كورونا؟
ــ نعم ،قد يلتقطون العدوى ويبدو أن لديهم القدرة على نقله ،حتى
ل��و ل��م تظهر عليهم األع ��راض .لذلك م��ن املهم لألطفال أن يمارسوا
ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي وغ �س��ل األي� � ��دي ،ح �ت��ى ل ��و ل ��م ت �ظ �ه��ر عليهم
األعراض.
أسئلة وأجوبة عن تأثير الفيروس على الصغار ..اليت | ص 08

● عبد الرحمن سعد جاسم عبد الله 33( ،عامًا) ،شيع،
العزاء في املقبرة فقط ،ت.66585251 - 99009078 :

مواصفات
خارقة

● أنوار سيف مبارك الصانع 34( ،عامًا) ،شيعت ،العزاء
في املقبرة فقط ،ت.99920114 - 99661826 :

لـ«بالي ستيشن »5

● بدر عبد العزيز الشاهين الغانم 83( ،عامًا) ،شيع،
العزاء في املقبرة فقط ،ت.99720309 :

● خالد جاسم محمد الحمدان 58( ،عامًا) ،شيع ،العزاء
في املقبرة فقط ،ت.96990033 :
● عجيل نصار الشريدة الشمري 78( ،ع��ام��ًا) ،شيع،
العزاء في املقبرة فقط ،ت.97774269 - 99081392 :
● فاطمة حسين البلوشي 30( ،عامًا) ،شيعت ،العزاء
في املقبرة فقط ،ت.65900906 - 65111124 :
● شمه عبد الله عبد العزيز الفارس ،أرم�ل��ة مهوس
سليمان السعيد 89( ،عامًا) ،التشييع التاسعة صباح
اليوم ،العزاء في املقبرة فقط ،ت.25334190 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

أحمد بدر
أع�ل�ن��ت ع�م�لاق��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ي��اب��ان�ي��ة «س��ون��ي» ،بشكل
رس �م��ي ،ع��ن م��واص �ف��ات ال�ج�ي��ل ال�ت��ال��ي م��ن م�ن�ص��ة ألعابها
الشهيرة  PS5أو «ب�لاي ستيشن  ،»5ال��ذي من املقرر طرحه
ف��ي وق��ت الح��ق م��ن ال �ع��ام ال �ج��اري ،ح�ي��ث ق��ال��ت ال�ش��رك��ة إن
منصتها الجديدة تحتوي على مواصفات غير مسبوقة،
وفق ما ذكر موقع «سي إن إن بيزنس».
وقالت الشركة إن جهاز «ب�لاي ستيشن  »5سيحتوي على
نسخة خاصة م��ن املعالج الثماني ال�ن��واة «،»AMD Zen 2
ب�ت��ردد  3.5غيغاهرتز ،مضيفة أن املنصة ستحتوي على

عصر

5.59 5.53
شروق

مغرب

7.16 11.56
ظهر

عشاء

بالرصاص

صحافية أسترالية :أتمنى لو كنت «كويتية»
اآلن ..سأكون فخورة

محمد مراح

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

لقراءة النص كام ً
ال ..اشترك في سبقلا بريميومwww.alqabas.com/premium :

 GraceThompsonت�غ��ري��دة ف��ي حسابها
ب �ـ «ت��وي �ت��ر»« :ت��ول��ي أس �ت��رال �ي��ا اه�ت�م��ام��ًا
ب �ت �ج��رب��ة ال� �ك ��وي ��ت ،ف ��االن� �ض� �ب ��اط م�ث�ي��ر
ل�لإع �ج��اب ع �ل��ى أق ��ل ت �ق��دي��ر» ،وق ��د الق��ت
ً
هذه التغريدة تفاعال كبيرًا على تويتر،
وردودًا ك� �ث� �ي ��رة .وت �م �ن ��ت ال �ص �ح��اف �ي��ة،
ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ق��دم ت �ق��اري��ر إل� ��ى م�ن�ظ�م��ة
ال� �س�ل�ام ال �ع ��امل ��ي ( ،)OWPف ��ي رد ع�ل��ى
أح� ��د امل �ت �ف��اع �ل�ين م ��ع ت �غ��ري��دت �ه��ا ب��أن �ه��ا

مساءً

فجر

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

 - 1979دكتور هاشم بركات:
الحجر الصحي خط الدفاع األول ضد الوباء

التقت سبقلا في  7أغسطس  ،1979مع
م�س��اع��د رئ�ي��س ق�س��م امل�ح�ج��ر الصحي
الدكتور هاشم ب��رك��ات ،ال��ذي أعلن عن
التدابير الوقائية التي تتخذها البالد
للحد م��ن ان�ت�ش��ار األم ��راض واألوب �ئ��ة،
م��ؤك��دا أن ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ه��و الخط
الدفاعي األول ضد األمراض.
وفيما يلي نص اللقاء:
ق � � ��ال م� �س ��اع ��د رئ � �ي� ��س ق� �س ��م امل �ح �ج��ر
ال �ص �ح��ي ال ��دك� �ت ��ور ه ��اش ��م ب ��رك ��ات إن
األم � � ��راض ال��وب��ائ �ي��ة أص �ب �ح��ت ق�ل�ي�ل��ة
ال�خ�ط��ورة ف��ي عصرنا ال�ح��ال��ي ،ولهذا

ً
صباحا

مساء

في سبقلا بريميوم

ف �ق��د ت �غ �ي��ر م �ف �ه��وم ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي
وتحول من عملية «حجر» املصاب إلى
مراقبته صحيًا وهو في منزله.
وأش� ��ار ب��رك��ات إل ��ى أن األج � ��داد ك��ان��وا
ي �ت��رك��ون ال �س �ف��ن ال �ب �ح��ري��ة ف ��ي ع��رض
ال �ب �ح ��ر مل � ��دة  40ي ��وم ��ًا ق �ب ��ل ال �س �م��اح
ل � ��رك � ��اب� � �ه � ��ا ب� � ��االخ � � �ت �ل ��اط ب ��ال � �س � �ك ��ان
وذل � ��ك ك �ن ��وع م ��ن «ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي»
االحتياطي ،مؤكدا أن الحجر الصحي
ه��و ال�خ��ط ال��دف��اع��ي األول ض��د تسرب
األمراض الوبائية من املناطق املوبوءة
بالعالم إل��ى داخ��ل ال�ك��وي��ت ،ويتم ذلك

أدنى جزر

3.23 4.33

بسام العسعوسي
b.alasousi@alqabas.com.kw

الصيد في العجاج!..
ال �ع �ن��وان أع�ل�اه م�ث��ل خليجي ي�ع�ن��ي ب��اخ�ت�ص��ار أن��ه
عندما ُت ّ
غبر السماء وتشتد الرياح يتراجع الكثير
من الصيادين ،ويبرز عندها الصيادون املهرة الذين
يحصدون نصيب األس��د .ه��ذا املثل يقابله باملعنى
نفسه مثل اقتصادي شهير يقول إن الفرصة تولد
م��ن رح��م أو ب�ط��ن األزم � ��ات ،وب �م��ا أن وب ��اء ك��ورون��ا
الخبيث ال��ذي ال ي��رى بالعني املجردة قد شل حركة
العالم وكشف حجم ضعفه وهوانه ،وبالتأكيد نحن
جزء صغير جدًا من هذا العالم الكبير ،فهذه ليست
املرة األولى التي نواجه فيها مثل هذه األزمة ،بل مرت
على الكويت العديد من األزمات املشابهة؛ اقتصادية
وسياسية ،لكن السؤال :كيف نستطيع أن نحول هذه
األزمة أو التحدي إلى فرصة؟!
تقول العرب :رب ضارة نافعة ،وهذه فرصة سانحة
لكل م��ن يعنيه ويهمه األم��ر ل��دراس��ة م��واط��ن الخلل
وم �ك��ام��ن ال �ع �ل��ل وم ��واق ��ع ال �ف �س��اد اإلداري ،ول ��و أن
أص�ح��اب ال�ق��رار أم ��روا بتشكيل لجنة أو ف��ري��ق من
«امل�خ�ل�ص�ين» ينظر إل��ى ال�ك��وي��ت م��ن أع�ل��ى ويرصد
جميع امل�لاح�ظ��ات وامل��واق��ف واألخ �ط��اء للعمل على
تالفيها وتصويبها ،فمن املؤكد أن ه��ذه األزم��ة قد
ً
كشفت خلال ما في أغلب الجهات األمنية أو الصحية
أو التعليمية أو غ�ي��ره��ا م��ن ال �ج �ه��ات ،وم ��ن ال��ذك��اء
والفطنة االستفادة من ه��ذا الظرف وأال نبقى على
طمام املرحوم.
أع�ت�ق��د أن ه ��ذه ف��رص��ة م�ن��اس�ب��ة ل��دراس��ة التركيبة
السكانية واح�ت�ي��اج��ات س��وق العمل ون�ظ��ام الكفيل
واإلقامة والقضاء على تجار اإلقامات ،ويجب أيضًا
ت�خ�ف�ي��ف ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة ودراس � ��ة ت�ط�ب�ي��ق وتفعيل
ال �ح �ك��وم��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة واس �ت �خ ��دام ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ووس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل ف ��ي امل� �ع ��ام�ل�ات ،ول �ع��ل أه�م�ه��ا
إنشاء بريد إلكتروني رسمي لكل مواطن ومقيم،
باإلضافة إلى تطبيق املعامالت اإللكترونية لتقليل
استخدام الورق وتقليل املراجعني وغيرها الكثير من
االقتراحات واألفكار ،وإذا لم تعالج كل تلك األمراض
فال طبنا وال غدا الشر.
باختصار الفرصة سانحة والظروف مواتية وربما
لن تتكرر ،وإذا ما وج��دت الرغبة واإلرادة والعزيمة
ف�س�ت�ت��م م�ع��ال�ج��ة ك��ل األخ �ط ��اء وت �ح �س�ين م�س�ت��وى
وجودة الخدمة ،وبالتأكيد ستكون هناك مقاومة من
أصحاب النفوذ وقوى الفساد ،لكن القرار يجب أن
يكون جذريًا وحادًا وشجاعًا ،فتجربة الغزو العراقي
ما زالت راسخة في األذهان ،فما زلنا نعض أصابع
الندم والحسرة أننا لم نستفد منها شيئا ،فهل نعيد
ونكرر الخطأ ذاته؟!

مايو كلينك
البطن المسطح..
هل يمكن لألحزمة
شد عضالت البطن؟
على الرغم من أنك قد تبدو أكثر نحافة عند ارتداء الحزام،
فان الحزام ال يعمل على تقوية عضالت البطن أو شدها.
ُ
ف ��األح ��زم ��ة ف �ق��ط ت �ض �غ��ط ع �ل��ى ال ��ده ��ون وال �ج �ل��د وت �ع �ي��د
توزيعها ح��ول البطن بشكل م��ؤق��ت .عندما يتعلق األم��ر
ب��ال��رغ�ب��ة ف��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ب�ط��ن م�س�ط�ح��ة ،ف ��إن ال�ن�ظ��ام
ال�غ��ذائ��ي وم�م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ،وليست امل�لاب��س الداخلية،
هما األمران الوحيدان املفيدان.
توضح أبحاث «مايو كلينك» ،أن تغيير النظام الغذائي
وممارسة الرياضية يمكن أن يساعداك في إنقاص الوزن
ال��زائ��د ،بما ف��ي ذل��ك ال��ده��ون املحيطة بالبطن ،مبينة أنه
على الرغم من أن ح��رق الدهون يتطلب القيام بالتمارين
ال �ه��وائ �ي��ة ،ف ��إن ت �م��اري��ن وس ��ط ال�ج�س��م ت�ع�م��ل ع�ل��ى تقوية
العضالت املوجودة خلف الدهون وشدها.

بنسبة % 200
ارتفاع مبيعات
«ماء جوز الهند»
عصام عبدالله

ذاكرة وصول عشوائي «رام» من نوع  ،GDDR6بمساحة 16
غيغابايت ،وذاكرة تخزين  SSDبسعة  825غيغابايت.
وق��ارن��ت ال�ش��رك��ة ب�ين منصتي «ب�ل�اي ستيشن  »4و«ب�ل�اي
ستيشن  ،»5ق��ائ�ل��ة إن األول ��ى ال تستخدم تقنية  SSDفي
تسريع تحميل األلعاب ،حيث إن األولى استغرقت  20ثانية
لتحميل غيغابايت واح��دة من البيانات ،فيما لم يستغرق
تحميل  5غيغابايت من البيانات في املنصة الجديدة سوى
ثانية واحدة فقط.
وم��ن امل�ق��رر أن تحتوي منصة األل�ع��اب األح ��دث م��ن سوني
على نحو  100لعبة من تلك ،التي كانت متداولة مع طراز
 ،PS4كما أنها تعتمد تقنية الصوت الثالثي األبعاد.

ب�ع��دم��ا ك��ان م��اء ج��وز ال�ه�ن��د ،يستخدم ك�م�ش��روب ي�س��اع��د في
طرد املخلفات وبعد التمرينات الرياضية ،وأيضا للتشافي،
أص �ب �ح��ت رف � ��وف امل� �ح ��ال اآلن خ��ال �ي��ة م �ن��ه ،ب �ع��دم��ا ل �ج��أ إل�ي��ه
املستهلكون ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة اع �ت �ق��ادًا منهم أن��ه ي�ق��اوم
فيروس كورونا.
وبحسب شبكة «سي إن إن» اإلخبارية األميركية ،فقد ارتفعت
مبيعات منتجات  ،Vita Cocoال�ت��ي تصنع م��اء ج��وز الهند،
بشكل كبير خالل األسبوعني املاضيني ،على الساحل الغربي
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ،وت �س��ارع��ت وت �ي��رة امل�ب�ي�ع��ات خ�ل�ال األي ��ام
امل��اض�ي��ة ،عبر منصات التسوق اإللكترونية .ونقلت الشبكة
عن مايكل كيربان ،املؤسس املشارك للشركة ،واملدير التنفيذي
للشركة األم  ،All Marketإن املبيعات ش�م��اال ب��دأت ت��زي��د في
أمازون بنسبة  %50بداية من شهر مارس الجاري ،وفي الوقت
نفسه وجدت الشركة نفسها في حاجة
إلى زيادة اإلنتاج بسرعة.
وأوض � � � � � � �ح � � � � � ��ت ال� � �ش� � �ب� � �ك � ��ة
األم � �ي ��رك � �ي ��ة ،أن م �ب �ي �ع��ات
م � �ي� ��اه ج � � ��وز ال� �ه� �ن ��د Vita
 Cocoارت � �ف � �ع� ��ت ب �ن �س �ب��ة
 ،%200ع� � � �ل � � ��ى م � ��وق � ��ع
«وامل ��ارت» ،مقارنة بالعام
ال � �س� ��اب� ��ق ،ف �ي �م��ا ارت �ف �ع��ت
بنسبة  %60على ،Amazon
حتى يوم  8مارس.

